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سعاصخة التي تكسغ اىسية البحث في محاولة تقجيع دراسة ججيجة حػؿ التصػرات ال
شيجىا السجتسع االيخاني مغ الشػاحي التعميسية والثقاؼية والرحية واالجتساعية 
واالقترادية اباف القخف العذخيغ، ومحاولة تقجيع اضافة ججيجة الى حقل الجراسات 

ييجؼ البحث لجراسة ومتابعة ابخز و  .صخوالبحػث التي تيتع بتاريخ ايخاف السعا
التي شيجىا السجتسع االيخاني اباف القخف العذخيغ وحتى الػقت التصػرات والستغيخات 
، والتخكيد عمى شبيعة تمظ التصػرات في كل مخحمة السختمفة الحاضخ، في الجػانب

قدع البحث الى خسدة مباحث، تزسغ االوؿ  .سػاء في العيج السمكي او الجسيػري 
يسا تشاوؿ السبحث الثاني السػقع الجغخافي والتخكيب الجيسغخافي لمدكاف في ايخاف، ؼ

تصػر القصاع التعميسي، وكّخس السبحث الثالث لمتصػر الحي شيجه السجاؿ الرحي، 
وعالج السبحث الخابع التصػرات االجتساعية والثقاؼية، واىتع السبحث الخامذ بتصػر 

مغ ابخز الشتائج التي تػصل الييا  .الجانب االقترادي وسػؽ العسل لمذعب االيخاني
اف السجتسع االيخاني مشح مصمع القخف العذخيغ وحتى الػقت الحاضخ شيج البحث 
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The purpose of this paper is to present a new study on the 

contemporary developments of the Iranian society in terms of 
educational, cultural, health, social and economic aspects during 
the twentieth century, and a new addition to the field of studies 
and research that is concerned with the contemporary history of 
Iran. The research aims to study and follow up the most 
prominent developments and changes witnessed by the Iranian 
society during the twentieth century until the present in various 
economic, social, cultural, health, and other aspects; and to focus 
on the nature of these developments at each stage whether in the 
royal or republican era. The research is divided into five 
sections, the first one included the geographical location and 
demographic composition of the population in Iran, while the 
second section involved the development of the educational 
sector. The third section was devoted to the development of the 
health sector; while the fourth one dealt with the social and 
cultural developments, and the fifth section was interested in the 
development of the economic aspect and the labor market of the 
Iranian people. The research concluded that the Iranian society 
since the beginning of the twentieth century until now has 
witnessed important developments in various fields . 
Keywords: Iran; Iranian society; Contemporary History of 

Iran. 
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 السقجمة
، تحػالت سياسية واقترادية واجتساعية كاف          شيجت ايخاف اباف القخف السشرـخ

مخ  إذليا االثخ الػاضح في تصػر السجتسع االيخاني، واحجاث تغييخات جػىخية ؼيو، 
(، والثانية 5535-5591ىحا التصػر بحقبتيغ اساسيتيغ، االولى حكع االسخة البيمػية )

 .5535ة ىي حكع الجسيػرية االسالمية مشح سش
تكسغ اىسية البحث في محاولة تقجيع دراسة ججيجة حػؿ التصػرات السعاصخة       

لثقاؼية التي شيجىا السجتسع االيخاني مغ الشػاحي الدكانية والتعميسية والرحية وا
، كسحاولة ججيجة تزاؼ الى رصيج حقل الجراسات والبحػث واالجتساعية واالقترادية

 لسعاصخ.التي تختز بتاريخ ايخاف ا
فتتسحػر في ما ىي شبيعة التصػرات التي شيجىا السجتسع االيخاني  :مذكمة البحث

 تأثيخ؟ ومجى انعكاس العيج السمكي او العيج الجسيػري  سػاء في في تاريخو السعاصخ
؟ وىل كاف لتمظ التحػالت والتصػرات ابعاد ظ التصػرات عمى السجتسع االيخانيتم

 وىل كانت ايجابية اـ سمبية ؟. وتأثيخات
تختكد فخضية البحث عمى اف التغيخات االقترادية التي شيجتيا  فخضية البحث: 

ايخاف وانتقاؿ اقترادىا مغ اقتراد يعتسج الدراعة الى اقتراد يعتسج الدراعة والرشاعة 
جتسع والشفط الحي اكتذف فييا مصمع القخف العذخيغ، كاف لو االثخ البالغ في تصػر الس

االيخاني. فزال عغ تجخبة التحجيث والتغخيب التي شيجتيا تخكيا الحجيثة في عيج 
والتصػر الغخبي بذكل عاـ القى بطاللو عمى السجتسع ،مرصفى كساؿ اتاتػرؾ

االيخاني مشح العيج السمكي، اضافة الى ذلظ كاف اختالؼ تػجيات الشطاميغ الحاكسيغ 
وتبايغ تػجياتيسا الدياسية و  ،العيج الجسيػري في ايخاف سػاء في العيج السمكي او 

 الفكخية االثخ الػاضح في السجتسع االيخاني.
ييجؼ البحث لجراسة ومتابعة ابخز التصػرات والستغيخات التي شيجىا  ىجف البحث:

السجتسع االيخاني اباف القخف العذخيغ وحتى الػقت الحاضخ، في مختمف الجػانب 
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لثقاؼية والرحية وغيخىا، والتخكيد عمى شبيعة تمظ االقترادية واالجتساعية وا
 التصػرات في كال العيجيغ السمكي و الجسيػري.

اعتسج البحث في مشيجيتو عمى االسمػب التاريخي في عخض  مشيجية البحث:
االحجاث والتصػرات السعاصخة التي شيجىا السجتسع االيخاني مشح مصمع القخف العذخيغ 

ميل واالحرائيات اليامة التي تػثق ابخز الستغيخات والتصػرات والى االف، واعتساد التح
 التي شيجتيا مجاالت الحياة االيخانية عامة . 

قدع البحث الى خسدة محاور، تزسغ االوؿ السػقع الجغخافي : ليكمية البحث
وعالج الخابع  ،وكّخس الثالث لسجاؿ الرحة ،والدكاف، ؼيسا تشاوؿ الثاني مجاؿ التعميع

 واىتع الخامذ بدػؽ العسل والسدتػى االقترادي. ،والسجتسع الثقافة
 الدكانالسؽقع الجغخافي و  اوال:

 السؽقع الجغخافي: -1
اسع يعشي بالمغة الفارسية القجيسة "ارض االرييغ" واستخجمت ىحه ايخاف  

التدسية عمى السدتػى السحمي مشح عيج الداسانييغ، وكاف يصمق عمييا تدسية بالد 
اصجر الذاه رضا بيمػي امخًا باعتساد تدسية ايخاف رسسيا  إذ، 5591فارس حتى سشة 

 .(5، صفحة 9154)تخكي،  بجيال عغ بالد فارس
تقع ايخاف في الجدء الجشػبي الغخبي مغ قارة اسيا، وتبمغ مداحتيا        

( شساال، اي انيا ترشف ضسغ 51، وتقع ضسغ دائخة عخض )9كع5204111
السشصقة السعتجلة الذسالية. وتػصف ايخاف بكػنيا ىزبة مختفعة تتشػع فييا مطاىخ 

 ،فييا الدالسل الجبمية ومشيا التي تستج بسحاذاة حجودىاالجغخاؼية الصبيعية وتكثخ 
ابتجاء مغ سمدمة جباؿ زاكخوس والتي تستج مغ الذساؿ الغخبي باتجاه الجشػب 
الذخقي، وسمدمة جباؿ البخز والتي تستج في السشصقة الذسالية والذسالية الذخؾية باتجاه 

اذاة الحجود االيخانية مع كل الحجود مع تخكساندتاف، كسا تػجج ايزا سمدمة جبمية بسح
 .(51، صفحة 5545)اسػد،  مغ افغاندتاف وباكدتاف 
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وتحيط بايخاف سبع دوؿ وىي كل مغ باكدتاف مغ جية الجشػب الذخقي وتذتخؾ      
كع، وافغاندتاف مغ الذخؽ بحجود مذتخكة  433مع ايخاف بحجود ترل مدافتيا الى 

واذربيجاف و  ،كع5504وتخكساندتاف مغ الذساؿ الذخقي بحجود  ،كع 493رل الى ت
كع، وتخكيا مغ الذساؿ الغخبي بحجود تبمغ  00كع و 312مغ الذساؿ بحجود  ارميشيا
؛  (5، صفحة 5542)العبيجي،  كع 5941كع، والعخاؽ مغ جية الغخب بحجود  031

 . ( 59-55 ص ،ص5542 اسػد،)
وتصل ايخاف عمى ثالث مدصحات مائية ىي بحخ قدويغ والخميج العخبي وبحخ      

كع مدافة  200مشيا  ،كع 9190عساف وبحخ العخب، وتبمغ مدافة سػاحميا البحخية 
اما ساحميا عمى  ،كع عمى الخميج العخبي 5541و  ،ساحميا البحخي عمى بحخ قدويغ

 ( . 59-55،ص ص 5542كع )اسػد،  311بحخ عساف والبحخ العخبي ؼيرل الى 
 :الدكان -9

 داعجت يبمغ إذ ،ذات الكثافة الدكانية العالية اآلسيػية البمجاف احجى إيخاف تعج 
 بمجاف السشصقة اكثخ وىي ندسة مميػف  39نحػ 9115 سشة احرائية حدب سكانيا

، 9155)ىاشع و عػدة،  جانب.ال ىحا في عذخ الدادس وتختيبيا ،بالدكاف اكتطاضا
 عاـ إيخاف سكاف عجد قجر الستحجة واألمع الجولي البشظ لبيانات وفقاً . و (39صفحة 
 عجد بمغ إذ ،%5.91 بمغ سشػي  نسػ معجؿ بستػسط ندسة، مميػف ( 40) بػ 9191
% 15 ندبة الحكػر شكَّل 0541404103 اإلناث عجد بيشسا ،0940144012 الحكػر

 31.12 بشحػ إيخاف في األعسار متػسط ويقّجر ،لإلناث% 05 مقابل الدكاف مغ
 إلى الخضع وؼيات معجؿ ويرل(. لإلناث سشة32.04و لمحكػر، سشة 39.35) سشة،

 سخة،ا 90552191 االيخانية سخاال عجد بمغو  ،مػلػد 5111 لكل وفاة حالة 51.1
 الرفحة ،9154 تخكي،)(fanack, 2020) فخًدا 9.9 الػاحجة االسخة حجع ومتػسط

55) . 
 ىع الدكاف مغ% 05 فا كػف  ،الذباب ضسغ فئات اإليخاني السجتسع يرشف 

 اف حيغ في ،عاًما 50 حتى العسخية الفئة ضسغ مشيع% 90 عاًما، الثالثيغ سغ دوف 
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 الفئة ضسغ%  2 و عاًما، 20الى  51 بيغ العسخية الفئة ضسغ الدكاف مغ% 31
 05.51 اإليخانية لمجسيػرية الدكانية الكثافة بمغتو  ،كثخفا عاًما 21 مغ العسخية
 السشاشق سكاف ت ندبةبمغ. و 9154 عاـ يدكانال االحراء حدب 9كع/شخًرا

 والذساؿ الذساؿ في معطسيع يتخكد والحيغ الدكاف، مجسػع مغ% 30.5 الحزخية
 ,fanack) 9154و ،9153 عامي تقجيخات حدب إيخاف، مغ والغخب الغخبي
  .(55 الرفحة ،9154 تخكي،) (2020

 كبخا شيخافوتعج العاصسة ،( محافطة95تبمغ عجد السحافطات االيخانية )        
 391 مداحة مخكدىا بمغي الخئيذ، التجاري  ومخكدىا اإلدارية وعاصستيا إيخاف مجف
 أتيوت البالد، سكاف مجسػع مغ (%51.59) وتزع. 9كع 5930 وضػاحييا ،9كع

وىي مغ  %(0.99) الكثافة الدكانية إذا مغ ثاني إيخاف شخؽ  شساؿ في مذيج مجيشة
 وذات الكثافة الدكانية العالية، خخى اال الخئيدة السجف ومغ السجف الكبيخة ايزا،

 قع ،%(9.95) تبخيد ،%(9.90) شيخاز ،%(9.02) خخج ،%(9.45) صفيافا
 ،(fanack, 2020)،ورميةاو  كخمانذاه مجيشتي ثع ،%(5.94) خػزستاف ،%(5.31)

 ( .55، الرفحة 9154)تخكي، 
فيي ضاىخة شبيعية  ،تترف التخكيبة الدكانية االيخانية بالتعجد العخقي والجيشيو        

لػافجة والغدوات الخارجية لبالد واسعة السداحة كانت مشفتحة لمعجيج مغ اليجخات ا
وتبايشت الجراسات حػؿ ندب التخكيب القػمي في ايخاف،  عبخ تاريخيا الصػيل.

%، والتخكساف 90%، واالكخاد  15ؼبعزيا يذيخ الى اف الفخس يذكمػف ندبة
 والشدبة الباؾية لمقػميات االخخى  %9 % والبمػش9%، والعخب 51االذريػف 
. وتذيخ دراسات اخخى الى اف الفخس يذكمػف ما (40، صفحة 9154)السجالي، 

%، 9%، والبمػش 2%، واالكخاد 3%، والعخب يذكمػف 91%، واالتخاؾ 29ندبتو 
. (512-511، الرفحات 5543)الخفاؼ، الؿيدي، و العسخ،  %9وباقي القػميات 

%، 9والعخب  ،%3%، والكخد 90%، والتخؾ 15خخى اف الفخس يذكمػف واوردت ا
)الياسخي، األقمياث القػمية والجيشية واثخىا في قػة الشطاـ الدياسي في %  51والبمػش 
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يجيغ بو اكثخ مغ  إذ. ويعج االسالـ ديغ الجولة الخسسي (521، صفحة 9154إيخاف، 
بيشسا يقجر ندبة السدمسيغ  ،% مغ سكاف ايخاف، غالبيتيع مغ السدمسيغ الذيعة51

(، والشدبة الباؾية تتػزع عمى االقميات 521، صفحة 9154%، )الياسخي،50الدشة بػ 
الجيشية االخخى كالسديحية والييػدية والبيائية والدرادشتية وغيخىا لمسديج مغ التفاصيل 

وعمى ما يبجو انو  ،(9155)الياسخي، حجع وتػزيع االقميات الجيشية في ايخاف،  يشطخ
ال تػجج احرائيات رسسية  دؾيقة معمشة باعجاد وندب السكػنات القػمية والجيشية في 

 ايخاف. 
 اإلسالمية، الجسيػرية في خسسية السدتخجمةال المغة المغة الفارسية عجوت         

 والبمػشي، ولػري، ومازنجاراني، وجالكي، والكخدية، ،اآلذرية التخكية وتػجج المغات
 ،5543 العسخ، الؿيدي، الخفاؼ،)السحمية غيخ الخسسية المغات مغ وغيخىا والعخبية،
 .(fanack, 2020) ؛(514 صفحة

وصمت ندبتيع الى  إذكانت الغالبية العطسى مغ سكاف ايخاف مغ الفالحيغ،  
الى عذخة مالييغ ندسة،  5511% مغ مجسػع الدكاف الحيغ وصل تعجادىع سشة 51

ومثمت الدراعة السيشة االساسية التي عسل بيا غالبية الذعب االيخاني، اذ لع تعخؼ 
(. وكاف السجتسع 5505-5591ايخاف الرشاعة الحجيثة اال في عيج رضا شاه بيمػي)

عو الصبؿية وتحكسو االعخاؼ القبمية والعذائخية، وكاف لذيػخ مشقدع عمى نفدو، تتشاز 
الؿبائل نفػذا واسعا في السجتسع االيخاني، اضافة الى ذلظ اترف حكع القاجاريػف 

، صفحة 9155)الخػلي،  بصبيعة استبجادية مصمقة، وسخخوا البالد لخجمة مرالحيع.
51،5) . 

، ي مقّدع الى اربع شبقات اجتساعيةمصمع القخف العذخيغ كاف السجتسع االيخان 
وضست االسخة  ،ية وىي تسثل قسة اليـخ االجتساعياالولى كانت الصبقة االرستقخاش

وكبار مالؾ االراضي واصحاب االقصاعيات الكبيخة ومغ ،القاجارية وكبار رجاؿ الجولة
مصة، فزال عغ حكاـ االقاليع واالعياف وكبار رؼيعة مغ اتباع الد اً يستمكػف القاب

زعساء الؿبائل والشبالء. اما الصبقة ثانية فتزع كبار تجار السجف واصحاب الستاجخ 
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وصغار مالؾ االراضي واصحاب الحخؼ والسذاغل، وتسثل ىحه الفئات الصبقة 
 الػسصى داخل السجتسع االيخاني، وكانت ىحه الصبقة عمى ارتباط وثيق بالسؤسدة

كػنيا كانت السرجر االساس في دعع السؤسدة ماديا عغ شخيق ،الجيشية ورجاالتيا
ومغ خالليا كانت تمظ السؤسدة تسشح االمػاؿ والخواتب ،الدكاة او ما يعخؼ بالخسذ

ر التعميع لسػضفييا مغ ائسة السداجج والسعمسػف في السجارس الجيشية مغ اجل استسخا
ىشالظ عالقات متيشة بيغ تجار البازار والسؤسدة  ، لحلظ كافبعيجا عغ تجخل الحكػمة

الجيشة وكاف مغ الرعػبة الفرل بيشيسا. ؼيسا تسثمت الصبقة الثالثة بعامة الشاس في 
السجف مغ الكدبة والحخفييغ والعساؿ واصحاب االجػر اليػمية وغيخىع مسغ لجييع 

غالبية الذعب دخل قميل او محجود. ويأتي سكاف الخيف مغ الفالحيغ وىع يسثمػف 
 االيخاني فزال عغ الؿبائل البجوية والخحالة كصبقة اخيخة في سمع السجتسع االيخاني

 . (5-4، الرفحات 5555)الدبكي، 
وّلج ىحا االنقداـ الصبقي تشاقزات بيغ فئات السجتسع االيخاني الحي  انعكذ  

والخيف واصبح التشاقس  السجيشة بيغ وا قخية نفدياال عذائخ بيغ سػاء سمبا عميو،
واضحا بيغ شبقات السجتسع االيخاني وفي كل السدتػيات مسا انعكذ سمبا عمى واقع 

 .(995، صفحة 9159)السذايخي، السجتسع االيخاني 
وبخزت بعج ذلظ فئة مغ السثقفيغ او ما يدسػف بالسدتشيخيغ الحيغ تعمسػا  

اسيع ىػالء الى جانب الستعمسيغ  إذوتثقفػا في اوروبا ونقمػا ثقافتيع وعمسيع الى ايخاف، 
في الجاخل في تكػيغ شبقة اسيست بذكل مباشخ الى جانب الفئات االخخى في 

كانت سياسات الحكاـ القاجارييغ  إذرية، تحخيظ الذارع االيخاني ضج الدمصة القاجا
واسمػب حكسيع السدتبج وفداد انطستيع، الدبب الخئيذ في وصػؿ السجتسع االيخاني 
الى ىحه السخحمة مغ االنقداـ والتاخخ، وبالتالي ادت تمظ الدياسات الى ؾياـ الثػرة 

 . (999 صفحة ،9159 السذايخي،) 5511الجستػرية االيخانية سشة 
الشطاـ البخلساني بسثابة  تأسيذانت احجاث الثػرة الجستػرية وما نتج عشيا مغ ك      

قادت تمظ التصػرات ؼيسا بعج  إذ ،في ايخاف الخصػة االولى باتجاه بشاء الجولة الحجيثة
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الى ارساء الحكع الشيابي في ايخاف، وقادت تصػرات االحجاث بعجىا الى انياء حكع 
وارساء حكع االسخة البيمػية بؿيادة رضا بيمػي السازنجراني سشة  االسخة القاجارية

5591. 
وبالخغع مغ سياسة تحجيث السجتسع االيخاني التي اعتسجىا رضا شاه بيمػي   

والتي احجثت تحػال ىاما في واقع  ،والقػانيغ التي اصجرىا ومغ بعجه ابشو دمحم رضا
، لكغ تمظ االجخاءات لع ( 49- 45الرفحات ،5555 الدبكي،)السجتسع االيخاني 

اف  إذتقس عمى الفػارؽ الصبؿية واالجتساعية بيغ فئات السجتسع االيخاني السختمفة، 
زيادة مجخػالت الجولة االيخانية مغ الثخوة الشفصية  وخاصة في عقج الدبعيشيات لع 

شيا فئة تشعكذ ايجابا عمى حياة السػاشغ االيخاني ولع يخ اثارىا عميو، وانسا استفادت م
قميمة مغ الشاس كانت مختبصة بالذاه دمحم رضا وبالشطاـ القائع انحاؾ، مسا اسيع في 

كانت ايخاف في الدبعيشيات وحتى نياية حكع الذاه مشقدسة  إذبقاء الفػارؽ الصبؿية، 
الى ثالثة شبقات، الصبقة العميا وتزع االسخة البيمػية الحاكسة ومعيا كبار قادة 

ورجاؿ االعساؿ السختبصيغ بالبالط واالسخة الحاكسة وتذكل ىحه الجير والسػضفيغ 
% مغ السجتسع وىي مغ تديصخ عميو، اما الصبقة الػسصى الثانية 5الصبقة ما ندبتو 

فكانت تزع رجاؿ الجيغ والتجار واىل البازار واصحاب السرانع الرغيخة واصحاب 
فيغ الحكػمييغ والسثقفيغ الػرش والسدارعيغ التجارييغ، فزال عغ السيشييغ والسػض

% مغ التخكيب االجتساعي 99وبزسشيع شالب الكميات وتذكل ىحه الصبقة ما ندبتو 
والصبقي، اما الصبقة الثالثة فيي الصبقة الجنيا وتشقدع الى فئتيغ االولى وىي الحزخية 

% وتزع كل مغ عساؿ السرانع والػرش كافة وعساؿ البشاء والباعة 95وتذكل ندبة 
% مغ الشديج 01ليغ اضافة الى العاشميغ، اما الفئة الثانية فتذكل ندبة الستجػ 

السجتسعي وتزع الفالحيغ مغ الحيغ يسمكػف اراض والفالحيغ مغ الحيغ يسمكػف قصع 
اراض زراعية صغيخة والفالحيغ الحيغ ال يسمكػف اراض والفالحيغ العاشميغ. وادى 

ؽ الصبؿية بيغ مغ يسمكػف ومغ ال سػء االدارة في عيج الذاه الى تشامي الفػار 
يسمكػف، وادى ذلظ الى استفادة الصبقة العميا مغ الثخوة الشفصية مسا نتج عشو اف 
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اصبحت ايخاف في عيج الذاه  وتحجيجا مشترف عقج الدبعيشيات مغ اسػء الجوؿ مغ 
 عجـ السداواة في تػزيع الجخل بيغ االفخاد بحدب مشطسة العسل الجولية، وكاف ذلظ إذ

يسياف،  5535احج االسباب السباشخة التي قادت الى ؾياـ الثػرة االيخانية سشة  )ابخـا
 .(552-551، الرفحات 9150

القزاء عمى الفػارؽ  5535ورغع سعي الحكػمات االيخانية عقب الثػرة عاـ     
مغ اىجاؼ الثػرة، لكغ ذلظ لع يتحقق يا ػصفالصبؿية بيغ فئات السجتسع االيخاني، ب

عمى ارض الػاقع، وبقى السجتسع مقدسا شبؿيا ايزا الى اربعة شبقات مع اتداع 
رقعة الصبقة الػسصى، وىحه الصبقات ىي الصبقة العميا والتي تسثمت بكبار رجاؿ الجيغ 

عجد وكبار السدؤوليغ السجنييغ والعدكخييغ في الشطاـ الدياسي الججيج،  فزال عغ  
 والرشاعييغ األراضي مالؾ كبار مثل مغ الفئات مغ الصبقة العميا في العيج السمكي

 إيخاف في بقائيع بحكع العميا الصبقة ضسغ والحيغ احتفطػا بسكانتيع ،والتجار
مقارنة عسا كانػا عميو وتذكل  الغالب في سياسي نفػذ، لكغ دوف ثخوتيعب واحتفاضيع

والصبقة الػسصى التي حافطت عمى . % مغ ندبة الدكاف1ىحه الصبقة ندبة اقل مغ 
 ألعساؿمكػناتيا ولع تختمف عسا كانت عميو اباف العيج السمكي كثيخا، وضست رجاؿ ا

 مالؾمتػسصي و  والسعمسيغ السجنية ػضائفال فيوالعاممػف  والسيشييغ البازار وتجار
لكغ . الجيغ رجاؿ مغوالعامة  مغ الختب الرغيخة العدكخييغ والزباط راضياأل

 إلى صػؿالخغبة بالػ  لجييا فأصبحتاختمفت ىحه الصبقة عسا كانت عميو قبل الثػرة، 
 السقاـ في كانت الججيجة الدياسية الشخبة، كػف اف الكثيخ مغ كثخا الدياسية الدمصة
 عاـ الدكاف مغ % 51 مغازداد حجع ىحه الصبقة  إذ الػسصى الصبقة مغ األوؿ

والصبقة الثالثة ىي شبقة العساؿ وىع  .9111  سشة % 99 مغ كثخا إلى 5535
 في والحخفييغ والسيكانيكييغ ،والشقل ،والبشاء ،والترشيع ،الشفط صشاعة في العاممػف 

% مغ القػى العاممة حتى عاـ 01وشكمت ندبتيع  ،السرانع عساؿو  البازار ورش
 ،بيغ افخادىا األمية معجؿارتفاع  خالؿ . والصبقة الجنيا والتي يسكغ تسييدىا مغ9151

 لجييع الحيغاالولى وىع : فئتيغ إلى الجنيا الصبقة تشقدعو . اليجوي  العسلواعتسادىا عمى 
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 ،ستقاعجيغمثل ال  شيخي سػاء كاف يػمي او اسبػعي او  ودخل ثابت مشتطع عسل
والفئة . الستشػعة الخجمات قصاع في العامميغ واألشخاص ،والبشاء الرشاعة وعساؿ

وليذ لجييع دخل ثابت  مػسسي بذكل وا األحياف بعس الثانية وىع الحيغ يعسمػف في
 عساؿ ،البدتانييغ ،الستجػليغ الباعة ،شطافةال عساؿ ،الحساليغ ،وىع كل مغ ومدتسخ

وتبايشت . (Metz, 1987) وغيخىع السخابد وعساؿ ،الغديل عساؿ ،السكاتب نطافة
%، واخخى تحكخ انيا 91-51ندب ىحه الصبقة، فسشيع مغ ذكخ انيا تذكل حػالي 

 % .11-01تسثل ما بيغ 
 التعميػ  :ثانيا

، ومغ 5415سشة  الفشػف عشجما تأسدت مجرسة  إيخاف في الحجيث التعميع جأب       
 الحجيث التعميع تػسع إذ. الى ايخاف الحجيث األوروبي تعميعال نسػذجنقل  يا تعخالل

الشرف الثاني مغ القخف التاسع  مشح متدامغ بذكل التقميجية الجيشية السجارسومعو 
 .(Shamekhi, David, & Amey, 2020) العذخيغ القخف  ائلواو  عذخ

 تعميسيا نطاماً يترف بكػنو  5411حتى سشة   إيخاف في التعميعنطاـ  كاف 
او  الجيشية السجارس) العمسية والحػزات( السجرسة) الّكتاب دار في تسثل إذ، ديشيا

 األدوية وصشاعة مجاالت العمع والسعخفة االخخى كالصب أف حيغ في ،(الكتاتيب 
 الخبخة اكتداب شخيقفكاف تعمسيا يتع عغ  ،الحخؼ وتعمعوغيخىا  البيصخي  والصب

 . (9151)الجبػري،  اىل العمع عشجوالتعمع  والتجريب
 ،كأوؿ معيج لمعمػـ الحجيثة الفشػف  دار مجرسة تأسيذتع  5415في سشة   
 ذاهمغ ال بجعع او الرجر االعطع كبيخ أميخميخزا تقي خاف السعخوؼ ب مغ قبل
 وكاف يجرس فييا المغة الفارسية ،وىي اوؿ مجرسة عمى الصخاز الحجيث ،الجيغ ناصخ

وتعج دار او  ،(وغيخىا والجيػلػجيا العدكخية والعمػـ واليشجسة الصبك التصبيؿية عمػـالو 
مجرسة او معيج الفشػف اوؿ معيج عالي في ايخاف يعتسج التجريذ وفق نطاـ التعميع 

تع االستعانة بسجرسيغ واساتحة مغ اوروبا تست استزافتيع في ايخاف مغ  إذ ،الحجيث
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)بخجكاني، دليل الجامعات ومخاكد  اجل تجريذ العمػـ الحجيثة في دار الفشػف 
  . (99، صفحة 9155الجراسات واالبحاث في ايخاف، 

العمػـ الحجيثة  وايراؿ إتاحة ىػ الفشػف  دار انذاء مغ الخئيذ اليجؼ كاف     
 وليذ الدياسي الشطاـ قبل مغ إنذاؤىا يتع تعميسية مؤسدة أوؿ عجتو  ،لإليخانييغ

 والعمػـ التكشػلػجيا العميا الصبقة شباب لتعميع تصسس او السجرسة والسعيج ،الجيشي
 ترسيع وتع ،السجنية واالدارة الجير في مغ اجل التعييغ إعجادىع وبالتالي ،الغخبية
 ،5401 سشة اسصشبػؿ في افتتاحيا تع مساثمة مجرسة نسػذج عمى والسشيج االسع
 كانت التي التغييخ عسميات ضسغ تأتي إيخاف في الحجيث التعميع إلى الحاجة وكانت
 Seif-Amir)  عذخ التاسع القخف  نياية في األوسط الذخؽ  نحاءا جسيع في تحجث

hosseini, 2002, p. 138).  وقج تع فتح فخعيغ لسعيج دار الفشػف االوؿ في
شيخاف والثاني في تبخيد، وىحه السجرسة عادة كاف يجخميا مغ يخيج اف يربح عالسا، 
اما السجارس الجيشية والكتاتيب فيجخميا الحيغ يخغبػف في تعمع القخاءة والكتابة، وغالبا 

ابشاء االثخياء الحيغ ىجفيع التعمع مغ اجل ادارة اعساليع في  ما كاف يقرج دار الفشػف 
السدتقبل، ومع مخور الػقت كثخت تمظ السجارس، فسع مصمع القخف العذخيغ انتذخت 
 ،السجارس في معطع انحاء ايخاف، وكاف في كل مجيشة ايخانية مجرسة او مجرستيغ

س وادارتيا واالنفاؽ عمييا ولع وتػلى االثخياء واصحاب الجاه والشفػذ انذاء تمظ السجار 
يكغ لمحكػمة دخل فييا، وكاف لصالب تمظ السجارس دور في احجاث الثػرة الجستػرية 

 .(41،15، صفحة 9115، 5)تبخيدي، ج 5511االيخانية سشة 
عمى حق كل فخد في السجتسع االيخاني  5513اكج الجستػر االيخاني لدشة  

بالتعمع، وبالصخيقة التي يختارىا عمى اف ال يخالف ذلظ الذخيعة االسالمية، والـد 
)دمحم، دراسة في تعميع كل فخد حتى عسخ معيغ، وتع تذخيع القػانيغ التي تؤكج ذلظ 

 التعميع فجعل. (525، صفحة 9151، 5535-5529تعميع في ايخاف اوضاع ال
 وحجد،الجولة اشخاؼ تحت وجعميا الجيغ رجاؿ سيصخة مغ السجارس واخخج اساسيا
 مع التعامل  إذ مغ التعميسي الشطاـ إشار 5555 دشةل التكسيمي ساسياال القانػف 
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 جعمو عغ فزال ،البالد نحاءا جسيع في امػحج التعميع بخنامج فجعل االبتجائي، التعميع
 التخبية وزارة تاسدت ،ومغ اجل تشطيع وتصػيخ الشطاـ التعميسي .وإلداميا مجانيا
،)اشمق عمييا حيشيا (hosseini, 2002, p. 141) 5555سشة  ايخاف في والتعميع

اسع وزارة السعارؼ العامة واالوقاؼ والفشػف الجسيمة، ثع تغيخ اسسيا بعج الحخب 
( 5520العالسية الثانية الى اسع وزارة الثقافة ثع الى وزارة التخبية والتعميع عاـ 

 .  (524، صفحة 9151)اسساعيل، 
بجا االىتساـ يتدايج بالتعميع،  ،5595 سشة الدمصة إلى شاه رضا بعج وصػؿ  
وفي  الغخبي، الشسط عمى عمساني حخيرا عمى اقامة نطاـ تعميسي شاه رضاوكاف 

 ييخانشبيعة السجتسع اإل كػف  ،نفذ الػقت يتػافق مع تعاليع الجيغ االسالمي الحشيف
 إيخاف تساسظ في فاعمية األكثخ القػة ىػ التعميع شاه رضا اعتبخو  كانت ديشية محافطة،

 اإلقميسية والػالءات الخوابط وإضعاؼ نفػذ السؤسدة الجيشية، تقميز عمى جرةق واكثخ
 مغ التي الػحيجة األمج الصػيمة الخصة أنو عمى التعميع إلى يشطخ وكاف .والعخؾية

 الجولة وضائف إحجى التعميع واف ،السخكدية سمصتو تعديد في تداعج أف شأنيا
 حكػمة وكانت. الػششية بالسدؤولية الذعػر وتشسية والػحجة اليػية لتحقيق ووسيمتيا

 لحلظ. الججيج التعميسي الشطاـ خالؿ مغ الشتائج ىحه مثل تحقيق في تأمل شاه رضا
 التعميع نطاـ وكاف. 5599 سشة مغ ججا مبكخ وقت في مػحج تعميسي نطاـ انذأ

 التخبية مجمذ تذكيل تع ذاتو العاـ وفي ،الفخندي الشطاـ غخار عمى الججيج اإليخاني
 التخبية وزارة في العامة الذؤوف  إدارة قدع تذكيل 5591 سشة وشيج ،األعمى والتعميع
 احللمسخ  مػحج مشيج إعجاد تعو  ،التعميسية الدياسة تشفيح عمى لإلشخاؼ والتعميع

اصبحت  التي السجارس جسيع الدمت بو ،(والبشات لمبشيغ) الثانػية والسجارس االبتجائية
 husseini, 2002,p)الخسسي البخنامج اتباع عمييا وكاف الػزارة أماـ مدؤولة أيًزا

142). 
 ومشيا السجارس جسيع إجبارو  السشياج الجراسية تػحيج تع5594 سشة في       
 التجريذ لغة ىي الفارسية المغة وكانت الخسسي، السشيج استخجاـ عمى األجشبية
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 وفي األجشبية، االبتجائية السجارس جسيع الحكػمة امست 5593 سشة وفي ،الػحيجة
 سمدمة نذخ تع ،ايزا العاـ نفذ في و ،الثانػية السجارس جسيع امست 5595 سشة

 والسجارس االبتجائية السخاحل جسيع في السػاد لجسيع السجرسية الكتب مغ معجلة ججيجة
 لسانيااو  فخندا ىلا الصالب رساؿ، اضافة الى ا(husseini, 2002,p144)الثانػية

البالد،  تصػيخ في الستخجاميا ججيجةال سياراتالو  سعارؼال اكتدابو  التعمع جلا مغ
 ,husseini) شيخاف في السعمسيغ كمية سدتات الججيجة التعميع سياسة مع بالتػازي و 

2016). 
 االشفاؿ رياض وكحلظ االمية محػ مخاكد فتح تع سبق ما الى اضافة          

 االبتجائية السجارس اعجاد وشيجت االيخانية، السجف معطع في السيشي التعميع ومجارس
يأت الدكاف، ندبة وزيادة الصمبة اعجاد تدايج نتيجة كبيخة زيادة والثانػية  حكػمةال ـو

 السجرسية باألبشية ابتجاء التعميسية، العسمية وتصػيخ الستسخار الالزمة السدتمدمات جسيع
 وانتياء الصمبة عمى مجانا الجراسية جىاالسش بتػفيخ مخورا التجريدية والكػادر

وصل عجد السجارس  5505وحتى سشة  ،القصاع ىحا لتصػيخ كبيخة مبالغ تخريزب
الف  911مجرسة ثانػية وبسا يقخب مغ  905و ،مجرسة 9992االبتجائية في ايخاف 

يسياف،)كامل مغ قبل الجولة  شالب وشالبة، وكانت باشخاؼ  صفحة ،9150 ابخـا
599). 

لع يتجاوز عجد الصمبة السدجميغ  5591اما بالشدبة لمتعميع العالي فحتى سشة  
شالب، وكانػا مػزعيغ عمى ست كميات ىي القانػف والعمػـ الدياسية واالداب  211

، 5590جامعة شيخاف سشة  تأسيذوالدراعة والصب والسعمسيغ، ومغ ىحه الكميات تع 
ثع اضيف الييا بعج ذلظ كميات الريجلة والصب البيصخي وشب االسشاف والفشػف 
الجسيمة والعمػـ والالىػت والتكشػلػجيا ليربح عجد الصمبة السدجميغ في جامعة 

. وقج ارسمت الجولة العجيج مغ الصالب الى 5505شالب سشة  9991شيخاف الى 
د الحيغ تمقػا تعميسيع في اوروبا وعادوا الى ايخاف اكثخ مغ ووصل عج ،اوروبا لمتعمع

بالعسل في جامعة  سابقا وروباا إلى إرساليع تع الحيغ الصالببجا ىؤالء و ،شالب 111
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 في حجيثة جامعة وؿا شيخاف جامعة كانتو  شيخاف وبؿية مؤسدات التعميع في ايخاف،
يسياف،) كدي الذاملعغ شخيق االمتحاف السخ  يتع قبػؿ الصالب فييا إيخاف  ابخـا

 .(599 صفحة ،9150
 استسخو  ي وتصػيخه،التعميس نيج والجه في تحجيث الشطاـ بيمػي  رضا دمحم تابع 

 ميًسا تعميعوغجا ال ا،مزسػنو  شكال التعميسي عمى غخار الشطاـ التعميع الغخبي الشطاـ
 ضخوري  السيارات واكتداب التعميع إلى الصخيق كاف إذ ،اإليخاني السجتسع في جًجا

وحرمت زيادة كبيخة في اعجاد السجارس  ،السجتسع في واالدارة صباسشال لذغل
 والشداء لمفتيات العمساني التعميع دعععمى  بيمػي  رضا دمحم عسلوالسدجميغ فييا . و 

 إلىندبتيع فييا  صمتو و  بالجامعات الصالبات تق، والتحوالدبعيشيات الدتيشيات في
 .( husseini, 2016) 5534 سشة6 9145
جامعة )قبل سقػط  59وصل عجد الجامعات في ايخاف الى  5531وحتى سشة      

الف  99معيجا عاليا،  51(، فزال عغ 52الشطاـ السمكي وصل عجد الجامعات الى 
مجرسة  191مجرسة ثانػية، و  5929مجرسة متػسصة، و 9955 ،مجرسة ابتجائية

اوز عجد الصمبة السدجميغ اكثخ مغ ست مالييغ معيجا لمسعمسيغ، وتج 529ميشية، و 
يسياف في كتابو تاريخ ايخاف الحجيث، انو حتى سشة  شالب وشالبة،) ذكخ ارونج ابخـا

مجرسة ثانػية،  5411و ،ابتجائية الف مجرسة 92بمغ عجد السجارس في ايخاف  5531
يسياف،) جامعة( 59مجرسة ميشية، و 311و نذاء . وتع ا (534 صفحة ،9150 ابخـا

وزارة العمػـ والتعميع العالي لالشخاؼ عمى عسل الجامعات والسعاىج التابعة لمتعميع 
العالي، وبالخغع مغ االىتساـ بسؤسدات التعميع وانذاء مخاكد محػ االمية، لكغ ذلظ لع 

بمغت ندبة الحيغ التحقػا بالسجارس ومخاكد  إذيقس عمى االمية في السجتسع االيخاني، 
%، وبقت ندبة مذاركة 49%، بيشسا وصمت في السجف الى 95خيف التعميع في ال

وااللتداـ ،الشداء اقل مغ ندبة الخجاؿ بدبب شبيعة وتقاليج السجتسع االيخاني السحافطة
. لمسديج مغ التفاصيل (535-534الرفحات  ،9151 ،دمحم)بتعاليع السؤسدة الجيشية 

)دمحم و يشطخ:  5534-5539حػؿ تصػر وتػسع التعميع االساسي في ايخاف لمسجة 
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عبج، تصػر التعميع في ايخاف لمجراسة االبتجائية والثانػية والسجارس السيشية ومعاىج 
 .(9155، 5534-5539السعمسيغ 

واصبحت  ،5535 سشة اإلسالمية الثػرة ا بعجم التعميع عسمية تصػيخ تاستسخ   
الشطاـ  ولػياتا رأس عمى التعميسي الشطاـوبزسشيا  والسجتسع االيخاني الجولة أسمسة

مغ  التعميعنطاـ  تغييخ تع إذ، التعميع تاريخ مخحمة ججيجة في بجأتو  ،االسالمي الججيج
وتع دعػة جسيع االمييغ مغ الخجاؿ  ،إسالمي نطاـالى  عمسانيا غخبيا كػنو نطاما

 تعميع ضخورة إلى الخسيشي االماـ دعا والشداء لالنزساـ الى بخامج محػ االمية، كسا
، واكج الجستػر االيخاني بعجىا عمى اىسية التعميع وجعمو حاجة اساسية وميسة الشداء

االيخانية في بشاء وتصػيخ السجتسع، فزال عغ كػنو واجبا ديشيا، ووجيت الحكػمة 
ائسة السداجج كافة مغ اجل حث الشاس عمى التعميع وخاصة االمييغ مشيع، وانذات 
 ،ليحا الغخض مؤسدة تعشى بسكافحة االمية في ايخاف تابعة الى وزارة التخبية والتعميع

 . وتست( husseini, 2016) وانتذخت فخوع السؤسدة في السجف االيخانية كافة
 يخيتغ، وتع االسالـ ليعاتع مخالفة شانو مغ ما كل ازالةو  الجراسية السػاد مخاجعة
السخالفة لتعاليع الجيغ االسالمي  والثانػية االبتجائية الجراسية في السجارس السشاىج

 اإلسالمي، الجيغ تعاليع عمى تعتسج مشاىج ووضع ،الحشيف وتػجيات الثػرة االسالمية
التي  رالةفزال عغ اقامة ال ،الجشديغ بيغ الفرل عمى مبشية واصبحت الجراسة

 اإلسالمي المباس وكاف السجارس، في اليػمية الػاجبات الجراسية مغ اصبحت جدءً 
 االختبار إلى إضافييغ فكخييغ اختباريغ إضافة تست.و  الصالبات لجسيع إلدامًيا

 مغ لمتأكج الجيشية السقابالت جخيتوا ،الجامعة في القبػؿ إجخاءات مغ كجدء السخكدي 
الصمبة  خالؾياتوالتأكج مغ ا اإلسالمية، والتعاليع السبادئب عمى عمع كانػا الصالب فا

 إجخاء خالؿ مغ اإلسالمية لمجسيػريةلسبادئ وتعاليع االسالـ و  مالءمتياومجى 
اذا كاف  أو كامالً  الحجاب مبذة تالسخشح تكان إذا مسا لمتحقق جيخانيع مع مقابالت

 .(  husseini, 2016) برػرة مشتطسة لمرالة السدجج إلى شالبا ىل يحىب
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 لع التقميجية العائالتكػف الكثيخ مغ  السجارس في الفتيات وازدادت اعجاد 
التي كانت تعيذيا  اإلسالمية البيئة غيخ بدبب ،قبل مغ السجارس إلى بشاتيا تخسل
 ،سشػات ربعا مغ ألكثخ اإليخانية الجامعات الحكػمة غمقتفي العيج السمكي، وا Ðايخاف

 مجاالت مغ عجد ، ومشعت الصالبات مغ دخػؿ5540تجريجيا سشة  يافتح ثع اعيج
 مغ6 51 كانت ندبة الصالبات الجامعات فتح أعيج عشجماو  ،الجامعات في الجراسة
 . (  husseini, 2016) 5542 سشة حمش تجريجياً  باالزدياد واخح الصالب مجسػع 
وشيج قصاع التعميع في ايخاف زيادة كبيخة في اعجاد السجارس بعج سشة   
روضة،  9145، بمغ عجد رياض االشفاؿ 5555، وبحدب تقخيخ صادر سشة 5535

مجرسة  51141و ،مجرسة االبتجائية 15941و ،مجرسة لخعاية السعػقيغ 115و
ة، مجرسة ميشي 011مجرسة فشية، و 941و ،مجرسة ثانػية 0151متػسصة، و

  .(pars times) مجرسة زراعية، فزال عغ مجارس محػ االمية .20و
سعخفة التتستع بسعجؿ عاٍؿ مغ واصبحت ايخاف بعج اربعة عقػد مغ الدمغ  

ي مدتػيات العجيج مغ البمجاف األخخى فبمقارنة وفًقا لمسعاييخ اإلقميسية  القخاءة والكتابةب
ة والتي ستعمسااليخاني يرشف عمى انو مغ السجتسعات السجتسع فال  ،السساثمةالتشسية 

 سشة %40.2بمغ معجؿ اإللساـ بالقخاءة والكتابة لمبالغيغ  إذ ،تيتع بالقخاءة والسعخفة
العجيج مغ 6 في 41، مقارنة بػ اليػندكػ(حدب تقاريخ مشطسة االمع الستحجة)  9159

معجؿ اإللساـ بالقخاءة والكتابة بيغ  و. بية السجاورة6 في الجوؿ العخ 34و  دوؿ العالع
ندبة وصل الى عاًما أعمى مغ ذلظ  90و  51األشخاص الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 

كاف معجؿ االلتحاؽ في السخحمة االبتجائية ، و 9151حدب تقاريخ سشة بالسائة  54
كاف  لميػندكػ فًقاو و . 9151سشة  % 55.5 بشدبة مختفًعا وفًقا لمسعاييخ اإلقميسية

تحاؽ بمغ معجؿ االلؼيسا ،9150 سشة % 53.19معجؿ إتساـ التعميع االبتجائي 
 ,wenr.wes.org)%  45.53 ندبة 9151 سشة اإلجسالي بالسخحمة الثانػية

 (uis.unesco.org, 2019 )؛(2017

http://uis.unesco.org/country/ir
http://uis.unesco.org/country/ir
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 التعميع إدارة في ـيكمية تغييخات 5535 سشة اإلسالمية الثػرة احجثت كسا             
 أسمسة مع بالتدامغ التعميسية السؤسدات عمى الجولة سمصة تػسيع خالؿ مغ العالي

ندبة  وزيادة ،العالي التعميع في سخيًعا نسًػا الثػرة بعج ما حؿبة وشيجت ،الجامعات
)  البالد في السيسذة السشاشق إلى الػصػؿ وتػسيع ،العمسي واإلنتاج ،الشداء التحاؽ

David & Amey, 2020.) 
 بذكل إيخاف في العالي التعميع مؤسداتاعجاد  تزاداضافة الى ما سبق ا 

 جامعة حكػمية واىمية 951بمغ عجد الجامعات االيخانية اكثخ مغ  إذ، كبيخ
(uniRank, 2021)،  جامعة 15 اإليخانية العمسي والبحث العالي التعميع وزارة ُتجرجو 

 عغ معمػمات اإلنتخنت عمى الػزارة مػقع يػفخ الو . اإللكتخوني مػقعيا عمى حكػمية
الجامعات  في مدجميغ صالبال مغ اف عجد كبيخ إذ،الجامعات االىمية الخاصة عجد

 Islamic Azad University  خاصةال اإلسالمية آزاد جامعة وتزع االىمية.
(IAU)،  كبخا مغ وواحجة إيخاف في جامعة كبخا وىياعجاد كبيخة مغ الصمبة 

نطخا  لفخوعيا الكثيخة والسشتذخة في معطع السجف االيخانية وفي  العالع في الجامعات
 الصالب مغ اعجادا كبيخة أف إذ ،(wenr.wes.org, 2017)العجيج مغ الجوؿ 

 ازاد بجامعة ممتحقػف  الصالب ثمث مغ واكثخ ،االىمية الجامعات في مدجميغ
 . (fanack, 2017) شالب مميػف  543 مغ اكثخ تزع إذ ،اإلسالمية
 ىشاؾ ،االيخانية العالي التعميع وزارة في والتخصيط البحث معيج وبحدب          

 الف 329  مغ كثخا قبمت ،إيخاف في العالي لمتعميعتابعة  مؤسدة 311 مغ أكثخ
 شالب عجد وارتفع. 9153 سشة سشػات واربع سشتاف مجتيا جامعية بخامج في شالب
 مغ اكثخ إلى ،5534سشة  الف 511 مغ العالي التعميع مؤسدات في يجرسػف  الحيغ

 , David 2020) السدجميغ إجسالي مغ6 02 الشداء وشكمت ،9153 سشة مميػف  0

Amey.) 
عمسية جيجة عمى السدتػى  الحكػمية بدسعة اإليخانية الجامعات وحطيت 
 الترشيف  حدبب  شيخاف جامعة  ترشيف تع إذ والسيسا مجاؿ اليشجسة، ،العالسي
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-915) العالع في جامعة 011 فزلا مغ كػاحجة  العالسية لمجامعات األكاديسي
 نفذ في جامعة 111 فزلا ضسغ لمتكشػلػجيا كبيخ ميخا جامعة إدراج تعو  ،(011

 Times قبل مغ لمتكشػلػجيا الذخيف جامعة،وتع ترشيف (111-015) التختيب

Higher Education (211-115) العالع في جامعة 211 فزلا بيغ مغ 
(wenr.wes.org, 2017). 

 94111 مغ كثخا إيخانية مؤسدات إلى السشتدبػف  والباحثػف  العمساء نذخو       
 وضع مسا ،9153 سشة والخياضيات واليشجسة والتكشػلػجيا العمػـ في بحث عمسي 

 متػسط بمغ إذ ،العالع في العمـػ مشتجي كبخا بيغ عذخ الدابعة السختبة في إيخاف
 عاـ6 0 بػ مقارنة) 9153عاـ  996 إيخاف في العمسية لمسشذػرات الدشػي  الشسػ معجؿ

5553 (David 2020 ، Amey.) عجد في عالسياً  الدابعة السختبة إيخاف واحتمت 
 العقػبات وبدببلكغ  ،9153 سشة الشانػ بتكشػلػجيا الستعمقة العمسية األوراؽ

 في اشتخاكاتيا الجامعات مغ العجيج فقجت اإليخاني، السرخفي الشطاـ عمى السفخوضة
 الػصػؿ ثسغ جفعػل مػاؿاال تحػيل غػػػػػػػم تتسكغ عػػل كػنيا الجولية، كاديسيةاال السجالت

  .سجالتػال تمظ ىػػػػػػػػػإل
 ندبتو ما التعميع عمى إيخاف انفقت ،9150 سشة الجولي البشظ لتقخيخ ووفقاً        
 مغ% 5543 ندبتو ما الخقع ىحا ويسثل. اإلجسالي السحمي ناتجيا مغ% 9451

. الشامية البمجاف معطع مع مقارنة عالية ندبة وىي الحكػمي، اإلنفاؽ إجسالي
(fanack, 2017.)  لكغ ىحه الشدبة تخاجعت بدبب تذجيج العقػبات الجولية

 سشة العالي التعميع عمى الحكػمي اإلنفاؽ بمغ إذوتجاعياتيا عمى االقتراد االيخاني، 
 .( David & Amey,2020  )اإلجسالي السحمي الشاتج مغ6 5.90 ندبة  9153
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 الرحة ثالثا:
كانت ايخاف مصمع القخف العذخيغ تعاني مغ انتذار االمخاض السعجية واألوبئة  

وخاصة بيغ سكاف السشاشق الخيؽية التي كانت تذكل ندبة كبيخة مغ السجتسع 
كانت تفتقج الى السياه الشطيفة وتعاني سػء التغحية وتفاقع سػء االوضاع  إذااليخاني، 

، 5591يخاف الشطع الرحي الحجيث حتى سشة لع تعخؼ ا إذاالقترادية واالجتساعية، 
معيج شبي  تأسيذعشجما تأسدت اوؿ مدتذفى في مجيشة شيخاف، ومغ قبميا تع 

، تػلى صشاعة وتقجيع المقاحات 5595لجراسة االمخاض واالوبئة في شيخاف سشة 
 . (919-911لرفحات ، ا5541)ولبخ، الالزمة لألمخاض الػبائية السعجية 

وبالخغع مغ تجخبة التحجيث التي شيجتيا ايخاف في عيج رضا شاه بيمػي  
وبسختمف السجاالت وتخكت اثارىا في السجتسع االيخاني، لكغ احج السجاالت السيسة 
التي كاف مغ االولى االىتساـ بو لع يحطى بحلظ، فاقترخ الصب الحجيث عمى عجد 

اذ لع يكغ في مجيشة شيخاف نفديا اكثخ مغ اربعيغ شبيبا  مغ السجف الكبيخة فقط،
مدجال، الى جانب عجد مغ االدارات الرحية البديصة والتي كانت تتػلى مشح 
تخاخيز لألشباء الحجيثي عيج بالصب والريادلة، وكانت مسارسة الصب التقميجي ىي 

واعتساد العمع الذائعة بيغ افخاد السجتسع االيخاني، بل اف مسارسة الصب الحجيث 
الحجيث في ىحا السجاؿ كاف يعّج مغ الخخافات وال يؤخح بو مغ قبل الكثيخ، وكاف مغ 
نتائج ذلظ اف ندب الػؼيات كانت كبيخة ججا وال سيسا بيغ االشفاؿ نتيجة انتذار 

يسياف،)االمخاض وخاصة االسياؿ والتيفػئيج والحربة والسالريا  صفحة ،9150 ابخـا
595.) 

بجأت ايخاف بعج ذلظ تذيج تصػرا تجريجيا في قصاع الخعاية الرحية، وزاد   
ىشاؾ مدتذفى عاـ مخكدي في  فأصبحتعجد السدتذؽيات في عيج دمحم رضا بيمػي، 

وتع انذاء العجيج مغ العيادات الصبية االولية في بعس السشاشق  ،معطع السجف الكبيخة
ف وخاصة االمخيكية مشيا في انذاء وادارة  الخيؽية، وساىست البعثات االجشبية في ايخا
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قجمت الكثيخ  إذ ،العجيج مغ السدتذؽيات ومخاكد الخعاية الرحية ومجارس التسخيس
 .( 919-911 الرفحات ،5541 ولبخ،) مغ الخجمات الصبية الى الذعب االيخاني

 ،إيخاف في الرحي الشطاـ بخامج أىع أحج األولية الرحية الخعاية بخنامج يعجو        
 الخعاية نطاـ وتصػيخ لتػسيع السػارد تخريز في إيخاف بجأت ،5530 عاـ فسشح

 الخعاية نطاـ تصبيق يؤدي أف في تأمل الحكػمة وكانت. بيا الخاص الرحية
 االيخاني الذعب الى السقجمة الرحية الخجمات وزيادة تحديغ إلى األولية الرحية
 دوف  حاؿ االيخانية الثػرة احجاث تصػرات لكغ عمييا، بالحرػؿ شخز كل وامكانية

 دوره يأخح األولية الرحية الخعاية نطاـ ابج 5535 بعج سشة لكغ الشطاـ، ىحا تصػر
 بذكل واعتساده تصػيخه تع إذ الرحية، خجماتال تقجيع خالؿ مغ االيخاني في السجتسع

 شبكة إنذاء بعجو  ،(Hashemi, Healthcare in Iran, 2020) .5541 سشة كامل
الخعاية  مؤشخات فيكبيخ  حجث تحدغ ،إيخاف معطع انحاء في األولية الرحية الخعاية

 ,Tabrizi) األشفاؿو  األميات ووؼيات الستػقع العسخ متػسط مثل الرحية

pourasghar, & Nikjoo, 2019)  . 
 في الحق إيخاني مػاشغ لكل فا عمى 5535االيخاني ما بعج ثػرة الجستػر  اكج       

 بتحقيق الصبي والتعميع الرحة التدمت وزارة إذ ،رحيةال الخعاية نطاـ مغ االستفادة
 شبية جامعة تػجج إذ البالد، في الصبية الجامعات  في مسثمييا خالؿ مغ اليجؼ ىحا

 السحافطة في صحية سمصة أعمى وىي ايخانية، محافطة كل في األقل عمى واحجة
 الرحة عغ السدؤوؿ ىػ الصبية الجامعة ورئيذ الصبي، والتعميع الرحة وزيخ وتتبع
 ,Mehrdad)  العامة ؤسدات الصبيةالس في الرحية الخعاية تػفيخ وعغ العامة

2009, p. 69). 

 عغ شخيق مجاًنا العامة والرحة الرحية الخعايةيتع تػفيخ خجمات نطاـ          
افطات السح في األولية الخعاية مخاكد مغ يبجا ،متكامل نطاـ مغ تتكػف   وششية شبكة

 يمعبو  .الكبخى  السجف في الخئيدة والسدتذؽيات مخاكد السحافطات في السدتذؽيات ثع
 القصاعيخكد  إذ. ايزا إيخاف في الرحية الخعاية تػفيخ في ميًسا دوًرا الخاص القصاع
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 ىشاؾو  .الحزخية السشاشق في الثانػية ةيالخعاية الرح عمى رئيذ بذكل الخاص
 غيخ السشطساتىحه . يالرح سجاؿال في الشذصة الحكػمية غيخ السشطسات مغ العجيج

 بالدخشاف السرابيغ األشفاؿ معالجة حاالت في رئيذ بذكل نذصة الحكػمية
 (.Mehrdad, 2009, p. 69) وغيخىا والثالسيسيا الدكخي  مخضو  الثجي وسخشاف
 والسخاؾبة التخصيط عغ السدؤولة الجية والتعميع الصبي الرحة وزارةوتعج  
 وزارة وتتسيد ،والخاص العاـ لمقصاعيغ بالرحة الستعمقة األنذصة عمى واإلشخاؼ

يكميا االداري  بشطاميا األخخى  البمجاف في نطيخاتيا عغ ايخاف في الرحة تع  إذ ،ـو
 والتعميع الرحة وزارة عمييا واشمق ،5542 سشة الرحة ػزارةب الصبي التعميع دمج

 الصبية الكميات بيغ  التكامل و التشديق تحقيق ىػ  الجمج ىحا  مغ الغخض الصبي،
 بخنامج ضسغ خجماتافزل ال تحقيق الى وصػال، الرحة وزارة وبيغ الصبي والتعميع
 .(Mehrdad, 2009, p. 70)لمذعب االيخاني  والصبية الرحية الخعاية

ركدت الحكػمات االيخانية وال سيسا في العقجيغ االخيخيغ عمى االىتساـ   
بتػسيع وتصػيخ قصاع الخعاية الرحية في جسيع السحافطات والسجف االيخانية وصػال 

كانت السشاشق  إذالى مشاشق الخيف التي كانت تعاني كثيخا مغ قمة الخعاية الرحية، 
الخيؽية تعاني مغ ارتفاع معجالت وفاة االشفاؿ الخضع، وكحلظ االميات، فزال عغ 

كانت ىشاؾ مؤشخات تفاوت كبيخة بيغ الخجمات  إذقمة التمؿيحات مقارنة مع السجف، 
الرحية السقجمة في السجف مقارنة مع الخيف، لحلظ ومشح عقج الثسانيشيات مغ القخف 

ت الحكػمة االيخانية تقػـ عمى االىتساـ بشطاـ الخعاية الرحية، الساضي كانت تػجيا
وتػسيع بشاء دور الخعاية الرحية مع التخكيد عمى السشاشق الخيؽية، وكانت الخجمات 

او ما يعخؼ  الرحية الخعاية دور خالؿ تتع مغ الخيف لدكاف األساسية الرحية
 صحية خجمات تقجـ صغيخة شبية ؤسدةمعبارة عغ  ىػوالحي  ،الرحي البيتب

 فزال عغ  تقجيخ، قلا عمى اثشيغ  شبييغ وتزع مػضفيغ ،الخيفي لمسجتسع أساسية
ومخكد  صحي مشدؿ 53111 مغ كثخا يػججو  والسعجات الصبية  االساسية. دويةاأل

حدب  الدكاف مغ5911 لكل واحج يقخب ما اي بشدبة إيخاف، في لمخعاية الرحية
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مدتذفى تقع جسيعيا في مخاكد  339فزال عغ  ،9112تقجيخات احرائية لدشة 
واصبحت السشاشق الخيؽية الى جانب السجف تتستع  ،السجف )السشاشق الحزخية(

 ورعاية ،سخةاال تشطيع وخجمات التصعيسات،بالخجمات والخعاية الرحية مغ نطاـ 
 التثؿيف وتعديد العامة الرحة بيانات تدجيلفزال عغ  ،الصفل والسخأة  صحة

، ونتيجة لحلظ انخفزت معجالت الػؼيات لالشفاؿ الخضع السجتسع في الرحي
. (O'Foran, 2018) ولألميات بذكل كبيخ واصبحت الشدبة مقاربة لسا في السجف

فاف تمظ  ،حزخية مشاشق في يعيذػف  اإليخانييغ مغ % 31 مغ يقخب ما فال نطًخاو 
 .الخيؽية السشاشق في الرحية الخعاية مػضفي مغ عمىا  كثافة لجيياالسشاشق 

تقجيع  في الفػارؽ  إلزالة جاىجة عسمت ات الستعاؾبةالحكػم أف مغ الخغعوعمى 
 بسػارد تتستع الحزخية السشاشق تداؿ ما ،والخيؽية الحزخية السشاشق بيغ الخجمات
 مسا ،السجف في أساسي بذكل إيخاف في (339) الػ السدتذؽيات تقع إذ، فزلا صحية
 عالوة، الحزخ لدكاف سيلا الستخررة الرحية السؤسدات إلى الػصػؿ يجعل
 يتستع لحلظ الحزخية، السشاشق عمى كامل بذكل الخاص يخكد القصاع ،ذلظ عمى

 .والخاصة العامة السخافق بيغ االختيار بسيدة الحزخ سكاف
 الرحة مؤشخات في والخيؽية الحزخية السشاشق بيغ االختالفات فإف ذلظ ومع

 وؼيات ومعجالت الػالدة حجيثي األشفاؿ وؼيات معجالت مثل ،الخئيدة األساسية العامة
 األولية ةيالرح الخعاية شبكة نجاح بدبب تقخيًبا عمييا القزاء تع قج ،الخضع

(O'Foran, 2018) عاـ بعج عاـ تتحدغ العامة الرحة مؤشخات. وفقا لحلظ اخحت 
بجأت نتائج  5551 سشة مشحو  مشترف ثسانيشيات القخف العذخيغ،البخنامج  إنذاء مشح

 في الستػقع العسخ متػسط زاد الساضييغ العقجيغ فيو  ،ىحا البخنامج تطيخ تجريجيا
 الخيف سكاف مغ % 51 مغ كثخا كاف  9114 عاـ ففي ؛تقخيًبا سشػات ثساني إيخاف

 إمكانية لجييع الدكاف مغ % 51 مغ كثخوا ،األولية الرحة خجمات عمى يحرمػف 
 إمكانية لجييع الدكاف مغ % 41 مغ كثخاو  ،الشطيفة الذخب مياه إلى الػصػؿ
 لكل 59 إلى يًزاا الخضع وؼيات معجؿ انخفسو  ،الرحية السخافق إلى الػصػؿ
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 تعو  ،الثسانيشيات بجاية % عغ  41 حػاليب مشخفًزا ،9152سشة  حي مػلػد 5111
 لمشداء الػاسعة التحريغ تغصية بدبب إيخاف في تقخيًبا األشفاؿ شمل عمى القزاء
 زيادة إلى أدى مسا تقخيًبا، عالسًيا األشفاؿ تحريغ أصبحو  ،واألشفاؿ الحػامل
)ىاشع و عػدة،  ؛(O'Foran, 2018) كبيخ بذكلفي ايخاف  العامة الرحة مؤشخات
 .(30، صفحة 9155

 (Organization Health World)  العالسية الرحة مشطسةحدب و  
(WHO)، أداء في 59 و ،9111 سشة الرحية الخعاية في 14 السختبة إيخاف احتمت 

 السختبة في إيخاف األمخيكية  نيػز بمػمبخج وكالة صشفتو  ،9152 سشة الرحي الشطاـ
 سشة االيخاني الرحي اإلنفاؽ ياجسال بمغو  .كفاءة األكثخ الرحية الخعاية شطاـل 91

 مغ6 51 حػالي اف كسا اإليخاني، السحمي الشاتج مجسػع مغ6 2 بحجود 9153
 األعزاء تجارة فييا التي الػحيجة الجولة إيخاف وتعجّ . صحي تأميغ لجييع اإليخانييغ

 إىجاء بسثابة جيع باألعزاء لمتبخع القانػني الصابع فإف" ،ذلظ مغ وبالخغع ،قانػنية
  .(wikiqick, 2018)". وشخائيا بيعيا وليذ لألعزاء
ىيئة  وىي ،العاـ الرحي تأميغلشطاـ ال ةرئيد انػاع ربعةا إيخاف في يػججو         
 ،العدكخييغ األفخاد تأميغ ومؤسدة ،الصبية الخجمة تأميغ وىيئة ،االجتساعي الزساف

 في الرحي التأميغ شخكات كبخا االجتساعي الزساف . ويعجّ  ماـاإل امجاد ولجشة
دوف  الخسسي القصاع في العامميغ اإليخانييغ لجسيع متاح وىػ ،انتذارا األكثخو  إيخاف

 شبية تكاليف لجييع البخنامج ىحا بسػجب عمييع السؤمغ األشخاصو  الحكػمة مػضفي
 العياداتو  السدتذؽيات مغ العجيج جيخا، ىحه الييئة تتغصيتي ويتع جيًجا مشخفزة

 الخجمة تأميغ فيػ ىيئة ،الثانياما الشػع . الحزخية السشاشق في الرحيةوالسؤسدات 
ويقجـ ىحا  الخيف سكاف مغ وكثيخ والصالب الحكػمة لسػضفي تػفيخه يتع إذ ،الصبية

 تأميغ ىيئةو  الستقجميغ لو مغ ىحه الفئات. جسيعل تقخيبا الرحية الخجماتالشطاـ 
 ،أسخىع و السدمحة القػات ألفخادو  عدكخييغلم الرحي التأميغ يػفخو  ،العدكخييغ األفخاد

 الجخل ذوي الفقخاء و   لألشخاص الرحي التأميغ امجاد االماـ فتقجـ لجشة اما
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 الدكاف مغ % 51 إلى 51 مغ يقخب ما فا حيغ في ،عمييع غالسؤمّ  غيخ السشخفس
 .(Mehrdad, 2009, pp. 70-71) ليذ لجييع تاميغ صحي اإليخانييغ

 والسجتسع الثقافة رابعا:
عخؼ السجتسع االيخاني التصػر الثقافي بسفيػمو الحجيث مشح بجايات القخف       

الشيزة وتجارب التحجيث االوربية الى ايخاف عغ شخيق  تأثيخالتاسع عذخ، فقج انتقل 
البعثات االيخانية الجبمػماسية وكحلظ الصمبة االيخانييغ الحيغ كانػا يجرسػف في اوروبا، 

 إذ ،فبجأت تطيخ في ايخاف مطاىخ الثقافة الحجيثة، وكاف في مقجمتيا ضيػر الرحافة
صالح الذيخازي والحي كاف مغ قبل احسج  5455تأسدت اوؿ صحيفة في ايخاف سشة 

كاغج ورؽ(،  -قج تمقى تعميسو في انكمتخا واشمق عمى ىحه الرحيفة اسع )اخبار الػرؽ 
وكانت تعشى بشقل اخبار الذخؽ والغخب، وكانت تيتع بشقل واقع التصػر الغخبي الى 
ايخاف، فزال عغ تثؿيف الشاس بالعجيج مغ السرصمحات الثقاؼية والدياسية 

 -) الػقائع . ثع ضيخت صحيفة(952، صفحة 9155)العالؽ،  لحجيثةواالقترادية ا
وكانت قج تػقفت لعجة سشػات ثع  ،باشخاؼ مخزا صالح الذيخازي  5493روزنامو( سشة 

استحداف عجد مغ الرحف  ، ونالت الرحيفة في وقتيا5415عادت بالطيػر عاـ 
 . (991 صفحة ،9159 السذايخي،)االنكميدية والفخندية 

في  ،وفي عيج ناصخ الجيغ شاه ضيخت الرحف الخسسية بالمغة الفارسية       
الػقت الحي كانت  ترجر صحف اخخى بتسػيل ذاتي مغ قبل عجد مغ الذخريات 

 صفحة ،9115االيخانية الثقاؼية او مغ قبل اشخاص اصحاب ماؿ ونفػذ) تبخيدي،
15 .)  

صجور الرحف االيخانية حتى وصمت اعجادىا العذخات مصمع القخف  وتتابع        
العذخيغ وتشػعت بيغ الثقاؼية والدياسية والفشية والقانػنية والعمسية وغيخىا، حتى 
اصبحت ىشاؾ صحف معارضة لمشطاـ الدياسي، ولعبت ىحه الرحف دورا بارزا في 

، التي كاف 5511ستػرية سشة تثؿيف الذعب االيخاني ودفعو باتجاه الؿياـ بالثػرة الج
قانػف حخية الرحافة  5513مغ نتائجيا تذكيل البخلساف االيخاني الحي اقخ في سشة 
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والشذخ ورفع الخقابة عغ الرحف، ووضع ضػابط العسل الرحافي وفق شخوط 
 ،9155 العالؽ،)وضػابط معيشة مشيا عجـ مخالفة ثقافة وبيئة السجتسع االيخاني.

ف مغ نتائج تصػر العسل الرحافي في ايخاف اف زادت عجد . وكا(990-995 صفحة
 صحيفة بعج الثػرة 51صحيفة ما قبل الثػرة الجستػرية الى  52الرحف مغ 

يسياف،  (.39،صفحة 9150)ابخـا
 ضيػر وراء وقف مغ ىع الفشػف  دار وخخيجػ اوروبا دوؿ مغ الخخيجػف  وكاف      

 بإنذاء قامػا إذ ذلظ، بعج وتػسعيا عذخ التاسع القخف  مشترف في االولى الرحف
-Seif) ليا الخئيدييغ اءوالقخّ  الكتاب مغ كانػا انيع عغ فزال الرحف، أىع ونذخ

Amir hosseini, 2002, p. 138.) عاـ ايخاف في عامة مكتبة اوؿ تأسدت إذ 
 الرحافة اتحاد تأسيذتع  5502 وفي سشة (.95 صفحة ،9155 الخػلي،)  5510
 (.901 ،صفحة5541 ولبخ،) االيخانية
 بجايات ضيػرواخخ القخف التاسع عذخ وأوائل القخف العذخيغ وشيجت السجة ا        

 عاشتياالدياسية التي و ضيخ بفعل التحػالت االجتساعية الحي األدب اإليخاني الحجيث 
 إلىالسثقفة  فئةال ةطخ وكانت ن ،5511سشة الجستػرية اإليخانية  الثػرةقبل وبعج إيخاف 
فمع  ،التي تػاجو البالد الحل االمثل لمسذاكلا سباعتبارىوالتصػر الغخبي  الحجاثة

 تنحػ التحجيث السؤسدات الدياسية فحدب، بل كانالشخب السثقفة  سعييقترخ 
ػف االدباء والسثقفستػحى وا .ايزا ضسغ ىحا االىتساـالحياة األدبية اإليخانية 

مغ تصػر األدب في تحجيث االدب الفارسي  يخبذكٍل كب ف افكارىع وتجاربيعااليخانيػ 
مغ الجامعات األوروبية األفكار والتخجسات  نقل مغ تخخج مغ االيخانييغ إذ، األوروبي

تحػٍؿ في و ميجت الصخيق أماـ تغييخ  التي الججيجة ألىع اآلداب والفمدفات الغخبية
سشة السؤتسخ األوؿ لمكتاب اإليخانييغ  تأسيذب اسيع ذلظ ؼيسا بعج األدب اإليخاني

5502(fanack, 2018). 
 إذومسا ساعج في تصػيخ الحخكة الثقاؼية االيخانية دخػؿ السصابع الى ايخاف،        

 في الثانية سدتاو  ،5450 سشة تبخيد في الفارسية بالمغة لمصباعة دار وؿا تانذا
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 5491 عاـ تبخيد مجيشة في سشة ألوؿ الحجخية الصباعة ودخمت ،5490 سشة شيخاف
 ،5415 سشة الفشػف  دار معيج تأسيذ بعجىا جاء ثع ،5400 سشة شيخاف الى ثع

تأسذ اوؿ خط لمتمغخاؼ بيغ  5414وفي سشة  .الحجيثة العمػـ ؼيو تجرس كانت والحي
مجيشتي شيخاف والدمصانية، وقج تصػرت خصػط التمغخاؼ بعج ذلظ كثيخا، مسا انعكذ 
ايجابا عمى الجولة القاجارية وجعميا في تػاصل مباشخ مع الجوؿ االوربية، وسيل كثيخا 

 صالحيةمغ انتذار السعمػمات بيغ افخاد السجتسع االيخاني، وخاصة االفكار اال
، 5433وزارة البخيج والتمغخاؼ سشة  تأسيذ. وتع  (992 صفحة ،9159 السذايخي،)

التي تػلت اصجار الصػابع وتػزيع البخيج عمى السقاشعات االيخانية، كسا اصجرت 
السصبعة الحكػمية صحيفتيغ رسسيتيغ االولى كانت باسع )اشالع( اي السعمػمات 

نية باسع ايخاف وكانت تشذخ االخبار الخسسية والثا ،وتيتع بشذخ تعييشات الجولة
يسياف،  (، 20، صفحة9150)ابخـا

دار  تأسيذفزال عغ ذلظ كاف مغ مطاىخ التصػر الثقافي في ايخاف ايزا       
اسديا في قرخه  إذ(، 5452-5404) لمتخجسة والشذخ في عيج ناصخ الجيغ شاه

واصبحت تحت اشخافو، وتػالت اعساؿ الشذخ والتخجسة لمعجيج مغ الكتب العمسية 
. ونذخت وتخجست ىحه (92، صفحة 9111)صباغ،  واالدبية ومغ مختمف المغات

غات كتابا في مختمف العمػـ الصبية والعمسية والعدكخية والم 521الجار اكثخ مغ 
واالدب الفارسي والديخ الذخرية وكتب الخحالت وعغ تاريخ ايخاف واالدب والتاريخ 
االوربي وغيخىا، ومثمت ىحه التخجسات بجاية لسذخوع سارت عميو ايخاف مغ ذلظ الػقت 

تتخجع ايخاف في الػقت الخاىغ السئات مغ الكتب مغ المغات االجشبية  إذوالى االف، 
يسياف،  عكذالى المغة الفارسية وبال لقج كاف عيج الذاه  .(90، صفحة 5541)ابـخ

ناصخ الجيغ االكثخ تاثخا بسطاىخ التصػر والتقجـ الغخبي، ففي عيجه شيجت ايخاف 
)تبخيدي،ج  خجمات التمغخاؼ والبخؽ والبخيج والياتف والكيخباء ودار سظ الشقػد

 (. 15،صفحة 5،9115
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اوؿ مدخح حكػمي كبيخ في  تأسيذوشيج عيج ناصخ الجيغ شاه ايزا         
، وغالبا ما كاف يعخض عميو قرز عغ حياة واستذياد االماـ 5439شيخاف سشة 

الحديغ )رضي هللا عشو(، فزال عغ القرز االجتساعية او الفكاـية السدتػحاة مغ  
خح الحكػمي احجى عخوض السدالسجتسع االيخاني، وقج حزخ ناصخ الجيغ شاه 

يسياف،) ووصل عجد السدارح التي انذأىا الى اربعيغ مدخحا ،الكبيخ  ،9150ابخـا
 (.90صفحة 
 تثبيتبجاية  ،في إيخاف الدمصة رضا شاهتاريخ اعتالء  5595 سشة عجتو        

بطيػر مدارح متعجدة ثابتة  السجةإذ تسيدت ىحه  ،في إيخاف يفغ السدخحوتخسيخ ال
كسا  ،نػاع مختمفة مغ السدخحيات ذات الصابع الػششياودائسة، وفخؽ مدخحية، و 

فقبل ىحا التاريخ، كانت السخأة  ،ضيػر السخأة في العخوض السدخحية السجةشيجت ىحه 
مغ مذاىجة العخوض كانت تسشع الطيػر عمى الخذبة، بل  ال يدسح ليا فياإليخانية 
 وكانت ،السدخح عمىدوار الشداء اداء اأيزا، وكاف الخجاؿ يقػمػف ب السدخحية

أوؿ فكانت ممػؾ حديشي اما  مدخحية  كتبتايخانية وؿ امخأة ايقة دولت آبادي صجّ 
العجيج مغ  بعج ذلظ وفي ذات السجاؿ بيغالتحقت و  ،امخأة ضيخت عمى خذبة السدخح

  .(9114السدخح في ايخاف مشح البجاية الى اليػـ، )بخجكاني، تاريخ  شداءال
 افتتاح أوؿ قاعة سيشسا في العاصسة شيخاف وؼيسا يخز الديشسا فقج تع          

اوؿ مغ استخجـ قاعات الديشسا  واألعياف ةالقاجارياالسخة  كانت إذ ،5510 سشة
الـ السدتػردة مغ روسيا بػاسصة جياز عخض األفت تكانو  ،وكانت محرػرة بيع

 حتىسشػات  عجةفي السشاسبات والحفالت، واستغخؽ األمخ  كاف يدتخجـ ايزا خاص
 5591 وشيجت سشة .عامة الشاس مغ استخجاـ ىحا الجياز ومذاىجة األفالـ تسكغ

 .شاشقةال االفالـكانت تعخض و  ،)سيشسا باالس( باسع افتتاح أوؿ صالة سيشسائية فخسة
يعخفػف الحيغ كاف عادة و  ،في إيخاف تجريجيا باالنتذار الديشسا الشاشقةاخحت وىكحا 

السثقفيغ والشاشقيغ  الكثيخ مغورحب  .يفيسػف ىحه األفالـ الخوسية او االنكميدية المغة
تمظ الديشسا بعخض  تالى أف بجأ ذلظ واستسخ ،ئيةالديشساالعخوض بالمغات األجشبية ب
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وتعدزت ، كثيخااألفالـ السدتػردة  بعجىا ، فانتذختو السجبمجةاالفالـ الستخجسة ا
 وضيخ ،إنتاج األفالـ الشاشقةب . وبجأت بعج ذلظ الديشسا االيخانيةمكانتيا عشج الجسيػر

 استػحى قرتو مغ حكاية شعبية إذ ،5599 سشةأوؿ فيمع ناشق بذكل ججي 
بيغ  وتعّج السجة .(95، صفحة 9115االيخانية تاريخ وتحجيات، )بخجكاني، الديشسا 

ت ، اذ قمسا لقيوليذ نػعاً  اً كسّ  انتاج االفالـ إذفزل مغ األ 5525-5529 عامي 
 انتاج االفالـ إذ وما بعجىا االفزل مغ 5531 سشة تعجّ ، و ممحػضا انجاح االفالـ تمظ

استحداف خضا و الجيجة، اذ ضيخ خالليا نحػ سبعة وخسديغ فيمسا قػبمت ب االيخانية
 إذ مغنتاجيا الفشي  اإليخانية الديشسا واصمت وىكحا مغ قبل الجسيػر االيخاني. كبيخ
 .العذخيغ القخف  مغ اتيالدبعيش واخخا حتى ،األفالـ ونػع عجد

غ القخف العذخيغ حتى وقج زادت دور العخض الديشسائي في عقج الدبعيشيات م       
صالة في العاصسة  31صالة سيشسا، مشيا  911الى  5540وصل العجد حتى سشة 
كانت تعخض في عيج الذاه االفالـ االجشبية والسيسا  إذ ،االيخانية شيخاف وحجىا

 .(951-944، الرفحات 5555)ىػيجي،  االمخيكية مشيا 
تغيخات جػىخية  ،(5505-5591) بيمػي  رضا الذاه عيج فيوشيجت ايخاف        

بتجخبة التغخيب التي  متأثخةمغ الشػاحي كافة بزسشيا التحػالت الثقاؼية واالجتساعية 
ت مالمح الحياة السجنية الحجيثة أشيجتيا تخكيا في عيج مرصفى كساؿ اتاتػرؾ، فبج

الحكػمة االيخانية أف تطيخ مغ خالؿ القػانيغ واالجخاءات التي فخضيا الذاه، وبجا 
 ؛تخصػ خصػاتيا باتجاه محاكاة التجخبة التخكية، والتخؽيف مغ السطاىخ االسالمية

صجر القانػف السجني الحي حج مغ احكاـ الذخيعة االسالمية في  5593ففي سشة 
جخاءات القزائية، وحرخ دور عمساء الجيغ في قزايا الدواج والصالؽ والسيخاث، اال

عمى مغ  ةواقترخ لباس العسامة والعباءة عمى عمساء الجيغ، وحرخ مسارسة القزا
يحسل شيادة في القانػف مغ احجى الجامعات الغخبية، فزال عغ الغاءه لػضيفة 

ػاؿ االوقاؼ التي كانت تجيخىا السؤسدة السفتي، وتػلت الجولة بعجىا ادارة امالؾ وام
الـد الذاه رضا بيمػي  5594. وفي سشة (19، صفحة 9159)السحافطة،  الجيشية
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الخجاؿ بمبذ الؿبعة البيمػية ولبذ الدي الغخبي، وامخ الشداء بتخؾ الحجاب والسذي 
اء الحجاب في االماكغ العامة والـد اصجر امخ بسشع ارتج 5592سافخات، وفي عاـ 

اوؿ نادي اجتساعي  وتأسذ ،جسيع مػضفي الجولة بسشع زوجاتيع مغ ارتجاء الحجاب
سشة  51سغ الدواج لمفتيات ب  و، وتع اصجار قانػف حجد ؼي5591لمشداء سشة 

لمخجاؿ، وسسح لمدوجة بالسصالبة بالصالؽ اذا اراد الدوج التدوج مخة  54لمشداء و 
وامخ بتدجيل عقػد الدواج جسيعيا في محاكع الجولة،  ،خ تعجد الدوجاتطوح ثانية،

وحث وشجع الفتيات عمى التعمع وااللتحاؽ بالسجارس وجامعة شيخاف واالنفتاح عمى 
السجتسع، وحث عمى مسارسة الخياضة البجنية وااللعاب الخياضية وانذأ ليحا الغخض 

، الرفحات 9115)زويج و دمحم،  خئيدةالعجيج مغ السالعب في السجف االيخانية ال
واعتسج التاريخ الفارسي بجؿ التاريخ اليجخي االسالمي، وانذأ مجسع  ،.(555-559

الحي تػلى عسمية استبعاد السفخدات العخبية او االجشبية مغ  5591المغة الفارسية سشة 
المغة الفارسية، وحطخ استخجاـ المغات غيخ الفارسية في الحياة العامة ومغ ضسشيا 

ضافة الى ما سبق تع اعتساد اسع ايخاف رسسيا وسائل االعالـ واالعالنات التجارية، ا
وانذا  ،بجال مغ بالد فارس في السخاشبات والسكاتبات السحمية والخارجية5591عاـ 

، التي تػلت عقج االجتساعات والسؤتسخات 5595مؤسدة التشطيع لمتقجـ الثقافي سشة 
وانذأ فخيق في السجف الكبيخة لتثؿيف الشاس حػؿ اىسية الحجاثة وتغييخ السجتسع، 

، 9159)اوركاد،  الكذافة لتػجيو الذباب وتثؿيفيع وتعميسيع الحياة العرخية الحجيثة
 .(13-11الرفحات 

ووصل التيار الكيخبائي بذكل اولي ومحجود الى معطع السجف االيخانية سشة       
اصسة شيخاف بسعطع السقاشعات ، فزال عغ تذييج الصخؽ التي ربصت الع5594
عمى شاكمة راديػ  5595وانذأت شبكة لمياتف، واسذ راديػ ايخاف سشة  ،االيخانية

يسياف،) البي بي سي وراديػ مػسكػ وتع افتتاح  .(550-559 ،صفحة9150ابخـا
، 9115)بخجكاني، الديشسا االيخانية تاريخ وتحجيات،   5501االذاعة االيخانية سشة 

ؼيسا اشارت مرادر اخخى الى اف االذاعة االيخانية تع افتتاحيا سشة  (،93 صفحة
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، (91، صفحة 5551)العسخ و الجػاري،  واشمق عمييا اسع اذاعة شيخاف 5595
،صفحة 5541)ولبخ،  كالة االنباء االيخانية الخسسية باسع )بارس(تاست و وكحلظ 

901 .) 
سار دمحم رضا بيمػي وفق مشيج والجه رضا بيمػي في تحجيث وتغخيب ايخاف        

، وانعكدت نتائج تمظ الثػرة عمى 5529وخاصة بعج الثػرة البيزاء التي اشمقيا سشة 
مختمف السجاالت الدياسية والعدكخية واالقترادية والدراعية والرحية والتعميسية 

بخز اصالحاتو في الجانب االجتساعي ىػ دعع وكاف مغ ا ،والثقاؼية واالجتساعية
 فسشحيا حق االنتخاب بعجما كانت مسشػعة مشو في عيج والجه ،حقػؽ السخأة 
. ومشحيا ايزا حق التخشح لمسشاصب االنتخابية (33، صفحة 9151)اسساعيل، 

  كافة، وكحلظ العسل في السجاؿ القزائي محامية ثع قاضية بعج ذلظ، واصجر سشة 
ف حساية االسخة الحي حّج مغ حقػؽ الخجاؿ في تعجد الدوجات وكحلظ قانػ  5523

بالشدبة لمصالؽ، وحزانة االشفاؿ، ومغ اجل تثؿيف الشداء تعميسيا وصحيا حػؿ 
يسياف،)تحجيج الشدل شكل فخؽ صحية في ىحا الجانب) . (545 صفحة ،9150 ابخـا

 91سشة الى  54سشة ولمفتياف مغ  54سشة الى  51ورفع سغ زواج الفتيات مغ 
سشة، واصجر الذاه تػجيياتو الى القزاء بالتذجيج في تصبيق قانػف رعاية االسخة 

، والحي كاف اليجؼ مشو الحج مغ تعجد الدوجات والتذجيج في 5523الرادر عاـ 
مدالة الصالؽ، كسا اصجر الذاه تعميساتو الى وزارة التعميع العالي بسشع استؿباؿ 

واستبجؿ التقػيع اليجخي بالتقػيع  يختجيغ الحجاب) الذادور(.وتدجيل الصالبات الالتي 
 صفحة ،5541 مؤلفيغ،) 9991ىجخية الى  5951السمكي الفارسي فتحػلت سشة 

. وانذأ الذاه ايزا ولجعع التحػالت االجتساعية في ايخاف وزارات الخفاه (559
لدياحة واالسكاف االجتساعي والتعميع العالي والذؤوف القخوية والفشػف والثقافة وا

يسياف،)والتذييج الحزخي   .(534 ،صفحة9150ابخـا
وبالخغع مغ الدياسات التي اعتسجتيا الحكػمات االيخانية في عيج الذاه           

لمشيػض بػاقع السجتسع االيخاني واصالح وتصػيخ بعس جػانبو، لكغ ذلظ لع يسشع 
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ومذاكل سياسية واجتساعية فذمت الحكػمة في  ،مغ حجوث ازمات اقترادية
معالجتيا، نتيجة تخكيد اىتساميا عمى الجػانب العدكخية واالمشية. )لمسديج مغ 

)دمحم، ايخاف  التفاصيل حػؿ سياسات الحكػمة االيخانية في اشار الثػرة البيزاء( يشطخ
: دراسة في تصػر الدياسة 5533-5521في عيج حكػمة اميخ عباس ىػيجا 

، وبقيت القصاعات االقترادية والرحية والتعميسية والثقاؼية (9152الجاخمية، 
والسجاالت االخخى تعاني، وضمت دوف السدتػى السصمػب وال يتشاسب تصػرىا مع 
دخل ايخاف مغ صادراتيا الشفصية التي شيجت ارتفاعا كبيخا بدبب القفدة الشػعية في 

شفط والحي انعكذ ايجابا عمى الجخل القػمي االيخاني، وبجؿ اف تػضف تمظ اسعار ال
الثخوات لرالح الذعب االيخاني والبالد عامة وضفت لرالح العائمة السالكة والسختبصيغ 

االيخاني مشقدع عمى نفدو بيغ فئة تسمظ االمػاؿ والثخوات  بيا، واصبح السجتسع 
يسياف)الحي ال يسمظ شيئاوالدمصة وبيغ الفئة العامة مغ الذعب  ، صفحة 5541، ابخـا

511) . 
 عمى إيخاف فيكبيخ  تغييخ حجث ،5535 سشة اإلسالمية الثػرة عقب           

 مبادئ وفق تعسل اصبحت والتي ،كافة والفشية والثقاؼية االجتساعية السدتػيات
االسالمي  وحدب تػجيات الشطاـ(. 9114 دمحمي،) االسالمية الثػرة وتعاليع وتػجيات

بجات الحكػمة االسالمية في ايخاف الثػرة بأسمسة الجولة والسجتسع بذكل عاـ،  ،الججيج
وكانت االجخاءات التي اتخحتيا الحكػمة في الجانب الثقافي واالجتساعي بسثابة ثػرة 
ثقاؼية كسا يرفيا انرار الشطاـ الججيج. مغ ىحا السشصمق تػلت وزارة الثقافة واالرشاد 

 ،عقب الثػرة ميسة الؿياـ بتػجيو السجتسع وتثؿيفو اسالميا تأسدتي التي االسالم
ومحاربة الثقافة الغخبية التي وصفت بالثقافة االمبخيالية، فكاف الغاء قانػف حساية او 

 في مقجمة اجخاءات التغييخ االجتساعي 5523رعاية االسخة الحي اقخه الذاه سشة 
ي حساية االسخة ورعايتيا، فتع تخؽيس سغ زواج واعتساد احكاـ الذخيعة االسالمية ف

سشة، وسسح لمخجاؿ بتعجد الدوجات وبتصميق زوجاتيع دوف ترخيح  59الفتيات الى 
الحق في السصالبة بالصالؽ او حزانة الصفل، وفخضت  السخأة مغ السحكسة، وفقجت 
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اب ، وفخض عمى الشداء ارتجاء الحجكافة السجتسعشبقات السطاىخ االسالمية عمى 
 ومشع الخجاؿ مغ ارتجاء ربصة العشق والمباس الصػيل او العباءة )الذادور(،

يسياف،) ، 9/ج9152)رضػاف، ايخاف الػجو االخخ،  ،(995 ،صفحة9150ابخـا
الفرل بيغ الجشديغ ومشعت  أ.  واكجت الثػرة ايزا عمى مبج(513-512الرفحات 

 . (Farhi, 2004, p. 3) االختالط في التعميع واالماكغ العامة
وعقب الثػرة االسالمية، سسح لمسخأة االيخانية في السذاركة الدياسية وفي          

ذخيعية، والعسل تػلي السشاصب العميا ومشيا مخاكد صشع القخار، وعزػية السجالذ الت
في القزاء، وكحلظ في السجاؿ الثقافي سػاء العسل في الرحافة والتخجسة والشذخ، او 
في مجاالت العسل الفشي كالتمفديػف والديشسا، فزال عغ التعميع والرحة واالقتراد 
وجػانب الحياة كافة بذكل ال يخالف مبادئ واحكاـ الذخيعة االسالمية وتقاليج واعخاؼ 

، 9115)احسج،  ؛(552-545 اترفحال، 9151)اسساعيل،  اليخانيالسجتسع ا
 . (923-922الرفحات 

تشذئة ثقاؼية  لقج اسيست زيادة ندبة التعميع لجى الشداء في ايخاف وتشذأتيغ       
وعمسية صحيحة في تغييخ وتثؿيف السجتسع عامة وخاصة ؼيسا يخز ثقافة بشاء 
االسخة، فمع تعج الشداء في السجف يدعيغ الى الدواج السبكخ بقجر سعييغ الى التعمع 
والحرػؿ عمى الذيادات الجامعية، فكاف مغ نتائج ذلظ اف تأخخت الشداء في الدواج 

 اوركاد،)عسخىغ، فزال عغ انجاب عجد قميل مغ االشفاؿ الى ما بعج العذخيغ مغ
 .(555 صفحة ،9159
اما ؼيسا يتعمق بسجاؿ الفغ وال سيسا التمفديػف والديشسا والسدخح والفشػف التذكيمية      

فقج حطخ الشحت والفشػف والخسـػ التي تجدج خمق االنداف، واخزعت البخامج 
قبل لجشة في وزارة االرشاد االسالمي، غالبية التمفديػنية الى الخقابة والتجقيق مغ 

اعزائيا مغ السختريغ وشخز واحج فقط مغ عمساء الجيغ، وال يدسح بعخض اية 
بخامج تخالف او تتعارض مع احكاـ الذخع االسالمي و مبادئ الثػرة االسالمية، او 

 جسيع اصبحتو  ،العامة وتقاليج واعخاؼ السجتسع االيخاني السحافظ اآلدابتخالف 
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 التعميسات يخالف ما كل مشيا ويححؼ والتفتير، لمخقابة تخزع تعخض التي االفالـ
 عميو سارت ىحا والحاؿ الثػرة، بعج العخض دور عسل نطست التي والزػابط والقػانيغ
 االجتساعية والسدمدالت البخامج عخض عمى يقترخ فاصبح التمفديػنية، البخامج

 ومبادئ تتػافق التي البخامج مغ وغيخىا واالشفاؿ والخياضية والتاريخية والجرامية
ومع ذلظ  (.951-944 الرفحات ،5555 ىػيجي،) االسالمية الثػرة وتػجيات

حرجت الديشسا االيخانية العجيج مغ الجػائد العالسية، فزال عغ ذلظ حازت السعارض 
لسية في لشجف العاالفشية االيخانية  وال سيسا الفػتػغخاؼية عمى اىتساـ وتقجيخ السعارض 

 .وباريذ ونيػيػرؾ
وبالخغع مغ التػجو الثقافي السحافظ الحي سارت عميو ايخاف بعج سشة         
وسعي الحكػمة لتػجيو وسائل االعالـ والسؤسدات الثقاؼية باالتجاه الحي ،5535

يخجـ تحقيق اىجافيا وتػجياتيا والسيسا عغ شخيق التمفديػف الحكػمي الحي يغصي بثو 
لكغ السجتسع االيخاني يػصف بكػنو مجتسعا مشفتحا ولجيو العجيج  ،نحاء البالد كافةا

مغ مطاىخ الحجاثة والتصػر ويكاد يمتقي في الكثيخ مغ جػانبو بالسجتسعات الغخبية، 
وكاف لمكتب واالذاعات واالنتخنيت، وانتذار االشباؽ الالقصة )بالخغع مغ عجـ الدساح 

 لسشاشق والسجف الحزخية ومشيا ايزا بعس السشاشق الخيؽية،باقتشائيا(  في الكثيخ ا
 .(591 صفحة ،9159 اوركاد،) التصػر ىحا في الػاضح االثخ

وتعج ايخاف ايزا مغ الجوؿ الستقجمة في مشصقة الذخؽ االوسط في عجد         
تتخجع العذخات مغ  إذفزال عغ ريادتيا في مجاؿ التخجسة والشذخ  ،العشاويغ السشذػرة

)اوركاد،  العشاويغ سشػيا مغ المغات االجشبية الى المغة الفارسية وبالعكذ ايزا
 والثقافة والعمع لمتخبية الستحجة األمع مشطسة. وصشفت (591، صفحة 9159

ونذخ الكتب،  تأليف)اليػندكػ( ايخاف مغ ضسغ الجوؿ الخائجة والستقجمة في مجاؿ 
)البحخاني،  9154الف كتاب سشة  39وحدب السشطسة فاف ايخاف نذخت زىاء 

9155). 
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وتخزع عسميات الشذخ ايزا لمخقابة مغ قبل الجيات ذات العالقة، فال بج          
كتب مغ الحرػؿ عمى مػافقات اصػلية مدبقة قبل نذخ اي كتاب، وحزخ استيخاد ال

التي تخالف احكاـ ومبادئ وؾيع االسالـ واستثشى مغ ذلظ الكتب العمسية واالكاديسية 
 (. 914 الرفحات ،9115 احسج،)والجيشية االسالمية

 تحت الرحف بقيت لكغ الدمغ مخور مع ايخاف في الرحفي الػاقع وتصػر      
 الرحف عجد ووصل الجسيػري، وا السمكي العيج فيسػاء في  والخقابة االشخاؼ

 يرجر ما مشيا ومجمة صحيفة ،5941 الى 9111 سشة ايخاف في الرادرة والسجالت
 اتجاىاتيا في وتبايشت والعخبية، بالكخدية ومشيا االنكميدية بالمغة ومشيا الفارسية بالمغة

 االصالحي االتجاه تسثل خخى وا السحافظ االسالمي االتجاه ذات الرحف بيغ
ؼيسا اشار مرجر اخخ الى اف  (.520-529 الرفحات ،9115 مدعج،) السعتجؿ

قامت الحكػمات  إذ ،صحيفة 111عجد الرحف الرادرة في ايخاف يبمغ حػالي 
باغالؽ عجد كبيخ مغ الرحف السدتقمة السعارضة،  5535االيخانية ومشح سشة 

واصجرت الدمصات قانػف لمرحافة حّج بسػجبو مغ عسل صحافة السعارضة وجعل 
 إذتحت الخقابة. وقج حقق ميجاف الرحافة في الدشػات االخيخة نقمة مغ الرحف كافة 

تشاوؿ السػضػعات ومذاركة الشداء في الكتابات الرحاؼية، في  إذالكع والشػع مغ 
ضل التصػر واالنفتاح السجتسعي وانتذار وسائل االعالـ وتكشػلػجيا التػاصل الحجيثة، 

 التياريغ بيغ والرخاع التشافذ ستسخارا وفي والػقت الحي يذيج ىحا السجاؿ ايزا
، الى جانب (931-924، 914الرفحات  ،9115 احسج،) واالصالحي السحافظ

 ذلظ ىشاؾ الرحف والسجالت العمسية والفشية واالكاديسية والخياضية وغيخىا.
 03 إلى اف التقاريخ تذيخ وؼيسا يتعمق باستخجاـ وسائل االتراؿ الحجيثة،        

 شخز يدتخجـ مميػف  13 مغ يقخب وما ،السحسػؿ الياتف يدتخجـشخز  مميػف 
 التػاصل وسائل بالسائة، وتحطى 31 بشدبة لإلنتخنت انتذار بسعجؿ ،اإلنتخنت

 مغ %14 أف لجرجة ،جًجا مغ قبل الذعب االيخاني باىتساـ شجيج االجتساعي
لجييع صفحات عمى الؽيذ بػؾ، وقج ادت ىحه  اإلنتخنت يدتخجمػف الحيغ  اإليخانييغ
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الطاىخة الى خمق ثقافتيغ مختمفتيغ داخل السجتسع االيخاني االولى ىي ثقافة  
والثانية ىي الثقافة  الجيل الججيج السشفتح عمى  ،االسالمييغ السحافطيغ  الستذجديغ

، ػلػجيا الحجيثةلػسائل التكش والسدتخجـالعالع والستعمق بالتكشػلػجيا والتصػر الحجيث 
ووسائل االتراؿ الحجيثة والثقافة السعاصخة   افة الجيل الججيج ثقواماـ انتذار 

ثقافة التي اعتسجىا الشطاـ الدياسي في ال واالنفتاح السجتسعي عمى العالع، تخاجعت
اربعة عقػد، فزال عغ تخاجع القاعجة الذعبية لو مقارنة عمى ما كانت عميو ايخاف مشح 
 .(Golkar, 2018, p. 9) 5535الثػرة سشة عقب ؾياـ 

واشارت عجد مغ الجراسات الى اف ايخاف االف تعج مغ الجوؿ الستصػرة واالكثخ         
حجاثة بيغ دوؿ مشصقة الذخؽ االوسط، ويسكغ مقارنة بعس جػانب الحياة فييا بالجوؿ 
االوربية، نطخا لػاقع السجتسع الحي يتسيد بسعخفتو لمعمػـ السختمفة ودرايتو بيا وسعيو 

مغ التحجيات والسعػقات التي تػاجيو. وحدب تعجاد سشة  لمحرػؿ عمييا بالخغع
، واف 5512% سشة 95% مقارنة بػ 24، فاف ندبة الحزخ في ايخاف كانت 9112

اكثخ مغ نرف الدكاف يعيذػف في السجف، واف معطع السشاشق والسقاشعات يسكغ 
التصػر القػؿ عشيا قج تحزخت بفعل التعميع والسػاصالت ووسائل االعالـ والخجمات و 

الحي وصميا، وال يسشع ذلظ القػؿ اف ىشاؾ مشاشق في ايخاف ما زالت متخمفة وتفتقخ 
 (.553-551 الرفحات ،9159 اوركاد،)الى الخجمات
واجو السجتسع االيخاني العجيج مغ السذاكل نتيجة االوضاع االقترادية            

ة واالجتساعية لعقػد الرعبة بدبب العقػبات الجولية، وفذل الدياسات االقترادي
مزت والتي ادت الى زيادة التزخع وارتفاع ندب الفقخ والبصالة، ويقجر عجد الفقخاء 

 االقترادي السعاوف  عدكخي  عمي ويحكخ شخز. مميػف  51في ايخاف باكثخ مغ 
 واحج ىػ الثخوة تػزيع في العجالة غياب أف" : نجاد حسجيا محسػد اإليخاني لمخئيذ

 عقجتيا جمدة خالؿ عدكخي  قجميا التي رقاـلأل ووفقا ."السذكمة ىحه سبابا ىعا  مغ
 أو اإليخانييغ مغ% 91 فإف"  ،9114 سشة يارا/مايػ شيخ في الصالبية التذكيالت

 حجوث فا واعتبخ السصمق، الفقخ خط تحت يرشفػف  شخز مميػف  51 إلى يرل ما
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وعّج بعس الباحثيغ اف  ."الجيج باألمخ ليذ األخػة عغ كثيخا يتحجث مجتسع في ذلظ
اتداع الفقخ في ايخاف يسثل ضاىخة تيجد الجسيػرية االسالمية. يزاؼ الى ذلظ انتذار 

يقجر عجد العاشميغ عغ العسل باكثخ مغ خسدة مالييغ شخز، وتعّج ىحه  إذ ،البصالة
في السجتسع  السذكمة ىحهالقزية بسثابة معزمة تػاجو السجتسع االيخاني، وال شظ اف 

 مغ العجيج اضافة عغ مدؤولةيشتج عشيا مديجا مغ السذاكل االخخى وتكػف 
. العميا الصبقات فيىي  كسا السجتسع مغ والفقيخة الجنيا الصبقات في السذكالت

الحي يؤدي الى  االكتئاب مقجمتيا فيو  شفديةال مخاضاألو  دمافاإلو  نحخافاتكاال
 عغ مدؤولة يزاا البصالة وتعج ،" العسل عغ غالعاشمي الذباب لجىوخاصة  االنتحار
 غيخ مغ حجيثا الستدوجيغ بيغ خاصة الصالؽ حاالت وارتفاع األسخية التػتخات
 العجد كبيخة السستجة األسخة ضسغ لمعير واضصخارىع أسخىع عمى اإلنفاؽ عمى القادريغ

 السذاكل سجل إلى السذكمة ىحه لتزاؼ الستدوجيغ، والدها عمى األب فييا يشفق التي
 الخابعة السختبة ايخاف تحتلوحدب احج السرادر  ،(9159)الرسادي،  االجتساعية

وتعػد ارتفاع ندب الصالؽ الى اسباب اقترادية او  ،.الصالؽ ندب إذ مغ عالسيا
)اسساعيل،  عشو العدوؼ الى الذباب الدواج تكمفة ارتفاع قادكسا  اجتساعية وغيخىا،

البصالة  معجؿ باف إيخانييغ اقترادييغ خبخاء ، وقجر(911 -550الرفحات  9151
 يرل لمبصالة العالسي السعجؿ متػسط، في الػقت الحي ؼيو %91 تجاوز في ايخاف

% 3ويفتخض اف تشخفس الشدبة في ايخاف الى  ،% 5/2 السشصقة وفي،%  3/5 إلى
 .(9159 الرسادي،) فقط

التي  كسذكمة تزاؼ الى السذاكل إيخاف في"  العذػائيات سكاف"  مذكمة تيأوت      
تقجر بعس الجراسات عجد سكاف العذػائيات في  إذ ،اإليخاني السجتسع مشيا يعاني

 ،مميػنا عذخيغ الى واخخى تحكخ اف العجد يرل ،إنداف مالييغ خسدةايخاف بحجود 
  يػمية زمةا ويعانػف مغ عذػائية مشاشق في يعيذػف  وىحا يعشي اف السالييغ

 التشسية غياب ضحية ىي الفئة ىحه أف ومثمسا. لمسجتسع مقمقة ضاىخةويذكمػف 
 ندبة ارتفاع بدبب السجف سكاف عمى عبئا تذكل أيزا فإنيا ،لمسجتسع الستػازنة
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 في الفئة ىحه عمى جخيتا الجراسات التي احجى وتذيخ ،الفئة ىحه بيغ الجخيسة
 مختكبي مغ ىع مشيع% 15 أف إلى شيخاف غخب كخج مجيشة مغ القخيبة السشاشق
  .(9159 الرسادي،)الجخائع
 عمى ايزا مذكمة االدماف اإليخاني السجتسع تػاجو التي السذاكلومغ        

في  وتأتي االجتساعية السذاكل انيا مغ اىع عمى الباحثيغ رشفياوي، السخجرات
يقجر عجد الحيغ يتعاشػف  إذ ،في السجتسع مقجمتيا، كػف ليا تجاعيات وتأثيخات خصيخة

ومغ دوف  .مجمغ السميػف  ونرف مميػنيغ مغ بأكثخالسػاد السخجرة ويجمشػف عمييا 
شظ فاف ىحا العجد الكبيخ مغ السجمشيغ سيشتج عشو زيادة في عجد الجخائع وارتفاع 
ندبتيا. في الػقت الحي يعاني مشو السجتسع في االصل مغ ارتفاع ندب جخائع الدخقة 

تعج ايزا مغ السذاكل الخئيدة التي تػاجو  إذوكثيخا ما يكػف ضحيتيا الشداء،  ،والقتل
 (.9159 الرسادي،) وتزاؼ الى مذاكمو الدابقة السجتسع االيخاني

 سؽق العسل والسدتؽى االقترادي خامدا: 
 إذ ،اً ريؽي اً مع مصمع القخف العذخيغ كاف السجتسع االيخاني في الغالب مجتسع        

اف اكثخ مغ نرف عجد الدكاف كانػا يعسمػف في الدراعة، وخسدة وعذخوف بالسئة 
ا يقخب مغ خسدة عذخ بالسئة كانػا مغ البجو، وكاف كانػا يعيذػف في السجف، وم

االنتاج يقترخ عمى االستيالؾ الجاخمي، فمع تكغ ىشاؾ حخكة تجارية بيغ القخية 
والسجيشة، وكانت القخى او االقاليع االيخانية شبو معدولة عغ بعزيا، وحخكة التجارة 

 ئع االجشبيةكانت قائسة في السجف الكبخى وتكاد تكػف محرػرة باسػاؽ البزا
وانحرخت االعساؿ في السجف بالسيغ الرشاعية   . (51، صفحة 5555)الدبكي، 

وكحلظ العسالة باألجػر  ،ة الدجاد التي اشتيخت بيا ايخافوالحخؼية اليجوية مشيا صشاع
اليػمية، وابخز السيغ والحخؼ التي كانت تسارس ومشتذخة في ذلظ الػقت ىي 
صشاعات االقسذة والجمػد والدخوج واالححية الجمجية والشديج وااللبدة والؿبعات 
والخياـ، فزال عغ صشاعة الحىب والفزة والسشججيغ ومجمجي الكتب، الى جانب 

ار وصغار التجار والكدبة، ومغ يعسل في السداجج ذلظ كاف ىشاؾ تجار الباز 
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يسياف،  واالوقاؼ الجيشية ووضائف الجولة . والبزائع التي (19، صفحة 9150)ابخـا
كانت تشتج وترجر وتعتسج عمييا الحخكة التجارية ىي السشتجات الدراعية والجمػد 

معامل ومرانع  والقصغ والفػاكو الجافة والرشاعات اليجوية وغيخىا. وانذأت بعج ذلظ
مختمفة، مشيا لمدكخ في اقميع مازنجراف، ومرشع لمحخيخ في اقميع كيالف واخخ لمقصغ 
في شيخاف ومرانع لمػرؽ في اصفياف وشيخاف، وكاف السجتسع االيخاني بػاقعو ىحا 
خاضع لديصخة واستغالؿ االسخة القاجارية الحاكسة والسختبصيغ بيا والسدتفيجيغ مشيا 

يسياف،)  .(22، 25 الرفحات ،9150 ابخـا
مثل عيج الذاه رضا بيمػي نقمة نػعية لمسجتسع االيخاني عامة، مغ خالؿ          

االصالحات التي اعتسجىا في السجاالت كافة، ومشيا الجانب االقترادي بذتى 
نذاشاتو الدراعية والرشاعية والتجارية والتي انعكدت بجورىا عمى حخكة سػؽ العسل 

الكتذاؼ الشفط واستثساره تجاريا االثخ البالغ في ىحا وبالتالي في  في ايخاف، وكاف
 وتأسدت ،تع اكتذاؼ الشفط مصمع القخف العذخيغ إذتصػر السجتسع االيخاني عامة. 

،وبجا تجفق الشفط مغ ايخاف 5515 - 5514الفارسية سشة  –شخكة الشفط االنكميدية 
)رضػاف، ايخاف الذعب والجولة: تاريخ مغ الغسػض،  ،5559الى الخارج سشة 

 .(532، صفحة 5/ج9152
 ؼبعج تصػرا في مختمف السجاالت. 5505-5591وشيجت ايخاف اباف السجة          

 بسػجبيا ايخاف حرمت والتي 5599 سشة البخيصانية – اإليخانية الشفصية االتفاؾية تػؾيع
 وارداتيا عمى كميا تعتسج ايخاف بجات الشفصية، واالرباح االمتيازات مغ مديج عمى

 والرشاعات والتجاري  الدراعي الشذاط استسخار مع ريعيا، اقترادىا واصبح الشفصية
 الرشاعة تصػرت الػقت مخور ومع سابقا، ايخاف عميو تعتسج كانت الحي الحخؼية
يتع  خاللو مغ الحي االيخاني لقػميا لمجخل الخئيذ السرجر واصبحت االيخانية الشفصية

، وانعكذ ذلظ عمى السجتسع االيخاني البالد في التحتية والبشى العسخانية السذاريع تشفح
شخكة  تأسيذمغ خالؿ انذاء وسائل الشقل والسػاصالت ومج الصخؽ وبشاء الجدػر، و 

الصيخاف السجني والبخؽ والياتف واالىتساـ بالتعميع والرحة والقزاء واالوقاؼ 
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الرشاعة الشفصية  تأسيذوالبمجيات، فزال عغ انذاء السرارؼ الحكػمية، و 
والرشاعات السختبصة بيا الى جانب الرشاعات السعتسجة سابقا، واالىتساـ بالدراعة 

غ واآلالت الدراعية ودعع الفالحيغ، وتسكشت بديادة االنتاج مغ خالؿ ادخاؿ السكائ
ايخاف مغ االنتقاؿ مغ اقتراد قائع عمى االقتخاض مغ الخارج الى اقتراد يعتسج عمى 
االمكانات الػششية الحاتية، فارتفعت واردات الجولة كثيخا  نتيجة زيادة وارداتيا مغ 

 ،تجارية عامةوىحا انعكذ ايجابا عمى حخكة سػؽ العسل وعمى الحخكة ال ،الشفط
وزادت ندبة االيادي العاممة مغ فئة العساؿ بذكل كبيخ في السجاالت كافة وخاصة 

. وتػسعت اعجاد (991-531، الرفحات 9111)صباغ، الرشاعات الشفصية. 
مرشعا سشة  902الى اكثخ مغ  5591مرشعا سشة  91السرانع كثيخا، فسغ 

رانع الدكخ والكبخيت والشديج ، اضافة الى تشػع نذاشيا االقترادي، مثل م5505
ومجابغ الجمػد والدجاج والتبغ والذاي ومحصات لتػليج الصاقة واخخى لمرشاعات 

عامل سشة  5111الكيسيائية،  وقج ازداد عجد العامميغ في السرانع الحجيثة مغ 
، وزاد ايزا عجد العامميغ في مجاؿ الرشاعة 5505الف سشة  11الى  5591

الف، ووصل مجسػع العامميغ في  91الف الى اكثخ مغ  91مغ  الشفصية لمسجة ذاتيا
الف، يزاؼ  531السعامل والسرانع والشذاشات الرشاعية السختمفة الى اكثخ مغ 

فزال عغ ازدياد اعجاد  ،الى ذلظ العامميغ في الشذاشات التجارية والدراعية وغيخىا
ايزا الى اربعة عذخ وزارة  السػضفيغ العامميغ في الػزارات السختمفة والتي زاد عجدىا

يسياف) ؛(951-914 الرفحات ،9111 صباغ،) -39، الرفحات 5541، ابخـا
39) . 

 اصالح في شاه رضا اعتسجىا التي االقترادية الدياسة تمظ مغ وبالخغع         
 نطخا عاـ بذكل ناجحة كانت انيا عشيا يقاؿ اف يسكغ والتي االيخاني السجتسع واقع
، لكغ تمظ القاجاري  العيج اباف عميو كانت عسا مقارنة اليخاف تقجـ مغ حققتو لسا

فمع تديع في رفع مدتػى  ،الدياسة كانت نتائجيا ضعيفة بالشدبة لغالبية الذعب
معيذة السػاشغ االيخاني ورفاىيتو الحي كاف يعاني مغ الفقخ والعػز والحخماف سػاء 
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في الػقت الحي جسع رضا بيمػي الفالحيغ مشيع او العساؿ وبؿية شخائح السجتسع، 
ثخوة ضخسة عمى حداب الذعب االيخاني عغ شخيق تسمظ االراضي الدراعية 

الف فجاف، واكثخ مغ الفيغ  01الرالحة لمدراعة حتى وصمت مداحتيا الى اكثخ مغ 
كيمػغخاـ مغ الحىب فزال عغ االمػاؿ في حداباتو في البشػؾ االجشبية،  واستفادت 

ػي فئة مغ الشاس كانت قخيبة مشو او مختبصة بو وبشطامو مغ سياسة رضا بيم
ازدادت ؼيو ثخواتيع نتيجة الفداد السدتذخي، بل اف رضا بيمػي لع  إذوبسرالحو، 

يتػاف في اعتسج القػة في تشفيح سياستو االقترادية اذا تصمب االمخ ذلظ ضج عامة 
  (.991-531، الرفحات 9111)صباغ، الشاس او السعارضيغ لو 

وشيجت ايخاف في عيج دمحم رضا بيمػي ايزا جسمة مغ االصالحات        
االقترادية واالدارية والثقاؼية والعدكخية والتي عخفت بالثػرة البيزاء، واسيست ندبيا 
في تشذيط سػؽ العسل عغ شخيق تػضيف االالؼ االشخاص في مياديغ العسل 

اعتيا مقابل تعاقجىع معيا وتػفيخ مشحت الحكػمة االراضي لمفالحيغ لدر  إذالسختمفة، 
بعس الجعع ليع، وازدادت اعجاد العامميغ في السرانع بعج زيادة وتشػع وتػسع الشذاط 

وصل عجد السرانع الرغيخة مشترف الدبعيشيات مغ القخف العذخيغ  إذالرشاعي، 
، وكحلظ الحاؿ بالشدبة لمسرانع 5519سشة  5111مرشع بعجما كانت  3111الى 

، اما السرانع الكبيخة فقج 411الى  911التي زادت ايزا ولمسجة ذاتيا مغ  الستػسصة
مرشعا. وفقا لحلظ تػزعت حخكة سػؽ العسل عمى  511وصل عجدىا الى اكثخ مغ 

صشاعة الحجيج والرمب والفحع والشديج والسعجات  الشذاشات الرشاعية االتية :
والدسشت والبالط والػرؽ  وتجسيع الديارات وكحلظ الرشاعات الغحائية والسالبذ

واالجيدة والسعجات السشدلية ومحصات تػليج الصاقة الكيخبائية وكاف اخخىا انذاء 
السفاعالت الشػوية. ىحا اضافة الى العامميغ في مؤسدات الجولة السجنية والعدكخية 

يسياف،)واالقترادية  . (50-59 الرفحات ،9150 ابخـا
%  مغ مجسػع 01وشكمت القػة العاممة مغ سكاف القخى واالرياؼ ندبة          

مشيع مالؾ االراضي الدراعية الكبار وىع فئة قميمة، والحائدوف  ،القػة العاممة في البالد
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عمى االراض مغ صغار اصحاب االراضي، والعساؿ والفالحيغ مغ سكشة القخى 
%، شكمت 02مغت ندبة سكاف السجف حػالي واالرياؼ وىع الشدبة االعمى. وؼيسا ب

الف يعسمػف في السذاريع الرشاعية  441مشيع  ،%91القػى العاممة فييا ما ندبتو 
الف يعسمػف في  91الف يعسمػف في الرشاعات الشفصية، و  91الحجيثة، واكثخ مغ 

الف مسغ يعسمػف في الريج  91مذاريع انتاج الصاقة كالغاز والكيخباء وغيخىا، و
الف في الدكظ  511الف كانػا يعسمػف في مشاجع الفحع، و  11االخذاب، وو 

الف يعسمػف في السذاريع الرشاعية  211الحجيجية والسػانئ والشقل والسػاصالت، و
الرغيخة، وىشاؾ ايزا اعجاد كبيخة مغ الفقخاء الحيغ يعيذػف في العذػائيات في 

بدبب اوضاعيع االقترادية  اشخاؼ السجف والحيغ ىاجخوا مغ قخاىع الى السجف
الرعبة وعجـ امتالكيع لألرضي الدراعية، فكاف ىؤالء يعسمػف في البشاء او كباعة 
متجػليغ او في اعساؿ اخخى باجػر يػمية، وكانت مجيشة شيخاف العاصسة اكثخ السجف 

بمغ تعجاد سكاف مجيشة شيخاف سشة  إذالتي قرجىا الفالحيغ في ىجختيع الى السجف، 
مميػف ندسة. اما العامميغ في وضائف الجولة السجنية وكانػا  1.1كثخ مغ ا 5535

الف  311%، واعجادىع تتجاوز 5يتقاضػف رواتب مشيا فكانت ندبتيع 
يسياف،)مػضف  . (50-59 الرفحات ،9150 ابخـا
الخغع مغ زيادة وتػسع قصاعات الجولة وبشيتيا التحتية كافة واقامة عمى و        

% مغ السذاريع والسرانع الكبيخة 41انع السختمفة، لكغ اكثخ مغ السذاريع والسر
كانت ممكيتيا تعػد الى االسخة السالكة والسختبصيغ بيا، فزال عغ كبار قادة الجير 
والسدؤوليغ في الجولة، وكبار مالؾ االراضي والرشاعييغ، وبالتالي فاف التػسع 

اه لع يشعكذ ايجابا عمى واقع الرشاعي او العسخاني الحي شيجتو ايخاف في عيج الذ
 حكع في والجه خمف الحي بيمػي  رضا دمحم عيج يكغ لع إذ وحياة الذعب االيخاني،

يسياف،) والجه عيج مغ أفزلب 5505 سشة مشح ايخاف ، (545صفحة  ،9150 ابخـا
فدادت البصالة  ،وكانت السحدػبية والخشػة والفداد سسات بارزة في عيجه وحكسو

وارتفع التزخع، وكثخت التجخالت االجشبية في البالد، وخاصة مغ قبل الػاليات 
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وكانت عسمية  ،الستحجة وبخيصانيا المتاف حخصتا عمى استغالؿ ايخاف اقتراديا
ضج حكػمة مرجؽ وعػدة الذاه الى الحكع خيخ دليل عمى  5519االنقالب سشة 

اتجو الذاه بعجىا نحػ جسع االمػاؿ والثخوات مغ خالؿ السذاريع التي كانت  إذذلظ، 
تشفح في ايخاف عغ شخيق تجخمو وعائمتو في جسيع السذاريع التي تشفح، فاىسل الذعب 
وتخاجعت الخجمات ومدتػى معيذة الذعب، ونتيجة لحلظ تجىػرت اوضاع ايخاف 

ى اثخىا العجيج مغ الحكػمات. وعمى عمالدياسية واالقترادية واالجتساعية، وتغيخت 
الخغع مغ محاولة الذاه الؿياـ ببعس االصالحات االقترادية واالجتساعية التي اشمق 

والتي سعى مغ خالليا معالجة بعس السذاكل  5529عمييا الثػرة البيزاء مشح سشة 
ني الحي التي تػاجو السجتسع االيخاني، لكغ ذلظ لع يغيخ كثيخا مغ واقع السجتسع االيخا

وقع فخيدة لمفداد والتجخالت االجشبية وندوات العائمة السالكة التي سيصخت عمى 
ثخوات البالد، فمع يدتثسخ الذاه ارتفاع اسعار الشفط في عقج الدبعيشيات مغ القخف 
العذخيغ في تشسية وتصػيخ بالده اقتراديا واجتساعيا، ولع يحقق االكتفاء الحاتي لبمجه، 

ع مدتػى معيذة الذعب بل كخسيا في شخاء االسمحة وبشاء التخسانة ولع يعسل عمى رف
العدكخية، فزال عغ صخؼ السبالغ الزخسة عمى سفخاتو بسعية وزراءه الى الخارج، 

فزال عغ تخاكع ثخوات  ،وعمى االحتفاالت التي كانت تقاـ بسشاسبة ؾياـ الشطاـ السمكي
مرالحيع بالعائمة السالكة وبالشطاـ  البالد في ايادي مجسػعة مغ الشاس الحيغ ارتبصت

  (.525،531،541-515 الرفحات ،9152 ،5ج ،رضػاف)بذكل عاـ
ما سبق ادت سياسة االصالح الدراعي والتشسية الرشاعية والتػسع  فزال عسا        

الحزخي التي اعتسجىا الذاه الى ىجخة ما يقخب مغ ميمػني شخز مغ سكاف الخيف 
%، واستقخ الكثيخ 01بة الكثافة الدكانية فييا الى اكثخ مغ زادت ند إذالى السجف، 

 شيخاف جشػبمشاشق  فياستقخوا  السياجخيغ ىؤالء مغ جدءمشيع عمى اشخافيا، و 
 مشازؿ في استقخ مشيع كبيخ جدءو  الحزخي،االجتساعي و  يانديج في تجريجياً  وانجمجػا

كسا  ،الحزخية األراضي مغ ءاجد ا الديصخة عمى مغ بعزيع وتسكغ ،زػاحيبال فقيخة
 أو الذاغخة السشازؿ العجيج مغ سكشػاو اوضاع وضخوؼ البالد  الفقخاء ىؤالء استغل
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خسديغ  مغ يقخب الدبعيشيات ما مشترف حتىو  وتكػنت نتيجة ذلظ السكتسمة غيخ
الذائكة،   االجتساعية القزايا مغ واحجةمسا وّلج  ،شيخاف في الفقيخة األحياء مغ اً حي
وججت الحكػمة صعػبة في مػاجيتيا، وشكل ىؤالء عامال مداعجا في احجاث  إذ

وسببا مغ اسباب ؾياميا اضافة الى االسباب الدابقة والتي كانت كفيمة بتحخؾ  ،الثػرة
 ,Rabiei) 5535الذارع االيخاني عامة لمؿياـ بالثػرة ضج الشطاـ واسقاشو عاـ 

2019, p. 22). 
   1979السجتسع اإليخاني بعج الثؽرة اإلسالمية عام 

بجات  ،وسقػط الشطاـ السمكي 5535بعج ؾياـ الثػرة االسالمية االيخانية سشة  
مخحمة ججيجة اختمفت عسا قبميا، ؼبقجر ما كاف نطاـ الذاه يجعػ الى تغخيب السجتسع 

ومداؤىا، بجا الشطاـ الججيج يعسل واالنفتاح بو عمى الثقافة الغخبية بكافة محاسشيا 
عمى اسمسة السجتسع. فمع يكج الذعب االيخاني يتشفذ الرعجاء جخاء خالصو مغ نطاـ 
عخؼ بفداده واستبجاده حتى دخل بعجىا في ضل الشطاـ الججيج في ازمات متعجدة 
ججيجة داخمية وخارجية القت بطالليا عمى السجتسع االيخاني بذكل عاـ وانعكدت سمبا 

 مى واقعو االقترادي والسعاشي حتى الػقت الحاضخ.ع
كاف مغ ابخز االزمات التي واجييا السجتسع االيخاني بعج ؾياـ الثػرة االيخانية         

عخقمة مديخة  إلى الحخب انجالع دىا إذ ،االيخانية، –الحخب العخاؾية  5541سشة 
 اقتراد إلى الجولة قترادا حػؿوت عمى االقتراد، السخكديةوسيصخة الحكػمة  ،التشسية
، الحخب احتياجات تمبية عمى جولةال ميدانية مغ % 01 حػالي إنفاؽ تع إذ حخب،

 الرشاعية القصاعات وكداد التشسػية السذاريع مغ العجيج تػقف وادى ذلظ الى
 والدياسة االقتراد تشطيع الحكػمة قخرت الحخب عمى عاـ مخور وبعج ة.والتجاري

 خصة أوؿ تقشيغ تع لحلظ. الحخب اباف وواقع البالد حقائق أساس عمى االجتساعية
 عمى قادرة الحكػمة لع تكغ سشػات الثساني حخب مشترف حتىو  ،الثػرة بعج تشسػية

 سشة مشحو  ية،الشفص اعتسادا عمى وارداتيا األماـ إلى السحجدة وخصصيا مذاريعيا دفع
 وانخفاض لمبخميل دوالرات 51 مغ بأقل الشفط أسعار انخفاض وبدبب 5542
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 الخصطالسذاريع و  مغ العجيج توتػقف مالية أزمة الحكػمة واجيت اإليخانية، الرادرات
 بشدبة 5545-5534 السجة خالؿ البالد في الفخد دخل خفسوان التشسػية، والبخامج

 عاارتفواماـ  ،لسػاششييا الغحاء لتػفيخ شجيجة لزغػط الحكػمة وتعخضت %، 01
 تحجيج سياسةاعتسجت الحكػمة  ،الغحاء عمى الصمب زيادةو  البالد سكاف نسػ معجؿ
 األحياف بعس في وا الشرف تقارب الحخب مجة خالؿ الحكػمة أمػاؿ كانتف ،الشدل

 السػاد وتػزيع اشتخاكية سياسات تبشي ياخالل الحكػمة وحاولت الشرف، مغ قلا
، إيخاف في الشاس جسيعل الصعاـ بيجؼ تاميغ الصعاـ كػبػناتعغ شخيق  الغحائية

 الجاخمية واليجخة لمدكاف الجساعي الشدوح ىػ سشػات، الثساني حخب آثار احج كافو 
 .Rabiei, 2019, p) واالقترادية واالجتساعية الدياسية الطخوؼ بدبب والخارجية،

25). 
 االكتفاء وعجـ وعجد والتزخع البصالة مثل االقترادية سذاكلكانت ال            

التي واجيت حكػمة الخئيذ عمي اكبخ ىاشسي  التحجيات أىع مغ الحاتيالدراعي 
(، الحي اعتسج سياسة االنفتاح ازاء العالع الخارجي، 5553-5545رافدشجاني)

بجا بتخشيج االستيالؾ واالقتخاض مغ  ،ولسػاجية التحجيات والسذاكل التي تػاجو البالد
الخرخرة لعجد مغ السذاريع، وامدظ بسذاريع صشجوؽ الشقج الجولي، واعتسج سياسة 

الجولة االستخاتيجية والسيسة وتخؾ الرغيخة مشيا لمقصاع الخاص، وبجال مغ استخجاـ 
الػاردات في االستثسار واالنتاج والتشسية في مختمف مجاالتيا، وضفت تمظ االمػاؿ في 

 الفاخخة الدمع تقجـ حجيثة عساؿا  مخاكد إنذاء البشاء والتصػيخ الحزخي، فزال عغ
وادى ذلظ الى زيادة الدمع الػاردة الى البالد مغ  ،وغيخىا واألزياء العرخية والسالبذ

الخارج، وىحا قاد الى زيادة التزخع وارتفاع االسعار اكثخ مغ مخة حتى وصمت اربعة 
 الصبقة وكحلظ الجنيا لمصبقات الذخائية جرةالق انخفاض ذلظ الى دىاو  اضعاؼ،
 الصبؿية الفجػةوازدادت  السثقفيغ العمسانييغ واالسالمييغ عمى حج سػاء،مغ  الػسصى

وبيغ كبار القادة  وحمفائيع البازار وتجار اإلسالمييغ والسحافطيغ الجيغ رجاؿبيغ 
 العجيج شيجتونتيجة لحلظ  ،االقتراد عمى التجارية الخأسسالية يسشةـو والسدؤوليغ،
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 ,Rabiei) 5551 و 5550 و 5559 في سشػات  ضصخاباتا الكبخى  السجف مغ
2019, p.p 26-28) . 

 سعت ،الفقخ وانتذار الحياة والسعيذة تكمفة وارتفاع التزخع ولسعالجة حالة      
 خفسل اىتساميا فييا ولتا طخص العتساد (9111-5553) خاتسيدمحم  حكػمة
 األنذصة في الشاس سذاركةالدساح بو ، الخاص القصاع في والتػسع ،الحكػمي اإلنفاؽ

 البيئة، وحساية ،في االدارة والالمخكدية ،االجتساعية العجالةتحقيق و  ،االقترادية
 والخجمات ،لمسجتسع الثقاؼية تغيخاتسبال واالىتساـ ،الرادرات تشسية استخاتيجيةواعتساد 
 خالؿ غوم خاتسيدمحم  حاوؿ. كسا الغحاء عمى الحرػؿدعع و  ،السجانية الرحية

 تػتاؿ مثل الكبخى  الذخكات مغ العجيج جحب جوؿ الغخبيةال عمى االنفتاح سياسة اتباع
الستقجمة، لكغ ذلظ لع يقس  الرشاعات تججيجوسعى خاتسي الى  إيخاف، إلى وشل

 الستعمع الذباب بيغ خاصةو  البصالة ارتفاع ندبة مثل عمى مذاكل السجتسع السدمشة
، وضعف األخخى  االجتساعية السذاكل وزيادة السخجرات، وإدماف الدواج، ومذاكل
 ,Rabiei) ازدياد ندبة العػائل مغ ىع بخط الفقخ او دونو فزال عغ، الجيشي االلتداـ

2019, p. 32.)        
 ،ةمحجود نتائجيا دمحم خاتسي االقترادية واالجتساعية وبشاء عميو كانت سياسات      
 تكغ ولع ،الفقخاء مغ السجف بدكاف يتعمق ؼيسا خاصة شاممة سياسة وجػد لعجـ

الشدبي والجعع  االقترادي الشسػبالخغع مغ اف . الةفعّ  الستخحة االقترادية اإلجخاءات
 زيادة متػسط بأعمى الحزخية السشاشق في الفقيخة الصبقات تستع الحكػمي ادى الى

ع وىحا دف .السعيذية ضخوفيع مغ يحدغ ذلظ لع لكغ ،السختمفة الصبقات بيغ الجخل في
محسػد احسجي نجاد الحي فاز في انتخابات سشة  وتأييجالصبقات الفقيخة الى دعع 

 .(Rabiei, 2019, p. 32) ، وتػلى رئاسة الجسيػرية9111
تػجيت سياسة احسجي نجاد نحػ دعع الصبقات الفقيخة في السجتسع االيخاني،        

 لتصػيخ فػائج بجوف  القخض صشجوؽ فأسذ ليحا الغخض  واصحاب الجخل السحجود،
 بيجؼ السيشية الفخص دعع وصشجوؽ  الذباب، زواج ادخار وصشجوؽ  ،الزػاحي سكغ
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 مشازؿ في يعيذػف  الحيغ أولئظ وا السذخديغ الفقخاء وا ذبابعغ ال عباءاال تخؽيف
  ،لمعسل فكارا ولجييع عاًما 11 - 54 بيغ عسارىعا  تتخاوح الحيغ األشخاصو  ،قجيسة

. فزال عغ العسل عغ عاشل لذخز وضيفة تػفيخ يسكشيع الحيغ العسل ربابا وا
 فقخاءعمى ال  تػزيع جدء مغ ارباح الجولة مغ اسيسيا في الذخكات التعاونية والسذتخكة

ولجعع   االجتساعية والخعاية الخسيشي اإلماـ إغاثة لجشة عمى تعتسج التي العائالت مثل
 عغ العاشمة األسخ رباباو  ،غيدالسذخ  واألشفاؿ ،الشداء تعػليا التي واألسخ ،يغالسعػق
 اإليخانية العخاؾية الحخب في القجامى غيوالسحارب ،صاءوالبد غيالسػسسي والعساؿ ،العسل

اعتساد خصة ميخ لمدكاف مغ  فزال عغ. معاقيغ وا دخل وا عسلليذ لجييع  غسم
خالؿ دعع انذاء السداكغ في اشخاؼ السجف، مغ خالؿ تحسل الجولة تػفيخ االراضي 

 ىحه تشفيح أدى بتشفيحىا، لإلسكاف اإلسالمية الثػرة مؤسدة تكميفاو دفع ؾيستيا، وتع 
 قزيتيا بدبب إيخاف عمى السفخوضة الستحجة األمع عقػبات مع بالتدامغ الخصة
اثخ ذلظ تذكل و  ،عاميغ مجى عمى مخات وثالث مختيغ بيغ األسعار زيادة إلى الشػوية
، وزادت ندبة االسخ في السجف والتي ىي بخط البالد في مدبػؽ  غيخ تزخسي ركػد

الفقخ مغ مميػنيغ اسخة في الجورة الخئاسية االولى الى مميػنيغ ونرف في الجورة 
 ىحه تشفيح تدكسا ا ،مميػف  5.9ميػف الى الخئاسية الثانية واالسخ دوف خط الفقخ مغ م

 ،والخجمات الدمع سعاراو  تكاليف وزيادة ،البالد في اإلنتاج مدتػى  خفس إلى الخصة
 مغ متداوٍ  مبمغ إيجاع ىػ الخصة ليحه خخى اال اإلخفاقات ومغ. االستيالؾ وخفس

 إذا عسااو  دخميععغ  الشطخ بغس ،الخصة في سجمػا الحيغ السػاششيغ لجسيع الساؿ
 السػدعة لمسبالغ كاف بيشسا ،السحافطات وا القخى  وا السجف في يعيذػف  الشاس كاف

 السػاشغ يحتاج السثاؿ، سبيل عمى، الشاس ىؤالء حياة نػعية عمى مختمفة تأثيخات
 مجيشة في يعير الحي الذخز مغ كثخا مػاؿا إلى الحي يعير في شيخاف الفقيخ

اف  ،9159او في قخية. وكانت السحرمة وحدب االحرائيات الخسسية سشة  صغيخة
% في 01% مغ االسخ في السجف يعيذػف تحت خط الفقخ، مقابل99ما ندبتو 

 .(Rabiei, 2019, p.p 36-37)الزػاحي واالشخاؼ
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 العقؽبات الجولية وتأثيخاتيا االجتساعية في إيخان
بدبب  9112عمى ايخاف مشح سشة لقج تخكت العقػبات الجولية التي فخضت 

سمبية كبيخة عمى االقتراد والسجتسع وحياة الشاس بذكل عاـ،  اً بخنامجيا الشػوي، اثار 
وتخاجعت مدتػيات معيذة االفخاد كثيخا، نتيجة زيادة التزخع وارتفاع االسعار وتدايج 

د. فقج ندبة البصالة جخاء تػقف العجيج مغ السرانع واالنذصة االقترادية في البال
اما بدبب  ،% مغ مجسػع مرانع البالد11% مغ صشاعة الشديج، و51تػقفت 

ارتفاع اسعار السػاد االولية السدتػردة او بدبب احتياجات تمظ السرانع الى اآلالت 
والسكائغ وقصع الػيار والتي عادة تكػف تكمفتيا باىزة ايزا ولع يكغ باستصاعة 

او استيخادىا مسا اضصخىع الى اغالؽ  الكثيخ مغ اصحاب تمظ السرانع شخائيا
تزخر صشاعة الديارات بيحه العقػبات وانخفس انتاج اعجاد  فزال عغمرانعيع. 

وقج ادى ذلظ الى  .مغادرة اغمب الذخكات االجشبية ايخافو الديارات بذكل كبيخ، 
تدخيح مئات االالؼ مغ العامميغ في تمظ السرانع والذخكات، يزاؼ الييع االعجاد 

تمتحق بيع وتجخل سػؽ العسل سشػيا، وتقجر ندبة البصالة في ايخاف باكثخ مغ  التي
% مغ الخخيجيغ الجامعييغ، وتعج الحكػمة االيخانية انو مغ يعسل 01%، مشيا 91

ساعة في اليػـ ال يعج عاشال عغ العسل، وىحا بحج ذاتو دليل عمى ارتفاع ندبة 
ب البصالة وزيادة التزخع ادى بجوره العاشميغ عغ العسل، وبالتالي فاف ارتفاع ند

تزخر قصاعات  فزال عغايزا الى ارتفاع تكاليف الحياة والسعيذة في ايخاف. 
الرشاعات الشفصية والصاقة، والسالية والسرخؼية والتجارية، والسػاصالت واالتراالت، 

 تمظ العقػبات الى القصاع تأثيخالجانب العدكخي، حتى وصل و والتقشيات، والخجمات 
 .(521-515، الرفحات 9151)تاج، الدياحي 
لقج ادت العقػبات الى ارتفاع اسعار السػاد الغحائية والدمع االساسية بذكل          

%، وزادت ندبة الفقخ في ايخاف، وانخفزت 511كبيخ حتى وصمت االسعار الى 
القجرة الذخائية لمسػاششيغ اإليخانييغ الى الشرف، وتجىػرت حالة الصبقة الػسصى، 

السجتسع وبيغ شبقة االغشياء ذاتيا، وارتفعت وازدادت الفخوؽ الصبؿية بيغ شبقات 
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تكاليف البشاء وااليجارات والسحخوقات بعج اف رفعت الجولة دعسيا عغ الدمع 
االساسية، وبالخغع مغ ؾياـ حكػمة محسػد احسجي نجاد باعتساد خصة دعع االسخ 
الفقيخة واالشخاص عغ شخيق تخريز مبمغ شيخي لكل مشيع، وبالخغع مغ اف ندبة 

خة مغ االيخانييغ حرمػا عمى ذلظ الجعع السالي الحي رفع وحدغ مغ مدتػى كبي
دخميع، لكشو ادنى في نياية االمخ الى ارتفاع االسعار عسػما وزيادة التزخع، 
وبالتالي فقج الجعع السالي السقجـ مغ الحكػمة ؾيستو الذخائية، وضمت القجرة الذخائية 

 ،9151 تاج،) معاناة الكثيخ مغ الشاسلمسػاشغ الفقيخ محجودة، واستسخت معيا 
 . (520-529 اترفحال

 لمدشة إليخاف اإلجسالي السحمي الشاتج قجروحدب تقخيخ البشظ الجولي            
ورغع تشػع مرادر  ،أمخيكي دوالر مميار 294 بشحػ 9191/9195 اإليخانية التقػيسية

 الحكػمية والعائجات االقترادي الشذاط يداؿ ما ،الجخل مغ زراعة وخجمات وغيخىا
 (9195)البشظ الجولي،  يةالشفص الػاردات عمىبذكل رئيذ  يعتسجاف

 اتسةالخ

 مخحمتيغ الحاضخ، الػقت والى العذخيغ القخف  مصمع مشح ايخاف عاشت        
 الدياسية والتػجيات والثقاؼية الفكخية االختالفات مغ الكثيخ فييسا كانت مختمفتيغ

 حكع مثمو والحي السمكي العيج كانت االولى. االيخاني السجتسع عمى انعكدت التي
. االسالمية الجسيػرية بحكع تسثمت والتي والثانية ،(5535-5591) البيمػية االسخة

 مجاالت مغ العجيج شسمت عجيجة تصػرات الحقبتيغ خالؿ االيخاني السجتسع شيج لقج
  .االقتراديةو  والسجتسعية والثقاؼية والرحية التعميسية الحياة،

 البحث، مجة اباف ايخاف حكسا المحيغ الشطاميغ شبيعة تبايغ مغ الخغععمى و        
 الشطاـ االيخاني، السجتسع عمى انعكدت والتي والفكخية الدياسية تػجياتيسا واختالؼ

 والشطاـ ،بالقػة عميو وفخضيا الغخبية بالثقافة السجتسع تثؿيف اعتسج الحي السمكي
 شيج فقج ،السجتسع اسمسة عمى وعسل لو، مشيجا االسالـ اعتسج الحي االسالمي
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 عميو يغمب مجتسع فسغ السشرخمة، عاـ السئة اباف كثيخة تصػرت االيخاني السجتسع
 الحزاري  التقجـ انػاع كافة يستمظ متقجـ متحزخ مجتسع الى الخيفي او القخوي  الصابع

 الى العذخيغ القخف  مصمع مالييغ عذخة مغ زاد ايخاف في الدكاف فعجد. واالجتساعي
 تصػر الدكانية الديادة مع وتخافق الحاضخ، الػقت في ندسة مميػف  ثسانيغ مغ اكثخ

 والتعميع الكتاتيب نطاـ يعتسج السجتسع كاف اف ؼبعج والجامعات، السجارس اعجاد وزيادة
 سشة الفشػف  دار معيج تأسيذ مشح الحجيث التعميع الى انتقل ،السداجج في الجيشي
 سشة االيخاني الجستػر تأسيذ مشح بالتعميع الخاصة القػانيغ وضع وتع ،5415
 والتي الجسيمة والفشػف  واالوقاؼ العامة السعارؼ وزارة ذلظ بعج اسدت إذ ،5513
 ايخاف، في التعميع قصاع تصػر الدمغ مخور ومع التعميع، نطاـ عمى تذخؼ كانت

 الدمت إذ الجسيمة، بالفشػف  تعشى واخخى  وفشية وميشية اساسية مجارس ىشاؾ واصبحت
 وبعج. بيا الخاصة القػانيغ وتشفيح بيا، الخاص الدي  وارتجاء السشاىج وتجريذ بتصبيق

 ومغ ،باالالؼ اليػـ اصبحت العذخيغ القخف  مصمع بالعذخات السجارس اعجاد كانت اف
 كميات، ست ضست والتي 5590 سشة تاسدت التي شيخاف جامعة وىي واحجة جامعة

 مغ اكثخ الى العذخات مغ الصالب عجد وزاد ،وخاصة عامة جامعة 911 اكثخ الى
 مصمع% 1 تتجاوز ال التعميع ندبة كانت اف وبعج الحاضخ، الػقت في مالييغ اربعة
 الجوؿ مغ اليػـ ايخاف وغجت ،%51 ندبة تتجاوز اليػـ اصبحت ،العذخيغ القخف 

 الصب عمى االعتساد مغ انتقل فقج الرحي القصاع اما. ومعخؼيا عمسيا الستقجمة
 سشة ايخاف في مدتذفى اوؿ تأسيذ مع الحجيث الصب الى ،البجائية واالساليب الذعبي
 السجف معطع في عاـ مدتذفى ىشاؾ اصبحت السمكي العيج نياية ومع ،5591
 اعجاد ازدادت الجسيػري  العيج وفي الثانػية، الصبية السخاكد عغ فزال االيخانية

 ولقاء ،53111 بمغت الثانػية الصبية الخعاية ومخاكد 311 مغ اكثخ الى السدتذؽيات
 ،5535 سشة الثػرة بعج ايخاف اعتسجتو الحي الرحية الخعاية ونطاـ الصبي التصػر ىحا
 االشفاؿ وؼيات وقمت سشة، 31 الى ليرل االيخاني لمسػاشغ العسخ متػسط زاد

 االشفاؿ، كذمل االمخاض مغ العجيج عمى نيائيا القزاء وتع الػالدة، اثشاء واالميات
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 والسجتسعي الثقافي الجانب وشيج. ايخاف انحاء معطع الى الصبية الخجمات ووصمت
 إذ ،والتخجسة الشذخ واعساؿ الرحف واصجار الصباعة دخػؿ خالؿ مغ ايزا تصػرا
 الجستػرية الثػرة واسيست عذخ، التاسع القخف  مشترف مشح االولى البجايات كانت
 الرحف اعجاد ازدادت إذ ايخاف، في الثقاؼية الحخكة وزيادة تصػيخ في 5511سشة

 واسيست ايخاف، الى الحجيثة الحياة مطاىخ ودخػؿ والتخجسة، والشذخ والسجالت
 وتغخيب السخأة  تحخيخ في وخاصة واالجتساعية الثقاؼية بيمػي  رضا اصالحات

 مطاىخ في كبيخ تغييخ احجاث في الغخبية والحياة الحزارة عمى واالنفتاح السجتسع
 بعج ذات اخخ مشحا اخح التصػر ىحا لكغ ايخاف، في واالجتساعية الثقاؼية الحياة

 والسجتسع الثقاؼية الحخكة فأصبحت ،5535 سشة االيخانية الثػرة ؾياـ بعج اسالمي
 تصػر مع السمكي، العيج في عميو كاف ما بخالؼ اسالمي باتجاه يديخ عاـ بذكل

 ومع. الحجيثة العرخية الحياة لتصػرات ومػاكبتيا والثقاؼية االجتساعية الحياة مطاىخ
 فانتقمت االقترادي، الجانب معو تصػر وثقاؼيا وصحيا وتعميسيا عمسيا السجتسع تصػر
 والرشاعات  والتجارة الدراعة عمى سكانو غالبية يعتسج محجود اقتراد مغ ايخاف

 قصاعات ذلظ نتيجة تػسعت إذ نفصي، ريعي اقتراد ذات دولة الى البديصة، الحخؼية
 الشفصية، الرشاعات سيسا وال والتجارية والرشاعية الدراعية السختمفة االقترادية الجولة

 في ايخاف شيجتو الحي التصػر مغ وبالخغع لكغ ،العسل سػؽ  حخكة معيا وازدادت
 في الستقجمة الجوؿ مغ واصبحت الساضية، العقػد شػاؿ الشفصية الرشاعات مجاؿ

 السعاشي السدتػى  رفع في يديع لع ذلظ فاف الشفط، وترجيخ وانتاج امتالؾ
 االيخاني الذعب مغ واسعة شخيحة كانت العيجيغ فصيمة االيخاني، لمذعب واالقترادي

 ،الجولية العقػبات نتيجة كبيخ بذكل الشدب ىحه وارتفعت والفقخ، لةاصالب مغ تعاني
 بذكل االيخانية العسمة ؾيسة وانخفاض التزخع وندب االسعار ارتفاع الى ادت والتي
 .السجتسع يػاجيا التي واالسخية االجتساعية السذاكل مغ السديج ذلظ عغ ونتج كبيخ،
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واالقترادية كسا اوردىا معيج اليؽندكؽ  االجتساعية السؤشخاتججول يؽضح 
 2019لإلحراء سشة 

 الخقػ والشدبة السؽضؽع ت
 829914 (باآلالف) الدكان مجسؽع 1
 1940 ):( الدشؽي  الدكاني الشسؽ 2
 11192 (باآلالف) سشة 24 و 15 بيؼ أعسارىػ تتخاوح الحيؼ الدكان 3
 20442 (باآلالف) فأقل عاًما 14 أعسارىػ تبمغ الحيؼ الدكان 4
 25 (الدكان إجسالي مؼ):  الخيف سكان 5
 2910 (امخأة لكل السؽاليج) اإلجسالي الخرؽبة معجل 6
 76 (سشؽات) الؽالدة عشج الستؽقع العسخ 7
 تتخاوح الحيؼ الدكان مؼ):  البذخية السشاعة نقز فيخوس انتذار 8

 (عاًما 49 و 15 بيؼ أعسارىػ
0910 

 القؽة تعادل 2011) اليؽم في دوالر 1990 عشج الفقخاء عجد معجل 9
 (الدكان مؼ( ): الذخائية

0930 

 الذخائية القؽة تعادل - اإلجسالي السحمي الشاتج مؼ الفخد نريب 10
 بالجوالر

149536 

 3980 ):( الدشؽي  اإلجسالي السحمي الشاتج نسؽ 11
 0910 (اإلجسالي القؽمي الجخل مؼ):  الجيؼ خجمة إجسالي 12
 1173 بالجوالر الذخائية القؽة تعادل - بالسميارات اإلجسالي السحمي الشاتج 13

 :الججول نقال عؼ معيج اليؽندكؽ لإلحراء عمى السؽقع
  uis.unesco.org. (2019). Iran (Islamic Republic of Iran) /Education and 

literacy. http://uis.unesco.org/en/country/ir?theme=education-and-

literacy 
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(9 اليؽندكؽ ترّشف إيخان في رأس قائسة دول السشطقة في تأليف الكتب 2019أحسج البحخاني9 )
 , مؼ 2021, 8, 9ونذخىا سشؽيًا9 تاريخ االستخداد 

https://www.almayadeen.net/reports/932440:  

9 2000-1900واثخه في تاريخ ايخان الحجيث  (9 الجور االجتساعي2011احسج الخؽلي9 )
 القاىخة: دار الشيزة العخبية9



 

        

          

 

 

63 

 
 

 
:  

 

9 اداب 1914-1819(9 تاريخ تطؽر الرحافة في إيخان 2019احسج شاكخ عبج العالق9 )
 الكؽفة9

)تخجسة ىؽيجا عدت و   1(9 تاريخ الحكػ الشيابي في ايخان ج2009, 1احسج كدخوي تبخيدي9 )ج
 لسخكد القؽمي لمتخجسة والشذخ9دمحم احسج,( القاىخة: ا

(9 أوضاع السخاة اإليخانية في ظل إصالحات رضا 2009احسج يؽنذ زويج, و نعيػ جاسػ دمحم9 )
 9 اداب البرخة19419-1925شاه بيمؽي ومؽقف السؤسدة الجيشية 

 (9 تاريخ ايخان الحجيثة9 )تخجسة مججي صبحي,( الكؽيت: عالػ السعخفة20149ارفشج ابخاليسيان9 )

 :, مؼ2021, 8 14(9 ايخان نعخة عامة9 تاريخ االستخداد 2021, 3 30البشغ الجولي9 )
 https://www.albankaldawli.org/ar/country/iran/overview  

9 الكؽيت: عالػ 1979-1906(9 تاريخ ايخان الدياسي بيؼ ثؽرتيؼ 1999امال الدبكي9 )
 السعخفة9

التعجد العخقي والجيشي في السجتسع االيخاني9 مجارات (9 اثخ 2018, 12اياد خازر السجالي9 )
 ايخانية9

 (9 جغخافية ايخان الدياسية9 طخابمذ/لبشان: جّخوس بخس ناشخون20129بخنار اوركاد9 )

(9 ايخان في عيج رضا شاه بيمؽي 1990جياد صالح العسخ, و اسعج دمحم زيجان الجؽاري9 )
 االيخانية99 جامعة البرخة: مخكد الجراسات 1925-1941

9 بغجاد, العخاق: 1987-1971(9 الدياسة الخارجية االيخانية 1986حديب عارف العبيجي9 )
 مخكد الجراسات االسيؽية واالفخيكية/ الجامعة السدتشرخية9

 ,(9 تحميل جغخافي لمخرائز الدكانية لجولة ايخان9 جامعة القادسية2018حديؼ عمي تخكي9 )
 كمية االداب, قدػ الجغخافية9

 (9 حجػ وتؽزيع االقميات الجيشية في ايخان9 دراسات ايخانية20119, 8حديؼ قاسػ دمحم الياسخي9 )

(9 األقمياث القؽمية والجيشية واثخىا في قؽة الشعام الدياسي 2018, 4حديؼ قاسػ دمحم الياسخي9 )
 (439في إيخان9 ابحاث البرخة لمعمؽم االندانية)م 
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 ماجدتيخ/ كمية الحقؽق/ الجامعة االسالمية9 بيخوت9

(9 ايخان ماضييا وحاضخىا9 )عبجالشعيػ دمحم حدشيؼ, الستخجسؽن( القاىخة, 1985دونالج ولبخ9 )
 مرخ: دار الكتاب السرخي9

9 القاىخة: الجار 1941-1900التحؽل (9 تاريخ ايخان الدياسي: جحور 2000سعيج صباغ9 )
 الثقافية لمشذخ9

 ,2021, 7 29(9 الديشسا اإليخانية خالل مئة عام9 تاريخ االستخداد 2008سيج مختزى دمحمي9 )

مؼ   arabic.tebyan.net:https://arabic.tebyan.net/index.aspx?pid=184796  

شخات التشسية البذخية في ايخان (9 تطؽر مؤ 2019ضيجان طؽيخير ىاشػ, و دمحم حدؼ عؽدة9 )
 9 العمؽم االقترادية20159-2005دراسة تحميمية لمسجة 

(9 ايخان الذعب والجولة: تاريخ مؼ الغسؽض9 الجيدة, مرخ: ىال 1/ج2016طارق رضؽان9 )
 لمشذخ والتؽزيع9

 (9 ايخان الؽجو االخخ9 الجيدة/ مرخ: ىال لمشذخ والتؽزيع29/ج2016طارق رضؽان9 )

(9 الشعام التعميسي القجيػ في الجولة اإليخانية خالل القخن 2015حاكػ عباس الجبؽري9 )عاصػ 
 التاسع عذخ: قخاءات في مشاىجو الخاصة9

(9 1987عبج عمي حدؼ الخفاف, عبجالحسيج عبجالسجيج الكيدي, و جياد صالح العسخ9 )
 االحؽال الجيسغخافية في ايخان9 البرخة, العخاق: جامعة البرخة9

(9 ايخان بيؼ القؽمية الفارسية والثؽرة االسالمية9 بيخوت: السؤسدة 2013السحافعة9 ) عمي
 العخبية لمجراسات والشذخ9

(9 أفكار اإلصالح والتغييخ في ايخان في القخن التاسع 2012عمي خزيخ عباس السذايخي9 )
 عذخ9 االستاذ9

, 8 15تو9 تاريخ االستخداد (9 إيخان99 مجتسع يشؽء بثقل مذكال 2012, 3 5فاطسة الرسادي9 )
, مؼ 2021
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https://studies.aljazeera.net/ar/issues/2012/03/20123511255567045
8.html 

(9 تاريخ السدخح في ايخان مشح البجاية الى اليؽم9 بيخوت: مخكد الحزارة 2008فاطسة بخجكاني9 )
 لتشسية الفكخ االسالمي9

ية تاريخ وتحجيات9 بيخوت: مخكد الحزارة لتشسية الفكخ (9 الديشسا االيخان2009فاطسة بخجكاني9 )
 االسالمي9

(9 دليل الجامعات ومخاكد الجراسات واالبحاث في ايخان9 بيخوت: مخكد 2011فاطسة بخجكاني9 )
 الحزارة لتشسية الفكخ االسالمي9

 (9 التعجد القؽمي واثخه في البشية الدياسية اليخان : دراسة في1981فالح شاكخ اسؽد9 )
 الجغخافية الدياسية9 العخاق / جامعة بغجاد9

 (9 ايخان مؼ الجاخل9 القاىخة: مخكد االىخام لمتخجسة والشذخ19919فيسي ىؽيجي9 )

(9 مؼ الذاه الى نجاد ايخان 999 الى ايؼ9 القاىخة: العخبي لمشذخ 2010دمحم صادق اسساعيل9 )
 والتؽزيع9

حؽالت الكيادة الدياسية مؼ الذخعية الثؽرية الى (9 ايخان مؼ الجاخل: ت2009مشال دمحم احسج9 )
 الذخعية الجستؽرية9 القاىخة: مخكد السحخوسة لمشذخ والخجمات الرحفية والسعمؽمات9

9 اداب 1979-1963(9 دراسة في اوضاع التعميػ في ايخان 2015, 73نعيػ جاسػ دمحم9 )
 البرخة9

: دراسة في 1977-1965باس ىؽيجا (9 ايخان في عيج حكؽمة اميخ ع2016نعيػ جاسػ دمحم9 )
 تطؽر الدياسة الجاخمية9 بيخوت: دار العمؽم العخبية لمطباعة والشذخ9

(9 تطؽر التعميػ في ايخان لمجراسة االبتجائية 2019, 2عيػ جاسػ دمحم, و اسخاء عباس عبج9 )ن
 9 مجمة العمؽم االندانية1978-1973والثانؽية والسجارس السيشية ومعاىج السعمسيؼ 

االيخانية9 بيخوت:  -(9 صشع القخار في ايخان والعالقات العخبية 2001نيفيؼ عبجالسشعػ مدعج9 )
 مخكد دراسات الؽحجة العخبية9
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الثؽرات السعاصخة, القؽى الدياسة  1980-1900(9 ايخان 1980يخفشج ابخليسيان9 )
 ة االبحاث العخبية9واالجتساعية, دور الجيؼ والعمساء,التدمح وسياسة التؽكيل9 بيخوت: مؤسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


