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 وٝ وٙٓ وٕه جٛا٘ب٘ی ثٝ ثبیذ ٌبٞی جٛا٘بٖ اجتٕبػی ٔطبٚس ػٙٛاٖ ثٝ
 پی ٔطبٚسٜ خالَ دس .٘ذاس٘ذ ای خٛضجیٙب٘ٝ احسبس خٛد آیٙذٜ ثٝ ٘سجت

 ثش ػالٜٚ ، آٟ٘ب ٌیشی ضىُ دس وٝ ثشْ ٔی ٔٙفی ٞبی رٞٙیت ثشخی ثٝ
 اسبسی ٘مص ٘یض ٔذیشاٖ ثشخی ػّٕىشد سٛء ،ثیٍبٍ٘بٖ ای سسب٘ٝ أٛاج
 استفبدٜ سٛ ٚ تخّفبت ٔبدی خسبسات اسصیبثی وٙبس دس آیب ساستی ثٝ .داسد
 صٞش ٕٞچٖٛ طشیك ایٗ اص وٝ یسٚا٘ ٚ اجتٕبػی آثبس دسثبسٜ ٔبِی، ٞبی

 ٚ ػٕٛٔی اػتٕبد سشٔبیٝ تضییغ ثٝ ٚ ضذٜ تضسیك جبٔؼٝ وبِجذ ثٝ تّخی
  ٔیضاٖ ٚ ضذٜ اسصیبثی ٚ تحمیك ضٛد ٔی ٔٙجش جٛا٘بٖ دس تالش اٍ٘یضٜ

 وٙبس دس ٘یض خسبست ایٗ ججشاٖ آیب ٚ است؟ آٔذٜ ٔحبسجٝ ثٝ آٖ خسبست
 اٌش آیب است؟ ٌشفتٝ لشاس ٔطبِجٝ ٔٛسد آٖ ٔسجّجیٗ اص ٔبدی خسبسات
  ثٝ ٘یض ٔجبِغ ایٗ ٚ ضٛ٘ذ ثشوٙبس ٘بٔطشٚع والٖ ٔجبِغ وٙٙذٌبٖ دسیبفت
 است؟ ضذٜ ججشاٖ اػٕبَ ایٗ اجتٕبػی خسبست ضٛ٘ذ،  ثبصٌشدا٘ذٜ تٕبٔی
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ٜ، تخػّػی داضتٗ ضشط ٝث حتی دسیبفت ٞب، دس فبحص تفبٚت   خسبرت َب زوجیرٌ  ٚیژ
 غذ چٙذ اٚ سئیس وٝ ثجیٙذ ٔب وبسٔٙذ جٛاٖ ٚلتی .است ثشٚت تمسیٓ دس ثی ػذاِتی ٘ٛػی پبیٝ
َ ٞب ثب ٚا ٚ ٔی وٙذ دسیبفت حمٛق ٚا ثشاثش ی سسذ، حمٛق ایٗ ٝث ٞٓ تالش سب  تشدیذ احسبس ٕ٘

ذاختٗ .ٔی ٌشدد ایجبد ٚا دس سبِٓ وبس اسصش ٝث ٘سجت  فشًٞٙ ٘ٛع ایٗ ضذٖ پزیشفتٝ ٚ جب٘ا
ذ ٔی ٘بػبدالٝ٘ ٛ٘ا  جبٔؼٝ ٔختّف الطبس دس فسبد دٚٔیٙٛی ٚ سبِٓ وبس ٝث ثی ػاللٍی سبص صٔیٙٝ ت

  تلخ احسبس بب ي می شًد آغبز اجتمبعی اعتمبد بٍ آسیب اص دٚٔیٙٛ ایٗ .ٌشدد ٔب
  بب .می شًد تقًیت جبمعٍ مبلی مىببع تًزیع بٍ وسبت بی عذالتی ي وببرابری
 حقًق بٍ تعذّی فرَىگ طلبی، فرصت ي بی مسئًلیتی قبح شذن شکستٍ
  َمٍ .می یببذ رياج خًدخًاَی ي آسبن طلبی سپس ي می شًد شبیع عمًمی

  يلی سـبلـم کبر َبی بٍ وسبت بی اوگیسگی بٍ مىجر است ممکه ایه َب
 سیٙٝ ثش خػٛظ ثٝ صخٕی غٛست ثٝ اجتٕبػی ٌستشدٜ  آثبس ایٗ ٚ  گردد پرزحمت

  .ٔی ٔب٘ذ ثبلی  ٔطمّت ثبس ص٘ذٌی ثب ا٘ذن دسآٔذٞبی ثب جبٔؼٝ صیشیٗ سطٛح

ٛ٘ی چٙذدٜ ٔذیشٖا  آیب   غلط تصًر یک   وطٛس، ٔٛفك ٚ پشوبس خذْٚ، ٔذیشاٖ اغّت وٝ است آٖ ٚالؼیت ٞستٙذ؟ وبسآٔذتشی ٔذیشاٖ اِضأبً ٔیّی
ٞبی ؼٝ ثشای ٔب٘ذٌبس ٚ ٘بفغ اسصضٕٙذ، وبس وشدٖ د٘جبَ : است آسبٖ ٔطّت اٗی ػّت دسن .داس٘ذ ٔتٛسطی دسآٔذ ٙبفغ وشدٖ د٘جبَ ثب جٔب   تؼبسؼ ضخػی والٖ ٔ

ٞبیی ٔستّضْ دٚ اٗیٚ  داسد راتی  ً ٙبغش ثب فشٞٙ تٚ  ٔتضبد ػ ش اص ٔتفٚب ٞبی اٗی جٕغ وٝ ،ٞستٙذ یىذٍی  ً ىٗ اغّت ٘فش یه دس ٔتؼبسؼ فشٞٙ   ٘طٖب تجشٝث .٘یست ٕٔ
ت افشاد ٝث والٖ ٔجبِغ اػطبی ٚ استخذْا .٘یست والٖ ٔجبِغ اػطبی ٝث ٘یبصی ٔٛظف وبس ثشای وٝ است دادٜ ٛػی دس اّغ ذ ٘ ٙبثغ پبسىبسی فشاٙی   ٖ٘ب » اغطالح ٝث یب ٔ

ْ ٞبیی چٙیٗ لشثب٘ی اِٚیٗ ٚ ٔی دٞذ سخ یىذیٍش اص ٘بٔطشٚع ٔطبِجبت یب «دادٖ لشؼ ٝ سبالسی استخذا    .است جبٔؼٝ سطح دس ػذاِت ٚ ضبیست
ٟبد    وجًمی مذیران کبرآمذی میسان بررسی ی ٚ ػّٕی تحمیمی ٔٛضٛػبت ٔی ٌشدد پیطٙ طٍٞب ٛیبٖ ثشای د٘ا طج بی د٘ا  ٞٝ ٙبسی، سضت ٝ ض ؼ   جٔب

ٙبسی، ٖ ض ٚا ْ س ٕبػی، ػّٛ ٌبٖ دسثبسٜ ٔذیشیت ٚ حمٛق اجت ٘بٖ ٔخشّة ٚ سبص٘ذٜ وبسٞبی فٟشست ٔمبیسٝ اسبس ثش تب ٌشدد تؼشیف والٖ ٚجٜٛ دسیبفت وٙٙذ   ٘ظش اص آ
ی ٞبیی چٙیٗ پشداخت وٝ ٌشدد ٔطخع  ٕٞیطٝ ثشای ػّٕ ٓ سفتٝ حمٛق  ٝ  تب سٚیٞ   .است تؼبسؼ دس ٔب ّّٔی ٔٙبفغ ثب ا٘ذاصٜ چ

   :کىیم تأمّل قذری
  أٛاَ ثٝ دست ا٘ذاصی ثٝ حبضش ٞشٌض ٚ ٞستٙذ لب٘غ خٛد حك ثٝ وٝ داسیٓ تٛإ٘ٙذ ٚ ضشیف ٔذیشاٖ اص وثیشی جٕغ ٔب

  اص ثشخٛسداستش ِضٚٔبً ثبیذ پبش ٚ سیخت ثب تشتیت ٞش ثٝ ثشخی وٝ اضشافی ٌشی فشًٞٙ ایٗ پزیشش .٘یستٙذ ػٕٛٔی
  دیٍش سٛی اص .داسد جبٔؼٝ ثشای ٔخشّثی تجؼبت ٚ است ثیٍب٘ٝ ٔب دیٙی فشًٞٙ ثب خٛد رات ثٝ وٙٙذ ص٘ذٌی دیٍشاٖ

ٖ  اص ٔؼذٚدی آِٛدٜ دسآٔذ ٞبی ٝ ٞبی ٚ ػٕٛٔی اػتٕبد سٚحیٝ تضؼیف ثبػث فشغت طّجب   ثٝ ٔٙجش ٚ ضذٜ اجتٕبػی سشٔبی
  ٔٙفی آثبس ٘جبیذ ٔب جبٔؼٝ اجتٕبػی ٘مّبداٖ ٚ ٔسئِٛیٗ ٔتفىشاٖ، جٟت ٕٞیٗ ثٝ .ٔی ٌشدد آٖ ٔتؼبلت فسبد دٚٔیٙٛی

 .دٞٙذ لشاس غفّت ٔٛسد سا ٔب اجتٕبػی ا٘سب٘ی حٛصٜ ٞبی ثٝ پٟٙبٖ خسبسات ایٗ
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