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 ت يريٌذُ هذيآ يَّايسٌار يٍ طراح يگفتواى اًقالب اساله

 راىيا يضْر يسير ٍ برًاهِ

 
 4*زشن اِٝ وـاٚسصٗيٓ

  ذُيچک
 يشخشداصيزلٛ سا تشاي خٛيؾ يٚ ّٕٓ يٍاٜ ِ٘شيخا ٞٙٛص ،يٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔ دس ؿٟش

ذ يخذ يدٞ ؿىُ يتش ٔثٙا يؿٟش يضيس ر ٚ تش٘أٝيشيٙذٜ ٔذيآ اػر. ٘يافسٝ ؿٟش، آسٔاٖ
ُ يتاؿذ. اص ٌٔأِٝ ٚ زحّ يٓ ٔيلاتُ زشػ يشا٘يا يالٔك فشًٞٙ خأٔٝ اػياص ًش يضيس تش٘أٝ

ىشدٞا ٚ يٗ سٚيأىاٖ زذٚ يٙذٜ خظٚٞيٝ فشًٞٙ ٚ آي، ِ٘شيضيس ٝ تش٘أٝيػٝ حٛصٜ ِ٘ش
ٌشدد. حاَ تا زٛخٝ تٝ ٔؼأِٝ فٛق ػؤاَ  يا ٔئٟ يؿٟش يضيس ر ٚ تش٘أٝيشيٗ ٔذي٘ٛ يٞا سٚؽ

چٝ  يٝ ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔيتش خا يدس ِ٘اْ زٛػٔٝ ؿٟش يضيس ٙذٜ تش٘أٝيٗ اػر وٝ آيا
ا٘داْ ٌشفسٝ، ٓٛأُ ٚ  يٞا يزٛا٘ذ داؿسٝ تاؿذ؟ تا زٛخٝ تٝ ٌٔأِاذ ٚ تشسػ ئ ييٛٞايػٙاس

ٙٝ يدس صٔ يٞا ـشاٖيٚ خ يلشاس ٌشفسٝ اػر. خغ اص ؿٙاخر سٚ٘ذٞا ئؤثش ٔٛسد تشسػ يسٚ٘ذٞا
ٞا  ٗ آٖيزش ريٗ حاَ تا إٞير تاال وٝ دس ٓيلٌٔ تا ٓذْ ييٞا ـشاٖيٍاٜ خئٛهّٛ خظٚٞؾ، خا

 -ياٖ السلاديخش" يٞا ريلٌٔ ذ ٚ ٓذْيض ٞؼسٙذ، تا اػسفادٜ اص ِ٘ش خثشٌاٖ ٔـخق ٌشدي٘
ىداسچٝ ير يشي)ٔذ ير ؿٟشيشيٚ ٔذ يضيس ش دس ِ٘اْ تش٘أٝييزغ"، "ياػياٖ ػيا خشي ياخسٕآ

ٍ٘شؽ  -يدٙذٜ )ٍ٘شؽ ٔايذ تٝ آيٚ أ يش دس ػثه ص٘ذٌييزغ"ٚ  "(ير تخـيشيا ٔذي يؿٟش
ٗ تا زٛخٝ تٝ اسزثاى يٞا ؿٙاخسٝ ؿذ٘ذ. ٕٞچٙ ريلٌٔ ٗ ٓذْيزش ريٓٙٛاٖ تا إٞ تٝ "(ياسصؿ

ة يؿىُ ٌشفسٝ اػر. تا دس ِ٘ش ٌشفسٗ زشو يػٝ تٔذ ير فوايلٌٔ ٗ ػٝ ٓذْئٔٙاداس ا
 ٗ ؿذٜ اػر.ييسٚ زث ؾيٙذٜ خيٞا دس آ يٛيػٙاس ئٌشح ؿذٜ فوا يفوا ئٙاػة تشا
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 هقذهِ

وٝ  ئٕىٙ يٞاٞا دستاسٜ سٚؽذٌاٜياص د يادادٖ تٝ ٌؼسشٜٙذ ؿىُيٓثاسذ اػر اص فشا يخظٚٞٙذٜيآ
 يٞا خٗ سٚؽير ايتٝ وفا يخظٚٞٙذٜيك آيٗ اص ًشيشد. ٕٞچٙيٌيٙذٜ ؿىُ ٔيتٝ فشاخٛس آٖ آ

 >>>4ٓ )ٞٛسزٖٛ، يسا ازخار وٙ يٕازيتٟسش چٝ زلٕ ييذٖ تٝ فشدايسػ يٓ تشاياتييس ٔٓ ٚ ديتش ئ
خظٚٞي آٖ اػر وٝ آيٙذٜ ٔحسْٛ ٚ لٌٔي ٘يؼر، ٚ خذيذ  ٞاي اػاػي آيٙذٜ فشم يىي اص خيؾ(.  8=

ٞا اػر  خظٚٞي، ٕٞٛاسٜ ػخٗ اص آيٙذٜ ٞا داسد. دس آيٙذٜ ي ا٘ؼاٖ ٚاػٌٝ تٝ اسادٜ آٔذٖ آٖ تؼسٍي تي
ٞايي ٔسفاٚذ ٚخٛد داسد  اي، آيٙذٜ خظٚٞاٖ تاٚس داس٘ذ وٝ فشا سٚي ٞش فشد، ػاصٔاٖ ٚ يا خأٔٝ آيٙذٜ ٚ

اي  آٔٛصد وٝ چٍٛ٘ٝ آيٙذٜ ٔي ا٘ؼاٖ تٝ دا٘ؾ ايٗ ي ٌّٔٛب سا تايذ ًشاحي ٚ ٕٔٔاسي وشد. ٚ آيٙذٜ
، يفشٍٞٙ، ي، السلادياػئخسّف )ػ يدس حٛصٜ ٞاي خٛد  ٌّٔٛب سا تشاي ػاصٔاٖ ٚ يا خأٔٝ

خٛأْ  يتا فشًٞٙ ٚ اسصؽ ٞا يٝ ايٙذٜ اسزثاى دٚػٛيآ يش خشداصي. زلٛزشػيٓ وٙذ ٚ...( يكٙٔس
تاؿذ.  يدس صٔاٖ حاَ اػسٛاس ٔ يشيدس حاَ ؿىُ ٌ يٝ اسصؽ ٞايٙذٜ تش خايداسد ٚ خّك ٚ ػاخر آ

 ٞايسٚيىشد تٝ ازىا تا داسد هشٚسذ خٟاٖ ي آيٙذٜ تٝ تخـيذٖ ؿىُ دس ٔٛثش ٘مؾ ايفاي تشاي
 ٚ سٚ٘ذٞا والٖ ي خايٝ تش سا آيٙذٜ زحٛالذ ٚ زٛػٔٝ ٞاي خيـشاٖ خذي ؿىُ تٝ سيضي، تش٘أٝ خذيذ

 .وٙيٓ ؿٙاػايي يٚ ّٔ يا ، ٌٔٙمٝيدس ػٌٛح ؿٟش ٘اخيٛػسٝ، سٚ٘ذٞاي
ٙذٜ الصْ اػر يآ يٚ زٛػٔٝ ؿٟش يضيدس ِ٘اْ تش٘أٝ س يضيس ذ تش٘أٝيٍاٜ خذيٗ خاييزث يدس ساػسا  

ر ير ٚ ٞٛئاٞ يداسا يؿٟش يضيتش٘أٝ س يشد تٝ ٓثاسزيلشاس ٌ يضيِ٘اْ تش٘أٝ سفشًٞٙ دس ٔسٗ 
دس  يفشٍٞٙ يضيس ذ تش٘أٝيٍاٜ خذيُ خايٌشدد دس زحّ يتش ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔ ئثسٙ يفشٍٞٙ

ٓ وٝ يتاؿ ئ يتٛٔ يٗ سٚؽ ٞا ٚ اٍِٛٞايٚ زذٚ يسٚؽ ؿٙاخس ياصٔٙذ زٛخٝ تٝ ٔثا٘يٌاْ اَٚ ٘
ٚ  ياخسٕآ يٞا ذٜي، وٙؾ تا خذيزدشتٝ ّٕٓ يٌشدد. تش ٔثٙا يضيد اتٔاد تش٘أٝ سفشًٞٙ ٚاس ئثا٘

ف يتش زٔاس يسا ٔثسٙ يذيىشد خذيزٛاٖ سٚ يٗ حٛصٜ، ٔيا يا ٗ سؿسٝيٚ ت يِ٘ش يزؼّي تش ٔثا٘
تش ٌفسٕاٖ  يفشًٞٙ ٔثسٙ"ٗ اتٔاد يي، اسائٝ ٕ٘ٛد، زثيٚ ٔٔشفر ؿٙاػ يؿٙاػ يٞؼس يذ، ٔثا٘يخذ

ٗ يدس ا يسٚؿ ير ٚ ٘ٛآٚسيداد خاللئٙدش تٝ ا يؿٟش يضيدس ِ٘اْ تش٘أٝ س " يا٘مالب اػالٔ
دس ِ٘اْ  يضير ٚ تش٘أٝ سيشيٗ اػر وٝ ٔذيحٛصٜ خٛاٞذ ؿذ. حاَ تا زٛخٝ تٝ ٔؼأِٝ فٛق ػٛاَ ا

 تاؿذ؟ داؿسٝ زٛا٘ذ ئ ييٛٞايػٙاس چٝ يتش ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔ يشاٖ ٔثسٙيٙذٜ ايآ يزٛػٔٝ ؿٟش
 لشاس يتشسػ ٔٛسد ٔٛثش يٌشفسٝ، ٓٛأُ ٚ سٚ٘ذٞا ا٘داْ يٞا يتشسػ ٚ ٌٔأِاذ ٚ اذيادت تٝ زٛخٝ تا

 ٓ.يخشداص ئ يٛ ٞايػٙاس يٗ ٔماِٝ تٝ ًشاحيٗ اػاع دس ايتش ٕٞ ٌشفر،
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 . اّويت ٍ ضرٍرت پصٍّص 1
 ُ اػر=ئؼسّضْ ٓثٛس اص ٔشاحُ چٙذٌا٘ٝ ر يدس ٞش حٛصٜ ا يّٕٓ ياػسٍزاسيٚ ػ يضيس تش٘أٝ
ر ٌّٔٛب يٓ ٚهٔيٗ ٚ زشػييزٔ ،اًالٓاذ ٔشتًٛٝ يخْٕ آٚس ،ر ٔٛخٛديُ ٚهٔيزحّ ٚ يتشسػ

ذٖ يش ٚهْ ٔٛخٛد ٚ سػييزغ يتشا يٛخشداصيٚ ػٙاس يضيتشاػاع ساٞثشدٞا ٚ اٞذاف والٖ، تش٘أٝ س
ٙذٜ تش٘أٝ يٗ آيٗ ٔثٙا، ٔشحّٝ آغاصيح حاكّٝ. تش ٕٞي٘سا ياتيتش٘أٝ ٞا ٚ اسص يتٝ ٚهْ ٌّٔٛب، اخشا

 ياسصؿ يٗ ٔثا٘يتاؿذ. ا يخأٔٝ ٔ يٚ اسصؿ يسٚؽ ؿٙاخس ير ؿٟش، زٛخٝ تٝ ٔثا٘يشئذ ٚ يضيس
 ش٘ذ. يخز يش ٔيزاث يٙذٜ ؿٟش اص ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔيدس آ

ؿٙاخسٝ ؿذٜ اػر.  يه ٓلش فشٍٞٙيٓلش حاهش تٝ ٓٙٛاٖ ر ٔٛهّٛ، زٛخٝ تٝ يٗ إٞييِزا دس زث
ؿٛد وٝ اص دٞٝ  ئشتٛى ٔ "4يفشٍٞٙ چشخؾ"تٝ  يٙٝ ّْٓٛ اخسٕآيدس صٔ ياذ ٌؼسشدٜ ايادت

ؼٙذٌاٖ ّْٓٛ خأٔٝ ي. ِ٘شاذ ٘ٛؿذٜ اػراد ي يفيتٝ تٔذ، اص آٖ تٝ ٓٙٛاٖ زدشتٝ زٛك 0>>4
 ؛4>46، يفاهّ ؛;500ًٛ٘، ي) يٝ فشٍٞٙيٚ ِ٘ش يا، ٌٔأِاذ فشٍٞٙي، السلاد، خغشافيؿٙاػ

 يٗ ٓلشيچٙ يٝ واسيسٚر ٚ ي( تش ٔٛخٛد;>>4، 7واػسّض ؛6>>4، 6؛ اػٕاسذ7;>5،4ٕؼٖٛيخ
دس  يٙذٜ خظٚٞي، فشًٞٙ ٚ آيضيٗ ساتٌٝ تش٘أٝ سييزث ، ٞذفٗ ٔٛهّٛيدالِر داس٘ذ. تا زٛخٝ تٝ ا

ر يوٝ ٞٛ يضيتش٘أٝ س يتٝ ٔٔٙا يضيٙذٜ تش٘أٝ سيتاؿذ. آ ئ ير ؿٟشيشيٚ ٔذ يضيٙذٜ تش٘أٝ سيآ
تاؿذ. تا  ياسصؽ ٞا دس اسزثاى ٔداسد تا تاٚسٞا ٚ آسماداذ، سفساسٞا ٚ وٙؾ ٞا ٚ  ير فشٍٞٙيٚ ٔاٞ

) ٔحّٝ، ؿٟش ٚ ٌٔٙمٝ( ييٚ فوا ييـسش سفساسٞا ٚ وٙؾ ٞا دس ػٌح زٕشوش لّٕشٚيٙىٝ تيزٛخٝ تٝ ا
 يُ ؿٟش ٔيدس ػٌح زحّ يضير ٚ تش٘أٝ سيشيٙذٜ ٔذيآ يٛٞايٗ ػٙاسياصٔٙذ زذٚيشد، ٘يٌ يؿىُ ٔ

 يازيـسش ّٕٓيدس صٔاٖ وٛزاٜ ٔذذ ت، سفساسٞا ٚ وٙؾ ٞا يوٙٛ٘ يؿٟش يضيٓ. دس ِ٘اْ تش٘أٝ سيتاؿ
ٝ آسماداذ ٚ تاٚسٞا ٚ اسصؿٟا )اتٔاد ٌزؿسٝ ٚ يـسش تٝ الياصٔٙذ زٛخٝ تيذاس ٘يٌشدد ٚ زٛػٔٝ خا ئ
دس تش٘أٝ  ياسصؿ يٍاٜ ٔثا٘ي، خاير ٓلش وٙٛ٘يتش اػاع ٔاٞ يتاؿذ. دس خْٕ تٙذ يض ٔيٙذٜ( ٘يآ
ٙذٜ يىشد آيتا سٚ يٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔ يثا٘ذاس، ٔيزٛػٔٝ خا يٚ اسزثاى آٖ تا ٔثا٘ يؿٟش يضيس

ٓٛأُ ٚ سٚ٘ذ  يياصٔٙذ ؿٙاػايٗ ٔثٙا ٘يتاؿذ. تش ا يتش خٛسداس ٔ يظٜ ايٍاٜ ٚير ٚ خاياص إٞ يخظٚٞ
ٗ ييٚ زث يدس خأٔٝ ؿٟش يضيٙذٜ تش٘أٝ سيآ يٛٞايٗ ػٙاسيٗ حٛصٜ، زذٚيٙذٜ ايش ٌزاس تش آيزاث يٞا

 ٓ.يتاؿ ئ يٙذٜ خظٚٞيىشد آيساٞثشدٞا تا سٚ
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 پصٍّص يًظر ين ٍ هباًي. هفا2ّ
اٖ يٓ ٚ تيف ٔفاٞيٗ خظٚٞؾ، تٝ زٔشيٓ تٝ واس سفسٝ دس ايٗ لؼٕر خٟر ٔـخق ؿذٖ ٔفاٞيدس ا

 ٓ=يخشداصيآٖ ٔ يٞا يظٌيٚ

  يخظٚٞٙذٜيآ -

اسائٝ  يتشا ييٞاش٘ذٜ ٔدٕٛٓٝ زالؽياػر وٝ دستشٌ يااٖ سؿسٝئ ياحٛصٜ يخظٚٞٙذٜيف آيدس زٔش

خظٚٞي دا٘ؾ ٚ ٔٔشفر ؿىُ تخـيذٖ تٝ آيٙذٜ، تٝ  آيٙذٜ .ٙذٜ اػرياص آ ييٞاُيٚ تذش يزلاٚ

دػسا٘ٝ اػر ٚ ا٘ؼاٖ سا اص غافٍّيشي دس تشاتش زٛفاٖ ػٍٟٕيٗ  اي آٌاٞا٘ٝ، ٓأال٘ٝ ٚ خيؾ ؿيٜٛ
 د٘ثاَ تٝ خظٜٚ ٙذٜيآ ،4تُ ٚ٘ذَ شيزٔث تٝ وٙذ. آٚس ٔحافِر ٔي ٞاي ػشػاْ زغييشاذ ٚ خيـشفر

اػر.  ٌّٔٛب ٚ ٔحسُٕ ٕٔىٗ، ٞايٙذٜيآ ياتياسص ٚ آصٖٔٛ اسائٝ، اتذاّ، وـف، ٔٙذ، اِْ٘ ٌٔأِٝ
 دس ٚ دٞذئ لشاس ٞا ػاصٔاٖ ٚ افشاد سٚيِ ؾيخ ٙذٜيآ تٝ ساخْ سا ئخسّف ٞايا٘سخاب يخظٚٞ ٙذٜيآ

 تٝ ٓٙٛاٖ يخظٚٞٙذٜي(. آ6:= 5006وٙذ)تُ،ئ وٕه آ٘اٖ تٝ ٙذٜيآ ٗيزشضي ٌّٔٛبيس يخ ٚ ا٘سخاب
ٕٔىٗ، ٔحسُٕ ٚ  يٞاٙذٜياّ٘ٛ آ ييٙذٜ تٝ ِٔٙٛس ؿٙاػايآ يدسكذد تشسػ ياسؿسٝاٖئ ياحٛصٜ

ؿٙاخر ك يتاؿذ زا اص ًشيٞا ٔياػسٍزاسيٞا ٚ ػيضيسٙذ تش٘أٝئٌّٛب خٟر واستشد آٖ دس فشا
-ٙذٜيٚ آ يسٚؽ ؿٙاخس يٞا سا دس لاِثسفر اص تحشاٖٞا ٚ تشٖٚٔٛاخٝ تا چاِؾ يٞاٙذٜ، ساٜئؼائُ آ

ٙذٜ سا ٔذِ٘ش داؿسٝ ٚ تشاػاع ئشتٛى تٝ آ يفوا يشيٌٓيٚ دس ٍٞٙاْ زلٕ وٙذ ييخظٚٞا٘ٝ ؿٙاػا
ٙذٜ تٝ يدس آ يٙيتؾير لاتُ خيي ٚ ٔٛلٔيٚ ٔٙاػة، ؿشا يساٞثشد يٞايشيٌٓيزلٕ تا ازخارآٖ 

 ؼاٖا٘ يسٚ ؾيخ دس سا ٌّٔٛب ياٙذٜير آيذ ٚ دس ٟ٘ايُ تٝ فشكر ٕ٘اير ٚ زثذيشئذ يدسػس

-ٞاي فّؼفٝ ٚ خأٔٝ ٌٔأِاذِ حٛصٜ .ذيٕ٘ا ٓيزشػ ٚ يًشاح ا٘ؼاٖ ٍاٜيخا وٕاَ ٚ اسزما خٟر

ٞاي حاوٓ تش خأٔٝ،  دٞٙذ وٝ ٚخٛٞي اص ٞش ّٓٓ ٚ يا فٙاٚسي، اص فشًٞٙ ٚ اسصؽؿٙاػي ٘ـاٖ ٔي
 ٘يؼسٙذ. چٖٛ تٝ "ًشف تي"ٞاي ٘شْ  (. ّْٓٛ ٚ فٙاٚسي;7-69= 8;46خزيشد )چإِشص، زأثيش ٔي

ٞاي ٘شْ سا ٔضير سلاتسي خٛأْ ٚ  ّْٓٛ ٚ فٙاٚسي 5تافساسٞاي فشٍٞٙي ٚاتؼسٝ ٞؼسٙذ. خيٗ
ًّثذ ٚ تشاي  خظٚٞي دس ٞش فشٍٞٙي، ٘ؼخٝ خاف خٛد سا ٔي دا٘ذ. آيٙذٜ ٞا دس آيٙذٜ ٔي ػاصٔاٖ

 (.>>4-;>4= :500اهلل،  اي تايذ آٖ سا تٛٔي وشد )ٓٙاير خظٚٞي دس ٞش خأٔٝ اثشتخـي آيٙذٜ
  يذٜ ؿٟش دس ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔٙيآ -

ٚ ٔؤثش دس ٕٞشاٜ ٕ٘ٛدٖ الـاس ٚ ًثماذ  يذياص ٓٛأُ وّ يىيتٝ ٓٙٛاٖ  يٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔ
ا٘مالب دس  يشٚصيفا ٕ٘ٛدٜ اػر. تٔذ اص خيٚ ٔؤثش ا يذياٖ ا٘مالب ٘مؾ وّيشاٖ تا خشئخسّف ا

                                                            
1. Wendell Bell 
2.  Jin 



   4;8    گفتمان انقالب اسالمي و طزاحي سناريوهاي ...

 

ٗ تٔذ اص يؿاٞذ حاوٓ تٛدٖ ا ٚ... يسيشي، ٔذي، اخسٕآي، السلادياػيٌٛ٘اٌٖٛ ػ يٞآشكٝ
واس آٔذٖ  يض ٕٓالً ؿاٞذ سٚي٘ ير ؿٟشيشيٓ. دس ٓشكٝ ٔذيتاؿيشاٖ ٔيخأٔٝ ا يا٘مالب تش فوا

تشخاػسٝ اص سٚح  ييٌشاريزٛاٖ ٌفر ٔٔٙٛيٓ، ٔيٞؼس ئـاسوس يىشد ٞايٚ دس سأع لشاس ٌشفسٗ سٚ
ٙذٜ يآ يٞااٖيخش يشيٌىُر ٚ ؿيدس ٞذا ئٟٓ ٚ اػاػ يآٖ تٝ ٓٙٛاٖ ٓأّ يٞاٗ ٚ آٔٛصٜيد

 يا خـسٛا٘ٝ اص يشيٌ تٟشٜ تا شاٖيا ياػالٔ شاٖ اػر. ا٘مالبيدس ا يؿٟش يضير ٚ تش٘أٝ سيشئذ
 شاٖيا يؿٟش ي خأٔٝ تٝ شاٖيا ياػالٔ ا٘مالب يفشٍٞٙ ٌفسٕاٖ لاِة دس يذيخذ ٌفسٕاٖ يفشٍٞٙ

 ٌفسٕاٖ ٚ ٞا ذٌاٜيد ٞا، ـٝي٘ذا اص حيكح ؿٙاخر ٔؼسّضْ ياػالٔ ا٘مالب ٌفسٕاٖ ُيزحّ .ٕ٘ٛد اسائٝ
 ا٘مالب رئاٞ ؿذ اؿاسٜ وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞاٖ. ؿٛد ئ ؿأُ سا خأٔٝ اتٔاد يزٕأ دس يٙيخٕ أاْ

 ياكّ ي خٛٞشٜ. اػر ٔحٛس  يفشٍٞٙ يٞا ػاخر شيص ئثٙا تش ٚ ٔحٛس ٔٔٙا يسئاٞ شاٖيا ياػالٔ
 خؼسدٛ خأٔٝ تا فشد افشاد، شيػا تا دفش سٚاتي لاِة دس يا٘ؼا٘ زٔأالذ تش حاوٓ سٚاتي دس ذيتا سا آٖ

 يىشد ٔـاسوسير سٚئٙدش تٝ زمٛ ئِٛفٝ فشٍٞٙ يؿٟش يضير ٚ تش٘أٝ سيشيٕ٘ٛد. دس ٓشكٝ ٔذ
 يٙيض ؿاٞذ زحٛالذ ٘ٛي٘ يؿٟش يضيٙذٜ تش٘أٝ سيٗ اػاع آيذٜ اػر. تش ايٗ ٓشكٝ ٌشديدس ا

 خٛاٞذ تٛد.
 ؿٟش، آسٔاٖ زشػيٓ سا تشاي خٛيؾ يٚ ّٕٓ يشٍاٜ ِ٘يخا ٞٙٛص اػالٔي، -يايشا٘ ياٍِٛ دس ؿٟش  

 ؿٟشي ِ٘اْ ػأا٘ذٞي ٔثٙاي وٝ اػر ياػر، ّٕٓىشد ٔـاٞذٜ لاتُ أشٚص چٝ آٖ اػر. ٘يافسٝ

ٙذٜ يدس آ ياػالٔ ش ٌفسٕاٖ ا٘مالبيؿٙاخر. زاث سا آٖ ٔي زٛاٖ اخيش ي دٞٝ چٙذ دس ٚ ٌشفسٝ لشاس
 ئ هي٘ضد ؾيخٛ ياػالٔ يشا٘يؿٟش اتٝ خٛاػسٍاٜ  حيزذس تٝ يؿٟش يضير ٚ تش٘أٝ سيشئذ

. خٛاٞذ ؿذ اٖيت يىشد ٔـاسوسيتش سٚ يخاػسٍاٜ ٔثسٙ ٗيا اٖيتٙ تش ضي٘ ؿٟش ي دستاسٜ ٌفسٕاٖ ؿٛد.
 ٟ٘ور ٚ ّٓٓ ذيزِٛ خٙثؾ ٚ >8 يفشٍٞٙ ا٘مالب زحَٛ زا :8 ػاَ ياػالٔ ا٘مالب ٘مٌٝ آغاص اص

دس  يش ٍٕٞيدس چٙذ ػاَ اخ يػالٔدس ٌفسٕاٖ ا٘مالب ا "يچشخؾ فشٍٞٙ"ٚ  6; ػاَ افضاسي ٘شْ
 ِ٘شيٝ ٚ ايشا٘ي يٝ خأٔ ي ٔذس٘يسٝ ُيتٛدٜ ا٘ذ. دس زحّ يأسذاد ٚ زىأُ ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔ

 تش ئثا٘ ايٗ ؿٙاخسي اػر. ٔٔشفر ِ٘اْ ياصٔٙذ ؿىُ دٞي٘ ،يخأٔٝ ؿٟش زحَٛ خشداصي فشايٙذ

 ايٗ تاؿذ. ئ يلاتُ تشسػ سٝ،ئذس٘ػٙر ٚ  ييٚ ٞٓ افضا ييٍٕٞشا ٚ اػالٔي - ٞٛير ايشا٘ي تٙياٖ

 ٔذيشير دس ديٙي ي ا٘ذيـٝ احياي خٙثؾ زذاْٚ ٚ ؿٙاخسي تٙياٖ ديٗ تا ٘ؼثر دس ٚيظٜ تٝ ىشديسٚ

 ؿٟش آسٔاٖ دس زحمك ؿٙاخسي ٔٔشفر تٝ ٓٙٛاٖ خاػسٍاٜ «ديٗ دس زفمٝ»آيٙذٜ ؿٟش تٝ د٘ثاَ 
ا٘مالب  ٌفسٕاٖ يصيشػاخر ٔٔشفس ذزٛا٘ ديٗ ٔي دس زفمٝ تؼسش دس ديٙي اػر. زفىش ياػالٔ يشا٘يا

  ؿٛد. لّٕذاد آسٔاٖ ؿٟش يِ٘ش يدس ٓشكٝ ٔثا٘ ياػالٔ
 آسٔاٖ ؿٟش -
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ٞاي دٚس زحمك  ٞاي تؼياس تّٙذي دا٘ؼر وٝ دس افك زٛاٖ آسٔاٖ ؿٟشي سا ٔي ا٘ذاصٞاي آسٔاٖ چـٓ
ؿٟشي دس ٔغشب صٔيٗ تٝ ٓلش افالًٖٛ ٚ  ا٘ذاصٞاي آسٔاٖ خٛاٞٙذ يافر. ػٙر آفشيٙؾ چـٓ

ٔٛس ٚ فشا٘ؼيغ  ٌشدد. خغ اص ٚي ا٘ذيـٕٙذاٖ ٘أذاسي چٖٛ زٛٔاع اٚ تاصٔي "خٕٟٛسير"ٍ٘اسؽ 
زٛاٖ  ؿٟشٞايي خشداخسٙذ وٝ زٕذٖ وٙٛ٘ي غشب سا ٔي تيىٗ دس ٓلش سٚؿٍٙشي تٝ ٍ٘شؽ آسٔاٖ

ٞايي چٖٛ وّٛج  (. دس لشٖ تيؼسٓ ا٘ذيـٍا8ٜ;46=>4فش ٚ ٕٞىاساٖ،  ٞا دا٘ؼر )ّٔىي ٔحلَٛ آٖ
ؿٛد، اص ٟ٘ادٞاي  ي ٞضاسٜ وٝ زٛػي دا٘ـٍاٜ ػاصٔاٖ ُّٔ خيٍيشي ٔي ٞاي اخيش خشٚطٜ اَسْ ٚ دس ػ

ؿٟشي تشاي زٕذٖ غشب ٚ حسا خٟاٖ سا تش  ا٘ذاصٞاي آسٔاٖ اي ٞؼسٙذ وٝ آفشيٙؾ چـٓ تشخؼسٝ
اي زحر ٓٙٛاٖ ػٙاسيٛٞاي ٞٙداسي  ي ٞضاسٜ، ٌٔأِٝ ا٘ذ. تٝ ٓٙٛاٖ ٔثاَ دس خشٚطٜ ٟٓذٜ داؿسٝ

ا٘ذاصٞاي ٌّٔٛب  ( كٛسذ ٌشفسٝ اػر وٝ چـ5080ٓؿٟشي  ا٘ذاصٞاي آسٔاٖ اٖ چـٓ)يا ٕٞ 5080
ؿٟشي دس ايٗ  ا٘ذاصٞاي آسٔاٖ (. إٞير چـٓ>500=9وٙذ )تضِٚذ ٚ ٕٞىاساٖ،  خٟا٘ي سا زشػيٓ ٔي

 زشي ايداد وٙيٓ. زٛا٘يٓ زغييشاذ طسف ٞاي دٚسزشي سا تثيٙيٓ ٔي اػر وٝ ٞشچٝ تسٛا٘يٓ آيٙذٜ
 يشا٘يا يىشد اػالٔيسٚ يؿذٜ تش ٔثٙا يفشٍٞٙ يضيسؼسٓ تش٘أٝ يػ -

 يتاؿدذ. دس ساػدسا   يفشًٞٙ، اخالق ٔ يائيفشًٞٙ ٚ ٓأُ خا يدس ِ٘اْ اخسٕآ يضيتش٘أٝ س يايٓأُ خٛ
مالب اػالٔ يتش ٔثٙا يضيِ٘اْ تش٘أٝ س ٙذٜيؿذٜ دسآ يفشٍٞٙ يضيٍاٜ تش٘أٝ سيٗ خاييزث الصْ  يٌفسٕاٖ ٘ا

وـدٛس   يضيد دس ِ٘داْ تش٘أدٝ س   يضيتش٘أٝ س يشد تٝ ٓثاسزيلشاس ٌ يضيتش٘أٝ سفشًٞٙ دس ٔسٗ ِ٘اْ  اػر،
دس  يٚ ٔٔشفدر ؿدٙاخس   يسٚؽ ؿدٙاخس  ياصٔٙذ زٛخٝ تدٝ ٔثدا٘  يٌشدد. ِزا ٘ ير فشٍٞٙير ٚ ٞٛئاٞ يداسا

ذ دس ِ٘اْ يخذ يداد ػاخساسٞايؿذٜ، ا يفشٍٞٙ يضيىشد تش٘أٝ سيٓ، سٚيتاؿ ئ يضيٝ تش٘أٝ سيٓشكٝ ِ٘ش
 ير ٞدا يد ٔض يتش ٔثٙا يٗ ػاخساسٞا دس اتٔاد ػٌح والٖ، سكذ فشٍٞٙيا ذ،يٕ٘ا يض ٔيسا زدٛ يضيستش٘أٝ 

اػدر ودٝ ِ٘داْ     يٙذٜ خظٚٞد يىشد آيه تش٘أٝ خأْ تا سٚياصٔٙذ يُ ؿٟش ٘يتاؿذ، ػٌح زحّ ئ ئٌٙمٝ ا
ذاص ؿٟش تش اػاع ٔثا٘يض تاي٘ ير ؿٟشيشئذ ٗ يٜ زذٚؿذ يؼسٓ فشٍٞٙيػ يذ تا آٖ ٌٔٙثك ؿٛد ٚ چـٓ ٘ا

ٛٞدا  يدداد ٚ خ ئٙدش تٝ ا يضيتش٘أٝ س يسٚؽ ؿٙاخس يٌشدد، ٚسٚد دس ٔثا٘ شاذ ييد ذ ٚ زغيد خذ يـدٟٙاد اٍِ
لاتُ  يىشد فشٍٞٙيٝ سٚيٙذٜ خظٚٞا٘ٝ دس ػايٌشدد. ٍ٘اٜ آ يذ ٔيخذ يىشدٞايداد سٚيٚ ا يياخشا يػاخساسٞا

ذاص تّٙذ ٔذذ يٙذٜ خظٚٞيىشد آيتاؿذ دس سٚ يٗ ٔييزث ِٛفٝ چـٓ ٘ا ؼا٘ يٚ زٛخٝ تٝ ٔثٙا دٚ ٔ ذ ئٛسد زاو ي٘ا
ذ. اخالق افضٖٚ تدش فشٞٙدً   يٕ٘ا يفاء ٔياخالق ٘مؾ ا ئٔشفس ئثا٘ ٗ ػٌح آٖيك زشيتاؿذ. دس ٕٓ ئ

ٛ٘ايتٟ ياخشا يٙٝ سا تشايصٔ يٚ فشد يدس اتٔاد اخسٕآ يػاص ٓ  يٗ اخسٕآيٙٝ ل ٓ ٔد   يٚ احىاْ ؿدش  يفدشٞا
  ػاصد.
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 پصٍّص يضٌاس. رٍش3

ٚ  يّيزحّ –يفئٛهّٛ اص سٚؽ زٛك ٗيا يٚ واستشد يتا زٛخٝ تٝ دٚ لؼٕر ِ٘ش حاهش كيدس زحم
ٞاي زحميك خيٕايـي، اػٙاد ٚ ٔذاسن ّٕٓي  ؿٛد. اص ايٗ سٚ سٚؽ ياػسفادٜ ٔ يا ٙٝيصٔ – ئٛسد

، "ذزحّيُ سٚ٘"ٔٛسد ِ٘ش خٛاٞذ تٛد. ٚ اص سٚؿٟاي ٔخسّفي چٖٛ  ٝيثا٘ٛ يدادٜ ٞا ُيٚ سٚؽ زحّ
 ،يياػسفادٜ خٛاٞذ ؿذ. زحّيُ سٚ٘ذ، سٚؽ ٔٙاػثي تٝ ِٔٙٛس ؿٙاػا ضي٘ "ٛيٙاسػ"ٚ "خاُ٘ خثشٌاٖ"

تٝ  ياتيدػس يٌزؿسٝ سا تشا ريٚهٔ ك،يزحم ٗياػاع، ا ٗيا تشسٚ٘ذٞا اػر.  يٚ خٟر دٞ فيزٛك
ٔٛخٛد تٝ دلر ٌٔأِٝ ٚ  يٞا ٚ سٚ٘ذٞا اٖيؿٙاخر الصْ دس ساتٌٝ تا ٔٛهّٛ، تا ٔذِ٘ش داؿسٗ خش

ٔٛخٛد تٝ  ريزا تٝ صٔاٖ حاَ ٔسلُ ٌشدد ٚ ٚهٔ اتذي ئٌأِٝ ادأٝ ٔ ٗي. ادٞذ يلشاس ٔ يتشسػ
 ذٜيوٙذ. ػدغ تا ا ئ يآٖ سا تشسػ ريشئذ يٚ ٘حٜٛ  يئح شاذييٚ اؿىاَ زغ ريِحاٍ ٔاٞ

 يٛٞايػٙاس ٗييزث ئحٛس دستاسٜ چٍٍٛ٘ ٙذٜيٍ٘اٜ آ ،يتٝ دػر آٔذٜ اص ٌٔأِٝ سٚ٘ذخظٚٞ يٞا
 ٌشدد. يحاكُ ٔ

( 5006آٚسد.)ٚ٘ذَ تُ= تٝ اسٔغاٖ ٔي 4ؿٙاخسي خظٚٞي ٚحذزي سٚؽ يٛ٘ٛيؼي تشاي آيٙذٜسٚؽ ػٙاس  
ٞاي  زٛا٘ذ زٕأي سٚؽ اي اػر وٝ ٔي ٞا ٚ فشايٙذ اخشايي ايٗ سٚؽ تٝ ٌٛ٘ٝ سٚيىشدٞا، زىٙيه

ٞا سا ؿىُ دٞذ.  ٞاي ٚسٚدي تؼياسي اص سٚؽ خظٚٞي سا تا يىذيٍش زّفيك وشدٜ ٚ يا دادٜ آيٙذٜ
دٞٙذ ديذٌاٜ ٚ تيٙـي  ا٘ذاصػاصي داس٘ذ ٚ تٝ ٔا اخاصٜ ٔي ي چـٓ اي ٟٔٓ دس حٛصٜ يفٝػٙاسيٛٞا ُٚ

ٞا اص ايٗ ِ٘ش ٟٕٔٙذ وٝ افشاد  دػر آٚسيٓ. آٖ ي ٌّٔٛب ٚ ٔٛسدِ٘ش ٔشدْ تٝ خاف دس ٔٛسد آيٙذٜ
زٛا٘ٙذ تٝ كالحير خّك آيٙذٜ دػر ياتٙذ. سٚؽ ػٙاسيٛ٘ٛيؼي،  تيٙي آيٙذٜ ٔي خاي خيؾ كشفاً تٝ

زشيٗ ٚ  اػر. وٛزاٜ 6ٚ ٔحسُٕ 5ٞاي ٕٔىٗ ٌيشي دس تشاتش آيٙذٜ اي تشاي تٟثٛد زلٕيٓ ؿيٜٛ
ٞاي  تياٖ وشدٜ اػر وٝ ػٙاسيٛٞا سا ٔحلَٛ سٚؽ 7ؿيٛازشيٗ زٔشيف ػٙاسيٛ سا ٚ٘ذَ تُ

، :;>4) :(، سيذ دي سايٙش;:>4) 9ٚ آسزٛس اْ، ٞاسوٙيض 8ٔاٌٛسٚ ٔاسٚيأا" دا٘ذ. خظٚٞي ٔي آيٙذٜ
ؿٙاػاٖ  ( ٚ ديٍش ا٘ؼا7ٖ;>4ٚ ٕٞىاساٖ  6;>4، 0;>4، >:>4تي زىؼسٛس )(، ساتشذ 4>>4
يا  >“تيٙا٘ٝ ؿٙاػي خيؾ ا٘ؼاٖ”( سٚؿي سا اتذاّ وشد٘ذ وٝ 8>>4، ;ٚ وَٛخظٜٚ )ساصان  آيٙذٜ
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ٍ٘اؿسي ٘يض ٕٞچٖٛ ديٍش  خظٚٞي لْٛ (. آيٙذ5006ٜ)ٚ٘ذَ تُ، "٘أيذٜ ؿذ 4“خظٚٞي فشٍٞٙي آيٙذٜ”
ٞا، ػٙاسيٛ سا ٔحٛس  ٘ياصٔٙذ ػٙاسيٛ٘ٛيؼي اػر، أا تش خالف تيـسش آٖخظٚٞي  ٞاي آيٙذٜ ديٍش سٚؽ

ٞاي  ٞذف اص زذٚيٗ ػٙاسيٛٞا، خّك فواي تشسػي احسٕاَ آيٙذٜ دٞذ. ٞاي خٛد لشاس ٔي تش٘أٝ
ٞاي آيٙذٜ آصٔٛد.  ٞا سا دس تشاتش ًيفي اص چاِؾ اي اػر وٝ تسٛاٖ خاتشخايي ػياػر   ٌٛ٘ٝ ٕٔىٗ، تٝ

ٞاي  ٞا يا فشكر سا دس چاسچٛب چاِؾ 5ػاص وٙٙذ ٓٛأُ ؿٍفسي تٝ ٔا وٕه ٔي چٙيٗ ػٙاسيٛٞا ٞٓ
تاِمٜٛ تـٙاػيٓ. ػٙاسيٛٞا اتضاسٞايي اسصؿٕٙذ تشاي واٚؽ ٔحيٌي ٞؼسٙذ وٝ دس آٖ ساٞثشدٞا ٚ 

  (.5006ٙذٌشاْ ٚ تِٟٙٛذ=ي)ِ ٞاي ٔا تٝ اخشا دس خٛاٞٙذ آٔذ ػياػر

 دازييَپررسٌارٍش  يهعرف -3-1

ٞاي ػٙاسيٛ تايذ اص  خشٚطٜ .ؿذ ٔٔشفي 80>4 ٞٝد دس ٘ذس ٔٛػؼٝ زٛػيستا ِيٗاٚ يداصيٛخشسػٙا
زشيٗ  سيضي ػٙاسيٛيي ٔسذاَٚ (. تش٘ا5008ٝٔدذٖ=يؿٙاخر ٔـسشي ٚ ِ٘اْ آسٔا٘ي آٖ آغاص ؿٛد )ٞ

ي تضسٌي تيٗ سٚؽ  اتضاس ٔفٟٛٔي ٔٛسد اػسفادٜ زٛػي ساٞثشد٘ٛيؼاٖ اػر. دس ٚالْ، حاؿيٝ
ي خذاٌا٘ٝ  زشيٗ اتضاس ٔٛسد اػسفادٜ تٔذي ٚخٛد داسد. يه ٌٔأِٝ يضي ػٙاسيٛيي ٚ ٔسذاَٚس تش٘أٝ

ٞا تٝ ٘حٛي اص  كٛسذ ٌشفسٝ زٛػي ٕٞيٗ ٌشٜٚ )تٛسد( ٘ـاٖ داد وٝ ٘يٕي اص آواي ؿشور
تاؿذ يه  "اتضاس"سيضي ػٙاسيٛيي تيؾ اص آٖ وٝ يه  ا٘ذ. تش٘أٝ سيضي ػٙاسيٛيي اػسفادٜ وشدٜ تش٘أٝ
ٌشاي زفىش ساٞثشدي اػر وٝ تش ٚخٛد ٓذْ لٌٔير دس زٕاْ ٘سايح ارٓاٖ داسد. ٞش  ُٕٓسٚؽ 

ٓٙٛاٖ فشد زفىش ػٙاسيٛيي داسيٓ ٚ زفىش  ا٘ؼا٘ي تٙا تش ًثئر خٛد يه ػٙاسيٛ٘ٛيغ اػر. ٔا تٝ
خزيش ٘يؼر. دس ٘سيدٝ، ػٙاسيٛٞا تخـي اص ٞش ٌفسٍٛي  ي آيٙذٜ تذٖٚ آٖ أىاٖ فشدي دستاسٜ

ٌيشد، وٝ دس تٔوي ٔٛاسد  واس ٔي ٞايي اص آٖ سا تٝ ا٘ي ٞؼسٙذ. ٞش ػاصٔا٘ي خٙثٝساٞثشدي ػاصٔ
 (. :500ض= يُ ٚ ويزش اػر)ت زش ٚ دس تٔوي ٔٛاسد وٓ تيؾ

 

 در ضْر  يسير ت ٍ برًاهِيريٌذُ هذيآ يَّايطراى ّا ٍ سٌاري. رًٍذّا، پ4
 ٙذٜيآ ٓٙلش ،شاٖيا دس ؿٟش يسيشئذ ػاخساس ٚ يضيتش٘أٝ س دس سٚ٘ذ ٗئٟٕسش ؿذ اٖيت آ٘چٝ اص

ٓٛأُ  ئٌأِاذ اػٙاد يتش ٔثٙا. اػر يزٔأّ ٚ ٝيدٚػٛ ساتٌٝ ٗيا اِثسٝ تاؿذ، ئ يؿٟش يخظٚٞ
 يح حاكّٝ ٚ خْٕ تٙذي٘سا يلشاس ٌشفسٝ اػر، تش ٔثٙا يٚ ٔٛسد تشسػ يئٛثش ؿٙاػا يٚ سٚ٘ذٞا

 خٟر ؿاخق سٚ٘ذاػر،  ٛٞا ؿذٜيٗ ػٙاسيؾ ساٖ ٞا دس چٙذ دػسٝ الذاْ تٝ زذٚيسٚ٘ذ ٞا ٚ خ
 ئ يضيدس ِ٘اْ تش٘أٝ س "يػاص يفشٍٞٙ" ىشديسٚ ،يؿٟش ريشئذ ٚ يضيس تش٘أٝٙذٜ يآ يتشسػ

                                                            
1. cultural futures research  
2. Wild Cards 
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 چٝ يتش ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔ يشاٖ ٔثسٙيٙذٜ ايآ يدس ِ٘اْ زٛػٔٝ ؿٟش يضيٙذٜ تش٘أٝ سيآ. تاؿذ
 ِٔٛفٝ تٝ زٛخٝ تا يضيس ٝتش٘أ حٛصٜ ٌّٔٛب ٚ ٕٔىٗ يٞا ٙذٜيآ تاؿذ؟ داؿسٝ زٛا٘ذ ئ ييٛٞايػٙاس

 سٚ٘ذ ييؿٙاػا ٚ يِ٘ش چاسچٛب هي ئثٙا تش ٕٔىٗ يٞا ٙذٜيآ. ؿذ خٛاٞذ ٗييزث يزٛػٔٝ ؿٟش
 تا. لشاس داس٘ذ "يضيتش٘أٝ س يػاص يفشٍٞٙ"دس چاسچٛب  يِ٘ش يٗ ٔثا٘يؿذٜ اػر ا حاكُ ٞا

 ،ير ؿٟشيشئذٙذٜ يآ تش ٔٛثش تؼسش ٗيزش ٕٓذٜ وٝ اػر ٗيا تش خظٚٞؾ ذيزاو ٙىٝيا تٝ زٛخٝ
 تش٘أٝ ٚ يسيشئذ يػاخساسٞا يٞا ِٔٛفٝ ٚ ئثا٘ ؛تاؿذ ئ يفشًٞٙ ٚ ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔ

ٗ تخؾ اص يدس ا .اػر ٌشفسٝ لشاس ِ٘ش ٔذ يٛػاصيػٙاس دس يذيوّ يسٚ٘ذٞا تٝ ٓٙٛاٖ ؿٟش يضيس
 ٗ ٓشكٝ تٝ ٓٙٛاٖ خثشٌاٖ اػسفادٜ ؿذٜ اػر.يٚ كاحة ِ٘شاٖ ا ِ٘شاذ ٔسخللاٖ

 ي آيٙذٜ ٓٙٛاٖ تٝ تاٚسوشد٘ي ٚ ٔحسُٕ ٕٔىٗ، ٞاي آيٙذٜ اص زشويثي آيٙذٜ، تشاي سيٛ٘ٛيؼيػٙا دس  
 ػثذ وٝ ؿٛد ٔي زذٚيٗ ٔخسّف ػٙاسيٛٞاي ،آيٙذٜ آٖ تٝ سػيذٖ خٟر ٚ ؿٛد ٔي زشػيٓ ٌّٔٛب

 ٚ ٔحسُٕ ػٙاسيٛٞاي زذٚيٗ. دٞذ ٔي زـىيُ سا ٔسـاتٝ ٚ ٔسفاٚذ ٔسٙاػة، ٔسٙالن، ػٙاسيٛٞاي
 خالف تش يٛػاصياػر. ػٙاس ٌشفسٝ كٛسذ ٔٛثش يٞا سٚ٘ذٓٛأُ ٚ  ييؿٙاػا ػاعا تش سٚ خيؾ
 يٞا ٙذٜيآ ييؿٙاػا اي ٙذٜيآ ٗيزش ٔحسُٕ ييؿٙاػا ِٔٙٛس تٝ زٟٙا داسد، ٚخٛد وٝ يا ا٘ٝيٓأ زلٛس

 ييؿٙاػا ٛٞايػٙاس واسوشد ٗيزش ياكّ تّىٝ ؼر؛ي٘( ٙا٘ٝيتذت) ٘أٌّٛب ٚ( ٙا٘ٝيخٛؿث) ٌّٔٛب
 اتذي زحمك وٝ يكٛسز دس اتذ؛ي زحمك زٛا٘ذ ئ هي ٞش وٝ اػر، يشيتاٚسخز ٚ ّٛٔسٙ يٞا ٙذٜيآ

 ٛٞايػٙاس ةيزشز ٗيا تٝ. ؿٛد ئ ؿٟش، ئٙي تحث، ٔٛسد ٔٛهّٛ تش ئسٔذد شاذيزاث تٝ ٔٙدش
 لشاس شيزاث زحر ؿذذ تٝ زٛا٘ذ ئ ٞا ؿٟش يئح ييؿشا آٖ دس وٝ ٞؼسٙذ يٌيؿشا دستشداس٘ذٜ

 سا ؿٟش يضير ٚ تش٘أٝ سيشيآِ٘ذٜ ٔذ يفوا تسٛا٘ٙذ ئٛهٛٓ ٞش اص ؾيت ذيتا ٛٞايػٙاس. ش٘ذيٌ
 . وٙٙذ ٓيزشػ

 ٘مؾ يفايا تٝ زٛا٘ٙذ ئ يتٟسش كٛسذ تٝ ٌزاس شيزاث ٓٛأُ اص يتشخ ٛٞايػٙاس اص هي ٞش دس  
 ادأٝ دس .تخـٙذ زحمك ضي٘ سا ئخسّف يذادٞايسٚ زٛا٘ٙذ ئ ضي٘ اػاع ٗيٕٞ تش ٚ تدشداص٘ذ

 ٍشاٖيتاص اص يفيزٛك ادأٝ دس ػدغ. ٌشد٘ذ ئ ئٔشف ضي٘ ٛٞايػٙاس يٜ ػاص٘ذ يٞا ِٛفٝٔ ٗيزش ياكّ
 .ؿٛ٘ذ ئ فيزٛك يحيزـش كٛسذ تٝ يٛٞايػٙاس ضي٘ ا٘سٟا دس. ؿٛد ئ ٝياسا ٛٞايػٙاس ٗيا دس ياكّ

 سٚؽ اػاع تش. اػر ؿذٜ اػسفادٜ «يتحشا٘ يٞا ريلٌٔ ٓذْ» يؿٙاػ سٚؽ اص ٛٞايٗ ػٙاسيدس زذٚ
 دٞٙذ، ئ ؿىُ سا ٙذٜيآ وٝ ييٞا ريلٌٔ ٓذْ ٗيزش ياكّ زا اػر الصْ يتحشا٘ يٞا رئلٌ ٓذْ

 تاؿٙذ، شيص ييؿشا ٚاخذ وٝ ئٛهٛٓاز ٗيزش ٟٔٓ زا اػر الصْ اػاع ٗيا تش. ؿٛ٘ذ ييؿٙاػا
 =ؿٛ٘ذ ييؿٙاػا
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 تٝ. تاؿٙذ داؿسٝ يؿٟش يضيٚ تش٘أٝ س ريشيٙذٜ ٔذيآ يفوا دس ييتاال ريإٞ وٝ ئٛهٛٓاز. 4
 ياػيػ شاذييزغ ئثٙا تش ٞا يؿٟشداس يدسآٔذ ٔٙاتْ ذيؿذ واٞؾ ٔا٘ٙذ ئٛهٛٓ ٔثاَ ٓٙٛاٖ
 ٚ يؿٟش يضيس تش٘أٝ ِ٘اْ دس شاذييزغ تٝ اصي٘ دس ئٟٕ اسيتؼ ٓأُ ،والٖ ػٌح دس يالسلاد
 .اػر يا ٌٔٙمٝ

 خلٛف سد ييتاال ٙاٖيإً تا ٘سٛاٖ ٍشيد ٓثاسذ تٝ. تاؿٙذ داؿسٝ يميٕٓ ٚ ذيؿذ ريلٌٔ ٓذْ .5
 ٔٛسد يدسآٔذ واٞؾ اٌشچٝ وٝ ؿٛد ئ آؿىاس ٓيتاصٌشد ٗيـيخ ٔثاَ تٝ چٙا٘چٝ. ٌفر ػخٗ آٖ

 ٚخٛد تشآٚسد ٗيا اٌش أا اػر، يؿٟش يفوا تٝ يدٞ ؿىُ دس تاال ريإٞ يداسا ٔٛهّٛ هي اؿاسٜ
. تٛد ٘خٛاٞذ ريلٌٔ ٓذْ يداسا ٔٛهّٛ ٗيا ٌاٜ آٖ ٞؼسٙذ، يلٌٔ يتش٘أٝ ا شاذييزغ وٝ تاؿذ داؿسٝ

 شاذييزغ ٌشا٘ٝ وٙؾ ٚ فٔاال٘ٝ يٍشيتاص يتشا ٘سٛاٖ ٚ تاؿذ ٘ذاؿسٝ ٚخٛد ٙاٖيإً ٗيا چٙا٘چٝ أا
 ٞا، ريلٌٔ ٓذْ ٗيا تش ئثسٙ .ؿذ خٛاٞذ ريلٌٔ ٓذْ يداسا ٔٛهّٛ ٗيا ٌاٜ آٖ داد، ييتاال احسٕاَ

 خظٚٞؾ ٗيا سد. ؿٛ٘ذ ئ ٓيزشػ ؿٟشٞا دس يضيس ر ٚ تش٘أٝيشئذ ٙذٜيآ يفوا ياكّ يٛٞايػٙاس
 ٌٔأِٝ اػاع تش ػدغ. ؿذ٘ذ يئؼاِٝ ؿٙاػا ٙذٜيآ تش شٌزاسيزاث ياكّ ٔٛهٛٓاذ، ٓٛأُ اتسذا

 ضاٖئ ٚ ُيدال ،"ٙذٜ ؿٟشيآ " ٓشكٝ دس ٔخسّف فٔاَ ٍشاٖيتاص ٚ ٞا اٖيخش يٞا ذٌاٜيد
 ٖخثشٌا اص يزٔذاد ِ٘ش تش ئثسٙ ضي٘ ا٘سٟا دس. ؿذ ييؿٙاػا ٞا آٖ تا ٔشزثي يٞا ريلٌٔ ٓذْ

 . ؿذ٘ذ ا٘سخاب تحث ياكّ ئحٛسٞا

 

 ّاي بحراًي قطعيت سٌاريًََيسي با استفادُ از رٍش عذم يّا. گام5

ٞٙش "اتذاّ ؿذ ٚ زٛػي خيسش ؿٛاسزض دس وساب  0:>4 ي ايٗ سٚؽ دس اكُ زٛػي خيش ٚان دس دٞٝ
( 9>>4) "ػٙاسيٛٞا= ٞٙش ٌفسٍٛي ساٞثشدي"( ٚ ويغ ٚ٘ذسٞيذٖ دس وساب 4>>4) "دٚسٍ٘شي

٘أيذ. خيسش  "ٞا اػسا٘ذاسد ًاليي ػٙاسيٛ٘ٛيؼي ؿشور"ًٛس ٌؼسشدٜ ٌٔشح ؿذ ٚ ٔيّر آٖ سا  تٝ
ؿٛاسزض ٘مؾ غيشلاتُ ا٘ىاسي دس ؿشح ٚ تؼي ٚ ٌؼسشؽ ايٗ سٚؽ داؿسٝ اػر. تؼياسي اص افشاد 

 دا٘ٙذ.  ي سٚيىشد ٌٔٙك ؿٟٛدي ٔي ايٗ سٚؽ سا ٘يض صيشٔدٕٛٓٝ

 ّا  ضٌاسايي رًٍذّا ٍ پيطراى -5-1
ذ يـشاٖ ٞا تاياػر. سٚ٘ذٞا ٚ خ يٗ ٔؼاِٝ خظٚٞؾ وٝ ٕٔٔٛالً ساٞثشدييٚ زث ييؿٙاػا خغ اص
 يخيزاس يٛػسٍيخ يشاذ دس خٟاٖ داساييوٝ زغفشم  ؾيٗ خيؿٛ٘ذ. سٚ٘ذٞا تش اػاع ا ييؿٙاػا

ٞا ٘يشٚٞاي تٙياديٗ زغييش يا حشور دس اٍِٛٞا ٚ سٚ٘ذٞا ٞؼسٙذ. دسن  . خيـشاٖش٘ذيٌ ياػر، ؿىُ ٔ
اي وٝ تٝ د٘ثاَ خٛاب آٖ  تي في ٔاتيٗ ايٗ ٘يشٚٞا تليشزي سا دستاسٜ ػاخساس ٔؼاِٝٚ فٟٓ سٚا
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زٛا٘ٙذ اخسٕآي،  ايٗ ٘يشٚٞا خاسج اص وٙسشَ ٔؼسميٓ ٞؼسٙذ. ايٗ ٘يشٚٞا ٔي وٙذ. ٞؼسيٓ، ايداد ٔي
، ... ( تٔوي اص STEEP ،PESTٔحيٌي ٚ فٙاٚسا٘ٝ، ِ٘أي، ٚ ... تاؿٙذ. ) السلادي، ػياػي، صيؼر

لٌٔير تؼياس ٕٞشاٜ ٞؼسٙذ  ٘يشٚٞا زمشيثاً ٔـخق ٞؼسٙذ )ٔثُ خٕٔير( ٚ تٔوي ديٍش تا ٓذْ ايٗ
  )ٓمايذ ٚ افىاس ٕٓٛٔي(.

 تش سا آيٙذٜ زحٛالذ ٚ زٛػٔٝ ٞاي خيـشاٖ خذي ؿىُ تٝ سيضي، تش٘أٝ خذيذ سٚيىشدٞاي تٝ ازىا تا
 ٞاي زٛإ٘ٙذي اص تيٙا٘ٝ ٚالْ ٌيشي تٟشٜ ٚ ػٙاسيٛػاصي ٘اخيٛػسٝ، سٚ٘ذٞاي ٚ سٚ٘ذٞا والٖ ي خايٝ

خظٚٞي ٔٛسد اػسفادٜ لشاس  ٞا ٚ سٚيىشدٞاي آيٙذٜ سٚ٘ذٞا دس اغّة سٚؽ .وٙيٓ ؿٙاػايي ي خأٔٝ
آيٙذٜ سا زـىيُ  ٌيش٘ذ ٚ دس تيـسش زحميماذ ٔشزثي تا آيٙذٜ، اِٚيٗ تخؾ اص فٔاِير ٌٔأِٝ  ٔي
ي  ٞا دس ًَٛ يه تاصٜ اي دس خذيذٜ سٚ٘ذ ٓثاسزؼر اص زغييشاذ ِٔٙٓ، ٔؼسٕش ٚ يا دٚسٜ 4دٞٙذ. ٔي

زٛاٖ تٝ سٚ٘ذ  صٔا٘ي. زغييشاذ ٔزوٛس ٕٔىٗ اػر تٝ ؿىُ ويفي يا وٕي تاؿذ. تٝ ٓٙٛاٖ ٔثاَ، ٔي
 ٞا )ويفي( اؿاسٜ ٕ٘ٛد. زغييشاذ خٕٔير)وٕي(، يا سٚ٘ذ زغييش اسصؽ

ٓ تٝ آيٙذٜ يا سٚ٘ذ ٔشزثي ٞؼسٙذ وٝ تا ٞ  اي اص يه يا چٙذ ِٔٛفٝ ٔدٕٛٓٝ يا خٛؿٝ ،ٞا خيـشاٖ
ٞا دس حميمر تياٍ٘ش ٓٛأُ ايداد زغييش دس يه ٔٛهّٛ ٞؼسٙذ وٝ ٌاٞي  دٞٙذ. خيـشاٖ ؿىُ ٔي

ا يه ياص  يا ا خٛؿٝيخيـشاٖ، ٔدٕٛٓٝ "ؿٛد.  ٔي ٞا ٘اْ تشدٜ  سٚ٘ذ اص آٖ  ٓٙٛاٖ والٖ اٚلاذ ٘يض تٝ
ٞا يا  ديٍش، ِٔٛفٝٓثاسذ  دٞٙذ. تٝ ٙذٜ ؿىُ ٔيييا سٚ٘ذ ٔشزثي اػر وٝ تا ٞٓ تٝ آ  چٙذ ِٔٛفٝ

  "ٌشد٘ذ. ي ٔٛسد ٌٔأِٝ ٔي ٓٛأّي اكّي ٔسـىُ اص چٙذ سٚ٘ذ وٝ تآث ايداد زغييش دس يه حٛصٜ
 .(9;46، ي)ِٚ

 (يي الولليل بيّا ٍ کالى رًٍذّاي ) سطح تحل بٌذي پيطراى الف( دستِ
خٛسيٓ. تٝ  يٞا ٚ سٚ٘ذٞا تش ٔ ٞاي ٌٛ٘اٌٛ٘ي اص خيـشاٖ تٙذي تا تشسػي اػٙاد ٔخسّف، تٝ دػسٝ

 ياتيٚ اسص ئٛسد تشسػ ٌٛ٘اٌٖٛ يٞآٛأُ ٔخسّف دس حٛصٜ يٌيؾ ٔحيٕايه خيٓٙٛاٖ ٔثاَ، دس 
، ٔٙاتْ يٚ غزاي ي، وـاٚسصي، ّٓٓ ٚ فٙاٚسياػيزٛاٖ ٔؼائُ ػيش٘ذ وٝ اص آٖ خّٕٝ ٔيٌ يلشاس ٔ

، يإِّّٗ يٚ ت ي، اسزثاًاذ ٚ حُٕ ٚ ٘مُ، السلاد داخّير، آٔٛصؽ، سفاٜ ٕٓٛٔي، خٕٔي، ا٘شطئيًث
، 6ٚ ٔٛاسد ٔـاتٝ آٖ ٔا٘ٙذ ديدؼر5ٚ غيشٜ اؿاسٜ ٕ٘ٛد. سٚيىشد اػسيح يٚ اخسٕآ يُ فشٍٞٙئؼا

ه يدس  يٞاي ٔٛسد تشسػ ٞا يا خيـشاٖٞاي ٔخسّفي ٞؼسٙذ وٝ حٛصٜ ٚ غيشٜ ؿيٜٛ 8، خؼس7ُخِؼر

                                                            
1. www.iri1404.ir 

2. Social, Technological, Economical, Environmental, Political (STEEP) 

3. DEGEST 

4. PEST 

5. PESTLE 
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 يٙذٜ خظٚٞيٝ اػٙاد ا(. دس ادأٝ تش اػاع ٌٔا9ِٔ;46، ي)ِٚ وٙٙذ خظٚٞي سا زٔييٗ ٔي ٌٔأِٝ آيٙذٜ
 اسائٝ ؿذٜ ا٘ذ. 4ٗ ٓشكٝ دس خذَٚ يا يـشاٖ ٞا ٚ والٖ سٚ٘ذٞايخ

 

 يي الولليل بيدر سطح تحل يکالى رًٍدّا ،ّاي : پيشراى 1جدٍل 

ف
ردي

 

  کالى رًٍدّا ٍ رًٍدّاي راّبرديّا، پيشراى

 يٌيؼر ٔحيص يٞا يؾ آِٛدٌيافضا –واٞؾ ٔٙاتْ آب  -يٙيسؿذ ؿٟش ٘ـ 4

 لٛا٘يٗ ٚ اخاللياذ ؿٙاخسي، خسٕآي، فشٍٞٙي ٚ خٕٔيرا 5

6 
ٞا؛ ٌشدؿٍشي ٚ اٚلاذ  ٞا ٚ ٍ٘شؽ داسي؛ ٘اتشاتشي ٚ ا٘ؼداْ اخسٕآي؛ اسصؽ خٕٔير ٚ خا٘ٝ

 ٞاي ؿٟشي ٚ سٚػسايي فشاغر؛ خٛيايي

 ا٘فداس خٕٔير ٚ زغييشاذ اخسٕآي 7

 ؿٕاس تاالي ػإِٙذاٖ؛ ػيُ خٕٔير 8

 ٞا ٞا ٚ ٍ٘شؽ ٞا، آسماداذ، اسصؽ ؿٙاػي، تشداؿر خٕٔير 9

 

 ( يل هليّا ٍ کالى رًٍذّاي )سطح تحل بٌذي پيطراى ب( دستِ
دس  يٌيؾ ٔحيٕايىشد خيتش سٚ ئثسٙ يؿٟش يضيس ر ٚ تش٘أٝيشيٙذٜ ٔذئؤثش تش آ يسٚ٘ذٞا

دس حاَ ُٟٛس  يسٚ٘ذٞاا٘ذ. ؿذٜ ييؿٙاػا (يٚ فشٍٞٙ ي، اخسٕآياػي، ػي)السلاد ئحٛسٞا
 ٙذ. يٕ٘ا يخشداصشيٗ حٛصٜ سا زلٛيٙذٜ ايزٛا٘ذ آ يوٝ ٔٞؼسٙذ 

 

 يفرٌّگ ياجتواع ياسيس ياقتصاد فيرد

 ؾ زشاوٓ دس ؿٟشيافضا 4

ؾ ٌٔاِثاذ يافضا
ٚ ا٘سِاساذ  ياػيػ

 ؿٟشٚ٘ذاٖ

 ٘مؾ ٚ حوٛس ص٘اٖ دس ؿٟش
 

ؿٟش  ييسٚ٘ذ زدذدٌشا
 يٙي٘ـ

5 
افضايؾ زاثيشاذ 
 فٙاٚسي ٞاي ٘ٛ

 يزفاٚز يسٚاج ت
 ياػيػ

 يا٘ؼداْ اخسٕآ واٞؾ
 يذ ٚ اسصؽ ٞايش ٓماييزغ

 خأٔٝ

 يؿٟش يٙيواسآفش 6
حمٛق ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ 

 ياػئـاسور ػ

 ية ٞايذ آػيزـذ
 ياخسٕآ

 يؾ تٝ اٍِٛ ٞايٌشا
 يغشت

7 
ٚ ٔلشف  يسفاٜ ًّث

 ييٌشا
 زشٚسيؼٓ

ٚ  يش دس ػثه ص٘ذٌييزغ
 ٙذٜيذ تٝ آيأ

 يؾ تٝ سػا٘ٝ ٞايٌشا
 يغشت
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 السلاد فشًٞٙ 8
 ئّ ييٌشاؾ ٚايافضا

ساتٌٝ  يتش ٔثٙا
 ريفشًٞٙ ٚ لٛٔ

 ياحؼاع ٘ا أٙ ياِما
 ياخسٕآ

 يفشٍٞٙ يدّٕاػيد
 

9 
 ييؾ ٍٕٞشايافضا

 ٚ ؿٟش يفٙاٚس

ش دس ػاخساس ييزغ
 ىداسچٝ(ير ؿٟش)يشئذ

 ياخسٕآ يؿاخق ٞا
 اد (ي)ًالق، آس

 ؿٟش دس يفشٍٞٙ ٔـاسور

: 
السلاد فشًٞٙ ٚ 

 ؿذٖ فشًٞٙ ييواال
 ٟاذيش دس زشخييزغ

 ياػيػ
 ياخسٕآ ٔـاسور

 يٙذٞايػاخساس ٚ فشا شييزغ
 خا٘ٛادٜ

ُ يـشاٖ ٞا تٝ ؿشح ريوالٖ سٚ٘ذٞا ٚ خ ٕاؽئٛثش تا سٚؽ خ يٓٛأُ ٚ سٚ٘ذٞا ييتش اػاع ؿٙاػا
 تاؿٙذ.  ئ

 يهل يشراى ّاي: کالى رًٍد ّا ٍ پ2جدٍل 

 کال(يکرد پارادٍکسي)رٍ يشراى ّايرًٍد ّا ٍ پ فيرد

 (يزفىش ٔاد -ي)زفىش اسصؿ ٙذٜيتٝ آ ذيأٚ  يذٌش دس ػثه ص٘ييزغ 4

 واٞؾ( -ؾي)افضا يٙيؿٟش ٘ـ ييؾ زدذدٌشايافضا 5

 ىداسچٝ(ير يشئذ -ير تخـيشي)ٔذ ير ؿٟشيشيش دس ِ٘اْ ٔذييزغ 6

 (ييٚاٌشا -يير)ٍٕٞشايساتٌٝ فشًٞٙ ٚ لٛٔ يتش ٔثٙا ئّ ييؾ ٚاٌشايافضا 7

 ياػيػ اٖيخش اي يالسلاد اٖيخش 8

 واٞؾ( -ؾي)افضا (يؾ زشاوٓ دس ؿٟش )زشاوٓ زٔأُ اخسٕآيافضا 9

 

 قطعيت ي اّويت ٍ عذم بٌذي ًيرٍّاي پيطراى براساض درجِ رتبِ -5-2

 ٞٓ وٝ ؿٛ٘ذ، تحث ياكّ ٔحٛس ئٛهٛٓاز زا ؿٛد ئ زالؽ يتحشا٘ يٞا ريلٌٔ ٓذْ سٚؽ دس
 زا اػر الصْ ِٔٙٛس ٗيا تٝ. تاؿٙذ ريلٌٔ ٓذْ يداسا وٝ آٖ ٞٓ ٚ داس٘ذ ييتاال ريإٞ ٞٓ صٔاٖ
 اص ٚ ؿٛ٘ذ؛ ييؿٙاػا «يتحشا٘ يٞا ريلٌٔ ٓذْ» ػدغ ٚ ؿٛد ٝيزٟ ٔٛهٛٓاذ اص يفٟشػس اتسذا
 .ؿٛد ٌشفسٝ تٟشٜ تحث ئحٛسٞا ٓٙٛاٖ تٝ ٞا آٖ
ٞا تشاي ٔٛفمير ٔٛهّٛ يا زلٕيٓ اكّي ٚ  ي إٞير آٖ ٞا تشاػاع دسخٝ تٙذي خيـشاٖ سزثٝ  

ي اكّي ؿٙاػايي دٚ يا ػٝ ٓأُ يا سٚ٘ذي اػر وٝ تيؾ  ٘ىسٌٝيشد.  ٞا كٛسذ ٔي لٌٔير آٖ ٓذْ
زٛاٖ تا اػسفادٜ اص ٓٙاكش  سا داسا تاؿٙذ. ٕ٘ي  لٌٔير زشيٗ ٓذْ اص ديٍشاٖ إٞير داؿسٝ ٚ يا تيؾ

چٖٛ خيش ؿذٖ خٕٔير تيٗ ػٙاسيٛٞا زٕايض ٌزاؿر صيشا ايٗ ٓٙاكش دس زٕأي  ٔـخق ٞٓ
 ياكّ يـشاٖ ٞايٛ، تٝ خيػٙاس ئـخق وشدٖ فوا يتشاًٛس زمشيثي يىؼاٖ ٞؼسٙذ.  ػٙاسيٛٞا تٝ

ر يٚ ٓذْ لٌٔ يشيٗ اثشخزيٗ تاالزشيٚ ٕٞچٙ ير اص ِ٘ش اثشٌزاسيٗ اِٚٛيتاالزش يٓ وٝ داساياص داسي٘
اد ؿذٜ تا اػسفادٜ اص ِ٘ش ير داس يـشاٖ اِٚٛيٗ ؿؾ خيت يسٚاتي ٚ ٚاتؼسٍ يتاؿٙذ. تا زٛخٝ تٝ تشسػ

ٚ تا  ييـشاٖ ٞا تلٛسذ دٚ دٚيؼٝ خيٗ ساػسا تا ٔمايٓ. دس ايا٘داْ دٞ ٗ واس سايٓ ايزٛا٘ ي٘خثٍاٖ ٔ
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ٍش اص يد يـشاٖ ٞايـشاٖ ٞا سا ٘ؼثر تٝ خيه اص خير ٞش يش ٚ إٞيافر ِ٘ش خثشٌاٖ، زأثيدس
ؿٛد ٚ چٙا٘چٝ  يـشاٖ تا خٛدؽ كفش دس ِ٘ش ٌشفسٝ ٔيٓ، اسزثاى ٞش خيوٙ يخثشٌاٖ ٔـخق ٔ

اص آٖ كفش خٛاٞذ تٛد. اٌش اسزثاى زٟٙا ي٘ذاؿسٝ تاؿذ أس يسزثاًچ ايٍش ٞيـشاٖ ديـشاٖ تا خيه خي
غ يخاُ٘ خثشٌاٖ دس ٔازش يدادٜ ؿذٜ اص ػٛ ياص ٞاياخسلاف دادٜ خٛاٞذ ؿذ. أس pتاِمٜٛ تاؿذ، 

 دادٜ ؿذٜ دس ِ٘ش ٌشفسٝ ؿذٜ اػر.  ياصٞايُ آٔذٜ اػر. دس ٞش ٔٛسد، ٔسٛػي أسير
 

 گريد يشراى ّايشراى ًسبت بِ پيازات رابطِ ّر پيس اهتي: هاتر3جدٍل 

 
 يش دس ػثه ص٘ذٌييزغ"ٔشتٛى تٝ  ياصاذ دس ػٌش ٞايٗ أسيـسشيؿٛد ت يوٝ ٔـاٞذٜ ٕٔٞاٖ ٌٛ٘ٝ 

ٚ  يضيش دس ِ٘اْ تش٘أٝ سييزغ"ٚ  "ياػيػ اٖيخش اي ياخسٕآ -يالسلاد اٖيخش"، "ٙذٜيذ تٝ آيٚ أ
 ٚخٛد داسد.  "ير ؿٟشيشئذ
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  يٙيؿٟش ٘ـ ييدذدٌشاؾ زيافضا 0 3 2 2 1 2

  ٙذٜيتٝ آ ذيأٚ  يش دس ػثه ص٘ذٌييزغ 2 0 2 3 2 3

 ؾ زشاوٓ دس ؿٟشيافضا 2 2 0 1 2 3

 ير ؿٟشيشيش دس ِ٘اْ ٔذييزغ 2 3 1 0 2 3

2 0 1 1 2 1 
ساتٌٝ  يتش ٔثٙا ئّ ييؾ ٚاٌشايافضا

 ريفشًٞٙ ٚ لٛٔ

 ياػيػ اٖيخش اي يالسلاد اٖيخش 2 3 3 3 3 0
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 شراى ّايازات پي: جدٍل اهت4جدٍل       

 از ستَى ّايوع اهتج از سطر ّايجوع اهت شراى ّايپ

 9 10  يٙيؿٟش ٘ـ ييؾ زدذدٌشايافضا

 13 12  ٙذٜيتٝ آ ذيأٚ  يش دس ػثه ص٘ذٌييزغ

 9 10 ؾ زشاوٓ دس ؿٟشيافضا

 10 11 ير ؿٟشيشيٚ ٔذ يضيش دس ِ٘اْ تش٘أٝ سييزغ

 10 7 ريساتٌٝ فشًٞٙ ٚ لٛٔ يتش ٔثٙا ئّ ييؾ ٚاٌشايافضا

 13 14 ياػيػ اٖيخش اي ياخسٕآ -يالسلاد اٖيخش

 

 اٖيخش اي يالسلاد اٖيخش
 ياػيػ
ذٜ يٚ أ يش دس ػثه ص٘ذٌييزغ

 ٙذٜيتٝ آ
 اي يىداسچٝ ؿٟشي ريشئذ
 يتخـ ريشئذ

 

 

 اديص

 شيزأث

 
ؾ زشاوٓ دس ؿٟش يافضا
ؿٟش  ييؾ زدذدٌشايافضا
  يٙي٘ـ

 

ي
ٛػ

ٔس
 

 وٓ  ئّ ييؾ ٚاٌشايافضا 

 
                  

 ريٓذْ لٌٔ
 

 ّاي شٌاسايي شدُ بٌدي عَاهل هْن ٍ پيشراى دستِ: 1شکل 

 کم                        متوسط                               اد                                   يز        
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 اًتخاب هٌطق حاکن بر سٌاريَّا 5-3
ؿٛ٘ذ  ٞا ٔسٕايض ٔي ٘سيدٝ ٚ ٔحلَٛ ٌاْ ػْٛ، ٔحٛسٞايي اػر وٝ ػٙاسيٛٞاي ٟ٘ايي تشاػاع آٖ

ٞاي فشايٙذ ػٙاسيٛػاصي اػر. ٞذف  زشيٗ ٌاْ وشدٖ ايٗ ٔحٛسٞا، دس ٚالْ يىي اص ٟٔٓ ٚ ٔـخق
ٌيش٘ذٌاٖ لاتُ  ٞا تشاي زلٕيٓ ٞاي ٔٛخٛد تيٗ آٖ سيٛٞايي اػر وٝ زفاٚذٟ٘ايي، سػيذٖ تٝ ػٙا

ٞا سا  زٛاٖ آٖ ٞاي تحشا٘ي، ٔي ؿذٖ ٔحٛسٞاي اكّي ٓذْ لٌٔير زٛخٝ تاؿذ. خغ اص ٔـخق
كٛسذ يه ٌؼسشٜ )تش سٚي يه ٔحٛس( يا ٔازشيغ )تا دٚ ٔحٛس( يا حدٓ )تا ػٝ ٔحٛس( ٘ـاٖ داد  تٝ

 ٞا لاتُ ؿشح ٚ تؼي تاؿٙذ. لاتُ ؿٙاػايي تٛدٜ ٚخضيياذ آٖ تٝ ٘حٛي وٝ ػٙاسيٛٞاي ٔخسّف

 

 يبحراً يّا تيقطع . عذم6
 =اص تٛد٘ذ ٓثاسذ وٝ ؿذ ييؿٙاػا ياكّ ريلٌٔ ٓذْ ػٝ ٔخسّف ٔٛهٛٓاذ اٖئ اص

 (يتخـ ريشئذ اي يىداسچٝ ؿٟشي ريشي)ٔذ ير ؿٟشيشيش دس ٔذييزغ :1تيقطع عدم

 شاذييزغ أىاٖ يوٙٛ٘ ييؿشا. اػر تٛدٜ ييخض ٕٓٛٔا يؿٟش ِ٘اْ دس شاذييزغ ٌزؿسٝ يٞا ػاَ دس
 تش ٙؾيٌض ػٕر تٝ سا آ٘اٖ زٛا٘ذ ئ ٕ٘ٛدٜ اػر ٚ فشاٞٓ سا ياخسٕآ -يالسلاد يفوا دس ياديتٙ

ٍاٜ يخا .اػر خأٔٝ اص يتخـ اٖئ دس ؾيٌشا ٗيا چٙذ ٞش. دٞذ ػٛق...  ٚ اصٞاي٘ سفْ ئثٙا
ؾ ٔـاسور ؿٟشٚ٘ذاٖ تٝ ٓٙٛاٖ ٔحشن يٚ افضا يٞؾ ػٌح آٌايدس افضا يٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔ

 ذ.يٕ٘ا يٗ تخؾ ُٕٓ ٔيا

  ياػيػ اٖيخش اي يالسلاد اٖيخش :2تيقطع عدم

 دس دِٚر ّٕٓىشد ٚ ٘حٜٛ دس شاذييزغ ٚ ػٛ هي اص يدس خأٔٝ ؿٟش يالسلاد يفـاسٞا ؾيافضا
 ُٕٓ يضيس أٝتش٘ ِ٘اْ شاذييزغ يٞا ساٖ ؾيخ ٓٙٛاٖ تٝ يؿٟش ريشئذ ٚ ٗيػشصٔ ؾيآٔا حٛصٜ

 دس ،ياػيػ ٔٛهٛٓاذ تٝ ياخسٕآ-يالسلاد ٔٔوالذ ُيزحٛ ٍشيد يػٛ اص أا. ذيٕ٘ا ئ
 ُٕٓ ٔٔىٛع كٛسذ تٝ وٝ اػر يسا٘ ؾيخ ضي٘ يفّٔ ياخسٕآ -يالسلاد يفوا يشيٌ ؿىُ

 تش ئثسٙ ٙذٜيآ شاذييزغ. ٌشدد ئ يّٕٓىشد زٔادَ ٓذْ هي تٝ ُيزثذ سا فوا دٝيدس٘س ٚ ذيٕ٘ا ئ
 ٗيلٛا٘ دس شاذييزغ. ؿٛد اؿاسٜ، ٔٛسد ريٚهٔ دٚ اص يىي تٝ ُيزثذ زٛا٘ذ ئ اٖيخش دس ذزحٛال

 ٚ ش٘ذيتٍ سا ّٕٓىشد ذييزا زٛا٘ٙذ ئ وٝ ذيخذ يػاخساسٞا يشيٌ ؿىُ ٔدّغ، دس يؿٟش ريشئذ
 ؾيافضا يتشا ييٞا ساٖ ؾيخ ٓٙٛاٖ تٝ ياخسٕآ ٚ يالسلاد اٚهاّ ؿذٖ يتحشا٘ ؿذذ ٗيٕٞچٙ

 .تٛد فٛق خٛاٞذ اِرح زحمك احسٕاَ

 (يٍ٘شؽ اسصؿ -يٙذٜ )ٍ٘شؽ ٔاديذ تٝ آيٚ أ يش دس ػثه ص٘ذٌييزغ: 3تيقطع عدم
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ٌشد٘ذ. ؿاخق  يٙذٜ ٔيآ يشيٌ دس صٔاٖ حاَ، ٔٙدش تٝ ػاخر ٚ ؿىُ يٓٙٛاٖ ٓأّ تٝ« ٞا اسصؽ»
زحٛالذ تٝ  يدٞ ٞا دس ؿىُ ـشاٖيٗ خيزش ٙذٜ اص ٟٔٓيذ تٝ آيتاؿذ. أ يٙذٜ ٔيذ تٝ آيٗ ٌّٔة؛ أيا
ػاص٘ذٜ دس آ٘اٖ  يچ الذأيضٜ ٞيأع آ٘اٖ سا فشاٌشفسٝ تاؿذ اٍ٘يوٝ  يا ٙذٜ اػر. فشد ٚ خأٔٝيآ

 ؿىُ ٘خٛاٞذ ٌشفر.

 

 راىيدر ا يضذُ ضْر يفرٌّگ يسير برًاهِ يَّاي. سٌار7
ٌٛ٘ٝ وٝ دس  ة آٖيٗ زشزيؿىُ ٌشفسٝ اػر. تٝ ا يتحشا٘ يٞا ريلٌٔ اٖ ٓذْيٛٞا اص زماًْ ٔيػٙاس

ٛ ٚخٛد داسد، يػٙاس ;ٛ اؿاسٜ وشد. ٞش چٙذ دس اكُ يػٙاس 7زٛاٖ تٝ  ياٖ ؿذٜ اػر، ٔيت شيؿىُ ص
 7زٛاٖ تٝ  يٗ ؿىُ ٔيش آٔذٜ اػر. دس ايداس٘ذ، وٝ دس ؿىُ ص يٛ احسٕاَ زحمك تاالزشيػٙاس 7أا 

 اؿاسٜ ٕ٘ٛد= ياكّ يٛيػٙاس
 ييشاذ خضييادأٝ ٚهْ ٔٛخٛد تا زغ 
 ير ؿٟشيشئذ يٞا چاِؾ ذيزـذ  

 يؿٟش ريشئذ شاذ ػاخساسييزغ  

 ٚيـيآٔا يساٞثشد يضيس تش٘أٝ ىشديس 

ر يشيا٘سخاب ؿذٜ اػاػاً ٔسّٔك تٝ تٔذ ٔذ ياٖ ٘ىسٝ لاتُ زٛخٝ آٖ اػر ٔحٛسٞايٗ ٔيدس ا  
دس ٔماتُ ٚخٜٛ  ياػيذ تش ٚخٝ ػياػر، زأو يياخشا يٚ ػاخساسٞا يضيس تش٘أٝ ئٙي يؿٟش

 ؿٛد.  ئـاسور ًشح ٔ يدس فوا يالسلاد

 
  

 يشْر يسير ت ٍ برًاهِيريٌدُ هديآ يَّاي: سٌار2شکل 
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شٌزاس ٔخسّف ياص وٙؾ ٚ زٔأُ ٓٛأُ زأث ييٛيا٘ذ. ٞش ػٙاس ح ؿذٜيٛٞا زـشيه ػٙاسيدس ادأٝ ٞش 
 ؿٛد.  يػاخسٝ ٔ

 

 ٌذُيآ يفضا يَّايسٌار کالى  از حاصل ّاي افتِيل ي. تحل8
زٛاٖ دس  يؿذٜ سا ٔ يفشٍٞٙ يضيس ىشد تش٘أٝيتا سٚ يؿٟش يضيس ر ٚ تش٘أٝيشئذ يٛٞايػٙاس والٖ 

ا٘ذ ٚ تش اػاع  ح ؿذٜيٛٞا دس ادأٝ زـشيػٙاس ه اص والٖيخالكٝ وشد. ٞش  يوّ يٛيػٙاس 7
ح يش ٔسماتُ آ٘اٖ زـشيتٝ ٕٞشاٜ ّ٘ٛ وٙؾ ٚ زأث ئؤثش، ٓٛأُ اكّ يٓٛأُ ٚ سٚ٘ذٞا ييؿٙاػا

شد. يٌ ير وـٛس ؿىُ ٔيظٜ تٝ ٚهٔيٚ يتش ٍ٘اٞ ئثسٙ ييٛياػر وٝ ٞش ػٙاس يٟيؿذٜ اػر. تذ
 ؿٛد. يخاف ٔ يٛيوٝ ٔٙدش تٝ زحمك آٖ ػٙاس يٍ٘اٞ

 يشْر تيريهد رات ساختاريي: تغ1َ يسٌار

 ٚ ٞا چاِؾ تا ٙذٜيآ دس ،ياػيػ السلاد ئثا٘ شاذييزغ اػاع تش وـٛس دس يؿٟش ريشئذ رئاٞ
 اص ؿٟش يؿٟش يضيس تش٘أٝر ٚ يشئذ ٙذٜيآ ؿٛد ئ يٙيت ؾيخ سٚتشٚػر، يػاخساس شاذييزغ

ٗ يدس ا .تاؿذ تشخٛسداس يؿٟش ىداسچٝي ريشئذ تا يـسشيت داس ئٔٙ اسزثاى ٚ زش يلٛ ا٘ؼداْ
ٗ يوٝ ٔٙدش تٝ ا ياكّ يٞا يظٌيافر. ٚير ٔٛخٛد ٚ ٌزؿسٝ ؿذذ خٛاٞذ ير ٘مذ ٚهٔيٚهٔ

 شاذ خٛاٞذ ؿذ، ٓثاسذ تٛد٘ذ اص=ييزغ
 ا ي ي، اخسٕآياٖ السلاديذ خشيزـذ يخأٔٝ تش ٔثٙا تشٚص ٚ آؿىاس ؿذٖ ؿىاف دس

 ياػياٖ ػيخش

 ير ؿٟشيشيدس ٔذ يشٌزاسيذ تٝ زأثيٚ أ ياػيُ تٝ ٔـاسور ػيؾ ٔيافضا 

 ير تخـيشيا ٔذي يىداسچٝ ؿٟشير يشئذ 

شد، وٝ يٌ يؿىُ ٔ يٗ ٔٛهٛٓازيزش يتش آٖ دػسٝ اص اػاػ يه خأٔٝ ٔثسٙي يٞا ؿىاف  
٘ؼثر تٝ آٖ تاؿٙذ ٚ ٞش دٚ  يوأالً ٔسفاٚز يٞا يشيٌ ٔٛهْ يسااٖ ٔشخْ دايحذالُ دٚ خش

ٗ يؿٛد وٝ اٚالً زٔذاد ا يآغاص ٔ يٌشٜٚ تش ٔٛهْ خٛد اكشاس ٚسص٘ذ. تحشاٖ صٔا٘
 يوٝ دس زٕأ ( آٖيزش اص اِٚ اً )ٚ ٟٔٓياد ؿذٜ اػر ٚ ثا٘يدادوٙٙذٜ ؿىاف صيا يٞا يشيٌ ٔٛهْ
ٍش ؿاٞذ يا٘ذ. تٝ ٓثاسذ د ٔا٘ذٜ يفذاس ثاتر تالًش يٞا ما ٌشٜٚئسفاٚذ، دل يٞا يشيٌ ٔٛهْ

ٗ يٝ لٛا٘يسػذ اسا يُ تٝ ٔـاسور اػر. تٝ ِ٘ش ٔيٓ. ٔٛهّٛ دْٚ ٔيٞا ٞؼس ؿىاف يٞٓ خٛؿا٘
 ض ؿٛد. يُ ٔـاسور ٘يؾ ٔيصٔاٖ ٔٙدش تٝ افضا زٛا٘ذ تٝ كٛسذ ٞٓ يذ ٔيخذ يٞا ٘أٝٗ ييٚ آ
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 يت شْريريهد يّا چالش دي: تشد2يَيسٌار
 ؿٟش السلاد دس شاذييزغ ،ئّ اتٔاد دس ٚ ،يإِّّٗ يت ٔثاحث اص ٔسأثش ؿٟشٙذٜ يآ تش اوٓح يٞا سٚ٘ذ 

 ريشئذ يذٞايزٟذ ٚ ٞا فشكر أش ٗيا ؿذ، خٛاٞذ ير ؿٟشيشئذ يٞا چاِؾ ذيزـذ ٔٛخة
 ِ٘اْ دس ذيخذ يػاخساسٞا داديا ٚ ريزمٛ واسآٔذ ٚ اثشتخؾ ساٞىاس ٚ داد، خٛاٞذ ؾيافضا سا يؿٟش

ٗ يوٝ ٔٙدش تٝ ا ياكّ يٞا يظٌيٚ .تاؿذ ئ ئّ ا٘ذاص چـٓ ػٙذ اٞذاف تش ذيزأو تا يضيس تش٘أٝ
 شاذ خٛاٞذ ؿذ، ٓثاسذ تٛد٘ذ اص=ييزغ

 ٘يٚ اخسٕآ يي السلاديؿذٖ ؿشا يتحشا 
 (يٍ٘شؽ ٔاد -يؾ ا٘سِاساذ )ٍ٘شؽ اسصؿيٚ افضا يش دس ػثه ص٘ذٌييزغ 
 اٖ يذ خشيزـذ يٝ تش ٔثٙاخأٔ ػٌح دس ياخسٕآ يتحشاٖ فشٍٞٙ ٚ ذٞايزٟذ ؾيافضا

 .ياػياٖ ػيا خشي يالسلاد

 ييجس راتييتغ با هَجَد ٍضع : اداه3ِيَيسٌار
 يواسآٔذ ؿٟش، ريشئذ ّٕٓىشد اص ي٘اؿ يداخّ يئح اص ٔسأثش ؿٟش ٙذٜيآ يسٚ ؾيخ يسٚ٘ذٞا

 ػٙذ اٞذاف تٝ ياتيدػس ٓذْ تٝ ٔٙدش ريٟ٘ا دس ٚ. خٛاٞذوشد فيزؤ سا ؿٟشٞا يّٕٓىشد
شاذ خٛاٞذ ييٗ زغيوٝ ٔٙدش تٝ ا ياكّ يظٌيٚ .ؿذ خٛاٞذ آٖ ئسٔاِ يٞا آسٔاٖ ٚ ئّ ا٘ذاص چـٓ

 ؿذ، ٓثاسذ تٛد٘ذ اص=
 (،ياػير دِٚر اص السلاد ؿٟش )السلاد ػيأىاٖ حٕا 
 ٔٙفٔال٘ٝ ىشديسٚ يخا تٝ يؿٟش اػريػ ٓشكٝ ٍشاٖيتاص فٔاَ يٌش وٙؾ 

 ياػياٖ ػيا خشي ي، اخسٕآياٖ السلاديذ خشيزـذ. 

 يشيآها يراّبرد يسير برًاهِ کردي: ر4ٍ يَيسٌار
 يضيس تش٘أٝ دس ييشتٙايص ٚ يػاخساس زحٛالذ ٗ،يػشصٔ ؾيآٔا يضيس تش٘أٝ ىشديسٚ يتشٔثٙا 

 يٞا رئض ئثٙا تش يؿٟش ّٕٓىشد ياثشتخـ ٚ يواسآٔذ ريزمٛ ٔٛخة ٙذٜ،يدس آ ؿٟش يفشٍٞٙ
شاذ خٛاٞذ ؿذ، ٓثاسذ تٛد٘ذ ييزغٗ يوٝ ٔٙدش تٝ ا ياكّ يظٌيػٝ ٚ .ؿذ خٛاٞذ ييايخغشاف ي٘ؼث
 اص=

 ذيخذ يٞا تش٘أٝ ٌٓؾ تٝ ُيزثذ وٝ وـٛس دس يالسلاد ٚ ياخسٕآ ،ياػيػ شاذييزغ 
 .اػر ؿذٜ

 ياػيشاذ دس السلاد ػييزغ يؿٟش تشٔثٙا يدسآٔذٞا واٞؾ 
 ْيىداسچٝ ؿٟشير يشئذ يٚ حشور تٝ ػٛ يؿٟش ريشئذ يٟ٘ادٞا ييواسا ٓذ. 
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 َّايسٌار الىک يبٌد : جوع5جدٍل 

 اهدّايپ ّا راى شيل ٍ پيدال َّايسٌار

 ٍضع اداهِ

 با هَجَد

 ييجس راتييتغ

 

ر دِٚر اص السلاد ؿٟش )السلاد يأىاٖ حٕا
 (ياػيػ

 اػريػ ٓشكٝ ٍشاٖيتاص فٔاَ يٌش وٙؾ
 ٔٙفٔال٘ٝ ىشديسٚ يخا تٝ يؿٟش

 زٛػٔٝ ٘إٍٖٞٛ ؿٟشٞا
 يٞا رئض يٓذْ زٌاتك زٛػٔٝ ؿٟشٞا تش ٔثٙا

 يسلاتس

 ديتشد

 يّا چالش

  يت شْريريهد

 

 يٚ اخسٕآ يي السلاديؿذٖ ؿشا يتحشا٘
فٔاَ دس ٓشكٝ  يٞا ٌشٜٚ اٖئ ٙذٜيفضا ؿىاف

 ؿٟش
 خأٔٝ ػٌح دس تحشاٖ ٚ ذٞايزٟذ ؾيافضا

 يًثمٝ ٔسٛػي ؿٟش يسي٘اسها
 يدس ػٌح فّٔ يٝ اخسٕآيا حفَ ػشٔايواٞؾ 

 

ساختار  راتييتغ

  يشْر تيريهد

 

 ئثٙا تش خأٔٝ دس ؿىاف ٖؿذ آؿىاس ٚ تشٚص
 ؿٟش يدسآٔذٞا واٞؾ

 تٝ ذيأ ٚ ياػيػ ٔـاسور تٝ ُئ ؾيافضا
 يؿٟش ريشئذ دس يشٌزاسيزأث

 يؿٟش ريشئذ يٟ٘ادٞا ييواسا ٓذْ

 يضيس شاذ دس ِ٘اْ تش ٘أٝييزغ
 ٗ ٚ ٔمشساذيشاذ دس لٛا٘ييزغ
 ير ؿٟشيشيشاذ دس ػاخساسٞا ٔذييزغ
 

 برًاهِ کرديرٍ

 يراّبرد يسير

 يشياآه
 

 وـٛس دس يالسلاد ٚ ياخسٕآ ،ياػيػ شاذييزغ
 ؿذٜ ذيخذ يٞا تش٘أٝ ٌٓؾ تٝ ُيزثذ وٝ

 .اػر
شاذ دس ييزغ يؿٟش تشٔثٙا يدسآٔذٞا واٞؾ

 ياػيالسلاد ػ
 يؿٟش ريشئذ يٟ٘ادٞا ييواسا ٓذْ

 يا ٚ ٌٔٙمٝ يؿٟش يضيس شاذ دس ِ٘اْ تش٘أٝييزغ
 ؿٟشٞا يسلاتس يٞا ريزٕشوض تش ٔض

ـسش اص يتا ؿذذ ت يٚ ِ٘اسز يسيوٕ٘مؾ حا يفايا
 ر ؿٟشيشئذ يدِٚس يٟ٘ادٞا يػٛ
 ياخسٕآ ير ٟ٘ادٞايزمٛ
 يضيتش٘أٝ س يػاص يىشد فشٍٞٙيسٚ

 يٍ٘اس ٙذٜيٚ آ يؿٟش يضيس تش ٘أٝ يآؿس
 يا ٌٔٙمٝ

 
اسائٝ ؿذٜ اػر. تش اػاع  "يـيآٔا يساٞثشد يضيس تش٘أٝ ىشديسٚ"ٌّٔٛب دس لاِة  يٛيػٙاس
تا سٚؽ  يؿٟش يضيس تش٘أٝ ر ٚيشيٙذٜ ٔذيٓٛأُ ٔؤثش تش آ يذادٞا ٚ تشسػيسٚسٚ٘ذٞا،  يتشسػ

ه زواد يٞا اص  ريٗ ٓذْ لٌٔير ايؿذ٘ذ. ٔاٞ ييٞا ؿٙاػا ريلٌٔ ٞا ٚ ٓذْ ـشاٖيؾ سٚ٘ذٞا خيٕايخ
ىشد يذ٘ذ. سٚيٗ ٌشديىاَ زذٚيىشد خاسادٚوؼيسٚ يتاؿٙذ ٚ تش ٔثٙا ي)خاسادٚوغ( تشخٛسداس ٔ

 يچٍٍٛ٘ يٚخٛد داس٘ذ، ٔؼأِٝ اػاػ يٓلش فشٍٞٙ ياخسٕآ يٞا ذٜيٙؾ تا خذىاَ دس ويخاسادٚوؼ
 "يٞا ريلٌٔ ٓذْ"ىاَ، اثشؽ دس يىشد خاسادٚوؼيتاؿذ. سٚ يٞا ٔ ٓ دس ٔسٗ تش٘أٝيٗ ٔفاٞيٚسٚد ا
ض ٌزاؿسٝ اػر. الصْ تٝ يٛٞا ٘يخّك ػٙاس يتش فوا يش اػاػيٗ ؿذٜ اػر ٚ زأثييؿذٜ زث ييؿٙاػا

ىشد ٔٔشفر يىاَ تا سٚيخاسادٚوؼ يىشدٞايٓ ٚ سٚيٚسٚد ٔفاٞ يؼيٛ٘ٛياسروش اػر دس حٛصٜ ػٙ
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اٖ ئ ياػر. ِزا اسزثاى زٍٙازٍٙ ي، ساٞثشدييٛير زفىش ػٙاسيؿذٜ اػر. ٔاٞ يشيٌ يخ يؿٙاخس
 ٗ اكَٛ ٓثاسزٙذ اص=يٚخٛد داسد. ا يٚ زفىش ساٞثشد ييٛياكَٛ زفىش ػٙاس

 ىاَيزفىش خاسادٚوؼ  .4

 ا٘ذاص ٔحٛس زفىش چـٓ .5

 (5006ٙذٌشاٖ، تا٘ذِٞٛذ، يدس صٔاٖ ٚ ... )ِزفىش  .6

دس ٓشكٝ  يذيٓٙٛاٖ ٔحٛس وّ اَ تٝيٛ، زفىش خاسادٚوؼيػٙاس يؿٙاػ ٚ سٚؽ يدس حٛصٜ ٔٔشفس  
ٗ اػر وٝ يا ياػاػ يٞا ٔذِ٘ش لشاس ٌشفسٝ اػر. حاَ ػؤاَ ير ؿٟشيشيٙذٜ ٔذيآ يٛٞايػٙاس

ٞا  ش حاهش ّٕٔٛ اص خاسدٚوغخظٚٞؾ اثشٌزاس تٛدٜ اػر؟ ٓل يٞا تش ٌاْ يٗ ٔثا٘يچٍٛ٘ٝ ا
 يخٛؿ ضاٖ، چـٓيس شاٖ ٚ تش٘أٝئٛخٛد تش ػش ساٜ ٔذ يٞا ٗ داْيزش اص تضسي يىيٞا( اػر.  )زٙالق

شاٖ يٓ ٚ ٔذيتاؿذ ٚ ؿاٞذ آٖ ٞؼس يٞا ٔ ر خاسادٚوغيشيا حذالُ دػر وٓ ٌشفسٗ هشٚسذ ٔذي
ؾ داس٘ذ يٞا ٌشا ش خٙثٝيػاذٜ ٌشفسٗ يٚ ٘اد ير ساٞثشديشئذ يٞا اص خٙثٝ يىيكشفاً زٕشوض تٝ 

  (.>>>4=54ٙسضتشي ٚ الٔدُ،ي)ٔ

 

 يريگ جِيًت

 ٚ ريشئذ وٝ افريدس زٛاٖئ ؿٛد ٍ٘اٜ ٞا ػاصٔاٖ ٚ شاٖئذ سٚصا٘ٝ ّٕٓىشد ٚ اذيّٕٓ تٝ اٌش
 تٝ خاػخ دس وٝ ػرا يسٚؿ داصييٛخشسػٙااػر.  ريلٌٔ ٓذْ ػشاػش يدس خٛأْ ؿٟش يص٘ذٌ

 تا داصييٛخشسػٙا سدتشخِٛزا سٚؽ . ػرا ؿذ يافسٝس ٚ ػرا ٜؿذ حٌٔش ٔحيٌي لٌٔيرْٓذ
 ٚ( يٛسػٙا اٖزحرٓٙٛ) دٔيٌيش ِ٘ش دس سا ٔحيي دٔسٔذ ٚ ٔخسّف ذحاال وٝ ػرا يٗا لٌٔيرْٓذ
 تشاي وٝ ا٘ذ آٔٛخسٝ يخٛأْ ؿٟش .ٞذدٔي ْ٘داا ييضستش٘أٝ ،ٔحيي ٔخسّف ذحاال عػاا تش

 ٔٛخٛد ٓٙٛاٖتٝ ا٘ؼاٖ ٞؼسٙذ. ثاٖيٌش تٝ دػر ريٓذْ لٌٔ تا وٛچه ٚ تضسي ٕاذيزلٕ ازخار

 ِ٘ش اص سا ٓيزلٕ هي ازخار اص ي٘اؿ ٓٛالة ٔؼاِٝ ٚ هي شٞايئسغ يزٕأ زٛا٘ذيٕ٘ وٝ ٔحذٚدي

  شد.يتٍ ٓيزلٕ ريلٌٔ ٓذْ دس فواي آٖ تا تسٛا٘ذ وٝ اػر ييٞا ٔذَ يخ دس ٕٞٛاسٜ تٍزسا٘ذ،
ٚ  ئٔشفس يٗ ٔثا٘يتش اػاع زذٚ يٞخظٚ ٙذٜيىشد آيٚ سٚ يـيآٔا يساٞثشد يضيس ىشد تش٘أٝيسٚ

حُ  ه ساٜيزٛا٘ؼسٝ  يساٞثشد يضيس ٚ اسزثاى آٖ تا تش٘أٝ يؿٟش يضيس دس حٛصٜ تش٘أٝ يسٚؿ
 ذ. ياسائٝ ٕ٘ا يواستشد

 عػااتش سا يوّيذ ي٘ذٞاسٚ يا يوّيذ يلٌٔيرٞاْ ٓذ داصي،يٛخشسػٙا يٞا يؿٙاػ سٚؽ تشخي دس  

 چٙذٌا٘ٝ يٞاٜيٙذآ ٘ذاتسٛ ػرا يٗا داصييٛخشسػٙاسٚؽ  سيٛٔح ٜيذأيوٙٙذ.  يزثٝتٙذس َحسٕاا
 ايتش يٛسػٙا ٔٙاػثي ادزٔذ ٚ دٜوش فشِٔٛٝ ٔخسّف ييٛٞاسػٙا آٖٙٛ زحر سا ّٔسٙٛ ٚ دٔسٔذ
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 يساٞثشد يضيس تش٘أٝ يِ٘ش يٗ ٔثا٘يدس زذٚ .وٙذ ٞٓافش ٞايزظاػسشا يٞا ٙٝيٚ خّك ٌضياتي اسص
ذ ٓٛأُ يدٞٙذٜ زـذ اػر، وٝ ٘ـاٖ يٓلش حاهش ٓلش فشٍٞٙ ح ؿذ وٝي، زـشيـيآٔا

تاؿذ. دس وٙؾ تا  ياص ٔفشٚهاذ ٔ يىيٓٙٛاٖ  تٝ يشؽ زّٙٛ فشٍٞٙيٝ خزيىاَ تش خايخاسادٚوؼ
ىشد ٔذُش يٗ سٚيٓ، ِزا ٚسٚد ٚ اثثاذ ايتاؿ يؾ خاسادٚوغ ٞا ٔي، ٔا ؿاٞذ افضاياخسٕآ يٞا ذٜيخذ

ض يؿىاف ٚهْ ٔٛخٛد ٚ ٌّٔٛب، ٘ ئؤثش تش ٔثٙا يٚ سٚ٘ذٞآٛأُ  ييلشاس ٌشفسٝ اػر. دس ؿٙاػا
ٛٞا، وٝ يٗ ػٙاسيخاسادٚوغ ٔذِ٘ش لشاس ٌشفسٝ اػر. دس ٔشحّٝ زذٚ ياسٞاياص ٔٔ يىيٓٙٛاٖ  تٝ
ح دس حٛصٜ يٚسٚد دػساٚسدٞا ٚ ٘سا يٗ زفىش داسد. ٔشحّٝ ّٕٓيسا تا ا يؿٙاػ ٗ اسزثاى دس سٚؽيـسشيت
ٌّٔٛب  يٛيٛٞا خشداخسٝ ؿذٜ اػر. ػٙاسيٗ ػٙاسيىاَ تٝ زذٚيؼىشد خاسادٚويتا سٚ "ريلٌٔ ٓذْ"

تش  يؿٟش يضيس ر ٚ تش٘أٝيشيٙذٜ ٔذيٗ ؿذٜ اػر. ِزا آييزث يـيآٔا يساٞثشد يضيس دس لاِة تش٘أٝ
 يخأٔٝ ٚ ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔ يٞا ك فشًٞٙ، اسصؽياص ًش يضيس ذ تش٘أٝيخذ يدٞ ؿىُ ئثٙا

 يضيس شاذ دس ِ٘اْ تش٘أٝييٛ زغيٗ ػٙاسيا يذيوّ يأذٞايح ٚ خياتاؿذ. ٘س ئ يشخشداصيلاتُ زلٛ
تا ؿذذ  يٚ ِ٘اسز يسي٘مؾ حاوٕ يفايؿٟشٞا، ا يسلاتس يٞا ري، زٕشوض تش ٔضيا ٚ ٌٔٙمٝ يؿٟش

ؾ ٔـاسور يٚ افضا ياخسٕآ ير ٟ٘ادٞاير ؿٟش، زمٛيشئذ يدِٚس يٟ٘ادٞا يـسش اص ػٛيت
 تاؿذ. يؿٟشٚ٘ذاٖ ٔ
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