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چکیذُ
تشتیت سیاسی اص دیشتاص هَسدتَرِ فیلسَفاى تَدُ تا رایی وِ دس اسالم دستاسُ آى سخي تِ هیاى آهذُ استت اهتام سُ) تشتیتت سیاستی سا سٍ
آٍسدى آصاداًِ ٍ آگاّاًِ تِ سوت اسصشّا ٍاال اًساًی هیداًذ ٍ هؤلفِّایی اصرولِ :آصاد  ،استمالل ،خَدضٌاسی ،آگتاّی ٍ فتذالت سا تتشا
تشتیت سیاسی تشهیضواسد استمالل هؤلفِّا هْوی چَى استمالل سیاسی ،التػاد  ،فشٌّگی ٍ ًؾاهی سا ضاهل هی ضَد استمالل التػتاد
هَضَفات هختلفی سا دستشهی گیشد وِ اص تیي آى ّا گشایص تِ هػشف واال داخلی اص اّویت تاالتش تشخَسداس تَدُ ٍ ضایستِ است ایي گشایص
دس سٌیي پاییي آهَصش دادُ ضَد دس ایي همالِ سقی ضذُ وِ گشایص تِ استفادُ اص واالّا داخلی دس وتة هغالقتات ارتوتافی دٍسُ اتتتذایی
هَسدتشسسی لشاس گیشد سٍش هَسد استفادُ ،سٍش تحلیل هحتَا تَدُ وِ تقذ اص هطخع ضذى فشآیٌذ پژٍّص تِ تحلیل وتة پشداختِ ضذ ٍاحتذ
تحلیل هَسداستفادُ ،پاساگشاف ّست ٍ ًتایذ حاغل اص پژٍّص تذیي ضشح هی تاضذ :دس وتاب هغالقات ارتوافی پایِ ستَم  1/88دسغتذ ،پایتِ
چْاسم  2/5دسغذ ،پایِ پٌزن  1/5دسغذ ٍ ،دس پایِ ضطن  7/94دسغذ پاساگشافّا ،گشایص تِ هػشف واال داخلی سا هَسدتَرِ لشاس هیدٌّذ
 1فضَ ّیات فلوی داًطگاُ فشٌّگیاى
 2داًطزَ واسضٌاسی سضتِ فلَم تشتیتی داًطگاُ فشٌّگیاى
 3داًطزَ واسضٌاسی سضتِ فلَم تشتیتی داًطگاُ فشٌّگیاى
 4داًطزَ واسضٌاسی سضتِ فلَم تشتیتی داًطگاُ فشٌّگیاى
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ایي آهاس ًطاى هیدّذ وِ تَرِ وافی تِ ایي هَضَؿ هْن غَست ًگشفتِ ٍ ضایستِ است وِ هحتَاّا وتة دسستی خػَغتاد دٍسُ اتتتذایی تتِ
سوت تطَیك تِ هػشف واالّا داخلی سَق دادُ ضًَذ

کلیذٍاشُ ّا :هغالقات ارتوافی ،تشتیت سیاسی ،واال داخلی ،تحلیل هحتَا

همذهِ
تشتیت سیاسی اص دٍساى تاستاى تاوٌَى هَسدتَرِ فیلسَفاى تَدُ است دس دیذگاُ فالسفِ تضسگی ّوچتَى اسستغَ ٍ افالعتَى ،سیاستت تتش
اساس اخالق ٍ تشتیت دس خذهت آًاى تَدُ ٍ هَضَؿ سیاست سا تشتیت هیداًستٌذ اسستغَ ٍ 1378 ،افالعتَى )1386 ،تشتیتت سیاستی دس
دیذگاُ اسالم ،تِ پشٍسش تاعٌی اًساى ّا آصادُ ٍ تااسادُ تَرِ داسد وِ ّن تشا صًذگی دًیَ خَد تشًاهِ سیتض هتیوٌٌتذ ٍ ّتن تتِ ستقادت
اخشٍ خَد تَرِ هیوٌٌذ اهام سُ) هَضَؿ سیاست سا تشتیت هیداًذ ًِ ،لذست سلحطَس  )1391،ایطاى تتشا تشتیتت سیاستی ،هثتاًی ٍ
هؤلفِّا هختلفی سا تیاى ًوَدُاًذ یىی اص هؤلفِّا تشتیت سیاسی وِ اهام سُ) تذاى اضاسُوشدُاًذ ،استتمالل ّستت وطتَس وتِ استتمالل
داضتِ تاضذ ،دیگش تحشاىّا رْاًی تأحیش ووتش تش سٍ آى داسد وطَسّا تشا ایٌىِ هستمل تاضٌذ ،تایذ الذاهات صیاد سا اًزام دٌّذ یىی اص
هَاسد وِ سثة استمالل یه وطَس هیضَد ،خَدوفایی است وطَسّا تایذ دسغذد تشعشف وشدى ًیاصّا هلت خَد تاضٌذ وطَس وتِ تتَاى
تَلیذ داخلی داضتِ تاضذ ،اص وطَس وِ تِ تَلیذ خاسری ٍاتستِ است ،تْتش هیتَاًذ ًیاص هلت خَد سا تشآٍسدُ وٌتذ؛ تٌتاتشایي هتشدم سا تایتذ تتِ
هػشف واال داخلی دفَت ًوَد تْتشیي هىاًی وِ هیتَاى افشاد سا تِ هػشف واال داخلتی ستَق داد دس هتذاسس ٍ تْتتشیي صهتاى دس دٍسُ
اتتذایی هیتاضذ ،تٌاتشایي هؤلفاى وتة دسسی دٍسُ اتتذایی تایذ تَرِ تیطتش تِ ایي اهش داضتِ تاضٌذ دس ایي همالِ اتتذا تِ تشسسی تقشیف تشتیت
سیاسی اص دیذگاُ اهام خویٌی سُ) پشداختِ ٍ سپس هؤلفِّا تشتیت سیاسی اصًؾش ایطاى تیاى هی ضَد دس اداهِ یىتی اص هؤلفتِّتا آى دس
وتة هغالقات ارتوافی دٍسُ اتتذایی هَسد تشسسی لشاس هی گیشد
تیاى هسالِ
تٌیاىگزاس وثیش اًمالب اسالهی تشا تشتیت سیاسی هؤلفِّایی سا تشضوشدُ اًذ یىی اص ایي هؤلفتِّتا استتمالل هتی تاضتذ وتِ داسا اتقتاد
گًَاگًَی اصرولِ :استمالل التػاد  ،سیاسیً ،ؾاهی ٍ فشٌّگی است دس ایي هیاى استمالل التػاد اص اّویت ضایاًی تشختَسداس تتَدُ ٍ داسا
هؤلفِّا گًَاگًَی هی تاضذ یىی اص هْنتشیي ایي هؤلفِ ّا گشایص تِ هػشف واال داخلی هیتاضذ اص رْات هختلفی ایي هَضَؿ اّویت داسد
اصرولِ :خٌخیساص احش تحشین ،ایزاد فشغت ّا ضغلی تشا رَاًاى ،ووه تِ تَلیذوٌٌذگاى داخلی ٍ هشدم تشا استفادُ اص واالّا داخلی
تایذ تطَیك ٍ تشغیة ضًَذ فَاهلی هاًٌذ اسصاًی لیوت ٍ تادٍام تَدى هیتَاًذ هشدم سا تِ استفادُ اص واالّا داخلی تطَیك وٌذ اص دیشتاص هتشدم
وطَس ها تیطتش تِ هػشف واال ّا خاسری توایل داضتِ اًذ ،لزا ایي پژٍّص لػذ داسد تِ ایي هَضَؿ تپشداصد وِ وتة هغالقات ارتوتافی دٍسُ
اتتذایی تِ چِ هیضاى تِ فشٌّگ ساص دس داًص آهَصاى تِ هٌؾَس تَرِ تِ هػشف واال داخلی هی پشداصًذ
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هثاًی ًظری
ترتیت سیاسی
تشتیت سیاسی تقشیف خاغی ًذاسد ،تٌاتشایي اتتذا تایذ تِ تشسسی خَد ایي هفَْم پشداخت تشتیت سیاسی اص دٍ ولوِ تشتیتت ٍ سیاستت
تطىیل ضذُ است تشتیت اص سیطِ «سب ب» گشفتِضذُ است تالش  )1386 ،تٌاتشایي دس اهش تشتیت تایذ تش فقالیتّا آصاد ٍ دسًٍی تَرِ وشد
ٌّگاهی هیتَاى اص تشتیت اًساى سخي گفت وِ تِ گَّش اًساى ٍ اسصشّتایی وتِ اٍ سا اص ستایش حیَاًتات رتذا هتیوٌتذ ،تَرتِ وٌتین ًمیتة
صادُ )1385،سیاست دس لغت تِ هقٌى پاس داضتي هله ،حشاست ٍ ًگْذاسى ،حىن ساًذى ،سفیتداس  ،سیاست ،داٍسى ،هػلحت ،تذتیش ،تأدیة،
دٍساًذیطى ،لْش وشدى ،ضىٌزِ ،فزاب ،فمَتت ،فذالت ٍ غیشُ آهذُ است دّختذا )1377 ،سیاستت ،هزوَفتِ تتذاتیشى استت وتِ حىَهتت
تِهٌؾَس اداسُ اهَس وطَس اتخار هىوٌذ آلا تخطى)1374 ،
اهام خویٌی سُ) تِ لحاػ اًذیطِا ٍ فىش  ،داسا ًگشضی فشفاًی ٍ دیٌی است تٌاتشایي ،هقٌَیت ٍ اسصشّا هقٌَ ٍ اختالق هتقتالی ٍ
اًساى ضذى ،تشا اٍ اص هسائل اساسی حیات ٍ صًذگاًی اًساى است اٍ تا افتماد تِ تَحیذ ٍ فذل ٍرَد ّ ،وِچیض سا دس سایِ ایي افتماد خَیص
ٍ دس ساستا اًساىساص دس سایِ تَحیذ تفسیش هیوٌذ تاٍس اهام تِ راهقیت اسالم ٍ سّاییتخطی آى ،استثاط تٌگاتٌگ صًذگی دس دًیا ٍ آختشت
سا ًطاى هی دّذ اصایيسٍ ،اسالم تشًاهِ راهـ ضذى اًساى دس فشغِ فشد ٍ ارتوافی ،دًیایی ٍ اخشٍ است؛ تٌاتشایي اهام سُ) سیاست سا تذتیش،
هذیشیت ٍ سضذ ٍ پشٍسش دادى ٍ ّذایت وشدى افشاد راهقِ تِ هػالح دًیَ ٍ اخشٍ هیداًذ اص دیذگاُ اهام خویٌی سُ) هَضَؿ سیاست ّواى
تشتیت است ًِ لذست ٍ اساس فالن سا تش تشتیت اًساى هیداًذ خویٌی ،د  )1364 ،14دس ًؾش اهام خویٌی سُ) اًساى هَرَد است وتِ تتا
تقلین ٍ تشتیت سضذ هیوٌذ ،الثتِ آدهی چٌذگًَِ سضذ داسد؛ سضذ ًثاتی وِ تا ّوِ گیاّاىّ ،ن واسٍاى است سضذ حیَاًی وِ تا ّوِ حیَاًات دس
خَسدى ،خَاتیذى ٍ تَلیذهخلّ ،ن لافلِ است ٍ سضذ اًساًی وِ اص ساُ تقلین ٍ تشتیت غَست هیپزیشد ٍ دس ایي همغـ ،آدهی اص وتاسٍاى ًثاتتات ٍ
ًیض اص لافلِ حیَاًات ،رذا ٍ هتوایض هیگشدد تشدیذ ًیست وِ تقلین ،هٌْا تشتیت ،تیًتیزِ ٍ گاّی هضش است ،چٌاىوِ تشتیت تتذٍى تقلتین
ًیض سَدهٌذ ًخَاّذ تَد خویٌی ،د  )1364 ،8ایطاى ّذف تطىیل حىَهت اسالهی سا تحمك اًساى واهل ٍ ّوِراًثِ هیداًٌتذ هْتنتتشیي
ّذف پیاهثشاى ،پشٍسش اًساىّا تش اساس دیي تَحیذ است ٍ سیاست ّن رضءِ رذاییًاپزیش ایي ًؾام فىش است تشتیتت سیاستی اص دیتذگاُ
اهام سُ) سٍ آٍسدى آصاداًِ ٍ آگاّاًِ تِ سوت اسصش ّا ٍاال اًساًی است ایطاى هذام تأویذ هیوشدًذ ،تٌْا ًؾاهی وِ تا اًساى چِ دس هٌضل
ٍ چِ دس تیشٍى واس داسد ،اسالم است ٍ اٍ تِ دًثال اًساى ساص است اسالم است وِ هیتَاًذ اًساى سا اص هشتثتِ عثیقتت تتا هشتثتِ سٍحاًیتت ٍ
هافَق سٍحاًیت تشتیت وٌذ ّواى)415 ،

3

هؤلفِّای ترتیت سیاسی از دیذگاُ اهام خویٌی (رُ)
هؤلفِّا تشتیتی سیاسی اص هٌؾش تٌیاىگزاس وثیش اًمالب فثاستاًذ اص :آصاد  ،استمالل ،خَدضٌاسی ،آگاّی ٍ فذالت
آگاّی
آگاّی هشدم دس همام تثذیل لذست تِ التذاس است اص دیذ اهام خویٌی سُ) ّش هلتی وِ هیخَاّذ التذاس تیطتش داضتِ تاضذ تایتذ آگتاُتتش
تاضذ آگاّی سیاسی تافج سضذ حىَهت است ،ضٌاختي هٌافـ هلت دسگشٍ آگاّی راهقِ است؛ صیشا اگش هلتی تِ دسن ٍ سٍضيتیٌی غحیح تشسذ
دیگش اص گضًذ حَادث تِ دٍس است ٍ آسیة ًویتیٌذ خویٌی ،د  )1364 ،21اصًؾش اهام خویٌی تشتیت سیاسی تایذ تا تػیشت ّوشاُ تاضتذ دس
چٌیي حالتی ،افشاد تا آگاّیّا سیاسی پشٍسش هییاتٌذ
خَدضٌاسی
اصًؾش اهام سُ) اًساى تایذ اتتذا خَدش سا تشتیت وٌذ تا تتَاًذ دیگشاى سا تشتیت وٌذ ایطاى یىی اص دالیلی وِ حاوواى هٌحتشف ضتذُاًتذ سا
فذم اغالح خَد هیداًذ اهام خویٌی سُ) تأویذ فشاٍاًی سٍ ایي رولِ هیوٌذ وِ اٍل چیض وِ دس اتتذا تش ها الصم است ،اغتالح ختَد استت
خویٌی ،د  )1364 ،15ایطاى دس را دیگش هیفشهایذ اگش وسی خَدش سا اسالهی ًىٌذً ،ویتَاًذ دیگشاى سا تِ اسالم دفَت وٌذ خویٌی،
د  )1364 ،12اص سخٌاى اهام خویٌی هی تَاى فْویذ وِ اًساى اتتذا تایذ تِ اغالح خَد اّتوام ٍسصد ٍ تقذاصآى تِ فىش اغالح دیگشاى تاضذ
آزادی
اگش اًساى آصاد تاضذ تِ دسرِ تاالیی اص اًساًیت هیسسذ اهام خویٌی سُ) هقتمذ است وِ ّیچوس ًویتَاًذ اًساىّتا سا هزثتَس تتِ اًزتام
واس وٌذ هاله اغلی ٍ حمیمی اًساىّا خذاًٍذ هتقال استّ ،یچ فشد حك ًذاسد اًساًی سا ٍ ّیچ هلتی حك ًتذاسد ،هلتت دیگتش سا اص ًقوتت
آصاد هحشٍم وٌذ اهام سُ) هقتمذ است وِ تایذ اغل آصاد تطش سا تیاهَصین وِ ّیچوس حك ًذاسد هلتت یتا اًستاًی سا اص آصاد هحتشٍم وٌتذ
خویٌی ،د )1364 ،4
ػذالت
فذالت فثاست است اص :اغل آسهاًی یا عثیقی یا لشاسداد وِ هقٌا حك سا تقییي ٍ الشاس تِ آى سا دس فول ایزاب هیوٌذ غاًقی دسُ تیذ ،
ٍ )1371ؽیفِ اًثیا ،تشپایی فذالت ارتوافی تَدُ وِ خذاًٍذ هتقال دس لشآى هیفشهایذ :اًثیا سا فشستادین تا هشدم تِ فذل ٍ لستظ لیتام وٌٌتذ
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حذیذ )25 ،فذالت تایذ دس سایِ اسالم تاضذ توام هلل رْاى تایذ تشا تشپایی فذالت لیام وٌٌذ فذل ٍ لسظ یه گشایص فغتش استت ایتي
یه اهش الْی است ٍ اص ساُ اوتساب ًویضَد تِ دست آٍسد

استمالل
آخشیي هؤلفِ اص تشتیت سیاسی وِ هَسد تشسسی لشاس هی گیشد ،استمالل ّست تواهیت اسضی ٍ حاوویت هلی وطَس تا حفؼ استمالل هػَى
هیهاًذ استمالل تشا حفؼ اسالم است ٍ اسالم صهاًی هٌضٍ هیضَد وِ روَْس اسالهی اص تیي سٍد اهام سُ) هقتمذ تتَد وتِ سیاستت هتا
ّویطِ تش حفؼ آصاد ٍ استمالل ٍ حفؼ هٌاتـ هشدم است وِ ایي اغل سا فذا چیض ًویوٌذ استمالل ٍ آصاد تتا یىتذیگش ساتغتِ هستتمین
داسًذ ،اگش یىی اص آىّا اص تیي سٍد ،دیگش ًیض اص تیي هیسٍد اهام ّویطِ دس ًؾش داضتٌذ واس وِ هشتَط تتِ التػتاد ٍ فشٌّتگ ٍ اهتَس دیگتش
وطَس است ،هی تایست خَدهاى فقالیت وٌین ٍ هٌتؾش دیگشاى ًثاضین خویٌی ،د  )1378 ،11هلتی آصاد ٍ هستمل است وِ تتش اسصشّتا
دیٌی ٍ فشٌّگی اتىا وٌذ ٍ تذٍى استمالل ،ایي اتىا سَد ًذاسد اگش آصاد تذٍى استمالل تاضذّ ،واى تشدگی ّست
اًَاع استمالل
استمالل ًیض اًَافی داسد اص رولِ :استمالل فشٌّگی ،سیاسی ،التػاد ٍ ًؾاهی خویٌی ،د )1364 ،15
استمالل فرٌّگی
اهام خویٌی سُ) اصرولِ دستاٍسدّا اًمالب استالهی سا تشلتشاس فشٌّتگ هستتمل دس راهقتِ تَستظ داًطتگاُ هستتمل ٍ حتَصُ هْتزب
هیداًستٌذ خویٌی ،د  )1378 ،13اص هؾاّش ایي استمالل هیتَاى تِ استمالل فىش  ،سّایی اص استقواس فىش ٍ رایگضیي ساختي هغض تفىتش
استماللی اضاسُ وشد خویٌی ،د  )1378 ،11فشٌّگ ،اغلیتشیي ًمص سا دس وسة استمالل ّوِراًثِ ٍ حفتؼ ٍ استتوشاس آى ایفتا هتیوٌتذ
اًساى هیتایست اصًؾش اًذیطِ هستمل تاضذ تا تتَاًذ اص ٍاتستگی فشٌّگی سّایی پیذا وٌذ
استمالل سیاسی
اص هػادیك ایي استمالل هیتَاى تِ هثاسصُ ٍ ایستادگی هلت دس تشاتش لذستّا صهاى ٍ ٍاتستگاى خاسد ٍ داخل آى ّا اضاسُ وشد خویٌی ،د
 )1378 ،15فذم اتىا تِ یىی اص لغةّا ضشق ٍ غشب ٍ پیوَدى غشاط هستمین ًیض تِ فٌَاى هػادیك استتمالل سیاستی آٍسدُ ضتذُ استت
خویٌی ،د ّ )1378 ،19یچ اًساًی حك ٍالیت ٍ سشپشستی تش دیگشاى سا ًذاسد ،صیتشا حاوویتت اص آى خذاًٍتذ استت لتشآى وتشین ّشگًَتِ
سشپشستی سا تاعل هیداًذ ،هگش سشپشستی الْی وِ رایض است
استمالل ًظاهی
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اهام خویٌی سُ) هؾْش ایي استمالل سا تیشٍى ساًذى هستطاساى ٍ استاتاى پشهذفا ٍ تادگیش ٍ واسضىي ٍ ًیض تشچیذُ ضذى پایگاُّا ًؾاهی ٍ
لغـ خشیذّا تسلیحاتی هی داًست ایطاى ٍاتستگی ًؾاهی تِ خاسد سا هَرة تلف ضذى رخایش هلی تَسظ لذست ّا هزْض ٍ فذم استفادُ اص
ایي لذست خذاداد هیداًذ خویٌی ،د  )1364 ،15استقواسگشاى تشا تسلظ تش رَاهـً ،یاص تِ ایتي داسًتذ وتِ لتذست ًؾتاهی وطتَسّا سا
تضقیف وٌٌذ ٍ اص رولِ الذاهاتی وِ تشا ضقیف وشدى لذست ًؾاهی یه وطَس تىاس هی تشًذ ،تحشین تسلیحات ًؾاهی ّست
استمالل التصادی
آخشیي ًَؿ اص استمالل ،استمالل التػاد است اهام خویٌی یىی اص ٍؽایف هْن فلوا ٍ فمْا سا هماتلِ رذ تا دٍ فشٌّگ ؽالواًِ ٍ هتٌحظ
التػاد ضشق ٍ غشب ٍ هثاسصُ تا سیاستّا التػاد سشهایِداس ٍ اضتشاوی دس راهقِ هتیداًستت خویٌتی ،د ً )1378 ،21یتاص هتاد ٍ
التػاد  ،صهیٌِساص سلغِ لذستوٌذاى تش رَاهـ تطش است استمالل التػاد یقٌی دس سفـ ًیاصّا اساسی ،وطَسّا ٍاتستِ تِ ستایش وطتَسّا
ًثاضٌذ ایي فذم ٍاتستگی تافج هیضَد ،تحشاىّا التػاد رْاى ،احش ووتش تشسٍ سایش وطَسّا داضتِ تاضٌذ استمالل التػاد تِ هقٌا
ًفی تسلظ ٍ التذاس تیگاًگاى است هحاغشُ التػاد پیاهثش ظ) ًَفی استمالل التػاد ّست ایي ًَؿ استمالل داسا هؤلفِّا صیاد است
وِ تِ تقذاد اص آىّا دس صیش اضاسُ هیضَد:
الگَ هػشف ،گشایص تِ هػشف واالّا داخلی ،احیا سٍحیِ رْاد دس ساصًذگی وطَس ،افتواد تتِ تتَاى ختَد  ،احتتشام تتِ هالىیتت
خػَغی ،تَرِ تِ تَسقِ التػاد ٍ سفاُ فوَهی ،فشٌّگ هطاسوت ٍ تقاٍى دس تَسقِ التػاد هلی ،فشٌّگ دسستىاس دس وسة وتاس ،فشٌّتگ
واس ٍ تالش ،اّتوام تِ خَدوفایی دس غٌقت ٍ وطاٍسص ٍ است دتیشخاًِ ضَسا فالی اًمالب فشٌّگی )1389 ،اص تیي ایي هؤلفِّا ،گشایص
تِ هػشف واالّا داخلی اص تمیِ هْنتش تِ ًؾش هیسسذ تَلیذ واالّا داخلی ٍ استفادُ اص آىّا هیتَاًذ احش تحشینّتا سا خٌختی وٌتذ هػتشف
واال داخلی تافج سًٍك التػاد وطَس هیضَد ٍ تاصاس واس خَتی تشا رَاًاى ایي هشص ٍ تَم فشاّن هیوٌتذ هػتشف وتاال ختاسری ٍ تَرتِ
ًىشدى تِ تَلیذات داخلی ،آسیةّا صیاد تِ التػاد ٍ استمالل وطَس ٍاسد هیوٌذ اص دالیل هػشف تاال واالّا ختاسری ،تتادٍام تتَدى دس
فیي اسصاًی آى است؛ تٌاتشایي تَلیذوٌٌذگاى داخلی تا تَلیذ واالّا تادٍامتش ٍ اسصاىتش ًسثت تِ واالّا خاسری ،هیتَاًٌذ هشدم سا فاللِهٌذ تِ
خشیذ واال داخلی وٌٌذ

کاال
تِ ًَؿ خاغی اص هادُ ختام یتا هحػتَل ،وتاال هتی گَیٌتذ ،اهتا تشحستة ًتَؿ تَلیتذ یتا هػتشف استت وتِ اًتَاؿ هختلتف واالّتا ضتىل
هی گیشًذ وتاال هػتشفی یىتی اص اًتَاؿ هختلتف واالّتا استت ٍ تقشیتف ٍاحتذ سا ضتاهل ًوتی ضتَد ،تٌتاتشایي تقتاسیف هتقتذد داسد تتِ
واالّتتایی اص لثیتتل لتتَاصمختتاًگی ،هتتَاد غتتزایی ٍ لتتَاصم هػتتشفی وتتِ تَستتظ خاًَاسّتتا خشیتتذاس هتیضتتًَذ ،وتتاال هػتتشفی هتیگَیٌتتذ اص
یهسَ تَلیذوٌٌذگاى هتیتایستت واالّتا داخلتی-واالّتایی وتِ دس داختل وطتَس تَلیتذ هتیضتًَذ -سا تتا ویفیتت تَلیتذ وٌٌتذ تتا هتشدم
گشایص تتِ استتفادُ اص واالّتا ختاسری ًذاضتتِ تاضتٌذ ٍ اص ستَ دیگتش تایتذ هتشدم سا تتشا استتفادُ اص وتاال داخلتی تطتَیك ٍ تشغیتة
وشد تْتشیي صهاًی وِ هیتَاى افشاد سا تِ خشیذ واالّا داخلی تشغیة وشد ،دٍسُ اتتذایی است
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تحمیمات هرتثط
لضاٍ ٍ ّوىاساى ،)1389 ،وتابّا تقلیوات ارتوافی دٍسُ اتتذایی ایشاى سا اصلحاػ تَرِ تِ هقضتالت صیستتهحیغتی تحلیتل
وشدُاًذ یافتِّا پژٍّص ًطاى داد وتابّا تقلیوات ارتوافی دٍسُ اتتذایی دس وتل تتِ هقضتالت صیستتهحیغتی تَرتِ ووتی
وشدُاًذ ،تًِحَ وِ تیطتشیي تَرِ سا وتاب تقلیوات ارتوافی پایِ چْاسم تتا  73/48دسغتذ ٍ ووتتشیي تَرتِ سا وتتاب تقلیوتات
ارتوافی پایِ پٌزن تا  25/32دسغذ ًسثت تِ هقضالت صیستهحیغی داضتِ است دس خػَظ هیضاى تَرتِ وتتابّتا تقلیوتات
ارتوافی دٍسُ اتتذایی تِ هقضالت صیستهحیغی ،تیطتشیي تَرِ تِ هقضالت صیستهحیغی آب تا 29/43دسغذ ٍ ووتشیي تَرِ تِ
هقضالت صیستهحیغی غَت تا 21/25دسغذ تَد
للتاش ٍ ّوىاساى ،)1391 ،تشًاهِ دسسی هغالقات ارتوافی دٍسُ اتتذایی ایشاى سا اص هٌؾش تَرِ تتِ ٍیژگتیّتا ضتْشًٍذ رْتاًی
تحلیل وشدًذ هْنتشیي یافتِّا آى ّا تیاًگش ایي است وِ دسهزوَؿ دس تشًاهِ دسستی هغالقتات ارتوتافی دٍسُ اتتتذایی دس تقتذ
ضٌاختی تِ هیضاى  11/2دسغذ ،تقذ فولىشد تِ هیضاى  6/1دسغذ ٍ تقذ ًگشضی تِ هیضاى  3/15دسغذ تتِ ٍیژگتیّتا ضتْشًٍذ
رْاًی تَرِ ضذُ است وِ ایي هَضَؿ تیاًگش ونتَرْی تِ ایي هؤلفِّا است دس تخص تػاٍیش ًیض تِ هیضاى  31دسغذ تِ هؤلفِّتا ٍ
ٍیژگیّا ضْشًٍذ رْاًی تَرِ ضذُ است
دّماًی ،)1388 ،وتابّا تقلیوات ارتوافی دٍسُ اتتذایی سا تش اساس هْاستّا ارتوافی تا تَرِ تِ دیذگاُ آهَصگتاساى تحلیتل
وشدُ است تػاٍیش وتابّا دس خػَظ هْاستّا ارتوافی دس حذ هتَسظ است ٍ دس وتاب پایِ سَم تیطتش اص وتاب پایِ چْاسم ٍ
دس وتاب پایِ چْاسم تیطتش اص وتاب پایِ پٌزن است .آهَصگاساى پایِ سَم تِعَسولی هقتمذًذ هحتَا ایي وتاب هیتَاًذ تِ هیضاى
خَتی داًص آهَصاى سا دس خػَظ آهَصش هْاستّا ارتوافی یاس وٌذ ٍ آهَصگاساى پایِّا چْاسم ٍ پٌزن هقتمذًذ هحتتَا
وتابّا دس حذ ون ٍ هتَسظ ،داًص آهَصاى سا دس خػَظ آهَصش هْاستّا ارتوافی یاس هیدّذ
رقفش حاًی ٍ سحوتی ،)1386 ،هیضاى اًغثاق هحتَا وتاب تقلیوات ارتوافی پایِ پٌزن دٍسُ اتتذایی تا اغَل اساسی اًتختاب ٍ
ساصهاًذّی تشًاهِ دسسی سا تشسسی وشدُ اًذ یافتِ ّا پژٍّص ًطاى دادًذ وِ هیاًگیي دیذگاُ هقلواى دستاسُ هیتضاى سفایتت اغتَل
اًتخاب هحتَا ٍ ّوچٌیي هیاًگیي هؤلفِ ّا هذاٍهت ٍ تَالی دس ساصهاًذّی هحتَا تتاالتش اص هیتاًگیي فشضتی تتَدُ استت ،یقٌتی اص
دیذگاُ هقلواى اغَل اًتخاب هحتَا ٍ اغل هذاٍهت ٍ اغل تَالی دس تذٍیي هحتَا وتاب تقلیوات ارتوافی پایِ پٌزن سفایت ضتذُ
است ٍلی هیاًگیي هؤلفِ ٍحذت ،اص هؤلفِّا اغَل ساصهاًذّی هحتَا ،پاییيتش اص هیاًگیي فشضی تَدُ است
صیٌال تاد ٍ ّوىاساىً ،)1393 ،مص لَهیت ٍ فشٌّگ دس وتابّا هغالقات ارتوافی دٍسُ اتتذایی سا هتَسد تشسستی لتشاس دادًتذ
یافتِ ّا ایي پژٍّص ًطاى دادًُ ،مص لَهیت ٍ فشٌّگ دس وتاب هغالقات ارتوافی دس حذ هتَسظ ّستت ٍ ّوچٌتیي آهَصگتاساى
هقتمذًذ وِ هحتَا وتاب هغالقات ارتوافی دس پایِ سَم تیطتش اص پایِ ّا چْاسم ٍ پٌزن تِ همَلِ ّا لَهیتت ٍ فشٌّتگ ایشاًتی
اسالهی پشداختِ است ّوچٌیي دس وتاب ضطن تِ هیضاى هتَسظ ٍ دس فػَل آخش تمشیثاد تِ ایتي هَضتَؿ پشداختتِ ضتذُ استت ٍ تتا
حذٍد تَاًستِ اعالفاتی دس اختیاس داًص آهَصاى دس هَسد تقضی اص ضْشّا ٍ لَهیتّا ٍ پیطیٌِ تاسیخی آىّا لشاس دّذ

ضرٍرت ٍ اّویت تحمیك
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اهتتام خویٌتتی سُ) هؤلفتتِّتتایی سا تتتشا تشتیتتت سیاستتی تشضتتوشدًذ وتتِ یىتتی اص ایتتي هؤلفتتِّتتا استتتمالل استتت استتتمالل یتته وطتتَس
هیتَاًذ آى وطَس سا اص گضًتذ تحتشاىّتا رْتاًی تتا حتذٍد هػتَى ًگتِ داسد یىتی اص هْتنتتشیي اًتَاؿ استتماللّتا ،استتمالل التػتاد
است تَرِ تِ هػشف واالّتا داخلتی هتیتَاًتذ تتِ استتمالل التػتاد یته وطتَس ووته وٌتذ هحتتَا آهَصضتی وتتة دسستی دٍسُ
اتتذایی فاهلی هْتن تتشا فشٌّتگ ستاص ٍ تطتَیك ٍ تشغیتة داًتص آهتَصاى تتِ هػتشف وتاال داخلتی هتی تاضتذ تٌتاتشایي هتیتایستت
هحتَا آهَصضی وتة دٍسُ اتتذایی هَسد تشسسی لتشاس دادُ ضتَد تتا هیتضاى تَرتِ تتِ هػتشف وتاال داخلتی تتِفٌتَاى یىتی اص فاهتلّتا
هْن دس استمالل وطَس ،هطخع ٍ ساّىاسّا الصم تشا غٌی ساص هحتَا وتة اص ایي رْت هَسد ًؾش لشاسگیشد
ّذف اصلی
تحلیل هحتَا وتة هغالقات ارتوافی دٍسُ اتتذایی تا تَرِ تِ الگَ هػشف واال داخلی تِفٌَاى یىی اص هؤلفِّا تشتیت سیاسی اهام خویٌی
سُ)
اّذاف جسئی
ضٌاسایی هیضاى تَرِ تِ هػشف واال داخلی دس وتة هغالقات ارتوافی دٍسُ اتتذایی
ضٌاسایی هیضاى تَرِ تِ هػشف واال خاسری دس وتة هغالقات ارتوافی دٍسُ اتتذایی
تقییي هیضاى تَرِ ّش یه اص پایِّا تحػیلی دٍسُ اتتذایی تِ تشٍیذ هػشف واال داخلی
سؤاالت پصٍّص
 -1تا چِ هیضاى تِ تشٍیذ هػشف واال داخلی دس وتة هغالقات ارتوافی دٍسُ اتتذایی تَرِ ضذُ است؟
 -2تا چِ هیضاى تِ تشٍیذ هػشف واال خاسری دس وتة هغالقات ارتوافی دٍسُ اتتذایی تَرِ ضذُ است؟
 -3دس وذامیه اص پایِّا تحػیلی دٍسُ اتتذایی تَرِ تیطتش تِ تشٍیذ هػشف واال داخلی ضذُ است؟
رٍش پصٍّص
دس ایي پژٍّص اص سٍش تحلیل هحتَا استفادُ ضذُ است تشلسَى ،تحلیل هحتَا سا یىی اص فٌَى تحمیك هیداًذ وِ تشا تَغیف فیٌی ٍ
هٌؾن هحتَا آضىاس استثاعات تِ واس هیسٍد ٍ ّذف آى تفسیش وشدى است آضتیاًی ٍ یوٌی دٍص سشخاتی )1375 ،تحلیل هحتَا یىی اص
هْنتشیي ٍ پشواستشدتشیي سٍشّا تحمیك است ٍ تِدسستی هیتَاى گفت ّش هحممی تِ غَستی تا آى سشٍواس داسد ساسٍخاى )1383 ،لتزا
دس پژٍّص حاضش اص سٍش تحلیل هحتَا تشا تشسسی گشایص تِ هػشف واال داخلی دس وتة دسسی هغالقات ارتوافی دٍسُ اتتذایی استتفادُ
ضذُ است.
فرآیٌذ پصٍّص
جاهؼِ آهاری :ضاهل وتة هغالقات ارتوافی پایِ سَم ،چْاسم ،پٌزن ٍ ضطن اتتذایی ٍ ًوًَِ ،ول راهقِ آهاس است
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ٍاحذ تحلیل :پاساگشافّا هتي وتة هغالقات ارتوافی دٍسُ اتتذایی
ٍاحذ ضوارشً :وًَِ واالّا
هؼیار تَصیف :تَرِ تِ هػشف واال داخلی تِفٌَاى یىی اص صیش هؤلفِّا تشتیت سیاسی اهام خویٌی سُ) دس وتة هغالقات ارتوتافی دٍسُ
اتتذایی هیتاضذ
تطخیص ػٌاصر ّر طثمِ :دس ایي هشحلِ ّوِ هحتَا هَسد هغالقِ دلیك لشاس گشفت پاساگشاف هشتَعِ تِ ّش عثمِ ،ضواسش ٍ تشا رلَگیش
اص سَگیش ٍ اعویٌاى تیطتش ،اص یىی اص ّوىاساى دسخَاست ضذ تا هقیاس تَغیف ،رولِّا سا تقییي ٍ ضواسش ًوایذ
پردازش اطالػات ٍ ًتیجِگیری :پس اص روـآٍس اعالفات ٍ تشسسیً ،تایذ دس رذٍلی تِ ضشح صیش لشاس دادُ ضذ:

-1جذٍل درصذ اًَاع کاال در کتة هطالؼات اجتواػی
پایِ

سَم اتتذایی

پٌجن اتتذایی

چْارم اتتذایی

هجوَع

ضطن اتتذایی

هَضَع

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

کاالی ًاهطخص

3

1/41

8

4/12

6

1/8

12

3/97

29

2/77

کاالی ایراًی

4

1/88

5

2/51

5

1/5

24

7/94

38

3/63

کاالی خارجی

1

1

1

1

11

3/11

1

1

11

/95

تؼذاد پاراگراف

212

-

199

-

332

-

312

-

1145

-

9

ً - 1وَدار هیساى تَجِ تِ اًَاع کاال در کتة هطالؼات اجتواػی دٍرُ اتتذ ایی
واال خاسری

ضطن اتتذایی

واال ایشاًی

واال ًاهطخع

پٌزن اتتذایی

ول پاساگشاف

چْاسم اتتذایی

سَم اتتذایی

یافتِ ّای پصٍّص
دس وتاب هغالقات ارتوافی سَم اتتذایی  212پاساگشاف ٍرَد داسد وِ اص ایي تقذاد دس  3پاساگشاف یقٌی  1/41دسغذ پاساگشافّا ،غتحثت
اص واالّایی آهذُ است وِ ایشاًی یا غیش ایشاًی تَدى آى ّا هطخع ًیست ٍ دس  4پاساگشاف یقٌی  1/88دسغذ ،غتحثت اص وتاال ایشاًتی ضتذُ
است وِ ایي دسغذ تِ واالّا حاغل اص وطاٍسص ٍ دامپشٍس اختػاظ دادُ ضذُ ٍ غحثتی اص واالّا خاسری تِ هیاى ًیاهذُ است
دس وتاب هغالقات ارتوافی چْاسم اتتذایی  199پاساگشاف ٍرَد داسد وِ اص ایي تقذاد  8پاساگشاف یقٌی  4/12دسغذ تِ تحج دس ساتغتِ تتا
واالّایی پشداختِ وِ هطخع ًیست ،ایشاًی است یا غیش ایشاًی وِ تخص فوذُ آى تِ هقشفی واالّایی وِ افشاد دسگزضتِ هػشف هتیوتشدُاًتذ،
پشداختِ است ٍ  5پاساگشاف یقٌی  2/51دسغذ تِ تحج دستاسُ واالّا ایشاًی ٍ تِ هقشفی واالّا حاغل اص فقالیتت هتشدم ایتشاى دسگزضتتِ ٍ
ّنچٌیي واالّا هػشفی فطایش ٍ سٍستاییاى ایشاًی ٍ غزاّا هحلی یىی اص استاىّا ایشاى پشداختِ است ٍ غحثتی اص واالّتا ختاسری تتِ
هیاى ًیاهذُ است
دس وتاب هغالقات ارتوافی پٌزن اتتذایی  332پاساگشاف ٍرتَد داسد وتِ اص ایتي تقتذاد  6پتاساگشاف یقٌتی  1/8دسغتذ دستتاسُ واالّتا
ًاهطخع غحثت ضذُ وِ دس ایي پاساگشافّا تِ هقشفی غٌایـ هػشفی ٍ غٌایـ هادس ٍ ّنچٌتیي واالّتا تَلیتذ پشداختتِ ضتذُ استت ٍ 5
پاساگشاف یقٌی  1/5دسغذ تِ هقشفی واالّا ایشاًی پشداختِ ضذُ وِ تخص فوذُ ایي واالّا هشتَط تِ هحػَالت هختلف وطاٍسص است ٍ 11
پاساگشاف یقٌی  3/11دسغذ تِ واالّا خاسری ٍ هقشفی واالّا ٍ هحػَالت وطَسّا ّوسایِ ایشاى پشداختِ است
دس وتاب هغالقات ارتوافی ضطن اتتذایی  312پاساگشاف ٍرَد داسد وِ دس  12پاساگشاف یقٌتی  3/97دسغتذ تتِ تحتج دستتاسُ واالّتا
ًاهطخع ٍ  24پاساگشاف یقٌی  7/94دسغذ تِ تحج دستاسُ واالّا ایشاًی پشداختِ وِ تخطی هشتَط تِ هحػَالت وطتاٍسص ایتشاى ٍ تخطتی
هشتَط تِ واالّا تِ دستآهذُ اص دسیا ٍ تخطی ًیض دستاسُ واالّا غادساتی ایشاى دس لذین است دس پاساگشافّا ایي وتاب ،اص واال ختاسری
ّیچ سخٌی تِ هیاى ًیاهذُ است
جوغتٌذی ٍ ًتیجِگیری
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ایي پژٍّص دستاسُ هؤلفِّا تشتیت سیاسی اص دیذ اهام خویٌی سُ) اًزام ضذُ است صیش هؤلفِا اص آى تػتَست تحلیتل هحتتَا دس وتتة
هغالقات ارتوافی هَسد تشسسی لشاس گشفت راهقِ آهاس دس ایي تحلیل هحتَا تا ًوًَِ آهاس تشاتش تَدُ ٍ وتة هغالقات ارتوافی دٍسُ اتتتذایی
سا ضاهل هیضَد تقذ اص هطخع ًوَدى هَضَؿ ٍ ًوًَِ آهاس  ،ضواسش پاساگشافّا هشتثظ تا گشایص تِ هػشف واال داخلی اًزام گشفت ایي
پژٍّص یافتِّایی سا دس تشداضت وِ تِ آىّا تِغَست هختػش اضاسُ هی ضَد تَرِ تِ واال داخلی ٍ تشغیة داًص آهَصاى تتِ ستوت هػتشف
واال داخلی دس پایِ ضطن اتتذایی تیطتش تَدُ ٍ دس وتاب هغالقات ارتوافی پایِ سَم اتتذایی تَرتِ ووتتش تتِ ایتي هستدلِ ضتذُ استت دس
 1145پاساگشاف ول وتة هغالقات ارتوافی دٍسُ اتتذایی تٌْا  38پاساگشاف ،یقٌی  3/63دسغذ  ،دستاسُ واال ایشاًتی ٍ تطتَیك هتشدم تتِ
هػشف واال داخلی تَرِ ضذُ است  11پاساگشاف یقٌی  95غذم دسغذ دستاسُ واال خاسری ٍ  29پاساگشاف یقٌتی  2/77دسغتذ اص وتل
پاساگشافّا وتة هغالقات ارتوافی دٍسُ اتتذایی تِ واال ًاهطخع هشتَط هیضَد ًتیزِ ایٌىتِ هؤلفتاى وتتة هغالقتات ارتوتافی دٍسُ
اتتذایی هیتایست تَرِ تیطتش تِ فاللِ هٌذ وشدى ،فشٌّگ ساص ٍ ایزاد اًگیضُ دس داًص آهَصاى دس رْت هػشف واالّا داخلی ًوایٌذ
پیطٌْادّا ٍ راّکارّا
1
2
3
4
5
6

یىی اص فػَل وتة هغالقات ارتوافی دٍسُ اتتذایی تِ تحج دس ساتغِ تا هػشف واال ایشاًی ٍ تشغیة داًص آهَصاى تِ استفادُ اص ایي
واالّا اختػاظ دادُ ضَد ،تِ غَستی وِ دس ّش پایِ هغالة تىشاس ًثاضذ ٍ ّنچٌیي هغالة هتٌاسة تا سي داًص آهَصاى تاضذ
تػاٍیش هشتَط تِ واالّا تْتش است داسا تشًذّا داخلی تَدُ تا داًصآهَص تقذ اص دیذى تػَیش ،هتَرِ داخلی تَدى واال ضَد
هؤلفاى وتة هغالقات ارتوافی هیتایست دس تذٍیي ایي وتة تَرِ تیطتش تِ هؤلفِّا تشتیت سیاسی اص دیذگاُ اهام خویٌی سُ)
داضتِ تاضٌذ
تىالیف تسغی ٍ خاللیتی هتٌاسة تا گشایص تِ هػشف واال داخلی دس وتة هغالقات ارتوافی دٍسُ اتتذایی گٌزاًذُ ضَد
هحتَا تِگًَِا تٌؾین گشدد وِ ٍالذیي ًیض دسگیش فقالیت ّا یادگیش ضًَذ
تْتش است تَرِ تِ واال داخلی دس پایِّا پٌزن ٍ ضطن تیطتش هَسد تَرِ لشاس گیشد ،چَى دس ایي سٌیي داًص آهَصاى تیطتش ایتي
هسدلِ سا دسن هیوٌٌذ

هٌاتغ
 لشآى وشین
 آضتیاًی ،هلیحِ ٍ یوٌی دٍص سشخاتی ،هحوذ هتشرن)  )1375تحلیل هحتَا ًَضتِ تاسدى ،لَسًس) تْشاى :داًطگاُ ضْیذ تْطتی
 آلا تخطی ،فلی  )1374فرٌّگ ػلَم سیاسی تْشاى :هشوض اعالفات ٍ هذاسن فلوی
 تالش  ،خسشٍ ً )1386گاّی دٍتارُ تِ ترتیت اسالهی تْشاى :هذسسِ
 رقفش حاًی ،حسیي؛ سحوتی ،هشین  )1386تحلیل هحتَای هیساى اًطثاق کتاب تؼلیوات اجتواػی پایِ پٌجن اتتدذایی تدا اصدَل
سازهاًذّی ٍ ترًاهِ درسی هزلِ هغالقات سٍاًطٌاسی تشتیتی54 -39 ،)6 4 ،
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 خویٌی ،سیذ سٍحاهلل  )1378صحیفِ اهام تْشاى :هَسسِ تٌؾین ٍ ًطش اهام خویٌی س)
 خویٌی ،سیذ سٍحاهلل  )1364صحیفِ ًَر .تْشاى :اًتطاسات سشٍش
 دتیشخاًِ ضَسا فالی اًمالب فشٌّگی  )1389ضاخصّای راّثردی اّذاف ٍ هؤلفِّای فرٌّگیٍ ،یشایص سَم
 دسُ تیذ  ،غاًقی  )1371فرٌّگ فلسفِ تْشاى :حىوت.
 دّخذا ،فلیاوثش  )1377لغتًاهِ دّخذا تْشاى :هؤسسِ اًتطاسات ٍ چاج داًطگاُ تْشاى
 دّماًی ،هشضیِ  )1388تحلیل هحتَای کتابّای تؼلیوات اجتواػی دٍرُ اتتذایی تر اساض هْارتّای اجتواػی تا تَجِ تدِ
دیذگاُ آهَزگاراى .فػلٌاهۀ ًَآٍس ّا آهَصضی148 -131 ،31 ،
 صیٌال تاد ،فشصاًِ؛ دّماى ،هشضیِ؛ پان هْش ،حویذُ  )1393تررسی همَلِ لَهیت ٍ فرٌّگ در هحتدَای ترًاهدِ درسدی هطالؼدات
اجتواػی دٍرُ اتتذایی هزلِ فلوی ٍ پژٍّطی تشًاهِ دسسی131 -117 ،)2 4 ،
 سحواًی ،فؤاد  )1386جوَْری ًَضتِ افالعَى) تْشاى :اًتطاسات فلوی ٍ فشٌّگی
 ساسٍخاًی ،تالش  )1383رٍشّای تحمیك در ػلَم اجتواػی تْشاى :پژٍّطگاُ فلَم اًساًی ٍ هغالقات فشٌّگی.
 سلحطَس  ،احوذ؛ یذاللْی فش ،هحوذرَاد؛ خٌىذاس عاسسی ،هقػَهِ  )1391هثاًی ٍ هؤلفِّای ترتیت سیاسی از دیذگاُ اهام خویٌی،
پژٍّص اًمالب اسالهی126 -111 ،)5 2 ،
 فٌایت ،حویذ  )1378سیاست ًَضتِ اسسغَ) تْشاى :اًتطاسات فلوی ٍ فشٌّگی
 لضاٍ  ،هٌػَسُ؛ لیالت داس ،هحوذرَاد؛ فاتذ  ،احوذ ٍ اسوافیلی ،هشین  )1383تحلیل هحتَای کتابّای تؼلیودات اجتوداػی دٍرُ
اتتذائی ایراى تِ لحاظ تَجِ تِ هؼضالت زیستهحیطی .هزلِ فلوی پژٍّطی اًذیطِّا ًَیي تشتیتی152 -123 ،)4 6 ،
 للتاش ،فثاس؛ غالحی ،هسلن ٍ هیشصایی ،حسي  )1391تحلیل هحتَای ترًاهِ درسی هطالؼات اجتواػی دٍرُ اتتذایی ایراى از هٌظر
تَجِ تِ ٍیصگیّای ضْرًٍذ جْاًی .هزلِ فلوی پژٍّطی پژٍّص دس تشًاهِسیض دسسی131 -117 ،35 ،
ً میة صادُ ،هیش فثذالحسیي ً )1385گاّی تِ فلسفِ آهَزشٍپرٍرش تْشاى :عَْس
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