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   قْطظاز ضيَی

 :چکیده

اظ آًدبیی وِ . هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت ایّبی تَؾؼِضیعیٍ ًمف آى زض ثطًبهِ زض ایي همبلِ هُبلجبت فطٌّگی

تب چٌس زِّ لجل ػمیسُ اوثط  ٍ ًظط ثِ ایٌىِ. فطٌّگ یىی اظ هَلفِ ّبی هْن ٍ اؾبؾی زض تَؾؼِ ّط وكَضی هی ثبقس

 ثیكتطالتهبزی ثب زض ًظط زاقتي خٌجِ  بضت زیگط، جنبحت ًظطاى ایي ثَز وِ تَؾؼِ، هفَْهی التهبزی زاضز؛ ثِ ػ

ٍ اظ تَخِ ثِ ؾبیط خَاًت اظ خولِ  ثِ تمَیت التهبز ذَیف هی پطزاذتٌسفمٍ ْت زؾتیبثی ثِ تَؾؼِ، وكَضّب زض خ

اهب ایي ٍيؼیت ثب قىؿت وكَضّبیی وِ فمٍ هؼیبضّبی التهبزی ضا زض ثطًبهِ ضیعی ذَز زض . قسًسفطٌّگ غبفل هی

اوٌَى هكرم . م یه ثؼسی تَؾؼِ قسزؾتیبثی ثِ تَؾؼِ گٌدبًسُ ثَزًس تغییط یبفت، ٍ هَخت اظ زؾت ضفتي هفَْ

تَخِ ثِ پیف ًیبظّبی فطٌّگی ٍ هُبلجبت فطٌّگی قىل گطفتِ ثط اؾبؼ آى ٍ  قسُ اؾت وِ هجٌبی ّط ًَع تَؾؼِ

ی زض تغییط ؼاظ ایي ضٍ، زٍلت ّب ثبیس زض ضاؾتبی ضؾیسى ثِ تَؾؼِ ّوِ خبًجِ، ؾ ،اؾت ثرهَل فطٌّگ تَؾؼِ

چطاوِ . َزی فطٌّگی زاقتِ ٍ هُبلجبت فطٌّگی ضا زض ًظط زاقتِ ثبقٌسًگطـ ذَیف ثِ اًؿبى، ثهَضت یه هَخ

ای وِ زضذت ضا تغصیِ هی وٌس، ؾبیط اثؼبز تَؾؼِ هجٌبی تَؾؼِ حمیمی ٍ پبیساض تَؾؼِ فطٌّگی ثَزُ ٍ ثِ هثبثِ ضیكِ

اؾت خْت قٌبؾبیی ثٌبثطایي الظم . ؾیبؾی، التهبزی ٍ اختوبػی ًیع اظ ایي ثؼس هْن تغصیِ هی قًَساظ خولِ اثؼبز 

 .زض ثطًبهِ ّبی پیف ضٍ وَقب ثَزُ ٍ تالـ هًبػف ثِ وبض ثؿتِ قَزٍ اػوبل آى هُبلجبت فطٌّگی 
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 مقدمه 

ثِ ػجبضت زیگط تَؾؼِ فمٍ . هفَْهی التهبزی زاضز  تب چٌس زِّ لجل ػمیسُ اوثط نبحت ًظطاى ثط ایي ثَز وِ تَؾؼِ

اهب ایي ٍيؼیت . خٌجِ التهبزی زاقت ٍ وكَضّب زض خْت زؾتیبثی ثِ تَؾؼِ، ثِ تمَیت التهبز ذَیف هی پطزاذتٌس

ثب قىؿت وكَضّبیی تغییط یبفت وِ فمٍ هؼیبضّبی التهبزی ضا زض ثطًبهِ ضیعی ذَز زض زؾتیبثی ثِ تَؾؼِ گٌدبًسُ 

اهطٍظ هحممبى، آیٌسُ پػٍّبى ٍ ؾیبؾت گصاضاى ثط ایي . هَخت اظ زؾت ضفتي هفَْم یه ثؼسی تَؾؼِ قسثَزًس ٍ 

اذیط تب  زِّ َی چٌس 791 ثبٍضًس وِ ثؼس اظ زٍضاى خسال ّبی ًظبهی ٍ ضلبثت ّبی التهبزی زض گصقتِ تب زِّ 

آیٌسُ  وبضظاضقتِ ثبقس پیطٍظ هیساى ّط هلتی وِ فطٌّگ ثطتط زا. وٌَى نحٌِ ًجطز ٍ ضلبثت فطٌّگ ّبی هرتلف اؾت

چِ زض حَيِ ؾیبؾت ٍ چِ التهبز اؾت ٍ ایي قبّس ایي هسػبؾت وِ تَؾؼِ فطٌّگی، همسم ثط تَؾؼِ ؾیبؾی ٍ 

ثیف اظ ّوِ ثِ ایي تطتیت زض آغبظ لطى خسیس، تَؾؼِ زیگط هفَْهی فمٍ التهبزی ًساضز، ثلىِ ًگبُ ّب . التهبزی اؾت

توبػی وِ تَؾؼِ زض آى تحمك یبفتِ ٍ ًیع قطایُی وِ ثِ آى فطٌّگ ذبل هطثٌَ هی اخ -ثِ ظهیٌِ ّبی فطٌّگی

ّط لسض ّن ضیعی هی وٌس ٍ ّط خبهؼِ ا ی  قَز هؼَُف قسُ اؾت ٍ ثِ ََض ولی، فطٌّگ ٍ ٌّط ثٌیبى خبهؼِ ضا پی

ثٌبثطایي . ؾبظزوِ ًَپب قَز، زٍام ٍ ثمبی آى هجتٌی ثط انَل فطٌّگی اؾت وِ َّیت خبهؼِ ٍ افطاز آى ضا هی 

ؾبظهبى تطثیتی، ػلوی ٍ ( 11  هلىی،.)هْوتطیي ضوي َّیت ثرف زض ّط خبهؼِ پیكیٌِ ٍ غٌبی فطٌّگی آى اؾت

ضا زِّ فطٌّگ ًبهیس ٍ همطض ًوَز وِ وكَضّبی ػًَ ثبیس زض  1 فطٌّگی هلل هتحس یًَؿىَ ًیع زِّ پبیبًی لطى 

یي ٍظیفِ ضا ثط ػْسُ زٍلت ٍ وویؿیَى ّبی هلی یًَؿىَ زض زض ایي زِّ وَقب ثبقٌس ٍ اپیكطفت ٍ اػتالی فطٌّگ 

 .ّط وكَض ًْبز

آى خبهؼِ، پكتَاًِ ای   ثِ ػٌَاى ؾطهبیِ ّبی فطٌّگی ،ػٌبنط تَؾؼِ گطا ٍ تحَل ذَاُ هَخَز زض فطٌّگ ّط خبهؼِ 

هَثط ثطای تَؾؼِ هحؿَة هی قَز؛ ؾطهبیِ ّبیی وِ تٌْب زض ضًٍس تَؾؼِ یبفتگی ٍ هَفمیت ًؿجی زض آى، اهىبى ثبظ 

َهی ثَزى آى ٍ حفظ ث، ثٌبثطایي ًىتِ حبئع اّویت زض اضائِ الگَیی ثطای تَؾؼِ فطٌّگی. تَلیس ذَز ضا پیسا هی وٌٌس

. تملیس نطف اظ خَاهغ زیگط ثِ ََض لُغ ًتبیح ًبگَاضی ثِ ثبض ذَاّس آٍضز. ِ اؾتَّیت فطٌّگی َی فطایٌس تَؾؼ

ثبیس تَخِ زاقت وِ تَؾؼِ فطٌّگی ّوبى ََض وِ اظ ؾَیی ظهیٌِ ؾبظ ٍ ػلت تَؾؼِ اثؼبز زیگط خبهؼِ اؾت، زض 

 لٌسگی فطٌّگ ووه ثِ ایي هؼٌب وِ پیكطفت ّوِ خبًجِ خبهؼِ ذَز ثطای ضقس ٍ ثب. زیگط ؾَ هؼلَل آًْب ًیع اؾت

وِ ًمف  ِثِ ػجبضت زیگط ثِ ضغن اٍلَیت فطٌّگ ثط زیگط ػٌبنط اختوبػی زض فطآیٌس تَؾؼِ یبفتگی، آًچ. قبیبًی اؾت

تؼییي وٌٌسُ ًْبیی ضا ثط ػْسُ زاضز، ًَع وٌف ٍ ٍاوٌف یب ثِ ػجبضت ثْتط ًَع تؼبهل هثجت زض لبلت اضتجبَی 

ثٌبثطایي زض تطؾین یه الگَی . اؾت.... هؼِ ّوچَى التهبز، ؾیبؾت ٍهیبى فطٌّگ ٍ ػٌبنط زیگط خب زیبلىتیىی

ایي ًىتِ ًیع ًجبیس فطاهَـ قَز وِ زض ایي . َؾؼِ خبهؼِ، ثبیس ثطًبهِ ّبیی ثطای توبم اثؼبز اضائِ گطززهٌبؾت ثطای ت
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ُ وِ یه الگَی  تَؾؼِ ثِ ثیبى زیگط ّط اًساظ. ثطًبهِ ضیعی ثبیس قطایٍ حبون زض یه خبهؼِ وبهال زض ًظط گطفتِ قَز

. اظ خبهؼیت ثطذَضزاض ثبقس، تب ظهبًی وِ هرتهبت ثَهی آى خبهؼِ ضا ًیع هسًظط لطاض ًسازُ ثبقس، هثوط ثوط ًرَاّس ثَز

ؾپؽ ػَاهل تبثیط گصاض ٍ تؼییي . ٍ ٍیػگی ّبی آى تؼطیف هی قَززض ایي همبلِ ٍ زض ازاهِ پؽ اظ همسهِ فطٌّگ 

ثط  ٍ هُبلجبت فطٌّگی زض هَضز ًمف فطٌّگ ًیع تَيیحبتی ازاهِزض . هی گطزز وٌٌسُ هُبلجبت فطٌّگی تجییي

ضاثُِ فطٌّگ ثب التهبز ٍ تَؾؼِ هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ  ٍتَؾؼِ فطٌّگی هؼطفی  ،التهبز ٍ ضفتبض التهبزی اضائِ

 .ًتیدِ گیطی آهسُ اؾت ،ًگبّی گصضا ثِ يطٍضت ضاثُِ ٍ تؼبهل ثیي التهبز ٍ فطٌّگ پبیبى يويزض . اؾت

 و توسعه تعریف و ویژگی های فرهنگ-1

ٍی فطٌّگ . ثِ وبض ضفت  19 ؾطازٍات ثبضًت هطزم قٌبؼ اًگلیؿی، زض ؾبل ًرؿتیي ثبض ثِ ٍؾیلِ   هفَْم فطٌّگ

ػبزت  زاًف ّب، ثبٍضّب، ٌّط، لَاًیي، اذالق، آزاة ٍ ضؾَم ٍ زیگط لبثلیت ّب ٍ: ضا هدوَػِ ای پیچیسُ هی زاًس قبهل

ًظبم هكتطوی اظ : ّبیی وِ اًؿبى ثِ ػٌَاى ػًَ خبهؼِ آى ّب ضا فطا هی گیطز ثِ تؼجیط زیگط فطٌّگ  ػجبضت اؾت اظ

فطٌّگ ثِ تؼجیط زیگط  ٍ سًوِ اػًبی یه خبهؼِ آى ّب ضا فطا هی گیط ثبٍضّب، اضظـ ّب، ضؾَم، ضفتبضّب ٍ هَيَػبتی

ّب، ضؾَم، ضفتبضّب ٍ هَيَػبتی وِ اػًبی یه خبهؼِ زض تُجیك ثب ًظبم هكتطوی اظ ثبٍضّب، اضظـ : ػجبضت اؾت اظ

آقَضی، ).اظ ًؿلی ثِ ًؿل زیگط اًتمبل هی زٌّسقبى ٍ زض ضاثُِ ثب یىسیگط ثِ وبض هی ثطًس ٍ اظ ضاُ آهَظـ  خْبى

   9) 

َاهغ زض ت؛ فطٌّگ ّب ٍ خًرؿ: فطٌّگ زاضای زٍ ػٌهط هبزی ٍ غیط هبزی اؾت وِ ٍیػگی ّبی ثِ قطح شیل زاضز

ؾُح ثؿیبض ٍؾیؼی ًبّوگَى ّؿتٌس، ایي حبلت ثِ ٍیػُ ظهبًی ثیكتط هكَْز اؾت وِ َّیت ّبی هلی ٍؾیؼی ثِ 

زٍم فطٌّگ، ػبهلی اؾت وِ ثب ظهبى، خغطافیب، تبضید، هصّت َجمِ . ػٌَاى خبیگعیي ّبیی ثطای فطٌّگ شوط هی قًَس

ؾَم فطٌّگ ّب اظ َطیك . ثؿیبض زیگطی زضّن هی آهیعز اختوبػی، ًػاز، قْط ًكیٌی، ضٍؾتبًكیٌی، هلیت ٍ همَالت

چْبضم فطٌّگ . هؿبفطت، تدبضت، ٍؾبیل اضتجبٌ خوؼی، گطٍُ ّبی تجلیغی ٍ زیگط هٌبثغ تغییط ٍ تَؾؼِ هییبثٌس

ثِ ػجبضت زیگط فطٌّگ اظ ػبزات ٍ تدطثیبتی تكىیل هی قَز وِ افطاز زض ََل . ًیؿت؛ ثلىِ آهَذتٌی اؾت غطیعی

پٌدن؛ فطٌّگ . فلؿفِ ٍخَز تؼلین ٍ تطثیت زض خبهؼِ اًؿبًی ثط اؾبؼ ّویي ٍیػگی اؾت. هی آهَظًسحیبت ذَیف 

افطاز یه خبهؼِ ضا لبزض ثِ پیف ثیٌی ضفتبض یىسیگط هی ؾبظز، ثِ ََضی وِ افطاز هی تَاًٌس ثط حؿت ضفتبض ٍ گفتبض 

بفت ٍاوٌف هُلَة چِ ضفتبض ٍ گفتبضی ٍاوٌف ّبی زیگطاى ضا اظ پیف تكریم زٌّس ٍ ثساًٌس وِ ثطای زضی ذَز،

هُبلجبت فطٌّگی، ثبیس تالـ ًوَز تب زض توبم  گیطی هَاضز فَق زض قىل ثب تَخِ ثِ اّویتلصا . ثبیس زاقتِ ثبقٌس

ؾیبؾت گصاضی ّب، ثطًبهِ ضیعی ّب، الساهبت ٍ فؼبلیت ّبی نَضت گطفتِ زض حَظُ هسیطیت فطٌّگی، ّوَاضُ ثؼس 

ظیطا ّط گًَِ ثطًبهِ ضیعی زض ایي حَظُ ثسٍى تَخِ ثِ ثؼس هؼٌَی . فطٌّگ ضاهَضز تَخِ لطاض زاز ٍ غیط هبزی ظیطیي

 .فطٌّگ اثط ثرف ًرَاّس ثَز
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هحهَالت، آثبض، فؼبلیت ّب ٍ ههطف فطٌّگی زض لبلت ؾُح : اظ ؾَی زیگط اثطات اثؼبز هؼٌَی فطٌّگ اظ َطیك

بثطایي ثطای ثْجَز آثبض ؾیبؾت ّب ٍ الساهبت فطٌّگی تَخِ هتؼبزل ثِ ثٌ. آى ضا هی تَاى هَضز اضظیبثی لطاض زازهكَْز 

هُبلجبت  تسٍیيػالٍُ ثط ایي ّط گًَِ ثطًبهِ ضیعی زض حَظُ فطٌّگ ٍ ثرهَل . ّط زٍ ثؼس فطٌّگ العاهی اؾت

تَخِ فطٌّگی ثبیس ووبل ضؾیسى اؾتؼسازّب ٍ قبیؿتگی ّبی اًؿبى زض توبم قئَى ظًسگی فطزی ٍ اختوبػی ضا هَضز 

اظ ایي حیث هی ثبیس هیبى ثطًبهِ ضیعی فطٌّگی ٍ ثطًبهِ ضیعی زض حَظُ ّبی ؾیبؾی، التهبزی ٍ اختوبػی . زّسلطاض 

اضتجبَی ظًسُ ٍ پَیب َطاحی ًوَز تب اظ هدطای آى اهىبى اؾتفبزُ اظ ظطفیت ّبی هتمبثل زض ضاؾتبی تَؾؼِ ّوِ خبًجِ 

گؿتطزُ ثیكتطی ضا زض همبیؿِ ّس اٍال ثطًبهِ ضیعی زض حَظُ فطٌّگ، ایي اهط ًكبى هی ز. خبهؼِ ٍ وكَض فطاّن قَز

ثبًیب زض َطاحی ثطًبهِ ّب ٍ الساهبت هطتجٍ ثب ؾُح قَْز فطٌّگ ّوَاضُ ثبیس ایي . ثب زیگط حَظُ ّب زض ثط هی گیطز

 . تؼبهالت زض ًظط گطفتِ قَز

گعیٌِ ّبی ؾیبؾتی، ًَع ضغین، هٌبؾجبت ثیي  چٌیي اظْبض زاقت وِ هتغیط ّبیی هبًٌس زض تحلیل زیگطی ًیع هیتَاى

اگط چِ هیتَاى ثِ ػٌَاى هدوَػِ ای اظ هتغیط ّبی . ؾؼِ ًیؿتٌسَالوللی ٍ فطٌّگ تٌْب هتغیطّبی تَيیحی ثطای ت

ثٌبثطایي اگط ثرَاّین . فطاتط اظ آتْبؾت ٍ تَؾؼِتَيیحی اظ آى ّب ثْطُ خؿت؛ اهب تَنیف پیچیسگی ٍ غٌبی ضقس 

ثبیس ثِ زٍ هؿئلِ تَخِ وبفی ضا ٌسی ضا ثطای ثطضؾی ضاثُِ ثیي اخعای فطٌّگ ٍ تَؾؼِ اتربش وٌین اؾتطاتػی ؾَزه

صٍل زاقت؛ اثتسا ثِ هُبلؼِ اضتجبٌ هتمبثل هَخَز زض ثیي توبم هتغیطّب پطزاذت؛ ٍ ؾپؽ ضاثُِ ایي هتغیطّب ضا ثب هج

 . ًْبزّبی هلی ٍ ثِ ٍیػُ زٍلتی هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض زاز

وِ هتطازف ثب تَؾؼِ هسضى هی ثبقس، ثِ هؼٌبی فطٌّگ خبهغ وبض ؾبظهبًی ٍ ضفتبض خوؼی ثَزُ وِ ثِ  9ؼِ پبیساضتَؾ

ٍ یب زض یه والم ثِ اػوبل انل ثْجَز ٍ اضتمبء وبضایی، ویفیت، قْطت، اػتجبض، تٌَع ٍ تَخِ ثِ هؿبئل ظیؿت هحیُی 

ثبظاض ٍ ًْبزّبی لبًًَی، ثٌگبُ ّب ضا هلعم ثِ زؾتیبثی ثِ انل فكبضّبی اػوبل قسُ اظ خبًت . ّن افعایی هی اًدبهس

پبیساض هیٌوبیس، اهب ثٌگبُ ّبیی وِ فبلس فطٌّگ هی ثبقٌس ثیكتط هبیل ثِ تملت ّؿتٌس ٍ ثِ اضيبی تمبيبّبی لبًًَی ٍ 

طٌّگ هَخَز زض اقبضُ ًوَز وِ اگط ف زض ایي ذهَل هی تَاى ثِ خولِ هكَْض زایٌط ٍ ؾلیگوبى. ثبظاض تَخْی ًساضًس

یه هٌُمِ ثِ افطازی وِ زض آى هٌُمِ ظًسگی هی وٌٌس ایي اهىبى ضا ثسّس وِ احؿبؼ ضاحتی وٌٌس، اؾتؼسازّب، 

اؾتؼسازّب ثِ خبی ایٌىِ ثِ تي آؾبیی . ی ّب زض تىٌَلَغی آى هٌُمِ اًجبقتِ ذَاّس قستَاًوٌسی ّب ٍ ؾطهبیِ گصاض

سُ چطا وِ، فطٌّگ تي آؾبیی ثِ ایدبز ًَ آٍضی ًرَاّس اًدبهیس ٍ اذتهبل یبثس، ثیكتط نطف ذاللیت ٍ ًَآٍضی ق

 .تَاى تحول تفبٍت ّب، اذتالفبت ٍ پسیسُ ّبی ثسیغ ضا ًساضًس

تَؾؼِ ًِ تٌْب ثِ ٍخَز ًْبزّبی ضؾوی هبًٌس حمَق هبلىیت ٍ لبًَى گصاضی تَخِ زاضز، ثلىِ ثط اؾبؼ آى ذطیساضاى ٍ 

زض ثبظاض ثپطزاظًس ٍ زض ایي هیبى ثبیس ثِ ٌّدبضّبی هؼیي ٍ اضظقْبی اختوبػی  فطٍقٌسگبى هی تَاى ثِ هجبزلِ وبالّب

ثٌبثطایي ضفتبض . وِ ثِ اضتمبء ٍ ثْجَز هجبزلِ، پؽ اًساظ ٍ ؾطهبیِ گصاضی هٌدط هی قًَس ًیع تبویس ٍیػُ زاقتِ ثبقس

یي ًَقتبض ثِ ًمف آى زض تؼییي فطٌّگ زاضای گؿتطُ ای اظ تؼبضیف ثَزُ؛ اهب زض ا. التهبزی، ثؼس فطٌّگی ًیع زاضز
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اضظقْبی تؿْیوی غیط ضؾوی، ٌّدبضّب، اثعاضّب ٍ ضفتبضّبیی اقبضُ قسُ وِ خَاهغ ثكطی ٍ ثرهَل اهط تَؾؼِ 

هَيَع اّویت فطٌّگ زض تَؾؼِ ٍ زض ًتیدِ هُبلجبت هجتٌی ثط آى زیط ظهبًی اؾت وِ . التهبزی ضا تجییي هی ًوبیس

 .ظ هٌبظطات ٍ هدبزالت قسُ اؾتزض ػلَم اختوبػی هجسا ثؿیبضی ا

 شکل گیری مطالبات فرهنگی-2

اگط چِ هُبلجبت فطٌّگی یه خبهؼِ ضفتبضّبی آى خبهؼِ ضا لبلت ثٌسی هی وٌس؛ ٍلی زض یه الگَی ؾیؿتوی ذَز 

 :ایي ػَاهل ثِ لطاض ظیطًس. ًیع اظ ػَاهلی تبثیط هی پصیطز

اضائِ هُبلجبت فطٌّگی ٍ حبووبى اظ َطیك اقبػِ ٍ اػوبل ایسئَلَغی ذَز ًمف لبثل تَخْی زض  :حکومت 1-2

 ،ّط چٌس هوىي اؾت زض خبهؼِ ای گطٍُ ّبی هتؼبضو ایسئَلَغی ٍخَز زاقتِ ثبقٌس. یه خبهؼِ زاضًسفطٌّگ ؾبظی 

ایسئَلَغی حبون . قبػِ هی زّسٍلی زض قطایٍ هتؼبزل اختوبػی یه گطٍُ غبلت اؾت ٍ ثٌبثطیي ایسُ ّبی ذَز ضا ا

 :َطیك ظیط فطٌّگ یه خبهؼِ ضا تحت تبثیط لطاض هی زّسایي هُبلجبت فطٌّگی ضا قىل هی زّس ٍ اظ 

ایي اضظقْب ثِ ََض ذَاؾتِ اظ َطف َطفساضاى حىَهت ٍ ثِ . ضفتبضّبی ذبنی هؿتتط اؾت 1زض ّط ایسئَلَغی( الف

ایي اضظقْب . ت اػوبل هی قَز ٍ هَخت ضفتبضّبی ذبنی هی گطززََض ًبذَاؾتِ ٍ تحویلی اظ َطف هربلفبى حىَه

ضفتبضی هكرم ٍ ضایدی هی قَز ٍ تغیطات فطٌّگی ضا نَضت هی زض یه زٍضاى ثِ ًؿجت ثبثجبتی تجسیل ثِ الگَی 

 .زٌّس

اظ اى خب وِ . ایسئَلَغی حىَهت زض ضفتبض ضّجطاى ؾیبؾی ٍ ثطگعیسگبى ٍاثؿتِ ثِ حىَهت تجلَض هی یبثس( ة

طگعیسگبى ؾیبؾی ّط یه زاضای ًفَش ٍ ًمف ٍاالیی زض خبهؼِ اًس، الگَّبی ضفتبضی قبى ثِ ٍؾیلِ هطزم هَضز تملیس ث

هسافؼیي حىَهت ؾؼی هی وٌٌس زض لبلت . لطاض هی گیطز ٍ زض یه زٍضاى هؼمَل ثِ ضفتبضّبی پبیساض تجسیل هی قًَس

 .زض ّط زٍ حبلت فطٌّگ تبثیط هی پصیطز. ضفتبضّب زاضًس ایي الگَّب ضفتبض وٌٌس ٍ هربلفیي حىَهت ؾؼی زض ًفی ایي

التهبزی ذبنی ضا تَخیِ هی وٌس ٍ هَخت لسضت  -ایسئَلَغی زٍلت زض ػول، ضفتبض گطٍُ ّب ٍ َجمبت اختوبػی( ج

اظ آى خب وِ ایي گطٍُ ّب ٍ َجمبت اظ فطٌّگ هكتطوی تجؼیت هی وٌٌس، ثب تؿلٍ ثط . گیطی ٍ ؾلُِ آًْب هی قَز

توبػی ٍ التهبزی ثب ایي گطٍُ ّب ٍ َجمبت هؿتلعم لطاض گطفتي خاضتجبٌ ا. طٌّگ ذَز ضا ػوال تطٍیح هی زٌّسخبهؼِ ف

گصقتِ اظ آى گطٍُ ٍ َجمِ هؿلٍ، وِ زض ػیي حبل اظ َطف حىَهت ًیع پصیطفتِ . زض الگَّبی ضفتبضی ذبنی اؾت

ضی اظ هطزم وِ زاضای ًمف اختوبػی قسُ ثبقس، فطٌّگ ذَز ضا ثِ هثبثِ فطٌّگ هؿلٍ هُطح هی وٌس ٍ ثؿیب

التهبزی زض نسز تطفیغ  -فطٍزؾت ّؿتٌس ثب لبلت گیطی الگَّبی ضفتبضی َجمبت ٍ گطٍُ ّبی هؿلٍ اختوبػی

ایي پسیسُ زض لجل اظ اًمالة اؾالهی ثِ نَضت َجمِ : ثطای هثبل.اگطچِ ظبّطی ًمف ّبی اختوبػی ذَز ثطهی آیٌس

 .ثَز زطٌّگ غطثی هكَْهؿلٍ ٍ ٍاثؿتِ ثِ تجغ آى تطٍیح ف
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اگط ایسئَلَغی زٍلت، . اظ ایسئَلَغی زٍلت، ؾیبؾت ّبی التهبزی، اختوبػی ٍ ؾیبؾی ذبنی اؾترطاج هی قَز( ز

تسٍیي ٍ ( ٍ احتوبال اظ َطیك زٍلتی وطزى ٍاحسّبی التهبزی)حىن ثِ توطوع التهبزی زّس ؾیبؾت ّبی التهبزی 

زض ّط حبل زٍلت ثب اػوبل ؾیبؾت . اختوبػی، ؾیبؾی ًیع نبزق اؾتزض هَضز هؿبئل ایي هؿئلِ . َطاحی هی قَز

 .ّبی ذَز چبضچَة ػیٌی ایدبز هی وٌس وِ ّط وسام ًَع ذبنی اظ الگَّبی ضفتبضی ضا ضقس هی زّس

الگَّبی ضفتبضی خبهؼِ ٍلتی ثِ ََض گطٍّی اػوبل قًَس، ضفتبضّبی گطٍّی ٍ َجمبتی : آرایش طبقاتی جامعه 2-2

َجمِ هی تَاًس التهبزی ثبقس ٍ اظ هٌبفغ . ثٌبثطایي هی تَاى اظ فطٌّگ َجمبتی ؾري گفت. ی آٍضًسضا ثِ ٍخَز ه

. ختوبػی ذبنی حوبیت ًوبیسذبل ٍ هكتطن التهبزی زفبع وٌس ٍ هی تَاًس اختوبػی ثبقس ٍ اظ ههبلح ٍ هَايغ ا

ت اقبػِ ٍ اؾتوطاض الگَّبی ّویي آضایف َجمبتی هَخ. تمؿین لسضت ثیي َجمبت، ثبػت آضایف َجمبتی هی قَز

ثٌبثطایي، آى لؿوت اظ فطٌّگ وِ لبلت َجمبتی زاضز، زض نَضت تغییط زض آضایف َجمبت، . ضفتبضی ذبنی هی قَز

اگط ؾیبؾت ّبی زٍلت ثبػث تحىین آضایف َجمبتی زض خبهؼِ قَز ٍ . ًمف فطٌّگ زض تَؾؼِ التهبزی تغییطهی وٌس

ٍ اختوبػی گطزز، قطایُی ثِ ٍخَز هی آیس وِ هُبلجبت فطٌّگی قسیسا  ایي اضتجبٌ هٌدط ثِ ثجبت ًؿجی ؾیبؾی

 .هتبثط قسُ ٍ ثِ تسضیح ثِ اقبػِ ٍ تطٍیح لبلت ّبی ضفتبضی هؼیي ٍ هؿلُی زض هیبى هطزم هی گطزز

هُبلجبت فطٌّگی آى خبهؼِ ضا تحت تبثیط چْبضچَة ّب ٍ قطایٍ التهبزی یه خبهؼِ  :زمینه های اقتصادی 3-2

زض نَضت تَظیغ ػبزالًِ تط زضآهس، ؾْن گطٍُ ّبی ون زضآهس اظ هؿىي، پَقبن ٍ ذَضان افعایف هی . زّسلطاض هی 

یبثس ٍ ظهیٌِ ّبی افت فطٌّگی اظ ثیي هی ضٍز، چطا وِ زض ایي نَضت ذبًَاضّب لبزض ثِ ترهیم ؾْوی اظ زضآهس 

 .تَاًس غٌی قَز زض یه خبهؼِ فمیط، فطٌّگ ًوی. ذَیف ثِ اهط تؼلین ٍ تطثیت ذَاٌّس گكت

ًَع هكبضوت هطزم زض اهَض اختوبػی ذَز ٍ اضتجبَی وِ اظ ایي ًظط ثب زٍلت زاضًس، ّط  :زمینه های اجتماعی 4-2

زض نَضت اػوبل ؾیبؾت ّبیی . چٌس زض ثُي تبضید قىل هی گیطز؛ ٍلی قسیسا اظ ؾیبؾت ّبی زٍلت تبثیط هی پصیطز

ضقس هی وٌس ٍ هُبلجبت فطٌّگی خبهؼِ ٌگ هٌبؾت تَؾؼِ التهبزی وِ هؿتلعم هكبضوت ثیكتط هطزم هی ثبقس، فطّ

 .اضتمبء هی یبثس

التهبز هؿلٍ، فطٌّگ هؿلٍ ضا هی ؾبظز ٍ فطٌّگ هؿلٍ، هُبلجبت : نفوذ فرهنگ اقتصادهای مسلط 5-2

بع لسضت یب يؼف اثط گصاضی فطٌّگ هؿلٍ ثِ اٍي .تبثیط لطاض هی زّس هَضزفطٌّگی هطزم تحت ؾلُِ التهبزی ضا 

ّطچِ قطایٍ ثطای ضقس ٍ اػتالء فطٌّگ هْیبتط ثبقس هیعاى اثط گصاضی . زاذلی آى خبهؼِ تحت ؾلُِ ثؿتگی زاضز 

 .فطٌّگ ثیگبًِ ووتط اؾت ٍ ثطػىؽ

ٍ ٍؾبیل اضتجبٌ خوؼی زض یه خبهؼِ هی تَاًٌس  7ًظبم آهَظقی: نظام آموزشی و وسایل ارتباط جمعی 6-2

ٍلی ًظبم آهَظقی ٍ ٍؾبیل اضتجبٌ خوؼی قسیسا هطتجٍ ثب . الگَّبی ضفتبضی یه خبهؼِ ضا تحت تبثیط لطاض زٌّس

َجمبت ٍ گطٍُ ّبی اختوبػی ٍ التهبزی هؿلٍ ٍ لسضت حبون . ایسئَلَغی حىَهت ٍ آضایف َجمبتی زض خبهؼِ اًس
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اگط چِ هیعاى اثط گصاضی . طی هؿلٍ ثط ًظبم آهَظقی ٍ ٍؾبیل اضتجبٌ خوؼی ضا ّسایت هی وٌٌسخطیبًبت فى تمطیجب

گطٍُ ّبی هؿلٍ زض یه خبهؼِ ثب خبهؼِ ای زیگط هتفبٍت اؾت؛ ٍلی ٍيؼیت ػوَهی وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ، 

 ( 1  ثطٍخٌی،).ٍخَز َجمبت لسضتوٌس ٍ حبوویت ایسئَلَغیه زٍلت اؾت

 .هی تَاى ثِ نَضت ظیط خوغ ثٌسی ٍ ذالنِ وطز ػَاهل گفتِ قسُ ضا

وِ خَّط اؾبؾی آى لسضت ایسئَلَغیه زٍلت ٍ آضایف احعاة ؾیبؾی زض همبثل ایي  ؾبذتبض ؾیبؾی یه خبهؼِ

ایسئَلَغی هی قَز ٍ ؾبذتبض اختوبػی یه خبهؼِ وِ خَّط اؾبؾی آى چگًَگی آضایف َجمبتی زٍلت اؾت، ؾبظًسُ 

ؾبذتبضّبی اختوبػی ٍ . طی هُبلجبت فطٌّگی ٍ زض ًتیدِ تغییطات فطٌّگی اؾتثؿتطّبی هْن ثطای قىل گی

ؾیبؾی گصقتِ اظ ایي وِ حبوویت فطٌّگ ذبنی ضا اظ َطیك گطٍُ ّب ٍ َجمبت حبون ٍ ایسئَلَغی زٍلت تؿْیل هی 

تطٍیح هی  لبلت گیطی هی وٌس ٍ الگَّبی ضفتبضی ذبنی ضاوٌس، زض ػیي حبل فؼبلیت ّبی التهبزی ٍ اختوبػی ضا 

ؾبذتبضّبی یبز قسُ زض زٍضاى ّبی . ًظبم آهَظقی ٍ اثعاضّبی اضتجبٌ خوؼی ًیع ایي وَقف ضا تمَیت هی وٌس. وٌس

زض نَضتی وِ اضتجبٌ ثیي ایسئَلَغی ٍ آضایف . تبضیری وكَضّبی هرتلف هی تَاًٌس ٍيؼیت هتفبٍتی زاقتِ ثبقٌس

-پسیسُ ّبی ذبضخی ثطآى حسالل ثبقس، ًظبم اختوبػی َجمبتی زض خْت تحىین ٍ تثجیت یىسیگط ثبقٌس ٍ اثط

زض ایي قطایٍ الگَّبی ضفتبضی اظ ٍيؼیت هؿلٍ قسیسا تبثیط . التهبزی ثِ تؼبزل ثِ ًؿجت ثبثجبتی زؾت هی یبثس

زض ایي قطایٍ ثِ ضغن ایٌىِ . پصیطفتِ ٍ فطٌّگ ثب ؾبظٍ وبض ضفتبضّبی اختوبػی ٍ ؾیبؾی خبهؼِ هٌُجك هی قَز

هتحَل هی قَز؛ ٍلی زض نَضت تؼبضو ضفتبضّبی زٍلت ثب آضایف َجمبتی هَخَز خبهؼِ ػسم ثجبت ٍ ا فطٌّگ قسیس

تغییط پصیطی قسیس فطٌّگی ضخ هی زّس ٍ تب تؼبزل هدسز، الگَّبی ثبثجبت ضفتبضی حبون ًوی قًَس ثْتطیي قطایٍ 

وویت َجمبتی اؾت وِ زاضای تفىط ثطای تغییط فطٌّگ ، تغییط اضازی آضایف َجمبتی خبهؼِ تَؾٍ زٍلت زض خْت حب

 .ٍ ضفتبض پیكطفتِ ثبقٌس

 تاثیر مطالبات فرهنگی بر اقتصاد و رفتار اقتصادی -3

َطیك ضفتبض  ٌسضاثُِ فطٌّگ ٍ تَؾؼِ، حبوی اظ آى اؾت وِ ػَاهل فطٌّگی اظ چ هطٍض ازثیبت گؿتطزُ پیطاهَى

اظ َطیك تبثیط آى ثط ؾبظهبى ّب ٍ تَلیس، ػمبیس هطؾَم پیطاهَى ههطف ٍ وبض، : التهبزی ضا تحت تبثیط لطاض هی زٌّس

 .تَاًبیی ذلك ٍ هسیطیت ًْبزّب

ازثیبت گؿتطزُ ای پیطاهَى فطٌّگ ٍ تَلیس هَخَز اؾت وِ ثِ هُبلؼِ ذهَنیبت ضفتبضی ٍ  ، 1 فطٌّگ ؾبظهبًی  -

فطٌّگ ؾبظهبًی اؾبؾب ثب تَخِ ثِ فطٌّگ هلل هرتلف، ّوچٌیي . ٌّدبضی ؾبظهبى ّبی هٌحهط ثفطز هی پطزاظز

تَاًٌس ثَُض ؾلؿلِ ثٌگبُ ّب ون ٍ ثیف هی . یب حتی قطوت ّبی هَخَز زض یه ثرف تغییط هی وٌسًَاحی، ثرف ّب 

هطاتجی ػول ًوبیٌس، زض هؼطو تبثیطات ػَاهل ثیطًٍی ٍالغ قًَس، زض ثطاثط تهوین گیطی ّب هٌؼُف ثبقٌس ٍ ّوچٌیي 

ثٌب ثِ زالیلی هی تَاًٌس ثب ؾبظهبى ّبی ضؾوی ًؿجت ثِ ؾبظهبى ّبی غیط ضؾوی ٌّدبضّبی لبثل تَخِ ووتطی ضا وِ 
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توبػی ًیع ثِ ٍاؾُِ ٌّدبضّبی اختوبػی ذبل ذَز هكرم هی قًَس وِ ثب َجمبت اخ. زاقتِ ثبقٌس ،ذبل آًْبؾت

 . بٍت هی ثبقٌستَخِ ثِ ّوىبضی ٍ هكبضوت َجمبتی، ػمبیس آًْب ًؿجت ثِ پَل ٍ تحهیل ثب ّن هتف

ػالٍُ ثِ ػمبیس والؾیه هَخَز زض ثبضُ اذالق وبض، هجبحث ٍ پػٍّف ّبی  ،ػمبیس هرتلف ًؿجت ثِ ههطف ٍ وبض -

ثِ ٍؾیلِ اٍؾىبض لَئیؽ ثطای ثطضؾی قىؿت فمطا زض آهطیىب  1 7 ًیع زض ذهَل فطٌّگ فمط زض زِّ  ػوسُ ای

ایي ػٌَاى زض ثؿیبضی اظ ثحث ّبی هطتجٍ ثب فمط ٍ ضفبُ . التیي زض ثْطُ گیطی اظ فطنت ّبی وبضی هُطح گكتِ اؾت

ٍؾیلِ زاًیل هًَیْبى ٍ ٍیلیبم خَلیَؼ اقبضُ  زض آهطیىب اضایِ قسُ وِ اظ آى خولِ هی تَاى ثِ وبضّبی اًدبم گطفتِ ثِ

زاقت؛ آًْب ثط ایي ثبٍضًس وِ فمط فمٍ زض ًتیدِ هكىالت ؾبذتبضی التهبز ثِ ٍخَز ًیبهسُ، ثلىِ ضفتبضّبی اختوبػی 

ب ؾبیط هُبلؼبت ًیع ثیكتط ثط فطٌّگ اغٌیب تب فمطا توطوع ًوَزُ اًس، ث. ًبثٌْدبض ًیع زض ایي ذهَل هكىل ؾبظ ثَزُ اًس

، وِ ایي هؿئلِ زض هَاضزی ایي تَنیف وِ افطاز ًرجِ ٍ ثطگعیسُ ًؿجت ثِ وبض ٍ فطاغت اضظـ ّبی هتفبٍتی ضا لبئلٌس

 .ثبػث تطٍیح فطٌّگ ههطفی ٍ زض ؾبیط هَاضز هٌدط ثِ نطفِ خَیی ٍ اًدبم ؾطهبیِ گصاضی ّبی هدسز گكتِ اؾت

ذبَطًكبى وطزُ اًس وِ تفبٍت ّبی هَخَز زض ػولىطز ی اظ التهبز زاًبى ثِ زضؾتی ضبیثؿ ،فطٌّگ ٍ ًْبزّب -

التهبزی اظ خبهؼِ ای ثِ خبهؼِ ای زیگط ضا هی تَاى تَؾٍ تفبٍت ّبی هَخَز زض ًْبز ّب ٍ ًیع ؾیبؾت ّبی اتربش 

ًوَز ٍ ایي هؿئلِ آذط زاؾتبى  ِتَخی -وِ اظ خبًت ایي ًْبز ّب ٍ ووتط ثطاؾبؼ ػَاهل فطٌّگی هی ثبقس -قسُ

ًیؿت، چطا وِ هُبلجبت فطٌّگی تَاًبیی خَاهغ زض خْت ذلك ٍ هسیطیت هٌبؾت ًْبزّب ضا ّن تحت تبثیط لطاض هی 

 ( 9  غیطاض، ).زّس

هُطح ثَزُ، ؾطهبیِ  771 ٍ  711 یىی اظ هْوتطیي ػٌبٍیٌی وِ شیل هجبحث فطٌّگ ٍ تَؾؼِ زض زِّ ّبی 

 .یبى گطٍّی اظ هطزم تؿْین قسُ ٍ ثِ اضتمبء هیعاى ّوىبضی ٍ اػتوبز زض ثیي آًْب هی اًدبهساختوبػی اؾت وِ زض ه

زض هُبلؼبت هرتلف ًفف . ، هبًٌس ؾطهبیِ فیعیىی ٍ اًؿبًی ثؼٌَاى هٌجغ ثطٍت هُطح هی ثبقس  ؾطهبیِ اختوبػی

ظ ؾطهبیِ اختوبػی ثِ ََض لُغ ؾطهبیِ اختوبػی ثط ضقس التهبزی ًكبى زازُ قسُ اؾت ٍ ثٌبثط تؼطیف اضائِ قسُ ا

 .فطٌّگ ٍ ثرهَل هُبلجبت فطٌّگی ًمف هَثطی زض قىل گیطی ؾطهبیِ اختوبػی زاضز

 توسعه و توسعه فرهنگی -4

ایي . ثِ ََض ولی تَؾؼِ فطآیٌسی اؾت پیچیسُ وِ زض آى خبهؼِ اظ یه زٍضُ تبضیری ثِ زٍضُ خسیسی هٌتمل هی قَز

 .اثؼبز هرتلف ظًسگی ضا هتحول هی ؾبظزفطآیٌس زض ّط هطحلِ اظ ضقس ذَیف 

وكَضّبی هرتلف تٌْب اظ یه خٌجِ ثِ آى تَخِ   ،سق هیتَؾؼِ همَلِ ای نطفب التهبزی تلمی  ظهبًی وِ ثِ ایي تطتیت

ثِ ػجبضتی، پیكطفت التهبزی یگبًِ هالن تَؾؼِ ّط خبهؼِ للوساز هی قس ٍ تهَض غبلت ایي ثَز وِ هی . ًسطزهی و

تَاى ثِ هسز الگَّبی هرتلف تَؾؼِ التهبزی، ضقس تىٌَلَغی، اًجبقت ثطٍت ٍ هَاضزی اظ ایي لجیل ثِ اّساف یه 

تبویس ثیف اظ حس ثط هؿبئل التهبزی، ثبػث  ؾَیِ ثِ تَؾؼِ ٍاهب ثِ تسضیح ًگبُ یه  . خبهؼِ تَؾؼِ یبفتِ ًبئل آهس
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اظ ؾَی زیگط، اؾتفبزُ اظ ایي . ثطٍظ هكىالتی زض ػطنِ ّبی اختوبػی ٍ ظیؿت هحیُی ثطای وكَضّبی پیكطفتِ قس

ایي . الگَی تَؾؼِ ثِ ٍؾیلِ ثطذی وكَضّب ثِ ََض ًب آگبّبًِ، ثط تَؾؼِ ّوبٌّگ ایي وكَضّب اثطاتی هٌفی گصاضز

هی تَاى . غفلت لطاض گطفتِ ثَز ت هی گطفت وِ ًمف ولیسی فطٌّگ زض لَام خبهؼِ هَضزبًك هكىالت اظ آى خب

ای اظ زؾتبٍضزّبی هبزی ٍ هؼٌَی ثكطی وِ ثبٍضّب، اضظـ ّب، ًگطـ ّب ٍ ٌّدبضّبی  گفت فطٌّگ ثِ ػٌَاى گٌدیٌِ

ثسیْی . ِ ضا هكرم هی وٌسزض ََل تبضید ثِ ٍخَز آٍضزُ اؾت ًَع ضفتبض هطزم آى خبهؼهَضز لجَل یه خبهؼِ ضا 

چطا وِ ّطگًَِ . خبهؼِ ثَزاؾت وِ ًوی تَاى ثسٍى اػتٌب ثِ ایي همَلِ هْن، ثِ زًجبل ایدبز تغیطاتی زض اثؼبز هرتلف 

تغییط ٍ تحَلی زض توبم اثؼبز خبهؼِ اػن اظ التهبزی، ؾیبؾی ٍ اختوبػی هٌٌَ ثِ ًَػی پصیطـ فطٌّگی زض خبهؼِ 

اظ ایي . ایدبز ثؿتط هٌبؾت فطٌّگی ًوی تَاى ثِ زًجبل تحمك تَؾؼِ زض اثؼبز زیگط خبهؼِ ثَزثٌبثطایي ثسٍى . هی ثبقس

 .ضٍ، زض ؾبلْبی اذیط هفَْم تَؾؼِ فطٌّگی هَضز تَخِ ثؿیبضی اظ هدبهغ خْبًی اظ خولِ یًَؿىَ لطاض گطفتِ اؾت

ّوچٌیي ایي هفَْم تب آى . ج یبفتهیالزی زض خْبى ضٍا 1 تَؾؼِ فطٌّگی ثِ ٍؾیلِ ؾبظهبى یًَؿىَ زض زِّ  َمهفْ

تَؾٍ ایي ؾبظهبى ثِ ػٌَاى زِّ تَؾؼِ فطٌّگی ًبهیسُ  779 تب  719 ت ثطای یًَؿىَ ثب اّویت ثَز وِ زِّ ْخ

زض پبؾد  .اهب پطؾف اؾبؾی ایي اؾت وِ فطٌّگ یه خبهؼِ چگًَِ زض همَلِ تَؾؼِ هی تَاًس ًمف آفطیي ثبقس. قس

ٍ  ضّبی التهبزی، ؾیبؾی ٍ فطٌّگی وِ زض ًْبزّبی یه خبهؼِ تثجیت قسُثِ ایي پطؾف هی تَاى گفت ضفتب

 .اًس، ًمف ػظیوی زض فطایٌس تَؾؼِ آى خبهؼِ ایفب هی وٌٌس هُبلجبتی وِ ثط اؾبؼ آى قىل گطفتِ

: ثٌبثطایي هی تَاى گفت. ثطذی اظ ػلل ثطٍظ ایي ضفتبضّب ًبقی اظ ًگطـ ّب ٍ اضظقْبی فطٌّگی هؿلٍ زض خبهؼِ اؾت

زازُ ٍ هُبلجبت فطٌّگی ثط اؾبؼ آى اضائِ  ، وِ ّؿتِ فطٌّگ خبهؼِ ضا تكىیلّیت ایي ًگطـ ّب ٍ اضظقْبهب

 .یبفتگی وكَض زاضز ای ثط فطآیٌس تَؾؼِ ، تبثیط تؼییي وٌٌسُهیگطزز

 ای زیگط، ًگطـ افطاز خبهؼِ ثِ همَالت اؾبؾی حیبت اًؿبًی، ضفتبضّبی اختوبػی ضا تحت الكؼبع لطاض اظ ظاٍیِ

، (گصقتِ گطا، حبل گطا یب آیٌسُ ًگط ثَزى)زّس؛ ایي همَالت ػجبضتٌس اظ ؾطقت اًؿبى، ضاثُِ ثب َجیؼت، ظهبى  هی

 ،ضٍاثٍ افطاز زض خبهؼِ، فلؿفِ ظًسگی، ضاثُِ اًؿبى ثب هبٍضاء الُجیؼِ، ضاثُِ اًؿبى ثب خَاهغ زیگط ٍ ضاثُِ اًؿبى ثب ػلن

ّب  ی اظ اثؼبز ظًسگی اًؿبى، هؿتلعم تغییط زض ًَع ًگطـ افطاز ثِ ایي همَلِتطتیت ایدبز ّط گًَِ تحَلی زض یىثِ ایي 

ای خع تكتت اختوبػی ٍ اظ زؾت ضفتي اًؿدبم زضًٍی  ػسم تَخِ ثِ ایي هؿئلِ زض اضائِ الگَی تَؾؼِ، ًتیدِ. اؾت

 (19  هَؾبیی،).خبهؼِ ثِ زًجبل ًرَاّس زاقت

تؼبثیط . ِ ؾبظ قىل گیطی تَؾؼِ ای ّوِ خبًجِ هُطح هی قَزایٌدبؾت وِ هفَْم تَؾؼِ فطٌّگی ثِ ػٌَاى ظهیٌ

 .اهب هی تَاى تؼطیف ظیط ضا یىی اظ تؼبضیف لبثل تَخِ ایي هفَْم ثطقوطز. هرتلفی زضثبضُ تَؾؼِ فطٌّگی ٍخَز زاضز

ٍ زاًف ایدبز قطایٍ ٍ اهىبًبت هبزی ٍ هؼٌَی هٌبؾت ثطای افطاز خبهؼِ ثِ هٌظَض قٌبذت خبیگبُ آًبى، افعایف ػلن 

اًؿبى ّب، آهبزگی ثطای تحَل، پیكطفت ٍ پصیطـ انَل ولی تَؾؼِ هبًٌس لبًَى پصیطی، ًظن ٍ اًظجبٌ، ثْجَز ضٍاثٍ 

اختوبػی ٍ اًؿبًی، افعایف تَاًبیی ّبی ػلوی، اذاللی ٍ هؼٌَی ثطای ّوِ افطاز، زض هدوَع تَؾؼِ فطٌّگی ضا هی 
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زض ضاؾتبی اّساف هُلَة زاًؿت وِ ظهیٌِ ؾبظ ضقس ٍ تؼبلی اًؿبى تَاى فطآیٌس اضتمبء قئَى گًَبگَى فطٌّگ خبهؼِ 

 .زض ایٌدب هٌظَض اظ قئَى گًَبگَى فطٌّگ، ًگطـ، اضظـ ّب، ٌّدبضّب، لَاًیي، آزاة ٍ ضؾَم هی ثبقس.ّب ذَاّس قس

زض  یؼٌی ضقس ٍ تؼبلی اًؿبى ،ّسف ًْبیی تَؾؼِ فطٌّگی زض ایي تؼطیف زض ٍالغ غطو انلی ّط ًَع تَؾؼِ ای اؾت

الجتِ ضٍقي اؾت وِ زؾتیبثی ثِ ایي ّسف خع زض نَضت هٌبؾت ثَزى ثؿتط ظیؿت اًؿبى، وِ . اثؼبز هبزی ٍ هؼٌَی

ثٌبثطایي زض یه الگَی هٌبؾت ثطای تَؾؼِ، ثبیس ضاّىبضّبیی ثطای ثْجَز قطایٍ  . ّوبًب خبهؼِ اؾت هحمك ًوی قَز

 .ظًسگی پیف ثیٌی قَز

ثسٍى تطزیس، . اؾت ٍ ًمف هُبلجبت فطٌّگی زض ایي ثبظؾبظی خب ؾري ثط ؾط ثبظاًسیكی ٍ ثبظؾبظی فطٌّگیزض ایي 

َطز فطٌّگ ذَزی ًتیدِ ای خع اظ زؾت ضفتي َّیت اختوبػی ٍ تعلعل لَام خبهؼِ زض پی ًرَاّس زاقت؛ ٍلی زض 

فطٌّگی هؿبػس تَؾؼِ ّوت گوبقت ٍ ثِ تَاى ثِ تمَیت ػٌبنط  هیثبظ اًسیكی فطٌّگی ثب تَخِ ثِ همتًیبت ظهبى، 

ٍ هُبلجبت هُلَة فطٌّگی ضا ثط  تهفیِ فطٌّگ اظ ػٌبنط هبًغ تَؾؼِ ّوچَى ثبٍضّبی ٍاّی ٍ ذطافبت پطزاذت

 .اؾبؼ آى قىل زاز

ثَُض  ،فطٌّگی ؾیبؾتزضن زٍ هفَْم اؾبؾی زض حَظُ تَؾؼِ فطٌّگی، ثؿیبض يطٍضی اؾت، اؾتطاتػی فطٌّگی ٍ 

ّب  ّبی لبًًَی ّؿتٌس وِ حىَهت گفت ؾیبؾت ّبی فطٌّگی، هدوَػِ تهویوبت والى ٍ چبضچَةذالنِ هی تَاى 

ثِ ػجبضت زیگط، . اختوبػی هُلَة ٍهٌبؾت زض خبهؼِ اتربش هی وٌٌس-ثطای حفظ ٍ اؾتمطاض قطایٍ فطٌّگی

قبیبى شوط اؾت  .ّؿتٌس( ایؿتبیی ًِ تغییط ٍ پَیبیی)ّبی فطٌّگی هبیل ثِ حفظ ٍيؼیت فؼلی خبهؼِ  ؾیبؾت

زض همبثل اؾتطاتػی . ؾیبؾت ّبی فطٌّگی ًَیي ٍ پیكطفتِ، ًبظط ثِ پَیبیی، ًظبم هٌس ٍ زض ًتیدِ وٌس ّؿتٌس

اؾت ٍ زض ٍالغ ًحَُ ( زض ضاؾتبی اّساف اؾتطاتػی والى تَؾؼِ هلی)فطٌّگی، ًبظط ثِ ًحَُ تَؾؼِ فطٌّگی وكَض 

پؽ اؾتطاتػی فطٌّگی، تبویس هی . آیٌسُ ضا تؼییي هی وٌستغییط قطایٍ فطٌّگی فؼلی وكَض ثِ ٍيؼیت هُلَة 

ًساضز، ثلىِ حبلت ( ّوچَى ؾیبؾتْبی فطٌّگی)نطیحب ثط ایدبز والم، حبلت اًفؼبلی « تغییط ٍ ثْجَز»ٍضظز ٍ زض یه 

وكَضّب، ًىتِ لبثل تَخِ ایي وِ ثؿیبضی اظ . ثِ ذَز هی گیطز( طاًِگٍ یب ثِ تؼجیطی آیٌسُ ً)پیف زؾتبًِ  اتْبخویت ض

 ی ؾیبؾت فطٌّگ»یب « َطح تَؾؼِ فطٌّگی»قبى ضا تلفیك وطزُ ٍ ّوِ ضا  ؾیبؾت فطٌّگی ٍ اؾتطاتػی فطٌّگی

 .اًس ٍ هُبلجبت فطٌّگی ضا ثط اؾبؼ آى تسٍیي وطزُ اضائِ ًوَزُ َطح زض لبلت یه« خبهغ 

 رابطه فرهنگ و اقتصاد-5

ذبؾتگبُ التهبز ٍ فطٌّگ ضا ثِ تؼجیطی .افىٌس زٍ ًظط ذبؾتگبُ ایي ی زضن ضاثُِ التهبز ٍ فطٌّگ ثبیس ثِثطا

. ؾیؿتن اختوبػی، هؼلَل ضٍاثٍ اختوبػی اؾت. ؾیؿتن اختوبػی اؾتتَاى، خبهؼِ تلمی ًوَز، خبهؼِ ًَػی  هی

زض ؾیؿتن ّبی اًؿبًی ثط ضٍاثٍ اًؿبًی ثِ . ضٍاثٍ اختوبػی ثط ذالف ضٍاثٍ َجیؼی، اهَضی لُؼی ٍ تىَیٌی ًیؿتٌس

ّبی  تَاًس ثِ یه ػبهل هكرم، پبؾد اذتیبض ٍ آگبّی اٍ لُؼیت حبون ًیؿت ٍ اًؿبى زض قطایٍ هؼیي هی ػلت ٍخَز

ثب تؼسز ٍ ٍخَز . ّبی هتفبٍت ًیؿت چیعی خع ٍخَز وثطت ٍ گعیٌِ هتفبٍتی ثسّس ٍ ایي پبؾد ّبی هتؼسز،
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هؼٌب پیسا هی وٌس ٍ اظ هیبى ضٍاثٍ هوىي ثیي پسیسُ ّب ثبیس یىی  اًتربةثِ ًبم  یا ّبی هتفبٍت اؾت وِ پسیسُ گعیٌِ

قىل  ،اًتربة ّبی گًَبگَى ثط هجٌبی اضظقْبی شٌّی هرتلف افطاز نَضت هی گیطًس وِ زض ٍالغ فطٌّگ. ضا ثطگعیس

گ ضاثُِ ثٌبثطایي هالحظِ هی قَز وِ ثیي التهبز ٍ فطٌّ. زٌّسُ اضظقْبی گًَبگَى ثطای افطاز ٍ خَاهغ هرتلف اؾت

 .تٌگبتٌگی ٍخَز زاضز

اٍال، ضفتبضّبی پبیساض اًؿبًی : اگط ثرَاّین ضاثُِ فطٌّگ ٍ التهبز ضا ثِ قىل زیگطی ثیبى وٌین، قبیس ثتَاى گفت

حبنل ٍ هتبثط اظ فطٌّگ اؾت؛ ثبًیب فؼبلیت ّبی التهبزی اظ خولِ ضفتبضّبی التهبزی اًؿبًْب اؾت ٍ زض ًتیدِ 

( غیط اظ ضفتبضّبی ًبپبیساض ٍ اؾتساللی)اًؿبًی ثِ قوبض هی آیس ٍ ثبلثب ضفتبضّبی التهبزی  خعیی اظ هدوَػِ ضفتبضّبی

ثٌبثطایي ضفتبضّبی پبیساض ذبل التهبزی  .هجتٌی ثط فطٌّگ اؾت ٍ ضفتبضّبی پبیساض ذبل، ًتیدِ فطٌّگ ذبل اؾت

ی قَز ٍ ّط ٍيؼیت ذبل تَؾؼِ التهبزی ًیع ثِ ٍيؼیت ذبل اظ التهبز اَالق ه. ًتیدِ فطٌّگ ذبنی اؾت

ًتیدِ ضفتبضّبی ذبنی اؾت ٍ ایي ضفتبضّبی ذبل، ثٌبثطایي تَؾؼِ التهبزی . التهبزی ًتیدِ ضفتبضّبی ذبنی اؾت

ًیع ًتیدِ فطٌّگی ذبل ثَزُ ٍ ثِ ّویي زلیل هی تَاى ًتیدِ گطفت وِ تَؾؼِ التهبزی ًیع ٍيؼیت فطٌّگی ذبل 

 .ذَز ضا هی َلجس

 رابطه فرهنگ و توسعه-6

پیكطفت ٍ تَؾؼِ ، حبنل ًگطـ ذبنی ثِ ػبلن اؾت ٍ ثسٍى ایدبز ایي ًگطـ ذبل، پیكطفت ٍ تطلی هوىي ًیؿت 

ای  ثطایي ػبهل فطٌّگ اظ خبیگبُ ٍیػُ ثٌب.ٍخَز یه فطٌّگ هٌبؾت ثطای تَؾؼِ اؾتٍ ایي ًگطـ ذبل ثیبًگط لعٍم 

. ّبی تَؾؼِ ضا ثب ًبوبهی هَاخِ ذَاّس ؾبذت ثطًبهِتَخْی ثِ آى توبم  تَخْی ٍ ون ثی. زض تَؾؼِ ثطذَضزاض اؾت

ّبی تَؾؼِ ثِ آى تَخِ وبفی  یي الظم اؾت ثهَضت ذبل ضاثُِ فطٌّگ ٍ تَؾؼِ ضا وبهالً قٌبذتِ ٍ زض ثطًبهِاثٌبثط

 .هجصٍل زاقت

اًین وِ زض ای ثس اٍل ایٌىِ فطٌّگ ضا هدوَػِ .اّویت اؾت عحبئ ٍ ؾیضثُِ فطٌّگ ٍ تَؾؼِ اظ زٍ زیسگبُ لبثل ثطضا

توبم ػٌبنط ػوَهبً هؿبػس یب هبًغ حطوت تَؾؼِ ای ّؿتٌس؛ زض ایي خبیگبُ ، فطٌّگ ثِ ػٌَاى یه هدوَػِ هَثط ثط 

ای وِ زض فطآیٌس تَؾؼِ قىل گطفتِ ٍ هحهَل  زٍم ایٌىِ فطٌّگ ضا ثِ ػٌَاى هدوَػِ. فطآیٌس تَؾؼِ تلمی هی قَز

. طٌّگ اظ ػَاهل هَثط ثط تَؾؼِ اؾت ٍ زض حبلت زٍم ًتیدِ تَؾؼِزض حبلت اٍل، ف. تَؾؼِ تلمی هی قَز، ثپصیطین

 .هی تَاى تؼجیط ًوَز توسعه فرهنگیٍ حبلت زٍم ضا ثِ  فرهنگ توسعهثِ ضا حبلت اٍل 

زض ایي هَلف، فطٌّگ ثِ ػٌَاى پیف ًیبظ ٍ ػبهل هَثط . زض ذهَل حبلت ٍ خبیگبُ ًرؿت اؾت ثحث زض ایي همبلِ

ػَاهل فطٌّگی هَثط ثط تَؾؼِ وِ اظ آًْب ثِ ٍ حبل ؾَال ایي اؾت وِ ایي پیف ًیبظّب . ثط تَؾؼِ تلمی هی قَز

 تؼجیط هی وٌین قبهل چِ ػٌبنطی ّؿتٌس؟فطٌّگ تَؾؼِ 

ٍ وؿبًی  ثِ ػمیسُ هبوؽ ٍثط. ّبیی وِ زض ایي ظهیٌِ هُطح قسُ اؾت ًظط افىٌین زیسگبُاثتسا الظم اؾت ثِ ثطذی اظ 

آٍضی ثطٍت،  اًس ػٌبنطی چَى تَخِ ثِ ضؾبلت وبض، زذبلت ػمل، هىطٍُ ًساًؿتي گطز وِ ثِ اضظیبثی ًظط اٍ پطزاذتِ
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هل فطٌّگی هَثط ثط تَؾؼِ اظ خولِ ػَا... ، زاقتي ضٍحیِ ذالق ٍ(گطایی فطز)خَیی، انبلت فطز اهؿبن ٍ نطفِ

اًس وِ  ثطای وكَضّبی خْبى ؾَم، ػٌبنطی اظ فطٌّگ ضا ثط قوطزُ ثطای ًیع ثِ تملیس اظ ػمبیس ٍ ػسُ. التهبزی اؾت

آًْب ضا ثطای وكَضّبی خْبى ؾَم يطٍضی ثؿیبض فطاتط اظ ػمبیس هبوؽ ٍثط اؾت ٍ ثب هالحظِ ػٌبنط فطٌّگی غطة، 

 ،، ضػبیت حمَق زیگطاى، آظازی ؾیبؾییػٌبنط فطٌّگی هَثط ثط تَؾؼِ ضا زض ًگطـ ػلو ای ثطای هثبل ػسُ. اًس زاًؿتِ

ای خسی گطفتي زًیب زض ثطاثط آذطت،  ػسُ. اًس اػتمبز ثِ ثطاثطی اًؿبى ٍ تَخِ هؼمَل ثِ زًیب زاًؿتِ ،ًظن پصیطی

خَیی اظ  ىبثط ٍضظیسى زض ثْطُظزایی اظ ػبلن ٍ ػلَم، تسثیط ػمالًی اهَض هؼیكت،  لٌبػت ثِ ظي، َوغ ٍ ت اؾَُضُ

حطهت ًْبزى ثِ  ،َجیؼت، گطیرتي اظ ػبلن زضٍى ٍ ضٍی آٍضزى ثِ ػبلن ثیطٍى، هكبضوت هطزم، تمسؼ ظزایی اظ فىط

اًس ثطذی ثط ػَاهل  ًیبظّبی فطٌّگی تَؾؼِ ثط قوطزُ ػلن ٍ ػبلوبى َجیؼت ٍ ٍحست فطٌّگی ضا ثِ ػٌَاى پیف

گطایی  گطایی، تحَل گطایی، تَلیس طایی، فطزگ گطایی، لبًَى گطایی، ههطف یی، ػلنگطا گطایی، قه زیگطی هبًٌس تدطثِ

گطٍّی . اًس ذطز زهَوطاتیه ٍ ذطز تىٌَلَغیه ضا همسهِ الظم ثطای حهَل تَؾؼِ ثط قوطزُتبویس زاضًس ٍ خوؼی 

 .ضًٍس تَؾؼِ هی زاًٌس ٍ هبل اًسٍظی ضا ثِ ػٌَاى قطٌ الظم ثطای قطٍع ٍ تساٍم   اػتمبز ثِ وبض ٍ اًجبقت ؾطهبیِ

ای  ػسُ. ای هكبضوت ٍؾیغ هطزم ثِ ذهَل هكبضوت ظًبى ضا همسهِ تَؾؼِ ٍ اظ ػٌبنط هَثط ثط تَؾؼِ هی زاًٌس ػسُ

ًیبظّبی  ای ثبٍض ثِ پَیبیی اختوبع ٍ اػتمبز ثِ تَؾؼِ ضا ثِ ػٌَاى حسالل پیف ػسُ. زاًٌس ثجبت ؾیبؾی ضا قطٌ الظم هی

ای احؿبؼ تَاًبیی هؿئَلیي ٍ هطزم زض ًیل ثِ تَؾؼِ ضا اظ همسهبت الظم ثطای  اًس  ٍ ػسُ آٍضزُفىطی تَؾؼِ ثِ حؿبة 

 ( 1  ػظیوی،).زاًٌس تَؾؼِ هی

ثبیؿت ثِ  ًیبظّبی فطٌّگی هَثط ثط تَؾؼِ التهبزی ضا هی ثِ ّط حبل ثب حصف ػٌبنط تىطاضی وِ زض ثبال شوط قس پیف 

 : تطتیت ظیط ذالنِ وطز

 .ؿجت ثِ زًیب ٍ هظبّط آىًگطـ هُلَة ً-

 .اّویت زازى ثِ ًمف ػمل ٍ ًگطـ ٍ ثطذَضز ػلوی ثب هؿبئل-

 .اًسیكِ ظاطاػتمبز ثِ آظازی اث-

 .اػتمبز ثِ ثطاثط ثَزى اًؿبًْب ٍ احتطام ثِ حمَق زیگطاى-

 .لعٍم ًظن پصیطی خوؼی-

 .ػسم تؼبضو فطٌّگی زض خبهؼِ-

 .اػتمبز ثِ تَؾؼِ-

 .تَؾؼِ ثطضؾی هیگطزز ػٌبنط فَق ثِ ػٌَاى پیف ًیبظزالیل لعٍم زض ازاهِ 

                                                           
12
 Capital accumulation 
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ًیبظّبی فطٌّگی هَثط ثط تَؾؼِ اؾت ثسیْی اؾت تَؾؼِ ٍ ضقس  چطا ًگطـ هؼمَل ٍ هُلَة ًؿجت ثِ زًیب اظ پیف

ثبیس زض ایي زًیب نَضت گیطز ٍ ایي هؿئلِ ثب ثِ وبضگیطی ػمل، ثِ هٌظَض تؿریط ًیطٍّب ٍ هٌبثغ هَخَز زض َجیؼت ثِ 

حبل اگط اًؿبًْب ظًسگی ٍ حیبت ایي زًیب ضا هصهَم ثساًٌس َجیؼتب ایي زیسگبُ، زض اػوبل ٍ . قَز ثكط، هوىي هیًفغ 

هگط ًِ ایٌىِ ضفتبضّب ٍ اػوبل اًؿبى زض ایي زًیب ًبقی اظ فطٌّگ ٍ ثیٌكی اؾت وِ ثط . اضزصگ آًبى اثط هیافىبض 

ك ثِ اًؿبى ًتیدِ ٍ هتبثط اظ فطٌّگی لپبیساض ذبل هتؼ قرهیت اٍ حبون اؾت ٍ هگط غیط اظ ایي اؾت وِ ضفتبضّبی

، ثِ ًبچبض ایي ضا زاًؿتٍِ ضفتبضّبی اًؿبى ضا هؼلَل َجیؼی افىبض ٍ اػتمبزات اٍ  پصیطفتِاگط ایي هُلت ضا . ذبل اؾت

ط وؿی زًیب وِ اػتمبز ثِ هصهَم ثَزى زًیب زض ضفتبض اًؿبى هَثط اؾت، ٍ ایي اهط ٍايحی اؾت وِ اگ وطزّن ثبیس لجَل 

ی ٍ تالـ ثِ هٌظَض حساوثط اؾتفبزُ هوىي اظ هٌبثغ هَخَز زض َجیؼت ؼزاًؿت، ؾ( ًبهُلَة)ضا فی ًفؿِ هصهَم 

ثلىِ ثِ حسالل اوتفب . الؼبزُ زؾت ًرَاّس ظز ًىطزُ ٍ ّطگع ثطای زؾتیبثی ثِ ؾُح ثبالتطی اظ ضفبُ هبزی ثِ تالـ فَق

ت ًوی یبثس چطا وِ یىی اظ اثؼبز تَؾؼِ تالـ ثطای حساوثط اؾتفبزُ وؿی وِ چٌیي وٌس ثِ تَؾؼِ زؾ. ذَاّس ًوَز

ثٌبثطایي ثِ ػٌَاى اٍلیي قطٌ ثطای تَؾؼِ .اظ هٌبثغ هَخَز ٍ ؾؼی زض زؾتیبثی ثِ ؾُح ثبالتط اظ ضفبُ هبزی اؾت

 . التهبزی ثبیس اؾتفبزُ اظ زًیب ضا ًبهُلَة ًساًین

ثِ ظبّط ًمف ػبهل فَق زض . ّبی فطٌّگی هَثط ثط تَؾؼِ اؾتچطا ًگطـ ػلوی ٍ تَخِ ثِ ًمف ػمل اظ پیف ًیبظ

ثٌبثطایي ثِ اذتهبض اضتجبٌ ًگطـ ػلوی ثب تَؾؼِ التهبزی زض ثطذی اظ . یٌس تَؾؼِ تمطیجب ثسیْی ثِ ًظط هی ضؾسآفط

ثیكتط ظیطا زؾتیبثی ثِ ضفبُ . زض تَؾؼِ التهبزی تَلیس اظ خبیگبُ ذبنی ثطذَضزاض اؾت .گطزز ثطضؾی هیظهیٌِ ّب 

ثْجَز ثٌبثطایي . افعایف تَلیس، ثب تغییط زض ضٍقْبی تَلیس ٍ افعایف ثْطُ ٍضی هوىي اؾت. هؿتلعم تَلیس ثیكتط اؾت

ًتیدِ ایٌىِ تَؾؼِ . زض ضٍقْبی تَلیس ٍ تحَالت تىٌَلَغیه ػٌهطی ولیسی زض تَؾؼِ التهبزی هحؿَة هی قَز

غییط زض ضٍقْبی تَلیس هؿتلعم تغییط زض ضٍقْبی اًجبقت التهبزی هؿتلعم تحَل هؿتوط زض ضٍقْبی تَلیس ثَزُ ت

ف اؾت، اظ ایي ضٍ گؿتطـ ضٍحیِ ػلوی خبهؼِ هی تَاًس ؾْن هْوی زض تَؾؼِ ًؾطهبیِ ٍ ثِ وبضگیطی ػلن ٍ زا

اگط وبضایی ثِ هؼٌبی . یىی اظ قبذم ّبی هْن زض تَؾؼِ التهبزی افعایف وبضایی اؾت. التهبزی زاقتِ ثبقس

زض آى  زاًؿتِ قَزون ّعیٌِ تطیي ضٍـ ّب ثطای زؾتیبثی ثِ اّساف تؼطیف قسُ  ٍ تطیي ضاُ ّب اؾتفبزُ ًعزیه

ّبی هوىي ثطای زؾتیبثی ثِ ّسف ٍ ًیع قٌبذت ضاُ ثْیٌِ ثطای ًیل ثِ  ّب ٍ ضٍـُ وِ قٌبذت ضا پصیطفتنَضت ثبیس 

 .ّبی ػلوی هوىي ًیؿت ّسف خع ثب تَؾل ثِ ضٍـ

آظازی اثطاظ اًسیكِ اظ لَاظم حبوویت ضٍحیِ ػلوی . اًسیكِ اظ پیف ًیبظّبی تَؾؼِ هحؿَة هی قَز ظاطچطا آظازی اث

ؾبظگبضی ّب،  اؾت، ضٍحیِ ػلوی ثب آظازی اثطاظ اًسیكِ ٍ تًبضة ّوطاُ اؾت ٍ ثب اذتٌبق ٍ خلَگیطی اظ ًكط اًسیكِ

اثتىبض ٍ ًَآٍضی ػلوی حبنل هی قَز ٍ قطٍع  زض ؾبیِ آظازی اثطاظ اًسیكِ اؾت وِ ًظطات ًَ ظَْض هی وٌس ٍ. ًساضز

 .ٍ تساٍم تَؾؼِ التهبزی ًیع زض چٌیي هحیُی نَضت هی گیطز

اگط اظ اثتسا ٍ ثسٍى زلیل . چطا اػتمبز ثِ ثطاثطی اًؿبى ّب ٍ ضػبیت حمَق زیگطاى اظ پیف ًیبظّبی تَؾؼِ تلمی هی قَز

ای اظ افطاز خبهؼِ زض فطآیٌس  تجؼیى آهیع ثبػث ذَاّس قس وِ ػسُ ای اظ افطاز ضا ثطتط اظ زیگطاى ثساًین، ایي اًسیكِ ػسُ
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تَؾؼِ هكبضوت ًساقتِ ٍ ثب اّساف تَؾؼِ ّن ؾَ ًجبقٌس، ٍ پیوَزى هؿیط تَؾؼِ ضا ًیع ثب هكىل هَاخِ ؾبظًس، زض 

ضا نطف  ایي هیبى ػسُ ای اظ ًیطٍّبی خبهؼِ حصف قًَس ٍ احتوبال َجمِ ای وِ ذَز ضا هوتبظ هی زاًس ًیطٍی ذَز

ایي ّسض ضفتي ًیطٍّب ٍ اؾتفبزُ ًىطزى اظ ّوِ . ضٍز ثیي هی حصف زیگطاى هی وٌس ٍ همساضی اظ ًیطٍی آًْب ّن اظ

ای ثب زیس  اگط خبهؼِ. تَاًس اتفبق ثیفتس ّویي هؿئلِ زضثبضُ ظًبى هی. اهىبًبت خبهؼِ، اهطی اؾت يس تَؾؼِ

اظ  زٌّس آًْب ضا وِ ًیوی اظ ًیطٍی اًؿبًی خبهؼِ ضا تكىیل هی آهیع ًؿجت ثِ حمَق ظًبى ثٌگطز یمیٌب هكبضوت تجؼیى

زض ًبثطاثط زاًؿتي افطاز ٍ . یبثس ػالٍُ ثط ایي وِ تَؾؼِ ثِ هؼٌبی اًؿبًی آى ّن هَيَػیت ًوی ،زؾت ذَاّس زاز

اهط ثِ آهیع اؾت وِ ػسُ ای تحمیط قسُ ٍ ًیطٍی اثتىبض ٍ وبضایی ذَز ضا اظ زؾت هی زٌّس ٍ ایي  ثطذَضز تجؼیى

ثٌبثطایي ثب . اػتمبز ثِ ضػبیت حمَق زیگطاى ًیع اظ لَاظم انلی ثطاثط زاًؿتي افطاز اؾت. ذَزی ذَز يس تَؾؼِ اؾت

 .زضن ًمف اػتمبز ثِ ثطاثطی افطاز خبهؼِ اّویت ایي ػٌهط فطػی ًیع ضٍقي اؾت

ای زض  ای، وبض خوؼی ًمف ػوسُ زض ؾبظهبًسّی تَؾؼِ. ًیبظّبی هَثط تَؾؼِ اؾت پصیطی خوؼی یىی اظ پیف چطا ًظن

ثب ؾیؿتن تُجیك ًسّس، وبض ًظبم هرتل هی قَز، چطا فطآیٌس تَؾؼِ زاضز ٍ اگط وؿی ًظن خوؼی ضا ًپصیطز ٍ ذَز ضا 

وِ زض زًیبی خسیس ّوِ اهَض ترههی قسُ ٍ ترههی قسى وبضّب ذَز ثِ هؼٌبی تمؿین وبض اؾت ٍ زض ػیي حبل 

تَؾؼِ ًیبظهٌس . زُ ٍ ثسٍى اػتمبز ثِ ًظن ٍ التعام ثِ آى ثِ ٍخَز ًوی آیستمؿین وبض ذَز ًَػی ًظن پصیطی ثَ

ّسایت ٍ  ،ثیٌی اگط زض خبهؼِ ای ًظن حبون ًجبقس ضفتبضّب، لبثل پیف. ثیٌی، ّسایت ٍ ثطًبهِ ضیعی اؾت پیف

 .ط ثبقٌسثطای ایٌىِ ثتَاى ضفتبضّب ضا پیف ثیٌی ٍ ّسایت وطز ثبیس افطاز، ًظن پصی .ضیعی ًیؿتٌس ثطًبهِ

ایي ػٌهط ثط ذالف ؾبیط . چطا ػسم تؼبضو فطٌّگی زض خبهؼِ اظ پیف ًیبظّب ٍ ػَاهل هَثط ثط تَؾؼِ تلمی هی قَز

ػٌبنط هطثٌَ ثِ ولیت فطٌّگ اؾت ًِ هطثٌَ ثِ ٍیػگی یه ػٌهط ذبل، ػسم تؼبضو فطٌّگی ثِ هؼٌبی ؾبظگبضی 

تؼبضو فطٌّگی لعٍهب . ًجبقسهؿتلعم ًفی ػٌهط زیگط  ای اؾت وِ یه ػٌهط آى، ػٌبنط فطٌّگی یه خبهؼِ ثِ گًَِ

ّبیی اظ زٍ فطٌّگ وِ  حتی هوىي اؾت یه فطز ثِ ًؿجت پصیطفتي لؿوت. ثیي زٍ گطٍُ اظ افطاز خبهؼِ ٍخَز ًساضز

ایي ػٌهط ثب هؿئلِ ثجبت ٍ اهٌیت ضاثُِ  .ّبیی هتفبٍت زاضًس زض ثطذَضز ثب هؿبئل زچبض تؼبضو فطٌّگی قَز هٌكب

ضٍقي اؾت وِ ثی ثجبتی هبًؼی زض ثطاثط . گی زاضز ٍ ّویي اضتجبٌ زلیل هَثط ثَزى آى زض تَؾؼِ هی ثبقستٌگبتٌ

گیطز ٍ  گصاضی نَضت ًوی ٍلتی ثجبت ًجبقس اًجبقت اَالػبت ٍ تدطثیبت ٍ ؾطهبیِ. هَفمیت ثطًبهِ ّبی تَؾؼِ اؾت

قَز وِ افطاز ثِ خلت هٌبفغ آًی ٍ ظٍزگصض توبیل  هی ثجبتی، اهیس ٍ اَویٌبى ثِ آیٌسُ ضا اظ افطاز ؾلت وطزُ ٍ ثبػث ثی

زض حبلی وِ زض تَؾؼِ التهبزی ثجبت، اَویٌبى ثِ آیٌسُ، ثِ زًجبل . ّبی ثلٌسهست ثبقٌس زاقتِ ٍ ووتط ثِ زًجبل َطح

 .ّبی ثلٌس هست ثَزى ٍ ٍؾبیلی اظ ایي لجیل ؾرت هَضز ًیبظ اؾت َطح

اػتمبز ثِ تَؾؼِ ثِ ایي . ّبی فطٌّگی هَثط ثط تَؾؼِ التهبزی اؾتچطا اػتمبز ثِ تَؾؼِ اظ ػَاهل ٍ پیف ًیبظ

یه اًتربة اؾت ٍ فمٍ زض ثبیس تَؾؼِ پیسا وٌس، چطا وِ تَؾؼِ خبهؼِ هؼٌبؾت وِ هطزم ٍالؼب ثبٍض زاقتِ ثبقٌس وِ 

ى زض ثطذَضز ثب اػتمبز ثِ تَؾؼِ ثب ػمیسُ ثِ خجط ٍ ایي وِ اًؿب. ؾبیِ تالـ اؾت وِ هی تَاى ثِ اّساف تَؾؼِ ضؾیس

ای اؾت وِ  چطا وِ تَؾؼِ یه اًتربة اؾت ٍ اًتربة هؿئلِ. زض تٌبلى اؾت ثبقسپسیسُ ّب، ػبضی اظ اضازُ ٍ اذتیبض 
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ثسٍى زاقتي اذتیبض هوىي ًیؿت ٍ ثِ ایي خْت اگط خبهؼِ ای هؼتمس ثبقس وِ تالـ افطاز آى تبثیطی زض ؾطًَقت 

 .ثطًرَاّس زاقت ٍ ثِ ػالٍُ هكىالت زٍضاى گصاض ضا ًیع ًوی تَاًس تحول وٌس آًْب ًساضز، ایي خبهؼِ زض ضاُ تَؾؼِ گبم

قىل ًیبظّبی فطٌّگی هَثط ثط تَؾؼِ  پیفپؽ زض ایي هدبل ثبتَخِ ثِ تحلیل فطٌّگ تَؾؼِ هیتَاى گفت اػتمبز ثِ 

 .قسثب هیهتٌبؾت ثب تَؾؼِ هُلَة  زٌّسُ هُبلجبت فطٌّگی

 نگ و توسعهضرورت توجه به رابطه تعاملی فره-7

. تَؾؼِ ای وِ زض ظهیٌِ ّبی هرتلف زاقتِ اؾت، تبثیطی هتمبثل ثط ّن زاقتِ اًس ٍ فطٌّگ حبون ثط یه توسى

تی ًوی تَاى تفىیىی هكرم حتبثیطقبى زض ؾبذت یه خبهؼِ، ثِ لسضی اؾت وِ ثِ ضا ٍّن آهیرتگی ایي زٍ  زض

ّط خبهؼِ ای وِ زض هؿیط تىبهل ٍ تؼبلی حطوت هی وٌس، . ثیي آًْب لبئل قس ٍ یىی ضا ثط زیگطی اٍلَیت ثركیس

چٌبى وِ اوثط . یبثٌس زض ثؼًی للوطٍّب ًوَز ثیكتطی هیالجتِ ایي هكىالت . ًبگعیط ثب هَاًغ ٍ چبلف ّبیی ضٍثطٍؾت

َجیؼتب ثبیس پصیطفت وِ ثسٍى . ی ثب چبلف ّبیی زض للوطٍ فطٌّگ هَاخِ ّؿتٌسخَاهغ زض حبل تَؾؼِ ثِ گًَِ ا

ضٍقي قسى ًَع ضاثُِ ػٌبنط فطٌّگی خبهؼِ ثب الگَی تَؾؼِ اتربش قسُ، اًتظبض ضؾیسى ثِ اّساف هَضز ًظط ٍ 

ٍخَز زاضز وِ زض زض ثبة ضاثُِ ایي زٍ هفَْم، زٍ ضٍیىطز غبلت . ّبی هُلَة، ثی فبیسُ ذَاّس ثَز ضؾیسى ثِ پیكطفت

ضٍیىطز ًرؿت ضا هیتَاى تَؾؼِ هحَض ٍ زیگطی ضا  .هطزاى وكَض حبون ثَزُ اؾت ؾبلیبى گصقتِ، ػوَهب ثط تفىط زٍلت

 ( 1  پیوبى،).ضٍیىطز فطٌّگ هحَض ًبهیس

گطٍُ اٍل زض اًتربة ضٍقْبی تَؾؼِ تَخِ چٌساًی ثِ فطٌّگ هَخَز ًساقتِ، ثسٍى زض ًظط گطفتي ػٌبنط فطٌّگی 

. اًس ثِ پیبزُ وطزى ثطًبهِ ّبی تَؾؼِ هَضز ًظط ذَیف پطزاذتِ ٍ هُبلجبت فطٌّگی آى ون ثط ظًسگی افطاز خبهؼِ،حب

 .ایي گطٍُ لجل اظ ّط چیع ثِ پیكطفت اّویت هی زٌّس ٍ اٍلَیت اٍل زض ًگبُ ایكبى تَؾؼِ خبهؼِ اؾت

ثِ ػجبضتی . لبلجی اظ وكَضّبی زیگط اذص قسُ اؾتای وِ هؼوَال اضائِ هی قَز، ثِ نَضت  زض ایي حبلت، الگَی تَؾؼِ

ّبی ذبل تَؾؼِ ضا تدطثِ ًوَزُ ٍ احیبًب ثِ  ثسٍى تَخِ ثِ ٍيؼیت ٍ قطایٍ هحیُی حبون ثط وكَضی وِ ضٍـ

ی عاضایٌبى ثِ فطٌّگ ثِ هثبثِ اث .ظًٌس هَفمیت ّبیی ًیع ًبئل آهسُ، ثِ  تملیس نطف اظ ضٍقْبی هصوَض زؾت هی

َجیؼی اؾت وِ زض . س ذَز ضا هُبثك ثب يطٍضیبت تَؾؼِ تُجیك زّس ٍ ذللی زض ضًٍس آى ایدبز ًٌوبیسًگطًس وِ ثبی هی

تَخِ ثِ ضٍیىطز ایي گطٍُ، ثب اهب . چٌیي حبلتی، چبلف ّبی ثؿیبضی زض حَظُ فطٌّگ وكَض همهس پیف ذَاّس آهس

ثِ ایي هؼٌب وِ اظ ایي هٌظط فطٌّگ . ثَز ّبی تَؾؼِ تؼییي وٌٌسُ ذَاّس زض توبم هَاضز تًبز ثِ ٍخَز آهسُ، اٍلَیت

 .خبهؼِ ثبیس ذَز ضا ثب تغییطات ًبقی اظ تَؾؼِ ٍفك زّس ٍ ثِ نَضت وبهل ثِ الگَی تَؾؼِ اتربش قسُ هلتعم ثبقس

چٌیي ًگبُ ذكىی ثِ تَؾؼِ وِ تٌْب ضقس حَظُ ّبی التهبزی ٍ نٌؼتی ٍ ایدبز ضفبُ زض ظًسگی ضا هس ًظط لطاض 

ٍ قىل گیطی    اًدبهس ٍ ثِ هطٍض ثبػث ثِ ٍخَز آهسى ثحطاى َّیت َّیتی افطاز خبهؼِ هی ثی زّس، ثِ احؿبؼ هی

ثِ ٍخَز آهسى . ّبی اختوبػی ذَاّس قس وِ آضهبى ذَیف ضا ثبظگكت ثِ زٍضاى گصقتِ لطاض هی زٌّس ذیعـ
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ثبػث هَيغ گیطی  ثط ؾط ضاُ تَؾؼِ وكَض ایدبز ذَاّس ًوَز؛ ثلىِاحؿبؼ اظ زؾت ضفتي َّیت، ًِ تٌْب هبًؼی 

 . خبهؼِ زض لجبل آى قسُ ٍ تَؾؼِ ثِ هفَْهی يس اضظـ ٍ زض همبثل َّیت فطٌّگی للوساز ذَاّس قس

ثِ ػجبضتی ثب ًگبّی یه ؾَیِ تفؿیطی اظ تَؾؼِ ضا . گطٍُ زٍم زض تغییطات اختوبػی انبلت ضا ثِ فطٌّگ هی زٌّس

ایي گطٍُ ػوَهب ثِ یه َّیت خوؼی ٍ همسؼ . قتِ ثبقسلبثل لجَل هی زاًٌس وِ ثب فطٌّگ هَخَز هُبثمت وبهل زا

ّط گًَِ ترُی اظ ایي هدوَػِ اظ . ّبی تؼییي وٌٌسُ ضفتبضّبی اختوبػی اؾت ثبٍض زاضًس وِ زض ثطگیطًسُ توبم اضظـ

يوي اضائِ هُبلجبت اظ ًظط ایٌبى غبیت انلی، حفظ ٍ تساٍم فطٌّگ هَخَز اؾت ٍ . ًظط ایكبى غیط لبثل تحول اؾت

ػولیبتی قسى ایي هُبلجبت ثِ وبض ثؿتِ ثِ ََضی وِ اظ ًظط م تالـ ذَز ضا خْت بٌگی هجتٌی ثط ایي ثبٍض توفطّ

 .هؿبئل زیگط خبهؼِ زض زضخِ زٍم اّویت لطاض هی گیطًسایكبى 

ضٍی ذَـ ًكبى هی    ثٌبثطایي ػوَهب ثِ تَؾؼِ خبهؼِ ثبٍض ًساقتِ ٍ یب تٌْب ثِ اثؼبزی اظ تَؾؼِ هبًٌس تىٌَلَغی

ظهبًِ هدجَض ثِ پصیطـ آى قًَس، تٌْب الگَیی اظ تَؾؼِ ضا هی پصیطًس وِ ًِ تٌْب ثب حتی ٍلتی وِ ثٌبثط خجط . زٌّس

ایٌبى اظ فطٌّگ، تفؿیطی شات . ثلىِ ثِ تثجیت ّطچِ ثیكتط آى ًیع ووه ًوبیس ،فطٌّگ حبون هٌبفبتی ًساقتِ ثبقس

ایي ًگطـ تَخْی ثِ . اًگبضاًِ زاضًس ٍ توبم لَای خبهؼِ ضا ثطای حفبظت اظ ایي َّیت خوؼی ثِ وبض هی گیطًس

 .وبضآهسی فطٌّگ ٍ ًمف آى زض ؾبهبًسّی ظًسگی ًساقتِ ٍ اضظـ آى ضا فی ًفؿِ هی زاًس

ثسیْی اؾت ٌّگبهی وِ . ي ًگبُ یه ؾَیِ ثِ فطٌّگ، اظ ثیي ضفتي ّطگًَِ پَیبیی زض خبهؼِ ذَاّس ثَزًتیدِ ای

هطزم، خبهؼِ ضا زض هؿیط پیكطفت ًجیٌٌس ٍ زٍض ًوبیی اظ ثْجَز ظًسگی ذَز تحت حبوویت فطٌّگ هَخَز ًساقتِ 

ظزگی ذَاٌّس قس ٍ ثب ًفی  ػی یبؼ ٍ زلثبقٌس ٍ ایؿتبیی ضا زض اخعای هرتلف ظًسگی ذَیف ثجیٌٌس، ثِ هطٍضزچبض ًَ

تبضیری ذَیف زض لبلت فطٌّگ، ثِ توبم اضظقْب، ثبٍضّب ٍ ٌّدبضّبی هَخَز زض خبهؼِ پكت ًوَزُ، ثِ فطٌّگ تدطثِ 

ایي اهط هیتَاًس ثبػث ثِ ٍخَز آهسى خطیبى ّبی افطاَی . ذَز ثِ چكن ػبهل ٍاپؽ گطایی ٍ تحدط ذَاٌّس ًگطیؿت

زض ًْبیت چٌیي ًگطقی هٌدط ثِ ایؿتبیی وبهل خبهؼِ حتی  .َ اضظقْبی ثٌیبزیي خبهؼِ ثبقٌسقَز وِ ثِ زًجبل هح

چطا وِ ثبزاقتي چٌیي ًگطقی زیگط ًوی تَاى ثب تغییط، تحَل ٍ تىبهل زض الیِ ّبی فطٌّگ . ذَز فطٌّگ ذَاّس قس

ت ثبػث زلعزگی هطزم اظ چٌیي ًگطقی ثَُض لُغ زض ثلٌسهس. ثِ تمَیت ٍ پبؾساضی ّؿتِ هطوعی آى ّوت گوبقت

 .فطٌّگ قسُ، خطیبى ّبیی ضا زض خْت َطز ثٌیبى ّبی فطٌّگی ثِ ٍخَز ذَاّس آٍضز

حبل ایي پطؾف هُطح اؾت وِ آیب هی تَاى زض ػیي حفظ َّیت فطٌّگی خبهؼِ، وكَض ضا ًیع زض هؿیط تَؾؼِ لطاض 

َيَع، اثتسا ثبیس ًؿجتی وِ ثِ ََض ٍالؼی اهب ثطای ضٍقي قسى ثیكتط ه ،پبؾد ثِ ایي ؾَال ثؿیبض هكىل اؾت. زاز

ثب ًگبّی اخوبلی ثِ تبضید ٍ ثطضؾی ضًٍس ظَْض ٍ ؾمٌَ ٍ ًیع . هفَْم ثطلطاض اؾت ضا ثِ زؾت آٍضز ثیي ایي زٍ

. قىَفبیی توسى ّبی هرتلف، ثِ ذَثی هی تَاى ًمف فطٌّگ ضا زض قىَفبیی ٍ یب اًحُبٌ یه توسى ضزیبثی ًوَز

تَاى اظ فطٌّگ فبذطی وِ ایي  وسى ّبی ثبؾتبى هبًٌس چیي، ایطاى، ضٍم ٍ یًَبى ّیچ گبُ ًویثطای هثبل زض تحلیل ت

اظ  ثِ ػجبضتی فطٌّگ حبون ثط یه توسى. قس ؾرٌی ثِ هیبى ًیأٍضز ّب توسى آىثبػث ػظوت ٍ ّب ثِ ثبض آٍضزًس  توسى
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ثبػث ػظوت آى  ،یىسیگطهتمبثل ثط  تبثیطیيوي  ،اظ ؾَی زیگطّبی هرتلف زاقتِ  ای وِ زض ظهیٌِ ٍ تَؾؼِ یه ؾَ

 .توسى گطزیسًس

ثِ ضاؾتی ًوی تَاى تفىیىی هكرم  زض ّن آهیرتگی ایي زٍ زض تبثیطقبى زض ؾبذت یه خبهؼِ، ثِ لسضی اؾت وِ

اضازُ هطزم ٍ ًرجگبى ثطای تغییط قطایٍ ظًسگی ٍ ًیع قىل . ثیي آًْب لبئل قس ٍ یىی ضا ثط زیگطی اٍلَیت ثركیس

ثطای هثبل هبوؽ ٍثط ثط تبثیط ًْبزّبی . گیطی تغییطات، ذَز ثِ تحَالتی زض ػطنِ فطٌّگ ًیع هٌدط قسُ اؾت

ت تَؾؼِ التهبزی تبویس هی وٌس ٍ ػَاهل هؼٌَی ٍ اذاللی هَخَز زض فطٌّگ ّبی اذاللی خْ هصّجی ٍ ًظبم

 .اضٍپبیی ضا اظ خولِ ػَاهل ػلی ضقس ٍ تَؾؼِ التهبزی ؾطهبیِ زاضی زض غطة هؼطفی هی ًوبیس

اى تَ ثِ ایي هؼٌب وِ هی. تَاًس ثبػث ضوَضز یب پَیبیی خبهؼِ قَز قَز، هی ثِ ػجبضتی ثطزاقتی وِ اظ فطٌّگ اضائِ هی

ّبیی ثطذَضزاض ّؿتٌس ٍ زض نَضت فؼلیت یبفتي،  ّبی هرتلفی زیس وِ ّط وسام اظ پتبًؿیل فطٌّگ ضا ٍاخس الیِ

زض همبثل هی تَاى ثب اضائِ تفؿیطی . یبضی ضؾبًٌس ٍ هُبلجبت فطٌّگی آهسی ٍ ثِ ضٍظ قسى فطٌّگ تَاًٌس ثِ وبض هی

بٍهت وطز ٍ ضٍظ ثِ ضٍظ اظ وبضایی فطٌّگ زض ؾبهبًسّی خبهؼِ اظ فطٌّگ، زض همبثل ّطگًَِ تغییطات اختوبػی هم ایؿتب

ضٍیىطز افطاَی وِ زض لؿوت لجل گفتِ قس، ًتیدِ ای خع ایؿتبیی خبهؼِ، تكتّت اختوبػی،  آى چٌبى وِ زٍ. وبؾت

  .ضا ثطای خبهؼِ ثِ اضهغبى ًیبٍضزُ اؾت گبًگی فطٌّگی ٍ ثی َّیتی زٍ

فطٌّگی هَضز الجبل هطزهبى ٍالغ هی قَز وِ وبضآهسی آى زض ثِ زؾتِ اظ هُبلجبت  آىاظ یه ؾَ ضؾس  ثِ ًظط هی

ای ضٍی ذَـ ًكبى ذَاّس زاز وِ  خبهؼِ ثِ تَؾؼِ زیگط اظ ؾَییٍ . ؾبهبى ضؾبًسى ظًسگی ایكبى ثِ اثجبت ضؾس

ی هجتٌی ثط آًْب ضا ُ ٍ هُبلجبت فطٌّگزبػٌبنط اضظقی، ٌّدبضّب ٍ هؼیبضّبی هَضز پصیطـ فطٌّگ حبون ضا اضج ًْ

ثِ ایي تطتیت ثِ ًظط هی ضؾس ثطای اضائِ . هؿیط پیكطفت ضا ثپیوبیسای تؼبهلی ثب یىسیگط  ضاثُِ هَضز ًظط لطاض زازُ ٍ زض

تَخِ قبیبًی ًوَز ٍ  یفطٌّگ هُبلجبت تَؾؼِ ٍّبی  ثطًبهِذٍ هكی هٌبؾت ثطای تَؾؼِ وكَض، ثبیس ثِ التعام هتمبثل 

تبویس  تَؾؼِ ٍ فطٌّگ زٍ هفَْم ثیيایی تؼبهلی ٍ ؾبظًسُ ٍ ًفی تمبثل  اظ فطٌّگ ثط لعٍم ضاثُِ ثب اتربش ًگبُ تفؿیطی

 .ًوَز

 توسعه های برنامه بر یفرهنگ مطالبات ها در تاثیر رسانه نقش مثبت -8

زض ازاهِ ثطاؾبؼ هُبلؼبت نَضت گطفتِ ثِ  ،زازُ قس تَيیح زض ایي ثرف ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ًمف فطٌّگ ثط تَؾؼِ

ایي . ًوَز هَثطتطتَؾؼِ  ّبی ثطًبهِ ضا ثط یفطٌّگهُبلجبت ػَاهلی اقبضُ هی گطزز وِ اظ َطیك آى ّب هی تَاى ًمف 

، هَؾؿبت ...ّب ٍ زؾتبٍضزّبی ػلوی، ٍؾبیل اضتجبٌ خوؼی اظ لجیل ضؾبًِ، هُجَػبت ٍ یبفتِ آهَظـ، ػَاهل ػجبضتٌس اظ

ْبیت آگبّی ٍ زضایت ًؿجت ثِ خغطافیبیی فطٌّگی زض ثطًبهِ ضیعی فطٌّگی ٍ تسٍیي ًٍ ازاضات فطٌّگی ٍ زض 

 .اؾتطاتػی فطٌّگی

یبفتِ تلمی هی قَز وِ ثتَاًس زض وٌبض قبذهِ ّبی التهبزی   ای تَؾؼِ زض خبهؼِ ،اهطٍظُ ًمف ضؾبًِ ّب ٍ هُجَػبت 

خبهؼِ ای ضؾبًِ ّب ٍ هُجَػبت زض چٌیي . ثط هؼیبض آهَظـ ٍ اَالػبت ٍ زض حمیمت ػٌهط زاًبیی اختوبػی تبویس وٌس
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س زاضً ٍ قٌبؾبًسى هُبلجبت فطٌّگی هُلَة ثب تَلیس ٍ تَظیغ هُلَة اَالػبت، ًمف هْوی زض ثبالثطزى ؾُح فطٌّگ

اگط هؼًالت خبهؼِ ضا ذَة ثكٌبؾین ٍ اّویت فٌبٍضی ضا زض حل . ٍ خبهؼِ ضا ثِ ؾَی تَؾؼِ ووه هی وٌٌس

ّبی غلٍ ٍ هَاًغ هفَْهی ٍ فطٌّگی وِ ٍخَز زاضز ضا هیتَاى ثِ  ووجَزّبی فىطی، زیسگبُهكىالت زض ًظط ثگیطین 

اگط هی ذَاّین زض وكَضهبى تَؾؼِ ٍ پیكطفتی  .ّب زض تَؾؼِ ًمف هْوی زاضًس زض ایي خب ضؾبًِ. خبهؼِ هؼطفی وطز

زض ایٌدبؾت وِ تبثیط ضؾبًِ ّب ثِ ػٌَاى یىی اظ پبضاهتطّبی . ّبی فطٌّگی ذَزهبى ضا ثكٌبؾین حبنل قَز ثبیس يؼف

ّبی اَالع ضؾبًی، آهَظقی، تفطیحی ٍ ؾطگطهی ذَز ثِ  هْن تَؾؼِ فطٌّگی آقىبض هی قَز ٍ زض خبهؼِ ثب وبضوطز

 .بًجِ ووه هی وٌستَؾؼِ ّوِ خ

  نتیجه گیری

ّبی اختوبػی  فطٌّگ ػٌهطی اؾت وِ قبهل ّوِ وٌف ّبی فطز ٍ هحیٍ پیطاهَى اٍ ثب ثؼس ظیطیي ظًسگی گطٍُ

اقىبل قَز، یؼٌی هدوَػِ ضٍـ ّب ٍ قطایٍ ظیؿت یه خبهؼِ ثطاؾبؼ ثٌیبز هكتطوی اظ ؾٌت ّب ٍ زاًف ٍ ًیع  هی

ّبی  حل فطٌّگی زض ضاُ هُبلجبتهرتلف ثیبى خبیگبُ فطز زض زضٍى خبهؼِ، ثِ ّن پیًَس ذَضزُ اؾت ٍ تٌْب ثب زذبلت 

قىل . آٍضزُ ؾبذت ضا ثط هرتلف خبهؼِّبی  ّبی گطٍُ تَاى ثِ ََض وبهل ًیبظّب ٍ ذَاؾتِ اًتربة قسُ ثطای تَؾؼِ هی

ثِ ػجبضتی حفظ . فطٌّگی آى، َّیت ٍ ضًگ هی گیطز هُبلجبت هبّیتیه وكَض اظ  ای تَؾؼِّبی  انلی توبم فؼبلیت

گطچِ ثِ ظبّط، ثؿتگی ثِ پَیبیی ٍ اؾتمالل فؼبلیت ّبی ؾیبؾی ٍ التهبزی  ٍ اضتمبء خبیگبُ آى اختوبػی یه ًظبم

ٍیي قسُ ٍ هُبلجبت فطٌّگی تس گصاضی زض ثرف زیگط هتبثط اظ فطٌّگ زاضز، ٍلی ًحَُ فؼبلیت زض التهبز ٍ یب ؾیبؾت

فطٌّگ، اضظـ ّب ٍ ثبٍضّبی آى، ػلت هحسثِ ٍ ایدبزی التهبز، ؾیبؾت ٍ فؼبلیت ّبی زیگط . آى ًظبم اؾتزض 

، هَخَزیت ٍ تساٍم آًْب، ثؿتگی ثِ ًَع فطٌّگ یب اضظـ ّب ٍ ثبٍضّبیی اؾت وِ اظ ایي ضٍ اؾتمالل. اختوبػی اؾت

اظ آى خب وِ  زغسغِ انلی زٍلت ّب زض پبیبى هیتَاى گفت . ثطپبیِ آى قىل گطفتِ اًس التهبزی ٍ ؾیبؾی ّبی حطوت

ًیبظّبی  یؼٌی هُبلجبت فطٌّگی هجتٌی ثط پیف تَؾؼِفطٌّگ ، آى الظهِ انلی ضؾیسى ثِ تَؾؼِ ّوِ خبًجِ اؾت،

ذَاّس فطٌّگی تَؾؼِ  ،خبًجِ اظ هْوتطیي ًتبیح ایي تَؾؼِ ّوِ یىی وِ زض ایي نَضت فطٌّگی هُلَة تَؾؼِ ثَزُ

  .ثَز

 :هٌبثغ

 .فطٌّگی آؾیب تْطاى هطوع اؾٌبز. چبح اٍل. تؼطیف ّب ٍ هفَْم فطٌّگ(. 9   .)آقَضی، زاضیَـ-

هطوع آهبض ٍ ثطًبهِ ضیعی  ، :تْطاى چبح اٍل. خبیگبُ ػَاهل فطٌّگی زض تَؾؼِ التهبزی(  1  .)ثطٍخٌی، فطقیس-

 .پػٍّف ّبی فطٌّگی ٍ ٌّطی

  هدلِ ایطاى فطزا، ؾبل اٍل، قوبضُ. تَؾؼِ التهبزییبظّبی ً پیف(  1  . )الِ پیوبى، حجیت-

للن، پطٍاًِ ؾپطزُ ٍ ػلی  ظضیي تطخوِ ػجسالحویس. تَؾؼِ فطٌّگی، تدبضة ٍ ذٍ هكی ّب(  9  ) .غیطاض، آگَؾتیي-

 .چبح اٍل ،هطوع پػٍّف ّبی ثٌیبزی. ّبقوی گیالًی
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 ظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ، تْطاىهساضّبی تَؾؼِ ًیبفتگی ایطاى، اًتكبضات ؾب(  9  )ػظیوی، حؿیي -

هؼبًٍت پػٍّكی ٍظاضت فطٌّگ  ،ضیكِ ّبی فطٌّگی التهبزی(  1  . )هدوَػِ همبالت ؾویٌبض فطٌّگ ٍ تَؾؼِ -

 .ٍ اضقبز اؾالهی

ضٍظًبهِ لسؼ، . چكن اًساظ ٍ ؾیبؾت گصاضی ّبًگبّی ثِ خبیگبُ تَؾؼِ فطٌّگی زض ؾٌس ( 11  .)هلىی، نفی اهلل -

 9 ًكط

 .هؼبًٍت پػٍّكی ٍ آهَظقی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ،تْطاى.زیي ٍ فطٌّگ تَؾؼِ، چبح اٍل( 19  .)هیثنهَؾبئی، -


