ثؼٕ ٝتؼبِی
بروامه،جهت وهویت مدرن لر:
پیص گفتار :جایگاه ایدئولوژی وعلم:
جٟبٍ٘یشٔحٕٛدی:
پیؾ ٌفتبس خٛیؾ سا ثب ایٗ ػخٗ آغبص ٔی و ٓٙو ٝجبیٍب ٜایذئِٛٛطی  ٚػّٓ دس پشٚػ ٝی ثش٘بٔ ،ٝجٟت ٛٞ ٚیت
ٔذسٖ ِش چیؼت .ثضسٌی ایٗ ٌفتبس دسایٙؼت و ٝسٚؿٗ ٔی ٕ٘بیذ ٔب ِشٞب ثب ثٟشٌ ٜیشی اص ػّٓ ث ٝیه ایذئِٛٛطی
ٛٞیت ػبص ٘یبصداسیٓ و ٝثش٘بٔ ٚ ٝجٟت خٛیؾ سا ثش پبیٝی آٖ ثؼبصیٓ .اص ایٗ س ٚایٗ وتبة ث ٝوبس یه پظٞٚؾ
ػّٕی ٘پشداخت ٝثّىٞ ٝذف آٖ سٚؿٗ ٕ٘ٛدٖ ٕٝٞی ٌٛؿٞٝب  ٚاثؼبد ٛٞیت ٚویؼتی ِشٞبی ایشاٖ  ٚثش٘بٔ ٚ ٝػٌٛیشی
ثش پبیٝی ایٗ ٛٞیت ثب سٚؿی ایذئِٛٛطیه اػت .ث ٝػخٗ دیٍش ایٗ وتبة اصجٙغ «ٞؼت ٞب» ٘یؼت .ثّى ٝثیـتش اص
جٙغ «ثبیذٞب» اػت .وٞ ٝشآی ٝٙاص ٞؼتٞب ٘یض ثٟشٔ ٜی جٛیذ .اص ایٗ س٘ ٚخؼت دس پیؾ ٌفتبس؛ ثٚ ٝیظٌی

ٞبی

وبسػّٕی  ٚپظٞٚـی ٔیپشداصْ .ػپغ ثب ثیبٖ ٚیظٌی ٞبی ایذئِٛٛطی ٚجبیٍب ٜآٖ دسػبختٗ ویؼتی ٛٞ ٚیت لٔٛی ٚ
ثش٘بٔٞٝب  ٚػٌٛیشیٞبی لٌ ،ْٛفتبس سا ث ٝپبیبٖ ٔیثشْ.
ویژگیهای کار علمی:
وبس ػّٕی چٚ ٝیظٌی ٞبیی داسد ٚ .جذایی آٖ اصایذئِٛٛطی دسچیؼت؟ پیٛػت ٝایٗ ٌٕبٖ دس ٔیبٖ ثٛد ٜو ٝیه
دا٘ـٕٙذٚپظٞٚـٍش ساػتیٗٞ ،شٌض سٚیىشدی جب٘جذاسا٘ٝ

ٕٞشا ٜثب اسصؽ ٞبی ایذئِٛٛطیه  ٚغیشایذئِٛٛطیه

دسوبسػّٕی ٘خٛاٞذ داؿت .ا ٚتٟٙب دٚػتذاس دا٘ؾ جذا اص ٞشٌٌ ٝ٘ٛشایؾ ٚاسصؽ اػت .دسایٗ ثبس٘ ٜیىالع سؿش،
ثبٚس داسد و ٝدا٘ـی جذا اص ٞذفٞبی ایذئِٛٛطیه ٕٞ ٚچٙیٗ اسصؽ ٞبی اخاللی غیشایذئِٛٛطیه ٘ذاسیٓ .ث ٝثبٚس
ٚی :ایٗ تلٛس ػٕٔٛب ٔمج َٛو ٝپظٞٚؾ ػّٕى سا أشى ثى سٚح ،خـه  ٚغیش ا٘ؼب٘ى ٔؼشفى ٔىوٙذ ،ثٞ ٝیچ ٚجٝ
ث ٝافشاد ثى اطالع  ٚثیٍب٘ ٝاص ػّٓ ٔحذٚد ٘ـذ ،ٜثّى ٝثؼیبسى اص فلیحتشیٗ ػخٍٛٙیبٖ خٛیؾ سا دس خٛد جبٔؼ ٝی
ػّٕى یبفت ٝاػت؛ ثٛیظ ٜػبِٕبٖ ػّٓ االجتٕبعٔ ،بیّٙذ حبٔیبٖ ثى پشد ٚ ٜكشیح ایٗ دیذٌب ٜثبؿٙذ؛ و ٝدا٘ـٕٙذ خٛد
سا دسٌیش كذٚس احىبْ اسصؿى ٕ٘ىوٙذ  ٚػّٓ ،یؼٙى ػّٓ ٚالؼى ،فمط ث ٝآ٘چٞ ٝؼت ٔىپشداصد  ٚاكالً ث ٝآ٘چ ٝثبیذ
ثبؿذ دَٔـغِٛى ٘ذاسد.

ٞش ٌضاسؿى اص ٕ٘ٞٝ٘ٛبى ػیٙى و ٝدس آٖ طشص تّمىٞب ،اسصؿٟب ٚ ٚیظٌی ٞبى ؿخلى دا٘ـٕٙذاٖ وبس ایـبٖ سا تحت
تأثیش لشاس داد ٜیب ثش یبفتٞٝبى ایـبٖ اثش ٌزاؿت ٝاػت ثب ایٗ تمؼیٓ دٌ ٚب٘( ٝ

 )dichotomyتحمیش وٙٙذ ٜوٙبس

ٌزاؿتٔ ٝىؿٛد و ٝچٙیٗ ٔؼبئّى ؿبیذ ثش سٚا٘ـٙبػى یب جبٔؼٝؿٙبػى پظٞٚؾ ػّٕى تأثیشى داؿت ٝثبؿذ ،أب ٞیچ
سثطى ثٙٔ ٝطك ػّٓ ٘ذاسد .ایٗ دیذٌب ٜو ٝػّٓ «اص اسصؽ آصاد» اػت ،ث ٝلذسى ٔمجِٛیت ٌؼتشد ٜیبفت ٝو ٝایٗ ػٛٙاٖ
ؿبخق ٔ ٚتٕبیض وٙٙذٞ ،ٜش چٙذ تب حذى ٔخٛف سا ثشاى خٛد وؼت وشد ٜاػت :یؼٙی تض ثى طشفى ػّٓ ٘ؼجت ثٝ
اسصؿٟبٕٞ....بٖ...ث ٝثبٚس ٘یىالع سؿش ؿی ٜٛی یبد ؿذ ٜاص ٍ٘بٞی ٘بدسػت دسٔٙطك پظٞٚؾ ػّٕی سیـٔ ٝی ٌیشد.
صیشا ایٗ ٌش ٜٚثؼیبس ا٘ذیـ ٝی خٛدسا دسٌیش ػٛیٞ ٝبی رٙٞی ٚا٘تضاػیِ سٚؽ پظٞٚؾ ػّٕی وشدٚ ٜفشأٛؽ وشدٜ
ا٘ذ و ٝپظٞٚؾ سا ا٘ؼبٖ ٞبیی و ٝداسای ٌٛؿت ٚخٚ ٖٛاحؼبع ٞؼتٙذ،ث ٝػش ا٘جبْ ٔی سػب٘ٙذ.
ٚیظٌی ا٘ؼب٘ی ػجت ٔی ؿٛد پظٞٚؾ ٌشاٖ آ٘چ ٝاص تحمیك ث ٝدػت ٔی آٚس٘ذ سا ثب ٙٞجبسٞبیی ٚیظٕٞ ٜؼٛػبص٘ذ .ثٝ
ثبٚس ٚی ٚیظٌی ٌش ٜخٛسدٖ ٙٞجبسٞب ٚاسصؽ ٞب ثب وبسپظٞٚؾ اصغفّت ٚث ٝچـٓ ٘یبٔذٖ آٖ سیـٔ ٝی ٌیشد.پغ
ٍٙٞبٔی و ٝثشای ٕ٘ ٝ٘ٛدا٘ـٕٙذی ِجبع وبسخٛیؾ سأی پٛؿذ ٚ ٚاسد آصٔبیـٍبٔ ٜی ؿٛد ،اسصؽ ٞب ٙٞ ٚجبسٞبی
خٛیؾ سا ٕ٘یتٛا٘ذ ث ٝوٙبس ثٍزاسد .ثب ایٗ  ،ٕٝٞػٛای دیذٌب٘ ٜیىالع سؿشٍ٘ ،بس٘ذ ٜثش ایٗ ثبٚساػت و ٝوبسػّٕی
اص وبسایذئِٛٛطیه جذاػت .ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛیه پظٞٚـٍش ٞشٌض للذ ٘ذاسد و ٝاثش اسصؽ ٞبٙٞ ،جبسٞب ٚایذئِٛٛطی
خٛیؾ سا دسپظٞٚؾ ٕ٘بیبٖ ػبصد .ث ٝػىغ اٌ ٚشایؾ ؿذیذی داسد و٘ ٝـبٖ دٞذ وبسٚی اصٞش ػٛی تٟی اص
اسصؽٞب ٚایذئِٛٛطی اػت .اِجت ٝایٗ ػخٗ اصساػتی دٚساػتِ .یه یه ایذئِٛٛي ٔی وٛؿذ تب ثب ثٟشٌ ٜیشی اص
پظٞٚؾ ٞب ی ػّٕی ٙٔٚبثغ دیٍش آؿىبس ػبصد و ٝثشای ٞذف یه ٌش ٜٚخبف ،ایذئِٛٛطی ٚی ػٛدٔٙذتشاػت.
اصایٗ س ٚوٛؿؾ ٚی ثش ایٗ اػت و ٝسٚؿٗ ٕ٘بیذ اصچ ٝپبیٞٝبیِ ػّٕی ،تبسیخی ،فشٍٙٞی ،اجتٕبػی ،جغشافیبیی ٚ
دیٍش پذیذٜٞب ثبیذ ثٟش ٜثشد تب ثٞ ٝذف ٌش٘ ٜٚضدیه تشؿٛیٓٔ .خبِفبٖ ایذئِٛٛطی ٕٞچٔ ٖٛبسوغ ثشایٗ ثبٚس ثٛد٘ذ
و ٝایذئِٛٛطی اصؿؼٛس دسٚغیٗ ا٘ؼبٖ سیـٔ ٝی ٌیشدٕٞ .بٖ ؤ ٝب «جٔ ُٟشوت» ٔیٌٛییٓ .یؼٙی ایٙى ٝثبٚس ٔیوٙذ
داسای آٌبٞی اػتِ ،یه ث ٝػجت داؿتٗ ٌ ٝ٘ٛی ٚیظٜای اص ٔؼیـتٚ ،الؼیت ثش اٚ ٚاس ٝ٘ٚجّ ٜٛوشد ٜاػت .ثٙبثشایٗ
ٔیبٖ «ایذئِٛٛطی» « ٚػّٓ ساػتیٗ» جذایی اػت .دا٘ؾ ٞب  ٚآٌبٞی ٞبی ساػتیٗ وٕٞ ٝبٖ «ػّٓ» (  )Scienceاػت،
دا٘ؾٞبیی ٞؼتٙذ وٚ ٝالؼیت جٟبٖ سا چٙب٘ىٞ ٝؼت ثبصٌٔ ٛی ٕ٘بیٙذ ٔ ٚل ٖٛاص اثش ٞشٌٔ ٝ٘ٛؼیـت ا٘ذ .دسدیذٌبٜ
ٔبسوغ «ػّٓ» ثب اسصؽ اػت.
ِیه دس ثشاثش ػّٓ ،ایذئِٛٛطی اػت وٚ ٝاسٕ٘ ٝ٘ٚبػت .ثٙبثشایٗ «ػّٓ» « ٚایذئِٛٛطی» ٞش د ٚپذیذ ٜای ٔؼشفتی ا٘ذ،وٝ
یىی ٔؼشفت حمیمی  ٚدیٍشی ٔؼشفت فشیجٙذٚ ٜػشاة ٌ ٝ٘ٛساثٕ٘ ٝبیؾ ٔی ٌزاسد.چٙیٗ دیذٌبٞی سیـ ٝدس افضٖٚ

ٍ٘شی  ٚصیبد ٜسٚی دس ٘بدیذٌ ٜشفتٗ جبیٍب ٜپی٘ٛذٞبی خٛیـب٘ٚذی ٕٞٚخ٘ٛی دسپیذایؾ ثبٚسٞب ٚایذئِٛٛطی
ٞبػت .دسدیذٌبٔ ٜبسوغ تٟٙب ػبُٔ تِٛیذی ٚالتلبدی اػت و ٝاثشصیشثٙبیی سا دسسٚیذادٞب اصجّٕ ٝآٌبٞی ٞبٔی
ٌزاسد.او ٖٛٙایذئِٛٛطی چٙب٘چ ٝفیّؼٛفبٖ ٚدا٘ـٕٙذاٖ ػّ ْٛاجتٕبػی ٔی ٌٛیٙذ ٕٞیـٔ ٝؼشفتی دسٚغیٗ  ٚفشیجٙذٜ
٘یؼت .ثّى ٝثؼیبسپیؾ ٔی آیذ و ٝثشحمیمت ٞبیی اػتٛاسثبؿذ ٚ .دسٞیچ جبیی أىبٖ ٘ذاسدو ٝایذئِٛٛطی
دسوبس٘جبؿذ.دا٘یُ ثُ،و« ٝپبیبٖ ایذئِٛٛطی ٞب» سا٘ٛؿت ٝثٛد.چٙذی پغ اصآٖ ٘ٛؿت و ٝػخٗ خٛیؾ ساپغ ٔی
ٌیشْ.صیشاایذئِٛٛطی دس ٕٝٞی وبسٞبی ا٘ؼبٖ ٚجٛدداسد.ثٞ ٝشحبَ ثبٚسٍ٘بس٘ذ ٜایٙؼت و ٝپی٘ٛذٞبی خٛیـب٘ٚذی
ٕٞٚخ٘ٛی جبیٍب ٜثؼیبسٕٟٔتشی دسپیذایؾ ایذئِٛٛطی ٞب داسد.پغ ساػت ٚدسٚؽ آٖ سیـ ٝدسایٗ پذیذ ٜداسد .ایٗ
دیذٌب ٜث ٝدیذٌب ٜاثٗ خّذ٘ ٖٚضدیه اػت.
واژه واصطالح ایدئولوژی:
ٚاطٜی ایذئِٛٛطی اص دٚوّٕ ٝی التیٙی ایذٌِٛٛ ٚ ٜع ثٚ ٝجٛد آٔذٔ ٚ ٜؼٙبی آٖ «ا٘ذیـ ٝؿٙبػی » اػت .دسثبس ٜی
ٔؼٙبی اكطالحی ایذئِٛٛطی دا٘یُ ثُٔ .1988.ی ٘ٛیؼذ :ایذئِٛٛطی دسثبس ٜجٙجـٟبی اجتٕبػیی ثحث ٔی وٙذ وٝ
ٔی وٛؿٙذ ا٘ؼبٟ٘ب سا ثشای تحمك اػتمبدات [خبف] ثؼیج وٙٙذ  ٚدس ایٗ آٔیختٍی فشِٟٔٛبی ػیبػی  ٚؿٛس ٞ ٚیجبٖ
ٚجٛدداسد .ایذئِٛٛطی یه ایٕبٖ ٔ ٚجٕٛػ ٝای اص یمیٟٙبی اخاللی فشأ ٓٞی ػبصد ٕٞ...بٖ. ..صسٞب٘ی ٘یض دسثبس ٜی
ایذئِٛٛطی ٔی ٘ٛیؼذ :ایٗ ػیؼتٓ ٞبی ا٘ذیـ٘ ٝـبٖ داد ٜا٘ذ و ٝداسای لذست ٘ ٚفٛر ثؼیبس صیبد  ٚدس ثشخی ٔٛاسد ٘یض
خطش٘بن ٞؼتٙذ .ایذئِٛٛطی ٞب دس تبسیخ لشٖ ثیؼتٓ ٘مؾ اػبػی داس٘ذ.صسٞب٘ی ٔی افضایذ ...:ایذئِٛٛطی ثٔ ٝشدْ ٘ـبٖ
ٔی دٞذ ،سٚاثط ا٘ؼبٖ ٞب چٍ ٝ٘ٛاػت ،چٍٕٔ ٝ٘ٛىٗ اػت ثبؿذ  ٚچٍ ٝ٘ٛثبیذ ثبؿذ .ایٗ چٍ ٝ٘ٛثبیذ ثٛدٖ ٔٛتٛس
ٔحشن ا٘مالة ٞب  ٚتحٛالت ٔ ٟٓلشٖ ثیؼتٓ ثٛد ٜاػتٕٞ...بٖ ...ایذئِٛٛطی دسچبسچٛة پذیذٞ ٜبیی چ ٖٛدیٗ،
٘ظادّٔٚیت ثٚ ٝجٛدٔی آیذ ٌٚب ٜدسثبس ٜی سفتبس حىٔٛت ٚیبٌ ٝ٘ٛی سفتبس صٖ ٔٚشد دساجتٕبع اػتٕٞ .چٙیٗ
ٔحیط صیؼت ،پیىبس ثب ٘بثشاثشی ٚیب ثب ٔٛادٞؼت ٝای ٚپذیذٞ ٜبیی دیٍشٔی تٛا٘ٙذ ایذئِٛٛطیه ثبؿٙذ.
ایذئِٛٛطی ٌب ٜػٛدٔٙذ ٚوبسػبص ٌٚب ٜثؼیبس صیب٘جبساػت.اص ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ػٛدٔٙذآٖ ٔی تٛاٖ ایذئِٛٛطی ٞبی اػتذاَ
ٌشای دیٙی سا ٘بْ ثشد .چٙب٘چ ٝدسجٕٟٛسی اػالٔی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبیی اصآٖ ث ٝچـٓ ٔی خٛسد .دسػٛی ٔمبثُ ایذئِٛٛطٞبی
ػطحی ٚغیشٔٙطمی ٚتٙذسٚی دیٙی ٔی تٛا٘ٙذ ٔب٘ٙذ فبؿیؼٓ ػُٕ ٕ٘بیٙذٞ ٕٝ٘ٛ٘.بی آٖ اِمبػذ،ٜطبِجبٖ ٚداػؾ
اػت.دسػلشو٘ٛٙی؛ ٘بصیؼٓٔ ،بسوؼیؼٓ ٚفبؿیؼٓ جٙبیت ٞبی ثضسٌی آفشیذ٘ذ ٚجٞ ًٙبی خبٕ٘بٖ ػٛصثٝ
پبوشد٘ذٞ ٚشیه داسای ایذئِٛٛطی ٚیظ ٜای ثٛد٘ذ.

ِیه ایذئِٛٛطی ٞبی ػبص٘ذٚ ٜػٛدٔٙذ ٘یضٚجٛدداس٘ذ.ایذئِٛٛطی ٞبی ٔٛاص٘ ٝی ٔٙفی ٚحمٛق ثـشی چ ٖٛوٛؿؾ
ٞبی ٔب٘ذالٔ،لذق ٌٚب٘ذی ٔٚب٘ٙذ ایٟٙب اصٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ػٛدٔٙذ ٚػبص٘ذ ٜاػت .دا٘یُ ثُ دس٘ٛؿت ٝی صیش ٔی وٛؿذ تب
ث ٝسٚؿٗ ٕ٘ٛدٖ  ٕٝٞػٛی ٝی ایذئِٛٛطی ثپشداصد.ا ٚثشای ایذئِٛٛطی چٟبس ٚیظٌی سأی پزیشد...:
 .1توضیح و تبییه :یه ایذئِٛٛطی تٛضیح ٔی دٞذ چشا ؿشایط ػیبػی ،اجتٕبػی  ٚالتلبدی و٘ٛٙی ؿىُ
ٌشفت ٝا٘ذ؟چشا جٞ ًٙب ؿىُ ٔی ٌیش٘ذ؟ چشا ظّٓ  ٚػتٓ ٚجٛد داسد؟ چشا ثشخی ا٘ؼبٖ ٞب فمیش  ٚثشخی ثشٚتٕٙذ
ٞؼتٙذ؟ ثشای ایٗ ٌ ٝ٘ٛپشػؾ ٞب ،ایذئِٛٛطی پبػخ ٞبیی فشأ ٓٞی آٚسدٔ .ؼٕٛالً ایٗ پبػخ ٞب ػبد ٚ ٜػشساػت
ٞؼتٙذ ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاوثش ٔشدْ ٔؼِٕٛی ثتٛا٘ٙذ آٖ ٞب سا دسن ٕ٘بیٙذ  ٚث ٝػٕت پزیشؽ ایذئِٛٛطی حشوت وٙٙذ.
 .2ارزیابی :وبسوشد د ْٚیه ایذئِٛٛطی فشا ٓٞآٚسدٖ اػتب٘ذاسد ٞبیی ثشای اسصیبثی ؿشایط فؼّی یه جبٔؼٔ ٝی
ثبؿذ .یه ایذئِٛٛطی ثب ایٗ ٌ ٝ٘ٛػٛاَ ٞب  ٓٞػشٚوبس داسد .آیب تٕبْ جٞ ًٙب ثذ ٞؼتٙذ  ٚثبیذ اص آٖ ٞب اجتٙبة
وشد  ٚیب ثشخی اص آٖ ٞب اخاللبً تٛجی ٝپزیش ٞؼتٙذ؟ آیب تٛصیغ ٔؼبٚی ثشٚت دس جبٔؼ ٝأشی ٔطّٛة اػت  ٚیب خیش؟
ایذئِٛٛطی ثشای پیشٚاٖ خٛد ثبیذ پبػخ ٞبی حبٚی ٔؼیبسٞبی الصْ ثشای پبػخ ٌٛیی ث ٝػؤاالت فٛق فشا ٓٞآٚسد.
یه فشد و ٝػاللٙٔ ٝذ ث ٝیه ایذئِٛٛطی خبف اػت ٕٔىٗ اػت ث ٝیه ػؤاَ ثبال ٔٙطجك ثب ٔؼیبسٞبی اسائ ٝؿذٜ
تٛػط ایذئِٛٛطی خٛد پبػخ ٔثجت ثذٞذ أب دس ٔمبثُ ،پیش ٚایذئِٛٛطی دیٍش ثب ٔؼیبس دیٍشی پبػخ ٔٙفی ثٕٞ ٝبٖ
پشػؾ ثذٞذ.
 . 3جهت دهی و گرایص :ایذئِٛٛطی ٞب  ٓٞچٙیٗ ثشای پیشٚاٖ خٛد حغ ٛٞیت ایجبد وشد ٚ ٜثٔ ٝؼیش ص٘ذٌی
 ٚوٙؾ آٖ ٞب جٟت ٔی دٙٞذ .حغ ٛٞیت ا ٚاص طشیك ایذئِٛٛطی ث٘ ٝظادّٔ ،ت ،دیٗ ،طجمٔ ... ٚ ٝشتجط ٔی ؿٛد ٚ
٘ؼجت فشد سا ثب جٟبٖ ثیش ٖٚتؼییٗ ٔی وٙذ .ایذئِٛٛطی ٔب٘ٙذ یه لطت ٕ٘ب ث ٝفشد وٕه ٔی وٙذ جبیٍب ٜخٛد سا دس
جٟبٖ پیچیذ ٜأشٚص دسن وٙذ .ثشای ٔثبَ ٔبسوؼیؼت ٞب ثب تؼشیف طجمبتی خٛد ث ٝوبسٌش یب ثٛسطٚا ث ٝتؼشیف ا ٚدس
اجتٕبع وٕه ٔی وشد٘ذ.
 .4بروامه سیاسیٟ٘ :بیتبً یه ایذئِٛٛطی ثب ثیبٖ یه ثش٘بٔ ٝوٙؾ ػیبػی  ٚاجتٕبػی خٛد سا ثشای حضٛس فؼبَ
دس آیٙذ ٜآٔبدٔ ٜی وٙذ .ایذئِٛٛطی ٞب داسای اٞذاف سٚؿٗ ػیبػی دس تغییش  ٚیب حفظ ٘ظٓ ػیبػی فؼّی ٞؼتٙذ  ٚاص
پیشٚاٖ خٛد ٔی خٛاٙٞذ و ٝثشٔجٙبی تجییٗ ٞب ،اسصیبثی ٞب ٛٞ ٚیت ایذئِٛٛطیه خٛد طجك ثش٘بٔ ٝػیبػی ایذئِٛٛطی ثٝ
وٙؾ ثپشداص٘ذ .ایٗ ثش٘بٔ ٝػیبػی ٔی تٛا٘ذ ٔؼبئّی ٔب٘ٙذ ؿشوت دس ا٘تخبثبت ،ا٘مالة ،ج ٚ ًٙحتی دس تشٚسیؼٓ
ثبؿذٕٞ ....بٖ ...ثبتٛج ٝث ٝچٟبس ٚیظٌی دسایذئِٛٛطی ،ثبیذ ثش٘بٔ ،ٝجٟت ٛٞٚیت ٔذسٖ ِشثتٛا٘ذ ٘خؼت ث ٝتجییٗ
دسػتی اصؿشایط ػیبػی،اجتٕبػی ٚالتلبدی خٛیؾ دػت یبثذٚ.ضؼیت ٛٔٚلؼیت ٍٕٞب٘ی خٛیؾ سا اص ٍ٘ب ٜفمش

ٚثشٚت سٚؿٗ وٙذ.ؿٙبخت دسػتی اصػتٓ ٞبیی وِ ٝش ٌشفتبسآ٘ؼت داؿت ٝثبؿذ.ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛثذا٘ذ و ٝثخؾ ثضسٌی
اصایٗ ػتٓ ٞب دسػؼتی ،پشاوٙذٌی،ثی ثش٘بٌٔ ٝی ٚػتیض ٜی ِشٞب ثب خٛیـب٘ٚذ ٟ٘فت ٝاػت٘.جٛد ػبصٔبٖ  ٚپیٛػتٍی ٚ
ٕٞچٙیٗ ٌؼؼتٍی ٞشچ ٝثیـتش دسِشٞب ثٙیبد ثضسي ػتٓ دسلِ ْٛشاػت.دسصٔی ٝٙی اسصیبثیِ ،شثبیذ ثذا٘ذ وٝ
اػتب٘ذاسدٞبی اٚثشای ثشسػی ٚاسصیبثی اص خٛیـتٗ لٔٛی ٚدیٍشاٖ چیؼت؟ چ ٝاسصؽ ٞبیی ساثبیذ پبع ثذاسد
ٚضذاسصؽ ٞبی اٚوذاْ اػت؟ تبثتٛا٘ذثشپبی ٝی آٖ ث ٝاسصیبثی سٚیذادٞب ثپشداصدٕٞ .چٙیٗ دسجٟت دٞی ٌٚشایؾ
ثبیذ ٘خؼت ٛٞیت ٚویؼتی خٛیؾ ساثـٙبػذ ،تب ثشپبی ٝی آٖ جٟت دسػت اص٘بدسػت ساؿٙبػبیی ٕ٘بیذ.ثی ٌٕبٖ
ٔب ،دسایٗ ػٌٛیشی ٞب اصسا٘ ٜبدسػت ثؼیبس سفت ٝایٓ.پغ ثبیذ ثب ؿٙبخت ویؼتی ٛٞٚیت ساػتیٗ خٛیؾ ثىٛؿیٓ تب
جٟت ٚػٛی ٝی دسػت خٛیؾ ساثـٙبػیٓ.
 ٚػشا٘جبْ ثبیذ ثذا٘یٓ ثش٘بٔ ٝی ػیبػی ،فشٍٙٞی ٚاجتٕبػی لٔ ْٛب ثشای سػیذٖ ثٞ ٝذف ٞبی ِشچیؼت؟ٚچٍ ٝ٘ٛثبیذ
اٍ٘یضٞ ٜبی ثبیؼت ٝسادسل ْٛثشای ا٘جبْ ایٗ ثش٘بٔٞ ٝب ثٚ ٝجٛدآٚسد.یؼٙی ثبیذ دس ٕٝٞػ« ٛثبیذٞب» ٘«ٚجبیذٞبی» لٔٛیت
ِشؿٙبخت ٝؿٛد.تبایٗ ٚیظٌی ٞبی چٟبسٌب٘ ٝساتحمك ثخـیٓ .سٚؿٗ اػت وٚ ٝیظٌی ٞبی چٟبسٌب٘ ٝی ثبال ٞیچ یه
دسدا٘ؾ ػّٕی ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝأشٚص ٔی ؿٙبػیٓ ٚجٛد ٘ذاس٘ذ .ثٙبثشایٗ ثضسٌی ٚثبیؼتٍی ایذئِٛٛطی و ٝایٗ ٔ ٟٓسا
ث ٝدٚؽ ٌشفت،ٝثشای ٔب سٚؿٗ ٔی ؿٛد .ثبیذ دا٘ؼت و ٝوبسوشد ػّٓ(  )Scienceدس ایٙؼت و ٝحمیمت ٚ ٚالؼییت
ساثٔ ٝبثـٙبػب٘ذ.
تب اص ٚسای آٖ ثتٛا٘یٓ ثٚ ٝیظٌیٞبی چٟبسٌب٘ٝی ثبال دسوبسایذئِٛٛطیه دػت یبثیٓ.ضشٚست پی٘ٛذ ایذئِٛٛطی ٚػّٓ
ثب سٞجشی ایذئِٛٛطی ث ٝػٛی ٞذف ٞب ثشای پیـجشد آٖ سٚؿٗ اػت.دسایٗ ثبس ٜدوتش ٔحٕٛد ٘یىفشٔی ٘ٛیؼذ ... :وبس
ایذئِٛٛطی تؼٟیُ جٟؾ اص ٚالؼیت ث ٝایذ ٚ ٜاص ایذ ٜثٚ ٝالؼیت اػت .سفت  ٚثشٌـت ٔیبِٖ ایذٚ ٚ ٜالؼیت ٕٞیـٝ
ثشلشاس اػت .ایذئِٛٛطی ثٔ ٝثبث ِٝػبصٚوبسی تلٛسؿذ٘ی اػت و ٝایٗ سفت  ٚثشٌـت سا ٘ظبْٔٙذا٘ٞ ٝذایت ٔیوٙذ،
دس حبِی و ٝثذاٖ كٛستی خٛدوبس داد ٜاػتٕٞ ...بٖٔ...ب ػّٓ سا ٔی خٛاٞیٓ وٚ ٝالؼیت ٞب ساثٔ ٝب ٘ـبٖ دٞذ.تب سفت
ٚآٔذ ٔیبٖ ایذئِٛٛطی ٚٚالؼیت ٞشچ ٝآػبٖ تش ا٘جبْ ؿٛد.پغ ٞذف ثٙیبدی ٍ٘بس٘ذ ٜدسایٗ وتبة ٍ٘بسؽ یه
پظٞٚؾ ػّٕی ٘یؼت .صیشا و ٝثب ایٗ سٚؽ ٞذف لبثُ دػتیبثی ٘خٛاٞذ ثٛدٔ.ب٘یبص فشاٚاٖ ث ٝایذئِٛٛطی داسیٓ ،اصایٗ
سٞ ٚذفِ وتبة دػتیبثی ث ٝیه ایذئِٛٛطی ثشای ؿٙبخت ٞشچ ٝثٟتشِ ثش٘بٔ،ٝجٟت ٛٞٚیت ٔذسٖ ِشاػت.و ٝدسایٗ
وبس اص دػتبٚسدٞبی دا٘ؾ سٚص ثٟش ٜی ثؼیبس خٛاٞیٓ ثشد.

پیشامدرن ،مدرن و پسامدرن:
ایٗ پشػؾ أىبٖ داسد دسٔیبٖ آیذ و ٝچشا دسدٚس ٜی پؼبٔذسٖٔ ،ب ثبیذ دس ا٘ذیـ ٝی ٔذسٖ وشدٖ ثش٘بٔ ،ٝجٟت
ٛٞٚیت ِشثبؿیٓ.پبػخ آٖ سٚؿٗ اػت ،صیشا ؿشایط  ٚاٚضب ع لِ ْٛش ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝدسثؼذ ٞبی فشاٚا٘ی ٛٙٞص
دچبس ؿیٞ ٜٛب ٚسٚؽ ٞبی پیـب ٔذس٘ی اػت.ثب ایٗ ٌفت ٝچٍ ٝ٘ٛأىبٖ داسد وٛٙٞ ٝص پشٚػ ٝی تبسیخی سا طی ٘ىشدٜ
ٛٙٞٚص ٌشفتبس پیـبٔذس٘ی ٚپیـبٔذس٘یؼٓ ٞؼتیٓ .سٚی ث ٝػٛی پؼبٔذسٖ ثشٚیٓ .ایٗ ٌ ٝ٘ٛای آِٛد ٜثٛدٖ ر ٗٞثٝ
سػٛثبت ایذ ٜآِیؼٓ ٚاثش ٌشفتٗ اصایذٞ ٜب ٚتحّیُ ٞبی غشثی اػت و ٝثیـتش ثشای دسٔبٖ ٌشفتبسی ٞبی جبٔؼ ٝی
خٛیؾ ثٔ ٝیبٖ آٚسد ٜا٘ذ.آٟ٘ب وٕتش اصدٚلشٖ ٘یؼت ؤ ٝذسٖ ؿذ ٜا٘ذِٚ.ی ٔب ٛٙٞص ا٘ذسخٓ یه وٛچ ٝایِٓ.یه ثٟشٜ
ٌیشی اصؿشایط پؼبٔذسٖ دسجبی خٛد ٘یضػٛدٔٙذاػت ٟٓٔ.ػبختٗ یه ایذئِٛٛطی وبساػت.ایذئِٛٛطیی و ٝاصدسٚؽ
ٚفشیت ػشچـٍٕ٘ ٝیشد.أب تىٞ ٝبی ٛٞیت سأب٘ٙذ یه پبصَ ث ٝخٛثی چؼجب٘ذ ٜثبؿذ.
جایگاه دیه درایدئولوژی:
ٍ٘شؽ دسػت ٚػبص٘ذٚ ٜثی ٞشدسٚغی اص ٔزٞت ؿیؼٔ ٝی تٛا٘ذ ٔبسا دسسػیذٖ ثٞ ٝذف ٞبی ایذئِٛٛطیه لٔٛی
ساٞجشثبؿذٌ.شچٍ٘ ٝشؽ ٘بدسػت اصاػالْ ٚیشا٘ی ٞبی ثؼیبسٍ٘شاٖ وٙٙذ ٜای ثٚ ٝجٛدآٚسد ٜاػت.ثشای ٕ٘ٝ٘ٛ
اِمبػذ ،ٜداػؾ ،طبِجبٖ ٚدیٍش ٌشٞ ٜٚب اصٍ٘شؽ ٚیشاٍ٘ش ٔٙفی ٚدسٚغیٗ اصاػالْ ثٟشٌ ٜشفت ٝا٘ذ.دسحبِیى ٝاػالْ
دیٗ كّح ٚسحٕت اػت.اصػٛی دیٍش ػبختٗ ٞیچ ٛٞیت ٚایذئِٛٛطی ّٔی ٚلٔٛیتی ثی آ٘ى ٝدیٗ ساث ٝیبسی ثٍیشیٓ
ٕٔىٗ ٘یؼت.دسایٗ ثبس ٜدوتشٔحٕٛد ٘یىفشٔی ٘ٛیؼذ ...:دس ػلشِ جذیذ ایذئِٛٛطی ّٔی ثب تىی ٝثش ایذئِٛٛطی دیٙی
ؿىُ ٔیٌیشد ٘...ـؼت ٚثشخبػت  ٚاصٓٞآٔٛصی ایذئِٛٛطی دیٙی  ٚایذئِٛٛطی ّٔی اص آٖ سٚػت وٞ ٝش د ،ٚویؾِ
ٛٞیت ا٘ذ .دس ػلشِ جذیذ  ٕٝٞثٛ٘ ٝػی "ّٔیٔ.زٞجی" ٞؼتٙذ ،حتی اوثشِ ػٛػیبِیؼتٟب ٘یض چٙیٗ ا٘ذ .پشٚطٜٞبی
ػیبػی سٚؿٙفىشی غبِجبً پشٚطٜٞبی "ّٔیٔ.زٞجی" ا٘ذٕٝٞ .ی ایذئِٛٛطیٞبی ػیبػی سایج سٚایتٟب  ٚا٘ـؼبثٟبیی
ٞؼتٙذ اص ایذئِٛٛطی ّٔیٔ.زٞجیٕٞ...بٖ...ثٙبثشایٗ اٌش ایذئِٛٛطی ثشای ػبختٗ ٛٞیت ٚثش٘بٔٚ ٝجٟت ٌیشی ِش إٞیت
ثؼضایی داسد .دیٗ ٘یض ثبیذ دسایٗ ػبصٚ ٜاسد ؿٛد.اصػٛی دیٍش ٔشدْ ایشاٖ ثٚ ٝیظ ٜلٔٛیت ِشاص پیشٚاٖ ثی ٘ظیش ؿیؼ ٝی
دٚاصد ٜأبٔی ٞؼتٙذ .ثی ٌٕبٖ ایٙى ٝثذا٘ٙذآ٘چٔ ٝی وٙٙذٔغبیشتی ثب ایٕبٖ دیٙی آ٘بٖ ٘ذاسد ثّى ٝتـٛیك وٙٙذٜ
٘یضٞؼت ،ثشای ٔشدْ ثؼیبس إٞیت داسدٕٞ.چٙیٗ ٘ظبْ ٔب ٘ظبٔی اػالٔی اػت.ثٙبثشایٗ ثیبٖ ٞشایذئِٛٛطی ثب تىی ٝثشدیٗ
ٚایٕبٖ ٔی تٛا٘ذ پیشٚصی ٔبسادسایٗ س٘ٚذ ؿتبة ثخـذ .اصایٗ س ٚدس ٌفتبسٞبی ایٗ وتبة اص دیذٌبٞ ٜبی دیٙی
٘یضػٛدخٛاٞیٓ ثشد.

هدف ما ازوگارش ایه کتاب:
دسثبس ٜی ثش٘بٔ،ٝجٟت ٛٞٚیت ٔذسٖ ِشٌ ،فتبسٞبیی ث ٝپیـٍب ٜخٛا٘ٙذٌبٖ فشٞیخت٘ٚ ٝخجٞ ٝبی لٔٛیت تمذیٓ خٛآٞ
ٕ٘ٛد.أیذٚاسْ ٌفتبسٞبیی ٘غض ٚوبسی پشٔغض ثبؿذ .ایٗ ٘ٛؿتبس ٞباصایٗ س ٚثٔ ٝیبٖ آٔذ ٜا٘ذ و ٝویؼتی یب ٛٞیت ٚثش٘بٔٝ
ٚجٟت دسٔیبٖ ٔب ػخت تبسیه ثٛد ٜو ٝپی آٔذآٖ ػؼتی ٘ٚبوبسایی ٚدسجبصدٖ ٚسٚی ث ٝپـت سفتٗ
اػت.ثذتشایٙى٘ ٝیشٚی سصْ آٚسی ٚاٞشٔٗ وـی ِشاو ٖٛٙث ٝپشاوٙذٌی ٚػتیضثبخٛیـبٖ ٚخٛیـتٗ دسوبسصاس اػت.
پیٛػتٍی ٚآساػتٍی دسٔیبٖ ٘یؼت ٚػشٔـك ٍٕٞبٖ پشاوٙذٌی ٚاصخٛیـبٖ ثشیذٖ اػت.ثٙبثشایٗ اص فشٞیختٍبٖ
٘ٚخجٍبٖ چـٓ داسیٓ دسایٗ پی٘ٛذ وٛتبٞی ٘ٛسصیذٌ ،ٜفتبسٞب ٛ٘ٚؿتبسٞبیی دسػٛیٚ ٝجٟت ٌؼتشؽ آٌبٞی
دسٌشداٌشدویؼتی ٚجٟت ٚثش٘بٔ ٝثشای  ٕٝٞی ِشٞب ثٚ ٝجٛد آٚس٘ذ.ػخٗ ٔب ٘یض سٚی ث ٝػٛی  ٕٝٞی ِشٞب
داسدِ.شٞبیی چ ٖٛثختیبسی ثٕٟئیِ،هِ،شثٛؿٟش،وٍٟیّٛیٚ ٝثٛیشاحٕذِ،شػتبٖ ،فبسع ،دؿٕٗ صیبسی ،اػتبٖ ٔشوضی،
ٕٞذاٖ ٚدیٍشاٖ اػت.چٙب٘چ ٝدسػطشٞبی ثبال آٚسد ٜؿذ ثبیذ ثش٘بٔٚ ٝجٟت ٛٞٚیت ٔذسٖ  ٕٝٞی ِشٞب سٚؿٗ
ؿٛد.ثبیذ اصپشاوٙذٌی ٚػتیضِشٞب ثب یىذیٍش دٚسی ٌضیذ ٜؿٛد ٚجغشافیبی ػیبػی ٚطئٛپّٛتیه ِشتؼییٗ ٌشددٚ.ایٗ
ٞذف وتبة اػت .دسپبیبٖ اص ٕٝٞی خٛا٘ٙذٌبٖ دسخٛاػت ٔی ؿٛد ٍ٘بس٘ذ ٜسا اص٘مذ ٞٚذایت ٔحش٘ ْٚؼبص٘ذ.
ٚاِؼالْ.
جٟبٍ٘یشٔحٕٛدی
بهره ی تربیتی:

ما برای ساخته هویت ،بروامه وجهت مدرن لربه درست کردن یک ایوئولوژی وتکه چسباوی
های راستیه هویت ویاز داریم.
ٔٙبثغ:
٘.1یىالع سؿش.
.2دا٘یُ ثُ.
.3صسٞب٘ی.
ٔ .4حٕٛد ٘یىفش.

