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  23/3/90سبضيد زضيبفز:              

  15/7/90سبضيد دصيطـ:          
 چكيدُ

دطزاظز. ؾيبؾز آٔٛظـ ثٝ  زض ايطاٖ ٔي 1ايٗ ٔمبِٝ ثٝ ُٔبِٗٝ ؾيبؾز آٔٛظـ
ٞب ٚ  ٌيطي سٛا٘س سحز سأطيط ػٟز ٖٙٛاٖ ثُٗسي اظ ؾيبؾز اػشٕبٖي ٔي

ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ  وٝ زض ايطاٖ زِٚز  ايٗ  ٞب لطاضٌيطز. أب زضثبضٜ ضٚيىطزٞبي زِٚز
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ا٘س زضيبفز زليمي ٚػٛز ٘ساضز.  ٌيطي ٘ؿجز ثٝ ؾيبؾز آٔٛظـ زاقشٝ چٝ ػٟز
ٞب ثط  زِٚززض دي ٕٞيٗ ٔؿئّٝ، دطؾف دػٚٞف ايٗ اؾز وٝ سبطيط ضٚيىطز 

ثطاي دبؾد ثٝ ايٗ دطؾف ؾيبؾز  ؟ؾيبؾز آٔٛظـ زض ايطاٖ چٍٛ٘ٝ ثٛزٜ اؾز

 1388سب  1360ٞبي  زاز لب٘ٛ٘ي ٚ ٞعيٙٝ اػشٕبٖي زض ََٛ ؾبَ آٔٛظـ زض زٚ ثٗس زضٖٚ

ٞبي وٕي ٚ ويفي ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض ٌطفز. ٘شبيغ دػٚٞف  ـ. ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ

زاز لب٘ٛ٘ي ٚ ٞعيٙٝ اػشٕبٖي زض ثبظٜ ظٔب٘ي  س زضٖٚ٘كبٖ زاز، ؾيبؾز آٔٛظـ زض زٚ ثٗ

ٞب ٘جٛزٜ اؾز. ايٗ ثساٖ ٔٗٙي اؾز وٝ ؾٛاي  ٔٛضز ثطضؾي سبثٗي اظ ضٚيىطز زِٚز

ٞبي يبز قسٜ زض  ٞبي زِٚز زازٞبي لب٘ٛ٘ي، ؾيبؾز اذشالفبر ا٘سن زض ثطذي زضٖٚ

ثطضؾي،  ٞبي ٔٛضز ا٘س. ٕٞچٙيٗ َي ؾبَ حٛظٜ آٔٛظـ اؾشٕطاض يبفشٝ ٚ سىطاض قسٜ

ضؾس  اٌطچٝ ٞعيٙٝ اػشٕبٖي زض ثٗس آٔٛظـ ٘ٛؾبٖ ا٘سوي زاقشٝ اؾز أب ثٝ ٘ٓط ٔي

 اؾز ٞب ٘جٛزٜ  ايٗ ٘ٛؾبٖ سحز سبطيط سغييط ضٚيىطز زِٚز

: ؾيبؾز اػشٕبٖي، ؾيبؾز آٔٛظـ، ضفبٜ اػشٕبٖي، ّاي کليدي ٍاصُ

 ، ٞعيٙٝ اػشٕبٖيضٚيىطز زِٚز

 

 طزح هسألِ 
دطزاظز  ٝ ٘مف زِٚز زض اضسجبٌ ثب ضفبٜ قٟطٚ٘ساٖ ٔئُبِٗثٝ  وٝ 1ؾيبؾز اػشٕبٖي

(Alcock et al 2008: 3)1 ٞبي  ظٔيٙٝ ظيط ٔؼٕٖٛٝ ؾيبؾز ٖٕٛٔي ٚ ٚاثؿشٝ ثٝ دؽ
                                                 

 ٝ وبضٌطفشٝ قسٜث Public policyٚ ظيطٔؼٕٖٛٝ  Social policy ايٗ دػٚٞف ٔٗبزَ ؾيبؾز اػشٕبٖي زض -1

زض ايطاٖ اؾز.  ظٔيٙٝوٙف اػشٕبٖي زِٚز زض  ٘بْط ثط ُٔبِٗٝ ّٖٕي Social policy اؾز. زض ايٗ دػٚٞف 

ؾٗيسي ٚ ٌصاضي اػشٕبٖي )سطػٕٝ  اي ثط ؾيبؾز ثطذي ٔٙبثٕ سطػٕٝ قسٜ ثٝ فبضؾي ثٝ َٛض ٕ٘ٛ٘ٝ وشبة ٔمسٔٝ

ضا   Social policyي ُٖٕ ٚ وٙكٍطي ٔٛػٛز زض ٌصاضي اػشٕبٖ ثب ايٗ اؾشسالَ وٝ ؾيبؾز (1389نبزلي ػمٝ، 

ٌصاضي ثطاي  زقٛاضي ٔٛػٛز زض ٔٗبزَ ثٝ وبض ضفشٝ اؾز. ثب ٚػٛز  Social policyزٞس، ٔٗبزَ  ثٟشط ٘كبٖ ٔي

وٝ زض فبضؾي   policy  ٚpoliticقٛز سٕبيع ضٚقٙي ٔيبٖ  زض ظثبٖ فبضؾي، يبزآٚض ٔي Politic  ٚPolicyٔفْٟٛ 

اي اؾز  حٛظٜ Politic( ؾيبؾز 1996ٚػٛز زاضز. ثٝ ٌفشٝ ديشٖٛ )ثٝ وبض ضفشٝ اؾز « ؾيبؾز»ثطاي ٞط زٚ ٔٗبزَ 

آٖ ضا ثٝ نٛضر  ٞب ضا ثٝ ضٚقٙي ثيبٖ وطزٜ ٚ  وٙكٍطاٖ زيٍط، ٖاليك ٚ ايسئِٛٛغي وٝ زض آٖ احعاة ؾيبؾي ٚ

 ؾيبؾز
policy وٙٙس. ؾيبؾز  ُٔطح ٔيpolicy ٌٝ٘ٛ ٝٞب  اي وٝ اظ ؾيبؾز ثPolitics اي اظ  غ قسٜ ٔؼٕٖٛٝٔٙش

  policyٞبي ذبل ٘ٓيط ؾالٔز، آٔٛظـ ٚ ٔؿىٗ اؾز. أب زض ٚالٕ ؾيبؾز  اٞساف ٚ ٔٛيٖٛبسي ثطاي حٛظٜ
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 2زض ٔٛاػٟٝ ثب دٙغ قيُبٖ ثعضي (. ؾيبؾز اػشٕبٖيHann, 2007ايسئِٛٛغيىي اؾز )

ثبض سٛؾٍ ٗ ذبٕ٘ب٘ي ٚ ثيؿٛازي وٝ اِٚي ػبٔٗٝ يٗٙي ثيىبضي، ثيٕبضي، ٌطؾٍٙي، ثي

ٞبيي ٔب٘ٙس؛ ؾيبؾز  ( زضثطٌيط٘سٜ حٛظGough, 2008: 41ٜ( ُٔطح قس )1942ثٛضيغ )

، ؾيبؾز ٔؿىٗ، ؾيبؾز ثٟساقز ٚ 3اقشغبَ، ؾيبؾز آٔٛظـ، ؾيبؾز سأٔيٗ اػشٕبٖي

ؾالٔز اؾز. اثٗبز زيٍطي اظ ايٗ حٛظٜ قبُٔ ؾيبؾز ػطْ ٚ ٔؼبظار، ؾيبؾز 

ٞب ٔمبثّٝ ثب  ثبقس. ٞسف وّي ايٗ ؾيبؾز ٔحيٍ ظيؿز ٔي  ٚ ؾيبؾز 4حٕبيز اػشٕبٖي

 قٛز.  ٔؿبئّي اؾز وٝ ثط ضفبٜ سأطيط ٌصاقشٝ ٚ ٔٛػت فمط ٚ ٘بثطاثطي ٔي

اظ ٔيبٖ اثٗبز ؾيبؾز اػشٕبٖي، آٔٛظـ يىي اظ دٙغ وّيس انّي زِٚز ضفبٜ دؽ اظ 

( وٝ ثٗس اظ ؾيبؾز ؾالٔز، زٚٔيٗ Alcock et al 2008: 231ػًٙ ػٟب٘ي زْٚ ثٛز )

ثرف ٞعيٙٝ اػشٕبٖي اؾز ٚ قبُٔ آٔٛظـ اثشسايي، ضإٞٙبيي، زثيطؾشبٖ ٚ ذسٔز زض 

(. ثٙبثطايٗ آٔٛظـ لجُ اظ اثٗبز زيٍط Pickvance, 1999: 522ٖبِي اؾز ) آٔٛظـ

سطيٗ ضوٗ ٔجبضظٜ ثب  ظيطا يطٚضي»ٞب ثٛزٜ اؾز.  ذسٔبر اػشٕبٖي ٔٛضز سٛػٝ زِٚز

ثكط، حفّ ٔحيٍ ظيؿز ٚ وٙشطَ ؾبظي ظ٘بٖ، اضسمب زٔٛوطاؾي ٚ حمٛق  فمط، سٛإ٘ٙس

: 1388ثٝ ٘مُ اظ ٞبَ ٚ ٔيؼّي،  13: 1999)يٛ٘يؿف، « آيس ضقس ػٕٗيز ثٝ قٕبض ٔي

(. ٞسف ؾيبؾز آٔٛظـ سطويجي اظ اٞساف فطزي ٚ اػشٕبٖي اؾز )ٞبَ ٚ ٔيؼّي، 247

                                                                                                                   
 )ازأٝ دبٚضلي نفحٝ ثٗس(

ثب سٛػٝ ثٝ سٛييحبر ُٔطح قدسٜ  (.  Paton, 1996: 6&7)قٛز  اِمب ٔي Politicsٞب  ثٝ قسر اظ َطيك ؾيبؾز

 Socialسدطي ثدطاي    ضا ٔٗدبزَ ٔٙبؾدت  « ؾيبؾز اػشٕبٖي»ػمٝ، زض ايٗ دػٚٞف ضغٓ  ٘ٓط ؾٗيسي ٚ نبزلي  ٚ ثٝ

policy  ٚ ٝضا ٔٗبزَ ثٟشطي ثطاي « ٌصاضي اػشٕبٖي ؾيبؾز»زا٘ؿشSocial policy making  ٌيدطيٓ.   زض٘ٓط ٔدي

ٞب ٚ ٔمبالر ٔٛػٛز زض حٛظٜ ؾيبؾز اػشٕبٖي ٞٓ زض ثيبٖ ّٖٕي ٔجبحض ايدٗ حدٛظٜ ٚ    قٛز زض وشبة يبزآٚضي ٔي

ثدٝ وبضضفشدٝ اؾدز     Social policyٌصاضا٘دٝ،   ٌدصاضاٖ ٚ ٞدط ٘دٛٔ الدساْ ؾيبؾدز      ٞبي اػشٕبٖي ؾيبؾز ٞٓ وٙف

ٖ  Segal 2007؛ Ramesh 2004؛ Baldok et al 1999)ثٍٙطيدس  سطػٕدٝ قدسٜ ثدٝ فبضؾدي سٟٙدب       ( زض ٔشدٛ

 ثطاٍ٘يع اؾز. ٌصاضي ايٗ ٔفْٟٛ ٔٙبلكٝ ٔٗبزَ
2
. Five Giants 

3
. Social security 

4
. Social protection  
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(. زض ؾُح فطزي فطنز ضقس ٚ سٛؾٗٝ قرهي ضا Pickvance, 1999: 526؛ 1388

قٛز.  ؾبظ سّمي ٔي ٙس ٚ زض ؾُح اػشٕبٖي ثٝ ٖٙٛاٖ ٘يطٚيي سٕسٖو ثطاي فطز فطاٞٓ ٔي

ثٝ ٖجبضسي ٘يطٚي ثبِمٜٛ ثطاي وبٞف ٘بثطاثطي اػشٕبٖي ٚ افعايف ا٘ؿؼبْ اػشٕبٖي اؾز 

(Vickerstaff, 1999: 286 ،ؾيبؾز آٔٛظـ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔٛيٖٛي وٝ ٔٙبفٕ الشهبزي .)

ٛض اضسمب ضفبٜ اػشٕبٖي ٚ ضٞبيي ٞبيي ثطاي فطز ثٝ ٔٙٓ اػشٕبٖي ٚ فطزي زاقشٝ ٚ فطنز

 وٙس، زض حٛظٜ ؾيبؾز اػشٕبٖي ٔٛضز سٛػٝ ػسي لطاض زاضز.  اظ ٘بثطاثطي فطاٞٓ ٔي

ٞبي ؾيبؾي آٌبٞب٘ٝ ثبظيٍطاٖ  ٌيطي ػبيي وٝ ثٝ ثبٚض ا٘سيكٕٙساٖ ػٟز اظ آٖ

ٞب )ثٍٙطيس  ٞب، ايسئِٛٛغي ٚ وّيكٝ ٞب، اٖشمبزار، اضظـ ٞب، ٖمبيس، ٌطايف ٞٛيز ]يٗٙي[

( سٗييٗ وٙٙسٜ 191، ػّسزْٚ، 1385؛ دبضؾٛ٘ع، Gough, 2008; Walsh et al 2000 ثٝ

ٞبي آ٘بٖ زض اثٗبز اػشٕبٖي ٚ الشهبزي اؾز،. قٙبؾبيي  ٞب ٚ ؾيبؾز ٔكي زِٚز ذٍ

ٞبي ايسئِٛٛغيىي ثبظيٍطاٖ ؾيبؾي ٚ ٘يع سحّيُ زليك سأطيطار ٚ ديبٔسٞب ٚ  ٔٛلٗيز

(. Alcock et al 2008: 186ي ثطذٛضزاض اؾز )ٞب اظ إٞيز فطاٚا٘ زازٞبي ؾيبؾز ثطٖٚ

ٞب ٚ ضٚيىطزٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ؾيبؾي،  ٞب ثط اؾبؼ ايسٜ ضٚز زِٚز ثط ايٗ اؾبؼ، ا٘شٓبض ٔي

فطو ٘يع  ٞبي اػشٕبٖي ذٛز زاقشٝ ثبقٙس. ايٗ ديف ٞبي ٔشفبٚسي زض ؾيبؾز ٌيطي ػٟز

شفبٚر زاقشٝ ٞبيي ثب ضٚيىطزٞبي ؾيبؾي ٔ زِٚز 1357ثطاي ايطاٖ وٝ دؽ اظ ا٘مالة 

ثب  1ٞب آيب اؾبؾب زض ايطاٖ زِٚز  ايٗ دطؾف وٝ اؾز، لبثُ سهٛض اؾز. أب سبوٖٙٛ ثٝ

                                                 

1- ( ديطأٖٛ ٔفْٟٛ زِٚزstateثحض )  ٝٞبي ٔشٗسزي ٚػٛز زاضز. زض ازثيبر ؾيبؾي ٚ زض ظثبٖ ٖبٔيب٘ٝ ؾ

ضٚ٘س. زض ثيٗ نبحجٙٓطاٖ  وبض ٔي ( ٚ حشي ٘ٓبْ ؾيبؾي ثٝ ػبي يىسيٍط ثgovernmentٝٔفْٟٛ زِٚز، حىٛٔز )

ٞب  ٞبي ٔفٟٛٔي آٖ دٛقي اظ سفبٚر ز ٚ ٌبٞي ٘يع ثب چكٓٞب اسفبق ٘ٓط وبفي ٚػٛز ٘ساض ٘يع زض سٗطيف ٔفٟٛٔي آٖ

( ٘ٓبْ ؾيبؾي ٘ٓبْ فطاٌيط لسضر 1988قٛز. ثٝ ٖميسٜ ِٕٗ ) ٔفْٟٛ ثٝ ػبي يىسيٍط ثٝ وبض ٌطفشٝ ٔيايٗ ؾٝ 

اؾز وٝ ثط اؾبؼ آٖ لسضر اػشٕبٖي سجسيُ « ٔكبضوز ضٚ ثٝ ثبال»ٞبي  ؾيبؾي ػبٔٗٝ اؾز وٝ ٞٓ قبُٔ ٔىب٘يؿٓ

اؾز وٝ اظ َطيك آٖ نبحجبٖ لسضر، « وٙشطَ ضٚ ثٝ دبييٗ»ٞبي  قٛز ٚ ٞٓ قبُٔ ٔىب٘يؿٓ ٔي ثٝ لسضر ؾيبؾي

وٙٙس. زِٚز زض ايٗ ٔيبٖ ثركي اظ ٘ٓبْ ؾيبؾي ٚ  ٞبي اػشٕبٖي اٖٕبَ ٚ وٙشطَ ٔي ؾيبؾي ضا زض حٛظٜ لسضر

ض ايٗ دػٚٞف زِٚز ضا (. ز4: 1379ثٝ ٘مُ اظ يٛؾفي،  817: 1988زٞس )ِٕٗ،  سطيٗ اليٝ آٖ ضا سكىيُ ٔي ثطػؿشٝ
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ضٚيىطز ؾيبؾي ٔشفبٚر زاضاي ضٚيىطز ٔكرم ثٝ ؾيبؾز اػشٕبٖي ٞؿشٙس يب ذيط؟ 

قٙبؾي ضٚيىطز   دبؾد زازٜ ٘كسٜ اؾز. ثٙبثطايٗ ٔب زضيبفز زليمي زضثبضٜ ٚػٛز ٌٛ٘ٝ

بٖي زض ايطاٖ ٘ساضيٓ. ايٗ ٔٛيٛٔ ٔؿشّعْ ثطضؾي ٞط يه اظ ٞب ثٝ ؾيبؾز اػشٕ زِٚز

ثط آٖ  اؾز. ايٗ دػٚٞف وٝ ثط  ٔؤططٞبي  وٙٙسٜ اثٗبز ؾيبؾز اػشٕبٖي ثب سٛػٝ ثٝ سٗييٗ

سطيٗ اثٗبز ؾيبؾز اػشٕبٖي يٗٙي ؾيبؾز آٔٛظـ ٔشٕطوع اؾز، آٔٛظـ  يىي اظ انّي

ٔٛظـ ٖبِي قبُٔ ايٗ ثطضؾي ٌيطز، ثٙبثطايٗ آ ضا زض زأٙٝ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ زض٘ٓط ٔي

 قٛز.  ٕ٘ي

زض ايطاٖ وٝ زِٚز ثبظيٍط انّي ؾيبؾز اػشٕبٖي اؾز، ايٗ سّمي ٚػٛز زاضز وٝ 

ٞبي زِٚز اؾز.  ٞبيف ٔحهَٛ ؾيبؾز ؾيبؾز آٔٛظـ ثب ٚػٛز زؾشبٚضزٞب ٚ وبؾشي

سٛا٘س سحز سأطيط اٍِٛٞبي  ؾيبؾز آٔٛظـ ٔب٘ٙس اثٗبز زيٍط ؾيبؾز اػشٕبٖي ٔي

يبثٙس. ايٗ  ٞب سغييط ٔي ٞب ٔشأطط اظ ضٚيىطز زِٚز لطاضزاقشٝ ٚ ايٗ ؾيبؾزٔشفبٚر لسضر 

ٞب ٚ ؾيبؾز اػشٕبٖي  اي اؾز ثطاي ثطضؾي ضاثُٝ ٔيبٖ ضٚيىطز زِٚز ُٔبِٗٝ ٔمسٔٝ

سبطيط » ايٗ دطؾف اؾز وٝ  آ٘بٖ. ثٙبثطايٗ ثب سٕطوع ثط ثُٗس آٔٛظـ زض دي دبؾد ثٝ

 «ـ. چٍٛ٘ٝ ثٛزٜ اؾز؟1388سب  1360اظ  ٞب ثط ؾيبؾز آٔٛظـ زض ايطاٖ ضٚيىطز زِٚز

ـ. 1388سب  1360ٞب اظ  دبؾد ثٝ دطؾف دػٚٞف ضا ثب سٛػٝ ثٝ ضٚيىطز زِٚز

  ٞب ٚ ضٚيىطزٞبي ٔشفبٚر ٌيطي ؾيبؾز آٔٛظـ زض ضاثُٝ ثب ػٟزايٓ. ُٔبِٗٝ  ٌطفشٝ دي

ٞس. ٞب ثٝ زؾز ز ٞب زض َي ايٗ ؾبَ  ٞبي ٔيبٖ آٖ سٛا٘س فٟٓ ثٟشطي اظ سفبٚر ٞب ٔي زِٚز

ثرف ضؾٕي ٔحيٍ ٟ٘بزي ؾيبؾز ثٙبثطايٗ دػٚٞف حبيط ثٙب زاضز ثب دطزاذشٗ ثٝ 

لطاض زٞس ٚ ثطضؾي  زض ايطاٖ آٔٛظـسحّيُ ثركي اظ ؾيبؾز ٞسف ذٛز ضا  آٔٛظـ،

ٞبي زيٍطي ثؿذبضز.  ٞبي زيٍط ؾيبؾز آٔٛظـ زض ايطاٖ ضا ثٝ دػٚٞف وٙٙسٜ سأطيط سٗييٗ

ُ: َطح ٔٛيٛٔ ؾيبؾز آٔٛظـ زض ايٗ سطسيت اٞساف ٘ٓطي ٚ سؼطثي قبٔ ثٝ

                                                                                                                   
ٔٙٓٛض اظ  ، دؽايٓ ٌيطز، ثٝ وبض ثطزٜ زض ٔٗٙبي ّٖٕيبسي ٚ لطاضزازي آٖ ثٝ ٘حٛي وٝ زض ايطاٖ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطأي

 زِٚز، ٕٞبٖ لٜٛ ٔؼطيٝ اؾز. 
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ايطاٖ؛ قٙبذز ٘مف زِٚز زض سحَٛ ؾيبؾز آٔٛظـ ٚ آظٖٔٛ سؼطثي چبضچٛة  ظٔيٙٝ

 ٔفٟٛٔي دػٚٞف زض ايطاٖ ٔٛضز سٛػٝ اؾز. 

 چارچَب ًظزي
  قٙبذشي ٌٛ٘بٌٖٛ، چبضچٛة ٔحىٕي ثطاي سحّيُ ٞبي ٘ٓطي ٚ اِجشٝ ضٚـ ضٞيبفز

ٚ والٖ، ؾٟٕي زض زضن فطايٙسٞبي  اػشٕبٖي فطاٞٓ آٚضزٜ ٚ زض اثٗبز ذطز ؾيبؾز

ٞبي ٘ٓطي زضثبضٜ  ثٙسي ا٘س. يىي اظ اِٚيٗ َجمٝ ؾيبؾز اػشٕبٖي ٚ ّٖٕىطزٞبي آٖ زاقشٝ

ثٙسي ثيٗ ضفبٜ، ؾيبؾز ٚ  ثٝ ُٖٕ آٔس َجمٝ 1970ؾيبؾز اػشٕبٖي وٝ زض زٞٝ 

ٞبي ٞط يه اظ ٔىبست فىطي ٘ؿجز ثٝ ؾيبؾز اػشٕبٖي  ٌيطي ٞب ثٛز. ػٟز ايسئِٛٛغي

ٞبي ضفبٜ ٌطزيس وٝ زض زٚ َيف انّي ضاؾز ٚ  ٞبيي اظ زِٚز ٜ ؾجت اضائٝ ٔسَٚ ضفب

(. ٞبَ ٚ ٔيؼّي Alcock et al 2008; Walsh et al 2000چخ لطاضٌطفشٙس )ثٍٙطيس ثٝ 

  ٘ٓطيٝ»ٞب ضا ثٝ ؾٝ زؾشٝ:  ٞبي ؾيبؾز اػشٕبٖي آٖ ثٙسي اظ ٘ٓطيٝ ( زض يه سمؿي1388ٓ)

ٞب زض  ا٘س. آٖ سفىيه ٕ٘ٛزٜ« ٘ٓطيٝ ٞٙؼبضي»ٚ « ّي٘ٓطيٝ سجييٙي يب سحّي»، «ثبظٕ٘بيي

 ٘ٛيؿٙس:  ٞب ٔي سٛييح ايٗ ؾٝ زؾشٝ اظ ٘ٓطيٝ

ٞبي  ثٙسي ؾطٚوبض زاضز ٚ زض نسز اؾز دسيسٜ ثب َجمٝ ًظزيِ تاسًوايی:

ٞبيي وٝ لبثّيز وٙشطَ ثيكشطي زاض٘س،  ثؿيبض ديچيسٜ ؾيبؾز اػشٕبٖي ضا ثٝ ٔمِٛٝ

ضن ضٚيىطزٞبي ٔرشّف ؾيبؾز اػشٕبٖي يبضي سمّيُ زٞس سب اظ ايٗ َطيك ثٝ ز

قٛ٘س. يىي اظ  قٙبؾي ٚ ٔسَ ٘يع قٙبذشٝ ٔي  ٞب ثٝ ٖٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ ضؾب٘س. ايٗ ٔمِٛٝ

قٙبؾي اظ ؾيبؾز اػشٕبٖي، ٔسَ   ٞب ثطاي دسيس آٚضزٖ يه ٌٛ٘ٝ ٘رؿشيٗ سالـ

 -( اؾز... ٔسَ سيشٕٛؼ، اؾذيًٙ 1965ٟ٘بزي ٚيّٙؿىي ٚ ِجيٛوؽ ) -دؿبٔٙس 

ثٙسي  قبٖ زؾشٝ ع وكٛضٞب ضا ثط حؿت ضٚيىطزٞبي ؾيبؾز اػشٕبٖيا٘سضؾٗ ٘ي

 وٙٙس... .  ٔي

ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ  : زض دي دبؾرٍٛيي ثٝ دطؾفًظزيِ تثييٌی يا تحليلی

ديطأٖٛ ٔبٞيز ؾيبؾز اػشٕبٖي، وبضوطز آٖ زض ػبٔٗٝ ٚ زاليُ سحَٛ آٖ 

سٛؾٗٝ ي شيٙفٕ ضا ٖبُٔ ٞب ٌطٜٚٞبيي وٝ نٙٗشي قسٖ يب  ثبقٙس... ٘ٓطيٝ ٔي
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زا٘ٙس ٚ يب ٌطٚٞي وٝ ٖميسٜ زاض٘س ؾيبؾز اػشٕبٖي اظ  ؾيبؾز اػشٕبٖي ٔي

 ٞب اؾز. ٞب ثطاي ػٌّٛيطي اظ ٘بآضأي ؾٛي حىٛٔز

: ثٝ ٔٙٓٛض سٗييٗ يه چبضچٛة اضظقي ثطاي ّاي ٌّجاري ًظزيِ 

ٞبي اػشٕبٖي ٔٙبؾت  ٞب ثٝ قٙبذز ؾيبؾز ضٚ٘س. آٖ ؾيبؾز اػشٕبٖي ثٝ وبض ٔي

ٞب ٚ اٞساف ؾيبؾي  ٞب، ايسئِٛٛغي بي ٔشفبٚسي اظ اضظـٞ ثط حؿت ٔؼٕٖٛٝ

ٞبي ؾيبؾي زض  وٙٙس. ٘ٓطيٝ ٞٙؼبضي ثٝ ٘حٛ سٍٙبسٍٙي ثب ايسئِٛٛغي وٕه ٔي

ٌطا، ٔٛؾؿٝ  اضسجبٌ اؾز. ثٝ َٛض ٖٕسٜ شيُ ايٗ ٘ٓطيٝ ؾٝ ضٚيىطز زِٚز

ثبضٜ ثٍٙطيس ثٝ ٞبَ ٚ ٔيؼّي،  ٌطا لطاضزاض٘س )زض ايٗ الشهبزي ٚ ضٚيىطز ٔطزْ

1388 :54-72  .) 

ٞبي  ( يٗٙي ٘ٓطي1389ٝثٙسي ٞبَ ٚ ٔيؼّي ) ضؾس ثرف ؾْٛ زؾشٝ ثٝ ٘ٓط ٔي

( Cho, 2007: 20 ثبضٜ ثٍٙطيس ثٝ )زضايٗ 1ٞبي زِٚز / ٟ٘بز ٔحٛض ٞٙؼبضي شيُ ٘ٓطيٝ

 ;Balddwin, 1990) 2ٔحٛض ٞبي ػبٔٗٝ ٞب وٝ زض ٔمبثُ ٘ٓطيٝ لبثُ َطح اؾز. ايٗ ٘ٓطيٝ

Dahl, 1961; Domhoff, 1996; Esping-Andersen, 1990; Lipset, 1963; Moore Jr   
ٞبي  ايسئِٛٛغي( لطاض زاض٘س ثٝ ٘مف ٖٛأُ فطٍٞٙي ٚ Stryker, 1997: 1ثٝ ٘مُ اظ: 

ٞبي اػشٕبٖي سأويس زاض٘س )ثطاي  وٙٙسٜ ؾيبؾز ؾيبؾي ثٝ ٖٙٛاٖ ٖٛأُ ؾبذشبضي سٗييٗ

 (. اِف1390ثٝ لبضاذب٘ي،  ٞبي ؾيبؾز اػشٕبٖي ثٍٙطيس ُٔبِٗٝ ثيكشط زضثبضٜ ٘ٓطيٝ

ٞبي ؾيبؾز اػشٕبٖي سهٛيط  ( اظ ٘ٓطي1389ٝثٙسي ٞبَ ٚ ٔيؼّي ) اٌط چٝ سمؿيٓ

ٞبيي  ثٙسي ذبِي اظ اقىبَ ٘يؿز. ٘ٓطيٝ وٙس، أب ايٗ سمؿيٓ ٞب اضائٝ ٔي ضٚقٙي اظ ٘ٓطيٝ

ٙي ٞبي زؾشٝ زْٚ، يٗ ا٘س ٕٞذٛقب٘ي ثؿيبضي ثب ٘ٓطيٝ ثبظٕ٘بيي لطاض ٌطفشٝ  وٝ شيُ ٘ٓطيٝ

ٞبي ٞٙؼبضي زاض٘س. ظيطا  ٞبي زؾشٝ ؾْٛ يٗٙي ٘ٓطيٝ ٞبي سجييٙي يب سحّيّي ٚ ٘ٓطيٝ ٘ٓطيٝ

ٞبي ضفبٞي فبض٘ اظ ُٔبِٗٝ  اػشٕبٖي ٚ سفىيه ا٘ٛأ ٔسَ  ٞبي ؾيبؾز قٙبؾبيي ٔسَ

                                                 
1
. State – centered (institutional – centered) theorists 

 ٔس٘ي ػبٔٗٝ زض ػٕٗي وٙكٍطاٖ اٍ٘يعٜ ٚ ٔٙبفٕ ثط Society – centered theorists ٔٗبزَ ٞب ٘ٓطيٝ ايٗ  -2

 .زاض٘س سأويس
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ٌٛ٘ٝ وٝ  ٞبي ضفبٞي، آٖ ٞب ٚ ضٚيىطزٞبي ؾيبؾي زِٚز اثٗبز ٞٙؼبضي يٗٙي ايسئِٛٛغي

ُٔطح اؾز ٚ ٘يع ٔىب٘يؿٓ ضٚاثٍ ػبٔٗٝ، ثبظاض ٚ زِٚز، ٞبي ٞٙؼبضي  شيُ ٘ٓطيٝ

قٛز، زقٛاض اؾز. ُٔبِٗٝ  ٞبي سجييٙي ثٝ آٖ دطزاذشٝ ٔي ٌٛ٘ٝ وٝ شيُ ٘ٓطيٝ آٖ

زٞس ايٗ  ٞبي ضفبٜ نٙٗشي سٛؾٍ اؾذيًٙ ا٘سضؾٗ ثٝ ذٛثي ٘كبٖ ٔي قٙبؾي زِٚز ٌٛ٘ٝ

اؾز. ثب ايٗ ٚػٛز،  ٞبي سجييٙي ٚ اِجشٝ ٞٙؼبضي قٙبؾي ٔشىي ثٝ ٔجبحض شيُ ٘ٓطيٝ ٌٛ٘ٝ

ثٙسي  وٝ چبضچٛة ٘ٓطي ٔٛضز اؾشفبزٜ زض ايٗ دػٚٞف اظ يه ٔجٙبي سمؿيٓ ثٝ ٔٙٓٛض آٖ

( ضا ٔجٙب لطاض زازٜ 1389ثٙسي ٘ٓطي ٞبَ ٚ ٔيؼّي ) ٔكرم ٘ٓطي سجٗيز ٕ٘بيس، سمؿيٓ

ٞٙؼبضي ضا ثٝ ٖٙٛاٖ چبضچٛة ٘ٓطي   ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٞسف ٚ دطؾف دػٚٞف ٘ٓطيٝ

 ٓ. ٌعيٙي دػٚٞف ثط ٔي

  ٞبي ؾيبؾي، چبضچٛة ٞبي ضفبٜ ثطذبؾشٝ اظ ايسئِٛٛغي ، ايسئِٛٛغي َجك ايٗ ٘ٓطيٝ

ٌصاضي  ؾيبؾز ٞب زض ثب سٛػٝ ٝث ٘مف ٔحٛضي زِٚز وٙٙس. ٞبي اػشٕبٖي ضا سٗييٗ ٔي ؾيبؾز

ٞبي آوبزٔيه اظ آٖ ٔشٕبيُ ثٝ  اػشٕبٖي، ضٚيىطزٞبي ايسئِٛٛغيه ثٝ ثرف ضفبٜ ٚ سحّيُ

اي ثٛزٜ اؾز وٝ زض َي نس ؾبَ  ي َيف ضاؾز يب چخ ؾيبؾيٞب اضسجبٌ ثب زيسٌبٜ

ثٙسي ضايغ اظ  ، يه سمؿي1ٓ(. ػسَٚ Walsh et al 14 :2000,ا٘س ) ٌصقشٝ، ٚػٛز زاقشٝ

 زٞس.  ٞبي ضفبٜ اضائٝ ٔي ايسئِٛٛغي

ٞبي فىطي ٚ ايسئِٛٛغيه زض  ، سأطيطٌصاضي ٌطايف َجك ايٗ چبضچٛة

 ]ٞبي اٚ زض ؾيبؾز[الشهبزي ٚ ٘ٓبٔي زِٚز ٞبي ؾيبؾي، فطٍٞٙي ٚ حشي  ٌيطي سهٕيٓ

وٙس ٚ ايٗ سغييط  ٞب سغييط ٔي (. ؾيبؾز1379ٚٚز،  وٙس )ٞي ٕ٘ٛز ٖيٙي ٚ ّٖٕي ديسا ٔي

ٞب زضثبضٜ زِٚز، ػبٔٗٝ ٚ فطزي وٝ سٛؾٍ افطاز  ايسٜ سٛا٘س ثب اضػبٔ ثٝ سغييط دكشٛا٘ٝ ٔي

 Alcock et alٌطزز )ٞب ٚ احعاة ؾيبؾي ٔٗطفي قسٜ، سجييٗ  ٚ ػٙجف ٞب ٌطٜٚ، ٔؤطط

2008: 158.) 
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 ّاي رفاُ اًَاع ايدئَلَصي -1جدٍل 

 ّاي رفاُ ايدئَلَصي

 (1965ٚزضثطٖ )

 قٟطٚ٘سي       ػٕٕ ٌطايي     وبضوطزٌطايي          ٌطايي يساقشطان

 (1974سيشٕبؼ )

 ٌطايي          ٟ٘بزٌطايي نٙٗز             ٔبظازٌطايي

 ( 1981سيّٛض، ٌٛثي ٚ زيُ )

 ٌطايي     ؾبذشبضٌطايي           ٔبضوؿيؿٓ فطزٌطايي                انالح

 (1994ػٛضع ٚ ٚيّسيًٙ )

 ضاؾز ػسيس       ضاٜ ؾْٛ      ؾٛؾيبَ زٔٛوطار      ٔبضوؿيؿٓ     فٕيٙيؿٓ      ؾجعٌطايي

 Manning, 1999: 72ٔٙجٕ: 

 

ايدٗ اٖشمدبز اؾدز:    ( ثدط  1389ٔٛض ) ٞبي ُٔطح قسٜ ديكيٗ، ثّيه ثطذالف زيسٌبٜ

ٝ     ٌبٜ آٖ ثٝ ٘سضر ٚ قبيس ٞٓ ثشٛاٖ ٌفز ٞيچ» ٞدب ٚ   چٝ سٛؾٍ زِٚدز ثدٝ ٖٙدٛاٖ ا٘سيكد

زٞدس ودٝ يده     ايٗ ٔٛيٛٔ ٘كدبٖ ٔدي  « وٙس. ٞب ضا سٗييٗ ٕ٘ي قٛز ؾيبؾز انَٛ ثيبٖ ٔي

ضٚيىطز، يه ؾيبؾز اػشٕبٖي ذبل ضا زض يه ظٔبٖ ٔٗيٗ ثٝ ز٘جبَ ٘ساضز. ايٗ ٔٛيٛٔ 

ٔحٛض وٝ ثط ٘مدف ضٚيىدطز زِٚدز ثدط      ح زض ضٚيىطزٞبي زِٚزسب حسٚزي ثب ثحض ُٔط

يبثس، أب ايدٗ ثدٝ ٔٗٙدبي ٘بزيدسٜ ٌدطفشٗ سدأطيط        ؾيبؾز اػشٕبٖي سأويس زاض٘س ٔغبيطر ٔي

ٌصاضاٖ ثط ؾيبؾز اػشٕبٖي ٘يؿز. ثٙبثطايٗ، ٕٞؿٛ ثب ثدبٚض   ٞبي ؾيبؾز انَٛ ٚ ا٘سيكٝ
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ٛ   »ايدٓ ودٝ    ثط ايٗ ٖميسٜ (2008) اِىبن ٞدبي ايدسئِٛٛغيىي    لٗيدز ٞدط چٙدس قٙبؾدبيي ٔ

 Alcock et al« )ثبظيٍطاٖ ؾيبؾي ثٝ سٟٙبيي وبفي ٘يؿز، أب زاضاي إٞيز فطاٚا٘ي اؾز

ٞب زض ٞط يه اظ اثٗبز ؾيبؾدز اػشٕدبٖي    ٞب ٚ ضٚيىطز زِٚز (. سأطيط ٌطايف186 :2008

لبثُ ُٔبِٗٝ اؾز. ؾيبؾز آٔٛظـ ثٝ ٖٙٛاٖ ثُٗسي اظ ؾيبؾز اػشٕدبٖي اظ ايدٗ لبٖدسٜ    

زِٚز ٚ حىٛٔز زض قىُ زازٖ ثٝ ٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ ددطٚضـ، ٕٞب٘ٙدس   »٘يؿز ٚ  ٔؿشظٙي

(. َجدك  184: 1389ٔدٛض،   )ثّيده « وٙٙدس  سطيٗ ٘مف ضا ثبظي ٔي اوظط ذسٔبر ٖٕٛٔي ٟٔٓ

ٔؿئّٝ دػٚٞف ٚ چبضچٛة ٘ٓطي ُٔدطح قدسٜ، فطيديٝ اؾبؾدي ددػٚٞف ايدٗ اؾدز:        

 ٝ ودٝ ثدب قدطٌ سغييدط     َدٛضي   ؾيبؾز آٔٛظـ سبثٗي اظ ضٚيىطز زِٚز زض ايطاٖ اؾز، ثد

ؾيبؾدز   -چخ ؾٙشي، ضاؾز ٔسضٖ، چخ ٔسضٖ، انٍِٛطاي ضازيىدبَ   -ضٚيىطز زِٚز 

 يبثس.    آٔٛظـ ٘يع سغييط ٔي

 

 تؼزيف هفاّين 
ٞبيي اؾز وٝ زِٚز ثطاي ٌؿشطـ  ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٔؼٕٖٛٝ ؾيبؾزسياست آهَسش: 

وبٞف  ثب ٞسف آٔٛظـ ٍٕٞب٘ي ثٝ ٔٙٓٛض سٛإ٘ٙسؾبظي افطاز ٚ سٛؾٗٝ قرهي آ٘بٖ

َٛض وّي ثٝ ٔٙٓٛض ؾٙؼف  وٙس. ثٝ ٘بثطاثطي اػشٕبٖي ٚ ا٘ؿؼبْ اػشٕبٖي اسربش ٔي

ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ُٖٕ  سٛاٖ ثٝ قيٜٛ ػب ؾيبؾز آٔٛظـ ٔي ؾيبؾز اػشٕبٖي ٚ زض ايٗ

 ]ػب ؾيبؾز آٔٛظـ زض ايٗ[ٞبي ّٖٕيبسي ٕ٘ٛزٖ ؾيبؾز اػشٕبٖي  ٕ٘ٛز. يىي اظ قيٜٛ

زاز اقبضٜ ثٝ  اؾز. زضٖٚ 3 ٚ ثطايٙس 2زاز ثطٖٚ، 1زاز ٚ ثطضؾي آٖ زض ؾٝ ثُٗس زضٖٚ

زاز ثٝ وبضثطز لبٖ٘ٛ ٚ سأٔيٗ ذسٔبر  زاضز. ثطٖٚ 4لب٘ٛ٘ي يب ٞعيٙٝ اػشٕبٖي ٞبي ٚضٚزي

ذبل ٔطثٌٛ اؾز ٚ ثطايٙس اقبضٜ ثٝ سأطيطار ٟ٘بيي ثط افطاز يب سٛظيٕ اػشٕبٖي زاضز 

(Evenz, 1988: 281; Gough, 2008: 42زض ايٗ دػٚٞف ؾيبؾز .)  آٔٛظـ سٟٙب اظ ثُٗس
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زاضز، ّٖٕيبسي قسٜ اؾز.  1لب٘ٛ٘ي ٚ ٘يع ٞعيٙٝ آٔٛظـٞبي  ٚضٚزيزاز وٝ اقبضٜ ثٝ  زضٖٚ

سٛؾٗٝ   ٞبي وّي ثُٗس آٔٛظـ زض لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ لب٘ٛ٘ي ثب ٔطاػٗٝ ثٝ ؾيبؾز ٞبي ٚضٚزي

ٞبي اَٚ، زْٚ، ؾْٛ، چٟبضْ ٚ دٙؼٓ سٛؾٗٝ( ٚ  الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي )ثط٘بٔٝ

ٞبي زِٚز، ثب ػؿشؼٛي وّيس  ديٍيطي قسٜ اؾز. زض ثرف ٔهٛثٝ 2ٞب ٞبي زِٚز ثٝٔهٛ

ٞبي ٞيبر ٚظيطاٖ )زِٚز( اؾز  ٔهٛثٝ وٝ سٟٙب قبُٔ ٔهٛثٝ 418سٗساز « آٔٛظـ»ٚاغٜ 

اِف(.  1390ٞبي آٔٛظـ ثٍٙطيس ثٝ لبضاذب٘ي،  ثٝ زؾز آٔس )ثطاي ٔكبٞسٜ ٔشٗ ٔهٛثٝ

ٞب ٔٛيٖٛي ػسا اظ  اؾز وٝ سهٛيت ؾيبؾزاي وٝ ثبيس ثٝ آٖ سٛػٝ زاقز ايٗ  ٘ىشٝ

ٞب ٔٛضز  ٞب ٚ ٔيعاٖ ّٖٕيبسي قسٖ آٖ اػطاي آٖ اؾز ثٙبثطايٗ، سحمك ّٖٕي ؾيبؾز

زاز ؾيبؾز آٔٛظـ زض ايٗ  ايٗ دػٚٞف ٘يؿز. ٞعيٙٝ آٔٛظـ ثُٗس زيٍطي اظ زضٖٚ سٛػٝ

يٗ سأٔ»( زض إٞيز ٔٙبثٕ ٔبِي آٔٛظـ ثط ايٗ ثبٚض اؾز وٝ 1381دػٚٞف اؾز. ِٛيٗ )

ٌيطي زض ٞط ػبٔٗٝ ضا  ٔٙبثٕ ٔبِي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ؾبظٚ وبضٞبيي ؾيبؾي ثطاي سهٕيٓ

(. ٞعيٙٝ آٔٛظـ ثط 32: 1389ثٝ ٘مُ اظ ا٘هبضي،  398: 1381ِٛيٗ، « ) ؾبظز ٔٙٗىؽ ٔي

ٔحبؾجٝ قسٜ اؾز. اظ ايٗ قبذم وٝ « ٞعيٙٝ آٔٛظـ اظ سِٛيس ٘بذبِم زاذّي»اؾبؼ 

قٛز  ٘بْ ثطزٜ ٔي 3طٚضـ اظ آٖ ثٝ ٖٙٛاٖ سالـ ّٔيٞبي الشهبز آٔٛظـ ٚ د زض سحّيُ

( زض ُٔبِٗبر سُجيمي ثيٗ وكٛضي ثٝ ٔٙٓٛض ّٖٕيبسي ٕ٘ٛزٖ 6: 1383)نطاف ٚ زيٍطاٖ، 

 & Karshenas ثبضٜ ثٍٙطيس ثٝ زاز ؾيبؾز آٔٛظـ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز )زض ايٗ  زضٖٚ

Moghadam, 2006; Ramesh, 2005ٞبي  ازٜ(. ٔمساض ايٗ قبذم دؽ اظ اؾشرطاع ز

                                                 
1
. Education expenditure 

بٚضيسٛؾٍ  ِٛح حكاي ثب ٖٙٛاٖ  ٞب زض ِٛح فكطزٜ ٔؼٕٛٔ ٔهٛثٝ - 2 بر ٙف ٘ز دػٚٞكي زفشط ُٔبِٗ يٗ  ٔٗٚب ٞبي ٛ٘

اظ ػّٕٝ  ٌٛ٘بٌٖٛٞبي ٞط يه اظ ٟ٘بزٞبي  زض ايٗ ِٛح ٔهٛثٝ( سٟٝي قسٜ اؾز. 1389)ٞبي ٔؼّؽ  ٔطوع دػٚٞف

ٍٞٙي سفىيه قسٜ اؾز.ٞيبر ٚظيطاٖ،   هّحزٚ  قٛضاي ِٖبي ا٘مالة فط زض  ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي، ٔؼٕٕ سكريمٔ 

زض ؾُح  ٞب قبُٔ ٔٛاضزي اؾز وٝ ٞبي ٞيبر ٚظيطاٖ )زِٚز( ثطضؾي قسٜ اؾز. ٔهٛثٝ ايٗ دػٚٞف سٟٙب ٔهٛثٝ

ٞبيي وٝ زضثطزاض٘سٜ ٔٛاضزي ٔب٘ٙس  ّٔي ثٝ سهٛيت ضؾيسٜ ٚ اػطاي آٖ زض ؾُح ّٔي لبثُ ديٍيطي اؾز. ٔهٛثٝ

ٞب، اػبظٜ اؾشرساْ، ٚاٌصاضي ؾٟبْ، ٚاٌصاضي ٔبِىيز، ا٘ٗمبز لطاضزاز  ٘بٔٝ ٞب، انالح ثطذي آييٗ ا٘شهبثبر، اؾبؾٙبٔٝ

 قس٘س. يب ذطيس سؼٟيعار اؾز زض ٔطحّٝ اَٚ وٙبضٌصاقشٝ 
3
. National effort 
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ـ. وٝ قبُٔ زٚ ثرف  1388سب 1360ٞبي  ذبْ ثٛزػٝ آٔٛظـ اظ لبٖ٘ٛ ثٛزػٝ ؾبَ

 اي ٚ ػبضي اؾز ٔحبؾجٝ قسٜ اؾز.  سّٕه زاضايي ؾطٔبيٝ

ٞبي  ٞب ٚ ػطيبٖ فىطي حبوٓ ثط ؾيبؾز ٖجبضر اؾز اظ ايسٜ رٍيكزد دٍلت:

س سأويس ثط ؾٙز ٞط چٙ»قٛز. زض ايطاٖ  ٞب وٝ ثٝ آٖ ايسئِٛٛغي زِٚز ٘يع ٌفشٝ ٔي زِٚز

ٞب ٚ ٞٙؼبضٞبي ٔمجَٛ، انُ اؾبؾي ايسئِٛٛغي ٘ٓبْ  اؾالٔي ثٝ ٖٙٛاٖ ٔٙكأ ٕٞٝ اضظـ

ٞب ٚ  ٌيطي ( أب زضٖٚ ٘ٓبْ، ػٟز1381)ثٍٙطيس ثٝ ثكيطيٝ، « ػٕٟٛضي اؾالٔي اؾز

؛ فطلب٘ي، 1381ٞبي ؾيبؾي ٚػٛز زاضز وٝ ثب ٖٙٛاٖ ٌفشٕبٖ ؾيبؾي )ثكيطيٝ،  َيف

؛ ثيػ٘ي ٚ 1380، شوطيبيي، 1378٘يب،  ٞبي ؾيبؾي )ْطيفي  بحٞب / ػٙ ( يب َيف1382

ا٘س. زض ايٗ دػٚٞف، ضٚيىطز زِٚز ثب سٛػٝ ثٝ  ( قٙبؾبيي قس1388ٜٕٞىبضاٖ، 

ـ. قٙبؾبيي قسٜ  1388سب  1360ٞبي  ٞب َي ؾبَ ٞبي ؾيبؾي دكشيجبٖ زِٚز َيف

ٞب اظ  ايٗ زِٚز، ضٚيىطز 1قبٖ ٞبي ؾيبؾي ٞب ثٝ ػٙبح اؾز. ثب ا٘شؿبة ٞط يه اظ زِٚز

 ٞب ز٘جبَ قسٜ اؾز. َطيك قٙبؾبيي ضٚيىطز ايٗ ػٙبح

-68ٞبي  ٞبي ؾيبؾي دؽ اظ ا٘مالة، ؾبَ ٞبي َٕٔٗٛ اظ َيف ثٙسي زض سمؿيٓ

ضٚيىطز ضاؾز ٔيب٘ٝ )ٍّٖٕطايبٖ،  1368-76ٞبي  ضٚيىطز چخ ؾٙشي، ؾبَ 1360

-84ٞبي  ٞب( ٚ ؾبَ ؾبالضاٖ ٚ سىٙٛوطار ٌطايبٖ، ػٙبح ٔيب٘ٝ، فٗ ٌطايبٖ، ٚالٕ ٔهّحز

٘يب،  ؛ ْطيفي1378؛ ثكيطيٝ، 1377َّجي( )ثطظيٗ،  ضا ضٚيىطز چخ ٔسضٖ )انالح 1376

( ٚ 1388؛ ثيػ٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ، 1385٘يب؛  ؛ ؛ قٟطا1383ْ؛ وسي، 1378؛ ٔطسؼي، 1378

ٌطا،  ذٛاٜ، سٛظيٕ ٖساِزضا زٚضٜ انٍِٛطاي ضازيىبَ ) 1384-88ٞبي  ؾطا٘ؼبْ ؾبَ

                                                 

ثٙسي زض  ا٘س وٝ ػٙبح ٚ ػٙبح ثٙسي زض ايطاٖ زٚ ٘ٓط ٚػٛز زاضز: يه ٌطٜٚ انٛال ثط ايٗ ٖميسٜ زضثبضٜ ػٙبح - 1

٘ٓبْ ػٕٟٛضي اؾالٔي ٚػٛز ٘ساضز ٚ اٌط ٞٓ ٞؿز آ٘مسض ٟٔٓ ٚ اؾبؾي ٘يؿز وٝ ٔٛضز ثطضؾي لطاضٌيطز. ٌطٜٚ 

ٞب  ٌٚٛي ٔيبٖ آٖ ٞب ٚ ٌفز يه ٚالٗيز ؾيبؾي سّمي وطزٜ ٚ ٔٗشمس٘س ػٙبحثٙسي ؾيبؾي زض ايطاٖ ضا  زْٚ، ػٙبح

ٞب ٚ افطاز  ٞبي َيف ٞب ٚ ٌطايف ٌيطي (. ثٝ ٞط حبَ ثب ٔٛضز سٛػٝ لطاضزازٖ ٔٛي1378ٕٚالٗي اؾز )ثطظيٗ، 

 حٞب ضا ثٝ ٚيٛ سٛاٖ ٚػٛز ػٙبح سب وٖٙٛ زض ضأؼ لسضر لطاضٌطفشٙس ٔي 1357ٔرشّفي وٝ اظ اثشساي ا٘مالة 

 (. 43: 1378٘يب،  ٔكبٞسٜ وطز )ْطيفي
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وٙٙس. زض ايٗ دػٚٞف  ٔٗطفي ٔي  (1388بَي( )ثيػ٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ، ضاؾز ا٘مالثي اِشم

ٌيط٘س.  ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض ٔيـ.  1388سب  1360چٟبض زِٚز دؽ اظ ا٘مالة اظ ؾبَ 

ٞبي ذٛز قبُٔ زِٚز ٔيطحؿيٗ ٔٛؾٛي ثب  ٞبي چٟبضٌب٘ٝ ٔٛضز ثطضؾي ثب ضٚيىطز زِٚز

يىطز ضاؾز ٔسضٖ، زِٚز ضفؿٙؼب٘ي ثب ضٚ اوجط ٞبقٕي  ضٚيىطز چخ ؾٙشي، زِٚز ّٖي

ؾيس ٔحٕس ذبسٕي ثب ضٚيىطز چخ ٔسضٖ ٚ ؾطا٘ؼبْ زِٚز ٔحٕٛز احٕسي ٘ػاز ثب 

 قٛ٘س.  ٌطاي ضازيىبَ ٔٗطفي ٔي ضٚيىطز انَٛ

 

 رٍش پضٍّص
ايطاٖ   ٞبي چٟبضٌب٘ٝ ػبيي وٝ زض ايٗ دػٚٞف ٞسف قٙبؾبيي ٚ ٔمبيؿٝ زِٚز اظ آٖ

زض ايٗ ػب ؾيبؾز  -قبٖ  شٕبٖيٞبي اػ ـ. زض ؾيبؾز 1388سب  1360ٞبي  َي ؾبَ

چٖٛ ُٔبِٗٝ  .قٛز ٞب اؾز اظ ضٚـ سُجيمي اؾشفبزٜ ٔي ثط ٔجٙبي ضٚيىطز آٖ -آٔٛظـ 

ٞبي ٔرشّف( ٔشٕطوع اؾز، ُٔبِٗٝ ٔٛضزي  سٟٙب ثط يه ٔٛضز )وكٛض ايطاٖ زض زٚضٜ

ٔطثٌٛ ثٝ ٞبي طب٘ٛيٝ  ٞب اؾٙبزي اؾز. ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ اؾز. قيٜٛ ٌطزآٚضي زازٜ

ز آٔٛظـ ٚ ٘يع ضٚيىطز زِٚز ثٝ سحّيُ ثركي اظ ؾيبؾز اػشٕبٖي زض ايطاٖ ؾيبؾ

ٞب  ٞبي زِٚز ، ٔهٛث1ٝلبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ سٛؾٗٝٞبي طب٘ٛيٝ ثب ٔطاػٗٝ ثٝ  ذٛاٞيٓ دطزاذز. زازٜ
ٞبي ويفي ٚ وٕي  ٞب اظ سىٙيه ا٘س. ثطاي سحّيُ زازٜ ٌطزآٚضي قسٜ 2ٚ لبٖ٘ٛ ثٛزػٝ

                                                 

1- ٝٔٞب دطزاذشٝ اؾز، ٞط چٙس  ٞبي سٛؾٗٝ ثب سٛػٝ ثٝ ضٚيىطز زِٚشي اؾز وٝ ثٝ سسٚيٗ آٖ ٔالن ثطضؾي ثط٘ب

   .ذٛز ٔؼطي آٖ ٘جبقس

ٝ و ٞبي لبٖ٘ٛ ثٛزػٝ ثٛزٜ اؾز. چٙبٖ الظْ ثٝ يبزآٚضي اؾز ٔطاػٗٝ ثٝ ٔشٗ لبٖ٘ٛ ثٛزػٝ ثب آٌبٞي اظ وبؾشي - 2

ٞبي ثؿيبض  قٛز. ثٙبثطايٗ ٞعيٙٝ ٞبي ٚالٗي ثٛزػٝ ثيف اظ زٚ ثطاثط ٔمساضي اؾز وٝ ٌعاضـ ٔي قٛز: ٞعيٙٝ ٌفشٝ ٔي

قٛ٘س ٚ ثؿيبضي اظ ٔالحٓبر اظ َطيك  ٞبي ثٛزػٝ ليس ٕ٘ي ٞعيٙٝ  زيٍطي ٚػٛز زاقشٝ ٚ زاض٘س وٝ زض حؿبة

(. ثٙبثطايٗ ثٝ 36ٚ  35: 1389ثٝ ٘مُ اظ ا٘هبضي،  40سب  33: 1383قٛز )دطٔٝ،  ؾبظٚوبض ثيطٖٚ اظ ثٛزػٝ اٖٕبَ ٔي

ذالف سهٛض َٕٔٗٛ زض قطايُي وٝ ثرف لبثُ سٛػٟي اظ ٔٙبثٕ ثرف ٖٕٛٔي ثٝ ٔؿيطٞبي ثيطٖٚ اظ ثٛزػٝ ٔٙشمُ 

سٛاٖ ا٘شٓبض زاقز وٝ ثٝ ؾبزٌي ٘شٛاٖ اظ سطويت اضلبْ  قٛز ٚ اؾٙبز ثٛزػٝ اظ قفبفيز وبفي ثطذٛضزاضز ٘جبقس ٔي

ٞب ٚ  ٌيطز ثٝ چٍٍٛ٘ي سرهيم ٚالٗي ٔٙبثٕ ٖٕٛٔي زض ٔيبٖ فٗبِيز ّي وٝ زض اذشيبض ْٖٕٛ لطاض ٔيثٛزػٝ ثٝ قى
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 1388سب  1360ٞبي چٟبضٌب٘ٝ اظ ؾبَ  ف، زِٚزاؾشفبزٜ قسٜ اؾز. ٚاحس سحّيُ دػٚٞ

ٞبي سٛؾٗٝ الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي )ثط٘بٔٝ  ٞؿشٙس. ٚاحس ٔكبٞسٜ ٔشٗ ثط٘بٔٝـ. 

 ٞبي چٟبضٌب٘ٝ اؾز.  ٞبي زِٚز اَٚ، زْٚ، ؾْٛ، چٟبضْ ٚ دٙؼٓ سٛؾٗٝ( ٚ ٔشٗ ٔهٛثٝ

كيٗ ٚ ٞبي دي ٞبي سؼطثي دػٚٞف اظ َطيك ضػٛٔ ثٝ دػٚٞف ػبيي وٝ ٔٗطف اظ آٖ

ٞبي ٔشساَٚ ٚ دصيطفشٝ قسٜ ٔحممبٖ حٛظٜ ؾيبؾز اػشٕبٖي سٗييٗ قسٜ اؾز  قبذم

ٞب ثط اؾبؼ چبضچٛة  وٝ ٔٗطف ثطذٛضزاض ٞؿشٙس. ٕٞچٙيٗ ثٝ زِيُ ايٗ 1اظ اٖشجبض ٔٗيبض

ا٘س، اظ اٖشجبض ؾبظٜ ٘يع ثطذٛضزاض ٞؿشٙس. ضٚايي دػٚٞف اظ َطيك ضػٛٔ  ٘ٓطي سٗييٗ قسٜ

ٌيط٘س ٚ  َٚ وٝ ٖٕٛٔبً زض ُٔبِٗبر اؾٙبزي ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاضٔيثٝ اؾٙبز ٔٗشجط ٚ زؾز ا

 لبثُ ديٍيطي ٚ ثطضؾي ٞؿشٙس، سأٔيٗ قسٜ اؾز. 

  

 ّاي پضٍّص يافتِ
ٞبي  ٞبي ويفي ٚ وٕي ثٝ سحّيُ ضاثُٝ ضٚيىطز زِٚز زض ايٗ دػٚٞف ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ

ٞبي  اؾز. يبفشٝآٔٛظـ دطزاذشٝ قسٜ   ـ. ٚ ؾيبؾز1388سب  1360چٟبضٌب٘ٝ اظ ؾبَ 

ٞب اظ ػٟز  آٔٛظـ آٖ   ٞب ٚ ؾيبؾز ثرف ويفي وٝ ٘شيؼٝ ثطضؾي ضٚيىطز زِٚز

ٞب اؾز، ٌعاضـ قسٜ اؾز. دؽ اظ آٖ ٘شيؼٝ آظٖٔٛ  ٞبي لب٘ٛ٘ي ايٗ زِٚز ؾيبؾز

 قٛز.    سحّيُ ٚاضيب٘ؽ اضائٝ ٔي

 

                                                                                                                   
ٞبي چٙسٌب٘ٝ  وٝ زضآٔسٞبي اضظي وكٛض ثب ٘طخ 1381(. ديف اظ ؾبَ 36: 1389ثطز )ا٘هبضي،  ٟ٘بزٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ دي

لطاضزاقشٙس اظ ٔمساض اضظ ثيكشطي ٞبيي وٝ ثيكشط ٔٛضز حٕبيز ٚ سٛػٝ زِٚز  ٞب ٚ فٗبِيز يبفز، ثرف سرهيم ٔي

ٞبي ٘فشي زض زاذُ وكٛض  قس٘س. اظ ؾٛيي زيٍط، ليٕز فطآٚضزٜ ٔٙس ٔي سط اظ ٘طخ ضايغ زض ثبظاض ثٟطٜ ثب ٘طذي دبييٗ

سطيٗ ٔٙبثٕ ٔبِي ثيطٖٚ اظ ثٛزػٝ اؾز.  ٔٙكأ يىي زيٍط اظ ٖٕسٜ ٔصوٛضاِشفبٚر  إِّّي ثٛزٜ ٚ ٔبثٝ وٕشط اظ ثٟبي ثيٗ

ٞبيي وٝ  ٞب ٚ فٗبِيز ٞبيي وٕشط اظ ٘طخ ثبظاض ثٝ ثرف ض ثبظاض اٖشجبضار اظ َطيك زازٖ ٚاْ ثب ٘طخزذبِز زِٚز ز

قٛز  اي اؾز وٝ آطبض آٖ زض ؾٙس ثٛزػٝ ٔٙٗىؽ ٕ٘ي ٌيطي ثٛزػٝ اي سهٕيٓ ٔٛضز حٕبيز زِٚز ٞؿشٙس ٌٛ٘ٝ

 )ٕٞبٖ(. 
1
. Criterion validity 
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 دٍلت چپ سٌتی ٍ سياست آهَسش
س وٝ، ٌفشٕبٖ ؾيبؾي چخ زٞ ٘كبٖ ٔي 1357ٞبي دؽ اظ ا٘مالة  ُٔبِٗٝ زِٚز

ثب زِٚز ٔيطحؿيٗ ٔٛؾٛي آغبظ قس. ثٝ ٌفشٝ ثطظيٗ  1360-68ٞبي  ؾٙشي زض ؾبَ

سطيٗ  يىي اظ لسيٕيزاقز. « اهلل حعة»ضيكٝ زض ٌطايف  ]چخ ؾٙشي[( ٌفشٕبٖ 1377)

ٟ٘بزٞبيي ا٘مالثي زض »ٞبي ؾيبؾي زض حبوٕيز ٘ٓبْ ثط ايٗ اٖشمبز ثٛز وٝ ثبيس  ٌطايف

ثٝ ٚػٛز آٚضز سب ؾالٔز ٘ٓبْ ػسيس زض ثطاثط سٟسيس ٘ٓبْ « زِٚز ذبضع اظ زؾشٍبٜ

اهلل  (. اظ ٖٙبنط ثطػؿشٝ ٔحشٛاي فىطي ػٙبح حعة49: 1377دّٟٛي حفّ قٛز )ثطظيٗ، 

وٝ اظ ِحبِ فىطي سحز سأطيط ضازيىبِيؿٓ َجمبسي لطاضزاقز، حٕبيز ٚ دكشيجب٘ي اظ 

اهلل  (. ٔٛسٛض حطوز حعة49: 1377سٍٙسؾشبٖ ٚ ايؿشبزٌي زض ثطاثط اقطاف ثٛز )ثطظيٗ، 

وطز ٚ ٔربَجيٙف ٞٓ اظ  ضا َجمٝ دبييٗ قٟطي ٚ الكبض دبييٗ َجمٝ ٔشٛؾٍ سغصيٝ ٔي

ٞبي اػشٕبٖي ضا سفؿيط ٚ  اهلل ديكجطز اٞساف ؾيبؾي ايٗ ثرف ثٛز٘س. حعة  ٕٞبٖ َجمٝ

زذبِز ٔؿشميٓ زِٚز زض الشهبز، (. 1378٘يب،  ٚ ْطيفي 1377وطز )ثطظيٗ،  سٗميت ٔي

سأويس ثط ٖساِز اػشٕبٖي ٚ اؾشمالَ الشهبزي ٚ ؾيبؾي، ٔربِفز نطيح ثب 

، آظازؾبظي الشهبزي ٚ ٔربِفز ثب سٗسيُ الشهبزي ٚ حبوٕيز 1ؾبظي ذهٛني

، شيُ زيسٌبٜ الشهبزي آ٘بٖ ]يبضا٘ٝ[زاض، ٔربِفز ثب حصف ؾٛثؿيس  زاضي ٚ ؾطٔبيٝ ؾطٔبيٝ

 (.102: 1384فٛظي، ٚ  80: 1378 ٘يب، ؛ ْطيفي362: 1368ظازٜ،  قس )حؿيٙي ُٔطح ٔي

ٞبي ٖٕيك ثيٗ فميط ٚ غٙي ٚ ثسيُ  ٟٕٔشطيٗ ٔؿئّٝ اػشٕبٖي زض ايٗ زٚضٜ ٚػٛز قىبف

ضٚ ثطاي اظ ثيٗ ثطزٖ ايٗ قىبف،  ُّٔٛة آٖ آضٔبٖ ٖساِز اػشٕبٖي ثٛز. اظ ٕٞيٗ

                                                 

1-  ٝقٛز ثعضٌشطيٗ ضوٛضز ٔكبضوز ثرف ذهٛني زض ٌفشٝ ٔيزضايٗ ٔٛضز ٔٙبلكبسي ٚػٛز زاضز. چٙب٘ى 

، 1362ٌصاضي ثرف ذهٛني زض ؾبَ  ٞبي ِٔٛس زض الشهبز ايطاٖ ٔطثٌٛ ثٝ ايٗ زٚضٜ اؾز. ؾطٔبيٝ ٌصاضي ؾطٔبيٝ

زٞس. ٕٞچٙيٗ قبذم سطويجي زذبِز زِٚز زض الشهبز ايطاٖ  ٔيافعايف ٘كبٖ  1361زضنس ٘ؿجز ثٝ ؾبَ  1/85

زض  آيس ٔيٌطي زِٚز ثٝ سِٛيس ٘بذبِم زاذّي ثٝ زؾز  ٞبي حبوٕيشي ٚ سهسي ؼٕٛٔ ٞعيٙٝوٝ اظ ٔحبؾجٝ ٘ؿجز ٔ

 (.1389ٚ ٔٛٔٙي،  1387)زغدؿٙس ٚ ضئٛفي،  ضؾيس 1367زضنس زض ؾبَ  40زٚضاٖ ػًٙ ثٝ حسٚز 
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ثط ثؿيغ ؾيبؾي َجمبر دبييٗ ٚ ( 1381ايسئِٛٛغي دٛدِٛيؿشي وٝ ثٝ ٌفشٝ ثكيطيٝ )

 ( ُٔطح ٌطزيس. 45: 1381ٌصاقز )ثكيطيٝ،  ِيؿٓ الشهبزي سأويس ٔيضازيىب

زض ايٗ زٚضٜ، اِٚيٗ ثط٘بٔٝ سٛؾٗٝ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ زض ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ 

ثيٙي ٚ سسٚيٗ قس. ايٗ  ( ديف1362-66ٞبي ) ثٝ نٛضر ثط٘بٔٝ دٙغ ؾبِٝ ثطاي ؾبَ

ؽ قٛضاي اؾالٔي سسٚيٗ ٌطزيس ثٝ نٛضر اليحٝ ثٝ  ٔؼّ 1361ثط٘بٔٝ وٝ زض ؾبَ 

سمسيٓ قس أب ثٝ سهٛيت ٘طؾيس ٚ زض ٘شيؼٝ ػٙجٝ اػطايي ثٝ ذٛز ٍ٘طفز. ثٝ ٞط حبَ 

اليحٝ ٔعثٛض ٔطػٕ لبثُ اؾشٙبزي ثطاي ٔمبيؿٝ ٚ اضظيبثي ّٖٕىطز آٔٛظـ ٚ دطٚضـ زض 

ثب اؾشٙبز ثٝ لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ سٛؾٗٝ زض (. 266: 1389( اؾز )ٖجساِّٟي، 1362-66زٚضٜ )

اْ لبٖ٘ٛ اؾبؾي زض  طٚضـ اٞساف وّي اظ ػّٕٝ: سحمك انُ ؾيثرف آٔٛظـ ٚ د

آٔٛظـ ٚ ايؼبز أىب٘بر ٔؿبٚي آٔٛظـ ثطاي ْٖٕٛ، سٕٗيٓ   ذهٛل ٍٕٞب٘ي وطزٖ

حساوظط ٕٔىٗ آٔٛظـ اثشسايي ثطاي وٛزوبٖ قٟطي ٚ ضٚؾشبيي ثب سأويس ٚيػٜ ثٝ ضٚؾشبٞب 

يز ٚيػٜ ثٝ ضٚؾشبٞب، وٗ وطزٖ ثيؿٛازي ثب اِٚٛ ٚ ٔٙبَك ٔحطْٚ، وٛقف زض ػٟز ضيكٝ

سٛؾٗٝ آٔٛظـ لجُ اظ زثؿشبٖ زض ٘مبٌ ٔحطْٚ ٔٙبَك وٝ زاضاي ٌٛيف ٔحّي ٞؿشٙس، 

انالح ٚ ثٟجٛز زٚضٜ ضإٞٙبيي سحهيّي ٚ سٕٗيٓ ٌؿشطـ آٖ ثٝ سٛؾٗٝ ٚ اُ٘جبق 

ٔحشٛاي سٕبْ ٔمبَٕ آٔٛظقي ثٝ ٚيػٜ آٔٛظـ ٔشٛؾُٝ ثب ٘يبظٞبي الشهبزي ٚ اػشٕبٖي 

اي ثٝ ٔٙٓٛض  ٞبي فٙي ٚ حطفٝ ز ٞط چٝ ثيكشط ثٝ آٔٛظـفطٍٞٙي وكٛض ٚ اِٚٛي

اي ٔٛضز  ٞبي فٙي ٚ حطفٝ ٞب ٚ سرهم ذٛزوفب وطزٖ ٞط چٝ ثيكشط وكٛض زض ٟٔبضر

ٚ  ٘يبظ ُٔطح ٌطزيس )ٔٗبٚ٘ز أٛض اػشٕبٖي ٔسيطيز آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ٖٕٛٔي ٚ فٙي

فطٍٞٙي،  ثٝ ديكٟٙبز قٛضاي ٖبِي ا٘مالة(. زض ٕٞيٗ زٚضٜ 3- 2: 1363اي،  حطفٝ

قٛضاي سغييط ثٙيبزي ٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ ٚظاضر آٔٛظـ ٚ دطٚضـ قٛضايي ظيط ٖٙٛاٖ 
سكىيُ زاز. أب ٘ىشٝ ٔٛضز  1ثٝ ٔٙٓٛض سغييط ثٙيبزي ٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ دطٚضـ

                                                 

1-  ثٝ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ اضائٝ قس. َطح ديكٟٙبزي زض چٟبض ثرف قبُٔ:  13/12/1364ايٗ ديكٟٙبز زض سبضيد

اَٚ، قطح ٔرشهط ٔجب٘ي سّٗيٓ ٚ سطثيز؛ ثرف زْٚ، ديطأٖٛ اٞساف وّي سّٗيٓ ٚ سطثيز. ايٗ اٞساف وٝ  ثرف

اي اؾز وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٔجب٘ي سّٗيٓ ٚ سطثيز اؾالٔي اظ ٔيبٖ  ٞبي آٔٛظـ ٚ دطٚضقي اؾز ٌعيسٜ غبيز فٗبِيز
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ثرف ذهٛني آٔٛظـ وٝ زض دي ا٘مالة ٚ ٘يع ثطاؾبؼ لبٖ٘ٛ اؾبؾي وٝ،  ايٗ سٛػٝ

« ٔساضؼ غيطا٘شفبٖي»ٛز ثبض زيٍط زض لبِت ػٕٟٛضي اؾالٔي اظ ٔيبٖ ثطزاقشٝ قسٜ ث

ثٝ ثٗس ثركي اظ ٘ٓبْ  1368ٞبي  ( ٚ زض ؾب1376َوطز )ديٛ٘سي، فٗبِيشف ضا آغبظ 

(. ايٗ ٘ىشٝ لبثُ سٛػٝ اؾز 168: 1386آٔٛظقي ٖٕٛٔي، ذهٛني قس )وطيٕي، 

سٛؾٍ آٔٛظـ ٚ  11/11/67وٝ زض سبضيد  ٘بٔٝ اػطايي ٔساضؼ غيطا٘شفبٖي يٗاي وٝ

يكٟٙبز قسٜ ثٛز زض زِٚز ٔٛؾٛي وٝ ٚيػٌي ضٚيىطز ؾيبؾي آٖ ٔربِفز دطٚضـ د

 . 1ؾبظي ٚ سأويس ثط ٖساِز اػشٕبٖي ثٛز ثٝ سهٛيت ضؾيس نطيح ثب ذهٛني

ٞبي زِٚز چخ ؾٙشي زض حٛظٜ آٔٛظـ قبُٔ ٔٛاضزي اظ ػّٕٝ سأٔيٗ  ٔهٛثٝ

ز ّٔٗٓ، ٞبي سطثي ٞبي آٔٛظقي، آظٖٔٛ ٞبي آٔٛظـ ) قبُٔ ٞعيٙٝ اٖشجبض ثطاي ٞعيٙٝ

ٞبي وٛزوبٖ اؾشظٙبيي، ًٟ٘ز ؾٛازآٔٛظي، احساص ٔساضؼ زض ضٚؾشبٞب(، اػبظٜ  ثط٘بٔٝ

٘بٔٝ  ، آيي2َٗطح وبز اؾشرساْ ّٔٗٓ، سأييس ديكٟٙبز ٚظاضر آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ثط اػطاي

                                                                                                                   
قٛز  ٕطٚ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ٔطثٌٛ ٔياٞساف ٔٙسضع زض سٗبِيٓ ٖبِيٝ اؾالْ ٚ لبٖ٘ٛ اؾبؾي زض حسي اؾز وٝ ثٝ لّ

ثبقس وٝ ثب سىيٝ ثط  اؾشرطاع ٚ سسٚيٗ قسٜ اؾز. ثرف ؾْٛ ٔطثٌٛ ثٝ انَٛ حبوٓ ثط ٘ٓبْ سّٗيٓ ٚ سطثيز ٔي

ٌيطي اظ سٗبِيٓ ٖبِيٝ اؾالٔي ٚ ٔفبز لبٖ٘ٛ اؾبؾي ٚ زؾشبٚضزٞبي ثكطي ٚ سؼبضة  ٔجب٘ي سّٗيٓ ٚ سطثيز ٚ ثٟطٜ

ػب وٝ ثب ٔجب٘ي سّٗيٓ ٚ سطثيز ٚ سٗبِيٓ اؾالٔي ٔجبيٙشي  ٛظـ ٚ دطٚضـ سب آٖزيٍط وكٛضٞبي ػٟبٖ زض ظٔيٙٝ آٔ

ٞبي آٔٛظقي ٚ ٔطاحُ سحهيّي  ٘ساقشٝ ثبقٙس اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. ثرف چٟبضْ، ثٝ اضائٝ ؾبذشبض آٔٛظـ يٗٙي زٚضٜ

 (. 8-7: 1367، ؾشبز اػطايي سغييط ثٙيبزي ٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ٞبي ٞط وساْ اذشهبل يبفشٝ اؾز ) ٚ ٚيػٌي

ٞبي ٔكبضوز فٗبَ ٚ  ٞبي ُٔطح زض ثط٘بٔٝ اَٚ سٛؾٗٝ فطاٞٓ ؾبذشٗ ظٔيٙٝ ٔكي  ٞب ٚ ذٍ يىي اظ ؾيبؾز - 1

ٔؿشٕط ٔطزْ زض آٔٛظـ ٚ دطٚضـ اؾز. زض اػطاي ايٗ ؾيبؾز سٛػٝ ثٝ ٘مف ا٘ؼٕٗ اِٚيب ٚ ٔطثيبٖ ٚ ٘ٓبضر ثط 

َطح آقٙبيي ثب ػبٔٗٝ، ٔكبضوز ٚ ٔؿئِٛيز  ٞبي ٔسضؾٝ زض َطاحي ٚ ؾبظٔب٘سٞي اػطايي َطح وبز ٚ فٗبِيز

ٔٛاضز زيٍطي اظ ٔكبضوز ٔطزْ زض سأٔيٗ ٔٙبثٕ ٔبِي  1364ٝ ثٛزػٝ ؾبَ حثيكشطي اظ اِٚيب َّت قسٜ اؾز. زض الي

ٞبي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ديكٟٙبز قسٜ اؾز. اظ ػّٕٝ زضيبفز لؿٕشي اظ ٞعيٙٝ آٔٛظـ زض قٟطٞب ثٝ  ٔٛضز ٘يبظ ثط٘بٔٝ

قٛ٘س  ٞب ٔي ظ اِٚيب وؿب٘ي وٝ ثسٖٚ زِيُ ٔٛػٝ ثب سىطاض دبيٝ ؾجت اقشغبَ غيطٖبزال٘ٝ ْطفيزسٙبؾت أىب٘بر ٚ ا

 (. 1363اي،  ثبضٜ ثٍٙطيس ثٝ ٔٗبٚ٘ز أٛض اػشٕبٖي ٔسيطيز آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ٖٕٛٔي ٚ فٙي ٚحطفٝ )زض ايٗ

2 -  ٝآٔٛظاٖ  اقشغبَ زا٘فوّيبر ديكٟٙبز ٚظاضر آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ٔجٙي ثط  29/2/1361ٞيأر ٚظيطاٖ زض ػّؿ

آقٙبيي آ٘بٖ ثب ٔحيٍ ٚ اؾشفبزٜ ػبٔٗٝ اظ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي آٟ٘ب سحز ٖٙٛاٖ  زض ٚاحسٞبي سِٛيسي ٚ ذسٔبسي ثٝ ٔٙٓٛض

ٞبي الظْ زض  ٕٞىبضي ٞب ٚ ؾبظٔبٟ٘بي زِٚشي ضا ٔٛضز سأييس لطاض زازٜ ٚ ٔمطض ٌطزيس وّيٝ ٚظاضسرب٘ٝ «َطح وبز »
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٘بٔٝ اػطايي َطح سمٛيز ثٙيٝ ّٖٕي ضظٔٙسٌبٖ ٚ  اػطايي ٔساضؼ غيطا٘شفبٖي ٚ آييٗ

ٔٛؾؿبر آٔٛظـ ٖبِي اؾز )ٔٗبٚ٘ز دػٚٞكي زفشط ُٔبِٗبر ػب٘جبظاٖ ثطاي ٚضٚز ثٝ 

 (. 1389ٞبي ٘ٛيٗ،  فٙبٚضي

 

 دٍلت راست هدرى ٍ سياست آهَسش
« ٌطا ُٖٕ»، «ٔهّحز ا٘سيف»ثٗس اظ اسٕبْ ػًٙ، ػٙبح ٔٛؾْٛ ثٝ  1367زض ؾبَ 

قىُ ٌطفشٝ ثٛز دؽ اظ دبيبٖ ػًٙ ثب ثٝ لسضر  1360وٝ زض اٚاؾٍ زٞٝ « ٔيب٘ٝ»يب 

سطيٗ  ضفؿٙؼب٘ي سحىيٓ قس. ضفؿٙؼب٘ي اظ ٔكرم  اوجط ٞبقٕي ضؾيسٖ ّٖي

ا٘سيف، اؾشطاسػي ذٛز ضا ثط زٚ ٔجٙبي، ثبظؾبظي  ٞبي ٌطايف ٔهّحز قرهيز

ا٘سيكي زض ؾيبؾز ذبضػي لطاض زاز. وبثيٙٝ ٚي سطويجي اظ اًٖبي  الشهبزي ٚ ٔهّحز

ثب  1368-76ٞبي  اظ ؾبَ (. ضاؾز ٔيب1377ٝ٘ػٙبح ٔيب٘ٝ ٚ ػٙبح ضاؾز ثٛز٘س )ثطظيٗ، 

سغييطار اػشٕبٖي ٚ ؾيبؾي زض ٖطنٝ وكٛض ٌفشٕبٖ ػسيسي ٔجٙي ثط ؾبظ٘سٌي، ضفبٜ ٚ 

(. وبضٌعاضاٖ ؾبظ٘سٌي 1388سٛؾٗٝ ٚ ثبظؾبظي الشهبزي قىُ زاز )ثيػ٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ، 

ضقس ٚ سٛؾٗٝ الشهبزي ضا ٞسف انّي الشهبز زا٘ؿشٝ ٚ ٖميسٜ زاقشٙس زض ؾبيٝ سٛؾٗٝ 

مالَ ٚ ٖساِز ٚػٛز زاضز. ثٝ اٖشمبز ايٗ ٌطٜٚ ثسٖٚ ضقس الشهبزي، الشهبزي أىبٖ اؾش

ٚيػٜ  ٞب ثٝ قسر اظ سٛؾٗٝ ثٝ  (. آ1378ٖٔبِي ثطاي سمؿيٓ وطزٖ ٚػٛز ٘ساضز )ٔطسؼي، 

سٛؾٗٝ الشهبزي َطفساضي وطزٜ ٚ آٖ ضا ديف قطٌ ؾبيط أٛض ٘ٛؾبظي لّٕساز وطز٘س. 

بي ثبظ فطٍٞٙي ٚ ؾيبؾي زاضز أب ٌطچٝ ٔٗشمس٘س وٝ فًبي ثبظ الشهبزي ٘يبظ ثٝ فً

(. 108: 1378٘يب،  ذٛاٞٙس وٝ ثٝ سٛؾٗٝ ُِٕٝ ٘ع٘س )ْطيفي آظازي ٔطزْ ضا سبحسي ٔي

ثبقس. سع  ػبٔٗٝ الشهبزي ٔٛضز ٘ٓط َيف ٔسضٖ، وكٛضٞبي آؾيبي ػٙٛة قطلي ٔي

                                                                                                                   
لبٖ٘ٛ اِعاْ  قٛز، ٔهٛثٝ  وٝ سهطيح ٔي يٕٗ ايٗ ظـ ٚ دطٚضـ ثٝ ُٖٕ آٚض٘س.اػطاي َطح ٔعثٛض ضا ثب ٚظاضر آٔٛ

اظ ؾٛي ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي  11/3/1376زض سبضيد  اي ثطاي اقشغبَ ثٝ وبض ٞبي فٙي ٚ حطفٝ فطاٌيطي آٔٛظـ

ضيثٝ سهٛيت ضؾيس )ثطاي آقٙبيي ثب ٔشٗ ايٗ ٔهٛثٝ ثٍٙطيس ثٝ  بر فٙٚب ٘ز دػٚٞكي زفشط ُٔبِٗ يٗ ٞبي  ٔٗٚب ٘ٛ1389 .) 
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: 1378٘يب،  ثبقس )ْطيفي ٞب ٔي ٘كبٖ ثبضظ ٔسيطيز ازاضي آٖ« ٔبِيبر ثسٜ، ذسٔبر ثٍيط»

ٞبي  ( زض ايٗ زٚضٜ ػطيبٖ ٔٙبثٕ ثٝ ؾٛي ثط٘ب1389ٝٔ(. ثٝ ٌفشٝ آثطاٞبٔيبٖ )110

ٞبي ضٚؾشبيي، ٘ٛؾبظي  ضؾب٘ي، احساص ضاٜ اي ٞسايز قس: آٔٛظـ، ثٟساقز، ثطق سٛؾٗٝ

ثط ٕٞچٖٛ فٛالز،  ٞبي ؾطٔبيٝ ٞب، ٔشطٚي سٟطاٖ ٚ ٕٞچٙيٗ اػطاي دطٚغٜ قٟطٞب ٚ دبضن

(. زضثبضٜ ٘مف زِٚز، ثبظاض ٚ الشهبز 320: 1389بٖ، ذٛزضٚؾبظي ٚ دشطٚقيٕي )آثطاٞبٔي

 زض ايٗ زٚضٜ آٔسٜ اؾز: 

ؾبالض ٚ ثٛضٚوطاسيه  ؾبالض ٚ فٗ  ٌطايف ٔيب٘ٝ وٝ ثيف اظ ٞطچيع زيٛاٖ

ٞبي  زا٘س ٚ ثط٘بٔٝ زاض ا٘سيكٝ سٛؾٗٝ ٚ ديكطفز الشهبزي ٔي اؾز ذٛز ضا دطچٓ

  قٙبؾس. ثط٘بٔٝ ؾبِٝ ٖٕطا٘ي وكٛض ضا چبضچٛة اؾبؾي اػطاي آٖ ٔي دٙغ

الشهبزي ػٙبح ٔيب٘ٝ ثط ٔجٙبي وبٞف ٘مف زِٚز زض الشهبز وكٛض، سمٛيز ثرف 

ذهٛني )ٔشىي ٚ غيطٔشىي ثٝ زِٚز( ٚ افعايف ٔبِيبر ثٛزٜ اؾز. ثٝ ٕٞيٗ 

وٝ زض  1ضا اػطا وطز« سظجيز الشهبزي»ٚ ؾذؽ « سٗسيُ الشهبزي»زِيُ  ؾيبؾز 

إِّّي دَٛ زض  ٟب٘ي ٚ نٙسٚق ثيٗٞبي ثب٘ه ػ ٚالٕ ٖ٘ٛي ثطزاقز اظ ضإٞٙبيي

ٞبي آٖ سه ٘طذي وطزٖ اضظ، اظ ٔيبٖ  سطيٗ ػٙجٝ ثٛز ٚ ٟٔٓ  1990ٚ  1980زٞٝ 

ثطزٖ سسضيؼي ؾٛثؿيسٞب ٚ وٛچه وطزٖ زؾشٍبٜ زِٚز ٚ افعايف ٔبِيبر ثٛز. 

ٞبي الشهبزي ٘فٛش لبثُ سٛػٝ  ػٙبح ٔيب٘ٝ وٝ زض وبثيٙٝ ضفؿٙؼب٘ي ثٛيػٜ زض دؿز

ٙبح ضاؾز وٝ ثيكشط زض ٔؼّؽ ٔؿٍّ ثٛز زض اػطاي ايٗ زاقز، ثب حٕبيز ػ

ٞبيي ضٚثطٚ قس وٝ اظ ؾطٖز ٚ  ثط٘بٔٝ الشهبزي ذٛز ثب ٔكىالر ٚ ٔمبٚٔز

 (. 61: 1377قسر ثط٘بٔٝ وبؾز )ثطظيٗ، 

چٝ زض چبضچٛة ثط٘بٔٝ سٗسيُ ثٝ اػطا زضآٔس اظ  آٖ»ٞط چٙس ثٝ ثبٚض ٔٛٔٙي 

: 1374)ٔٛٔٙي، « ؿبِٝ ٔهٛة ٘ٓبْ زاضزثؿيبضي ػٟبر اضسجبَي ٘بچيع ثب ثط٘بٔٝ دٙؼ

                                                 

قس،  ؾبظي ؾطزازٜ ٔي ٞبيي وٝ قٗبض وٛچه وطزٖ زِٚز ٚ ذهٛني زض ؾبَ» وٝ ايٗ ثبٚض ٚػٛز زاضز - 1

(. زضثبضٜ اػطا ٚ سجٗبر اػطاي ثط٘بٔٝ سٗسيُ  ٚ 143: 1384)ٔٛٔٙي، « زضنس ضؾيس 65ؾبظي ثٝ حسٚز  ذهٛني

 (. 1374ٍطيس ثٝ ٔٛٔٙي، سظجيز الشهبزي  ٘يع  ٔؼبزالر ظيبزي ٚػٛز زاضز )زض ايٗ ثبضٜ ثٙ
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ػبيي وٝ زض ايٗ ُٔبِٗٝ ثركي اظ زضٖٚ زاز ؾيبؾز آٔٛظـ ثط  ( أب اظ آ137ٖ

لب٘ٛ٘ي ٔشٕطوع  ٚضٚزيٞبي وّي ثرف آٔٛظـ زض لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ سٛؾٗٝ ثٝ ٖٙٛاٖ  ؾيبؾز

 اييٓ.  اؾز، ٔب ٘يع ثطاي ثطضؾي ؾيبؾز آٔٛظـ زض ايٗ زٚضٜ ثٝ آٖ سٛػٝ ٕ٘ٛزٜ

( اٞٓ 1372-1368اػشٕبٖي ) –بْ سسٚيٗ ثط٘بٔٝ اَٚ سٛؾٗٝ الشهبزي ثٝ ٍٞٙ

ٞبي ثرف آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ايطاٖ قبُٔ: غفّز اظ ٘مف ظيطثٙبيي  ٔكىالر ٚ ٘بضؾبيي

ٞبي اػطايي  آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ٚ ٖسْ اٞشٕبْ ثٝ آٖ زض ػبٔٗٝ، ٘بضؾبيي لٛا٘يٗ ٚ ؾبظٔبٖ

ٛظيٕ ٘بٔشٗبزَ ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ي ٚ وكٛض زض سٙٛٔ ثركيسٖ ثٝ َطق سأٔيٗ ٔٙبثٕ ٔبِي، س

ضيعي  ٞب ثيٗ ٔٙبَك ٌٛ٘بٌٖٛ وكٛض، فمساٖ ٔشِٛي ٔكرم ثطاي ثط٘بٔٝ ٌصاضي ؾطٔبيٝ

سٛؾٗٝ آٔٛظقي، ٖسْ وفبيز حٛظٜ دٛقف ٘ٓبْ آٔٛظـ اثشسايي ثٝ وّيٝ وٛزوبٖ 

ٖكبيط ُٔطح ٌطزيس )ٔشٛؾّي ٚ آٞٙچيبٖ،  -اِشّٗيٓ ثٝ ٚيػٜ زض ثرف ضٚؾشبيي  ٚاػت

ثط ايٗ اؾبؼ، اٞساف والٖ ثط٘بٔٝ سٛؾٗٝ زض حٛظٜ آٔٛظـ قبُٔ؛ سغييط  (.252: 1381

ثٙيبزي ٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ، فطاٞٓ وطزٖ ٔمسٔبر َطاحي سفهيّي ٚ اػطاي ٘ٓبْ 

اِشّٗيٓ،  ػسيس آٔٛظـ ٚ دطٚضـ، ايؼبز أىب٘بر آٔٛظقي ثطاي سٕبٔي وٛزوبٖ الظْ

ٛازي زض الكبض ِٔٛس ُٔطح قس وٙي ثيؿ سٛؾٗٝ فًبٞبي آٔٛظقي ٚ اِٛيز زازٖ ثٝ ضيكٝ

(. 1373ثبضٜ ثٍٙطيس ثٝ لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ اَٚ سٛؾٗٝ الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي،  )زض ايٗ

 ٘ٛيؿس:  ( ٔي1375ٞبي زِٚز زض ثرف آٔٛظـ اثطيكٕي ) زض سكطيح ثط٘بٔٝ

زض اِٚيٗ ثط٘بٔٝ سٛؾٗٝ الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ػٕٟٛضي 

٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ثٝ ٖٙٛاٖ ٟٕٔشطيٗ ٔٙجٕ (، آٔٛظـ 1368-72اؾالٔي ايطاٖ )

سٛؾٗٝ ٔٛضز سٛػٝ لطاضٌطفز ٚ سأٔيٗ أىب٘بر الظْ ػٟز آٔٛظـ افطاز 

ؾبَ ثٝ حسٚز  35سب  6اِشّٗيٓ ٚ اضسمبي ٘ؿجز ثبؾٛازاٖ زض ػٕٗيز  الظْ

زضنس، ... اظ اٞساف ثط٘بٔٝ اٖالْ ٌطزيس. زض ثط٘بٔٝ سأويس قسٜ ثٛز ؾٟٓ  97

زضنس  8/9، 1356ٞبي زِٚز وٝ زض ؾبَ  عيٙٝٞبي آٔٛظقي زض وُ ٞ ٞعيٙٝ

زضنس  4/33زضنس ثٛز زض ؾبَ ا٘شٟبيي ثط٘بٔٝ ثٝ  6/21، 1367ٚ زض ؾبَ 

اضسمب ذٛاٞس يبفز. ثٝ ٖالٜٚ فٗبِيز ثرف غيطزِٚشي ٘يع ٔٛضز سكٛيك ٚ 
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آٔٛظاٖ  ٔؼٕٛٔ زا٘ف 1372ثيٙي قسٜ ثٛز وٝ سب ؾبَ  سأييس لطاضٌطفشٝ ٚ ديف

: 1375ٞعاض ٘فط ثطؾس )اثطيكٕي،  614ظقي ثٝ ٔٛؾؿبر غيطا٘شفبٖي آٔٛ

200.) 

( يٕٗ سأويس ثط ازأٝ 1372ضفؿٙؼب٘ي زض زٚٔيٗ زٚضٜ ضيبؾز ػٕٟٛضي )زض ؾبَ 

ٞبي ذٛز زض زٚضٜ اَٚ، ثط ِعْٚ ٔحٛضيز سٛؾٗٝ الشهبزي سالـ وطز. زض ؾبَ  ثط٘بٔٝ

ٛلف قس آذط زٚض اَٚ ضيبؾز ػٕٟٛضي اٚ ثط٘بٔٝ سٗسيُ الشهبزي ثٝ زِيُ ٔكىالر ٔش

اي ثب ٖٙٛاٖ سظجيز الشهبزي ػبيٍعيٗ آٖ ٌطزيس... ثط٘بٔٝ زْٚ ثٝ ػٟز ؾبذشبضي  ٚ ثط٘بٔٝ

: 1384قس )فٛظي،  ٚ ٔبٞيز سفبٚر ظيبزي ثب ثط٘بٔٝ اَٚ ٘ساقز ٚ ازأٝ آٖ ٔحؿٛة ٔي

چٝ ثٝ ٖٙٛاٖ ٟٕٔشطيٗ ٞسف ويفي ثرف آٔٛظـ  (. زض لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ زْٚ سٛؾٗٝ، آ243ٖ

دٙؼٕيٗ ٞسف ويفي ثط٘بٔٝ زْٚ ُٔطح ٌطزيس قبُٔ: سطثيز ٘يطٚي  ٚ دطٚضـ ظيط ٖٙٛاٖ

، اضسمب ويفي ٘ٓبْ آٔٛظقي وكٛض، سأويس ثط ٔكبضوز ٚ  ا٘ؿب٘ي اظ َطيك ٌؿشطـ آٔٛظـ

ٞبي وٕي ٚ ويفي ٚ  ٕٞىبضي ٞطچٝ ثيكشط ٔطزْ زض أٛض آٔٛظقي ٚ فٙي، ثٟجٛز قبذم

اي ٚ آٔٛظـ  فٙي ٚ حطفٝٞبي آٔٛظقي ٚ دطٚضقي،  افعايف زضنس ؾٟٓ اٖشجبضار ثرف

ٖبِي، ثبظٍ٘طي زض ؾيؿشٓ آٔٛظقي وكٛض ٚ ثىبضٌيطي اٖشجبضار زض ػٟز افعايف 

ثبظزٞي ّٖٕي ٚ اضسمب ويفيز آٔٛظـ ٚدطٚضـ اؾز. ٖالٜٚ ثط ايٗ شيُ اِٚيٗ ٞسف 

ثٝ ٔب٘ٙس ثط٘بٔٝ اَٚ، « سالـ زض ػٟز سحمك ٖساِز اػشٕبٖي»والٖ ويفي ثط٘بٔٝ يٗٙي 

ٞبي  اِشّٗيٓ ٚ سمٛيز آٔٛظـ ٖ سٕبْ وٛزوبٖ ٚ ٘ٛػٛا٘بٖ الظْثط ظيط دٛقف لطاضزا

ثبضٜ ثٍٙطيس ثٝ لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ زْٚ سٛؾٗٝ الشهبزي،  ٖٕٛٔي سأويس قسٜ اؾز )زض ايٗ

 (. 1375اػشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي، 

وٝ زض ثط٘بٔٝ زْٚ سٛؾٗٝ، سأويس ثط ثبظٍ٘طي زض ؾيؿشٓ  ايٗ   ٘ىشٝ لبثُ سٛػٝ

زض « َطح سغييط ثٙيبزي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ»اؾز وٝ  آٔٛظقي وكٛض زض حبِي ُٔطح قسٜ

سأويس ثط »ٞبيي اظ آٖ اػطا قسٜ ثٛز. ٖالٜٚ ثط ايٗ، ؾيبؾز  ُٔطح ٚ ثرف 1364ؾبَ 

ٞبي  فطاٞٓ ؾبذشٗ ظٔيٙٝ»ازأٝ ؾيبؾز « ٔكبضوز ٚ ٕٞىبضي ٔطزْ زض أٛض آٔٛظقي

ؾٗٝ اظ اٞساف ثط٘بٔٝ اَٚ سٛ «ٔكبضوز فٗبَ ٚ ٔؿشٕط ٔطزْ زض آٔٛظـ ٚ دطٚضـ
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غيطٔهٛة زِٚز ٔٛؾٛي ٚ ٔشٗبلت آٖ سهٛيت آييٗ ٘بٔٝ اػطايي ٔساضؼ غيطا٘شفبٖي 

 اؾز.  1367زض ؾبَ 

ٞبي  ٞبي حٛظٜ آٔٛظـ زض زٚضٜ ضفؿٙؼب٘ي قبُٔ؛ سأٔيٗ اٖشجبض ػٟز ٞعيٙٝ ٔهٛثٝ

  ٞبي دطٚضقي، سسٚيٗ وشبة آٔٛظقي ٔطثٌٛ ثٝ سمٛيز ثٙيٝ ّٖٕي ضظٔٙسٌبٖ، فٗبِيز

ٞبي ٔطثٌٛ  ٘بٔٝ ؾٛازآٔٛظي وبضٌطاٖ، ٔهٛثٝ ي ثطاي ٘ٛػٛا٘بٖ، آييٗزضثبضٜ ا٘مالة اؾالٔ

إِّّي )اظ ػّٕٝ وٙفطا٘ؽ ٖٕٛٔي يٛ٘ؿىٛ ٚ وٙفطا٘ؽ  ٞبي ثيٗ ثٝ قطوز زض ٕٞبيف

٘بٔٝ اػطايي ٔساضؼ غيطا٘شفبٖي ٚ سهٛيت ٔٛاضزي زض  ػٟب٘ي آٔٛظـ(، انالح آييٗ

٘بٔٝ سمٛيز ّٖٕي  آييٗ اػطاي لبٖ٘ٛ سأؾيؽ ٔساضؼ غيطا٘شفبٖي، اػبظٜ اؾشرساْ،

ٞب زض ٚظاضر آٔٛظـ ٚ  زاَّٚجبٖ ٔٙبَك ٔحطْٚ ٚ اػبظٜ اؾشفبزٜ اظ ذسٔبر ثبظ٘كؿشٝ

(. ديساؾز 1389ٞبي ٘ٛيٗ،  )ٔٗبٚ٘ز دػٚٞكي زفشط ُٔبِٗبر فٙبٚضي 1دطٚضـ اؾز

وٝ،  ٞب چٙساٖ ٘كبٖ زٞٙسٜ سحَٛ ثٙيبزيٗ زض ٘ٓبْ آٔٛظـ ٘يؿز. يٕٗ ايٗ ايٗ ٔهٛثٝ وٝ

ٞبي سٛؾٗٝ ٚ اظ ػّٕٝ آٔٛظـ زض  ٛاٖ ٞسايز ػطيبٖ ٔٙبثٕ ثٝ ؾٛي ثط٘بٔٝچٝ ثٝ ٖٙ آٖ

زؾز ( ثٝ آٖ اقبضٜ وطزيٓ، 1379ايٗ زٚضٜ ُٔطح قسٜ ٚ ديكشط ثب ٘مّي اظ آثطاٞبٔيبٖ )

ايٗ ٔٛيٛٔ زض  ٞبي زيٍط ٘يؿز. ثٝ چٙساٖ ٔشفبٚر اظ زِٚزوٓ زض حٛظٜ آٔٛظـ، 

 ثرف ثٗسي سحّيُ ذٛاٞيٓ دطزاذز.

 

 ٍ سياست آهَسش دٍلت چپ هدرى
سط زض ػٙبح چخ ؾٙشي حًٛض  َيف ػسيسي وٝ ديف 1376-84ٞبي  زض ؾبَ

َّجي ؾطثطآٚضز٘س، ثٝ حفّ  زاقشٙس ٚ دؽ اظ ٘مسٞبي زضٖٚ ٌطٚٞي آٖ ٔٛؾْٛ ثٝ انالح

(. اضزٚي 1388حمٛق قٟطٚ٘سي ٚ ٖمال٘يز زيٙي سأويس زاقشٙس )ثيػ٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ، 

قس.  ٞب ٔي ، ِيجطاَ اؾالٔي ٚ ؾىٛالضيؿزضٚ ٌطايبٖ ٔيب٘ٝ َّت قبُٔ ُٖٕ انالح

ضٚ وٝ ذٛاؾشبض انالحبسي زض ػٟز ثبظاض آظاز ثٛز٘س اظ ذبسٕي  وبضٌعاضاٖ ؾبظ٘سٌي ٔيب٘ٝ

                                                 

1-  .ايٗ ؾيبؾز زض زِٚز ٔٛؾٛي  ُٔطح ٚ دؽ اظ آٖ زض زِٚز ذبسٕي ٘يع ز٘جبَ قس 
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ٞبي ٟٕٔي  وطز٘س ٚ چٙسيٗ ٘فط اظ ضٞجطا٘كبٖ زض ٘رؿشيٗ وبثيٙٝ اٚ ؾٕز دكشيجب٘ي ٔي

ِٚز ذبسٕي ثب ( زض ايٗ زٚضٜ ز1378٘يب ) (. ثٝ ثبٚض ْطيفي64: 1383يبفشٙس )وسي، 

ضٚيىطز چخ ٔسضٖ، ثٝ ؾٝ ثرف سٗبٚ٘ي، ذهٛني ٚ زِٚشي ٔٙسضع زض لبٖ٘ٛ اؾبؾي 

ٞب آظازي ٔطزْ سب حسي ثبيس ثبقس وٝ ثٝ ٖساِز اػشٕبٖي ُِٕٝ  ٔٗشمس اؾز. اظ ٘ٓط آٖ

 (. 121: 1378٘يب،  ٘ع٘س )ثب وٕي سغييط زض ٍ٘بضـ ْطيفي

ٞبي  بٖي ثب سٛػٝ ثٝ ا٘سيكٝسٛاٖ زض ثبة سٛؾٗٝ اػشٕ ؾشطاسػي چخ ٔسضٖ ضا ٔيا

ذالنٝ وطز. ثط اؾبؼ « ػبٔٗٝ ٔمشسض ٚ زِٚز ٔمشسض»ثٝ  ]ؾٛؾيبِيعْ[ثطٌطفشٝ اظ چخ 

ثٝ سٟٙبيي لبزض ثٝ دبؾرٍٛيي « آظازي اظ زِٚز»ٚ « آظازي زِٚز»وبضٞبي  ايٗ ٘ٓطيٝ ضاٜ

ِز زٚ»زٚ يٗٙي سالـ ثطاي اؾشمطاض  ثبقس ثّىٝ سّفيمي اظ ايٗ ثٝ قطايٍ ٚيػٜ وكٛض ٕ٘ي

حُ ثطاي حفّ طجبر ؾيبؾي ٚ  ثٟشطيٗ ضاٜ« ػبٔٗٝ ٔمشسض»ضا زض وٙبض ايؼبز « ٔمشسض

 (. 125: 1378٘يب،  ثٝ ٘مُ اظ ْطيفي 1370ظازٜ،  وٙٙس )سبع ديكطفز سّمي ٔي

ٞبي ذٛز لطاضزاز. أب ٚي  زِٚز ذبسٕي سٛؾٗٝ ؾيبؾي ضا زض اِٚٛيز ثط٘بٔٝ

َطح ؾبٔب٘سٞي »ي ٔٛؾْٛ ثٝ ٕٞعٔبٖ سالـ ٕ٘ٛز سب ثب سٙٓيٓ يه َطح الشهبز

(. ايٗ 320: 1384انالح ؾبذشبض الشهبزي وكٛض ضا ٘يع زض٘ٓط ثٍيطز )فٛظي، « الشهبزي

ٚ سمسْ ٖساِز اػشٕبٖي ٚ نيب٘ز اظ ٔطزْ « اػشٕبٖي –الشهبزي »َطح ثط لجَٛ زيسٌبٜ 

ٞب ٚ وٕه ثٝ سأٔيٗ  زضآٔس اظ ؾٛي زِٚز ٚ سأويس ثط دطزاذز يبضا٘ٝ ي وٓٞب ٌطٜٚٚ 

ٌيطي ٔشفبٚسي ٘ؿجز ثٝ لجُ سٙٓيٓ قسٜ  ـ ٚ حفّ لسضر ذطيس ٔطزْ ثٛز ٚ ثب ػٟزٔٗب

 ثبضٜ ٌفز: . ذبسٕي زض اي1ٗثٛز

                                                 

ٌؿشطـ ٖساِز اػشٕبٖي ٚ ضفٕ سجٗيى يىي اظ ضئٛؼ ثط٘بٔٝ ضئيؽ ػٕٟٛض ثٛز وٝ ثب وبٞف قىبف فمط ٚ   1 -

زضآٔس زض   ٞبي وٓ بٖي ٚ حٕبيز اظ ثرفػٛيي ٚ ٌؿشطـ ثيٕٝ ٚ سأٔيٗ اػشٕ غٙي، ٔجبضظٜ ثب فمط، ٔجبضظٜ ثب ضا٘ز

: 1380ضيعي وكٛض،  ٔٗيكز ٔطزْ ُٔطح قسٜ ثٛز )ا٘شكبضار ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ ثط٘بٔٝ حسالُ ػبٔٗٝ ٚ سأٔيٗ

196 .) 
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زض زٚضاٖ دؽ اظ ديطٚظي ا٘مالة اؾالٔي ثٝ ٚيػٜ زٚضٜ ؾبظ٘سٌي 

ٞبي انالح ؾبذشبض الشهبزي زض ػطيبٖ ثٛز ٚ  ٔجبحظبر ٘ٓطي زضثبضٜ ؾيبؾز

ٞبي  ٞبي آٖ يىي اظ زغسغٝ ٌيطي ػٟزٞبي يبز قسٜ ٚ  چٍٍٛ٘ي سٙٓيٓ ؾيبؾز

ضفز. ثحض چٍٍٛ٘ي اػطاي  ٌيطي وكٛض ثٝ قٕبض ٔي انّي ؾُٛح ٖبِي سهٕيٓ

ٞبي سٗسيّي ٕٞطاٜ ثب دبؾرٍٛيي ثٝ  ٞبي انالحي ٚ ٘حٜٛ سٙٓيٓ ؾيبؾز ؾيبؾز

زٚ ٌعيٙٝ وٝ: ازاضٜ الشهبز  ٔمِٛٝ سأٔيٗ ٖساِز اػشٕبٖي ٚ ا٘شربة يىي اظ ايٗ

زضآٔس ثبقس ٚ يب  ٞبي آٖ ٕٞطاٜ ثب نيب٘ز اظ الكبض وٓوكٛض ٚ انالح ؾبذشبض

وٝ انالح ؾبذشبض الشهبزي ثط سأٔيٗ ٖساِز اػشٕبٖي اِٚٛيز زاقشٝ ثبقس  ايٗ

 (. 2: 1379سطيٗ ٔجبحض ٔٛضز ثحض زض حٛظٜ الشهبز ثٛز )ذبسٕي،  اؾبؾي

( ذبسٕي زض ٔٛاػٟٝ ثب ٔؿئّٝ ٘يبظٞبي سٟيسؾشبٖ ٚ حٕبيز اظ 1383ثٝ ٘ٓط وسي )

ؾبظي ذسٔبر اػشٕبٖي  ٞب زض ٔٛاضزي اظ ٘ئِٛيجطاِيؿٓ ضٌٚطزاٖ قس. اظ ذهٛني آٖ

ٞب ضا زض ٔٛضز وبالٞبي يطٚضي حفّ وطز. ٕٞچٙيٗ  ٌٛ٘بٌٖٛ ذٛززاضي ٚضظيس ٚ يبضا٘ٝ

سط اظ  ٞب ٔب٘ٙس ّٕٔٗبٖ حمٛق دبييٗ حمٛق وبضوٙبٖ زِٚز ضا افعايف زاز وٝ ثطذي اظ آٖ

(. ذبسٕي ذٛز ثيبٖ وطزٜ اؾز، 70: 1383، وطز٘س )وسي ذٍ ضؾٕي فمط زضيبفز ٔي

ثطاي اظ ثيٗ ثطزٖ فمط ثبيس وُ ػبٔٗٝ ٔب فميط ٘جبقس، يٗٙي ثٙيٝ الشهبزي ػبٔٗٝ لٛي »

ضٚ، ٘يبظ انّي ٔب سٛؾٗٝ ٕٞٝ ػب٘جٝ دبيساض ٚ ٔشٛاظٖ اؾز وٝ ثبيس زض ٕٞٝ  ثبقس. اظ ايٗ

(. اظ ايٗ 19: 1379)ذبسٕي، « ٞبي ؾيبؾي، الشهبزي، فطٍٞٙي ٚ ّٖٕي سحمك يبثس ٖطنٝ

وٝ قطٌ اظ ثيٗ ثطزٖ فمط ٚ ثطلطاضي ضفبٜ اظ  قٛز، يىي ايٗ ُّٔت زٚ ٘ىشٝ اؾشٙجبٌ ٔي

قٛز، يٗٙي سٛؾٗٝ الشهبزي ٚ ثبال ضفشٗ ؾُح ضفبٜ ٕٞٝ  َطيك ضقس الشهبزي ايؼبز ٔي

ٔكي   ٔطزْ، قطٌ فمطظزايي زض ػبٔٗٝ اؾز. ايٗ ثطزاقز اظ وبٞف فمط ثب ذٍ

ي ٘عزيه اؾز. ٘ىشٝ زْٚ ايٗ وٝ، سٛػٟي ثٝ ٘يبظ اػشٕبٖي ٚ ثٝ ِيجطاِيؿشي ضفؿٙؼب٘

قٛز ٚ ٕٞبٖ َٛض وٝ ٌفشٝ قس  سط سٛؾٗٝ اػشٕبٖي زض ايٗ ثيبٖ زيسٜ ٕ٘ي ٖجبضر ضٚقٗ

اِٛيز ذبسٕي ثط سٛؾٗٝ زض اثٗبز ؾيبؾي ٚ الشهبزي اؾز. أب ذبسٕي زض ازأٝ ٕٞيٗ 

ٞٓ آٔيرشٍي ٚ ديٛؾشٍي ٖٕيمي ٔيبٖ سٛؾٗٝ ٚ ٖساِز زض»ٕ٘بيس  ؾرٙطا٘ي ذٛز اقبضٜ ٔي

ٞبي ٖٕيك  ٚػٛز زاضز؛ سٛؾٗٝ ثسٖٚ ٖساِز ٚ ٖساِز ثسٖٚ سٛؾٗٝ يب ؾط اظ قىبف
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ا٘ؼبٔس. ٘يبظ انّي ٔب سٟٙب سٛؾٗٝ ٕٞٝ ػب٘جٝ ٚ  آٚضز ٚ يب ثٝ سٛؾٗٝ فمط ٔي اػشٕبٖي زضٔي

ٞبي ؾيبؾي، الشهبزي، فطٍٞٙي ٚ ّٖٕي  دبيساض ٚ ٔشٛاظٖ اؾز وٝ ثبيس زض ٕٞٝ ٖطنٝ

ايٗ ِحبِ دبؾساضي اظ  مك يبثس. زض ايٗ سٛؾٗٝ ا٘ؿبٖ ٚ ٘يطٚٞبي ا٘ؿب٘ي ٔجٙب ٞؿشٙس. ثٝسح

حطٔز آزٔي ٚ ا٘سيكٝ اٚ، نيب٘ز اظ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚ ثبال ثطزٖ ؾُح فطًٞٙ ٖٕٛٔي ٚ 

(. اظ ٘ٓط ذبسٕي ٔؿيط سٛؾٗٝ ا٘ؿب٘ي 20: 1379آٔٛظـ ٖبِي أطي ٟٔٓ اؾز )ذبسٕي، 

ـ ٚ ثٝ ٚيػٜ آٔٛظـ ٖبِي اؾز. ثب ايٗ سبويس، ٌٕبٖ اظ َطيك سؼٟيع افطاز ثٝ آٔٛظ

 ٞبي اٚ اؾز.  ضٚز ؾيبؾز آٔٛظـ اظ اِٛيز ٔي

سب  142زض ثط٘بٔٝ ؾْٛ سٛؾٗٝ وٝ سٛؾٍ ايٗ زِٚز سسٚيٗ قس، فهُ ثيؿشٓ ٔبزٜ 

اي دطزاذشٝ اؾز. سؿٟيالسي  ثٝ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ٖٕٛٔي ٚ آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ 151

ِشي، انالح ؾبذشبض ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ثب ٞسف ثىبضٌيطي ٞبي غيطزٚ ثٝ ٔٙٓٛض ػّت حٕبيز

٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔٛضز ٘يبظ ٔٙبَك سٛؾٗٝ ٘يبفشٝ ٚ ٔحطْٚ، سغييط سمٛيٓ آٔٛظقي ٔشٙبؾت ثب 

، سكىيُ 13691ٞبي ّٖٕي ٚ وبضثطزي ؾبَ  قطايٍ الّيٕي ٚ ا٘حالَ قٛضاي آٔٛظـ

ٖ ٚ ّٖٕىطز ٞبيي زضثبضٜ زيٛ اي، ؾيبؾز ٞبي فٙي ٚ حطفٝ ؾشبز ٕٞبٍٞٙي آٔٛظـ

ٞبي  ٞبي آٔٛظقي يٕٗ ذسٔز ٚ زٚضٜ ، اػطاي زٚض2ٜنٙسٚق شذيطٜ فطٍٞٙيبٖ

)ثٍٙطيس ثٝ لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ ؾْٛ سٛؾٗٝ الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ  3آٔٛظقي ثطاي ٔسيطاٖ

ثطاي سبٔيٗ ٖساِز ٞبي زِٚز زض ايٗ ثرف اؾز.  ( اظ ػّٕٝ ؾيبؾز1378فطٍٞٙي، 

س ٚ وٕشط سٛؾٗٝ يبفشٝ، ٘يٕي اظ ٔٛاز لبٖ٘ٛ آٔٛظقي ٚ ضؾيسٌي ثيكشط ثٝ ٔٙبَك ٘يبظٔٙ

                                                 

1- اي لبٖ٘ٛ وبضآٔٛظي، قٛضاي ٖبِي وبضآٔٛظي  ٔهٛة  ٞبي فٙي ٚ حطفٝ ٌصاضي آٔٛظـ ٕٞبٍٞٙي ؾيبؾز

اي  ّٔي ؾبثك، دؽ اظ آٖ ثٝ قٛضاي ٖبِي ٕٞبٍٞٙي آٔٛظقي ٚ فٙي ٚ حطفٝ ٔؼّؿيٗ ؾٙب ٚ قٛضاي 1349ؾبَ  

ٞبي ّٖٕي ٚ وبضثطزي  ، قٛضاي ا٘مالة ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٚ قٛضاي ٖبِي آٔٛظـ1359وكٛض ٔهٛة ؾبَ 

ٟ٘بيز زض لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ ؾْٛ سٛؾٗٝ ايٗ قٛضا  قٛضاي ٖبِي ا٘مالة فطٍٞٙي سغييط يبفز ٚ زض ،1369 ٔهٛة ؾبَ

 اي سغييط يبفز.  ٞبي فٙي ٚ حطفٝ ُ ٚ ثٝ ؾشبز ٕٞبٍٞٙي آٔٛظـٔٙح

2- ثب ٞسف سأٔيٗ ثيكشط ضفبٜ ٚ  1373ؾبِٝ زْٚ سٛؾٗٝ زض ؾبَ  نٙسٚق شذيطٜ فطٍٞٙيبٖ زض لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ دٙغ

 اضسمبي ٚيٗيز ٔٗيكز فطٍٞٙيبٖ وكٛض ثٝ سهٛيت ضؾيس. 

3- ٔهٛة ٘يع ُٔطح ثٛز. ؾيبؾز اضسمب ويفيز ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي زض ثط٘بٔٝ اَٚ سٛؾ ٝٗ 
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ٞبي  ثط٘بٔٝ ؾْٛ زض ثرف آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ثٝ سبٔيٗ ٔٙبثٕ ٔبِي ػسيس، قبُٔ ٔٗبفيز

سمٛيز نٙسٚق شذيطٜ فطٍٞٙيبٖ ٚ اؾشفبزٜ اظ  ،ٔبِيبسي ٚ اذص ٖٛاضو اظ وبال ٚ ذسٔبر

اؾشفبزٜ  ٞب ٞبيي وٝ اظ آٖ زض فطنز)اػبضٜ زضيبفشي اظ أبوٗ ٚ فًبٞبي آٔٛظقي 

زض ََٛ ثط٘بٔٝ ؾْٛ سٛؾٗٝ  (.1384فطٚـ،  )حغ 1اذشهبل يبفشٝ اؾز (وٙس ٕ٘ي

( ٔحسٚزيز ٔٙبثٕ 1ٞبي ٚظاضر آٔٛظـ ٚ دطٚضـ اظ ػّٕٝ:  ٞب ٚ ٔحسٚزيز چبِف

ثطاي دبؾرٍٛيي ثٝ سمبيبي اػشٕبٖي ثطاي حهَٛ ثٝ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ثب ويفيز ٔٛضز 

( ٔكبضوشي ثٛزٖ ٔبٞيز أط 3ي آٔٛظقي؛ ٞب ( ٘بثطاثطي زض زؾشيبثي ثٝ فطنز2٘ٓط؛ 

( ٖسْ سٛػٝ وبفي ثٝ 4ضيعي ٔشٙبؾت ثب ايٗ ٚيػٌي؛  سّٗيٓ ٚ سطثيز ٚ فمساٖ ٘ٓبْ ثط٘بٔٝ

ٔٙس  ( ٖسْ ٍ٘طـ ٘ٓب5ْٞبي ثبالسط؛  زٚضٜ آٔبزٌي ثٝ ٖٙٛاٖ دبيٝ ٚ اؾبؼ آٔٛظـ زض زٚضٜ

( وبٞف 6ٔٗٝ؛ سطيٗ ظيط ؾبذز ػب ثٝ ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ثٝ ٖٙٛاٖ انّي

ٞبي ثبالسط ثٝ ٚيػٜ زض ٔيبٖ دؿطاٖ ثٝ ؾجت قطايٍ  سسضيؼي اٍ٘يعٜ ازأٝ سحهيُ زض زٚضٜ

 ( ُٔطح قسٜ اؾز.28-29: 1388)نبفي، ...« الشهبزي ذبل ػبٔٗٝ 

زض ثط٘بٔٝ سٛؾٗٝ چٟبضْ وٝ زض زِٚز ذبسٕي سسٚيٗ ٚ اػطاي آٖ ثٝ زِٚز احٕسي 

ٞب ٚ فهَٛ آٖ  ٚ دطٚضـ زض ثًٗي اظ ثرف٘ػاز ؾذطزٜ قس، ٔجبحض ٔطثٌٛ ثٝ آٔٛظـ 

ٔؿشميٕب ثٝ « سٛؾٗٝ ٔجشٙي ثط زا٘بيي»ُٔطح ٌطزيس. أب فهُ چٟبضْ ايٗ ثط٘بٔٝ ظيط ٖٙٛاٖ 

ٞبي وّي قبُٔ؛ سًٕيٗ  آٔٛظـ ٚ دطٚضـ دطزاذشٝ اؾز. زض ايٗ فهُ ؾيبؾز

زٖ ٞبي ثطاثط آٔٛظقي ثٝ ٚيػٜ ٔٙبَك وٕشط سٛؾٗٝ يبفشٝ، اػجبضي ٕ٘ٛ زؾشطؾي ثٝ فطنز

آٔٛظـ سب دبيبٖ زٚضٜ ضإٞٙبيي ثٝ سٙبؾت سأٔيٗ أىب٘بر ٚ ثٝ سسضيغ زض ٔٙبَمي وٝ 

وٙس، سأٔيٗ اٖشجبض ثٝ ٔٙٓٛض اسربش سساثيط ػٟز سٛؾٗٝ  آٔٛظـ ٚ دطٚضـ اٖالْ ٔي

اؾشمالَ ٔبِي ٚاحسٞبي آٔٛظقي ٚ اؾشفبزٜ اظ سٛاٖ اػطايي ثرف غيطزِٚشي، ايؼبز َطح 

                                                 

1- 2زٚ زضنس ؾٟٓ ٖٛاضو ٚ ٖٛايس وبالٞب ٚ ذسٔبر ٔٛيٛٔ ثٙسٞبي ٞبي ٔبِيبسي  زض ثيٗ ايٗ ٔٗبفيز  ٚ

 30لبثُ سٛػٝ اؾز، ِيىٗ ٔشبؾفب٘ٝ زِٚز فمٍ  1372لبٖ٘ٛ قٛضاٞبي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ٔهٛة ؾبَ  13ٔبزٜ 

اذص ايٗ ٖٛاضو ثٝ  ثب ٚػٛزسٗؼت ٚ ؾؤاَ اؾز وٝ زٞس. ػبي  ايٗ زضآٔس ضا ثٝ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ٔي زضنس اظ

 زضنس ؾٟٓ ايٗ ٖٛاضو ضا اظ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ؾّت وطزٜ اؾز؟! 70٘بْ ٖٛاضو آٔٛظقي ، ِيىٗ چطا زِٚز 

 (. 1384فطٚـ،  )حغ
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ٞبي غيطزِٚشي ثٝ َٛضي وٝ  ٞبي ٔطزٔي ٚ ؾبظٔبٖ ضوزضاٞجطزي ؾٛازآٔٛظي وكٛض، ٔكب

سب دبيبٖ ثط٘بٔٝ چٟبضْ ثبؾٛازي افطاز ثٝ َٛض وبُٔ سحمك يبثس، اؾز. ٖالٜٚ ثط ايٗ ٔٛاز 

ٔطثٌٛ ثٝ ثط٘بٔٝ ؾْٛ سٛؾٗٝ زض ايٗ ثط٘بٔٝ ٘يع سٙفيص ٌطزيس  147ٚ ٔبزٜ اِف  151ٚ  149

ٝ الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي، ثبضٜ ثٍٙطيس ثٝ لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ چٟبضْ سٛؾٗ )زض ايٗ

ٞبي آٔٛظـ ٔٛضز ٘ٓط زِٚز چخ ٔسضٖ زض  قٛز، ٖٕسٜ ؾيبؾز (. زيسٜ ٔي1385

ٞبيي اؾز وٝ سب آٖ ظٔبٖ اظ اٞساف  چبضچٛة سٛؾٗٝ ٔجشٙي ثط زا٘بيي سبويس ثط ؾيبؾز

 ا٘س.  ؾيبؾز آٔٛظـ زض ايطاٖ ثٛزٜ

٘بٔٝ  بُٔ؛ آييٗٞبي زِٚز ذبسٕي ثب ضٚيىطز چخ ٔسضٖ زض ثرف آٔٛظـ ق ٔهٛثٝ

اػطايي لبٖ٘ٛ سكىيُ قٛضاٞبي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ، اػبظٜ اؾشرساْ، سرهيم اٖشجبض 

وبض ثطاي سحمك  ثطٌعاض قس٠ ٟٔبػطيٗ افغبٖ، سكىيُ وبضٌطٜٚ اضائٝ ضاٜ  ثطاي ٞعيٙٝ والؼ

٘بٔٝ اػطايي  إِّّي ؾٛازآٔٛظي، آييٗ اٞساف آٔٛظـ ثطاي ٕٞٝ، ثطٌعاضي ٌطزٕٞبيي ثيٗ

٘بٔٝ سأؾيؽ زفشط آيؿؿىٛ ٚ سٗييٗ  آٔٛظـ سب دبيبٖ زٚضٜ ضإٞٙبيي، ٔٛافمزاِعأي ثٛزٖ 

ثبقس )ٔٗبٚ٘ز دػٚٞكي زفشط  ؾُح سحهيالر ّٕٔٗبٖ ٚ ٔطثيبٖ ثطاي سسضيؽ ٔي

 -ٚظيط ٚلز آٔٛظـ ٚ دطٚضـ  1381(. زض ؾبَ 1389ٞبي ٘ٛيٗ،  ُٔبِٗبر فٙبٚضي

ٞبي  اٞٓ ثط٘بٔٝ .1َطح ٟٔٙسؾي انالحبر آٔٛظقي ضا ُٔطح وطز -ٔطسًي حبػي 

ٞبي زضؾي، انالح  انالحي ايٗ َطح ٖجبضر ثٛز اظ: ثبظٍ٘طي اؾبؾي زض ثط٘بٔٝ

آٔٛظاٖ، سمٛيز ػبيٍبٜ سطثيز، اػطاي ٔسيطيز  ٞبي ديكطفز سحهيّي زا٘ف ضٚـ

ٔكبضوز ٔسضؾٝ ٔحٛض، انالح ؾبذشبض سكىيالر حٛظٜ ؾشبزي ثب ضٚيىطز سٕطوعظزايي، 

ؾبالضي،  ٔٙس وطزٖ ا٘شهبة ٔسيطاٖ ثط اؾبؼ قبيؿشٝٝ ٞب، يبثُ دػٚٞف ٔحٛضي زض ثط٘بٔٝ

                                                 

1-  ( ٖٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي انالح لبٖ٘ٛ سكىيُ قٛضاي ٖبِي آٔٛظـ ٚ  23/8/1381زض ٕٞيٗ ظٔب )

ٌصاضي زض حٛظٜ ْٚبيف  ثٝ ٖٙٛاٖ ٔطػٕ ؾيبؾز يبز قسٜ. ثط اؾبؼ ايٗ لبٖ٘ٛ قٛضاي دطٚضـ ضا سهٛيت وطز

ٞبي وّي ٘ٓبْ ٚ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضار ٔٛيٖٛٝ سٗييٗ قس ٚ ؾبظٔبٖ  آٔٛظـ ٖٕٛٔي ٚ ٔشٛؾُٝ زض چبضچٛة ؾيبؾز

ٗ قٛضا ازاضي آٖ ثٝ ٖٙٛاٖ زثيطذب٘ٝ قٛضاي ٖبِي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ثب ثٛزػٝ ٚ سكىيالر ٔؿشمُ ٚ ظيط ٘ٓط اي

 (.31-30: 1388فٗبَ ٌطزيس )آلبظازٜ، 
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سمٛيز ٔٙبثٕ ٔبِي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ٚ انالح ٘ٓبْ ػسيس اؾشرساْ ٚ اضظقيبثي 

ٞبي آٔٛظـ زض ايٗ زِٚز  (. ٞطچٙس ثطذي اظ ؾيبؾز23: 1388)آلبظازٜ، « وبضوٙبٖ

ٞبي انالحي زِٚز انالحبر زض  ٞبي ديكيٗ ُٔطح ٘جٛز، أب ؾيبؾز سٛؾٍ زِٚز

ٞبي ديكيٗ ٚ زض ٔٛاضز ظيبزي سىطاض  ٞبي زِٚز حٛظٜ آٔٛظـ وكٛض زض ازأٝ ؾيبؾز

 ٞبي ٔحمك ٘كسٜ ٚ يب وٕشط سحمك يبفشٝ اؾز.  ٕٞبٖ ؾيبؾز

 

 گزاي راديكال ٍ سياست آهَسش دٍلت اصَل
ضٚيىطزي اظ زضٖٚ ضاؾز ؾٙشي ؾطثطآٚضز. ثط٘بٔٝ ػسيس  1384-88ٞبي  زض ؾبَ

ٞبي ٌصقشٝ ثٛز ٚ ثطاي وكٛض  الة اؾالٔي ٚ اضظـآٖ ضػٗز ثٝ زٚضاٖ َاليي ا٘م

وبضي ؾٙشي ضا يطٚضي  ٞبي ٔحبفٓٝ سّفيمي اظ اؾالْ ؾيبؾي ضازيىبَ زٚضٜ أبْ ٚ ا٘سيكٝ

ٞبي ايٗ ضٚيىطز، ٔٗٙٛيز، ٖساِز، ٟٔطٚضظي، زِٚز  سطيٗ ٔؤِفٝ زا٘ؿز. ٟٔٓ ٔي

)ثيػ٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ، َّجي، سٛػٝ ثٝ الكبض ٔحطْٚ، ... ثٛزٜ اؾز  اؾالٔي، ٔجبضظٜ ثب ضفبٜ

٘ػاز،  ثب ضيبؾز ٔحٕٛزاحٕسي 1ٌطاي ضازيىبَ (. ايٗ زِٚز ٔٛؾْٛ ثٝ زِٚز ان1388َٛ

ثب سٛػٝ ثٝ َجمٝ ٚ دبيٍبٜ اػشٕبٖي ايٗ ٌطٜٚ وٝ اغّت اظ ضزٜ دبييٗ ػبٔٗٝ ٞؿشٙس ٚ ثب »

آَ ذٛز ضا سٟٙب زض لبِت احيبي سفىط  ٞبي فطٍٞٙي الشهبزي، ايسٜ اشٖبٖ ثٝ ٔحطٚٔيز

٘يب،  سبظز ٚ ٞٓ ثٝ ضاؾز )ْطيفي ثيٙس ٚ زض ايٗ ضاٜ ٞٓ ثٝ چخ ٔي ٚ اؾالٔي ٔيثؿيؼي 

)ويٟبٖ، « ٞب ثبظٌكز ثٝ سٛزٜ»(. ٔكرهٝ زِٚز انٍِٛطاي ضازيىبَ 118: 1378

                                                 

ْ  ذسٔشٍعاض، ٖساِز ذٛاٜ، سٛظيٕايٗ زِٚز ثٝ زِٚز  -1  ٌطا ٚ  ضاؾز ا٘مالثي اِشمبَي ٘يع اقشٟبض زاضز. ثٝ ٌفشٝ اِٟدب

ضأؼ ػطيبٖ انٍِٛطايي ضٞجط اؾز ٚ ثب سٛػٝ ثٝ چيٙف ؾيبؾدي ػبٔٗدٝ زض حدٛظٜ ٔدسيطيز اػطايدي ٚ      ( »1386)

آيٙس ٚ ٞسايز ؾيبؾي ػطيبٖ انٍِٛطا  ٘ػاز زض ُْ ضٞجطي ضأؼ ػطيبٖ انٍِٛطا ثٝ حؿبة ٔي ؾيبؾي آلبي احٕسي

 ٞبي انٍِٛطا ثطاي سٛفيك زض ٖطنٝ ؾيبؾز ثبيس ذدٛز  قبٖ اؾز. َيف ػٕٟٛض ثٝ اٖشجبض قرهيز حمٛلي ثب ضئيؽ

ٗ 1386)اِٟبْ، « ٘ػاز ٕٞبًٞٙ ٚ ُٔٙجك وٙٙس ضا ثب احٕسي ٛ   (. ٘ٓط زيٍطي وٝ زض ايد ز زاضز ايدٗ اؾدز ودٝ،    ثدبضٜ ٚػد

اٌطچٝ زِٚز ٟ٘ٓ ٔشّٗك ثٝ ػطيبٖ فىطي ٘يطٚٔٙس ٚ ثب ؾبثمٝ انٍِٛطا اؾز أب ٕ٘ي سٛاٖ ٟٔط ٞيچ يده اظ احدعاة   »

 (.1: 1385)اؾىٙسضي، « ٞبي ايٗ ػطيبٖ ضا ثط ديكب٘ي زِٚز وٙٛ٘ي ظز ٚ ٌطٜٚ
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الٔحؿيٗ اِٟبْ( انٍِٛطايبٖ ثط غ( اؾز. َجك ٌفشٝ ؾرٍٙٛي زِٚز ٟ٘ٓ )22/10/1384

زاضي ثّىٝ  زي وٝ ٘ٝ زِٚشي ٚ ٘ٝ ؾطٔبيٝالشهبز ٖساِز ٔحٛض اؾالٔي سأويس زاض٘س. الشهب

(. ٞطچٙس اظ ػٙجٝ ٘ٓطي ٚ 1386الشهبزي ٔطزٔي ٚ ثط دبيٝ ٖساِز اؾز )اِٟبْ، 

ٔجٟٓ ٚ غيطقفبف اؾز أب ٟٕٔشطيٗ قٗبضٞب ٚ سجّيغبر زِٚز زض « ٖساِز»ّٖٕىطزي، 

ٔحٕٛز احٕسي ٘ػاز ذٛز ضا ٔسافٕ ٚ دكشيجبٖ »ايٗ زٚضٜ اؾز. ثٝ ٘ٓط آثطاٞبٔيبٖ 

٘بٔيس ٚ افعايف حمٛق  -زٚ انُالح ػسيس  -ٌطا ٚ آثبزٌط  ًٗفيٗ ٚ ٕٞچٙيٗ انَٛٔؿش

ٚ زؾشٕعزٞب ثٝ ٚيػٜ ثطاي آٔٛظٌبضاٖ ٚ وبضٔٙساٖ زِٚز، وبٞف فمط، ٔمبثّٝ ثب ثيىبضي ٚ 

ٞب ٚ ثٝ ٚيػٜ  ٞبي ػٛاٖ، ٖساِز اػشٕبٖي ثطاي سٛزٜ وٕجٛز ٔؿىٗ، زازٖ ٚاْ ثٝ ظٚع

سط اظ ٔيبٖ ثطزٖ فؿبز ضا وٝ اظ ٘ٓط ثؿيبضي ثس٘ٝ ؾبظٔبٖ  ضفشٍبٖ ٚ اظ ٕٞٝ لبَٗب٘ٝ ػجٟٝ

ؾيبؾي وكٛض ضا زض ٔٗطو ذُط لطاضزازٜ ثٛز، ضا ٖٚسٜ زاز. ٚي ٔسٖي قس وٝ 

ا٘س  ٞبي ٔطزْ ضا غبضر وطزٜ زاضاٖ ػسيس ٚ ٕٞچٙيٗ ثبظٔب٘سٌبٖ ٞعاضفبٔيُ سٛزٜ ؾطٔبيٝ

 (.336: 1389)آثطاٞبٔيبٖ، 

ثٝ  -ٍِطاي ضازيىبَ قبُٔ سٗييٗ اٖشجبض ٞبي زِٚز انٛ زض ثرف آٔٛظـ، ٔهٛثٝ

ؾبظي ٔساضؼ، ايؼبز سؿٟيالر آٔٛظقي ثطاي آظازٌبٖ ٚ ػب٘جبظاٖ ٚ  ٔٙٓٛض ٔمبْٚ

َطح لطآٖ ، اػطاي إِّّي ؾيٕبي ديبٔجط آٖٓ ٌطزٕٞبيي ثيٗٞب، ثطٌعاضي  ٞبي آٖ ذب٘ٛازٜ

ٛظـ ٚ ٘بٔٝ دطزاذز ُٔبِجبر ٔٗٛق وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ آٔ ، آييٗ - ٚ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ

٘بٔٝ سكىيُ وبضٌطٜٚ حُ ًٔٗالر آٔٛظـ ٚ دطٚضـ، سٗييٗ انَٛ ٚ  دطٚضـ، سهٛيت

زثؿشب٘ي، اؾبؾٙبٔٝ ؾبظٔبٖ ٔساضؼ غيطزِٚشي ٚ سٛؾٗٝ  چبضچٛة ثط٘بٔٝ آٔٛظـ ديف

٘بٔٝ  ٞبي ٔطزٔي ٚ اػطاي آظٔبيكي آييٗ ٘بٔٝ سٛؾٗٝ ٔكبضوز ٞبي ٔطزٔي، آييٗ ٔكبضوز

ٞبي ٘ٛيٗ،  ٚ٘ز دػٚٞكي زفشط ُٔبِٗبر فٙبٚضياضظقيبثي ديكطفز سحهيّي اؾز )ٔٗب
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ٞب سٟٙب ثرف ا٘سوي اظ اٞساف والٖ  قٛز، ايٗ ٔهٛثٝ ٌٛ٘ٝ وٝ ٔكبٞسٜ ٔي  (. ٕٞب1389ٖ

 . 1ا٘س آٔٛظـ ُٔطح زض ثط٘بٔٝ چٟبضْ سٛؾٗٝ ضا ز٘جبَ ٕ٘ٛزٜ

ٞبي اػطا قسٜ زض ايٗ زِٚز، ضٚيىطز آٖ ثٝ ؾيبؾز آٔٛظـ اظ  ٖالٜٚ ثط ٔهٛثٝ

ط٘بٔٝ دٙؼٓ سٛؾٗٝ وٝ سٛؾٍ ايٗ زِٚز سسٚيٗ قسٜ اؾز لبثُ ديٍيطي َطيك ُٔبِٗٝ ث

زض ثط٘بٔٝ دٙؼٓ سٛؾٗٝ ٞط چٙس ثٝ َٛض ٔكرم ٚ ٔٙفه ثٝ آٔٛظـ ٖٕٛٔي اؾز. 

ٞبي وّي ثب ٞسف اضسمب ويفي ؾٝ  دطزاذشٝ ٘كسٜ اؾز، أب زض فهُ اَٚ شيُ ؾيبؾز

ٞبي زِٚز زض حٛظٜ  ؾيبؾز 22ٚ  21، 19اؾالٔي، ٔبزٜ   حٛظٜ زا٘ف، ٟٔبضر ٚ سطثيز

ٞب؛ ثط٘بٔٝ سحَٛ ثٙيبزيٗ زض  ايٗ ؾيبؾز آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ُٔطح قسٜ اؾز. اظ ػّٕٝ

٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ، افعايف ؾٟٓ اٖشجبضار غيطدطؾّٙي ثٝ دطؾّٙي ٚظاضر آٔٛظـ ٚ 

دطٚضـ سٛؾٍ زِٚز، سمٛيز ٌٛيف ٔحّي ٚ ازثيبر ثٛٔي زض ٔساضؼ، سًٕيٗ 

ي ٌٛ٘بٌٖٛ ٞب ٌطٜٚٛظقي، سأٔيٗ ٘يبظٞبي ٚيػٜ ٞبي ٖبزال٘ٝ آٔ زؾشطؾي ثٝ فطنز

اي افعايف زا٘ف ٚ  . ٚ ٘يع سأٔيٗ ؾبظٚوبضٞبيي ثطاي ٌؿشطـ قبيؿشٍي حطفٝ آٔٛظـ

اي ّٖٕي ٚ  ٟٔبضر اظ َطيك اؾشٕطاض ٘ٓبْ وبضآٔٛظقي زض زٚضٜ ٔشٛؾُٝ ٚ فٙي ٚ حطفٝ

ؾٗٝ وبضثطزي، سأٔيٗ فًبي فيعيىي ٚ وبِجسي ٚ حًٛض ٔؤطط ثرف غيطزِٚشي زض سٛ

ثطزاضاٖ اظ  ، افعايف ٔكبضوز ثٟطٜٞبي ضؾٕي ٚ غيطضؾٕي ٚ ّٖٕي ٚ وبضثطزي آٔٛظـ

ٞبي فٙي ٚ  ضيعي آٔٛظـ ٌصاضي زض ثط٘بٔٝ اي، ٕٞبٍٞٙي زض ؾيبؾز آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ

اي ٚ وبضثؿز چبضچٛة  ٞبي فٙي ٚ حطفٝ ثٙسي ٔطاوع آٔٛظـ اي، ضسجٝ حطفٝ

اي ّٔي اؾز. )لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ دٙؼٓ سٛؾٗٝ الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ  فٝٞبي حط نالحيز

                                                 

1- فطٍٞٙي وٝ زض ايٗ زٚضٜ  ٞبي ُٔطح زض ثط٘بٔٝ چٟبضْ سٛؾٗٝ الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ  اظ ػّٕٝ ؾيبؾز

 سٛاٖ اظ: سٛؾٗٝ ٔساضؼ ٔكبضوشي ٚ ٘ػاز ضؾيس ٔي ٞبي آٖ ثٝ سهٛيت زِٚز انٍِٛطاي ضازيىبَ احٕسي ٔهٛثٝ

زثؿشب٘ي، ٔمبْٚ ؾبظي ٔساضؼ،  ٞيبر أٙبيي، سٛؾٗٝ ٚ ثٟجٛز ٚيٗيز آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ٖٕٛٔي ديف

 )ثٍٙطيس ثٝ ٔؼٕٖٛٝ اؾٙبز ّٔي سٛؾٗٝ ثط٘بٔٝ چٟبضْاؾشب٘ساضزؾبظي ٚ ثٟجٛز ويفيز اضظقيبثي سحهيّي ضا ٘بْ ثطز 

 (. 18-15: 1385سٛؾٗٝ الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي، 



  

 

 

 
 147/  دولت و سياست آموزش در ايران ...

ٞبي زِٚز انٍِٛطاي  سٛاٖ زٚ ٞسف ٖٕسٜ زض ؾيبؾز َٛض وّي ٔي (. ث1390ٝفطٍٞٙي، 

ضازيىبَ زض ثرف آٔٛظـ ٖٕٛٔي ُٔطح وطز: اَٚ، سحَٛ ثٙيبزي ٔجشٙي ثط فّؿفٝ سّٗيٓ 

وبضٚضظي زض ػٟز سأٔيٗ ٘يطٚي  ٚ سطثيز اؾالٔي ٚ زْٚ، سأويس ثط اؾشٕطاض وبضآٔٛظي ٚ

ٌطا ثٝ اؾشٕطاض وبضٚضظي ثٝ ثيب٘ي  ا٘ؿب٘ي زض ؾُٛح ٌٛ٘بٌٖٛ ٟٔبضسي. سٛػٝ زِٚز انَٛ

 زض زٚضٜ چخ ؾٙشي اؾز.« َطح وبز»ٕٞبٖ ثبظٌكز ثٝ ؾيبؾز ٘ٝ چٙساٖ ٔٛفك 

 1388سب  1360ٞبي چٟبضٌب٘ٝ اظ ؾبَ  زاز ؾيبؾز آٔٛظـ زض زِٚز ثطضؾي زضٖٚ

ٞب ثب  ٚػٛز زاقشٗ  ايٗ ؾيبؾز ٞبي لب٘ٛ٘ي ٘كبٖ زاز وٝ ٞب ٚ ؾيبؾزٝ ـ. اظ ثُٗس ثط٘بٔ

ٞبي ديكيٗ اؾز. ايٗ سىطاض سب ػبيي اؾز وٝ  سغييطار ػعئي، اؾشٕطاض ٚ سىطاض ثط٘بٔٝ

ضيعي  ضيعي ثٝ وبض ٌطفشٝ قسٜ زض ؾٝ سؼطثٝ ثط٘بٔٝ ثط٘بٔٝ  ثيٗ قيٜٛ»٘ٛيؿس  ٖجساِٟي ٔي

سفبٚر ٔحؿٛؾي اظ ٘ٓط انَٛ وبض ٔكبٞسٜ ٞبي اَٚ، زْٚ ٚ ؾْٛ سٛؾٗٝ(  )ثط٘بٔٝ

ٞب  ٞبي ٔحبؾجبسي زض ٔيبٖ آٖ اي ػعئيبر ٚ قيٜٛ قٛز، ٞط چٙس وٝ اظ ٘ٓط دبضٜ ٕ٘ي

(. زض سأييس ٕٞيٗ ٔٛيٛٔ، آلبظازٜ 234: 1389ذٛضز. )ٖجساِّٟي،  ٞبيي ثٝ چكٓ ٔي سفبٚر

ّز ٘جٛز زٞس وٝ ثٝ ٖ ثطضؾي سحٛالر آٔٛظـ ٚ دطٚضـ زض ايطاٖ ٘كبٖ ٔي»٘ٛيؿس:  ٔي

ٞبي انالحي ٚ  فطايٙس اضظيبثي اظ ٘شبيغ ٚ ديكطفز ٞط يه اظ ٔطاحُ اػطاي ثط٘بٔٝ

ا٘سضوبضاٖ أط سّٗيٓ ٚ سطثيز  ٞبي اػطايي، لب٘ٛ٘ي ٚ ٔبِي، زؾز ؾطا٘ؼبْ فمساٖ يٕب٘ز

(. زض ايٗ ضاؾشب، 24: 1388)آلبظازٜ،  1ا٘س وبضي زض أط انالحبر قسٜ ٘بٌعيط ثٝ زٚثبضٜ

زٞس، يىي اظ اٞساف اؾبؾي  ر آٔٛظـ ٚ دطٚضـ زض ايطاٖ ٘كبٖ ٔيثطضؾي ؾيط سحٛال

ٔٙسي افطاز اظ آٔٛظـ ٚ  آٔٛظـ ٚ دطٚضـ زض ٌصقشٝ ٚ زض حبَ حبيط سأٔيٗ حك ثٟطٜ

                                                 

1-  قس ٚ ضيعي ٔي ـ. ثب سهٛيت لبٖ٘ٛ سٕٗيٓ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ سٛؾٗٝ ٔساضؼ ثط٘ب1290ٝٔٔظالً اٌط زض 

اي ثطاثط زض ٔٙبَك قٟط ٚ  ي ثٝ ٌٛ٘ٝٞبي اػطايي ٚ ٔبِي ثطاي سحمك ّٖٕي ايٗ لبٖ٘ٛ فطاٞٓ ٚ أىب٘بر آٔٛظق ظٔيٙٝ

ٚ  1341-1335ٞبي  يب َي ؾبَ 1332قس، زيٍط الظْ ٘جٛز ثطاي اػطاي آٔٛظـ اػجبضي زض ٔطزاز  ضٚؾشب سٛظيٕ ٔي

( زٚثبضٜ يب 1377-1373ؾبِٝ سٛؾٗٝ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ) َي ثط٘بٔٝ دٙغ 1373يٗٙي زض ؾبَ  1356ٞبي ثٗس اظ  ؾبَ

 (.25-24: 1388ٕيٗ ٘بْ ثٝ سهٛيت ضؾس )آلبظازٜ، ثطاي ثبض چٙسْ لٛا٘يٙي ثٝ ٞ
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ثط ايٗ حك ٚ  30. زض لبٖ٘ٛ اؾبؾي ػٕٟٛضي اؾالٔي َجك انُ 1دطٚضـ ثٛزٜ اؾز

 ْٚيفٝ زِٚز زض سأٔيٗ آٖ سأويس قسٜ اؾز: 

ٖ يضا دطٚضـ ٚ آٔٛظـ ُيٚؾب اؾز ْٔٛف زِٚز ٝ  ثدطاي  ضا ٍدب  ٕٞد

 ؾدط  سدب  ضا ٖبِي سحهيالر ُيٚؾب ٚ ؾبظز فطاٞٓ ٔشٛؾُٝ زٚضٜ بٖيدب سب ّٔز

 .2زٞس ٌؿشطـ ٍبٖيضا َٛض ثٝ وكٛض ييذٛزوفب حس

                                                 

1-  آغبظ قس. ؾًٙ ثٙبي ايٗ ٔسضؾٝ ثب  ٔسضؾٝ زاضاِفٖٙٛ٘ٓبْ ضؾٕي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ زض ايطاٖ ثب سبؾيؽ

ـ.( چٟبضؾبَ دؽ اظ  1231ق. ) 1272ـ.( ٌصاقشٝ قس. زض ؾبَ  1225ق. ) 1266أيطوجيط زض ؾبَ  ٕٞز

لّي ٔيطظا )اٖشًبزاِؿُّٙٝ(  ثٝ ضيبؾز ّٖي« ٔٗبضف ٚ اٚلبف ٚ نٙبيٕ ٔؿشٓطفٝ ٚظاضر ّْٖٛ ٚ»سأؾيؽ زاضاِفٖٙٛ، 

ٚظاضر ّْٖٛ ٚ ٔٗبضف ٚ اٚلبف ٚ »ـ.( ٔؼّؽ قٛضاي ّٔي لبٖ٘ٛ ازاضي  1286ق. ) 1328سأؾيؽ قس. زض ؾبَ 

زٜ ذب٘ٝ ؾذط ضا سهٛيت وطز ٚ ضؾيسٌي ثٝ أٛض سٕبْ ٔساضؼ ٚ سّٗيٕبر ّٕٔىز ثٝ ايٗ ٚظاضر« نٙبيٕ ٔؿشٓطفٝ

ٚظاضر »ٔٗطفي قس ٚ « ٔٗبضف»ثٝ ػبي « فطًٞٙ»ـ. وٝ فطٍٞٙؿشبٖ ايطاٖ سأؾيؽ قس ٚاغٜ 1314قس. زض ذطزاز 

سغييط وطز. زض آشض ٔبٜ « ٚظاضر فطًٞٙ»ـ. ثٝ  1317زض ؾبَ « ّْٖٛ ٚ ٔٗبضف ٚ اٚلبف ٚ نٙبيٕ ٔؿشٓطفٝ

ز سّٗيٓ ٚ سطثيز افطاز ضا اظ وٝ ٔؿئِٛي« ٚظاضر آٔٛظـ ٚ دطٚضـ»ذب٘ٝ  ـ. ٚظاضر فطًٞٙ ثٝ زٚ ٚظاضر1343

وٝ ازاضٜ وّيٝ أٛض ٞٙطي، « ٚظاضر فطًٞٙ ٚ ٞٙط ؾبظٔبٖ اٚلبف»زٚضٜ اثشسايي سب آٔٛظـ ٖبِي ثطٖٟسٜ ٌطفز ٚ 

ـ. ٚظاضر آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ثٝ ٚظاضر آٔٛظـ ٚ  1346زاض قس. زض ثٟٕٗ  ٞب ٚ غيطٜ ضا ٖٟسٜ ٞب، وشبثرب٘ٝ ٔٛظٜ

 (. 1380سمؿيٓ قس )نفٛي، دطٚضـ ٚ ٚظاضر ّْٖٛ ٚ آٔٛظـ ٖبِي 

ـ.( زض انَٛ ٞؼسٞٓ ٚ ٘ٛظزٞٓ ذٛز اٖالْ وطز:  1285ق. ) 1324زض لبٖ٘ٛ اؾبؾي ٔكطَٚيز زض ؾبَ   2-

ٚ سأؾيؽ ٔساضؼ ثب ٔربضع  ،چٝ وٝ قطٖب ٕٔٙٛٔ ثبقس سحهيُ ٚ سّٗيٓ ّْٖٛ ٚ ٔٗبضف ٚ نٙبيٕ آظاز اؾز ٍٔط آٖ

ّْٛ ٚ ٔٗبضف ٔمطض قٛز ٚ سٕبْ ٔساضؼ ٚ ٔىبست ثبيس زض زِٚشي ٚ سحهيُ اػجبضي ثبيس ُٔبثك لبٖ٘ٛ ٚظاضر ٖ

(. ٔشٕٓ لبٖ٘ٛ اؾبؾي 50: 1388سحز ضيبؾز ٖبِيٝ ٚ ٔطالجز ٚظاضر ّْٖٛ ٚ ٔٗبضف ثبقٙس )ثٝ ٘مُ اظ نبفي، 

ٕٞٝ وٛزوبٖ نطف ٘ٓط اظ انُ ٚ ٘ؿت ٚ ٚيٕ ذب٘ٛازٌي ٚ اػشٕبٖي زض  ـ. سأويس وطزٜ اؾز: 1290ٔهٛة 

زٞس، اظ  ػب وٝ قرهيز ٚ اؾشٗسازقبٖ ٔؼبَ ٔي ض٘س ٚ ثبيس ثٝ َٛض ٔؿبٚي ٚ سب آٖلجبَ سطثيز حك ٔؿبٚي زا

ٔٙس قٛ٘س ٚ ٞيچ چيع ثٝ ػع اؾشٗساز ٚ سٛا٘بيي آ٘بٖ ٘جبيس ضاٜ سطلي ٚ وٕبَ ضا  أىب٘بر ضقس وبُٔ قرهيز ثٟطٜ

ـ.  1286وٝ زض ؾبَ ٗ (. ٘ىشٝ ٔٛضزسٛػٝ اي56: 1388ثطفطظ٘ساٖ ايٗ آة ٚ ذبن ٔؿسٚز ؾبظز ) ثٝ ٘مُ اظ آلبظازٜ، 

آٔٛظـ اػجبضي ٚ ٔؼب٘ي ثٝ سهٛيت  1353ٚ ٘يع  1350، 1331، 1322لبٖ٘ٛ سحهيُ اػجبضي ٚ زض ؾبَ 

ٞبي آٖ ٚلز ضؾيسٜ اؾز ٚ لبٖ٘ٛ آٔٛظـ ضايٍبٖ ٚ اػجبضي ٔٛيٛٔ ػسيسي زض لبٖ٘ٛ اؾبؾي ػٕٟٛضي  زِٚز

 اؾالٔي ٘جٛز.
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زٞس، ثب ٚػٛز افعايف ٘طخ ثبؾٛازي ٚ ٌؿشطـ دٛقف سحهيّي  قٛاٞس ٘كبٖ ٔي

كىالر ٔشٗسزي ضٚثطٚ اؾز. وٕجٛز اِشّٗيٓ، ٘ٓبْ آٔٛظـ زض ايطاٖ ثب ٔ وٛزوبٖ الظْ

أىب٘بر آٔٛظقي، سٛظيٕ ٘بٔٙبؾت اٖشجبضار زض ؾُح وكٛض، دبييٗ آٔسٖ اؾشب٘ساضزٞبي 

ٞب ٚ ٔٛؾؿبر  ويفي ٚ وٕي آٔٛظقي زض وّيٝ ؾُٛح سحهيّي، ثٝ ٚيػٜ زض زا٘كٍبٜ

آٔٛظـ ٖبِي، ديسايف ٖسْ سٗبزَ ٔيبٖ ٖطيٝ ٚ سمبيبي ذسٔبر آٔٛظقي ٚ ذُط 

 1387؛ ديٛ٘سي، 137-138: 1375ِشحهيالٖ ٔٛؾؿبر آٔٛظقي )اثطيكٕي، ا ثيىبضي فبض٘

 ؛ 38: 1382؛ زثيطذب٘ٝ قٛضاي ٖبِي ا٘مالة فطٍٞٙي، 212 -216: 1382؛ ٔيط آقشيب٘ي، 

ٞبيي اظ  ( 23ٕٝ٘ٛ٘-26: 1388ٚ نبفي،  25: 1388؛ آلبظازٜ، 2: 1385نطاف ٚ ثعضٌيبٖ، 

قٛز، ٔؿبئُ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ٞٙٛظ  ٔيوٝ ثيبٖ  ٔكىالر آٔٛظـ زض ايطاٖ اؾز. چٙبٖ

يىي اظ دب٘عزٜ ٔكىُ زض اِٚٛيز ٔكىالر اػشٕبٖي زض ايطاٖ اؾز )ثٍٙطيس ثٝ ضفيٗي ٚ 

سكىيُ ٌبضٌطٚٞي ػٟز حُ ًٔٗالر آٔٛظـ »(. ٔهٛثٝ زض ذهٛل 1387زيٍطاٖ، 

سكىيُ »سط اظ آٖ ٔهٛثٝ  ٚ ديف« ٞيأر ٚظيطاٖ 8/10/1387ٚ دطٚضـ زض ػّؿٝ ٔٛضخ 

ي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ثٝ ٔٙٓٛض سحمك اٞساف ٚ سٟٗسار ثط٘بٔٝ آٔٛظـ ثطاي وبضٌطٜٚ ّٔ

)ٔٗبٚ٘ز دػٚٞكي زفشط  3/6/1382ثٝ وٕؿيٖٛ فطٍٞٙي ٞيأر زِٚز ٔٛضخ « ٕٞٝ

( ٌٛاٞي ثط ٚػٛز ٔكىالر زض ثرف آٔٛظـ وكٛض 1389ٞبي ٘ٛيٗ،  ُٔبِٗبر فٙبٚضي

چكٓ  ٞب ثٝ ثطاي حُ آٖانالحبر ػسي ٞٙٛظ ( »1387اؾز وٝ ثٝ ٘ٓط ديٛ٘سي )

دٙؼٓ سٛؾٗٝ ٘يع  زض ثط٘بٌٔٝطفز وٝ  سٛاٖ دي ػب ٔي قبٞس ايٗ ازٖب ضا سب آٖ 1«ذٛضز ٕي٘

                                                 

1-  تُيادي َظاو آيٕسع ٔ  تغييز»اي تزاي  طي يصٕتّ 21/12/1364در تاريخ

اس طٕي ػٕراي عاني اَقالب فزُْگي تّ ٔسارت آيٕسع ٔ پزٔرع اتالغ ػذ. « پزٔرع

تّ تأييذ رطيذِ « ػٕراي تغييز تُيادي َظاو آيٕسع ٔ پزٔرع»كهيات ايٍ طزح كّ تٕطط 

. دٔرِ 2دتظتاَي ٔ دتظتاَي،  . پيغ1تٕد يأيٕر پيگيزي ايٕر در ْفت كًظيٌٕ  اس جًهّ 

. تأييٍ ٔ تزتيت َيزٔي 4اي،  . دٔرِ يتٕططّ فزاگيز ٔ فُي ٔ حزف3ّي تحصيهي،  راًُْاي

ْاي تزتيتي ػذ. ايا  . فعانيت7ريشي تٕطعّ،  . تزَاي6ّ. َظاو اداري ٔ تؼكيالتي، 5اَظاَي، 

ْا ٔ تغييز  پض اس گذػت چُذ ياِ كًظيٌٕ تّ ايٍ َتيجّ رطيذ كّ اجزاي ًْشياٌ طزح

تّ طٕر اَتخاتي ٔ َظز تّ اًْيت  پضپذيز َيظت  رع ايكاٌتُيادي َظاو آيٕسع ٔ پزٔ

دٔرِ يتٕططّ تغييزات جذيذي در دٔرِ يتٕططّ آغاس ػذ ٔ دٔرِ راًُْايي ٔ اتتذايي اس 

(. تغييز در َظاو 125ٔ  124: 1311حيث ػكم تّ صٕرت قثهي تاقي ياَذ )صفٕي، 
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 ثطاؾبؼ آٖ ويفي اضسمبي ٞسف ثب دطٚضـ ٚ آٔٛظـ ٘ٓبْ زض ثٝ سحَٕٛٞچٙبٖ 

 افعايف ٘يع ٚ سطثيز ٚ ٟٔبضر زا٘ف، حٛظٜ ؾٝ زض وكٛض ٞبي اِٚٛيز ٚ ٘يبظٞب

اقبضٜ قسٜ اؾز. ايٗ زض حبِي اؾز وٝ زض آٔٛظاٖ  زا٘ف ػؿٕي ٚ ضٚحي ؾالٔز

ٞب  زِٚز  ٞبي سطيٗ ؾيبؾز چٟبض ثط٘بٔٝ سٛؾٗٝ ديكيٗ ٘يع ايٗ ؾيبؾز يىي اظ انّي

 زض ثرف آٔٛظـ ثٛزٜ اؾز. 

زض ٞط ظٔب٘ي احشٕبالً ٔيعا٘ي اظ ٍٕٞطايي ٚ ٘يع سجبيٗ ضا زض »ٞط چٙس ثٝ ثبٚض دشطيه 

سحّيُ  (، أب423 :1385شطيه، )د« سٛاٖ قٙبؾبيي وطز ٌصاضي ٔي سحٛالر ؾيبؾز

ٞبي اَٚ، زْٚ ٚ ؾْٛ  ٞبي چٟبضٌب٘ٝ، ٘كبٖ زاز ٘ٝ سٟٙب ثط٘بٔٝ ؾيبؾز آٔٛظـ زِٚز

سٛؾٗٝ زض حٛظٜ ؾيبؾز آٔٛظـ سفبٚسي ٘ساض٘س، ثّىٝ ثط٘بٔٝ چٟبضْ ٚ دٙؼٓ ٘يع ثب 

سفبٚسي ا٘سن، زض دي زؾشيبثي ثٝ ٕٞبٖ اٞساف ٔحمك ٘كسٜ يب وٕشط سحمك يبفشٝ ديكيٗ 

                                                                                                                   

. داَغ تذکاْغ ياطال  3طال تّ  4دٔرِ اس ايٍ  1371-72اس طال يتٕططّ طثة ػذ 

کّ خٕاْاٌ راِ يافتٍ تّ آيٕسع عاني ْظتُذ تايذ يک دٔرِ يکظانّ پيغ داَؼگاْي  يآيٕساَ

ْا تزاطاص انگٕي آيزيکايي تّ  را طي کُُذ. اس طٕي ديگز َظاو درطي در دتيزطتاٌ

صٕرت ٔاحذي درآيذِ اطت. تا ايٍ تفأت کّ در کؼٕري ياَُذ آيزيکا حجى ٔ تعذاد 

کُذ در اَتخاب  ظيار کًتز اطت ٔ َظاو ٔاحذي تّ داَغ آيٕس کًک يييطانة درطي ت

درٔص يٕرد عالقّ ٔ َيش چگَٕگي طاسياَذْي طاعات رٔساَّ خٕد آسادي عًم تيؼتزي 

اّيا در يٕرد ايزاٌ، حجى سياد درٔص ٔ تعذاد ٔاحذْاي اختياري در عًم تزاي   داػتّ تاػذ

کُذ. ػايذ تُٓا ايتياس  يتيؼتز را يُتفي يداَغ آيٕس ايکاٌ اَتخاب ٔ داػتٍ ٔقت آساد 

چؼًگيز ايٍ انگٕ تزاي داَغ آيٕس اس تيٍ رفتٍ يزدٔدي در کالص ٔ در َتيجّ ايکاٌ 

. تّ ايٍ ْا ًَزِ قثٕني را تّ دطت َيأردِ اطت اَتخاب يجذد ٔاحذْايي اطت کّ در آٌ

زتيتي ٔ آيٕسع آٌ جٕياَّ طاسياَذْي جذيذ تيغ اس اتعاد ت اقتصادي ٔ صزفّ تُعذ تزتية،
ؾبَ ٌصقشٝ وٙبض ٌصاقشٗ آٔٛظـ  20سغييط ٟٔٓ زيٍط زض ؾبذشبض آٔٛظـ ايطاٖ زض  ٔٛضز سٛػٝ لطاض ٌطفشٝ اؾز.

قٕبضي ثط ٘شبيغ ثؿيبض ٔظجز آٔٛظـ ديف زثؿشب٘ي ثط  ٞبي ثي وٝ دػٚٞف وٛزوؿشب٘ي سٛؾٍ زِٚز ثٛزٜ اؾز. ثب آٖ

ثب ايٗ ثرف اظ  1357ٔؿئٛالٖ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ دؽ اظ ؾبَ  وٙٙس، يضٚ٘سٞبي يبزٌيطي آيٙسٜ وٛزوبٖ سأويس ٔ

آٔٛظـ اظ زض ٔربِفز زضآٔس٘س. ثطاي ثؿيبضي اظ آٟ٘ب آٔٛظـ ديف زثؿشب٘ي ثب آظاز وطزٖ ظ٘بٖ اظ وبضِ ذب٘ٝ ٚ 

ٞب ثطاي وبض ثيطٖٚ اظ ذب٘ٝ ٚ يب ٌؿشطـ حًٛض آ٘بٖ زض ٖطنٝ اػشٕبٔ  سٛا٘ؿز ثٝ سكٛيك آٖ ٍٟ٘ساضي ثچٝ ٔي

زٚضاٖ وبٞف قسيس قٕبض ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔطاوع آٔٛظقي ثٛز. زض ُٖٕ،  1375-1364ٞبي  زض ٘شيؼٝ، ؾبَ ٔٙؼط قٛز.

ٞبيي ثٛزٜ اؾز وٝ  ٌصاضي ثرف ذهٛني ٚ الجبَ ذب٘ٛازٜ ٞبي ثٗسي ٔسيٖٛ ؾطٔبيٝ ٞب زض ؾبَ سٛؾٗٝ وٛزوؿشبٖ

 .(1376س )ديٛ٘سي، ٘بچبض٘س ضاٜ حّي ثطاي ٍٟ٘ساضي فطظ٘ساٖ وٛچه ذٛز ثيبثٙ
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زؾشطؾي »(، ثٝ ؾٝ ٔمِٛٝ 1384ايٗ زض حبِي اؾز وٝ ثٝ ٘ٓط نطاف ٚ ثعضٌيبٖ )اؾز. 

ٚ زض « ٞبي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ويفيز فٗبِيز»، «ٞبي ثطاثط آٔٛظقي ٔشٗبزَ ثٝ فطنز

سٛػٝ « ٔسيطيز ٔٙبثٕ»حُ ضٞبيي اظ ٔؿبئُ ٚ ٔكىالر ٔبِي يٗٙي  ٟ٘بيز سٟٙب ضاٜ

ٞبي آٔٛظـ ٚ  ؾيبؾز 2ػسَٚ  (.3: 1384ّٖٕيبسي ٘كسٜ اؾز )نطاف ٚ ثعضٌيبٖ، 

ـ. ضا ٘كبٖ 1388سب  1360ٞبي چٟبضٌب٘ٝ اظ ؾبَ  ٞب زض زِٚز اٞساف ايٗ ؾيبؾز

 زٞس.  ٔي

 

ّاي چْارگاًِ اس سال  ّا در دٍلت ّاي آهَسش  ٍ اّداف ايي سياست سياست -2جدٍل 

 ش.1388تا  1361

 ّدف سياست آهَسش سياست آهَسش دٍلت

چخ ؾٙشي 
 ٔٛؾٛي

 ٖ وٙي  ٕٛٔي ٚ ضيكٌٝؿشطـ آٔٛظـ
 ؾٛازي ثي

  ٚ انالح ٘ٓبْ آٔٛظقي زٚضٜ ضإٞٙبيي
زثيطؾشبٖ ػٟز اُ٘جبق ثب ٘يبظٞبي 

 الشهبزي ٚ اػشٕبٖي

 ٝاي اِٛيز آٔٛظـ فٙي ٚ حطف 

 ٞبي ٔطزٔي ػّت ٔكبضوز 

  آٔٛظـ ٍٕٞب٘ي ٚ اضسمبي
 ؾُح ؾٛاز

  ٖساِز سٛظيٗي زض أىب٘بر
 آٔٛظقي

 ا٘ؿب٘ي ٔشٙبؾت ثب  سبٔيٗ ٘يطٚي
 شهبزي ٚ اػشٕبٖي٘يبظٞبي ال

 

ضاؾز ٔسضٖ 
 ضفؿٙؼب٘ي

 ْاِشّٗيٓ آٔٛظـ افطاز الظ 
 اضسمب وٕي ٚ ويفي آٔٛظـ 
  ٚ افعايف اٖشجبضار آٔٛظـ فٙي

 اي حطفٝ
  ػّت ٔكبضوز ٔطزٔي ٚ ثرف

 غيطزِٚشي ٚ ٌؿشطـ ايٗ ثرف
 ٖساِز آٔٛظقي زض ٔٙبَك ٘يبظٔٙس 

  آٔٛظـ ٍٕٞب٘ي ٚ اضسمبي
 ؾُح ؾٛاز

  ٖساِز سٛظيٗي زض أىب٘بر
 ٛظقيآٔ
 ا٘ؿب٘ي ٔشٙبؾت ثب  سبٔيٗ ٘يطٚي

 ٘يبظٞبي الشهبزي ٚ اػشٕبٖي
 

چخ ٔسضٖ 
 ذبسٕي

 انالح ٚ سحَٛ ٘ٓبْ آٔٛظقي 

 ٞبي ثطاثط آٔٛظقي زؾشطؾي ثٝ فطنز 
 اػجبضي وطزٖ زٚضٜ ضإٞٙبيي سحهيّي 

  آٔٛظـ ٍٕٞب٘ي ٚ اضسمبي
 ؾُح ؾٛاز

  ٖساِز سٛظيٗي زض أىب٘بر
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 آٔٛظقي ٌؿشطـ ثرف غيطزِٚشي 

 ٚي ا٘ؿب٘ي ٔشٙبؾت سبٔيٗ ٘يط
 ثب ٘يبظٞبي الشهبزي ٚ اػشٕبٖي

ٌطاي  انَٛ
  ضازيىبَ

 ٘ػاز احٕسي

 ٞبي ٖبزال٘ٝ سًٕيٗ فطنز 

  ْافعايف ٟٔبضر اظ َطيك اؾشٕطاض ٘ٓب
 اي  آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ

 ٞبي غيطزِٚشي ػّت ٔكبضوز 

  سحَٛ ثٙيبزي 

  ؿ٘بي زض ؾُٛح ٔٗي ٘يطٚي ٘ا سب
ٟبضسي   ٖٔ ٛ  ٌٌٛ٘ب

 ٘بر ٖساِز سٛظيٗي زض أىب
 آٔٛظقي

ٞبي چٟبضٌب٘ٝ زض  ٞبي لب٘ٛ٘ي زِٚز ٖالٜٚ ثط سحّيُ ويفي وٝ ثط اؾبؼ ؾيبؾز

حٛظٜ آٔٛظـ ا٘ؼبْ قس، ؾيبؾز آٔٛظـ اظ ثٗس ٞعيٙٝ اػشٕبٖي ثب وبضثطز قبذم 

ؾيبؾز  ٗيبٍ٘ئٔٛضز ثطضؾي لطاضٌطفز. « ٞعيٙٝ آٔٛظـ اظ سِٛيس ٘بذبِم زاذّي»

زِٚز  3.94 ثب ثطاثط زِٚز چخ ؾٙشي ،تيسطس ثٝ ٞبي چٟبضٌب٘ٝ آٔٛظـ ثطاي زِٚز

 ضازيىبَ  ٌطاي ٚ زِٚز انَٛ 3.30 ثب ثطاثطزِٚز چخ ٔسضٖ  3.38 ثب ثطاثطٔسضٖ  ضاؾز 

 . اؾز 3.71 ثب ثطاثط

 

 رٍيكزد دٍلت ٍ هياًگيي ّشيٌِ آهَسش اس تَليد ًاخالص داخلی -3جدٍل 

 اًحزاف هؼيار تيطيٌِ کويٌِ هياًگيي رٍيكزد دٍلت

 1.18 6.75 3.25 3.94 چخ ؾٙشي

 .38 4.04 2.91 3.38 ٔسضٖضاؾز 

 .21 3.69 3.03 3.30 چخ ٔسضٖ

 .67 4.90 3.21 3.71 انٍِٛطا

 .73 6.75 2.91 3.57 وُ
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 ٞبي چٟبضٌب٘ٝ ؾيبؾز آٔٛظـ زِٚز ٗيبٍ٘ئ قٛزئٔالحٓٝ  وٝ ٌٕٛ٘ٝٞبٖ

ٞب زض  زِٚز ٗيا ٖبئ اذشالف ٓيبثيزض وٝ ٗيا يثطا أب. سفبٚر ا٘سوي ثب يىسيٍط زاض٘س

 قطح ثٝ ٝيؾٛ يه ب٘ؽيٚاض ُيسحّ آظٖٔٛ اظ ط؟يذ بي اؾز ٔٗٙبزاض ؾيبؾز آٔٛظـ

   ايٓ. وطزٜ اؾشفبزٜ 4 ػسَٚ

 

 

 

ّاي چْارگاًِ اس سال  سياست آهَسش دٍلت اًسيٍار ليتحل آسهَى -4 جدٍل

  ش.1388تا  1361

 
 ٔؼٕٖٛٝ

 ٔطثٗبر

 زضػٝ

 يآظاز
 (F) ثٟطٜ ٗيبٍ٘ئ ٔطثٕ

 ؾُح

 ياضٔٗٙبز

 0.194 1.696 0.881 3 2.643 ٞب ٌطٜٚ ٗيث

   0.519 24 12.462 ٞب ٌطٜٚ زضٖٚ

    27 15.105 وُ

 

( اذشالف sig ،3  ;df ،696/1  ;F; 194/0) آظٖٔٛ سحّيُ ٚاضيب٘ؽ ؼٝي٘ش

 ثبثطاي إَيٙبٖ اظ ايٗ ضاثُٝ أب  زٞس. ٘كبٖ ٕ٘ي ٞب ٌطٜٚٚ زضٖٚ  ٞب ٌطٜٚاضي ثيٗ زٔٗٙب

) 1اِسب ٔؼصٚض ٖٛآظٔ اظ اؾشفبزٜ
2 )ٔآظٖٔٛ ٗيا ٚالٕ زض. ٕ٘ٛزيٓ ٔحبؾجٝ ضا 2اطط ا٘ساظٜ عاٖي 

 ٚ هيسبثبچٙ) وٙسئ يٙيث فيد ٔؿشمُ طئشغ ؾُٛح حؿت ثط ضا ٚاثؿشٝ طئشغ ب٘ؽيٚاض ٔمساض

 سباِ ٔؼصٚض ٔحبؾجٝ يثطا. زٞس ئ ٘كبٖ ضا طئشغ زٚ ٗيث ضاثُٝ يطٚٔٙسي٘ ٚ (53: 1996 سَ،يف
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 1ٓيوٙ ثرف( 105/15) ٔطثٗبر ٔؼٕٛٔ وُ ثط ضا( 643/2) ٞب ٌطٜٚ ٗيث ٔطثٗبر ٔؼٕٛٔ سيثب

 وٝ 2اؾز/. 17 ثب ثطاثط اِسب ٔؼصٚض ٘ؿجز ٙؼبيا زض. (1381ثبضٜ ثٍٙطيس ثٝ ؾبٖي،  )زض ايٗ

آظٖٔٛ سحّيُ ٚاضيب٘ؽ اذشالفي ثط ٔجٙبي زض ٚالٕ اٌطچٝ . زٞسئ ٘كبٖ ضا ظيبز اطط ا٘ساظٜ

ذٛضز أب ضٚيىطز  ٞبي چٟبضٌب٘ٝ ٚ ؾيبؾز آٔٛظـ آٟ٘ب ثٝ چكٓ ٕ٘ي ىطز زِٚزٔيبٖ ضٚي

زضنس زض سجييٗ ؾيبؾز آٔٛظـ زض ثٗس ٞعيٙٝ اػشٕبٖي ضا زاضا  17زِٚز ؾٟٕي ثطاثط 

ـ. زض 1388سب  1360ٞبي  ٘ٛؾبٖ ٞعيٙٝ آٔٛظـ ضا ثط حؿت ؾبَ 1ثبقس. ٕ٘ٛزاض  ٔي

 زٞس. ٞبي چٟبضٌب٘ٝ ٘كبٖ ٔي زِٚز

 

 ش.1388تا  1361ّشيٌِ آهَسش اس تَليد ًاخالص هلی اس سال . 1ًوَدار 

 
                                                 

1
.  

total

effect

ss

ss
2  

2- 01 ثب ثطاثط ا٘سن اطط ٔمِٛٝ ؾٝ ثٝ ضا اطط ا٘ساظٜ لٛر وٛٞٗ،. ثبقس طئشغ 1 سب 0 اظ سٛا٘سئ اطط ا٘ساظٜ ٔمساض./، 

 (. 1988 وٛٞٗ،) وٙسئ هيسفى/. 14 ثب ثطاثط بزيظ اطط ٚ/. 06 ثب ثطاثط ٔشٛؾٍ اطط
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ٞبي چٟبضٌب٘ٝ ٔشفبٚر ثٛزٜ اؾز، أب ثٝ  زض ٔؼٕٛٔ اٌط ثذصيطيٓ، ضٚيىطز زِٚز

ؾيبؾز آٔٛظـ زض چبضچٛة ايٗ ضٚيىطزٞب سٗييٗ ٘كسٜ اؾز. ٘ىشٝ وٝ ضؾس  ٘ٓط ٔي

يٗ ثٛزػٝ ؾٙٛاسي ثٝ ٖٙٛاٖ ٞبي سٛؾٗٝ، لٛا٘ ٕٞٛاضٜ زض ََٛ ثط٘بٔٝ»وٝ،    ايٗ  ٔٛضز سٛػٝ

ٞب ٕٞٛاضٜ فبلس ثُٗس ّٖٕيبسي زض  ٔحٛضٞبي انّي زض حس قٗبض ٔس٘ٓط ثٛزٜ ٚ ايٗ ٔمِٛٝ

(. فمساٖ 3: 1384)نطاف ٚ ثعضٌيبٖ، « ٞبي سٛؾٗٝ ٚ ثٛزػٝ ؾٙٛاسي ثٛزٜ اؾز ثط٘بٔٝ

ػب٘جٝ ٚ ٖسْ سرهيم ٞعيٙٝ اػشٕبٖي الظْ زض ثُٗس آٔٛظـ يىي اظ  ٌصاضي ٕٞٝ ؾيبؾز

ُ سٛؾٗٝ ٘بٕٞبًٞٙ آٔٛظـ زض وكٛض ٚ دبييٗ ثٛزٖ اؾشب٘ساضزٞبي ويفيز سحهيُ ٖٛأ

؛ ديٛ٘سي، 1387ٟٔط  16ضٚظ٘بٔٝ وبضٌعاضاٖ، ثبضٜ ثٍٙطيس ثٝ  ُٔطح قسٜ اؾز )زض ايٗ

ثٝ ؾٛي يبفشٗ ػّت ٔكبضوز ثرف  (. سب ػبيي وٝ زِٚز ثطاي حُ ثحطاٖ ٔبِي1387

زض دي ا٘مالة ٚ ٘يع ثط اؾبؼ  . ثسيٗ سطسيت آٔٛظـ ذهٛني وٝيبفزذهٛني ؾٛق 

لبٖ٘ٛ اؾبؾي ػٕٟٛضي اؾالٔي ٕٔٙٛٔ قسٜ ثٛز، ثبض زيٍط زض لبِت ٔساضؼ غيطا٘شفبٖي 

ايٗ ٔٛيٛٔ يطٚضي اؾز وٝ ٌؿشطـ ٔيعاٖ  ثٙبثطايٗ سٛػٝ ثٝ .وطزسؼسيس حيبر 

ٞبي آٔٛظـ زض ايٗ زٚضٜ سّمي  ثبؾٛازي زض ايطاٖ ضا سٟٙب ٔشىي ثط ٘مف زِٚز ٚ ؾيبؾز

 ٞبي زيٍط  ٘يع سٛػٝ ٕ٘بييٓ.  وٙٙسٜ ثٝ ٘مف ٖٛأُ ٚ سٗييٗ٘ىطزٜ ٚ 

 

 گيزي تحث ٍ ًتيجِ
ٞبي ؾيبؾي ٚ نساٞبي لسضر زض   چبضچٛة ؾيبؾز اػشٕبٖي ٔشٕبيُ ثٝ زيسٌبٜ

٘ٓبْ ؾيبؾي اؾز. ُٔبِٗٝ ؾيبؾز اػشٕبٖي اظ يه ؾٛ ُٔبِٗٝ ّٖٕي ٚ سب حسي 

ٞب  ٍط ؾٛق زازٖ ذٛز ػٙبحٞبي ػبضي زِٚشٕطزاٖ اؾز ٚ اظ ؾٛي زي َطفب٘ٝ ؾيبؾز ثي

ي ؾيبؾي ثٝ ؾٛي ثيبٖ ٚايح، ٖيٙي ٚ ّٖٕي ٘ٓطاسكبٖ ٚ دطٞيع اظ قٗبضزازٖ ٞب ٌطٜٚٚ 

ٌٛيي ٚ زض ٟ٘بيز سبٔيٗ ضفبٜ زض ػبٔٗٝ اؾز. ايٗ ٞسف ضا زض ٕٞٝ اثٗبز ؾيبؾز  ٚ وّي

سٛاٖ سهٛض ٕ٘ٛز. ؾيبؾز آٔٛظـ ثٝ ٖٙٛاٖ  اػشٕبٖي، ٚ زض ايٗ ػب ؾيبؾز آٔٛظـ، ٔي
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ٞبي ضفبٜ ٔسضٖ ٔشبطط اظ  سطيٗ اثٗبز ؾيبؾز اػشٕبٖي زض زِٚز ظ وّيسييىي ا

قٛز  وٝ ٌفشٝ ٔي ٞبي چخ ٚ ضاؾز ثٛزٜ اؾز. چٙبٖ ٞبي زِٚز زض َيف ايسئٛغي

ٞبي انّي،  ٌيطي آٖ زض ػٟز  ٞبي وّي ٔطثٌٛ ثٝ ؾبذز ضٚاثٍ زضٚ٘ي ٚ ٍ٘طـ»

اي زاضز، سٛاٖ  ٖٕسٜ ضيعي آٔٛظقي ٘مف ضيعي وّي ٚ ثط٘بٔٝ اٞساف زضاظ ٔسر، ثط٘بٔٝ

ٔبِي، أىب٘بر ٚ سؼٟيعار فيعيىي، وٕيز ٚ ويفيز ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي وٝ زض فطايٙس 

وٙس ٔؿشميٓ يب غيطٔؿشميٓ اظ ًٕٖٔٛ  ضيعي آٔٛظـ )سغييط ؾبذشبض آٖ( ُٖٕ ٔي ثط٘بٔٝ

 (. 11: 1385)زٞمب٘ي ٚ زيٍطاٖ، « ٌيطز ٟ٘بز ؾيبؾز ٔبيٝ ٔي

ضٚز  ٚيىطز زِٚز اؾز، ثٙبثطايٗ ا٘شٓبض ٔياٌط ثذصيطيٓ ؾيبؾز آٔٛظـ سبثٗي اظ ض

ٞب ثبقس. ثب ايٗ فطو وٝ زض  ؾيبؾز آٔٛظـ زض ايطاٖ ٘يع سحز سبطيط ضٚيىطز زِٚز

ـ. لسضر ضا 1388سب  1360ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثب ضٚيىطزٞبي ٔشفبٚر اظ ؾبَ  ايطاٖ زِٚز

ٞعيٙٝ  ٞبي لب٘ٛ٘ي ٚ ٞب ضا زض ثُٗس ؾيبؾز ا٘س، ؾيبؾز آٔٛظـ ايٗ زِٚز زض زؾز زاقشٝ

  زاز ؾيبؾز آٔٛظـ ٔٛضز ثطضؾي لطاضزازيٓ. اظ يه ؾٛ ٘شيؼٝ اػشٕبٖي ثٝ ٔظبثٝ زضٖٚ

ٞبي چٟبضٌب٘ٝ ِعٚٔب سبثٕ ضٚيىطز ايٗ  ايٗ دػٚٞف ٘كبٖ زاز، ؾيبؾز آٔٛظـ زض زِٚز

زٞس سبٔيٗ اٖشجبض، سغييط ٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ  ٞب ٘جٛزٜ اؾز. قٛاٞس ٔٛػٛز ٘كبٖ ٔي زِٚز

ٞبي  َ ؾبذشبض ؾبظٔب٘ي ٚ سكىيالسي آٖ(، سٛػٝ ثٝ حٕبيزدطٚضـ )يب سبويس ثط سحٛ

ٞبي لب٘ٛ٘ي ايٗ  ٔطزٔي ٚ ٘يع زؾشطؾي ٍٕٞب٘ي ٚ ٖٕٛٔي ثٝ آٔٛظـ اظ اٞٓ ؾيبؾز

ٞبي آ٘بٖ ثٛزٜ اؾز. قجبٞز  ٞبي سٛؾٗٝ ٚ ٘يع ٔهٛثٝ ٞب زض چبضچٛة ثط٘بٔٝ زِٚز

ثعضٌيبٖ  نطاف ٚ  ٌصاضي زض حٛظٜ آٔٛظـ، ٕٞؿٛ ثب سحّيُ ضيعي ٚ ؾيبؾز ثط٘بٔٝ

اي  ( ٘كبٖ زاز ؾٛاي اذشالف ػعيي زض دبض1389ٜ( ٚ ٖجساِّٟي )1388(، آلبظازٜ )1384)

ا٘س.  ٞبي يبز قسٜ زض حٛظٜ آٔٛظـ اؾشٕطاض يبفشٝ ٚ سىطاض قسٜ ٞبي زِٚز ٔٛاضز، ؾيبؾز

اظ ؾٛي زيٍط ايٗ دػٚٞف ٘كبٖ زاز؛ سغييط ٞعيٙٝ اػشٕبٖي زض ثُٗس آٔٛظـ زض 

ٞب ٘جٛزٜ اؾز. ٞط  ز ثطضؾي سبيٗي اظ سغييط ضٚيىطز ايٗ زِٚزٞبي چٟبضٌب٘ٝ ٔٛض زِٚز

ٞبي ٔٛضز ثطضؾي ٘ٛؾبٖ ا٘سوي زاضز أب ثٝ  چٙس ٞعيٙٝ اػشٕبٖي زض ثُٗس آٔٛظـ َي ؾبَ
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اؾز. اِجشٝ ٖسْ ٚػٛز ضاثُٝ  ٞب ٘جٛزٜ  ٘ٓط ايٗ ٘ٛؾبٖ سحز سبطيط سغييط ضٚيىطز زِٚز

اػشٕبٖي زض ايٗ دػٚٞف ثب ٚػٛز  زض ثُٗس ٞعيٙٝ آٔٛظـٔيبٖ ضٚيىطز زِٚز ٚ ؾيبؾز 

سط اظ ضاثُٝ  سٛا٘س ثٝ ٖٛأُ زيٍطي ٔطثٌٛ ثبقس. ثٙبثطايٗ سحّيُ زليك ا٘ساظٜ اطط ثبال ٔي

ثيكشط ٚ وٙشطَ ٔشغيطٞبي زيٍط اؾز.   ضٚيىطز زِٚز ٚ ؾيبؾز آٔٛظـ ٔؿشّعْ ثطضؾي

٘ٝ ٞبي چٟبضٌب قٛز، اضظيبثي نٛضر ٌطفشٝ زضثبضٜ ؾيبؾز آٔٛظـ زِٚز يبزآٚضي ٔي

ٞب زض حٛظٜ  زاز ؾيبؾز آٔٛظـ اؾز ٚ اضظيبثي ّٖٕىطز ايٗ زِٚز نطفب ٘بْط ثط زضٖٚ

ايٗ  ٌطزز ٔٛضز سٛػٝ زاز ٚ ثطايٙس ؾيبؾز آٔٛظـ ُٔطح ٔي آٔٛظـ وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ ثطٖٚ

ٞبي ٔٛضز ثطضؾي زض ثُٗس  ٞبي زِٚز وٝ ٞط يه اظ ؾيبؾز دػٚٞف ٘جٛزٜ اؾز. ايٗ

ٞبيكبٖ سب  ٞب زض اػطاي ؾيبؾز ؾز ٚ دبيجٙسي زِٚزآٔٛظـ سب چٝ ا٘ساظٜ ّٖٕيبسي قسٜ ا

 چٝ ا٘ساظٜ ثٛزٜ اؾز ٔٛيٛٔ دػٚٞف زيٍطي اؾز. 

ثطاي ثطضؾي ؾيبؾز آٔٛظـ زض ايطاٖ سٛػٝ ثٝ قطايٍ اػشٕبٖي، الشهبزي ٚ 

ٞب ٔب٘ٙس: ػًٙ، ْطفيز ٔبِي زِٚز ثب اسىب ثٝ  ؾيبؾي سبطيطٌصاض ثط ّٖٕىطز زِٚز

ضؾس ثب ثطضؾي  ّّي زاضاي إٞيز اؾز. ثٝ ٘ٓط ٔيإِ زضآٔسٞبي ٘فشي ٚ قطايٍ ثيٗ

يبفز ٚ ثٝ  زض ايطاٖ زؾز  آٔٛظـٖٛأُ ُٔطح قسٜ ثشٛاٖ ثٝ زضن ثٟشطي اظ ؾيبؾز 

ثط سغييط يب احشٕبالً سٛؾٗٝ ٚ حشي ٖسْ سٛؾٗٝ آٖ  ٔؤططٞب ٚ ٖٛأُ  وٙٙسٜ ٘مف سٗييٗ

ٞب ٚ ٚػٛز يب ٖسْ  اي وّي زض ٔٛضز ضٚيىطز ؾيبؾي زِٚز ثطاي زؾشيبثي ثٝ ٘شيؼٝضؾيس. 

ٞب، ٘يبظٔٙس ُٔبِٗبسي زض ٔٛضز اثٗبز  ٞبي اػشٕبٖي زض ٔيبٖ آٖ ٚػٛز سٖٙٛي اظ ؾيبؾز

ثركي اظ فًبي ؾيبؾز »ثبيس ثٝ ايٗ ٘ىشٝ سٛػٝ زاقز وٝ زيٍط ؾيبؾز اػشٕبٖي ٞؿشيٓ. 

 (،127ة: 1390)لبضاذب٘ي، « ٞبي ايٗ حٛظٜ ٔطثٌٛ اؾز اػشٕبٖي ثٝ ُٔبِٗبر ٚ دػٚٞف

آيب ٘ٓبْ ضفبٞي ايطاٖ يه ٘ٓبْ ديچيسٜ،   سٛاٖ دي ثطز وٝ ظ َطيك ايٗ ُٔبِٗبر ٔيثٙبثطايٗ ا

ٞبي ٔكرم ٚ  ٔكي ثٙسي قسٜ اظ ذسٔبر اؾز يب ثط ٔجٙبي ذٍ ثط٘بٔٝ ٚ ؾطٞٓ ثي

ٞب ٚ  قٛز؟ ثٝ ٖجبضر زيٍط آيب ُٔبِٗٝ ؾيبؾز ٞب ديٍيطي ٔي سٗطيف قسٜ زِٚز

ٞب ٚ  ػشٕبٖي ٘كب٘ي اظ آقفشٍي ايسٜٞب زض اثٗبز ٌٛ٘بٌٖٛ ؾيبؾز ا ٞبي زِٚز ثط٘بٔٝ
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ضٚيىطزٞب اؾز، يب ٞط زِٚز ثب ضٚيىطز ٔكرم ذٛز ؾيبؾز اػشٕبٖي ٔٗيٗ ٚ 

ٞبي  وٝ ثطضؾي ؾيبؾز اػشٕبٖي زض زِٚز  وٙس؟ يٕٗ ايٗ ٔٙحهط ثٝ ذٛز ضا ز٘جبَ ٔي

ٞب وٝ  آيب اؾبؾبً سفبٚر زض ضٚيىطز زِٚز  فطو ضا ُٔطح وٙس وٝ سٛا٘س ايٗ ديف ايطاٖ ٔي

وٙٙس سب  ٞب ضا  اؾبؾي ٚ ٟٔٓ سّمي ٕ٘ي ي ثط ٚػٛز آٖ ثبٚض ٘ساض٘س ٚ سفبٚر ايٗ زِٚزثطذ

 سٛا٘س ثٝ ٚالٗيز ٘عزيه ثبقس.  چٝ ا٘ساظٜ ٔي

 
اهلل ٔيطظائي وٝ ديف اظ چبح ٔمبِٝ آٖ ضا ُٔبِٗٝ ٚ ديكٟٙبزاسي  * اظ آلبي زوشط ؾيس آيز

 اضائٝ ٕ٘ٛز٘س ؾذبؾٍعاضيٓ.

 

 هٌاتغ
 ، سطػٕٝ: اثطاٞيٓ فشبحي، سٟطاٖ: ٘كط٘ي.تاريخ ايزاى هدرى(، 1389آثطاٞبٔيبٖ، يطٚا٘س. ) -

 ، سٟطاٖ: ؾٕز. هسائل آهَسش ٍ پزٍرش ايزاى(، 1388آلبظازٜ، احٕس. ) -

  ، سٟطاٖ: ا٘شكبضار ّٖٕي ٚ فطٍٞٙي.اقتصاد ايزاى(، 1375اثطيكٕي، حٕيس. ) -

ٍِٛطا، 1385اؾىٙسضي، نبِح. ) - ٓ ٚ احعاة ان  21/12/1385 رسالت(، زِٚز ٟ٘

شكبضار ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ ثط٘بٔٝ - سب  1376) گشارش ػولكزد دٍلت(، 1380ضيعي وكٛض. ) ٘ا

 ضيعي وكٛض، چبح زْٚ.  (، سٟطاٖ: ا٘شكبضار ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ ثط٘ب1380ٝٔ

يبزٌطايي: انالح»(، 1386اِٟبْ ، غالٔحؿيٗ. ) - ٍِٛطايي: ٌفز ٙث ٌٛ ثب غالٔحؿيٗ ٚ  َّجي ٚ ان

 سيط.  1، زيِ تزداضت اٍلًط، «ااِٟبْ ؾرٍٙٛ.ي زِٚز

هبضي، ٖجساهلل. ) - ثطضؾي ٘مف زِٚز زض سأٔيٗ ٔٙبٕث ٔبِي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ »(، 1389٘ا

، دػٚٞكىسٜ سّٗيٓ ٚ سطثيز، دػٚٞكٍبٜ ُٔبِٗبر آٔٛظـ فصلٌاهِ تؼلين ٍ تزتيت، «ايطاٖ

 ، ظٔؿشبٖ. 4ٚ دطٚضـ، ؾبَ ثيؿز ٚ قكٓ، قٕبضٜ 



  

 

 

 
 151/  دولت و سياست آموزش در ايران ...

، سٟطاٖ: ٘كط ٍ٘بٜ  ضٌاسی سياسی ايزاى اهؼِاي تز ج ديثاچِ(، 1381ثكيطيٝ، حؿيٗ. ) -

 ٔٗبنط. 

تا دٍم خزداد  1361ّاي سياسی در ايزاى اس دِّ  تٌدي جٌاح(،  1377ثطظيٗ، ؾٗيس. ) -

 ، چبح زْٚ، سٟطاٖ: ٘كط ٔطوع. 1376

، «ٌصضي ثط اٞساف آٔٛظـ ٚ دطٚضـ زض يىهسؾبَ اذيط»(، 1385ثعضٌيبٖ، وٛضٚـ. ) -

 ، زفشط ُٔبِٗبر فطٍٞٙي. اسالهیّاي  هجلس ضَراي  هزکش پضٍّص

انغط ؾيٗسي  ، سطػٕٝ: ّٖي گذاري  اجتواػی اي تز سياست هقدهِ(، 1389ٔٛض، وٗ. ) ثّيه -

 ٚ ؾٗيس نبزلي، سٟطاٖ: ٔٛؾؿٝ ٖبِي دػٚٞف سأٔيٗ اػشٕبٖي

٘ي زض ٌفشٕب1388ٖثيػ٘ي، ٔطيٓ ٚ ٕٞىبضاٖ. ) - ٞبي ؾيبؾي ضؾٕي  (، ػبيٍبٜ ٔكطٖٚيز لبٛ٘

 ، دبييع. 46، قٕبضٜ فصلٌاهِ ػلَم اجتواػی(، 1357-1386ي ايطاٖ )٘ٓبْ ػٕٟٛضي اؾالٔ

، سطػٕٝ: ّا گذاري ػوَهی ٍ تحليل سياست هثاًی سياست(، 1385دبضؾٛ٘ع، ٚايٗ .) -

 ٔحٕسي، ػّس زْٚ، سٟطاٖ: دػٚٞكىسٜ ُٔبِٗبر ضاٞجطزي. حٕيسضيب ّٔه

دٛض، سٟطاٖ:  يٖٛ، سطػٕٝ: ٞطٔع ٕٞبّاي رفاُ جديد ًظزيِ(، 1385دشطيه. سٛ٘ي فيشع. ) -

 ٔٛؾؿٝ ٖبِي دػٚٞف سأٔيٗ اػشٕبٖي. 

، ؾبَ ٞيؼسٞٓ، ايزاى ًاهِٞبي ٘ٓبْ آٔٛظقي ايطاٖ أطٚظ،  (، ٚالٗيز1376ديٛ٘سي ، ؾٗيس. ) -

 ، )٘ؿرٝ اِىشطٚ٘يىي(.2ٚ  1ٞبي  قٕبضٜ

، قٕبضٜ ايزاى ًاهِ(، ؾط٘ٛقز اؾالٔي وطزٖ ٘ٓبْ آٔٛظقي ايطاٖ، 1387ديٛ٘سي، ؾٗيس. ) -

 اِىشطٚ٘يىي(. ، )٘ؿرٝ 24

(، حبَ ٚ آيٙسٜ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ايطاٖ: يه ثطضؾي سحّيّي، 1384فطٚـ، احٕس. ) حغ -

 8/10/1384، ّوطْزي

، اقتصاد ايزاى در دٍراى جٌگ تحويلی(، 1387زغدؿٙس، فطٞبز ٚ حٕيسضيب ضئٛفي. ) -

 سٟطاٖ: ؾذبٜ دبؾساضاٖ ا٘مالة اؾالٔي، ٔطوع اؾٙبز زفبٔ ٔمسؼ.
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، ٘كط اقتصاد اهَسش ٍ پزٍرش(، 1385ضحيٕي ٚ زاٚٚز ٔحٕسي. ) ضيب زٞمب٘ي، ّٖي، ّٖي -

 آييػ. 

تحَالت کوی ٍسارت آهَسش ٍ (، 1382زثيطذب٘ٝ قٛضاي ٖبِي ا٘مالة فطٍٞٙي. ) -

 . 1381سب  1370اظ ؾبَ  پزٍرش

ّاي سياسی ًسثت تِ  ضٌاختی هَاضغ جٌاح تحليل جاهؼِ(، 1380شوطيبيي، ٔحٕسّٖي. ) -

 ْ اػشٕبٖي، زا٘كٍبٜ ٖالٔٝ َجبَجبئي.، زا٘كىسٜ ّٖٛجاهؼِ هدًی

ٔكىالر اػشٕبٖي زض »(، 1387ضفيٗي، حؿيٗ، ؾٗيس. ٔس٘ي لٟفطذي ٚ ٔطسًي. ٚأمي. ) -

ِٚٛيز ايطاٖ ٓ، قٕبضٜ ضٌاسی هجلِ جاهؼِ، «ا  ، ثٟبض ٚ سبثؿشبٖ. 2ٚ  1، زٚضٜ ٟ٘

 ، سٟطاٖ:ّا ّاي کاّص آى هسايل آهَسش ٍ پزٍرش ايزاى ٍ راُ(، 1388نبفي، احٕس. ) -

 ٘كط ٚيطايف.

ٜ.ـ،  1380، اظ ايطاٖ ثبؾشبٖ سب تاريخ آهَسش ٍ پزٍرش ايزاى(، 1380اهلل. ) نفٛي، أبٖ -

 سٟطاٖ: ضقس. 

ّٖٕىطز ثرف ٔبِي »(، 1383نطاف، حٕيسضيب، نٕس ثطظٚئيبٖ ٚ وٛضٚـ ثعضٌيبٖ. ) -

، «ٞبي ٔبِي ٚ الشهبزي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ زض ثط٘بٔٝ ؾْٛ سٛؾٗٝ ثط اؾبؼ ثطذي قبذم

 ، ثرف آٔٛظـ ٚ دطٚضـ. ّاي  هجلس ضَراي اسالهی ضٍّصهزکش پ

زػٝ ؾبَ »(، 1384نطاف، حٕيسضيب ٚ وٛضٚـ ثعضٌيبٖ. ) - وُ  1385زضثبضٜ اليحٝ ٛث

ّاي  هجلس ضَراي  هزکش پضٍّص، «ٞبي ّٔي وكٛض، آٔٛظـ ٚدطٚضـ ٚ ضزيف

  زفشط ُٔبِٗبر اػشٕبٖي، ثرف آٔٛظـ ٚ دطٚضـ. ،اسالهی

وُ  1385زضثبضٜ اليحٝ ثٛزػٝ ؾبَ »(، 1385ثعضٌيبٖ. )نطاف، حٕيسضيب ٚ  وٛضٚـ  -

ّاي  هجلس ضَراي  هزکش پضٍّص٘كبٍ٘طٞبي ثرف ٔبِي آٔٛظـ ٚ دطٚضـ(، «)وكٛض

 ، زفشط ُٔبِٗبر اػشٕبٖي، ثرف آٔٛظـ ٚ دطٚضـ. اسالهی

، 1378تا  1358ّاي سياسی ايزاى  کالثدضكافی جٌاح(، 1378٘يب، حٕيسضيب. ) ْطيفي -

شكبضار  آظازي ا٘سيكٝ، چبح زْٚ.  سٟطاٖ: ٘ا
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، رٍش تحقيق در ػلَم اجتواػی تا رّيافت ػقالتيت اًتقادي(،  1376ؾبٖي، ّٖي. ) -

 سٟطاٖ: ؾٕز. 

َطح وّيبر ٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ »(، 1367ؾشبز اػطايي سغييط ثٙيبزي ٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ. ) -

يبزي ٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ. «دطٚضـ ػٕٟٛضي اؾالٔي  ، ٔهٛة قٛضاي سغييط ٙث

، سٟطاٖ: ٘كط ٍ٘بٜ جْاًی ضدى ٍ دهَکزاسی در ايزاى(، 1385٘يب، أيطٔؿٗٛز. ) ٟطْاق -

 ٔٗبنط.

يىي. ) - قالب ايزاى(، 1383وسي٘. ، سٟطاٖ: لمٙٛؼ ، سطػٕٝ: ٟٔسي حميمزًتايج ًا ٜٛا  ذ

ثزد، «يطٚضر يه ؾيبؾز اػشٕبٖي زض ايطاٖ»(، 1386وطيٕي، ٚٞبة. ) - ، 45، قٕبضٜ رّا

 دبييع. 

 .1384زي ٔبٜ  22قٙجٝ  ، دٙغ18429، قٕبضٜ «ٖٛا ثط ؾط چيؿز؟ز( »1384ويٟبٖ. ) -

)ثب سأويس ثط سؼطثٝ  ريشي تَسؼِ آهَسش ٍ پزٍرش تزًاهِ(، 1389ٖجساِّٟي، حؿيٗ. ) -

 ايطاٖ( سٟطاٖ: دػٚٞكٍبٜ ُٔبِٗبر آٔٛظـ ٚ دطٚضـ. 

  ضر، ٚظا سٟدددطاٖ ، فــزٌّگ ًــاهِ،  «سددٛؾٗٝ  زض چددبِف» ،(1377) حٕس.، ٔ فددبيّي -

 .30  قٕبضٜ  ٞكشٓ  ؾبَ ، ٚ اضقبز اؾالٔي  فدددطًٞٙ

: ثطضؾي سحَٛ ٌفشٕبٖ سٛؾٗٝ ؾيبؾي زض راُ دراس گذار(،1382فطلب٘ي، ٔحٕس ٟٔسي. ) -

 ايطاٖ، سٟطاٖ: فطًٞٙ ٚا٘سيكٝ. 

، ػّس تحَالت سياسی اجتواػی تؼد اس اًقالب اسالهی در ايزاى(، 1384فٛظي، يحيي. ) -

 ٘كط ٖطٚع. زْٚ، سٟطاٖ: ٔٛؾؿٝ چبح ٚ

٘بٔٝ زوشطي  ، دبيبٖتحليل سياست اجتواػی در ايزاىاِف(،  1390لبضاذب٘ي، ٔٗهٛٔٝ. ) -

ؿب٘ي زا٘كٍبٜ سطثيز ٔسضؼ.  ػبٔٗٝ كىسٜ ّْٖٛ ٘ا  قٙبؾي، ز٘ا

ريشي  فصلٌاهِ تزًاهِ، «دػٚٞف ؾيبؾز اػشٕبٖي زض ايطاٖ»ة(، 1390لبضاذب٘ي، ٔٗهٛٔٝ. ) -

 ، ظٔؿشبٖ. 9ٜ، ؾبَ ؾْٛ، قٕبضرفاُ ٍ تَسؼِ اجتواػی



 

 

 

 

 

 

 

 56فصلنامه علوم اجتماعي شماره /  112  

-1368لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ اَٚ سٛؾٗٝ الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ -

 (، ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ، ٔطوع ٔساضن الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ ا٘شكبضار. 1373. ) 1372

 -1374لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ زْٚ سٛؾٗٝ الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ -

 ظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ، ٔطوع ٔساضن الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ ا٘شكبضار. (، ؾب1375. ) 1378

-1379لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ ؾْٛ سٛؾٗٝ الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ -

 (، ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ، ٔطوع ٔساضن الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ ا٘شكبضار.1378. ) 1383

-1384فطٍٞٙي ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ چٟبضْ سٛؾٗٝ الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ -

 (، ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ، ٔطوع ٔساضن الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ ا٘شكبضار. 1385. ) 1388

-1394لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ دٙؼٓ سٛؾٗٝ الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ -

 كبضار. (، ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ، ٔطوع ٔساضن الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ ا٘ش1389. ) 1390

زػٝ ؾَب  - ٖ ٛث ٛٝث  1361لبٛ٘ ٔبٖ 1361ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 26/12/1360ٔه (،  ؾبظ

ٝ ساضن الشهبزي  ٔسيطيز ٚ ثط٘ٔب طوعٔ   ٔ،ٝ زػ ٝ ٚ ٛث ٔبٖ ثط٘ٔب ٘شكبضار ؾبظ ٖ: ا طا ضيعي وكٛض، ٟس

٘شكبضار. – ي ٚ ا ٕٖب  اػش

زػٝ ؾَب  - ٖ ٛث ٛٝث  1362لبٛ٘ ٔبٖ (، ؾبظ1362ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 26/12/1361ٔه

ٝ ساضن الشهبزي  ٔسيطيز ٚ ثط٘ٔب طوعٔ   ٔ،ٝ زػ ٝ ٚ ٛث ٔبٖ ثط٘ٔب ٘شكبضار ؾبظ ٖ: ا طا ضيعي وكٛض، ٟس

٘شكبضار. – ي ٚ ا ٕٖب  اػش

زػٝ ؾَب  - ٖ ٛث ٛٝث  1363لبٛ٘ ٔبٖ 1363ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 30/12/1362ٔه (، ؾبظ

ٝ س ٔسيطيز ٚ ثط٘ٔب طوعٔ   ٔ،ٝ زػ ٝ ٚ ٛث ٔبٖ ثط٘ٔب ٘شكبضار ؾبظ ٖ: ا طا اضن الشهبزي ضيعي وكٛض، ٟس

٘شكبضار. – ي ٚ ا ٕٖب  اػش

زػٝ ؾَب  - ٖ ٛث ٛٝث  1364لبٛ٘ ٔبٖ 1364ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 29/12/1363ٔه (،  ؾبظ

ٝ ساضن الشهبزي  ٔسيطيز ٚ ثط٘ٔب طوعٔ   ٔ،ٝ زػ ٝ ٚ ٛث ٔبٖ ثط٘ٔب ٘شكبضار ؾبظ ٖ: ا طا ضيعي وكٛض، ٟس

٘شكبضار.  – ي ٚ ا ٕٖب  اػش
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زػٝ ؾَب  - ٖ ٛث ٛٝث  1365لبٛ٘ ٔبٖ 1365ؽ قٛضاي اؾالٔي. )ٔؼّ 26/12/1364ٔه (، ؾبظ

ٝ ساضن الشهبزي  ٔسيطيز ٚ ثط٘ٔب طوعٔ   ٔ،ٝ زػ ٝ ٚ ٛث ٔبٖ ثط٘ٔب ٘شكبضار ؾبظ ٖ: ا طا ضيعي وكٛض، ٟس

٘شكبضار.  – ي ٚ ا ٕٖب  اػش

زػٝ ؾَب  - ٖ ٛث ٛٝث  1366لبٛ٘ ٔبٖ 1365ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 28/12/1365ٔه (، ؾبظ

ٝ ٘شكبضار ؾب ٔسيطيز ٚ ثط٘ٔب ٖ: ا طا ساضن الشهبزي ضيعي وكٛض، ٟس طوعٔ   ٔ،ٝ زػ ٝ ٚ ٛث ٔبٖ ثط٘ٔب ظ

٘شكبضار. – ي ٚ ا ٕٖب  اػش

زػٝ ؾَب  - ٖ ٛث ٛٝث  1367لبٛ٘ ٔبٖ 1366ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 18/12/1366ٔه (، ؾبظ

ٝ ساضن الشهبزي  ٔسيطيز ٚ ثط٘ٔب طوعٔ   ٔ،ٝ زػ ٝ ٚ ٛث ٔبٖ ثط٘ٔب ٘شكبضار ؾبظ ٖ: ا طا ضيعي وكٛض، ٟس

٘شكبضار. – ي ٚ ا ٕٖب  اػش

زػٝ ؾبَ - ٖ ٛث (، ؾبظٔبٖ 1367ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 29/12/1367ٔهٛثٝ  1368 لبٛ٘

زػٝ، ٔطوع ٔساضن  ٔسيطيز ٚ ثط٘بٔٝ شكبضار ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ٛث ضيعي وكٛض، سٟطاٖ: ٘ا

شكبضار. –الشهبزي   اػشٕبٖي ٚ ٘ا

زػٝ ؾَب  - ٖ ٛث ٛٝث  1369لبٛ٘ ٔبٖ 1368ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 28/12/1368ٔه (، ؾبظ

ٝ ساضن الشهبزي  ضيعي ٔسيطيز ٚ ثط٘ٔب طوعٔ   ٔ،ٝ زػ ٝ ٚ ٛث ٔبٖ ثط٘ٔب ٘شكبضار ؾبظ ٖ: ا طا وكٛض، ٟس

٘شكبضار. – ي ٚ ا ٕٖب  اػش

زػٝ ؾَب  - ٖ ٛث ٛٝث  1370لبٛ٘ ٔبٖ 1370ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 26/12/1369ٔه (، ؾبظ

ٝ ساضن الشهبزي  ٔسيطيز ٚ ثط٘ٔب طوعٔ   ٔ،ٝ زػ ٝ ٚ ٛث ٔبٖ ثط٘ٔب ٘شكبضار ؾبظ ٖ: ا طا ضيعي وكٛض، ٟس

ي ٚ  – ٕٖب ٘شكبضار.اػش  ا

زػٝ ؾَب  - ٖ ٛث ٛٝث  1371لبٛ٘ ٔبٖ 1371ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 12/11/1370ٔه (، ؾبظ

ٝ ساضن الشهبزي  ٔسيطيز ٚ ثط٘ٔب طوعٔ   ٔ،ٝ زػ ٝ ٚ ٛث ٔبٖ ثط٘ٔب ٘شكبضار ؾبظ ٖ: ا طا ضيعي وكٛض، ٟس

٘شكبضار. – ي ٚ ا ٕٖب  اػش

زػٝ ؾَب - ٖ ٛث ٛٝث  1372لبٛ٘ ٔبٖ (، ؾبظ1372ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 12/11/1371ٔه

ٝ ساضن الشهبزي  ٔسيطيز ٚ ثط٘ٔب طوعٔ   ٔ،ٝ زػ ٝ ٚ ٛث ٔبٖ ثط٘ٔب ٘شكبضار ؾبظ ٖ: ا طا ضيعي وكٛض، ٟس

٘شكبضار. – ي ٚ ا ٕٖب  اػش
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زػٝ ؾَب  - ٖ ٛث ٛٝث  1373لبٛ٘ ٔبٖ 1373ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 12/11/1372ٔه (،  ؾبظ

ٝ طوعٔ  ٔسيطيز ٚ ثط٘ٔب  ٔ،ٝ زػ ٝ ٚ ٛث ٔبٖ ثط٘ٔب ٘شكبضار ؾبظ ٖ: ا طا ساضن الشهبزي ضيعي وكٛض، ٟس

٘شكبضار. – ي ٚ ا ٕٖب  اػش

زػٝ ؾَب  - ٖ ٛث ٛٝث  1374لبٛ٘ ٔبٖ 1374ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 11/11/1373ٔه (، ؾبظ

ٝ ساضن الشهبزي  ٔسيطيز ٚ ثط٘ٔب طوعٔ   ٔ،ٝ زػ ٝ ٚ ٛث ٔبٖ ثط٘ٔب ٘شكبضار ؾبظ ٖ: ا طا ضيعي وكٛض، ٟس

٘شكبضار.  – ي ٚ ا ٕٖب  اػش

زػٝ ؾَب  - ٖ ٛث ٛٝث  1375لبٛ٘ ٔبٖ 1375ؽ قٛضاي اؾالٔي. )ٔؼّ 11/11/1374ٔه (، ؾبظ

ٝ ساضن الشهبزي  ٔسيطيز ٚ ثط٘ٔب طوعٔ   ٔ،ٝ زػ ٝ ٚ ٛث ٔبٖ ثط٘ٔب ٘شكبضار ؾبظ ٖ: ا طا ضيعي وكٛض، ٟس

٘شكبضار.  – ي ٚ ا ٕٖب  اػش

(، 1376ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 14/11/1375ٔهٛثٝ  1376لبٖ٘ٛ ثٛزػٝ ؾبَ  -

 ظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ.ضيعي وكٛض، سٟطاٖ: ا٘شكبضار ؾب ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ ثط٘بٔٝ

(، 1377ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 8/11/1376ٔهٛثٝ  1377لبٖ٘ٛ ثٛزػٝ ؾبَ  -

 ضيعي وكٛض، سٟطاٖ: ا٘شكبضار ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ. ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ ثط٘بٔٝ

(، 1378ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 13/11/1377ٔهٛثٝ  1378لبٖ٘ٛ ثٛزػٝ ؾبَ  -

 ضيعي وكٛض، سٟطاٖ: ا٘شكبضار ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ. يز ٚ ثط٘بٔٝؾبظٔبٖ ٔسيط

(، 1379ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 14/12/1378ٔهٛثٝ  1379لبٖ٘ٛ ثٛزػٝ ؾبَ  -

 ضيعي وكٛض، سٟطاٖ: ا٘شكبضار ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ. ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ ثط٘بٔٝ

(، 1381) ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. 22/12/1380ٔهٛثٝ  1381لبٖ٘ٛ ثٛزػٝ ؾبَ  -

 ضيعي وكٛض، سٟطاٖ: ا٘شكبضار ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ. ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ ثط٘بٔٝ

(، 1382ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 11/12/1381ٔهٛثٝ  1382لبٖ٘ٛ ثٛزػٝ ؾبَ  -

 ضيعي وكٛض، سٟطاٖ: ا٘شكبضار ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ. ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ ثط٘بٔٝ

(، 1383ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 14/12/1382ٔهٛثٝ  1383لبٖ٘ٛ ثٛزػٝ ؾبَ  -

 .ضيعي وكٛض، سٟطاٖ: ا٘شكبضار ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ ثط٘بٔٝ
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زػٝ ؾبَ  - ٖ ٛث ٞب ٚ ػساَٚ والٖ ٔٙبثٕ ٚ ٔهبضف  وُ وكٛض، ٔبزٜ ٚاحسٜ، سجهطٜ 1384لبٛ٘

زػٝ، ٔهٛثٝ  (، ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ 1384ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 25/12/1383ٛث

شكبضار ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ ثط٘بٔٝضي ثط٘بٔٝ  ضيعي وكٛض. عي وكٛض، سٟطاٖ: ٘ا

زػٝ ؾبَ  - ٖ ٛث ٞب ٚ ػساَٚ والٖ ٔٙبثٕ ٚ ٔهبضف  وُ وكٛض، ٔبزٜ ٚاحسٜ، سجهطٜ 1384لبٛ٘

زػٝ، ٔهٛثٝ  (، ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ 1384ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 25/12/1383ٛث

شكبضار ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ ثط ثط٘بٔٝ  ضيعي وكٛض. ٘بٔٝضيعي وكٛض، سٟطاٖ: ٘ا

زػٝ ؾبَ  - ٖ ٛث ٞب ٚ ػساَٚ والٖ ٔٙبثٕ ٚ ٔهبضف  وُ وكٛض، ٔبزٜ ٚاحسٜ، سجهطٜ 1385لبٛ٘

زػٝ، ٔهٛثٝ  (، ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ 1385ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 25/12/1383ٛث

شكبضار ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ ثط٘بٔٝ ثط٘بٔٝ  ضيعي وكٛض. ضيعي وكٛض، سٟطاٖ: ٘ا

زػٝ ؾبَ  - ٖ ٛث ٞب ٚ ػساَٚ والٖ ٔٙبثٕ ٚ ٔهبضف  ض، ٔبزٜ ٚاحسٜ، سجهطٜوُ وكٛ 1386لبٛ٘

زػٝ، ٔهٛثٝ  (، ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ 1386ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 25/12/1385ٛث

شكبضار ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ ثط٘بٔٝ ثط٘بٔٝ  ضيعي وكٛض. ضيعي وكٛض، سٟطاٖ: ٘ا

زػٝ ؾبَ  - ٖ ٛث ٚ ٔهبضف ٞب ٚ ػساَٚ والٖ ٔٙبثٕ  وُ وكٛض، ٔبزٜ ٚاحسٜ، سجهطٜ 1387لبٛ٘

زػٝ، ٔهٛثٝ  (، ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ 1387ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 1/12/1386ٛث

شكبضار ٔٗبٚ٘ز ثط٘بٔٝ ثط٘بٔٝ  ػٕٟٛض. ضظي ٚ ٘ٓبضر ضاٞجطزي ضئيؽ ضيعي وكٛض، سٟطاٖ: ٘ا

زػٝ ؾبَ  - ٖ ٛث ٞب ٚ ػساَٚ والٖ ٔٙبثٕ ٚ ٔهبضف  وُ وكٛض، ٔبزٜ ٚاحسٜ، سجهطٜ 1388لبٛ٘

زػٝ، ٔهٛثٝ  (، ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ 1388ٔؼّؽ قٛضاي اؾالٔي. ) 26/12/1387ٛث

شكبضار ٔٗبٚ٘ز ثط٘بٔٝ ثط٘بٔٝ  ػٕٟٛض. ضظي ٚ ٘ٓبضر ضاٞجطزي ضئيؽ ضيعي وكٛض، سٟطاٖ: ٘ا

، سطػٕٝ: ٟٔسي اثطاٞيٕي سياست اجتواػی ٍ تَسؼِ(، 1388ٞبَ، آ٘شٛ٘ي ٚ ػيٕع .ٔيؼّي. ) -

 قٙبؾبٖ.  ٚ ّٖيطيب نبزلي، سٟطاٖ: ػبٔٗٝ

صي(، 1379)ٚٚز، ا ٘سضٚ.  ٞي - ، سطػٕٝ: ٔحٕس ضفيٗي ٟٔطآثبزي، سٟطاٖ: ّاي سياسی ايدئََل

 أّّي ٚظاضر ذبضػٝ.  زفشط ُٔبِٗبر ؾيبؾي ٚ ثيٗ

ٍٚ٘بض، ّاي سياسی در ايزاى اهزٍس جٌاح(، 1378ٔطسؼي، حؼز. ) - شكبضار ٘مف  ، سٟطاٖ: ٘ا

 چبح چٟبضْ. 
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، سٟطاٖ: جتواػی در ايزاىضٌاسی هسائل ا اي تز آسية هقدهِ(، 1382ٔيطآقشيب٘ي، اِٟبْ. ) -

 ٞبي اؾشطاسػيه.  ٔطوع ثطضؾي

ٔؼٕٖٛٝ اؾٙبز ّٔي سٛؾٗٝ زض ثط٘بٔٝ چٟبضْ سٛؾٗٝ الشهبزي، اػشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ػٕٟٛضي  -

ٚ٘ز أٛض الشهبزي ٚ ٕٞبٍٞٙي، 1385اؾالٔي ايطاٖ. ) ريشي ٍ هديزيت  دفتز تزًاهِ(، ٔٗب

وكٛض، ٔٗبٚ٘ز أٛض ازاضي، ٔبِي ٚ ضيعي  ، سٟطاٖ: ؾبظٔبٖ ٔسيطيز ٚ ثط٘بٔٝاقتصاد کالى

ؿب٘ؽ، ٔطوع ٔساضن ّٖٕي، ٔٛظٜ ٚ ا٘شكبضار.   ٔٙبثٕ ٘ا

ٛض اػشٕبٖي ٔسيطيز آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ٖٕٛٔي ٚ فٙي ٚ حطفٝ - (، 1363اي. ) ٔٗبٚ٘ز ٔا

ثيٙي ثط٘بٔٝ ؾبَ  ٚ ديف 1363ٚ  1362ٞبي  اضظيبثي ّٖٕىطز آٔٛظـ ٚ دطٚضـ زض ؾبَ»

، ٔٗبٚ٘ز أٛض اػشٕبٖي ٔسيطيز آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ساسهاى تزًاهِ ٍ تَدجِ، «1364

 اي، آشضٔبٜ.  ٖٕٛٔي ٚ فٙي ٚ حطفٝ

كٍبٜ سطثيز ٔسضؼ، 1374ٔٛٔٙي، فطقبز. ) - ( وبِجسقىبفي يه ثط٘بٔٝ سٛؾٗٝ، سٟطاٖ: ز٘ا

 ٔٛؾؿٝ سحميمبر الشهبزي. 

سطويت ذطزٔٙسا٘ٝ زِٚز ٚ ثبظاض زض انَٛ الشهبزي لبٖ٘ٛ »(، 1384ٔٛٔٙي، فطقبز. ) -

 ، ثٟبض. 3، ؾبَ اَٚ، قٕبضٜ فصلٌاهِ جاهؼِ ٍ اقتصاد ،«اؾبؾي

، 9، ؾبَ اَٚ، قٕبضٜ ًسين تيداري، «سؼطثٝ الشهبز ػٍٙي زض ايطاٖ»(، 1389ٔٛٔٙي، فطقبز. ) -

 قٟطيٛض. 

، «ٞبي ٞيأر ٚظيطاٖ ٔهٛٝث»(، 1389ٞبي ٘ٛيٗ. ) ٔٗبٚ٘ز دػٚٞكي زفشط ُٔبِٗبر فٙبٚضي -

يٗ ٚ ٔمطضار وكٛض،  ، ٘ؿرٝ ّاي  هجلس ضَراي اسالهی ّصهزکش پضٍٔؼٕٖٛٝ لٛ٘ا

 اِىشطٚ٘يىي. 

ٍلت جوَْري اسالهی ايزاى در سِ ضْز (، 1379يٛؾفي، ّٖي. ) - هطزٍػيت سياسی د

كىسٜ ّْٖٛ ا٘ؿب٘ي زا٘كٍبٜ  ، دبيبٖ ٘بٔٝ زوشطي ػبٔٗٝتْزاى، هطْد ٍ  يشد قٙبؾي، ز٘ا

 سطثيز ٔسضؼ.
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