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چکيده

بررسیییحوالت و وقوقع ایواارابوعازوانواب اسواسیییایحنویانقوااقوعتییین واسی ی و و
سن س وه یوال سع وناوقوشا ویدربنسموپهل یوب وج یوهدفوعرارودادبورض ا واجتم عحو
قورف هواعش ی رویلتلجوج یع نودردییددوضییرب وندبوقوادغ مواجا ریوسیین سییحو به وگ مو
بریحداش .وااقوبررسحوب والمسکوبروچ رچ سوبظریویترقین وبساحوبم ا بویحو س ندو
وجه گنریه یو لحوسن س وه یورژاموپهل یوانودهۀو0331نودرو بچ ویحال ابوانو بو
ب عن ابوی شکزو و«اللۀوبنن بگذار»وا دو ردنوب عثویترقین وب ساحویردمو شدهو ونینن وراو
برایوب ر ض اتحوقوخ شمو بوه نوب عن ابو شرطوونموبرایوقع عواب اسوفراهمویحو رد.وب و
ال ج وب وعدموالن سبوین بودقل وقوج یع نودادگ هوالجددگراا ب واسایحوای موخمننح(ره)و
ب یث ب و شرطو فحنونینن وراوبرایوقع عواب اسوسن سحودروجه وسم وگنریواستو النو
نادیوقوجمه ریواسیییایحوی ردبظرویردمودرواکوائتافوچندطا وایوب وقج دوو قرد.و
بداق س بوی ل وح ضروب ورقشو نفحوقوب ورقاکردوال دنفحو-والتلنلحنوابتداوب وال شراحو
ب رضیی اتحوقوب یحواعشیی روج یع ودروع لبویترقین وبسییاحویحوپرداند.وسیی توالاشو
یح ندوال وب وارائۀوالتلنلحوانوینظروج یع شن سحو سن سحوودروارالا طوب وین شأوقوعلزوااقوو
ب رض اتحودرودقرۀوپهل یودقمویا در وقرند.ودروبه ا وبش بودادهوخ اهدوشدو ودادگ هو
یتجدداب وا سایحوای موخمننح(ره)وب یث ب و نشا روقو سن ستمداریوپ س حن الحوب والر سنمو
اب اسوسن سحوهم وگم شت واس  .و
واژگان کليدی

ورژاموپهل ینویترقین وبساحنواللۀوبنن بگذارنوای موخمننح(ره)نوقع عواب اسواسایح
وو
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مقدمه

بگ هح وب وال راخ وااراب وعاز وان واب اس واسایحن ویانق وااق وقاععن واس و وب ع ونی یداریو
حک ی ویتمدرض وش هوراوسن س ه یوشا یدربنستحوپهل یوس ی بودادهوب د.وسن س ه احو
ویرحل وجدادیوانوب رض اتحواجتم عح-واعتص دیوقورف هحِواعش رویلتلجوج یع وقوادغ مو
اجا ریوسن سحو به وراوب ودبا لوداش .وع ایلحو ویردمواارابوراوانوهروطا اینوب وادراکوقو
فهموااقوب برابریه نوالاعنضه وقوبحعدالتحه وس قودادهوب د.وافک ریو وینطقوقوش ل دهو بوراو
دروع ایلحوچ بوفس دودرب روقوبفر وانوسن س ه یوشا یدربنستحنوب رض اتحوبسا وب وب ال ابحو
حک ی ودرواجراوقوگسترشوح قواس سحوافرادوقوغنرهوالشکنزویحداد.وااقوی ض ع وسابو
گرداد وال وبرپ احواب اسواسایحواعش رویلتلجوج یع وراودروراست ی والظلمخ اهحنواستنف یو
ح قنوحک ی وع ب بنوااج دودی راسحنو نادیوبن بوقوگسترشوح قوشهرقبدیوقودرواکو
اموال ض ه وقوخ است ه یویل واارابوالتلنزو رد.ورقبدیو وبنرقه یویلحوقویذهاحوش یزو
رگرابنوده ب بوقو ش قرنابنورقح بن بوقوطا ویت سطوجدادوقوالتصنز ردهوب شوعمدهایو
داشتند.وااقوب رض اتحه وقویترقین ه وب عثوشدبدوال ودقرابحوانوفشردگحوبنرقه یواجتم عحو
وبر اندیوانوال سع واعتص دیوقوسر سوسن سحوبنرقه یواجتم عحو وناروفش رودقل وع یو
ع دروب وابرانوقج دوبداشتندنویش هدهوگردد.ویجم عوااقوع ایزوشرااطواب اسوراوب وابفج روقو
ناد وشدب وبنرقه وان وفشردگحن وب قاسط ودادگ ه والجددگراا بۀ واسایح و وان وس ی وای مو
خمننح(ره)ویطرحوشدهوب دنوفراهمو رد.وع ایزوف قوچ لشه یوبظریوراوبریحابگنزدوقوبررسحو
دوالحو وبرپ احواب اسواسایحوراوفراهمو ردنوضرقریویحبم اد .و
بچ وال ن بوب د ر والت ن

وقویط لع

ویدقبودرب رۀوااقویهمود ر وگرفت نوانو

اکوس ودروچ رچ سوقع ایوقوح ادثواجتم عحودروسطحو ابنوب قاژهوعدموال انبوبه دیوقو
الن عت وس خت ریودرقبوبظ مواجتم عحو( براه ین بنو0311وقو)Keddie, 1982وقوانوس یوداگرنو
التلنزو بودروچ رچ سوبظرا ه وقورهن ف ه یو رگزارویت رنوب قاژهوقضعن وبه ده یویدبحو
(دوقرینو0311نوص48؛واشرفوقوبن عزازینو0341نوص024وقو م لحنو0340نوص)212وب دهو
اس وقو متروب وع یزورهاریوقواادئ ل ژیودرواللفنقوب وسط حو ابوقوخردوی ردوالتلنزوقو
یداع وعراروگرفت واس .واب ابحو ودروااقوی ل وب وبهرهگنریوانویفه مواللۀوبنن بگذاروقوبظرا و
یترقین وبساحوب یث ب وشرطوونموی رد والتلنزوقاعیوشدهوقودروادای وب والمسکوبرودادگ هو
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الجددگراا ب وای موخمننح(ره)وب یث ب وشرطو فحوب وب روبشس ؛وقوب قریوی ل وبنزودروااقو
ی ارد وبهفت واس  .وبداقس بن وی ل وح ضر والاش ویح ند وال وب وچ رچ س وعرار ودادب وبظرا و
یترقین وبساحنوب وااقوپرسشوپ سخودهدو وچ وع ایلحودروس له یوعازوانوپنرقنیواب اسو
ب عثوگرداده وال ویردمواارابوب وبرپ احواب اسواسایحویا در وقرنبد؟وعاقهوبروااقوسؤالو
ادلحنوی ل ودردددواس وال وب وسؤاو وفرعحوب و نفن وذازوبنزوپ سلگ وب شد :و
ا وب رض اتحوقویترقین ه یوبساحوگرقهه یویلتلجوج یع نودرف ًوعل وادلحوقع عو
اب اسواسایحوب دهواس ؟ و
ای موخمننح(ره)وچگ ب وقوب وچ ودادگ هح وال ابس ویردموراودروجه وبرپ احواب اسو
اسایحوس قودهد؟ و
انوناقا وج یع شن سحوسن سحوقودروگسترهوال رالحنوفرضواس سحودروااقوی ل وعا ر و
اس وانواانک ویشکز و«اللۀوبنن بگذار»وب شح وانواعدای

واستادادیوقوب ادطاح ویدربنستحو

یتمدرض ش هودروپرال وشلصحوقوی رقثحوشدبوعدر وانواکوس وقوپن یده یوح دزوانو بنو
همچ ب:وب رض اتحودروابع دوگ ب گ بواجتم عحنواعتص دینودانحوقوسن سحوگرقهه یویلتلجو
ج یع و( رگرابنورقح بن وقوده ب بو ش قرنابوقوطا ویت سطوجداد)وانوس یوداگرنوینجرو
ب وافزااشویترقین وبساحوقوضعجوفزااندهو به وشدهو ودروااقوشرااطودادگ هویتجدداب و
اسایحوای موخمننح(ره)وهرواکوانوطا

واجتم عحوراوب وسم گنریوقوقع عواب اسواسایحو

س قودادهوب د .و
 .5بسترسازی :نظریه محروميت نسبي

یترقین وبساحواکحوانویف هنمحواس و وال سطوالدورابر وگرودرو ت سوچراوابس به وش رشو

یح نندنودروعرد وعل موسن سحوقوب ورقاکردورقابحو–واجتم عحودرواکو ش رویفندوقاعیوشدهو
اس و(.)Pettigrew, 2015, p.13وااقویفه موب ظروبروشرااطحواس ویانحوبرودرک و نشگر وانو
الف ق وبنقوابتظ ره یوارنشحو وینظ روانو بویطل بن ه احواس و وافرادوخ دوراویتقودس و
ا فتقوا وبگهداری و به ویحدابند وق وال اب اح وارنشح و به نواعنح وقس از وق وشرااطح و والص رو
یح نندوع بلن ودستن بحوقوحفظو به وراوداربدو(.)Saleh, 2013, p.165وانوااقوینظرنوال اب احه یو
ارنشحو«ب وای ریواش رهوداربدو وعمدال ًودرویتنطواجتم عحوقوفنزاکحوب ادو به وراوجستج و

96

دانش سياسي ،سال دوازدهم ،شمارة اول ،بهار و تابستان  ،5931پياپي 39

رد:و به وشرااطحوهستندو وش بتوالص ریویردموراودرونیننۀوالتصنزوا وحفظوارنشه احو
یعنقویح نندو وافرادوب د ر ویشرقعحوابتظ رودستن بحو به وراوداربد».وقو«ابتظ را وارنشحنو
وه وق وشرااط ونبدگح واس

و ویردم وخ د ورا وب ط ر وی جهح ویستتق و ب ویحبننند»و

(ای مجمع نادهوقوهمک رابنو0312نوص)8؛ودروااقوارالا طنوب یحونی بحوب وقج دویح ادو« و
درو بوفردوبرواس سواست بدارده یوعننحودروالاشوبرایو سبواکوارنشوا والداقمودروبهرهیندیو
انو بوب وی بعحوفنزاکحورقب رقویحش د»؛وای وسرخ ردگحوالنه ونی بحوااج دویحش دو و نشگرابو
انوااقواختالو گ هوب شند»و(یشنرنادهنو0340نوص .)023و
ب وعن ا وب واانک واکحوانوش خصه احو ویحال ابدوناریجم ع ورف هواعتص دیوعلمدادو
گرددنواحس سویترقین وبساحواس و(.)Mehlum, 2002, p.69وگرودروالتلنزوخ دنوگزارهه احو
درب رهوارالا طوین بویترقین وبساحوقوخش ب وسن سحوراوهمودروسطحوفردیوقوهمودروسطحو
جمعحوگنج بدهواس نوبن برااقویحال ابواادهواقوراودروهرودق سطحوی ردوارنا بحوعراروداد (ی رشو
قواست رنو0314نوص.)022وبداقس بنوی ض عوسطحوالتلنزودرویط لع وبظرا ویترقین وبساحو
انواهمن وخ دحوبرخ ردارواس ؛ وال بج وا فت ه یوپژقهشگرابوبش بویحدهدنودرح لح و
احس سویترقین ودروسطحوفردیوب عثوگسترشواضطراسنو شفتگحنوبنگ بگحوقوابزقایوفردو
درواجتم عویحش دنوقلحواحس سویترقین ودروسطحوگرقهحوینجروب و هشویش ر
قوگسترشوخش ب وسن سحودروع لبو ش سنو

وبهنج رو

شمکشوداخلحوقوغنرهویحگرددو( Tripathi

.)and Shrivastava, 1981, pp.313-318ودروااقونینن نوبظرا ویذ رودقویؤلفۀوقاژهودارد:ویؤلف و
شن ختحو(ادرا ح)وقویؤلف وع طفحو(احس سح).ودرکواانک واکوابتظ روا وال عیوبر قردهوبشدهوقو
ب ضوشدهواس نویؤلفۀوشن ختحوا وادرا حوانویترقین وراوالشکنزویحدهدوقوحتوبحابص فحنو
ربجشنوقوعدمورض ا وب شحوانوب ضوااقوابتظ روب وجناۀوع طفحوا واحس سحویترقین وبساحو
شکزویحبلشدو()Tiraboschi and Mass, 1998, p.404وقوب وعرد ایوبرایودرکوب برابریوالعنقو
یحا بد.وبررسحوادبن ویرب طوب ویترقین وبساحوبش بویحدهدو وخش ب واجتم عحوقورفت رو
اعتراضح ب شحوانواحس س ودرکوشدهوانوبحعدالتحوقوال نایوب برابروین بیواس

و( Saha, 2011,

.)p.36وافزااشوب برابریوبنقوگرقهه یواجتم عح -واعتص دینوینجروب وخرقج وهروچ وبنشترو
گرقهه یوب وح شن ورابدهوشدهویحش دو وااقوی ض عوب وگسترشو شمکشوداخلحوقوااج دو
خش ب وجمعحو مکوخ اهدو ردو(.)Fahey, 2010, p.6
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عاقهوبروااقنواکحوانوع ایزوداگریو ودروپندااشواحس سویترقین وبساح-وب وغنرو
انوع یزوب برابری -ویؤثر واس نوی اس ه یواجتم عح وال سطوافرادیواس و ورف ه وخ د وراو
پ انقالر وان وداگراب والص رویح نند و(.)Richardson, 2011, p.5وااقوی ض عوب وااقوایروبستگحو
داردو و به وخ دوراوب وچ و س بحوی اس ویح نند؛وبن برااقواحس سویترقین وبساحولزقی ًو
ب ویعن یوب برابریوبنس .ودروااقوراست نوهنگ یحو واعت یواکواجتم عنوگرقهویرجیویش ب و
داگریوراویرف والص رو نندنواحس سحوانویترقین ودروبنقو به وب وقج دوخ اهدو یدو وال و
پنشوانوااقوی اس ودروبنقو به وقج دوبداشت واس و(.)Shams and Gholami, 2013, p.1517و
اکحوانوبت اجواحس سویترقین وبساحِوح دزوانوی اس نوگرااشوفردوبسا وب واب اسوبرایو
الغننروبظ مواجتم عحوی ج دواس و).)Saha, 2011, p.36وب وال ج وب ویط لبوف قنوالدورابر وگرو
س والگ یوعدموالع دلوقویترقین وب شحوانو بوراوبداقود ر وبن بویح ند :و
والج .یترقین وبزقلح و ودر و ب وابتظ را وافراد وث ب وای وال اب احه اش ب وب ط ر ویداقمو
هشویحا بد .و
س .یترقین وب شح وان وبلندپرقانین واعنح ودرح لح وال اب احه ی وافراد وث ب واس و
ابتظ راالش بوافزااشویحا بد .و
ج .یترقین ودع دیو وپتوانواکودقرۀورشدوهمنی بوابتظ را وقوال اب احه نوانورشدو
دع دیوب نااست دهوقوا و هشوشدادیویحا بدوقوابتظ را وهمچن بوح لتحودع دیوداربد.وهرچ و
یترقین وبساح وااج دشده وبر واس س والف ق وین ب وابتظ را وق وال اب احه وشدادالر وب شدنو بگ هو
ب رض اتحوشدادالروقواحتم لوقوشد وخش ب وهموبنشتروخ اهدوب دو(.)Gurr, 1968a, p.254وااقو
الگ وب وفرضن ودا ات یاتنح وبر و«ینتنح و »Jوهمل ابح ودارد؛ وچرا ویط بق و ب واحتم ل وقع عو
اب اسه نونی بى واس و وپتوانویدالى وط وبى وان وال سع وعننى واعتص دى وق واجتم عىنودقرهو
ال هحوانواف لوسرایوقوشدادوپدادویح اد؛ وال بج وال سع وط وبىوب عث وافزااش وابتظ را و
یحگرددوقور دو ال هید وسابوااج دوف دل وغنرع بزالتمزوبنقوابتظ را وقودرا ف ه وقودرو
بتنج وقع عواب اسویحش دو( .)Davis, 1962, pp.5-8و
جنمز ودا ات وااق وقاععن ورا وخ طر وبش ب وس خت واس و وشک ف وین ب و بچ ویردمو
یحخ اهندوقو بچ وب ودس ویح قربدنویمکقواس وع بز والتمزوا وغنرع بز والتمزوب شد.ودرو
ااقونینن نوبمحال ابوپنش پنش وب ط ایوراویشلصوس خ و وااقوشک فودرو بوب ط وچن بو
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غنرع بزوالتمزویحش دو واب اسورخویحدهد؛وناراوااقوب ط نوعاقهوبروع ایلحو وب ولت ظو
اعتص دیوع بزوابدانهگنریابدنوب ویتغنره یوفرهنگحنوسن سحوقورقابشن ختحوبسن ریوبستگحو
داردو(دقئرالحوقوف لتزگرافنو0344نوص.)814ودروشکزوذازو بگ ب و ودا اتوبن بویحداردنو
ارالا طوین بوالأینقوبن نوقواب اسوبش بودادهوشدهواس  :و

و
نمودار ارتباط ميان تأمين نياز و انقالب ()Davies, 1962, p.7
و

الات وگروجه وبم ا ب وس ختقوپنچندگحوی ض عنواعت دوداردو واگروعراروب شدودرکو
درستحوانوالأثنرا وح ن حویترقین وبساحویدبظروعراروگنردنوب ادواحتم لوقج دوداگروپدادهه و
را-وبنزو وبروسط حوش رشه یوشهریواثرگذاربد-وپذارف .وانوااقوینظرنویدلوادلحوالدگرو
ب ودبا ل وااق واس و والأثنرا وعدر وق ودقام وبه ده ی وسن سح وی ج د و(به دان وشدب وقو
یشرقعن )نوال اب احواجا ر نندگحودقل نوشرااطوجغرافن احوقوسن سح-واجتم عحوالسهنز نندهو
جنگوچراکحوقوالجرب وهرو ش رودروی ردوش رشوگذشت وراوب ودروبظروگرفتقوالفکنکوین بو
یترقین و ال هید وقوبلندید وی ردوال ج وعرارودهد (ی رشوقواست رنو0314نوص.)028و
دروهمنقوراست نوگروع ایز والعننق نندۀوینزابوگسترهو شمکشویدبحوراوانوطراقودقویؤلف و
یترقین وبلندید و(الاعنضواعتص دین والاعنضوسن سحنوجدااحوب ل هنوقابستگحو ش روب و
سری ا وخ رجحنوشک فه یویذهاحوقوف دابوفرد ه یو ی نشح)وقویترقین و ال هید و
(گرااشه یو ال هید ودروارنش والج رین والکرارویجددوااقوگرااشن وال رمنوبرخورشد وال لندو
ب خ لصویلحنوشرااطوب یطل سواعتص دی)ویشلصویح ندو(.)Gurr, 1968b, pp.1110-1111و
ی ض عحو ویانقوااقوعتن واس و ویترقین وبساحوب النه واکبعدیوبنس نوبلک وچندبعدیو
اس ؛وب عا ر وداگرنوانوب عح والعنقویر بوبرخ ردارواس و ودروع لبوع ایزواعتص دینو

تحليل جامعهشناسانه وقوع انقالب اسالمي با تأکيد بر نظریه محروميت نسبي تد رابرت گر...

99

سن سحن وفرهنگح وق واجتم عح وبم د وپندا ویح ند .وبداقس ب ویحال اب واستدول و ردن وهر وچ و
یترقین وبساحودروابع دویلتلجو بوشدادالروب شدواحتم لوقوشد وخش ب وسن سحوافزقبالرو
قویتع عبو بنوقع عواب اسوبنزوسرایالرورخویحبم اد .و
 .3عوامل تأثيرگذار در وقوع انقالب اسالمي

طرحواد لوقوراهک ره یودقل داریودروس ا وبظ مه یواستادادیوقویطل نوینجر ب وراش دارو
شدبوفس دنوخ د یگحوقوابفع لوسن سحودرودقرابوپهل یوگردادهواس .وی ض عحو ودروعازو
انواب اسواسایحنوب قاسط وطرحویط لا

وقوخ است ه یویردمواارابو وب ویترقین وبساحو

ی اج وشدهوب دبدنوب وچ لشحوبرایودقل ویتمدرض وش هوالعنقوا ف ؛وب عا ر وداگرن وعدمو
المکنقودقل وپهل یوبسا وب وال ض ه یوعم یحودروح نهه یوسن سحنواعتص دیوقواجتم عحنو
ب عث والتلنزویشرقعن وبه ده یوح موگردادهوقوب وعرد ای وبرایو شمکشه یویلحو و
ب نال س وع بی بدگح وذهنن واجتم عحوق وس خت روپ سندهوسنتح وب دن والعنقوپنداو ردوق ورژامو
پهل یوراوب وبترابحو ودروی ل وح ضروانو بوب عن ابو«اللۀوبنن بگذار»وا دویحش دنوی اج و
سخ .
الل وبنن بگذار0ودروادطاحوس نی بوقوسنستموب وقضعنتحواطاقویحش دو واکوس نی بو
قوبظ موسن سحودرویرحل ورشدوخ دنوب وب ال ابحوره احوانوقابستگحوب وبنن بگذار(اب)وقوذهنن و
پنشنقوی اج ویحش دو(فنرححنو0310نوص818؛و .)Gagner, 2015وااقویفه موب ظروبرونی بحو
اس و وس نی ب وع در وب وال سع وع بلن ه ی وی ردبن ن وب ج ی ویه ر ه ی وینتصرب فرد وانو
یؤستوبا شدو()Adizes, 2014, p.9نوقضعنتحو وب عثوالتعنجویدارا نواالافوین بینواحتم لو
انودس ورفتقویسنرواستراالژاکوقودروبه ا نویرگوخ اهدویحش دو(.)Mines et al, 2011, p.5و
اهمن وااقوی ض عوال و بج س و وجه وادای وحن وقوپنشرف نوب ادواک سریوانوالغننرا و
ب وقج دو اد؛ویس ئلحو وبنن بگذاراب وبسا وب و بوقا نشوبش بویحدهندوقو بورا وب راحتحو
بمحپذاربدو(.)Macdougall, 2009ودروقاعینوهروبظ موسن سحوب یث ب وسنستموه شمندنویراحلحو
چ بوالأسنتنو د حنورشدنوبل غنوفرس دگحوقوفرقپ شحودارد.وسنستمه ودروعا روانوهرویرحل و
عمروخ دوب ویرحلۀوداگرنواکودقرابوگذاروراویحگذرابند.ودقرهوگذارودقرهایواس و وسنستمو
درو بوب ویشکا وقوگ هوبترابه احوی اج ویحش د.ودروااقوین بودقوگذاروبسن روحس سواس .و
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اکحوگذاروبنقودقره والأسنتوقو د حو واگرو نترلوبگرددنوسنستمورقوب واف لویحرقدوقو
داگرینوگذاروبنقودقرهورشدوسرایوقوبل غو وهروبظ موسن سح-واجتم عحوراودچ روالع رض الحو
ین ب وبدب وسنستم وق ویؤسس ب ویح ند و وب وف داب والصمنمگنری ودتنحن وسنستم وقارد والل و
بنن بگذاروخ اهدوشدو(رب بحنو0341نوص.)91ودروح ن

نوسلط وقوبف ذوبنن بگذارو ودرودقرهو

طف لن وقو غ نورشدنویطل سوب وبظرویحرسندنوح لودروشرااطحو وس نی بو(بظ موسن سح)و
رشدویح ندنوبرایوادای ورشدوقوالک یزو بوغنرع بزوالتمزواس ؛وچ واانک نوابت لوب ودقرهوبل غو
یعم وًوب وبترابحوجدیوهمراهواس و وااقوبترابوبتنج واشتا ه وب شحوانوالکارنوالصمنمگنریو
یتمر زوقوبا دوس خت روین سبوقوغنرهودرودقرهورشدوسرایواس و(ادازسنو0313نودص82وقو
.)88وانااقرقنویحال ابواستدولو ردو واکوبظ موسن سحودرویرحل والأسنتوب استحوب وشکزو
ااج بح وال سطوبنن بگذار وادارهوقویدارا وگردد؛وای ودرویرحلۀوگذاروبنقودقرهورشدوسرایوقو
بل غنوب ادوانوخ د نترلحوبنن بگذار وجداوشدهوقوب وابعط فپذاریو نترلوهمراهوش دنواعنحو
یست زوانوبنن بگذاروب وحن

وخ دوادای ودهد.وانااقرقنوبترابواللۀوبنن بگذارویمکقواس ودرو

اکحوانودقوح ل ونارورخودهد :و
الج.وبظ موسن سحوع دروب وال سعۀو بودست وانوال ابمندیه یوونموبنس و ودرودقرۀوبل غو
ب ادوج اگزاقویه ر ه یوینتصرب فردوبنن بگذاروب شد .و
س.وبنن بگذار(اب)وبمحخ اهندوا وبمحال ابندوعماًوقوب ط رویؤثرنوب وخ دگردابحوسنستمو
رض ا ودهندوقو نترلویست نموقویتمر زوخ دوراو هشودهندوقوا وحتحوحذفو نندو(فنرححنو
0310نوص .)814و
ب وال ج وب ویط لبوف قن والل وبنن بگذار و ودروابتداویرحل ایوذهنحواس نوهموب وخ دو
بنن بگذارابوب نیحگرددوقوهمواانک وب وپنرقابوسراا ویحبم اد.وبنن بگذارابوچن بوچ وب قرویطل حو
ب وهم و راءوقوافک روخ دوداشت وب شندوقوا واانک وهم ارهوبگرابوانودس ودادبواعتدارویطلقوخ دو
ب شندوقوا وب عحودشمقهراسحودرو به وقج دوداشت وب شدنواج نهوبرقنوقوظه روهنچگ ب و راءو
یتت دیوراوبمحدهندوقودروااقود ر وی بیویش ر

وداگرواذه بوخ اهندوشدوقویستمراًوب وپنشو

پنداش ه یوخ دوج یع وراوادارهوخ اهندو ردو(ا اریوب رینو)0312وقل واانک ویش ر
ب وبفی واعت ی واک ویجم ع و(بظ م وسن سح) وب شد وق ورض ا

وح دز و

وداگرابو

ند و( The New

)Management Network, 1991؛وهمچننقنوانویلتص واللۀوبنن بگذاروااقواس و وسنستمنوداگرو
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و ندوقوابرژیوحن الحوخ دوراوال وحدا ثرویمکقو

ب ووباردو(رب بحنو0341نوص.)91وبظ موسن سحودروااقوشرااطنوبح بک وراهوبرقبرف ویطمئنحوپنداو
ندنوب وحن

وعلنزوقوبنم روخ د وال ونی بحوادای ویحدهدو وبنرقاحوانودرقبوا وبنرقبنواعموانو

دال نواب اسوا وجنگوبدابوپ ا بودهدو(فنرححنو0310نوص.)819
ب وال ج وب وگزارهه یوااقویفه منوب وبظرویحرسدو وبظ موپهل یودارایودقویشکزواس سحو
ب د؛وانواکوس نوبظ موسن سحوع دروب وخلقویه ر ه یوونموبرایوحزوبترابودرودرقبوخ دوقو
یجلتوبا دوقوب وهمنقودلنزنوهرولتظ وبن نیندواستف دهوانوع هوعهرا وب د.وانوس یوداگرنو
یتمدرض وش ه وب وال ج وب وخصل

واستادادی وق وشلصیت رن وبمحال ابس

وی جا

و

خ دگردابحوبظ موراوفراهمو ندنو نترله یویست نموراو هشودهدوقوب وبظ ر وا تف و ند.و
ی اردیو وب عثوافزااشویترقین وبساحواعش رویلتلجویردمو( ش قرنابنو رگرابنوطا و
یت سطوجدادوقورقح بن ب)وگردادوقووجرموب وعرد ایوبرایوقع عواب اسوب یث ب وشرطوونمو
العنقوا ف .
 .5-3کشاورزان (دهقانان) و محروميت نسبي

ش قرنیواارابودروف دلۀوس له یو0341-0332ودستل شودگرگ بحو نفحوعظنمحوگردادو و
ب شحوانواثرا وپرداینۀوبرب ی واداح وارضحودهۀو0381وب دنوبرب ی ایو ودرویت رو«اب اسو
سفند»وعرارویحگرف وقوب ی جبو بنوقج وال لندوده بحوسهمبریو وعربه ودرواارابویرس مو
ب دنوج یوخ دوراوب و ش قرنیوسری ا ایودادو والأثنرشوبرونینقدارینوس خت روطا الحورقست ه و
قوعملکردو ش قرنیوبسن روب رنوقوعمدال ًوینفحوب دو(ف رابنو0314نوص.)812وی ض عحو وب عثو
انوبنقورفتقو ش قرنیوب یحوقوقابستگحوهروچ وبنشترواارابوب ویتص و و ش قرنی ودقلو
خ رجحوگرداد.وعاقهوبروااقنوبررسحه یوقنار و ش قرنینوارع یحوراوبش بویحدادو وبرواس سو
بنوبهرهبردارابو چکوانونینقه یو ش قرنینوالنه وع دروب وفرقشوبنمحوانوال لندا وخ دوب دبد.و
اکحوانودوازوااقوی ض عنوقاردا وبحرقا ویتص و وخ را حوب د؛وال بج وینزابوقاردا و
ااراب ودر وف دل وس له ی و 0341-0349وب وافزااش وس وب و 08ودردد وی اج وب ده واس و
(یلکیتمدینو0340نوص.)018وگ اهویدع یوب ونو هشوسهمو ش قرنیودرو زوال لندوب خ لصو
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یلحنوافزااشوبرخویه جر ورقست ان بوب وشهره وقواف لِورقوب والزاادوال لندوسرابۀوبساحو ش قرنیو
بسا وب ودن ایوقوب قاژهوخدی واس  .و
جدول شماره  .5سهم بخشهای مختلف در توليد ناخالص ملي ،توليد سرانه و جمعيت

و

درصد توليد ناخالص ملي

توليد سرانه (دالر)

درصد جمعيت

رقست اح و

 1/8و

 49/1و

 240و

شهری و

 43/9و

 88/1و

 0431و

و( )Source: Katouzian,1978, p.356و
جدول شماره  .3توليد سرانۀ مطلق و نسبي در بخشهای مختلف
سال

0211

0230

گرقهه

ال لندوسراب و
(هزارورا ل)

ال لندوسراب و
بساح

ال لندوسراب و
(هزارورا ل)

ال لندوسراب و
بساح

ش قرنی

28/2

1/91

014/1

1/84

دن ای
خدی
زوال لندو
سرابۀوغنربفتح و

82/0
14/9

0/11
0/11

291/3
341/3

1/44
0/92

 81/2و

 0/11و

 233/9و

 0/11و

( ال نا بنو0312نوص )319و
و

برواس سوبظروه گلندنواداح وارضحواارابوعماًواکوبرب یۀویت فظ راب وب دو ویزاا یو
یثا ویعدقدیوداش نوبنشتر ورقست بشنن بوانوبظروی ععن واعتص دیوبهتروانوس له یوعازوانو
اجرایوبرب ی وبا دبدو(ب وب زوانوف رابنو0314نوص.)818وانوس یوداگرنوپتوانواجرایواداح و
ارضحوب وبف ذوسری ا وقوفن قریوب ورقست ه وبروالعدادوده ب بوف نروقو رگرابوبحنینقوافزقدهوشدو
قو بچن ب وب ودستگ هوحک یتحوقونینقدارابوقابست وشدبدو وب هنچقج وال اب احوابج موعمزو
سن سحویست لحوراوبداشتند.وبرواس سوالت ن

ود ر وگرفت و14/1ودرددوانو س بحو ونینقو

درا ف ویح ردبدنوع دروبا دبدوب ی بندوگذشت ویل رجوخ دوراوبدقبودرا ف وقاموقو مکوانوین بیو
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ب بکحوالأینقو نندوقوب رغموبرب ی ه یواداحوال سع ورقست احو وبنقوس له یو0381وقو0341و
ب ویرحل واجراودر یدنوبدهحوده ب بوف نروب وبنشوانوس وبرابروافزااشوا فت وب دو(انغندینو0311نو
دص)081-084؛ ودروقاعینو بچ و وبنشانپنشوی جا

ویترقین وبساحوده ب بوراوفراهمو

یح ردنوس طواعتص دو ش قرنیوب دو وب ط روعمدهوانواداح وارضحوب وس دوسری ا داریو
بزرگوقوب وشن ۀ برق راالنکوبشئ ویحگرف .ودروااقونینن نوبنشتروده ب بوراودچ روقضیویعنشتحو
بدالروانوگذشت و ردهواس نوب ط ریو وف رویطلقوده ب بنوینجروب ویه جر و به وب وشهره و
گردادهواس و(یؤینحنو0341نوص.)834والت ن حوبش بویحدهدو والعدادوااقویه جرابوانوس لحو
31111وبفرودرودهۀو0301نوب و031وهزاروبفرودروف دل وس له یو0334-0321نو241وهزاروبفرودرو
س له یو0384-0339وقو331وهزارودروس له یو0349-0389ویحرسند.ودرواقاخرودهۀو0341و
جمعنتحودروحدقدوس وینلن بویه جرورقست احنودروشهره وب وسرویحبردبد.واکوینلن بوانوااقو
العدادوب د ر وعملۀوس ختم بحویشغ لو روشدبدوقو111وهزاروبفرنواعنحو01ودرددوجمعن و
رگریواارابوبنزنودروس له یو 0341-0349وبنک روب دبدو(ف رابن و0314ن ودص.)410-411و
برخحوانویتفکرابوبروااقوب قربدو ویه جر وانورقست وب وشهرنواقوًویرب طوب وی هن ویدربنزاسن بو
درواارابوب دو()Keddie, 1982, p.286؛وث بن ًوانوشرااطوقوایک ب و ی نشحنوبهداشتحوقواعتص دیو
ی ج دودروشهره وب شحویحشدو()Abrahamian, 2008, p.14 and Zonis, 1981, p.252و وبش بوانو
قضیوب یطل سورقست ان بو وخ دوبر اندِو ث روسن س ه یوال سع ایودقل ودروبلشو ش قرنیو
ب دنوبشئ ویحگرف .
ب وهج موگستردهویه جراب ورقست احوب وشهره نواکوطا ۀو رگرورقنیزدوشهریوراوب و
قج دو یدو وب ی جبو ی روس لو0384ویرب طوب ویه جرابو مدر یدنویزدوی ه بۀورئنتواکو
خ ب ادهوب ط رویت سطودروی هو1ودورویحشد.ودروس لو0384وبنزوانو89ودرددوانوجمعن وش غزو
الهرابوب ط رویت سطوهروفردوی هحو41ودورویزدویحگرف وقودرودهۀو0341وب وقج دوافزااشو
در یده نوای و بوهموانوحدوایراریع ش وفراالروبرف وقوحتحوس ءالغذا وبنزوایریوع دیوب دو
(ف رابن و0314نوص.)410ودر یدو به واگرچ والص رویحشدنوبسات ًوین سبواس و(یتمدینو
0341نوص)14نوای ویشکا وااقواعش روپ انقشهریوقوح شن اینوش یزودر یدو منویسکقو
ب ین سبنوس ءالغذا نوفرد ه یو ی نشحوابدکوقوع ایلحوبظنرو بک وب عثویترقین وبساحو
به ویحشدنوهمچن بوب وع

وخ دوب عحوی بد؛وب قاژهو بک نوب ور دوبلشوس ختم بس نیودرو
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س له یو0349-0344وانواکوس وبنک ریو به وافزااشوا ف وقوانوس یوداگرنوال رموفزااندهو
هزان ونبدگحش بوراوب ط روسرس م قریوب ووبردهوقودروبتنج وافزااشودستمزده وخنثحوگردادو
(.)Zayar, 2011, p.13
برای وبش ب ودادبوقضیویسکقودرورقست ه نو ی ره وبش ب ویحدهندودروس ل و0344ن وانو
یجم عو2/1وینلن بوقاحدویسک بحودروین طقورقست احوبنشوانو0/1وینلن بنوعازوانوس لو0384و
احداثوشدهابد.وانویجم عوقاحده یویسک بحوحدقدو 2/8وینلن بنواعنحو 43ودرددوخ ب ه و
خشتحنوگلحنوچ بحنوحصنریوقوا والر ناحوانوااقوی اردوب دهواس .وااقوب ادطاحوقاحده یو
یسک بحوف عدوهرگ ب وقس ئزوراحتحوقوبهداشتحوب دبد.وب ط ریو وانو2/1وقاحدویسک بحو
 2/3وینلن بوب و سول ل شحوشدهوقو 2/4وینلن بوب وبرقودسترسحوبداشتندو(یفندین و0390نو
ص.)28وااقوارع موقوقضعن ه نوبش بگ هو لحوان والف ق وسطحوعم یحونبدگحوین بوشهروقو
رقست وراوب ودس ویحدهد.ودرو ن رونبدگحوسل و ب بنوف دلۀوعظنموطا الحوهمراهوب وشک فو
فزااندهوین بوارنشه وقو رداره یواجتم عحو ب بوب وطا

وب ویواجتم عحو ودروب نوقوبعم و

نبدگحویح ردبدوب عثویترقین وبساحو به وشدهوب د.وب ط ریو وایک بوی اس و به وانو
بظروی دینواحس سویترقین وبساحوقوب رض اتحو به وراوب وقج د و قردهوقوانوااقوطراقو
ظرفن واب اسودروشهره وافزااشویحا ف و(رفنیپ رنو0319نوص.)42ودروقاعینویردموب قاسط و
قس ازوارالا طحوجمعحوقوگرقهحنوعلزوااقوب رض اتحه وقویترقین ه وراودروس خت رویتصلبو
قوسر بگرورژاموپهل یو شجو ردهوب دبدو(س داگرنو0391نوص)931و وقاردواللۀوبنن بگذارو
شدهوب دوقوب وعرد ایوبرایوافزااشوف دلۀوین بوااقوعشروقورژاموپهل یوالعنقوا ف  .و
 .3-3کارگران و محروميت نسبي

پتوانو دال یو0332وال وس لو0339وب قاسط واعتص ب الحو وانوس یو رگرابوب وقع عوپن س نو
ب عوبگ هودقل وب وی ض ع

و رگریوبنشتروایننتحوشدو وبتنج وچننقوبگرشحنوعدموقج دو

االت دا وا والشکزویست زوب دوقواالت دا ه احو وپتوانوااقوس له وال وس لو0341وفع لن ویح ردبدنو
ب ب عحوقابست وب ودقل وب دبدو(حانبنادهنو0341نوص.)43وقضعنتحو ودرو بوطا و رگروراوب و
یترقین وبساحوانوحنثویعنشتحوی اج و ردهوب د.وهم بط رو و بننگه مواعت دودارد :و
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«دقل ه ی وگ ب گ ب وااراب وهرگز وب وبها د وقضی و رگراب وب یث ب وهدفحو
ب خ دیخ دوابس بدقست ب وقوا واجتم عحوعاع ایوبداشتندنوقلحوخ دورا والنه وب و
پنشگنریوانوبرخ ستقوعن دریوانوین بو رگرابو ویمکقواس وخطریوبرایو
نینقدارابوثرقالمندوب وشم رو اندنوسرگرمو ردهابد»و(وج ردینو0391نوص .)384و
ب واقجگنریورقبدودنعتحوشدبودروبنقوس له یو 0388وال و0348وانوحنثو محن والعدادو
رگرابودنعتحوش غزودرویؤسس وبزرگوب وگ بۀوع بزوال جهحوانوهفت دوهزاروبفروب وچه رددو
هزاروبفرورسند.وب ط ریو ودروس لو0348وحدقداًو0241111ویزدبگنرودروال لندوقوفع لن ه یو
یرالاطوب و بوانوجمل و141111ودرودنع ویعدبوقویش غزوقابست وب و بنو411111وبنزودروبلشو
س ختم بحویشغ لوب و روب دبدو(اشرفنو0343نوص.)032و منتحو وبن نوب دوال ودقل وانوطراقو
ین بیوی ج دودروجه ورف هو به وگ موبردارد.وقلحوب رغموبها دوا فتقوسطحونبدگحوطا و رگرنو
افزااشودستمزده وهنچ وهم هنگحوب وعدر وخرادو ب ب وبداش .و«بنشتر ویزدبگنرابواارابوب و
یل رجورقنافزقبویسکقوقوداگروخدی

ورقب رق وب دبدوق وشک ف وین ب و رگرابوی هروقو

غنری هروقسنیالروشدهوب د.وحتحو رگرابحو ودستمزده یوقاععحو ب بوب وورفت وب دنوب نوالت و
الأثنر وال رمو لحوشهره وعراروگرفت وب دبدو(انغندین و0311نوص)088؛ وال بج وب ودلنزوعدمو
عرض و فحویتص و نوش هدوال رموقوافزااشوعنم ه ودروبلشه یویلتلجوهستنم .و
جدول شماره  .9افزایش شاخص قيمتها در بخشهای مختلف
5916

5915

5913

5919

5911

سال

ووقوخدی ویصرفح

4/9

9/3

00

04

66/6

عمدهفرقشح

4

1/3

03/4

01

61/5

(س داگرنو0391نوص )939و
ال سع وسرایواعتص دیوب والمر زوسری ا ودرودس وعدهویعدقدیوهمراهوب د.وب ط ریو و
درودهۀو0111نو 84وخ ب اده و 44ودردد وان وبزرگالراق وشر
(2011, p.14

ه ورا والت و نترلوخ دوداشتندو

 .)Zayar,ودر وااق ورابط ن وقج د وب رق راسح وعدرالمند واکح وان وس نق ره یو

السهنز نندهویتس سویحشد.واعت دوبرو بواس و و«ب رق راسحواغلبوعدر وراودرودس و
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خ دوفردویحگذاردوقودربتنج واج نهویحدهدوال وبلاگ بوب واستف دهوانوس خت روبرایوین فیوشلصحو
استف دهوبم اند»و(.)Lange, 2005, p.51
ال نایوب برابرودر یدوب گ ب ای وب دو وبرواس سوبظروادارهوبنقالمللحو رنواارابواکحوانو
بدالراقو ش ره یوجه بودروااقونینن ویتس سوشدهواس و( .)Abrahamian, 2008, p.141اکحو
انوبلستنقوبش بگ هوااقوب برابریوقوبحعدالتحنویش هدهواال یانزه یوگرابعنم نوخ ب ه یوب شک هو
دروبهتراقوب ط والهرابوقوضن ف ه یویجلزوقوپرهزان ایوب دو وانوس یو رگرابویش هدهویحشدو
(وج ردینو0391نودص.)802-803وااقوی ض عنونینن وراوبرایوی اس و ردبنوابرانوب رض اتحو
قویترقین وبساحو به وفراهمو ردهوب د.ودروقاعینودرکوااقوب برابریوال سطو رگرابواارابحودرو
بتنج والم سوااقوطا

وقو گ هحو به وانوقضعن وطا

وثرقالمندوقویش هدهواال یانزه یو

ل تودروشهره وقوخ ب ه یوگرابعنم ودروشهره یوبزرگو واداًوطا

وپ انقنوب قاژهوعشرو

رگروفکرورسندبوب و به وراوبمح ردبدنوبروادراکوااقوب برابریوقواحس سویترقین ودروطا

و

رگر وافزقد .ویترقین وب ط ریو وانویتت یو بویستف دویحگرددنوب ط ر وضمنحوب ظروبرو
شرااطحوب برابروین بواجزایواکوج یع واس ؛وشرااطحو ودرو بوبرخحوانوشهرقبدابوانوایک ب نو
ایتن نا وقوبهرهیندیوبنشتریوبسا وب وبرخحوداگروبهرهیندبدوقواعت یوگرقهویترقمودروبسا و
سنجحوین بوقضعن وخ دوقوقضعن وگرقهه یوداگروب واحس سحودس ویحا بندو وبتنج و بو
یترقین وبساحواس  .و
جدول شماره  .1توزیع دهدرصدی هزینههای زندگي جمعيت شهری
دهکها
(از فقيرترین به ثروتمندترین)

دهک یکم (فقیرترین)
دهک دوم
دهک سوم
دهک چهارم
دهک پنجم

5992-5993

 0/1و
 2/1و
8و
4و
 9/0و

5913-5919

 0/3و
 2/8و
 3/8و
 8/1و
4و

دهکها
(از فقيرترین به ثروتمندترین)

دهکوششم و
دهکوهفتم و
دهکوهشتم و
دهکوبهم و
دهکودهم و

( براه ین بنو0311نوص )442و
و

5992-5993

5913-5919

 1/3و
 4/1و
 00/4و
 09/8و
 34/3و

 9/4و
 1/3و
 00/0و
 01/4و
 31/1و
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در وقاعین ودردد وب وی وبنک ری وق وقضعن وبغربج واعتص دی ودر و ن ر ونبدگح والجملحو
ی مه یودقلتحوقوافرادوبزداکوب وبلاگ بوح منویترقینتحوراودروذهقوطا و رگروپدادو
یح قردو وابعک سحوانوفس دوقوب ر یدیوبلاگ بوح موب د.وهمچننقودروف دل وس له یو
0349-0342وش خصوبه یویسکقوب و291/0ودرددنواث ثنۀوخ ب وب و11/0ودرددوقوخ راکوب و
10/3ودرددوافزااشوا فت واس نوب ط ریو وب وال ج وب واهمن وبساحو به ودروارالا طوب وهزانۀو
نبدگحونحمتکش بنودرورالا ه یواقلوال وس موعراروداشتندو(س داگرنو0391نوص .)939و
ااقودروح لحواس و ودروعرد وسن س وهنچگ ب والت لحوقوال سع ایود ر وبگرفت و
قوطا و رگروب بدر ویحال ابس وب قاسط ویش ر

وسن سحودروجه والأینقوین فیوخ دوگ مو

بردارد.وعل وااقوی ض عوراویحال ابودروع ایلحوبظنروعدمواعت دودقل ه وب والرقاجوقوال سع و
الشکنا وطا و رگرنوقابستگحوسرابواالت دا ه وب واحزاسوبنگ ب نوبف ذپذاریوحک ی وقو
عدر وسن سحوبسا وب واحزاسوقواالت دا ه یو رگرینوعدمو گ هحو فحوطا و رگروقوعدمو
بل غوسن سحوجستج و ردو(حانبنادهنو0341نوص.)12وااقودق لنسموااج دشدهودرواعتص دوقو
سن س نوب وعرد ایوبرایوی ردوچ لشوقاعیوشدبوبه ده یورابطوین بودقل وقوج یع ویدبحو
یتعنقوشدو وبم دو بوراویحال ابودرور دواعتص دیوح دثشده وق والظ هرا وقواعتص ب

و

رگرابویش هدهو رد .و
دروااقوقضعن ن وج یع ویترددوجرع ای وب د وال وح ل وابفج رگ بۀوااقوب رض اتحه وقو
یترقین ه وب وینصۀوظه روبرسد.و هشودر یدوبف ودروس له یو0349وقو0341وقویتع عا ًو
ر دواعتص دینوب یث ب و ال لنزقریوبرویط لا

وعمنقوقوب رض اتحوگستردهوعشرو رگر وعمزو

رد.وش هوبرایوفراروانور دوطرححوارائ و رد و وبرواس سو ب بوبرایودستمزدوس ج والعننقو
یحگردادوقوپ داشوس لن ب وبنزوحذفویحشد.وااقوی ض عوب عثو هشودستمزده وشدوقور دو
اعتص دیوبنزوینجروب وافزااشوالعدادوبنک رابوخص د ًودروح نۀودنع وس ختم بوگرداد.وبتنج و
ااقوشرااطنوافزااشوالعدادوالظ هرا وب دو وحک ی ویتع عا ًوب والعننقوس جودستمزدوقوحذفو
پ داشوس وب و ویعم وًوب وهم و ر ن بودقل وپرداخ ویحشدنوهزان ه وراو هشوداد.ودرو
اقاسط وال بست ب ودستمزده ی وقاععح و م م و هش وا ف  .وبنک ری وان وال راا ً ودفر وب وحدقدو
811111وبفرورسندوقوپنشپرداخ وبرایویسکقودرودنع وس ختم بوال و%31ودرددو هشو
ا ف و(حانبنادهنو0341نوص)13؛وال بج ویحال ابواستدولو ردوافزااشوین بیواعتص دیودرو

33

دانش سياسي ،سال دوازدهم ،شمارة اول ،بهار و تابستان  ،5931پياپي 39

طح ودقره و ال ه وی جا

وپ انق وج یع ورا وفراهم و ردن وای وبترابو

وافزااش وابتظ را وطا

اعتص دیوسابوگردادوال ودقل وهم بندوعازوبسا وشرااطوی ج دوپ سخگ وبا شدنوااقودروح لحو
ب دو وابتظ را وهمچن بوافزااشویحا ف و(.)Bashirieh, 1984, p.85وبداقس بنوانوبنقورفتقو
رابط وینط حوین بودر یدوگرقهه یو رگریودروج یع وب وافزااشوال رموب عثوگردادهوال و رگرابو
اارابحوشک فوین بوااقودقویتغنروراودرکو ردهوقوب ویراجع وب وب نارو ونوش هدوپ انقو یدبوقو
ست وشدب وارنش وپ ل وخ د وب شند؛ وال بج

ویحال اب وگف ن وااج د وف دل وین ب وابتظ را و

برخ رداریوانوحداعزوایتن نا واجتم عحوچ بویسکقنوایراریع شنوالشکنزوخ ب ادهوب وقاععن و
بنک ری وق وعدم وبرخ رداری وان وحداعز وایتن ن واجتم عح و(ایراریع ش) وب عث وااج د واحس سو
یترقین وبساحودروین بوجمعن وبنک روقو رگروگردادهوب د.
دروااقودقرهنوطا و رگروب ط روع بزوال جهحوب ودرج ایوانورشدوقو گ هحوطا الحوبرایو
ی بل وب ودقل ورسندهوب دنوعدرالحو وب ودروس نی بنوبلک ودرو من وقو نفن وب رض اتحوااقوطا و
قج د وداش وق وینجر وب وهمراهح و به وب وشکز واعتص س وق والعطنلح و رخ ب ه وب قاژه ودرو
ح نهه یوبفتحوقوپ واشگ هه وشدهوقودروالشدادوبترابوی لحوقوسن سحوحک ی وب شواس سحو
داشت واس و(رهارین و0348نوص.)243ودرواعتص ب

واقلن وخ اس و رگرابوعمدال ًواعتص دیو

ب د.ورشدواعتص دیواقلن نوافزااشوال عع وقوابتظ را وعمدهوقوبرقنوبترابوقویشکا واعتص دیو
ذهنن وعم یحوراو ی دهوب رض اتحوقوقا نشوس خت وب دوقوطاع ًو رگرابوبنزوانوااقوع عدهو لحو
بنرقبوبا دبدو(حانبنادهنو0341نوص.)19وپنرقوااقواعتص ب نو رگرابوخ است ه یوسن سحوراو
بروخ است ه یواعتص دیوخ دوافزقدبد.ودروبتنج وب النه وبسن ریوانوپ واشگ هه یوبف والعطنزو
شدنوبلک وبنشترویندابه یوبف وبنزوانو روب نااست دو(وج ردین و0391نوص)829وقویتع عا ًو
ر ن ب وارالا ط ن وحمزقب زن وب بکه ن وبنم رست به وق و رگراب و رخ ب ه ی و غذس نینو
ی شنقس نینوابزارس نینودخ بن نوب فندگحنوذقس هقوقوس اروبلشه وبنزوب وجرگ وبفتگرابو
اعتص بحوپن ستندو(ف رابنو0314نوص.)411ودروقاعینوپرقلت را یودنعتحوب وهمراهو رگرابواداریو
درودن ایویش ب ودرواعتص ب وقوالظ هرا وشر
ی فن

ینز وب عث والعطنلح وخدی

ویح ردبدوقوبروااقواس سوب گ ب ایویؤثروقو

وق ودن ای وحس س ویحشدبد و(اشرفن و0343ن وص)033؛و

ال بج وهم و رگرابوپنشنه دوافزااشوبسن رونا دودستمزده وراوردو ردبدوقوب واعتص سوادای و
دادبدوقوهم ارهوانوی اضیو ا اهللوخمننح(ره)وپشتنا بحوب وعمزویح قردبدوقوخ اه بواقجگنریو
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جناشواجتم عحوب دبدو(ف رابنو0314نوص)411؛وب عا ر وداگرنواهمن وی ض عوال و بج س و
ودروااقوابت لواعنحوابت لوانوخصل واعتص دیوب وسن سحنوای موخمننح(ره)وب شوبسن رویؤثریو
راوااف ویحبم اد.وبن ب وااش بودروط لوااقوس له وخص د ًوس له یو0349وقو0341وب وجه و
قاژگح ورقشنگری وق و گ هحبلشح و وداش وال ابس وب والعمنق وقج س واب اس ودر واذه بو
بن بج یدوقوبرقبدادوااق والعمنقوبنزواام بوب وااقوبکت وب دو وبها دیوشرااطواجتم عح والنه وب و
اب اسوایک بپذاروخ اهدوب دو(حانبنادهنو0341نوص.)14
 .9-3طبقه متوسط جدید و محروميت نسبي

اکح وان وع ایلح و وسن س ه ی وشا یدربنستح وق وشا ب سن ب لنستح ورا والسرای ویحبلشندنو
شکزگنریوقوالثان وطا ویت سطوجدادوب دو وب وافزااشورقنافزقبودر یده یوبفتحوقوب س نیو
ح دزوانو بنوش ه وال ابس وب وااقویهمودس وا بد.ودروااقوراست ن والتعنجوعدر وسن سحو
نینقدارابوقوهج موسری ا ه یو ب بوب وشهره ودرواقل ا وعراروداش و وب و هشوجمعن و
رقست ان بوقویه جر و به وب وشهره وینجروگردادوقودروی بزوبروالعدادوطا ویت سطوجدادوب و
العل

وسن سحویلتلجوقوب یت ربوب دبودر یده نوسطحوالتصنا نواطاع وقوشن هونبدگحو

به وافزقدهوشدو(انغندینو0344نوص.)022وب ط ریو والعدادودابشگ هه وانو1وقاحدودروس لو
0383وب و29وقاحدودروس لو0341وقوالعدادوداگرویؤسس و ی نشوع لحوانو24وقاحدودروس لو
0380وب و220وقاحدودروس لو0341وافزااشوا ف وقوب وهم بوبسا وبروالعدادودابشج ا بوبنزو
رقنب رقن وافزقده ویحشدو(انغندین و0344ن وص.)028ورشد ویرا زو ی نشح واعم وانو ی نشو
عم یحوقوع لحوقوافزااشوالعدادوب س ادابودرورقبدوج ب ج احوقوالترکواجتم عحوانوپ انقوب و
طا ویت سطوجدادوراوب ادوب عن ابواکوع یزوالعننق نندهوالل حو رد .و
ب وافزااشوعنم وبف وین بوس له یو0341-0282نویتمدرض وش هوب والجدادبظروبنن دیوقو
استراالژاکوقوا والجدادوبن یواستادادواارابحویا در وقرناد.وب ط ریو ودن ایودقلتحوی ج دو
ال ا وشدهوقودن ایوجدادیوبنزوااج دوشدو وادارهو بوب ورقشه یو یاًوبرق راالنکِویعم لو
همراهوب د.وچننشوخصل ه یوشا ب سن ب لنس وقوشا یدربنسموقواستادادواارابحودروشلصن و
ش هودروبرخحوانوی اردوب ویدربنزهو ردبوب ادطاحواعتص دوسن سحواارابوانوطراقوسری ا گذاریو
درودن ایوسنگنقنوافزااشوچشمگنرویصرفوب والع نبوسن س وج اگزانحوقاردا وق والسرّیو
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وه یویصرفحوب دقاموقارداالحوی بندواال یانزوقوقس ازوخ بگحوقودرویراحزوبعدیوالاشه احو
دروراهوااج دودنع وپترقشنمحو وطا

ویرف وقوالتصنز ردهوراوقاداروب وسک

ویح ردنوهمراهو

ب د.وی اردیو ویناعثوانو رنقه یوشا یدربنستحوب دو وهمنی بوب وافزااشوب گه بحودر یده یو
بفتحو شک روگردادو( ال نا بن0312نودص242-241وقو.)324ودروااقونینن نورشدودا ابس ورینو
افزااشوال ض یوبلشه یودقلتحوقوخص دحوبرایوب رگنریویدارابنو رشن س بوقوگسترشو
سرایوبظ مو ی نشوب وساکوغربحوینجروب وظه روطا ۀویت سطوجدادوغنرال جروشدو وش یزو
یتلصصنق ویست زن و رینداب ودقل ن و ر ن ب وبظ یحن و رگراب وادارین و رشن س ب ویؤسس و
خص دحوقورقشقفکرابویحشدو(اشرفنو0343نوص.)029وهمنی بوب وگسترشورف هوبساحودرو
ج یع نوقج دودقوبترابوغنرینتظرهودروبلشه یواعتص دیوقوبه دیوی جا

واعتراضوطا ۀو

یت سطوراوفراهمو رد.وبترابواعتص دیوب وشکز وال رموح دنوب عثوشد وال وش خصوهزان ه یو
نبدگحوب قاژهودروشهره وقودروارالا طوب و وه یوضرقریوی بندوی ادوغذااحوقویسکقوافزااشو
ا بد.وبترابوبه دیوبنزوانوفش ره یوخ رجحوبروش هوحک ا وداردو وهدفوانو به ویج سوس ختقو
رژاموپهل یوب و هشو نترله یوپلنسحوقورع ا وح قوبشرنوب خص صودروارالا طوب وح قو
یل لف بوسن سحودرواارابوب دو( براه ین بنو0311نودص .)904-903و
جدول شماره  .0شاخص هزینۀ زندگي در سالهای مختلف
5916

5919

5913

5911

011

029

091

691

( براه ین بنو0311نوص )903و
و

درعنقح لنوب وگسترشوداینۀوااقوافرادوقورفیوبن نه یو ب بنوخ است ه یوجدادیویطرحو
شدو وح دزوی اسۀوقضعن وخ دودرواارابوب وقضعن وگرقهوهمس بوخ دودروج اییِوغربحو
قودرکوسطح والف ق ه وب دو(رحم اللهحوقوی س ینادهن و0310نوص.)34وااقویترقین و
بساحوب وال ج وب وعدموابعط فپذاریورژاموپهل یوانو بج وب شحویحشدو ویتمدرض وش هودرو
ن روال سعۀواعتص دیوقواجتم عحنوب قاسطۀویتکحوب دبودقل وب وین بیودر یدوب شحوانوبف وانو
اکوس وقوالت و وقوال سع ودنعتحویتکحوبرو«پترقودوره »وقورشدوشا سری ا داریوقوف دابو
به ده یویش ر

وع ب بحوانوس یوداگرو()Azghandi, 2001, p.33نوفت وراودروبلشوال سع و
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وسن سحوبست وب دو(.)Eisenstadt, 2011, p.2ودروااقورابط وع ایلحوبظنروالمر زو

عدر وسن سح وق وشلصح وشدب وعدر ن وغنررسمح وشدب وسن س ن وسطح وپ انق وبه دیندیو
سن سحوقویدبحنواختن قوقوسر سوسن سحنوب سن ب لنسموب یث ب واکواادئ ل ژیو وهر دامو
دارایویلتص وقاژهایوراودرودقرابوپهل یوالداعحویحبلشندبدنوب شویهمحوداشتندو(افتلحنو
0349نودص.)384-321ورابر وگراه م-وخاربگ روقع وف انشن لال امزودروااراب-ودروخص صو
ال سعۀوب یت انبوقوقاپتوی بدگحوال سعۀوسن سحواعت دودارد :و
«ااقودقرابو()0349-0342واکوسنکزویعنقوانوالملکواکوثرق وعظنموب گه بحو
قوب ویصرفورس بدبودا اب قارو بنوب وادراکوالدراجحویشکاالحو وااج دوشدهوقو
برطرفوشدبوبه احوال هم وقوالغننروسرع وقوساکوراوالشکنزویحدهد.واقو(ش ه)و
خن لویح ندوپ لویحال ابدوالم مویشکا وال سع وراوانوبنقوباردوقو بچ وانویشکا و
ب عحوبم بدوراوهمویحال ابوب و خراقوفنّ قریوقارداالحوانوغرسوبرطرفو رد»و(گراه منو
0349نوص .)1و
وی ض عحو وب عثوشدوال وبسن ریوانوب اسندگ بنویعلم بنوح عداب بنوپزشک بنویهندس بو
قودابشج ا بوانوجمل ودابشج ا بوی نموخ رجنواعموانوچپگراا بوا واسایحه نوعمدال ًودادگ هو
راداک لوداشتندوقودروپ انزو0349وب واب اسوپن ستندو(ف رابنو0314نوص443وقواشرفنو0343نو
ص.)021ودروقاعینوعدموابعط فپذاریوسنستمودروبرابروطا ویت سطوجدادو وب وفش ره وقو
سر سورژاموقوهمچننقوعدموال ج ودستگ هوسن س س نیو بوب وخ اس ه وقوال ض ه یوااقو
گرقهه و وعمدال ًوح لواست راروحک ی وع ب بنوال ج وب و نادیه یویدبحوقویش ر

وفع لو

دروعرد ه یوالصمنمگنریوسن سحوعراروداش نوبروشک فوین بودقل وقوطا ویت سطوافزقدهو
شده و وب وعرد ای وبرای وائتاف وااق وطا وب وطا ویت سط وسنتح ودر ویا رنه وب وحک ی و
(شفنعحفروقوهمک رابنو0313نوص)39و وقاردواللۀوبنن بگذاروشدهوب دنوبم دوپنداو رد.
 -3-3روحانيت و محروميت نسبي

ب وب وعدر ورسندبویتمدرض وش هنودقروجدادیوانوالت و واجتم عحودروال راخویع درواارابو
غ نوگرداد.وب ط ریو والگ ی وب س نی ودر وعصر ویتمدرض وش هنواس سوحک ی رابحوراو
اد لویلحگرااح2نوسک وراسموقوحک یتحوع ریوانوبف ذویذهب والشکنزویحداد؛ وال بج و
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یحال ابواستدولو ردنوقاژگحوادلحوسن س ه یواداححوقوحک ی وی ردبظروش هنوبش بدبو
لنتحویدربنستحوب ج یو لن واسایحوب دو وب عثوااج دوشک فوین بودقل وقویل وگرداد.و
اکحوانوجمل ویس ئلحو وب عثوسن سحالروشدبوهروچ وبنشتروج یع ورقح بن وشدنواعدای و
غنردانحورژاموپهل یوب د.وب ط ریو ورژاموپهل یوب وطرحویس ئلحوچ بوابتل ب وابجمقه یو
اا لتحوقوقواتحنوحذفوس گندوب وعر بنوطرحوقرقدونب بوب وابتل ب ودروس لو0382نوالص ابو
پنت وسن بنواجرایوب سن ب لنسموقوسن ه یوعازوانواساموب واعدای الحوهمچ بوبزرگداش و
جشقه یو2411وس ل وش هنش هحوب ویا رنهوب وج یع ودانحوس قوپنداو ردو(یتمدعلحپ روقو
رحنمحوعم دنو0312نوص .)011و
ان وبظر وج یع و بچ و وان ویفه م وادلح واعام وال راخ و2411س ل وش هنش هح ویستف دو
یحگردادنوعاقهوبروجداو ردبویل واارابوانوهزاروقوچه رددوس لوال راخواسایحوقوبحارنشو
الل حو ردبو بویتس سویحشدنوب ظروبرویتصزوس ختقوج یع وب ودقوهزاروقوپ بصدوس لوال راخو
ش هنش هحوقوهمچننقوب ویفه مواس طورسمن ویذهبواساموقوشنع واثن عشریوقواعابو
رسمن واادئ ل ژیوش هنش هحوقوفرهنگوغربحوب دو(ب عحنو0342نوص.)220وهمچننقودرویهرو
0380نورژاموپهل یووات وابجمقه یواا لتحوقوقواتحوراوب والص ابورس بد.وب ی جب وااقو
وات نوقاژهواساموانوشرااطوابتل س نندگ بوحذفوشدهوب دنوابتل سوش بدگ بوبنزوب ج یو
اانک ویراسموالتلنجوراوب وعر بوب ج یو قربدنویحال ابستندوااقو روراوب وهرو ت سو سم بحوابج مو
دهند.وی ض عحو ویل لف وعلم وقورقح بن بوراودروپحوداش ؛وچرا ورژاموش هوب وااقویص ب نو
ضمقو بک وابداش والداقموقوالشدادوسن س ِوالتعنجورقح بن وراودروسرویحپرقرابدنودروجه و
ال ا وبنگ بگ بوقوغنریسلم ب بوگ موبریحداش و(پزشکحنو0340نودص.)14-13واعدای

و

ش هوجه والتمنزوفرهنگ وال و بج وب دو وطا ورقح بن وراوب وی بل وقویل لف وب ورژامو
قاداش .ودروااقورابط نورژاموپهل یوانو ی نشوقوپرقرشوب یث ب واکوخردهسنستمودقلتحو
برایویشرقعن ودادبوب وبظ منواستف دهوگستردهویح رد.وب ط ریو و ی نشوقوپرقرشوب و
یتفلحوبرایواهدافوفرهنگحودرورقبدوب گرااحوب وحس سویح یدنوی ض عحو وب وبگ هوب و
یتت ایو ت سه یودرسحویحال ابوب وی هن وسن س ه یوفرهنگحوپهل یودقموپحوبرد .و
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موضوع

کالس
دوم

کالس
سوم

کالس
چهارم

کالس
پنجم

کل

درصد

اسط رهه وقوسن ه یو
اارابوعازوانواسام

1

1

8

4

24

19

المجندوانوش ه

1

4

3

1

00

61

الالنغ وحک ی و
(الاشه یوب س نی)

1

9

3

1

1

61

ینهقپرس

0

2

8

2

1

61

ح مورئ ف

1

2

3

0

9

9

ینهقپرس وافراطح

1

1

1

8

8

6

جمی

4

21

01

02

98

611

(عن ضحنو0341نوص )293و
و

افزقبوبرو بنوالرقاجوغرسگرااحوح نهودابشگ هوراوبنزوفراگرف و وبم دوخ دوراودروب عو
پ ششوقوحج سوب ب ابو شک رو ردهوب د؛وبرایویث لنورا س وس نی بواطاع وقواینن و ش رو
(س قاک)ودروپ سخوب ودرخ اس وشهرب بحودروس لو 0344وبرایوجل گنریوانوقرقدودخترابو
چ دریوب ودابشگ هنوااقگ ب وپنشنه دویح ند:وب وسلرهو ردبوااقودختره وقوه و ردبو اغسن هو
قوبظنرو بنو ریو نندو وبت ابندوب وچ دروبن اندوا وچ دروراوانوسروبرداربدو(ب اختحوی دموقو
اب را بوادزن و0344نوص)020؛ و بگ ب و وب ریورقبنقوبن بویحدارد:و«دروعرد وقویعرفحو
فرهنگوقوالمدبوغرسوب ویردمواارابوبدالراقوقویاتذلالراقوجنا ه یوااقوفرهنگوابتل سوشدو
وضربۀوح دل وانو بوبرایوج یع ویذهاحوقوسن گرایواارابوع بز والتمزوبا د»و(رقبنقنو
0393نوص.)014ودروااقورابط نوش هوراش ویل لف ورقح بن بوب وحک ی وپهل یوراودرواست رارو
الگ ه یوغربحوال سطوخ دوقوپدرشویحدابدنوهمچن بو ویحگ اد :و
«برب ی ایو وپدرمو بوراو غ نو ردوقویقودبا لوبم دمنوالادازواارابوب واکو ش رو
یدربوب واله م وان والمدبوغرسوب دوقوااقوهدفوب وخ اس ه یورقح بن بوقوطرنو
الفکرورهارابویذهاحوشنع ویغ ار وداش .و به وحک ی وراوانو بوخ دویحدابستندو
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قودروبرابروعدر وا فتقوحک ی ویر زیو وایتن نا و به وراویتدقدوس خ نو
ب شد ویل لف ویح ردبد»و(ب عحنو0342نوص .)229و
دروااقوراست نوهدفوادلحوش هوانواب اسوسفندنوالغننرا وس خت ریودروج یع وب قاژهوب و
حداعز ورس بدب والأثنرگذاری به د وداق وق ورقح بن

ودر وج یع وب د .وهدفح و وان وطراقو

الت الشع عوعرارودادبوین بیوی لحوقوعطیوشدادویستمریوب یث ب وپ ا ه یواعتص دیورقح بن و
دبا لویحشدوقوبروب رض اتحه وافزقدو(.)Alam, 2015 and Eisenstadt, 2011, p.2وانوحنثوسن سحو
بنزورقح بن وب ویترقین وبساحوی اج وب دبد.وب ط ریو ودرودقرابوپهل یوسهمو به وانو
ین بگنقو 01/4ودرددوان والعدادو زوبم اندگ بویجلت وش رایویلّحودروپنجودقرۀواقلوب و1/4و
درددودروپنجودقرۀودقموقو3ودرددودروالم یحودقرهه یوبعدیو هشوا ف .وانوداگروی اردیو
وعماًورقح بن بوراوانوشر

ودروعدر وسن سحوب نیحداش نوعدمواجرایوادزوحت رو4و

بفر وان ویجتهداب وطران واقل ودر ویجلت وش رای ویلح وب د و وب عث وب رض اتح وعلم وگردادو
(بهشتحسرش وقود برینو0344نوص .)40و
ب وال ج وب ویط لبوف قویحال ابواستدولو ردو ورقح بن وب ودوازوسن سحوقواعتص دیو
دچ رویترقین وبساحوشدبد.وانواکوس وب ودلنزواداح وارضحوقو هشوپرداخ وب وعلم و
قو نترلودقل وبرواقع فنوعلم وین بیواعتص دیوخ دوراوانودس ودادبدوقوانوس یوداگرنوع ایلحو
انوعانزوپندااشوغرسندگحواارابن بنو ی نشوسک وروقوب ال ابحوعلم ودرویتقواجتم عحوب عثو
گرداد وال وب وبف ذ وسن سح وق واجتم عح و به ولطم وقارد وش د و(یلک الن بن و0341ن وص)042؛و
ال بج

ویحال ابواستدول و رد و ودر وبتنجۀ واداح

وق واعدای

ویتمدرض وش هن وهراکو

ب ب عحوسابو هشوعدر وقوبف ذوسن سحنواجتم عحوقواعتص دیوس نی بورقح بن وشنع وقو
دروبه ا واحس سویترقین وبساحو به وشدهواس .ودروقاعینوب برابریودرودقرابوقیوب والأ ندو
بر وب س نی وق وسک وراسمس نی وج یع وگسترش وا ف وق وبظ م وارنشح وج یع ورا ویتت لو
گردابند.وااقوعدموابعط فپذاریورژاموب ورقح بن و وبم اندهوبلشوبزرگحوانویردموب وشم رو
یحرف نودروبه ا وسنستموراوب ویشکزواللۀوبنن بگذاروی اج و ردهوقونینن وراوبرایوقع عواب اسو
اسایحوب ورهاریوای موخمننح(ره)وفراهموگردابند .و
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 .9دیدگاه تجددگرایانه اسالمي امام خميني(ره)

هم بط ر و وگفت وشدنوب س نگ ریوسن س ه یوب س ناب وقوشا یدربنستحِودقرابویتمدرض و
ش هوب وخ است ه وقوابتظ را وگرقهه یویلتلجوج یع نوی جا

ویترقین وبساحو به وراو

فراهمو ردهوقوانوااقوینظرورژاموپهل یوراوب ویشکزواللۀوبنن بگذاروب قاسط وعدموالن سبودقل و
ب وج یع وی اج و رد؛وب ااقهم نوب یحوقوخشمویردمودروبرابرورژاموپهل یودرف ًوب یث ب وشرطو
ونمودروقع عواب اسواسایحویتص رویحش د.واستدولوااقواس و وعلحرغموقج دورهارابو
رقح بحودرودقرابوپهل ینوبگ هویعرفتحو به ودروال بزوب ورژاموح موقونینن س نیوبرایوقع عو
اب اسوعراروبداش وقودرف ًودادگ هوالجددگراا ب واسایحوای موخمننح(ره)نوب عن ابوشرطو فحو
ال ابست وب دوب ودرکواقض عوقوشرااطورقنگ رنوحم ا واعش رویلتلجویردموراوب وخ دوجلبو
ردهوقونینن وقع عواب اسواسایحواارابوراوفراهموبم اد.ودروذازوقاژگحه یوالجددگراا ب و
اسایحِوای موخمننح(ره)وی ردوبررسحوعرارویحگنرد :و
 .5-9آزادی اسالمي

اکحوانوقاژگحه ی والجددگرااحوحتر وای م(ره)نوطرحو نادیوقویشلصۀواعتدارگرازو بو
اس .ودروقاعینو بچ وانوالجددواسایحویستف دویحگرددوبنن دو نادیوقوب نابداشحودروسن ه یو
گذشت وطاقوبص صواسایحواس .واهمن وااقوی ض عوال و بج واس و ویا رنهوبرایو نادیو
ب عن ابواکحوانوادلحالراقواهدافویا رنۀوای موخمننح(ره)ویتس سویحشدو(فنرححنو0314نو
ص)8؛ وال بج

واکحوانوجرائم وش هوراوسلبو نادیه یواجتم عحوقوقاععحوانویردم والل حو

یح ند.وااش بودروااقورابط ویحفری اند :و
«ااقوچ وقضعىواس و ودرواارابواس ؟وااقوچ و نادىواس و واعط وفری دهابدو
نادىورا؟!ویگرو نادىواعط وشدبىواس ؟!وخ دوااقو لم وجرمواس .و لم واانک و
«اعط و ردامو نادىورا»وااقوجرمواس .و نادىوی لویردمواس نوع ب بو نادىودادهنو
خدا و نادى وداده وب ویردمن واسام و نادى ودادهن وع ب ب واس سى و نادى وداده وب ویردم.و
«اعط و ردام»وچ وغلطىواس ؟...و نادىواعط اىو و نادى-وح ن ت ً-وبنس نوااقو
اس و ویىبننند.وبراىوااقواس و ویردموراواغف لو نند»و(ای موخمننح(ره)نو0314نو
ج3نودص .)811-819و

16

دانش سياسي ،سال دوازدهم ،شمارة اول ،بهار و تابستان  ،5931پياپي 39

همچننقویحفری اند :و
« نادىوب وشکزوغربىو بنو وی جبوالا هىوج اب بوقودخترابوقوپسرابویىش دنو
انوبظرواساموقوع زویتک مواس ؛وقوالالنغ وقوی و وقوسلنرابحه وقو تبوقو
یجا وبرخافواساموقوعف وعم یىوقویص لحو ش روحرامواس ؛وقوبروهم وی و
ق وهم ویسلم ب ب وجل گنرى وان و به وقاجب واس وق وان و نادیه ى ویلرس وب ادو
جل گنرىوش د؛وقوانو بچ ودروبظروشرعوحراموقو بچ وبرخافویسنرویل وقو ش رو
اسایىوقویل لجوب وحنثن وجمه رىواسایىواس وب ط روع طی واگروجل گنرىو
بش دنوهم ویسئ لویىب شند»و(ای موخمننح(ره)نو0314نوج20نودص .)839-834و
عاقهوبروااقنودرو راءوحتر وای م(ره)واعتدارگرااحوی ج دودروسن واسایحو وبرو
اس سو بوابس به و یاًوب برابروقوبن نیندورا س وقوعنم ین وفرضویحشدبدودرهمشکست و
شدهوقویردموراوب واکداگروبرابرودابست وقوانوعدر والشلنصنوابتل سوقواظه ربظروبرخ رداربدو
(فنرححنو0314نودص .)9-4و
 .3-9اولویت مردم بر دولت

دقینقوقاژگحوالجددواسایحوانوینظروای موخمننح(ره)نوبرخافوسن وسن سحوقوال راخواسامنو
اقل ا وقوارجتن ویردموبرودقل واسایحواس .وبرواس سوسن وسن سحنورئنتوج یع وعاقهو
برواانک وانوج یع وبرالرواس نویشلص وینتصرب فردیوداردو وانو بوب و«ظزاهللوفحاورض»و
العانرویحش دو(فنرححنو0341نودص)308-303؛وب ااقهم نوابداشۀوحتر وای م(ره)وعکتو
یع دلۀویذ روراوبم ا بویحس ند.وگ احو ویردموب ط رویشلصوبرودقل وال دموداربد.وب واعت دو
ای موخمننح(ره) :و
«همۀویل وی ظجابدو وبظ ر و نندوبروااقوای ر.وبظ ر و نندواگرویقواکوپ اموراو
ن ر وگذاشتمن و ج وگذاشتمن ویل وی ظج واس و وبگ اند وپ ا ورا و ج وگذاشتحنو
خ د وراوحفظو ق.ویسئل نویسئلۀویهمواس »و(ای موخمننح(ره)نو0314نوج4نوص.)4
برایویث لنواکحوانوی اردیو وسابوشد وال وطا ویت سطوجدادوانوخطوقویشحوای مو
خمننح(ره) وحم ا و نند وااق وب د و وای م وخمننح(ره) وب وبن ب

وخ د وبظر ویثا ویل لف بو

غنریذهاحوراوجلبوقو ب بوراویطمئقوس خت وب دو وداقس وریوهرگزوج بشنقوااقوخ د یگحو
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قوحک ی واستادادیوبل اهدوشد.ودروااقوراست نوااش بودروس لو0341واظه روداشتندو وع ب بو
اس سحوجمه ریواسایحوراویجلسحوالدقاقوخ اهدو ردو وابتل ب و بوب وشکلحو نادوبرگزارو
گرددو( براه ین بنو0311نودص .)944-941و
 .9-9فاصله گرفتن از خط و مشي غالب سنت

والداقموالجددواسایحِویطرحشدهوانوس یوای م(ره)نواقوًوین طوب وگسس وانوح فظ وغ لاحوب دو
وانوطرفوسن ودروح نهه یوفکرودانح والدقاقوشدهوب دبد.وث بن ًوب وال اب احو بودروجه و
ظه ر وابداش وق وا وه ا وفکر وسن سح وال نه وگ م وبرداشت وق وب یث ب ویعن ر ویشرقعن ودانحو
ج اگزاقوش دو(فنرححنو0341نوص.)304وب وال ج وب وقاژگحوارنشحِوغنر س نوقوابتص رقارِو
سن نو«الثان وه ا وجدادواسایح والنه وانوطراقوپنه ب و ردبوقوابک ر والدراجحواحتم و و
یکن بودروسن وع بز والت قواس ».وبداقس بنوهرچند والفکروسنتحوجدااحوداقوانوسن س و
قاژگحوغ لبودروح نهه یوعلمن والص رویحشدنوای وحتر وای م(ره)و بوراوب عن ابوابداش ایو
بحپ ا وقوب همس نوب ورقحواسامویعرفحویح ندوقواعت دودارد :و
«قعتحوشع روجدااحوداقوانوسن س وج وافت دوقوف ه ودروینطقوب گ ه بوغرقوشدبو
درواحک موفردیوقوعا دیوشدوقوعهراًوف ن وهمویج نوبا دو وانوااقوداارهوقوحص روبنرقبو
رقدوقودروسن س وقوحک ی ودخ ل وبم اد»و(فنرححنو0314نوص .)1و
دروادای ویحفری اند :و
«ایرقن وهم وفهمندبد وااق ورا...و وااق ویسئل ودخ ل ودر وای ر وسن سح وان وب والراقو
یس ئلح واس و وابان ءوبرای واقو یدهوب دبد.وعن موب ل سطوق ویردم وراوب وعسطوقاردو
ردبویگرویحش دوبدقبودخ ل ودروای روسن سح؟ویگروایک بوداردوبدقبودخ ل و
دروسن س وقودخ ل ودروای رواجتم عحوقودرواحتن ج ویل ه نو سحوبدقبواانک و
دخ ل و ندن وعن م وب ل سط وب شد؟ و«ا م والن س وب ل سط» وب شد» و(ای موخمننح(ره)نو
0314نوج04نوص .)204و
ب وال ج وب وااقوی ض عنوحتر وای م(ره)وب و ش بدبویا رنهوب و ب بوادلحوفع لن ه یو
یذهاحن واعنحوح نۀ وعلمن وعموبرای وهمنش وخطوبطابوبر والزوجدااحوداق وان وسن س و ودرو
جه وج وابداختق و ب والالنغ وق والاش ونا دی ویحشدن و شند وق وحتح و س بح ورا و وان وقرقد وب و
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فع لن ه یوسن سحوا راهوداشتندوقاداروب واالل ذوی ضیو ردوقوبداققسنل وسنّ ودارانۀوح مو
بروح نۀوعلمنۀوعموراوشکستندو(یتمدینو0314نودص .)009-004و
 .3-9نسبي بودن دیدگاه اجتهادی

برواس سورقششن سحوابداش وسنتحنوهم ارهویت دی بوانوبرالریوقویرجعن وبرخ رداربدوقو
طاع ًوبهتروانویتأخرابوقوابس به یوایرقنیودرکویح نندو(فنرححنو0341نوص.)309ودروااقو
نینن نوای موخمننح(ره) ویعت دواس و وب ادوعاقهوبرواحتراموب وگذشتگ بنوبروالزای

وجدادو

نبدگحوقویتع عا ًواجته دیوین سبونی بوقویک بوالأ ندوگردد.و«یجتهدوب ادوب ویس ئزونی بوخ دو
اح ط وداشت وب شد ...ونی ب وق ویک ب ودق وعنصر والعننق ننده ودر واجته دبد» و(فنرححن و0314نو
دص.)00-01وبتنج ایو وانوااقودادگ هویستف دویحگرددنوبش بگ هحوانوپندااشوع ابن و
جدادیواس و ویانقوالأ ندو متروبروگذشت گرااحوقوال ج وافزقبالروب وی ض ع وقویص لحو
ح لوقو اندهواس .ودروااقوراست نوااش بوب ودرکوشرااطوقوقضیوی ج دنوالزای الحوراودروجه و
یص لحویردموعرارودادبد :و
«ی ویحگ انم و وااق وقضی ورا وب اد وب وهم وند؛وقوال ویتمدرض وق ودقدی ب وپهل یو
هس نوی وبمحال ابنمواکورقیو نادیوقواکورقیواست الوبرایویملکتم بوبانننم.و
ااق واک وب ری واس و وگذاشت ابدواق ورا واانج وق و«یأی ر» وبرای وقطنش واس !و
خ دش وهم ویحگ اد و«یأی را وبرای وقطنم»! وراس ویحگ اد وای ویأی را وانو
یراک !ویأی رواس وانوج ببو یراک وبرایوقطنشو وااقوقطقورانوقطقوبنچ رهورانو
ب وبگذاردورشدویعن یوبکندوقوب وی لش بوراوخ دش بوبل ربد.وی لش بوب ادوبصنبو
یراک وبش د»و(ای موخمننح(ره)نو0314نوج3نودص .)411-414و
 .1-9پيدایش دولت اسالمي

دقل وجدادیو وانوس یوحتر وای م(ره)وظه روا ف نوهموانودادگ هوغرسوقوهموانویع رفو
سن واسایحوبنزویفه یحویتف ق وقوعن سب پذارویتص رویحش دو وبرویان یویاحظ وجدادیو
انوه ا واسایحوعراروداردو(فنرححنو0341نوص.)304و«دروگفتم بو«جمه ریواسایح»ویعن یو
اجتم عح-وسن سحو لم نو امنواعم لوقوبه ده یوی ردبظروای م(ره)وهم ودرورابط وب ونینن ایو
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لحوفهمندهویحش بدو وهر داموانو بواعم لوقوبه ده نوجزئحوانو لن ودقل وجدادوراوالشکنزو
یحدهند.وهروبلشحوانوابداش ه وقوال دن ه یوحتر وای م(ره)وف طودرورابط وب وگفتم بوخ صو
«جمه ریواسایح»وع بزوفهمواس »و(فنرححنو0314نودص.)02-00وااش بودروالشراحوی هن و
دقل واسایحو وانو بوب عن ابوحک ی واسایحوبنزوا دویحش دنویحفری اند :و
«ی و ویحگ انموحک ی واسایحن ویحگ انموحک ی وعدال ن وی ویحگ انم واکو
ح مح وب اد وب شد و وب وبن الم ل ویسلمنق وخن ب وبکندن ودستش ورا ودران وبکندو
بن الم ل ویسلمنق ورا وبرداردن وی وااق واک ویطلب ورا ویحگ انم .وااق واک ویطلبو
یطا عحواس و ودروهروج یع وبشریو وگفت وبش دنوبرایوهر توگفت وبش دنوانو
ی ویحپذاربد.ویل وی وایرقنوعن م و رده واس وبرای وااق ویطلب و وااق و دم وب وی و
خن ب و ردهنوای الوی وراوخ ردهوقوبرده واس وق -وعرض ویح نم و -ودر ویم لکو
داگروبرایوخ دشوقوبرایوخ ب ادهاشوقوبرایواالا عشوقااه وخرادهوق-وعرضو
یح نمو -ونبدگحه یوبزرگوالهن و ردهواس وقوی وگرسن وهستنم.وگرسن ه وجمیو
شدهابدویحگ اندو وی وبمحخ اهنمواقورا.وچ ویحگ اد؟وخ سنوینطقوی وااقواس نو
ی وغنروانوااقوحرفحوبدارام»و(ای موخمننح(ره)نو0314نوج3نوص .)411و
ب ط رو زنوقاژگحه احو وبر یدهوان والجددگرااحواسایحوای موخمننح(ره)وب دنوب عثو
گردادوال وگرقهه یوب راضحویردمودرواکوائتافوچندطا ایوی جا وقع عواب اسوراوفراهمو
بم اند.وب نعم وبرخحوانویتفکرابن وال راا ً والم م واب اسه ی وی فق وال سط وائتاف وین ب وطا الحو
د ر بندیویحش دو وپلحوین بواهدافوقوین فیوگرقهه یویلتلجوقویتن عویتس سویحش دو
قودروبتنج وب عثوااج دوحفرهوج یع وب عن ابواکو زنودروبرابرورژاموقوح ین بوقف دارویحگرددو
(.)Goldstone, 2011, p.457ودروااقوراست نوهرچندوبنشترورقح بن بوب قاسط واداح وارضحو
قوح قونب بوب ورژامودروال بزوعراروداشتندنوای وای موخمننح(ره)وب ودرکوب رض اتحویردموبسا و
ب وقضیوی ج دنوبرویس ئلح والأ ندویح رد و وب عثوخشمو به ویحشد؛وال بج وانورژاموب و
دلنز ورقاج وفس دن وال لب ودر وابتل ب ن وب ض وع ب ب واس سحن وسر س ویطا ع

وق واحزاسو

سن سحنوانوبنقوبردبواست الودابشگ هنواعط یو پنت وسن بوب وبنگ بگ بوقوالتعنجوقوب ب دیو
اعت دا واسایحوب شد وابت دو ردوقوبداقالرالنبویس ئزوی ردوعاعۀوال دهه وراویطرحوس خ و
( براه ین بنو0311نوص.)423وگ اهوااقویدع نوشع ره وقودا ارب شت ه احواس و ودروط لو
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اب اس وال سطویردموفرا دوندهویحشد.وااقوشع ره وهم بط ر و ودروجدقلوذازو یدهواس نو
الداعحبلشوب رض اتحوگرقهه یویلتلجویردموبسا وب واقض عوب بس ی بوی ج دنواهدافوقو
قاژگحه ی وبظ م و ری بح واس  .وی اردی و ویحال اب و به ورا ودر وع لب ودادگ ه والجددگرااحو
اسایحوای موخمننح(ره)وب عن ابوشلصن وپس حن الحویش هدهو ردوقویردموبنزوب وپحوبردبوب و
ح بن وااش بنوقیوراوال وسربگ بحوبظ موش هنش هحو وید ه ودرواللۀوبنن بگذاروگرفت روشدهو
ب دنوهمراهحو ردبد.وح یدوالگ رودروااقورابط واعت دودارد :و
«ب وادراریو یراب وبروابتالورژاموسلطنتحوقوبنن بگذاریواکوحک ی واسایحنو
لن ویدافع بوقوطرفدارابوس نشوب وش هوراوس

و رد.وبدقبوپ فش ریوحتر و

ای م(ره)وقوبدقبوع بلن واقودروحفظوقف داریوقواط ع وال دهه یویردمواارابنو بچ و
ب واکواب اسوپنرقنیندوختموشدهویحال ابس وب عن ابوی ردوداگریوانوال بزوین بو
بنرقه یویل لجودقل نوبدقبواخذوبتنج ایوعطعحوب وب اگ بحوال راخواارابوس ردهو
ش د»و(رهارینو0348نوص .)002و
جدول شماره  .2شعارها و دیوارنوشتههای انقالب اسالمي
مذهبگرایي

ایرانگرایي

غربگرایي

مجموع

نفي فرهنگ
استبدادی

نفي فرهنگ
استعمار شرق و
غرب

مجموع

العداد

2194

0112

1و

 8811و

 0111و

 918و

1146

دردد

90/12

34/14

1و

 011و

 12/12و

 24/21و

611

(ا اریویعلمنو0341نوص )18و
جمعبندی

اب اسواسایحواکحوانوبرگه یونراقوال راخواارابوقوسر غ نوالغننرا وشگرفحودروح نهه یو
اعتص دین وسن سحن واجتم عح وق وفرهنگح وب ده واس .واب ابحو واکح وان ودتن ه ی ویا رنا و
یل واارابوعلن واستعم روخ رجحوقواستادادوداخلحویتس سویحشد.وهمس نوب و ی نهه یوبظرا و
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رقابشن ختحویترقین وبساحنوش هدو بوب دامو وعدر وقوال اب احوادراکویردمواارابوانوطراقو
س نق ره ی ی ج دودائم ًوال ا وگردادهوب د .و
ب وال ج وب واانک واحس سویترقین وابتداودروذهقوافرادوشکزویحگنردنویحال ابوعن ابو ردو
واعش رویلتلجویردمواارابوب وال ج وب وب دادهوگرفت وشدبوخ است ه نویط لا وقوح قواس سحو
خ دودرونینن ه یوسن سحنواجتم عحنواعتص دیوقوفرهنگحوخ دوراویستتقودستن بحوقوپنشرف و
درو بویحدابستندنوانوس یورژاموپهل یودچ رواحس سویترقین وشدهابد؛وبن برااقنودروبعدوانو
س طورض ش هو وب ط روبساحوح قویردموالأینقوشدهوب دنوب عویترقین وب وال ج وب وبظرا و
گروب ویترقین وبساحودع دیوالادازوگرداد؛واعنحوپتوانوس طورض ش هوب قاسط والغننرا وقو
رشدوابدکوااج دوشدهنوابتظ را وقوال اب احه وب د ر وهمس بوقوهم هنگوب وهمورقبدودع دیو
راوطحویح ردبدوبدقبواانک والع رضحوب وهموداشت وب شند؛وای وبعدوانو دال یو24ویردادو0332ویردمو
ش هدوالتننیوقوپ ام لوشدبوح قوخ دش بوشدهابدو وب عثوشدوال اب احوقوایک ب نوااقوب رو
انوس یویتمدرض ش هویت عجوش بدنوای وابتظ را ویردموقورقح بن وث ب وی بد.ووجرمودروااقو
شرااطنوب عویترقین وب ویترقین وبساحوبزقلحوالغننروپنداو رد.وااقوعدموالط بقوبنقوابتظ را و
قوایک ب وا وال اب احه نوخ دوراوب وشکزوقع عواب اسواسایحوبش بودادهواس  .و
در والاننقوعل وقع عواب اسواسایحنوطا ویت سطوانوراهوا فتقوب وعدر وقویش ر

و

سن سحوانوطراقوس نق ره یوبه دیوب ویترقین وی اج وگردادبد.و رگرابوقو ش قرنابوبنزو
ب ودلنزواداح

وارضحوب ویشکا ونا دینوب قاژهوانوحنثویعنشتحورقب رق وشدهوب دبد.و

همچننقوسن س ه یوشا یدربنستحوقوشا ب سن ب لنستحویتمدرض وش هنوینجروب وگسترشو
بظ مواستادادیوب و بوبلشوانوج یع وشهرینواعنحویراجیوقوج یع ویذهاحوشدو ویعم وًودرو
ارالا طوب وحک ی وانواست الوع بزویاحظ ایوبرخ رداروب دبد.وبداقس بنوبظ موپهل یوخنلحو
نقدوب ویشکزه یوی اج وشدو وب وعن ابواللۀوبنن بگذاروانو بوسلقوگفت وشد؛وب عا ر وداگرنو
اعدای

وشا یدربنستحویتمدرض وش هنوبظ موپهل یوراودچ روبترابحو ردو وب شحوانوعدمو

الن سبودقل وقوج یع وب د.وااقوب رض اتحه وقویترقین ه وب وجنا ه یوضدواستعم ریوقوضدو
استادادین وب عث وشدبد وال ودقرابح وان وفشردگح وبنرقه ی واجتم عح و وبر اندی وان وال سع و
اعتص دیوقوسر سوسن سحوبنرقه یواجتم عحو وناروفش رودقل وع یوع دروب وابرانوقج دو
بداشتندنویش هدهوگردد.ویجم عوااقوع ایزنوشرااطواب اسوراوب وابفج روقو نادوشدبوبنرقه وانو
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فشردگحوفراهمو رد.وب وال ج وب وااقوشرااطنوای موخمننح(ره)ودادگ هوالجددگراا ب واسایحوراو
یطرحو ردو وابع دویلتلجو بنوهرواکوانوطا

واجتم عحوراوب وسم گنریوقایحداش ؛و

ب عا ر وداگرنوپنرقنیواب اسواسایح؛وع ب بنوح قوسن سحنوح قویذهاحنواینن وفردینو
رف هواعتص دیوبنشتری ورا وب عن ابوابتظ را وق وال عع

وب ویردم وب اد ویحداد.و گ هحوانوااقو

قاععن وسابوشد وال وای موخمننح(ره)وب ودادگ هوالجددگراا ب واسایحنوهرواکوانوگرقهه یو
ب راضحوراودرواکوائتافوچندطا ایوگردوهمودر قردوقوی جا وپنرقنیواب اسواسایحوقو
پ ا بوبظ موش هنش هحوراو وید ه ودرواللۀوبنن بگذاروگرفت روشدهوب دنورعمونبد .و
یادداشتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Founders Trap
2. Nationalism
کتابنامه

براه ین بنوارقابدو()0311نواارابوبنقودقواب اس:ودر یدیوبروج یع شن سحوسن سحواارابویع درنوالرجم و
احمدوگزیتمدیوقویتمدابراهنموفت ححنوالهراب:وبح .و
انغندینوعلنرض و()0311نوال راخوالت و وسن سحوقواجتم عحواارابنوالهراب:وسم  .و

اشرفنواحمدو()0343نو«انواب اسوسفندوال واب اسواسایح»نوالرجم ویتمدس ورو سرااحنوپژقهشن ی و
یتنقنوش .22و
اشرفنواحمدوقوعلحوبت عزازیو()0341نوطا

واجتم عحنودقل وقواب اسودرواارابنوالرجمۀوسهناو

الرابحوف رس بحنوالهراب:وبنل فر .و
ا اریویعلمنوعلحو()0341نو«ع یزوفرهنگحوقوس طورژاموپهل ی»نورقاقوابداش نوش .9و
ا اریوب رینورض و()0312نو«الل وبنن بگذاروب وج اییوچ ویح ند؟»نواارابوا ب ینس ن وع بزودسترسو
در:و http://iraneconomist.com/fa/news/41259و
ای موخمننحنورقحاهللو()0314نودتنف وای منویجلدا و3نو4نو04وقو20نوالهراب:ویؤسس والنظنموقوبشرو ث رو
ای موخمننح(ره) .و
ب عحنوعم دالداقو()0342نوال لندواکواب اسنونینن ه وقوع ایزوپندااشواب اسنوالهراب:وبشروسرااح .و
بهشتحوسرش نویتسقوقود برینواسم ءو()0344نو«رقاکردوال رالحوب وب شوقوج اگ هوطا ویت سطو
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سنتحودروقع عواب اسواسایحوااراب»نوپژقهشن ی ویتنقنوش .82و
پزشکحنویتمدوقوهمک رابو()0340نواب اسواسایحوقوچگ بگحورخدادو بنوعم:ودفتروبشرویع رف .و

حانبنادهنوافشنقو()0341نویش ر

وسن سحوطا و رگرودرواارابنوالهراب:و ار .و

دوقرینواب الفتزو()0311نو«ب س نیودروااراب:وی ابیوقوالنگن ه یوب س نیوسن سحوقواعتص دیوال وپ ا بو
عصروع ج ر»نوپ ا بب یۀو رشن سحوارشدنوالهراب:ودابشگ هوالهراب .و
دقئرالحنوجنمزوقوف لتزگرافنورابر ()0344نوبظرا ه یویتع رضودرورقابطوبنقالمللحنوالهراب:وع یت.
رفنیپ رنوفرایرنو()0319نوال سع وقوالت دنوالهراب:ودابشگ هوشهندوبهشتح .و
رب بحنویتسقو()0341نو«ال سع ویلحودرو مندوسن س »نو انقنوش24وقو .21و
رقبنقنوب ریو()0393نوجنگوعدر ه ودرواارابنوالرجم ویتم دویشرعحنوالهراب:وابتش را و شتن بح.
رهارینویهدیو()0348نودر یدی وبر وج یع شن سحوسن سحواب اس واسایح واارابن وب بلسر:ودابشگ هو
ی نبدراب .و
س داگرن ویتمدرض و()0391ن ورشد ورقابط وسری ا داری ودر وااراب و(یرحل وگسترش) و0341-0382نو
الهراب:وابتش را وشعل وابداش  .و

عن ضحنویتمدرحنمو()0341نوطا

واجتم عحوقورژاموش هنوالهراب:ویر زواسن دواب اسواسایح .و

ف رابنوج بو()0314نوی قی وشکننده:وال راخوالت و واجتم عحواارابنوالرجم واحمدوالداقنوالهراب:ورس .
فنرححنوداقدو()0314نو«ای موخمننح(ره)وگفتم بوالجددواسایح»نوفصلن ی وعل موسن سحنوش .4و
هم و()0341نوداقوقودقل ودروعصرویدربو(دقل واسایحوق وال لندا وفکروسن سح)نوج0ن والهراب:و
رخدادوب  .و
هم و()0310نوف وقوسن س ودرواارابویع در؛وف وسن سحوقوف ویشرقط نوالهرابنوبشروبح.
ال نا بنویتمدعلحو()0312نواعتص دوسن سحواارابنوالرجم ویتمدرض وبفنسحنوالهراب:وپ پنرقس .و
م لحنویسع دو()0340نوج یعۀویدبحنودقل وقوب س نیودرواارابویع درنوالرجمۀو م لوپ ودینوالهراب:وب ن .و
گراه منورابر و()0349نواارابوسراسوعدر نوالرجم وفنرقنوفنرقنبن نوالهراب:وابتش را وست س .و
وج ردینوحانبو()0391نواالت دا ه یو رگریوقوخ د یگحودرواارابنوالرجم وضن ءوددا حنوالهراب:و
شر وسه یحوبشروب  .و
ی رشن ودا اد وق واست رن وجری ()0314ن ورقش وق وبظرا ودر وعل م وسن سحن والرجم واینریتمدو
ح جحا سفحنوالهراب:وپژقهشکدهویط لع وراهاردی.
یتمدعلن رنوفرادهوقوسند ورض ورحنمحوعم دو()0312نو«علزوشکزگنریواب اسواسایحواارابوقو
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»نو0341 وال و0332 ویط لع وی ردی وحک ی وپهل ی ودقم ودر وس له ی و:بظرا وحکمرابح وخ س
 و.41پژقهشن ی ویتنقنوش
 و.ودفتروبشروقوپلشویع رف:)نواب اسواسایح؛ونینن ه وقوپن یده نوعم0341(یتمدینوین چهرو
 ویع قب وپژقهشح وای مو:)ن ودر ید وبظری وبر وجناشه ی واجتم عحن والهراب0340(یشنرنادهن وحمنرا و
 و.خمننح(ره)وقواب اسواسایح
 و.وابتش را و قه:)نوابداش ه احودرب رۀوبرخحویس ئزواب اسواارابنوالهراب0390(یفندینویصطفحو
 و.ویر زواسن دواب اسواسایح:)نوانوال سع ولرنابوال وس طوشت ب بنوالهراب0340(یلکیتمدینوحمندرض و
و:)نوب نخ ابحوعلزوقع عواب اسواسایحودروس هروبظرا پردانیه ن والهراب0341(یلک الن بنویصطفحو
س نی بوابتش را وپژقهشگ هوفرهنگوقوابداش واسایح و
 و.وابتش را وپن بد:)نویسئل وارضحوقوجنگوطا الحودرواارابنوالهراب0341(یؤینحنوب عرو
)نو«یا بحواادئ ل ژاکوسن س ه یوفرهنگحورژامو0344(ب اختحوی دمنواینقوقواب را بوادزن وح یدو
 و.01پهل ی»نویط لع واب اسواسایحنوش
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