فزٌّگ ساسهاًي جْادي
عاهلي بزاي تحَل در بَرٍكزاسي دٍلتي
ٟٔسي ٔطتًٛي
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چكيدُ
اظ آ٘زب و ٝرٟبز ٔفٟٔٛي فطٍٙٞي اؾت و ٝاظ اضظقٟبي اؾالٔي ٘كبت ٌطفت ٝاؾتِ ،صا تجييٗ ٔسيطيت
رٟبزي ثس ٖٚقٙبذت فط ًٙٞرٟبزي  ٚتبحيط آٖ ثط ٔسيطيت ٕٔىٗ ٘يؿت .ايٗ ايسٚ ٜرٛز زاضز و ٝاؾتفبزٜ
اظ اثٗبز ٔسيطيت رٟبزي ثرهٛل فط ًٙٞؾبظٔب٘ي رٟبزي -ثٖٛٙ ٝاٖ ضوٗ انّي ٔسيطيت رٟبزئ -ي تٛا٘س
اظ َطيك تبحيط غضف ثط ثٛضٚوطاؾي يب ٘ٓبْ ازاضي زض ثٟجٛز ازاض ٜأٛض وكٛض ٔٛحط ثبقس .أب تبو ٖٛٙزض ايٗ ظٔيٝٙ
ُٔبِٗ ٝرسي نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾت .زض ايٙزب ثط آ٘يٓ تب ثب تٛر ٝث ٝازثيبت ثٛضٚوطاؾي ،تٛؾٗ ٚ ٝاضتجبٌ آٟ٘ب ثب
فط ًٙٞثط يطٚضت تجييٗ فط ًٙٞرٟبزي ثٖٛٙ ٝاٖ پيكطاٖ تٛؾٗٓ٘ ٝبْ ازاضي  ٚرعء وّيسي آٖ ثپطزاظيٓ تب
ث ٝايٗ تطتيت رٟتٞبي الظْ زض ُٔبِٗبت ٔسيطيت رٟبزي ضٚقٗتط ٌطزز.
ٍاصگاى كليدي :ثٛضٚوطاؾي ،فط ًٙٞؾبظٔب٘ي رٟبزئ ،سيطيت رٟبزي

هقدهِ
يىي اظ ٖٛأُ ٔ ٟٓزض تحمك تٛؾٗ ٝيه وكٛض ،ؾبذتبض ازاضي آٖ اؾت .ؾبذتبض ازاضي ،اظ يه ؾ ،ٛث ٝزِيُ
تبحيط ٚيػ ٜاي و ٝثط ٔىب٘يعْ ا٘زبْ أٛض زاضز ٔي تٛا٘س زض تؿٟيُ ا٘زبْ أٛض  ٚيب ٔبٕ٘ تطاقي ثط ؾط ا٘زبْ آٟ٘ب
ٔٛحط ثبقس .اظ ؾٛي زيٍط ،ؾبذتبض ازاضي زض زض ٖٚيه ؾيؿتٓ ثعضٌتط يٗٙي ٘ٓبْ ؾيبؾي -حىٔٛتي فٗبِيت
ٔي وٙس  ٚيٕٗ تبحيطي و ٝثط ؾيؿتٓ اظ زيس وبضايي زاضز ثط رٟت زٞي ؾيؿتٓ  ٚتحمك رٟتٌيطيٞب
يٗٙي احطثركي ؾيؿ تٓ حىٔٛت ٘يع ٔٛحط اؾت .ثٖ ٝجبضت ثٟتط ثٛضٚوطاؾي ثط ذٍٔكيٞب تبحيط ا٘ىبض٘بپصيطي
زاضز.

ٞ ًٖٛ 1يبت ّٖٕي ٔٛؾؿٖ ٝبِي آٔٛظـ  ٚپػٞٚف ٔسيطيت  ٚثط٘بٔٝضيعي

زض حميمت تزطث ٝتٛؾٗ ٝزض وك ٛضٞبي آؾيبؾي رٛٙة قطلي ٘ٓيط ثجطٞبي ؾٌٝب٘٘ ٚ ٝيع وكٛضٞبي تٛؾٗٝ
يبفت ٝغطثي ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝاظ زاليُ ٖٕس ٜزؾتيبثي ايٗ وكٛضٞب ث ٝاٞسافكبٖ -و ٝزض لبِت تٛؾٗ ٝاظ آٖ
يبز ٔيقٛز -زاقتٗ يه ثٛضٚوطاؾي تٛؾٗ ٝيبفت ٝاؾت (ض .نِ .يپعيٍط.)1375 ،
ثطاي ضٚقٗ قسٖ ٔٛي ٔٛالظْ اؾت تب اثتسا لسضي ثيكتط ثٛضٚوطاؾي  ٚا٘ٛأ آٖ ضا ثكٙبؾيٓ  ٚآٍ٘بٚ ٜيػٌي-
ٞبي يه ثٛضٚوطاؾي تٛؾٗ ٝيبفت ٝضا زضن وٙيٓ .تٗييٗ ٚيٗيت ٔٛرٛز ايطاٖ اظ زيس ايٗ ٚيػٌيٞب ٘مُٝ
ٖعيٕت ٔٙبؾجي ث ٝؾٕت قىُ ٔٙبؾت ٔسيطيت تٛؾٗ ٝزض وكٛض اؾت .ؾپؽ تبحيط فط ًٙٞثط ثٛضٚوطاؾي ٚ
ثٟجٛز آ ٖ ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٔي ٌيطز .ظيطا فطٕٛٞ ًٙٞاض ٜثٖٛٙ ٝاٖ ٞؿت ٝانّي تحٛالت ازاضي ُٔطح اؾت.
ٕٞچٙيٗ اظ آ٘زب و ٝرٟبز ٔفٟٔٛي فطٍٙٞي اؾت  ٚثٖ ٝجبضت ثٟتط ٔي تٛا٘س ٌ ٝ٘ٛاي اظ فطٔ ًٙٞحؿٛة قٛز
ٔي تٛا٘س تبحيطي ا٘ىبض ٘بپصيط ثط ازاض ٜأٛض زاقت ٝثبقس .ثٖ ٝجبضت ثٟتط فط ًٙٞرٟبزي ث ٝزِيُ ربيٍب ٜذبل
رٟبز زض فطّٔ ًٙٞي ٔي تٛا٘س ٘مكي وّيسي زض تح َٛثٛضٚوطاؾي ايفب ٕ٘بيس .تحِٛي و ٝذٛز اظ اِعأبت
تٛؾٗٔ ٝحؿٛة ٔيقٛز.

اًَاع بَركزاسي ٍ ٍيضگيْاي آًْا
ثطاؾبؼ فّؿف ٚ ٝضا ٜضؾٕي و ٝؾبظٔبٖ ٞبي ازاضي رٛإٔ ثكط ثطاي ازاض ٜأٛض ٖٕٔٛي ربٔٗ ٝز٘جبَ ٔي وٙٙس
چٟبض ٘ ٔٛثٛضٚوطاؾي تكريم زاز ٜقس ٜاؾت (: )/http://mini-market.blogfa.com
بَرٍكزاسي هحافظ ( )Guardian Bureaucracyزض ايٗ ٘ ٔٛثٛضٚوطاؾي ؾبظٔبٖ ٞبي ثعضي ازاضي زض
ربٔٗ ٝثٚ ٝرٛز آٔس ٜث ٝوبض ٔي افتٙس تب اظ يه ٘ ٔٛفّؿف ٝذبل ظ٘سٌي ارتٕبٖي  ٚآضٔبٖ ّّٔي ث ٝذهٛني
حفبْت  ٚحطاؾت وٙٙس ٔ .زٕ ٖٝٛاي اظ ٔٗتمسات ،آزاة  ٚضؾ ٚ ْٛؾ ٗٙپصيطفت ٝقس ٜاؾت  ٚزض ٚالٕ فّؿفٝ
ؾيبؾي تٕبٔي ٔطزْ ربٔٗ ٝث ٝقٕبض ٔي آيس .زض ايٗ ٘ ٔٛاظ ثٛضٚوطاؾي  ٕٝٞرب ٚ ٕٝٞ ٚلت قٗبض ٚحست ثٝ
ٌٛـ ٔي ضؾس ٕٝٞ .افطاز ربٔٗ ٝثطايٗ ٘ىت ٝاتفبق زاض٘س و ٝآضٔبٖ ٔمسؼ ؾيبؾي  ٚفّؿف ٝظ٘سٌي ارتٕبٖي
پصيطفت ٝقسٞٛٔ ٜجتي اؾت اظِي  ٚاثسي تب ز٘يب ز٘يبؾت پبيساض  ٚلبثُ ارطا ثٛز ٚ ٜثبيس ٔحتطْ قٕطز ٜقٛز.
بَرٍكزاسي طبقاتي (ٚ )Caste Bureaucracyلتي ؾبظٔبٖ ثٛضٚوطاؾي ثرٛاٞس فطزي ضا ث ٝنطف
ًٖٛيت زض َجم ٝاي ٖبِٕبً ٖ ٚبٔساً زض ضأؼ يىي اظ ٔكبغُ ٔ ٟٓلطاض زٞس ،ثٛضٚوطاؾي ضً٘ ٔ ٚبٞيت َجمبتي
ث ٝذٛز ٔي ٌيطز  .ايٗ ٘ ٔٛثٛضٚوطاؾي زض ظٔط ٜاثعاض غيط لبثُ ارتٙبة يه حىٔٛت اِيٍبضقي يب اضيؿتٛوطاؾي
ث ٝقٕبض ٔي آيس .اظ ذهبيم ايٗ ٘ ٔٛثٛضٚوطاؾي ٚرٛز أتيبظات َجمبتيٕٞ ،جؿتٍي َجمبتي ،احؿبؼ ٖسْ
أٙيت  ٚتأٔيٗ ذٛز  ٚرؿتز ٛثطاي يبفتٗ حبٔيبٖ ؾيبؾي ٘يطٙٔٚس اؾت.

بَرٍكزاسي جاًبداري حشبي ( )Bureaucracy Patronageفّؿف ٝوّي ثٛضٚوطاؾي ٔجتٙي ثط
رب٘جساضي حعثي ايٗ اؾت و ٝلسضت ؾيبؾي  ٚازاضي ضا ثب تٕؿه ث ٝؾبظٔبٖ ٞبيي و٘ ٝفٛش زض افىبض ٖٕٔٛي
ارتٕبٔ زاض٘س ،تأٔيٗ وٙس  .قبِٛز ٜايٗ ٌٓ٘ ٝ٘ٛبْ ازاضي ،ارتٕبٔ ثطٖ٘ٛي ُٔٙك ؾيبؾي اؾت و ٝثٛٔ ٝرت
آٖ حىٔٛت اوخطيت زض يه ربٔٗ ٝزٔٛوطاتيه زيطي ٕ٘ي پبيس ٍٔط ايٗ ؤ ٝطزْ ذٛز زؾتٍب ٜزِٚت ٚ
ٔبقيٗ ؾبظٔبٖ ازاضي حىٔٛت ضا زض زؾت ٌطفت ٝثبقٙس ،آؾبٖ تطيٗ ضا ٜحُ ث ٝايٗ ٔمهٛزٚ ،اٌصاضي ٔكبغُ
زِٚتي زض زؾت افطاز  ٚحعة اوخطيت  ٚوؿب٘ي اؾت وٚ ٝفبزاضي ذٛز ضا ث ٝؾيبؾت ٗٔ ٚتمسات حعة ٚ
اوخطيت ٔطزْ ث ٝاحجبت ضؾب٘يس ٜثبقٙس  .ايٗ ٘ ٔٛثٛضٚوطاؾي ثيكتط تحت ٖٛٙاٖ انُالح زيٍطي  ٓٞو ٝث٘ ٝبْ
«٘ٓبْ غٙبيٓ رٍٙي » ٔكٟٛض ٔ ٚهُّح قسُٔ ٜطح اؾت.
بَرٍكزاسي هبتٌي بز لياقت ( )Merit Bureaucracyثٛضٚوطاؾي ٔجتٙي ثط ِيبلت ٖ٘ٛي اظ ثٛضٚوطاؾي
اؾت و ٝزض آٖ ا٘تربة  ٚا٘تهبة افطاز ثط اؾبؼ ضلبثت  ٚقبيؿتٍي نٛضت ٔي ٌيطز .اظ ايٗ ضٌ ٚعيٙفٞبي
ؾّيم ٝاي  ٚپبضتي ثبظي زض آٖ ربي ٘ساضز .زض اي ٍٝ٘ٛٙثٛضٚوطاؾي ٞب افطاز اليك زض ٔٙبنت ربي ٔيٍيط٘س .زض
ٚالٕ ايٗ ٘ ٔٛاظ ثٛضٚوطاؾي ثيكتطيٗ تٙبؾت ضا ثب ٘ ٔٛايسٜآَ ٚثط زاضز و ٝزض آٖ قبيؿتٍي حبوٓ اؾت،
يٛاثٍ ث ٝربي ضٚاثٍ حىٓ ٔيوٙس ٙٔ ٚ،فٗت رٕٗي ثط ٔٙفٗت فطزي ضرحبٖ زاضز .ايٗ ٌ ٝ٘ٛاظ ثٛضوطاؾي
قىُ ٖماليي – لب٘٘ٛي ثٛضٚوطاؾي اؾت ٘ ٚؿجت ث ٝثٛضٚوطاؾي رب٘جساضي حعثي ٔٙبؾتتط لّٕساز ٔيقٛز ظيطا
ثٛضٚوطاؾي رب٘جساضي حعثي ثب  ٕٝٞؾبظٌبضي و ٝثب ضٚح  ٚفّؿف ٝحىٔٛت  ٚزٔٛوطاؾي زاضز ،ثبظ ث ٝؾِٟٛت
ٔي تٛا٘س ّٖئ ٝطزْ ٙٔ ٚبفٕ آٖ ٞب ث ٝوبض افتس ظيطا زض ايٗ ٘ ٔٛثٛضٚوطاؾي لّٕط ٚازاض ٜاظ قٕ َٛاذتيبض ٖبٔٝ
ٔطزْ ذبضد ٔي قٛز ٔ ٚكبغُ ثٛضٚوطاؾي ٖٕٔٛي زض زؾت الّيت ذجطٔ ٚ ٜترهم زض ازاض ٜأٛض ارطايي لطاض
ٔي ٌيطز.

بَرٍكزاسي در ايزاى
ؾبثم ٝازاض ٜأٛض زِٚتي ٓ٘ ٚبْ ٞبي ؾبظٔب٘ي زض ايطاٖ حتي زض ٞعاض ٜچٟبضْ لجُ اظ ٔيالز لبثُ ٔكبٞسٚ ٜ
ثطضؾي اؾتٕٞ .چٙيٗ زض لطٔ ٖٚتٕبزي  ٚزض ازٚاض أپطاتٛضي ٞربٔٙكي  ٚحىٔٛت ؾبؾب٘يبٖ اٍِٞٛبيي اظ
حىٕط ا٘ي ٔ ٚسيطيت أٛض ٖٕٔٛي ٚرٛز زاقت ٝاؾت  ٚپؽ اظ آٖ ٘يع زض زٚضاٖ اؾالٔي اظ ٔيطاث و ٟٗايٗ
٘ٓبْ ٞب اؾتفبز ٜقس  ٚذّفبي ٖجبؾي زض تٛؾٗ ٚ ٝضقس آٖ تالـ وطز٘س  ٚحىٔٛتٞبي نفٛي ٘يع اظ آٖ
ثٟطٜثطزاضي وطز٘سٚ .رٛز ؾبظٔبٖ ٞبي ازاضي ٔ ٓٓٙزض أٛض وكبٚضظي ،ارتٕبٖي  ٚلًبيي  ٚوبضآٔسي
ثٛضٚوطاؾي زض ايطاٖ ثبؾتبٖ ثبٖج قس ٜثٛز و ٝحتي حىٔٛت ٞبي ثٗسي اظ ذّفبي ٖجبؾي ٌطفت ٝتب قبٞبٖ
لبربض ضٚيبي زؾتيبثي ث ٝآٖ ضا زاقت ٝثبقٙس (ٔيطؾپبؾي  ٚاٖتجبضيبٖ.)13 :1387 ،

ثسيِٗحبِ ثبآ٘ىٍٕٞ ٝبٖ ثٛضٚوطاؾي ٔسضٖ  ٚؾبظٔبٖٞبي أطٚظي ضا ٔسي ٖٛغطة ٓ٘ ٚطيٝپطزاظ ٔٗطٚف آٖ
يٗٙي ٔبوؽ ٚثط ٔي زا٘ٙس ِٚي ايٗ ثٙٗٔ ٝي ٘بزيس ٜاٍ٘بقتٗ ٘مف قطق  ٚتٕسٖٞبي و ٟٗآٖ ٘ٓيط ايطاٖ،
چيٗ ٔ ٚهط ثبؾتبٖ ٕ٘ي تٛا٘س ثبقس .حتي ٞيٛظ اٖتمبز زاضز وٖ ٝمبيس ٔبوؽ ٚثط ضيك ٝقطلي زاقت ٝاؾت
(ٞيٛظ .)305 :1380 ،ثٙبثطايٗ ٔيتٛاٖ ٌفت ٔسَ ثٛضٚوطاؾي ٚثط يه ٔسَ غطثي اؾت و ٝضيك ٝزض ٘ٓبْٞبي
ازاضي قطلي زاضز .ايٗ ٔسَ زض وكٛضٞبي غطثي ث ٝوبض ٌطفت ٝقس  ٚث ٝيىي اظ ٖٛأُ ٔ ٟٓزض تٛؾٗ ٝايٗ
وكٛضٞب تجسيُ ٌطزيس  ٚثب قىُ  ٚقٕبيُ غطثي ث ٝوكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗ ٝثطٌطزا٘س ٜقس (ٔيطؾپبؾي ٚ
اٖتجبضيبٖ.)9 :1387 ،
ثٙبثطايٗ چٙب٘چ ٝث رٛاٞيٓ ؾيط تُٛض  ٚتح َٛثٛضٚوطاؾي ضا زض ايطاٖ ثٝنٛضت وبُٔ ٔطٚض وٙيٓ ثبيس لؿٕت
ٕٟٔي ضا ث ٝزٚضاٖ لسيٓ  ٚيب زٚضاٖ لجُ اظ ٚضٚز ثٛضٚوطاؾي ٔسضٖ غطثي ث ٝايطاٖ اذتهبل زٞيٓ ِٚي ثٝزِيُ
ٖسْ التًبي ثحج  ٚضٖبيت اذتهبض اظ زٚضٔ ٜصوٛض نطف ٘ٓط ٕ٘ٛزٕٞ ٚ ٜب٘ٙس پػٞٚكٍطاٖ زيٍط ٔجٙبي آغبظ
ثحج ذٛز ضا ؾبَ ٞ 1250زطي قٕؿي لطاض ٔيزٞيٓ.
اوخط پػٞٚكٍطأٖ ،طاحُ پيسايف  ٚتٛؾٗ ٝثٛضٚوطاؾي ايطاٖ ضا ث ٝؾ ٝزٚض ٜثٝقطح ظيط تمؿيٓ وطزٜا٘س :زٚضٜ
 1250تب  ،1300زٚض 1300 ٜتب  ،1320زٚض 1320 ٜث ٝثٗس .زض ايٙزب ٖالٜٚثط ايٗ زٚضٜٞب ،زٚض ٜزيٍطي ضا ٘يع
تحت ٖٛٙاٖ زٚض ٜپؽ اظ ا٘مالة اؾالٔي زض لبِت زٔ ٚمُٕ رساٌب٘ٛٔ ٝضز ثطضؾي لطاض ذٛاٞيٓ زاز.

دٍرُ  0521تا 0011
قط ٔٚايٗ زٚض ٜضا ٔي تٛاٖ اظ ظٔبٖ انالحبت ٔكيطاِس ِٝٚثب اٍِٛثطزاضي اظ ؾبظٔبٖٞبي ازاضي فطا٘ؿ ٚ ٝثّػيه
ث ٝحؿبة آٚضز .ثٛضٚوطاؾي ايطاٖ ٕٞب٘ٙس ٔبثمي ثٛضٚوطاؾي ٞبي ؾٙتي اظ ٚيػٌيٞبي قرهي ثٛزٖ ،ؾّيمٝاي
ثٛزٖ ،ذطيس  ٚفطٚـ ٔكبغُ ٙٔ ٚبنت زِٚتيْٚ ،يف ٝحفّ ٘ٓبْ حبوٓ  ٚذٛيكب٘ٚسثبظي  ٚضفيكثبظي ثٚٝيػٜ
زض زٚضاٖ لبربض ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾتٖ .جبؼ ٔيطظأ ،يطظا تميذبٖ أيطوجيط ٔ ٚيطظا حؿيٗذبٖ ٔكيطاِس ِٝٚاظ
رّٕ ٝوؿب٘ي ثٛز ٘س و ٝزض زٚضاٖ لبربض زؾت ث ٝانالحبت ازاضي ظز٘س ِٚي تالـ آٟ٘ب ث ٝقىؿت ا٘زبٔيس
(نجٛضي وبقب٘ي.)61 :1374 ،
انالحبت ٖجبؼ ٔيطظا قبُٔ ؾبظٔبٖزٞي  ٚآٔٛظـ اضتف ثطاؾبؼ قيٜٞٛبي غطثي  ٚاٖعاْ ٖسٜاي ثطاي
تحهيُ قيٞ ٜٛبي رسيس ث ٝغطة ثٛز  ٚثب ٔطي أ ٚتٛلف قسٔ .يطظا تميذبٖ أيطوجيط ٘يع زض ٔست ؾ ٝؾبَ
 ٚچٙس ٔب ٜنساضت ذٛز ،زٌطٌ٘ٛي ٞبيي قبُٔ ٕٔب٘ٗت اظ زذبِت ٕ٘بيٙسٌبٖ ذبضري زض أٛض زاذّي ايطاٖ،
حصف اِمبة  ٚتٗبضفٞبي ثئٛضز ٘ ٚبٍٔ٘ٝبضي ٞبي ازاضي ،تٗييٗ حمٛق ٔبٞيب٘ ٝثطاي وبضوٙبٖ زِٚت ٚ

ٕٖٔٛٙيت زضيبفت ٔساذُ ،تسٚيٗ ؾٙس زضآٔسٞب ٞ ٚعيٞ ٝٙبي ّٕٔىت  ٚايزبز ٘ٓٓ ٖ ٚساِت زض زضيبفت
ٔبِيبتٞب ،ؾبظٔبٖ زٞي ٘ٛيٗ اضتف  ٚأٛض فطٍٙٞي ،ا٘تكبض ضٚظ٘بٔ ٝضؾٕي  ٚاِٚيٗ وتبة زضؾي ث ٝظثبٖ فبضؾي
 ٚتأؾيؽ زاضاِف ٚ ٖٛٙآٔٛظـ ث ٝؾجه وكٛضٞبي پيكطفت ٝضا ايزبز وطز.
ٔيطظا حؿيٗذبٖ ٔكيطاِس٘ ِٝٚيع وَ ٝي ٔأٔٛضيت ذ ٛز زض اؾتب٘ج ٚ َٛاضٚپب ثب ٘ح ٜٛازاض ٚ ٜتكىيالت ازاضي
وكٛضٞبي غطثي آقٙب قس ٜثٛز ،پؽ اظ ضؾيسٖ ثٔ ٝمبْ نسضآٖٕي ،زؾت ث ٝتغييطاتي زض ؾبظٔبٖٞبي زِٚتي
ظز .اَ ٚي ثرف٘بٔ ٝاي ٕٝٞ ،وبضوٙبٖ زِٚت ضا اظ ضق ٜٛذٛاضي  ٚفؿبز ازاضي ثطحصض زاقت ٔ ٚترّفبٖ ضا ثٝ
ٔزبظات تٟسيس وطز ،ضٚظ ،ؾبٖت ٔ ٚحُ ضؾيسٌي ث ٝأٛض ربضي ضا ٔٗيٗ وطز  ٚزض ٞفت ٝيه ضٚظ ضا ثطاي
ٔاللبت ثب اضثبة ضر ٚ ٔٛضؾيسٌي ث ٝقىبيبت آٟ٘ب تٗييٗ ٕ٘ٛز ٕٞ ٚچٙيٗ تٟيٌ ٝعاضـ ؾبِيب٘ ٝفٗبِيتٞبي
زِٚت ،تٕطوع زض ؾبظٔبٖ لًبيي َ ٚطاحي يه ؾيؿتٓ ثٛضٚوطاؾي ثطاؾبؼ ٞيئت ٚظيطاٖ ثب ٚ 9ظيط  ٚتمؿيٓ
وبض ثيٗ آٟ٘ب  ٚپيف ثيٙي يه ؾبظٔبٖ پؿتي رسيس اظ زيٍط السأبت ا ٚثٛز (ٔيطؾپبؾي  ٚاٖتجبضيبٖ:1387 ،
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ّٖي ضغٓ  ٕٝٞايٗ السأبت ،فًبي ربٔٗ ٝآٖ ضٚظ زض ٔؿيط زيٍطي ثٛز  ٚافطازي ٕٞچ ٖٛأيطوجيط ٚ
ٔكيطاِس ِٝٚثب فكبض  ٚحؿبزت ٘عزيىبٖ قب ٜاظ نسضآٖٕي ثطوٙبض قس ٚ ٜحتي وكتٔ ٝيقس٘س .لسضت قبٜ
ثالٔٙبظٔ ثٛز  ٚؾبظٔبٖٞبي ازاضي ٘يع فّؿفٝاي ث ٝرع حطاؾت اظ حىٔٛت  ٚحٕبيت اظ نبحجبٖ لسضت ٘ساقت،
ثبايٗحبَ ٟٔٓتطيٗ تح َٛزض تبضيد ايطاٖ  ٚثٝتجٕ آٖ زض قي ٜٛحىٔٛتزاضي وكٛض زض ؾبَٞبي پبيب٘ي ايٗ
زٚض ٜاتفبق افتبز  ٚآٖ ْٟٛض ا٘مالة ٔكط َٝٚثيٗ ؾبَٞبي  1284تب ٞ 1289زطي قٕؿي ثٛز.
ثٛٔ ٝرت ا٘مالة ٔكطٓ٘ ،َٝٚبْ ؾُّٙتي ُّٔم ٝضؾٕبً ِغٌ ٛطزيس  ٚلب٘ ٖٛثٖٛٙٝاٖ ٔجٙبيي ثطاي حبوٕيت
ضؾٕي زض ايطاٖ تٗييٗ قس ٔ ٚمطض ٌطزيس ازاض ٜأٛض وكٛض نطفبً ثطٔجٙبي لب٘ ٖٛاؾبؾي ٔ ٚتٕٓ آٖ ثبقس .ايزبز
تغييط اؾبؾي زض قي ٜٛحىٔٛت زاضي ،تأحيط ثؿيبضي زض ٘ٓبْ ازاضي ايطاٖ ٌصاقت  ٚثسيَٗطيك ٔيتٛاٖ ٌفت
اِٚيٗ ُ٘فٞٝبي ثٛضٚوطاؾي ٔسضٖ زض ايطاٖ پبيٌ ٝصاضي قس .ثٗس اظ اؾتمطاض ٔكطَٚيت ،قب ٜثٖٛٙٝاٖ ٖبِيتطيٗ
ٔمبْ ازاضي وكٛض لّٕساز ٔيقس ِٚي ؾبظٔبٖٞبي ازاضي ظيط ٘ٓط ٔؿتميٓ ضئيؽاِٛظضا ا٘زبْ ْٚيفٔ ٝيوطز٘س.
ٔ ٟٓتطيٗ تغييطات زض اٍِٛي ازاض ٜأٛض ازاضي  ٚارطايي وكٛض زض ايٗ زٚض ٜپيسايف ٔٛيٖ ٔٛسْ تٕطوع ٚ
تكىيُ ا٘زٕٗٞبي ايبِتيٚ ،اليتي  ٚثّسي ثٛز .ا٘زٕٗ ٞبي ٔصوٛض ضا اٞبِي ٔحُ ا٘تربة وطز ٚ ٜآٟ٘ب ازاضٜ
ٔيوطز٘س .تغييطاتي و ٝزض ايٗ زٚض ٜا ظ تبضيد ايطاٖ زض ٘ٓبْ حىٔٛتي  ٚازاضي ايطاٖ ضخ زاز٘ ٚ ٓٓ٘ ،ؿك
رسيسي ضا ثٚٝرٛز آٚضز و ٝثٛٔ ٝرت آٖ تٛر ٝث ٝحمٛق ارتٕبٖي ٔطزْ ٔٛيٖٛيت پيسا وطز ،تفىيه لٛا
ضؾٕيت يبفت ٓ٘ ٚبْ زازضؾي  ٚلًبيي ث٘ ٝؿجت رسيسي ثٙيبٖ ٌصاقت ٝقس ِٚي انالحبت ايٗ زٚض٘ ٜيع
ٔربِفبٖ ؾطؾرتي ٕٞچ ٖٛاقطاف ،ظٔيٗ زاضاٖ  ٚحبوٕبٖ ٔحّي زض زاذُ  ٚوكٛضٞبي اؾتٕٗبضٌط ذبضري اظ

ثيط ٖٚزاقت و ٝزض ثؿيبضي ٔٛاضز ثٖ ٝبّٔي ثطاي ا٘ؿساز  ٚيب قىؿت ايٗ تحٛالت تجسيُ قس٘س .ايزبز تعِعَ
زض ٘ٓبْ پبضِٕب٘ي ٔ ٚمبثّ ٝثب ًٟ٘ت ٔكطَٚيت اظ ٚيػٌيٞبي ٔ ٟٓؾبَٞبي پبيب٘ي ايٗ زٚضٔ ٜيثبقس.
دٍرُ دٍم ()0011-0051
زض ؾبَٞبي پبيب٘ي ٞعاض ٜلجّي ،ربٔٗ ٝايطاٖ ثّٖ ٝت تغييط  ٚتحٛالت زاذّي ٕٞ ٚچٙيٗ ٚل ٔٛر ًٙرٟب٘ي
ا ،َٚحبَ ٛٞ ٚاي زيٍطي زاقت .زض ٚيٗيت التهبزي وكٛض ثٟجٛزي حبنُ ٘كس ٜثٛز  ٚفمط ٌ ٚطؾٍٙي
زأٗ ٌيط ٖس ٜظيبزي اظ رٕٗيت ايطاٖ ثٛز .پؽ اظ ا٘م الة ٔكط ،َٝٚآٌبٞي ٖٕٔٛي ثبال ضفت ٝثٛز  ٚافعايف
ُٔبِجبت ارتٕبٖي ٘ؿجت ث ٝزٚضاٖ لجّي ٖ٘ٛي رطيبٖ ٞبي پيسا  ٚپٟٙبٖ زض پيىط ٜارتٕبٖي قىُ زاز ٜثٛز وٝ
ثًٗبً ثبٖج قٛضـٞبي پي زضپي ٌ ٚؿيرتٍي التهبزي  ٚارتٕبٖي ضا زض پي زاقتٔ .مبضٖ ثب ؾُّٙت ضؾٕي
احٕسقب ٜلبربض (ٞ 1293ـ  .ـ ٔ 1914 ٚيالزي) ر ًٙرٟب٘ي ا َٚآغبظ قس  ٚوكٛض ايطاٖ ضا اٍّ٘يؽ ٚ
ضٚؾي ٝاقغبَ وطز  ٚثب يٗف ٔفطٌ زِٚت لبربض زض ؾبَ ٞ 1302ـ  .ـ  ٚتؿٍّ ٘ ٚفٛش ثيٍبٍ٘بٖ ،ضيب ذبٖ
اثتسا ث٘ ٝرؿتٚظيطي ضؾيس  ٚزض ؾبَ  1304ضؾٕبً ثب ا٘مطاو ؾُّٙت لبربض ،حىٔٛت رسيسي ضا ثٙيبٌٖصاضي
وطز و ٝثٖٛٙٝاٖ زٚضاٖ پّٟٛي ا َٚتب ؾبَ ٞ 1320ـ  .ـ ازأ ٝيبفت.
غّج٘ ٝبأٙي ،لحُي ٘ ٚبثؿبٔب٘ي ٞبي ؾيبؾي  ٚارتٕبٖي  ٚحًٛض ثيٍبٍ٘بٖ زض اثتساي ٞعاض ٜرسيس ،ثبٖج قسٜ
ثٛز تب اضتف ٓ٘ ٚبْ ازاضي ثٖٛٙٝاٖ ز ٚتىيٌٝب ٟٓٔ ٜزض ؾبٔبٖثركي ث ٝاٚيبٔ وكٛض ٔٛضز تٛر ٝثبقٙس ٚ
ثسيٗ ِحبِ  ٓٞزض زٚضاٖ پبيب٘ي حىٔٛت لبربضٞب  ٓٞ ٚزض زٚضاٖ ؾُّٙت پّٟٛي ا ،َٚانالحبت  ٚتغييطات
ٕٟٔي زض ايٗ زٖ ٚطن ٝلبثُ ٔكبٞس ٜاؾتٔ .يطؾپبؾي  ٚاٖتجبضيبٖ ( ٟٓٔ )1387تطيٗ انالحبت ثٛضٚوطاؾي
ازاضي ايطاٖ ضا زض ايٗ زٚض ٜثٝقطح ظيط ثطقٕطزٜا٘س:
 تفىيه ازاضات زِٚتي اظ زضثبض
 رسايي ٔٙبثٕ ازاضي ٙٔ ٚبثٕ قرهي
ٌ عيٙف اًٖبي ثٛضٚوطاؾي ثب أتحبٖ ٚضٚزي
 انالح ٘ٓبْ لًبيي
ٓ٘ بْ أٙيت قٟطٞب
ٚ ضٚز ظ٘بٖ ث ٝثٛضٚوطاؾي
 تطثيت ٘يطٚي ٔترهم ٔٛضز ٘يبظ ثٛضٚوطاؾي
 ايزبز ٘ٓٓ  ٚاً٘جبٌ ثٛضٚوطاتيه
 تمؿيٕبت رسيس وكٛضي
 ضفٕ پسيس ٜا٘حهبضي ثٛزٖ ٛٔ ٚضٚحي ثٛزٖ ٔكبغُ

ثطضؾي اؾٙبز  ٚقٛاٞس تبضيري حبوي اظ آٖ اؾت و ٝتغييطات ا٘زبْ قس ٜزض ايٗ زٚض ٜزض تىٕيُ  ٚؾبذت
ثٙيبٖ ٞبي لب٘٘ٛي  ٚازاضي لجّي و ٝاظ زٚض ٜأيطوجيط ٔ ٚكيطاِس ِٝٚقط ٔٚقس ٜثٛز  ٚزض فبنّٞٝبي ظٔب٘ي ثٗس
ٔٛضز ثي ٟٔطي  ٚيب ٖساٚت لطاض ٌطفت ٝثٛز ٘مف ثؿعايي زاقت  ٚتٛا٘ؿت زاضثؿت رسيسي اظ ٘ٓبْ حىٕطا٘ي ٚ
ازاض ٜأٛض ٖٕٔٛي ضا ثطپب وٙس .اِجت ٝايٗ ٘ٛؾبظي ٞب  ٚتغييطات و ٝاوخطاً ثب اٍِٛثطزاضي اظ ٘ؿرٞٝبي غطثي ثٛز٘س،
اٌطچ ٝتٛا٘ؿتٙس ثٛضٚوطاؾي ازاضي ايطاٖ ضا اظ حيج قىّي وبٔالً زٌطٌٔ ٚ ٖٛتفبٚت اظ ٌصقت ٝؾبظ٘س ِٚي ثٝ
ِحبِ حبوٕيت  ٚثًٗبً تًبز ثب اضظـٞبي ؾٙتي  ٚظٔي ٝٙاي ربٔٗ ٝآٖ ضٚظ ايطآٖ٘ ٔٛ٘ ،بْ ؾيبؾي حبوٓ ٚ
زذبِت  ٚحًٛض ٔؤحط وكٛضٞبي اؾتٕٗبضٌط٘ ،تٛا٘ؿت ث ٝتغييطات ٖٕيك ٔحتٛايي ٔ ٚؤحط زض ٘ٓبْ ؾيبؾي ٚ
ازاضي ايطاٖ ٔٙزط قٛز.
ثٖٝجبضت زيٍطٚ ،ضٚز پسيس ٜرسيس ثٛضٚوطاؾي ث ٝايطاٖٞ ،طچٙس ت ٛا٘ؿت ٘ٓبْ ازاض ٜأٛض ٖٕٔٛي  ٚذسٔبتضؾب٘ي
زِٚتي ضا ٘ٓٓ ٘ ٚؿك رسيسي زازْ ٚ ٜبٞط آٖ ضا ٔتٙبؾت ثب ز٘يبي آٖ ضٚظ وٙس  ٚاِجت ٝوبؾتيٞبي ظيبزي ضا
٘يع ثپٛقب٘س ِٚي ٘تٛا٘ؿت وبضوطزٞبي ٚالٗي ذٛز ضا و ٝزض ذبؾتٍب ٜايٗ ٘ٓطي ٚ ٝاٍِ ،ٛثطٚظ زاز ٜثٛز زض ربٔٗٝ
ايطاٖ تىطاض وطز ٚ ٜثطرب ثٍصاضزٔ .يطؾپبؾي  ٚاٖتجبضيبٖ ( )1387زضايٗثبضٔ ٜي٘ٛيؿٙس :اٍِٛي ثٛضٚوطاؾي
ايطاٖ پسيس ٜاي تحٕيّي ثٛز و ٝزض اثط٘ٓبْ ارتٕبٖي ايطاٖ ثبلي ٔب٘س أب ٘ ٝثب وبضوطز ثٛضٚوطاؾي ٚالٗي ،ثّىٝ
ثٖٛٙ ٝاٖ ثٛضٚوطاؾي ايطا٘ي و ٝضفتبضٞب ّٕٖ ٚىطزٞبيف ثب ثمي ٝاضوبٖ ٘ٓبْ ؾيبؾي ـ ارتٕبٖي  ٚفطٍٙٞي ايطاٖ
ٕٞؿ ٚ ٛؾبظٌبض ثٛز  ...ثٖ ٝبضيت ٌطفتٗ يه پسيس ٜارتٕبٖي  ٚتحٕيُ آٖ زض ثؿتط زيٍط ،ثس ٖٚتٛر ٝثٝ
يطٚضتٞب  ٚاِعاْ ٞبي ٘ٓبْ وّي ٔٛرت ذٛاٞس قس و ٝآٖ پسيس ٜزفٕ ٌطزز يب ايٙى ٝثبلي ثٕب٘س  ٚوبضوطزي
ؾبظٌبض ثب آٖ ٘ٓبْ اظ ذٛز ثطٚظ زٞس  ٚيب ايٙى ٝزچبض حيبت ٔفّٛد قٛز (ٔيطؾپبؾي  ٚاٖتجبضيبٖ.)12 :1387 ،

دٍرُ سَم رشد بَرٍكزاسي ايزاى ()0051-0024
ثبايٙى ٝر ًٙرٟب٘ي ا َٚزض ؾبَ ٞ 1297ـ  .ـ پبيبٖ يبفت ٝثٛز ِٚي آحبض  ٚپيبٔسٞبي آٖ ٕٞچ ٖٛآتف ظيط
ذبوؿتط زض ؾُح رٟبٖ ثبلي ٔب٘س ٜثٛز  ٚزض ٟ٘بيت ر ًٙرٟب٘ي ز ْٚزض ؾبَ ٞ 1318ـ  .ـ ٔمبضٖ ثب 1939
ٔيالزي ثب حّٕ ٝإِٓبٖ ثِٟ ٝؿتبٖ قّٗٚٝض قس.
ثب آغبظ ر ًٙرٟب٘ي ز ،ْٚوكٛض ايطاٖ ثي َطفي ذٛز ضا اٖالْ وطز ِٚي ٔتفميٗ ثب آٌبٞي اظ تٕبيُ ضيب قب ٜثٝ
إِٓبٖ ٞب  ٚذُطاتي و ٝاظ ايٗ ٘بحئ ٝتٛر ٝذٛز ٔيزا٘ؿتٙس زض ؾبَ ٞ 1320ـ  .ـ ث ٝايطاٖ حّٕ ٝوطز٘س ٚ
ضيب قب ٜضا اظ ؾُّٙت ثطوٙبض  ٚا ٚضا تجٗيس وطز٘س  ٚثسيٗتطتيت زٚضاٖ پّٟٛي ا َٚث ٝپبيبٖ ضؾيس.

ٓٞظٔبٖ ثب ر ًٙرٟب٘ي ز ٚ ْٚاقغبَ وكٛض ،ثحطاٖٞبي ارتٕبٖي  ٚآقٛةٞبي لٔٛي ُٙٔ ٚمٝاي زض اَطاف ٚ
اوٙبف ايطاٖ قست ٌطفت ٝثٛز  ٚثيحجبتي ؾيبؾي ٕٞطا ٜثب ثطوٙبضي  ٚتغييطات پيزضپي زض وبثيٞٝٙبٞ ،طچٙس
ثبٖج تٛلف ضقس ثٛضٚوطاؾي زض ايطاٖ ٘كس ِٚي زض قىُ ٔ ٚبٞيت آٖ تأحيطٌصاض ثٛز  ٚزض اٚايُ ايٗ زٚضٜ
تؿٍّ زِٚت ثط ؾبذتبض ارتٕبٖي  ٚوٙتطَ حىٔٛت ٔطوعي ثط ٔٙبَك ٔرتّف وكٛض ٘ؿجت ث ٝزٚض ٜلجّي
وٕتط قس ٜثٛز .ثبايٗحبَ پؽ اظ ذطٚد ٘يطٞٚبي ثيٍب٘ ،ٝث ٝتسضيذ ثٛضٚوطاؾي زِٚتي ثٖٛٙٝاٖ اثعاضي ثطاي
٘ٛؾبظي  ٚتٛؾٗ ٝثط٘بٔٞ ٝبي ٖٕطا٘ي ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفت  ٚزٚاْ  ٚلٛاْ ثيكتطي يبفت .تكىيُ ؾبظٔبٖ
ثط٘بٔٚ ٝثٛزر ٚ ٝتسٚيٗ ثط٘بٔ ٝپٙزٓ ٖٕطا٘ي زض َ َٛايٗ زٚض ٜثبٖج ً٘ذ ٘ٓبْ ثط٘بٔٝضيعي  ٚثٛزرٝثٙسي
وك ٛض قس  ٚتكىيُ ؾبظٔبٖ أٛض ازاضي  ٚاؾترسأي زض ؾبَ  1335ثٖٛٙٝاٖ يه ٔطوع ٕٞبًٙٞوٙٙسٜ
ازاضي ،تكىيالت زِٚتي  ٚثٛضٚوطاؾي ازاضي ايطاٖ ضا ٚؾٗت  ٚضؾٕيت ثيكتطي ثركيس.
ُٔبثك ؾطقٕبضي ٖٕٔٛي ؾبَ  1335وكٛض 67 ،زضنس وبضوٙبٖ ثٛضٚوطاؾي ايطاٖ اظ ؾبَ  1320ث ٝثٗس
اؾترساْ قس ٜثٛز٘س ،تٗساز ٚظاضترب٘ٞٝب ٘يع افعايف يبفت ٚ ٝثٚ 20 ٝظاضترب٘ ٝضؾيس ٜثٛزٕٞ .چٙيٗ ؾبظٔبٖٞبي
رسيسي ثٝنٛضت ؾبظٔبٖٞبي ٔؿتمُ زِٚتي ،ؾبظٔبٖٞبي ُٔٙمٝاي ،ثٍٙبٜٞب  ٚقطوتٞبي زِٚتي يب ٚاثؿتٝ
ث ٝزِٚت  ٚقٟطزاضي ٞب ايزبز ٌطزيس ٚ ٜتٛؾٗ ٝيبفتٙس و ٝثب تٛر ٝث ٝتغييطات  ٚازغبْ آٟ٘ب تٗسازقبٖ زض
ؾبَ ٞبي ٔرتّف ٔتغيط أب ثؿيبض ظيبز اؾت .زض ؾبَ  1342تٗساز وبضٔٙساٖ ٚظاضترب٘ٞٝب ٞ 150عاض ٘فط ثٛز أب
زض ؾبَٞبي ز 1350 ٝٞقٕبض وبضوٙبٖ ٚظاضترب٘ٞٝب ثٞ 304 ٝعاض ٘فط ضؾيس  ٚضٚيٓٞضفت ٝزض ؾبَ ،1356
قٕبض وبضوٙبٖ زِٚت ثٞ 100 ٝعاض ٘فط افعايف يبفت ٝثٛز  ٚايٗ ضلٓ ثس ٖٚثٝحؿبة آٚضزٖ زؾتٍبٜٞبي ٘ٓبٔي
ثٛز و ٝقبُٔ ٞ 400عاض ٘فط ٘يط ٚضا زضثطٔيٌطفت؛ يٗٙي زضٚالٕ زض ؾبَ  1357حسٚز  12زضنس رٕٗيت
فٗبَ ربٔٗ ٝضا زضثطٔي ٌطفت .زض قٟطٞب ثٛضٚوطاؾي زِٚتي اظ آٖچٙبٖ ضقسي ثطذٛضزاض ٌطزيس ٜثٛز و ٝاظ ٞط
ز٘ ٚفط وبضٔٙس تٕبْٚلت يىي ثطاي زِٚت وبض ٔيوطز (فميٟي  ٚزا٘بيي فطز.)64 :1385 ،
زٚض ٜؾ ْٛضقس  ٚتٛؾٗ ٝثٛضٚوطاؾي ٘ٛيٗ زض ايطاٖ تب پبيبٖ زٚض ٜپّٟٛي ز ٚ ْٚقط ٔٚا٘مالة اؾالٔي ازأٝ
زاقت .زض ايٗ زٚض ٜحزٓ  ٚا٘ساظ ٜزِٚت ثٝقست ٌؿتطـ يبفت  ٚثٝذهٛل زض ز 1350 ٝٞث ٝثبال ضفتٗ
ثي ؾبثم ٝليٕت ٘فت ،ضقس وٕي ثٛضٚوطاؾي ازاضي ايطاٖ ثس ٖٚايٙى ٝتغييط چكٍٕيطي زض اثٗبز ويفي ٚ
ٔحتٛايي آٖ ضخ زاز ٜثبقس ،ث ٝاٚد ذٛز ضؾيس .فميٟي  ٚزا٘بيي فطز ( )1385زضايٗثبضٔ ٜي٘ٛيؿٙس :زض
ربٔٗٝاي و ٝپبيجٙسي ث ٝؾٙت ٞب ٙٞ ٚزبضٞبي لسيٕي ٛٙٞظ ٘يطٙٔٚس اؾتٚ ،ضٚز ٔزٕٖٝٛاي اظ ٙٞزبضٞب ،افىبض
 ٚضٚـ ٞبي رسيس و ٝزضذهٛل فط ًٙٞغطثي اؾت  ٚاظ اٍِٛي ؾبذتبض ثٛضٚوطاتيه ٖمال٘ي ـ لب٘٘ٛي التجبؼ
قس ٜاؾت زض وٙبض ٚيػٌي ٞبي فطٍٙٞي  ٚؾٙتي و ٝزض ربٔٗٚ ٝرٛز زاضز ،زضآٔيرتٍي ٖٙبنط لسيٕي ٔ ٚسضٖ
ضا پسيس ٔيآٚضز (فميٟي  ٚزا٘بيي فطز .)65 :1385 ،

نجٛضي وبقب٘ي (٘ )1380يع ٔي٘ٛيؿس :ثٝزِيُ تأحيط ثطذي اضظـٞبي ؾٙتي وٛٙٞ ٝظ زض ربٔٗ ٝآٖ ظٔبٖ
ٚرٛز زاضز ٘ ٚيع تأحيط ٖٛأُ ؾيبؾي ،اظ رّٕ ٝتأحيط ٘ٓبْ ؾيبؾي ثط ٘ٓبْ ازاضي ،ايٗ ثٛضٚوطاؾي ٚيػٌيٞبي
ذبل ذٛز ضا زاضز (نجٛضي وبقب٘ي.)160 :1380 ،
تٕطوعٌطايي قسيس ،قىبف فطٍٙٞي ثيٗ ٔمبٔبت ثٛضٚوطاؾي ٔ ٚطزْٖ ،سْ ٘ٓبضت ٚالٗي اظؾٛي ٔزّؽٖ ،سْ
اؾتمالَ ٔسيطاٖ زض تهٕيٓ ٌيطي ،ضٚاد ْبٞطؾبظي ،تّٕك  ٚچبپّٛؾي٘ ،فٛشپصيطي ثٛضٚوطاؾي اظ رب٘ت
ٌطٞ ٜٚبي ٔتٙفص زض رٟت ٔٙبفٕ ذٛز ،اقغبَ ؾُٛح ثبالي ٔسيطيتي تٛؾٍ اقطاف ،اٖيبٖ  ٚنبحجبٖ لسضت،
تف بٚت فبحف ثيٗ حمٛق  ٚزؾتٕعز ٔمبٔبت ثبال  ٚوبضوٙبٖ ؾُٛح پبييٗ زض ثٛضٚوطاؾي ،تّمي وبضٌعاضاٖ
ثٛضٚوطاؾي ثٖٛٙ ٝاٖ ٘ٛوطاٖ زِٚت ٍ٘ ٚطـ پسضؾبالضا٘ ٝثٛضٚوطاؾي ٘ؿجت ثٔ ٝطزْ ٕٝٞ ،حبنُ تأحيط
اضظـ ٞبي ؾٙتي  ٚؾيبؾي ثط ثٛضٚوطاؾي اؾت (ٔيطؾپبؾي  ٚاٖتجبضيبٖ )20 :1387 ،و ٝايٗ ذهٛنيبت ثٝ
ٕٞطا ٜافعايف ؾطؾبْآٚض ٞعيٞ ٝٙبي ٖٕٔٛي  ٚتٛضْ ثٛضٚوطاؾي زِٚت  ٚضٚاد فؿبز ازاضي زض قىُ ٌؿتطز ٜآٖ
زض زٚض ٜؾ ْٛضقس ثٛضٚوطاؾي ازاضي ايطاٖ ،يٗٙي زٚضاٖ پّٟٛي ز ،ْٚلبثُ ٔكبٞس ٜاؾت.

بَرٍكزاسي پس اس اًقالب اسالهي
دٍرُ اٍل)0024-0035( :
ثب ٚل ٔٛا٘مالة اؾالٔي زض ؾبَ ٞ 1357ـ  .ـ ٘ٓبْ پبزقبٞي پّٟٛي فط ٚضيرت ٓ٘ ٚبْ ؾيبؾي وكٛض تغييط
وطز .پؽ اظ ٚل ٔٛا٘مالة ،يىي اظ ٘ٓبْ ٞبيي وٛٔ ٝضز ٔصٔت  ٚحّٕ ٝلطاض ٌطفتٓ٘ ،بْ زيٛاٖؾبالضي ٚ
ثٛضٚوطاؾي حبوٓ ثٛز .زض زٚضاٖ اِٚي ٝپؽ اظ ا٘مالة ٔمبٔبت ثبالي ثٛضٚوطاؾي ثب ارطاي ثط٘بٔٞٝبي پبنؾبظي
ثطوٙبض قس٘س  ٚثب تمسْ تٟٗس ثط ترهم ،ثٛضٚوطاؾي ايطاٖ ٚاضز ٔطحّ ٝرسيسي اظ حيبت ؾيبؾي ذٛز قس.
٘يبظٞبي ثطذبؾت ٝاظ اٚيبٔ اثتساي ا٘مالة ثٌٝ٘ٛٝاي ثٛز و ٝؾبظٔبٖٞبي چبالنُٗٙٔ ،ف  ٚؾطيٕ ضا ٔيَّجيس
تب ثتٛا٘س آضٔبٖ ٞب  ٚاٞساف يه ا٘مالة ٘ٛپب ضآ٘ ،يط ضفٕ تجٗيى  ٚيبضي ضؾب٘سٖ ثٙٔ ٝبَك ٔحط ٚ ْٚثٗس اظ آٖ
ٔٛي ٔٛر ٚ ًٙزفبٔ ضا ؾبٔبٖ ثركيسٔ ٚ ٜسيطيت وٙس .ثس ٖٚقه چٙيٗ آٔبزٌيٞب  ٚذهٛنيبتي زض
ثٛضٚوطاؾي حبوٓ ٚرٛز ٘ساقت  ٚا٘مالة ٘يع ٕ٘يتٛا٘ؿت ثبؾ طٖت ٘ؿجت ث ٝثبظؾبظي  ٚانالح ؾبظٔبٖ ازاضي
وكٛض الساْ وٙسِ ،صا ث٘ٝبچبض ؾبظٔبٖٞب ٟ٘ ٚبزٞبي ا٘مالثي رسيسي ثٚ ٝرٛز آٔس تب ٘ ٝتٟٙب ٔٗبيت ثٛضٚوطاؾي ٚ
زيٛاٖؾبالضي حبوٓ ضا ٘ساقت ٝثبقس  ٚثتٛا٘س پبؾد ٌٛي ٘يبظٞب ُٔ ٚبِجبت ا٘مالثي ثبقس ثّى ٝثٖٛٙٝاٖ اٍِٛيي زض
انالح ٘ٓبْ ٞبي ازاضي ٕٔٗٛٔ َٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌيطز .ثٙبثطايٗ ثط حزٓ ثٛضٚوطاؾي وكٛض افعٚز ٜقس ،يٕٗ
ايٙىّٔ ٝي وطزٖ نٙبيٕ ثعضي ٍ٘ ٚبٔ ٜخجتي و ٝث ٝحىٔٛت  ٚازاض ٜأٛض زِٚتي ٚرٛز زاقت ا٘ساظ ٜزِٚت ضا

ٌؿتطـ زاز .زضٔزٕ ٔٛثٓ٘ٝط ٔي ضؾس ٘ٓبْ ٘ٛپبي ؾيبؾي پؽ اظ ا٘مالة و ٝثطاي ضفٕ ٘يبظٞبي فٛضي ذٛز
ٟ٘بزٞبي ا٘مالثي ضا ثٚ ٝرٛز آٚضز ٜثٛز ثب قط ٚ ٔٚازأ ٝر ًٙفطنت ٔ ٚزبَ پطزاذتٗ ثٟٔ ٝبض ثٛضٚوطاؾي ٚ
انالح ؾبظٔبٖ ازاضي وكٛض ضا پيسا ٘ىطز  ٚاٌط اٚيبٔ ٔٙبؾتتطي پيف ض ٚثٛز قبيس ا٘طغي ٔتطاوٓ حبنُ اظ
ا٘مالة ٔيتٛا٘ؿت ٔكىالت ٛٔ ٚإ٘ ؾٙتي  ٚضيك ٝاي ثٛضٚوطاؾي ايطاٖ ضا اظ ٔيبٖ ثطزاقت ٚ ٝزاضثؿتٞب ٚ
ثٙيبٖ ٞبي ٘ٛيٙي ضا ٔتٙبؾت ثب قطايٍ ٘ٛيٗ ايطاٖ  ٚرٟبٖ پيضيعي ٕ٘بيس ِٚي ايٗ فطنت ٘يع اظ ثيٗ ضفت ٚ
زٌطٌ٘ٛي اؾبؾي زض ثٛضٚوطاؾي ايطاٖ پسيس ٘يبٔس.
ثٖٛٙٝاٖ ٔخبَ ثٝضغٓ ايٙى ٝپؽ اظ ا٘مالة ثًٗي اظ پسيسٜٞبي لجّي ٘ٓيط فؿبز ازاضي ث ٝقست وبٞف پيسا
وطز ٜثٛز ِٚي ثٛضٚوطاؾي ازاضي ايطاٖ ٕٞچٙبٖ ٔتٕطوع ثبلي ٔب٘س ٖٛ ٚاضيي ٘ٓيط ذٛيكب٘ٚسٌطايي  ٚاضتجبَبت
غيطضؾٕي  ٚتكطيفبت ظايس ازاضي ٔزسزاً ٔزبَ ايٗ ضا پيسا وطز تب اٚد ثٍيطز .اِجت ٝؾبَ ٞبي اِٚي ٝپؽ اظ
ا٘مالة تب ؾبَ  1368و ٝپ بيبٖ ر ًٙايطاٖ ٖ ٚطاق ٔيثبقس زاضاي ذهٛنيبت ٚيػٜاي اؾت و٘ ٝبقي اظ
اِتٟبثبت پؽ اظ ٚل ٔٛا٘مالة  ٚقط ٚ ٔٚازأ ٝيه ر ًٙتٕبْٖيبض اؾت و ٝقطايٍ ٔصوٛض  ٚؾيبؾتٞبي
التهبزي  ٚارتٕبٖي حبوٓ ثط آٖ زٚض ٜتأحيط ذبل ذٛز ضا ثط ثٛضٚوطاؾي  ٚؾبظٔبٖ ازاضي  ٚارطايي وكٛض
زاقت و ٝزِٚتي وطزٖ أٛض ٌ ٚؿتطـ حيُْٚ ٝبيف  ٚفٗبِيتٞبي زِٚت اظ ٟٔٓتطيٗ آٟ٘بؾت.

دٍرُ دٍم :چزخش اس الگَي سٌتي بِ رٍيكزد هديزيت دٍلتي ًَيي در ايزاى ( 0035بِ بعد)
اظ ؾبَ  1368ثب پبيبٖ ر ًٙچطذف چكٍٕيطي زض ؾيبؾت ٞبي التهبزي  ٚضٚيىطزٞبي ازاض ٜأٛض زِٚتي
ثٚٝرٛز آٔس .ثطذالف زٚضٞ ٜبي لجّي وٕٛٞ ٝاضٔ ٜساذّ ٝزِٚت زض قئ ٖٛالتهبزي  ٚارتٕبٖي ربٔٗٝ
ٌؿتطزٜتط قس ٜثٛز  ٚحزٓ  ٚا٘ساظ ٜزِٚت ث ٝنٛضت ٔؿتٕط زض يه ٔؿيط نٗٛزي لطاض ٌطفت ٝثٛز ث ٝيىجبضٜ
ؾيبؾتٞبيي ٔٗىٛؼ ٔجٙيثط وٛچه ؾبظي زِٚت ،وبٞف ٔساذّ ٝزض فٗبِيتٞبي التهبزي  ٚارتٕبٖي
ربٔٗٚ ،ٝاٌصاضي قطوت ٞب ،ا٘حالَ ٔطاوع زِٚتي تٟي ٚ ٝتٛظيٕ وبالٞب ،ذهٛنيؾبظي ،وبٞف تهسيٞب ٚ
تٕطوع ثط أٛض حبوٕيتي ثٖٛٙٝاٖ انالحبت ٘ٛيٗٔ ،حٛض ؾيبؾتٞب  ٚثط٘بٔٝضيعيٞبي وكٛض لطاض ٌطفت.
ثٓ٘ٝط ٔي ضؾس آ٘چ ٝأطٚظٔ ٜسيطيت زِٚتي ٘ٛيٗ يبز ٔيوٙيٓ زض آٖ ؾبَٞب ثب تأذيطي چٙسؾبِ٘ ٝؿجت ثٝ
ذبؾتٍب ٜفىطي آٖٕٞ ،ب٘ٙس يه ٔٛد ٚاضز فًبي ثط٘بٔٝضيعي ٔ ٚسيطيت وكٛض قس ٔ ٚجٙبي تسٚيٗ ثط٘بٔٞٝبي
پٙذ ؾبِ ٝلطاض ٌطفت .ثٙبثطايٗ اظ ايٗ زٚض ٜث ٝثٗس اؾت و ٝانِٛي ٘ٓيط ٚاٌصاضي اذتيبضات زِٚتي ،ايزبز قطايٍ
ضلبثت  ٚضفٕ ا٘حهبض ،پبؾدٌٛيئ ،كتطي ٔساضيّٕٖ ،ىطزٔحٛضي  ٚتٕطوع ثط وبضايي ٓ٘ ٚبيط آٖ و ٝآٔٛظٜٞبي
ٔسيطيت زِٚتي ٘ٛيٗ ٞؿتٙس ث ٝقست تطٚيذ قسٛٔ ٚ ٜضز حٕبيت لطاض ٔي ٌيط٘س  ٚتغييط لب٘ ٖٛازاضي ٚ
اؾترسأي ايطاٖ  ٚتسٚيٗ لب٘ ٖٛرسيس ٔسيطيت ذسٔبت وكٛضي ٘يع ثط پبي ٝايٗ ضٚيىطزٞب ا٘زبْ ٔيقٛز.

زض ثط٘بٔٞ ٝبي تٛؾٗ ٝالتهبزي  ٚارتٕبٖي وكٛض ٕٛٞاض ٜرٟتٌيطيٞب  ٚؾيبؾتٞبيي ٔجٙيثط ايزبز ٘ٓٓ ٚ
اً٘جبٌ ازاضي ،تٕطوعظزايي ،ثٟجٛز ٞطْ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي زِٚتٔ ،جبضظ ٜثب فؿبز ازاضي ،تسٚيٗ حسٚز ْٚبيف زِٚت
زض اٖٕبَ حبوٕيت  ٚتهسي ،زازٖ اذتيبض ثٔ ٝؿئٛالٖ ٔحّي ،حصف ،ازغبْ  ٚوٛچهؾ بظي تكىيالت زِٚتي،
اؾتمطاض ٘ٓبْ اضظيبثي ّٖٕىطز ،قبيؿتٝؾبالضي ،ثٟجٛز ٘ٓبْ ثط٘بٔٝضيعي ،ثٛزرٝضيعي  ٚتهٕيٌٓيطي ٔٛضز
تأويس لطاض ٌطفت  ٚفٗبِيتٞب  ٚثط٘بٔٞ ٝبيي ٘يع تحت ٖٛٙاٖ ثط٘بٔ ٝتح َٛازاضي زض زِٚتٞبي ٔرتّفي و ٝپؽ
اظ ؾبَٞب  1368ضٚي وبض آٔس٘س ٕٛٞاض ٜزض زؾتٛض وبض ثٛز ِٚي ثب  ٕٝٞتالـٞب  ٚفٗبِيتٞبي ا٘زبْ قس،ٜ
ٔتأؾفب٘ ٝثؿيبضي اظ ٚيػٌي ٞبي ٔٙفي ثٛضٚوطاؾي ايطاٖ ث ٝلٛت ذٛز ثبلي ٔب٘س.
نجٛضي وبقب٘ي (ٗٔ ) 1380تمس اؾت ثب ٚرٛزي و ٝپؽ اظ ا٘مالة اؾالٔي ثٛضٚوطاؾي ؾٗي وطز فٗبِيتٞبي
ذٛز ضا زض رٟت فط ًٙٞؾيبؾي  ٚايسئِٛٛغي ؾٛق زٞس ِٚي ٞيچ زٌطٌ٘ٛي اؾبؾي زض آٖ ثٚٝرٛز ٘يبٔس ٚ
ذهّتٞبيي ٕٞچٛٔ ٖٛاظي وبضي ،تٕطوع ،فؿبز ازاضي ،لسضت ظيبز ثٛضٚوطاؾي٘ ،مف ٔؿٍّ زِٚت زض التهبز،
ثيتٛرٟي ث ٝقبيؿتٝؾبالضي ،تعِعَ ٔ ٚحبفٓٝوبضي ،پبؾدٌ٘ ٛجٛزٖ ث ٝذٛاؾتٞبي ٔطزْ ٌ ٚؿتطـ ا٘ساظٜ
زِٚت ث ٝلٛت ذٛز ثبلي ٔب٘س (نجٛضي وبقب٘ي.)203-205 :1380 ،
اِجت ٝتالـ ٞبيي و ٝزض ايٗ زٚض ٜتبضيري ثطاي انالح  ٚتٗسيُ ٘ٓبْ ثٛضٚوطاؾي ايطاٖ نٛضت ٌطفتٌ ،صقتٝ
اظ ٔيعاٖ ٔٛفميت يب قىؿت آٟ٘بٔ ،يتٛا٘س زض ضاؾتبي ضفٕ وبؾتيٞب ٗٔ ٚبيت ؾٙتي ٘ٓبْ ثٛضٚوطاؾي  ٓٞ ٚزض
ضاؾتبي ارطاي ا٘سيك ٞٝب  ٚضٚيىطزٞبي ُٔطح قس ٜزض حٛظٔ ٜسيطيت زِٚتي ،يٗٙي ٔسيطيت زِٚتي ٘ٛيٗ
اضظيبثي وطز .ثٖٝجبضتزيٍطٞ ،طچٙس اظ ؾبَ  ٚ 1368پؽ اظ پبيبٖ رٔ ،ًٙبٞيت  ٚرٞٛط ٜاٍِٛي حبوٓ ثط
ؾبظٔبٖ ازاضي ايطاٖ ٕٞچٙبٖ اٍِٛي ؾٙتي ازاض ٜأٛض اؾت ِٚي تٕبٔي ؾيبؾتٞب  ٚضٚيىطزٞبي ضؾٕي ٚ
لب٘٘ٛي ضا ٔيتٛاٖ ثطٌطفت ٝاظ زيسٌبٜٞبي ٔسيطيتٌطايي ٔ ٚسيطيت زِٚتي ٘ٛيٗ زا٘ؿت.

تحليل بَركزاسي در ايزاى
ثب ضقس  ٚتٛؾٗٔ ٝسض٘يؿٓ  ٚآحبض ْٛ ٚاٞط آٖ زض ايطاٖ ،يىي اظ ٟٔٓتطيٗ ٔحهٛالت آٖ يٗٙي ٘ٓبْ ثٛضٚوطاؾي
 ٚزِٚت ٔسضٖ ٘يع ث ٝتسضيذ تٛؾٗ ٚ ٝتىبُٔ پيسا وطز  ٚثٖٛٙٝا ٖ يه ٘ٓبْ ٔؿٍّ  ٚتأحيطٌصاض زض ٖطنٝ
حىٕطا٘ي  ٚضقس  ٚتٛؾٗ ٝوكٛض ايفبي ٘مف ٕ٘ٛز .اِجت ٝثٖ ٝميس ٜثؿيبضي اظ پػٞٚكٍطاٖ  ٚنبحت٘ٓطاٖ
ؾبذتبض ثٛضٚوطاؾي ايطاٖ وبٔالً ٚاضزاتي  ٚتمّيسي ثٛز  ٚثِ ٝحبِ ٚرٛز تفبٚت ٔبٛٞي زض ربٔٗٔ ٝيعثبٖ
(ايطاٖ) ثب رٛإٔ غطثي وٙٔ ٝكأ  ٚذبؾت ٍب ٜانّي اٍِٛي ثٛضٚوطاؾي ثٛز٘س ٞيچٌب ٜتأحيطات ٔخجت  ٚؾبظ٘سٜ
اٍِٛي ٔعثٛض آٖ َٛض و ٝثبيس  ٚقبيس ٘هيت وكٛض ايطاٖ ٍ٘طزيس ِٚي اوخط تجٗبت ٔٙفي آٖ ثطرب ٔب٘س  ٚزض
ؾبظٔبٖ ازاضي  ٚارطايي وكٛض ٟ٘بزي ٝٙقس.

ثٖٝجبضت زيٍط ،اٍِٛي ثٛضٚوطاؾي يب ٕٞبٖ اٍِٛيي و ٝأطٚظ اظ آٖ تحت ٖٛٙاٖ اٍِٛي ؾٙتي ازاض ٜأٛض يبز
ٔي وٙيٓ ثٙبثط قطايٍ ٘ ٚيبظٞبي آٖ ضٚظ وكٛضٞبي ظازٌب ٜذٛز ٔتِٛس قس ٜثٛز ٓٞ ٚضاؾتب ٓٞ ٚضزيف ثب رطيبٖ
تغييط  ٚتىبُٔ ؾبيط ٘ٓبْ ٞبي ارتٕبٖي  ٚؾيبؾي آٖ رٛإٔ ضقس  ٚتٛؾٗ ٝپيسا وطز  ٚثٕٞ ٝيٗ ِحبِ ْٟٛض
ايٗ اٍِ ٛزض رٛإٔ غطثي آحبض  ٚپيبٔسٞبي قٍفت اٍ٘يعي ضا ثطرب ٌصاقت ِٚي ثِ ٝحبِ ٖسْ آٔبزٌي ؾبيط
ظيط٘ٓبْ ٞبي ارتٕبٖي زض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٓ٘ ٝيط ايطاٖ ،ايٗ ٔسَ ٘تٛا٘ؿت وبضوطزٞبي َجيٗي ذٛز ضا
زاقت ٝثبقس  ٚثًٗبً ثٖٛٙ ٝاٖ يه ٖبُٔ ثبظزاض٘س ٜزض ٔؿيط تٛؾٗ٘ ٝيع ٔحؿٛة قس.
ثٙبثطايٗ ٞطچٙس فطايٙس زِٚت ؾبظي زض ايطاٖ َي ٔستي ثيف اظ يه لطٖ ثٝنٛضت ٔؿتٕط ز٘جبَ قس  ٚقبوّٝ
 ٚاؾىّت يه زِٚت ٔسضٖ لجُ اظ زٚضاٖ پّٟٛي ثٙيبٖ ٌصاقت ٝقس  ٚزض آٖ زٚضاٖ ثٝقست ضقس ٌ ٚؿتطـ
پيسا وطز  ٚپؽ اظ ا٘مالة اؾالٔي ٘يع زض لبِت ٘ٓبْ ؾيبؾي رسيس  ٚث ٝقي ٜٛزيٍطي تىٕيُ قسِٚ ،ي ٖسْ
ٛ٘ٓٞايي ٘ٓبْٞبي پيطأ٘ٛي٘ ،مف زِٚت ٞبي اؾتٕٗبضٌط زض زٚضاٖ پّٟٛي ٘ ٚبؾبظٌبضي پسيس ٜثٛضٚوطاؾي ثب
اضظـٞب  ٚؾٙت ٞبي فطٍٙٞي  ٚارتٕبٖي غبِت زض ربٔٗ ٝايطأٖ ،بٕ٘ اظ ايزبز يه ؾبظٔبٖ ازاضي ثب رٞٛطٚ ٜ
ٔبٞيت ايطا٘ي  ٚاؾالٔي قسٔ .يطؾپبؾي  ٚاٖتجبضيبٖ ( )1387زضايٗثبضٔ ٜي٘ٛيؿٙس :وٓوبضي ،ضئيؽٔحٛضي،
اِٛٚيت ضٚاثٍ ثط يٛاثٍ ،لبٌٖ٘ٛطيعئ ،حبفٓ ٝوبضي ٌ ٚطايف ث ٝحفّ ٚيٕ ٔٛرٛز ،إٞيت لبئُ ٘جٛزٖ ثطاي
اضثبةضر ٚ ٔٛقٟط٘ٚساٖٖ ،سْ قبيؿتٝؾبالضي  ٚقبيؿتٝپطٚضي ،ذٛزٔحٛضي ٔسيطاٖ ٘ ٚساقتٗ ضٚحيٝ
ٔكبضوتپصيطي ،ثيثط٘بٍٔي ،فؿبز ازاضي ،تٕطوعٌطايي ،تٛضْ ثٛضٚوطاؾي ،ثركيٌطايي ،تساذُ  ٚتىطاض ْٚبيف
ٛٔ ٚاظي وبضي ،ذٛزثبذتٍي ظيطزؾتبٖ زض ثطاثط فطازؾتبٖ اظ رّٕٔ ٝكىالت ضفتبضي  ٚوبضوطزي ٘ٓبْ ازاضي
ايطاٖ اؾت و ٝضيك ٝزض ضفتبضٞب ،تزبضة  ٚثبٚضٞبي فطٍٙٞي زاض٘س (ٔيطؾپبؾي  ٚاٖتجبضيبٖ.)52 :1387 ،
ثٙبثطايٗ ّٖيضغٓ  ٕٝٞتالـٞبي ٌؿتطزٜاي و ٝثٛٓٙٔ ٝض ايزبز تح َٛزض ؾبذتبض ازاضي ٔ ٚسيطيتي وكٛض پؽ
اظ ا٘مالة اؾالٔي نٛضت پصيطفت ٝاؾت ِٚي ٛٙٞظ ٘ٓبْ ازاضي ثٖٛٙٝاٖ يىي اظ ًٔٗالت تٛؾٗ ٝوكٛض ٔحؿٛة
ٔيقٛز (ٔطوع پػٞٚفٞبي ٔزّؽ قٛضاي اؾالٔي .)1389 ،زض ايٗ ٔؿيط تبحيط اضظقٟب ثط ثٛضٚوطاؾي وكٛض
ٕٛٞاضٔ ٜجيٗ ٘مف ٔحٛضي فط ًٙٞزض آٖ اؾت٘ .مكي و ٝثبظ تٗطيف آٖ أطي حيبتي زض ثط ٖٚضفت اظ ثحطاٖ
ثٛضٚوطاؾي ٔٛرٛز  ٚزؾت يبفتٗ ثٓ٘ ٝبْ ازاضي ٔٙبؾت ،وبضآ  ٚاحطثرف اؾت.

رابطِ فزٌّگ ٍ بَرٍكزاسي
ٕٔٗٛال ٔحيٍ ٘ٓبْ ازاضي ضا قبُٔ ٖٙبنطي ٘ٓيط فط ،ًٙٞالتهبز ،ؾيبؾت -لب٘ ،ٖٛفٙبٚضي  ٚغيطٔ ٜيزا٘ٙس.
ث ٝايٗ ٔٗٙي و ٝايٗ ٘ٓبْ ٞب ثط ٘ٓبْ ازاضي يب ثٛضٚوطاؾي تبحيطٌصاض٘س  ٚاِجت ٝتب حسي ٘يع اظ آٖ ٔتبحط ٔي
ق٘ٛس .زض ٚالٕٓ٘ ،طي ُٕٖ ٚ ٝازاضي ،اضتجبٌ تٍٙبتٍٙي ثب تبضيد  ٚفط ًٙٞرٛإٔ زاض٘س  ٚثس ٖٚزاقتٗ زا٘ف

ٖٕيك زضثبضٚ ٜيػٌي ٞبي ٔرتّف ؾيبؾي ،ارتٕبٖي ،فطٍٙٞي  ٚالتهبزي يه وكٛضٕ٘ ،ي تٛاٖ ٞيچ تٕٗيٓ
رٟب٘كِٕٛي ثطاي ازاض ٜأٛض ٖٕٔٛي لبيُ قس (فميٟي ٕٞ ٚىبضاٖ ،1389 ،ث٘ ٝمُ اظ  .)Olsen, 2005اظ ايٗ
ض ٚتح َٛزض ايٗ اثط ؾيؿتٓ ٞب ٔي تٛا٘س ث ٝتغييط  ٚتح َٛزض ظيط ؾيؿتٓ ٘ٓبْ ازاضي ذتٓ قٛز .زض ايٗ ٔيبٖ
٘مف فط ًٙٞزض اضتجبٌ ثب ثٛضٚوطاؾي يب ٘ٓبْ ازاضي ثٔ ٝطاتت پط ضً٘تط اؾت (ض .ن .فميٟي ٕٞ ٚىبضاٖ،
.)1389
يىي اظ ٔسِٟبي ُٔطح زض تكطيح فط ًٙٞؾبظٔبٟ٘ب ٓ٘ ٚبْ ٞبي ازاضي ٔسَ پطزٞ ٜبي فط ًٙٞاظ ازٌبض قبيٗ
( )1383اؾت .ثطاي فط ًٙٞؾ ٝپطزٔ ٜيتٛاٖ لبيُ قس و ٝث ٝتطتيت اظ آقىبض ثٟ٘ ٝبٖ ٔيٌطايس.

قىُ  :2-2پطزٞ ٜبي فطًٙٞ
ؾبذتبض  ٚفطايٙسٞبي آقىبض ؾبظٔبٖ

جلَُّاي ظاّزي

(و ٝاظ ضٚي آٟ٘ب ٕ٘يتٛاٖ لًبٚت وطز).
ارسشْاي هَرد حوايت

ٞسف ٞب ،اؾتطاتػي ٞب ،فّؿفٞ ٝب(پصيطفتٞ ٝب)
پٙساضٞب ،تفىطات ،ثطزاقتٞب  ٚاحؿبؾبت ٘بذٛزآٌبٜ

باٍرّاي هشتزك ًْفتِ

ٔ ٚؿّٓ فطو قس(ٜؾطچكٕٟ٘ ٝبيي اضظـٞب  ٚاٖٕبَ)
(قبيٗ)40: 1383،

 پزدُ يكن:جلَُّاي ظاّزي
زض ٚضٚز ثٞ ٝط ؾبظٔب٘ي ،زيسٖ ايٗ پطز ٜآؾبٖتط اظ ز ٚپطز ٜزيٍط اؾتٛٓٙٔ .ض اظ رّٜٞٛبي ْبٞطي چيعٞبيي
اؾت وٍٙٞ ٝبْ ٌطزـ زض ؾبظٔبٖ ٔيثيٙيٓٔ ،يثٛييٓ ،يب حؽ ٔيوٙيٓ .زض ٚضٚز ث ٝضؾتٛضاٖٕ٘ ،بيكٍبٜ
ٔبقيٗٞ ،تُٔ ،غبظ ٜيب ثب٘ه ثجيٙيس ٘ؿجت ثٕٗٔ ٝبضي ٔحُ ،چيسٔبٖ احبث ،حبَ ٛٞ ٚاي ٔحيٍ  ٚضفتبض افطاز

ثب يىسيٍط  ٚثب ذٛزتبٖ چ ٝحؿي زاضيس .زض پطز ٜا َٚثيزضً٘ ٔيتٛاٖ فٕٟيس ٞط ؾبظٔب٘ي ،ث ٝقئ ٜٛتفبٚتي
وبض ٔيوٙس (قبيٗ.) 40 : 1383،
 پزدُ دٍم:ارسشّاي هَرد حوايت
آيب آٖ چ ٝاظ ضٚي ْٛاٞط ؾبظٔبٖ  ٚاٍِٞٛبي ضفتبضي افطاز فطاٌطفت ٝايس وبفي اؾت ،يب ٛٙٞظ ثبيس ثىبٚيس؟وبٚـ
ثيكتط يٗٙي پطؾف زضثبض ٜچيعٞبيي و ٝؾبظٔبٖ ثطاي آٖٞب اضظـ لبيُ اؾت .اظ رّٕ ٝچزا زض ؾبظٔب٘ي اظ زض
 ٚزيٛاض ذجطي ٘يؿت  ٚزض ؾبظٔبٖ زيٍط  ٕٝٞپكت زيٛاضٞبي ثؿت٘ ٝكؿتٝا٘س؟ ٞط چ ٝثيكتط زض ٔٛضز ثطذي
ضفتبضٞبي ْبٞطي  ٚاضظـٞبي ٔٛضز حٕبيت پطؼ  ٚرٔ ٛي وٙيس ثيٗ آٟ٘ب ٘بؾبظٌبضي ثيكتطي ٔيثيٙيس .ايٗ
تًبزٞب ٌٛيبي آٖ اؾت و ٝزض پؽ ايٗ ضفتبضٞبي ْبٞطي ،پطز ٜپٛقيسٜتطي اظ ازضان  ٚا٘سيكٟ٘ ٝفت ٝاؾت
ؤٕ ٝىٗ اؾت ثب ان ٚ َٛاضظـٞبي ٔٛضز حٕبيت ز ٚثٍٙبٕٞ ٜؿبظ ثبقس يب ٘جبقس .اٌط ٔيذٛاٞيس فط ًٙٞضا
ثفٕٟيس ثبيس ضٔع پطز ٜؾ ْٛضا ثٍكبييس (قبيٗ.) 42 :1383،
 پزدُ سَم:باٍرّاي هشتزك ًْفتِ
ثطاي ف ٟٓايٗ پطز ٜا٘سض٘ٚي ،ثبيس اظ ٔٓٙط تبضيد ث ٝؾبظٔبٟ٘ب ثٍٙطيس .ثبيس ثجيٙيس زض ٌصقت ٝثبٚضٞب ،اضظـٞب ٚ
پٙساضٞبي پبيٌٝص اضاٖ  ٚضٞجطاٖ انّي و ٝآٟ٘ب ضا ث ٝلّ ٝپيطٚظي ٞسايت وطزٜا٘س چ ٝثٛز ٜاؾت .ؾبظٔبٖٞب ضا
افطاز يب ٌطٜٞٚبي وٛچىي ضأ ٜيا٘ساظ٘س و ٝاظ اثتسا ثبٚضٞب ،اضظـٞب  ٚپٙساضٞبي ذٛز ضا ث ٝوؿب٘ي و ٝاؾترساْ
ٔيوٙٙس ٔيلجٛال٘ٙس .اٌط اضظـٞب  ٚپٙساضٞبي ٔٛضز لج َٛپبيٌٝصاضاٖ ثب آ٘چٔ ٝحيٍ اربظٔ ٜي زٞس يب تحُٕ
ٔيوٙسٕٞ ،ؿ٘ ٛجبقس ؾبظٔبٖ ظٔيٗ ٔيذٛضز ٞ ٚيچٌب ٜفطٍٙٞي پيسا ٕ٘يوٙس.
ث ٝؾرٗ زيٍط ،رٞٛط ٜفطٕٞ ،ًٙٞيٗ اضظـ ٞبٖ،مبيس  ٚثبٚضٞبيي اؾت و ٝافطاز زض حيٗ فتح لّٞٝبي
ٔٛفميت ،زٚـ ث ٝزٚـ ٔ ٓٞيآٔٛظ٘س  ٚآٟ٘ب ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ٔحىٕبت ٔيپصي ط٘س ٟٓٔ .اؾت ايٗ ٘ىت ٝيبزٔبٖ
ثبقس و ٝذبِك ايٗ ٖمبيس ،اضظـٞب  ٚثبٚضٞب ،فطايٙس ثب ٓٞآٔٛظي اؾت .زض آغبظ ،ايٗٞب فمٍ زض ش ٗٞثٙيبٖ
ٌصاضاٖ  ٚضٞجطاٖ اؾت  ٚتٟٙب ٍٙٞبٔي فطاٌيط ٔيقٛز  ٚث ٝقىُ ٔحىٕبت زض ٔيآيس و ٝوبضوٙبٖ رسيس
ؾبظٔبٖ ،ثپصيط٘س اضظـٞب  ٚثبٚضٞب  ٚپٙس اضٞبي ثٙيبٖ ٌصاضاٖ ،ؾبظٔبٖ ضا ث ٝلّٞٝبي پيطٚظي ضؾب٘س٘ ٚ ٜتيزٝ
ثٍيط٘س و ٝپؽ ايٟٙب ثبيس "زضؾت"ثبقس ( قبيٗ.)1383:45،
ٙٞزبضٞب  ٚاضظقٟبي فطٍٙٞي اظ رّٕ ٝظيطثٙبٞبي تٛؾٗ ٝزض اثٗبز ٔرتّف  ٚثٚ ٝيػ ٜتٛؾٗٓ٘ ٝبْ ازاضي ٞؿتٙس.
اظ ايٗ ضٚؾت و ٝزض ثؿيبضي اظ ٔسِٟبي ثٟجٛز ؾبظٔب٘ي٘ ،مف فطٔ ًٙٞحٛضيتط  ٚاؾبؾي تط اؾت ( ثٖٛٙ ٝاٖ
ٔخبَ زض ٔسَ ٞفت ٔ sىٙعي  ٚيب زض تئٛضي ؾبظٔبٖ يبزٌيط٘س ٜؾٙز .)ٝثٖ ٝميسِ ٜيپعيٍط ( )1375يىي اظ
زاليُ ٖٕس ٜزض ٔٛفميت التهبزي وكٛضٞبي قطق آؾيب ٘ٓيط وط ٜرٛٙثي ,ؾٍٙبپٛض ًٙٞ ٚ ,وٚ ًٙرٛز

فط ًٙٞوٙفؿيٛؼ ثب آٔٛظ ٞ ٜبي قبيؿت ٝؾبالضي ,يبزٌيطي ،اضرحيت ٖٕٔٛي ث ٝفطز ٚ ،تعوي٘ ٝفؽ اؾت.
٘مف ا٘ىبض ٘بپعيط فط ًٙٞزض تٛؾٗ ٝؾجت ٔي قٛز تب فط ًٙٞرٟبزي ثٖٛٙ ٝاٖ ٖبُٔ وّيسي زض تٛؾٗ ٝايفبي
ْٚيف ٝوٙس.

فزٌّگ جْادي ركي اصلي هديزيت جْادي
رٟبز ٔفٟٔٛي اؾت فطٍٙٞي ظيطا و ٝضيك ٝزض فط ًٙٞاؾالٔي زاضزٚ .اغ« ٜرٟبز» اظ ضيك« ٝرٟس» ثٙٗٔ ٝي
وٛقف ٔ ٚجبضظ ٚ ٜفٗبِيت اؾت .رٟبز ثطٖىؽ آ٘چ ٝو ٝأطٚظ ٜتٛؾٍ ثطذي ُٔطح ٔيقٛز تٟٙب ثٙٗٔ ٝي
ر ٚ ًٙذٖٛضيعي ٘يؿت .ثّى ٝزض انُ ثٙٗٔ ٝي وٛقف ٔ ٚجبضظ ٜزض ٖطنٞٝبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛاؾت .ثىبض ثطزٖ
ٖجبضاتي ٘ٓيط رٟبز وكبٚضظي  ٚرٟبز التهبزي ٔجيٗ ايٗ ثطزاقت اظ رٟبز اؾت .ثس ٖٚقه ٔسيطيت رٟبزي
٘يع ٖ٘ٛي اظ ٔسيطيت اؾت و ٝزض آٖ فط ًٙٞتالـ  ٚوٛقف  ٚتمسؼ وبض  ٚظحٕت اظ إٞيت ثؿعايي
ثطذٛضزاض اؾت .ث ٝايٗ تطتيت ٘فٛش انُالح رٟبز ثب ثبض اضظقي آٖ و ٝحبٚي تالقي ٔمسؼ  ٚذساپؿٙسا٘ٚ ٝ
ٔجتٙي ثط ٔٙبفٕ ٔطزْ ثٖٛٙ ٝاٖ ٖيبَ اهلل اؾت ٔي تٛا٘س ٘ٛيس ايزبز ؾبذتبض ازاضي يب ثٛضٚوطاؾي اي ايسئِٛٛغيه
ضا زاقت ٝثبقس.
ثٛضٚوطاؾي ايسئِٛٛغيه ٖ٘ٛي اظ ؾبذتبض اؾت و ٝزض ازثيبت ٔسيطيت تٛؾٍ ٙٞطي ٔيٙتعثطي ُٔطح ٌطزيسٜ
اؾتٚ .رٛز اضظـ ٔكتطن ( )shared valueزض ثيٗ اًٖبي ؾبظٔبٖ  ٚزاقتٗ يه ٞسف ثب اضظـ و ٝزاضي
پكتٛا٘ ٝايسئِٛٛغيه اؾت ٔي تٛا٘س ؾبظٔب٘ي ضا ثٚ ٝرٛز آٚضز و ٝاضظقٟبي فطٍٙٞي ؾجت ايزبز ٕٞبٍٙٞي زض
آٟ٘ب ٔي قٛزٓ٘ .بْ ازاضي رٟبزي و ٝتٛؾٍ ٔسيطيت رٟبزي ذّك  ٚازاضٔ ٜيقٛز ٘يع ٖ٘ٛي ثٛضٚوطاؾي
ايسئِٛٛغيه ذٛاٞس ثٛز و ٝلبثّيتٞبي ذبني ٘ٓيط ٕٞىبضي زض ؾبي ٝاضظقٟب ،تٗبُٔ زٚؾتبٕ٘ٞ ٚ ٝسِي ثيٗ
اًٖب ضا اظ ذٛز ثطٚظ ذٛا ٞس زاز .ث ٝايٗ تطتيت فط ًٙٞرٟبزي ثسِيُ تبحيط ثٙيبزيٙي و ٝزض قىٌُيطي
ثٛضٚوطاؾي ايسئِٛٛغيه رٟبزي زاضز ضوٗ انّي ٔسيطيت رٟبزي اؾت.

تغييز فزٌّگ هَجَد بِ فزٌّگ جْادي ،هحَر بْبَد بَرٍكزاسي
زض ذه ٛل تغييط فط ًٙٞز ٚزيسٌبٕٖ ٜسٚ ٜرٛز زاضز .زيسٌب٘ ٜرؿت ثط آٖ اؾت و ٝفط ًٙٞثسِيُ ظيط
ثٙبيي ثٛزٖ  ٚث ٝؾجت ايٗ و ٝضيك ٝزض تبضيد يه وكٛض  ٚيه ؾبظٔبٖ زاضز لبثُ تغييط ٘يؿت٘ .ىت ٝحبئع
إٞيت زض ايٗ زيسٌب ٜتبحيط اؾبؾي فط ًٙٞارتٕبٖي ثط فط ًٙٞؾبظٔب٘ي اؾت و ٝوبض تغييط فط ًٙٞؾبظٔب٘ي
يب ازاضي ضا ٔحبَ ٔي ؾبظز .زيسٌب ٜزيٍط ثط آٖ اؾت و ٝفط٘ ًٙٞيع لبثُ تغييط ٔ ٚسيطيت اؾت .زيسٌب ٜزْٚ

و ٝضٚيىطزي فٗبال٘ ٝضا ٘ؿجت ثٛٔ ٝي ٔٛفط ًٙٞزض ثطاثط ضٚيىطز ٔٙفٗال٘٘ ٝرؿت زض پيف ٌطفت ٝاؾت انَٛ
 ٚقطايُي ضا ثطاي ٔسيطيت فط ًٙٞزض اذتيبض ٔيٌصاضز ؤ ٝيتٛا٘س ضإٙٞبيي ُٖٕ ٔسيطاٖ وكٛض ثبقس.
اظ آ٘زب و ٝثٓ٘ ٝط ٔي ضؾس فط ًٙٞو٘ٛٙي زض ٘ٓبْ ازاضي وكٛض ٔب تب فط ًٙٞرٟبزي فبنّ ٝظيبزي زاضز،
ٔٛي ٔٛتغييط فطٔ ٚ ًٙٞسيطيت آٖ اظ إٞيت ٚيػٜاي ثطذٛضزاض اؾت (ض .ن .فميٟي ٕٞ ٚىبضاٖ.)1389 ،
ُٔبِٗبت ا٘زبْ ٌطفت ٝثط ضٚي فطًٞٙٞبي ٔؿٍّ ايطا٘ي حبُٔ ثطذي ٚيػٌيٞبي ٔخجت ٙٔ ٚفي اؾتٓ٘ .يط
ُٔبِٗ ٝاي و ٝتٛؾٍ ٌطُٔ ٜٚبِٗٞ ٝبضٚاضز ٕٞ ٚىبضاٖ ايطا٘يكبٖ زض ٔطوع ُٔبِٗبت ٔسيطيت ايطاٖ نٛضت ٌطفت
ٚ ٚيػٌيٟبي فطٍٙٞي ايطا٘يبٖ ثب زٖ ٚجبضت زضٚيكي َِٛ ٚي ٌطي ٖٛٙاٖ قس ؤ ٝكتطوبت ايٗ ز ٚذهّت
قبُٔ پي٘ٛس  ٚحجبت زض احؿبؼ  ٚضفتبض ،تسا ْٚزض ٖٛاَف  ٚاٖٕبَ نفبي ثبَٗ ،ضٚحي ٝغيط ٔبزي زاقتٗ ،يس
حؿبثٍطي ،يس لبٖ٘ ،ٖٛسْ ٚاثؿتٍي ثٓ٘ ٝبْ ٔ ٚمبْ ٛٔ ٚلٗيت ارتٕبٖي ٔي ٌطزز (وبقب٘ي .)1385 ،اِجت ٝزض
آٖ تحميك ايٗ ٚيػٌي ٞب اظ ذهبيم ٔحجٛة اوخط ايطا٘يبٖ ٖٛٙاٖ قس ٜو ٝزض آٔبَ  ٚآضظٞٚبيكبٖ ث ٝرؿتزٛي
فطزي ٞؿتٙس و ٝايٗ ٚيػٌي ٞب ضا زض ذٛز زاقت ٝثبقس .فطزي آظاز ٜو ٝزض ذّٛت يب زض رّٛت ،ضٞب اظ ٞط
چيعي ٞ ٚط وؽ رع ايعز ّٔٙبٖ ،ثب "نفبي زض "ٖٚث ٝذّك ذسا ذيط ثطؾب٘س .أب زض ٚالٕ  ٚزض ظ٘سٌي ايطا٘يبٖ
ايٗ وٕجٛز ٔحؿٛؼ اؾت .ثُٛضي و ٝزض تحميك و ٝتٛؾٍ فميٟي ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1389نٛضت ٌطفت
ذهبيم ايطا٘يبٖ ضا ٖجبضت زا٘ؿتٙس اظ فطزٌطايي  ٚتٛر ٝث ٝپي٘ٛسٞب  ٚضٚاثٍ ذب٘ٛازٌي لٛي (و ٝزض ٘ٓبْ
ازاضي ٖبُٔ ذٛيكب٘ٚس ٔساضيؿت) ،التساضٌطايي  ٚاُٖبء أتيبظات ٚيػ ٜث ٝافطاز نبحت ربيٍب ٜلسضتٖ ،سْ
پصيطـ ٘مُٓ٘ ٝطٞبي ٔربِف ،ارتٙبة اظ ٖسْ إَيٙبٖ ٞبٌ ،طايف لٛي ث ٝوؿت ٔٛفميت ّٕٖ ٚىطز ثٟتط،
ؾُح پبييٗ آيٙسٍ٘ ٜطي  ٚزاقتٗ ٌطايكٟبي وٛتبٔ ٜست ،إٞيت لبئُ قسٖ ثطاي قبٖ ا٘ؿب٘ي ،زيٗ ثبٚضي ٚ
تٛر ٝث ٝاضظقٟبي اؾالٔي ،وٓ اٖتٕبزي ٘ؿجت ث ٝيىسيٍط٘ ،بپؿٙس زا٘ؿتٗ پبضتي ثبظي  ٚزض ٖيٗ حبَ ٔجبزضت
ث ٝآٖ ،ثٟب زازٖ ثٖ ٝمال٘يت  ٚزض ٖيٗ حبَ احؿبؾي ُٖٕ وطزٖ ،ثٟب زازٖ ث ٝؾرتوٛقي  ٚرسيت  ٚزض
ٖيٗ حبَ فطاض اظ ٔؿئِٛيت.
ٔالحٓٔ ٝي قٛز و ٝفطٛٔ ًٙٞرٛز ثب فط ًٙٞرٟبزي و ٝاظ رّٕٚ ٝيػٌيٟبي ثبضظ آٖ ذسأحٛضي ،زيٗ
ٔساضيٚ ،اليت ٔساضي ،اُ٘ٗبف پصيطئ ،طزْ ٌطايي ،ذالليت ٛ٘ ٚآٚضي اؾت(فطٞبزي ٕٞ ٚىبضاٖ )1388 ،تب
چ ٝا٘ساظ ٜفبنّ ٝزاضز .ايٗ قىبف ٘كبٖزٙٞسِ ٜع ْٚتٛر ٝثٔ ٝسيطيت فط ٚ ًٙٞثط٘بٔٝضيعي ثطاي تغييط فطًٙٞ
ٔٛرٛز  ٚايزبز يه فط ًٙٞثبِٙس ،ٜرٟبزي  ٚؾبظ٘س ٜاؾت .اظ ايٗ ض ٚيطٚضت زاضز تب ثب ُٔبِٗبت غٙيتط ،اثٗبز
فطٍٙٞي ٔ ٚسيطيتي رٟبز ٞط چ ٝثيكتط قٙبذت ٝقٛز  ٚثحج ٔسيطيت فط ًٙٞرٟت ٘يُ اظ فطٛٔ ًٙٞرٛز
ث ٝيه فط ًٙٞرٟبزي و ٝاضظقٟبي انّي آٖ تالـ ثطاي ثٟجٛز ٚيٗيت ظ٘سٌي ذّك ذساؾت ٞط چ ٝثيكتط
ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌيطز.

ًتيجِ گيزي
اظ آ٘زب و ٝرٟبز ٔفٟٔٛي فطٍٙٞي اؾت و ٝضيك ٝزض فط ًٙٞاؾالٔي زاضز ،زض ايٗ ٔمبِ ٝيٕٗ ثطضؾي ٔرتهط
ثٛضٚوطاؾي  ٚا٘ٛأ آٖ ،ث ٝتبحيط  ٚتبحط فط ٚ ًٙٞثٛضوطاؾي پطزاذت ٝقس .ؾپؽ ثب ثطضؾي ثطذي ٚيػٌيٟبي
فطٛٔ ًٙٞرٛز ربٔٗ ٚ ٝؾبظٔبٟ٘ب ،ث ٝيطٚضت تغييط فطٔ ٚ ًٙٞسيطيت آٖ ثطاي ٘يُ ثٔ ٝسيطيت رٟبزي اقبضٜ
قس .ثي تطزيس فطٓ٘ ًٙٞبْ ازاضي ٔٛرٛز  -و ٝزاضاي ٘م بٌ لٛت  ٚيٗف ٔتٗسز اؾت -ضا ٔي تٛاٖ ثب يبضي
"فط ًٙٞرٟبزي" و ٝزض آٖ وبض  ٚتالـ ٔسثطا٘ٙٔ ٝعِتي ٔمسؼ زاضز ثٟجٛز ثركيسٞ .طچٙس زض ايٗ ٔمبِ ٝثٝ
ثطذي تحميمبت زض ظٔي ٝٙفط ًٙٞو٘ٛٙي وكٛض اقبض ٜقس ِيىٗ ٘يبظ ثُٔ ٝبِٗبت ربٕٔتط ث ٝچكٓ ٔي ذٛضز.
٘ىت ٟٓٔ ٝزض ايٗ ٔؿيط إٞيت فط ًٙٞزض تحٓ٘ َٛبْ ازاضي اؾت .چٙب٘چ ٝفطٙٔ ًٙٞبؾجي تٗطيف  ٚزض
رٟت ايزبز آٖ ،اِجت ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٔجب٘ي ّٖٕي  ٚتزبضة ؾبيط وكٛضٞب ،تالـ قٛز ٔي تٛاٖ أيسٚاض ثٛز و ٝتب
حسي قىٛفبيي  ٚثبِٙسٌي ٚاضز ٘ٓبْ ازاضي قٛز  ٚربٔٗٓ٘ ٚ ٝبْ ضا اظ ٔهبيت ثٛضٚوطاؾي ٔٛرٛز ٘زبت
ثركس.
ث ٝايٗ تطتيت پيكٟٙبز ٔي قٛز تب تجييٗ فط ًٙٞرٟبزي ثب ُٔبِٗبت زليك تط ا٘زبْ قٛزٕٞ ،چٙيٗ فطًٙٞ
ٔٛرٛز زض ٘ٓبْ ازاضي ث ٝزلت ٔٛضز ُٔبِٗ ٝلطاض ٌيطز  ٚآٍ٘بٔ ٜىب٘يعْ ٔٙبؾت ثطاي ٘يُ ث ٝفط ًٙٞپٛيب ٚ
رٟبزي تٛؾٍ ٟ٘بزٞبي زؾت ا٘س وبض ثٟجٛز ٘ٓبْ ازاضي وكٛض تسٚيٗ  ٚارطا ٌطزز.

هٌابع ٍ هاخذ:
قبيٗ ،ازٌبض ( ،)1383فط ًٙٞؾبظٔب٘ئ ،حزٛةٔ ،حٕس اثطاٞيٓ ،تٟطاٖ :ؾبظٔبٖ فطٍٙٞي فطا.
نجٛضي وبقب٘يٛٙٔ ،چٟط ( .)1374ربٔٗ ٝقٙبؾي ؾبظٔبٖٞب ،تٟطاٖ٘ ،كط قتتبة.
فطٞبزي ٔحٕسضيب ،فتحّٗي ٘ٛضي ٚ ،ثطٙٔٚس چٟبضاييٗ ( ،)1388ثط ضؾي ُّٖ تبحيطپصيطي فطٔ ٚ ًٙٞسيطيت
رٟبزي اظ ٘ٓط ثٛضٚوطاؾي ،تٟطاٖ :زٔٚيٗ ٕٞبيف فطٔ ٚ ًٙٞسيطيت رٟبزي.
فميٟي اثٛاِحؿٗ ،ضيب ٚآٖيٖ ،ؿُ آغبظ ( .)1389تبّٔي ثط تٗبُٔ ثٛضٚوطاؾي  ٚفط ًٙٞزض ايطاٖ ،تٟطاٖ:
فهّٙبٔٔ ّْٖٛ ٝسيطيت ايطاٖ ،پبييع; .31-1:)19( 5
فميٟي ،اثٛاِحؿٗ  ٚحؿٗ زا٘بييفطز ( .)1385ثٛضٚوطاؾي  ٚتٛؾٗ ٝزض ايطاٖ (ٍ٘بٞي تبضيري ـ تُجيمي)،
تٟطأٖ ،ؤؾؿ ٝذسٔبت فطٍٙٞي ضؾب.
وبقب٘ي ٔزتجي (٘ ،)1385مف زَ زض ٔسيطيت ،تٟطاٖ :ؾبظٔبٖ ٔسيطيت نٗٙتي.

ِيپعيٍط ،ز٘ي ( ،)1375تزطث ٝتٛؾٗ ٝزض قطق آؾيب (ٔزٕٔ ٖٝٛمبالت) ،تطرٕ ٝفطربزي غالّٔٗي ٕٞ ٚىبضاٖ،
تٟطاٖٛٔ :ؾؿٖ ٝبِي پػٞٚف زض ثط٘بٔ ٝضيعي  ٚتٛؾٗ.ٝ

ٔطوع پػٞٚفٞبي ٔزّؽ قٛضاي اؾالٔي ( .)1389ثطضؾي اليح ٝثط٘بٔ ٝپٙزٓ تٛؾٗ ،ٝفهُ چٟبضْ ـ ٘ٓبْ
ازاضي ٔ ٚسيطيت ،تٟطاٖ.
ٔيطؾپبؾي٘ ،بنط  ٚاوجط اٖتجبضيبٖ ( .)1387انالح  ٚتح َٛزض ٘ٓبْ ازاضي :ثطاؾبؼ اٍِٛي تٛاظٖ لسضت،
تٟطأٖ ،ؤؾؿ ٝا٘تكبضات ٔيط.
http://mini-market.blogfa.com

