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 چكيدُ
حبهش، تح٬ي٪ ٵ تخٰيٲ ثٴيبدٹبي ارتٰبٓي اٯٴيت ٯ٬ي اػت. ٳ٨بسٳذٷ   ٹذٙ ٯ٠ب٫ٸ

 تٶاٳٴذ چٺبسٳ٠ؾ ايٜب ٣ٴٴذ ٣ٸ ٓجبستٴذ اص: ٹب ثٸ كٶست ٯتٔبسٙ ٯي ػت ٣ٸ دٵ٫تثش آٱ ا

اي ًشاص  ٵ ربٯٔٸ  اٳذيـي، ثبصآٛشيٴي اٳؼبٱ سْٛ تٔبسم، ٳٰبيٴذ٧ي ربٯٔٸ، ٯل٬حت

اص ثيٲ ايٲ چٺبس ٣بس٣شد، دٵٯيٲ ٵ ػٶٯيٲ آٱ دس تح٬ي٪ دٵ٫ت دس رٺبٱ ػٶ٭  ٳٶيٲ.

ت٬ٚ سٛتبسي ٯؼت٬ض٭ آٱ اػت ٣ٸ اٯٴيت ٯ٬ي ٹبي ٯخ سػٴذ. ايٲ ٧ٶٳٸ ٯٴبػت ثٸ ٳِش ٯي

ٹبي خٶد٣بٯٸ  سطيٮ  ا٬٬ٰ٫ي ٵ يب ػبختٸ دس رٺبٱ ػٶ٭ سا ٳٸ حبك٪ ػبختبس ٟذست ثيٲ

ثٴذي خبكي ثذاٳيٮ ٣ٸ ثٸ ًٶس تبسيخي ٵ ارتٰبٓي تذاٵ٭  ث٤٬ٸ ثشآٯذٷ اص كٶست

ٸ ثش ايٲ اػبع، ٯ٠ب٫ٸ حبهش دسكذد اػت اٯٴيت ٯ٬ي سا ٯت٘يشي ٵاثؼتٸ ث اٳذ. يبٛتٸ

ٛشآيٴذٹب ٵ ٯٴبػجبت ارتٰبٓي ٬ٰٟذاد ٳٰبيذ. چٴيٲ اػتذال٫ي، ثشآٯذٷ اص ايٲ ٛشم اػت 

ٟذست ؿٺشٵٳذاٱ ٳيض اٛضٵدٷ ؿذٷ ٵ   پزيشي دٵ٫ت، ثش حٶصٷ ٣ٸ دس ٓيٲ اٛضايؾ آػيت

٬ًجذ ٣ٸ دس تٔبثيش اخيش ثٸ  ايٲ ٯٔبد٫ٸ، تح٬ي٬ي ٳٶيٲ ٵ ربٯْ اص اٯٴيت ٯ٬ي سا ٯي

ٹبي داخ٬ي ٵ  ٯـشٵٓيت دٵ٫ت دس ت٬٠ي٪ آػيت تٶاٳٰٴذي ربٯٔٸ ٵ ٣بسآٯذي ٵ

 ؿٶد ٵ ٳٸ ٠ٛي ثٸ اٟتذاس ثالٯٔبسم دٵ٫ت. تٺذيذات خبسري تشرٰٸ ٯي

 

اٯٴيت اٳؼبٳي،  ارتٰبٓي، اٯٴيت ارتٰبٓي، اٯٴيت ٹٶيت،  اٯٴيت ٯ٬ي پبيذاس، ػشٯبيٸ ّا: كليدٍاصُ

 ؿٴبػي ػيبػي ٳٶيٲ. ربٯٔٸ

 81شواره هسلسل   8314 تابستاى  دومشواره  ن شتسال ه فصلناهه هطالعات راهبردي 
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 هقدهِ
ٯٴيت اٳؼبٳي، اٛشاد يب ؿٺشٵٳذاٱ. اٯب ٧ٶيب ثخؾ ٯشرْ اٯٴيت ٯ٬ي، دٵ٫ت اػت ٵ ٯشرْ ا

ؿٶد ئٴي اٛشاد ٯتـ٤٪ دس ٟب٫ت  آِٮ حجبت ٵ ػبٯبٱ رٶاٯْ دس حذ ٛبك٪ ايٲ دٵ تٔشيٚ ٯي

ٹب، ٵصٱ ثيـتشي ٳؼجت ثٸ دٵ٫ت پيذا ٣شدٷ ٵ ٗب٫جبً سٛتبسٹبي آٱ سا تحت تإحيش ٟشاس  ٧شٵٷ

ٹب،  ٹبي حذ ٛبك٪ ثيٲ اٛشاد ٵ ح٤ٶٯتٹب ٵ ٳٺبد ٹب، ػبصٯبٱ دٹٴذ. ثشرؼتٸ ؿذٱ ٳ٠ؾ ٧شٵٷ ٯي

ٯجحج اٯٴيت ارتٰبٓي سا تب حذ اٯٴيت ٯ٬ي است٠بء ثخـيذٷ ٵ ثش ايٲ اػبع اٯٴيت ٯ٬ي ٯخذٵؽ 

اص اٯٴيت ٯ٬ي پبيذاس ٯتٰبيض ؿذٷ اػت. چٴيٲ تحٶ٫ي ٣ٸ ثٸ ٵاػٌٸ اٯٶاد ٯذسٳيتٸ سٵٳٞ ٧شٛتٸ، 

شٵسي ػبختٸ اػت. ٹبي ارتٰبٓي آٱ سا ه ؿٴبػي اٯٴيت ٯ٬ي ٵ ؿٴبخت ثٴيبٱ ربٯٔٸ

ٳٰبيذ ٣ٸ حجبت ٵ اٯٴيت ٹٰٶاسٷ دس حب٩  ؿٴبػي اٯٴيت پبيذاس اص ايٲ ٫حبٍ ٯٴ٠ٌي ٯي ربٯٔٸ

تٶاٱ اص حجبتي اص٫ي ٵ ٳيض اص اٯٴيتي ػيب٩ ػخٲ ٧ٜت، ث٤٬ٸ اٯٴيت ٯ٬ي  اػت ٵ ٳٰي« ؿذٱ»

ٳٶيٴي دس  ؿٶد. ا٣ٴٶٱ ٣ٸ ثبصي٨شاٱ  ٯتحٶ٩ ٯي 2ٵ ا٨٫ٶٹب 1اي پٶيبػت ٣ٸ ثٸ ٛشاخٶس ٓٶاٯ٪ ٯ٠ٶ٫ٸ

اٳذ؛  ٵ ا٨٫ٶٹبي ٣بسآٯذ، ا٨٫ٶٹبي ٛشػٶدٷ سا اص ٧شدٵٳٸ ثيشٵٱ ٣شدٷ  ٣ٴبس ٓٶاٯ٪ ػبثٞ پذيذاس ؿذٷ

ثبيذ ايٲ ٯٶهٶّ سا ثٸ ثحج ٧زاسد ٣ٸ ٓٶاٯ٪ ٳٶُٺٶس ارتٰبٓي ٣ٸ اٯٴيت ٯ٬ي سا تؤيٚ يب 

 ٣ٴٴذ ٣ذاٯٴذ ٵ ٯ٤بٳيؼٮ ٰٓ٪ آٳٺب چ٨ٶٳٸ اػت؟ ت٠ٶيت ٯي

ؿٴبػي اٯٴيت ٯ٬ي ٵ ٯٔشٛي  اػتذال٩ دسكذد تٔشيٚ ربٯٔٸحبهش ثش اػبع ٹٰيٲ   ٯ٠ب٫ٸ

ٹبي ؿ٤ٴٴذ٧ي ٵ ٵرٶٷ ٟٶت اٯٴيت ٯ٬ي ايشاٱ  اس٣بٱ آٱ اػت ٵ اص ايٲ سٹ٨زس ثٸ تح٬ي٪ صٯيٴٸ

ٹب ٵ  ٬٣يذي ٯ٠ب٫ٸ آٱ اػت ٣ٸ ا٧ش دس اٯٴيت ٯ٬ي، دٵ٫ت  پشداصد. ٯؼإ٫ٸ دس پٴذ ػب٩ اخيش ٯي

ٶٳذ ٵ دس اٯٴيت ٛشدي، اٛشاد ثٸ ح٤ٮ ا٫ضاٯبت ٵ ؿ ؿٺشٵٳذاٱ ٯٌبثٞ ٟشاسداد ارتٰبٓي ٯ٠يذ ٯي

 3تٶاٱ ٧ٜت ٣ٸ اص ي٢ ػٶ كشٙ ٟشاسداد ارتٰبٓي ٣ٴٴذ؛ آيب ٯي ثبٵسٹبي ؿخلي اًبٓت ٯي

ٹبي اٛشاد، ٯؼتٔذ  ٹب ٵ تخي٪ ٯذسٱ اص تإٯيٲ اٯٴيت پبيذاس ٟبكش اػت ٵ اص ػٶي دي٨ش تح٬ي٪

ٹب)ي ٯخت٬ٚ رٴؼي،  ٧شٵٷ« تاٯٴيت ٹٶي»تٶاٱ اص  ؿشاست اػت؟ آيب دس چٴيٲ ؿشايٌي، ٯي

 تشيٲ ٯؼإ٫ٸ اٯٴيت ٯ٬ي يبد ٣شد؟ دس  ٛشٹٴ٨ي، كٴٜي، ٟٶٯي، ديٴي ٵ ٯزٹجي( ثٸ ٓٴٶاٱ اػبػي

 

                                                                                                                                        
1 . Agents 
2 . Paradigms 
3 . Social Contract 
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دٛبّ اص اػتح٤ب٭ ايٲ ٯؼإ٫ٸ، تٶرٸ ثذيٲ ٳ٤تٸ الص٭ اػت ٣ٸ ارٰبّ ٠ٓالٳي ٵ ٯجتٴي ثش ٯحبػجٸ، 

ٹبيي  ٯذسٱ ٯتوٰٲ خذؿٸدٹذ. ثٴبثشايٲ ٟشاسداد ارتٰبٓي  سٛتبس ا٬ٗت ؿٺشٵٳذاٱ سا تـ٤ي٪ ٳٰي

رذي اػت. اص ػٶي دي٨ش ثخؾ ٯٺٰي اص اثضاسٹبي اٳحلبسي دٵ٫ت دس آٰب٩ خـٶٳت ٵ 

ٹبيي ٟشاس ٧شٛتٸ اػت ٣ٸ ثيؾ  ٯٺٴذػي ارتٰبٓي، ٣ٮ احش ؿذٷ ٵ يب دس اختيبس ؿٺشٵٳذاٱ ٵ ٧شٵٷ

اٳذيـٴذ. خبػت٨بٷ ٛشاًج٠بتي، اٟذاٯبت  اص ٹش چيض ثٸ ٳ٨ٺجبٳي ٹٶيت خٶيؾ ٯي

ٹب ٵ ٛشآيٴذٹب، آٳٺب سا ثٸ  سٵي٤شد ٛشاٯشصي ٵ اػتشاتظي تذسيزي ايٲ ٧شٵٷ آٯيض،  ٗيشخـٶٳت

ٯخبثٸ ٯٶهٶّ ؿبيؼتٸ ثشسػي دس ٯٌب٫ٔبت ساٹجشدي تجذي٪ ٳٰٶدٷ اػت. آٳچٸ دس ايٲ ٯ٠ب٫ٸ 

ؿٴبختي ايٲ ٯؼبي٪ ٵ تٶهيح ٳ٠ؾ آٳٺب دس تح٤يٮ يب تؤيٚ اٯٴيت ٯ٬ي  خٶاٳيذ تجييٲ ربٯٔٸ ٯي

 ( اػت.1378ـ  1383اخيش )ايشاٱ ًي پٴذ ػب٩ 

 

 ضٌاسي اهٌيت چيست؟ الف. جاهؼِ
دٹذ.  ؿٴبػي ثٸ ٓٴٶاٱ سؿتٸ، دٵ ٯؼإ٫ٸ اػبػي سا ٯٶسد ٣بٵؽ ٟشاس ٯي ثٸ ًٶس ٬٣ي ربٯٔٸ

( 1ؿٶد.) ٯي  ٯبس٣ؼي ٳبٯيذٷ  ٹبثضي ٯٔشٵٙ اػت ٵ ت٘ييش ٣ٸ ٯؼإ٫ٸ  ٣ٸ ثٸ ٯؼإ٫ٸ «ٳِٮ ٯؼإ٫ٸ»

توبدٹب   ٶٳ٨ي ثشٟشاسي ٵ حَٜ ٳِٮ ثٸ سٗٮ ٬٣يٸٳِٮ ٯٌشح اػت چ٨  ػؤا٩ اك٬ي ٣ٸ دس ٯؼإ٫ٸ

ٹب ٵ  ت٘ييش ايٲ اػت ٣ٸ ٓٶاٯ٪، ٯ٤بٳيؼٮ  ٹبػت، دس حب٫ي ٣ٸ ػؤا٩ ٬٣يذي ٯؼإ٫ٸ ٵ ٣ٰيبثي

ؿٴبػي ثٸ ػٸ حٶصٷ ٬٣ي  تٶاٱ ٧ٜت ٣ٸ ٬ٓٮ ربٯٔٸ پيبٯذٹبي ت٘ييش ٣ذاٯٴذ؟ ثب ايٲ تٶكيٚ ٯي

 ؿٶد؛ صيش ت٠ؼيٮ ٯي

 ؿٴبػي ٳِٮ ربٯٔٸ .1

 شؿٴبػي ت٘يي ربٯٔٸ .2

 ؿٴبػي ػيبػي ؿٴبػي تش٣يجي، ٯبٳٴذ ربٯٔٸ . ربٯٔٸ3

  ٳِٮ ٳذاسد ث٤٬ٸ دس اٳذيـٸ  ؿٴبػي ٳِٮ ٠ٛي دٗذٗٸ ؿٴبػي اٯٴيت، ثشخالٙ ربٯٔٸ ربٯٔٸ

ٹبي  ػبصي ربٯٔٸ ٵ ثٴيبٱ  ؿٴبػي ت٘ييش ٠ٛي دسكذد د٧ش٧ٶٱ پٶيبيي ٳيض ٹؼت ٵ ثشخالٙ ربٯٔٸ

ؿٴبػي ػيبػي، ٳِٮ ٵ ت٘ييش سا دٵ  ٔٸؿٴبػي تٶػٔٸ ٵ ربٯ ح٤ٶٯت ٳيؼت ث٤٬ٸ ٯبٳٴذ ربٯٔٸ

ٹبي ارتٰبٓي اػت ٣ٸ اٵالً  آٱ دػتٸ اص ثٴيبٱ  سٵي ي٢ ػ٤ٸ ت٠٬ي ٣شدٷ ٵ دسكذد ٯٌب٫ٔٸ

ٹبي ٯؼبٓذ ر٬ت  ( ٵ حبٳيبً صٯيٴٸ2آٵسٳذ،) پزيشي داخ٬ي سا ٛشاٹٮ ٯي ٯٶرجبت ؿ٤ٴٴذ٧ي ٵ آػيت
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پزيشي داخ٬ي ٵ  ٌش )آػيت٣ٴٴذ. ثٴبثشايٲ ٛٺٮ ٯجبٳي ارتٰبٓي خ تٺذيذ خبسري سا ٛشاٹٮ ٯي

ؿٴبػي اٯٴيت اػت. ا٧ش ٳيشٵٹبي ارتٰبٓي ٯبٳٴذ  ي ربٯٔٸ تشيٲ دٗذٗٸ تٺذيذ خبسري( ٯٺٮ

 1ٹب، ًج٠بت ٵ اكٴبٙ ثتٶاٳٴذ ٹٶيت ٵ ٹؼتي خٶد سا حَٜ ٣ٴٴذ ٵ ثذٵٱ تٔذي ثٸ ٯشصٹبي ٧شٵٷ

رتٰبٓي حبك٪ ٹب، ثٸ خٶداثشاصي ثپشداصٳذ؛ آتٰبد ٵ اًٰيٴبٱ ٵ دس ٳتيزٸ اٯٴيت ا ػبيش ٹٶيت

اي پشٯٴبٟـٸ داسد ثذيٲ  ؿٴبػي اٯٴيت ٵ ٳِٮ، ٧زؿتٸ ؿٶد ربٯٔٸ ( ايٴ٤ٸ ديذٷ ٯي3ؿذٷ اػت.)

ٵ سٓبيت حذٵد دي٨شاٱ، اٳحلبساٳذيؾ ٹؼتٴذ.  ٹب ٯٰٔٶالً دس اثشاص خٶد خبًش اػت ٣ٸ ٹٶيت

 ( ٯخالً صٳبٱ ثب4سػبٳذ.) چٶٱ اٳحلبساٳذيـي ثيـتش ثٸ است٠بي اٳؼزب٭ ٹٶيت خٶدي ٢ٰ٣ ٯي

ؿٶٳذ،  تش ٯي ٯالحِٸ تبسيخ ٯشداٳٸ، ٯٰٔبسي ٯشداٳٸ ٵ ثٸ ًٶس ٬٣ي اػتيالي ٛشٹٴ٦ ٯز٣ش ٯٴؼزٮ

ا٣خشيت، سٹبيي سا دس رذايي تٔشيٚ   ػ٬ٌٸ  ٹبي صثبٳي، ٟٶٯي، ٯزٹجي ٵ ديٴي ثب ٯالحِٸ ا٬ٟيت

ؿٰبسٳذ ٵ ٹٰيٲ سٳذ ٵ حشٯبٱ ٯـتش١ ٯيضاٱ ٹٰجؼت٨ي ٵ  ٣شدٷ ٵ ت٬ٜيٞ سا ٳٶٓي تؼ٬يٮ ٯي

دٹذ ٵ ٹش اتٜبٟي ٯبٳٴذ ٳيشٵيي ٯ٘ٴبًيؼي ثٸ اٯٴيتي ؿذٱ ث٠يٸ  ٹب سا اٛضايؾ ٯي ا٬ٟيتآتٰبد 

، خليلٸ راتي ٯذسٳيتٸ اػت ٣ٸ دسكذد 2ثيٴي ( ثخـي اص ايٲ ثي٨بٳٸ5سػبٳذ.) ٯؼبي٪ يبسي ٯي

( ثٴبثشايٲ تالؽ ثشاي احيبي ٹٶيت 6داٳذ.) ٹب ثٶدٷ ٵ تٜبٵت سا اػبػبً اسصؽ ٳٰي تؼٌيح تٜبٵت

ٹب ٳيض ٹؼت ٣ٸ دس ٟب٫ت ٯ٤بتجي  ٳبپزيش ٯذسٳيتٸ ثشاي ٫٘ٶ تٜبٵت ػخ ثٸ اؿتيبٝ ػيشيدس ح٤ٮ پب

٧شايي ٵ  ؿٴبػي اٯٴيت تز٬ي ربٯٔٸ ( پغ ربٯٔٸ٧7شايي ُٺٶس يبٛتٸ اػت.) چٶٱ ربٯٔٸ

ايٴتبيش ٵ چبس٫ض  ٧شايبٳي چٶٱ ٯ٢ ( ثذيٲ ٯوٰٶٱ ٣ٸ ربٯٔٸ8ػبختٰٴذپٴذاسي ارتٰبّ اػت.)

ؿٴبػي ػيبػي ٵ سٵاثي  ربٯٔٸ  ٹب دس حٶصٷ بػي ٵ ٣بٳؼتشا٣تيٶيؼتػي  ٬ٛؼٜٸ  تي٬ٶس دس حٶصٷ

ا٬ٰ٫٪، ٹ٨ٰي ثٸ ػبخت ثيٲ ٧شٵٹي ٹٰجؼت٨ي ٵ آتٰبد، ٳِش داؿتٸ ٵ ٯٔت٠ذٳذ ثشخالٙ  ثيٲ

٣ٴذ  تشيٲ ٧ضيٴٸ سا اٳتخبة ٳٰي ثشداؿت اٳذيـٰٴذاٱ ٫يجشا٩، ٠ٓ٪ ٛشدي ٫ضٵٯبً ثٺتشيٲ ٵ كحيح

٧شي سا داٯٲ صدٷ ٵ ثذيٲ تشتيت، ٛشد  ٧شايي ٵ ٠ٓالٳي يذٷث٤٬ٸ ٓٶاٯ٬ي چٶٱ اًالٓبت اٳجٶٷ، ٛب

٣ٴذ. ثٸ تٔجيش ٹبثشٯبع، صٳذ٧ي ٛبسٕ اص پيٶػت٨ي ٵ ٹٰجؼت٨ي  ثٸ ٳب٭ آصادي خٶد سا ٟشثبٳي ٯي

ٹبي ٟذست ػيبػي، اٟتلبدي ٵ ايذئٶ٫ٶطي٢ ؿذٷ ٵ ٣ٴؾ ٯخذٵؽ ٵ  ٧شٵٹي، اػيش ٣بٳٶٱ

( ٣ٶؿؾ ثشاي ثبص٧شداٳذٱ ا٨٫ٶي 9)اػتشاتظي٢ ربي ٣ٴؾ اكي٪ ٵ اخالٟي سا ٧شٛتٸ اػت.

                                                                                                                                        
1 . Takis 
2 . Exclusion 
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ٯحٶس، تٲ دادٱ ثٸ ثحج ثٺتش ٵ ٯٔتجش ٣شدٱ ادٓبٹب اص ًشيٞ  ثٸ ربي ا٨٫ٶي ٵأٟيت 1ٹٴزبسي

ٹبي  تشيٲ ديذ٧بٷ ٧ٜت٨ٶ دس رْٰ ٵ تشٯيٮ حٶصٷ ٰٓٶٯي ٯؼت٠٪ اص ٯٴبْٛ ٛشدي اػبػي

ٵ تٶٳيغ(  ٧شاػت ٣ٸ ٯٔت٠ذٳذ آتٰبد ٵ ٹٰجؼت٨ي )ٯٶسد ٳِش دٵس٣ٺبيٮ اٳذيـٰٴذاٱ ربٯٔٸ

٧شاٱ ػيبػي ـ اٟتلبدي اص ثيٲ سٛتٸ ٵ ثبيذ ٛشد ٗشيت سا ثٸ ٵًٴؾ ٣ٸ ٹٶيت  تٶػي ػ٬ٌٸ

 ثبص٧شداٳذ. اٵ اػت،  رٰٔي ٵ ٧شٵٹي 

ؿٴبػي اٯٴيت اثتذا اص تح٬ي٪ ٵ تٜؼيش ٛشدي ـ  ؿٶد ٣ٸ ربٯٔٸ ثب تٶهيح ٛٶٝ آؿ٤بس ٯي

الٳي ٵ ٛشاٛشدي ٯؼبي٪ داسد. ٣ٴذ ٵ ثٸ ربي آٱ ػٔي دس تجييٲ ٛشا٠ٓ ٠ٓالٳي ٟوبيب ارتٴبة ٯي

ٯحٶس ٵ  دٵ٫ت  ؿٴبػي اٯٴيت ثش تٶػٔٸ دي٨ش آٳ٤ٸ ٹٰجؼت٨ي رٰٔي ٵ ٹٶيت ٧شٵٹي دس ربٯٔٸ

 2ٹبي ٯذسٱ ٯٌشح اػت ـ ت٠ذ٭ داسد. ٣ٶيٲ ٬٣ٰٴتغ ٹب ـ آٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ دس ٳِب٭ ػبصي تٜبٵت ي٤ؼبٱ

تشيٲ  اد ارتٰبٓي ٯٺٮؿٴبػي اٯٴيت، تٔٺذ ارتٰبٓي ؿٺشٵٳذاٱ سا دس ٣ٴبس ٟشاسد دس تٔشيٚ ربٯٔٸ

٣ٴذ ٣ٸ تٔٺذ ٵ ٣ٴتش٩  ٣شدٷ ٵ ٓٴٶاٱ ٯي پبػذاس اٯٴيت ارتٰبٓي ٵ دس ٳتيزٸ اٯٴيت ٯ٬ي ٬ٰٟذاد 

ارتٰبٓي ثب ؿٺشي ؿذٱ رٶاٯْ ٵ پيـشٛت ٛٴأٵسي، ٣بسآٯذي ػبثٞ خٶد سا اص دػت دادٷ اػت. 

اٳضٵا٧شايي  تٜبٵتي ٵ آٛشيٲ ثبؿذ، ٯٴزش ثٸ ثي ٟشاسداد ارتٰبٓي ٳيض ثيؾ اص آٳ٤ٸ اٳؼزب٭

ٹبي  ٹبي ٧شٵٷ اي رض ت٬ٜيٞ ايٲ دٵ ثشاي ٳ٨ٺجبٳي اص ٵيظ٧ي سٵ چبسٷ ؿٺشٵٳذاٱ ؿذٷ ٵ اص ايٲ

 (10ٯتٰبيض ٳيؼت.)

ٹبي ٯتٰبيض ٯبٳٴذ صٳبٱ(  ٹب )ح٠ٶٝ اٛشاد ٵ ٧شٵٷ ٧ٜتٴي اػت تٔشيٚ ٵ تشتيت ايٲ حٶصٷ

دٵ٫ت ـ ربٯٔٸ سا ؿٴبػي ػيبػي ٣الػي٢ ثٶد ٣ٸ  ربٯٔٸ  ثٸ ٓٺذٷ 1990ٹبي دٹٸ  پيؾ اص ػب٩

ٹبي  ( اٯب پغ اص ػب11٩ٳٰٶد.) اي ٯـخق ٵ ٗب٫جبً ثب ٯحٶسيت دٵ٫ت تجييٲ ٯي دس ٯحذٵدٷ

ٹب ٣ٶچ٢  ؿٴبػي ػيبػي ٣الػي٢ ٛشٵ سيخت؛ چشا ٣ٸ ٹٮ دٵ٫ت ثٴذي ربٯٔٸ ، اػتخٶاٱ1990

ؿذٱ  سػيذٳذ ٣ٸ تب٣ٴٶٱ آسصٵيؾ سا داؿتٴذ. ٣ٶچ٢ ؿذٳذ ٵ ٹٮ رٶاٯْ تب حذٵدي ثٸ چيضٹبيي 

( ٛشآيٴذٹبيي چٶٱ دٯ٤شاتيضاػيٶٱ، ح٠ٶٝ 12ٹب ثٸ ٯٜٺٶ٭ ٛشػٶدٱ حب٣ٰيت آٳٺب ٳجٶد.) تدٵ٫

 ؿذٱ ٵ ٯـشٵٓيت ٟبٳٶٳي، ٛوبيي ٛشاٹٮ ٣شد ٣ٸ ًي آٱ ٵصٱ ربٯٔٸ دس  ؿٺشٵٳذي، رٺبٳي

 

                                                                                                                                        
1 . Narmative Paradigme 
2 . Keuni Clements 
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ؿٴبػي  ٳبپزيش، ربٯٔٸ تشػيٮ ٵ اسصيبثي حش٣تٺبي دٵ٫ت اٛضايؾ يبٛت. دس پي ايٲ ٛشآيٴذ ارتٴبة

 ٟشاس ٧شٛتٸ اػت. ثذيٲ تشتيت:« ؿٴبػي اٯٴيت ربٯٔٸ»ا٫ـٔبّ  ػيبػي ٣الػي٢ تحت
 

 اختيار دٍلت   . تضؼيف حَس1ُ

پزيشد؛ ٟذستٰٴذ ؿذٱ ربٯٔٸ ٵ دس  تؤيٚ حٶصٷ اختيبس دٵ٫ت ثٸ ػٸ ًشيٞ كٶست ٯي

ٹبي ػبثٞ ثش ربٯٔٸ ٵ ثبالخشٷ ٟٶت يبٛتٲ  ٳتيزٸ ٯحذٵد ٧ـتٲ دٵ٫ت دس آٰب٩ ٯحذٵديت

بث٪ تلٰيٰبت ػيبػي ػٸ ٓبٯ٬ي ٹؼتٴذ ٣ٸ حذٵد ٟذست دٵ٫ت سا ٛشآيٴذٹبي ارتٰبٓي دس ٯ٠

اٳذ. ثذيٲ تشتيت ٣ٸ دس پي دػتشػي ربٯٔٸ ثٸ آ٧بٹي اص اثضاسٹبي رذيذ ٟذست ٵ  ٯحذٵد ػبختٸ

ٹب ثٸ ػيبٝ ػبثٞ ٟبدس ثٸ  ثخؾ، دٵ٫ت تشيٲ ٓٴلش ٯـشٵٓيت تجذي٪ سهبيت ارتٰبٓي ثٸ اك٬ي

دٵ٫ت ثٸ ًج٠ٸ يب ٟـشي خبف، ٯزبصات ؿٺشٵٳذاٱ ٵ  خٶد ثش ربٯٔٸ ٳيؼتٴذ. تٶرٸ   تحٰي٪ اسادٷ

خٶدداسي اص پزيشؽ سؤي ا٣خشيت ٯٶرت ػ٠ٶى آتجبس دٵ٫ت دس ػيبػت٨زاسي ٯ٬ي ٵ 

ؿٶد. ؿبٹذ آٳ٤ٸ، دس حب٩ حبهش دس ا٣خش ٣ـٶسٹبي دٳيب، ثٸ ٹشحب٩ اٳتخبثبت  ا٬٬ٰ٫ي ٯي ثيٲ

سد تٶرٸ ٵاْٟ ؿذٷ اػت. ؿٶد ٵ دس ا٬ٗت ايٲ اٳتخبثبت سٟبثت ثيؾ اص ٯـبس٣ت ٯٶ ثش٧ضاس ٯي

اٳذ.  ٧ٶٳٸ ؿبٹذ حؼبػيت اٳتخبثبت ٳجٶدٷ ٣ـٶسٹبي ٯٶػٶ٭ ثٸ رٺبٱ ػٶ٭ دس ٹيچ ٯ٠ٌٔي ايٲ

تٶاٱ اص ايٲ اػتذال٩ دٛبّ ٣شد ٣ٸ ٯزشيبٱ ٵ ٳبُشاٱ اٳتخبثبت، ثٸ خلٶف دس ٣ـٶسٹبي  ٯي

( ٬ٰٟذاد ٣ٴٴذٷ اٯٴيت ٯٴ٠ٌٸ خبٵسٯيبٳٸ، آٱ سا سٵيذادي اٯٴيتي )ثٸ ٯخبثٸ تؤيٚ يب ت٠ٶيت

 ٹبي ػيبػي اػت. سطيٮ  حب٣ي اص سؿذ ربٯٔٸ دس تٔييٲ آيٴذٷ  ٣ٴٴذ. ايٲ حؼبػيت ٯي
 

 اختيار جاهؼِ  گستزُ  . تَسؼ2ِ

اختيبس ربٯٔٸ اص ًشيٞ پيٶٳذ ٛشاٯ٬ي اٟـبس ارتٰبٓي، است٠بي ح٠ٶٝ ؿٺشٵٳذي )ح٠ٶٝ 

ت. ثشخالٙ چـ٨ٰيشي يبٛتٸ اػ  ٹبي ارتٰبٓي، تٶػٔٸ ػبصي ؿ٤بٙ رٺبٳي ثـش( ٵ اٯٴيتي

ثٸ تٶكيٚ تٔبٯ٪ ٳيشٵٹبي ارتٰبٓي ٵ ٟذست « ٯ٬ي«  ؿٴبػي ػيبػي ػٴتي ٣ٸ دس ٯحذٵدٷ ربٯٔٸ

اٳذ ٵ دٵ٫ت ٯ٬ي تٴٺب ٵ  ٛشاٯ٬ي يبٛتٸ  پشداخت، ا٣ٴٶٱ چٴيٲ ٯٶهٶٓبتي ٧ؼتشٷ ػيبػي ٯي

آيذ. ثشٟشاسي پيٶٳذٹبي ٯٴِٮ ٵ سٵ ثٸ ٧ؼتشؽ ثيٲ  تشيٲ ٯشرْ اٯٴيت ٯ٬ي ثٸ ؿٰبس ٳٰي ٯٺٮ

اختيبسات ربٯٔٸ سا ثٸ ٛشاتش   ٤شاٱ، احضاة ػيبػي، ؿٺشٵٳذاٱ ٵ رٶاٳبٱ ٣ـٶسٹب، ٧ؼتشٷسٵؿٴٜ

 اص ٯشصٹبي ٯ٬ي ثشدٷ اػت.
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 ّاي سٌتي قدرت . تحَل كاًَى3

اص ًشيٞ پيذايؾ ٟـشثٴذي ٳٶيٲ حشٵت ـ ٟذست، ٣بٹؾ آتجبس ٵرٶٷ ٟذيٰي حشٵت ٵ 

 ت ٯتحٶ٩ ؿذٷ اػت.ٹبي ػٴتي ٟذس ٹبي ٟذيٰي ٟذست، ٣بٳٶٱ تٰش٣ضصدايي اص ٣بٳٶٱ

ٟذست دس ٯٔٴب ٵ ٯٴٌٞ ٣الػي٢ آٱ ٓجبست ثٶد اص تٶاٳبيي ٛشد يب ٧شٵٷ ثشاي تح٠ٞ خٶاػت 

ٹبي ٯ٠بث٪. چٴيٲ تٔجيشي اص ٟذست، ثٸ ٓٴٶاٱ  خٶد ثٸ سٗٮ ٓذ٭ تٰبي٪ ٵ ٯ٠بٵٯت اٛشاد يب ٧شٵٷ

ؿٴبػي ػيبػي ٣الػي٢، ثٸ ؿذت ٯتحٶ٩ ؿذٷ اػت. ثذيٲ  ي٤ي اص ٯٶهٶٓبت ٯحٶسي ربٯٔٸ

اٳذ ٵ ثشخالٙ دٹٸ  وٰٶٱ ٣ٸ اٵالً حبٯالٱ ٟذست ٳؼجت ثٸ حتي ػٸ دٹٸ پيؾ ٓٶم ؿذٷٯ

ٹبي ِٓيٮ كٴٔتي، صٯيٴذاساٱ ٰٓذٷ ٵ ثبٳ٤ذاساٱ اختبپٶػي  تٶاٱ اص كبحجبٱ ؿش٣ت ٳٰي 1970

 تشيٲ ٓٶاٯ٪ تإحيش٧زاسي ثش اٯٴيت ـ ٳباٯٴي ػخٲ ٧ٜت. ثٸ ٓٴٶاٱ تٴٺب ٵ ٯٺٮ

، ٳٶّ ٟذست ٳيض د٧ش٧ٶٱ ؿذٷ اػت ٵ ٓالٵٷ ثش حبٳيبً ٓالٵٷ ثش تحٶ٩ حبٯالٱ ٟذست

ا٬٬ٰ٫ي ٯذاْٛ ك٬ح،  ٹبي ثيٲ تٶاٱ اص ٟذست كبحجبٱ سػبٳٸ، ػبصٯبٱ صٯيٴذاساٱ يب تزبس ٯتٴٜز ٯي

ٹب ٵ ؿٺشٵٳذاٱ( يبد ٣شد ٣ٸ سٯض ٳٜٶر ٵ ٧ؼتشؽ ٟذستـبٱ ٳٸ  ًجئت، ح٠ٶٝ ثـش )ٹٶيت

 ٧يشٳذ. ثشخٶسداسي اص ٣بال ث٤٬ٸ ثٸ ٵاػٌٸ اٹذاٛي اػت ٣ٸ پي ٯي

تٔبٯ٪   حب٫خبً دس پي تحٶ٩ ٯٴٌٞ ٟذست ٵ تٔٶين ٳؼجي حبٯالٱ آٱ، ؿبٹذ د٧ش٧ٶٳي ؿيٶٷ

ٹب ٠ٛي ثٸ خبػت٨بٷ  ٳيشٵٹبي ارتٰبٓي ـ دٵ٫ت ٹؼتيٮ. ثش ايٲ اػبع دي٨ش ثشخالٙ ٯبس٣ؼيؼت

ؿٴبػبٱ ٣الػي٢، ثٸ  ربٯٔٸ  ٧شايبٳٸ ٧شايبٳٸ ٵ ٣خشت ٹبي ٳخجٸ ًج٠بتي دٵ٫ت ٵ ٳيض ثشخالٙ ٳ٨شؽ

ؿٶد؛ ث٤٬ٸ دس ٣ٴبس ايٴٺب ٵ حتي ٯٺٰتش اص  ٹب، خبٳذاٱ ٵ اٯش ػيبػي تٶرٸ ٳٰي تٔبٯ٪ ٧شٵٷ  ٳحٶٷ

داسي ٵ ٯٺٰتش اص آٱ دٵ ثٸ ٯـي دٯ٤شاتي٢  پزيشي، ا٨٫ٶٹبي ٣بسآٯذ ٯ٤٬ٰت آٱ ثٸ ٟبث٬يت ائتالٙ

اٳذ تب اٯٴيت ٯ٬ي ٵاحذٹبي  ؿٶد. ايٲ ػٸ تحٶ٩ اػبػي ػجت ؿذٷ اٳت٠ب٩ ٟذست تٶرٸ ٯي

ٹب ٵ پغ  آٯيض ا٬ٟيت ت٘يشٹبي رذيذي چٶٱ ٯـشٵٓيت ػيبػي، ٹٰضيؼتي ٯؼب٫ٰتػيبػي ثٸ ٯ

 ٳِبٯي.  اص آٱ دٵ ثٸ تٶاٳٰٴذي اٟتلبد ٵاثؼتٸ ؿٶد ٵ ٳٸ ٯبٳٴذ ٧زؿتٸ ٠ٛي ثٸ تجبس ًج٠بتي يب ٹيٰٴٸ

پذيذ آٯذٷ ٣ٸ « ؿٴبػي ػيبػي ٳٶيٴي ربٯٔٸ»تإٯ٪ دس اثٔبد ت٘ييشات اخيش ٳـبٱ اص آٱ داسد ٣ٸ 

ؿٴبػي ػيبػي ٣الػي٢ اػت. ايٲ تحٶ٩ ثؼيبس ت٘ييشدٹٴذٷ ثٶدٷ ٵ  اص ربٯٔٸ ثؼيبس ٯتٜبٵت

ٹبي رذيذ ٟذست دس ايشاٱ، اٯٴيتي ٵ  ؿٶاٹذ آٱ ٳيض ٛشاٵاٱ اػت. ٯبٳٴذ ثشآٯذٱ ٣بٳٶٱ

٧شرؼتبٱ، اٵ٣شايٲ ٵ ثٸ ًٶس ٬٣ي ثٸ ٯـ٠ت   ػبص ؿذٱ اٳتخبثبت ٰٓٶٯي دس ٓشاٝ، ػشٳٶؿت
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ٹبي ٟذست خٶد. ٳ٤تٸ اػبػي ٵ ٯٺٰتش ايٲ اػت ٣ٸ  ٸاٛتبدٱ حب٣ٰبٱ ػٴتي دس حٜبُت اص پبي

ٟشاثت چـ٨ٰيشي يبٛتٸ اػت. صيشا « اٯٴيت پبيذاس»ؿٴبػي ػيبػي ٳٶيٲ ثب ٵرٶٷ ٵ ػٌٶح  ربٯٔٸ

ؿٴبػي ػيبػي ٳٶيٲ ٵ اٯٴيت پبيذاس ٹش دٵ ثش ٯٶهٶٓبت ٵ ٓٶاٯ٪ ٳؼجتبً ٯـتش٣ي اكشاس  ربٯٔٸ

ػبصي ٵ اثشاص ٹٶيت  ي ؿٺشٵٳذاٱ ثشاي ثب٫ٴذٷداسٳذ. ٹش دٵي آٳٺب ثش اٯٴيت ارتٰبٓي، تٶاٳٰٴذ

ٹبي آتي ٣ٸ ٹٰٸ  خٶد، ؿيٶٷ تٶصيْ حشٵت ٵ ٟذست ثٸ ربي تٶ٫يذ اٳجٶٷ آٱ ٵ حَٜ ح٠ٶٝ ٳؼ٪

 (٣13ٴٴذ.) تٶاٱ دس ري٪ ٯٜٺٶ٭ اٯٴيت اٳؼبٳي خالكٸ ٣شد، تإ٣يذ ٯي سا ٯي

ش اػت. ت ؿٴبػي اٯٴيت پبيذاس اص ٯٶهٶّ تح٬ي٪ آٱ ٳيض ٯٺٮ سٵؽ ٵ ػٌح تح٬ي٪ ربٯٔٸ

ؿٴبػي اٯٴيت  ؿٴبػي ػيبػي ٳٶيٲ ٵ ربٯٔٸ ؿٴبػي ػيبػي ٣الػي٢، ربٯٔٸ ثشخالٙ ربٯٔٸ

دس « ٳؾ ٣يت »پبيذاس ٹش دٵ ثٸ سٵؽ ٹشٯٴٶتي٢ ٵ دس ػٌحي ٛشاٯ٬ي تٰبي٪ داسٳذ. 

ٹش دٵ ٯٔت٠ذ ثٸ  1«ؿٴبػي اٯٴيت پبيذاس ربٯٔٸ»ٵ ٣ٶيٲ ٬٣ٰٴتغ دس « ؿٴبػي ػيبػي ربٯٔٸ»

يت ٵ ٧ؼتشٷ ٛشادٵ٫تي آٱ ٹؼتٴذ. ثٸ ٓجبست ػبدٷ، ٹذٙ اك٬ي دس اٯٴيت االرٹبٳي اٯٴ ػبخت ثيٲ

ٹبي  ث٤٬ٸ ٧شٵٷ ؿٴبختي آٱ ت٠ٶيت ٟيب٭ ٵ ٟٶا٭ دٵ٫ت ٯ٬ي ٳيؼت؛  ٯ٬ي پبيذاس ٵ تح٬ي٪ ربٯٔٸ

ث٤٬ٸ ٛشآيٴذي  دٵ٫ت اػت ٣ٸ ٧شٵٷ ٯشرْ آٳٺب ٳٸ دٵ٫ت ـ ثٸ ٵيظٷ ؿ٤٪ سئب٫يؼتي آٱ ـ   ػبصٳذٷ

٣بٵٳذ ٵ دػت٤بسي دٵ٫ت دس  ارتٰبٓي آٱ ٯي  ػيبػت سا دس صٯيٴٸ ٛشادٵ٫تي اػت. ايٲ ٧شٵٹٺب،

( ثٴبثشايٲ ػٌح تح٬ي٪ ٣14ٴٴذ.) ح٠ٶٝ ًجئي ؿٺشٵٳذاٱ سا ثٸ ٓٴٶاٱ ٳٶٓي ػ٬ٌٸ، ٳ٤ٶٹؾ ٯي

ٹبػت.   ٳٸ ٛشد اػت ٵ ٳٸ دٵ٫ت ث٤٬ٸ ٳِٰي ثشآٯذٷ اص تٔبٯ٪ ٧شٵٷ« ؿٴبػي اٯٴيت پبيذاس ربٯٔٸ»

ؿٴبػي اٯٴيت  ٵ دٗذٗٸ اٛشاد حَٜ حٞ حيبت، دس ربٯٔٸا٧ش دٗذٗٸ دٵ٫ت ٯ٬ي، حب٣ٰيت اػت 

ثٶدٷ ٵ ٯحتبد  2پبيذاس، ػخٲ اص ث٠ب ٵ ثب٫ٴذ٧ي ٹٶيت اػت. ٹٶيتي ٣ٸ ٳٸ ا٣تؼبثي ث٤٬ٸ اص٫ي

ي  ؿٴبػي اٯٴيت ٳٸ ثٸ ًشيٞ پٶصيتٶيؼتي )تزشثٸ ؿ٤ٶٛبيي اػت. ٹٶيت ٯٶسد تٶرٸ دس ربٯٔٸ

٧شايبٱ، ث٤٬ٸ ثٺتش اص ٹٰٸ ثٸ  ٧شايبٳٸ آسٯبٱ سٵؽ رٹٴي  ٧شايبٱ ٵ ٳٸ ثٸ ٵاػٌٸ ٯـبٹذتي( ٵاْٟ

ػج٤ي ٹشٯٴٶتي٢ ٟبث٪ ؿٴبػبيي اػت. دس ايٲ سٵؽ، ؿٴبخت )ٹشٯٴٶتي٤ي( ثٸ كٶست ٛيضي٤ب٩ 

دٹذ ٵ ٹذٙ تح٬ي٨٬ش يب ؿٴبػٴذٷ ٳٸ تٰزيذ يب اٳ٤بس ث٤٬ٸ ٠ٛي  ربي خٶد سا ثٸ ٹؼتي اكب٫تي ٯي

 ؿٴبػي اٯٴيت  تٰبيضٹبي ربٯٔٸ ٧ٜتٴي دس ثبة  ( آخشيٲ ٳ٤تٸ15ؿٴبخت اكب٫ت ٯٶهٶّ اػت.)

 
                                                                                                                                        
1 . Sustainable Security Sociology 
2 . Premordial 
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ؿٴبػي  ؿٴبػي ػيبػي ايٲ اػت ٣ٸ اك٪ اػبػي دس ربٯٔٸ پبيذاس اص ؿ٤٪ ٣الػي٢ ربٯٔٸ

ٰٓٶٯي اػت. اٯش ػيبػي ٯتوٰٲ تإحيش٧زاسي ٳيشٵٹبي   اٯٴيت پبيذاس ٳٸ اٯش ػيبػي ٣ٸ ٓشكٸ

  ػ٬ٌٸؿٴبػي ػيبػي ٣الػي٢ ثذٵٱ تلٶس  ارتٰبٓي دس آٰب٩ ػ٬ٌٸ دٵ٫ت اػت. ئٴي ربٯٔٸ

ؿٴبػي اٯٴيت  ربٯٔٸ»ػيبػي دٵ٫ت ثش ٳيشٵٹبي ارتٰبٓي ٳبٯ٤ٰٲ اػت. ايٲ دس حب٫ي اػت ٣ٸ 

اي اػت ٣ٸ دٵ٫ت ثٸ كٶست  اتٜبٟبً دسكذد سٹبػبصي ؿٺشٵٳذاٱ اص اؿ٤ب٩ ٯخت٬ٚ ػ٬ٌٸ« پبيذاس

 ٣شدٷ اػت. آ٧بٹبٳٸ يب ٳبخٶاػتٸ آٰب٩ ٯي

ٯٺٴذع ارتٰبّ، ثيـتش اص ثبصتبة  اٯش ػيبػي، هٰٲ پزيشؽ دٵ٫ت ثٸ ٓٴٶاٱ ٯٰٔبس اٟتلبد ٵ

٧ٶيذ. دس ايٲ حب٫ت ػٺٮ ًج٠بت يب اٟـبس اص اٯتيبص يب ٹضيٴٸ  ٯٴبػجبت حب٣ٮ ثش ًج٠بت ػخٲ ٯي

دٵ٫ت ٵ تٶاٳٰٴذ ؿذٱ آٳٺب ثشاي اثشاص خٶد.   ٳِش اػت ٳٸ سٹبيي ؿٺشٵٳذاٱ اص ػ٬ٌٸ ػيبػي ٯذ

ؿٴبػي  ّ ٹؼتيٮ دس ربٯٔٸؿٴبػي ػيبػي ؿبٹذ تز٬ي اٯش ػيبػي دس ارتٰب پغ ا٧ش دس ربٯٔٸ

٣ٴيٮ. دس ايٲ سؿتٸ،  ت٤ٶيٲ اٯٴيت پبيذاس ٯٌبثٞ خٶاػت ؿٺشٵٳذاٱ تٶرٸ ٯي  اٯٴيت ثٸ ؿيٶٷ

پشداصٳذ.  دٵ٫ت، ثٸ ٣ؼت اٯتيبص اص آٱ ٵ كيبٳت اص ٹٶيت خٶد ٯي  ؿٺشٵٳذاٱ هٰٲ اٳ٤بس ػ٬ٌٸ

ٹب( ثبؿذ ٳٸ  ٷاص ايٲ ٯٴِش، تذاٵ٭ حب٣ٰيت دٵ٫ت ثٸ ؿشًي پزيشٛتٸ اػت ٣ٸ هبٯٲ ٹٶيت )٧شٵ

 ًب٫ت ػ٬ٌٸ ثش آٳٺب.

ؿٴبػي اٯٴيت پبيذاس دس ٟب٫ت صيش ٟبث٪  ؿٴبػي ػيبػي ٣الػي٢ ٵ ربٯٔٸ تٰبيض ثيٲ ربٯٔٸ

 ٯالحِٸ اػت:

 ضٌاسي اهٌيت پايدار ضٌاسي سياسي كالسيك ٍ جاهؼِ جاهؼِ

 ضٌاسي اهٌيت پايدار جاهؼِ ضٌاسي سياسي كالسيك جاهؼِ كليدي  هؤلفِ

 رٍش تحليل
 سطح تحليل
 ضاهي ًظن

 فؼاليت  حيطِ
 ابشار كٌص

 قاػدُ باسي
 ًَع هطزٍػيت
 ّدف باسيگزاى

 ضْزًٍد هطلَب
 باسيگز اصلي

 پٶصيتٶيؼتي ـ ٹشٯٴٶتي٢
 ٛشدي، ٧شٵٹي، ٯ٬ي

 دٵ٫ت
 دٵ٫ت ـ ٯ٬ت  ٯحذٵدٷ

 ٛٔب٫يت ػيبػي
 صٵس ـ سهبيت

 ػٴتي، ٣بسيضٯبتي٢، ٟبٳٶٳي
 آٰب٩ ٟذست ػيبػي

 ؿٺشٵٳذ ثٺٴزبس
 ٹب شٵٷٹب ـ ٧ دٵ٫ت

 ٹشٯٴٶتي٢
 ي ٛشادٵ٫تيٹب ٧شٵٷ
 ٹب ٧شٵٷ

 ٛشاٯ٬ي
 ٛٔب٫يت ٯذٳي )ٛشٹٴ٨ي ٵ...(

 سهبيت
 دٯ٤شاتي٢

 كيبٳت اص ٹٶيت
 ؿٺشٵٳذ اكي٪

 ٹب ٧شٵٷ
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پزيشي داخ٬ي يب اػتح٤ب٭ ٵ  دٹٴذ ٣ٸ اٵالً آػيت ٯٜبٹيٮ ٯٴذسد دس رذٵ٩ ٛٶٝ ٳـبٱ ٯي

ؿٴبػي ػيبػي  ربٯٔٸ ؿٴبػي اٯٴيت ٯٌٰح ٳِشٳذ تب دس اٳؼزب٭ ارتٰبٓي ثيـتش دس ربٯٔٸ

ٯحٶس ٵ ثٸ تٔجيشي  ؿٴبػي اٯٴيت، ربٯٔٸ ٣الػي٢. حبٳيبً ا٬ٗت ٟٶآذ سٛتبسي ٯٴذسد دس ربٯٔٸ

ؿٴبػي اٯٴيت ثب ٯـشٵٓيت دٯ٤شاتي٢ تالص٭ داؿتٸ ٵ  دٯ٤شاتي٢ ٹؼتٴذ؛ ٧ٶيي ربٯٔٸ

ٹبي دي٨ش ٹٮ استجبى ٯٜٺٶٯي داسد. ثٴبثشايٲ دس  ؿٴبػي ػيبػي ٣الػي٢ ثب ٯـشٵٓيت ربٯٔٸ

ؿٴبػي اٯٴيت، پبػذاسي اص ٹٶيت دس ٯ٠بث٪ ػش٣ٶة، تح٠يش ٵ تحشيٚ ثٸ ٓٴٶاٱ  ربٯٔٸ

ؿٶد ٵ ح٠ٶٝ دٯ٤شاتي٢ ؿٺشٵٳذاٱ ٯٶسد تٶرٸ ٟشاس  تشيٲ ثٴيبٱ اٯٴيت ارتٰبٓي ٬ٰٟذاد ٯي اك٬ي

 ٧يشد. ٯي

 

 ضٌاختي اهٌيت هلي: ًگاّي بِ ايزاى ب. اركاى جاهؼِ
اٯٴيت ٯ٬ي ثٸ پٶيؾ دسٵٳي ٯٴبػجبت ٵ  ؿٴبختي ٹبي ربٯٔٸ ٹٰبٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ ٧زؿت، ٯؤ٫ٜٸ

تٔبٯالت ٧شٵٹي ٯٌٔٶٙ اػت. ثٴبثشايٲ آٱ ٵرٸ اص اٯٴيت ٯ٬ي ٣ٸ ٯتإحش اص تٺذيذات خبسري 

ؿٴبػي اٯٴيت ٯ٬ي ٳيؼت. ٹٰچٴيٲ آٱ سٹيبٛت اص ٯٌب٫ٔبت اٯٴيت ٯ٬ي  اػت، ٯٶسد ثحج ربٯٔٸ

ؿٴبػي اٯٴيت  ذ؛ دس ربٯٔٸداٳ ٧شا اػت ٵ دٵ٫ت سا تٴٺب تٺذيذ٣ٴٴذٷ ٵ تٺذيذؿٶٳذٷ ٯي ٣ٸ ٵاْٟ

 ٯ٬ي ٟبث٪ دٛبّ ٳيؼت. 

ٹب ٵ  ٧شايبٳٸ اػت ٣ٸ ٣ٴؾ ؿٴبػي اٯٴيت ٯ٬ي، ثشداؿت ربٯٔٸ ؿٴبختي ربٯٔٸ ٯحٰ٪ سٵؽ

ٯٴبػجبت ارتٰبٓي ٵ ثٸ ًٶس ٬٣ي ٹٶيت ٧شٵٹي سا ثيؾ اص ٠ٓ٪ حؼبث٨ش ٛشدي يب ٣ٴؾ 

ؿٴبختي  تح٬ي٪ ربٯٔٸداٳذ. ثٸ ٓجبست دي٨ش دس  اػتشاتظي٢ دٵ٫ت، ٳٰب٧ش سٛتبس ارتٰبٓي ٯي

دٹذ ٵ  ٹب ٯي اٯٴيت ٯ٬ي، تـخيق ٠ٓالٳي ؿٺشٵٳذ، ربي خٶد سا ثٸ تٰٺيذ ارتٰبٓي ٧شٵٷ

ٹبي ارتٰبٓي حبك٪  ٹب دس پبػذاسي اص ٟشاسداد ٵ ػٴت اٳؼزب٭ ٯ٬ي دس ٧شٵ ارٰبّ ٧شٵٷ

 ؿٶد. ٯي

 ٹبي ٯخت٬ٚ ٵ دػتشػي ٧شٵٷ 1دس ٯٶٟٔيت ٣ٴٶٳي ايشاٱ، ثٸ ٵاػٌٸ تشا٣ٮ ٛشآيٴذ ت٤ٜي٢

ربٯٔٸ ثٸ اٯ٤بٳبت ٳٰبدي، ػبختبسي، ػيبػي ٵ ارتٰبٓي، ٯؼبي٪ ارتٰبٓي اٹٰيت ثيـتشي 

ٯحٶسي، اٹٰيت ٯؼبي٪ ٵ ٓٶاٯ٪ ارتٰبٓي  اٳذ. ٓبٯ٪ دي٨شي ٣ٸ دس ٣ٴبس ٯٶد رٺبٳي ربٯٔٸ يبٛتٸ

                                                                                                                                        
1 . Differentiation process 
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ٹب ٵ  ٹب، تٔبٯ٪ سا است٠بء ثخـيذٷ اػت، ٣ٶؿؾ حب٣ٰيت ػيبػي دس اٯٴيتي ٵ ػٶطٷ ديذٱ سٟبثت

يبػي ٵ ارتٰبٓي اػت. ثٸ د٫ي٪ آٳ٤ٸ ح٤ٶٯت، اؿت٘ب٫ي ٯٰتبص ٵ پشٯضيت اػت ٵ ٹبي ػ تٜبٹٮ

ح٤ٶٯت ٣شدٱ ٯضيت ٯ٬ٌٞ داسد، دس چٴيٲ ؿشايٌي دي٨شاٱ يب ثبيذ خٶدي ثـٶٳذ ٵ يب اص 

اي ٣ٸ ٠ٛي ح٤ٶٯت ثٸ آٳٺب دػتشػي داسد، چـٮ ثپٶؿٴذ. تشثيت ؿٺشٵٳذاٱ  ٹبي ٧ؼتشدٷ ٛشكت

ؿٶد تب  يت ٳٺبدٹب ٵ ػبختبسٹبي دٵ٫تي ٯحؼٶة ٯيتشيٲ اٵ٫ٶ دسدػش ٯٺٮ ثٺٴزبس ٵ ثي

ؿٴبػي ٣شدٷ ٵ اص حذٵث خٌش ٯٰبٳٔت ثٸ ٰٓ٪ آٵسٳذ. دس ؿشايٌي ٣ٸ ح٤ٶٯت دسكذد  آػيت

خٶاٹي ثبؿذ؛ تٰبيضٹب، ثٸ ٯخبثٸ خي ت٠بث٪ ثيٲ سطيٮ حب٣ٮ ٵ ٧شٵٹٺبي ٯخب٫ٚ ٬ٰٟذاد  تٰب٭

دٹذ.  ثب حبك٪ رْٰ كٜش ٯي ؿٶد ٵ تٔبٯ٪ ٵ تٜبٹٮ ربي خٶد سا ثٸ سٟبثت ٵ حتي ٯؼبث٠ٸ ٯي

ثذيٲ خبًش اػت ٣ٸ دس ا٬ٗت ٣ـٶسٹبي رٺبٱ ػٶ٭ ٯؼبي٪ ارتٰبٓي دس ٓذاد ٯؼبي٪ اٯٴيتي ثٸ 

 ؿٶٳذ. آيٴذ ٵ خٌٶى تٜبٵت، ثٸ ٧ؼ٬ي خٶٳيٲ ٯجذ٩ ٯي ؿٰبس ٯي

ٹبيي ٣ٸ دس ٯ٠ٌْ ٯٶسد ثشسػي ٯب خبػت٨بٷ ارتٰبٓي داؿتٸ ٵ اٯٴيت ثٸ ٯٜٺٶ٭  ٯؤ٫ٜٸ

 دٹٴذ، ٓجبستٴذ اص: ا٫ـٔبّ ٟشاس ٯي تؿٴبختي آٱ سا تح ربٯٔٸ

 

 ّاي خاظ . اهٌيت َّيت1
ٯ٬ي، ٯزٹجي، ػبصٯبٳي ٵ كٴٜي دس   ٹبي خبف ٳظادي، رٴؼي، ديٴي، داسٳذ٧بٱ ٹٶيت

٧شايبٳٸ سا ٣ٴبس ٳٺبدٷ ٵ  ؿشايي اػتيالي دٵ٫ت ٵ ٯشرٔيت ٯش٣ض، ٯٴ٠جن ؿذٷ، ٳ٨شؽ اص٫ي

ذ. ٓالٟٸ ثٸ ي٤ذػتي ثب تز٬ي ثحشاٱ ٣ٶؿٴذ ثب اٳ٤بس خٶد ٵ ٹوٮ دس دي٨شي، ي٤ذػت ؿٶٳ ٯي

ػٶ ٵ اًالّ اص  ٹب اص ي٢ ٹبي ٯٜشى آٱ دس تشٯيٮ ؿ٤بٙ ٳبتٶاٳي  دس ٯشرٔيت ٯش٣ض ٵ ٯالحِٸ

ٹبي  ٣ٴذ، ٹٶيت ٯحٶس ٣ٸ ٯبٳٴذ ٳيشٵيي ٯ٘ٴبًيؼي ٰٓ٪ ٯي پيذايؾ ٵ ٧ؼتشؽ ٛشآيٴذٹبي خبف

اي ٵأٟي يب خيب٫ي  تٸ٧ـتٲ پـيٰبٱ ػبختٸ ٵ ثٸ احيبي ٧زؿ ؿذٱ ٵ اثضاسي خبف سا اص ٯـبثٸ

 داسد. ٵاٯي

رؼتزٶي ٹٶيت ٵأٟي يب ٗيشٵأٟي ساٹي اػت ثشاي سٹبيي اص ٯٴبػجبتي ٣ٸ ثشاي 

دٵ٫ت دس   ٣ٴٴذ ٣ٸ ٟذست ٣بػتٸ ؿذٷ آصاس اػت. ايٴبٱ ٧ٰبٱ ٯي اٳ٨يض ٵ د٩ ٹبي خبف ؿش٭ ٹٶيت

ٳبٱ ٳؼجت ثٸ ٯشداٱ ٵ يبثذ. ثذثيٴي ص ػبثٞ ٹٰچٴبٱ تذاٵ٭ ٯي  ٧يشد ٵ ػ٬ٌٸ اختيبس ا٣خشيت ٟشاس ٯي

ٹبي  ٧يشي ٹب، رٺت خٶاٹبٳٸ ا٬ٟيت تـجٸ آٳٺب ثٸ ٣بسٹبي ٯشداٳٸ ٵ ثشخٶسدٹبي سادي٤ب٩ ٵ سٹبيي
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٣ٴذ. دس چٴيٲ ؿشايٌي، اٳؼزب٭ ارتٰبٓي ٣ٸ اص  پبيٸ ٯي ٤ٛشي ٵ حتي اٟتلبدي سا ٹٶيت

٭ ؿٶد. ٧ؼيخت٨ي اٳؼزب پزيش ٯي ٹبي رذي ٵ ٯذسٱ اٯٴيت ٯ٬ي اػت ٯخذٵؽ ٵ آػيت پبيٸ

ػبص سؿذ ٓٶاًٚ دسٵٱ ٧شٵٹي يب دسٵٱ كٴٜي ثٸ ربي ادسا١ ٓاليٞ ثيٲ  ارتٰبٓي، صٯيٴٸ

پيؾ ٣ٸ دٵ٫ت ثبصي٨ش   ٹب دس دٵ يب ػٸ دٹٸ ؿٶد. ايٲ ٟجي٪ ثشداؿت  ٧شٵٹي ٵ ػيؼتٰي ٯي

سٟيت اٯٴيت ثٶد ٵ اٯٴيت ٯ٬ي ٳٸ دس ٯـشٵٓيت ػيبػي يب اٳؼزب٭ ارتٰبٓي ث٤٬ٸ دس اٟتذاس  ثي

 ؿذ، چٴذاٱ ٯٔٴبداس ٳجٶد. كٸ ٯيٳِبٯي ـ ػيبػي خال

پبيٸ ٳـبٱ اص آٱ داسد ٣ٸ پٶيؾ ٳبٟق دٵ٫ت ـ ٯ٬ت  ٹبي ٯتٔذد ٹٶيت دس٧يشي ٵ تٴؾ

صاػت. ا٧ش چٺ٪ ػب٩ پيؾ ٯبدساٱ ٛشصٳذاٱ خٶد سا ػشثبص  ػبص ٵ دؿٶاسي ٯذسٱ، ٹٰچٴبٱ ٯؼإ٫ٸ

چٴذيٲ ٣ي٬ٶٯتش دس ٣شدٳذ ٵ حتي  ٹب سا ثب اؿ٢ ٵ ٳٜشيٲ ثذسٟٸ ٯي دادٳذ ٵ ػشثبص ٧شٛتٸ ؿذٷ ٳٰي

ٹب ثش ػش ؿيٶٷ ت٠ؼيٰبت ٣ـٶسي، اٳت٠ب٩ آة  دٵيذٳذ، اٯشٵص ٳيض دس٧يشي ٹب ٯي پي ٯبؿيٲ

ٹبي خبف دس  اٳذاصي داٳـ٨بٷ ٵ سؿتٸ اي دي٨ش اص ٣ـٶس، ساٷ اي اص ي٢ ٧ٶؿٸ ثٸ ٧ٶؿٸ سٵدخبٳٸ

اص  اي خبف، ٹب ٵ ٯٶا٠ٛت ثب تإػيغ خي تٶ٫يذ ي٢ ٯحلٶ٩ دس ٯٴ٠ٌٸ ثشخي ؿٺشٹب ٵ داٳـ٨بٷ

ٹب ٵ  ػبص ؿذٷ ٣ٸ ؿ٤بٙ ٹٰبٱ پٶيؾ ٳبٟق ح٤بيت داسد. ايٲ ٯٴٶا٩، اص آٱ سٵ آػيت

تٶاٳٴذ ٯٶهٶّ  ٹب ثٸ ػٺٶ٫ت ػبثٞ ٳٰي اٳذ. اص ػٶي دي٨ش دٵ٫ت اٯٴيتي يبٛتٸ  ٹب ٹٮ كج٘ٸ ٧ؼؼت

سا ثبي٤ٶت ٣ٴٴذ. ايٲ ثشداؿت، ثٸ تح٬ي٪ ػيبػت٨زاساٳٸ ٯشثٶى اػت. كٶس اٳذيـ٨ي ٵ استجبى 

 (17ٹؼتي ٯجحخي دي٨ش اػت ٣ٸ دس چبسچٶة ايٲ ٯ٠ب٫ٸ ٳيؼت.) ٹٶيت خبف ثب

ؿذٱ، سٵٳٞ چـ٨ٰيشي يبٛتٸ  تض رٺبٳي ٹبي ٯح٬ي ثٸ ٓٴٶاٱ آٳتي اٯشٵصٷ ٓالٟٸ ثٸ ٵيظ٧ي

اٳذ ٣ٸ ثٸ اثشاص خٶد  ؿذٱ، ٯزب٩ آٱ يبٛتٸ ٹب ثب اػتٜبدٷ اص اٯ٤بٳبت ٟٺشي رٺبٳي اػت. ا٬ٟيت

دٵ٫ت ٯش٣ضي ٳيض ٟشاس ٧شٛتٸ ٣ٸ ثب اٯ٤بٳبت ثيـتش  ثپشداصٳذ، ٹشچٴذ ٹٰيٲ اٯ٤بٳبت دس اختيبس

ٯٺٮ، اٳحلبس صٵس   ػٔي دس پبػذاسي اص اٳؼزب٭ ارتٰبٓي ٵ ت٠ٶيت اٯٴيت ٯ٬ي داسد. اٯب ٳ٤تٸ

ؿٴبػي اٯٴيت آتجبسي  اػت ٣ٸ دي٨ش ٓيٴيت ٳذاسد. دس چٴيٲ ٛوبيي، اٯٴيت ارتٰبٓي ٵ ربٯٔٸ

ٹبي  ثؼتٸ ٓٶاٯ٪ ٯخت٬ٚ ثٸ ٵيظٷ اٳؼزب٭ ٹٶيتٯوبٓٚ يبٛتٸ ٵ اٯٴيت ٯ٬ي ثٸ ثشآيٴذ ٵ ٯت٘يش ٵا

 ٯتٰبيض دس ٟب٫ت ي٢ ٯ٬ت تجذي٪ ؿذٷ اػت.
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ٯٰٔبي »ٹبي خبف ٵ دٵ٫ت ثشاي ٯٔشٛي ٵ ثؼي ٳٰبدٹبي خٶد ثٸ  تالؽ داسٳذ٧بٱ ٹٶيت

ثذيٲ د٫ي٪ ٣ٸ ٣ٶؿؾ ي٢ ٧شٵٷ ثشاي حَٜ اٯٴيت خٶد، ٳبخٶاػتٸ  1ؿٶد. ٯٰٔب ثذ٩ ٯي «اٯٴيتي

ؿٶد. ثٸ ٓٴٶاٱ ٳٰٶٳٸ ا٧ش ا٬ٟيتي ث٤ٶؿذ ٳؼجت ثٸ احيبي ٳٰبدٹبي  پزيشي آٱ ٯٴزش ٯي ثٸ آػيت

ديٴي خٶد اٟذا٭ ٣ٴذ، ايٲ اٯش ٯ٤ٰٲ اػت ٯٶرجبت احؼبع تٺذيذ ٵأٟي يب خيب٫ي ا٣خشيت سا 

ٛشاٹٮ ػبختٸ ٵ دس ٳتيزٸ ثٸ تح٬ي٪ ثيـتش اٯٴيت آٱ ا٬ٟيت ديٴي ٯٴزش ؿٶد. ا٧ش حش٣ت يب 

( ايٲ اٯش دس خلٶف ا٣خشيت 18ؿٶد.) ٯٰٔب٧ٶٳٸ ٯياٟذاٯي ثٸ هذ خٶد تجذي٪ ؿٶد آٱ حش٣ت 

ؿذٱ اٯٶس، ٣ٶؿؾ ا٣خشيت ثشاي ت٤شيٮ ٯيشاث،  ٹٮ كبدٝ اػت، ئٴي دس پشتٶ رٺبٳي

 صٳذ. ٳبخٶاػتٸ ٯٶرجبت سٳزؾ ا٬ٟيت سا ٛشاٹٮ ػبختٸ ٵ ثٸ تشٵيذ ػٶءُٲ دس ربٯٔٸ داٯٲ ٯي

ف ٳٸ ثٸ ًٶس ٯٶاسد دي٨شي ٹٮ ٵرٶد داسد ٣ٸ ًي آٳٺب، اٯٴيت داسٳذ٧بٱ ٹٶيت خب

ؿٶد. آتشام ػب٣ٴبٱ تجت  اٟتوبٹبي صٳذ٧ي ٯذسٱ پذيذاس ٯي  سيضي ؿذٷ ث٤٬ٸ ثٸ ٵاػٌٸ ثشٳبٯٸ

ٹب ثشاي ٯ٠بث٬ٸ ثب اػتيالي ٯٺبرشاٱ  ٹب ثٸ ايٲ ٯٴ٠ٌٸ ٵ تالؽ اػتٶٳيبيي چيٴي  ثٸ ٯٺبرشت ٧ؼتشدٷ

ص تٴؾ ؿبٱ اػت. ٵرٸ دي٨شي ا سٵع ثش ػشصٯيٲ ٵ ٛشٹٴ٦ خٶد، ٳبؿي اص ٓٶاٟت ٯش٥ ٹٶيت

ؿٶد ٣ٸ ثٸ كٶست پيـيٴي ٵ ثذٵٱ  ٹب ٵ احؼبػبتي ٯشثٶى ٯي ٹب، ثٸ تجٔين ٵ تٔبسم ٹٶيت

ايٴ٤ٸ ا٣خشيت ـ ا٬ٟيت ثخٶاٹٴذ دس ربٯٔٸ سٵاد يبٛتٸ اػت. آٰب٩ ٵ تذاٵ٭ اؿ٤ب٩ پيچيذٷ ٵ 

ٹب ٵ  ٹبي ٯخت٬ٚ ٳٰبديٲ، ٧ٜتٰبٳي، ثٶسٵ٣شاتي٢ ٵ حتي رٹٴيت ًٶالٳي ٟذست دس ٓشكٸ

  آٯيضي سا ثٸ ٹٰشاٷ داؿتٸ اػت. ٓلش اًالٓبت ٳيض ثٸ سٗٮ ٹٰٸ ٯوبٯيٲ تجٔينتٶ٫يذات ٹٴشي، 

ٹبيؾ، ثٸ ٣ـٚ ٵ تٜؼيش ايٲ ٟجي٪ ثبٵسٹبي تبسيخي ٵ اُٺبسات صثبٳي ٹٰت ٧ٰبؿتٸ  ٯحذٵديت

 دٹذ. ٹبيي رذي ٟشاس ٯي ٵ اٳؼزب٭ ٯ٬ي سا دس ٯٔشم پشػؾ

ارٹبٱ ربي ٧شٛتٸ، تذثيش  ٹب ٣ٸ ثخؾ آِٮ آٱ دس ٹب ٵ آؿٜت٨ي ا٧ش ثشاي ايٲ ٟجي٪ ؿ٤بٙ

ؿذ آٱ سا دس ٓذاد ٯؼبي٪ ٯجتالثٸ اٯٴيت ٯ٬ي ٫حبٍ ٳٰٶد. اٯب ا٣ٴٶٱ ٣ٸ  ٟبٳٶٳي ٵرٶد داؿت؛ ٳٰي

  ٹب، دػتٶسا٫ٰٔ٪ ػ٬ٌٸ ٳبٯٸ ٹب آييٲ اٳذ ٵ ثٸ تٔجيش ا٬ٟيت ٹب، ٟبٳٶٱ سا ٯشداٱ ٳٶؿتٸ ثٸ تٔجيش ٰٛيٴيؼت

ٛت ٵ آٳٺب سا دس سديٚ ٯؼبي٪ ٓبدي تٶاٱ ايٲ ٯؼبي٪ سا رذي ٳ٨ش ا٣خشيت ٹؼتٴذ، چ٨ٶٳٸ ٯي

 ٬ٰٟذاد ٣شد؟ 

                                                                                                                                        
1 . Dilema 
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ٹبي اػبػي ٵ ٟبث٪ ػٴزؾ  تٶاٱ اٯٴيتي ٬ٰٟذاد ٣شد. ؿبخق ٹٶيتي سا ٳٰي  ا٫جتٸ ٹش ٯٌب٫جٸ

ٹبي خبف ٵرٶد داسد، ٓجبستٴذ اص: رٰٔيت، ػشصٯيٲ،  ٣ٸ ثشاي تخٰيٲ ٯٌب٫جبت كبحجبٱ ٹٶيت

اػتشاتظي٢، ٯٴبثْ ًجئي ٵ پيٶػت٨ي دػتشػي ثٸ اًالٓبت، ٛوبي ٯبٳٶس، ػبصٯبٱ، ٛٴأٵسي، ٣ذ 

( ثب ايٲ تشتيت ا٧ش ا٬ٟيتي اص رٰٔيت چـ٨ٰيش، ػشصٯيٴي پٺٴبٵس، اًالٓبت 19ٛشاٯشصي.)

  ساٹجشدي، ٯٴبثْ حيبتي، ػبصٯبٳذٹي ٟٶي، ٛوبي ٯٴبػت ٵ پيٶػت٨ي ٛشاٯ٬ي ثشخٶسداس ثبؿذ؛

٬يتي ٣ٸ ٠ٛي ٯٌب٫جبتؾ دس خلٶف اٯٴيت ارتٰبٓي اص رذيت ثيـتشي ثشخٶسداس اػت تب اٟ

ٹب سا داساػت. ثٸ ٓٴٶاٱ ٯخب٩ ٯٌب٫جبت ا٬ٟيت ٣شد دس تش٣يٸ، ٳ٠ؾ ٯٺٰي  ثخـي اص ايٲ ؿبخق

ٯي٬يٶٱ ٳٜشي )ٯؼبٵي ثب  13 – ٣14ٴذ. رٰٔيت  دس ٯحبػجبت دٵ٫تٰشداٱ ايٲ ٣ـٶس ايٜب ٯي

ٹضاس ٣ي٬ٶٯتش ٯشثْ،  90ٛبسع(، پشا٣ٴذ٧ي دس حذٵد  رٴٶثي خ٬يذ  رٰٔيت پٴذ ٣ـٶس حٶصٷ

ا٬٬ٰ٫ي )ح٠ٶٝ  ٹبي ثضس٥ اسٵپبيي، ثشخٶسداسي اص پـتيجبٳي ٛشآيٴذ ٯؼ٬ي ثيٲ ٨ي ثب ٟذستپيٶػت

ثـش، آصادي ثيبٱ، ٯٴْ ؿ٤ٴزٸ ٵ ت٠ٔيت ٯخب٫ٜبٱ(، ربي٨بٷ اػتشاتظي٢، ػبصٯبٳذٹي ٳؼجتبً ٟٶي ٵ 

( چٴيٲ 20اٳذ تب ٳتٶاٱ ٯٌب٫جبت آٳٺب سا ٓبدي ٬ٰٟذاد ٳٰٶد.) ٓٶاٯ٬ي اص ايٲ دػت ػجت ؿذٷ

٧ش  ٹبي تٔييٲ س ٯٶسد ا٬ٟيت اسٯٴي ٵ حتي ٬٣يٰي كبدٝ ٳيؼت چشا ٣ٸ ٵصٱ ؿبخقٵهٔيتي د

ٹب چٴذاٱ صيبد ٳيؼت ٵ ٹٴزبسٹبي ٯؼ٬ي ٵ دٵ٫ت ٯش٣ضي ثٸ ساحتي  ٯٌب٫جبت ايٲ ا٬ٟيت

 تٶاٳٴذ ت٠بث٪ آٳٺب سا ٣ٴتش٩ ٳٰبيٴذ. ٯي

 

 . اهٌيت اًساًي2
آٳٺب(   خبػت٨بٷ ٯتٰبيض ٣ٴٴذٷاٯٴيت اٳؼبٳي ٓجبستؼت اص تٶاٳٰٴذي ؿٺشٵٳذاٱ )ثذٵٱ تٶرٸ ثٸ 

 ٹب ٵ ػٶاٳح ًجئي. ثشاي تإٯيٲ ػالٯت خٶد دس ٯ٠بث٪ ٯخبًشات ٳبؿي اص آٰب٩ حب٣ٰيت دٵ٫ت

تإٯيٲ اٯٴيت ربٯْ ؿٺشٵٳذاٱ دس ٯ٠بث٪ تٺذيذات دٵ ٵرٸ داسد؛ ٵرٺي اص آٱ ثٸ تٺذيذات 

ب٫ي آٳٺب سا ؿٶد ٣ٸ ػالٯت، ؿخليت، ٯٶ٠ٛيت ٵ تٔ ٓيٴي ٯبٳٴذ ٧شػٴ٨ي ٵ آتيبد ٯشثٶى ٯي

اي اػت ٣ٸ ثٸ كٶست تبسيخي،  تش تٺذيذ اٯٴيت اٳؼبٳي، ػ٬ٌٸ ٹذٙ ٧شٛتٸ اػت؛ اٯب ٵرٸ ٯٺٮ

ؿٶد. سْٛ اٳٶاّ ٵ اؿ٤ب٩  ػشصٯيٴي ٵ ٧ٜتٰبٳي ٯبٳْ اص ثب٫ٴذ٧ي ٵ خٶداثشاصي ؿٺشٵٳذاٱ ٯي

 ايٲ تٺذيذٹبػت. تٔبسيٚ ٯتٔبسٙ اص تٺذيذ  اي اص ر٬ٰٸ ٹبي ٧ٜتبسي، ػٰج٬ي٢ ٵ ٳـبٳٸ تجٔين

 (٣21ٸ ٓجبستٴذ اص:)  ٬ٓيٸ اٯٴيت اٳؼبٳي ثذٵٱ تٶرٸ ثٸ ٵرٸ اخيش دس ؿؾ ٯٶسد خالكٸ ؿذٷ
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ا٬٬ٰ٫ي، اػتٜبدٷ  سٵيٸ ٵ اٛؼبس٧ؼيختٸ رٰٔيت، آ٫ٶد٧ي ٯحيي صيؼت، تشٵسيؼٮ ثيٲ سؿذ ثي

ٹبي  ٹبي اٟتلبدي ـ ٛشٹٴ٨ي، تٴ٨ٴبٹب ٵ ثحشاٱ تجٔين دس تٶصيْ ٛشكت ٧ؼتشدٷ اص ٯٶاد ٯخذس، 

 رشت.ٳبؿي اص ٯٺب

پزيشي ٵ ٳباٯٴي خبكي سٳذ  سػذ ػب٣ٴبٱ ٣ـٶسٹبي ٯخت٬ٚ ٹش ٣ذا٭ اص آػيت ثٸ ٳِش ٯي

٣ـٶسٹب ٳجبؿذ   ارتٰبٓي ٹٰٸ  رٰٔيت ٯؼإ٫ٸ  سٵيٸ ٵ اٛؼبس٧ؼيختٸ ثشٳذ. ٯ٤ٰٲ اػت سؿذ ثي ٯي

ثشاثش ؿٶد. ثٸ ًٶس   ٹب ٯٌٔٶٙ ثٸ تجٔين دس ثشخٶسداسي اص ٛشكت ٵ ثٸ ربي آٱ ثيـتش تٶرٸ

ثشاي ٯٌب٫ٔٸ ٯٶسدي ايٲ  ٹبي صيش ـ  زؾ ربٯْ اٯٴيت ٯ٬ّي تإ٣يذ سٵي ؿبخق٬٣ي ثشاي ػٴ

 ٯ٠ب٫ٸ ـ ساٹ٨ـب اػت:

 

 اٍل. ابؼاد اقتصادي اهٌيت اًساًي

 ٹبي ٬٣يذي ٟبث٪ ًشح ٓجبستٴذ اص: ري٪ ثٔذ اٟتلبدي اٯٴيت اٳؼبٳي ؿبخق
 ٠شچٺبس. ػشاٳٸ ٯلشٙ ٵ تٔذاد اٛشاد صيش خي ٛ   ي٢. اؿت٘ب٩ يب ثي٤بسي ث٬ٴذٯذت 

 پٴذ. ٳٶّ ٵ ٯيضاٱ يبساٳٸ دٵ٫تي ٟبث٪ تٶرٸ  دٵ. اؿت٘ب٩ ٯٶ٫ذ ئٴي دسيبٛت اسصؽ اٛضٵدٷ

 ؿؾ. اٯ٤بٱ خٶداؿت٘ب٫ي ٵ ٯبٹيت اؿت٘ب٩  ػٸ. دسآٯذ ػشاٳٸ ٵ ٯيضاٱ تٶس٭ ػب٫يبٳٸ
 

 ي اهٌيت اًساًي ا دٍم. بؼد بْداضتي ٍ تغذيِ

ٵ اسصاٱ، ٹضيٴٸ ثٺذاؿتي  دػتشػي اٛشاد ربٯٔٸ ثٸ خذٯبت ثٺذاؿتي ثٺٴ٨ب٭، آػبٱ، ٯٌٰئٲ

پزيشي آٳٺب، دالي٪ ٯش٥ ٵ ٯيش دس ٣ـٶس،  پزيش ٵ ٯيضاٱ آػيت ٹبي آػيت ؿٺشٵٳذاٱ، تٔذاد ٧شٵٷ

٣ي٬ٶ ٵصٱ  5/2ٹب )ٯبٳٴذ آة(، تٔذاد ٳٶصاداٱ ٣ٸ ثٸ ٹٴ٨ب٭ تٶ٫ذ ثيؾ اص  ٣يٜيت ت٘زيٸ ٵ ٳٶؿيذٳي

ٹب ٵ  ؿبخق  اد ربٯٔٸ، اص ر٬ٰٸاٳذ، ٯيضاٱ ٯش٥ ٵ ٯيش، تٔذاد ٵ ٳٶّ ٵا٣ؼٲ تضسي٠ي ثٸ اٛش داؿتٸ

اي اٯٴيت اٳؼبٳي ٯٶسد تٶرٸ ٟشاس  ٯؼبي٪ ٬٣يذي ٹؼتٴذ ٣ٸ دس ػٴزؾ ثٔذ ثٺذاؿتي ٵ ت٘زيٸ

٧يشٳذ. اص ر٬ٰٸ ٯؼبي٪ ٬٣يذي ثشاي ؿٜبٙ ٣شدٱ ثشخٶسداسي ٓبدالٳٸ ؿٺشٵٳذاٱ اص اٯٴيت  ٯي

اي ػالٯت  ٯ٠بيؼٸ  ثٺذاؿتي ٵ ت٘زيٸ ايٲ اػت ٣ٸ تٶصيْ ر٘شاٛيبيي خذٯبت ثٺذاؿتي، ٯٌب٫ٔٸ

ٹبي رٶاٱ ثٸ ٯـبٵس اٯٶس  ٹبي ٯؼشي، ٯيضاٱ دػتشػي صٵد ٯشداٱ ٵ صٳبٱ، ؿيٶّ ثيٰبسي

ٹب ٵ  ٣ٴٴذٷ ثٸ ثيٰبسػتبٱ ٹب، تٔذاد ثيٰبساٱ ٯشارٔٸ خبٳٶادٷ، ٯيضاٱ ٹضيٴٸ ثٺذاؿتي خبٳٶادٷ

٫تي ٵ ٹبي ثٺذاؿتي سا ٯٌب٫ٔٸ ٵ ثذيٲ ٯٴٶا٩ ٯيضاٱ آتٰبد ٵ اٯيذ ٯشد٭ ثٸ خذٯبت دٵ ٬٣يٴي٢
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تشيٲ احتيبربت  تؼٺيالت ثٺذاؿتي سا تح٬ي٪ ٣ٴيٮ. ايٲ ٟؼٮ ٳيبصٹب دس ٓذاد اٵ٫يٲ ٵ هشٵسي

رٶيي ٯٜٺٶٯي  ٹبي ػيبػي ٵ تٔب٫ي ؿٶد ٣ٸ دس ٗيبة آٳٺب ٣ٴؾ ٯشد٭ ربٯٔٸ ٯحؼٶة ٯي

 (22ٳذاسٳذ.)
 

 سَم. بؼد سياسي اهٌيت اًساًي

ٹب ثٶد: آيب ٯشد٭  يٲ پشػؾثشاي ػٴزؾ ٵرٸ ػيبػي اٯٴيت اٳؼبٳي ثبيذ دس پي پبػخ ثٸ ا

خذٯبت   داٳٴذ ٵ تب چٸ حذ؟ آيب دٵ٫ت دس تؼٺي٪ ٵ اسائٸ دٵ٫ت سا ٳ٨ٺجبٱ ح٠ٶٝ اػبػي ٯي

خٶد   ارتٰبٓي ثٸ ؿٺشٵٳذاٱ ٳ٠ؾ چـ٨ٰيشي داسد؟ آيب ٯشد٭ ٣ـٶس اص تإٯيٲ ح٠ٶٝ اػبػي

خٶيؾ   تٶػي دٵ٫ت سهبيت خبًش داسٳذ؟ ٯيضاٱ ٵٟٶٙ ٯشد٭ ٳؼجت ثٸ ح٠ٶٝ ؿٺشٵٳذي

س اػت؟ ٟبث٬يت ارشاي ٛشآيٴذٹبي دٯ٤شاتي٢ دس ٣ـٶس چ٠ذس اػت؟ ثبصي٨شاٱ ٵ ٓٶاٯ٪ چ٠ذ

ؿش٣ت ٯشد٭ دس اٳتخبثبت چ٠ذس ٵ   ي ػيبػت چٸ ٣ؼبٳي ٹؼتٴذ؟ ٯيضاٱ ٵ ؿيٶٷ اك٬ي ٓشكٸ

چ٨ٶٳٸ اػت؟ آيب اؿ٤ب٩ ٯخت٬ٚ تجٔين ٵ ػش٣ٶة ػيبػي دس ربٯٔٸ ٵرٶد داسد؟ ٯح٠٠بٱ 

ٓٶاٯ٬ي چٶٱ تٔذاد ت٠ٔيت ٵ تجٔيذ ػيبػي، ٯيضاٱ  ثشاي ػٴزؾ ٯيضاٱ اٯٴيت ػيبػي سٵي

ٹبي خيبثبٳي، ٯيضاٱ سرٶّ ثٸ داد٧بٷ كب٫حٸ ثشاي ح٪  ٯ٠تٶ٫يٲ ػيبػي، تٔذاد ٵ ؿذت دس٧يشي

٣ٴٴذ ٣ٸ  ٵ ٛل٪ دٓبٵي، آصادي ٧شدؽ ػشٯبيٸ ٵ ٯٺبرشت ٳيشٵٹبي ٤ٛشي ٵ ٳخج٨بٱ تإ٣يذ ٯي

. ا٫جتٸ ٳجبيذ ٛشاٯٶؽ ٣شد ٣ٸ تح٬ي٪ تٶاٳٴذ ٳٰب٧ش اٯٴيت ؿٺشٵٳذاٱ دس حٶصٷ ػيبػي ثبؿٴذ ٯي

تٶاٱ ٯيضاٱ ٛؼبد  ٹبيي ٯٶارٸ اػت. ثٸ ٓٴٶاٱ ٳٰٶٳٸ ٳٰي ٣ّٰي ٵ ي٤بي٢ ايٲ ٳٰب٧شٹب ثب دؿٶاسي

اي اص ٳ٠بى هٔٚ ٵ ٟٶت سطيٮ، اٹتٰب٭ ح٤ٶٯت  ٹبي حشٛٸ اسصيبثي تح٬ي٨٬شاٱ ٵ ٯز٬ٸ  ػيبػي،

ذاٱ دس اٳتخبثبت آصاد سا ٯٶسد ٹب ٵ ٯيضاٱ ٯـبس٣ت ؿٺشٵٳ ٳؼجت ثٸ سٓبيت ح٠ٶٝ ػيبػي ا٬ٟيت

تٌجي٠ي ٟشاس داد. ٛشاٯٶؽ ٳ٤ٴيٮ ا٬ٗت ثشآٵسدٹب ثيـتش تخٰيٴي ٹؼتٴذ تب تزشثي ٵ   ٯٌب٫ٔٸ

 (23سيبهي.)
 

 چْارم. بؼد فزدي ٍ جوؼي اهٌيت اًساًي

ؿٴبػي اٯٴيت ٯ٬ي ايٲ اػت ٣ٸ ثشداؿت ٛشدي ـ  تشيٲ ٵرٶٷ تح٬ي٪ ربٯٔٸ ي٤ي اص ٯٺٮ

يبٛتٸ، تٔذاد ٵ  ٹبيي چٶٱ تٔذاد ٵ ٯيضاٱ رٴبيبت ػبصٯبٱ بخق٧شٵٹي ؿٺشٵٳذاٱ دس ثبة ؿ

ٹب  ٳـذٷ ٵ پٴٺبٱ، ٯيضاٱ آتٰبد ٯشد٭ ثٸ پ٬يغ، ٯيضاٱ آتٰبد ٯشد٭ ٵ ٧شٵٷ ٣يٜيت رٴبيبت ٧ضاسؽ
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اٛشاد ربٯٔٸ، ٳ٠ؾ   ٹبي ٟٶٯي ـ ٯزٹجي، تٶصيْ ٓبدالٳٸ ٓبيذات دس ثيٲ ٹٰٸ ثٸ ٹٰذي٨ش، تٴؾ

تٰبٓي ٵ دٵ٫ت ٯح٬ي دس اٯٴيت ؿٺشٵٳذاٱ، اؿ٤ب٩ تٺذيذٹبي ٹبي ار خبٳٶادٷ، ربٯٔٸ، ػبصٯبٱ

ٹب ٵ اٛشاد ٗيشدٵ٫تي ٬ٓيٸ آػبيؾ ٵ اٯٴيت ؿٺشٵٳذاٱ، ٯيضاٱ  آٰب٫ي اص ػٶي دٵ٫ت ٵ ٧شٵٷ

 ٣بسآٯذي دٵ٫ت ٵ ٳيض ػالٯتي ساثٌٸ ربٯٔٸ ـ دٵ٫ت ثشآٵسد ؿٶد.
 

 هحيطي اهٌيت اًساًي پٌجن. ابؼاد سيست

ٹبي آتي اص ػٶي كبحجبٱ كٴٔت ٵ  ش ٵ ٳؼ٪ٯحيٌي ٳؼ٪ حبه سٓبيت ح٠ٶٝ صيؼت

تٶاٳذ سهبيت، آتٰبد ٵ اٯيذ ٯشد٭  ٹبي ٬٣يذي تٶػٔٸ پبيذاس اػت ٣ٸ ٯي دٵ٫ت اص ر٬ٰٸ ٯؤ٫ٜٸ

ٹبي ػٴزؾ اثٔبد  ا٫ـٔبّ ٟشاس دٹذ. ؿبخق ٹبي ٯتذاٵ٩ سا تحت ٳؼجت ثٸ ػيبػت

ٵ ؿيٶٷ اػتٜبدٷ اص  ٯحيٌي اٯٴيت اٳؼبٳي ٓجبستٴذ اص: ربي٨بٷ ٯٶاد خب٭ دس سؿذ اٟتلبدي صيؼت

ٹبي صيش٣ـت  ٹبي ثيبثبٳي ثٸ صٯيٲ ٹبي ٣ـبٵسصي، ٳؼجت صٯيٲ آثيبسي صٯيٲ  ٯٶاد داخ٬ي، ؿيٶٷ

ٹبي ؿيٰيبيي ثش خب١ ٵ آة ٣ـبٵسصي ٵ ؿشة، ٯيضاٱ اٹتٰب٭  آثي ٵ حبك٬خيض، احشات آ٫ٶد٧ي

ٔيت پزيش، ٳؼجت رٰ ٹبي آػيت ٹب ثٸ ؿٴبػبيي ٵ تشٯيٮ ٯٴبًٞ ٵ ثخؾ ٹب ٵ ػبصٯبٱ دٵ٫ت

ػب٩ اخيش، ٯيضاٱ ٣شثٲ ٯٶٳٶا٣ؼيذ،  25ٹبي ثٸ ٵٟٶّ پيٶػتٸ ًي  ؿٺشي ثٸ سٵػتبيي، تٔذاد ص٫ض٫ٸ

ا٣ؼيذ، ٟبث٬يت ٳيشٵٹبي اٯذادي دس ٢ٰ٣ ثٸ آػيت ديذ٧بٱ اص  ا٣ؼيذ، ٳيتشٵطٱ دي ػٶ٫ٜٶس دي

 ٹبي صدايي ٵ ٧ؼتشؽ صٯيٲ ٹب ٵ ٯشاتْ ٵ ٳيض ثيبثبٱ ػٶاٳح، تذاثيش دٵ٫ت ثشاي كيبٳت اص رٴ٨٪

 (24ٟبث٪ ٣ـت ٵ دسخت٤بسي.)
 

 ضطن. ابؼاد آهَسضي اهٌيت اًساًي

ٳٶػبصي ٯبٳٴذ   اٯشٵصٷ دس ٣ـٶسٹبي ٗشثي ثٸ ٵاػٌٸ سٵٳٞ ٛشٹٴ٦ ديزيتب٫ي، دي٨ش ؿبخق

ٹبي  پبيذاس ٳيؼت. اٯب ايٲ ٵهٔيت ٳبٛي ٳ٠ؾ ؿبخق  ٯيضاٱ ػٶاد ٵ اٯخب٩ آٱ ٳٰب٧ش تٶػٔٸ

ثبؿذ. ٯيضاٱ ػٶاد ٵ  آٯٶصؿي اٯٴيت ٯ٬ي ٳٰي ٹبي ارتٰبٓي ـ ٳ٠ؾ ثٴيبٱ  آٯٶصؿي دس ٯٌب٫ٔٸ

تٶصيْ ثبػٶاداٱ ٵ اٹ٪ ٛٲ دس ربٯٔٸ، ٣بسآٯذي ٳِب٭ آٯٶصؿي ٵ تٴبػت آٱ ثب ٳيبصٹبي ٯ٬ي ـ 

آٯٶصاٱ ٵ ٧ؼتشؽ  ٧زاسي ثشاي سٛبٷ حب٩ ٯ٬ٰٔبٱ، تؼٺي٪ آٯٶصؽ داٳؾ ٯح٬ي، ٯيضاٱ ػشٯبيٸ

آٯٶصؽ ثبال ٵ ٯيضاٱ   ساثٌٸٹبي يبد٧يشي ٵ ت٬ٔيٰبت،  آٯٶصاٱ، ؿيٶٷ ؿج٤ٸ ٯـبٵساٱ داٳؾ

ثشخٶسداسي اٛشاد، ٹضيٴٸ ٹش خبٳٶادٷ ثشاي آٯٶصؽ، تٔذاد ٯذاسع اثتذايي، ساٹٴٰبيي ٵ دثيشػتبٱ، 
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آٯٶصاٱ اص  آٯٶص ثٸ ٯ٬ٔٮ، تٔذاد ٵ ٯيضاٱ ٯذاسع الص٭ ثٸ تٰٔيش، ٯيضاٱ سهبيت داٳؾ ٳؼجت داٳؾ

ٹبيي اػت ٣ٸ  ر٬ٰٸ ٯؤ٫ٜٸ٣يٜيت آٯٶصؽ ٵ ٳؼجت دػتٰضد ٯ٬ٰٔبٱ ثٸ ػبيش اٟـبس ربٯٔٸ اص 

ؿٴبػي اٯٴيت ثٸ ٣بس  تٶاٱ ثشاي ػٴزؾ ٵرٸ آٯٶصؿي اٯٴيت اٳؼبٳي ٵ دس ٳتيزٸ ربٯٔٸ ٯي

 ٧شٛت.

 

 اجتواػي  . سزهاي3ِ
  ي ارتٰبٓي ثٸ ٯزٰٶٓٸ ٹٴزبسٹب، ٓبدات ارتٰبٓي ٵ آٱ دػتٸ اص ٟٶآذ سٛتبسي ػشٯبيٸ

 1ٷ يبٛتٸ ٵ ٹٰٶاسٷ دس حب٩ ؿذٱؿٶد ٣ٸ ًي ٯذتي ٯذيذ ثش ٯٴبػجبت ارتٰبٓي ػيٌش اًالٝ ٯي

ارتٰبٓي صٳذ٧ي سا اٛضايؾ   خٶد ٹضيٴٸ اػت. هٔٚ، اٳٺذا٭ ٵ ػ٠ٶى ػشٯبيٸ ارتٰبٓي، خٶدثٸ

آٵسد. چٺبس  اٛضايؾ يب ٣بٹؾ حٰبيت ؿٺشٵٳذاٱ سا ٛشاٹٮ ٯي  دادٷ ٵ ثٸ ًٶس ٗيشٯؼت٠يٮ صٯيٴٸ

 (25: )ٵيظ٧ي ػشٯبيٸ ارتٰبٓي ٓجبستٴذ اص

 ٧يشد. يي رٰٔي ٵ سٵاثي ثيٴبؿخلي ٵ ثيٴب٧شٵٹي ؿ٤٪ ٯيي٢. ػشٯبيٸ ارتٰبٓي دس ٯح

 ارتٰبٓي دس ٯحيي ٳبٯٌٰئٲ اٹٰيت داسد.  دٵ. ػشٯبيٸ

 ارتٰبٓي ثيـتش ٯجتٴي ثش اٳتِبس ٯت٠بث٪ اػت تب اٟذا٭ ي٤ٌشٛٸ.  ػٸ. ػشٯبيٸ

ٳٜؼٸ ٯ٬ٌٶة اػت چٶٱ ٓٶايذ ٯخجت سٵاٳي، ارتٰبٓي ٵ  ارتٰبٓي ٛي  چٺبس. ػشٯبيٸ

 اٟتلبدي داسد.

ٹبي دٯ٤شاتي٢ سا  ارتٰبٓي ثب تشٵيذ آتٰبد ٵ ٹٰجؼت٨ي ٯت٠بث٪ ؿٺشٵٳذاٱ، اسصؽ  ٯبيٸػش

اي ٛبٟذ  آٵسد. ا٧ش ربٯٔٸ ٹب سا ٛشاٹٮ ٯي ٵسي ثيـتش ػبصٯبٱ ٹبي ثٺشٷ پشٵسؽ دادٷ ٵ صٯيٴٸ

ٹبي ارتٰبٓي، سٵاٳي ٵ اٟتلبدي ثؼيبس ػٴ٨يٲ  ارتٰبٓي ثبؿذ ٯزجٶس ثٸ كشٙ ٹضيٴٸ  ػشٯبيٸ

ٹب  ٹب ٵ اػتشع ارتٰبٓي ٯبٳٴذ آتٰبد، ٹضيٴٸ  ٹبي ػشٯبيٸ ٠ٛذاٱ ي٤ي اص ٯؤ٫ٜٸاػت. دس كٶست 

دٹذ. دس رٺبٱ ٯذسٱ،  ٹب ٵ حتي حب٣ٰيت سا ثٸ اٯٴيتي ديذٱ سٛتبسٹب ػٶٝ ٯي اٛضايؾ يبٛتٸ، ٧شٵٷ

اي، ٤٬ٰٓشد  ٯب٫ي ٓذٷ  ػٶدرٶيي  ارتٰبٓي، ثٸ ٵاػٌٸ  تشيٲ ٓٴلش ػشٯبيٸ آتٰبد ئٴي ٬٣يذي

ٹب اص ٰٓ٪ ثٸ  ٹب ٵ ػبصٯبٱ ٹب ٵ خٶدداسي ؿش٣ت ٹبي رٰٔي، ٳب٣بسآٯذي دٵ٫ت ٸٳبٯٴبػت سػبٳ

اػتشاتظي٢،   اػتشاتظي٢ ت٬٠ي٪ يبٛتٸ اػت. دس ٯحبػجٸ  تٔٺذات خٶد ٯخذٵؽ ؿذٷ ٵ ثٸ ٯحبػجٸ

                                                                                                                                        
1 . Becoming 
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ؿبٱ اسصؽ داسٳذ ٳٸ ايٴ٤ٸ  ٹب ثٸ ٵاػٌٸ ٳتبيذ آتٰبد ٯت٠بث٪ ثيـتش اثضاسي اػت تب اخالٟي ٵ ٵٓذٷ

 (26ٴذ ثبؿٴذ.)ٳٜؼٸ اسصؿٰ ٛي

پزيشي داخ٬ي ٣ـٶسٹبي رٺبٱ ػٶ٭، ػٌح اٳذ١ ػشٯبيٸ ارتٰبٓي اػت.  ثخؾ آِٮ آػيت

ؿٶد.  ٬ٟي٪ ثٶدٱ ٟٶآذ سٛتبسي آتٰبدآٛشيٲ، ٯٶرت تـذيذ سٟبثت ثيٲ ح٤ٰشاٳبٱ ٵ ٯشد٭ ٯي

ٯبٳذ٧ي  ح٤ب٭ دس ٣ـٶسٹبي رٺبٱ ػٶ٭ ثٸ د٫ي٪ ٯبٹيت ايذئٶ٫ٶطي٢ سطيٮ، ػٌح ثبالي ٠ٓت

آتٰبدي ثٸ  ٹبي ٛشاٵأٟي سٹجشاٱ، ثؼيبس ٟذستٰٴذٳذ ٵ ٟذست صيبد ثذثيٴي ٵ ثي ٷربٯٔٸ ٵ ٵٓذ

ربٯٔٸ   آتٰبدي ٵ تشع اص ٹش٭ ح٤ٶٯت ثٸ ٟبٓذٷ آٵسد؛ ثٴبثشايٲ حغ ثي اًشاٛيبٱ سا دس پي ٯي

آتٰبدي ح٤ب٭  ٣ٴٴذ ٵ ثي ثٸ ًٶسي ٣ٸ آٯشيت ـ تبثٔيت ٹٰذي٨ش سا ت٠ٶيت ٯي ؿٶد،  ٯٴت٠٪ ٯي

( چٴيٲ ٯٴبػجبتي، سٵاثي اداسي ـ تزبسي 27آٵسٳذ.) بدي ؿٺشٵٳذاٱ سا ٛشاٹٮ ٯيآتٰ ٯٶرجبت ثي

ؿذٱ سٵاثي، ٯٶرت  ٣ٴذ. ؿخلي تجذي٪ ٯي 1سا اص حب٫ت ػبصٯبٳي ثٸ سٵاثي ثيٲ ؿخلي

صٳذ. ئٴي ا٧ش  ؿذٱ ثيـتش سا داٯٲ ٯي ٳب٣بسآٯذي ػبصٯبٱ ٵ ٳِب٭ ثٶسٵ٣شاتي٢ ؿذٷ ٵ ؿخلي

پشداصٳذ، ًشٙ  اًالٓبت اسصؿٰٴذ ٯي   اثي ؿخلي ثٸ ٯجبد٫ٸاٛشاد ٯتل٪ ثٸ حب٣ٰيت دس ٟب٫ت سٵ

ٳٰبيٴذ. ثٸ  ٣ٴٴذ ٵ ايٲ دٵس ثؼتٸ ٹٰذي٨ش سا ثبصتٶ٫يذ ٯي ٯ٠بث٪ آٳٺب ٹٮ ٹٰيٲ ٣بس سا ت٤شاس ٯي

ربي٨ضيٲ  2آتٰبدي دس ٣ـٶسٹبي رٺبٱ ػٶ٭ ػجت ؿذٷ تب سٵاثي ٯٲ ـ تٶ ، ثيآ٫ٜشد ؿٶ٫تضتٔجيش 

 (28تش ثبؿٴذ تب دس دسٵٱ آٱ.) ٵساي ػيؼتٮ ساحتؿٶد ٵ اٛشاد دس  3سٵاثي ٯب ـ ؿٰب

آتٰبدي  اي اص ثي داساٱ رذيذ دس دٵساٱ پٺ٬ٶي دٵ٭، ٳٰٶٳٸ ح٤ٶٯتي ػشٯبيٸ  ُٺٶس ًج٠ٸ

ح٤ٶٯت ثٸ ٯشد٭ ثٶد. ح٤ٶٯت پٺ٬ٶي ثٸ خبًش تٰش٣ض اختيبسات، اٯتيبصات پشػٶد ٵ ٵيظٷ سا 

داساٱ ٗيشح٤ٶٯتي  ( حتي ػشٯبيٸ29)٣شد. ٠ٛي ثٸ خبٳذاٱ ؿبٹي يب اٛشاد ٯتل٪ ثٸ آٳٺب آٌب ٯي

ٹبي ح٤ٶٯتي  ٹب سا ؿشي٢ ٯٔبٯ٬ٸ ٣شدٷ ٵ ثٸ اػٮ اٵ اص ساٳت ػٔي داؿتٴذ ي٤ي اص ػ٬ٌٴتي

ثشخٶسداس ؿٶٳذ، ح٤ٶٯت چٶٱ ثٸ ٯشد٭ ٯخلٶكبً ثٸ ًج٠ٸ ٯتٶػي آتٰبد ٳذاؿت، اٯتيبصات سا 

آٯيض  ٬ت ٵ سٵي٤شد تجٔينػبختبس ٯتل  ٣شد. اص ػٶي دي٨ش ٯشد٭ ٳيض ثب ٯالحِٸ  اص آٳٺب دسيٖ ٯي

دٵ٫ت، آتٰبد خٶد سا ثٸ سطيٮ ٵ ًج٠ٸ ٯٶسد حٰبيت آٱ اص دػت دادٷ ٵ سٵ ثٸ اٳ٠الة آٵسدٳذ. 

اٳجبؿت ٟذست ػيبػي ٵ اٟتلبدي دس ٳضد سطيٮ ػجت ؿذ تب سطيٮ ٠ٛي ثٸ ًيٜي خبف ٵ 

                                                                                                                                        
1 . Inter Personal 
2 . I – You 
3 . We – You 
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سا تلبحت ٯٔتٰذ ايٲ ثٶد ٣ٸ ػٺٮ ح٤ٶٯت سا پشداختٸ ٵ ث٠يٸ   ٯحذٵد آتٰبد ٣ٴذ. ٣بس٣شد ًج٠ٸ

٣ٴذ. دس ٵاْٟ ٹش دٵ ًشٙ ثٸ ٹٰذي٨ش آتٰبد اػتشاتظي٢ ٵ اثضاسي پيذا ٣شدٷ ثٶدٳذ. ايٲ آتٰبد 

اثضاسي ثب خيضؽ ٯشد٭ ٛشٵسيخت ٵ چٶٱ ًج٠ٸ ٯٶسد حٰبيت سطيٮ دٛبّ اص آٱ سا ثٸ كشٛٸ ٳذيذ، 

ش ٹبي اًالٓبتي، ٓالٵٷ ث ثٸ ٛشٵپبؿي آٱ سهبيت داد. ثشخٶسداسي ٳضدي٤بٱ ح٤ب٭ اص ساٳت

آتٰبدي ًج٠بتي سا ٳيض اٛضايؾ دادٷ ٵ ًج٠بت ٯخت٬ٚ  آتٰبدي ٯشد٭ ثٸ دٵ٫ت، ٯٰٔٶالً ثي ثي

تشيٲ ٯال١ ايٲ  ؿٶٳذ. ٯٺٮ ٹب ٵ ٯخب٫ٜبٱ ح٤ٶٯت ت٠ؼيٮ ٯي ح٤ٶٯتي  ارتٰبٓي ثٸ دٵ دػتٸ

اي خبف ٟشاس دادٷ ٵ اص آٌبي  اي اػت ٣ٸ ح٤ٶٯت دس اختيبس ًج٠ٸ ٧ؼؼت، ساٳت ٵيظٷ

 ٣ٴذ. سا خٶدداسي ٯيآٱ آؿ٤ب  ٓبدالٳٸ

ؿٴبختي اٯٴيت ٯ٬ي حبيض اٹٰيتٴذ  تجٔبت ػ٠ٶى ػشٯبيٸ ارتٰبٓي ٣ٸ دس تح٬ي٪ ربٯٔٸ

پشيـي ٵ اٛؼشد٧ي، اٛضايؾ  ٹبي ارتٰبٓي، احؼبع سٵاٱ ٓجبستٴذ اص: ٧ؼتشؽ ٳبٹٴزبسي

ٹبي ٯوبٓٚ ثٸ ػيؼتٮ  آتجبسي ٟٶاٳيٲ ٵ ٯلٶثبت ٟبٳٶٳي، تحٰي٪ ٹضيٴٸ ٵسؿ٤ؼت٨ي، ثي

ؿذٱ ربٯٔٸ اص سهبيت ثبًٲ  ثيتي، اٛضايؾ ًالٝ، خٶد٣ـي ٵ ثضٹ٤بسي ٵ تٺياٟتلبدي ٵ تش

 ٹبي اٯيذٯٴذي، تٶاهْ كبدٟبٳٸ ٵ ٳـبى سٵحي. ثب ؿبخق

ٹب سا ثٸ  ٹب ٵ ٣بػتي اي ٣ٸ اص اٯيذ ٵ تٶاهْ ٵ ٳـبى ثشخٶسداسٳذ ٯشاست ؿٺشٵٳذاٱ ربٯٔٸ

بد داسٳذ ٣ٸ سٳذ ٵ ٯحٴت دس داٳٴذ ٵ آت٠ ٣ٴٴذ، آيٴذٷ سا ٯتٜبٵت اص ٧زؿتٸ ٯي ساحتي تحٰ٪ ٯي

ٳٺبيت ٰٓش ثؼيبس ٣ٶتبٹي داسد. دس ؿشايٌي ٣ٸ ٟبٳٶٱ، ٳيشٵي ارجبس ٵ ٟٶٷ ٟٺشيٸ حتي دس 

تشيٲ ٣ـٶسٹب، ٯبٳْ اص ؿيٶّ رش٭ ٳـذٷ ٵ دس ٓٶم ثبص٧ـت ثٸ اخالٝ، آتٰبداٛضايي ٵ  پيـشٛتٸ

ثيٲ ٧شٵٹي، ٹبي  تٶاٱ ثشاي ر٬ت آتٰبد ٯشد٭ ثٸ ٛٔب٫يت ٯٔٴٶيت سٵٳٞ ٧شٛتٸ اػت، ٯي

ٹبي  ٹبي اخالٟي اٹتٰب٭ ٵسصيذ تب اص ٯيضاٱ ٳباٯٴي رٰٔي ٵ ثيٴبؿخلي ٵ احيبي ٯبيٸ دػتٸ

  ارتٰبٓي اص ٟجي٪ ٛؼبد، استـبء، دسٵٕ ٵ ػبيش سراي٪ اخالٟي ٣بػتٸ ؿٶد. دس ٗيبة ػشٯبيٸ

ؿٶد.  تٶػٔٸ ٵ اٯٴيت پبيذاس ئٴي ٳيشٵي اٳؼبٳي خؼتٸ ٯي  ارتٰبٓي، اسصؿٰٴذتشيٲ ٯؤ٫ٜٸ

ٹبي  ٹبي ٯذٳي ٵ اٳزٰٲ پزيشي ٵ ارتٰبٓي ؿذٱ اٛشاد آٳٶٯي٢ دس ٟب٫ت خبٳٶادٷ، تـ٤٪ ٯٔٸرب

  ارتٰبٓي صٯيٴٸ  ثخـذ ٵ ػشٯبيٸ ٹب سا ت٬٠ي٪ ٯي داٵ٬ًجبٳٸ، است٤بة رٴبيت ٵ ػبيش ٳباٯٴي

تٶاٱ سٵٳٞ ػشٯبيٸ ارتٰبٓي  ٣ٴذ. ثٴبثشايٲ ٯي ٓوٶيت ٵ ٯؼئٶ٫يت ٛشد دس ربٯٔٸ سا تؼٺي٪ ٯي

ؿٴبػي اٯٴيت، اٯٴيت ٵ  بس ٟٶيٮ اٯٴيت ٯ٬ي پبيذاس ٬ٰٟذاد ٣شد. چشا ٣ٸ دس ربٯٔٸسا ؿشى ثؼي
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يبثذ ٵ دس كٶست ٵرٶد  ٹب تز٬ي ٯي ٳباٯٴي دس پشتٶ ٛشآيٴذٹب ٵ تٔبٯالت ارتٰبٓي ثيٲ ٧شٵٷ

ٹب اص سٟبثت ثٸ  ارتٰبٓي( اػت ٣ٸ تٔبٯ٪ ٧شٵٷ  ٹبي ٬٣يذي ػشٯبيٸ آتٰبد ٰٓٶٯي )ي٤ي اص ٯؤ٫ٜٸ

 ؿٶد. شٷ ثٸ تٜبٹٮ تجذي٪ ٯيتٔبٯ٪ ٵ ثبالخ

٧بٳٸ ٛٶٝ دس آٳٺب هٔيٚ اػت، ػشٳٶؿت اٯٴيت  ٹبي ػٸ دس آٱ دػتٸ اص ٣ـٶسٹب ٣ٸ ثٴيبٱ

ٹبي  خٶسد تب ٯحبػجبت اػتذال٫ي. ثش ايٲ اػبع ثٴيبٱ ٯ٬ي ثيـتش دس پٴبٷ حٶادث سٟٮ ٯي

ٰٺٶسي ؿٴبختي اٯٴيت ٯ٬ي دس اٳ٬٨ؼتبٱ ٟٶيتش اص آ٫ٰبٱ اػت ٵ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯخب٩ دس ر ربٯٔٸ

 اػالٯي ايشاٱ ٟٶيتش اص پب٣ؼتبٱ. 

ؿٶد ٣ٸ دس ايٲ حٶصٷ،  ٯشثٶى ٯي« تٴِيٮ ػيبػي«  ؿٴبختي ثٸ حٶصٷ ربٯٔٸ  اٵ٫يٲ ٯؤ٫ٜٸ

ٹبي ٵيظٷ )ٟذست ٳش٭ ٵ خـٲ( ٯٶٛٞ  ػيؼتٮ ح٤ٶٯت دس ايشاٱ ثٸ د٫ي٪ ثشخٶسداسي اص تٶاٳبيي

اي ٹذايت، دػت٤بسي ٵ  ٧ٶٳٸ ٧شٵٹي سا ثٸ ٹبي دسٵٱ ٵ ثيٲ ٹب، تٔبٯالت ٵ تٜبٹٮ ؿذٷ تب سٟبثت

تحٰ٪ ٳٰبيذ ٣ٸ اص ِٟج٪ آٳٺب حيبت خٶد سا تذاٵ٭ ٵ حتي تح٤يٮ ثجخـذ. ايٲ تٶاٳبيي، ثخؾ 

ٹبي ارتٰبٓي آٮ اص ػيبػي ٵ ٗيشػيبػي ٵ اپٶصيؼيٶٱ ٵ خٶدي سا ثٸ اكالح دس  آِٮ ٧شٵٷ

خيش ثيؾ اص ٹبي سادي٤ب٩ سٹٴٰٶٱ ؿذٷ اػت. ًي پٴذ ػب٩ ا دسٵٱ ػبختبس ٵ ارتٴبة اص حش٣ت

اٳذ.  ٹٰذي٨ش سا تؤيٚ ٵ تخشيت ٣شدٷ« ثش ٳِب٭»ٯٴؼزٮ ؿٶٳذ، ٓٶاٯ٪ « دس ٳِب٭»ايٴ٤ٸ ٓٴبكش 

ثؼيبس اػبػي ثٸ است٠بي اٳٌجبٟي ػيؼتٮ دس حٶصٷ ػبختبس ٯشتجي اػت ٣ٸ ا٫جتٸ   دٵٯيٲ ٯؤ٫ٜٸ

اٳذٵٷ ػيؼتٮ ٯٶسد ثشسػي ٯب دس ٯ٠ٌْ ٯز٣ٶس، دس ٳي٪ ثٸ آٱ ثؼيبس ٳبتٶاٱ ثٶدٷ اػت. ٵحـت ٵ 

ٹبي اخيش اص  ٹبي ًٶالٳي اػتٰٔبس، ػجت ؿذٷ تب ًيٚ ٗب٫ت دس حب٣ٰيت ًي ػب٩ ٳبؿي اص ػب٩

٧شايي پشٹيض ٵ ٹش ٳيشٵ يب ؿخلي سا ٣ٸ سيـٸ ٵ ٠٬ٓٸ خبسري داؿتٸ، ٯٴضٵي ٵ  ا٬ٰ٫٪ ثيٲ

تٶاٱ ثٸ  ٹب ٵ ٛشآيٴذٹبي رذيذ ٯي ػش٣ٶة ٳٰبيذ. اص ٯلبديٞ ٳبتٶاٳي دس است٠بي اٳٌجبٝ ثب پذيذٷ

٧شايي دس ٯٌب٫ٔبت ٬ٓٶ٭ اٳؼبٳي ٵ ديٴي ٵ ثٸ ًٶس ٬٣ي سٵٳذ  ٧شايي دس ٛشٹٴ٦، ٣ٰيت ستكٶ

 ػبصي ٯٌب٫ٔبت ارتٰبٓي اؿبسٷ ٣شد. ٣ؼت، تشٵيذ ٵ رخيشٷ  اٳحٌبى دس صٯيٴٸ

تٶاٱ ٧شٛت ايٲ اػت ٣ٸ دس ٣ٴبس  اي ٣ٸ ٯي تشيٲ ٳتيزٸ ثب ثشسػي ٓٶاٯ٪ اخيش، ٬٣يذي

ٯشصٹبي ٹٶيتي ٳٶيٴي ٹؼتيٮ ٣ٸ صثبٱ،   ي ٵ تٶػٔٸٯشصٹبي ػيبػي ٵ ٯٔشٛتي، ؿبٹذ پذيذاس

ٳٰبيذ. ثشٟشاسي استجبى ٣ٸ ٳتيزٸ ٟٺشي  اي سا ثش اٯٴيت ٯ٬ي تحٰي٪ ٯي ٯٴٌٞ ٵ ا٫ضاٯبت ٵيظٷ

ٹبيي سا ٣ٸ ا٣ٴٶٱ ثٸ  ثبؿذ، تٶرٸ ثٸ سهبيت اػبػي صيشػيؼتٮ ٯذسٳيتٸ ثٶدٷ ٵ ٯتوٰٲ ٣ٴتش٩ ٯي



 28هههههههههههههههههه فصلٌاهِ هطالؼات راّبزدي ضوارُ هههههههههههههههههههههههههه 332

ٹبي خبف اص  ٣شدٷ اػت. ٛشاسَٵي ٹٶيتاٳذ، ثؼيبس هشٵسي  ٹبي ػيؼتٮ تجذي٪ ؿذٷ ػتٶٱ

٣ٴٴذ،  ٹبيي ٣ٸ ثٸ كٶست ٯؼت٠٪ ٵ ٯؼتٰش تٶ٫يذ ٟذست ٯي ٯجبد٫ٸ ٵ ت٤ٶيٲ ٹٶيت  ٯشح٬ٸ

 پزيش ػبختٸ اػت.  ٹٰجؼت٨ي ٯ٬ي سا ثؼيبس آػيت

ٳ٤تٸ ٬٣يذي دٵ٭ ثٸ اثٔبد اٯٴيت اٳؼبٳي رٰٔيتي ٯشثٶى اػت. ثٔذ اٯٴيت اٳؼبٳي اص آٱ سٵ 

ػب٩ ػٲ داسٳذ ٵ  30ٯي٬يٶٱ ٳٜشي ٣ـٶس صيش  5/67دسكذ اص رٰٔيت  63ٯٺٮ اػت ٣ٸ ثيؾ اص 

٧شا )ثٸ ربي  ا٬ٰ٫٪ ٹبي ٗيشايذئٶ٫ٶطي٢، ٣بسثشدٯحٶس، ثيٲ ثٸ تٔجيشي داساي رٹٴيت ٵ ٧شايؾ

ٯحٶس(، ٓاليٞ  ٧شايي(، ٗيشػيبػي، ٯٔت٠ذ ثٸ ديٲ اخالٟي )ثٸ ربي ديٲ ؿشئت اػت٠ال٩

ادٷ، ٓاليٞ صيجبؿٴبػبٳٸ دس صٳذ٧ي، خٶي دٯ٤شاتي٢ ٵ ٧شايبٳٸ، اػت٠ال٩ اٟتلبدي دس خبٳٶ ايشاٱ

(. ٟبث٪ تٶرٸ ايٴ٤ٸ ٳيٰي اص ٹٰيٲ رٰٔيت سا صٳبٱ تـ٤ي٪ 30آٯبدٷ يبد٧يشي اص دي٨شاٱ ٹؼتٴذ)

ٵساحت، ؿٺبدت،  ٹب دس ٯحيي ارتٰبٓي، دٹٴذ. آٳبٱ تٶريٺبت ػٴتي دس ٯٶسد ح٠ٶٝ ٯؤٳج ٯي

آٯيض داٳؼتٸ ٵ خٶاٹبٱ سْٛ ٵ ٯٴْ  ٔينٟلبف، ديٸ ٵ ػبيش ا٫ضاٯبت ؿشٓي ٵ ٗيشؿشٓي سا تج

( 31پزيشٳيؼتٴذ.) ٹش٧ٶٳٸ اؿ٤ب٩ تجٔين ٹؼتٴذ ٵ يب حذاٟ٪ ثٸ ػٺٶ٫ت صٳبٱ ػٸ دٹٸ پيؾ، اٳ٠يبد

ٯحٶس )ٯبٳٴذ ٓالٟٸ ثيـتش صٳبٱ ثٸ ػيؼتٮ اٯٴيت  ايٲ ٓاليٞ دس ٣ٴبس ػبيش ٯ٠تويبت رٴؼيت

ٯشداٱ دس ٯ٠بيؼٸ ثب صٳبٱ(، ٧شيضي  ؿٺشي دس ٯ٠بيؼٸ ثب ٯشداٱ يب خٶي دٵ٫ت رٰٔي ٵ پ٬يغ 

 ؿٴبػي اٯٴيت ٯ٬ي سا ثٸ ٯجحخي رزاة، پشٯحتٶا ٵ ثذيْ تجذي٪ ٳٰٶدٷ اػت. ربٯٔٸ

ؿٴبختي  ٹبي اسايٸ ؿذٷ دس ري٪ اٯٴيت اٳؼبٳي، ثؼيبسي اص ٵرٶٷ ربٯٔٸ ؿبخق  ٯحبػجٸ

 ارتٰبٓي  ػبصد. دس ٳٺبيت ثبيذ ثٸ ٯٶهٶّ پشاٹٰيت ٵ حيبتي ػشٯبيٸ اٯٴيت ٯ٬ي سا آؿ٤بس ٯي

ٹبي  اؿبسٷ داؿت ٣ٸ پيٶػت٨ي ٰٓيٞ ٵ ٗيشٟبث٪ اٳ٤بسي ثب ٟـشثٴذي ارتٰبٓي ٵ خبػت٨بٷ

ٹب، تشثيت اخالٟي ٵ ٟٶاٳيٲ ارتٰبٓي پبع  ارتٰبٓي سا ػٴت  ٧شٵٹي داسد. دس ايٴ٤ٸ ػشٯبيٸ

ٹبي  ارتٰبٓي اسصؽ  سٵد ٵ ػشٯبيٸ ارتٰبٓي ثٸ ؿٰبس ٯي  داسٳذ، ًج٠ٸ ٯتٶػي حبٯ٪ ػشٯبيٸ ٯي

اػتذال٩ ٟٶي   دٹذ، تشديذ اٳذ٣ي ٵرٶد داسد. ثب ايٲ تٶهيح، ثشاي اسايٸ پشٵسؽ ٯيدٯ٤شاتي٢ سا 

تٶاٱ ثٸ ػخٲ ٳخؼت ٯ٠ب٫ٸ ثبص٧ـت ٣ٸ اٯٴيت ٯ٬ي ٹٰٶاسٷ دس ٯؼيش  ٵ ثحج ثٺتش دٵثبسٷ ٯي

تشيٲ ٓٶاٯ٪ ايٲ تحٶ٩، ٳٸ دٵ٫ت پشٹيٰٴٸ ٣ٸ ٳيشٵٹبي ارتٰبٓي  ؿذٱ ٵ تحٶ٩ اػت ٵ اػبػي

 پشٟذست ٹؼتٴذ.
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 زيگي ًتيجِ
رٶاٳي اػت. ٯٶهٶّ ايٲ سؿتٸ، ٯٌب٫ٔٸ   ؿٴبػي اٯٴيت ثٸ سٗٮ اٹٰيتي ٣ٸ داسد سؿتٸ ربٯٔٸ

ٹبي ارتٰبٓي اػت ٣ٸ ٯٶرجبت تح٤يٮ يب تؤيٚ اٯٴيت ٯ٬ي سا  ثٴذي آٱ دػتٸ اص كٶست

آٵسٳذ. ثٸ ٓجبست دي٨ش، ا٧ش پٶيؾ ٵ تحٶ٩ ارتٰبٓي ٯٴزش ثٸ ٵٟٶّ يب سٵٳٞ حش٣تي  ٛشاٹٮ ٯي

ثيٴي ٳـذٷ، دس ايٲ كٶست ثب  ث٬ٸ ثب آٱ حش٣ت دس ٟٶاٳيٲ ٯتذاٵ٩ ٣ـٶس پيؾٯ٠ب  ؿٶد ٣ٸ ؿيٶٷ

 ؿٴبختي آٱ ٗب٫ت اػت، ػش ٵ ٣بس داسيٮ. ربٯٔٸ  اي اٯٴيتي ٣ٸ كج٘ٸ ٯؼإ٫ٸ

ؿٶد ٣ٸ ٣ذاٯيٲ  ؿٴبػي اٯٴيت ٯ٬ي ايٲ پشػؾ ٯٶسد ثحج ٵاْٟ ٯي ثٸ ٓٴٶاٱ ٯخب٩ دس ربٯٔٸ

پزيشي داخ٬ي يب  ت اٛضايؾ يب ٣بٹؾ آػيتٹبي ارتٰبٓي ٯٶر ثٴذي ٓٶاٯ٪، ٛشآيٴذٹب ٵ كٶست

ؿٶٳذ؟ ٓبٯ٬ي ٯبٳٴذ تجٔين، ٛشآيٴذي ٯبٳٴذ دٯ٤شاتيضاػيٶٱ ٵ  تٺذيذات خبسري ٯي

اٯٴيت   تٶاٳٴذ هشيت آتٰبدي ٰٓٶٯي، ٯي ٹبي ارتٰبٓي ٯبٳٴذ ؿ٤بٙ ٳؼ٬ي يب ثي ثٴذي كٶست

 ٯ٬ي سا تحت تإحيش ٟشاس دٹٴذ.

ؿٴبػي اٯٴيت يبد ٣شديٮ ٣ٸ  ٶاٱ اس٣بٱ ربٯٔٸٯب دس ايٲ ٯ٠ب٫ٸ اص ػٸ ٯٜٺٶ٭ ٰٓذٷ ثٸ ٓٴ

ارتٰبٓي. ايٲ ػٸ ٯٜٺٶ٭ ثٸ ُبٹش   ٓجبست ثٶدٳذ اص: اٯٴيت ٹٶيت، اٯٴيت اٳؼبٳي ٵ ػشٯبيٸ

اي،  دٹٴذ. ثش ايٲ اػبع ا٧ش دس ربٯٔٸ ؿٴبػي اٯٴيت سا تـ٤ي٪ ٯي ربٯٔٸ  ٯتٰبيض، ػٸ س٣ٲ ٰٓذٷ

ٹبي ٯٺٮ اٯٴيت اٳؼبٳي ٟبث٪ ٟجٶ٩  ٹبي ٯتٰبيض ٹؼتي خٶد سا دس خٌش ٳجيٴٴذ، ؿبخق ٹٶيت

ٹبي ٯح٤ٮ ٵ ارتٰبٓي  تٶاٱ اص ثٴيبٱ ارتٰبٓي دس ٯٔشم ػ٠ٶى ٳجبؿذ، ٯي  ثبؿٴذ ٵ ػشٯبيٸ

اٯٴيت ػخٲ ٧ٜت. دس ٗيش ايٲ كٶست، ربٯٔٸ ثٸ ربي ٹٰجؼت٨ي، ربٳت ٧ؼيخت٨ي سا خٶاٹذ 

 ٧شٛت ٵ ٯٴبْٛ كٴٜي سا ثش ٯٴبْٛ ٯ٬ي ٯ٠ذ٭ خٶاٹذ داؿت.

ٹبي اٯٴيتي ٵ ساٹجشدي  حبهش ثذيٲ ٳ٤تٸ پشداختيٮ ٣ٸ ػيبػت٨زاسي  ب٫ٸثش ايٲ اػبع، ًي ٯ٠

اي ثٶدٷ ٣ٸ ٹٰجؼت٨ي سا ت٠ٶيت ٳ٤شدٷ اػت. ثخـي اص ايٲ  ٹبي اخيش ثٸ ٧ٶٳٸ ايشاٱ ًي ػب٩

ٯٔو٪ ثٸ ثحشاٱ ٯشرٔيت دس ٯش٣ض ٯشثٶى اػت ٵ ثخؾ ٯٺٮ دي٨ش آٱ ثٸ تٶاٳٰٴذؿذٱ حبؿيٸ. 

تؤيٚ ػٸ   تٶاٱ ٳتيزٸ ؿذٱ اٯٶس ٓبدي سا ٯي حؼبع سٵٳذ سٵ ثٸ سؿذ ًيٚ ٯؼبي٪ اٯٴيتي ٵ

ارتٰبٓي ٬ٰٟذاد   ؿٴبػي اٯٴيت ئٴي اٯٴيت ٹٶيت، اٯٴيت اٳؼبٳي ٵ ػشٯبيٸ س٣ٲ اك٬ي ربٯٔٸ

 ٣شد.
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