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چکیده
٘ظبْ تؼّیٓ  ٚتطثیت زض ٞط خبٔؼٝای اظ اضوبٖ ٔ ٟٓآٖ خبٔؼٔ ٝحؿٛة ٔیقٛز .ثؼس اظ ا٘مالة اؾالٔی ایرطاٖ زض
ؾبَ ٘ ،1357ظبْ تؼّیٓ  ٚتطثیت ایطاٖ ٔتٙبؾت ثب اٞساف  ٚآضٔبٖٞبی ا٘مالة اؾالٔی زچبض تغییط  ٚتح َٛقرسٜ
 ٚثٛ٘ٝث ٝذٛز اظ إٞیت  ٚخبیٍبٚ ٜیػٜای زض خبٔؼ ٝثطذٛضزاض اؾت .ایٗ ٔمبِ ٝث ٝز٘جبَ قٙبذت خبیٍرب ٜورٛظٜ
ٔطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی زض ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ایطاٖ  ٚزض پی پبؾد ث ٝایٗ ؾؤاَ اصرّی اؾرت ور ٝایرٗ ورٛظٜ
ٔطبِؼبتی چ ٝخبیٍبٞی زض ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ایطاٖ زاضز؟ ثطای پبؾد ث ٝایٗ ؾؤاَ  ٚؾؤاَٞربی رطػری ٔطثرٛ
تالـ قس ٜاؾت اظ ضٚـ ویفی تحّیُ اؾٙبزی اؾتفبز ٜقٛز .ثطای خٕغآٚضی زازٜٞب اظ ٔٙربثغ ٔرتّرا اظ اثرعاض
ریفثطزاضی ثٟطٌ ٜطرت ٝقس ٜاؾت .ثط اؾبؼ یبرتٞٝبی تحمیك اثتسا ثٟ٘ ٝبزٞرب  ٚؾربذتبضٞبی ورالٖ ٔتصرسی زض
وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ٘ظیط قٛضای ػبِی ا٘مالة رطٍٙٞیٟ٘ ،بز ٔمربْ ٔؼظرٓ ضٞجرطی زض زا٘كرٍبٜٞرب ٚ
ٚظاضت ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚرٙبٚضی اقبض ٜقس ٜاؾت .ؾپؽ لٛا٘یٗ  ٚؾیبؾتٌرصاضیٞربی ورالٖ ٘ظربْ آٔٛظقری
وكٛض ٔثُ ؾٙس چكٓا٘ساظ خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ؾیبؾتٞبی اثالغی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی٘ ،مكر ٝخربٔغ ػّٕری
وكٛض ،لب٘ ٖٛثط٘بٔ ٝپٙدٓ تٛؾؼ ٚ ٝؾٙس تح َٛثٙیبزیٗ وكٛض زضایٗ ثبضٛٔ ٜضز ثطضؾی لطاض ٌطرت ٝاؾت .زض ازأرٝ
زض اضتجب ثب ؾبذتبضٞب  ٚتكىیالت آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی ٔطتجط ثب رؼبِیتٞبی وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ،ثٝ
ٔصبزیمی اظ زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚؤؾؿبت آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی اقبض ٜقس ٜاؾت .زض ا٘تٟب ثط٘بٔٞٝب  ٚضقتٞٝبی آٔٛظقی
ٔمبطغ تحصیّی وبضقٙبؾی ،وبضقٙبؾی اضقس  ٚزوتطی ٕٞ ٚچٙیٗ ثطذی رؼبِیتٞبی پػٞٚكی ورٛظٔ ٜطبِؼربت
ا٘مالة اؾالٔی ٔٛضز ٔطبِؼ ٝلطاض ٌطرت ٝاؾت.

واژگان کلیدیٔ :طبِؼبت ا٘مالة اؾرالٔی٘ ،ظربْ آٔرٛظـ ػربِیٔ ،طبِؼربت ثریٗضقرتٝای ،ؾربذتبض ٚ
تكىیالت ،ثط٘بٔٞٝب  ٚضقتٞٝب.
........................................................................................................................
** ایٗ ٔمبِٔ ٝؿترطج اظ پبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس اؾت.
 . 1زا٘كدٛی وبضقٙبؾی اضقس خبٔؼ ٝقٙبؾی ا٘مالة اؾالٔی زا٘كٍب ٜقبٞس ()ferdowsabdollahi@yahoo.com
 . 2زا٘كیبض ػّ ْٛؾیبؾی ٔ ٚطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی زا٘كٍب ٜقبٞس
(٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ)z_ghafari@yahoo.com :َٛ
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هقذهِ
اظ خّٕ ٝؾبذتبضٞبیی و ٝثؼس اظ ٚلٛع ا٘مالة اؾالٔی زچبض تغییط  ٚتح َٛقس ،ؾبذتبض رطٍٙٞری ٚ
٘ظبْ آٔٛظقی وكٛض ثٛز .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض ٔدٕٛػ ٝالسأبتی زض ٘ظبْ آٔرٛظـ ػربِی ایرطاٖ زض ضاؾرتبی
اصالح  ٚتغییط ؾیبؾتٌصاضیٞب ،تسٚیٗ ثط٘بٔٞٝب آٔٛظقی ،تصٛیت ضقتٞٝب زض ٔمبطغ ٔرتّا ،اصالح
 ٚتأؾیؽ ؾبذتبضٞبی آٔٛظقی ثب ٔحٛضیت قٛضای ػبِی ا٘مالة رطٍٙٞی ا٘دبْ قس  ٚزضایٗثبض ٜوٛظٜ
ٔطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ٛٔ ٓٞضز تٛخ ٝلطاض ٌطرت .زض ایٌٗ٘ٛرٔ ٝطبِؼربت ،ا٘مرالة اؾرالٔی ایرطاٖ
ثٔٝثبث ٝیه تح َٛؾیبؾی اختٕبػی ثعضٌی تّمی ٔیقٛز و ٝثب ٔكبضوت  ٚثؿیح ٌؿتطزٔ ٜطزْ ،ثب ٟٔیرب
قسٖ قطایط  ٚاضوبٖ ثؿیح ا٘مالثی ثٚ ٝلٛع پیٛؾت ٚ ٝتغییرطات ثٙیربزی  ٚؾربذتبضی ظیربزی زض اثؼربز
ٔرتّا ث ٝز٘جبَ زاقت ٝاؾت .ثط ایٗ اؾبؼ لّٕط ٚوٛظٔ ٜطبِؼربت ا٘مرالة اؾرالٔی ٔجبور

ٚؾریغ ٚ

ٌؿتطزٜای ٔطث ٛثٔ ٝبٞیت ،ظٔیٞٝٙب  ٚػُّ ،رطآیٙسٞب  ٚپیبٔسٞب ضا زض ثط ٔیٌیطز .ػُّ  ٚظٔیٞٝٙربی آٖ
زض لبِت ضٞیبرتٞبی ٔرتّا رطٍٙٞی ،ؾیبؾی ،اختٕبػی  ٚالتصبزی لبثُ ثطضؾی اؾرت .رطآیٙرسٞب ثرٝ
ض٘ٚسٞبی تٛصیفی  ٚتبضیری ٔطث ٛث ٝچٍٍ٘ٛی ضذساز ا٘مالة اؾالٔی ٔؼطٛف اؾت .پیبٔسٞب ،قربُٔ
ٔجبو

ٔطث ٛث ٝاؾتمطاض  ٚػّٕىطز ٘ظبْ خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثب زٚضٕ٘بی تحمك تٕسٖ ٘ٛیٗ اؾالٔی

زض پطت ٛا٘سیكٞٝبی وضطت أبْ ذٕیٙی (ؼ) ٔ ٚمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی اؾت.
ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ٔٛضٛع ٘ ٚمف ا٘مالة اؾالٔی  ٚخٕٟٛضی اؾرالٔی ایرطاٖ زض اثؼربز زاذّری ٚ
ثیٗإِّّی ،ا٘دبْ پػٞٚفٞبی ػٕیك  ٚثٙیبزیٗ زض وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی  ٚا٘دبْ رؼبِیتٞربی
آٔٛظقی ٔؤثط زض ایٗ وٛظ ٜضا ثٙٔٝظٛض پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبی ٔٛخٛز ،ثٝػٛٙاٖ یه وٛظ ٜثیٗضقرتٝای
زض ٘ظبْ آٔٛظقی ایطاٖ ضا ز ٚچٙساٖ وطز  ٚپؽ اظ پیطٚظی ا٘مرالة اؾرالٔی ؾرؼی قرس ور ٝزض ٘ظربْ
آٔٛظقی وكٛض ث ٝایٗ وٛظٔ ٜطبِؼبتی پطزاذت ٝقس ٚ ٜرؼبِیتٞبیی زضایٗثبض ٜا٘دبْ قٛز .ثط ایٗ اؾبؼ
ایٗ ٔمبِ ٝزض پی ثبظٕ٘بیی خبیٍب ٜایٌٗ ٝ٘ٛرؼبِیتٞبی ػّٕی زض چبضچٛة ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ایرطاٖ ٚ
زض پی تالـ ثطای پبؾد ث ٝایٗ ؾؤاَ اصّی اؾت و« ٝوٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی چر ٝخبیٍربٞی
زض ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ایطاٖ زاضز؟» ا٘دبْ چٙیٗ تحمیمبتی ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ث ٝثؿط ٘ظطی ازثیبت ٔطث ٛثرٝ
وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی زض لبِت ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی  ٚقٙبؾبیی ٘مبیص ٔٛخرٛز اظ یره ؾرٚ ٛ
ا٘تمبَ ٞطچ ٝثیكتط ٔفبٞیٓ  ٚاضظـٞبی ا٘مالة اؾالٔی ث٘ ٝؿُٞبی خسیس  ٚپبؾد ث٘ ٝیبظٞربی خسیرس
اظ ؾٛی زیٍط وٕه ذٛاٞس وطز.
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زض ضاؾتبی ؾؤاَ اصّی ؾؼی قس ٜاؾت ث ٝایٗ ؾؤاالت رطػری پبؾرد زاز ٜقرٛز ورٔ ٝصرٛثبت ٚ
ؾیبؾتٌصاضیٞبی وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾرالٔی زض ٘ظربْ آٔٛظقری ایرطاٖ ورسْا٘رس؟ ؾربذتبضٞب ٚ
تكىیالت آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ایطاٖ وسْا٘س؟ ثط٘بٔرٞٝرب  ٚضقرتٞٝربی
آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ایطاٖ وسْا٘س؟ ثطای پبؾد ث ٝایٗ ؾؤاالت اظ ضٚـ
ویفی تحّیُ اؾٙبزی  ٚثطای خٕغآٚضی زازٜٞب اظ ٔٙبثغ  ٚاؾٙبز ٔطتجط ،اظ اثعاض ریفثطزاضی ثٟطٌ ٜطرترٝ
قس ٜاؾت .زض ایٗ ضاؾتب ؾؼی قس ٜاؾت ؤ ٝصٛثبت ،ؾیبؾرتٌرصاضیٞربی ورالٖ آٔٛظقری ،اؾرٙبز
ثبالزؾتی ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ،ضقتٞٝب  ٚزٚضٜٞبی تحصیّی ،ؾبذتبضٞب  ٚتكىیالت آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی
ٔطتجط ثب وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ٔٛضز قٙبؾبیی  ٚثبظٕ٘بیی ٚالغ ق٘ٛس.

الف -پیطیٌِ پژٍّص
زضثبض ٜاثؼبز ٔرتّا قىٌُیطی  ٚپیطٚظی ا٘مالة اؾالٔی پرػٞٚفٞربی ظیربزی صرٛضت ٌطرترٝ
اؾتِٚ .ی زضثبض ٜخبیٍربٔ ٜطبِؼربت ا٘مرالة اؾرالٔی زض ٘ظربْ آٔٛظقری ،تحمیمربتی ثر ٝآٖ صرٛضت
ا٘دبْ٘كس ٜاؾت ِٚی ث ٝثطذی اظ ٔمبالت ٘ؿجتبً ٔطتجط ثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛاقبضٔ ٜیقٛز.
شٚػّٓ ( )1393زض ٔمبِٝای ثب ػٛٙاٖ «رّؿفٔ ٝطبِؼبت ا٘مالة اؾرالٔی» ثرٝضرطٚضت پرطزاذتٗ ثرٝ
رّؿفٔ ٝطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی اقبض ٚ ٜتأؾیؽ آٖ ضا ثٝػٛٙاٖ یه زا٘ف ػمال٘ری – تربضیری تحّیرُ
ٔیوٙس .ا ٚضٕٗ اضائ ٝتؼطیا ،اٞساف ،لّٕط ،ٚضٚـ ٔ ٚؿبئُ ایٗ ػطص ٝثٝػٙرٛاٖ یره زا٘رف زضخرٝ
ز ٚ ْٚیه ضقت ٝػّٕی اظ ضقتٞٝبی رّؿفٞٝبی ٔضبػا ٘ ٚبظط ثٔ ٝجبو

ا٘مالة اؾرالٔی ،ثطذری اظ

ٔؿبئُ ٔ ٟٓآٖ ضا ٔٛضز تأُٔ لطاض ٔیزٞس .ػجساهلل ( )1394زض ٔمبِ ٝذٛز ثرب ػٙرٛاٖ «ثطضؾری  ٚتحّیرُ
ٔطاوع ٔطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ایطاٖ زض زا٘كٍبٜٞبی آٔطیىب»ٔ ،طبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی زض زا٘كٍبٜٞرب
لطاض زاز ٜاؾت .رؼبِیتٞبی ٔ ٟٓصرٛضت ٌطرترٝ

ٔ ٚطاوع پػٞٚكی ایبالتٔتحس ٜآٔطیىب ضا ٔٛضز ثح

زض ایٗ وكٛض ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض ثیٗ پػٞٚكٍطاٖ ایٗ وٛظ ،ٜارطاز ظیبزی ضا ٔیتٛاٖ ثرب ٌرطایفٞربی
ؾیبؾی ٔتٛٙع ٔكبٞس ٜوطز.
ؾٕتی ( )1377زض ٔمبِٚ« ٝضؼیت و٘ٛٙی وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة» ؾؼی وطز ٜاؾت یه خٕغثٙرسی
وّی اظ وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة  ٚخبیٍب ٜثطضؾیٞبی ا٘مالة اؾالٔی ایطاٖ اضائ ٝوٙس .ایٗ ٔمبِ ٝظٔب٘ی ثٝ
ضقت ٝتحطیط زضآٔس ٜاؾت و ٝآثبض تِٛیسقس ٜزضثبض ٜا٘مالة اؾالٔی ٘ؿجت ث ٝأطٚظ ،ذیّری وٕترط ثرٛزٜ
اؾتٛٙٔ .چٟطی ( )1387زض ٔمبِ« ٝا٘مالة ٔ ٚطبِؼبت ٔیبٖضقتٝای» ثٔ ٝؿئّ ٝرمساٖ پبضازایٓ زض تحّیُ
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 ٚثطضؾی ٔؿبئُ ػّ ْٛا٘ؿب٘ی ٔیپطزاظز  ٚیىری اظ ٔٛضرٛػبتی ضا ور ٝزض ورٛظ ٜػّر ْٛا٘ؿرب٘ی ربلرس
پبضازایٓ ٔیزا٘س  ٚث ٝز٘جبَ اضائ ٝضاٞىبضی زضایٗثبض ٜاؾتٛٔ ،ضرٛع ا٘مرالةٞربی اختٕربػی اؾرت .اٚ
ٔؼتمس اؾت چ ٖٛا٘مالة یه ٔٛضٛع ثیٗضقتٝای ،ثب ٍ٘ب ٜثیٗضقرتٝای ٔریترٛاٖ ثر ٝزضن خربٔؼی اظ
پسیس ٜا٘مالة زؾت یبرت .غفبضی ٞكدیٗ  ٚآلبیی ( )1395زض ٔمبٍِ٘« ٝبٞی ث ٝضقتٔ ٝطبِؼبت ؾیبؾی
ا٘مالة اؾالٔی ثٔٝثبث ٝیه زٚض ٜثیٗضقتٝای» ث ٝچٍٍ٘ٛی ،ضطٚضت ،اٞساف ،ؾطرصُ  ٚثط٘بٔ ٝزضؾی
ایٗ ضقت ٝزضؾی ٌ ٚطایفٞبی چٟبضٌب٘ ٝآٖ زض ؾبذتبض ٘ظبْ زا٘كٍبٞی ایطاٖ ٔیپطزاظز.
الظْ ث ٝشوط اؾت وٞ ٝیچ وساْ اظ پیكیٞٝٙبی ٔصوٛض ث ٝخبیٍبٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾرالٔی زض ٘ظربْ
آٔٛظـ ػبِی ٔثُ ایٗ پػٞٚف ٘پطزاذت ٝا٘س  ٚاظ ایٗ خٟت ایٗ پػٞٚف زض ٔمبیؿر ٝثرب آٖٞرب ٔتفربٚت
ثٛز ٚ ٜزاضای ٘ٛآٚضی اؾت.

ب -تعاریف ٍ چارچَب هفَْهی
ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞیت ٔٛضٛع  ٚػسْ قٙبؾبیی ٔجب٘ی  ٚزیسٌبٜٞبی ٘ظطی ٔٙبؾت ثطای اؾتفبز ٜزض ایٗ
ٔمبِ ،ٝاظ چبضچٛة ٔفٟٔٛی ثٟطٌ ٜطرت ٝقس ٜاؾت .زضایٗثبض ٜؾؼی قس ،ٜاثتسا ٔفبٞیٓ اؾبؾی ٔطتجط ثرب
ٔٛضٛع تؼطیرا  ٚؾرپؽ ٔرسَ ٔفٟرٔٛی تحمیرك ثرط اؾربؼ آٖ تطؾریٓ قرٛز  ٚزض ازأر ٝزازٜٞربی
خٕغآٚضیقس ٜزض پبؾد ث ٝؾؤاالت ث ٝآٖ وبضثؿت یبرتٛٔ ٚ ٝضز تحّیُ  ٚثطضؾی لطاض ٌیطز.

 -4هطالعات هیاىرضتِای
زض آغبظ قىٌُیطی ػّ ْٛایٗ تصٛض ٚخٛز زاقت ٝو ٝظٔیٞٝٙبی ٞط یه اظ ػّٔ ْٛؿتمُ اظ یىرسیٍط
ایدبز قس ٚ ٜقىٌُطرتٝا٘س ،أب ث ٝتسضیح ایٗ ٍ٘طـ تغییط یبرت  ٚزض  ٓٞتٙیسٌی ػّٞ ْٛط چ ٝثیكرتط
آقىبض قس  ٚضٚیىطز ثیٗضقتٝای ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطرت .ضٚیىطز ٔطبِؼبتی ثیٗضقتٝای ٔطبِؼبت تره
ثؼسی  ٚزض٘ٚی ٞط ضقت ٝضا زض ثطٕ٘ی ٌیطز ،ثّى ٝث ٝتؼبُٔ ٔیبٖ ضقتٞ ٝب ،پیچیسٌی ثیٗ ػّر ٚ ْٛضٚاثرط
ثبظذٛضزی آٖ ٞب ٔی پطزاظزٚ .اغٔ ٜیبٖ ضقت ٝای یب ثر ٝتؼجیرط زیٍرط ٔیربٖ ضقرتٍی ٕٞ ٚچٙریٗ ٔفربٞیٕی
ٕٞچٖٛ؛ رطاضقت ٝای ،چٙس ضقتٝای ،تؼسز ضقتٝای  ٚثیٙب ضقت ٝای ثیبٍ٘ط ظٟٛض ضٚیىطز خسیس ٔطبِؼبتی
اؾت .ایٗ ضٚیىطز ث ٝز٘جبَ زؾرتیبثی ثرٍ٘ ٝرطـ ٚورست ٍ٘رط زضثربضٔ ٜؿربئّی اظ ػّر ْٛثرٙٔ ٝظرٛض
یىپبضچٝؾبظی زیسٌبٜٞب زض وُ ٔؿبئُ ٔكتطن اؾت (لطأّىی .)7 :1389 ،زض ایرٗ ٔمبِر٘ ٝیرع ورٛظٜ
ٔطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ثٔٝثبث ٝیه وٛظ ٜثیٗضقتٝای زض ٘ظط ٌطرتر ٝقرس ٜاؾرت (غفربضی  ٚآلربیی،
 ٚ )127 :1395الظٔ ٝثطضؾی  ٚتحّیُ خبٔغ اثؼبز ٔرتّا ا٘مالة اؾرالٔی ثٟرطٌٜیرطی اظ ضقرتٞٝربی
ٔرتّا ػّٕی اؾت.
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 -۲حَسُ هطالعات اًقالب اسالهی
وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ػجبضت اؾت اظ ٔدٕٛػٔ ٝجبو

زیسٌبٞ ٜب ٘ظطیبت  ٚتحّیُ ٞربیی

و ٝزض ٔٛضز ٔٛضٛػبت ٔطتجط ثب ا٘مالة اؾالٔی ایطاٖ اضائ ٝقس ٜاؾت (شٚػّٓ .)3 :1393 ،ایرٗ ورٛظٜ
قبُٔ ٔجبو

وّی ٔطث ٛث ٝرطآیٙس ا٘مالة اؾالٔی اػٓ اظ قىٌُیطی ،پیطٚظی ،تثجیت ٘ ٚظربْ ؾربظی

ا٘مالة اؾالٔی  ٚآیٙسٜپػٞٚی ٔطث ٛث ٝآٖ ضا قبُٔ ٔیقٛز (ثط٘بٔ ٝزضؾی زوترطی ٔطبِؼربت ؾیبؾری
ا٘مالة اؾالٔیٔ ،صٛة ؾبَ .)1392

 -۳ساختارّای ٍ هؤسسات آهَسضی ٍ پژٍّطی
ٔٙظٛض اظ ؾربذتبضٞبی آٔٛظقری  ٚپػٞٚكری ،ؾربظٔبٖٞربٔ ،ؤؾؿربت ٔطثر ٛثر ٝؾربظٔبٖزٞری،
ثط٘بٔٝضیعی ٕٞ ٚبٍٙٞی ثطای قىٌُیطی ث ٝرطآیٙس آٔرٛظـ  ٚپرػٞٚف زض ورٛظٔ ٜطبِؼربت ا٘مرالة
اؾالٔی زض چبضچٛة ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی وكٛض اؾت .اظخّٕ ٝآٖٞب ٔیتٛاٖ ث ٝزا٘كٍبٜٞبٔ ،ؤؾؿبت ٚ
ٔطاوع آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی ٚاثؿت ٝثٚ ٝظاضت آٔرٛظـٚپرطٚضـٚ ،ظاضت ػّر ،ْٛتحمیمربت  ٚرٙربٚضی،
ٚظاضت ثٟساقت  ٚآٔٛظـ پعقىی ٔ ٚؤؾؿبت آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی غیطزِٚتی  ٚغیط ورٛظٚی اقربضٜ
وطز.
ٔٙظٛض اظ زٚض ٜتحصیّی زض ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ٔ ٓٞدٕٛػ ٝزضٚؾی اؾت و ٝزض چربضچٛة ٘ظربْ
ذبصری ثرطای ٞط ضقت ٝتحصیّی اضائٌ ٝطزیس ٚ ٜث ٝاػطبی ٔرساضن زا٘كررٍبٞی زض ٔمربطغ تحصریّی
ٔٙتٟری ٔیٌطزز .اظ خّٕ ٝاصّیتطیٗ زٚضٜٞبی تحصیّی زض ٘ظربْ آٔٛظـ ػربِی ایرطاٖ ٔریترٛاٖ ثررٝ
زٚضٜٞبی آٔٛظقرری ورربضزا٘ی ،وبضقٙبؾرری ،وبضقٙبؾی اضقس ،زوتطای وطررٝای  ٚزوترطای ترصصی
اقبضٕٛ٘ ٜز و ٝضقتٞٝبی ٔطتجط آٖٞب زض لبِت ثط٘بٔٞٝبی  ٚؾطرصُٞبی زضؾی ططاوری  ٚثرٔ ٝطوّرٝ
اخطا ٌصاقتٔ ٝیقٛز.

ًْ -۴ادّای سیاستگذار کالى حَسُ هطالعات اًقالب اسالهی
ثٝطٛضوّی زض ایٗ ٔمبِٟ٘ ٝبزٞبی ؾیبؾتٌصاض والٖ زض وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مرالة اؾرالٔی زض لبِرت
ؾٟ٘ ٝبز قٛضای ػبِی ا٘مالة رطٍٙٞیٟ٘ ،بز ٕ٘بیٙسٌی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض زا٘كٍبٜٞب ٚ ٚظاضت ػّ،ْٛ
تحمیمبت  ٚرٙبٚضی زض لبِت ٕ٘ٛزاض ظیط زض ٘ظط ٌطرت ٝقس ٜاؾت و ٝث ٝاذتصبض ثٔ ٝؼطری آٖٞرب زض ثرب
اضتجب وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی اقبضٔ ٜیقٛز:
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نمودار  :1نهادهای سیاستگذار حوسه مطالعات انقالب اسالمی

منبع :نگارندگان

قٛضای ػبِی ا٘مالة رطٍٙٞی ٟٔٓتطیٗ ٟ٘بز ؾیبؾتٌصاض زض وٛظٜٞبی ػّٕی  ٚرطٍٙٞی وكٛض وٝ
ثؼس اظ پیطٚظی ا٘مالة اؾالٔی زض ضاؾتبی تحمك اٞساف ػّٕی  ٚرطٍٙٞی آٖ تكرىیُ قرس ٜاؾرت .اظ
خّٕٚ ٝظبیا قٛضای ػبِی ا٘مرالة رطٍٙٞری زض ورٛظ ٜرطٙٞرً  ٚآٔرٛظـ ػربِی ،قربُٔ ؾر ٝأرط
ؾیبؾتٌصاضی ،تسٚیٗ ضٛاثط ٘ ٚظبضت اؾت .تٟی ٚ ٝتسٚیٗ ؾیبؾتٞب  ٚططحٞبی ضاٞجرطزی وكرٛض
زض ظٔیٞ ٝٙبی ٔرتّا رطٍٙٞی ضاخغ ث ٝوٛظٞ ٜبی ٔرتّا اظخّٕ ٝوٛظ ٜظ٘بٖ ،تجّیغبت ،اطالع ضؾرب٘ی،
چبح ٘ ٚكطٚ ،ضؼیت ثی ؾٛازی ،زا٘كٍبٞ ٜب ،ضٚاثط ػّٕی  ٚرطٍٙٞی ثب ؾبیط وكٛضٞبٕٞ ،ىبضی وٛظٜ
 ٚزا٘كٍب ،ٜرؼبِیتٞبی ٔصٞجی ،تٟبخٓ رطٍٙٞی  ...ٚزض ویطٚ ٝظربیا ؾیبؾرتٌرصاضی رطٍٙٞری ایرٗ
قٛضا ٔحؿٛة ٔیقٛزٕٞ .چٙیٗ تؼییٗ ضٛاثط تأؾیؽ ٔطاوع ػّٕی  ٚآٔٛظقی ٘ ٚیرع تؼیریٗ ضرٛاثط
ٌعیٙف ٔسیطاٖ ،اؾتبزاٖ  ٚزا٘كدٛیبٖ ٘ ٚظبضت ثط وؿٗ اخطای آٖ اظ زیٍط ٚظبیا ایٗ قرٛضا اؾرت
(اؾبؾٙبٔ ٝقٛضای ػبِی ا٘مالة رطٍٙٞری ٔصرٛة ِ .)1376/08/20رع ْٚآٔرٛظـ زضؼٞربی ٔؼربضف
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اؾالٔی اظ خٌّٕ ٝطایف وٛظ ٜا٘مالة اؾالٔی ایٗ زضٚؼ اظ خّٕرٔ ٝصرٛثبت ایرٗ قرٛضا ضاخرغ ثرٝ
آقٙبیی  ٚتؼٕیك ػّٕی زا٘كدٛیبٖ ثطای آقٙبیی ثب ا٘مالة اؾالٔی ثٛز ٜاؾرت (ٔصرٛث 542 ٝاؾبؾرٙبٔٝ
قٛضای ػبِی ا٘مالة رطٍٙٞی).
یىی زیٍط اظ ٟ٘بزٞبی ٔتصسی والٖ وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔیٟ٘ ،بز ٕ٘بیٙرسٌی ٔمربْ ٔؼظرٓ
ضٞجطی زض زا٘كٍبٜٞبؾت .ایٗ ٟ٘بز ثب تٛخ ٝث ٝزؾتٛض ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض ضاؾتبی ایدبز زا٘كٍبٔ ٜرٛ
ٔٗ ٔ ٚتؼجس  ٚتجییٗ اضظـ ٞبی اؾالٔی  ٚتؼٕیك آٌبٞی ٞبی زیٙی  ٚاػتمبزی زا٘كدٛیبٖ  ٚزا٘كٍبٞیبٖ
 ٚثط اؾبؼ ٔصٛث ٝاؾفٙسٔب ٜؾبَ  1372قٛضای ػبِی ا٘مالة رطٍٙٞی تكرىیُ قرس ٜاؾرت .اظ خّٕرٝ
ٚظبیا ٔح ِٝٛث ٝایٗ ٟ٘بز زض وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی تطثیت ٔسضؼ ،ثطضؾی صالویت ػّٕری
 ٚػٕٔٛی ٔسضؾیٗ زضٚؼ ػٕٔٛی ٔطث ٛث ٝزضٚؼ ٔؼبضف اؾالٔی اظ خّٕ ٝزضٚؼ ٌرطایف ا٘مرالة
اؾالٔی ٘ ٚظبضت ثط اضائ ٚ ٝآٔٛظـ ایٗ زضٚؼ زض زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚؤؾؿبت آٔٛظـ ػبِی وكرٛض اؾرت
(اؾبؾٙبٟٔ٘ ٝبز ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض زا٘كٍبٜٞب ٔصٛة .)1372/12/11
ٟ٘بز ؾیبؾتٌصاض زیٍط زض وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ٚظاضت ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚرٙبٚضی اؾت.
اظ خّٕٚ ٝظبیا ایٗ ٚظاضت ذب٘ ٝزض ضاؾتبی ا٘ؿدبْ ثركی ث ٝأٛض اخطایری  ٚؾیبؾرتٌرصاضی ٘ظربْ
آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی؛ ازاض ٜأٛض زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚؤؾؿبت آٔٛظـ ػبِی ٚاثؿت ٝاؾت .وٕیتٞٝبی ترصصی
زرتط ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظـ ػبِی شیُ ٔؼب٘ٚت آٔٛظقی ایٗ ٚظاضترب٘ ٝػٟس ٜزاض ططاوی  ٚتٟی ،ٝاصالح ٚ
ثبظٍ٘طی ثط٘بٔٞ ٝبی زضؾری ضقرتٞ ٝربی ٔمربطغ ٔرتّرا تحصریّی  ٚتصرٛیت آٖ زض قرٛضای ػربِی
ثط٘بٔ ٝضیعی ٚظاضت ػّ ْٛاؾت .اِجت ٝثط اؾبؼ ٔصٛث ٝقٛضای ػربِی ا٘مرالة رطٍٙٞری ثطذری اظ ایرٗ
اذتیبضات ث ٝقٛضای اضتمبء  ٚتح َٛػّ ْٛا٘ؿب٘ی تفرٛی

قرس ٜاؾرت (ٔدٕٛػر ٝلرٛا٘یٗ ٔ ٚمرطضات

ٚظاضت ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚرٙبٚضی ٔصٛة  .)1383/05/18زضٚؼ ٔطث ٛث ٝورٛظٔ ٜطبِؼربت ا٘مرالة
اؾالٔی زض وٕیتٞٝبی ػّٕی ٔطتجط ثب ایٗ وٛظ ٜتٟی ٚ ٝتصٛیتقس ٜاؾت.
زض ایٗ ضاؾتب وٕیتٔ ٝطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ثٝػٛٙاٖ یه وٕیت ٝترصصی ػّٕری ،زض ؾربَ 1391
زض زرتط ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظـ ػبِی ٚظاضت ػّ ْٛثب ٞسف تٟی ٝؾٙس ضاٞجرطزی ورٛظٔ ٜطبِؼربت ا٘مرالة
اؾالٔی ،اصالح  ٚثبظٍ٘طی زضٚؼ  ٚضقتٞٝب  ٚططاوی  ٚتٟی ٝثط٘بٔٞٝبی زضؾی  ٚضقرتٞٝربی خسیرس
ٔطتجط تكىیُ قس .ططاوی  ٚتصٛیت ثط٘بٔ ٝزضؾی زٚض ٜزوتطی ٔطبِؼبت ؾیبؾی ا٘مالة اؾرالٔی زض
چٟبض ٌطایفٟٓٔ ،تطیٗ وبصُ رؼبِیت ایٗ وٕیت ٝثٛز ٜاؾت .أطٚظ ٜایٌٗ٘ٛر ٝرؼبِیرتٞرب ثر ٝقرٛضای
تح ٚ َٛاضتمبء ػّ ْٛا٘ؿب٘ی  ٚوبضٌطٞ ٜٚبی ترصصی آٖ ٚاٌصاضقس ٜو ٝزض تؼبُٔ ثب ٚظاضت ػّر ْٛزض
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وبَ رؼبِیت ٞؿتٙس.
اِجت ٝػال ٜٚثط ایٗ ٟ٘بزٞب ؾیبؾتٞبی والٖ اػالٔی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطیٔ ،صٛثبت ٔدّرؽ قرٛضای
اؾالٔی زض وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ٘یع ٔؤثط ٞؿتٙس و ٝث ٝآٖٞب زض ثررف ثؼرسی ایرٗ ٘ٛقرتبض
اقبضٔ ٜیقٛز .ثب تٛخ ٝثٔ ٝطبِت ٔصوٛض ث ٝطٛضوّی خبیٍب ٜوٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مرالة اؾرالٔی زض ٘ظربْ
آٔٛظـ ػبِی وكٛض زض لبِت ٔسَ ٔفٟٔٛی ظیط لبثُ تطؾیٓ اؾت و ٝثط اؾبؼ آٖ ؾرؼی ٔریقرٛز ثرٝ
ؾؤاالت رطػی ٔمبِ ٝپبؾد زاز ٜقٛز:

نمودار  :2مدل مفهومی «جایگاه حوسه مطالعات انقالب اسالمی در نظام آموسش عالی ایزان»

منبع :نگارندگان

86

بررسی جایگاه حوزه مطالعات انقالب اسالمی در نظام آموزش عالی ایران

پ -هصَبات ٍ سیاستگذاریّای حَسُ هطالعات اًقالب اسالهی در ًظام
آهَسضی ایزاى
اِٚیٗ ؾؤاَ رطػی ٔمبِ ٝایٗ ثٛز ؤ« ٝصرٛثبت  ٚؾیبؾرتٌرصاضیٞربی ورٛظٔ ٜطبِؼربت ا٘مرالة
اؾالٔی زض ٘ظبْ آٔٛظقی ایطاٖ وسْا٘س؟» زض پبؾد ث ٝایٗ ؾرؤاَ ثبیرس ٌفرت ور ٝؾیبؾرتٌرصاضی یرب
ططاویٞبی والٖ زض ٞط ظٔیٝٙای ثٔ ٝؼٙبی ایدبز یه رضب  ٚتؼییٗ ٔؿیط وطورت ثر ٝؾرٕت ٚضرؼیت
ٔطّٛة اظ ٔٙظط ؾیبؾتٌصاض زض رؼبِیتٞبی ٔٛضز٘ظط اؾت .ؾیبؾتٌصاضیٞبی ٞط وٛظ٘ ٜكبٖزٙٞرسٜ
ضٚیىطزٞب ٍ٘ ٚطـٞبی  ٚخٟتٌیطیٞبی وّی ٔتصرسیبٖ آٖ ٔدٕٛػر٘ ٝؿرجت ثر ٝپیكرجطز آٖ ورٛظٜ
رؼبِیتی اؾت .اظ ٕٞیٗ ضٚی یىی اظ ٔٛضرٛػبت ٟٔرٓ زض ثطضؾری خبیٍرب ٜورٛظٔ ٜطبِؼربت ا٘مرالة
اؾالٔی زض ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ایطاٖ ،ثطضؾی  ٚتحّیُ ٔصٛثبت  ٚؾیبؾتٌصاضی ٞبی والٖ ایٗ ورٛظٜ
اػٓ اظ اؾٙبز ثبالزؾتی  ٚؾیبؾتٌصاضیٞبی ػّٕی٘ ،ظیط اثالغی ٝؾیبؾتٞبی والٖ ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجرطی،
٘مك ٝخبٔغ ػّٕی وكٛض ،لب٘ ٖٛثط٘بٔ ٝپٙحؾبِ ٝپٙدٓ تٛؾؼ ،ٝؾٙس تح َٛثٙیبزیٗ آٔٛظـٚپطٚضـ اؾت
و ٝتٛضیحبت ٔرتصطی زضثبض ٜآٖٞب زض پبؾد ث ٝؾؤاَ ٔطث ٛاضائٔ ٝیقٛز.

 -4ابالغیِ سیاستّای هزبَط بِ علن ٍ فٌاٍری هقام هعظن رّبزی
زض اِٚیٗ ؾیبؾت اثالغی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی ٔطث ٛث ٝػّٓ  ٚرٙبٚضی ،خٟبز ػّٕی ،اضتمبء  ٚتحرَٛ
ػّ ْٛا٘ؿب٘ی ثٚ ٝیػ ٜػٕك ثركیسٖ ث ٝقٙبذت ٔؼبضف زیٙی ٔ ٚجب٘ی  ٚاضظـ ٞبی ا٘مرالة اؾرالٔی ثرب
تأویس ثط اصالح  ٚثبظٍ٘طی زض ٔت ،ٖٛثط٘بٔٞٝب  ٚضٚـٞبی آٔٛظقی ،تمٛیت خبیٍبٙٔ ٚ ٜعِت ایٌٗ٘ٛرٝ
ػّ ٚ ْٛاضتمبء وٕی  ٚویفی ٔطاوع آٔٛظقی  ٚرؼبِیتٞبی پػٞٚكی ٔطثٛٔ ٛضز تأویس لطاضٌطرت ٝاؾت.
ٕٞچٙیٗ زض ثرف ؾ ْٛایٗ اثالغی ،ٝزضایٗثبض ٜثط اؾتمطاض ٔجب٘ی ،اضظـٞب ،اذالق ٛٔ ٚاظیٗ اؾالٔی
زض ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ،تحمیمبت  ٚرٙبٚضی  ٚتحمك زا٘كٍب ٜاؾالٔی ثب تأویس ثط اٞتٕبْ ث٘ ٝظبْ تؼّیٓ ٚ
تطثیت اؾرالٔی  ٚاصرُ پرطٚضـ زض وٙربض آٔرٛظـ  ٚپرػٞٚف  ٚاضتمربء ؾرالٔت ضٚوری ٔ ٚؼٙرٛی
زا٘فپػٞٚبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تطثیت اؾبتیس  ٚزا٘كدٛیبٖ ٔؤٔٗ ثر ٝاؾرالْٔ ،تؼٟرس ثر ٝا٘مرالة اؾرالٔی ٚ
ػاللٙٔٝس ث ٝاػتالی وكٛض ٘ ٚیع وفظ ٔٛاظیٗ اؾالٔی  ٚاضظـٞبی رطٍٙٞی  ٚاختٕربػی  ٚاؾرتفبز ٜاظ
ػّٓ  ٚرٙبٚضی ،اقبض ٜقس ٜاؾت .زض ثرف چٟبضْ ایٗ اثالغی ٝایكبٖ ث ٝتمٛیرت ػرعْ ّٔری  ٚاررعایف
زضن اختٕبػی ٘ؿجت ث ٝإٞیت تٛؾؼ ٝػّٓ  ٚرٙبٚضی ثب تأویس ثط تمٛیت ٌ ٚؿتطـ ٌفتٕبٖ تِٛیس ػّٓ
 ٚخٙجف ٘طْارعاضی زض وكٛض اٞتٕبْ زاض٘س ٕٞ ٚچٙیٗ ث ٝتالـ ٚؾیغ  ٚػعٔی ّٔی زض ضاؾرتبی اضتمربء
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ػّٔ ْٛطتجط ثب ٔجب٘ی ػّ ْٛا٘ؿب٘ی ثٔٛی  ٚا٘مالة اؾالٔی ٔ ٚجبو

ٔطتجط ثب آٖٞب تٛصیٔ ٝیوٙٙس.

اظ ضٚح وّی ؾیبؾتٞبی ٔٛضز اقبضٔ ٜصوٛض اؾتٙجب ٔیقٛز و ٝتحر ٚ َٛاضتمربء ػّر ْٛا٘ؿرب٘ی ٚ
تٛخٚ ٝیػ ٜثٔ ٝجبو

وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی  ٚاضتمبء خبیٍب ٜایٗ ػّ ْٛزض ٘ظبْ آٔٛظـ ػربِی

ٔررٛضز تأویررس ٔ ٚطبِجررٔ ٝمرربْ ٔؼظررٓ ضٞجررطی اؾررت (اثالغیرر ٝػّررٓ  ٚرٙرربٚضی ٔمرربْ ٔؼظررٓ ضٞجررطی،
.)1393/06/23

 -۲سٌذ ًقطِ جاهع علوی کطَر
٘مك ٝخبٔغ ػّٕی وكٛض  ٓٞیىی اظ اؾٙبز ثبالزؾتی زض ؾیبؾتٌصاضیٞربی ورالٖ آٔرٛظـ ػربِی
اؾت .ایٗ ؾٙس ػجبضت اؾت اظ «ٔدٕٛػٝای خبٔغ ٕٞ ٚب ٚ ًٙٞپٛیب  ٚآیٙسٍٜ٘ط قبُٔ ٔجب٘ی ،اٞرساف،
ؾیبؾت ٞب  ٚضاٞجطزٞب ،ؾبذتبضٞب  ٚاِعأبت تح َٛضاٞجطزی ػّٓ  ٚرٙبٚضی ٔجتٙی ثط اضظـ ٞبی اؾالٔی
ثطای زؾتیبثی ث ٝاٞساف چكٓا٘ساظ ثیؿتؾبِ ٝوكٛض اؾت» (٘مك ٝخبٔغ ػّٕی وكٛض ٔصرٛة .)1389
زض رصُ ز٘ ْٚمك ٝخبٔغ ػّٕی وكٛض ٚضؼیت ٔطّٛة ػّٓ  ٚرٙبٚضی تطؾریٓ قرس ٚ ٜزض ایرٗ ظٔیٙرٝ
اٞساری ٕٞچٖٛ؛ تؼٕیك ٌ ٚؿتطـ آٔرٛظـ ٞربی ػٕرٔٛی  ٚترصصری ٕٞرطا ٜثرب تمٛیرت اذرالق ٚ
آظازا٘سیكی  ٚضٚوی ٝذاللیت زض آوبز خبٔؼ ،ٝزؾتیبثی ث ٝخبیٍب ٜا َٚػّٓ  ٚرٙبٚضی زض خٟبٖ اؾرالْ
 ٚاوطاظ خبیٍب ٜثطخؿت ٝػّٕی  ٚاِٟبْ ثرف زض خٟبٖ زؾت یبثی ث ٝتٛؾؼ ٝػّ ٚ ْٛرٙبٚضی ٞبی ٘ٛیٗ ٚ
٘برغٔ ،تٙبؾت ثب اِٛٚیت ٞب ٘ ٚیبظٞب ٔ ٚعیت ٞبی ٘ؿجی وكٛض ،وٕه ث ٝاضتمبء ػّٓ  ٚرٙبٚضی زض خٟربٖ
اؾالْ  ٚاویبی ٔٛلؼیت ٔحٛضی  ٚتبضیری ایرطاٖ زض رطٙٞرً  ٚتٕرسٖ اؾرالٔی ثرطای ورٛظ ٜػّرٓ ٚ
رٙبٚضی وكٛض زض ٘ظط ٌطرتٝقس ٜاؾت (٘مك ٝخبٔغ ػّٕی وكٛض.)18-15 :1389 ،
رصُ ؾ ْٛایٗ ؾٙس ؤ ٝطث ٛث ٝاِٛٚیتٞبی ػّٕی وكٛض  ٚزؾتٝثٙسی آٖ زض ؾ ٝؾطح اؾتٞ ،ط
یه اظ ایٗ اِٛٚیتٞب ذٛز ث ٝتطتیت ث ٝپٙح زؾت ٝترصصی ٌطٜٞٚبی ػّٕی تمؿیٓ قس ٜاؾت .زض ایرٗ
اِٛٚیتثٙسی ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿب٘ی ٔ ٚؼبضف اؾالٔی زض ػّ ْٛزاضای اِٛٚیتٞبی «اِا» ثؼس اظ رٙربٚضی ٚ
ػّ ْٛپبی ٚ ٝوبضثطزی لطاض زاضز .اظ خّٕٛٔ ٝضٛػبت ٔٛضز تأویس زض ایٗ اِٛٚیرت ثر ٝورٛظٔ ٜطبِؼربت
ا٘مالة اؾالٔی  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ٔٙؿدٓ ،اصالح ؾبذتبضٞب ٟ٘ ٚبزٞبی ٔطتجط ثب ایٗ وٛظ ٓٞ ٜاقبض ٜقسٜ
اؾت  ٚتٛصی ٝقس ٜاؾت و ٝث ٝطٛضوّی ؾیبؾتٌصاضی  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ٔكتطن قٛضای ػبِی وٛظٜٞبی
ػّٕی ٚ ٝقٛضای ا٘مالة رطٍٙٞی ثٙٔ ٝظٛض ؾبٔب٘سٞی  ٚاضتمربی تؼبٔرُ ورٛظ ٚ ٜزا٘كرٍب ٜزض تِٛیرس ٚ
تٛؾؼ ٝػّٓ زض پطت ٛآٔٛظٜٞبی اؾالٔی ضاخغ ث ٝػّ ْٛا٘ؿب٘ی ٔ ٚؼبضف اؾالٔی زض زؾتٛض وبض لطاضٌیطز
(٘مك ٝخبٔغ ػّٕی وكٛض.)18-15 :1389 ،
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 -۳هجوَعِ بزًاهِ پٌجسالِ پٌجن تَسعِ جوَْری اسالهی ایزاى
اظ خّٕ ٝؾیبؾتٞبی أٛض رطٍٙٞی ایٗ ؾرٙس ور ٝرصرُ ز ْٚآٖ اقربض ٜقرسٔ ٚ ٜرطتجط ثرب ورٛظٜ
ٔطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی اؾت ٔریترٛاٖ ثر« ٝظ٘سٕ٘ ٚ ٜبیبٖ ٍ٘ٝزاقتٗ ا٘سیك ٝؾیبؾﻰ  ٚزیٙﻰ وضطت
أبْ ذٕیٙﻰ (ؼ)  ٚثطخؿتٕٛ٘ ٝزٖ ٘مف ایكبٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ٔؼیبض اؾبؾﻰ زض تٕبْ ؾیبؾتٌصاضیٞب ٚ
ثط٘بٔٝضیعىٞب» اقبض ٜوطز (ٔدٕٛػ ٝثط٘بٔ ٝپٙح ؾربِ ٝپرٙدٓ تٛؾرؼ ٝخٕٟرٛضی اؾرالٔی ایرطاٖ ،اؾرفٙس
 .)1389ث ٝز٘جبَ ایٗ ؾیبؾتٌصاضی زض ضاؾتبی تحىیٓ ٔجب٘ی ا٘مالة اؾالٔی  ٚپبؾساضی اظ ا٘سیكٞٝبی
ؾیبؾی أبْ ذٕیٙی (ؼ) اؾت ؤ ٝدّؽ قٛضای اؾالٔی زضایٗثبضٔ ٜصٛثٝای تصٛیت ٔیوٙس.
زض ٔصٛثٔ ٝدّؽ ثر ٝوٕبیرت  ٚثطخؿرت ٝورطزٖ ٘مف آٖ ثرٝػٙرٛاٖ یه ٔؼیبض اؾبؾی زض تسٚیٗ
اٍِٛی تٛؾؼ ٝاؾالٔی  -ایطا٘ی  ٚؾیبؾتٌصاضیٞب  ٚثط٘بٔٝضیعیٞبی والٖ  ٚتؿرطی ا٘سیكر ٚ ٝؾریطٜ
ػّٕی أبْ ٔ ٚمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی ثٔ ٝدٕٛػ ٝرؼبِیت ٞبی ػّٕی اػٓ اظ آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی تأویس قرسٜ
اؾت و ٝاظ خّٕ ٝآٖٞب ٔیتٛاٖ ث ٝا٘دبْ رؼبِیتٞبی آٔٛظقی  ٚتأؾیؽ ضقتٞٝبی  ٚوٕبیت اظ ٍ٘بضـ
ضؾبِٞ ٝب  ٚپبیربٖ ٘بٔرٞ ٝربی تحصیالت تىٕیّی ثب ٔٛضٛػبت ٔطتجط ثب وضطت أبْ ذٕیٙی (ؼ)ٔ ،مبْ
ٔؼظٓ ضٞجطی ،ا٘مالة اؾالٔی ،زربع ٔمسؼ  ٚرطٙٞرررررً ایثبض  ٚقٟبزت زض زاذُ  ٚذبضج اظ وكٛض،
تدٟیع وتبثرب٘ٞٝب ث ٝآثبض ػّٕی ٔٙتكط قس ٜزض ایٗ ظٔی ٝٙاقبض ٜوطزٕٞ .چٙیٗ ٔمطض قس ٜاؾت ور ٝثطای
تكٛیك پسیسآٚض٘سٌبٖ آثبض ثطتط ػّٕی ،رطٍٙٞیٙٞ ،طی  ٚازثی ٔطتجط ٘ ٚیع چٟطٜٞرب  ٚقرصریتٞربی
ا٘مالثی  ٚػررساِتذررٛا ٜزض ؾطح خٟبٖ ثررٚٝیررػ ٜارطازی و ٝالسأبت ٔؤثط زض خٟت تطٚیح ا٘سیك ٝأبْ
ذٕیٙی(ؼ) ٔ ٚمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی ،ثب ضػبیت اصُ یررهصررس  ٚثیؿت  )129( ٟٓ٘ ٚلب٘ ٖٛاؾبؾی ٘كبٖ
ّٔی وضطت أبْ (ؼ)  ٚضٞجطی اػطبء قٛز (ٔدٕٛػ ٝثط٘بٔ ٝپٙحؾبِ ٝپٙدٓ تٛؾؼ ٝخٕٟٛضی اؾرالٔی
ایطاٖ.)27 :1389 ،
تٕبٔی ٔٛاضز ثٔ ٝبز 15 ٜایٗ لب٘ ٖٛثٚٝیػ ٜثٙرس (ج) آٖ یؼٙری «ٟ٘بزی ٝٙوطزٖ تدبضة ػّٕی  ٚػّٕی
ا٘مالة اؾالٔی  ٚزربع ٔمسؼ ثب ا٘دبْ رؼبِیتٞبی آٔٛظقی ،پػٞٚكی ٘ ٚظطیٝپرطزاظی زض ورٛظٜٞربی
ٔطتجط» ٔیتٛا٘س اؾبؼ  ٚپبیٔ ٝحىٓ  ٚلرب٘٘ٛی ثرطای ٌؿرتطـ رؼبِیرتٞربی ٔرتّرا ػّٕری ورٛظٜ
ٔطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی  ٚاضتمبء آٖ زض ٘ظبْ آٔٛظقی ایطاٖ  ٚزض ضاؾتبی تحر َٛػّر ْٛا٘ؿرب٘ی ثبقرس
(ٔدٕٛػ ٝثط٘بٔ ٝپٙحؾبِ ٝپٙدٓ تٛؾؼ ٝخٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ)33 :1389 ،؛ ثط ایٗ اؾبؼ ثٛز و ٝوٕیتٝ
ػّٕی ٔطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی قىُ ٌطرت  ٚرؼبِیت وطز.
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 -۴سٌذ تحَل بٌیادیي آهَسشٍپزٍرش
ایٗ ؾٙس ٔكتُٕ ثط ؾی ٌعاض ٜاص َٛاضظقی اؾت و ٝالظْ اؾت تٕبْ اخعا ٔ ٚؤِفٞ ٝبی ٘ظبْ تؼّیٓ
 ٚتطثیت ضؾٕی  ٚػٕٔٛی ثب آٖٞب ٕٞب ًٙٞثٛز ٕٝٞ ٚ ٜؾیبؾتٌصاضاٖ  ٚوربضٌعاضاٖ ٘ظربْ ٘یرع ثر ٝآٖ
ّٔتعْ  ٚپبیجٙس ثبقٙس .اظ ؾی ٌعاض ٜاص َٛاضظقی ٔٛاضز ؾ ،ٝچٟبض  ٚپرٙح یؼٙری؛ ثرٔ« ٝیرطا

٘ظرطی ٚ

ػّٕی وضطت أبْ ذٕیٙی (ؼ) ،تؼٕیك ػالل ٚ ٝپی٘ٛس ثب ا٘مالة اؾالٔی ،لب٘ ٖٛاؾبؾی ٚ ٚالیترمی،ٝ
رطآیٙس تؼّیٓ  ٚتطثیت زض تٕبْ ؾبوتٞبی تؼّیٓ  ٚتطثیت .ظٔیٝٙؾبظی وؿت قبیؿتٍیٞبی پبیر - ٝثرب
تأویس ثط ذصٛصیبت ٔكتطن اؾالٔی– ایطا٘ی  ٚا٘مالثی ،زض ضاؾتبی تىرٛیٗ  ٚتؼربِی پیٛؾرتٛٞ ٝیرت
زا٘ف آٔٛظاٖ زض اثؼبز رطزی ،ذب٘ٛازٌی  ٚاختٕبػی» ،اقبض ٜزاضز و ٝایٗ ٌرعاضٜٞرب ثرٔ ٝجبور

ورٛظٜ

ٔطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ٛٔ ٚضٛػبت ٔطتجط ثب آٖ اقبض ٜزاضز (ؾٙس تح َٛثٙیبزیٗ آٔرٛظـ ٚپرطٚضـ
ٔصٛة .)1390
ضاٞىبض قٕبض ٜز ٚایٗ ؾٙس ث ٝتؼٕیك تطثیت  ٚآزاة اؾالٔی ،تمٛیت اػتمبز  ٚاِتعاْ ثر ٝاضظـٞربی
ا٘مالة اؾالٔی تٛخ ٝزاضز و ٝزض شیُ آٖ ٘یع ٕٞچٔ ٖٛرٛاضز پیكریٗ ،ثط٘بٔرٞٝربیی اظ لجیرُ اصرالح ٚ
ثبظٍ٘طی زض ٔحتٛا  ٚثط٘بٔٞ ٝبی زضؾی  ٚآٔٛظـ ٔجب٘ی رىطی  ٚاضظقی اؾرالْ  ٚا٘مرالة اؾرالٔی ضا
ٔس٘ظط زاضز (ؾٙس تح َٛثٙیبزیٗ آٔٛظـٚپطٚضـ.)33 :1390 ،
ٌطچ ٝاظ تفبٚتٞبی ػٕس ٜایٗ ؾٙس ثب اؾٙبز لجّی ،زض ایٗ اؾت و ٝؾ ٝؾٙس پیكیٗ ث ٝوٛظ ٜػّٓ ٚ
رٙبٚضی  ٚػّ ْٛترصصی تأویس زاقت ٚ ٝیب ثٝطٛضوّی قبُٔ تٕبٔی ػطصٞٝبی ػّٕی  ٚتطثیتری اؾرت،
أب ؾٙس «تح َٛثٙیبزیٗ آٔٛظـٚپطٚضـ» ثیكتط ٔجبو

وٛظ ٜتطثیتی  ٚػّٕی ٔساضؼ  ٚزضٚالرغ زٚضٜ

پیف اظ آٔٛظـ ػبِی ضا زضثط ٔیٌیطز .اِجت ٝث ٝزِیُ إٞیتی و ٝآٔٛظـٞبی پیف اظ زا٘كٍبٞی زض زٚضٜ
آٔٛظـ ػبِی ٕٞ ٚچٙیٗ آٔٛظـ ثٙیبزیٗ وٛظ ٜا٘مالة اؾالٔی زاضز ،الظْ ثٛز ثٝاذتصبض ث ٝآٖ ؾٙس ٓٞ
پطزاذت ٝقٛز .ثٝطٛضوّی ٕ٘ٛزاض ٔصٛثبت  ٚؾیبؾتٌصاضیٞبی ورٛظٔ ٜطبِؼربت ا٘مرالة اؾرالٔی زض
٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ایطاٖ زض ٕ٘ٛزاض  3لبثُ تطؾیٓ اؾت.

ت -ساختارّا ٍ هؤسسات آهَسضی ٍ پژٍّطی هزتبط با حَسُ هطالعات اًقالب
اسالهی ایزاى
زٔٚیٗ ؾؤاَ رطػی ٔمبِ ٝایٗ ثٛز و« ٝؾبذتبضٞب  ٚتكىیالت آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی ورٛظٔ ٜطبِؼربت
ا٘مالة اؾالٔی ایطاٖ وسْا٘س؟» زض پبؾد ث ٝایٗ ؾؤاَ  ٚثب تٛخ ٝث ٝاؾٙبز ثبالزؾتی و ٝثر ٝآٖٞرب اقربضٜ
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قس ،ضٚقٗ ٌطزیس و ٝزض ایٌٗ ٝ٘ٛاؾٙبز اٞساف ٔ ٚأٔٛضیتٞبیی زض وٛظٔ ٜطبِؼربت ا٘مرالة اؾرالٔی
ثطای ٔؤؾؿبت  ٚؾبذتبضٞبی آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی وكٛض پیفثیٙیقس ٜاؾرت .زض ایرٗ لؿرٕت ؾرؼی
قس ٜاؾت تب زا٘كٍبٞ ٜب ٔ ٚؤؾؿبت آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی رؼربَ ٔ ٚتصرسی ورٛظٔ ٜطبِؼربت ا٘مرالة
اؾالٔی ثٝاذتصبض ٔٛضزثطضؾی لطاض ٌیطز .زضایٗثبض ٜاثتسا ایٌٗٔ ٝ٘ٛؤؾؿبت ٔٛضز قٙبؾبیی لطاض ٌطرتٙس
 ٚاؾبؾٙبٔ ٚ ٝاٞساف رؼبِیتی ٔطتجط ثب وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی آٖٞب ٔٛضزٔطبِؼ ٝلطاض ٌطررت ٚ
ؾپؽ خبیٍب ٜتكىیالتی ٘ ٚح ٜٛرؼبِیت ػّٕی ٌطٜٞٚبی ػّٕی آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی ثطضؾی قس .اِجترٝ
ثطذی اظ ایرٗ ٔؤؾؿربت ثر ٝصرٛضت ٔأٔٛضیرت ٚیرػ ٚ ٜثطذری زیٍرط زض وٙربض ؾربیط ٔٛضرٛػبت ٚ
ٔأٔٛضیتٞبی ػّٕی ذٛز ث ٝوٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی پطزاذتٝا٘س.
سیاستّای
ابالغی هقام
هعظن رّبزی

قَاًیي ٍ
ًقشِ جاهع

سیاستگذاریّای

علوی کشَر

حَسُ هطالعات اًقالب
اسالهی

سٌد تحَل
بٌیادیي آهَسش
ٍ پزٍرش

قاًَى بزًاهِ
پٌجن تَسعِ

نمودار  :3مصوبات و سیاستگذاریهای حوسه مطالعات انقالب اسالمی

منبع :نگارندگان

اظ ثطضؾی اؾبؾٙبٔ ٝثطذی اظ ایٗ زا٘كٍبٜٞب ٔؤؾؿبت آٔٛظقی ایٗ ٘ىتر ٝوبصرُ قرس ور ٝتجیریٗ
ٔبٞیت ،اٞساف ،آضٔبٖٞب  ٚزؾت آٚضزٜای ا٘مالة اؾالٔی ،تٛؾؼ ٚ ٝتؼٕیك رؼبِیرتٞربی پػٞٚكری ٚ
91

دوفصلنامه علمی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،8شماره  ،1بهار و تابستان ( 1911پیاپی)11

آٔٛظقی زض ٔٛضٛػبت ٔطث ٛث ٝاٞساف  ٚآضٔبٖٞبی ا٘مالة اؾالٔی ،ا٘سیكٞٝبی ؾیبؾی  ٚاختٕبػی
أبْ ذٕیٙی (ؼ) ٔ ٚمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی ،اظ خّٕ ٝاٞساف ٔ ٚأٔٛضیتٞبی ایٌٗ٘ٛرٔ ٝؤؾؿربت اؾرت ٚ
ٞطوساْ ث ٝقىّی زض پی تطثیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔترصص آٔٛظقی ،پػٞٚكی  ٚاخطایی زض وٛظ ٜا٘مالة
اؾالٔی ٘ ٚظبْ خٕٟٛضی اؾالٔی  ٚا٘دبْ پػٞٚف ٞب  ٚتحمیمبت ٔطتجط ثطای پبؾرٍٛیی ثر٘ ٝیبظٞربی
ٔٛخٛز زض ایٗ وٛظ ٜثطای وُ ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت خبٔؼٞ ٝؿتٙس (ضخٛع قٛز ث ٝاؾبؾٙبٔ ٚ ٝاٞرساف ٚ
ٔأٔٛضیت ایٗ ٔؤؾؿبت).
الظٔ ٝتكطیح ٔفصُ ٘ح ٜٛرؼبِیت زا٘كٍبٞ ٜب ٔ ٚؤؾؿربت آٔٛظقری زض ورٛظٔ ٜطبِؼربت ا٘مرالة
اؾالٔی ثطای تحمك اٞساف اؾٙبز ثبالزؾتی ،التضب زاضز و ٝؾبذتبضٞب ٌ ٚطٜٞٚبی آٔٛظقری ٔطثر ٛثرٝ
تفىیه ٔ ٚفصُ ٔٛضزثطضؾی  ٚتكطیح لطاض ٌیطز و ٝزض ٔدبَ ایٗ ٔمبِ ٝتٕی ٌٙدس  ٚصطربً ث ٝتطؾریٓ
قٕبی وّی ٚضؼیت ایٗ وٛظ ٜزض لبِت ٕ٘ٛزاض ظیط اوتفب ٔیقٛز:

نمودار  :4دانشگاهها و مؤسسات آموسشی حوسه مطالعات انقالب اسالمی

منبع :نگارندگان
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ثطای تحمك اٞساف پػٞٚكی ٔطتجط ثب وٛظٔ ٜطبِؼربت ا٘مرالة اؾرالٔی ٘یرع ٔؤؾؿربت ٔ ٚطاورع
پػٞٚكی ٔرتّفی زض وكٛض رؼبِیت ٔیوٙٙس .اظخّٕ ٝاٞساف ٔكتطن ایٗ ٔطاوع پػٞٚكری ٔریترٛاٖ ثرٝ
ٔٛاضزی ٘ظیط ؾبظٔبٖ زٞی پػٞٚف ٞبی ثٙیبزی  ٚوبضثطزی زضثبض ٜآضا  ٚا٘سیكٞ ٝبی أربْ ذٕیٙری (ؼ)؛
ثطضؾی  ٚقٙبذت اثؼبز ٔرتّا ا٘مالة اؾالٔی؛ تؼٕیك  ٚتحىریٓ ثٙیبزٞربی ٔؼطرتری ٌفتٕربٖ رىرطی
ا٘مالة اؾالٔی؛ تطثیت ٘یطٞٚبی ٔترصص ٔ ٚتؼٟس زض وٛظٜٞبی ٔرتّا ػّ ْٛا٘ؿب٘ی؛ ایدبز قجىٝای
ٔٙحصطث ٝرطز اظ تحّیٍّطاٖ ٘ؿُ ؾ ْٛا٘مالة اؾالٔی ثطای اضائ ٝی تحّیُ ٞبی ضاٞجطزی؛ ٍ٘بضـ تبضید
ا٘مالة اؾالٔی ایطاٖ ٌ ٚطزآٚضی اؾٙبز ٔ ٚساضن  ٚذبططات تبضیری زض ضاؾتبی تبضید ا٘مالة اؾالٔی
 ... ٚاقبض ٜوطز .ث ٝطٛضوّی ثطذی اظ ٔطاوع ٔ ٚؤؾؿبت ٔ ٚ ٟٓرؼبَ پػٞٚكی ٔتصسی وٛظٔ ٜطبِؼربت
ا٘مالة اؾالٔی ث ٝقطح ظیط اؾت:

نمودار  :5مزاکش و موسسههای پژوهشی حوسه مطالعات انقالب اسالمی

منبع :نگارندگان
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ثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛثطذری اظ رؼبِیرت ٞربی پػٞٚكری زض ورٛظٔ ٜطبِؼربت ا٘مرالة اؾرالٔی زض ظٔیٙرٝ
رؼبِیتٞبی ا٘تكبضاتی ٘ ٚكط آثبض ٔ ٚؿتٙسات ػّٕی ضا ٔیتٛاٖ زض لبِت ٕ٘ٛزاض ظیط ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز:

نمودار  :6بزخی اس فعالیتهای پژوهشی حوسه مطالعات انقالب اسالمی

منبع :نگارندگان

ث -بزًاهِّا ٍ رضتِّای آهَسضی ٍ پژٍّطی حَسُ هطالعات اًقالب اسالهی
ؾٔٛیٗ ؾؤاَ رطػی پػٞٚف ایٗ ثٛز و« ٝثط٘بٔٞٝب  ٚضقتٞٝبی آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی وٛظٔ ٜطبِؼبت
ا٘مالة اؾالٔی ایطاٖ وسْا٘س؟» زض پبؾد ثر ٝایرٗ ؾرؤاَ ثبیرس ٌفرت ور ٝزض لبِرت زضٚؼ ػٕرٔٛی ٚ
اذتصبصی ضقتٞٝبی ٔرتّا اظ یهؾٕٞ ٚ ٛچٙیٗ زض لبِت ثط٘بٔٞٝبی زضؾری زٚضٜٞربی تحصریالت
تىٕیّی اظ ؾٛی زیٍط ث ٝرؼبِیت آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی زض وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی زض زا٘كٍبٜٞب
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ٔ ٚؤؾؿبت آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی وكٛض پطزاذتٔ ٝیقٛز.

 -4درٍس عوَهی ٍ تخصصی اًقالب اسالهی در هقطع کارضٌاسی
طجك ٔصٛث ٝقٛضای ػبِی ا٘مالة رطٍٙٞی زا٘كدٛیبٖ تٕبٔی ٔمبطغ وبضزا٘ی ،وبضقٙبؾی  ٚزوترطی
وطرٝای ّٔعْ ٞؿتٙس وٚ ٝاوسٞبیی ضا تحت ػٛٙاٖ زضٚؼ ػٕرٔٛی ثٍصضا٘ٙرس .چٟربضزٚ ٜاورس اظ ایرٗ
زضٚؼ ػٕررٔٛی ضا زضٚؼ ٔؼرربضف اؾررالٔی زض لبِررت پررٙح ٌررطایف تكررىیُ ٔرریزٞررس .یىرری اظ ایررٗ
ٌطایفٞبی زضٚؼ ػٕٔٛی ٔطث ٛث ٝوٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔیٌ ،طایف ا٘مالة اؾالٔی ٔكرتُٕ
ثط :زضٚؼ ا٘مالة اؾالٔی ایطاٖ ،آقٙبیی ثب لب٘ ٖٛاؾبؾی خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ا٘سیك ٝؾیبؾی أربْ
ذٕیٙی (ؼ)  ٚآقٙبیی ثب زربع ٔمسؼ اؾت (ثط٘بٔ ٝآٔٛظقی زضٚؼ ػٕٔٛی ٔمطغ وبضقٙبؾیٔ ،صٛة
)1389
ػال ٜٚثط اضائر ٝزضٚؼ ػٕرٔٛی ا٘مرالة اؾرالٔی ثرطای ٕٞر ٝزا٘كردٛیبٖ زض ٔمربطغ ٔرصوٛض ،زض
ضقتٞٝبی ٔرتّا ٔمطغ وبضقٙبؾی ث ٝآٔٛظـ ٔجبو

ورٛظٔ ٜطبِؼربت ا٘مرالة اؾرالٔی ثرٝصرٛضت

ترصصی پطزاذتٔ ٝیقٛز .اظ خّٕ ٝایٗ ضقتٞٝرب ،زٚض ٜوبضقٙبؾری ػّر ْٛؾیبؾری اؾرت .ایرٗ ضقرتٝ
ثٝػٛٙاٖ یىی اظ زٚضٜٞبی تحصیّی آٔٛظـ ػبِی ثطای تحمك اٞساف ذٛز زض چبضچٛة ؾیبؾرتٞربی
والٖ وكٛضی ثط اؾبؼ ثط٘بٔٔ ٝصٛة زایط قس ٜاؾت (ثط٘بٔ ٝآٔٛظقی زٚض ٜوبضقٙبؾی ػّ ْٛؾیبؾری،
 .)1396ثطذی اظ زضٚؼ ایٗ ضقت ٝتحصیّی ٔطتجط ثب وٛظ ٜا٘مالة اؾالٔی اؾت.
ثٝطٛضوّی ٞسف اصّی ایٗ زضٚؼ ػجبضت اؾت اظ تٛإ٘ٙسؾبظی زا٘كدٛیبٖ ثطای ٔمبیؿ ٝضٚقٕٙس
ا٘مالة اؾالٔی ایطاٖ ثب ا٘مالةٞبی ثعضي خٟبٖ ،آقٙبؾبظی زا٘كدٛیبٖ ثب ػُّ ،ظٔیٙرٞٝرب  ٚپیبٔرسٞبی
خٙجفٞبی اؾالٔی ٔؼبصط ،آقٙبیی زا٘كدٛیبٖ ثب ٘ظطیٞٝبی ا٘مالة  ٚخٙجفٞبی اختٕبػی  ٚقرٙبذت
ٚخٔ ٜٛرتّا آٖ ،آقٙبیی زا٘كدٛیبٖ ثب تدعی ٚ ٝتحّیُ ٔجب٘ی ،اص ،َٛاٞساف ،رطایٙس تصرٕیٌٓیرطی ٚ
ضرتبض  ٚتحٛالت ؾیبؾت ذبضخی خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،آقٙبیی زا٘كدٛیبٖ ثرب تحرٛالت زاذّری ٚ
ذبضخی خٕٟٛضی اؾالٔی  ٚآٌبٞی اظ السأبت زِٚتٞبی ثؼرس اظ ا٘مرالة زض ایرٗ زٚضٞ ٚ ٜرٓچٙریٗ
آقٙبیی ثب ؾجه ضٞجطی  ٚا٘سیكٞٝبی ؾیبؾی أبْ ذٕیٙی (ؼ) ٔ ٚمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی .ػال ٜٚثرط ضقرتٝ
ٔمطغ وبضقٙبؾی ػّ ْٛؾیبؾی ،زض ثطذی زضٚؼ ضقتٞٝبیی ٘ظیط «ومٛق»« ،خبٔؼرٝقٙبؾری»« ،ظثربٖ ٚ
ازثیبت ربضؾی» « ٚتبضید» ٘یع ث ٝوٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی پطزاذتٔ ٝیقرٛز ور ٝزض ٕ٘رٛزاض ظیرط
٘كبٖ زازٜقس ٜاؾت:
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نمودار  :7دروس حوسه مطالعات انقالب اسالمی در مقطع کارشناسی

منبع :نگارندگان

 -۲بزًاهِّای درسی ٍ رضتِّای کارضٌاسی ارضذ
زض ایٗ ث ٝثبض ٜثٝاذتصبض ث ٝؾ ٝثط٘بٔ ٝزضؾی ٔمطغ وبضقٙبؾری اضقرس ٔرطتجط ثرب ورٛظٔ ٜطبِؼربت
ا٘مالة اؾالٔی اقبضٔ ٜیقٛز .ثط٘بٔ ٝزضؾی زٚض ٜوبضقٙبؾی اضقس خبٔؼٝقٙبؾری ا٘مرالة اؾرالٔی زض
ٕ٘ٛزاض قٕبض٘ )4( ٜكبٖ زاز ٜقس ،زض ثطذی اظ زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚؤؾؿبت آٔٛظـ ػبِی زض وبَ اخطا ثرٛزٜ
 ٚث ٝز٘جبَ تحمك ایٗ اٞساری اؾت :ا٘دبْ پػٞٚفٞبی ثٙیبزی -وربضثطزی زض ظٔیٙر ٝا٘مرالة اؾرالٔی،
تطثیت ٔحمك زضظٔی ٝٙا٘مالة اؾالٔی ،تطثیت ارطاز ٔترصص ثطای ٚظاضترب٘ٞٝب  ٚؾبظٔبٖٞبی زِٚتی ٚ
غیطزِٚتی  ٚضازی ٚ ٛتّٛیعی ،ٖٛوٕه ث ٝتٛؾؼ٘ ٚ ٝكط ٔؼبضف  ٚاصٔ ٚ َٛجب٘ی ا٘مالة اؾالٔی ،تطثیت
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اػضبی ٞیئتػّٕی زا٘كٍبٞ ٜب ٔ ٚؤؾؿبت آٔٛظـ ػبِی زض ظٔی ٝٙا٘مرالة اؾرالٔی  ٚخبٔؼرٝقٙبؾری
ا٘مالة ،تٛؾؼ ٚ ٝاضتمبء ؾطح آٌبٞیٞبی خبٔؼ ٝزض ظٔی ٝٙا٘مرالة اؾرالٔی ،اؾرالْقٙبؾری اظ ططیرك
ٔطبِؼ ٚ ٝثطضؾی ا٘مالة اؾالٔی.
زض ایٗ زٚض ٜوبضقٙبؾی اضقس ،زضٚؾی ٘ظیط خبٔؼٝقٙبؾی ؾیبؾی ،خٙجفٞبی اختٕربػی ،ظ٘رسٌی
ػّٕی -ؾیبؾی أبْ ذٕیٙی ،خبٔؼٝقٙبؾی ؾیبؾری ایرطاٖ ٔؼبصرط٘ ،ظطیرٞٝربی ا٘مرالة ثرب تأویرس ثرط
ضٚیىطزٞبی خبٔؼٝقٙبذتی ،ا٘سیك ٝؾیبؾی -اختٕبػی أبْ ذٕیٙی ،ثطضؾی ٔمبیؿ ٝا٘مالة اؾرالٔی ثرب
زیٍط ا٘مالة ٞب٘ ،مس  ٚثطضؾی تجییٗ ا٘مالة اؾرالٔی ،ثطضؾری خٙرجفٞربی اؾرالٔی ٔؼبصرط ،رّؿرفٝ
ؾیبؾی ،ا٘سیك ٝؾیبؾی اؾالْ زض زٚضٔ ٜؼبصط اضائٔ ٝیقٛز (ثط٘بٔر ٝآٔٛظقری زٚض ٜوبضقٙبؾری اضقرس
خبٔؼٝقٙبؾی ا٘مالة اؾالٔیٔ ،صٛة .)1377 /8/24
ثط٘بٔ ٝزضؾی زٚض ٜوبضقٙبؾی اضقس ٔطتجط ثب وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ،ضقتٔ ٝسضؾی ٔؼبضف
اؾالٔی اؾت و ٝزض پی تحمك ایٗ اٞساف اؾت :اظ خّٕ ٝاٞساف ایرٗ زٚض ٜػجربضت اؾرت اظ :تطثیرت
ٔسضؼ ثطای تسضیؽ زضؼٞبی ٔؼبضف اؾالٔی زض زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚؤؾؿبت آٔٛظـ ػبِی وكٛض ،تمٛیت
 ٚاضتمرربی ؾررطح تٛا٘رربیی ػّٕرری  ٚآٔٛظقرری زاٚطّجرربٖ تررسضیؽ زضٚؼ ٔؼرربضف اؾررالٔی ،تطثیررت
ربضؽاِتحصیال٘ی و ٝثتٛا٘ٙس زض ٌطایفٞبی ٔؼبضف اؾالٔی ازأ ٝتحصیُ زٙٞس ،تطثیت پػٞٚكٍطا٘ی وٝ
ثطای تحمیك زض وٛظ ٜا٘سیكٔ ٚ ٝؼبضف اؾالٔی ٛٔ ٚضرٛػبت ٔرطتجط ثرب زضٚؼ ٔؼربضف اؾرالٔی زض
ٔطاوع ػّٕی  ٚپػٞٚكی ث ٝوبض ٌطرت ٝق٘ٛس .خبٔؼٝقٙبؾی ؾیبؾی ایطاٖ ،ا٘سیك ٝؾیبؾی اؾالْ ،تحّیرُ
تحٛالت اختٕبػی -ؾیبؾی ایطاٖ ،تحّیرُ تحرٛالت اختٕربػی -ؾیبؾری خٕٟرٛضی اؾرالٔی ،تحّیرُ
ا٘سیكٞٝبی ؾیبؾی أبْ ذٕیٙی ،تحّیُ لب٘ ٖٛاؾبؾی خٕٟٛضی اؾرالٔی ایرطاٖ ،ثطذری اظ زضٚؼ ایرٗ
زٚض ٜضا تكىیُ ٔیزٙٞس (ثط٘بٔ ٝآٔٛظقی زٚض ٜوبضقٙبؾی اضقس ٔسضؾی ٔؼبضف اؾالٔی .)1383/10/5
ؾٔٛیٗ ثط٘بٔ ٝزضؾی ،ثط٘بٔ ٝضقت ٝوبضقٙبؾی اضقس تبضید ا٘مالة اؾالٔی ٔصٛة ٔٛضخ 1378/5/3
قٛضای ػبِی ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظـ ػربِی اؾرت .اظ خّٕر ٝاٞرساف ایرٗ زٚض ٜػجربضت اؾرت اظ؛ ا٘دربْ
پػٞٚفٞبی تبضیری -ؾیبؾی زض ظٔی ٝٙتبضید ا٘مالة اؾالٔی ،تطثیت پػٞٚكٍط زض ایٗ ظٔیٙر ،ٝایدربز
ظٔیٙٔ ٝٙبؾت ثطای پطٚضـ ارىبض تبضیری  ٚؾیبؾی  ٚزازٖ آٌبٞیٞبی خبٔؼ ،ٝقٙبذت ػُّ  ٚػٛأرُ
پیطٚظی ا٘مالة اؾالٔی  ٚآرتٞبی آٖ ،تطثیت ارطاز ٔترصص  ٚاػضبی ٞیئتػّٕی ثطای زا٘كٍبٜٞرب
ٔ ٚطاوع آٔٛظـ ػبِی.
اظ خّٕ ٝزضٚؼ ترصصی ٔطتجط ثب وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مرالة اؾرالٔی ایرٗ زٚض ٜػجربضت اؾرت اظ
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زِٚت ٔ ٚس٘یت زض تبضید صسض اؾالْ ،تبضید تحّیّی تحٛالت تكیغ زض ایطاٖ ،ضٞیبررتٞربی ٘ظرطی ٚ
تحٛالت ا٘سیك ٝؾیبؾی زض اؾالْ  ٚایطاٖ ،تبضید ا٘سیك ٝاصالحطّجی زیٙی ثرب تىیر ٝثرط ػّٕرب ،تربضید
تحٛالت ؾیبؾی  ٚاختٕبػی ایطاٖ اظ ٔكطٚطیت تب قٟطیٛض  ،1320تبضید تحٛالت ؾیبؾی  ٚاختٕربػی
ایطاٖ اظ قٟطیٛض  1320تب  15ذطزاز  ،1342تحٛالت ؾیبؾی  ٚاختٕربػی خبٔؼر ٝایرطاٖ اظ  15ذرطزاز
 1342تب پیطٚظی ا٘مالة اؾالٔی ،تبضید تحٛالت خٟب٘ی زض لطٖ ثیؿتٓ ،تربضید خٙرجفٞربی اؾرالٔی
ٔؼبصط ،ظ٘سٌب٘ی  ٚا٘سیك ٝأربْ ذٕیٙری (ؼ) ،قرٙبذت  ٚتحّیرُ ا٘مرالة اؾرالٔی ایرطاٖ ،قرٙبذت
ٔمبیؿٝای  ٚتحّیّی ا٘مالة اؾالٔی  ٚا٘مالةٞبی ثعضي خٟبٖ زض پطتر٘ ٛظطیرٞٝربی ا٘مرالة (ثط٘بٔرٝ
آٔٛظقی زٚض ٜوبضقٙبؾی اضقس تبضید ا٘مالة اؾالٔیٔ ،صٛة  .)1378/5/3ثٝطرٛضوّی ثط٘بٔر ٝزضؾری
زٚض ٜوبضقٙبؾی اضقس وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی زض لبِت ٕ٘ٛزاض ظیط لبثُ تطؾیٓ اؾت:

نمودار  :8بزنامههای درسی کارشناسی ارشد حوسه مطالعات انقالب اسالمی

منبع :نگارندگان
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 -۳بزًاهِّای درسی ٍ رضتِّای هقطع دکتزی
ثط٘بٔ ٝزضؾی ٔمطغ زوتطای ضقتٔ ٝطبِؼبت ؾیبؾی ا٘مالة اؾالٔی ثب چٟبض ٌطایف ا٘سیك ٝؾیبؾری
ضٞجطاٖ ا٘مالة اؾالٔی ،ثبظتبة ا٘مالة اؾالٔی زض خٟربٖ اؾرالْ ،خبٔؼرٝقٙبؾری ؾیبؾری خٕٟرٛضی
اؾالٔی ایطاٖ  ٚآیٙسٜپػٞٚی ا٘مالة اؾالٔی ،زاضای ایٗ اٞساف اؾت :غٙب ثركیسٖ ث ٝورٛظٔ ٜطبِؼربت
ا٘مالة اؾالٔی اظ ططیك تِٛیس زا٘فٛ٘ ،آٚضی٘ ،ظطیٝپطزاظی٘ ،مس  ٚثطضؾی ٘كطیٞٝبی ٔطث ٛث ٝوٛظٜ
ٔطبِؼبت ا٘مالة ثب تٛخ ٝث ٝا٘تظبضات ٘ ٚیبظٞربی زاذّری  ٚذربضخی .ا٘دربْ پرػٞٚفٞربی ثٙیربزی ٚ
وبضثطزی زض ظٔی ٝٙا٘مالة اؾالٔی  ٚوٕه ث ٝغٙبی ازثیبت ٔطث ٛث ٝوٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة ،خٙجفٞب
 ٚتؼبضضبت اختٕبػی ثط اؾبؼ آٔرٛظٜٞربی لرطآٖ  ٚاٞرُثیرت (ع) .تطثیرت وبضقٙبؾربٖ ،وربضٌعاضاٖ،
پػٞٚكٍطاٖ ٔ ٚسضؾبٖ ٔٛضز٘یبظ زض وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی .وٕه ث ٝتٛؾرؼ٘ ٚ ٝكرط ٔؼربضف،
اصٔ ٚ َٛجب٘ی ا٘مالة اؾالٔی ٔ ٚطبِؼ ٚ ٝقٙبذت ٔبٞیت ،ػُّ ،رطآیٙسٞب  ٚپیبٔسٞبی ا٘مالة اؾالٔی.
آیٙس ٜپػٞٚی ا٘مالة اؾالٔی ثب تٛخ ٝث ٝقطایط  ٚتحٛالت ؾیبؾی ،اختٕبػی  ٚرطٍٙٞی ایطاٖ  ٚخٟربٖ
ثٚٝیػ ٜخٟبٖ اؾالْ ثب تأویس ثط تٕسٖ ؾبظی ٘ٛیٗ اؾالٔیٔ .طبِؼر ٚ ٝقرٙبذت اثؼربز ٔرتّرا ا٘مرالة
اؾالٔی ثب تأویس ثط ا٘سیكٞٝبی أبْ ذٕیٙی (ؼ) ٔ ٚمبْ ٔؼظرٓ ضٞجرطی .تؼٕیرك رؼبِیرتٞربی ػّٕری
آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی زض ظٔی ٝٙرط ًٙٞؾیبؾی تكیغ.
زضٚؼ ٔكتطن  ٚپبی ٝایٗ ضقت ٝػجبضتا٘س اظٔ :جب٘ی اػتمربزی  ٚرمٟری ا٘مرالة اؾرالٔی .رطٙٞرً
ؾیبؾی تكیغ .تجییٗٞبی خسیس ا٘مالة اؾالٔی .زضٚؼ ترصصی ٌطایفٞبی ٔرتّرا ػجربضتا٘رس اظ:
ضٚـ قٙبؾی ا٘سیك ٝؾیبؾی ،ا٘سیك ٝؾیبؾی وضرطت أربْ ذٕیٙری (ؼ) ،ا٘سیكر ٝؾیبؾری وضرطت
آیتاهلل ذبٔٝٙای ،ثطضؾی ٔت ٖٛا٘سیكٝای ٚالیترمی ،ٝوبضٌب ٜپػٞٚف ثبظتبة ا٘مالة اؾرالٔی ،ا٘مرالة
اؾالٔی  ٚثیساضی اؾالٔی ،ثبظتبةٞبی ٘ظطی ا٘مالة اؾالٔی ،ا٘مرالة اؾرالٔی  ٚخٙرجفٞربی ٘رٛیٗ
اؾالٔی ،ضٚـقٙبؾی خبٔؼ ٝقٙبؾی ؾیبؾی خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ؾیبؾت  ٚوىٔٛت زض خٕٟٛضی
اؾالٔی ایطاٖ ،خبٔؼٝقٙبؾی ٘رجٍبٖ زض خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،اوعاةٌ ،طٜٞٚب  ٚخطیبٖٞبی ؾیبؾی
خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ضٚـقٙبؾی آیٙسٜپػٞٚی ،ا٘مالة اؾالٔی  ٚآیٙس٘ ٜظبْ ثیٗإُِّ ،ؾٙبضیٞٛبی
آیٙس ٜا٘مالة اؾالٔی ،آیٙس ٜپػٞٚی زض اؾالْ ،ا٘مرالة اؾرالٔی اظ زیرسٌبٔ ٜتفىرطاٖ اؾرالٔی ،اٍِرٛی
ٔسیطیت ؾیبؾی  ٚؾجه ضٞجطی ٚالیی ،ا٘مالة اؾالٔی ٔ ٚؿبئُ ضاٞجطزی خٟبٖ اؾالْ ،أت  ٚأبٔت؛
خبٔؼٚ ٝالیی  ٚضرتبض ؾیبؾیٔ ،جب٘ی آیٙسٜپػٞٚی (ثط٘بٔ ٝآٔٛظقی زٚضٔ ٜمطغ زوتطی ٔطبِؼبت ؾیبؾری
ا٘مالة اؾالٔیٔ ،صٛة ٔٛضخ .)92/4/9
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زٚض ٜزوتطی ٔسضؾی ٔؼبضف اؾالٔی زض ٌطایفٞبی ٔجب٘ی ٘ظطی اؾالٔی ،اذالق اؾرالٔی ،تربضید
تٕسٖ اؾالٔی ،ا٘مالة اؾالٔی  ٚلطآٖ ٔ ٚت ٖٛاؾرالٔی ،یىری اظ زٚضٜٞربی آٔرٛظـ ػربِی زض ٔمطرغ
زوتطی وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی اؾت و ٝثب ٔدٛظ قٛضای ٌؿرتطـ آٔرٛظـ ػربِی ثرب اٞرساف
تطثیت ٔسضؼ ثطای تسضیؽ زضٚؼ ٔؼبضف اؾالٔی زض زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚؤؾؿبت آٔرٛظـ ػربِی وكرٛض؛
تمٛیت  ٚاضتمبی ؾطح تٛا٘بیی ػّٕی  ٚآٔٛظقی زاٚطّجربٖ ترسضیؽ زضٚؼ ٔؼربضف اؾرالٔی؛ تطثیرت
ٔحمك  ٚپػٞٚكٍط ثطای تحمیك زض وٛظ ٜا٘سیكٔ ٚ ٝؼربضف اؾرالٔی ٛٔ ٚضرٛػبت ٔرطتجط ثرب زضٚؼ
ٔؼبضف اؾالٔی زض ٔطاوع ػّٕی  ٚپػٞٚكری ثرٔ ٝطوّر ٝاخرطا ٌصاقرت ٝقرس ٜاؾرت .اظ خّٕر ٝزضٚؼ
ترصصی ایٗ ضقت ،ٝزضٚؼ ترصصی ا٘سیك ٝؾیبؾی أبْ ذٕیٙری (ؼ)ٔ ،ؿربئُ ایرطاٖ اظ صرفٛی ٝترب
ا٘مالة اؾالٔی ایطاٖ ،تحّیُ تحٛالت ثؼس اظ ا٘مالة اؾالٔی ،خبٔؼٝقٙبؾی ؾیبؾی ایرطاٖ زض ٌرطایف
ا٘مررالة اؾررالٔی اؾررت (ثط٘بٔرر ٝآٔٛظقرری زٚض ٜزوتررطی ٔسضؾرری ٔؼرربضف اؾررالٔیٔ ،صررٛة ٔررٛضخ
.)1384/5/22
اظ خّٕ ٝضقتٞٝبی ٔمطغ زوتطی ٔصٛة ،زٚض ٜزوتطی تبضید ا٘مالة اؾالٔی زض ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی
اؾت و ٝثٙٔٝظٛض تحمك اٞساری ٘ظیط آٔٛظـ ٔمسٔبت ػّٕیٔ ،جب٘ی ٘ظطی  ٚضٚـقٙبؾی پػٞٚكی ثرٝ
زا٘كدٛیبٖ  ٚپػٞٚكٍطاٖ ضقت ،ٝزض ؾطٛح پیكطرت ٝزوترطی ،ا٘دربْ پرػٞٚفٞربی تربضیری زض ظٔیٙرٝ
ا٘مالة اؾالٔی ،تطثیت پػٞٚكٍطاٖ ٔ ٚترصصربٖ تربضید زض ظٔیٙر ٝتربضید ا٘مرالة اؾرالٔی ،تطثیرت
ٔحممبٖٔ ،سضؾبٖ  ٚوبزضٞبی ترصصی ػضٞ ٛیئتٞبی ػّٕی ثطای زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚطاوع آٔٛظـ ػربِی
ٔ ٚؤؾؿبت پػٞٚكی وكٛض ،ثؿط ٌ ٚؿتطـ آٌبٞی ػّٕی ،ضٚقٕٙس ٔ ٚحممب٘ ٝاظ ا٘مالة اؾرالٔی زض
ؾطح ایطاٖ  ٚخٟبٖ  ٚزض ٔیبٖ ٔطاوع زا٘كٍبٞی  ٚػّٕی ،تٛؾط ثطذی اظ زا٘كٍبٜٞب زض وبَ اخطاؾت.
اظ خّٕ ٝزضٚؼ ترصصی ایٗ زٚضٔ ٜیتٛاٖ ث ٝزضٚؼ ایطاٖ زض زٚض ٜپّٟٛی ؾربذتبضٞبٟ٘ ،بزٞرب ٚ
تحٛالت ؾیبؾی ،التصبزی ،اختٕبػی  ٚرطٍٙٞی ،أبْ ذٕیٙی  ٚا٘مالة اؾالٔی ،ا٘مالة اؾالٔی ،خٟبٖ
اؾالْ  ٚػطص ٝثیٗ إُِّ ،ایطاٖ زض ػصط خٕٟرٛضی اؾرالٔی ؾربذتبضٞبٟ٘ ،بزٞرب  ٚتحرٛالت ؾیبؾری،
التصبزی ،اختٕبػی  ٚرطٍٙٞیٔ ،ؿئّ ٝقٙبؾی ا٘مالة  ٚخٕٟٛضی اؾالٔی اقبض ٜورطز (ثط٘بٔر ٝزضؾری
زٚض ٜزوتطی تبضید ا٘مالة اؾالٔیٔ ،صٛة  .)1386 /8/19ثط٘بٔٞٝبی زضؾری ٔصرٛة ٔمطرغ زوترطی
وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی تب ظٔبٖ ا٘دبْ ایٗ پػٞٚف ضا ٔیتٛاٖ ث ٝقىُ ٕ٘ٛزاض ظیط ٘كبٖ زاز:
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منبع :نگارندگان

ًتیجِگیزی
ٔمبِ ٝوبضط زض پی ثطضؾی خبیٍبٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی زض ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ایرطاٖ  ٚزض پری
پبؾد ث ٝؾؤاالت اصّی  ٚرطػی ٔطث ٛزضایٗ ثبض ٜثرٛز .اثترسا ٔفربٞیٓ ٟٔرٓ ٔرطتجط ثرب ٔٛضرٛع ٘ظیرط
ٔطبِؼبت ثیٗضقتٝای ،وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ،ؾبذتبضٞبی ٔ ٚؤؾؿبت آٔٛظقی  ٚپػٞٚكری ٚ
ٟ٘بزٞب  ٚؾبذتبضٞبی والٖ ایٗ وٛظ ٜتؼطیا  ٚثط ایٗ اؾبؼ چبضچٛة ٔ ٚسَ ٔفٟرٔٛی آٖ تكرطیح ٚ
تطؾیٓ قس .زض پبؾد ث ٝؾؤاَ رطػی أ َٚمبِٔ ،ٝصٛثبت  ٚؾیبؾتٌصاضیٞبی وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مرالة
اؾالٔی زض ٘ظبْ آٔٛظقی ایطاٖ ثطضؾی قس .زضایٗثبض ٜخبیٍب ٜوٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی زض اؾرٙبز
ثبالزؾتی  ٚؾیبؾتٌصاضی ٞبی والٖ وكٛض اظ خّٕ ٝاثالغی ٝػّٓ  ٚرٙبٚضی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجرطی٘ ،مكرٝ
خبٔغ ػّٕی وكٛض ،ؾٙس پٙدٓ تٛؾؼ ٚ ٝؾٙس تح َٛثٙیبزیٗ آٔٛظـٚپطٚضـ تٛضیح زاز ٜقس.
زض پبؾد ث ٝؾؤاَ رطػری ز ٔ ْٚمبِرٔ ٝؤؾؿربت ٔ ٚطاورع آٔٛظقری  ٚپػٞٚكری اصرّی زض ورٛظٜ
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ٔطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ٔٛضز قٙبؾبیی  ٚثطضؾی لرطاض ٌطررت .زضایرٗثربض ٜاٞرساری ٕٞچر ٖٛتجیریٗ
ٔبٞیت ،اٞساف ،آضٔبٖٞب  ٚزؾتآٚضزٞبی ا٘مالة اؾالٔی ،تٛؾؼ ٝرؼبِیتٞربی پػٞٚكری  ٚآٔٛظقری
ٔطث ٛث ٝا٘سیك ٝؾیبؾی اختٕبػی أبْ ذٕیٙی (ؼ) ٔ ٚمبْ ٔؼظٓ ضٞجطیٔ ،ؿبئُ ٛٔ ٚضٛػبت ٔطثٛ
ث ٝؾیبؾت  ٚوىٔٛت زض خٕٟٛضی اؾالٔی  ٚتٕسٖ ٘ٛیٗ اؾرالٔی ،تطثیرت ٘یرطٚی ا٘ؿرب٘ی ٔتؼٟرس ٚ
ٔتؼٟس ثطای پبؾدٌٛیی ث٘ ٝیبظٞبی ٔٛخٛز  ... ٚؾطِٛو ٝرؼبِیت ایٌٗٔ ٚ ٝ٘ٛؤؾؿبت زضثربض ٜا٘مرالة
اؾالٔی ثٛز .زض ٕٞیٗ ضاؾتب زض ٞطوساْ اظ زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚؤؾؿبت آٔٛظقری  ٚپػٞٚكری ٔٛضزثطضؾری،
تكىیالت ؾبظٔب٘ی  ٚؾبذتبضٞبی ٔٙبؾجی ثطای تحمك  ٚزؾتیبثی ث ٝایٗ اٞساف پسیس آٔس ٜاؾت.
زض پبؾد ث ٝؾؤاَ رطػی ؾ ،ْٛزضٚؼ ػٕٔٛی  ٚترصصری ورٛظٔ ٜطبِؼربت ا٘مرالة اؾرالٔی زض
ٔمبطغ وبضزا٘ی ،وبضقٙبؾی  ٚزوتطی وطرٝای ٕٞ ٚچٙیٗ زضٚؼ  ٚثط٘بٔٞٝربی زضؾری ترصصری ایرٗ
وٛظ ٜزض ٔمبطغ وبضقٙبؾی اضقس  ٚزوتطی قٙبؾبیی ٔ ٚطبِؼ ٝقس .زضایٗثبض ٜث ٝآٔٛظـ اِعأی یىی اظ
زضٚؼ ػٕٔٛی زٚ ٚاوسی ٌطایف ا٘مالة اؾالٔی ثطای  ٕٝٞزا٘كدٛیبٖ ضقتٞٝبی ٔرتّا ٕٞ ٚچٙیٗ
ث ٝثطذی اظ زضؼٞبی ٔطث ٛثب ا٘مالة اؾالٔی زض ؾبیط ضقتٞٝبی وبضقٙبؾی اقبضٌ ٜطزیرس .زض ازأرٝ
اٞساف  ٚثط٘بٔٞٝبی زضؾی ضقتٞٝبیی ٘ظیط خبٔؼٝقٙبؾی ا٘مالة اؾالٔیٔ ،سضؾی ٔؼبضف اؾرالٔی ثرب
ٌطایف ا٘مالة اؾالٔی  ٚتبضید ا٘مالة اؾالٔی زض ٔمطغ وبضقٙبؾی اضقس ،ؾپؽ زضٚؼ  ٚثط٘بٔٞٝبی
زضؾی ضقتٞٝبیی ٔب٘ٙس ٔسضؾی ٔؼبضف اؾالٔی ثب ٌطایف ا٘مالة اؾرالٔی ،تربضید ا٘مرالة اؾرالٔی ٚ
ٕٞچٙیٗ زٚضٔ ٜطبِؼبت ؾیبؾی ا٘مالة اؾالٔی زض چٟبض ٌطایف خبٔؼٝقٙبؾی ؾیبؾی ایرطاٖ ،ا٘سیكرٝ
ؾیبؾی ضٞجطاٖ ا٘مالة اؾالٔی ،ثبظتبة ا٘مالة اؾالٔی زض خٟبٖ اؾالْ  ٚآیٙسٜپػٞٚی ا٘مالة اؾرالٔی
زض ٔمطغ زوتطی ترصصی ثطضؾی ٔ ٚطبِؼ ٝقس.
٘تید ٝوّی ایٗوٛٔ ٝضٛع ٔطبِؼبت ا٘مالة اؾالٔی ثرٔ ٝفٟرٌ ْٛؿرتطز ٜآٖ اظ ظٔربٖ قرىٌُیرطی،
پیطٚظی  ٚاؾتمطاض ٘ظبْ خٕٟٛضی اؾالٔی  ٚثب زٚضٕ٘بی تحمك تٕرسٖ ٘رٛیٗ اؾرالٔی ،خبیٍربٟٔ ٜرٓ ٚ
تأثیطٌصاضی زض ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ایطاٖ زاضز .ثب ٌصقت ثیف اظ چ ُٟؾبظ اظ پیطٚظی ا٘مالة اؾرالٔی،
ثب تٛخ ٝث ٝإٞیتی و ٝایٗ وٛظٔ ٜطبِؼبتی زاضز ،الظْ اؾت ضٕٗ اٞتٕبْ قفبف ،ػٕیك  ٚثیكتط ث ٝایرٗ
وٛظ ٜزض ؾیبؾتٌصاضیٞبی والٖ  ٚاؾٙبز ثبالزؾتی ،رؼبِیتٞبی آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی وٛظٔ ٜطبِؼربت
ا٘مالة اؾالٔی ،ضقتٞٝبی  ٚثط٘بٔٞ ٝبی زضؾی ،ؾبذتبض  ٚتكرىیالت ؾربظٔب٘ی ٔرطتجط ،ثرب تٛخر ٝثرٝ
تدبضة٘ ،یبظٞب ٔ ٚؿبئُ ٔ ٚكىالت ٔٛخٛز ،زض چبضچٛة تحمك اٞساف  ٚآضٔبٖٞبی ا٘مالة اؾرالٔی
 ٚاؾٙبز ثبالزؾتی  ٚؾیبؾتٞبی والٖ ّٕٔىتیٛٔ ،ضز آؾیتقٙبؾی ،اصالح  ٚثبظٍ٘طی لطاض ٌیط٘س.
102

بررسی جایگاه حوزه مطالعات انقالب اسالمی در نظام آموزش عالی ایران

هٌابع
الف -هٌابع فارسی


اؾٕبػیّی ٔحٕسخٛاز ،قدبػی ظ٘س ػّیطضب« ،)1395( ،خبیٍب ٜتحّیُ ٌفتٕبٖ زض ثطضؾری ا٘سیكرٝ
ا٘مالة اؾالٔی» ،خبٔؼٝقٙبؾی تبضیری ،قٕبض.1 ٜ

 ثطظٌط اثطاٞیٓ« ،)1387( ،تبضیرچر ،ٝچیؿرتی  ٚرّؿرف ٝپیرسایی ػّرٔ ْٛیربٖضقرتٝای»ٔ ،طبِؼربت
ٔیبٖضقتٝای زض ػّ ْٛا٘ؿب٘ی ،قٕبض.1 ٜ


ثط٘بٔ ٝزضؾی زٚض ٜزوتطی تبضید ا٘مالة اؾالٔیٔ :صٛة قٛضای ثط٘بٔٝضیرعی آٔرٛظـ ػربِی زض
قكصس  ٚپٙدب ٜیىٕیٗ خّؿٛٔ ٝضخ .1386 /8/19



ثط٘بٔ ٝزضؾی زٚض ٜوبضقٙبؾی اضقس تبضید ا٘مالة اؾالٔیٔ ،صٛة  378خّؿٛٔ ٝضذ1378/5/3 ٝ
قٛضای ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظـ ػبِی.



ثط٘بٔ ٝزضؾی زٚض ٜوبضقٙبؾی اضقس خبٔؼٝقٙبؾی ا٘مالة اؾرالٔیٔ :صرٛة ؾیصرس  ٚقصرت ٚ
پٙدٕیٗ خّؿ 1377 /8/24 ٝقٛضای ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظـ ػبِی.



ثط٘بٔ ٝزضؾی زٚض ٜوبضقٙبؾی اضقس ٔسضؾی ٔؼبضف اؾرالٔیٔ :صرٛة پب٘صرس  ٚؾری  ٚیىٕریٗ
خّؿ 1383/10/5 ٝقٛضای ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظـ ػبِی.



ثط٘بٔ ٝزضؾی زٚض ٜوبضقٙبؾی تبضیدٔ :صٛة ؾیصس  ٚؾی  ٚؾٔٛیٗ خّؿ 1375/10/23 ٝقٛضای
ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظـ ػبِی.



ثط٘بٔ ٝزضؾی زٚض ٜوبضقٙبؾی خبٔؼٝقٙبؾیٔ :صٛة پب٘صس  ٚؾی  ٚیىٕریٗ خّؿر1368/8/28 ٝ
قٛضای ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظـ ػبِی.



ثط٘بٔ ٝزضؾی زٚض ٜوبضقٙبؾی ومٛقٔ :صرٛة یرهصرس  ٚزٕٞریٗ خّؿر 1394/9/23 ٝقرٛضای
ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظـ ػبِی.



ثط٘بٔ ٝزضؾی زٚض ٜوبضقٙبؾی ظثبٖ  ٚازثیبت ربضؾیٔ :صرٛة ٞكرتصرسٔیٗ خّؿر1391/4/4 ٝ
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قٛضای ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظـ ػبِی.


ثط٘بٔ ٝزضؾی زٚض ٜوبضقٙبؾی ػّ ْٛؾیبؾیٔ :صٛة یهصس  ٚچّٕٟیٗ خّؿ 1396/7/3 ٝقٛضای
ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظـ ػبِی.



ثط٘بٔ ٝزضؾی زٚضٔ ٜمطغ زوتطی ٔسضؾی ٔؼبضف اؾالٔی :قٛضای ثط٘بٔٝضیرعی آٔرٛظـ ػربِی ،زض
پب٘صس  ٚپٙدب ٚ ٜقكٕیٗ خّؿٛٔ ٝضذ.1384/5/22 ٝ



ثط٘بٔ ٝزضؾی زٚضٔ ٜمطغ زوتطی ٔطبِؼبت ؾیبؾی ا٘مالة اؾالٔی :قٛضای ثط٘بٔرٝضیرعی آٔرٛظـ
ػبِی ،زض ٞكتصس  ٚؾی پٙدٕیٗ خّؿٛٔ ٝضذ.92/4/9 ٝ

 پٙبٞیٔ ،حٕسوؿیٗ« ،)1385( .اثط ا٘مالة اؾالٔی ایطاٖ زض ٘ظطیٞ ٝربی ٚلرٛع ا٘مالثربت»ٔ ،دّرٝ
پػٞٚف ومٛق  ٚؾیبؾت ،قٕبض.21 ٜ


شٚػّٓ ،ػّی (« ،)1393رّؿفٔ ٝطبِؼبت ا٘مالة اؾرالٔی» ،رصرّٙبٔ ٝػّٕری -پػٞٚكری ٔطبِؼربت
ا٘مالة اؾالٔی ،قٕبض.36 ٜ

 ؾٕتیٞ ،بزیٚ« .)1377( ،ضؼیت و٘ٛٙی وٛظٔ ٜطبِؼبت ا٘مالة» ،پػٞٚكٙبٔٔ ٝتیٗ ،قٕبض.1 ٜ
 ػجررساهلل ،ػجررسإِطّت (« ،)1394ثطضؾرری  ٚتحّیررُ ٔطاوررع ٔطبِؼرربت ا٘مررالة اؾررالٔی ایررطاٖ زض
زا٘كٍبٜٞبی آٔطیىب» ،رصّٙبٔ ٝضٞیبرت ا٘مالة اؾالٔی ،قٕبض.31 ٜ


غفبضی ٞكدیٗ ،ظاٞس ،آلبییٔ ،حٕسٍ٘« ،)1395( .بٞی ث ٝضقتٔ ٝطبِؼبت ؾیبؾی ا٘مالة اؾرالٔی
ثٔٝثبث ٝیه زٚضٔ ٜیبٖضقتٝای» ،رصّٙبٔ ٝپػٞٚفٞبی ا٘مالة اؾالٔی ،قٕبض.19 ٜ

ٛٙٔ چٟطی ػجبؼ« ،)1387( ،ا٘مالة ٔ ٚطبِؼبت ٔیبٖ ضقتٝای»ٔ ،دّر ٝپرػٞٚف ٍ٘ ٚربضـ وترت
زا٘كٍبٞی ،قٕبض.5 ٜ
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