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 چکیده

بههرهاٌهه ه.همط لعهه اهاننٌ ههنهیٌ یههیهنرهاٌههرا هنٌیههااظهنرهنظرٌههنهندهه نظرهنظرٌههنه ههن   نه ههن 

مه لهنها رهرهبه ه.ه بٌٌ هاننٌ نهوهعملهٌکهاننٌ مننهبرهای سهآ هنٌزهمیبوقهبنهیه بهنهنٌیهاهرقٌ س

ورههعٌ یهبههنه بٌههٌ هوهبرریههیهوگههو هند ندراٌ نههنهاننٌ ههنهوهعمههلهآٌههاه هیههٌنهمامههنهفههرچهینههٌ ه

بنهابع نهوهوگهو هند ندراٌ نهنهاننٌ هنهمه لنهپریشهاصلیههنبهخی پنرواقعه.هپرنازنایٌنیهبد  یهمی

نره.هب شهاصلیهیه م  هٌ ف هنهایهاهید رمه لنهنرهبنٌ همنظوره.هوهعملهآٌاه هبد  یها  ر هنارن

آ هده  هنرهب هشهه.نگه ییهم  صهرهبهنهنظرٌهنهنده نظهنارنب شهن یهاهبهنهمنظهورهورونهبهنهباه ره

وق هیهکهنهه هونبرهاٌ هنک نه أکٌنهمهیوههنزانرپیمنگ  هوهروشه ربٌ یه دٌنهبد  یهٌٌ ه ببنهبنهنومه

انی  هبراظهاٌ همنظهوره ربٌهاه هن هگ معنهی  هدفاهکنههکٌی هنره وا هازهند نظه ن هارزشمی

نرهباثهیهبهه هنرهب ههشهیهومه.هون ههنهننٌند هظوهنوگههوهرنهرظهنهنرومههظ یههشزراهوهوهپهرورشهبٌ ٌهن

بهنهوٌه  هند نیه ٌیهکهنهاٌ ه  هبد ه یههر هکنهی ظهاگ م عیفع لٌامص نٌهیهازههنبه أیٌسهند نعنوا ه

رهبهنهاننٌ هنهنده نظهنگه ییهم  صهنرهواپیهٌ هب هشهمه لهنرهه.پرنازنکرنهمیمب نراهبنه أیٌسهآند ه

 هن هندندهنهبد ه یهبهون ههکنهند نظهننردوهبرهاٌ هنٌند  ه أکٌنهمیهنو میهن  انرپبد  یههآٌاه 

کنهبر یهازهم کالاهگ معنهاٌرانیهراهبهنا هویهٌلنهوهاوهب ه وگنهبنهنظرٌنهند نظهبرهآ هبون هایاه

ه.آند هالهوهفصلهنم ٌنند نظه ن ههقٌرطهزاوه

هآزانظره ربٌارهند نهیٌنهمامنهایٌنیهبد  یرهنظرٌنهند نظره:واژگان کلیدی
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 مقدمه

یه ظه وانهنهنیهب یهبه هاننٌ هنادرینهرٌ نهنرهمب ا همنر هنارنهام هبنهنوعیهمهینظرٌنهند نظه

-ایهاهکهنهمهیآٌهاه هنک هرهمامهنهایهٌنیهبد ه یهنره هم رهم فکرانهیه.هم فکرا همیلم  هنٌزهبٌ بن

 وا هابع نهند ندراٌ ننهاننٌ نهوهعملهوظهراهبنهماکهآزمو هدذا اهوهبنهنوعیهوگو هند ندراٌ نهنه

-پریهشهاصهلیهمه لهنها رهرهنٌهزهبهنهیمهٌ همباه هبه زمیه.اننٌ نهوهعملهوظهراهب زهوه بٌهٌ هنمهون

ه.هنم ٌنهطرحهوهبرگی نابع نهند ندراٌ ننهاننٌ نهوهعمله دٌنهبد  یهراهدرننهوهبرهآ هایاه  ه

ه

 نظریه نهادی

یهه ظهصه ا هنظههرا هنرهارایهنهٌههکه عرٌهاهوااههنهازهندهه نهاگمه زهننارنههنهوهازهاٌه هروه عرٌهها

انهنهکهنهندهه نهنهنهبههنهیهه هبهرهاٌه هنک ههنه أکٌهنهکههرن بر ههیهازه عرٌها.هم  لفهیهبهراظهآ هذکههره هن هایها

وهازهآنگه ههمعن ظهی زم  هوهی    ررهبلکنهعهراهوهینگ ریه ٌیهایهاهکهنهبر  یه نهازهگ معهنهایها

یهره»بهراظهمثه لهبر هیهنده نهراه.ه هونکنهنرهگ معنهعمومٌ یهٌ ف هنهایهاهبهنهعنهوا هنده نه لههیهمهی

ازهیهوظهنٌگهرهدف هنه هن هکهنه.هانهننانی ن«هکنندوننهعملهنی نهگمعیهکنهاعم لهفرنظهراهکن رلهمی

عه نااهبهراظهیردوننه فکرهپذٌرف نه ن هٌ هعراهم ناولهگ معهنهوهٌه هنهوزه فکهرهمهبهولهوهٌه ه»ند نه

 عرٌهاهنٌگهرظهکهنهبهنه هوبیهبهرهآنیهنهدف هنه هنه أکٌهنهنارنهاٌه هایهاهکهنهنده نه.هایها«هانگ مهامهور

ی ظهعمهومیهمعهٌ هایهاهوهی هوهروٌننظ مهی زم  هٌ ف نهروابطهاگ م عیهایاهکنهم رم هارزش»

یه ظهفراٌنهنی ٌیهایهاهکهنهصهورا»وهٌه هاٌه هکهنه«ه.یه زننٌ زی ظهمعٌنیهازهگ معنهراهبرآورن همی

یه ظهیه هوهبرن مهننینهنهوهبهرهاننٌ هنریمیهٌ هدٌرهریهمیهرف ه رهکه ردزارا هاق صه نظهراه هکلهمهی

ه1«.دذارننآن  ه أثٌرهمی

ندهه ندراٌیه:هانههنرهازهگملههنیهه ظهم  لفههیهازهندهه ندراٌیهباهه ه ههن نرهبر ههیهازهمنهه بعرهنظرٌههن

ندهه ندراٌیهبههٌ ههیهویه گربههیرهندهه ندراٌیهگ معههنه ههن   ینگهه رظرهندهه ندراٌیه هه رٌ یرهندهه ندراٌ

                                                             
هه1 ه. هامٌننر هکٌوانی همک  هند ندراٌی»مامن هب  هآ ن ٌی هص نق« هام م هنان گ   هپ وی ی ه(ز)فصلن من ه م ر  ره22ر

5831. 
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مهآزانظهبهرهنظهمهوهامنٌها) هوا هازهنظرٌهنهنده ندراٌیهاهه نٌ یهعهالو هبهرهاٌنده رهمهیه2.المللی وه(ه ههنم

مهنظمهوهامنٌاهبرهآزانظ)نظرٌنهند ندراٌیهیوٌ یه ه3.ٌ نهکرن(ه هنم

با هنرهاٌ هایاهکنهوگونهنظرٌهنهنده نظهوهند ندراٌ نهنهاننٌ هنهوهعمهلهرهنرهموروزها رر

-بهنهنظهرهمهیآ هدوننهکنهازه ع رٌاهنظرٌنهند نظهیمهرو  هایهارهه.راه بٌٌ هنم ٌنبد  یهآٌاه ه

بههنه...هوههعههنالاهرآزانظازهقبٌهلههیهه ٌیوهارزشه یٌم أکٌههنهبههرهاٌه هایههاهکهنهمفههنظرٌهنهاٌهه هریهنهنره

اظهنرهگ معنهپذٌرف نه وننهکنهبنهعراهم ناولهوه فکرهمهبولهوهبهنه عبٌهرظهعه ناهنرهگ معهنهدونن

یه ظهمهورنهارزشفهرچهنرهاٌه هنرواقهعه.ه بنٌله هوننهوهنرهپر هوهآ هگ معهنهبهنهایهنافشهنیهاهٌ بهن

نره.هدرننهنمهی بنٌلهبنهقواعنهبه زظهنرهگ معهنه لهیه ن هوهبنهمث بنهند نههعنالاآزانظهوهنظرهم نننه

منههنه ههن هوهیههب هنظهه مهان روابههطهم ه بههلهمٌهه  هبهه زٌگرا هاگ مهه عیهبهه هٌکههنٌگرهراه ههکلهنهٌگههنن 

ه4.درنننمیی ظهندف نهنرهمب نالاهاگ م عیهانگٌز 

نههشه عٌهٌ هیه ظهمهورنهنظهررهارزش هونرهنرهاٌ همعن هکهنهٌهکهبرنا هاهنهوهازهنده نه لههیهمهی

 وانهنهبههنهاٌه همفدههومهوه لههیهیههن یهازهنده نهمههی رنٌهنهبههی.هکننهناظهنرهروابهطهاگ مهه عیهاٌفه همههیکننهن 

موگهونرهاعهمهازهریهمیهوهدٌهرهریهمیرهبهراظه بهنٌلههیه ظیه زم  برنا اهازهند نهمی عناهکنهنهوه

 هونهکهنهی هاطالقهمیاظهازهی زم  نره لهیهین یرهند نهبنهمگموعن.هننبنهند نه الشهورزی هرزشا

معن ظهگنٌنرهاٌ هند نی هب هبهنههنر.هب  نمیهنره کلهریمیهوهٌ هدٌرهریمیهبنهاٌ اه وٌشه ناوم

راهبهنه فکهرهپذٌرف هنه هن هوهعهراهم هناولههیه اظهازهارزشپه ر ک ردٌرظهابزاری هوهقواعنهام ٌ یره

بهنهینگه رظهوهامنٌهاهقه نو هنظهمرهینه  هکهنهنرهریٌ فهاهنده ندراٌیهقهنٌمره.هکننننرهگ معنه بنٌلهمی

ه.نکر ن هوهنهشهند نهراهاٌف همیهعمومیه بنٌل

اٌه همورهوزهالب هنهبه هبیهطهاهوز هان  ه  هوهدهزٌنشهکهنهنظرٌهنهنده ندراٌیهگنٌهنهبهراظهانیهه  ه

طبٌع ه  هاٌه هنگه  ه.هٌه بیهبهنه لههیهگنٌهنهازهنده نهمیه عناهکنهن واننهم هراهنرهنیای زنهمیممک همی

یه ظهنٌنهیهایهاهکهنهبهرهعنصهرها  ٌه رهانیه  ه أکٌهنهنارنهوهآنمهیهراهمیه ولهانگه مهمب نیهبرهآمهوز 

-ارزشرهگه بنه براٌ هنرهاٌنه.کنهنناننهکنهنرهطولهاٌه اه هونهمبه نراهبهنهانگه مهآنده همهیاعم لیهمی

 هوننهکهنهبهنهنده نه بهنٌله هن هوهبه ه وگهنهبهنهنههشهرهینگ ری ٌیه لهیهمیعنالاآزانظهوهی ٌیهیم نننه
                                                             

ند ندراٌیهگنٌنرهبنهطورهمبیوطهبنهاٌ هبا هپرنا  نهوه:هد ظهپٌ رزهنرهک   هنظرٌنهند نظهنرهعلومهیٌ یی.هبی.هه2
 أکٌنهاصلیهوظهنرهک   همذکوررهند ندراٌیهگنٌنهایاهوه.هزواٌ ظهم  لفیهازهاٌ هموروزهراهرو  هی   نهایا

ه:ک.ر.ه ن هایاهی ظهآ هدفاهوهدو ند هنرهفصلهن یاهازهند ندراٌیهقنٌمهوهن  نن
B. Guy Peters, INSTITUTIONAL THEORY IN POLITICAL SCIENCE, THE NEW 

INSTITUTIONALISM, Londan and New York, 2000. 
 رٌ همب ا هوهبنهوٌ  هفصلهن یاهاٌ هاثرهراهمن  رهی ٌیهازهمدماظهرم همعرفیهاٌ هک   هب شنگ رنن هنرهمه لن
رهفصلن منهعلومهیٌ ییره م ر ه«ٌنهند نظرهند ندراٌیهگنٌنهنرهعلومهیٌ یینظر»زاٌیره رٌاهلک.هکرن هایا

 .5831رهزمی   ه23
ی ظهگنٌنهزان رهمنرنٌ نهوهنظرٌنیٌنهایٌ هیٌا:ه وانٌنهنرهاثرهزٌرهمط لعنهکنٌننوهالگوظهمورنها  ر هراهمی.هه3

ٌ ییره رگمنهامٌرهمامنها گیهنٌوٌنهم رشهوهگرظهای وکررهروشهوهنظرٌنهنرهعلومهی:هوهنٌزهنک.هعلمهیٌ یا
 .ٌویفی

 ومهکنهاٌ همطل هٌکیهنٌگرهازه ع رٌفیهایاهکنهٌ نآورهمی.ه«آ ن ٌیهب همک  هند ندراٌی»مامنهکٌوانیهامٌننره.هه4
 .براظهند نهذکره ن هایا
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مهورنهیه ظهرزشزٌهراهاه؛دٌهرندی رن هافرانهنرهند ندراٌیهگنٌنرهزنندیه کلهم ف و یهبنه هونهمهی

ه هرظهبهراظهانگه مهاعمه لیه ظهان  ه  هویهٌعازهامک  هانی  هوه ونینگ رظهعمومیه مرن همینظر

.ه ههونبهٌشهازهدذ ه نه رهمٌ همهییه ه هناومهوهایهه مرارهارزش هونهوهطبٌع ه  ه هوٌشهبر هورنارهمهی

ه.آورنرم هاٌ هکنهاٌ هورعٌاهموگب اهیمبی گیهوهانیگ مهبٌشهازهپٌشهگ معنهراهنٌزهپنٌنهمی

.ه هونهمه هازهنده نهیه  هبگهوٌٌمیه هنرهگ معهنهموگه همهیاوله ن هبر یه فکرااهوهارزشم ن

ی ظهم  رکرهدٌهره  صهیهوهبنهمث بنهارزش...هوههعنالاهرآزانظنظمرهق نو رهرهوق یهاٌ همعن نره

 اهههقهمطلههو هوهنٌههزهمیهه عناهوهمههورنهقبههولهنرهگ معههنهراٌههرهوهبههنهعههراهعمههومیه بههنٌله ههونه

 وگهنهوه أکٌهنهمهورنهیه ظهم ه رکهوهعمهومیهبرنهگ معنهبنهمث بهنهارزشنرهپٌشهی ظهمذکوررزشا

 وانهنهنره هکلهریهمیهوهٌه هدٌهرهریهمیهنده نهمهی.ه وا هازهند نهی  هبهنهمٌه  هآورنمیهقرارهدٌرنر

 ههکلهریههمیهآ هنرهق لهه هکهه ردزارهبوروکرایههیهعمههومیهوهیهه ریو هقهه نونیهلاهه ظه.هظدههورهنم ٌههن

اظهازهینگ ریه ظهم ه بهلهٌه همگموعهنهظیه ظهازهیه زم  ا هونهوه هکلهدٌهرهریهمیهآ هنره هبکنمی

 ههوا هٌههکهم لفههنهای یههیهندهه نهراهدٌههرهفههرنظرهازهاٌهه هروهمههی.هٌ بههنم هه رکهبههروزهوهظدههورهمههی

ب ٌههنهنرهگ معهنهروااهٌ ف ههنهوهیه    رظرهینگهه رظهوه فکهرهمهبههولهنرهگ معهنهبههنه هم رهآورنهکههنهمهی

 هرٌ هعنصهرهنره عرٌهاهاٌ هبا رهمدم.هنم ناولهب  نهوهبنهصوراهعراهوهع ناهنرهگ معنهنرآٌ

ه. واننه لهیه ونوه م ٌزهند نهازهدٌرهند نهمی

 ههوا هبههراظهندهه نهبر ههمرنهازهگملههنهوگههونهمٌزانههیهازهثبهه اهنرهیهه ظهنٌگههرظهنٌههزهمههیم لفههن

ازه.ه ونه ه هب وانهنهبهرهگ معهنه أثٌردهذارهب  هنینگ ری ظهم  رکهنرهطولهزم  همفروچهدرف نهمی

ب ٌیاهبرهافرانه أثٌردذارهب  نه  هرم هگدهاهنان هبهنهگ ری ظهم  رکهمینٌگرهیوظرهارورهین

 ههرهازهاٌندهه هوگههونهاای یههیهازهمدههم.هیهه هوهآرزویهه هراهفههرایمهیهه زنیهه ظهنٌههلهبههنهآرمهه  آنهه  رهزمٌنههن

ی هوهمع نیهم  رکهمٌ  هاعره ظهگ معهنهنرهینگ ریه ظهمهذکورهم ه رکهمفهروچهانگ  ه نهارزش

ازهاٌههه هروره.ه هازهوگهههونهوهارههورهندهه نهیهه  هبههنهمٌهه  هآورن ههوا ههونهکههنهنرهدٌههرهآ هنمههیمههی

 هکلهدٌهرنهکهنهفدمهیهم ه رکهوههینگ ریه ررورظهایاهنظ مهمعن ٌیه  صیهنرهبر هورنارظهازه

ه.ینعمومیهآ هراهپذٌرف نهوهآ هراهمبن ظهعملهقرارهن

بهنهمث بهنهنده نهیه  هدفهاهوههیه ینگ ریه هوهارزش هوا هازهیه همهیبن براٌ هب هوگونهاٌ هوٌ دهی

یه ظهبٌ ه رظهراه ه ینهبه هیمکه رظهبٌ ه رهموفهٌهافر ٌیهراهبنهوگهونهآورنهکهنهنرهپر هوهآ هب هوا ه

وهنده نهراهه غٌٌهرهنرهم یٌهاهنده نهد ه نعن صرهبر مرن هموگ هبنٌدیهایاهفهنا هیرهٌکهازه.هبون

ن صهره لههیه هونهکهنهیمهنهعهبهنهمث بهنهنده ن وانهنهوق هیهمهیهینگه رٌهکه.هیه زنم زلزلهوهن پ ٌنارهمی

نریاهیم نننهٌکهق نو هکنهند نظهریمیهنرهاکومهاهایهاهوهبر  یه نه.هنرهآ هلا ظه ونمذکوره

یهه هوهینگ ریهه ظهآ ههک رهوهندهه  هوه أثٌردههذارهبههرهفههرنهوهگ معههنهاظهازهارزشوهم هه ملهازهمگموعههن

زمٌننه بهنٌله هن هه واننمیعنالاهوههرهنظمآزانظیرهدوننهینگ رظهم نننهاگم زهنیبیهبرهیره.هایا

ه.آند هراهبراظهند نهفرایمهآورن
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دٌهرظهمن یهب اهبهنهمث بهنهنده نرهرونهنه هکلهظهمهورنهنظهریه هوهینگ ریه ارزشب هفرچه اههقه

وهب ه وگنهبنهینگ ره کلهدرف نهوهراٌرهوهم هناولرهگ معهنهازهقواعنه  صیهپٌروظهکرن هاگ م عیه

 هوا هبه ه رکٌبهیهازهنظرٌهنهنده ندراٌیهمهینرهاٌه هزمٌنهنه.هٌ بهندٌرظه  صیهمییماهوهیوهوهگدا

ند ندراٌه  ه.هاظهراهفرایمهآورنهکنهعنصره القٌاهفهرنهازهمٌه  هنهرونقنٌمهوهندندراٌیهگنٌنرهزمٌنن

دف نههنهامهه هنرهصههور یهکههنهازها لههاهم عصههب ننه هه راه ههوننهوهبهه هانعطهه اهوهقههنٌمیهپربٌههرا هنمههی

ظهنرهاٌ هریٌ فارهنامننهنظرٌهنه هونهراهافزون هنهشهفرنهنره غٌٌرهوه اوالاهوهظدورهآزانظهفرن

الب هنه.هیه ظهبٌ ه رظهن یهله هونن وانننهبنهموفهٌهارهمیبیطهنان هوهد  ٌ یهنرهاٌ هنظرٌنهپنٌنهآورنن

یه ظهم هأ رهنرهنظرٌنهند ندراٌیهگنٌنهیمهبنهردمهاٌ هکنهبنهفرنهنگ  هوایعیه ن هایارهامه هنٌهند  

انهنهوهبهرهاٌه هنظرنهنهکهنهعمهلهگمعهیهب ٌهنهنهکهرن منصو هبنهم رشهوهالی رهبنهبا هگمعهنٌزه وگ

اظهایهاهکهنهنرهآراهوهعمهله أکٌهنهبهرهعمهلهگمعهیهنک هنه.ریٌ فاهمیلطهنرهفدمهزنندیهیٌ ییه ون

ه. وا همالاظنهکرنآٌاه هبد  یهبنهرو نیهمی

یهه ظهم فه و یهنارنههنهکههنهوابیه نهبههنهطبٌعههاهیه رهان  هه   هوا هدفههاهانیهه  نرهیهرهصههورارهمههی

کننهنهوهالب هنهازهاٌه ه هوا هوهظرفٌهاهبر ورنارنهنهکنه ند هنرهآ هزمه  هنرهآ هعمهلهمهیهند نظهایا

هنٌگههرظهم ننههنهعههنالاهنرهاٌهه هصههوراهبیههطهینگهه رهآزانظرهبههنهبیههطهینگهه ر.هکههنهآ هراه غٌٌههرهنینههن

.هیه زنزمٌننه اکٌمهوهای مرارهوهبیطهآزانظهراهنرهانامنهفهرایمهمهیهرعنالا ونهوهبیطهمن دیهمی

الب هنهیمه  هدونهنهکهنه.هٌ بهنیمهوار ه هناومهمهینده نظه هن ههیه ظمٌه  هینگ ربن هوهبی   ههاٌ ه ع ملهو

 واننهنهاٌفه هکننهنهوهذکره نرهی    ری هوهند نیه ظهریهمیهنه هیهای یهیهنره اکهٌمهاٌه همن یهب اهمهی

ه.زمٌننهای اک مهاٌ همن یب اهراهپنٌنهآورنن

بنهمث بنهند نرهٌعنهیهعهراهوهینگه رهاٌگه نه هن ههاظهازهینگ ری پ ر بن براٌ هنرهفرچهنگ  هبنه

 واننهاٌ هامک  هراهپنٌنهآورنهکنهب وا هب هنرکیهرو ه هازهورهعٌاهگ معهنهآ هراهبهنهوهبرقراررهمی

نگه  ه.ه هکلهدٌهرننرهگ معهنهاٌگه نهوهوهم که ملیهمره عاهیم یهیوقهنانهکنهنرهآ هر نهوهرونقه

یه هم هأثرهازهآ هیه زظیه هوه صهمٌمرٌهزظ ه هبرن مهنیه زنهاٌ هامک  هراهفرایمهمیهینگ ری ند نظهبنه

ه.ب  نهوهف رغهازهآ هیٌزظهصوراهنگٌرن

وهندهه ندراٌیه(هInstitutional Theory)نرهیههرهاهه لهبهه ه وگههنهبههنهمفدههومهنظرٌههنهندهه نظه

(Institutionalismه) هوننهکهنهگ معهنهبه هناهو هبر هورنارظهمهیبنهمث بنهند نی ٌیه لههیههینگ ری 

یه هوهمب اه هاٌه همیهٌری هناراظهن ه نن.هدهونیهراهطهیهکنهنیٌری ظهم ف واهوهدونهن واننهمازهآ همی

نظمهوهثب ارهافزو هبرهبر یهازهعن صرهنٌگررهکهنهنرهفهوقهبهنهآنده ها ه ر ه هنرهنره.هم ف و یهایا

ه.ایاهه طهار ب طهب شهمٌ  هینگ ری اکمهن

هبنهمعن ظهاننٌ نهوهعراهراٌررهم ناولهوهمعمولهٌک ه لهیهکنٌمههادرهند ندراٌیهرا گ معن

-کنهنرهآ هوارنهفع لٌاآٌاه هبد  یهاظهازهزنندیه وانٌمهنرهطولهنور ابع نهوهوگو هآ هراهمی

اٌ هابع نهیمهبنهلا ظهعٌنیهوهعملیهوهیمهه.مالاظنهکنٌمهیهوهاگ م عیه ن هایاییٌ هعلمیری ظه
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 وا هاٌ هازهاٌ هروهنرهینهاوز همیه.بنهلا ظهنظرظهنرهاننٌ نهوهعملهاٌ   هبرگی گیهنارن

ه.میألنهراهازهیمهب ز ن  ا

 تربیت انسانپرورش و 

اظهایاهکنهب هقواهازهیوظه دٌنهبرن منهطال هوهنانشهآموزا ند ندراٌ ننهآموزشهوه ربٌاه

همی هننب ل ه نبد  ی ه. هبد  ی ه دٌن هکن همعن  هاٌ  ه وٌشهبن هعمل هو هاننٌ ن ه اول هیٌر وارنهنر

وگنهبٌشهازهآ هکنهصرف  هاٌ هموروزه.هپرنازنکنهنرهآ هبنه ربٌاهانی  همیهاظه ن هایامرالن

هوها یه ربٌ یهآموز یه هب  ن اٌرا ههیهایاهکنمی یلهوهرفعهم کالابٌ  ره الشهبراظهنا  ن

هاٌرا هنرهگ معنهمع صره یهکنم کالوهفدمهنرواقعهبد  یهب هنرٌ فاه.هایاب هآ هنردٌرهمع صره

راهازههااٌ هم کالب  یهازهکنهب ه ربٌاهنٌروی ٌیهب واننههکننیارکاهمبنهاٌ هیماهوگونهنارنه

فرینگیهایاهکنه ونشهراهنرهیٌ یاههربٌشهازهآ هکنهیٌ ییهب  نه کالااٌ هم.هگ معنهبزناٌن

نرواقعهبد  یهبٌ  رٌ هنٌروهوهه.نم ٌننینهوهنوب ر هنرهفرینگهب ز ولٌنهمیوهاق ص نهیمهن   همی

 أثٌرااهمناومهوهمی مرظهنرهگ معنهدٌرنهکنهب واننهبنهک رهمیهفرینگیه وا ه وٌشهراهنرهب ش

ه5.مواگنهی زنمثباهوهورعٌاهموگونهنرهگ معنهراهب ه غٌٌرا یههبرگ ظهدذارن

وههی هبنهند نه بنٌله وننبر یهارزشهنرواقعند ندراٌیهنرهاٌ هب شهبنهمعن ظهآ هایاهکنه

هنوعیر هنرارزشهبن هنظر همورن هانی  هی ظ ه وننرو  هند نٌنن ههی  هرا هاثرااه ون گ معنههنرو

هبرگ ظهدذارن هبیٌ رظهازهارزش. هآزانظرهعنالاهو ه ٌو نرهاٌ همعن  هب  ی ظه ربٌ یه بنٌلهبنهی 

همی هگ معن همعمول هو هه وننعراهراٌر هو هنلٌل همیبن هگ معن هعراهراٌر هبن ه بنٌل هکن  وننهاٌ 

دنهآٌاه هبد  یهبنهمنظورهندنه. ونب  یهازهم کالاهگ معنهنرهرم هآ هالهوهفصلهمی

بنههنهشهآزانظهنره ربٌاهکونک  وظهب هبا هنرب ر ه.ه ربٌاهانی  هنرهاٌنگ هبنه وبیهنمونهنارن

هنارن ه ربٌ یهنوند ال هاٌ هگ معنها  ر  هنوهنوزهالگوظه ربٌ یهمالاظنهمیه. ٌو  :ه وننرهآنگ 

 یهنرهاٌ هیلیلنهمب ا هازهالگوظهطبٌع   ه دٌنهبد .هراٌ ننهوهالگوظهاگب ردراٌ ننالگوظهآزانظ

ه.کننمیوهای ناللهپذٌرظهایاهنف زهدراٌ ننهکنهیمرا هب همی ولٌاآزانظ

هبد  ًهنرهك   ه هنك ر همب اثًهكن هاٌ هه6نهشهآزانىهنره ربٌاهكونك  نرهمگموعن آورن 

هایاهكنهینهی زوك رىهمى همرنمهازههپریشهطرحه ن  ب ٌیاهنرهگ معنهنرهپٌشهدرف نه ونه  

                                                             
اظهایاهکنهن  ٌنهب وا هاٌ هدوننهای ف ن هکرنهکنهارکاهآٌاه هبد  یهنرهاٌ هب شهبنهمث بنهیفرهید رمهع رف ن.ه 5

کو نه  هازهیوٌیهبنهیناٌاه لقهبپرنازنهوهازهیوٌیهایف رهاربعنه وٌشهراه کمٌلهکرن هوه ونهع راهنرهآ همی
ه.بنه ک ملهنیاهٌ بن

یٌنهمامنهایٌنىهبد  ىرهنهشهآزانىهنره ربٌاهكونك  ره:هم  ص اهك   ه ن   ىهاثرهمذکورهبنهاٌ هقرارهایا.ه6

نگ رنن هپٌشهازه.ه5831 هبد  ىره درا رهبهعنرهی پهنومرههی ىه دٌنهآٌاهوهاننٌ نه دٌنهوه نظٌمهبنٌ نهن رهوهآث ر

.همن  رهی   نهایاه5832فصلن منهعلومهیٌ ییرهزمی   هه21نره م ر هراهاٌ رهنهنهوهمعرفیهمبیوطهاٌ هاثره

نره«ه هنک رهبد  یه أملیهنرهآراظهآٌا:هآزانظهوه ربٌا»یمینٌ هبنگرٌنهبنهمه لنهمبیوطیهازهنگ رنن هب هعنوا ه

ی ظهاگ م عیه دٌنهآٌاه هنک رهیٌنهمامنهایٌنیهبد  یرهبنهکو شهصنٌهنهق یمیره درا رهک   ه ن  اهاننٌ ن

 .5831بهعنره
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اىههمگموعنهرآزانىهبر ورنارهدرنننهوهآزانىهنرهگ معنه اهقهٌ بنهوهند نٌننه ون؟هك   همذكور

هوهكنههایا هاٌ هپریشهپ یخهنان  هبن ی    هآزانىهنرهگ معنههند نينارهآموزشههناعٌنبنهنظرر

هایا هآٌا. هاننٌ ن هنر هآزانىهینگ مىه اهقهمىهنرهواقع هروابطهه هبد  ىر هنوعىهنر هبن هكن ٌ بن

اٌ همیألنهازه ربٌاهكونك  هآد زهدرننهوهازههبنهنظرهاٌ   همن ی هایا عىهند نٌننه ونهوهاگ م

ه.نان ه ونوهآزانمن ًهیم  هكونكىهبنهآن  هم قهآزانىهوهآزاناننٌ ىه

هازهیوىهبد  ىهنرههاٌ هبا  ی هدرینهب هعنوا هنهشهآزانىهنره ربٌاهكونك  همن  رهوهٌ 

درننهوههب زهمىهمعنهوهنظ مهاگ م عىهوهیٌ یىم هیرایرهبنهگ ق ل همب ا ه ربٌ ىهاله ه ن هایارها

اٌ ه ٌو هكنهبنهعب ر ىره.هبنهنوعىهم كالاهگ معنهوهیگونگىهبر ورنهب هآند همنهنظرهبون هایا

هایاه ه ن  هق ل هالگويه ربٌ ًهپٌ ند ن هوهطرحهك ره رابٌ  رهنر های بنان هاز ىهایاهبراىهفرار

ی ىهن ی ٌ هوهزٌرٌ هگ معنهوهه ربٌاهیٌ یًهوهنٌزهند نٌننهی    هآزانىرهآ هیمهب ه روزهازهالٌن

ه وظهنگرف نفرنهوهبنه صوصهكونك  رهكنهینوزهذی هوهرمٌرهوه لقهوه وىهآن  هب های بنانه

ه.ایا

ی ىهقبلهازهانهال هاٌرانهكرن ههلب ٌنه وگنهنا اهكنهبد  ىهب  ىهازهاٌ همب ا هراهنرهی 

ه هو هاٌ ایا هبر ههافزو  هو هفرینگً هك ري همًه ربٌ یكن هنٌگره لهً هیوي هاز هام   واننههمىه ونر

بنهیرها لهاٌ هنك نهمیلمهایاهكنه.هفرچه ونیمهیٌ یىهاگ م عًهوهی ىههپو  ىهبراىهفع لٌا

 ربٌ ىهیعىهنا  نهایاههی ىهفرینگىهوها  غ لهبنهامورهآموز ىهوهانگ مهوه ناومهفع لٌاب ههوي

ه هه وننیلى هو هدوننب ور هبن هو ه ربٌاهكنن همب ا هوههآزان هروح هب  هرا هایالمى هاٌرا  هنوند ال  اى

پرورشهایالمىهاصٌلهوهآن  هراهب ه ربٌاههرن ب هآزانىهوهآد یىهگل هكآ هیمهی يهایالمىههآموز 

هنین ه . هبن های بنانىهنٌز هنظ م هب  همه بلن هفع لٌاهفرینگىهو هٌك ه ون همىاٌ  هند نٌننههم ر هكن رون

ای بنانهوه نرٌگًهی  هباٌ همیألنهبنهمعن ظهر اه.هی    هآزانىهن ٌگنهوهماصولهآ ه واینهبون

همه م اه همن ص هو هزم نى هایاهكن هگ معن هنوند ال  هرف  ر هو هرمٌر هو هذی  هاز های بنانى نظ م

ه.عمومىهیٌ یىهوهاگ م عىهراهنرها  ٌ ره وایننهدرفا

مف یٌمهم نننهآزانظهنٌزهبر یه ٌنها  ر هنم ٌمهکنهنگ  ه دٌنهبد  یهبنهبنهمنظوره أکٌنهبٌ  رهب

 یلطهانی  هبرهی    ه وٌشهوه»بنه عرٌاهآزانظههاٌ   هرم .هایایمرا هه ننندراٌ أٌٌنهند ب ه

بنهمعن ظهٌکهنٌ زهعمٌقهوهازهٌکهیوظهآزانظهبرهاٌ هنظرهایاهکنهه7«.ی    هماٌطه وٌش

عنمشهرنرهازهه نرهفهنا هآکنهیرهفرنظهبنهطورهطبٌعیه وای  هآ هایاهوهایاههاصٌلهنرونی

آنینهمرانهوهمنظورهم هنرهه.ایاهرهآزانظهبنهمعن ظهٌکهواقعٌاهاگ م عیازهیوظهنٌگربرنهوهمی

اٌ ه.هبا هند ندراٌیهایاهارورهوهبروزهوهظدورهآزانظهبنهعنوا هٌکهواقعٌاهاگ م عیهایا

هبنههارورهٌکهارورهند نظ -اٌ   هٌ نآورهمیه. ونارورظهواقعیه  مهمیایاهکنهطبٌع   

ه: ون

                                                             
ه.523رهنف رهیومرهصه(راسهق م   هگ وناننه  رٌخهایالم)اظهبرهگ وناننه  رٌخهبد  یرهایطور .ه 7
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همی» هٌکهواقعٌاهوق ی هعنوا  هبن هآزانظ هٌعنی هنارنر هوگون هآزانظ هگ معن هفال  هنر دوٌٌم

دوٌٌمهنرهفال هگ معنهآزانظهوگونهننارنهبنهعکسرهوق یهمی.هگ معنهارورهنارناگ م عیهنرهآ ه

یهنرهاٌ هگ معنهآزانظهبنهعنوا هٌکهواقعٌاهاگ م عیهارورهوهای بنانهوها  ن قها کمهایارهٌعن

ه8«.ننارن

ه هبن هاگ م ز هنر هعٌنی هواقعٌ ی همث بن هٌکهارزشهبن هارور هآ هطبٌع    هایاهکن هآ  معن ظ

ه معنهریوخهوهای وارظهٌ ف نهایاهونرهگاظهبنهدوننعراهراٌرهوهم ناولهاگ م زه ن هوههارزشر

رم هاٌ هکنهب ٌی یهنره  طرهنا اهکنه بنٌلهٌکهارزشهبنهند نهنره.هزاٌله ننیهنٌیابنهآی نیه

براظهمث لهنرهه. ونمی مرهوهطوالنیهایاهوهٌکه بنها صلهنمیهر ربٌ یهرک رظه نرٌگیگ معنه

زمٌننها کمه ن هارز یهم نننهآزانظهاٌ   هبرهاٌ هنظرهایاهکنهب ٌی یهاقنام  یهنر ورهانگ مه

هدٌرن هم. هاٌ  هبن ه ربٌا هرم  هکن هآزانظعن  ه ٌو  هو هالگو هب  هگ معن هیوٌیهنوند ال  هاز دراٌ ننر

همی همنن هآزانظ ه اهق هنر هکن هند نی ٌی هکن هند نی ٌی هو ه ن  ه هوٌا هب ٌی ی هآزانظهری ننن علٌن

هک رظهازهیوظهنٌگرهوه رعٌاازهٌکهیوهاٌ ه هوٌاه.ه رعٌاه ونن ارک  یهنارننهبنهنوعیه

هآزانظه م مهصوراهدٌرنهفرینگیهایا هب ٌی یهب  ههکع هآ هنرهی ٌنو هانگ م ه امٌلههنر اگب رهو

الب نهنرهاٌ هزمٌننهعن صرهبیٌ رهه. ونبنهرنه ونهمبنلهها یهممک هایاهوهنن واینه ممک ه

ه.نٌگرظهنٌزهن ٌلهایاهکنهآد ییهوه ن  اهنرهصنرهآند هایا

وهب هک رهفرینگیهوهازهروظه ن  اهوهآک ییهوهبنه نرٌرهبن براٌ هآزانظهراهب ٌی یهب هآزانظه

گزهنٌزهی ظهواالظهانی نیها کمٌاهنٌ هوهارزشین  هکنهه.قهب  ٌنهوهننهب هیٌچهابزاره امٌلی اه

ه هاٌ ه ٌو  هپذٌرفاب  ه اهقهن واین نهشهآزانظهنرهک   همب ا هآٌاه هبد  یهنرهازهاٌ هروه.

اظهازهٌکیهازهاننٌ مننا هدربیهاٌ   هبنه رگمننرهیمٌ هاثره.هآموزنن هایابیٌ رهه ربٌاهکونک  

هه9ع ناپرنا  نهایاهکنهبا ه هوهرا برهه أکٌنهرینبنهنظرهمی.هکنن أکٌنهمیبرهآ همطرحهکرن 

کنهنرواقعه دٌنهبد  یهبرهآ هبون هایاه.ه واننه ص نفیهب  ننمیاٌ همه لنهوه رگمنههبا هع نا

وهینهیٌزظهبد رهازهاٌ هه.ازهمٌ  هبرنارنی ظه ربٌ یهب واننهم کالاه  رٌ یهگ معنهراهب ه ٌو 

هنرهروحهوهنلهآن  هنهوهارزشازهکونک  هآد زه واٌ همیألنهکنه گ رظهی ظهالدیهوهانی نیهرا

ه. بنٌلهٌ بنوهبنهع ناهوهعراهراٌرهآن  ههدرنن

 تأسیس نهاد

 ربٌاهانی  هوهدذرهازهبر یهم کالاهپٌ  روظهمب نیهبره أیٌسهند نی ٌیهایاهکنهانی  ه

هنرهنرو هآ ه ربٌاه ون هبد  یهبراظهاٌ همنظور. اای سه ألهوههااٌ ظهاننٌ نهایالمیه دٌن

اقنامهبنهمننهبنهلا ظهاننٌ نهوهعملهوهک ره  کٌال یهفرینگیهنرهمب رزااهوهفهنا هنٌروی ظه وا 

هکرن أیٌسهند ن هم  لفی هی ظ هبدر . هنر هیم همیألن همعرواهبنهاٌ  همن ظرٌنر همنرین هاز برنارظ

                                                             
ه.51ی ظهانهال هایالمیرهصهگاللهالنٌ هف رییرهفرینگهوا  .ه 8
هروا .ه 9  رگمنهاٌ همه لنه ویطهآٌاه هبد  یه.ه ن سهوهفٌلیواهامرٌک ٌیرهایااٌ همه لنهنو  نهوٌلٌلمهگٌمزر

ب ٌیاهپذٌرظهوهدرٌزهازهای بنانهوه امٌلهوهفهنا هاگب رهنرهافرانهوهگ معنهمی أکٌنظهایاهبرهاٌ هکنهآزانظهوهنظم
ه.بنهصوراهع ناهنرآٌن
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همنرینهعلمٌنهاه نی هن   ههعلمٌنهاظهاوز بنهمنظورهاصالحهنظ مهنرییهوهبرن منر  ونشهرا

اٌ هموروزه.هنرهقمه5888نرهی لههنٌ هوهنانشگنٌنهب هعنوا همنرینهنینهوهیمهنره أیٌسهمی

ه  ربٌاهنٌروی ظهیٌ ییهنره أیٌسهاز هگمدورظهایالمیهبنهمنظورهنرهابع نهیٌ ییهوهبعنی 

ه.ی زن ونشهراهنم ٌ  همیازههظبٌ  رابع نهوهه ون رهمیدی رن 

ه هبنهالب ن همگدز هرا ه ونش هیٌز هیر هاز هقبل هعرصنر هاٌ  هبن هورون هبراظ هبد  ی ه  آٌا

بنهاٌ   هورونه.هب هم یهگ رظهگ معنهعلمیهوهزم ننهآ ن ه ونبرهآ هبونهوههابزاری ظهروزهنمون

ه همینان گ   هرا هنان گ یی هم  لا همه طع هنر ه اصٌل هوهو ه الٌل همورن همنظرظ هینٌ  هاز  وا 

گ رظهروزهنرواقعهنک رهبد  یهب هینٌ هاقنام  یهبرهآ هبونهنرهبط ه اوالاه.هارزٌ بیهقرارهنان

شهآموزا ه أیٌسهک نو هنانه.دذارنبرهآ ه أثٌرهاهب واننهارورهنا  نهب  نه  هب ه ن  اهاٌ ه اوال

نرهرم هاٌ هکنههرقمیهوهبردزارظهگلی اهیف گیهب هارورهنان گوٌ  رهطال هوهنانشهآموزا 

ههند نظهی زظهبط ه ون هنم ٌشهمیو هبن هرا هند نی  هی زظهوهبرهفرایهردذارنواناهعٌنیهاٌ  م

ه.نٌزهناللاهنارن ربٌاهنٌروی ظهیمنلهوهیمرا ه

اٌ   همنٌرٌ یهی ظهفکرظهوهفلیفیهوهفرینگیهوها یهی هوه الشاٌ همٌ  هنب ٌنهازهفع لٌاهنر

هی ظک رٌکیهازهنرواقعه.ه نوٌ هق نو های ییهدفلاه ون نظٌمهوه وراظهانهال هوهبنهوٌ  هنره

وهپسهازهپٌروزظهانهال هایالمیهوهبنهی زهآٌاه همطدرظهنرهنور همع صرهمدمهوهیرنو ا

ظهک رهدروییهوه  کٌال یهیم ن هنا   هنهشهبیٌ رهم ثرهی ظهدرانبد اننو   ه گربنپسهازهوٌ  ه

ه.ای ییهوه نوٌ هاٌ هیننهملیهایاق نو همذاکرااهم روحهمگلسه برد  هق نو های ییهوهنره

ه هنر همب ا هوظ هایاهمگموعن های ناللررورظ هوٌ   هبن های یی هق نو  همذاکراا هی ظم روح

براظهایمٌاهق یله ن هبنهرأظهوهنظرهمرنمهوه الشهبراظه صوٌ هاهوقهملاهوهازهگملنهاٌ   ه

ه.مورنهب ز وانیهمگننظهقرارهدٌرنمیألنهآزانظه

هنظرٌنهند نظهازهاٌ همنظرهو هكنهبنهصوراهٌكهآزانىهنرهگ معنهرازهنگ   هنارن اىهوگون

ادرهآزانىهازهبط ه.هآمن هب  نٌعنىهازهم  هروابطهاگ م عىها كمهبٌرو ه»ه:واقعٌاهنرآمن هب  ن

زانىهبنهآ.هیٌزىهگزهآزانىهك ذ هنٌیاهرگ معنهیرهبرهنٌ ورن هوهپ ٌگ  هاگ م عىهننا  نهب  ن

اٌىهنٌیاهیٌزهان زاعىهوهمگزهریمیو هنٌگرهواقعٌاهی ىهاگ م عىهعنوا هٌكهواقعٌاهاگ م عىر

فعلٌاهب  ٌنهوه اهقه[هآ هراه]آورنهوهب ٌنبلكنهازهم  هگ معنهیرهبرمىه  هب وا هبنا هنیاهٌ فا

ه10«.نان

آزانىهراهنمىه وا هبرهٌكهگ معنه امٌلهكرنهوههکننها یازهاٌ هروهایاهکنهبد  ىه أکٌنهمی

اىهر نهٌ ف نهب  نهكنه ونهب واننهبلكنهاٌ هگ معنهب ٌنهبنهانناز هبنهاگب رهآن  هراهبنهآزانىهری نن

ب ٌنهبراىهگ معنه راٌطىهفرایمهكرنهكنه ونهب واننهآزانىهراهه؛مٌ هوه رمٌ هكننأآزانىه ونهراه 

                                                             
ه.11گاللهالنٌ هف رییرهصهه. 10
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هبنهیماهآزانىهرینمو ه ون هآزانىهنرهه11 اهقهب  نهوهنرهی ریو هظرفٌاهوه امله ون   

ر نهكرن هوههرنٌروی ىهگنٌنىهكنهنرهرای  ىهآزانىهگ معنه الشهمىهكنننه.گ معنهند نٌننه ون

های بناننن همٌرا هنورا  هكن هنٌروی ىهقنٌمى هو ه ونن هند ن هبن ه وننهر بنٌل هن بون   ههر رعٌاهو

ه.فعلٌاهٌ بنهن یبىهفرآیمه ونهكنهآزانى راٌطهمهزم نىهبعنر

هآلم  ه هبن هکن همهطعی هآٌاه هبد  یهنر ه ن ها  ر  هآ  هبن هفوق هنر هکن هند نی ٌی هبر افزو 

ی ظهنان هبنهمیگنهی مبورگرهاقنامهبنه أیٌسهیی نها ا نٌنهانگم کننهب هیرهوهی م  هیگراهمی

همی هاروپ  هف رییهزب   هدرو  هنان گوٌ   هکننایالمی هند نی ظهم  بنه. هو هند ن ه أیٌسهاٌ  وظهب 

ی ٌیهکنهبرهنرهمه بلهدرو ازهیوٌیهبرهآ هایاه  ههدذارنمیهرم هاٌ هکنهبرهک رهدروییهصان

ه هبونننر هوهدرو اٌنیولو ظهم رکیٌی یه کٌنهزن  ی ظهایالمیهبنهیالحهمنطقهوهمعرفاهنٌروی 

ازهیمٌ هروهایاهکنهآٌاه هه.ی هدلبنهکنننبرهن وارظنرهمص اهفکرظه  هب وانننهه گدٌزه ونن

ه همب اث اه ون هنر هانهال هبد  ی هاٌنیولو ظ ه رح هنر هارکاهایالمی هابعو هبر هزٌ نظ  نه أکٌن

هنارن هفکرظ هو هفلیفی هو همنطهی ه. هاننٌ نبا ای ی   هوٌ   هبن هبرابر هنر هاٌ    هفکرظ ی ظهی ظ

ه.ی همب نیهبرهفلیفنهایالمیهوهاکماهم ع لٌنهایاوهاٌنیولو ظهم رکیٌیام رکیٌی یه

هنربنهوٌ  ههوپرنازنهوهب ه ربٌاهنٌربنهدف گوهب همک   هفکرظهمیهنب هزب  هفلیف ونهاٌ   ه

ی ٌیهآ ن هی زنهوهگوان  هاٌ همرزوبومهراهنٌزهب هینٌ ه ٌو  ظه أیٌسه ن هبرهآ هایاه  هند نی

هب هآراظهم  لاهرا هب  هبر ورن ههن ٌو  هه.بٌ موزنآن   ه ٌو  هعٌ اٌ  هصالباهنر هب صراااهو هر

هارماها   صه هافظ هو هایااا رام هوهه.نرآمٌ  ن همه بلن هرا  هآٌاه هبد  ی هنظر هبن نرواقع

ی ظهی اهوه   هننه ند هزب  هدف گوهوهمنطقهوهفلیفنهنٌیاهوهرا مب رز هب هاننٌ نهیٌزظهگزه

ه.اٌگ نه ن هوارنهنم ٌنی ٌیهنٌزهبنهارکاه واننهآیٌ آٌنهکنهمیبنهک رهنمی

ه

 اندیشه نهادی

ه هبر هاننٌ مننانىهایاهكن هآٌنه هبد  ىهازهگملن هک رهدروییهو ه  كٌال انگ م كٌنهأ هینظم

ه5882مىهبنهی لهی ىهنرهبرپ ٌىهٌكه  كلهوهاز هایالاٌ   هی بهنه الشه.هفراوانىهكرن هایا

ه:دوٌنظهنرهاٌ هب ر همىو.هنب زهمىهدرن

                                                             
ه 11 هالنٌ هف رییرهصه. ه اهقهب  ن».ه15-13گالل هآزانظهرا هب وانن هکن هبراظهگ معنه راٌطیهفرایمهکرن .هب ٌن

کو ننهبنو ه وا هبنهآزانظهریٌنهوهلذاهپسهازهی قطهکرن هنٌک   ورهمیپننارننهب هف  رهوه امٌلهمیبیٌ رظهمی
نرهگ معنهوهبنو هنرهنظرهدرف  هظرفٌاهپذٌرشهگ معنرهآزانظهراهبنا ههی ظهموگونی هوهواقعٌا وگنهبنهوٌ دی
 رهازهاٌ هنٌیاهکنهانی  هیٌچهیٌزه طرن ک.ه...هفدمننهبرهگ معنه امٌلهنم ٌنن واینهوهٌ همیدوننهکنه ونهمی

هبرهای سهاٌن  هکنهیٌچهرابطنآلب واین هواقعٌای ظهذینیه ون هننارنهوها یهم اظهب   لاهوهی ظهموگونهگ معن
 وا هبنهیم  هدوننهکنهب هف  رهوه امٌلهنمی.ه واینهیوقهنینم ر نهب هآ هایارهگ معنهراهبنهطراهآنینه ونهمی

 وا هنرهٌکهگ معنهآزانظهاٌگ نهکرنهوهیرهاقنامیهکنهب هف  رهوه امٌلهیمهنمی...هٌکهنر اهراهبنهب رهن  ننه
ه ه ند  هنن هب  ن های بنانهکمکه واینهبٌشهازهقنراهگذ هوهظرفٌاهوه املهگ معن هبنهر ن هکن هبون م ثرهن واین

ه.یم  «ه.کرن
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ی هپٌشهنرهفكرهاٌگ نهٌكهاز هوهگمعٌاهیٌ یىهایالمىهبونمهبنه ونهم هازهی ل

اىهكنهازهندراهوه گربنه82مرنانهه23وهكون  ىهه82 صوصهپسهازهی له

ی اهبنهاٌ همعن همع هنهبونمههنمربنهنیاهآوره82  هه25ی ىهملىهاٌرا هنرهی ل

ه12. كٌالاهیٌ یىهفع لهنرهبٌ ٌننكنهب ٌنهنٌروی ىهم هبنه كلهٌكه 

هپٌروزىهانهال هایالمىرازهیمٌ هرویاهك یمك رىههنرهاولٌ هفرصاهوهب هنهوىهپسهاز

ه.ایالمىهراهبنٌ  هند ناىهاز هگمدورىهعن 

اٌ هاننٌ نه.ه وا هبنهاننٌ نهند نظهبد  یها  ر هکرن رهازهنوهمورنهپٌ ٌ همی رهوهبنٌ نظمدم

-یم  هطورهکنهمیه.ه رهملدمهازهمک  هفلیفیهمورنهرگوزهبد  یهایاالب نهنرهیطایهدی رن 

شهنٌزهنرهٌنک رظه وری لنهازهنرسهآمو  نهایاهوهنرهمک  هفلیفیهم ع لٌنهنانٌمه دٌنهبد  یه

وهارکاهگویرظه رٌ هعنصرهنرهفلیفنهم ع لٌنه رٌ هوهکلٌنظمدمه.ایاهفلیفنهنف زهکرن زمٌننه

هاگ م عی ن همی مره هب  ناشهمیانی  هنرهاٌ اهیٌ ییهو هنره. هم ع لیهموگون هاننٌ ن نرواقع

مناومهنفسههظ أکٌنهبرهارکاهگویررکونهبراذرهنا  نهوهب هاکماهم ع لٌنهانی  هراهازهیکو هوه

ههآنمی هاٌ اهانی  هپوٌ ٌیهو ههبن هه.ب  ن  صیهمیای مرار هند نظهبن هارزشنگ   هوهپنٌن ی ر ی 

ای مرارهب شهارکاهوه واننه ن همی مرهآنمیهبرهمبن ظهفلیفنهم  ذ همیاوان هازهٌکهیوظهوه

ه.فع لٌاهآنمیهنرهزنندیهفرنظهوهگمعیهوظهب  ن

هاننٌ نهوه هوهپرورشهظرفٌاهنظرظهند نظهمینرواقعهادرهبد  یهف قن هنره أیٌسهند ن بون

هفع لیهوانی  ه هانگ م هنمیی ظهفرینگیهنٌز هبونموفق ه صٌم اه. هایاهکن هیمٌ هرو ند نظهوهاز

هاکثرظه هیٌ یی هاگ م عیهو هآ هم  لاهایاهام هنرهاوز  هنظره  صیهب  هنهطن هوظهاز ادرین

براظهمث له.هالمیهق بلهرنٌ بیهایااٌ همیألنهنرها ف ق اهاز هگمدورظهایه.مبن ظهعملهاوهایا

هاکثرٌاه هوق ی هام  هایا هگمدورظ هرٌ یا هبراظ هف ریی هالنٌ  هگالل هک ننٌنا ورظ هم  لا وظ

ب ر رهدٌرظهنرهاٌ  صمٌمهوها یهبعنهازهکننم  لفاهنمیاعر ظهاز هم م ٌلهبنهوظهیی ننهاٌ   ه

ن   هه صمٌم اهگمعیبننظهعملیه ونهراهبنهوهپ ظهک نوه ونشهراهکن رهنمیهکننازهآ هنف زهمی

ه.نینمی

ند نظهک ری ظهگمعیهوهدروییهآ ن هنینهاٌ   هبنه وبیهازهاق ر ی اهاٌ همیألنهن   همی

فرنهب  یهازهآزانظهوها  ٌ رااه ونشهراه ونهکنهی ظهنظرٌنهند نظهدف نهمیوٌ دینره.هایا

ننهبنهمعن ظهرعٌاهوهن  وا ه ن هفرنههنرواقعهاٌ ه.نینمننظهند نهازهنیاهمیبنهمنظوره وا 

راهب هنٌگرهوهافرانههظ ونهکنهپ  واننهند نمننظهفرنه لهیهمیبلکنهازهمنظرظهنٌگرهبنهمعن ظه وا 

برقرارهم نن هوهنرهاهٌهاهادرینهانی  هب  یهازها  ٌ رهوهآزانظه ونهراهبنهمنظوره.ه ونهنارن
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مننظهنٌگرا هنوعیهیعیهکرن هایاهنره وا بنهنینهام هنرهیم  ها لهالزام اهند نهازهنیاهمی

ه13.م  رکاهکننهوهازهپ  ٌب نیهآن  هبر ورناره ون

ه

 خاتمه

ٌ بیهوه اهقهیرهارز یهنرهگ معنهمب نیهبراظهآ هبونهکنه أکٌنه ونهنیاهنیمنهآنینهذکره 

آٌاه هبد  یهب ه.هن ونهامک  ه اهقهآ هفرایمهنٌیاه أمٌ ایاهکنه  ههیالزام اهوهاق ر ی  هبر

بنهالهوهفصلهاٌ هبرهآ هبونهوه ألهآزانظهنرهگ معنهفهنا هآزانظهبنهوٌ  هنرکهم کلنهگ معنهوه

ند نظهرینهارکاهوظهبنهیماهوهیوظهبراظهاٌ همنظورهبنهنظرهمی.هم کلهنرهگ معنهبپرنازن

ا هالیهبراظه واننهری همیی    هآزانظهوه بنٌلهبنهعراهراٌرهی    هآ هنرهنی هوهرمٌرهانی  

ه.نور همع صرهانی  هب  نهرناٌ هم کلنهوهن وار ه

اظهاٌ همیٌرهبره ربٌاهند نظه أکٌنهفوقهالع ن براظهاٌ همنظورهیم  هدوننهکنهدذ اهوظهنره

درنهآمن هایاههنهشهآزانظهنره ربٌاهکونک  ب  یهازهمب ا هوظهنرهاٌ هزمٌننهنرهک   ه.هنارن

-نرهاٌ همیٌرها یهآزانظهراهیمهنمی.هکنهن   هنینن هنوزهنگ  هوظهبنهانی  هوه ربٌاهانی  هایا

میألنهنٌ زمننهای مرارهوهپرورشهنرهماٌطهآزاناننهوهاٌ ه.هب ٌیاهبنهانی  ه امٌلهکرن وا هوهنمی

ه. ربٌاهآزاناننهایا

هند نی ظهآموز یهنرهازهیوٌیه ه أیٌسهند نی ٌیهبنهوٌ   هانی  رهوظهب  هینٌ هنگ ییهبن ب 

برآٌننهاٌ ه.هآورنبنهانی  هی زظهوهگ معنهی زظهروظهمیعمال هاوز هعلمٌنهوهآموزشهوهپرورشه

ای ف ن هازهآن  هنرهدٌرظهازهاٌ هنٌروی هنرهمهطعهمب رزااهانهالبیهعلٌنهر ٌمهپدلوظهوهبدر میألنه

.هایاه ارٌاارک  هوهمن ص هنظ مه  ز ه أیٌسهگمدورظهایالمیهپسهازهپٌروزظهانهال هایالمیه

ب رورهی زظهآ هوهنٌزهم  رکاهم  رکاهفع لهاٌ   هنرهوهه14 أیٌسهاز هگمدورظهایالمی

ق نو های ییههرظنهنرومهی ظهم  لابنهوٌ  هنرهند نی زظفع لهوهم ثرهنره نوٌ هق نو های ییه

ه.ایاق بله وگنه

                                                             
نظرٌنهند نظرهند ندراٌیهگنٌنه»ه:بنگرٌنهبنهمه لنهنگ رنن هب هعنوا براظهنرٌ فاهنٌگرهم  ص اهنظرٌنهند نظه.ه 13

ه.رهپٌ ٌ «نرهعلومهیٌ یی
اننٌ نهند نظهآٌاه هبد  یهراهاواههرنرهنلهنظ مهگمدورظهایالمیهراز هگمدورظهایالمی  ٌنهب وا ه أیٌسه.ه 14

ک ری ظه وٌشهب ه أیٌسهمگلسهاعالظهنرهاواههنٌزهرآنینهکنهنویاهنٌرٌننهوظرهام مهموییهصنر.هبنه م رهآورن
بنهب ورهنگ رنن هاٌ هنوهاننٌ مننهیرهنوهنرهاکماهم ع لٌنه نفسهه.آ هگ منهعملهپو ٌننرهلبن  هبنهایالمیه ٌعٌ  ه

ه هکرن  هو هیی یهو هآن  همب نیهبرهینٌ هنگ ییهفلیفیهبن هعمل هو هنرهاوز هم  لاهآی ظهپنٌن اننٌ ن هوٌ    هبن
هنرهه.اگ م عیهوهیٌ ییهایا هی ظهم  صنو  نهبر ینگ رنن  هبنهبر یهازهوگو  هفلیفیهاٌ هنوهره ون وهابع ن

ه هایاها  را یم فکر هنا  ن هبن. هبنگرٌن ه: هن رٌن هموییهصنر»پنگر ر هام م ه   هر1389هروٌرد هر«ازهمالصنرا

ه؛21ر ه م هر1390همدرهر«یبد  هلموهعهرظنهرنهنٌل ع مهامکاهیٌ فوک »هرظرانٌبهمٌینرٌنه نه؛59ه ر م 
ه.22ه ر م ره1390آب  ههر«رونوق یهاکماهم ع لٌنهبنهلبن  همی»هرن رٌنهنیٌمهبٌنارظ
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ناراظهبد  یه هبون هایاهکنهاٌبنهنلٌلههیمنهاٌ هاقنام انرهمگموعنهمب ا هم  ین ه نهکنه

هرفعهوهرگوزه فکرهند نظهبون هوهبره هبرهای سهآ هم کالاهیننهصنهی لنهگ معنهرا آ هبونه  

نرهصنرهاٌ هم کالاهبنهوٌ  هنرهاٌ همٌ  هآزانظهوهند نظهن ن هآ هه.نمون هوهازهمٌ  هبرنارن

ب شهان د ٌیهه.الهوهفصلهآ هبوننه دٌنهبد  یهبنهمث بنهفٌلیوفیهیٌ ییهوهاگ م عیهنرهپیهبونهک

بد  یهای ی  هرا هالهم کالاهگ معنهراهنرهند نظهنک نه أکٌنهنا اهکنهمب ا هاٌ همه لنهبرهاٌ ه

-ناننهوهبرهعملهپ ظهمیناننهوهنرهاٌ هزمٌننه ع رهراهک فیهنمیی ظهمهبولهگ معنهمی ن هارزش

ه. وا همالاظنهکرنآنینهکنهنرهاننٌ نهوهعملهآٌاه هبد  یهبنه وبیهمی.هف رن

ه

  



14 
 

 

 

 فهرست منابع

فصههلن منهپ وی ههیهنان ههگ  هامهه مه«هآ ههن ٌیهبهه همک هه هندهه ندراٌی»امٌنههنرهمامههنهکٌههوانیره .5
 .5831ره22ره م ر ه(ز)ص نق
هن یار .2 هنف ر هبونر هاما هٌک ه ند ٌی هبن ههاو ه دٌن هبنٌ ن هفرینگی هواان انهال ه درا ر
 .5855هایالمیر
هرهنف هرهیهومر(رایهاهق م ه  هگ ونانهنه ه رٌخهایهالم)اظهبهرهگ ونانهنه ه رٌخهبد  یرهایهطور  .8
 .5855واانهفرینگیهبنٌ نه دٌنهانهال هایالمیره درا ره
رهنهشهآزانىهنره ربٌاهكونك  ره دٌنهوه نظٌمهبنٌ نهن رهوهآث رهایٌنیهبد  یرهیٌنهمامن .1
 .5831 هبد  ىره درا رهبهعنرهی پهنومرههآٌای ىه دٌنههوهاننٌ ن
 دههرا رهن ههرهمٌههزا رهیهه ظهگنٌههنهعلههمهیٌ یههارهزان رهیههٌنهایههٌ رهمنرنٌ ههنهوهنظرٌههنیههٌا .1
5833. 
 درا رهبنٌ نهفرینگیهام مهرر هی ظهانهال هایالمیرهگاللهالنٌ رهفرینگهوا  ف رییره .5

 .5811علٌنهالیالمرهی پهاولره
فصههلن منهعلههومهره«آزانظهبٌهه  هنرهایههالمهوهآزانظهوه ربٌههاهیٌ یههی»زاٌههیره ههرٌارهلههک .1

 .5832رهزمی   ه21یٌ ییره م ر ه
آزانظهیٌ یههیهنرهاننٌ ههنهآٌههاه همطدههرظهوهآٌههاه هبد هه یرهبویهه   هزاٌههیره ههرٌارهلهک .3
 .5831هگ پهیومرهک   هقمر
هلک .5 ه رٌار ه ربٌا»زاٌیر هآزانظهو هبد  ی: هآراظهآٌاه هنک ر ه أملیهنر هک   ه« نر

هاننٌ ن هکو شهصنٌهنه ن  ا هبن هبد  یر هایٌنی همامن هیٌن هآٌاه هنک ر ه دٌن هاگ م عی ی ظ
 .5831ق یمیره درا رهبهعنره

رهفصلن منه«نظرٌنهند نظرهند ندراٌیهگنٌنهنرهعلومهیٌ یی»زاٌیره رٌارهلک .51
 .5831رهزمی   ه23علومهیٌ ییره م ر ه

ه  هام مهموییهصنر»زاٌیره رٌارهلک .55 هروٌرد پنگر رهن رٌنههر«ازهمالصنرا
 .59ه ر م هر1389

هلک .52 ه رٌار رٌنه نهر«یبد  هلموهعهرظنهرنهنٌل ع مهامکاهیٌ فوک »زاٌیر

 ه؛21ر ه م هر1390همدرهرظرانٌبهمٌین

هرن رٌنهنیٌمهبٌنارظهر«رونوق یهاکماهم ع لٌنهبنهلبن  همی»زاٌیره رٌارهلک .58
 .22ه ر م ره1390آب  ه

ه .51 هروشهوهنظرٌن هوهای وکررهگرظر هنٌوٌن هامٌرهنرهعلومهیٌم رشر ه رگمن  ییر
 .5831ره درا رهپ وی کن همط لع اهرایبرنظرهمامنها گیهٌویفی

ه
12. B. Guy Peters, INSTITUTIONAL THEORY IN POLITICAL 

SCIENCE, THE NEW INSTITUTIONALISM, Londan and New York, 
2000. 

ه


