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چکیده
نیل به مقالد سیاسی ،امنیتی و اقتصاادی ،هماواری از مهامتارین اهادا
کشورها در تدوین و اعمال سیاست خارجی بودی است برای تحصایل ایان
مقالد ،کشورها به طور سانتی ناوعی دیملماسای مطتنایبار رویکردهاا و
ابلارهای سیاسی ،نظامی و اقتصادی را در یش گرفتهاند با وجود ایان در
نیمه دوم سادی بیساتم باا شکسات جریاان الالی رواباط باینالملال در
یشبینی اتفاقاات ناشای از فرو اشای شاوروی ،رویکردهاای روانشناسای
سیاسی بهعنوان رویکردی فرعی برای تحلیل مساائل باین المللای مطارح
شدند نقشه ادراکی بهعنوان یکی از ابلارهای روانشناسی سیاسی که مطدع
آن را میتوان (رابرت اکسلرود) نامیاد ،راهای بارای بازنماایی گفتاههاای
شخک در مورد قلمرویی محدود (مثال یک مشاکل سیاساتگذاری) اسات
این نقشه برای دریافت ساختار دعاوی علی و رسیدن به یامدهایی کاه از
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

این ساختار نشئت میگیرند ،طراحی میشاود باا بررسای نقشاه ادراکای
دکتر روحانی از طریق سخنرانیها و مکتوبات موجود ،رسش الالی ایان
ژوهش چناین مطارح مایشاود کاه رویکارد آقاای روحاانی نساطت باه
حلوفصل مسائل هستهای ایران چگونه باودی اسات؟ یافتاههاای اژوهش
حاکی از آن است که نگرش حقوقی و دیملماتیک دکتر حسن روحانی باه
مسائل بینالمللی ،باعث درک مسئله هستهای ایران بهعنوان یک موضاوع
حقوقی بین المللی شدی که با یروی از چهارچوو قاوانین نهادیناه شادن
بینالمللی و با همراهی کشاورهایی کاه مناافع مساتقیم در ایاران دارناد،
میتوان آن را از طریاق دیملماتیاک و براسااس حفام مصاالش کشاور باه
موفقیت رساند

واژههای کلیدی :نقشه ادراکی ،حسن روحانی ،روندی هساتهای ،تحلیال

136
ag
e

سیاست خارجی ،دولت یازدهم

مقدمه
پع ند هست ا ایعان ای فعا

نشربهی اسریر همعا اود اس

مختلف ،موض گرع هی قدرتهی ازرگ نسب

ا نن متفی ت اود اس  .ایعان

نرز اگع و هموار اع ل یود اعا دس ییای ا وعی سوی
ر ید اس  ،امی نسب

ا

در د ر هی
هسهت ا ایکرهد

اکنرهی قدرتهی ازرگ استعااژ هی مختلفهی را

را ایید در همهیر هست ا غرعنظیمی ایعان امعیههی در سهیل 1957اسه
کعد .در نن مین د ح

نیزنهی ر ،رژرسامهور ق

ییطع لفن منیف امعیهی ،ایعان میاواند از

مزد دی ههییی هسهت ا شهود .در

ندانس ارناحمللی انعد هست ا درنمهد راکتهور 5

مگی اای در اهعان ،اوسط امعیهی را اندا
پرع

ک اه

شد (اصرع

قیسمی .)106:1386 ،اهی

انقالب اسالمی انر ازمرلی ،قف ا اهد در اعنیمه ههی هسهت ا

دادن طعتهی مهل میند اقدام نمییهد .ا امله مهمتهعین ایهن طهعتههی پهع د
سیی
شعک

نرع گی اامی اوشهع اود .در این راسهتی اههد ا ااهعا صالقه پهوارن اهعا
در پع د هی صمعانی در ایعان ،ر سر همهیر اعا ادام سیی

نرع گهی

اامی اوشهع را نغی کعد (متهی .)1389 ،در این مرین ،مقیمیت رسین ههی غهعب
ا

یژ امعیهی

هرونرس هی ا سیلهی قبل ا د ران اورج اوس پسع ،اع این

مسئل ا عار می ر یدند ک د ح

ایعان در پی اوسهه فنهی ر

دسه یهیای اه

یازدهم  دانیال رضاپور و سید امیر نیاکوئی

ایعان پدید نمد .پس ا پییین انر ازمرلی ،ایعان فع

ییف

ای نسب

ا سهیمین

هستهای دول

سیل  ،1958ایعان ا صووی

امعیهی الویزی پذیعف

اهو

نظریه نقشه ادراکی و سیاس

انتخیب کعد اس  .ا حرن اعق هی لعک

ایعان اعا دستریای ا فنی ر هست ا

سالت هست ا اس  .قوم لوادث اع ریستی  11سپتیمبع ایثرعات نن اع ر ااهط
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غعب ای اهین اسالم ،ایثرع شهگفتی اهع ایهعانهعاسهی اسهالمهعاسهی در مجهیم
ارناحمللی داش

طعت مسیژل اهی مثل سیی

سالت هست ا  ،میاوانس

ایهن

هعائ را در مجیم ارن احمللی د وندان کنهد (ر لهینی .)1،2:1390 ،یبعگهزار
ر یتع ایکرد کعد ک ای اود کیرشهنیهی در ا سیمین رسردن نرع گی اوشههع ،اهی
قبل ا گزارس سی مین منیفقرن ،لسیسر هی وندانی در ایمه اهینی نسب
موضوم هست ا ایعان اود نداش  .لسیسر ههی ا نگوسه

اه

 ،2002مهینی که

منیفقرن اقدام ا انتشیر گزارشی درایر اهود ایسرسهیت غنهیسهی

نطنهز نب

سنگرن ارا نمودند ،اعانگرخت شد ) .(Reuters, 2008در اق ازعان هسهت ا ایهعان
ای گزارس مزمد احبعادصهی اه نشسه

 26یهعداد  1382شهورا لههیم ندانهس

ارناحمللی انعد نغی شد .مدیعکل ندانس ،ضمن اصالم کوایهی ایهعان در گهزارس
کعدن اعیی ا فهیحر هی هست ا یود حز م اعیورد مثب
کیستیهی ،ا ایعان یواس
در پییین نشس

پع اهل پروس

اهعا ابهعان ایهن

 93+2را اموی کند .شورا لههیم نرهز

یود در  28یعداد  ،1382ایعان را ا صل

صهدم اصهالم پهیر ا ا

فهیحر هی اعنیم هی هست ا سع نر کعد ا این کشهور یواسه
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مینی ،پع ند هست ا ایعان ا موضوصی ارناحمللهی

ابدیل شد هموار در ریئ مسیژل ارناحمللی مرین ایعان غعب قعار گعفه  .در
رااط ای مسهئل هسهت ا ایهعان سریسه ههی مختلهف دایلهی ای اهیبههی
ارناحمللی نن ،نثیر وند ا رشت ازعیع درنمد اس .
دهقینی فرع ناید
د ح

صطیژی ( )1393در مقیحه ا اه نهیم "گفتمهین هسهت ا

یی دهم" ازلرل نمود اند ک انتخیایت رییسه

امههور یعدادمهی ،1392

منجع ا ازول گفتمینی در موضوم هست ا ایهعان شهد اسه  .در ایهن انتخیاهیت
لسن ر لینی ا صنوان لیمل گفتمین اصتدال یی اصتدالگعایی ،اوانس
لیکم اع این گفتمین را صمومر
هست ا د ح
اه

اخشرد

نظیم مهنییی

نن را هژمونرر نمیید .ازلرهل گفتمهین

یی دهم نشین میدهد این گفتمین ای دال معکز اهیمل سهی ند  ،اه

اعیوردار ا صوامل سریسی ارشهتع ،فههیلاهع منسهجماهع ،اه کهیرگرع

فعایندهی طعد اعاست سی
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پع اههل را

 ،مرزان دستعسی ای

اصتبیر ارشتع نسب

ا سهییع

گفتمینهی رقرب ،اوانس

هژمونرر شود (فرع ناید

امرد ( )1393در مقیح یود ای صنوان "اعسی

اع نن اس
اعداش

ای اوا

صطیژی.)1393 ،

امنرتی پع ند هست ا ایعان"

امعکز اع سییتیرهی رسین ا کشهورهی غعاهی نگهی

ننهی ا موضوم هست ا

ذهنر  ،ا فهم

د یل اعسییت شدن این نگی

کنر اصمرمیت ننهی در مذاکعات معاوط اپعدا د .ا ایهنر در ایهن ازقره اه
شنیسییی سییتیرهی رسین ا این کشورهی در د سطح رهبعان ایمهه پعدایته
نترج گعفت شد ک سییتیرهی رسین ا  ،اعداش هی ذهنر هی متفهی ت د
کشور مین ا دس ییای ا اواف در مذاکعات پع ند هسهت ا ایهعان شهد اسه

(امرد  .)1393 ،سردا غع کروان لسرنی ( )1392در مقیح ا ای صنوان "اوا نطلبهی

نعم ار پییی ای امعیهی در پع ند هست ا ایعان" ا اعرسی رفتیرهی اقیاهلگعایینه
ار پی در اعااع امعیهی در د ران انر سعد پس ا نن پعدایت

سهپس اهی ایکرهد

امعیهی را او رف ازلرل میکند (کروان لسرنی.)1392 ،

لسن ر لینی ( )1390در کتیب یود ای صنوان "دیپلمیسی هست ا

امنره

ملی" نرز ا سهرع وهیحرههی موضهوم اعنیمه هست ا امهور اسهالمی ایهعان
کشور را هم مورد اجزی
دستگی هی سریس

ییرای امنر

ملهی ،فعاینهد اصههمرمسههی

 ،وگههونگی

ادرا ا اطالصیت ،پرردا ر هی گهعایرههی انهیلی ،ر د افهعاد
ییرای امنره

نینشنی اه ازژرهیت پرچرهدگیههی موضهوصیت سریس
ا امل مبیلثی هستند ک انههی پع سه ههی فهههم ادرا
مسیژل کلرد

اصهمرمسهی

ملهی
در

یطرع ملی را اهوی ا مهوالت اد ابدیل مهیکننهد (ر لهینی،

.)1390
اعرسی پژ هرهی انجیم گعفت لیکی ا نن اس
مورد مسئل هست ا  ،ابررنی ایریخی اود
شخصرتی ادراکی این افعاد غفل

ک ارشتع نثهیر منتشهع در

ا نقر افعاد اصمرمگرعنهد

یژگهی

یازدهم  دانیال رضاپور و سید امیر نیاکوئی

اعداش

ازلرهل قهعار مهیدهد .نزههو گههعدس اطالصهیت در

هستهای دول

میپعدا د ،حی در صرن لیل موضوصیت متهدد پرعامهون سییتیر اصمرمگرع در

نظریه نقشه ادراکی و سیاس

اع پع ند هست ا ایعان ،انگرز هی سی کیرهی اوا نطلبی نعم ار پییی در مقیال

ر ید اس  .ا اینر این پژ هر اهی اواه
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ا صدم اعرسی سریس هی هست ا د ح

یی دهم ا منظع نظعی ههی ادراکهی ،اهی

امعکز اع افهیر وهیرووبهی ذهنهی شهنییتی لسهن ر لهینی اه
سریس هی هست ا د ح
اس

اکهی

یی دهم میپعدا د .در اق در این پژ هر سهی شهد

یر ازلرل ر انشنییتی ا مسیژل هست ا ایعان ای اوا اه ر یههعد لسهن

ر لینی نسب

ا لل فصل مسئل هست ا اراژ شهود .اهی اعرسهی نقشه ادراکهی

لسن ر لینی ا طعی سخنعانیهی مهتوایت مواود ،پعسر ا لی این پژ هر
ا لل فصهل مسهیژل هسهت ا

ونرن مطعت میشود :ر یهعد نقی ر لینی نسب
ایعان وگون اود اس ؟ فعضر پژ هر این اسه
لقوقی ،مزرط اعارتی نرام یینوادگی لهو

که سهواا ازصهرلی فقههی-
 ،سهواا سریسهی -دیپلمیارهر

ر لینی ،ای ر ا لل فصل مسیژل ارناحمللی ا امل پع ند هست ا را ا طعیه
دیپلمیسی وهیرووبهی قینونی نهیدگعایین شهل داد اس  .سهی میندهی مقیحه
ا گون ا اس

ک اهد ا مع ر مختصع اع ر یهعدهی مختلف ازلرل سریسه

ییرای اازار نقش ادراکی ،فهیحر
رییس
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦
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امهور ( )1392-1394ازلرل مزتوا میشود.

 .1رویکردهای مختلف تحلیل سیاست خارجی
ازلرل سریس

ییرای ا دحرل امعکز انزصیر ا حر اع رفتهیر اقههی در ر ااهط

ارن د حتی همچنرن انگرز هنجیر اس ا صنوان یر لهو مطیحههیای مجهزا در
وهیرووب رشت ر ااط ارناحملل اوسه ییف
نهفت در مطیحه ازلرل سریس
دانشمندان ازلرل سریس

(نران نحدن .)9:1393 ،اید ا لی

ییرای ،منی ص فهع سهییتیر کهیرگزار اسه .

ییرای نرز مینند سییع شیی هی صلوم ااتمیصی ،اع این

اسیئ ک اعا صوامل سییتیر (مزد دی هی نیشی ا سییتیر نظیم اهرناحملهل)
صوامل انسینی (نقر انتخیبهی افعاد در شهلدهی ا نظیم ارناحملل) در ازلرل
اصمرمهی سریس

ییرای مزرطهی اصمرمگرهع وه مرهزان

ن اصتبهیر

قیژلاند ،ا مجموص هی مختلفی اقسرم میشوند .ای این لیل امعکز رشهت ازلرهل
سریس
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لسن ر لینی در ارابیط ای پع نهد هسهت ا

میهر

ییرای اع فعاینهد اهد ین سریسه
انتخیب در سریس

ییرای ایصه

یهیرای ،نقهر اصهمرمگرعنهدگین
شهد که در مقییسه اهی رشهت ر ااهط

ارناحملل (لداقل ای وعیر سی انگیر در ده  ،)1990اع صیملر

انسهینی ایکرهد

ارشتع شود (نران نحدن.)10:1393 ،
ییرای ا اعرسی انگرز هی سییع صوامهل مهوثع اهع

ا اینر ازلرل سریس

یژ د ح هی میپعدا د .این کهیر اهی ایکرهد یهید ر

رفتیر ای یگعان ارناحمللی ا

فعایند اصمرمگرع انجیم میشود ای ااتدا پش
فعایندهی لهوم

مدیعی

ن مون درمینید ک نترج

زن ر ای ههی رسهمی دراهیر

د حتی ر شن شود .در این رهگذر ،این فعضهر اه

اع نداد سریس

ییرای را ای لد د میهره

اصمرم گرع اهررن میکند .ا اینر ازلرل سریس

فعاینهد

ییرای ایید اهی  ،مقییسه ا ،

مفهومی ارن رشت ا ایشد مع مرین امور دایلی ییرای را درنوردد .ازلرهل
سریس

ییرای ایید ازلرلی یهنی ن اد اد ن اینبدار

پرردا ر ایشد ،حی
ا

نبییههد اثبههیتگعایین ه یهنههی مهتقههد ا ه اههدایی اسههتقالل همرشههگی اقهر ه
ر یهعدهی ازلرل سریس

ییرای در اعرسی رفتیر ییرای د ح هی ،اه صوامهل

متهدد اوا دارند ا اینر  ،نن را وندصیملی میدانند .اعیی ا این صوامل ،در
سطح دایلی اعیی در سطح ارناحمللی قعاردارند .در صرن لیل ایهن د سهطوت
سریس

ییرای کیراعد قیال ماللظ ا دارد ،ر یهعد ر انشنیسی سریسی اس

ک

مهطوف ا اعرسی رفتیر سریسی اس .
صنوان شیی ا ا ر انشنیسی ااتمیصی ،صلم سریسه

را اه داد ههی ار شهمند

مجهز سریس شنیئ را ا اعرسی رفتیر سریسی اشوی مینمیید می را ا اخر
هشریر/نیهشریر صوامل منطقی غرعمنطقی رفتیر اشهع نگهی مهیسهی د نشههیر
میکند ک انسینهی متیثع ا و صواملی رفتیر میکنند .پژ هشگعان سریسی ا کمهر
ر انشنیسی سریسی ،افهیر صمومی رفتیرهی انتخیای را اعرسی میکنند ،نوسینیت
التمیحی را در انتخیایت نیند پررارنی میکنند ،اکنرهی التمیحی شههع ندان را
در قبیل مسئل ا ییص اعن رد مهیکننهد ،در اهیر التمهیل موفقره

یازدهم  دانیال رضاپور و سید امیر نیاکوئی

روانشناسی سیاسی در سیاست خارجی :ایاعدیهد ر انشنیسهی سریسهی اه

هستهای دول

نرز یود ا سطحهی گونیگونی اقسرم میشود .یهی ا ر یهعدهییی ک در ازلرهل

نظریه نقشه ادراکی و سیاس

اعداش هی ای یگعان ا یود دیگعان ایشد (هرل .)34:1387 ،در همهرن راسهتی،

یهی شهسه
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طعت هی سریسی ک ا ااعا گذاشت میشود ،نظع میدهند ا طهورکلی شهنییتی
موثع ا در ن ایمه در ایتریر سریس گذاران میگذارند (نشترینی .)17:1377 ،این
لو  ،در دد فهم ازلرل مرنه ههی شخصهرتی مزرطهی اهیثرع اهیثعات
هعیر ا ننهی در اع

یی ا اهلره افتهیدن رفتهیر یهیص در انسهینههی امههین

پرر ارنی رفتیرهی التمیحی در نیند اس  .در اق سییتیر کلی نن در ارابهیط اهی
نن ورز اس

ک

او ر انشنییتی سریس

نیمرهد مهیشهود لیمهل نگعشهی

ییص اعا فههم موضهوصیت ا هلی صلهوم سریسهی اسه
دارد ،از

 .)1993نن و در این ای اهمر

(

McGuire and Iyengar,

درایر مفع ض هییی اس

ک در استع

اههالس اههعا فهههم ادرا سریس هی اههی دارنههد .ایههن مفع ض ه هههی اسیسههی دراههیر
سعوشم هی رفتیر سریسی هستند ا
انفعاد

یژ اه کهنرههی انسهینههی اه شههل

نرز در اهیمل ای دیگعان ک مهطوف ا اخصرص منیف یهر الهد مهثال

(گع  ،کیرگزار ،سی مین ،نهید ،د ح  ،نظیم ارناحملل) هستند ،معاوط میشهوند .اه
صبیرت دیگع ،رفتیر سریسی فعد مبتنی اس

اع اصتقیدات فهعد در ایهن مهورد که

مزرط سریسی وگون صمل می کند .اگع و مزد دی هی فرزیهی اعا ههع نهوم
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کنشی اود دارد ،اکثع رفتیرهی سریسی از
فهیحر

متنیسب سودمند اعا یر الد سریسی ییص ورس  ،شهل میگرعنهد

).(Hodgkinston et all, 2004
نقشه ادراکی و سیاست خارجی :هع کنشگع در نظیم ارناحملهل ،ههویتی را
اعا یود اهعیف نمود اس
رصیی

ag
e

ک در رفتیر ییرای یود ای سهییع کنشهگعان ،نن را

مینمیید .همینطور ک ماللظ شد ،انسینهی هع مدرکی را مطیا ای رههی

کنونی یود افسرع میکننهد اطالصهیت نیسهی گیر را نیدیهد مهیگرعنهد .اه نظهع
اع یس این ا مهنی نن اس

ک

مینی که یهر سریسهتمدار اصهور یی هی ا

کشور دیگع در ذهن یود دارد ،در موااه ای اطالصیت متنهیق

اهیشهمیر ،ایهن

دیدگی یود را لفن میکند اوضرزیت قوانرن کلی مورد قبول سریستمدار نرهز
در مورد ارابیطیت ارن موقهر هی
ننهی در سریس
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ای رهی فهعد در ایهن مهورد که

یژگیهی سییع د ح هی ا یرطعف نرهیت

ییرای ا طعف دیگع ،اع اصور ذهنی سییع د حه ههی که مهی در

ذهن یود لفن میکنرم ،ایثرع میگذارد .انیاعاین سریستمدار غعاهی ،د حتهی را که
فعد اقتدارطلبی در نن ا قدرت اعسد ،نسهب

اه

دموکعاسی ای ثبیای ا قدرت اعسد ،ا صنوان د ح

مهینی که فهعد در لهومه
متجهی

مهیشنیسهد (ههی ان،

 .)236:1393ا اینر مورگنتی میگوید د حتمهعدان اعمبنهی منهیف که اه صنهوان
قدرت اهعیف میشود ،میاندیشند صمل میکنند .این فعض ا می اای میدههد
گیمهییی را ک د حتمعدان ˚در گذشت  ،لیل نیند ˚ در زن سریسی اعداشت یهی
اعمیدارند ،دنبیل پررارنی کنرم .هنگیمی ک رفتیر د حتمهعد را مهینویسهرد ،ا
پش

سع ا ننهی را مییوانرم ،مهیحمهیت ا را اهی سهییع د حتمهعدان اسهتعاقسهم

میکنرم ،اندیش هی ا را مییوانرم پررارنی میکنرم .می ای افهع اعاسیئ منهیف
ک ا صنوان قدرت اهعیف میشود ،اندیش هی کنرهی ا را شیید لتی اهتهع ا
یود ا یهنی ای یگع زن سریسی میفهمرم (مورگنتی.)10 :1379 ،
ارن احملل مورد اوا

یژ قعار گعفتند ،صیمل ادراکی اعا مدت یید مورد ایکرد

لریای اصمرمگرعان سریسی اود اس
اع این فعض قعارگعفت اس

) .(Vinha, 2012: 6این ر یهعد نوین فعانظع

ک ادرا می ا اهین ارع نی اعاسیئ سییتیر ذهنر

افسرع دنری یهیرای را مهیدههد ( .)Mcgraw, 2000: 807در اقه  ،اقه گعایهین
شیی هی مختلف نقر یید اعا ادار

در ابررن ر ااط ارناحملهل قیژهلانهد .ا

"صدم قطهر

اصتقیدات ذهنهی کنشهگعان ا یصو هریت مههم فعاینهد گهزینر

هستند صدم قطهر
مختلف اهمر

ایص

میشود افی تهی مواود مرین درییفه ههی ذهنهی

مزور پردا کنند" .ای اود این ،ننهی ا ای نن که اهوشهند اه

ذهن رهبعان را پردا کنند ،اعا ار ییای ادراکیت د حتمعدان ،یر متغرهع نرهیاتی یهی
نقش ادراکی یهنی درییف هی ذهنی مورد انتظیر را ار ییای میکنند .منظور ننههی ا
درییف هی ذهنی نقش ادراکی مورد انتظیر ورز اس
دارند درییف

ذهنی د حتمعدان ایشد (یینر شیفع ،در دس

ک پژ هشهگعان انتظهیر

یازدهم  دانیال رضاپور و سید امیر نیاکوئی

نمون هی کالسرر ،اعرسی اونود مسهرتی اس  .ا

همههیرانر مهیپذیعنهد که

هستهای دول

فیصل شنیسی سی مین میییاد این سییتیر ذهنی اس

ک ا پژ هشگع امههین در

نظریه نقشه ادراکی و سیاس

در همرن راستی ،در اعه ا (در ده  )1980ک ر یهعدهی پرعامهونی ر ااهط

انتشیر.)15 :
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همچنرن فعض می کنرم ک کل رفتیر سریسی ا افهعاد شهع م مهیشهود که
اغلب ا نظع سریسی در در ن گع هی کوور ،ااتمیصیت مزلی ،اوام اهزرگ
در نهیی
افعاد ک

نظیم ارناحملل قوام می ییاند .این رفتیر امهی پویی اس

ا نوا یود

الد معاوط را اشهرل می دهند نرز رفتیر نینهد را ازه اهیثرع قهعار

میدهد (یینر شیفع ،همین .)16 :انیاعاین اگع ا پررارنی پدید ههی سریسهی در
مورد د ح

نقی ر لینی صالق مند ایشرم ،اییهد ههم نهدگی صهید  ،ازصهرلی

رفتیر سریسی نقهی ر لهینی را افهمهرم ههم ای رههی یهیص (یهنهی مزتهوا
ادراکی) ا را درییارم هم افهمرم وگون ایشین ای نن ای رههی اسهتد ل مهیکننهد
(یهنی فعایند ادراکی) .ا همرن دحرل ،ای اوا ا کیستیهییی ک در سییع ازقرقهیت
ادراکی اود دارد ،اعسهرم نقشه ادراکهی سههی دارد ا هو امعکهز یهود را اه
گفت هی شخص در قلمع یی مزد د مهطوف کند ).(Curseu et all, 2010
اکسلع د اعا اسهرل فهم نقشه ادراکهی پرشهنهید مهیکنهد سهییتیر اندیشه
سریس گذاران پروندهی مرین اصتقیدات ننههی اییهد نشههیر شهود .کهینون اواه
ییص ا
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ر لینی) مورد اأکرد قعار میگرعند ک استنبیط صلیی ،نقر صمد ا در لل مشههل
اصمرمگرع سریسه

ag
e

مهداران دارد .هنگهیمی که اشهخیص اهی مشههلی ر اهع

میشوند ای اوا اه سهیاق ازصهرلی سریسهی یهود ،اه دنبهیل صله

مشههل

میگعدند .هنگیمی ک ا اقدامی مهیاندیشهرم ،پریمهدهی التمهیحی نن را ا طعیه
للق هی صلر

اصور میکنهرم ) .(Septer et all, 2012در ایهن ر یههعد ،للقه ههی

ای یوران یر صیمل مههم در ازلرهل اههداف مهورد مطیحهه اسه
ای یوران للق مثب
ثیا

را ا

مثب

که شهیمل د

للق منفی اس

ک در ا ل این للق منفی یهر سرسهتم

اود مین رد حی للق مثب

اغررع در سرسهتم اسه  .لتهی در

نقش هی ادراکی ا

ایص

سرل متغرعهی اخصوص متغرعهی مثبه  ،مهیاهوان ار یهیای

ا ار سهی متغرعهی را در کعد .هیرت مهتقد اس

مسئل مهم قیال ایکرهد

در نقش ادراکی ،مسرع موا ن یی ا صبیرای اصدی این ونرن مسرعهی موا
د اف
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نجرع صلر

اود .ای رهی صلیی ادین یهیطع در نقشه ادراکهی (لسهن

متغرع اس

ک دارا صالم

اهرن

یی نشین ههی همسهینی هسهتند (یینهر

شیفع ،در دس

انتشیر.)13 :

ای این اود ،ا رغم اود یوانرهی متفی ای ا نقشه ادراکهی ،امهی شههل
( Eden and

ا لی نقشه ادراکهی را مهیاهوان اهع مبنهی ائهور شخصهی دانسه

 .)Ackermann, 2004ادن اعا اسهرل ونرن فعایند پرشنهید کعد سهییتیر اندیشه
پروندهی یصو ی ازصرلی مرین اصتقیدات اشخیص ایید نشهیر شود .ا صنوان
نمون  ،ممهن اس

نظیمرین د ح

اصتقید داشت ایشند ک سهعمیی گهذار ارشهتع در

را افزایر می دهد ،امی ممهن اس

اسلرزیت اهمر

د ح

ایشند ک اقوی

انر نظیمی ،همسییگینی ک اهدیدگع نرستند را ازعیر کند .هدف

ا کیراعد نقش ادراکی در این مورد نن اسه

این اصتقید را هم داشت

که ایهن پریمهدهی وندگینه اهعا

سریستگذار نشهیر شود ،ای نن ک ا اتواند ر ااط متقیاهل مرهین اصتقهیدات یهود را
انر اسهلرزیای ایشهد،

ابرند ا ننچ ک میاواند پریمدهی نییواست منفی اقوی
دستوراحهمل ر یهعدهی ادراکی اس

را ارین میکند:

 :1د ح هی در مزرط ارناحملل ا دحرل کسب اطالصیت پرچرد ا نظیم صهدم
اطیا

ر د هی نظیم ای اهداف ˚ یواس هی اصمرمگرعندگین ،ایص
میشوند.

 :2اصمرمگرعانی ک ا صنوان د حه

صمهل مهیکننهد در مواقه اسهتعئ ا ا

لداقل ظعفر هی اعا لل کعدن قوییی استفید میکننهد .کلرهد ا هلی مفع ضهیت
استعااژ ادراکی مزرط اصمرمگرعنهد را اهعا سهید سهی

اصهی یع ای سهی

مزرط ادراکی اعا اصمرمگرعندگین قیال در نمیید (.)Vinha, 2012: 7
انیاعاین ر ی نقش ادراکی دارا س رکن کلرهد اسه  :نخسه  ،اسهتخعاج
دیدگی هی متفی ت صقرد هی

ض شهد در نقشه ادراکهی اه

سهرل ازلرهل

مزتوا؛ د م ،اعسرم افهیر مشیا در شهل مختلط نقش هی ک ای گعدن ر انبهوهی ا
نقش هی ادراکی ک ا

سهرل ازلرهل مزتهوا نظهع نههییی متخصصهین هورت

میگرعد؛ سوم ،استفید نقش هی مختلط ادارکی اعا

یازدهم  دانیال رضاپور و سید امیر نیاکوئی

ادحو این اس

ک اهی شنیسهییی ر یههعد نقشه ادراکهی در معاکهز ازقرقهیای،

هستهای دول

استفید اطالصیت متنیق

اعدیهد ا

نظریه نقشه ادراکی و سیاس

ااتنیب کند .در همرن راسهتی ،اهدحو مهرگرهع د فهعض کلرهد که هسهت یهی

مرن هی ازقر در صع
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انتخیبهی ممهن سریسی ( .)Eden and Ackermann, 2004: 4هدف نقشه

سریس

ک پریمدهی یر صمل سریسی را اع صوامل گونیگون اعرسی کند.

ادراکی این اس

در هم موارد نقش هی ادراکی اراژ شد مرین مفیهرم سریس گذران مورد مطیحه ،
پروند اعقعار میکند .ا نقش ادراکی اعا پررارنی هم استفید میشود اه شهعطی
ک در ننهید هی موقهرتی هم ارد نقشه ادراکهی شهود .ایهن ااتههیر در هورت
کیراعد ،استفید ا نقش هی ادراکی را ا ازلرل عفی کرفی فعااع میاعد

(Van Esch

) .et all, 2015این مدل ک پژ هشگعان مذکور نن را مدل فعاینهد ادراکهی مهینیمنهد،
پنج معلل دارد:
 .1مفیهرم کیراعد را اقوی

کنرد :مفهیهرم مواهود در ضههر

ای رهی همیهنر سی ید فهعستی ا مفیهرم "پعرنر" اهر کنرد.

را اهی نظهیم

 .2ا دنبیل مقدمیت ایشرد :هم صلل مقدمیای مفیهرم پعرنر را اریارهد ننههی
را ا فهعس

مسرعهی انبیشت اضیف کنرد.

 .3ا دنبیل پریمدهی ایشرد :مجموص ا ا مسرعهی سی گیر را ای نقش ا ک ا
مفیهرم پعرنر شع م میشود ا مفیهرم منتهی میشود اسهی ید ،ایهن مسهرعهی را
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نگ دارید معکز اعین مسرع را ارییرد ،مسرعهییی را ک ای این مسهرع نیسهی گیرند
لذف کنرد .مجموص ایقی میند ا مسرعهی "ابررن" مسئل سریس گذار اس .

 .4ا دنبیل ادیلهی سریس گذار ایشرد :هم مفیهرم سریس گذارانه ا را
ک پروند مستقرمی ای این مسرع معکز دارند ،پردا کنرد.
 .5یهی ا ادیلهی سریس گذار را انتخیب کنرد :مفهوم سریس گذارانه ا
را ک در مجموص ا منظم ا ار سهی ا لداکثع دستی رد منجع میشهود ،انتخهیب
کنرد ).(Van esch et all, 2014: 40-50
یینر در مطیحه یود درایر اهینارنی ،مدل فعایند ادراکی را اههدیل کهعد اهی
امعکز اع قوت پروندهی مواود در نقش ادراکی ایشد .ا اع نن اس
پروند قو اع ایشد ،اهمر

ag
e

نن ا صنوان راهنمییی اعا نزو استد ل ارشتع یواهد

اود .ر سهییی ک اعا نشین دادن نمیینهدگی سرسهتم صقرهدای در نقشه ادراکهی
یینر استفید شد هف
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ک هع قهدر

معلل اس

ک شیمل وهیر صنصع سییتیر

سه اقهدام

اس  .وهیر صنصع سییتیر قیال اندا گرع صبیرتانهد ا ( :وابس تگی) انهههیئ
مفهومهی ر ااط (ا صنوان مثیل :رااط ازصرالت فعد ای اصهمرمگرهع سریسهی
ک قیال لعک

هست ا نقی ر لینی) اس

در نقش ادراکی هستند ک اگع اتهوان

یر مفهوم را ای نن اهعیف کعد ،سییع مفیهرم مینند پلی قیال انتقیل هسهتند( .ارتباط
و اتصال) وگونگی ارابیط ارن مفیهرم را ارین میکنهد .اگهع ر ااطهی اهرن مفهیهرم
مثب

اود داشت ایشد ،ا صالم

استفید میشود( .انداز ) صیملی اس

هم اعا

ایکرد ییدگرع ارشتع هم اسهرل کننهد ارابهیط اهرن مفهیهرم ادراکهی اهی دیگهع
مفیهرمی ک ارشتع این مفیهرم فی ل د ر ای مفیهرم دیگع در نقش ادراکی دارنهد.
(برجستگی) هم نشیندهند ا ول ثیاتی ا اازا صقردای در نقش ادراکی اس
هم انههیئ کنند مفیهرمی ک ارابیط قو اهی اجعارهیت در مهورد موضهوم مهورد
مطیحه را مورد ایکرد قعار میدهند .اعاستگی در نقش ادراکی اسهریر مههم اسه ؛
یهسین ا مفیهرم ننهی ض میشود؟ این یژگی امیمی نشیندهند نهوم شخصهر
گذشت فعد ازصرالت معابط ای فهیحر

سریسی در نقش ادراکی اس  .س اقهدام

مقییس ا صبیرتاند ا  :مفاهیم مقایسهای :هدف ننهی کمر ا این ازلرل اس

صوض شود ایکرد دارند ک اییستی ا لرطه ههی

کرفی در ازقر استفید شود .هزینه تحول :نشیندهند اغررعات در نقشه ادراکهی،
مقدار اغررعات ارن د نقش ادراکی را اندا گرع میکند .ناسازگاری :ک ایص
).(Young, 1996: 10

مطیحه یینر هم عفی اعا نن طعالی شد اود ک اهررن کند نیی پیس کیراع
ا اهیام شور

ا افغینستین در سیل  1980را میشد اعاسیئ نقش هی ادراکهی

سخنعانیهی صمومی ا پرر ارنی کعد یی یرع .ا سخنین کیراع قبل ا اهیام امهین
این پرر ارنی اود داش
دارا لیکمر

ک کیراع پیسخی قو ا اهیام شور

ا یر د حه

نشین یواهد داد ،امی نوم ییص نن نیمهرن اود .ا نظع یینر ،نقش

ادراکی اازار ار شمند اعا فهمردن این اس

ک وگون دیدگی هی اشخیص در

یازدهم  دانیال رضاپور و سید امیر نیاکوئی

اود نمدن یژگی متفی ای در ارن نقش هی ادراکی میشود

ا

هستهای دول

وعا رفتیر سریسی ممهن اس

که

نظریه نقشه ادراکی و سیاس

یعا نشین دهند این اس

ک نیی د یل اشخیص همرش قیال فههم اسه

نتهییج

مزرطهی ارع نی اع اصمرمگرع ایثرعگذار اود اس  .اازار موفقی اهعا اعرسهی
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کعدن ازعانهی اصمرمگرع

لتی ممهن اس

ا نن ا صنوان اازار لمییه

در

مذاکعات مرینجرگع هی استفید شود .پس هدف نقش ادراکی اوسهه دادن همه
اخرهی منیظعات یی استد لهی نرس

اله اوسهه مهدحی اسه

که شییسهتگی

کیفی داشت ایشد ای شرو استعااژ یی از هی سریسی که قیاهل ازلرهل فهیحره
هوشمندان ایشد را ای نمییی کند ) .(Wang et all, 2015: 75ای اوا ا مبیله

فهوق،

ر س ا کیر اعدن داد هی ییم اعا اعسییتن نقش هی ادراکهی دکتهع ر لهینی،
ندگرنیم اشخیص معابط اهی فهیحره ههی هسهت ا  ،ازصهرالت لقهوقی

مهمو

معابط ای فهیحر هی فعد ایثرعگذار در اصمرمیت سریسهی متهون ا حره ا هلی
معابط ا ایشین هستند ک ا ییدداش هی نشس هی یی سخنعانیههی صمهومی اه
دس

مینید.

 .2نقشه ادراکی دکتر حسن روحانی
پس ا شهلگرع امهور اسالمی ایعان ،هوی

ایعان ک ا نمو هی اسالمی

همچنرن شهیر انقالای نشأت گعفت اود ،در صع

رفتهیر یهیرای ظههور اهع

فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

نمود .این هوی

ادید اغررع انریدین در رفتیر ایعان ای سییع ای یگعان ایجید نمهود

ننهی را نرز در موااه ای ایعان ،ملزم ا در نظع گعفتن این هوی
اق هوی
ایعان در دس

ادیهد کهعد .در

اسالمی  -انقالای در سیلهی مختلف ای اوا ا ایهن که قهدرت در
و کسینی اود اس  ،اهیارع مختلفی را داشت اسه ؛ امهی اه طهور

کلی در اسریر ا موارد ا ااتدا شهلگرع انقالب ای ا امع  ،هویه
انقالای امهور اسالمی ایعان ایص
اس  .این ادا م رفتیر اعگعفت ا هویه

ادا م رفتیر سریس

اسهالمی

یهیرای ایهعان شهد

یهیص اسهالمی  -انقالاهی ،در موضهوم

هست ا ایعان نرز ایلد د قیال مشیهد اس  .در این مدت ازعان هسهت ا
اوا ا فعا

اهی

نشربهی قطهنیم هییی ک در شورا لهیم صلر ایعان یدر شد

اود ای اوا ا فشیرهی متهدد ک مخصو ی ا مجهیم اهرناحمللهی اهع مله
ایعان ارد شد اود ،ای اللدید نظیم امهور اسالمی ایعان ،دکتهع ر لهینی اه
صنوان شخص ا ل هست ا ایعان اعا مذاکعات لل فصل ایهن ازهعان انتخهیب
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شد.

ر لینی در کتیب یود مینویسد« :مسیژل هست ا کیمال ای امنر
دس ییای ا فنی ر

می گع یورد اس

لحنمرهز هسهت ا اه منزحه اوسهه

اقتصید امنرتی کشور ،در لیل لیضع ای
اهداد ا کشورهییی ک ای میهر
اهین

اهی اعا

منیف ملی

استعااژیر در نیند کشهور اسه

این نظیم مشهل دارند ،در دد هستند ای ا هع

یع سئوال اعدن از

فشیر قعاردادن ایعان استفید کنند اینر

می مییهواهرم اهی اهنر دایهی کهعدن مسهئل هسهت ا ا طعیه مجهعا مهذاکع
دیپلمیارر ا طعی ابهر

ا قوانرن لقوقی اثبر

ضمن ایکرد اع استفید ا فنی ر

شد در مهیهدات ارناحمللی،
د ر ا اهنر

لحنمرز هست ا  ،ای ر ند صید

در رف امنرتی کعدن ایعانهعاسی ک کشورهی مخیحف این نظیم ایجید کهعد انهد
اهوشرم» (ر لینی.)27-28 :1390 ،
مفاهیم اصلی نقشه ادراکی :مبنی ایهن پهژ هر اهع ر انشنیسهی سریسهی
یود دیگع (موضوم هست ا ) مینگعد ،اکنر ایشین متیثع ا شنیی

ا سه .

مطیا ای نظعیه نقشه ادراکهی ایشهین ،ایهن نقشه متشههل ا ااهزا پعاکنهد ا
اطالصیت نرس  ،اله نن مجموص ا منسهجم ا شهنیی

ک در کنیر یهدیگع نظم ا هم پروست ا ییفت اس  .هع اهی یگع ههم

منطب ای این نقش  ،رفتیر ییرای یود را انظرم مهیکنهد ).(Castano et all, 2003: 45
انیاعاین االس شد اس

ای احگو این نظیم اندیش در سریس

ییرای ادراکهی

مزتوا در این پژ هر ا کیر گعفت شد اس .
در همرن راسهتی ،داد ههی یهیم اهعا اعسهییتن نقشه ههی ادراکهی ایشهین
ندگرنیم سریسی ،ازصرالت لقوقی معابط ای فهیحر

سریسی متون ا حر ا هلی

هستند ک ا ییدداش هی ،نشس هی یی سخنعانیهی صمهومی اه دسه

مهینینهد.

ر ی هی ازلرل مزتوا ک در نقش هی ادراکی ایشین ا کهیر مهیر نهد ،اهع افههیل
امعکز( )2دارند ،یعا ر ااط مرین مفیهرم ا هلی ایشهین را رمزگهذار مهیکننهد .در
ا ل ،می ا دنبیل سیی

یازدهم  دانیال رضاپور و سید امیر نیاکوئی

نگعس لقوقی سریسی دکتع ر لینی ادرا شود .انیاعاین نقش ادراکی ازلرهل

هستهای دول

مختلف اس

نسهب

اه موضهوصیت

نظریه نقشه ادراکی و سیاس

شنییتی اس  .کنشگع مورد نظع (دکتع ر لینی) مبتنیاع نظیم ای رهی یویر ،اه

نشنی فیصهل  -مفههول  -فههل هسهترم .در مهوارد که

149

غعض ا نقش ادراکی ایشین اشخرص پروندهی صلیی اس  ،امعکز اع سیی ههی
افهیحی اس

"د ح

امعیهی ا دنبیل نیاود ایهعان اسهالمی اسه " اه ایهن شههل رمزگهذار

میشود :د ح
صالم

ک یر رااط صلیی مثب

یی منفی را نشین میدهنهد .اه صنهوان نمونه ،

امعیهی ˚ نیاود ایعان اسالمی .در این ای د ح

منفی ( )-نشینگع رااط صلیی منفی اس

امعیهی فیصل اس ،

نهیاود ایهعان اسهالمی مفههول

اس  .قواصد رمزگذار شد ارینیت ایشین اعا ورز فعااع ا ر ااط هعفی صلیهی
مینند ننچ در مورد اهینارنی دید میشود ،اراژ شهد اسه  .ارشهتع ا  30مهورد
ر ااط مختلف ،وندین نوم مختلف ا مین فهل ار سههی

هدق همچنهرن

قواصد اعا اعکرب صبیرات مشخص شد اس  .در این نظیم" ،د ح
دنبیل نیاود ایعان اسالمی اس " ابدیل میشود ا  :د ح

امعیههی اه

امعیهی ˚ ایعان اسهالمی

مواود لقرقی در لیل لیضع را اهدید میکند در ایهن اهی رااطه ظعیهفاهع
اس

شیمل این اطالمرسینی اس

ک این اهی ر در لهیل لیضهع هیدق اسه .

هنگیمی ک هم گزار هی مهتبع در متن دکتع ر لهینی مشهخص مهیشهوند اه
صنوان صبیرات اشهرلدهند داد هی رمزگذار مهیشهوند ،اییهد اهی اراهیم متقهیط
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

150
ag
e

کیر کعد ای هم ارایصیت ا یر مفهوم الد در قیحب یر نمید اعکرهب شهوند.
ر ی هی ادید رمزگذار فعایند  ،ا شهل یر پرهین ممتد نمییر داد میشود؛
اگعو در نغی نقش ادراکی ایشین ا نظع میرسد که ایهن ای نمهییی اهی نظهیم اهی
لد د نیسی گیر اس  ،حی میاوان ای اهعیف یر نوم مفهوم فعاینهد نن را اه
سهوح

ای اهینارنی نظیم امهور اسالمی سی گیر سیی .
ای رهی صلیی هم ا این نظع در نقش ادراکی دکتع ر لینی مورد اأکرهد قهعار

گعفتند ک استنبیط صلیی نقشی صمد در لل مشهل اصمرمگرع ازعان هسهت ا
داشت اس  .هنگیمی ک اشخیص ای مشهلی ر اع میشوند ،ای اوا ا اهینارنهی
شخصی ،ازصرلی سریسی گذشت ا دنبیل صل

مشهل میگعدند .هنگیمی ک اه

اقدامی میاندیشند ،پریمهدهی التمهیحی نن را ا طعیه للقه ههی صلره

اصهور

میکنند .نقش ادراکی اعا نن طعت شد اس

که ر ااهط صلیهی ارهین شهد مرهین

مفیهرم (ایعان هست ا  -اازیدی ار پی -مخیحف

امعیهی ای ایعان هست ا ) را اعکرهب

مطعت سی د .ا اینر  ،اگع اهررن شبه پروندهی مواود مرین گهزار ههی صلیهی
در نظیم اصتقید دکتع ر لینی امهینپذیع شود ،ا
استد حی را ک ایشین التمی در هع موقهر
اجزی

ورت اقعیبی میاوانرم نجرع

یی ی مورد استفید قهعار مهیدهنهد،

ازلرل کنرم .ا این اعارب ،نقش ادراکی دکتع ر لینی در ا ل ا د نوم

رااط صلیی میپعدا د )1( :صلل مثب

یی موحد )2( ،صلهل منفهی یهی مهین  .در همهرن

راستی یهی ا امتری ات نقشه ادراکهی دکتهع ر لهینی امعکهز نن اهع ر ااهط مرهین
ییص مینند (ار پی ˚ ایهعان هسهت ا ) اسه  .ا ننجهی که صلره

گزار هی مثب

مفهومی اه دار اس  ،انهی ا یر اه
ک  Bصل

اس  ،متومن نن نرس

می ر د ،یهنی این اقهر

ک  Aصل

B

 Aایشد .شبه ا معکب ا مفیهرمیکه پرونهد

صلیهی دارنهد ،اه طبقه ا ا سهییتیرهی رییضههریای اهله دارد که "نمودارهههی

اه دار" نیمرد می شود .این سییتیرهی راهی فشعد اعا ای نمییی شبه ا دکتهع
یر ردیف یر ستون اعا هع مفهوم سیی  .اعا هع اف

میاعیس

)B

 )Aاعا مفیهرمیک ارابهیط مثبه

مفیهرمی ک نسب

مههوئ دارنهد صالمه

دارنهد صالمه

ا مفیهرم ،مهدیل
(مثبه ) اهعا

(منفهی) اهعا مفهیهرم نهیمعابط ()0

کیرنمد میسی د (انگعید ا  .)Hart, 1997 :ا ایهنر ههدف ا اههیرگرع صلره
ازلرل مسئل هست ا ایعان این اس

در

ک راههیرههی متفهی ت اهعا لهل فصهل

ااتنیب شود .االس مقیح این اس
شهلی ک قیال ر ی

ک پروندهی کیرگزار (در اینجهی ر لهینی) اه

ایشد ،سی میندهی شود ای صل هی رفتیر ا هم پرونهد د

شوند.
در این مقیح ای کمر ازلرل مزتوا

نجرع ار ا ندگرنیم  ،کتیب ،مقهی ت

وند مورد ا سخنعانیهی دکتع لسن ر لینی :نهوه
یط قعمز فنی ر سوی

یهدم

رسهینی (،)1382

( ،)1383ادارعهی ایعان امعیههی (1384احهف) ،ردیهم

یازدهم  دانیال رضاپور و سید امیر نیاکوئی

مسیژل هست ا ر شن شود ا ننچ در نیند میاواند پریمد نییواست منفی ایشد،

هستهای دول

گذاش  .این قیحب ازلرل نقش هی ادراکی پرچرد دکتع ر لینی را امههینپهذیع

نظریه نقشه ادراکی و سیاس

ر لینی ا مفیهرم ر ااط صلیی اس  .اعا د مفهوم

A

 Bمیاوان میاعیسهی اهی

صدم اشیص (1384ب) ،فعاسو ویحرهی ایعان ندانس (1384پ) ،ثع ت ملهی
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یی قدرت ملی ( ،)1385یهیطعات دکتهع ر لهینی نوشهت شهد (اشهعفی) (،)1388
وشماندا یی رمرین ( ،)1388رسین گع هی امنر

ملی ( ،)1387کتهیب امنره

ملی دیپلمیسی هست ا ( ،)1390مشع ت سخنین دکتع ر لینی در نشس

یبع

در اههیر موضههوم اوافه هسههت ا (1392احههف) ،سههخنین در دیههدار اههی امهههی ا
ر لینرون (1392ب) ،سخنعانی در شص

هشتمرن مجم صمومی سهی مین ملهل

متزد (1392پ) ،سخنعانی در ا حرن ااالئ مجم صمهومی سهی مین ملهل متزهد
درایر یل سالت هست ا (1392ت) ،سخنعانی در نشس
صدم اههد (1392ث) ،سخنعانی در شص

ار ییرا انهبر

نهمهرن مجمه صمهومی سهی مین ملهل

متزد ( ،)1393سخنعانی مهم دکتع ر لینی درایر اوافه هسهت ا (1394احهف)
سخنعانی رژرسامهور در مهورد اوافه هسهت ا

یهن (1394ب) که در همهرن

موضوم نوشت یی گفت شد اس  ،نقش ادراکی ایشین را در مورد پع نهد هسهت ا
اعرسی میشود.
ا اینر ای اوا ا مبیل
نتییج کمّی یع ا دس
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مینید )4( :لفن دس ییای ا فنی ر

لحنمرز هست ا

( )15منیف ملی :رفی اقتصهید  ،ااتمهیصی ( )10اامهیم دایلهی ( )8دسرسه ههی
دشمنین ( )7هوشریر نظیم ایعان ( )11امنر
صالم
صالم

ملی (.)9

مستطرل (نشین دهند سریس هی) صالم
حو

(نشین دهند منفه

معا (نشین دهند اههداف)

گعان) االس مهی اهع نن اهود اسه

مفیهرمی ک ارابیط مهنی دارد (مثب ) اعا مفیهرمی که نسهب

اهعا

مهههوئ دارنهد

(منفی) اهیر ابعیم
مفاهیم.1 )٥(:امنرتی کعدن :مسیژل هست ا ایعان ا سو امعیهی اعا لوور ارشهتع
در منطق ا د یل دژواستعااژیر دژوپلرترر ا امل ذیییع صظهرم گهی

نفه

(.)bc
 :2ایکرد ا اینه امیم کشورهی شورا امنر
اوا ا میهر
ایشرم (.)ck
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فوق ا ازلرل مزتهوا ( )3نثهیر لسهن ر لهینی

لتی کشهورهی اهزرگ اهی

اسالمی این نظیم ،نمییواهند مهی اوانهییی اوحرهد سهوی

داشهت

 :3مزهوم کعدن در انز ا قعاردادن ایعان در یر انهر دیپلمیارهر اهینه
قعاردادن مسیژل هست ا اعا انتقیمگرع ا میهر

این نظیم اه

سهرل امعیههی

لیمرینر در منطق (.)cd
 :4ایکرد ا لل فصل امیمی مسیژل ا طعی دیپلمیارر (ای اواه اه سهیاق
سریسی دیپلمیت اودن ایشین) در وهیرووب مهیهدات قینونی لقوقی (ای اواه
ا ازصرالت معابط لقوقی) اصویب شد مورد قبول ایمه اههینی اهی همعاههی
اازیدی ار پی (.)aw
 :5دس ییای ا سالت هسهت ا اهعا امههور اسهالمی ایهعان نه انههی اهی
مقعرات ارناحمللی (سیاق لقوقی) اله ای ا ول ایالقی لتی ای ا ول دین اسالم
ک ا ل اع همزیستی مسیحم نمرز (سیاق دیپلمیارر) ایکرد دارد ،مغییع اس

(.)cg

 :6فقط لل مسیژل هست ا نرسه  ،ایجهید فعسهتیدن فنهی ر پرشهعفت اه
قو ای کشورهی اهینی در مرن مسیژل امنرتی منطق ا (.)ad
 :7نیند ارنی در کسب فنی ر هست ا اعا ایمرن منیا مورد نری کشور اههد
ا اامیم نف  ،گی

لتی استفید ارشهتع ا فنهی ر هسهت ا اه مهنهی لوهور

کشورهی صوو اازیدی ار پی اس

(.)bs

 :8لل کعدن مسئل هست ا ایعان ا

ورت اهرناحمللهی اهی کمتهعین هزینه

 :9یوسارنی ارشتع نسب
اقتصید

ا ار پی ای امعیهی؛ یعا ار پی ک ا دنبهیل داد سهتد

ایمرن منیف یود اس  ،مییواهد اهی ایهعان رااطه داشهت ایشهد ،حهی

امعیهی ای ازرگ الو دادن مسیژل هست ا  ،مییواهد امیم مسیژل پررر این سه
ده ای ایعان را ای ارایم این پع ند ا شورا امنر
 :10ار پی ای لد د ا دنبیل کسب یر هویه

ابعان کند (.)de
مسهتقل اههد ار  11سهپتیمبع

اس  ،ای اتواند منیف یود را دریی رمرین دنبیل کند ایعان ا صنهوان انههی کشهور

یازدهم  دانیال رضاپور و سید امیر نیاکوئی

ریسر احبت ای پرچردگیهی دیپلمیارر سریسی ای اازیدی ار پی (.)az

هستهای دول

استعااژیر ارشتع ایعان در ای

نیند نف

اهیمل پییهدار اهی اهینرهین مخصو هی

نظریه نقشه ادراکی و سیاس

دایل ایعان ،لذف موان

یدراای ارداای ایعان ا

سرل اازیدیه ار پهی ،ارابهیط

مستقل در مرن انعد در منطق را ا سو یود اذب کند (.)ba
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لهداکثع ظهعف ونهد

 :11لل مسیژل هست ا ایعان ای ر یهعد اسریر سعی

می احبت ای اواف طعفرن صملهعد د اینب مخصو هی اهی ار پهی سهپس امعیههی
(.)ac
 :12استفید ا ر یهعد دیپلمیارر اعا نعفتن پع ند ایعان ا شهورا امنره
(یعید مین) اهد ا سیل  ،1392ای گعداندن ایاثع کعدن قطهنیمه ههی
شد ا طعف شورا امنر

نسب

ا پع نهد هسهت ا  ،اهعا ای سهی

هیدر
سهییتیر

اقتصید امنرتی کشور ا طعی السیت متهدد ای کشورهی اازیدی ار پی ،امعیهی
راستین میییهی مختلف (.)ae
 :13ایکرد ا مذاکعات اع طب مهیهدات قینونی (شخصهر
مصوب شد مورد اامیم نظیم ارناحملل ( یعا لتی ای شهس
می در مجیم ارناحمللی ثیا

لقهوقی ایشهین)،
مهذاکعات ،لقینره

میشود) (.)bd

 :14در هم انردگی افهیر صمومی ،امنره

لتهی اقتصهید کشهور اه مسهیژل

هست ا اس ؛ یعا ای هع قطهنیم ا یی صدم قطهنیم ا یهر نوسهین در کشهور مهی
ایجید میشود (.)ap
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦
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 :15لل مسیژل هست ا مسهی

شهد اهی اهیمرن منهیف ملهی لتهی منهیف

اازیدی ار پی دف اهدیدات التمیحی دشمنین ایعان در اهین منطق (.)ab
 :16هدف ایعان در امهیم مسهیژل در ایهن سه دهه لتهی مسهیژل هسهت ا ،
اصتمید ایی انر دایی ا طعی دیپلمیارر (شخصر

اجعا سریسی) اس

که

کشورهییی مثل امعیهی اسعاژرل شدیدا ا این ر یهعد متهجب شد اند (.)bn
 :17مقصود ا ا دس
همرش فنی ر

ن ردن فنی ر هسهت ا در کهل ایهن نظهیم اسهالمی،

لحنمرز هست ا اس

(.)ag

 :18استفید ا انعد هست ا ا دیدگی ایشهین ،موحفه ا هلی رشهد ،اوسهه
کشور رفی معدم اس
 :19س
فع

سی

اس

(.)ar

ا فهیحر

(.)aa
دیپلمیارر ای اازیدی ار پهی ،فهیحره

اعا اهمرل فعایند هست ا  ،ایص

لقهوقی ،اهیمهل

ابهدیل ازهعان اه فع ه

شهد

موشهی کشور} صزت اقتدار کشور

 :20لفن اسعار نظیم{مخصو ی میهر

ا همعا الوگرع ا امنرتی کعدن فوی ایعان در مجهیم اهرناحمللهی ،ا اههداف
لقوقی سریسی (اجلی شخصر
در این د ر اود اس

لقوقی دیپلمیارر دکتع ر لینی) این مذاکعات

(.)bb

 :21ایکرد لسن ر لینی اع اینه اصمرمگرع ههی در مهورد مسهئل هسهت ا ،
ا صنوان اصمرمگرع ههی نظهیم امههور اسهالمی ایهعان اهی همهیهنگی امهیم
ارگینهی نظیرای

یعنظع مقیم مهظم رهبع انجیم شد اس

(.)bu

 :22حز م اامیم همبستگی دایلی ،اهیمل ،بع القی امیم گع هی انیتهی
ا افسرع این موضوم ا صنوان ارکین پرشعف

اقتدار نظیم امهور اسهالمی ایهعان

(.)bw
 :23قبو ندن این موضوم ا اازیدی ار پهی امعیههی که لهل فصهل مسهئل
اهین اس ؛ یعا امیم مسیژل منطق

اهین ا لو انهعد اهی مسهیژل مهذهبی

قومر هی ای لد د ا ایعان گع یورد اس
مرینجی هم اعا ایجید ثبیت در منطقه

مهیاوانهد اه صنهوان یهر نقهر

ههم ایجهید اهنر نشهوب در یی رمرینه

 :24کمرگرع ا سییع کشورهییی ک یی در فعاینهد دسه یهیای اه فنهی ر
لحنمرز هستند یی د ح هییی ک ای دس ییای ا این فنی ر ای مشیرک

منطقی ای

ن ات :نقش ادراکی دکتع ر لینی ارینگع " 8راهبعد یی سریس  17 ،هدف 3

استفید کنندگین مسیژل هست ا اس ".

 : 1قیال ذکهع اینهه اشهخیص دارا شهغل سریسهی ای رابه کمتهع ا متغرهع
پرعامونی یی لیشر ا استفید میکنند.
 :2دحرل اینه ا ر یهعد منفی استفید کعد ایهم ایهن اسه
سریس هی در اخشی ا ضعر ایعان ا سود مخیحفین نظیم اس

که ایهن اههداف
()6

(.)bc

یازدهم  دانیال رضاپور و سید امیر نیاکوئی

ایمه اهینی اوانستند اصتمید ارناحمللی را کسب کنند (.)FD

هستهای دول

استفید کند (.)yu

نظریه نقشه ادراکی و سیاس

هست ا ایعان ا صنوان مرن استزهیماخشی اعا ایجید لح ثبهیت در منطقه

 .3اعرسی نقش ادراکی دکتع ر لینی نشین دهنهد غلبه ر یههعد لقهوقی
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دیپلمیارر ایشین (ک اعگعفت ا سواا ازصرلی سریسی) ،راا ا لهل مسهیژل
هست ا ایعان اود اس .
ای اوا ا ازقرقیت در نقش ادراکی ،ننچ مشیهد مهیشهود ایهن اسه

که

دکتع ر لینی شدیدا ا دنبیل لل سعی موضهوم هسهت ا کشهور در نوشهت ههی
سخنین یود اس
مل

()ac؛ یعا مسیژل هست ا شدیدا ای امیم اوانهب نهدگی نینهد

ایعان رقم یورد اس

ا دحرل ازعان ا

ایعان ضعا مهلر اقتصید ک ا ازعیمهی اع مل
ر لههینی در ههدد نن اسه

اود نمد در مجیم اهینی صلر
ایعان ارد شد اسه  ،دکتهع

اههی اههی مههذاکعات دیپلمیارههر ،در وهههیرووب قواصههد

ارناحمللی لقوقی مخصو ی ای اازیدی ار پی (ایکرد اع  3صیمل اازیدی ار پی ،سیاق
دیپلمیارر سیاق ازصرلی لقوقی) ،ضمن فع
فنی ر پرشعفت ا کشور ،ا اهدیدهی

رشد سهعمیی گهذار

ر د

اهی ک کشورهی مخیحف نظیم صلره مهی

را اندایت اند نجیت پردا کنرم (.)bc: ad: aw: ap
ایکرد فعا ان ا اینه فنی ر

لحنمرز هست ا در نیند

اهیمل متنیسهب اهی

کشورهی اهین ا امل اازیدی ار پی اهد امعیهی ،یهی ا صوامل رشهد اوسهه
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کشور اس

نظیم اسالمی شدیدا ا دنبیل دس یهیای اه ایهن انهعد

هلحنمرهز

اس ؛ یعا منیف کشور را لتی اهد ا پییین منیا اجدیدنیپذیع ایمرن میکند (.)aa

نقشه ادراکی دکتر حسن روحانی نسب

به مسائل هستهای

نظریه نقشه ادراکی و سیاس
هستهای دول

نتیجهگیری
اگعو

مینی اعا مطیحه ا ا طالت صلمی سریسه

یهیرای هعفی پدیهد ههی

صرنی فعاگرع مورد اوا دانشگیهرین قعار میگعف  ،امع

یازدهم  دانیال رضاپور و سید امیر نیاکوئی

منب  :نویسندگین

در صمهل ر شهن شهد
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ک گعیز ا در شنیی هی ییص ای یگعان ییص اعا فهم پدید ههی

اس

مشخص در ازلرل سریس

ییرای نرس  .ا اینر در ده هی ایرهع نظعیه ههی،

ر سهی اازارهی ر انشنیسی شنیی

ر انشنیسی شنییتی ای اقبهیل در مزیفهل

دانشگیهی ر اع شد اند .نقش ادراکی هم یهی ا اازارهی مقبول در ر انشنیسهی
سریسی اس

ک ا سو اکسلع د طعالی شد اس  .وشماندا نقشه ادراکهی در

لیل لیضع اهتع ا سیلهی گذشت اس  .اصتبیر نظع ادید اهعا ازقرقهیت
نرز اازارهی ادید ک ای ورتاند ا حر

اغررعات ایر سهی گیرند ،اهود

دارد .صال اع این ،ر انشنیسی ادراکی مهی ع مدل شهبه ا لیفظه را که نقشه
ادارکی اجسم نن اس  ،اقوی

میکند .این ازو ت ادید نرهع

مزعکهی اهعا

مطیحهیای هستند ک اهمدا اعا ار ییای اوانمند هی ایهن ر یههعد در پهررارنهی
نیند سییت میشوند .د مین ایقی میمیند )1( :سعش

میناع ازلرل مزتهوا که

ایید اعا اهر نقش ادراکی ورت گرعد ( )2فقهدان ااهزار دقره اهعا ازلرهل
نقش هی ادراکی ازرگ .را هی نوین اوحرد نقشه ههی ادراکهی اطالصهیت یهید
می گرعند ،امی یود داد هی منب مشهالت ازلرلی هستند .میاهوانرم اهع ایهن موانه
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فیژ نیرم اه شهعطی که اخهواهرم گسهتع ازلرلهی نقشه اشهتعاکی را ا مطیحهه
ضهر هی مزد د پس ا

قوم ننهی فعااع ابعیم .امتری این ااهزار ایهن اسه

االس دارد ای انتزام ای رهی ییص یر اهی یگع ،نظهیم ای رههی ا را اه شههلی
سییتیرمند ای سی

کند ادین اعارب مهنی رفتیرهی نن ای یگع را اریاهد .اهعا

در صملهعد لسن ر لینی ا صنوان رژهرسامههور مسهئول پع نهد هسهت ا
ایعان ،ا نقش ادراکی اهع اعد ایهم .اهعاین اسهیئ مهلهوم شهد که اهی اواه اه
ازصرالت فقهی -لقوقی سواا دیپلمیارهر ،پییبنهد اه لهل فصهل مسهیژل
ارناحمللی ا طعی
مشع صر
صقالنر

لحنمرز در وهیرووب نهیدهی لیکم در نظیم ارناحملل که

م را اعا اعرسی موضوصیت اهینی دارند اراژ دحرل اهی اواه اه
اهینی ،اعا

مقبول اس  .د یل می اعا ارین ایکرهد اهع شخصهر

لقوقی دیپلمیارر یوسارنی ا اازیدی ار پی ایشین این اس

که در صمهل

ای اواه اه اجعارهیت گذشهت دیپلمیارهر ارهین شهد در هفزیت گذشهت
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که

ازصرالت لقوقی صیحی ،اعا پع ند هست ا ( ،)1392-1394نگی مثب اهع اه
اازیدی ار پی دارد؛ یعا ا نظع ایشهین ،اازیدیه اهی ازهعانههی اهد اقتصهید ،
سریسی هویتی درگرع اس

در مجموم مرل کمتع ا سهلط اههینی در لهیل

لیضع دارند .انیاعاین لل فصل مسیحم نمرز پع ند هست ا ایعان اعا نیند ننهی
مفرداع اس  .انیاعاین سهی ا نن اود اس

ک را ار پی را ا امعیههی اهدا کنهد

منیف لل فصل مسیحم نمرز پع ند هست ا ایعان را ا سعنوش

ار پی گع ازنهد

ای ادین اعارب امهین افزایر قدرت ایعان اعا وین نی ای ایهی ت متزهد امعیههی
ا هی اع ر د .در پییههین اههی ایکرههد اههع ارینههیت شههفیهی مهتههوب اعرسههی شههد ،
استد ل ر

اوار صقالنی مقبول مطلوب موض ایعان نمو ا اس

که

ا ا یهوای ا در ن ازصهرالت فقههی -لقهوقی اجعاه دیپلمیارهر یهویر
فعاگعفت اس

نظریه نقشه ادراکی و سیاس

اس .

ا را ا سو ر یهعد نهیدگعایی در سریس

یهیرای سهوق داد

هستهای دول
یازدهم  دانیال رضاپور و سید امیر نیاکوئی
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یادداشتها:
 .1اعا فهم اشعیح کیمل مسیژل پرر نمد هست ا در د ح ا هاللیت انگعیهد اه
ر لینی،لسن("،)1390امنر ملی دیپلمیسی هست ا "،اهعان:معکهز ازقرقهیت
استعااژیر.
 .2اعا مطیحه دقر در مورد افهیل انگعید ا ).(walker, 2006
 .3مبنی ازلرل مزتوا ،دفهیت اهعار شد مفیهرم مهم معابط ا ازعان هست ا در ارینیت
نقی ر لینی در سخنعانیهی ،مقی ت کتیب مهتوب شد اس .
 .4اعا مطیحه ارشتع در مورد نقش ادراکی معااه شود ا (McGraw, 2000) :
 .5امیمی مفیهرم اعگعفت در گزار هی نقش ادراکی ا ازلرهل مزتهوا کتهیب ،مقهی ت
ارینیت گفت شد دکتع ر لینی اس .
 .6ا نظع رااعت اع یس :افعاد مخیحف یین هستند ،یعا یین اهرر ا منفهه یهود را
نشین میدهد .ا صنوان مثیل ،مرزان نهیرالتی مهی ا دسه دادن د د ر ،ارشهتع ا
یوشزیحی می در قبیل کسب د د ر سود اس  [...] ،ارر ا امرد ا کسب سهود،
یریل یین اس ک در ذهن ای یگعان قوت گعفته  ،اه ننههی نرهع داد ننههی را
ازعیر میکند ک این امع ایص اهالسههی یهید ( اغلهب گمهعا کننهد ا )
میشود ک مهمو ا یین ارشتع منجع میشود (هی ان.)241:1393 ،
:
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الف) فارسی
نشترینی فتزی ،صلی .1377 .مقدمهای بر روانشناسی سیاسی ،اههعان :موسسه انتشهیرات
اهث .
امرد  ،صلی معدا فع ،سهرد  .1393 .اعسی امنرتی فهیحر هست ا ایهعان ،فص لنامه
سیاست جهانی ،د ر د م ،شمیر وهیرم.
نران ،امون نحدن ،کعیس .1393 .روی ردهای جدی د در تحلی سیاس ت خ ارجی،
اعام  :امرع نریکویی دیگعان ،اهعان :مرزان.
اصرع  ،مزمدصلی قیسمی ،مصطفی« .1386 .مواض اازیدی ار پی امعیههی در اعنیمه
هست ا ایعان» ،اطالدات سیاسی و اقتصادی ،شمیر .109-104
دهقینی فرع ناید  ،سرداالل صطییی ،مهد « .1393 .گفتمین هست ا د ح یی دهم»،
فصلنامه مطالعات راهبردی ،سیل هفدهم ،شمیر ا ل.
ر لینی ،لسن« .1382 .نهوه یهدم رسهینی ا شههیر اهی کهعدار»( ،سهخنعانی نقهی
ر لینی در سمرنیر اژم امه سعاسع کشهور) ،پایگ ا اط الع رس انی حج ت
االسالم والمسلمی حس روحانی.
« .1383.-----یط قعمز ،فنی ر سوی ای ر یههعد اهیمهل مهوثع پهرر مهیر یهم»،(مصیلب مطبوصیای رادیو الهویزنی) ،پایگا اط الع رس انی حج ت االس الم
والمسلمی حس روحانی.
.1384( .-----احف)« ،ادارعهی ایعان ،اوان نینهد نگهع را ا امعیههیییههی گعفه »،(سخنعانی نقی ر لینی در ام نخبگین مشهد مقدئ) ،پایگا اط الع رس انی
حجت االسالم والمسلمی حس روحانی.
.1384( .-----ب)« ،پییبند می ا ردیمهی صدم اشیص ا موض ای رمنهد میسه »،(سخنعانی نقی ر لینی در نیرن گشییر کنفعانس ارناحمللی فنهی ر هسهت ا )،
پایگا اطالع رسانی حجت االسالم والمسلمی حس روحانی.
.1384( .-----ج)« ،فعاسو ویحرهی ایعان ندانس در پع ند هست ا »( ،سخنعانینقی ر لینی در ام اصوی شورا صیحی فعهنگهی) ،پایگ ا اط الع رس انی
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حجت االسالم والمسلمی حس روحانی.
.1384( .-----د)« ،همبستگی ملی مشیرک صمهومی»( ،سهخنین نقهی ر لهینی درام اژم سعاسع کشور) ،پایگا اطالع رسانی حجت االسالم والمسلمی حس
روحانی.
« .1385.-----ثع ت ملی یی قدرت ملی :ا حوی کدام اس »( ،سخنعانی نقی ر لینیدر نیرن گشییر همییر راهبعد اهع اعدار ا ذیییع گی کشور) ،پایگا اطالع
رسانی حجت االسالم والمسلمی حس روحانی.
« .1388.-----وشماندا یی رمرین  :ادا م نگی غعب ،نگیهی ادید» ،فصلنامه راهبرد،سیل هجدهم ،شمیر  ،52پییرز  ،1388ص 7 :ای .31
گی کشور» ،فصلنامه روابط خ ارجی،
« .1389.-----سریس ییرای نیند نفسیل د م ،شمیر سوم ،پییرز  ،1389ص.7-37 :
 .1390.-----امنیت ملی و دیپلماسی هستهای ،اهعان :معکز ازقرقیت استعااژیر.( -----ال « ،)١392سخنرانی در جمع خطرنگاران» ،قابل دسترسی درhttp://www.bartarinha.ir/fa/news/224106
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( .-----ب « ،)1392سخنین در دیدار ای امهی ا ر لینرون» ،پایگا اط الع رس انیحجت االسالم والمسلمی حس روحانی.
هشهتمرن مجمه صمهومی سهی مین ملهل
( .-----پ « ،)1392سخنعانی در شصهمتزد» ،قیال دستعسی درhttp://www.president.ir/fa/71572 :
( .-----ت« ،)1392سخنعانی در ا حرن ااهالئ مجمه صمهومی سهی مین ملهل متزهددرایر یل سالت هست ا » ،قیال دستعسی در:
http://www.president.ir/fa/71823

( -----ث « ،)١392سااخنرانی در نشساات وزرای خارجااه جنااطش عاادم تعهااد» ،قاباالدسترس در http://www.president.ir/fa/71934
نهمرن مجم صمهومی سهی مین ملهل متزهد»،
« ،)1393( .-----سخنعانی در شصقیال دستعسی درhttp://www.president.ir/fa/71572 :
 ١394( -----ال )« ،سخنرانی مهم در مورد توافق هستهای» ،آذر مای ،قابال دسترسایدر http://www.rouhani.ir/event.php?event_id=194
 ١394( -----و)« ،سخنرانی در مورد توافق هستهای وین» ،دی ماای ،قابال دسترسایدر http://www.binanews.ir/news82926.html
کروان لسرنی ،سردا غع مزمد ادگین ،فیطمه « .1392 .اهوا ن طلبهی نهعم ار پهییی اهی
امعیهی در پع ند هست ا ایعان» ،فصلنامه پژوهشهای روابط ب ی المل  ،د ر
نخس  ،شمیر یی دهم.
مورگنتی ،هینس .1379 .سیاست میان ملتها ،ت ال در را ق درت و ص ل  ،اعامه
لمرعا مشرع اد  ،اهعان :ارت امور ییرا .
هی ان ،پیاعیر .1393 .روانشناسی سیاسی (موقعیتها ،افراد و مصادیق) ،اعام  :صلی

. انتشیرات قومس: اهعان،شهع اد مفتوت
اشعف نظع
 صلرعضی طرهب لرهد:  اعام، ماهیت متحول سیاست خارجی.1387 . کعیستوفع،هرل
.  پژ هشهد مطیحهیت راهبعد: اهعان،ازرگی
 را ه ای ارزی ابی ادراک در رواب ط،) مهیر (در لهیل انتشهیر، مییهل شهرفع،یینر
.
.  لمرعا مشرع اد: بی المل اعام
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