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چكيذُ:
٘ٛپب ثٛزٖ زا٘ف آيٙسٜپػٞٚي ،ث ٝذٛزي ذٛزٔ ،حسٚزيتٞبي ثؿيبضي ضا زض أط تحميك پسيس ٔيآٚضز .أب
فمساٖ تحميمبت ٔمسٔبتي وبفي ،وٌ ٝبْٞبي ٘رؿتيٗ چٙيٗ پػٞٚكي ضا تكىيُ ٔي زٞس ،اظ زيٍط
ٔكىالت ايٗ ٌ ٝ٘ٛتحميمبت اؾت .ثٙبثطايٗ ،تحميك حبيط ،ثط ايٗ ٘ىت ٝتأويس ٔيوٙس و ٝآيب زا٘ف
آيٙسٜپػٞٚي  ٚاثعاضٞب  ٚأىب٘بتي و ٝزض اذتيبض پػٞٚكٍط لطاض ٔيزٞس ،اظ تٛا٘بيي ٔٙبؾجي ثطاي ثٟطٌٜيطي زض
حٛظٜي ُٔبِٗبت ٘ٓبٔي ،ث ٝذهٛل آيٙسٜپػٞٚي زض ٘يطٞٚبي ٔؿّح رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثطذٛضزاض
اؾت؟ ثطضؾي چٙيٗ ٔٛيٖٛي ٔؿتّعْ آٖ اؾت و ٝاظ يه ؾٔ ،ٛجب٘ي ايٗ ّٖٓ  ٚاظ ؾٛي زيٍطٔ ،جب٘ي زيٙي
ٔطتجٍ ثب ايٗ ٔجحج ٔٛضز زلت  ٚتأُٔ لطاض ٌطفتٛٔ ٚ ٝاضز ؾبظٌبضي آٖٞب ٔكرم ٌطزز تب ٔيعاٖ  ٚقيٜٛ
ثٟطٌٜيطي اظ ايٗ زا٘ف ضا زض حٛظُٔ ٜبِٗبت ٘ٓبٔي ضٚقٗ قٛز .ثط ايٗ اؾبؼ تحميك حبيط ثطاي پبؾد ثٝ
ايٗ ؾٛاَ و ٝآيب ٔيتٛاٖ اظ زا٘ف آيٙسٜپػٞٚي زض فطآيٙس ُّٔٛة ُٔبِٗبت ٘ٓبٔي ثٟطٌ ٜطفت؟  ٚضٚـ
ثٟيٝٙاي ثطاي آيٙسٜپػٞٚي زض ٘يطٞٚبي ٔؿّح رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ؤ ٝؿئِٛيٗ زض پطت ٛآٖ ثتٛا٘ٙس
حساوخط ثٟطٜثطزاضي اظ ٔجب٘ي آيٙس ٜپػٞٚي زض ضاؾتبي تحمك آٖ زاقت ٝثبقٙس وساْ اؾت؟ ٞسف اظ ايٗ
تحميك قٙبذت  ٚتجييٗ ضٚـ ثٟي ٝٙثطاي آيٙسٜپػٞٚي زض ٘يطٞٚبي ٔؿّح رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٔيثبقس.
ضٚـ تحميك؛ تٛنيفي – تحّيُ ثٛز ٚ ٜثب اؾتفبز ٜاظ ثطضؾي اؾٙبز ٔ ٚساضن ،وتبثرب٘ٝي ترههي اَالٖبت
الظْ رٕٕآٚضي قس ٜاؾت.
ٍاصگاى كليذي:
آيٙسٜپػٞٚي ،پيفثيٙي ،آيٙسٍٜ٘بضي ،آيٙسٍٜ٘طي ،ؾٙبضيٛ٘ٛيؿي،
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هقذهِ

زقٛاضي  ٚپيفثيٙي ٘بپصيطي اؾبؾبً زض ٔبٞيت ا٘ؿبٖ ضيك ٝزاضز .آظازي ا٘تربة ٔؿيط ٚ
ٖسْ تُبثك ٕٞيكٍي ضفتبض ثب تطريحبت شٙٞي ثيبٖ قس ،ٜثبٚضٞب  ٚاضظـٞب اظ رّٕٝ
ٚيػٌيٞبي ٔتٕبيع ا٘ؿبٖ  ٚؾيؿتٓٞبي ٔتكىُ اظ ا٘ؿبٖ اؾتٌ .بٞي اٚلبت اظ َطيك تحّيُ
قرهيت ٔ ٚالحٓٚ ٝالٗيتٞبي ٔٛرٛز ٓٞچ ٖٛاؾتٗسازٞب  ٚتٛإ٘ٙسيٞبٔ ،يتٛاٖ ٔؿيطٞبي
زٌطٌ٘ٛي ظ٘سٌي يه فطز ضا ٔحسٚز ؾبذت  ٚزض ٘تيز ٝث ٝيه يب چٙس پيفثيٙي لبثُ لجٚ َٛ
ٔٗتجط زضثبضٚ ٜيٗيت آيٙس ٜظ٘سٌي ٚي زؾت يبفت .ثيتطزيس حتي ايٗ پيفثيٙيٞب زض ثطاثط
اتفبلبت قٍفتاٍ٘يع ذٛقبيٙس يب ٘بٌٛاض  ٚثَٛ ٝض وّي ٔٛاضزي و ٝتحت ٖٛٙاٖ قب٘ؽ  ٚالجبَ
قٙبذتٔ ٝيق٘ٛس ،آؾيتپصيط٘س.
ٍٙٞبْ تطؾيٓ آيٙس ٜيه ٘ٓبْ ارتٕبٖي ،قٙبؾبيي  ٚزضن ٘يطٞٚبي وّيسي تٗييٗوٙٙس ٜزض
ٔؿيط ضٚيسازٞبي آيٙس ٜحبئع إٞيت فطاٚاٖ اؾتٔ .طزْ زض ٌصقتٞٝبي زٚض ث ٝا٘ساظٜي وبفي
فطنت زاقتٙس تب ظ٘سٌي ذٛز ضا ثط اؾبؼ ٖبزتٞبيكبٖ ثٙب وٙٙس؛  ٚاظ ايٗ ض ٚثؿيبض آؾٛزٜ
ذبَط ثٛز٘س؛ أب ثب پيكطفت ّٖٓ  ٚفٙبٚضي زض ؾسٜٞبي اذيط ،پسيسٜي «تغييط» ْٟٛض وطزٚ ٜ
حجبت تمطيجبَ يه پسيسٜي ٘بزض قس ٜاؾتٛٔ .دٞبي تغييط يىي پؽ اظ زيٍطي فطا ٔيضؾٙس ٚ
ا٘ٛأ  ٚالؿبْ پسيسٜٞبي ارتٕبٖي ثسيٕ ثٕٞ ٝطأ ٜيآٚض٘س  ٚاظ آ٘زب و ٝحبُٔ ٖٙهط تبظٌي
ٞؿتٙس ،اظ يه ؾٔ ٛب ضا ث« ٝفٕٟيسٖ» ٚازاض ٔيوٙٙس  ٚاظ ؾٛي زيٍط قبِٛزٜي ٖبزتٞبي ٔب
ضا زض ٔ ٓٞيوٛثٙس.
ٖهط و٘ٛٙي ثب ٖسْ لُٗيتٞبي ضٚظافع ٚ ٖٚؾطٖت ؾطؾبْآٚض تغييط قٙبذتٔ ٝيقٛز.
ثيقه تٕبيُ ضٚاٖقٙبذتي ا٘ؿبٖٞب ث ٝؾٕت وبٞف ٖسْ لُٗيتٞب ،قٙبؾبيي ٔبٞيت ٚ
ا٘ٛأ تغييطات ٚ ،تؿٍّ ثط ٔؿيط حطوت آٟ٘ب ُٔٗٛف اؾت .أطٚظ ٜچٙيٗ زا٘كي ،يٗٙي قٙبذت
پيكبپيف آيٙس ٜوٌ ٝبٞي اٚلبت اظ آٖ ث ٝآيٙسٍٜ٘طي تٗجيط ٔيقٛز ،ثؿيبض اضظقٕٙس اؾت .زض
ٚالٕ وؿب٘ي ؤ ٝبيُ ث ٝآٌبٞي اظ ض٘ٚسٞبي آيٙسٞ ٜؿتٙس ٔيتٛا٘ٙس ثَٛ ٝض ثبِم ٜٛاظ فطنتٞب
ثٟط ٜرؿت ٚ ٝاظ تٟسيسٞبيي و ٝقبيس ثطاي زيٍطاٖ غبفٌُيطوٙٙس ٚ ٜآؾيتضؾبٖ ثبقٙس ثٝ
آضأي ٖجٛض وٙٙس .زض يه چبضچٛة ؾبز ٜقس ٜيبفتٗ ٔزٕٖٝٛاي وٛچه اظ ٟٔٓتطيٗ ٚ
وّيسيتطيٗ ٘يطٞٚبي پيفضاٖ ث ٝؾٕت آيٙسٜٞبي ٔز َٟٛثؿيبض ضاٌٜكب ٔ ٚفيس ذٛاٞس ثٛز.
اٌط آيٙس ٜوبٔالً يميٙي ثٛز ،ظٔي ٝٙثطاي تحطن  ٓٞفطإ٘ ٓٞيقس .پؽ آيٙس ٜثبيس ؾبذتٝ
قٛز؛ ظيطا زض حبِت لُٗي  ٚيميٙي ثٛزٖ فٗبِيتٞبي آيٙس ٜا٘ؿبٖ ،آظازي ٔٗٙبي ٚالٗي ذٛز
ضا اظ زؾت ٔيزٞس .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ اؾت و ٝچكٓا٘ساظ رٟتٌيطيٞبي آتي ؾبظٔبٖ ضا تساٖي
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ٔيوٙس .چكٓا٘ساظ تٛييح زٙٞسٞ ٜط چيع آٖ اظ فط ًٙٞوؿت  ٚوبض ،فٙبٚضي  ٚيب ٞط ٘ٔٛ
فٗبِيت ؾبظٔبٖ زض آيٙس ٜاؾت .زض ٕٞيٗ ضاؾتب  ٚثطاي زؾتيبثي ث ٝضٚـ ثٟي ٝٙثطاي
آيٙسٍٜ٘بضي زض ٘يطٞٚبي ٔؿّح رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ٘ ،يبظ ث ٝپػٞٚفٞبي غضف زض رٟت
قٙبذت ٚتجييٗ زليك ٔف ،ْٟٛتجبضقٙبؾي  ٚثبظقٙبؾي ارٕبِي زا٘ف آيٙسٜپػٞٚي  ٚآيٙسٍٜ٘بضي
٘ ٚح ٜٛاضتجبٌ آٖ ثب ٘يطٞٚبي ٔؿّح ٔيثبقس ٘ ٚتيز ٝحبنُ اظ ايٗ ٌ ٝ٘ٛپػٞٚفٞبٔ ،جٙبي
ٔٙبؾجي ثطاي تحميمبت آيٙس ٜذٛاٞس ثٛز .حبَ ثب تٛر ٝثُٔ ٝبِت ثبال٘ ،يطٞٚبي ٔؿّح
رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ اظ چ ٝضٚـ ثٟيٝٙاي ثطاي آيٙسٍ٘ ٜبضي ثبيؿتي اؾتفبزٕ٘ ٜبيٙس تب زض
آيٙس ٜيٕٗ ضفٕ ٘بضؾبيي ٞبي ٔٛرٛز ،ثب اؾتفبز ٜاظ آٖ ثتٛاٖ آيٙسُّٛٔ ٜثي ضا پيضيعي ٚ
اتربش وطز.
هباًی ٍ هفاّين ًظزي

ٔبٞيت ٔيبٖ ضقتٝاي زا٘ف آيٙسٜپػٞٚي ؾجت ٌطزيس ٜتب آيٙسٜپػٞٚبٖ زض َيف ٚؾيٗي اظ
زا٘فٞب ٌ ٚطايفٞب ،وٞ ٝطيه ثب ٔٛيٖٛبت ٔ ٚؿبئُ ٔتفبٚتي ؾط  ٚوبض زاض٘س ،لطاض ٌيط٘س .أب
ثطضؾي آحبض آ٘بٖ ٘كبٖ ٔيزٞس وٍٕٞ ،ٝي ثٔ ٝجبحج زٌطٌ٘ٛي  ٚتغييطات ارتٕبٖي ٖاللٕٙس
ٞؿتٙس .اِجتٔ ،ٝبٞيت آيٙسٜپػٞٚي ٘يع ثٌٝ٘ٛ ٝاي اؾت و ٝذٛا٘ ٜبذٛا ٜتغييط  ٚزٌطٌ٘ٛي
ارتٕبٖي ضا ٔي َّجس.
1
٘ٓطيٞٝبي ٔٛضز تٛر ٝآيٙسٜپػٞٚبٖ ،غبِجبً ٔتأحط اظ «تهٛيط آيٙس »ٜپٛالن اؾت ؤ ٝفٟٔٛي
٘ٓطي  ٚاؾبؾي زض ُٔبِٗبت آيٙس ٜتّمي ٔيقٛز .پٛالن ث ٝايٗ ؾإاَ ٔٔ ٟٓيپطزاظز و ٝآيب
تهٛيط ٔخجت يه ّٔت اظ آيٙس ،ٜپيبٔس ٔٛفميت آٖ ّٔت اؾت يب ٔٛفميت يه ّٔت ،پيبٔس
تهٛيط ٔخجت آٖ ّٔت اظ آيٙس ٜاؾت؟ ٚي پؽ اظ ثطضؾي ؾيط پيكطفت تٕسٖٞبي و،ٟٗ
ٕٞچٙيٗ ٘مبٌ ُٖف تبضيد ٔب٘ٙس ٘ٛظاييٖ ،هط ضٚقٍٙطي  ٚا٘مالة نٗٙتي ٘تيزٔ ٝيٌيطز وٝ
تهبٚيط آيٙس ٚ ٜچكٓا٘ساظٞبي اِٟبْثرف ٔمسْ ثط وبٔيبثي رٕٗي اؾت .اظ ٘ٓط ٚي ،رٛإٔ
ٔٛفك ،آضٔبٖ  ٚضؤيب ضا ث ٝچيعي ٟٔٓتط  ٚلٛيتط ث٘ ٝبْ ثيٙف ،تجسيُ وطزٜا٘س ،و ٝاِجت ،ٝايٗ
ثيٙفٞبي ٔ٘ ٟٓيع ٔمسٔٝي ٔٛفميتٞبي ٔ ٟٓاؾت .ا ٚثب تأويس ثط ٘مف ٘رجٍبٖٗٔ ،تمس اؾت
و ٝاثتسا ضٞجطاٖ پٙساضٜي ٔحىٕي اظ آيٙس٘ ٜكبٖ ٔيزاز٘س ،رٛإٔ ايٗ پٙساض ٜضا ٔيپصيطفتٙس
 -1فطز پٛالن( )Fred Polakآيٙسٜپػّٙٞ ٜٚسي اؾت و ٝإٞيت ٘ ٚمف تهبٚيط  ٚچكٓا٘ساظٞبي آيٙس ٜزض قىٌُيطي
تٕسٖ ضا زض وتبة والؾيه ذٛز تحت ٖٛٙاٖ « تهٛيط آيٙس »ٜث ٝنٛضت ٔفهُ ثطضؾي وطز ٜاؾت.
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 ٚاظ آٖ حٕبيت ٔيوطز٘س  ٚثب ٕٞىبضي ،آٖ پٙساض ٜضا تحمك ٔيثركيس٘س(F.Polak. :2007
)162-176

آيٙسٜپػٞٚبٖ ثب ثٟطٌٜيطي اظ ايٗ ٔف ،ْٟٛيه حىٓ ٘ٓطي وّي نبزض ٔيوٙٙس ٔجٙي ثط ايٗ
و« :ٝتهٛيطٞبي آيٙس ،ٜث ٝالسأبت فطزي ٌ ٚطٞٚي قىُ ٔيزٙٞس (».اؾالتط .)28 :1387 ،اظ
٘ٓط آيٙسٜپػٞٚبٖ ارتٕبٖي ،اٌط چٕٔ ٝىٗ اؾت ٌصقت ،ٝحبَ ضا ثٖٛ٘ ٝي ٔكطٔ ٚ ٌٚميس
ٕ٘بيس ،أب تهٛضات ربٔٗ ٝاظ آيٙسٜي ذٛز ٘يع ٔيتٛا٘س ؾجت قىُ ٌطفتٗ حبَ ثبقس؛ ظيطا ايٗ
تهٛيطٞبي آيٙس ٜث ٝالسأبت ٔب زض ظٔبٖ حبَ رٟت ٔيزٞس ٔ ٚتمبثالً «ٚيٕ ٔٛرٛز» ٚ
السأبت و٘ٛٙي ،زٚضٜي آيٙس ٜضا پسيس ٔيآٚض٘س .ظٔب٘ي و ٝافطاز ربٔٗ ،ٝتٛا٘بيي ث ٝتهٛيط
وكيسٖ ٘مف ارتٕبٖي ذٛيف زض آيٙس ٜضا زاقت ٝثبقٙس ،آضاٖ ،مبيس ،اضظـٞب  ٚضفتبضٞبيي وٝ
چٙيٗ تهٛيطي ضا ؾبذت ،ٝثط ظٔبٖ حبَ تأحيط ٔيٌصاضز  ٚآٖ ضا غٙي ٔيوٙس(.تبفّط:1385 ،
.)50
يىي زيٍط اظ ٔجب٘ي ٘ٓطي آيٙسٜپػٞٚيٖ« ،سْ لُٗيت» آيٙس ٜاؾت .آيٙس ٜثٔ ٝمُٗي اظ
ظٔبٖ اقبضٔ ٜيوٙس وٛٙٞ ٝظ فطا ٘طؾيسٚ ٚ ٜرٛز ٘ساضز .زض ٚالٕ ،رٟبٖ آيٙسٞ ،ٜسف السأبت
و٘ٛٙي ٔبؾت .ايٗ ٘ ٔٛاُ٘ٗبفپصيطي آيٙس ٜاظ يه ؾ ،ٛپيفثيٙي آٖ ضا زقٛاضتط ٔيؾبظز  ٚاظ
ؾٛيي ،إٞيت ُٔبِٗ ٝآٖ ضا ثيكتط ٔيوٙسٟٓٔ .تطيٗ رٙجٝي آيٙسٜپػٞٚي اظ حيج ضٚـ ،ثٝ
زؾت آٚضزٖ احتٕبالت ٔتٙبْط ثطاي ؾٙبضيٞٛبي ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛحتُٕ اؾتٌٛ(.زضظي:1389 ،
)104چٙيٗ فطييٝايايٗ حميمت ضا تهسيك ٔيوٙس و ٝآيٙس ،ٜپيكبپيف  ٚث ٝنٛضت غيطلبثُ
ارتٙبثي ثط ا٘ؿبٖٞب تحٕيُ ٘كس ٜاؾت؛ «ٌٛز »ٜاظ انُالح آيٙسٜي «ثبظ  ٚذبتٕ٘ ٝيبفت»ٝ
اؾتفبزٔ ٜيوٙس ٔ ٚي٘ٛيؿس:
«زض ٞط ظٔبٖ ذبنئ ،زٕ ٖٝٛاي اظ آيٙسٞ ٜبي ٕٔىٗ ٚرٛز زاضز  ٚآيٙسٜي ٚالٗي ،حبنُ
تٗبُٔ ٔيبٖ ثبظيٍطاٖ ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض يه ٚيٗيت ذبل ٔ ٚمبنس ٞط يه اظ آ٘بٖ ذٛاٞس ثٛز .ايٗ
و ٝآيٙس ٜچٍ ٝ٘ٛتىٛيٗ ٔي يبثس ،ثَٛ ٝض يىؿبٖ تٛؾٍ ُٖٕ ا٘ؿبٖ ٞب ٘ ٚفٛش ّٖيت ٞب تجييٗ
ٔي قٛزٌٛ(».ز)17 :1389 ،ٜ

زض ٚالٕ ،وخيط ثٛزٖ آيٙس ٚ ٜزأٝٙي آظازي ُٖٕ ا٘ؿبٖٞب ،يىسيٍط ضا تجييٗ ٔيوٙٙس .آيٙسٜ
٘ٛقت٘ ٝكس ٜاؾت ،ثّى ٝزض ٔٗطو آٖ اؾت و ٝايزبز قٛز.
اظ زيٍط ان َٛاؾبؾي ٔ ٚكتطن زض تٕبْ ا٘سيكٞٝبي آيٙسٜپػٞٚب٘ ٝايٗ اؾت و ،ٝوُ رٟبٖ
ٞؿتي يىپبضچ ٝاؾت« .تأويس ثط اضتجبٌ ٔتمبثُ  ٕٝٞچيع زض رٟبٖ -اظ رّٕ ٝا٘ؿبٖ٘ ٚ -يع
پبفكبضي ثط ٖسْ أىبٖ زضن وبُٔ ٞط ٔٛرٛزيت ٔٙفطز ،ثس ٖٚتٛر ٝث ٝربيٍب ٜآٖ زض وُ
ٞؿتئ ،فبٞيٓ اؾبؾي آيٙسٜپػٞٚي أطٚظ ضا تكىيُ ٔيزٙٞسّٔ( ».ىيفط )60 :1387 ،زض ايٗ
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زيسٌب ٚ ٜتفىط وٌُطا ،ا٘ؿبٖ ٔخُ ٕٝٞي وبئٙبت ،ثركي اظ ٞؿتي ضا تكىيُ ٔيزٞس ٚ
ٔٛرٛزيت ته ته افطاز ثكط ٚأساض ُٖٕ وطز وُ ويٟبٖ ثٛزٕ٘ ٚ ٜيتٛا٘س اظ آٖ رسا ثبقس.
ٚحست ٞؿتي ،ثب تىي ٝثط ٚحست زض ظٔبٖ  ٚفًب ،ث ٝايٗ ٔٗٙب اقبض ٜزاضز و ٝرٟبٖ آيٙس ٜاظ
زض ٖٚرٟبٖ حبَ ذّك ٔيقٛز.
هفَْم آيٌذُضٌاسی

ٍٙٞبْ تطؾيٓ آيٙس ٜيه ٘ٓبْ ،قٙبؾبيي  ٚزضن ٘يطٞٚبي وّيسي تٗييٗوٙٙس ٜزض ٔؿيط
ضٚيسازٞبي آيٙس ٜحبئع إٞيت فطاٚاٖ اؾت .آيٙسٍٜ٘طي  ٚآيٙسٜا٘سيكي فطآيٙسي ٘ٓبْٔٙس ٚ
ٔؿتٕط ثطاي قٙبذت تغييطات پسيسٜٞب  ٚتحٛالت ٔحيٍ اؾت .ثب ايٗ تٗجيط تٗطيف ّٖٓ
آيٙسٜقٙبؾي ٖجبضت اؾت اظ؛ ّٖٓ ٍ٘طيؿتٗ ث ٝآيٙس ٜثب ٞسف قٙبؾبيي ثٟتط ٔحيٍ ،پسيسٜٞب،
ضٚيسازٞب  ٚضٚاثٍ ثيٗ آٖٞب ٔيثبقس  ٚزاضاي فطآيٙسي ٘ٓبْٔٙس ٔ ٚؿتٕط ،ثطاي قٙبذت
تغييطات پسيسٜٞب  ٚتحٛالت ٔحيٍ اؾتٚ .اغ ٜآيٙسٜقٙبؾي ٘رؿتيٗ ثبض تٛؾٍ ٔٛضذي
إِٓب٘ي ث٘ ٝبْ اٚؾيپ فّكتٟبيٓ 1زض زُٔ ْ 1940 ٝٞطح قسٞ .سف «آيٙسٜقٙبؾي» تٟٙب
پيف ثيٙي آيٙس٘ ٜيؿت .ث ٝتغييط  ٚتحٛالت ظٔبٖ حبَ ٘يع تٛر ٝزاضزٛٓٙٔ .ض اظ آيٙسٜقٙبؾي
ٔؿبٖست زض تهٕيٌٓيطيٞب رٟت ؾبذتٗ آيٙسُّٛٔ ٜة ،ايزبز آٔبزٌي زض ٔٛار ٟٝثب
آيٙسٜٞب ،اضائَ ٝطح  ٚثط٘بٔ ٚ ٝضاٞجطزٞبي پبيساضتط ٔيثبقس (ٔطوع ُٔبِٗبتفطٍٙٞي ٚ
آيٙسٜا٘سيكي  .)8 :1383،آيٙسٜ؛ ٘ٛضي لسؾي و ٝزقٕٙبٖ حك اظ زضن آٖ ٖبرع٘سٔ« .ب زض
آؾٕبٖ ثطدٞبيي لطاض زازيٓ  ٚآٖضا ثطاي ثيٙٙسٌبٖ آضاؾتيٓ  ٚآٖضا اظ ٞط قيُبٖ ضا٘سٜقسٜاي
حفّ وطزيٓ»(حزط،آيبت.)17 ٚ 16،
ٔبٞيت ّٖ ْٛا٘ؿب٘ي ،ثٚ ٝيػ ّْٖٛ ٜارتٕبٖي ث ٝزِيُ ؾط  ٚوبض زاقتٗ ثب ا٘ؿبٖ  ٚضفتبضٞبي
ا٘ ٚ ٚيع چٙس الي ٝثٛزٖ ٚالٗيت ارتٕبٖي ،ثٌٝ٘ٛ ٝاي اؾت و ٝا٘سيكٕٙساٖ ايٗ ٖطن ٝضا ثطاي
اضائ ٝتٗبضيف يىؿبٖ زضثبضٜي ٔفبٞيٓ ٔٛضز ثحج ،زچبض حيطت  ٚؾطٌطزاٖ ٔيؾبظز .ثطاي
ٔخبَ ،ربٔٗ ٝقٙبؾبٖ تبو ٖٛٙپيطأ ٖٛتٗطيف ٔفبٞيٕي چ ٖٛفط ،ًٙٞوزطٚيٟ٘ ،بز  ... ٚثٝ
اتفبق ٘ٓط ٘طؾيسٜا٘س .اظ ايٗ ض ،ٚتالـ ٔيقٛز تب ٚيػٌيٞبي اؾبؾي ٔفبٞيٓ ٔٛضز تٛرٚ ٝ
تأويس ثبقس .زض ايٗ ٘ٛقتبض ٘يع ث٘ ٝبچبض ثطذي اظ تفبٚتٞب ضا زض حٛظٜي ٔفٟٔٛي ٔٛضز تٛرٝ
لطاض ٔيزٞيٓ؛ ظيطا زض حٛظٜي ُٔبِٗبت آيٙس ٜاظ ٚاغٌبٖ ٔتٗسزي اؾتفبزٔ ٜيقٛز وٖ ٝسْ
.Ossip Flechtheim
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ضٖبيت ٔطظثٙسي ٔفٟٔٛي ثيٗ آٖٞب ،اظ ٟٔٓتطيٗ ٘مبٌ يٗف ايٗ ٔجبحج اؾتٟٓٔ .تطيٗ
ٚاغٌب٘ي و ٝزض حٛظٜي ُٔبِٗبت آيٙس ٜث ٝوبض ٔيضٚز ٖجبضت اؾت اظ :آيٙسٍٜ٘طي ،پيفٌٛيي،
آيٙسٜپػٞٚي ،پيفثيٙي  ٚآيٙسٍٜ٘بضي.
آيٌذًُگزي :1لّٕطٔ ٚفٟٔٛي ٖبْ ٌ ٚؿتطزٜاي اؾت ثٙٗٔ ٝبي تٛا٘بيي تهٛض آيٙس ٜاظ َطيك
ُٔبِٗ ،ٝتحميك  ٚتهٛيطپطزاظي .چٙيٗ ٍ٘طقي ٔيتٛا٘س ثب ثٟطٌٜيطي اظ ضٚـٞبي ّٖٕي،
آٔٛظٜٞبي زيٙي ٚ ،يب قٟٛز غيطٔبزي ث ٝزؾت آيس(ٌٛزضظي )110 :1389 ،ضٚقٗ اؾت وٝ
ضٚيىطز قرم آيٙسٍ٘ ٜط ،ثط اؾبؼ ٔجب٘ي ٔٗطفتي أ ٚي تٛا٘س ضٚيىطزي اِٟي ٔ ٚجتٙي ثط
آٔٛظٞ ٜبي ٔٗٛٙي ثٛز ٜيب آ٘ى ٝنطفبً ٔبزي ثبقس.
پيصگَيیٖ :2جبضت اؾت اظ ثيبٖ ٚل ٔٛحتٕي ضخ زازٞبيي زض آيٙس ،ٜوٕٛٗٔ ٝالً فبلس ٔجٙبي
ّٖٕي لبثُ لج َٛزض ٞط ٖهط ٔيثبقس .پيفٌٛييٞب ث ٝز ٚزؾتٝي وّي تمؿيٓ ٔيقٛز:
ثيب٘بتي ؤ ٝجتٙي ثط يبفتٞٝبي ٔتبفيعيىي ثٛز ٚ ٜضيك ٝزض ٚحي ٛٙٗٔ ٚيت زاض٘س و ٝزاضاي
پكتٛا٘ ٝاؾتسالِي ٖمّي اؾت  ٚثيب٘بتي و ٝتٟٙب زاضاي اثٗبز ٔبزي  ٚز٘يٛي ثٛز ٚ ٜثيكتط
ٔتىي ثط ثبٚضٞبي ذطافي ٔيثبقٙس .يىي اظ ٚيػٌيٞبي پيفٌٛيي ،لُٗيت آٖ اؾت .يٗٙي
آيٙسٍٜ٘ط ازٖب ٔيوٙس و ٝثس ٖٚذُب  ٚاقتجب ،ٜآيٙس ٜضا زضيبفت ٝاؾت .أب زض ثميٝي ٔٛاضز،
آيٙسٍٜ٘ط زضنسي اظ احتٕبَ ذُب ضا ٔيپصيطز (.اؾالتط).46 :1390 ،
آيٌذُپضٍّی :3فطآيٙس ُٔبِٗ ٚ ٝثطضؾي آيٙسٜٞبي ٔحتُٕ اظ َطيك ضٚـٞبي ّٖٕي اؾت .زض
ايٗ فطآيٙسٔ ،طاحُ ٕٟٔي َي ٔيقٛز وٖ ٝجبضت اؾت اظ :قٙبذت تغييط٘ ،مس  ٚتحّيُ آٖ،
تطؾيٓ آيٙسٜٞبي ٔرتّف ٔ ٚحتُٕ ،تطؾيٓ آيٙسٜي ُّٔٛة  ٚزض ٟ٘بيت ،ثط٘بٔٝضيعي  ٚتٗييٗ
ضاٞجطزٞبي ٘يُ ث ٝآٖ .يىي اظ ٚر ٜٛتٕبيع آيٙسٜپػٞٚيٖ ،مال٘يت ٔٛرٛز زض آٖ اؾت؛ ظيطا
ذطٚري فطآيٙس آيٙسٜپػٞٚي ثب انٗٔ ٚ َٛيبضٞبي ٖمّي ُٙٔ ٚمي ثكط لبثُ ثطضؾي  ٚزاٚضي
اؾت.
«آيٙسٜپػٞٚي تالقي ٘ٓبْٔٙس ثطاي ٍ٘ب ٜث ٝآيٙسٜي ثّٙسٔست زضحٛظٜٞبي :زا٘ف ،فٙبٚضي،
التهبزٓ٘ ،بٔئ ،حيٍظيؿت ،ربٔٗ ...ٚ ٝاؾت وٞ ٝسف انّي آٖ ،قٙبذت فطنتٞب ٚ
فٙبٚضيٞبي رسيس  ٚتٗييٗ ثرفٞبيي اؾت و ٝؾطٔبيٌٝصاضي زض آٖٞب احتٕبَ ثبظزٞي
ثيكتطي زاضز»« .آيٙسٜپػٞٚي يٗٙي ٟٔيب ثٛزٖ ثطاي آيٙس ٚ ٜاؾترساْ ٔٙبثٕ ٔٛرٛز ث ٝثٟتطيٗ
1-Futurology
2-Prediction.
3-Futures Studies.
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ٚرٕٔ ٝىٗ زضضاؾتبي اضظـ ٞب ٚاٞساف»(ٚحيسئُّكٓٞ )1387 ،چٙبٖ و ّٖٓ ٝتزطثي،
چيعي رع تىٕيُ  ٚتسليك تفىطات ضٚظا٘٘ ٝجٛز ٜاؾت ،آيٙسٜپػٞٚي ٘يع فطايٙسي اؾت اظ
تسليك فٗبِيتٞبي آيٙسٜا٘سيكبٖ٘ ٝمُ ٖطفي ٖ ٚمُ ؾّيٓ ٚ ،ثٟطٌٜيطي اظ زؾتآٚضزٞبي
زا٘فٞبي ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛثٛٓٙٔ ٝض تحىيٓ قبِٛزٜٞبي آٖ (پبيب.)11 :1384 ،
ثطاي تٛييح زٚ ٚاغٜي «پيفثيٙي» « ٚآيٙسٍٜ٘بضي» ثبيس ث ٝايٗ ٘ىت ٝاقبض ٜوٙيٓ و ٝاظ
ٍٙٞبْ پيسايف زا٘ف آيٙسٜپػٞٚي زض زٌ ٚ ْ 1960 ٝٞؿتطـ آٖ تب ث ٝأطٚظ ،ز ٚؾٙت ٚ
ضٚيىطز ٔتفبٚت زض ايٗ حٛظٚ ٜرٛز زاقت ٝاؾت:
پيصبيٌی

1

زض ايٗ ضٚـ ،زا٘كٕٙساٖ يبفتٞٝب  ٚزازٜٞبي ثطٌطفت ٝاظ زٚضٜٞبي ظٔب٘ي ٌصقت ٚ ٝحبَ ضا
ثطاي ثطضؾي ؾيط  ٚقىُ ض٘ٚسٞبي آيٙسٚ ٚ ٜل ٔٛاحتٕبِي آٖٞب اؾتفبزٔ ٜيوٙٙسٔ .يتٛاٖ
پيفثيٙي ضا حسؾي ّٖٕي زضثبض ٜازأٝي ض٘ٚس ٔتغيطٞبي ذبل زض آيٙس ٜزا٘ؿت وٕٛٗٔ ٝالً
ثب زضنسي اظ ذُب ،اظ ؾٛي زا٘كٕٙساٖ پصيطفتٔ ٝيقٛز .ايٗ ؾٙت ث ٝقست «٘رجٌٝطا» اؾت
 ٚپيفثيٙي آيٙس ٜضا ثٌ ٝطٞٚي ذجطٔ ٜيؾپطز وٖ ٝال ٜٚثط آيٙس ٜپػٞٚي ،اَالٖبت
ٌؿتطزٜاي  ٓٞزض ذهٛل ٔٛيٛٔ ٔٛضز پيفثيٙي زاض٘س.
آيٌذًُگاري

2

زض ايٗ ؾٙت تالـ ٔيقٛز تب آيٙسٜپػٞٚي اظ حبِت ٘رجٌٝطايب٘ ٝذبضد قس ٚ ٜث ٝيه تالـ
ٔكتطن زض ؾُح ربٔٗ ٝتجسيُ ٌطزز .آيٙسٍٜ٘بضي ،تالـ ثطاي ايزبز يه ْطفيت ثكطي ٖبْ
اؾت و ٝته ته افطاز ربٔٗ ٝضا لبزض ٔيؾبظز تب زضثبض ٜآيٙس ٜثيٙسيكٙس ،احتٕبالت آيٙس ٜضا
ثطضؾئ ،سَؾبظي  ٚذّك وطز ٚ ٜزض ٔمبثُ آٖ ٚاوٙف ٘كبٖ زٙٞس.
ثٙبثطايٗ ،آيٙسٍٜ٘بضي ،اٞسافي فطاتط اظ پيفثيٙي ضا ز٘جبَ ٔيوٙس  ٚيٕٗ پطزاذتٗ ثٝ
چبِفٞبي انّي ،زض رؿت  ٚرٛي ضؾيسٖ ث ٝيه زضن ٔكتطن زضثبضٜي آيٙس ٚ ٜچٍٍ٘ٛي
ؾبذت آٖ اؾت .يٗٙي ٖال ٜٚثط قٙبذت  ٚوكف آيٙس ،ٜزض نسز ؾبذتٗ آيٙس ٜث ٝنٛضت
ُّٔٛة ٔيثبقس .ثطاي تىٕيُ ايٗ ٔمبيؿ ٝثبيس ٌفت :زض پيفثيٙي ،ث ٝزِيُ آٖ ؤ ٝتغيطٞب
ٖٕستبً وّٕيٖ ،يٙي  ٚقٙبذت ٝقسٜا٘س ،آيٙس٘ ٜيع ٔزطز ٙٔ ٚفطز اظ تغييطات ٘بذٛاؾت ٝفطو
1 -Forecasting.
2 -Foresight.

 ............................................................................................ 40فهّٙبٔ ٚ ّْٖٛ ٝفٓ٘ ٖٛٙبٔي ،ؾبَ ٞكتٓ ،قٕبض ،20ٜثٟبض 1390

ٔيقٛز .زض ٚالٕ ،اؾبؼ پيفثيٙي ثط ازأٚ ٝيٕ ٔٛرٛز ثب وٕي تغييط اؾتٛاض اؾت .أب زض
آيٙسٍٜ٘بضئ ،تغيطٞب زاضاي لّٕط ٚثؿيبض ٌؿتطزٜتطي ثٛز ٚ ٜتٛر ٝثؿيبضي ثٔ ٝتغيطٞبي
ويفي ٔيقٛز ،حتي ايٗ ٔتغيطٞب ٔيتٛا٘ٙس شٙٞي ٔ ٚؿتتط ثبقٙس .ثٙبثطايٗ ،زض آيٙسٍٜ٘بضي ثط
يه آيٙسٔ ٜتٕطوع ٕ٘يقٛيٓ ،ثّى ٝچٙسيٗ آيٙسٜي ٔحتُٕ ث ٝنٛضت ٓٞظٔبٖ ٔٛضز تٛرٝ
لطاض ٔيٌيط٘س.
٘ىتٝي لبثُ تٛر ٝآٖ اؾت و٘ ،ٝجبيس اظ آيٙسٜپػٞٚي ،ا٘تٓبض پيفثيٙي زليك آيٙس ٜضا
زاقت ،ظيطا ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝپيكتط اقبض ٜقس ،تٛا٘بيي ايٗ زا٘ف ،فمٍ زض حس تكريم چٙسيٗ
آيٙسٜي ٔحتُٕ ثب تىي ٝثط ٔتغيطٞبي وٕي  ٚويفي ٚ ،تب حسي قفبفؾبظي ضاٜٞبي ٕٔىٙي
اؾت و ٝث ٝآيٙس ٜضٔ ٖٕٛٙٞيقٛز .اِجت ٝپؽ اظ ايٗ قٙبؾبيي ،ا٘تربة آيٙسٜي ُّٔٛة ٚ
اٖٕبَ ٘فٛش ثطاي تحمك آٖ٘ ،مكي ؾط٘ٛقتؾبظ ثطاي ربٔٗ ٝذٛاٞس زاقت(.تمٛيٌيال٘ي ٚ
غفطا٘ي )66 :1389 ،اضظـ چٙيٗ ّٖٕي زض آٖ اؾت ؤ ٝيتٛا٘س ثب ٟٔٙسؾي ٛٞقٕٙسا٘ٝي
آيٙس ،ٜضإٙٞبي تهٕيٌٓيطيٞبي أطٚظ ثبقس .ثٗ ٔبضتيٗ آيٙسٍٜ٘بضي ضا ثٖٛٙٝاٖ فطآيٙسي وٝ
قبُٔ تالـ ٘ٓبْٔٙس ثطاي ٍ٘ب ٜث ٝآيٙس ٜثّٙس ٔست ّٖٓ ،فٙبٚضي ،التهبز  ٚؾيبؾت ،ثب ٞسف
قٙبؾبيي حٛظٜٞبي پػٞٚف ضاٞجطزي  ٚايزبز فٙبٚضي ٖبْ(غ٘طيه) ؤ ٝيتٛا٘ٙس ثيكتطيٗ
ٔٙبفٕ التهبزي  ٚارتٕبٖي ضا فطا ٓٞؾبظ٘س تٗطيف وطز ٜاؾت (ِٛ .)3 :2002 ، Martinن
رطري ٛآيٙسٍٜ٘بضي ضا ثٖٛٙٝاٖ :اثعاض ٘ٓبْٔٙسي ثطاي اضظيبثي پيكطفتٞبي ّٖٕي  ٚفٙبٚضي وٝ
تأحيط ظيبزي ثط ضٚي لبثّيت نٗٙتي ،ايزبز حطٚت  ٚويفيت ظ٘سٌي زاضز تٗطيف وطز ٜاؾت(; :9
.)Cameron 1996

ثب تٛر ٝث ٝآ٘چٌ ٝصقتٔ ،يتٛاٖ تٗطيف وبضوطزي ظيط ضا ،و ٝاظ ربٔٗيت ٔٙبؾجي ٘يع
ثطذٛضزاض اؾت ،ث ٝايٗ ثرف افعٚز :آيٙسٜپػٞٚي ٔٗطفتي اؾت ؤ ٝطزْ ضا ٘ؿجت ث ٝضٚيسازٞب،
فطنتٞبٔ ٚ ،ربَطات احتٕبِي آيٙسٛٞ ٜقيبض ٍ٘ٔ ٝيزاضز .اثٟبْٞب ،تطزيسٞب ٚ ،زغسغٞٝبي
فطؾبيٙس ٜضا تب حسي ٔيوبٞس ،تٛا٘بيي ا٘تربةٞبي ٛٞقٕٙسا٘ ٝربٔٗٔ ٚ ٝطزْ ضا افعايف
1
ٔيزٞس  ٚثٍٕٞ ٝبٖ اربظٔ ٜيزٞس تب ثسا٘ٙس و ٝث ٝوزبٞب (آيٙسٜٞبي اوتكبفي يب ٔحتُٕ)
ٔيتٛا٘ٙس ثط٘ٚس؛ ث ٝوزبٞب (آيٙسٜٞبي ٙٞزبضي يب ثبيؿت 2)ٝثبيس ثط٘ٚس  ٚاظ چٔ ٝؿيطٞبيي
(ضاٞجطزٞبي ُٔٗٛف ث ٝآيٙسٜؾبظي ٔيتٛا٘ٙس ثب ؾِٟٛت ثيكتطي ث ٝآيٙسٜٞبي ُّٔٛة ذٛز

1-Explorative Futures.
2.-Normative Futures.
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ثطؾٙس .آيٙسٜپػٞٚي زض حميمت ،زا٘ف ٗٔ ٚطفت« قىُ ثركيسٖ ث ٝآيٙس »ٜثٌٝ٘ٛ ٝاي
آٌبٞب٘ ،ٝفٗبال٘ ٚ ،ٝپيف زؾتب٘ ٝاؾت( ّٔىيفط.)7 :1387 ،
جايگاُ ٍحی ٍ رٍايات در تزغيب اًساى بِ آيٌذُپضٍّی

٘ ٝتٟٙب اؾالْ ،ثّىٕٝٞ ٝي ازيبٖ اِٟي زاضاي آٔٛظٜٞب ٌ ٚعاضٜٞبيي ثٛز٘س و ٝثب آيٙسٜ
ثكطيت اضتجبٌ تٍٙبتٍٙي زاقتٝا٘س (اثطاٞيٓ٘ػاز .)602 :1385،زض ٘تيز ٝثب ٍ٘ب ٜث ََٛ ٝتبضيد
ظ٘سٌي ثكطئ ،يتٛاٖ اٍ٘يعٜٞبي ا٘سيكيسٖ ا٘ؿبٖ زضثبضٜي آيٙس ٜضا ث ٝزٖ ٚبُٔ ٔ٘ ٟٓؿجت
زاز :يىي ٖمُ ثٖٛٙٝاٖ ٖبُٔ زض٘ٚي(حزت ثبَٙي)  ٚزيٍطي تٗبِيٓ ا٘جيبي اِٟي ،ثٚٝيػٜ
تٗبِيٓ لطآٖ  ٚا ُٞثيت ٖهٕت ّٖيٝاِؿالْ ثٖٛٙٝاٖ ٖبُٔ ثيط٘ٚي(حزت ْبٞطي) .ايٗ
تمؿيٓ ،ثٙٗٔ ٝبي تجبيٗ  ٚتٗبضو ثيٗ ٖمُ  ٚزيٗ يب ّٖٓ ٔحٛضي  ٚذسأحٛضي ٘يؿت؛ ثّىٝ
ثبيس تأويس وطز زض ٔىتت لطآٖ  ٚا ُٞثيت ّٖيٝاِؿالْ ايٗ ز ٚثطاي تهبحت آيٙسٜي ُٕٔئٗ
 ٚپبيساض ،الظْ ّٔ ٚع ْٚيىسيٍط٘س .أبْ رٗفطنبزق ّٖيٝاِؿالْٞ :ط وٖ ٝبلُ اؾت زيٗ زاضز ٚ
وؿى و ٝزيٗ زاضز ث ٝثٟكت ٔىضٚز (ٔهُفٛي ،ثيتب :د.)12 ،1
ذبؾتٍبٍ٘ ٜب ٜث ٝآيٙس ٜزض اؾالْ ،نطفبً حفّ ثمب  ٚوؿت ضفبٔ ٜبزي ٘يؿت؛ ثّى ٝثب ٞسايت
ٚحي ،ؾٗي زض تٗبِي  ٚتىبُٔ ث ٝؾٛي لطة اِياهلل  ٚرب٘كيٙي ذسا زاضز؛ يٗٙي ا٘ؿبٖ ثب
تٗبِيٓ ٚحي ذٛز ضا ٘يبظٔٙس آيٙسٍٜ٘طي زض ز ٚثٗس رؿٕب٘ي  ٚضٚحب٘ي يب ٔبزي ٛٙٗٔ ٚي
ٔييبثس و ٝثٟطٌٜيطي اظ زا٘ف  ٚاثعاض ،يىي اظ ِٛاظْ آٖ ٔيثبقس .زض ؾٙس ربٚيس  ٚثسٖٚ
ٔٗبضو اؾالْ ،يٗٙي لطآٖ ،ا ُٞايٕبٖ ّٔعْ ثٍ٘ ٝب ٜث ٝآيٙسٞ ٜؿتٙس  ٚثبيس ٘حٜٛي ظ٘سٌي
ذٛز ضا زض ايٗ ز٘يب ،ثطاي ٚضٚز ث ٝآيٙس(ٜچ ٝز٘يب چ ٝآذطت) تٓٙيٓ وٙٙس«:يَا أَيَُّْا الَّذِييَ آهٌََُا اتَّقَُا
اللََِّ ٍَلْتٌَظُزْ ًَفْسٌ هَّا قَذَّهَتْ لِغَذٍ ٍَاتَّقَُا اللََِّ إِىَّ اللََِّ خَبِيزٌ بِوَا تَعْوَلَُىَ» (حكط ،آئ )18 ٝؿّٕب٘بْٖٛٔ ،فٙس ثطاي
آيٙسٜي ثّٙسٔست ذٛز زض ايٗ ز٘يب ثط٘بٔٝضيعي وٙٙس؛ چٙبٖوٌٛ ٝيي تب اثس زض ايٗ ز٘يب ظ٘سٌي
ٔيوٙٙس؛ أب ثب ٍ٘ب ٜث ٝآيٙسٜي زيٍط  ٚظ٘سٌي ربٚيس ذٛز .حًطت أبْ رٗفطنبزق
ّٖيٝاِؿالْ ٔيفطٔبيٙس :ثطاي ز٘يبي ذٛز چٙبٖ وبض وٙيس وٌٛ ٝيي تب اثس زض آٖ ظ٘سٜايس ٚ
ثطاي آذطت ذٛز چٙبٖ وبض وٙيس وٌٛ ٝيي فطزا ذٛاٞيس ُٔطز (ضيقٟطي.)14 :1380 ،
زض رٟبٖثيٙي اؾالٔي ،آيٙسٔ ٜز َٟٛثٛز ّٖٓ ٚ ٜث ٝآٖ ،اظ ّٖٓ غيت ٔحؿٛة ٔيقٛز وٝ
رع ذسا٘ٚس وؿي ثط آٖ احبَٝاي ٘ساضز (ُٕ٘ )65 ،ثٖ ٝجبضتيٖ ،سْ قٙبذت آيٙس ٜاظ اضازٜ
اِٟي ٘كأت ٔيٌيطز (لطثب٘ي )1385 ،ايٗ ،ثٙٗٔ ٝبي تأييس رجط زض ؾط٘ٛقت ا٘ؿبٖ  ٚربٔٗٝ
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يب ٖسْ ثط٘بٔٝضيعي ثطاي آيٙس٘ ٜيؿت(ضٖس .)11،ثّى ٝذسا٘ٚسٛٔ ،اٞت آؾٕبٖ  ٚظٔيٗ ضا ٔؿرط
ا٘ؿبٖ ٕ٘ٛزِ( ٜمٕبٖ ٚ )20،ا٘ ٚيع ثبيس ثب ث ٝوبضٌيطي ٖمُ٘ ،ج ٚ ٘ٛزا٘ف ،اظ آٖٞب زض ضاؾتبي
تغييط ٚيٗيت فّٗي  ٚؾبذت آيٙسٜي ثٟتط ،ثٟطٜثطزاضي (اِطحٕٗ )33،وٙس.
اظ لطآٖ وطيٓ  ٚتٗبِيٓ ا ُٞثيت ،اَالٖبت ٘ ٚىبت ٔفيسي ث ٝزؾت ٔيآيس ؤ ٝيتٛا٘س
ثطاي ؾبذت آيٙسُّٛٔ ٜة ،ث ٝوبض ٌطفت ٝقٛزٕٞ ،يٗ زضؼٞب ٘ ٚىبتي ؤ ٝيتٛا٘س ثطاي
تحّيُ ؾيط تبضيد ثكطي ٔٛضز اؾتٙبز لطاض ٌيطز وٌ ٝبٞي اظ آٖ ث ٝؾ ٗٙاِٟي تٗجيط ٔيقٛز
(ٔؿّٕيظاز.)1385 ،ٜ
اٌط ٞسف اظ آيٙسٜپػٞٚي ضا ضؾب٘سٖ ربٔٗ ٝا٘ؿب٘ي ث ٝآيٙسٜي أٗ  ٚپبيساض ثسا٘يٓ ،تحمك
ايٗ أطٙٔ ،حهط زض قبٞطا ٜاؾالْ اؾت و ٝذبِك وُ ٞؿتي  ٚا٘ؿبٖ ،آٖ ضا تٛؾٍ حزتٞبي
ْبٞطي يٗٙي ا ُٞثيت ٖهٕت ّٖيٝاِؿالْ اضؾبَ  ٚتجييٗ وطز ٜاؾت ( ؾٛض ٜي٘ٛؽ،آي.)25 ٝ
ثٙبثطايٗ ازيبٖ اِٟي (ثٚ ٝيػ ٜاؾالْ) ٔيتٛا٘ٙس ٖبُٔ ثطاٍ٘يع٘س ٚ ٜرٟت زٙٞس ٜث ٝآيٙسٜپػٞٚي
تّمي ق٘ٛس.
اظ ٍ٘ب ٜاؾالْ ،حٛظٜي ثحج  ٚاحط آيٙسٜپػٞٚي (چ ٝثٔ ٝف ٚ ّٖٓ ْٟٛچ ٝثٔ ٝف ْٟٛفٙبٚضي)
آيٙسٜي ا٘ؿب٘ي اؾت و ٝز ٚثٗس رؿٓ  ٚضٚح زاقت ٝزض قأٖ ذّيف ٝاِٟي آفطيس ٜقس ٜاؾت تب
ثب پبؾساضي اظ أب٘ت اِٟي زض ٖطنٝي ذبن ث٘ ٝمف آفطيٙي ٔكغ َٛقس ٚ ٜثٔ ٝطاتت ٖبِي
حيبت ٔبزي  ٚزضيبفتٞبي ٔٗٛٙي ٘بئُ ٌطزز .زض آيٙسٜپػٞٚي اظ ٍ٘ب ٜاؾالْ ،ثب تىٕيُ ٘مُٝ
٘ٓطات ثًٗي اظ زا٘كٕٙساٖ ،ذبؾتٍبٍ٘ ٜب ٜا٘ؿبٖ ث ٝآيٙس ،ٜپؽ اظ ٘يبظ ا٘ؿبٖ ث ٝحفّ ثمبي
ٔبزي ،ث ٝحؽ وٕبَرٛيي  ٚتأٔيٗ ؾٗبزت اثسي تٗطيف ٔيقٛز .آيٙسٜپػٞٚي اظ ٍ٘ب ٜاؾالْ،
ثب حٛظٜٞبيي اظ ُٔبِٗ ٝآيٙس ٜاضتجبٌ ثطلطاض ٔيوٙس و ٝثٖٛ٘ ٝي ثب آيٙسٜي ا٘ؿبٖ  ٚربٔٗٝ
ضاثُ ٝزاقت ٝثبقس  ٚثطاي ايٗ ُٔبِٗ٘ ٝيع لبئُ ثُٔ ٝبِٗٝي ثيٗ ضقتٝاي آٖ اظ ّٖ ْٛتزطثي،
فّؿفي  ٚاؾالٔي اؾت.
آيٙسٜپػٞٚي اظ ٍ٘ب ٜاؾالْ ٘يع زاضاي زٚ ٚر ٝاوتكبفي  ٚتزٛيعي اؾت .اظ َطفي ثب ٚرٟٝي
اوتكبفي ذٛز ٓٞ ،ؾٗي زض ٚاوبٚي ٔحيٍ ٔحؿٛؼ پيطأ ٖٛا٘ؿبٖ  ٚربَٔٗ ّْٖٛ( ٝجيٗي ٚ
فٙبٚضيٞبي ؾرت) ثطاي تؿٍّ ثط َجيٗت زاقت ٓٞ ٚ ٝؾٗي زض ٚاوبٚي ْطفيتٞبي ضٚحي ٚ
ضٚا٘ي ا٘ؿبٖ  ٚربٔٗ ّْٖٛ( ٝا٘ؿب٘ي  ٚفٙبٚضي ٘طْ) ثطاي تسثيط ثٟتط أٛض فطزي  ٚارتٕبٖي
زاضز .اظ َطف زيٍط ،ثط اؾبؼ ٚر ٝتزٛيعي ٔترص اظ ٔٙبثٕ لطآٖ  ٚضٚايبت ا ُٞثيت ّٖيٝاِؿالْ
آيٙسٜي ُّٔٛة ضا تطؾيٓ ٔيوٙس .حتي ثطاي ضؾيسٖ ث ٝآيٙسٜي أٗ  ٚپبيساض ث ٝآٖ تىبپٛي
اوتكبفي (ثٚٝيػ ٜزض ثٗس ٘طْ) رٟت ٔيزٞس.
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ٍ٘ب ٜث ٝآيٙسٜپػٞٚي اظ ظاٚيٝي زيس اؾالْ ،فطاتطاظ ؾُح «ضٚـ  ٚاثعاض ثطضؾي آيٙس »ٜثٛزٚ ٜ
زض ذهٛل «چطايئ ،حتٛا  ٚفّؿفٝي ثطضؾي آيٙس ٚ »ٜزض حميمت رٟتزٞي ث ٝضٚـٞب،
اثعاضٞب  ٚفطآيٙسٞب ثحج ٔيوٙس؛ أب  ٓٞزض رٙجٝي اوتكبفي آيٙس ٓٞ ٚ ٜزض رٙجٝي تزٛيعي
آٖ ،ثط ضٚـقٙبؾيٞبي ُٔٙمي تأويس زاضز .آيٙسٜپػٞٚي اظ ٍ٘ب ٜاؾالْ ،رسا اظ ايٗ و ٝفٟٓ
چيؿتي آيٙس ٜضا فطاتط اظ ْطفيت ٖمّي ٗٔ ٚطفتي ثكط ٔيزا٘س ،ا٘ؿبٖ ضا ث ٝثٟطٌٜيطي اظ ٖمُ
تزطثي ٖ ٚمُ فّؿفي  ٚفطاؾٛي آٖٞب ذطز رٕٗي ،ثطاي َطاحي آيٙس ٜتكٛيك ٔيوٙس .ربِت
ايٗوٌ ٝعاضٜٞبي اؾالْ زض ثبة آيٙس ،ٜثيف اظ آٖو ٝثط قٙبذتٗ تأويس زاقت ٝثبقس ثط ؾبذتٗ
 ٚثط٘بٔٝضيعي ثطاي آٖ ،زالِت زاضز .زض ٔزٕ ،ٔٛزيٗ اؾالْ ،أىبٖ پيف ثيٙي آيٙس ٜضا ثطاي
ٔحسٚزي اظ ٘رجٍبٖ أىبٖپصيط زا٘ؿت ٝاؾت؛ ِٚي َطاحي  ٚؾبذت آيٙس ٜضا ٘يبظٔٙس حًٛض،
ٍٕٞطايي  ٚتٟٗس ٍٕٞبٖ ٔيزا٘س.
تبارضٌاسی آيٌذُپزداسي

آيٙسٍٜ٘طي ث ٝزيطيٍٙي ذٛزآٌبٞي تبضيري آزٔي اؾت  ٚاظ ظٔب٘ي و ٝآزٔي ثٞ ٝؿتي
ذٛيف ا٘سوي آٌبٞي يبفت پيفثيٙي ؾط٘ٛقت آيٙس٘ ٜيع ثطاي ا ٟٓٔ ٚقس .ث ٝاٖتمبز ريٕع
زتيٛض ،آيٙس ،ٜاظ تٗبُٔ چٟبض ٔإِف ٝپسيس ٔيآيس (ٚحيسئُّك ّٔ ٚىيفطwww. iranforesight. ،5:
 )irضٚيسازٞب ،ض٘ٚسٞب ،تهٛيطٞبي آيٙس ٚ ٜالسأبت؛ أب ثب تٛر ٝث ٝآٔٛظٜٞبي زيٗ اؾالْ،
قىٌُيطي آيٙس ٜزض ثؿتط اضازٜي اِٟي لبثُ ثطضؾي اؾت؛ ِصا آضٔبٖٞب  ٚالسأبت ٔب ث ٝإً٘بْ
پيف ثيٙي  ٚثطضؾي حٛازث  ٚض٘ٚسٞبي ربضي ؾيبؾي ،ارتٕبٖي ،التهبزيَ ،جيٗيٚ ،لتي
ٔيتٛا٘س ث ٝؾبذت آيٙسٜاي أٗ  ٚپبيساض ثيب٘زبٔس ؤ ٝجتٙي ثط ثطضؾي ُٔ ٚبِٗٝي اضازٜي
اِٟي زض رطيبٖ آفطيٙف ثبقس .ثٖ ٝجبضتي زض اؾالٌْ ،عاضٜاي ٟٔٓتط اظ آ٘چ ٝزا٘كٕٙساٖ غطثي
اظ ٖٛأُ قىُ زٙٞسٜي آيٙسُٔ ٜطح ٔيوٙٙسَ ،طح ٔيقٛز  ٚآٖ ،اضازٜي اِٟي اؾت .اٌط
تالـٞبي ثكطي ثطاي تحمك أطي زض آيٙس ٜثؿيذ ق٘ٛس ،فهُ اِرُبة ثطاي قىٌُيطي
آيٙس ،ٜاضازٜي اِٟي ذٛاٞس ثٛز .ايٗ ٌعاض ،ٜفمٍ زض رٟبٖثيٙي اؾالٔي لبثُ ف ٚ ٟٓتحّيُ
ٔيثبقس .ثَٛ ٝض وّي  ٔٛ٘ 4آيٙسٜپطزاظي زض ازثيبت آيٙسٜپػٞٚي زا٘كٕٙساٖ غطثي ث ٝچكٓ
ٔيذٛضز.
 آيٙسٜپطزاظيٞبي آضٔبٖقٟطي يب پبزآضٔبٖقٟطي (افالَ ،ٖٛتٔٛبؼٔٛضٞ ،بوؿّي ،اٚض،َٚفبضاثي  ٚغيط ،)ٜتطؾيٓ ذٍ ؾيط تٕسٖ آيٙس ٜرٟبٖ ثط پبي ٝتحّيُٞبي ؾيبؾي ذبل ٔب٘ٙس:
آيٙسٜپطزاظي فطا٘ؿيؽ فٛوٛيبٔب زضثبض ٜپبيبٖ تبضيد  ٚحطوت ث ٝؾٛي ِيجطاَ زٔٛوطاؾي ٘ ٚيع
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٘ٓطي ٝؾٛضٚويٗ (زضثبض ٜؾٔ ٝطحّ ٝاظ تٕسٖ ذٛة ثس ٔ ٚطحّ ٝا٘تمبِي)  ٚيب ٘ٓطي ٝاقپيٍٙط
زض ٔٛضز تبضيد تٕسٖٞب ثٔ ٝخبث ٝظ٘سٌي ا٘ؿب٘ي و ٝزاضاي ٔ 4طحّ ٝتِٛس ،ثّ ،٘ٛا٘حُبٌ ٔ ٚطي
اؾت  ٚيب ٘ٛقتٞٝبي ؾبٔٛئُ ٞب٘تيٍٙت ٖٛزضثبض ٜثطذٛضز تٕسٖٞب.
 تحّيُ آيٙس ٜثط پبي ٝزازٜٞبي نٗٙتي فٗقٙبذتي ٔ ٚؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝضقس  ٚتٛؾٗ ٝزضربٔٗ ٝرٟب٘ي و ٝثب ٍ٘ب ٜث ٝوّيت تبضيد ارتٕبٖي اضائ ٝقسٜا٘س اظ رّٕٟٓٔ ٝتطيٗ ايٗ اقربل
آِٛيٗ ٞ ٚبيسي تبفّط اؾت و ٝاظ ز ٚ 1970 ٝٞثب وتبةٞبي «قٛن آيٙسٛٔ« ،»ٜد ؾ»ْٛ
«ر ٚ ًٙيس ر »ًٙث ٝاضائ٘ ٝح ٜٛثطٚظ ا٘مالة اَالٖبتي پطزاذت ٝاؾت.
 آيٙسٜقٙبؾيٞبي ترههي و ٝث ٝنٛضت رعئي ٔٛيٖٛي وٛتبٜٔست  ٚاِجت ٝضٚـٔٙس ثٝثطضؾيٞبي آيٙسٜقٙبذتي پسيسٜٞب ٔيپطزاظ٘س اظ رّٕ ٝحٛظٜٞبي ٔ ٟٓايٌٗٝ٘ٛ
آيٙسٜقٙبؾيٞب ٔيتٛاٖ ث ٝزا٘فٞبي ظيط اقبض ٜوطز:
ُٔبِٗبت ٛٞاقٙبؾئُ ،بِٗبت ثبظاضيبثي تزبضت؛ ثبظضٌب٘ي  ٚالتهبزُٔ ،بِٗبت زضثبضٜ
پيكطفتٞبي فٗقٙبذتي زض حٛظٜٞبي ٔرتّف ٔب٘ٙس ضايب٘ ٝضٚثبتيه پعقىي(ثٚ ٝيػ ٜرٙيٗ
قٙبؾي  ٚغ٘تيه) ُٔ ،...ٚبِٗبت ٔطث ٌٛث ٝآيٙس ٚ ّٖٓ ٜآٔٛظـٞبي زا٘كٍبٞي ثٚٝيػ ٜزض
قتٞٝبي ّٖ ْٛپبئ ٝخُ :فيعيه ،قيٕي ،ضيبيي  ٚآٔبضُٔ ،بِٗبت أٙيتي  ٚضاٞجطزي
ثطضؾيٞبي زفبٖي ٓ٘ ٚبٔئُ ،بِٗبت ارتٕبٖي ؾيبؾي  ٚفطٍٙٞي( .زيتٛض)1378 ،
رٍشّاي آيٌذُپضٍّی

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝا٘سيكٕٙساٖ فٗبَ زض حٛظٜي آيٙس ٜپػٞٚي ،زاضاي ٌطايفٞبي ثؿيبض
ٌ٘ٛبٌٞ ٖٛؿتٙس ،زا٘ف آيٙسٜپػٞٚي اظ رٟت ضٚـ ٘يع ،قبُٔ َيف ٌؿتطزٜي اظ تحّيُٞبي
ؾيبؾي -ارتٕبٖي تب تحّيُٞبي ضايب٘ٝاي  ٚآٔبضي اؾت و ٝضٚـٞبي َّٖ ْٛجيٗي ٚ
ارتٕبٖي تب اٍِٛپطزاظيٞبي ؾبز ٜضا زضثطٔيٌيطز .أب رٍّٕي ٔتطنس ٖ٘ٛي تهٕيٓؾبظي
ٛٞقٕٙسا٘ ٚ ٝآٌبٞب٘ ٝزض ثطاثط آيٙسٞ ٜؿتٙس و ٝثَٛ ٝض وّي ز ٔٛ٘ ٚثطضؾي ضا زض زؾتٛض وبض
ذٛز لطاض ٔيزٙٞس .1 :آ٘چ ٝزض آيٙس ٜاتفبق ٔيافتس  ٚإٞيت پيسا ٔيوٙس؛  .2آ٘چ ٝثبيس زض
آيٙس ٜاتفبق ثيفتس ٔ ٚؿبئّي و ٝثبيس إٞيت پيسا وٙسٙٔٛٔ(.ي.)197 :1388
زض يه ثطضؾي ٌؿتطز ٜثيٗإِّّي ،ثيف اظ  17ضٚيىطز ضٚـ قٙبؾب٘ ،ٝو ٝغبِجبً ثب تّفيمي
اظ يىسيٍط ث ٝوبض ٔيض٘ٚس ،قٙبؾبيي قس ٜاؾت(.1اؾالتط )22 :1387،زض ايٗ رب ،چٙس ٕ٘ ٝ٘ٛاظ

 - 1زؾتٝثٙسي ضٚـٞبي آيٙسٜپػٞٚي
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ضٚـ ثٟي ٝٙثطاي آيٙسٜپػٞٚي زض ٘يطٞٚبي ٔؿّح رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ45 ................................................................................

ضايذتطيٗ ٟٓٔ ٚتطيٗ ف ٚ ٖٛٙاثعاضٞبي آيٙسٜپػٞٚي ضا و ٝثٛٔ ٝي ٔٛتحميك اضتجبٌ پيسا
ٔيوٙس ث ٝاذتهبض ٔٗطفي ٔيوٙيٓ:
 )1ديذُباًی

1

زيسٜثب٘ي ثٙٗٔ ٝبي پبيف ٔؿتٕط تغييطات رٟب٘ي ،زض ظٔيٞٝٙبي ٔرتّف ،تٛؾٍ يه
ا٘سيكىس ٜيب ٌطٖ ٜٚاللٕٙس ث ٝآيٙسٜپػٞٚي اؾت« .زيسٜثب٘ي اظ ٔإحطتطيٗ ضٚـٞبي
آيٙسٜپػٞٚي اؾت ٖٛ٘ ٚبً ثط پبيٝي ثطضؾي ٘ٓبْٔٙس ٔحتٛاي ُٔبِت ضٚظ٘بٔٔ ،ٝزّٞٝب،
پبيٍبٜٞبي ايٙتط٘تي  ٚؾبيط ضؾب٘ٞٝب ثٛٓٙٔ ٝض وكف ؾيٍٙبَٞبي تغييط» ا٘زبْ ٔيقٛز.
زيسٜثب٘بٖ ث ٝربي پبيف ضٚيسازٞب ثط پبيف «ض٘ٚسٞب» ،يٗٙي «تغييطات ٔؿتٕط زض َ َٛظٔبٖ»
تٕطوع ٔيوٙٙسّٔ(».ىيفط )70 :1387 ،زازٜٞبيي و ٝاظ َطيك زيسٜثب٘ي ٘ٓبْٔٙس ث ٝزؾت
ٔيآيس ،ث ٝؾيبؾتٌصاضاٖ  ٚثط٘بٔٝضيعاٖ زض ٖطنٞٝبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛوٕه ٔيوٙس تب ٕٛٞاض ٜآٔبزٜ
ثٛز ٚ ،ٜث ٝانُالح غبفٌُيط ٘ك٘ٛس.

ضٚـٞبي زضن پيفثيٙي يب آٔبز ٜقسٖ ثطاي آيٙس ٜضا ٔيتٛاٖ زض 5زؾت ٝتمؿيٓثٙسي وطز .ثطاي زضن ثٟتط ٔبٞيت
ضٚـ ثط٘بٔٝضيعي ثط پبي ٝؾٙبضي ٛربيٍب ٜايٗ ضٚـ زض  5زؾتٔ ٝصوٛض ثطضؾي ٔيقٛز.
زؾت ٝا :َٚپبيف اٍِٞٛبي ْٟ٘ٛٛض ايٗ زؾت ٝزض ثطٌيط٘س ٜضٚـٞبي پيٕبيف پبيف ضزٌيطي  ٚقجيٝؾبظي اؾت .فهُ
ٔكتطن  ٚقبِٛز ٜايٗ ضٚـٞب ٔف ْٟٛغيطلبثُ پيفثيٙي ثٛزٖ آيٙس ٜاؾت .پؽ ثٟتطيٗ قي ٜٛآٔبز ٜقسٖ ثطاي آيٙسٜ
پبيف ٔؿتٕط  ٚزليك تحٛالت  ٚپيكطفت ٞبي فٙبٚضي فطٍٙٞي ؾيبؾي  ٚالتهبزي اؾت.
زؾت ٝز :ْٚثطٖٚيبثي ثط ذالف زؾت ٝلجُ زض ضٚـٞبي ثطٖٚيبثي فطو ٔي قٛز و ٝآيٙس ٜچيعي رع تٕٗيٓ ٌصقتٝ
٘يؿت  ٚثب ٚاغٜٞب  ٚتٛنيفٞبيي ٓٞچ ٖٛثٟتط ،ثيكتط ،ثبالتط  ٚلٛيتط قٙبذتٔ ٝيقٛز.
زؾت ٝؾ :ْٛتحّيُٞبي چطذ ٝاي زض ايٗ ضٚـ ثطاي زضن آيٙس ٜاٍِٞٛبي ٔكبث ٝزض ضذسازٞبي ٌصقت ٚ ٝتبضيري
قٙبؾبيي ٔيقٛز.
زؾت ٝچٟبضْ :تحّيُ ٞسف؛ ايٗ زؾت ٝقبُٔ ٔزٕٖٝٛاي اظ ضٚـٞب ٓٞچ ٖٛتحّيُ ٔحتٛا ،تحّيُ تبحيط تحّيُ پطٚا٘ٞٝبي
حجت اذتطأ  ٚتحّيُ ؾٟبْزاضاٖ ٔيقٛز .تمطيجب زض  ٕٝٞايٗ ضٚـٞب فطو ٔيقٛز و ٝضذسازٞبي آيٙس ٜاظ َطيك السأبت
ٖبُٔٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛقىُ ٔيٌيطز.
زؾت ٝپٙزٌٓ ٓٞ :طايي قٟٛزي ثط ايٗ اؾبؼ ثٟتطيٗ قي ٜٛثطاي تؿٍّ ثط آيٙسٖ ٜجبضت اؾت اظ ٌطزآٚضي ٌؿتطزٜ
اَالٖبت  ٚؾپؽ تىي ٝثط فطآيٙسٞبي ٘بذٛزآٌب ٚ ٜقٟٛزي پطزاظـ اَالٖبت  ٚزض ٘تيز ٝزؾتيبثي ث ٝثيٙفٞب ٚ
ضاٜوبضٞبيي ثطاي ُٖٕ.
قجيٝؾبظي يب ثبظي :يه ٔسَ زضٚالٕ ٕ٘بيف ايؿتبيي اظ قيئي ٔٗيٗ اؾت أب ٔفٓٞ ْٟٛظاز  ٚپٛيبيي آٖ قجيٝؾبظي ٘بْ
زاضز .تحّيُ تبضيري ،تٛفبٖ فىطي« ٓٞا٘سيكي» ،چكٓا٘ساظپطزاظي ُٔ ٚبِٗبت تطاظيبثي اظ زيٍط ضٚـٞبي آيٙسٜپػٞٚي ثٝ
قٕبض ٔيض٘ٚس(ٔٙهفي.)1388 ،
1- Observatory.
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 )2سٌاريَساسي

1

ٞسف ؾٙبضيٛؾبظيٌ ،ؿتطـ تفىط زضثبضٜي آيٙسٖ ٚ ٜطيىتط وطزٖ َيف آيٙسٜٞبي
ربيٍعيٗ اؾت ؤ ٝيتٛا٘س ٔٛضز ٘ٓط ٔب ثبقس .ؾٙبضيٞٛب ثطاي ف٘ ٟٓتبيذ  ٚپيبٔسٞبي احتٕبِي
تهٕيٓ ٔب ثٔ ٝب وٕه ٔيوٙٙس؟ «ؾٙبضي ٛثٔ ٝب ٔيآٔٛظز و ٝزضثبضٜي «٘بّٔٗٔٛيٞب»
ثيب٘سيكيٓ  ٚفطوٞبي زؾت  ٚپبٌيط أطٚظي ضا اظ زؾت  ٚپبي ش ٗٞذٛيف ثبظ وٙيٓ تب
ثتٛا٘يٓ ٌؿؿتٞبيي ضا ؤٕ ٝىٗ اؾت رٟبٖ ٔب ضا زٌطٌ ٖٛؾبظ٘س قٙبؾبيي وٙيٓ( ».ضيبيي
ٔ ٚجيٙيزٞىطزي )562 :1389،زض آيٙسٜپػٞٚي ٕٔٗٛالً چٙسيٗ ؾٙبضيٚ ٛرٛز زاض٘س تب
تهٕيٌٓيطاٖ ثسا٘ٙس ٕٔىٗ اؾت ثطذي ضٚيسازٞبي آيٙس ،ٜؾٙبضيٛي ثؿيبض ٔحتّٕي ضا وٝ
ٔجٙبي ثط٘بٔٝضيعي آٖ ٞب ثٛز ،ٜاظ اٖتجبض ؾبلٍ وٙس .ضٚقٗ اؾت و ٝآٖ چٛٔ ٝضز تٛرٝ
ؾيبؾتٌصاضاٖ اؾتٔ ،رطد ٔكتطوي اؾت ،و ٝاظ ايٗ ؾٙبضيٞٛبي ٔتٗسز  ٚچٙسٌب٘ ٝث ٝزؾت
ٔيآيس ٔ ٚجٙبي تسٚيٗ اؾتطاتػي آ٘بٖ ذٛاٞس ثٛز.
تَسعِ ٍ تحليل سٌاريَ

ؾٙبضيٞٛب زض ٚالٕ تالـ ٞبيي ٞؿتٙس ثطاي تزؿٓ  ٚثبظٕ٘بيي ضٚيسازٞبي ٕٔىٗ آيٙس ٜثط
پبيٝي آ٘چ ٝؤ ٝيزا٘يٓ يب آ٘چ ٝو ٝتهٛض ٔيوٙيٓ ٔيزا٘يٓ! ؾٙبضيٞٛب ث ٝايٗ زِيُ ٔفيس
ٞؿتٙس و ٝثٔ ٝب وٕه ٔيوٙٙس تب ثفٕٟيٓ و٘ ٝتبيذ  ٚپيبٔسٞبي احتٕبِي تهٕيٓ و ٝاتربش
ٔيوٙيٓ چ ٝذٛاٞس ثٛز .آيٙسٜپػٞٚبٖ ثطاي تٛنيف ضخزازٞبي احتٕبِي آيٙس ٜاظقيٜٛي
ؾٙبضيٛؾبظي اؾتفبزٔ ٜيوٙٙس .ؾٙبضيٞٛب ث ٝقىّي زاؾتبٌٖٛ٘ ٝ٘ٛقتٔ ٝيقٛز  ٚاؾبؾبً اظ
حطف ٝؾيٕٙب ٚاضز ٖطنٝي ّٖٓ قس ٜاؾت.
 .2تكٌيک دلفی

2

ايٗ ضٚـ ،ثَٛ ٝض ذبل تٛؾٍ آيٙسٜپػٞٚبٖ اثسأ ٌطزيس ٜاؾت .ريِٕ.جطت زضثبضٜي ايٗ
تىٙيه ٔي٘ٛيؿسٞ :سف زِفي ،تزٕيٕ زأٝٙاي ٌؿتطز ٜاظ ترهمٞب  ٚزيسٌبٜٞبي ٚاٌطا ٚ
زؾتيبثي ث ٝيه تفبٟ٘ ٓٞبيي ثٛز .فطآيٙس زِفي ٔبٞيتي تىطاضي زاضز .ث ٝايٗ تطتيتٌ ،طٞٚي
اظ ذجطٌبٖ زض زٚضٜٞبي ٔتٛاِي ث ٝفٟطؾتي اظ پطؾفٞب پبؾد ٔيزٙٞس .زض پبيبٖ ٞط زٚض،
قطوتوٙٙسٌبٖ رٕٕثٙسي پبؾدٞب ضا ٔالحٓ ٝوطزٔ ٚ ٜيتٛا٘ٙس ثط اؾبؼ ثبٚض زيٍطاٖ
پبؾدٞبي ذٛز ضا تغييط زٙٞس .پبؾدٞب ثٌٝ٘ٛ ٝاي رٕٕثٙسي ٔيق٘ٛس وٌٛ ٝيٙسٜي آٖٞب
1 -Scenario

2 - Delphi technique.
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٘بقٙبؼ ثبلي ثٕب٘س تب أىبٖ ٚظٖزٞي ثيف اظ حس ث ٝپبؾد اقربني و ٝاٖتجبض ثباليي زض
رٕٕ زاض٘س اظ ثيٗ ثطٚز يىي اظ ٔعايبي ايٗ ضٚـ ايٗ اؾت و ٝوبضقٙبؾبٖ ٔ ٚترههبٖ ظٔب٘ي
و ٝثٚ ٝاؾُ ٝزاليّي لبٕ٘ وٙٙس ٜث ٝاقتجب ٜثٛزٖ ٘ٓط ذٛز پي ثطز٘س ثس ٖٚاظ زؾت زازٖ اٖتجبض
ٚ ٚرٟٝقبٖ ٔيِتٛا٘ٙس زض ٘ٓطات ذٛز تزسيس٘ٓط ٕ٘بيٙسِٕ(..جطت ٕٞ ٚىبضاٖ.)24 :1385 ،
غبِجبً ايٗ تىٙيه ضا ثب تحّيُ احط ٔتمبَٕ ،تطويت وطز ٚ ٜثطضؾي ٔي وٙٙس و ٝاٌط ٔؿئّ ٝي
زيٍطي ث ٝقىّي ذبل تغييط ٔي وطز ،چ ٝاتفبلي ثطاي يه ضٚيساز ضخ ٔي زاز (اؾالتط
)24 :1387،
 .4تحليل تاريخی

1

ُٔبِٗٝي تحّيّي تبضيد ٔيتٛا٘س ثطاي پي ثطزٖ ث ٝضٚيسازٞبي احتٕبِي آيٙسٖ ٜجطتآٔٛظ
ثبقس« .تحّيُ تبضيري ثَٛ ٝض يٕٙي ٔجتٙي ثط ايٗ ٌعاض ٜاؾت وٌ ٝبٞي تبضيد تىطاض
ٔيقٛز ».ثط ايٗ اؾبؼٔ ،يتٛاٖ يه ٔٛلٗيت و٘ٛٙي ضا ثب يه يب چٙس ٔٛلٗيت تبضيري ٔكبثٝ
ٔمبيؿ ٝوطز  ٚاظ ايٗ ضٍٞصض فٕٟيس و ٝؾطا٘زبْ آٖ چ ٝذٛاٞس قسّٔ (».ىيفط)75 :1387 ،
 .5چكٓا٘ساظ پطزاظي

2

اوخط آيٙسٜپػٞٚبٖ ،ذٛاٞبٖ اثسأ تهٛيطٞب  ٚچكٓا٘ساظٞبيي اظ آيٙسٜي ُّٔٛة ثطاي رٛإٔ،
ؾبظٔبٖٞب يب افطاز ٞؿتٙس .آيٙسٜپػٞٚبٖ ٖٕٔٛبً وبض ذٛز ضا ثب ٔطٚض ضٚيسازٞبي ٌصقتٚ ٝ
ٔٛلٗيت و٘ٛٙي آغبظ وطز ،ٜچكٓا٘ساظي اظ آيٙسٜٞبي ُّٔٛة ايزبز ٔيوٙٙس ٔ ٚيوٛقٙس تب
ضاٜٞبي ٔكرم  ٚذاللب٘ٝاي ضا ثطاي قىُ ثركيسٖ ث ٝچٙيٗ آيٙسٜٞبيي ثيبثٙس .زض ايٗ
ضٚيىطزٕٛٞ ،اض ٜض٘ٚسٞبي ٌصقت ٝث ٝحبَ  ٚآيٙس ٜثب ٕٞيٗ ؾطٖت  ٚآ ًٙٞو ٝزاقتٝا٘س تساْٚ
ٕ٘ييبثٙس« .اٌط ّٔتٞب  ٚرٛإٔ ثرٛاٙٞس زچبض فّذ اٍِٛيي ٘ك٘ٛس ،ثبيس پسيسٜٞبي ْٟ٘ٛٛض ضا
ضزيبثي وطز ٚ ٜتغييط اٍِٞٛب  ٚپبضازايٓٞب ضا و ٝث ٝؾطٖت زض حبَ ٚلٞ ٔٛؿتٙسٛٞ ،قٕٙسا٘ٝ
ٔكبٞس ٜوٙٙس(».ضيبيي ٔ ٚجيٙيزٞىطزي.)60 :1389 ،
ًقص چطناًذاس در آيٌذًُگزي

تهٕيٌٓيطي زض قطايٍ ٖسْ لُٗيت ٖٕيك  ٚتهٕيٌٓيطي پبثطرب اؾت ٖٛ ٚأّي تٗسزي
زض قىٌُيطي آٖ ٔإحط٘س آقٙبئي  ٚتؿٍّ ثط "ّٖٓ ٙٞ ٚط تهٕيٌٓيطي" اظ رّٕ ٝپيف
1. Historical analysis.
2. Visioning.
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٘يبظٞبي ثؿيبض ُٔٔ ٟٓبِٗبت  ٚتحميمبت آيٙسٜپػٞٚي ٔفيس  ٚاحطثرف اؾت .ثيتطزيس ٞسف
ٟ٘بئي اظ ا٘زبْ چٙيٗ پطٚغٜٞبئي ضؾيسٖ ث ٝزضوي ٖٕيكتط  ٚثٟتط ثطاي تُجيك الساْٞب ثب
يىسيٍط  ٚحتي تُجيك الساْٞب ثب "ٖسْ الساْ" اؾت .الساْٞبيي وٟ٘ ٝبيتبً زض لبِت ثط٘بٔٞٝب ٚ
َطحٞبي ٔكرم ٙٔ ٚؿزٓ تسٚيٗ  ٚپيبزٔ ٜيق٘ٛس انٛالً ثبيس ثط پبي ٝيه ضٚـ ٘ٓبْٔٙس
ّٖٕي ٗٔ ٚتجط قٙبؾبئي ،اضظيب ثي  ٚا٘تربة ق٘ٛس .اٌطچٌ ٝبٞي اٚلبت زض وٙبض انُالحبت ٚ
ٔفبٞيٕي ٔب٘ٙس تهٕيٌٓيطي  ٚثط٘بٔٝضيعي ليسٞبئي ٔب٘ٙس "تحت قطايٍ ٖسْ لُٗيت" ايبفٝ
ٔيق٘ٛس أب ثبيس اشٖبٖ وطز و ٝتهٕيٌٓيطي  ٚثط٘بٔٝضيعي زض ٔحيٍٞبي ؾطقبض اظ آضأف
ؾى ٚ ٖٛلُٗيت وبُٔ غيط ٚالٕثيٙب٘ ٝاؾت .ثَٛ ٝض وّي اضوبٖ اؾبؾي ٔ ٚتغيطٞبي وّيسي
تٗطيفوٙٙس ٜيه فًبي تهٕيٓ ٖجبضتٙس اظ:
ٔ )1زٕٖٝٛاي اظ ؾيبؾتٞب ،ضاٜوبضٞب ،الساْٞب يب ٌعيٞٝٙبيي و ٝتهٕيٌٓيط  ٚثط٘بٔٝضيع ثبيس اظ
ثيٗ آٟ٘ب ا٘تربة وٙسٔ )2 .زٕٖٝٛاي اظ ٚيٗيتٞبي آيٙس ٜو ٝضذساز آٟ٘ب ثبٚض وطز٘ي اؾت.
 )3تطويتٞبي ٔرتّف ته ته ٚيٗيتٞبي آيٙس ٜثب ته ته ؾيبؾتٞب .ايٗ تطويتٞب
ٔٗطف ِٛٔ ٚس ؾٙبضيٞٛبي ثسيُ ٞؿتٙس .تٛظيٕ احتٕبَ ثط ضٚي ٚيٗيتٞبي آيٙس ٜثبٚضوطز٘ي
و ٝثط اؾبؼ تحّيُ اَالٖبت ٓ٘ ٚطذٛاٞي اظ ذجطٌبٖ تٗييٗ ٔيقٛز .اٞساف ٔٗيبضٞب َطظ
تّمي زضثبض ٜضيؿه تطريحبت پبيٛٔ ٚ ٝاظ٘ٞٝبي اضظقي و ٝاؾبؼ ٘ٓبْ اضظقي ضا تكىيُ
ٔي زٙٞس .ايٗ ٘ٓبْ اضظقي چٙس ٔٗيبض ٜيب چٙس ٞسفي ٔيعاٖ ُّٔٛثيت يب اضظـ پيبٔسٞبي
ارطاي ٞط ؾيبؾت ضا زض ٞط ٚيٗيت آيٙس ٜتٗييٗ ٔيوٙسٖٛ .أُ وّيسي ٔٛفميت زض تحّيُ
زضاظ ٔست زض چٟبض زؾت ٝث ٝقطح شيُ ٔيثبقٙس:
"تَليذ سبذ بشرگی اس سٌاريَّا "ثب اؾتفبز ٜاظ ضايب٘ٞٝبي ٔسضٖ زض لبِت ٕ٘بيف ٔزبظي اظ ٕٝٞ
آيٙسٜٞبي ٕٔىٗ ثب ثٟطٌٜيطي اظ ز٘ ٚطْافعاض يىي" ِٔٛس ؾٙبضي" ٛو ٝثط حؿت تمبيب ًٖٞٛبي
ؾجس ؾٙبضي ٛضا ٔيآفطيٙس  ٚزيٍطي" ٔسَؾبظي اوتكبف "و ٝتِٛيس ٔ ٚسيطيت آؾبٖ ٘تبيذ آٖ
ضا ٕٔىٗ ٔيؾبظز.
"جستجَي راّبزدّاي پابزجا ٍ ًِ بْيٌِ " يه ضاٞجطز ظٔب٘ي پبثطرب اؾت و ٝزض ٔمبيؿ ٝثب زيٍط
ضاٞجطزٞب ثط ضٚي زأٌ ٝٙؿتطزٜتطي اظ آيٙسٜٞبي ٕٔىٗ ّٖٕىطزي ذٛثي زاقت ٝثبقس .ثٝ
ٖجبضت زيٍط  ٓٞثٌ ٝؿتطزٜي ٚؾيٗي اظ آيٙسٜٞب  ٓٞ ٚثَ ٝيف ٚؾيٗي اظ ٘ٓبْٞبي اضظقي
شي٘فٗبٖ رٛاة ذٛة اضائ ٝزٞس.
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"تضويي ّنسهاى پابزجايی ٍ اًعطافپذيزي " ا٘ؿبٖٞب تٛا٘بيي يبزٌيطي زاض٘س  ٚزض َي ظٔبٖ
اَالٖبت رسيسي ثٝزؾت ٔيآٚض٘س .ضاٞجطزٞبي تهٕيٌٓيطي اُ٘جبقپصيط زض ٚاوٙف ثٝ
اَالٖبت رسيس تىبُٔ ٔييبثٙس  ٚثٙبثطايٗ الساْٞب ث ٝقيٜٞٛبي ٔكرهي انالح ٔيق٘ٛس.
"طزاحی رٍش تحليل بزاي تعاهل اكتطافی آيٌذُّاي هوكي تَسط اًساى ٍ راياًِ" اظ رّٕٝ
ٚيػٌيٞبي ا٘ؿبٖٞب ٖجبضت اؾت اظ تٛا٘بئي ثي٘ٓيط قٙبذت اٍِٞٛبي ثبِم ٜٛاؾتٙجبٌ
فطَٔٛثٙسي فطوٞبي ٘ ٛوكف قٟٛزي ضاٜٞبي ثبِم ٜٛثطاي حُ ٔؿبئُ ثْ ٝبٞط اليٙحُ
ٔٙبثٕ ٔرتّف زا٘ف؛ آٖ اظ يٕٙي ،ويفي ،تزطثي ّٕٖ ٚي ٔيثبقس .اظ َطفي زيٍط
ٚيػٌيٞبي ضايبٖ٘ ٝجبضت اؾت اظ پطزاظـ زازٜٞبي ثؿيبض ظيبز  ٚوٕي ثس ٖٚذُب  ٚؾٌٛيطي ٚ
ثس ٖٚتٗهت ٚ .ثٙبثطايٗ ٚيػٌي تٗبّٔي ا٘ؿبٖ  ٚضايب٘ ٝقبُٔ وكف فًبٞبي ؾٙبضي ٛتمٛيت
تريُ  ٚتُجيكپصيطي ذٛاٞس ثٛز و ٝظٔي ٝٙؾبظ تحّيُ ؾيبؾت زضاظ ٔست ٔيثبقس.
تحميك حبيطٔ ،ب ضا ث ٝايٗ ٘تيز ٝضٔ ٖٕٛٙٞي وٙس و ٝزا٘ف آيٙسٜپػٞٚي ث ٝقبيؿتٍي
ٔيتٛا٘س ثط٘بٔٞٝبي ٔٙؿزٕي ضا ثب اضائٝي ضٚـٞب  ٚاثعاضٞبي وبضآٔس ذٛز ثطاي ٘يُ ث ٝيه
ربٔٗٝي ُّٔٛة َطاحي ٕ٘بيس.
ابشارّاي آيٌذُ ساس

1

 )1آهَسش :وبضقٙبؾبٖ أٛض آٔٛظقي زض تٗطيف آٔٛظـ "تغييط ضفتبض" فطز فطاٌيط ضا ٟٔٓتطيٗ
ٞسف آٔٛظـ ٔيزا٘ٙس .تبويس ثط قيٜٞٛبي ّٖٕي پصيطفت ٝقس ٜآيٙسٜپػٞٚي  ٚپطٞيع اظ
ضٚـٞبي ؾّيمٝاي  ٚثيثٙيبٖ  ٚيه رب٘جٍ٘ٝطي زض پػٞٚفٞبي آيٙسٍٜ٘ط ٟٔٓتطيٗ قبذم
زض قٙبؾبيي ٔؿيط نحيح آٔٛظـ اؾت.
 )2سزهايِگذاري :يىي اظ ٟٔٓتطيٗ ٔٛإ٘ زض رصة ؾطٔبيٞٝب ث ٝثرف آيٙسٍٜ٘طي ٚ
آيٙسٜا٘سيكي زيطوطز ثبظزٞي ؾطٔبيٞٝب زض ايٗ حٛظ ٜاؾت .آيٙسٜپػٞٚي ثط ذالف زيٍط
حٛظٜٞبي زا٘ف  ٚفٙبٚضي ٘يبظٔٙس نطف ظٔبٖ لبثُ تٛرٟي ثطاي ضؾيسٖ ث ٝآيٙس ٜيب
آيٙسٜٞبي ٔٛضز ٘ٓط اؾت.
ٛٞ )3قيبضي ٔحيُي :ثس ٖٚپبيف ٔحيُي ثٟطٜثطزاضي اظ تىٙيهٞب  ٚضٚـٞبيي و ٝثطاي آٌبٞي
اظ قطايٍ آيٙس ٜثٝوبض ٔيض٘ٚس ٔيؿط ٘رٛاٞس ثٛز .ث ٝايٗ ؾجت ٔزٕٖٝٛاي اظ ٛٞقيبضيٞبي
فٙي ،تزبضي ،ؾيبؾي  ٚارتٕبٖي يطٚضت ٔييبثٙس ؤ ٝجيٗ ؾٛاز آيٙس ٜاؾت
- http://www.ayandeh.com/page1.php?news_id=7234
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 )4پيصبيٌیٕٛٗٔ :الً زض پيفثيٙي آيٙسُّٛٔ ٜة تٗييٗ ٕ٘يقٛز  ٚؾبذتٗ آيٙس ٓٞ ٜثطضؾي
ٕ٘يقٛزٔ .يتٛاٖ پيفثيٙي ضا قىُ ذبْ آيٙسٜپػٞٚي زا٘ؿت أب ثٖٛٙٝاٖ يىي اظ ٌطايفٞب ٚ
ٟٔبضتٞبي پبي ٝثطاي ؾبذتٗ آيٙسٛٔ ٜضز ٘يبظ اؾت.
ًَ )5آٍري :زض ا٘سيك ٝپيطأ ٖٛآيٙس ٜيب آيٙسٜا٘سيكي ثب ؾ ٝضٚيىطز اؾبؾي ؾط  ٚوبض زاضيٓ:
آيٙسٜا٘سيكي تحّيّي آيٙسٜا٘سيكي تزٛيعي  ٚآيٙسٜا٘سيكي تهٛيطپطزاظا٘ .ٝزض ضٚيىطز ؾْٛ
٘يبظٔٙس ٘ٛآٚضي ذٛاٞيٓ ثٛز .ذّك تهبٚيط ٘ ٚ ٛثسيٕ ٔيتٛا٘س ٔب ضا زض ؾبذت آيٙس ٜيبضي
ٕ٘بيس.
 ) 6رقابت :اظ آ٘زبيي وٞ ٝط تالقي و ٝثطاي آيٙس ٜنٛضت ٔيٌيطز ثب ٞسف رٌّٛيطي اظ
غبفٍّيط قسٖ زض آيٙس ٜث ٝا٘زبْ ٔيضؾس ٘بذٛاؾت ٝثب ٖ٘ٛي ضلبثت يٕٙي  ٚشاتي ؾط  ٚوبض
زاضيٓ.
 )7رّبزي (تعْذ داخلی ديذگاُ جْاًی)ٞ :سايت وكتي آيٙس٘ ٜيبظٔٙس ؾىبٖزاضي تٛأٖٙس ٚ
قبيؿت ٝاؾت و ٝثَٛٝض حتٓ ثبيس ثب انٔ ٚ َٛجب٘ي زا٘ف آيٙس ٜيب ث ٝثيب٘ي زيٍط آيٙسٜپػٞٚي
آقٙب ثبقس .اٌط چ ٝزض آغبظ يه حطوت فطزي يب ارتٕبٖي ٕٔىٗ اؾت ٘كب٘ ٝيب احطي اظ
ضٞجطي ٚرٛز ٘ساقت ٝثبقس أب ث ٝتسضيذ  ٚثب لٛاْ يبفتٗ وٛقفٞبي آيٙسٌٜطا آحبض ٞسايت ٚ
ضٞجطي زض آٖ پسيساض ٔيقٛز.
 )8كَضص خستگیًاپذيز :ؾبذتٗ آيٙس ٜثيف اظ ٞط چيع ٘يبظٔٙس يه قطٌ اؾبؾي اؾت  ٚآٖ
ذؿتٍي ٘بپصيطي اؾت .ثط ايٗ اؾبؼ زاقتٗ حٛنّ ٚ ٝتحُٕ ثؿيبض  ٚثطزثبضي ثطاي ضفٕ
زقٛاضيٞب  ٚپيٌيطي اٞساف ؾبظ٘س ٜپيفقطٌ ٘رؿتيٗ اؾت.
فزآيٌذ بزًاهِريشي
اظ ٘ٓط ا٘سيكٕٙساٖ ثط٘بٔٝضيعي «فطآيٙسي آٌبٞب٘ ٝرٟت حُ ٔؿبئُ ٔٛرٛز  ٚزؾتيبثي
ثٔ ٝؿيطي ثطاي ايزبز زٌطٌ٘ٛي زض ٘ٓبْ ارتٕبٖي اؾت و ٝيه ؾّؿّّٕٖ ٝيبت ارطايي
ٔ ٚ ٓٓٙپبيف قس ٜضا ثب تٛر ٝث ٝاِٛٚيتٞب زض آيٙس ٜپيفثيٙي ٔيوٙس ».ايٗ تٗطيف اظ فطايٙس
ثط٘بٔٝضيعي تمطيجب ٔٛضز اتفبق ٘ٓط اوخط ا٘سيكٕٙساٖ ثط٘بٔٝضيعي اؾت  ٚزاضاي قف ٔكرهٝ
وّيسي ث ٝقطح شيُ اؾتٗٔ( :هٔٛي اقىٛضئ ،1371 ،مسٔ)ٝ
فطآيٙس ثٛزٖ ،آٌبٞب٘ ٝثٛزٖ ،تأويس ثطحُ ٔؿبئُ ،تأويس ثط اِٛٚيتثٙسي ،تٗييٗ اٞساف،
ؾيبؾتٍصاضيٕٞ( .بٖ) ّٖت ا٘تربة فطآيٙس زض ثط٘بٔٝضيعي ث ٝزِيُ تٛا٘بيي تٗطيف وبُٔ ٚ
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ثٟتط ٔؿبئُ ٔحسٚزيتٞب  ٚأىب٘بت ثٟيٝٙيبثي آِتط٘بتيٞٛب تهٕيٌٓيطي ُٔٙمي ٔ ٚجتٙي ثط
ان ٚ َٛلبثّيت ثبظ ذٛضز  ٚتزسيس ٘ٓط اؾت ايٗ فطايٙس زض ضٚيىطز ؾٙتي ث ٝثط٘بٔٝضيعي اظ
قف ٔطحّ ٝوّي تكىيُ قس ٜاؾت.

اضائ ٝفطايٙس رسيس ثط٘بٔٝضيعي
زض فطايٙس ثط٘بٔٝضيعي پيكٟٙبزي ا٘زبْ فٗبِيت ثط٘بٔٝضيعي زض ٔ 11طحّ ٝث ٝقطح شيُ نٛضت
ٔيٌيطز.
هزحلِ اٍل :قٙبذت ٚيٕ ٔٛرٛز؛ زض ايٗ ٔطحّ ٝقطايٍ ُٔٙمٔ ٚ ٝحيٍ رٟب٘ي  ٚپيطأ٘ٛي
ٔٛضز ُٔبِٗ ٝاظ ظٔبٖ ٌصقت ٝتب حبَ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔيٌيطز .زازٜٞبي ٔطث ٌٛثٝ
ٔحسٚزيتٞب لبثّيتٞب  ٚأىب٘بت َجيٗيٓ٘ ،بٔي ،التهبزي ،ارتٕبٖي  ٚفطٍٙٞي ٌطزآٚضي،
َجمٝثٙسي ٛٔ ٚضز تزعي ٚ ٝتحّيُ لطاض ٔيٌيطز.
ٔطحّ ٝز :ْٚتٗييٗ ٔؿبئُ وّيسي :زض ايٗ ٔطحّ ٝثطاؾبؼ ذطٚري اَالٖبت قٙبذت ٚيٕ
ٔٛرٛز ٔؿبئُ وّيسي ُٔٙمٔ ٚ ٝحيٍ رٟب٘ي  ٚپيطأ٘ٛي زض تٕبْ ظٔيٞٝٙب اؾترطاد قسٚ ٜ
٘مبٌ لٛت  ٚيٗف فٛق ضا زض ذهٛل ٔؿبئُ وّيسي ٔٛضز ثحج لطاض ٔيٌيطز.
هزحلِ سَم :آيٙسٍٜ٘بضي؛ آيٙسٍٜ٘بضي يىي اظ انّيتطيٗ ٔطاحُ فطآيٙس ثط٘بٔٝضيعي ث ٝقيٜٛ
رسيس اؾت و ٝيطٚضتبً ثبيس ثٗس اظ قٙبذت ٚيٕ ٔٛرٛز  ٚتٗييٗ ٔؿبئُ وّيسي ُٔٙم ٝث ٝآٖ
پطزاذت ٝقٛز زض ايٗ ٔطحّ ٝآيٙسٍٜ٘بضي تحٛالت رٟب٘ي ّٔ ٚي ثب چبضچٛة ٔؿبئُ وّيسي
ُٔٙم ٝثط٘بٔٝضيعي ٛٔ ٚضز ثحج  ٚثطضؾي لطاض ٔيٌيطز.
هزحلِ چْارم :تطؾيٓ چكٓا٘ساظ  ٚتٗييٗ حٛظٜٞبي ٞسف؛ زض ايٗ ٔطحّ ٝيٕٗ تٗطيف افك
ثط٘بٔٝضيعي اٞساف آضٔب٘ي ثط٘بٔٝضيعي ثطاي ُٔٙمٛٔ ٝضز ُٔبِٗٔ ٝتٙبؾت ثب ٚيػٌيٞب ٚ
تٛأٖٙسيٞب ٔكرم ٔيقٛز  ٚحٛظٜٞبي ٞسف ٘يع زض افك آيٙس ٜثهٛضت ٔكرم تجييٗ
ٔيقٛز .ذطٚريٞبي ٔطحّ ٝا َٚتب ؾ ْٛقبُٔ قٙبذت ٔؿبئُ وّيسي  ٚآيٙسٍٜ٘بضي ٚضٚزي
ذبْ ٔطحّ ٝتطؾيٓ چكٓا٘ساظ  ٚتٗييٗ حٛظٜٞبي ٞسف ٞؿتٙس .زض تطؾيٓ چكٓا٘ساظ ؾٝ
ؾُح آيٙسٜٞبي ٕٔىٗ آيٙسٜٞبي ثبٚضوطز٘ي  ٚآيٙسٜٞبي ٔحتُٕ ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٔيٌيطز.
زض ؾٙبضيٛ٘ٛيؿي ثطاي آيٙس ٜتطويجي اظ آيٙسٜٞبي ٕٔىٗ ٔحتُٕ  ٚثبٚضوطز٘ي ثٗٛٙاٖ آيٙسٜ
ُّٔٛة تطؾيٓ ٔيقٛز  ٚرٟت ضؾيسٖ ث ٝآٖ آيٙس ٜؾٙبضيٞٛبي ٔرتّف تسٚيٗ ٔيقٛز وٝ
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هزحلِ پٌجن :تٟي ٝؾجس ؾٙبضيٞٛب؛ ثطاي فٗبِيت زض ز٘يبي ؾطقبض اظ ٖسْ لُٗيت ٔسيطاٖ ٚ
ثط٘بٔٝضيعاٖ ثبيس ٔفطٚيبت ذٛز ضا زضثبضٔ ٜؿيط حطوت ثب پطؾفٞبي فطاٚاٖ «اٌط ايٗ َٛض
قٛز چٝ؟» ث ٝچبِف ثىكٙس تب ثتٛا٘ٙس رٟبٖ آيٙس ٜضا ٚايح ثجيٙٙسٞ .سف ؾٙبضيٛؾبظي زض
ثط٘بٔ ٝضيعي وٕه ث ٝضٞجطاٖ ٔ ٚسيطاٖ ثطاي تغييط ٍ٘طـ آٟ٘ب ٘ؿجت ثٚ ٝالٗيتٞبي پٙساضي ٚ
٘عزيه وطزٖ زيسٌب ٜآٟ٘ب ثٚ ٝالٗيتٞبي ٔٛرٛز  ٚيب زضحبَ ْٟٛض اؾت ٘تيزٟ٘ ٝبيي
ؾٙبض يٛ٘ٛيؿي تطؾيٓ يه ٘مك ٝزضؾت اظ آيٙس٘ ٜيؿت ثّىٞ ٝسف آٖ انالح  ٚثٟجٛز ٘ٓبْٔٙس
تهٕيٌٓيطيٞب زضذهٛل حٛظٜٞبي ٞسف ٔطث ٌٛث ٝآيٙس ٜاؾت.
ٔطحّ ٝقكٌٓ :عيٙف ؾٙبضيٛي ُّٔٛة؛ اظ ٔيبٖ ا٘ج ٜٛؾٙبضيٞٛبي رٕٕآٚضي قس ٜزض ٔطحّٝ
پٙزٓ ثبيس ؾٙبضيٞٛبي ٔٙبؾت ؤ ٝتٙبؾت ثب آيٙسُّٛٔ ٜة َطاحي قس ٜثبقس ا٘تربة قسٚ ٜ
تأحيطٌصاضي تحٛالت ّٖٓ  ٚفٙبٚضي ثط اُ٘ٗبف ؾٙبضيٞٛبي ٔٙترت ٔٛضز اضظيبثي ٔزسز لطاض
ٌيطز.
هزحلِ ّفتنٞ :سفٌصاضي ويفي  ٚوٕي؛ ايٗ ٔطحّٔ ٝرتم تسٚيٗ ضاٞجطزٞبي والٖ ثطاي
پٛقف ارطايي زازٖ ث ٝؾٙبضيٛي ُّٔٛة ثط٘بٔٝضيعي اؾت زض ايٗ ٔطحّ ٝغيط اظ اٞساف والٖ
ويفي اٞساف والٖ وٕي ٘يع رٟت تجييٗ زليك ٔؿيط ثط٘بٔٝضيعي تٗطيف ٔيقٛز.
هزحلِ ّطتن :ؾيبؾتٍصاضي :زض ايٗ ٔطحّ ٝضاٜٞب  ٚضٚـٞبي ارطايي قسٖ ؾٙبضيٛي ثٟيٝٙ
رٟت ضؾيسٖ ث ٝآيٙسُّٛٔ ٜة ؾيبؾتٌصاضي ٔيقٛز  ٚثهٛضت وبٔالً ارطاييّٕٖ ،يبتي ٚ
چٍٍ٘ٛي زؾت يبفتٗ ثٞ ٝسفٞبي وٕي  ٚويفي تطؾيٓ ٔيقٛز.
هزحلِ ًْن :تسٚيٗ ثط٘بٔٞٝبيٞبي ارطايي؛ ثط٘بٔٞٝبي ارطايي ٕٔٗٛالً ثهٛضت يه ثؿت ٝربٕٔ
اضائٔ ٝيقٛز.
هزحلِ دّن :ارطا  ٚپبيف فطآيٙس؛ ايٗ ٔطحّ ٝزض ٚالٕ ٕ٘ٛز ٖيٙيت يبفتٗ تالـٞبي تيٓ
ثط٘بٔٝضيعي رٟت تطؾيٓ آيٙسُّٛٔ ٜة ٞ ٚسفٌصاضي ثطاي آٖ اؾت .زض ايٗ ٔطحّ ٝث ٝغيط اظ
ٔؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝارطا ٓٞظٔبٖ تحٛالت ٔحيٍ ضنس قس ٚ ٜتغييطات الظْ زض ٔطاحُ ٔرتّف
ثط٘بٔٝضيعي زازٔ ٜيقٛز.
هزحلِ ياسدّن :ثبظذٛضز؛ ايٗ ٔطحّ ٝزض ٚالٕ قبُٔ اضظيبثي ض٘ٚس ا٘زبْ وبض  ٚذطٚريٞبي
ٔخجت يب ٔٙفي آٖ اؾت ذطٚريٞبي ٔخجت يب ٔٙفي ٔيتٛا٘س تأحيط ٕٟٔي ثط انالح فطايٙس
ثط٘بٔٝضيعي ٔٛإ٘ ٔ ٚكىالت  ٚيب احتٕبالً وبؾتيٞبي فطايٙس ثط٘بٔٝضيعي زاقت ٝثبقس.
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تزعي ٚ ٝتحّيُ
ثطذالف ٚرٛز زيسٌبٜٞب  ٚتجييٗٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض ذهٛل آيٙسٜا٘سيكي  ٚآيٙسٜقٙبؾي،
ٖاللٝي آزٔي ث ٝآيٙسٔ ،ٜتٗ ٔكتطن ٕٝٞي آيٙسٜقٙبؾيٞب ضا تكىيُ زاز ٜاؾت .آزٔي
ٕٛٞاض ٜث ٝز٘جبَ يبفتٗ ضٚـٞبي ٘ٓبْٔٙس  ٚلبٖ٘ٙٔٛس ثطاي پيفثيٙي تحٛالت آيٙس( ،ٜثٚٝيػٜ
زض اضتجبٌ ثب پسيسٜٞبي رٛي  ٚزيٍط پسيسٜٞبي َجيٗي ٕٞ ٚچٙيٗ پسيسٜٞبي ؾيبؾي ٚ
ارتٕبٖي) ثٛز ٜو ٝايٗ أط ذٛز ثط پيففطو ٚرٛز ٘ٓٓ ٚيػ ٜزض ؾيط ضٚيسازٞب اؾتٛاض ثٛزٜ
اؾت .تٟيٝي چكٓا٘ساظ  ٚاِٛٚيتثٙسي آيٙسٜپػٞٚي؛ ٔٛرت ٔيٌطزز تب زضن ضٚقٙي ٘ؿجت
ث ٝفطنتٞب  ٚچبِفٞبي آيٙس ٜث ٝزؾت آٚضيٓ  ٚزض ثطاثط ضٚيسازٞبي آيٙس ٜثطذٛضز فٗبَ
زاقت ٝثبقيٓ .ثَٛ ٝضي ؤ ٝيتٛاٖ ثطاي وٙتطَ ثؿيبضي اظ تحٛالت آيٙس ٜلبثُ پيفثيٙي
چبضٜرٛيي ٕ٘ٛز يب ثطاي تؿطيٕ ثطذي ض٘ٚسٞب ثط٘بٔٝضيعي وطز .زض رٟبٖ پط اظ تحٗٔ َٛبنط اظ
ثيٗ ؾ ٝظٔبٖ ٌصقت ،ٝحبَ  ٚآيٙس ،ٜظٔبٖ آيٙس ٜاظ  ٕٝٞآٖٞب ٟٔٓتط اؾت ثٕٞ ٝيٗ ٔٛٓٙض
ؾبذت آيٙسٜي ربٔٗ ٝثط ٔحٛض آيٙسٜٞبيي ُّٔٛة اؾتٛاض اؾت و ٝزض ضاؾتبي تأٔيٗ آيٙسٜي
أٗ  ٚپبيساض ربٔٗٝي ا٘ؿب٘ي تٗطيف قس ٜثبقٙس  ٚآيٙسٜي أٗ  ٚپبيساض ٘يع شيُ آٔٛظٜٞبي
اِٟي اؾالْ لبثُ تٗطيف اؾت.
زض اغّت ضٚـٞبي آيٙس ٜا٘سيكي ،ثط يه يب زٞ ٚسف اظ اٞساف فٛق تٕطوع ٔيقٛز ٝ٘ ،ثط
ٕٝٞي آٖٞب؛ اظ رّٕ ٝاٞساف ٔٛضز ٘ٓط زض آيٙسٜپػٞٚي ٘ٓبٔي ٔيتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز شيُ اقبضٜ
وطز
تبييي ،ارسيابی ٍ تذٍيي هعيارّا در جَاهع كِ ًيزٍّاي هسلح ًيش در قالب ايي جاهعِ هیباضٌذ؛

ثط ايٗ اؾبؼ ،وبضوٙبٖ ٔيتٛا٘ٙس آيٙسٜٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛضا ٔٛضز اضظيبثي  ٚؾٙزف لطاض زٙٞس.
اضظـٞب رعء ؾبظ  ٚوبضٞبيي ٞؿتٙس و ٝرٛإٔ ضا زض ٌعيٙف ضٚـ ّٖٕىطز ،ضإٙٞبيي ٚ
ٞسايت ٔيوٙٙس  ٚآيٙسٜپػٞٚبٖ ايٗ ٞسف ضا ثب وبٚـٞبي ٔ ٓٓٙثطاي وكف ا٘تربةٞبي
ٔرتّف ثطاي آيٙس ٜز٘جبَ ٔيوٙٙس .آٖٞب ذٛاٞبٖ تفىط ُٔٗٛف ث ٝآيٙسٞ ٜؿتٙس ٔ ٚيوٛقٙس
تب تهٛيطٞبي تبظٜاي اظ آيٙس ٜثيبفطيٙٙس .تٟٗس  ٚاِتعاْ ٘ؿجت ث٘ ٝؿُٞبي آيٙسٜ؛ چٙيٗ
احؿبؼ ٔؿئِٛيتي ،آيٙسٜپػٞٚبٖ ضا ٚازاض ٔيوٙس تب ث ٝزفبٔ اظ آظازي  ٚؾٗبزت ٘ؿُٞبي
آيٙس ،ٜيٗٙي ا٘ؿبٖٞبيي وٛٙٞ ٝظ ث ٝز٘يب ٘يبٔسٜا٘س ثپطزاظ٘س.
ضٌاخت عَاهل تغييز ٍ دگزگًَی در جاهعِ؛ آيٙسٜپػٞٚبّٖٖ ،ت انّي پيكطفتٞبي فٙبٚضا٘ٚ ٝ
٘يع زٌطٌ٘ٛي ٘ٓبْٞبي ؾيبؾي ،التهبزي ،ارتٕبٖي  ٚفطٍٙٞي ضا قٙبؾبيي ٕ٘ٛزٚ ٜ

 ............................................................................................ 54فهّٙبٔ ٚ ّْٖٛ ٝفٓ٘ ٖٛٙبٔي ،ؾبَ ٞكتٓ ،قٕبض ،20ٜثٟبض 1390

ٔيوٛقٙس تب تحٛالت غيطٔٙتٓط ٚ ٜذبضد اظ وٙتطَ ا٘ؿبٖ ضا و ٝچبضٜاي رع تؿّيٓ زض ثطاثط
آٖٞب ٘يؿتٔ ،كرم وٙٙس .اِجت ،ٝتالـ ٔيوٙٙس تب تحٛالت لبثُ ا٘تٓبضي ضا و ٝزض وٙتطَ
آزٔي لطاض ٔيٌيط٘س ٘يع ّٕٔٗ٘ ْٛبيٙس.
پطزاذتٗ ث ٝظٔبٖ حبَ؛ تفىط زضثبضٜي آيٙس ،ٜثطاي قٙبذت تىّيف ظٔبٖ حبيط اؾت تب ثب
تٛر ٝث ٝاٚيبٔ  ٚاحٛاَ فّٗي  ٚأيسٞبي آيٙس ،ٜآيٙسٜي ُّٔٛة  ٚزِرٛا ٜضا ايزبز وطز٘ .تبيذ
آيٙسٜپػٞٚي ث ٝافطاز  ٚرٛإٔ ايٗ أىبٖ ضا ٔيزٞس و ٝذٛاؾتٝي فّٗي ذٛز ضا ثب ذٛاؾتٝي
آتي ؾٙزيس ٚ ٜثب ٔ ٓٞمبيؿ ٝوٙٙسٌ .بٞي افطاز ثطاؾبؼ ثط٘بٔٝضيعي ،ذٛز ضا اظ ثًٗي چيعٞب
ٔحطٔ ْٚيوٙٙس  ٚزض ٔمبثُ ،ث ٝا٘تٓبض تحمك آضظٞٚبيي ٚاالتط زض آيٙسٔ ٜي٘كيٙٙس.
اٞساف فٛق ،ثسيٗ نٛضت ٔحمك ٔيٌطزز و ٝآيٙسٜپػٞٚبٖ ثب ُٔبِٗ ٚ ٝثطضؾي تهبٚيطي اظ
آيٙس٘ ٚ ٜيع ثب تزعي ٚ ٝتحّيُ تهبٚيط قبذم ٘ٓبٔي  ٚتأحيط آٖٞب زض فطآيٙس قىٌُيطي
رطيب٘بت پيفضٚي ،ض٘ٚسٞبي ٕٔىٗ ٔ ٚحتُٕ ضا تٛنيف ٕ٘ٛز ،ٜاٞساف  ٚاضظـٞب ضا تٗييٗ
وطز ٚ ٜثب اضائ ٝتهبٚيط ٌ٘ٛبٌ ٖٛاظ آيٙس ،ٜؾيبؾتٞبي ربيٍعيٗ ضا پيكٟٙبز ٔيوٙٙس .ثحج
َطاحي  ٚؾٙبضيٛؾبظي ٘يطٞٚبي ٔؿّح ٘يع زض ٕٞيٗ چٟبضچٛة لطاض زاضز ٚ .آضٔبٖٞبي
فطاظٔب٘ي ُّٔ ٚك تٟٙب زض ايٗ نٛضت ثب آيٙسٜپػٞٚي زض اضتجبٌ ثٛز ٚ .زض آيٙسٜؾبظي ُّٔٛة
تزّي ٔيوٙٙس.
ثٕٞ ٝيٗ زِئُ ،ب ٕٛٞاض ٜثطاي ضؾيسٖ ث ٝيه آيٙسٜپػٞٚي ايسٜآَ ثب ٘تبيذ ثٟتط ،ثٝ
اؾتفبز ٜاظ چٙسيٗ ضٚـ ٔرتّف ٘يبظ زاضيٓ؛ زض ٘تيز ،ٝاؾتفبز ٜاظ تىٙيهٞبي ٔرتّف،
يطٚضي اؾت .چكٓ ا٘ساظ آيٙسٜي نحيح ،ايسٜاي آٖچٙبٖ لسضتٕٙس اؾت و ٝثب فطاذٛا٘ي
ا٘طغيٞب ،اؾتٗساز ٙٔ ٚبثٕ ،ظٔي ٝٙضا ثطاي تحمك ايسٜٞب  ٚآضٔبٖٞب فطأ ٓٞيوٙس .اظ َطفي
يبضي ٌطفتٗ اظ ثبٚضٞب  ٚاضظـٞبي اؾالٔي ،يىي اظ ٟٔٓتطيٗ ٖٛأُ قىٌُيطي ٚحست ٚ
ٍٕٞطايي ٔيبٖ وكٛضٞبي اؾالٔي اؾت .زض حميمت ،ثب تىي ٝثط اضظـٞب  ٚثبٚضٞبي ٔكتطن،
ظٔي ٝٙثٟط ٜرٛيي اظ ْطفيتٞبي ٔٛرٛز رٟبٖ اؾالْ ثٛٓٙٔ ٝض حفّ  ٚاضتمبي ٔٙبفٕ
ٔؿّٕيٗ ،أىبٖ پصيط ٔيقٛز .ثب ٚرٛز چكٓا٘ساظ آيٙس ،ٜضاٞجطزٞب ٔيتٛا٘ٙس ؾٙزيس ٚ ٜفٗبَ
ق٘ٛس  ٚايٗ أىبٖ ضا ٔييبثٙس و ٝفطنتٞبيي ثطاي ذٛز ثيبفطيٙس  ٚظٔيٞٝٙب  ٚأىبٖٞبي
ٚالٗي ثطاي ٘ٛآٚضي  ٚتغييط فطا ٓٞوٙس.
يىي اظ ٔإحطتطيٗ  ٚوبضآٔستطيٗ تىٙيهٞبي آيٙسٜپػٞٚي و ٝثطاي تحمك چكٓا٘ساظٞب
اؾتفبزٔ ٜيقٛز ،ؾٙبضيٛؾبظي اؾت .ؾٙبضيٞٛب زاؾتبٖٞبيي ٞؿتٙس ؤ ٝؿيطٞبي پيف ضٚي
ٔب ضا زض آيٙس ٜتٛنيف ٔيوٙٙس.ؾٙبضيٞٛب ثَ ٝطظ ٔبٞطا٘ٝاي ٌعيٞٝٙبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛآيٙسٚ ٜ

ضٚـ ثٟي ٝٙثطاي آيٙسٜپػٞٚي زض ٘يطٞٚبي ٔؿّح رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ55 ................................................................................

چٍٍ٘ٛي تحمك آٖٞب ضا تطؾيٓ ٔي وٙٙس .ايٗ ضٚـ ،ا٘ٛأ احتٕبالت ضا زض ثبة آيٙس ٜثيبٖ
ٔيوٙس  ٚتهٕيٓؾبظاٖ ٘يع ٔيوٛقٙس تب آٔبزٌي الظْ ضا زض ثطاثط ٞط احتٕبَ وؿت ٕ٘بيٙس.
اِجت ٝؾٙبضيٞٛب ثب زاؾتبٖٞبي ّٖٕي  ٚتريّي تفبٚت زاض٘س .يه ؾٙبضي ٛثبيس تٛنيفي ٔٙؿزٓ
 ٚثبٚضوطز٘ي ثبقس  ٚارعاء زض٘ٚي آٖ ثب ٕٞ ٓٞبٍٙٞي  ٚؾبظٌبضي زاقت ٝثبقٙس .ؾٙبضيٞٛب اثعاض
ٔٛحطي ٞؿتٙس و ٝث ٝتهٛضات ٔب زض ثبض ٜآيٙسٜٞبي ثسيُ قىُ ٔيزٙٞس ،آيٙسٜٞبيي وٝ
تهٕيٕبت أطٚظيٗ ٔب ٔيتٛا٘ٙس ٘مف ٔإحطي زض قىٌُيطي آٖٞب ايفب ٕ٘بيٙس .ؾٙبضيٞٛب
ٔيتٛا٘ٙس چكٓا٘ساظٞبي چٙسٌب٘ٝاي پيطأ ٖٛحٛازث پيچيس ٜاضائ ٝوٙٙس  ٚث ٝايٗ حٛازث
ٔٗٙبٞبي ٔرتّفي زٙٞسٔ .ب ثب ذّك ؾٙبضيٕ٘ ٛيذٛاٞيٓ ث ٝتهٛيط زليمي اظ آيٙس ٜزؾت يبثيٓ
ثّىٔ ٝيذٛاٞيٓ ثب وٕه چٙيٗ زاؾتبٖٞبيي ،زض ظٔبٖ حبيط تهٕيٕبت ثٟتطي اتربش وٙيٓ.
ثطاي ضؾيسٖ ث ٝچٙيٗ ٞسفي ؾٙبضيٞٛب تهبٚيطي اظ آيٙسٜٞبي ثسيُ زض اذتيبض ٔب لطاض
ٔيزٙٞس.
ٕٞبٖ َٛض و ٝپيكتط زض ايٗ ٔمبِ ٝاقبض ٜقس ،ث ٝزِيُ ٚرٛز ٖسْ لُٗيت قسيس زض
ض٘ٚسٞبي ٔرتّف رٛإٔ ا٘ؿب٘ي ،آيٙسٜپػٞٚبٖ ث ٝربي قٙبذت يه حبِت اظ آيٙس ٜثُٔ ٝبِٗٝ
آيٙسٜٞبي ثسيُ ضٚي ٔيآٚض٘س .زض ضٚـ ؾٙبضيٛپطزاظي ٘يع ثٕٞ ٝيٗ تطتيت تسٚيٗ چٙسيٗ
ؾٙبضيٛي ثسيُ إٞيت زاضز .اظ آٖ ربيي و ٝزيٍط ٕ٘يتٛاٖ ثب تٕٗيٓ ض٘ٚسٞبي ٌصقت ٝآيٙسٜ
ضا پيفثيٙي ٕ٘ٛز ،آيٙسٜپػٞٚبٖ ث ٝضٚـٞبي «تحّيُ چٙسؾٙبضيٛيي» ضٚي آٚضزٜا٘س.
ٕٞچٙيٗ زض پطزاظـ ؾٙبضيٞٛبي ثسيُ ثبيس تزبضة ؾبظٔبٖ ٘يطٞٚبي ٔؿّح و ٝثطٌطفت ٝاظ
ضٚيسازٞب  ٚرًٞٙبي زٞٝٞبي اذيط ُٔٙمٔ ٝيثبقسِ ،حبِ ٌطزز .ؾٙبضيٞٛب  ٓٞاو ٖٛٙث ٝاثعاض
ثؿيبض ٔفيسي ثطاي تهٕيٓؾبظاٖ تجسيُ قسٜا٘س.
زض ؾٙبضيٛؾبظي ،آيٙس ٜشاتبً غيطلبثُ قٙبذت اؾت؛ أب ث ٝوٕه ؾٙبضئ ٛيتٛاٖ زض قىُ
ثركيسٖ ث ٝچكٓا٘ساظ تطؾيٓ قس٘ ،ٜمفآفطيٗ ثٛز؛ ٔيتٛاٖ ضذسازٞبي آيٙس ٜضا ث ٝنٛضت
غيطٔحتُٕ ٔ ٚحتُٕ ٕٞ ٚچٙيٗ ُّٔٛة ٘ ٚبُّٔٛة تمؿيٓثٙسي وطز ٚ ٜؾپؽ السأبتي
ا٘زبْ زاز ،تب احتٕبَ ضذسازٞبي ُّٔٛة افعايف يبثس يب ثطٖىؽ ،اظ ْٟٛض ضذسازٞبي ٔحتُٕ،
أب ٘بُّٔٛة رٌّٛيطي وطز.
ًتيجِگيزي

زض تٗطيف ٟ٘بيي اظ آيٙس ٚ ٜآيٙسٍٜ٘بضي ٔيتٛاٖ ٌفت :آيٙسٜپػٞٚي فطآيٙس ّٖٕي زليك ٚ
ٔجتٙي ثط ضٚـٞبي وٕي  ٚويفي اؾت و ٝزض رٟت تٗييٗ ٚيٗيت يب ٔٛلٗيت(يب ٚيٗيتٞب
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ٛٔ ٚلٗيتٞبي ٔتٗسز) يه پسيس ٜزض قطايٍ آيٙس ٜا٘زبْ ٔيٌيطز .زض فطآيٙس آيٙسٜپػٞٚي
ٔكرم ٔيقٛز وٚ ٝالٗ ٝيب پسيس ٜذبل زض وزب چٍ ٝ٘ٛاظ چٙٔ ٝجٗي ثب چٔ ٝىب٘يؿٕي(اظ
چَ ٝطيك يب َطلي) چٚ ٝلت ثب چٔ ٝيعاٖ احتٕبَ  ٚزض لبِت چٙس ؾٙبضيٞ ٚ(ٛط ؾٙبضي ٛثب چٝ
ٔيعاٖ اظ إَيٙبٖ) ْٟٛض يبفت ٚ ٝيب ضخ ٔيزٙٞس .اثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜزض آيٙسٜپػٞٚي ث ٝفطاذٛض
حٛظّٕٖ ٜي ٔس ٘ٓط لطاض زازٔ ٜيقٛز و ٝاظ ا ٓٞآٖٞب ٔيتٛاٖ ثٝ؛ آٔٛظـ ،ؾطٔبيٌٝصاضي ٚ
ضٞجطي چٙيٗ رطيب٘ي اقبض ٜوطز.
ْٟٛض ٘بپيٛؾتٍيٞبي قٍفتي ؾبظ زض ٖهط اَالٖبت  ٚاضتجبَبت ٕٞ ٚچٙيٗ رٟب٘ي قسٖ
ؾطيٕ تحٛالت زض وٕتط اظ چٙس ؾبَ ِعٟٙٔ ْٚسؾي ٔزسز فطايٙس ثط٘بٔٝضيعي ضا ثط ٔجٙبي
حصف ضٚيىطز پيفثيٙي  ٚربيٍعيٙي ضٚيىطز آيٙسٍٜ٘بضي ارتٙبة٘بپصيط ؾبذت ٝاؾت .تٗييٗ
ٔؿبئُ وّيسي  ٚآيٙسٍٜ٘بضي تحٛالت رٟب٘ي ّٔ ٚي (ّٖي اِرهٛل ثحج ٘يطٞٚبي ٔؿّح)
ٟٔٓتطيٗ ٔطحّٝاي اؾت و ٝثٓ٘ ٝط ٔيضؾس ثبيس زض ضٚيىطز ٘ ٛث ٝثط٘بٔٝضيعي ٚاضز ٔطاحُ ٚ
فطايٙس ثط٘بٔ ٝضيعي قٛز .ؾٙبضيٛ٘ٛيؿي ثطاي آيٙس ٚ ٜتكىيُ ؾجس ؾٙبضيٞٛب ٔجتٙي ثط
ٔتغيطٞبي تأحيطٌصاض زض ربٔٗ ٝآيٙس ٜاظ زيٍط ٔطاحُ ٔ ٟٓزض ضٚيىطز ٘ ٛث ٝثط٘بٔٝضيعي اؾت
و ٝالظْ اؾت تٕٟيسات الظْ  ٚاحتيبَي رٟت ثطذٛضز ثب ٞطٌ ٝ٘ٛآيٙسٕٔ ٜىٗ زض رٟبٖ آيٙسٜ
ا٘سيكيس ٜقٛز .اظ ٘تبيذ ثٝزؾت آٔس ٜزض ايٗ تحميك ٔيتٛاٖ پٙذ ٘ ٔٛؾٙبضيٛي ٔتٕبيع ضا
قٙبؾبيي وطز .زض ٘ ٔٛا ،َٚفطو ٔيقٛز ض٘ٚسٞبي ربضي ،ثس ٖٚتغييطات ٔ ٟٓثٔ« ٝؿيط
ٖبزي» ذٛز ازأ ٝذٛاٙٞس زاز  ٚآٖ ضا «ؾٙبضيٛي ثس ٖٚقٍفتي» ٔي٘بٔٙس .زض ٘ ٔٛز ،ْٚفطو
ٔيقٛز آيٙس« ،ٜثٟتط» اظ ٌصقت ٝذٛاٞس ثٛز  ٚآٖ ضا «ؾٙبضيٛي ذٛـثيٙب٘ٔ »ٝي٘بٔٙس .زض
٘مُٝي ٔمبثُ ايٗ ؾٙبضي« ،ٛؾٙبضيٛي ثسثيٙب٘ »ٝلطاض زاضز و ٝثطاي ٔٛيٛٔ ٔٛضز ٘ٓط ،آيٙسٜي
«ثستطي» ضا ٘ؿجت ث ٝحبَ ٌ ٚصقتِ ٝحبِ ٔيوٙس .ز ٔٛ٘ ٚزيٍط اظ ؾٙبضيٞٛب ٖجبضتٙس اظ:
«ؾٙبضيٛي فبرٗ »ٝو ٝزض آٖ حٛازث « ٚثحطاٖٞبي غيط ٔٙتٓط »ٜضخ ذٛاٙٞس زاز ٕٞ ٚچٙيٗ
«ؾٙبضيٛي ٔٗزع »ٜو ٝزض آٖ ،ضٚيسازٞبي «ثؿيبض ذٛة ثبٚض ٘ىطز٘ي» زض آيٙس ٜثٚ ٝلٔٛ
ٔيپي٘ٛس٘سٞ .سف ثط٘بٔٝضيعي ثط پبيٝي ؾٙبضي ،ٛوٕه ث ٝفطٔب٘سٞبٖ ٔ ٚؿئِٛيٗ ٘يطٞٚبي
ٔؿّح ثطاي تغييط ٍ٘طـ آٖٞب ثٚ« ٝالٗيتٞبي پٙساضي» ٘ ٚعزيه وطزٖ ٞط چ ٝثيكتط
زيسٌب ٜآٖٞب ثٚ« ٝالٗيتٞبي ٔٛرٛز» يب «ٚالٗيتٞبي زض حبَ ْٟٛض» اؾت٘ .تيزٝي ٟ٘بيي
ثط٘بٔٝضيعي ثط پبيٝي ؾٙبضي ،ٛتطؾيٓ يه ٘مكٝي زضؾت  ٚزليك اظ آيٙس٘ ٜيؿت؛ ثّىٞ ٝسف
آٖ ،انالح  ٚثٟجٛز ٘ٓبْٔٙس تهٕيٓٞبي ٔطث ٌٛث ٝآيٙس ٜاؾتُٔ .طح ؾبذتٗ ؾٙبضي ٛثب
چٙسيٗ ٚاغٜي ثسيُ ،چكٓا٘ساظي اظ آيٙسٜاي ٔحتُٕ ضا ثطاي يه ؾبظٔبٖ تطؾيٓ ٔيوٙس.
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ؾٙبضيٍ٘ٛبضي لبثُ پيفثيٙي ثٛز ٚ ٜاؾبؾبً تٛؾٍ ايٗ ضٚـ فطٔب٘سٞبٖ  ٚتهٕيٌٓيطاٖ
ٔيتٛا٘ٙس رٙجٞٝبي احتٕبِي اظ ٘تبيذ فٗبِيتٞبيكبٖ ضا و ٝثطايقبٖ ٔج٘ ٚ ٟٓبپيسا ٔي ثبقس
ث ٝضٚقٙي ٚ ٚيٛح زضيبفت وٙٙس  ٚثطاؾبؼ آٖ تهٕيٕبتي اتربش وٙٙس و ٝفطاٌيطتط ثٛزٚ ٜ
احتٕبَ ذُب زض آٖ ث ٝحسالُ ثطؾس .زض ٚالٕ ؾٙبضيٞٛبيي ٔيتٛا٘ٙس ٔفيس ٚالٕ ق٘ٛس و ٝثب
تٛر ٝث ٝفطآيٙسٞبي ّٖت ِّٛٗٔ ٚي ثتٛا٘س قطايٍ ٔحيُي آيٙس ٜضا و ٝاظ زَ حٛازث حبَ
ثيط ٖٚآٔس ٜاؾت تٛنيف وٙٙس .زض وُ ٔيتٛاٖ ٌفت ضٚـ ثط٘بٔٝضيعي ثط اؾبؼ ؾٙبضيٞٛب
ثبٖج ثطزاقتٗ ٌبْٞبيي ث ٝثيط ٖٚاظ تفىط ضٚظٔط ٜقسٌ ٚ ٜؿتطٜي ٚؾيٕتطي اظ آيٙس ٜضا
زضوب٘ ٖٛتٛر ٝافطاز لطاضٔي زٞس.
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