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  یزیرهمانرب یقیبطت هعلاطم ؛دیدج رصع رد یزیرهمانرب یوس هب
 7یهوژپهدنیآ اب یاهقطنم و یرهش

 یناث یچبوت یلع
 ناریا ،ناهفصا ،ناهفصا رنه هاگشناد ،یزاسرهش یارتکد یوجشناد

 2یدمحم دومحم
 ناریا ،ناهفصا ،ناهفصا رنه هاگشناد رایشناد ،یزاسرهش یارتکد

 ییازخ دیعس
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد داتسا ،یهوژپ هدنیآ یارتکد

 17/67/3397:شریذپ خیرات 26/2/8397 :لاسرا خیرات

 هدیکچ
و(وجوایرد،نیمز)هرکتسیزینعینیمزهدیچیپمتسیسودلباقتدهاش،ینیشنرهشیگتخیسگماگلویرهشمروتهرودرد
وتسارییغتلاحردیرگیدنامزرهزارتعیرسزورماناهجییوسزا.میتسه(تلودوتراجت،تعنص،اهرهش)هرکیژولونکت
یاهتیعطقمدعویگدیچیپ،یطخریغیدنورزایوریپابهدرتسگلوحتورییغتنیا.هدرتسگتالوحتنتسبآوشوختسد
ویرهشنازیرهمانربهکمیاهتفایردیطیارشنینچرد.دیامنیملکشمرایسبارنآابههجاومهوحنهکدنزیممقراریناوارف
رثومندشهدامآ،عوقولابیرقتارییغتزاهکدهدارییاناوتنیااهنآهبهکدنرادنیدماراکرادمهدنیآدرکیور،ناراذگتسایس
،هلأسمنیالیالدنیرتمهمزایکی.دنریگبیشیپمگردرسویتاذیاهیگدیچیپهبنتخادرپوبقاعتمیاهدمایپیارب(لاّجعف)
وطیارشحیحصکردمدع،دراومیرایسبرد.تسایراجوجیاریزیرهمانربویریگمیمصتردیتخانشیاهرازبایدمآراکان
مدعویزیرهمانربفدههعماجردددعتمتالکشمزوربثعاب،یاهشیلکلحارمزایزیرهمانربدنیارفتیعبتزینواههدیدپللع
هکتسایهوژپهدنیآهزوحردراذگریثأتومهمرایسبیاهشورزایکییّخلعیاهیاللیلحتشور.دوشیماههمانربواهحرطققحت
لیلحتناوتیمنآیانبمربوتسالمعنیحیریگدایویداقتنا،یریبعت،یبرجتیاههاگدیدیزاسهچراپکیوبیکرتلابندهب
.تفرگتیعقاوهبنورقمیتامیمصتنآیپزاودادهئارایرهشکانبوشآیاضفردهدچیپلئاسمللعزایرتقیمعرایسب

 
 ،یگدیچیپ و رییغت ،یلع یاهیال لیلحت شور ،یهوژپهدنیآ ،ینالقع - عماج یزیرهمانرب :یدیلک تاملک
 ییارگراتخاساسپ
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 همدقم
 تشونرس نییعت رد یزکرم یعوضوم و موس هرازه لئاسم نیرتمهم زا یکی هب ینیشنرهش شرتسگ و دشر هزورما
 هک  نانچ نآ ،هدوب رادروخرب یرتشیب تدش زا هعسوت لاح رد یاهروشک رد رما نیا .تسا هدش لیدبت رصاعم ناسنا
 زا رتعیرس رایسب و  هدرکن یوریپ یداصتقا دشر هیلوا لحارم هب طوبرم ینیشنرهش هخرچ زا اهروشک نیا رثکا
 رد یاهروشک رد ینیشنرهش قیقد نازیم هک دنهد یم ناشن اهرامآ.دنا هدش نیشنرهش یزورما هتفای هعسوت یاهروشک
 ای «یرهش مروت» ًاابلاغ ار یناوخمهان نینچ .تسا هدوب رتارف رایسب اه نآ ندش یتعنص گنهآ زا هعسوت لاح
 نانکاس دادعت هک تسا یا هزادنا هب شرتسگ نیا تدش دهد یم ناشن اهدروآرب .دنیوگ یم «هتخیسگ ماگل ینیشنرهش»
 119 زا و تفای دهاوخ شیازفا ربارب 57 دودح هب ،1237-2616 یاه لاس یط هعسوت لاح رد یاهروشک یرهش
 .(42-17 ،5897 ،نارگید و تسودناریا) دیسر دهاوخ رفن درایلیم راهچ هدننک توهبم مقر هب نویلیم

 ،تعنص ،اهرهش( هرک یژولونکت و (وج و ایرد ،نیمز) هرکتسیز زا دنترابع نیمز هدیچیپ متسیس ود رگید یوس زا
 رجنم ،هرکتسیز یاهمتسیسوکا و هرکیژولونکت رد یرهش یاهمتسیس نایم لباقت ،راکشآ روط هب .(تلود و تراجت
 طاطحنا هب ور هدنز یناهج یاهمتسیس مامت ،هک ناس نآ .تسا هدیدرگ ود ره هقباسیب طاطحنا و یگداتفا راک زا هب
-شلاچ اب ناهج یاهرهش نیرتگرزب ،یگدولآ و تیانج ،رقف ،شزومآ ،شیاسآ ،تمالس ]حطس[ هب هجوت اب و دنتسه
 نمضتم هچرگا 76 نرق یاهرهش .دنتسه قیمع رییغت تلاح رد عقاو هب ناهج یاهرهش .دنتسه ورهبور ییانثتسا یاه
 اهنآ اب هک ار یاهدننز یاهتیعقاو یاهدرتسگ تروص هب ،دنتسه یناهج داصتقا یللملانیب لامک و گنهرف ،یتحار
 زا شیب ماحدزا هب رجنم هک تسا نیمز دودحم عبانم رب هزادنایب راشف ،هجیتن .دناهتشاگنا هدیدان ار دنشابیم هجاوم
 و یطیحم تارطاخم ،یگدنز تیفیک شهاک ،اههلوغیب رد یگدنز ،نیمز تمیق نتفر الاب ،نکسم دوبمک ،مکارت ،هزادنا
 .(Ratcliffe, and Krawczyk, 2011, 642) دوشیم نآ هباشم

 یلحم و یناهج تارییغت یاهدمایپ هب دمآراک تخادرپ رد ییاناوت مدع لوصحم ،دوجوم تالالتخا رتشیب نایم نیا رد
 یرهش نازیرهمانرب هک میاهتفایرد ،اهنیا یارو .تسا یاهقطنم و یرهش یاهمتسیس یهدرتسگ یگدیچیپ اب ههجاوم و
 ،عوقولابیرق تارییغت زا هک دهد ار ییاناوت نیا اهنآ هب هک دنرادن یدماراک رادمهدنیآ درکیور ،ناراذگتسایس و
 ,Ibid) دنریگب یشیپ مگردرس و یتاذ یاهیگدیچیپ هب نتخادرپ و بقاعتم یاهدمایپ یارب (لاّمعف) رثوم ندشهدامآ

643-644). 
 تخانش مدع لوا .دومن یدنبعمج لماع ود رد ار یزیرهمانرب ینونک تالکشم نیرتهدمع ناوتیم ،همدقم نیا اب
 یناهج ناباتش دنور اب هارمه یروانف هصرع رد روآ تریح تالوحت مود و هتشذگ ینامز عطاقم رد هدنیآ هنادنمشوه
 رد اهنآ یریگراکب هوحن و یزیر همانرب یاهرازبا زا رثأتم هتشذگ یاهنامز رد هدنیآ هنادنمشوه تخانش مدع .ندش
  .(Myer, 2000, 2) تسا یزیر همانرب دنیارف
 زا یا هشیلک لحارم زا نآ تیعبت و یزیرهمانرب دنیارف زین و اهرازبا نیا حیحص باختنا و کرد مدع دراوم یرایسب رد
 و یزیر همانرب فده هعماج رد ددعتم تالکشم زورب ثعاب ،اه همانرب ناشیدنا هدنیآ صوصخ هب و نازیرهمانرب یوس
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 هب ،اههمانرب ققحت مدع تیلوئسم یلصا راب و هدیدرگ هجوت نادب رتمک هک دوش یم اههمانرب و اهحرط ققحت مدع
 تالوحت و ینونک رصع رییغت رسارس و مطالت رپ یاضف رگید یوس زا .تسا هدش هتخادنا نایرجم و نادرمتلود شود
 هب .تسا هدومن ناوتان و اراکان تدش هب ار یزیرهمانرب یتنس و جیار یاهدتم و اهرازبا ،نآ زا ثعبنم روآ تریح
 تیفیک ءاقترا و اهرهش روما ندرک ناماس هب یارب یرهش نازیر همانرب و ناریدم شالت ،یطیارش نینچ رد یترابع
 ،رما نیا لیالد نیرتمهم زا یکی و تسا هدوب هارمه یناوارف یاه شلاچ اب ،هتشذگ یاه لاس رد اه نآ رد یگدنز
 نیون یدرکیور ناونع هب ،یّثلع یاهیال لیلحت شور .تسا یطیحم فلتخم لیاسم زا قیمع ریغ و تسردان تخانش
 ،اههدیدپ للع فرژ یواکاو رد یاهقطنم و یرهش ناریگمیمصت و نازاسمیمصت هب دناوتیم ،یهوژپهدنیآ هزوح رد
 یارب .دزاس رتقفوم و رتققحم ار اهنآ هب فوطعم جیاتن و اهتسایس و هدناسر یرای ورشیپ یاهشلاچ و لئاسم
 و یرهش یزیرهمانرب بلاغ درکیور رد تخانش ینابم رب یلامجا یرورم زا سپ ،یّثلع یاهیال لیلحت شور ینابم کرد
 نییبت هب ،یهوژپهدنیآ شناد یوهام – یخیراترصتخم نییبت زین و ،ینالقع – عماج یزیرهمانرب ینعی ،روشک یاهقطنم
 .میزادرپیم شور نیا
 یرظن ینابم

 ینالقع - عماج یزیرهمانرب رد یسانش تخانش
 هدرک ادیپ هعسوت یرهش یزیر همانرب هنیمز زا نوریب رد هک دوش یم یشان رت یلک هیرظن کی زا ینالقع دنیارف شرگن
 یزیر همانرب رد هک تسا (ینالقع یریگ میمصت هرابرد یلک هیرظن هژیو هب) 7«میمصت هیرظن» ؛لماش ،هیرظن نیا .تسا

 .(277 ،5397 ،رولیات ) دوش یم هدرب راک هب و هتفریذپ یرهش
 زا ،هاگدید نیا رد تینالقع .تسا یعامتجا تاعلاطم رد یقطنم مسیویتیزوپ یریگراک هب یپ رد ینالقع عماج هاگدید
 ،دازناهج و نایعیفر) دریگ یم لکش ،دراد ندوب لومش ناهج و 6تینیع  هیعاد هک یرازبا  هبساحم و یتابثا تخانش قیرط
5397، 277). 

 فادها ،هک یروط هب .دوش یم یقلت یملع شور هنیمز رد رپوپ هاگدید هباشم تاقوا یهاگ ،ینالقع یزیر همانرب دنیارف
 نومزآ کحم هب ارجا زا لبق دیاب هک دنوش یم هتفرگ رظن رد یملع تایضرف ناونع هب یزیر همانرب یاه تسایس و
 و) دوب دیفم رایسب اه هنیمز یخرب رد ینالقع یزیر همانرب دنیارف و یملع شور نیب تهابش نیا .دنوش هتشاذگ
 دروخرب طایتحا اب یعوضوم نینچ اب دیاب ،ملع و یزیر همانرب نیب سایق ،ندوب دیفم مغر هب لاح نیا اب .(تسه نانچمه
 رما کی ملع ،یا هبنج نینچ زا .تسا «تقیقح» عوضوم ناونع هب ناهج فلتخم یاه هبنج نییبت و فیصوت لابند هب ملع .دومن
 هب یرهش یزیر همانرب اما .دنک یم «یوهام» رما کی هب لیدبت ار نآ ملع اب یزیر همانرب نتفرگ سایق نیاربانب .تسا «یوهام»
 هب یملع قیقحت کی ،رگید نایب هب .تسا قیاقح رییغت ،ور نیا زا و نآ دوبهب روظنم هب ناهج یاه هبنج یخرب رد هلخادم لابند
 ،رولیات) تسا یقیاقح نینچ رییغت لابند هب یرهش یزیر همانرب اما ،تسا طیحم رب رثؤم یاه هدیدپ نییبت و فیصوت لابند

                                                           
1 . decision theory 
2 . objectivity 
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 دروم اه هیضرف ناشربارب رد هک دنتسه ییاه نامرآ فادها ینالقع عماج یزیر همانرب رد ،ور ره هب .(277-177 ،5397
 اه تکاف هک دننک یم افیا ار یشقن نامه (نالک ای درخ فادها نامه ای) اه شزرا نخس رگید هب .دنوش یم عقاو نومزآ
 دنویپ رد یسایق -یا هیضرف شور اب قیبطت لباق عماج ینالقع هاگدید نیاربانب .دنک یم افیا یملع دنیآرف رد تیعقاو ای
 اب قیبطت لباق 7اهدمایپ و ؛بیقر «یاه هیضرف» اب دنا قیبطت لباق اهویتانرتلآ بیترت نیمه هب .تسا یبرجت یریذپتابثا اب
 .(39-89 ،5397 ،دازناهج و نایعیفر) دنتسه اه هیضرف 9یاه نییبت ای «6اه ینیب شیپ»

 یتسیویتیزوپ ملع  هفسلف یسانش شور اب ینالقع عماج یزیر همانرب  هیرظن یقیبطت  هسیاقم :1 هرامش لودج

 
 
 

 
 (39 ،نامه) :عبنم

 نازیم هب ،دوخ ینالوط تبسن هب رمع لوط رد یزیرهمانرب عماج ـ ینالقع تفایهر و ینالقع هراووگلا ،انبم نیا رب
 دنراد هراشا نآ روابتابثا یسانشتخانش یاههیاپ هب ینمض روط هب اهداقتنا و هتفرگ رارق داقتنا دروم یاهدرتسگ
 .(327-617 ،1397 ،روپشناد یدبع)
 فدهیب و هدرتسگ تخانش ریگرد یدایز یدح ات ،یرهش هعسوت یاهحرط رد یزیرهمانرب هویش نیا ،رگید یوس زا
 و هدرک هدافتسا رتشیب یمک و روحمهداد یاهشور زا ،هدوب هرهب مک یتخانش یانغ و افرژ زا لباقم رد و هدش لئاسم
 ینادنچ هجوت لئاسم و لماوع ناهنپ و رتقیمع یاههیال هب و هدش تلفغ ینمض شناد و میقتسم کرد ،یفیک داعبا زا
 و یحطس تامیمصت و اهتسایس ذاختا ثعاب دوخ ،یحطس و هدرتسگ رتشیب و قیمع رتمک ِفتخانش نیا .تسا هدومنن
 .تسا هدز مقر ار یپایپ یاهتسکش و اهقیفوت مدع ،دراوم یرایسب رد نآ جیاتن هک هدیدرگ تسردان ای

 یهوژپهدنیآ شناد روطت ریس

 گنج نایاپ زا سپ .دوب جیار تدمهاتوک هدنیآ یزیرهمانرب اهنت مود و لوا یناهج گنج لیلد هب و متسیب هدس زاغآ رد
 تلود هب دیاب ای اهروشک نیا .درک دیاب هچ ،نپاژ و ناملآ ینعی ،گنج ناگدنزاب اب هک دش یم نشور دیاب مود یناهج
-یم تیامح یداصتقا و یسایس یاههصرع رد دیاب ای و دندش یم لیدبت تعنص و رازفاگنج رد هدش حالس علخ ییاه
 هنافاکشوم و قیقد یاهلیلحت دنمزاین یتایح و مهم میمصت نیا .دندرگزاب یناهج کیتارکومد هعماج هب دنناوتب ات دندش
 .(17 ،1897 ،چیچیم) تفاییم ترورض یاهرتسگ نینچ رد راب نیتسخن ،تیرشب خیرات لوط رد هک دوب هدنیآ

 اب و نیققحم هورگ کی طسوت 9937 ات 1937 یاهلاس رد یملع لیلحت کی بلاق رد یهوژپهدنیآ تیلاعف نیلوا
 هورگ نیا .دش ماجنا اکیرمآ رد ،دش یم هتخانش ییاپون ملع هک یسانش هعماج هنیمز رد 5نربگآ فا مایلیو یتسرپرس

                                                           
1 consequences 
2 . predictions 
3 . explanations 
4- William F.Ogburn 

 ینالقع عماج یزیر همانرب یتسیویتیزوپ ملع  هفسلف
 فده تکاف
 ویتانرتلآ هیضرف
 دمایپ (نییبت ای) ینیب شیپ
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 اکیرمآ زور یعامتجا یاهدنور دروم رد ار یملع یاه یسرربو 7یباینورب ریظن یملع یاه یژولودتم راب نیلوا یارب
 شیازفا هلمج زا یمهم یاه ینیبهدنیآ هب قفوم ،روشک نآ رد اهدنور گولاتاک نیلوا راشتنا نمض و هدناسر ماجنا هب
 لیلحت و هیزجت لابند هب و ،یناهج مود گنج زا سپ هلصافالب نینچمه .دش قالط دایدزا و ترجاهم خرن
 یاهدرواتسد نآ هجیتن رد و دش عادبا یهوژپهدنیآ یارب ینیون یاهدتم ،نپاژ و ناملآ رد هدافتسا دروم یاه یژولونکت
-شیپ لبق زا ییاوه لقنولمح و امیپهراق کیتسیلاب یاه کشوم ،رادار لماش 1237 و 1237 یاه ههد مهم یژولونکت
 هب ار نآ و درک عادبا ار 9یسانش هدنیآ هژاو یدالیم لهچ ههد رد 6میت چلف یک پیسوا .(27 ،3897 ،یکلم) دش ینیب
 هراشا 5537 رد یشیدنا هدنیآ شبنج یارب یقافتا یزاغآرس هب زین کناج .داد داهنشیپ شناد زا یدیدج هخاش ناونع
 .(6397 ،لب) دراد

 گنج عورش زا لبق یمک .دوب «2رکفت یاهنوناک» و «5تایلمع رد قیقحت» ،یهوژپهدنیآ تاعلاطم لماکت رد رگید ریسم
-یم بوسحم یدیدج یروانف ماگنه نآ رد هک ار رادار یروانف ،رگیدکی یراکمه اب نادنمشناد زا یهورگ ،مود یناهج
 رجنم ،رگید یماظن یاههژورپ رانک رد ،ریگمشچ تیقفوم نیا .دندرک لیدبت ییاوه عافد متسیس کی هب ایناتیرب یارب ،دش
 لاس رد .دوب گنج هرادا یارب ناهدنامرف هب یرکف کمک ناشراک هک دش ناققحم زا یرگید یاهمیت یریگلکش هب

 رارق هدحتم تالایا ییاوه یورین سرتسد رد ار یرکف یاهکمک هنوگ نیا هکنیا یارب دلونرآ. چا. چا لارنژ ،1945
 و زکارم ،تاسسؤم نایم رد هسسؤم نیا .دید کرادت ار ،دش روهشم «2دنر هسسؤم» هب هک یتاقیقحت هسسؤم کی ،دهد
 اهنآ نیرتذوفن اب و نیرترثؤم زا یکی هب ،دندشیم هتخانش رکفت نوناک ناونع هب و دندرکیم یرکف راک هک ییاهنامزاس
 زارد یاهحرط ،اهرادشه ،اههیصوت ،اهیژتارتسا ،اهتسایس باختنا لثم هسسؤم نیا یاهدرواتسد رتشیب .دش لیدبت
 یکلم رد لقن ،6137 ،نوسکید) دوب هنارگنهدنیآ رکفت نمضتم ءاحنا زا یوحن هب ،دیدج یاههدیا و اهینیبشیپ ،تدم
 .(2-1 ،1397 ،یمیهاربا ،قلطم یدیحو ،رف
 هسسوم ،روظنم نیا یارب و دش سیسأت یوروش ریهامج داحتا اب یماظن تباقر رد اکیرمآ یرترب فده اب دنر هسسؤم
 زا 1ناک نامره .درک ارجا و یحارط ار یفلد تاعلاطم و یزاسهیبش شور ،یزادرپویرانس راب نیتسخن اکیرمآ رد دنر
 نیتسخن نیا .تشون ار 1116 لاس باتک و درک سیسأت ار 8نسداه هسسوم1960 ههد رد ،دنر هسسؤم ناراذگناینب
 کی دنر عقاو رد .(17 ،1897 ،چیچیم) دیوگ یم نخس یناهج یسیونویرانس نوماریپ لیصفت هب هک تسا یباتک
 قیرط زا دیاب یم شا هدنیآ راتفر هک ینمشد تخانش یارب نونف نیا :درک انب ار یتخانش تفرعم درس گنج  هناخدارز
 ،یلدیگ) دنریگ یم رارق هدافتسا دروم ؛دوش هتخانش ،جیار شناد بایغ رد و «3یبیکرت تیعقاو» و یزاجم یاه شیامزآ

                                                           
1- Extrapolation 
2. Ossip K. Flechthim 
3. Futurology 
4- operation research 
5- Think Tunks 
6- RAND 
7- Hermann Khan 
8- Hudson Institute 
9 . Synthetic Fact 
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 هب ندیشیدنا» ،ناک یاه هشیدنا زا یوریپ هب ،نوسداه  هسسؤم  هناروآون یاهدرکیور زا یکی .(217 ،2397
 هب یندرکن رواب ییاه هدنیآ و تفرگ یم یاج یراوشد هب ینهذ یاه بوچراچ رد هک ییاه هلوقم ،دوب «اه یندیشیدناان

 تاعلاطم زا یا هزوح کی ره هک دنراد دوجو هاگشیدنا نارازه دیاش و اهدص ام رصع رد و کنیا .دمآ یم رامش
 .(3897 ،یئازخ) دنا هداد رارق دوخ راک روتسد رد ار هناهوژپ هدنیآ

 ییاهدادخر هریجنز ینیبشیپ ،یماظن ناراکردنا تسد مهم هغدغد ،یا هتسه تاحیلست هقباسم و درس گنج نارود رد
 دوجوب 7یگنج یاهیزاب نیلوا ،ور نیمه زا .دتفیب قافتا تسناوت یم یا هتسه یلامتحا ییورایور کی زا سپ هک دوب
 لکش .دندرک یم لیلحت و یسررب ار فلتخم تالامتحا هک دندوب یا هتسه ییورایور کی زا ییاهلدم اهنیا .دمآ
 بوسحم یهوژپهدنیآ یاهرازبا نیرت مهم زا یکی هزورما هک دندش ویرانس ندمآ دوجو هب بجوم ،اه لدم نیا رتلماک
 زا هناهوژپ هدنیآ یاهدرکیور ،یدالیم دون  ههد رد درس گنج ندرک شکورف زا سپ .(27-17 ،3897 ،یکلم) دوش یم
 ،یئازخ) درک ناکم لقن یگنهرف ـ یداصتقا  هعسوت و رالاس مدرم یاه ماظن ییاپرب  هزوح هب یلم تینما و عافد  هصرع
3897). 
-هدنیآ هب فوطعم لسن نیلوا تیلاعف .تسا هتفای دشر لسن هس طسوت نامز رذگ رد نونکات یرگنهدنیآ عومجم رد
 ،یرگنشیپ موس لسن و دومن تراجت و تعنص دراو ار نآ مود لسن ،تسا هدوب ناسانشراک طسوت ینف یرگن
  .(Hartmann. Christian, 2011, 336) دوزفا نآ هب ار یرادمربراک و یعامتجا یامنرود
 رتشیب فیراعت یخرب لیذ رد .تسا یرورض ،شناد نیا فیرعت و یوهام نییبت ،یخیرات هاتوک فیصوت نیا زا سپ
 :دومن هدهاشم ناوتیم ار شناد نیا هدش هتفریذپ

 ملع نیا .تسا هناتسدشیپ و هنالماع ،هناهاگآ یاهویش هب هدنیآ هب ندیشخب لکش تفرعم و شناد یهوژپهدنیآ 
 هب شناد نیا .دنکیم تظفاحم روآماسرس یاهتفرشیپ و تارییغت نیگمهس نافوت ربارب رد یریگلفاغ زا ار ناسنا
 .(5 ،8897 ،یئازخ) دنک میسرت هعماج ای و نامزاس ،دوخ یارب ار بولطم یاهدنیآ هنوگچ هک دزومآیم ناسنا

 ای هدیدپ یارب ار هدنیآ ریواصت هک دوش فیرعت هعلاطم یاهتشرنایم هنیمز کی ناونع هب دناوتیم یهوژپهدنیآ 
 هوقلاب یاهدمایپ و هداد ناشن ار باختنا و ماهبا ،تیعطق مدع هک دهدیم هعسوت یاهنوگ هب ،هدیزگرب یاهلأسم
 . (Wangel, 2012, 35) دزاسیم نشور ار نونکا تامیمصت هب طوبرم تدمدنلب

 هب ییاه باختنا ماجنا و (لمتحم) یلامتحا یاهباختنا هعلاطم ،(نکمم) هدنیآ زا یکرد هب نداد لکش یهوژپهدنیآ 
 (Milestad, Svenfelt and Dreborg,2014, 61) تسا (یحیجرت) صاخ یاهدنیآ ندروآ دیدپ روظنم
 و اهوگلا ،عبانم لیلحت و هیزجت زا هدافتسا اب هک تسا ییاه شالت هعومجم رب لمتشم یهوژپهدنیآ هزورما تقیقح رد
 هک دنک یم سکعنم یهوژپهدنیآ .دزادرپ یم اهنآ یارب یزیرهمانرب و هوقلاب یاه هدنیآ مسجت هب ،تابث ای و رییغت لماوع
 ،یزیر همانرب یتنس یاهدرکیور رد .دبای یم دلوت «ادرف» تیعقاو ،«زورما» (ندرکن رییغت ای) تارییغت لد زا هنوگچ
 هاگنآ دهد یم ماجنا ار مزال ینیب شیپ «داد دهاوخ یور هچ تدمزارد هدنیآ رد» هک لاوس نیا حرط اب ادتبا زیر همانرب

                                                           
1- War Games 
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 هب .( ,62Foren, 2001) دنک یم مادقا تیاهن رد و دهد یم رارق تسایس ذاختا و یریگ میمصت یانبم ار اه ینیب شیپ
 ادتبا زیرهمانرب ،یزیر همانرب هب ون هاگن رد هک یلاح رد .دور یم هدنیآ نورد هب و هدرک زاغآ لاح طیارش زا رگید ترابع
 زا هعسوت یرامعم یارب صخشم یاهریسم ،هتشذگ و لاح یناب هدید و هدنیآ قفا رد روضح اب و دور یم هدنیآ قفا هب
 .(15 ،1897 ،یدرکهد ینیبم) دنک یم قیقدت و نییعت ار لاح هب هدنیآ
  یگدیچیپ و رییغت
 یگدیچیپ و رییغت میهافم هب نتخادرپ ،نآ دربراک لیالد و یلع یاهیال لیلحت شور عادبا یاههنیمز رتقیمع کرد یارب
 .تسا یرورض رایسب

 و رییغت نیا .هدرتسگ تالوحت نتسبآ و شوختسد و تسا رییغت لاح رد یرگید نامز ره زا رتعیرس زورما ناهج
 اب ههجاوم هوحن هک دنزیم مقر ار یناوارف یاهتیعطق مدع و یگدیچیپ ،یطخ ریغ یدنور زا یوریپ اب هدرتسگ لوحت
 مود گنج زا سپ تارییغت تعرس هظحالم اب و 3237 لاس رد نوچروف هیرشن ریبدرس .دیامنیم لکشم رایسب ار نآ

 ناونع اب یاهلاقم 5237 لاس رد و درک دروآرب هتشذگ یاههدس رد رییغت خرن ربارب هاجنپ ًاابیرقت ار رییغت خرن ،یناهج
 یاهیگتسویپان و اهبالقنا ،یجیردت تارییغت هورگ راهچ هب ار یعامتجا تارییغت وا .تشون «نیداینب تارییغت رصع»
 لیاوا و 1237 ههد هب طوبرم ارجام نیا .درک میسقت 1237نیداینب تارییغت و (1187-1237) عیرس تارییغت ،هدمع
 .(8897 ،رفیکلم ،رفیکلم) میمانیم شمارآ و تابث رصع ار نآ زورما ام هک یاهرود ینعی تسا 1237 ههد
 هدیدرگ داجیا یهاتوک ینامز هزاب رد ییایوپ و تارییغت نیا هک تسا نآ دنکیم رتجنرغب ار نیزورما طیارش هک هچنآ
 .دنروآیم دیدپ ار تارییغت نیا اب یراگزاس یارب سرتسد رد نامز و مزال نامز نایم خارف یفاکش و راکشآ یتوافت و
 .دهدیم ناشن ار فاکش نیا یبوخ هب ریز لکش

 
 .(69 ،6397 ،هدازدومحم ،ییازخ) :عبنم یگدیچیپ دشر هب ور دنور اب یراگزاس یارب ینامز یاهتیدودحم :1 لکش

 Rapid هژاو ود شزیمآ زا هک تسا یحالطصا سکلپر .ددرگیم ریبعت 7سکلپَرر طیحم هب ناهج زا یطیارش نینچ رد
 ،2397 ،یدرواش و ییارخف ،رفیکلم) دیآ یم تسد هب (یگدیچیپ یانعم هب) Complexity و (ایوپ و عیرس یانعم هب)
27). 

                                                           
1- RAPLEX 
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 ،لاثم ناونع هب .دوشیم هتخادرپ نادب رتمک هک میهجاوم زین یفیک هدرتسگ تارییغت اب ،یمک رییغت رب نوزفا نینچمه
 اب دنراد دوجو هزورما هک ییاهرتویپماک .دننک یم زین رییغت هکلب ،دنوشیمن رشتنم و عادبا دیدج یاهیژولونکت اهنت
 روفو هب زین روما ریاس رد تسا نکمم هباشم تارییغت .دنتوافتم رایسب نآ زا رتشیپ و 1137 ههد یاهرتویپماک نیلوا
 . (Foren,2001, 9-113) دشابیم دیدج تالوصحم یوناث یریگراک هب و تسرامم هجیتن نیا هک دندرگ هدهاشم
 شور ،یروآنف ،اضاقت و هضرع دننام یدامریغ دراوم زین و دنراد یدام تیهام هک ییاههدیدپ ،رگید یرظنم زا
 و تسا هتسویپ مه هب ام یگدنز همه ییوس زا .دنرییغت لاح رد همه یسایس تیعضو و ،هدننک فرصم راتفر ،یگدنز
 ناوتیم اهنت .مینک راکشآ ار تارییغت همه میناوتیمن ام نینچمه .دراد ریثات رگید یاهشخب رب یشخب ره رد رییغت
 7یخی هوک لدم هب دومن نشور ار عوضوم نیا ناوتب هک نآ یارب .دنتسه تباث یاهزادنا ات ییانبم یاهراتخاس هک تفگ
 راتخاس .نآ ریغ و بهذم ،هدیقع ،روعش ،اهتنس ،اهشزرا زا دنترابع ریغتمریغ ًااتبسن ماظن و راتخاس .میوشیم لسوتم
 نادنچ هک تسا نکمم ادتبا رد و دناهتفرگ یاج بآ ریز رد همه یعیبط مولع ماظن و یعیبط لوحت نیناوق ،یلوپ
 بآ نوریب رد و هتفرگ رارق راتخاس نیا یالاب رد ،دنیامن رییغت تسا نکمم تعرس هب هک ییاهشخب .دنشابن صخشم
 شور نوچمه یلماوع ،یداصتقا هخرچ ،یلام یاهرازاب رد رییغت ،هدننک فرصم راتفر ،کیژولونکت تالوحت .دنتسه
 صیخشت لباق یتحار هب و .تسا یناهگان ثداوح و عیاقو لماش یخی هوک کون .دنراد قلعت هورگ نیا هب ،یگدنز
 لامک رد و دناینیبشیپ لباقریغ ثداوح نیا .دننازیگنایم رب ار ناگمه هجوت و دنوشیم حرطم اههناسر رد .دنتسه
 .(87-37 ،3897 ،یکلم) دنوش فقوتم هرابکی هب تسا نکمم بجعت

 
 یخی هوک رد تارییغت حوطس :ود هرامش لکش

 (www.nwei.org و 32 ،3897 ،یکلم رد لقن ،Pillkahn, 2008, p116) :عبنم

 2یّللع یا هیال لیلحت شور

 و تسیروتوف طسوت ترابع نیا کرد .دنهدیم لکش ار ام نامیاهرازبا سپس و میهدیم لکش ار نامیاهرازبا ام
 رییغت .دروآ مهارف یعامتجا رییغت دمآراک هیرظن یارب ار یزاغآ هطقن ،ناهول کم لاشرام ،هناسر ییاداناک فوسلیف

                                                           
1- Iceberg Model 
2- Causal Layered Analysis 
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 یدیلک ،یعامتجا صاخ یاهرتسب رد ،نآ درکلمع یگنوگچ کرد .تسا یطیحم و یعامتجا رییغت یانبم کیژولونکت
 ام یاهتیدودحم و اههنیزگ زا شیپ ،یباختنا یاههدنیآ عاونا زا ناوتیم ار یزیچ هچ هک تسا عوضوم نیا مهف یارب
 هک تسا نآ سپس و مینکیم قلخ ار یژولونکت ام عقاو رد .(Dator, 2002, 2) تفایرد دوخ یحیجرت یاههدنیآ یارب
-هنابش اما ریذپفاطعنا – مینکیم راک هنوگچ هک مینکیم فیرعت لاح و میدرک قلخ ار تنرتنیا .دزادرپیم قلخ هب
 و دروآیم دوجو هب دیدج یاهداصتقا ،یژولونکت .مینیبیم ار نامنیدلاو هنوگچ یتح و مینکیم یزاب هنوگچ -یزور
 ,Inayatullah, 2008) دیآیم دیدپ ییاهراشف ،دنکیمن رییغت تردق طباور هک ینامز ،دتفایم بقع هعماج هک ینامز

11). 
 هنوگ  نامه هک نآ هچ .تسا یدربراک یهوژپ هدنیآ ی هتسه و زکرمت  هطقن ،یسانش شور هک تسین یدیدرت ،انبم نیا رب
 و یرکف یورین شیازفا زین اه یسانش شور ،دنروآ یم دیدپ ار یراج میهافم زا یا هزات یاهراتخاس ،اه یزادرپ هیرظن هک
 و اه هیرظن یریگراک هب و کرد .(167 ،7397 ،هداز دومحم ،ییازخ) دنراد لابند هب ار اه هیرظن و اه هشیدنا یدربراک
 و دننک ینیب شیپ ار هدنیآ یرتدمآراک تروصب هک دهدیم ار ییاناوت نیا اه هورگ و دارفا هب یهوژپهدنیآ یاهشور
 .(Dator, 2002, 1) دنهد لکش دوخ یاه تیولوا ساسا رب ار نآ یرتسوملم روط هب

 لابند هب هیرظن کی ناونع هب هک تسا یهوژپهدنیآ رد دیدج یتاقیقحت هیرظن و شور یّثلع یاهیال لیلحت شور
 نیا .(8897 ،یوزنم) .تسا لمع نیح یریگدای و یداقتنا ،یریبعت ،یبرجت یاههاگدید یزاس هچراپکی و بیکرت
 یاهیال لـیلحت» ناوـنع اب یاهلاقم رد یدالیـم 8337 لاـس رد 7...ا تـیانع لیهـس طسوت راـب نیتـسخن یارب شور
 یاهدرکیور زا ...ا تیانع هلاقم نیا رد .درک حرطم زرچویف هـلجم رد «6شور هـباثم هـب ییارگراتخاـسارف :یـلع
 هتفرگ ریثأت هدنیآ هب هدنهدلکش لیلحت و ییاسانش رد 5وریپش لکیام و 9وکوف لشیم دننام یدارفا ییارگراتخاسارف
 .(517 ،1397 ،مدقم ینیسح) دوـب
 هب .تفرگ راک هب زین ار یریسفت و یبرجت یاهتفایهر دوخ هـیرظن یدعب یاهشیاریو رد ...ا تیانع جیردت هب اما

 هب یهوژپهدنیآ عون هس قیفلت درواتسد یّثلع یاهیال لیلحت شور دش یعدم «2هدنیآ زا شسرپ» باتک رد هک یروط
 :تسا ریز حرـش
 ینیبشیپ ،یعامتجا یاههدیدپ هب یعیبط یاـههدـیدپ نایم طباور مهف یاهمیمعت رب رظان هک :2یبرجت یهوژپهدنیآ، 
 ینیبشیپ یهوژپهدنیآ عون نیا یلصا فده .تسا هدنیآ یاهدنور و اهدادـیور عوـقو رـب لرـتنک لامعا و میمعت
 هب هدـنیآ صوصخ رد ناوتیم نیاربانب و تسا 1نیعتم ناهج هک تسا نآ یهوژپهدنیآ عون نـیا ضورـفم .تـسا

                                                           
1- Sohail Inayatullah 
2- Causal Layered Analysis: Post structuralism as method 
3- Michel Foucault 
4- Michael Shapiro 
5- Questioning the Future 
6- Empirical 
7- Deterministic 
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 دروم همه زا شیب ینیبشیپ یطخ یاهشور ،یـبرجت یهوژپهدنیآ رد ،ور نیمه زا .درک ادیپ تسد تخانش و تفرعم
 .تسا هجوت
 ییورایور رد دارفا یتخانش نابز و یتخانـشانعم ماـظن رد قـمعت و زـکرمت رـب رظاـن هـک :7یریـسفت یهوژپهدنیآ 
 هکلب ینیبشیپ هن یهوژپهدنیآ عون نیا ِییلصا فده .تسا اه نآ دزن تیعقاو ندش هتخاسرب یگنوگچ و تیعقاو اب
 ناـمزمه اـما ددرگیم دادملق تفرعم قلخ یلصا رازگراک هلزنم هب ناسنا ،یهوژپهدنیآ نیا رد .تسا تریصب بسک
 .دوشیم هجوت زین تیسنج و یعامتجا - یداصتقا هقبط لیبق زا تفرعم یریگلکش رد رثؤم یاهراتخاس هـب

 هب یهوژپ هدنیآ عون نیا یلصا فدـه .تسا تفرعم یسانشرابت و ینکش هدولاش رب رظان هک :یداقتنا یهوژپهدنیآ 
 و هغدغد یهوژپ هدنیآ نیا رد ،رتنشور ترابع هب .تسا هدـنیآ لیلحت یاهدحاو ندرک زاس هلأسم و ندیشک شلاچ
 هدنیآ هب هک تسا یتردق طباور و اهنامتفگ ،اهمیژر ،اهراک و زاس مهف هکلب ،تسین هدنیآ ینیبشیپ ،هوژپهدنیآ ینارگن

 مهف هلأسم هکلب .تسین تیمها زئاح «مسیرورت» ینیبشیپ یهوژپهدنیآ عون نیا رد لاثم یارب .دنهدیم لکش
 دوش مهم مسیرورت دوشیم ثعاب طلسم نامتفگ مادـک هـک نـیا ؛تـسا مسیرورت ینیبشیپ ِیندش مهم یگنوگچ

Inayatullah, 2004, 11–15 174 ،1397 ،مدقم ینیسح رد لقن). 
-هدنیآ قلخ یارب هدنوش نوگرگد یاهاضف داجیا هکلب تسین ینیبشیپ ای و ییوگشیپ شور نیا فده ،تقیقح رد
 نیا .تسا تخانش فلتخم یاههار ندرک هچراپکی و هدافتسا یدیلک لصا ییارگراتخاساسپ ساسا رب .تسا لیدب یاه
 هیال هکلب تسین هکت کی و هچراپکی ،هدرک دنم هقالع یهوژپ هدنیآ هب ار ام هک عجرم ناهج هک دنکیم داهنشیپ ،شور
 . (Puglisi, 2001, 458-460) دنتسه فلتخم یاههدیدپ زا یکاح فلتخم "یاه هیال" و تسا هیال
-تـفرعم یاهبوچراهچ ،«تـیعقاو» تخانـش روـظنم هـب هک تسا نآ یلع یاهیال لیلحت شور رد هجوت دروم هتکن

 نـیا یلـصا یاعدـم رتنشور ترابع هب .دنوشیم هدـید گنـسمه روـط هـب تواـفتم یتخانـششور و یتخانـش
 تایعقاو زا یحطس و هیال تخانش ناکما ،یتخانششور و یسانشتفرعم بوچراـهچ رـه هـک تـسا نآ شور
 بوچراهچ هب تبسن ار یسانشتفرعم بوچراهچ کی ناوتیمن ،نیاربانب .دهدیم تسد هب ار هدنیآ هب هدنهد لکش
 یاههیال و حوطس تخانش یارب یفیک و یـمک یاهشور زا یـفیط ور نیمه زا .تسناد رترب ای رتهیاپ نود رگید
هیال لیلحت و هیزجت .(175 ،1397 ،مدقم ینیسح رد لقن Inayatullah, 2004, 11–15) دنوشیم هتفرگ راکهب تیعقاو
 زا «ییادزفیرعت» لابند هب شور نیا .دزاسیم یشیدناهدنیآ رکفت ینمض تاضورفم نتخاس راکشآ ریگرد ار دوخ ،یلع یا
 اهیزیرحرط و اهدنور و هدشن هتفرگ رظن رد ملسم ،تقیقح کی هک نیا زا نانیمطا لوصح یارب یشالت رد ،تسا هدنیآ
 هدنیآ هدمع و دیدج شور و هیرظن نیتسخن اهتلع یاهیال لیلحت شور روتید زمیج رواب هب .دناهدشن هتشاگنا یهیدب
-هقبط تهج بولطم رایسب شور کی اهتلع یاهیال لیلحت شور .تسا هتشذگ لاس لهچ رد یفلد شور زا سپ یهوژپ
 رثوم رایسب یا هویش هب اههورگ رکفت هب کمک تهج اهنآ زا هدافتسا و اههدنیآ هرابرد فلتخم تاظحالم و اههاگدید یدنب
 .(8897 ،یوزنم) تسا ،دور یم راکب اهشور و اههیرظن رثکا رد هک هنوگ نآ درفنم یاههیال دربراک هب تبسن

                                                           
1- Interpretive 
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 یاههیال زا یفیط دیاب ،مـیراد یهوژپهدنیآ دصق یعوضوم صوصخ رد هک ینامز ،یّثلع یاهیال لیلحت شور قباطم
 کی کمک هب ار اههیال نیا زا مادک ره .داد رارق هـجوت دروـم لیذ لکش قباطم ار هدنیآ هب هدنهد لکش ینهذ و ینیع
 :تخانش ناوتیم ریز حرش هب یتخانش تفرعم بوچراهچ

 
 یّللع یاهیال لیلحت دنیارف رادومن :3 هرامش لکش

 (lib.fo.am :عبنم)

 نیرتیحطس یناتیل .تسا یعمجهتسد تاجانم و اعد مسارم ینعم هب یحیسم گنهرف رد هک دراد مان یناتیل لوا هیال
 نودب هاگدید تسخن حطس .(2897 ،قلطم یدیحو) تسا تیعقاو زا هدش هتفریذپ و یمسر هاگدید فرعم و هدوب هیال
 هدنیآ حطس نیرتراکشآ و نیرترظان هک ینیع لئاسم لماش هیال نیا .(8897 ،یوزنم) تسا تیعقاو لومعم و شسرپ
 هتفریذپ همه یارـب هدـنیآ عوـقو هـیال نیا رد .ددرگیم ،درادن یصاخ یلیلحت یاهتراهم هب زاین نآ مـهف و تسا

 نیا رد .تسا هدش رشتنم یهورگ یاههناسر رد نآ صوصخ رد یرایـسب تاـعالطا و اههداد ،یمک ثیح زا و هدش
 یارـب بـسانم یـتفرعم بوچراـهچ یـبرجت یهوژپهدنیآ .دنریگیم رارق شسرپ ضرعم رد تردن هب تاضورفم هیال
 .(177-176 ،1397 ،مدقم ینیسح) تسا هیال نیا تخانش

 حیضوت یناتیل حطس یاههداد حطس نیا رد .تسا کیمتسیس هاگدید فرعم و یعامتجا یاهتلع حطس مود حطس
 ،یداصتقا لماوع رب رظان یعامتجا یاهتلع هیال .(2897 ،قلطم یدیحو) دنریگیم رارق لاوس دروم و هدش هداد
 هطبار ،اـهریغتم یگتـسبمه بـسح رـب یمک یاههداد دوشیم شالت هیال نیا رد .تسا ،یخیرات و یسایس ،یگنهرف
 و هوژپ تسایس تاسسؤم هیال نیا رد .دنوـش ریسفت تایرظن ریاس دقن و صاخ هیرظن کی یریگراک هب ،تیلع
 ةطقن .دـننکیم رـشتنم تالجم و اههمانزور رد هدنیآ صوصخ رد ار یدنتـسم و لدتسم یاهلیلحت راذگتسایس
 هصاخ ،نارگشنک ریاس و تـلود شقن هیال نیا رد .تسا هدنیآ یاهدادخر ینف و یملع نییبت ،اهلیلحت نـیا یلاعت
 هتشاذگ دیدرت و شسرپ ضرعم رد یمک یاههداد هک تسا نآ مهم هتکن اما .دوشیم گنر رپ راشف یاهورگ
 نیا ،نیاربانب و دوشیمن هدیشک شلاچ هب عوضوم نابیتشپ میاداراپ ،دنوش عقاو شسرپ دروـم هـچنانچ و دنوـشیمن
 یارب بسانم یتفرعم بوچراهچ یـبرجت یهوژپهدـنیآ زـین هیال نیا رد .دنامیم یقاب طلسم نانچ مه میاداراپ

 .(177-176 ،1397 ،مدقم ینیسح) تسا تیعقاو تخانش

 و اهینیبناهج رتسب رب هک ،یلالدتسا یاهضرف حطس نیا رد .تسا نامتفگ و ینیبناهج رگنایامن موس حطس
 هب ناوتیم حطس نیا رد .(2897 ،قلطم یدیحو) دندرگیم یواکاو دنتسه هاگآدوخان و هتشاد رارق اهیژولوئدیا
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 هب حطس نیا رد .(8897 ،یوزنم) دنزاسیم ار ماظن و یناتیل ،فلتخم ناعفنیذ هنوگچ هک تخادرپ رما نیا فاشتکا
 ،ندمت هلمج زا قیمع یاهراتخاس قیرط زا ،(اهتیلاعف) یتداع یاهراتفر یارب یناهج یاههاگدید یزاسراکشآ
 و ینیب ناهج یاهراتخاس مهف .(Daffara, 2011, 683) دوشیم هتخادرپ (یتخانش یاههار) تفرعم ای یژولوئدیا
 یاهتلع و دـشخبیم تیعورشم یواعد نیا هب هکلب تسا هدنیآ اب طبترم یتفرعم یواعد نابیتـشپ اـهنت هن نامتفگ
 هـک تسا زکرمتم یمیاداراپ و گرزب ریوصت رب هیال نیا .دنهدیم لکش ار ینیع هلأسم هدنروآ دوجو هب ِییعامتجا
 هوژـپهدنیآ یاهشالت هیال نیا رد .مینادب یعقاوریغ ای یعقاو ار ملاع یاهدادخر و اهرادـیدپ اـم دوـشیـم ثـعاب
 رد هتفهن ِیقیمع تاضورفم مهف .تسا هدنیآ ِیشخب یتسه یعامتجا و ینابز ،یگنهرف یاهراتخاس تخانش رب رظان
-هدـنیآ ،هـلحرم نـیا رد .تـسا هـجوت دروـم هـیال نیا رد هلأسم زا دـیدج یریـسفت هـئارا و هدنیآ اب طبترم لئاسم
 یارب ام هک ینامتفگ هـنوگچ هـک دهد ناشن و دنک فشک ار هدنیآ هب هدنهدلکش فلتخم یاهنامتفگ دـناوتیم هوژـپ
 .(177-176 ،1397 ،مدقم ینیسح) دراد شقن هلأـسم نآ دوـخ یدـنبرکیپ رد ،میریگیم راک هب لئاسم مهف

 رد هاگآدوخان یاهناتساد ای یگنهرف یاههراعتسا / اههناسفا لیلحت .تساههراعتسا و اههروطسا رگناشن مراهچ حطس
 هب هک تسا ییاههراعتسا و اههناشن رب رظان هیال نیا .(Daffara, 2011, 683) دنراد هارمه هب ییاهانعم هک اهنآ دروم
 هلأسم و یعامتجا یاهتلع هدنروآ دوجو هب هک یطلسم نامتفگ و ینیب ناهج یریگ لکش هب ،هاـگآدوخان یاهویش
 هب هدنهدلکش ِیینهذ ریواصت و اههراوحرط ،اـهتـیاور نیرتقیمع هـیال نـیا رد .دـننکیـم کمک ،تسا هدش ینیع
 هشیر دارفا ساسحا رد هکلب هشیدنا رد هن ریواصت و اههراوحرط ،اهتیاور نیا .دنریگیم رارق شاکنک دروم هدنیآ
 ینکشهدولاش .دنوشیم ییاـمنزاب هدـنیآ و لاـح ،هتـشذگ هـب هدـنهد لکش یندمت یاههنیمز ،هیال نیا رد .دنراد
 مهارـف لیدـب یاههدنیآ قلخ و لاح دقن روظنم هب ار یبسانم ریسم لیدب یاههراعتسا هضرع و فراعتم یاههراعتسا
 صاخ هدنیآ کی هـب هدـنهدلکش یندمت قیمع یاههیال اهنت هن اه هروطسا و اههراعتسا مهف ،ساسا نیا رب .دـنکیـم
 ایهم ینالقع یاهزرم یارف ار هدنیآ قلخ ناکما ،هروطـسا و هاـگآدوخان لماوع یبایدر اب هکلب ،دنکیم راکشآ ار
 تسا عوضوم هاگآدوخان یشزیگنا داعبا فرعم عقاو رد حطس نیا .(177-176 ،1397 ،مدقم ینیسح) دزاسیم

 .(2897 ،قلطم یدیحو)

 رییغت فلتخم یاههیال هب (رظن هطقن) تاعاجرا بوچراچ ای رکفت رییغت اب ار تیعقاو زا دوخ کرد دناوتیم درف ره
 ،تیعقاو هیال راهچ نیا نایم یببس طباور یسررب قیرط زا دناوتیم -لکشم ای- هدنیآ دروم رد ثحب نیاربانب .دهد
 .(Daffara, 2011, 683) دوش کرد و دریگ رارق لیلحت دروم
 ،یناتیل ،لوا دعب رد تالکشم لح هار .تسا دعب راهچ رد هدنیآ ندرکرتگنررپ و راکشآ یپ رد یّثلع یاهیال لیلحت

 گنهرف ،موس دعب .دنکیم هیکت عوضوم یسایس و یداصتقا ،یعامتجا للع رب و هدوب رتقیمع مود دعب .تسا یحطس
 تسا یعقاو مینکیم رکف هک یزیچ هک دهدیم عالطا هک تسا یاهنومن ای گرزب یریوصت نیا .تسا یناهج هاگدید ای
 هراعتسا ای هناسفا مراهچ دعب .مینکیم هدافتسا ناهج نداد لکش و کرد یارب ام هک تسا یتخانش یاهزنل .ریخ ای
 ،رتهدرتسگ مراهچ و موس حوطس و دنتسه نیرتنایامن مود و لوا حوطس .تسا هناهاگآان گنر رپ ناتساد هک تسا
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 ار حوطس زا کی چیه یلع یاهیال لیلحت شور .(Inayatullah, 2008, 12) تسا رتراوشد اهنآ ییاسانش و رتگنررپ
  .(Puglisi, 2001, 460) دیامن یم هدافتسا اهنآ همه زا اما دنکیمن راکنا
 هار دیاب و تسا حیحص ]یکرد[ ،حطس ره .دیامن هچراپکی ار کرد زا حطس راهچ نیا هک تسا نآ یپ رد شور نیا

 هار هب رجنم یناتیل تالخادم .دنشاب رتگنر رپ دنناوتیم یسایس یاهلحهار نیاربانب .دوش هتفای نآ اب بسانتم یاهلح
 دنمزاین مود حطس هب طوبرم و دنمماظن یاه خساپ .دنتسه هداد اب هدش هارمه ،سرتسد رد ،تدم هاتوک یاهلح
 لصاح یصوصخ شخب اب تکراشم یارب یتلود یاه تسایس بلغا .دنتسه دمآراک ناسانشراک بناج زا یتالخادم
 یبوچراچ جراخ زا ییاه لح هار یریگیپ دنمزاین .تسا رتینالوط و رتراوشد بلغا یناهج هاگدید رییغت .دنوش یم
 هک نانچنآ دنتسه تالخادم نیرتشیب دنمزاین یاهناسفا یاهلح هار و .تسا هدش فیرعت لح هار اهنآ رد هک تسا
 یم هتخاس دیدج یعمج و یدرف هندب و تارطاخ و دوشیم یشکمیس هرابود زغم ،دوشیم هتفگ یدیدج ناتساد
 .(Inayatullah, 2008,12) دنوش
 و دزاـس هـچراپکی ار دوـخ لیلحت دناوتیم الاب هب نییاپ زا و نییاپ هب الاب زا یهاگن اب هوژپهدنیآ شور نیا رد
 رب هجیتن رد و ماغدا مه اب ار هدنیآ یریگلکش رد رثؤم یاهینیبناهج و تـفرعم بـسک یاـههویـش ،اـهناـمتفگ
 .(177-176 ،1397 ،مدقم ینیسح) دیازفیب هدنیآ صوصخ رد دوخ لیلحت یانغ
 یسررب دروم یدعبدنچ یدرکیور اب هتشذگ و لاح هب یهاگن اب هک لیدب یاههدنیآ یایند ات هتفای هعسوت شور نیا
-یم داهنشیپ ار فلتخم ثحابم زا طیسب یهاگدید ،یلع یاهیال لیلحت شور .دهد رارق شواک دروم ار دناهتفرگ رارق
-هتسد یاهویرانس یارب یدومع ییاضف اریز دریگ رارق هدافتسا دروم ویرانس داجیا زا لبق تسا رتهب نیاربانب و دنک
 ینتمریغ نایب لیلحت و دربیم هرهب شناد فلتخم یاهمرف زا یلع یاهیال لیلحت .دروآیم مهارف ار فلتخم یاهیدنب
 تسا نیا رب ضرف .دنکیم بیکرت مه رد ار هدنیآ یاهدنیارف رد ار اهندمت رگید شناد عاونا و هنادنمرنه /یرعش و
 مشچ نیا نآ رد هک ییاهشور ،همه زا شیب و ،هکلب دهدیم لکش ام یاهدرکلمع هب هدنیآ یاهزادنا مشچ اهنت هن هک
-Puglisi, 2001, 458) دنوش یم یدنببوچراچ تالکشم اهنآ رد هک دنتسه ییاهشور ،دنریگیم لکش اهزادنا

460). 
 هک ،ینیع هلأسم هیال زا هک ینازیم هب هک تسا نآ درک هجوت نآ هب دیاب یلع یاهیال لیلحت شور لیذ هک یاهتکن
 کیدزن ،تسا هدنیآ هب یهدلکش رد هیال نیرتسوملمان هک هراعتـسا و هروطسا هیال هب تسا هیال نیرتسوملم
 دنکیم رییغت نآ ندوب ینهذ و ینیع هجرد ظاحل هب مه و ینامز ظاحل هب مه تفرعم و تخانش بسک ،میوـشیم
 .(517 ،1397 ،مدقم ینیسح)
 یناعفنیذ یاهتیعقاو و دیامنیم رتقیمع ار هدنیآ دروم رد ثحب هک تسا رارق نیا زا یراگنهدنیآزا شور نیا تیزم
 .(Daffara, 2011, 683) دناهدوب رییغت دنور ریگرد هک دزاسیم نایامن ار
 :زا تسا ترابع شور نیا یریگ راکهب یایازم ،زین ...ا تیانع ریبعت هب

 ؛اهویرانس یانغ شرتسگ 
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 ؛هیشاح و قمع هب تینیع و حطس زا رتارف ثحب نداد تکرح 
 دنوش یفرعم لیدب یاههیال لیلحت قیرط زا دناوت یم هک یسایس یاهتیلاعف تیاده. 
 هک یلاحرد دیامن یدنب هتسد ار اهتیعقاو زا یفلتخم رایسب یاهکرد دناوتیم یلع یاهیال لیلحت شور ،هوالعهب
-هدنیآ یاهشور رگید اب هک تسا دمآراک ینامز شور نیا .دنامیم یقاب ساسح یقفا و یدومع یاهاضف هب تبسن
 رد تامادقا لامتحا ندرک رتهدرتسگ و رت قیمع کرد هب ندیسر رد دناوتیم شور نیا نینچمه .دنامب طبترم یهوژپ
 .(Puglisi, 2001, 460) دیامن کمک فلتخم حوطس لیلحت هجیتن

 یاهقطنم و یرهش یزیرهمانرب رد (CLA) یّللع یاهیال لیلحت شور زا یریگهرهب یگنوگچ
  :زا دنترابع هک تسا راوتسا نیداینب ضرفشیپ دنچ رب ،یلع یاهیال لیلحت
 هب .دنشابیم راوشد و هدیچیپ نیریز یاههیال ندید و دنتـسه هیال دنچ و هدیچیپ ،هدنیآ هب طوبرم تاعوضوم 
 نخس یروانف هدنیآ هرابرد ناوتیمن ،روهظ لاح رد یاهیروانف هرابرد دنور دنچ ای کی ییاسانش اب اهنت لاثم ناونع
 .دنوش کرد و هتخانش اهنآ زورب للع و یبایهشیر ،اهدنور دیاب .تفگ
 شیازفا» دنور هب یحطس هاگن اب الثم .دوشیم هئارا تاعوضوم زا یتوافتم فیرعت ،یسررب دروم حطس هب هجوت اب 
 لیامت» هلأسم ،مینک هاگن رتقیمع رگا اما ،دوشیم حرطم «اهوردوخ دادعت شیازفا» لکش هب عوضوم ،«کیفارت لکشم
 و یبلطهافر شیازفا» ،میرگنب رتقیمع رگا مه زاب و ددرگیم راکشآ «یصخش یوردوخ زا هدافتسا یارب نوزفازور
 هدش ناهنپ یحطس یاههیال همه ریز رد هک مینیبیم ار «اهرهشنالک رد یگدنز هب لیامت شیازفا» ای «ییارگفرصم
 .تسا
 ییاهدربهار ًاالومعم .دوب دهاوخ توافتم زین یداهنشیپ یاهدربهار و اهتسایس ،هدش هئارا فیرعت عون هب هجوت اب 
 یقیمع ریثأت ،هنیزه ندوب رتمک نیع رد و هدوب رتتدمهاتوک ،دنوشیم هئارا عوضوم دوهشم و یرهاظ حطس هعلاطم اب هک
 نیا نایم توافت .دوشیم هئارا یرتراذگریثأت و رتتدمدنلب یاهدربهار ،هلأسم رتقیمع یسررب اب اما ،تشاد دنهاوخن زین
 تدمدنلب ینامرد یاهشور زا هدافتسا و رامیب درد تقوم نیکست یارب شخبمارآ زا هدافتسا نایم توافت دننام اهلحهار
 .تسا یرامیب ندرک نکهشیر یارب

 درک دنهاوخ رییغت مه راذگریثأت و لوئسم یاهداهن و دارفا ،هدش هئارا فیرعت و یسررب دروم هیال ای حطس هب هتسب 
 .(9-5 ،اتیب ،ییارخف)
 حطس تالکشم ،مییامن یم یسررب ار اهرهش هک ینامز .مینک یسررب تقد هب رگید راب ار اهرهش کیفارت و مکارت هنومن
 راشتنا و دنهد شرتسگ ار اههداج هک دنراد وس نادب قوس اهلح هار .دنتسه یگدولآ و یغولش هب طوبرم بلغا یناتیل
 داجیا و لیر و هداج نداد دنویپ ،رفس یاهباختنا رب دنمماظن یاهلح هار دیکأت .دنیامن میظنت ار قلعم تارذ و اهزاگ
 حطس رد .دشابیم زور دم و راعش هک تسا یژتارتسا هچراپکی لقنولمح یزیرهمانرب .تسا یکیفارت هچراپکی یاهوگلا

 رد دناوتیم رهش هنوگچ هک تسا نیا ندیسرپ هکلب تسین گرزب یاهرهش یوگلا رد لح هار نتفای عوضوم ،ینیبناهج
 شرتسگ یاهنوگ هب دنناوتیم ینامز یاهتسایس ایآ ؟دشاب زکرمتمریغ دناوتیم رهش ایآ .دشاب هدشن فیرعت اهریسم یخرب



 711 ...دیدج رصع رد یزیرهمانرب یوس هب

 اب ییاجهباج هب یزاین هک دننک داجیا یاهسردم-راک-هناخ یاهتیلاعف زکارم ،دنیامن رود یتعنص یوگلا زا ار ام هک دنبای
 ؟دننیبب ار ناشدوخ یاهناخلگ یاهزاگ راشتنا نازیم نادنورهش هک دنوش دیلوت یرابتعا یاهتراک دوشیم ایآ ؟دشابن نیشام
 ییاهناتساد میناوت یم ایآ ؟تسا ییالط یاهنابایخ یارب قیقحت نیا ایآ .تسا گرزب رهش ناتساد ،حطس نیرتقیمع رد
 دوخ رطاخ هب ار ییاتسور یاههنیموش میناوتیم "تسا رتهب رتگرزب" یاج هب ؟دننادرگ زاب ار اهاتسور شزرا هک میزاسب
 .(Inayatullah, 2008,13) دوب نآ رانک اهعمج نیرتهب هک میروایب

 CLA زا هدافتسا اب رهش هدنیآ یوجتسج :2 لودج

 
 

 
 
 
 

 (Ibid,13 :عبنم) 

 ،تلاح نیرتهدرتسگ رد یرهش تاعلاطم یارب ،یلع یاهیال لیلحت شور تیعقاو یحطس راهچ بوچراچ یریگراک هب
 .دهدیم ناشن ار رثؤم یرهش تارییغت و تالخادم یارب مزال یرهش یهمانرب حطس راهچ هک تسا یدعبدنچ یسایقم
 :تسا هتسویپ تیلاعف دنمزاین یدعبدنچ یرهش هعسوت
 ؛یرهش یراگنهدنیآ داجیا یارب یناتیل لیلحت حطس •
 ؛رادیاپ (روحم تعیبط) رهش داجیا یارب اهمتسیس حطس •
 و ؛عونتم یریگدای رهش داجیا یارب رتسب/ینیب ناهج حطس •
 .(Daffara, 2011, 683) یونعم رهش داجیا یارب هراعتسا/هناسفا حطس •

 
 یرهش تیعقاو CLA یاههیال رد یرهش هدنیآ زکرمت یاههزوح نداد رارق :4 لکش

 (Daffara, 2011, 685) :عبنم

 یرهش هدنیآ یفداصت یاهیال یسررب حطس
 اههدنیالآ یجورخ میظنت و اه هداج ی هعسوت :لح هار / یگدولآ و یغولش یناتیل

 لقن و لمح یاهباختنا و دیدج یاهیژولونکت ییاسانش ،یغولش للع یسررب دنم ماظن للع
 لقن و لمح یاهباختنا شرتسگ و هچراپکی یزیرهمانرب :لح هار

 رهش ینامز یاهتسایس هعسوت ،ینامز یشیدنازاب و یرهش ییادززکرمت ،رهش ددجم فیرعت :لح هار / نردم هرود زکرمتم رهش یناهج هاگدید
 نردم تسپ یاتسور قلخ :لح هار / "تسا رتهب رتگرزب" هراعتسا/هناسفا
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 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 اب هدرتسگ لوحت و رییغت نیا .هدرتسگ تالوحت نتسبآ و تسا رییغت لاح رد یرگید نامز ره زا رتعیرس زورما ناهج
 رایسب ار نآ اب ههجاوم هوحن هک دنزیم مقر ار یناوارف یاهتیعطق مدع و یگدیچیپ ،یطخ ریغ یدنور زا یوریپ
 یهدناماس رد ،یاهقطنم و یرهش یزیرهمانرب یراج و جیار یاهدرکیور یطیارش نینچ رد .دیامنیم لکشم
 زا قیمع ریغ و تسردان تخانش ،رما نیا لیالد نیرتمهم زا یکی .دناهدرکن لمع قفوم نادنچ ،یناسنا یاههاگتنوکس
 .تسا یطیحم فلتخم لیاسم
 .تسا یعامتجا تاعلاطم رد یقطنم مسیویتیزوپ یریگراک هب یپ رد ینالقع عماج هاگدید ،دمآ رتشیپ هک هنوگنآ
 لکش ،دراد ندوب لومش ناهج و تینیع  هیعاد هک یرازبا  هبساحم و یتابثا تخانش قیرط زا ،هاگدید نیا رد تینالقع
 و هدرتسگ تخانش ریگرد یدایز یدح ات ،یرهش هعسوت یاهحرط رد یزیرهمانرب هویش نیا ،رگید یوس زا .دریگ یم
 هدافتسا رتشیب یمک و روحمهداد یاهشور زا ،هدوب هرهب مک یتخانش یانغ و افرژ زا لباقم رد و هدش لئاسم فدهیب
 هجوت لئاسم و لماوع ناهنپ و رتقیمع یاههیال هب و هدش تلفغ ینمض شناد و میقتسم کرد ،یفیک داعبا زا و هدرک
 تامیمصت و اهتسایس ذاختا ثعاب دوخ ،یحطس و هدرتسگ رتشیب و قیمع رتمک ِفتخانش نیا .تسا هدومنن ینادنچ
 .تسا هدز مقر ار یپایپ یاهتسکش و اهقیفوت مدع ،دراوم یرایسب رد نآ جیاتن هک هدیدرگ تسردان ای و یحطس
 هب .تسا هناتسدشیپ و هنالماع ،هناهاگآ یاهویش هب هدنیآ هب ندیشخب لکش تفرعم و شناد یهوژپهدنیآ رگید یوس زا
-یم ار هنالعفنم یاهیورسپ زا هن و هنالاعف ییورایور ناکما دوخ یداهنشیپ یاهرازبا و اهشور زا هدافتسا اب یترابع
-میمصت هب دناوتیم ،یهوژپهدنیآ هزوح رد نیون یدرکیور ناونع هب ،یّثلع یاهیال لیلحت شور ،رتسب نیا رب .دهد
 ،تامیمصت و هدناسر یرای ورشیپ یاهشلاچ و لئاسم ،اههدیدپ للع فرژ یواکاو رد ،ناریگمیمصت و نازاس
 رتسب هک دیابیم یرتشیب تیمها ینامز هلأسم نیا .دزاس رتقفوم و رتققحم ار اهنآ هب فوطعم جیاتن و اهتسایس
 و هیال هیال قیاقح هاگ هک هدوب یاهقطنم و یرهش کانبوشآ هاگ و هدیچیپ یاهمتسیس ،یریگمیمصت و یزاسمیمصت
 زا دوخ کرد دناوتیم درف ره .تسا هدرک لدبم راوشد سب یرما هب ار یزیرهمانرب ،ناهن و یلصا یاهتلع ،ناهنپ
 ذاختا یتوافتم تامیمصت و دهد رییغت فلتخم یاههیال هب (رظن هطقن) تاعاجرا بوچراچ ای رکفت رییغت اب ار تیعقاو
 .دیامن
 قلخ یارب هدنوش نوگرگد یاهاضف داجیا هکلب تسین ینیبشیپ ای و ییوگشیپ فده ،یّثلع یاهیال لیلحت شور رد
 فلتخم یاههار ندرک هچراپکی و هدافتسا یدیلک لصا ،ییارگراتخاساسپ ینابم ساسا رب .تسا لیدب یاههدنیآ
 کی و هچراپکی ،هدرک دنم هقالع یهوژپ هدنیآ هب ار ام هک عجرم ناهج هک دنکیم داهنشیپ ،شور نیا .تسا تخانش
 ای- هدنیآ دروم رد ثحب نیاربانب .دشابیم فلتخم یاههدیدپ زا یکاح ،هیال ره و هدوب هیال هیال هکلب تسین هکت
 رارق لیلحت دروم ،شور نیا رد تیعقاو هدش داهنشیپ هیال راهچ نایم یببس طباور یسررب قیرط زا دناوتیم -لکشم
 .دوش کرد و دریگ
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 رتقیمع یاههاگدید و نیریز حوطس شواک یپ رد ناوتیم یاهقطنم و یرهش یزیرهمانرب رد شور نیا زا هدافتسا اب
 تقیقح رد .دزاس صخشم ار یدیلک یاهروتکاف ای رهش یدربهار و یلصا لئاسم یتسیاب اراکشآ نآ یجورخ هک دوب
 داعبا) عوضوم و عون کیکفت هب رهش یدربهار لئاسم نییبت و ریسفت ،کرد داجیا هب ،یلع یاهیال لیلحت شور
 لاوز ای و هعسوت رب راذگریثأت یدیلک تاعوضوم و لئاسم نییبت ،(... و یدبلاک ،یتسیز طیحم ،یعامتجا ،یداصتقا

 یمتسیس قیمع کرد تیاهن رد و رییغت نارگتیاده و ناگدنربشیپ و یدیلک نارگشنک و نارگیزاب نییبت ،هقطنم و رهش
 .دیامنیم ینایاش کمک ،طیارش زا
 عبانم
 و رتاپ .ب .تربار هتشون .هعسوت لاح رد ناهج رد رهش .(5897) نیمجرتم .ارتیم ،یدمحا .یدهم ،یداشنم ناقهد .ثرمویک ،تسودناریا

 .روشک یاه یرایهد و اه یرادرهش نامزاس تاراشتنا .زناویا دیول یلاس

 .نسحم ،ققحم .یفطصم ،یوقت همجرت .دیدج رصع یارب یناسنا ملع ،شناد و فادها ،هچخیرات :یهوژپ هدنیآ ینابم .(6397) لدنو ،لب
 .یعافد یاهیروانف و مولع یهوژپ هدنیآ زکرم ،یعافد عیانص یتاقیقحت و یشزومآ هسسوم تاراشتنا

 ماهرپ تاراشتنا .هچروش دومحم همج رت .(نونکات زاغآ زا) یرهش یزیرهمانرب یاههیرظن .(5397) لجیان ،رولیات
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