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دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

الزامات فرهنگی تعالی قدرت بیه المللی جمهوری اسالمی ایران
علیرضا صدرا

1

ایدبد ٔیػبص٘ذ .اسلمبی ٞش چ ٝیشالش وبسأذی  ٚلٛػ ٔ ٝت بِی ج.ا.أ .مدذٔب ٔ ٚجدب٘ی ل دبِی لدذس  ٚالتدذاس
ّٔی  ٚثیٗ إِّّی ج.ا.أ .یثبؿدٙذ .دس٘تیدد ٝاص اِضأدب ثدٛدٔ ٚ ٜوؼدٛة ٔدیٌشد٘دذ .ایٕدبٖ اػدالٔی  ٚل دبِی
یشٍٙٞی؛ ٔ ٛٙی  ٚاخاللی ،هٕٗ ایٙى ٝیىی اص ثخؾٞبی ػٌٝب٘ ٝلٛػ ٔ ٝت دبِی ج.ا.ا .اػد ٘ ،یدشٚی ِٔٛدذ ٚ
ٔوشن ٘ ٚیض ث ٝل جیشی عّ یبعّی  ٚدس عیٗ حبَ عّ غبیی لٛػ ٔ ٝت بِی ج.ا.اٞ .ؼ  .ثدذیٗ لشلیدت ل دبِی
یشٍٙٞی ثشلشیٗ اِضاْ لٛػ ٔ ٝت بِی  ٚلجذیُ  ٚل بِی لذس یشّٔ ٚیّٔ ،ی  ٚیشأّی اص ٌٔٙمٝای لب ثیٗ إِّّدی ٚ
حتی خٟب٘ی اػ  .اِضاْ  ٚهشٚس ل بِی یشٍٙٞی لذس ثدیٗ إِّّدی ج.ا.ا .ثدٛ٘ٝثد ٝخدٛد داسای هدشٚسیب ٚ
اِضأبلی اػ  .ل بِی ٔ ٛٙی  ٚاخاللی :حمیم  ،سٚح ٔ ٚوٛسی عضیٕ آٖٞبػ  .دس ایٙددب ٘دیٓ ٍ٘دبٞی ثدٝ
اِضأب یشٍٙٞی؛ ٔ ٛٙی  ٚاخاللی ل بِی لذس ثیٗ إِّّی ج.ا.ا .داسیٓ.

کلید واژگان :اِضاْ ،اِضأب  ،ل بِی ،لذس  ،التذاس ،ثیٗ إِّّی ،ج.ا.اٛٙ ٔ .ی  ٚاخاللی.

 .1عوٞ ٛیئ عّٕی دا٘ـٍب ٜلٟشاٖ
sadra@ut.ac.ir

علیرضا صدرا

ٍ٘ب٘ ،ٜظشی٘ ٚ ٝظبْ ػیبػی ا٘مالثی اػالٔی ثذیع  ٚثیثدذیُ ایدشاٖ :رشیید  ،هدشٚس  ٚصٔیٙد ٝلجدذیُ  ٚل دبِی
لذس ثیٗ إِّّی سا داساػ  .ث ٝػجت ایٙى ٝثشآٔذ ٘ ٚیٕؼبص ػٚ ٝخٟی اػالٔی  ،ایشاٖ  ٚایشا٘ی  ٚخٕٟٛسی
اػ ٕٞ .چٙیٗ ٘یٕؼبص ػٚ ٝخٟی ٔىتت ،أ یب ّٔ ی ٙدی ٔدشدْ  ٚأبٔد یدب ٚالید یمید ٝثدٛد ٚ ٜثد ٝؿدٕبس
ٔیآیذ .ثب ؿ بئش ؿ ٛس خیض  ٚدسعیٗحبَ ؿٛساٍ٘یض حىٕد آٔیدض  ٚدس عدیٗ حدبَ حشود آیدشیٗ اػدتمالَ،
آصادی  ٚحى ٔٛاػالٔی یب ٔشدْ ػبالسی دیٙی اػ ٍٕٞ .ی ایدٗٞدب اص ػدٛیی ٔٛخدت ٛٔ ٚخدذ وبسأدذی؛
ثٟشٜٚسی  ٚاثش ثخـی ّٔی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٔیثبؿٙذ .دس ٘تید ٚ ٝاص دیٍش ػ ٛلٛػد ٔ ٝت دبِی التلدبدی،
ػیبػی  ٚیشٍٙٞی ػٙذ چـٓا٘ذاص ثیؼ ػبِ ٝخٕٟٛسی اػدالٔی ایدشاٖ دس ایدك .ٜ 1404ؽ سا ایددبة ٕ٘دٛدٚ ٜ
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قدرت رنم
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قدرت فرٌّگی؛ هعٌَی ٍ اخالقی هتعالی :حقیقت (بٌیاد ٍ غایتت) تعتالی
قدرت بیي الوللی جوَْری اسالهی ایراى

دو فصلناهم علمی –ژپوهشی قرآى:
مطالعات

قدرت رنم

«وَعَذَ اللَّهُ الَّزینَ آمَنُوا مِنْکمِ وَ عَمِلُوا الصَّبلِحبتِ لَیسِتَخْلِفَنَّهُمِ فِی الْأَسِضِ کمَب اسِتَخْلَفَ الَّزینَ مِنْ
قَبِلِهِمِ وَ لَیمَکنَنَّ لَهُمِ دینَهُمُ الَّزِی اسِتَضی لَهُمِ وَ لَیبَذِّلَنَّهُمِ مِنْ بَعِذِ خَوِفِهِمِ أَمِنبً یعِبُدذُوََنی یْْدشِکو َ
بی شَیئبً وَ مَنْ کفَشَ بَعِذَ رلِک فَأُولئِک هُمُ الْفبسِقُو َ»؛ «خذا ث ٝوؼب٘ی اص ؿٕب و ٝایٕبٖ آٚسد ٚ ٜوبسٞبی

سال ششم شماره چهاردهم ،بهار و تابستان 3135

ؿبیؼت ٝوشدٜا٘ذٚ ،عذ ٜداد ٜاػ و ٝحتٕب آ٘بٖ سا دس ایٗ ػشصٔیٗ خب٘ـیٗ [خٛد] لشاس دٞذ؛ ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛوٝ
وؼب٘ی سا و ٝپیؾ اص آ٘بٖ ثٛد٘ذ خب٘ـیٗ [خٛد] لشاسداد  ٚآٖ دیٙی سا و ٝثشایـبٖ پؼٙذیذ ٜاػ ث ٝػٛدؿبٖ
ٔؼتمش وٙذ ،ثیٕـبٖ سا ث ٝایٕٙی ٔجذَ ٌشدا٘ذ[ ،لب] ٔشا عجبد وٙٙذ  ٚچیضی سا ثب ٔٗ ؿشیه ٍ٘شدا٘ٙذ ٞ ٚدش

وغ پغاص آٖ ث ٝوفش ٌشایذ; آ٘بٖا٘ذ و٘ ٝبیشٔبٖا٘دذ»(« .)55وَ أَقیمُوا الصَّالةَ وَ آتُدوا الََّّکدبةَ وَ أَعیعُدوا
الشَّسُولَ لَعَلَّکمِ تُشْحَمُو َ»؛ «ٕ٘ ٚبص سا ثشپب وٙیذ  ٚصوب سا ثذٞیذ  ٚپیدبٔجش [خدذا] سا یشٔدبٖ ثشیدذ لدب ٔدٛسد
سحٕ

لشاس ٌیشیذ»(.)56

پیاهبر اعظن (ص):
«ایبکم! الکسل و الضجش»(َهج فصبحه)
«اص ثیحبِی  ٚصٚدس٘دی ثپشٞیضیذ»

اهام علی (ع):
«اوصیکم بتقوی اهلل و َظم امشکم»(َهج بالغه)
«ؿٕب سا ث ٝلمٛای خذایی  ٚػبصٔبٖدٞی أشلبٖ لٛكیٔ ٝیٕ٘بیٓ»

اهام خویٌی رّبری اًقالب ٍ هَسس ًظام سیاسی جوَْری اسالهی ایراى :
«ؿٕب ای ّٔ ٔدبٞذ (ج.ا.ا ).دس صیش پشچٕی ٔیسٚیذ و ٝدس ػشاػش خٟبٖ ٔبدی ٛٙ ٔ ٚی دس اٞتدضاص اػد »
« ٚؿٕب ای ٔؼتو فبٖ خٟبٖ  ٚای وـٛسٞبی اػالٔی ٔ ٚؼّٕب٘بٖ خٟبٖ»؛ «ثٝػدٛی یده دِٚد اػدالٔی ثدب
خٕٟٛسیٞبی آصاد ٔ ٚؼتمُ ث ٝپیؾ سٚیذ و ٝثب لومك آٖ ٔ ٕٝٞؼتىجشاٖ خٟبٖ سا ثدبی خٛد خٛاٞیذ ٘ـب٘ذ
ٔ ٕٝٞ ٚؼتو فبٖ سا ث ٝأبٔ ٚ ٚساث اسم خٛاٞیذ سػدب٘یذ .ثد ٝأیدذ آٖ سٚص ود ٝخذا٘ٚدذ ل دبِی ٚعدذٜ
یشٔٛد ٜاػ »(كویف ٝا٘مالة؛ ٚكی ٘بٔ ٝػیبػی-اِٟی أبْ خٕیٙی ،كق .)34-5

رّبری هعظن اًقالب ٍ ًظام سیاسی جوَْری اسالهی ایراى :
«٘ؼخ ٝسا ٜحُ ٔـىال د٘یبی اػالْ ٕٞ ٚچٙیٗ ٞشیده اص وـدٛسٞبی اػدالٔی ثدً ٝدٛس خذاٌب٘د ،ٝحفد
ٚحذ  ٚیىپبسچٍی اػ »؛ «لٟٙب سا ، ٜلمٛای عٕٔٛی ّٔ ٚی ٔ ٚل٘ٛی ػدبصی دس٘ٚدی ثدب ایدضایؾ التدذاس
ع
هش
لم
ف
ل
ص
داخّی اص ًشیك لمٛی ایٕبٖ ،عّٓ  ٚك ٚ ٙیش ًٙٞاػ »(ػبی خبٔٝٙای94/4/27 ،؛ دس دیذاس ٔؼئٛالٖ دو ناهم ی – ژپو ی
 ٚػفشای اػالٔی).
مطالعات
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پیش درآهد

ثبصػبصی  ٚلدذیذ حیب  ٚحتی ٘ٛػبصی  ٚلبػیغ  ٚثٟی ٝٙػدبصی اػد  .آٖ ٞدٓ لدذسلی ٘دٛیٗ ا٘مالثدی ثدب
ؿ بئش؛ ؿبِٛدٜٞب  ٚؿبخلٞٝبی اػتمالَ ،آصادی ٔ ٚشدْ ػبالسی دیٙی  ٚاػالٔی ثٛدٔ ٚ ٜوؼٛة ٔیٌدشدد.
لذسلی ػٌّ ٝػتیض  ٚاػتمالًَّت یشٍٙٞی ،ػیبػدی  ٚالتلدبدی اص ػدٌّٚ ٚ ٝاثؼدتٍی التلدبدی ،ػیبػدی ٚ
یشٍٙٞی ثیٍب٘ ٝخبسخی  ٚػدٌّ ٝاػدتىجبسی  ٚأپشیبِیؼدتی خٟدب٘ی اػد  .اػدتمالًَّجدی ٔ ٚخدبِ؛؛ خدٛاٜ

علیرضا صدرا

داس٘ذ .خٛا ٜدس حٛص ٜخّیحیبسع ثٛد ،ٜخٛا ٜآػیبی غشثی یب خبٚسٔیب٘ ٝثبؿذٕٞ .چٙیٗ خٛا ٜدس حٛص ٜخدضس
 ٚآػیبی ٔشوضی اػ  .لذسلی پیـتبص ثب پی ـی ٝٙػتشي و ٝپـتیجبٖ  ٚپـتٛا٘ ٝخشیبٖ ثیذاسی  ٚخیضؽ ا٘مالثی
اػالٔی  ٚخلٛكب خجٔ ٟٝمب ٔٚاػالٔی  ٚپشچٓداس آٖٞب اػ  .خشیبٖ ثیذاسی  ٚخیضؽ ا٘مالثدی اػدالٔی
یشاٌیش خٟبٖ اػالْ  ٚخجٔ ٟٝمب ٔٚا٘مالثی اػالٔی هذ اػتىجبسی ،هدذ كٟی٘ٛیؼدتی سطیدٓ كٟی٘ٛؼدتی ٚ
هذ اسلدبعی اص عشاق لب ػٛسیِ ٚ ٝجٙبٖ اص ػٛیی  ٚثوشیٗ  ٚیٕٗ اص دیٍش ػد ٛاػد  .لدذسلی لبثیشٌدزاس دس
خٟبٖ اػالْ ٔ ٚیبٖ ٔؼّٕب٘بٖ خٟبٖ ثٛد ٚ ٜثـٕبس ٔیآیذ .لذس ٔؼتمُٛٔ ،ثش  ٚثشلش خٟبٖ اػالْ اص الیب٘ٛع
آساْ لب الیب٘ٛع اًّغ دس یه ًشف  ٚاص آػیبی ٔشوضی لب ؿٕبَ ایشیمدب دس ًدشف دیٍدش اػد  .ػدشا٘دبْ
لذسلی ی بَ  ٚاِٟبْ ثخؾ دس عشك ٝثدیٗ إِّّدی  ٚدس ٔٙبػدجب  ٚخشیب٘دب خٟدبٖ  ٚخٟدبٖ ٔ بكدش اػد .
لذسلی ٘ٛثٙیبد أب ثب پیـیٔ ٝٙذ٘ی ایشا٘ی  ٚلذس خٟب٘ی ثب پـتٛا٘ ٝدیٙی اػالٔی خبٔع ،خٟدب٘ی  ٚخبٚیدذاٖ ٚ
لٕذٖ ػبصی پیـیٗ آٖ ٞؼ  .لذسلی ّٔیٌٙٔ ،مٝای  ٚیشا ٌٔٙمٝای لب ثیٗ إِّّی  ٚخٟب٘ی دس حبَ ثیذاسی ٚ
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وـٛس ٘ ٚظبْ ػیبػی ا٘مالثی ٘ٛثٙیبد خٕٟٛسی اػالٔی ایشآٖٞ ،ایٙه ٘یض لذسلی یشأّی ٌٔٙمٝای  ٚحتی یشا
ٌٔٙمٝای ثٛد ٚ ٜثـدٕبس ٔدیآیدذ .ؿدٛاٞذ  ٚلوّیدُٞدب ٌٛ ٚاٞدبٖ ثؼدیبسی ایدٗ ٚال ید سا لبییدذ ٔدیوٙٙدذ
(*هٕیٕ .)ٝآٖ ٓٞلذسلی ثب ٔبٞی یشٍٙٞی؛ ٔ ٛٙی  ٚاخاللی ٔت بِی ثٛدٔ ٚ ٜوؼٛة ٔیٌشدد .ثذیٗ ػجت
٘ ٚؼج ؛ ج.ا.ا لذسلی دس عیٗ ٘ٛپذیذیٝ٘ ،لٟٙب لبثیشٌزاس دس عشك ٝیشا ّٔی پیشأ٘ٛی  ٚیشا پیشأد٘ٛی اػد .
ثّى ٝلذسلی ل ییٗوٙٙذ ٚ ٜػش٘ٛؿ ػبص حذالُ دس عشك ٝیشا ّٔی  ٚدس ٌٔٙم ٝاػ  .چد ٝثد ٝػدجت ٔٛاٞدت
خذادادی ثٚ ٝیظ٘ ٜف ٌ ٚبص یب ثبصاس  ٚچ ٝث ٝػدجت ٔٛل ید ساٞجدشدی  ٚحتدی ثد ٝػدجت ٘یشٞٚدبی ا٘ؼدب٘ی
(اػت ذادٍ٘ ،شؽٌ ،شایؾ  ٚاٍ٘یضؽٞب  ٚآٔٛصؽ)  ٚػشٔبی ٝاختٕبعی (اسصؽٞدب ،ثیدٙؾ ٔ ٚدٙؾ دس٘ٚدی ٚ
وٙؾ  ٚسٚؽ ثیش٘ٚی) ٞؼ  .آٖ ٓٞدس ٌٔٙم ٝیب ٔٙبًمی و ٝخٛد دس ٔٙبػجب  ٔ ٚبدال التلبدی ،ػیبػی
 ٚیشٍٙٞی-لٕذ٘ی  ٚاصخّٕ ٝأٙیتی ٘ ٚظبٔی  ٚدس ٘ظبْ ثیٗ إِّّی  ٚخٟب٘ی لبثیشا ل ییٗوٙٙدذٜای داؿدتٚ ٝ

قدرت رنم

دٚلٌجی ثّٛنثٙذی خٟب٘ی دٞٝٞبی پیـیٗ  ٚپیؾ یشٚپبؿی ؿٛسٚی ػبثك ثب ؿ بس ٘ ٝؿشلی  ٝ٘ ٚغشثی  ٚیدب
یىٝلبصیٞبی خذیذ آٔشیىبیی  ٚلٟذیذا  ٚاؿغبٍِشیٞبی ٘ظبٔی (ٔیّیتبسیؼٓ) اػ  .اػدتمالَ اص ٘یشٞٚدب،
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ٟ٘بدٞب  ٚدٞ ِٚبی ػٌٌّٝش  ،یشالش اص ایٗ اػتمالَ ٍ٘ب٘ ،ٜظشیٔ ٚ ٝىتدت لده ػدبحتی  ٚلٙدبصعی ٔذس٘یؼدٓ
دو فصلناهم علمی – ژپوهشی خٛا ٜػٛػیبِیؼٓ  ٚػٛػیبَ أپشیبِیؼٓ یب وبپیتبِیؼدٓ ِ ٚیجدشاَ أپشیبِیؼدٓ اػد  .حتدی  ٚثدبص یشالدش  ٚثّىدٝ
ثٙیبدیٗلش؛ اػتمالَ اص اٍِٛی ػشٔبی ٝػبالسی ِیجشاِیؼتی یه ػٛی ٚ ٝد ِٚػبالسی لٛلبِیتشیؼتی دٚػٛی ٝثٝ
مطالعات
ربٞش ٔت بسم اػ  .دس حمیم اػتمالَ اص ا ٓٞؿبِٛدٜٞب  ٚؿبخلدٞٝدبی ایدٗچٙدیٗ لدذس ٞدبٔ ،ىبلدت ٚ
اٍِٞٛبی لذس  ،ػیبػ  ٚلٛػ  ٚ ٝلٕذٖ اػ ؛ ی ٙدی اػدتمالَ اص ٔبدید (ٔبلشیبِیؼدٓ)ً ،جی دی پٙدذاسی

قدرت رنم
سال ششم شماره چهاردهم ،بهار و تابستان 3135

(٘چشاِیؼٓ؛ ٔٙف ًّجی یٛلیّیتشیؼتی ِ ٚز ًّجی یشٚیذیؼٕی-لٙدبص ًّجدی داسٚیٙیؼدتی  ٚأپشیبِیؼدتی)،
أٚب٘یؼٓ (ثـشی غشیضی ٔٙف  ،لذس  ٚؿٟش ًّت ثدبی ا٘ؼبٖ ٔت بِی یویّ ًّت؛ اػدتمالَ ،آصادی
 ٚعذاِ ٌشا) ،دٌٚب٘ ٝپٙذاسی (د ٚآِیؼٓ؛ لدضی ٚ ٝخذایی ٔبدی ٛٙ ٔ ٚی  ،ػیبػ  ٚدیب٘د  ،لدذس ٚ
اخالق ،د ٚ ِٚؿشی  ،د٘یب  ٚآخش  ،ربٞش  ٚثبًٗ ،خؼٕب٘ی  ٚسٚحب٘ی  ...،ثددبی ٔ٘ٛیؼدٓ؛ لٛحیدذ ٚ
یٍبٍ٘ی ٔجذا٘ ،ظدبْ  ٚغبید ) ،د٘یٛید (ػىٛالسیؼدٓ) ،خٛدخدٛاٞی (ؿخلدی  ٚیدشدی ،خٕ دی ّٔ ٚدی؛
اٌٛئیؼٓ)  ٚساػی٘ٛبِیؼٓ (ػیٌش ٚ ٜاكبِ ؿ ٛس یب ٛٞؽ اثضاسی ِٔٛذ صٚس ثدبی خشد ٔت بِی ٞ ٚدذایتٍش ٚ
ِٔٛذ حىٕ ) اػ (ٔىتتٞب ی ػیبػی ،پبػبسٌبد) .ل بسم دٍ٘ ٚب٘ ،ٜظشی٘ ٚ ٝظبْ ٙٞ ٚذػ ٝلٛػ  ،ٝلذس
 ٚػیبػ حؼی اثضاسی ٔتذا٘ی ٍ٘ ٚب٘ ،ٜظشی٘ ٚ ٝظبْ ٙٞ ٚذػ ٝلٛػ  ،ٝلذس  ٚػیبػ ٔ ٛٙی ٔت بِی اػ .
ل بسم ٘خؼ دس حمیم یب ٔجبدی  ٚغبیب (اسصؿی) حك ثب ثبًُ ،اػ  .د ْٚل بسم دس ٔبٞی یدب ٔجدب٘ی
ٔبٛٞی ( ثیٙـی ٙٔ ٚـی) یمیٙی ثب یىی رٙی ربٞشی  ٚدیٍشی لٕٞٛی لٙبصعی اػ  .ػ ْٛل بسم دس ٔظدبٞش
یب ٚال ی (وٙـی  ٚسٚؿی) خٟب٘ی ٌشایی (ٌّٛثبِیؼٓ) ٔذ٘ی ثدب غشثدی ػدبصی  ٚآٔشیىدبیی ػدبصی (لود
عٛٙاٖ خٟب٘یػدبصی؛ ٌّٛثبِیضیـدٗ) دس یشآیٙدذ خٟدب٘ی ؿدذٖ یٙدی  ٚالتلدبدی (ٌّٛثدبِیتی)٘ ،بؿدی اص ایدٗ
ؿبِٛدٜٞب  ٚؿبخلٞٝب ثٛد ٚ ٜلب آ٘دب سیـ ٝدٚا٘یذ ٚ ٜاص آ٘دب ػشچـٕٔ ٝدیٌیش٘دذ (س.ن :.خٟدب٘یػدبصی ٚ
ٔؼبئُ آٖ ،خٛصف اػتیٍّٙیتض).
وـٛس ا٘مالثی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ؛ لذسلی ٔ ٛٙی  ٚاخاللی اػد  .یدشای لدذس ٘دشْ اػد  .حتدی
ثؼیبس یشالش اص لذس ػخ اثضاسی اػ  .لذسلی یشا اثضاسی اػ  .لذس ٔ ٛٙی٘ ،شْ  ٚػدخ ج.ا.ا ٔ :جدیٗ
ا٘مالة  ٚلو َٛثٙیبدیٗ ،خبٔع٘ ،ظبْٔٙذ ٞ ٚذیٕٙذ ٙٞذػ ٝلذس ٞؼ  .آٖ  ٝ٘ ٓٞلٟٙب ٘ـبٍ٘ش لوٙٞ َٛذػٝ
لذس ّٔی ثّىٌٙٔ ٝمٝا ی  ٚحتی ثیٗ إِّّی اػ  .لو َٛلدذس اص ٙٞذػد ٝحؼدی لدذس ٔدبدی ،اثدضاسی،
ربٞشی ،وٕی  ٚػخ  ٚحتی ویفی ٘ ٚشْ ثٙٞ ٝذػٔ ٝت بِی لذس ٔ ٙدٛی ،اخاللدی ،حمیمدی ،خدٞٛشی ٚ
ٚال ی اػ  .ایٗ سا ل بِی لذس ل جیش ٔیٕ٘بییٓٔ .شاد ل بِی لذس ثیٗ إِّّی ج.ا.ا .اػد  .ایدٗ لٟٙدب ػدجت
ؿىبف  ٚایضایؾ ٘شخ  ٚػٌح التذاس (اعٕبَ  ٚاثشثخـی لذس ) ایشاٖ ٘ؼج ثٔ( ٝیضاٖ؛ ػٌح ٘ ٚشخ  ٚاثضاس)
لذس ٘شْ  ٚثٚ ٝیظ ٜػخ آٖ اػ  .دس عدٛم ٕٞدیٗ ٘یدض ػدجت ؿدىبف ؿدذیذ  ٚخٌیدش ودبٞؾ التدذاس
اػتىجبس خٟب٘ی  ٚدس ساع آٖ أشیىب  ٚهشیت ،ػٌح ٘ ٚدشخ آٖ ٘ؼدج ثد ٝلدذس وٕدی  ٚویفدی اثدضاسی
ػخ  ٚحتی ٘شْ آٖٞب  ٚثّى ٝثب ٚخٛد ایضایؾ ٘شْ  ٚػخ آٖ (ٞب) اػ ٛٔ .سدی و ٝحذالُ دس ٌٔٙمدٚ ٝ

دس ٔٛاخ ٟٝلذسلی یشا اثضاسی اػ  .آٔشیىب ،غشة  ٚسطیٓ كٟی٘ٛؼتی ثب خجٟدٔ ٝمبٔٚد ثدٝسٚؿدٙی ٔـدٟٛد
ثٛدٔ ٚ ٜوؼٛع ٞؼ  ،لب حذی و ٝثٝپیؾ ثیٙی سٚؿٗ حوش أبْ خٕیٙی (س ٚ )ٜث ٝل جیش ایـبٖ ٔدیلدٛاٖ
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آٖ سا اػتیلبَ دؿٕٗ  ٚلذس ٞبی ٌٔٙمٝای (سطیٓ كٟی٘ٛؼتی  ٚاسلدب )  ٚیشا ٌٔٙمٝای  ٚلذس ٞبی ثدیٗ
إِّّی حبوٓ  ٚاثشلذس ٞبی ػٌٌّٝش لب اػتىجبس خٟب٘ی دا٘ؼ  .اػتیلبَ ٘ ٝی ٙی هد ؛  ٚیمدذاٖ لدذس دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
ثّى ٝدس عیٗ لذس  ٚایضایؾ آٖ ،دسٔب٘ذٌی  ٚثیچبسٌی  ٚعذْ اثشثخـی لذس اػ  .ایدٗ ٕٞدبٖ هد ؛
مطالعات
التذاس  ٚوبٞؾ آٖ ٞؼ .
یشا ٌؼتشی  ٚیضایٙذٌی لذس ٌٔٙمٝای ،یشا ٌٔٙمٝای  ٚثدیٗ إِّّدی ایدٗچٙدیٗ ٔ ٙدٛی٘ ،دشْ  ٚػدخ

درآهد
تعالی قدرت بیي الوللی ج.ا.ا.
اِضأب یشٍٙٞی ل بِی لذس ثیٗ إِّّی ج.ا.اً .ی اٛٔ ٓٞاسد چٟبسٌب٘ ٝریُ ًشح ٔیٌشد٘ذ:
ا .َٚهشٚس  ٚهشٚسیب ٔ ٛٙی  ٚاخاللی ل بِی لذس ج.ا.ا.
د .ْٚرشیی  ،هشٚس  ٚصٔی ٝٙػبصی ل بِی لذس ج.ا.ا.
ػ .ْٛلذس ٔ ٛٙی  ٚاخاللی ج.ا.ا.
چٟبسْ .اِضأب وبسأذ ػبصی ،اٍِ ٛػبصی  ٚلٕذٖ ػبصی.

علیرضا صدرا

( 50ػبَ ث ٝثبال) ج.ا.ا .اػ .
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التلبدی ،ػیبػی  ٚاصخّٕ ٝدیبعی یب ٘ظبٔی  ٚیشٍٙٞی ج.ا.ا ثٚ ٝیظ ٜاسلمبی وٕی ،ویفی  ٚخٞٛشی (ٔ ٛٙی
 ٚاخاللی؛ ٔت بِی)  ٚاػتمشاس ٟ٘ ٚبدیٍٙی آٖ ث ٝعٛٙاٖ یه اِضاْ  ٚهشٚس لٌ ی  ٚحتٕی اختٙبة ٘بپزیش ثٝ
٘ٛث ٝخٛد داسای یه ػشی هشٚسیب  ٚاِضأب اػ  ،اعٓ اص اِضأب التلبدی ،اِضأب ػیبػی  ٚاصخّٕدٝ
ػبصٔب٘ی ٔ ٚذیشیتی ثٚ ٝیظ ٜاسلمبی وبسأذی؛ ثٟشٜٚسی  ٚاثشثخـی لب اِضأدب دیدبعی ٘ ٚظدبٔی  ٚاِضأدب
یشٍٙٞی اػ  .لٛػ ٔ ٝت بِی التلبدی ،ػیبػی  ٚیشٍٙٞی؛ ٔ ٛٙی  ٚاخاللدی ػدٙذ چـدٓ ا٘دذاص ثیؼد ػدبِٝ
ج.ا.ا؛  ٚاِضأددب عّٕددی (٘ظددشی) ،عّٕددی (ساٞجددشدی  ٚوددبسثشدی)  ٚعیٙددی (لوممددی؛ اخشایددی ػددبصی ٚ
خبسیػبصی) آٖ ،اِضاْ  ٚاِضأب پبیٝ؛ وٛلبٌ ٜؼتش ،ٜوٛلب ٜثشد  ٚوٛلبٔ ٜذ ٔیثبؿٙذ .اِضاْ ل بِی لدذس
ثیٗ إِّّی ج.ا.ا؛  ٚاِضأب آٖ؛ اِضاْ  ٚاِضأب ٔیب٘ی؛ ٔیبٖ ٌؼدتشٔ ،یدبٖ ثدشد ٔ ٚیدبٖ ٔدذ ثدٛد ٚ ٜثـدٕبس
ٔیآیذ .اِضاْ  ٚاِضأب لدذیذ  ٚلبػیغ لفىش (٘ظشیٝػبصی) ٔذ٘ی؛ اختٕبعی  ٚػیبػی  ٚلٕذٖ ػبصی ٘ٛیٗ
ایشا٘ی -اػالٔی  ٚاِضأب عّٕی ،عّٕیبلی  ٚعیٙی آٖ ،اِضاْ  ٚاِضأب غبیی؛ ثّٙذ ٌؼتش ،ثّٙذ ثشد  ٚثّٙذٔذ

قدرت رنم

اٍل .ضرٍرت ٍ ضرٍریات هعٌَی ٍ اخالقی تعالی قدرت ج.ا.ا.
اِضأب یشٍٙٞی ل بِی لذس ثیٗ إِّّی خٕٟٛسی اػالٔی ایشأٖ :جیٗ هشٚسیب ٔ ٛٙی  ٚاخاللدی ل دبِی
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لذس  ٚلذس ٔت بِی التلبدی ،ػیبػی اص خّٕ ٝدیبعی  ٚیشٍٙٞی ج.ا.ا .اػ ٔ .توٕٗ رشیی  ،هدشٚس
علم هش
دو فصلناهم ی – ژپو ی  ٚاِضاْ ٘ ٚیض صٔیٞٝٙبی ٔ ٛٙی  ٚاخاللی ل بِی لذس التلبدی ،ػیبػی  ٚیشٍٙٞی؛ ٔ ٛٙی  ٚاخاللی ٔت بِی
ج.ا.ا .اػ .
مطالعات
اِ؛ .اِضأب ل بِی لدذس ثدیٗ إِّّدی ج.ا.ا ٔ( :جدبدی ٔ ٚمدذٔب ) ،هدشٚس  ٚهدشٚسیب ( ٚصٔیٙدٝ

قدرت رنم
سال ششم شماره چهاردهم ،بهار و تابستان 3135

ػبصیٞب ی) ل بِی لذس ثیٗ إِّّی ج.ا.ا .ثب لٛػ ٔ ٝت بِی التلبدی ،ػیبػی  ٚیشٍٙٞدی؛ ٔ ٙدٛی  ٚاخاللدی
ػٙذ چـٓ ا٘ذاص ثیؼ ػبِ ٝدس ایك .ٜ 1494ؽ اػ (ػٙذ چـٓ ا٘ذاص ثیؼ ػبِ ٝخٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس
ایك  .)1404لٛػ ّٔ ٝی ٔت بِی :لٛػ  ٝالتلبدی لٛاْ ثب لٛػ  ٚ ٝل بدَ ػیبػدی  ٚدس خٟد لٛػد  ٚ ٝل دبِی
یشٍٙٞی؛ ٔ ٛٙی  ٚاخاللی ٞؼ  .لٛػ ٔ ٝت بِی ّٔی ج.ا.ا :.پبی ٚ ٝپـدتٛا٘ ،ٝپیـدی ٚ ٝٙپدیؾ دسآٔدذ  ٚؿدشى
الصْ ٔ ٚمذٔبلی ِٚی ِ٘ ٝضٔٚب وبیی ٟ٘ ٚبیی لجذیُ  ٚل بِی لذس ثیٗ إِّّی ج.ا.ا .ثٛد ٚ ٜث ٝؿٕبس ٔدیآیدذ
(لب٘ ٖٛاػبػی ج.ا.ا.).
ة.اِضأب ثٚٝیظ ٜا ِضأب یشٍٙٞدی؛ ٔ ٙدٛی  ٚاخاللدی ل دبِی لدذس ثدیٗ إِّّدی ج.ا.ا :.دس حمیمد ؛
ٔجبدی (ثٙیبدیٗ  ٚغبیی) ی ٙی ؿبِٛدٜٞب یب اػجبة  ٚعُّ ٔٛخجٛٔ ٚ ٝخذ ٜل ییٗوٙٙذ( ٜخ ) ٟثٚٝیظ ٜاسصؿی
(ٙ ٔ ٚبیی حك ،حمب٘ی  ٚحمیم ) ل بِی لذس ثیٗ إِّّی ج.ا.أ .یثبؿٙذ .دس ٔبٞی ؛ ٔجدب٘ی  ٚخدٞٛش ٜثدٝ
ٚیظ ٜثیٙـی ٙٔ ٚـی (یمیٙی) ل بِی لذس ثیٗ إِّّی ج.ا.ا .ثٛدٔ ٚ ٜوؼٛة ٔدیؿد٘ٛذ .دس ٚال ید ؛ ٔظدبٞش،
ؿبخلٞٝب  ٚػبص  ٚوبسٞب  ٚعٛأُ ٔٛثش ی ٙی لبثیش ٌضاس (ویفی  ٚوٕی) ثٚ ٝیظ ٜوٙـی  ٚسٚؿدی (ٚال دی ٚ
عیٙی)  ٚث ٝاكٌالح ػبختبسی ل بِی لذس ثیٗ إِّّی ج.ا.ا .ثٛد ٚ ٜثـٕبس ٔیآیٙذ.

دٍم .ظرفیت ،ضرٍرت ٍ زهیٌِسازی تعالی قدرت ج.ا.ا.
خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ :یدشای لدذس ّٔدی؛ رشیید  ،هدشٚس  ٚصٔیٙد ٝلجدذیُ ثد ٝلدذس ٌٔٙمدٝای ،یدشا
ٌٔٙمٝای ،حتی ثیٗ إِّّی لب خٟب٘ی ساداس اػ .
اِ؛ .چ ٝث ٝػجت اػالْ  ٚاػالٔی ثٛدٖ  ٚپـتٛا٘ٔ ٝىتجدی لٛحیدذی وبٔدُ؛ خدبٔع ،خٟدب٘ی  ٚخبٚیدذاٖ
ثٛد،ٜ
ة.چ ٝث ٝػجت ایشاٖ ،ایشا٘ی ٌشی ثبؿذ .ؿبُٔ:
یىی پیـدی ٝٙلٕدذ٘ی حىٕد خبٚیدذاٖ ؿدشلی-ایشا٘دی(س.ن :.حىٕد خبٚیدذاٖ ،اثٕٙؼدىٛی ٝساصی،
حىٕ خبٚیذاٖٛٔ ،ػؼ ٝلٛػد  ٝدا٘دؾ  ٚپدظٞٚؾ)؛ خدبٔع  ٚثشآٔدذ آٔیدض ٜآٔدٛصٜٞدبی سػدب  ٚػدبصٌبس،
وبسآٔذ؛ ثٟشٜٚس  ٚاثشثخؾ  ٚثٟیٚ ٝٙثؼبٔبٖ لٛػ  ٚ ٝلِٛیذ لذس  ٚلٕذٖ ػبص ثٟی ٚ ٝٙثؼبٔبٖ:
ا .َٚعمال٘ی  ٚل بدَ ٔذ٘ی،

د .ْٚدیب٘  ٚل بِی ٔذ٘ی،
ػ .ْٛػیبػ یب لذثیش  ٚلٛػ ٔ ٝذ٘ی،
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دیٍشی.
ٛٔ .1اٞت غٙی (اصخّٕ ٝأشٚص٘ ٜف ٌ ٚبص) لبثیشٌزاس،
دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
ٛٔ .2ل ی ساٞجشدی یٛقاِ بد(ٜؿبٞشاٞی ،چٟبسساٞی  ٚلشٔیٙبِی پبیب٘ٝای ثبسا٘دذاصی ٔ ٚشوضید ؿدجىٝ
مطالعات
ٌٔٙمٝای  ٚیشا ٌٔٙمٝای)،
٘ .3یشٞٚبی ا٘ؼب٘ی  ٚثش ٚ ٚػشٔبی ٝاختٕبعی ٔؼدت ذ ٔ ٚؼدتغٙی ل یدیٗوٙٙدذ ٜثبؿدذ،خشدٚسص ،أدشٚصٜ

ثؼتش  ٚد ٚسٚیب)،
اِ؛ .چِ ٝیجشاَ أپشیبِیؼٓ ثٛد ٜیب
ة.ػٛػیبَ أپشیبِیؼٓ ثبؿذ.
دیٍشی.

علیرضا صدرا

دٚػٛی ث ٝربٞش ٔت بسم ،خٛد ٘بوبسأذی یدب ٘بسػدبیی ٘ٚبػدبصٌبسی دس وبسأدذی لىؼدبحتی-لٙدبصعی ٚ
ثوشاٖصای خٛد سا ثشٚص داد ٜاػ (س.ن :.ا٘ؼبٖ له ػبحتیٞ ،شثدش ٔدبسوٛص  ٚػدیٌش ٜوٕید  ٚعالیدٓ
آخشصٔبٖ ،س٘.)ٌٖٛٙ ٝ
ا .َٚدس عشك ٝداخّی  ٚلِٛیذ لذس ؛
اِ؛ .دس ػٛیِ ٝیجشاِیؼتی ث ٝػشٔبی ٝػبالسی وبپیتبِیؼتی ٔیوـذ .ایٗ ػجت لج ین  ٚؿىبف  ٚػٌّٝ
 %1ثش  ٚحتی عّیٌ %99 ٝـتٔ ٚ ٝیٌشدد.
ة .دس ػٛی ٝػٛػیبِیؼتی ث ٝد ِٚػبالسی لٛلبِیتشیؼتی ٔیوـب٘ذ(لٛلبِیتشیؼٓٞ،ب٘ب آس٘ ) .ایدٗ ػدجت
یمش  ٚلٛصیع آٖ ؿذٔ ٚ ٜیؿٛد.
دٞ .ْٚش دٚػ ٛی ٝدس عشك ٝخبسخی ث ٝلِٛیذ ػٌّ ٝاعدٓ اص التلدبدی ،ػیبػدی  ٚیشٍٙٞدی  ٚدس٘تیدد ٝثدٝ
ػٌٌّ ٝشی  ٚػیٌش ٜخٛیی  ٚاػت ٕبس  ٚاػتثٕبس ٚاػتىجبس خٟب٘ی وـیذ ٚ ٜوـدب٘ذٜا٘ذ(آ٘دذس ٜید٘ٛتٗ ،یده

الزامات فرهنگی تعالی قدرت بیه المللی جمهوری اسالمی ایران

آٔٛصؽدیذ ٚ ٜدا٘ؾآٔٛخت ،ٝػبصٔبٖ پزیشٛ٘ ،ا٘ذیؾ  ٚخالق ،لالؿٍش ،عض ًّت...،
ج.چ ٝث ٝػجت خٕٟٛسی ٍ٘ ٚب٘ ،ٜظشی٘ ٚ ٝظبْ ػیبػیٔ ،شدْ ػبالسی اػ  .آٖ،ٓٞ
 .1خٕٟٛسی ٚالیی یمی ٝاػالٔی اػ  .ث ٝعٛٙاٖ ٔشدْ ػبالسی دیٙی اػ .
ٔ .2ددشدْ ػددبالسی دیٙددی آٖ ٞددٓ اػددالٔی(خبٔع؛ سػددب  ٚػددبصٌبس ،خٟددب٘ی ،خبٚیددذاٖ؛ سٚصآٔددذ ٚ
وبسأذ؛ثٟشٜٚس  ٚاثشثخؾ) اػ .
 .3ثٝعٛٙاٖ خٕٟٛسی ٔـشٔ ،ًٝٚـشٚعٔ ٚ ٝت بدَ  ٚحتی ٔت بِی اػ .
ٔ .4شحّٔ ٚ ٝشلج ٝلىبّٔی  ٚثشلشیٗ خبیٍضیٗ خٕٟٛسیٞبی ٌّٔم ٝاػ .
ثذاٖ ػبٖ و ٝپیؾلش (دس لشٖ  ).ْ 18ػٌّٔ ٙـشٔ ،ًٝٚشحّ ٝل ذیُ  ٚلىبُٔ ػٌٌّّٔ ٙمٔ ٝوؼدٛة
ٔیؿذ (س.ن :.حىٔ ٔٛذ٘ی ،الن  ٚخذا٘ٚذاٖ ا٘ذیـ ٝػیبػی ،...،ج،)...
یىی .خٕٟٛسی ٌّٔم ٚ ٝث ٝاكٌالح دٔىشاػی ایشاًی ٔذس٘یؼتی(س٘ .ظشیدٚ ٝسودالف ٛٔ ٚید ،)ٝدس ٞدش

قدرت رنم

اِ؛ .ثیذاسی  ٚخیضؽٞبی ٔشدٔی ثٚ ٝیظ ٜاػالٔی دس ٌؼتش ٜخٟب٘ی  ٚث ٝخلٛف خٟبٖ اػالْ ٕٞدشاٜ
ثدب ٘مدؾ خٟدب٘ی سػدب٘ٞٝدب  ٚثخلدٛف سػدب٘ٞٝدبی آصادٜلدش  ٚاػدتمالًَّجدی  ٚآصادیخدٛاٞی ّٔد ٞددب ٚ
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ػٌّٝػتیضی یشا ٌؼتش  ٚیضایٙذٔ ٜشدٔی ،ثشٚص وشد ٚ ٜثبسٚس ٌشدیذ ٜاػ .
ة .ایٗ یشایٙذ ّٔیٌٙٔ ،مٝای  ٚخٟب٘ی أشٚص ٜػیش صٔبٖ سا ثضیبٖ لذس ًّجی لذس ٞبی ثضسي ثیٗ ّٔی
دو فصلناهم علمی –ژپوهشی
 ٚخٟب٘ی ػیٌش ٜخ ٛػبخت ٚ ٝث ٝػدٛد ل دبِی لدذس ثدیٗ إِّّدی ج.ا.ا .اص لدذس ٌٔٙمدٝای پیشأد٘ٛی خجٟدٝ
مطالعات
ٔمب ٔٚلب لذس یشا پیشأ٘ٛی ٌٙٔ ٚمٝای  ٚیشا ٌٔٙمٝای  ٚیشالش اص آٖ لجذیُ ػبختٔ ٚ ٝیػبص٘ذ.
ٕٞیٗ اػ و ٝاػتیلبَ ی ٙی ؿىبف ؿدذیذ ایدضایؾ التدذاس ج.ا.ا؛  ٚخجٟدٔ ٝمبٔٚد (غبِجدب ؿدی ی)

قدرت رنم
سال ششم شماره چهاردهم ،بهار و تابستان 3135

وبٞؾ ؿىٙٙذ ٜالتذاس اػتىجبس خٟب٘ی ،كٟی٘ٛیؼٓ  ٚاسلددب ٌٔٙمد ٝا ی ٔدشاد لدذس  ٚالتدذاس یشٍٙٞدی؛
ٔ ٛٙی  ٚاخاللی ،ػیبػی  ٚالتلبدی یشای التذاس  ٚلذس ٘ظبٔی  ٚاثدضاسی ػدخ  ٚحتدی ٘دشْ ٞؼد .
ٔٛسد ٛٔ ٚهٛعی و ٝدؿٕٗ ثٔ ٝلذاق؛ « اِغشیك یتـجث ٖٛثىدُ حـدیؾ»؛ لود عٙدٛاٖ ٞدالَ ؿدی ی یدب
اختالیب ؿی ی -ػٙی دس پی دأٗ صدٖ ث ٝآٖ اػ  .لذاثیش ػٛء  ٚلالؽ ٔزثٛحب٘د ٝدؿدٕٙبٖ دس ٔٛاخٟدٝ
خشیبٖ ثیذاسی  ٚخیضؽ ا٘مالثی اػالٔی ثٙٔٝظٛس لوشی؛  ٚا٘وشاف ،یدب ل ٌیدُ  ٚلٛلد؛  ٚدس غیدش ایدٗ
كٛس لمّیُ  ٚحذالُ ل ٛیك  ٚلبخیش لٛییك آٖ دس ٕٞیٗ ساػدتب ٞؼد  .اػدالْ ٕ٘دبیی ٞٚدبثی-ػد ٛدی
كٟی٘ٛی لىفیشی داعؾ ( اِٙلش ،ٜثٛود ٛحدشاْ) ؿدبٔب  ٚؿدٕبَ ایشیمدب دس لدذاٌ ٚ ْٚؼدتشؽ ًبِجدبٖ ٚ
اِمبعذ ٜایغب٘ؼتبٖ  ،حشوتی عمیٓ  ٚاثتش ثش ایٗ اػبع ا ػ  .لـذیذ لٟذیذ  ٚلوشیٓ ایشاٖ اػدالٔی ٘یدض ثدٝ
ٔٙظٛس ایدبد ٔوذٚدی دس وب٘ ٖٛاكّی  ٚخبػتٍب ٚ ٜپبیٍب ٜلِٛیذ  ٚل شٚیح ایٗ لٛػ  ،ٝلذس  ٚػیبػ
ٔت بِی  ٚاٍِٛػبصی آٖ اػ .
ثذیٗ لشلیت :ؿىُ  ٚػبختبس  ٚثٙبی (ػبختٕبٖ ثّٙذ) خٕٟٛسی ثش اػبع ؿبوّ ،ٝصیشػبخ  ٚصیشثٙدبی
اػالٔی ٌشی ،هٕٗ ٔمجِٛی ػیبػی ٔذ٘ی ٔ ٚـشٚعی ػیبػی دیٙی ،وبسآٔذی؛ ثٟشٜٚسی  ٚاثشثخـی لدب
ٔشص اِٟبْ ثخـی  ٚاٍِٛػبصی ٘ ٚیض ٘مؾ ی بَ  ٚػبص٘ذ ٜخٛد سا دس ٌٔٙم ،ٝخٟبٖ اػالْ  ٚخٟدبٖ ثـدشی ٘یدض
ٕ٘بیبٖ ٔیػبصد.
ایٗٞب ثٛ٘ ٝث ٝخٛیؾ صٔیٝٙػبص لِٛیذ  ٚل بِی لٛػ  ،ٝلذس ( ٚالتذاس)  ٚػیبػ ثیٗ إِّّی ج.ا.ا .ثدٛدٜ
 ٚث ٝل بثیش ٔتفب ٚ؛ اِضأب ِٛ ،اصْ  ٚاػتّضأب آٖ ثـٕبس ٔیآیٙذ.
ث ٝل جیشی دیٍش :وـٛس خٕٟٛسی اػدالٔی ایدشاٖ ،أىدبٖ  ٚأىب٘دب لجدذیُ ثد ٝلدذس ٌٔٙمدٝای ،یدشا
ٌٔٙمٝای  ٚثیٗ إِّّی سا داؿت ٚ ٝلجذیُ خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ث ٝلذس ثیٗ إِّّی ،اِضأدی ٌشیض٘بپدزیش ٚ
غیشلبثُاختٙبة اػ  .ا٘مالة اػالٔی ثیثدذیُ ایدشاٖ ٘ ٚظدبْ ػیبػدی ثدذیعٛ٘ ،ثٙیدبدٕ٘ٛ٘ ،د ،ٝاِٟدبْثخدؾ ٚ
اثشثخؾ خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٘یض ثب وبٞؾ  ٚسیع ٔٛا٘دع  ٚعٛأدُ ٔخدُ ٔ ٚدضاحٓ  ٚثدب ایددبد ؿدشایي ٚ
عٛأُ ٕٔىٗ  ٚالصْ ،صٔیٝٙػبص لجذیُ وـٛس ٘ ٚظبْ ػیبػی ج.ا.ا .ث ٝلذس ثیٗ إِّّی ٞؼ .

سَم .قدرت هعٌَی ٍ اخالقی ج.ا.ا.
لجذیُ خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ث ٝلذس ثیٗ إِّّی آٖ ٓٞثؼیبس یشالش اص:
اِ؛ .لذس عبسهی  ٚاثضاسی اعٓ اص؛
 .1لذس ػخ (ایضاسی)  ٚلذس وٕی  ٚحتی ثشلش اص
 .2لذس ٘شْ (ایضاسی)  ٚلذس ویفی (س.ن :.لذس ٘شْ ،خٛصف ٘بی)،
ة« .لذس ٔ ٛٙی  ٚاخاللی» و ٝلذس حمیمی  ٚیمیٙی خٞٛشی (رالی)  ٚیشا اثضاسی اػ .

چْارم .الساهات کارآهدسازی ،الگَسازی ٍ تودى سازی
ثذیٗ لشلیت ػ ٝاِضاْ ّٔی؛ لٛػ ٔ ٝت بِی ،لذس ٔت بِی  ٚلٕدذٖ ػدبصی ٔت دبِی پدیؾ سٚی ٘ظدبْ  ٚوـدٛس
خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ث ٝلشلیت صیش لشاس داس٘ذ .ایٗ اِضأب ػٌٝب٘ ٝاكّی ٕٞشا ٜثدب د ٚاِدضاْ ٔمدذٔبلی ثدٝ
لشلیت؛

مطالعات

قدرت رنم
علیرضا صدرا

ٌٔٙمٝای ،یشا ٌٔٙمٝا ی  ٚثیٗ إِّّی لب خٟب٘ی لذس حمیمی ،یمیٙی ٚ ٚال ی  ٚثد ٝل جیدشی حمیمد لدذس ،
ٔبٞی لذس ٚ ٚال ی لذس ثٛدٔ ٚ ٜوؼٛة ٔیٌدشدد؛ ود ٝثد ٝل جیدش ٔیـدُ یٛود ٛیشا٘ؼدٛی ،ؿدبخق
پؼ ٔذس٘یؼٓ اص ؿبِٛدٜٞبی ا٘مالة اػالٔی اػد (س.ن :.ایشا٘دیٞدب چد ٝسٚیدبیی دس ػدشداس٘ذ؟) .لدذس
لٛحیذی د ٚػبحتی ٔبدی ٛٙ ٔ ٚی ٔت بدَ ٔ ٚت بِی اػ  .لذس حمیمدی ،یمیٙدی ٚ ٚال دی اػد  .دس لجدبَ
لذس رٙی یب پٙذاسی  ٚث ٝل جیشی پٙذاس ٜلذس اثضاسی وٕی  ٚویفی ػخ  ٚحذاوثش ٘شْ ٘ ٚیض دس ٔمبثدُ
 ٚحتی دس ٔمبثّ ٝثب ل ٓٞٛلذس  ٚلذس وبرة یب دسٚغیٗ لٙبصعی داسٚیٙیؼتی أپشیبِیؼتی و ٝصٚس  ٚػٌّٝ
ٌشی سا ػیبػ  ،ػ بد  ٚلذس  ٚالتذاس ٔیاٍ٘بسد.

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
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ایٗ ٚیظٌی لذس ج.ا.ا« .لذس ٔت بِی» اػ  .ثٕٞ ٝیٗ ػجت اص ایٗ ثشخؼتٍی ل جیش ث« ٝل بِی لدذس »
ٔیٕ٘بییٓٔ .شاد« :ل بِی لذس ثیٗ إِّّی ج.ا.اٞ ».ؼ  .ایٗ ثٙ ٔ ٝبی لوٙٞ َٛذػ ٝلدذس  ٚرٟدٛس ٙٞذػدٝ
لذس ٔ ٛٙی  ٚث ٝل جیشی ٙٞذػ ٝلذس ٔت بِی اػ  .لذسلی و ٝثیسلیت  ٚثالٔٙبص اػد  .دس لیدبع  ٚدس
لجبَ ثب لذس ٔبدی ٙٞ ٚذػ ٝربٞشی ،حؼی ،وٕی  ٚحذاوثش ٙٞذػ ٝویفی  ٚثؼبٖ ٙٞذػ ٝیوبیی ی ٙدی دٚ
ػبحتی ٔبدی ٛٙ ٔ ٚی  ٚػٝث ذی یب ػٚ ٝخٟی  ٚػٝهّ ی وٕی (ػخ  ٚػدخ اثدضاسی) ،ویفدی (٘دشْ ٚ
٘شْایضاسی)  ٚخٞٛشی (ٔ ٛٙی  ٚثبًٙی یشا اثضاسی) دس لجبَ ث ٝاكٌالح ٙٞذػ ٝخٌی یب وٕی لذس ػدخ
ٙٞ ٚذػٔ ٝؼٌحِ وٕی  ٚویفی یب ػخ ٘ ٚشْ لذس ثٛد ٚ ٜیشای ایٗٞب اػ .
ل بِی لذس  ٚلذس ٔت بِی ج.ا.ا :.عجبس اص لذس ٙٞ ٚذػ ٝلذس ثبًٙی  ٚربٞشی (٘شْ  ٚػخ ) ٚ
لذس ٙٞذػٛٙ ٔ ٝی ٔ ٚبدی ،لذس ٙٞ ٚذػ ٝلذس  ،خٞٛشی  ٚعبسهی (ویفدی  ٚوٕدی) اػد  .ایدٗٞدب
خٍّٕی  ٚثٛ٘ ٝث  ٝخٛیؾ اص اِضأب ی ٙی هشٚسیب ل بِی لذس ثیٗ إِّّی ج.ا.ا .ثٛد ٚ ٜث ٝؿٕبس ٔیآیٙذ.
ل بِی لذس  ٚلذس ٔت بِی ج.ا.ا .چ ٝدس ٌؼتش ٚ ٜػٌح یشّٔ ٚدیّٔ ،دی داخّدی  ٚخدبسخی  ٚیشأّدی
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یىی اِضاْ وبسآٔذػبصی ث ٝعٛٙاٖ ٘یشٚی ِٔٛذ ٔ ٚوشن ٚدیٍشی اِضاْ اٍِٛػبصی ثٝعٛٙاٖ ؿبوّ٘ ،ٝمـٝ
خبٔع ٚ ٚه ی ٌّٔٛة(٘مـ ٝساً ٜشاحی  ٚلذٚیٗ اٍِٛی اػالٔی ایشا٘ی پیـدشی ٔ ،شودض اػدالٔی ایشا٘دی
311
پیـشی )،
خٕ ب پٙح اِضاْ  ِٛٚدس یه ٍ٘ب٘ ،ٜظشی٘ ٚ ٝظبْ ٕٞجؼتٔ ٚ ٝت بُٔ ِٚی دسعیٗحبَ ٞش یه اِضأب خبف
دو فصلناهم علمی –ژپوهشی
خٛیؾ سا داساػ .
مطالعات
ا ٓٞاعٓ اِضأب ػ-ٝپٙدٍب٘٘ ٝظبْ  ٚوـٛس ج.ا.ا .ث ٝلشلیت ریُ ٔیثبؿٙذ:
اِ؛ .اِضاْ  ٚاِضأب اسلمدبی وبسآٔدذی؛ ثٟدشٜٚسی  ٚاثشثخـدی ٞدش چد ٝیشالدش ثٟیٙد ٚ ٝثؼدبٔبٖ عّٕدی
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(پظٞٚـی ،آٔٛصؿی  ٚاًال سػب٘ی) ،عّٕی(ػیبػ ٌزاسی ساٞجشدی ٔدٕدع لـدخیق  ٚودبسثشدی ػدبصی
ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی)  ٚعیٙدی (اخشایدی ػدبصی  ٚخدبسیػدبصی لد ٜٛاخشایدی) ّٔی؛التلدبدی ،ػیبػدی ٚ
یشٍٙٞی دِٚتی ،عٕٔٛی ٔ ٚذ٘ی (ٔشدٔی  ٚخلٛكی) ٘یشٞٚدب ٟ٘ ٚبدٞدبی ٘ظدبْ ػیبػدی وـدٛس ج.ا.أ .دشاد
وبسآٔدددذی صیشػدددبختی (ثیٙـدددی ٙٔ ٚـدددی) ،ػدددبختبسی(لب٘٘ٛی  ٚػدددبصٔب٘ی)  ٚساٞجدددشدی (ٞدددذیٍضاسی-
ػیبػتٍضاسی)  ٚاِضاْ  ٚاِضأب آٖ ٞؼ .
ة.اِضاْ  ٚاِضأب اٍِٛػبصی لٛػ ٔ ٝت بِی ،ل بِی لذس یب لذس ٔت بِی  ٚلٕذٖ ػبصی ٔت بِی ٘دٛیٗ
ایشا٘ی-اػالٔی اػ  .ؿبُٔ لذٚیٗ اٍِ(ٛلجییٗ عّٕی ٘ظشی  ٚلشػیٓ عّٕی عّٕدی؛ ساٞجدشدی  ٚودبسثشدی)،
لشٚیح اٌٍِ(ٛفتٕبٖ ػبصی ٘خجٍب٘یٔ ،شدٔی  ٚدِٚتی؛ ٔذیشی ٚوبسؿٙبػی)  ٚلومك اٍِٟٙٔ(ٛذػی اٍِد،ٛ
ٔذیشی اٍِ ٚ ٛآػیتؿٙبػی  ٚآػیت صدایی اٍِ.)ٛ
ج.اِضاْ  ٚاِضأب لٛػ ٔ ٝت بِی التلبدی ،ػیبػی  ٚیشٍٙٞی؛ ٔ ٛٙی  ٚاخاللی اٍِٛی ایشا٘دی اػدالٔی:
لٛػ  ٝالتلبدی لٛأٔبٖ ثب ل بدَ ػیبػی دس خ ٟل بِی یشٍٙٞدی؛ ٔ ٙدٛی ٚاخاللدی ٔت دبِی اػ (پیـدشی
ایشاٌٖ ،زؿت ،ٝحبَ ،آیٙذٔ ،ٜشوض اٍِٛی اػالٔی ایشا٘ی پیـشی ).
د.اِضاْ  ٚاِضأب ل دبِی لدذس ثدیٗ إِّّدی ج.ا.ا :.ل دبِی لدذس التلدبدی ،لدذس ػیبػدی  ٚلدذس
یشٍٙٞی؛ ٔ ٛٙی  ٚاخاللی یشّٔٚیّٔ-ی-یشأّی؛ ٌٔٙم ٝای-یشأٌٙم ٝای-أتی-ثیٗ إِّّی لب خٟب٘ی ٞؼ .
ل بِی لذس ثیٗ إِّّی لٛحیذی د ٚػبحتی ٔ ٛٙی (حمیمدی  ٚخدٞٛشی) ٔ ٚدبدی (ػدخ ٘ ٚدشْ وٕدی ٚ
ویفی) ٔت بدَ ٔ ٚت بِی اػ  .ثشلشیٗ خبیٍضیٗ لدذس غیشلٛحیدذی لىؼدبحتی-لٙدبصعی ٔدبدی  ٚردبٞشی
وٕی یب ػخ  ٚحذاوثش ویفی یب ٘شْ غیشلٛحیدذ ی رٙدی یبپٙدذاسی اثدضاسی  ٚلدٕٞٛی یدب ودبرة صٚسٔدذاس
ٞؼ .
ٞد .اِضاْ  ٚاِضأب لٕذٖ ػبصی ،لدذیذ  ٚلبػیغ لٕذٖ ٔت بِی ٘ٛیٗ (ّٔی) ایشا٘ی اػالٔی :پبیدٚ ٝپدیؾ
دسأذ لٕذٖ ػبصی ٘ٛیٗ ٔت بِی خٟبٖ اػالْ  ٚخٟب٘ی اػالٔی اػ .
دس ایٗ ٔمبَ ثب پیؾیشم اِضاْ ،ث ٝاِضأب یشٍٙٞی؛ ٔ ٛٙی  ٚاخاللی ل دبِی لدذس ثدیٗ إِّّدی ج.ا.ا.
ٔیپشداختٔ ٝیؿٛد.

برآهد
اِضأب یشٍٙٞی ل بِی لذس ثیٗ إِّّی ج.ا.ا.
اِضأب یشٍٙٞی ل بِی لذس ثیٗ إِّّدی خٕٟدٛسی اػدالٔی ایدشاٖ :هدشٚس  ٚهدشٚسیب ٔ ٙدٛی ٚ
ع
هش
لم
ف
ل
ص
اخاللی ل بِی لذس ثیٗ إِّّی وـٛس (ّٔ -دٍ٘ ٚ ) ِٚب٘ ،ٜظشی٘ ٚ ٝظبْ ٔذ٘ی؛ اختٕبعی  ٚػیبػدی ج.ا.ا .دو ناهم ی – ژپو ی
ٔیثبؿٙذ.
مطالعات
اِضأب یش ٚ ًٙٞیشٍٙٞی؛ ٔ ٛٙی  ٚاخاللی ل بِی لذس ثیٗ إِّّی ج.ا.ا :.یشاٌیش ل بِی لدذس (دس)
ثخؾٞبی ػٌٝب٘ ٝیب ثخؾٞبی ػٌٝب٘ ٝلذس  ٚل بِی آٖ ی ٙی لذس ٔت بِی ثیٗ إِّّدی ج.ا.ا .ثد ٝلشلیدت
ریُ ٞؼ :
اِ؛ .اِضاْ  ٚاِضأب یش ٚ ًٙٞیشٍٙٞی التلبد  ٚالتلبدی ،یب لٛػ  ٝی ٙی التلدبدی لٛػد  ٚ ٝلٛػد ٝ
التلبدی ٔمبٔٚتی ،دسٖٚصا ،خٛدالىب  ٚخٛدوفب یب خٛدثؼٙذٌی  ٚثٚٝیظ ٜیٙبٚسی یىش ٔوٛس ٕٞدشإٞ ٜد
ٔوبع؛  ٚوبس ٔوبع؛ ٘ ٚیض التلبد یش ٚ ًٙٞیشٍٙٞی ل بِی لذس ثدیٗ إِّّدی ج.ا.ا .لٛأٔدبٖ ثدب ل دبدَ
ػیبػی ٔ ٚذیشیتی خٟبدی ج.ا.ا.
ة.اِضاْ  ٚاِضأب یش ًٙٞػیبػی  ٚیشٍٙٞی ػیبػی  ٚػیبػ یش ٚ ًٙٞػیبػ یشٍٙٞی ل بِی
لذس ثیٗ إِّّی ج.ا.ا .دس خ ٟل بِی یشٍٙٞی؛ ٔ ٛٙی  ٚاخاللی ج.ا.ا؛ ٚ
ج.اِضاْ  ٚاِضأب یشٍٙٞی؛ ٔ ٛٙی  ٚاخاللی ل بِی لذس ثیٗ إِّّی ج.ا.ا.
صیش ٔٙظ ٝٔٛاِضأب ثخؾٞبی ػٌٝب٘ ٝیب ا ٓٞاعٓ  ٚث ٝل جیشی یش ٚاك َٛثخؾٞبی ػٌٝب٘د ٝاِضأدب
یشٍٙٞی لٛػ ٔ ٝت بِی ج.ا.ا .ث ٝلشلیت ریُا٘ذ:
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السام ٍ الساهات
 .1یشٔ ًٙٞبِی ،پِٛی ،ثب٘ىی ،اسصیٔ ،بِیبلی  ٚعٛاسم (خٕدغ ،صودب  ،ا٘فدبَ  ٚیدیء)  ٚػدشٔبیٝای
(پغ ا٘ذاص-ػشٔبیٌ ٝزاسی)،
 .2یش ًٙٞعٕشا٘ی :صیشثٙبیی  ٚسٚثٙبیی دسٖٚصا  ٚخٛدالىب ٚ ٝ٘ ٚاسدالی ثش ٖٚآ،
 .3یش ًٙٞلِٛیذی ،لٛصی ی ٔ ٚلشیی ثٟی ٚ ٝٙكشیٝخٛیی(خبیٍضیٗ اػشاف  ٚلجزیش صائذ لب صیبٖآٚس اص
ػٛیی  ٚسیبهتی اص دیٍش ػ،)ٛ
 .4یش ًٙٞوـبٚسصی ( ٚغزایی  ٚصیؼ ٔویٌی) ،ك ٙتی  ٚخذٔبلی دسٖٚصا،
 .5یش ًٙٞػالٔ (ثٟذاؿ  ٚدسٔبٖ  ًَٛ ٚعٕش یب ایضایؾ ػٗ أیذ ث ٝص٘ذٌی ثبالی ٞـتبدػبٍِی)
 .6یش ًٙٞوبسآیشیٙی (اؿتغبَ  ٚدسآٔدذصا یی) ،سیدب ٚ(ٜخٕدبَ؛ صیجبػدبصی ٘ ٚد ٝلشید ٚ ٝلدٕدُ :ػدجه
ص٘ذٌی اػالٔی-ایشا٘ی؛ خٛسان ،پٛؿبنٔ ،ؼىٗ ،لؼٟیال ص٘ذٌی؛ حُٕ ٘ ٚمدُ ٚ )...،حتدی لفشیودب

الزامات فرهنگی تعالی قدرت بیه المللی جمهوری اسالمی ایران

اِ؛ .اِضأب یش ًٙٞالتلبدی لٛػ  ٚ ٝیش ًٙٞلٛػ  ٝالتلبدی (آػبیؾ خؼٕب٘ی  ٚثدذ٘ی) ٔمدبٔٚتی
اصخّٕ ٝیشاٌیش اِضأب صیش ٞؼ :

ػبِٓ  ٚػبص٘ذٔ ٜت بِی(یش ًٙٞاسلمب  ٚاسلمبی یش ٚ ًٙٞیشٍٙٞی ویفی ص٘ذٌی) ٞؼ .
ة.اِضأب یش ًٙٞػیبػی  ٚیش ًٙٞلٛػ  ٚ ٝل بدَ ػیبػی ٔ ٚذیشی خٟبدی اصخّٕ ٝیشاٌیش اِضأب
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صیش ٞؼ :
 .1اِضاْ  ٚاِضأب حمٛلی ،لب٘٘ٛی  ٚلبٌٖ٘ٛزاسی ( ٚػیبػ ٌزاسی ساٞجشدی-ػیبػتٍضاسی وبسثشدی)
دو فصلناهم علمی –ژپوهشی
وبسآٔذ  ٚوبسآٔذی؛ ثٟشٜٚسی  ٚاثشثخـی،
مطالعات
 .2اِضاْ  ٚاِضأب ػبصٔب٘ی ،اداسی  ٚاخشایی وبسآٔذ  ٚوبسآٔذی
 .3اِضاْ  ٚاِضأب وبسآٔذی ا٘تظبٔی اختٕبعی ،اًالعبلی أٙیتی  ٚدیبعی ٘ظبٔی(ثبصداس٘ذٌی؛ «لشٞج»ٖٛ

قدرت رنم
سال ششم شماره چهاردهم ،بهار و تابستان 3135

٘« ٝلشعج»ٖٛ؛ و ٝلٟبخٕی ٚ ٚاداس٘ذٌی اػ )
 .4اِضاْ  ٚاِضأب وبسآٔذی لوبیی (لوبیی صدایی ٔ ٚذ٘ی ػبصیٔ ،ـبٚس حمٛلی ،یشٚ ًٙٞوبِ )
 ٚخضایی یب ویفشی(اص ًجمٝثٙذی خشائٓ  ٚخشْصدایی لب ص٘ذاٖ صدایی ثش اػبع لٛاعذی چ« ٖٛحدش»؛ ػدّت
حك للشف ٞ« ٚدش»؛ لج یذ).
ج.اِضاْ  ٚاِضأب یشٛٙ ٔ ًٙٞی  ٚاخاللی (آسأؾ سٚحب٘ی) اصخّٕ ٝیشاٌیش اِضأب صیش ٞؼ :
 .1اِضاْ  ٚاِضأب ٍ٘ب٘ ،ٜظشی٘ ٚ ٝظبْ عّٕی (پظٞٚـی ،آٔٛصؿی  ٚاًال سػب٘ی) حدٛصٚی  ٚدا٘ـدٍبٞی
پیـب اثتذایی لب پؼب عبِی ٔت بِی ِٔٛذ  ٚوبسآٔذ
 .2اِضاْ  ٚاِضأب دیٙی ٔ ٚزٞجی ٔذ٘ی ٔت بِی
 .3اِضاْ  ٚاِضأب ٙٞشی ٔت بِی
 .4اِضاْ  ٚاِضأب ٔ ٕبسی  ٚؿٟشػبصی ٔت بِی
 .5اِضاْ  ٚاِضأب لشثی ثذ٘ی ٔت بِی  ٚسلبث ٞبی ػبِٓ  ٚػبص٘ذٜ
 .6اِضاْ  ٚاِضأب . ...

کتابشٌاسی
لشآٖ
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ٟ٘ح اِفلبح ،ٝوّٕب للبس پیبٔجش (ف)ٌ ،شدآٚسی  ٚلشخٕ ٝاثٛاِمبػٓ پبیٙذ ،ٜلٟشاٖ :خبٚیذاٖ ،ثی٘ب.
دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

ٟ٘حاِجالغٝ

آس٘ ٞ ،ب٘ب ،لٛلبِیتشیؼٓ ( ،)1394لشخٕٔ ٝوؼٗ ثالثی ،لٟشاٖ :ثبِث ،ذ .5
اثٗ ٔؼىٛی ٝساصی ،خشد خبٚیذاٖ ( ،)1355لشخٕ ٝلمی اِذیٗ ٔوٕذ ؿٛؿتشی ،ث ٝاٞتٕبْ ثٟشٚص ثشٚلیبٖ،
ثب ٔمذٔٔ ٝوٕذ اسو ،ٖٛدا٘ـٍب ٜلٟشاٖ.

خٕیٙی ،سٚحاهلل ،كویفٛ٘ ٝس ( ،)1362لٟشاٖٚ :صاس یش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی.
خبٔٝٙای ،ػیذ عّی ،پبیٍب ٜاًال سػب٘ی.
خٙذق آثبدی ،حؼیٗ ،حىٕ

خبٚیذاٖ (ٍ٘ ،)1380بٞی ث ٝص٘ذٌی  ٚآثبس ػٌ ٙشایبٖ ٔ بكش ،لٟدشاٖ:

ٔٛػؼ ٝلٛػ  ٝدا٘ؾ  ٚپظٞٚؾ ایشاٖ.
ػٙذ چـٓا٘ذاص خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس ایك ٞ 1404د .ؽ.
ی٘ٛتٗ ،آ٘ذس ،ٜیه ثؼتش  ٚد ٚسؤیب ،لبسیخ لدٙؾصدایدی ( ،)1362لشخٕد ٝعجذاِشهدب ٛٞؿدٟٔ ًٙدذٚی،
لٟشاٖ٘ ،ـش ٘.ٛ
ٌ ،ٖٛٙس٘ ،ٝػیٌش ٜوٕی

 ٚعالئٓ آخش صٔبٖ ( ،)1389لشخٕ ٝعّیٔوٕدذ ودبسداٖ ،لٟدشأٖ :شودض ٘ـدش

دا٘ـٍبٞی.
الن ،خبٖ ،سػبِٝای دسثبس ٜحىٔٛ

ٔذ٘ی ( ،)1391لشخٕ ٝحٕیذ عوذاّ٘ ،ٛلٟشاٖ٘ :ی.

ٔبسوٛصٞ ،ٜشثش  ،ا٘ؼبٖ له ػبحتی ( ،)1359لشخٕٔ ٝوؼٗ ٔؤیذی ،لٟشاٖ :أیشوجیش.
ٔشوض اٍِٛی اػالٔی ایشا٘ی پیـشی  ،پیـشی

ایشاٖ؛ ٌزؿت ،ٝحدبَ ،آیٙدذٔ ،)1394( ٜدٕٛعدٔ ٝمدبال

چٟبسٔیٗ
اخالع اٍِٛی اػالٔی ایشا٘ی پیـشی  ،لٟشأٖ :شوض اٍِ.ٛ
ٔشوض اٍِٛی اػدالٔی ایشا٘دی پیـدشی ٘ ،مـد ٝساً ٜشاحدی  ٚلدذٚیٗ اٍِدٛی اػدالٔی ایشا٘دی پیـدشی
(ٔ ،)1392دٕٛعٔ ٝمبال ٘خؼتیٗ اخالع اٍِٛی اػالٔی ایشا٘ی پیـشی  ،لٟشأٖ :شوض اٍِ.ٛ
٘بی ،خٛصف ،لذس ٘شْ ( ،)1378لشخٕ ٝػیذ ٔوؼٗ سٚحب٘ی ،لٟشاٖ :دا٘ـٍب ٜأبْ كبدق ( ).

علیرضا صدرا

پبػبسٌبد ،ثٟب اِذیٗٔ ،ىتتٞبی ػیبػی (ثیلب) ،لٟشاٖ :الجبَ.
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اػتیٍّٙیتض ،خٛصف ،خٟب٘یػبصی ٔ ٚؼبئُ آٖ ( ،)1393لشخٕ ٝحؼٗ ٌّشیض ،لٟشاٖ٘ :ی.

مطالعات

