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 بسمه تعالی
 راهنمای تدوین مقاالت

 هدف 
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 گذاری شوند. . تصاویر و یا نمودارها مجزا اا جداول شماره٦
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و تقابل ایران در  راهبرد و الگوی رفتاری روسیه
 رژیم صهیونیستی

 یجعفر اکبر یعل

 آباد این شفقت جواد

 چکیده
هاای ایاوئولوکی ی    جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل به دلیل اختالفات راهبردی و خصومت

ای خود، به کنترل، مهار و ایجااد   حواکثر رسانون قورت منطقه مختلف با هوف بهدر سطوح 

پیونوهای عمیق تاریخی میان روسیه و اسرائیل، ساط    .انو بازدارنوگی علیه ی ویگر پرداخته

هاای   مناسبات دیپلماتیک آنها را از سط  عادی به سمت استراتژیک سوق داده است. تحریم

گری اسرائیل در حل و فصل اختالفات با آمری ا، فرصاتی   میانجی آمری ا علیه مس و و نقش

عنوان بار  برناوه در نیدی ای راهباردی باا روسایه در جهات         آویو داد که از آن به را به تل

تضمین امنیت خود استفاده کنو. این درحالی است که ایران و روسایه باا تیکیاو بار منااف       

طاوری   اناو. باه   م روابط دوجانبه خود پرداختهمشترک، به توسعه الگوهای مشارکتی در تنظی

های نظامی و سیاسی ایران و روسایه، بیاانگر تحاول عظیمای در رواباط       که سط  هم اری

رو، تقویت جایگاه سیاسای و نظاامی ایاران و اسارائیل توساط       ازاین دوجانبه دو کشور است.

در ایان   تهویو امنیت ملای تباویل هاوه اسات. ساکالی کاه      روسیه، به یک عامل محرک 

هود این است که با وجود تقابل ایران و اسرائیل تااکنون، روسایه  اه     پژوهش مطرح می

برای پاسخ به ایان  الگوی رفتاری را درقبال این دو متحو تاکتی ی خود اتخاذ کرده است؟ 

هاا در   سکال، فرضیه ما این است که، مناسبات گسترده مس و با ایران و اسرائیل و نقاش آن 

المللی روسیه باعث هوه است که مس و الگوی رفتااری تاوازن    ای و بین نطقههای م سیاست

تحلیلی روش این مقاله به  قوا را بهترین روی رد درقبال این دو متحو تاکتی ی خود برگیینو.

 موردتبیین قرار داده است. های پژوهش را دادهموازنه قوا  روی رد و برمبنای

 توازن قوا، الگوی رفتاری، ایران، اسرائیل ه،یروسراهبرد،  :های کلیدی واژه
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 مقدمه

ویاه  در بعا     ظهور انقالب اسالمی ایران و تعارضات راهبردی آن باا اسارال ب با    
، معادالت منطق  غرب آس ا را حول تقابب راهبردها سوق داد  اسا.   1ای لولوژیک

در بحران سوری  و برنام   ویه  ب  ای ایران ی ک  افزایش نقش و ق رت منطق طور ب 
ایاران و   موجودی. اسرال ب تبا یب دا   اسا.    ای ب  یک عامب ته ی  برای  هست 

منطقا  و ایاااد باادارنا عی ع  ا       2اسرال ب درجه. دست ابی ب  عمق اساتراتهیک 
یهودیاان   3ان   عامب دیاساوورای  یک یگر، همکاری با روس   را موردتوج  قرار داد 

تأث ر قارار داد  اسا.     روس   را تح.روسی، ساختار س اسی، فرهنگی و اقتصادی 
های اخ ر روس   و اسرال ب با تأک   بر منافع مشترک، اه اف و منافع خاود   در سال

ای روس   در تضم ن امن .  کنن   نقش فرامنطق  را در تعامب با یک یگر جستاو می
تری را فاراه  آورد  اسا.  روسا       اسرال ب، موجبات تعامالت و مناسبات عسترد 

هاای   تالفات باا غارب و کااهش تحاری     ن ز بر جایگا  اسرال ب در حب و فصب اخ
طوری ک  روس   مالحظات مربوط ب  امن ا.    آمریکا نسب. ب  خود، واقف اس. ب

بحاران ساوری  را    ویاه   با  ای  م ی و تمام . ارضی اسرال ب در بحران های منطقا  
رعای. کرد  اس.  ااطرفی دیگر، اسرال ب ضمن رعای. خطاوط قرماز روسا   در    

 ان ، روس   را در دست ابی ب  اه اف اقتصاادی و اساتراتهیک   معادالت منطق  خاورم
،  یالم  ا   با ن ای و  منطق در تحوالت  آویو تب-مسکوخود حمای. کرد  اس.  لذا، 

انا   ایان درحاالی     ب  سطحی اا همسویی و هموودانی در رفتار و اها اف رسا     
                                                                                                                                 

1. Ideological 

2. Strategic 

3. Diaspora 
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باا ایاران    ای خود ب  توسع  روابط اس. ک  روس   در چارچوب س اس. خاورم ان 
ای کا  ته یا های مشاترک برآما   اا آمریکاا و ارو اا،        عون  عام بردادت  اس.، ب 

های اقتصاادی آمریکاا    ترین عامب توسع  همکاری دو کشور بود  اس.  تحری  مه 
های ج ی ی در روابط دوجانب  دوکشور  های اخ ر، افق ع    ایران و روس   در سال

با توساع  رواباط باا ایاران، آمریکاا را      ک  اس. ایااد کرد  اس.  روس   در ی آن 
الم ب ب ه   درحالی ک  مساکو بار    های ب ن وادار کن  تا امت ااات ب شتری در صحن 

آفرینی  توج  ب  نقش و ق رت در منطق ، ب ون شاین واقف اس.  دست ابی ب  اه اف
ارجی دان  رویکرد نگا  ب  غارب س اسا. خا     ذیر ن س.  ایران ه  می ایران امکان

روس  ، ب  معنای دوری متح ش اا محور درق ن س.، ولی ایان رویکارد، رواباط    
الشعاع قرار داد  اسا.  بحاران ساوری  تحاول عظ مای در       روس   و ایران را تح.

طوری کا  ساط      وجود آورد، ب  روابط دوکشور در ابعاد س اسی، نظامی و امن تی ب
فع ای دوکشاور، همکااری و اداتراک مواضاع در حاب        1مناسبات عالی دیو مات ک

های نظاامی و اقتصاادی، با  نزدیکای دوکشاور ایاران و        سوری  و توافقنام   بحران
هاا در   آفرینای آن  نقاش روس   توسع  بخشا    اسا.  تقاباب ایاران و اسارال ب و      

بااایگر را ماورد آاماون قارار داد      الم  ی، روابط روس   باا ایان دو   های ب ن صحن 
را  آنهاا طوری ک    ون های عم ق تاریخی مشترک ب ن روس   و اسرال ب، رواباط    ب

ب  سم. استراتهیک سوق داد  اس.  اا طرف دیگر روس   و ایاران در چاارچوب   
یکا یگر هساتن   لاذا     ب  تعامب با اا ن ای خود در تحوالت منطق  اه اف خاورم ان 

یکی اا این دو بااایگر، رواباط    رس  هرعون  روابط و همکاری روس   با ب  نظر می
ده   با درنظر عرفتن این مالحظات، ایان   الشعاع قرار می دیگری با روس   را تح.

دود ک  باوجود تقابب ایران و اسرال ب، تاکنون روسا   چا  الگاوی     سؤال مطرح می
را درقبال این دو متح  تاکت کی خود اتخاذ کرد  اس.؟ در  اسخ ب  ایان   ای رفتاری
عبارت اا این اس. ک   ،موردآامون قرار عرفت   هوهش ای ک  در این   فرضسؤال، 

ای و  های منطق  ها در س اس. مناسبات عسترد  مسکو با ایران و اسرال ب و نقش آن
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را بهتارین   1الم  ی روس   باعث د   اس. ک  مسکو الگوی رفتاری مواان  قاوا  ب ن
ای خاود درقباال ایان دو     رم انا  رویکرد درجه. دست ابی ب  اه اف و مناافع خاو 

 یآور اسا. و روش عارد   تب  نیمقال   نیدر ا ق روش تحقمتح  تاکت کی برعزین   
ک  ااطریق مراجع  با  آردا و مراکاز ع مای و     اس.  اینترنتی و یا کتابخان  ها، داد 

 یو واکااو  یع ما  ب منظور تح  ب همچن ن دبک  جهانی اینترن. اناام د   اس.  
بهر  عرفتا    2ییعرا نوواقع قوا در چارچوب مکتب مواان   یاا نظر  هوهشتئوریک 

ج اعان  تااکنون  طور  ب و ایران ب اسرال با   روابط روس رامون   هرچن د   اس.  
تمرکز کامب خاود  اما این منابع  ،اس.  درآم  ریمقال  و کتاب ب  ردت  تحر نیچن 
نگذادت  اس.  لذا مقالا   اایگر الگوی رفتاری روس   درقبال این دو بموضوع  را بر

  کن   ری را تاح ود ن  ام نیموجود در ا خألتا در تالش اس. حاضر 

 یچارچوب نظر. ١

طارح  هوهشای، ن اامنا  مباانی      هاا در هار   ها و آامون فرض   ؤالس  اسخگویی ب 
نظری اس.  در این  هوهش برای تب  ن و تح  ب موضوع اا نظری  مواانا  قاوا در   

ق رت و  ،عرایی  ردااان نوواقع اس.  اا دی  نظری  د  عرایی استفاد   نوواقعمکتب 
آورد  نااتوانی   هاا را فاراه  مای    امن .، موجبات س اس. مواان  قوا توساط دولا.  

سارد،   جنگ الم  ی درقبال آمریکا در دور   سا ساای ب ن های بزرگ در مواان  ق رت
عارا اا جم ا     د کرد  ان یشمن ان نوواقاع هایی را برای نظری  مواان  قوا ایاا چالش

ها ب  ارالا    برای دست ابی ب  حب این چالش 5و م ردایمر 4، استفان وال.3کن. والتز
 ان، و صاالح  مبر )سا  الم اب  رداختنا    نظریات ج ی  مواان  قوا مطابق با نظام ب ن

ای و  منطق عرا ع ب رقاب. باایگران در سط    ردااان نوواقع نظری   (36-35: 1395
 ( 144: 1390نهاد،  ی)مص کنن  الم  ی را در دست ابی ب  ق رت و بقا جستاو می ب ن
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ط ب ب  منظور دفع  های توسع  ها در مواجه  با ق رت والتز معتق  اس. دول.
او (  104: 1397،یو صافر  ییاکو )ناننا   ق رت در برابر آن دس. ب  تواان قوا می

داود    الم ب می اان قوا باعث ثبات در منطق  و نظام ب نبر این امر تأک   دارد ک ، تو
وجاود آما ن جناگ و     ها را در با   دول. 1عرایی جویی و ههمون اعرچ  والتز امن .

الم  ای را   ای و با ن  های منطق  ها در مح ط ص   مورد توج  دارد اما رقاب. ق رت
اا منظار والتاز رفتاار     ( 87: 1382)والتز، دان  ع ری تواان قوا می محور اص ی دکب

ها ک  عامب  باد  و توایع توانمن ی های یک یگر می برداری اا فعال . دول.، نسخ 
دو  ( Waltz, 1979: 76)بادا   ها اس. الام  تأم ن امن . و بقا می تفاوت م ان دول.

اصب ضروری ک  اا دی  والتز برای تشک ب مواان  قوا اهم . دارد، ایان اسا. کا     
دنباال بقاا و امن ا.     هاا با    باود  و دولا.   2الم ب بایا  آناردا ک    نساختار نظام ب

نظام آنارد ک باعث مح ودی. در م زان همکااری در  (  Sheehan, 2005: 78)بادن 
داود ایارا در ایان نظاام،      الم  ای مای   های ساامان ب ن سطوح مخت ف و صالح .

در همکااری و   هاا باا احت ااط    یاب  اا این رو دول. وابستگی ب  یک یگر توسع  می
کنا      والتز است الل مای (Griffiths, 1992: 83)دنبال سود نسبی هستن  ها ب  نام  توافق

عزیننا  و اا س اسا.    ها در مح طای آناردا ک، راهبارد مواانا  را برمای      ک  دول.
دون  چرا ک  ه چ ق رتی وجود ن ارد ک  برای بقا و  روی دور می و دنبال  3همراهی

هاای ههماون،    ی آورن  چون ک  س اس. همراهای اا قا رت  امن . خود ب  آن رو
هاای   لذا دول. ( 59: 1391 گران،یو د ب )برچدود هموار  یک ته ی  محسوب می

سو ااطریق اختصاص منابع ج ی  در سط  داخ ی و اا سوی دیگار   ضع ف اا یک
های مخت ف در سط  خارجی دسا. با  مواانا      هایی در حوا  ها و توافق با اتحاد

 انن   می
ها قرار دارد و قا رت ها  بارای     جویی در اولوی. دول. اا دی  وال.، امن .

داان ته یا  داود اا قا رت      هاا امن ا.   دست ابی ب  امن . الام اسا.  اعار دولا.   
باا   ،کنن   بر این اساس، دول. در مواجه  باا قا رت برتار    نظر می تاح ودی صرف
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(  باا وجاود   29: 1397ش رااد ، ان )م تشک ب التالف دربرابر آن دس. ب  مواان  می
اساتفان   ،عرایی والتز معطوف ب  مواان  قوا بود، دااعرد وی  های نوواقع اینک  تب  ن

تأک   داد.  اا  1عرایی، بر اهم . مواان  ته ی  وال. با تأک   بر مفروضات نوواقع
هاای   ها دربرابر ته ی ات ک  دامب ن ّاات تااواکارانا  و توانمنا ی    نظر وی دول.

هاای خاارجی، الاما      انن   س توانمن ی ساای می باد ، دس. ب  مواان  امی مینظ
عباارتی دیگار، بار اهم ا.      با  (  69: 1391 گاران، یو د ب )برچساای ن ستن  مواان 

هاا درمقاباب قا رت     درواقاع دولا.    جای مواان  قاوا تأک ا  دارد   مواان  ته ی  ب 
امن ا. و حفاو وضاع     برای ثبات،انن  یعنی کشورها  ته ی عر دس. ب  مواان  می

آورن   لذا هر  های متااوا روی می موجود، ب  اتخاذ س اس. مواان  درمقابب ق رت
تالش یک دول. برای افزایش ق رت خود، برای سایر باایگران، ته یا  محساوب   

هاا و   بناابراین اا منظار والا. بردادا.    (  147-148: 1390ناهاد،   ی)مصا  عردد می
هاا، حالزاهم ا.    عنوان ته ی  در روابط م ان دول.  ک یگر بها اا ی تصورات دول.

عردد دسا.   ها مورد ته ی  واقع می ها امانی ک  موجودی. و منافع آن اس.  دول.
انن   هناارساای رفتاار مواانا ، مناار با  افازایش امن ا. در نظاام         ب  مواان  می

ه ی عر با  بااداداتن   ها با ایااد التالف در برابر دول. ت دود و دول. الم ب می ب ن
 ( 135: 1394 رااد ، )مش رداان  آن می

ها، توجا  کمتاری    وال. و والتز با تأک   بر رابط  م ان آنارد ک و رفتار دول.
ان  اما م ردایمر با ارال  تعریاف متفااوتی اا مواانا  قاوا،      ب  استراتهی مواان  دادت 

ان یاک رویکارد رفتااری قارار     عنو  ساای ب تمرکز خود را بر رفتار مواان  و مواان 
الم اب   م ردایمر م عی اس. ک  محا ط با ن  (  233: 1392ااد ،  ین )چگداد  اس.

هاا باا اتخااذ     دود لذا دول. ها ب  افزایش ق رت می آنارد ک منار ب  انگ ز  دول.
راهبردهای تهاجمی با ه ف افزایش ق رت و نفوذ خود، ام ن  آس ب ب  دیگران را 

الم اب، اماانی م سار اسا. کا        ا نظر وی امن . و بقا در نظام ب نکنن   ا فراه  می
ها در  ی افزایش مناافع و قا رت خاود بادان   با  نظار م رداایمر محا ط          دول.

های تهاجمی و نامشخص بودن ن ّات ددامن، دالیاب    الم ب، توانمن ی آنارد ک ب ن
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برای امن ا.   ها (  دول.132: 1394بادن )مش رااد ،  ها می ط بی دول. اص ی ق رت
ای و جهاانی را، اولویا. س اسا. خاارجی      خویش، دس. یافتن ب  ق رت منطقا  

کودن  برای مقاب   باا ته یا ات،     ها می صورت دول. ان  در غ ر این خود قرار داد 
هاا بارای دسات ابی     های نظامی خود را ب  ح اکثر برسانن   دول. ثروت و توانمن ی

هاای   ها و درع ر ساختن رقباا با  جناگ    دول. ب  اه اف و منابع ق رت، تنش م ان
هاا بارای      قا رت (60-62: 1391 تس، فی)عران  طوالنی را در دستور کار قرار داد 

ها ااطریق واعذاری مسئول . ب  دیگری  یاا   عرایی سایر دول. ج وع ری اا ههمون
  رداان   اتخاذ تواان توسط خود، ب  مقاب   با ته ی ات می

هاا با  ههماون جهاانی      الم ب، دست ابی دولا.  ، در نظام ب نب  عق    م ردایمر
عی ب  مناطق حساس و راهباردی را در   ها چ ر رو دول. باد  اا این  ذیر نمی امکان

ایان منااطق،    عای با   ان   دست ابی ب  ق رت چ ر دستور کار س اس. خود قرار داد 
هاا دربرابار    کن  و در هما ن راساتا دولا.    کسب ههمونی مناطق دیگر را فراه  می

ای  دسا. با  مواانا  منطقا      ،ها در حاال افازایش اسا.     هایی ک  ق رت آن دول.
ای  بخاش فرامنطقا    های تواان توان نقش ق رت امانی می ،خواهن  ان   اا نظر وی

ای برای ج وع ری اا قا رت   را در این باای لحاظ کرد ک ، فشار س ستم ک منطق 
های بازرگ باا    ق رت(  236-257: 1392 ااد ، ین )چگای، ناتوان باد  ظهور منطق 

ای ایفاا   هاا نقاش مهمای در تاواان منطقا       کنترل مح ط و توایع مط وب توانمن ی
در یااک نگااا  ک اای، در داارایط حاضاار هریااک اا  ( 165: 1392 ،ی)متقکنناا  ماای

عرایی مواان  قوا درع ن کارآم  بودن توانایی تب  ن و توض حی اا  های نوواقع نظری 
الم ب داه  الگوهای  الم ب را دارا ن ستن   نظام ب ن ی رفتاری در س اس. ب نالگوها

آم از اا ساوی    جویان  تا الگوی منااع  رفتاری متنوعی، مرکب اا الگوهای همکاری
هاای عونااعون    باد  لاذا ره افا.   هریک اا باایگران برای ایااد مواان  ق رت می

جان م ردایمر و ت افعی اساتفان والا.،    1عرایی تهاجمی عرایی مانن ؛ نوواقع نوواقع
عران اس.  بر این اساس در ایان  اهوهش اا    همزمان موردتوج  باایگران و تح  ب

عرایان  ان یشامن انی چاون والتاز، م رداایمر و والا.       های مواان  قوا نوواقع نظری 
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م توان ب ان داد. ک  ساختار نظا برای تب  ن موضوع استفاد  د   اس.  بنابراین می
سااای دربرابار قا رت و     الم ب، روس  ، اسرال ب و ایران را ب  مواانا   آنارد ک ب ن

در  ویاه    با ای ایاران   ته ی  دیگران وادادت  اس.  افزایش قا رت و نفاوذ منطقا    
ای، موجبات ب   و ته ی  را برای اسرال ب فاراه    تحوالت خاورم ان  و برنام  هست 

اسرال ب اا سوی آمریکا ع    ایران در منطقا  و نظاام   آورد  اس.  ته ی ات ن ابتی 
رو کرد  اس.  اعر بنا را بر فه  رواباط   هایی روب  الم ب، منافع ایران را با چالش ب ن

اا منظر کن. والتز و استفان وال. بگذاری ، مساکو الگاوی رفتااری تاواان قاوا را      
در قالب منطاق نظاری   عزین ؛ همچن ن  بهترین رویکرد درقبال این دو باایگر برمی

ای  رو رفتاار منطقا    ای اهم . دادت  و اا این م ردایمر، ساختارهای ههمون منطق 
ع ارد  در   ها مورد توجا  قارار مای    های آن العمب ایران و اسرال ب و روس   و عکس

هم ن رابط ، رقاب. ایران و اسرال ب جه. دسات ابی با  عماق اساتراتهیک منطقا ،      
ای ج اوع ری   ای را فراه  آورد  تا اا ظهور ههمون منطقا  سا ام ن  س اس. مواان 

کنن ؛ اما واقع . این اس. ک  الگوی رفتااری روسا   درقباال دو بااایگر ایاران و      
هایی را برای اه اف و مناافع ایاران    اسرال ب، مواان  ق رت بود  اس. و مح ودی.

اضر، درص د و اسرال ب در جه. حفو تواان ایااد کرد  اس.  بنابراین  هوهش ح
عرایی، ب  تب ا ن و تح  اب    اس. تا در چارچوب نظری مواان  قوا در مکتب نوواقع

   درقبال این دو باایگر بوردااد الگوی رفتاری روس 

 لیو اسرائ هیروس یروابط راهبرد تحلیل توسعه. ٢

روس   و اسرال ب با تأک   بر   ون های تاریخی و منافع مشترک، با  تعم اق ساط     
ان   نقطا  عطاف نزدیکای روسا   و      وجانب  خود در ابعاد مخت ف  رداخت روابط د

باود    1948در تأس س اسرال ب در سال  1دوروی  جماه ر اسرال ب، نقش مه  اتحاد 
داوروی در جناگ    جمااه ر   اس. و سه  قاطع یهودیان روسی در   روای اتحااد  

 ) فاراه  کارد   را بجهانی دوم، ام ن  حمای. دیو مات ک دوروی اا تأس س اسرال 
Бочаров, 2013: 25)دوروی و مهاجرت یهودیان روسی،  جماه ر     فرو ادی اتحاد
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آویو در ابعاد مخت اف فاراه  آورد تاا آنااا کا        تبمسکو و ام ن  را برای نزدیکی 
تنها باعث عسترش همکاری د ن  ب ک  تأث ر مثبتی بر اقتصااد و   مهاجران روسی ن 

طوری ک  دوسوم اا مهاجران، تحص الت عالی و ب ش اا   بفرهنگ اسرال ب دادتن  
بار   .(Федорченко, 2016: 248انا )   ها دارای ما رک مهن سای باود     درص  آن 10

هم ن مبنا اس. ک  ابان روسی ضمن استفاد  در نهادهای دولتی، با  عناوان اباان    
وا  امار   (Moshkova, 2018: 387-388)داود  سوم در آکادم ک اسرال ب تا ریس مای  

دهناا عان اساارال ب را تشااک ب    درصاا  اا ر ی 15مهاااجران روساای باا ش اا   
اسرال ب ب  طور سنتی متحا  آمریکاا   عرچ    (Averbukh & Klein, 2018: 2)دهن  می

هاای   و ن از داخصا    ها و فرهنگ مشاترک    ش ن  تاریخی، اراشو ب  لحاظ اس. 
)جعفاری،   آی  ساب میمنافع استراتهیک مشترک، متح  منحصر ب  فرد آمریکا ب  ح

بس اری اا رساوم  ، منطق  روس  (؛ اما   ش اا آن ب  دل ب حضور در 68-51: 1398
  یهودیان روسا   اا یهودیاان     اس.منطق  دکب عرفتاین های یهودیان در  و سن.

 غارب ان   اول ن حضور یهودیان در  ادکناای، قرالی، بخاری و عرجی تشک ب د  
هاای م اان    برخای اا اداتراکات و همکااری    .باود م الدی  14تا  7روس   در قرن 

 روس   و اسرال ب عبارتن  اا:
 ب دربار  نتایج جنگ دوم جهاانی، دوطارف   لروس   و اسرا دی عا ادتراک  -

 .را ب  یک یگر نزدیک کرد  و عامب اص ی توسع  روابط دوجانب  د   اس.

)جعفاری،   1سم ت سا   آنتای در ماورد  شاترک  های م اراش ب لروس   و اسرا -
دکسااتن محاصاار  لن نگااراد در جنااگ دوم جهااانی و آاادساااای  ( و 163: 1391

 نظر دارن   اتفاقآدویتس 

اسرال ب ااطریق چکسا واکی کماک هاای    -دوروی در اول ن جنگ اعراب -
  (1)آویو اعطا کرد تس  حاتی نظامی ب  تب

 عناوان  ب  دهر ناتان در ف سط ن ادغالیبنای یادبود سربااان ارتش سرخ در  -
در ه چ کشوری  س اا فرو ادی دوروی برای ک  اس.  یفرد  واقع  منحصربیک 

 .سرباا ارتش سرخ بنای یادبود ایااد نش   اس.

                                                                                                                                 

1. Anti-Semitism 
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، ک   س 1991اح ای روابط دیو مات ک اتحاد دوروی و اسرال ب در سال  با -
رال ب متح  غ ررسامی مساکو   قطع د   بود، اس 1967روا  در سال  اا جنگ دش

 در خاورم ان  بود  اس. 

 17جاوالی و   16  روس   در اعالن طارح نقشا  را  باا مشاارک. در ب ان ا       -
  (144: 1398)جعفری، اا آن استقبال نمود  2003سوتامبر 

توسااع   ب لدر اساارا م   ااون نفاار1.2حاا ود  تبااار روسیهودیااان حضااور  -
جم   نظامی و اقتصادی  های مخت ف اا عرص  آویو با مسکو را در های تب همکاری

 .کنن  هماهنگ می

نظار اا   های سوری  و همچن ن صارف  م اخ   اسرال ب در درع ری اصب ع م -
عناوان تضام ن ت قای     مشی تغ  ر دول. بشار اس ، تا ح  ایادی برای مسکو ب  خط
 دود  می

لهساتان و   اا جم ا   روابط خود با برخای مخالفاان مساکو   نوع اسرال ب در  -
  ایبن  اس. اوکراین، 

کنا  تاا مساکو برخای      ها فرصتی را فراه  مای  فناوری   شرفت  صه ون س. -
 های تس  حاتی خود را جبران کن   ضعف

روسای در اسارال ب و روسا  ، نقاش مهمای در       1های یهود البیعالو  بر آن، 
های یهودی در  ساامان 1990ان   اا ن م  دوم ده   آویو ایفا کرد  تب-نزدیکی مسکو

انا     توجهی بر س اس. خاارجی مساکو درقباال اسارال ب دادات       روس  ، تأث ر قابب
، ف راسا ون  3ها و جوامع یهاودی در روسا     ، کنگر  ساامان2کنگر  یهودیان روس  
، مرکاز  5مرکز جامع یهودیان مسکو  (Екатерина, 2003: 91) 4جوامع یهودی روس  

ان  با انساام درونی، س اس. خاارجی روسا   را در    توانست و غ ر ، 6فرهنگی یهود

                                                                                                                                 

1. Jewish lobbies 

2. Russian Jewish Congress 

3. Congress of Jewish Organizations and Communities in Russia 

4. Federation of Russian Jewish Communities 

5. Moscow Comprehensive Jewish Center 

6. Jewish Cultural Center 



 15     رژیم صهیونیستی وتقابل ایران در  راهبرد و الگوی رفتاری روسیه

 

 :Елишев, 2013کنترل خود قرار دهنا )  مسالب موردنظر خود برای چن  ده  تح.

دل ب حمای. اا دولا.  اوت ن، اا نفاوذ ایاادی در روسا         ها ب  این ساامان(  174
ااالت و  های بزرگ یهودی، بسا اری اا م  برخوردار هستن  و ب  کمک این ساامان

 ,Джаббаринасирداود)  در روس   منتشار مای   1رودن ک های یهودی نظ ر روانام 

عری  نفوذ و نماین عان روسی در اسرال ب با البی های ذی همچن ن، عرو   (59 :2020
ان  ضمن حب مشکالت یهودیان روسی در اسرال ب، با تصویب قوان ن نظ ر  توانست 

 آنهاا ، نقش مهمای در نزدیکای   2ویو در کنس.آ تب-سفر ب ون ویزا ب ن اتباع مسکو
روسا   و  نگرش مثب. م اان نخبگاان س اسای     ( Бочаров, 2013: 25)ان   ایفا کرد 
 3آویاو  تب-توجهی در عسترش روابط مسکو در تعامب با یک یگر، تأث ر قابب اسرال ب

ی ها وایران و نظامی های خانواد  بس اری اا نخس. ای ک  ریش  عون  دادت  اس. ب 
  اسرال ب تا با  اماروا، در ق مارو اموراتاوری اتحااد جمااه ر داوروی قارار دارد        

(Averbukh & Klein, 2018: 2)   کا  در اولا ن انتخاباات کنسا. در ساال       طوری ب
 :Бочаров, 2013انا )  ، ب ش اا ن می اا نماین عان، متول  ق مرو دوروی بود 1949

س اسی روس   درقباال اسارال ب، قاباب    همچن ن، این نگرش مثب. در نخبگان (  25
عناوان   ، خود را ب 4ک   وت ن اا امان ورود ب  کاخ کرم  ن طوری باد  ب  مشاه   می

  نگارش مثبا.   باود حافو و  شت بان امن . یهود در روس   و ارو ا معرفای کارد    
 توجهی بار نگارش ماردم دادات      نخبگان س اسی روس   درقبال اسرال ب، تأث ر قابب

 ،2017   طوری ک  در نظرسنای اا مردم در  اسخ ب  ایان ساؤال در ساال   ب، اس.
 ا  مثبتای با  تعاماب باا اسارال ب داداتن       نگا  روسا   درصا  اا مردماان    57تقریبا 

(Averbukh & Klein, 2018: 2)  
ای را  های اقتصادی، تااری و صنعتی روسا   و اسارال ب ن از، ام نا      همکاری

(  35: 1381دول. فراه  کرد  اس. )کاوالیی،  برای نزدیکی و عسترش روابط دو 
آالت، تاه ازات تراباری و دا م ایی و     طورعما   مادا ن    ای ک  اسرال ب با  عون  ب 

                                                                                                                                 

1. Rudnik 

2. Knesset 

3. Moscow-Tel Aviv 

4. Kremlin Palace 
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کنا  و واردات اسارال ب اا روسا       محصوالت کشاورای را ب  روسا   صاادر مای   
 & Averbukh)بادا    های اینتای و ف ازات مای    ب شتر حول محور نف. خام، سنگ

Klein, 2018: 6-8)    ااطرفی با کشف م ادین نفتی در سواحب اسرال ب و ع م تارب
، 1کافی اسرال ب برای استخراج در این منطق ، همکاری دو دولا. در ام نا  انارژی   

هاای روسای،    های فضاایی دارک.   عسترش یاف.  همچن ن، محصوالت و فناوری
ای اخ ار  ها  کا  در ساال   طاوری  های اسرال  ی را ب  خود ج ب کرد ب  توج  درک.

آویاو بسات  دا   اسا.      تاب  -هایی درخصوص اکتشاف فضا ب ن مساکو  نام  توافق
(Марьясис, 2017: 131 )  عاذاری درام نا  ناانو و داروسااای،      های سارمای    روژ

را با  توساع  رواباط تاااری و     روسا   و اسارال ب   های نوین کشااورای،   فناوری
 اقتصادی سوق داد  اس. 

های س اسی و امن تای   ، همکاریآویو مسکو و تبیکی دیگر اا عوامب نزدیکی 
ایان همکااری     در منطقا  اسا.   3و تروریسا   2عرایی های مبارا  با افراط در ام ن 

 4م   ونی مس مان روس   و ته ی ات بالقو  بن ادعرایی اسالمی 20نادی اا جمع . 
های اطالعاتی  م ن مبنا، سرویس(  بره375-378: 1387بر دول. بود  اس.)ک انی، 

های نظاامی و مانورهاای مشاترک با       روس   و اسرال ب در چن  ده  اخ ر، آمواش
سرنشا ن اسارال ب با      ادهای ب ونو(  فروش  ه53: 1396نمایش عذادتن  )رومی، 

ای اا ایان همکااری باود  اسا.      روس   ب  منظور کنترل و نظارت بر چچن، نمون 
(Kazoux, 2008: 5)در  آنهاا های س اسی و امن تای   های اخ ر ن ز، هماهنگی ر سال  د

 ( 59: 1396بحران سوری  افزایش یافت  اس. ) رومی، 
در حاب و فصاب    ویاه   با  ای  الم  ی و منطق  های ب ن رهبران روس   در عرص 

ای برای اسرال ب قال ن  ایارا روسا   بار ایان امار       اختالفات با آمریکا، اهم . ویه 
توانن  نقش مهمای بار رونا  کااهش      های ق رتمن  یهودی می ک  البیواقف اس. 

دان  کا  بارای تضام ن امن ا. خاود در       های آمریکا ایفا کنن  و اسرال ب می تحری 
                                                                                                                                 

1. Energy 

2. Extremism 

3. Terrorism 

4. Islamic fundamentalism 
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های اقتصاادی آمریکاا ع  ا      ای روس   ن اا دارد لذا تحری  منطق ، ب  نقش فرامنطق 
فرصتی را ب  اسرال ب داد  الم ب  مسکو و اوضاع وخ   اقتصادی روس   در نظام ب ن

عنوان برگ برن   در نزدیکی راهبردی با روس   استفاد  کنا   اا ساوی    ک  اا آن ب 
دیگر اسرال ب ب  دل ب نبود بااار کافی در منطق  در ارسال محصاوالت خاود، باااار    
روس   را موردتوج  قرار داد  اس.؛ اا این رو ن اا اسرال ب و روس   ب  یک یگر در 

الم  ی تاکنون نقش مهمی در تقوی. مناسبات آنهاا دادات     ای و ب ن ت منطق معادال
 اس. 

 یهو روس لیاسرائ یموانع همکار. ١-٢

ان   اسرال ب و روس   با وجود مناسبات عسترد  و   ون های عم ق تاریخی، نتوانست 
باط  ترین مانع توساع  روا  وجود ب اورن   مه   نوعی اتحاد استراتهیک را ب ن خود ب

روس   و اسرال ب، متأثر اا روابط مسکو با تهران اس.  اسرال ب هموار  ایران را با   
 همکااری رها اا  ع رد  اسرال ب با عنوان ته ی  موجودی. خود در منطق  در نظر می

در  ویاه   با  الم  ای   ای و با ن  س اسی و نظامی ایران و روسا   در تحاوالت منطقا    
کا  توساع     طاوری  ابراا نگرانی کارد  اسا.  با    ای و بحران سوری   قضایای هست 

، تاجاایی  ا ش رفا. کا      21ای ایران و روس   در اوایب قارن   های هست  همکاری
 ,Kazoux).کردنا   نخبگان اسرال ب رابط  با مسکو را یک باای احمقانا  ت قای مای   

همکاری روس   با جبه  مقاوما. و حکوما. خاودعردان ف ساط ن، اا       (8 :2008
الشاعاع قارار داد  اسا.      آویاو را تحا.   تاب - اس. ک  روابط مساکو  دیگر موانعی

افزایش نقش حماس در ف سط ن و تمایب روس   ب  همکاری با این جنبش، سابب  
ای کا    عونا   ( ب 327: 1392تعاب و نگرانی رهبران اسرال  ی د   اس. )کوالیی، 

رج  روسا    ، وایر خا2020مارس  2در دی ار رهبران حماس با مقامات روس   در 
ها تأک    ها و رایزنی ، ضمن مخالف. با طرح معام   قرن، بر ادام  همکاری1الوروف

اهلل  های نظامی روسا   و حازب   (  همچن ن، همکاری1398کرد )خبرعزاری تسن  ، 
در دمشق و الاق  ،   ام های بس ار منفی بارای مناافع اسارال ب در ساوری  دادات       

  (Бармин, 2018: 4)اس.
                                                                                                                                 

1. Lavrov 
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ب همچنان اا روابط نزدیک روس   باا حکوما. خاودعردان ف ساط ن،     اسرال 
م   اون دالر   40، حا ود  2013تاا   2006ابراا نارضایتی کرد  اس.  روس   اا سال 

ای  های بودج  حکوم. خودعردان ف سط ن را تأم ن کارد  و سااالن  بودجا     هزین 
د  اسا.  اا  های مسکو اختصاص دا برای آمواش دانشاویان ف سط نی در دانشگا 

، 388، 242هاای   در قطعناما   ویاه    با طرفی دیگر، موانع روس   در سااامان م اب   
 دااورای امن اا. بااا منااافع اساارال ب در منطقاا  ناهموودااانی دارد    1515 و1397

(Джаббаринасир, 2020: 59).    هاا، رواباط    لذا هرعون  روابط روس   با ایان عارو
 ده   الشعاع قرار می روس   و اسرال ب را تح.

اتحاد استراتهیک اسرال ب با آمریکا و حضور در جبه  مخالف روس  ، ب  یاک  
آویاو تبا یب دا   اسا.  حفاو امن ا.        تاب -عامب منفی در توسع  روابط مساکو 

های اص ی س اس. خارجی آمریکاا در خاورم انا  اسا.      اسرال ب، یکی اا اولوی.
الم اب   ود در نظاام با ن  روس   و آمریکا یک یگر را ب  عنوان ته ی  ج ی منافع خا 

اعتمادی در روابط روس   با اسرال ب وجاود دارد    رو نوعی بی اا این  کنن  ت قی می
دل اب   کا  بعا  اا وقاوع بحاران اوکاراین، رواباط روسا   و اسارال ب با           طاوری  ب 

روسای، بسا ار محا ود     های ضا   های تس  حاتی اسرال ب و آمریکا ب  عرو  حمای.
در یااک نگااا  ک اای، روساا   در   (Averbukn & Klein, 2018: 5-7)داا   اساا. 

ای خود ب  برقراری روابط با هما  کشاورهای منطقا      چارچوب س اس. خاورم ان 
اش باا آمریکاا،     رداخت  اس. و اسرال ب بر این امر واقف اس. ک  روابط راهباردی 

 رو، قارار عارفتن اسارال ب و    اا این  با س اس. روس   در خاورم ان  در تضاد اس.
هاا دادات  اسا. و اا     روس   در دو محور رق ب، تأث رات بس ار منفی بر رواباط آن 

طاارف دیگاار، بااا افاازایش نفااود س اساای اساارال ب در تحااوالت اخ اار اوکااراین و 
 روس   و اسرال باین احتمال وجود دارد ک  روابط  رویکردهای متعارض دوطرف،

وساع  فزاینا   رواباط    در آین   ب  سردی سوق یاب  ک  در ایان صاورت، امکاان ت   
 اسرال ب وجود دارد  با کشورهای ض روس   

 هیو روس رانیا یتوسعه همکارعوامل . ٣

ایران و روس   با تأک   بر منافع مشترک، ب  توساع  الگوهاای مشاارکتی در تنظا       
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ان   یکی اا عوامب نزدیکی دو کشاور   روابط دوجانب  خود در ابعاد مخت ف  رداخت 
جمهاور دوطارف ناام بارد  ها  در       نگا  ب  درق نخبگان و رؤسایتوان نوع  را می

آن، طرف ن روابط متقابب خاود را مشاتق    دوروی و ه   س اا جماه ر  دور  اتحاد 
ک  س طر  نگرش نگاا  با  دارق در دور      طوری دانستن  ب  روابط خود با غرب می

نهاد، موجبات توسع  روابط و همکاری نزدیاک   ریاس. جمهوری  وت ن و احم ی
ک  در این دور  باوجود ساط    چنان(Свешникова, 2018: 150). بود را فراه  کرد  

ای، حاوا  دریاای    مناسبات عالی دیو مات ک، قراردادهاایی درام نا  انارژی هسات     
و تاأم ن س سات    ای  هاای هسات    ، توسع  م ادین عاای ایران، ساخ. ن روعا 1خزر

ترین  مه    (Мирван, 2011: 107) کشور صورت عرف.  ب ن دواعی کشور ایران دف
هاای   عامب نزدیکی و توسع  رواباط ایاران و روسا  ، مقاب ا  باا نفاوذ و س اسا.       

خ وت این دو باایگر اسا.  در ایان راساتا، قضا        طکنن   آمریکا در ح ا ثبات بی
سا ط  کارم  ن در ایان    هاای آمریکاا بارای رهاایی      اوکراین و عرجستان و تالش

ای خاود اا   های ایران با آمریکا درخصوص برنام  هسات   سو و تنش کشورها اا یک
سویی دیگر، نشان داد ک  مقاب   با امریکا نقش بسزایی در روابط دو کشاور دادات    

ایرا روس   تنها را  فشار ب  آمریکاا را، همکااری     (Юлдашева, 2014: 129اس. )
دان  و ااطرف دیگار ایاران درراساتای     ایران می ویه   بخود با کشورهای ض منافع 

ای، روس   را موردتوج  قارار داد    الم  ی خود در قض   هست  کاهش فشارهای ب ن
های د ی  ایران و روس   با آمریکا در این دور  امانی، باعث عا م   اس.  لذا تنش

ی عساترد  س اسای،   هاا  های آمریکا ع    ایران و همکاری همراهی روس   با تحری 
رلا س جمهاور    2014ک  در ساال   طوری نظامی و اقتصادی دوطرف د   اس.  ب 

دنبال انتقال عاا ایران  آذربایاان در سفر خود ب  تهران با ه ف دور ادن روس  ، ب 
ب  ارو ا بود، ایران با ب ان اینک  ه چ قراردادی با ارو ا ب ون هماهنگی روس   اناام 

 (  Долгова, 2015: 79درخواس. را رد کرد)دود، این  نمی
هاای   ترین هموودانی منافع و همسویی با مقاب   با آمریکاا در طاول ساال    مه 

                                                                                                                                 

1. Caspian sea 
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ک  ته ی ات نادای اا حضاور آمریکاا در     طوری بود  اس.  ب  1اخ ر، بحران سوری 
 2تحوالت سوری  برای ایران و روس   و تمایب دو کشور ب  حمایا. اا بشاار اسا    

ها در یک محور و التالف با    منافع و اه اف خود، باعث قرار عرفتن آن درراستای
کا  ایاران با      طاوری  منظور مقاب   با محور رق ب ب  رهبری آمریکا د   اسا.  با   

هوایی هم ان برای اق امات نظامی در خاک ساوری     روس   اجاا  داد تا اا ن روعا 
باار بعا  اا انقاالب اساالمی       ناستفاد  کن   این سط  اا همکاری نظامی برای اول

برای ایران اتفاق افتاد  بود  همچن ن، وایر امور خارج  روسا   الوروف، در ساال   
های غربی برای خروج ایاران در ساوری  اماری     اظهار داد. ک  توقع ق رت 2018

(  لذا بحران سوری  بستر مناسبی را فراه  کرد  Трушин, 2019: 11غ رواقعی اس.)
 وس   ب  عسترش همکاری خود در ابعاد مخت ف بورداان  تا ایران و ر

هاای انارژی، نفا. و عااا،      همکاری اقتصادی و تااری دو کشاور در ام نا   
کشاورای و صنایع، عامب دیگری در عسترش روابط ایران و روس   اسا.  توافاق   

تاریخ آغاا روابط اقتصادی دو کشور باود    1992ای در سال  در ام ن  انرژی هست 
ای و مراکز آموادای در ایاران    ؛ توافقی ک  ام ن  ساخ. ن روعا  راکتور هست اس.

اولا ن ن روعاا     2016کا  در ساال    طاوری  با  ( Чекушкин, 2006: 67دا   اسا.)  
برداری با  ایاران تحویاب داد  دا   همچنا ن، در       ای توسط مسکو برای بهر  هست 

دهر ب ن ایران و روسا    ن روعا  بو 3و 2، قراردادی برای ساخ. واح 2014نوامبر 
 comtrade(  براساس عزارش نهاد 199: 1394 نا ،  ب  امضا رس   )جهانبخش و حق

دریک بازرگ ایاران در حاوا  تااارت خاارجی در       10ساامان م ب، روس   ب ن 
های اخ ر  ک  حا  باارعانی ایران و روس   در سال طوری جایگا   نا  قرار دارد ب 
عاذاری درام نا  تول ا      هاای سارمای    ااطرفی دیگر  اروژ  رد  مثبتی دادت  اس.  

آهان و محصاوالت کشااورای در     واعن، استخراج محصوالت نفتی، ساخ. خاط 
مبارا  با تروریس   ( economic.mfa, 2019نزدیک د ن دو کشور مف   بود  اس. )

های مشترک برای برقراری ثبات و امن ا. در منطقا ، نقاش     عرایی و تالش و افراط

                                                                                                                                 

1. Syria Crisis 
2. Bashar al-Assad 
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تااوجهی در نزدیکاای دو کشااور داداات  اساا.  همکاااری مشااترک در مسااأل   بقاباا
هاای اخ ار،    افغانستان، حب مناقشات داخ ی تاج کستان و بحاران ساوری  در ساال   

 ( Ивашенцов, 2005: 113موجبات توسع  روابط دو کشور را فراه  کارد  اسا. )  
ز همااهنگی در  ، یک مرکا 1منظور مقاب   با ته ی ات داعش ک  دو کشور ب  طوری ب 

همکااری نظاامی و تسا  حاتی، یکای      ( Клепиков, 2016: 46)ان  بغ اد ایااد کرد 
دوروی باود  اسا.     های همکاری دو کشور بع  اا فرو ادی اتحاد  دیگر اا عرص 

هاا را با ش اا  ا ش     ای ایران با عربستان و اسرال ب ایان همکااری   های منطق  تنش
 افزایش داد  اس. 

ب  ایران در سال  3002های غرب با روس   برای تحویب اس لف.باتوج  ب  مخا
سال تاه زات نظامی ب  ایران را امضا کارد   ، روس   حک  لغو ممنوع . یک2012

 را با  ارتاش ایاران تحویاب داد     300روسا   اس  2016و بر هم ن اساس در سال 
(Трушин, 2019: 13 )     ایران و روس   در ابعاد س اسی، اقتصاادی و نظاامی رواباط

بخاش اعظا     ،داوروی  جمااه ر   عم ق تاریخی دارن  ک   س اا فرو ادای اتحااد   
کا    طوری های آمریکا بود  اس. ب  تأث ر رفتار و س اس. روابط روس   و ایران تح.

هاای    ته ی ات نادی اا محور غرب ب  رهبری آمریکا در بحاران ساوری  و تحاری   
اقتصادی آمریکا ع    ایران و روس   روابط دو کشور را ب ش اا عذدت  ب  یکا یگر  
نزدیک کرد  اس.  لذا مقاب   با آمریکا ب ش اا هر عامب دیگر در نزدیکی دو کشور 

های اخ ر، تقابب با آمریکاا   عرای آمریکا در سال جانب  های یک دخ ب بود  و س اس.
 مسکو تب یب کرد  اس. -وابط تهرانرا ب  عنصر مه  در توسع  ر

 هیو روس رانیا یموانع همکار. ١-٣

هاای اخ ار، مواناع و     باوجود داداتن همکااری نزدیاک ایاران و روسا   در ساال      
ترین عامب مح ود  تضادهای منافع بر آین   روابط دو کشور سای  افکن   اس.  مه 

ها با آمریکاا   همکاری آننگا  دادتن عسترش روابط ایران و روس  ، متأثر اا تمایب 
های غرب ع    خود و دست ابی با  ههماونی    اس.  روس   درراستای کاهش تحری 

                                                                                                                                 

1. Islamic State of Iraq and the Levant 

2. S300 
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وفصب اختالفات با آمریکا را در اولوی. س اسا. خاارجی خاود قارار      منطق ، حب
ام ن  را برای تضع ف  داد  اس.  لذا همکاری روس   و آمریکا در معادالت منطق ،

و  1چرناومردین -ناما  عاور   کنا   موافقا.   اه  مای تهاران فار  -د ن روابط مساکو 
ای اا  ع  ا  ایاران، نمونا     2جمهوری ما ودف  های روس   در دوران ریاس. تحری 

)دهقاانی و مارادی،    تأث ر آمریکا ب  تغ  ر رویکرد روس   ب  نزدیکی با ایران اسا. 
را  (  ااطرفی بهبود روابط ایران و آمریکا، توسع  روابط ایاران و روسا    77: 1394

منظاور   ب  2015ک  تمایب همکاری آمریکا با ایران در سال  طوری  کن   ب  مح ود می
های اقتصادی در رواباط دو کشاور    های عاا ارو ا، چالش رها کردن روس   اا بااار

 (  Долгова, 2015: 79وجود آورد)  ب
یکی دیگر اا موانع نزدیکی ایران و روس  ، تعاارض مناافع و ناهمساویی در    

ها نسب. ب  مسئ   تع  ن رژی  حقوقی دریاای خازر اسا.  اا     س اس. خارجی آن
دوروی، ایران و روسا   درخصاوص تقسا   بساتر       جماه ر امان فرو ادی اتحاد 

برداری اا ذخایر نفتی با یک یگر اختالف و ناهمووداانی مناافع    دریای خزر و بهر 
اوت  12سال ماذاکر  در   21ا چ   س ا (  اعر48: 1396ان )کوالیی و عاب ی،  دادت 
کنوانس ون رژی  حقوقی دریای خزر توسط  انج کشاور در نشسا. آکتاالو      2018

کا  در ایان    طاوری  (  با  438: 1398 نا  و دیگاران،   ب  امضا رس  )یزدان 3قزاقستان
ایران، بس اری اا مسالب ماورداختالف   4توج  ب  منافع ژلو   ت ک نشس. ضمن ع م

 حب نش   اس. م ان ایران و روس   
کنن   نف. و عااا ارو اا و رقابا. باا      ترین تأم ن دست ابی روس   ب  عنوان مه 

ایران در این ام ن ، موجبات تضع ف همزیستی ساان   دو کشاور را فاراه  کارد     
دان  ک  ها  ایاران تمایاب با  افازایش       روس   می(   Ибрагимов, 2019: 899اس.)

هاایی بارای تاأم ن عااهاای      ه  آمریکا برنام  صادرات نف. و عاا ب  ارو ا دارد و

                                                                                                                                 

1. Gore-Chernomyrdin Agreement 
2. Medvedev 

3. Kazakhstan Aktau Summit 

4. Geopolitics 
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هاای   را دارد  لذا برناما   2020م   ارد مترمکعب تا سال  80ب  ارو ا ب  م زان  1د ب
ایران برای افزایش سه  خود در بااار عاا ارو ا، ته ی  ج ی برای روس   در آین   

در  2ورو روسا   باا عا م وتا     اا ایان  ( Жильцов, 2016: 637آیا )  حسااب مای   ب 
هاایی بارای    های اخ ر، ضامن چاالش   های دورای امن . ع    ایران در سال تحری 

صادرات نف. ایران، واردات خود را ب  مشتریان اص ی ایاران افازایش داد  اسا.     
مانع تحقق ایااد بن ر نف. و عاا توساط ایاران در    2017همچن ن، روس   در سال 

(  همکاری روسا   باا کشاورهای مخاالف     1398سوری  د )مب  ،  3دهر طرطوس
ایران در خاورم ان  نظ ر اسرال ب و عربستان، تأث رات منفی ج ی بر روابط ایاران و  
روس   دادات  اسا.  وابسات  باودن عربساتان و اسارال ب با  روسا   در منطقا  و          

یکا یگر را   الم  ی و بالعکس، ام نا  توساع  رواباط و نزدیکای باا      های ب ن صحن 
های اخ ر، عربستان و روس   در ام ن  انارژی   ک  در سال طوری فراه  کرد  اس.  ب 

و تس  حات نظامی و حب بحران سوری  ب  همکاری و هماهنگی س اسی با یک یگر 
رو دو کشور موانعی برای اه اف و منافع ایران در منطق  ایاااد   ان   اا این  رداخت 

طورکامب دارح   طور ک  در بخش قب ی ب  همان ( Frolovskiy, 2018: 87-89)ان  کرد 
  ون های عم اق تااریخی، س اسای و نظاامی اسارال ب و روسا  ،        ،داد  د   اس.

 وجود آورد  اس.  هایی را برای روابط ایران و روس   ب  مح ودی.
تقوی. و نفوذ ایران در منطق  خاورم انا ، آسا ای مرکازی و قفقااا، موجاب      

راهبردی روس   با ایران د   اس.  روس   نسب. ب  ههمونی ایران تع یب همکاری 
در این مناطق و متعاقبا ب  حاد   رفتن جایگا  خاود در هاراس اسا.  درراساتای     

ساعی در   4ها، روس   طی س  ده  اخ ر با ابزارهاای دیو مات اک   غ ب  بر این نگرانی
ظهاور قا رت    دانا   ای ایاران کارد  اسا.  روسا   مای      ج وع ری اا ق رت هست 

ای ایااران، ام ناا  نفااوذ و تاارویج انقااالب اسااالمی ایااران در ایاان کشااورها  هساات 
در واکاوی روابط ایران و روسا  ، تضااد مناافع در     ( Трушин, 2019: 6-8دود) می

                                                                                                                                 

1. Shale gases 
2. veto 
3. City of Tartus 

4. Diplomatic  
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های اوراس ایی یک یگر و ع م چارچوب مشخص برای تعامب باا آمریکاا،    س اس.
کشور بود  اس.  تقوی. جبه  مقاوما.  دو مانع اص ی بر سر را  توسع  روابط دو 

ب  رهبری ایران در سوری  و هراس روس   نسب. ب  جایگا  خود در آین   ساوری ،  
روابط دو کشور را اا همزیساتی مثبا. با  ناهمووداانی مناافع ساوق داد  اسا.        

های اخ ر، روس   با وارد کاردن کشاورهای متخاصا  ایاران در      ک  در سال طوری ب 
 وجود آورد  اس.   ، نوعی مح ودی. در روابط دو کشور را بحب بحران سوری 

 لیو اسرائ رانیدرقبال ا هیروس یموازنه قوا یرفتار یالگو. 4

  ون های عم ق تااریخی روسا   و اسارال ب و مناسابات دیو مات اک عساترد  دو       
های اخ ر، نزدیکی استراتهیک باا روسا   در دساتور کاار س اسا.       باایگر در سال

ای روس   در تحوالت خاورم ان ، نقش  اسرال ب قرار عرف.  نقش فرامنطق خارجی 
دادت  اسا.  ااساوی دیگار ته یا ات نادای اا       آنهامهمی در رون  توسع  روابط 

وجود آورد  با   های ج ی ی در روابط دو کشور ب حضور آمریکا در خاورم ان ، افق
ی  غرب ع    ایاران، نزدیکای   های د  ها م ان ایران و آمریکا و تحری  افزایش تنش

با مسکو در اولوی. قرار عرف.  لذا مناسبات عسترد  مساکو باا اسارال ب و ایاران     
باعث د   ک  مسکو الگوی رفتاری تواان قوا را بهترین رویکارد درقباال ایان دو    

 باایگر برعزین  
اول ن ویهعی الگوی رفتاری تاواان قاوای روسا   درقباال اسارال ب و ایاران،       

ساای دربرابار ته یا ات یکا یگر     این اعتقاد ک ، دو باایگر درجه. مواان  ترویج
ب  روس   ن اا دارن   با افزایش نفاوذ س اسای و نظاامی ایاران در منطقا  و ته یا        

وجاود آورد    اسرال ب ااسوی این کشور، این تصور را در نظام حکومتی اسرال ب با 
اسارال ب   ،رو را تضم ن کن   اا ایان  طورکامب منافع اسرال ب  توان  ب ک  آمریکا نمی

دربرابر مقاب   با ته ی ات و ق رت ایاران، روسا   را موردتوجا  قارار داد  اسا.       
های اخ ر حول محاور موضاوع    تمامی دی ارهای رهبران اسرال ب و روس   در سال

کا    طاوری  (  با  Бармин, 2018: 1ای ایران و بحران سوری  بود  اسا.)  توافق هست 
اسارال ب و روسا     مقامات هایی م ان   اخ   نظامی روس   در سوری  توافققبب اا م

(  56: 1396درخصااوص ن روهااای ایراناای در سااوری  صااورت عرفاا.)رومی،    
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 2020در ژانویا    1همچن ن، در دی ار  وت ن در  نام ن نشس. جهانی هولوکاس.
درخصااوص ته یاا ات ایااران در سااوری  و منطقاا  بااا    2آویااو، نتان اااهو در تااب

ایران ن ز بار ایان    (sputniknews, 2020). عو  رداخ. و جمهور روس   ب  عف. رل س
عاذاری   امر واقف اس. ک  البی ق رتمن  یهودی، نقاش مهمای در رونا  س اسا.    

اسارال ب  ان  لذا ته ی ات ن ابتی  الم  ی ع    ایران ایفا کرد  های ب ن آمریکا و ساامان
هاای   اا سوی محور غرب، ایران را ب  همکاری با روس   وادادت  اسا. و در ساال  

های س اسی و نظامی روس   برای حفو محور مقاوم.، تحقاق   اخ ر، ایران اا کمک
 ای و عاا م م اخ اا  محااور غاارب در سااوری  اسااتفاد  کاارد  اساا. برناماا  هساات 

(Свешникова, 2018:164 )  با  حمایا. اا    3ریکا اا برجاام ک  با خروج آم طوری ب
 اسرال ب، ایران همچنان ب  ادام  مذاکرات با روس    رداخت  اس. 

ویهعی بع ی الگوی رفتاری تواان قوای روسا  ، ایاااد تاواان قا رت با ن      
اسرال ب و ایران بود  اس.  روس   ضمن همکاری با ایران و اسارال ب در معاادالت   

ایااد موانع و مح ودی. برای دو باایگر، بتوانا   الم  ی، در تالش اس.  ک  با  ب ن
ها در منطق  ج اوع ری کنا   در    ضمن برقراری تواان ق رت، اا ظهور ههمونی آن

ای ایران، با موافق.  های هست  این راستا روس   درع ن همکاری در ساخ. ن روعا 
ت  ای ایاران توانسا   برنام  هسات  درخصوص  4های دورای امن . ساامان م ب تحری 

 .(Трушин, 2019: 8اس. ضمن رضای. اسرال ب، مانع اا بره  خوردن تواان دود)
موفق اا. قراردادهااای مربااوط باا  تکم ااب تااأم ن  همچناا ن، یکاای اا دالیااب عاا م

دل اب با  خطار     روس   ب  ایاران در دوران ما ودف با     300های دفاعی اس س ست 
 .(Джаббаринасир, 2020: 52امن . اسرال ب و حفو تواان قوا بود  اسا.) ن فتادن 

ای بارای   ، نشان 2016ب  ایران ن ز در سال  300نکت  حالزاهم . تحویب سامان  اس
 ,Трушинج وع ری اا افزایش ق رت اسرال ب و حفو باالنس ق رت باود  اسا.)  

با افزایش نفود س اسی و نظامی ایاران در ساوری ، روسا   در راساتای      ( 13 :2019
                                                                                                                                 

1. World Holocaust Summit 
2. Netanyahu 
3. Joint Comprehensive Plan of Action 
4. United Nations Security Council 
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آویو و ع م ب  حاد   رفاتن جایگااهش در ساوری ،     تب-تهرانحفو تواان قوا ب ن 
ایااد موانع و مح ودی. برای ایران را در دستور کار س اس. خارجی خاود قارار   
داد  روس   توانس. ضمن کاهش حضور ن روهای ایرانی و  ایگا  نظامی در داعاع  

سط ایران ک  ومتر(، اا ایااد  ایگا  دریایی طرطوس تو85مشخصی اا مرا اسرال ب)
عالو  بر این روس   ب  منظاور تضاع ف محاور     ( Бармин,2018: 3-4ممانع. کن )

مقاوم.، با کاهش حضور ن روهای ایرانی در مراهاای جناوب غربای، تاحا ودی     
(  همچن ن، سامان  murciana, 2017: 3-7مانع اا انتقال تس  حات ب  لبنان د   اس.)

ممانعتی بارای حماالت اسارال ب با      دفاعی سوری  تح. رهبری ن روهای روسی، 
(  ااطرف دیگر بااساای ساوری  باا   60: 1396ان )رومی،  مواضع ایران ایااد نکرد 

هایی را برای اسرال ب و روس   مبنی بر افزایش نفاوذ ایاران    مشارک. ایران، نگرانی
در  هاا  عاذاری  سارمای   ب شاتر رو، روسا     اا ایان   وجود آورد  اسا.   در سوری  ب

-Hatahet, 2019: 19)ای ح اتی و سودآور را برای خود اختصاص داد  اس.ه  روژ 

با  ساوری     300روس   با مشروع دانستن حضور ایران در سوری ، تحویب اس   (20
ماانع   2020های تس  حاتی ایران توسط آمریکا در ساال   و مخالف. با تم ی  تحری 

 . نفع اسرال ب د   اس اا تحقق بره  خوردن تواان قوا ب 
-آخرین ویهعی در الگوی رفتاری تواان قوای روس  ، م یری. تقاباب تهاران  

الم اب اسا.  لاذا ن ااا      نفع اه اف و منافع خاود در منطقا  و نظاام با ن     آویو ب  تب
ساای با ته ی ات ایران، فرصتی برای مساکو در   اسرال ب ب  روس   درجه. مواان 

اسارال ب باود  اسا.)نوروای و    حب و فصب اختالفات با آمریکا و غرب اا کاناال  
(  روس   ن ز با استفاد  اا عزین  ایران در این بااای توانسا. اا   108: 1393رومی، 

دل اب تارس اا توساع      ک  اسرال ب با   طوری آمریکا و اسرال ب امت اااتی را بگ رد  ب 
هاای ض روسای    مشاارک. در تحاری    همکاری نظامی روس   با ایران، ضمن عا م 

 بحااران سااوری  خطااوط قرمااز روساا   را رعایاا. کاارد  اساا.غاارب، در قضاا   
(Джаббаринасир, 2020: 52 )    درواقع الگوی رفتاری روس   در تعامب باا ایاران و

هاا در منطقا     عرایی هرک ام اا آن اسرال ب براساس تواان قوا و ج وع ری اا ههمون
ها ب  نفع اه اف خود  اس.  روس   ضمن رد هرعون  اتحاد استراتهیک، اا تقابب آن
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کن  و کرم  ن بر این امر واقف اس. ک  ایااد ثبات و امن . در منطق ،  م یری. می
 ذیر ن س. ک  سط  مناسبات فع ای دو   توج  بر جایگا  و ق رت ایران امکان ب ون

دانا  کا     کشور در مذاکرات ص   روس  ، نشانگر این واقع . اسا.  روسا   مای   
اخ ار باعاث تحقاق ایان الگاوی        الت منطق  در ساال کاهش نقش آمریکا در تحو

رفتاری د   اس. لذا روس   طوری باای کرد  کا  عساترش روابطاش باا ایاران،      
عرایای اسارال ب و ایاران در     معنای دوری اا اسرال ب ن س.  باتوجا  با  ههماون    ب 

منطق ، روس   توانست  اس. با اتخااذ الگاوی رفتااری تاواان قاوا، اساتقالل عماب        
 الم ب مح ود کن   تهیک دو باایگر را در صحن  ب ناسترا

 گیری جهینت

عناوان الگاوی    ای، راهبرد تواان قوا را ب  الم  ی و منطق  های ب ن در عرص ها  دول.
کننا   تحاوالت تااریخی نشاان      رفتاری درقبال دو متح  تاکت کی خود اتخااذ مای  

رعرفتا  اا نظریا    دهن  کا  الگاوی رفتااری روسا   درقباال ایان دو بااایگر ب        می
عرایانی چون والتز، وال. و م ردایمر اس.  براساس ایان الگاوی رفتااری،     نوواقع

سااای   کن  ک  راهبارد روسا  ، ایاران و اسارال ب، مواانا        هوهش حاضر تب  ن می
دربرابر ته ی ات اس.  براساس نظری  مواانا  قاوا، کشاورها در مواقاع ته یا  و      

آورن   ایاران و اسارال ب    ساای روی می قوا و مواان ترس، ب  الگوی رفتاری مواان  
الم اب در نظار    عناوان ته یا  و ددامن خاود در نظاام با ن       هموار  یک یگر را با  

ساای درقبال ته ی ات یک یگر، توسع  روابط با روس  ،  ع رن  لذا جه. مواان  می
ی و ا ها قرار عرف.  توساع  فزاینا   برناما  هسات      در اولوی. س اس. خارجی آن

سو و کاهش نقش آمریکا در تحاوالت   نفوذ س اسی و نظامی ایران در منطق  اا یک
وجاود آورد کا  باا      امن تای را بارای اسارال ب با      خاورم ان  اا سویی دیگر، نگرانی

های متعارض م ان دو باایگر تش ی  یاف.   حضور ایران در تحوالت سوری ، کنش
 ویاه   ب ای  های فرامنطق  با همکاری ق رترو، اسرال ب تالش کرد  اس. ک   اا این

روس  ، محور ایران را تضع ف کن  و ااطرف دیگار ته یا ات ن اابتی اسارال ب اا     
سوی آمریکا و التالف محور غرب در منطق ، باعث د   اس. ک  ایران نزدیکی باا  
مسکو را در دستور کار س اس. خارجی خود قارار دها   لاذا مناسابات عساترد       
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الم  ای   ای و با ن  هاای منطقا    هاا در س اسا.   یران و اسرال ب و نقش آنروس   با ا
روس   موجب د   اس. ک  مسکو الگوی رفتاری تاواان قاوا را بهتارین رویکارد     

 درقبال این دو متح  تاکت کی خود برعزین  
روس   درراستای الگوی رفتاری مواان  قوا درص د آن اس. ک  این اعتقااد را  

هاا   الم اب با  نفاع آن    ترویج ده  ک  حضورش در تحوالت ب نب ن این دو باایگر 
فرصاتی را بارای    ،الم  ای  اس.  لذا ن اا اسرال ب و ایران ب  روس   در معادالت ب ن

هاا بارای    مسکو فراه  کرد ک  با اتخااذ الگاوی رفتااری تاواان قاوا، اا تاالش آن      
ا ایاااد مواناع و   دست ابی ب  ههمونی منطق  ج وع ری کن   در این راستا، روسا   با  

در تحاوالت خاورم انا  و    ویه  ب مح ودیتی در اه اف س اسی و نظامی دو باایگر 
هاا، نفاوذ و    ای ایران، توانست  ضامن برقاراری تاواان قا رت با ن آن      برنام  هست 

ههمونی خود را در منطق  توسع  بخش   همچنا ن، الگاوی رفتااری مواانا  قاوای      
الم اب دا      ف و منافع روس   در منطق  و نظام ب نای برای تحقق اه ا روس   ام ن 

ک  روس   در باای با آمریکا در تالش اسا. باا اساتفاد  اا مهار  ایاران و       طوری ب 
الم  ی بگ ارد  روسا      های ب ن اسرال ب بتوان  امت اااتی اا آمریکا و غرب در صحن 

شاارهای  بر این امر واقف اس. ک  البی یهاود اسارال ب نقاش مهمای در کااهش ف     
روسا     ،های س اسای، اقتصاادی و فرهنگای    غرب بر کرم  ن دارن   فارغ اا انگ ز 

ااطریق ایران توانست  اس. حضور و نفوذ آمریکاا در منطقا  را کااهش دها  لاذا      
الم  ای   ای و با ن  در معاادالت منطقا    آفرینی اسرال ب و ایران جایگا  و ق رت نقش

 کو با دو باایگر دادت  اس. روس  ، نقش مهمی در تقوی. مناسبات مس
روس   ن ز ضمن رد هرعون  اتحاد استراتهیک با ایران و اسارال ب، با  توساع     

آویاو با  مساکو باعاث       رداخت  اس.  لذا نزدیکی تهران و تاب  ها ها با آن همکاری
الم  ای دا      رعای. خطوط قرمز روس   توسط این دو بااایگر در تحاوالت با ن   

ها در مناطق تح. ههمونی  آفرینی آن ساای روس  ، اا نقش واانک  ت طوری اس.  ب 
سوری  ج وع ری کرد  اس.  بنابراین روسا   همزماان باا عساترش      ویه   بمسکو 

روابط خود با اسرال ب، ب  حفو و توسع  رابط  خود با ایران  رداخت  اس.  درواقع 
فع خود را در نظاام  های ایران و اسرال ب، اه اف و منا برداری اا تنش روس   با بهر 
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سااو روساا   ااطریااق  کناا   در هماا ن چااارچوب، اا یااک الم ااب دنبااال ماای باا ن
هایی را برای مناافع ایاران در    های س اسی و نظامی با اسرال ب، مح ودی. هماهنگی

منطق  ایااد کرد  اس. و اا سویی دیگر با همکاری با ایران، آاادی عمب اسارال ب  
ود کرد  اس.  دو باایگر در تالش هستن  با تا اوم  الم ب مح  های ب ن را در صحن 

هاایی را بارای    همکاری با روس  ، ضمن توسع  نفوذ خود در منطقا ، محا ودی.  
تاوان عفا. الگاوی رفتااری روسا         وجود آورن   در یک نگا  ک ی می  یک یگر ب

 درقبال ایران و اسرال ب، در چارچوب مواان  قوا در ساطوح مخت اف باود  اسا.     
مثبا.  ایران -و روس  اسرال ب  -روابط دوجانب  ب ن روس   . می توان عف.درنهای

 ؛مشاترک اسا.  راهباردی  ، ک  نادی اا یک منطاق قاوی اا مناافع    دود ارایابی می
برخالف ددمنی ایران با اسرال ب و آمریکاا، روسا   و رژیا  صه ون ساتی ددامن      

 .یک یگر ن ستن 
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 مقدمه

بنیادهاای  »براساا    (ره)خمینی امام رهبری به ایران در اسالمی حکومت برقراری
 ناو  دیاگگاه  واساهه  باه ی سیاسی غار،   ها هینظرپُرچالش  در روزگار« دینی شیعی

 شاایگ  کاه  آورد باه وواود   سیاسات  عرصه در تحولی چشمگیر آن  در شگه مهرح
این موفقیات   .دانست امری بگیع غیبت عصر در عملی سیاست نهیدرزم را آن بتوان
و گساتر  تفکار اساالمی شایعی      باه  آن  علیه منفی تبلیغات گستردگی رغم به که
 دشامنان ی بزرگ وهانی مواوه و ها قگرتبا مقاومت شگه است   بی آن منررانقال

اقاگام   برای فروپاشی آن استفاده از تمامی امکانات و ابزارهابا را بر آن داشته است 
 نظاامی  علمی  یها شرفتیپ به علت رونگ فزاینگهاخیر  یها سالدر  خصوصاً. کننگ

دساتگاه سالهه    منهقاه و وهاان    و نفوذ فرهنگ مقاومت آن در میاان مستعاعفان  
تحات  ی را معاهگات کوشگ یم  ظالمانه یها میتحرفشار حگاکثری و اعمال وهانی با 

 ومهاوری  نظاام از ایان رریا     تحمیل کنگ تاا  عناوین خیرخواهانه و بشردوستانه 
  سیاسای  حکومات  یا   وهاان  افکارعمومی نزد درآورده  آن را پای از را اسالمی
 . گده نشان رشکستهو فرهنگی  و اقتصادی

دیپلماتی  برای حل مشکالت کشور در شارای    یها تال مذاکرات و گرچه 
از ناو    ییهاا  یدشامن ایاران باا    ی ژهیواما در موقعیت  است یمؤثرربیعی راهکار 

ی دو یاا  المللا  نیبا پاذیر  معاهاگات   ایگئولوژی  و برانگازاناه  اینکاه ماذاکره و    
 محل تردیگگاه   باشگ یممشکالت  کننگه رفبررو  کننگه کم چه حگ تا  چنگوانبه

 است.« مصلحت»با مفهوم  اسالمی و این نقهه مواوهه حکومت
محل اخاتالف   «مصلحت» تعریف ی سیاسی وهان ها نظامی در همه رورکل به
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 هاا  حکومات  این است که اصل مهم  اما شود ینمبوده و تعریف واحگی ازآن ارائه 
تصمیم را  نیتر درست گوناگون های مؤلفه و الفاتاخت همه گرفتندر نظر بتواننگ با

یا    عناوان  باه  ایاران   ومهاوری اساالمی   ایان امار در   .اتخاذ کرده و پیاده سازنگ
دارای چاارچو، و قواعاگ    هاا  یریا گ میتصم شیعی( که در)  یگئولوژیاحکومت 

 خاروی رواب  چراکه؛ شود یم تر گهیچیپ در بحث معاهگات دشوارتر واست   الهی
 فقهای  اصال  یا   عناوان  باه  (١)«سابیل  نفای  قاعاگه »   باا بیگانگان با اسالمی دولت
 کاالن  یها استیس و تصمیمات رفتار  بر تأثیرگذاری نقشو این قاعگه  خورده گره
در موضوعی ماننگ و  بوده بحث مصلحت دارای اهمیت رو نیازا .دارد اسالمی نظام

ر  معاهاگات در  اسات  آیاا ماذاکرات و پاذی     مواواه  ساؤاتت ایان   معاهگات با
؟ و اگر تاابع مصالحت اسات     تابع مصلحت باشگ  یا خیر توانگ یم دینی حکومت

 و این مسئله اصلی نوشتار حاضر است.؟ ضواب  حاکم بر این معاهگات چیست
 در الگاو  و حکام  خا   وواود  باه  بنا به اعتقاددر میان اهل سنت  «مصلحت»

 بارای  دلیلی که مصلحتی ایمعن به «مرسله مصالح»عنوان  تحت مختلف  موضوعات
 اماا  (65  1373 صرامی و راهبردی شگه است) تعریف نگارد  ووود آن قبول یا رد

  حاوزه  ووود  امامت بحث در الگوپذیری و دین وامعیت به اعتقاد واسهه به  شیعه
 نیز همانناگ  «مصلحت»بنابراین  دانگ؛ می غیرممکن را خگا حعور از خالی فعایو 

 حرمات   وواو،  ) احکاام  گاناه  پنج قلمرو از خارج یا حوزهر د موضوعات  سایر
مصالحت   .(120  1380 نیاا   الهاامی ) ردیا گ ینما قارار  ( اباحاه  و کراهت استحبا، 

 مصاالح . »شاود  واقاع  «انتخاابی » و «متخیر»  «متعین» یها حوزهدر یکی از  توانگ یم
 و راهتک و استحبا، حوزه در «متخیر مصالح» حرمت  و ووو، حوزه در «متعین

اماری در    اگار ؛ یعنی شونگ می توصیف مباحات یا اباحه حوزه در «انتخابی مصالح»
 حاوزه  در سات یبا یما  قهعااً  نباشاگ  «متخیار  مصاالح »و « متعین مصالح» دو حوزه

در موضاو   با این تفاصیل  .(92-90  1384 افتخاری ) بگیرد قرار «انتخابی مصالح»
نباوده و اماری      مصالحت ه قارار نگیارد  ی که در این سه حاوز ا معاهگهات  معاهگ

شاار   لحااا  ازایاان معاهاگه   رااهیدرنتبراساا  منااافع گروهای یااا فااردی اسات    
 .نیست ر یپذ قابل
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 حکومات  یا   عناوان  باه  ایاران  اساالمی  ومهاوری در  موضاو   این اهمیت
  شود یم دوچنگان یالملل نیب عرصه در مهم تصمیمات اخذ هنگام  دینی ساتر مردم
عاماال  عنااوان بااهتشااخیم مصاالحت  یهاا  مؤلفااهمبااانی و  ساافانهمتأ کااه یدرحاال 

در  گذشاته  درسات.  او اعالم تصمیمات  دچار اختالف  ها یریگ وهت کننگه نییتع
و اماروز در مساائلی    598 قهعنامه پذیر  امریکا  سفارت تسخیر مسائلی همچون

 اینساتک،   واام  بر نظیر معاهگاتی پذیر  یا سوریه در مستشاری حعور همچون
ی هاا  یریا گ موضاع در در مبانی تشاخیم مصالحت    ها تفاوت... و اف تی ای اف

 .را نشان داده است متفاوت سهوح مختلف نظام  خود
و ساانت  شاایوه از پیااروی خگاونااگ متعااال باارای حاال اختالفااات ازآنراکااه

 نظار  باه  (427  10ج؛ تفسایر اثناعشاری    21/احزا،) کنگ یم معرفیرا ( ص)پیامبر
گرفتن   بهره «مصلحت»بحث  اختالفات کردنی برررف ها حل هرایکی از  رسگ می
اسات. در میاان هماه     ص()امبریا پمراوعه باه معاهاگات    ی  الگوی اسالمی واز 

 کاه  سااز  سرنوشات  تصمیم ی  عنوان به توان یمرا  حگیبیه صلح معاهگه معاهگات 
 خااروی  و داخلی مخالفان و موافقان باووود و وحی دریافت بگون پیامبر شخم
 معاهاگه  تارین  مهام   (107  1395 نسا،   کااظمی ) تنظیم و امعا کرده است آن را
 حگیبیاه  در صالح  مصالحت  به راهبردی رویکرد در ودانست  اسالم صگر سیاسی
 معاهاگه  در ماذاکره  باه  اقاگام  در مستخرج مصلحت  کرد مهرحرا  پرسش دو این

 اسات؟  کارده  عمالا معاهگه این در (ص)پیامبر را ضوابهی و چه بوده چه حگیبیه
 معاهاگه  این در «مصلحت» در پاسخ به این دو پرسش این است  شگه مهرحفرضیه 
 مسائله  باه  تووه با و اوتماعی -سیاسی واحوال اوضا  برمبنای که است بوده امری
 باه  باتوواه  مشارکان  باا  مذاکره و شگه انتخا، موقتاً حگیبیه شرای  در مهم  و اهم
 معاهاگه  ایان  بار  حااکم  و ضاواب   باوده  مبارزه از تر یراهبرد  وقت شرای  همین
  از است عبارت
 .باشگت قگر ناحیه از و دشمن پیشنهاد با-1
 .شود کشتار و ونگ توقف باعث قهعاً-2
 .باشگ مسلمین آزادی و امنیت کننگه تأمین و ها تحریم کننگه برررف-3
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 .کنگ مسلمین نصی، هزینه کمترین با را امتیاز بیشترین-4
 .ببنگد دشمن بر را وویی بهانه هرگونه راه-5
 .    سازد فراهم دشمن عهگشکنی صورت در را بازگشت راه-6
 هاای  پاژوهش   هاا  حکومات  در «مصلحت» ویژه وایگاه و اهمیت به تووه با
در ایان مقالاه میسار     هاا  آنکه ذکر نام تمامی  است شگه انرام زمینه این در بسیاری

 اصاغر » نوشاته  «اساالمی  رویکاردی  سیاسات؛  و تمصالح » نظیر کتبینیست  اما 
 رویکاردی  باا  کاه  «تقاوی  محمگناصر» نوشته «مصلحت و حکومت» یا  «افتخاری
 احکاام » مقالاه  یا  انگ پرداخته بگان( ره)خمینی امام فقیه وتیت نظریه براسا  فقهی

 موضاو   ایان  در ارزنگه های پژوهش وزء صرامی  اهلل فیس  «مصلحت و حکومتی
 ایان  سیاسای  بررسای  باه  آثار از محگودی تعگاد حگیبیه صلح درخصوص. هستنگ
 نوشاته  «حگیبیاه  صلح در پیامبر استراتژی نبوی  دیپلماسی» مقاله. انگ پرداخته واقعه
 براساا   حگیبیاه  صالح  در( ص)اعظام  پیاامبر  اساتراتژی  بررسی» و بادران حسن
 ایان  از یهاای  نموناه  برخاوردار   ناصار  و فخااری  حساین  نوشاته  «ساوات  تحلیل
 .هستنگ ها پژوهش
 یا   عناوان  باه  تااریخی  -تحلیلی مهالعه با را مصلحت کوشگ می نوشتار این
 ومهاوری در  کااربرد  دروهات  راهباردی  رویکاردی  باا  گرایاناه  مصلحت معاهگه
ایان شایوه فهام    . نمایاگ  فهام  معاهاگات   انعقاد و دشمنان با مواوهه برای اسالمی

واقعه حگیبیاه   درون در تاریخی حعور و بهن در نفوذ با وابسته به تفسیر است تا
 .  پاسخ دهگشگه مهرحی ها پرسشبه   و متن این معاهگه

از  ی  واقعه نیمؤثر نیت به ی است کهتفسیر روشی «شالیرماخر هرمنوتی »
 شاناخت  در این نوشاتار  پیاامبر)ص(( و  ) فاعالن یزنگگ و افکار در تحقی رری  
 شاناخت  باا  حقیقات  در .کناگ  یما  گیا تأک آنان نیپیرامو و اوتماعی شرای  درست
 .کرد بازسازی را او تفکر توان می  فاعل ذهنیت و فردیت انگیشه 

 ؛(44  1386  نیکاویی ) دهگ یم مفسر هرمنوتی  به دور این بازسازی را امکان
این اوزا  .کنگ یم میسر  اوزا فهم اسا  برکه فهم کل را  گشتروب رفت فراینگ ی 

 از  عبارتنگ
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 بعاگ  دارد  واای  فعال در آن متن یا  که یا منظومهشناخت  تاریخ  و سنت-1
  از گاردد  یما سب، درک ناصحیح از شرای   را که موردنظر با پگیگه مفسر تاریخی

 دارد. یبرم  انیم
 محای   آنکاه  باگون  دیگاری  یوا به خود دادن زمینه  مفسر با قرار و بافت-2
 و فعل علت تا کرده بازسازی وی را گگیزن باشگ  فعای کرده ترربه را او پیرامون
 بفهمگ. را عملش
ترربه  بررسی ترربیات و اقگامات عامل فعل در شرای  مختلف یا مشاابه  -3
 مفسر با ذهنیت مناس، به اصل پگیگه ورود پیگا کنگ. کنگ یمکم  
 فعل است که بررسای مراحال و شارای  قبال      ی  از مانگه یباق متن  نماد-4
 ی آن رکن مهمی از تفسیر است.ریگ شکل از پ، و حین
تفسیر زبانی متن  یکی از عوامل فهم و کشاف نیات    و زبان  تووه به زبان-5

 عامل است.
   یا  عمیا   فهام  برای فاعل ذهنی تمامیت   بازسازیمؤلف مقصود و نیت-6
 فاعال  درون وهاان  یراورکل  باه  و ذهنای  روحای   شرای  نیازمنگ درک دقی   فعل
 فهم است.   یدیگری  بخشی از اوزا درک یا همگلی   رو کاربردن به است.
تصریحی  ارائه ی  تفسیر اولیاه از نیات فاعال براساا       و تلویحی معنای-7
 .دیگر یاوزا

 .فعل وقو  زمان در مووود های واقعیت درک  لیتأو-8
 کلای  و عمومی نظریه ی  به فهم انتهای در متن  بایگ خواننگه یا مفسر نظر-9
 مکاانی   و زماانی  شارای   شاناخت  و فاعال  دنیاای  درنفاوذ   باا  فهم گرچه. رسیگ

 هم کنار در او ذهنی و محیهی عناصر گذاشتن ذهنیت و کنار درکنگوکاو  همچنین
در آن  هاا  هیا نظرارال  از سایر  فراگیر  و وامع نظریه اما برای ارائه گیآ یبه دست م

 .خواهگ بود کننگه کم بسیار  فعل
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 شالیرماخر یکیهرمنوت دور

 

 برای تفسیر و تحلیل  (53  1386 نیکویی ) هرمنوتیکی دور مؤلفه9 این به تووه با
 صالح  معاهاگه  بار  حااکم  ضاواب   و( ص)پیاامبر  مذاکره به اقگام در مصلحت فهم

 .شگ انرام حگیبیه

 مفهومی . چارچوب١

 رویکرد راهبردی .١-١

 کنناگه  مشاخم   راورکلی  باه  خااص و  موضاوعی  باه  نسبت گیری رویکرد  وهت
درراساتای   گیاری  وهات  این چنانچه ها است. برنامه تنظیم در حرکت وسوی سمت
 یاا  راهباردی  رویکارد  عنوان تحت باشگ گیر تصمیم و ساز تصمیم های برنامه اورای
 بررسای  با بلنگمگت ررح ارائه راهبردی رویکرد حقیقت در. گیرد می قرار تاکتیکی
 تماامی  میاان  در ؤثرما  ماگیریت  یاا  باری ره ی  داشتن برای ضعف و قوت نقاط

 .(49  1381اسات )کیاانی     مرموعه یا  وامعه ی  در بیرونی خهرات و تهگیگها
 ایرااد  دنباال  به هگف  به رسیگن مسیر در حرکت و کرایی به تووه با رویکرد این
 بارای  شناسای  وامعاه  و شاناختی  روان عوامل از استفاده با توانمنگسازی برنامه ی 
 .روست پیش مشکالت و وانعم بر غلبه
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 مصلحت .٢-١

 ریشه به تووه با  (مفعله) وزن بر( ح ل ص) ماده از مصگر  «مصلحت»در تعریف 
 اصافهانی   ملکیاست ) آمگه «منفعت» و «سود»  «خیر» معنای به «صالح» آن لغوی
 ضاگ  باا  اشایا  «باضاگادها  اتشیا تعرف» اصهالح به تووه با همچنین (.444  1393
را  «فسااد »بنابراین اگر ؛ شود می تعریف «فساد ضگ» عنوان به شونگ  می تهشناخ خود
 باعث که است چیزی «مصلحت»  در نظر بگیریم اعتگال حگ از چیزی شگن خارج
 کاه  نیکای  و خیار  معنای  به مصلحت» یرورکل به. (1  1392 صادقی ) شود اعتگال
 ابان ) شود یممعنا   » تاس فساد و کردن تباه مخالف و کاررفته هب است مصالح مفرد
 .(517  2ج  منظور

 اسالم در مصلحت .٣-١

  احکام به دو شعبه ثابت و متغیار  ها انسانبر اسا  نیازهای ثابت و متغیر  دین  در
اناگ   شاگه  مشخم شار  ناحیه از و دین قوانین در منگرجو مصالح  شونگ یمتقسیم 

ه به رفتارهای انسانی  در وعل باتوو شار  ازآنراکه(. 120-119  1380نیا   الهامی)
 و دنیاا  ساعادت  بردر نظر داشته است   توأماناحکام گستره مادیات و معنویات را 

 پیاماگهای  سات یبا یما نیاز   «مصالحت »امر  درلذا   کنگ یم تأکیگ توأمانهم  آخرت
 وامعاه  در «مصلحت» یعنی .ردیقراربگ موردتووه هردو اخروی پیامگهای و دنیوی
 باه  مرباوط  هم و باشگ مردم دنیایحسنه  به مربوط هم که است مصلحتی اسالمی 

 آخرتش به ولی باشگ  انسان دنیای سود به چیزی اگراز این رو . شان حسنه آخرت
درسات نقهاه مقابال     (466  1379 آملای   ووادی) نیست مصلحت برسانگ  آسی،

و عقال محاوری کاه     (١)براسا  نظر ماکیااولی  که مصلحت در نظام سیاسی غر،
یی کاه رهاایی از   هاا  نظاام . داناگ  یما متووه رفاه ماادی   صرفاًا  بقای انسان را اس

اصل پیشرفت و تکامل در دستور کار خود قارار داده و   عنوان بهدستورات دینی را 
 میرمعازی  ) نناگ یب یما ی اقتصاادی  فرهنگای و...   هاا  یآزادی گرو دررشگ خود را 

 .(17  1388 راد  گیاحم ؛142 و 13  1380 آملی  ووادی ؛وا ی  ب1397
 تصامیمات  باشاگ  عمال  ماالک  تواناگ  نمای یی تنهاا  باه  عقال  شیعه انگیشه در

 چاارچو،  در الهای  فارامین  از اساتنباط  با یا و شار  احکام اسا  بر یا بایست می
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 مصالحت  رو ازاین؛ (618  1396  رباربائی  483  2 ج  یاثناعشر تفسیر) باشگ دین
)افتخااری    تقسایم  قابال  انتخاابی  مصالح و خیرمت مصالح متعین  مصالح نو  سه بر

 محاگوده  از تاوان  نمای  مصالحت  عناوان  تحات  که معنا است این به و (53  1384
عناوان   بهیا   (29 -28و 8-9امام خمینی صحیفه نور شگ ) خارج دین شگه مرزبنگی

 الهای  قاانون  مقابال  در وگیگی قانون تعهیلی ی  حکم یا حکم مصلحتی با تغییر
 ایان  «مصلحت»بلکه منظور از  انگاشت. نادیگه ثابتی را حتی قانون یا و وضع نمود

 حکام  یا   اساالم   مصاالح  رعایت و اوتماعی واحوال اوضا  به تووه با که است
 (115  1ج  1391 یزدی  مصباح) شود دیگر حکم وایگزین شرعی

 و متخیار  متعین  مصالح به نگاهی با  «مصلحت»از نوشتار این ابتگایی تعریف
 رساانگن  بارای  حااکم  توسا   امور فساد و صالح تشخیم همان درواقع انتخابی 
 باا  مارتب   الهی احکام میان از مناس، حکم میان انتخا، با معقول حیات به وامعه
 .است موضو 

 اسالمجنگ و صلح در . 4-١

کاامالً   هرکاگام  بیانگر این نکته مهم اسات کاه حکام   در قرآن صلح  و ونگ آیات
 ایان شارای   ؛ باشگ یم  شود یم گرفته آنان از که اثری آن تابع یعنی شرای  منوط به
 (.103-94  1394  مؤد،ی تبیین شگه است )یوسفیان و خوب بهدر قرآن 
 هاای  ریشاه  کنناگه  قهاع  و است که پایاگار  اسالم مواف  صلحی صلح: .١-4-١
   اول اینکاه (90/نسااء ) باشاگ  شرایهی خااص  تابع اما( 108  1393 خزائی ) ونگ

وناگ اراده داشاته باشاگ و     تارک  بارای  مسلمین در موضع قگرت بوده و دشامن 
؛ 67  1392 سایرت   محمگی افتخاری )دشمن باشگ.  وان، از حتماً صلح پیشنهاد
 پذیر  صلح سب، پاذیر   سبیل نفی قاعگه رب  دوم اینکه (.81  1388سلهانی  
 ؛35(/ ص) محماگ )نشاود   و از میان رفتن عزت و اساتقالل مسالمین   کفار استبگاد
 (.86  1388 ؛ سلهانی 67  1392 سیرت  محمگی ؛ افتخاری 61/انفال
 م 1996منظاور   ابان )دارد  ناام  «وهااد »اسالم  در ونگ مشرو  جنگ:. 4-2-١

 شگه نییتعو در چارچو، و ضواب  مشخصی  (632  1ج  1392 ؛ مسعود 3 133ج
 وامعاه   امنیات  یرااد ا بارای  اساالم  (. در اصال 18  1384است )تقی زاده اکبری  



 1399 بهار ♦ وچهارشماره نود ♦م نهو سال بیست ♦      44

مرااز بلکاه    تنها نهونگ را  شگه  سل، یها یآزاد اعاده و شگه مالیپا حقوق احقاق
   (.73  1374)مههری   دانگ یم امری مقگ 

در اسالم اصالت بر دعوت توحیگ و ونگ و صلح ابازار آن اسات )منتظاری    
ر رابهاه  اصل با  رمسلمانانیغ( گرچه در حوزه رواب  مسلمانان با 21  1393مقگم  
؛ خزائای   18و  11  1393 دیگاران   و فقیهای ) ردیا گ یما و صلح قرار  زیآم مسالمت
اما در رابهه با دشمنی که آشکارا چه در عمال و چاه در لفاع اعاالم     ( 107  1393

( و صالح یا  حکام    71 -70  1388   اصالت با وناگ )سالهانی   کنگ یمدشمنی 
   سته به شرای  است.واب کامالً( و 13  1384 اکبری  زاده موقت )تقی

 معاهده .5-١

اسات.   داشتن نگاهبه معنای رعایت کردن و   «عهگ»عربی از ریشه  یا واژه« معاهگه»
را  «معاهاگه »  . در اصاهالح دانناگ  یما سام  قپیمان یعنی قول و را معادل فارسی آن 

. دو اصال  اتوراست تزمکه مکتو، و  کننگ یمچنگررفه تعریف  یا دوررفهپیمانی 
مهام معاهاگات اسات. ایان توافا        یهاا  یژگا یوبودن از  اتورا تزمودن و کتبی ب

  حقاوق  یالمللا  نیبا ررفین است که در عرصه  موردتواف مکتو، مشمول حقوق 
 (.6و  5  1393)عبگاللهی   باشگ یممورد وفاق همه  الملل نیب

 تفسددیر براسددا  حدیبیدده صددلح در «مصددلحت» راهبددردی تحلیدد  .٢

 شالیرماخر هرمنوتیک

 اساالم  صاگر  در کاه  اسات  کتبی سیاسی متون نخستین وزء حگیبیه صلح معاهگه
 نم صاریح  رایز  (462  2ج  1362 واقگی ) یافت شکل برخی اعتراضات باووود
 انکاار  بار  و خوارکننگه را آنو تعگادی از مسلمین  پذیر  آن ووود نگاشت برای
 تواناگ  یما   حگیبیه در برپیام مصلحتی رویکرد فهم شرای   این با. داشتنگ اصرار آن

گرچه از این معاهاگه همانناگ صالح اماام     الگوی مناسبی در بحث معاهگات باشگ. 
  1395نسا،    کااظمی شاود )  یما  برده  نام قهرمانانه نرمش ی  عنوان بهحسن ) (  

 و مصلحت نهفته در نیات  برای فهم بهتر استاما  (؛او یب  1392؛ روبی دوانی 91
 نارمش قهرماناناه کاه    عناوان  باه کارد راهباردی مصالحتی    روی این در پیامبر هگف
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 نظاام  هاای  آرماان  و اصول حفع با دیپلماسی در منهقی و درست حرکت معنای به
 هرمناوتیکی  دور مؤلفاه  9 قالا،  در   معاهاگه (92  1394 مؤد،  یوسفیان ) است

 .شودشالیرماخر بازسازی و شرای  صلح درک 

  جاهلیت رعص تاریخی های سنت: تاریخ و سنت .١-٢

 و اوتمااعی  سااخت  ترین کهن قبیلگی نظامعصر واهلی   پیش از ظهور اسالم  در
 برزگار  ) شاگ  شاناخته مای  مستقل سیاسی  -اوتماعی ترین واحگ مهمو  اولین قبیله
 قاانون  و باگون دولت  بگون واهلی وامعه و (34  1393 شهیگی  ؛90و 87  1383
در ایان شارای     .(127  1390 فرد  ناظمیان) شگ یمها اداره  تنها در پناه سنت مگون

 بود. و تعهگ تعگی  تعگد تعص،  مؤلفه چهار از متأثرمناسبات نظام قبیلگی 
 هساتنگ  قبیله گیری شکل اصلی عامل «نژاد» و «سرزمین» گرچه: تعصب. ١-١-2

 «عصابیت » ناام  باه  عنصاری  آن بقای و تگاوم عامل اما (128  1390 فرد  ناظمیان)
 تخهای  از عصابیت و  متأثر قبیله رئی،و تمامی تصمیمات  (47  1391 ونگ  آئینه)
 .(129  1390 فرد  ناظمیان) بود باور غیرقابل آن از

 و غارور  واساهه  باه  قبیلاه  هار   تعص، بر مبتنی ای قبیله نظامدر : تعدد .2-١-2
( بات  اناوا  ) کثارت  دارای بت  به اعتقاد وحگتِ عین درپرستش  در رلبی  برتری
   .(182  1392 وعفریان  ؛332  1 ج  1382 عقوبی ی). بودنگ

 واویی  وناگ  و  کننگه نییتعدر مناسبات میان قبائل  ونگ عامل : تعدی. 3-١-2
 علای  ) شاگ  یممحسو،  ها آن افتخارات ءوز و واهلی عر، خصلت مشهودترین

 .(82  1392 حامگ  قاسمی؛ 274  1 ج م  1976
 بسایار   قبیله امنیت و افراد وان حفع  منازعات همه باوووداین تعهد:. 4-١-2
 میاان  انتخاا،   قبیلاه  یا   رئای،  تصمیم ترین مهم سب، همین و به اهمیت حائز
 و هاا  سانت  حفاع    باا پیماان  یا «حلف»(. 112  1382 مههری ) بود صلح و ونگ
تباگیل باه     دولات  نبود در و ونگ برای مناسبی وایگزین آرامش  و امنیت تأمین

 باگترین ناپسانگ و   ایان قاانون    شکساتن  .(130  1390  فارد  ناظمیاان ) قانون شگ
 عهاگ  از را خاود  انصاراف  پیمانان هم از ررف ی  کهبود   یهنگام (غَگْر)عهگشکنی

 امعای پیمان .(389 و 372  4 ج م  1976 على ) کرد یم اعالم وانبه ی  صورت به
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 دباو  قبیلاه  برتاری  و شاهرت  تعهگ مووا،  وسا ؤر های سیاست ترین مهم از یکی
 باگان  پایبناگی  و صلح درنتیره .(141  1390 فرد  ناظمیان ؛178  1392 وعفریان )

 عنااوان بااه واعتبااار  قبیلااه باارای  آن در سرسااختی و ونااگ انااگازه همااان بااه
 .داشت اهمیت رهبر ی  تصمیم آمیزترین مصلحت

  اسالم ظهور عصر: زمینه بافت، .٢-٢

 در تحاول  درصاگد  وانباه  هماه  ،انقال ی  مثابه به حراز سرزمین در اسالم ظهور
 متناو   راهبردهاای  بهو  گشت ینممحق   باره  ی به تحولاما این ؛ بود واهلی نظام
 هاای  شااخم  از گاذار  بارای  (ص)امبریپ راهبردهای. داشت نیاز شرای  مقتعی و

 .شود یمخالصه  راهبرد سه در واهلی
هماان ابتاگای    ازراهبارد مصالحت   ؛ تعددد  بر غلبه برای توحید به دعوت. ١-2-2
 و خویشااونگان  از دعاوت  باا  مخفیانه عملیاتی گشات و ساپ،   دعوتبا  و بعثت
 .ادامه یافت  تعگد علیه و تگریج به آشکارا  دعوت
 یاا   اعتقاادات  در اساسای  تغییرات ایراد همواره :اسالمی دولت تشکیل .2-2-2
 هاا  تسان  آن وواود  در را خویش منافع که را ای عگه مقاومت و مخالفت  ها سنت
 هشاام   ابان ) شاگ  رو روبهظهور اسالم هم با مخالفت قریش  انگیزد  برمی داننگ  می

 ساازی  پیااده  آناان   برابار  در مبارزه و مقاومت برای( ص)پیامبر (269  1 ج  1375
از  پا،  ویاژه  باه  اساالمی  انقال، صگور برای مناس، بستر ایراد و اسالمی احکام
 ماالی  اساتقالل کاه   رالا،  ابی شع، صادیاقت حصرو  وانبه  ی یها میتحراعمال 
 افزایشرا  مسلمین قگرتپیمانانی داشت تا  هم به نیازضرورت یافت   هم مسلمین
 اعتقادی-اقتصادی رقبای عنوان به یثربیانتوس   دوم  اول عقبه پیمانپذیر  . دهگ
وواود   ازآن پ،(. 390و  384  1392این امکان را فراهم ساخت )وعفریان   قریش
 باا  تقابال  یاا   سااختن  هماراه تزم بود تا با  مستحکم و قگرتمنگ سیاسی امنظ ی 

شود. منشور مگینه  انعقاد معاهگات باا یهودیاان و    نیتأماهگاف حعرت  دشمنان 
  1393 ناژاد   زرگاری )راستا صاورت پاذیرفت    ایراد اخوت میان مسلمین درهمین

 (.71 -63  1393؛ شهیگی 325و  316
 گساتر  و تقویدت تعهدد:    تعددی  بدر  غلبده  برای یمانهحک خارجی سیاست. 2-2-3
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دشمنان و  خهر رفع ی بهگیشگو صگور انقال، اسالمی وابستگی  اسالم حگاکثری
 داشات.  یاقتصااد آن خودکفاایی   ماوازات  باه اساالمی و    نیسارزم  امنیتبرقراری 
 کااظمی   اخاوان )استا ه ذهنیت کردن دگرگون دنبال به دینی نهعت ی  ازآنراکه
 عصار  و متشانج  شارای   درپیامبر)ص( برای تحقا  اهاگاف خاویش      (12  1393
آمیاز ازرریا     مساالمت  یزناگگ  و سااز   مصالحه  ی  به دنبالا لهیقبی ها یریدرگ
  1393 خزائای  ) داد شاکل  دولت نبوی را دیپلماسیاسا   رویکرد این .بود پیمان 

 عرصاه  انباازیگر  عناوان  باه  «ملات -دولات » وواود  عگم سب، به البته .(110-113
 مهارح  قبایال  باا  روابا   ها حکومت با رابهه یوا بهدر دیپلماسی نبوی   یالملل نیب

 (.25  1388بود )افتخاری  
دانسات   اساالمی  دیپلماسی بر حاکمرا اصول  پیامبردیپلماسی  اصول توان می

 .(50  1385 بادران )
؛ 455  8  جیاثناعشار تفسایر  )توحیاگ   به دعوتاسا  دیپلماسی  -اول اصل
باه وحاگانیت خگاوناگ     اعتقاد معنای به صرفاًتوحیگ نه  البته ؛(114  1393 خزائی 
 بینای  وهاان  یا   اساسای   ی زمیناه  یاا   اساتوانه  و هیا پا   معنای ایرااد یا   بلکه به
 (.1396ی  ا خامنه اهلل تیآ) توحیگی ی وامعهتشکیل  ساز برای زنگگی

 خگایمخصوص  پرستش فق  اسالمی؛ عزت حفع و راغوت نفی-دوم اصل
غیر خگا وایز نیست.  یرو دنبالهسرسپردگی و  ( 141/ نساء و36/)نحل است یگانه
 ای بهاناه  و رریا   هیچ از مقگ  شار بیانگر این اصل است که  «سبیل نفی» قاعگه
 بااز  ماؤمنین  بار  را ایشاان  دسات  و گانستهن وایز را مسلمین بر کفار تسل  و نفوذ

 .(وا بی  1393 ؛ شکوری 615  2 ج  اثناعشری تفسیر) است نگذارده
باا   روابا   بر حاکم اصل انسانی؛ کرامت بهو تووه  نزاکت  احترام-سوم اصل
 اخاوت  و الفات  ایراد وهت در و احترامی بی  توهین از پرهیز بایست میبیگانگان 

 .(15  1393 کاظمی  اخوان) باشگ
 از فاات؛ اختال وفصال  حال  در آمیز مسالمت های رو  از استفاده-چهارم اصل

 اصاهالح  باه  یاا  ماذاکره  عناوان  باه  اماروزه  که نبوی دیپلماسی های بخش ترین مهم
و  114  1393 خزائای  )باود   قبائال  به هنماینگ یا نامه ارسال  است مهرح زنی چانه



 1399 بهار ♦ وچهارشماره نود ♦م نهو سال بیست ♦      48

118). 
  آراساته  ظااهری  باا  فاردی  انتخاا،  کارآمگ؛ کننگه مذاکره انتخا،-پنرم اصل
 بسایار ... و حقاوقی  قوانین به مسل  همچنین و قوابات عاقل شرا   بات  بیان قگرت

 بان  مصاع، » یا «رال، ابی وعفربن. »(30-28  1388)افتخاری   است حائزاهمیت
 .(120  1393 خزائی ) هستنگهای موف  انتخا، مناظر  از نمونه «عمیر

 و رسامی  معاهاگات  عقاگ  از رریا   صالح  گساتر   برای تال -ششم اصل
 یهودیاان  نظیار  عربساتان  بزرگاان  با تأثیرگذار معاهگات انعقاد تعهگات؛ به پایبنگی
 ایان  هاای  نموناه  از قاریش   مشارکان  باا  حگیبیاه  صالح  و نرران مسیحیان مگینه 

 .(35  1388 افتخاری )معاهگات است 
به اهگاف دفااعی و اقتصاادی تاوفیقی را     گنیرس دراما اگر دیپلماسی مذاکره 

 افتخااری  ؛ 125  1393 خزائای  ) شاگ  یموایگزین  ونگ  کرد ینمنصی، مسلمین 
1388  41). 
 کسا،  را عاالوه بار   مسلمانان بازرگانی و ترارت گستر  اقتصادی؛ هگف-
؛ کارد  یما  برخاوردار  نظامی و( زنی چانه) سیاسی توان از و رها وابستگی از ثروت 

قارار   قاریش  پایاه  هام  مگیناه  و خاارج  مکاه  قهبی ت  از حراز اقتصاد که ینحو به
 مسالمان با  قریش اقتصادی تحریم تر  از که قبائلی وابستگی  رهینتدر .گرفت یم

  1393 لینگاز   ؛178 و 175  1392 وعفریاان  ) رفات  یما   انیا ازم شگنگ  نمیهمراه 
 کاردن  نااامن باا   ها میتحرشکستن  قصگ بهترارت و  هگف باحکومت مگینه  .(60
 .شگ ناندشم با خود رواب  از وگیگی فاز وارد  قریش های کاروان مسیر

باا افازایش تاوان نظاامی مسالمین  همچناین آغااز اقاگامات          دفاعی؛ هگف-
شاگه   ارتریهوشا پیامبر)ص( برای افزایش توان اقتصادی و علمی مسلمین  دشمنان 

اسالمی را پیااده سااختنگ    سرزمین    ررح حمله بهمگینهو با نیت نابودی حکومت 
 داد ونگیاگن  اواازه  مسالمین  باه   سارزمین  و حریم از دفا  وهت به خگاونگلذا 
 .(61-60  9 ج  اثناعشری تفسیر)

اهگاف با صلح بودناگ بناابراین در غازوات ایشاان      نیتأمبه دنبال  (ص)پیامبر
اصل مهم دست یافتن به هگف و حکم  .شگ یمکمتر کار به مبارزه مسلحانه کشیگه 
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اگار گفتگاو   مباارزه مسالحانه نیسات      الزامااً وهاد است اما وهااد   باره نیدراقرن 
  1385 باادران   ؛369  4 ج  یبارد )اثناعشار  ی نگاشت بایگ دست به ساالح  ا رهینت
50.) 

 بدا  جندگ  انددازه  بده  پیمدا   یا صلحمعاهده  اهمیت) صلح و جنگ: تجربه .٣-٢

 (عدوا 

باا   متفااوت  رفتاار  و راهکارهای متناو   با مختلف شرای  و ها زمان در (ص)پیامبر
 .  است کرده برخورددشمنان 

نگاشتنگ  منسرم  سازمان ی در زمان پیغمبر   داخلی دشمنانمنافقان به عنوان 
 ای  خامناه  اهلل آیات ) شاگ  یما باا آناان رفتاار     اسالم برای خهرشان میزان برمبنای و

1397  56). 
 خاونریزی  و وناگ  رری  از شان یزنگگ که یافته سازمانغیر وحشی نیمه قبائل

هاگایت در   و صاالح  ی نشاانه  اگربودنگ   خهرناک وامعه امنیت برای؛ گذشت یم
 اماا   شاگ  یما ه بست  تعرض عگم پیمان آوردن  اسالم بر تأکیگ بگون شگ یمآنان دیگه 

 (.47  1397 ای  خامنه اهلل آیت) .شگ میوایگزین  ونگ   بودنگ اشرار اگر از
 کاه  شاکن  پیماان  و انگیز فتنه و لروج متعص،   افتهی سازمان گروهی یهودیان

هستنگ؛ در ابتگا با ایشان مگارا اماا   اسالم دین کنی ریشه و وویی فتنه پی در همواره
اقاگام نظاامی انراام شاگ       اناه یاخاللگرو رفتارهای مگینه  معاهگه با عهگشکنی در

 .(52  1397 ای  خامنه اهلل آیت)
 باا  دشامنی  در اقاگامی  هایچ  از  اسالم مخالفان ترین مهم عنوان به مشرکاناما 
 خهاری  مانع صاگور انقاال، اساالمی و    نیتر بزرگ نکرده و فروگذار (ص)پیامبر
ائتالفای بازرگ    قریش مشرکان رهبری بهبرای حکومت اسالمی بودنگ. آنان  وگی

 و دانسات  حملاه  در مقابال آناان را   دفا  بهترینآوردنگ لکن پیامبر)ص(  به ووود
مسلمین باه  . کرد خواهنگ پیگا حمله فرصت ها آن نگهگ صورت اقگامی دانست اگر

 وارد ضاربه  ها آن های کاروان مصونیت و امنیتبه  یعنی قریش اقتگار حسا  نقهه
 دادناگ  یم ادامه خود ونگی  اتیعمل به اسالمی  نظام نابودی امیگ بهمشرکان  کردنگ.

   .(51-49  1397 ای  خامنه اهلل آیت)و پیامبر)ص( با مقاومت  تسلیم نشگ
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صایانت از اساالم و    اصال  دو برمبناای ان  دشامن  اقگامات دربرابر (ص)پیامبر
 کهان  سانت  باا  (  منهب 19و  17  1393حفاظت از منافع مسلمین )منتظری مقگم  

کاه   احازا،  وناگ  اماا پا، از  ؛ نماود یاا ونگیاگ    امعایا با آنان معاهگه  عربستان
 میاان  ونگ  فرمود پیامبر ائتالف علیه حکومت اسالمی شکست خورد  نیتر بزرگ
مقاومت دربرابر ابرقگرت حرااز   که یهنگام(. 108  1393 شنا    ح) شگ تمام ما

 و دیپلماسای   آشکارشاگ  همگاان  بار  نباوی  دولت بازدارنگگی قگرت نتیره داد و
 .گرفت شکل حگیبیه و آغاز سیاسی زنی چانه

 کاامالً  راوناگ   و صالح   دشامنان  با برخورد در )ص(مهالعه ترربیات پیامبر
 کباری  باگر  در .دهاگ  یما نشاان  یت زمانی و مکانی وابسته به درک شرای  و موقع

 حگیبیه در  (161  1385 سعادت ) ونگ و ایستادگی در صالح سپاه کمی  باووود
معاهاگه  . ه شاگ دانست پذیر  معاهگه صلح در مصلحت سپاه  آمادگی کامل باووود

 دولات  خااروی  سیاسات  تارین  موف  که باتووه به نتیره حاصله  ی  ابرقگرت با
 (.17  1393 مقگم  منتظری) است نبوی

 حدیبیه معاهده گیری شک  روند و جریا : متن .4-٢

 مرزهاا  از خروج هنگامه سرانرام متوالی  های ونگ از پ، هررت  ششم سال در
 (.501  1393 نژاد  زرگری) فرارسیگ وویانه صلح نگای با اسالمی انقال، صگور و

 فاراهم  فرصاتی   حج موسم در بهکع خانه امن حریم و حرام ماه فرصت از استفاده
 سارزمین  نقااط  اقصای  به زائران توس  را اسالم پیام بتواننگ مسلمین که ساخت می

 .بشناساننگ همگان به را خود و بفرستنگ
 بده  دادن تن برای قریش سران بر فشار اعمال و مسلمانان اقتدار مانور: فرامتن .١-2-4

 مکه به آنان ورود مسلمین  مانع انهیوو صلح به پیغام و نیت اعتنا یبقریش ؛ مصالحه
 پیا   زماان  هام در ارراف کااروان حرااج     زیآم  یتحر اقگاماتبا انرام  وشگنگ 
 باه  دیگار خاانواده در مکاه بودناگ     قصگ بهمسلمانان را که  از ای عگهو  (ص)پیامبر
 نظامی آرایش تا داشت آن بر را (ص)پیامبر زیگآمیتهگاین اقگامات  گرفتنگ. اسارت
 -457  2  ج1362)واقگی  بکشاگ  دشامن  رخ باه  را اسالم کاروان انسرام و بگیرد
 در یسابز  چارا   منزله به مسلمانان  سفیر حب، با آمگن کنار و پذیر  زیرا ؛(459
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 . بود مذاکره در ینینش عق،دادن امتیاز و 
 و سااز  سرنوشات   اسالم عظمت و عزت برای حیاتی تصمیمی رضوان بیعت
 مقابال  در ایشاان  یااران  فشاانی  وان میزان و (ص)پیامبر رهبری قگرت از نمایشی
ی در مقابال  بازدارناگگ زیرا خگاونگ به آمادگی دفااعی مسالمین بارای    ؛ بود دشمن
 اتحااد . (39  1388؛ افتخااری   368  4ی  جاثناعشار تفسایر  ) کناگ  یم گیتأکدشمن 
 تا شگ سب، و زد هم به را قگرت موازنه سرعت به قریش  قگرت مرکز در مسلمین
 .(وا بی  1394 قنبری ) بیفتنگ وپا دست به مصالحه براىدشمن 
 یکایا   سیاسای  روانشناسای  از اساتفاده  با( ص)پیامبر؛ مذاکره: بینامتن .2-4-2

  1388 ؛ افتخاری 455  2ج  1362 واقگی ) داد قرار تأثیر تحترا  قریش نماینگگان
قریش و برخوردار  لهره و زبان به تسل  با یقریشفردی  نیز  را خود نماینگه. (33
 .وانی پیام دوستی را ابال  کنگ نیتأمانتخا، کرد تا با  خانواده  حمایت از

 نیروهای امنیت تا بود ررفین اسرای تبادل صلح  سر بر مذاکرات انرام مقگمه
 صاورت  دورارف  نمایناگگان  توسا   کاه  دیپلماتیا   رسمی ررفین تعمین شود.

 باار  از آگااهی  لحاا   باه  قاریش  نماینگهبت معاهگه  همچنین در بحث کتا. گرفت
 وایگااه  گارفتن  نظار  در با پیامبر ؛کرد مهرح را هایی خواسته متن  کلمات حقوقی
 انعهااف  او خواست برآوردن در  ها ییوو بهانهو برای بستن راه  امتیاز این حگاقلی
 .(54  2ج  1382 یعقوبی ) داد نشان
 پیماانی  ایان  ؛قدریش  و نبدوی  حکومت میان مشترک اقدام جامع برنامه: متن .2-4-3
 باه  کاه ؛ عمارو  بن سهیل و قریش از [بزرگان]وماعتی و عبگاهلل محمگبن بین است
 بازدارناگ؛  هام  از دسات  کردناگ   صالح  خودشاان  بین ونگ ترک بر سال ده مگت

 هام  باه  نسابت  باگگویی  از نورزناگ؛  خیانات  یکگیگر به نکننگ؛ غارت را همگیگر
 آزاد ببناگد  پیماان  و عهاگ  محماگ  با که باشگ داشته دوست هرک، کننگ؛ خودداری

 و قاریش  از هارک،  اسات؛  آزاد نیز ببنگد پیمان قریش با بخواهگ ک، هر و است
 او محمگ بایگ آمگ محمگ نزد به خود[ دار عهگه و سرپرست]ولی اوازه بگون مکیان
 قاریش  نبایگ رفت قریش نزد به ک، هر محمگ اصحا، از و برگردانگ او ولی به را
 مرباور  دیانش  بار  را کسای  شاود؛  آشکار مکه در اسالم برگردانگ؛ محمگ نزد را او
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 آن در محمگ ننماینگ؛ سرزنش و مالمت و آزار و اذیت را مسلمانان از کسی نکننگ؛
 مکاه  در روز ساه  و آیاگ  مکاه  باه  آیناگه  سال در سپ، بازگردد  اصحابش با سال
  3ج  1388 مرلسای  ) باشانگ  نگاشاته  مراهه خود با مسافر سالح وز و کنگ اقامت
 .(465  1362 واقگی  ؛360

 اعتراضاات  از ماووی  پیماان  دوم بناگ  پذیر  داخلی؛ مخالفان: متن زیر .2-4-4
 لکان  دانستنگ  می اسالم وبهه برای ذلتی را ماده این مخالفان  کرد  ایراد را داخلی
 محای   بر را آن ضگانسانى نآئی و ببرد پناه شرک  به که مسلمانى( ص)پیامبر ازنظر
 اساالم  درد به فردی چنین و نبوده واقعی مسلمان دهگ  ترویح خگاپرستى و اسالم
 نرات برای خگاونگ به ارمینان روی از قریش پناهنگگان بازگردانگن اما. خورد نمى
 .(197  2ج  1363 سبحانی ) است آنان

وج دوم مخالفات  ما  حج در آن سال ازقبول انصراف  و معاهگه یامعا از پ،
 ایان  اساا   که بود وهت  این از ایشان نارضایتی و اضهرا، تشویش راه افتاد.  به

  1362 واقگی ) دانستنگ نظر گرفتن حکم الهی می بگون در شخصی رأی را تصمیم
 .(607 و 465 -466  2ج

رسمیت اسالم و حقوق  مسلمانا  و پذیرش با ساله ده صلح به تصریح: زبا . 5-٢

 مسلمین

 «اسالم به بخشیگن رسمیت»با تشکیل حکومت اسالمی به دنبال ( ص)پیامبراساساً 
آشاکار   اساالم  تحقا  ایان هاگف     درنتیرهزیرا  بود؛« مکه»حراز به مرکزیت  در
 دشامن  تارین  مهم وان، از مصونیت و امنیت سایه درآن  آزادانه تبلیغ وگشت  می
 صلح ساله ده تعمین با. (16  1393مقگم  منتظری) انرامیگ شگن آن می به وهانی آن
 کاه  گرفات  مای  قارار  نوپاا  دیان  این دراختیار فعایی مکه  در مسلمانان پذیر  و

 بیان برای معاهگه متن در سازی شفاف بنابراین نمود؛ می را حتمی آن دادن گستر 
 .بود الزامی آن گریزناپذیری و تفسیر راه بستن وهت در مؤلفان مقصود واضح

 و تارین  فصایح  بهتارین   قاریش  زباان  حرااز   سارزمین  زبان عر، مردم میان
 به (.76  1346ووینی ) بود بیشتری علمی ارز  دارای واژه  و لغت تعگاد ازلحا 
 کاار  باه  گفاتن  ساخن  برای را الفا  ترین آسان و ترین فصیح قریش» فارابی اعتقاد
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 بهتار  را نسانا درونی های خواسته و کرد نمی سنگینی ها گو  بر که الفاظی برد؛ می
 و هاا  ناماه  بیشاتر  ماتن  .(14  1383 مروسات   سالمانی  آذرناو   )...« کرد می بیان
 صانعت   کوتاه های ومله دهگ ایشان در معاهگات خود از نشان می پیامبر های پیمان

. باشاگ  داشاته  ارمیناان  مهل، شگن روشن از تا کردنگ می  استفاده ایراز یا مساوات
 اساتگتل  باا  توان می که است برخوردار بالغت و صاحتف از قگری به ها نوشته این
 را ایشاان  باه  منتسا،  وعلای  هاای  خهباه  و متاون  نوشاتاری   و گفتاری سب  به

 (.50  1376 حمیگاهلل ) داد تشخیم
 اهلل  حمیاگ ) اسات  (ص)پیاامبر  ساخنان  که حگیبیه صلحمعاهگه  متن بنابراین

 ساادگی  و اساتواری  هماان  از و نباوده  مرازا  نوشاتاری  ساب   این از (58  1376
 آشکارا  و روان بسیار لفظی  و تصنعی های آرایه از دور به متن این. است برخوردار
 معناای  به بردن پی برای کلمات تفسیر به نیازی و کرده منتقل خواننگه به را منظور
 آشاکار  مکاه  در اساالم  کاه  دارد مای  بیان وضوح به پیمان مفاد. »نیست ها آن اصلی
 اذیات  و آزار را مسالمانان  از کسای  نکنناگ   اوباار  دیان  پذیر  در ار کسی شود 
 محماگ  باا  باشاگ  داشاته  دوست هرک،  »گویگ می صراحتاً دیگر وای در. «ننماینگ
 و قیاگ  هایچ  که است ای گونه به بنگها این نگار  و «است آزاد ببنگد پیمان و عهگ
 .گذارد نمی باقی قریش برای را فراری راه و شرط

  استعالیی مصلحتیگانه  پنج اهداف: مؤلف مقصود و نیت .6-٢

 سافر   از مسالمین  قهعااً ایان    خاویش  ساران  انتقام باتووه به اشتیاق قریش برای
 مکاه  سامت  به مسلمین اکثریت مخالفت رغم به را پیامبر که است مصلحتیحاوی 
 پانج باا توضایح    تاوان  میرا  تلحمصاین  .(184  2ج  1363 سبحانی ) کرد روانه
  فهم کرد از این سفر  مهم حعرت هگف
 قاریش   برتار  تبلیغااتی  و اقتصاادی  قگرت: (شناسی اسالم) اسالم معرفی. ١-2-6
. ولوه داده بود کفر و شرک حاکم تفکّر علیه حرکت ی  مهرور و درحگّ را اسالم
باا   کاه  فرهناگ مشاخم   وانگیشه  خشن  فاقگ افرادی را مسلمانان قبائل  اکثریت

 وقات  موسام حاج   دانساتنگ.  پرستنگ  مای  را می خگای نادیگه (پیروی از محمگ)ص
 .(17  1393 مقگم  منتظری)بود  دین حقیقی بهن و اصیل رخ از برداشتن پرده
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 از قبائال تصاور  : (اسالمهراسدی  بدا  مبارزه) اسالم از اعراب وحشت کاهش .2-6-2
 و عقایاگ  تماامی  کاه  معناا  ایان  باه  بود اعرا، باسنت در تعاد وگیگ یدین  اسالم
 هاا  آن نیاکاان  یادگاار  کاه  «عماره » و «حج» فریعه حتی آنان  مذهبی و ملی مراسم
 حعاور  بودناگ؛  شگه اسالم از اضهرا، و وحشت دچارآنان  لذا کنگ می نفی است 
عر، را نشان دهاگ   نیای سنت این به اسالم پایبنگی توانست می  «عمره» مراسم در
 (.184  2ج  1363 سبحانی ) بکاهگ اضهرا، و وحشت ایناز  و

ان مشرک مقابل در مناس  حج انرام: )گسترش پیام اسالم( انقالب صدور. 2-6-3
این عمل در سراسر عربساتان   اخبارسب، انتشار  مسلمین  فرایض انرام مشاهگه و

 (.184  2ج  1363 سبحانی )گشت  می اسالم آئین از عظیمی تبلیغو درنتیره 
 )ص(پیاامبر : (شناسدی  دشدمن ائدل ) قب نددد  قدریش  چهدره  ساختن مخدوش. 2-6-4
  حاج  مناسا   انراام  دانست در صورت پذیر  مسلمین در مکاه  عاالوه بار    می

 آغاااز و مشاارکان خااویی ناارم سااب، و کاارده دیااگار خااود  نزدیکااان بااا مساالمین
مقبولیات  و  حیثیت  مکه به وروداما در صورت ممانعت  شونگ؛ رواب  سازی عادی
 وشاگه   دار خگشاه  اهلل بیات  خاادمین  ررف یب چهره عنوان به عر، وهان در قریش
 زیارا   دهنگ را از دست می اسالم ضگ بر عر، قبائل دیگر با گونه امکان ائتالف این

 تعلا   دنیاا  ماردم  تماامی  باه  بلکه نبوده قریش به متعل  تنها  مسلمین را از حقی که
 .(55  1392 برخوردار  فخاری ) انگ   محروم کردهدارد

ایان  ( ص)پیاامبر  تحلیال سیاسای  : (نگری آینده) اسالم پیروزی از اطمینان .2-6-5
 دارناگ  نظار  صالح  به و آمگه بیرون اسالمی حکومت به حمله فکر از قریش بودکه
 افاول  باه  رو اسالم  نظامی قوای تقویت و افزایش عک، به قریش ونگی توان زیرا

 مهاارت  از ارال  با( ص)پیامبر ه بود.افتاد خهر بهنیز  آنان اقتصادی توان و گذاشته
 و ضارر  وناگ  از قاریش   فرمودنگ آنان فرستاده به قریش در درک شرای   سیاسى
 .(580و 579  1392 وعفریان انگ ) آمگه ستوه به آنان و دیگه زیان

 بدرای  صدلح  فضدای  ایجاد و اسالم رسمی اعالم: تصریحی و تلویحی معنای .٧-٢

  آ  گسترش

 اسات   معاهاگه  انعقاد و مذاکره انرام امر  ترین مهم و ترین اصلی حگیبیه  بحث در
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داشاته   ای قبیلاه  نظاام  از مساتقل  موواودیتی  اعالم تا کوشیگ میاز ابتگا  پیامبر زیرا
 دولات  رسامی  ثبات   معاهاگه  انعقااد  و عربستان اول قگرت با مذاکره انرام باشگ؛
 عرصه دوار بار اولین برای کفار زیرا بود سیاسی مستقل  واحگ ی  عنوان به اسالمی
 صالح  پاذیر   اهمیت اما شگنگ؛ عر، وهان در مسلمین با «القبائلی بین» مذاکرات
 مفااد رسمیت تزم اما کاافی نباود    . نساخت غافل معاهگه مفاد موضو  ازرا  پیامبر
 :ای بیش از رسمیت داشت نتیره معاهگه
 اساالم   در مقابال  دشامنان  های موفقیت؛ ها تنش کاهش و امنیت برقراری. ١-2-7

  ثاروت  سیاسی و قگرت از تنها در حوزه تحریم و تبلیغات ضگ اسالمی با استفاده
 و امنیت برقراری ؛بیاینگ کوتاه نظامی حوزه در دادنگ می ترویح لذاآمگه بود  دست به

 دیان را  تبلیاغ  و عربساتان  سراسار  در مسالمانان  تاردد  ای منهقاه  های تنش کاهش
   کرد. می  خنثیرا  اسالمی ضگ های تبی و سوء تبلیغاتو  بالمانع
 مسالمین  آزادی باا ؛ (ها تحریم شکست) عقیدتی و اقتصادی -سیاسی آزادی .2-7-2
 در ای قبیله و فرد هر و شکسته تحریم و تهگیگ  حصر هرگونه معاهگات  بستن در

 بارای  وگی مانع تحریم  اعمال در قریش قگرت و نفوذ. شگ می آزاد اسالم پذیر 
 هماوار  مسالمین  بارای  را اقتصادی خودکفایی و ترارت راه هحگیبی. بود مسلمانان

 .کرد
 هاای  سنت و انسانی کرامت به احترامجذب دشمن؛  با هدفاعطای امتیاز  .2-7-3

باا   پیاامبر نیت در عقگ معاهگه است.  های نشان دادن حسن ررف مقابل  یکی از راه
 1 رهشااما ساابحانی ) حتاارام بااه ساانت سااوگنگاباارای  نماینااگه قااریش خااواهش
 کوتاه مقهعیبرای  تواف  این با. پذیرد میموکول شگن زمان حج را  (اتسالم مکت،

 ایان آثاار   از اماا  (16  1393عقا، نشساتنگ)منتظری مقاگم     شاگه  اعاالم  مواضع از
 و پیامبر)ص( واتی اخالق تأثیر تحت قریش سران از ای عگه آوردن ایمان انعهاف 
 .بود مکه فتح درهمراه شگن  نهایتاً
جمله  حقوق مسلمین )من پذیرش تحمیل و اسالم دین موجودیت رسمی اعالم. 2-7-4

 بارای  مسالمانان  حا    مکاه  در اساالم  دین شناخته شگن رسمیت بهبا انجام حج(؛ 
 هاای  تاوهین  و ساوء  تبلیغاات و حمالت مساتقیم    مسلم گردیگ خگا خانه  زیارت
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 پایان یافت. قریش
 هگف ترین مهمبه  شود  خسارت تحملم آنکه بگون شرای  آن در (ص)پیامبر

و حقوق مسلمین همچنین برقراری امنیت   اسالم دین بخشی به رسمیتیعنی  خود
 دیان  نشار  موانع شرای  برای برداشتن باقی تا درآورد زانو بهیافته و قریش را  دست

 (.18  1393 مقگم  منتظری) .آماده گردد

 موجود های یتواقع و اصول برخی بر مصلحت غلبه: تأوی . ٨-٢

درحال آمادگی نظامی مسلمین و در حالات   حگیبیه  صلح معاهگه یامعامذاکره و 
توان توضایح داد خصوصااً اینکاه حعارت در ابتاگا       مصلحت نمی وز با احرام را

فرماینگ با کسانی که مانع انرام مناس  حاج توسا  مسالمین شاونگ  خواهناگ       می
 نسا،   کااظمی )ز حقاوق مسالمین  ( چون حج ا16  1393ونگیگ )منتظری مقگم  

 که هگف از حکومات  و ممانعت از آن برخالف عگالت است درحالی (103  1395
عنوان نمادی از  به آهن و قیام برای عگالت به مردمبه فرموده قرآن  دعوت  اسالمی

؛ 25است )حگیاگ/  الهی قانون و عگل حریم از دفا  ابزار حکومت برای  ی  سالح
نماود.   میبایست از حقوق مسلمین دفا   هم می پیامبر .(46  13تفسیر اثناعشری  ج

اهاگاف  اماا چاون    گزیناگ  برمی را هگف و دستور وهاد  ابتگا ونگ این به تووه با
امتیاازاتی   یایشان نرمش به خارج داده باا اعهاا    یافت میتحق   با صلح هم ایشان

 (.16  1393 مقگم  ؛ منتظری450  2  ج1362گزینگ )واقگی   برمی را انگک  صلح
یعنی حکم ابتاگایی پیاامبر)ص(    ونگ  بروز صورت در که استاین  واقعیت

 کاافر  افراد با اگر  »گشت می ی نصی، مسلمینپیروز رضوان بیعت گیری شکل با و
؛ 22/فاتح ) «نمودناگ  نمای  پیاگا  یااوری  و یاار  و کردنگ می فرار ها آن کردیگ  می نبرد

نظیاار  باای تغییاار اسااتراتژی و انعهاااف ماااا ؛(137  9ج  1383 نااور  قرائتی تفساایر
 تمااامی باار( 470  2ج  1362 واقااگی عنااوان فتحاای عظاایم )  بااه  پیااامبر)ص(

و با رفع خهر مشارکان  ساب،   فتح مکه مقگمه  ه کشیگ بهالن خ   ها هراسی اسالم
. (17  1393 مقاگم   منتظاری )شاگ  وهاانی  دعوت و آغاز خیبر یهودیانپیروزی بر 

 اساالم  پیاامبر  زناگگانی  تااریخ  در وریاانی  هیچ  فرمود ( )صادق امام وهت ازاین
 .(202  2ج  1363 سبحانی ) است نبوده حگیبیه صلح معاهگه از سودمنگتر
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 (حدیبیه معاهده و مورخا  مفسرا ،) مفسر یا خواننده قرائت .٩-٢

 در تنهاا  ناه  حگیبیه موفقیت معاهگهمعتقگنگ  مورخین  و سیاسی دینی  مفسران اکثر
  دشمنان اسالم به پاسخ برای محکمی سنگ عنوان به بلنگمگت و در بلکه مگت کوتاه
 و دانساته ضاعف   مواقاع  در صارفاً را  پیاامبر  دوستی مگعیانی که صلح .شگ استفاده

( 110  1393ایشان )متانت پور   اوتماعی -سیاسی قگرت ونگ را حاصل افزایش
( ص)پیاامبر  هاای  وناگ  کثار ااینان معتقگنگ  کننگ. عنوان می اسالم پیشرفت علت و

 مکاای آیاااتاساات.  مااگنی آیااات بااا مکاای آیااات در تفاااوتعلاات   و تهاااومی
 .(197  2 ج  1363 سبحانی )گرا هستنگ  خشونت مگنی آیات و آمیز مسالمت

 بلکاه  دانناگ  نمای  خشاونت  ماروج را  اسالم تنها نه گروهی تنگروها  برخالف
 آراماش  باه  را همگاان  و رددا تأکیاگ  دوساتی و  صالح  بار  هماواره معتقگنگ اسالم 

 شاع،  حصار  و مسالمین  شاکنره ) شارای   تارین  ساخت  در حتی و خوانگ فرامی
. (113  1393پاور    )متانتاسات  داشاته  خشونت عگم و مگارا به توصیه  (رال، ابی
 و دوساتی  و صلح از اسالم دفا  گواه حگیبیه  صلح از حمایت در فتح سوره نزول

 پایش  تا مسلمانان .است عگالت برقراری رایب امنیت و آرامش در خگاونگ رضایت
 تعقال  و تفکار  فرصات  کسا،  با ازآن   پ،بودنگدفا   حال در همواره  از حگیبیه

  2ج  1375 هشاام   ابان )مووبات گستر  هرچه بیشاتر اساالم را فاراهم کردناگ     
 انگیشمنگانای که  گونه تا به امروز ادامه داشته است به حگیبیه  موفقیت .(219-220
 و توس  پیاامبر را ساتوده   اسالمی وامعه مصالح موقع به تشخیم ازآن  پ، ها قرن

 .انگ گذاشته صحه دوستی اسالم بر صلح
 مان » نویساگ   خوانگ و مای  می بشریت منری را اسالم پیامبر «برناردشاو ورج»

 حال  بارای  شاگ   مای  وگیاگ  عصار  در حااکمی  او مثال  ماردی  اگار  که اعتقاددارم
 .(175  1385 عبااگالوهابی ...« )کاارد ماای اسااتفاده دوسااتی و صاالح از مشااکالتش
(. 175  1385 عباگالوهابی  ) داناگ  می اسالم موفقیت عامل را صلح  گانگیهمچنین 
 م 2002 سااپتامبر یااازدهحاواد    از پاا، غیرمساالمان  باانوی  آرمسااترانگ  کاارن 
 زیارا  گردیاگ؛  وحشیانه برخوردهای از ولوگیری صرف پیامبر همّ بیشتر»:نویسگ می
 باه  «ساالم » ریشاه  از اسات   خگاونگ برابر در بودن تسلیم معنای به که اسالم غتل
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 رلا،  صالح  یا   ولی بود  وهاد مرد( ص) محمگ. است شگه گرفته «صلح» معنای
 .(مقگمه  1386 آرمسترانگ )« ...بود هم واقعی

 تصامیم  موقاع مصالحت در   و باه  درسات  حااکی از تشاخیم   هاا هماه   این
( ص)پیاامبر و  مصالحه و آشتی دین اسالم نشان داد که مصلحتی است؛ (ص)پیامبر
 وهانی است. الگوی و بزرگ مصلح ی 

 گیری تیجهن

عنوان  دور هرمنوتیکی به انهگ9های مؤلفهوبرگشتی در  حاصل از حرکت رفت نتیره
  کهمعاهگه حگیبیه  بیانگر این است  دهنگه اوزای شکل

 اقاگامات   واهلیات  اریختا  و سنت از درست درک و آگاهی با (ص)پیامبر-1
و  تعاگی   تعصا،  تعگد های  با شاخصه واهلی های سنت اصالح براسا  را خود

  تعهگ آغاز کرد.
 حکیماناه  خااروی  سیاسات  و اسالمی حکومت تشکیل توحیگ دعوت به -2

 برای مقاومت درمقابل اقگامات قهری و تحریمی دشمنان صورت گرفت.
 ابزارهاای  از توأماان  و زمان هم حکیمانه و موقع به استفادهترربه نشان داد -3
 اصاول  حفاع  عاالوه بار    پیاامبر)ص(  های سنری مصلحت در صلح و ونگ سنتی
 توانسات  پیاامبر  .سااخت  فرصات  تهگیگها از و داده غلبه ونگ بررا  صلح  اسالم

 باه  آن از پیش که دشمنی. بنشانگ مذاکره میز سر بر را خویش دشمن قگرتمنگترین
 سانت  تارین  اصالی  مهااب   و کارده  نگااه  او دیان  و (ص)ماگ مح به حقارت دیگه

 .بود پیامبر از انتقام پی در ثار  یعنی عربستان 
در اخاذ توافا  اسات      (ص)رساول  زدگای  بیانگر عگم شتا، معاهگه متن-4

 .نمود  تأمین را خویش اهگاف تمامی امتیاز  کمترین اعهای باکه  نحوی به
 و امکاناات  از کافی شناخت و اسالم های ظرفیت از استفاده با اسالم پیامبر-5
 مووودیات  تاا  نمود وادار را مشرکاندر تگوین مفاد معاهگه   خود  حکومت منابع
 عباادات  انراام  کاردن  آزاد ضمن و شناخته رسمیت به راو حقوق مسلمین  اسالم

ها علیه حکومات اساالمی را بررارف     و تحریم تعمین را مسلمین امنیت اسالمی 
 .نماینگ



 59      مصلحت مفهوم به راهبردی رویکردی

هاا باود و    سازی و دفع تورئاه  ف اصلی پیامبر)ص( در دیپلماسی  خنثیهگ-6
 چهاره  سااختن  مخگو هراسی و  حگیبیه این امکان را با صگور اسالم  رفع اسالم

کرد تا اسالم در تمامی عصارها منباع و منشاأ صالح      مهیا می قبائل دیگر نزد قریش
 شناخته شود.

معاهاگه   اساالم  گساتر   بارای  صلح فعای ایراد و اسالم رسمیپذیر  -7
عناوان فاتح مباین آن را تائیاگ      صلح را به پیروزی بزرگی تبگیل کرد که خگاونگ به

 فرمود.
  قاریش  تهگیاگ  ازو تغییر استراتژی از ونگ باه صالح     اصولی ریزی ررح-8
مسالمین   امنیات آزادی و  ساخت تا بگون خونریزی و اعهای امتیااز مهام    فرصتی
 دعوت وهانی شود. وبرقرار 
مذاکره و امعای معاهگه صلح حگیبیه که در شرای  اقتگار و داشتن دسات  -9
ا تار و پیاامبر)ص( ر   انرام شگ  کفه صلح را باه نفاع اساالم سانگین     مسلمینبرتر 
 ترین مصلح تاریخ قرارداد. بزرگ
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 در ماذاکره  باه  اقاگام  در مساتخرج  مصالحت   شاگه  های مهرح در پاسخ به پرسش
 کارده  اعماال  معاهگه این در (ص)پیامبر را ضوابهی چه و بوده چه حگیبیه معاهگه
 صالح مذاکره با قریش و  رراحی از اسالم پیامبر اصلی هگف توان گفت  می است؟
 فعاای  باا ایرااد یا     حکومات توحیاگی   گساتر   و بس سازی    زمینهحگیبیه
 حگیبیاه  صالح  باا  اعرا،  میان در  پیمان اهمیت به تووه با کهبوده است  آمیز صلح
 .گشت ممکن
حکم اصلی در شارای  حگیبیاه   با در نظر گرفتن این واقعیت که  ترتی، این به

ونگ بوده است  پیامبر )ص( با ی  نرمش قهرمانانه با پاذیر    در مواوهه با کفار
علت امعاای   توان گفت صلح موقت  حکم موقتی را وایگزین کردنگ. بنابراین می

 یعنای  باودیم   آن کشاف  دنباال  باه  نوشاتار  ایان  در که تاس همان صلح  معاهگه
 مسائله  باه  تووه با اوتماعی  -سیاسی واحوال اوضا  برمبنای که امری ؛«مصلحت»

   کنگ. می صادر را اصلی حکم برای مناس، وایگزین انتخا، اختیار تنها مهم  و اهم
 نیز به این شرح است  همعاهگاین  عقگ در مصلحت ضواب  حاکم بر

ر به اینکه پیشنهاد صلح از وان، قریش و پ، از بیعت رضاوان مهارح   نظ-1
 حتمااً  صلح از وان، دشامن و  پیشنهاد بایست شود برای پذیر  معاهگات می می

 .باشگ منگی مسلمینقگرت در زمان
ها و تعمین برقراری امنیت برای مسلمین  بیانگر ایان   تأکیگ به پایان ونگ-2

 .شود کشتار ونگ و توقف باعثگ بای اصل است که معاهگه قهعاً
دهگ باا   ها و معاهگات با دیگر قبائل نشان می صگور مروز برای عقگ پیمان-3

 وشاگه   های پایش از معاهاگه برداشاته    بایست تمامی محگودیت پذیر  معاهگه می
 شود. اوتماعی و اقتصادی فراهم -در همه وهات فرهنگی مسلمین آزادی
مسلمانان به مکه  درقباال پاذیر  دیگار     تازه اهلل و عودت حذف نام رسول-4

بیشاترین   هزیناه  کمترینیگ با بابنگها توس  قریش یادآور این است که در معاهگه 
 شود. مسلمین نصی،امتیاز 
 هرگونااه راهبااا دقاات نظاار در انتخااا، کلمااات و تنظاایم ومااالت  بایااگ -5
 بسته شود. دشمن و فرار از زیر بار تعهگات وویی بهانه
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  امکاان  دشامن  عهگشاکنی ای تنظیم شاونگ کاه در صاورت     گونه ا بهبنگه-6
( ص)پیامبر  قریش عهگشکنی با که گونه همانحکم اصلی فراهم باشگ.  بازگشت به

 حرکات  مکاه  سامت  به و صادر را ونگ حکم وقت اتالف و سوزی فرصت بگون
 .کردنگ

و درحقیقت برای دستیابی به اهگاف ماوردنظر باگون عباور از خا  قرمزهاا      
هاا و تاواایی کاه از ماذاکره اساتنباط       دست کشیگن از راهبردهای اساسی و آرمان

نشینی نشود  مذاکره و صلح موقت عین مصلحت است. ایان باگان معناسات     عق،
عناوان یا  رویکارد راهباردی      اگر بنا باشگ مذاکره و پذیر  یا  معاهاگه باه   که 

)یوسفیان و است  ونگ اصلی حکم مصلحتی در شرایهی که مهاب  ضواب  اسالم 
بایست ضواب  حاکم بر آن همانناگ ضاواب     می ( وایگزین شود 95  1394مؤد،  

 :انعقاد معاهگه حگیبیه باشگ
 و مناابع  از شاناخت  باه  باتوواه  هاگف  به رسیگن برای ریزی برنامه ی  با-1
پذیری از رهبری و ایرااد توانمناگی نظاامی  پیشانهاد      با فرمان امکانات از استفاده
 موردبررسی قرار بگیرد.دشمن 
 کاه  زماانی  تا یا تعهگات صلح حکم مگتای تنظیم شود که  گونه معاهگه به-2
دشمن بگان پایبناگ باشاگ  اعتباار     وه داشت پی در را مسلمین   اقتگار و منفعتعزت
 یابگ. 
 بازدارناگه  عوامال  از یعنای  شاود؛  بارده  فارو  دفاعی حالت در دشمن ابتگا-3

 ماناگه  ناکاام  خاود  قبلای  اقاگامات  در دشمن که شود داده ننشا و استفاده خوبی به
 .است
 رهبار  کناار  در مردم که نحوی به مصلحتی تصمیم از عمومی افکار حمایت-4
 نشاان  و رهباری  از اراعت است؛ معاهگه موفقیتدر  دیگر عامل گیرنگ  قرار خود
 .  گگردان می ناامیگ را دشمن تصمیمات  پذیر  در مسلمین وامعه اتحاد دادن
 حکومات  فاهاگ ا رسیگن باه  تنها باپرهیز از تووه به منافع فردی و حزبی؛-5
حقوق  به بخشیگن رسمیت و آزادی  امنیت تأمین ها  تحریم شکستن یعنی اسالمی
 مگنظر قرار گیرد. مسلمین
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تووه به کس، موفقیت بلنگمگت و در صورت لازوم گذشات از پیاروزی    -6
 مگت. کوتاه

در ومهاوری اساالمی    دشامنان  با مذاکره که هنگامیباتووه به همین ضواب   
 شاود  مای  اساتناد  حگیبیاه  صالح  قعایه  باه  مصلحت بحث در بععاً و  مهرح ایران

 را صالحی  تنهابایگ گفت  ؛(1394وا؛ هاشمی رفسنرانی    بی1395 )ووادی آملی 
در امعاای آن   بزنگ یعنی رقم را مبین فتحی که به صلح حگیبیه مستنگ کرد توان می
 ماورد  در گونه که رهبار معظام انقاال،    تمامی شرای  تووه داشته باشنگ. همان به

 پایش  هاا  ساال  کاه  هساتم  چیزی همان به معتقگ بنگه» ای فرمودنگ  هسته مذاکرات
 بسایار  اسات   تزم بسیار ی  واهایی در نرمش ؛«قهرمانانه نرمش» شگ گذاری اسم
 کشاتی  خاود   حریاف  باا  دارد کاه  گیری کشتی این اما نگارد  عیبی است؛ خو،
 ررفش که نکنگ فرامو   دهگ می نشان نرمشی فنی دلیل به ی  واهایی و گیرد می

 بفهمناگ  اسات؛  اصالی  شرط این است؛ کاری چه مشغول که نکنگ فرامو  کیست؛
 آمااج   ررفناگ  کسی چه با  مواوهنگ کسی چه با که بگاننگ  کننگ می کار چه دارنگ که

 پاسگاران سپاه فرمانگهان دیگار در بیانات« )است همسئل کرای ها آن ررف ی حمله
 (.26/06/1392اسالمی انقال،

 باه  کاه  باوده  غیرترربی رو  ی  هرمنوتی  رو  ازآنراکه ذکراست  شایان
 ییاگ تا منزلاه  باه  مصالحت  هاای  شاخصه ارائه دهگ  می پذیری ابهال قابلیت پژوهش

 آخرین نیست  حگیبیه واقعه از قرائت اولین که رور همان نوشتار این و نبوده ها آن
 بود. نخواهگ هم آن
 



 

 

 ها یادداشت
 شایخ ) اسات از پیاامبر)ص(   حگیث و نساء سوره 44 و43  41 آیات بر اسا  قاعگه  .1

 (.334  4ج الفقیه  تیحعره من صگوق
ماکیاولی معتقگ بود ممکن است امری از لحا  اخالقای درسات باشاگ اماا مصالحت      . 2

گ اما از لحاا  اخالقای درسات    نباشگ و بالعک، ممکن است امری مصلحت باش
 (.498 و 497  1378 اسالمی  ؛35  1394 حقیقت ) نباشگ.

 منابع
 .مریگ قران
 .العربى التاریخ مؤسسة و العربى الترا  احیاء دار بیروت   العرب لسان  (م1996) منظور ابن
 .کتابچی تهران  هاشم  رسولی   ترومه  النبویه سیره  (1375) عبگالمل  هشام  ابن

 اندیشده  صدفحه  دینای   بای  غر، مگرن  غر،  (06/11/1388) محمگحسن راد  احمگی
 .رسالت روزنامه

 در عماومی  دیپلماسی کارکردهای و اصول»  (1393تابستان و بهار) بهرام  کاظمی  اخوان
 .5شماره دوم  سال  اسالمی سیاست های پژوهش  «نبوی سیره
 سیاسی انگیشه در دولت فلسفه بر درآمگی مصلحت؛ و قگرت»  (1378) اصغر افتخاری 

 .4و 3شماره  متین  («ره) خمینی امام
 انتشاارات  تهاران    اسدالمی  رویکدردی  سیاسدت؛  و مصلحت  (1384) اصغر افتخاری 

 (. ) صادق امام دانشگاه
مطالعدات تداری      «دیپلماسی در حکومات پیاامبر اکارم)ص(   »  (1388) اصغر افتخاری 

 .1 شماره  اسالم
 در «سالم » و «صالح »»  (1392تابساتان  و اربها ) حسین سیرت  محمگی. اصغر افتخاری 

 .2شماره ششم  سال  حدیث و قرآن فصلنامه دو  «کریم قرآن
 .3شماره  مربیان  «حکومتی و ثانویه اولیه  احکام»  (1380 پاییز) اصغر علی نیا  الهامی

  «قاران  زباان »  (1383 تابساتان  و بهاار ) محماگعلی  مروست  سلمانی. آذرتا  آذرنو  
 (.1)75 دفتر  ها بررسی و مقاالت

 .تهران دانشگاه تهران   اسالم سیاسی تاری   (1362) صادق ونگ  آئینه
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  «حگیبیاه  صالح  در پیاامبر  اساتراتژی  نباوی   دیپلماسای »  (1385 بهمان ) حسان  بادران 
 .50 شماره نامه ویژه  خردنامه

 .سمت تهران   ایران و اسالم در دولت تحول تاری   (1383) ابراهیم برزگر 
 تهاران    صاراط  مثاباه  به سیاست( ره) خمینی امام سیاسی انگیشه  (1391) ابراهیم برزگر 

 .دوم چاپ سمت 
 بررسی عادتنه؛ ونگ و وهاد»  (1391 تابستان) مهگی علی  زاده مصهفی؛ زهگانی  ترک

  مقدس دفاع پژوهشنامه  «غار،  و اسالم انگیشه در مشرو  ونگ مفهوم تهبیقی
 .2شماره اول  سال

فصدلنامه    «اصالت ونگ یا صلح از منظار دیان  »(  1384تقی زاده اکبری  علی )تابستان 
 .4  شمارهحصون

 .2شماره پنرم  و پنراه سال  اسالم مکتب  «حگیبیه صلح( »تا بی) یعقو، وعفری 
 قام   ،(ص) خددا  رسدول  سدیره ( ١) اسدالم  سیاسدی  تاری   (1392) رسول وعفریان 

 .منه چاپ ما  دلیل انتشارات
 ماا   دلیال  انتشارات قم  خلفا، تاری ( 2) اسالم سیاسی تاری   (1394) رسول وعفریان 

 .دوازدهم چاپ
 .دوم چاپ اسرا  قم   فقیه والیت  (1379) عبگاهلل آملی  ووادی
 .اسرا نشر مرکز قم   دین از بشر انتظار  (1380) عبگاهلل آملی  ووادی
 .ظریف محمدجواد به نامه  ((  1395/ 06/ 20) مرتعی آملی  ووادی
 .25شماره  قدس آستان نامه  «قریش لهره»  (1346فروردین) اهلل عزیز ووینی 
  («ص)اعظام  پیاامبر  هاای  پیماان  پیامگ و عقالنیت عنصر»  (1393زمستان) مرتعی شنا   ح 

 .16 شماره چهارم  سال  کالمی-اعتقادی های پژوهش پژوهشی علمی فصلنامه
 امام دیگگاه از اسالمی حکومت در مصلحت نقش»  (1394 مستانز) صادق سیگ حقیقت 

 .6 شماره  اسالم در سیاسی اندیشه  «خمینی
 اسدناد  و( ص)محمدد  حضدرت  سیاسدی  های پیمان و ها نامه  (1376) محمگ حمیگاهلل 

 .پنرم چاپ سرو   تهران . محمگ حسینی   ترومه اسالم، صدر
 هفتااد  چاپ وهادی  ایمان موسسه تهران   الهس 25۰ انسان  (1397) علی سیگ ای  خامنه

 .سوم و
 .تهران استان علمیه های حوزه رال، دیگار در بیانات  (06/06/1396) علی سیگ ای  خامنه
 روابا   توساعه  ابزارهاای  و( ص)پیاامبر  دیپلماسای »  (1393 زمستان) احمگرضا خزائی 

 .28 شماره هفتم  دوره  الملل بین روابط پژوهشنامه  «ها دولت سایر با الملل بین
 .اسالمی انقال، فرهنگی مگارک سازمان تهران   17 ج نور، صحیفه  (1370) اهلل روح خمینی 

 راهبدرد   «راهباردی  برناماه  یاا  انگاز چشم با سال پانزده»  (1388 بهار) محمود ررزوانی 
 .17 شماره  یاس

 ترلای  حگیبیه صلح پیمان در قهرمانانه نرمش عالی نمونه»(  09/10/1392روبی دوانی  )
 .آستان نیوز پایگاه آستان قدس رضوی  «یابگ می
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 چاپ سمت  تهران  ،(نبوت عصر) اسالم صدر تاری   (1393) غالمحسین نژاد  زرگری
 .دهم
 .اسالمی ناشر نشر قم   2و1ج  ابدیت فروغ  (1363) وعفر سبحانی 
 اصافهان   ابوالفعال    موحاگ   تروماه   اسالمی حکومت مبانی  (1367) وعفر سبحانی 

 .المومنین امیر انتشارات
 ساال   اسدالم  مکتب از هایی درس  «حگیبیاه  پیمان ارزیابی»  (1345آذر) وعفر سبحانی 

 .3 شماره هشتم 
  «دیگرانگیشاان  و مخالفاان  با( ص)اعظم پیامبر مگارای»  (1385 زمستان) احمگ سعادت 

 .20 شماره پنرم  سال  طلوع مجله
  معرفت  «رواب  خاروی دولت اسالمی از دیگگاه قاران »(  1388یل )آبان سلهانی  اسماع

 .143سال هرگهم  شماره 
 و علمای  انتشاارات  شارکت  تهاران    اسالم تحلیلی تاری   (1393) وعفر سیگ شهیگی 

 .هشتم چاپ فرهنگی 
 مطالعدات  فصدلنامه   «المباین  فاتح  یاا  حگیبیاه  صلح»  (1368 بهار) وعفر سیگ شهیگی 

 .1 شماره اول  سال  تاریخی
 .برهان تحلیلی پایگاه  «چیست؟ مصلحت فهم ضرورت» (16/06/1392)صادقی ابراهیم

 .4 شماره  راهبرد  «مصلحت و حکومتی احکام»  (1373پاییز) اهلل سیف صرامی 
ای  خامنه و ناصر شیرازی  مکارم  ترومه  المیدان تفسیر  (1396) محمگحسین رباربائی 

 الکترونیکی.و دیگران  نسخه 
 دفتدر   «عماومی  حقاوق  مفااهیم  باا  آشانایی ( »1393 مارداد ) محماگعلی  سیگ عبگاللهی 

 .نگهبان شورای پژوهشکگه  سازی نظام مطالعات
 مجلده   «غیرمسالمان  انگیشامنگان  نگااه  از محمگ»  (1385 زمستان) مرتعی عبگالوهابی 

 .68 شماره  کوثر فرهنگ
 .یینالالم دارالعلم بیروت  االسالم، قبل العرب ری التا فی المفصل  (م 1976) وواد علی 

 در( ص)اعظم پیامبر استراتژی بررسی»  (1392 زمستان) ناصر برخوردار . حسین فخاری 
 و فرهنگ تاری  پژوهشی علمی فصلنامه  «سوات تحلیل اسا  بر حگیبیه صلح
 .13 شماره  اسالمی تمدن

اصول راهبردی صالح  »(  1393لی )بهار مهگوی راد  محمگع فقیهی  نفیسه؛ خلری  علی؛
 .4  سال دوم  شماره سیاست متعالیه  «در اسالم

 از واهلیات  دوره ورساوم  آدا، به نگاهی»  (1392پاییز و تابستان) مرتعی حامگ  قاسمی
 .3 شماره دوم  دوره  المتین فصلنامه حبل  «تاریخ و قرآن منظر

 .چهارم چاپ امیرکبیر  تهران   اسالم صدر تاری  در سیری  (1392) اهلل حشمت قنبری 
 اساتکبار  باا ( ص) پیاامبر  «بساتان  بگه» حگیبیه صلح»  (1394 /17/07) اهلل حشمت قنبری 

 قگ . خبری -تحلیلی پایگاه  «نبود عر،
  «حگیبیه صلح بر تأکیگ با حج در( ص)اعظم پیامبر تگابیر»  (1395زمستان) نس، کاظمی
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 .17 شماره  نو تاری  فصلنامه
 تهاران   واواد   مصاهفوی    تروماه   کدافی  اصدول   (1369) یعقاو،  بن محمگ کلینی 

 .اسالمیه علمیه فروشی کتا،
 .121 شماره  تدبیر  «استراتژی  یزیر برنامه فراینگ»  (1381اردیبهشت) رضا یعل کیانی 
 .پنرم چاپ حکمت  تهران  سعیگ  نس،  تهرانی  ترومه ،(ص)محمد  (1393) مارتین لینگز 

  «نقگ دیگگاه مستشرقان درباره غزوات پیاامبر)ص( »(  1393تانت پور  محمگتقی )پاییز م
 .1  سال دوم  شماره تاریخنامه خوارزمی

 کوشاش  باه  ،(بحداراالنوار  ترجمده  و تلخیص) آثار تحفه  (1388) محمگباقر مرلسی 
 .نیستان تهران  العحی  موسسه

 .هفتم چاپ نشر  به مشهگ  رضا  نژاد  انزابی  هتروم  2 و 1 ج  الرائد  (1392) وبران مسعود 
 و آموزشاى  مؤسسه انتشارات قم   ها پاس  و ها پرسش  (1391)محمگتقی یزدی  مصباح

 (.سره قگ )خمینى امام پژوهشى
 .چهارم چاپ صگرا  تهران   اسالمی جمهوری پیرامون  (1367) مرتعی مههری 
 .صگرا انتشارات تهران   (جع)مهدی انقالب و قیام  (1374) مرتعی مههری 
 .دوم و سی چاپ صگرا  انتشارات تهران   شناخت مسئله  (1393) مرتعی مههری 
 العالمیه  اتصول وامعه قم   اصول اصطالحات فرهنگ  (1393) مرتبی اصفهانی  ملکی

 .دوم چاپ
 پژوهشدگاه  غربای   باا  اساالمی  پیشرفت تفاوت  (09/08/1397) حسین سیگ معزی  میر

 .اسالمی اندیشه و گفرهن
  «واااهلی عصار  در آن کارکردهاای  و حلااف سانت »  (1390بهاار ) علاای فارد   ناظمیاان 

 .8 شماره  اسالم تاری  مطالعات
 مجلده   («ص) اعظم پیامبر شخصیت درباره دانشمنگان دیگگاه»  (1385 مرداد) نامشخم
 .22 شماره  جامعه نامه
 نقاگ  و فهم ادبی  مهالعات در نآ نقش و هرمنوتیکی دور»  (1386پاییز) علیرضا نیکویی 

 .3 شماره  پژوهی ادب مجله  «متون
 کارکردهاای  و هاا  مؤلفه سهوح »  (1393زمستان و پاییز) اسماعیل قائگی  اصغر؛ واعظی 

 .2 شماره دوم  و چهل سال  فلسفه نشریه  «هرمنوتیکی دور
 مرکاز  تهران  محمود   دامغانی مهگوی  ترومه  المغازی  (1362) عمر بن محمگ واقگی 

 .دوم ولگ دانشگاهی  نشر
 نمایناگگان  و سافرا  گردهماایی  همایش دومین اختتامیه(  1394اکبر ) رفسنرانی  هاشمی

 .کشور از خارج در ایران
 تهاران   محماگابراهیم   آیتای    ترومه  یعقوبی تاری   (1382) اسحاق بن احمگ یعقوبی 

 .نهم چاپ فرهنگی  و علمی انتشارات
نای نارمش   آمباانی قر »(  1394  سیگرضاا )بهاار و تابساتان    ماؤد، ؛ اهلل نعمات فیان  یوس

 .1  شماره اندیشه قرانی  «قهرمانانه در سیاست خاروی



 -طراحی مدل مفهومی اجرای الگوی اسالمی
 پیشرفت ایرانی

 العالی( مدظله) با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
 اجاقی صبا

 یی فیروزآبادسیدمحمود آقای

 چکیده
هااي   مؤلفهو  مسير تعالي است و از اين رو بررسي ابعادالگو نقشه جامعي براي حركت در 

از اهميات بااييي    تأثيرگذار بر الگوي پيشرفت و توسعه با تأكيد بر اسالمي و ايراني بودن

الگوي پيشرفت بايد كامال منطبا  بار مطايی دينادش باااد تاا باواناد از        . برخوردار است

مساله اين است كه بساياري از ساندهايي   ناهمواري هاي ديندش عبور كند و اثرگذار بااد. 

اوند قابليت اجرا ندارند و اغلب ظرفيت اجرايي ادن ندارند. علت  كه در كشور تنظيم مي

هاي نسل بعدي كه قرار است  هايي كه در اين سندها دمدش با درمان هم اين است كه درمان

ما با ارزش ااناخاي   اين سندها را اجرا كنند، همخواني ندارند. به عبارتي ارزش اناخاي

نسل بعدي مافاوت است. همچنين بررسي دثار و پيامدهاي توساعه در كشاور ماا نشاان     

دهد كه توسعه به سبک غربي از يک سو ناوانساه باعث توسعه و پيشرفت كشور گردد  مي

ايراني نيز ادش است. دليل اين -هاي اسالمي و از سوي ديگر نيز باعث كمرنگ ادن ارزش

ي  در تفاوت بين مباني، اقاضائات و غاياات توساعه باا مبااني و غاياات جامعاه       امر را بايد

اسالمي ايران جساجو كرد، لذا اين امر ضرورت طراحي الگويي ماناسب با جامعه اسالمي 

های تأثیرگذار بر الگویی   شناسایی مؤلفهكند. در اين پژوهش با  و ايراني را ايجاب مي

الگیی پیشرفت و تیسعه متناسب با جامعوه   ایرانی پیشرفت به طراحی -اسالمی

ر اجرايي ادن الگو در ديندش اود. در اين پژوهش، كه تاكيد ب پرداخاه مي اسالمی ایران

، الگاوي  ، توساعه ابادا با مرور ادبيات نظري به بررسي مفاهيمي همچاون پيشارفت   است،

يشارفت و توساعه   ايراناي باا مفماو  پ    -ايراني و همچنين ارتباط الگوي اسالمي - اسالمي

                                                                                                                                 

  ،المللی امام خمینی)ره(، قزووین،   ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بینپژوهی گروه آیندهدانشجوی دکترا
 Setareh_6968@yahoo.com        ایران )نویسنده مسئول(

 پژوهی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران    دانشجوی دکتری آیندهAghaei.coom@gmail.com 

 ٣1/٣/1٣99: تاریخ پذیرش  ٣/٢/1٣99 تاریخ دریافت:

 67-96 ، صص1٣99وچهار، بهار  نید نهم، شماره  و سال بیستفصلنامه راهبرد، 
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 -رويکارد تطليلاي   اي، در چارچوب  اود. روش كاربردي مقاله روش كاابخانه پرداخاه مي

بااد. در اين پژوهش، با توجه  هاي خبرگاني معطوف به ديندش مي توصيفي و با كمک دادش

حاوزش   6ايراناي پيشارفت در    -هاي الگاوي اساالمي   به بيانات مقا  معظم رهبري ااخص

مطيطي، توساعه انسااني و اااخص     ي، اقاصادي، علم و فناوري، زيستهاي سياس ااخص

 -بندي و در نمايت مدل مفمومي جمت اجراي الگاوي اساالمي   اجاماعي و فرهنگي طبقه

 ها طراحي و ارائه گرديدش است. ايراني پيشرفت با توجه به اين ااخص

 پژوهي، عدالت ديندشايراني پيشرفت، توسعه،  -الگوي اسالمي :های کلیدی واژه

 



 

 

 مقدمه

آغاز کرده است و اکنون سخن  از   یدیفصل جد شرفت،یپ یرانیا- یاسالم یالگو
بلندمخد  کشخور اسخت کخ       یسند راهبخرد   یسند، ننست  یشدن است. ا ییاجرا

را  نخده یسخد  آ  کیدر افق  یمل های یزری و برنام  گذاری استیس های ست یتنها با ن 
متحخو    زیخ را ن یجخار  مخد     انیمد  و م خواهد کرد، بلک  همة اسناد کوتاه  ییتع

 و یحخ اطخر  بنقالامعظم  هبرر، 1385(. در سا  1: ص1390خواهد نمود )ساعد، 
 رکشخو  یابخر  ور ضخر  کیخ عنخوان   بخ   را شرفتیپ یناریا -یسالما یلگوا  یوتد

 یلگخو ا کیخ بخ    رکشخو  زایخ ن و یتوسع  غربخ  یلگوهاا یمدرآنمودند . ناکا حمطر
 وتوسخع    شخد، ر یابخر  رکشخو  درکخ    یخی البا یها تیظرف دجوو و یبوم شرفتیپ
 شخان یرابطخ  ا   ی. در همخ باشخد  یم عموضو  یا حطر لیدال از دارد دجوو شرفتیپ

 شیایخ زوا و دبعخا ا دیخ با ،دشخو  شخ  رو دیخ با ،دشخو   یوتد دیالگو با  یا: »معتقدند
کخ    ینیهم ماا. دبشو دیبا و ستانگرفت   منجااطور کامل  ب   رکا  یا ؛دمشنص شو

 تیخ موفق دشخخو   یخ ا ،ینخ اریا- یسالما ى ب  نقش  میدبرگر دیک  با میا هدیما فهم
 ،یسخالم ا- یناریا ىلگوا مییگو یم یقتو. میدار وزمرا را تیموفق  یا. ستا یگربز
؛ شخد  میهخ اخخو  یگمخ درسخر  رچخا د، جخامع  ى نقش  ونجامع. بد ى نقش  کی یعنی

 و فهخد  یبخ ، یهشخت  وهفخت   یهخا  ، ب  حرکت  سا یس  یا  طو درک   نهمچنا
 شخت  اند دجووجامع  ی نقش  کیک   ستا  یاب  خاطر   یا،  میدمبتال بو یگاگزیز
 (.10/09/1389،یمقام معظم رهبر انا ی)ب «ستا

از ابعاد گوناگون، یخک اتفخان نیخک،     ایرانی پیشرفت-الگوی اسالمی  تدوی »
 ایخخ  . ودشخ  مخخی  وبسخ مح کشور در «توسع » ریزی برنام  امر در سابق  مهخم و بی
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 تبیخی   رو ایخ   از نوپاسخت،  ای پدیخده  البتخ   اسالمی، ایران در تارینی عطخف نقط 
فاف از موضخوع،  ش  و شرو نگ،هماه مشترك، درکی ایجاد برای آن منتلف ابعاد

رفت را بخا الگخوی اسخالمی خ ایرانخی پیخدا کنخیم. چخرا         شخ ضروری است. ما باید پی
 و نظری مبانی بر اینک  سبب ب  اسالمی، ی؟نایرا گوییم می چرا و اسالمی گوییم می

 ایرانخی؛  گخوییم  مخی  چخرا .  اسخت  استوار المسا ناختیش انانس انیبم و الماس فلسفی
 از ای ای  مطلب گزیخخده « ت آورده است.س  دبی، ایخ  را نفکر و ابتکخار ایرا چون

 کشخور  امخروز  مشکل تری  مهم و ری ت وریحم ابب در ریبره معظخم مقخام ا نبیا
 کخ   نیسخت  امری توسع  مقولخة محوریخت. تسا آن گیخری جهت و «توسع » یعنی
باشد؛ چخرا کخخ  مقولخة توسخع  و     کشور سیاسی نظام باالی سطوح ب  محدود فقط

ر دارد و از شخ مفاهیم مرتبط با آن، همواره جایگاهی کلیدی در زندگی اجتمخخاعی ب 
 همخخة  کننخد   دگرگخون  عنصخر  تخری   مهمروست ک  توسع  در شکل کلی خود،  ای 

زاده،  قاضخی ) دشخ با مخخی  مخخا  جامعخة  جملخ   از جوامخع  اجتماعی حیا  های عرص 
گویی اجتماعی، درج  اثربنشی و بازدهی یخک   پاسخ  ،یدر سا ع (. توس32: 1389

 (.105: 1977، وانتیهای اجتماعی آن است )استارد سازمان در برابر مسئولیت

 پژوهش نهیشیو پ ینظر یمبان .1

 پیشرفت و تیسعه   .1-1

ماننخد   ییهخا  واژه یاتیخ عمل فیخ ب  تعر ازین شرفت،یپ یالگو یطراح ای  یتدو یبرا
 موجخب  هخا  واژه  یخ اسختعما  ا  یالگو و توسع  اسخت تخا اشختراك لفظخ     شرفت،یپ

دارد، اما از  یمفهوم روشن شرفتیمتفاو  از آنها نگردد. گرچ  لغت پ های برداشت
مفهخوم   شخمندان یاز اند یاراده شخده اسخت. برخخ    یمنتلفخ  فیتعخار  شرفتیواژه پ

و الزامخا    ییو معنخا  ارزشی بار توسع  مفهوم. اند دانست  یکیو توسع  را  شرفتیپ
اسخت کخ  بخا     المللخی   یبخ  یدر متون اقتصاد یمعروف ی خاص خود را دارد و واژه

در فرهنخگ   شخرفت یشخناخت  شخده اسخت. واژه پ    ینخ یمع های منتصا  و شاخص
 یتیمخوقع  ایخ  تخر  افتخ  ی توسخع   ایخ  تخر  افت یبودبه یتیوضع یرکت ب  سوح» ج،یکمبر

 یتوسخخع  بخ  سخخو » ( و در فرهنخخگ آکسخفورد،  2017،  جیفرهنخخگ کمبخر «)جلخوتر 
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شخده اسخت. از    فیخ ( تعر2017)فرهنگ آکسفورد ، « و باالتر تر افت یبهبود یطیشرا
 کنخد  مخی  فیخ تعر یتجمع یندیرا فرا شرفتی( پ2008جانسون ) زین ینظر اصطالح

 یبخاالتر تلقخ   یتخ یفیک دارای و بهتخر  تخر،  متأخر، همخواره مخرج    ی  ک  در آن مرحل
 (.7: 2008)جانسون ، شود می

 ی بخ  جامعخ    دنیجهت رس یفیک ی جانب  و رشد هم  یب  مفهوم ترق شرفتیپ
است  افت یبر فرهنگ، توسع   یو متک تیمطلوب و موردنظر است ک  توأم با معنو

د حرکت از وضعیت موجود ب  نعبار  است از فرای شرفتی(. پ14: 1390 ،یی)عال
مشختمل بخر سخ  امخر      یخد اس، الگوی پیشرفت باسمت وضعیت مطلوب. بر ای  اس

 باشد:
 ( تحلیل وضعیت موجود؛الف
 ( تبیی  وضعیت مطلوب؛ب
 ( راهبرد حرکت از وضعیت موجود ب  مطلوب.ج
آنهخا عبارتنخد از:    تخری   مهمشت ک  مدنظر دا دیرا با یتوسع ، نکات فیتعر در

و پیچیخده   یچندبعخد  یانیخ کنیم؛ ثانیخاً، آن را جر  یتلق یاوالً، توسع  را مقول  ارزش
آن با مفهوم بهبود توج  داشخت  باشخیم )ازکیخا و     یکیبدانیم و ثالثاً، ب  ارتباط و نزد

 (.1387 ،یغفار
از توسع ، گذار از وضعیت موجود ب  وضعیت مطلوب بخ    فیری  تعرتبه در

 :ددگر می مطرح زیر ابعاد هم  ب  توج  یعنی جانب  شکل هم 
دگی مخخادی و توزیخع   نخ تصادی، ایجاد ثرو  و بهبودی وضخع ز خ بعد اق  الف

   امکانا .عادالن
ک  تی )بهداشت، آموزش، مسسخ بعد اجتماعی، کخ  برمبنای امکانا  بهزی  ب

 .شود میگیری  و اشتغا ( اندازه
...  و سیاسخی  هخای  آزادی بشر، حقون همانند هایی خ بعد سیاسی، ک  ارزش  ج
 .گیرد ر میبرا در 
خ بعد فرهنگی، ک  برمبنای ب  رسخمیت شخناخت  ایخ  واقعیخت اسخت کخخ          د

 .کنند می اعطاء شنصی ارزش و هویت افراد،  ب اه گفرهن
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 اییباورهخ  و نمادهخخا  وایی،تمح ایه خ بعد الگوی زندگی کامل، ک  ب  نظخام   ه
 .شود می، مربوط هستند مرتبط تاریخ و زندگی نهایی هدف اب کخ 

 (.1389 ،یمعز ریخ بعد سالمت زیست محیطی)م و

 مفهیم الگی .٢-1

، معرفخی  ت.یک مد ، یخخک الگو، طرحسی اسمعاد  کلمة مد  در زبان انگلی الگو،
ری  است ک  برای نشان دادن هدف اصلی یا کارکرد یک موضوع، سیستم یخا  یا تش

 کخ   را توضخیحی  کخارکرد  نوع دو توانند می ها مفهوم در نظر گرفت  شده است. مد 
 بنخش  یخک  از توضیحی تواند یک مد  می ،سو یک از: دهند انجام متفاوتند، اساساً

 توانخد  مخی  مخد   یک خر،گ دی ویس از .(هدف سیستم) باشد جهان از دهش انتناب
 را آن موضخوعة  اصخو   و قخوانی   کخ   جهخت  ایخ   از دهخخد؛ توضی  را نظری  یک

 کارکرد دو هر وانندت می علمی یها مد  زیرا تند؛سنی الجمع مانع  دو ای . کند یرستف
 یهخا  مد ی متعارف، علما  بی(. در اد1389 ،یرمعزیند)مت  باشدر یک زمان داش را

 واقخع  بخ   مربخوط  یهخا  داده یخا  اهخخ  پدیخده  تبیی  و توصیف رایب ها پدیده و ها داده
 در توانخد  مخی ن مخد   یخا  الگخو  از مفهخوم  ایخ   تسا بدیهی. روند می کار ب  خارجی
د؛ زیرا ای  الگو برای توصیف و تبیخی   شمقصود با رفتپیش ایرانی- المیسا الگوی

ت بلک  برای تغییخر و اصخالح آن اسخت. آنچخ  تناسخب      سوضع موجود در ایران نی
 یخک  تبیخی   درصخدد  نیخز  ما زیرا است؛ ای نظری  یها مد بیشتری با بحث ما دارد، 

یخک   تبیخی   بخ   پیشخرفت  ایرانخی  -اسخالمی  نظریخة  ک  تفاو  ای  با تیم،سه نظری 
 پیشرفت راهبردهای و اهداف بلک  پردازد، واقعیت یا پدیده یا سیستم خارجی نمی

 .کند می تبیی  را ایران شرایط با مطابق و اسالمی های آموزه و احکام براساس

 اسالمی بیدن الگی .٣-1

 و شخناختی  ت کخ  مبتنخی بخر مبخانی معرفخت     سخ المی پیشرفت، الگخویی ا سا الگوی
المی باشخخد. در سخخسخخالمی و در چخخارچوب حقخخون و اخخخالن ا ا ناختیشخخ هسخختی

 از جهان و شود می تقسیم مجرد و مادی قسم دو ب  واقعیت اسالمی، یسشنا تیسه
ک  با یکدیگر هماهنگند و  است دهش کیلشت مجرد و مادی معلولی و علّی نظام دو
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 .شود میتدبیر هردو ب  دست خداوند متعا  انجام 
ناخت عبارتند از: حس و عقخل و قلخب. ادراکخا     شفة اسالمی ابزارهای سفل در

شود و عقل، تصدیقا  و مفاهیم ثانویة فلسخفی و   مییلة قلب درك سشهودی ک  ب  و
: 1378 مصخباح، . )است حسی مفاهیم درك ساز زمین  حس، و کند منطقی را درك می

. براساس فلسخفة دئیسخم،   است دئیسم اصل ب  معتقد لیبرالیسم خداشناسی، در(. 210
 بخ   چنخان  هخایى،  ت و طبیعخت را براسخاس قانونمنخدى   سخداوند منشأ جهان هستى ا

 بیخنش،  ای  در. دده مى ادام  خود حیا  ب  خودکار صور  ب   ک تسا آورده وجود
 قخوانی   زیخرا  کنخد؛  نمخى  دخالت جهان امور در وج  هیچ ب  خلقخخت از پس خداوند

 کخخ  برد ده، چنان امور را پیش مىشت گنجانده یلة آفریدگار در طبیعسو ک  ب  عىطبی
 معتبخر  قوانی  و تسنی طبیعت ویژ  قانونمندى، البت . آید مى وجود ب  وضعیت بهتری 

 فلسخف ،  ایخ   در. اسخت  لّطسخ م نیخز  اجتمخاعى  هخاى  پدیده کلیة بر جهانى و جاودانى
 را آن اش، انخدازى  اعت و راهسخ است ک  پخس از سخاخت     ازىس ساعت مانند خداوند

 ؛شخود  مخی  نمایخان  ت سخ بازنش معمخارى  چهخر   در خداونخد  ترتیخب،  بدی . کند مى رها
 آفریخده  کخ   باشکوهى ساختمان نظار  ب  تنها رفت ، کنارى خلقت، از پس ک  معمارى

  شخ رو(. 75-72: 1375گلخدم ،  ؛188-174: 1376 کاپلسختون، ) کند مى بسنده است،
دن بخ  عخدم دخالخت او در جهخان هسختی پخس از       شخ است ک  انکار خداوند یا قائل 
 ت.سالمی اسآفرینش آن، منالف نگرش ا

 دهنده ، بلک  پرورشاستان جهک آفریننده و مالا نهت  نآن، خداوند دیدگاه قر از
 حاطة علمى و وجخودى ا تىسه ذرا  هم  ب  او رود؛ مى مارش ب  نیز آن دارند  نگاه و

 بخردارد،  جهخان  ایخ   از را خخود  عنایت اى ؛ اگر لحظ تچیز اس دارد و برپادارند  هم 
 هخدایت  ت؛سخ ا جهخان  بقخاى  و ایجاد علّت خداوند ود؛ش مى نابود کلّى ب  جهان ای 

 روزى او ت؛سخ او دسخت  بخ   انسخ ان ریعىشخ ت هخدایت  نیز و موجودا  هم  تکوینى
 خداونخد  از تصخویر  ای . کند باب مادى و غیرمادى، تقدیر مىسیلة اسب  و را ها آفریده

. اسخت  متفاو  کلى ب  دهد، ارائ  مى خدا از لیبرالیسم ک  اى بازنشست  معمار تصویر با
بینخى،   فردگرایان  است. در ای  جهان هاى ویژگی داراى لیبرالیستى بینى جهان در انسان

ان موجود واحدى است ک  مالک وجود و اموا  خویش است؛ امیالش اهخداف و  سان
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 اننشخ  خخوبى  بخ   را اهخداف  آن بخ   دسختیابى  راه شعقلخ  گزیند، برمى را او هاى ارزش
 پذیرش ب  کند، مى تکی  خود تجرب  ب  تنها حقیقت ناختش در ک  موجودى. دهد مى

یخا  خخویش فرمخان    ام از اتنهخ  و تسنی ملزم دولت یا جامع  دی ، ىاخالق اىه فرمان
 (.54-19: 1367 آربالستر،) پذیرد مى

 کمخا   متسخ  بخ   او حرکخت  انسخ ان آفخرینش  از هدف المی،سا بینی جهان در
إِ َّال لِیعبدون )م  ج  و س اإلِنْ   َوو َمخخا َخلَقت الْجَ ": فرماید می مکری قرآن. تسا
تکامخل یابنخد و بخ  مخ       م کننخد و از ایخ  راه    عبادتس را نیافریدم جز برای اینکان

 .(نزدیک شوند
است: یک بعد مادى دارد و یک  نگرش اسالمى، انسان موجودى دو بُعدى در

نگخرش   مجردش روح. در سان بدن است و بعدّمجرد و غیرمادى. بعد مادى ان بعدّ
اسالمى، انسان داراى اراده و اختیار است. اگخر انسخان مجبخور بخود، ارسخا  رسخل       

حتی در ای  دنیا نیز وضخع   ود،ب معنا لزومی نداشت و حساب و کتاب در قیامت بی
 هخای  قانون و مجازا  مجرمان منطقی نداشت. قرآن کریم در آیا  زیادی ب  روش

 انسخ ان. اسخت  کرده تصری  غلط یا درست راه گزینش در انسان اختیار ب  گوناگون
حاکم کرده، راه کمخا  را بيیمایخد و    اش یتواند عقل خود را بر تمایال  حیوان-می

را حاکم وجود خود ساخت ، عقل را ب  اسار  او درآورد و از قلّة  هوا ش تواند یم
(. بخر ایخ    2038: 3؛ ج 1378رفیع انسخانیت سخقوط کنخد )محمخدی ری شخهری،      

تنها ناگزیر ب  پیروى از تمایال  حیوانى نیست؛ بلکخ  کمخالش در    ان ن ساس، انسا
 حاکمیت خرد بر غرایز است.

 ایرانی بیدن الگی .1-4

 اتصاف الگوی اسالمی پیشرفت ب  ایرانی بودن دو وج  متصور است: برای
ت ک  فکر و ابتکخار ایرانخی   سخ اتصاف الگوی مزبور ب  ایرانیت بدی  لحاظ ا1

 ایخ   ولخی  بود هم دیگر های ت آورده است. اسالم در اختیار ملتسب  دای  الگو را
ز منخابع اسخالمی اسختنراج    ا را الگخو  ای  تواند می یا است توانست  ک  بوده ما ملت

دانشخجویان دانشخگاه فردوسخی مشخهد،      ردر دیخدا  یکند( بیانا  مقام معظم رهبخر 
شخمو    ایرانی پیشرفت الگویی جهان-المی س(. در ای  صور  الگوی ا25/2/1386



 75     ایرانی پیشرفت -طراحی مدل مفهومی اجرای الگوی اسالمی

. شخود  میع  غرب مطرح سالمی است ک  در برابر الگوی توسو ثابت برای جوامع ا
 تمخدن  مسخیر  دهنخده  تنباط شخده و نشخان  سالمی اسای  الگو از بنش ثابتا  منابع ا

 خواهخد  المسخ ا جهخان  برای بنش است. در ای  صور  الگوی مزبور الهام میاسال
 اجتمخاعی،  فرهنگخی،  رایطشخ  بخر  را الگخو  ایخ   توانخد  مخی  المیسا ورشک هر و بود

تی همخ   سخ باالد ندسخ  توانخد  مخی  الگویی چنی . کند منطبق خود سیاسی و اقتصادی
 سخ   در الگخو  ایخ  . باشخد  سخال   بیست انداز چشم سند حتی و ها تسسیا و ها برنام 
 راهبخرد،  ارائخ   و موجخود  وضخعیت  شناسی آسیب و مطلوب وضعیت ترسیم محور
 خواهخد  زیخر  شخمو   جهخان  و ثابت عناصر ب  تنها پیشرفت ایرانی -اسالمی الگوی

 :پرداخت
 اسالمی احکام و ها هترسیم وضعیت آرمانی براساس آموز -الف
 ایخ  : موجخود  وضخعیت  یسخ شنا ی ثابت برای تحلیل و آسیبشاصو  رو -ب

 .باشد اسالمی شناختی هستی و شناختی معرفت مبانی بر مبتنی باید اصو 
 ارائ  اصو  راهبردی ثابت جهت تغییر وضعیت موجود ب  مطلوب. -ج
 فرهنگخی،  هخای  رایط و ویژگخی شخ المی با سعة اسب  لحاظ اینک  الگوی تو -2

 الگخو  ایخ   تسخ ا ممک  ت،سا دهش داده تطبیق ایران اقتصادی و یسسیا اجتماعی،
 در متغیر و ثابت بحث ب  وج  دو ای . نباشد مناسب اسالمی کشورهای سایر برای

و  اخالقخی  هخای  چارچوب و ها معتقدیم بینش ام. دارد وثیقی ارتباط المسا ریعتش
 شخرایط  بخر  تطبیق قابل ها ثابت ای  ای ، وجود با. تسا ها الم جزو ثابتسحقوقی ا
 مبخانی  بخر  افخزون  المسخ ا. است اسالمی بانکداری در آن واض  مثا . است منتلف
احکخام   ایدار معخامال   باب در ناختی،ش انسان و ناختیش هستی و ناختیش معرفت

ی و در شت. هر الگویی از بانکداری ک  مبتنی بر ای  مبانی بینسحقوقی و اخالقی ا
المی در بخاب معخامال  باشخد، الگخوی بانکخداری      سخ چارچوب حقون و اخخالن ا 

المی است و ای  الگو ممک  اسخت در کشخورهای منتلخف اسخالمی کخ  دارای      سا
گونخاگون هسختند، متفخاو  باشخد.      تصخادی ی و اقسرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاش

ور، الگخوی بانکخداری اسخالمی برمبنخای عقخود      شت در یک کسبرای مثا ، ممک  ا
 عقخود  بخر  مبتنخی  الگخوى  دیگخر  کشخور  در و دشبا مناسب ثابت ودس با ای معاوض 
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 داشخت   بیشختری  کخارایی  عقخد،  نوع دو هر بر مبتنی الگو کشور یک در و مشارکتی
 .باشد

ور شخ ور علل مادی و در یک کشت در یک کسدر مورد فقر ممک  ا همچنیخخ 
تری در تحقق فقخر داشخت  باشخند. بخر ایخ  اسخاس، در       شعلل معنوی و مجرد نقش بی

علل مادی خواهند بود و در کشخور دوم   کشور او  راهبردهای رفع فقر بیشتر ناظر ب 
بخر آن حخاکم اسخت و مخردم بخ        اناظر ب  علل مجرد. در کشخوری کخ  ایمخان و تقخو    

 فقخر  حخا   عخی   در و است اسالمی دولت دولت، و کنند میمی عمل اسال های آموزه
. کخرد  اراده را آن بسخ منا راهبردهخای  و بود فقر مادی علل دنبا  ب  باید دارد، وجود
 هخای  آمخوزه  اسسخ برا مخردم  و دولخت  و زند می موج آن در گناه ک  وریشک در ولی

اهد بود. ای  دو وجخ  منافخاتی بخا    خو متفاو  فقر رفع راهبرد ،کنند میعمل ن یالمسا
اس وج  او  مقصود از الگخوی اسخالمی   سیکدیگر ندارند بلک  مکمل یکدیگرند. برا

وسخیل  فکخر ایرانخی از منخابع      ایرانی پیشرفت، الگوی اسالمی پیشرفتى است ک  بخ  -
وجخ  دوم نیخز الگخوی اسخالمی      اسخاس استنباط و ب  شکل الگو ارائ  شخده اسخت. بر  
شمو  ک  راهنمای جهخان اسخالم اسخت،     پیشرفت ب  عنوان یک الگوی ثابت و جهان

 (.68: 1389،یمعز رمی) شود می تطبیق ایران شرایط بر بلک  شود مینفی ن

 (45: 1389زاده،  یجامعه )قاض کیدر  شرفتیپ چرخه رشد و توسعه و .1 شکل
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 ایرانی پیشرفت -الگیی اسالمی  .1-5

سخال   100تخا   50بخرای یخخک دور    « بلندمخد  »یزی ر پیشرفت همان برنام  الگوی
 منظخور  بخ   هخا  اولویخت  تعیخی   و انتنخاب  آگاهانة جریان یک از ریزی برنام است. 
 مسخیر  انتنخاب  و درسخت  یها هدف تعیی  با بتوان تا آینده، مورد در گیری تصمیم

ده، اقدام کخرد  شیاد یها هدف تحقق جهت اثربنش هخای فعالیخت تعیخی  و بسمنا
 (.45: 1389(قاضی زاده، 

اصخو    م،یاز مفخاه  منخدی  بخ  مجموعخ  نظخام    شرفتیپ یاسالم- یرانیا یالگو
و براسخاس   یمنطقخ  یکخ  در سخاختار   شخود  مخی و راهبردها گفت    یموضوع ، قوان
اسخالم و در چخارچوب حقخون و اخخالن      شخناختی  یو هست شناختی اصو  معرفت

 ئخ  مطلخوب آن و ارا  تیوضخع   یخی و تب رانیخ موجخود ا  تیوضخع  لیب  تحل یاسالم
 (.1391 ،یرمعزی)م کند میموجود اقدام  تیوضع رییتغ یراهبردها برا

توسخعة   باید مفهوم پیشرفت را مستقل از توسخع  در غخرب دانسخت.    همچنی 
ر، گخ  ار  دیبخ   عبخ ت. سخ دگی انخ وی  در زنخ غربی یک نگاه فقط مادی ب  توسعة 

 اندیشخة  یک و فکری نظام یک عنوان ع ، مفهومی است ک  در بستر نوگرایی ب ستو
رب پیوند غی فرهنگ قلیما با ک  گرفت  شکل اقتصادی و سیاسی اجتماعی، فرهنگی،

 هخای  هخا بخا ارزش   «نظخام »و  «هخدف »، «فخر   پخیش »وز  حر س  ورده است و دخ
 بعخد  از تنهخا  انسخان  غرب، توسعة های فر  پیش در. دارد تناقض و ل صفا اسالمی

 از کنخد،  وردار است و خوشبنتی خود را تنها در همی  دنیخا دنبخا  مخی   ی برخمخاد
 .شود می توجی  ای و لذ  بیشتر، با هر وسیل  سود ب  یدنسر هدف رو ای 

 خخخود  نیخز  ، شود میچرا واژ  پیشرفت ب  جای واژ  توسع  ب  کار برده  اینک 
 ریم،ب   کخار مخیبرفت را شپی کلمة ما اینک » است معتقد افروغ. دارد بررسی جخای
 قالخخب  در کخ  داییتاب از و داده پس را خود امتحان توسع  توسع ، تا است تر دقیق

شده، بخا وجخود اینکخ  اجمخاعی هخم وجخود        مطرح رویکردها و ها نظری  ، الگوها
 توسخع ، . اسخت  داشخت   خخاص  گرایانخة  نداشت ، اما یک مضمون اقتصادی و تجربخ  

د و از وضخخع  شخ نی ب  فر  آنک  رشد اقتصخادی هخم ایجخخاد    یع نیست، پیشرفت
 اقتصخادی  هخای  منخدی  موجخود خخارج شدیم و ب  اصطالح امکانا ، مزایخا و بهخره  



 1399 بهار ♦ وچهارشماره نود ♦م نهو سال بیست ♦      78

 و تخر  بانشخاط  تخر،  ایخ  ب  معنای ای  نیست ک  ما یک زنخدگی امخ    اامخ د،ش ترشبی
هری ب  نام تهران ش¬کالن در ک  انسانی ک  بگوید تواند می یسک چخ . داریخم بامعنا

 کخ   اسخت  انسانی از خاطرتر آسوده و تر خودآگاه و تر ام  ر،ت تحرا د؛نک زندگی می
 (.11: 1389 افروغ،) «د؟نک می زندگی روستا در

دادعخاد  حر ترفت، دکشی پینایرا-المی سوی اگ مورد تبیی  مفهوم اجزای ا  در
  بخ تر نظخخر  شخ اریم و در ایرانخی بخودن بی  د ها آرمان ب  نظر بودن اسالمی در: گوید می

 و مقیخخد  المیسخ ا و ینخ قرآ ولیصخ ا ب  را آن توسع ، الگوی بودن اسالمی. ها واقعیت
 ظخخرف  ایخران ک  است ای  توسع  الگوی بودن ایرانی از ما مراد اما سازد، می مشروط

عخخاد ،   دادحخ  (باشخد  برقخرار  تناسخبی  باید مظروف و ظرف میان و است توسع  ای 
اسخت کخ  از    یو زمخان  یبودن الگو بمثاب  ظرف مکخان  یرانیا یری(. ب  تعب113: 1389
الگخو اسخت.    یهخا  مبدأ و مقصد آرمخان  یبرخوردار است و اسالم ینیتار های تجرب 

 محکم قرار دارد.  یپا  یبر ا رانیآرمان کشور ا یانعکاس واقع
رفت شخ ی پینخ المی خ ایرا سخ وی اگ ا  واننع اب کخ  الگویی ک  شود می بینی پیش
  نخ . دارد آن ابخ  تراکاتیشا هخم و غربی الگوهای با هایی تفاو  هم شود میطراحی 

 طراحخی  بشخر  کنخونی  تجربخة  از مجخزا  و مستقل کامل طور ب  الگویی یک توان می
  بخ  وگخ  ا  ایخخ   در بایخخد  بلکخ   شود، محقق امر ای  ک  دارد ضرور  ن  و نمخود
 اخالقی، معنوی، الهی و ملی ایرانیان بهای بیشتری داد. هخای ارزش

 یرهبر دگاهیالزامات الگیی اسالمی و ایرانی پیشرفت از د .1-6

 استقالل .1-6-1

اسختقال    ی کننخده   یتضم یستیبا یشرفتیپ یاست: هر الگو  یاز الزاما  ما ا یکی»
از  یی. هخر الگخو  دیخ ایشخاخص بخ  حسخاب ب    کیخ ب  عنخوان   دیبا  یکشور باشد؛ ا

کنخد و   لیخ کخ  کشخور را وابسخت  کنخد، ذل     شرفتیپ یبرا ی شونده یطراح یالگوها
د بکند، مردو یو اقتصاد یو نظام یاسیقدر  س یمقتدر و دارا کشورهای رو دنبال 

و  شخرفت یپ ی در دهخ   شخرفت یمد  پ یاز الزاما  حتم یکیاستقال ،  یعنیاست. 
 -رهیخ و اقتصخاد و غ  اسخت یبخا وابسخت  شخدن در س    -یظاهر شرفتیتوسع  است. پ
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و  دیاسخات  داریخ در د یمقخام معظخم رهبخر    انخا  ی)ب «شخود  مخی محسخوب ن  شرفتیپ
 (.27/2/1388کردستان،  انیدانشجو

 یرانیو فرهنگ ا خیبا تار یهمخیان. ٢-1-6

واحخد نخدارد.    یالگخو  کیخ جوامع عخالم،   ی کشورها و هم  ی هم  یبرا شرفتیپ»
 طیشخرا  ،ینیتخار  طیشخرا  -گونخاگون  طیمطلخق نخدارد؛ شخرا    یمعنخا  کی شرفتیپ

 طیو شخرا  یانسخان  طیشخرا  ،یعخ یطب طیشخرا  ،یاسخ یس یایجغراف طیشرا ،ییایجغراف
مخد    کیخ  است. ممک  گذارد  یاثر م شرفت،یپ یها مد  جادیدر ا -یو مکان یزمان

کشخور   کی یهمان مد  برا ناًیمد  مطلوب باشد؛ ع کیفالن کشور  یبرا شرفتیپ
وجود ندارد کخ  مخا    شرفتیپ یبرا یمد  واحد کی  ینامطلوب باشد. بنابرا گرید

 میکنخ  جادیآن الگو را در خودمان ا یاجزا ی و هم  میسراغ آن برو م،یکن دایآن را پ
 طیبخا شخرا   -در کشور مخا   شرفتی. پستین یزیچ  یچن م؛یکن ادهیو در کشورمان پ

ما، با وضع ملّت ما، با آداب  ینیما، با اوضاع سرزم ییایجغراف طیما، با شرا ینیتار
 میجست وجو کنخ  دیخود را دارد؛ با ی ژهیو یالگو -ما راثیما، با فرهنگ ما و با م

مقام معظم  انا ی)ب« خواهد رساند شرفتیما را ب  پ . آن الگومیکن دایو آن الگو را پ
 (.27/2/1388کردستان،  انیو دانشجو دیاسات داریدر د یرهبر

 یو معنی یتیسعه ماد یهمراه .٣-1-6

تالش جامعخ  و   ی هم  یعنیرا اصل بدانند و آخر  را فراموش کنند؛  ایدن یکسان»
مخردم را از   یباشخد کخ  زنخدگ     یا یو حکومت، برا گذاران استیو س زانری برنام 

آباد کنند: مردم پو  داشت  باشند، ثرو  داشت  باشند، راحخت باشخند،    ییایلحاظ دن
نداشخت    یکخار یباشند، مشخکل ب  داشت مشکل مسک  نداشت  باشند، مشکل ازدواج ن

باشند، مطلقاً مورد توجّ  قرار  یدر چ  وضع ی! امّا از لحاظ معنو یباشند؛ فقط هم
و  دیاسخات  داریخ در د یمقخام معظخم رهبخر    انخا  یب«)انحخراف اسخت   کی  ی. اردینگ

 (.27/2/1388کردستان،  انیدانشجو
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 یمل تیمالحظه عناصر هی .1-6-4

قخرار داده شخود، کخ      «یملّخ  تیّخ هو یعناصر اصل ی مالحظ » بر دیتحوّ  با اساس»
 یک  صخنعت  کنم یرا عر  م  یآنهاست. م  ا تری  مهم یو اصول یاساس یها آرمان

 یبهداشخت  های شرفتیو پ یخدمات شرفتیپ ،یعلم شرفتیشدن، پ یشدن، فراصنعت
 یکشخور  کیخ باشخد. اگخر    یلّخ م تیّخ حفظ هو دیبا نهایباشد؛ امّا اساس ا یو درمان

بخود، فخرهنگش    یتهخویّ  یکشخور بخ   کیخ  ،یرا داشت، امّا از لحخاظ ملخ   نهایا ی هم 
نداشت و نبرده بخود،   ای بهره چیخود ه خیبود، از گذشت  و تار گرانیب  د ی وابست 

آن را در  ایخ داشخت، آن گذشخت  را از چشخمش دور نگخ  داشختند       ای اگر گذشت  ای
 ،یملّخ  تیّخ هو رایخ ننواهخد کخرد؛ ز   شرفتیکشور مطلقاً پ  یکردند، ا رینظرش تحق
 انیو دانشجو دیاسات داریدر د یمقام معظم رهبر انا ی)ب« است یشرفتیاساس هر پ

 (.18/8/1385استان سمنان،  های دانشگاه

 شرفتپی در ها نلحاظ کردن آرما .1-6-5

ک   -همراه است، مورد نظرمان است شرفتیک  با پ یک  ما در تحوّ ، تحوّل چ  آن»
 ض،یبخا تبعخ   ی بخا فقخر، مبخارزه    ی مبخارزه  -ما باشد یها آرمانجزو   یجا دارد ک  ا

 ،یقخانون  یبخا بخ   ی مبخارزه  ،یبا نخاامن  ی با جهل، مبارزه ی مبارزه ،یماریبا ب ی مبارزه
ارتقا دادن، رفتار شخهروندان را بخ  سخطوح منضخبط      تر یرا ب  سط  علم ها تیّریمد

رشخد علخم، رشخد     ،یرشخد ثخرو  ملخ    ت،یّرشد امن ،یارتقا دادن و انضباط اجتماع
تحخو  و    یخ در ا نهخا یا ی همخ  اسخت؛   یرشد اخالن و رشد عزّ  ملّخ  ،یاقتدار ملّ

 «مدانخی  یمخ  یاصخل  هخای   یخ را پا نهایدخالت دارند و ما ا  یصح یب  معنا شرفت،یپ
اسختان   هخای  دانشخگاه  انیو دانشخجو  دیاسخات  داریخ در د یمقام معظم رهبخر  انا ی)ب

 (.18/8/1385سمنان، 

 شرفتیپ یالگی نیو تدو یطراح های مگا .1-7

 ،یفرهنگخ  ،یانسخان  ،یعخ یطب ،ییایخ جغراف ،ینیتار طیگوناگون از جمل  شرا طیشرا
دارد. ممکخ    ریتخأث  شخرفت یپ یها مد الگوها و  جادیدر ا یو مکان یزمان ،ینیسرزم
کشخور و   یمطلخوب و همخان الگخو بخرا     یکشخور  یبرا شرفتیپ یالگو کیاست 
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وجخود نخدارد    شخرفت یپ یبرا یواحد یالگو  ،ینامطلوب باشد. بنابرا گرید یمیاقل
امخر   کیخ ب  الگو  دنیکرد. رس ادهیپ یو در کشور جادیآن را ا یک  بتوان هم  اجزا

تعامال  و درخال  گذشخت زمخان شخکل     ی ج یاست ک  در نت یو تکامل یجیتدر
. ب  نظخر  آورد یم دیآن پد کنندگان  یتدو یرا برا ینوع انضباط ذهن کیو  ردگی یم
 شود: یط دیبا لیب  شرح ذ یمراحل شرفتیپ یگوال  یتدو یک  برا رسد یم

 ران؛یقرن گذشت  در ا میبر روند ن یوضع موجود کشور مبتن شناسی بی( آس1
و مشخنص   شخرفت  یپ یموفخق کشخورها   ی وضع موجود و تجربخ   ی( بررس2

 کردن نواقص، اشکاال ، نقاط قو  و ضعف آنها؛
 یایخ کشخور بخا دن   سخ  یجهان و مقا ندهیتحوال  آ ینبی شیو پ پژوهی ندهی( آ3

 شدن؛ یدر عصر جهان شرفت یپ
 ؛یرانیا شرفت یپ ی جامع  های کردن اهداف و شاخص( مشنص 4
بخوده   خیدر گذشخت  تخار   رانیخ ا شرفتیک  عامل پ هایی تی( روش  کردن مز5
 است؛
اصخالح اخختالال  و    یکاررفتخ  تخاکنون بخرا    ب  یاشکاال  الگوها ی( بررس6

 ب  آنها؛ دنیسرعت بنش ای شرفتیب  پ یابیدست
  یشخکاف بخ   لیخ وضع موجود و وضخع مطلخوب و تحل    یشکاف ب لی( تحل7
 مورد نظر؛ شرفتیپ ی و جامع  ماندگی عقب

 شرفت؛یپ یتحقق الگو یالزاما  و بسترها  یی( تع8
 شرفت؛یپ یرانیا -یاسالم یالگو  ی( تدو9

شده با توج  ب  گذشت زمخان و   یطراح یدر الگو یو بازنگر نظردی( تجد10
 .(34: 1390 ،یی)عال طیشرا رییتغ
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 (1390 ،یی)عال شرفتیپ یمفهوم یالگو یطراح های مگا .2 شکل

 

 شرفتیپ یرانیا _ یاسالم یالگی ییمراحل اجرا .1-7-1

 شرفتینقشه راه عدالت و پ هیو ته یطراح. 1-7-1-1

و روش  شدن ابعخاد   رانىیا -اسالمى  شرفتیى پ نقش   یتوج  ب  ضرور  تدو با
در جهخت تخداوم و    یغربى و شرق شرفتیپ ریطورکامل برخالف مس ب  شیایو زوا

و عخدالت   ریچشخمگ  شخرفت یبر پ یمبتن« توأمان شرفتیعدالت و پ» کردیتکامل رو
 تخری   مهخم  جهخت   یخ راه در ا ی نقشخ    یو ته یمحسوس در سط  کشور و طراح

کشخور   شخرفت ینقشخ  جخامع پ   میتنظخ  یو حوزو یننبگان اعم از دانشگاه ف یوظ
 یالگخو   یدر تخدو  یاسالم خواهد بود و لذا انجخام اقخداما  اساسخ    یبراساس مبان

 و عخدالت  و حخق  مدار بر ها انسان یبر رشد و بالندگ یمبتن یخ اسالم  یرانیتوسع  ا
 یهخا  با تحقق شخاخص  یو انقالب یاسالم یها بر ارزش یمتک ای ب  جامع  یابدستی
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پخنج سخال     ی کشخور در دوره  ی گانخ   سخ   یتوسط قوا یو اقتصاد یعدالت اجتماع
 باشد. یمورد انتظار م ندهیآ

 عدالت اجتماعى به عنیان محیر تیسعه نییتع .٢-1-7-1

فقر،  یو نف یتحقق عدالت اجتماع ریهم  امور در مس یرگی جهت میبر تنظ دیتاک با
ک  در تقابخل و   ریاخ های جاهالن  سا  ریدر مقابل تعاب یو شکاف طبقات تیمحروم

 یعدالت محخور  کردیرو بیو در تنر یعدم اعتقاد راسخ ب  راهبرد عدالت محور
 شخرفت یپ کخرد یفقخر و لحخاظ نمخودن رو    عیخ بخر توز  یمبتن یواقع ریغ گذاری با نام

بخر   یو بنشخى مبتنخ   ىیخ اجرا هخای  یزری و برنام  ها گذاری استیعادالن  در هم  س
و غنخى و   ریفق  یو پرشدن شکاف ب  کمک ب  طبقا  محروم جامع ، کاهش فاصل 

 یزریخ  برنامخ   ریدر تاث  ،یعدالت و ضرور  محاسب  اول جادینفع ا ب  تیرفع محروم
عنخوان محخور توسخع      مخردم بخ    یعدالت اجتمخاعى بخرا   جادیا دردر هم  اقداما  

 .گردد یم سریم شرفتیپ یرانیا -یاسالم یب  الگو یابیدست

 و عدالت به گفتمان ملى شرفتیپ لیتبد .٣-1-7-1

آن  لتبخدی  و هخا  و عدالت ب  منظور راسخ نمودن عزم شرفتیمسئل  پ  ییبر تب دیتاک
توسخع    یب  الگو یابیدست ندیو تحقق آن، فرا یو مطالب  همگان یگفتمان مل کیب  

 .دنمای یم لیرا تسه یرانیا -یاسالم

 ى غربى اسالمى با تیسعه شرفتیاز نقاط اشتراک پ یرگی هبهر .1-7-1-4

ى غربخى، فخارغ از نقخاط افتخران      اسالمى با توسخع   شرفتینظر داشت  اشتراك پ در
روح ابتکخار،   رى،یى غربى همچون روح خطرپذ با منطق اسالمى و توسع  شرفتیپ

 ا یخ تجرب از آنها بخ  عنخوان   یرگی آنها و بهره یریکارگ اقدام و انضباط و الزام در ب 
 .باشد یم دیمورد تاک یبوم یالگوها یدر توانمندساز یبشر

 دانش یعلم و عبیر از مرزها دیتیل .1-7-1-5

هاى گذشخت  و اسختفاده از    ماندگى علم با توج  ب  لزوم جبران عقب دیتول ضرور 
کشخور تصخور    شخرفت یى علخوم، بخ  عنخوان الخزام حتمخى پ      در هم  بر انمی هاى راه
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 یمعرفت علم یها  یب  ابعاد و ال دی(.البت  در الگو با91: 1391 ،ی)سنچول گردد یم
 توج  شود.

 شرفتیپ یرانیا -یاسالم یو الگی نگری دهنیآ .1-8

اسخت  « بلندمخد   یزری برنام »از  یخاص یتجل شرفتیپ یالگو ،یزری بعد برنام  از
را  نگرانخ   ندهیآ یرگی میب  منظور تصم ها تیاولو  ییآگاهانة انتناب و تع انیک  جر

مفهخوم   ،یراهبخرد  یزریخ  برنامخ   یعنخ ی نخ ، یزم  ی. در همخ دنمایخ  یم  ییو تب میترس
مفهوم  ،یتفکر راهبرد یدر فضا گر،ید عبار توج  است. ب   قابل زین «نگری ندهیآ»

 یدارا یراهبخرد  یفیتوصخ  یکردهخا یو رو یاندازسخاز  چشم ،یرسازیمرتبط با تصو
بخ  عنخوان اجراکننخد      یراهبرد یزری هرچند برنام  مبنا،  یاست. برا یفراوان تیاهم

حاصخل از تفکخر    یب  مرحلة عمل رساندن راهبردها یو درراستا یتفکرا  راهبرد
 یذاتخ  یبرخوردار لیب  دل زین نگاری ندهیکند، آ فایا یاتیح ینقش تواند یم یردراهب

 یازهخا یب  رفخع ن  ای در حجم گسترده ،یتفکر راهبرد های یژگیاز تناسب الزم با و
 (.  135: 1387زاده،  سنخ تفکر قادر خواهد بود )کرامت  یا

 (1395،  یوضی)ع شرفتیپ یرانیا- یاسالم یالگو یمدل ساختار .3 شکل

 

 

چارچیب و 
منطق کالن 
برنامه ریزی 

 سند

مبانی و 
 ارزشهای سند

آرمانشهر و 
آرمانهای 

 سند

رسالت های 
 سند

آینده مطلیب 
 سند

تحیل و 
رهبری تحیل 

 در سند
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 (1395 ،یوضیالگو )ع یعلم یبر اساس کار گروها شرفتیپ یرانیا- یاسالم یساختار الگو ییاجرا ندیفرا .1نمودار

 

 پژوهش نهیشیپ .1-9

الگوی اسخالمی خ ایرانخی پیشخرفت و     »( در پژوهش خود با عنوان 1389)زاده یقاض
و  یمربوط ب  مفهوم توسع  و رشد اقتصاد ا یادب یب  بررس« نقش نیروهای مسل 

و  پخردازد  یمخ  شخرفت یپ یرانخ یا- یاسالم یمفهوم و ابعاد الگو  یو همچن شرفتیپ
بخر   یبخا مخرور    ی. همچنخ دنمایخ  یم یرفمزبور را مع یالگو های ها و ضرور  الزام

نقخش   یبخ  بررسخ   یاسالم یتوسع  در جمهور یزری مراتب برنام  ساختار و سلسل 
رابطخ     یخ در ا زیخ ن ییمزبور پرداخت  و راهکارها یالگو  یمسل  در تدو یروهاین

 .دهد یارائ  م
 شخرفت یپ یرانخ یا - یالگوی اسخالم » با عنوان ی( در پژوهش1391)یعبدالملک

: دیرسخ  جینتا  ی( ب  ازیری و چارچوب برنام  ندفرآی مفهوم، بر ای مقدم ) «ای منطق 
 ریمسخ   یخی بخرای تع  چخارچوبی  ای، منطقخ   شخرفت یپ یرانیا - یالف( الگوی اسالم

و  شخرفت یپ یملخ  -یاسخالم  ریگیخ  راستا با جهخت  حرکت اقتصاد مناطق کشور، هم
آن، تحقخق عخدالت    یکلخ  ارهخای معی و ای عدالت اقتصخادی منطقخ     یمبنای آن نظر

است. ب( اهخداف الگخوی    ای منطق   بی و ای در سطوح منطق  یصیو تنص یعیتوز

چارچوب و منط  
 كالن برنامه ريزي سند

  راهبرد، بر مباني اسناد در
  گذااه و پايين به باي نگاش
 است حاكم اي پروژش و نگر

  نگاش روند، بر مباني اسناد در
  و نگر ديندش و باي، به پايين
 است حاكم اي پروسه

  بايست مي سند نگاش
  يا «نگر ديندش راهبرد»
 .بااد «مطور روند راهبرد»

   براساس مطلوب ديندش ترسيم لزو  مباني و ارزاماي سند
 مباني در انقالبي اسالمي ارزاماي

 ديندش و ديندش بر تاكيد لزو 
 سند اصول و مباني در نگري

  مطيی قطعيت عد  بر تاكيد
  و سناريويي نگاش لزو  و اجرا

 سند منعطف

 درمانشمر و درمانماي سند

  بر سند درمانشمر ترسيم
  و ديني هاي دموزش اساس
  مالحظات و انقالبي نگاش

 كنوني

  ساز دغدغه و بخش انگيزش
 درمانشمر و ها درمان بودن

  به دسايابي به توجه لزو 
  در نگر ديندش جامعه

 سند درمانماي

 رسالت هاي سند
  عمومي تصوير يک ارائه

  ديندش از همگرا و
 جامعه در مطلوب

  ريزي برنامه جريان هدايت
  پژوهي ديندش سمت به كشور
 سند توسی

 براي جامعه كردن دمادش
 رو پيش هاي پديدش با مواجمه

 ديندش مطلوب سند
  به سناريونويسي رويکرد
 نويسي انداز چشم جاي

  با مطلوب انداز چشم ترسيم
  نه ديندش مطيی اقاضائات
 حال مطيی

  ديدن اي نقطه غير و طولي
 گا  چند در انداز چشم

تطول و رهبري تطول در  
 نياز تطول به موتور مطركه سند

لزو  برنامه ريزي تغيير بر 
 اساس نگاش همه جانبه

نياز به در نظر گرفان اقاضائات 
 ديندش در رهبري تطول
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در چهخار عنصخر    توان می را( اقتصادی ابعاد در) ای منطق  شرفتیپ یرانیا - یاسالم
 یرفخاه عمخوم   یدانخش و فنخاوری و ارتقخا    یارتقا وری، هبهر یارتقا د،یتول شیافزا

 ای اهداف عدالت اقتصادی منطق  شتر،بی سازی خالص  نمود. ج( ب  منظور کاربردی
در قالخب   تخوان  یرا مخ  یرانخ یا - اسالمی الگوی در ای منطق  شرفتیهمان ابعاد پ ای
الگخوی   کخردی نمود. د( اجزای عمل  بازتوضی ای از مفهوم رفاه منطق  دییجد انیب

موجخود   تیس مطالعا  مربخوط بخ  وضخع   براسا یرانیا -یاسالم شرفتپی ای منطق 
در دو  شخناختی  بیآس های لیفون، تحل یو سطوح رفاه ارهایمنطق  درخصوص مع

منبعخث از ناکارآمخدی    هخای  بیمنبعث از کمبخود امکانخا  و آسخ    های بیحوزه آس
 .ردگی یصور  م ندهایفرآ

و عناصخر   ای  یخ اصخو  پا » بخا عنخوان    ی( پژوهش1391) یبیو حب چهره خوش
 ینظخام جمهخور   یاز منظخر اسخناد فرادسخت    شرفتیپ یرانیا- یاسالم یالگو یدیکل

 یبخرا  ییمقالخ  مطخرح شخده کخ  هخر الگخو        ایخ  در. انخد  انجخام داده  «رانیا یاسالم
چخارچوب   کیخ  یصور  ساختارمند ماندگار شخود کخ  دارا   ب  تواند یم سازی مد 

الگخو بخ  شخمار      یخ ا یرگی شکل دیکل ،ینظام معرفت  یباشد. فهم ا شناختی معرفت
 شخرفت یپ یرانخ یا -یاسخالم  یمرتبط با الگو یدیو عناصر کل ای  ی. اصو  پارود یم

 یو احکام حاکم بر اسخناد فرادسخت   یبرگرفت  از نظام معرفت ران،یا یاسالم یجمهور
 ینظام اسالم یکل های استسی و انداز ، سند چشمیهمچون قانون اساس یو راهبرد

 یفخ یاسناد، تالش شده است تا بخا روش ک   یا یا بررسپژوهش، ب  یاست. لذا در ا
الگخو کشخف و ارائخ       یخ ا یدیخ و عناصخر کل  ای  یاصو  پا اد،یداده بن پردازی  ینظر

 گردد.
 -تبیی  ماهیت الگخوی اسخالمی  » ( در پژوهش خود با عنوان 1392) یسنچول 

 شخرفت یپ یرانخ یا-یاسخالم  یالگخو  تیخ مفهوم و ماه یب  بازشناس« ایرانی پیشرفت
نقخاط   ،یمفهوم توسع  اسخالم  شرفت،یپ های چون عرص  یمیسيس مفاه پردازد؛ یم

 یرانخ یا -یاسخالم  یب  الگخو  یابیدست تیو توسع  و اهم شرفتیافتران و اشتراك پ
قخرار   یبخ  آن را مخورد بررسخ    یابیدست راهبردهای و ها الزاما ، شاخص  شرفت،یپ
 .دهد یم
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 ییشناسخا » ( در پژوهش خخود بخا عنخوان    1397و همکاران ) یویگ یلیاسماع
و  بخا   یفخ یک کخرد یبراساس رو «شرفتیپ یرانیا -یاسالم یالگو یارتقا یراهبردها

 و نمخوده  اطالعخا   و هخا  داده یمضمون اقدام بخ  گخردآور   لیاستفاده از روش تحل
بخ  اسختنراج    گخذاری  اسخت یبا حضور خبرگان س یجلسات یبرگزار قازطری سيس
 هخای  شخامل چخالش   ریخ مضمون فراگ 4احصاء شده در   یپرداختند و مضام میمفاه
 .دیارائ  گرد ینظارت -ییاجرا ،ییمحتوا ،یروش ،یساختار -ینهاد

 ی  یخ نقد سند الگخوی پا »( در پژوهش خود با عنوان 1398) یمازندران یزاهد
 پخردازد  یمخ  یسؤا  اساسخ   یب  ا« از منظر الزاما  توسع  شرفتیپ یرانیا -یاسالم
شخده    یتخدو  رانایخ  ی جامعخ   یکنخون  ا یسند متناسب با واقع  یمحتوای ا ایک  آ

در آن برای حل مشخکال    دهش مطرح ریتداب ایاست؟ آ یالیخ یبرای جهان ایاست 
 چیسخند هخ    یخ کخ  ا  کنخد  مخی کارگشاست؟ و سيس در پاسخ مطرح  رانای ی جامع 

 ی آن معطوف ب  مشخکال  احصاءشخده   ریندارد، تداب رانیب  وضع موجود ا ییاتکا
بر شعور عام است. روند و  یمبتن هایی گویی یبلک  صرفاً کل ست،ین یو خاص  معی
روش  و قابخل درك   یصورت جامع  را ب   یا ی ندهیآ و رانای ی حرکت جامع  ریمس

 رایخ اسخت؛ ز  یالیخ خ یبرای جهان ایسند گو  یا تیاست و درنها دهینکش ریب  تصو
بخ  نظخر    یخی راجرایو غ رکخاربردی یو غ سخت ین رانایخ  ی جامع  ا یمتناسب با واقع

 .رسد یم

 پژوهش شناسی ش رو .٢

 فیاطالعخا  و توصخ   آوری بخ  منظخور جمخع    ای پژوهش از روش کتابنان   یا در
 یفتوصخی  – یلیاست. سيس با استفاده از روش تحل دهیاستفاده گرد یدیکلما  کل

 یرانخ یا -یاسخالم  یبخر الگخو   رگخذار یتأث هخای  و استنراج عوامل و مؤلفخ    ییب  تب
 یدر طراحخ   ی. همچنخ شخد پرداخت   یارزشمند مقام معظم رهبر انا یاز ب شرفتیپ

 توج  شده است. ندهیشدن الگو در آ ییبر اجرا یخبرگان یها داده قیالگو از طر
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بور   دیو بوا تاک  شورفت یپ یرانو یا -یاسالم یالگی ییاجرا یمدل مفهیم .٣

 یکاربرد های صشاخ

پیشخخرفت بخ  منظخخور قابلیخت اجخخرا پیخدا کخخردن الزم اسخت بخخا الزامخخا  و      الگخوی 
 اشخاره  هخا  ضخرور   ایخ   از برخخی  بخ   قسخمت  ای  در. باشد همراه هایی ضرور 

 :  شود می
الزاما  اجتماعی: تقویت مناسبا  اجتماعی، روابخط خخانوادگی و نهادهخای    -

 اجتماعی.
الزاما  سیاسی: ارتباط الگوی پیشرفت با نظام سیاسخی، مشخارکت مخردم در    -
 .سیاسی های فعالیت در مردم مشارکت سط  و جایگاه ،ها فعالیت
دی مانند نهاد اقتصا یها فعالیت کننده الزاما  نهادی: طراحی نهادهای تسهیل-

 دولت، بازار و قانون.
 ازطریخق  اقتصخادی  هخای  فعالیخت الزاما  اقتصادی: طراحی نظخام انگیزشخی   -
 .کارآفرینی تشویق و ها فعالیت تسهیل
کخارگیری آن   الزاما  علمی: طراحی نظام خلق و انتشار دانش، نوآوری و بخ  -

 .  اقتصادی یها فعالیتدر عرص  
 -جایگخاه باورهخا، آداب و سخن  اسخالمی     یالزاما  فرهنگی: تعیی  و ارتقخا -

 (56-55:1390ایرانی )سلیمی فر،
 یاسخالم  یبلند نظام مقخدس جمهخور   یها آرمانب   یابیگفت دست توان یم لذا

 ،یاقتصخاد  ،یاجتمخاع  ،یعلمخ  ،یابعخاد فرهنگخ   تمخامی  در جانب  مستلزم تالش هم 
 است. یطمحی ستیو ز یاسیس

باید برای خدا حرکت کخرد و در  » یرهبر معظم انقالب اسالم شا یفرما طبق
چارچوب اهداف الهی تالش نمود. آدم بایستی تالش کنخد، زحمخت بکشخد، کخار     

فایده است. ای  هم  کشور در دنیخا هسخت. بعضخی آبخاد و      بکند، و اال وجود او بی
ی اسخت.  الهخ  اهداف و ها بعضی ویران، اما آنچ  ک  ما دنبالش هستیم، تحقق ارزش

 و هخا  آرمخان  بایخد . باشیم آنها دنبا  باید ک  دارد وجود ما برای ای عمده های ارزش
 درراسختای  فرهنخگ  اساسی الزاما  از یکی«.کنیم تامی  اهلل قیام با را انقالب اهداف
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آنهاسخت و بایخد    یموجود در جامعخ  و احیخا   های ارزش ب  توج  پیشرفت، الگوی
 بخ   و نمخوده  صخیانت  هخا  ارزشحرکت ب  سخوی پیشخرفت، از    رسعی کرد در مسی

 پیشخرفت  الگخوی  در ارزشی مباحث و ها ارزش ک  آنجایی از. پرداخت آنها تقویت
 یها ارزش از ک  باشد ای  باید کشور اجرایی مسئوالن تالش دارند، مهم جایگاهی

 عخر  م در یهخا  ارزش یا فراموشی معر  در یها ارزش و نمایند صیانت اساسی
 اهخداف  از یکخی  کخ   خطر تهاجم فرهنگی را احیا نمایند. ازسوی دیگخر از آنجخایی  

است پخس احیخای    یاله یها ارزش تحقق پیشرفت، ایرانی -اسالمی الگوی اساسی
 شخرفت یپ یرانخ ای – اسخالمی  الگخوی  در موفقیخت  ملزومخا   از هخا  ارزشای  نخوع  

پیشرفت باید بخ  مقولخ     یرانیا -اسالمی الگوی ک  شود می معلوم بنابرای . باشد می
 فرهنگ توج  ویژه مبذو  دارد. 

 دهیخ برگز انیاز دانشخجو  یبا جمعخ  داری( در دالعالی مدظل ) یمعظم رهبر مقام
ب  وجخود   دیمنتلف با های ک  در بنش هایی فرمودند ک : قدر 24/8/84در مورخ

دارند.  تیمسئول ن یزم  ای در ها است. دانشگاه یدر درج  او  قدر  علم م،یاوریب
سن  خودش را درحخد   یعلم ی ن یمبتواند درز یاسالم رانی. اگر ادیکن دایقدر  پ

 ،کنخد  مخی  جخاد یاست. چون علم، ثرو  هخم ا  یکار شدن اورد،یدرب ایسننان او  دن
 ام، . مخ  بارهخا گفتخ    کند می جادای هم نفس اعتمادب  ،کند می جادیهم ا یقدر  نظام

 ی نخده یاقتدار آ یربنایو ز  یخواهم کرد ک  پا دیو باز هم بارها تأک مگوی می هم باز
 گخاه یو ضخرور  جا  تیخ است. لذا با توج  ب  اهم یدر قدر  علم زیملت عز اشم

بارهخا در   یمقخدس انقخالب اسخالم    یها آرمانب   یابیکشور در دست یعلم و فناور
 یسخند الگخو    یکشخور و همچنخ   یکشور از جمل  نقش  جامع علم یاسناد باالدست

 ب  آن اشاره شده است. شرفتیپ
 دهیب  آن اشاره گرد یارزشمند مقام معظم رهبر انا یک  در ب یدیگر ى مسئل 

 یمخ  شخان ای. انسخان  بخودن  محخور  انسان، ب  اسالم نگاه است؛ انسان ى است، مسئل 
 و غخرب  مخادى  هاى ف سالمى با انسانى ک  در فلست انسان اسخوب، پیدا:» ندیفرما
ان در اسخالم بخا محخور    سمحور بودن ان اکلى متفاو  است؛ لذ است، ب  مطرح اینها

 ى¬کلى متفاو  است. انسان، محور است. همخ   ان در آن مکاتب مادى ب سبودن ان
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 ى مسخئل   امنیخت،  ى مسئل  عدالت، ى مسئل : کنیم می بحث داریم ما ک  مسائلى ای 
لخذا طبخق   « ود.شخ سخعادتمند   انسخان  فخرد  ک  است ای  براى عباد ، ى مسئل  رفاه،

توسخع  و   هخای  شخاخص  تری  مهماز  یکی یشاخص توسع  انسان شانیا شا یرماف
 است. شرفتیپ

 یلخ ی( عخدالت خ 16/6/1388)  یمقخام معظخم رهبخر    شا یطبق فرما  یهمچن
  یخ کخ  ا  دیخ و مشخنص کن  دیخ کن فیتعر دیاست. عدالت را اوالً با یمهم ی      مسئل 
. اوالً عخدالت فقخط عخدالت در مسخائل     ستیچ م،یب  آن برس مخواهی یک  م یعدالت

 در هخا،  اقتصخاد اسخت. در قضخاو     ی      اش مسخئل        بنش عمده کی ست،ین یاقتصاد
 یسخت یهمخ  با  هخا،  یرگیخ  ها، در نظرهخا، در اظهخارا ، در موضخع         در نگاه ها، داوری

عخدالت   ی      مسخئل    یتر، همخ        . از هم  مبتالبمیشاخص عدالت را در نظر داشت  باش
آحخاد    یبخ  یملخ  یو درآمد عمخوم  یثرو  عموم ی      عادالن  عیو عدم توز یاقتصاد

مخردم و کشخور اسخت.     یمهم م ، حل مشخکال  اقتصخاد    یاست. لذا توص مع جا
بعخد   شرفتیپ یرانیا -یاسالم یاز ابعاد مهم و برجست  در الگو گرید یکی  یبنابرا

 .باشد یم یاقتصاد

   شنهادهایو پ یرگی هجینت

 دیخ . قدهخد  یمخ   یاز توسع  را ارا ای دهیچیپ یتئور یرانیا -یاسالم شرفتیپ یالگو
 جادیتوسع  ا یالگو یرا در اجرا یبودن، ب  طور اجما  چند شاخص اصل یاسالم

 یشخدن الگخو   یکاسخت  و بخ  بخوم    یبودن از مد  توسع  غربخ  یرانیا دیو ق کند می
را در نظر داشت   رانیو کشور ا  جامع های¬تیک  واقع یی. الگوانجامد یم شرفتیپ

 ،یبخا آداب و رسخوم شخرق    ،یکشخور جخوان، مخذهب    کیخ مربوط ب   های و شاخص
 هخای  وکاسختی  هخا  و البت  ضعف یخاص، منابع غن یتیو جمع ییایمنتصا  جغراف

خخود   یاصل یشعارها دیالگو با  یا ،ییگام اجرا  یخاص خود را داراست. در اول
جامع  را در نظخر دارنخد اصخو      های تیآنک  واقع ضم شعارها   یکند. ا  ییرا تع

 یشعارها ایاصو   تری  مهماز  یکیمثا   ی. برادهند یالگو را نشان م  یحاکم بر ا
 گراست تیکم یاست. توسع  غرب گرایی تیو معنو گرایی آخر الگو؛ خانواده،   یا

 یمعنخو  میهمفا ک  حالی در هاست، انسان یماد تیو رسالتش اصالح و بهبود وضع
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 اریبسخ  شخرفت یپ یاسخالم  یدر الگخو  ستند،ین یرگی قابل اندازه یکم یارهایک  با مع
شده است. توج  بخ  عناصخر مهخم     دهیالگو د یاصل میهستند و در مفاه کننده  ییتع

 یساز ادهپی جهت الگو. است آور الزام شرفت،یپ یرانیا -یاسالم یدر الگو یفرهنگ
کخ  قطعخا بخا     یدارد؛ راه شیرا در پ یسنت اریدارد وگرن  راه بس یب  بسترساز ازین

چندسخال    یمحتخوا  یدسختاوردها   یبخ   یو شکست همراه است. بنخابرا  ینافرجام
 وجود دارد. یشدن آن رابط  تالزم ییمناسب اجرا یالگو و بسترها  یتدو

مبذو  دارد،  ژهیفرهنگ توج  و ب  مقول  دیبا شرفتیپ یرانیا -یاسالم یالگو
از هخر   شیب ،شود میوارد  یاسالم یدر کشورها یتوسع ، وقت یغرب یچرا ک  الگو

 .دهد یقرار م ریتاث فرهنگ را تحت زیچ
اوسخت،   یمنتلخف زنخدگ   های انسان و حوزه شرفت،یک  موضوع پ ییآنجا از

جهخت   یاست. عالوه بخر تخالش علمخ    تیحوزه حائز اهم  یدر ا یمطالعا  انسان
 یرانخ یا دیخ بخ  لحخاظ ق   شخرفت یپ یرانیا -یاسالم یالگو یعلوم انسان یکارآمدساز

 است. یرانیدر جامع  ا یمطالعا  اجتماع ازمندیبودن ن
 یو عملکردها یاسالم های  آموزه ت ،یسنت و مدرن  یکشور ما ب حاضر درحا 

و نهادهخا و   یحکومخت اسخالم   ،یسخت یسکوالر یو راهبردهخا  ینخ یاهداف د ،یغرب
 و هخخا¬در نگخخرش یپارادوکسخخ  یقخخرار دارد. بخخروز چنخخ یراسخخالمیغ یسخخاختارها

 یب  الگو دنیتحو  بزرگ و رس  یا جادیا یکشور برا یکنون یتیریمد ساختارهای
 .باشد یناکارآمد م شرفت،یپ یرانیا - یاسالم

، در  شخرفت یپ یرانخ یا -یاسالم یسند الگو یرو شیپ های چالش تری  مهم از
 اشاره کرد: ریب  موارد ز توان یاجرا م ندیفرا

باشخد تخا    ندهیآ طیکامال منطبق بر مح دیبا شرفتیپ یرانای – یاسالم یالگو• 
چخالش   تخری   مهخم و   یعبور کند و اثرگذار باشد. اول ندهیآ های یبتواند از ناهموار

کشخور   نخده یآ یخی اجرا یسند براسخاس فضخا   ییاجرا یب  ابتنا ازیسند، ن یرو شیپ
 هخای  تیخ سخند بخا واقع    یسند الگو، آن است ک  ا دیتهد تری  مهماست. در واقع، 

 یبخ  خخوب   نده،یآ ینامأنوس باشد و نتواند در فضا ندهیآ ییاقتضا طیو شرا یطیمح
الگخو   سخازی  ادهیخ پ یرایرا پذ طیتالش شود مح دیگردد . لذا در گام او  با ییاجرا
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سند را تا حد  نده،یآ طیابعاد گوناگون مح ییو با شناسا ییدهانمود و با طرح راهبر
 نمود. کینزد یمناسب یطیمح طیب  شرا کانام

 گونخ   همان است، آن انداز چشم  یسند، روش تدو یرو شیچالش پ  یدوم• 
گخردد و    یتخدو  یرانخ یا یبخا نگخاه بخ  تمخدن اسخالم      سخت بای یسند م مدانی می ک 

باشخد.   یرانخ یا -یب  تمدن اسالم یابیو بلندمد ، دست آرمانی افق در آن انداز چشم
 صخور    یاست. بد یچارچوب علم کی ازمندنی آن، ابعاد و انداز چشم  یا  یتدو
ابعاد   یاز ا کیشده و هر ییشناسا یابعاد گوناگون تمدن مطلوب آت ستبای یک  م

 گردد. میترس کیب   کی
 پژوهخی  نخده یآ یو استقرار نظام ملخ  اندازی الگو، راه یرو شیچالش پ  یسوم• 

 ای گون  سند الگو، آن است ک  مجموع  نظاما  کشور را ب  ی. رسالت اصلباشد یم
از  یکخ یمنظخور    ی. بخد ابخد یدسخت   یرانیا -یدهد تا بتواند ب  تمدن اسالم بیترت
و اسختقرار آن در کشخور اسخت. در واقخع      بخانی  دهیخ د  ینظامخا ، تخدو    یتر یاصل

 شود.  یدر نقش  کالن کشور طراح بانی دهینظام د ستبای یم
 عبار  است از: زیمولد چالش ن یاجتماع های تیاز واقع یبرخ

 ؛یمذهب های در خانواده ینید گرایی تیاز واقع ریزپذیگر یگسترش روندها -
 ؛یمذهب یها ارزشب   یمذهب های خانواده ییربنایز های  شیتوج  ب  گرا -
 د؛یجد های نسل انیدر م رانیا یانقالب اسالمب   یتحو  نگرش -
 ران؛یا یاسالم یهمسو با جمهور های انیشکاف در جر های ن یبروز زم -
در خصخوص مسخائل     یعلم های و حوزه ونیروحان یاجتماع گاهیتحرك پا -

 ؛فرهنگی – ینید
 .دیو کودکان نسل جد  یروابط والد یالگو رییتغ -
 یرانیا -یاسالم یالگو یاز ضمانت اجرا تیدر جهت حما ییشنهادهایپ

از غفلت نسبت  زیو پره رو شیحرکت پ ریمس گرای کل و جانب  هم  یطراح• 
 ابعاد آشکار و پنهان؛ یب  برخ
 یزریخ  و برنامخ   یسختم یس کردیرو ،پژوهی ندهیگسترش استفاده همزمان از آ• 
 (؛ندهیکالن کشور )حا  و آ های نظام تیریو مد  یب  منظور تدو یراهبرد
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 ؛پژوهی ندهیآ یو اسالم یتوسع  دانش بوم• 
 را ییخ در مواجه  بخا تغ  یمل های اسناد و برنام  یانعطاف و کارآمد شیافزا• 

 نده؛یآ طیمح
حخاکم بخر جامعخ  و ابخزار      کخرد یبخ  عنخوان رو   یعموم نگری ندهیآ شیافزا• 

 دلنواه؛ ندهیجامع  ب  منظور ساخت آ یهمگراساز
تحخخوال  و  را ،ییخخدر مقابخخل تغ رانیو مخخد انیخخمجر یریکخخاهش غخخافلگ• 

 نده؛یآ یطیمح های یدگیچیپ
و  سخت  یشا هخای  انسخان  تیخ ب  نقش آموزش و پخرورش در ترب  شتریتوج  ب• 

 شرفت؛یپ یرانای – یاسالم الگوی مرکز اهداف با آموزان دانش ییاثرگذار و آشنا
جامعخ  بخا    شختر یب ییدر کشور ب  منظخور آشخنا   یبستر مناسب فرهنگ جادیا• 

 شرفت؛یپ یرانیا -یاسالم یالگو
 ،ینیتخار  هخای  یژگخ یجخامع و بلندمخد  براسخاس و    انخدازی  داشت  چشخم • 
 جامع ؛ یو اجتماع یفرهنگ

موجخود جامعخ  )امکانخا ،     هخای  تیخ و توج  بخ  واقع  یاز شعارزدگ زیپره• 
جخامع و   ییبخ  الگخو   دنیمنظور رسخ ( و استفاده از تجارب گذشت  ب  ها تیمحدود

 مطلوب؛
 کشور یخخخیاجرا  مدیری و گیرى تصمیم نظام ى کننده هماهنگ تواند مى الگو• 

 محسوب شود؛ ایران ملت و اسالمى انقالب تاریخ در پیشرو حرکتىو  باشد
محخور   و خانواده یرانیا -یاسالم یسبک زندگ یساز ن یو نهاد جیترو  ،ییتب• 
 فرهنگ سالمت؛ یخانواده و ارتقا میازدواج با هدف تحک لیبا تسه

در مقابل  یریو ممانعت از غافلگ رو شیتحوال  پ یآماده نمودن جامع  برا• 
 نده؛یآ یو تحوال  احتمال یآت یروندها
 یوهایجامعخ  بخ  منظخور واکخنش مناسخب در مقابلخ  بخا سخنار         سخازی  آماده• 

 .سازها یو شگفت یناگهان یدادهاروی ها،  روندشک  یحت ای ینامطلوب احتمال
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 .73-69: 23فضا،  شیو آما یزری الزاما  توسع ، برنام 

 هخای ¬و جنبخ   شخرفت یپ یرانخ یا یاسخالم  یالگخو   ی(. چارچوب تدو1390نادر.) ساعد،
 (.32)9 ،یفصلنام  راهبرد دفاع ،یحقوق یافتیآن، ره یدفاع

 اسخالمی  الگوی در ایرانی اسالمی توسع  الگوی بر ای (. مقدم 1390فر، مصطفى.) سلیمی
 .عدالت امپی تهران، ،1جلد پیشرفت، ایرانی

 ی(. تبیی  ماهیت الگوی اسالمی ایرانی پیشخرفت. فصخلنام  الگخو   1392). نبیز ،یسنچول
 .102-76(: 3)2 ،یرانای– یاسالم شرفتیپ
 بخر  ای مقدم ) ای منطق  شرفتیپ یرانیا - ی(. الگوی اسالم1391حجت ال . ) ،یعبدالملک

مطالعخا    یتنصصخ  -ی(، دوفصلنام  علمزیری  و چارچوب برنام  ندفرآی مفهوم،
 .51-21(: 2)4 ،یماقتصاد اسال

بخا   شخرفت یپ یرانخ یا -یاسخالم  یگذار بر الگخو  ریتأث ی(. مؤلف  ها1390. ) یحس ،ییعال
 .9-41: 74 ،یدفاع استیدوران دفاع مقدس. مجل  س ا یتوج  ب  تجرب
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  یخ سخند پا  رامخون یپ پژوهانخ   نخده ی(. شش پرسش و پاسخ آ1395. )میمحمد رح ،یوضیع
 یرانخ یا -یاسخالم  یکنفخرانس الگخو    یپنجمخ  شخرفت، یپ یرانخ یا یاسخالم  یالگخو 

 .1395 بهشتیارد ران،یدانشگاه علم و صنعت ا شرفت،یپ
(. الگوی اسالمی خ ایرانی پیشرفت و نقش نیروهخای   1389. ) یالد اءیض دیزاده، س یقاض

 .31-62: 31مسل . فصلنامة راهبرد دفاعی، سا  هشتم، 
ترجم  بهاءالدی  خرمشخاهى. تهخران: شخرکت    ف . س(. تاریخ فل1376فردریک. ) تون،سکاپل

  .انتشارا  علمى و فرهنگى و انتشارا  سروش
 ،یدفخاع  اسخت یمجل  س ،یپژوه ندهیو آ ی(. تفکر راهبرد1387. )دیزاده، عبدالمج کرامت

16(62.) 
 .(. میزان الحکم . قم: مؤسس  دارالحدیث1378ری شهری، محمد. ) محمدی
 ..آموزش فلسف . تهران: شرکت چا  و نشر بی  الملل( 1378یزدى، محمد تقى. ) مصباح

 (.18/8/1385)  ،یدر دانشگاه سمنان، وبگاه مقام معظم رهبر انا یب ،یمعظم رهبر مقام
اسختان کردسختان، وبگخاه مقخام      انیاستادان و دانشخجو  داریدر د انا یب ،یمعظم رهبر مقام

 (.27/2/1388) ،یمعظم رهبر
مشهد، وبگخاه   یدانشگاه فردوس انیاستادان و دانشجو داریدر د انا یب ،یمعظم رهبر مقام

 (.25/2/1386) ،یمقام معظم رهبر
وبگخاه مقخام معظخم     ،یراهبخرد  های ش ینشست اند  یدر ننست انا یب ،یمعظم رهبر مقام

 .(10/9/138) یرهبر
(. الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت محصو  اسخالمی سخازی   1389. ) یحس دیس ،یمعز ریم

الگخوی اسخالمی ایرانخی     یراهبخرد  یهخا  شخ  ینشسخت اند   یم انسانی. ننستعلو
 .یراهبرد یها ش ینشست اند رخان یپیشرفت، دب

علخوم   سخازی  یو اسخالم  شخرفت یپ یرانیا -یاسالم ی(. الگو1391)  یحس دیس ،یرمعزیم
 .7ماهنام  زمان ، شماره  ،یانسان
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 مقدمه

چنتان   رات؛ییت شتابنده است،  ت   یا ییایپو و شگرف تحوالت عرصه معاصر جهان
 یبها به تواند یم یتوجه کم نیتر کوچک که رسند یم راه از آسا برق و کننده ریغافلگ
 یو حتت  یاجتماع  یاقتصاد  یاسیس یها عرصه تمام در یراهبرد یریغافلگ گزاف
 عتدم  از آکنتده  و یثبتات  یبت  و رییت ت  از سرشتار  طیمحت  نیا در. شود تمام یفرهنگ
دارد تتا   یشتتر یب ییها ،یموفق کسب احتمال که یاستیس و کردیرو تنها ها  ،یقطع
 فتراوان  یریخطرپت   باتالش همواره  نیاگرچه ا اس،؛ ندهیآ یمعمار یبرا یتالش
 گتر  نظاره از تر عاقالنه مراتب به مخاطره نیا رشیپ  هرحال به اما اس،؛ بوده نیقر

 هتای  حتوزه  از یکتی  نگتاری  آینتده  (.3: 1390  یتی )خزا اس، ندهیآ تحوالت بودن
 ابعتاد  و هتا  حتوزه  در را هتا  خانته  و وزارت هتا  ستازمان  موفقی، که اس، پژوهشی
 عمتده  تتالش  و مأموری، امروزه. کند می بررسی آتی در شان های فعالی، گوناگون

 ارائته  و کنتونی  های چالش به توجه بر عالوه یافته توسعه کشورهای در ریزی برنامه
 و مواجهتته ی نحتتوه و آینتتده هتتای چتتالش درخصتتو  تفکتتر مقطعتتی  رهیتتافتی

 ی اندیشته  با آینده تسخیر دنبال به اکنون هم ریزی؛ برنامه ودر آن عرصه  یابی قدرت
 ختارجی  سیاس، دستگاه. 1(2008)گلسان   اس، خواهی سهم و جدی نقش ایفای
 بته  توجته  بتا . شتود  می محسوب دولتی هر در ها بخش ترین مهم از یکی کشور هر

 رقبتای  با ها رقاب، افزایش با و نامطمئن محیطی و مداوم ت ییرات با آینده در اینکه
همچتون   هتایی  ینهشدن زم یداربا پد یو از طرف اس، رو روبه المللی بین و ای منطقه
 ییشناستتا   فرهنگتتی و ورزشتتی یپلماستتی اعتتم از عمتتومی د یگتترد هتتای گونتته
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تتا دستتگاه    باشتد  متی  شایانی اهمی، دارای حوزه این ی یندهمؤثر بر آ یفراروندها
 بتا  همچنتین  و آینده در فرارو ها و چالش ییراتبتواند با آشنا شدن با ت  یپلماسید

مطلتوب را   یویختود برنامته و ستنار    یت، موفق یبترا  فرارونتدها   تأثیر شدن آشنا
و  یشتگام ختود پ  یت، ه فعالتتا در عرصت   کنداستفاده  یمناسب یانتخاب و از استراتژ

 استتراتژی  هتر  بترای  اساستی  عنصتر  عنتوان  بته  آینتده  مطالعتات  یترا ز شودموفق 
 دارد دنیتا  بتا  ما کشور دیپلماسی دستگاه که ای فاصله به توجه با. اس، شده شناخته

 جدیتد  های فناوری از استفاده و مطلوب استراتژی و مناسب های ریزی برنامه با باید
فاصتله را بته حتداقر برستاند تتا در       یتن ا نزدیتک   ی آینده در آن سازی فرهنگ و

 و رونتدها  اثرگت اری  و جایگتاه  بته  توجته . بانمانتد  عقتب  رقبا از رقاب، ی عرصه
 حتتی  و جمعتی  حیتات  های حوزه تمامی در( یبری)سامجازی  فضای فراروندهای

 ان شت  ملی منافع از دفاع در کشورهانقش تأثیرگ ار آن در برتری  ینو همچن فردی
 حستا   و مهتم  عامر این نقش تحلیر و بررسی به که اس، آن پی در تحقیق این
 جایگتاه  کتردن بتا مشتخ     راستا دراین. بپردازد عمومی دیپلماسی حوزه آینده در

 از استتفاده  هتای  شتیوه  و ابعتاد  شتناخ،  بته  توان می نرم قدرت در سایبری فضای
 دیپلماسی حوزه در الملر بین نظام در جایگاه ارتقای برای( یبری)سا مجازی فضای
 .آید می شمار به حاضر حال در مهم موضوعی که پرداخ، عمومی

 -سیاستی  اقتصتادی   فرهنگتی   اجتماعی  های زمینه در ها پیشرف، و ت ییرات
کشتورها باعت     یپلماستی د حوزه جمله از مختلف های در حوزه یو فناور قانونی

 آینتده  در که جدی سیاسی های . چالششود می مسائلی و ها چالش یجادو ا یراتتاث
 کتردن  فیلتتر  المللتی؛  بتین  هتای  همکتاری  و ایتران  پتی  در پتی  های تحریم جمله)از 

 مطتر   کشتورها  بترای ( ای منطقته  هتای  سیاست،  در ت ییترات  اجتماعی های شبکه
 و متوثر  هتای  گتام  حتوزه  این در نیز ایران کشور اس، الزم بخش ایندر  .شود می

 هتای  بحتران  و ها چالش به پاسخ در نگاری آینده مطالعات از بسیاری .بردارد جدی
 رونتدها  از برختی  وقتوع  بینتی  یشپت  یا آینده فناوری اقتصادی  اجتماعی  سیاسی 

 آمتدن  فتائق  بترای  الزم شرایط تا اس، این در نگاری آینده مطالعه اهمی،. باشد می
 ریتزی  برنامته  الزم تتدابیر  و برنامته  و ها استراتژی و شود شناسایی ها چالش این بر
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 ختوبی به کشورها از بعضی در نگاری آینده ضرورت و اهمی، حاضر درحال. گردد
. است،  شده لحاظ مطلوب آینده ساخ، برای زیربنایی اقدام عنوان به و شده درک
 یدر سطح مل یفناور و  یاقتصاد ی اجتماع یاسی س ییراتبا ت  مواجهه صورت در
و  هتا  یفنتاور  یجتاد بتا ا  یتا  کترده ستازگار   ییراتخود را با آن ت  یدبا المللی ینب یا

 تمتام  در گرفتته  صورت های یبررس یشود. ط ییراتت  پاسخگوی جدید های روش
کته بته موضتتوعات    هتایی  پتژوهش  کشتتور  ختار   و داختر  در علمتی  تحقیقتات 

بته صتورت جتامع و     یبرستا  یفضتا  یو فراروندها یعموم یپلماسید نگاری یندهآ
 را موضتوعات  ایتن  از ابعتادی  هتا  پتژوهش  ینشد. برخ یدهد باشند کامر پرداخته 

 فضتای  رونتدهای  و تکنولتویی  فرارونتدهای  تتأثیر  به ولی اند داده قرار موردتوجه
 اس،.   نشده توجه کامر طور به اثرگ ار های چالش از یکی عنوان به سایبر

 ابعاد که اس، سایبر فضای فراروندهای و روندها تحلیر پی در حاضر تحقیق
 آینتده  وضتعی،  و است،  ابهتام  دارای کته  ستایبر  فضتای  ستاز  تهدید و ساز فرص،

 .کند یتحلیر م دهد  می قرار پارامتر این تأثیر  تح، را عمومی دیپلماسی
 آینتده  در موفقیت،  بترای  فتوق  مطالتب  در شتده  مطر  های چالش به باتوجه

 ییاستا  شناستا   ینبود  بر هم تفاوت بی مسائر و ها چالش این به نسب، توان نمی
 آشتکار است،.   یعمتوم  یپلماسید یندهموثر بر آ یبرسا یفضا یفراروندها یرو تحل
 آینتده  بتر  موثر و مهم فراروندهایی که اس، این پژوهش این اصلیهدف  ینبنابرا

 و تاثیرگت اری  میتزان  بررستی  بته  طریتق  این از و کند تحلیر را عمومی دیپلماسی
بته   یتتا و نها یعموم یپلماسید یندهموثر بر آ و کلیدی فراروندهای میان تاثیرپ یری

هتا   آن ارزشتیابی  و تحلیر ی عموم یپلماسیموثر بر د یراهبرد یروندها ییشناسا
 بپردازد.

 نظری مبانی. 1

 1نگاری آینده .1-1

 آن از رمزگشتایی  و آینتده  کشتف  ی شیفته درونی  نیازهای براسا  همواره انسان

                                                                                                                                 

1. Foresight 



 101     عمومی دیپلماسی آینده بر موثر سایبر فضای فراروندهای شناسایی

 تتداوم  آینتده  آیا»  «اس،؟ بینی پیش قابر چگونه آینده» که سؤاالت این. اس، بوده
  «هست،؟  نیتز  متا  مطلتوب  رو  پتیش  ی آینتده  آیتا »  «بتود؟  خواهتد  گ شته و حال

 بهتترین » و «هستتند؟  ها کدام کنیم  طی آینده در توانیم می ما که مختلفی مسیرهای»
 و ریتزان  برنامته  فکری عمده چالش تاکنون «کدامند؟ مسیرها ترین ممکن و مسیرها
 گ شته روندهای تحلیر برپایه عمدتاً که بوده آینده مسائر با برخورد جه، مدیران

 ی(. جهت، داشتتن نمتا   15: 1390 ی )زالت  است،  بتوده  موجود وضع روند ادامه و
آن را در  یرونتدها و فرارونتدها   یطتی  مح ییراتاس، تا ت  یالزام یندهاز آ یحصر

 .کرد ریزی برنامه شان برای ها آن  ی،نظر گرفته و براسا  وضع
 و ملتی  هتای  سطح در سیاسی تصمیمات از پشتیبانی برای فناوری نگاری آینده

 در محوری دانش رشد به رو روندهای به توجه با. اس، شده استفاده مکرراً فراملی
 جهتان  بنیتان  دانتش  اقتصتاد  پویاترین تحقق برای قطعی هدف ها  نوآوری و اقتصاد
 ختدمات   و محصتوالت  در ها آن کاربردهای و دانش جدید های قالب. بود خواهد
 است،  داده افتزایش  را دانتش  مدیری، اهمی، قدرتمند  دانشی های فناوری با توآم

 (.33: 1385 امینی  میرزایی)
در واقتع   است،؛  شتده  بیان نگاری آینده برای مختلفی تعابیر و تعاریف تاکنون

 دانتش   هتای  هحتوز  در بلندمتدت  آینتده  بته  نگتاه  برای مند نظام تالشی نگاری آینده

 هتای  فنتاوری  شناستایی  هتدف  بتا  که اس، جامعه و زیس، محیط اقتصاد  فناوری 

 سوددهی احتمال آن ها در گ اری سرمایه که هایی بخش از دسته آن تعیین و نوظهور

 آمادگی یعنی نگاری آینده واقع  در.شود می انجام دارد  بیشتری اجتماعی و اقتصادی

 راستتای  در و ممکتن  وجته  بهتترین  بته  موجود منابع بردن کار به یعنی و آینده برای

 سیستتماتیک  نگاری آینده شامر نگاری آینده (23: 1384توسعه فردا   یاد)بن ها ارزش
 شتده  پرداختته  ها آن به مختصر صورت به زیر در که اس، مشارکتی نگاری آینده و

 .اس،

 سیستماتیک نگاری آینده 

 بایتد  ستازمان  در نگاری آینده طراحی مطالعه هنگام در( 2006) ساریتا  برنظر بنا
 و فنتاوری  و تجهیتزات  هتا   روش داخلتی   فرآیندهای ازجمله داخلی های سازه به



 1399 بهار ♦ وچهارشماره نود ♦م نهو سال بیست ♦      102

 انگیتزه   هتا   مهتارت  اجتمتاعی   تعامر سیاس، جمله از رفتاری های سازه همچنین
 سیستتم  نگاری آینده مدل( 2006) ساریتا . کرد توجه مدیریتی های سبک قدرت 

 نمتوده  ارائته  را کرد توجه بدان باید ی نگار آینده هنگام در که عواملی به توجه با را
 .1(27: 2007 اسکاپولو  و کاجنین) اس، مشاهده قابر 1 شکر در که

 (27: 2007 اسکاپولو، و کاجنین از نقل به 2006 ساریتاس) سیستمی نگاری آینده مدل .1 شکل

آینده نگاری سیستم

فرهن 

انگی شمدیریت

فرآیندها

مهار  ها

 در 

سیاست

سیستم 
ا تصادی

سیستم 
فناوری

ار ش ها

سیستم ا تما ی

فرهن 

سیستم  یست 
م ی ی

سیستم 
سیاسی

 

 مشارکتی نگاری آینده 

 انتداز  چشتم  دارای کته  است،  منتد  نظتام  و بتاز  مشتارکتی   فرآینتد  یک نگاری آینده
 بته  نگتاری  آینتده . پردازد می ها سیاس، و تدوین و طراحی به که باشد می بلندمدت

: 2014 دیگتران   و ویگاند) گیرد  می انجام ترکیبی صورت به یا کیفی و کمی روش
149-150.) 

 نگاری آینده های برنامه خصوصی  و دولتی های   سازمان در که اس، دهه چندین

 فنتاوری   علتم   مختلتف  هتای  حتوزه  در و ملتی  و ای بخشی  منطقته  های مقیا  در

 انداز چشم و زمینه اخیر های سال در ولی شود  می اجرا غیره و زیس، محیط فرهنگ 

 و علتم  نگتاری  آینده اکنون .اس، داشته تمرکز فناوری و علم حوزه بر ها برنامه این
 بسیاری در و اس، فناوری و علم سیاس، محیط در دولتی گیری تصمیم ابزار فناوری

 انتداز  چشتم  یتک  در را جامعته  و علتم  به مربوط راهبردی سؤاالت پاسخ حاالت از

 زمینت   در هتایی  فعالی، توسعه حال در کشورهای بیشتر در. دهد می پاسخ بلندمدت

                                                                                                                                 

1. Cagnin and Scapolo 
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 .شود می اجرا و پیگیری ای سابقه  بی سرع، با فناوری و علم نگاری آینده
 بلکته  است،  ممکتن  هتای  آینده درک شامر تنها نه نگاری آینده دیگر  سوی از

 گزینته  شناستایی  با نگاری آینده .هس، نیز آینده برای تصمیماتی اتخاذ برای آمادگی

 و آنهتا  وقتوع  احتمتال  هتا   گزینته  این بررسی با و شود می شروع آینده مختلف های
 هتایی  گزینته  انتختاب  بته  نوب، مرحله  این از پس.کند می مشخ  را آنها مطلوبی،

 از فهرستتی  آن  خروجتی    درواقتع  رستد.  می مطلوبی، و امکان معیارهای براسا 

 وضتعی،  با مقایسه و انتخاب این از پس که اس، آینده تصاویر از برتر های اولوی،

 مرحلته  شود. این می اتخاذ شده انتخاب گزین  به رسیدن برای الزم تصمیمات حال 

نیست،.   نگتاری  آینتده  وظتایف  جتزو  که اس، مربوط استراتژیک ریزی برنامه به کار
 .کند می تالش هدف یا مقصد شناسایی در تنها نگاری آینده

  مومی دیپلماسی .٢-1

 هتا   کتنش  ها  گفتمان ها  هوی، بر تاثیرگ اری برای جدید روشی عمومی دیپلماسی
 کمتک  با دیپلماسی دستگاه موفقی، برای مناسب محیط دهی شکر و عمومی افکار
 یختارج  یاست، س یشتبرد و پ یمنتافع ملت   ینجه، تام یدجد های رسانه و ها شبکه

 ریتتزی برنامتته عمتتومی  دیپلماستتی(. 126: 1394و همکتتاران   یاستت، )خستترو
کشور  یک توسط رسانی اطالع و فرهنگی آموزشی  های برنامه اجرای و استراتژیک

 رهبتران  که طوری به اس،؛ هدف کشور در افکار عمومی محیط ایجاد برای حامی
 اهتداف  از پشتتیبانی  و حمایتگرانته  گیتری  تصتمیم  بته  قادر را هدف کشور سیاسی
 دیپلماستی  مرکزمتورو   (.187: 1382)آشتنا    سازد می کشورحامی خارجی سیاس،
 سیاست،  اجترای  و دهتی  شتکر  برای عمومی های نگرش بر تأثیرگ اری را عمومی
 میتان  تعامتر  سایر کشورها  داند که می المللی بین روابط از ابعادی شامر و خارجی

 کشتوری  در خصوصتی  هتای  گتروه  منتافع  با کشور یک خصوصی های گروه منافع
 و ختار   به فرستادگان و ها دیپلمات نظیر گران ارتباطات بین ارتباط برقراری دیگر 

 هستتتند دیپلماستتی ایتن  جملتته از فرهنگتتی میتان  ارتباطتتات فرآینتتدهای سترانجام 
 مفروضتات  از برختی  و اس، جدیدتر بسیار که دومی موضوع (.240: 1383آشنا )

 است،  عمتومی  دیپلماسی قدیمی  میراث از برگرفته که را دیپلماسی عمومی اصلی



 1399 بهار ♦ وچهارشماره نود ♦م نهو سال بیست ♦      104

 دهتد؛  متی  پیونتد  هتم  بته  هستتند   ستازی  جهانی بح  با همراه که آنهایی با آشکارا
 از اعم -ا ر سنتی مرزهای که اجتماعی های شبکه در روابط تشدید از اس، عبارت
 را ختارجی  و داخلتی  سیاس، های برنامه امروزه که مرزهایی و ج رافیایی مرزهای

 روابطتی  درون از اجتماعی روابط برآمدن. نوردند درمی -سازند می جدا یکدیگر از
 تروریستتی   های گروه ظهور شد  می تعریف پولی بازارهای توسط سنتی طور به که

 در متردم  نقتش  بتر  فرآیندها این از یک هر که تأثیری و مکان و زمان شدن متراکم
 در کته  دارد جدیدی مفروضات گیری شکر از حکای، دارند؛ جهانی متحول محیط
 بته  رویکترد  اصتلی  مبنتای  (.82 میلسن  یان) اس، مدنظر عمومی دیپلماسی بح 

 -یتک .کترد  مالحظته  هتم  با مرتبط تحول چند در باید عمدتاً را عمومی دیپلماسی
 کتترد؛ پیتتدا هتتا ملتت،-دولتت، در و جهتتان در عمتتومی افکتتار کتته نقشتتی

 از ای گستترده  متو   تا شده موجب ارتباطات  زمینه در عظیم های درواقع پیشرف،
 در ت ییتر  دیگتر   طترف  از و شتود  منتشتر  جهان نقاط تمام در سرع، به اطالعات

 و سیاست،  بته  دهتی  شتکر  در افتراد  تتا  آورده فتراهم  را امکان این الملر بین نظام
 المللتی  بتین  عمتومی  افکار امروزه که ای گونه ایفاکنند؛به نقش جهانی عملکردهای

 ترتیتب   همتین  بته . اند یافته گ شته با مقایسه در ها گ اری سیاس، در بسیاری تأثیر
 ختارجی  و داخلتی  هتای  سیاس، و ها دول، تعیین در که ای کننده تعیین نقش مردم

 و هتا  باورستازی  هتا   تصویرستازی  تتاثیر  -دو(.1385 سیمبر ) اند کرده پیدا کشورها
 مهتارت  و دانتش  رشتد  براستا   هتا  انستان  رفتتاری  ت ییترات  در ها سازی فرهنگ

 ماهیت،  جابجتایی  -سته .اقتصتادی  و فرهنگتی  امنیتی  سیاسی  ابعاد در روانشناسی
 دیپلماستی  بته  رویکترد  نظری مبانی از دیگر یکی نیز نرم به سخ، از قدرت منابع

 رو روبته  دگرگونی و ت ییر با الملر بین نظام ساختار هرگاه همچنین.باشد می عمومی
 همتراه  ت ییراتتی  بتا  نیتز  الملتر  بین سیاس، امنیتی های نشانه که اس، طبیعی شود 

 نظتامی  قدرت را ساز امنی، ابزارهای ترین اصلی سرد  جنگ دوران در. شد خواهد
 موجتب  بته  که کرد مالحظه را متنوعی های نشانه توان می اکنون هم. داد می تشکیر

 و ای منطقته  ستازی  امنیت،  بترای  «نظامی قدرت» کارآمدی همچنین و مطلوبی، آن
 قدرت منابع به ای ویژه توجه ها دول، کنونی عصر در. اس، یافته کاهش المللی بین
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 و توستعه  حفظ  برای منبع پایدارترین و ترین هزینه کم بهترین  را آن ثانیا.دارند نرم
 وایه دهندکته  متی  تترجیح  فرهنگتی  موسستات .دانند می ملی امنی، و منافع افزایش

 یا ملی منافع خدم، در و غیرمستقیم طور به که هایی فعالی، به را «فرهنگی روابط »
 روابتط  بیتنش  اختصا  دهنتد. در ایتن    پ یرد  می صورت خار  در سازی اعتماد

 فرهنگتی  موسستات  کته  معنتا  ایتن  به اس، متمایز)عمومی(  دیپلماسی از فرهنگی
 «رز مارتین» که گونه همان. کنند می انداز طنین فراملی روابط در را غیردولتی صدای

 مربتوط  اعتمادستازی  بته  تت  اوالً دیپلماستی ». نویستند  متی  «اسمی، ت نیکوادهام» و
 شتود   متی  ناشی سیاس، از که ای ویژه فراملی اهداف به دستیابی به بلکه شود؛ نمی

 ایتن  بتودن  احتمتال  امتا  است،  دیپلماسی فرعی نتیجه اغلب اعتماد. یابد می ارتباط
 دوست،  همیشته  بترای  کشتورها . است،  درازمتدت  از بیشتتر  مدت کوتاه در اعتماد

 دائمتی  منتافع  فقط آنها»: دارد می بیان «پالمرستون» که طور همان مانند  نمی یکدیگر
 از آنهتا  کارهتای  اگتر  که اس، این «اسمی،-وادهام » همچنین و «رز» توجه. «دارند

متورد  « روابتط فرهنگتی  » انتدرکاران  دست،  باشتد   ناپ یر جدایی عمومی دیپلماسی
 سیاستی  منتافع  بترای  منتادی  مثابه به شدن تلقی خطر در آنها»: بود نخواهنداعتماد 
 بلکته  «فرهنگتی  روابتط » انجتام  بترای  را متا  توانمندی تنها نه موضوع این ؛«هستند
 استمی،   -وادهتام  و)رز کند می تخریب عمومی دیپلماسی انجام برای را ما توانایی
 گزینتی  عبتارت  در دیپلماستی   کتردن  تصتور  بعدی سه ضمن دیگر برخی1(.2004
 کتتاب  در «نتای  جوزف» میان  این در اند داده ارائه متفاوتی نگاه ابعاد این از هریک
 در روزانته  ارتباطتات  اول؛: اس، کرده مطر  گونه بدین را گانه سه ابعاد نرم قدرت
 زمینت   و چتارچوب  کته  ختارجی  مطبوعتات  خصوصتاً  و داخلتی  مطبوعات قالب

 استتراتژیک  ارتباطتات  دوم؛. کنتد  می تبیین را خارجی و داخلی سیاس، تصمیمات
 هتا   ستمینارها کنفرانس  برگتزاری   ازطریتق  تاثیرگت ار  افتراد  با پایدار روابط سوم؛

 از. هتا  رستانه  بته  دسترسی و بورسیه  آموزشی اعطای دانشگاهی فرهنگی  تبادالت
 تصتویری  ایجتاد  به کمک در اساسی نقش عمومی دیپلماسی بعد سه هر «نای» نظر

 بترای  مطلوب نتایج کسب انداز چشم بهبود در و کند می بازی کشور یک از ج اب

                                                                                                                                 

1. martin rose and nick wadham-smith 
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 (.1387 نای )باشد می تاثیرگ ار کشور  آن

 1روند. 1-3

 سیستتم  استتراتژیک   فعالیت،  یتک  درک برای طورکلی به نگاری آینده روند نمایش
: 2015 همکتاران   و کلتر ) باشتد  متی  ستازمان  ستازی  یکپارچته  هتای  شیوه یا نوآور

 در زیتاد  احتمتال  به که هستند ت ییرات از ضعیفی های سیگنال عنوان به روندها.2(5
 بتر  آنهتا  تتأثیر  و روندها این افراد که گ ارد می تأثیر آن محیط و سازمان یک آینده

 دلیتر  بته  نشوند تفسیر درستی به روندها اگر. دهند می قرار موردبررسی را سازمان
 شتوند  متی  رو روبته  نامناسب استراتژی اجرای ریسک با سازمان نادرس، اطالعات

 پیشتین  مطالعات توسط شده شناسایی روندهای از برخی.3(2010 اسچوارز  و لیبر)
 .اس، شده ارائه

 پیشین مطالعات روندهای از برخی. 1 جدول

 ش ه شن ی ی  رون ه ی ان یشمن ان

 4دیاران و آهون ینن

 ش ن  جه ن 

 .نم ی  م  ایج د را ه  وابستا  از پیچی ه شبهه یک جه ن  اقتص د

 .ایت ش ه صنعت  ت زه و صنعت  غیر صنعت ، کشوره ی در جمعیت رش 
 برای س ق نون  یم اوا تهنولوژ تویعه

 جه ن  دیتری  در تغییرات یریع افزایش

 ...و

 (2009) 5تویوچ و دلویتت 

 اطالم ت  ی نجر گسترش

 کنن گ ن مصرف به مستقیم تحویل زنجیره
 وضعیت گیری تصمیم در تصویر و ص ا ارائه پیشرفته ه ی دیتا ه

 پرداخت ه ی  ییستم و الهترونیک تج رت به امتم د افزایش

 همراه تلفن ه ی دیتا ه رش 

 .... وچن گ نه در تج رت  ه ی ک ن ل درص ی 40 ت  30 افزایش

  6هیت نن و نیرم 

 آیی  در اقتص د رش 
 محل  و ی زی جه ن  مش رکت

 پ ی ار رش  اهمیت

 ....و اروپ  اتح دیه مث ل برای ای و شیه من طق

                                                                                                                                 

1. Trend  

2. Keller et al. 

3. Liebl and Schwarz  

4. Ahvenainenet al. 
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 ایتن  خبرگتان  و نخبگتان  نظر اخ  و پیشین ی شده ارائه روندهای مطالعات از پس
 کته  فراروندهایی ذیر در و گرفته قرار موردتوجه مقاله این در که روندهایی حوزه 

 هتای  شتبکه  و هتا  رستانه  افتزایش : از عبارتند شده پرداخته آن به بعدی سرفصر در
 ظهتور  مصتنوعی   هتوش  تترویج  ارتبتاطی   و اطالعتاتی  هتای  زیرساخ، مجازی 

 افتزایش  ختارجی   تهدیتدات  داخلتی   تهدیتدات  کتار   و کستب  در نتوین  های مدل
 اجتمتاعی   و فرهنگتی  ارتباطات اقتصادی  ارتباطات یکپارچگی  افزایش اتصاالت 
 قوا  موازنه روزانه  ارتباطات پایدار  روابط استراتژیک  ارتباطات سیاسی  ارتباطات
 ثبتات  ظهتور   حتال  در اقتصتاد  جهتانی   تجتارت  شدن  جهانی گفتمانی  ت ییرات
 شده ذکر روندهای تمامی فکری سرمایه از حمای، حاکمی،  الگوی ت ییر سیاسی 

 .اس، شده عنوان و بندی تقسیم 1 جدول قالب در مربوطه فراروندهای و

 1فراروند .1-4

گرفته شتده است،    بی، نایس توسط «مگا» یونانی کلمه از فراروند یا مگاترند مفهوم
 ی مطالعته  بر بنا(. 12: 1982 بی،  یس)نا باشد یم «بزرگ» یو صرفاً به عنوان روند

 یمتی عظ یروهتای ( فرارونتدها ن 2011)2استمی،  و ساریتا  توسط پ یرفته صورت
 االتفعتر و انفعت   فراروندها. گردد می بر انسان وجود از قبر نسر چند به که هستند
 بته  توجته  بتا (. 2011 ی، و استم  یتا )ستار  باشتد  می عوامر از بسیاری ی پیچیده

 امنیت،  یجیتتال  د ینتده آ فرارونتدهای  پتژوهش  ایتن  در پ یرفتته  صتورت  مطالعات
 ییترات ت  و یاقتصاد ییراتت  یئوپلتیکی  ت ییرات ارتباطات  اشیا  اینترن، ی مجاز

 .اس، گرفته قرار مطالعه و بررسی مورد یاسیس
 و تترین  محبتوب  از یکی عنوان به مجازی جهان و مجازی آینده:دیجیتال آینده

 آینتده (. 2019 همکتاران   و کوهیکامتالی ) است،  مطالعتاتی  مباح  تاثیرگ ارترین
 حتتال در فنتتاوری و بتتزرگ هتتای داده اینترنتت،  محاستتباتی  قتتدرت) دیجیتتتالی

 ت ییرات دیجیتال(. 2017 همکاران  و پاریتاال) اس، جوامع و اقتصادها گیری شکر
 از استتفاده  بتا  دیجیتال. آورد می وجود به ها شرک، فعالی، چگونگی در را اساسی
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 تجتارب  و خدمات محصوالت  کار  و کسب از جدیدی های مدل فناوری  و ها داده
 و ارتبتاط  محتتوا   شیوه مصترف  در ت ییراتتی  اساستاً  امتر  ایتن . ستازد  می فراهم را

 بته  هتا  شترک،  واکنش چگونگی. کند می فراهم خدمات و محصوالت به دسترسی
 آتتی  های سال در ها آن موفقی، و بقا بر زیادی تأثیر امروزه شدن  دیجیتالی چالش
 دیجیتتالی  بته  ریسک مدیری، و ها فرص، از استفاده با توانند می هایی شرک،. دارد
 دیجیتتالی   هتای  شتبکه  شتامر  مجتازی  دنیتای (. 2015 ی وا ی)ا آورند روی شدن

 وکتار   کستب  دربتاره    کتامپیوتری  شتده  ستازی  شتبیه  هتای  محتیط  و آنالین جوامع
 مطتر   2020 ستال  در کته  است،  شخصی روابط و آموزش   بهداشتی های مراقب،

 واقعتی  زنتدگی  بته  شبیه تعامالتی و آواتارها بعدی  به مجازی های محیط. شود می
 هتای  متدل .کنند تجربه را مجازی های واقعی، افراد تا شود می باع  ها این که اس،
 کار و کسب که شود می مطر  2020 سال در بعدی های نسر در جدیدی کار و کسب
 نشتان  را محصول توسعه گرفتن قرار تأثیر تح، و تکنولویی تأثیر براسا  را آینده
 همتتراه  تلفتتن و هوشمندستتازی   دیجیتتتالی دنیتتای1.(2010 زیتتوافرات ) دهتتد متتی

 جدیتد  کتامالً  فنتاوری  هتای  زیرستاخ،  از پشتتیبانی  و ستاخ،  برای را ها سازمان
 هتای  رستانه  هتای  فنتاوری  سازی یکپارچه وب   مانند ها فناوری این. کند می هدای،

 خدمات  و محصوالت تا کرده قدرتمند را ها شرک، ... و کردن موبایلیته اجتماعی 
 .(2015ای ) کنند توانمند را کار نیروی و عملیات و مشتری تجربه

 هتزار  هتا  ده از ترکیبی مجازی فضای یا سایبر فضای از منظور» :مجازی امنیت
 فیبتر  های کابر و ها سوئیچ ارتباطی  های شبکه ها  دهنده سرویس پیوسته  هم به رایانه
. آورد متی  فتراهم  جتامع  سیستتم  یتک  در را ارتباطتات  ایجاد امکان که اس، نوری
 «است،  برختوردار  ای ویژه اهمی، از کشورها در سایبر فضای بودن سالم و کارآمد
 زندگی مختلف های قسم، در ای فزاینده طور به یبرسا ی،(. امن5: 1382 ی )افتخار

 ایجتاد  برای مستمر نوآوری سایبری  حمالت به توجه با. اس، گردیده متصر افراد
 سایبر امنی، درک جه،. باشد می ضروری ها شرک، و افراد برای امن محیطی یک
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. 1(2012 ی ا ید ی)آ گتردد  درک امنیتی های فناوری تکامر و بالقوه تهدیدات باید
 است،   افتزایش  بته  رو ستایبری  تهدید وجود  فناوری روزافزون افزایش به باتوجه
تمرکز داشته باشتد. متخصصتان    یبریسا ی،بر امن یکاستراتژ ی،اولو یدبا ینبنابرا
 هنگتام  در هتا  ستازمان  در یقو یبریسا ی،امن یجادبا ا یداطالعات با یفناور ی،امن

 موضوع این ی کار یهایندو فرا فعالی، عملکرد  در مهم ت ییرات ایجاد و نوآوری
 2دهند. قرار مدنظر را اهمی، حائز

 بته  اشتیا  اینترنت،  نمتود  مطر ( 2015) سال در که لی نظر بنابر: اشیا اینترنت
 از بستیاری  توجته  که اس، شده شناخته آینده های فناوری ترین مهم از یکی عنوان
( 2009) فتریس  و یلمتین (. 1: 2019 لتی  ) است،  کترده  جلتب  ختود  به را صنایع

 را متقابتر  ختدمات  که کرد تعریف جهانی زیرساخ، یک عنوان به را اشیا اینترن،
 ارتباطتات  و اطالعتاتی  های فناوری از استفاده با مجازی و فیزیکی اشیای اتصال با

 یتک  عنتوان  بته  اشتیا  اینترن،(.590: 2018 همکاران  و الوانی) نمود فراهم متقابر
 کاری طیف سراسر در زیادی پیامدهای که اس، ظهور حال در و جدید تکنولویی

 و کترده  فتراهم  را آنالین و فیزیکی دنیای ادغام تکنولویی این.دارد افراد زندگی و
 کننتدگان  مصترف  و هتا  دولت،  و هتا  شرک، برای را زیادی های چالش و ها فرص،
 تکتاملی  رونتدهای  از زیبتایی  الگوی این( 2009) سام، نظر بنابر. سازد می فراهم
. هستتند  انتظتاراتی  و نیاز دارای هرکدام کشد؛ می تصویر به را جامعه و فناوری بین
 رونتدهای  به نگاهی توانیم می تکاملی فرایند بستر در ما فعلی موقعی، این دیدن با

 ارتبتاط  اساستاً  اشیا اینترن،(.36: 2018 همکاران  و وودهید) باشیم داشته نوظهور
 سیستتم  هماننتد  و کترده  متصتر  هم به را چیز همه. اس، اینترن، با فیزیکی اشیای
 تخیتر  امکانات  کننده محدود عامر تنها. آید درمی شبکه یک صورت به بدن عصبی

 ستال  در کته  است،  شتده  بترآورد . است،  زیتاد  بسیار صنع، این پتانسیر. اس، ما
 تریلیتون  7.1 حتدود  درآمتد  کته  شوند می متصر اینترن، به اشیا میلیارد 30  2020
. شتوند  منتد  بهتره  اشتیا  اینترنت،  کتاربرد  از تواننتد  می ها دول،.(1)کند می تولید دالر
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 ستاختارهای  فنتی   استتانداردهای  ایجتاد  بترای  دولت،  و جامعته  تجارت  صنع، 
 اعضتای  تمتای  با و برده بهره اشیا اینترن، از توانند می تجاری توافقات و حکومتی
 ختود  مشتکالت  بترای  تتا  ستازد  متی  قادر را ما اشیا اینترن،. کنند همکاری جامعه

 توانتتد متتی و دهتتیم ارائتته را تصتتوری غیرقابتتر و فتتردی بتته منحصتتر هتتای حتتر راه
 توانتد  متی  ولتی  نیست،؛  بینی پیش قابر امروزه اگرچه که کند ایجاد را هایی فرص،

 اینترنت،  امنیت،  از منظتور . ستازد  فراهم هوشمند و فراگیر دفاعی  جهانی های پایه
 اشتیا  اینترن،. کرد اعتماد آن به توان می که اس، هوشمندی محیط یک ایجاد اشیا 
 مقتدار  و شود کنترل دور راه از تواند می که اس، هایی دستگاه میلیاردها از ای شبکه
 هتا   فتایروال  هماننتد  اولیته  امنیتتی  هتای  مکانیزیم. کند تولید را اطالعات از زیادی

 متورد  سیستم به ورود تحلیر و نظارتی های سیستم و نفوذ از جلوگیری و حفاظ،
 فتراهم  اشتیا  اینترنت،  بترای  را امنیتتی  نیازهتای  تمتام  هتا  قابلی، این اما اس،؛ نیاز
 بتین  تنگاتنتگ  یکپتارچگی  بتر  مبتنتی  جدیتد  رویکترد  یتک  بته  نیتاز  ما. سازد نمی

 کنند  می حر را مسائر از برخی زمینه این در استانداردها. داریم رقابتی محصوالت
 در امنیت،  تواننتد  می که دارند نیاز معتبر امنیتی های شیوه به هنوز کنندگان عرضه اما

 فتراهم  غیرمستتقیم  یتا  مستتقیم  طتور  بته  هتا  دامنته  بتین  و داخر در را واقعی زمان
 .(2)(اشیا اینترن، ساختن برای حیاتی های رشته ادغام و شبکه مدیری، امنی،)کنند

 مطر  گونه بدین را گانه سه ابعاد نرم قدرت کتاب در «نای جوزف» :ارتباطات
 مطبوعتات  خصوصاً و داخلی مطبوعات قالب در روزانه ارتباطات اول؛: اس، کرده

 تبیتین  را ختارجی  و داخلتی  سیاست،  تصتمیمات   زمینت   و چارچوب که خارجی
 ازطریتق  تاثیرگت ار  افتراد  بتا  پایدار روابط سوم؛ استراتژیک ارتباطات دوم؛. کند می

 و بورستیه  آموزشتی اعطای  -دانشتگاهی  -فرهنگتی  تبادالت ها  سمینارها کنفرانس
 از طتوالنی  ستالیان  طتی  لیدیک افراد با پایدار روابط گسترش. ها رسانه به دسترسی
 یآمتوزش  برگتزار   ی و دانشتگاه  یتبادالت فرهنگ یلی بور  تحص یاعطاطریق 

 بعتد  سته  هتر  «نتای » نظتر  از ، ها و دسترسی بته مجتاری ارتبتاطی است     یشهما
 کشتور  یتک  از جت اب  تصویری ایجاد به کمک در اساسی نقش عمومی دیپلماسی

 تاثیرگت ار  کشتور   آن برای مطلوب نتایج کسب انداز چشم بهبود در و کند می بازی
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 (.1387 نای )باشد می
 یتا  اشتکال  و محتیط  اثر ج رافیایی سیاس، یا یئوپلیتیک :ژئوپلیتیکی تغییرات

 امکانتات  کمیتاب   منابع زمین شکر  یایی ج راف ی،چون  موقع یطیمح های پدیده
 را...  و جمعتی  ارتباط وسایر(  ییو فضا ییهوا یایی در ینی )زم انتقالی و ارتباطی

 مطالعته  جهانی و ای منطقه گسترده سطو  در ویژه به سیاسی  های گیری تصمیم در
 (.128: 1381)مجتهدزاده   کند می

 است،  پارامترهتایی  از اقتصادی و ج رافیایی فرهنگی  از اعم یئوپلیتیک انواع
 بستزایی  تتاثیر  عمتومی  دیپلماستی  روند بر آنها از هرکدام در ت ییرات تواند می که

 .باشد داشته
 کشتورها  ملتی  منتافع  و توان افزایش در آن ت ییرات و یئوپلیتیک های ویژگی

  کترد؛  تقستیم  دستته  دو در تتوان  متی  را ها ویژگی این. دارد مستقیم و اساسی تاثیر
   فضتا   ...(و دریتایی ) آن هتای  شتکر  و ج رافیتایی  موقعی، که ثبات عوامر: الف

 کشتورها  شکر  (ها ناهمواری و مرزها) توپوگرافی وضع کشور  وسع، تقسیمات 
 و طبیعتی  منتابع  جمعیت،   مت یرکه عوامر: ب. شود می شامر را غیره و آن انواع و

 دربتر  را... و اجتمتاعی   سیاستی   نهادهای  و انریی  ...(و معدنی غ ایی ) آن انواع
 (.1386 جرالد   بلیک اچ  درایسدالالسدایر )گیرد می

 ت ییترات  2030 آینتده  در شتده  مطتر   فراروندهای از یکی: اقتصادی تغییرات
 افتزایش  و المللتی  بتین  تجتارت  ستطح  افتزایش  جهتانی  اقتصاد در. اس، اقتصادی
 تقویت،  المللی بین های کنوانسیون که زمانی تا اما. اس، مشاهده قابر سرمایه جریان
 روابتط  روند به باید ها  دول،. شد نخواهد محقق اقتصادی سود و پیشرف، نشوند 

 ستوی  از ای عمتده  فشارهای. نمایند توجه بیشتر آن پتانسیر و اقتصادی المللی بین
 20 تتا  10 دوره یتک  طتی  فقتر  از را نفتر  میلیون 650 تواند می جهانی آزاد تجارت

 .1(2014 جی  ام پی کام) دهد نجات ساله
. آورد وجتود  بته  انحصاری حق تواند می فکری مالکی، حقوق:سیاسی تغییرات

 پتانستیر  حتداکثر  از تتوان  متی  فکری مالکی، از قانونی حمای، کسب با عبارتی به
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 و برنتدها  و مبتکرانه های طر  نوآورانه  های ایده اگر. گردید مند بهره ها دارایی این
 توستط  نامشتهود  های دارایی این اس، ممکن نگیرند  قرار قانونی حمای، مورد... 

 استتفاده  مانع قانونی حمای، با. بگیرند قرار استفاده مورد دیگر های سازمان یا افراد
 .شود می دارایی این از اقتصادی های گیری بهره و آن از

 قیت ق نهیشیپ. ٢

 یانتری  یفناور ینگار ندهیآ» عنوان ( در پژوهش خود تح،2017) 1اکوایوریپروسک
 در را یانتتری یفنتتاور ینگتتار نتتدهیآ از جتتامع یمفهتتوم «نوظهتتور یاقتصتتادها در

 یمعرف راعمده  یها ضعف و ها چالش  یدیکل یو ابزارها انیب نوظهور یاقتصادها
  ینگتار  نتده یآ مباحت   بته  منتد  عالقه افراد موردتوجه مطالعه نیا جینتا. اس، کرده
و  نی.حست باشد یم اسناد و یگ ار اس،یس یندهایفرا شبردیپ یبرا رندگانیگ میتصم

 ینگتار  ندهیآ یبر سنجه برا یمبتن یابیرینقشه راه مس»( به مطالعه 2017) 2همکاران
 یست یونویسنار یبترا  را یدیت جد روش کیت  پتژوهش  نیت ا در. پرداختند «یفناور

 است،  یا رشته عنوان به را یفناور ینگار ندهیآ. سازد یم مطر  یفناور ینگار ندهیآ
 یبتردار  نقشته  چون یا کننده ینیب شیپ یها روش با و اس، شده شناخته یخوب به که
 ینتتیب شیپتت روش هتتر.اعمال استت، کتترده یمعرفتت کتتار ستتنوات یزیتتر برنامتته و

 بیت ترک بتا  تواننتد  یمت  آنهتا  از یبعض که دهد  یرا نشان م یا یعمل یها ،یمحدود
 ینگتار  نتده یآ»( به مطالعته  2017) 3و همکاران ی. لرندیگ قرار توجه مورد ها روش
 یکتتاربرد یهتتا برنامتته و یدولتتت اقتتدامات  یعلمتت مطالعتتات: نیچتت در یفنتتاور

 کته  دهتد  یمت  نشتان  یعملت  یهتا  ،یت فعال و ینظتر  مطالعتات . پرداختنتد «اس،یس
رونتد توستعه را    نی.ااست،  توستعه  حال در سرع، به نیچ در یفناور ینگار ندهیآ
 شترو یپ یها ،یفعال. بلوغ و عیسر توسعه اکتشاف : کرد میتقس دوره سه به توان یم

 کننتد   یهمکتار  گریکدی با تا سازد یم قادر را نفعان یذ ن یچ در اطالعات یفناور
 مشکالت از یاریبس ن یا بر.عالوه شود یم یفناور ینگار ندهیآ فرهنگ به منجر که

                                                                                                                                 

1. Proskuryakova 

2. Hussain et al. 

3. Li et al. 
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 نیت ا در. شتود  حتر  توانتد  یمت  ینتوآور  و یفناور علم  با یزیر برنامه و توسعه در
قتترار  یمتتورد بررست  یو کتتره جنتوب  یلیشت  ر یتتهمچتون برز  ییکشتتورها مطالعته 
و  یجهتان  یفرارونتدها »( در پژوهش با عنتوان  2016) 1و همکاران فی.رتاند گرفته

 ست، یز طیمح ندهیآ یابیارز و یبررس به «س،یز طیمح یابیارز یبرا ها آن یامدهایپ
 را یاصتل  یدیت کل عوامتر  مطالعته  نیت ا در. اس، پرداخته یامروز یایپو یایدن در

قتدرت و کمبتود    راتییت ت  ک یت تکنولوی یها ینوآور  یشهرساز  یشناس ،یجمع
 یپژوهشت  ی مطالعته  بته ( 2013)2انتختاب نمودنتد. ستون    یمت یاقل راتییمنابع و ت 

. است،  پرداخته« 2030 سال در یجنوب کره نیگزیجا ندهیآ یوهایسنار» عنوان تح،
 2030در ستال   یکره جنوب نیگزیجا ندهیآ یویسنار پنج یبررس به پژوهش نیا در
 یستؤاالت  یبلندمدت پرداختته شتده است، و بتا بررست      ندهیدرک از آ شیافزا یبرا

جامعته و ... چگونته    اس، یاز لحاظ اقتصاد  س 2030در سال  یهمچون کره جنوب
 اتیت مطالعته بتا ارائته روا    نیموضوع پرداخته اس،. در ا نیخواهد بود به مطالعه ا

در  کیدرامات ینشیبا ارائه ب نیو همچن ویهر سنار یمشخ  برا یالتیروشن و تخ
 نتده یآ نیو همچنت  کترده به بهبود ادراک افراد کمتک   نیو نماد یعاطف یمورد معان

.کتاب است،  نمتوده  ینت یب شیآن بته جامعته بهتتر را پت     ریو تبتد  یارجح کره جنوب
 ستن  ی: مل تتالیف  «الملتر  نیکاربرد قدرت نرم در روابط ب ن؛ینو یعموم یپلماسید»

حاضر با رویکتردی دوجانبته بته    اثر ( یروحان محسن وکلهر ین.)مترجمین  رضا 
بررسی و تحلیر مقوله مهم دیپلماسی عمتومی پرداختته و در آن ضتمن مبتادی و     

های بح   الگوهای متفاوت دیپلماسی عمومی نتزد کشتورهای کتوچ یتا      ضرورت
بته بحت     نه شده اس،. نویسنده ضتمن پترداخت  شتهای بزرگ به بح  گ ا قدرت

دیپلماسی نوین  در پی آن اس، تا الزامات مربوط به بازنگری در دیپلماستی را در  
جهان معاصر از منظری ایرانی  به بح  و بررسی گ ارد. برای این منظتور نخست،   
مفهوم و عناصر دیپلماسی نوین مشخ  شده و در ادامه  ساختار دیپلماسی نتوین  

 زمینته  ایتن  در را ختود  دیدگاه نویسندهردد. گ متناسب با موقعی، ایران  تحلیر می

                                                                                                                                 

1. Retief et al. 

2. Son 
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. نیست،  استتناد  متورد .ا.ایتران    کشتور  دیپلماستی  دستگاه دید از که نموده مطر 
در  ؛(تهتران  معاصتر  ابترار )موسسه  ندهیآ و حال گ شته : یعموم یپلماسید کتاب 

در جنگ  یعموم یپلماسید خچهیمختصر و خالصه در ابتدا به تار اریکتاب بس نیا
 یعمتوم  یپلماست یبته د  یدوم و بعد از آن پرداخته شده و سپس نگرش فعل یجهان

 بتر  یبریسا یفضا ریتأث درخصو  که نامه انیبه موضوع پا کنیشده اس، و ل انیب
 ی. کتتاب راهنمتا  اس، نشده یا اشاره اصالً باشد یم رانیا کشور یعموم یپلماسید
 ستال  در یااردستتان یسوف توستط ( هتا  روش و)سازمان  دویونی یفناور ینگار ندهیآ

 ینگتار  نتده یآ یکتتاب ضتمن معرفت    نیت در ا است،؛  دهیرست  چاپ و ترجمه 1391
 ینگتار  نتده یآ یهتا  روش  یفنتاور  ینگتار  نتده یآ برنامته  کیت  یسازمانده  یفناور
 ستطح  و یفروملت  یا منطقته   یمل  یفرامل سطح در را یفناور ینگار ندهیآ  یفناور
 همکتاران  و یاشتکاوند  ینیحست  .آقااست،  داده قترار  موردبحت   شترک،  یا منطقه

 ینگتار  نتده یآ یهتا  ،یت قابل یها  مؤلفه یبند ،یاولو و ییشناسا» مطالعه به( 1394)
 ختتون انتقتتال ستتازمان در یانستتان منتتابع یچتتابک و بحتتران ،یریمتتد ک یاستتتراتژ
 ستازمان  کارشناستان  و مستئوالن  ران یمتد  مطالعته   نیت ا یآمار ی جامعه. پرداختند

 سابقهسال 10حداقر با هستند کشور زیخ حادثه استان سه و اصفهان در خون انتقال
 یبترا  یدلفت  روش از آمتده  دست،  بته  جینتتا براستا     باشتند   ینفرمت 160که کار
 یبترا  ومؤلفه 5یانسان منابع یچابک یمؤلفه برا5کیاستراتژ ینگار ندهیآ یها ،یقابل
 ییهتا  رمؤلفته یز یدارا زیت ن هرکدام که شدند ییشناسا یاصلمؤلفه 6بحران ،یریمد
 ییتتوال . دنتد یگرد یدهت   وزن و یبنتد  ،یت اولوAHP روش براستا   کته  باشتند  یم
 در رانیت ا یمجاز یفضا خدمات یروندها  یپژوه ندهیآ» خود پژوهش در( 1393)

 و یاستناد  مطالعتات  روش بتا  «یدلفت  روش بتا  شتدن  یجهتان  کیتکنولوی ندیفرا
 همچتون  یعتوامل  را یمجتاز  یفضتا  خدمات ندهیآ در مؤثر یروندها  یا کتابخانه

 و یفرهنگت  راتییت ت  ران یت ا یمجتاز  یفضتا  یملت  مرکتز  ریتشتک   یباالدست اسناد
 نینتو  یابزارهتا  و یفنتاور  یهتا  رساخ،یز رشد نترن، یا یریکارگ به در یاجتماع
 یریکاربردپت   و استتفاده  سهول،  یکیالکترون سواد گسترش  یارتباط و یاطالعات
 .نمود ییشناسا یمجاز یفضا خدمات کم نسبتاً ی نهیهز  یمجاز یفضا خدمات
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 ت قیق روش. 3

 تحلیلتی  و توصتیفی  روش بته  و ای توستعه  -کتاربردی  موضوعی  نظر از پژوهش
 یستتی چ ی عمتوم  یپلماسید ی،وضع یناز آخر یفی. در ابتدا توصگیرد می صورت
 بتر  فرارونتدها  این تاثیر سپس شود یمنظور و مقصود از فراروندها ارائه م یزآن و ن
کته   آنجتایی  از. گیترد  متی  قرار تبیین و تحلیر مورد عمومی دیپلماسی نگاری آینده

دانست،   تبیینی را آن توان یم  اشاره دارد یدیعوامر کل ینروابط ب یینپژوهش به تب
 رویکترد  بتا  عمتومی  دیپلماستی  آینتده  توصتیف  و تحلیتر  بته  که آن بهو با توجه 
 ایتن . شتود  یمحسوب م یفیپژوهش توص یک پردازد؛ می سایبر فضای فراروندهای

 فرارونتدهای  متؤثر  عوامتر  از برختی  کته ( ای )کتابخانته  اسنادی روش به پژوهش
 نظترات  یتق از آنتان از طر  یو برخت  ای کتابخانته  مطالعتات  براستا   ستایبر  فضای

 خبرگتان  و نتوین  هتای  یو تکنولتوی  یعمتوم  یپلماستی د ینهکارشناسان آشنا در زم
و نظتر    ینظتر  یو مبتان  یشتینه پ یبتا بررست   ابتتدا . گردد  می آوری جمع دانشگاهی
 شناستایی  عمتومی  دیپلماستی  در ستایبر  فضتای  فرارونتد  بتر  مؤثر عوامرخبرگان 

 متقابتر  تتأثیرات  متاتریس  پرسشنامه توسط شده آوری جمع های داده سپس. شود می
آن  یجو نتتا  شتد  خواهنتد  استتفاده  متک  -میک افزار نرم در ورودی عنوان به اولیه
 .گردد یم یرتحل

 بار  ماورر  یبرساا  یفضا یو استخراج فراروندها یقت ق یا ادب یبند  مع .3-1

  مومی دیپلماسی

 ستایبر  فضای حوزه در پیشین های پژوهش بررسی و تحلیر هدف با بخش این در
 شتده   انجتام  مطالعتات  همچنتین  و خبرگتان  نظرات براسا  عمومی  دیپلماسی و

 استتخرا   و بنتدی  دستته  عمتومی  دیپلماسی آینده بر تاثیرگ ار و کلیدی روندهای
 2کته در جتدول    است،  شتده  شناسایی مت یرهای و روندها نهای،  در. اس، شده

 .باشد یقابر مشاهده م
 
 
 



 1399 بهار ♦ وچهارشماره نود ♦م نهو سال بیست ♦      116

 ها زیرعامل و کلیدی عوامل .2 جدول

 اختص ری ن ا رون ه  فرارون ه  اختص ری ن ا رون ه  فرارون ه 

 آین ه
 دیجیت ل

 ه ی شبهه و ه  ری نه افزایش
 مج زی

i.m.v.n 
 تغییرات
 ژئوپلیتیه 

 Bp قوا موازنه

 و اطالم ت  ه ی زیری خت
 ارتب ط 

i.c.i گفتم ن  تغییرات d.c.h 

 p.a.i  هوش مصنوم ترویج

 تغییرات
 اقتص دی

 G ش ن جه ن 

 در نوین ه ی م ل ظهور
 ک ر و کسب

e.n.m.b جه ن  تج رت w.t 

 امنیت
 مج زی

 e.e ظهور و ل در اقتص د i.th داخل  ته ی ات

 e.th خ رج  ته ی ات

 تغییرات
 یی ی 

 p.s یی ی  ثب ت

 اشی  اینترنت
 Ch.p.s و کمیت الاوی تغیر i.c اتص الت افزایش

 i.i یهپ رچا  افزایش
 یرم یه از وم یت

 فهری
s.i 

 ارتب ط ت

    e.c اقتص دی ارتب ط ت

    c.s.c اجتم م  و فرهنا  ارتب ط ت

    p.c یی ی  ارتب ط ت

    s.c ایتراتژیک ارتب ط ت

    i.r پ ی ار روابط

    d.c روزانه ارتب ط ت

 آمارینمونه  و  امعه .٢-3

 دیپلماستی  زمینه در آشنا کارشناسانو  خبرگان شامر پژوهش این در آماری جامعه
 و پژوهانته  آینتده  بتا  آشتنا  دانشتگاهی  خبرگتان  و نتوین  هتای  تکنولویی و عمومی

 خبرگتان  از نفتر 12از متشتکر  آمتاری  ی نمونته  کته  اس، سایبر فضای راهبردهای
   یقضتاوت  گیتری  نمونته  نتوع  از گیتری  نمونته  روش براستا   که باشد می م کور

 .شدند انتخاب دردستر  وهدفمند 

 ها داده ت لیل و تج یه  هت استفاده مورد اف ار نرم .3-3

 شتده  طراحتی  اربر گت   ماتریس پیچیده محاسبات انجام برای مک - میک افزار نرم
 در مهتم  هتای  مولفته  و مت یرهتا  ابتتدا  که اس، گونه بدین افزار نرم این روش. اس،
 تحلیتر  متاتریس  ماننتد  ماتریستی  در را آنها سپس و شده شناسایی موردنظر حوزه
 حتوزه  با را مت یرها این ارتباط میزان خبرگان پایان  در کنند  می وارد گ ار بر تاثیر

 در موجتود  مت یرهتای  بتر  سطرها در موجود مت یرهای. دهند می تشخی  مربوطه
 هتای  تحلیتر  در(.89: 1390 ی را نشان خواهند داد )زالت  تاثیرپ یری میزان ها  ستون
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 :شود می انجام ای مرحله شش مک -میک افزار نرم با متقاطع ماتریس

 تتأثیرات  شناستایی  سیستتم؛  ناپایداری یا پایداری مشاهده و سیستمی درک -
 از استتفاده  و اصتلی  هتای  پیشران و عوامر شناسایی ها؛ مت یر غیرمستقیم و مستقیم

 عوامر شناسایی جزئی؛ تحلیر پرهیز و سیستم از کلی نویسی؛درک سناریو در ها آن
 روحتانی  ) تأثیرگت اری  ستنجش  واسطه به محیط شناسایی سیستم؛ ی کننده ناپایدار
 (.1394 آجرلو 

 ها یافته. 4

 متقابل ماتریس ا  شده گردآوری های داده ت لیل .4-1

 تتاثیرات . شتود  متی  محسوب پژوهی آینده کیفی/ کمی های روش از یکی روش این
 متورد  مجموعته  یتک  در موضتوع  یتک  وقتوع  احتمتال  تحلیر برای روشی متقابر
 قابلیت،  دربتاره  هتایی  قضتاوت  بتا  تواند می موضوع این احتماالت. اس، بینی پیش
توستعه فتردا     یاد)بن شود تنظیم بینی پیش مورد های موضوع میان متقابر تأثیر بالقوه
1384 :219.) 

 یتر خبتره تکم  12 از متشتکر  خبرگاننظر  اخ متقابر با  یرتاث یرتحل ماتریس
 در را ختود  هتای  قضتاوت  خبرگتان  ترتیب بدین بود 22×22 ماتریس ابعاد. یدگرد
 اند  شده در  ستون در که عوامر تمامی بر سطر  در مندر  عوامر از یک هر مورد
 هتر  هتای  داده مجمتوع  و فعتال  جمع بیانگر سطر هرنمودند. مجموع اعداد  یرتکم

 ایتن  هتای  داده متقابتر   اثترات  متاتریس  تکمیر از پس.اس، غیرفعال بیانگر ستون
 بیتانگر  مت یرها توزیع از آمده دس، به عوامر. شد مک- میک افزار نرم وارد ماتریس

 واقتع  در و داشتته  یکتدیگر  بر ای پراکنده و زیاد تاثیر برگزیده عوامر که س،ا این
 براستا   متاتریس  تحقیتق  ایتن  در. شتود  یمحستوب مت   یدارناپا سیستم  وضعی،
 برختوردار  درصد 100 شدگی بهینه و مطلوبی، از چرخش دوبار با آماری شاخ 

 یته اول یرتحل یج. نتاباشد می ها پاسخ و ماتریس باالی روایی از حاکی که اس، بوده
قابتر مشتاهده    3( در جتدول  یستاختار  یتر متقابر )تحل یراتتاث یسماتر های داده

 اس،.
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 (یساختار یل)تحل متقابل تاثیرات ماتریس های داده اولیه تحلیل نتایج .3 جدول

 ش خص
 ان ازه
 م تریس

 چرخش تع اد
 م د تع اد

 صفر
 م د تع اد
 یک

 م د تع اد
 دو

 م د تع اد
 یه

 ش گ  پر درجه

 % 45/95 273 125 64 22 2 22 مق ار

 یکدیگر بر روندها اررپذیری و اررگذاری می ان .٢-4

 براستا   را رونتدها  اثرپ یری و اثرگ اری میزان بندی  رتبه توان می بعد مرحله در
 اعتداد  جمتع  متقتاطع  متاتریس  در.نمتود  مشاهده ها آن یرفعالجمع فعال و جمع غ

 میتزان  نیتز  مت یتر  هر ستونی جمع و تأثیرگ اری میزان عنوان به مت یر هر سطرهای
و  یاثرگت ار  یتزان م یجنتتا  .دهد می نشان دیگر مت یرهای از را مت یر آن تأثیرپ یری

 .باشد می مشاهده قابر 4در جدول  یکدیگرروندها بر  یریاثرپ 

 تاثیرپذیری و تاثیرگذاری میزان براساس ها ماتریس بندی رتبه .4 جدول

 تأثیرپذیری تأثیرگذاری متغیر تأثیرپذیری تأثیرگذاری متغیر
 55 51 ایتراتژیک ارتب ط ت 56 58 مج زی ه ی شبهه و ه  ری نه افزایش

 49 46 پ ی ار روابط 40 47 ارتب ط  و اطالم ت  ه ی زیری خت
 46 39 روزانه ارتب ط ت 50 57   هوش مصنوم ترویج

 55 52 قوا موازنه 52 53 ک ر و کسب در نوین ه ی م ل ظهور
 55 53 گفتم ن  تغییرات 50 41 داخل  ته ی ات
 53 59 ش ن جه ن  53 51 خ رج  ته ی ات
 55 60 جه ن  تج رت 51 55 اتص الت افزایش
 48 56 ظهور و ل در اقتص د 42 43 یهپ رچا  افزایش
 55 56 یی ی  ثب ت 57 58 اقتص دی ارتب ط ت

 45 42 و کمیت الاوی تغییر 58 55 اجتم م  و فرهنا  ارتب ط ت
 54 55 فهری یرم یه از وم یت 54 46 یی ی  ارتب ط ت

 سیستم ت لیل .4-3

 نشتان  دوبعتدی  نمتودار  یک در را تأثیرپ یر و تأثیرگ ار مت یرهای جایگاه 1 شکر
 کنتترل  و دستتکاری  قابتر  هم که هستند مت یرهایی استراتژیک  مت یرهای. دهد می

 را مت یرهایی توصیف این با. باشند تأثیرگ ار سیستم ت ییر و پویایی بر هم و باشند
 استتراتژیک  مت یتر  عنوان به توان نمی نیستند  کنترل قابر ولی دارند  باالیی تأثیر که

 مختصتات  شتبکه  یتک  صتورت  بته  را مت یرها وضعی، نمودار اگر. کرد محسوب
 بته  ریزان برنامه. دارند وضعیتی چنین 2 ناحیه در گرفته قرار مت یرهای کنیم  فرض
 شتبکه  3 ناحیته  در گرفتته  قترار  مت یرهای. هستند مت یرها این ت ییر به قادر ندرت
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 مت یتتر تواننتتد نمتتی و دارنتتد پتتایینی بستتیار تأثیرپتت یری و تأثیرگتت اری مختصتتات
 ستایر  بته  شتدید  وابستتگی  دلیتر  به 4 ناحیه مت یرهای. شوند محسوب استراتژیک
 محستتوب مت یرهتتا ستتایر نتیجتته بیشتتتر  و ندارنتتد استتتراتژیک خاصتتی، مت یرهتتا

 قابلیت،  هتم  کته  چرا هستند  استراتژیک مت یرهای 1 ناحیه مت یرهای اما. شوند می
 قبتولی  قابتر  تأثیرگت اری  سیستتم  بتر  هم و دارند را مدیریتی سیستم توسط کنترل
 مختصتات  شتبکه  1 ناحیته  انتهای سم، به 3 ناحیه انتهای از هرچه درواقع. دارند

 جایگتاه (. 1391 ربتانی  ) شود می افزوده مت یر اهمی، میزان بر شویم  می تر نزدیک
 .اس، شده داده نشان 2 شکر در استراتژیک مت یرهای

 (1391 ربانی،) استراتژیک متغیرهای جایگاه .2 شکل

مت یرهای مستقل مت یرهای وابسته

مت یرهای ت ریرگذار مت یرهای دو و هی
مت یرهای کلیدی و 
ت ریرگذاراسترات یک

ت ریر پذیر
 

 سیستم کلی وضعیت .4-4

 ناپایتدار  و پایتدار  جملته  از عوامتر  پراکنش از نوع دو مک -میک تحلیر بخش در
 L انگلیستی  حترف  صتورت  به مت یرها پراکنش پایدار سیستم در. گردد می تعریف
 متوارد   اکثتر  در کته  باشتند  مرکتزی  قطتر  حول در عوامر که صورتی در اما اس، 
 شناستایی  و ارزیتابی  که اس، بیانگر را تأثیرپ یری و تأثیرگ اری از بینابینی حال،
 ناپایتداری  وضتعی،  فهمید توان می. اس، تر پیچیده وضعی، و دشوار اصلی عوامر
. هستند پراکندگی صفحه قطری محور اطراف در مت یرها اکثر زیرا باشد؛ می سیستم

 بته  کته  باشتند  متی  غیرمستقیمی و مستقیم تأثیرات دارای مت یرها نمود بیان توان می
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. شود می پرداخته مجزا صورت به غیرمستقیم و مستقیم تأثیر هردو مورد در تفصیر
 یتا  کننتده  تعیتین  مت یرهتای  بته  تتوان  متی  را مت یرهتا  پراکنتدگی  صفحه تحلیر در

  (هتدف  هتای  مت یتر  و ریستک  مت یرهتای  شتامر ) دووجهتی  مت یرهای تأثیرگ ار 
 تقسیم تنظیمی مت یرهای و مستقر مت یرهای و سیستم نتیجه یا تأثیرپ یر مت یرهای

 .نمود
 ایتن  در که سیستم نوع به توجه با :تأثیرگذار متغیرهای یا کننده تعیین متغیرهای

 بنتابراین  دارد قترار  نمتودار  غربتی  شتمال  گوشته  در تاثیرگت ار  مت یرهای پژوهش
 متی  تاثیرگ ار مت یر عنوان به رشد حال در اقتصاد که نمود بیان 3 شکر به توان می

 باشد. می ظهور حال در اقتصاد شامر مت یر این. باشد

 تأثیرپت یر  و تأثیرگت اری  هتای  ویژگتی  دارای مت یرها این: دووجهی متغیرهای
 ت ییتری  و واکتنش  نیز مت یرها سایر روی مت یرها این بر عملی هر و هستند باالیی

 مت یرهتای  و هتدف  مت یرهتای  شتامر  دووجهتی  مت یرهای. نمود خواهد ایجاد را
 افتزایش   (p.a.i)مصتنوعی  هتوش  تترویج : از عبارتنتد  مت یرها این.باشند می ریسک

 تهدیتتدات  (e.n.m.b)کتتار و کستتب در نتتوین هتتای متتدل ظهتتور  (i.c)اتصتتاالت
 تجتتارت  (s.i)فکتتری ستترمایه از حمایتت،  (g)شتتدن جهتتانی  (e.th)ختتارجی
  (b.p)قتتوا موازنتته  (d.c.h)گفتمتتانی ت ییتترات  (p.s)سیاستتی ثبتتات  (w.t)جهتتانی

  (i.m.v.n)مجتتازی هتتای شتتبکه و هتتا رستتانه افتتزایش  (s.c)استتتراتژیک ارتباطتتات
 (.c.s.c)اجتماعی و فرهنگی ارتباطات و( e.c) اقتصادی ارتباطات

 قرار نمودار شرقی جنوب قسم، در مت یرها این: وابسته یا تأثیرپذیر متغیرهای
 از مت یرهتا  ایتن . نمتود  گت اری  نتام  نیتز  نتیجته  مت یرهای را ها آن توان می و دارند

. برخوردارنتد  سیستم در پایین بسیار تأثیرگ اری و سیستم از باال بسیار تأثیرپ یری
 (p.c)سیاسی ارتباطات(؛ i.th)داخلی تهدیدات مانند

 هستتند؛  پتایینی  تأثیرپ یری و تأثیرگ اری دارای مت یرها این :مستقل متغیرهای
 ناپایتدار  ماهی، به توجه با. دارند قرار نمودار غربی جنوب قسم، در مت یرها این

. شتوند  متی  نامیتده  مستتقر  خروجتی  مت یرهتای  مت یرهتا  ایتن  از بخشتی  سیستم 
 مت یرهتای  و سیستتم  از مستتقر  مت یرهای دسته دو به توان می را مستقر مت یرهای
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 هتای  زیرستاخ، :از عبارتنتد  مستتقر  مت یرهتای . نمود تقسیم سیستم نتیجه مستقر
 حاکمیتت، الگتتوی ؛ت ییتتر(i.i) یکپتتارچگی افتتزایش  (i.c.i) ارتبتتاطی و اطالعتتاتی

(ch.p.s)روزانه ارتباطات ؛(d.c.) 
 در دارنتد   قترار  نمتودار  ثقتر  مرکز نزدیکی در مت یرها این :تنظیمی متغیرهای

 بته  بستته . کنند می عمر ثانویه اهرمی عنوان به معموالً و داشته تنظیمی حال، واقع
 تأثیرگت ار   مت یرهتای  بته  ارتقتا  قابتر  مت یرها این اهداف  خصو  در ها سیاس،

: از عبارتند تنظیمی مت یر. هستند ریسک و هدف مت یرهای یا کننده تعیین مت یرهای
 (.i.r) پایدار روابط

 متغیرها یبراساس نام اختصار یرپذیریتاث -یرگذاریآنها در محور تاث یگاهو جا یرهامتغ ینقشه پراکندگ .3شکل

 

 نمتود  شناسایی را راهبردی مت یرهای توان یم 3مشخ  در شکر  یجبه نتا باتوجه
 .اس، شده داده نشان 5در جدول  که
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 شده شناسایی راهبردی متغیرهای .5 جدول

 مصنوم  هوش ترویج
(p.a.i) 

 اتص الت افزایش
(i.c) 

 در نوین ه ی م ل ظهور
 (e.n.m.b) ک ر و کسب

 خ رج  ته ی ات
(e.th) 

 ش ن جه ن 
(g) 

 فهری یرم یه از وم یت
(s.i)، 

 جه ن  تج رت
(w.t،) 

 یی ی  ثب ت
(p.s)، 

 گفتم ن  تغییرات
(d.c.h)، 

 قوا موازنه
(b.p)، 

 ایتراتژیک ارتب ط ت
(s.c)، 

 و ه ی ری نه افزایش
 مج زی ه ی شبهه
(i.m.v.n)، 

 (e.c) اقتص دی ارتب ط ت
 و فرهنا  ارتب ط ت

 اجتم م 
(c.s.c.) 

 

 اولویتی راهبردی مت یر دو با م تمل سناریوهای .4-5

 میتزان  براستا   بنتدی  رتبته  و مربوطته  ماتریس در گرفته صورت امتیازدهی از بعد
 افتزایش  مت یتر  دو راهبتردی  مت یرهتای  شدن مشخ  و تاثیرپ یری و تاثیرگ اری

 اولویت،  دارای لحتاظ  ایتن  از اقتصتادی  ارتباطتات  و مجازی های شبکه و ها رسانه
 .هستند باالتری
 در که را محتمر سناریوی حال، چهار توان می مت یر دو این گرفتن نظر در با
 .نمود بیان و ترسیم شده  بیان یک هرکدام وضعی، با زیر جدول

  دوم و اول اولویت با راهبردی متغیر دو با سازگار سناریوهای از حاصل تابلوی .6 جدول

 چه را ین یوی یوا ین ریوی دوا ین ریوی اول ین ریوی
 مج زی ه ی شبهه و ه  ری نه

 مطلوب
 مج زی ه ی شبهه و ه  ری نه

 ن مطلوب
 مج زی ه ی شبهه و ه  ری نه

 مطلوب
 مج زی ه ی شبهه و ه  ری نه

 ن مطلوب
 اقتص دی ارتب ط ت

 مطلوب
 اقتص دی ارتب ط ت

 مطلوب
 اقتص دی ارتب ط ت

 ن مطلوب
 اقتص دی ارتب ط ت

 ن مطلوب

 بتین  در مت یتر  دو ایتن  تاثیرگ اری میزان 4 جدول در شده داده امتیازهای براسا 
 و هتا  رسانه از اقتصادی ارتباطات مت یر تاثیرپ یری میزان ولی یکسان مت یرها مابقی
 دو ایتن  توسط شده کسب امتیازات گرفتن نظر در با اس،؛ بیشتر مجازی های شبکه
 .پرداخ، محتمر سناریوهای تبیین به توان می مت یر

 سا گار های وضعیت یا م لوب سناریوهای

 اول سناریوی 

 وضعی، در هردو اقتصادی ارتباطات و مجازی های شبکه و ها رسانه حال، این در
 مستتقیم  صتورت  به مجازی فضای اس، مشخ  که گونه همان.دارند قرار مطلوب
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 اقتصتادی  حتی مختلف های حوزه در ذکرشده متعدد عوامر طریق از غیرمستقیم و
 ایتن  اینکته  حائزاهمی، ی نکته ل ا دارند عمومی دیپلماسی ی آینده بر بسزایی تاثیر

 میتزان  و ختورد  متی  رقم کشورها برای که آتی و کنونی شرایط به باتوجه پارامترها
 ی آینتده  در کته  پارامترهتایی  بقیته  بته  نستب،  واالتتری  اهمیت،  از آنهتا  اثرگ اری
 بترای  پتارامتر  دو این مطلوب وضعی،. برخوردارند تاثیرگ ارند  عمومی دیپلماسی
 ضتمنا .نماید می بیشتر را آن سرع، و هموارتر را دستیابی کشور  دیپلماسی دستگاه

 .داش، مدنظر باید نیز را همدیگر بر پارامتر دو این اثرگ اری

 دوم سناریوی  

 ارتباطتات  و نتامطلوب  وضتعی،  در مجتازی  هتای  شتبکه  و ها رسانه حال، این در
 دیپلماسی و اجرایی دستگاه حال، این در. دارد قرار مطلوب وضعی، در اقتصادی

 افتزایش  بته  اقتصتادی  ارتباطتات  مطلتوب  وضتعی،  از گیتری  بهتره  بتا  باید کشور
 وضتعی،  و گمتارد  همت،  افتزاری  نترم  و افتزاری  سخ، های جنبه و ها زیرساخ،

 ریتزی  برنامته  بتا  ندارد قرار مطلوب وضعی، در که را مجازی های شبکه و ها رسانه
 و راهبتردی  مت یرهتای  از مت یتر  ایتن  چراکته  دهتد  ارتقا مناسبی جایگاه به درس،
 کشتور  دیپلماستی  وضعی، بهبود در تواند می که اس، مت یرهایی مابقی بر اثرگ ار

 .باشد تاثیرگ ار بسیار نیز

 سوم سناریوی 

 ارتباطتات  و مطلتوب  وضتعی،  در مجتازی  هتای  شتبکه  و هتا  رسانه حال، این در
 وضتعی،  ستناریو   ایتن  قتوت  ی نقطته .  دارد قترار  نامطلوب وضعی، در اقتصادی
 چترا  است،  قبلتی  محتمر سناریوی به نسب، مجازی های شبکه و ها رسانه مطلوب

 فضتای  و نتوین  های فناوری روزافزون رشد به باتوجه مجازی فضای اثرگ اری که
 نیتز  عمومی دیپلماسی و اس، مطر  بشری زندگی های عرصه تمامی در  مجازی

 مت یتر  ایتن  از اقتصادی ارتباطات جایگاه ارتقای در توان می و نیس، مستثنی آن از
 .برد بهره مطلوب شرایط به راهبردی
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 نام لوب  وضعیت

 چهارم سناریوی 

 وضعی، در هردو اقتصادی ارتباطات و مجازی های شبکه و ها رسانه حال، این در
 .دارند قرار نامطلوب
 اهتداف  بته  دستیابی در را کشور خارجی سیاس، دستگاه تواند می شرایط این

 دو ایتن  کته  چرا نماید چالش دچار عمومی دیپلماسی حوزه در خود راهبردهای و
 بتر  را تاثیرپت یری  و تاثیرگت اری  بیشتترین  کته  هستند راهبردی مت یرهای از مت یر
 .دارند مت یرها دیگر

 آن درصدد هدفمند و مناسب ریزی برنامه با باید عمومی دیپلماسی دستگاه ل ا
 در است،   شتده  مشتخ   نیز آنها اثرگ اری که پارامترها این از استفاده با تا برآید

 های گام مت یر دو این وضعی، ارتقای و ترسیمی های سیاس، و اهداف به دستیابی
 .باشد داشته جدی اجرایی های برنامه و موثر

 یریگ نتیجه

 تتاثیر  و صتنایع  و هتا  دولت،  پیشروی و موجود تحوالت و ت ییر به باتوجه امروزه
 آن مطالعتاتی  اهمیت،  دارد  زنتدگی  مختلتف  ابعتاد  و اصتلی  ارکتان  بر که بسزایی

 بقتای  و حفتظ  بترای  فرارونتدها  و رونتدها  ایتن  گرفتن نظر در. شود می مشخ 
 کته  اس، مطالعاتی ای حوزه نگاری آینده.اس، الزامی ها سازمان و صنایع و ها دول،
 آینتده  گترفتن  نظتر  در با. دارد ها گ اری سیاس، و ریزی برنامه در ای گسترده نتایج
 همچنتین  و فعلتی  هتای  متدیری،  و هتا  گت اری  سیاست،  هتای  ضتعف  بته  توان می

 نگتاری  آینتده  مطالعته  بتا . برد پی....  و صنایع پیشروی بنیادین و اصلی های چالش
 راهبردهتای  در تتوان  متی  همچنین و داد ارایه جدیدی سیاستی راهبردهای توان می

 تترین  مهتم  از یکی کشور هر خارجی سیاس، دستگاه.داد انجام اصالحاتی سیاستی
 رونتدهای  بتا  آینتده  در اینکته  به توجه با. شود می محسوب دولتی هر در ها بخش

 و ای منطقته  رقتابتی  هتای  عرصته  افتزایش  و هتا  تحتریم  هتا   اطمینان عدم و محیطی
 اهمیت،  دارای حتوزه  ایتن  ی آینتده  بتر  مؤثر فراروندهای شناسایی....  و المللی بین
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 .باشد می شایانی
 بتته توجتته بتتا عمتتومی دیپلماستتی نگتتاری آینتتده زمینتته در حاضتتر پتتژوهش
 تحقیقتات     حتوزه  ایتن  در اس،؛ گرفته قرار بررسی مورد سایبر فضای فراروندهای

 و فرارونتدها  است،  شتده  تتالش  مطالعه این در .اس، نگرفته انجام تاکنون داخلی
 استتفاده  بتا  سپس شود؛ شناسایی عمومی دیپلماسی آینده بر موثر کلیدی روندهای

 و رونتدها  ایتن  تحلیتر  بته  اقتدام  متقابتر   تاثیر تحلیر -ساختاری تحلیر روش از
 نظتر  و باالدستتی  استناد  تحقیقتات   ادبیتات  بررستی  بته  توجه با. گردد فراروندها
 اشتیا   اینترن، مجازی  امنی، دیجیتال  آینده شامر) فراروند 7 و روند 22 خبرگان

 شناستایی ( سیاستی  ت ییترات  و اقتصتادی  ت ییرات یئوپلیتیکی  ت ییرات ارتباطات 
 اتصتاالت   افتزایش  مصتنوعی   هوش ترویج که دهد می نشان پژوهش نتایج. شدند
 از حمایت،  شتدن   جهتانی  خارجی  تهدیدات کار   و کسب در نوین های مدل ظهور

  قتوا   موازنته  گفتمتانی   ت ییترات  سیاستی   ثبتات  جهتانی   تجتارت  فکری  سرمایه
 اقتصتادی   ارتباطتات  مجتازی   های شبکه های رسانه افزایش استراتژیک  ارتباطات
 عمتومی  دیپلماستی  در اصتلی  بتازیگران  عنتوان  بته  اجتماعی و فرهنگی ارتباطات

 . هستند
 مجتازی  فضتای  از پارامترهتایی  گترو  در و تاثیر تح، عمومی دیپلماسی آینده

 اقتصاد  نظیر بشری های عرصه دیگر حتی عمومی دیپلماسی تنها نه امروزه که اس،
 فضتای  دیگتر  طترف  از. است،  داده قترار  تتاثیر  تح، نیز را....  و سیاس، فرهنگ 
 جتز   را آنهتا  تمتامی  و تنیده هم در را بشری حیات ابعاد تمامی ای گونه به مجازی
 و فرارونتد  عنتوان  بته  دیجیتتال  آینده که اس، همین برای قرارداده؛ هم از الینفکی
 است،  بشتری  زندگی اقتصادی ی جنبه نظر به که کار و کسب نوین های مدل ظهور

 عنتوان  بته  گیترد  قترار  بررستی  و بحت   مورد باید اقتصادی های حوزه در بیشتر و
 افتزایش  و انتقتال  آن دلیتر . شود می مطر  عمومی دیپلماسی در اثرگ ار پارامتری

 کته  است،  نوینی های مدل مجرای از دیگر کشور در کشور یک افکار نفوذ ی حوزه
 .اس،  شده ایجاد کار و کسب و مجازی فضای در

 اثرگت اری  گیترد؛  قترار  توجته  متورد  بایتد  بعتد  دو از مجازی فضای بنابراین
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 دارد عمومی دیپلماسی در اهمی، حائز عوامر و پارامترها بر فضا این که مستقیمی
 مرتبط ابعاد و پارامترها بر فضا این که اس، غیرمستقیمی اثرگ اری آن دیگر بعد و
 کستب  اقتصتادی   ارتباطتات  ماننتد  غیرمستتقیم  صتورت  بته  عمتومی  دیپلماسی با

 .دارد....  و اشیا اینترن، نوین  وکارهای
 و هتا  رستانه  و اقتصتادی  ارتباطتات  راهبتردی  مت یتر  دو به باتوجه درمجموع

 بترای  نتامطلوب  و مطلتوب  وضتعی،  دو با سناریو حال، چهار مجازی های شبکه
 ایتن  در نامطلوب یا غیرسازگار و سازگار سناریوهای و گردید تبیین آنها از هرکدام
 شتده  ترستیم  ختارجی  سیاست،  اهتداف  و انداز چشم به دستیابی شد  تدوین مقاله

 دیپلماستی  دستتگاه  اول هتای  اولویت،  جتز   امتروزه  که عمومی دیپلماسی ازطریق
 از رونتدهایی  کتردن  لحتاظ  و درست،  و صتحیح  ریتزی  برنامه با جز کشورهاس، 
 ستناریوی  4 در کته  عمتومی  دیپلماستی  و ستایبری  فضای   دنیا آینده فراروندهایِ

 میستر  عمتومی  دیپلماستی  آینتده  در تاثیرگ ار پارامترهای شامر شده ذکر احتمالی
 .بود نخواهد

 بته  باتوجه توانند می گیرندگان تصمیم و ریزان برنامه و مداران سیاس، و دول،
 آشتنایی  بتا  و درنظربگیرند عمومی دیپلماسی آینده برای سناریوهایی حاصله  نتایج

 مقابلته  بترای  بهتتری  آمادگی موثر کلیدی روندهای و فراروند این داشتن نظر در و
 پیشنهاد و ارائه را راهکارهایی و راهبردها آنها با متناسب و باشند داشته ها چالش با

 .دهند
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اهداف راهبردی نظام نخبگانی در اندیشه مقام 
 العالی( )مدظلهمعظم رهبری 

 زاده منصوره مهدی

 چکیده
شوون.  مو.یریا اموور نخبگوان      نخبگان، سرمایه های انسانی عظیم هر کشوری محسوو  موی  

های اجرایی مورتب  اوا اموور نخبگوان تحوا عنووان        همکاری تمامی دستگاهنیازمن. انسجام و 

اسا  در حال حاضر یکی از مسائل نظام نخبگانی کشور، عو.م ارناموه ریو ی     « نظام نخبگانی»

هوای متدو.دی    جامع و فق.ان م.یریا راهبردی در امور نخبگان اسا که منجر اه ایجادِ چالش

ری ی راهبردی اموور نخبگوان،    سا  نخستین گام در ارنامهدرزمینه م.یریا امور نخبگان ش.ه ا

ترسیم و ت.وین اه.اف راهبردی نظام نخبگانی اسا  از ایون روی هو.ف مقالوه حاضور عبوار       

رهبوری  اورای    مدظوم  اسا از اررسی اه.اف راهبردی نظام نخبگانی کشوور در ان.یشوه مقوام   

.ه اسوا  واحو. تحلیول عبوار      دستیاای اه ه.ف مذکور، از روش تحلیل مضمون استفاده شو 

 در دی.ار اا نخبگان  1397تا  1381های  له طی سال اسا از متون کلیه ایانا  مدظم

مضومون   6 ق،یو در رااطه اا موضوو  تحق  یمقام مدظم رهبر انا یا لیو تحل یاز ک.گذار

نظوام   یاوه عنووان اهو.اف راهبورد     هپای مضمون 36 و دهن.ه مضمون سازمان 11 ر،یفراگ

 نخبگوانی  نظام راهبردی اه.اف گفا توان می مجمو  در  .یکشور استخراج گرد ینخبگان

 هوای  عرصوه  در نخبگان اثرگذاری تقویا از: عبارتن. رهبری مدظم مقام ان.یشه در کشور

تکریم  و نخبگان، الگوسازی انگی ه ارتقای و فرهنگی و اجتماعی، اصالح المللی، این ملی،

صحیح نخبگان همراه اا توجه اه مخاطرا  شناسوایی ایون    و موقع اه شناسایی از نخبگان،

 پشتیبانی و نخبگی مرحله تا پایین )مرحله اروز استد.اد( سنین از نخبگان پرورش گروه،

 تدوالی  ماموریوا  موذکور،  راهبوردی  اهو.اف  کنار در نخبگانی ها  نظام آن آفرین از فرصا

 جملوه  از سوطوح  و اادواد  تمامی رد خود ارتقای و رش. اه موظف یدنی دارد نی  سازمانی

  اسا ذکر ش.ه اه.اف تمام اه دستیاای جها در راهبری نقش ایفای م.یریتی و درزمینه
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 مقدمه

 ریدر مسی  ای کننیهه  نییی مختلف نقش تع یها نهینخبگان در زم خ،یهمواره در طول تار
تخصی  و   ی وو با توسعه علم، فناور یانه. در دوران کنون دهکر فایها ا حرکت ملت

کیه   شیهه  تیی هیا ننننیان اراهم   ملیت  یدر توسعه و تعال یمهارت، نقش منابع انسان
ایرور،، حفیو و    ،ییبیه شناسیا   ژهیی توجیه و  نیبنیابرا  سیت، یبا گذشته ن اسیق قابل
اسیت. بیا توسیعه نقیش منیابع       یاتیی مهم و ح ؛از نخبگان نهیمطلوب و به یریگ بهره
 یهیا  اسیت یو تحول است کیه فقیهان س   رییننننان در حال تغ یجهان  طیشرا ،یانسان

از دسیت رفیتن ایین     جیامع درقبیال نخبگیان منبیر بیه      یهیا  یزیی ر کارنمه و برنامه
هیای عظییم    عنیوان سیرمایه   های عظیم انسانی خواهه شه. لذا حفو نخبگان به سرمایه

تغیییر و تحیول در   داران رشیه و ایشیرفت و راهگشیایان     انسانی و ایشتازان و طالیه
 ریزی است. گذاری و برنامه مستلزم سرمایهان ملی کشورها، مسیر تعالی و ارتقای تو

ای از نهادهیا، قیوانین،    گیذاری روی نخبگیان کشیور، مبموعیه     منظور سرمایه به
سازوکارها و رونههایی برای رسیهگی به امور ننان باییه وجیود داشیته باشیه. سینه      

 کنه. یاد می« انینظام نخبگ»نخبگان از این مبموعه باعنوان راهبردی کشور در امور 
هییای مختلییف کشییور مشییتمل بییر  شییامل مبموعییه بخییش« نظییام نخبگییانی»
هیای   فعالییت »نفرینان، نهادها، قوانین، سازوکارها و رونیههایی اسیت کیه بیر      نقش
صورت مستقیم اثرگذارنه. )سنه راهبردی کشیور   به« اجتماع نخبگانی»و « نخبگانی
هیای   ( منظور از نظام نخبگانی در این تحقیق کلییه دسیتگاه  1391:4ر امورنخبگان،د

اجرایی مرتبط با امور نخبگان است ازجملیه وزارت علیوم، تحقیقیات و فنیاوری،     
وزارت بههاشت، درمان و نموز، ازشکی، وزارت نموز، و ارور، و بنیاد ملیی  



 133     العالی( )مدظلهاهداف راهبردی نظام نخبگانی در اندیشه مقام معظم رهبری 

گیذاری در   ییزی و سیاسیت  ر صورت مستقیم و غیرمستقیم بیه برنامیه   نخبگان که به
 اردازنه. حوزه نخبگان می

شهه در سینه راهبیردی کشیور در امیور نخبگیان، توجیه        براساس اصول بیان
ها، نهادهای مرتبط و روابط اوییای   )شامل افراد، گروه« نظام نخبگانی»حاکمیت به 
ها( است، نه توجه مستقیم به صاحبان استعهادهای برتیر و نخبگیان. )سینه     بین نن
( زیرا زمانی که نظام نخبگانی مطلیوب  27: 1391هبردی کشور در امور نخبگان، را

خوبی به امور نخبگیان همیراه بیا     و در تراز جمهوری اسالمی ایران داشته باشیم، به
منظیور دسیتیابی بیه نظیام      ها رسییهگی خواهیه شیه. بیه     ن و منزلت ننأرعایت ش

 ستی استخراج و ترسیم شونه.  نخبگانیِ مطلوب، الزم است ابتها اههاف نن به در
رهبر معظم انقالب که با رهنمودهیا و فرمایشیات راهگشیا در سیطون کیالن      

هیای   نماینه، در برهیه  کشور، همواره مسیر نینهه ارکان مختلف نظام را مشخ  می
مختلف و طی بیانات خود در دیهارهای سالیانه با نخبگیان و اسیتعهادهای برتیر و    

ن نظام نخبگیانی کشیور، بیر اهمییت جایگیاه نخبگیان و       همننین دیهار با مسئولی
روی در تحقیق حاضیر   انه. ازاین وظایف نهادهای حاکمیتی درقبال ننان تأکیه داشته

لعیالی(، اهیهاف    ا سعی شهه است با بررسیی بیانیات مقیام معظیم رهبیری )مهظلیه      
اهیهاف  راهبردی نظام نخبگانی از منظر ایشان استخراج گردد. باشه تا با اسیتخراج  

های دستیابی به اهیهاف   مذکور، مسیر راه نینهه نظام نخبگانی، راهبردها و استراتژی
 د. شوریزی و بسیج منابع نن نظام مشخ   و نحوه برنامه

 اهمیت و ضرورت و بیان مساله

هاسیت.   ریزی راهبردی برای سیازمان  اهمیت و ضرورت این تحقیق، اهمیت برنامه
 اوشییهه  کسیی  بر امروزی های سازمان در راهبردی ریزی برنامه اهمیت و ضرورت

 اصیلی  راهبردهیای  اجیرای  برای یافته نظام کوششی را راهبردی ریزی برنامه. نیست
 .داننه می سازمان مقاصه تحقق برای نن کارگیری به و سازمان
 که دکر اشاره اصلی معرف سه به توان می راهبردی، تحلیل مفهومی فضای در
 ،Downey) .اجرا ی شیوه بهترین ارایه و امکانات شناخت اههاف، ترسیم: از عبارتنه
 (12: 1392 لرد، محمهی از نقل به :3 :2007
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 لیذا  اسیت  سیازمان  راهبیردی  میهیریت  تیهوین  در گام اولین اههاف، ترسیم
 و تیر  دستیابی قابل زمانمنهتر، تر، واضح سازمان های ماموریت و اههاف که هرچقهر
 بیه  دسیتیابی  جهیت  رییزی  برنامیه  و راهبرد تعیین باشنه، شهه ترسیم تر گرایانه واقع
 امکان سازمان، اههاف ترسیم بهون عبارتی به. بود خواهه تر اصولی سازمانی اههاف
 و راهبیرد  بیهون  و داشیت  نخواهیه  وجیود  سیازمان  در راهبیردی  میهیریت  ایباد
 .شه نخواهه موفق اههافش به دستیابی در سازمان نیز راهبردی مهیریت

از این روی ترسیم اههاف راهبیردی نظیام نخبگیانی، اولیین گیام در تیهوین       
مهیریت راهبردی نظام نخبگانی است که مسییر راه نینیهه و راهبردهیای عبیور از     

 وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را تعیین خواهنه کرد.
 ؛ریزی راهبردی، نخبگیان هسیتنه   از طرف دیگر از ننبا که مخاطب این برنامه

گیذاری و   دیگر این تحقیق، ضرورت توجه به امیور نخبگیان و سیاسیت   ضرورت 
هیای انسیانی    ها به عنوان ایشتازان رشه و ایشیرفت و سیرمایه   ریزی برای نن برنامه

 جوامع است.
سال از تأسیس بنیاد ملی نخبگان به عنیوان رکین اصیلیِ     15با گذشت حهود 

خیود   (1)سیاری از اههاف سازمانیتنها در دستیابی به ب نظام نخبگانی، نهاد مذکور نه
در رابطه با نخبگان ناکام مانهه است، بلکه همننان شاهه مسائل و مشکالت جهی 

عنیوان نمونیه یکیی از ایین مسیائل، چیالش مهیاجرت         یم. بههستدرزمینه نخبگان 
ها در این کشورها اسیت. نمارهیا    یافته و مانهگاری نن نخبگان به کشورهای توسعه

های اخیر نرخ مهاجرت نخبگیان و مییل مانیهگاری     ت که در سالحاکی از این اس
یافته افزایش یافته است. افیزایش مهیاجرت و مانیهگاری     ننان در کشورهای توسعه
کننیهه خواهیه بیود،     یافته، برای مسئولین، بسیار نگران نخبگان در کشورهای توسعه
 ههیی اه نیی ااد و های انسانی خود را از دسیت خیواهیم د   زیرا در بلنهمهت، سرمایه
 یهیا  یگیذار  هیدر جامعه و ههررفتن سیرما  گاننخب یسبب از دست رفتن اثرگذار
 .شود یم یکشور در توسعه اجتماع نخبگان

های عملکرد بنییاد ملیی    بخشی از مشکالت و مسائل نخبگان ناشی از کاستی
هیای   ها بوده و بخشی دیگر به عملکرد ضعیفِ سایر دسیتگاه  نخبگان طی این سال
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گردد؛ از این روی تاکیه مقالیه حاضیر تنهیا بیر      جرایی مرتبط با امور نخبگان برمیا
ی کیل نظیام نخبگیانی    بنیاد ملی نخبگان نبوده بلکه سعی شهه است اههاف راهبرد

 استخراج گردد.
به منظور حل مسائل و مشکالت نخبگان و با تاکیهی که رهبر معظم انقالب طیی  

انیه،    ناسایی، حمایت، حفو و نگههاری نخبگیان داشیته  های اخیر همواره بر لزوم ش دهه
تهوین اههاف راهبردی نظام نخبگانی از منظیر مقیام   »ضرورت انبام اژوهشی با عنوان 

احساس شه. باشه تا با استخراج و تهوین این اهیهاف، نظیام نخبگیانی    « معظم رهبری
وج از وضیعیت  ریزی دقییق و اصیولی، راهبردهیای مناسیبی بیرای خیر       بتوانه با برنامه

موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب در رابطه با مهیریت امور نخبگیان کشیور   
تهوین و اجرایی کنه و بتوانه با اتخاذ رویکرد مهیریت راهبردی، از منیابع موجیود بیه    

 راهبردی نن نظام استفاده نمایه. منظور دستیابی به اههاف بهترین نحو به
نگیر و راهبیردی اسیت،     سیازمان، تفکیر نینیهه   اس از ننبایی که شرط بقای 

خیوبی ترسییم    ضروری است که در گام نخست، اههاف راهبردی نظام نخبگانی به
تحقیق حاضر عبارت اسیت از بررسیی اهیهاف راهبیردی      شود؛ از این روی ههف

 العالی(. نظام نخبگانی در انهیشه مقام معظم رهبری )مهظله

 چارچوب نظری

اایین و با هیهفِ   -به  -تهوین اههاف راهبردی با رویکردی باال در این مقاله، فراینه
 مقام معظم رهبری انبام شهه است. ترسیمِ وضعیت مطلوب نظام نخبگانی ازمنظر

ساز هر سازمان، تهوین اهیهاف   های اساسی در تعیین ارکان جهت یکی از گام
سیطح   گیذاری در  شهه نن سازمان اسیت. ایین هیهف    انهاز تعریف درراستای چشم

گییرد. درحقیقیت    منظور شفاف کردن مسیر نیل به چشم انیهاز انبیام میی    به ،کالن
انیهاز   برای رسیهن به چشم»اههاف مذکور، ااسخگوی این ارسش اساسی است که 

با تعییین ایین اهیهاف،     ؟«شهه به چه مقاصهی بایه دست یافت در افق زمانی تعیین
کننیه و درنتیبیه    ی را دنبیال میی  کنشگران دخیل در نظام توسعه، اهیهاف بلنهمیهت  

تیر   صورت دقیق های خود را براساس نن به ها و فعالیت گیری ها، تصمیم ریزی برنامه
 دهنه.   یات بیشتر انبام مییو با جز
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شناسی ایشنهادی برای تهوین اسناد توسیعه، تیهوین اهیهاف بیا دو      در رو،
 –بیه   -د. رویکیرد بیاال  ایذیر  باال صورت می -به-اایین و اایین –به  -رویکرد باال

  ی مطلوب بیرای توسیعه   دنبال ترسیم نینهه محور است که به اایین رویکردی ههف
محیور بیه توسیعه دارد     بیاال، نگیاهی مسیئله    -بیه -درمقابیل رویکیرد ایایین    ،است
 (.226: 1397مقهم و همکاران،  )باقری

ایایین و   –بیه   -در این مقاله، فراینه تهوین اههاف راهبردی با رویکردی باال
مقیام معظیم رهبیری انبیام      با ههفِ ترسیمِ وضعیت مطلوب نظام نخبگانی ازمنظر

 شهه است.
هیا، دریافیت نظیرات خبرگیان      های تهوین اههاف کالن سازمان یکی از رو،

راهنماهیای   ؛انهاز و اصول ارزشی نن سازمان است. اههاف کیالن  راستا با چشم هم
شیهه، بیرای    ی طراحیی  توسعه در سایر مراحل خواهنه بود. بنابراین اهیهاف اولییه  

مقیهم و همکیاران،    یه دوباره افراد متخص  هسیتنه )بیاقری  ینهایی شهن نیازمنه تا
(. اجرای این مرحله به کیاهش خطیای ناشیی از بازنویسیی و ایاالیش      271: 1397

کل زیر مراحل گرافیکی تهوین اهیهاف  کنه. ش گران کمک می اههاف توسط تحلیل
 دهه: طورخالصه نمایش می کالن را به

 . مراحل تدوین اهداف کالن1شکل 

 

 271: 1397 ،همکاران و مقهم منبع: باقری
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حاضر سیعی شیهه بیا اسیتفاده از نرا و نظیرات مقیام معظیم رهبیری          اژوهشدر 
نظیر در حیوزه نخبگیان، اهیهاف      عنیوان فیردی خبیره و صیاحب     ( بهالعالی )مهظله

راهبردی نظام نخبگانی ترسیم شود. لذا چارچوب نظری این اژوهش عبارت است 
اههاف راهبردی نظام نخبگانی که درادامه مورد بررسی له ایرامون  از نظریات معظم
 های تحقیق ذیل نن تحلیل شهه است. قرار گرفته و یافته

مقام معظم رهبری در دیهارهایی که با نخبگیان و اسیتعهادهای برتیر، اسیاتیه     
بیا   (2)ها، دانشبویان و همننین مسئولین بنیاد ملی نخبگان، وزارتین میرتبط  دانشگاه

انیه،   های مرتبط با امیور نخبگیان داشیته    تعهادهای برتر و سایر دستگاهنخبگان و اس
 انه.    شان به ترسیم اههاف راهبردی نظام نخبگانی ارداخته درخالل بیانات

له همواره در دیهارهایی که با مسئولین نظام  نخستین ههف راهبردی که معظم
از  موقیع نخبگیان   صحیح و بهشناسایی  ؛انه دادهمورد تاکیه قرار  ،انه نخبگانی داشته
هیای شناسیایی    تر است. ایشان همننین معتقهنه که معیارها و شیاخ   سنین اایین

مهنهسی، هنیر، علیوم ازشیکی،     -های مختلف )علوم انسانی، فنی نخبگان در گروه
احیهی  هیای و  علوم اایه و ...( متفاوت خواهنه بود و نخبگان را نبایه بیا شیاخ   

 شناسایی کرد.
مقام معظیم رهبیری معتقهنیه کیه در شناسیایی نخبگیان        ،این موارد عالوه بر

بایستی بیه مخیاطرات ایین شناسیایی نییز توجیه کیرد، ازجملیه ایین مخیاطرات،           
شهه در داخل کشور است. از این روی در  سوءاستفاده دشمنان از نخبگان شناسایی

 ن قرار گیرد. این زمینه بایه نهایت احتیاط و رعایت مالحظات امنیتی مهنظر مسئولی
هیا   موقع نخبگان، نوبت به ههایت و ایرور، نن  اس از شناسایی صحیح و به

، اسیتعهادها از  رایروری و ایرو   خواهه رسیه. ایشان در این رابطه به لیزوم نخبیه  
 مرحله استعهاد تا نخبگی تاکیه دارنه.

ام نیز دارنه، مق حمایت و اشتیبانیدر کنار شناسایی و ههایت، نخبگان نیاز به 
 از صیرف  مادیِ اشتیبانی از تر مهم را معنوی خصوص اشتیبانی معظم رهبری دراین

نفیرین از   شان بر لیزوم اشیتیبانی فرصیت    دانسته و همواره درخالل بیانات نخبگان
انه. در سینه راهبیردی کشیور در امیور نخبگیان نییز بیر لیزوم          نخبگان تاکیه کرده
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هییا و  حمایییتو منظییور از نن،  نفییرین از نخبگییان تاکیییه شییهه اشییتیبانی فرصییت
جیای حماییت از افیراد و     اوالً بیه  اسیت کیه   از اجتماعات نخبگانی هایی اشتیبانی
ها درجهت حل مسیائل و ایشیبرد    برای فعالیت نن سازی ها، معطوف به زمینه گروه

که مستلزم تال، افیراد   صورتی است و ثانیاً به باشهمی الاههاف نظام جمهوری اس
)سینه راهبیردی کشیور در امیور      های نخبگیانی باشیه.   نبام فعالیتها در ا و گروه
 (25: 1391نخبگان، 

تکریم و الگوسیازی از  ههف راهبردی دیگرِ نظام نخبگانی در انهیشه رهبری، 
هیای   خصوص معتقه به الگوسیازی از نخبگیانِ عرصیه    است. ایشان دراین نخبگان

 مختلف در جامعه هستنه. 
کنار الگوسازی، نخبگان بایستی مورد تکریم نییز قیرار   له معتقهنه که در  معظم
سازی عمومی در جامعیه هسیتیم،    زعم ایشان در این زمینه نیازمنه فرهنگ گیرنه. به
ای که تکریم نخبگان به فرهنگ و عرف عمومی تبهیل شیود کیه درنهاییت     گونه به

 ان گردد.منبر به ایباد احساس امیهواری، رضایت و افزایش انگیزه فعالیت در نن
ایباد زمینه اثرگیذاری  ههف راهبردی دیگرِ نظام نخبگانی در انهیشه رهبری، 

المللی اسیت. مقیام معظیم     های مختلف اجتماعی، فرهنگی و بین در عرصه نخبگان
های علمی محیهود نهانسیته و معتقهنیه کیه      رهبری اثرگذاری نخبگان را به عرصه

المللیی اثرگیذار    جتماعی و حتیی بیین  های خانوادگی، ا نخبگان بایه در تمام عرصه
 باشنه.

هیای   اثرگذاری نخبگان بیه برخیی رو،    معظم له اس از تاکیه بر ایباد زمینه
اثرگیذار    ها ایباد شبکه کنه، از جمله این رو، افزایش اثرگذاری ننان نیز اشاره می

نخبگان است که از طریق ایباد تعامل میان نخبگانِ سطون مختلف منبر بیه ورود  
 سازی و افزایش اثرگذاری ننان در جامعه خواهه شه.   نخبه  نخبگان به چرخه

ی اثرگیذاری نخبگیان، رفیع موانیع      زعم ایشان رو، دیگیرِ افیزایش زمینیه    به
در سیطون میهیریتی   های مختلف و  ها در مسئولیت و استفاده از ظرفیت نن  فعالیت

 میانی کشور است.
اصیالن و  گیانی در انهیشیه رهبیری،    یکی دیگر از اههاف راهبردی نظام نخب
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زعم ایشان نظام نخبگانی مطلوب، نظامی اسیت کیه    است. به ارتقای انگیزه نخبگان
هیای نخبگیانی در نخبگیان و اسیتعهادهای      بتوانه انگیزه الزم را برای انبام فعالیت

 برتر ایباد کرده و دائماً نن را تقویت و اصالن کنه.
گفتیه   یرونیب یهادهایو رو بانیشناخت، ه از،یماننه ن یینههایابه فرانگیز، 

 کیی کیارکرد  (.7: 1387)مارشیال رییو،    دهنه یو جهت م رویکه به رفتار، ن شود یم
. درصورتی که انگیزه نخبگان با سیازوکارهای  اوست ز،یانگها و  تواناییفرد، تابع 

انگیزه ییا بیا    نخبگانِ باانگیزه بیشتر نسبت به نخبگانِ بهون تبع بهالزم تقویت شود، 
منبیر بیه افیزایشِ     ،انگیزه کمتر، تال، بیشتری خواهنه داشت که این تال،ِ بیشتر

 شتابِ حرکت علمی در جامعه و رشه و توسعه علمی و تکنولوژیکی خواهه شه. 

درنهایت با بررسی انهیشه مقام معظم رهبری، نخرین ههف راهبردی از منظر 
. منظیور از  ایبیاد تعیالی سیازمانی   ت است از ایشان در رابطه با نظام نخبگانی عبار

های مرتبط  های رشه، ارتقا و اویایی در تمام سطونِ دستگاه این ههف، ایباد زمینه
با امور نخبگان ازجمله بنییاد ملیی نخبگیان، وزارت علیوم، تحقیقیات و فنیاوری،       

هیای میرتبط بیا امیور      وزارت بههاشت، درمان و نموز، ازشکی و سیایر سیازمان  
 ن و استعهادهای برتر است.  نخبگا

له در این زمینه معتقه به ایباد مهیریت صحیح، قوی، متمرکز و اویا در  معظم
نظام نخبگانی هستنه. به فرمایش ایشان تعالی سازمانی نظیام نخبگیانی، عیالوه بیر     
مهیریت صحیح، قوی، متمرکز و اویا نیازمنه ایفای نقش ستادی و راهبیردی بنییاد   

هیای   باشه که ایفای این نقش، با ایباد هماهنگی مییان دسیتگاه   می ملی نخبگان نیز
 مختلفِ مرتبط با نخبگان همراه است.
ماده سوم )وظیایف( از اساسینامه بنییاد ملیی     « 2»بنیاد ملی نخبگان مطابق بنه 

در فصیل چهیارم سینه راهبیردی     « الزامات اجراییی »از بخش « 4»و بنه  (3)نخبگان
به عنوان یک سازمان فرادسیتی، وظیفیه ایبیاد انسیبام،      ،(4)کشور در امور نخبگان

های اجرایی میرتبط بیا امیور نخبگیان را      یکپارچگی و هماهنگی میان تمام دستگاه
 برعههه دارد. 

درمبموع با بررسی نرا و نظرات مقام معظم رهبری ایرامیون موضیوع مقالیه،    
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 هیهایت  و سیایی اههاف راهبردی نظیام نخبگیانی از منظیر ایشیان عبارتنیه از: شنا     
 انگییزه  یارتقیا  و نخبگان، تقویت اثرگذاری نخبگان، اصیالن  از نخبگان، اشتیبانی
 نخبگان و تعالی سازمانی. تکریم و نخبگان، الگوسازی

گانه فوق، به عنوان چارچوب نظری این مقاله در قالیب   اههاف راهبردی شش
 انه: مفهومی زیر نمایش داده شهه مهل

 قیق؛ اهداف راهبردی نظام نخبگانی از منظر مقام معظم رهبری. مدل مفهومی تح2شکل 

 

 پیشینه تجربی پژوهش

تاکنون اژوهش دقیقی با عنوان اههاف راهبردی نظام نخبگانی کشور از منظر مقیام  
العالی( انبام نشهه است اما ایرامون این موضوع نثاری وجود  معظم رهبری )مهظله
 ها به اختصار اشاره شهه است: ترین نن به مرتبط 1دارد که در قالب جهول 
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 پیشینه پژوهش .1جدول 

 روش و اهم نتایج محقق/ محققان ریختا عنوان پژوهش ردیف

1 
 راهبردی نیات

 مدیران و راهبران
 نظام  عالی

1390 

جهانگیری، 
محمدحسین و 

کیانی،  کیخسرو
 حمید

 خمینی امام صحیفه در جستجو و مطالعه براساس پژوهشی این طرح
 سال از( العالی مدظله) رهبری معظم مقام بیانات مجموعه و( ره)

 و نهم دولت در نژاد احمدی دکتر های سخنرانی و 1390 تا 1378
 به مرتبط های بخش صرفا مطالب، مطالعه از پس و شده انجام دهم

 .است شده گردآوری مجموعه این در نخبگان  حوزه

2 

 اصول استخراج
 نیاز تأمین راهبردی
 استعدادهای فرهنگی

 برتر 

1390 

مجری: شبکه 
گران  تحلیل

تکنولوژی ایران 
 )ایتان(

 تدوین نخبگان فرهنگی نیازهای به دهی سامان هدف با پژوهش این
 تأمین در کالن و راهبردی اصول استخراج بر است و گردیده

 به پاسخ در .دارد اهتمامتمرکز و  برتر استعدادهای فرهنگی نیازهای
 و شناسایی در مقدماتی و اولیه عنصر سه تا بود الزم سؤال، این

 برتر استعدادهای فرهنگی نیاز تأمین راهبردی اصول استخراج
 مطلوبی شرایط و اهداف: از عبارتند عناصر این. گیرد قرار موردتوجه

 های ویژگی باشد؛ می تصور قابل برتر استعدادهای و نخبگان برای که
 در رایج عام اصول و سنین؛ این در برتر استعدادهای شخصیتی

 نگری باهم و بندی جمع با نیز درنهایت .فرهنگی کارهای
 مواجهه در فرهنگی کالن طرحوارةبه  عنصر، سه این آوردهای دست

 .است شده پرداخته مسأله این با

3 

 معیارهای استخراج
 عملکرد ارزیابی

 های دستگاه
 بر مبتنی فرهنگی
 مطالبات و انتظارات

 رهبری معظم مقام

 (العالی مدظله)

1395 
 سلطانی،

 محمدرضا،خانی،
 علی

 و سنجش معیارهای و ها شاخص کردن مشخص پژوهش این هدف
 مجموعه منظور همین به. است فرهنگی های دستگاه عملکرد ارزیابی

 مرور 1393 تا 1368 های سال بین رهبری معظم مقام های سخنرانی
 و اجرا گذاری، سیاست کالن های حوزه در موضوع با مرتبط نکات و

 مضمون هشت در و استخراج فرهنگی، های دستگاه بر نظارت
مضمون  به روش تحلیل اصلی، مضمون 130 و دهنده سازمان

 . شد بندی دسته

4 
 تحلیل مدل
 اندیشه در راهبردی

 رهبری معظم مقام
1392  

 لرد، محمدی
 عبدالمحمود

 اندیشه براساس راهبردی تحلیل از الگویی شده تالش مقاله این در
 نتایج. شود ارائه ایران دولتی های سازمان برای رهبری معظم مقام
 فرآیند در رهبری، معظم مقام نظر در دهد می نشان پژوهش این

 تبیین راهبردی، اهداف مقوله سه با گر تحلیل راهبردی، تحلیل
 بدین. است مواجه راهبردی تفکر و اجتماعی های واقعیت راهبردی
 نظام راهبردی اهداف ابتدا راهبردی، گر تحلیل است الزم ترتیب،
 اجتماعی های واقعیت سپس و شناخته را( مطلوب وضع) سیاسی

 از حرکت شیوه نهایت، در .نماید تبیین را( موجود وضع) راهبردی
 راهبردی تفکر کمک با را( راهبرد) مطلوب وضع به موجود وضع

 جمهوری راهبردی اهداف انقالب، رهبر اندیشه در. کند ترسیم
 و عدالت آزادی، استقالل، بنیادین ارزش چهار شامل ایران اسالمی
 قسمت سه از نیز ایران راهبردی اجتماعی های واقعیت. است معنویت

 مانند) راهبردی موانع و راهبردی معنوی ابزار راهبردی، مادی ابزار
 .است شده تشکیل( دشمن ی جبهه وجود و داخلی استبداد سابقه

5 

 تفکر الگوی
 اندیشه در راهبردی
 معظم مقام سیاسی

 رهبری

1397  
 محمد نیا، رستمی

 اسماعیل

 ظلّه دام رهبری معظم مقام توجه کوشد میزان می نوشتار این نویسنده
 بسنجد را( اندیشمندان منظر از مستخرجه) راهبردی تفکر عناصر به

 راهبردی تفکر الگوی های اولویت به طریق این از تاحدامکان و
 اطالعات آوری جمع و اکتشافی پژوهش، این شیوه. ببرد پی له معظم

 اش، نتیجه و است خبرگی طریق از داده اعتباربخشی و اسنادی، آن
 ازسوی شده مطرح گانه چهارده های مولفه همه که است آن مبین

 ظلّه دام رهبری معظم مقام موردتوجه راهبردی، تفکر نظران صاحب
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 روش و اهم نتایج محقق/ محققان ریختا عنوان پژوهش ردیف
 و انداز چشم به توجه» ایشان، راهبردی تفکر الگوی در و گرفته قرار

 .است برخوردار بیشتری اهمیت درجه از ،«هدف بر تمرکز

7 
 راهبرد تحلیلی مدل
 فکری منظومه در

 رهبری معظم مقام
1397  

 مسلمی،
 حسین،فاضلی،

 سیدطاهر

 در گفتمان تحلیل روش و تحلیلی -توصیفی رویکرد با این پژوهش
 انقالب گفتمان منادی مثابه به رهبری، معظم مقام فکری منظومه
 بر دلیل تاکید به انقالب گفتمان در راهبرد که دهد می نشان اسالمی

/ منظوم تفکر» موّلفه سازی دیدگاه بعد در ارزشی -الهی پارادایم
 در. کند می معرفی مسائل حل الگوی ارائه برای را «فکری منظومه

 افزایش منظور به را «علم تولید/ محوری علم» موّلفه یابی فرصت بعد
 همراه ذهنی سازی غنی و دانش مرزهای گسترش ها، فرصت درک

 بعد در. داند می ها فرصت جلب ساز زمینه را جمعی و فردی تزکیه با
 های گلوگاه همزادی دلیل به «موفقیت حیاتی عوامل» گلوگاه تحلیل

 استحکام و سازی قابلیت» موّلفه کلیدی، های شایستگی و اصلی
 توصیه موانع رفع کلیدی های شایستگی مثابه به را «درونی ساخت

 موّلفه ساز، آینده رویکرد دلیل به یابی راه بعد در باالخره و کند می
 انسانی -الهی قواعد ظهور و بروز منظور به را خالقانه «شکنی قاعده»

 .نماید می دنبال درونی های قابلیت بر منطبق

تحقییق  صیورت مسیتقیم بیه     توان گفت تنها دو اثیر بیه   با بررسی ایشینه تبربی می
انبیام   1390نخبگان در سیال   شونه که هردو به سفار، بنیادملی حاضر مربوط می

انه. نخست تحقیقی است که توسط جهانگیری و همکاران انبام شیهه اسیت،    شهه
های مرتبط با حوزه نخبگیان در بیانیات مقیام معظیم رهبیری       در این تحقیق بخش

ای  صیورت کتابخانیه   نژاد، صرفاً بیه  العالی(، امام خمینی )ره( و دکتر احمهی )مهظله
ها انبیام نشیهه اسیت. ایژوهش دوم،      گونه تحلیلی روی نن نوری شهه و هیچ جمع

 ازیی ن نیتیأم  یاسیتخراج اصیول راهبیرد   تحقیقی است که توسط شرکت ایتیان بیر   
ی نخبگان انبام شهه است. این اژوهش نیز متمرکز بیر اصیول راهبیردی در    فرهنگ

های بنییاد ملیی نخبگیان     رهنگی نخبگان( از ماموریتیک حوزه خاص )نیازهای ف
طوری که در ایژوهش حاضیر نیازمنیه اسیتخراج اهیهاف راهبیردی نظیام         است به

 ها هستیم. نخبگانی در تمامی حوزه
( 1392(، محمهی لیرد ) 1397سه تحقیق دیگر که توسط مسلمی و همکاران )

میهل  »و « تفکر راهبیردی » انه نیز به بررسی عناصر ( انبام شهه1397نیا ) و رستمی
« اهیهاف راهبیردی  »انه. هرچنه  از منظر مقام معظم رهبری ارداخته« راهبرد یلیتحل
هیای ایین تحقیقیات بیا      بیوده و یافتیه  « راهبیرد  یلیمهل تحل»نحوی زیرمبموعه  به

کلی بر عناصر کالن تفکر رطو ها به موضوع مقاله تاحهی مرتبط هستنه اما تمرکز نن
کیهام   کیالن تحلییل راهبیردی در انهیشیه رهبیری اسیت و هییچ       راهبردی و مهل 
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 انه.   صورت خاص به بررسی اههاف راهبردی نظام نخبگانی نپرداخته به
هیای   همننین با بررسی ایشیینه مشیخ  شیه کیه اهیهاف راهبیردی بخیش       

هیای فرهنگیی از منظیر مقیام      های دولتی و دسیتگاه  مختلف کشور ازجمله سازمان
از « نظیام نخبگیانی  »انه؛ اما تیاکنون اهیهاف راهبیردی     شههمعظم رهبری استخراج 

شهه تنها از این حیث کیه ییک    های انبام انه لذا اژوهش له بررسی نشهه منظر معظم
انیه بیا    العالی( بررسی کیرده  موضوع راهبردی را از منظر مقام معظم رهبری )مهظله

ق مرتبط نبوده و تحقیق حاضر ایونه خواهنه خورد، به لحاظ موضوعی با این تحقی
باشنه. در تحقیقیات میذکور، غالبیاً از     قابل بررسی و تامل می ،تنها به لحاظ روشی

منظور اسیتخراج بیانیات    های کیفی شامل تحلیل گفتمان و تحلیل مضمون به رو،
مقام معظم رهبری در رابطه با موضوعات مورد بررسی، استفاده شهه است. از ایین  

بار سعی کرده تا اههاف راهبردی نظیام نخبگیانی    ینروی تحقیق حاضر برای نخست
 منظر رهبری استخراج و تحلیل کنه.را از 

 روش تحقیق

یکی از  .است کیفی محتوای تحلیل رو، استفاده در این مقاله، مورد تحقیق رو،
های کارنمه تحلیل کیفی، تحلیل مضمون است. تحلیل مضمون روشی بیرای   رو،

هیای کیفیی اسیت )بیران و      الگوهیای موجیود در داده  شناخت، تحلیل و گیزار،  
 (153: 1390جعفری و همکاران،  ،به نقل از عابهی 2006، 1کالرک

های متنیی و تبیهیل    در مقاله حاضر از رو، تحلیل مضمون برای تحلیل داده
هایی غنی و تفصیلی اسیتفاده شیهه اسیت. واحیه      های اراکنهه و متنوع به داده داده

العیالی(   های مقام معظم رهبری )مهظلیه  از متون کلیه سخنرانیتحلیل عبارت است 
 در دیهار با نخبگان و استعهادهای برتر.  1397الی  1381های  طی سال
 در کیه  اسیت  هییایی  ایاراگراف  ییا  هیا  عبارت جمله، کلمه، دربردارنهة معنا واحه
: 1390نوشیادی،  رنیه )ایمیان و   دا ارتبیاط  یکهیگر با شان یا محتوای زمینه از هایی جنبه
عنیوان اهیهاف    در اینبا واحه معنا عبارت است از کلیه کلمات و جمالتی کیه بیه   (.29

نخبگان در بیانات موردبررسی وجود داشت. لیذا از واژگیان اهیهاف، رسیالت،      بنیادملی
                                                                                                                                 

1. Braun & Clarke  
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 لیه متون مورد تحلیل استفاده شه.نخبگان برای جستبو در ک نخبه، نخبگان و بنیادملی
هیای مقیام معظیم رهبیری      ورت بود که متون کلیه سخنرانیص رو، کار بهین

در دییهار بیا نخبگیان و صیاحبان      1397تیا   1381هیای   العالی( طیی سیال   )مهظله
افیزار   جمع نوری شه و در نرم 1رسانی دفتر ایشان استعهادهای برتر از اایگاه اطالع

والت و مورد تحلیل قرار گرفت، سپس با اسیتفاده از کهگیذاری، مقی    2مکس کیو دا
دهنیهه و   زیرمقوالت استخراج و در سه دسته کلی مضامین فراگیر، مضامین سازمان

 مضامین اایه قرار داده شهنه.

ده توسیط سیه محقیق بیه      نوری   های جمع  به منظور افزایش قابلیت اعتبار، داده
بنهی شهنه و درنهایت کیههای حاصیل از تیال،     صورت مبزا کهگذاری و مقوله

صورت بود که ابتیها محقیق، کیههای     فق قرار گرفت. فراینه کار بهینها موردتوا نن
باز و محوری را از کلیه متون موردتحلیل استخراج کرد، سپس این کهها را همیراه  

هیا خواسیته    با متون در اختیار دو تن از مهیران بنیاد ملی نخبگان قیرار داد و از نن 
 یک کیه بیاز   کننه، اگر کهشهه را بررسی  شه که صحت و تناسب کههای استخراج

حیذف کننیه.    ،از قلم افتاده است اضافه و اگر که غیرمرتبطیی احصیا شیهه اسیت    
نظر میهیران میذکور، متناسیب بیا ادبییات       درنهایت کههای استخراج شهه با توافق

 نهایی شهنه. ،حاکم در بنیاد ملی نخبگان

 ها یافته

شونه. یکیی   مختلفی بررسی میها، منابع  منظور استخراج اههاف راهبردی سازمان به
العالی( خصوصیا در   رهبری )مهظله معظم ترین منابع در کشور ما، بیانات مقام از مهم

انیه، یکیی از    رابطه با ساختارهایی است که به فرمایش و تاکیه ایشان شکل گرفتیه 
است. از این روی برای بررسی اههاف راهبیردی  « بنیاد ملی نخبگان»این ساختارها 
العالی( تحلیل و مضیامین فراگییر،    بگانی، بیانات مقام معظم رهبری )مهظلهنظام نخ
های حاصل از کهگذاری بیانات معظم له  دهنهه و اایه استخراج شهنه. یافته سازمان

 در جهول زیر نمهه است:
                                                                                                                                 

1. Khamenei.ir 

2. MAXQDA 
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 العالی(  های حاصل از کدگذاری بیانات مقام معظم رهبری )مد ظله یافته .2جدول 
ف

ردی
 

 مضامین فراگیر
مضامین 

 دهنده سازمان
 ارجاعات متن اصلی مضامین پایه

1 
تقویت 
 اثرگذاری

های  عرصه
 اثرگذاری

 افزایش اثرگذاری در عرصه
 های فرهنگی و اجتماعی

ضمناً از نخبه هم باید کار خواست؛ نخبه باید احساس کند که وجودش نافع است؛ یعنی احساس نافع بودن 
قدم میکند، پایدار در کشور  بکند؛ این، آن چیزی است که نخبه را خرسند میکند، خوشحال میکند، ثابت

ایست خواست که این با همین کار ستادی به نظر میکند؛ بفهمد برای کشورش مفید است، نافع است؛ کار ب
 .من قابل تحقّق است

 
 به دهی جهت با باشد، مسئولین به دهی مشورت با که آنچه از بیش دانشجوئی اثرگذاری بگویم میخواهم من

 خواهرتان و برادر روی بگذارید؛ اثر میتوانید تان خانواده در شما. است تأثیر تحت نیروهای در انسانی عناصر
 روی فامیل، روی خودتان، زندگی محیط در. بگذارید اثر میتوانید مادرتان و پدر روی بگذارید؛ اثر میتوانید

 بهترین این. رفتار به اثر منش، به اثر زبان، به اثر بگذارید؛ اثر میتوانید ورزش در همبازی روی دوست،
 .بکند اثرگذاری آن در تواند می که محیطهائی در اثرگذاری دانشجوست؛ برای پیروزی و توفیق

 نخبگان دیدار در بیانات
 علمی جوان

26/07/1396 
 

 دانشجویان دیدار در بیانات
 یزد استان های دانشگاه

13/10/86 

اثرگذاری در عرصه  افزایش
 المللی ملی و بین

 یباال تیبا استفاده از ظرف دیکم بوده است و با اریدانش بس یسهم ما در جلو بردن مرزها ر،یدر قرون اخ
 . میرا توسعه ده یاکتشاف و دانش جهان ینخبگان جوان کشور، مرزها

نخبگان و  دارید در بیانات
 یبرتر علم یاستعدادها

25/07/1397 

های  روش
 تقویت اثرگذاری

ایجاد شبکه اثرگذار 
 نخبگان

 در ای شبکه حالت یک به را نخبگان به نگاه و نخبگان ی رعایت ی دیگر این است که ما مسئله نکته
اىِ سازنده و یک چرخه به وجود بیاید، که از پرورش و ساخت نخبه آغاز  باید یک حرکت شبکه.. .بیاوریم 

 و پایه هم در آموزش و پرورش است؛میشود؛ یعنی مربیگری. ریشه 
خود این نخبه،  -دا کند ای پی یعنی حالت شبکه -سازی شود  ی نخبه کمک کنید این نخبه، خود وارد چرخه

 . شود پرور نخبه ساز نخبه

 همایش ششمین در بیانات
 جوان نخبگان ملی

12/07/1391 

های  رفع موانع فعالیت
 نخبگانی

 و باشند آنان کار موانع رفع و خدمات ی ارائه و نخبگان با تعامل دنبال به تر جدی باید مسئوالن طرف یک از
 .دهند قرار کشور پیشرفت اختیار در را خود های ظرفیت ی همه باید نیز نخبگان دیگر طرف از

 و نخبگان دیدار در بیانات
  علمی برتر استعدادهای

25/07/1397 

کارگماری نخبگان در  به
 مسوولیت های کشور

آمده است، « نظر»ی جوان باید فرصت ظهور و بُروز پیدا بکند، احساس کند که وجود او به  باالخره نخبه
 .برای او ارج قائلند، روی وجود او حساب میکنند؛ این را باید در عمل احساس کند

 

 همایش نهمین در بیانات
 فردا نخبگان ملی
22/07/1394 
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ف
ردی

 
 مضامین فراگیر

مضامین 
 دهنده سازمان

 ارجاعات متن اصلی مضامین پایه

 حتماً میانی های مدیریت سطح اما باشند نداشته را مدیریتی اول سطوح ی تجربه نخبه جوانان است ممکن
 دارد. نیاز نخبه جوانان به

 و نخبگان دیدار در بیانات
  علمی برتر استعدادهای

25/07/97 
تعامل نظام مند مدیریت 

کشور با نخبگان و 
رسانی منظم از  اطالع

مسایل اصلی کشور به 
نخبگان به منظور مشارکت 

 مسائل  نخبگان در حل آن

 و باشند آنان کار موانع رفع و خدمات ی ارائه و نخبگان با دنبال تعامل تر به از یک طرف مسئوالن باید جدی
 دهند. قرار کشور پیشرفت اختیار در را خود های ظرفیت ی همه باید نیز نخبگان دیگر طرف از

 
. بدهند کار اینها به کنند، جذب را اینها کنند، شناسایی را اینها دیگران از قبل خودمان داخلی های دستگاه

 غربت. بر ندهد ترجیح را خودش ی خانواده و خودش زندگی محیط که نیست جوانی هیچ

 و نخبگان دیدار در بیانات
 علمی برتر استعدادهای

25/07/97 
 

 نخبگان دیدار در بیانات
 28/07/95 جوان علمی

2 
 

اصالح و ارتقای 
 انگیزه

های  روش
انگیزه  یارتقا

 )در سطح فردی(

تقویت روحیه خودباوری و 
 احساس استغنا از دیگران

[  بلکه] باشد کشور یک فقط که دشمنی نه هم آن دشمن، بر ی غلبه و ها جوان حضور و جنگ در حضور این
 انقالب پس. شد خودباوری رشد موجب داشتند، حضور جهانی های قدرت ی همه پشتش که دشمنی

 ورشکستگی و وابستگی ی روحیه مقابل در خودباوری کردن سپر سینه و خودباوری قدِ برافراشتن[  موجب]
 .افتاد اتّفاق این شد؛ قبلی

 نخبگان دیدار در بیانات
 جوان علمی

28/07/1395 

 تقویت روحیه خطرپذیری

 ضریب و کشاند می تکاپو و حرکت به را ها ملت شکست، و ناکامی از نترسیدن و اقدام جرأت خطرپذیری،
 از ترس بدون باید ما جوانان و دهد می افزایش کامالً معنوی، و مادی های عرصه ی همه در را موفقیت

 .شوند بزرگ های میدان وارد ناکامی، و شکست

 نخبگان دیدار در بیانات
  جوان

25/06/85 

افزایش دلبستگی و 
 احساس تعلق

 توانند نمی – علمی ی نخبه چه سیاسی، ی نخبه چه - نخبه ی مجموعه یک معنوی، های دلبستگی بدون اما
 .بدهند قدرت او به توانند نمی کنند؛ حفظ را کشورشان

 از جمعی دیدار در بیانات
 علمی برگزیدگان و نخبگان

13/07/90 

اخالق »تحقق نظام جامع 
سازی  و نهادینه« نخبگی

 های اسالمی ارزش

 .است ایمان چیز، همه از بهتر بیاورد، وجود به را پیشرفت این بیاورد، وجود به را نیرو این تواند می که چیزی
 از جمعی دیدار در بیانات
 علمی برگزیدگان و نخبگان

13/07/90 

ارتقای سطح فرهنگی و 
 رفاه اجتماعی نخبگان

 های فرهنگی در بنیاد نخبگان و انجام کار فرهنگی درست و هوشمندانه اهمیت دادن به فعالیت
 از جمعی دیدار در بیانات
 علمی برگزیدگان و نخبگان

13/07/90 
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ف
ردی

 
 مضامین فراگیر

مضامین 
 دهنده سازمان

 ارجاعات متن اصلی مضامین پایه

 تقویت هویت ملی
 خودشان ملت سرنوشت و خود هویت عاشق و مردم عاشق و کشور عاشق که دانشمندانی به دارد نیاز کشور

 رود نمی پیش کار دلبستگی، احساس این بدون. باشند

 از جمعی دیدار در بیانات
 علمی برگزیدگان و نخبگان

13/07/90 

های  روش
انگیزه  یارتقا

)در سطح 
 نهادی(

ایجاد فضای نشاط علمی، 
 بخش و متعالی الهام

 کنند احساس اینها که است این دارد، وجود نخبگان ریزی برای هدف دیگری که در خصوص برنامه
 .نکنند بست بن احساس نمایند؛ استفاده خود استعداد از توانند می

 
 ایرانىِ متخصّص شد، این اگر بشود؛ فراهم علمی نشاط محیط کند، کار جدّیت با باید نخبگان بنیاد ملّی

ی  کند که در خانه و کاشانه یرانی هم شوق پیدا میا استعداد با جوانِ بیاید؛ کند می پیدا شوق هم خارج ساکن
 د.خود بماند و برای خدمت به کشورش کار بکن

 
این  کنند ... مسئولیت احساس آینده به نسبت ما نخبگان های ما، پیشرفت واقعی این است که جوان

 ی ما تشدید کرد. در جامعه روز ی نشاط را باید روزبه احساس و روحیه

 از جمعی دیدار در بیانات
 03/07/1381علمی نخبگان

 
 همایش هفتمین در بیانات

 جوان نخبگان ملی
17/07/1392 

 
 همایش ششمین در بیانات

 جوان نخبگان ملی
12/07/1391 

آشنایی نخبگان با نیازها و 
 های کشور محدودیت

 تبیین نخبگان برای هم نیازها این و بگیرد قرار کشور نیازهای خدمت در پژوهشی و علمی مقاالت بایستی
 .ندانند ،هست که چنان آن را کشور نیازهای است ممکن نخبگان از خیلی بشود؛

 
 نیازهای به ناظر درصد سی علمی مقاالت این از کنید، تهیه علمی ی مقاله بکشید، زحمت شما همه این

 علمی، تالش علمی، کار صددرصد باید. کند می خسارت احساس انسان خب،! نه درصد هفتاد باشد، کشور
 . شما نیازهای به باشد ناظر علمی ی مقاله ی تهیه

 نخبگان دیدار در بیانات
 26/07/96 علمی جوان

 
 همایش ششمین در بیانات

 جوان نخبگان ملی
12/07/1391 

دلگرمی و اعتماد نسبت به 
نظام در یک فضای همراه 

متعهدانه، با پاسخ گویی 
 صادقانه و محترمانه

 باشند داشته پیگیرانه و دلسوزانه عملیاتی، جدی، نگاه نخبگان مسئوالن باید به موضوع
 نخبگان دیداردر  اناتیب

  جوان علمی
28/07/95 

3 
الگوسازی و 

 تکریم

های  روش
 الگوسازی

 الگوسازی از نخبگان 

ها  نسل جوان در همه عرصه یبرا یبر ضرورت الگوساز دیتأک ،یجلسات نیاز حضور در چن من گرید زهیانگ
 ...هاست نهیو زم

مختلف مشخص  یها را از بخش یینسل نونهال خودمان، الگوها یجوان خودمان، برا یبرا میدار ازین ما
 اتیبه ادب ی به هنر دارد، آن کس که عالقه ی به علم دارد، آن کس که عالقه ی آن کس که عالقه م؛یکن

نخبگان و  داریدر د اناتیب
 کرمانشاه دگانیبرگز

26/07/1390 



 1399 بهار ♦ وچهارشماره نود ♦م نهو سال بیست ♦      148

ف
ردی

 
 مضامین فراگیر

مضامین 
 دهنده سازمان

 ارجاعات متن اصلی مضامین پایه

 ی آن کس که عالقه ،دارد یعمل یبه کارها ی دارد، آن کس که عالقه خیبه تار ی کس که عالقهدارد، آن 
از  یکی نیکنند. ا دایخودشان را پ ی ستهیشا یدارد، هر کدام بتوانند الگوها یفناور ایصنعت  ای یبه کشاورز

 .کند یجلسات به ما کمک م نیا لیالزم ماست، که تشک یکارها

های  روش
 تکریم

جهت دهی به افکار 
عمومی در خصوص فهم 

کرامت نخبگان و تجلیل از 
 ها آن

ی ورزشی بها بدهیم؟ ما چقدر  ی علمی را کمتر از یک نخبه حرف من این است که چرا ما باید یک نخبه
ی علمی داریم که اگر چنانچه دست کشورهای دیگر به  نخبهاند؛ چقدر  های علمی داریم که در قله نخبه

 .برند؛ اینها را باید تجلیل کنیم قاپند و می اینها برسد، آنها را فوراً می
خواهیم با این کار، به علم و  از نظر من، تشکیل این جلسه، براساس یک هدف نمادین است. ما می

 یک باالتر، هوشی ضریب با ذهنِ و فکر یک میان شاخصِ تا کنیم احترام جامعه نخبگان هوشمندان و
شاخص ممتاز در کشور محسوب شود و درواقع یک حالت مسابقه، شوق، حرکت عمومی و از سویی تکریم 

خواهیم در  ای از کسانی هستید که ما می و احترام نسبت به این پدیده و این حقیقت، به وجود آید. شما نمونه
گذارد. این همان  اسالمی و مسؤوالن و حرکت کلّی کشور به اینها احترام میجامعه اعالم شود که نظام 
 ای است که در زبان و ذهن بعضی از شما عزیزان بود.  سازی فرهنگ

 نخبگان دیدار در بیانات
 دانشگاهی جوان
05/06/87 

ایجاد احساس امیدواری، 
 افتخار و رضایت

 خودشان برای کنند؛ مسئولیت احساس آینده به نسبت ما نخبگان ما، انجوان که است این واقعی پیشرفت
 را احساس این و کنند احساس و کنند مجسم و کنند تصویر را ای آینده کشور برای کنند؛ تعریف دیدگاه

 را این دارد؛ وجود امروز که است چیزی این. کنند تالش آینده، این به رسیدن برای اند آماده که کنند؛ اظهار
 تشدید ما ی جامعه در روز روزبه باید را نشاط ی روحیه و احساس این. برد پیش باید را این کرد، تقویت باید

 .کرد
 

 دلگرم مشکل کشور، ربط ذی های دستگاه ی همه از استفاده با بتواند که است این برای امروز نخبگانِ بنیاد
 .کند تأمین را آن و حل را زندگی از و محیط از آنها رضایت احساس و نخبگان کردن

 همایش ششمین در بیانات
 جوان نخبگان ملی

12/07/1391 
 

 اساتید دیدار در بیانات
 21/07/84  دانشگاه

 ها، باید به عرف و عادتی همگانی تبدیل شود. قدرشناسی از برجستگان جامعه و احترام به آن معرفی نخبگان به جامعه
نخبگان و  داریدر د اناتیب

 کرمانشاه دگانیبرگز
26/07/1390 

 یمدیریت یارتقالزوم  مدیریت صحیح تعالی سازمانی 4
مدیریت هم همراه باشد؛ من این را بخصوص به مسئولین محترم  یها باید با ارتقا گذاری البته این سرمایه
پخش هم کنم. اگر ما منابع مالی را افزایش هم بدهیم، توزیع هم بکنیم، سرریز هم بکنیم،  دولتی تأکید می

 مدیریت در این بخش وجود نداشته باشد، منابع مالی هدر خواهد رفت.  یبکنیم، اما ارتقا

 از جمعی دیدار در بیانات
 علمی برگزیدگان و نخبگان

13/07/90 
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باوری در  لزوم نخبه
 مسئولین

و خواهشم این است که ها را. من امیدم  باور هستم یعنی قبول دارم شما نخبه لذا بنده عمیقاً و قویّاً نخبه
 مسئولین تا کنند کوشش جمهورند، رئیس معاون و هستند دولت در که ستّاری آقای خود و نخبگان بنیاد
ها را باور کنند؛ اوّالً  این است که نخبه ما انتظارات از یکی بشوند؛ باور نخبه کلمه واقعی معنای به همه کشور

که مورد قبول  چنان باور کنند که ما نخبه داریم؛ ثانیاً باور کنند که این نخبه، قادر است سرنوشت کشور را آن
و رضایت و روشنی چشم همه باشد، تغییر بدهد. بعضی از مسئولین ما در این زمینه دچار غفلتند؛ باید اینها 

 .بیرون آورد را از این غفلت

 نخبگان دیدار در بیانات
 علمی جوان

26/07/96 

مدیریت قوی و متمرکز 
 مسئوالن

 است. تربیت نخبگان نیازمند مدیریت قوی و متمرکز مسئوالن
 بنیاد وظایف یعنی سازند، نمی هم با نخبگان بنیاد و علمی معاونت که بینید می واقعاً اگر! ستّاری آقای

 شان جدای هم از یا بکنید؛ برایش فکری یک نیست، سازگار علمی معاونت وسیع های فعّالیّت با نخبگان
 بگذارید؛ نخبگان بنیاد برای قوی مدیر یک علمی، معاونت چهارچوب همان ذیل در الاقل یا کنید

 نخبگان دیدار در بیانات
 جوان علمی

28/07/95 

مدیریت هدفمند گردش 
 نخبگان

 نیست؛ منفی موضوعی مطلق طور به - ام گفته را این حاال تا بار چند من - کشور از نخبگان چون خروج
شور ک برای و برگردد بعد و کند کسب معلوماتی بخواهد و شود خارج کشور از ای نخبه است ممکن زیرا

مفید باشد. البته بهتر این است که ما امکاناتی را برای همین نخبه فراهم کنیم، تا در خودِ کشور آنچه را که 
ضای دنیا فضای ف - بروند نخبگان اما اگر نشد، ...از نظر رشد و شکوفایی استعداد الزم دارد، مهیا شود 

گیرد؛ یعنی آن نخبه بداند که برای چه دارد منتها این رفتن باید با حساب و کتاب انجام ب -وسیعی است 
خواهد از آن دانش  می ای رود؛ چه میخواهد بکند و پس از آموزش آنچه را که الزم دارد، چه استفاده می

 بکند. 
 

 برگردند. و بگیرند یاد را معلومات بروند منظّمی ریزىِ برنامه با

 از جمعی دیدار در بیانات
 05/07/83علمی نخبگان

 
 
 

 از جمعی دیدار در بیانات
 علمی نخبگان

03/07/1381 

ریزی خاص  لزوم برنامه
 برای نخبگان

 کاری، و تحصیلی حرکت این لیکن داد؛ نخبگان انجام شود با محاسبه های عمومی را نمی ریزی برنامه
 کرد. باز ای ویژه حساب نخبگان برای باید که رسد می ای نقطه به تدریج به

 از جمعی دیدار در بیانات
 03/07/81 علمی نخبگان

اداره کردن بنیاد نخبگان 
توسط خود نخبگان و افراد 

 شایسته

 مسائل با خودش کسی تا یعنی نیست؛ تردیدی کنند، اداره باید نخبگان خودِ را جمعی چنین که این در البته
 اما کند؛ کار تواند نمی باشد، نداشته دلبستگی و آشنایی نخبه جمعِ یک به مربوط عملىِ و علمی و ذهنی
 آنها باشد، نخبگان به مربوط که کشور جای هر - کنند می اداره را آن کسانی چه که نیست این در سخن
 فکر برود؛ کار این بار زیر دولت بایستی ناگزیر و است دولت کار کار، این - کنند می اداره بهتر را جا آن

 که کند واگذار کسانی به باید را مجموعه این اداره شود، می کاری مسؤول دولت وقتی منتها است؛ خوبی
 .باشند شایسته حقیقتاً

 از جمعی دیدار در بیانات
 علمی نخبگان

21/11/82 
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 ارجاعات متن اصلی مضامین پایه

ایفای نقش 
راهبردی و 
 ستادی بنیاد

 ایفای نقش ستادی
ام که  تذکّر دادهی دیگر در همین زمینه، مطلبی است که من قبالً هم به آقای ستّاری این را  ک نکتهی

های  ی دستگاه معاونت علمی و بنیاد به کار ستادی اهمّیّت بدهند؛ یعنی درواقع مثل یک ستاد از همه
 .توانند ایفا کنند، استفاده کنند ی علم و فنّاوری نقشی می گوناگون کشور که در زمینه

 نخبگان دیدار در بیانات
 علمی جوان

26/07/96 

هماهنگ کننده 
های مرتبط با  دستگاه

 نخبگان

های مرتبط با دانش و علم و فناوری، بایستی هماهنگی کامل  هاست؛ در بخش ها ناهماهنگی یکی از ضعف
 وجود بیاید.  هب

ی و علم معاونت همین با بهداشت و علوم وزارت دو یعنی است؛ الزم خیلی علمی مراکز خود بین هماهنگی
 در که ها بخش از بخشی هر و صنعتی و علمی های پژوهش سازمان و نخبگان جمهور و بنیاد فناوری رئیس

 را هم کار اینها مبادا که است الزم دائم افزایىِ هم و همکاری و ارتباط یک کنند، می همکاری ها زمینه این
 .وجود بیاید هب زمینه این در خألهایی و مفقوده های حلقه یا بکنند خنثی

 
های  ها و خود دستگاه ستادی است برای هماهنگ کردن دستگاهی  عاونت علمی هم که یک مجموعهم

ها و مراکز گوناگون علم و فناوری که مجریان  ها و پژوهشگاه علمی کشور یعنی این دو وزارت و پژوهشکده
 .ها بایستی از بین برود کار هستند، اینها باید همه هماهنگ عمل بکنند؛ ناهماهنگی

 نخبگان دیدار در بیانات
 نشگاهیدا جوان
05/06/87 

 
 

 همایش هفتمین در بیانات
 جوان نخبگان ملی

17/07/92 

 ایفای نقش راهبردی
 نخبگان بنیاد گرفت ... جدّی کامالً باید را این است؛ راهبردی بنیاد یک است؛ ملّی بنیاد یک نخبگان بنیاد

 است؛ راهبردی بنیاد یک است، ملّی بنیاد یک بگیرید؛ جدّی را

 همایش نهمین در بیانات
 «فردا نخبگان» ملی

22/07/94 

ایفای نقش مستقل از سایر 
 ها  دستگاه

 با و دیگر های دستگاه کنار در دستگاهی و نشود حل اداری های دستگاه در مرکز این که شود سعی باید البته
  نیاید؛ وجود به آنها از برخی مشکالت

 از جمعی دیدار در بیانات
 علمی نخبگان

21/11/82 

 ضرورت ایجاد نظام رصد
 چون کنند؛ مالحظه را کار خروجی کنند، رصد کنارش، در هم دیگر های دستگاه حاال و عمدتاً نخبگان بنیاد
 دارد؛ وجود راه بین در اشکال جایی یک است پیدا باشد، داشته اشکال باشد، داشته عیب کار خروجی اگر

 .نده هم این استب مهمّ های توصیه از یکی. بکنند عالج را ها عیب بشناسند، را ها عیب

 همایش همین در بیانات
 «فردا نخبگان» ملی

22/07/94 

5 
شناسایی و 

 هدایت

اصول حاکم بر 
 ییشناسا

شناخت مخاطرات 
 شناسایی نخبگان

ها برای عوامل بیرونی؛ این هم هست؛ از این هم بنده  یکی ]دیگر[ از خطرها: شناسایی کردن نخبه
کنند؛ نه برای اینکه  ها را پیدا می کنند، نخبه کنند، جستجو می دارم، خبرهایی دارم؛ بررسی میهایی  گزارش

ی واسطی  [ برای عوامل بیرونی، که به آنها معرّفی کنند، حلقه در داخل تشویق بشوند، تربیت بشوند؛ ]بلکه
 . «مغزها فرار» رایج تعبیر به و نخبگان بشوند برای مهاجرت

 همایش نهمین در بیانات
 «فردا نخبگان» ملی

22/07/94 
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موقع  لزوم شناسایی به
 نخبگان

های عظیم را  های دیگر، این سرمایه های علمی داخل کشور یا با روش قبل از اینکه بیگانگان در نمایشگاه
 .کشف و جذب کنند، شما این جوانان فرزانه را شناسایی کنید و مورد حمایت قرار دهید

 
لطفی قرار گرفته؛ نگذارید، مراقبت کنید. شناسایی استعدادهای  توجهی و بی طرح شهاب مورد بیمن شنیدم 

ی حقیقی  ی و تحصیالت متوسطه بسیار مهم است، این چیزی است که نخبهیبرتر در دوران تحصیالت ابتدا
 .شناساند شناساند، این چیزی است که نوابغ را به ما می را به ما می

 جوان میعل نخبگان دیدار
 28/07/95 انقالب رهبر با

 
 همایش نهمین در بیانات
 «فردا نخبگان» ملی

22/07/94 

اصالح معیارهای شناسایی 
های  نخبگان در گروه

 مختلف

مایزی وجود دارد بین معیارهای نخبگی و زبدگی در علوم فنی و علوم انسانی. مترها یک اندازه تبه هر حال 
که  -ی علوم انسانی  نیست؛ به این نکته توجه شود. ما الزم داریم که در زمینهجور  نیست، معیارها یک

ها دست پیدا کنیم؛ این کلید  ها و نوآوری ها، برجستگی به تازه -امروز یک نیاز بسیار اساسی کشور ماست 
 .شود دار کشور است. بنابراین الزم است معیارها درست انتخاب ی و بنیادی و ریشهیاساسی پیشرفت نها

 همایش ششمین در بیانات
 جوان نخبگان ملی

12/07/1391 

اصول حاکم بر 
 هدایت

پرورش  و پروری نخبهلزوم 
 استعدادها

 .تواند رشد کند، رشد بدهیم ما باید نخبه و هوشمند را در حدی که می
 از جمعی دیدار در بیانات

 03/07/81 علمی نخبگان

پرورش در چرخه استعداد 
 تا نخبگی

ی ما توانست در یک بخشی، در یک  ما قانع نیستیم، شما هم قانع نباشید به این که جوانِ بااستعدادِ برجسته
آزمون بزرگی، نخبگی خودش را نشان بدهد؛ به این مقدار، نه من قانعم، نه شما قانع باشید. توقع من و 

نهال برومند و تبدیل شود به یک ثمرنشسته تبدیل شود به یک  توقع شما باید این باشد که این بذرِ به
ی  ها، بتوانید میوه ی موقعیت ها، در همه ی زمان درخت ثمربخشی شوید که در همه ،ای ی طیبه شجره

شیرین خودتان را به کام این کشور، این ملت، این تاریخ و در نهایت به کام بشریت بچشانید؛ این باید هدف 
 .باشد

 همایش ششمین در بیانات
 جوان نخبگان ملی

12/07/1391 

 اصول پشتیبانی پشتیبانی 6
تبدیل حمایت مادی به 

 آفرین معنوی و فرصت

ی اول باید به معنای ایجاد فرصت پژوهش و  ی دیگر این است که حمایت از نخبه، در درجه یک نکته
بلکه الزم های مالی و مادی و اینها نیستم،  تحصیل و پیشرفت باشد. البته من به هیچ وجه مخالف حمایت

تر از آن این است که نخبه احساس کند فضای تنفس علمی دارد. آن  است آن کارها انجام بگیرد؛ لیکن مهم
 که باشد وسیعی میدان یک مایلند برجستگان و نخبگان شود، این است که چیزی که مکرر به ما منتقل می

 . کرد فراهم باید را این بتازند؛ آن در برتر، استعداد و نخبگی اقتضای به بتوانند

 همایش ششمین در بیانات
 جوان نخبگان ملی

12/07/1391 
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 در رابطه با اهداف راهبردی نظام نخبگانی (یالعال )مدظله یمقام معظم رهبر شهیمستخرج از اند مضامین .3جدول 

 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان مضامین فراگیر ردیف

1 
تقویت اثرگذاری 

 نخبگان

اثرگذاری عرصه های 
 نخبگان

 افزایش اثرگذاری در عرصه های فرهنگی و اجتماعی

 اثرگذاری در عرصه ملی و بین المللی افزایش

های تقویت  روش
 اثرگذاری

تعامل نظام مند مدیریت کشور با نخبگان و اطالع رسانی منظم از مسایل 
 مسائل  اصلی کشور به نخبگان به منظور مشارکت نخبگان در حل آن

 ایجاد شبکه اثرگذار نخبگان 

 کارگماری نخبگان در مسوولیت های کشور به

 های نخبگانی رفع موانع فعالیت

2 
اصالح و ارتقای 
 انگیزه نخبگان

های ارتقاء انگیزه  روش
 )در سطح فردی(

 تقویت روحیه خودباوری و احساس استغنا از دیگران

 تقویت روحیه خطرپذیری 
 ارتقای سطح فرهنگی و رفاه اجتماعی افراد نخبه

 تقویت هویت ملی
 افزایش دلبستگی و احساس تعلق نخبگان

 های اسالمی و نهادینه سازی ارزش« اخالق نخبگی»تحقق نظام جامع 

های ارتقاء انگیزه  روش
 )در سطح نهادی(

 ایجاد فضای نشاط علمی، الهام بخش و متعالی

 های کشور آشنایی نخبگان با نیازها و محدودیت

دلگرمی و اعتماد نسبت به نظام در یک فضای همراه با پاسخ گویی متعهدانه، 
 صادقانه و محترمانه

3 
الگوسازی و 
 تکریم نخبگان

 های تکریم روش

 ها خصوص فهم کرامت نخبگان و تجلیل از آندهی به افکار عمومی در جهت

 به جامعه معرفی نخبگان
 ایجاد احساس امیدواری، افتخار و رضایت

 الگوسازی از نخبگان  های الگوسازی روش

4 
شناسایی و 

 هدایت نخبگان

 اصول حاکم بر شناسایی

 شناخت مخاطرات شناسایی نخبگان

 لزوم شناسایی به موقع نخبگان

 های مختلف اصالح معیارهای شناسایی نخبگان در گروه

 اصول حاکم بر هدایت
 پرورش استعدادها و پروری نخبهلزوم 

 پرورش در چرخه استعداد تا نخبگی

5 
از  پشتیبانی
 نخبگان

 تبدیل حمایت مادی به معنوی و فرصت آفرین اصول حاکم بر پشتیبانی

 تعالی سازمانی 6

 مدیریت صحیح

 یارتقاء مدیریتلزوم 

 لزوم نخبه باوری در مسئولین

 مدیریت قوی و متمرکز مسئوالن
 مدیریت هدفمند گردش نخبگان

 لزوم برنامه ریزی خاص برای نخبگان
 اداره کردن بنیاد نخبگان توسط خود نخبگان و افراد شایسته

ایفای نقش راهبردی و 
 ستادی بنیاد

 ایفای نقش ستادی
 های مرتبط با نخبگان هماهنگ کننده دستگاه

 ایفای نقش راهبردی
 ها  ایفای نقش مستقل از سایر دستگاه

 ضرورت ایجاد نظام رصد
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 انه: اههاف مذکور درقالب شبکه مضامین اژوهش در شکل زیر نمایش داده شهه

 امین پژوهش. شبکه مض3شکل 

 

 گیری نتیجهبندی و  جمع

 کمبیود  و اسیت  کشورها توسعه و رشه عوامل ترینامروزه سرمایه انسانی از اصلی
 تیاخیر  بیه  را توسیعه  و رشیه  فراینیه  توسیعه  حیال  در کشیورهای  در سرمایه این
نخبیه و متخصی  در    یرویی خصیوص ن  بیه  یانسان یروین ان،یم نی. در اانهازد می

 کنه. یم فایا یجامعه نقش اساس یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد
( کیه  2004اسیت )کلیو و وچتیر ،     هیاز سیرما  یو مهارت، شکل مهمی  دانش
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 نینیو  اتیی از دانیش و مهیارت هسیتنه. در نظر    ی، منبیع مهمی  ننخبگان و سرنمها
میورد   اریدانش و کسب درنمیه بسی   هیدر تول یانسان های هینقش سرما زین یاقتصاد

 ،یو گستر، علم، هنیر و فنیاور   هی(. نخبگان در تول160: 2007توجه است )نان، 
 ینیکارنفر ت،یدارنه. هو،، خالق یادیز یکشور اثرگذار تیریو مه سازی فرهنگ

موجب  هیجه های یو گستر، دانش و نونور هیتول نهینخبگان درزم یو نبوغ فکر
(. 140: 1387 ،اشیراقی  و زاده )فرتیوک  شیود  یبه رشیه و توسیعه می    بخشی سرعت
عه توسی  در ینقیش مهمی   ،االو یانسیان  های هیعنوان سرما نخبگان جامعه به نیبنابرا

لیذا  جامعیه دارنیه.    طورکلی در جریان تحوالت اقتصادی، علمی، تکنولوژیکی و به
هیای گرانقیهر    کشورها بایه درراستای شناسیایی، حفیو و نگهیهاری ایین سیرمایه     

بکوشنه که این امر با ایباد نظام نخبگانی مطلیوب و در تیراز جمهیوری اسیالمی     
 اذیر خواهه شه. ایران امکان
العالی( طی   )مهظله یمقام معظم رهبریل محتوای بیانات تحقیق حاضر با تحل 
ده است تیا بیا   کردر دیهار با نخبگان و استعهادهای برتر، سعی  97تا  81های  سال

انهاز دستیابی به یک نظام نخبگیانی   استخراج اههاف راهبردی نظام نخبگانی، چشم
 یمقیام معظیم رهبیر    هیای  یسیخنران  هیی کلمنظیور   مطلوب را ترسیم نماییه. بیهین  

بیا نخبگیان و صیاحبان     هاریی در د 1397تیا   1381 هیای  سیال  ی( طی یالعال )مهظله
 مکیس  افزار شه و در نرم ینور جمع شانیا رسانی اایگاه اطالعبرتر از  یاستعهادها

مقییوالت و  ،یقییرار گرفییت، سییپس بییا اسییتفاده از کهگییذار لیییدا مییورد تحلوکییی
 هیی اا  و دهنیهه  سیازمان  ر،یی فراگ نیمضام ؛یمقوالت استخراج و در سه دسته کلریز

العیالی(   از کهگذاری و تحلیل بیانات مقام معظیم رهبیری )مهظلیه    قرار داده شهنه.
 36دهنیهه و   مضیمون سیازمان   11مضیمون فراگییر،    6دررابطه با موضوع تحقیق، 

 ه.  شعنوان اههاف راهبردی نظام نخبگانی کشور استخراج  مضمون اایه به
های تحقیق، اههاف راهبیردی نظیام نخبگیانی کشیور از منظیر       یافتهباتوجه به 

 عبارتنه از: رهبری
 :نخبگان اثرگذاری تقویت.1

یکی از اههاف راهبردی نظام نخبگانی کشور، تقوییت اثرگیذاری نخبگیان در    
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تیرین   سنه راهبردی کشور در امور نخبگان نیز، اصیلی « 2»کشور است. در ایوست 
های نخبیه در   ی افراد و گروه سازی برای اثرگذاری بهینه نهههف نظام نخبگانی، زمی

مهیریت تحوالت جامعه ذکر شهه است )سنه راهبیردی کشیور در امیور نخبگیان،     
1391 :29  .) 

هیای   های تحقیق نشان داد که تقویت اثرگذاری نخبگان بایستی در عرصه یافته
با ایباد شبکه  هبگانی بایفرهنگی، اجتماعی، ملی و بین المللی اتفاق بیفته. نظام نخ

کارگمیاری نخبگیان در    هیای نخبگیانی، بیه    اثرگذار نخبگیان، رفیع موانیع فعالییت    
منیه میهیریت کشیور بیا      های مییانی کشیور و تعامیل نظیام     ها و مهیریت مسئولیت

 نخبگان، زمینه اثرگذاری این قشر را در جامعه فراهم کنه.  
 :نخبگان انگیزه یارتقا و اصالن.2

انگییزه نخبگیان اسیت.     یدی دیگرِ نظام نخبگانی، اصالن و ارتقاههف راهبر
تواننه در سرنوشت جامعه میوثر باشینه کیه انگییزه کیافی بیرای        زمانی نخبگان می
 خهمت داشته باشنه.  

 های تحقیق نشان داد که نظام نخبگانی بایسیتی ازطرییق تقوییت روحییه     یافته
 علمیی،  نشیاط  فضیای  نخبگیان، ایبیاد  دیگران در  از استغنا احساس و خودباوری
کشیور، ایبیاد    هیای  محهودیت و نیازها با نخبگان متعالی، نشنا کردن و بخش الهام

 گیویی  ااسیخ  بیا  همیراه  فضیای  ییک  در نظیام  به نسبت اعتماد و احساس دلگرمی
تعلق نخبگان به جامعه،  احساس و دلبستگی محترمانه، افزایش و صادقانه متعههانه،
اسیالمی در نخبگیان،    های ارز، سازی نهادینه و «نخبگی اخالق» جامع نظام تحقق
 ملیی و روحییه   هوییت  نخبگیان، تقوییت   اجتمیاعی  رفیاه  و فرهنگی سطح ارتقای

 انگیزه نخبگان بپردازد. یخطراذیری در نخبگان، به اصالن و ارتقا
 :نخبگان از الگوسازی و تکریم.3

و الگوسازی از نخبگان اسیت.   یکی از اههاف راهبردی نظام نخبگانی، تکریم
ای که نخبگان نن موردتکریم واقع شونه، علم و عالم منزلت ایها کیرده و   در جامعه

روحیه علمی تقویت خواهه شیه. درنتیبیه زمینیه شیکوفایی علمیی و توسیعه نن       
 جامعه فراهم خواهه شه.  
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 فهیم  درخصیوص  عمیومی  افکیار  بیه  دهی نظام نخبگانی بایه از طریق جهت
 اسیتعهادهای  صاحبان برای نخبگان از ها، الگوسازی نن از تبلیل و نخبگان کرامت

رضیایت در   و افتخیار  امییهواری،  احسیاس  جامعه و ایباد به نخبگان برتر، معرفی
 نخبگان زمینه تکریم و الگوسازی از ننان را فراهم کنه.  

 :نخبگان ههایت و شناسایی.4
بیردی نظیام نخبگیانی کشیور     اههاف راه ءشناسایی و ههایت نخبگان نیز جز

ها نشان داد که بایستی نسبت به مخاطرات شناسایی نخبگان نگیاه بیود؛    است. یافته
از جمله این مخاطرات، شناسایی نخبگیان بیرای عوامیل بیرونیی و بیگانیه اسیت.       

های داخلیی، محمیل بسییارخوبی بیرای شناسیایی       های معتبر و نمایشگاه جشنواره
از این مرحله نظام نخبگانی مسئول شناسایی و جذب نخبگان در کشور است، اس 

موقعِ نخبگان در داخل کشور هستنه تا عوامل بیرونی و بیگانه نتواننه در جیذب   به
 دستی کننه.    شهه ایش نخبگان شناسایی

تیر و از میهارس    نکته دیگر در امر شناسایی نخبگان، شناسایی از سنین ایایین 
وایرور، بایسیتی بیا تمرکیز بیر       نمیوز،  است. نظام نخبگیانی خصوصیاً وزارت  

دنبیال شناسیایی نخبگیان     ی بهیتر و از مهارس ابتها شناسایی نخبگان از سنین اایین
 حقیقی و نوابغ باشه.  

نکته بعهی رعایت اصل تنوع در شناسایی نخبگان است. معیارهیای شناسیایی   
فنیی و   هیای  هیای علیوم انسیانی و رشیته     های مختلف ماننه رشته نخبگان در رشته

هیای واحیه بیه     مهنهسی بسیار متفاوت خواهنه بود؛ لذا نبایه با معیارها و شاخ 
شناسایی نخبگان مختلف ارداخت و برای هر گروه معیارهایی متناسب بیا نن باییه   

 در نظر گرفت.  
رسه. نظیام نخبگیانی    نوبت به ههایت و ارور، نخبگان می ،اس از شناسایی

توانیه رشیه و ایرور، دهیه. ایرور،       که می موظف است که نخبگان را تاحهی
نخبگان بایه امری مسیتمر و میهاوم در چرخیه نخبگیی باشیه. مسیتعهین ایس از        
شناسایی صحیح، وارد چرخه ارور، شیهه و درنهاییت باییه بیه مرحلیه نخبگیی       
برسنه. رسانهن مستعهین از مرحله شناسایی استعهاد تا مرحلیه بیروز و ظهیور نن    
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 اههاف راهبردی نظام نخبگانی است.   )مرحله نخبگی( یکی از
 :نخبگان از اشتیبانی.5

های تحقیق نشان داد، یکی دیگر از اههاف راهبیردی نظیام    طور که یافته همان
حمایت و اشتیبانی از نخبگان است. اشتیبانی از نخبگیان مسیتلزم    ،نخبگانی کشور

اشتیبانی و  محوری در رعایت اصولی است ازجمله توجه به کرامت انسانی، عهالت
 نفرین.   های معنوی و فرصت های مادی به اشتیبانی تبهیل اشتیبانی

در اصول اساسی حاکم بر سنه راهبردی کشور در امور نخبگان نمهه است که 
هیای   نفرینی برای انبیام فعالییت   سیاست اصلی اشتیبانی در نظام نخبگانی، فرصت

اجتماعات نخبگانی اوالً به جای ها و اشتیبانی از  نخبگانی است؛ از این رو حمایت
ها درجهت حیل   نن  سازی برای فعالیت ها، معطوف به زمینه حمایت از افراد و گروه

مسائل و ایشبرد اههاف نظام جمهوری اسالمی است و ثانیاً به صیورتی اسیت کیه    
های نخبگانی باشه )سینه راهبیردی    ها در انبام فعالیت مستلزم تال، افراد و گروه

 (.25: 1391، 1مور نخبگان، ایوست کشور در ا
 :سازمانی تعالی.6

 و فرنینیهها  ها، سیستم از ای مبموعه ازطریق سازمان تعالی سازمانی، مهیریت
سیازمان در   یاست که منبیر بیه رشیه و ارتقیا     ایوسته هم به و مرتبط های واقعیت

 دنبال دارد.  نفعان را به تمامی ابعاد و سطون شهه و رضایت مشتریان و کلیه ذی
تعالی سازمانی در اینبا به معنی کلیه فراینههایی است کیه منبیر بیه رشیه و     

نظام نخبگانی کشور شهه و رضایت اجتماع نخبگانی و نظام نخبگانی را بیه   یارتقا
همراه خواهه داشت. مفهوم مذکور شامل دو محور میهیریت صیحیح و توجیه بیه     

 ی سازمانی است.  دنقش راهبر
نخبگانی با مهیریت صحیح ایونه خورده است. میهیریت صیحیح   تعالی نظام 
باوری مسئولین، میهیریت قیوی و متمرکیز مسیئولین،      مهیریتی، نخبه یشامل ارتقا

مهیریت ههفمنه گرد، نخبگان، مهیریت نظام نخبگانی توسیط خیود نخبگیان و    
 ریزی خاص برای نخبگان است.   افراد شایسته و برنامه

انی، توجیه بیه نقیش راهبیردی و سیتادی بنییاد ملیی        محور دیگر تعالی سازم
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نخبگان در نظام نخبگانی کشور اسیت. بنییاد ملیی نخبگیان درعیین داشیتن نقیش        
کننیهه نظیام    ها، نقش ستادی و راهبردی داشیته و هماهنیگ   مستقل از سایر دستگاه
 نخبگانی است.  

ف نظام نخبگانی بایستی با رصه نتایج کارهای گذشته، نسیبت بیه نقیاط ضیع    
دنبیال بهبیود وضیعیت سیازمانی      خود نگاهی ایها کرده و با داشتن تفکر متعالی بیه 
ا، باشیه، در ایین راسیتا مشیارکت      خود درراستای دستیابی به اهیهاف راهبیردی  

 نااذیر است. های مرتبط با نخبگان با یکهیگر امری اجتناب سازمان
که توان گفت  درمبموع با تحلیل بیانات رهبری دررابطه با موضوع تحقیق می

نظام نخبگانی مطلوب، نظامی است که درزمینیه شناسیایی، هیهایت و اشیتیبانی از     
موقیع و از   درسیتی، بیه   خوبی عمل کنه، بتوانه نخبگان را در وهله اول به نخبگان به

هیا را در مسییر شیکوفایی     ننتیر شناسیایی و در مرحلیه بعیه      همیان سینین ایایین   
راستا نظام نخبگانی  شان تا رسیهن به مرحله نخبگی ههایت کنه. دراین استعهادهای

ها را  نفرین از نخبگان همت گمارد و زمینه اثرگذاری نن بایستی به اشتیبانی فرصت
های نخبگان را ارتقیا دهیه و بیا الگوسیازی و تکیریم       در جامعه فراهم کنه، انگیزه

ها را افزایش دهه. در ااییان   نفس نن ر جامعه زمینه دلگرمی و احساس عزتها د نن
مثابیه ییک    باوری دائماً به نیز نظام نخبگانی موظف است ضمن داشتن رویکرد نخبه

 مهیریت و عملکرد خود بپردازد.   یسازمان اویا، به ارتقا
 



 

 

 ها یادداشت
 :ازههف اصلی از تشیکیل بنییاد ملیی نخبگیان بیر طبیق اساسینامه نن عبیارت اسیت          . 1

 یو معنیو  یمیاد  تیی حما ت،یهیها  ،ییشناسا یبرا یگذار استیس و یزیر برنامه»
 هیی تول یارتقیا  یاز ننان درراسیتا  یبانیاشت و یریکارگ نخبگان، جذب، حفو و به

 یفنیاور  ،یبرتر علم گاهیاحراز جا و متوازن کشور و یو توسعه علم یعلم، فناور
)اساسینامه  « 1404 فیق ا در انیهاز کشیور   در منطقه براساس سنه چشم یو اقتصاد

 (.1384بنیاد ملی نخبگان، 
 نموز، ازشکی کشور.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بههاشت، درمان و . 2

نخبگان و نظیارت بیر فعالییت هیای      ها و نهادهای مرتبط با ایباد هماهنگی میان سازمان
 .  های مصوب مربوط به ننان در جهت اجرای سیاست ها و برنامه

نخبگان و نظارت بر فعالییت هیای    ها و نهادهای مرتبط با هماهنگی میان سازمانایباد . 3
 .های مصوب ی سیاست ها و برنامهمربوط به ننان در جهت اجرا

هیای خیود    های اجرایی موظفنه در چارچوب این سنه، طرن ها و برنامه دستگاهتمامی . 4
 .سازی و تصویب به بنیاد ملی نخبگان تسلیم کننه را برای بررسی، یکپارچه

 منابع
 دیپلماسیی  و خیارجی  سیاسیت  هیای  بایسیته  و ( راهبردهیا 1391بهیرام )  کیاظمی،  اخوان

رهبیری، مبلیه    معظیم  مقیام  و - ره - خمینیی  امیام  دیهگاه از اسالمی جمهوری
 .3-24، 19رهیافت انقالب اسالمی،  
 .1384اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، 

 و اهیهاف  هیا،  مؤلفیه  مبیانی،  چرایی، چیستی، مقاومتی؛ ( اقتصاد1394محمود ) اصغری،
هیای اجتمیاعی    مبلیه ایژوهش  ، (اهلل حفظه رهبری معظم مقام کالم در) راهبردها

 .83-116، 104 اسالمی، شماره
 کارنمیهی  ارتقیای  هیای  سیاست و ( راهبردها1398محمهباقر ) باباهادی، اصغر، افتخاری،
-33، 90، مبله راهبیرد،  (العالی مهظله)رهبری معظم مقام انهیشه در اسالمی نظام
5. 

لیه، موسیوی درچیه، سییه     باقری مقهم، ناصر، قاضی نوری، سیه سپهر، معلمی، عناییت ا 
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هیای راهبیردی، مرکیز     شناسیی تیهوین اسیناد ملیی فنیاوری      ( رو،1397مسلم )
 تحقیقات سیاست علمی کشور.

 (.92برنامه راهبردی بنیاد ملی نخبگان )مرداد 

 هفتمیین  در کننیهگان  شیرکت  دییهار  در العالی( بیانیات  بیانات مقام معظم رهبری )مهظله
 17/07/92جوان  نخبگان ملی همایش

 21/07/84  دانشگاه اساتیه دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله
 03/07/1381علمی  نخبگان از جمعی دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله
 05/07/83علمی  نخبگان از جمعی دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله

 21/11/82علمی  نخبگان از جمعی دیهار العالی( در ی )مهظلهبیانات مقام معظم رهبر
علمیی   برگزییهگان  و نخبگان از جمعی دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله

13/07/90 
ییزد   اسیتان  هیای  دانشیگاه  دانشیبویان  دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله

13/10/86 

 همیایش  ششیمین  در کننیهگان  شیرکت  دیهار العالی( در )مهظلهبیانات مقام معظم رهبری 
 12/07/1391جوان  نخبگان ملی

 ملیی  همایش نهمین در کننهگان شرکت دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله
 22/07/1394فردا  نخبگان

 ملی همایش هفتمین در کننهگان شرکت دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله
 17/07/1392جوان  نخبگان

انقیالب   رهبیر  بیا  جیوان  نخبگیان  العیالی( در دییهار   بیانات مقام معظم رهبیری )مهظلیه  
25/06/85 

 05/06/87دانشگاهی  جوان نخبگان دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله
 07/1396/ 26علمی جوان نخبگان دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله

 28/07/95جوان  علمی نخبگان دیهار العالی( در بیانات مقام معظم رهبری )مهظله
 بیا  علمیی  برتیر  استعهادهای و نخبگان العالی( در دیهار بیانات مقام معظم رهبری )مهظله

 25/07/1397انقالب  رهبر
 انهیشیه  سپهر در اسالمی کارنمه و مطلوب ( دولت1397مههی ) ایروزفر، یوسف، ترابی،

 .3-26، 43رهبری، مبله رهیافت انقالب اسالمی،  معظم مقام
 عمیومی،  خهمات مطلوب ارائه (  مهل1396افشین ) اارسائیان، محمهرضا، جابرانصاری،
، مبلیه مطالعیات قیهرت    (العالی مهظله)رهبری معظم مقام دیهگاه از گیری بهره با
 .160-172، 17 نرم،

 مهیران و راهبران راهبردی ( نیات1390) نی، حمیهکیا جهانگیری، محمهحسین، کیخسرو
 نظام )به سفار، بنیاد ملی نخبگان(. عالی

رهبری، دو فصلنامه  معظم مقام دیهگاه از ای هسته ( راهبردهای1386منصور ) راد، حاتمی
 .122-129، 87مطالعات قهرت نرم، 
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 دانشیگاه  محیوری  هیای  ( شایسیتگی 1391مصیطفی )  شیروان، بهادران بهمن، اور، حاجی
رهبیری، مبلیه میهیریت در دانشیگاه      معظم مقام های انهیشه بر تاکیه با مطلوب
 .227-250، 2اسالمی، 

( 1395اور، بهمن، طیبی ابوالحسنی، سیه امیرحسین و عزیزییان کلخیوران، زهیرا )    حاجی
 مطالعیات  فصیلنامه : میوردی  مطالعیه )راهبیردی   میهیریت  حوزه محتوای تحلیل
 .13-47(، 62) 22های مهیریت راهبردی،  ، اژوهش(یراهبرد مهیریت
 برگرفتیه از  ،98کشیور در سیال    تیی نمار از جمع نینخر، (16/05/98) خبرگزاری مشرق

mshrgh.ir/981981. 
در  یانسان یروین یمانهگار نهیدر زم یکار یاسیاز س زیاره(، 25/02/97خبرگزاری ایسنا )
 .https://www.isna.ir/news/97022513972 برگرفته از، کشور
 بیر  حیاکم  هیای  سیاسیت  و ( اصیول 1389محمهحسین ) فرد، باقری محسن، داودنبادی،

رهبری، نشیریه مهنهسیی فرهنگیی،     معظم مقام دیهگاه از کشور فرهنگی مهنهسی
 .10-17، 46 و 45
 راهبردهیای  ( طراحیی 1398یحییی )  زاده، نقی حسن، زاده، عباس حسین، نوگورانی، دری

، فصیلنامه  (رهبری معظم مقام ابالغی اسناد و رهنمودها از برگرفته) اقتصادی دفاع
 .117-138، 76مطالعات دفاعی استراتژیک، 

 نموز، نظام کارکردهای و ها مأموریت (  بررسی1395اسماعیل ) اسهی، محمه، ذاکری،
 معظیم  مقیام  هیای  دییهگاه  براسیاس  مقاومتی اقتصاد عمل و اقهام درراستای عالی

 .47-66، 35رهبری، مبله رهیافت انقالب اسالمی، 
( تهوین 1390اله، مرتضوی، مههی و بیگهلی، اعظم ) رجب بیگی، مبتبی، فروزنهه، لطف

ها با رویکیرد ارزییابی متیوازن،     اههاف راهبردی و ارائه مهلی برای دستیابی به نن
 .76نشریه فراینه مهیریت و توسعه، شماره 

 معظیم  مقیام  سیاسی انهیشه در راهبردی تفکر ( الگوی1397اسماعیل ) محمه نیا، رستمی
 .59-83، 13های سیاست اسالمی،  رهبری، فصلنامه اژوهش

 مقصیه  و هیا  ارز، انیهاز،  چشیم  ( ماموریت،1389) فاطمه ،شیروانی ،حمیهرضا ،رضوانی
 میهیریت  المللیی  بیین  کنفیرانس  تشیابه، انبمیین   و تفیاوت : سیازمان  استراتژیک
 استراتژیک.

 دسیتگاه  عملکیرد  ارزییابی  معیارهیای  ( استخراج1395علی ) خانی، محمهرضا، سلطانی،
، (العیالی  مهظلیه )رهبیری  معظیم  مقیام  مطالبات و انتظارات بر مبتنی فرهنگی های

 . 2مبله مهیریت اسالمی، شماره 

سنه راهبردی کشور در امور نخبگان، مصیوب شیورای عیالی انقیالب فرهنگیی در مهیر       
1391. 

 یعی یمنابع طب یفراوان تیریبهبود مه ریتأث (1396) هیمرض ،یابوالفضل و صالح ،نبادی شاه
 .134-103: 83 ،یبر مهاجرت نخبگان، اژوهشنامه بازرگان یاز کانال حکمران

 نییاز  تیأمین  راهبیردی  اصول ( استخراج1390گران تکنولوژی ایران )ایتان( ) شبکه تحلیل
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 )به سفار، بنیاد ملی نخبگان(.برتر  استعهادهای فرهنگی

زاده، محمیه   عابهی جعفری، حسین، تسیلیمی، محمیه سیعیه، فقیهیی، ابوالحسین، شییخ       
روشیی سیاده و کارنمیه بیرای تبییین       :مضیامین  شبکه و مضمون ( تحلیل1390)

(، 2) 5های کیفی، فصلنامه انهیشیه میهیریت راهبیردی،     الگوهای موجود در داده
198-151.  
مهیاجرت   ههیی اه یکینیام ید سیازی  ( میهل 1387) یو حسن اشراق هرضایحم زاده، فرتوک

در نمیوز،   یزریی  در نن، ایژوهش و برنامیه   ینخبگان و نقش نظام نموز، عیال 
 .169-139: 50 ،یعال

اهلل، خهاداد حسینی، سیه حمیه، جمیالی افوسیی، مبییه     فالن تفتی، سعیه، کردناییج، اسه
ازی متیوازن در دو سیطح سیازمان و    ( توسعه اههاف راهبردی کارت امتیی 1393)

اکوسیستم کسیب و کیار در صینعت بانکیهاری اییران، نشیریه انهیشیه میهیریت         
 .5-24راهبردی، سال نهم، شماره اول، ص  
اسالمی اییران   یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه انبساله ششم توسعه اقتصاد

(1400 -1396). 
( بررسی نقش مهیریت راهبردی هزینیه  1389مین )گودرزی، غالمرضا، رمضانپور نامقی، ا

در رضایت مشتری؛ نمونه مطالعه، گروه صنعتی ایران خیودرو، انهیشیه میهیریت    
  149-182(، 2) 4راهبردی، 

تهیران: نشیر   ی، محمیه  هیسی  ییحی . ترجمهبانیو ه ز،ی( انگ1387جان ) و،یمارشال ر
 .شیرایو

مهیریت راهبردی مبتنیی بیر ارز، در سیطح    ( 1391مبینی دهکردی، علی، ربانی، نرزو )
 .63-101، 70سازمان، فصلنامه مبلس و راهبرد، 

رهبیری،   معظیم  مقیام  انهیشه در راهبردی تحلیل ( مهل1392عبهالمحمود ) لرد، محمهی
 .7-29، 62فصلنامه مطالعات راهبردی، 

 مقیام  فکیری  منظومیه  در راهبرد تحلیلی ( مهل1397سیهطاهر ) فاضلی، حسین، مسلمی،
 .67-94، 89رهبری، مبله راهبرد،  معظم
 جمهیوری  ملی امنیت اصول و اههاف ( بررسی1395حسین ) نبادی، تاج جاویه، منتظران،

، دو (العیالی  مهظلیه ) رهبیری  معظم مقام و( ره) خمینی امام منظر از ایران اسالمی
 .73-101، 14فصلنامه قهرت نرم، 
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هایشاخصمنظرازکشورهایاستانبندیرتبه
بنیاندانشاقتصاد

امجدیمحمدحسین

حسینمهرابیبشرآبادی

آرایجهانندا

 چکیده

 اقتصاا   هاای  شاخص نظر از کشور های استان مقایسه و جایگاه بررسی مقاله این از هدف

 کما   هاا  اساتان  ایان  وضعیت بهبو  و ارزیابی شناخت،  ر تواند می که است بنیان  انش

گویی به این سوال است که وضعیت اقتصا   انش بنیان  ر باین   مقاله  رصد  پاسخ .کند

  ر بنیاان   اناش  اقتصاا   شااخص  20 از منظور این برای استان های کشور چگونه است؟

 روش از هاا  شااخص  ابتادا . است شده استفا ه موجو  وضعیت بررسی رایب مؤلفه 5 قالب

 یرسااخت ز مؤلفاه  پان    ر تفکیا   باه  ها استان سپس و شدند  هی وزن شانون آنتروپی

 تحقیق اقتصا ی، و نها ی های یمرژ انسانی، منابع و آموزش ارتباطات، و اطالعات فناوری

 باا  ماککور  هاای  مؤلفاه  تماا   از ای مجموعاه  اساا   بر طور همین و عملکر ی و توسعه و

 استان که است این بیانگر آمده  ست به نتای . شدند بندی رتبه تاپسیس مدل از استفا ه

  ر البرز و قم اصفهان، های استان آن از پس و  ار  قرار اول رتبه  ر زیا  اختالف با تهران

 خراساان  بلوچساتان،  و سیستان استان سه  یگر طرف از. هستند چهار  تا  و  های رتبه

  سات  باه  نتاای   باه  توجه با.  ارند قرار آخر های رتبه  ر بویراحمد و کهگیلویه و شمالی

 و ریزان برنامه ویژه توجه به نیاز بنیان،  انش اقتصا  های شاخص و عوامل محاسبه  ر آمده

 کااهش  و بنیاان   اناش  اقتصاا   ارتقاا    ر خصوصی بخش مدیران و استانی گیران تصمیم

 .رسد می نظر به ضروری فضایی های تعا ل عد  و ها نابرابری

 تاپسیس شانون، مدل آنتروپی بندی، رتبه بنیان،  انش اقتصا : های کلیدی واژه

                                                                                                                                 

 نویسنده مسئول( کرمان، باهنر شهید دانشگاه ، دانشکده مدیریت و اقتصاد،اقتصاد دکتری دانشجوی( 
Mhamjadi@gmail.com 

 کرمان باهنر شهید دانشگاه دانشکده کشاورزی،، کشاورزی اقتصاد گروه استاد   Hmehrabi@uk.ac.ir 

 کرمان باهنر شهید دانشگاه ، دانشکده مدیریت و اقتصاد،اقتصاد ارشد کارشناس 

Nirani303@gmail.com 
 ٢9/3/1399تاریخ پذیرش:   ٧/٢/1399 تاریخ دریافت:

 163-196 ، صص1399 وچهار، بهار نود نهم، شماره  و سال بیستفصلنامه راهبرد، 



 

 

 مقدمه

صننت   مبتنی بر توليدات  جايگزيندانش مبتنی بر به اين سو، توليد  1970از دهه 
از غلبه صننت  بنه دوراف اراصننتتی هدنتند       در حال گذارکشورها، اس  و  شده

جهنانی ناشنی از    بايد در تحوالت اناوري اطالعات و تقدني  کنار  دليل اين امر را 
جديد،  در عصر(  2001، 1)چارلز و بن ورث داند  شدف جهانیهاي ارآيند  مزي 

اقتصاد اطالعات و دانش، به عنواف دو عامل مه  در توليد، جاي سرمايه ايزيكنی و  
بنيناف   د که اقتصاد دانشاند  اقتصاد جدي عوامل اصلی توليد گراته انرژي را به عنواف

دانش به دو طريق بنر    کند تكيه می سازي آف نام دارد بر توليد عل  با هدف تجاري
توليند جديند و ديگنري     يكنی بنه عننواف ينم عامنل      ؛گذارد ميزاف توليد تأثير می

بنياف کردف اقتصاد عبنارت   ، دانشرو   ازاينوري کل عوامل توليد بهره دهنده اازايش
طرينق ارتقناي    وري کلنی عوامنل توليند، از    تأثير داننش بنر بهنره    اس  از اازايش

پژوهش و توسته يا بهبود تأثير دانش به عنواف نهادهاي مهن  در تنابت توليند کلنی     
)خالوبناقري و  بنيناف   هناي توليندي داننش    صنايت جديد و بخنش  اقتصاد، با توسته

 ( 1392همكاراف، 
 گيرنندگاف  ثنروت، تصنمي    باتوجه به اهمي  داننش و پتاندنيل آف در توليند   

بدياري از کشورها درصدد سازگار نمنودف اقتصناد کشنور خنود بنا اينن سنرمايه        
 گناه يبنه جا  یابيدسنت نينز،   اينراف انداز بيد  سناله     در سند چش اند شده ارزشمند

منطقنه  ) یجننو  غربن   يايآسن  در سطح منطقه يو اناور یعلم ،ينخد  اقتصاد
طور ضمنی راهبرد  اين سند به 7و  3بند  س  شده ا  يترس يیهدف غا انداز( چش 

                                                                                                                                 

1. Charles and Benneworth 
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دستيابی به قرار داده اس   عالوه بر اين « بنياف توسته دانش»اصلی توسته کشور را 
بنياف به عنواف يكی از منثثرترين   راهكارهاي عملياتی به منظور توسته اقتصاد دانش

اقتصناد   یهاي کل اس ي( س2بند )باشد   نيز میابزارهاي دستيابی به اقتصاد مقاومتی 
نظنام   یکشور و سامانده یسازي و اجراي نقشه جامت علم ادهيپ شتازي،يپ» یمقاومت

و  دين سنه  تول  شيکشنور و اانزا   یجهنان  گناه ينوآوري به منظنور ارتقناي جا   یمل
بنياف  به رتبه اول اقتصاد دانش یابيبنياف و دست صادرات محصوالت و خدمات دانش

هاي مقاومن  اقتصنادي و    و بهبود شاخص ايرشد پو نتأمي» ساز زمينهرا « در منطقه
داندته اس   قابل ذکر اس  کنه در  « ساله د يب انداز چش به اهداف سند  یابيدست
 یامنا اهنداا   ،هشند نبنيناف ننام بنرده     دانش اقتصاد از حاًيهرچند صر زيبندها ن ريسا

اقتصناد   تحقنق  تنهنا درصنورت   یصنورت ضنمن   موردنظر قرار گراته اس  که بنه 
 يريپذ رقاب   يتقو ،يور از جمله: رشد بهره یبنياف قابل تصور اس ؛ اهداا دانش

حرکن  بنه سنم  اقتصناد      یاسن يالبتنه اراده س  کشنور   صادرات شياقتصاد و اازا
  داردنمنود   نينز  بودجه ساالنه نيپنج ساله دول  و همچن يها برنامه بنياف در دانش

به امنر تحقنق اقتصناد     مدتقالً زين شش  پنج سالهبرنامه توسته  64نمونه ماده  يبرا
 داده شد  صيبنياف تخص دانش

دهد ايراف در بين کشنورهاي منطقنه    با اين وجود نتايج يم پژوهش نشاف می
رو قنرار   بنيناف در دسنته کشنورهاي دنبالنه     از لحاظ ميزاف پيشرا  در اقتصاد دانش

رو و  رو، دنبالنه  يشنرو، مياننه  دارد  در اين پژوهش کشورهاي منطقه به چهار دسته پ
(  اين موضوع بينانگر اينن اسن  کنه     1395، و همكاراف ينوراند ) نوپا تقدي  شده

بنيناف شنده    هاي اخير بر موضوع اقتصناد داننش   باوجود تاکيدات زيادي که در سال
 اي  به پيشرا  قابل قبولی دس  يابي    اس ، درمقايده با کشورهاي منطقه نتواندته

بنيناف در   ضروري اس  تا ندب  به وضنتي  موجنود اقتصناد داننش    بنابراين 
کشور شناخ  کاای صورت گراته تا بتواف نقاط قوت را ارتقاء داد و نقاط ضنت   

 يااتگی اينن بخنش   توسته زافيم اين بخش را برطرف نمود  از طرف ديگر شناخ 
 اطنالع از اسنتانی اسن       زافير و برنامه رافيگ ي تصم يازهاياز ن يا منطقه حدر سط

اسن    یموضنوع هنا   يزير مناطق مختل  کشور و لحاظ کردف آف در برنامه گاهيجا
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 بندوف مشنخص شندف    راين خواهد نمنود، ز  يیکمم بدزا ها برنامه یکه به اثربخش
کشور کمنم   يیها به تتادل اضا يو استراتژ گذاري هدفاز مناطق،  ميهر گاهيجا

 زافين ازنظنر م  ژهيو مختل  به مناطق گاهيو جا  يموقت نييتت رو   ازايننخواهد کرد
  بننا بنه همنين    برخوردار اسن   يا ژهيو  ياز اهم بنياف ی اقتصاد دانشااتگي توسته

هناي دسنتيابی بنه     ده اس  با مترانی شناخص  کرالش پژوهش تاين ضرورت ها، 
منظر هاي کشور را از اين  و باتوجه به آخرين آمار موجود، استاف بنياف اقتصاد دانش

منظور دسنتيابی بنه توسنته     به ارائه پيشنهادها بهها،  بندي کند و با مقايده استاف رتبه
  اهداف مطرح در اقتصناد مقناومتی بدنردازد    و تحققدر کشور  بنياف اقتصادي دانش

اقتصناد    ياسن  کنه وضنت    تسنواال  نين بنه ا  يیگنو  مقاله درصدد پاسخ نيبنابرا
نقاط قوت و ضت  آف چيد ؟ چگونه اس ؟ کشور  يها استاف نيدر ب افيبن دانش

ريزاف کشوري و اسنتانی چيدن ؟ از    و راهكارهاي پيشنهادي براي مديراف و برنامه
گينراف   رينزاف و تصنمي    تواند مورداستفاده کليه برنامه اين رو نتايج اين پژوهش می

 اقتصادي و علمی کشوري و استانی باشد 

 مبانی نظری .1

 انتشنار  بنا  1995 سنال  در بنيناف  دانش اقتصاد مفهوم از اراگير استفاده در گام اولين
 شد  در برداشته (OECD) 1توسته و اقتصادي هاي همكاري توسط سازماف گزارشی

 شنده  استفاده بنياف دانش اقتصاد توصي  براي عمده حوزه نظري دو از گزارش اين
 تواننايی  عدم به اشاره با نوآوري  عملكرد -  رشد، جديد هاي تئوري -ال : اس 

 تناريخ  آف تنا  بلندمندت کنه   توسنته  محرک عوامل توضيح و درک در اقتصادداناف
 منواد  سنرمايه،  کنار،  )نيروي توليد تابت توسط نئوکالسيم اقتصاد در (1995 )سال
 در موجنود  عوامل به دانش عامل اازودف با رشد جديد تئوري در و و انرژي( اوليه
 رشند  توصني   براي جديد مفهومی دنبال به گرا ، قرار می موردبررسی توليد تابت

  شد مترای بنياف اقتصاد دانش مفهوم کشورها، بلندمدت اقتصادي

طورمدنتقي  براسنا     بنياف اقتصادي اس  کنه بنه   اقتصاد دانش OECDاز نظر 

                                                                                                                                 

1. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
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 1( جنونز OECD, 1996)گراته باشد   توليد، توزيت و مصرف دانش و اطالعات قرار
بنياف به متناي گذار از اقتصاد مبتنی بنر مننابت    ( متتقد اس  که اقتصاد دانش1999)

ايزيكننی بننه سننم  اقتصنناد مبتنننی بننر دانننش اسنن   کميتننه اقتصننادي سننازماف   
بنياف را اقتصنادي   نيز اقتصاد دانش (APEC) 2اقيانوسيه-هاي اقتصادي آسيا همكاري

ش، عامنل و محنرک رشند اقتصنادي،     داند که در آف توليد، توزيت و کاربرد دانن  می
بنيناف   توليد ثروت و اشتغال در تمامی صنايت اس   طبق اين تتري ، اقتصاد داننش 

براي رشد و توليد ثروت تنها به تتدادي از صنايت بنا انناوري بناال متكنی نيدن ،      
بنه   کنند؛ بلكه در اين اقتصاد تمامی صنايت به اراخور نياز خود از دانش استفاده می

بنياف، توليد، توزيت و کاربرد دانش در تمامی صننايت،   ديگر، در اقتصاد دانش عبارت
عامل محرکه رشد اقتصادي، توليد ثروت و اشنتغال اسن  )علن  خنواه و صنادقی      

 ( 1394:20شاهدانی،
هناي اصنلی    تلفيقی از مثلفنه  1با وجود تتاري  متتدد اقتصاد دانش، جدول 

 دهد  می ارائهدهنده آف را  تشكيل

هایاصلیاقتصاددانش.مؤلفه1ولجد

 مشخصات ها مؤلفه

مبانی اقتصاد 
 دانش

 یافته، توسعه کشورهای در تحصیالت سطح افزایش -

 خدمات، در جهانی تجارت طریق از کردن اقتصادها المللی بین رشد -

 .ارتباطات های اطالعات و انتشار فناوری و پیشرفت -

های  شاخص
اقتصاد 
 دانش

 اقتصاد صنعتی به سیستم مبتنی بر خدمات، انتقال از -

 در اقتصاد، ها آنرو به رشد  تأثیرای و فنی و  افزایش تعداد کارگران حرفه -

 اطالعات، و دانش یافته پیرامون سازمان اطالعاتی جامعه -

 هستند، اطالعات جامعه اصلی اقتصاد( کلید با یو فناور علم ادغام در کنارعلمی ) توسعه و تحقیقات -

 .پیشرفت در تکنولوژی فکری -

ارکان دانش 
در اقتصاد 

 دانش

 فناوری اطالعات و ارتباطات، -

 سرمایه انسانی، -

 های اجتماعی(، اعتماد، همکاری و شبکه) سرمایه اجتماعی -

 .ها مدیریت دانش در سازمان -

 2016به نقل از زاک،  2011، 3منبت: اسكرزيدم

                                                                                                                                 

1. Jones, A. B. (1999) 

2. Asia-Pacific Economic Co-operation (APEC) 

3. Skrzypek  E (2011) 
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 عبارتنند  محور دانشهاي اقتصادهاي  ين ويژگیتر مه ( 2009به عقيده اسكرزيدم )
تغييرپذيري اوري و کلی محنيط، ضنرورت کدن  و اسنتفاده از داننش، لنزوم        :از

هنا بنه دسترسنی     ي سنازماف اتكنا ي اطالعناتی،   ي صنتتی بنه جامتنه   تبديل جامته
هاي نامشهود مثنل   دارايی و استفاده ماهرانه از آف و شناخ  نقش ازاينده اطالعات

  (2016زاک، به نقل از  2009دانش، سرمايه اكري و اطالعات )اسكرزيدم، 

محنور، بايند اقتصناد     ( بنراي دسنتيابی بنه اقتصناد داننش     2009) 1از نظر کلير
 هاي زير را داشته باشد: ويژگی

 20  اقتصاد نياز به دستيابی به نرخ رشد بااليی دارد، درآمد سرانه در حندود  1
( را تشنكيل  GDPدرصد از توليد ناخنالص داخلنی )   70 دالر باشد و خدمات هزار
 دهد 

درصند   50 به طوري کنه  باشد  جامته از سطح تحصيالت بااليی برخوردار 2
  از ااراد شاغل داراي تحصيالت عالی باشند

 تشنكيل  را داخلنی  ناخنالص  توليد از ٪3 حدود و توسته تحقيق هاي   هزينه3

 دهند 

 نوآوراننه  هاي بنگاه از حماي  تنظي  مقررات، حداقل شامل اقتصاد نوآوري  4

 تحقيقات در دولتی بخش اساسی هاي گذاري سرمايه ازطريق بلكه تجارت، در تنها نه

 کند   کمم رشد به غيرمدتقي  و مدتقي  صورت به که باشد

 ينم  توانند  نمنی  و کنند  پيروي مختلط مدل يم از بايد مدرف عمومی   بخش5

 (2016، 2ليبرال باشد  )زاک منحصراً سيدت 

گشنته اسن ،    داريپد يیکه در اثر انقال  دانا يیها یدگرگون ترين مه از  یكي
متنا که اگر تنا قبنل از    نياس   بد ياقتصاد يدر قواعد باز ريچشمگ راتييبروز تغ

و ملمننو  مانننند  يمنناد قنندرت را عناصننر يديننهنناي کل مثلفننه يیانقننال  دانننا
 دادنند،  یم ليو     تشك زاتيو تجه آالت ماشين ت،يوس يا هنيبزرگ، زم يها کارخانه
که نقش موتنور   هاس  آف افيها و شبكه روابط م ف اندا يیدانا نيا ،ديجد طيدر شرا

                                                                                                                                 

1. Kleer J (2009) 
2. Żak K (2016) 
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 ( 1999، 1)استيگليتز کند یم يباز ها شرا يتداوم پ يرا برا
 مبتننی  صنايت تتداد محدودي به بدتگی تنها محور دانش اقتصاد اين اسا  بر

 اقتصنادي  هاي کليه اتالي  اقتصاد نوع اين در بلكه نيد  بديار پيشراته اناوري بر
 اقتصاد که و کشاورزي متدف نظير هايی اتالي  حتی اس ؛ دانش متكی بر شكلی به

 محنور  اقتصاد دانش ساختن براي موردنياز دانش شوند  همچنين می خوانده قديمی
 نينز  را منديريتی  و اجتمناعی  ارهنگنی،  و داننش  نيد  محض اناوري نوع از تنها

هناي   نهادها و سازماف ،در اين اقتصاد ( 4: 1392)شهنازي و همكاراف، گيرد  دربرمی
وري بيشنتري دارنند    هايی که بهره سازي و استفاده از روش دولتی با تأکيد بر شبكه

تصنمي  و   هنا مكناف   و محرک بودف را ايفا نموده و سازماف تدهيلگرياغل  نقش 
هاي تجنارت،   بنياف تمام زمينه اقتصاد دانش(  1998، 2)کوک و مورگاف هدتند عمل

و داراي  وري، نننوع مننديري  و غيننره را متحننول کننرده  سنناختار اقتصننادي، بهننره
بازرگانی، انناوري اطالعنات و    شدف جهانیهايی مانند آزادسازي تجارت و  ويژگی

 نينروي در اقتصاد، تغيينرات در محنل و   دانش، تغيير ساختاري  ارتباطات، مديري 
شندف دولن  و کدن  و کنار      کنندگاف، کوچنم  ، اازايش حق انتخا  مصرفکار

 ( 1392)خالو باقري و همكاراف،  باشد الكترونيكی می

 بنیان گیری اقتصاد دانش اندازه .1-1

 دهارائنه شن   بنيناف  دانش گيري و تحليل اقتصاد اندازه الگوهاي متفاوتی برايتاکنوف 
( نينز الگنوي چهنار بخشنی     EBRD) 3اس   اخيراً بانم اروپايی بازسازي و توسته

اين الگوها بنه صنورت خالصنه ارائنه شنده       2خود را ارائه کرده اس   در جدول 
 اس  

 
 
 

                                                                                                                                 

1. Stiglitz J. E (1999) 

2. Cook P and MorganK (1998) 

3. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
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بنیاندانشاقتصادگیریالگوهایاندازه.2جدول

 ها مؤلفه سال چارچوب ردیف

1 
های  همکاریسازمان 

اقتصادی و توسعه 
(OECD) 

1996 
 -3نوآوری و انتشار نوآوری،  -2فناوری اطالعات و ارتباطات، -1

ارزیابی  -5خالقیت اقتصادی و کارآفرینی،  -4سرمایه انسانی، 
 وضعیت اقتصادی

 1998 (NEI) 1نمایه اقتصاد جدید 2
رقابت و پویایی اقتصادی،  -3، شدن یجهان -2مشاغل دانشی،  -1

 ظرفیت نوآوری تکنولوژیک -5اقتصاد دیجیتال،  -4

 1998 بانک جهانی 3

انگیزش اقتصادی و  -2های عملکرد عمومی اقتصاد،  شاخص -1
-5نظام نوآوری،  -4آموزش و منابع انسانی،  -3رژیم نهادی، 

 های اطالعات زیرساخت

 1999 (ABS) 2اداره آمار استرالیا 4
 -4 سرمایه انسانی،-3نوآوری و کارآفرینی،  -2زیرساخت،  -1

 اثرات اقتصادی و اجتماعی -5فناوری اطالعات و ارتباطات، 

5 
های اقتصادی  همکاری

 (APEC) 3آسیا و پاسفیک
2000 

 های یرساختز -3توسعه منابع انسانی،  -2نظام نوآوری،  -1
 محیط تجاری -4اطالعات و ارتباطات، 

 2000 4دانشگاه هاروارد 6
، یا جامعه شبکه-3ای،  یادگیری شبکه -2دسترسی به شبکه،  -1

 ای اقتصاد شبکه -4

7 

کمیسیون اقتصادی ملل 

 5متحد برای اروپا

(UNECD) 

2002 
منابع  -4رژیم نهادی،  -3نظام نوآوری  -2نظام اطالعاتی،  -1

 انسانی

8 
بانک اروپایی بازسازی و 

 (EBRD)توسعه 
2019 

نظام  -3یی برای نوآوری، ها مهارت -2نهادهای برای نوآوری،  -1
 های اطالعات و ارتباطات زیرساخت-4نوآوری، 

 EBRD ،2019بنياف  اقتصاد دانش یمتراو گزارش  1392منبت: تلخيص از مقاله انتظاري و محجو ، 

شننده سنننجش اقتصنناد دانننش،  هنناي جننامت اسننتفاده تننرين روش يكننی از متننداول
 شده تهيه جهانی بانم موسده توسط که اس ( KAM) 6دانش شناسی ارزيابی روش

بنه بتند    2008اس   اين الگو در ابتدا شامل پنج مثلفه بنود امنا از وينرايش سنال     
چهار مثلفه شاخص اناوري اطالعات، نوآوري، آمنوزش و   الگوي اقتصاد دانش به

 آف را کلنی  چارچو  1 هاي نهادي و اقتصادي تقليل پيدا کرده اس   نمودار رژي 

 .دهد نشاف می

                                                                                                                                 

1. New Economy Index (NEI) 

2. Australian Bureau of Statistic (ABS) 

3. Asia-Pacific Economic Co-operation (APEC) 

4. Harvard University 

5. United Nations Economic commission for Europe (UNECD) 

6. Knowledge Assessment Methodology (KAM) 
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(KAM)هایاقتصاددانشازنگاهبانکجهانیچارچوبشاخص.1شکل

 

 2012منبت: بانم جهانی، 

 اسن   دستر  در کشور 146 اطالعات محاسبه شاخص اوق براي حاضر حال در
 در را OECD عضنو  کشنورهاي  بيشنتر  و توسنته  حنال  در کشنور  100 حندود  که

رغن  امتيناز    علنی  اينراف  وضنتي   کنه  اس  آف از حاکی آماري شواهد  گيرد برمی
 سنطح  در( KEI) بنياف دانش اقتصاد شاخص (، اما درKIمناس  در شاخص دانش )

 باننم  ازسنوي  شنده  ارائنه  هناي  بنندي  رتبنه  و ندارد قرار مناسبی جايگاه در جهانی
 (2)شكل  (1)اس   بوده 2012 سال در ايراف 93 رتبه از حاکی جهانی،

2012-(ازنگاهبانکجهانیKEIبنیان)وشاخصاقتصاددانش(KIشاخصدانش)وضعیتایراندر.2شکل

(KIشاخصدانش)

 

(KEIبنیان)شاخصاقتصاددانش

 

 https://knoema.comمنبت: 
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 پیشینه پژوهش .٢

اقتصناد   يهنا  کشورها براسنا  مثلفنه   گاهيجا نييو تت بندي رتبهمحاسبه،  نهيدر زم
گراته که با توجه به تتندد   صورت یمطالتات کشور در داخل و خارج از ،بنياف دانش

و  یمطالتنات داخلن   نيتنر  منرتبط بنا مهن     اتين بر اختصنار، کل  حيمطالتات و ترج
 ارائه شده اس   3در جدول  یخارج

مطالعاتخارجیوداخلی.3جدول

 نتایج عنوان تحقیق نام محقق

دیزجی و 
 همکاران

(1391) 

تعیین جایگاه ایران در زمینه 
بنیان درمیان  دانشاقتصاد 

 کشورهای منتخب

کشور( در  40براساس نتایج آنان، ایران بین کشورهای منتخب )
کنند  ونهم قرار داشته است. نویسندگان پیشنهاد می جایگاه بیست

متحده آمریکا و چین،  های ایاالت توان با پیروی از سیاست که می
 جایگاه ایران را در این زمینه تقویت کرد.

و عباسیان 
 دلیری

(1391) 

های  بندی استان مین و رتبهتخ
های  شاخص کشور از نظر

 محور اقتصاد دانش

های  نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ایران از لحاظ شاخص
پایینی در دنیا دارد. در داخل کشور نیز  رتبهمحور،  دانش اقتصاد

صورت ناهمگون  محور به دانش های اقتصاد منابع و شاخص
 است. ها وجود نداشته و توازن در منابع برای استان شده تقسیم

تشکینی و 
 عریانی

(1392) 

جایگاه اقتصاد دانش در ایران 
با تأکید بر مقایسه تطبیقی 

میان کشورهای برتر و منتخب 
 منطقه

مقایسه تطبیقی شاخص اقتصاد دانش ایران و کشورهای برتر جهان 
دستیابی به جایگاه مناسب در  دهد که ایران تا و منطقه نشان می

 رو دارد. شاخص اقتصاد دانش راه زیادی پیش

فالح و 
 سالمی

(1395) 

 بنیانی دانش تطبیقی بررسی
 کشورهای با ایران اقتصاد
 نقشه ارائه و آسیایی منتخب

 ایران وضعیت بهبود برای راه

 رژیم ارتباطات و و اطالعات فناوری نوآوری، ابعاد در ایران کشور
کشورهای  به نسبت تری ضعیف وضعیت در نهادی و اقتصادی
 وضعیت در آموزش حوزه در ولی دارد؛ قرار آسیایی پیشرفته

 است. گرفته قرار دیگر کشورهای به متوسطی نسبت

نوری و 
همکاران 

(1395) 

تعیین جایگاه ایران در منطقه 
بنیان  از منظر اقتصاد دانش
 بندی برپایه الگوریتم خوشه

و با استفاده از روش  2012های سال  العه براساس دادهاین مط
بندی کردند.  بندی، کشورهای منطقه را به چهار گروه دسته خوشه

های  پس از تعیین جایگاه ایران بین این کشورها براساس شاخص
رو قرار گرفته  شده، مشخص شد ایران بین کشورهای دنباله بررسی

 است.

عزیزی و 
مرادی 

(1397) 

های اصلی و  شاخصمحاسبه 
بنیان برای  فرعی اقتصاد دانش

-2014های  ایران در سال
1996 

نتایج نشان داد؛ ایران از لحاظ شاخص نوآوری، کمابیش در سطح 
های اقتصادی و نهادی در شرایط  خوبی است، اما از لحاظ مشوق

 نامطلوبی قرار دارد.

رودری و 
 همکاران

(1397) 

های اقتصاد  بررسی نقش مؤلفه
بنیان در وضعیت ایران و  انشد

انداز  کشورهای حوزه سند چشم
های تحلیل  با استفاده از روش

-kتمایزی چندگروهی و     

، ایران 2015تا  1995نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی دوره 
بنیان پیشرفت شایان توجهی نداشته  از لحاظ شاخص اقتصاد دانش

متوسط( از لحاظ ترکیبی اقتصاد و در گروه دوم کشورها )سطح 
 بنیان قرار گرفته است. دانش
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 نتایج عنوان تحقیق نام محقق

 1میانگین

فوسس و 

 2کورینا

(2014) 

بنیان در اتحادیه  اقتصاد دانش
 اروپا: جایگاه رومانی

های حاصل از تحلیل  ای روی داده در این مطالعه، تحلیل خوشه
های استراتژی اروپا برای کشورهای  های اصلی شاخص مؤلفه

کشور  27گرفته است و توانستند به جایگاه منتخب پژوهش صورت 
 بنیان دست یابند. اتحادیه اروپا از لحاظ اقتصاد دانش

 3دسپوتوویک

و همکاران 
(2015) 

 دانش، اقتصاد توسعه انداز چشم
 پذیری رقابت و نوآوری

نامه  کشورهای عضو توافق
 تجارت آزاد اروپای مرکزی

نامه تجارت آزاد در  نتایج مطالعه نشان داد کشورهای عضو توافق
 مقایسه با چند کشور منتخب اروپایی، در جایگاه بهتری قرار دارند.

و  4مارین-پاز

 همکاران
(2015) 

بندی پیشرفت کشورها از  طبقه
نظر اقتصاد دانش بر مبانی 

بندی  های طبقه تکنیک
 یادگیری ماشینی

شان ازنظر  کشور براساس پیشرفت 54بندی  این مطالعه از طبقه
بنیان استفاده نموده است و سپس از یک مدل ترتیبی  صاد دانشاقت

برای شناخت الگوهای درون  5مبتنی بر رگرسیون ترتیبی بردار پایه

ها استفاده شد و جایگاه کشورها در هر خوشه برمبنای این  خوشه
 الگوریتم شناسایی گردید.

بانک اروپایی 
بازسازی و 

توسعه 
(EBRD) 

(2019) 

بنیان  معرفی اقتصاد دانش
EBRD 

بنیان معرفی و  در این گزارش الگوی جدیدی برای اقتصاد دانش
ها  کشور که بانک در آن 38کشور شامل  46اساس  براین
اند.  بندی شده رتبه OECDکشور عضو  8گذاری کرده و  سرمایه

اساس استونی بیشترین امتیاز و ترکمنستان کمترین امتیاز را  براین
 38و  OECD ،7.36کشور عضو  8اند. امتیاز  د اختصاص دادهبه خو

 باشد. می 4.67کشور دیگر 

شده در ايراف و همچنين با مطالته ادبيات نظري  هاي انجام با بررسی پيشينه پژوهش
کشوري انجام شنده اسن  و تنهنا ينم منورد       تواف بياف کرد غال  مطالتات بين می
هاي کشور براسنا  اطالعنات سنال     بندي استاف به رتبه (1391عباسياف و دليري، )

کشور پرداخته شده اسن   همچننين در پنژوهش منذکور بنه دلينل کمبنود         1386
تواف گف  هننوز    بنابراين می هاي محدودي استفاده شده اس ؛ اطالعات از شاخص

شكاف پژوهشی در اين زمينه وجود دارد  نوآوري اين پژوهش در اين اس  که  با 
روز درصدد اينن   هاي متتبر جهانی و آمار و اطالعات به الگوها و شاخصتأکيد بر 

 اس  که اين شكاف را کاهش دهد 

                                                                                                                                 

1. K-Means 

2. Fucec A.A  and Corina M (2014) 
3. Despotovic D and et al (2015) 
4. Paz-Marin M and et al (2015) 
5. Vector Ordinal Regression 
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 روش تحقیق .3

 هناي اقتصناد   شناخص  از برخنورداري  ميزاف ،الگوهاي ذکرشده طبق بخش اين در
بنندي   محاسبه و سدس با اسنتفاده از ابزارهناي رتبنه    ايراف هاي در استاف بنياف دانش

 بنه  دهنی  وزف بنياف مشخص خواهد شند  جهن    ر استاف در اقتصاد دانشجايگاه ه
 گردينده  اسنتفاده  تاپدنيس  تكنيم از بندي رتبه براي و شانوف آنتروپی از ها شاخص

ارآيند انجام پژوهش شامل چهار مرحله بوده که در شكل زير ارائه گردينده    اس 
 اس  

 فرآیندانجامپژوهش.3شکل

 

 1شانون یآنتروپ .3-1

کلنود  ها از روش آنتروپی شانوف استفاده شده اس    دهی به شاخص به منظور وزف
 گنذار  هين کنرد و پا  یشنانوف را متران   ی، آنتروپ1948در مقاله خود در سال  2شانوف

 داده شده اس : حيتوض ی شانوفدرادامه مراحل روش آنتروپ  اطالعات شد هينظر
 31) ننه يگز m يکنه دارا  n×m سيمناتر ها:  ( تشكيل جدول شاخص1مرحله 

  دهي  تشكيل می ،باشد یمبنياف(  هاي اقتصاد دانش )شاخصشاخص  nو استاف( 

(1) [
𝑋11 ⋯ 𝑋1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑋𝑚1 ⋯ 𝑋𝑚𝑛

] 

مقينا    سنازي ينا بنی    گيري: براي نرمال سازي جدول تصمي  ل ( نرما2مرحله 
 سازي ساده يتنی هماف روش ميانگين حدابی اسنتفاده  کردف جدول از روش نرمال

 شود  می

                                                                                                                                 

1. Shannon Entropy  

2. Shannon K (1948) 
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(2) 𝑃𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

∑ 𝑋𝑚
𝑖=1 𝑖𝑗

             𝑖 = 1. … . 𝑚       𝑗 = 1. … . 𝑛⁄  

 ( محاسبه آنتروپی هر شاخص:3مرحله 

(3) 𝐸𝑗 = −𝑘 ∑ 𝑃𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

× ln 𝑃𝑖𝑗      𝑗 = 1. … . 𝑛 

(4) 𝑘 = 1
ln 𝑚⁄  

شود که مقدار آنتروپی هر شاخص بنين صنفر و ينم بناقی      باعث میk مقدار 
 بماند 

 ( محاسبه ااصله هر شاخص از آنتروپی آف:4مرحله 
(5) 𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝑗             𝑗 = 1. … . 𝑛 

 محاسبه وزف هر شاخص: 5مرحله 

(6) 𝑊𝑗 =
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗    ⁄        𝑗 = 1. … . 𝑛 

 (TOPSIS1) سیتاپسمدل  .٢-3

پيشننهاد شند و يكنی از بهتنرين      1981در سنال   2اين مدل توسط هوانن  و ينوف  
گيري چندشاخصه اس   اين تكنيم بر اين مفهنوم اسنتوار اسن      هاي تصمي  مدل

آل مثبن  )بهتنرين حالن      حل اينده  که گزينه انتخابی، بايد کمترين ااصله را با راه
آل منفی )بدترين حالن  ممكنن( داشنته     حل ايده ( و بيشترين ااصله را با راهممكن

شناخص   nاسنتاف( و   31گزينه ) mکه داراي  n×mاشد  در اين روش نيز ماتريس ب
گيرد  در روش تاپدنيس ينم مدنئله طنی مراحنل       باشد، مورد ارزيابی قرار می می

 شود: به شرح زير حل می گانه شش

موجنود   هناي  ا يمق کند یمی ست نديارآ ني: ا يتصم سيکردف ماتر نرمال -1
 بنر  ريکه هرکندام از مقناد    يترت ني  به ادينما ا يمق را بدوف  يتصم سيدر ماتر
 بنه  ريارمول ز از 𝑟𝑖𝑗درايه    هرشود یم  يبردار مربوط به هماف شاخص تقد اندازه

                                                                                                                                 

1. Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 

2. Hwang and Yoon (1981) 
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 :ديآ یم دس 

(7)  𝑟𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

(∑ 𝑋𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1 )
1/2⁄  

 نامي   می NDدس  آمده را  ماتريس به

هنننا  وزفاي از  مجموعنننهمنننوزوف کنننردف مننناتريس نرمنننال شنننده:    -2
𝑊 = (𝑤1. 𝑤2. … . 𝑤𝑛)  ه کبه طوري∑ 𝑤𝑘

𝑛
𝑘=1 = گراتنه   براي هر شاخص در نظر 1

 سيمناتر ،  wjوزف مربوطنه   در  NDام از ماتريس -j و با ضر  کردف ستوف شود یم
   ديآ یدس  م هبموزوف  نرمال شده

(8)  𝑉 = 𝑁𝐷 × 𝑊 

ينم مناتريس قطنري از     Wماتريس نرمنال شنده منوزوف و     Vدر اين رابطه 
هنا   دار کنردف شناخص   هاسن   بنراي وزف   دس  آمده بنراي شناخص   هاي به وزف

اما در اين مقاله از روش آنتروپی شانوف اسنتفاده   هاي گوناگونی وجود دارد؛ روش
 شده اس    

(: راه حنل  −𝐴آل منفنی )  ( و راه حل ايده+𝐴آل مثب  ) تتيين راه حل ايده -3
 آيند: دس  می هاي زير به براسا  رابطه آل مثب  يا منفی ايده

(9)  𝐴+ = {(𝑚𝑎𝑥𝑖  𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽1). (𝑚𝑖𝑛𝑖  𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽2). 𝑖 = 1.2. … . 𝑚 } 

(10)  𝐴− = {(𝑚𝑖𝑛𝑖  𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽1). (𝑚𝑎𝑥𝑖  𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽2). 𝑖 = 1.2. … . 𝑚 } 

(11)  𝐴+ = {𝑉1
+. 𝑉2

+. … . 𝑉𝑛
+} 

(12)  𝐴− = {𝑉1
−. 𝑉2

−. … . 𝑉𝑛
−} 

(13)  𝐽1 =  {شاخص هاي با رويكرد مثب }

(14)  𝐽2 =  {شاخص هاي با رويكرد منفی}

Aشده جاديا نهيدو گز
Aو  +

( و مثبن   آل دهي)راه حل ا نهيگز نيبرتر  يترت به -
 ( اس  یآل منف دهيا حل )راه نهيگز نياثرتر ک 

بنه روش   تنواف  منی را  بتدي n نهيهر گز نيااصله بمحاسبه اندازه ااصله:  -4
 :ديآ یم دس  به ريمثب  با ارمول ز آل دهياز ا ام-i نهي  ااصله گزديسنج یدسياقل
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(15)  𝑑𝑖
+ = √∑ (𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗

+)
2𝑛

𝑗=1  . 𝑖 = 1.2. … . 𝑚  

محاسنبه   رين ز صنورت  بنه آل منفنی   ام از اينده -i نهيطور مشابه، ااصله گز به
 :شود یم

(16)  𝑑𝑖
− = √∑ (𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗

−)
2𝑛

𝑗=1  . 𝑖 = 1.2. … . 𝑚  

آل: محاسنبه بنه روش ذينل     بنه راه حنل اينده    Aiمحاسبه نزديكی ندنبی   -5
 گيرد: صورت می

(17)  
𝐶𝐿𝑖 =

𝑑𝑖
−

(𝑑𝑖
− + 𝑑𝑖

+)
⁄  . 𝑖 = 1.2. … . 𝑚     . 0 ≤ 𝐶𝐿𝑖 ≤ 1   

آف  CLiتر باشد مقندار   آل مثب  نزديم بنابراين هرچقدر گزينه به راه حل ايده
 تر خواهد بود  به يم نزديم

 تنواف  یمن  CLiی نزولن   ين ترت براسنا  در اين مرحله : ها نهيبندي گز رتبه -6
 بندي نمود  رتبهباتوجه به بيشترين اهمي  موجود را  هاي نهيگز

 های مورد بررسی شاخص .3-3

و  احصاءشاخص  20بنياف،  باتوجه به ادبيات نظري و همچنين الگوي اقتصاد دانش
اسن  کنه درابتندا     ينكتنه ضنرور   نين ذکنر ا انند    بندي شده مثلفه زير تقدي  5به 

  يشند  امنا باتوجنه بنه ضنر       ين تتر بنياف اقتصاد دانش يبرا ياديز يها شاخص
 تناً يهنا، نها  آف یهمدوشنان  جنه يهنا و درنت  شناخص  نين از ا ياريبد يباال یهمبدتگ
 يهنا  عننواف شناخص   دس  آمدند، به هچند شاخص ب قيکه با تلف ليذ هاي شاخص

 انتخا  شدند  ستافهر ا
اناوري اطالعات و ارتباطات )ااوا( در هنر دو بتند   عات: زيرساخ  اطال -1

 نينروي وري  گذارد و رشد اقتصنادي، رشند بهنره    یعرضه و تقاضا در اقتصاد اثر م
 هناي  زيرسناخ  آورد  با وجود  یرا به ارمغاف م کننده مصرفو رااه  ی، سوددهکار

داننش   دلجهن  تبنا   یعنواف کانال به یهاي ارتباطات شبكه قيتواف ازطر یم یاطالعات
شنرکاي تجناري از کشنورهاي متفناوت را      نيکشورها استفاده کرد و ارتباط ب نيب

اناوري اطالعات و ارتباطنات از   يها رساخ يز  يوضت یبررس يبراکرد    يتقو
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آمنار اينن   استفاده شده اس    نترن يهمراه و ا تلفن انه،يبه را یسه شاخص دسترس
کنه هرسناله    1397ي در سال آمد خانوار شهردر–نههزي طرح جينتاسه شاخص از 

 توسط مرکز آمار ايراف اجرا و منتشر می گردد، استخراج شده اس    
عنواف يكی از ارکناف   ی: از نيروي اندانی متخصص بهآموزش و منابت اندان -2

شود  درواقنت اصنول اصنلی     نوآوري و ابداعات و دستيابی به مزي  رقابتی ياد می
بر نيروي اندانی خالق و متخصص استوار شده اس   مطالتنات   بنياف اقتصاد دانش

هنا را بررسنی    وري در سنطح شنرک    تجربی که ارتباط بين سرمايه اندانی و بهنره 
دهنند و   وري را اانزايش منی   دهند؛ کارکناف با دانش بيشتر، بهنره  اند، نشاف می کرده

رو کشنورهاي   پذيري در درازمندت هدنتند  از اينن    منبت مدتقي  نوآوري و رقاب 
گذاري زيادي را درزمينه آموزش دانشگاهی نيروي اندانی به عمنل   مختل  سرمايه

 تتنندد، هننزار نفننر 100هننر  يبننه ازا نيتتننداد محققنن، نننرخ باسننوادياننند   آورده
 التيبا تحصن  نيشاغل سه و  هزار نفر 100هر  يازا به یشدگاف آموزش عال نام ثب 

روه آموزش و منابت اندانی هدتند  بنراي  هاي گ ، شاخصنياز کل شاغل یدانشگاه
اسنتفاده   1397ها از سالنامه آماري استاف ها در سال  تهيه آمار موردنياز اين شاخص

 شده اس  
ي بنين چنارچو  نهنادي     ي: شواهد تجربی بينانگر رابطنه  نهاد يها  يرژ -3

در محور اس   در اين راستا نهادها نقشی کليندي   توليدمحور و تحقق اقتصاد دانش
هناي توليندي  ينا غيرمولند دارنند        هاي اقتصاد به سم  اتالي  گيري تتيين جه 

دهی در جامتنه را مشنخص    گذاري و پاداش چارچو  نهادي درواقت سيدت  قاعده
هناي مولند باشند، توليند در      گذاري، به نفنت اتالين    کند  چنانچه سيدت  قاعده می

هناي   بازتوزيتی باشند، اتالين    هاي گيرد و چنانچه مشوق اتالي  اقتصاد رونق می
کند  از اين زاوينه نقنش نهادهنا و چنارچو       سوداگري در اقتصاد اولوي  پيدا می

شود  چنانچه نهادهاي حاک   بنياف نيز پررن  می گيري اقتصاد دانش نهادي در شكل
کارگيري دانش در ارآيند توليد باشند، حرک  به سم  اقتصاد  بر جامته، مشوق به

گردد  براي اين منظور سه شاخص حقنوق مالكين ، ادناد و     تدهيل می بنياف دانش
هناي نهنادي هدنتند،     تنرين مثلفنه   که از مه  هاي اجرايی قوانين و مقررات و رويه



179بنیاندانشاقتصادهایشاخصمنظرازکشورهایاستانبندیرتبه

استفاده شده اس   دليل انتخا  اين سه مثلفه، اول اهمي  و نقش غيرقابنل انكنار   
دين در يم اقتصاد بوده اسن    ها به عنواف ابرمتغير بنيا ها و دوم جايگاه ويژه آف آف

پننايش امنينن  »بننراي بررسننی عملكننرد ايننن سننه مثلفننه در اسننتاف از گننزارش   
صنورت   که بنه « 1397هاي کاري در سال  ها و حوزه گذاري به تفكيم استاف سرمايه

گنردد، اسنتفاده شنده     هاي مجلس محاسبه و منتشر منی  اصلی توسط مرکز پژوهش
 يتاالف اقتصناد ا نيگراته از ب صورت یابيارزه ها باتوجه ب اس   نتايج اين شاخص

 ني)بندتر  10( و یابين ارز ني)بهتنر  1 نيبن  يصورت عدد به اس  که سراسر کشور
 ( انجام شده اس  یابيارز

تنرين متيارهناي    هناي تحقينق و توسنته از مهن       هزيننه  :و توسته قيتحق -4
هناي   شناخص رود    دهنده سطح نوآوري و توليد دانش جديند بنه شنمار منی      نشاف

 يهاي داراي اتالي  تحقيق و توسنته ازا  کارگاهمورداستفاده براي اين مثلفه شامل 
محققناف   سنه  ، هاي داراي اتالي  تحقيق و توسنته  کارگاه سه ، هزار نفر 100هر 

تحقينق و توسنته    هناي  پنروژه  سنه  و  هاي داراي اتالي  تحقيق و توسنته  کارگاه
 جينتنا هنا از   باشد  آمار اينن شناخص   می وستههاي داراي اتالي  تحقيق و ت کارگاه
مرکنز   1396در سنال  و توسته  قيتحق  ياتال يدارا يها از کارگاه يريآمارگ طرح
 استخراج شده اس   رافيآمار ا
 مختلن   ابتناد  در داننش  کنارگيري  بنه  شامل نيز دانش ي: کاربردعملكرد -5
 نين ا  اسن   داننش  دوبناره  توليند  و رااه و ثروت اازوده، ارزش ايجاد براي جامته
بنيناف شنكل گراتنه اسن  کنه       درک از اقتصناد داننش   نين ا يدرواقت برمبننا  مثلفه

اتناالف و کنارگزاراف    شيآف، اانزا  یخروجن  نيتنر  نظام، مه  نيدرصورت تحقق ا
 زافيسنجش م يباشد  لذا برا یمدرف م يها يمرتبط با اناور يها در حوزه ياقتصاد

اندانی، سه  صنايت با اناوري بناال   هاي توسته بنياف، از شاخص تحقق اقتصاد دانش
، GDPاز  ICT، سنه   GDPاانزوده تحقينق و توسنته از     از کل صنت ، سه  ارزش

بنيناف   دانش يها شرک  تتدادو  باال از کل صادرات استاف يسه  صادرات با اناور
در اينن بخنش از آخنرين آمارهناي     استفاده شنده اسن      نفر هزار 100هر  يازا به

از  1397هنا در سنال    آمنار صنادرات اسنتاف   موجود در کشور استفاده شده اسن    
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بناال از کنل    يبنا انناور   تيسنه  صننا   آمار راف،يا یاسالم يگمرک جمهور ساي 
 يهننا حدننا از  دينناز تول ICT سننه و  GDPو توسننته از  قيننتحق سننه ، صنننت 
در سنال   افين بن داننش  يها تتداد شرک آمار و  رافيمرکز آمار ا 1395ي سال ا منطقه
اسن     استخراج شنده  (2)جمهور رئيس يو اناور یمتاون  علم  يسا نيز از 1397
( کمنم گراتنه   1395از مقاله زنگنه ) زين یتوسته اندان يها شاخص يبرا نيهمچن

 1393در اين مقاله شاخص توسته اندانی براي استاف کشنور در سنال    شده اس  
 ه شده اس  محاسب

 و بحث جینتا. 4

نشاف داده  4در جدول  ها آف يآمار يها یژگيبه همراه و یمورد بررس يها شاخص
شناخص بيشنترين مقندار را دارد      10باتوجه به جدول استاف تهراف در  شده اس  
تنرين   هاي مرزي ک  هاي مورد بررسی، استاف تأمل اينكه در غال  شاخص نكته قابل

 اند  اختصاص دادهمقدار را به خود 

هانآیآماریهایژگیبههمراهویموردبررسیهاشاخص.4جدول

 شاخص مؤلفه
ماهیت 
 شاخص

 میانگین
انحراف 

 معیار
 ممینیم ماکزیمم

 استان مقدار استان مقدار

 رساختیز
 اطالعات

 54.3 8.7 31.2 مثبت دسترسی به رایانه
کهگیلویه و 

 بویراحمد
 کرمان 14.4

به تلفن دسترسی 
 همراه

 99.1 1.8 95.9 مثبت
کهگیلویه و 

 بویراحمد
90.9 

خراسان 
 جنوبی

دسترسی به 
 اینترنت

 79.0 11.7 57.9 مثبت
کهگیلویه و 

 بویراحمد
 کرمان 32.3

آموزش و 
منابع 
 انسانی

 76.0 تهران 92.9 3.5 86.4 مثبت نرخ باسوادی
سیستان و 
 بلوچستان

سرانه محققین به 
هزار  100ازای هر 

 نفر
 49.4 سمنان 552.9 114.4 156.6 مثبت

خراسان 
 شمالی

سرانه ثبت نام 
شدگان آموزش 
عالی به ازای هر 

 هزار نفر 100

 کردستان 882.0 سمنان 3459.1 466.1 1376.7 مثبت

سهم شاغلین با 
تحصیالت 
 دانشگاهی

 0.40 0.05 0.28 مثبت
کهگیلویه و 

 بویراحمد
 کردستان 0.22

های  رژیم
تعریف و تضمین 

 حقوق مالکیت
 7.4 همدان 6.1 0.3 6.7 منفی

کهگیلویه و 
 بویراحمد
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 شاخص مؤلفه
ماهیت 
 شاخص

 میانگین
انحراف 

 معیار
 ممینیم ماکزیمم

 استان مقدار استان مقدار

شفافیت و سالمت  (3)نهادی
 اداری

 تهران 6.9 مرکزی 6.2 0.2 6.5 منفی

بینی  ثبات و پیش
پذیری مقررات و 

 های اجرایی رویه
 کرمانشاه 6.3 یزد 5.6 0.2 5.9 منفی

تحقیق و 
 توسعه

های  سرانه کارگاه
دارای فعالیت 

تحقیق و توسعه 
هزار  100ازای هر 

 نفر

 ایالم 0.002 تهران 0.25 0.05 0.03 مثبت

های  سهم کارگاه
دارای فعالیت 
 تحقیق و توسعه

 ایالم 0.004 تهران 0.29 0.05 0.03 مثبت

سهم محققان 
های دارای  کارگاه

فعالیت تحقیق و 
 توسعه

 0.003 تهران 0.30 0.05 0.03 مثبت
خراسان 
 شمالی

ی ها پروژهسهم 
تحقیق و توسعه 

های دارای  کارگاه
فعالیت تحقیق و 

 توسعه

 0.003 تهران 0.36 0.06 0.03 مثبت
خراسان 
 شمالی

 عملکردی

شاخص توسعه 
 انسانی

 0.63 تهران 0.76 0.04 0.70 مثبت
سیستان و 
 بلوچستان

سهم صنایع با 
فناوری باال از کل 

 صنعت
 بوشهر 0.000 البرز 0.50 0.12 0.14 مثبت

سهم تحقیق و 
 GDPتوسعه از 

 تهران 0.01 0.00 0.00 مثبت
0.000

1 
 اردبیل

 البرز 0.001 تهران 0.07 0.01 0.01 مثبت از تولید ICTسهم 
سهم صادرات با 

فناوری باال از کل 
 صادرات استان

 0.000 تهران 0.30 0.06 0.03 مثبت
خراسان 
 شمالی

ی ها شرکتتعداد 
به ازای  بنیان دانش
 نفر 100000هر 

 0.42 تهران 17.85 3.34 3.73 مثبت
کهگیلویه و 

 بویراحمد

 منبت: محاسبات تحقيق

صنورت جداگاننه از روش آنتروپنی شنانوف      هاي پننج مثلفنه بنه    در ادامه شاخص
گزارش شده اس    5هاي حاصل براي پنج مثلفه در جدول  اند  وزف دهی شده وزف

آنتروپی شانوف اين اس  که هرچه پراکندگی در مقنادير ينم شناخص    ايده روش 
تنواف   بيشتر باشد آف شاخص از اهمي  بيشتري برخوردار اس   به عنواف مثال منی 
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هناي تحقينق و توسنته     گف  در مثلفنه تحقينق و توسنته، شناخص سنه  پنروژه      
سنه   هاي  هاي داراي اتالي  تحقيق و توسته و در مثلفه عملكرد، شاخص کارگاه

صادرات با اناوري باال از کل صادرات استاف داراي پراکنندگی بيشنتر و در نتيجنه    
 ها در آف مثلفه خواهند داش   بندي استاف اي در رتبه کننده نقش تتيين

هایپنجمؤلفهبااستفادهازروشآنتروپیشانوندهیشاخصوزن.5جدول

 نهادیهای  رژیم آموزش و منابع انسانی زیرساخت اطالعات
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0.653 0.003 0.344 0.003 0.778 0.167 0.052 0.540 0.186 0.275 

 عملکرد تحقیق و توسعه
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0.211 0.227 0.245 0.316 0.001 0.125 0.297 0.126 0.346 0.105 

 منبت: محاسبات تحقيق

مثلفنه   5به تفكينم   ها استاف بنياف اقتصاد دانشيااتگی  سطح توسته بندي رتبه جينتا
  گزارش شده اس  6در جدول 

مؤلفه5هابهتفکیکبنیاناستاندانشیافتگیاقتصادبندیسطحتوسعهرتبه.6جدول

 مؤلفه
زیرساخت 
 اطالعات

آموزش و منابع 
 انسانی

 عملکردی تحقیق و توسعه های نهادی رژیم

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز شهرستان

آذربایجان 
 شرقی

0.7483 5 0.1968 8 0.7874 7 0.0251 5 0.0153 13 

آذربایجان 
 غربی

0.1073 26 0.0067 21 0.2713 23 0.0020 17 0.0023 27 

 19 0.0052 23 0.0004 3 0.9408 23 0.0049 14 0.4832 اردبیل
 4 0.0715 2 0.1301 9 0.6820 11 0.0667 3 0.8144 اصفهان

 8 0.0335 3 0.0799 25 0.1589 24 0.0047 25 0.1115 البرز
 10 0.0256 31 0.0000 12 0.5294 27 0.0025 23 0.1385 ایالم
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 مؤلفه
زیرساخت 
 اطالعات

آموزش و منابع 
 انسانی

 عملکردی تحقیق و توسعه های نهادی رژیم

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز شهرستان

 6 0.0537 24 0.0004 16 0.4941 26 0.0032 9 0.5612 بوشهر
 1 0.9986 1 1.0000 28 0.0543 2 0.8796 2 0.9237 تهران

چهارمحال و 
 بختیاری

0.7457 6 0.0080 19 0.1384 26 0.0008 22 0.0033 23 

خراسان 
 جنوبی

0.4864 12 0.0456 13 0.8399 6 0.0002 25 0.0063 17 

خراسان 
 رضوی

0.0678 28 0.0171 16 0.3455 20 0.0438 4 0.0328 9 

خراسان 
 شمالی

0.3076 19 0.0003 30 0.3036 21 0.0001 29 0.0018 29 

 5 0.0675 11 0.0057 27 0.1199 22 0.0059 22 0.1397 خوزستان
 16 0.0064 19 0.0012 14 0.5106 4 0.4172 8 0.7111 زنجان
 11 0.0188 12 0.0054 5 0.9183 1 1.0000 20 0.2743 سمنان

سیستان و 
 بلوچستان

0.0083 30 0.0013 29 0.0530 29 0.0008 21 0.0018 30 

 22 0.0035 9 0.0124 24 0.2490 18 0.0135 7 0.7431 فارس
 12 0.0174 14 0.0044 18 0.4319 7 0.2554 10 0.5311 قزوین

 2 0.1311 7 0.0144 2 0.9468 5 0.3906 15 0.4798 قم
 24 0.0031 27 0.0001 15 0.5053 31 0.0002 13 0.4847 کردستان
 15 0.0082 8 0.0138 30 0.0389 14 0.0282 31 0.0000 کرمان

 28 0.0022 18 0.0017 19 0.3770 28 0.0020 21 0.1774 کرمانشاه
کهگیلویه و 

 31 0.0012 30 0.0000 31 0.0112 20 0.0071 1 1.0000 بویراحمد

 25 0.0030 20 0.0010 13 0.5195 17 0.0156 18 0.3219 گلستان
 18 0.0060 15 0.0030 11 0.5828 10 0.0742 17 0.3922 گیالن
 14 0.0095 26 0.0002 8 0.7012 25 0.0036 24 0.1351 لرستان
 21 0.0040 6 0.0233 17 0.4342 6 0.2877 4 0.7649 مازندران
 20 0.0044 10 0.0074 10 0.5909 9 0.1627 29 0.0181 مرکزی

 3 0.1280 28 0.0001 22 0.2956 15 0.0181 16 0.3957 هرمزگان
 26 0.0027 16 0.0022 1 0.9918 12 0.0456 27 0.1055 همدان

 7 0.0455 13 0.0045 4 0.9215 3 0.5377 11 0.5302 یزد
 --- 0.0553 --- 0.0447 --- 0.4756 --- 0.1452 --- 0.4100 میانگین

 --- 0.1755 --- 0.1765 --- 0.2975 --- 0.2517 --- 0.2891 انحراف معیار

 منبت: محاسبات تحقيق

در مثلفه زيرساخ  اناوري اطالعات و ارتباطنات )اناوا( بنه     6با توجه به جدول 
، تهراف و اصفهاف بيشترين امتياز را در بنين  کهگيلويه و بويراحمدهاي  ترتي  استاف



 1399بهار♦وچهارشمارهنود♦منهوسالبیست♦184

هناي مرکنزي، سيدنتاف و بلوچدنتاف و کرمناف       اسنتاف و  (4)اند ها کد  کرده استاف
 کنننده  تدنهيل  هناي  هاي آخر را به خود اختصاص داده اس   تهيه زيرسناخ   رتبه

 ضنروري  بنياف دانش اقتصاد به دستيابی براي اطالعات پردازش و انتشار ارتباطات،
 بنه  دسترسنی  سنهول   و اطالعنات  هزيننه  کناهش  سب  ها، اين زيرساخ   اس 

انناوري اطالعنات و ارتباطنات      شنود  می اطالعات و دانش از تري جامت مجموعه
و کنارا   منثثر  لهيبه عنواف وسن  ريهاي اخ بنياف اس  و در سال پشتوانه اقتصاد دانش

ميانگين شناخته شده اس     يبه رسم داريرشد اقتصادي و توسته پا شيبراي اازا
اسنتاف کشنور    16باشند کنه بنه اينن ترتين        می 0.41يااتگی در اين مثلفه،  توسته

کنننده   باشد که بياف می 0.29امتيازي کمتر از ميانگين دارند  نكته مه  انحراف متيار 
 باشد    ها در اين مثلفه می پراکندگی و نابرابري زياد استاف

کنرده   بنياف حضور نيروهاي تحصيل توليدات دانشبدوف شم يكی از الزامات 
هناي   هاي سمناف، تهراف و يزد در رتبنه  استاف 5و متخصص اس   براسا  جدول 

هناي آخنر را    هاي سيدتاف، خراساف شنمالی و کردسنتاف رتبنه    اول تا سوم و استاف
اند  همچنين، در اين مثلفه شناخص سنرانه محققنين بيشنترين وزف را      کد  کرده

به عبنارت ديگنر اينن شناخص بيشنترين پراکنندگی و در نتيجنه بيشنترين          دارد؛
 0.145ينااتگی در اينن مثلفنه،     تأثيرگذاري را در اين مثلفه دارد  مينانگين توسنته  

استاف کشور کمتنر از مينانگين هدنتند بننابراين بدنياري از       22باشد  در نتيجه  می
ها بنا   وجه به شكاف اين استافاند و بات ها در اين مثلفه عملكرد ضتيفی داشته استاف

ها بايد تالش کننند در اينن مثلفنه ارتقناء يابنند        تواف گف  اين استاف ميانگين، می
هناي   تتادل در اين مثلفنه بنين اسنتاف    انحراف متيار باالي اين مثلفه نيز بيانگر عدم

 کشور اس  
و  هاي نهادي و اقتصادي استاف همنداف بناالترين اسنتاف    در مثلفه وجود رژي 

باشنند  در مثلفنه تحقينق و توسنته،      تنرين اسنتاف منی    کهگيلويه و بويراحمد پايين
هناي   هاي برتنر و اسنتاف   هاي تهراف، اصفهاف و البرز به ترتي  به عنواف استاف استاف

يااتگی را دارند  نكتنه   شمالی، کهگيلويه و بويراحمد و ايالم کمترين توسته خراساف
که تنها سه استاف برتر از ميانگين اين مثلفنه   ينحائزاهمي  درخصوص اين مثلفه ا
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دهننده   باشند  اين موضوع نشناف  استاف ديگر کمتر از ميانگين می 28باالتر هدتند و 
 هاي تحقيق و توسته کشور در اين سه استاف اس     تمرکز باالي اتالي 

تنرين و اسنتاف    يااتنه  هاي عملكردي نيز استاف تهراف توسنته  از لحاظ شاخص
هنا بنا    ينااتگی را دارد  مقايدنه امتيناز اسنتاف     ترين توسته لويه و بويراحمد ک کهگي

 تر از ميانگين هدتند    استاف کشور پايين 26دهد که  ميانگين اين مثلفه نشاف می
ي کشنور تلفينق   هنا  يااتگی اسنتاف  توسته نييتتبندي و  رتبهمنظور  درادامه و به

 مثلفنه تنواف گفن ،    آمده منی  دس  بههاي  دهی شد  باتوجه به وزف ها وزف شاخص
 نيدر ب ها مثلفه تأثيرگذارترينو  نيتر از مه  یكيکه دارد  یباتوجه به وزن عملكرد

  اس مثلفه  5

هابااستفادهازروشآنتروپیشانوندهیتلفیقشاخصوزن.7جدول

 های نهادی رژیم آموزش و منابع انسانی زیرساخت اطالعات
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0.211 0.227 0.245 0.316 0.001 0.125 0.297 0.126 0.346 0.105 

 منبت: محاسبات تحقيق

بنيناف بنا    ها در اقتصاد داننش  يااتگی استاف ها درجه توسته درادامه با تمامی شاخص
اينن  باتوجنه بنه   نشاف داده شده اسن     8تاپديس محاسبه گرديد  نتايج در جدول 

اسنتاف تهنراف بنا اخنتالف      ،بنياف گانه اقتصاد دانش20 يها شاخص قيجدول در تلف
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 يهنا  اصفهاف، ق  و البرز در رتبه يها در رتبه اول قرار دارد و پس از آف استاف اديز
سننه اسننتاف سيدننتاف و بلوچدننتاف،    گننريدوم تننا چهننارم هدننتند  از طننرف د  

مينانگين   آخنر قنرار دارنند     يهنا  در رتبنه  مدشمالی و کهگيلويه و بويراح خراساف
استاف باالتر از ميانگين هدنتند   5باشد  از اين رو تنها  می 0.05امتيازها برابر حدود 

 تر هدتند  ها از ميانگين کشور پايين و غال  استاف

بنیانهایکشوردراقتصاددانشیافتگیاستانبندیتوسعهرتبه.8جدول

 امتیاز استان رتبه امتیاز استان رتبه
 0.0046 گیالن 18 0.9823 تهران 1
 0.0046 لرستان 19 0.1000 اصفهان 2
 0.0046 زنجان 20 0.0691 قم 3
 0.0033 خراسان جنوبی 21 0.0534 البرز 4
 0.0027 اردبیل 22 0.0529 هرمزگان 5
 0.0026 همدان 23 0.0382 خراسان رضوی 6
 0.0022 آذربایجان غربی 24 0.0324 خوزستان 7
 0.0020 گلستان 25 0.0234 یزد 8
 0.0020 چهارمحال و بختیاری 26 0.0231 بوشهر 9
 0.0019 کرمانشاه 27 0.0206 آذربایجان شرقی 10
 0.0015 کردستان 28 0.0161 سمنان 11
 0.0013 سیستان و بلوچستان 29 0.0138 مازندران 12
 0.0009 خراسان شمالی 30 0.0112 قزوین 13
 0.0007 و بویراحمدکهگیلویه  31 0.0111 ایالم 14
 0.0486 میانگین 0.0110 کرمان 15
 0.1749 انحراف معیار 0.0080 فارس 16
 0.0063 مرکزی 17

   

 بندی و ارائه راهکار جمع

 اهمين   قبنل  سنوات به ندب  کشور در بنياف دانش اقتصاد موضوع حاضر حال در
هاي اقتصادي عليه کشورماف شدت يااته  اس   در شرايطی که تحري  بيشتري يااته

بنياف و کمم به توسته و ارتقاي توانمندي دانش  اس  توجه بيشتر به اقتصاد دانش
بنياف بنيش از   با هدف رهايی از اروش منابت طبيتی و حرک  به سم  توليد دانش

يابد  بنه عبنارت ديگنر، راه جهاداقتصنادي و اقتصنادمقاومتی از       پيش ضرورت می
 بنا  مواجهنه  در کنه  اي مدنئله  تنرين  گذرد  مهن   بنياف می تصاد و توليد دانشمدير اق
 قنرار  گيراف مدنظر تصمي  بايد آف به گذار براي گذاري سياس  و بنياف دانش اقتصاد
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پيشنراته   هناي  انناوري  حنوزه  به اقط بنياف دانش اقتصاد که اس  مطل  اين گيرد،
 هاي اناوري به خاص توجه عالوه بر آف، به دستيابی اصلی کليد و ندارد اختصاص
 هناي  اتالين   تمنامی  وري بهنره  اانزايش  محور عنواف به به نوآوري توجه پيشراته،
 کنه  را ها اتالي  از وسيتی طي  تواند که می اس  پذيري رقاب  ارتقاي و اقتصادي

 ننوآوري  نقنش  برخی موارد در  دربرگيرد نيز دارند، متوسط و پايين اناوري سطح
از  پوشی چش  که اس  مه  حدي به غيراناورانه حتی و پايين سطح هاي اناوري در
 بنا  هن   را پيشنراته  هناي  انناوري  بنه  دسنتيابی  توانند  منی  گذاري، سياس  در ها آف

  سازد مواجه جدي هاي چالش
هاي ايجاد عادالنه توسته، شنناخ  و تشنخيص وضنت موجنود و      يكی از راه

هنا، اسنتنباط صنحيح از     ها، امكاننات و قابلين    تجزيه و تحليل تنگناها، محدودي 
رينزاف   تواند برنامه ها اس  که می هاي مربوط به آف کمي  و کيفي  نيازها و اولوي 

به الگوي اضايی رتبنه   هاي مناس  و کارآمد ياري دهد  نگاهی را در تدوين برنامه
شنديد بنين   بنياف، نشاف از شنكاف   يااتگی اقتصاد دانش هاي کشور در توسته استاف

هناي رده پنايين و    امنا چنالش اصنلی در اسنتاف     هاسن ؛  استاف تهراف با ساير استاف
هناي در رده بناال    محروم اس  که بايد موردتوجه قرار گيرند  از سوي ديگر اسنتاف 

نيز بايد ارتقا يابند، تا ظراي  حرک  در همه کشور را به وجود آورند  در حقيق  
هاي باالي جدول استفاده کنند و ااصله  از سرريز استاف توانند تر می هاي پايين استاف

بنيناف بنراي اينن     تواف گف ، توسته مطلو  اقتصاد داننش        خود را کاهش دهند  می
استاف ها، رسيدف به ميانگين کشوري اس   از طرف ديگنر توسنته مطلنو  بنراي     

و تحقق سند چش  تواف ارتقاي امتياز و رتبه در بين کشورهاي دنيا  کشور را نيز می
در سنطح منطقنه    يو انناور  یعلمن  ،ينخد  اقتصناد  گاهيبه جا یابيدستانداز در 

 داند   یجنو  غرب يايآس
هناي اقتصناد    باتوجه به نتايج به دس  آمنده در امتيناز مولفنه هنا و شناخص     

گيراف استانی و منديراف بخنش    ريزاف و تصمي  بنياف، نياز به توجه ويژه برنامه دانش
هناي   تتنادل  هنا و عندم   بنياف و کناهش ننابرابري   ارتقاي اقتصاد دانش خصوصی در

 جايگناه  ارتقناي  قنانونی،  تأکيندات  به توجه با رسد  لذا اضايی ضروري به نظر می



 1399بهار♦وچهارشمارهنود♦منهوسالبیست♦188

 هناي  برنامنه  و کارآمند  و راهبردهناي  هنا  سياسن   اتخاذ متضمن بنياف دانش اقتصاد
 منوارد  تنرين  مهن   مولفه بهباتوجه به نتايج هر  اينجا در که باشد می مندج  اجرايی

 گردد: اشاره می آف
باتوجه به هزينه ندبی پايين استفاده از  اطالعات رساخ يزدرخصوص مولفه 

ها در از بين بنردف ااصنله در انتقنال     اناوري اطالعات و ارتباطات و نيز توانايی آف
 رسد تأمين و توسته ابزارهناي اينن مثلفنه در تمنامی     اطالعات و دانش به نظر می

هناي   بايد  در اولوي  خصوص استاف هاي محروم از اين امكانات، می ها به استاف
ريزاف و مديراف کشوري و استانی باشد  ذکر اينن نكتنه ضنروري اسن  کنه       برنامه

کنننده   شود، بلكه تدنهيل  تنهايی موج  تحول نمی اناوري اطالعات و ارتباطات به
خلق دانش اس   نكته مه  ديگر توسته متوازف اين خدمات در تمامی نقاط کشور 

 اس    

ی آنچه بديار مه  اس ، اين اس  که آموزش و منابت انداندرخصوص مثلفه 
هناي شناغل کشنور را     درصد نينروي  72دهد هنوز بيش از  شواهد آماري نشاف می

دهند  اين در حالی اس  که در کشنورهاي   شكيل میکارگراف ساده غيردانشگاهی ت
هناي دولتنی    گذاري درصد اس   در اين راستا سياس  60پيشراته اين عدد حدود 

طنور همزمناف پوشنش     بايد طرف عرضه )دول ( و طرف تقاضا )بازار کنار( را بنه  
تنواف بنه تقوين  کيفنی مثسدنات       دهد  ازجمله اقدامات تقوي  طرف عرضه، می

هناي   هناي مهنارتی اشناره کنرد  سياسن       د و توسته مراکز آموزشآموزشی موجو
آموختگاف دانشگاهی نيز شنامل اعتبارهناي    تحريم طرف تقاضا براي جذ  دانش

مالياتی براي حقوق و دستمزد محققين، يارانه حقوق و دستمزد و پژوهانه آموزشی 
حنرک  تنرين م  تواف گف  رسوخ اناوري و ننوآوري، اصنلی   هدتند  به هر حال می

تقاضا براي جذ  محققين و نيروي کار با تحصيالت دانشنگاهی اسن   همچننين    
دهنده وجود  نابرابري در اين مولفه در بين اسنتاف هناي کشنور اسن        نتايج نشاف

رغ  توسته کمی آموزش عالی در تمامی نقناط کشنور    رسد علی بنابراين به نظر می
 رو هدتند  روبه ها با کمبود نيروي متخصص اما هنوز برخی استاف

بايد  با تدهيل و اصنالح   هاي نهادي و ساختاري می درخصوص مثلفه رژي 



189بنیاندانشاقتصادهایشاخصمنظرازکشورهایاستانبندیرتبه

شده مهيا شود تا  هاي اجرايی يم نظام حقوق مالكي  اكري کارآمد و تضمين رويه
اانزوده بنراي اتناالف اقتصنادي      کارگيري دانش و ايجناد ارزش  در چنين بدتري به

منندي کارآمند از    کنه محيطنی بنراي بهنره    صراه باشد  بديهی اس  در شرايطی  به
بنياف وجود نداشته باشد، بخش خصوصی  هاي دانش دستاوردهاي اقتصادي نوآوري

گنذاري در تحقيقنات و    بنياف هيچ تمايلی براي سنرمايه  هاي دانش ويژه شرک  و به
بنيناف نخواهنند داشن       هناي داننش   مطالتات علمی با هدف دستيابی بنه ننوآوري  

هاي ثاب  اولينه سننگين و    ها به شكلی اس  که نيازمند هزينه آوريسازوکار اين نو
صرف زماف طوالنی براي دستيابی به مرزهاي دانش هدتند، اما به محض آنكنه بنه   

شنده   کنند، به دلينل انباشن  داننش ذخينره     خط پيشتاز در اين زمينه دس  پيدا می
هاي جديند   نوآوريتوانند بدوف صرف هزينه مجدد، از سودهاي نمايی ناشی از  می
هنا   مند گردند  لذا درصورتی که مالكي  کارآمد بنراي اينن دسن  از ننوآوري     بهره

هاي از  گذاري اراه  نشود، پديده سواري مجانی موج  از بين راتن انگيزه سرمايه
گردد  عالوه بر اين تا زمانی که اتاالف اقتصادي بتوانند بدوف زحم   اين دس  می

هناي   ف کوتاهی با تكيه بر مناسبات رانتی از برخنورداري و تحمل ريدم و در زما
کند که در چننين سيدنتمی، اانراد     منطق اقتصادي حك  می ،مند شوند هنگف  بهره
هاي مولد از جمله توليد و خلق دانش بروند  از اينن   دنبال انجام اتالي  متدودي به

اانزايش  رو کاهش بروکراسی اداري، تدنهيل در کناهش و رونند اخنذ مجوزهنا،      
گيري يم کد  وکنار، تنأمين منالی مناسن  بنا سنود        ها، تدريت در شكل نظارت

بخش خصوصنی   وکار و استفاده از تواف  تواند با بهبود اضاي کد  متقول و     می
هاي مختلن  اقتصنادي بدنيار حيناتی      درجه  حضور اتال و تأثيرگذار در بخش

هاي خنارج از اسنتانی    ايهترديد اضاي کد  و کار مناس  در جذ  سرم باشد  بی
و خارج از کشوري نيز مثثر اس  و آناف تصمي  نهنايی را پنس از بررسنی دقينق     
اضاي کد  و کار در استاف خواهند گرا   ذکر اين نكته ضروري اسن  اصنالح   

هاي مزاح  اداري متاثر از اصالح قوانين و مقررات در سنطح کنالف    قوانين و رويه
ها در اين خصوص نقنش چنندانی ندارنند  بننابراين      کشور می باشد و عمالً استاف

تنر   هناي مرکنزي هرچنه سنريت     ضروري اس  مجلس شوراي اسنالمی و دسنتگاه  
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 اقدامات الزم را در اين خصوص انجام دهند  

اصوالً هر ننوع پيشنرا  و    تواف گف ، می و توسته قيتحقدرخصوص مولفه 
و توسنته کشنورهاي    توسته، ارتباط مدنتقيمی بنا تحقيقنات علمنی دارد و رشند     

خصنوص الزم   ناين  در  اسن   پنژوهش  بخش در گذاري پيشراته، درنتيجه سرمايه
ندب  به اختصاص بودجنه الزم بنه    یاس  ه  بخش دول  و ه  بخش خصوص

 و پژوهش اهتمام ورزند  قيامر تحق
هاي متنوعی تشكيل شنده   مثلفه عملكرد باتوجه به ماهيتی که دارد از شاخص

هاي عملكردي نيز  عنواف يكی از مولفه ص توسته اندانی بهاس   درخصوص شاخ
ترين ابتناد   ها ه  عامالف توسته و ه  هدف نهايی آف هدتند  مه  بايد گف ، انداف

توسته اندانی؛ زندگی طوالنی و سنال ، دانش و استانداردهاي زنندگی آبرومنداننه   
دي در ترکين   گنذاري بنراي اانزايش باسنوا     لحاظ، اانزايش سنرمايه   هدتند  بدين

گنذاري بنراي    هاي مولد اقتصنادي و سنرمايه   سو و شناخ  زمينه بزرگداالف از يم
اي کنه منجنر بنه اانزايش توليند سنرانه و ايجناد امكاننات          گونه گدترش توليد، به

ي  تواند در اازايش مينزاف توسنته   اقتصادي، اجتماعی مردم شود از سوي ديگر، می
 اندانی مثثر باشد 

 يهنا  از شناخص  یكن نينز ي باال  يو صادرات محصوالت با اناور ديتول زافيم
 يهنا  رشناخص ياز ز یكن يعننواف   اسن  و بنه   افين بن اقتصناد داننش   عملكرديمه  

براسنا   مطنرح اسن      «يبه اناور یابيشاخص دست»و  «ينوآور یشاخص جهان»
متوسنط از کنل صننت     -بناال  يباال و اناور يبا اناور تيسه  صنا اکنوف آمارها ه 

در حالی که سه  صادرات با اناوري بناال از کنل   درصد اس    18ر در حدود کشو
 ياقتصناد  يهنا  یژگن يو نيتنر  از مه  یكدرصد اس   ي 0.5صادرات کشور حدود 

امكناف   یبدوف تتامل بنا تجنارت جهنان    تيصنا نياس  که ا نيدر ا شراتهيپ تيصنا
کنه   یمحصوالت يبرا یکه بازار داخل یمتن نيتوسته بازار ندارند  به ا يبرا یچندان

 شيکنه بتوانند در اانزا    دن  ين تيوسن  قدر آف ،اند شده ديتول شراتهيپ يها يبا اناور
 ازمنديتوسته بازار خود ن يبرا نهيزم نياتال در ا تيصنا نيبنابرا ؛باشد مثثرعرضه 

  ين فيک شيدر اانزا  اريامنر تنأثير بدن    نيهمن   هدنتند  یجهنان  يارتباط با بازارهنا 
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 يبنا انناور   تيصنا گريد  ي  مزشود یم ديباال راتن تواف تول جهيمحصوالت و درنت
و  ااتند  یاتفناق من   تيسر اريبد ايدنروز  يها ياس  که تحوالت اناور نيا شراتهيپ

 رينناگز  ،روز ماندف خود و به يها يسطح تكنولوژ شياازا يبرا زيما ن کشور تيصنا
علن    یبوم ديامر البته در تول نيهدتند  ا ايدنروز  يها يارتباط با اناور ياز برقرار

درصند صنادرات    18.5 دهند  ینشناف من   یآمار بانم جهان نخواهد بود  تأثير بی زين
 نيبوده اس   همچن «تميها» تي، از محصوالت صنا2015در سال  یصنتت يکاالها

درصند   90حدود  2030در سال  ،یشده در سازماف اقتصاد جهان ینيب شيدر روند پ
 تميها  تيدرصد مربوط به صنا 85خواهد بود و  يبر تكنولوژ یمبتن يرشد اقتصاد

 (1396)عزيزمحمدي،   اس 
هنا    شناخص  نيتنر  از مه  یكي یناخالص داخل ديو توسته از تول قيسه  تحق

 هنا   یبررسن  یاصنل  يها  از مالک ايدن يجا اس  که در همه يدر حوزه عل  و اناور
از  ياريحاضنر بدن     درحنال رود  یو اناوراننه بنه شنمار من     یعلم شرا يدرمورد پ
خنود را در   یداخلن  الصناخن  ديدرصد از تول 5تا  4حداقل  يااته توسته يکشورها

ننوع   مين  نه،يهز نيصرف ا دانند یم یخوب چراکه به کنند؛ یم نهيعرصه پژوهش هز
منرتبط بنا    یکل يها اس يمدت اس   براسا  س یسودآور در طوالن يگذار هيسرما

ابنال  شند،    يمقنام متظن  رهبنر    ياز سنو  93سال  وريشهر 29که  يعل  و اناور
 دين درصند  تول  4به حداقل  1404سال  افيپا تاو پژوهش  قيبودجه تحق د يبا یم

درصند   0.5 اکنوف اينن سنه  حندود    ه که  ی  در حالابدي شياازا یناخالص داخل
 اس  

بنيناف   درک از اقتصاد داننش  نيا يبرمبنابنياف  هاي دانش تتداد شرک شاخص 
 شيآف، اانزا  یخروجن  نيتنر  نظام، مهن   نيشكل گراته اس  که درصورت تحقق ا

باشند    یمندرف من   يها يمرتبط با اناور يها در حوزه ياتاالف و کارگزاراف اقتصاد
ف اتالين   اسنتاف تهنرا   در بنيناف  داننش  يها شرک درصد  50براسا  آمار بيش از 

 گينري،  تصنمي   نظنام  و عمومی حوزه که بايد توجه کرد اينكه دراي  کنند  نكته می
 درنظنر  بنيناف  داننش  هناي  شنرک   تتنداد  بنا  متنرادف  را بنيناف  دانش اقتصاد عموماً

 اقتصناد  تحقنق  بنراي  هنا  تنالش  تمنامی  تنا  اس  شده موج  درک اين  گيرند می
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 تتنداد  اانزايش  بنراي  وينژه  امتينازات  بنه تخصنيص   متطوف کشور در بنياف دانش
 و درک مدنلط  اينن  نينز  اخينر  هناي  سنال  در  شود زمينه اين در اتال هاي شرک 
 هناي  شنرک   چنندبرابري  اازايش به منجر آف، از برآمده هاي سياس  و ها شاخص
 شنود  منی  مشاهده درعمل اما اازايش، اين وجود با  کشور شده اس  در بنياف دانش

 نمنايی  اانزايش  قبينل  از بنيناف؛  داننش اقتصناد   يم موردانتظار مزاياي از اقتصاد که
اينن   ديگنر  عبنارت  بنه  اسن ؛  بنوده  بهنره  بی باال، اازوده ارزش کد  و وري بهره

 دانش عرضه و خلق نوآوري، ايجاد يتنی موردانتظار؛ کارکرد ااقد عموماً ها شرک 
 برمبنناي  هناي گذشنته   سال در وري بهره نرخ بودف ثاب  نيز مدعا اين سند  اند بوده

وري  براسنا  گنزارش سنازماف ملنی بهنره       وري اسن   بهنره  ملی سازماف گزارش
 کشنور  در وري مداعد بهنره  چنداف نه وضتي  مثيد وري بهره هاي شاخص ارزيابی
  اسن   نبنوده  پايندار  1384-1395 دورة طنی  آف سناالن   رشند  طوري که به اس ،

 توليند  عوامنل  وري کنل  بهنره  شناخص  صنفر  بنه  نزديم ساالن  رشد نرخ متوسط
 در وري بهنره  نقنش خنثناي   گوياي ستانده، ارزش براسا  و اازوده ارزش براسا 

 در التناده  اانزايش خنارق   (  اين1397وري،  اس  )سازماف ملی بهره اقتصادي رشد
 اينن  کنه  اس  نداشته وري بهره نرخ در بازتابی ترين کوچم بنياف دانش هاي شرک 

 اقتصناد  از رايج درک در بازنگري لزوم و ها شرک  اين دهنده کژکارکردي نشاف امر
 اقتصناد  سننجش  بنراي  مورداسنتفاده  کليندي  متغيرهناي  و هنا  شاخص بنياف، دانش
توجنه   دين با بننابراين   اسن   زميننه  اين در ها گذاري سياس  درنهاي  و بنياف دانش

 يهنا  شنرک   یابين شناخص، ارز  نين ا هياول یطراح يبرا ینمود که منطق کارشناس
باشد و  یبنياف م اقتصاد دانش مي يها یخروج نيتر از مه  یكيعنواف  بنياف به دانش

 بنياف  دانش يها شرک  ليمدرف در تشك ينه خالصه کردف ساختار اقتصاد
منظنور ارتقناي جايگناه اقتصناد      تواف راهكارهاي زير را به باتوجه به نتايج می

اسنتانی  ها ، امكاننات و موقتين  جغرااينايی     کشور براسا  ظراي بنياف در  دانش
 داد: پيشنهاد
 مرکنزي  پاينه  و ستوف عنواف به اناوري اطالعات و ارتباطات )ااوا( به توجه -

هناي منرزي و محنروم و     محور بخصنوص در اسنتاف   دانش اقتصاد هاي زيرساخ 
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 کاهش نابرابري 

توسننته  ازطريننقمحننور،  تنأمين سننرمايه اندننانی الزم بننراي اقتصنناد دانننش  -
   شراتهيپ ياناور و یصنتت هاي دانشگاه

هاي پنژوهش و توسنته، گدنترش توليند توسنط       برآوردف بخشی از هزينه -
دول  به شرطی که دستاوردهاي پژوهشی آناف براي برطرف کردف نيازهاي جامته، 

هنناي تولينند، ااننزايش  وري، کنناهش هزينننه کنناهش دشننواري هننا، ااننزايش بهننره 
 رنفتی باشد جويی ارزي و اازايش صادرات غي اازوده کاالها، صراه ارزش

ها و ارآيندهاي اجرايی جه  تدهيل اخذ مجوزهنا و اانزايش    اصالح رويه -
 سالم  نظام اداري

 مولند  بخنش  تقوي  و کارآارينی تشويق و جويی ران  هاي ارص  کاهش -
 بنياف دانش اقتصاد به دستيابی براي اقتصاد
 بازاريابی محصوالت با اناوري پيشراته و توسته صادرات   -
 گدنترش  و انناوري  و علن   رشند  هناي  کنانوف  و ها متوازف پارک گدترش -
 بنياف در تمام نقاط کشور دانش هاي شرک 
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501-481، 
 يدر منناطق شنهر   ینتوسنته اندنا   يها شاخص ليو تحل یابي(  ارز1395) يزنگنه، مهد
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در  گانه،یزبان ب یفارس یها شناخت راهبرد رسانه
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 چکیده
متخاصم اقدام  یکشورها یبرخ ،یجهان یعموم یپلماسیها در د رسانه تیبا گسترش اهم

 راماون یپ یا رساانه  اتیعمل یبرا یا اند. هر رسانه کرده زبان یفارس یها رسانه یانداز به راه
 راهبردهاا،  نیا. کند یدارد که براساس آن عمل م یراهبرد یموضوعات مدنظر خود، الگو

 است یراه نقشه عنوان به رسانه، کالن یریگ جهت و یینها هدف کردن مشخص بر عالوه
 یا رساانه  اتیعمل یراهبردها شناخت لذا. دهد قرار خود یاصل هدف ریمس در را رسانه تا
 عنوان به ه،یفق تیوال نهاد ان،یم نیادر. است تیها، حائزاهم مقابله با آن ی، براها  شبکه نیا
 یهاا  رساانه  هجماه  ماورد  هماواره  ران،یا یاسالم یجمهور نظام یاتیح ینهادها از یکی

 مختصاات  تاا  باوده  آن بار  ه،یا فق تیوال نهاد بر تمرکز با حاضر پژوهش. است بوده مذکور
 و ییشناساا  زبان یفارس یا ماهواره یها شبکه لیذ را نهاد نیا از شده ارائه انگاره یراهبرد

 ،ییبازنما هینظر لیذ ،یفیک یمحتوا لیتحل روش از استفاده با حاضر پژوهش. کند نییتب
-1387) سااله  ده یزمان بازه کی در هیفق تیوال نهاد با مرتبط نیمضام یمحتوا لیتحل به

 راهبرد که داد نشان قیتحق نیا جینتا. است پرداخته زبان یفارس رسانه ازدهی در و( 1397
 نیا ا. کند یم ییاعتبارزدا نهاد نیا مهم انیبن پنج از که است یا گونه به ها رسانه نیا یاصل

 وجاه  نهاد، نیا یفکر و ینید  انیبن ه،یفق یول یقیحق شخص از ییاعتبارزدا شامل راهبرد
 نیا ا. اسات  هیا فق تیا وال نهااد  یکارکرد جنبه تاًینها و یقانون پشتوانه ه،یفق تیوال یمردم

 نهاد نیاز ا ییزدا تیمشروع به منجر تینها در که ردیپذ یم صورت یا گونه به ییاعتبارزدا
 ود.ش القا مخاطب به آن حذف لزوم و شده

 یهاا  رساانه  ه،یا فق تیا وال نهااد  ر،یتصاو  تیریماد  ،یا راهبارد رساانه  : های کلیدی واژه

 ییبازنما گانه،یب زبان یفارس
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 مقدمه

 حاوز   ا ااا   و میمفاا   نیتار  یاصا   از ،یسااز  انگااه   ای« 1یرسازیتصو»مفهوم 
 یا شاا   یبازسااز  ریتصو انگاه ، از مراد نجایا ده. است هسانه تیریما و اهتباطات
 یو ما و یاساس ی ا موجود تفاوت تیاست که ده غالب مواهد با واقع تیاز واقع

از  یا ، مجووعاه خاود  یخاود  است که مضاوو  ن  باه   یا مثابه ساز  داهد. انگاه  به
ده ذ ن فرد وجاود داهد ممونناا،    ت،یمخت ف واقع ی ا است که از جنبه یریتصاو

خود،  ی ا سوژ  2ریتصو تیریما به یرسازی ا با استفاد  از تصو (. هسانه10 :1374
 بیا ترک جاه ینت زیا ن 3ریتصاو  تیری. ماا پردازناا  یمتناسب با انگاه  مط وب خود م

 یناا ا یفرن یساامانا   یبود  و باه معناا   امیپ تیریو ما 4برداشت تیریمفهوم ما
از  یا  افونا و مط وب باه مخاطاب اسات. انگااه      یا انتقال انگاه  یبرا یا هسانه

 کیا کاه متناساب باا ا ااا       یا موضوعات به گونه ای ااد ایاشخاص، نهاد ا، هو
بتواناا   ،یا هساانه  یو فارنوه  یپرداختا  ی اا  تیا از ظرف یای گ هسانه بود  و با بهر 

و  ا یشا  ها ده ذ ن مخاطب برساخت کنا. مصا وات  حساب یا انگاه  قاوهالو یحت
 جااد یا یبه ذ ان و احساساات مخاطاب، بارا     ید  جهت نی( ا5: 1396 وکاها ، 

مخت اف صاوهت    ی اا   اا ده عرصاه   نسبت به سوژ  یمنف ایو حس مثبت  شهیانا
 یری اا موکان اسات باا برسااخت تصاو       هساانه  ز،یا ن استی. ده حوز  سردیپذ یم

داه و... از اشخاص  مردم ایسرکوبگر  ،یراخالقیغ ایمااه  اخالق ف،یضع ایقاهتونا 
                                                                                                                                 

1. Image Making 

2. Image Management 
3. Image Management 

4. Impression management 
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 یو احسااام مخاطبااا  خااود ها دههاسااتا شااهیتااالک کننااا انا  ااا، تیااو حاکو
 نقاش  شیافازا  هوناا  نیا ا. کنناا  ید ا  جهات  هسانه را یما یها برد ی ا استیس

 .(.Khatib, 2012:8م است هشا حال ده  وچنا  است،یس یایدن ده یرسازیتصو

از  یغالباً ناشا   ا، ا یادعا کرد دهک بشر از پا توا  یبراسام ننچه گفته شا م
، اماروز   1اهیا . باه گفتاه ژا  بوده  د ناا  ی ا به او اهائاه ما   است که هسانه یبرساخت

. انااا ااکرد یااپ «تیااواقع» از فراتاار مراتااب بااه یگااا یجا و تیااا و «ریتصاااو»
 ،یاهیماسفنا انا شا  تیواقع از رگذاهتریتأث یحت و تر یعواق ر،یتصاو گرید عباهت به

اسات و تواام تصاوهات و     یا هسانه یکه امروز  دهک ما، دهک یی( تا جا46: 1393
: 1388الساادات،   بیمنق د نا ی ا شکل م هسانه م،یها که ده جها  امروز داه یدانش
 اا   اهائه شا  توسط هسانه ریتوجه به تصو تیا و فرض شیپ نیا رکی(. با پذ153

اهائاه شاا  توساط     رینخسات شاناخت تصاو    ؛اسات  تیا از دو جهات حاائز ا و  
 ی اا  و برساخت انگاه  مط اوب ده هساانه   لیگفتوا  دشون و دوم تعا ی ا هسانه

ساه فااز    ر،یتصاو  تیریماا  ی اا  انجام پاروژ   یبرا یطوهک  . لذا بهیگفتوا  خود
 یفااز نخسات باه برهسا     رنا؛یگ یراه محال مکول موهد توجه ق نیمستقل و ده ع

 لیو تح  صیاختصاص داهد که مشتول بر تشخ یا هسانه یسوژ  ده فضا تیوضع
و مطالب مطار  شاا     بیهق ی ا هسانه ،یخود ی ا انگاه  اهائه شا  توسط هسانه

 قابل نیتخو ،یا هسانه بستر سه نیا نایاست تا براسام برن یاجتواع ی ا ده هسانه
دسات   باه  یا هساانه  یفضاا  ده شا  اهائه انگاه  موجود تیوضع از یقیدق و میتعو
 ده ساوژ   شاا   تیتثب ای موجود انگاه  تا شود یم تالک معوونً اما دوم فاز ده. این
از عوامال   یا کاه برنماا  از مجووعاه    یو نخبگاان  یعوومافکاه مخت ف ی ا فیط

 ایاا شیوااایپ کیکالساا یکرد ااایاسااام هوبر اساات؛ یا رهسااانهیو غ یا هسااانه
فااز   تینهاده. شود لیداد ، استخراج و تح  کال  بر یمبتن ماه  ی ا یسنج مخاطب

 ی اا  تیو محاود  ا تیموجود و ظرف ی ا استفاد  از داد  یسوم ناظر به تالک برا
است که با ده نظر گرفتن مجووعاه   یخاص ییاقتضا طیسوژ  بنا بر شرا یاختصاص

از  یبرخا  یواسااز  ایا  افوناا    ی اا  ده جهت برساخت انگاه  ییز ای ا، تجو ن 

                                                                                                                                 

1. Jean Baudrillard 
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 (.  135: 1398 ،یبروجن یاضیمف شود یموجود انجام م ی ا انگاه 

 یا ژ یا و گا یجا از ه،یفق تیون نهاد را ،یا یاسالم یجوهوه یاسیس یده فضا
 تیا ا و و را یا ا یاسالم یجوهوه یاسالم و ینید تیما  لیدل به. است برخوهداه

 نیتار  یاصا   از نهااد،  نیا ا ،یاسالم را یا ینزاد و استقالل حفظ ده نهاد نیا ژ یو
 ساوژ   نیا انتخاب هو، نیازا. است یا هسانه اتیعو  یبرا گانهیب ی ا   هسانها اا
 .است برخوهداه یخاص تیا و و ضروهت از

 الاذ ن  یخال ه،یفق تیون نهاد موهد ده  ا، هسانه نیا مخاطب نکهیبا توجه به ا
ده ذ انش نقاش    ریا اخ ا یساال  یط هیفق تیاز نهاد ون یمخت ف ی ا و انگاه  ستین

 ی ا است که انگاه  یا گونه  ا به هسانه نیکاه ده ا نایفرن لیدل نیبسته است. به  و
 نیگزیماانظر خاود ها جاا    ایا جا ی ا و سپس انگاه  بیموجود ها تخر یریتصو

 ده قبال  از ن  ریتصاو  کاه  یا ا یا پا ماوهد  ده یرسااز یتصو اتیکننا. دهواقع عو 
موجااود  ریده ابتاااا تصااو ؛دو مرح ااه اساات یداها داهد، وجااود مخاطبااا  اذ ااا 

 ماوهد  ت،یشخصا  ای ا یپا ن  رامو یپ موجود ی ا انگاه  یعنی شود، یم« 1یواساز»
 مخاطباا ،  ذ ن ده  ا انگاه  ن  شا  داه خاشه با تیدهنها تا ردیگ یم قراه کیتشک
. گاردد  ایا جا ریتصاو  رکیشود و مخاطب نمااد  پاذ   ییزدااعتباه موجود ریتصو
 نیگزیجاا  ریتصاو  یعنا ی رد؛یپاذ  یم صوهت موهدنظر ریتصو« 2یبازساز» ازن  پس

 مرح اه  دو  ر به ، پژو ش نیا ده هو نیازا. شود یم اهائه مخاطب به هسانه، مانظر
 تیا دهنها. اسات  شاا   توجاه  ایا جا ریتصاو  برساخت و موجود ریتصو یواساز

 ی اا  هساانه  کاه  اسات  یریدنباال شاناخت تصاو    به حاضر پژو ش گفت توا  یم
 یبارا . کنناا  یما  ییبازنوا خود مخاطبا  یبرا هیفق تیون نهاد از گانهیب زبا  یفاهس
  رگوناه . شاا  گرفته نظر ده( 1397-1387م ساله د  یزمان باز  کی مهم، نیا انجام
 یمحتاوا  شامل گانه،یب یاسیس هسانه ازد ی از قیتحق یاص  مضوو  با مرتبط محتوا
 وتاو،  من کا،ینمر یصاا ،یفاهس یس یب یب یا ما واه  ی ا شبکه از موجود یریتصو

 بار  عاالو   و شا  استخراج شهیانا و کی کانال پاهم، نترنشنال،یا را یا فردا، را یا
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 تیساا  وب عاالو   باه  مذکوه ی ا شبکه  تیسا وب ده مکتوب گزاهک ستیدو نیا
 .است گرفته قراه یبرهس موهد زین زمانه ویهاد و یفاهس وله چهیدو فردا، ویهاد

 مفهومی چارچوب و نظری مبانی .1

 رسانه و نرم قدرت .1-1

 تیا ا و کشاوه  یا هساانه  یفضاا  ده امروز  که است یویمفا  از یکیقاهت نرم، 
کاه  واا     میینواا  بیا ها ترغ گارا  ید کاه  نیا یعنی. قاهت نرم است افتهی یفراوان

 یاز ننکه مجبوه باه انجاام کااه    شیمردم ب م؛یخوا  یمها بخوا نا که ما  ییز ایچ
 قیا شاکل داد  باه عال   تیا . قاهت نرم بار قاب  شونا یمگرفته  یشونا، به  وکاه

 یایا پژو شگرا ، قااهت نارم ها واجاا پانص عنصار ک       یداهد. برخ هیتک گرا ید
 یالو  ا  نیبا  ریتصاو  و یالو  ا  نیبا  ی ا، مال توسعه، نهاد ا ا یداننا: فر نگ، ا یم
 دهواقاع . شاود  یما  مطار   نارم  ایا ( ده برابر قاهت نرم، مسئ ه تهاYu,2008:122م

 نارم  قااهت  قیا طر از ها گار ید یاسا یس تیحاکو ،یاسیس تیحاکو کی که یزمان
نارم ها   ایا تها وینارم دانسات. فااز    این  ها تها توا  یم د ا، یم قراه ایتها موهد
 یا هسانه ،یغیتب  ی ا استفاد  از ابزاه ا و هوک یبرا شا  یزیه تالک برنامه» ینوع
 ی ا و مردم کشاوه ا   ا، گرو  نهاد  بر حکومت ریتأث یبرا یشناخت و هوا  یاسیس

(. Fazio,2007م « داناا  ی ا و هفتااه نناا  ما     ا، اهزک نگرک رییمنظوه تغ به یخاهج
 یکااه  دسات  یکشوه از قاهت نرم بارا  کیاستفاد  »نرم ها  ایتها زین یجوز  نا

 « اا  ن  یاسا یس یهفتاه ا و  ا نگرک حات،یترج رییکشوه نماج و تغ یافکاه عووم
 شیا نها باه  انقاالب  معظام  ه بار  زیا ن نهیزم نی( ده ا19: ص 1387 ،ی. منادانا یم
. داهناا  ایا تأک را ،یا ا یاسالم یجوهوه با نرم مقاب ه یبرا دشونا  یا هسانه ا یچیپ
 اهیبس داهد، قراه یاسالم یجوهوه مقابل ده که یفر نگ و یا هسانه شینها امروز »

 نیا دهواقاع ده ا  (1)«اسات  شارفته یپ و یفنا  و کاهنما متکثر، متنوع، ا ،یچیپ شینها
 ریساا  و انگ ساتا   کاا، ینمر متحاا   انتیا ا ماننا ییکشوه ا که ستین یشک مسئ ه

 افکااه  بار  یرگاذاه یتأث دنباال  باه  را ،یا ا یاساالم  یجوهوه نظام متخاصم دشونا 
هاساتا،   نیا اده.  ساتنا  یرانیا جامعه یاسیس هفتاه و  اگا ید رییتغ و ا یرانیا یعووم
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 ماوهد   وواه  را ،یا یاسالم انقالب گفتوا  یمرکز دال عنوا  به ه،یفق تیوننهاد 
 .است بود  زبا  یفاهس گانهیب ی ا هسانه  جوه

 یرتصو یریتمد .٢-1

 برداشات  تیریماا  رینظ یویمفا  به که یا هشته ا یم است ینایفرا ریتصو تیریما
 اهائاه  و جااد یا دنباال  باه  ریتصاو  تیریماا  دهواقع. است کینزد هسانه تیریما و

 کیا  ا ااا   باا  متناساب  که است یموضوعات و ااد ایهو اشخاص، از یی ا انگاه 
 بتواناا  یا هساانه  یفارنوه  و یپرداختا  ی اا  تیا ظرف از یریگ بهر  با و بود  هسانه

 ا ی. مصا وات کنا منتقل مخاطبا  به ها مط وب و شا  حساب یا انگاه  الوقاوه یحت
 یاسیس اتیح ده مهم یابزاه به ریتصو تیری( امروز  ما2: ص 1396  وکاها ، و

 شااخص  افاراد  یحتا  و اساتوااها  یس اکثار  کاه  یطاوه  به است شا  لیتبا 21 قر 
 و اناا  شاا   واقاف  گارا  ید ذ ان  ده خاود  ریتصاو  یطراحا  تیا و به یاسیرسیغ
 اساتفاد   ریتصو تیریما ی ا یاستراتژ از یردولتیغ یاسیس ی ا سازما  از یاهیبس
 ده  وچناا   اسات، یس یایا دن ده ریتصاو نقش شیافزا بر یمبن هونا نیا و کننا یم

 (Khatib, 2012: 8. ماست هشا حال

 1بازنمایی. 1-٢-1

معنا و مبادلاه ن    ایاست که به تول ینایاز فرن یبخش ییازنظر استواهت  ال بازنوا
 ییوا اا ی اا و ا  و شامل استفاد  از زبا ، نشاانه  پردازد یفر نگ م کی یاعضا ا یم
 (Hall, & Jhally,2007:15. مپردازد یم ییکه به بازنوا شود یم

 کاه  کنا یم مطر  سوم، کردیهو یعنی انهیگرا برساخت کردیهو رکی ال با پذ
 ده نشاانه  و هماز  صاوهت  باه  ها ن  ب کاه  د ناا  ینوا  بازتااب  ها واقعیت  ا هسانه»
 Hall S.« مد ناا  یما  انعکاام  واقعیات  بر مبتنی نه و نوادین صوهت به و نوهنا یم
 کاه  داناا  یننجا ما  ها ا  او مسئ ه مهم ده بازنوایی واقعیت توسط هسانه (1997:72,

 حسااب  باه  تصویر اهائه ده طر  یب میانجی یک و خنثی ابزاهی گا  چی  هسانه یک
 گفتواا   چااهچوب  ده نیاز  معنا و زبا  و معناست و زبا  به متکی هسانه. این ینو
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 بحا   ساوای   اا،  هسانه توسط حوادث بازنوایی لذا. است قاهت به متکی  وواه 
هاساتای  ده و اسات  ایاائولوژیک  یریساوگ  داهای ن ، بود  غیراخالقی و اخالقی

( Hall, & Jhally,2007:32م داهد یبرم گام یا ژ یتضعیف یا تثبیت قاهت و گفتوا  و
 زباا   یفاهسا  ی اا  هسانه د ا یم نشا  که است تیا وحائز منظر نیا از هینظر نیا
 و کنناا  یما  نگاا   هیا فق تیون نهاد به خود خاص کیائولوژیا چاهچوب ده گانهیب

 نیا ا از. باود  خوا اا  ن  ریتأث تحت زین د نا یم اهائه مخاطب به ن  از که یریتصو
 شا  پرداخت.  اهائه ریتصو نیا شناخت به توا  یم منظر

 1سازی انگاره. ٢-٢-1

از ن   یا اسات کاه ده نبارد هساانه     یهوانا  اتیعو  ی ا و یاز ش یکی یانگاه  ساز
 یعواوم  افکااه  تی اا ی ا برا . برناهد کو ن معتقا است که هسانهشود یاستفاد  م

 یا اا  کاهگزاها  اهتبااط  یهاستاده تنها که کننا یم خ ق یی ا انگاه  ات،یواقع از
 دهصااد  کاه  یغربا  و ییکاا ینمر ی ا هسانه ده را یا از یا انگاه  جادیاست، ماننا ا

 کاه  شاود  یما  باعا   انگااه   نیا ا. د ا ج و  ط ب خشونت یکشوه ها را یا است
 باه  و کارد   عوال  ن  باا   وساو  یعووم افکاه را ،یبه ا یصوهت تجاوز کشوهده

 ناوع  ساو،  نیا ا باه  2001 سپتامبر 11 از. شود داد  تیمشروع گرا ید خال  اعوال
 شابرد یپ یبارا   ا ن  و ایهس خود اوج به یغرب ی ا هسانه ده یساز انگاه  از گرید

کنناا   داه شاه یتوانساتنا  ارام و وحشات از اساالم ها ه     انِاه یگرا جانبه کی مقاصا
کاه   یی ا از اتفاق یکی ،ینهاد ه بر ریتصو تیری(. ده ما107: 1390 ،یممحواخان

نهااد   نیا از ا گاناه یب زبا  یفاهس ی ا که توسط هسانه ست،یانگاه  ساز د ا یهخ م
 میتنظا  یخود ها به نحاو  ی ا محتوا هسانه نیگفت ا توا  ی. دهواقع مشود یانجام م

. ردیا شاکل بگ  یرانیده ذ ن مخاطب ا هیفق تیاز نهاد ون یکه انگاه  خاص کننا یم
نهااد   نیرایتصاو  تیریباه دهک ها بارد ماا    توانا یشا ، م انگاه  اهائه نیشناخت ا
  ا کوک کنا. هسانه نیتوسط ا
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 فقیه والیت نهاد. ٣-1

 الساالم  هیع  اطهاه ی ائوه از پس یاسالم حکومت نظام یبرا یاصطالح ه،یفق تیون
است کاه باه    یکس یاز سو یاسالم ی جامعه یداه زمام یمعنا به هیفق تیون. است

. اساات یاسااالم ی جامعااه یه باار طیشاارا حااائز و ا یمقااام اجتهاااد ده فقااه هساا
 اناا،  داد  اهائاه  ن  از ها یفق که یی ا فیاسام تعربر هیفق تی( ون1399فقه،  یکیمو
 گارا  ید اماوه  ده طیالشارا  جاامع  مجتهاا  تصار   و تسا ط  ،یسرپرسات  یمعنا به

منظاوه   باه  یجامعاه اساالم   تیریما گرید عباهت ( و به545: یقور 1415 ،یمانصاه
( 129: 1378 ،ینم ا  یاست. مجواد ینید ی ا و تحقق اهزک یاحکام اسالم یاجرا
 اماام  بات یغ زماا   ده ن ، طباق  که عهیش یاسیس فقه ده است یا هینظر هیفق تیون

 ،یرحا ی. مفاسات  طیالشرا جامع هیعها  فقبر مس وانا  جامعه حکومتِمعص(،  زما 
1386 :242.) 

 یمهوا  گاا  یجا را یا یاسالم یجوهوه نظام یاساس قانو  ده هیفق تینهاد ون
 نهاد نیا عو کرد نحو  و تیما  به توا  یم ،یاساس قانو  یبرهس قیطر از که داهد

 را یا ا یاسالم یجوهوه ده حاکم یقوا»: است نما  قانو  نیا 57 اصل ده. برد یپ
 و امار  مط قاه  تیا ون نظار  ریا ز که هییقضا قو  و هینا از: قو  مقننه، قو  مجرعباهت
 اصال،  نیا ا ده دهواقع.« گردنا یم اعوال قانو  نیا نا یطبق اصول نبر امت امامت

 نی وچنا  یاساسا  قاانو  . کنناا  یما  اایا پ تی و هیفق تیون نهاد لیذ گانه سه یقوا
  صافات  و طیشارا » کاه  کناا  یما  حیتصار  109 اصال  ده ،یه بار  طیشارا  نهیدهزم
  یتقاوا  و  .عااالت 2.  فقه  مخت ف  ابواب ده افتاء  یبرا  نزم  یع و  تی.صالح1      :ه بر
 ، شاجاعت  ر،یتاب ، یاجتواع و  یاسیس  حیصح  نشی.ب3.  اسالم  امت  یه بر  یبرا  نزم
 ، فاوق  طیشارا   نیواجاا  تعااد   صاوهت  ده.  یه بار   یبرا  یکاف  قاهت و  تیریما

 .« است  مقام باشا تر یقو  یاسیس و  یفقه  نشیب  یداها  که  یشخص

 یقاانو  اساسا   110اصال   زین هیفق تیون اهاتیعو کرد و حاود اخت نهیدهزم
 که:   کنا یم حیتصر

 ه بر:  اهاتیو اخت  فیوظا»

 باا   مشاوهت  از  پاس   را یا ا  یاسالم  یجوهوه  نظام  یک  ی ا استیس  نیی. تع1
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 . نظام  مص حت  صیتشخ مجوع

 . نظام  یک   ی ا استیس  یاجرا  بر حسن  . نظاهت2
 .یپرس  وه  .فرما 3 

 . مس ح  یرو این  کل  ی. فرمانا 4

 . رو این  صیو بس  و ص ح  جنگ  . اعالم5

-  . ب نگهباا    یشاوها   یفقهاا  -  : الاف   یاساتعفا   و قباول   و عازل   . نصب6
  یاساالم   یجوهاوه   یوایصااوسا   ساازما    سیهئا  -  ج.  هیقضائ قو   مقام  نیتر یعال
و   یاساالم   انقاالب   پاسااها   سپا   کل  فرمانا  -  ا.  مشترک ستاد  سیهئ - د.  را یا
 . یو انتظام  ینظام  یرو این  یعال  فرمانا ا  -

 .گانه سه  یقوا هوابط  میو تنظ  اختال   . حل7

 مجواع   قیا طر از ، سات ین  حال  قابال   یعاد  از طرق  که  نظام  معضالت  . حل8
 . نظام  مص حت  صیتشخ

  داوط باا    تی. صاالح  مردم  از انتخاب  پس  یجوهوه  استیه  حکم ی. امضا9
قبال از   ایبا ا،ین یم  قانو   نیده ا  که  یطیشرا  داها بود   از جهت  یجوهوه  استیه

 برسا.  یه بر اییتأ  به  اول  و ده دوه   نگهبا   یشوها اییتأ  به  انتخابات

  وا یا د  حکام  از  پاس  کشاوه   مصالح  گرفتن نظر ده با جوهوه سیهئ  . عزل10
  باه   یاساالم   یشاوها   مج اس   یهأ ایا   یقانون  فیوظا از  یو  تخ ف  به کشوه  یعال

 .  شتاد و نهم  اصل  براسام  یو  تیکفا عام

از   پاس   یاساالم   نیحااود ماواز  ده  نیمحکاوم   مجاازات   فیتخف ای. عفو 11
  خاود ها باه    اهاتیو اخت  فیاز وظا  یبعض توانا ی. ه بر م هیقضائ  قو   سیهئ شنهادیپ

حوز   ید نا  گستردگ نشا  یقانو  اساس 110اصل « کنا.  ضیتفو  یگرید  شخص
اسات   یعاام   ،یگستردگ نیاست. ا هیفق تیو نهاد ون هیفق یول فیو وظا اهاتیاخت

نهاااد باااز  نیاااز ا یمنفاا ایاامثباات  یرسااازیتصو ی ااا ها باارا کااه دساات هسااانه
 (shora-gc.ir).گذاهد یم

 پژوهش پیشینه .٢

 یه بار عاال   یگفتواان  ییبازنواا »با عنوا   یا ( ده مقاله2013م یدا  و نلن م مه .1
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 یه بر معظم مقام از یداخ  ی ا هسانه یرسازیتصو به «نیننال ی ا هسانه ده را یا
 اسات  یاساالم  یجوهوه هیع  یریسوگ یداها شات به که مقاله نیا ده. انا پرداخته

 از یریا گ بهار   باا  ساناگا  ینو شاا ؛  پرداخته یاسالم انقالب به یرواقعیغ نگا  با و
 انگااه   و ،یا ل و  یاجتوااع  شابکه  گرا یبااز  مال و یانتقاد گفتوا  لیتح  هوک
 گوناه  نیا ا یه بار  معظام  مقاام  از ها دولت نظاهت تحت نیننال ی ا هسانه یساز
 ائواه  و امبریا پ ی ا یژگیو شود یم یسع را یا ه بر ییبازنوا ده». انا کرد  فیتوص

 ییبازنواا  نیا و شود داد  نسبت یا خامنه اهلل تین به قیدق و یجزئ صوهت به عهیش
 و اباا ی شیافازا  را یا ا ده ه بار  قاهت و هیفق تیون یائولوژیا تا شود یم موجب
 (Zuraidah & Alan, 2013م .«شود ضوانت و حفظ مردم بر تس ط قاهت

 یرپردازیتصاو »باا عناوا     یا ( ده مقاله1398م و  وکاها  یطا ر ی. ناصر2
 اهوپاا  جوا  مخاطبا  ی ا یژگیو با متناسب یو یت  پرم شبکه ده اسالم از حیصح

 باه  ،یبه جواناا  غربا   ینامه ه بربر تورکز با تا انا کرد  تالک «یشوال یکاینمر و
 ی اا  تیا ظرف از اساتفاد   باا  اسالم از حیصح یرپردازیتصو یبرا ییشنهاد ایپ اهائه
 ده یشانهاد یپ یها کاه ا بر مشتول قیتحق نیا صینتا. بپردازنا یو یت پرم شبکه
 از قیا تحق نی.ااسات  یساازمان  سااختاه  زیا ن و یزیا ه برنامه ،یساز برنامه حوز  سه

 قرابات  حاضار  مقالاه  باا  ریتصاو  تیریماا  و یرپردازیتصو حوز  بر توجه جهت
 توسط شا  اهائه ریتصو بر ما تورکز ،یموهدبرهس سوژ  جهت از اما داهد یموضوع
 .است داشته قراه معانا ی ا هسانه

 تیریاهلل ده ماا  حازب  یاساتراتژ »باا عناوا     ی( ده کتاب2012م بیخط نای. ل3
اهلل لبناا  پرداختاه اسات.     حازب  ریتصاو  تیریماا  ی ا استیس یبه برهس «ریتصو

گارو    نیا ا ریتصو تیریما ی ا یاهلل، استراتژ حزب یاجوال ینگاهنا  پس از معرف
کاه ده پاژو ش    شاود  یما  یو مااع  کنا یم فیتوص یو چناوجه ا یچیپ اهیها بس

کارد  اسات.    یها برهسا  2012تاا   2007اهلل از ساال   حزب یا خود اقاامات هسانه
 نیا از ناام ا  یاهلل ها برناا سااز   حازب  ریتصاو  تیریکاال  ماا   ینگاهنا  اساتراتژ 

 شیو افازا  یاسا یس ی اا  تیاز فعال تیحوا نیو  وچن یده افکاه عووم التیتشک
ها  یا هساانه  اتیا عو  نیا دساتاوهد ا  نیتر و بزهگ کنا یم یحزب معرف نیاعتباه ا
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که از نگاا  او   دانا یم یریپذ اهلل با مفهوم انعطا  و انطباق مفهوم اعتباه حزب قیت ف
 باه باا اشااه     سانا  ینو ا یا پا مانااگاه اسات. ده   یعامل ده برنا ساز نیتر یایک 

 اهلل حازب  یا هساانه  یاستراتژ که کنا یم ینیب شیپ یموسوم به بهاه عرب ی ا انقالب
مواجاه شاود.    یی ا خوا ا کرد و موکن است با چالش رییقاعا  انطباق تغ یمبنابر
باه   تواناا  یچو  انقالب مصر و تونس ما  یکه تحونت شود یالبته متذکر م سنا ینو
 (.Khatib ,2012:6-46کوک کنا م یقهرما  عرب کیاهلل به  حزب ریتصو لیتبا

 اساالم  ییبازنوا» عنوا  با یا مقاله ده( 2018م احوا قی. محوا اترفاق و توف4
 از تاا  انا کرد  تالک ،«بوک سیف گفتوا  لیتح  ؛یاجتواع ی ا هسانه ده مس وانا  و

مسا وانا    ایا  یاساالم  نیکاه باا مضاام    یبوک سیف ی ا پست لیوتح   هیتجز قیطر
کنناا.   یبرهس بوک سیشا  از اسالم و مس وانا  ها ده ف اهائه ریانا؛ تصو مرتبط بود 

 یصاوهت جاا   است که باه  ینیاز ن  است که اسالم تنها د یحاک قیتحق ی ا افتهی
 جهااد،  ریا نظ ینیمضاام  یرسااز یتصو نیا رفتاه و ده ا گقاراه   یمنف ییموهد بازنوا

 .انا قراهگرفته موهداستفاد  یمنف شکل به سمیتروه و مساجا حجاب،

 یا پوشاش هساانه  »با عناوا    یا ( ده مقاله2018و  وکاهانش م 1چیب  کی. اه5
 باا (« 2016-1996 ی اا  ساال  ده هوزناماه  چهااه  لیا وتح   هیا تفکر مس وانا  متجز

 یتصاادف  صوهت به ها مقاله 100 اسالم، مضوو  با مقاله  زاه 800 حاود ییشناسا
 کننا. لیوتح   هیتجز و استخراج ها مس وانا  از شا  اهائه ریتصو تا انا کرد  یبرهس

 ییبازنواا »باا عناوا     یا (ده مقالاه 2017م 3و جرج ماتس  2احوا نیالا فی. س6
 باه  «لیا تح فرا کیا ، 2015تاا   2000 ی اا  از اسالم و مس وانا  ده ساال  یا هسانه
 مسا وانا   ای اسالم و هسانه مضوو  با منتشرشا  قیتحق 345 یفیک لیوتح   هیتجز

م با خشاونت از  توأ و یمنف یریتصو اهائه از یحاک قیتحق ی ا افتهی. است پرداخته
 قراهگرفتاه  جناگ  و سام یتروه مهااجرت،  لیا ذ ن  نیاسالم است که عوا  مضاام 

 .است

ده  ینااید 2تیاا و ییبازنوااا»بااا عنااوا ،  یا ( ده مقالااه1391زاد م ی. مرشااا7
                                                                                                                                 

1. Erik Bleich 

2. Saifuddin Ahmed 

3. Jörg Matthes 
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پاس   ینوایده سا  ینید تی و ییبازنوا یبه چگونگ «یپس از انقالب اسالم ینوایس
 ینا ید تی و ییبازنوا یچگونگ فیاز انقالب پرداخته است و تالک کرد  تا به توص

و مصااحبه   یفا یک یمحتاوا  لیا که با هوک تح  قیتحق نیبپردازد. ا را یا ینوایده س
 پرداخته است. ینید تیمرتبط با  و نیبا مضام  میف 20 یشا  به برهس انجام

 ده اسااالم ریتصااو تیریمااا»بااا عنااوا   یا ( ده مقالااه1396زاد  م ی. فضاا 8
 »شاا  از اساالم ده مساتنا    اهائه ریتصو یبه برهس «یا ما واه  ی ا شبکه یمستنا ا

 یگفتواا  انتقااد   لیپژو ش که با هوک تح  نیانا. ا پرداخته «من یگرا براده اسالم
 ی اا  ناا  یعناوا  نوا  مساتنا باه   یاصا   ی اا  تیشخصا  یشا  است با برهسا  انجام

ها  یدموکراساا باارالیو ل یاسااالم معوااول ادگرا،یااسااه گفتوااا  اسااالم بن ،یگفتوااان
مستنا از جهات توجاه باه مسائ ه      نیکرد  است. ا یرسازیصوهت  افونا تصو به

 حاضر مرتبط است. قیبا تحق ینظر یو از جهت مبان یرسازیتصو

 نیشا یپ قاتیتحق اتیاست ضون استفاد  از تجربپژو ش حاضر تالک کرد  
 ریتصاو  یای چرا و یسات یچ از یینهاا  یالگاو  کیا  به انتها ده بتوانا نه،یزم نیا ده

 ده دهواقاع . برسا گانهیب زبا  یفاهس ی ا هسانه ده هیفق تیون نهاد از شا  ییبازنوا
 نیا ا جهینت و هفته فراتر ییبازنوا تیما  لیتح  از است شا  تالک حاضر پژو ش
 .د ا نشا  کیشوات طر  کی قالب ده ها موجود یزمان بستر ده ییبازنوا

 پژوهش روش .٣

 رفتاه یصاوهت پذ  یکانون گرو  و یفیک یمحتوا لیپژو ش حاضر به دو هوک تح 
ده  ،یفا یو ک یدو هوک کوا  یویپااهادا  یف ساف  ی اا  توجاه باه تفااوت    است. باا 

و نزماو    نیجهات تااو   یاساتفاد  از چااهچوب نظار    یجاا  به یفیک ی ا یبرهس
پژو شاگر   شاود؛  یسؤانت پژو ش استفاد  م ایاز جهت استخراج سؤال   ا هیفرض
 نیتاو و یبرهس به مخت ف، ی ا هیموجود دهقالب فرض ی ا ینزمود  تئوه یجا به
 Maxwell:2004: 118). مپردازد یم ایجا یاهچوب مفهومچ کی

 یشاناخت  تاا  کننا یم شناوه  ا داد  امواج بر ها دشا خو محققا  حالت نیده ا
 ظهاوه   اا  داد  از  اا  مقولاه  اساتقرا،  قیا طراز نیشا  حاصل شود. بناابرا  یبرا عیبا
 لیدل به ،یکو یمحتوا لیتح  کیتکن ده اعااد به متن لیتق  یاساس طوه به. ابنای یم
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 لیا تح  اسات؛  قراهگرفتاه  موهدانتقاد اغ ب معنا، و یبیترک اطالعات داد  دست از
 اباا؛ ی یما  نوود هسا، یم یی ا تیمحاود به یکو لیتح  که ییجا ده یفیک یمحتوا
 یمحتاوا  یذ ن ریتفس یبرا یقیتحق هوک توا  یم ها یفیک یمحتوا لیتح  نیبنابرا
 ایا  یسااز  ناه یزم و یکابناا  مناا،  نظام یبنا طبقه ینا ایفرن قیطراز یمتن ی ا داد 
 (.1390 ،ینوشاد و وا یما دانست شا  شناخته یالگو ا یطراح

 سیتأسا  ی( ، از ابتاا1397-1387ساله م  د  باز  کیپژو ش حاضر،  یباز  زمان
 یپاژو ش، محتاوا   نیا ده ا یده نظر گرفته شا. جامعه موهدبرهسا  یفاهس یس یب یب

   شات شابکه   یریتصو یشامل محتوا ،یباز  زمان نیمرتبط با موضوع ده ا یا هسانه
 را یا فاردا، ا  را یا وتاو، ا  مان  کاا، ینمر یصااا  ،یفاهسا  یسا  یب یشامل، ب یا ما واه 

 ده مکتاوب  گازاهک  200 نی وچن. است بود  شهیانا و کی پاهم، کانال نترنشنال،یا
 و یفاهسا  ولاه  چهیدو فردا، ویهاد تیسا وب عالو  به مذکوه ی ا شبکه ی ا تیسا وب
 .بود یزمان باز  نیا ده اواژ یک  یجستجو اسام بر زمانه، ویهاد

 و هوک انتخااب  مسائ ه،  فیتعر از بعا پژو شگرا  پژو ش، نیانجام ا یبرا
 یزماان  بااز   ده مربوطاه  ی ا داد  یگردنوه به ،یموهدبرهس جامعه کرد  مشخص
 اا   داد بااز  یکاگذاه به شروع پژو شگرا  بعا، مرح ه ده. پرداختنا شا  مشخص

 کیا  انتزاع سطح باز، یکاگذاه از پس. شا احصاء مجزا کا  زاه از شیکردنا و ب
 128 مرح اه  نیا ده. افتنای دست هیاول میمفا  به پژو شگرا  و شا برد  بانتر پ ه

 یینهاا  مفهاوم  56 مشابه میمفا  حذ  و ادغام از پس. ایگرد مشخص هیاول مفهوم
ها بانتر برد  و باا اساتفاد     میسطح انتزاع مفا  پژو شگرا ، ادامه ده. نما دست به

 ی اا  هساانه  ریتصاو  تیریماا  ناه یدهزم یمقولاه اصا    15به  ،یانتخاب یاز کاگذاه
 ناا یفرا نیا نوونه از انجاام ا  کی. افتنایدست  هیفق تیاز نهاد ون گانهیب زبا  یفاهس
 است.  قابل مشا ا ریمحتوا ده جاول ز لیتح 

 ینظر یکدگذار یانتخاب یکدگذار باز یکدگذار محتوا

. بود هیفق تیوال دهیا یقربان نیتر مهم فقاهت، گمان یب
 یو چه در مقام نهاد و اقتدار ینید یعلم مثابه به چه فقاهت
خود را  یسنت یو کارکردها تیمشروع یمعنا و مبنا ،یجتماع
 (1396ید20یفارس یس یب یاز دست داد. )ب شهیهم یبرا

 ه،یفق تیوال
 بیتخر عامل
 فقاهت نهاد

 تیوال گاهیجا تعارض
 عمل و شهیاند با هیفق

 عهیش

 از ییزدا تیمشروع
 هیفق تیوال نهاد

مشاخص   یرسااز یتصو نیا ا یمحوه اص  ،ینظر یبا بهر  برد  از کاگذاه زیده انتها ن
مطار    یحتوا، ده گرو  کاانون م لیدست نما  از تح  به نی. ده انتها مقونت و مضامشا
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توجاه شاا.    زیا ن ردیپاذ  یده ن  صاوهت ما   ییبازنوا نیکه ا یا یزمان بستر به و ایگرد
 یرسااز ی اا ده تصو  هسانه نیا یها برد ا کیطر  شوات ،یگرو  کانون یینها یخروج

 .است مشا ا  قابل پژو ش نیا مراحل ر،یز واه  طر  ده. بود هیفق تیاز نهاد ون

 پژوهش ندی. فرآ1شکل 
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 وهشپژ های یافته .4

 ده هیا فق تیا ون نهااد  از یها بارد  یرسااز یتصو راماو  یپ پاژو ش  نیا ا ی ا افتهی
 ده نهااد  نیا ا از داه  ا  یریتصو برساخت از نشا  گانه،یب زبا  یفاهس ی ا هسانه

 رِیتصاو  اهائاه  یبارا  ماذکوه  ی اا  هساانه  د ا یم نشا   ا لیتح . داهد  ا هسانه نیا
 مهام  یمحوه اا  و  اا  گ وگا  ابتاا کننا یم تالک ه،یفق تیون نهاد از خود یانحراف
 انگااه   ساپس  تاا  کنناا  بیتخر و یواساز ها مردم اذ ا  ده نهاد نیا مثبت ریتصو

 ماانوه  محال  کاه  یمهو یمحوه ا. کننا برساخت مخاطب ذ ن ده ها خود مانظر
 باود   هیا فق تیون نهاد از شا  یانحراف یرسازیتصو ده گانهیب زبا  یفاهس ی ا هسانه
 .گردد یم حیتشر ادامه ده است،

 پژوهش یها افتهی. 1جدول 

 یمحور اصل مقوله میمفاه

 حکومت لیتشک نهیدرزم عهیش نیادیبن دیتضاد با عقا

 یفکر و ینید یها انیاز بن ییاعتبار زدا
 هیفق تیوال نهاد

 ییزدا تیمشروع
 نهاد از

 و هیفق تیوال
 لزوم یالقا
 نهاد نیا حذف
 ساختار از

 رانیا یاسیس

 یحکمران در سنت اهل یگر فهیخل از هیفق تیوال دیتقل

 هیفق تیوال نهاد جادیا در انیصوف یبهره بردن از سنت فکر

 هیفق تیوال هینظر از عهیش مراجع و علما تیحما عدم

 فقه یاجرا از عدول و فقاهت نهاد بیعامل تخر

 قدرت کسب یراستا در نیسوءاستفاده از د یبرا یابزار

 یدر قانون اساس ییو اجرا یوجود مشکالت منطق
 نهاد یقانون یها انیاز بن ییاعتبار زدا

 هیفق تیوال
 عدول از قانون در اجرا

 هیفق یول یرقانونیانتخاب غ

 یانتخاب ینهادها و یدموکراس اصول با هیفق تیوال گاهیتعارض جا

 نهاد یمردم یها انیاز بن ییاعتبار زدا
 نهاد یساز ی)شخص هیفق تیوال

 (هیفق تیوال

 هیفق یول یرأ برابر در مردم یرأ ،یدموکراس برابر در یکتاتورید

 انتخابات ندیفرآ بر هیفق تیوال یاثر منف

 یاسالم یتعارض با احزاب و مجلس شورا

 یجمهور استیر نهاد و گاهیتعارض با جا

 مردم حق در هیفق تیو جورِ وال یستمگر

 هیفق تیوال توسط مردم بیفر

 هیفق تیوال بودن نظارت رقابلیغ و یرینقد ناپذ

 در کشور یاقتصاد-یاسیعامل فساد س

 نهاد یکارآمد یها انیاز بن ییاعتبار زدا
 هیفق تیوال

 جامعه یشتیمسبب مشکالت مع

 یساالر ستهیشا عدم و منتقد نخبگانِ حذف قیطر از کشور به بیآس

 انیرانیا منافع با تضاد در و زا تنش یخارج استیس

 و)ره(  ینیخم امام)حضرت  گذشته و حاضر هیفق یول شخص بیتخر
 (یبعد جدول در اتی)جزئ (یا خامنه اهلل تیآ حضرت

 یقیحق تیشخص  انیاز بن ییاعتبار زدا
 (گاهیجا در حاضر)شخص  هیفق یول نهاد

 هیفق تیمخالفان وال یگستردگ

 گاهیحذف جا یلزوم و چگونگ
 هیفق تیوال

 آن رییدر اداره کشور و لزوم تغ یناکارآمد ه،یفق تیبست وال بن

 استیس از نید ییلزوم جدا

 هیفق تیوال گاهیجا حذف و رییتغ یچگونگ
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 فقیه والیت نهاد فکری و دینی های بنیان از اعتبارزدایی. 4-1

 تعااهض  یادعاا  ه،یا فق تیا ون گاا  یجا از یمنفا  یرسااز یتصو یمحوه اا  از یکی
  اا  هساانه  نیا. است اسالم خیتاه طول ده عیتش سنت و شهیانا یمبان با هیفق تیون
 عه،یشا  شهیانا یمبان و هیفق تیون هینظر ا یم ونایپ برد  سؤال ریز با کننا یم یسع
 .د نا ج و  ینید تیمشروع فاقا ها، ن  بر یمبتن نهاد و هینظر نیا

گازاه  بپردازناا کاه،     نیا تا به اثبات ا کننا یتالک م یا ما واه  ی ا لذا شبکه
 تار  شیحکومت ده تضاد بود  و ب لیتشک نهیدهزم عهیش نیادیبن ایبا عقا هیفق تیون

 یاسات. از ساو   هیا ل سانت شاب   شهیحکومت توسط خ فا ده انا لیبه مال تشک
 یع واا  شاه یانا ا یا ده م هیا فق تیا کاه ون  شود یالقاء م گونه نیبه مخاطبا  ا گرید

 نیا باا ا  عهیبازهگ شا   یع واا  ینااشته و حت یدهگذشته و حال، اقبال هعیبزهگ ش
ادعاا،  واواه  تاالک     نیبر ن  مخالف بود  و  ستنا. ده کناه ا یو نهاد مبتن هینظر
حکومت متهم شاا    لیتشک یبرا نیبه سوءاستفاد  از د هیفق تیتا نهاد ون شود یم

 یده جامعاه معرفا   نیا نهااد فقا ات و اصال د    بینهاد به عنوا  عامل تخر نیو ا
 .شود یم حیبح  تشر نیا یرمحوه ای. ده ادامه، زشود یم

 حکومت یلتشک ینهدرزم یعهش یادینبن یدتضاد با عقا. 4-1-1

 ده عیتشا  اصاول  باا  هیا فق تیا ون تعااهض  اثبات نهیدهزم که یاص  مباح  از یکی
 نهااد  تعااهض  مسائ ه  بار  ایا تأک اسات،  مشاا ا   قابل گانهیب زبا  یفاهس ی ا هسانه
  اا  هساانه  نیا ا. اسات  حکومات  لیتشک نهیدهزم عهیش نیادیبن ایعقا با هیفق تیون

 مخاطباا   ذ ان  ده ها شابهه  نیا ا خ،یتااه  ده یجع  مباح  طر  با کننا یم تالک
 تاوا   ینوا مع(  معصاوم  اماام  بات یغ دوها  ده اسات  معتقاا  عهیشا  که کننا جادیا

 یحکاومت  عناوا   باه  زین یاسالم یجوهوه ادعا، نیا اسام بر. داد لیتشک حکومت
 زیا نمه (  ینیخو امام حضرت و بود  تضاد ده اصل نیا با تاًیما  که شود یم یمعرف
 باا   اا  هساانه  نیا ا دهواقاع . شاود  یم عیتش سنت و شهیانا ده باعت جادیا به متهم

 ده یساع  ه،یا حجت انجوان  باه  موسوم اگا ید با مشابه ای برگرفته اتیادب از استفاد 
 قاراه  ایا تائ ماوهد  ها فرقاه  نیا ا یادعا اا  عواالً  و داشاته  هیفق تیون نهاد بیتخر

 .د نا یم
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 حکمرانی در سنت اهل گری خلیفه از فقیه والیت تقلید .٢-4-1

 ده شاا  یا از ایا تق  و سنت ا ل ده یگر فهیخ  با هیفق مط قه تیشبا ت ون یادعا
 نیا تضاد اثبات یبرا  ا هسانه نیا که است یگرید مبح  ،یاسالم حکومت جادیا

 کنناا  یما  یسع  ا ن  دهواقع. د نا یم قراه موهداستفاد  عه،یش نیادیبن ایعقا با نهاد
 ا یعیشا  اذ ا  ده خالفت یمنف باه ه،یفق تیون مسئ ه با خالفت خیتاه زد  گر  با
 .کننا منتقل هیفق تیون به ها،

 فقیه والیت نهاد ایجاد در صوفیان فکری سنت از بردن بهره .٣-4-1

 نهااد  داد  اهتباا   سانت،  ا ال  ده یگار  فاه یخ  باه  هیا فق تیپس از هبط داد  ون
 ن  قیا طر از  اا  هسانه نیا که است یاقاامات گرید از زین تصو  ا ل با هیفق تیون
 بار  او داشاتن  «تیا ون» و «یولا » گا یجا تا پردازنا، یم هیفق تیون نهاد بیتخر به
 یعرفان نظرات و مقام به توجه با تا کننا هیصوف یفکر مکتب به منتسب ها، روا یپ

 زیا ن ها هیا فق تیون هینظر و تصو  ریتأث تحت ها شا یامه (،  ینیخو امام حضرت
 مساتنا  ده خصوصاً وتو، من یا ما واه  شبکه نهیزم نیا ده. بااننا  ن  از گرفته الگو

 و سانا  چی ا  اهائاه  بااو   است؛ شا  پخش 1397 سال ده که «هیفق مط قه تیون»
 کناا  یم یسع ؛«معتقانا ینید پژو شگرا » مبهم گزاه  از استفاد  با صرفاً یبانیپشت
مه (  امام حضرت یاسیس کنش و نگا  ده هیصوف ریتأث بر یمبن خود دهوغ یادعا تا
 .بقبوننا مخاطب به ها

 قدرت کسب درراستای دین از سوءاستفاده برای ابزاری .4-1-4

 خاود  یرسااز یتصو یهاستاده گانهیب زبا  یفاهس ی ا هسانه که ییمحوه ا گرید از
 فقها قاهت مسئ ه د نا، یم مانوه ن  یهو عیتش  شهیانا و هیفق تیون ا یم تضاد از
 یهاساتا ده ناه یزم نیا ا ده  اا  ن  تالک. است خیتاه طول ده  ا ن  یداه حکومت و

 نبود  فقها دست ده قاهت گا  چی  ع،یتش خیتاه ده که است یجع  شبهه نیطر  ا
 اماام  حضرت یسو از( ن  مذموم یمعنامده  قاهت به طوع واسطه به هیفق تیون و

 یساع  ،یفاهسا  یسا  یب یب بخصوص  ا هسانه نیا لذا. است شا  جعلمه (  ینیخو
 عت،یشار  احکام یاجرا یبرا یعام  عنوا  به نه ها هیفق تیون نهاد و هینظر کننا یم
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 از خااص،  یافاراد  سوءاساتفاد   و یای گرا منفعات  یبارا  یزیودساتا  عنوا  به ب که
 .کننا یمعرف ینید اعتقادات

 فقیه والیت نظریه از شیعه مراجع و علما حمایت عدم .٥-4-1

 گاناه یب زباا   یفاهسا  ی اا  انگاه  مذکوه توسط هسانه تیتثب یکه برا یگریمحوه د
اسات.   هیفق تیون هیع وا با نظر تیمخالفت اکثر یادعا رد؛یگ یموهداستفاد  قراه م

 ی اا  حاوز   یمراجاع و ع واا   تیگرفتن حوا ا یبا ناد کننا ی ا تالک م هسانه نیا
 هیا القااء کنناا کاه نظر    گوناه  نیا باه مخاطباا  خاود ا    ه،یا ونت فق هیاز نظر هیع و
 از یبرخا  و انقاالب  ه بار  عناوا   باه مه (  ینا یجز حضرت اماام خو  به هیفق تیون
 نی وا  و ناااهد  طرفاااه  عهیشا  مراجاع  و ع وا از کی چی  ا یم ده شا ،یا ا یطرافا

 .است عهیش اصول با هینظر نیا تضاد و صحت عام بر ی یدل مسئ ه

 فقاهت تخریب عامل عنوان به فقیه والیت نهاد معرفی. 4-1-6

 داد  قاراه  قیطر از تا کننا یم تالک ،یبرهس موهد ی ا هسانه ،یعالو  بر مواهد قب 
 عناوا   باه  ها هیا فق تیون نهاد ،ینید ی ا گفتوا  رخوا یخ و دلسوز گا یجا ده خود
 و یرسااز یتصو ،ینا ید گفتواا   نااگا  ینوا و نیا د وجهه و فقا ت بیتخر عامل
 ناا یبرن که ادعاست نیا تیتثب بر ناظر یرسازیتصو نیا ی یتکو بخش. کننا یمعرف
 مناافع  باا  ریمغاا  ه،یا فق تیا ون بار  یمبتنا  نظام یبرقراه و یاسالم حکومت لیتشک

 .است جامعه اعتقادات فیتضع و ینید ی ا گفتوا 

 فقیه والیت نهاد قانونی های بنیان از اعتبارزدایی. ٢-4

 انقاالب،  ه بار  یاسا یس ی ا کنش و کشوه یاساس قانو  ده هیفق تیوجود نهاد ون
ست که ا یی ا جنبه از یکی است، داد  شا یا به یاساس قانو  که یاهاتیاخت بر یمبتن

 یساع   اا  هساانه  نیا ا. ردیگ یم قراه موهدحو ه گانهیب زبا  یفاهس ی ا توسط هسانه
 ده هیا فق تیا سو وجود نهاد ون کی از ن ، ده که کننا ییبازنوا ها یریتصو کننا یم

 از هیا فق یول گر،ید یسو از و است یمنطق و یحقوق مشکالت یداها یاساس قانو 
 .ستین بنایپا ن  به عول، ده و کرد  عاول زین موجود قانو  نی و
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 اساسی قانون اجرایی و منطقی مشکالت .1-٢-4

 ا موهد  هسانه نیبا قانو  ده ا هیفق تیبح  تعاهض ون لیکه ذ ییاز محوه ا یکی
 یده قاانو  اساسا   یای و اجرا یمسئ ه وجود مشکالت منطق رد،یگ یپرداخت قراه م

تاا   کنناا  ی ا تاالک ما   هسانه نیمسئ ه، ا نیاست. با طر  ا را یا یاسالم یجوهوه
ساوال ببرناا. بار     ریها ز ه،یفق تیو متعاقباً، نهاد ون یقانو  اساس یِقانون تیمشروع

مخاطاب از   یذ نا  ریکه تصو شود یماهائه  یا گونه به  ا لیاسام معوونً تح  نی و
ده  ،1باطل دوهفرنینا  کی جادیامسئ ه  رینظ یمخاوک شا  و شبهات یقانو  اساس

و  یمنطقا  رادیا خأل و ا کیعنوا   به ینظاهت بر ه بر امکا  نبودو  یانتخاب ه بر
 ا یا م یساختگ ی ا یدوقطب جادیا یمحرز شود. تالک برا یده قانو  اساس ییاجرا

اسات کاه ده جهات     یماواهد  گریاز د زین هیفق تینظام و نهاد ون تیوجه جوهوه
 نی. اردیگ یقراه م یبرداه موهد بهر  یقانو  اساس ییو اجرا یاثبات مشکالت منطق

و لازوم   شاا   بیا تخر هیا فق تینهاد ون یپشتوانه قانون تاًیاست که نها یا گونه امر به
 .شود یبه مخاطب القاء م ،یواسطه مشکالت و تناقضات قانون ن ، به رییتغ

 اجرا در قانون از عدول. ٢-٢-4

ضاا قاانو     یریتصو جادیده ا یسع ن ، بر تورکز با  ا هسانه نیا که یگریمحوه د
 نیاز قاوان  هیا فق یعاول ول یده اذ ا  مخاطبا  خود داهنا، ادعا هیفق تیاز نهاد ون

ضا قاانو ،   ریتصو کی جادیا ی ا برا هسانه نیاست. دهواقع ا یکشوه ده حکوران
با قانو   هیفق تیاز تعاهض ون یتوسط ه برا  انقالب ها نوود نیقوان تیعام هعا

. اسات  «یحکام حکاومت  » اا مسائ ه    هساانه  نیا یاص  یاز مانوه ا یکی. داننا یم
 نیا وجود داهد؛ اما ا ینظر توسط ه بر انقالب ده قانو  اساس دهواقع  رچنا اعوال

 ه بار  توساط  نظار  اعواال  و رناا یگ یم ا یناد یاساس قانو  ده ها حق نیا  ا، هسانه
 .کننا یم فیتوص یقانون چاهچوب از خاهج ها مسائل یبرخ ده انقالب

 

                                                                                                                                 

1  . vicious circle 
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 فقیه ولی غیرقانونی انتخاب. ٣-٢-4

 انتخااب  یادعا ،یاساس قانو  با هیفق تیون نهاد تعاهض بح  یرمحوه ایز گریاز د
 ناه، یزم نیا ا ده. اسات مه (  ینیخو امام نیجانش عنوا  به یا خامنه اهلل تین یرقانونیغ

  اا  هساانه  نیا ا ،یه بار  خبرگاا   مج اس  ج سه از ییائویو انتشاه از پس خصوصاً
 قیا طر نیا ا از و کنناا  ییبازنوا رموجهیغ و یرقانونیغ ها انتخاب نیا تا کردنا تالک
 ده یرقاانون یغ یناا یفرا ده کاه  یفرد عنوا  به انقالب، ه بر وجهه بیتخر بر عالو 

اساام  بر هیا فق تیا ون نهااد  کاه  کنناا  اثباات  مخاطاب  به قراهگرفته، یه بر گا یجا
 .یاسام قانو  اساسبر نه و شود یم تیریافراد حاضر ده قاهت، ما ی ا مص حت

 ادعااای طاار ) فقیااه والیاات نهاااد مردماای هااای بنیااان از اعتبااارزدایی. ٣-4

 (فقیه والیت نهاد سازی شخصی

 ریمسا  ده و هیا فق تیا ون نهااد  از یمنفا  یرسااز یتصو یبارا  که یگریمحوه مهم د
 مناافع  با نهاد، نیتعاهض وجود ا یاست؛ القا ییاز ن  قابل شناسا ییزدا تیمشروع

 نهااد  کیا  عناوا   باه  نهاد نیا ریتصو نه،یزم نیا ده. است مردم عامه حقوق و یم 
 یو نهااد  شاود  یما   انتخااب  یه بار  خبرگا  مج س انتخابات قیطر از که یمردم
ب کاه   شاود؛  ینوا  ییاسات، بازنواا   ینا ید یساانه  هاستا با حقوق مردم و ماردم   م
قاراه داهد و   هیا فق یشاا  کاه تحات کنتارل شاخص ولا       یشخص نهاد کیعنوا   به

شاخص   گار، ید ا یا ب . بهشود یم یبه خود گرفته است؛ معرف خوا  تیتوام یساختاه
ها  هیا فق تیب که نهاد ون د نا؛ ینشا  نو هیفق تیچاهچوب نهاد ون لیها ذ هیفق یول
 .د نا ینشا  م ینید یسانه و ده تعاهض با مردم هیفق یشخص ول لیذ

 خاود  مخاطباا   یبرا کننا یم یسع گانهیب زبا  یفاهس ی ا هسانه نهیزم نیاده 
 هیا باا اصاول اول   هیا فق تیا اسام ن  نهاد ونبر که کننا نییتب یا گونه به ها ادعا نیا

برنما  از ن  مخالف و ده تعاهض بود  و قابال نقاا    یانتخاب یو نهاد ا یدموکراس
تاا باا اهائاه     شاود  یتعاهض تالک ما  نیا شتری رچه ب یالقا ی. براستیو نظاهت ن

شاود کاه فاقاا     میستوگر و مستبا از ن  ترسا  یا نهاد، انگاه  نیاز ا یمنف یریتصو
 تاوا   یادعا ها م نیا ینیاست. مصااق ع یعووم تیو مقبول ی رگونه پشتوانه مردم

ده انتخاباات،   یمااخ اه ه بار   ریا نظ یعاتیشاا  ایا  ااد ایده استفاد   افونا از هو



 217     هیفق تیوال نهاد رِیتصو تیریدر مد گانه،یزبان ب یفارس یها شناخت راهبرد رسانه

 ده یمذ ب ینهاد ا عو کرد از یدوقطب تیهوا ایده منطقه  را یا یمستشاهحضوه 
و  یگذاه چاهچوب نایفرا قیمصاد نیا یتوام  ده. کرد مشا ا  یعووم منافع مقابل
جهات  ده هیا فق یولا  اقااامات  و واتیاست کاه تصاو   ینحو به  ا شبکه نیا لیتح 
 متفااوت  ی ا تیاولو واسطه به و شا  یابیاهز کشوه یعووم و یم  منافع با رتیمغا
 .است شا  کشوه یبرا هیتوج رقابلیغ ی ا نهی ز جادیا به منجر مردم با

 انتخابی نهادهای و دموکراسی اصول با فقیه والیت جایگاه تعارض .1-٣-4

 و یم  منافع با هیفق تیون تعاهض تیهوا از خود نییتب یهاستاده گانهیب ی ا هسانه
 نیا ا دهواقاع . داهناا  انتخاباات  و یدموکراسا  مسئ ه بر یا ژ یو تورکز ت،یجوهوه
ماردم قاراه    یانتخااب  یبرابر نهاد اا ده ها هیفق تیون نهاد  ستنا تالک ده  ا هسانه

 هیا فق یولا  یسو از یداه حکومت ده مردم حق شا  والیپا بر قیطر نیداد  و از ا
 مانناا  یی اا  گازاه   از خاود  تیا هوا یالقاا  یبارا  ماذکوه  ی ا هسانه. وهزنا ایتأک
 ساازوکاه  بار  هیا فق تیا ون مااخ اه  و یمنفا  ریتاأث  ،یدموکراس برابر ده یکتاتوهید

 یاساالم  یشوها مج س احزاب، گا یجا با هیفق تیون تعاهض نی وچن و انتخابات
 .کننا یم استفاد  یجوهوه استیه و

 فقیه ولی رأی برابر در مردم رأی دموکراسی، برابر در دیکتاتوری. 1-1-٣-4

 باا  تضااد  ده که هیفق تیون از یریتصو ییبازنوا یبرا یاص  یرمحوه ایز از یکی
  اا  هساانه  نیا ا. اسات  یدموکراس برابر ده هیفق تیون داد  قراه است؛ مردم حقوق
 کشاوه  یاسیس یفضا ده افراد اوشر یق یب ینزاد بر یمبتن خود ژ یو فیتعر ابتاا
 یاساام ن ، مااع  بر سپس و کرد  یمعرف یدموکراس وجود فرض شیپ عنوا  به ها،
 ی اا  هساانه . اسات  یدموکراسا  کامال  تحقاق  سر بر یمانع هیفق تیون که شونا یم

 گاا  یجا که ینید یسانه مردم ماننا یی ا واژ  تا  ستنا ن  دنبال به نی وچن مذکوه
 ها مخاطاب  و کارد   یای زدا مفهاوم  کناا،  یم نییتب ها ینید نظام ده مردم تیا و و

 .کنا مشکوک ن  به نسبت

 از یخاودهأ  و کتااتوه ید یا چهر  ییبازنوا یبرا  ا هسانه نیا تالک ت،یدهنها
 جهاا   ده کتاتوهید ی ا نظام با هیفق تیون نظام کرد  نینش و قیطر از هیفق تیون
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 یمعواونً باه نحاو    ینینش و نیا. افتا یم اتفاق یپادشا  نظام و  ا ستیکوون ماننا
شا  و ده  بی ا ترغ بود  ن  کسا ی رکیکه ذ ن مخاطب به پذ ردیپذ یصوهت م

ماردم   یو هأ گا یکننا که جا تیجعل هوا گونه نیا کننا یتالک م زیمواهد ن یبرخ
 است.   هیفق تیاز نظام ون شتریمشروطه، ب یس طنت ی ا ده نظام

 انتخابات فرآیند بر فقیه والیت منفی اثر. ٢-1-٣-4

 ده ماردم  حقاوق  باا  هیا فق تیون تعاهض از یرسازیتصو نهیدهزم که یگریمحوه د
 ناا یفرن بر هیفق یول یمنف ریتأث اتهام است؛ مشا ا  قابل گانهیب زبا  یفاهس ی ا هسانه

 صاوهت  لیا دل باه  شونا یم مجبوه  ا هسانه نیا دهواقع. است انتخابات سازوکاه و
 یبارا  ؛یهأ صاناوق  یپاا  ده مردم حق اعوال و را یا ده متعاد انتخابات رفتنیپذ

 بار  عاالو   افتاا؛  یم اتفاق را یشا  و ننچه دهعول ده ا یادعا ا ا یم تضاد نیا حل
 زیا ن ها یگرید ها  ،یدموکراس نیادیبن اصول با هیفق تیون تعاهض یادعا بر تورکز

 یشاوها  از یمنفا  یرسااز یتصو. کنناا  اساتفاد   تعااهض  نیا از یرسازیتصو یبرا
 تورکز نقا  نیتر یاص  از یکی یانتخابات ینامزد ا تیصالح اییتأ نایفرا و نگهبا 

 یمنفا  نقش شینوا  ا  با و مخت ف ی ا سال انتخابات ده که است نهیزم نیا ده
 .است قراهگرفته موهداستفاد  یسانه مردم نایفرا ده هیفق تیون نهاد

 اسالمی شورای مجلس و احزاب با تعارض .٣-1-٣-4

 و ماردم  گاا  یجا ا یم تعاهض یالقا یبرا یموهدبرهس ی ا هسانه که یگریمحوه د
 تعااهض  یادعاا  د ناا؛  یما  ماانوه  ن  یهو خاود  مخاطباا   به هیفق تیون گا یجا
 احازاب  نکاه یازا پس  ا هسانه نیا دهواقع. است یاسیس احزاب وجود با هیفق تیون
 کنناا  یما  تالک کردنا؛ یمعرف تیحاکو عرصه ده مردم یرگذاهیتأث یبرا ینواد ها
 گار ید یسو از. کننا ییبازنوا یاسالم انقالب ه برا  از تحزب مخالف یا چهر  تا

 مج اس  نااگا  ینوا باه  مرباو   اماوه  ده مااخ ه و یه بر یمنف نقش یفایا یادعا
 هیا فق تیا ون نهاد تعاهض تیتثب جهت ده که است یگرید محوه ،یاسالم یشوها

 .ردیگ یم قراه موهداستفاد  یمردم گا یجا نیا با
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 جمهوری ریاست نهاد و جایگاه با تعارض .1-4-٣-4

 یادعاا  اثباات  یبرا نهیزم نیا ده که یگرید نهاد ،یاسالم یعالو  بر مج س شوها
 استیه نهاد رد؛یگ یم قراه موهداستفاد  یانتخاب ینهاد ا و هیفق تیون ا یم تعاهض
 جوهاوه  سیاست که هئ ینحوبه بخش نیا ده یرسازیتصو نایفرا. است یجوهوه

 نوااد  عناوا   باه  شود، یم انتخاب مردم یسو از میمستق صوهت به که یفرد عنوا  به
 وجاود  لیا دل باه  کاه  شاود  یما  ایتأک مسئ ه نیا بر سپس و شا  یمعرف یدموکراس

 دهواقاع  و نااشته ها یواقع و نزم گا یجا و شأ  جوهوه سیهئ ه،یفق تیون گا یجا
 .نااهنا استیس بر یاثرگذاه ده یواقع ینقش مردم

 فقیه والیت بودن نظارت غیرقابل و ناپذیری نقد. ٢-٣-4

 تواناا  یما  ن  بار  تورکاز  گاناه، یب زباا   یفاهس ی ا هسانه زعم به که یمباحث از یکی
 مناافع  و تیا جوهوه با نهاد نیا تعاهض و برد  سؤال ریز ها هیفق تیون نهاد اعتباه

نهاد است. تورکز  نینظاهت بود  ا رقابلیو غ یریناپذنقا مسئ ه کنا؛ اثبات ها یم 
فقااا    یده اماوه مخت اف، ادعاا    هیا فق یبر پاسخگو نبود  ولا  نهیزم نیده ا یاص 

نظااهت و عازل    ساتم یباا منتقااا  و فقااا  س    یو حذف یتیامکا  نقا، برخوهد امن
 است. هیفق یول

 و یعو  جنبه دو به ناظر یریناپذ نقا مسئ ه اونً  ا هسانه نیا یرسازیده تصو
 یداه حکومات  و عو کارد  نقاا  امکاا   ،یعو ا  بخاش  ده. شاود  یم مطر  یتئوه
 نقاا  امکاا   که شود یم مطر  ادعا نیا زین یتئوه بح  ده و نااهد وجود هیفق یول

 و یتا یامن برخوهد اًیثان. نااهد وجود زین هیع و ی ا حوز  ده یحت هیفق تیون یتئوه
 اسات  ییمحوه ا گرید از زین یم  تیامن با مقاب ه بهانه به مخالفا  و منتقاا  حذ 

 نظاام  ده مخالفاا   یبارا  ینزاد فقااا   و یریناپاذ  نقا یریتصو تیتثب نهیدهزم که
 کننا یم یسع مذکوه ی ا هسانه. شود یم مطر   ا هسانه نیا ده هیفق تیون بر یمبتن
 ریانتقادناپاذ  هیا فق تیون نهاد که ن  بر عالو  که د نا نشا  مخت ف قیمصاد اهائه با

 امکاا   یتا یامن و یحاذف  یبرخوهد اا  رد؛یا بگ صوهت ینقا و مخالفت اگر است،
 فقااا   یادعاا  باه  نااظر  یرسااز یتصو نیا ا سوم وجه.  کننا یم یمنتف ها ن  تااوم

  اا  هسانه نیا دهواقع. است هیفق تیون نهاد بر نظاهت یبرا یساختاه یسازوکاه ا
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 کنناا  یم مطر  ها ادعا نیا ،یه بر خبرگا  مج س قاهت و گا یجا یریگ ا یناد با
 .نااهد ها هیفق یول عزل و نظاهت توا  و عزم یه بر خبرگا  مج س که

 مردم حق در فقیه والیت جورِ و ستمگری. ٣-٣-4

 ی اا   هساانه  کاه  اسات  یگار یعاول از عاالت و هوا داشتن ستم بر مردم، محوه د
 نهاد از ها یجع  یریتصو ن ، رامو یپ بح  قیطر از داهنا یسع گانهیب زبا  یفاهس
 تعااهض  ده مردم ی ا ینزاد و حقوق با که د نا اهائه خود مخاطبا  به هیفق تیون

 از یبرخا  ابتااا  ناه، یزم نیا ا ده خاود  مقصاود  باه  ا یهس یبرا  ا هسانه نیا. است
 کننا یم یت ق یعاد مردم از یجزئ ها خ ق نیمجا ا ماننا ضاانقالب ی ا گرو ک

 و ظ ام  مصاااق  ها  اا  گرو ک نیا عضو ی ا ستیتروه و اشراه با برخوهد سپس
 .داننا یم یعاد مردم حق ده هیفق تیون نهاد جوه

 فقیه والیت توسط مردم فریب. 4-٣-4

 یاسات کاه بارا    یگرید ی ا، ادعا از ن  تیحاکو عیمردم و پنها  کرد  وقا بیفر
ماردم   گاا  یکه ده تعاهض باا حقاوق و جا   هیفق تیاز نهاد ون یمنف یریتصو جادیا

شابهه ده   جااد یباا ا  شاود  یتالک ما  نهیزم نی. ده اشود یقراه داهد؛ به کاه گرفته م
باه ن ،   هیا فق تیا و اضافه شا  نهاد ون یقانو  اساس بیتصو نایماننا فرن یمسائ 

 اهلل تیا مه ( و نحاو  انتخااب ن   ینیحضرت امام خو یجسوان تینحو  اعالم وضع
 یکاه ه بارا  انقاالب ده برخا     ردیو... مخاطاب بپاذ   هیا فق یعنوا  ولا  به یا خامنه
 .انا نبود  صادق  ا ن  با ایداد   بیمردم ها فر یخیتاه ی ا بر ه

 فقیه والیت نهاد کارآمدی های بنیان از اعتبارزدایی. 4-4

 کاه  اسات  ینحاو  به شود یم میترس هیفق تیون نهاد از که یریتصو محوه، نیده ا
 باه  ماردم،  باا  تیضاا  بار  عاالو   شاا   میترسا  ن  یبارا  که یگا یجا ده نهاد نیا

. شود یمعرف کشوه امروز مشکالت یاص  منشأ عنوا  به و شا  متهم زین یناکاهنما
 یاقتصااد  و یاسا یس مشاکالت  تواام  تاا   ساتنا  نیا دنبال به دهواقع  ا هسانه نیا

 مشاکالت  باروز  ده یاصا   عامال  ها هیفق تیون و داد  میتعو نهاد نیا به ها کشوه
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 جااد یا و منتقاا  نخبگاا   حاذ   اتهاام  طر  با گرید یسو از. بااننا مردم یشتیمع
 جااد یا عامال  و ناکاهنماا  ها نهااد  نیا ا ،یساانه  ساته یشا عاام  بر یمبتن یساختاه

 .کننا یم یمعرف کشوه یبرا گسترد  مشکالت

 کشور در اقتصادی-سیاسی فساد عامل. 4-4-1

 جامعاه  که است یمباحث از یکی ،یمسئ ه فساد و بخصوص فساد اقتصادازننجاکه 
 ده بحا ،  نیا ا از کننا یم تالک زین  ا هسانه نیا است، بود  حسام ن  به شهی و

 یرسااز یتصو ناه، یزم نیا ده. ببرنا بهر  هیفق تیون نهاد از خود یمنف یرسازیتصو
 نیمستضعف ادیبن ماننا ن  با مرتبط یساختاه ا و هیفق تیاست که نهاد ون ینحو به
. شاونا  یما  کشوه اقتصاد ده اخالل جادیا به متهم ،یاسالم انقالب پاسااها  سپا  و

 یبارا  یشات یمع مشاکالت  باروز  ده ها خاود  نواود   ا، شبکه نیا زعم به که یاخالل
 .است شا  یاسیس و یاقتصاد ی ا یناکاهنما موجب و داد  بروز جامعه

 ساالری شایسته عدم و منتقد نخبگانِ حذف طریق از کشور به آسیب. ٢-4-4

 یریتصاو  اهائاه  یبارا  گاناه یب زباا   یفاهسا  ی اا  هساانه  که ییرمحوه ایز از یکی
 یسااختاه  مشاکالت  یادعاا  شاونا؛  یما  متورکز ن  بر هیفق تیون نهاد از ناکاهنما

اساام ن  ادعاا   بر کاه  است یانسان یروین بخش ده هیفق تیگرفته از نهاد ون تنشأ
 باه  منجر ،یرتخصصیغ ی ا شاخص بود  حاکم و یسانه ستهیشا عام که شود یم

 نی وا  بار . اسات  شاا   کشاوه  ده  اا  یناکاهنما ایتشا و تااوم و نخبگا  حذ 
 کاه  شاود  یما  ییبازنواا  هیا فق یولا  گاا  یجا ده انقاالب  ه برا  از یریتصو اسام،

 یناکاهنماا  جادیا و نخبگا  یاجباه مهاجرت ای حذ  عامل هیفق یاسام ن ، ولبر
 .است

 ایرانیان منافع با تضاد در و زا تنش خارجی سیاست. ٣-4-4

از نهااد   یمنف یرسازیتصو یبرا زبا  یفاهس یا ما واه  ی ا که شبکه یگریمحوه د
زا از  و اقااامات تانش    ا میمسئ ه اتخاذ تصو لیبر ن  متورکز  ستنا؛ ذ هیفق تیون
 ی اا  اسات یبار ناکاهنماا باود  س    یاص  ایمحوه، تأک نیاست. ده ا هیفق یول یسو
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 یساع   ا هسانه نیا. داهد قراه پاسااها  سپا  ی ا کنش بخصوص و منطقه ده را یا
 و غارب  یخوا  اد یز از برنما  نه ها کشوه یاقتصاد مشکالت و  ا میتحر کننا یم

 از و باانناا  منطقه ده را یا یدفاع اقاامات از یناش ب که ،یجهان استکباه ییزوهگو
 .د نا میتعو هیفق تیون نهاد به ها مذکوه مشکالت ق،یطر نیا

 در حاضار  شاخص ) فقیاه  ولی نهاد حقیقی شخصیت  بنیان از عتبارزدایی. ا٥-4

 (جایگاه

 میمساتق  بیا تخر یبرا تالک به هیفق تیون نهاد از یمنف یرسازیتصو ییبخش نها
 اتیا جزئ و تیا فیک اگرچه. داهد اختصاص یه بر معظم مقام ومه (  امام حضرت

 کیا اماا از   رد،یا گ قاراه  یمستق  پژو ش موضوع توانا یم ،یمنف یرسازیتصو نیا
مثبت موجاود از   ی ا انگاه  یتا ضون واساز کننا ی ا تالک م هسانه نیا یمنظر ک 
از  یمنفا  یریتصاو  تیا به برساخت و تثب ،یه برا  فرزانه انقالب اسالم تیشخص

ده  یحضوه مقام معظام ه بار   بهبخش با توجه  نیده ا یطوهک  بپردازنا. به شا یا
 ی اا  هساانه  ده شاا  یا باه  نااظر  یمنفا  ی اا  یرسااز یتصو حجم ه،یفق یول گا یجا

 .استمه (  امام تیشخص بیتخر از شیب گانه،یب زبا  یفاهس

 گیری نتیجه و بحث

 ی اا  هساانه  ریتصاو  تیریماا  یها برد اا  باه  یابیپژو ش حاضر باه دنباال دسات   
 کاه  اسات  ن  از یحااک   اا  یبرهس. است بود  هیفق تیون نهاد از گانهیب زبا  یفاهس

 ها ا یا رانیا یعواوم  افکااه  ده نهااد  نیا ا از موجاود  مثبات  ی ا انگاه   ا هسانه نیا
 .د نا یم اهائه مخاطبا  به نهاد نیا از  افونا و ایجا یبرساخت و کرد  یواساز

 باه  ها هیا فق تیا ون نهااد  از یمنف یریتصو کننا یم تالک  ا هسانه نیدهواقع ا
 ده هیا فق تیا ون تیما  و ینیاسام ن ، اونً منشأ دبر که د نا اهائه خود مخاطبا 
 محکام  یخیتااه  ی اا  اساتانل  فاقا و داشته قراه عیتش سنت و شهیانا با تعاهض
 قاانو   ی اا  جنباه  از یوجو  موهد ده یی ا شائبه به زین یحقوق منظر از اًیثان. است
قانو ، ده اهتبا  باا   ییو اجرا یاسام ن ، وجه منطقبر که شود یم پرداخته یاساس

  ا، هسانه نیا تالک زین یمردم پشتوانه جهت از. است اشکال محل هیفق تینهاد ون
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 ،یدموکراسا  باا  تیضاا  واساطه  باه  هیا فق تیون نهاد که ادعاست نیا طر  به ناظر
متفاوت با ماردم، از اساام باا مناافع      ی ا تیبود ، فقاا  نظاهت و اولو ریناپذنقا

 یا برسااخت وجهاه   یتاالک بارا   ن،یده تعاهض است. عالو  بر ا ا یرانیو ا را یا
مشاکالت موجاود،    یعنوا  عامال اصا    ن  به یو معرف هیفق تیناکاهنما از نهاد ون

 لینهااد ها تشاک   نیا ا لیا ذ یا ماا واه   ی اا  شابکه  یرسازیاز تصو یگریبخش د
از وجاه   یمنفا  یرسازیجهت تصو لیاما ذ یا کنش هسانه نیا یی. بخش نهاد ا یم

 فیا تعر هیا فق تیا ون گا یده جا یحضرت امام مه ( و مقام معظم ه بر یتیشخص
 .  شود یم

 باا  متناساب  هیفق تیون نهاد از یمنف یا انگاه  میمذکوه پس از ترس ی ا هسانه
 و کنناا  یما  صحبت را یا یاسیس ساختاه از نهاد نیا حذ  لزوم از شا؛ گفته ننچه

 جاه ینت نیا ا باه  ها مخاطاب  مخت اف،  مباحا   ده گرفته صوهت ی ا یساز نهیزم با
 یحکورانا  ده و شا  مواجه انسااد با جامعه اداه  ده هیفق تیون نهاد که هساننا یم

 ا یا م ده هیا فق تیا ون مخالفاا   یگساتردگ  بر نی وچن  ا هسانه نیا. است ناکاهنما
 نهااد  حاذ   لزوم بتواننا زین قیطر نیا از تا کننا یم ایتأک جامعه مخت ف یقشر ا

 نی وا  ده. کننا لیتبا یضروه و محتول یامر به ها یاسیس ساختاه از هیفق تیون
 باه  کاه  اسات یس از نیا د ییجااا  یادعا و سکونه اتیادب بسط یبرا تالک نه،یزم
 نهاد حذ  یاص  ا یا به ناظر دهواقع است؛ شا  لیتبا  ا هسانه نیا ده عیشا یامر
 .شود یم یابیاهز را یا یحکوران چرخه از هیفق تیون

 یا ژ یا و تیا ا و از یرسااز یتصو نیا ا «یزماان  بساتر » کاه  داشت توجه ایبا
 اسات،  یشات یمع مشاکالت  ریا دهگ اماروز   کاه  یمخااطب  دهواقاع . است برخوهداه

 قاراه  نظاام  یناکاهنما بر یمبن  ا هسانه نیا ی ا یرسازیتصو معرض ده که ی نگام
 جااد یا یاصا   عامال  که داهد گزاه  نیا قبول یبرا یتر شیب رکیپذ نهیزم رد؛یگ یم

 و زماا   گاذه » گار، ید یساو  از. اسات  هیا فق تیون نهاد از یناش موجود مشکالت
 فاصا ه  بخصوص و یاسالم انقالب یابتاا یخیتاه بستر از مخاطب «گرفتن فاص ه

 ینگاا   و یذ نا  شکا  کی جادیا موجب ،یاسالم را یا خیتاه و ایجا نسل ا یم
 رییا تغ نیا ا بار  عاالو  . اسات  شاا   نوجواناا   و جوانا  نزد ده بخصوص یخیتاه



 1399 بهار ♦ وچهارشماره نود ♦م نهو سال بیست ♦      224

 ا یا م فاصا ه  جااد یا باعا   «یفر نگا  گسسات » و جامعاه  از یبخش جها  ستیز
 ماواهد  نیا ا کاه  شاا   جامعه از یبخش یعرف فر نگ و تیحاکو موهدنظر فر نگ

 گاناه یب ی اا  هساانه  از ماردم  از یبخشا  یریرپاذ یتأث احتوال شیافزا به منجر تاًینها
 .شا خوا ا

 ی ا هسانه گسترک و را یا یا هسانه سپهر موجود تیوضع ده هسا یبه نظر م
 یتا یهوا بتواناا  کاه  یا هسانه ؛یسنت ی ا هسانه انحصاه ینسب شا  شکسته و نینو

 قاراه  رکیموهدپاذ  شاتر یب کناا؛  اهائاه  نشا  ا ید اسناد از برد  بهر  با و تر جذاب
 ا یا د یوینهش مطالب یبرخ از استفاد  با زین گانهیب زبا  یفاهس ی ا هسانه. ردیگ یم

 نیا نشا  است. ا ا یکه تاکنو  د د نا یها به مخاطب خود اهائه م یریتصاو نشا ،
 جاه یا. دهنتکننا  یفارا م ما   یها تاحاا  ایجا تیهوا رکیپذ نهیزم ا،یجا ریتصاو

 نیا ا دهواقاع . انگاهد یم تیواقع به کینزد ها  ا هسانه نیا «یجع  تیهوا» مخاطب
 تگار یکاه تااکنو  هوا  « کشاوه  یهسو ی ا از هسانه ییزدا تیمرجع»کناه ده  ا هسانه
 عناوا   باه  ها خاود  اناا؛  باود   هیا فق تیا ون نهاد ازجو ه مخت ف موضوعات ریتصو
 .انا کرد  یمعرف معتبر و ایجا یمرجع

 یبناا  صوهت یبرا ییعنوا  الگو به ریننچه گفته شا، طر  ز یبنا جوع یبرا
 زباا   یفاهس ی ا ده هسانه هیفق تینهاد ون ریتصو تیریها برد ما یمحوه ا ینظر

. ایا گرد یمذکوه، ده دو مرح ه احصا و طراحا  یاست. ها برد ا شا  میترس گانهیب
 یاصا   نی اا، محوه اا و مضاام    هساانه  نیا ا یفیک یمحتوا لیابتاا براسام تح ده
طار    قیا و سپس از طر ای ا مشخص گرد ده ن  هیفق تینهاد ون ریتصو تیریما
  اا  هساانه  نیا یاص  ی ا  ا، مقوله ن  رامو یو بح  پ یمحوه ا ده گرو  کانون نیا

 یاقتصااد  -یاجتوااع  طیشرا و یزمان بستر ده ه،یفق تیون نهاد از یرسازیتصو ده
 تیا نهاده. شاا  اعواال  یینها کیشوات طر  ده که قراهگرفت موهدتوجه زین امروز

نهااد   ،یفع ا  یده بساتر زماان   گاناه یب زباا   یفاهسا  ی اا  گفت کاه هساانه   توا  یم
 نیا از ا یای زدا تیمشروع تاًیانا که نها کرد  ریتصو تیریما یا گونه ها به هیفق تیون

نهااد از   نیا لازوم حاذ  ا   رکیپاذ  اتفاق افتا و مخاطب به یده افکاه عوومنهاد 
 سوق داد  شود. را یا یاسیساختاه س
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 زبان یفارس گانهیب یها رسانه در هیفق تیوال از ییزدا تیمشروع یراهبردها کی. طرح شمات2شکل 

 

 ناه یدهزم  اا  هساانه  نیا ا یهوانا  اتیا عو  باا  مقاب اه  یبرا حاضر، پژو ش شنهادیپ
 از تااکنو   کاه  یواقعا  تیا هوا ایا با که است نیا ه،یفق تیون نهاد از یرسازیتصو
 ا یا رانیا ذ ان  ده و شاا   تیا تقو رفتاه؛ یپذ صاوهت  یاسالم یجوهوه نظام یسو

 عناوا   باه  ه،یا فق تیا ون نهااد  کاه  داشات  توجاه  ایا با. ردیا گ صوهت ن  یبازساز
 انتیصا  و حراسات  ازمناا ین را ،یا ا یاسالم یجوهوه ده یاسیس هکن نیتر یادیبن
 باه  ،یاساالم  انقالب دشونا  توسط  ا بیتخر و  ا  جوه نیشتریب رایز است ژ یو

 تیا حاکو یجاا  عزم ازمناین نه،یزم نیا ده. است شا  گرفته  ا  نهاد نیا سوت
 یتواام  کاه  یعزما . می سات  ماردم  اذ اا   ده هیفق تیون نهاد ریتصو تیریما یبرا

 باه  باا  ایا با تیا ساو حاکو  کی از. می ست نهاد نیا با مرتبط ی ا دستگا  و  ا اهگا 
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 تیا هوا از ا ،یا رانیا باه  قیحقاا  ا یا ب باا  معاصار،  خیتااه  یتگار یهوا گرفتن دست
 یریج اوگ  گانگاا  یب باه  وابساته  ی ا هسانه توسط خیتاه وهزانه غرض و رانهیسوگ
 نوجواناا   و جواناا   یفکار  هیا تغذ و مخاطباا   یخیتااه  حافظاه  کرد  فعال. کنا
 نیا ا ده تواناا  یما  ،یپه او  دوها  نیننگ یااد ایهو و را یا معاصر خیتاه نهیدهزم
 مخاطبا  کرد  ریدهگ و احساسات بر تورکز داشت توجه ایبا. باشا گشا گر  نهیزم
 ماوهد  ده ایشاا  انقاالب،  اول خاطرات و شعاه ا تکراه قیطراز ،یعاطف صوهت به

 اسات  کارد   دهک ها یاساالم  انقالب تیمظ وم و طاغوت میهژ ی ا ستم که ینس 
 ریتاأث  نااهد، دوها  ن  از یا خاطر  که نوجوا  و جوا  نسل یبرا اما باشا؛ اثرگذاه
 و یمنطقا  یتا یهوا ،یخیتااه  اسناد از برد  بهر  با ایبا نسل نیا یبرا. داهد یکوتر

 .ببرد یپ یاسالم یجوهوه نظام تیحقان به تا کرد اهائه مستال

 تهااجم  باا  مقاب ه و جامعه ده ینید و یفر نگ ی ا شکا  کا ش گرید یاز سو
 از برنماا   نظاام  یبقاا  دهواقاع . اسات  تیا ا وحائز اهیبسا  نهیزم نیا ده زین یفر نگ

 ساکونه  جامعاه  کیا  ده ه،یا فق تیا ون نهااد  تیمحوه با اسالم، یاسیس ی ا شهیانا
 شابرد یپ بر عالو  گانهیب زبا  یفاهس ی ا هسانه که است هو نیازا. بود خوا ا دشواهتر
 هاساتا   م و یفر نگ ضا ی ا برنامه پخش با ه،یفق تیون نهاد رامو یپ یاسیس مباح 

 ی اا  ا یا بن رییا تغ دنبال به ،یسرگرم ی ا برنامه پوشش تحت سم،یسکونه فر نگ با
ها  هیا فق تیا ون ینینهاد د ،یپشتوانه مردم جهیتا دهنت  ستنا ا یرانیا فر نگ و شهیانا

 ینهاد اا  ریتصو تیریاست که ما یضروه زینکته ن نیذکر ا ا یکننا. ده پا فیتضع
که  یریبرخوهداه است. دهواقع تصو یا ژ یو تیاز ا و زین هیفق تیبا نهاد ون هبط یذ

مستضاعفا  و ...  ده   ادیا بن وا،یسپا  پاسااها ، صااوسا  ه،ییماننا قو  قضا ییاز نهاد ا
نهااد   راماو  یپ ا یا رانیا ریاز تصاو  یبخش یریگ وجود داهد، باع  شکل ا یرانیذ ن ا

نهاد اا و نشاا  داد     نیا ا حیصاح  ریتصاو  تیریماا  هو نیا . ازاشاود  یم هیفق تیون
 یانیکوک شاا  توانا یکشوه، م یو تعال شبردیشا  ده پ نقش و ا یرانیشا  به ا خامات
 و حیدهک صاح  ناًیقی. باشا ا یرانیده اذ ا  ا هیفق تینهاد ون یقیحق ریتصو تیبه تقو
 تواناا  یما  انقاالب،  فرزاناه  ه بر و هاحل امام ی ا نهما  و  ا شهیانا از جامعه، یواقع

 .باشا خود یِساز خیتاه ریمس ده یاسالم را یا شرا یپ
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