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دو نگرش و روش عمده در دگرگونی های جامعه
تغییش خبهؼَ هسْس
خشد ،فشٌُگی ،اصالزی ،تذسیدی،
پشُیض اص خؾًْت ،عش اًدبم ّاگزاسی
دّلت ثَ هشدم
دس اداهَ تٌِب ًگشػ خبهؼَ هسْس
(فشٌُگی) تْضیر دادٍ هی ؽْد

تغییش دّلت هسْس


کالى ،تغییشعبختبسی ،اًمالثیُ ،وشاٍ ثب خؾًْتً ،ظبهی،
ثشاًذاصی دّلت

 اثضاس هجبسصٍ :زضة ،خجَِ ّ استؼ آصادیجخؼ
ً وًَْ ُب :اًمالة ُبی کالعیک ،اًمالة 1357ایشاى
اسامی چند جامعه شناس که در باره این روش نظریه داده اند
چبسلض تیلی
عیذًی تبسّ
داگ هک آدم
تذا اعکبکپْل

Clarles Tilly,
Sidney Tarrow,
Doug McAdam,
Theda Skocpol,

ثب تبکیذ سّی ًمؼ:
تؾکل ُبی اًمالثی
آگبُی ّ سّزیَ اًمالثی هشدم
ؽشایظ اًمالثی خبهؼَ

تغییر جامعه محور

تغییشخشد :یؼٌی فشٌُگی ،اصالزی ،تذسیدی،
پشُیض اص خؾًْت کَ عشاًدبم ثَ ّاگزاسی دّلت ثَ هشدم هٌدش هی ؽْد
ًوًَْ ُب :آهشیکب (خٌجؼ ثشای زمْق هذًی)ٌُ ،ذ (خٌجؼ ثشای اعتمالل) ،اسّپبی ؽشلی خٌجؼ
ثشای آصادی ّ دهکشاعی
دالیل پیذایؼ ّ اداهَ خٌجؼ ُب
 .1فشاُن ؽذى فشصت عیبعی
 .2عبصهبًذُی هشدم ثب اعتفبدٍ اص اهکبًبت ًِبد ُبی هْخْد :داًؾگبٍ ،هغدذ ،کبس ،سعبًَ ...
 .3فشیویٌگ ) =(Framingپشّعَ ؽٌبخت اص فشٌُگ ،اسصػ ُب ّ ٌُدبسُبی اختوبػی،
سّاًؾٌبعی خبهؼَ،

ًمؼ کٌؾگشاى عیبعی (ًخجگبى) دس ُذایت خٌجؼ ّ فشین کشدى خْاعت ُبی هذًی  /عیبعی
دسفشٌُگ خبهؼَ

زمینه تئوریک تغییر جامعه محور
(جنبش پرهیز از خشونت)
 دس استجبط ثب خٌجؼ پشُیض اص خؾًْت اص دّ ًظشیَ خبهؼَ ؽٌبعی ثِشٍ هی گیشین:
ً -1 ظشیَ کٌؼ هتمبثل سّصاًَ اثش اسّیٌگ گبفوي ()Erving Goffman

 ثش اعبط ًظشیَ گبفوي خٌجؼ اختوبػی ثؼٌْاى یک ّالؼیت اختوبػی دس ًتیدَ کٌؼ هتمبثل
افشاد ثْخْد هی آیذ .پظ ثشای سؽذ آى ًیض افشاد ثبیذ هذام دس استجبط ثب یگذیگش ثبؽٌذ ّ ثب سد ّ
ثذل کشدى خْاعت ُبی ّ اخجبس ّ فؼبلیت ُب خٌجؼ سا تمْیت کٌٌذ
 -2 ثشاعبط ًظشیَ گبفوي دّ خبهؼَ ؽٌبط دیگش یؼٌی:
 دیْیذ اعٌْ ( ،)D. Snowساثشت ثي فْسد (ً )R. Benfordظشیَ پشّعَ ُن خْاى
عبصی سا ثْخْد آّسً ّذ ()Frame alignment process

 هم خوان سازی خواست ها و شعارها با ارزش های جامعه
 بر اساس این نظریه جنبش اجتماعی باید
 ثب کبسثشد صثبى لبًًْی ،اخاللی ،هؾشّع ّ اًگیضػ صا دس چبسچْة فشٌُگ خبهؼَ زشکت کٌذ

نمونه تاریخی







ًوًَْ تبسیخی :
عخٌشاًی هؼشّف هبستیي لْتش کیٌگ دس آهشیکب ثبػٌْاى
”هي یک سؤیب داسم“ ((I have a dream speech
هخبلفبى ًیض ًتْاًغتٌذ ثب هستْای ایي عخٌشاًی کَ ثب اسصػ ُبی خبهؼَ آهشیکب ،یؼٌی
ثشاثشی خْاًبیی داؽت ،هخبلفت کٌٌذ.
اّ ُوچٌیي تْاًغت هجبصات ضذ خٌگ سا ثب خْاعت ثشاثشی ًژادی ّ خٌغی دس آهشیکب
استجبط دُذ ّ خوؼییت ثضسگی اص هشدم ضذ خٌگ سا ثب خٌجؼ هذًی ُوشاٍ عبصد.
دس ایشاى ثبیذ خْاعت ُبی هؾتشک هشدم صذای ّازذ ثیبثذ .خْاعت آصادی اًتخبثبت
ثبیذ ثب خْاعت زمْق ثشاثش ؽِشًّذی ،لْهی ،خٌغیتی ّ هزُجی ّ ،همبثلَ ثب فمش ّ
فغبد ّ اعتجذاد زکْهتی پیًْذ ثخْسدً .وبد ُوجغتگی ّازذ (عجض)  /عشّد هلی،
اؽؼبس ّ تشاًَ ُب ّ ٌُشُبیی کَ ایي خْاعت ُب سا ثیبى کٌذ

 اعتفبدٍ اص ًوبد ُبیی کَ پشُیض اص خؾًْت سا تجلیغ ّ تشّیح کٌذ

ادامه زمینه های تئوریک

 -3 عْهیي ًظشیَ ای تْضیر گش دگش گًْی خبهؼَ هسْس
خٌجؼ پشُیض اص خؾًْت:
 پیش ثْسدیْPierre Bourdieu ،
 ثْسدیْ خبهؼَ ؽٌبط عش ؽٌبط فشاًغْی ثش هٌبعجبت دیبلکتیکی
(دّطشفَ ّ پْیب) هیبى فشد ّ خبهؼَ تکیَ هی کٌذ.
 یؼٌی تغییش هتمبثل رٌُیت ّ ػیٌیت .دس ًتیدَ ایي ساثطَ هتمبثل ُن فشد
تغییش هی کٌذ ّ ُن خبهؼَ .ایي ثبػث سؽذ دائوی عبصًذگبى خٌجؼ،
یؼٌی هشدم ّ ،خْد خٌجؼ ،یؼٌی خبهؼَ ًْیي خْاُذ ؽذ .دس  9هبٍ
گزؽتَ خٌجؼ عجض ؽبُذ ایي تسْل دّ خبًجَ اص ثبال تب پبئیي ثْدٍ اعت.

دو جنبه اساسی دیگر نظریه بوردیو

 الفُ :جیتْط ( )Habitusیب عبخت رٌُیت افشاد ،یب ػبدت پبیذاس کَ ُذایت گش ػول افشاد اعت .افشاد
ّ گشٍّ ُب اسصػ ُب خْد سا اص خبهؼَ خْد هی گیشًذّ ،لی اسصػ ُب سا تغییش هی کٌذ .ثطْسهثبل لْتش
کیٌگ فشٌُگ ًبثشاثشی ًژادی سا کَ هشدم ثَ آى ػبدت کشدٍ ثْدًذ ،ثَ ثشاثشی تجذیل کشد .تب آى صهبى
ثغیبسی اص عیبُبى ًیض آهْختَ ثْدًذ کَ تبثشاثشی ًژادی طجیؼی اعت.
 خٌجؼ اختوبػی دس ایشاى ًیض هی تْاًذ ثب تؼییي اسصػ ُبی ًْیي عبخت رٌُی ًْیي یب فشٌُگ یب ػبدت
ًْیي ثغبصد .هثال آصادی ّ زمْق ثشاثش ؽِشًّذی ثَ اصلی ًْیي تجذیل ؽْد ّ خبی تجؼیض هزُجی سا
ثگیشد.
 ة :هیذاى ( )Fieldیؼٌی ػشصَ فؼبلیت ُب ّ سلبثت ُبی افشاد ّگشٍّ ُب .افشاد ّ گشٍّ ُب دس هیذاى
ُبی هختلف الصبدی ،عیبعی ،آهْسؽی ،فشٌُگیٌُ ،شیّ ،سصؽی ّ غیشٍ فؼبلیت ّ سلبثت هی کٌٌذ.
هیضاى عشهبیَ (لذست ّ ًفْر) افشاد ّگشٍّ ُب دس هیذاى ُب هتفبّت اعت.
 هِوتشیي هیذاى ،عیبعت اعت کَ ثمیَ سا دس کٌتشل هی کٌذ .خٌجؼ اختوبػی خبهؼَ هسْس هی کْؽذ ثب
فؼبلیت دسهیذاى ُبی هختلف اسصػ ُبی ًْیٌی سا ایدبد کٌذ کَ عشاًدبم ثَ تغییش دس هیذاى عیبعت ثذل
ؽْد .ؽجکَ ُبی استجبطی هیبى افشاد دس ایي هیذاى ُب ًمؼ اعبعی داسًذ.

بخش 2



ًوًَْ ُبیی اصؽیٍْ
ُبی کبسثشدی

بخش 2
نمونه هایی ازشیوه های کاربردی
 ثشای سؽذ خٌجؼ ثبیذ ًِبد ُبی هْاصی ثب ًِبد ُبی سعوی ّ دّلتی ( )NGOایدبد ؽْد.

 فؼبلیت ُبی ثبیذ اخاللی ،غیش ایذًْل ِْژک ،پشُیض اص خْ صدگی ّ پشاگوبتیغوی (ػول گشایبًَ) ثبؽذ
 ؽؼبس ُبی اصلی خٌجؼ اصالزی ثبیذ خْاعت ُوَ ؽِشًّذاى ّ گشٍّ ُبی ُبی اختوبػی (لْهی ،دیٌی،
خٌغیتی ،صٌفی) سا دس ثش ثگیشد.

 ثشای هثبل دس خٌجؼ هذًی آهشیکب :عیبُبى ،صًبى ،داًؾدْیبى ضذ خٌگ ،کؾبّساى ،ایٌذیي ُبُ ،ن
خٌظ گشایبى ؽشکت داؽتٌذ .خْاعت ُوَ آًِب دس ؽؼبس ّازذ زمْق هذًی گتدبًذٍ ؽذٍ ثْد.
 اسّپبی ؽشلیً :فی دیکتبتْسی ،خْاعت دهکشا عی ،آصادی عیبعی ُوگبًی ثْد
 دس ایشاى  :1357ؽبٍ ثبیذ ثشّد ،آصادی ،اعتمالل ،خوِْسی (اعالهی) ُوگبًی ثْد
 دس ایشاى اهشّص :اًتخبثبت آصاد ،سفشاًذّم ثشای تؼییي ًْع زکْهت خْاعت ُوگبًی اعت

سازماندهی  /رهبری  /استراتژی  /تاکتیک


لذست اختوبػی دس هٌبعجبت اختوبػی اعت .لذست اختوبػی اص عبصهبًذُی هشدم ًبؽی هی ؽْد.
تجذیل سفتبس فشدی ثَ الگُْبی اختوبػی (گشُّی)
ایدبد خضیشٍ ُبی لذست ُبی فشٌُگی ،عیبعی ،ؽغلی ،داًؾگبُی ّ داًؾدْیی ّ داًؼ آهْصی دس
عشاعش ایشاى ّ خبسج اص ایشاى ّپیًْذ آًِب ثب یکذیگش (تمؼ سُجشی دس ُذایت آًِب)
پشُیض اص خؾًْت ثبیذ اعتشاتژی خٌجؼ اختوبػی ثبؽذ.



پبسادّکظ عشکْة ،یؼٌی آلْدٍ ؽذى خٌجؼ ثَ خؾًْت ،عشکْة ُبی زکْهتی سا هظبئف ّ
تْخیَ هی کٌذ ّ تضبد هیبى هشدم ّ سژین سا ثَ خذال هیبى هشدم ّ ػْاهل عشکْة (ًیشّی اًتظبهی)
تملیل هی دُذ ّ هبًغ پیْعتي آًِب ثَ خٌجؼ هی ؽْد .یؼٌی ثشخْسد ُب ؽخصی هی گشدد.
تْخَ ثَ افکبس ػوْهی ثشای تؼییي تبکتیک ُبی هشزلَ ای خٌجؼ ثغیبسهِن اعت
پیًْذ عبخت طجمبتی (افمی = التصبدی) خبهؼَ ثب عبخت دهگشافیک (ػوْدی = فشٌُگی)
تالػ ثشای تغییش ُوضهبى اص ثبال ّ پبئیي دس هٌبعجبت لذست ّ خبهؼَ










طرح خواست ها
 ثبستبة دادى اسصػ ُبی فشٌُگی دس خٌجؼ هذًی


(فشیویٌگ)

ً -1فیً :فی سّصاًَ ّضؼیت زبکن اص طشیك همبثلَ ثب فغبد اخاللی ،هبلی ،عیبعی ،فمش ،ثی
ػذالتی ،ثیکبسی ،تْسم ،عشکْة ،خؾًْت ّ ،ثی لبًًْی ّ ،همبثلَ ثب سژین ثشای دؽوي تشاؽی ُب خبسخی

 -2 ایدبثی :تکشاسخْاعت ُبی ثَ زك هشدم،
 اسائَ ثذیل هطلْة ّ ؽْساًگیض هبًٌذ آصادی ّ آصادگی دسعیبعت ،اًتخبثبت ،اًذیؾَ ّ ثیبى ،اختوبػبت ،سعبًَ ُب،
ازضاة ّ ًِبدُبی هذًی ّ صٌمی

 آهْصػ ُوگبًی دس ثبسٍ زمْق هذًی افشاد (ثشاثشی زك ؽِشًّذی :صى ّ هشد ،الْام ّ ادیبى)
 خذایی دیي اص دّلت .دیي ثؼٌْاى یک اهش ؽخصی ّ دّلت ثؼٌْاى یک ًِبد ُوگبًی ثبیذ اص ُن خذا ثبؽٌذ

 اًتخبة ًْع زکْهت اص طشیك سفشاًذّم ثؼٌْاى یک اصل لبًًْی ّ هؾشّع
ً فت هٌجغ دس آهذ هؾتشک ُوَ ایشاًیبى اعت .دّلت هْظف اعت کَ ثطْس هٌظن گضاسػ دسآهذ ّ ُضیٌَ کشدى آًشا ثَ
ػوْم هشدم اطالع دُذ ّ هدلظ ثبیذ ثش آى ًظبست دائوی داؽتَ ثبؽذ

اهرم های مقاوت مدنی
 همبّت هشدم دس ثشاثش دّلت ثبیذ عبصهبًی ّخوؼی ؽْد
 آهْصػ عبصهبى دادى لذست ثی لذستبى
 ایدبد تؾکل ُبی فشٌُگی ،هذًی ،هبلی ،آهْصؽی ،سعبًَ ایٌُ ،شی ،ؽجکَ ای
 فشاگشفتي ؽیٍْ ُبی همبّهت دس ُوکبسی ًکشدى ثب دّلت صّسگْ ّ هذاخلَ سّصاًَ
خبلی اص خؾًْت

 عبصػ ثشای اهتیبصُبی تذسیدی ثَ عْد دهکشاعی
 عبصهبى دادى اػتصبة ُبی ؽغلی ،عشاعشی ،ؽؼبس ًْیغی دس ؽشایظ ًجْد سعبًَ آصاد

اهرم های مقاوت مدنی
 ایدبد فضبی ثسث هسل ُبی ػوْهی تدوغ (خیبثبى ،داًؾگبٍ ،کٍْ) ثشای ثسث ّ
گفتگُْبی خوؼی
 تسشین عبصهبى یبفتَ کبالُبی کوپبًی ُبی داخلی ّ خبسخی کَ ثب سژین ُوکبسی هی کٌٌذ
دس داخل ّ خبسج ایشاى (هبًٌذ تسشین کبال ُبی چیٌی)

 فشاُن آّسدى اهکبًبت اعتفبدٍ اص تکٌْلْژی استجبطی ّ خجش سعبًی ثشای ُوگبى
 اعتفبدٍ اص ٌُشّ ،سصػ ،عیٌوب ّ دیگش عشهبیَ ُبی ًوبدی ثشای دعت یبثی ثَ زمْق
ثشاثشؽِشًّذی

 ایدبد ُوجغتگی اص طشیك ثضسگذاؽت اعطْسٍ ُبی هلی ّ لْهی ّ دیٌی (کْسّػ،
ثبثک خشهذیي ،خٌجؼ هؾشّطَ ،هصذق ،هٌبعک هزُجی ّ )...

زنان ،اقوام و ادیان

 ثب الْام فشاّاى ،ایشاى ُویؾَ ایشاى
 ثب الْام فشاّاى ،چَ عش ثلٌذٍ ایشاى
 تب صى ًجبؽَ آصاد ،ایشاى ًوی ؽَ آثبد
 ػصش زمْق ثؾشٍ ،صّسگْیی ُب ثی اثشٍ
 دّلت اگش خشد داسٍ ،کبسی ثَ ادیبى ًذاسٍ
ًَ دصدی ّ خٌبیتَ
 دیي ثشای ػجبدتَ،
 اعتمالل ،آصادی ،خوِْسی ،خوِْسی

اینگونه سروده ها می تواند بصورت ترانه اجرا شود

 کشد ّ ثلْچ ّ تشکوي ،ثب تشک ّ فبسط ّ ؽبُغْى
 هشدم ایي ثْم ّ ثشًذ چْى تْ ّ اّ ّ هب ّ هي
 ثب دل ّ خبى ثَ صذ ثیبى اص صى ّ هشد ،یک عخي
زك طلجٌذ ّ ثت ؽکي!

 هغلوًٌْذ ،یِْدی اًذ هغیسی اًذ ،ثِبیی اًذ
ًَ غبصت ّالیت اًذ
 ًَ دصد سأی هلت اًذ
 ایشاًی اًذ ،ایشاًی اًذ هشدم ایي خبک کِي
زك طلجٌذ ّ ثت ؽکي!


دنباله سروده
 ػصش زدش گزؽتَ اعت عٌت ثذ ؽکغتَ اعت
ؽوش اگش ًؾغتَ اعت
 ثشعش عشصهیي هب
 ثبًک خشّػ هی سعذ اص صى ّهشد ،تي ثَ تي
 زك طلجٌذ ّ ثت ؽکي!
 دّس زمْق ثؾش اعت ساٍ خالفؼ خطش اعت
 ایي کَ صًبى زك ًذاسًذ صهبى آى ،دیگَ عش اعت
 هشد ّ صى ّ پیشّ خْاى عجض لجبط ّ گل دُبى
 زك طلجٌذ ّ ثت ؽکي!
 ى -ؽبُذ

مزایای روش پرهیز از خشونت و "تناقض سرکوب"
Paradox of repression







کبسثشد خؾًْت افشاد هیبًَ سا ثَ عوت دّلت عْق هی دُذّ .لتی خؾًْت ثگبس
ثشدٍ ؽْد ،دّلت هی تْاى ثغبدگی عشکْة سا تْخیَ کٌذ .اهب اگش خؾًْت ػلیَ
خٌجؼ همبّهت غیش هغبلوت آهیض ثکبس ثگیشد ،عوپبتی ثیؾتضی ثشای هشدم ثْخْد
هی آّسد.
خجؼ پشُیض اص خؾًْت ؽشایظ ثشای ؽشکت ثضسگ تشی سا فشاُن هی کٌذ .تؼذاد
ؽشکت کٌٌذگبى دس خٌجؼ همبّهت ثشصگتشیي عالذ ػلیَ زکْهت خْاُذ ثْد.
پشُیض اص خؾًْت ؽشایظ سا ثشای ایدبد ًِبد ُبی هذًی آلتشًبتیْ فشاُن هی آّسد کَ
ّضؼیت زبکن سا صیش پشعؼ هی ثشد ّصهیٌَ ًِبد ُبی هغتمل ّ ًظن دهکشاتیک سا
ثْخْد هی آّسد.
پشُیض اص خؾًْت دعت هسبفل زمْق ثؾشی خِبى سا ثبص هی کٌذ کَ اص خٌجؼ
همبّهت دفبع کٌٌذ.

دنباله
 ثَ دلیل تٌبلض عشکْة ( ،)Paradox of repressionزکْهت اص خؾًْت طشف
همبثل اعتمجبل هی کٌذ ّ زتی هی کْؽذ کَ ػْاهل خْدػ (پشّّاکبتیُْب) سا ثَ ایي کبس ّاهی
داسد .ثب تْخَ ثَ اهکبًبت تکٌْلْژیک ػکظ ّ فیلن ثشداسی ّ پخؼ آى هی تْاى تْطئَ ُبی
زکْهتی سا چٌبًکَ تب ثَ زبل دیذٍ ؽذٍ خٌثی ًوْد .هظلْم ّالغ ؽذى ضشّست خلت عوپبتی
هشدم اعت.

 پشُیض اص خؾًْت عجت خْاُذ ؽذ کَ دس هیبى زبکویت ؽکبف ثیفتذ .کبس ثشد خؾًْت عجت
یگبًگی آًِب هی ؽْد .ثب پشُیض اص خؾًْت اختالف دسّى زکْهت ثشای خٌثی کشدى آى ػلٌی
هی ؽْد .اص طشف دیگش ػٌبصش دسّى زکْهت ًگشاى عبصػ ّ کٌبس آهذى ثب اپْصیًْی کَ
خؾًْت طلت ًیغت ًوی ؽْد.
 پشُیض اص خؾًْت عجت هی ؽْد کَ افشادی اص دسّى زبکویت ثَ خٌجؼ همتبّهت ثپیًْذًذ .زتی
افشاد ًظبهی ّ پلیظ هوکي اعت دس ثشاثش دعتْسات فشهبًذُبى خْد ثشای عشکْة ًب فشهبًی
کٌٌذ ّ دس صْست اداهَ فؾبس ثَ هشدم هلسك ؽًْذ .دس زبلیکَ خؾًْت آًِب سا هصش ثَ
عشکْة هی کٌذ.

