فصلىامه «پژيهشهاي اوقالب اسالمي»

Islamic Revolution Researches
Scientific Association of Islamic
Revolution In Iran

ػاَ چٟاسْ ،خاييض  ،46<7ؿٕاس47 ٜ
كفحاذ= 508-4;4

Vol. 4, Full 2015, No 14

اوجمه علمي اوقالب اسالمي ايران

گفتواى اًقالب اسالهي ٍ طراحي سٌاريَّاي آيٌذُ هذيريت
ٍ برًاهِريسي ضْري ايراى
ٓيٗاِ ٝوـاٚسص زشن

*4

چکيذُ
ؿٟش دس ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔيٛٙٞ ،ص خايٍاِ٘ ٜشي ّٕٓ ٚي خٛيؾ سا تشاي زلٛيشخشداصي
آسٔاٖ ؿٟش٘ ،يافس ٝاػر .آيٙذٔ ٜذيشير  ٚتش٘أٝسيضي ؿٟشي تش ٔثٙاي ؿىُدٞي خذيذ
تش٘أٝسيضي اص ًشيك فش ًٙٞخأٔ ٝاػالٔي ايشا٘ي لاتُ زشػيٓ ٔيتاؿذ .اص ٌٔأِ ٚ ٝزحّيُ
ػ ٝحٛصِ٘ ٜشي ٝتش٘أٝسيضيِ٘ ،شي ٝفش ٚ ًٙٞآيٙذ ٜخظٞٚي أىاٖ زذٚيٗ سٚيىشدٞا ٚ
سٚؽٞاي ٘ٛيٗ ٔذيشير  ٚتش٘أٝسيضي ؿٟشي ٟٔيا ٔيٌشدد .حاَ تا زٛخ ٝتٔ ٝؼأِ ٝفٛق ػؤاَ
ايٗ اػر و ٝآيٙذ ٜتش٘أٝسيضي دس ِ٘اْ زٛػٔ ٝؿٟشي تش خايٌ ٝفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔي چٝ
ػٙاسيٞٛايي ٔيزٛا٘ذ داؿس ٝتاؿذ؟ تا زٛخ ٝتٌٔ ٝأِاذ  ٚتشسػيٞاي ا٘داْ ٌشفسٛٓ ،ٝأُ ٚ
س٘ٚذٞاي ٔؤثش ٔٛسد تشسػي لشاس ٌشفس ٝاػر .خغ اص ؿٙاخر س٘ٚذٞاي  ٚخيـشاٖٞاي دس صٔيٝٙ
ٔٛه ّٛخظٞٚؾ ،خايٍا ٜخيـشاٖٞايي تا ٓذْلٌٔير تاال و ٝدس ٓيٗ حاَ تا إٞيرزشيٗ آٖٞا
٘يض ٞؼسٙذ ،تا اػسفاد ٜاص ِ٘ش خثشٌاٖ ٔـخق ٌشديذ ٓ ٚذْلٌٔيرٞاي "خشياٖ السلادي-
اخسٕآي يا خشياٖ ػياػي"" ،زغييش دس ِ٘اْ تش٘أٝسيضي ٔ ٚذيشير ؿٟشي (ٔذيشير يىداسچٝ
ؿٟشي يا ٔذيشير تخـي)" " ٚزغييش دس ػثه ص٘ذٌي  ٚأيذ ت ٝآيٙذٍ٘( ٜشؽ ٔاديٍ٘ -شؽ
اسصؿي)" تٛٙٓٝاٖ تا إٞيرزشيٗ ٓذْلٌٔيرٞا ؿٙاخس ٝؿذ٘ذٕٞ .چٙيٗ تا زٛخ ٝت ٝاسزثاى
ٔٔٙاداس ايٗ ػٓ ٝذْلٌٔير فواي ػ ٝتٔذي ؿىُ ٌشفس ٝاػر .تا دس ِ٘ش ٌشفسٗ زشوية
ٔٙاػة تشاي فواي ٌٔشح ؿذ ٜفواي ػٙاسيٛيٞا دس آيٙذ ٜخيؾس ٚزثييٗ ؿذ ٜاػر.
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هقذهِ
آيٙذٜخظٞٚي ٓثاسذ اػر اص فشايٙذ ؿىُدادٖ تٌ ٝؼسشٜاي اص ديذٌاٜٞا دستاس ٜسٚؽٞاي ٕٔىٙي وٝ
ت ٝفشاخٛس آٖ آيٙذ ٜؿىُ ٔيٌيشدٕٞ .چٙيٗ اص ًشيك آيٙذٜخظٞٚي ت ٝوفاير ايٗ سٚؽٞا خي
ٔيتشيٓ  ٚدس ٔيياتيٓ تشاي سػيذٖ ت ٝفشدايي تٟسش چ ٝزلٕيٕازي سا ازخار وٙيٓ (ٛٞسز4<<< ،ٖٛ
= .)8يىي اص خيؾفشمٞاي اػاػي آيٙذٜخظٞٚي آٖ اػر و ٝآيٙذٔ ٜحس ٚ ْٛلٌٔي ٘يؼر ٚ ،خذيذ
آٔذٖ آٖ تؼسٍي تيٚاػٌ ٝت ٝاسادٜي ا٘ؼاٖٞا داسد .دس آيٙذٜخظٞٚيٕٛٞ ،اس ٜػخٗ اص آيٙذٜٞا اػر
 ٚآيٙذٜخظٞٚاٖ تاٚس داس٘ذ و ٝفشا سٚي ٞش فشد ،ػاصٔاٖ  ٚيا خأٔٝاي ،آيٙذٜٞايي ٔسفاٚذ ٚخٛد داسد
 ٚآيٙذٜي ٌّٔٛب سا تايذ ًشاحي ٕٔٔ ٚاسي وشد .ايٗ دا٘ؾ ت ٝا٘ؼاٖ ٔيآٔٛصد و ٝچٍ ٝ٘ٛآيٙذٜاي
ٌّٔٛب سا تشاي ػاصٔاٖ  ٚيا خأٔٝي خٛد دس حٛصٞ ٜاي ٔخسّف (ػياػي ،السلادي ،فشٍٙٞي،
كٔٙسي  )...ٚزشػيٓ وٙذ .زلٛيش خشداصي آيٙذ ٜاسزثاى دٚػٛي ٝاي تا فش ٚ ًٙٞاسصؽ ٞاي خٛأْ
داسد  ٚخّك  ٚػاخر آيٙذ ٜتش خاي ٝاسصؽ ٞاي دس حاَ ؿىُ ٌيشي دس صٔاٖ حاَ اػسٛاس ٔي تاؿذ.
تشاي ايفاي ٘مؾ ٔٛثش دس ؿىُ تخـيذٖ ت ٝآيٙذٜي خٟاٖ هشٚسذ داسد تا ازىا ت ٝسٚيىشدٞاي
خذيذ تش٘أٝسيضي ،ت ٝؿىُ خذي خيـشاٖٞاي زٛػٔ ٚ ٝزحٛالذ آيٙذ ٜسا تش خايٝي والٖ س٘ٚذٞا ٚ
س٘ٚذٞاي ٘اخيٛػس ،ٝدس ػٌٛح ؿٟشيٌٙٔ ،مٝاي ّٔ ٚي ؿٙاػايي وٙيٓ.
دس ساػساي زثييٗ خايٍا ٜخذيذ تش٘أٝسيضي دس ِ٘اْ تش٘أ ٝسيضي  ٚزٛػٔ ٝؿٟشي آيٙذ ٜالصْ اػر
فش ًٙٞدس ٔسٗ ِ٘اْ تش٘أ ٝسيضي لشاس ٌيشد تٓ ٝثاسزي تش٘أ ٝسيضي ؿٟشي داساي ٔاٞير ٛٞ ٚير
فشٍٙٞي ٔثسٙي تش ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔي ٌشدد دس زحّيُ خايٍا ٜخذيذ تش٘أٝسيضي فشٍٙٞي دس
ٌاْ ا٘ َٚياصٔٙذ زٛخ ٝتٔ ٝثا٘ي سٚؽ ؿٙاخسي  ٚزذٚيٗ سٚؽ ٞا  ٚاٍِٞٛاي تٔٛي ٔيتاؿيٓ وٝ
ٔثا٘ي فشٚ ًٙٞاسد اتٔاد تش٘أ ٝسيضي ٌشدد .تش ٔثٙاي زدشتّٕٓ ٝي ،وٙؾ تا خذيذٜٞاي اخسٕآي ٚ
زؼّي تش ٔثا٘ي ِ٘شي  ٚتيٗ سؿسٝاي ايٗ حٛصٔ ،ٜي زٛاٖ سٚيىشد خذيذي سا ٔثسٙي تش زٔاسيف
خذيذٔ ،ثا٘ي ٞؼسي ؿٙاػي ٔٔ ٚشفر ؿٙاػي ،اسائٕٛ٘ ٝد ،زثييٗ اتٔاد "فشٔ ًٙٞثسٙي تش ٌفسٕاٖ
ا٘مالب اػالٔي " دس ِ٘اْ تش٘أ ٝسيضي ؿٟشي ٔٙدش ت ٝايداد خاللير ٛ٘ ٚآٚسي سٚؿي دس ايٗ
حٛص ٜخٛاٞذ ؿذ .حاَ تا زٛخ ٝتٔ ٝؼأِ ٝفٛق ػٛاَ ايٗ اػر ؤ ٝذيشير  ٚتش٘أ ٝسيضي دس ِ٘اْ
زٛػٔ ٝؿٟشي آيٙذ ٜايشاٖ ٔثسٙي تش ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔي چ ٝػٙاسيٞٛايي ٔي زٛا٘ذ داؿس ٝتاؿذ؟
تا زٛخ ٝت ٝادتياذ ٌٔ ٚأِاذ  ٚتشسػي ٞاي ا٘داْ ٌشفسٛٓ ،ٝأُ  ٚس٘ٚذٞاي ٔٛثش ٔٛسد تشسػي لشاس
ٌشفر ،تش ٕٞيٗ اػاع دس ايٗ ٔماِ ٝتً ٝشاحي ػٙاسيٞ ٛاي ٔي خشداصيٓ.
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 .1اّويت ٍ ضرٍرت پصٍّص
تش٘أٝسيضي  ٚػياػسٍزاسي ّٕٓي دس ٞش حٛص ٜاي ٔؼسّضْ ٓثٛس اص ٔشاحُ چٙذٌا٘ ٝريُ اػر=
تشسػي  ٚزحّيُ ٚهٔير ٔٛخٛد ،خْٕ آٚسي اًالٓاذ ٔشت ،ًٝٛزٔييٗ  ٚزشػيٓ ٚهٔير ٌّٔٛب
تشاػاع ساٞثشدٞا  ٚاٞذاف والٖ ،تش٘أ ٝسيضي  ٚػٙاسيٛخشداصي تشاي زغييش ٚهْ ٔٛخٛد  ٚسػيذٖ
تٚ ٝهْ ٌّٔٛب ،اخشاي تش٘أٞ ٝا  ٚاسصياتي ٘سايح حاكّ .ٝتش ٕٞيٗ ٔثٙأ ،شحّ ٝآغاصيٗ آيٙذ ٜتش٘أٝ
سيضي ٔ ٚذيشير ؿٟش ،زٛخ ٝتٔ ٝثا٘ي سٚؽ ؿٙاخسي  ٚاسصؿي خأٔٔ ٝي تاؿذ .ايٗ ٔثا٘ي اسصؿي
دس آيٙذ ٜؿٟش اص ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔي زاثيش ٔي خزيش٘ذ.
ِزا دس زثييٗ إٞير ٔٛه ،ّٛزٛخ ٝتٓ ٝلش حاهش تٛٙٓ ٝاٖ يه ٓلش فشٍٙٞي ؿٙاخس ٝؿذ ٜاػر.
ادتياذ ٌؼسشد ٜاي دس صٔي ّْٛٓ ٝٙاخسٕآي ت" ٝچشخؾ فشٍٙٞئ "4شتٛى ٔي ؿٛد و ٝاص دٝٞ
 4<<0ت ٝتٔذ ،اص آٖ تٛٙٓ ٝاٖ زدشت ٝزٛكيفي ياد ؿذ ٜاػرِ٘ .شاذ ٘ٛيؼٙذٌاٖ ّٓ ْٛخأٔٝ
ؿٙاػي ،السلاد ،خغشافيأٌ ،أِاذ فشٍٙٞي ِ٘ ٚشي ٝفشٍٙٞي (ي500; ،ً٘ٛ؛ فاهّي46<4 ،؛
خيٕؼ4<;7،5ٖٛ؛ اػٕاسذ4<<6 ،6؛ واػسّض )4<<; ،7تش ٔٛخٛدير  ٚسٚي ٝواسي چٙيٗ ٓلشي
دالِر داس٘ذ .تا زٛخ ٝت ٝايٗ ٔٛهٞ ،ّٛذف زثييٗ ساتٌ ٝتش٘أ ٝسيضي ،فش ٚ ًٙٞآيٙذ ٜخظٞٚي دس
آيٙذ ٜتش٘أ ٝسيضي ٔ ٚذيشير ؿٟشي ٔي تاؿذ .آيٙذ ٜتش٘أ ٝسيضي تٙٔٔ ٝاي تش٘أ ٝسيضي وٛٞ ٝير
ٔ ٚاٞير فشٍٙٞي داسد تا تاٚسٞا  ٚآسماداذ ،سفساسٞا  ٚوٙؾ ٞا  ٚاسصؽ ٞا دس اسزثاى ٔي تاؿذ .تا
زٛخ ٝت ٝايٙى ٝتيـسش سفساسٞا  ٚوٙؾ ٞا دس ػٌح زٕشوش لّٕشٚيي  ٚفوايي( ٔحّ ،ٝؿٟش ٌٙٔ ٚم)ٝ
ؿىُ ٔي ٌيشد٘ ،ياصٔٙذ زذٚيٗ ػٙاسيٞٛاي آيٙذٔ ٜذيشير  ٚتش٘أ ٝسيضي دس ػٌح زحّيُ ؿٟش ٔي
تاؿيٓ .دس ِ٘اْ تش٘أ ٝسيضي ؿٟشي و٘ٛٙي ،سفساسٞا  ٚوٙؾ ٞا دس صٔاٖ وٛزأ ٜذذ تيـسش ّٕٓيازي
ٔي ٌشدد  ٚزٛػٔ ٝخايذاس ٘ياصٔٙذ زٛخ ٝتيـسش ت ٝالي ٝآسماداذ  ٚتاٚسٞا  ٚاسصؿٟا (اتٔاد ٌزؿسٚ ٝ
آيٙذ٘ )ٜيض ٔي تاؿذ .دس خْٕ تٙذي تش اػاع ٔاٞير ٓلش و٘ٛٙي ،خايٍأ ٜثا٘ي اسصؿي دس تش٘أٝ
سيضي ؿٟشي  ٚاسزثاى آٖ تا ٔثا٘ي زٛػٔ ٝخايذاسٔ ،ثا٘ي ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔي تا سٚيىشد آيٙذٜ
خظٞٚي اص إٞير  ٚخايٍاٚ ٜيظ ٜاي تش خٛسداس ٔي تاؿذ .تش ايٗ ٔثٙا ٘ياصٔٙذ ؿٙاػايي ٓٛأُ  ٚس٘ٚذ
ٞاي زاثيش ٌزاس تش آيٙذ ٜايٗ حٛص ،ٜزذٚيٗ ػٙاسيٞٛاي آيٙذ ٜتش٘أ ٝسيضي دس خأٔ ٝؿٟشي  ٚزثييٗ
ساٞثشدٞا تا سٚيىشد آيٙذ ٜخظٞٚي ٔي تاؿيٓ.
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 .2هفاّين ٍ هباًي ًظري پصٍّص
دس ايٗ لؼٕر خٟر ٔـخق ؿذٖ ٔفاٞيٓ ت ٝواس سفس ٝدس ايٗ خظٞٚؾ ،ت ٝزٔشيف ٔفاٞيٓ  ٚتياٖ
ٚيظٌيٞاي آٖ ٔيخشداصيٓ=
 آيٙذٜخظٞٚيدس زٔشيف آيٙذٜخظٞٚي حٛصٜاي ٔياٖ سؿسٝاي اػر و ٝدستشٌيش٘ذٔ ٜدٕ ٝٓٛزالؽٞايي تشاي اسائٝ
زلاٚيش  ٚتذيُٞايي اص آيٙذ ٜاػر .آيٙذٜخظٞٚي دا٘ؾ ٔٔ ٚشفر ؿىُ تخـيذٖ ت ٝآيٙذ ،ٜتٝ
ؿيٜٛاي آٌاٞا٘ٓ ،ٝأال٘ ٚ ٝخيؾدػسا٘ ٝاػر  ٚا٘ؼاٖ سا اص غافٍّيشي دس تشاتش زٛفاٖ ػٍٕٟيٗ
زغييشاذ  ٚخيـشفرٞاي ػشػاْآٚس ٔحافِر ٔيوٙذ .ت ٝزٔثيش ٘ٚذَ تُ ،4آيٙذ ٜخظ ٜٚت ٝد٘ثاَ
ٌٔأِِ٘ ٝاْ ٔٙذ ،وـف ،اتذاّ ،اسائ ،ٝآصٔ ٚ ٖٛاسصياتي آيٙذٜٞاي ٕٔىٗٔ ،حسُٕ ٌّٛٔ ٚب اػر.
آيٙذ ٜخظٞٚي ا٘سخابٞاي ٔخسّفي سا ساخْ ت ٝآيٙذ ٜخيؾ سٚيِ افشاد  ٚػاصٔاٖ ٞا لشاس ٔيدٞذ  ٚدس
ا٘سخاب  ٚخي سيضي ٌّٔٛبزشيٗ آيٙذ ٜت ٝآ٘اٖ وٕه ٔيوٙذ(تُ .):6 =5006،آيٙذٜخظٞٚي تٛٙٓ ٝاٖ
حٛصٜاي ٔياٖسؿسٝاي دسكذد تشسػي آيٙذ ٜتِٛٙٔ ٝس ؿٙاػايي ا٘ ّٛآيٙذٜٞاي ٕٔىٗٔ ،حسُٕ ٚ
ٌّٔٛب خٟر واستشد آٖ دس فشايٙذ تش٘أٝسيضيٞا  ٚػياػسٍزاسيٞا ٔيتاؿذ زا اص ًشيك ؿٙاخر
ٔؼائُ آيٙذ ،ٜساٜٞاي ٔٛاخ ٝتا چاِؾٞا  ٚتشٖٚسفر اص تحشاٖٞا سا دس لاِثي سٚؽ ؿٙاخسي  ٚآيٙذ-ٜ
خظٞٚا٘ ٝؿٙاػايي وٙذ  ٚدس ٍٙٞاْ زلٕيٌٓيشي فواي ٔشتٛى ت ٝآيٙذ ٜسا ٔذِ٘ش داؿس ٚ ٝتشاػاع
آٖ تا ازخار زلٕيٌٓيشيٞاي ساٞثشدي ٙٔ ٚاػة ،ؿشايي ٛٔ ٚلٔير لاتُ خيؾتيٙي دس آيٙذ ٜتٝ
دسػسي ٔذيشير  ٚزثذيُ ت ٝفشكر ٕ٘ايذ  ٚدس ٟ٘اير آيٙذٜاي ٌّٔٛب سا دس خيؾ سٚي ا٘ؼاٖ
خٟر اسزما  ٚوٕاَ خايٍا ٜا٘ؼاٖ ًشاحي  ٚزشػيٓ ٕ٘ايذٌٔ .أِاذِ حٛصٜٞاي فّؼف ٚ ٝخأٔ-ٝ
ؿٙاػي ٘ـاٖ ٔيدٙٞذ وٚ ٝخٞٛي اص ٞش ّٓٓ  ٚيا فٙاٚسي ،اص فش ٚ ًٙٞاسصؽٞاي حاوٓ تش خأٔ،ٝ
زأثيش ٔيخزيشد (چإِشص ٚ ّْٛٓ .)7;-69 =46;8 ،فٙاٚسيٞاي ٘شْ "تيًشف" ٘يؼسٙذ .چ ٖٛتٝ
تافساسٞاي فشٍٙٞي ٚاتؼسٞ ٝؼسٙذ .خيٗ ٚ ّْٛٓ 5فٙاٚسيٞاي ٘شْ سا ٔضير سلاتسي خٛأْ ٚ
ػاصٔاٖٞا دس آيٙذٔ ٜيدا٘ذ .آيٙذٜخظٞٚي دس ٞش فشٍٙٞي٘ ،ؼخ ٝخاف خٛد سا ٔيًّثذ  ٚتشاي
اثشتخـي آيٙذٜخظٞٚي دس ٞش خأٔٝاي تايذ آٖ سا تٔٛي وشد (ٓٙايراهلل.)4<<-4<; =500: ،
 آيٙذ ٜؿٟش دس ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔيٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔي تٛٙٓ ٝاٖ يىي اص ٓٛأُ وّيذي ٔ ٚؤثش دس ٕٞشإٛ٘ ٜدٖ الـاس ً ٚثماذ
ٔخسّف ايشاٖ تا خشياٖ ا٘مالب ٘مؾ وّيذي ٔ ٚؤثش ايفا ٕ٘ٛد ٜاػر .تٔذ اص خيشٚصي ا٘مالب دس
Wendell Bell
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ٓشكٞٝاي ٌ٘ٛاٌ ٖٛػياػي ،السلادي ،اخسٕآئ ،ذيشيسي  ...ٚؿاٞذ حاوٓ تٛدٖ ايٗ تٔذ اص
ا٘مالب تش فواي خأٔ ٝايشاٖ ٔيتاؿيٓ .دس ٓشكٔ ٝذيشير ؿٟشي ٘يض ٕٓالً ؿاٞذ سٚي واس آٔذٖ
 ٚدس سأع لشاس ٌشفسٗ سٚيىشد ٞاي ٔـاسوسي ٞؼسيٓٔ ،يزٛاٖ ٌفر ٔٔٛٙيرٌشايي تشخاػس ٝاص سٚح
ديٗ  ٚآٔٛصٜٞاي آٖ تٛٙٓ ٝاٖ ٓأّي ٔ ٚ ٟٓاػاػي دس ٞذاير  ٚؿىٌُيشي خشياٖٞاي آيٙذٜ
ٔذيشير  ٚتش٘أ ٝسيضي ؿٟشي دس ايشاٖ اػر .ا٘مالب اػالٔي ايشاٖ تا تٟشٌٜيشي اص خـسٛا٘ٝاي
فشٍٙٞي ٌفسٕاٖ خذيذي دس لاِة ٌفسٕاٖ فشٍٙٞي ا٘مالب اػالٔي ايشاٖ ت ٝخأٔٝي ؿٟشي ايشاٖ
اسائٕٛ٘ ٝد .زحّيُ ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔي ٔؼسّضْ ؿٙاخر كحيح اص ا٘ذيـٞٝا ،ديذٌاٜٞا ٌ ٚفسٕاٖ
أاْ خٕيٙي دس زٕأي اتٔاد خأٔ ٝسا ؿأُ ٔيؿٛدٕٞ .اٌٖ ٝ٘ٛو ٝاؿاس ٜؿذ ٔاٞير ا٘مالب
اػالٔي ايشاٖ ٔاٞيسي ٔٔٙأحٛس  ٚتش ٔثٙاي صيشػاخرٞاي فشٍٙٞي ٔحٛس اػر .خٞٛشٜي اكّي
آٖ سا تايذ دس سٚاتي حاوٓ تش زٔأالذ ا٘ؼا٘ي دس لاِة سٚاتي فشد تا ػايش افشاد ،فشد تا خأٔ ٝخؼسدٛ
ٕ٘ٛد .دس ٓشكٔ ٝذيشير  ٚتش٘أ ٝسيضي ؿٟشي ِٔٛف ٝفشٍٙٞي ٔٙدش ت ٝزمٛير سٚيىشد ٔـاسوسي
دس ايٗ ٓشكٌ ٝشديذ ٜاػر .تش ايٗ اػاع آيٙذ ٜتش٘أ ٝسيضي ؿٟشي ٘يض ؿاٞذ زحٛالذ ٘ٛيٙي
خٛاٞذ تٛد.
ؿٟش دس اٍِٛي ايشا٘ي -اػالٔيٛٙٞ ،ص خايٍاِ٘ ٜشي ّٕٓ ٚي خٛيؾ سا تشاي زشػيٓ آسٔاٖ ؿٟش،
٘يافس ٝاػر .آٖ چ ٝأشٚص لاتُ ٔـاٞذ ٜاػرّٕٓ ،ىشدي اػر ؤ ٝثٙاي ػأا٘ذٞي ِ٘اْ ؿٟشي
لشاس ٌشفس ٚ ٝدس چٙذ د ٝٞي اخيش ٔي زٛاٖ آٖ سا ؿٙاخر .زاثيش ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔي دس آيٙذٜ
ٔذيشير  ٚتش٘أ ٝسيضي ؿٟشي ت ٝزذسيح ت ٝخٛاػسٍا ٜؿٟش ايشا٘ي اػالٔي خٛيؾ ٘ضديه ٔي
ؿٛدٌ .فسٕاٖ دستاس ٜي ؿٟش ٘يض تش تٙياٖ ايٗ خاػسٍأ ٜثسٙي تش سٚيىشد ٔـاسوسي تياٖ خٛاٞذ ؿذ.
اص ٘مٌ ٝآغاص ا٘مالب اػالٔي ػاَ  8:زا زح َٛا٘مالب فشٍٙٞي < ٚ 8خٙثؾ زِٛيذ ّٓٓ ٟ٘ ٚور
٘شْ افضاسي ػاَ " ٚ ;6چشخؾ فشٍٙٞي" دس ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔي دس چٙذ ػاَ اخيش ٍٕٞي دس
أسذاد  ٚزىأُ ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔي تٛد ٜا٘ذ .دس زحّيُ ٔذس٘يس ٝي خأٔٝي ايشا٘ي ِ٘ ٚشيٝ
خشداصي فشايٙذ زح َٛخأٔ ٝؿٟشي٘ ،ياصٔٙذ ؿىُ دٞي ِ٘اْ ٔٔشفر ؿٙاخسي اػر .ايٗ ٔثا٘ي تش
تٙياٖ ٛٞير ايشا٘ي  -اػالٔي ٍٕٞ ٚشايي  ٓٞ ٚافضايي ػٙر ٔ ٚذس٘يس ،ٝلاتُ تشسػي ٔي تاؿذ .ايٗ
سٚيىشد تٚ ٝيظ ٜدس ٘ؼثر تا تٙياٖ ديٗ ؿٙاخسي  ٚزذا ْٚخٙثؾ احياي ا٘ذيـ ٝي ديٙي دس ٔذيشير
آيٙذ ٜؿٟش ت ٝد٘ثاَ «زفم ٝدس ديٗ» تٛٙٓ ٝاٖ خاػسٍأٔ ٜشفر ؿٙاخسي دس زحمك آسٔاٖ ؿٟش
ايشا٘ي اػالٔي اػر .زفىش ديٙي دس تؼسش زفم ٝدس ديٗ ٔي زٛا٘ذ صيشػاخر ٔٔشفسي ٌفسٕاٖ ا٘مالب
اػالٔي دس ٓشكٔ ٝثا٘ي ِ٘شي آسٔاٖ ؿٟش لّٕذاد ؿٛد.
 -آسٔاٖ ؿٟش
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چـٓا٘ذاصٞاي آسٔاٖؿٟشي سا ٔيزٛاٖ آسٔاٖٞاي تؼياس تّٙذي دا٘ؼر و ٝدس افكٞاي دٚس زحمك
خٛاٙٞذ يافر .ػٙر آفشيٙؾ چـٓا٘ذاصٞاي آسٔاٖؿٟشي دس ٔغشب صٔيٗ تٓ ٝلش افالًٚ ٖٛ
ٍ٘اسؽ "خٕٟٛسير" ا ٚتاصٔيٌشدد .خغ اص ٚي ا٘ذيـٕٙذاٖ ٘أذاسي چ ٖٛزٔٛاعٔٛس  ٚفشا٘ؼيغ
تيىٗ دس ٓلش سٚؿٍٙشي تٍ٘ ٝشؽ آسٔاٖؿٟشٞايي خشداخسٙذ و ٝزٕذٖ و٘ٛٙي غشب سا ٔيزٛاٖ
ٔحل َٛآٖٞا دا٘ؼر (ّٔىيفش ٕٞ ٚىاساٖ .)4<=46;8 ،دس لشٖ تيؼسٓ ا٘ذيـٍاٜٞايي چ ٖٛوّٛج
سْ  ٚدس ػاَٞاي اخيش خشٚطٜي ٞضاس ٜو ٝزٛػي دا٘ـٍا ٜػاصٔاٖ ُّٔ خيٍيشي ٔيؿٛد ،اص ٟ٘ادٞاي
تشخؼسٝاي ٞؼسٙذ و ٝآفشيٙؾ چـٓا٘ذاصٞاي آسٔاٖؿٟشي تشاي زٕذٖ غشب  ٚحسا خٟاٖ سا تش
ٟٓذ ٜداؿسٝا٘ذ .تٛٙٓ ٝاٖ ٔثاَ دس خشٚطٜي ٞضاسٌٔ ،ٜأِٝاي زحر ٓٛٙاٖ ػٙاسيٞٛاي ٙٞداسي
( 5080يا ٕٞاٖ چـٓا٘ذاصٞاي آسٔاٖؿٟشي  )5080كٛسذ ٌشفس ٝاػر و ٝچـٓا٘ذاصٞاي ٌّٔٛب
خٟا٘ي سا زشػيٓ ٔيوٙذ (تضِٚذ ٕٞ ٚىاساٖ .)9=500< ،إٞير چـٓا٘ذاصٞاي آسٔاٖؿٟشي دس ايٗ
اػر وٞ ٝشچ ٝتسٛا٘يٓ آيٙذٜٞاي دٚسزشي سا تثيٙيٓ ٔيزٛا٘يٓ زغييشاذ طسفزشي ايداد وٙيٓ.
 ػيؼسٓ تش٘أ ٝسيضي فشٍٙٞي ؿذ ٜتش ٔثٙاي سٚيىشد اػالٔي ايشا٘يٓأُ خٛياي تش٘أ ٝسيضي دس ِ٘اْ اخسٕآي فشٓ ٚ ًٙٞأُ خايائي فش ،ًٙٞاخالق ٔي تاؿدذ .دس ساػدساي
زثييٗ خايٍا ٜتش٘أ ٝسيضي فشٍٙٞي ؿذ ٜدسآيٙذِ٘ ٜاْ تش٘أ ٝسيضي تش ٔثٙاي ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔي الصْ
اػر ،فش ًٙٞدس ٔسٗ ِ٘اْ تش٘أ ٝسيضي لشاس ٌيشد تٓ ٝثاسزي تش٘أ ٝسيضي دس ِ٘داْ تش٘أد ٝسيدضي وـدٛس
داساي ٔاٞير ٛٞ ٚير فشٍٙٞي ٌشددِ .زا ٘ياصٔٙذ زٛخ ٝتدٔ ٝثدا٘ي سٚؽ ؿدٙاخسي ٔٔ ٚشفدر ؿدٙاخسي دس
ٓشكِ٘ ٝشي ٝتش٘أ ٝسيضي ٔي تاؿيٓ ،سٚيىشد تش٘أ ٝسيضي فشٍٙٞي ؿذ ،ٜايداد ػاخساسٞاي خذيذ دس ِ٘اْ
تش٘أ ٝسيضي سا زدٛيض ٔي ٕ٘ايذ ،ايٗ ػاخساسٞا دس اتٔاد ػٌح والٖ ،سكذ فشٍٙٞي تش ٔثٙاي ٔضيدر ٞداي
ٌٔٙم ٝاي ٔي تاؿذ ،ػٌح زحّيُ ؿٟش ٘ياصٔٙذ يه تش٘أ ٝخأْ تا سٚيىشد آيٙذ ٜخظٞٚدي اػدر ودِ٘ ٝداْ
ٔذيشير ؿٟشي ٘يض تايذ تا آٖ ٌٔٙثك ؿٛد  ٚچـٓ ا٘ذاص ؿٟش تش اػاع ٔثا٘ي ػيؼسٓ فشٍٙٞي ؿذ ٜزذٚيٗ
ٌشددٚ ،سٚد دس ٔثا٘ي سٚؽ ؿٙاخسي تش٘أ ٝسيضي ٔٙدش ت ٝايدداد  ٚخيـدٟٙاد اٍِٞٛداي خذيدذ  ٚزغييدشاذ
ػاخساسٞاي اخشايي  ٚايداد سٚيىشدٞاي خذيذ ٔي ٌشددٍ٘ .ا ٜآيٙذ ٜخظٞٚا٘ ٝدس ػاي ٝسٚيىشد فشٍٙٞي لاتُ
زثييٗ ٔي تاؿذ دس سٚيىشد آيٙذ ٜخظٞٚي دِٛٔ ٚف ٝچـٓ ا٘ذاص تّٙذ ٔذذ  ٚزٛخ ٝتٔ ٝثٙاي ا٘ؼا٘ي ٔٛسد زاويذ
ٔي تاؿذ .دس ٕٓيك زشيٗ ػٌح آٖ ٔثا٘ي ٔٔشفسي اخالق ٘مؾ ايفاء ٔي ٕ٘ايذ .اخالق افض ٖٚتدش فشٙٞدً
ػاصي دس اتٔاد اخسٕآي  ٚفشدي صٔي ٝٙسا تشاي اخشاي تٟي ٝٙلٛا٘يٗ اخسٕآي  ٚاحىاْ ؿدشٓي فدشأ ٓٞدي
ػاصد.
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 .3رٍشضٌاسي پصٍّص
دس زحميك حاهش تا زٛخ ٝت ٝد ٚلؼٕر ِ٘شي  ٚواستشدي ايٗ ٔٛه ّٛاص سٚؽ زٛكيفي– زحّيّي ٚ
ٔٛسدي – صٔي ٝٙاي اػسفادٔ ٜيؿٛد .اص ايٗ س ٚسٚؽٞاي زحميك خيٕايـي ،اػٙاد ٔ ٚذاسن ّٕٓي
 ٚسٚؽ زحّيُ دادٞ ٜاي ثا٘ٛيٛٔ ٝسد ِ٘ش خٛاٞذ تٛد ٚ .اص سٚؿٟاي ٔخسّفي چ" ٖٛزحّيُ س٘ٚذ"،
"خاُ٘ خثشٌاٖ"" ٚػٙاسي٘ "ٛيض اػسفاد ٜخٛاٞذ ؿذ .زحّيُ س٘ٚذ ،سٚؽ ٔٙاػثي تِٛٙٔ ٝس ؿٙاػايي،
زٛكيف  ٚخٟر دٞي س٘ٚذٞا اػر .تش ايٗ اػاع ،ايٗ زحميكٚ ،هٔير ٌزؿس ٝسا تشاي دػسياتي تٝ
ؿٙاخر الصْ دس ساتٌ ٝتا ٔٛه ،ّٛتا ٔذِ٘ش داؿسٗ خشياٖ ٞا  ٚس٘ٚذٞاي ٔٛخٛد ت ٝدلر ٌٔأِٚ ٝ
تشسػي لشاس ٔي دٞذ .ايٗ ٌٔأِ ٝادأٔ ٝي ياتذ زا ت ٝصٔاٖ حاَ ٔسلُ ٌشدد ٚ ٚهٔير ٔٛخٛد تٝ
ِحاٍ ٔاٞير  ٚاؿىاَ زغييشاذ ٔحيي ٘ ٚح ٜٛي ٔذيشير آٖ سا تشسػي ٔي وٙذ .ػدغ تا ايذٜ
ٞاي ت ٝدػر آٔذ ٜاص ٌٔأِ ٝس٘ٚذخظٞٚيٍ٘ ،ا ٜآيٙذٔ ٜحٛس دستاس ٜچٍٍ٘ٛي زثييٗ ػٙاسيٞٛاي
حاكُ ٔي ٌشدد.
سٚؽ ػٙاسيٛ٘ٛيؼي تشاي آيٙذٜخظٞٚي ٚحذزي سٚؽؿٙاخسي 4ت ٝاسٔغاٖ ٔيآٚسد٘ٚ(.ذَ تُ=)5006
سٚيىشدٞا ،زىٙيهٞا  ٚفشايٙذ اخشايي ايٗ سٚؽ تٌٝ٘ٛ ٝاي اػر ؤ ٝيزٛا٘ذ زٕأي سٚؽٞاي
آيٙذٜخظٞٚي سا تا يىذيٍش زّفيك وشد ٚ ٜيا دادٜٞاي ٚسٚدي تؼياسي اص سٚؽٞا سا ؿىُ دٞذ.
ػٙاسيٞٛا ُٚيفٝاي ٔ ٟٓدس حٛصٜي چـٓا٘ذاصػاصي داس٘ذ  ٚتٔ ٝا اخاصٔ ٜيدٙٞذ ديذٌا ٚ ٜتيٙـي
خاف دس ٔٛسد آيٙذٜي ٌّٔٛب ٛٔ ٚسدِ٘ش ٔشدْ تٝدػر آٚسيٓ .آٖٞا اص ايٗ ِ٘ش ٕٟٔٙذ و ٝافشاد
كشفاً تٝخاي خيؾتيٙي آيٙذٔ ٜيزٛا٘ٙذ ت ٝكالحير خّك آيٙذ ٜدػر ياتٙذ .سٚؽ ػٙاسيٛ٘ٛيؼي،
ؿيٜٛاي تشاي تٟثٛد زلٕيٌٓيشي دس تشاتش آيٙذٜٞاي ٕٔىٗٔ ٚ 5حسُٕ 6اػر .وٛزاٜزشيٗ ٚ
ؿيٛازشيٗ زٔشيف ػٙاسي ٛسا ٘ٚذَ تُ 7تياٖ وشد ٜاػر و ٝػٙاسيٞٛا سا ٔحل َٛسٚؽٞاي
آيٙذٜخظٞٚي ٔيدا٘ذٔ" .اٌٛسٔ ٚاسٚيأا ٚ 8آسزٛس اْٞ ،اسوٙيض ،)4<:;( 9سيذ دي سايٙش،4<;:( :
 ،)4<<4ساتشذ تي زىؼسٛس (<ٕٞ ٚ 4<;6 ،4<;0 ،4<:ىاساٖ  ٚ )4<;7ديٍش ا٘ؼاٖؿٙاػاٖ
آيٙذٜخظ( ٜٚساصان  ٚو )4<<8 ،;َٛسٚؿي سا اتذاّ وشد٘ذ و” ٝا٘ؼاٖؿٙاػي خيؾتيٙا٘ <“ٝيا
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. Probable
4
. Wendell Bell
5. Magoroh Maruyama
6. Arthur M. Harkins
7. Reed D. Riner
8. Razak and Cole
9. anticipatory anthropology
2
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”آيٙذٜخظٞٚي فشٍٙٞي“٘ 4أيذ ٜؿذ" (٘ٚذَ تُ .)5006،آيٙذٜخظٞٚي لٍْ٘ٛاؿسي ٘يض ٕٞچ ٖٛديٍش
ديٍش سٚؽٞاي آيٙذٜخظٞٚي ٘ياصٔٙذ ػٙاسيٛ٘ٛيؼي اػر ،أا تش خالف تيـسش آٖٞا ،ػٙاسي ٛسا ٔحٛس
تش٘أٞٝاي خٛد لشاس ٔيدٞذٞ .ذف اص زذٚيٗ ػٙاسيٞٛا ،خّك فواي تشسػي احسٕاَ آيٙذٜٞاي
ٕٔىٗ ،تٌٝ٘ٛٝاي اػر و ٝتسٛاٖ خاتشخايي ػياػرٞا سا دس تشاتش ًيفي اص چاِؾٞاي آيٙذ ٜآصٔٛد.
ػٙاسيٞٛا ٓٞچٙيٗ تٔ ٝا وٕه ٔيوٙٙذ ٓٛأُ ؿٍفسيػاص 5سا دس چاسچٛب چاِؾٞا يا فشكرٞاي
تاِم ٜٛتـٙاػيٓ .ػٙاسيٞٛا اتضاسٞايي اسصؿٕٙذ تشاي واٚؽ ٔحيٌي ٞؼسٙذ و ٝدس آٖ ساٞثشدٞا ٚ
ػياػرٞاي ٔا ت ٝاخشا دس خٛاٙٞذ آٔذ (ِيٙذٌشاْ  ٚتِٟٛٙذ=.)5006
 -1-3هعرفي رٍش سٌاريَپردازي
ػٙاسيٛخشداصي اِٚيٗ تاسزٛػي ٔٛػؼ ٝس٘ذ دس دٔٔ 4<80 ٝٞشفي ؿذ .خشٚطٜٞاي ػٙاسي ٛتايذ اص
ؿٙاخر ٔـسشي ِ٘ ٚاْ آسٔا٘ي آٖ آغاص ؿٛد (ٞيدذٖ= .)5008تش٘أٝسيضي ػٙاسيٛيي ٔسذاَٚزشيٗ
اتضاس ٔفٟٔٛي ٔٛسد اػسفاد ٜزٛػي ساٞثشد٘ٛيؼاٖ اػر .دس ٚالْ ،حاؿيٝي تضسٌي تيٗ سٚؽ
تش٘أٝسيضي ػٙاسيٛيي ٔ ٚسذاَٚزشيٗ اتضاس ٔٛسد اػسفاد ٜتٔذي ٚخٛد داسد .يه ٌٔأِٝي خذاٌا٘ٝ
كٛسذ ٌشفس ٝزٛػي ٕٞيٗ ٌش( ٜٚتٛسد) ٘ـاٖ داد و٘ ٝيٕي اص آواي ؿشورٞا ت٘ ٝحٛي اص
تش٘أٝسيضي ػٙاسيٛيي اػسفاد ٜوشدٜا٘ذ .تش٘أٝسيضي ػٙاسيٛيي تيؾ اص آٖ و ٝيه "اتضاس" تاؿذ يه
سٚؽ ٌُٕٓشاي زفىش ساٞثشدي اػر و ٝتش ٚخٛد ٓذْ لٌٔير دس زٕاْ ٘سايح ارٓاٖ داسدٞ .ش
ا٘ؼا٘ي تٙا تش ًثئر خٛد يه ػٙاسيٛ٘ٛيغ اػرٔ .ا تٛٙٓٝاٖ فشد زفىش ػٙاسيٛيي داسيٓ  ٚزفىش
فشدي دستاسٜي آيٙذ ٜتذ ٖٚآٖ أىاٖخزيش ٘يؼر .دس ٘سيد ،ٝػٙاسيٞٛا تخـي اص ٞش ٌفسٍٛي
ساٞثشدي ػاصٔا٘ي ٞؼسٙذٞ .ش ػاصٔا٘ي خٙثٞٝايي اص آٖ سا تٝواس ٔيٌيشد ،و ٝدس تٔوي ٔٛاسد
تيؾزش  ٚدس تٔوي ٔٛاسد وٓزش اػر(تيُ  ٚويض= .)500:
 .4رًٍذّا ،پيطراى ّا ٍ سٌاريَّاي آيٌذُ هذيريت ٍ برًاهِريسي در ضْر
اص آ٘چ ٝتياٖ ؿذ ٕٟٔسشيٗ س٘ٚذ دس تش٘أ ٝسيضي  ٚػاخساس ٔذيشيسي ؿٟش دس ايشاٖٙٓ ،لش آيٙذٜ
خظٞٚي ؿٟشي ٔي تاؿذ ،اِثس ٝايٗ ساتٌ ٝدٚػٛي ٚ ٝزٔأّي اػر .تش ٔثٙاي ٌٔأِاذ اػٙادي ٓٛأُ
 ٚس٘ٚذٞاي ٔٛثش ؿٙاػايي ٛٔ ٚسد تشسػي لشاس ٌشفس ٝاػر ،تش ٔثٙاي ٘سايح حاكّ ٚ ٝخْٕ تٙذي
س٘ٚذ ٞا  ٚخيؾ ساٖ ٞا دس چٙذ دػس ٝالذاْ ت ٝزذٚيٗ ػٙاسيٞٛا ؿذ ٜاػر ،س٘ٚذ ؿاخق خٟر
تشسػي آيٙذ ٜتش٘أ ٝسيضي ٔ ٚذيشير ؿٟشي ،سٚيىشد "فشٍٙٞي ػاصي" دس ِ٘اْ تش٘أ ٝسيضي ٔي
cultural futures research
Wild Cards

1.
2.
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تاؿذ .آيٙذ ٜتش٘أ ٝسيضي دس ِ٘اْ زٛػٔ ٝؿٟشي آيٙذ ٜايشاٖ ٔثسٙي تش ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔي چٝ
ػٙاسيٞٛايي ٔي زٛا٘ذ داؿس ٝتاؿذ؟ آيٙذٞ ٜاي ٕٔىٗ ٌّٛٔ ٚب حٛص ٜتش٘أ ٝسيضي تا زٛخ ٝتِٛٔ ٝفٝ
زٛػٔ ٝؿٟشي زثييٗ خٛاٞذ ؿذ .آيٙذٞ ٜاي ٕٔىٗ تش ٔثٙاي يه چاسچٛب ِ٘شي  ٚؿٙاػايي س٘ٚذ
ٞا حاكُ ؿذ ٜاػر ايٗ ٔثا٘ي ِ٘شي دس چاسچٛب "فشٍٙٞي ػاصي تش٘أ ٝسيضي" لشاس داس٘ذ .تا
زٛخ ٝت ٝايٙى ٝزاويذ خظٞٚؾ تش ايٗ اػر وٕٓ ٝذ ٜزشيٗ تؼسش ٔٛثش تش آيٙذٔ ٜذيشير ؿٟشي،
فشٌ ٚ ًٙٞفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔي ٔي تاؿذ؛ ٔثا٘ي ِٛٔ ٚفٞ ٝاي ػاخساسٞاي ٔذيشيسي  ٚتش٘أٝ
سيضي ؿٟش تٛٙٓ ٝاٖ س٘ٚذٞاي وّيذي دس ػٙاسيٛػاصي ٔذ ِ٘ش لشاس ٌشفس ٝاػر .دس ايٗ تخؾ اص
ِ٘شاذ ٔسخللاٖ  ٚكاحة ِ٘شاٖ ايٗ ٓشك ٝتٛٙٓ ٝاٖ خثشٌاٖ اػسفاد ٜؿذ ٜاػر.
دس ػٙاسيٛ٘ٛيؼي تشاي آيٙذ ،ٜزشويثي اص آيٙذٜٞاي ٕٔىٗٔ ،حسُٕ  ٚتاٚسوشد٘ي تٛٙٓ ٝاٖ آيٙذٜي
ٌّٔٛب زشػيٓ ٔيؿٛد  ٚخٟر سػيذٖ ت ٝآٖ آيٙذ ،ٜػٙاسيٞٛاي ٔخسّف زذٚيٗ ٔيؿٛد و ٝػثذ
ػٙاسيٞٛاي ٔسٙالنٔ ،سٙاػةٔ ،سفاٚذ ٔ ٚسـات ٝسا زـىيُ ٔيدٞذ .زذٚيٗ ػٙاسيٞٛاي ٔحسُٕ ٚ
خيؾ س ٚتش اػاع ؿٙاػايي ٓٛأُ  ٚس٘ٚذ ٞاي ٔٛثش كٛسذ ٌشفس ٝاػر .ػٙاسيٛػاصي تش خالف
زلٛس ٓأيا٘ٝاي وٚ ٝخٛد داسد ،زٟٙا تِٛٙٔ ٝس ؿٙاػايي ٔحسُٕزشيٗ آيٙذ ٜيا ؿٙاػايي آيٙذٜٞاي
ٌّٔٛب (خٛؿثيٙا٘٘ ٚ )ٝأٌّٛب (تذتيٙا٘٘ )ٝيؼر؛ تّى ٝاكّيزشيٗ واسوشد ػٙاسيٞٛا ؿٙاػايي
آيٙذٜٞاي ٔس ٚ ّٛٙتاٚسخزيشي اػر ،وٞ ٝش يه ٔيزٛا٘ذ زحمك ياتذ؛ دس كٛسزي و ٝزحمك ياتذ
ٔٙدش ت ٝزاثيشاذ ٔسٔذدي تش ٔٛهٛٔ ّٛسد تحث ،ئٙي ؿٟشٔ ،يؿٛد .ت ٝايٗ زشزية ػٙاسيٞٛا
دستشداس٘ذ ٜؿشايٌي ٞؼسٙذ و ٝدس آٖ ؿشايي ٔحيي ؿٟش ٞا ٔيزٛا٘ذ ت ٝؿذذ زحر زاثيش لشاس
ٌيش٘ذ .ػٙاسيٞٛا تايذ تيؾ اص ٞش ٔٛهٓٛي تسٛا٘ٙذ فواي آِ٘ذٔ ٜذيشير  ٚتش٘أ ٝسيضي ؿٟش سا
زشػيٓ وٙٙذ.
دس ٞش يه اص ػٙاسيٞٛا تشخي اص ٓٛأُ زاثيش ٌزاس ت ٝكٛسذ تٟسشي ٔيزٛا٘ٙذ ت ٝايفاي ٘مؾ
تدشداص٘ذ  ٚتش ٕٞيٗ اػاع ٘يض ٔيزٛا٘ٙذ سٚيذادٞاي ٔخسّفي سا ٘يض زحمك تخـٙذ .دس ادأٝ
اكّيزشيٗ ِٔٛفٞٝاي ػاص٘ذٜي ػٙاسيٞٛا ٘يض ٔٔشفي ٔيٌشد٘ذ .ػدغ دس ادأ ٝزٛكيفي اص تاصيٍشاٖ
اكّي دس ايٗ ػٙاسيٞٛا اسائ ٝيؿٛد .دس ا٘سٟا ٘يض ػٙاسيٞٛاي ت ٝكٛسذ زـشيحي زٛكيف ٔيؿ٘ٛذ.
دس زذٚيٗ ػٙاسيٞٛا اص سٚؽؿٙاػي «ٓذْلٌٔيرٞاي تحشا٘ي» اػسفاد ٜؿذ ٜاػر .تش اػاع سٚؽ
ٓذْلٌٔيرٞاي تحشا٘ي الصْ اػر زا اكّيزشيٗ ٓذْلٌٔيرٞايي و ٝآيٙذ ٜسا ؿىُ ٔيدٙٞذ،
ؿٙاػايي ؿ٘ٛذ .تش ايٗ اػاع الصْ اػر زا ٟٔٓزشيٗ ٔٛهٓٛازي وٚ ٝاخذ ؿشايي صيش تاؿٙذ،
ؿٙاػايي ؿ٘ٛذ=
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ٛٔ .4هٓٛازي و ٝإٞير تااليي دس فواي آيٙذٔ ٜذيشير  ٚتش٘أ ٝسيضي ؿٟشي داؿس ٝتاؿٙذ .تٝ
ٓٛٙاٖ ٔثاَ ٔٛهٓٛي ٔا٘ٙذ واٞؾ ؿذيذ ٔٙاتْ دسآٔذي ؿٟشداسي ٞا تش ٔثٙاي زغييشاذ ػياػي
السلادي دس ػٌح والٖٓ ،أُ تؼياس ٕٟٔي دس ٘ياص ت ٝزغييشاذ دس ِ٘اْ تش٘أ ٝسيضي ؿٟشي ٚ
ٌٔٙم ٝاي اػر.
ٓ .5ذْلٌٔير ؿذيذ ٕٓ ٚيمي داؿس ٝتاؿٙذ .تٓ ٝثاسذ ديٍش ٘سٛاٖ تا إًيٙاٖ تااليي دس خلٛف
آٖ ػخٗ ٌفر .چٙا٘چ ٝتٔ ٝثاَ خيـيٗ تاصٌشديٓ آؿىاس ٔيؿٛد و ٝاٌشچ ٝواٞؾ دسآٔذي ٔٛسد
اؿاس ٜيه ٔٛه ّٛداساي إٞير تاال دس ؿىُدٞي ت ٝفواي ؿٟشي اػر ،أا اٌش ايٗ تشآٚسد ٚخٛد
داؿس ٝتاؿذ و ٝزغييشاذ تش٘أ ٝاي لٌٔي ٞؼسٙذ ،آٌٖا ٜايٗ ٔٛه ّٛداساي ٓذْلٌٔير ٘خٛاٞذ تٛد.
أا چٙا٘چ ٝايٗ إًيٙاٖ ٚخٛد ٘ذاؿس ٝتاؿذ ٘ ٚسٛاٖ تشاي تاصيٍشي فٔاال٘ ٚ ٝوٙؾٌشا٘ ٝزغييشاذ
احسٕاَ تااليي داد ،آٌٖا ٜايٗ ٔٛه ّٛداساي ٓذْلٌٔير خٛاٞذ ؿذٔ .ثسٙي تش ايٗ ٓذْلٌٔيرٞا،
ػٙاسيٞٛاي اكّي فواي آيٙذٔ ٜذيشير  ٚتش٘أ ٝسيضي دس ؿٟشٞا زشػيٓ ٔيؿ٘ٛذ .دس ايٗ خظٞٚؾ
اتسذا ٔٛهٓٛاذٛٓ ،أُ اكّي زاثيشٌزاس تش آيٙذٔ ٜؼاِ ٝؿٙاػايي ؿذ٘ذ .ػدغ تش اػاع ٌٔأِٝ
ديذٌاٜٞاي خشياٖٞا  ٚتاصيٍشاٖ فٔاَ ٔخسّف دس ٓشك " ٝآيٙذ ٜؿٟش" ،داليُ ٔ ٚيضاٖ
ٓذْلٌٔيرٞاي ٔشزثي تا آٖٞا ؿٙاػايي ؿذ .دس ا٘سٟا ٘يض ٔثسٙي تش ِ٘ش زٔذادي اص خثشٌاٖ
ٔحٛسٞاي اكّي تحث ا٘سخاب ؿذ٘ذ.
 .5گامّاي سٌاريًََيسي با استفادُ از رٍش عذمقطعيتّاي بحراًي
ايٗ سٚؽ دس اكُ زٛػي خيش ٚان دس دٝٞي  4<:0اتذاّ ؿذ  ٚزٛػي خيسش ؿٛاسزض دس وساب "ٙٞش
دٚسٍ٘شي" ( ٚ )4<<4ويغ ٘ٚذسٞيذٖ دس وساب "ػٙاسيٞٛا= ٙٞش ٌفسٍٛي ساٞثشدي" ()4<<9
تًٛٝس ٌؼسشدٌٔ ٜشح ؿذ ٔ ٚيّر آٖ سا "اػسا٘ذاسد ًاليي ػٙاسيٛ٘ٛيؼي ؿشورٞا" ٘أيذ .خيسش
ؿٛاسزض ٘مؾ غيشلاتُ ا٘ىاسي دس ؿشح  ٚتؼي ٌ ٚؼسشؽ ايٗ سٚؽ داؿس ٝاػر .تؼياسي اص افشاد
ايٗ سٚؽ سا ٘يض صيشٔدٕٝٓٛي سٚيىشد ٌٔٙك ؿٟٛدي ٔيدا٘ٙذ.
 -1-5ضٌاسايي رًٍذّا ٍ پيطراىّا
خغ اص ؿٙاػايي  ٚزثييٗ ٔؼاِ ٝخظٞٚؾ وٕٛٔٔ ٝالً ساٞثشدي اػر .س٘ٚذٞا  ٚخيـشاٖ ٞا تايذ
ؿٙاػايي ؿ٘ٛذ .س٘ٚذٞا تش اػاع ايٗ خيؾفشم و ٝزغييشاذ دس خٟاٖ داساي خيٛػسٍي زاسيخي
اػر ،ؿىُ ٔيٌيش٘ذ .خيـشاٖٞا ٘يشٞٚاي تٙياديٗ زغييش يا حشور دس اٍِٞٛا  ٚس٘ٚذٞا ٞؼسٙذ .دسن
 ٚف ٟٓسٚاتي في ٔاتيٗ ايٗ ٘يشٞٚا تليشزي سا دستاس ٜػاخساس ٔؼاِٝاي و ٝت ٝد٘ثاَ خٛاب آٖ
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ٞؼسيٓ ،ايداد ٔيوٙذ .ايٗ ٘يشٞٚا خاسج اص وٙسشَ ٔؼسميٓ ٞؼسٙذ .ايٗ ٘يشٞٚا ٔيزٛا٘ٙذ اخسٕآي،
السلادي ،ػياػي ،صيؼرٔحيٌي  ٚفٙاٚساِ٘٘ ،ٝأي ... ٚ ،تاؿٙذ ) ... ،PEST ،STEEP( .تٔوي اص
ايٗ ٘يشٞٚا زمشيثاً ٔـخق ٞؼسٙذ (ٔثُ خٕٔير)  ٚتٔوي ديٍش تا ٓذْلٌٔير تؼياس ٕٞشاٞ ٜؼسٙذ
(ٓمايذ  ٚافىاس ٕٓٔٛي).
تا ازىا ت ٝسٚيىشدٞاي خذيذ تش٘أٝسيضي ،ت ٝؿىُ خذي خيـشاٖٞاي زٛػٔ ٚ ٝزحٛالذ آيٙذ ٜسا تش
خايٝي والٖ س٘ٚذٞا  ٚس٘ٚذٞاي ٘اخيٛػس ،ٝػٙاسيٛػاصي  ٚتٟشٌٜيشي ٚالْتيٙا٘ ٝاص زٛإ٘ٙذيٞاي
خأٔٝي ؿٙاػايي وٙيٓ .س٘ٚذٞا دس اغّة سٚؽٞا  ٚسٚيىشدٞاي آيٙذٜخظٞٚي ٔٛسد اػسفاد ٜلشاس
ٔيٌيش٘ذ  ٚدس تيـسش زحميماذ ٔشزثي تا آيٙذ ،ٜاِٚيٗ تخؾ اص فٔاِير ٌٔأِ ٝآيٙذ ٜسا زـىيُ
ٔيدٙٞذ 4.س٘ٚذ ٓثاسزؼر اص زغييشاذ ٔٔ ،ِٓٙؼسٕش  ٚيا دٚسٜاي دس خذيذٜٞا دس ً َٛيه تاصٜي
صٔا٘ي .زغييشاذ ٔزوٛس ٕٔىٗ اػر ت ٝؿىُ ويفي يا وٕي تاؿذ .تٛٙٓ ٝاٖ ٔثأَ ،يزٛاٖ ت ٝس٘ٚذ
زغييشاذ خٕٔير(وٕي) ،يا س٘ٚذ زغييش اسصؽٞا (ويفي) اؿاسٕٛ٘ ٜد.
خيـشاٖٞأ ،دٕ ٝٓٛيا خٛؿٝاي اص يه يا چٙذ ِٔٛف ٝيا س٘ٚذ ٔشزثي ٞؼسٙذ و ٝتا  ٓٞت ٝآيٙذٜ
ؿىُ ٔيدٙٞذ .خيـشاٖٞا دس حميمر تياٍ٘ش ٓٛأُ ايداد زغييش دس يه ٔٛهٞ ّٛؼسٙذ وٌ ٝاٞي
اٚلاذ ٘يض تٛٙٓٝاٖ والٖ س٘ٚذ اص آٖٞا ٘اْ تشدٔ ٜيؿٛد" .خيـشأٖ ،دٕ ٝٓٛيا خٛؿٝاي اص يه يا
چٙذ ِٔٛف ٝيا س٘ٚذ ٔشزثي اػر و ٝتا  ٓٞت ٝآيٙذ ٜؿىُ ٔيدٙٞذ .تٓٝثاسذ ديٍشِٛٔ ،فٞٝا يا
ٓٛأّي اكّي ٔسـىُ اص چٙذ س٘ٚذ و ٝتآث ايداد زغييش دس يه حٛصٜي ٔٛسد ٌٔأِٔ ٝيٌشد٘ذ".
(ِٚي.)46;9 ،
الف) دستِبٌذي پيطراىّا ٍ کالى رًٍذّاي ( سطح تحليل بيي الوللي)
تا تشسػي اػٙاد ٔخسّف ،ت ٝدػسٝتٙذيٞاي ٌ٘ٛاٌ٘ٛي اص خيـشاٖٞا  ٚس٘ٚذٞا تش ٔيخٛسيٓ .تٝ
ٓٛٙاٖ ٔثاَ ،دس يه خيٕايؾ ٔحيٌي ٓٛأُ ٔخسّف دس حٛصٜٞاي ٌ٘ٛاٌٛٔ ٖٛسد تشسػي  ٚاسصياتي
لشاس ٔي ٌيش٘ذ و ٝاص آٖ خّٕٔ ٝيزٛاٖ ٔؼائُ ػياػي ٚ ّٓٓ ،فٙاٚسي ،وـاٚسصي  ٚغزاييٙٔ ،اتْ
ًثئي ،ا٘شطي ،خٕٔير ،آٔٛصؽ ،سفإٔٛٓ ٜي ،اسزثاًاذ  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ،السلاد داخّي  ٚتيٗإِّّي،
ٔؼايُ فشٍٙٞي  ٚاخسٕآي  ٚغيش ٜاؿاسٕٛ٘ ٜد .سٚيىشد اػسيحٛٔ ٚ5اسد ٔـات ٝآٖ ٔا٘ٙذ ديدؼر،6
خِؼر ،7خؼسُ ٚ 8غيش ٜؿيٜٞٛاي ٔخسّفي ٞؼسٙذ و ٝحٛصٜٞا يا خيـشاٖٞاي ٔٛسد تشسػي دس يه
www.iri1404.ir 1.
)2. Social, Technological, Economical, Environmental, Political (STEEP
3. DEGEST
4. PEST
5. PESTLE
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ٌٔأِ ٝآيٙذٜخظٞٚي سا زٔييٗ ٔيوٙٙذ (ِٚي .)46;9 ،دس ادأ ٝتش اػاع ٌٔأِ ٝاػٙاد ايٙذ ٜخظٞٚي
خيـشاٖ ٞا  ٚوالٖ س٘ٚذٞاي ايٗ ٓشك ٝدس خذ 4 َٚاسائ ٝؿذ ٜا٘ذ.
رديف

جدٍل  : 1پيشراىّاي ،کالى رًٍدّاي در سطح تحليل بيي الوللي

پيشراىّا،کالى رًٍدّا ٍ رًٍدّاي راّبردي

4

سؿذ ؿٟش ٘ـيٙي -واٞؾ ٔٙاتْ آب – افضايؾ آِٛدٌي ٞاي صيؼر ٔحيٌي

5

اخسٕآي ،فشٍٙٞي  ٚخٕٔيرؿٙاخسي ،لٛا٘يٗ  ٚاخاللياذ

6

خٕٔير  ٚخا٘ٝداسي؛ ٘اتشاتشي  ٚا٘ؼداْ اخسٕآي؛ اسصؽٞا ٍ٘ ٚشؽٞا؛ ٌشدؿٍشي  ٚاٚلاذ
فشاغر؛ خٛياييٞاي ؿٟشي  ٚسٚػسايي

7

ا٘فداس خٕٔير  ٚزغييشاذ اخسٕآي

8

ؿٕاس تاالي ػإِٙذاٖ؛ ػيُ خٕٔير

9

خٕٔيرؿٙاػي ،تشداؿرٞا ،آسماداذ ،اسصؽٞا ٍ٘ ٚشؽٞا

ب) دستِبٌذي پيطراىّا ٍ کالى رًٍذّاي (سطح تحليل هلي)
س٘ٚذٞاي ٔؤثش تش آيٙذٔ ٜذيشير  ٚتش٘أٝسيضي ؿٟشي ٔثسٙي تش سٚيىشد خيٕايؾ ٔحيٌي دس
ٔحٛسٞاي (السلادي ،ػياػي ،اخسٕآي  ٚفشٍٙٞي) ؿٙاػايي ؿذٜا٘ذ .س٘ٚذٞاي دس حاَ ُٟٛس
ٞؼسٙذ ؤ ٝيزٛا٘ذ آيٙذ ٜايٗ حٛص ٜسا زلٛيشخشداصي ٕ٘ايٙذ.
رديف

اقتصادي

4

افضايؾ زشاوٓ دس ؿٟش

سياسي
افضايؾ ٌٔاِثاذ
ػياػي  ٚا٘سِاساذ
ؿٟش٘ٚذاٖ

اجتواعي
٘مؾ  ٚحوٛس ص٘اٖ دس ؿٟش

فرٌّگي
س٘ٚذ زدذدٌشايي ؿٟش
٘ـيٙي

5

افضايؾ زاثيشاذ
فٙاٚسي ٞاي ٘ٛ

سٚاج تي زفاٚزي
ػياػي

واٞؾ ا٘ؼداْ اخسٕآي

زغييش ٓمايذ  ٚاسصؽ ٞاي
خأٔٝ

6

واسآفشيٙي ؿٟشي

حمٛق ؿٟش٘ٚذاٖ ٚ
ٔـاسور ػياػي

زـذيذ آػية ٞاي
اخسٕآي

ٌشايؾ ت ٝاٍِٞ ٛاي
غشتي

7

سفاًّ ٜثي ٔ ٚلشف
ٌشايي

زشٚسيؼٓ

زغييش دس ػثه ص٘ذٌي ٚ
أيذ ت ٝآيٙذٜ

ٌشايؾ ت ٝسػا٘ٞ ٝاي
غشتي
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8

السلاد فشًٙٞ

افضايؾ ٚاٌشايي ّٔي
تش ٔثٙاي ساتٌٝ
فش ٚ ًٙٞلٔٛير

اِماي احؼاع ٘ا أٙي
اخسٕآي

9

افضايؾ ٍٕٞشايي
فٙاٚسي  ٚؿٟش

زغييش دس ػاخساس
ٔذيشير ؿٟش(يىداسچ)ٝ

ؿاخق ٞاي اخسٕآي
(ًالق ،آسياد )

ٔـاسور فشٍٙٞي دس ؿٟش

:

السلاد فشٚ ًٙٞ
وااليي ؿذٖ فشًٙٞ

زغييش دس زشخيٟاذ
ػياػي

ٔـاسور اخسٕآي

زغييش ػاخساس  ٚفشايٙذٞاي
خا٘ٛادٜ

ديدّٕاػي فشٍٙٞي

تش اػاع ؿٙاػايي ٓٛأُ  ٚس٘ٚذٞاي ٔٛثش تا سٚؽ خيٕاؽ والٖ س٘ٚذٞا  ٚخيـشاٖ ٞا ت ٝؿشح ريُ
ٔي تاؿٙذ.
جدٍل  :2کالى رًٍد ّا ٍ پيشراى ّاي هلي

رديف
4
5
6
7
8
9

رًٍد ّا ٍ پيشراى ّاي (رٍيکرد پارادٍکسيکال)
زغييش دس ػثه ص٘ذٌي  ٚأيذ ت ٝآيٙذ( ٜزفىش اسصؿي -زفىش ٔادي)
افضايؾ زدذدٌشايي ؿٟش ٘ـيٙي (افضايؾ -واٞؾ)
زغييش دس ِ٘اْ ٔذيشير ؿٟشي (ٔذيشير تخـئ -ذيشير يىداسچ)ٝ
افضايؾ ٚاٌشايي ّٔي تش ٔثٙاي ساتٌ ٝفش ٚ ًٙٞلٔٛير(ٍٕٞشاييٚ -اٌشايي)
خشياٖ السلادي يا خشياٖ ػياػي
افضايؾ زشاوٓ دس ؿٟش (زشاوٓ زٔأُ اخسٕآي) (افضايؾ -واٞؾ)

 -2-5رتبِبٌذي ًيرٍّاي پيطراى براساض درجِي اّويت ٍ عذمقطعيت
دس سٚؽ ٓذْلٌٔيرٞاي تحشا٘ي زالؽ ٔيؿٛد زا ٔٛهٓٛازي ٔحٛس اكّي تحث ؿ٘ٛذ ،وٓٞ ٝ
صٔاٖ  ٓٞإٞير تااليي داس٘ذ  ٓٞ ٚآٖو ٝداساي ٓذْلٌٔير تاؿٙذ .ت ٝايٗ ِٔٛٙس الصْ اػر زا
اتسذا فٟشػسي اص ٔٛهٓٛاذ زٟي ٝؿٛد  ٚػدغ «ٓذْلٌٔيرٞاي تحشا٘ي» ؿٙاػايي ؿ٘ٛذ؛  ٚاص
آٖٞا تٛٙٓ ٝاٖ ٔحٛسٞاي تحث تٟشٌ ٜشفس ٝؿٛد.
سزثٝتٙذي خيـشاٖٞا تشاػاع دسخٝي إٞير آٖٞا تشاي ٔٛفمير ٔٛه ّٛيا زلٕيٓ اكّي ٚ
ٓذْلٌٔير آٖٞا كٛسذ ٔيٌيشد٘ .ىسٝي اكّي ؿٙاػايي د ٚيا ػٓ ٝأُ يا س٘ٚذي اػر و ٝتيؾ
اص ديٍشاٖ إٞير داؿس ٚ ٝيا تيؾزشيٗ ٓذْلٌٔير سا داسا تاؿٙذٕ٘ .يزٛاٖ تا اػسفاد ٜاص ٓٙاكش
ٔـخق ٓٞچ ٖٛخيش ؿذٖ خٕٔير تيٗ ػٙاسيٞٛا زٕايض ٌزاؿر صيشا ايٗ ٓٙاكش دس زٕأي
ػٙاسيٞٛا تًٛٝس زمشيثي يىؼاٖ ٞؼسٙذ .تشاي ٔـخق وشدٖ فواي ػٙاسي ،ٛت ٝخيـشاٖ ٞاي اكّي
٘ياص داسيٓ و ٝداساي تاالزشيٗ اِٛٚير اص ِ٘ش اثشٌزاسي ٕٞ ٚچٙيٗ تاالزشيٗ اثشخزيشي ٓ ٚذْ لٌٔير
تاؿٙذ .تا زٛخ ٝت ٝتشسػي سٚاتي ٚ ٚاتؼسٍي تيٗ ؿؾ خيـشاٖ اِٛٚير داس ياد ؿذ ٜتا اػسفاد ٜاص ِ٘ش
٘خثٍاٖ ٔي زٛا٘يٓ ايٗ واس سا ا٘داْ دٞيٓ .دس ايٗ ساػسا تا ٔمايؼ ٝخيـشاٖ ٞا تلٛسذ د ٚدٚيي  ٚتا
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دسيافر ِ٘ش خثشٌاٖ ،زأثيش  ٚإٞير ٞش يه اص خيـشاٖ ٞا سا ٘ؼثر ت ٝخيـشاٖ ٞاي ديٍش اص
خثشٌاٖ ٔـخق ٔي وٙيٓ ،اسزثاى ٞش خيـشاٖ تا خٛدؽ كفش دس ِ٘ش ٌشفسٔ ٝي ؿٛد  ٚچٙا٘چٝ
يه خيـشاٖ تا خيـشاٖ ديٍش ٞيچ اسزثاًي ٘ذاؿس ٝتاؿذ أسياص آٖ كفش خٛاٞذ تٛد .اٌش اسزثاى زٟٙا
تاِم ٜٛتاؿذ p ،اخسلاف داد ٜخٛاٞذ ؿذ .أسياص ٞاي داد ٜؿذ ٜاص ػٛي خاُ٘ خثشٌاٖ دس ٔازشيغ
ريُ آٔذ ٜاػر .دس ٞش ٔٛسدٔ ،سٛػي أسياصٞاي داد ٜؿذ ٜدس ِ٘ش ٌشفس ٝؿذ ٜاػر.
جدٍل  :3هاتريس اهتيازات رابطِ ّر پيشراى ًسبت بِ پيشراى ّاي ديگر

خشياٖ السلادي يا خشياٖ ػياػي

افضايؾ ٚاٌشايي ّٔي تش ٔثٙاي ساتٌٝ
فش ٚ ًٙٞلٔٛير

زغييش دس ِ٘اْ ٔذيشير ؿٟشي

افضايؾ زشاوٓ دس ؿٟش

زغييش دس ػثه ص٘ذٌي  ٚأيذ ت ٝآيٙذٚ ٜ
افضايؾ ا٘سِاساذ

افضايؾ زدذدٌشايي ؿٟش ٘ـيٙي

2

1

2

2

3

0

افضايؾ زدذدٌشايي ؿٟش ٘ـيٙي

3

2

3

2

0

2

زغييش دس ػثه ص٘ذٌي  ٚأيذ ت ٝآيٙذٜ

3

2

1

0

2

2

افضايؾ زشاوٓ دس ؿٟش

3

2

0

1

3

2

زغييش دس ِ٘اْ ٔذيشير ؿٟشي

2

0

1

1

2

1

افضايؾ ٚاٌشايي ّٔي تش ٔثٙاي ساتٌٝ
فش ٚ ًٙٞلٔٛير

0

3

3

3

3

2

خشياٖ السلادي يا خشياٖ ػياػي

ٕٞاٖ ٌ ٝ٘ٛؤ ٝـاٞذٔ ٜي ؿٛد تيـسشيٗ أسياصاذ دس ػٌش ٞاي ٔشتٛى ت" ٝزغييش دس ػثه ص٘ذٌي
 ٚأيذ ت ٝآيٙذ" ،"ٜخشياٖ السلادي -اخسٕآي يا خشياٖ ػياػي" " ٚزغييش دس ِ٘اْ تش٘أ ٝسيضي ٚ
ٔذيشير ؿٟشي" ٚخٛد داسد.
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جدٍل  :4جدٍل اهتيازات پيشراى ّا

پيشراى ّا

جوع اهتياز سطر ّا

جوع اهتياز ستَى ّا

افضايؾ زدذدٌشايي ؿٟش ٘ـيٙي

10

9

زغييش دس ػثه ص٘ذٌي  ٚأيذ ت ٝآيٙذٜ

12

13

افضايؾ زشاوٓ دس ؿٟش

10

9

زغييش دس ِ٘اْ تش٘أ ٝسيضي ٔ ٚذيشير ؿٟشي

11

10

افضايؾ ٚاٌشايي ّٔي تش ٔثٙاي ساتٌ ٝفش ٚ ًٙٞلٔٛير

7

10

خشياٖ السلادي -اخسٕآي يا خشياٖ ػياػي

14

13

افضايؾ زشاوٓ دس ؿٟش
افضايؾ زدذدٌشايي ؿٟش
٘ـيٙي

ٔسٛػي

افضايؾ ٚاٌشايي ّٔي

وٓ

متوسط

کم

ٓذْ لٌٔير
شکل  :1دستِبٌدي عَاهل هْن ٍ پيشراىّاي شٌاسايي شدُ

زأثيش

زياد

صياد

خشياٖ السلادي يا خشياٖ
ػياػي
زغييش دس ػثه ص٘ذٌي  ٚأيذٜ
ت ٝآيٙذٜ
ٔذيشير يىداسچ ٝؿٟشي يا
ٔذيشير تخـي
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 3-5اًتخاب هٌطق حاکن بر سٌاريَّا
٘سيدٔ ٚ ٝحلٌ َٛاْ ػٔ ،ْٛحٛسٞايي اػر و ٝػٙاسيٞٛاي ٟ٘ايي تشاػاع آٖٞا ٔسٕايض ٔيؿ٘ٛذ
ٔ ٚـخقوشدٖ ايٗ ٔحٛسٞا ،دس ٚالْ يىي اص ٟٔٓزشيٗ ٌاْٞاي فشايٙذ ػٙاسيٛػاصي اػرٞ .ذف
ٟ٘ايي ،سػيذٖ ت ٝػٙاسيٞٛايي اػر و ٝزفاٚذٞاي ٔٛخٛد تيٗ آٖٞا تشاي زلٕيٌٓيش٘ذٌاٖ لاتُ
زٛخ ٝتاؿذ .خغ اص ٔـخقؿذٖ ٔحٛسٞاي اكّي ٓذْ لٌٔيرٞاي تحشا٘ئ ،يزٛاٖ آٖٞا سا
تٝكٛسذ يه ٌؼسش( ٜتش سٚي يه ٔحٛس) يا ٔازشيغ (تا دٔ ٚحٛس) يا حدٓ (تا ػٔ ٝحٛس) ٘ـاٖ داد
ت٘ ٝحٛي و ٝػٙاسيٞٛاي ٔخسّف لاتُ ؿٙاػايي تٛدٚ ٜخضيياذ آٖٞا لاتُ ؿشح  ٚتؼي تاؿٙذ.
 .6عذمقطعيتّاي بحراًي
اص ٔياٖ ٔٛهٓٛاذ ٔخسّف ػٓ ٝذْلٌٔير اكّي ؿٙاػايي ؿذ وٓ ٝثاسذ تٛد٘ذ اص=
عدمقطعيت :1زغييش دس ٔذيشير ؿٟشي (ٔذيشير يىداسچ ٝؿٟشي يا ٔذيشير تخـي)
دس ػاَٞاي ٌزؿس ٝزغييشاذ دس ِ٘اْ ؿٟشي ٕٓٔٛا خضيي تٛد ٜاػر .ؿشايي و٘ٛٙي أىاٖ زغييشاذ
تٙيادي دس فواي السلادي -اخسٕآي سا فشإٛ٘ ٓٞد ٜاػر ٔ ٚيزٛا٘ذ آ٘اٖ سا ت ٝػٕر ٌضيٙؾ تش
ٔثٙاي سفْ ٘ياصٞا  ... ٚػٛق دٞذٞ .ش چٙذ ايٗ ٌشايؾ دس ٔياٖ تخـي اص خأٔ ٝاػر .خايٍاٜ
ٌفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔي دس افضايؾ ػٌح آٌاٞي  ٚافضايؾ ٔـاسور ؿٟش٘ٚذاٖ تٛٙٓ ٝاٖ ٔحشن
ايٗ تخؾ ُٕٓ ٔي ٕ٘ايذ.
عدمقطعيت :2خشياٖ السلادي يا خشياٖ ػياػي
افضايؾ فـاسٞاي السلادي دس خأٔ ٝؿٟشي اص يه ػ ٚ ٛزغييشاذ دس ٘حّٕٓ ٚ ٜٛىشد دِٚر دس
حٛص ٜآٔايؾ ػشصٔيٗ ٔ ٚذيشير ؿٟشي تٛٙٓ ٝاٖ خيؾساٖٞاي زغييشاذ ِ٘اْ تش٘أ ٝسيضي ُٕٓ
ٔي ٕ٘ايذ .أا اص ػٛي ديٍش زحٛيُ ٔٔوالذ السلادي-اخسٕآي تٛٔ ٝهٓٛاذ ػياػي ،دس
ؿىٌُيشي فواي السلادي -اخسٕآي فّٔي ٘يض خيؾسا٘ي اػر و ٝت ٝكٛسذ ٔٔىٛع ُٕٓ
ٔيٕ٘ايذ  ٚدس٘سيد ٝفوا سا زثذيُ ت ٝيه ٓذْ زٔادَ ّٕٓىشدي ٔي ٌشدد .زغييشاذ آيٙذٔ ٜثسٙي تش
زحٛالذ دس خشياٖ ٔيزٛا٘ذ زثذيُ ت ٝيىي اص دٚ ٚهٔير ٔٛسد اؿاس ،ٜؿٛد .زغييشاذ دس لٛا٘يٗ
ٔذيشير ؿٟشي دس ٔدّغ ،ؿىٌُيشي ػاخساسٞاي خذيذ ؤ ٝيزٛا٘ٙذ زاييذ ّٕٓىشد سا تٍيش٘ذ ٚ
ٕٞچٙيٗ ؿذذ تحشا٘يؿذٖ اٚهاّ السلادي  ٚاخسٕآي تٛٙٓٝاٖ خيؾساٖٞايي تشاي افضايؾ
احسٕاَ زحمك حاِر فٛق خٛاٞذ تٛد.
عدمقطعيت :3زغييش دس ػثه ص٘ذٌي  ٚأيذ ت ٝآيٙذٍ٘( ٜشؽ ٔاديٍ٘ -شؽ اسصؿي)
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«اسصؽٞا» تٛٙٓٝاٖ ٓأّي دس صٔاٖ حاَٙٔ ،دش ت ٝػاخر  ٚؿىٌُيشي آيٙذٔ ٜيٌشد٘ذ .ؿاخق
ايٗ ٌّٔة؛ أيذ ت ٝآيٙذٔ ٜيتاؿذ .أيذ ت ٝآيٙذ ٜاص ٟٔٓزشيٗ خيـشاٖٞا دس ؿىُدٞي ت ٝزحٛالذ
آيٙذ ٜاػر .فشد  ٚخأٔٝاي و ٝيأع آ٘اٖ سا فشاٌشفس ٝتاؿذ اٍ٘يضٞ ٜيچ الذأي ػاص٘ذ ٜدس آ٘اٖ
ؿىُ ٘خٛاٞذ ٌشفر.
 .7سٌاريَّاي برًاهِريسي فرٌّگي ضذُ ضْري در ايراى
ػٙاسيٞٛا اص زماًْ ٔياٖ ٓذْلٌٔيرٞاي تحشا٘ي ؿىُ ٌشفس ٝاػر .ت ٝايٗ زشزية آٌٖ ٝ٘ٛو ٝدس
ؿىُ صيش تياٖ ؿذ ٜاػرٔ ،يزٛاٖ ت 7 ٝػٙاسي ٛاؿاس ٜوشدٞ .ش چٙذ دس اكُ ; ػٙاسيٚ ٛخٛد داسد،
أا  7ػٙاسي ٛاحسٕاَ زحمك تاالزشي داس٘ذ ،و ٝدس ؿىُ صيش آٔذ ٜاػر .دس ايٗ ؿىُ ٔيزٛاٖ ت7 ٝ
ػٙاسيٛي اكّي اؿاسٕٛ٘ ٜد=
 ادأٚ ٝهْ ٔٛخٛد تا زغييشاذ خضيي
 زـذيذ چاِؾ ٞاي ٔذيشير ؿٟشي
 زغييشاذ ػاخساس ٔذيشير ؿٟشي
 سٚيىشد تش٘أٝسيضي ساٞثشدي آٔايـي
دس ايٗ ٔياٖ ٘ىس ٝلاتُ زٛخ ٝآٖ اػر ٔحٛسٞاي ا٘سخاب ؿذ ٜاػاػاً ٔسّٔك ت ٝتٔذ ٔذيشير
ؿٟشي ئٙي تش٘أٝسيضي  ٚػاخساسٞاي اخشايي اػر ،زأويذ تش ٚخ ٝػياػي دس ٔماتُ ٚخٜٛ
السلادي دس فواي ٔـاسور ًشح ٔيؿٛد.

شکل  :2سٌاريَّاي آيٌدُ هديريت ٍ برًاهِريسي شْري
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دس ادأٞ ٝش يه ػٙاسيٞٛا زـشيح ؿذٜا٘ذٞ .ش ػٙاسيٛيي اص وٙؾ  ٚزٔأُ ٓٛأُ زأثيشٌزاس ٔخسّف
ػاخسٔ ٝيؿٛد.
 .8تحليل يافتِّاي حاصل از کالى سٌاريَّاي فضاي آيٌذُ
والٖ ػٙاسيٞٛاي ٔذيشير  ٚتش٘أٝسيضي ؿٟشي تا سٚيىشد تش٘أٝسيضي فشٍٙٞي ؿذ ٜسا ٔيزٛاٖ دس
 7ػٙاسيٛي وّي خالك ٝوشدٞ .ش يه اص والٖػٙاسيٞٛا دس ادأ ٝزـشيح ؿذٜا٘ذ  ٚتش اػاع
ؿٙاػايي ٓٛأُ  ٚس٘ٚذٞاي ٔؤثشٛٓ ،أُ اكّي تٕٞ ٝشا ّٛ٘ ٜوٙؾ  ٚزأثيش ٔسماتُ آ٘اٖ زـشيح
ؿذ ٜاػر .تذيٟي اػر وٞ ٝش ػٙاسيٛيي ٔثسٙي تش ٍ٘اٞي ٚيظ ٜتٚ ٝهٔير وـٛس ؿىُ ٔيٌيشد.
ٍ٘اٞي وٙٔ ٝدش ت ٝزحمك آٖ ػٙاسيٛي خاف ٔيؿٛد.
سٌاريَ  :1تغييرات ساختار هديريت شْري
ٔاٞير ٔذيشير ؿٟشي دس وـٛس تش اػاع زغييشاذ ٔثا٘ي السلاد ػياػي ،دس آيٙذ ٜتا چاِؾٞا ٚ
زغييشاذ ػاخساسي سٚتشٚػر ،خيؾتيٙي ٔيؿٛد آيٙذٔ ٜذيشير  ٚتش٘أٝسيضي ؿٟشي ؿٟش اص
ا٘ؼداْ لٛي زش  ٚاسزثاى ٔٔٙيداس تيـسشي تا ٔذيشير يىداسچ ٝؿٟشي تشخٛسداس تاؿذ .دس ايٗ
ٚهٔير ٘مذ ٚهٔير ٔٛخٛد ٌ ٚزؿس ٝؿذذ خٛاٞذ يافرٚ .يظٌيٞاي اكّي وٙٔ ٝدش ت ٝايٗ
زغييشاذ خٛاٞذ ؿذٓ ،ثاسذ تٛد٘ذ اص=
 تشٚص  ٚآؿىاس ؿذٖ ؿىاف دس خأٔ ٝتش ٔثٙاي زـذيذ خشياٖ السلادي ،اخسٕآي يا
خشياٖ ػياػي
 افضايؾ ٔيُ تٔ ٝـاسور ػياػي  ٚأيذ ت ٝزأثيشٌزاسي دس ٔذيشير ؿٟشي
ٔ ذيشير يىداسچ ٝؿٟشي يا ٔذيشير تخـي
ؿىافٞاي يه خأٔٔ ٝثسٙي تش آٖ دػس ٝاص اػاػيزشيٗ ٔٛهٓٛازي ؿىُ ٔيٌيشد ،وٝ
حذالُ د ٚخشياٖ ٔشخْ داساي ٔٛهٌْيشيٞاي وأالً ٔسفاٚزي ٘ؼثر ت ٝآٖ تاؿٙذ ٞ ٚش دٚ
ٌش ٜٚتش ٔٛهْ خٛد اكشاس ٚسص٘ذ .تحشاٖ صٔا٘ي آغاص ٔيؿٛد و ٝاٚالً زٔذاد ايٗ
ٔٛهٌْيشيٞاي ايدادوٙٙذ ٜؿىاف صياد ؿذ ٜاػر  ٚثا٘ياً (ٟٓٔ ٚزش اص اِٚي) آٖو ٝدس زٕأي
ٔٛهٌْيشيٞاي ٔسفاٚذ ،دليما ٌشٜٞٚاي ًشفذاس ثاتر تالي ٔا٘ذٜا٘ذ .تٓ ٝثاسذ ديٍش ؿاٞذ
 ٓٞخٛؿا٘ي ؿىافٞا ٞؼسيٓٛٔ .ه ّٛدٔ ْٚيُ تٔ ٝـاسور اػر .تِ٘ ٝش ٔيسػذ اساي ٝلٛا٘يٗ
 ٚآييٗ٘أٞٝاي خذيذ ٔيزٛا٘ذ ت ٝكٛسذ ٓٞصٔاٖ ٔٙدش ت ٝافضايؾ ٔيُ ٔـاسور ٘يض ؿٛد.
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سٌاريَي :2تشديد چالشّاي هديريت شْري
س٘ٚذ ٞاي حاوٓ تش آيٙذ ٜؿٟش ٔسأثش اص ٔثاحث تيٗإِّّي ٚ ،دس اتٔاد ّٔي ،زغييشاذ دس السلاد ؿٟش
ٔٛخة زـذيذ چاِؾٞاي ٔذيشير ؿٟشي خٛاٞذ ؿذ ،ايٗ أش فشكرٞا  ٚزٟذيذٞاي ٔذيشير
ؿٟشي سا افضايؾ خٛاٞذ داد ٚ ،ساٞىاس اثشتخؾ  ٚواسآٔذ زمٛير  ٚايداد ػاخساسٞاي خذيذ دس ِ٘اْ
تش٘أٝسيضي تا زأويذ تش اٞذاف ػٙذ چـٓا٘ذاص ّٔي ٔيتاؿذٚ .يظٌيٞاي اكّي وٙٔ ٝدش ت ٝايٗ
زغييشاذ خٛاٞذ ؿذٓ ،ثاسذ تٛد٘ذ اص=
 تحشا٘ي ؿذٖ ؿشايي السلادي  ٚاخسٕآي
 زغييش دس ػثه ص٘ذٌي  ٚافضايؾ ا٘سِاساذ (ٍ٘شؽ اسصؿيٍ٘ -شؽ ٔادي)
 افضايؾ زٟذيذٞا  ٚتحشاٖ فشٍٙٞي اخسٕآي دس ػٌح خأٔ ٝتش ٔثٙاي زـذيذ خشياٖ
السلادي يا خشياٖ ػياػي.
سٌاريَي :3اداهِ ٍضع هَجَد با تغييرات جسيي
س٘ٚذٞاي خيؾسٚي آيٙذ ٜؿٟش ٔسأثش اص ٔحيي داخّي ٘اؿي اص ّٕٓىشد ٔذيشير ؿٟش ،واسآٔذي
ّٕٓىشدي ؿٟشٞا سا زؤيف خٛاٞذوشد ٚ .دس ٟ٘اير ٔٙدش تٓ ٝذْ دػسياتي ت ٝاٞذاف ػٙذ
چـٓا٘ذاص ّٔي  ٚآسٔاٖٞاي ٔسٔاِي آٖ خٛاٞذ ؿذٚ .يظٌي اكّي وٙٔ ٝدش ت ٝايٗ زغييشاذ خٛاٞذ
ؿذٓ ،ثاسذ تٛد٘ذ اص=
 أىاٖ حٕاير دِٚر اص السلاد ؿٟش (السلاد ػياػي)،
 وٙؾٌشي فٔاَ تاصيٍشاٖ ٓشك ٝػياػر ؿٟشي ت ٝخاي سٚيىشد ٔٙفٔال٘ٝ
 زـذيذ خشياٖ السلادي ،اخسٕآي يا خشياٖ ػياػي.
سٌاريَي  :4رٍيکرد برًاهِريسي راّبردي آهايشي
تشٔثٙاي سٚيىشد تش٘أٝسيضي آٔايؾ ػشصٔيٗ ،زحٛالذ ػاخساسي  ٚصيشتٙايي دس تش٘أٝسيضي
فشٍٙٞي ؿٟش دس آيٙذٛٔ ،ٜخة زمٛير واسآٔذي  ٚاثشتخـي ّٕٓىشد ؿٟشي تش ٔثٙاي ٔضيرٞاي
٘ؼثي خغشافيايي خٛاٞذ ؿذ .ػٚ ٝيظٌي اكّي وٙٔ ٝدش ت ٝايٗ زغييشاذ خٛاٞذ ؿذٓ ،ثاسذ تٛد٘ذ
اص=
 زغييشاذ ػياػي ،اخسٕآي  ٚالسلادي دس وـٛس و ٝزثذيُ تٌٓ ٝؾ تش٘أٞٝاي خذيذ
ؿذ ٜاػر.
 واٞؾ دسآٔذٞاي ؿٟش تشٔثٙاي زغييشاذ دس السلاد ػياػي
ٓ ذْ واسايي ٟ٘ادٞاي ٔذيشير ؿٟشي  ٚحشور ت ٝػٛي ٔذيشير يىداسچ ٝؿٟشي.
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جدٍل  :5جوعبٌدي کالىسٌاريَّا

سٌاريَّا
اداهِ ٍضع
هَجَد با
تغييرات جسيي
تشديد
چالشّاي
هديريت شْري

تغييرات ساختار
هديريت شْري

رٍيکرد برًاهِ
ريسي راّبردي
آهايشي

داليل ٍ پيشراىّا
أىاٖ حٕاير دِٚر اص السلاد ؿٟش (السلاد
ػياػي)
وٙؾٌشي فٔاَ تاصيٍشاٖ ٓشك ٝػياػر
ؿٟشي ت ٝخاي سٚيىشد ٔٙفٔال٘ٝ
تحشا٘يؿذٖ ؿشايي السلادي  ٚاخسٕآي
ؿىاف فضايٙذٔ ٜياٖ ٌشٜٞٚاي فٔاَ دس ٓشكٝ
ؿٟش
افضايؾ زٟذيذٞا  ٚتحشاٖ دس ػٌح خأٔٝ
تشٚص  ٚآؿىاس ؿذٖ ؿىاف دس خأٔ ٝتش ٔثٙاي
واٞؾ دسآٔذٞاي ؿٟش
افضايؾ ٔيُ تٔ ٝـاسور ػياػي  ٚأيذ تٝ
زأثيشٌزاسي دس ٔذيشير ؿٟشي
ٓذْ واسايي ٟ٘ادٞاي ٔذيشير ؿٟشي
زغييشاذ ػياػي ،اخسٕآي  ٚالسلادي دس وـٛس
و ٝزثذيُ تٌٓ ٝؾ تش٘أٞٝاي خذيذ ؿذٜ
اػر.
واٞؾ دسآٔذٞاي ؿٟش تشٔثٙاي زغييشاذ دس
السلاد ػياػي
ٓذْ واسايي ٟ٘ادٞاي ٔذيشير ؿٟشي

پياهدّا
زٛػٔ٘ ٝا ٍٖٕٛٞؿٟشٞا
ٓذْ زٌاتك زٛػٔ ٝؿٟشٞا تش ٔثٙاي ٔضيرٞاي
سلاتسي
٘اسهايسي ًثمٔ ٝسٛػي ؿٟشي
واٞؾ يا حفَ ػشٔاي ٝاخسٕآي دس ػٌح فّٔي

زغييشاذ دس ِ٘اْ تش ٘أٝسيضي
زغييشاذ دس لٛا٘يٗ ٔ ٚمشساذ
زغييشاذ دس ػاخساسٞا ٔذيشير ؿٟشي
زغييشاذ دس ِ٘اْ تش٘أٝسيضي ؿٟشي ٌٙٔ ٚمٝاي
زٕشوض تش ٔضيرٞاي سلاتسي ؿٟشٞا
ايفاي ٘مؾ حاوٕيسي ِ٘ ٚاسزي تا ؿذذ تيـسش اص
ػٛي ٟ٘ادٞاي دِٚسي ٔذيشير ؿٟش
زمٛير ٟ٘ادٞاي اخسٕآي
سٚيىشد فشٍٙٞيػاصي تش٘أ ٝسيضي
آؿسي تش ٘أٝسيضي ؿٟشي  ٚآيٙذٍٜ٘اسي
ٌٔٙمٝاي

ػٙاسيٛي ٌّٔٛب دس لاِة "سٚيىشد تش٘أٝسيضي ساٞثشدي آٔايـي" اسائ ٝؿذ ٜاػر .تش اػاع
تشسػي س٘ٚذٞا ،سٚيذادٞا  ٚتشسػي ٓٛأُ ٔؤثش تش آيٙذٔ ٜذيشير  ٚتش٘أٝسيضي ؿٟشي تا سٚؽ
خيٕايؾ س٘ٚذٞا خيـشاٖٞا ٓ ٚذْلٌٔيرٞا ؿٙاػايي ؿذ٘ذٔ .اٞير ايٗ ٓذْ لٌٔيرٞا اص يه زواد
(خاسادٚوغ) تشخٛسداس ٔيتاؿٙذ  ٚتش ٔثٙاي سٚيىشد خاسادٚوؼيىاَ زذٚيٗ ٌشديذ٘ذ .سٚيىشد
خاسادٚوؼيىاَ دس وٙؾ تا خذيذٜٞاي اخسٕآي ٓلش فشٍٙٞي ٚخٛد داس٘ذٔ ،ؼأِ ٝاػاػي چٍٍ٘ٛي
ٚسٚد ايٗ ٔفاٞيٓ دس ٔسٗ تش٘أٞٝا ٔيتاؿذ .سٚيىشد خاسادٚوؼيىاَ ،اثشؽ دس "ٓذْلٌٔيرٞاي"
ؿٙاػايي ؿذ ٜزثييٗ ؿذ ٜاػر  ٚزأثيش اػاػي تش فواي خّك ػٙاسيٞٛا ٘يض ٌزاؿس ٝاػر .الصْ تٝ
روش اػر دس حٛص ٜػٙاسيٛ٘ٛيؼي ٚسٚد ٔفاٞيٓ  ٚسٚيىشدٞاي خاسادٚوؼيىاَ تا سٚيىشد ٔٔشفر
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ؿٙاخسي خيٌيشي ؿذ ٜاػرٔ .اٞير زفىش ػٙاسيٛيي ،ساٞثشدي اػرِ .زا اسزثاى زٍٙازٍٙي ٔياٖ
اك َٛزفىش ػٙاسيٛيي  ٚزفىش ساٞثشدي ٚخٛد داسد .ايٗ اكٓ َٛثاسزٙذ اص=
 .4زفىش خاسادٚوؼيىاَ
 .5زفىش چـٓا٘ذاص ٔحٛس
 .6زفىش دس صٔاٖ ِ( ... ٚيٙذٌشاٖ ،تا٘ذِٛٞذ)5006 ،
دس حٛصٔٔ ٜشفسي  ٚسٚؽؿٙاػي ػٙاسي ،ٛزفىش خاسادٚوؼياَ تٛٙٓٝاٖ ٔحٛس وّيذي دس ٓشكٝ
ػٙاسيٞٛاي آيٙذٔ ٜذيشير ؿٟشي ٔذِ٘ش لشاس ٌشفس ٝاػر .حاَ ػؤاَٞاي اػاػي ايٗ اػر وٝ
چٍ ٝ٘ٛايٗ ٔثا٘ي تش ٌاْٞاي خظٞٚؾ اثشٌزاس تٛد ٜاػر؟ ٓلش حاهش ّٕٔ ٛاص خاسدٚوغٞا
(زٙالقٞا) اػر .يىي اص تضسيزشيٗ داْٞاي ٔٛخٛد تش ػش سأ ٜذيشاٖ  ٚتش٘أٝسيضاٖ ،چـٓخٛؿي
يا حذالُ دػر وٓ ٌشفسٗ هشٚسذ ٔذيشير خاسادٚوغٞا ٔيتاؿذ  ٚؿاٞذ آٖ ٞؼسيٓ ٔ ٚذيشاٖ
كشفاً زٕشوض ت ٝيىي اص خٙثٞٝاي ٔذيشير ساٞثشدي ٘ ٚاديذٌ ٜشفسٗ ػايش خٙثٞٝا ٌشايؾ داس٘ذ
(ٔيٙسضتشي  ٚالٔدُ.)54=4<<<،
ًتيجِگيري
اٌش تّٕٓ ٝياذ ّٕٓ ٚىشد سٚصا٘ٔ ٝذيشاٖ  ٚػاصٔاٖٞا ٍ٘ا ٜؿٛد ٔيزٛاٖ دسيافر ؤ ٝذيشير ٚ
ص٘ذٌي دس خٛأْ ؿٟشي ػشاػش ٓذْلٌٔير اػر .ػٙاسيٛخشداصي سٚؿي اػر و ٝدس خاػﺦ تٝ
ٓذْلٌٔير ٔحيٌي ٌٔشح ؿذ ٜاػر  ٚسؿذ يافس ٝاػرِ .زا سٚؽتشخٛسد ػٙاسيٛخشداصي تا
ٓذْلٌٔير ايٗ اػر و ٝحاالذ ٔخسّف ٔ ٚسٔذد ٔحيي سا دس ِ٘ش ٔيٌيشد (زحرٓٛٙاٖ ػٙاسيٚ )ٛ
تش اػاع حاالذ ٔخسّف ٔحيي ،تش٘أٝسيضي ا٘داْ ٔيدٞذ .خٛأْ ؿٟشي آٔٛخس ٝا٘ذ و ٝتشاي
ازخار زلٕيٕاذ تضسي  ٚوٛچه تا ٓذْ لٌٔير دػر تٌ ٝشيثاٖ ٞؼسٙذ .ا٘ؼاٖ تٛٙٓٝاٖ ٔٛخٛد
ٔحذٚدي وٕ٘ ٝيزٛا٘ذ زٕأي ٔسغيشٞاي يه ٔؼاِٛٓ ٚ ٝالة ٘اؿي اص ازخار يه زلٕيٓ سا اص ِ٘ش
تٍزسا٘ذٕٛٞ ،اس ٜدس خي ٔذَٞايي اػر و ٝتسٛا٘ذ تا آٖ دس فواي ٓذْ لٌٔير زلٕيٓ تٍيشد.
سٚيىشد تش٘أٝسيضي ساٞثشدي آٔايـي  ٚسٚيىشد آيٙذٜخظٞٚي تش اػاع زذٚيٗ ٔثا٘ي ٔٔشفسي ٚ
سٚؿي دس حٛص ٜتش٘أٝسيضي ؿٟشي  ٚاسزثاى آٖ تا تش٘أٝسيضي ساٞثشدي زٛا٘ؼس ٝيه ساٜحُ
واستشدي اسائٕ٘ ٝايذ.
تشاػاع
دس تشخي سٚؽؿٙاػيٞاي ػٙاسيٛخشداصيٓ ،ذْلٌٔيرٞاي وّيذي يا س٘ٚذٞاي وّيذي سا 

چٙذٌا٘ٝ
احسٕاَ سزثٝتٙذي ٔيوٙٙذ.ايذٔ ٜحٛسي سٚؽ ػٙاسيٛخشداصي ايٗ اػر تسٛا٘ذ آيٙذٜٞاي
ٔسٔذد ٔ ٚس ّٛٙسا زحر ٓٛٙاٖ ػٙاسيٞٛاي ٔخسّف فشٔ ِٝٛوشد ٚ ٜزٔذاد ٔٙاػثي ػٙاسي ٛتشاي
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اسصياتي  ٚخّك ٌضيٞٝٙاي اػسشازظيٞا فشا ٓٞوٙذ .دس زذٚيٗ ٔثا٘ي ِ٘شي تش٘أٝسيضي ساٞثشدي
آٔايـي ،زـشيح ؿذ وٓ ٝلش حاهش ٓلش فشٍٙٞي اػر ،و٘ ٝـاٖدٙٞذ ٜزـذيذ ٓٛأُ
خاسادٚوؼيىاَ تش خاي ٝخزيشؽ ز ّٛٙفشٍٙٞي تٛٙٓٝاٖ يىي اص ٔفشٚهاذ ٔيتاؿذ .دس وٙؾ تا
خذيذٜٞاي اخسٕآئ ،ا ؿاٞذ افضايؾ خاسادٚوغ ٞا ٔيتاؿيِٓ ،زا ٚسٚد  ٚاثثاذ ايٗ سٚيىشد ٔذُش
لشاس ٌشفس ٝاػر .دس ؿٙاػايي ٓٛأُ  ٚس٘ٚذٞاي ٔؤثش تش ٔثٙاي ؿىاف ٚهْ ٔٛخٛد ٌّٛٔ ٚب٘ ،يض
تٛٙٓٝاٖ يىي اص ٔٔياسٞاي خاسادٚوغ ٔذِ٘ش لشاس ٌشفس ٝاػر .دس ٔشحّ ٝزذٚيٗ ػٙاسيٞٛا ،وٝ
تيـسشيٗ اسزثاى دس سٚؽؿٙاػي سا تا ايٗ زفىش داسدٔ .شحّّٕٓ ٝي ٚسٚد دػساٚسدٞا ٘ ٚسايح دس حٛصٜ
"ٓذْلٌٔير" تا سٚيىشد خاسادٚوؼيىاَ ت ٝزذٚيٗ ػٙاسيٞٛا خشداخس ٝؿذ ٜاػر .ػٙاسيٛي ٌّٔٛب
دس لاِة تش٘أٝسيضي ساٞثشدي آٔايـي زثييٗ ؿذ ٜاػرِ .زا آيٙذٔ ٜذيشير  ٚتش٘أٝسيضي ؿٟشي تش
ٔثٙاي ؿىُدٞي خذيذ تش٘أٝسيضي اص ًشيك فش ،ًٙٞاسصؽٞاي خأٌٔ ٚ ٝفسٕاٖ ا٘مالب اػالٔي
لاتُ زلٛيشخشداصي ٔيتاؿذ٘ .سايح  ٚخيأذٞاي وّيذي ايٗ ػٙاسي ٛزغييشاذ دس ِ٘اْ تش٘أٝسيضي
ؿٟشي ٌٙٔ ٚمٝاي ،زٕشوض تش ٔضيرٞاي سلاتسي ؿٟشٞا ،ايفاي ٘مؾ حاوٕيسي ِ٘ ٚاسزي تا ؿذذ
تيـسش اص ػٛي ٟ٘ادٞاي دِٚسي ٔذيشير ؿٟش ،زمٛير ٟ٘ادٞاي اخسٕآي  ٚافضايؾ ٔـاسور
ؿٟش٘ٚذاٖ ٔيتاؿذ.

هٌابع

 .1پًرعشت ،علي اصغرز ،1881 ،تصغًيز پغزااسي اس آيىغهٌ :اتغازات ي اقغها ار تيسغا َغ ي
اجام عي ،تخه تغم ،،ضغم رٌ  ،11تُزان،تغ سا ن اا عهغٍ ي تغهييه کاغ

علغً اوسغ وي

ااوطگ ٌَ .
 .1پيزان ،پزييش ،1881 ،فزَىگ ضُزي ،فصلى اٍ اهيزي ،ضُزي.
 .8تقًي ،اصافي ،1891 ،آيىهٌپ يَي اتالاي :بزرتي ااک نپذيزي ي چگًوگي تحقق آن،
تُزان ،ازکش آيىهٌپ يَي علً ي فى يريَ ي اف عي.
 .4ج بزياقه  ،ازتضي َ اي ،1886 ،ضُز ي اهروياٍ ،تُزان ،يسارت فزَىگ ي ارض ا اتالاي غ
ت سا ن چ پ ي اواط رات فزَىگسا ن َىز جمًُري اتالاي ايزان.
 .5چ عمزس ،آ ،1885 ،.چيساي عل  ،تزجمٍ تهيه سيب کال  ،تُزان :ت سا ن اا عهٍ ي تهييه کا
علً اوس وي ااوطگ ٌَ (تم.)،
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 .6اايري اراک وي ،رض  ،1879 ،ايتًپي ي عصز جهيه ،تُزان ،وطز ت قي.
 .7ريح وي ،حسه ،1888 ،ارآاهي بز وظزيٍ تزا يٍ فزَىگي ،فصلى اٍ راَبغزا ،تغ َجغهَ ،
ضم رٌ.58
 .8عقيل الکيفز ،عقيل ي َمک ران ،1885 ،اعفب ي آيىغهٌ پ يَغي ،اؤتسغٍ فزَىگغي اواطغ رات
کزاوٍي عل .
 .9عى ي،اهلل ،تُيل ،1888 ،پزتص اس آيىهٌ ،تزجمٍ اسهًا اىشيي ،ازکش آيىهٌپ يَغي علغً ي
فى يري اف عي.

 .11ف ضلي ،وهم،اهلل ،1891 ،فزَىگ ي ضُز ،چزخص فزَىگي ار گفام ن َ ي ضُزي ب تکيٍ
بز اا عه ت ضُز تُزان ،اواط رات تيس ي ااارٌ کل اا عه ت فزَىگي ي اجام عي تُزان.
 .11فکًَي ،و صز ،1888 ،اوس نضى تي ضُزي ،تُزان ،وي.
 .11ک تالش ،ا وًئل ،1884 ،عصز اطالع ت :اقاص ا ،ج اهٍ ،فزَىگ ،تزجمٍ چ يضي ن تُزان،
طزح وً.
 .18ازکش الي آا يص تزسايه ،1885 ،راَىم ي اا عه ت اا يص تزسايه ،تُزان ،اواط رات
ت سا ن اهيزي ،ي بزو اٍريشي کطًر ،اه يو ،ااًر اقاص اي ي َم َىگي بزو اٍ ي بًاجٍ.
 .14اهصًاي اضکًري ،حسه ،1887 ،راَىم ي علمي بزو اٍ ريشي ي آيىهٌپ يَي ،اواط رات
پي  ،تُزان.
 .15اًذنج اي ،احمهاُهي ،1889 ،اعگًي وقطٍ فزَىگي ضُز تُزان ،تُزان ،ااوطگ ٌ اف ع
الي ،وطز ضُز ،چ پ اي .
 .16اًوزي ,ا يلش ،1885 ،اصً ي قهرت چط اوهاس ،تزجمٍي فزساوٍ ايزض ٌيالياي ،ازکش آيىهٌ-
پ يَي يسارت اف ع.
 .17ويوًس ،بزت ،1877 ،رَبزي بصيز ،تزجمٍي احمه اسگلي ي بزسي فزَي ،اواط رات
ااوطگ ٌ اا حسيه(ع).
 .18يعي ،احمهرض  ،1886 ،اا عه ت ايعيٍ فزايىه آيىهٌوگ ري ي اواخغ ب ريشَ ي اًرا وي س،
ازکش آيىهٌ پ يَي علً ي فى يريَ ي اف عي.
19. Abram, S. (2010), „Culture and Planning. Aldershot, Ashgate.
20. Allmendinger, P. (2002), Planning Theory (Hampshire: Palgrave).
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