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 سخن سردبیر

 دانا زدیاول دفتر به نام ا
اناش پژوهاان د هٔ یبر انتشاار نشار یمستمر، مبن یابر اراده میافتی قیخداوند متعال توف یاری با

 نیام بر ااهتم« دانش پژوهان» ییدانشجو یعلم مجلهٔ  در .میجامه عمل بپوشان دیدانشگاه مف
ند و هست ییقلم فرسا ریکه در آغاز مس یو طالب نایدانشجو یبرا میباش یاست که نقطه شروع

 یعلاوم انساان جامعاهٔ  یدر طاراو  علما ینوشتن، سهم ریدوست دارند با گام نهادن در مس
باه  یابیاتاا راه میشارو  باشا نیاا یبارا یحسن مطلعا میکنیم یسع ما کشور داشته باشند.

 .یوو حوز یان علوم انسانو دانش آموختگ انیدانشجو یتمام یتر براعیرف یعلم یهابستر
شاما قارار دارد، در دو ب اش  دگانیاد شاگاهیکاه در پ ۵۷و  ۵۶مجلد، باه شامارگان  نیا

 تیساودمند و ماورد ر اا دوارمیااسات و ام افتاهیساامان  یاقتصااد و علاوم یاسایس علوم
خاود را  یگزاردانم مراتا  ساپا یبار خاود مزم ما انیپا در .ردیخوانندگان ارجمند، قرار گ

قبال مقاام  را مت یابیاارجمند داور که با نگاه نکته سنج خاود زحمات ارز دیبت به اساتنس
 ییدانشاجو یمعاونات فرهنگا داناش پژوهاان، مجموعاهٔ  هٔ یدر نشار زمیشدند، همکاران عز

کاه  یانشماره و تمام کسا نیا نیمولف دند،ینورز غیدر یمساعدت گونهچیکه از ه دیدانشگاه مف
 کردند، اعالم کنم. یاریمجموعه  نیما را در انتشار ا

 .بوده و هست زانیعز نیبه برکت وجود ا افتی یدانش پژوهان اگر هست دیتردیب
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 هاچالش ت، عملکرد ویآن: ماه آسه ایمنطقه یسازمان اقتصاد
  یاسمین خلفی

 

 چکیده

 یجاو  شارق یایآسا منطقاهٔ .گرددیهاا مان دولتیم ییاهداف مشترک و منافع مشترک سب  همگرا
به سمت آن  آسه یاسیو س یاقتصاد هاییس سازمان همکاریاست که توانسته با تاس یازجمله مناطق

ده تاا یاساب  گرد یاقتصااد و توسعهٔ  یاسین ثبا  سیچون تام یعوامل.ش برودیپ ییتوسعه و همگرا
در آن  آساه ساازمان.ل گردندیاناآن  آساه ایمنطقه هاییس سازمان همکاریمنطقه به تاس هایکشور
ز عمل کارده یآم تیموفق یادیتاحدود ز ایمنطقه یین کشورها و همگراین منافع مشترک ایتام یراستا
است بازار مشترک دارد که یدر مورد دنبال کردن س یها و موانعها چالشتین موفقیاما در کنار ا ،است

 .اه استعملکرد سازمان را تحت الشعا  خود قرار د یبه صور  کل
                                                

 
   ر ا  دار 

ر
م ا وزدر باارر ارجر،ارشدهٔ رشدله  ربا دی ندال

ای شندج  رن قدهکارشنایس ارشد  ااشکده  ر
ق آسیا    yasamin.khalafi@gmail.com ׀ ٔ تهرانٔ ایران   شر
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 هاچالش ت، عملکرد ویآن: ماه ای آسهمنطقه یسازمان اقتصاد
  یاسمین خلفی

 

 چکیده

 یجاو  شارق یایآسا منطقاهٔ .گرددیهاا مان دولتیم ییاهداف مشترک و منافع مشترک سب  همگرا
ه سمت ن بآ آسه یاسیو س یهای اقتصادیس سازمان همکاریاست که توانسته با تاس یازجمله مناطق

ده تاا یاساب  گرد یاقتصااد و توسعهٔ  یاسین ثبا  سیچون تام یعوامل.ش برودیپ ییتوسعه و همگرا
آن در  ساازمان آساه.ل گردندیاآن نا ای آساهمنطقههای یس سازمان همکاریهای منطقه به تاسکشور
ز عمل کارده یآم تیفقمو یادیای تاحدود زمنطقه یین کشورها و همگراین منافع مشترک ایتام یراستا
دارد که  است بازار مشترکیدر مورد دنبال کردن س یها و موانعها چالشتین موفقیاما در کنار ا ،است

 .عملکرد سازمان را تحت الشعا  خود قرار داه است یبه صور  کل

 هاکلیدواژه

 .رک، بازار مشتیاقتصاد توسعهٔ  ،یاسیس ، ثبا آن ای، سازمان آسهمنطقه ییهمگرا

                                                

 
 ׀، تهران، ایران   ای جنو  شرق آسیامنطقهبین الملل وزار  امورخارجه، رشتٔه مطالعا   کارشناسی ارشد دانشکدٔه روابط  

yasamin. Khalafi@gmail.com  
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 مقدمه

را  هاآنه الملل است ک نیاست بیده سیپد ترینمهممستقل  هایملت - ان دولتیم ییهمگرا
تاوان گفات کاه ین راساتا میادر ا دهاد.می ساوق یاقتصادهای یبه سمت صلح و همکار

 .ساازندمی ممکنای منطقههای ان کشوریرا م یین همگرایچن یاقتصاد یاسیسهای سازمان
 ییش دارد همگراتالدهه  ۵ ش ازیب ی یتار است که باسابقهٔ  یهایاز سازمان یکی زینن آ آسه

 د آورد.یپد یجنو  شرق یایآس منطقهٔ  هایان کشوریم یکپارچگیو 
باا دنباال  ،یاف اقتصادتوانسته است به اهد یادیتاحدود ز » آن آسه د گفت کهیدر واقع با

 یگاذاران خاارج هیجذ  سرما، تجار  ید ساززاآ، شدن یصنعت از یاست خاصیکردن س
روباه  یجادهاایی هماواره باچالش یاسایاما درمورد توسعه و ثباا  س ،دا کندیدست پ ..و.

اماا  ،داشت یاسیس کامالا  ین سازمان ابتدا رنگ و بویه ایت و عملکرد اولیماه .روبوده است
در  ن سازمان توانستیا یالملل نیبهای و کاهش تنش یاسیسهای نهادن اختالف بعد از کنار

 یزیار اماهن سازمان باوجود برنیا .ابدیدست ب یتوسعه قابل توجه شرفت ویاقتصاد به پ نهٔ یزم
امل کخود را به شکل های استیو سها برنامه ،نتوانسته است یل متعددیق همچنان به دمیدق

ر ماورد ده بازار مشترک است کاه ب یابی ن سازمان دستیاز اهداف ا ،به عنوان مثال .اجرا کند
 .میپردازمی هاآننجا به ذکریدر اکه  برخورده است ین به موانع جدآ

 روش تحقیق

گرایای  حلیلی با رویکرد منطقهت-وصیفیت -نوشتار حا ر به دنبال این است تا با روش کیفی
تاکنون و سپس  یریگکلش یاز ابتداآن  آسه ت و عملکرد سازمانیماه، خیتار ینوین به بررس

آن  آسه بپردازد .پرسش اصلی مقاله این است که سازمانای منطقه ییها و موانع همگراچالش
 را پشت سر گذاشته است؟هایی از ابتدای تاسیس آن تا کنون چه تحوم  و چالش

است که به دنبال فهم و تبیین فرایند ای ب ش مهمی از دانش مطالعا  منطقه ،گراییمنطقه
ها همزمان باا آغااز روناد این نظریه الملل است. گرایی در روابط بینشدن و منطقهای منطقه

های زمااان تااا کنااون نظریااه آن از .پااردازش و ارا ااه شاادند 0۵19همگرایاای اروپااا در دهااه 
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 .(1388، )فیروزآبادی را پشت سر گذاشته استای عمده هایگرایی فراز و فرودمنطقه
سات کاه همگرایای و ا تفااق نظار وجاود نادارد و علات امار آنگرایی ادر تو یح منطقه

ه دکتار الها مقالاهٔ در  ،گرایی ناویندر تعریا  منطقاه .شاودگرایی یکسان شناخته میملی فرا
 گرایی قدیمگرایی نوین نسبت منطقهکومیی و دکتر بهار سازمند این باور وجود دارد که منطقه

 .باشدمی گرایی قدیم شامل موارد زیر نیزمنطقههای عالوه بر ویژگی تر است وتکامل یافته
 یک یا چند کشور درحال توسعه را به یک کشاور بازرو و توساعه ،گرایی جدیدمنطقه. 1

دی مکزیاک و کاناادا کاه باه لحااص اقتصاا ،ال در نفاتثابه عناوان م .یافته پیوند میزند
 روند در پیوند با کوچکی به شمار می هایکشور

 تحده هستند.ایام  م

اصاالحا  یاک جانباه و  ،کوچاک هایکشاور جدید معماوما ای در ترتیبا  منطقه. ۲
 دهند.می اقتصادی انجام داده یا چشمگیری را در حوزهٔ 

اماا  سازی تجاری صور  گرفته است، در جهت آزاد هاگرایی جدید تالشدر منطقه. 3
کل شدسازی تجاری به صور  کامل زاآاین فرایند بسیار کند و آرام صور  گرفته است و 

 نگرفته است.

ز نظر ااعضای این ترتیبا  بیشتر  .کامل جغرافیایی است به طورای گرایی پدیدهمنطقه. ۴
 .آیندبه حسا  مییکدیگر  جغرافیایی همسایهٔ 

و ط این ترتیبا  فق .گرایی جدید، مبین همگرایی عمیق میان اعضاستترتیبا  منطقه. ۵
کنناد، بلکاه باه دنباال ا محادود باه کااهش یاا حاذف مواناع تجااری نمیفقط خاود ر

اقتصاادی خاود نیاز های اقتصادی و تعادیل سیاساتهای سازی سیاستگذاری همسان
 .(1393، کومیی، )سازمند هستند

 ادبیات پژوهش

بنادی  از منااطق مهام اقتصاادی جهاانی در تقسایم ،سیا پاسفیکآاقتصادی سیاسی  منطقهٔ 
در یاک  ،عباارتی دیگار هبا.آیدمی بازسازی اقتصاد جهانی عصار معاصار بحساا  گانهٔ  سه
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به سه منطقه اتحادیه اروپاا، نفتاا و آسایا  ،الملل حا ر بندی کلی اقتصاد سیاسی بین تقسیم
 ،اقتصااد کناونی ،در نگاه جیوانی اریقی حول نظریا  نظام جهاانی شود.پاسفیک تقسیم می

شود و این انباشت سرمایه ی است و تولید سب  انباشت سرمایه میداری جهان اقتصاد سرمایه
 .انجامادمیهژماونی های در یک چرخه تاری ی بلند مد  مکرر به سرمایه داری و قادر 

در کناار  .بینی نماود آینده را پیش یهژمونهای توان قدر اریقی باور داردکه با این فرمول می
در  ،مرتبط با شرق آسیا حااکم اساتهای در پژوهش که نوین گرایینگاه جهانی شدن منطقه

سازی منافع اقتصادی یک منطقه به ویژه در  این باره این نگاه وجود دارد که همگرایی و همسو
مسا لی نظاایر آن ساب  تقویات  خارجی وهای گذاری سرمایه، تجاریهای همکاری زمینهٔ 

برد و جهاانی شادن را تقویات ی شدن را پیش میگردد که گامی بسوی جهانگرایی می منطقه
کند و از عبااراتی چاون گرایی نوین ابعاد و افق جدیدی را بسوی جهان باز می منطقه کند.می

لیبرالیسات ماردم ساامر حرکات های کند و بسوی نظامجهان سوم و در حال توسعه عبور می
هاای سیاسای در عصار نظام از یک الگاوی کامل و منسجمای مجموعه نهایت کند و درمی

جناو  شارق آسایا از  منطقهٔ ند. یآبه حسا  می جزیی از اجزای نظام جهانی نوین است که
گرایی ناوین جهاانی قارار گرفتاه و  جمله مناطقی است که پس از جنگ سرد ذیل موج منطقه

 و تااری ی دوران جناگ تحوم  نظری توان محصول عمدهٔ را نیز میآن  آسه تاسیس سازمان
این نهاد با توجه باه تحاوم  دوران جناگ سارد درمقابال  ،عبارتی دیگرهب .کردسرد قلمداد 

رفت و انتظار میبود کمونیست  هایگرفت و در واقع واکنشی علیه کشوراردوگاه شرق قرار می
اماا عملگرایای رهباران ایان  ،با پایان دوران جنگ سرد پایه و اسا  این سازمان برچیده شود

رقام ب اورد و ذیال مفهاوم  یشاکل دیگارباه   گردید تا سرنوشت ایان ساازمان منطقه سب
 اردوگاه شرق نیز به آن بپوندند. هایگرایی کشورمنطقه

 ابعاد و عملکرد، تیماه (،یو اقتصاد یاسیسهای یسازمان همکار )آن آسه

هاای یالملل است کاه کشاورها را باه سامت همکار نیاست بیده سیپد ترینمهم ییهمگرا
ن ین ساتآن  آساه قاتیدر حق .باردیش میتحقق منافع دوجانبه و چندجانبه پ هٔ یمشترک بر پا
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 .ن کشورها باشدیا ییست که حاصل همگراینای هیمجمع و اتحاد
گار یدای ل دو گاروه منطقاهکیشاهد تشا 0۶19 ن دههٔ ین ستی هاش تر از آن در سا لیپ
، ایاآن عبار  بودناد از: مامی ه اعضاکایآسز بوده است: ال ( مجمع جنو  و شرق ین
انجاام هاای تالش.نیپیلیو فی ا، اندونزیشامل مام ندویلیلند   ( مجمع مافین و تایپیلیف

 ،یاسایسهاای یریل درگیان دو گاروه باه دلیاهاا در قالا  ایارکتوساعه همی شده برا
ن ین و همچنایپایلیا و فیان مامیبا« صابا »ی یایاازجمله چالش در مو و  منطقاه در

ن یپایلیساو و ف یاکاز ی ا و انادونزیاان مامیمی ت مالزیاختالف نظرها در مورد موجود
آساا هاای تیق درآمادن فعالیاموج  به تعل ،چالش ن ست .گر، متوق  شدیدی ازسو

 .سپرده شدی ز به فراموشیندو نیلیمافی ارکآن، مجمع همی شد و درپ

 .(۵۴ ، ص1388ان، ینی)ام
را در نظام  ینیر داد و تحاوم  ناوییااز کشاورها را تغ یاریدوم سرنوشات بسا یجنگ جهان

 داشات . بار ا دریجناو  شارق آسا خ منطقهٔ یدر تارای عمده آورد که اثرا  دیپد یالملل نیب
دو  هار ،یدموکراس – برالیست و لیاز پرچم داران کمون یناش دوران جنگ سرد یموزانه دو قطب

ز محصول تحاوم  ینآن  آسه سازمان اند.داشتهای را  عمدهیاثا تیجنو  شرق آس بر منطقهٔ 
ست در آن منطقه که البته یاز نفوذ کمون یریو جلوگ آمریکااست سد نفوذ یساست. همان دوره 

 یاز ساو یمحرکا یرویاساخته بود سب  شد تا ن ید ولوژین ایر ایرا درگای عمده هایکشور
ن یبنابرا .سوق دهدای منطقه ییرا به سمت همگرا ن منطقهیا هایکشور ورد یشکل بگ آمریکا

 ،آمریکاااست سد نفوذ یان کشورها شکل نگرفته است و سیه به شکل خودجوش مین اتحادیا
کاه  آمریکاااست سد نفوذ از طرف یباتوجه به س .ده استیگردای هین اتحادیز چنیسب  تجو
منطقه در بلوک های ت درآوردن کشوریبه عضو برای ،بود یدموکراس -برال یاست لیطرفدار س

 هاایباا هادف کارکرد ییهمگرا یپردازد که خود به نوعمی تویمان سیپرچم به انعقاد پ ،غر 
ن و یپایگار کاه دو کشاور فلیو هشت کشور د آمریکاان یمان مین پیا.است یو اقتصاد یتیامن
 ،آمریکااکاه شاامل خاارج از منطقاه  ،گاریا و شش کشور دیلند از منطقه جنو  شرق آسیتا

 ،«لیمان»نیپیت ت فلیمان در پاین پیا. شوندیا میزمندنو، پاکستان و استرال انگلستان،، فرانسه
ن یاهادف ا .شاودیاد میا یجنو  شارق یایمان ملل آسید و از آن تحت عنوان پیمنعقد گرد



 ۵۷، ۵۶ شمارهٔ      مجلٔه علمی و دانشجویی دانش پژوهان   |  | 12

منطقاه  آن خاارج از یشتر اعضایاست هرچند که ب یجنو  شرق یایسازمان دفا  از ملل آس
کاه محصاور  باودان کشاورها یم ییتوان گفت که همگرایم یا بودند و به نوعیجنو  شرق اس

 د.یاورد و فروپاشایادوام ن یماان چنادین پیاا .بلوک غر  در دوران جنگ سرد بود یزیتجو
اول از های ت قدر یت و حمایعدم عضو، تنامیو شکست از جنگ و آمریکا  قدر  یتضع

از خاود  یار مهمایامد بسیپ مانین پیا ،باوجود شکست .آن است علل عمدهٔ  از یمانین پیچن
بود کاه از آن تحات عناوان  یجنو  شرق یایس انجمن ملل آسیآن هم تاس گذاشت و یبجا

 .شودیاد میآن  آسه سازمان
م سایجنگ سرد باه منظاور مقابلاه باا نفاوذ کمون ن انجمن در دورهٔ یاد شد ایهمانطور که 

سام و یجنو  شارق باا کمون حوزهٔ های از کشور یر شدن برخیغالبا پس از درگو  شد لیتشک
هاای سرخ در کامبوج و جنگ هایم خمریبه عنوان مثال رژ .هاآن یاسیس یشکست اقتصاد

ه در کاد آورد یپد منطقه نیا هایت کشورین تفکررا در ذهنین ایتنام و چیو، ن کشوریا یداخل
از . ندبرداشت ییگرا اتحاد و منطقه یبه سو یگام ییسم و فقرزدایذ کموناز نفو یریجهت جلوگ

ن یآفار دیاتهد آمریکا یبود که برا یگرین منطقه مسئله دیدر ا یاسالم ییادگرایظهور بن یطرف
، یماالز، یامور خارجه اندونز یوزرا -پنج رهبر ، ۶۷19آگوست  8 خیدر تار» نیبنابرا .بود

 ساختمان وزار  امور خارجاه در باانکوک یسالن اصل با هم در -لند یور و تاسنگاپ، نیپیلیف
 یانجمان ملال جناو  شارق، را امضا کردند که به موجا  آن ساند یلند نشستند و سندیتا

ساو ینارس، یدام مالک از اندونزآ -آن  ر خارجه امضا کنندهٔ یپنج وز .)آسه آن( متولد شد ایآس
 ا  خوماان ازراجاراتنام از سنگاپور و ثنا.ا ، یتون عبدالرازاک از مالز، نیپیلیآر رامو  از ف

ر داماروز  یتان دولین سازمان بیتراحتماما موفق و انگذاریبه عنوان پدران بن پس از آن –لند یتا
ن آ آساه هٔ یاانیامضا کردند باه عناوان ب هاآنکه  یسند .ودنشیجهان در حال توسعه شناخته م

ر یو ساا یآموزشا، یفنا، یفرهنگ، یاجتماع، یاقتصادهای نهیمقوله در زم ۵ املاست که ش
ت احتارام باه عادالت و یاق رعایااز طرای صالح و ثباا  منطقاه peaceر ارتقاا یها نظنهیزم

 .(ASEANت یوبسا  چهٔ یتار) «به اصول سازمان ملل بود یبندیت قانون و پایحاکم

ن یا 1999و از سال  ز به آن ا افه شدندیانمار و م و  نیم کامبوج،، تنامیو 1990در سال 
ن ساازمان یادر اجال  ساران ا ین، ژاپن و کره جنوبیم گرفت که سه کشور چیسازمان تصم
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ن یثروتمند در ا هایم که مشارکت کشوریریجه بگین نتیار روشن است که چنیشرکت کنند بس
 .اشته باشدد یه سودآورین اتحادیا یتواند برامی سازمان

 چناد کشاور از .ن سازمان شرکت کردندینفع منطقه در ا یبزرو و ذهای بعد از آن قدر 
 حا ین تو ایان اجاال  را کردناد باا ایادر ا یت ناظر و دا میعضو یسازمان ملل تقا ا

مثبت باوده های یشرویس شاهد تحوم  و پیتأس ین سازمان از ابتدایم که اییم بگویتوانمی
 .است

ن یامبر ت معطوفت خود را یه فعالین اتحادیا 19۷۶الی  ۷۶19 هایاز سال یعنی ،اول دههٔ 
 ورهٔ دن یاه در ایان اتحادیاکاارکرد ا ،نیبنابرا .نموده است یاسیس یو بسترساز یاسیت سیامن
در  یاسایبه فکر ثباا  س یاقتصاد ش از توسعهٔ ین منطقه بیا هایبوده و کشور یاسیس یتیامن

افته یست دبه استقالل  یبه تازگ هاآنن منطقه که اکثر یا هایکشور .بودند منطقه جنو  شرق
تفکار  یایگرایسات و ملیونالین ناسیداشاتند و بناابراای تفکرا  استقالل طلبانه غالباا  ،بودند

 یسات هراسایکمون گفتاه شاد،همان طور که  .آیدبه حسا  مین منطقه یا هایغال  کشور
ا منطقه ر هایکشور ،ورده بودآد ین پدیتنام و چیکه در کامبوج ،و یبار از اتفاقا  فاجعه یناش

 ،عضو هایکشور ملند تمایگر بجز تاید یاز طرف سوق داد.ای ت منطقهین امنیفکر ثبا  و تام
 یظاامنک قادر  برتار یاباه عناوان  لندیتا، ن دورهین در تمام طول ایبنابرا .اندمستعمره بوده

 و یشتر صرف جوساازین دوره بیا .ن کشورها بوده استیا یو حام ک الگویدر نقش  ،منطقه
 د.یان کشورها گردیم یاعتماد ساز

جاازم گونااه  یاساایبااا موا ااع سای و منطقااه یملاا باارده بودنااد کااه توسااعهٔ  یپاا هاااآن
 یریپاذ جاه سانت انعطاافیدر نتو  ساتیر نیامکان پاذ یاسیک و رقابت سیدو ولوژیا

ه یااقاداما  اتحاد تارینمهم از ج دادناد...یتاروای طقاهو من یرا در سطو  ملا یاسیس
 د.در کشاور عضاو باو یاقتصادهای تیانجام فعال یو ثبا  مزم برا یاسیجاد بستر سیا

 تاا ساال ۷۶19ر ساال دآن  آساه هٔ یل اتحادیم تشکغر بهم ینیبمی ن راستاست کهیدر هم
شااتر معطااوف بااه یاز خااود نشااان نااداده و ب یت خاااص و مهاام اقتصااادیاافعال 19۷۵

 .(8۷3 ص ،1388، یدی)ام بود یاسیس یبسترساز
در  .ه دانساتیان اتحادیا یاقتصادهای تیآغاز فعال توان دورهٔ یرا م 1993-۶19۷های سال
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»  ماورد اول .دهنادمی یاسایس یرد که رناگ و باویگیمان و اجال  شکل میدو پ ،ن دورهیا
« توافاق آساه آن هٔ یااعالم» یگاریو د« ایآسا جنو  شرقهای کشور یمان مود  و همکاریپ

دار، یاج صالح پایا تارویجنو  شرق آسهای کشور یمان مود  و همکاریپ هدف از است.
و  یت ار ایاتمام ،یبرابار، تیحق حاکم ان کشورها،یت حفظ استقالل میبا رعا یهمکار

 هاایقراردادتاالش کارد تاا باا انعقااد آن  آساه ،ن دورهیدر ا .کشورهاست یت ملیحفظ هو
 ،ن دورهیان گونه اذعان کرد که در ایتوان ایم .وادارد یعضو را به همکار هایکشور ،م تل 

سام در یه که نفوذ کمونین اتحادیل ایتشک هٔ یاول گر دغدغهٔ یده و حام دیان رسیجنگ سرد به پا
را ها است که آنده یان کشورها برقرار گردیم یت نسبیک ثبا  و امنین رفته و یاز ب ،منطقه بود

در  یایشابرد همگرایپ نهٔ یزم یبه نوع ،نیبنابرا داد.یو سوق مای منطقههای یهمکار یه سوب
شابرد یپ یباراآن  آساه که رهبران یو اقتصاد یاسیس هاین ابزاریمهمتر .منطقه فراهم شده بود

 ش گرفتند عبارتند از:ین دوره در پیدر ا ییهمگرا

 یصنعتهای ابتکار پروژه. 

 یاصلح و ثبا  منطقه نهٔ یآور در زم   معاهدا  الزامیتصو. 

 یمشترک صنعتهای یه گذاریسرما. 

 یحیترج هایو تعرفه یتجارهای با  مربوط به کاهش تعرفهیترت. 

 عیصنا یلیتکمهای ابتکار پروژه. 
 مهام در قالا   یتجاار یگان و شارکایبا همسا یو تجار یاسیهای سیهماهنگ

 .(188 ص ،3811، )نونژاد های مشترکیهمکار تهٔ یا کمیجاد گروه و یا

ن مناافع یو تاام ایمنطقه ییهمگرا یمنطقه در راستا هایکشور یتکاپو 19۷۵بعد از  دههٔ 
بعاد از  .ادامه داشت 1999ت تا سال ین و عینداشت و ا یریچندان چشمگ جهٔ ینت ،مشترک

 ،ن دورهیاروناق گرفات در ا یو فرهنگا یاسایس یاقتصاد همه جانبهٔ  هاییهمکار ،ن دههیا
ال ساتناام در ی  ویا)به ترت وستندین سازمان پید به ایهمانطور که اشاره گرد یدیجد یاعضا

 .(1999و کامبوج  199۷انمار یم، 199۵

ن یانعقد شاد کاه طباق امآن  آسه یاقتصاد جاد جامعهٔ یافتا با هدف ا ن دوره توافقنامهٔ یدر ا
 د:یتوافقنامه مقررگرد
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شده برداشته شود یطبق جدول زمانبند ،عیصنا یتجارهای تیمحدود. 

دندگر یال  برخورد ملیمشمول تسه ،آن آسه ها از منطقهٔ یگذار هیسرما. 

 ده گردندیبرچ یگذار هیموانع سرما هٔ یکل. 

ل و شفاف شودیتسه ،یگذار هیمقررا  سرما (62-76, p. 2006, Guanshang). 

از  ییهاواهای منعقد شد کاه طباق آن تعرفاه ۲009تا سال  ییهوا ک توافقنامهٔ ین یهمچن
های گام ،هن جملیاز اهای س با انعقاد قراردادیدوم تاس   در دههٔ ین ترتیبد ان برداشته شد.یم

بر اسا  ن آ آسه رون منطقهد یرشد تجار برداشته شد.آن  آسه سازمان یاقتصاد هٔ یاتحاد هٔ یاول
م ینا ده اسات کاه دو ویارد برآورد گردیلیم ۷۵0بالغ بر  ۲00۶ر سال د ،منتشر شده هایآمار

حجام ن آ آساه ،ن اساا یابر ا ای بود.درصد آن برون منطقه ۷۴و  ایمنطقهدرصد آن درون 
  بار اساا  یاش دارد کاه باه ترتیخاو خارج از منطقهٔ  هایبا مرز یمیعظ یمبادم  تجار

کاره  ،نیچا ،ه اروپاایاتحاد ،آمریکا ،: ژاپنایهشامل کشور ۲00۶سال  منتشر شده هایآمار
 باشد.می وان و هنگ کنگیهند، تا ،ای، استرالیجنوب

ن یم با بزرگتریعظ ک حجمیصادرا  در  توسعهٔ  یصنعت یک استراتژیآن  آسه  ین ترتیبد
شابرد یشدن و پ یجهان نهٔ یدر زم ،ن راستایش گرفته است که در ایجهان را در پ یتجار یشرکا

رشد  کمک کننده باشد و طبعاا  تواندمی ید علم و تکنولوژیجدهای و انقال  یقال  صنعتان
نماودن اقتصاادها مساتمر  یاز صانعت یاسات خواصایبا دنبال کردن س ،ن منطقهیا یاقتصاد

 .خواهد بود

اول  باوده اسات کاه در دهاهٔ  یاز جمله مناطقآن  آسه سازمان یجنو  شرق یایآس منطقهٔ 
 یداشاته اسات و پاس از آن آهناگ رشاد اقتصااد یدرصاد ۵/۵ یشد اقتصادر ،سوم هزارهٔ 

از  یاسات خاصایتاوان دنباال کاردن سمی ن امر رایاز عوامل و علل ا یکیداشته و  یمستمر
 شودین کشورها سب  میا یبام بودن رشد اقتصاد .ن سازمان دانستیشدن توسط ا یصنعت

ن یاابد و بار ایش یافزا یصنعت محصوم د یوله آن جهت تیمواد خام و ته یبرا هاآن یتقا ا
داشاته  یا نقش کارساازیآس یجنو  شرق شدن منطقهٔ  یدر صنعت یتیچند مل هایه شرکتیپا

از علال  یتیچند ملهای ت شرکتیو فعال یخارجهای یگذار هیجذ  سرما ،نیبنابرا .باشند
شارفت یرا علات پ یمال خاارجتوان صارفاا عوایالبته نم .ن منطقه بوده استیو عوامل رشد ا
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 ،کاار ارزان یرویاو ن یعایر منابع سرشاار طبینظ یعوامل داخل ،ن منطقه دانستیا یاقتصاد
 .ن مناطق داشته استیا یبرا ییبام یاقتصاد یسودآور

 یرویان، یتایچند ملهای ت شرکتیفعال ،یخارج هایهیتجار ، جذ  سرما یساز زادآ
شاد ده اسات تاا آهناگ ریهم رفته سب  گرد یرو ،ن منطقهیا یکاف یعیکار ارزان و منابع طب

 منطقهٔ  هایکشور یاسیروابط س ،عالوه بر موارد گفته شده. ندیرا تجربه نما یمستمر یاقتصاد
 ساعهٔ نقاش آن در تو ،نیبنابرا. رودمی شیز و با ثبا  پیبه شکل صلح آم یجنو  شرق یایآس

باال همراه باا دن یاقتصاد ییهمگرا یگرفتن نوع شیاول و سپس در پ در وهلهٔ  یاسیثبا  و س
 هایکشاور. داشاته اسات یمین کشورها سهم عظیشدن ا یاز صنعت یاست خاصینمودن س

 هایکشاوربر این اسا ، در  .باشندمی یمتفاوت یاسیسهای نظام یدارا یجنو  شرق یایآس
بارال یل هاایوطه با نهادمشر یپادشاه یدر مالز ،ین نظام دموکراسیپیلیفو  سنگاپور ،یاندونز

 نظاام یلناد و برونئایدر تا یچند حزب یک جمهوریدموکرات یدر کامبوج پادشاه ،یدموکراس
د ن وجویا با .در میانمار حکومت نظامی پابرجا استو  یمشروطه پارلمان یحکومت پادشاه

، یاساایجاااد صاالح و ثبااا  سیا بااه هاادفتاااکنون آن  آسااهدر  ،یاساایسهااای ن تفاو یااا
 .ده استیر به امضا رسیزهای نامهموافقت

19۶۷بانکوک  هٔ یاعالم. 

19۷۶ یبا ل یمان مود  و دوستیپ. 

طرف(یآزاد و ب به عنوان منطقهٔ  یجنو  شرق یای) اعالم آس کوامممپور 19۷1 هٔ یاعالم. 

(یاهستههای ت سال یاز فعال یآر )منطقهٔ  199۷مان بانکوک یپ. 

199۷ممپور سال در کوام ۲0۲0انداز  ن چشمیتدو. 

 ٔ۲003 یبال توافقنامه. 

وبسا آن آسه منشور یامضا(ت یASEAN9۲سند). 

 یک چاالش جادیا ،نآ یانمار و حکومت نظامیکشور م ،ن سازمانیاهای رغم تالش به
ردم ساامر ماک حکومات یانقض حقوق بشر و عادم وجاود  .د آورده استیپدآن  آسه یبرا

 هایکشورهای گذاشته و تالش یاثر منف ،سازمان یاسیسن کشور بر انسجام یک در ایدموکرات
 .ن راستا نافرجام بوده استیمنطقه در ا
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 هاموانع و چالش -آن آسهای منطقههای یسازمان همکار 

است باازار یردن سکو دنبال  یاقتصاد ییهمگرا یدر راستاآن  آسه که هدفاست ن درست یا
و  ن راساتا مواناعیااماا در ا ،ده استیگرد مواره یمنطقه تاحدود هایان کشوریمشترک در م

 ن ماواردیاح ایل و تو یل و تحلیتفص .ن سازمان قرار داردیا یش رویدر پ یجدهایی چالش
م کاه در یکنیقادر ذکار مانیاماا هم ،باشادمی قدر خارج از بحث و حوزه پاژوهش مادنظر

 یو ماذهب ی، زباانیگا، فرهنیکشورها، اختالفا  قاوم ید ناخالص ملیمتفاو  تول هایمدآ
 ده است.یان کشورها گردیجاد تنش در میسب  ا

 یسااز زادآجهات  یتجاارهای افتا تعرفه در قسمت قبل اشاره شد که باتوجه به توافق نامهٔ 
د حجام یابا ،وددن به هادف خایرس یبراآن  آسه المللی . سازمان بیندیتجار  حذف گرد

 زیاحفاظ باازار مشاترک ن .ش دهندیافزا رصدد 30ش از یخود را به بی اتجار  درون منطقه
ای دهیاال  عدن راستا با مشکیه اروپا در ایجاد آن است که اتحادیا ایه یاول دشوارتر از مرحلهٔ 

باه  است کاه پاس از خاروج آن ین آن خروج انگلستان و تبعاتیرو به رو بوده است که بارزتر
حجم تجاار  ،تاوان ذکار نماودیناه مین زمیااست که در ا یاز جمله مثال بارز .دنبال دارد

ساه باا حجام ین عادد در مقایااسات و ا درصاد ۲۵تنهاا  است که ن کشورهایان ایم یداخل
 یوجهتاا عدد قابل یسآِسه با غر  یهرچند درمقا .ن استییپا هاکشور ریسا یمبادم  تجار

 یجاارت یباا شارکا خاود را یحجم مبادم  تجارآن  آسه ،ن اوصاف هر چندیبا ا .باشدمی
ار  ن حجم از تجاین اواخر رشد مستمر ایاما ا ،ش دهدیز تالش کرده افزایخارج از منطقه ن

مناسا   یدیامهن امار تیاا یباراآن  آسه دهد که سازمانمی ن نشانیافته است و این یشیافزا
 ده است.یشینداین

 م تلا  باا وجاودی هاادر حوزهآن  آساه هکات اسات یان مو و  حاا ز اهمیر اکالبته ذ
ز نباوده یمآت یعبار  چندان موفق رده و منظور ازکرا ثبت ی رد خوبکموجود، عملی ودهامبک

هماان ی عنای ،شبرد هدف خودیدر پی ناتوانی تاحدود نجا،یگر در اید یعبار  منف ایاست و 
 نادکی یخودنماای ان نهاد منطقهیای آرزوهای ت، ورایواقع ه باعث شدهکبازار مشترک است 

شاوند و در یم میتوساعه و اقتصااد باه دوگاروه تقساهای ییلحاص توانا زاآن  آسه هایکشور.
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افتاه یو کمتار توساعه  ماد باامآماد متوساط و درآباا در یهاایها را به گروهنیتوان ایجا منیا
 نمود. یبند میتقس

ن یااغل  بر صادرا  مواد خام نفت وگاز وابسته است و ای برونئی به عنوان مثال درآمدها
ی کامتی دا  صانعتیاه درآمد آن اغل  بر خدما  و بعد ازآن تولکقابل سنگاپور شور در مک

تناام باا ساه یز سطح اقتصاد وینآن  آسه افتهیمتر توسعه کی شورهاکان یدر م .است، قرار دارد
نسبت باه ی رد بهترکعملی منظر اقتصاد شور نه تنها ازکن یمتفاو  بوده و ای مکگر یشور دک

را ی ترشرفت قابل مالحظهیر رشد و پیاخ دههٔ  ه توانسته است در دوکبل گر داشته،یشور دکسه 
ه کای به گونه ،دهدیرا نشان می اریبسی هاز تفاو ین مجموعه نیای حجم اقتصاد .کندثبت 

شاور کشااخص در  نیاماا هما ،ون در سالیلیک تریش از یبی اندونزی د ناخالص داخلیتول
ه کمنطقه است ی شورهاک تیو قابلی یتوانای این شاخص گویا .ارد دمر استیلیم 17م و  

ز یاها نمنطقه، انتظارا  آنی شورهاکل تفاو  یبه دل .سازدیان میز نمایرا نی ادیار زیتفاو  بس
به عنوان مثال  .متفاو  استآن  ی آسهاجتما  اقتصاد م صوصاا  آن، آسهی اصل از سه شاخهٔ 

ی با اقتصاد باز مانناد سانگاپور و ماالزی یشورهاکنافع می به عنوان حام ن نهادیه اکی درحال
د باودن آن یامبوج، مفکا یوچک مانند م و  کافته یشور توسعه نکک یی برااما  ند،کیعمل م

چنادان  ،ت امریز در واقعین امر نیه اکاست ی م خارجیمستقی ه گذاریجذ  سرما شتر دریب
 ه واردکای م خارجیمستقی گذار هیمجمو  سرمااز  ،به عنوان مثال .ستیشورها نکن یا به نفع

م او ،  مانناد ،وچککافته ین توسعهی شورهاکدرصد و  ۵0ک یشود سنگاپور نزدیمنطقه م
ج یر باه تادریس نیالبته ا .دهندیدرصد از آن را به خود اختصاص م ۵تا  0انمار یامبوج و مک

ای ادغام منطقاهی راستا نابع درص میل به ت صیبه عدم تما سیر تغییرن یا و ردکر خواهد ییتغ
دگاه وجود یز تفاو  دینی اقتصادی یحاصل از توسعه همگرا در مورد منافع انجامد.میشتر یب

باه ی و ماالزی لناد، انادونزیتر مانند تاافتهیتوسعه ی شورهاکه کی به عنوان مثال درحال .دارد
مانناد ی یشاورهاک، هساتند و صانعت خاودروی یکترونکقطعا  ال دیدنبال ارتقا و توسعه تول

ر و یبر ذخای ع مبتنیصنای ت قا ل شدن برایمند به اولو عالقه شتریو م و  بی انمار، برونئیم
را باا ی امنطقاه گونااگونی هااپارچاه در ب شیکباازار  ن امر توسعهٔ یا .هستندی منابع معدن

ص یق نقایدقی زیر امهبرن ه باکت است یز حا ز اهمیته نکن نیر اکاما ذ ،ندکیچالش مواجه م
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 .(1398، یدگلیو ب ی)رمضان تر شده قابل رفع اسکذ

 هرچند .ن منطقه استیاست و ثبا  ایس یدر راستا ،ن سازمانیاهای از چالش گرید یکی
را  ن ساازمانیاخود را کنار نهادند تا ا یو مرز یمنطقه اختالفا  ار  هایذکر شد که کشور

ت توانسته اس یالملل نیبهای با توجه به کاهش تنش یوشور یل دهند و پس از فروپاشیتشک
د گفت یبا یاسیس ییاما در مورد همگرا آیند، لیاست نایاقتصاد و س در حوزهٔ هایی تیبه موفق

قاه در منط ش ندارناد تاایخو یت ملیاقتدار و حاکم یبه واگذار یلیچ تماین کشورها هیکه ا
 لبااا ن ساازمان غایل ایت تشکیها و ماهن کشوریت ایفعال کار و ،عمده طور هب .کند یحکمران
قتادار ن م ال  هرگوناه اینهمچو  بوده است هاآن یمنافع مل خدمت به اهداف و یدر راستا

از  یکایز یان مو او  نیاا .دباشامی هااآن یکااهش اقتادار ملا یدر راساتا یفراملا ینهاد
 یه در اماور داخلاصل عدم مداخلاا .با آن مواجه استآن  آسه است که سازمانهایی چالش

 یندبیتداخل دارد و پا ییفت که با همگراگتوان یالملل است که م نیاز اصول حقوق ب یاصل
مشاارکت و مشاور  درماورد  ،ین کشاورها از همفکاریاده تاا ایاسب  گرد ین اصلیبه چن

  ساال ز اوه اکا است ینگیبحران روه ،ن امریمثال بارز ا» .ز کنندیخود پره یمشکال  داخل
 باه اصال ماورد نظاری بندیل پایبه دلی ادیمنطقه مد  زمان زی شورهاکآغاز شده و  ۵201

را ی اداتانتقا صارفاا ی ، ماالزیالملل نیبی ش نگرفتند و بامخره به واسطه فشارهایدر پی اقدام
 ،نادکمال عمشاترک ی ه بتواند باه عناوان باازارکنیای آسه آن برا .اندهردکهرچند اندک وارد 

 .است جاد شدهیال  اکتر جهت حل منازعا  و مشتر و هماهنگقیدقی ارهاکازمند سازوین
ی منشور اخالق بهی اخالق هٔ یل اعالمیتبدی براآن  ی آسهاعضا ،رهکها مذان پس از سالیهمچن

 ک ویال رواباط نزدیاامبوج به دلک اما ،شدمش ص زبان نشست یامبوج به عنوان مکآسه آن، 
از  )پکن( نگیجیرد و به درخواست بک ل منشور را وتوکین، تشیچهای هیماتر  از خروج سر

 .(۲۶ ص ،1398ی، دگلیو ب ی)رمضان «دیگفتگو در مورد آن امتنا  ورز
ه یسارماهای و شرکت یاقتصادهای اسا  بنگاه بر ،آن آسه هایعملکرد اکثر کشور غالباا 

 یاناد و برعملکارد اقتصاادقدر  در ارتباط ها با صاحبانن شرکتیا .شودیده میسنج یدار
در ارتبااط باا  یساتیونالیناس ین مسائله چالشایاا گذارناد ومی اثر ینه منافع ملیدر زم هاآن

ارا  کااغلا  ابتی اسایو فرهنگ سی د گفت که منافع ملیبا کند.ایجاد می منطقه هایکشور
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 اندازد.یر میبه تاخی قابل توجه ادغام را به طور ند و روندکیل مواجه مکرا با مشای منطقه
تباع  منطقه و بهی شورهاکن و ژاپن به رشد و توسعه ابعاد گوناگون یشور چکدو ی هارقابت

د یااز بیات را نیان واقعیااماا ا ،ردکمک خواهد کشتر یبی اقتصادی یهمگرای ازهاین نیآن تام
و ی وجاه باه وابساتگبا تآن  ی آسهشورهاکشود یبزرو باعث مهای ه رقابت قدر کرفت یپذ

ن یانناد و اکدا یاشاورها ساوق پکن یاز ای یکق متفاو  خود به سمت یعال ن منافع ویهمچن
دور آن  آساه قال  نهااد شتر دریبی یبر همگرای منطقه را از هدف خود مبنی شورهاکت یواقع

 کیااز ی شاورهاکی یو جدای اعتماد یب خود به تفرقه، ور به نوبهٔ کموارد مذ .خواهد ساخت
های هیدارناد، سارمای اردیالیمی هااتیه جمعکان و هناد ین چایهمچن .شوددیگر ختم می

 سمتبه  ،هیان سرمایجر ندهٔ یر فزایس ند شدنک باعث رده وکرا به سمت خود جذ  ی خارج
 .اندا شدهیمنطقه جنو  شرق آس

ه ماانع کا استای موانع تعرفهی برخ ، وجودیاقتصادی یگر از انوا  موانع همگرایدی برخ
ه کا یوتن و مقاررا  متفاایقوان .شودیم شورهاکن یه بیار و سرماکی رویام، نکت آزادانه کحر

ز ش ایبای وانسامریمقررا  و د و ن استیطرف ردنکپارچه عمل یکو ی بر سر هماهنگی مانع
 یشورهاکار کس  و کی مبود اطالعا  از فضاک. شودیع انجام اقداما  میه مانع تسرکحد 

شاتر یبی اقتصاادی ارکاگر موانع موجاود جهات همید ز ازینی افکنای هارساختیز عضو و
ی رفاههای استیسی سنگاپور و تا حدودی افتگیل سطح توسعه یبه دل ،به عنوان مثال .است
هناد را ن وای خاارجی امهااکبام نسبت باه واردا  های شورها اعمال تعرفهکن ی، ایبرونئ

 ر خواهدمورد هدف قرای سنگاپور و برونئی ابد، رفاه نسبیامر تحقق  نیاگر خالف ا رفت ویپذ
و ی نایب- شیپی جبرانی هااستیه سکنیمگر ا ،رندیامد را بپذین پیرسد ایه به نظر نمکگرفت 

امال و در کرا به صاور  ی امنطقهی یمراحل همگراآن  ی آسهشورهاک ،جهیدر نت. اعمال شود
امل در کی اقهمنطی یر همگرایرا در مسی د استثنا اتینند و باکی ط توانندیوتاه نمکی زمان بازهٔ 

 .شودی ین و اجراکعضو نهاد مزبور مم 10شتر در قال  هر یرند تا ادغام بینظر بگ
باه ی ابیدستی یال  متعدد تواناکاگرچه در مواجهه با مشآن  ی آسهشورهاکرسد یبه نظر م

هاا و چالش، مواناعی باا وجاود حجام باام ن هادفیااما ا ،بازار مشترک را خواهند داشت
 .ک دهه خواهاد باودیش از یب آن احتماما ی زمان زمان بر است و دورهٔ ی مک ،ینونکال  کمش
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جاد منطقاه آزاد یای زمان مانند بازهٔ ی در مواردآن  آسه هکت است یته حا ز اهمکن نیر اکالبته ذ
عمال  ز موعد مقرر به هادف خاود جاماهٔ زودتر ای تواند حتیه مکرده است ک، ثابت یتجار

و ی رقابال ت طایشرفته را به عنوان نس ه غیپی شورهاک توان سرنوشت و تجربهٔ یبپوشاند و نم
 .دیچینهاد مزبور پ در حال توسعه و از جملهی شورهاکسرنوشت م تومه 

 یر یگ جهینت

از آن  یحااک ،لاهن مقایاا  ایاآن با ذکار کل ن سالهٔ یو عملکرد چندآن  آسه یسازمان اقتصاد
باا  یین بوده است تا با حااکم کاردن فضاایا یل تا کنون همواره در پیتشک یاست که از ابتدا

ن یادر او  منطقه فراهم ساازد هایکشور یرا برا یاقتصاد امکان رشد و توسعهٔ  ،تیثبا  و امن
اسات حاذف یش گارفتن سیآن باا در پا آساه .موفق عمال کارده اسات یادیراستا تاحدود ز

منطقه گام  هایان کشوریل روند روابط میتسه یدر راستا ییهواهای تعرفه ،یتجارهای رفهتع
منطقاه  یاقتصااد یایهمگرا یاسات کاه در کارآماد ین روند روندیبرداشته است و ا یمثبت

و  یبا توجه به عوامل داخلآن  آسه یاقتصاد ییش همگرایدر جهت افزا ،نیبنابرا. کارساز بوده
باا آن  آساه. فاراهم آورده اسات یو اجتمااع یاقتصاد یاسیثبا  س و توسعهٔ و رشد  یخارج

 یخاارجهای هیجذ  سرما ،موجود در داخل منطقه یعیکار ارزان منابع طب یرویاستفاده از ن
 یایهمگرا یبارا یبساتر مناساب ،بازرو جهاان هایتجار  و تجار  با قادر  یساز و آزاد

 یاقتصاد توسعهٔ  ین سازمان در راستایکه ا کرد یریگ هجیتوان نتمی پس .د آوردهیپد یاقتصاد
باا مشاکال  و  یاسایاما در مورد ثبا  س عمل نموده،ز یت آمیموفق یتا حدود هان کشوریا

اختالفاا  ، انمااریبحاران م تاوان باههاا می. از سری ایان چالشرو است هروبهایی چالش
اصال عادم مداخلاه در اماور  د باریااکن تیو همچن یزبان ،یقوم یمذهب، یفرهنگ ،ایقهیسل

 .اشاره کارد گردد هاآنان یم یاسیس ییو همگرا یکپارچگیده تا مانع از یکه سب  گرد یداخل
چاون روناد ، گاریل د خود را باه مساا یمنافع مل یزیقبل از هر چ ،منطقه یدر واقع کشورها

اند شاورها توانساتهن کیاا هرچند ،دهندیح میترج یک نهاد فراملیت یحاکم شدن و یجهان
ق و یاخاتالف در ساال تهایااما در ن ،را حل کنند یاسیسهای و تفاو  در نو  نظام اختالف
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ان یات خود را باه پایمامور یک نهاد فراملین سازمان نتواند به عنوان یده تا اید سب  گردیعقا
 .برساند

  شاادن بااا جااذ یاساات صاانعتیس یریبکااارگ، یتجااارهای در مااورد حااذف تعرفااه 
ن تجااار  بااا یو همچاا یتاایمل چناادهای ت شاارکتیااو فعال یخااارجهای یگااذار هیساارما
رشاد  هایتوان از آماریبوده است که نمآن  آسه یاقتصاد یبزرو راهبرد و استراتژهای قدر 

ا راسات مزم یدا  و سیامهن ساازمان تیا ،یاما درمورد استمرار رشد تصاعد ،آن غافل ماند
باه  .ناد شاده اساتک   یا به عبارتیراکد مانده و  یخر رشد آن تاحدودآ ده است و در دههٔ ینچ

 یامرن آ آسه شدن توسط سازمان یاست صنعتیتوان گفت که دنبال کردن سیم ،یصور  کل
ن یهمچن ن کشورها ویا ید ناخالص ملیتول مد سرانهٔ آتفاو  در در رغم به و ز بودهیمآت یموفق

باا  افتاهیافتاه و کمتار توساعه یتوساعه  هایباه کشاور ضااا که بع هاآنتفاو  در سطح توسعه 
ن یاشادن ا یتوساعه و صانعت یاما در راستا ،شوندیم یم بندیبام و متوسط تقسهای مدآدر

در  یرازد گفت راه دیاست دنبال کردن بازار مشترک بایاما در مورد س، سازمان موفق بوده است
 هاآنن ن منطقه و توسعه روزافزویا هایاف کشورازمند زمان است و باجود انعطیش دارد و نیپ

 .ردیشده صور  پذ ینیب شین امر زودتر از موعد پیممکن ا

 فهرست منابع

 )آن ای آ اا منطقاا ی یااهمگرای   اایاقتصاا     ()۱۳۹۸حسااین)    گلی،یاابی ن آباا  یمعاا، احماا   یرمضاا  
ٔاقتصادٔسٔدوفصلنامهٔ  ٔالمللیبیٔاسیمطالعات  )۲) شم ره   وم  وره   )ن

ٔسسایا ٔوناورٔیا قی ()۱۳۹۰،  لم ن)  ص  قی زا ه ، احم   قیب زا ه ٔاقتصااد ٔد    وره   )19 مق لا    )عللٔتوسعه
 )۱ شم ره  ، ۴۱
ٔس ()۱۳۹۰، علی)  امی ی ٔبالندگی ٔاکؤو  )سه.سن.تاثی ٔژئوپلیتیکٔد ٔ خوتٔهمگ ایی

ٔبیتاتٔٔ.سیاستٔخاا ویٔفصلنامهٔ ) 2020راه ت    ل  و  قش    آن آ     ل   ۴۲عملکر  () ۱۳۸۸ ی، علی)  امی ساا 
 )۳ شم ره   )ؤسوم

 )یاسایسسیاساتٔداشکاهدحٔوقاو ٔؤعلاومٔٔفصالنامهٔ  )و ته یا ا  د یا  امنیتای آن آ ا  ()۱۳۸۹، به ره)    زمن 
 )۱ شم ره   )۴۰ وره  

https://jpq.ut.ac.ir/issue_3044_4178_.html
https://jpq.ut.ac.ir/issue_3044_4178_.html
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وسایأم کا  ٔمطالعااتٔأ ٔم کا ) تحول  ر  ظری   منطق  گرایی() ۱۳۸۸ال ین)   ،  ی  دالل هق  ی فیروز آب  ی
 )۵شم ره  )  ل  وم )داشکهدحٔوقو ٔؤعلومٔسیاسی

ٔتجا  ٔاعضأسن سسه مسعو )  و ژا ، ٔتطبیقیٔعمله د ٔب  سیٔؤمقایته  )د گذ ٔزمان:
 )231 ه ، شم ره  لیتحل، هادادی ؤماهنامهٔ  )ب  دلوی منشور آ)  )آن گ م )(1388  )نی، حسی ن طو ینیام
 .  م ریت مسلم   ن میوضع )( 1391ر یت 29  ،  ا یروی لیتحلی گ ه خبر یپ 

) کئوپلتیاژٔفصالنامهٔ ) گرایی اقتصا  ی  ر شارآ آ ای  هآ ا  آن منطق  ()۱۳۹۸، احم )  رمض  ی ، به ره   زمن 
 )اول شم ره   )  ل پ  ز هم

 )ژئوپلتیاکٔفصالنامهٔ  )گرایای  اوین  ر شارآ آ ای  ده  ی شا ن و منطقا () ۳۹۳۱، اله )  کوالیی، به ره    زمن 
 )۹۵۱-۰۴۱ اول) ص شم ره   )  ل  هم

 ای ی گرایای و ارزیا بی ملال آ تحاول  ر منطقا  ()۱۳۹۳اکبار)   معصاومی، ،   صار خورشی ی    صر  لط  ی،
 )3 شم ره  )   ل بیست و هشتم) سیاستٔخا ویٔفصلنامهٔ  )دنوی شرقی

 )ژاپان  قا   ای  با  ت کیا  بارآشارآ  ه یعوامل موثر بر همگرایی اقتص  ی کشور ()۱۳۹۴  هی )    تمی،پورر 
ٔاقتصاد ٔفصلنامهٔ   )39-۴7 ص )۵۷ شم ره   )  ل پ  ز هم )پژوهکی

  فتا  وای منطقا ه ی   ما   قا  و د یگا ه موافقات() ۱۳۹۴  )طرازکاوهی ، حسین   ی  د  ی،   زیال شریفی
 )۱ه  شم ر ) ۶ه   ور  )مطالعاتٔوقو ٔتطبیقی )شبر  و تضمین ابع   و ا واع حقوآ بشر ر پی آن آ  

Website 

- file:///C:/Users/Asus/Downloads/%D8%A2-%D8%B3%D9%87-

%D8%A2%D9%86-ASEAN__a-41459.aspx 
- https://www.porseman.com/article/%D9%BE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9

%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-

%E2%80%93-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86--- 
- https://asean.org/asean/about-asean/history/ 

- <https://asean.org/asean/92htm / 
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 بر مبنای شاهنامهی فردوسی اسیشه سیاندی بررس
  طیبه سادات ُمهری آدریانی

 چکیده

ار از نگاشاته شاده اسات، سرشای رانایای ادهقاان زاده« یفردوسا»ش توساط یها په قرنکشاهنامه، 
بار اثار مارو  – گاریدی رساند و زماانیبه قدر  می ه روزکاست ی   شاهانیپرفراز و نشی هاداستان

نگارنده قصد دارد  .روندین جهان میاز ا – تحت ستم واقع شدهی هاانسانی بر اثر دادخواه ایو ی عیطب
ه کد یرد را است راج نماِخ ی است و البته بر مبنایمند از جنس سنظامی اشهیاند ا  شاهنامه،یدر پس اب
افتاه و یرا ی دوسافری گشهین دستگاه اندیادیاصول بن ن ست ،ستیباین مقصود میل به اینی در راستا

د کیاناد و بار آن تأکیا  خاود مطار  میابارها و بارها آن را در ابی ه فردوسکی ردِخ  ،دنکاا اثبا  یثان
د، در ادامه به بررسی مفاهیمی چون آموزش، م الفات باا اساتبداو  است داردیاز سی ورزد، جنسیم

 ردازد.بپ گی فردوسیت آزادی در دستگاه اندیشههایرابطه دین و ملک و در ن

 هاکلیدواژه

 رد، رو  ملی، آموزش،م الفت با استبداد، آزادی.ِخ 

                                                

 
    ׀دانش آموختٔه کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسالم و ایران دانشگاه مفید، قم، ایران     

tayebeh mohri@gmail.com  
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 مقدمه

ه درآن کای طی، شاناخت محایط اجتمااعی و شارایان به فردوسیرانیتفاخر ای یبرای فهم چرا
 اع  ی ها، سالیششم قرن چهارم هجر او در دههٔ  .استی سته است به نظر  روریزمی
 که بر سر ایاران، ساایهٔ ی ز زمانیران و نیدر ای زکت مریمکت اعرا ، عدم وجود حایمکحا در

ان یدر خراسان و ماوراءالنهر، سامان»شود: یرد متولد مکیمی نیچهار فرمانروایی متفاو  سنگ
ی و جناوبی ب ش باختر .ردندکیمی یدانستند فرمانروامی نیه خود را از فرزندان بهرام چوبک

خاود سااخته  ز دسات نشااندهٔ یافه بغداد را نیه خلکه بود یران در دست خاندان بویای زکو مر
ان بار یصافار کوچاکی یار بود و فرماانروایالن، قلمرو خاندان زیان و گیتبرستان و رو .بودند

ه البتاه ایناان نیاز پیوساته باا کا (۷۶ ، ص13۷۷فر،  ناق ) «ومت داشتندکستان حیسی ب ش باختر
ی ، بناا بار رساالتیرانیا 1 زادهٔ ، دهقانیپرآشو ، فردوس در این زمانهٔ  .یکدیگر در جنگ بودند

ریاق بتواناد ن طیاند تاا از اکیش شاهنامه میبود، اقدام به سرای اجتماع که بر دوش این طبقهٔ 
ی یترجاواد طباطبااکدر این باره د .دیرا از گزند روزگار حفظ نمای رانیا فرهنگ، زبان و اندیشهٔ 

 سد:ینومی
و ی را در بازساازی تای، نقاش پراهمیاساالم هٔ دوری هان سادهی ساتدهقاناان در ن هٔ طبق

ز یرساتاخی یو برپاای ملای داریا، پاین سازماندهیا.ردندکفا ین ایران زمیای سازمان ده
و  کران اا به دنباال دو قارن سایاز ای یهاخاندانی یفرمانروا هٔ ژه در فاصلی، به ویفرهنگ

د یبه اوج خاود رسا اا کغالمان تری گرهیتا چن یران زمیگان بر افهیت دستگاه خلیمکحا
افات تاا از یانتقاال ی اساالم هٔ ران باساتان، باه دوریاای گو فرزانهی راث فرهنگیو عمدتاا م

جااد شاده باه دنباال دو قارن یای ها، خالء فرهنگن سدهیدر ا.گزند روزگار در امان بماند
                                                

 
 ااقاددددددان ار 1

ر
م ارشدددده اب  نجادددددد   ددددده . طبقدددده  دددددال

 
م اددددربن  ددددد ر اسددددن ٔ ر  ايددددران ابدددددر اا اسددددن  ب دددددد ل

اااگددان ب ررارددان دمحددب ر شددج    شدد د  ب امدد  سددلجن شار دده را ااشدد ن   دده اسددلجاری ب آشدء  
م   ا دددددنا   ددددايال

ر
زحدددده تٔر ي دددددزم نراوددددران ب  وکددددده بران ب  شددددبهٔ  ددددده بشددددجا آددددددان  شددددله ندددددجا ب اا  قددددایٔ 

 ااار 
ر
ههدد   اار نجاددد . اای رزیكای  ده ارنندده   ددران دااحددهسدجی ايرددٔر بهح ده م شددان ار آن ندجا را د ل

م ايدرا م ب يراندد  ب تدارندددد  ب ااسددلان ٔ ار ابر ر اسدن ٔ ا ددو رسدج  ب سددام اای رد   دده  ده نحدا م نهدد ر
 دجیع نر هه  ر ايکان نجا. 
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ران یان فرهناگ ایارا عصار زر ران، آن سدهیخ ایه ناظران تارکجبران شد ی یو  تا جاکس
 .(۶8، ۶۷ ، ص138۵)طباطبایی،  نامندیم

پر وا اح  انجام رسالت خود زبان شعر را برگزید وی ، برایان طبقهی، برخاسته از چنیفردوس
ی او بارا .ه زبان شعر و حماسه تا چه اندازه در ذهن و زبان مردم جاودانه خواهد مانادکاست 

ه اماروزه جاز کاااا  1یابومنصور و شاهنامهٔ ی پهلو دورهٔ ی هانامه درزخود از ان تدوین منظومهٔ 
ه اقادام باه کای در زماانی فردوسا .ار بهره برده استینمانده اا بسی از آن باقی صفحات کاند

 ه در پهناهٔ کاچارا  ؛اوست هٔ بر عهدی چه رسالت» هکداند یمی ند به خوبکینگارش شاهنامه م
ی اندهیداند[ چه آی، ]مکیزبان تری شرویو احتمال پی زبان تاز سرس تانهٔ   تنیزبان، با در آم

د یابای اخ بلنادکشه چه یاندی رویست و از هنر و نیاو چی ارکشیران است و خویدر انتظار ا
نهفتاه در ی خ باستانین و تاریت دانش و دیاو خود از اهم .ندی  نبیه از گزند زمانه آسکبسازد 

 ه:کداند می زیرا ن نیش آگاه است و ایحماسه خو
 .(8۷ فر، ص )ثاق  نو شود، بر سر انجمنی هم     ها زمنن داستانیهن گشته اک

 در شاهنامهی اسیس شه  یاند

 ؛تفاا نماودکا  ایها و زیبایی س ن موجود در ابتوان تنها به داستاندر خواندن شاهنامه، نمی
را در قالا  ی اسایس هٔ شایاندی میز، ناوعزیبا و اسارارآ هایاین داستان هٔ چرا که فردوسی با ارا 

 .ل نماودیتاوان آن را تحصایا  میاتر ابقیادقی ه باا بررساکدهد یخاص انتقال می میمفاه
 هٔ کاو  ناوعی فلسافاند و یا به تعبیر دکتر زرینسیاسی هٔ اندیش هٔ مفاهیمی که به نوعی القا کنند

                                                

 
1 

ر
تدددددجس ار سدددددا   یاسدددد   ددددده  ددددده اسددددلجر يرردددددادربای ٔ اثددددر اندددددج رن دددددجر ا و دددددر یاندددددج رن دددددجر  . شددددااناره
 آن ۳۴۶

ر
م نهددر  ندددرا  دده اودده ادددا دجشددله شدد   اسدد . اب ار تددد بنو ايددو رنرجردده اا  هددار د دددر ايرددر ددد ل

اددای  هزددجی را نددرای اسددل اا  ترشودده  نندد . تجاششدد ن   لا نددجا  ب تنهددا  شددا م نجاددد   دده   ارتکددزر 
 ندددد
ر
ءرگ هزدددددجیٔ شهدددد  اطددددنر نوکدددد ر رشددددور ننیددددد   دددده  ترددددجابر دج   دددده ٔاواسدددده رددددد  ايددددرنٔ ترشودددده

 . ۴۰ٔ ص1۳۵1تهران  سپهٔر 
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اد و صالح اسات و غایات واقعای د نجبا که همان هٔ از جنس آرمان طبق هایهفلسف»سیاسی: 
 .(118 ، ص1381کو ، زین)  «مفهوم حکومت

 کاه در آن یهایشاهی آرمانی است. اندیشه هٔ شه سیاسی شاهنامه، الهام گرفته از اندیشیاما اند
یاسی، ب اش اعظام آن و یاا که خرد س یهایشهاندی .ان استیها نماها و بدیسرانجام نیکی

فکاری منساجم اسات،  هٔ ک منظومایشاهنامه دارای  .شودمل میتوان گفت تمام آن را شامی
در  .کند و آن اجرای عدالت و برقراری صالح اساتکه یک خط سیر را دنبال می یهایهمنظوم

، دین و م  یلاک، وفاادستگاه فکری ایرانیان باستان مفاهیمی چون شهریار نیک، خرد، داد، َفرَّ
ار محوری برخوردار بوده وخاستگاه آناان در شاهریبه عهد، صلح، نیکی و خیر از جایگاهی 

ه موری که باگی سیاست با تمام اآمی ته» .آرمانی نهفته است و البته در شاهنامه نیز نمود دارد
عناای مکشاورداری باه  درباارهٔ ای داشتند با هر اندیشاهمی کشورداری پیوندهای نوعی با آیین

تاوان می فراگیر کاهای افته و این امور در درون اندیشهیمی آن پیوندی ناگسستنی بسیار گستردهٔ 
خارد  ،در ایان میاان .(۶9 ، ص138۵طباطباایی، ) «آن را سیاسی توصی  کرد فهمیاده شاده اسات

ز باا یانی فردوسا گیرند.می آن شکل مفهومی میدانی دارد و سایر مفاهیم سیاسی در ارتباط با
هساتی و  ند و پاس از آنکمی ا آفرینش خرد آغازگی خود را ب ن مسئله نظام اندیشهیتوجه به ا

 شود:می در این جا خرد بنای اصلی آفرینش قلمداد و دهدمی انسان را قرار
 نگهبان جان است و آن سپا       ن ست آفرینش خرد را شنا 

 کزین سه رسد نیک و بد بی گمان     سپا  تو چشم است و گوش و زبان

 (1 ، ص1381)فردوسی، 
باه انساان و ساپس باه پادشااه  خود،ی رکخرد در دستگاه فی بر مبنای نش هستیز آفراو بعد ا

بدون پادشااه ی اجتماعی ه فضاکن یای د برایشا ست،ین امر مش ص نیل ایپردازد، اما دلیم
ومرث کیا ناماد،می ومرثکیان پادشاه خاود را ین راستا، اولیدر ای و .توان متصور بودیرا نم
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َورَناه 1کند و باه دلیال دارا باودن فارَّ می گذاری ن ت ت و کاله راپایهه آییکاست ی پادشاه یاا خ 
ومرث با استفاده از فر، راهنمای ماردم اسات و در مقاام کی .شودمی ن مقام شناختهیشایسته ا

در پس پادشاهی کیاومرث،  .آموزدیک آموزگار، آیین لبا  پوشیدن و پ تن غذا را به مردم می
در پای  .کند و آن آتش استاو نیز چیزی بر مردم عطا می .نشیندمی یهوشنگ بر ت ت شاه

پس از آن تهاورث )طهماورث( وارد  .شودافروختن آتش، کشاورزی و است راج آهن آغاز می
 .دهادرا به مردم آموزش می او رام کردن حیوانا  و ریسندگی و بافت پوشاک .شودکارزار می

برد کند، او برای اداره کشور از وجود فردی خردمند بهره مییع میدر این دوره تهورث کاری بد
 ،شوددر پی این اقدام، دچار مشکالتی از جان  اطرافیان می .کندس مییو مقام وزار  را تأس

 .کنداما او با کیاست و تدبیر، دوباره آرامش را بر سرزمین خود حاکم می

ی او نیز دارای فر شااهی اسات و در پا .نشیندسپس فرزندش جمشید بر ت ت شاهی می
ی د در سیصد سال اول پادشااهیجمش .زندیسته میشای دست به اقدامات ،و رفاه مردمی آبادان

نمایاد و در خود خانه سازی، کشتی سازی، مراکز بهداشاتی و آموزشای عماومی را دایار می
دمی را از یکدیگرتفکیک مر هایزند و گروهراستای تحقق عدالت به تقسیم طبقاتی دست می

ه افالطاون کااست ی مانند عدالتی ه عدالت او به نوعکتوان ادعا نمود ین مبنا میند )بر اکمی
بالد و شرو  به شود، بر خود میت میدچار منی  ی یها فرمانروااما پس از سال ،ند(کیمطر  م

 .شماردیر میاهان را حقگر شیه اقداما  دکی یند تا جاکیرده است مکه کی تفاخر بر اقدامات
ماردم  ،با گرفته شدن فر .شودیاز او گرفته می جه فر شاهیند و در نتکیاو خداوند را فراموش م

رد همه به او یگیه  حاک شاه کشور همسایه قدر  مکی شوند و زمانینیز از او روی گردان م
 .شادکیمی باه تبااه ن رایاو زمای س و خاون خاواریبا ابلا کهمراه شدن  حا .وندندیپیم

، دروغ، تملاق و از یهناری را سرشاار از با ک حا دورهٔ ی و اجتماعی اسیسی فضای فردوس

                                                

 
م آبرا  اسددددد   1   دددددجر اابباار ت ی دددددد يدددددر  ندددددال

ددددددجیع يدددددربت ایدددددءای اسددددد  نددددده ندددددر ا  ادددددر نددددده » . اندددد ر
ٔ 1۳۴۷ دددددددجٔر انراای ) «رسددددددد نلا ددددددد  اا اورندددددددان نرتدددددددری وا ددددددد  ب اا  رتدددددددج ایدددددددو يدددددددربت  ددددددده  ااشدددددددا   

 . (۳1۴ ص
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گوشاه ی گان همگاه دانشمندان و فرزاناهکتا آنجا  کشدبه تصویر میس ن، ی ان رفتن آزادیم
 .شودمی جیان رایان دانایشوند و زبان رازگونه در ممی نینش

 ارا گزندکآشی نهان راست       مندارجی یهنر خوار شد جادو
 س ن جز به رازی نرفتی یکبه ن         وان درازیدست دی شده بر بد

 .(1۷ ، ص1381)فردوسی، 
اد عادالت یاشاود و فریخ مین انقاال  تااریجاد اولیسب  ا کعصر  حای یکو تاری اهیس

ا  کارشاوند و پاا در یند، مردم با او هماراه مکیانداز م نیگوش جهان طن اوه را درکی خواه
لح و صند و دوباره ینشیمی دون بر ت ت شاهیفر .زندیخیه شاه فاسد برمیام علیدون به قیفر

 .ابدییان میشور جرکداد در 
ی اسایس هٔ شایه در اندکانشاان از آن دارد ی ن از جانا  فردوسایچنا نیای هاطر  داستان
پادشاه، و  داردی زدیای مبنای اریشهر ن نگرش،یدر ا .باشدیت با شاهنشاه میشاهنامه محور

، قدر  ح ه هار آنچای راعتقاد به او، مج هٔ یرد و در سایگیرا از خداوند می م رانکبا داشتن فرَّ
 .گرددمی استی خوب

را  ]ماردم[ هااآنی و مساتمر رهیج ،وجود آورد به همگان نیرا بی اجتماع عدالت، دیاو با
باه د باا پناد و انادرز او را وادر شاصای ساکاز ی یخطاا گااههرو  نادک پرداخت موقع به

، ردیاگ دهیادارا ن حتیاگر نصا ونورزد  ار مبادر ک آن انجام گر بهیند تا دکآشنا  شیخطا
، در شااهنامه یر، سیاسات و روش کشاور دایشاهریار) رنادیگ عبر تاا همگااندهد ی او را گوشمال

 .(۶۲/۲/۵8اعتماد: 
 امه از:در شاهنی اریشهر

اِر تمادن و فرهناگ و ساامان دادن باه کشبرد یار در پیت شهرکومرث تا منوچهر روند مشارکی
دان عمال، یش در میدن به تِن خویار، خود، با جنگیت است و شهریجامعه در اثبا  مشروع

 .م راندن به داد و ِدهش استکحی شود و در تالش برایگانگان و متجاوزان ظاهر میدر برابر ب
جامعاه در قالا  ی اسایسی ابی انجام سازمان –ریروند د هٔ نشان دهندی ند و طومنکروند  نیا

ه یام علیاوه در قک)اشاره به درفش  یه درفشکران یم به نام ایداری شورکاز آن پس  .شور استک
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دادگر یابی بار  اد پادشااهی مردمای امیان درفاش سامبل قی( خاص خود دارد و اک حا
 .(۵۵ – ۵۴ ، ص13۷3)پرهام،  است

 و نقش پهلوانان در آنی ت روح ملیاهم

ند و حرمت کمی ا  خود جلوه گریبه آن را در بستر ابی و آگاهی رو  ملی ن پس فردوسیاز ا
 .دهدیقرار می ت آن را، وامتر از مقام شاهیو حقان

ه کا رانیاباه ا انکاان و تریااوو  در هامااوران و خطار حملاه تازکی با استناد به گرفتار
ناام ک    ران شاودیاه وکاران یاغ اسات ایدر ند:یگومی ش رستم رفته ویشور به پکزرگان ب

نش بار گردانادی اوو  و روکاآزرده شدن رستم از ی ا در ماجرایو ران شود یپلنگان و ش
ان باه یاتورانی ش رساتم رفتاه و خطار حملاه یران باه پایاه بزرگاان اکای با خشم و تند

 ند: یگوینند و به او مکیسهرا  را به او گوشزد می گردهکسر

 .(۵۵ ، ص13۷3)پرهام،  ان را نباشد گناهیرانیمر ا       تهمتن گر آزرده باشد ز شاه
 ار آمادن مناوچهر متبلاورکای دون و رویافری شاهنامه با پادشااه پهلوانان دری نقش محور

د، از مردمنا یاند، آناان صادادر برابر مطلقه شدن شااهی یرویپهلوانان در شاهنامه ن .شودیم
 .ندیگشاایو استبداد شاهان لا  باه اعتارا  می عدالت یه بیزند و علیخیدرون مردم به پا م
مان ین پیشود و ایجاد میمان ایه با محافظت از پکی اند، صلحصلحی رویپهلوانان حافظان ن

ماان یپ قضار خود نایه شهرکی اما زمان، باشدی اریاز امر شهری ه تابعکمعتبر است ی تا زمان
ته شاکاووش و ی)اشاره به مرو س ر استیز ناپذیجاد جنگ گریست و اینی زیگر راه گریشود د

ز ای رستم به آنان به خاون خاواه مان توسط او و حملهٔ یست پکا  و شیشدن آن توسط افراس
 .((۵۷ ، ص13۷3)پرهام،  ا یافراس

ار را باه یشاه شاهریهم ،زهیاز نقش خرد و خطر جناگ و جادال و ساتی با آگاهی فردوس
باه صالح و ساازش ی منداران با وجود همه عالقهیاگر چه شهر، خواندمی فرای خردورز

ی و پلشاتی ، شاور چشامیمجبورند به جنگ و جدال فرمان دهند تاا بدساگالی و آبادان
شاتر یباماا ، ننادکشاور اسات را از خاود دور کو ی اریشاهرهاای ه از آفتکابدخواهان 
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 )براتاای، سااایت ینکمااان شاایو پی ن خااواهکاایده دو عاملنااد: ییاازا شاااهنامههااای جنگ

.aspx5-http://rotstakhri.blogfa.com/post). 

 یگاه آموزش در امر شاهیجا 

آماوزش  .باس مهام داردی گااهیآماوزش و پارورش جای فردوسای اسیس هٔ شیدر دستگاه اند
در ی انو آباادی یکان اوی هااآموزش هٔ یدر ساا وران باشد یا شاهی روز ستیبامی هکی اریهرش
 .ندکن یا تامر شخود و شهروندانی خوشب تتواند می ن صور یگردد و تنها در ای شور جارک

 آموختیرا می نیو دی نظامی هامت، آموزشکح ،یشوردارکن ییآ چونی یهاد آموزشیاو با
 گردد. کن و ملیبان دتا بتواند نگه

 کن و ملیرابطه د

از ی کایباه عناوان ی فردوس ران باستان به خصوص در شاهنامهٔ یا هٔ شیدر اند کن و ملید هٔ رابط
ن مهم یا. واقع شده استی ت خاصیمورد اهمی ران شهریا هٔ شیاندی هان بازپرداختیترقیدق

 هٔ رجماتو برگرفته شده از ی انساسی گذار شاهنشاه انیان بنکر بابیو  به اردشصاز س نان من
  تجاار  تااکدر ی راز هٔ یوکه متن آن را مسکر یبا عنوان عهد اردشی اآن در اندرزنامهی عرب

 غال  خود آن را در هٔ ز در شاهنامینی فردوس .(1۷۵ ، ص138۵)طباطبایی،  رده،آمده استکاممم نقل 
 ند:کمی تیان رواکر بابیاردش هٔ ت نامیوص

  نیو دی اریبرادر شود شهر                     نیار آفریهرش ندکن یچو بر د
 ی به جای ارین بود شهریدی نه ب        یپا بهی نیاست دی ت ت شاهی نه ب

  ش خرد تافتهیبرآورده پ                  در دگر بافته یکبا است یدو د
 نیآفر شاه ران بود یدی نه ب                      نیاز است دینی نه از پادشا ب

 ندچادر یکر یه در زکی یتوگو                          گرندیدیکن، پاسبانان یچن

  زسا یکمشان نیدیدو انباز د                ازینی ن زان بود بین، نه ایز نه آن
 بردی نیمرد دی همی تیدو گ                      و خردی را چو باشد خداوند

http://rotstakhri.blogfa.com/post-5.aspx
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 در م وانن هر دو را جز برایا تو                        پاسبانن را بود پادشا یچو د
 نیداد است د مغزی ه چون بنگرک                 نیبا آفری چه گفت آن س نگو

 .(890 – 889 ، ص1381)فردوسی، 
ه کاناد، بلکیق نمیتلفی را با موبدی او مقام شاه ،م ال  استی نیبا استبداد دی اما فردوس

ر اماان است تاا از گزناد زماناه دی گریپاسدار د یکه هر کنامد یمی زاد رادر همآنان را دو ب
ناد و خاود را یآین دو بار میاق ایروند و درصدد تلفیه به خطا مکی او سرانجاِم شاهان .بمانند

ه در آخار توساط کدهد، ید نشان مینند، در سرنوشت جمشکیمی ز معرفیعت نینده شرینما
 ود.شیم میبه دو ن ک حا

 مخالفت با استبداد

ناد و بزرگاان را کناد قادر  را از ناو  مطلقاه باودن خاارج کیدر شاهنامه تالش می فردوس
ر کاف ومت به مشور  با بزرگاِن که در امر حکی او شاهان .شاه آورد کمکبه ی ومت دارکدرح

گشته  فرَّ ی دارای ه با لط  الهکی سانک ند،کی  میورز و عادل توص خردی پردازند، شاهانیم
لقاه ر شدن قدر  شاهان به سامت مطیبه ناگزی اما فردوس، زنندمی شورکی و دست به آبادان

و ی لهاای رویاند با نکمی یاو سع .ابدیی آن نمی برای راه برون رفت عملی ول ،برده استی پ
ن شاد ش باه دام مطلقاهیشاهان داستان ها ثرکاما ا ،ندکی رین امر جلوگیاز وقو  ای خردورز
ی  سارو، شااهکی .دهادمی  سرو خود را نشانکیدر قال  ی فردس دغدغهٔ  .شوندیگرفتار م

در ی فردوسا .شاهان شاهنامه است هٔ ر ندارد و سرآمد همیو عدالت نظی ه در خردورزکاست 
 د:یگومی ومت اوک  حیبا  توص

 دل غمگنان از غم آزاد کرد             آباد کردی رانیوی به هر جا
 سر غمگنان اندرآمد به خوا         هان گشت پرسبزه و رودآ ج
 زداد و ز ب شش پر از خواسته          شد آراستهی ن چون بهشتیزم

 اسود شاهیز داد و ز ب شش ن       اراست گاهیدون بیچو جم و فر
 ....یمنیز بد بسته شد دست اهر       ی منیو ای جهان شد پراز خوب
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 .(30۵ – 30۴ ، ص1381)فردوسی، 
 داد بودیران ز بیتبه بود و و           هر آن بوم و برکان نه آباد بود
 امدش رنجیز داد و ز ب شش ن           درم داد و آباد کردش ز گنج

 .(30۶ ص ،1381)فردوسی،  م شدین به دو نیدل اهرمن ز        م شدیبی ش بیجهان از بداند
ی ه تهاشود که حال که سراسار جهاان را از بادخوایدلهره م نیدچار ا به ناگاهی ن شاهیاما چن

شاوم و روانام دچاار ی ام مباادا گرفتاار خودخاواهافتاهیش را یخاوی ام و هماه آرزوهااکرده
 خاودی اینخ شاهان یاز تار ،ستینی او خسرو نادان .گرددی منیش اهری، و کتی  ، منیشیبداند

زرگان خود با بی در کارهای گریش از هر شاه دیاو چنان است که بی رکیآگاه است و دانش و ز
ت اسای تفاو  ژرف .از داردین کار نیبدی د کمتر از هر شاهیکه شای در حال .هم س ن است

ا یای ست در هار گاام دساتوریبایکاو  که میش کیایاز جمله ن ،رانیگر شاهان ایان او و دیم
 اسات کاهی  سرو خردمندیک .دینمالگامش زند و راه درست را به او بی دیش سپیو ری بزرگ
گفت نباشد اگار د چندان شین رو شایاز ا.رو داردشینه سنگدل زمان در پیخ را همچون آ یتار

 .(13۴9فر،  )ثاق  شودیم گرفتاری ان شور و دلهرهیبه چن
 م به زمیکه با سلم و تور اندر آ        و جمی شوم همچو  حاک تاز

 ایمیدگر سو چو توران پر از ک            ای  دارم نوک سو چو کاویبه 
 ...به خوا ی دیندی کژ  ی که جز رو    ا ی  و چون جادو افراسوچو کاو

 (۶0۲ ، ص1381)فردوسی، 
و  ساتینی شاانیپری چ جاایشود که هیمی شانیو پری گرفتار نگرانی  سرو درست هنگامیک

کمتار از هار زماان ی تایو روز گافتد کاه حاال یو اندوه به جانش می دینومی درست هنگام
 .استی یهاشهین اندیش و پرورش چنیزای آماده برای گرید
 م ساااختهیبیش باایانااد جهااان را از بااد»و « کااردهی سراساار جهااان را از باادخواه تهاا» او

هایب ه از اساتبداد وکااسات ی  سرو نماد شاهکی. (13۴9فر،  ثاق ) «است در ی ساگالو بدی فرَّ
 اماا هار آنچاه جهاد ،ماندن را در سر دارد یکنی ایرد و رویگمی خ پندیهرا  است او از تار

م باه یه سر انجام تصمکنیتا ا .ابدییخود نمی برون رفت از بن بست درونی برای ند راهکمی
ناد و خاود دسات باه کیم میان پهلواناان تقسایاران را میرد، ایگیاز تاج و ت ت می ریگنارهک
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 .دیامنتقال نمای ناویه هنوز آلوده نگشته است به جهان مکن خود را تا روا زند،یمی شکخود
شاد، او یاندیم قادر  نمی سرو باه تقساکیافتن پاسخ پرسش خود در قال  یی برای فردوس

 .شاودینااتوان م افتن پاساخیادهاد و در واقاع دریپادشاه راه نمی ومتکمردم را در دستگاه ح
تواناد باه یاو نم .ران باساتان اساتیاشاه ایگرفتاه از اندتمامااا بری فردوسی گشهیدستگاه اند

ومات کان باساتان، حیارانیر اکاه در تفکاچرا  ؛شدیاندیآن بی ونانیاز جنس ی ومت مردمکح
از ی رانایبزرگاان ا بنابراین،رده و کمی ر و دور از خرد جلوهیحقی ونان امریم بر کحای راسکدمو

 گردان بودند.ی آن رو

 یآزاد

ی آزادی متفااو  از آنچاه اماروزه باه معنای جنسای دارای فردسای رکف هٔ ر منظومنیز دی آزاد
از  هکی تا زمانی آدم است.ی درونی آزادی نوعی در نگاه فردوسی آزاد .شود استیشناخته م

و ا .باشاد یاکنی تواند شهروندیه همان آز و طمع است رها نشود نمکخود ی د و بند درونیق
من درون خاود ه ابتادا باا اهارکچرا  ؛داندیو آزاده م یکنی یهاانسان خود را هٔ پهلوانان منظوم

ابد و بعد خود را در ییمی درونی موجود در شاهنامه ابتدا صورتی آزاد از این رو، .انددهیجنگ
جاا کاه آن ،کناددر قیام کاوه بیشتر خود را نمایان می ،لهئاین مس .ندکیان مینمای رونیقال  ب

زند و از دست به اعترا  می ،ی از ستم شاهی بعد از کشته شدن یازده پسرشهایکاوه برای ر
تعلاق و  ی از نفس وهایابتدا ر .خواهد فرزند آخرش را رها کند و این ظلم را خاتمه دهداو می

 .ت اعترا  به آنچه نبایداینهدر 

 گیری نتیجه

ه خارد، کای انساان .ت اوساتیزد، سرگذشت انسان و ماهیخیقت شاهنامه بر میآنچه از حق
و سارانجام آن ی ورزخارد هٔ شااهنامه، قصا .باشادیردارش مکسنجش ی عمل و ترازوی مبنا

ن یاشاان را از اینفاس ا بااخرد هماراه شادند و روزگااری ه روزکی سانکز سرانجام ین و است
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دستگاه در  .ش هموار نمودندیخوی برای ن رهگذر چه بد سرانجامیباز داشت و از ای همراه
گااه شاهنشااه را ین امار جایاپادشاه و ای ست، حتینی س مستثنکچ یهی فردوسی خرد سنج
( همراه میزدیبا فروغ ای م مقام شاهینیبیچنانچه م .ندکیمتزلزل نم گااه یجای گردد، ولی)فرَّ

ان یماز پادشاه است و به دنبال از ی یت زدایبه دنبال قدس شاهنامه .ندکی نمی را قدسانی شاه
تاوان باه ی)از با  نمونه م جدابافته از جامعه اندی اه شاهان تافتهکح ین تصور ناصحیبردن ا

ی حتی فردوس (.اشاره نمود.ا اعترا ا  رستم و زال به پادشاه و..یو  کاوه بر  د  حاکام یق
 د:یگویپردازد و از زبان او ممی ن مسئلهیمردم خود به ای بهرام گور برا هٔ در خطاب

 نگردد به گرد بد و کار زشت              ابد بهشتیه که خواهد کس کهر آن
 یاستکو ی ژکچد دل از یبپ                     ی چو داد و دهش باشد و راست

 میوه زر دارد و گنج سکاگر                    مین پس به بیدزیس مباشکز ما 
 دینکچون ی بی ش به دارایاین                         دینکرون یم بیهمه بها ز دل

 داد د با ما به هنگامیوشکب                           شاورز گر مرد دهقان نژادک
  ت...د وز داد و بیزدان شناسیز                    م و ت تیه ما تاج دارکهران را 

 .(1008 ، ص1381)فردوسی، 
هادف اعتارا  باه  ز بایاو شاهنامه را ن .خود استی اجتماعی معتر  به فضا یکی فردوس

ت اس کن مسئله به و و  قابل دریا  ایابی جای ه در جاکای به گونهو ع موجود نگاشته، 
سات ای گاه خرد و خارد ورزیل ازجایتجلی ه در پکشاهنامه _ی در ابتدای ن مسئله را حتیو ا
  .مینیبمی زی_ن

 نودارد شیه کم یو گر من ستا                      ارد ستودیه کخرد را و جان را 
 ارد شنودیه کم یو گر من ستا         ست گفتن چه سودیس نکما چو کیح
جااد یان ساب  ایارانیه بار ایاامی شامار فرزنادان بنایبی هاه ساتمکااست ی او متولد عصر

ومات کع، باه عناوان ماذه  م اال  حیشده بود و مذه  تش« عر ی اسالم منها»شعار
ز یان نکه ترکپر آشو   هٔ ن زمانیدر ا .شدیان شناخته میرانیای مه رسمیخلفا، مذه  ن هٔ غاصبان

، باا هادف یدر رناج باود، فردوسای رانیمقتدر و ای ومتکران از نبود حیل بودند و ایدر آن دخ
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آن بود تاا ی در پی و .ردکاقدام به نگارش شاهنامه ی رانیماندگار از فرهنگ و هنر ای جاد اثریا
بارون ی برای ارکد و راهینمای اثر خود نقاط  ع  و قو  شاهان گذشته را برجسته سازدر 

رود و می ار به سراغ گذشتهکارا ه راهی برای در اصل، فردوس .ارا ه دهدی نونکط یرفت از شرا
 یناد و باراکیه مکیاخود تی هااو به داشته .بردمی بهرهی رانیجامعه اهای در اثر خود از سنت

ا یاوتوپیناد، کید خلاق نمیجدی زیزند، چیخود دست به ابدا  نمی اجتماعی اصال  فضا
به ی ار امروزکمحافظه  یکهمانند ی فردوس .ار استکمحافظه یکه او کچرا  ؛ندکی جاد نمیا

ن هماه یاباا ا .نادکمی از بحاران از آناان اساتفادهی یرهای خود متشبث شده و براهای داشته
بارد و آن را یحفاظ سانت، از انقاال  بهاره می ه براکچرا  ؛ستیال  انقال  نم ی فردوس

 هٔ یدر سای انقال  فردوس .ردیگمی ارکند به یبمی ش را در خطریه سنت هاکی یدرست در جا
ی جاه بایدر نتی از طبقا  اجتماعی ناشی عاا نظم اجتماعیرود تا سریش میعادل به پی شاه

 .ابدیگاه خود را باز یدادگر جایشاه بی عدالت

 فهرست منابع

گ  تهرانه)تردم  علینقی خرازی و  یگران)علمٔ واشکناسی)(۱۳۷۹ )م یکل)پرینستون  ) شر آ
ٔالملكٔطوس )(۸۵۱۳  ی  دوا )  )طب طب یي  ) تبریزه  شر تو ه)چ پ  وم) یخواوهٔشظام
ٔای انٔیٔؤفلتفهٔ ف دوسٔیاهنامهٔ  )(۹۴۱۳  مرتضی)ث قب فر،   )تا یخ

 )خن تهرانه  شر  .ف دوسیٔؤیاهنامه(ٔشامو شامهٔ)د با حٔ  )(۸۱۱۳  عب الحسین)زرین کوب، 
 )تهران ) شر قطره) ب  کوش   کتر  عی  حمی ی ن) (۸۱۱۳  )یاهنامه ی)فر و 

 تهرانه  شر طهوری) )چ پ  وم) دل   وم) هایکت )(۴۷۱۳  ) اوو  ،ابراهیم پور
ٔبهٔف دوسی )(۷۳۱۳  )پره م، ب قر ٔبأشگاح ٔای ان  )  شر کویر)مباشیٔشقدٔخ دٔسیاسیٔد 

ٔاشدیکهٔف دوسیبراتی، م ش لل )   ه ، بر گرفت  از   یتخ دٔیه یا  ٔد 
5.aspx-http://rotstakhri.blogfa.com/post 

 بر گرفت  از   یته )فصلنامهٔوهانٔشومرگ کیخسرو، ) (۹۴۱۳  ث قب فر، مرتضی)
http://www.saghebfar.ilssw.com/pages.php?id=26&cat=art 

http://rotstakhri.blogfa.com/post-5.aspx
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 رو شیپهای و چالشی در عربستان سعودی ملت ساز – ند دولتیبر فرآی مرور

  یم نقویده مریس

 چکیده

توانناد نمایاد کاه هار یاک میحمال میاز مفاهیمی را با خود  هایملت سازی زنجیر – فرآیند دولت
دوام خود  دولت برای تثبیت و ،ن رویاز ا .این فرآیند نیز تلقی گردند هایارزیابی و شاخص هایمعیار

هتار و به وجود یک ملت و همبستگی و انسجام هر چه بیشتر آن نیاز دارد و ملت نیاز بارای انباشات ب
ند د و توانم)در مقابل دیگران( به وجود دولتی نیرومن خود قدر  و حفظ هویت متمایز و مستقل نهادینهٔ 

کانش ی چگونگملت و دولت و  در هم تنیدهٔ  رابطهٔ ی بررسسعودی، عربستان  جامعهدر  .دارندنیازمند 
 تیااز اهمملت سازی  – روند دولتو متقابل جامعه و دولت در بحران همبستگی و یکپارچگی ملی 

، یاساناد با اساتفاده از مطالعاهی اتاب انهکق با استفاده از روش ین تحقیدر ا .برخوردار استی ادیز
ه روناد کاسات نشان داده شاده ای نترنتیمنابع ای ریارگکاسناد و به ی و مطالعه و بررسی آمارهای داده

 وی ، مذهبیاسی، سیم تل  اجتماعی با توجه به ساختارهای در عربستان سعودی ملت ساز – دولت
 باشد.می روبه روی جدهای چالشبا ی فرهنگ

 کلیدواژها

 .ها، چالشیملت، عربستان سعود – ، دولتیساز ، ملتیدولت ساز
 

                                                

 
 . . قم  maryamrazavi54@yahoo.comایران     |         دانشجوي کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه مفید
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 مقدمه

ایان کشاور  تاوان دریافات کاه جامعاهٔ می ر تصویری کلی از عربستان سعودی، به خاوبید
باا  .دارد سنتی است که هنوز مناسبا  سنتی و خانوادگی نقشی اساسای در اداره آنای جامعه

که کش  و است راج نفت، اقتصاد و سااختار تکنولوژیاک ایان کشاور را باه طاور وجود این
فاراهم  گسترده تحت تأثیر قرار داده است، اما نه تنهاا زمیناه کارآمادی و توساعه اقتصاادی را

نظاام سیاسای  .ناشی از آن دامان زده اسات هاینکرده، بلکه به وابستگی روزافزون به درآمد
کناده و سعود است که هر چند از نظر جغرافیاایی پرا بستان نیز مبتنی بر پادشاهی سنتی آلعر

الا  و عربای را در قی المشکننده است، اما از نظر تاری ی توانسته ترکیبای از دو سانت اسا
اد عناوان ایاد ولوژی رسامی حااکم بار جامعاه عربساتان ایجا ساعودی باه – وهابی تالفا 

الملال،  نینظاام با د باهیاجدی از جنگ سرد و با ورود کشورها پس .(93 ، ص139۶، یلی)خل دکن
ها در یها و ناامنثباتی از بیی اریبس شهٔ یر .دا کردیپی شتریت بیسازی اهم دولت ملت دوبارهٔ 

ن کشاورها یاا .کشورها استی سازی در برخ و تداوم بحران دولت ملتی جهان در ناکارآمد
ستند و هملت ناتوان  – ک دولتیی اساسی در انجام کارکردها توجه است قابل هاآنکه تعداد 

ی المللا نیو باای ، منطقاهیداخلهای ثباتی و بیها یسازی موج  ناامن دولت ملتی در ط
های شاکاف .هساتندی خاصی و اجتماعی اسیسهای ویژگیی داراها ملتی برخ .گردندمی
سازی مقاومت  شود در برابر ملتمی موج ی بمذهی و دشمنی اجتماعهای ، نابرابرییقوم
 .(۲ ،ص139۶،یو ترابی )ابطح ندینما

هاا و ملت سازی شاخصی جدید و مهام در تقسایم بنادی دولت –فرایند دولت ن رو یاز ا
عماده ایان  هاایگردد کاه متغیرداخلی و خارجی تلقی می برقراری نظم و امنیت در دو حوزهٔ 

در  .سرزمینی، یکپارچگی و همبستگی ملی، ثبا  و توسعه سیاسیاند از اشبا  فرآیند عبار 
ی شاور عربساتان باه بحاث و بررساکهای یژگیبا توجه به وای تاب انهکق به روش ین تحقیا
ی ، قاومی یبا توجه به بافت تاری شور عربستان سعودکدر ی ملت ساز – روند دولترامون یپ

 ،در اداماه .م پرداخاتیآن مواجاه هسات خاواه ر بااین مسیشور در اکن یه اکی یهاو چالش



 ۵۷، ۵۶ شمارهٔ      مجلٔه علمی و دانشجویی دانش پژوهان   |  | 40

های ، مولفاهیملت سااز – مفهوم دولت و ملت به طور جداگانه و مفهوم دولتی  من بررس
 خواهد شد.ی شور عربستان بررسکت آن در یگرفته و و ع قراری ن مفهوم مورد بررسیای اصل

ی شاود، آن را رونادمی   دادهن مفهوم ارجاایبه ای وقت ما الملل معمو نیا  روابط بیدر ادب
ارچه و کپیعنوان واحد و کنشگر ه ملت ب – به دولتی طور سنته ب رایز ؛رندیگیدر نظر م واحد

و ی چگاونگ ملات خصوصااا  – فهم بهتر مو وعا  مرتبط با دولتی برا .شودمی نگاهی قطع
زا در مجا ا ساازهٔ ید به عنوان دو واحرا دولت و ملت مزم است تحول آن،  روند ساخته شدن و

 م.یرینظر بگ
ستفاده از با ا تحلیلی – ماورد نظار در این پروژه توصیفیهای تحلیل دادهی روش تحقیق برا

مفهاوم ی ،  امن بررسایشور عربستان ساعودکگاه و نقش یبا توجه به جاای تاب انهکمنابع 
ی ررساب ملت –دولت ی ریگ لکند شیشور در فرآکن یت ای، و عملت –دولت دولت، ملت و 

 م.یدهمی شور با آن مواجه هست را مورد مطالعه قرارکن یه اکی یها از چالشی نموده و برخ

 تو مل دولتمفهوم 

 ی)حکومت( اشااره دارد، شاکل از دولت یاست که به شکل خاص یمفهوم «1ملت –دولت »
قلمرو  کیدر  یمل تیخود را از ِاعمال حق حاکم تیمشروع الملل نیکه در حقوق و روابط ب

 – یاسایدر حال حا ار، باه واحاد س ملت –دولت اصطال   .کندیمش ص کس  م یار 
 یالمللا نیب یو فرهنگ ینظام ،یاقتصاد ،یاسیس ،یکه نظام حقوق شودیاطالق م ییایجغراف

 گاری)کاه د دولات ی یاشاکال تاار گریواحد را از د نیا تیو شکل و ماه دهدیم لیرا تشک
دولت » .کندیم زیمتما یالملل نیفعال در صحنه ب «یدولت ریغ» هایرند( و از واحدوجود ندا

 –دولت » کیاز بدو استقالل آن کشور  زو الحکومت ون .ستین یدولت مل یبه معنا« ملت –
 یمل وابسته و  د هایو دولت یمل هایخود دولت خیاما در طول تار د،یآیبه شمار م« ملت

                                                

 
1. nation-state 
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مصار و پاکساتان و  د،یاآیبه شمار م« ملت –دولت » کی ،یستیالیسوس یکوبا .داشته است
 .(vista.ir) آیدبه حسا  می« ملت –دولت » کیهم  رانیا

ل م تل  علوم انسانی به مفهومی پیچیده و در عین حاا هایتعاری  دولت در منظر حوزه
ر نماید کاه انحصاااطالق می ماکس وبر دولت را به اجتما  انسانی .بسیط تبدیل شده است

ه باهمچنین در نگاهی دیگر دولات  .مشرو  از زور در یک سرزمین مش ص را دارد استفادهٔ 
توری و باشد که ماهیت آن نظام از حیث اقتدارگرایی، دیکتاامعنای نظام سیاسی و یا رژیم می

 .نمایدیا دموکراتیک را بیان می
حکومتی است که از یک سو وظیفه برقاراری  هایاز نهاد هایدولت مجمو  ،در عین حال

ر قالا  سرزمینی خود را دارد و از سوی دیگر د نظم و امنیت و اعمال قدر  و سلطه در حوزهٔ 
ملات نیاز از تناو   واژهٔ  .پاردازددر برابر تهدیدا  خارجی به دفا  از کشاور می ملت –دولت 

ن دو نی عینای و ذهنای و یاا ترکیبای از آمفهومی زیادی برخوردار است و برخی آن را بار مباا
اشاند، عوامل عینی ملت ب ،اگر زبان، کیش، عادا ، رسوم، نژاد و سرزمین .اندتعری  نموده

عوامل ذهنی ملات  نظام ارزش مشترک، تصورا  زیست جمعی و اراده دسته جمعی در زمرهٔ 
ابناد و باا یر پیوناد میملت و سرزمین در مفهوم وطان باا یکادیگ بنابراین، .شوندقلمداد می

 .(۴8 – ۵3 ، ص138۷)قوام و زرگر، گرددفرهنگی، هرملت از دیگری متمایز می هایویژگی
ی هایاددولت متشکل از نهه کرد کان یتوان بمی م دولت و ملت،یمفاهی با توجه به گستردگ

در  نیهمچناو  گوناگون است که مدیریت و کنترل امور کشاور را باه عهاده دارد هایبا کارکرد
او منباع  طار  مشاترک آینادهٔ و یک ملت  میراث مشترک گذشتهٔ ملت،  یکی ابیتیند هویفرآ

 شاوند و در نتیجاه مفااهیمی ماننادهاا مییابی آن ملت و نیاز تماایز او از ساایر ملتهویت
 .گیردشهروندی، تابعیت و هویت ملی نیز در این راستا شکل می

 یساز  ملت –دولت مفهوم  

ملت سازی و برقراری و پذیرش حاکمیت ملای شاهروندان برابار و همشاان در یاک  –دولت 
آن  هایاما آثار و پیامد ،دهدمی فرآیندی است که در سطح یک کشور روی ،واحد جغرافیایی
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سیاسی موجود  هایویژه با همسایگان و واحد ملی را درنوردیده، روابط کشورها را به هایمرز
همگای ای موفق همگرایی منطقههای نمونه، رو از این .دهدمی قراردر یک منطقه تحت تاثیر 

 .انادتشاکیل و تکامال یافته هااآنملای و مادرن در هاای اند کاه دولتدر مناطقی روی داده
 دده هساتنیابغارنج و پیچ هااآنهر دو مفاهیم ساهل و ممتناع و تعریا   «ملت»و  «دولت»

 .(33 ، ص139۵، ینا ی)س
تاوان در می رای و ملت سازی روند دولت سازه کرسد می ان شد به نظریآنچه ب با توجه به

ت یدر و اعی ک کشور روناد دولات ساازی  نمود، امکان دارد در یتعری دو ب ش مفهوم
قابل با هام داا در ارتباط متین دو شدیالبته ا .ا بالعکسیباشد ی از روند ملت سازی ترشرفتهیپ

ن صاور  یادر نظر گرفات، چاون در ای گریک روند را بدون دیوان تیروند و نممی شیبه پ
 .افتیک کشور دست ی م از تحوی ر کامل و روشنیتوان به تصوینم

 قیتحقی چارچوب نظر 

در ی سااخت ملای اصال یبه الگاو ملت –دولت  کشدن، سبی امروزه با توجه به روند جهان
ل یتباد.و ...ی ، فرهنگایمااع، اجتیاسیم تل  سی م تل  به لحاص ساختارهای شورهاک

ی رابی ت برآمادن دولتایملت و در نهای ریگ لکند، عمدتاا شین فرایای روند اصل .شده است
منطقااه  یاکدر ی فرهنگای نیشیپهای نهید زمین روند، ابتدا بایدر ا .انجام امور جامعه است

دولااات، تماااام  یاریااگ لکدر شااا .اردیاال گکشااای شااورکباشااد تااا بتوانااد ی یایااجغراف
د باه نفاع یبا یو مذهبی ، قومیمیو تعلقا  اقلها یاز جمله وابستگی مل شایپهای یواباستگ

نباال باه دی ه هار ملتاکن است ینه این گزین اسا ، بهتریبر هم .نار رودکی ملاهای شیگارا
خ یتار نه ویشیبا پی وجود نداشت، ملتی طین شرایس دولات خااص خود باشد و اگر چنیتأس

د اایاست آنقاادر زیبامی منطقه یکمردمان ی ا  وجودکاشترا .جاد گرددیا کو فرهنگ مشتر
ی زساا ، دولاتیبعاد مرحلاهٔ  .فاراهم آورد هااآنی است مناس  را برایاان زکاه امکباشاد 

 .نندکشور اقدام ک  یانجام وظای اسات تاا از درون آن ملات بارا
د مصاروف در یست و تماام تالش خود را باینی قوم و مذهب ایب ش، گروه  ندهٔ یدولت نما 
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 درباارهٔ ی مبااحثای اگاار درجامعاه .ناادکشاور کت جامعه و یلکنظر گرفتن منافع و مصالح 
در آن ی سااز نامناساا  ملات ان ناشان از سااازهٔ یوجاود دارد، ای سااز ال  دولاتکماش

را تداوم ب شد ی ساز تواند ملتمی لت مدرنر بهتر، دویا به تعبیدر واقع، وجود دولت  .است
ع یاد باه توزین مرحله، دولات مادرن بایرا پس از ایند؛ زکند بلندمد  آن را نابود یا در فرایو 

ع و یال مااداوم توزکد بااه شاایان قدر  و ثارو  بایند و اکقدر  و ثرو  در جامعه اقدام 
تواند یاه دولات مکقادر  و ثارو  اسات ع یتوز ع و بازیط توزیتنها در شرا .ع گرددیتوز باز

برآمااده از ملاات آن ی ه دولتاکاند و نشان دهاد کس  کخود را ی اسیت و اعتبار سیمشروع
 .ن استیسرزم

 ع ویا، توزیساااز ، دولااتیساااز ملات -یند دولت ملی، فرایند چهارگانه اصلین فرایا
 .(۷ – 8 ، ص1389، یاق زندی)غرا استی اسیت نظام سیت، مشروعیع قدر  و ثرو  و در نهایتوز باز

ماورد توجاه ی ازسا ملت –دولت ند یدر فرآی اسیسی ه در جامعه شناسکی اصلهای مولفه
 وی مراناکحی ومات، چگاونگکن، ناو  حیسرزمهای یژگیقرار گرفته است، شامل وی جد

 و تیااموقعتوجااه بااه ی در ملاات سااازهااا ق دولتیاادر توف .باشاادی میتاایجمعهااای یژگیو
 مناابع اثار باوده وی داراکشور  یالملل نیب یو حت یو اجتماع یم تل  اقتصادهای تیظرف

ولت د یارا بر یآسان ملت سازهای نهیزم ،ییایبهتر جغراف تیو موقع یو ثرو  ماد یاقتصاد
 کند.می فراهم

 یساز  ملت –دولت های شاخص

نمایاد کاه هار یاک یمی را با خاود حمال میاز مفاه یهایسازی زنجیر ملت –دولت فرآیند 
دولت »  ،بر این اسا  .این فرآیند نیز تلقی گردند هایارزیابی و شاخص هایتوانند معیارمی

تاسیس و تکوینی نسبت به یکدیگر  و ملت در معنای مدرن آن همواره در یک ارتباط دوسویهٔ 
یک ملت و همبستگی و انسجام هر چه دولت برای تثبیت و دوام خود به وجود  .اندعمل کرده

قادر  و حفاظ هویات متماایز و  بیشتر آن نیاز دارد و ملت نیز برای انباشت بهتار و نهادیناهٔ 
بادین گوناه  .)در مقابل دیگران( به وجود دولتی نیرومند و توانمند نیازمند اسات مستقل خود
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دولات و  .ابنادیتقویات میاز وابستگی متقابل رشد و  یهایدولت و ملت در شبکه یا منظوم
توانناد باه اری با یکدیگر میباشند که در همکملت هرکدام دو مفهوم مستقل نیز می

المللای  باین هٔ الگوی مقتدر و مدنی نظم در داخل کشور و بازیگری مهام در عرصا
ملت سازی پیشرفت  – هراندازه کشورها در فرآیند دولت»، به دیگر س ن .تبدیل شوند

اول نظام و در ماتن آن امنیات در درون  توانند در وهلاهٔ شته باشند، میمحسوسی دا
بعدی به تامین نظم و شااخص مهام آن  قلمرو خود را به نحو بهتری تامین و در گام

 .(۵0 – 33 ، ص138۷قوام و زرگر، ) الملل کمک شایانی نمایند امنیت در سطح بین
راهم نماودن بساتر امنیات، هویات و ملی شایستگی فا هایاز این رو، فقط ملت و دولت

دولت  .دارند را آرامش فرهنگی که ما در تحوم  سریع ناشی از جهانی شدن بدان نیازمندیم
 هاایکناد تاا نیازایجااد می هایهفضای یکپارچه و همگن فرهنگی را به گون ،ملی در جامعه

وناد سه شاخص اصلی در ر ،به طور کلی .(۵۶ ، ص۶139، یفعال نظار) دهداقتصادی را نیز پوشش 
تثبیت  هایر از طریق متغیراشبا  سرزمینی در یک کشو. ال  سازی عبارتند از: ملت –دولت 

فاع دفع و ر و ج.ل مرزی و سرزمینی  اعمال تام حاکمیت ملی و حل مسا .  ملی، هایمرز
جناو   هایوردر این زمینه باید اشاره نمود کاه بیشاتر کشا .نهرگونه ادعای سرزمینی از بیرو

ت هنوز درگیر اختالفا  مرزی و سرزمینی با همسایگان خود هستند و همواره در یک و اعی
 .است با مشکالتی همراه هاآناولین شاخص در مورد  بنابراین، .زایی قرار دارند تهدید

ملت ساازی در یاک کشاور تااثیر  – روند دولت شاخص همبستگی و یکپارچگی ملی بر
 .باشانداین شاخص شامل هویت ملای، شاهروندی و همگرایای می هایمتغیر .بسزایی دارد

کاه  ایناهباه گو ،شاودموثر در همبستگی ملی قلماداد می هایناسیونالیسم یکی از مکانیسم
 هاییکپارچگی و همبستگی ملی حتی در کشاور .ها به دولت را جهت دهدتواند وفاداریمی

مانناد ناکارآمادی مادیریتی و یاا حجام باامی مهااجرین  پیشرفته نیز به دلیل برخی عوامال
خارجی ممکن است دچار بحران شده و نوعی هویت ملی را تضعی  نماید و تضاد هویتی را 

در همین زمینه دموکراتیزه شدن دولت موج  حل بحران همبستگی و یکپارچگی  .دامن بزند
باشند و ورد این شاخص مواجه میجنو  با  ع  بنیادی در م هایاکثر کشور .شودملی می

قارار دارد؛ چارا کاه ماثال  ایهدر و اعیت شاکنند هااآنهویت ملی و همبستگی اجتماعی 
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فرو ملی خردتار باه ویاژه قاومی و یاا فراملای مانناد پاان عربیسام در  هایوفاداری به هویت
ملات  – ولاتی از تاخیر و  ع  در روند دهایچنین نشانه .باشدعربی غال  می هایکشور

توسعه یافته غربی نیز  هایچنین بحرانی در کشور ،هرچند .سازی در آن کشورها حکایت دارد
تحلیال نماوده  هاآننی بریسنگ های)برای نمونه در مورد مهاجر ( و تاکنون هزینه وجود دارد

 است.
زی در ساا نهاد ،در این زمینه .گرددبه توسعه و ثبا  سیاسی رهنمون می ،سومین شاخص
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  هایانباشت قدر  و ظرفیت سازیبنابراین، اولویت قرار دارد، 

توانند این نهادها اعم از نظامی و دموکراتیک می .باشدنیازمند ارتقای قدر  نهادی دولت می
در حفظ نظم داخلی و برآوردن مطالبا  مردمی از جمله امنیات، رفااه و آزادی ایفاای نقاش 

 هاایثبااتی و مهاار بحراندر صور  عدم نهادسازی کارآماد، مقابلاه باا عوامال بی .نمایند
ملات ساازی را  اعی   – گردناد و روناد دولاتاجتماعی و سیاسی باا مشاکل مواجاه می

 .(3۷3و ۲۷۲ ، ص138۷)قوام و زرگر،  نمایندمی
د باه عناوان یااب وت اسات یااهمی دارای سااز ملات –دولات ی ارهااین معیایآنچه در تع

م یاهن مفایاا عدم تقادم ایت تقدم یرد، و عیر مورد توجه قرار گین مسیمزم در ای ساختارها
بر اساا  ی ت جمعیک هویبه ی ابی و دستی ساز ند ملتیت فرایتقو، نسبت به هم

گاه و قلع و ی و مذهبی قومهای تیز با هویبرخورد خشونت آم عدم، یجمعی خودآ
ان ن بگ گاه و نقش ارادهٔ ی، جان شهروندانیدر بی ست جمعیاده زار ن، توجه بهقمع آ

 .باشدمی ندین فرآیشبر ایدر پی ، اجتماعیاسیس

 یساختار دولت در عربستان سعود

 استعمارپسا استعماری است که با خروج از  هایعربستان سعودی از جمله کشور شبه جزیرهٔ 
تااریخ ایان  از ایان رو، .عود تشاکیل گردیادبریتانیا و با حمایت این کشور توسط خاندان سا

دهد که چگونه کشور، مسیری طومنی از ساخت رژیم سعودی و خاندان سلطنتی را نشان می
 .عار  باوده اسات م تل  در پی کس  جایگاه و منزلت خود در میان جامعاهٔ  هایبا شیوه
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جناگ و فاتح  ستم بار پایاهٔ رژیم سیاسی در عربستان سعودی از اوایل قرن بی شالودهٔ  ،بنابراین
( تمامی حاکمان ساعودی، 139۲)سال  گردید و از آن زمان سرزمین توسط خاندان سعود بنا

ایان نظاام  ،همچناین .اناداسا  قرا ت وهابیت از اسالم توجیاه نموده مشروعیت خود را بر
دو  گاذاری شاد و کشاور باا پادشاهی برپایه مصالحه میان شورای شیخ و شورای سعود بنیان

بنیادگرایی اسالمی و آل سعود به  هاییعنی ن بگان قدر  وهابیت به عنوان حافظ هنجار ،بال
 .(۵۵ – ۵۴ ، ص139۶، ی)فعال نظر گرددعنوان حاکمیت سیاسی اداره می

یان اشود، اما در عین حال اجما  محدود می در عربستان سعودی، قدر  پادشاه به وسیلهٔ 
اه باا اختیاارا  پادشا ،براین اسا  .باشد تا اید ولوژیکی میشتر پراگماتیستیسنت سیاسی ب

هاا، قیوداتی مانند مراکز قدر  درون خاندان سلطنتی، دین، عارف، قبایال عار ، تکنوکرا 
 .گردد)علما( تعری  می تجار و رهبران مذهبی

 شاورکن یادر ای ه نظام پادشااهکدهد می شور عربستان نشانکساختار دولت در ی بررس
قادر  در ی و منابع اصال یده  گردیتعری ز قدر  در درون خاندان سلطنتکم بوده و مراکحا

ی و آزادی تیمکاقتادار حاا .باشادی میو دولت، خاندان سلطنتی مرانکسطو  نظام حی تمام
ن یادر ای رسامی ا قاانون اساسایای اسیشاهزادگان وجود دارد و احزا  سی برای عیعمل وس

 .ساتم را نشاان دهاد و جاود ناداردیسی ر اجازایارا  پادشاه و ساایاخت هٔ ریه بتواند داکشور ک
شامل عناصر ایدو ولوژی، سنت، فردیت، رفاه و شورا  زین مشروعیت رژیم سعودی هایپایگاه

 .باشندمی

 یو ملت ساز ی ساختار دولت ساز 

ایاد گفات کاه نظری و عملی در مورد نو  دولت در عربستان ساعودی ب هایبا توجه به مولفه
ولای  ،روند دولت سازی در آن کشور قوی و سیرمنحنی رشاد دولات، صاعودی باوده اسات

اجتمااعی و سیاسای باه  هایتوسعه این روند و مدرنیزه شدن کشور، دولت را به دلیل چالش
گرایای دولات نیاز در محافظات از  ذا  راسات .سمت اقتدارگرایی بیشاتر ساوق داده اسات

 هایشی از سلطنت و گسترش امتیازا  شاهزادگان و در نتیجه شاکافاجتماعی نا هایسنت
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شاهد چنین و عیتی در عدم توفیق دولت عربساتان در مهاار  .گردداجتماعی حاد تفسیر می
گر ها، فساد خاندان و در نتیجه عدم حال بحاران همبساتگی ملای جلاوهها، نابرابریتبعیض

 هاایی  باودن روناد ملات ساازی و چالشدر چنین و عیتی آن روی ساکه  اع .شودمی
 چاارچو هویت ملی برای یک شاهروند ساعودی در  .دهداساسی در این مسیر را نشان می

تضعی  این . بنابراین، شودوفاداری به خاندان سعود و یا وهابیت متعص  بنیادگرا تعری  می
لی بر هویت ملی و فرو م هایهویت به معنای زایل شدن حق شهروندی، برتر نشاندن هویت

 .(۶3 ، ص139۶، ی)فعال نظر گرددفروکاستی از همبستگی ملی قلمداد می
 )آل قومی در وفاداری به ا ال  هویت دولات هایچنانچه هریک از گروه ،این اسا  بر 

 ماعی و سیاسیقرار گیرند از حقوق اجت هاآنسعود و وهابیون( تردید نمایند و یا در تعار  با 
منازعاه  هایدر این شرایط با   یم شدن میاه .شوندفضای امنیتی سرکو  می محروم و در

ت رود و روند ملامیان دولت و ب شی از جامعه  ری  خشونت و اقتدارگرایی دولت بام می
می سعود در مورد اقلیت قاو گردد، مانند آنچه رژیم آلجدی روبه رو می هایسازی با آسی 

شاک ایان رژیام هایچ گااه نتوانساته اسات از اعماال بی .ه استشیعه در عربستان روا داشت
هم اقتصادی و معیشتی نسبت به مناطق شیعه نشین رها گردد و یا ساازوکاری فارا هایتبعیض

 .دی بکاهاآورد تا با ایجاد فضایی متعادل میان خود و این قوم، از  ری  منازعه و تضاد هویت
 هاایم تلا  و حتای در مواجهاه باا چالش هاایاندر مقابل آل سعود نیز بارای مهاار بحر

 .سه استراتژی را تعقی  نموده است ،اقتصادی و حفظ ثبا  در کشور
 ونقاش رهباران  تاکید بر هویت اسالمی و وهابی دولت در عربساتان از طریاق توساعهٔ  .1

 .مذهبی وهابیت هایمعیار
اخلی از رژیم در برابر تهدیدا  دبا هدف حمایت از ثبا   آمریکاشراکت استراتژیک با  .۲

 .یک سو و امنیت کشور در قبال تهدیدا  خارجی از سوی دیگر
 م اال  و باه حاشایه راناده شاده هاایمالی و پرداخت سوبسیدها به گروه هایکمک.3

 .(۶۶ – ۶3 ، ص139۶)فعال نظری، 
م تلا  ی ن اجازایه در عربساتان باکارساد می به نظار ،ه مطر  شدهکی اتکبا توجه به ن

د ین رو باعث تشدیوجود داشته و از ای پارچگیکو ی ملی بحران همبستگ ،ت و جامعهیمکحا
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ملات ی افتگیاامال نکه روناد تکشود می ن خود باعثیا .شور شده استکن یال  در اکمش
 ند.کدا یش پیو فاصله جامعه از دولت افزای ساز

 ییت اقتدارگرایوضع

 وهمه کساانی کاه از حکمراناای پادشاااه .حسا  هساتندسعود به هرگونه انتقاد عمومی  آل
همچاون ممنوعیاات ها کنند، در معر  اناوا  محادودیتمی نقاش خانواده سلطنتی انتقاد

، در طااول تاااریخ .(19۶ ، ص۵139، یو جعفاری ولادانی جعفار) گیرناادسافر، حابس و تبعید قرار می
در ساااال  .شااکل بااوده اساات همااواره باادینسااعود در عربسااتان  حکومااات آل رویکاارد

، گاروه اخاوان باا حضاور یآغاازین تثبیات حکومت سعودی ها،یعنای هماان ساال۶19۲
تاارین محاور ارتاش عبادالعزیز، ، یعنای اصلی«عجماان»و  «عتیبه»، «مطیر»رهبران قبایل 

د ه  خاومذ کباه تر «امحسااء»خاطر ناکامی در وادار کردن شیعیان  آشکارا عبدالعزیز را به
ریاان از ج ایان ،از نظار حکوماات .و ورود به جریان اسالم سالفی ماورد انتقااد قارار دادناد

 یاخاوان تااابعی از اندیشااهٔ باه ب شی خود خارج شده و حکومات را  چارچو  مشروعیت
ن و آ یرهبااری باا دساتگیر 1930برخاورد شاد و در  هاآنشد  با  رو، به از این .کرد مبدل
 .(3۴0 ، ص۲01۲، یوسفی) دارانش به قا له خاتمه داده شدهوای نابود

در  رگاااایبااااار د یاساااایس انیاگرا اسااااالم ،1990 دهااااهٔ  نیآغااااازهای در ساااال
 نیاا .(، به انتقاد از حکومت پرداختنادیدر فرهنگ عرب یسینو ضهی)عر یهایطومار قالااا 

مزبور ی طومارها .جامعه بودند یعمومی در فضا تعیشر تررانهیس تگی اجرا افراد خواهاان
رو  نایابودناد و از ا دهیرسا یهمچون سلمان العوده و صفر الحوالای برجسته به امضاء افراد

ه باه کا در عربساتان انیاجر نیارهبران ا .وجود آوردند حکومت به مقابلدری جاد یچالشا
باه صاور  ند و ایان قا لاه بازداشات شاد 199۴های در سالمشهورشد،  «صحوه»جنبش 

 .( ,p. 2014Lacriox ,15 - 18) شد پایاان داده وتاه مد ک
 از بسته بودن جامعه عربستان بهای  ش عمدهه بکدهد می ت عربستان نشانیو عی بررس

 امر نیبه ا دیبا نهیزم نیدر ا .گرددمی بر ییگرا لهیو قب سمیبر وهاب یمبتن یتفکر سنت تیحاکم
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 دولت از انیعیزنان و ش از مباحث همچون مسئلهٔ ی اریعربستان در بس ت که جامعهٔ توجه داش
 ساعود آل اصالحا  انجام گرفته توسط کاندها نهیزم نیکارتر است و در ا عربستان محافظه

 .شودمی مواجه یرهبران مذهبی با انتقادا  جد

 در عربستانی یان و اقتدارگرایعیت شیوضع

با وجاود ایان،  .درصد اعالم شده است 10الی  ۵بین ی تان سعودجمعیت شیعیان در عربس
اا در کنند کاه عمادتمی درصد برآورد ۲0الی  1۵خود شیعیان جمعیتشان را در این کشور بین 

نارا ای های شیعیان همواره جزء گروه .شرقی و غنی از نفت کشور متمرکز هستندهای استان
ی شایعیان عربساتان باا رویکارد 1980و  19۷0های دهاهدر  .اناد و معتر  عربستان بوده

موکراسی، به بعد به سمت تأکید د 1990تدریج از دهه  انقال  اصرار داشتند، اما به هنظامی ب
ن ساالمی ایارابرخی از شیعیان از رهبر کبیر انقال  ا .اندپلورالیسم و حقوق برابر گرایش یافته

رجعای م 8۶19که در سال « یالشیرازی سید محمد مهد»ز ا هاآنکنند، اما بیشتر می یپیرو
تدریج  د بهبه بع 1980در واقع از  .کنندمی یعراق بود پیروی در کربالی عالیقدر در نهادساز

اعتدالی در پایش گرفات و ی همچون حسن الصفر، رویکردی افرادی جنبش شیعیان به رهبر
چاار شکل گرفته بود، د 19۷9از انتفا ه شیعیان، که بعد  انقال  اسالمی نیمجاهد سازمان

این سازمان  من کنار گذاشاتن رویکارد رادیکاال خاود، باه  .شدای تغییر و تحوم  عمده
 نی مساالمتگفتمای کارگیر شیعی در عراق پایان داد و با بههای موجود با سازمانهای ارتباط

با وجاود  .آمیز متمرکز شد سالمتمی شیوها آمیز بر تغییر و اصال  نظام سیاسی عربستان به
 9198 – 8198ی هاتأسیس شد، در سال 198۷عربستان که در سال  «هحز  االل  »این، گروه 

  .) ,p.2009Be rank , 3(وارد کردی  رباتی را بر دولت سعود
ی عربستان ساعودی س پادشاهیان از زمان تاسیعیت حضور شیو عی بررس ،یلکبه طور 

رفاع ی بارای و گرچه اقادامات اندض واقع شدهیشورمورد تبعکن یان در ایعیه شکدهد می نشان
 باهاند و ار گرفتاه شادهکابه ی متر در مشاغل رسمکان یعیاما ش ،ت انجام شده استیمحدود

کار گرفتاه  نیز در نهادها بهی اگر فرد اند.ز با آنان اعترا  داشتهیبرخورد دوگانه و خصومت آم
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ی عالوه بر این، شیعیان در برگزار .شغلی آن بسیار محدود خواهد بودانداز ارتقاء  شود، چشم
در عربساتان هماواره ماورد  انیعیشا .مواجه هساتندی مراسم مذهبی خود با محدودیت جد

ماورد انکاار قارار  شاانتیقرار گرفته و هو یو اقتصاد یفرهنگ ،یمذهب ،یاسیس هایضیتبع
باشاند کاه باه نفاوذ  نیاخواستار ا توانندیوجه نم چیهکوچک، به ی تیلو به عنوان اق ردیگیم

بوده که  تیواقع نیا یایدر طول زمان گو ها،ضیتبع .ابندیکشور دست  نیدر ا یادیز یاسیس
خاود  هٔ یامانناد شاهروندان عربساتان از حقاوق اول تواننادیهمواره در فشار بوده و نم انیعیش

 .ابندیدست  یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس هایبه منص  ،مند گردند و فراتر از آنبهره

 یدر عربستان سعودی ت نهادساز یوضع

ت ملای باه از هویا قارار دارد و ایقبیلاهعربستان نیز مانند دولت آن، تحت نفوذ نظام  جامعهٔ 
وابسته  ایهسازی اجتماعی نیز در این شرایط در حد خیری نهاد .باشدمعنای کالن محروم می

لطه سنت ها در جامعه به سوی سابد تا وفاداریییا خاندان سلطنتی تقلیل میبه همان قبایل و 
مت ساپذیری افراد در یاک مسایر ارتجااعی باه  روند جامعه بنابراین، .محدود گردد ایهقبیل

همگن از جامعه نا یهایلهنماید و شاکقبیله حرکت می هایخاندان پذیری و اطاعت از هنجار
 ید ولوژیاه دارد و عالوه بر این ر این جامعه همبستگی قومی بر ملی غلبد .سازدرا نمایان می

ی و خود به این همبستگی و تبدیل آن به همبستگی قاوم هایوهابیت نیز در پی افزودن ارزش
حقاوق  با افزایش  ری  هویت اید ولوژیک قاومی، عرصاهٔ بنابراین،  .باشداید ولوژیک می

 یان ایانموار  اندام گیرد و رابطهٔ اجتماعی در تنگنا قرار می هایخصوصی و مدنی افراد و گروه
یاان عربستان سعودی با توصیفاتی کاه ب مدل جامعهٔ  .نو  جامعه و ساخت قدر  وجود ندارد

 .نزدیک است« سنتی سیاسی بستهٔ  جامعهٔ » شد به
ساطو   عربستان به دلیل میاراث رساوم قباایلی، هماواره در« جامعه سنتی بستهٔ » زنان در

از هویت مستقل فاردی نیاز  و از این رو، اندقرار داشته هاآنتر از مردان و تحت قیومیت پایین
نیل به استقالل فردی و  از جامعه تاکنون بر پایهٔ  این ب شبررسی مطالبا   .اندبرخوردار نبوده

دساتیابی  .ورزی مردان بوده است ی از آزار و خشونتهایشکستن حصار وابستگی به قیم و ر
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مدنی برای زنان در این جامعه به دلیل سااخت قادر  و دولات از یاک ساو و  به حقوق اولیهٔ 
 هایشاخص .بسیار دشوار است ،اید ولوژیک از سوی دیگر – هویتی قومی غال  بودن سازهٔ 

 طومنی مادل جامعاهٔ  زنان این کشور، نشان از فاصلهٔ  نقض حقوق بشر به خصوص در حوزهٔ 
مساتقل از قادر  و  هاایمادنی برخاوردار از حقاوق شاهروندی، نهاد باا جامعاهٔ  عربستان

 .فردی دارد هایآزادی
اری ی تا از منظر جامعه شناختی، خالء پایگاه اجتماعی زنان در عربستان به دلیل پیشاینهٔ 

ز ادستی و تبعیض جنسایتی علیاه زناان  بر مبنای فرو ،استقرار فرهنگ متصل  پدرسامری و
 باه زناان چرا که نگاه تحقیرآمیز ؛ز بوده است و زایل شدن آن به آسانی میسر ن واهد شددیربا

تااری باشد که تاریخ قبایل عار  آن را هماواره رفآمدن منش اجتماعی نیز می در نتیجه پدید
ی منش اجتماعی که با نیازها، رسوما  و عادا  جامعه همگاون .مشرو  و درست یافته است

ت جمعی که ناشی از برانگی تگی عاادا  و ناهشایارانه اسا هایور  رفتارکند به صپیدا می
  عادا ر ورفتا ،فرهنگ ،باشندمردمی نیز که تابع این منشی می ،در نتیجه .تواند بروز نمایدمی

 .کنندمی نمایند و دیگران را نیز تکفیرخود را درست تلقی می
لات ممثال دیگری از نقصاان شادید در روناد  بنابراین موقعیت و مطالبا  زنان نیز شاهد  

 باشد که به نوبه خود عمق بحران یکپارچگی و همبساتگی ملای را باهسازی در عربستان می
 ه واسطهٔ دهد، اما زنان در دفا  از حقوق جامعه زن در عربستان شاید بتوانند بو و  نشان می

 ن جامعاهٔ آهنای واجی را درون پردهٔ ها و یا امتکنولوژی اطالعا  و ارتباطا  و اینترنت، کمپین
لات تواند بر این دوکمتر می آمریکاسنتی به راه اندازند، اما اتحاد استراتژیک رژیم سعودی با 

ان زنا رساد جامعاهٔ نظار می بناابراین باه .حقاوق بشار وارد نمایاد فشار بحران ساز در زمینهٔ 
نتی اند و ساخت سافتار آمدهعربستانی نیز در فضای تکامل نایافتگی جامعه و ملت سازی گر

در جامعاه و  پاذیری را عماالا  قدر  و دولت با ماسک اید ولوژیک وهابیت ظرفیت اصاال 
 .(111 ، ص13۷9، تنهاییابوالحسن ) دولت عقیم نموده است

برداشات  نیاآوردن حقوق خاود و اصاال  ا به دست یدر مبارزه برا یسعود زنان
 هیب ش به حاشا ییکه گو یزنان سعود تینادرست به وجود آمده در خصوص موقع

خاود وفاق  رامونیپ طیتوانند خود را با جامعه و محینم ،رانده شده از جامعه هستند
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 .تجااری و صانعت برخوردارناد هاایشدن در انت ابا  اتاق زنان تنها ازحق کاندیدا .دهند
بهاره گای بیبسیاری از حقاوق اجتمااعی و فرهن شوهر از زنان عربستان بدون اجازهٔ 

مشاکال  و  یبا جارت  و جساار  فراوانا ،زنان نیا .(۵۷ – 1۷ ، ص139۶، یفعال نظر) هستند
 یساع یزنان ساعود کنند،یکشور بازگو م نیخود در ا ندهٔ یآ یانداز خود را برا چشم

اثبا  حضاور  یرا برا یاز جامعه هستند و توان مزم و کاف یکردند ثابت کنند، ب ش
 و برخاوردار هساتند یافمزم و هم از امکاناا  کا ییچرا که هم از توانا ؛خود دارند

تا و اند کرده نهیزم نیدر ا یانیپایکوشش ب هاآن .به عمل آوردند یاریبس هایتالش
 خاود را باه منصاهٔ  هاایییبه دست آوردند، تواناها ترین فعالیتبرای کوچک یزمان

 .ظهور گذاشتند

 یاسیسی ت آزادیوضع

منحصر باه ی نوعبه شور کن یت ساختار قدر  در ایاست و ماهی مت عربستان پادشاهوکح
ی ه عربساتان ساعودکاتا آنجا  ،شودمی خالصهی سعوددر خاندان  زیه همه چکباشد می فرد

 ،ن خانادانیان امار در ایترمهم .شدکیم کدیه نام خاندان را کدر جهان است ی شورکتنها 
ن ن خانادایاافاراد ا .عربساتان اساتی مات از پادشااهیهار ق ، باهلهین قبیو تسلط ای داریپا

 ،آن بار کمساه بتاوان باا تکانادارد  وجاودی دورند و قانون هه از انتقاد بکهستند ی انیفرمانروا
ان د بتاویشاا .ت داردیقانون ارجح ه برکآنان است  ان را مورد مواخذه قرار داد و ارادهٔ یفرمانروا

رد کام یترسی عربستان را در صور  م روطی ومتکح –ی ار اجتماعنمودی نظر اجمال یکدر 
ه با (یومتکاح الیگارشای) ازی ه باا ناوعکامه قرار دارناد که در را  آن خانواده و طبقه حاک

 .(۶0،۵9 ، ص139۲، یی)آقا پردازندمی ییمرواکوحی گذارقانون

 و مجلاسی فاقاد قاانون اساسا ،1992تاا ماار  ی در عربساتان ساعودی ومتکانظام ح
 را باه ناام نظامناماهٔ ی ، قاانونینایطی فرام «فهد کمل»خ ین تاریبوده است و از ای گذارقانون

ت هر نو  یفعالدر این نظامنامه،  .ردک  یتصوی التین مجلس شورا و مناطق ایو قوانی ومتکح
ر یااخی هان در ساالیکلا ،ممنو  استی در عربستان سعودی اسیگروه و حز  و سازمان س
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ی هااگروهی ت برخایاجهات فعالی فضا و بساتر نسابی او منطقهی م با تحوم  جهانهمگا
ماان ساب  کو  حاکگرچه هناوز فشاار و سار اند.کردهشور فراهم کن یای و اجتماعی اسیس

 .(۴۶1، ۴۵1 ، ص۴139ان، ی)رحمان ت آنان شده استیگسترش فعال

 بحران مشروعیت

یاد فرهنگی جامعاه اسات، با هایباور تابعی ازنظام سیاسی  باتوجه به این که مشروعیت هر
دساتر   سیاسای موجاود درجهاان در هاایواحدی برای مشروعیت نظام پذیرفت که معیار

روعیت مشترک مش را کرد که معیاردعا دموکراسی این ا هایشاید بتوان درمورد نظام .باشدنمی
 و لماام ملال جهاان تاابع اصاواما باید دانسات کاه ت، ، ر ایت اکثریت مردم استهاآن در

 .است، نیستند اسا  آن استوار اومانیسم که دموکراسی بر هایارزش
 هام باا را خود ها، تابع فرهنگ و اصول خویش هستند و مشروعیت نظامملت از بسیاری

فقدان مشروعیت یک  ترتی  مشروعیت یا ولی به هر، سنجندهمان اصول ارزشی خویش می
 شارایطی اباد و ایان دریآن نظام تجلی می عدم ر ایت مردم از ر ایت یا در ،نظام سیاسی

ه ن بگان جامع هایها و اندیشهارزش عموم مردم با هایها و اندیشهشود که ارزشحقق میم
 برابار در را بدانند و حکومت نیز نهادینه شده و خاود مردم حکومت را ازخود ،نباشد تضاد در

 .(۲8 ، ص13۷1اقتصادی،  – اطالعا  سیاسی)مجله  مردم پاس گو بداند
ضمین را ت ی که فاقد مشروعیت مردمی هستند و با تکیه بر زور، بقای خودهایمعموم رژیم

فروپاشای و  سیاسای باه سارعت دچاار هاایشکننده هستند و با وقو  بحران کنند، بسیارمی
 ،به عبار  دیگار .آن است مشروعیت نظام سیاسی، کارآیی یک بعد دیگر .گردندنابودی می

یاک  .شاودهرگاه یک نظام سیاسی کارآیی خود را ازدست بدهد، دچار بحران مشروعیت می
ایش و تاامین آسا زمیناهٔ  نظام سیاسی زمانی که نتواند توقع و انتظارا  شاهروندان خاود را در

 .را ازدست داده است امنیت برآورده سازد، کارآیی خود
توان میان فقدان مشروعیت یک نظاام سیاسای باا عادم کاارایی آن شاید ب ،به همین جهت

 یآل ساعود هماواره ساع .(۴۶۲،۴۵۲ ص ،۵13۷)ابوالحماد،  رابطه و پیوند مستقیمی فر  کرد ،نظام
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باا  .دهاد شیخاود را افازا تیامقبول ،یاجتماع – یاقتصاد هایکارکرد یارتقا قیداشته از طر
دمر  اردهایلیم دیثرو ، خر عیتوجه به  ع  دولت در توزو با  ریاخ هایدر سال ن،یوجود ا

در ذهن  یتسوام  و ابهاما.تعداد فقرا و.. شیافزا ،یتنزل سطح رفاه عموم ،ینظام زا یتجه
 نظام مطر  شده است. تیمقبول نهٔ یدر زم یاتبا  سعود

مارتبط  هااآن یبارا نیو جانشا لیبه وجود باد زین یادیسلطنت آل سعود تا حدود ز تداوم
ل ساعود آ ینیگزیجا ییاز م الفان تاکنون ثابت نکرده که از توانا ایتهو دسگروه  چیه .است

ال به نظر حم   باا یتقر گریکدیم تل  با  هایتعامال  ب ش نهٔ یشیبا توجه به پ .برخوردار است
 .رد هام آوردگا جا کیرا در  هابرالیتندرو و ل هاییسن عه،یاعم از ش ،نیم الف نبتوا رسدیم

 جماعها را گروه نیهمه ا تواندیم کینظام دموکرات کیکه  رسدیبه نظر م نیچن ،در نگاه اول
 .وجود نادارد هاآن نیدر ب یدموکراس از مقولهٔ  یواحد یاست که تلق نیاما اشکال در ا، دینما

 در کیاموکراتنظاام د رشیوجه حا ر باه پاذ چیم ال  به ه هایگروه یبرخ ،لبه عنوان مثا
 .ستندیکشور ن

 نت در عربستایساختار جمع

 .وستبه ر متعددی رو هایعربستان با تنو  و تضاد جتماعی جامعهٔ ا – صور  بندی اقتصادی
تزریاق درآماد  .نفتی پیوند نزدیک داشته است هایبندی اجتماعی با درآمد نو  صور تاین 

سات تاا ا نظام سرمایه داری جهانی باعث شده اعربستان و ارتباط این کشور ب نفت به جامعهٔ 
کثار اماا تناو  و تد، اجتماعی از تناو  برخاوردار شاو هایاین کشور به لحاص گوناگونی نیرو

ایان  نیروها و اقشار اجتمااعی در .اقتصاد سیاسی نیست اجتماعی به معنای تعادل در عرصهٔ 
ان، ندان، روشنفکران، فن سامرکشور شامل خاندان سلطنت، علمای وهابی، نظامیان، ثروتم

سا ت  هایدرآمد نفت و عدم انجام کار .مستضع  و اقلیت شیعه است طبقه متوسط، تودهٔ 
ی عربستان باز در جامعهٔ  ایهاز سوی جمعیت بومی باعث شده تا خارجیان نقش تعیین کنند

کاه  دهندتشکیل میمیلیون نفر از جمعیت این کشور را کارگران خارجی  ۶/۵نزدیک به  .کنند
 .تاثیر قابل توجهی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی دارند
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 هاایعربستان در ابتدای قرن بیست و یکم با تضاادها و شاکاف ،باچنین ترکی  جمعیتی
ای، ماذهبی، سانی، جنسای، اقتصاادی و قومی و قبیلاه هایمتعدد ساختاری اعم از شکاف

در چناین شارایط  .شرایط سنتی به مدرنیته رو به روستفرآیند انتقال از  چارچو سیاسی در 
، 1390)اسادی، کنادثبااتی تمایال پیادا میسیاسی عربستان به سامت پیچیادگی و بی و اقتصاد

 .(8۵۲ ص

 عربستان یاسیاقتصاد س نده  یآ

 حاوزهٔ  یعربا هایدر کشاور یاسالم یداریب ۲010دسامبر18در  انهیپس از تحوم  خاورم
کشاورها باا  نیادر ا یاسایس نیپلیسینظم و د افت،یشهر   «یبهار عرب»به فار  که  جیخل

جاوان سالطه  و شاهزادهٔ  یرفت که عربستان سعود شیپ ییمواجه شد که تا جا یچالش جد
قدر  و جامعه  کرهٔ یدر پ یاسیس یاساس اصالحا را مجبور به  «محمد بن سلمان» شیجو

 نمود. ا یر
آغاز شد و در  ۲010مردم تونس در اواخر سال امیبا ق در جهان عر  که یمردم هایجنبش

در  ینینمود، آغاازگر مرحلاه ناو تیسرا یعرب هایاز کشور یبه تعداد قابل توجه ۲011ل سا
 نیو همچناا قااایو شاامال آفر انااهیخاورم منطقااهٔ  هایکشااور یو اجتماااع یاساایس ا یااح

 ایهدیاپد ،و عماق یحاص گستردگها به لجنبش نیابود. شده  ایمنطقهدر نظم  یهاییدگرگون
 یدر حاال .منطقه سابقه نداشاته  خیکه در تار آمدندمیبه حسا  در جهان عر   نیکامال نو

قرون گذشاته  یها و حتمنطقه در طول دهه یاسیس هایو تحوم  در نظام را ییکه اغل  تغ
 یاسایهاا و احازا  سوهگر تیفعال ای و ینظام یکودتا ،یخارج مانند مداخلهٔ  یهایدر قال 

 یکناون رخ داده است، در مرحلهٔ  سمیالیسوس ای سمیونالیمانند ناس ،یربومیغ ید ولوژیا یدارا
 یکننادگنییو بدون نقش تع یخارج بدون مداخلهٔ  نینو یهایشاهد آن بود که جنبش توانیم

 افتاهیعار  ظهاور جهاان  رد یمردما و ارادهٔ  رویبر ن هیبا تک و صرفاا  یاسیها و احزا  سگروه
تعامل  نحوهٔ  یعنی ،یاصل اساس کیدر  یاسیم تل  اقتصاد س هایکردیو رو مکات  است.

 یاسیو س یدو حوزه و کارکرد اقتصاد ،اسا  نیا،بر .اشتراک دارند گریکدیجامعه و دولت با 
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 دارد. یتحوم  اجتماع در ساختار و شهیر
 چاارچو  نیادر ا ،شاودیآغااز م تیابافات جمع یبا بررسا یتحوم  اجتماع مطالعهٔ 

و سااختار  شیجوان به شد  در حاال افازا تیبا جمع یاجتماع در عرصهٔ  یعربستان سعود
 هاینو خانادا لیاقبا انیاپارادوکس و تضااد م .ستا رو به رو یگوناگون هایبا تضادای لهیقب

 ،یو غن ریطبقا  فق ،یوهاب یسامران با علمافن ،یدیو تول یتجار اندارهیگر، سرماحکومت
 شیاتنهاا باا افاز یو اجتمااع یاقتصااد و آهناگ توساعهٔ  ینظاام هایناهیهز میادر کنار پاراد

عربساتان  یاسایاست کاه نظاام س یدر حال نیا .شودیم دیآن تشد قیو تزر ینفت هایدرآمد
را در  یاجتمااع هاایرویحضاور تماام ن ناهٔ یزم یاجتمااع هایرویها و نهمزمان با تنو  گروه

 .پردازدیجامعه م به ادارهٔ  یفراهم نکرده و همچنان به صور  متمرکز و اقتدار یگذار استیس
 پاس از قتال یاسیو س یاقتصاد هایخواسته نیتأم یبرا یاسیاعترا ا  س طیشرا نیا در

ل و قبا هیروزنامه نگار منتقد حکومت بن سلمان در سفار  عربستان در ترک یمرموز خاشقچ
در  هااآننماودن  یو زنادان یساعود هایحسا  بن سلمان با بستگان و شاهزاده هیاز آن تسو

 یبارا یساعود خانادان اسات. افتاهی شیافازا هااآن هیاز ناح رساختار قدر  و احسا  خط
را باا  یاصاالحا  محادود اقتصااد یثباا ، اجارا نیاز گسترش اعترا ا  و تأم یریجلوگ

 توساعهٔ  یالگاو چارچو کشور در  نیا توسعهٔ  یالگو .است درآمد حاصله از نفت آغاز کرده
 .اسات یتایو امن یبا حفاظ اقتادار نظاامام تو یپردازان غرب هینظر شهٔ یبر اند یو مبتن ینوساز
 جاادیاوابسته است و از اصالت برخوردار نبوده و به  ینفت هایبه درآمد، یاقتصاد حا اصال

ه در داخل کشور رو با یانرژ مصرف .ستنشده ا یو مستقل منته ایپو یساختار اقتصاد کی
 ،حاال نیاباا ا .دوم عمار خاود هساتند ماهٔ یدر ن ینفتا هاایاز چاه یاریاست و بسا شیافزا

افاازوده  یاساایو س یاجتماااع باار ساارعت تحااوم  در عرصااهٔ  یاصااالحا  اقتصاااد
 .(fa.shafaqna.com) است

اسات یاجتما  و س عرصهٔ ی  رور  دارد عربستان به سازمانده، ان شدیبا توجه به آنچه ب
و  دگریاتول هاایروین لیو حضور اص یبدون سازمانده شورکن یی در ااقتصاد توسعهٔ  بپردازد.

 یتیاقداما  با مشاروع نیتمام ا و برده شده شیدرآمد نفت و اقداما  دولت پ قیبا تزر صرفاا 
 نادهٔ یاساا  آ نیاا بر ،ن رویاز ا .شده است انجاماند، کرده جادیا یوهاب یو علما هایکه مفت
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 یتحوم  در سه حوزه اجتما ، اقتصاد و دولت بساتگ یعربستان به کارگردان یاسیاقتصاد س
 یاجتمااع هایهماهنگ باشد و با ساختار ،سه حوزه تحوم  در هر نیکه ا یدر صورت .دارد

 عرصهٔ  در کننده دیو تول لیاص یهایرویبه شرط ظهور ن ،داشته باشد یجامعه عربستان هم وان
ثبا  را  ینوع تواندیم ،یاز اعمال نفوذ خارج یریو جلوگ یوهاب ید ولوژیا لیتعد ،یاقتصاد

 .خواهد شد دیتشد یاسیس یثباتیصور  ب نیا ریدر غو  کند جادیا یاسیدر اقتصاد س

 یر یگ جهینت

نمایاد کاه هار یاک می از مفااهیمی را باا خاود حمال ایهسازی زنجیر ملت –دولت فرآیند 
دولت  » ،بر این اسا  .این فرآیند نیز تلقی گردند هایارزیابی و شاخص هایتوانند معیاریم

یگر و ملت در معنای مدرن آن همواره در یک ارتباط دوسویه تاسیس و تکوینی نسبت به یکد
ر چه دولت برای تثبیت و دوام خود به وجود یک ملت و همبستگی و انسجام ه .اندعمل کرده

ایز و قادر  و حفاظ هویات متما آن نیاز دارد و ملت نیز برای انباشت بهتار و نهادیناهٔ  بیشتر
 ،بادین گوناه .)در مقابل دیگران( به وجود دولتی نیرومند و توانمند نیازمند است مستقل خود

تبیاین  اصوما  .ابندیاز وابستگی متقابل رشد و تقویت می ایهدولت و ملت در شبکه یا منظوم
کناد و در هم تنیده ملت و دولات را بازنماایی می سعودی، نوعی رابطهٔ عربستان  معهٔ مدل جا

برآیند کنش متقابال جامعاه و دولات را در تشادید بحاران همبساتگی و یکپاارچگی ملای و 
 ،در کشاور عربساتان .دهادسازی نشان می ملت – سرانجام در نمای کالن نزول روند دولت

د که در صور  دار وجودی جد یاجتماعهای ، شکافیودوجود دولت قدرتمند سع رغم به
ه را با یپادشااه یاسیس ا یح و لیتبد یاسیسهای به شکاف توانندمی ،سعود آل یتوجهیب

کشاور  نیا انیعیعربستان، ش کردهٔ  لیجوان و البته تحص تیجمع رسدمی نظر به .دخطر انداز
 ،یاسایس تیخصوص مشروع در کشور نیود در اموجهای قرا ت گرید ،و البته زنان عربستان

اقنا   بعددو  در ،ندهیدر آ توانندمی رو نیو از ا رندیپذینم یکنون وهیش را به یو اجتماع یمذهب
 .شوند نیسعود بحران آفر آلی برا یو مذهب یاسیس
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) شام ره  ۲)  وره  یاشاهمطالعااتٔخاو مٔفصلنامهٔ عی عربست ن  عو ی، ادتم  – تحوال   ی  ی )(۱۳۷۴ ) برزگر، ابراهیم
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 )ولا شم ره   )ستمی  ل ب ) مطالعاتٔ اهب دٔفصلنامهٔ ) عربست ن یکفرهنگ ا تراتژ  )(۱۳۹۶  )، رض یلیخل
 ) شر توس هتهران )مباشیٔعلمٔسیاست )(۱۳۷۵  )عب الحمی ، ابوالحم 

راآه تجا رب عاشکل گیری هویت ملای و ب ز ا زی  ر  ) ولت   زی –لت م فرآین  )(۱۳۸۹  )غرای آ ز  ی،  او 
 )(۴۷  پی پی ۱ه  شم ر  )  ل  یز هم )مطالعاتٔ اهب د  )ت ریخی و  ور م ی آین ه

ٔپیٔاسیسیٔشقضٔوقو ٔمدش )(۱۳۹۶ ) ی  علی،  یفع ل  ظر   ن   ما    یاپ  )یتاتیت ؤ هاا ٔگ وحیٔیداید ٔع بتتانٔو
 )  قمی ا شگ ه مف) یاط لع   منطق م ارش  رشت   ی  رشن  ک

ٔالمللای،ٔااا اورٔملتٔساز ٔؤشظ یهٔ ٔ،دولتٔساز  )(۱۳۸۷  )زرگر، افشین  قوام، عب العلی ٔبا ا ٔٔ وابطٔبین تحلیلای
 )ا تش را   ا شگ ه آزا  ا المی واح  علوم و تحقیق   هتهران )هاوهانٔدولتٔملتٔفهمٔؤمطالعهٔ 

ٔامنیتٔد ٔخاو ٔمیاشه )(۱۳۸۹  )دی م رتین) ور)لی  ا  اما ما تشا ر  هتهاران )قادی ٔشصا  ٔت وماهٔ ٔ.اه حٔودید
 ص  آ ع()

 )۱۳۷۱فرور ین و ار یبهشت  ) ی  ی،   ل ششم، شم ره هفتم و هشتم – اطالع   اقتص  ی مجل   
ٔتحااو تٔسیاساایٔ اصااطاواتٔسیاساایٔد ٔع بتااتانٔسااعود  )(۱۳۸۹  )محساان ،یو اافی ٔباا  ٔبحاا انٔعاا ا  ٔتاااثی  (
 ا تش را  ابرار مع صر) هتهران ) بتتانٔسعود (ع
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 (57تا  42) یوقبال شور سیاست خارجی دوره پهلوی دوم در 
بهروز قربانی 

 چکیده

در دوران جناگ سارد را سیاسات  م صوصااا  ،پهلوی دوم خارجی دورهٔ های ب ش مهمی از سیاست
وی حاایز ات اذ شده از سوی ایران در قبال شورهای سیاست ،در این بین .زدایی در برگرفته است تنش

ه عناوان توانست با شوروی بمی چرا که ایران به دلیل نزدیکی به اردوگاه غر  به س تی؛ اهمیت است
ن یازی باا ایامسالمت آم ولی ایران توانست در این دوران رابطهٔ ، رهبر اردوگاه مقابل تعامل داشته باشد

در بررسی  .باشدمی ۵۷-۴۲های بین سال حا ر در پی بررسی این تعامل ما لهٔ مقا .کشور داشته باشد
ن قصد ماا در ایا ن،. بنابرایاسبی باشدنم تواند الگویمی ،گراییواقعبه نظر رسید که الگوی  ،این دوره

 .ردازیماین دورٔه تاری ی بپتحلیل سیاست خارجی ایران در به  به کمک این نظریهمقاله آن است تا 

 هاکلید واژه

 .گراییواقعشوروی، تنش زدایی، جنگ سرد، ایران پهلوی دوم،  

                                                

 
      ایران . . قم   Ghorbanibe@gmail.com     ׀طلبٔه سطح دو حوزٔه علمیه و دانش آموختٔه لیسانس دانشگاه مفید
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 مقدمه

ست اعلمی بودن و یا نبودن ات اذ تصمیما  خارجی در دورٔه پهلوی دوم یکی از مو وعاتی 
جا میزان اند. منظور از علمی بودن در اینکه عمدٔه کارشناسان دربارٔه آن نظرا  متفاوتی داشته

ملل می باشد ال های رایج روابط بینمدر ا با یکی از نظریههای خارجی محیاستتطبیق س
ا  و این نوشته هم با این سوال شرو  می شود، ولی به خاطر تطبیق دقیاق، یکای از تصامیم

 انت ا  شده و میزان تطبیق آن بررسی می شود.
شده از سوی سیاست تنش زدایی با شوروی کمونیستی یکی از مهمترین تصمیما  ات اذ 

اسات ساعی در ، با این سیگراییواقعدولت آن دوره بوده، و این نوشته با فر  تطبیق رویکرد 
ین امر، افهم نتیجٔه اصلی و واقعی دارد، در این نوشته با مراجعه به یکسری منابع مت صصین 

 سعی شده تا فهمی دقیق و همه جانبه نسبت به مو و  ارا ه شود.
گیارد تاا در تحلیال و عناصر مهم آن مورد بررسی قرار می گراییواقعد در این مقاله، رویکر

 ویااری، دیپلماسای  گریزی، خود این دوره دچار خطا نشویم. دولت محوری، قدر ، اقتدار
شود و عملکارد جدایی اخالق از سیاست از مواردی است که در این نوشته به آن پرداخته می

ه ثیر داشتین دوره در به وجود آوردن سیاست تنش زدایی تادولت ایران و اتفاقا  مهمی که در ا
گیرد. همچنین این مقاله، به دنبال تطبیق رویکرد گفته شده با این سیاسات میمورد توجه قرار 
با  گراییواقعتوان ادعا کرد، سوال اصلی که این نوشته عبار  است از این که آیا است. پس می

  که به ( تطبیق دارد یا خیر؟ و در ادامه، بررسی این مو و)تنش زدایی با شوروی این سیاست
 توان از این الگو به عنوان رویکرد اصلی این سیاست یاد کرد؟چه میزان می

 چارچوب نظری

البته به گفته اندیشمندان . ریشه در اثر توسیدید دارد گراییواقعتوان گفت می به لحاص تاری ی
بعد از جنگ جهاانی دوم  ،ن یک پارادایموار منسجم و به عنالملل این نظریه به طو روابط بین
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بعد از این عصار  ،این نکته را هم نباید فراموش کرد که این نظریه .مورگنتا عر ه شد به وسیلهٔ 
گرایاان معاصار چیازی  عقابه طوری که شاید بتوان گفت وا .دست وش تحوم  فراوانی شد

ممتاازی های با تمامی اوصاف این نظریه دارای ویژگیولی ، گویندمیها متفاو  از کالسیک
 توان به موارد زیر اشاره کرد.آن می از جملهکه  ستا

 دولت محوری. ۱

 ،باراین اساا  .داننادمی باین الملال دولت را به عنوان بازیگر اصلی در عرصاهٔ  ،واقع گرایان
 تقلکه به صور  مس ندهستها دولت جدای از دولت نیستند وها سازمان و بازیگران فروملی 

ار ای های تنهاا مجموعاههاا به هر حال از نظار واقاع گرایاان دولت» د.ند عمل کننتوانمی
ن امکاا ،از ایان رو .گیاردمی تعلقا  شکل بلکه هویت این واحدها براسا  خون و، نیستند

 ی خااص وهاایدبازیگران غیرحکومتی برحسا  کارکر دولتی و غیرهای دارد بسیاری از گروه
 همچناان بااقیهاا شاوند؛ در حاالی کاه دولتمی یاا ناپدیاد تحت شرایطی ظهاور یافتاه و

 .(80 قوام، ص) «مانندمی

 .الملال شاناخته شاده اسات دولت به عنوان بازیگر اصالی نظاام باین ،در این چارچو 
 عرصاهٔ  بنا به آن تعریفای کاه از مناافع خاود دارناد دسات باه اقاداما  سیاسای درها دولت

 البتاه در ادبیاا  .خواهند بودها دولت ،فعال این حوزه هایالملل خواهند زد و تنها واحد بین
 ن رویکردجدید ر الیستی از واحدها به عنوان بازیگر اصلی سیستم نام برده شده است که با ای

؛ شاوندمی الملل حاذف از ساختار سیستم بینها یا به عبارتی اکثر دولتها بعضی از دولت
هاای گذاری نام برده شاده اسات کاه بیشاتر دولات چرا که در تعری  واحدها از مفهوم تاثیر

 هاآنموجود در حال حا ر در نظام کنونی صرف موجودیت را دارند و خبری از حضور فعال 
توان در می المللی را بینهای چون ناتو، شورای امنیت و برخی از سازمان هاینیست و واحد

 الملل نام برد. نظام بین هایحا ر به عنوان واحدحال 
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به  «مورگنتا» .شود در این نظریه جایگاه خاصی داردمی مفهوم قدر  و نو  برداشتی که از آن
 ا اعماالداناد کاه آن رمی یهایروانی میاان واحاد عنوان بنیانگذار این مکت ، قدر  را رابطهٔ 

وه دوم از طریاق فشاار بار اذهاان گار شود ومی اعمال هاآن که قدر  بر هایکنند و واحدمی
م زیان و احترا این فشار دارای سه منشاء توقع سود، هرا  از کند ومی را کنترل هاآن هایرفتار

 .(۵۲ قاسمی، ص) «شودمی کاریزما اعمال باشد که از طریق تهدید، جاذبه ومی یا عشق
ز اشااره باید به این نکتاه نیا ،الملل سیاست بین وزهٔ در اینجا عالوه بر تعری  قدر  در ح

ایاد شود که دو نو  قدر  وجود دارد که برای تحلیل در سیاست خارجی به طور حاتم آن را ب
 یعنی آنچه دولت، کندمی قدر  مطلق که دولت را به صور  مستقل حسا  .در نظر داشت

ت دارد الملال اهمیا آنچه در رواباط باین آن، ولی رشد سامنهٔ  قدر  بر آن دارد، مثل تولید و
 .شودمی ارزیابیها چرا که میزان قدر  کشور نسبت به دیگر دولت؛ قدر  نسبی است

چرا که قادر  در ؛ تر متصور شدادامه دولت محوری راحت توان درمی قدر  محوری را
گرایاان نگااه واقع داخلای در سیاسات خاارجی و .اجرا را دارد انحصار دولت قابلیت مانور و

عی در داخل به خاطر تصمیما  قط .کندمی خاصی پیروی هر کدام از قاعدهٔ  متفاو  است و
الملال کاه  باین کناد، بارخالف عرصاهٔ می و منسجم لزوم نظام و تمرکاز اقتادار معناا پیادا

بر سر ها گرایان بر کشمکش دولتواقع» .باشدمی مرکزی( بر آن حاکم ار)فقدان اقتد آنارشی
بار خاالف آن  .اند که میزان کل قدر  موجود در نظام ثابت استمدعی قدر  تاکید دارند و

وجاود هاا دولت که امکان افزایش جمعیت یا حتی به دست آوردن ثرو  همزمان برای هماهٔ 
همین  گرایان معتقدند که بهواقع .تری به دست آورندامکان ندارد که همگی قدر  بیش ،دارد

 صاافر شاان بااا یکادیگر را همچااون یاک بااازی حاصال جمااع صافرروابطهااا دولتدلیال 
 .(10۲ چرنوف، ص) «دانندمی

 گریزی اقتدار. ۳

گرایاان باا تاکیاد بار واقع کاه چارااشااره کارد این ویژگای به توان میدولت محوری  در ادامهٔ 
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تصمیماتی را دهند می الملل و مستقل بودن آن، به دولت حق بین تصمیما  دولت در عرصهٔ 
 چرا که منافع ملی در این دیدگاه اهمیت به سازایی دارد، و .ات اذ کند که به نفع خودش باشد

هر چند تصامیمش باه جناگ و یاا  آید،به حسا  میتنها منفعت دولت است که خط قرمز 
 الملال را باین عرصاهٔ  ،گرایاانبا این رویکارد، واقع .بیانجامدنابسامانی در جامعه بین الملل 

الملال باه صاور  مساتقل  بین چرا که هر دولت در عرصهٔ  ؛انگارندمی آشو  زدهای صحنه
 .جز آشو  و اختالف را در پی نداردای این تصمیما  م تل  نتیجه گیرد ومی تصمیم

تعهاادا   ولای ناه از لحاااص حقاوق، وظاای  و ،گریاز از نظاار قادر  در نظاام اقتادار
ت هایچ دولا .تمام عیار حقوق یکسانی دارنادهای دولت همهٔ  .وجود داردهایی نابرابری

 داخلای باه دولات دیگار راهای اقتدار مشرو  یا حق دیکته کاردن سیاسات ،یا بازیگری
هاا اگار آن .یک یا چند دولت از موقعیات قادر  بازرو برخورداناد ،در هر دوره .ندارد

شاان های نیاروی سال تهدیادها و این نتیجهٔ  .بتوانند بر اقداما  دیگران اعمال نفوذ کنند
 .(10۴ ، صچرنوف) نه به خاطر حق یا اقتدار مشرو  است و

 یاری خود. ۴

 اصال خاود یااری باه آنارشیک است و قادر  و صحنهٔ  ،الملل روابط بین از آنجا که صحنهٔ 
تای باید متکی باه دولاین چنینی ن در جامعهٔ ها ، دولتآیدبه حسا  میمتغیر  ترینمهمعنوان 

ه ب دهند و دیگر باشند و برای رسیدن به قدر  در منطقه یا جهان تمام تالش خود را باید انجام
 هاایدر این راساتا الگاو» ل نظامی در این نظریه نیز جایگاه خاصی دارد. خاطر همین، مسا

از آنجاا کاه قادر  هار  )قادر ( اسات و رفتاری تمامی بازیگران معطوف به ایان مو او 
ز ا، تنها یک راه حال وجاود دارد و آن جلاوگیری استدی برای اهداف سایرین بازیگری تهدی
 اسات کاه در رقاباتای برتری سایرین است و یا افزایش قدر  خود باه گوناه قدر  یافتن و

 .(۵0 ، ص)قاسمی باشدقوا نمی چنین برداشتی، چیزی جز موازنهٔ  نتیجهٔ  قدر  بازنده نبوده و
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 دیپلماسی. ۵

ولای باه خااطر  ،گرایی دانساتخااص واقاعهاای ن دیپلماسی را جز ویژگیتواهر چند نمی
گرایی الملل در واقاع دیپلماسی به عنوان ابزار اصلی در روابط بینقوا،  اصالت قدر  و موازنهٔ 

 بایاد در ایان ،کننادمی در شرایطی که هر دو طرف منافع خود را حیااتی تلقای .مطر  است
 .یابادمی یط است که خطار جناگ افازایشازیرا در این شر ؛ندبرداشت خود تعدیل ایجاد کن

ربرد اناد از اقناا ، مصاالحه و تهدیاد باه کااکه دیپلماسای در اختیاار دارد عبار  هاییابزار
شاود شااید بتاوان ایان ادعاا را داشات کاه می طور کاه مشااهدههماان .(10۴ )مشیرزاده، ص زور

وفقیات ملبته باید به این نکته نیز اشااره داشات کاه ا، مینفک این نظریه است ءدیپلماسی جز
 باشد:می گرو این شروط دیپلماسی نیز در

ژیک .دیپلماسی باید عاری از رو  جنگاوری باشد یعنی نبایاد تاابع مباارزا  ایاد ولو1
 شود.

باا قادر  از آن  اهداف سیاست خارجی باید بر مبناای مناافع ملای تعریا  شاود و.۲
 حمایت گردد.

دود یعنای حا ،سیاسای بنگارد نیز به صحنهٔ ها پلماسی باید از نقطه نظر سایر دولتدی.3
 امنیت ملی طرف مقابل را نیز به رسمیت بشناسد.

مصااالحه در مااورد مو ااوعاتی کااه برایشااان حیاااتی نیساات  بایااد آمااادهٔ هااا دولت .۴
 .(10۴ )مشیرزاده، ص باشند

 جدایی اخالق از سیاست. ۶

ن مورگنتا به خاطر همی سیاست دخیل دانست و باورند که نباید اخالق را درگرایان بر این  واقع
و نتیجاه آقای فرهادی سب  ساز د کند که به گفتهٔ می گرایی مطر این مورد را جزء اصول واقع

 :مهم است
فارد  .تعمایم دادها توان به شکلی عام یا انتزاعی آن به رفتار دولت.مبانی اخالقی را نمی1

اماا  ،هالکات جهانیاان هاایت بگوید، بگذار عدالت اجارا شاود حتای باه بممکن اس
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 دولت حق ندارد به نام کسانی که تحت حمایت آن هستند، چنین چیزی را عناوان نمایاد
 هایاندیشاای، یعناای ساانجش پیامااد گرایی در سیاساات حاازم و دورواقااع ،بنااابراین.۲و

 .(۴9 )قاسمی، ص ددانمی م تل  سیاسی را برترین فضیلت هایرفتار
اصالی در  هاایگرایی به عناوان یکای از رویکردواقع توان گفت که نظریهٔ می به طور خالصه

است  خود دلیلی ،که نام برده شدهای و ویژگی الملل امروزی، جایگاه خاصی دارد روابط بین
لملال مطار  ا چگونه این نظریه به عنوان یک رویکرد اصلی در روابط باین که چرا وبرای این

ولات را دالملال،  باین با تکیه بر دولت به عنوان تنها عنصر ثابت در عرصاهٔ  ،این رویکرد .بود
ییار در گوید که تنها دولت است که قادر به تغمی داند ومی بازیگر اصلی در ات اذ تصمیما 

 المللای باینهای الملل است و به خاطر همین هست که روی خوشی باه ساازمان نظام بین
ظاام ندر  ،گرایای باا تاکیاد بار قادر  و فهام از آنواقاع عالوه بر این، نظریهٔ . دهدنشان نمی

م را خاارجی ایان مقولاه مها کند که در روابط خود در عرصهٔ می الملل به کشورها توصیه بین
، یان دیادگاهچرا که آن نظریه با ا ؛شودمی مدنظر داشته باشند، قدرتی که منتج به اقتدارگریزی

افع خاود هار دولتای بناا باه منا و در این سیساتم،داند می الملل را نظامی آنارشیک م بیننظا
 مالملل تبادیل باه دریاای از مطالباا  از ها این تصمیما  در عرصه بین گیرد ومی تصمیم

ماذهبی  ت تاکید بر انسان سیاسی، انسانی کههایدر ن .جز اختالف نداردای شود که نتیجهمی
در حاالی کاه مکتا   ،فارغ از تماایال  دنیاوی اسات انسان مذهبی کامالا و قدیس نیست، 

 .ل دنیوی بر این مو و  تاکید دارد گرایی با دوراندیشی در مساواقع

 (۵۷ – ۴۲رابطه ایران و شوروی )

 ماالی نسابتاا  که و عیت اقتصاادی وبه رغم این ،عصر سلطنت محمد ر ا شاهدر ایران 
جهان سوم داشت، ولای از جنباه سیاسای از  هایسایرکشور ه بادر مقایسای توسعه یافته

سنتی در طی قرون متماادی حاکمیات ای که به گونه آمدبه حسا  می هایجمله کشور
گیاری  تر در پاویش تصامیمباه عباار  دقیاق .نادشاه را بر جامعاه تحمیال نماوده بود
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نظاام  و  صایتسیاست خارجی ایاران باا توجاه باه دیادگاه جیماز روزناا دو عامال ش
 .(۲۴ )ازغنیدی، ص اندگذار بوده تعیین کننده و تاثیرهای المللی از جمله متغیر بین

 مرباوط ایگیری سیاست خارجی به مجموعه عوامل پنج گاناهچرا که در دیدگاه روزنا تصمیم
در  شاود.الملال می ش صیت، نقش، جامعه، دیوان سامری و نظاام باین که شامل شودمی

ولای در دیگار کشاورها  بار هماین اساا  اسات،توسعه یافته ترتی  تصمیما   هایکشور
 دارند.ای الملل جایگاه ویژه نظام بین ش صیت و

 واهبردها رالمللی و داخلی به دنبال این است که با سنجش  این نوشته با اشاره به تحوم  بین
یما  این تحوم  در تصامدهد چه میزان گرایی نشان واقع با عملکردها در این دوره، مطابق

 .ایران موثر بوده است

 المللی تحوالت بین

 تغییر استراتژی شوروی .الف

یر ایان کشاور در قباال ایاران تااثهای در اتحاد شوروی تغییرا  چندی افتاد که بار سیاسات 
ر بار مهمترین حادثه، تغییر کلی استراتژی شوروی پس از مرو استالین بود که نااظ .گذاشت

سات مسکو در یافته باود کاه سیا. این کشور با جهان سوم به طور کلی بود هایش پیوندگستر
 .(181 )فولر، ص تر شدن شاه به غر  خواهد شدباعث نزدیک ارعا  صرفاا  تهدید و

این دوستی تبادیل باه قدرتمند خود نزدیک شده و  این اتفاق باعث شد که ایران به همسایهٔ 
درک درست این موقعیت از سوی تصمیم گیران داخلای  .شود در مقابل غر  یک اهرم فشار

این  .نسبی در داخل ایران و قدر  یافتن توان دیپلماسی در سیاست خارجی شد باعث توسعهٔ 
سیاست خارجی تغییراتی جادی باه وجاود آورد، های تغییر اساسی شوروی، در تمامی حوزه

 شرق به هم نزدیک شوند و وگاه غر  وآمیز باعث شد که دو ارد سیاست همزیستی مسالمت
دیگر  هایتوانستند با این اتفاق با کشور ،یک قدر  خاص قرار داشتند که زیر سایهٔ  هایکشور
الملال  م تل  برقرار کنند که نقطه عطفی در سیاست رواباط باینهای در حوزهی یهاارتباط
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م تلفی ببندد که این  هایوروی قراردادتوانست با ش ایران هم از این قاعده مستثنی نبود و .بود
 ایران در تعامل، اهرم فشاری در مقابل غر  هم بود.های کار عالوه بر افزایش گزینه

 فارس خروج بریتانیا از خلیج .ب

  فار  گرفت کاه باعاث اتفاقاا تصمیم به خروج از خلیج ،سال سلطه 0۵1بریتانیا بعد از 
منطقه سعی های قدر  ،و خالء به وجود آمده در این منطقه در پی خروج بریتانیا .مهمی شد

توانساتند می ایاران باا شارایطی کاه داشاتند عاراق و جای خالی بریتانیاا کردناد.در پر کردن 
یان اهمین تصور باعث شد این دو کشور در مورد  خوبی برای بریتانیا باشند وهای جایگزین

 .وجود با هم به رقابت بپردازندمهای هر کدام به نیابت از قدر  ،مسئله
 مهام دیگار در ایان منطقاه بارایهای توانسات یکای از گزیناهمی با خاروج بریتانیاا آمریکا

ولی به خاطر وجود یکسری مشکال  از جمله جنگ با ویتناام حا ار باه  ،جایگزینی باشد
ی باا و رایزناقبول این هزینه هنگفت نشد و با بام بردن صادرا  تسلیحا  نظاامی باه ایاران 

 در این منطقه قدر  بالمناز  باشد. آمریکاانگلیس سعی کرد که ایران به نیابت از 

 شروعی بر پایان جنگ سرد .ج

 .شاد و شاوروی فاراهم آمریکااپایان جنگ سرد بین دو ابر قدر   زمینهٔ  0۶19 در اوایل دههٔ 
ن که در همی ،بنابراین .بود از پیشداوری مساعد برخوردار ،پرزیدنت کندی در آغاز زمامداری

 خروشچ  در تبریک گفتن به او شتا  ورزید ،پیروز شد آمریکاانت ابا  ریاست جمهوری 
ر دریاست جمهوری او مناسبا  دو کشور باه و اعی کاه  و اظهار امیدواری کرد که در دورهٔ 

 ،قدر  جهااناین اقداما  از سوی دو  .(۲9۷ )مهدوی، ص زمان فرانکلین روزولت داشت برگردد
 .تاثیر بسزایی در الگوی سیاست خارجی ایران داشت

یکای از  .جانشاین دوران جناگ سارد شاد ،بدین سان دورانی که به تنش زدایی مشاهور باود
طوری که ایران را باه مراتا  باه ب .ایران بود ن ستین آثار تنش زدایی بهبود مناسبا  شوروی و

ران استقالل نسبی در ات اذ تصمیم بدهد که شاید بتوان توانست به ای کرد و ترشوروی نزدیک
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 از این دوران به عنوان دوران طالی سیاست خارجی ایران نام برد.

 تحوالت داخلی

 افزایش قیمت نفت .الف

او عاالوه بار  .شد  بیشتری هام گرفات ،شاه در منطقه با افزایش قیمت نفتهای جاه طلبی
 باودتاری هدف بزروجهان های بدیل شدن به یکی از قدر اقتصادی در داخل، تهای برنامه

 وم منطقه بود تبدیل شدن به ژاندار او در ابتدا به فکر قدر  نظامی و .شدکه برای آن تالش می
او  .بزرو تسالیحا  نظاامی در جهاان تبادیل شادهای در همین راستا به یکی از وارد کننده

اعده بان صنایع نظامی جهان بست و شوروی هم از این قنظامی بزرگی را با صاح هایقرارداد
عالوه  ،این کار او نظامی بست، و هایتحریک غر  با شوروی قرارداد برای شاه .مستثنی نبود

جملاه  شامالی، اعتمااد آن را نیاز در قباال مساا ل منطقاه از بر نزدیکی بیشتر او به همساایهٔ 
نیز نتایج مهمای ها داشت را نیز جل  کرد که بعدفار  که ایران سودای سلطه بر آن را  خلیج

 را برای ایران داشت.

 تغییر استراتژی ایران .ب

ضا، با پایان جنگ سرد و نزدیک شدن غر  و شرق به همدیگر، ایران با درک صحیح از این ف
عمده تصمیما  خاارجی ایاران در منطقاه کاه  .خودش را به شرکای شرقی خود نزدیک کرد

ایران در ایان دوره  .سعی در نزدیک شدن به اردوگاه شرق بود ،بود آمریکاتصمیما  تابعی از 
بارها  و با این کار حتی اهرم فشاری برای خود ساخت تری بگیرد وتوانست تصمیما  مستقل

 توانست با این اهرم از هر دو طرف امتیازاتی بگیرد.
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 عملکردها راهبردها و

 قدرت محوری. ۱

در  قاکرد خود را به عناوان می آن روز داشت سعیهای درکی که از ابر قدر  دولت ایران با
ر دقاوا  زناهٔ ایان کاه باه دنباال موا منطقه مطر  کند، ایران با این رویکرد نشان داد که عالوه بر

  سعی دارد خود را به عنوان قادر  بالمنااز ،ستا هاات اذ شده در قبال قدر های سیاست
ایاران باا بساتن  .باودها این حرکت نظامی از جملهٔ  اقتصادی و هایقرارداد .منطقه تبدیل کند

تاا  نشان داد که به چه میزان دنبال ایان سیاسات اسات،ی بزرگی با طرف شوروی، هایقرارداد
 کرد.می یی را ناراحتآمریکاحتی طرف  حدی که

ر  بود که بین دو سر رود ااختالف بر  توافقا  دو طرف در زمینهٔ  ترینمهمیکی از  اولین و
دی  3۲توان به موافقت نامه می مهمهای از دیگر توافق نامه .طرف به طور مساوی تقسیم شد

 تاسایس ذو  آهان و احاداث لولاه گااز و اشاره کرد که درآن تصمیم به احداث کارخانهٔ  ۴۲
ه عملیاا  نقشابه موج  این موافقتنامه، شوروی تعهد کرد کاه » ماشین سازی شد. کارخانهٔ 
 ر ایران بهدگونه وسایل و ماشین آم  و موادی را که  اکتشافی اولیه را انجام دهد و هر کشی و

بفرستد  آید تامین کند و کارشناسان خود را برای جمع آوری اطالعا  اولیه به ایراندست نمی
ن ی از آناتعداد به اتبا  ایران آموزش فنی بدهد و و در ساختمان کارخانه نظار  داشته باشد و

 .(3۲3 مهدوی، ص) «ت صصی به شوروی بفرستدهای را برای گذراندن دوره
ر فنای، فصال جدیادی در رواباط دو کشاو اقتصادی وهای بعد از آن به تدریج توافقنامه

  تارین باازار صاادراگشود به طوری که تا پیش از وقو  انقال  اسالمی، شوروی بزرو
غیار  هاایتارین باازار کامایران نیاز باه بزرو ،در عین حال وساخت ایران بود  هایکام

 .(139 نیا، ص)موسوی نظامی ساخت شوروی در خاورمیانه تبدیل شد

 گریزی اقتدار. ۲

ایران نیز با فهم و درکی کاه از  .طور که اشاره شد این ویژگی در پی دولت محوری استهمان
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با  بنابراین، .داشتها را با آنمتعادل کردن الملل داشت، سعی در  در عرصه بینها حق دولت
هاا، هماه را در چرا که با قبول این حق تساوی بارای دولت ؛اقتدار یک قدر  نیز م ال  بود

ایران نیز بناا باه مناافعی کاه داشات در سیاساتی  .دانستمی مطالبا  به میزان حقشان محق
 آورد.می اختالف را به بار زا  وکرد، هرچند این منافع نمی خود راهای مستقل انت ا 

 یاری خود. ۳

در  سیاسی طرفینهای گیری ایران با سیاست مستقل ملی که ات اذ کرده بود، به دور از جهت
 ه داشتکتکیه به آن چه  مذاکرا  فقط در پی منافع خود بود و در رسیدن به این اهداف بیشتر

یاران ا ،در ایان دوره .رفت بیشتر نماود کارد این قدر  در دورانی که قیمت نفت بام .کردمی
فت ر فروش نسیاستی که د ،برای مثال .بارها با ات اذ تصمیماتی ناراحتی طرفین را به بار آورد

 به کشور اسرا یل گرفت و یا قرارداد بزرو گازی که با شوروی بست.

 دیپلماسی. ۴

وران جناگ درست زمانی که د ه کند.ابزاری که شاه در این دوره توانست از آن به مقدار استفاد
تن ایران با قرار گارف .سرد به پایان رسید قدر  دیپلماسی ایران هم به همین میزان قدر  یافت

در  .در پشت میز مذاکرا  طرفین توانست هر آنچه که منفعت ملی در آن است را محیاا کناد
ها م بعادشتر نزدیک شد و نفت هادامه با ات اذ سیاست تنش زدایی، ایران به طرفین منازعه بی

 .نادکپیش رو را باا آن بااز  هایتبدیل به شاه کلیدی در دست شاه شد که توانست بیشتر قفل
ه با ،ی داشاتانگلیسی در این مورد تاثیر فراوان عالوه بر این، تسلط شاه به دو زبان فرانسوی و
یار ایان امتیااز بسا و باود ودر دسات ا غالباا ای طوری که مسا ل روز جهان بدون هیچ واسطه

ی از مهمی برای یک کشور و رهبر آن بود، در حالی که امروزه در بسایاری از کشاورها بسایار
 شوند.می اخبار برای رهبران ترجمه اطالعا  و
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 جدایی اخالق از سیاست. ۵

د و به قدر  برسا به دور از آرمانگرایی کرد تاسعی میکه برای خود داشت ای برنامه در ایران 
 ؛حمایت کردها جنگ بارها به خاطر همین استراتژی ازاین کشور،  کند.عملی اهداف خود را 

نظامی، باه طاور  هایحتی در یکی از موارد با گسیل نیرو دید ومی چرا که منافع خود را در آن
 علنی در معرکه جنگ حضور یافت.

 گیری نتیجه

است تانش گرایانه ایران با سیق رویکرد واقعسوال اصلی که ما در اول مقاله مطر  کردیم تطبی
 گرایاناه گفتایم وطباق آنچاه کاه در چاارچو  نظاری از رویکارد واقع .زدایی با شوروی بود

یکارد عملکردی که در این دوره از ایران مشاهده شاد بایاد گفات کاه ایان دوره را تنهاا باا رو
 ران هستیم کاه بااهد تصمیماتی از ایاین دوره شا چرا که ما در ؛توان تحلیل کردمی گراییواقع

ر ، ایران در این دوره با شناخت صحیح از چینش قاد عناصر اصلی این رویکرد تطبیق دارد.
ه عنوان ب آمریکاشوروی و  .که با منافع ملی در تعار  نباشد ات اذ کندتوانست تصمیماتی را 

 ان باا ات ااذایر نزدیکی داشتند و صمیمی و با ایران رابطهٔ در این دوره هر دو  ،دو قدر  آن روز
  البتاه نبایاد از قادر .قادر  امتیاازا  فراوانای دریافات کناد تصمیمی توانست از هار دو

 .دیپلماسی قابل توجه ایران در این دوره غافل شد
تاکیاد بار مناافع  )تنش زدایی با شوروی( اصلی این سیاست خارجیای از دیگر شاخصه

یاران ه شد که اچرا که بارها مشاهد ؛گرایانه تطبیق کردبا رویکرد واقع توان آن رامی ملی بود که
از دیگار  .در تعامال ، خط قرمزش منافع ملی است وسعی در رسیدن به این مطلو  را دارد

ر ات ااذ توان به اصل خود یاری اشاره کرد کاه در ایان دوره و دمی ،گراییعناصر رویکرد واقع
دگی ایران با اتکا به قدر  داخلای و ایساتا .قابل مشاهده است سیاست تنش زدایی به و و 

 .مقابل توانست به آن چه مطلو  خود بود برسدهای طرفهای در مقابل زیاده خواهی
گرایانه توانست توان گفت ایران در سیاست تنش زدایی با شوروی با رویکردی واقعمی پس



 ۵۷، ۵۶ شمارهٔ      مجلٔه علمی و دانشجویی دانش پژوهان   |  | 72

به این نکته نیز اشاره کرد که ایران بعدها نتوانست باا  نقش مهمی در منطقه ایفا کند، البته باید
توانسات می این رویکرد پیش رود و کم کم تبدیل شد به متحدی جدی برای غر  کاه فقاط

منافع غر  را در منطقه تامین کند و همین رویکرد بود کاه باعاث وابساتگی شاد کاه بعادها 
نیز زیر سوال رفت و حکومات باا یاک گریبانش را گرفت و با قطع این رابطه موجودیت ایران 

امروزی ما نیز چنین رویکاردی جاایی در ات ااذ  در جامعهٔ  .تنش جدی داخلی از هم پاشید
خارجی ندارد و چه بسا با تنشی جدی آن بالی که بر سر حکومت ساابق آماده های سیاست

الملال داشاته  نظام بینایران امروز باید درک درستی از  .بر سر این نظام سیاسی هم بیاید ،بود
بعاد از درک  .تصمیم گیر در ایران مشاهده نمی شاودهای باشد، درکی که در هیچ یک از میه

درست از سیستم هست که تصمیما  رنگ وبوی واقعیت به خود خواهند گرفات و ایاران را 
 .در آن مسیر درست توسعه قرار خواهد داد

 منابع فهرست

ٔای انٔٔ () ۱۳۹۳)  ازغن ی، علیرض   ))  شر قومسچ پ ش  ز هم )1357ٔ–1320ٔوابطٔخا وی
ٔتا یخ() ۱۳۷۹)  پهلوی، محم رض   ٔبه  ) شر زری ب )حسین ابوترابی ن) پاسخ

ٔبینٔشظ یهٔوزب () ۱۳۸۸)  چر وف، فر   )ه  شر  یچ پ اول تهران )علیرض  طیب )الملل شظ یهٔد ٔ وابط
ٔباینها ٔیاهشظٔ () ۱۳۷۶)  فا لتزگراف، رابار  ، دیماز  وئرتای حیا  وعلیرضا  طیاب و  )الملال متعاا  ٔد ٔ واباط

 ) شر ققنوس )چ پ  وم ) دل  اول)بزرگی
ٔالملل() ۱۳۹۲)   ریع القلم، محمو  ٔبین  ) شر فروزان) چ پ  هم)  وشٔتحقیقٔد ٔعلومٔسیاسیٔؤ وابط

 )گی ر   شر مو س   خ م   فرهن )چ پ  وم )احم  ت ین )مقاومتٔیهنندح() ۱۳۷۸)  د ن ،فوران
 ) شر مرکز )چ پ ششم )عب س مخبر )قبلهٔعالم() ۱۳۹۲)  فولر، گراه م

ٔالملل() ۱۳۹۳)  ق  می، فره    ) شر میزانچ پ پنجم)  )اصو ٔ وابطٔبین
ٔالمللٔ()۱۳۸۸)  قوام، عب العلی  )پ  ز هم) ا تش را   مت چ پ )اصو ٔسیاستٔخا ویٔد سیاستٔبین
ٔبینٔ()۱۳۹۳)  قوام، عب العلی  ))  متچ پ هشتم ) ویه دهأوهأالمللٔشظ یهٔ وابط

  مت) )چ پ ششم )الملل  وابطٔبینها ٔتحو ٔد ٔشظ یه ()۱۳۹۰)  مشیرزا ه، حمیرا
ٔای ان() ۱۳۹۳)  رض  مو وی  ی ،  ی   ) ا شگ ه مفی  )چ پ  وم )الگو ٔتصمیمٔگی  ٔسیاستٔخا وی
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  شر پیک ن) )چ پ  هم )7513–0013 سیاستٔخا ویٔدو انٔپهلو () ۱۳۹۳)  مه وی، عب الرض 
ٔبینها ٔشظ یهٔ)(۱۳۷۳  ) قیب زا ه، احم    ) شر قومس )چ پ اول )الملل کانٔ وابط

 مقاالت
ژوهکانامهٔپ )ا قاالب ا االمی عملکر  شوروی با  ایاران و و ه ، الگوی رفت ریا طوره() ۱۳۷۸)  متقی، ابراهیم

ٔاسامی ٔاصفهان( اشقار  )۰۵۱ – ۶۱۲  ص،۲) پی  شم ره  )داشکگاح
 شام ره   )مطالعااتٔسسایا ٔم کا  ٔقفقاازبرر ی ایاران وشاوروی  ر  وره کمو یسام،  ()۱۳۷۸)  عط ر زا ه، مجتبی

 )۱۹۶–۱۵۵ ) ص۲۷
 .هیر شاورویاتح  یا  دما  ژئوپلتیاک ایاران، رفتا ر رو ای  تازاری وه ی د ذبا ()۳۷۵۱)  اط عت، محم  داوا 

 )۷۲ – ۵۷ ص )۴۲ شم ره   ) وره اول )پاش دحٔخ داد
 )شاوروی اتحا   دما هیره ی  ق  ایران  ر ا راکا   و ی  ات )اله  کوالیی تردم    ()۱۳۷۴)  هر من، ریچ ر 

 )۴۷ – ۳۹ ص )۱۰۲–۱۰۱ شم ره   )اقتصاد ٔ– اطاعاتٔسیاسی
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 بر اساس مدل مایکل برچر 1973نگاهی به بحران نفتی 
محمد جواد پورمحمدی  

 چکیده

در  .یل استمنازعه اعرا  و اسرا  وک اول نفتی یکی از وقایع دوران پر م اطرهٔ یا ش 19۷3بحران نفتی 
آپک تالش شده است نحوهٔ  این مقاله با بیان نقش دو کارتل بین ورد بحران م ایجاد این المللی اوپک و ا 

 برچار باامایکال ای در تدوین این نوشتار و بیان وقایع آن دوره از مدل چهار مرحله .بررسی قرار بگیرد
ه ب ورکاهش و تاثیر استفاده شده است و این چارچو  نظم ساختاری نوشته ، تصاعد، عناوین پیدایش

پاساخ باه   من بیان این چهار مرحله به اثبا  فر یه و ،افزون بر این نویسنده .رو را شکل داده است
ر یعنی تاثی ،چهارم مدل برچر حلهٔ که مریافته مقاله عبار  است از این .سوال اصلی مقاله پرداخته است

ام  گشت و به هماین دلیال ایا آمریکااهمیت یافتن امنیت خاورمیانه برای  باعث 19۷3بحران نفتی 
 در صدد حل و فصل منازعه اعرا  و اسرا یل برآمد. ،متحده

 هاهکلیدواژ

 بحران نفتی، شوک اول نفتی، اوپک، تحریم نفتی، اعرا  و اسرا یل، برچر.

                                                

 
 ایران     ا دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین . . قم  Mj.pourmohammadi@gmail.com    ׀لملل دانشگاه مفید
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 مهمقد

گیاری  کاه اعارا  در بااز پاسپی در پی اعرا  از اسرا یل و بعاد از اینهای پس از شکست
و دمناطق اشغال شده توفیقی کس  نکردند با ات اذ دیپلماسای انارژی و ایجااد قرابات باین 

غار  باه  بامبردن قیمت نفت توانستند عاالوه بار انتقاام از ،کارتل اوپک و ٌاآپک و در نتیجه
بار  .نداقدام به موازنه و نوعی قدر  نمایی جهانی کن، بی دریغ از اسرا یلهای خاطر حمایت

 که به خودی خاود بحاران تلقایعالوه بر این 19۷3توان گفت بحران نفتی می ،همین اسا 
 رسد باید این دو بحرانمی نیز بوده است و به نظر «یوم کیپور»یکی از تاثیرا  بحران  ،شودمی

فکیاک از در هم تنیده و غیر قابل ت چراکه دو واقعهٔ  ؛مورد بررسی قرار گیرند به صور   منی
فراگیار هاای قرن بیستم عصر ناآرامی» گوید:می چنانچه برچر ،افزون بر این .یکدیگر هستند

تر در جهان وجود داشته کوچکهای آمیز و تعداد زیادی جنگ دو جنگ جهانی فاجعه .است
امتداد  در طول زمان هاآنشماری منازعا  نیز وجود داشته است که برخی از  بی تعداد .است

رق و شاتوان باه منازعاا  می ،از آن جمله .اندداشته است و مو وعا  زیادی را در بر گرفته
 .پاکستان اشاره کرد اعرا  و اسرا یل و هند و، غر 

نااظر بار های و شاوک 1930 دهاهٔ  به ویژه رکود اقتصاادی بازرو ،اقتصادیهای آشفتگی
 ادعاا کاردتاوان می .«به چنین و عیتی بیشتر دامان زدناد 19۷0 افزایش قیمت نفت در دههٔ 

عمدتاا بار سار نفات  و بوده خاورمیانههای عامل پیدایش بحران، 19۷0 نفتی دههٔ های بحران
کشتار جمعی و های  لع سالخ با بهانهٔ  ۲003به عراق در سال  آمریکامثال یورش  .باشدمی

یابی به منابع غنی  توان گفت هدف اصلی دستمی به جرا  اما ،مبارزه با تروریسم انجام شد
های و اگار عاراق از کشاور در عاراق باود آمریکااجزء اهداف پشت پرده جناگ  ،نفت عراق

تی رخ موسوم به شوک اول و دوم نف 19۷9و  19۷3نفتی های خیز جهان نبود و یا بحران نفت
 ،باه هماین جهات .کمتری برای حمله باه عاراق وجاود داشات انگیزهٔ  آمریکابرای ، نمی داد

تواند هم عامل می ،نویسنده در صدد بیان این نکته است که یک بحران در عین بحران بودنش
چنانچاه بحاران نفتای  ،تواند تاثیر بحران دیگاری باشادمی پیدایش بحران دیگری باشد و هم
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و  «یوم کیپور»میانه و تاثیر بحران خاورهای عین بحران بودنش عامل پیدایش بحراندر  19۷3
 منازعه اعرا  و اسرا یل بوده است.

 این نوشتار در تالش برای پاسخ به این سوال اساسی است که چه عاملی باعث شد غار 
عباار  اعرا  و اسرا یل تالش کند؟ پاسخ موقات باه ایان پرساش  برای حل و فصل منازعهٔ 

باه خصاوص  ،که بام رفتن قیمت نفت و افزایش تهدید معطوف به ارزش غار است از این
 تاالش «یوم کیپاور»فصل بحران  و برای حل آمریکا تا شد باعثصنعتی های و کشور آمریکا

 .یری کندکند و مانع وقو  مجدد جنگ بین اعرا  و اسرا یل شود تا از تداوم بحران نفتی جلوگ
حاال  چراکاه تاا باه ؛استفاده از مدل برچر برای تحلیل این بحران باوده ،آوری تحقیق وجه نو

نقش اوپک و منازعه اعارا  و اسارا یل نوشاته ، نفتیهای مقام  متعددی در مو و  شوک
ر قال  داما تا کنون این مو و   ،مند گشته شده که صاح  این نوشتار نیز از آن مطال  بهره

 وین نشده بود و امید است مورد توجه واقع شود.و چارچو  برچر تد

 مفهومی و تئوریک چارچوب

باه طاور  .باشادمی نظمی در دنیااجهانی برای توصی  از هم گسستگی و بیای واژه ،بحران
انجاام ، بنیادیهای چون تهدید ارزشهایی توان شاخصمی برای شناسایی یک بحران ،کلی

 هالمللای با یاک بحاران باین .بیاان نماودرا ادن خصومت آشاکار اقداما  قاطعانه و نشان د
با تشدید ، متقابل شکننده بین دو یا چند دولتهای دگرگونی در نو  یا افزایش در شد  کنش

کند و ساختار یاک می را بی ثبا  هاآنکه طبعاا روابط  انجامدمی احتمال م اصما  نظامی
 .(۲۴ ، ص139۴، )برچر خواندمی المللی را به چالش فرا نظام بین

بار مبناای چهاار حاوزه و  ،تحقیق پیش رو اسات چارچو تئوری بحران مایکل برچر که 
نکا  ثابٔه مبه  ،این مفاهیم .کاهش و تاثیر، تصاعد، بحران است که عبارتند از پیدایش مرحلهٔ 

در ایان ها هیافت ریح و ارا هٔ چرا که تش ؛و مطالعا  موردی استها الگوها و فر یه تمرکز اولیهٔ 
خته حوزه و مرحله بعدی را آشکار ساا، ایکه چگونه هر حوزه و مرحلهناظر بر این، چارچو 

 ب ش اعظم تجزیه و تحلیل را شکل خواهد داد.، دهدمی و شکل
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 پیدایش. ۱
نطباق باا میدایش پ حوزه و مرحلهٔ  .المللی است نیک بحران بی اولیهٔ  مرحلهٔ  هناظر بپیدایش،  

مو و  عادم  ،در این مرحله .(۵0 ، ص139۴)برچر،  دوره ماقبل یک بحران سیاست خارجی است
 ،هگااهی در ایان مرحلا .شودمی را هدف گرفته، احسا ها تهدید یا تهدید اندکی که ارزش

یک  سترشگ، پیدایش مرحلهٔ  .گیردمی افزایش شدید و بیش از حد معمول کنش متقابل انجام
 المللی مستلزم وجود حداقل دو کشور مت اصم است که یکی یاا هار دو بایش از بحران بین

 .(1۷1 ، ص1388 )قامت، دهندمی را درک کرده و پاسخها حد معمول تهدید به ارزش
 تاا کناون دشامنی ،تل آویو تشکیل شاد که دولت موقت اسرا یلی در 8۴19مه  13از روز 

هاای اسرا یل وجود داشته و این دشامنی تااری ی باا پساتی و بلنادی بین اعرا  وای دیرینه
ه شاوک باموساوم  19۷3از آغاز این منازعه تا وقو  بحران نفتی  .متعددی رو به رو بوده است

، 8۴19جناگ  ،چهار جنگ مهم بین اعرا  و اسرا یل واقاع شاده کاه عبارتناد از ،اول نفتی
یه لبنان و ساور، عراق، لژیون اعرا  شامل مصر 8۴19مه  ۵1موسوم به جنگ استقالل که از 

 با امضای آتاش باس باین ساوریه و 9۴19جومی  30به اسرا یل حمله کردند و سرانجام در 
و ز سموسوم به جنگ کانال ، ۵۶19جنگ  .اولین جنگ اعرا  و اسرا یل پایان یافت ،اسرا یل

کاه جماال بعاد از این ۵۶19می جاو ۶۲دومین جنگ مهم بین اعرا  اسارا یل باود کاه از 
باا  ناوامبر 9آغااز شاد و در  ،الناصر ر یس جمهور مصر کانال سو ز را ملی اعاالم کارد عبد

جناگ  .سینا پایان یافات اسرا یل از شبه جزیرهٔ  هایالمللی و عق  نشینی نیرو بینهای فشار
 رفت و در ایان جناگاسرا یل و سوریه شکل گ هایبین نیرو ۷۶19آوریل  ۷شش روزه که از 

ه اشغال در ب ،شهر قنیطره و و ارتفاعا  جومن نوار غزه، باختری رود اردن کرانهٔ ، صحرای سینا
ای شاور ۲۴۲قطعناماه  باا . این جنگ،آمد و موج  آواره شدن یک میلیون نفر از اعرا  شد

د بو را یلگ اعرا  و اسسومین جن ،مناطق اشغال شده کرد امنیت که اسرا یل را ملزم به ت لیهٔ 
 .خاتمه یافت که

نوبات باه  ،سه جنگ مذکور اعرا  و اسرا یل و اشاره به تاری ی منارعهٔ  بعد از بیان پیشینهٔ 
رسد که عامل اصلی وقو  و پیادایش بحاران نفتای می «یوم کیپور»جنگ چهارم یعنی جنگ 

حرای سینا عباور کارد تاا ( مصر از کانال سو ز در ص۲۵13مهر  ۴1)19۷3اکتبر  .بود 19۷3
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جاومن باه های ارتش سوریه نیز همزمان از طریق بلنادی ،علیه اسرا یل را آغاز کند ایحمله
ترین عید یهودیان آغااز شاد مقد  «یوم کیپور»حمله در آخرین ساعا  ، اسرا یل حمله کرد

مضان مصادف بود باه روزی که یهودیان در آن روزه دار هستند و از آنجایی که این روز با ماه ر
مصر و اسارا یل باا  19۷3اکتبر  ۲۲. شودمی رمضان نیز گفته -جنگ اکتبر  ،جنگ یوم کیپور

باس باا نظاار   آتاش ،دو روز بعاد .اما قادر به برقراری آن نبودناد ،آتش بس موافقت کردند
یاوم »جناگ  اکتبر اسرا یل و سوریه توافق بر آتش باس کردناد و ۲۶. سازمان ملل بر قرار شد

 .(۲3۲ ، ص1383، )الوندی به پایان رسید «کیپور
هاای ممتد باین اعارا  و اسارا یل باوده و درگیاری ب شی از منازعهٔ  ،چهار جنگ مذکور

در ایان نوشاتار  هاآنتری نیز بین این دو گروه مت اصم همواره در جریان بوده که ذکر کوچک
 شکسات ،اعرا  و اسرا یل مشترک بودههای نگکه در تمام منازعا  و جای نکته .گنجدنمی

رفتاه گجنگ در برابر اسرا یل تمام همت خود را به کار های اعرا  در طول سال .اعرا  است
 ،نادو به متحدانه و به صور  یک پارچه برای شکست اسرا یل از هیچ اقدامی فروگاذار نکرد

های و کشاور آمریکااکاه حمایات اما همیشه با شکست مواجه شدند و به این باور رسایدند 
یاوم »به دنباال جناگ  ،در نتیجه .موج  شکست مداوم اعرا  شده است ،غربی از اسرا یل

پی های عربی را به نمایش جهانیان بگذارند و شکستهای تالش کردند قدر  کشور «کیپور
 هایی کشاورسیاسی بسایار مناسابی بارا هٔ زمین 19۷3جنگ اکتبر  .در پی خود را جبران کنند

 هایناوان ساال  سیاسای بار علیاه کشاورع باهنفت، فراهم آورد تا از نفت  هٔ عربی تولیدکنند
 .کنند تنبیه  یلخاطر حمایت از اسراه برا  آنان کنند و استفاده آمریکا اروپایی و ایام  متحده

 تصاعد یا گسترش. ۲
و یک افزایش کیفی در احتماال تر از مرحله پیدایش مرحله تصاعد بر شکنندگی خیلی شدید 

دوران بحاران یاک ، همتای مرحله تصاعد، در سطح بازیگر .م اصما  نظامی دملت دارد
بحران سیاست خارجی است که در آن ادراکا  ناظر بر فشار زمان و ازدیاد احتمال جنگ باه 

بامترین حد وخامت  بحران تقریباا  تصاعد و دورهٔ  مرحلهٔ  .شوندمی ادراک تهدید حادتر ا افه
تصاعد ممکن است به یک دگرگاونی از  مرحلهٔ  .دهدمی او ا  و حداکثر فشار روانی را نشان

زیرا یک بحران تمام عیار ممکن اسات غیار  ؛مش ص شود، عدم خشونت به سوی خشونت
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د شاخص تصاع ،پیدایش اتفاق بیافتد اگر خشونت در مرحلهٔ  ،با این حال .آمیز باشد خشونت
 .(۵۴ ، ص۴139، )برچر تغییر خشونت از سطح پا ین به سطح بام خواهد بود

 319۷گیری و دمیل به وجود آمدن بحران نفتی  عوامل شکل ،در ب ش مربوط به پیدایش
بیان  مایکل برچر در مقام بیان مرحله گسترش وای اینک بر اسا  مدل چهار مرحله .بیان شد

 .سطح پا ین به سطح بام در بحران نفتی مذکور هساتیمشاخص تصاعد و تغییر خشونت از 
نفتای همچاون هاای ناگزیر به بیان مطاالبی در خصاوص کارتل ،حال برای تببین این مرحله

آپک ول نفتی اترین بازیگران شوک المللی اصلی چرا که این دو کارتل بین ؛باشیممی اوپک و ا 
ترش بحران را گسا، ا یل و تعیین قیمت برای نفتحامی اسرهای بودند و با تحریم نفتی کشور

 داده و آن را به اوج وخامت رساندند.
با اجتماا   0۶19المللی است که در ابتدای دهه  اوپک: این سازمان یک کارتل بینال . 

به همراه ونزو ال در  ایران، عراق، کویت، عربستان( های)کشور کنندگان نفت خاورمیانه تولید
هدف سازمان اوپاک ایجااد همااهنگی و متحاد  .د پا به عرصه وجود گذاشتکنفرانس بغدا

عادمنه و پایداری را های عضو است تا به این شکل قیمت هاینفتی کشورهای کردن سیاست
از دیگر اهداف این سازمان تامین نفات ماداوم و بهیناه  .برای تولیدکنندگان نفت ایجاد نماید

هدف سوم اوپک نیز فراهم آوردن زمیناه بازگشات  .ه نفت استمصرف کنند هایبرای کشور
اوپک در بادو  .کنندمی گذاری سرمایه عادمنه برای کسانی است که در صنعت نفت سرمایه

ای اماتغییرا  بازار جهانی نفت به همراه پااره ،تاسیس توجه چندانی به خود معطوف نساخت
 19۷0 نقش و موقعیتی منحصر به فرد در آستانهٔ ، نهسیاسی و نظامی در خاورمیاهای از بحران

) باه علات تحاریم نفتای  پس از وقو  شوک اول نفتای ،به آن ب شید و این سازمان تنوانست
نظام قیمت گاذاری نفات را تحات ، 19۷3اعضا عر  اوپک علیه حامیان اسرا یل( در سال 

از  .(۲1۲ ، ص1388قاوام ملکای، ؛ شایرخانی) کنترل خویش در آورد و از افزایش قیمت سود کالنی ببارد
یعنای  ،درصد باود ۵/۵سامنه  ،میانگین نرخ رشد مصرف جهانی نفت 19۷3تا  0۶19سال 

کارشناسان اذعان داشتند که با اساتمرار چناین  .برابر شده بود میزان مصرف در سیزده سال دو
. (۲10 ، ص13۷9)پارن،  درسامی فرا ۵19۷یا  ۴19۷آهنگ رشدی، محدودیت فنی تولید در سال 

باه ، ( پاس از جناگ جهاانی دومآمریکاا) نفت جهاان کنندهٔ ترین صادردر همین زمان بزرو
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و هماین  (111۲ ، ص۶13۷، )بارگین نفات خاام گردیاد کننادهٔ تدریج تبدیل به یک کشور عمده وارد
اسط ساال چراکه در او؛ نفتی اوپک شدهای در تحریم آمریکاپذیری مضاع   موج  آسی 

و حتی پیش از جنگ اعرا  و اسرا یل تقا ا در بازار شد  گرفته بود و قیمت نفت در  19۷3
اماا  ،افزایش قیمت در آن شرایط امری طبیعی و مورد انتظار بود ،از این رو .بودای بازار لحظه

بر اثر وقایع ناشی از جنگ اعرا  و اسرا یل به صاور  یاک شاوک در ها روند افزایش قیمت
اعضای اوپک که با بااز  صاح  نفت خصوصاا های کشور(. ۲13 ، ص1388)شیرخانی؛ قوام ملکی،  آمد

با استفاده از شرایط پیش  ،کنندگان وارد بازار شده بودند پس گرفتن کنترل تولید در نقش تولید
میال مورد نظر خود را به باازار تحهای آمده کنترل قیمت را در دست گرفتند و توانستند قیمت

گیری از نفت به عنوان ابازاری سیاسای هماراه  که با بهره 19۷3شوک اول نفتی در سال  .کنند
صااح  نفات اوپاک در باازار و عماق آسای  پاذیری  هایبامی تسالط کشاور درجهٔ  ،بود

و در  (۲1۴ ، ص1388)شایرخانی؛ قاوام ملکای،  دادمیمصرف کننده را در شرایط جدید نشان  هایکشور
 .نفتی حفظ کردهای تسلط خود را بر بازار 19۷0دهه های التمام س

درصد آن تحات  ۶۲، 19۷8درصد و در سال  ۶۵از جمع تولید نفت دنیا  19۷3در سال 
 هایانساارهمچنین در اختیار داشتن ساهم بزرگای از ک(. 11۲۵ ، ص۶13۷، )برگین اختیار اوپک بود

 .بر توان بازیگری اوپک افزوددرصد ذخایر جهانی نفت(  ۶۷نفتی جهان )
آپک .   باادر کویات و 8۶19نفت بود که در سال  هٔ عربی صادرکنند هایسازمان کشور :ا 

نفات تشاکیل  هٔ عربای صاادرکنند هایری بین کشاورهدف حفظ منافع و تعیین طریق همکا
رین، حاب)ابوظبی و دبی( الجزایار،  عربی هٔ گردید و اعضای آن عبار  بودند از: امارا  متحد

یل در منازعه با اسارا  هاآنکه اکثر  لیبی عربستان سعودی، سوریه، مصر، کویت، عراق، قطر،
 .به نوعی بازیگری کرده بودند و از و ع موجود را ی بودند

آپک یک اجال  فوق هایکشور 19۷3در شانزدهم اکتبر بنابراین،  العااده در  عر  عضو ا 
د تا وقتی اسرا یل از سرزمین اشغالی اعرا  خارج نشود، کویت تشکیل دادند و تصمیم گرفتن

برای مد  نامعلومی هر ماه به میزان پنج درصد از تولید نفت خود را خواهند کاست تا بادین 
 هایترتی  غر  و حامیان اسرا یل را برای مجباور سااختن اسارا یل باه خاروج از سارزمین

نفات صاادراتی  ایبهوزیران اوپک نیز افزایش  هٔ یتکم. (18۶ ، ص1381، )امینای اشغالی وادار سازند
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 ،این هماهنگی در روند تحریم .(189 ، ص13۶8، منسفیلد) دمر اعالم داشت ۵/1۲ ایبشکهخود را 
عضاو ایان های چرا که کشور ؛توافق و قرابت بین دو سازمان اوپک و اآپک است نشان دهندهٔ 

عربای عضاو اوپاک و های کشاور .شوندمی تقسیمعربی  عربی و غیر دو سازمان به دو دستهٔ 
آپک در صدد فشار به اسارا یل و حامیاان آن بارای خاروج از منااطق اشاغال شاده و جناگ  ا 

غیر عربی همچاون ایاران نیاز در صادد های کشور .اید ولوژیک و بنیادین عر  و یهود بودند
خود بودناد در ایان راساتا ای همنفعت از بام رفتن قیمت نفت و افزایش درآمد نهایتکس  

نفتی خاودداری های از طرفی از همراهی با اعرا  در تحریم .ایران سیاستی دوگانه ات اذ کرد
اظهاارا  محماد ، در این زمنیه کردمی کرده و از طرف دیگر از بام رفتن قیمت نفت حمایت

تو ایح ایان کاارش در  در 1973شاه در اواخر دسامبر  .ر ا پهلوی شاهد بر این ادعا است
 رادیو و تلویزیون گفت: هٔ مصاحب

شاکام  توسل به این اقدام ممکان اسات ا؛ زیرا ما به هیچ وجه با تحریم موافق نیستیم
 هایمحروم از نفات فاراهم کناد و رواباط دوساتانه باا کشاور هایس تی را برای کشور
 هٔ هماان سیاسات را درباار شاامل تحاریم نیاز هایکشاور متقابالا  .مزبور را م تل سازد

صنعتی در پایش گیرناد و حتای در صاور  لازوم دسات باه اقاداما   هایصدور کام
عنوان یاک ساال  سیاسای، نفت به هٔ عضو اوپک بزنند، استفاد هایخصمانه علیه کشور

 .(88 ، ص1381، )امینی نیست اینهاصال کار عاقال
 :یی گفتآمریکار با مایک وام  خبرنگااز طرف دیگر شاه در مصاحبه 

 .و دو درصادی در اروپاا شاده آمریکابام رفتن قیمت نفت موج  تورم نیم درصدی در 
شاوند و حاام می برند و موج  تورم در کشور مامی قیمت فومد را بامها چگونه غربی

فات بارای افزایش نیافتن قیمات ن، انتظار دارند ما از بام رفتن قیمت نفت جلوگیری کنیم
 .کست استما ش

 19۷3این اظهارا  محمد ر ا پهلوی گواهی بر سیاست دوگاناه وی در قباال بحاران نفتای 
آپک است. رهباری ایجااد ایان بحاران را باه عهاده گرفات و  ،اوپک با همراهی و همکاری ا 
دوسات شاامل های کشور ،گروه اول .نفت را به سه گروه تقسیم کرد مصرف کنندهٔ  هایکشور

 فریقاییآ هایکشور هٔ رانسه، اسپانیا، لبنان، اردن، مصر، تونس، ترکیه، مالزی و همانگلستان، ف
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 ،گاروه دوم .شاد()به این کشورها ساهمیه کاافی نفات داده می بودند که به اسرا یل تذکر داده
که سهم قابل توجهی از نفت اعارا  را  کردندنمی ایلهطرف بودند و مداخ ی که بیهایکشور

ی که روابط نزدیکی با اسرا یل داشتند و هایدشمن یعنی کشورهای کشور ،گروه سوم.بردندمی
، پرتغال، هلند، آفریقای جنوبی، ژاپان و آمریکاکه شامل  بودند کردنداز آن رژیم حمایت می

 گرفتنادایان کشاورها ماورد تحاریم قارار  ،شادنداقتصادی اروپا می هٔ عضو جامع هایکشور
این جریان موج  گردید که در اواخر ماه نوامبر و اوایل ماه دساامبر . (۲۴1 ص 913۷ امینی، ،موسوی)

نفت خام از بازار حاذف شاود و یاک ناو  نگرانای  ،میلیون بشکه در روز ۵/۴حدود  19۷3
 هااینفت خام و فرآورده هایصنعتی را از تأمین نفت فرا گرفت و قیمت هایسابقه، کشوربی

صنعتی بارای های کشور(. 8۷ ، ص1381)امینای،  در بازار آزاد افزایش یافت یاقهسابنفتی به نحو بی
مهار افزایش قیمت نفت و همچنین تامین منابع مالی برای خرید نفت اقدام به افزایش قیمات 

در ایان اماا ، اساسی همچون قطعا  خودرو کردند تا جلوی  رر خاود را بگیرناد هایکام
 1973نوامبر  20و  19 هٔ ام بردن قیمت نفت صادراتی خود در جلسمیان سازمان اوپک برای ب

صنعتی، قیمات نفات بایاد باه  هایکشور هایکه در اثر بام بردن نرخ تورم کام ندتأکید کرد
سوی قیمت حقیقی این ماده در بازار نزدیک شود و به دنباال ایان مالقاا ، اعضاای اوپاک 

دمر در  80/۶1نفات را  ایبهمثال نیجریه  (۲0۴ ، ص3۶۷1، )ترزیان شرو  به افزایش قیمت نمودند
و ژاپان  آمریکااغربی و صنعتی همچون های و کشور (8۷۵ ، ص13۷۴)پارگین،  هر بشکه اعالم کرد

اساسی بام رفتن پنج برابری قیمت نفت را مهار کنناد و های نتوانستند با بام بردن قیمت کام
 این بحران بودند.به دنبال راه دیگری برای حل و فصل 

 کاهش. ۳
این مرحله با یک  ،در سطح کالن .مقابل تصاعد است کاهش به لحاص مفهومی نقطهٔ  مرحلهٔ 

 شود که به ساازش و خاتماه بحارانمی آمیز مش ص متقابل خصومتهای کاهش در کنش
انی وارد پایان بحران داشته و با کاهش فشار رو همچنین این مرحله دملت بر دورهٔ  .انجامدمی

ل، ین جنگ اعارا  و اسارا یچهارم .(۵8 ، ص139۴، )برچر شودمی بر تصمیم گیرندگان مش ص
و باه  به پایان رسایدی و شورو آمریکان و وساطت یان طرفی، با آتش بس م19۷3تبر کا ۵۲در 

 ایبه، تصمیم گرفت با در نظر گرفتن قیمت واقعی نفت 19۷3دسامبر  1۲دنبال آن اوپک در 
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 .(۲0۵ ، ص13۵۶، )خلعتبری ثابت نگه دارد ،دمر برای هر بشکه ۶۵/11د آن را در سطح آزا
ت نگاه توان آتش بس میان اعرا  و اسرا یل و همچنین تصمیم اوپک بر ثابمی ،از این رو 

گیر چرا که در این برهه با کاهش چشام ؛کاهش بحران تلقی کرد داشتن قیمت نفت را مرحلهٔ 
 دلیال ،که در این مرحله قابل بررسی اساتای نکته .ننده مواجه هستیممتقابل شکهای کنش

 چرا که در طول منازعه بیست و هشت سااله ؛است «یوم کیپور»در آتش بس  آمریکاوساطت 
 اقادام ،در حال و فصال ایان منازعاه ممتاد آمریکا 1973تا  8۴19اعرا  و اسرا یل از سال 

ه بای دریغ خود از اسرا یل در تشدید این منازع بی هایاساسی ات اذ نکرد و حتی با حمایت
و  1973 اما به دنبال تصمیم اوپک مبنی بر افزایش قیمت نفت در شاانزدهم اکتبار ،تاثیر نبود

باا  تااا اینهاین کشور در صدد حل و فصل ایان منازعاه برآماد و  آمریکاادراک تهدید از طرف 
آپاک و اوپاک( ) نا همراهی شوروی توانست در بیست و پنجم اکتبر ه روز پاس از تصامیم ا 

 شرایط آتش بس مهیا کند.
 تاثیر. ۴

باه بحاران و در واقاع عواقا  بعادی آن  است که دنباله خاتماهٔ ای مرحله تاثیر ناظر بر مرحله
 .باشادمی بحران یا مااورای بحاران از ما بعد دورهٔ  یو در سطح تحلیل بازیگر آیدحسا  می

چهارم  عواق  یک بحران است و مرحلهٔ  ن مرحله نشان دهندهٔ ای ،همچنین در کاربرد معمولی
المللی برای مت اصمین  بینهای تمام بحران. (۵8 ، ص139۴برچار، ) دهدمی یک بحران را تشکیل

به  1973آنچه که در بحران نفتی  .به دنبال دارند را آثار و تبعاتی ث،آن بحران و حتی طرف ثال
یوم »با وجود در هم تنیده بودن بحران  .تصادی آن بحران استخورد آثار سیاسی و اقمی چشم
کاه ای نکته ،و شکست اعرا  در جنگ چهارم اعرا  و اسرا یل 1973و بحران نفتی  «کیپور

اسارا یل در جناگ  .حا ز اهمیت است تغییر جایگاه پیروز و مغلو  در این دو بحاران اسات
اسارا یل و حامیاانش را مغلاو   ،جنگ سیاسیدر  نیز اعرا  را مغلو  کرد و اعرا  ،نظامی

 .که برای همگان مورد پاذیرش واقاع شادای جلوه ،ساختند و خود را پیروز میدان جلوه دادند
خود را در باازار جهاانی نفات حفاظ  هرچند اوپک نتوانست آن نقش محوری و تعیین کنندهٔ 

عیین کننده در باازار نفات توان گفت اوپک برای حداقل یک دهه توانست نقشی تمی اما ،کند
در تاالش  آمریکاا، به دنبال قدر  نمایی اوپک و فشار اقتصادی به حامیان اسرا یل .ایفا کند
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 انتارین آنابرای کاهش تاثیر گذاری اوپک برآمد و در این راستا اقداماتی ات اذ کارد کاه مهم
نارژی بارای مواقاع ا المللی انرژی برای مدیریت مصارف نفات و ذخیارهٔ  تاسیس آژانس بین

صنعتی برای کاهش وابستگی به نفت اوپک اقدام باه های همچنین ژاپن و کشور .بحرانی بود
 و ماشین آم  صنعتی خود کردند.ها صرفه جویی و تعدیل مصرف خودرو

 کاه ن کاردرا این چنین بیا 19۷3توان تاثیر بحران نفتی می ،با عنایت به مطال  عنوان شده
برنادگان ی و اقتصاادی اسایست خوردناد، اماا از نظار سکشی از لحاص نظاماعرا  هرچند 

یمات توانست با ایجاد یگانگی در داخل و با افزایش ق کاوپ .آمدندیجنگ به شمار می واقع
 یصانعتی شاورهاکو ی نفتای هاتکمت نفت را بر شارید و قیرومند درآیقدر  ن یکنفت به 

قیمت  .شودی مت انرژیو قی الملل نیجار  بتحول در امر ت یکل کند و موج  یغر  تحم
برابار ۴نزدیک باه  19۷3اول سال  نفت در نیمهٔ  یبهادر مقایسه با  19۷3نفت در ماه دسامبر 

 رددمر افازایش پیادا کا ۶۵/11دمر باه  ۵9/۲قیمت نفت بعد از اعالم قیمت اوپاک از ، شد
و  کعضو اوپای شورهاکی اسیو سی مال مت نفت باعث بام رفتن قدر یق چهار برابر شدن

غربی و های فشار زیادی بر کشور ،افزایش قیمت نفتدر نتیجه  .شدی عربی شورهاکژه یوبه 
 .صنعتی وارد کردهای به خصوص کشور

ران، که در طای ایان بحا توان به این نکا  اشاره کردمی آمریکادر خصوص فشار وارده به 
 ریکاآمبازار سهام ، رسید %9نرخ بیکاری به ، یافتکاهش  ٪ 3/۲ آمریکاتولید ناخالص ملی 

 ساابقهیب بودجاهٔ ی سارکدچار یک ی غربی شورهاکو به طور کلی،  میلیارد دمر زیان داد 9۷
 پایین آمد. ٪۷3شدند و بازار سهام لندن 

تاوان باه می بر اقتصاد و توان نظامی ایران داشته نیز 19۷3از جمله تاثیراتی که بحران نفتی 
به  ۵۵13ال میلیارد دمر و در س۵/18به  13۵3درآمد نفتی ایران در سال  .این موارد اشاره کرد

که بعد از  میلیون بشکه بود 3روزانه  1۵13میزان تولید نفت در سال ، میلیارد دمر رسید ۵/۲0
لید تو ٪۵۲معادل  1۵13نفتی در سال  هایدرآمد .میلیون بشکه در روز رسید ۶شوک نفتی به 

 .رسید ۵0٪از شوک نفتی اول و با افزایش صادرا  نفت به  سناخالص ملی بود که پ
چارا  ؛تبعا  سیاسی و نظامی نیز داشته اسات، شوک اول نفتی عالوه بر تاثیرا  اقتصادی

نفتی اقادام باه خریاد ساال  و افازایش قادر  های خیز با افزایش درآمدنفتهای که کشور
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میلیون دمر  ۵19حدود  1۵13در سال  آمریکاخرید تسلیحاتی ایران از  ،ثالبه عنوان م .کردند
همچناین ایاران در  .میلیاون دمر رساید 3۷3میلیاارد و  ۴به  3۵13که در سال حالی در ،بود

میلیااارد دمر، فرانسااه و  ۴اساارا یل  میلیااارد دمر، 10از انگلسااتان  ۵۶13–۵۲13 هایسااال
ر و چکسلواکی، آلمان غربی و ایتالیا هر کدام نیم میلیاارد دمر شوروی حدود یک میلیارد دم

 تسلیحا  خریداری کرد.

 گیری نتیجه

راوانای بحران نفتی مورد تحقیق دارای تاثیرا  ف ،با عنایت به مطال  عنوان شده وا ح است 
 اآمریک تالش هاآن ترینمهمسیاسی و اقتصادی بوده و نتایج بسزایی در پی داشته که  در عرصهٔ 

ل بسیار روشن است کاه از ساا .ه استبرای حل و فصل و آتش بس بین اعرا  و اسرا یل بود
هاای تا کنون شاهد جنگ اعارا  و اسارا یل مانناد جنگ «یوم کیپور»با پایان جنگ  و19۷3

 0۷۲0ه در سال البته جنگ بین اسرا یل و حز  الل  ، ایمنبوده 19۷3و  ۷۶19، ۵۶19، 8۴19
« وریوم کیپ»اما واقعیت این است که جنگ  ،شودمی جنگ اعرا  و اسرا یل تلقی د برخی،نز

آپاک و  آخرین جنگ بزرو اعرا  و اسرا یل بوده اسات و باا اعماال تحاریم نفتای اوپاک و ا 
ا  در اثر فشار اقتصادی برای حل و فصل منازعه دیگر جنگ بزرگی بین اعار آمریکاوساطت 

 .و اسرا یل در نگرفت

 منابع هرستف

 شامارهٔ  .علاوم انساانی مجلهٔ  .2001تا  7۴19گاه شمار روابط اعراب و اسرائیل از سال  (.1383. )عبا  الوندی،
۵۵. 

 .صدای معاصر .تاریخ روابط ایران در دوران پهلوی (.1381. ) ایرامینی، عل
 .خط سوم :انتهر . چاپ سوم.مسائل سیاسی اقتصادی نفت ایران (.138۵. ) ایرامینی، عل
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 . چااپ دوم.فاردین قریشای ترجماهٔ . هاابحران در سیاست جهان ظهور و سقوط بحران (.139۴. )برچر، مایکل
 تهران: پژوهشکدٔه مطالعا  راهبردی.

اپ . چاحیدر علای بلاوجی ترجمهٔ . و مطالعات موردیها بحران در سیاست جهان یافته (.139۴. )برچر، مایکل
 .العا  راهبردیمط پژوهشکدهٔ : تهراندوم. 

 .انتشارا  اطالعا  :تهران .غالمحسین صالحیار ترجمهٔ  .تاریخ جهانی نفت (.13۷۶. )پرگین، دانیل
شارکت  :تهاران. دوم چاپ اول، جلاد .ایارطهمنوچهر غیبی  هٔ ترجم .نفت پول قدرت (.13۷۴. )پرگین، دانیل

 .ملی نفت ایران
ا علای فطار  و مانا محماد ترجماهٔ  .بر جاای ماناده اسات؟از دو تکانه نفتی چه  (.13۷9. )پرن،فرانسیس

 .13۶ –۵13 شمارهٔ  .اطالعات سیاسی اقتصادی .فطر 
 .فراندیش :تهرانچاپ اول.  .عبدالر ا غفرانی هٔ ترجم .اوپکداستان (. 13۶۷. )پی یر، ترزیان

 .دانشگاه ملی :تهران اول.چاپ  .اقتصاد نفت(. 13۵۶. )خلعتبری، فیروزه
شناسای رفتاار  نفتای آسای های اوپاک و شاوک (.1388؛ قوام ملکی، حمیدر اا. )علی محمد انی،شیرخ

 .۲ شمارهٔ  .39 دورهٔ  .حقوق و علوم سیاسی دانشکده   مجله  . فصلنامه سیاست .اوپک در بازار جهانی نفت
 .۷3 شمارهٔ  .نشنامهدا .کالبد شکافی بحران گرجستان بر اسا  مدل مایکل برچر(. 1388. )قامت،جعفر

 :تهاران. اول چااپ .محمد رفیعی مهرآباادی هٔ ترجم .نفت سیاست کودتا در خاورمیانه (.13۶8. )منسفیلد، پیتر
 .شرکت نشر و پ ش ویس

 .خط سوم :تهران ل.چاپ او .اقتصاد – نفت سیاست(. 13۷9. ) الیرامینی، ع ؛موسوی، میرطی 
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 اینترنتی ایرانهای ز بازارشناسایی عوامل موثر بر خرید ا
 افسانه بدرخانی

 چکیده

دهد تا برای جستجو محیط تجار  الکترونیک که مبتنی بر اینترنت است این امکان را به مشتریان می
های خریاد از فروشاگاه .اینترنتی اقدام کننادهای طریق فروشگاه اطالعا  و خرید کام و خدما  از

زیارا تحویال از طریاق پسات اسات و مصارف کنناده  ؛طریق کاتالوو اساتاینترنتی مانند خرید از 
قبول تجار  الکترونیک و خریاد اینترنتای تاا حاد  ،بنابراین .تواند کام را قبل از خرید لمس کندنمی

همچناین مزایاای  .کننده و چگونگی تعامل خریداران با کامپیوتر بستگی دارد زیادی به ارتباط مصرف
دنیاای  ز فناوری اطالعا ، مواجه کشور با تهدید جا ماندن از ساایر کشاورها در حاوزهٔ فراوان ناشی ا

 مناس  از فناوری اطالعا  از جمله دمیل اولیهٔ  الکترونیکی و حذف موانع توسعه در صور  استفادهٔ 
این پژوهش از آن جهت  ارور   .باشدمی م تل  کشورهای اهمیت آمادگی الکترونیکی در حوزه

بندی عوامل موثر بر خرید  تری در مورد اولویترد که با عوامل موثر بر خرید اینترنتی اطالعا  کاملدا
باا اساتفاده از مناابع  ،یلایتحل – یفیق باه روش توصایان تحقیدر ا ،ن رویاز ا .کندمیاینترنتی فراهم 

، باه ینترنتایای ر بازارهااد دیاان عوامل ماوثر بار خری من بی آمارهای و استفاده از دادهای تاب انهک
ی نظاری اساا  مباان مرساوم و بارهاای با استفاده از روشها ن شاخصیای بند تیو اولوی یشناسا

ایان  نظر در داشته و جامعه موردی نترنتید ایبه خری افکاعتماد  این است که مردم فر  بر .میپردازمی
ن یاهادف ا .هساتندمناد  بهاره« web»افزاری و از فضاای  افزاری و نرم امکانا  س ت پژوهش از

                                                

 
     ׀افسانه بدرخانی، دانش آموختٔه مقطع کارشناسي دانشگاه مفید، تهران، ایران     badri.afsane73@gmail.com  
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در  ه است کهنتایج تحقیق نشان داد .باشدمی انیمشتری نترنتید ایعوامل موثر بر خری یشناسا ،قیتحق
تاوان باه می هااآنکننده وجاود دارد کاه از جملاه خرید به صور  اینترنتی منافع زیادی برای مصرف

اشااره  ،افزایش سهولت و آزادی انت ا  و غیاره ،ا کیفیت اطالعا  و ارتباط ،جویی در زمان صرفه
بندی عوامل موثر و اولویت شناساییتوان چنین نتیجه گرفت که با می قیقتحهای به یافته با توجه کرد.

برای افراد ها گذاران، بازاریابان و فروشندگان آنالین کمک کرد تا آن توان به سیاستمی برخرید اینترنتی
 را در تجار  آنالین به کار گیرند. هاآنمبنایی را طراحی کنند و های فاو  استراتژیبا خصوصیا  مت

 کلمات کلیدی

 هایازارباینترنت،  الکترونیک، شبکهٔ  کننده، تجار  خرید اینترنتی، عوامل خرید، رفتار خرید، مصرف
 .اینترنتی
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 مقدمه

برای  دهد تا ن را به مشتریان میمحیط تجار  الکترونیک که مبتنی بر اینترنت است این امکا
خرید اینترنتی  .اینترنتی اقدام کنندهای طریق فروشگاه جستجو اطالعا  و خرید کام و خدما  از

ه گیرد و مصرف کنندزیرا کام از طریق پست صور  می ؛مانند خرید از طریق کاتالوو است
  ،طالعاا مانند ارا هٔ هایی ی ویژگیتواند کام را قبل از خرید لمس کند در خرید اینترنتنمی

سنتی  فروش راهنمایی و هدایت به عنوان عامل مهم در ایجاد اعتماد به تجار  الکترونیک نسبت به
 .در نظر گرفته شده است

خریاد باه  .کنادمی استفاده از تجار  الکترونیک طی  وسیعی از مزایا را به کاربران ارا اه
 ،راحتای کاار ،سریع به اطالعاا  از قبیل دسترسی آسان ویی هاصور  آنالین دارای مزیت

هوشامندانه  عمیاق ارزیاابی و مقایساهٔ  هاینبود محدودیت زمانی و مکانی قابلیت جساتجو
دی حجم زیا آنجا که خرید اینترنتی در ایران مو وعی نوپاست و از .محصوم  و غیره است

کشاور ماا نیاز  ،پاذیردمی ی انجاامفروش در سراسر دنیاا باه صاور  الکترونیکا خرید و از
و  شناساایی ،بناابراین .نزدیاک نااگزیر از پاذیرش و باه کاارگیری آن خواهاد باودای درآینده
ده و تواند به پذیرش آن توسط مشتریان کماک نماوبندی عوامل موثر بر این پدیده می اولویت

ز بایش ا ،المللای نبر اسا  مطالعاا  بای بستر مناسبی برای حرکت به سوی آن فراهم آورد.
یاز نسایر گزارشاا   .اندبه اینترنت دسترسی داشته ۲00۲میلیون نفر در جهان در سال  ۶00

در خصاوص تجاار   ۲001صرف شده در جهان در سال  حاکی ازآن است که میزان هزینهٔ 
باه  درصدی نسبت ۶8افزایش  میلیارد دمر رسید که نشان دهندهٔ  ۶00الکترونیک به بیش از 

ها را در بر از کل حجم فروش کام ٪۵/۲ امروزه فروش اینترنتی تقریباا  .بوده است 000۲سال 
جا مانادن  ،هدیدتمزایای فراوان ناشی از فناوری اطالعا ، مواجه کشور با بنابراین،  گیرد.می

ناس  دنیای الکترونیکی و حذف موانع توسعه در صور  استفاده م از سایر کشورها در حوزهٔ 
م تلا  هاای اهمیت آمادگی الکترونیکی در حوزه وری اطالعا  از جمله دمیل اولیهٔ از فنا

 .(۴ ، ص1388 جعفرپور، رحمان سرشت،) باشدمی کشور
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  و سازد به جساتجوی اطالعاامی مشتریان را قادر ،تجار  الکترونیک مبتنی بر اینترنت
ایان بادین  .اینترنتای بپاردازدی هاخرید کام و خدما  از طریق ارتباط مستقیم با فروشاگاه

اطالعاا  کیفای و تبلیغاا   تصاویر، شاکل، ظواهری مانند: معناست که خرید اینترنتی بر
 ،اینترنتایهای خریاد از فروشاگاه ویدیویی از کام و نه برتجربه واقعی از کام مبتنای اسات.

کنناده  مانند خرید از طریق کاتالوو اسات زیارا تحویال از طریاق پسات اسات و مصارف
ا ینترنتی تاقبول تجار  الکترونیک و خرید  ،بنابراین .تواند کام را قبل از خرید لمس کندنمی

ایان  .کننده و چگونگی تعامل خریداران با کامپیوتر بساتگی داردحد زیادی به ارتباط مصرف
تری در از آن جهت  رور  دارد که با عوامل موثر بر خرید اینترنتی اطالعا  کامل ،پژوهش

 .(۴ ، ص138۵ دهدشتی وهمکاران،) دبندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی فراهم شومورد اولویت
و ای تاب اناهکباا اساتفاده از مناابع ی لایتحل – یفیق به روش توصاین تحقیدر ا ،ن رویاز ا

و ی یناساه شب، ینترنتیای د در بازارهایان عوامل موثر بر خری من بی آمارهای استفاده از داده
 ینظاری اساا  مباان مرساوم و بارهاای باا اساتفاده از روشها ن شااخصیای بند تیاولو
 ه ماوردداشاته و جامعای نترنتید ایبه خری افکاعتماد  این است که مردم فر  بر .میپردازمی

 webگیاری از فضاای  امکانا  س ت افازاری و نارم افازاری و بهاره این پژوهش از نظر در
 .باشدمی انیمشتری نترنتید ایعوامل موثر بر خری یق شناساین تحقیهدف ا .تمند اسبهره

 پیشینه  تحقیق

 ه بطورعوامل موثر در خرید آنالین تحقیقا  بسیاری صور  گرفته است ک طورکلی در زمینهٔ هب
 شود.می پرداخته هاآناجمالی به 

هاای نترنتی در فروشگاهیرید انگرش مشتریان نسبت به خ» در مقالهٔ ، همکاران دهدشتی و
 شهروند در سطح شاهرهای به روش پیمایشی در میان مشتریان فروشگاه« شهروندای زنجیره

 .ر بودتهران که از خرید اینترنتی استفاده کردند انجام شد و در پی پاسخ به دو فر یه زی
 نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی چگونه است؟ .1
 ندی عوامل موثر بر نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی چگونه است؟ب اولویت .۲
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نگارش مشاتریان  ،عامال موجاود در مادل نظاری 9درپایان مش ص شد که بار اساا  
 شهروند نسبت به خرید اینترنتی منفی است.ای زنجیرههای فروشگاه

رنتای کتاا  و ارا ه یک مادل مفهاومی از خریاد اینت» در مقالهٔ  جعفرپور، رحمان سرشت
زیاابی به روش توصیفی پیمایشی در پی بررسی، ارا ه و ار «کشورهای ارزیابی آن در دانشگاه

د کاه نتایج این پژوهش نشان دا .باشدمی یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتا  در کشور
 ا ،ساماندهی ارتباطا  اطالعاتی، تسهیل در روند انت ا  و دساتیابی باه کتا چهار فر یهٔ 

درصد تایید  99معامله های امنیت اطالعا  و حفظ حریم ش صی و همچنین کاهش هزینه
شاخص امکان  ترین ونتایج نشان دادند که شاخص به روز بودن اطالعا ، بیش .شده است

سا  کشاخص ماورد مطالعاه  ۶1کمترین میانگین را در میان  ،ت فی  در انجام معامله ارا هٔ 
های تغیرما  اطالعاتی تنها متغیری بوده که با تمام طساماندهی ارتبا همچنین متغیر .نمودند

سات اداری داشاته  معنا فناوری و کاربرد یارانه رابطهٔ های جنسیت، تحصیال ، میزان آگاهی
دناد همچناین نتاایج نشاان دا .باشادمی اهمیت بسیار بامی ایان متغیار که این نشان دهندهٔ 

ر شتری از سوی دانشجویان نسبت به اساتادان ماورد تاییاد قاراتحقیق با شد  بیهای فر یه
 گرفته است.

باه  «نادهخرید آنالین مصارف کن عوامل موثر بر انگیزهٔ » در مقالهٔ  اسماعیل پور، گلدوزیان
و دیادگاه خرید اینترنتای افاراد از دهای به بررسی انگیزه ،و توزیع پرسشنامهای روش کتاب انه

خریاد  بار انگیازهٔ  ،پردازد که چه عواملی با چه میازان اهمیاتمی یانهجو طلبانه و لذ  فایده
جویاناه  لذ  طلبانه/ دوگانه فایدههای آنالین خریداران در تهران موثرند و کدام دسته از انگیزه

نتاایج  .برای خریداران اینترنتی در مراحل جساتجو و خریاد دارای اهمیات بیشاتری هساتند
خریاد هاای دهاد کاه خریاد آنالیان تحات تااثیر انگیزهمی حاصل از ایان پاژوهش نشاان

یان تری در خریاد آنالفایده طلبانه محرک قوی جویانه قرار دارد که انگیزهٔ  طلبانه و لذ  فایده
 که تااثیر انگیازهٔ قصد خرید آنالین دارد در حالی تاثیر بیشتری بر قصد جستجو و افراد است و

 یم است.مستقجویانه بر قصد خرید غیر لذ 
بندی عوامل موثر بر قصد خریاد تجهیازا   رتبه شناسایی و» در مقالهٔ  سلطانی و همکاران

ریاازی ترجیحاای فااازی  اجتماااعی کاااربرد تکنیااک برنامااههای ورزشاای از طریااق رسااانه
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روش پیمایشای و هادف  باا «(مطالعه: کاربران رسانه اجتمااعی اینساتاگرام مورد) لگاریتمی
بندی عوامل موثر بر خرید تجهیزا  ورزشی در میان کاربران  ایی و رتبهدر پی شناس، کاربردی

نتاایج  .باشادمی ریزی ترجیحا  لگاریتمی اجتماعی با استفاده از تکنیک برنامههای رسانه
ترین اهمیات را قیمت به ترتی  بیش اعتماد، امنیت، ادراک از هایپژوهش نشان داد که متغیر

 د.از دید مصرف کنندگان دارن
 بناادی عواماال مااوثر باار خریااد آنالیاان در شناسااایی و رتبااه» در مقالااهٔ ج، امیاادی و زا

آوری از روش توصایفی پیمایشای بارای جماع «کنندگان با استفاده از روش تاپسایسمصرف
چناد  ،گیریتصامیم موجاود در حاوزهٔ هاای با استفاده از تاکتیک .استفاده کرده استها داده

با توجاه وآنالین پرداخته  بندی عوامل موثر بر خرید و پرومتی به رتبهشاخه از جمله تاپسیس 
خریاد  تری روی عوامل موثر دربه اهمیت روز افزون از اینترنت در خرید آنالین بررسی دقیق

هم مبعد از تجزیه تحلیل اطالعا  شش معیار اصلی و سیزده عامل  اینترنتی صور  گرفته و
وامال ع «topsis»ت باا اساتفاده از روش ایهاسایی شده که در نآنالین شن و تاثیرگذار برخرید

 بندی شده است. موثر رتبه
 شاتریان باابررسی عوامل موثر بر رفتاار خریاد اینترنتای م» در مقالهٔ  علیزاده زوارم،رجبزاده

 و ارا هها ادهبرای تجزیه تحلیل د ،روش پرشسنامه از «رفتار برنامه ریزی شده استفاده از نظریهٔ 
رنتای بررسی عوامال ماوثر بار رفتاار خریاد اینت ،هدف اصلی پژوهش .اندکردهمدل استفاده 

ابی قارار ماورد ارزیا «TPB»و با  ریزی شده رفتار برنامه باشد که بر مبنای نظریهٔ می مشتریان
ر بامطلو ، راحتی، صرفه جاویی و اعتمااد های پیامد هایهمچنین تاثیر متغیر .گرفته است

نتارل هنجااری ذهنای، ک هااینشان داد که متغیرها این یافته .اری خرید تاثیر نمودهقصد رفت
 بر خرید دارد. یتاثیر معنادار ،رفتار درک شده، نگرش و قصد رفتاری خرید

 وجه تمایز
تری دقیاقهای با توجه به اهمیت روز افزون اینترنت در خرید اینترنتی  رور  دارد بررسای 

 ،خرید آنالیان در مطالعا  پیشین در زمینهٔ  .خرید آنالین صور  پذیردروی عوامل موثر در 
آنالیان پرداختاه شاده اسات و مطالعااتی انادکی بارای  فقط به بررسی عوامل موثر بر خرید

عاالوه بار شناساایی  ،شودمی در این مقاله سعی ،بندی عوامل موثر صور  گرفته است رتبه
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 بندی این عوامل هم صور  پذیرد. عوامل موثر بر خرید اینترنتی، رتبه

 مبانی نظری

 مفهوم خرید.۱

 خرید به بررسی کام و خدما  جهت دریافت آن و به قصد انجام فعالیت بازرگاانی گفتاه
هاا ایان ناو  فعالیت زمینهٔ  .خرید کردن یک فعالیت انت ابی و سپس دریافتی است .شودمی
قابال های رفتارخرید نیز شایوه .اقتصادی باشد ل کردن اوقا  فراغت یا مسا گاه پر ،تواندمی

گیاری درجهات نظام  تصمیمهای که این مدل دهندمی کنندگان را نشاندرک و رفتار مصرف
کننده تااااالش در مااااورد رفتارمصاااارف ،دانااااش گسااااترهٔ در دادن و ادغااااام اجاااازا 

 .(.wikipedia.org/wikiwww.fa.m/) کندمی

 انواع خرید.۲

 خرید فیزیکی. ۱. ۲
 ،ریاددر این نو  خ .بشری خرید و فروش کام نیز گسترش پیدا کرده است با گسترش جامعهٔ  

 ه خریادبابیند و ساپس اقادام می فرد به فروشگاه مراجعه و کامی مورد نیاز خود را از نزدیک
 .ارتباط نزدیکی با مصرف کننده دارددر این نو  خرید فروشنده . کندمی
 خرید اینترنتی .۲. ۲
لیست محصاوم  باه هماراه عکاس تو ایحت و  ،اینترنتیهای فروشنده با ایجاد فروشگاه 

م باه تنها باا چناد کلیاک اقادا ،کننده دهد و مصرفمی قیمت را در اختیار مصرف کننده قرار
ی هیچ ارتبااط مساتقیم ،ر این نو  خریدد .نمایدمی خرید محصول و دریافت آن در  منزل

 .(forooshgahan.ir/) بین فروشنده و مشتری نمی باشد

http://www.fa.m.wikipedia.org/wiki/
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 عوامل موثر برخرید.۳

اشاره به چگونگی و  ،کننده رفتار مصرف ،ی محصول یا سرویس استاینهکاربر  ،مصرف کننده
جهت ترغی  مناسبی های کند فرمولمی چرایی تصمیم خرید افراد دارد که شناخت آن کمک

مشتری به خرید بیشتر و وفاداری به برند طراحی کنیم تصمیما  خرید بستگی به احساسا  
شان هایافراد برای برطرف کردن نیاز .دارندها اهداف و ارزش اجتماعی،های ش صی موقعیت

ی، میالدی ممکن است فیزیک ۴0مازلو در دهه های این نیازها بر اسا  یافته .کنندمی خرید
های شاخصه .بیولوژیکی، امنیتی، برای عشق یا بدست آوردن پرستیژ یا ار ای ش صیتی باشد

عملگراها آنچه را که کاربردی  ،برای مثال .ش صیتی و کاراکتر هم در فرایند خرید موثر هستند
کنند و اسا  کیفیت و دوام کام خرید می بیشتر بر هاآن ،کنندمی و مفید است خرید

بیشتر دوست دارند  ،روشنفکران .را به خرید تشویق کند هاآنتواند ظاهری کام نمیهای یویژگ
تمامی اطالعا  گفته  .در مورد خریدشان اطالعا  کس  کنند و کامها را با هم مقایسه کنند

گیرد که ش ص اطالعا  ت خرید وقتی صور  میاینهتواند در خرید موثر باشد در شده می
مورد کام داشته باشد و احسا  خوبی نسبت به خرید داشته باشد و همچنین خرید  کافی در

 .(/8689946basijnews.ir/fa/news/، 139۵مژاد،  )نیک باشد نیاز واقهی اوکام 

 عوامل موثر بر خرید اینترنتی .۴

 و یما رنت از این ابزار تعااملی باه عناوان ب اش ماوثر در تصامبا افزایش تعداد کاربران اینت
ستا توجه پژوهشگران و صاح  نظران را به خود جل  کرده است و در این را اقداما  خرید،

دف هابررسی عوامل موثر بر خرید اینترنتی باا  مطالعا  متعددی از سوی محققین در زمینهٔ 
 .صور  پذیرفتهر در خرید اینترنتی شناسایی عوامل تاثیرگذا

اینترنتی های طبق مطالعاتی که انجام شده عوامل موثر بر تصمیم و قصد خرید از وبسایت
عاواملی مانناد کمباود  .عوامل بیرونی و درونی طبقه بندی نماود دستهٔ  توان در قال  دومی را

یت و مادل اینترنت، پایین بودن اعتماد مشتریان به خرید مجازی، کیفیت سا امنیت در شبکهٔ 
رغبتای  اطالعا  مرباوط باه کاام را کاه باه بای محصول و نحوه ارا هٔ  به ویژه در ،طراحی آن

http://www.linkedin.com/pulse/
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تاوان در زماره عوامال بیرونای می شاود راختم میاینترنتی های مشتریان به انجام دادن خرید
کاه توساط خریاد هایی فرصات درک افراد از در عین حال، نگرش،عادا  و .بندی کرد طبقه

بر اساا  مطالعاا   .توان به عنوان عوامل درونی در نظر گرفتمی شود رامی ترنتی ممکناین
راحتی و صرفه جویی در وقت عواملی هستند که بیشترین تاثیر را روی خرید اینترنتی  ،گذشته
عامال اعتمااد  ،سازدمی یکی از مهمترین عواملی که خرید اینترنتی را از خود متاثر .اندداشته
شناختی مانند سن، جنسایت،  همچنین بر اسا  مبانی نظری موجود عوامل جمعیت .است

 درآمد، شغل و تحصیال  نیز در تصمیم خریاد محصاوم  باه صاور  اینترنتای اثرگاذار
 .(۴ ، ص139۶، علیزاده زوارم، رج  زاده) باشندمی

 اینترنت. ۱. ۴
بسایاری از امکانااتی کاه دسترسی آسان به اطالعا ، امکان مقایسه ساریع محصاوم  و  

یشاتر باینترنت در اختیار مصرف کنندگان قرار داده است، قدر  مصرف کنندگان را به مرات  
 ساخته است.

 اعتماد. ۲. ۴
 ،تجااری باه تجاار  الکترونیاکهای و شرکتها عدم اقبال فروشگاه از جمله دمیل عمدهٔ  

عد اعتماد از سایر ابعاد اه .فقدان اعتماد است فعاال در های شارکت کلیهٔ  .میت بیشتری داردب 
د ل  اعتماارتباط دارند باید برای ج ،تجار  الکترونیک که با مشتریان به صور  آنالین حوزهٔ 

ستفاده ا ،ترین عوامل در جل  اعتماد کاربران اینترنتیمهم یکی از .مشتریان خود تالش کنند
رای پرداخت قابل اطمیناان و امان باهای ستمسی ،ازسوی دیگر .باشدمی از نماد الکترونیکی

ت کاه همچنین باید توجه کرد که اعتماد، یکی از عواملی اسا .ایجاد اعتماد بسیار مهم است
 .(9 ، ص139۵، سلطانی وهمکاران) شودمی باعث ایجاد وفاداری در مشتری
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 امنیت .۳. ۴
به عبار  بهتار  .اجتماعی استی هاگذار بر قصد خرید از طریق رسانه رترین متغیر تاثیمهم 

گیارد، موجباا  وجود امنیت و قابلیت اطمینان در معامالتی که به صور  آنالین انجاام می
 (.9 ، ص139۵، سلطانی وهمکاران) کندمی سهولت استفاده از این فناوری را فراهم

 ادراک از قیمت .۴. ۴
واحاد و  قبیال اجاارهٔ  ثابتی ازهای هزینه آورند کهمی اجتماعی این امکان را فراهمهای رسانه 

 ایبها خود باعث کاهش متغیری از قبیل آ  و برق به حداقل برسد که این به نوبهٔ های هزینه
 (.9 ، ص139۵، سلطانی وهمکاران) تمام شده محصول خواهد شد

 ریسک درک شده .۵. ۴
باود نعادم اعتمااد و  .دتاثیر مستقیمی بر قصد خریاد دار ،ریسک درک شده در فرایند خرید 

ریساک و احتماال خطار  .گذارنادمی امنیت از عواملی هستند که بر ریسک درک شده تااثیر
ترنات را تمایل مصرف کنندگان را به خرید کام و استفاده از خدما  از طریق این ،ادراک شده

 (.9 ، ص139۵، سلطانی وهمکاران) دهدمی کاهش

 تبلیغ دهان به دهان .۶. ۴
برند با هار باار نفع نمی ئافردی که از تبلیغ آن ش؛ زیرا تبلیغ استهای از موثرترین شیوهیکی 

 .(9 ، ص139۵، سلطانی وهمکاران) گذارندمی از اعتبار خودشان مایه ،کام یا خدمتی توصیهٔ 

 راحتی .۷. ۴
عادم  ،نالینآهای ساعته فروشگاه ۴۲و خدما  بدون وقفه ، نبود محدودیت مکانی و زمانی 

از  ،ازدحاام طومنی و نبود شارایط ناامطلو  از جملاه ترافیاک وهای نیاز به پیمودن مسافت
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کنند تا در منزل یا محل کار از طریق اینترنت خرید می جمله دمیلی هستند که افراد را ترغی 
در ا هامحصاوم  و قیمت اینترنتای، مقایساهٔ های مراجعه باه فروشاگاه .خود را انجام دهند

نیازمند صرف وقت کمتر نسابت باه مراجعاه باه  ،م تل  و سفارش محصولهای فروشگاه
 ،اجتمااعیهای پس رسانه .ستهاآنو محصوم  ها قیمت ی فیزیکی و مقایسهٔ هافروشگاه

 (.9 ، ص139۵، سلطانی وهمکاران) دهندمی ذاتاا راحتی را در اختیار کاربران قرار

 تسهیالت. ۸. ۴
هاای تارین ویژگیامنیات و تساهیال  مهم .  اثر مثبتای بار ر اایت مشاتری داردتسهیال 

ارکردی ک تواند به منزلهٔ می خدما  پس از فروش .باشدمی خرید مشتریان گذار بر قصد تاثیر
 (.9 ، ص139۵، سلطانی وهمکاران) ددهد معرفی شومی شبازگشت دوباره به سایت را افزای که قصد

 ذهنی یهاهنجار .۹. ۴
 از ،نیاجتماعی بیرو هایهنجار. 1 بندی کرد: طبقه ،توان در سه دستهمی ذهنی را هایهنجار

ان، قبیال آشانای اجتماعی درونی، از هایهنجار. ۲، قبیل دولت، شرکت ها، رسانه و تبلیغا 
 هاایتااثیر متغیار هنجار ،پژوشاگران ش صای هایهنجار. 3 والدین، همکاران و دوستان و

برخای محققاان بیاان  .انادی را روی قصد خرید مصرف کنندگان مورد بررسی قارار دادهذهن
عاالوه بار  .دهدمی مستقیماا قصد خرید افراد را تحت تاثیر قرار ،اجتماعی هایداشتند هنجار

 .کننادگان دارد مثبتای باا قصاد خریاد اینترنتای مصارف ذهنی رابطاهٔ  هایمتغیر هنجار ،این
الدین، خانواده و و ،اجتماعی درونی به ویژه های  نشان داد که متغیر هنجارهمچنین مطالعا

 .(۷ ، ص139۶، علیزاده زوارم،رج  زاده) می سازد قصد خرید خریدارن را متاثر

 ها نسبت به خرید اینترنتی نگرش .۵

ای ترین عامال انگیزاننادهباورها به عنوان مهم، به ارزیابی چگونگی خرید مصرف کنندگان اب
دهاد می مطالعا  نشاان .توجه شده استکه در ورای قصد خرید مصرف کنندگان قرار دارد 
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 اینترنتی تحریک عامل مهمی است که قصد خرید خریدارن را در جهت انجام خرید ،نگرش
باشاد  هااآنتواند به نفع می رسند که خرید اینترنتیمی هنگامی که افراد به این نتیجه .کندمی

 .(۷ ، ص139۶، علیزاده زوارم،رج  زاده) نسبت به خرید مثبت خواهد شد نگرششان

 قصد رفتاری خرید .۱. ۵
های و مادلها با توجه به نظریاه .باشدمی تمایل به انجام رفتار هدف ،منظور از قصد رفتاری 

ری فناو رود که قصد رفتاری اثر مثبت معناداری روی استفاده ازمی م تل  مطر  شده انتظار
ه رفتاار مهمترین عامل تعیین کنند ،داشته باشد به باور بسیاری از محققین قصد رفتاری خرید

 .(۷ ، ص139۶، علیزاده زوارم،رج  زاده) خرید است

 فراهم بودن اطالعات .۲. ۵
 کاراترین ابازار بارای کسا  اطالعاا  درباارهٔ  ،طبق نظر مت صصان و پژوهشگران اینترنت 

شاامل مناابع اطالعااتی عماومی متعادد و  و آوردمای ارن فاراهممحصوم  را برای خریاد
خریاد هاای ایان خاود یکای از انگیزه ،جستجوی گوناگون است و بنا به تحقیقا  هایابزار

 .(۲۷ ، ص139۶، علیزاده زوارم،رج  زاده) اینترنتی برای افراد است

 ارزش. ۳. ۵
ی در فرد با فروشنده طی فرایند چانه زنخریدار  شود که حین مذاکرهٔ می ارزش به لذتی اطالق

ناوعی  ،شاودمی لذ  و درگیری احساسی که به واسطه فرایند چانه زنی ایجاد .شودمی ایجاد
 کنندگان احساا  شاادی و مسار گرفتن ت فی  بهتر به مصارف .گرایی است ارزش لذ 

نترنتای خریاداران ای .دپندارنمی چرا که خریداران خود را خریداران باهوش و زرنگی ؛دهدمی
ری چرا که هیجان و درگی ؛گرایی را کس  کنند ممکن است از طریق فرایند خرید ارزش لذ 

 .(۵ ، ص139۶ زاج، امیدی،) آوردمی احساسی بیشتری فراهم



 ۵۷، ۵۶ شمارهٔ      مجلٔه علمی و دانشجویی دانش پژوهان   |  | 100

 عوامل انسانی. ۴. ۵
 ساطح تحصایال  سن و ،ترین موارد آنکه مهم بودهانسان های از ویژگی ،این عوامل جز ی

 توانااد در خریااد آنالیاان تاااثیر بگااذاردمی نتااایج نشااان داده کااه ساان و تحصاایال  اساات.
 (.۵ ، ص139۶ زاج، امیدی،)

 تنوع در انتخاب .۵. ۵
 آنالیان محصاوم  بیشاتری بارایهای دهد که در فروشاگاهمی نشان )199۷( آلبا مطالعهٔ  

 .یستندنی و فضا تحت فشار نفیزیکی از نظر مکاهای زیرا مانند فروشگاه ،انت ا  وجود دارد
 هااید کاه کامفیزیکی این توان را ندارناهای شود که فروشگاهمی متذکر (۲001) ولفینبارگر

اینترنتی های درحالی که فروشگاه. بکر نگهداری کنند هایکمتر عامه پسند را برای برخی بازار
تری را با قادرند که انت ا  متنو  اینترنتیهای به عبار  دیگر فروشگاه ،چنین مشکلی ندارند

 .(3 ، ص1390 اسماعیل پور،گلدوزیان،) تر ارا ه کنندپایینای هزینه

 اختیار و جایگاه .۶. ۵
کاه چاه  توانند تصامیم بگیرنادمی ( خریداران هنگام خرید آنالین۲00۲) بنا به مطالعه پارسونز

اران خرید .را دریافت کنند زمانی آنچه موقعی سفارش دهند و چه  ،محصومتی را مشاهده کنند
 .(1۲ ص ،1390 وزیان،اسماعیل پور،گلد) توانند سطح بامتری از کنترل و اختیار را داشته باشندمی اینترنتی

 بندی عوامل موثر برخرید اینترنتی  رتبه.۶

ها و مادلهاا رویکرد ،کنندگانپاذیرش تجاار  الکترونیاک توساط مصارف جهت مطالعهٔ  
نترنتی ارتباط با خرید ای در هاآنخرید های ان محصوم  و خدما  را بر اسا  ویژگیتومی
 دسته طبقه بندی کرد. 3به 
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 سانو آبی دردسر  هایخرید. ۱. ۶
 رد این ناو توانند در مواینترنتی میهای فروش ،بردارند اندکی را در این نو  خریدها م اطرهٔ  

ا  ت فیف  هٔ متعددی را با اراهای توانند از هر محصول نمونهیزیرا م ؛کامها بسیار موفق باشند
 .مثل خرید اینترنتی کتا  ،زیاد و ارسال راحت برای خریداران تامین نمایند

 تحقیق شده هایکاال. ۲. ۶
ی کاه حضاور هایریزی و کس  اطالعا  فراوان در مورد کام به برنامهها این دسته از خرید 

گاران  هاایدر حاالی کاه کام .چندان  روری نیست نیاز دارند هاآن فیزیکی در حین خرید
 ت تفریحای و لاوازم سا هااینظیار اناوا  تور ،نیاز به اطالعا  قبلی دارند قیمتی هستند و

 .افزاری کامپیوتری

 کاالی برگشت پذیر. ۳. ۶
ای مصارف بار هااآنی با قیمت متوسط و دفعا  تناو  خرید بام هستند که ارساال هایکام 

 ی.ها، لوازم آرایشی و زیبایتواند با موفقیت مواجه شود نظیر انوا  ویتامینکننده می
 وهٔ بلکه باه عناوان جاایگزین شای ،اینترنتی نه تنها سرعت رشد بامیی دارندهای خرید

رکی  خوبی تواند یک فروشگاه مجازی با تمی اینترنت آیند.به حسا  میسنتی خرید نیز 
 .سانتی قلماداد شاودهای خرید فروشاگاههای ، راحتی، قیمت و سایر ویژگیاز انت ا 

کنناده اطالعاا   اینترنی نیازمناد آن اسات کاه مصارف خرید محصول به شیوهٔ  معموما 
یوه ش صی خود را در اختیار فروشگاه اینترنتی قرار دهد که این یکی از مشکال  ایان شا

 .(11 ص، 139۶ رحمان سرشت، جعفرپور،) خرید است
اینترنتی و فیزیکای امکاان تعامال های ترین وجه تمایز بین فروشگاهاصلی، به باور هافمن

معتقدند اینترنت توازن قدر  را نیز  گیزلر و زین ان. شندگان و مصرف کنندگان استبین فرو
ار دهد که بدون تحت فشار قارمی کنندگان تغییر داده و این امکان را به خریدار به نفع مصرف

های البته فروشگاه .گرفتن از سوی فروشنگان محصوم  را با یکدیگر مقایسه و ارزیابی کنند
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در  ،بعناوان مثاال. اشکامتی را نیز به همراه دارناد فیزیکیهای اینترنتی در مقایسه با فروشگاه
ی بلکاه بار اساا  ظاواهر ،اسا  تجربه واقعی ازخرید کام نیست خرید بر ،خرید اینترنتی

همچنین مصرف کننده به دلیل عادم  .مانند: تصویر، اطالعا  کیفی و تبلیغا  استوار است
گذارد و سطح باامیی از ریساک را وجود ارتباط چهره به چهره اعتماد کمتری را به نمایش می

 .(3 ، ص139۶، علیزاده زوارم، رجبزاده) کنندمی تجربه

 ینترنتید ایبر خر عوامل موثر ی بند رتبههای مدل.۷

 مدل پیکارانین. ۱. ۷
ایان  .پاردازدمی یاا کامهاا اینترنتی از خادما  و این مدل به بررسی عوامل موثر بر استفادهٔ  

عامل منفعات،  ششارا ه شده است و ( ۲00۴توسط پیکارانین و همکارانش در سال ) ،مدل
م و ر مباادم  اینترنتای کااسهولت، لذ ، اطالعا  ایمنی و کیفیت ارتباط باا اینرنات را با

 .داندمی خدما  موثر

 مدل پذیرش تکنولوژی .۲. ۷
توساط  1989پذیرش تجار  الکترونیکی است که در ساال های این مدل از مهمترین مدل 

چارا مشاتریان تکنولاوژی  ،دهدمیکند که نشانمی ه مبنایی را ارا ،این مدل .دیویس ارا ه شد
 کند هنگاامی کاه فنااوری جدیاد باه فارد ارا اهمی این الگو بیان .کنندمی جدید را قبول یا رد

متعددی بار تصامیم او مبنای بار چگاونگی و زماان اساتفاده از فنااوری  هایمتغیر ،شودمی
احساا  مفیاد  ،گذار در این مدل عبارتند از دو عامل مش ص و اصلی تاثیر .گذاردمیتاثیر

 امل بنیادی و تعیین کنناده در میازان پاذیرش کااربرانبودن و احسا  سهولت استفاده که عو
هدف این مدل تشریح عوامال تعیاین کنناده در پاذیرش فنااوری جدیاد از جملاه  .باشدمی

 وهاا عوامل خارجی بر باورها، نگرش خدما  الکترونیکی است و مدل این کار با ردیابی اثر
باور باه فارد دربااره  ،عبار  است ازدر این مدل احسا  مفید بودن  شودمی تمایال  انجام
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احساا  ساهولت اساتفاده و  .ب شدمی را بهبود عملکرد او ،که استفاده از فناوری خاصاین
تمایل استفاده از  خود بر ایجاد گذارد و آن هم به نوبهٔ می احسا  مفید بودن بر نگرش فرد اثر

در  ،از ایان مادل .گاذاردمی اوری اثرآن نیز بر میزان استفاده واقعی از فن فناوری موثر است و
موارد متعددی استفاده شده است و کاربرد متعدد آن باعاث شاده کاه ایان مادل باه یکای از 

 .(1۶ ، ص1388 رحمان سرشت، جعفرپور،) پذیرش فناوری تبدیل شود معتبر در زمینهٔ های مدل
کاه  نشان داده شده است، فتهگوناگون صور  گرهای که با استفاده از مدلهایی بر اسا  پژوهش

هاای غیراعتماد،امنیت، ادراک از قیمت دارای بیشترین اهمیت از دیاد کااربران اسات و مت هایمتغییر
های تساهیال  در رتباه ریسک ادراک شاده، راحتای، تبلیغا  دهان به دهان،، فراهم بودن اطالعا 

 .(8 ، ص139۵ ،)سلطانی و همکاران بعدی قرار دارند
تواناد در می اعتمااد( ) راحتای، قیمات و مطلاو های دهند کاه پیامادنشان میها ین یافتههمچن

یال به منظور خرید اینترنتای تااثیر مثبات داشاته باشاد تجزیاه و تحل گیری قصد رفتاری خرید شکل
ها افتاهایان ی .مثبت و معناداری با قصد رفتاری خریاد دارد دهد که متغیر راحتی رابطهٔ نشان میها داده

عدم نیاز به حمال محصاوم  خریاداری  ،درون شهریهای دهند که نیاز کمتر به مسافر نشان می
 ی تااثیرطومنی از جمله دمیلی هستند که بر قصد خرید خریداران اینترنتاهای شده و انتظار در ص 

 .گذارندمی
ها یافتاه ایان .یاد قارار نگرفاتمثبت و معنادار قیمت با قصد خرید اینترنتی ماورد تای بررسی رابطهٔ 

قیمات را باه  هااآنبیانگر آن است که برای خریداران اینترنتی قیمات دارای اولویات چنادانی نباوده و 
د تمااد باا قصامثبت و معنادار اع دربررسی رابطهٔ  گیرند.عنوان معیاری برای خرید اینترنتی در نظر نمی

ت باه حاکی از آن است کاه چنانچاه خریاداران نسابگرقت و نتایج  این بررسی مورد تایید قرار خرید
 در نقطاهٔ  یابد ومی برای انجام خرید اینترنتی افزایش هاآنخرید اینتنرنتی اعتماد داشته باشند تمایال  

بررسای  در یاباد.می برای خرید اینترنتی کااهش هاآناگر اعتماد وجود نداشته باشد تمایال   ،مقابل
 قارار تاییاد پاژوهش ماوردهای یافتاه قصد خریاد اینترنتای ذهنی با هایهنجارمثبت و معنادار  رابطهٔ 

توانناد در ایجااد قصاد دولت و تبلیغا  میها همکاران رسانه ،آشنایان ،گرفت به این معنا که دوستان
ه دشافتااری درک رکنترل  ترغی  به خرید اینترنتی نمایند. کنند و افراد را خرید اینترنتی نقش مثبتی ایفا

 ناایی کاار باادهد کاه اگار کااربران توامی نشان نتایج حاصل .مثبتی با قصد خرید اینترنتی دارد رابطهٔ 
 .دهندمی انخودنش تمایل بیشتری برای خرید اینترنتی از احتماما  ،رایانه و اینترنت را داشته باشند
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رک ددر  عامال کلیادینگارش افاراد  .مثبت و معناداری با قصد خریاد اینترنتای دارد نگرش رابطهٔ 
تواند باه می تیرسند که خرید اینترنمی هنگامی آنان به این نتیجه .رفتار خرید خریداران اینترنتی است

کااربران  به این معنا کاه چنانچاه .شان نسبت به خرید کام مثبت خواهد شدباشد و نگرش هاآننفع 
 شاکل گیاری قصاد خریاد اینترنتایهای زمیناه ،اینترنتی نگرش مثبتی داشاته باشاند نسبت به خرید

ثیر معنادار قابال عامل تنو  در انت ا  تا. (1۵ ، ص139۶، علیزاده زوارم، رجبزاده) ایجاد شود هاآنتواند در می
در ها رسد که علای رغام تناو  نسابی محصاول در برخای از فروشاگاهزیرا به نظر می ؛توجهی ندارد

را اه باا تناو  بیشاتری را باه مشاتریان ا اینترنتی ایرانی محصاوم  گونااگون وهای مجمو  فروشگاه
های هزیارا پدیاده فروشاگا ؛اینترنتای ایرانای معادود اسات هاایو بازارها تعداد فروشگاه دهند ونمی

 کند.می دیگر دنیا هنوزمراحل اولیه رشد خود را طی هایاینترنتی در ایران و خیلی از کشور
د از ماما افاراچون احت ؛ خرید ندارد تاثیرمعنادار قابل توجهی با انگیزهٔ  ،بودن اطالعا عامل فراهم 

درخصاوص محصاوم  ماورد  ایرانی و غیر ایرانی به منابع اطالعاتی مطلوبیهای طریق و  سایت
 ،رد خریاداما در ماو ،کنندمی آوری اطالعا  از اینترنت استفاده نیازشان دسترسی دارند و برای جمع

وجاود  شورخارجی از داخل کهای زیرا امکان خرید از فروشگاه ؛وجود ندارد هاآنامکان خرید برای 
 دهند.می خرید سنتی را به سفارش آنالین ترجیح ،خرید یا افراد در مرحلهٔ  ندارد و

 حس خوشاایندها کنند که خرید اینترنتی بتواند برای آنخریداران تصور نمی ،درمورد عامل ارزش
رانای باشاد اینترنتی ایهای رسد دلیل این امر محدودیت تعداد فروشگاهمی چانه زنی ایجاد کند به نظر

ریاد که در خ چانه زنی ،بنابرابن .که هنوز به عنوان یک مدل کس  و کار اینترنتی در ایران شناخته شده
باه گیزشای نتی عامل اناینترسنتی به عنوان ارزش شناخته شده درخرید اینترنتی برای جامعه خریداران 

ن به ایا .جاد نشدقصد خرید ای امعناداری ب رابطهٔ  ،ارتباط با عامل اختیار و جایگاه در .آیدحسا  نمی
ماان کنتارل در جساتجوی محصاوم  و ز که خریداران اینترنتی با داشتن سطح بامی اختیاار و معنا

 ش صای باا و  ساایت فروشانده کسا  دهی و خرید و نیز جایگاه و موقعیتی که از تعامل سفارش
 .(۲۶ ، ص1۲90 اسماعیل پور، گلدوزیان،) کنندشناسایی نمی ،کنند را به عنوان یک عامل برانگیزانندهمی

 اشنهادهیپ گیری و ارائه   نتیجه .8

 ،توان چنین برداشت نمود کاه رفتاار مصارف کننادهبر اسا  نتایج پژوهش و در یک تحلیل کلی می
احساساا  ش صای، موقعیات  .ونگی و چرایای تصامیم باه خریاد اینترنتای افاراد دارداشاره به چگ
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ت خریاد اینهدر .گیری خرید افراد دارند عوامل مهمی در تصمیم ،و نیازها و ارزش اجتماعی، اهداف
اطالعا  کافی در مورد کام داشته و احساا  خاوبی نسابت باه  ،که ش ص گیردوقتی صور  می
عوامل ماوثر  ،طبق مطالعاتی که انجام شد .همچنین خرید کام واقعا نیازش باشد و خرید داشته باشد

 .ه اساتبنادی شاد و درونای طبقاه عوامل بیرونی بر تصمیم و قصد خرید اینترنتی در قال  دو دستهٔ 
مجازی، کیفیات و مادل  عدم اعتماد مشتریان به خرید مجازی، عواملی مانند کمبود امنیت در شبکهٔ 

در عااین  وه عواماال بیروناای قاارار داده شااد سااایت و اطالعااا  مربااوط بااه کااام در زماارهٔ طراحاای 
 جاویی وقات در خریاد اینترنتای را مانناد راحتای و صارفههایی حال،نگرش، عادا  و درک فرصات

اینترنت، اعتماد، امنیت، ادراک قیمت، ریسک خریاد، . توان به عنوان عوامل درونی در نظر گرفتمی
خرید اینترنتای  ذهنی، جز عوامل تاثیر گذار بر هایتسهیال ، هنجار ان به دهان، راحتی،تبلیغا  ده

ایجااد  باعاثبعاد اعتمااد از ساایر ابعااد اهمیات بیشاتری دارد و ها نشان داده شدند که در میان آن
نمااد  اطالعا ، راهنمایی و هادایت، اساتفاده از مانند ار هٔ هایی ویژگی .شودمی وفاداری در مشتری

تاوان در ایجااد هساتند کاه میهاایی و امان از جملاه ویژگی قابل اطمینانهای الکترونیکی، سیستم
 اعتماد به خرید اینترنتی نام برد.

 رود کاه قصاد رفتااری اثار مثباتمای انتظاار ،م تل  مطر  شدههای و مدلها باتوجه به نظریه
 ،یادبااور بسایاری از محققاین قصاد رفتااری خر باه .روی استفاده از فناوری داشته باشاد معناداری

ای کسا  عناوان کااراترین ابازار بار هوجود اینترنت با. کننده رفتار خرید است مهمترین عامل تعیین
عااتی کاه باه مناابع اطال آوردمای فاراهم این امکان را برای خریادارن،محصوم   اطالعا  دربارهٔ 

هاای که ایان خاود یکای از انگیازه دسترسی پیدا کنند جستجوی گوناگون هایعمومی متعدد و ابزار
تاون می ،انسانی استهای در مورد عوامل انسانی که جز ی از ویژگی .خرید اینترنتی برای افراد است

 .اردتواند در خرید آنالین تاثیر بگذسن و سطح تحصیال  است که می هاآنمهمترین  ادعا کرد

توانناد هنگاام زیارا می ؛سطح بامتری از کنترل و اختیار را داشته باشندتوانند می خریداران اینترنتی
آنالین تصمیم بگیرند که چه محصومتی را مشااهده کنناد چاه ماوقعی سافارش دهناد و چاه  خرید

در جهت پذیرش تجار  الکترونیک توسط مصرف کننادگان  ،عالوه بر این. دریافت کنند رازمانی آن
ارتبااط باا خریاد اینترنتای باه  در هااآنخرید های بر اسا  ویژگی را توان محصوم  و خدما می

انادکی را در  بی دردسر و آسان است که چاون م ااطرهٔ  هایخرید ،اول دستهٔ  .بندی کرد دسته طبقه3
مثال خریاد اینترنتای  ،بسیار موفق باشندها در مورد این کام توانندمی اینترنتیهای برر دارند فروشگاه
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 . کتا
ی هستند که حضور فیزیکی حین خرید چندان  روری نیسات، در حاالی کاه هایکام ،دوم دستهٔ 

تفریحای و لاوازم  هاایتور دمانن .مورد نظر کامی با ارزشی است و نیاز به اطالعا  قبلی دارد کامی
ساتند باام هبا قیمت متوسط و دفعا  تناو  خریاد هایی کام ،آخر دستهٔ  .کامپیوتری س ت افزاری

 ی و زیبایی.و لوازم آرایشها نظیر انوا  ویتامین .موفقیت آمیز باشد ،مصرف کننده تواند برایمی که
 ملاهجمنافع زیادی برای مصرف کنناده وجاود دارد کاه از  ،در خرید به صور  اینترنتی مجموعاا  

دی یش ساهولت و آزاافازا ،کیفیات اطالعاا  و ارتباطاا  ،جاویی در زماان توان به صارفهمی هاآن
 ،بیننادمیناز آنجایی که در محیط آنالین مصرف کنندگان اجنا  واقعی را  .اشاره کرد انت ا  و غیره

 .اهاد باودمتفااو  خو ،توانند بر رفتار خرید اینترنتای ماوثر باشاندمی عوامل مرتبط با کام که برخی
از  صول و فسادپذیری و تصاویر شافافمح کامها مانند قیمت پایین کام، طول عمر همچنین ویژگی

 تایتارین عااملی هساتند کاه موجا  رفتاار خریاد اینترنمهم هااآندر ماورد  کام و اطالعا  دقیق
ز جملاه ا ،مشاتریان هاایمزم، تبلیغا  گسترده و توجاه باه نیازهای از این رو ارا ه آموزش .شوندمی

عامال فنااوری جاز  .درا مورد توجه قرار دهنهاآند مجازی بای هایکه فروشندگان بازار عواملی هستند
کنناد می فادهبه تعداد افرادی که از اینترنت بارای خریاد اسات .گذار برخرید اینترنتی است عوامل تاثیر

 وند.طریاق دنیاای مجاازی آشانامی شا ساتد از و شاود و افاراد بیشاتری باا دادمی روز به روز افزوده
 مشاابههای تواند راهنما و راهگشای دیگر پژوهشگران در انجام پژوهشمی تحقیقهای همچنین یافته

دگان بارای سیاسات گاذاران، بازاریاباان و فروشان ایاین تحقیق حاوی نکا  ارزنادههای یافته .باشد
مبناایی های استراتژی ،کمک کند تا برای افراد با خصوصیا  متفاو  هاآنتواند به می آنالین است و

 تجار  آنالین به کار گیرند. در راهاآنکنند و را طراحی 
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 .3شمارهٔ 
شناسااایی و اولویاات بناادی عواماال  .(۵139) اسااماعیل. شااریفیان،؛ ثرنورایی،طهمااو؛ ساامیه محماادی،

 .3۷ شمارهٔ . مطالعات مدیریت ورزشی .ورزشی هایخرید اینترنتی کام تاثیرگذار بر توسعهٔ 
ز لیناک برگرفتاه ا .م و رفتاار مصارف کننادهبررسی عوامل موثر بار فرایناد تصامی .(۵139) نیک نژاد، ایمان.

 .یند_تصمیم_و_رفتار_مصرف_کنندهآبررسی_عوامل_موثر_بر_فر

http://www.fa.m.wikipedia.org/wiki/
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 بنیان بر بازار سرمایه در اقتصاد ایران  نقش اقتصاد دانش
  زهرا رمضانی خاروانی

 چکیده
 رار گرفتاه وته مورد توجاه قادانش در اقتصاد به دلیل ایجاد ت صص و بهبود بهره وری عوامل تولید از گذش نقش علم و

کاه در اقتصااد با توجه به این .دانش به عنوان عوامل درونزا در فرایند توسعه مورد تأکید قرار گرفته است جایگاه فناوری و
ر تماامی ددانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطالعا  عامل و محرک اصلی توسعه، تولیاد ثارو  و اشاتغال 

 هایی بازاراقتصاد دانش بنیان بر فرآیند توسعه یافتگهای بررسی اثرا  شاخص ،از این رو .اقتصادی استهای فعالیت
و ارتقا کیفای باازار  باشد، توسعه کمیمی اقتصادی کشورهایب ش ترینمهمبازار سرمایه از  .مالی حا ز اهمیت است

د یادر کشور، بی الن میتامی متولی ن نهادهایتریاز اصلی کیه به عنوان یبازار سرما .سرمایه از اهداف مهم این بازار است
 .و ارا ه کندی زیر ان برنامهیدانش بنهای طر ی اصولی ن مالیمناس  و مقررا  مزم را جهت تامی ابزارها، خرده نهادها

ن یتاامی نادی به بررساو مطالعا  اسای انهتحلیلی با استفاده از منابع کتاب  – توصیفی به شیوهٔ  ،در این مقاله ،از این رو
ر پرداختاه شاده ه کشویموجود بالقوه و بالفعل بازار سرماهای تیاسا  ظرف بر دانش بری مبتنهای و طر ها دهیای مال

 بار آنی و مبتنای ساان برریاداناش بنهاای و طر ها دهیاای ن ماالیتاامی مزم برای مالهای یژگین راستا ویدر ا است.
 ه معرفی شده است.یدر بازار سرمای ش رویپهای فرصت

 هاواژه کلید
 .هاه، تامین مالی ایدهی، بازار سرماین مالیاقتصاد دانش بنیان، تام 

                                                

 
 ׀، قم، ایران  فارغ التحصیل مقطع کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه مفید    ramezani.zehim@gmail.com  
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 همقدم

تقا کیفای باازار باشد، توسعه کمی و ارمی اقتصادی کشورهایب ش ترینمهمبازار سرمایه از 
باه باازار تواند به توساعه دوجانمی از جمله عواملی که .استسرمایه از اهداف مهم این بازار 

 مجدید، افزایش ارزش بازار سهام، باا هایعبار  است از افزایش پذیرش شرکت ،شودختم 
بردن ارزش معامال  باور  انارژی، رشاد باازار مشاتقه، افازایش ارزش دارایای و افازایش 

اط ار( ارتبا)و در را  آن بور  اوراق بهاد رمایهمدیریت مالی در این بازار و ازسویی، بازار س
ن تواند بر دستیابی ایمی اقتصادی کشور داشته و عوامل موثر بر اقتصاد هاینزدیکی با ساختار

ز تولیاد ، حمایت ابنیان دانشتوان به اقتصاد می از این عوامل بازار بر اهدافش اثر گذار باشد.
امال باا که هریک از این عو طوریه ب .مالی اشاره نمود هاینظام جانبهٔ  داخلی و تقویت همه

از آنجاا کاه  .گردندمی گذاری منتفع گذاری مناس  بر بازار سرمایه خود نیز از این تاثیر تاثیر
، شاداشااره  هاآنبام که به های اند، هریک از ب شعوامل اقتصادی بسیار به یکدیگر مرتبط

 .باشادمای ثر گذاشته و در بهبود عملکردشان در کل اقتصاد کشور موثردیگر ا خود نیز بر هم
توانند در باازار می اشاره گردید، به طرق م تل  هاآنهریک از سه ب ش اقتصادی نیز که به 

ایجااد ا بایاا و برخی با تغییراتی در کارکردشان در بازار سارمایه  ،اعمال نمایندی سرمایه نقش
م تل  در این های مناس  در بازار سرمایه و ابزار رد نیاز و یا ایجاد زمینهٔ قوانین و مقررا  مو

 .بازار
به سمت اقتصاد دانش ی ر از اقتصاد صنعتاافته در حال گذیتوسعه ی اقتصاد امروز کشورها

آن باوده و از ی اصلهای از مولفهی نیو کارآفری ، نوآوریکه علم و فناوری اقتصاد .ان استیبن
 هٔ یاان، آنچه کاه بساتر اولین میدر ا .اد شده استیی زا رشد اقتصادبه عنوان عوامل درون هاآن

بار داناش ی نوآورانه و مبتنهای و طر ها دهیکند، امی ان را فراهمیاقتصاد دانش بنی ریشکل گ
سامت را باه ی ار مهمایآنچه که نقش بس ،انیدانش بنهای و طر ها دهیخلق ا در ادامهٔ  .است
 ح و قابال اعتمااد آن هاایصاحی ن ماالیتاامی چگاونگ لهٔ ئمسا ،بر عهده داردی سازی تجار
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ن یتاامی متاولی ن نهادهایتریاز اصلی کیه به عنوان یبازار سرما .(۴139)نوراللهی و همکااران،  ستا
ی ن ماالیمناسا  و مقاررا  مزم را جهات تاامی د ابزارها، خرده نهادهاایدر کشور، بای مال

 در این مقاله به شیوه توصیفی ،از این رو .و ارا ه کندی زیان برنامه ریدانش بنهای طر  یاصول
موجاود باالقوه و هاای تیظرفی و اسنادی باه بررساای تحلیلی با استفاده از منابع کتاب انه –

در  .زدپاردامی بر دانشی مبتنهای و طر ها دهیای ن مالیه کشور جهت تامیبالفعل بازار سرما
و ی ان بررسایاداناش بنهاای و طر ها دهیای ن مالیتامی مزم برای مالهای یژگیو ،ن راستایا

 ه معرفی شده است.یدر بازار سرمای ش رویپهای بر آن فرصتی مبتن

 بنیان دانشمفهوم اقتصاد 

آیاد می شماربسیار موثر در تحوم  اقتصادی و اجتماعی به  هایدانش به عنوان یکی از نیرو
ن باه توان داناش را بادون کااهش و اساتهالک باا دیگارامی؛ زیرا استو یک کامی عمومی 

باه منحصر به فرد برای این کاامی عماومی  درعین حال، این یک مش صهٔ  .اشتراک گذاشت
ماادی و مناابع هاای فیزیکی مثال سارمایه، دارایی هایکه برخالف سایر کام آیدحسا  می

 توان از آن بارها استفاده کرد.می کاهد واز کمیتش نمی ،، استفاده از آنطبیعی
 نقاش داناش و فنااوری در بنیان، گویای تاکید بر در عصر حا ر، اصطال  اقتصاد دانش

بنیان، به دانش از نظر  توان گفت در اقتصاد دانشمی از این رو، .اقتصادی است هٔ جریان توسع
 ،بنیاان طباق تعریا  اقتصااد داناش .شاودمی تر از گذشته نگریساتهیتکمی و کیفی با اهم

ه گرفتا بر مبنای تولید، توزیع و مصارف داناش و اطالعاا  قارار اقتصادی است که مستقیماا 
 ه باازار دربسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگار حجام سارمایه و اناداز .باشد

 کند.می اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری ایفااقتصادی ملل نقش  توسعهٔ 
تی هادف دانیم و اقتصاد مقاوممی باید توجه کرد که اگر امروزه جنگ با دشمن را اقتصادی

صاادی کشور است، باید به دنبال توجه به دانش و علومی باشیم که کشورمان را به قادر  اقت
 ای کشور داشته باشد.تبدیل کند و ثمرا  اقتصادی بسیار بر

باه علام و  هاآنیکی از مشکال  اساسی در تولیدا  داخلی و اقتصاد کشور، عدم اتکای 
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متاسافانه کااربرد ناصاحیح علام و داناش  .تکنولوژی و تبعیت از علوم و دانش غربی اسات
اساسی اقتصاد کشور، سب  شده است تاا های از جهت معیشت مردم و آسی  درجهتی غیر

ا وابستگی اقتصاد ملی به غر  و علوم غربی کاهش پیدا نکند، بلکه این وابساتگی روز نه تنه
تولید علم و دانش با اساتفاده از  شکل گیری اقتصادی مبتنی برهای به روز بیشتر شود و زمینه

 .داخلی در کشور ایجاد نشودهای ظرفیت
 در قرن «آدام اسمیت»که توجه به نقش دانش در اقتصاد مو و  جدیدی نیست، به نحوی 

کناد تأکیاد می «فردریک لیست»هجدهم به نقش ت صص در تولید و اقتصاد توجه داشته و 
طرفاداران  .کنادکه خلق و توزیع دانش به بهبود کارایی در اقتصاد کماک شاایان تاوجهی می

یی به نقاش ابادا  و ناوآوری در پویاا «گودوین»و  «گالبرایت»، «هیرشمن»نظیر  «شومپیتر»
سارمایه  نظریه جدید در زمیناهٔ  هٔ  نیز با ارا «گروسمن»و  «رومر»اقتصاد توجه خاصی داشته و 

 .شوندل مییقاای انسانی، برای علم و دانش در رشد بلند مد  اقتصادی نقش عمده
در عصر حا ر، اصطال  اقتصاد داناش بنیاان کاه توساط ساازمان اقتصاادی همکااری و 

ه است، گویای تأکید بار ملل قرار گرفت ید خاص در استراتژی توسعهٔ مورد تأک( OECD) توسعهٔ 
توان گفت در اقتصاد دانش بنیاان، از این رو، می .باشداقتصاد می نقش دانش در جریان توسعهٔ 

 .(3931)گرجی زاده و شریفی رنانی،  دشوته میتر از گذشته نگریسبه دانش از نظر کیفی و کمی با اهمیت
 ه شاده راالمللی و اقتصاددانان ا بین هایاننش بنیان تعاریفی از سوی سازمبرای اقتصاد دا

تصاادی طباق تعریا  ساازمان اق .شاوده می اکه به اختصار دو تعری  رایج در این زمینه ارا
یع و اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اسا  تولید، توز (،OECD) همکاری و توسعه

یع )صانا گذاری در دانش و صنایع دانش پایاه فته و سرمایهکاربرد دانش و اطالعا  شکل گر
وآوری ناگاذاری باه ابادا  و  سطح بامیی از سارمایه هاآندانش پایه، صنایعی هستند که در 

ف و نیروی کار از تحصایال  کس  شده با شد  بامیی مصر هایاختصاص یافته، فناوری
 .دگیرخوردار هستند( مورد توجه خاص قرار میرعالی ب

مطار  شاده  باا گساترش ایادهٔ (، APEC) سازمان همیاری اقتصادی آسیا و اقیانو  آرام
داند که در آن تولید، توزیع ر خصوص اقتصاد دانش بنیان، آن را اقتصادی مید OECD طتوس

و کاربرد دانش، عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی، تولید ثرو  و اشتغال در تمامی صنایع 
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 اقتصاادی باه ناوعی باه داناش متکای هساتند هاایی ، تمامی فعالیتطبق این تعر .است
 .(۴138)معمارنژاد، 

 .باشدشامل چهار رکن اصلی می( KBE) طبق تعری  بانک جهانی، اقتصاد دانش بنیان
مزم جهات  هاایانگیزه کننادهٔ اقتصادی و نهاادی )نظاام انگیزشای(: فراهم هایرژیم. 1

ن محرکای بارای ایجااد چنایها و کارآفرینی و همک خالقیتحریاستفاده مناس  از دانش، ت
 .کارآمدی

و  منابع انسانی: برای وصول به یک جامعه با افراد مت صاص، خاالق آموزش و توسعهٔ . ۲
 .ندمؤثر از دانایی باش دهنده و استفاده کنندهٔ  رپذیر که تولید کننده، جذ  کننده، نشانعطاف

ها، هاا، مراکاز تحقیقااتی، دانشاگاهمشتمل بار بنگاه نظام کارای نوآوری و اختراعا :. 3
 ون را جذ  ی که از ذخایر روز افزون دانایی جهانی بهره گرفته و آهایمشاوران و سایر سازمان

 .کنندملی/ محلی وفق داده و تعدیل می هایبا نیاز
تبااطی و ار هایفناوری اطالعا  و ارتباطا : به منظور تسهیل فرایناد هایساخت زیر. ۴

 چنین کس  و انتشار دانش.اطالعاتی و هم
ی بینا اقتصاادی را پایش ،آخر قرن بیستم نظریه پردازان اقتصادی عصار جدیاد در دو دههٔ 

ان یاک به این ترتی ، دانش باه عناو .آیدمی کردند که در آن دانش منبع اصلی ثرو  به شمار
 هایفرآیناد رار گرفته و با مشارکت مکرر دراقتصادی قهای منبع دا می همواره در اختیار بنگاه

شود که این می گوناگون تولیدی و خدماتی، سب  افزایش مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده
قاای عدالتی و موج  ارت تواند سب  گسترش رفاه اجتماعی و عامل کاهش فقر و بیمی ،امر

 .روند توسعه پایدار گردد
رفااه  معطوف به ارتقای سطح و کیفیت زندگی افراد و بهبود ،یکل طور هب ،اصطال  توسعه 

 )رفاه مادی، توزیع مناس  ثرو  و محیط زیست مطلو ( است و پایاداری آن اشااره جامعه
و ها جنباه کلیاهٔ  ،پایادار بدین ترتی  توسعهٔ  .بشر داردهای به استمرار این فرآیند در طول نسل

 .یردگمی ابعاد زندگی بشر را در بر
پایدار را در سه شاخص همه جانبه بودن توسعه،  توسعهٔ های توان ویژگیمی ،بطور خالصه

بنیاان باا  اقتصاد داناش ،از این رو .مستمر و پایدار بودن توسعه و فراگیر بودن توسعه بیان کرد
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ستر مناسا  در زیر بر فراهم کردن بهای تواند از طریق روشمی ی که داردهای توجه به ویژگی
 .پایدار اقدام نماید جهت تحقق توسعهٔ 

ر عوامال فر  ما بر این است که یک اقتصاد دانش پایه، با بهروری بیشت ،در مورد تولید .1
تر باید بام نرخ رشد تولید ،بنابراین .کندمی و رفتار بهینه اقتصادی از نظر ت صیص منابع کار

 .باشد
رایط شامولد در  ر این است که در یک اقتصاد دانش پایه معموما فر  ب ،در مورد توزیع .۲

هاای دشوند و در واقع با حاکم شدن شرایط شایساته ساامری، مزمی رقابتی بهتر پاداش داده
ماد بار در واقاع، توزیاع ثارو  و درآ .موثر برای عامل کار، بامتر از یک اقتصاد سنتی اسات

در  انتظار داریام کاه  اری  جینای ،بنابراین .گیردمی وری عوامل تولید صور  اسا  بهره
 .تر باشداقتصاد دانش محور اصال  شده و به تعادل نسبی نزدیک

 کنیم کاه در یاک اقتصااد داناشمی در مورد عملکرد زیست محیطی اقتصاد نیز فر  .3
 .ارداد وجاود ددر عملکرد اقتصا هاآنمحور، شناخت بهتری نسبت به عوامل محیطی و تاثیر 

 ت رعایاتبامتری را از نظر محایط زیساهای بنابراین، یک اقصاد مبتنی بر دانایی، استاندارد
 .کندمی

بنیان یا اقتصاد دانشی که توسط سازمان همکاری  در عصر حا ر، اصطال  اقتصاد دانش
ی تاکیاد در اقتصادی و توسعه مورد تاکید خاص در استراتژی توسعه ملل قارار گرفتاه، گویاا

با توجه باه آنچاه  .(1391)رمضان پور و همکاران،  اقتصاد است نقش دانش و فناوری در جریان توسعهٔ 
تر از بنیان به دانش از نظر کمای و کیفای باا اهمیات توان گفت در اقتصاد دانشمی ان شد،یب

 گذشته نگریسته شده است.

 تحقیق پیشینه  

 مطالعات داخلی. ۱. ۳

اقتصاادی در  توساعهٔ  نیروی محرکهٔ  ،بازار سرمایه»تحت عنوان  ایلهی پور، در مقاسیدین، قل
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توصیفی به این نتیجه دست یافته است کاه  – با استفاده روش تحلیلی «نظام تامین مالی کشور
باه  هااآندر ی برخاوردار اسات، مناابع ماالی متارکاز عمق  هاآنی ه ب ش مالکی یشورهاک

ل در دساتر  کشورها باا مشاکن یای ا در مواقعیابد یی ص نمیت صازها ین نیارا بکصور  
ی آور جمعی افکن صور  منابع یه در اکشوند می مناس  مواجهی ن مالیتأمی نبودن ابزارها

ب ش  یکه به کسالم و مطمئن دارد ی ه اقتصادک ندکتواند ادعا ی میشورکامروزه  .شوندینم
 ساهٔ یمناسا  و مقاهای شااخص شود با ارا اهٔ یمی سع ،مقاله نیدر ا .باشدی کارا متکی مال
ی ران، بررسیدر ای مال ت توسعهٔ یران، و عیمنت   با ای شورهاکمربوطه در ی آمارهای قیتطب

 مرتبط با آن ارا ه شود.ی ارهاکل و راهیو تحل
تحاات عنااوان نقااش بااور  اوراق بهااادار در تحقااق  ایلااهنیااا، در مقانظرپااور و لطفی

ختاه تحلیلی به ایان مو او  پردا – اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش توصیفیهای استسی
ارها و به منظور مقابله با فشا« اقتصاد مقاومتی»بحثی با مو و   ،سال اخیر است که در چند

  استکبار علیه کشورمان، از سوی مقاام معظام رهباری باه ادبیاا اقتصادی جبههٔ  هایتهدید
یاابی باه اهاداف  هدف از طر  این مو و  دست ،در واقع .رد شده استاقتصادی کشور وا

ها، تهدیادها و کشور در شرایطی کاه کشاور باا اناوا  فشاار سالهٔ  انداز بیستاقتصادی چشم
زا، باا ثباا  و پایادار را درون یکه اقتصاد مساتمراا رشاد است اینهبگو بودهها مواجه تحریم

 .تجربه و دچار رکود نگردد
 انداز، نارخ سارمایهتواند از طریق افزایش نرخ پسیابی به چنین رشدی که می ای دستبر

ت مولد اقتصادی، صور  پذیرد، اهمیهای گذاری و هدایت بهینه نقدینگی به سمت فعالیت
اقعی توانند ب ش ومی گردد که چگونه و از چه طریقیمی مالی بیش از پیش روشن هایبازار

امی ماؤثر گپیش رو به منظور برداشتن  مقالهٔ  .دستیابی به اهداف خود یاری کنند اقتصاد را در
ی و کلی اقتصاد مقاومتی به روشای توصایفهای ی برای پیاده سازی سیاستهایروش در ارا هٔ 

راق بور  او» پردازد کهمی تحلیل محتوا با استفاده از منابع معتبر موجود به بررسی این فر یهٔ 
دولتای در قالا  هاای بنیاان، واگاذاری بنگاه داناش هایاز طریق تأمین مالی شرکت ر،بهادا

اساتراتژیک در باور  ت صصای کاام و  هاایکام سهام حمایات از تولیاد، عر اهٔ  عر هٔ 
 .«سزایی دارد کلی اقتصاد مقاومتی نقش بههای المللی شدن خود در تحقق سیاست بین



 115 |   دانش پژوهان یمجلٔه علمی و دانشجوی    |شمارٔه  ۵۶ ، ۵۷

 

داناش های و طر ها دهیای ن مالیه در تامینقش بازار سرما» لهٔ در مقا نوراللهی و همکاران،
باه ی د صنعتافته در حال گذر از اقتصایتوسعه ی کشورها هٔ اقتصاد امروزکه کند می بیان «انیبن

از ی نیو کاارآفری ، ناوآوریکاه علام و فنااوری اقتصااد .ان اساتیاسمت اقتصااد داناش بن
در  .اسات اد شدهیی به عنوان عوامل درون زا رشد اقتصاد هاآنآن بوده و از ی اصلهای مولفه

و ها دهیاکناد، امی ان را فاراهمیااقتصااد داناش بنی ریاشکل گ هٔ یان، آنچه که بستر اولین میا
ان آنچاه یادانش بنهای و طر ها دهیخلق ا در ادامهٔ  .بر دانش استی نوآورانه و مبتنهای طر 

ی ن ماالیتاامی چگاونگ لهٔ ئبر عهده دارد مسای سازی سمت تجار را بهی ار مهمیکه نقش بس
ی لمتاوی ن نهادهاایتریاز اصالی کیه به عنوان یبازار سرما .ح و قابل اعتماد آن هاستیصح

ی ن مالیممناس  و مقررا  مزم را جهت تای د ابزارها، خرده نهادهایدر کشور، بای ن مالیتام
هاای تیظرفی نوشتار حا ر باه بررسا .و ارا ه کندی زیران برنامه یدانش بنهای طر ی اصول

بار ی مبتناهاای و طر ها دهیاای ن ماالیه کشور جهت تامیموجود بالقوه و بالفعل بازار سرما
هاای و طر ها دهیاای ن ماالیتاامی مزم بارای مالهای یژگیو ،ن راستایدر ا .پردازدمی دانش

ی عرفاه میدر بازار سرمای ش رویپهای بر آن فرصتی و مبتنو احصاء شد ی ان بررسیدانش بن
 شود.می لیو تحل

 مطالعات خارجی .۲. ۳

یک  پذیری و پیشرفت اقتصادی باتوجه به نتایج به دست آمده از انعطاف» در مقالهٔ  «1کیلیک»
اد، پاذیری یاک اقتصااد، کاه درآن افار به فایده مفهوم انعطااف ،در این مقاله «جامع مطالعهٔ 
های و محادودیتها طاور ماوثر باا فرصاته موسسا  اهداف و منابع خود را ب وها سازمان

دمیل بسیار بدیهی وجود دارد که انتظار داشته  ،این رابطه در .پردازیدکنند میمی متغییر تنظیم
 نظارباه  .یک اقتصاد با پیشرفت اقتصادی درازمد  آن مرتبط باشد پذیری در باشیم انعطاف

                                                

 
1. Kellick 
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ریازی متمرکاز در  شرقی، آفریقاا و برناماه آسیای هایرسد که تجربیا  موجود در کشورمی
پاذیری مشا ص شاده و  ابعاد انعطاف .کندمی اروپای شرقی این مو و  را به خوبی اثبا 

اطی شود کاه ارتبامی ت پیشنهادینهادر .عوامل موثر بر آن در ارتباطند ارا ه شده باهای فر یه
باین علات و  ایآن رابطاه اقتصادی وجاود دارد کاه در پذیری و توسعهٔ  شکل بین انعطاف ∩

 .معلول در هر دو جهت وجود دارد
 سارمایه، باا باازار «نقش بازار سرمایه در توساعه اقتصاادی» در مقالهٔ  ،«1اویدیو استوایکا»

ویژه های از طریق مکانیسم و پذیر در اقتصاد بازار، اما جایگاه مهمی دارد وجود نقش جدایی
درنتیجاه، مقاماا  دولتای  .اقتصادی جامعه موفق باوده اسات توسعهٔ  ایفای سهم خود در در

تالش خاود را  سرمایه در اقتصاد ملی باشند و از طرف دیگر، باید بایستی متوجه اهمیت بازار
 .ص آن بنماینادخااهای به منظور تضمین چاارچو  مزم بارای عملکارد نرماال مکانیسام

درحاال ظهاور، همانناد باازار  هاایحتی در رابطه با بازار ،( سرمایههای)ارزش هایظرفیت
یابی مجدد منابع مالی  تواند جذابیت بیشتری داشته باشد و نقش خود را درجهتمی ،سرمایه

 ساازیموثر، کارا و کمک به اصالحا  اقتصادی و حتی در روند خصوصی هایبرای فعالیت
 نشان دهد.

 بنیان در اقتصاد اهمیت پرداختن به اقتصاد دانش

ماورد تأکیاد خااص در  OECD بنیاان، کاه توساط عصرحا ر، اصطال  اقتصاد دانش در
 هٔ ملل قرار گرفته است، گویای تأکید بر نقش دانش و فناوری در جریان توسع هٔ استراتژی توسع
بنیان، به دانش از نظر کیفی و کمی  اد دانشتوان گفت در اقتصاز این رو، می .اقتصادی است

که باید همواره در نظر داشت ایان اسات کاه  ایتهنک .شودتر از گذشته نگریسته میاهمیت با
بنیان، فقط تولید و توزیاع اطالعاا  و پارداختن باه آماوزش و  برای دستیابی به اقتصاد دانش

                                                

 
1. Ovidiu Stoica 
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در استفاده از منابع اقتصادی به صور   هاآنکارگیری مهم به هٔ پژوهش کافی نیست، بلکه نکت
ماؤثرتر از آن در  هٔ باه عباار  دیگار، کااربردی کاردن داناش و اساتفاد .مستمر و پایدار است

بنیان  برداری از منابع است که تحقق یک اقتصاد دانش بهره هٔ ها و ارتقای درجگسترش ظرفیت
در اقتصاد . ین زمینه قابل تعری  استبنیان در ا دانش هایسازد که نقش شرکترا ممکن می

بنیان اقتصاد کمیابی منابع نیست، بلکه اقتصاد فراوانی مناابع اسات؛ زیارا بار خاالف  دانش
شوند، اطالعا  و دانش، که اسا  اقتصااد بسیاری از منابع که هنگام مصرف مستهلک می

قاع رشاد کارده و در تواند بارها مصرف شود و باا مصارف بیشاتر در وااست، می بنیان دانش
محل فعالیت در اقتصاد . رسدشود و به فروش میبنیان، دانش به کام تبدیل می اقتصاد دانش

مناس ، بازارهاا و  هایها و روشبا استفاده از فناوری؛ زیرا بنیان اهمیت چندانی ندارد دانش
آنچاه مهام اسات  .گیاردآید و در خدمت فعالیات قارار میمجازی به وجود می هایسازمان

بنیان، سهم قابال  اقتصاد دانش درو  ها و دسترسی به کل جهان استسرعت عمل در فعالیت
سااز، مانناد صانایع دارای پایاه و دانشدانش هایفعالیت هٔ توجهی از تولید ملی سرانه در رشت

آموزشی و  هایتر و کارآمدتر و به ویژه از فعالیتفناوری برتر، خدما  مالی و تجاری پیشرفته
 .(1398)جباری پور،  دشوپژوهشی ت صصی تولید می

نظر  تصادی ازاق هٔ وری بیشتر عوامل تولید و رفتار بهین بنیان با بهره در حقیقت اقتصاد دانش
 ،در کشاور .کند و در نتیجه، دارای نارخ رشاد باامتری خواهاد باودت صیص منابع کار می

 هایشود و موفقیتمی انجام.ن به دانش نانو، هوا فضا و..زیادی جهت دست یافت هایتالش
ختار این درحالی است که متاسافانه ساا .آوریممی به دستها چشمگیری را نیز در این زمینه

صنعت و تولید ما بسیار وابسته به جریان خارج است و تحقیقا  علمی و مش ص چنادانی 
ن هام داشاته اول تولیاد علام در جهاا رو، حتی اگر رتباهٔ  از این .شوددر این زمینه انجام نمی

ابی به عز ، از این رو با توجه به  رور  دستی .رسیم اول اقتصاد نمی هم به رتبهٔ  باشیم، باز
و  تواناد در تحقاق عاز می زیارهاای بنیاان از طریاق رویکرد استقالل و...، اقتصاد داناش

 .استقالل و...، موثر باشد
ین مالی جهت تام ،بنیان در تقویت بازار سرمایه اقتصاد دانشهای گیری از ظرفیت بهره .1

 مناس  اقتصاد.
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 بنیان. ناشی از اقتصاد دانشهای تجاری سازی فعالیت .۲
...( و )داناش ناانو، هاوا فضاا و و داناش باه روز دنیااها فناوری ورود و تالش در زمینهٔ  .3

از ایان  بهروری در تولیدا  صنعتی و کشاورزی و افازایش ثارو  در افزایش هاآناستفاده از 
 طریق.

 بنیان  ارکان اقتصاد دانش . ۵

گاذاری بلناد  یعنای سارمایه ،اغل  شامل چهار مولفاه ،گذار موفقیت آمیز به اقتصاد دانشی
اطالعااتی و ایجااد یاک های مد  در آموزش، توسعه توانایی نوآوری، نوسازی زیرسااخت

انشی را به عنوان چهار رکن اقتصاد دها بانک جهانی این مولفه .عد اقتصادی استمحیط مسا
 .این ارکان به شر  زیر استو  بیان کرده است

ی هایاقتصادی مناس  و نهادهای اقتصادی و نظام نهادی: این رکن سیاستهای مشوق .1
یازه بارای تحریک خالقیت و انگ مد و ت صیص منابع وآکه اجازه بسیج کار کنندرا فراهم می

 ایجاد، توزیع و استفاده از دانش را دارند.
خود را به نحو احسان های توانند مهار می دیده: به طور مداوم کارگران ماهر و آموزش .۲

 ارتقا و به منظور ایجاد و استفاده از دانش با آن تطبیق دهند.
ر ها، مشااوران و ساایرکز تحقیقااتی، دانشاگاهها، مسیستم نوآوری موثر: شامل شرکت .3

رو به رشد دانش جهانی را حفظ کنند  هٔ توانند با انقال  دانش، ذخیری است که میهایسازمان
 محلی تطبیق دهند. هایو با نیاز

دازش تواند ارتباط موثر، انتشاار و پارمی اطالعاتی مدرن و مناس : کههای زیرساخت .۴
 .(1391)رمضان پور و همکاران،  نش را تسهیل نمایداطالعا  و دا

وجاه تها، آموزش نیروی کار مااهر، اقتصادی، تشکیل نهادههای توجه به مشوق ،از این رو
ش پردازش داناش و اطالعاا  نقاهای بیشتر به مراکز تحقیقاتی و علمی و ایجاد زیر ساخت

 .بنیان دارد موثر و کلیدی در تقویت اقتصاد دانش
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 دانش بنیان هایتبیین شرکت

ار این بنیان، نقش محوری در ساخت اقتصاد دانش هایبنیان، به عنوان بنگاه دانش هایشرکت
بنیاان،  داناش هاییاک قاانون حمایات از شارکت هٔ بر اسا  مااد .نمایدنو  اقتصاد ایفا می

ست که به منظاور نی اخصوصی یا تعاو هٔ بنیان شرکت یا مؤسس ها و مؤسسا  دانششرکت»
)شاامل  محور، تحقق اهداف علمی و اقتصاادیاقتصاد دانش هٔ افزایی علم و ثرو ، توسعهم

و  سازی نتایج تحقیق و توسعه )شاامل طراحای گسترش و کاربرد اخترا  و نوآوری( و تجاری
یاد ه در تولژفاراوان، باه ویا هٔ برتر و با ارزش افزود هایفناوری هٔ تولید کام و خدما ( در حوز

 .شودمربوط، تشکیل می هایافزار نرم
 کاار باه هایسیستم ودانش فنی، فرآیندها، ابزار  هٔ توان کلیدر تعری  مذکور، فناوری را می

ی فناوری همواره در خلق ثارو  بارا .خدما  تعری  کرد هٔ رفته در ساخت محصوم  و ارا 
ر یفیت زندگی مردم را به شد  تحات تاأثیکشورها نقش اساسی داشته و سطح استاندارد و ک

تار فنااوری بر نان است که پیشرفت تمدن را غالباا با توجه باهنچآ ،تأثیر فناوری .قرار داده است
 .گرددمی اقتدار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باعثاقتدار فناوری  .کنندهر دوره مش ص می

انساانی  هاایهدساته از گرو آن» بنیاان دانش های، شرکت OECD همچنین طبق تعری 
در ایان اند هکاه توانسات شوندرا شامل می قاتیکرده در مراکز علمی، پژوهشی و تحقیتحصیل

فتاه باه تبدیل علاوم فراگر هایعلمی، روش هایمراکز، عالوه بر فراگیری علوم نظری و تئوری
 .«دنباش ارزش را به همراه داشته هٔ کنند زا و تولید درآمد هایفعالیت

فارد و  باه منحصار هاایها مزم اسات ویژگیحال برای بررسی و تبیین نقش این شارکت
زا  خاصی با سایر بنیان دارای تمای دانش هایشرکت .ها تشریح شوداین شرکت هایکارکرد
 .گردده طور خالصه بیان میبها هستند که در این ب ش شرکت

ن، اختالف زیادی با مت صص به کل کارکنا هاینیرونسبت  بنیان دانشهای در شرکت. 1
 .ها دارددیگر شرکت

 .ارکنان زیاد استمت صص به کل ک هایدرصد رشد نیرو بنیان دانشهای در شرکت. ۲
ها و مؤسسا  علمی و پژوهشای در مادیریت و راهباری علمی دانشگاه اعضای هیئت. 3
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 .مشارکت دارند بنیان دانشهای شرکت
ها بارای تحقیاق و بسیار زیادتری نسبت به دیگر شارکت هٔ بودج بنیان دانشهای شرکت. ۴

 .توسعه نیاز دارند
 .ری برای رشد سریع دارنددر استفاده از فناو ایهتوانمندی ویژ بنیان دانشهای شرکت. ۵
است، نه بر سارمایه یاا  فناوری هٔ صنعتی، متکی بر توسع بنیان دانشهای شرکت هٔ توسع. ۶

 .افزار  تس
 .، نوآوری در فناوری استبنیان دانشهای مزیت رقابتی شرکت. ۷
 هاایوم  باا فناوریمحصا هٔ جدید را از طریاق ارا ا هایبازار بنیان دانشهای شرکت. 8

 .کنندجدید تس یر می
 .اتوماتیک تکیه ندارد دستی یا نیمه هایبه روش بنیان دانشهای شرکت. 9

باه کوچاک و متوساط  هایجزء شارکت ،از نظر اندازه بنیان دانش هایاغل  شرکت. 10
 .آیندحسا  می

ها زیار را بارای ایان شارکت هایتوان اهداف و کارکردذکرشده، می هایبا توجه به ویژگی
 .برشمرد

 .ها به محصول و مشاغل پایدارجذ  و تبدیل ایده. 1
 .لم و دانش(سازی ع )تجاری افزایی علم و ثرو  هم. ۲
 .پژوهشی و تحقیقاتی هایسازی یافته تجاری. 3
 .کار و آموختگان به منظور ورود به فضای کس  سازی دانش توانمند. ۴
 .برتر هاییها و تولید فناوردهی در جهت نوآوری حمایت، هدایت و سمت. ۵
 هایها و واحاددانشاگاه هایکاارگیری هرچاه بیشاتر توانمنادیه ایجاد زمینه بارای با. ۶

 .پژوهشی در جامعه
 هایها و واحادعلمی دانشاگاه ترغی  مت صصین، نوآوران، م ترعان، اعضای هیئت. ۷

ساازی  جامعه برای ترویج فرهنگ تجااری هایبیشتر در رفع نیاز هایپژوهشی برای فعالیت
 .ها و مراکز پژوهشیدر دانشگاه

پژوهشای و  هایگیری از یافته اجرایی به بهره هایو دستگاه اقتصادی هایتشویق بنگاه. 8
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 .یافته در مراکز پژوهشی شکل هایفناوری
 .(1398)جباری پور هریس،  ارتقای فرهنگ عمومی کارآفرینی. 9

 بنیان دانشاقتصاد های ویژگی

ص به خصاوی م تل  اقتصادی هاب شی ان رویبن ح نقش اقتصاد دانشین صحییجهت تب
از  .باشدمی یان  روریاقتصاد دانش بنی هایژگیه توجه به ویق بازار سرمایاز طری ن مالیتام

 :توان گفتمی آنی هایژگیدر خصوص و ،ن رویا
زیارا ؛ ساتبنیان اقتصاد کمیابی منابع نیست، بلکه اقتصاد فراوانی منابع ا اقتصاد دانش .1

شوند، اطالعا  و دانش که اساا  می صرف مستهلکبرخالف بسیاری از منابع که هنگام م
 د.تواند بارها مصرف شده و با مصرف بیشتر در واقع رشد کنمی اقتصاد دانش پایه است،

اکناون  هام .رسادمی بنیان، دانش به کاام تبادیل شاده و باه فاروش در اقتصاد دانش .۲
دانش  کل گرفته و افراد با اعالم قیمتمجازی برای خرید و فروش دانش در جهان ش هایبازار

 هاست و کامبازاری بسیار ناهمگن ا ،بازار دانش .دهندمی را در معر  مبادله قرار ن خود، آ
 واقع باه صاور  انحصااری یاا شابه صاحبان دانش در .کیفیت و قیمت خاص خود را دارند

 کنند.می انحصاری عمل
اقتصااد های اگار نشاانه .نوعی یاک اقتصااد بادون وزن اساتبنیان، به  اقتصاد دانش .3

 بنیاان دانشاقتصاد های سازی است، نشانه فومد، پتروشیمی، اتومبیل هایفیزیکی، کارخانه
عنای یی بسیار کوچک و تلفیق شده با یکدیگر بوده و شامل فکرها هایبه صور  مدار معموما 

فکاری و  از ناو  شود معماوما می اد به عنوان ارزش شناختهآنچه در این اقتص .افزارهاست نرم
 باشد.می غیرقابل لمس

یاک  .ساتگی داردبه شرایط افاراد ب بنیان دانشارزش محصوم  و خدما  در اقتصاد  .۴
م تلا  ارزش هاای و مکانهاا تواند بارای افاراد م تلا  در زمانمی اطال  یا دانش معین

 د.متفاوتی داشته باش
و هاا از نظام هاایبنیاان، داناش پاایگی اقتصااد وابساته باه مجمو  در اقتصاد داناش .۵
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ایان در حاالی  .دارای ارزش دا می بیشتری اسات ،بنابراین و دانشی جامعه است هایفرآیند
 که دانش انفرادی موجود در مغز افراد به راحتی قابل زوال و از بین رفتنی است. است
و مواناع  بنیان، دانش و اطالعا  به هر سمتی که تقا ا برای آن بیشتر دانش در اقتصاد .۶

 گذارد.می کند و تاثیرمی در مقابل آن کمتر باشد نفوذ
و ها با استفاده از فناوری؛ زیرا بنیان اهمیت چندانی ندارد محل فعالیت در اقتصاد دانش .۷

 رارآید و در خدمت فعالیات قامی وجود جازی بهمهای مناس ، بازارها و سازمانهای روش
 و دسترسی به کل جهان است.ها آنچه مهم است سرعت عمل در فعالیت .گیردمی

ز لحااص محتاوای ، دانش موجود در محصوم  و خدماتی کاه ابنیان دانشاقتصاد  در .8
انش باری کمتاری قیمت محصوم  مشابهی است که دارای د ترند، تعیین کنندهٔ دانشی غنی

 هستند.
 دانش هایتفعالی بنیان، سهم قابل توجهی از تولید ملی سرانه در رشتهٔ  در اقتصاد دانش .9

تار و مانند صنایع دارای فناوری برتار، خادما  ماالی و تجااری پیشارفته، ساز بنیان و دانش
 .(3891ظمان و اسالمی فر، )نا شودمی آموزشی و پژوهشی ت صصی تولیدهای کارامدتر از فعالیت
ایر اقتصادی مبتنی بر دانش این اسات کاه اوما نسابت باه سا هایفعالیت هٔ دو ویژگی عمد

یاباد و ویژگای دوم آن، پایااتر و شاود و تاداوم میریزی بهتری شارو  می ها با برنامهفعالیت
ها ب شای فعالیتاین  .احتمال شکست در آن کمتر است ،در نتیجه .ماندگارتر بودنش است

توانناد تاأثیر اقتصادی هستند که گردش مالی در آن بسیار بامسات؛ پاس می هایاز فعالیت
توانناد در ساطح داشاته باشاند و حتای می هٔ مهمی در گردش مالی ملی، گردش مالی منطقا

 بنیاان داناش هایاقتصادی کاه توساط شارکت هایمعموما فعالیت .گذار باشند جهانی تأثیر
و نسل اندیشانه به آینده  ه دورشان کمتر باشد، اما یک نگاالیمشوند، شاید گردش دایت میه

شود کنیم، میوری دنیا نگاه میوقتی به صنعت و فنا .ها و صنعت دنیا دارندجدیدی از فناوری
دید با فناوری تغییر یافته و شکل جدیدی به خود گرفته است، این فناوری ج ،گفت در هر دهه

ود توجیاه خشاید در زمان ها ن فناوریآ .قبل از خود بوده است هٔ توجه به فناوری یک یا دو ده
اند منشأ یاک تحاول بعد توانسته هایاما در دهه ،ها نشدهاند یا توجهی به آناقتصادی نداشته

 .آوری پایدار برسند باشند و یا به سود



 123 |   دانش پژوهان یمجلٔه علمی و دانشجوی    |شمارٔه  ۵۶ ، ۵۷

 

نانی نداشته باشد، اماا چاون نچاولیه بازده آ ایهشاید در مقاطع و سال بنیان دانشفعالیت 
چاون کشاور ایاران  ؛شاوندها نگاهی به آینده دارند، در آیناده بسایار باارورتر میاین فعالیت

ی بزرو هایی که برای اقتصادش پیش رو دارد افقهایبنابراین افق ،کشوری رو به توسعه هست
داشته  هایتوجه ویژ بنیان دانش هایبه فعالیت ها بایدو روشن هست، برای رسیدن به این افق

کلی شاها را به آینده حرفی برای گفتن داشته و نتایج این تالش هٔ باشد تا بتواند در یک یا دو ده
 .(139۲زادگان،  )معتمد تر ببیندملمو 

 گاروجاود داشاته کاه ا بنیان دانشفراوانی در اقتصاد های ظرفیت ،باتوجه به آنچه بیان شد
فاراهم ها مزم و ایجاد زیر ساختهای بتوان شرایط تحقق آن را از طریق فراهم سازی ظرفیت

 گیری را نمود. توان از این بستر بیشترین بهرهمی ساخت،

 بنیان  دانشهای ارتباط بازار سرمایه و شرکت

 شاکیلور را تهار کشا )بیمه(، اجزای بازار مالی بازار سرمایه در کنار بازار پول و بازار اطمینان
ر هادار منتشبرسید اوراق  مد  از نظر سر ه به عنوان بازاری بلندیدر واقع بازار سرما .دهندمی

 وی اناا  ماالکج امیدر بسای ینقاش بسازای بازارماالهاای نکی از ریکشده در آن به عنوان 
ی رهاشاوک ازی اریبسنون درکا شورها دارد و همکی به منظور رشد و توسعه اقتصادای هیسرما

 .(139۲اجیک، )ت را برعهده دارندی اقتصاد یهااز بنگاهیاعتبارا  مورد نی ن مالیجهان نقش تأم
مرباوط باه  هاایبازار .بازار سرمایه دارای دو ب ش اساسی است، بازار اولیه و بازار ثانویاه

مرباوط باه مطالباا   هایبازار .باشندمی اولیه هایمطالبا  مالی به تازگی انتشار یافته، بازار
وجود یک بازار ثانویه کارا نقادینگی یاک مطالباه  .ثانویه هستند هایبازار ،1مالی استفاده شده

مطالباا  ماالی  .نمایدمی تسویه حسا  را تسهیل ،زیرا بازار ثانویه ؛دهدمی مالی را افزایش
در بازار اولیه، انتقاال باین  .کنندمی برآوردهدف انتقال قدر  خرید از خریدار به فروشنده را 

                                                

 
1. Used financial claims 
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دهاد و می کل حجم اعتبارا  را افزایش ،این انتقال .پذیردمی گیرنده صور  وامو وام دهنده 
برعکس،  .جدید به کار گرفته شودهای گذاری تواند به طور مثال، برای تأمین مالی سرمایهمی

توانند فعالیت بازار ثانویه نمی .پذیردمی دهنده صور  بین دو وامثانویه مبادم   هایدر بازار
باور  اوراق بهاادار باه عناوان باازار  .افزایش خالص و مستقیمی در اعتبارا  به وجاود آورد

کاار  و در واقع باازار سارمایه از طریاق سااز .از جمله ارکان اصلی بازار سرمایه است ،ثانویه
 کند.می کان پیوند بین دارندگان منابع مازاد و نیازمندان به منابع را فراهمبور  اوراق بهادار ام

ی هاای شارکت ،در واقاع .شودمی بور  اوراق بهادار به عنوان بازاری سازمان یافته شناخته
تثبیت  هاآن هایساختار ،را دارند که از ثبا  کافی برخوردار باشندها امکان پذیرش در بور 

از طول عمر و سابقه عمال کارد کاافی برخاوردار و  باشد،وری کافی برخوردار  ز بهرهشده و ا
دارای باامترین کا  ها همچنین به اندازه کافی بزرو باشند؛ زیرا تأمین مالی از طریق بور 

 بسایار باامیی انجاام هاایدر حجمهاا اوراق بهاادار در بور  عر هٔ  .گذاری است سرمایه
گاذارانی کاه از  سارمایه .باشندشوندگی آن اوراق در بور  می نقد کنندهٔ  مینشود که تضمی

 را «1سیساتماتیکهای ریساک»کنند تنها می گذاری در کس  و کارها سرمایهها طریق بور 
 . بنااابراین،باشااندنمی« 2غیرسیسااتماتیکهای ریسااک»پذیرنااد و حا اار بااه پااذیرش می

غیرسیستماتیک خود را به  هایمالی از این طریق را دارند که ریسک ی امکان تأمینهایشرکت
 ماد  بلناد گاذاری ایان منباع تاأمین سارمایهٔ  افق سارمایه .حد معقولی کاهش داده باشند

مالکیات و هام از ناو  بادهی  تواند هم از نو  مشارکت درمی این نو  تأمین مالی .باشدمی
اخیر با اهمیت یافتن مباحث اقتصاد های در سال ،با این حال .(1391)بت شکن و سی  الدینی،  باشد
 از بنیان بایش دانشهای توجه به بازار سرمایه به عنوان محور تأمین مالی شرکت ،محور دانش

                                                

 
(  هبدددارر اسددد  اا دجسددددادار ایوددد  نددده  ددده ربدددد  کدددد  Systematic Risk. ریشدددی سمشدددلواتیی )1

شددددجا ب  دددده راایدددد  ابراق وددددا بشددددی   اال دددداای اد کددددار ااندددد  ر آن ری ددددج  نددددجرس ششددددم  ااا   
اای تمددددددداریٔ رجای دددددد  سددددددیایسٔ اال دددددداایٔ اشلوددددددایع نکدددددددجر ب شددددددجأ  زثدددددده رلدددددد ثر اا سددددددی ردیم

 اال اا شها م اس .  بشی  
 Unliquidability Riskاای غددددد ل سمشدددددلواتیی ). ریشددددی2

ر
( آن اشدددددو  اا کدددددر ریشدددددی رموجهددددده

ن  ب وا  ن   ،اص اس ٔ شکان    اان . سها  را نه رخلص وی شر



 125 |   دانش پژوهان یمجلٔه علمی و دانشجوی    |شمارٔه  ۵۶ ، ۵۷

 

سارمایه  هاایی در بازارهاایآوریگیاری نو شکل پیش مورد توجه قرار گرفت که این امر زمینهٔ 
بنیاان کاه از نظار ماهیات کاامالا باا  داناشهای جهات حضاور شارکت پیشرفته هایکشور

گاذاری  بحاث سارمایه ،از جمله این ناوآوری .سنتی متفاو  هستند شده استهای شرکت
)مانناد باور  ساهام  آمیاز گیری بور  سهام م ااطرهشکل باشد که زمینهٔ می آمیز م اطره
 .توان ناام باردمی آمیز را گذاری م اطرهسرمایههای آمیز روسیه( و همچنین صندوق م اطره

هااای کشاور، تابلوهاا و بور  ۴۲دهااد در بایش از می م تلا  نشاان هایبررسای کشاور
کس  و کار کوچک و متوسط وجود دارد، اما تنها تعداد محدودی  هایبرای واحد یانهجداگا

 نیااز راباه شاکلی مطلاو ، فاراهم آورناداند نقدینگی و سارمایه ماورد از این بازارها توانسته
 .(۶138)خواجه نصیری و دولو، 

خااص خاود معماوما دارای هاای و مکانیزمها خارج از بور  با توجه به ویژگی هایبازار
های اوراق بهادار شارکت و فراهم آوردن امکان معاملهٔ ها تری برای پذیرش شرکتشرایط آسان

ی کاه اوراق هاایگاذاری در کسا  و کار که حجم سارمایهبه اینبا توجه  .بنیان هستند دانش
 شود هنوز آن قدر نیست کاه دارای تن اواهمی خارج از بور  پذیرش هایبهادارشان در بازار

در ایان بازارهاا « 1باازار سااز» معاامالتی برپایاهٔ های از سیساتم بنابراینگردان بامیی باشند، 
 گاذاری نوپا سارمایه هایاز طریق این بازارها در کس  و کار اش اصی که .شودمی استفاده

پاذیری باامیی باوده و  دارای ریساک ،هاگذاران فعال در بور  کنند در مقایسه با سرمایهمی
لیسات شاده در های معموما شرکت باشد.می بازده مورد انتظارشان نیز بامتر ،متناس  با آن

 .باشندمی آتیه و دارای توان رشد بالقوه بامیی خوشهای این بازارها شرکت
توانناد باه می خارج از باور  هایاوراق بهادارشان در بازار کارها از طریق عر هٔ  و کس 

گذاران زیادی دسترسی پیدا کنند و در نتیجه بتوانند حجم بامی سرمایه مورد نیاز خود  سرمایه

                                                

 
 هجاردددددر تهنیی .  دددددااار1

ر
ات یسددددداای  ددددده ر هدددددج  اسدددددل اا  اا کزیددددده اا شهددددد  اومددددداا ب ايدددددءا   ادددددا ب اسددددد ر

بی  ۴اا  دده  سدده   ددااار ردد   ر  ددج  ،ددج ٔ احودد  رناسددبٔ تجانددددددت  دده رجاددت ب تبزندد   دده شددا  دد ل
  ن .  
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نیازمند  ،خارج از بور  هستند هایه متقا ی پذیرش در بازاری کهایشرکت .را تأمین نمایند
باید آماده و تثبیت شده  هاآنسازمانی و مدیریتی  هایباشند، اما ساختارطول عمر بامیی نمی

باشد و امکاان جاذ  مناابع می مد  گذاری این منبع تأمین سرمایه بلند افق سرمایه .باشد
 تواند هم از ناو می این نو  تأمین مالی .کندمی کارها فراهم مد  را برای کس  و مالی بلند

تأمین سرمایه در ایان ناو  تاأمین های شرکت مشارکت در مالکیت و هم از نو  بدهی باشد.
گاذاری  در ایران به تاازگی مباحاث سارمایه ،با این حال .کنندمی مالی نقش با اهمیتی را ایفا

پاذیر(،  گاذار خطار )سرمایه VCساز و کار  ،در واقع .شده استپذیر در کشور مطر   خطر
 فناوری ن بگان که خود یکی از ساهام توسعهٔ  مؤسسهٔ  سالهٔ  8 مدل جامعی است که با تجربهٔ 

شرکت جدیاد، نتیجاه ایان  3۲داران صندوق است، به صور  بومی به اجرا درآمده و ایجاد 
 .باشدساز و کار می

ار پیشارفته در قالا  بااز هایبنیاان در کشاور دانشهای الی شرکتدر واقع بحث تأمین م
 شاورهادلیل این امر نیز کاارا و عمیاق باودن ایان بازارهاا در ایان ک .گرددمی سرمایه تعری 

در  بازار سرمایه به دلیل داشتن تناو  در امار تجهیاز و ت صایص و همچناین تناو  .باشدمی
باا ها تاأمین ماالی بارای شارکتهاای ترش و ترویج انوا  روشفعامن بازار زمینه را برای گس

 .کندمی متفاو  را فراهمهای ویژگی
ز در ایران به دلیل محدود بودن و کوچک بودن بازار سارمایه هام از لحااص حجام و هام ا

های شرکت تکیه صرف بر این بازار برای تأمین مالی مالی، زمینهٔ  هایلحاص تنو  اوراق و نهاد
 ،در واقاع .تواند نتیجه مطلوبی در بر داشته باشد بنیان نمی دانشهای مهمی همچون شرکت

ها، تبندی اعتباری شرک منحصر بفردی همچون رتبههای بازار سرمایه به دلیل داشتن ویژگی
گاذاری در توساعه و تارویج  تواناد نقاش تاأثیرمی.مدیریت ریسک، شفافیت اطالعاا  و..

 مالی داشته باشد. هایبنیان در کنار سایر نهاد دانشی هاشرکت
بنیان یک  رور  برای پیشرفت و پیروزی رقابات  طور که بیان گردید، اقتصاد دانشهمان

شاود در واقاع می بنیاان وقتی صحبت از اقتصااد داناش .باشدمی اقتصادی برای هر کشوری
است، یعنی پرداختن به علم در جهت تبدیل آن به  ی سیر دانش و علم در آن جامعهایتهنقطه ان

برای نیل باه ایان هادف از  .ثرو  شدن و در نتیجه فراهم آوردن رفاه و آسایش برای آن جامعه
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م تل  اقتصادی بایستی این زمیناه را در خاود بارای های و ب شها مراکز علمی تا کارخانه
از  .منظاور تولیاد ثروتای پایادار، ایجااد نماینادآن در اقتصاد باه  تولید این نو  ثرو  و ارا هٔ 

اقتصادی که در آن امکان ایجاد زمینه برای کمک به رسیدن به این هادف موجاود های ب ش
محصاوم   برای ارا هٔ  را تواند راهمی ،که عالوه بر این طوری هباشد، بمی است، بازار سرمایه

کمای و  ، باعاث توساعهٔ بنیان دانشهای ه بودن شرکتکند، سود د در بازار هموار بنیان دانش
 .گرددمی کیفی این بازار نیز

 یگیر  نتیجه

هاای دهاد کاه باور  در ایاران مانناد بسایاری دیگار از ب شمی کشور نشاان بازار سرمایهٔ 
یافتگی کیفی  مفهوم این واقعیت در کم توسعه .اقتصادی کشور ساختاری در حال توسعه دارد

مشااوره و های گاذاری، کمباود شارکت باازار، وجاود ریساک باامی سارمایههای خصشا
کاالن  گو ی، همبستگی  عی  بین بازار سرمایه و بدنهٔ گری مالی،  ع  نظام پاسختحلیل

ال  با توجه به  رور  اصال  سیستم مالی کشور، شناخت مشک .یابندمی نمود.اقتصاد و..
 هاایر ابزارداز جمله؛ ایجاد تنو   هاآناجرایی برای حل  هایه و راهکارو معای  بازار سرمای

از  مالی بور ، تهیه و تصوی  قوانین و مقررا  مزم باه منظاور جلاوگیری از ساوء اساتفاده
بزرو در  تواند یک گام پول و سرمایه و...می هایاطالعا  محرمانه، تاکید بر همگرایی بازار

 .تحقق رشد اقتصادی باشد
به سمت اقتصاد دانش ی افته در حال گذر از اقتصاد صنعتیتوسعه ی اقتصاد امروز کشورها

آن باوده و از ی اصلهای از مولفهی نیو کارآفری ، نوآوریکه علم و فناوری اقتصاد .ان استیبن
ه یاان، آنچه که بساتر اولین میدر ا .اد شده استیی به عنوان عوامل درون زا رشد اقتصاد هاآن

بار داناش ی نوآورانه و مبتنهای و طر ها دهیکند، امی ان را فراهمیاقتصاد دانش بنی ریگ شکل
را باه سامت ی ار مهمایان آنچه که نقش بسیدانش بنهای و طر ها دهیخلق ا ،در ادامه .است
 .ح و قابال اعتمااد آن هاساتیصاحی ن مالیتامی چگونگ لهٔ ئبر عهده دارد مسی سازی تجار

د ابزارهاا، یادر کشور، بای ن مالیتامی متولی ن نهادهایتریاز اصلی کیه به عنوان یبازار سرما



 ۵۷، ۵۶ شمارهٔ      مجلٔه علمی و دانشجویی دانش پژوهان   |  | 128

ان یاداناش بنهاای طر ی اصاولی ن ماالیمناس  و مقررا  مزم را جهت تامی خرده نهادها
 .و ارا ه کندی زیر برنامه

 ریا زار سارمایه تعپیشرفته در قالا  باا هایبنیان در کشور دانشهای تأمین مالی شرکت
بازار  ،در واقع .باشدمی دلیل این امر نیز کارا و عمیق بودن این بازارها در این کشورها .گرددمی

ها، بنادی اعتبااری شارکت منحصر بفردی همچاون رتباههای سرمایه به دلیل داشتن ویژگی
توساعه و تارویج  گاذاری در تواناد نقاش تاأثیرمی.مدیریت ریسک، شفافیت اطالعاا  و..

حدود بودن مدر ایران به دلیل  .مالی داشته باشد هایبنیان در کنار سایر نهاد دانشهای شرکت
ماالی،  هاایو کوچک بودن بازار سرمایه هم از لحاص حجم و هم از لحاص تناو  اوراق و نهاد

 داناشهای تمهمی همچون شارکهای تکیه صرف بر این بازار برای تأمین مالی شرکت زمینهٔ 
ازار بااز ایان رو  اروری اسات باه توساعه  .مطلوبی در بر داشته باشد تواند نتیجهٔ بنیان نمی

و ها دهیاای ن ماالیتاامسرمایه در ابعاد م تل  آن با توجه به ظرفیت استفاده از این باازار در 
 ه شود.موجود بالقوه و بالفعل پرداختهای تیاسا  ظرف بر دانش بری مبتنهای طر 
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 رانیای در توسعه اقتصادی مذهبی گاه و نقش گردشگریجا
 یجانکی برکعاطفه ا

 چکیده

های جااد فرصاتیسا  درآماد، اک دره کام تلا  ی شورهاک ترین منابع اقتصادی دریکی از بزرو
فراوان صنعت های تیاز ظرفی ریگ ، بهرهبودهموثر .و..ی محصول کبه اقتصاد تی ، عدم وابستگیشغل

ی رساختای یژگیهاوبه سب  ، م تل ی هاگونها و جزا همهٔ مذهبی با ی گراشدگر است.ی گردشگر
ذ آن فون زهٔ ه حوااکی ره طوااب .دگیری انی جاجهی شگردتن گرامدر ست انسته اتورز آن بای دکررکاو 

ی شگردنقش گرجایگااااه و سی ربرف با هد ،هش حا روپژ .ستاه اااااگرفتا رااااافن را سر جهااسر
العااا  اساانادی و باا اسااتفاده از مطتحلیلی  –یفاای توصروش،  بااا اقتصاادی ایاارانٔ توسعهدر مذهبی 
نتاایج تحقیاق  .کندمیی بررس« اقتصاد ایران سعه مذهبی بر توی اثرا  گردشگر»  هٔ یفر  اینهکتاب ا

وجهی تواند در آن رشد و پویایی قابال تامی جمله مصادیق گردشگری، که کشور که از دهد می نشان
 گردشگری ماذهبی .مرتبط با گردشگری مذهبی استهای تیو مزها تیداشته باشد، استفاده از ظرف

 ریملی تاث اقتصاد نفتی و کس  درآمد ارزی و رفع مشکال  اشتغال و تولید ی ازهایتواند در مسیر رمی
 .داشته باشدی یبه سزا

 هاواژه کلید

 .میرمستقیم و غی، آثار مستقیاقتصاد گردشگری مذهبی، توسعهٔ  

                                                

 
 ׀، قم، ایران  فارغ التحصیل مقطع کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه مفید  atefehakbari00@yahoo.com  
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 مقدمه

ابستگی اقتصاد علل  ع  اقتصاد ایران و کمبود ذخایر ارزی در کشور، و ترینمهماز جمله  
هماین عامال  .آن هم به صاور  خاام فروشای اسات ،ک منبع ارزآور یعنی فروش نفتبه ی

 .ردتحت تاثیر قارار بگیا شود که با هر شوک داخلی و خارجی، نرخ دمر مستقیماا می موج 
خاروج اقتصااد  .است که اقتصاد آن به شد  وابسته به نفت اساتهایی ایران از جمله کشور

مله جزای کشور از  درآمدهای به منابع نفتی و فعال شدن سایر ب ش ایران از وابستگی شدید
 تواند کمک شایانی برای اصال  ساختار اقتصاد تک محصولی ایران ومی صنعت گردشگری،

شاور کنیز مدیریت نرخ ارز و تحصیل منابع ارزی به عنوان عاملی مهم در ساماندهی اقتصاد 
شمار گردشاگری ماذهبی و بیهای و پتانسیلها رفیتاز سوی دیگر، به علت وجود ظ .باشد

شاگری رسد تا تأثیر توسعۀ گردمی مذهبی و دینی در ایران،  روری به نظرهای اهمیت بنیان
مذهبی بر اقتصاد ایران بررسای شاود و نقاش گردشاگری ماذهبی باه عناوان یکای از اناوا  

هام تأثیر و جایگاه این عامل مگردشگری در جایگزینی به جای نفت، مش ص گردد تا بتوان 
ا ن هم ارتقاکند، در ایرامی اقتصادی را که در بسیاری از کشورها نقش مهمی را در اقتصاد ایفا

 داد.
رود و در می ترین منابع اقتصادی به شمارصنعت گردشگری امروزه در جهان یکی از بزرو

 این صنعت باا قارار .داردشغلی در کشورها نقش به سزایی های کس  درآمد و ایجاد فرصت
ز ادادن یک منبع درآمد ارزی مناس  و قابل مالحظه در اختیار هار کشاور، باه عناوان یکای 

 اقتصادی کشاورها از طریاق تحصایل صنایع مهم و پردرآمد نقش مهمی را در رشد و توسعهٔ 
 هایخارجی، افزایش اشاتغال، تحریاک اقتصااد ملای و تغییار مثبات دیگار مؤلفاه هایارز

جربه گذشته، صنعت گردشگری در جهان رشد با ثباتی را تهای در دهه .کندمی اقتصادی ایفا
تبدیل  ترین رشد را داشته،اقتصادی که سریعهای کرده است و با افزایش تنو  به یکی از ب ش

 .(3 ، ص۴139)مطرانلویی،  شده است
 .اجازا گونااگون اساتوجهای، متشاکل از اناوا  و  گردشگری به عنوان یک صنعت چند
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 بنادی اناوا  م تلفای از گردشاگری تعریا  و طبقاه هااآناساا   عواملی که بر ترینمهم
اساا  انگیازه،  بار سافر انگیازهٔ  اند از زماان، مکاان، تابعیات و خصوصااا شود، عبار می

جاز  استراحتی، تفریحی، درماانی، ماذهبی، فرهنگای، اقتصاادی وهای گردشگری به شاخه
در  1این اشکال و اقساام گردشاگری، گردشاگری ماذهبی از میان همهٔ  .شودمی ها تقسیماین

 .(۴۴1 ، ص1393)فیروزجا یان و همکاران، برخی از کشورها دارای اهمیت بیشتری است
ل حاو گذشته ی هایشگردترین گرنقروپرو ترین قدیمی هٔ مردر زمذهبی ی شگردگر

د و شونمیآن نیز مانع ا هو و آ ی قلیمی یا بدای هایراشودکه ار دارد قرن سر جهااسر
د از ی ی موجورتاا  مستندو  کارمد .سدرینی میدفرهنگ د به قدمت خوآن قدمت 

ران گاه از روزماندی  ن بر جااقرر و اااااااثآیگر سایر و دمصر و لنهرین ا عظیم بینی هانتمد
به ، کنندها حکایت مینااانساز انفر  رانازااذهبی هامی فرهااسز از یربا، از دیخرتااز پیش 

نجی ر ینی هردیض افرم نجار اقبل به منظول سااران هزاز نسانی اکم امتری هادهکه توی رطو
 ور  ااااایز ،عااااقدر وا .دنداااامی شدور و دراز ی هی سفرهاو راند دکرمیار همود بر خورا 
 .(13۷8، رانااهمکو ؤمنی ام) داردی مذهب – ینیدا  دعتقاو اها وربادر یشه رمذهبی ی گراشدگر

ت صصی م به مفهودارد، مذهبی  – ینیدا  دعتقاو اها وربادر یشه رمذهبی که ی شگردگر
ی گیر شکلدر نسانی ای فیااعامل مهم جغر، غتافر  قان و اومازبستگی به از واتر افرد خو

ی شگردگردر  .(1389ران، همکاو یی ا)تقو ستافرهنگی از نداچشم و تمرکز د یجا ، امسافر
 شاودمی ختاهناااشی گرااشدت گراالی فعالیاصف اد اه انواعن به یایندی هاوربا، مذهبی

همچنین جهت و مد درآکس  ی ستاوزه، در رامرامذهبی ی شگردگر .(۲00۷، 2)ژانااااگ و هوآنااااگ
ٔ خلی توسعهدابعد در  .ستاگرفته ار م تل  قری هارتوجه کشورد فرهنگی مواث حفظ میر

بعد ملی ل و در شتغاایش افز، ایامنطقهٔ توسعهی ستادر راند امذهبی میتوی شگردگر
مل اعون محققاه دگاااااااایاز د .شته باشدل دانبادبه را فرهنگی اث حفظ میرو مد درآیش افزا

                                                

 
1. Religious tourism  
2. Zhang and Huang 
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ان توها میآنترین مهمازمؤثر می باشد که دم مذهبی توسط مری شگردگرم نجادر ام تلفی 
مذهبی با ی گراااااااشدگر .(۲009، 1راهبود ،لیرپ شا؛ ۶۲00،لسن)او دکرره شاای معنؤ به کس  تجربه

نسته اتورز آن، بای دکررکاو ی رساختای یژگیهاوبه سب  ، م تل ی هاگونها و جزاهمۀ 
ن را سر جهااسرذ آن نفو زهٔ ه حواااکی رطو هاابد، گیری جهانی جای شگردتن گرامدر ست ا
هاای تیاز ظرفی ریات و  ارور  بهاره گیابا توجه به اهم .(2،۴۲00 )سانتو ستاه ااگرفتا رااف

 – یفیق باه روش توصایان تحقیادر ا، یماذهبی و به خصوص گردشاگری صنعت گردشگر
نقش آن در  ،یمذهبی ت گردشگریاهمی ،  من بررسیاتاب انهکبا استفاده از منابع ی لیتحل

 .خواهد شدی اقتصاد ایران بررس توسعهٔ 

 تحقیق پیشینه  

نعت اما مقولۀ گردشگری به عنوان یک ص، یر و سفر و گردشگری پیشینۀ تاری ی کهنی داردس
ا ار، المللی مو وعی است که امروزه باه ویاژه در قارن ح نوپا و مؤثر در اقتصاد ملی و بین

نای، فنظران و برنامه ریزان را به خود معطوف کرده است و به تدریج باه مرحلاه  توجه صاح 
گردشگری در جهاان، های انگیزه ترینمهمیکی از  .تماعی کنونی رسیده استاقتصادی و اج

 تارینمهممطالعا  م تلفی در این زمینه انجام شده اسات کاه  .زیارتی استهای مسافر 
 .باشدمی به شر  زیر هاآن

ی توساعه گردشاگرهاای تحلیلی بار ظرفیت» احمدی شاپور آبادی و سبز آبادی، در مقالهٔ 
تحلیلای و باا اساتفاده از ترکیبای از  – باه روش توصایفی «فرهنگی کاالن شاهر قام – مذهبی

و میدانی به بررسی نقاط  ع  و قو  و نقاط تهدیاد ای تحقیق اسنادی، کتاب انههای روش
هاای جهت غلبه بر مواناع و چالشهایی راهبرد گردشگری در شهر قم و ارا هٔ  و فرصت توسعهٔ 

                                                

 
1. Sharpley and Deborah  
2. Santos  
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بهیناه از  ی پرداختاه ونتاایج ایان پاژوهش حااکی از آن اسات کاه اساتفادهٔ توسعه گردشاگر
آوری اقتصاادی باه تارویج  مذهبی، تاری ی و فرهنگای شاهر قام در کناار ساودهای جاذبه
 .انجامدمی ایرانی – اسالمی و معرفی فرهنگ نا  اسالمیهای ارزش

ستفاده ابا  «مذهبی در ایرانتحلیل کارکردی گردشگری » در مقالهٔ  ،فیروزجا یان و همکاران
ت و ثرا  مثباکارکردگرایی پارسونز فر یه اثبا  وجود ا تحلیل و با تاکید بر نظریهٔ  از روش فرا

ظاام منفی در گردشگری مذهبی را بررسی کرده و نتایج تحقیق بیانگر آن است کاه در خارده ن
ایجااد اشاتغال، اساسی در منطقه، های زیستی، گردشگری مذهبی موج  بهبود زیرساخت

در خارده نظاام  .شاودمی پاذیرای گردشاگری هایو بهباود اقتصاادی شاهرها افزایش درآمد
 .باه صاور  دو جانباه اساتها و سیاساتها ش صیتی، تاثیر گردشگری مذهبی بر برناماه

همچنین گردشگری مذهبی بر خرده نظام اجتماعی باا افازایش کیفیات زنادگی، باام رفاتن 
ت در خارده نظاام ایانهو افازایش انساجام اجتمااعی تاثیرگاذار اسات و در  امکانا  رفاهی

هاا زشانتقال و اشتراک فرهنگی و حفاظ ار فرهنگی، گردشگری مذهبی تاثیر خود را با پدیدهٔ 
 دهد.می نشان

های اثر گردشگری مذهبی بر رشد اقتصادی در اساتان» ، در مقالهٔ هجعفری صمیمی و خبر
اسا  اطالعا  مربوط به  برای ی و تحلیلی با استفاده از منابع کتاب انهبه روش توصیف «ایران

ت نسبی ارزش افزوده گردشاگری ماذهبی در ها، به ارزیابی مزی  استانای منطقههای حسا 
های دهد استانمی نتایج این پژوهش نشان .اندپرداختهها بین استان ایران و مقایسهٔ های استان

بلوچستان، یزد، کردستان، زنجان، ایالم و خراسان ر وی بیشاترین شااخص  و قم، سیستان
همچناین نتاایج بارآورد  .انادچهارم توسعه به خود اختصاص داده مورد نظر را در طول برنامهٔ 

مورد بررسی اثر مزیات نسابی  دهد که در دورهٔ می تابلویی نشانهای اسا  رگرسیون داده بر
 ، در مقالهٔ نمحمودی و همکارا د اقتصادی مثبت و معنادار است.ارزش افزوده مذهبی بر رش

باه روش  «روساتاییهای اقتصاادی ساکونتگاه واکاوی اثرا  گردشگری مذهبی بر توساعهٔ »
به بررسی این فر ایه پرداختاه  « GIS»و  « SPSS»تحلیلی با استفاده از نرم افزار  -توصیفی

نتاایج  .شاودمی ماورد مطالعاه هایساتاگردشگری مذهبی موج  رونق اقتصادی رو .است
دارای بقا  متبرکاه  هایگردشگری مذهبی در روستا دهد که توسعهٔ می حاصل از تحقیق نشان
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 در ایجاد شغل، افزایش درآمد و رونق اقتصادی تاثیر مثبتی داشته است.
 ریتحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توساعه پایادار شاه» خلیلوند و کرمی، در مقالهٔ 
ی و باه تحلیلی با استفاده از تحلیل رگرسیون – به روش توصیفی «)مطالعه موردی شهر مهران(

زیست  فرهنگی و – پذیری سه شاخص اقتصادی، اجتماعی تاثیر ای، فر یهٔ روش پرسش نامه
حااکی از آن  ،نتاایج تحقیاق .انادگردشگری در شهر مهران بررسای نموده محیطی از توسعهٔ 
فرهنگای، زیسات  – اجتمااعی توساعهٔ های ری مذهبی به ترتی  بر شاخصاست که گردشگ

 گذار است. اقتصادی اثر محیطی و

تای روستایی )مورد: روسا هایاثرا  گردشگری مذهبی بر فضا» ، در مقالهٔ ذال و همکاران
با روش گردآوری اطالعا  باه صاور  مطالعاا  اسانادی و  «اوجی آباد در شهرستان آمل(

 .انادتحلیلی این دو فر یه را ماورد پاژوهش قارار داده – میدانی و روش توصیفیهای بررسی
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیسات محیطای روساتای  تاثیر گردشگری مذهبی بر توسعهٔ 

لای مح گردشگری مذهبی بیشترین تاثیر را بر بعد اقتصادی جامعاهٔ . اوجی آباد یکسان نیست
اقتصاادی،  دهد که گردشاگری ماذهبی بار توساعهٔ می شاننتایج این پژوهش ن .داشته است

عااد، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی روستای اوجی آباد اثر یکسانی نداشته و از ایان اب
 بعد اقتصادی بیشترین تاثیر را از پدیده گردشگری پذیرفته است.

 دبر اقتصای اثرات گردشگر 

در اختیاار یاک ای ناسا  قابال مالحظاهصنعت گردشگری با قرار دادن منبع درآمد ارزی م 
 عنوان یکی از صنایع مهام و پار درآماد نقاش بسایار مهمای را در رشاد و توساعهٔ  کشور، به

 ایفاا.خارجی، افزایش اشتغال، تحریاک اقتصااد محلای و.. هایاقتصادی از طریق تولید ارز
کلاای، آثااار اقتصااادی در یااک تقساایم بناادی  .( 2008scheyvens and momsen :491-510) کناادمی

مراد از آثار مستقیم، انتقاال  .توان شامل اثرا  مستقیم و غیر مستقیم دانستمی گردشگری را
کنند و به ازای خرید می صرف خرید کامها و خدما  است که گردشگران مستقیماا هایی پول

افزون بر این، م ارجی  .(3901)اله وردی و همکاران،  پردازندمی کام و خدما  به فروشندگان ایرانی
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شاوند، از طریاق گاردش وجاوه مزباور در سیساتم می که گردشگران در داخل ایران متحمل
 .(1۴۴–1۴۲ ، ص۴138رنجبریان و زاهدی، ) مستقیم بر اقتصاد داخلی دارند اقتصادی کشور تاثیر غیر

 میاثرات مستق. ۱

  از آنجا که خدما ،بنابراین .ستصنایع خدماتی هر کشور ا صنعت گردشگری زیر مجموعهٔ 
ی یاک تولید ناخاالص داخلا آن در محاسبهٔ  یکی از مواردی است که تولید و یا ارزش افزودهٔ 

شاگری در تولیاد ناخاالص شود، در نتیجه، درآماد حاصال از صانعت گردمی کشور لحاص
گاذار  و به صور  مساتقیم بار رشاد اقتصاادی کشاور مقصاد اثار آیدبه حسا  میداخلی 

 گردشاگران باه ازای دریافات آثار مستقیم صنعت گردشگری از م ارج اولیهٔ  .(WTO) ستا
قیم و این آثار باعث ایجاد اشتغال مسات .شودمی مورد نیاز و خدما  مصرفی ایجاد هایکام

 گارددمی ارزی از طریق تولید و فاروش کامهاا و خادما  باه گردشاگران هایکس  درآمد
 .(۲ ، ص003۲)باچر و همکاران،
آوری، ارتقای سطح زندگی مردم، فروش خدما  و کس   شغلی جدید، ارزهای ایجاد فرصت

ثر بر اشتغال ا گردشگری شدیداا  .درآمد از جمله مزایای مستقیم حاصل از گردشگری است
وامل تواند به صور  یک ب ش فعال اقتصادی از عامل کار، بیشتر از سایر عمی گذارد ومی

 .(۷8 ، ص۵138)پاپلی یزدی،  ده کند و موج  بام رفتن سطح اشتغال گردداستفا

 میمستق ریاثرات غ. ۲

بدین ترتیا   .گذار است مستقیم نیز بر رشد اقتصادی اثر صنعت گردشگری به صور  غیر 
اقتصاادی دارد، موجا  رشاد و هاای که گردشگری به دلیل تعامل زیادی که با دیگر فعالیت

دهناد و می اقتصادی که به صنعت گردشگری کام و یا خدما  ارا ههای الیتسایر فع توسعهٔ 
شود و این صنایع نیز همراه با رشاد صانعت گردشاگری، رشاد می کنند،می یا آن را مصرف

تواند به عنوان موتور محرکی برای رشاد اقتصاادی می گردشگری ،به تعبیر دیگر .خواهند کرد
از  .(۶139) ارونی و همکااران،  را همراه خود رو به جلو حرکت دهادها تعمل نماید که سایر فعالی
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تاوان از تااثیر آن بار می مستقیم صانعت گردشاگری بار اقتصااد مصادیق تاثیر غیر ترینمهم
ساختمانی، صنایع دستی و هنری، کشاورزی، باغداری، ماهیگیری، خادما  و های فعالیت

هاا، خطاوط ارتبااطی و تجهیازا  زیربناایی مانناد جادهمصرفی، توساعه و بهباود  هایکام
هنگامی که گردشاگر خاارجی  .(1۲3  ، ص۶۲00)الوانی و پیروز ب ت،  حمل و نقل نام بردهای سیستم

کند عاالوه بار ایان کاه می که او خرجهایی کند پولمی خود هزینههای در ایران برای رفع نیاز
گذارد، بر نظام اقتصادی کشور میزبان هم اثرا  مثبتی می با اوگران  تاثیر مستقیمی بر معامله

باا ورود خاود باه یاک ناحیاه و بازدیاد از آثاار  ،یک گردشگر خارجی مثالا  .کندمی را اعمال
بودجاه ماورد نیااز را بارای  ،کناد و ایان درآمادمی تاری ی یا طبیعی یا مذهبی، درآمد ایجاد

از جملاه آثاار مثبات  .ساازدمی مکاان تااری ی فاراهمنگهداری و بازساازی آن محایط یاا 
هاای ها، هتل، درمانگاه و مکانگردشگری ایجاد تسهیال  و امکانا  م تلفی نظیر رستوران

 برنادمی تفریحی است که عالوه بر گردشگران خارجی، مردم کشاور میزباان نیاز از آن بهاره
 .(1393)پاپلی یزدی و سقایی، 

 یتصادو توسعه اقی گردشگر 

و نسانی ای و عیت نیر، ویبرانابران میز، معاجوی دقتصاا عیت وبر وه عال، توسعهم مفهو
ی رقتی کشوواز ایاااااان رو، . هددمیار هم مد نظر قررا سیاسی جامعه و جتماعی ا عیت و

کند ا تقا پیداربا هم زم م تل  جامعه با هماهنگی مد بعااکه همه د یافته تلقی میشو توسعه
، قعدر وا .جامعه تحقق بیابددر سیاسی و ی دقتصاو اجتماعی الت انیز عد لعین حاو در 

و هد دمین نشارا م تل  جامعه ی هاناییاهماهنگ تون سیدربه فعل ه قواز  ،مفهااوم توسااعه
هشت تا را جهت توسعه زم می یژگیهاوصیامی  .ستاجامعه وار از  مهیافتی نظار متکی بر
، کلی جامعهی هارساختادر ساسی ا  اتغییرار، گذی دصعوسیر از  تندرکه عبارد میشما

ده از ستفا، ایژتکنولوو پیشرفت علم دم، مرٔ معیشت عامهو جامعه ی دقتصاا عیت د وبهبو
جهت ی ابر، مناس ی هادنهاد یجا، اصنعتیو ی تولیدی هافعالیترن روز در مدی آورفن

دم در مر دهٔ گاهی توآبا اه همری راهمک، جامعهی هازنیار یند توسعه به منظوابه فرن ب شید
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معیشتی د و قتصاأ مرحلهاز جامعه ی تولیدو ی دقتصا  ا ااوتغییر و توسعه   مددرازیند آفر
رسااخت یق زیااز طری ابعاد م تل  گردشاگر .(1381، )صیامی لمللیا بینو ی رتجاد قتصاابه 
ر یشاور تااثکی اقتصاد د بر توسعهٔ توانمی ندکمی جادیم تل  توسعه اهای نهیه در زمکی یها

 .باشدمی ریاز ابعاد به شر  زی ه برخکبگذارد 
ی اااااااهدهالوااااااشآن، طی ر دکه ، ستای یندافری دقتصاأ توسعه .یدقتصاأ توسعه .۱
و گرگونی دکه حاصل چنین ی ربه طو .دشومین گرگوداعی جامعه اااااجتمو ای دااااااقتصا

و یع زتو، تولیدی هامینهدر زتی اتغییرو ی دقتصاای هایبراکاهش نابراول، ٔ جهدر درتحولی 
ی روتئ  چورچادر تنها ی دقتصاأ عهااتوسه وزراما .دو اد باهاخو هاجامعرف مصی االگوها

یک ی دقتصاأ توسعهو  داش، ر«دالرامی»ٔ به گفته بلکه بنا ،توجه نیسترد موی دقتصااخالص 
، یدقتصاأ توسعهو شد رلبته بین ا .(1383ر، نظرپو) ستافرهنگی و سیاسی  – جتماعیأ مسأله

یک در ملی ٔ هنامد سردرآد یا اتولی یشازافا هٔ کنندن صرفاا بیای دقتصااشد ر .د داردجوو  وتفا
ست که به ای ترهیند پیچیدافر، یدقتصاأ ما توسعها ،ستاکمی م قااربیشتر متکی به و جامعه 

 .یدقتصااشد م رست تا مفهواتریکدنزدی قتصا  اتحومو تغییر ن مفاهیمی چو
ی پیوند ،یک جامعهاد فراندگی ز هٔ شیوو توسعه با چگونگی   ین نوا .جتماعیاتوسعه . ۲

د اایجا طریقاز ندگی عمومی زسطح دن بیشتر ناظر بر بامبر، عینید بعاو در اشته داتنگاتنگ 
زش و مو، آمسکن، شتابهد، تغذیه، ییزدا فقری مینههادر ز هاااابهین  و و اااایط مطلارااااش

 .باشدمیغت افر  قان اوندراچگونگی گذ
ل تشکدن کری دنهای ابرزم را مٔ مینهزست که ای ینداسیاسی فرٔ توسعه .توسعه سیاسی. ۳
 ست.اسیاسی م یک نظای نمندایش توافزآن احاصل و هم میکند اکت سیاسی فرراامشو 
 .یش می یابدافزابشر   مکانااآن ست که طی ای ندرونسانی أ توسعه .نسانیاتوسعه . ۴
و  و راااثد یاف ازدنه صرو هد دمیار یند توسعه قرآفرر محودم را در عه که مراااتوس  ین نوا

نسانی ق احقوو منزلت ش صی و حیثیت از ی رداربرخون وااااهمچی رااااعناصرا، مد درآ
 .دگیرمی بر ه را درندزساق و ابی به نقش خلااایتاسدی اران بتاشدا تافرصه و تضمین شد

ش سطح معاو نش دا طحااس ،رااعم لواااخص طااشی ار روب، عهاتوس  ین نوالبته تأکید ا
 .(1380، کیااز) مند میباشدوبرآ
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 عهاااااامباحث توسدر یونسکو ف طراز  1980ٔ ههدیل م از اواین مفهوا .فرهنگیٔ توسعه. ۵
، یدقتصاأ توسعهن وچ، توسعهی هاست که نسبت به سایر ب شامفاهیمی از ه وداشار  مط

 راااااابری تااااااتأکید بیشو ست ردار ابرخوی شی بیشترر ارزباد و بعااز اسیاسی و جتماعی ا
، کیادرای هازهحودر تی اتغییر، ین توسعه  اااسا بر .دارده اجامعا د رافای دااغیرمی ااهزنیا

ستمر با مط تبادر اریند این فرا تااکه قابلی دایآها پدید میننساایشی اگرو شی ، ارزشناختی
 هٔ یک پیکرو ل کامرا  ردیگایک ،لاتأث رمتقابو تأثیر و کنش و واکنش و در شته ار دایگر قرد دبعاا

 .(1383ر، )نظرپو ندآورپدید میرا ملی ٔ توسعهم به نای حدوا

 نت آیو اهمی مذهبی مفهوم گردشگر 

متفااو  را داراسات و از هاای خود، قابلیت نگرشای گردشگری به علت خصلت بین رشته 
دیاده تعاری  متعددی از گردشگری ارا ه گر ،از این رو .توان بدان نگریستابعاد م تل  می

بناای شد و گردشگران بار مگردشگری، بیشتر بر بعد فاصله تاکید می در تعاری  اولیهٔ  .است
 .(13 ، ص1393ی و سقایی، )پاپلی یزد شدندمی بندی که از محل سکونت خود داشتند، طبقهای فاصله

ابل و ارتباطا  ناشی از کنش متقها ترین تعری ، گردشگری مجمو  پدیدهبر طبق قابل قبول
دولتی، در  غیرهای و سازمانها و جوامع میزبان، دانشگاهها میان گردشگران و سرمایه، دولت

 کننادگان اسات فرآیند جذ ، حمال و نقال، پاذیرایی و کنتارل گردشاگران و دیگار بازدیاد
(3, p. 2000 warver,). 

 199۴سازمان جهانی گردشگری با توجه به تمامی تعاری  گردشگری که تاا قبال از ساال 
مجموعاه ». ی ارا اه کارده اساتاینهاتعریفای  199۵میالدی ارا ه شاده بودناد، در ساال 

اقل حاد فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خاود مساافر  و هایفعالیت
کنند و هدف از مسافر  آنان نیاز گذرانادن یک ش  و حداکثر یک سال در آنجا اقامت می

 .«شاوداهدافی نظیر اشاتغال و کسا  درآماد شاامل آن نمی که البته و اوقا  فراغت است
ساازمان جهاانی  هایهمه کسانی کاه مشامول ایان تعریا  هساتند، بار طباق اساتاندار

 .(1389)حیدری چیانه،  روندمی گردشگری، گردشگر به شمار
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گذشته و حال حا ر در های ترین گردشگریترین و پررونقمذهبی یکی از قدیمیی گردشگر
 ایان گردشاگری باه عناوان یکای از اشاکال عمادهٔ  .) ,p. 2004shiner ,2) اسات سراسار جهاان

و مناساک ض دینای  ست از دیدار از امااکن ماذهبی و انجاام دادن فاراا گردشگری، عبار 
 «ار یاز»ن در زبان متون دینی و فرهنگ مذهبی به عناوا ، که(8۵ ، ص138۷)حیدری چیاناه،  مذهبی
شاگری  از ویژگی این نو  گردشگری آن است که بر خالف سایر اناوا  گارد .شودمیشناخته

 .(1۵۵ ، ص۲010)کرینر،  تکرارپذیر است
ماکن امقد  بروند و یکبار رفتن به این گردشگران مذهبی ممکن است بارها به زیار  اماکن 

در ایان شاکل از  .(۲ ، ص1390)فیض آبادی و وزیری محبو ،  باز نمی داردها آنرا از زیار  مکرر ها آن
 وکناد و حتای تغییار فصال می انوا  گردشگری معتقدا  مذهبی بر موانع آ  و هوایی غلبه

و ها اد گردشاگران ماذهبی و بازدیاد از شاهرتواند از تعادتحوم  گوناگون آ  و هوایی نمی
ر در گاذا معتقدا  مذهبی، به عنوان عامل بسیار تاثیر .( ,p. 2004mayer ,4) مراکز مذهبی بکاهد

اند که ایان ناو  ی با کارکرد مذهبی شکل گرفتههایایجاد مراکز شهری ایفای نقش کرده و شهر
 .(3 ، ص1391)بدری و طیبی،  انده به وجود آمدهدر اطراف معابد و بقا  متبرک ها، معموما شهر
تواند افازون می که در تعری  گردشگری مذهبی گفته شد، عبار  دیدار از اماکن مذهبی 

هاای دینای و وابساتگیهاای بر زیار  دینی، شامل دیدار گردشگرانی دیگار کاه فاقاد انگیزه
ی که مانند مسیحیان .دارند نیز بشود مذهبی به این اماکن هستند یا به دین و مذهبی دیگر تعلق

 یران سفردیگر برای بازدید اماکن اسالمی از قبیل مساجد و معابد مسلمانان به اهای از کشور
گردان را و اماکن مقدسه هرساله تعداد زیادی از جهانها مذهبی، زیارتگاههای جاذبه .کنندمی

ه تل  جهان با توجه به ماذهبی کاه دارناد باکنند و مردم از نقاط م می به سوی خود جذ 
 .کنندمی گوناگون جهت مقاصد زیارتی سفرهای مکان

تواند آرامش بیشتری به انسان مادرن اماروزی هدیاه دهاد و نقاش می گردشگری مذهبی
 گردشگری مذهبی به مفهاوم عاام ،بر این اسا  .(۴۴ ، ص۲01۶ )کزرنیک، ب شی ایفا کند تسکین

زیار  و انجام دادن مراسم مذهبی اسات و هام دیادار از امااکن ماذهبی باا  خود هم شامل
 گیرد.می غیردینی را در برهای انگیزه
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 وضعیت گردشگری مذهبی در ایران

کشور ایران به دلیل برخورداری از تمدنی کهن و حضور پیروان ادیاان م تلا  دارای امااکن  
یونسکو، ایران از نظر وجاود آثاار تااری ی و  به گزارش سازمان .متعدد و بسیار متنوعی است

اکوتوریستی و تناو  های کشور ن ست جهان جای دارد و از منظر جاذبه 10فرهنگی در میان 
هزار  9موجود از مجمو  نزدیک به های اسا  آمار بر .کشور برتر دنیاست ۵اقلیمی هم جزو 

هاای متبرکاه باه عناوان آرامگاه بقعاهٔ  800هازار و  ۵مکان مذهبی در نقاط م تل  کشاور، 
هازار  3000بقعه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و بایش از  1۲00امامزادگان ثبت شده، 

علمیاه،  ها، مساجد، مدار  ماذهبی و حاوزهٔ مکان مذهبی مقد  ثبت شده شامل حسینیه
از سوی دیگار  .(۴1 ، ص1390)سلطان مرادی،  کلیسا، کنیسه، آتشگاه و نیایشگاه شناسایی شده است

در دین اسالم تاکید فراوانای باه سافر شاده اسات و  .دین اکثریت مردم در ایران اسالم است
 گردشگری را با هدف سودمندی برای انسان تشویق نموده است. ،اسالم

دیگار، گردشاگری های مذهبی خااص ایاران در میاان کشاور – به لحاص موقعیت فرهنگی
ران با گردشگری مذهبی در ای ،با این وجود .سیاری در کشور داردب مذهبی جای رشد و توسعهٔ 

و متمرکز باوده و مکان مذهبی مقد ، هنوز فاقد ساماندهی ت صصی  919هزار و  8وجود 
این در  .شودمی مهمی چون قم و مشهد نیز مشاهدههای سامان حتی در شهرباین و عیت نا

هرسات آثار ثبت شاده در ف اثر در زمرهٔ  319هزار و  ۴دست کم  ،حالی است که از این تعداد
هنگای فر – تاری یهای زیارتی دارای جاذبه میراث ملی نیز قرار دارند و عالوه بر داشتن جاذبهٔ 

 .(۴139)آقاجانی و فراهانی راد،  هم هستند

 یمذهبی ابعاد گردشگر 

ن برخای محققاا ماثالا  .کاردتقسایم هایی توان از ابعاد م تل  به گوناهمی گردشگری مذهبی را
 د بازدیدکسانی که از اماکن مقدسه دین خو ،دسته اول .جهانگردان مذهبی را بر دو دسته شمردند

 .(1۴ ، ص3۷91)رحیم پور،  کنندمی کنند و گروه دوم کسانی که از اماکن مقدسه سایر ادیان دیدنمی
یکی زا ران یا  .این دو گروه تقسیم کرد توان بهمی شماری دیگر بر آنند که گردشگران مذهبی را
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از مسافر  فقط انجام امور مذهبی است و زمان و مد  اقامتشان تابع ها آن کسانی که انگیزهٔ 
گروه دوم گردشگران مذهبی که  من انجام زیار  و شرکت در مراسام  .اوقا  فراغت نیست

کنناد و یاا باه می ارتی نیز دیادنزی دیگر گردشگری اعم از زیارتی و غیرهای مذهبی از مکان
 .(1۴ ، ص138۷)مؤمنی و همکااران،  چند منظوره با اولویت زیار  است هاآنعبارتی اهداف مسافر  

گردشاگری  در یک تقسیم بندی دیگر از گردشگری مذهبی که مبتنی بر تعری  عام و گستردهٔ 
 اند:م کردهیتقسی لکسته سفر به سه دهای زهیمذهبی است، آن را از نظر اهداف و انگ

معاباد، ، سااهایلکهمچاون مسااجد، ی ارتیاو زی ز مذهبکد از مرایسفر به منظور بازد .1
 وی عباادی سفرها ن نو  سفر در اسالم به دو دستهٔ یه اک .هاو..ها، امام زادهآرامگاه ها،صومعه

ر  ایازی سفر برا ی شاملعبادی و زیارت هایسفر گردد.می تبلیغی تقسیم هایو سفری ارتیز
 صالهٔ ی او قبور، سفر بارها ار  آرامگاهیه، زکن و بقا  متبرکار  امای(، ز)سفر حج خانه خدا
مطالعه  ر ویخی ارهاکانجام ی سفر برا ماران،یاد  بیشان و دوستان و عیدار از خویارحام و د
شاود و ین مازمندایتام و نیبه ای دگیبه مستمندان و رس کمکی امبران، سفر برایاء و پیبعثت انب

 .شودمی ت مردمیارشاد و هدای ن اسالم، سفر برایغ دیشامل تبلی غیتبلی سفرها
 .یمذهبهای جلسا  و جشن، هانفرانسکت در کسفر به منظور شر .۲
 .( ,1992Rinsched) یارتیو زی ن مذهبکامای و معماری  ید از آثار تاریسفر به منظور بازد .3

 توسعه گردشگری مذهبیهای ارراهک

کاالن  زیارتی و در نتیجه در اقتصااد هایبرای آن که گردشگری مذهبی بتواند در اقتصاد شهر
ناد، اثر مثبت داشته باشد، مزم است موانعی که پیش روی توسعه گردشگری مذهبی قارار دار

ه ارا اۀ مذهبی باید بگیری و توسعۀ گردشگری  از این رو، برای رفع موانع شکل .برطرف شوند
ها پرداخته مواردی که در زیر به آناند عبار  هاآنمطلو  پرداخت که مهمترین هایی راهکار

 شده است.



 143 |   دانش پژوهان یمجلٔه علمی و دانشجوی    |شمارٔه  ۵۶ ، ۵۷

 

 تسهیالت قانونی و حقوقی. ۱

اساتفاده  .کندگردشگری مذهبی ایفا می بدون تردید دولت نقش اساسی و اصلی را در توسعهٔ 
ی گذاری، تصوی  قاوانین و مقاررا  مناسا  بارا سرمایهاز کل ظرفیت منابع دولتی در امر 

تواناد می دولتایهای مزم از دساتگاههای حضور گردشگران خارجی و تسهیل در امر مجوز
دولات باا اختصااص ردیا   .(۷ ص ،1393)محمدی و لطفی،  موج  رونق گردشگری مذهبی شود

های تواند کمبود درآماد شاهرداریمی زیارتی،های شهرهای خاص برای شهرداریای بودجه
 خدما  بهتر جبران کند. را برای ارا هٔ ها این گونه شهر

ه مبدت کانه یاطراف و منطقه خاورمهای همچنین، به منظور برقراری ارتباط دوستانه با کشور
یان حرکت بیشتر گردشگران مذهبی ایران است، باید یک مکاان آرام و قابال اطمیناان بارای ا

ایجاد  منطقه آسیا و اقیانوسیه وهای همکاری بیشتر با کشور .در مقصد ایجاد شود گردشگران
 گردشاگری ماذهبی و فرهنگای، باه منظاور توساعهٔ  هااآنمشترک با های و انجمنها سازمان

می )سازمان کنفارانس اساال توجه و اهتمام سازمان همکاری اسالمی .اهمیت به سزایی دارد
در جهت خنثی کردن تبلیغاا  منفای ای ب ش رسانه ،م تل  از جمله هایسابق( به ب ش

تواند کمک شایانی در جهت بهبود و عیت گردشاگری ماذهبی می متعار  نیزهای کشور
 باشد.

 تسهیالت رفاهی. ۲

 تواند صور  گیرد:می این تسهیال  در این محورها
 .در نظر گرفتن شرایط اقلیمیو مراکز اقامتی و گردشگری مناس  با ها ایجاد هتل .1
 .نوین هواییهای بین المللی کشور به فناوریهای بازسازی و تجهیز فرودگاه .۲

 .مذهبی تسهیال  راحت جهت تمدید اقامت گردشگران در حوزهٔ  .3

 .مبدا به داخل کشورهای مذهبی از کشور هایمستقیم به شهرهای برقراری پرواز .۴
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 هنگیتسهیالت فر . ۳

 .مذهبی و دینیهای استفاده از هنر و صنایع دستی با مضمون .1
 فرهنگ سازی مناس  و آموزش به شهروندان داخل در جهت تعامل بهتر با گردشگران .۲

 .خارجی

ر فرهنگی و مذهبی مناسا  باا ایاام برگازاری و حضاوهای و رویدادها برپایی فستیوال .3
 .هاآنگردشگران خارجی در 

 .هدف گردشگری از طریق محصوم  فرهنگی و پوستر و سی دیهای معرفی شهر .۴

عربای و اردو بارای راننادگان حمال و نقال درون  خارجی خصوصااا های آموزش زبان .۵
 .شهری

 گیری نتیجه 

رود و در مای ترین منابع اقتصادی به شامارصنعت گردشگری امروزه در جهان یکی از بزرو
خروج اقتصاد ایاران  شغلی در کشورها نقش به سزایی دارد.های ایجاد فرصت کس  درآمد و

درآمادزای کشاور از جملاه هاای از وابستگی شدید به منابع نفتی و فعال شادن ساایر ب ش
تواند کمک شایانی برای اصال  ساختار اقتصاد تک محصولی ایران و می صنعت گردشگری،

ارزی به عنوان عاملی مهم در ساماندهی اقتصاد کشاور  نیز مدیریت نرخ ارز و تحصیل منابع
شمار گردشاگری ماذهبی و بیهای و پتانسیلها از سوی دیگر، به علت وجود ظرفیت .باشد

رسد تا تأثیر توسعۀ گردشاگری می مذهبی و دینی در ایران،  روری به نظرهای اهمیت بنیان
گری ماذهبی باه عناوان یکای از اناوا  مذهبی بر اقتصاد ایران بررسای شاود و نقاش گردشا

گردشگری در جایگزینی به جای نفت، مش ص گردد تا بتوان تأثیر و جایگاه این عامل مهام 
کند، در ایران هم ارتقاا می اقتصادی را که در بسیاری از کشورها نقش مهمی را در اقتصاد ایفا

م به مفهودارد، هبی مذ –ینی دا  دعتقاو اها وربادر یشه رمذهبی که ی شگردگر داد.
در نسانی ای فیااعامل مهم جغر، غتافر  قان و اومازبستگی به از واتر افرد ت صصی خو
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باارای آن کااه گردشاااگری  .ستافرهنگی از نداچشم و تمرکز د یجا ، امسافری گیر شکل
زیارتی و در نتیجه در اقتصاد کالن اثر مثبت داشاته باشاد،  هایمذهبی بتواند در اقتصاد شهر

از ایان  .گردشگری مذهبی قرار دارند، برطارف شاوند مزم است موانعی که پیش روی توسعهٔ 
ر یانظهاایی گیری و توسعۀ گردشگری مذهبی باید باه ارا اۀ راهکار رو، برای رفع موانع شکل

به طور جادی  .توجه به تسهیال  قانونی و حقوقی، تسهیال  رفاهی، تسهیال  فرهنگی و ..
 .پرداخته شود
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 اقتصادی در اقتصاد ایران  هایتامین منابع مالی بخش نقش بازار سرمایه در
  فاطمه نیک سخن

 دهکیچ

 رااکای ساتم ماالیس یاکنه مناابع مساتلزم وجاود یص بهیدار و ت صیپا وسعهٔ ، تیبه رشد اقتصادی ابیدست
 صاحیح تاامین شایوهٔ  .ص مناابع را صاور  دهادین ت صایترناهیناه، بهین هزیرمتکه بتواند با کباشد می

ان مزم در یک اقتصاد، منوط به جمع آوری، جذ  و سامان دادن صحیح مناابع ماالی سارگردهای سرمایه
هام زار سرمایه به عنااااااوان متولی چنین اماری باا جماع آوری نقادینگی جامعاه و فاروش سااست که با

مورد های اقتصاد جامعه از طااریق تامین سرمایه هایو موسسا   من به حرکت درآوردن چرخها شرکت
 هایآماددولت و نیاز افازایش درهای ها، کاهش دخالت دولت در اقتصاد از طریق کاهش هزینهنیاز پروژه

باشاد کاه می لایپ  بازار سارمایه،  ،از این رو .تواند به ارمغان آوردمی مالیاتی منافع اقتصادی چشم گیری را
ت اقتصاادی نیازمناد مناابع ماالی جها هایانداز هر واحد اقتصادی را به واحاد همچون یک واسطه، پس

و  ایهاده از مناابع کتاب اناتحلیلی با اساتف – توصیفی در این پژوهش به شیوهٔ  .دهدمی گذاری انتقالسرمایه
از  عنوان یکی به آن، نقش بازار سرمایه استفاده از مطالعا  اسنادی  من بررسی مفهوم بازار سرمایه و ابعاد

 تامین مالی مبتنی بر اسا  نظام بازار محور بررسی شده است. هایسازوکار

 هاکلید واژه

 .مالی هاینهاد ،بور  اوراق بهادار ،هیبازار سرما ،تامین مالی

                                                

 
 ׀، قم، ایران      غ التحصیل مقطع کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه مفیدفار      f.niksokhan@yahoo.com  
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 مقدمه

ز ای بزرو سارمایه گاذارهای طر ی وجوه اندک جمع اجرای بازار سرمایه به دلیل جمع آور
و روناق باازار ی توساعه یاافتگ درجهٔ  .آیدمی به شماری بازارها در اقتصاد هر کشور ترینمهم

ه و هادایت آن بای موجود در اقتصااد ملامنابع ی که در گردآوری سرمایه به سب  نقش اساس
 در توساعهٔ ی خاود اهمیات زیاادی ماد  دارد، باه خاود بلنادی اقتصادی هاسمت فعالیت

 .(۵138، یو مشرفی )ابونور تواند داشته باشدییک کشور می اقتصاد
پیماودن مسایر توساعه و نیاال بااه آن دارا بااودن بااازار ی از الزاما  اساسی کشورها بارا

 .بر عملکرد اقتصاد قابل توجه اسااتی تأثیر وجود چنین بازار .ل و منظم سرمایه استمتشک
اخیر نیاز  من  در چند دههٔ  .تأثیر منفی بر عملکرد اقتصاد استی که فقدان آن دارای به طور

 هایبحران .باه آن شاده اساتی ، توجاه بیشاتریاقتصااد تاکید بر تاثیر این بازارها در توسعهٔ 
ی جناو  شارق آسایا و بحران اقتصادی کشورها 199۷، آمریکااروپا و  1930 دههٔ ی اقتصاد

ی ثباتی بازارهاامتقابال باایی واقعی از تأثیرگاذاری توسعه یافته شواهدی در کشورهای جار
 آن بوده است.ی مالی بر اقتصاد جهانی و متغیرها

ر، باه مالی در کشاو هایور بودن بازارمح کو بانی قوی مالی فقدان وجود ابزارها و نهادها
ب اش  .انجامادمیی و ماالی اقتصاادهای تیدولت در فعال همه جانبهٔ های نترل و دخالتک

از  قاال وجاوهانت فاهٔ یافته است و نتوانساته وظیه توسعه نیبازار پول و سرما نهٔ یشور در زمکی مال
ی برخ .انجام دهدی به خوبی و صنعتی دیتولهای را به ب شی نگیمازاد نقدی داراهای ب ش

 ده دریال  عدکو مشی تین و عیچنی ه علت اصلکن باورند یبر ای از صاح  نظران اقتصاد
 ین ماالین تاأمیناوی و عدم اساتفاده از ابزارهاای مالهای یه، فقدان نوآوریسرمای ن مالیتأم
 .(1398محمدی،  )عبادی و گل باشدمی

مزم در یاک اقتصااد، مناوط باه جماع آوری، های صحیح تامین سارمایه شیوهٔ ، از این رو
جذ  و سامان دادن صحیح منابع مالی سرگردان است که بازار سرمایه به عنوان متولی چنین 
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ها و موسساا   امن باه حرکات آوری نقدینگی جامعه و فروش سهام شرکت امری با جمع
هاا، کااهش ماورد نیااز پروژههای ن سرمایهاقتصاد جامعه از طااریق تامی هایدرآوردن چرخ

مالیااتی  هایدولت و نیز افازایش درآمادهای دخالت دولت در اقتصاد از طریق کاهش هزینه
که اثارا  تاورمی ناشای از  من این .تواند به ارمغان آوردمی گیری را منافع اقتصادی چشم

 .بردمی وجود نقدینگی در جامعه را نیز از بین
ز ت صیص اکار منظم اقتصادی،  و توان با فراهم ساختن یک سازمی ستفاده از این بازاربا ا

ا آور و دارای مادیریت ناکارآماد جلاوگیری نماوده و با زیاانهاای منابع مالی جهت فعالیت
وری بیشااتر، باعااث گسااترش  تولیاادی دارای کااارایی و بهاارههااای ت صاایص آن بااه فعالیت

 جز ای در جهات تولیاد، رشاد و توساعهٔ های و حمایت از سرمایهتولیدی مولد های فعالیت
دولتای و هاای ها، اساتقرا  ب شباا تاأمین مناابع ماورد نیااز شارکت .شاودمی اقتصادی

کااهش پیادا کارده و در روناد هاا تولیادی( از مناابع دولتای و بانکهای )شرکت خصوصی
 .(1398محمدی،  )عبادی و گل داردای هتأثیر قابل مالحظ خصوصی سازی و کوچک کردن دولت نیز

 بازار سرمایه و ابعاد آن

مد  یا باا سررساید بایش از یاک  )بازار مالی بلند مد ( معموما اسناد بلند در بازار سرمایه
 هاایاز بازار هاایتاوان، مجمو می همچنین، باازار سارمایه را .شودمی سال عر ه و تقا ا

تجااری باه عناوان واساطه، در مو اوعا  م صاوص های ن بنگاهکه در آ گوناگونی دانست
ایان  .(۵۴13)ژاکلاین و توکاان،  باشدمنظور سرمایه درازمد  مورد نیاز می اند و بدینت صص یافته

گاذاری، باور  اوراق بهاادار،  سارمایههاای بانک ،ماالی نظیار هاایباازار متشاکل از نهاد
مورد استفاده در های مهمترین ابزار .باشدمی .ستگی و..بازنشهای بیمه، صندوقهای شرکت

بازار سرمایه شامل اوراق قر ه، سهام و سایر انوا  اوراق بهادار دراز مد  با سر رسید بیش از 
در ی ینقاش باه سازای ماال هاایبازارهای نکاز ری یکه به عنوان یبازار سرما .یک سال است

ناون کشورها دارد و هم اکی به منظور رشد و توسعه اقتصادای هیسرما وی انا  مالکتجهیز ام
را ی اقتصاادهاای از بنگاهیااعتبارا  ماورد نی ن مالیجهان نقش تأمی شورهاکاز ی اریدر بس
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 .(139۲)تاجیک،  برعهده دارند
ی گاذاری بارای رشاد اقتصااد حیاات اناداز و سارمایه با در نظر گرفتن این واقعیت که پس

های واحاد اقتصادی دارای مازاد را به هایانداز واحد لی است که پسپ   ،بازار سرمایه .هستند
 پاسهای واحاد بنابراین بازار سارمایه، .دهدهستند انتقال می گذاری که بدان نیازمند سرمایه

ده و تعبیه شا هایاز طرف دیگر سازکار .دهدمی گذاری را با یکدیگر ارتباط اندازی و سرمایه
 و شارایط ت صایص پاسهاا تر، مکانیزمهمچنین عملکرد بازار سرمایه و باه طاور عماومی

از  .اجتماعی اثرا  مهمی در فرایند توسعه و آهنگ رشد اقتصادی یاک کشاور دارد هایانداز
لی ،این رو دی را به انداز هر واحد اقتصا باشد که همچون یک واسطه، پسمی بازار سرمایه، پ 
از  .(13۷۷)حاجیاان،  دهدمی گذاری انتقالاقتصادی نیازمند منابع مالی جهت سرمایه هایواحد

مالی  ) منابع مردمی هایانداز ن رو گسترش بازار سرمایه آثاری از جمله، سب  تجهیز پسیا
مکاناا  اگذاری و ایجاد  شود و با هدایت مستقیم این منابع مالی، به سوی سرمایهمی راکد(

مین مفید اقتصادی، بساتر مناسابی بارای تاأهای فعالیت مزم برای مشارکت عموم در توسعهٔ 
 .(13۷9)سام دلیری، فراهم آورده است اییهسرما هاینیاز

ستم یس یکمنابع مستلزم وجود  نهٔ یص بهیدار و ت صیپا ، توسعهٔ یبه رشد اقتصادی ابیدست
 .هادص مناابع را صاور  دین ت صایترناهینه، بهین هزیمترکه بتواند با کباشد می اراکی مال

ا رتوان منابع مالی می مندی از نظام تأمین مالی کارا و دارای ماهیت غیرتورمی، درصور  بهره
ایان امار بادون  .گذاری باه کاار گرفات سرمایه در راستای حمایت از تولید داخلی و توسعهٔ 

و  مکاان پاذیر نباوده، از ایان رو اهمیاتمالی و به خصوص بازار سرمایه ا هایحمایت بازار
 .(1398محمدی،  )عبادی و گل  رور  وجود بازار سرمایه، نیاز فرآیند تولید به سرمایه است

 ین مالینظام تأمی هایژگیمشخصات و و

ن م اارج فعاامن یتأمی ص برایجهت ت صی ش منابع مالیو افزای آور جاد و جمعیند ایفرآ
 توان باهمی ین مالینظام تأم ل دهندهٔ کیتشی هااز حوزه .شودیده مینامی ن مالی، تأمیاقتصاد

ن راساتا نظاام یادر ا .و بودجه اشاره نماودی خارجی گذار هیمه، سرمایه، بی، بازار سرماکبان
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ن یاز تاأم هایمه سه رکن بازار مالی را تشکیل داده و ب ش عمدیه و بازار بی، بازار سرماکیبان
ها و مؤسسا  کبه طور مش ص بان .دهندیرا پوشش می و خصوصی دولتهای ب شی مال

، عقود یاعقود مبادلهی ق ابزارهایت و از طرکال ، اوراق مشاریدر قال  اعطای تسهی اعتبار
ناد ی، فرآیو خاارجی داخلای نامه، اعتبارا  اسنادالحسنه، صدور  مانت تی، قر کمشار

، یسینوره یه، پذیش سرمایافزای ق ابزارهایز از طرین هیزار سرمابا .ندکیجاد میرا ای ن مالیتأم
ی دیام تلا  تولهاای ب شی ن ماالیدرتاام .ت، معاامال  سال  و..کاوراق مشار عر هٔ 
کارکرد خود را در نظام تامین ماالی باه دو صاور   ،مهیصنعت بی از طرف .دینمامی تکمشار

عمر و پس انداز و به صاور  ی هامهیمد  در قال  ببلندی ن منابع مالیمستقیم از طریق تأم
ر یانظی یابزارهاا لهٔ یباه وسای ب ش در نظاام ماال نانیاطمی جاد فضایق ایاز طر غیر مستقیم

ی با توجه به نقاش محاور .کندایفا می .پوشش نوسانا  نرخ ارز و .. مهٔ ی، بیاعتباری هامهیب
ران یادر اقتصااد ای ن ماالیتاأمی هااگار حوزهیشور، ساهم دکاقتصاد ی ن مالیها در تأمکبان
 .(1398محمدی،  )عبادی و گل استی کتر از سهم نظام باننییپا

 نقش بازار سرمایه در تامین منابع مالی

ساسای مالی است و نیااز فرآیناد تولیاد باه سارمایه، علات ا هایبازار سرمایه از اجزای بازار
گاذاری نقاش اساسای بارای رشاد  سارمایه . رور  و اهمیت وجود آن در اقتصااد اسات

 .اقتصادی دارد
 هایانداز هر واحد اقتصادی را باه واحاد چون واسطه، پس بازار سرمایه پلی است که هم

باازار  .(13۷9)حاجیان و همکاران،  دهدگذاری انتقال می اقتصادی نیازمند منابع مالی جهت سرمایه
هاسات و اماروزه از گذاری انادازها و سارمایه پاسسرمایه، بازاری است کاه محال تالقای 

اقتصاد، هماواره جایگااه  رشد و توسعهٔ  حیاتی اقتصاد کشورهاست که باهای ب ش ترینمهم
تری در اقتصاد کشورها حضور یافته ری یافته است و همواره به شکل سازمانهمتتر و مگسترده

آوری  که با جمع اینهری برخوردار است، به گوشتیتوسعه از اهمیت ب نقش آن در زمینهٔ  .دارد
ماد  را فاراهم  گاذاری بلناد گاذاران، امکاان سارمایه خرد و ارا ه آن به سرمایههای سرمایه
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سهیم باشاند و ها دهد که در تعداد زیادی از بنگاهمی گذاران کند و این امکان را به سرمایهمی
باا ریساک باام هاای گاذاری در پروژه اقتصاد را به سرمایهمالی های با تنو  امکانا  واسطه

مد  اقتصادی، افزایش تولیاد، که به تحریک رشد بلند (1388)حسن زاده و احمدیان،  کندمی تشویق
در مالکیات  هااآنشادن صنفی و سهیم هایکنترل تورم، مشارکت مردم در تامین مالی واحد

افااازایش تولیاااد ناخاااالص  تااااا اینهمااادیران و ها، افااازایش تعهاااد و کاااارایی شااارکت
بدین ترتی  راه توسعه و ایجااد شاغل و افازایش ساطح رفااه و  (138۲)نماازی، انجامدمیداخلی

 کند.عمومی را هموار می
ه بتقا ا،  وبازار سرمایه در پی بروز و شناخت ناتوانی بازار پول در ایجاد تعادل بین عر ه 

ماالی و های سیاسات .گیاردمی ایجاد تعادل مورد توجاه قارار موثر در جهت اینهعنوان گزی
اماری  )ساهام( را باه عناوان سارمایه را بناا گذاشات و )باور ( و هایاعتباری در ابتدا بازار

ا در گی خود رتاثیرگذار جای خود را در زندگی مردم باز کرد و مردمی که تا آن زمان مازاد نقدین
ه را یااد گاذاری در باازار سارمای سارمایه کم نحوهٔ  کردند، کممی یدار بانکی نگههای سپرده

 گرفتند.
سارمایه  اوراق ساهام و ،در بور  اوراق بهادار که نمود بارز و ب شی از بازار سرمایه است

 شدن به بازار کام، شود که در پی آن، مازاد نقدینگی افراد به جای سرازیرمی معاملهها شرکت
 .دهادمی گردد و تولید را افزایشمیها شود و باعث تامین مالی شرکتسرازیر میها به شرکت

 آثار مثبت اوراق بهادار عبارتند از:

 یتجهیز منابع مال. ۱

اوراق  گذاری، انتشاار آوری وجوه مزم برای سرمایه جمعهای ترین راهامروزه یکی از مطمئن
 تولیدی و تجاری به جاای هایو واحدها ها، شهرداریدولت .بهادار جهت تامین مالی است

هام ساتوانند تحت  اوابطی از طریاق انتشاار و واگاذاری می ها،دریافت تسهیال  از بانک
 معماوما  .خود را تامین کنناد هایعادی، سهام ممتاز، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی، نیاز

 ر است.تتر و مطمئناین روش تامین مالی، ارزان
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 منابع تخصیص بهینه  . ۲

پذیرفتاه های بازار بور  اوراق بهادار، با نظار  و کنترل مصرف منابع جذ  شده و شارکت
د مفید و مولا هایریز و درشت جامعه را تجهیز و به سمت واحد هایشده در بور ، سرمایه

کنتارل  تولیاد و گاذاری، اشاتغال، درنتیجه، سب  افزایش سرمایه کند واقتصادی هدایت می
 .(1390)موسویان،  شودمی تورم

 

 بزرگهای توزیع عادالنه درآمد و تقسیم مالکیت. ۳

 هاییت واحاداز اوراق قر ه، به معنای تقسیم مالک انتشار انوا  اوراق بهادار تامین مالی، غیر
ایان شایوه باعاث  .ی از مردم است که تقسیم سود را به دنبال داردهایاقتصادی بزرو بین گروه

 تولیدی و تجاریهای تحقق اهداف توزیع عادمنه و ایجاد احسا  مشارکت مردم در فعالیت
ر دپیشرفته صنعتی،  ری  جینای  هایشاید به همین دلیل باشد که در بیشتر کشور .شودمی

  م تلاهاای قرار دارد که حکایت از توزیع نامناسا  درآماد باین دهک 3/0تا  ۲/0فاصله 
ان و...( دارنادگ هاا )شارکت از طرف دیگر، توزیع خطر بین متقا ایان وجاوه .جمعیت دارد

 .(138۲)نمازی،  گیردمی و...( نیز صور  )خانوارها وجوه

 کار قیمت تعادلی در معامالت و حاکمیت ساز .۴

 .اشادتعاادلی در معاامال  حااکم بهای شکل گیرند که قیمت اینهگومالی باید ب هایبازار
تعادلی، گستردگی اطالعا  و شفافیت و فراگیر باودن های پیش شرط تحقق قیمت ترینمهم

باشد، رانات  ایهاگر اطالعا  فقط در اختیار عد .فعالیت بور  استهای عرصه آن در همهٔ 
اسا  حقوق  گیرد و امکان تحقق قیمت تعادلی و عادمنه که برمی اطالعاتی در بور  شکل

بارای  .گیارد وجاود ن واهاد داشات بر اطالعا  درست و صحیح شکلاقعی افراد و مبتنیو
 هاایامور اوراق ساهام و ساایر ابزار مزم است افراد کارشنا  و آگاه به همهٔ  ،تحقق این مهم
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گاذاری ایان اوراق  مالی به صورتی منطقی و درست بر اسا  اطالعاا  موجاود باه قیمات
 ایان صاور ، طارفین در .مشا ص باشاد کاامالا  ایگهوز هر سهم یا برپرداخته، تا قیمت ر

باا وجاود اطالعاا  گساترده و  .همان قیمت معامله کنند ، پیرامونتوانند با ر ایت کاملمی
هاای مبادله و نقل و انتقال سرمایه به حداقل خواهد رسید و معامال  در قیمت فراگیر، هزینهٔ 

 .(139۲)نظرپور،  یابدمی تحقق تعادلی و به دور از اجحاف

 رقابتی شدن بازار پول و سرمایه. ۵

لی با ارایی مادبازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه مد  است و بازار سرمایه، بازاری برای 
 هاایتغیرشافافیت مسب  متنو ،  هایوجود بازار اوراق بهادار کارا با ابزار .رسید طومنی سر

فاده ساوء اسات گردد و در نتیجه زمیناهٔ می سود و هزینههای ها، نرخچون قیمتاصلی اقتصاد 
باازده های سود بانکی را به نرخهای برد و نرخمی انحصاری موسسا  پولی و بانکی را از بین

 کند.می واقعی اقتصاد نزدیک
خصوصای اسات؛  یهاانداز تاثیرا  بازار بور  در اقتصاد، جذ  پس ترینمهمیکی از 

اتی، ناه تنهاا تولیدی و خدمهای مردمی و انتقال به سمت فعالیت هایانداززیرا با تجهیز پس
آورد، مای مفید اقتصادی را فراهمهای شرایط مساعدی را جهت مشارکت عموم مردم در طر 

دان رگرراکاد و سا هایبلکه انباشت و تشکیل سرمایه در بازار بور ، به معنای جذ  سرمایه
اهش دهد که نرخ تاورم را باه حاداقل کامی در جامعه است که این امکان را به مقاما  پولی

 هٔ یان کننادب این امر، را برای فعالین اقتصادی تامین کنند کهها دهند و بدین ترتی  ثبا  قیمت
 .(۵138)آریا،  مالی است هایپولی در بازارهای افزایش کارآیی سیاست

 کناد باه اناوا می اقتصاادی را فاراهمهاای رمایه که منابع مالی مورد نیاز بنگاهاگر بازار س
 اناد، مجهاز باشاد،مشاتریان کاه متنو  هاایمالی که از نظر زماان، ریساک و نیاز هایابزار

باا  .درهاا بپردازناتوانند به تامین مالی بازامی با انتشار انوا  اوراق بهادار قابل معاملهها شرکت
ارا  تجاری و بازار پول مجبور نیساتند کاه باا اعطاای اعتباهای سترش بازار سرمایه، بانکگ

 ریسک، به نقدینگی خود فشار آورند. بلندمد  و پر
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ت، اوراق تامین مالی مانند سهام عادی، سهام ممتااز، اوراق مشاارک هایاین بازار، ابزار در
باه  ،گیرنادمی تقه و ترکیبی مورد معامله قارارمالی مش هایبهادار قابل تبدیل حق تقدم و ابزار

های گذاری یهمردم به سمت سرما هایاندازفوق، پس هایکه با انتشار هریک از ابزار اینهگو
 شوند.مورد نیاز کشور هدایت می

آورد و  ران را فراهمگذا کنندگان و سرمایه اندازبازار سرمایه کارا باید بتواند امنیت مالی پس
بع ماالی بع مالی را به نحو بهینه به متقا یان سرمایه ت صیص دهد و با انجاام تاامین مناامنا

اطمیناانی در درازمد  و مادیریت خطرپاذیری و ریساک، نقاش باه سازایی در کااهش بی
بلند مد  اقتصادی، های ها، به ویژه در فعالیتگذاریمالی و افزایش حجم سرمایه هایبازار

در  گاذاری اندازها، تشکیل سرمایه و سرمایهقوی پسهای راهم آوردن انگیزهداشته باشد و با ف
 سازد.می داخلی و خارجی مهیا هایها، زمینه را برای تجهیز سرمایهمقایسه با دیگر شیوه

ل اقتصادی، قابهای مالی فعالیت هایدر هر نظام اقتصادی نقش بازار سرمایه در تامین نیاز
کااار ت صاایص صااحیح  و و ناااتوانی در حفااظ انسااجام ایاان بااازار، سااازمالحظااه اساات 

بال کند و کاهش رشد اقتصادی را به دنمی )ت صیص سرمایه( را با مشکل جدی مواجه منابع
خاالص متشکل، فعال و عظیم نسابت باه تولیاد نا اییهبه همین دلیل، وجود بازار سرما .دارد

 ص، سب  رشد تولید ناخالص ملی و افزایش تاوانملی، در چارچو  فرآیند و مکانیزم مش 
 شود.می اقتصادی و کنترل عوامل نامطلو  اقتصادی کشور

 وضع موجود بازار سرمایه در کشور

هشتاد  هرچند که از اواخر دههٔ  .سیستماتیک است هایبازار سرمایه کشور ما مبتال به ریسک
 .کنیمپایه زندگی می اکان ما در یک کشور بانکشایانی یافته است، اما کم بازار سرمایه توسعهٔ 

آشفتگی بازار پول به عنوان یک ریسک سیستماتیک بامترین تاثیر را بر بازار سارمایه  ،بنابراین
ها با وجود رشاد شادید نقادینگی در کشاور، باا مشاکل بسیاری از بانک ،در این دهه .دارد

برای جذ  و ماندگاری مناابع  ،به همین دلیل .پرداخت پول نقد به مشتریانشان مواجه هستند
شاک باازار پاول باه عناوان بی .دهنادسود بسیار جاذابی را پیشانهاد می هایمالی مردم نرخ
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قابل رقابت با وسعت جغرافیایی بسیار باام  ترین رقی  بازار سرمایه در یک شرایط غیراصلی
که در بازار پول زمانی .آیدحسا  می بهجذ  منابع مالی  حری  بسیار قدرتمندی در مسابقهٔ 

پیشانهاد  درصاد روز شامار ۲۵گاذاران نارخ  با قدر  مالی و حاکمیتی بسیار زیاد به سپرده
بدیهی  .است( ۴زیر  ،بازار پول( P/E) )معنی آن این است که نسبت قیمت به درآمد دشومی

 یابد و عمالا م کاهش میمتوسط نسبت قیمت به درآمد بازار سرمایه هدر چنین شرایطی است 
 آید.مدیریتی بور  هم کاری برنمی از بدنهٔ 

ماالی بازرو باازار  هاایپولی نهادگذار دیگر بر شرایط موجود بازار سرمایه، بی عامل تاثیر
 ه ناهکامالی بزرو در بازار به حدی اندک است  هایاین روزها منابع مالی نهاد .سرمایه است

ایه را تقسیمی و افزایش سارم هایمجدد منابع مالی جدید نظیر سودگذاری  تنها توان سرمایه
این  .کنند ندارند؛ بلکه مجبور هستند برای پرداخت تعهدا  خود، منابعی را نیز از بازار خارج

موظ   هاآنچراکه ؛ بازنشستگی و تامین اجتماعی بسیار حادتر است هایمشکل در صندوق
گاذاری و  سارمایه هایالبتاه آن دساته از شارکت .داخت کنندهستند پایان هرماه مستمری پر

ماادیریتی سااازمان  هااایبازنشسااتگی کااه اقاادام بااه خریااد اقساااطی بلوک هایصااندوق
   تامین مالی مضاعفی هستند.سازی کردند، دچار مشکالخصوصی

 انهرچند باین کارشناسا .نفت در این دهه است ایبهگذار دیگر، کاهش  عامل سوم تاثیر
ماد   فعلی در بلند هاینفت در سطح قیمت ایبهمثبت یا منفی بودن تاثیر کاهش  در زمینهٔ 

مد  این  اهمد  این است که تاثیر کوت اما انتظار اهالی بازار سرمایه در کوتاه، اختالف است
 هایویاهدلیل رکه باهویژه این ود، بهها مثبت ن واهد بآوری بنگاه اتفاق بر درآمد و روند سود

 شدهٔ  تمام ایبهنفت،  ایبهدنیا با کاهش  هایگذشته، برخالف سایر کشور هاینادرست سال
در ساال آیناده  ،بینی شده است یابد، بلکه در بودجه پیشتنها کاهش نمیها در کشور نه کام

ریسک  این سه عامل، به عنوان عوامل بیرونی، انرژی افزایش یابد. هایقیمت برخی از حامل
هاا، تااثیر باا اهمیتای در و بناابراین تادابیر مادیریتی بور  آینادبه حساا  میسیستماتیک 

 .(۴139)اسالمی،  مد  در بازار سرمایه ن واهد داشت کوتاه
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 ین مالیبازار بورس و تام

 ،باود سرمایه گازاران را درآن شااهد توان نقش فعال مردم ومی کههایی یکی از بهترین عرصه
در  ،دهی قابال توجاه سرگردان و بی هدف را با سودهای بازاری که سرمایه .بور  است بازار

گاذاران  هبرای ورود سرمای این بازارگیرد و بهتر است بگوییم می خدمت تولید و اشتغال بکار
 هبااقتصادی کشور و رسیدن به هدفی است که اقتصاد مقااومتی های در راستای تقویت بنیان

ه خاصی در بور  اوراق بهادار به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه که جایگا .باشدمی دنبال آن
گاذاری دارد، از جملاه  سارمایههای اندازی و تأمین مالی پروژهتجهیز و ت صیص منابع پس

 ارر ثانویه( باه شام)بازا گر فعال در بازار دست دوم اوراق بهادارخود تنظیم هاینهاد ترینمهم
وردن اصلی بور  اوراق بهادار که در مکانی خاص تشکیل شده است، فراهم آ وظیفهٔ  .آیدمی

رادی باه ناام افا )باه وسایلهٔ  بهادار پذیرفته شده ستد اوراق و بازاری شفاف و منصفانه برای داد
 کارگزار( و همچنین سیستمی مناس  برای نظاار  بار جریاان داد و ساتد، عملیاا  باازار و

 .(1398)عبادی و گل محمدی،  اعضای آن است هایفعالیت

 و مشکالت بازار سرمایهها یینارسا

هاای شدهد که بور  در ایران مانند بسیاری دیگر از ب می بررسی بازار سرمایه کشور نشان
یفی کیافتگی  مفهوم این واقعیت در کم توسعه .اقتصادی کشور ساختاری در حال توسعه دارد

مشااوره و های گاذاری، کمباود شارکت زار، وجاود ریساک باامی سارمایهباا هایشاخص
کاالن  ی، همبستگی  عی  بین بازار سرمایه و بدنهٔ یگوگری مالی،  ع  نظام پاسختحلیل

اومتی باه ابالغای اقتصااد مقاهای از آنجا که در بند نهم سیاسات .یابندمی نمود.اقتصاد و..
، ید ملااقتصاای ازهاایبه نی یشور با هدف پاس گوکی نظام مال جانبهٔ ت همهیاصال  و تقو

یر به اشاره گردیده است، در زی ت ب ش واقعیدر تقوی شگامیو پی جاد ثبا  در اقتصاد ملیا
 .(۵139)بنی جمالی،  شودمی ب شی از مشکال  بازار سرمایه ایران اشاره
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 هفقدان قوانین و مقررات جامع در بازار سرمای. ۱

ا  جامع اوراق بهادار کشور، عدم وجود قوانین و مقرر هایبازارهای ز بزرگترین کاستییکی ا
مین قوانینی که عادالت و نظام بازارهاا را تضا .مالی و ب صوص بازار سرمایه است هایبازار

حات گذاران بازرو بتوانناد باا خیاال را کنندگان کوچک و سرمایه اندازکنند به نحوی که پس
 یدر واقع نباود چناین قاوانین وا اح و روشان .است اصلی بور  هایند از نیازفعالیت نمای

از  زیادی از اقشار جامعه به خصوص اقشار متوسط و  عی  جامعه تواند باعث شود عدهٔ می
های از اهداف سیاسات این درحالی است که ،زایی از این روش محروم بمانند فرصت درآمد

قا  د بر ارتقاء درآمد و نقش طبکیو تأی جمعی هایارکق همیتشول و یاقتصاد مقاومتی تسه
 .باشدمی درآمد و متوسط مک

 رمحور در ساختار نظام مالی کشو حاکمیت نظام بانک .۲

 اش را در تحقاقاز دیگر معایبی که باعث گردیده که بازار سرمایه نتواند نقش مثبت و ساازنده
عادم اجاارای  .محاور بااودن نظاام ماالی کشااور اسات اقتصااد مقااومتی ایفاا نمایااد باناک

دولتی( باعاث شاده  )عموماا  اقتصادی هایسازی و دولتی ماندن بسیاری از واحد خصوصی
آن هم  مالی به نظام بانکی که هایدولتی( برای رفع نیاز اقتصادی )عموماا  هایاست که واحد

دهاد،  ان قرارتر از قیمت بازار در اختیار آندولتی است و بسیاری از اوقا  منابع مالی را ارزان
ت یاقوتاقتصااد و اصاال  و های حوزهی ریپذِت رقابتیبا تقو ،به همین سب  .مراجعه کنند

 تاوان باه باازارمی ،باشاندمی اقتصاد مقاومتیهای شور که از سیاستکی نظام مال جانبهٔ همه
 .کردسرمایه نیز کمک 

 گذاران خارجی در بازار اوراق بهادار الزم برای مشارکت سرمایههای فقدان مکانیسم. ۳

 صاادرا ی برای خارجی گذار هیق سرمایاقتصاد مقاومتی تشوهای سیاستهای یکی از بند
 اقتصادی است که چنانچه بساتر مزم در آن محیاا باشادهای بازار سرمایه از ب ش .باشدمی
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تاراز  ،ین امر هموار نماید، اما مشکالتی از قبیل کنتارل حساا  سارمایهتواند راه را برای امی
اوراق بهاادار بار روی  هاایها، نوساان و چناد نرخای باودن ارز و بساته باودن بازارپرداخت

تواناد می هااآندیگر بازار اوراق بهادار هستند که رفاع های گذاری خارجی از کاستی سرمایه
 .هموار کندگذاری خارجی و رونق بور   مسیر را جهت ورود سرمایه

 نارسایی قوانین مالیاتی. ۴

در صورتی  .باشدمی اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده از تمام قابلیت اقتصاد ملی ترینمهماز 
ر رفاتن تواناد باعاث هادمی گیر که در برخی موارد نبود قوانین مناس  و یا قوانین دست و پا

وط ، قوانین مربقوانین مالیاتی در رابطه با اوراق بهادار .گردد اقتصاد ملیهای ب شی از قابلیت
 هاآنفع ها، دارای مشکالتی هستند که ربه کار و امور اجتماعی و قوانین مربوط به ثبت شرکت

صاوص گاذاری در آن، ب  تواند راه را برای کارایی بهتر و بیشتر بازار اوراق بهادار و سرمایهمی
 .گذاری خارجی، فراهم آورد یهسرما

 پشتیبانی تولید داخلی. ۵

 باشاد و باازار سارمایهمی مشکال  تولید داخلای ترینمهمتامین نقدینگی از  کهبا وجود این
که حجام یناتواند نقش موثری در زنده کردن تولید داخلی ایفا نماید، اما این مهم به دلیل می

ن بسیار قدرتمند جها هایسبت به ارزش بازار در مقایسه با بور معامال  بازار سهام کشور ن
اساا  تعریا ، نسابت ارزش کال  بر .طور که شایسته است محقق نگردیده پایین است آن

 .گویندمش ص به ارزش کل بازار در همان دوره را نسبت گردش مالی  معامال  در یک دورهٔ 
یعنای مجماو  ارزش  ،وسط از یک بیشتر استجهان به شکل مت هایگردش مالی در بور 

  تر یا مساوی یک اساتسال بزرومعامال  یک سال تقسیم بر متوسط ارزش بازار در آن یک
ی در ایان به این ترتی  هر سهم .رسدنیز می ۲معتبر جهان به بیش از  هایدر برخی بور و 

رصد د 0 /۲ور  تهران کمتر از اما این نسبت در ب، بازار دست کم یک بار معامله شده است
 .شوندگی در بازار سهام است اصلی تعیین نقد هایاین نسبت یکی از معیار .است
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)منظور  پایین بودن سهام شناورن ست،  .توان دو عامل دانستدمیل این رقم ناچیز را می
، قابل معامله باشدنزدیک،  رود در آیندهٔ مقدار سهمی است که انتظار می ،از سهام شناور آزاد

مناسا  از ساوی  قیماتاند در صاور  پیشانهاد یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده
 عناوان یکای از ایان عوامالتوان به بور  تهران را می .خریداران آن را برای فروش ارا ه کنند(

جذابیت خرید را کاهش  ،مطر  کرد و از سوی دیگر پایین بودن نقد شوندگی و عمق کم بازار
امکاان افازایش نارخ گاردش  که متعاقباا  ایئلهمس، دهدگذاری را افزایش میو ریسک سرمایه

 .(1391)حسینی فیروزکوهی،  مالی را محدود کرده است

 هبهبود نقش بازار سرمای هایراهکار

ه بارای تحقاق آن هریاک از کااقتصاد مقاومتی های رسد با توجه به سیاستظر میاکنون به ن
مورد نیاز را با های نقشی بر عهده دارند و مزم است بازار سرمایه نیز راهکار ،اقتصادهای حوزه

 .اقتصاد مقاومتی در جهت رفع معایا  و مشاکال  موجاود باه کاار بگیارد هاینگاه به بند
امعاه در جمشارکت آحااد  زمینهٔ  تاکید کرده است که بایدی همواره بر این نکته اقتصاد مقاومت

 .اقتصاد کشور فراهم شود
داری فعاال در باور   ت میلیون کاد ساهامشود که در حدود هفهرچند که اکنون بیان می

ایین پابانکی بسیار  هایداری به تعداد حسا  نسبت تعداد کد سهام همچنانوجود دارد، اما 
معنی آن این است کاه باا  .که این کدها توزیع جغرافیایی مناسبی هم ندارندویژه اینبه ،است

نا گذشته و امکان معامال  بارخط، باه دلیال آشا هایجغرافیایی بور  در سال وجود توسعهٔ 
و گذاری و مفاهیم باازار سارمایه  سرمایه هایها با مکانیزمگذاران در شهرستان نبودن سرمایه

گاذاران در  معاامال ، متاسافانه درصاد بسایار انادکی از سارمایه دسترسی به شابکهٔ  نحوهٔ 
تواند نقاش باازار می توجه به این مو و  .اندگذاری کرده کوچک در بور  سرمایه هایشهر

 .(۵139)بنی جمالی،  سرمایه را در اقتصاد ملی بیش از پیش ارتقا ب شد
کاارآفرینی، راهکاار  امکانا  و منابع مالی کشور به منظور توسعهٔ  به منظور استفاده از کلیهٔ 

تواند در بازار سرمایه اعمال گردد تا این هدف از اقتصاد مقااومتی در دساتر  می اجرایی که

http://www.bourseiness.com/stock-shares-price
http://www.bourseiness.com/stock-shares-price
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پیش از ابالغ قانون بازار اوراق بهاادار ساال  .باشدمالی جدید می هایقرار گیرد، تقویت نهاد
گذاری  سرمایه هایکارگزاری و شرکت هایشرکتبین ، ایطهمالی واس تنها نهاد ،مجلس 83
ایان نهادهاا شاامل  شاد کاهپس از ابالغ قانون مقرر شد هفت نهاد مالی جدید تشکیل  .بود

گاذاری، سابدگردان، مشااور عر اه، پاذیرش،  تامین سرمایه، مشااور سارمایه هایشرکت
بنادی، ماابقی  رتباه هایوشب تانه به استثناء شارکتخ .بندی و پردازش اطالعا  بودند رتبه

در حال ، بسیار زیاد است البته این حوزه نیازمند توسعهٔ  .به صور  ترکیبی تشکیل شدند هاآن
وظاای   کلیهٔ  همچنانکارگزاری  هایت صصی، شرکت هایوجود تاسیس این نهاد حا ر با

کاار اصالی کاارگزاران در  و باا کسا  هااآن دهند که برخی ازرا به صور  موازی انجام می
ماالی جدیاد از دیگار اقاداماتی  هاایتفکیک وظای  و تقویت نهاد ،بنابراین .تعار  است

 .تواند به بازار سرمایه کمک شایانی کندخواهد بود که می
 ،ولیاههمچنین بازار سرمایه در راستای کمک به شکوفایی تولیدا  داخلی و تقویت باازار ا

هاای )ب ش اقتصاادی کشاورهاای ستی بستر مزم را به منظور همکااری باا ساایر ب شبای
همچناین باه منظاور افازایش  .صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی و خدما ( فاراهم ساازد

رمایه تولید در بازار س م تل  در بور  و مشارکت بیشتر فعامن در زمینهٔ های حضور شرکت
رای معاامالتی راه را با هایمالیااتی و کااهش هزیناههای وقمزم است با افزایش میازان مشا

 ،باازار سارمایه .(۴139)اساالمی بیادگلی،  حضور بیشتر ب ش خصوصی در این باازار فاراهم کارد
  ایاران پذیرفته شده در بور  اوراق تهران، فرابورهای شرکتهای بایستی با توجه به ظرفیت
قابلیات  هاا، آنهابه دلیل بام بودن کارایی این شارکت د.فعالیت کنو نیز فعالیت بور  کام 

و اولویات ها توان از طریق تقویت این شرکتمی جهانی را دارند وهای پذیری در بازار رقابت
ها ین شرکتاساسی مو و  تولید اهای و کامها ، زمینه کاهش وابستگی به نهادهاآندادن به 

ز رداتای( کاه ا)به ویژه در اقالم وا اساسیهای و کامها خلی نهادهرا به منظور افزایش تولید دا
 .اقتصاد مقاومتی است را فراهم نمایدهای بند

ایجاد  همچنین راهکار اجرایی دیگری که در بازار سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد تا زمینهٔ 
محادود فاراهم های ه کشوروارداتی با هدف کاهش وابستگی بهای تنو  در مبادی تامین کام

کاامیی باا  هاایشود، اقدام به مطالعا  امکان سنجی بور  تهاتری یا امکاان تباادل بور 
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)طراحی برا  تضمینی( بایساتی در دساتور کاار  منطقه بدون نیاز به جابجایی وجههای بازار
 .(1393)کاوند،  قرار گیرد

منطقاه و های کاری و مشارکت با کشورراهبردی و گسترش همهای پیوند به منظور توسعهٔ 
 ایمنطقاهالمللای و  باینهای ساازمانهای جهان به ویژه همسایگان و نیز استفاده از ظرفیت

المللای انجاام  باینهای بازار سرمایه بایستی اقداما  مزم را در جهت عضویت در سازمان
ها است گروهرها و کاها، فدراسیونایران عضو فدراسیون بور  جهانی و برخی از تشکل .دهد

 هاایهمکاری تدوین کرده است، اما تعامال باور  باا باور  و با چند بور  هم توافقنامهٔ 
راهم فا خارجی و متقاابالا  هایاقداماتی نظیر پذیرش در بور  .المللی بسیار پایین است بین

لی و جز ی، حضور خارجی در بور  به صور  ک هایپذیرش شرکت هایکردن زیرساخت
تواند در گسترش المللی می گذاری بین سرمایه هایگذاران خارجی، تشکیل صندوق سرمایه

 زمیناهٔ  ایمنطقاههمچنین بایستی با تشاکیل نهااد تساویه و پایاپاای  .بازار سرمایه موثر باشد
ه منظاور بیگری را نیز دهای همچنین راهکار .را فراهم نماید .گواهی سپرده سهام اسالمی و..

 توان نام برد، که عبارتند از: می افزایش کارایی بازار سرمایه

گاذاری در  مالی بور  جهت توزیع و کاهش ریساک سارمایه هایایجاد تنو  در ابزار .1
 بور .

طالعاا  اساتفاده از ا تهیه و تصوی  قوانین و مقررا  مزم به منظور جلوگیری از سوء .۲
 . .انتشار اخبار نادرست و.. محرمانه،

غیرمولاد و ساوق هاای کاهش تورم و ثبا  ارزش پول کشور به منظور کااهش فعالیت .3
 غیرمولد به بور .های از فعالیتها دادن سرمایه

بارای افشاای اطالعاا  اقاالم ها گزارشگری مالی شارکت تقویت و ع حسابداری و .۴
تاکید بار  .ها مالی شرکتهای ود و زیان و سایر گردشحسا  س مندرج در ترازنامه، صور 

 گاذاران حمایات ماالی باازار باانکی از سارمایه پول و سرمایه باه وسایلهٔ  هایهمگرایی بازار
 .(1380)راستاد، 
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 یگیر  نتیجه

رژی، )بور  اوراق بهادار، بور  کاام، باور  انا م تل های بور  بازار سرمایه با توسعهٔ 
گذاری  سرمایههای صندوق تامین سرمایه،های )شرکت مالی م تل  هاینهادبور  ایده(، 

 ...( و)سهام، حق تقدم، اجااره، مرابحاه و متنو  تامین مالی و پوشش ریسک هایابزار و...(،
نقش مهمی در جاذ  مشاارکت  ،نرم افزاری و س ت افزاری توانستههای زیر ساخت توسعهٔ 

 تامین مالی در کشور ایفا نماید. اقتصادی وهای یتفعال حداکثری آحاد جامعه در
ناد و کیراهم مرا فی اقتصادی هااز بنگاهیمورد نی ه، منابع مالی، بازار سرمایاز نظر اقتصاد

اناد، مجهاز ان کاه متنو یمشاتری ازهایو ن کسیه از نظر زمان، رکی مالی اگر به انوا  ابزارها
 بازارهاای ن ماالیتوانناد باه تاأمیلاه مبهادار قابال معام ها با انتشار انوا  اوراقتکباشد، شر

ی اعطاا ستند کاه باایو بازار پول مجبور نی تجاری هاکه، بانیبا گسترش بازار سرما .بپردازند
ر اعتبارا  بلند  .خود فشار آورندی نگی، به نقدکسیر مد  و پ 

ر سارمایه گذاری در بازا ایهسرم هایبازار سرمایه از طرق م تلفی مانند گسترش تنو  ابزار
تشااویقی باارای حضااور عمااوم مااردم و  هایآن و اعمااال سیاساات هایو تکمیاال ساااختار

از محققاان و  در بازار سرمایه و حمایات ایمنطقهویژه هالمللی ب گذاران داخلی و بین سرمایه
گاذاری خطرپاذیر  سارمایههاای ایرانای باه حوزههای گذاران و تشویق ورود سرمایه سرمایه

گاذاری در  شراکت یا  مانت برای سارمایههای متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق
 .داشته باشد اقتصادیهای تامین مالی بنگاه تواند اثر مهمی برمی این حوزه،

 منابع فهرست

ا لدددده  . ودددده ایددددرانهودددد  نددددرای نهعددددجا ابشددددار  ددددااار شرااای  مکددددنهاا  . (۴1۳9). اسددددن  نیدددد گ ٔ هدددد 
 . 8۴1 شوار ر  . تمارر دارهر 
ٔ اسدددددددددد  اردددددددددد ل    ا ددددددددددن م

ّ
ن  . (۵1۳۷) . الل وددددددددددیساری ب نددددددددددرریس دقدددددددددد   شراوددددددددددهاددددددددددای  ددددددددددااار شراودددددددددده شر

ن  م سددددددو نار  ادددددددی شراوددددددهاددددددای شر  رموجهددددددهر  . ااری اسددددددن وددددددیساری ار  ددددددااار شراوددددددهٔ ا لوددددددال
ا م  تهددددران   . اودددد گا   ادهدددد اری اسددددن ()ا ددددو ارال  ددددج  ب نددددرریس درددددرار اا  ب رقددددا راا سددددخ م
 
ر
 .  اده اری ایران رجسشه
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تهددددددددران   ددددددددا  اب .  . ادددددددداب ورا  ادددددددا  ددددددددج، ب ارایٔ اب و  اای سیاسدددددددد  . (۵1۳8) . ثآر دددددددٔا ن ددددددددجرر 
 اد کارار نو ر. 

ا ددددنیعم اال دددداا رقددددابرزر نددددر  ددددااار  اایاشددددرای سیاسدددد  تدددداث ل  . (۵1۳9) . شوددددا،ٔ ياطودددده سددددااار نددددزم 
  اوان . شراوه

ر
   داره

ر
 ااشکگا  ر ی .  . اال اا  کارشنایس ارش  رشله

م ردددا، ننگا  . (1۳92). تاشیدددیٔ رهددد ی )ودددءارل درددددر  اال ددداای ار سددددا اددددای نددددرریس بشددد ی  تدددد رال
ٔ  نایتٔ ر اان ب نکابرای ایران(  اتاق  اارگا م

ی
 . سنجی راااده اا ایار دواین گ
برر تدددددد ب و . (1۳۷۷) . ااشیددددددانٔ ر و رشددددددا ب او دددددداران  . اددددددادجن  ددددددااار شراودددددده ار ایددددددران نددددددرریس تم

 ت قیقار  ج، ب  ادیک.  تهران  رؤسشهر 
  . (1۳88). ااوددد وانٔ اهرددد  ؛هددد ٔ ااا  اشدددو

ر
 ي دددزنارهر  .  دددااار ندددجرس ندددر رشددد  اال ددداای اثدددر تجسددد ه

 . 2 وار ر ش .  ج  ب اال اا
بانج ٔ ر ل  بدی رمزهر  . را،اای  ااار نجرس ب  ا   . (1۳91). ای ان اش زم ي ل  . یک بیشلا ا ث ر

 رجسشدددددهر  . دارددددده کارشدددددنایس ارشددددد  اال ددددداایٔ  اوان ردددددا، ب تجسددددد هر  تجسددددد هر  . (1۳8۰). راسددددلاأ رهددددد ی
 . ر ءی ب تجس ه ها،   با  ار نرداره

ٔ ا ثدددد  م   . ربددددا م هزدددد  ايل دددداا . (۵۴1۳) . تج کددددانٔ اددددادری ؛ژاکزددددال
ر
اد کددددارار . رنددددج هر يراندددد  ترشودددده

نددرریس اددادجن  ددااار ابراق نهددااار ر دددج   زددج  یددءایٔ دده دقددر اا اوی رشددا ه ااشکددگا  ردد  ایددرانٔ
ار آن نر  ااار شراوه ایران ۴1۳8  .  ب ت ث ل

ر
 . سا   نم  . اقجقر اای   با  رمزه

یٔ یدددجش    ندددجرس ابراق نهدددااار ب شاوگدددا  آن ار  دددااار شراودددهر  . (1۳9۳)ٔ هددد . ددددای ق اقدددی ر  ؛سدددا  ا ددد ل
 . 9 شوار ر  . اال اا  ادی ب  ٔنکجر 

 هبددداایٔ رب  ا
ّ
م ارتبدددا  سدددا،لار تدددار ندددرریس. (1۳98). گدددر ر وددد یٔ ط بددده  ؛لل اال ددداا ب  ددددااار   ردددا،ال

 . 2۷ شوار ر  . 8 ابر ر  . اال اا ب  اده اری اسن  ي زنارهر  . هوشرا
م شاوگدددددددا   ددددددااار شراوددددددده ار سیاسددددددد . (1۳9۳) . يرااادیددددددانٔ ر وددددددد  شدددددددجاا  ؛کابددددددد ٔ رملدددددددزی  اای تب ددددددال

 . اال اا رقابرزر 
تهددددران  اد کدددددارار .  ددددا   هددددار . ) ددددهج ( رددددا، اسدددددن اددددای انءار  . (۳9۰1). رجسددددو انٔ هبدددداس

 
ر
 . اسن    باکگا  يران  ب اد  که

ردددددا، ادددددای اسل دددددنار ار  ااار ادددددای ) کار را  هقددددد  ب ابراق اسل دددددنار . (1۳92). ر وددددد د ر  دریپدددددجٔر
اد کدددددددددددددارار ااشکدددددددددددددگا  ر یددددددددددددد  ب سدددددددددددددااران ر ا  ددددددددددددده ب تددددددددددددد ب و نلدددددددددددددب هزدددددددددددددج  اششدددددددددددددا م  . اسدددددددددددددن (

 )سو (.  ااشکگا اا
تهددددران  ر ابددددد   . نددددرریس هوزثددددرا اال دددداای نددددجرس ابراق نهددددااار ار ایددددران . (1۳82). ر ودددد   دودددداایٔ

 . ارجر اال اای باارر ارجر اارا   
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 تجاری  هایپول بانکبررسی عوامل موثر بر خلق
 ه مشیری مقدمسید روح الل  

 چکیده

مزم بارای  هاایتارین فاکتوروناگون اقتصاد، از مهمگ هایسازی شرایط با ثبا  در ب ش امروزه بستر
جا که ورود پول جدید از آن .آیدا  میجانبه در کشور به حسحرکت به سمت رشد پایدار و توسعه همه

تجاری صور   هایاقتصاد در قال  نظام بانکداری ذخیره جز ی، توسط بانک مرکزی و بانک به عرصهٔ 
تجااری را از ساه  هاایبانک ،پول لقتوصیفی عوامل موثر بر خ –تحلیلی گیرد، این مقاله به روشیمی

 در ناحیااهٔ  .کنادعر اه و ناحیااه تقا اا بررساای می گاذاری بانااک مرکازی، ناحیااهٔ  ناحیاه سیاساات
بهاره  تغییار نارخ بلکه صرفاا با ،قانونی پولی و نرخ ذخیرهٔ  گذاری، بانک مرکزی نه با تغییر پایهٔ  سیاست

جم کنترل ح ،هتجاری و در نتیج هایبانک گذاری بر انگیزهٔ  عیین کفایت سرمایه قادر به تأثیرذخایر و ت
ها نیز تغییر نرخ ذخیره احتیاطی، تغییار نسابت پول توسط بانک عر هٔ  در ناحیهٔ  .نقدینگی خواهد بود

تجاری  هایانکتواند به عنوان یک عامل پرقدر  باسکنا  به سپرده و تر  از دست دادن ذخایر نمی
ر بد، ریساک ورشکساتگی و انتظاا هایوجود اطالعا  نامتقارن، ریسک بدهی، اما را محدود نماید

 .روندها به شمار میبانک سیار مهمی در تغییر انگیزهٔ داران نسبت به آینده عامل ببانک

 هاکلید واژه

 .، نرخ ذخایرپولی هایجز ی، سیاست تجاری، نظام ذخیرهٔ  هایخلق پول، بانک

                                                

 
ایران      کارشنا  ارشد اقتصاد توسعه و برنامه . . قم   moshiry_m@yahoo.com     ׀ریزی دانشگاه مفید
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 مقدمه .۱

مرکزی و  هایاز زمانی که در جوامع م تل  پول کاغذی به رسمیت شناخته شد، ابتدا بانک
تری نسبت به گذشته اقدام تجاری نیز به نحو گسترده هایسپس با گسترش نظام بانکی، بانک

باه  پول بیشتری نسبتتجاری  هایمرکزی و بانک هایهنگامی که بانک .پول نمودند به خلق
ه ایان اقتصاد کردند، اثراتی درپی داشت که اقتصااددانان را نسابت با ذخایر خود وارد چرخهٔ 

پاول  کاری برای کنترل انوا  خلاق و پدیده حسا  نمود و در صدد تعیین و روشن کردن ساز
 شدند.

ن صرف نظر از مباحثی که پیرامون مفهاوم و ماهیات پاول مطار  شاده، در جامعاه مادر
)بدهی  ذخایر بانک مرکزی ،باشد که عبارتند از پول رایجامروزی پول دارای چهار مصداق می

)بادهی  الکترونیکای هاایباانکی و پول هایهساپرد ،تجااری( هاایبانک مرکازی باه بانک
باتوجه به این مصادیق، چهاار ناو   ،بنابراین .ارزها گذاران( و رمز تجاری به سپرده هایبانک
ها توساط پول وجود دارد که خلق پول رایج و ذخایر توسط بانک مرکازی، خلاق ساپرده خلق
 درباارهٔ  گیارد.حکاومتی صاور  می غیر هایتجاری و خلق رمز ارزها توسط نهاد هایبانک

توان باه اثار دانان مطر  شده که از جمله می پول مطال  بسیاری در میان اقتصاد اثرا  خلق
 .قتصادی، اخالق، حقوق، عدالت اقتصادی و وظای  دولات اشااره کاردپول بر ثبا  ا خلق

ثباتی اقتصادی و عادم رعایات به عنوان یکی از دریافت کنندگان جایزه نوبل، بی 1موریس آله
 .(۷ ، ص199۲، 2)فیلیاپس دانادتارین اشاکام  ایان سیساتم میعدالت در توزیع مناابع را از مهم

بیرونای را یکای  هایمان نبودن این نظام بانکی در مقابل شوکسا ز خودی( ن1993) 3اسپونگ
                                                

 
1. Maurice Allais  
2. Phillips 
3. Spong Kenneth 
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هاا را بانک 1هرچند امثاال جاان آداماز .شماردترین نقاط  ع  نظام بانکی بر میاز برجسته
پول در  ترین مزیت خلق، با این حال مهم(۶۵ ، ص۶139)ناوپ،  دانندثرو  و منابع می نابود کنندهٔ 
پاول  وان گساترش رفااه عماومی از طریاق افازایش ساریع عر اهٔ تاجز ی را می نظام ذخیرهٔ 

 .(1۷ ، ص۲009 )میرا، دانست
یدند ( به این نتیجاه رسا139۷) در مورد اقتصاد ایران گرجی و انواری در مطالعا  تجربی

، ه طوری کاه باا افازایش تاورمرکود دارد ب داری بر طول دورهٔ تأثیر مثبت و معنی ،که نرخ تورم
تواند عامل و میرشد نقدینگی نیز به عنوان یک عامل پیشر .یابدنیز افزایش می رکود طول دورهٔ 

از ساویی طباق  .(۲9 –۲8 ، ص139۷)گرجای و اناواری،  مهمی در بروز رکود و روناق اقتصاادی باشاد
تاا  1393 های، در سال91 ایران، شمارهٔ  اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی هاینماگر

درصاد کااهش  ۲.۷درصد کل نقادینگی باه  ۵/۴و اسکنا  در ایران از حجم سکه  ۶139
یان کاه ابه طور کلای بارای توجیاه  .بانکی افزایش یافته است هاییافته و به تبع، حجم سپرده

فی بیاان معموما این نو  پول از حجم بیشتری نسبت به پول نقد رایج برخوردارند، وجوه م تل
 شده که عبارتند از:

ساپرده در باناک ذخیاره  خود را به صاور  هایخواهند داراییم به دمیل امنیتی میمرد .1
 کنند.
و  ) رنادخود به صور  اسکنا  و فیزیکی ندا هایبه ذخیره تمام دارایی ایقهمردم عال .۲

 .(دهندبانکی را ترجیح می هایبه خاطر راحتی و سرعت در انتقال، سپرده
هرچناد  – ها معماوما دارای بهاره و ساودولی ایان ساپرده ،ود نیستپول نقد همراه با س .3

 .(۷1 ، ص۶139)عالی پناه و تاج لنگرودی،  هستند –ناچیز
 ت.جز استفاده از این نو  پول به جای وجه رایج نیس هایچار ،برای معامال  بزرو .۴
کی و با اساتفاده از ها به صور  الکترونیبه علت رشد دولت الکترونیک، اکثر پرداخت .۵

                                                

 
1. John Adams 
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بانکی نسبت به  هایبا توجه به گستردگی آثار و حجم سپرده ،بنابراین .بانکی است هایسپرده
 – تجاری را با روشی تحلیلی هایپول بانک عوامل موثر بر خلق ،دیگر مصادیق پول، این مقاله
ابتادا بایاد مفهاوم  با این وجاود قبال از بررسای اصال مسائله، .توصیفی بررسی کرده است

ت با توجاه باه نتاایج باه اینهتجاری را مطر  کنیم و در  هایپول بانک خلق پول و نحوهٔ  خلق
 کنیم.را تبیین و تشریح  هاآن هایآمده، دملت دست

 پول مفهوم خلق.۲

یاا  دهی از طریق فرایندی مانند وام –توان گفت به عملیاتی که طی آن در یک تعری  ساده می
 گیاردصاور  میپاول  شاود، خلاقپول جدیدی وارد چرخاه اقتصااد می – عملیا  بازار باز

 .(۲ ، ص۴۲01، 1)ورنر
چاه  ،داننادپیشینی می تجاری را از سپردهٔ  هایپول بانک شرو  خلق 2اگرچه امثال میشکین

ید اوراق بهاا خر گذاری شده باشند و چه به وسیلهٔ  این سپرده توسط اش اص در بانک سپرده
، (۷93–۷9۲ ، ص۲ ، ج1388)میشکین،  دار توسط بانک و فروش آن به بانک مرکزی صور  گرفته باشد

 پول ندارد. خلق و نحوهٔ  پیشینی( تأثیری در مفهوم )وجود سپردهٔ  ولی این نکته

 تجاری هایپول بانکخلق نحوه   .۳

کوین کاه منشاأ حکاومتی ی مانند بیاتهایارز به جز رمز) انوا  پول مدرن همهٔ  ،به طور کلی
تجااری باا بادهکار کاردن  هایبانک .شوندایجاد می هاینام از طریق عملیا  تراز (ندارند

هاا قادر  کاه بانکعلات این .(۴3 ص، ۴139)حسینی دولت آبادی،  کنندبانکی تولید می خود، سپردهٔ 
پرداخات رایاج شاده و از یاک  ن وسایلهٔ ها باه عناواپول دارند این است که بدهی بانک خلق

                                                

 
1. Richard A.Werner 
2. Mishkin 
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 .(۴3 ، ص139۵ )سبحانی و درودیان، پذیرش عمومی برخوردار است
 ، نظاام ذخیارهٔ 1گری مالیواسطه سه دیدگاه عمدهٔ  ،تجاری هایعملکرد بانک در مورد نحوهٔ 

ا اگار چاه باه لحااص زماانی ابتاد .مطر  شاده اسات 4زایا پول درون 3پول خلق و نظریهٔ  2جز ی
ولی اگار ب اواهیم یاک  ،گری مالی مطر  شدواسطه جز ی و سپس نظریهٔ  نظام ذخیرهٔ  نظریهٔ 

گری ( ابتادا نظریاه واساطه۴۲01) باید همانند ریچارد ورنار ،ارا ه دهیم هاآنسیر منطقی از 
 جز ی را مطر  کنیم. مالی و سپس نظریه نظام ذخیرهٔ 

 گری مالینظریه واسطه .۱. ۳

کادمیک  تا اوایل قرن بیستم نظریهٔ  0۶19 از اواخر دههٔ  این نظریه که ود، بیاان بغال  فضای آ
آوری مناابع، مجادداا بانکی، صرفاا با جمع ها مانند سایر موسسا  مالی غیرکند که بانکمی
اقتصاد کاالن ایان  هاینگاه رایج در کتا  .(۲ ، ص۴۲01)ورنر، دهندرا ت صیص می هاآن

گذاری مالی و سرمایه هایانداز خصوصی و دولتی، جریان ورودی بازاراست که مجمو  پس
انداز پیشاینی، هایچ وجاه قابال یعنی بدون پس .مالی برابر است هایبا جریان خروجی بازار

 .(11 ، ص139۷ن، )کمیجانی و همکارا گذاران ن واهد بوددادنی در دستر  سرمایه وام

 جزئی نظام ذخیره   .۲. ۳

در کتا   هاآنتوان گفت رواج داشت می 0۶19تا اواخر  1930 هاینظریه که در دهه در این
ها عالوه بار تجمیاع و ت صایص نمودند که بانکها را به این صور  تحلیل میدرسی بانک

باا ایان  .کنندپول  جز ی اقدام به خلق اسا  نظام ذخیرهٔ  توانند به طور جمعی و برمنابع، می

                                                

 
1. financial intermediation theory of banking. 
2. fractional reserve theory of banking. 
3. the credit creation theory of banking. 
4. endogenous money theory. 
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 .(۲ ، ص۴۲01)ورنر،  گر مالی استی یک واسطههایبه تن وجود هر بانک
باا  .دهی پذیرفتناد ر فرایند وامزمان پول و سپرده را د کم تعدیل شد و خلق هماین نگاه کم

دانند یمپول را از عملیا  بازار باز و تزریق ذخایر توسط بانک مرکزی  شرو  خلق ،این وجود
دهای را کنتارل  ذخاایر، ساطح وام با محدود کاردن عر اهٔ تواند و معتقدند بانک مرکزی می

 ( ایجااد همزماانی ساپردهٔ 1388) در همین راستا میشاکین .(18 ،ص139۷)کمیجانی و همکاران،  کند
 داناد کاه در ابتادا بایاد ازرا مبتنی بر ایان می هاآنولی  ،پذیرددهی را می جاری و اعطای وام

پاول را  یعنای خلاق .پول کناد ا بانک بتواند اقدام به خلقبانک مرکزی خریداری شود ت ناحیهٔ 
تجااری از طریاق  هاایگویاد بانک( نیز می1390) رحمانی .داندپیشین می مبتنی بر سپردهٔ 

اصاطال   .ل نقاش دارنادپاو ها، در تعیین عر اهٔ قبول سپرده و اعطای وام از محل آن سپرده
تواناد باه باشد و به این معناست که بانک میی میصد صد در جز ی در مقابل ذخیرهٔ  ذخیرهٔ 

ذخایر  پول کند، به اندازه کسر و جز ی از ذخایر موجود اقدام به خلق که صرفاا به اندازهٔ جای آن
شود که بانک مرکزی با انتشار سکه یا به این صور  عمل می .پول نماید موجود اقدام به خلق

مردم ب شای از ایان پاول را  .آورددر اقتصاد به گردش در میایجاد پول از طرق دیگر، پولی را 
 پس به ازای ایجاد .کنندداری می تجاری نگه هاینزد خود و بقیه را به صور  سپرده نزد بانک

تجاری  هایهر پول جدید توسط بانک مرکزی، ب شی از آن به صور  سپرده در اختیار بانک
رده و بقیاه را باه ز ب شی از آن را به صاور  ذخیاره نگهاداری کاها نیاین بانک .گیردقرار می

 دهند.گیرندگان، وام و اعتبار می وام
 هٔ ماردم و اوراق قر ا هایاراییها با خرید دپرداخت وام، بانک پول از ناحیهٔ  عالوه بر خلق

یزان ارزش م دارایی بانک به ،در این صور  .کنندپول می دولتی و خصوصی نیز اقدام به خلق
یابد و حسا  طرف معامله نیز به همان میزان افزایش خواهد اوراق خریداری شده افزایش می

یادی باناک پاول جد و بناابرایناین افزایش حسا  به معنای افزایش بدهی بانک بوده  .یافت
 .(۴9 ص، ۴139)حسینی دولت آبادی،  کندخلق می

ذخیاره  گر ماالی باودن باناک و نظریاهٔ واسطه توان گفت دو نظریهٔ باید توجه داشت که می
جز ای  دیادگاه ذخیارهٔ  .باشاندجز ی مکمل هم هستند و در حال تو ایح یاک سیساتم می

گاردش  گر مالی به تو ایح نحاوهٔ دهد و دیدگاه واسطهچگونگی خلق نقدینگی را تو یح می
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 .(۲3 ص، ۶139، )ادی  نیا پردازدنقدینگی در اقتصاد می
گاویی، در  ذخیره جز ی مطر  شده که به خاطر پرهیز از دوبااره به نظریهٔ  اشکام  زیادی

باا ایان حاال اجمااما باه  .پردازیممی هاآنپول به طور مفصل به  قسمت عوامل مؤثر بر خلق
 .کنیماشاره می هاآنبعضی از 

 از خلاق هاا پایشزایی پول در بسیاری از موارد، خلق پول توسط بانکدرون طبق نظریهٔ  .1
 پایه پولی توسط بانک مرکزی است.

 اگر بانک مرکزی کنترل نرخ بهره را هدف گذاری کارده باشاد، علات خلاق پایاه پاولی .۲
افازایش ذخاایر  زیرا باناک مرکازی را مجباور باه؛ پول بانکی استتوسط بانک مرکزی، خلق

، نارخ اهش عر اه آنبه علت افزایش تقا ای پول و کا ،چراکه در غیر این صور  ؛کنندمی
 رود.بهره بام می

ن و باه صاور  بعاد از آ زمان با سپرده باشاد ناه در رتباهٔ  تواند همرشد حجم پول می .3
ساوم ایان  با روشان شادن مباحاث مرباوط باه نظریاهٔ  .(19 ، ص139۷)کمیجانی همکاران،  تدریجی

 شوند.اشکام  به خوبی آشکار می

 زا(درون)پول  پول خلق نظریه   .۳. ۳

بار اول قرن بیستم به بعد به نحو روز افزونی زیاد شادند،  نظریه پردازان این الگو که از دو دههٔ 
بلکاه از هایچ  ،پرداختی را نه از منابع جمع آوری شاده هایها وامبانک این عقیده هستند که

وقتی باناک باه یکای از  در واقع .(۲ ، ص۴۲01)ورنار،  کنندپول می ی اقدام به خلقاینهایجاد و به ت
، میزان اعتبار حسا  سپرده او را ایمهنا دهد، به سادگی و با عملیا  ترازمشتریان خود وام می

 .(3 ، ص۲01۷ ،1)آداک شودپول جدیدی خلق می ،در این لحظهو  دهدافزایش می
ال ذخاایر کند و سپس به دنبکند که بانک ابتدا اقدام به خلق سپرده میاین رویکرد بیان می

                                                

 
1. Adak Naba Kumar 
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پاول  جدیاد بارای اقادام باه خلاق هاییعنای باناک منتظار ورود ساپرده، رودمورد نیاز مای
پول و عملیاا   به این صور  که بانک با اقدام به خلق .(۵0 ، ص۴139)حسینی دولت آبادی،  ماندنمی

اهد آماد، کند و به دلیلی که خوبعد، از بانک مرکزی درخواست ذخایر می دهی در مرحلهٔ وام
 دهد.پاسخ مثبت داده و ذخایر را افزایش می هاآنبانک مرکزی به درخواست 

به این صور  که بانک فقاط باه  .توان مطر  کردتری نیز مین نظریه را به بیان دقیقای تهالب
ولی برای خلق و  ،کندمطالبا  بین بانکی اقدام به استقرا  از بانک مرکزی می خاطر تسویهٔ 

زیارا باناک  ؛نیاز به استقرا  از بانک مرکزی برای افزایش ذخاایر قاانونی خاود ناداردسپرده 
یعنی دو طارف دارایای و  .کندبرای او خلق می ایهگیرنده، سپردزمان با پرداخت وام به وامهم

باناک در زماان اعطاای وام، دو طارف  .(۲۵ ص، 139۶)ادیا  نیاا،  دهادبدهی خود را افازایش می
شود و در طرف بدهی، سپرده در طرف دارایی، وام جدید ثبت می .دهدمه را افزایش مینا تراز

کناد و هام وام یعنی بانک هم سپرده را تولیاد می .گیرنده ثبت خواهد شد جدید متعلق به وام
یچ ها که در هنگام پرداخت وام، به هیچ وجه ساپردهٔ نتیجه این .(19 ، ص139۷)کمیجانی و همکاران،  را

پول جدیدی در اقتصاد تحات عناوان ساپرده و وام ؛ زیرا یابدگذاران کاهش نمی یک از سپرده
از  .دانان بسایاری حاامی ایان رویکارد ساوم هساتند اقتصاد. (10 ، ص۲009، 1)میرا شودایجاد می
( ر ایس ۲013) 3( ر یس پیشین بانک مرکزی انگلساتان، ترنار۲01۲) 2توان به کینگجمله می

فادرال رزرو،  ( عضاو هیئات مادیرهٔ 8۵19)4مقام خدما  مالی انگلستان، کالبرتساون پیشین
 ( ر یس فادرال رزرو نیویاورک، باناک مرکازی اتحادیاهٔ ۲009) 6(، دادلی۲00۷) 5گودهار 

تاوان اشااره ( می۲013) ( و فادرال رزور۲013) 8استاندارد اند پاورز (، موسسهٔ ۲01۲) 7اروپا
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 .(۴۲–۲3، ص39۷1)کمیجانی و همکاران،  کرد
سایار عملی نیز در شناخت و فهم ما از عملکرد بانک ب هایعالوه بر بررسی نظری، آزمون

ی کاه ( با یک آزمایش تجربی و با استفاده از اطالعا  یک بانک آلمان۴۲01) ورنر .کاراست
ن نتیجه به ای کرد، این سه نظریه را آزمایش نمود و با اطمیناناروپا پیروی می از قوانین اتحادیهٔ 

 ،کنادم را پرداخت نمیموجود، وا هایکند، از پولرسید که وقتی بانک اقدام به اعطای وام می
 ست.ا هاردهعر ه پول فارغ از مقدار سپ ،بنابراین .کندبلکه پول و اعتبار جدیدی ایجاد می

 تجاری هایپول بانک عوامل موثر بر خلق .۴

عوامل  اکنون نوبت به بررسی ،تجاری هایپول بانک ول و نحوه خلقپ بعد از بیان مفهوم خلق
تاوان باه ساه عامال سیاساتی، این عوامل را می .رسدتجاری می هایپول بانک موثر بر خلق

 تقا ا تقسیم کرد. عر ه و ناحیهٔ  ناحیهٔ 

 گذاری بانک مرکزی سیاست پول از ناحیه   مدیریت خلق .۱. ۴

م تلا   هاایباید شارایط باثبااتی در ب ش ،جانبههمه شد پایدار و توسعهٔ برای رسیدن به ر
این امر خطیر، ثبا  پولی و مالی اسات کاه  هاییکی از پیش شرط .فرما باشد اقتصاد حکم

بانک مرکازی باا اجارای  .دهندبرای رسیدن به آن، بانک مرکزی و دولت اقداماتی را انجام می
درصدد کنترل نقدینگی، نرخ سود  (با افزایش و یا کاهش عر ه پول یعنی) پولی هایسیاست

روشن است هر چاه قادر   .(۵10 ، ص۴138، 1)برانسون باشدو تورم برای رسیدن به رشد پایدار می
باا ایان  .ها داردپول بیشتر باشد، کنتارل بیشاتری بار ایان مؤلفاه بانک مرکزی در تغییر عر هٔ 

پاول ساؤالی اسات کاه هماواره ماورد کنکااش  رکزی بار عر اهٔ میزان قدر  بانک م ،وجود
برای پاسخ به این سؤال بایاد دانسات کاه باناک مرکازی باا اعماال  .دانان بوده است اقتصاد
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 :است از را کنترل کند که عبار  یپول تواند عر هٔ می مش صی هایسیاست

 پولی تغییر پایه   .۱. ۱. ۴
احتیااطی و  نا  رایج، نارخ ذخیارهٔ )سکه و اسک پولی پایهٔ شود بانک مرکزی با تغییر گفته می

زیارا هار چاه پاول  تجااری ماوثر باشاد؛ هاایپول بانک تواند بر خلققانونی( می نرخ ذخیرهٔ 
پاول کنناد و افازایش توانناد خلقها باشد، بانک به میزان بیشاتری میبیشتری در دست بانک

 .(۲۵۲–1۵۲ ، ص1390)رحمانی،  دهدمی پول را افزایش ذخایر نیز قدر  بانک بر خلق
زا باودن پاول رسیم که اوما این ادعا مبتنی بر نظریه برونبا بررسی این ادعا به این نتیجه می

گیرند که حجام پاول در گذاران بانک مرکزی تصمیم می است؛ زیرا طبق این نظریه، سیاست
بودن پول طرفداران چندانی نادارد  زادر حالی که امروزه بحث برون ،به چه میزان باشد اقتصاد

زا پاول را درون دانان عر اهٔ  زایی پول مطر  کردیم، اکثر اقتصادو به دمیلی که در بحث درون
بلکاه تحات تصامیم عوامال  ،بانک مرکزی تصمیم گیرناده نیسات هاآن دانند و به عقیدهٔ می

 ،ثانیااا در مبحاث قبال .(۴8 ، ص۲013 و همکااران، 1)نایاان شودپولی می اقتصادی مجبور به تغییر پایهٔ 
هاا بادون پول، از اسا  نیاز به سپرده و پاول پیشاینی نیسات و بانک اثبا  شد که برای خلق

 روند.کنند و سپس به دنبال جذ  ذخایر میپول از هیچ می وجود سپرده، خلق

 قانونی تغییر نرخ ذخیره   .۲. ۱. ۴
تجااری مطار   هاایپاول بانک لاقخز ی برای کنتارل ج ترین عاملی که در نظام ذخیرهٔ مهم
هاا را آن( بانک )مثالا با افازایش قانونی این است که بانک مرکزی با تغییر نرخ ذخیرهٔ  ،شودمی

 .حجم ذخایر بیشتری به بانک مرکزی تحویل دهند ،کندمجبور می
تواناد اقادام باه نمی ،کافی نقدینگی نداشته باشاد در صورتی که بانک به اندازهٔ  از این رو،
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بیشتر، ذخایر خود را بام ببرد تا بتواند به پشاتوانه  هایبلکه باید با جذ  سپرده ،پول کندخلق
 .(۴8 ، ص۲013و همکاران،  1)نایان پول کند خلق هاآن

ت ولی به دو عل ،نی تبعیت کنندقانو ها باید از نرخ ذخیرهٔ اشکال این است که اگر چه بانک
 .کندمحدودیتی ایجاد نمی هاآنه برای این مسئل

)پایه پولی(، درصدد  به جای کنترل حجم ذخایر مرکزی هایجا که هم اکنون بانکاز آن .1
 ،کننادپاول می ها ابتدا خلقشود بانککه گفته میاستقرا  ذخایر هستند، این تعین نرخ بهرهٔ 

زیرا بانک مرکزی باه هار میزانای کاه کنند به همین معناست؛ سپس به جذ  ذخایر اقدام می
 اعااالم شااده قاار  خواهااد داد تجاااری تقا ااا کننااد، ذخااایر را بااا ناارخ بهاارهٔ  هااایبانک

 .(۵1 ، ص۴139)حسینی دولت آبادی، 

 
ایران به بانک مرکزی در چند سال اخیر هرسااله  هایبدهی بانک 1 جدول هایبر اسا  داده
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درصاد نسابت باه ساال قبال  ۵.۲که  ۴139جز در سال  یابد و بهبه میزان زیادی افزایش می
 داشته است. هایدیگر رشد قابل مالحظ هایکاهش یافته بود، در سال

پول و  عر هٔ در گذاری  غالباا با دو نو  هدف ،پولی هایکه برای اجرای سیاستتو یح این
جام پاول در نظار پول یک سطح معینی از ح گذاری عر هٔ  در هدف .نرخ بهره مواجه هستیم

گیرند و یک سطح معینی از نرخ بهره را در نظر می ،گذاری نرخ بهره شود و در هدفگرفته می
پاول یاا نارخ بهاره را در ساطح ماورد نظار ثابات نگاه  پاولی عر اهٔ  هایبا اعمال سیاسات

 باارای جلااوگیری از وقااو  190۷بعااد از بحااران مااالی  .(۴۶1-۴۶0 ص، ۴138)برانسااون،  دارناادمی
فادرال رزرو  1913، در ساال آمریکاامشابه و سروسامان دادن به سیساتم باانکی  هایبحران

مرکزی که سیاست کنترل نرخ بهاره کوتااه ماد  را در  هایبر خالف دیگر بانک.تأسیس شد
 .کاردها اعماال میپیش گرفته بودند، فدرال رزرو سیاست  ری  فزاینده را برای کنترل بانک

باه سیاسات کنتارل و  ،کاه در ایان دورهادامه داشات تاا این 1990 ا اواخر دههٔ این سیاست ت
 معتقد اسات،( ۵۲01) 1رول ،در همین راستا .(1۲ ، ص139۶)ادی  نیا،  مدیریت نرخ بهره روی آورد

مرکزی سیاست کنترل نرخ بهره را در پیش گرفتند، باید در کوتاه مد  با  هایجا که بانکاز آن
توانناد عر اه و هاا میبانک ،بناابراین .دناها را پوشش دهر بتواند تقا ای بانکذخای عر هٔ 
ها را تعدیل پول خود را افزایش دهند و بانک مرکزی با افزایش ذخایر، ذخایر قانونی بانک خلق
 .(18 ، ص139۷)کمیجانی و همکاران،  نماید

برای کنترل تورم، چاارچو   مرکزی هایاکثر بانک ا افه کرد،در تو یح این مطل  باید 
تواند کنترلی بر بانک مرکزی نمی ،در این چارچو  .گیرندگذاری نرخ بهره را به کار می هدف

تاوان در واقع نمی .کندبلکه صرفاا نرخ استقرا  ذخایر را کنترل می ،حجم ذخایر اعمال کند
 .(۲۷ ، ص139۷یجاانی و همکااران، )کم )پایه پاولی( و نارخ بهاره را کنتارل کارد زمان حجم ذخایر هم

فدرال رزرو خودش را ملازم »کند: ( ر یس ب ش نیویورک فدرال رزرو بیان می۲009) دادلی
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باین باانکی در  که نارخ بهارهٔ ها تامین کند تا اینداند که به مقدار کافی ذخایر را برای بانکمی
 .(1۷ ، ص۶139ادی  نیا، ) «هدف تعیین شده قرار گیرد

تجاری باشد؛ زیارا  هایرای محدودیت بانکبتواند عاملی قانونی نمی نرخ ذخیرهٔ  ،نبنابرای
 یعنای نارخ ذخیارهٔ  .کنادسپس نسبت به افزایش ذخایر اقدام می ،کندپول می بانک ابتدا خلق

زا تعیاین پاولی باه صاور  درون چراکه حجم پایاهٔ  ؛قانونی در تعیین سق  پول تأثیری ندارد
 .(۲8 ، ص139۷نی و همکاران، )کمیجا شودمی

، یره جز ایانظام ذخی هانندهکن ییه همانند تبکبود ی ه گفته شد در صورتکچه تمام آن .۲
زمان خاالق گونه که روشن شد، بانک را به طور همولی اگر آن ،میرا صرفاا خالق وام بدان کبان

در ی افک را سپردهٔ یست؛ زین یزکمر کازی به استقرا  از بانینی گر حتیوام و سپرده بدانیم، د
ها اما اگر سپرده ،مانندب کها در همان بانه سپردهکاست ی ن در فر یالبته ا .وجود دارد کبان

ه کاشاود می وام، باز هم مجبور باه اساتقرا  ارا ه دهندهٔ  کابند، بانیانتقال ی گرید کبه بان
تواند ینمی زکمر که اگر بانکود شین سوال مطر  مینون اکا ان خواهد شد.یحا  آن بیتو 
چگوناه ی پاولی هااستیپس س ،ندکنترل کپول را  خلقی قانون رهٔ یو نرخ ذخی پول هٔ یر پاییبا تغ

ن ساوال پاساخ یاباه ای زکامر کبانای هااساتیگر سیدی شوند؟ در ادامه با بررسیاعمال م
 م.یدهیم

 هیت سرمایفاکن ییتع .۳. ۱. ۴
کاه اول این .هاساتها باید نگهداری کنند به سه دلیل مورد توجه بانککه بانک اییهمیزان سرما

 کاهاین دوم .کنادبانک به جهت جلوگیری از ناتوانی بانک در پرداخت دیاون کماک می سرمایهٔ 
یک میزان  در مقام سوم، .داران بانک دارد منفی با عایدی مالکان و سهام یک رابطهٔ  ،میزان سرمایه

 .(۵00 ، ص1 ، ج1388)میشاکین،  شودآور می نظارتی الزام هایبانکی از جان  نهاد یهٔ حداقلی از سرما
و اخذ ی اطیالن احتکی هااستیسی ه و اجرایت سرمایفاکزان یردن مکبا مش ص ی زکمر کبان

ش از یه باکارسااند یجه مین نتیها را به اکمت ل ، بانی هاکن از بانیار سنگیبسی هامهیجر
ی هااهاا، بهرهکه بانکن یح مطل  ایتو  .(۲8 ، ص۶139ا، ی  نی)اد نندکبه پرداخت وام ناندازه اقدام 
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 ،ن وجاودیابا ا .نندکیرا خلق م هاآنه کبل ،نندکین نمیتامی یگذاران را از جا به سپردهی پرداخت
از رشاد  شیتراز نباشد و رشد پرداخت بهره ب کبانی هایها و بدهیی، دارایمال دورهٔ  یکاگر در 

ی عنین عامل یالبته ا .ه خواهد شدیسر از سرماکان و یزی یمجبور به شناسا کها باشد، بانییدارا
امال باشاد؛ کی زکمر که نظار  بانکاست ی در صورتی یبه رشد دارای محدود بودن رشد بده

ش ینماای ش از انادازه واقعایخود را بی هاییتواند دارایم کرا در صور   ع  نظار ، بانیز
 .(۲8 ، ص139۷اران، کو همی جانیمک) ندکنامه خود را حفظ    تعادل ترازین ترتیدهد و به ا

 )نرخ تنزیل مجدد( ذخایر تغییر نرخ بهره  . ۴. ۱. ۴
ها و ها، هم بر نرخ ساود ساپردهپرداختی به دیگر بانک هایبانک مرکزی با کنترل نرخ بهره وام

ها را تحات تاأثیر دهی بانکدر نتیجه مقدار وام .گذاردثیر میها و هم بر بازار بین بانکی تأوام
ا  ذخاایر اساتقر به عنوان مثال وقتی بانک مرکزی نرخ بهرهٔ  .(۲8 ص ،۶139)ادی  نیا،  دهدقرار می

ها در این افزایش هزیناه .رودنک مرکزی بام میها در استقرا  از بابرد هزینه بانکرا بام می
 ب ساگاذار اسات کاه خاود  ها تاأثیررخ سود سپردهنها و پایین آمدن خ سود وامبام بردن نر
ها برای که بانک هاییعنی نرخ بهر ،بین بانکی از طرفی نرخ بهرهٔ  .دهی خواهد شد کاهش وام

 زیناهٔ در نتیجه باز هام ه .رودیمگیرد نیز بام مطالبا  بین بانکی از یکدیگر قر  می تسویهٔ 
هاا و کااهش نارخ ساود ساپرده دهد که موج  بام رفتن نرخ ساود وامافزایش می ها رابانک

 نگیازهٔ هاا صارفاا در احلالبته تمام ایان راه یابد.دهی کاهش می جریان وام ،بنابراین .شودمی
باه  .(۲8 ، ص139۷اران، کو همی جانیمک) پول تأثیرگذار است ها برای بسط یا محدود نمودن خلقبانک

سنگین در صور  عدم رعایت کفایت سرمایه یاا باه خااطر پرداخات  تر  از جریمهٔ خاطر 
ها، خود بانک برای حداکثر کردن سود به سود زیاد در استقرا  از بانک مرکزی یا دیگر بانک

دهای  یعنای ساقفی بارای محادود نماودن وام، رسد که میزان کمتری وام بدهداین نتیجه می
در قسمت بعد باه  ،بنابراین .(۲9 –۲8 ، ص۶139)ادی  نیاا،  شودتعیین نمی زاها به صور  برونبانک

ودیت پاول اعماال محاد ها نسبت باه خلاقشوند خود بانکمی سب پردازیم که عواملی می
 کنند.
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 عرضه پول از ناحیه   مدیریت خلق .۲. ۴
 اکنون به بررسای .نندکپول می سازی خلق اقدام به محدود ایها به نحو داوطلبانهگاهی بانک

 پردازیم.ها میابزارها و عوامل انگیزشی این اقدام بانک

 احتیاطی تغییر نرخ ذخیره  .۱. ۲. ۴
ماثالا باا  .پول خود را تغییار دهناد توانند قدر  خلقاحتیاطی می ها با تغییر نرخ ذخیرهٔ بانک 

ر رکازی قارالبانه در اختیار باناک ماحتیاطی میزان نقدینگی بیشتری را داوط افزایش نرخ ذخیرهٔ 
اهش پاول خاود را کا با کاهش نقدینگی موجاود در باناک، قادر  خلاق . بنابراین،دهندمی
 .(۲۵1 ص، 1390)رحمانی، دهندمی

احتیاطی خود را بام ببرند ایان اسات  ها نرخ ذخیرهٔ شود بانکیکی از دمیلی که باعث می
یعنی ب ش قابل  .صور  بگیرد 1ریان، هجوم بانکیکه ممکن است در اثر کاهش اعتماد مشت

خود کنناد و باناک تواناایی  هایتوجهی از مشتریان به طور همزمان اقدام به نقد کردن سپرده
باه ساه علات ایان عامال  .(۵3 ، ص۴139)حساینی دولات آباادی،  پاسخ به تقا ای آنان را نداشته باشد

 نماید: ها را محدودپول بانک تواند قدر  خلقنمی
ن نیااز پولی و کاهش نیاز به پول نقد، محدودیت تاامی هایبا گسترش الکترونیکی بازار .1

ی در نتیجه بارا .کنندنقدی مشتریان رفع شده و مشتریان دیگر نیاز به پول نقد را احسا  نمی
 .(18 –1۷ ، ص۶139، )ادی  نیا کنندیافتن پول نقد به بانک مراجعه نمی

ها تقریباا منتفی است و در صور  نیااز، باناک سپرده انکی امروزه با وجود بیمهٔ هجوم ب .۲
کند؛ زیرا هجوم بانکی و گسترش آن عواق  خطرنااکی بارای اقتصااد را جبران می مرکزی آن
 البته وجاود بیماهٔ  .(۵3 ص،۴139، )حسینی دولت آبادی بیانجامدتواند به فروپاشی نظام مالی دارد و می

کل نظام بانکی را  ،دهد و اگر هجوم بانکی در حد گستردهها صرفاا ریسک را کاهش میسپرده

                                                

 
1. Bank Run 
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 ها هم پاس گو ن واهند بود.درگیر کند، حتی بیمه
ها بادون نیااز باه انداز پیشینی نیست و بانکپول نیاز به پس چنانچه گذشت برای خلق .3

 آید.د تأمین ذخایر بر میسپس در صد ،کنندپول می نقدینگی ابتدا اقدام به خلق

 تغییر نسبت اسکناس به سپرده .۲. ۲. ۴
هاا کمتار پاول بانک هرچه مردم از اسکنا  و پول نقد بیشتری اساتفاده کنناد، قادر  خلاق

 تجااری ایجااد هایاین مورد در صورتی محدودیت برای بانک .(1۵۲ ص ،1390 )رحمانی، شودمی
در باه اساتقرا  باشاد، دیگار کمباود ولی اگار قاا ،باشدکند که بانک قادر به استقرا  نمی

پول اساساا نیاز باه  لقخکه گفتیم بانک برای رود؛ زیرا چناناسکنا  محدودیتی به شمار نمی
از  سپس باا اساتقرا  .کندپول از هیچ اقدام می لقانداز و نقدینگی پیشینی ندارد و به خپس

 هرچناد اگار باناک اساکنا  .کندن مید نیاز را تأمیها یا بانک مرکزی ذخایر موردیگر بانک
 پول دارد. بیشتری در اختیار داشته باشد قدر  بیشتری برای خلق

 راز دست دادن ذخای ترس .۳. ۲. ۴
ولای باه طاور  ،پاول کناد ها اقدام به خلاقاگر بانکی با سرعت بیشتری نسبت به دیگر بانک

هاا بانکی افزایش نیاباد، نسابت باه دیگار بانک هایزمان سهم بازاری این بانک از سپردههم
شود در بازار بین باانکی از ذخاایر خاود نازد باناک مرکازی بدهکار خواهد شد و مجبور می

یعنی اگر مشتری باا خارج کاردن وام،  .(۵3 ص، ۴139)حسینی دولت آبادی،  استفاده کند
ن جا که در بازار بیمنتقل کند، از آن « »وام گرفته بود به بانک « ال »پول خود را که از بانک 

ر ید از ذخایبا« ال »برای انتقال وجه، بانک . بنابراین،بانکی ارزشی ندارند هایبانکی، سپرده
دام باه و اگر ذخایر نداشته باشد و بیش از ذخاایر خاود اقا خود نزد بانک مرکزی استفاده کند

ام، ذخاایر وبانک مرکازی نیاز باه عناوان شود و مجبور به استقرا  می ،پول کرده باشد خلق
 .(۷۷ ص ،۶139)عالی پناه و تاج لنگرودی،  دهدرا افزایش می« ال » بانک

هاا را وادار باه محادود پرقادر ، بانک تواند به عنوان یک محدود کنندهٔ این عامل نیز نمی
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باانکی تقریبااا  بین ها در تسویهٔ بانک هایپول کند؛ زیرا متوسط مطالبا  و بدهی نمودن خلق
یعنای معماوما سارعت  .(3۴ ، ص۵139)سابحانی و درودیاان،  کننادبرابر بوده و همدیگر را خنثای می

هاا نسابت باه ت باه تهااتر بادهی بانکاینهها یکسان است که در دهی بانکپول و وام خلق
 .(۵3 ص، ۴139)حسینی دولت آبادی،  شودختم مییکدیگر 

 امتقارنوجود اطالعات ن .۴. ۲. ۴
گیرناده اگار وام .باشاددسترسی به اطالعا  متقارن، یک عنصر مهم در خلاق اعتباارا  می

دهنده را قانع سازد که احتمال عادم بازپرداخات وی  اطالعا  قابل اعتماد، وام بتواند با ارا هٔ 
کاه نشاان باشد  اینهولی اگر اطالعا  به گو، دهنده به ایشان وام خواهد داد اندک است، وام

تواناد ریساک کناد و وام پرداخات ریسک بامی عدم بازپرداخات باشاد، باناک نمی دهندهٔ 
شاود ها در یک بازار رقاابتی باعاث میفعالیت بانک ،به عبار  دیگر .(1۵۶ ، ص۶139، 1)نوپ کند

اگر بانکی ب واهاد وام بیشاتری  .گیرنده خو  و با ریسک کم رقابت کنند که برای جذ  وام
هر چقدر بانک ب واهد وام بیشاتری . کم به افراد دارای ریسک بامتر وام بدهدباید کم ،هدبد

 شود و خطر عدم بازپرداخت وام بیشتر خواهد شد و این با فلسفهٔ بدهد، این ریسک بیشتر می
در تناقض است و ریسک اعتبارسنجی بانک را افازایش « وام بیشتر برای دریافت سود بیشتر»

 .(۶۲ ، ص۶139ادی  نیا، ) دهدمی

 بد هایریسک بدهی .۵. ۲. ۴
گاهی ممکن است بنگاهی از بانک وام دریافت کند و در شرایطی ورشکسته شاود کاه ارزش 

 ۲00۷اتفااقی کاه در بحاران ساال  ) ارزش وام گاردد اش کاهش یافته باشد و کمتار ازوثیقه
 .(۵3 ص، ۴913سینی دولت آبادی، )ح گویندمیبد  هایریسک بدهیاین حالت را  .(افتاد

                                                

 
1. Todd A Knoop 



 183 |   دانش پژوهان یمجلٔه علمی و دانشجوی    |شمارٔه  ۵۶ ، ۵۷

 

 ریسک ورشکستگی. ۶. ۲. ۴
 ،ها پرداخت کنددر یک بازار رقابتی اگر بانک ب واهد مقدار وام بیشتری نسبت به دیگر بانک

 هایگیرناد رقی  با نرخ سود کمتری وام را ارا اه دهاد تاا بتواناد وام هایباید نسبت به بانک
زار باین بعد چون میزان بیشتری وام پرداخت کرده، در با رحلهٔ در م .بیشتری را جذ  خود کند

ر مد  نسابت باه دیگا پس اگر در بلند .بانکی مجبور است ذخایر بیشتری را از دست بدهد
ها مقدار بیشتری وام بدهد، در معر  از دست دادن ذخایر خاود در باازار باین باانکی بانک

یعنی  ،ها را افزایش دهدپرداختی به سپرده رخ بهرهٔ برای جذ  سپرده، بانک باید ن .خواهد بود
تا  دهد ها را افزایشها را کاهش دهد و از طرف دیگر نرخ سود سپردهاز یک طرف نرخ بهره وام

ت اقادام بیشتر و افزایش ذخایر خود نزد بانک مرکزی، با خیال راح هایبتواند با جذ  سپرده
دهاد و در هاا را کااهش میابتی است، این کار ساود بانکولی چون بازار رق ،به ارا ه وام کند

دهناد و توانند این عمل را تکرار کنند؛ زیرا هم سود دریافتی خود را کاهش میمد  نمی بلند
د ناخواه هورشکستدهند و هم سود پرداختی به بانک مرکزی برای جذ  ذخایر را افزایش می

 .(۲8 – ۷۲ ، ص۶139)ادی  نیا،  شد

 داران نسبت به آینده انتظار بانک .۷. ۲. ۴
 یناده انتظاارا داران نسبت باه آ اگر بانک بنابراین، .یابددر دوران تورم سود واقعی کاهش می

 دهند.میزان وام خود را کاهش می ،تورمی داشته باشند
 هاا، تمایال و انگیازهبانک با توجه به مباحث مطر  شده تنها عامل محدود کنندهٔ  ،بنابراین

)کمیجاانی و  دهای اسات آوری و ریسک وام به وام است که مبتنی بر ارزیابی بانک از سود هاآن

هاا در مبحاث بررسای این کنترل داوطلبانه و عدم عر ه وام توسط بانک .(۲۷ ، ص139۷همکاران، 
ن ادوار تجاری تحت عناوین الگوی اصل شتا  مالی و الگوی جیره بنادی اعتباارا  باه بیاا

هاا شاود کاه چارا بنگاهتر روشان میجا باه نحاو مبساوطتبین شده است و در آندیگری نیز 
 کنند.بندی می اعتبارا  را جیره
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 تقاضا پول از ناحیه   مدیریت خلق .۳. ۴
بلکاه فقاط  ،پاول داشاته باشاد تواند به اندازه دل اواه خلاقاند نظام بانکی نمیکه گفتهچنان

جا از آن .(۲ ، ص۲01۷)آداک، گان تقا ای وام داشته باشندگیرندهافتد که وامهنگامی این اتفاق می
ساک احتیااج دارناد و در محکم و بدون ری هایگان به وثیقهگیرنده که برای پرداخت وام، وام

 هاایاهایان مطلا  در بنگ)را نیز داشته باشند  ت باید قدر  پرداخت اصل وام و سود آناینه
بعضای از  ، در نتیجاه در(1۶۴ ص ،۶139، )نوپ (تر استنمایان بزرو هایکوچک نسبت به بنگاه

ها حا ر به پرداخت وام هستند، میزان تقا اا از ساوی فعاامن اقتصاادی موارد هم که بانک
 .(۵۴ ص، ۴139)حسینی دولت آبادی،  پول عمل کند خلق تواند به عنوان یک عامل محدود کنندهٔ می

 سیاستی هایداللت .۵

تواناد حجام نقادینگی در جامعاه را تصور که بانک مرکزی با کنترل حجم پایه پاولی میاین 
ر پایاه پاولی پاولی باه سامت تغییا هایگیری اصلی سیاساتکنترل کند، موج  شده جهت

اتاالف و گااهی تغییار مسایر اقتصااد از مجارای  باعثکه  (8۲ ، ص139۷)کمیجانی و همکاران،  باشد
 ییار نارخ بهارهٔ بلکه باا تغ ،حالی که بانک مرکزی نه با تغییر پایه پولیدر  .شودواقعی خود می

جاه کنتارل تجااری و در نتی هاایبانک قادر به تأثیر بر انگیازهٔ  ،ذخایر و تعیین کفایت سرمایه
ق تغییار پولی صرفاا باید از طری هایبرای انجام سیاست ،بنابراین .حجم نقدینگی خواهد بود

 ها برای کنترل کفایت سرمایه وارد عمل شد.نظار  شدید و کامل بر بانک ذخایر و نرخ بهرهٔ 

 گیری نتیجه .۶

گاذاری باناک  سیاست تجاری از سه ناحیهٔ  هایدر این مقاله، عوامل مؤثر بر خلق پول بانک
 هایپول بانک خلق ابتدا در بحث نحوهٔ  .عر ه و ناحیه تقا ا تو یح داده شد مرکزی، ناحیهٔ 

به عنوان یکی از مصادیق پول ) بانکی وام و خلق سپردهٔ  جاری این نتیجه به دست آمد که ارا هٔ ت
ابتدا اقدام باه خلاق ساپرده  ،ها بدون وجود سپردهپیشینی نبوده و بانک مبتنی بر سپردهٔ  (مدرن
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زایای پاول کاامالا  روند و این نتیجه با بحاث درونکنند و سپس به دنبال جذ  ذخایر میمی
 باشد.هماهنگ می

 ،ونیقاان خیارهٔ پولی و نرخ ذ گذاری بانک مرکزی نه با تغییر پایهٔ  سیاست در ناحیهٔ  ،بنابراین
 هٔ ر انگیازگاذاری با بلکه صرفاا با تغییر نرخ بهره ذخایر و تعیین کفایت سارمایه قاادر باه تاأثیر

ساط پاول تو عر اهٔ  هٔ در ناحی .تجاری و در نتیجه کنترل حجم نقدینگی خواهد بود هایبانک
ها نیز تغییر نرخ ذخیره احتیاطی، تغییر نسبت اسکنا  به سپرده و تار  از دسات دادن بانک

تجاری را محدود نمایاد و در عاو   هایانکتواند به عنوان یک عامل پرقدر  بذخایر نمی
 داران بد، ریسک ورشکساتگی و انتظاار باناک هایوجود اطالعا  نامتقارن، ریسک بدهی

تقا اا  ،در ناحیه .روندها به شمار مینسبت به آینده عامل بسیار مهمی در تغییر انگیزه بانک
پاول  تواند به عنوان یک عامل محدود کننده مهم خلقمیزان تقا ای فعامن اقتصادی میهم 

 عمل کند.
باا  مرکزی ناه هایبانککه ن ست آنکه به دست آمد این است که  یاجهنتی ،به طور کلی

ل و تجااری در صادد کنتار هاایبلکه با اقداما  انگیزشی بارای بانک ،اقداما  اجبار کننده
مانند دیگر ه) تجاری هایگاهی اوقا  خود بانک کهدوم این .هستند هاآنپول  مدیریت خلق

. سوم  آنکه  کنندبرای حداکثرسازی سود، اقدام به کاهش عر ه پول می (اقتصادی هایبنگاه
 هاا اعماالکنندگان وام عامالن اقتصادی و تقا ا از موارد، این محدودیت از ناحیهٔ  ایهدر پار

 شود.می

 فارسی منابع

ٔاعتبا ٔؤمحدودیتٔذخی حٔقاشوشی )(۶۱۳۹ ) علی ،ا یب  ی  ٔازٔٔ.خلق ٔبهٔعنوانٔتحقاقٔبخکای  ایطٔد یافاتٔیاپایانٔشامه
ٔا ید  اقتص  ) ک ه   ا ش ) ا شگ ه صنعتی شریف )د وهٔکا یناسی

 هتهاران )چا پ هشاتم )عبا س شا کری تردم    )اقتصادٔکانٔها تئو  ٔؤسیاست )(۴۱۳۸ ) اچ)برا سون، ویلی م
  شر  ی)

ٔاساامیٔ ت تیباتٔخلق) (۴۱۳۹ )  ی  مه ی )آب  ی حسینی  ولت ٔاقتصاد ٔاقتصادٔمتعا فٔو ٔازٔمنظ  ٔبا ٔباپو  ٔتأکیاد ا
 اقتص    ا شگ ه تهران) ا شک ه    )ر  ل   کتری )قاشوشیٔش خٔذخی حٔ 
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 تهرانه برا ران) )دل   وم) اقتصادٔکان )(۱۳۹۰ ) رحم  ی تیمور
ر  ظا م  ی ساتم با  کی  ل   یپول با  و ا خلقی ر ی  پذیتودی  بیارز  )(۵۱۳۹ ) نیحس ، نی رو   حسن ،ی بح  

ٔاسامی )یا المی ب  ک ار   )۵۴–۳۱ ص )۶۴ م ره  ش   ل ش  ز هم) )اقتصاد
 هاا یب  ک و اایل   پااول باا   برر اای فقهاای خلاق )(۶۱۳۹ ) حساان محما  ،تاا ل لنگاارو ی  علیرضاا  ،پنا هع لی

 )۹۴–۶۵ ص )۲ م ره  ش   ل پنجم) .فقهیٔا ته ی میانٔشامهٔ پژوهش )تج ری
پاول با  کی   قا   م هیات ب  اک و فراینا  خلاق )(۱۳۹۷ ) کمیج  ی، اکبر  ابریشمی، حمی   روح  ی،  ی  علی

ٔای انٔها وتتا ٔدؤفصلنامهٔ  )ه رایج و  اللت ه ی ی گ ه  )۳۸ –۹ ص )۲۹م ره  ش  ل پ  ز هم) ) اقتصاد 
تجا ری  ر  ه ی قا  ب  اک مرکازی  ر ایجا    ایکل )(۱۳۹۷ ) ابراهیم  ا اواری ر اتمکالئی، فرزا ا  ،گردی

ٔپولیٔؤها پژوهش )اقتص   ایران  )۳۲–۱ ، ص۱۵م ره  ، شمالیٔاقتصاد
ٔبازا  )(۲۰۱۰ ) اس)، فر ریکمیشکین ٔباشهادا  ٔو ٔپاو ،  ل)) چا پ او حساین قضا وی تردما    )ماالیٔهاا اقتصاد

 )مو س   ع لی آموزش ب  ک اری ایران هتهران
انه چاا پ اول) تهاار  )بیتاا  شاا یگ  ی و مهاا ی تقااوی تردماا    )اقتصااادٔکااانٔمااالیٔودیااد )(۶۱۳۹  )ای) ااوپ، تاا 

  ع لی آموزش ب  ک اری)مو س   
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ASEAN Economic Area Association: Nature, 
Performance and Challenges 

Yasmin Khalafi 

 

Abstract 

Common goals and common interests lead to convergence between 
governments; the South East Asia region is one of the regions that has been 
able to move towards development and convergence with the establishment of 
the ASEAN Organization for Economic and Political Cooperation.Factors 
such as ensuring political stability and economic development have led the 
countries of the region to establish the ASEAN Regional Cooperation 
Organization. ASEAN has been largely successful in securing the common 
interests of these countries and regional integration. But in addition to these 
successes, there are challenges and obstacles in pursuing a common market 
policy that have overshadowed the overall performance of the organization. 

Keywords 

regional convergence, asean association, political stability, economic 
development, common market. 
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A Study of Ferdowsi's Political Thought Based on 
“Shahnameh” 

Tayebeh Mehri 

Abstract 

Shahnameh, which centuries ago Written by "Ferdowsi» is full of ups and 
downs of kings who come to power one day and die the next - either by 
natural death or by the lawsuits of oppressed people. Behind the verses of 
Shahnameh, the author intends to extract systematic thoughts and based on 
wisdom, about politics. To accomplish this aim, fundamental principles of 
Ferdowsi's system of thought  must be found first, then it must be proved that 
the wisdom that  he emphasizes over and over on his verses is of politics. In 
the following, he examines concepts such as education, Standing up to 
tyranny, the relationship between religion and property, and finally freedom in 
Ferdowsi's system of thought. 
 

Keywords 

Wisdom, national spirit, education, Standing up to tyranny, freedom. 
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An overview of the nation-state building process in 
Saudi Arabia and the challenges ahead 

Maryam Naqavi 

Abstract 

The state-nation-building process carries a chain of concepts, each of which 
can be considered as evaluation criteria and indicators of this process. 
Therefore, the government,for its consolidation and permanence, needs a 
nation and solidarity and the social cohesion of this nation as much as 
possible. And the nation needs a strong and capable government, for 
maintaining its distinct and independent identity. In Saudi society, it is very 
important to study the intertwined relationship between nation and state and 
how the society and state interaction has effect on the crisis of national 
solidarity and unity and the process of nation-state building. In this research, 
by using the library method and using documentary study, statistical data, and 
the study of documents and the use of Internet resources, it is shown that the 
process of nation-building in Saudi Arabia faces serious challenges according 
to different social, political and religious and culture structures. 

Keywords 

state-building, nation-building, nation-state, Saudi Arabia, challenges. 
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Foreign Policy of the Pahlavi dynasty Soviet Union 
(from 1342-1357) 

Behrooz Ghorbani 

Abstract 

An important part of the foreign policy of Mohammadreza Pahlavi, especially 
during the Cold War, the policy of Détente has taken over. In the meantime, 
the policies adopted by Iran towards the Soviet Union are important. Because 
of its proximity to the Western Block, Iran could hardly interact with the 
Soviets as the leader of the opposing block. But Iran was able to have a 
peaceful relationship with this country during this period. The present article 
seeks to examine this interaction between the years 1352-1357. In the study of 
this period, it seemed that the model of realism can be a proportionate model, 
so with the help of this theory in this article we try to analyze Iran's foreign 
policy in this period. 

Keywords 

soviet union, détente, cold war, pahlavi dynasty, mohammadreza pahlavi iran, 
realism. 
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A Look At the 1973 Oil Crisis 
Based on Michael Brecher's Model 

Mohammadjavad Pourmohammadi 

Abstract 

The 1973 oil crisis or the first oil shock is one of the events of the dangerous 
period of the Arab-Israeli conflict. In this article, the role of the two 
international cartels OPEC and OAPEC has explained and has tried to 
examine how this crisis was created. In this article and expressing the events 
of that period, Michael Brecher's four-stage model with the titles of 
emergence, exponential, reduction and impact has been used, and this 
framework has formed the structural order of the article. In addition, the 
author while proving these four stages proves Hypothesis and answer to the 
main question of the article. The results of this article is that the fourth stage of 
the Brecher's model, the impact of the 1973 oil crisis, made Middle East 
security important to the United States, and that the United States sought to 
resolve the Arab-Israeli conflict. 

Keywords 

oil crisis, first oil shock, opec, oil sanctions, arab-israeli, brecher. 
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Identifying the factors affecting purchases in Iran online 
markets 

Afsaneh Badrkhani 

Abstract 
An Internet-based e-commerce environment allows customers to search for 
information and purchase goods and services through online stores. Buying from 
online stores is like buying through a catalog because delivery is by post and the 
consumer can not touch the product before buying it. Therefore, accepting e-
commerce and online shopping largely depends on the consumer relationship and 
how buyers interact with the computer. Also, the many benefits of information 
technology (IT), facing the country with all threats of remaining behind of other 
countries development in the field of electronic world and the removal of 
development barriers in the proper use of information technology, are among the 
primary reasons for the importance of electronic readiness in different areas of the 
country.This research is necessary in order to provide more complete information on 
the factors affecting online shopping about priority of these factors . Therefore, in this 
descriptive-analytical research by using library resources and using statistical data 
while stating the factors affecting purchasing in Internet markets,researcher identify 
and prioritize indicators using conventional methods and based on principles and 
theoreies. It is assumed that people have enough confidence in online shopping and 
the society in this study having hardware and software facilities and utilization of web  
. The purpose of this study is to identify the factors affecting online shopping of 
customers. The results showed that there are many benefits for consumers in online 
shopping, including saving time, quality of information and communication, 
increasing ease and freedom of choice, and so on.Based on the research findings, it 
can be concluded that by identifying and prioritizing the effective factors of online 
shopping, policy makers, marketers and online sellers can be helped to design basic 
strategies for people with different characteristics and Engage in online commerce. 
keywords 

online shopping, shopping agents, shopping behavior, consumer, e-
commerce, internet network, internet markets. 



 ۵۷، ۵۶ شمارهٔ      مجلٔه علمی و دانشجویی دانش پژوهان   |  | 196

The role of knowledge-based capital market 
 economy in the Iranian economy 

Zahra Ramezani  Kharvani 

 Abstract 
The role of science and knowledge in the economy has been considered for a 
long time due to the creation of expertise and improving the productivity of 
production factors. Position of technology and knowledge has been 
emphasized as endogenous factors in the development process. Given that in 
knowledge-based economy, production, distribution and application of 
knowledge and information are the main factor and the driver of development, 
wealth generation and employment in all economic activities, therefore, the 
study of the effects of knowledge-based economy indicators on the 
development process of financial markets is crucial. The capital market is one 
of the most important economic sectors of the country, the quantitative 
development and quality improvement of the capital market is one of the 
major objectives of this market. The capital market, as one of the main 
institutions in charge of financing in the country, must plan and present the 
appropriate means, appropriate sub-institutions and regulations for the 
principal financing of knowledge-based projects.  
Therefore, in this descriptive-analytical article,  by using library resources and 
documentary studies, the financing of knowledge-based ideas and projects 
based on the existing and actual potential capacities of the country's capital 
market has been studied. In this regard, the essential  financial means to  
financing knowledge-based ideas and projects have been studied and based on 
them, the opportunities ahead in the capital market have been introduced. 
Keywords 

Knowledge Based Economy, Financing, Capital Market, Financing of Ideas. 

https://thesaurus.yourdictionary.com/crucial
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The role of religious tourism in Iran economic 
development 

Atefe Akbari kojani 

Abstract 

One of the largest economic resources in different countries in terms of 
income, employment creation, independence of single-product economy and 
etc, is tourism industry. ..religious tourism with its all diversity has an 
important role in world tourism because its structural and functional features. 
The current study is a descriptive-analytical study which aims to investigate 
the role of the religious tourism in economical development in Iran, by using 
document researches. The results show that one of the examples of tourism, in 
which a country can have significant growth and dynamism, is the use of 
capacities and benefits related to religious tourism. Religious tourism can be 
very effective to eliminate the oil economy and earning foreign exchange and 
to solve the problems of employment and national production.  

Keywords 

Religious tourism, economic development, direct and indirect effects. 
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The role of the capital market in financing the economic 
sectors in the Iranian economy 

Fateme Nick sokhan
 

Abstract 
Achieving economic growth, sustainable development and optimal resource 
allocation requires an efficient financial system that can allocate the most 
resources at the lowest cost. 
The right way to raise the necessary capital in an economy relies on the proper 
collection, attraction and organization of unknown  financial resources that the 
capital market as the custodian of such a thing by collecting liquidity of 
society and selling shares of stocks of companies and institutions while 
moving the cycles of society's economy By providing the capital needed for 
projects, reducing government interference in the economy by reducing 
government spending as well as increasing tax revenues can bring significant 
economic benefits. Embedded mechanisms as well as the functioning of the 
capital market and more generally, the mechanisms and conditions for 
allocating social savings have important effects on the development process 

and the pace of economic growth of a country. Hence, the capital market is a 
bridge that, as an intermediary, transfers the savings of each economic unit to 
economic units that need financial resources for investment. In this 
descriptive-analytical study, using library resources and documentary studies, 
while examining the concept of capital market and its dimensions, the role of 
capital market as one of the financing mechanisms based on market-based 
system has been investigated. 

Keywords 

Financing, Capital Market, Stock Exchange, Financial Institutions. 
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Investigating the factors affecting the money creation of 
commercial banks 
Ruhollah MoshiryMoghaddam 

Abstract 

Today, the entry of new money into the economy in the form of fractional 
reserve banking system is done by the central and commercial banks. On the 
other hand, laying the groundwork for stable conditions in various sectors of 
the economy is one of the most important factors which is necessary to move 
towards sustainable growth and comprehensive development in the country. 
One of the essential preconditions for achieving economic stability is to have 
monetary and financial stability in a healthy and dynamic economy, and to 
achieve this, suitable groundwork must be provided for the implementation of 
appropriate monetary policies in the country. This article uses an analytical-
descriptive method to examine the factors affecting the money creation of 
commercial banks from the three policy areas of the central bank, the supply 
area and the demand area. In the policy area of the central bank, it was 
concluded that the central bank will be able to influence the incentives of 
commercial banks and thus control the amount of liquidity, not by changing 
the monetary base and legal reserve rate, but only by changing the interest rate 
on reserves and determining capital adequacy. In the area of money supply by 
banks, it became clear that changing the reserve ratio, changing the ratio of 
banknotes to deposits and the fear of losing reserves cannot limit commercial 
banks as a powerful factor, and instead asymmetric information, bad debt risk, 
risk Bankruptcy and bankers' expectations for the future are a very important 
factor in changing the motivation of banks. On the demand side, it was also 
explained that the demand of economic actors can act as an important limiting 
factor of money creation. 

Keywords 

money creation, commercial banks, fractional reserve system, monetary 
policy, reserve rates. 
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 دانش پژوهان ینگارش مقاله برا یراهنما
 الف. شرایط علمی

. در خواهد باود ها و ادعاهای احتمالی پاس گوتالش های نویسنده باشد و او در برابر اعترا  . مقاله باید ثمرهٔ 1
 اطال  م اطبان برساند. داند که موارد را در شماره بعدی بهصور  کش  خالف، نشریه حق خود می

 . مقاله باید دارای اصالت، نوآوری و در حد مقدور به صور  تحلیلی باشد.۲
 باشد. زمان برای نشریا  دیگر نیز ارسال نشده. مقاله ارسالی نباید در جای دیگر منتشر شده باشد و هم3
ده عتبار اساتفاده شااز مناابع اصالی و م تحقیقا  علمی باشد و در تادوین آن نامهٔ . نگارش مقاله باید تابع شیوه۴

 باشد.
 .ذکر شود دهیچک لیباشد و در ذ کلمه۵ هر کدام یسیو انگل یبه زبان فارس یدی. واژگان کل۵
رود و یکه خوانناده را بارا یاو روشن باشد، به گونه قیو مقدمه دق قیتحق هیفر  ،یسوال اصل یدارا دی. مقاله با۶

 آماده کند. یبه بحث اصل
 انیدر پا یبند و جمع یریگ جهیشود و نت لیو تحل نییتب یبه خوب دیمقاله با ی، مو و  و مدعایبحث اصل . در۷

 آورده شود.
 ذکر شود. یدر پاورق میاصطالحا  و مفاه نی. معادل مت8
 ایاا  ، ساال نشار کتاسندهینو لیصور  که درون پرانتز، فام نیباشد و به ا یبه صور  درون متن یده . آدر 9
 .دیایصفحه بشمارٔه قاله و م

 باشد: ریز  یبه ترت دیها بانوشت ی. منابع و پ10
 : کتا ال 

، ناام مجموعاه رراساتایو ایا، ناام گردآورناده سال انتشار)داخل پرانتز(، عناوان مقالاه سنده،ی، نام نویخانوادگ نام
 ، محل نشر: ناشر نوبت چاپ.مقام 
 هی : نشر

 ، شامارهٔ هیار نشار، نوبات انتشا هی، نام نشار«عنوان مقاله» )درون پرانتز(، ، سال انتشارسندهینام نو ی،نام خانوادگ
 .هینشر

 : مجموعه مقام ج
، ناام ، محال نشار، ناام مجموعاه مقاام نام مترجم)درون پرانتز(، عنوان مقاله ،  نام، سال انتشار ،ینام خانوادگ

 ، شماره صفحا  مقاله.ناشر
 ینترنتی: منابع اد

 .تیمراجعه به سا خی، تارینترنتیا ی، نام و نشان، عنوانسندهی، نام نو ینام خانوادگ


