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جدىاوٌ الضعاؾت اويإ الخٗلُم في اًغان للمضة بحن ٖامي  3696 – 3691م والخُىع الحانل في
هظا اللُإ الحُىي واملهم في البالص  ،والاحغاءاث الحىىمُت املخسظة في هظا املجاٌ  ،ابخضاء مً
الثىعة البًُاء التي حٗض اهم خضر قهضجه البالص ٖام  3691وختى اهضالٕ الثىعة الاًغاهُت ٖام
 3696وكض قهضث املىُلت في املضة املحهىعة بحن هظًً الحضزحن اهضالٕ الحغب الٗغبُت
الاؾغائُلُت ٖام  ، 3691والؾُما ان اًغان كض اؾخفاصث مً هخائج جلً الحغب  ،اط قهضث اؾٗاع
الىفِ اعجفاٖا هبحرا زالٌ الحغب ومابٗضها  ،الامغ الظي حٗل الكاه دمحم عيا بهلىي وخىىمخه
ٌُٗضان الىٓغ في وي٘ الخُِ الخىمىٍت  ،اط جم وي٘ الخُت الخىمىٍت الخامؿت ()3691-3691
التي اقخملذ محزاهُت الخٗلُم فيها ٖلى وؿبت جياص جىىن الافًل اطا ماكىعهذ م٘ املحزاهُاث الؿابلت
املخههت للخٗلُم .
مً املكاعَ٘ التي ويٗتها الحىىمت الاًغاهُت في مجاٌ جُىٍغ كُإ التربُت والخٗلُم هى بىاء
مضاعؽ حضًضة وجغمُم اللضًمت منها والؾُما املضاعؽ الابخضائُت والثاهىٍت ،فًال ًٖ اوكاء
حامٗاث ومٗاهض جلىُت حضًضة بما ًدىاؾب والخُىع الٗلمي وػٍاصة ٖضص الؿيان ،وجُىٍغ املالواث
الخٗلُمُت مً زالٌ بىاء ولُت للمٗلمحن لخسغٍج هىاصع ٖلمُت واهذ البالص بامـ الحاحت اليها
والؾُما بٗض ان قهضث البالص خملت مدى الامُت في اللغي والاعٍاف.
ووان جُىٍغ واك٘ املٗلمحن واملضعؾحن والاؾاجظة الجامُٗحن مً بحن اهم الامىع التي كامذ بها
الحىىمت الاًغاهُت  ،الصعاهها اهمُت الىفاءاث الٗلمُت في جُىٍغ البالص  ،اط اعؾلذ للخاعج بٗثاث
ٖلمُت هثحرة  ،فًال ًٖ اعؾاٌ الُلبت الاًغاهُحن للضعاؾت في اوعبا والىالًاث املخدضة الامغٍىُت بغُت
الحهىٌ ٖلى قهاصاث ٖلُا مً جلً الضوٌ لالؾخفاصة مً زبراتهم في جُىٍغ البالص  ،وػٍاصة الخباصٌ
الثلافي والٗلمي بحن الجامٗاث الاًغاهُت وحامٗاث جلً الضوٌ .
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A Study of the Conditions of Education in
Iran, 1963 - 1979
Abstract
This study deals with the situation of education in Iran for the period
between 1963 - 1979 AD and the development of this vital and important sector
in the country, as well as the nature of the measures taken by the Government in
this regard. It spans the period from the White Revolution in 1963 until the
Iranian Revolution in 1979. The period witnessed the outburst of the ArabIsraeli war, from which iran has particularly benefited due to the rise in oil
prices.
This made `Shah Mohammad Reza Pahlavi and his cabinet consider a fiveyear development plan for the period between (1973-1978), which is considered
the best education budget allocated to education if compared with the previous
budgets.
Among developmental projects by the Iranian government is to build new
schools and repair old ones, especially primary and secondary schools. It also
aimed to establish new universities and technical institutes in line with
scientific development and the expansion of the population. It also targeted the
development of teaching staff by creating a college for teachers to prepare
scientific cadres, whom the country needed desperately, particularly after a
literacy campaign in the villages and rural areas.
Among the most important procedures taken by Iranian government is
improving the circumstances of teachers and university professors, recognizing
the importance of scientific talent in the country's advancement. It also sent out
several scientific scholarships, as well as sending Iranian students to study in
Europe and the United States in order to obtain prestigious academic degrees
from those countries. They could also benefit from their experiences in the
development of the country, as well as increasing cultural and scientific
exchanges between Iranian universities and universities in those countries.
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املقدمة
ٌٗض كُإ الخٗلُم مً اللُاٖاث املهمت في ؤي بلض  ،هىهه اؾاؽ الخُىع الظي جيكضه الىثحرمً
صوٌ الٗالم  ،فياهذ اًغان واخضة مً صوٌ الٗالم املهمت في مىُلت الكغق الاوؾِ التي عؤث ان
الاهخمام بلُإ الخٗلُم امغ يغوعي ومهم مً احل النهىى بالبالص وبىاء كىة اكخهاصًت وٖؿىغٍت
بما ًدىاؾب ومىكٗها الاؾتراجُجي في املىُلت .
جدىاوٌ الضعاؾت اويإ الخٗلُم في اًغان للمضة املحهىعة مً كُام الثىعة البًُاء ٖام
3691وختى ؾلىٍ الىٓام البهلىي ٖام  ، 3696وحٗض الثىعة البًُاء اهم خضر ؾُاس ي
واكخهاصي في اًغان  ،اط قهضث البالص بٗض جلً الثىعة جُىعاث مهمت في حمُ٘ الجىاهب ووان كُإ
الخٗلُم واخضا منها  ،اط ان اخض بىىص جلً الثىعة زهو للخٗلُم مً زالٌ اوكاء " هخائب الخٗلُم "
التي جخالف مً اٖضاص هبحرة مً زغٍجي الجامٗاث واملضاعؽ الثاهىٍت ملىاحهت زُغ الامُت في البالص ،
فًال ًٖ الاهخمام بالجىاهب الازغي في كُإ الخٗلُم  ،وٖىض وي٘ الخُت الخىمىٍت الثالثت مً
كبل الحىىمت الاًغاهُت للمضة ( )3699-3691وان كُإ الخٗلُم مً بحن اللُاٖاث الازغي التي
زههذ لها محزاهُت زانت في جلً الخُت بما ًدىاؾب وبىىص الثىعة البًُاء .
ولم جىً اًغان بمٗؼٌ ًٖ الاخضار التي قهضتها مىُلت الكغق الاوؾِ املخمثل باهضالٕ الحغب
الٗغبُت الاؾغائُلُت لٗام  ،3691وماجمسٌ ًٖ جلً الحغب مً جُىع حضًض جمثل باعجفإ اؾٗاع
الىفِ بكيل هبحر  ،الامغ الظي حاء لهالح اًغان مما حٗلها حُٗض الىٓغ بسُِ الخىمُت في البالص ،
اط ويٗذ الخُت الخىمىٍت الخامؿت ( ، ) 3691 -3691ووان كُإ الخٗلُم مً بحن اللُاٖاث التي
قملها الخغحر الجضًض  ،اط عنضث مكاعَ٘ حضًضة في جلً الخُت جمثلذ ببىاء مضاعؽ ابخضائُت
وزاهىٍت حضًضة فًال ًٖ جغمُم املضاعؽ اللضًمت  ،واوكاء حامٗاث ومٗاهض حضًضة واهذ البالص
بإمـ الحاحت اليها
جخىىن الضعاؾت مً زالزت مداوع عئِؿت  ،صعؽ املحىع الاوٌ اويإ الخٗلُم في اًغان ختى ٖام
 ، 3691وجمذ الاقاعة فُه الى اويإ املضاعؽ واخىاٌ املٗلمحن واملضعؾحن في اًغان في جلً املضة
وَبُٗت املكاول التي وان ٌٗاوي منها كُإ الخٗلُم  ،اما املحىع الثاوي فلض جدضر ًٖ الثىعة
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البًُاء ومىكفها مً كُإ الخٗلُم للمضة مً ٖام  3691وختى ٖام  3691اط هو اخض بىىص الثىعة
البًُاء ٖلى اوكاء هخائب الخٗلُم التي جخإلف مً ٖضص هبحر مً زغٍجي الجامٗاث واملضاعؽ
الثاهىٍت بغُت مٗالجت ْاهغة الامُت في البالص  ،وٖلى ازغ جلً الخُىة قهض الخٗلُم جُىعا مهما  ،في
خحن ؾلِ املحىع الثالث الًىء ٖلى جُىع اويإ الخٗلُم للمضة بحن ٖامي  3696- 3691وهي املضة
املحهىعة بحن الحغب الٗغبُت الاؾغائُلُت ٖام  3691وماجمسٌ ٖنها مً اعجفإ اؾٗاع الىفِ
وختى اهضالٕ الثىعة الاًغاهُت  ،اط قهضث املضة املظهىعة اهخماما هبحرا في مجاٌ جُىٍغ املاؾؿاث
الخٗلُمُت مً زالٌ اؾخدضار مضاعؽ حضًضة  ،فًال ًٖ اوكاء مٗاهض وحامٗاث ازغي بما
ًدىاؾب والىي٘ الجضًض  ،م٘ الازظ بالحؿبان الؼٍاصة في الؿيان ،الا اهه في ٖام 3699م جغاح٘
كُإ الخٗلُم بكيل واضح  ،بؿبب الاػمت الاكخهاصًت التي مغث بها اًغان  ،فًال ًٖ الخُىعاث
الؿُاؾُت التي قهضتها البالص بٗض ٖام 3699م  ،الامغ الظي اصي الى جغاح٘ كُإ الخٗلُم  ،وفي ازىاء
كُام الثىعة الاًغاهُت ٖام  3696جم حُُٗل الضعاؾت واغللذ املاؾؿاث الخٗلُمُت .
اٖخمضث الضعاؾت ٖلى مهاصع ٖضة وان مً بُنها هخاب ( اًغان مً الثىعة الضؾخىعٍت ختى
الثىعة الاؾالمُت ) ملالفه َالٌ مجظوب  ،وهخاب ( صعاؾاث ًٖ اًغان ) الهاصعمً مٗهض الضعاؾاث
الاؾُىٍت والافغٍلُت الخاب٘ للجامٗت املؿدىهغٍت  ،فًال ًٖ املظهغاث الؿغٍت لىػٍغ البالٍ الاًغاوي
امحر اؾض هللا ٖلم  ،التي حاءث جدذ ٖىىان (الكاه واها ) التي اقاع فيها الى اهم الخُىاث املخبٗت
باججاه جُىٍغ الخٗلُم في اًغان بهفخه وػٍغا للبالٍ الاًغاوي  ،وهخاب مظهغاث الكاه دمحم عيا بهلىي ،
الظي اقاع فُه الى اهم الخُىاث املخبٗت باججاه جُىٍغ كُإ الخٗلُم في البالص فًال ًٖ
اللُاٖاث الازغي ،ووان للبدث امليكىع في هخاب ( اًغان في الحىت) جدذ ٖىىان الؿُاؾت
الاكخهاصًت الًغان في ْل خىم الكاه لغوبغث حغاهام اهمُت في عفض البدث ببٌٗ املٗلىماث
املهمت  ،وبدثىا هظا ٌٗض صعاؾت اواصًمُت مبؿُت جىاولذ اهم اللُاٖاث في اًغان املخمثلت بلُإ
الخٗلُم الظي ٌٗض اؾاؽ جُىع البالص .

اوضاع التعليم يف ايراى حتى عام 1973م :
اهض الضؾخىع الاًغاوي لٗام ٖ 3699لى ان خم الخٗلُم والثلافت وصعاؾت الٗلىم مباح الي فغص،
الا ماٖض مسالفا للكغٕ الاؾالمي  ،ومً خم الفغص ان ًخٗلم وَٗلم بالُغٍلت التي ًغاها وٍدبظها ،
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هما اوحب الضؾخىع الخٗلُم الالؼامي ٖلى الاًغاهُحن في ؾً مُٗىت وهٓم اللىاٖض والاؾـ التي جغجىؼ
()3
ٖليها وفلا لللىاهحن املغُٖت .
واحه الكاه دمحم عيا بهلىي مىظ ونىله الى الحىم ٖام 3693م مكيلت جدضًث املجخم٘ الاًغاوي،
لظلً خاوٌ اللًاء ٖلى الجهل والفلغ واملغى  ،فىي٘ بغهامجا زانا للخدضًث الؿُاس ي
والاحخماعي ٖلى اؾـ ٖهغٍت واٖخمض في بغهامجه هظا ٖلى صٖائم ٖضة (الانالح الؼعاعي – الخٗلُم
()2
– الٗلماهُت في بٌٗ اللىاهحن والخلالُض) .
وان كُإ الخٗلُم كض ٖاوى هثحرا مً الاهماٌ في باصئ الامغ  ،وواهذ فئت املٗلمحن مً اهثر الفئاث
الاحخماُٖت جًغعا  ،الامغ الظي صفٗهم للجزوٌ الى الكىاعٕ في جٓاهغاث مىٓمت يض الحىىمت في 1
ماٌـ 3693م بُهغان هدُجت لٓغوفهم املِٗكُت الهٗبت وكلت عواجبهم  ،ومً حاهبها ؾٗذ الاحهؼة
الامىُت الى جفغٍم املخٓاهغًٍ  ،فاَللذ الىاع ٖليهم وكخلذ اخض املخٓاهغًٍ ،وجدىٌ الدكُِ٘ الى
جٓاهغاث ٖاعمت هضصث بالىٓام ومماعؾاجه  ،وكض انضعث الجبهت الىَىُت( )1بُاها ؤوضحذ فُه ان "
الضولت كاجلت للمٗلمحن " وصاهذ فُه جلً الجغٍمت وصٖذ فُه ابىاء الكٗب الى الىفاح مً احل
()9
الحغٍت .
وٖىضما حٗاملذ الحىىمت الاًغاهُت م٘ املخٓاهغًٍ بخلً اللؿىة ٖمض َلبت حامٗت َهغان في 29
واهىن الثاوي 3692م الى الايغاب ًٖ الضوام و جىُٓم جٓاهغاث مُالبحن باؾخلالت خىىمت ٖلي
امُني ( ، )5بؿبب حُُٗل مجلـ الىىاب وصٖما ملىاكف الجبهت الىَىُت  ،وكض انضع الكاه اوامغه
بالهجىم ٖلى الجامٗت وكم٘ الُلبت  ،وفٗال جم اٖخلاٌ ٖضص مً الاؾاجظة والُلبت  ،ويغب بٌٗ
الاؾاجظة وخُمذ الاحهؼة واملخخبراث في اليلُت الُبُت ومؼكذ الىخب ونىصع ما مىحىص في مىخبت
الجامٗت ،وكض اصان عئِـ حامٗت َهغان املماعؾاث الحىىمُت جلً وكضم اؾخلالخه مً الجامٗت ،
()9
هما قهضث الاًام الالخلت جٓاهغاث في املضاعؽ املخخلفت .
ومً حاهب ازغهُمً حهاػالؿافان (ٖ )9لى اللُإ الخٗلُمي بكيل واضح  ،فبٗض طهغاؾدُاء
املثلفحن واملٗلمحن مً خغهت الخىلالث في مجاٌ التربُت والخٗلُم  ،كضم الجهاػ املظهىع الاكتراخاث
والًىابِ الخانت بدغهت هلل املٗلمحن واملضعؾحن وجىُْفهم  ،ملى٘ خالت الاؾدُاء او الاٖتراى بحن
نفىفهم وواالحي :
 -3ان ًىىن جىُْف املٗلمحن و املضعؾحن ٖلى يىء يىابِ يباٍ الجِل  ،ؤي البض ان ٌٗمل
املٗلم او املضعؽ  -بكيل احباعي – في مىاَم بُٗضة ٌؿىء فيها الُلـ وحكخض صعحاث الحغاعة .
 -2باليؿبت للمٗهض الٗالي جغاعى بٌٗ املؼاًا ختى يهخم الكباب بالٗمل في وُْفت الخضعَـ .
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 -1مً خم املٗلمحن او املضعؾحن الظًً كامىا بالخضعَـ ؾىىاث ٖضة في الاكالُم الاهخلاٌ الى
َهغان بضعحاتهم الىُْفُت .
ً -9ىلل املٗلمىن واملضعؾىن الظًً ٌٗملىن في َهغان واكالُم هغج وقمحراهاث وغحر طلً ولضيهم
زبراث كلُلت وٍدهلىن ٖلى املؼاًا الخانت ً ،ىللىن بضال مً املٗلمحن واملضعؾحن الظًً ٌٗملىن في
()1
الاكالُم الىائُت .
وَكحر اخمض ٖلي مؿٗىص اههاعي  -اخض جضعَؿيي حامٗت َهغان – في مظهغاجه "انبدذ
مؿاوٌ قاون الُلبت الكىم بدل بٌٗ مكاولهم في صازل وزاعج الجامٗت  ،وواهذ الجامٗاث
آهظان جغاكب مً كبل كىاث امىُت زانت  ،وواهذ جلً اللىاث حؿبب املكاول للجامٗت  ،ووان
الُلبت ٌغًبىن مً جهغفاتهم  ،والؾُما خُىما جهاصف اًام الظهغي الؿىىٍت مللخل زالر مً
الُالب الجامُٗحن لجامٗت َهغان ( انهم كخلىا في جٓاهغاث يض مجيء هُىؿىن – هائب الغئِـ
الامغٍيي الى اًغان – ٖام 3651م)  ،وواهذ الجامٗاث جسغج باخخجاحاث  ،فيان امً الجامٗت ًلف
()6
يض هاالء" .
اؾخمغث جلً الاخضار ختى جم هلل البروفؿىع اهىقحروان ًىٍان – عئِـ حامٗت َهغان – الى
وػاعة الصحت  ،وانبذ البروفؿىع ٖباؽ نفىٍان عئِؿا حضًضا للجامٗت  ،الظي وان ًخمخ٘ بضٖم
هبحر مً خاقُت الكاه  ،وٍاهض اههاعي في مظهغاجه  ":فُما هىذ اُٖي الضعوؽ في املضعؾت الٗلُا
فهمذ ان الُالب ًضفٗىن امىالا باهٓت للضعاؾت وبامللابل لِـ لضيهم اؾاجظة اهفاء  ،فاعصث ان
اٖلً مٗاعيتي لهظا الامغ  ،وكض خهلذ ايُغاباث في املضعؾت بؿبب ٖضم هفاءة الاؾاجظة  ،وواهذ
اصاعة املضعؾت جُلب مني تهضئت الىي٘ ،الهه في خالت اؾخمغاع الفىض ى فان الؿافان كض ًخضزل
وَٗخلل حمُ٘ الُلبت  ،فغًبذ وكلذ  :وماصزل الؿافان في امىع هظه املضعؾت ؟ ووان هىان
()39
الىثحرممً ًغٍض ابٗاصي ًٖ ؾلً الخضعَـ في الجامٗت بؿبب جلغبي للُلبت" .
هما طهغ الؿحر اهخىوي باعؾىهؼ  - Antony Barsonzازغ ؾفحر بغٍُاوي في اًغان في ٖهض الكاه
دمحم عيا بهلىي – في مظهغاجه ":للض ػعث الجامٗاث واملضاعؽ ووُٖذ ملُاؽ الثلافت الاهفجاعٍت
الظي ويٗه الكاه بمىٓىع ؾُاؾخه والكٗىع بٗضم الاعجُاح والٗضاء للىٓام في ٖضص مً الجامٗاث
 ،اط جٓهغ ؾُاعاث الالهضعوفغ الٗائضة للؿافان باؾخمغاعووإنها مً املىاْغاملإلىفت "  )33(.الامغ الظي
ٌكحرالى الؿُُغة اللىٍت للؿافان ٖلى اللُإ الخٗلُمي وجضزله في قاوهه .
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الثورة البيضاء وموقفها مو قطاع التعليم حتى عام 1973

قهض كُإ الخٗلُم في اًغان اهخماما البإؽ به بٗض كُام الثىعة البًُاء( ، )32فلض اهضث الفلغة
الؿاصؾت مً بىىص جلً الثىعة ٖلى اوكاء " هخائب الخٗلُم " التي جخإلف مً اٖضاص هبحرة مً زغٍجي
الجامٗاث واملضاعؽ الثاهىٍت  ،اط ًجغي جضعٍبهم ملضة اعبٗت اقهغ لُهبدىا هىاصع ملحى الامُت بحن
نفىف ابىاء اللغي والاعٍاف بضال مً اصاء الخضمت الٗؿىغٍت الالؼامُت البالغت زالر ؾىىاث  ،وكض
ٖض الكاه ماجلىم به هظه الىخائب " حهاصا كىمُا ملضؾا " الن الكباب في نفىفها ًداعبىن الجهل
والامُت  ،وًٍٗىن الاؾـ ملجخم٘ مخٗلم عاق ( ، )31وفي غًىن الؿىىاث  3691 -3691م كام كغابت
( )12999مً افغاص هخائب الخٗلُم باصاء واحباتهم في حؿٗت اعجاٌ  ،وبدؿب ماًضعي الكاه فان
( )959999ولض و( )329999بيذ و ( )299999عحل امي و( ) 33999امغؤة امُت كض حٗلمىا زالٌ
جلً املضة اللغاءة والىخابت ٖلى اًضي هاالء الغؾل في نفىفهم اللغوٍت  ،ولم ًخىكف الامغ ٖىض خض
حكىُل هخائب الخٗلُم  ،بل ان الحىىمت ويٗذ الخُِ الالػمت الوكاء حِل الفىىن والحغف
الظي ًخإلف مً زغٍجي مسخلف مغاهؼ الخضعٍب الفىُت واملهىُت للٗمل في املىاَم الغٍفُت بضال مً
الالخداق بىخائب الخٗلُم  ،وجىىن مهمتهم جضعٍب الغٍفُحن ٖلى اٖماٌ الىجاعة والحضاصة والاٖماٌ
املُياهُىُت البؿُُت والخإؾِؿاث الىهغبائُت واٖماٌ الاوكاءاث وغحرها  ،هما جلغع افخخاح صوع
الٖضاص املٗلماث امض الضعاؾت فيها زالر ؾىىاث جلبل فيها زغٍجاث الؿاصؽ الابخضائي العؾالهً
()39
بٗض الخسغج الى اللغي والاعٍاف.
وحكحر فغح صًبا – ػوحت الكاه دمحم عيا بهلىي – في مظهغاتها  ،الى وحىص جلضم ملحىّ في مجاٌ
الخٗلُم بٗض كُام الثىعة البًُاء  ،فٗلى ؾبُل املثاٌ واهذ وؿبت مً ٌؿخُُٗىن اللغاءة والىخابت
جتراوح بحن ()%25و( ٖ) %15ام 3692م  ،وكض ػاصث اليؿبت فُما بٗض الى مابحن ( )%55و( ،)%9
واعجف٘ ٖضص املضاعؽ مً( ) 9699مضعؾت الى ( ) 23699مضعؾت  ،وكض جىفغ الخٗلُم املضعس ي الهثر
مً زمؿت مالًحن َفل بٗض ان وان ملُىن وههف َفل في ٖام  ، 3692واوكئذ زمان حامٗاث
وٖضص هبحر مً اليلُاث واملٗاهض الفىُت في املضن الغئِؿت في الاكالُم في ؾبُٗىاث اللغن الٗكغًٍ،
وكض طهغث فغح صًبا  ":اجظهغ هغمؼ لهظه الثىعة الثلافُت خماؽ امغاة هبحرة حاءث جبلغني انها الان
حؿخُُ٘ ان جلغؤ الخُاباث التي ًغؾلها اليها خفُضها مً الخاعج وجغص ٖليها  ،وواهذ كض اهخٓغث اهثر
()35
مً ؾخحن ٖاما ختى جدللذ معجؼة مدى الامُت ".
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وامللفذ للىٓغ ان الحملت التي كام بها الكاه يض الامُت كض اؾهمذ في ػٍاصة الىلمت ٖلى الكاه،
الن املخٗلمحن باجىا في وي٘ ًسىلهم ان ًغوا بىيىح اهثر خلُلت الىاك٘ الاحخماعي والاكخهاصي
والؿُاس ي  ،وٖؼ ٖليهم ان ًخلبلىا الٓغوف الاحخماُٖت التي ًخسبِ بها طووهم  ،فهاعوا مهُإًً
للخجاوب م٘ ول صٖىة للخغُحر ،وختى الُالب الاًغاهُىن املِؿىعون ممً صعؾىا في الخاعج وٖاصوا الى
()39
بالصهم مكبٗحن بافياعالحغٍت والضًملغاَُت واهىا ًهضمىن بالىاك٘ وٍفًلىن الهجغة .
ًبضو ان زُت الكاه املظهىعة وفلا لبرهامج الثىعة البًُاء كض اصث الى وكغ الخٗلُم بحن ؾيان
اللغي والاعٍاف واملضن بٗض ان ازظث بالحؿبان ٖضص الُالب والياصعالخٗلُمي  ،وكض جم فهل وػاعة
الثلافت التي واهذ جلىم بمؿاولُت الخٗلُم آهظان الى وػاعة التربُت والخٗلُم التي انبدذ وػاعة
كائمت بظاتها ٖام 3699م ،وانبذ الضهخىع ٖلي هضاًتي وػٍغا للتربُت والخٗلُم  ،بٗض ان جم ٖغى
مكغوٕ فهل وػاعة الثلافت ٖلى مجلـ الىىاب للمهاصكت ٖلُه والظي جمذ املىافلت ٖلُه بٗض
اٖتراياث هثحرة مً كبل بٌٗ هىاب املجلـ ٖ،لما ان املكغوٕ جًمً ماًإحي :
املاصة الاولى /مً جاعٍش املهاصكت ٖلى اللاهىن ًخم اخالت الىْائف املخٗللت بالتربُت والخٗلُم في
وػاعة الثلافت الى وػاعة التربُت والخٗلُم .
()39
املاصة الثاهُت  /جخىلى وػاعة التربُت والخٗلُم وْائفها بدؿب اللاهىن .
ًبضو ان زُىة اوكاء وػاعة التربُت والخٗلُم حاءث مخإزغة  ،ووان ًيبػي اللُام بخلً الخُىة
مىظ مضة َىٍلت  ،الا انها مهمت ٖلى الغغم مً طلً .
وبٗض الثىعة البًُاء واحهذ الضولت مؿإلت الانالح الخٗلُمي والتربىي في حمُ٘ املؿخىٍاث ،
وجغجب ٖلى الخٗلُم الابخضائي ان ًهبذ الؼامُا في حمُ٘ اعحاء البالص وعف٘ املؿخىي الٗلمي في
الجامٗاث  ،هما جلغع اوكاء حامٗاث حضًضة للحض مً ٖضص الُالب الظًً ًًُغون للظهاب الى
الخاعج في ؾبُل الخسهو  ،فًال ًٖ اوكاء مغاهؼ مهىُت مٗضة لخسغٍج الازخهانُحن والفىُحن
لفغوٕ اليكاٍ في البالص وافت  ،،وٖلُه ناع باالميان جإؾِـ صفٗت حضًضة مً املضاعؽ الحضًثت ،
()31
وطلً باقغاف وػاعة التربُت والخٗلُم  ،وعافم طلً جسهُو اٖخماصاث زانت لهظا الغغى.
ومً حاهب آزغ اجسظث الحىىمت الاًغاهُت ٖضصا مً اللغاعاث بكإن الُالب الضاعؾحن بالخاعج ،
والغاء بٌٗ املىذ الُٖائها لُالب مدخاححن لها اهثر مً ؾىاهم  ،وبالفٗل جم الغاء احاػاث مىدذ
لبٌٗ الاًغاهُحن لالكامت في الخاعج بحجت َلب الٗلم  ،بِىما وان الىاك٘ ًسالف طلً  ،اط بلغ ٖضص
املخسغححن مً الجامٗاث في الخاعج (َ ) 19999الب وَالبت ،بِىما بلغ ٖضص املسجلحن في الجامٗاث
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الاوعبُت والامغٍىُت (َ ) 25999الب وَالبت )36( .وٍبضو ان الفؿاص الاصاعي واملالي وان مؿدكغٍا في
هظا الجاهب .
اؾخمغ اهخمام الكاه بمىيىٕ ميافدت الامُت في البالص  ،ففي الخاؾ٘ ٖكغ مً حكغًٍ الاوٌ
3699م وحه هضاء الى ملىن وعئؾاء صوٌ الٗالم لٗلض ماجمغ ٖالمي في َهغان للبدث في َغق
ميافدت الامُت في الٗالم  ،وكض اؾخجابذ لظلً الىضاء ( )16صولت  ،واوٗلض املاجمغفي الاوٌ مً اًلىٌ
3695م باقغاف مىٓمت الُىوؿىى  ،واكترح الكاه جسهُو محزاهُت ًىم واخض او ماٌٗاصٌ محزاهُت
ؾاٖاث ٖضة ٖلى الاكل مً محزاهُت حُىف الضوٌ لهغفها ٖلى ميافدت الامُت  ،وكض وافم املاجمغون
ٖلى طلً باحمإ الاعاء ( ، )29وفي الؿُاق هفؿه اٖلً الكاه في  21هِؿان 3699م ًٖ مىده محزاهُت
ًىم واخض مً محزاهُت الجِل امللضعة ب (  ) 999999صوالع لبرهامج مدى الامُت في اًغان بمىاؾبت
()23
الُىم الٗالمي مليافدت الامُت .
وكض اهخسبذ الامحرة اقغف بهلىي – قلُلت الكاه دمحم عيا بهلىي – ًٖىا في اللجىت املىول
اليها جلضًم حائؼة الكاه التي اوكإتها مىٓمت الُىوؿىى جلضًغا لجهىص اولئً الظًً ًلىمىن
بيكاَاث هاجحت جغمي الى ميافدت الامُت في الٗالم  ،وهظلً اهخسبذ الامحرة اقغف باالحمإ عئِؿت
()22
للجىت الضولُت الاؾدكاعٍت مليافدت الامُت الخابٗت ملىٓمت الُىوؿىى .
وبغٖاًت مىٓمت الُىوؿُف الٗاملُت ٖلض في َهغان اًًا املاجمغ الٗالمي لىػاعاث الخٗلُم في 1
واهىن الاوٌ 3695م الظي افخخده الكاه شخهُا  ،وكض اههى اٖماله في الخاؾ٘ ٖكغ مً الكهغ
هفؿه ،واهبثلذ مىه جىنُاث ٖضة بكإن النهىى بالخٗلُم  )21(.الامغ الظي ًاهض اهخمام الحىىمت
الاًغاهُت بالجاهب الٗلمي وجُىٍغه ملا له مً اهمُت هبحرة في النهىى بالبالص .
اما بكإن الغؾىم املؿخلُٗت مً الُلبت الاًغاهُحن الضاعؾحن في املضاعؽ الاًغاهُت  ،فِكحر
املاعر الاًغاوي مىس ى املىؾىي الى ان عؾىم الضزىٌ الؿىىٍت للمضاعؽ الابخضائُت واملخىؾُت
()29
والثاهىٍت واليلُاث في اًغان جخم وفلا لالؾٗاعالاجُت:

ث

املبلغ باالًغاوي

املغخلت الضعاؾُت
( ) 166

ماٌٗاصله بالٗغاقي

جملة آداب البصرة  /العدد ()73
3
2
1
9
5
9

املضاعؽ الابخضائُت الحىىمُت
املضاعؽ املخىؾُت الحىىمُت
املضاعؽ الاٖضاصًت الحىىمُت
اليلُت الُبُت
ولُت الهىضؾت
اليلُاث الاوؿاهُت
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 59جىمان
 399جىمان
 359جىمان
 9999جىمان
 9999جىمان
 1999-2999جىمان

2صًىاع
9صًىاع
 9صًىاع
 199صًىاع
 299صًىاع
 359-399صًىاع

ومً الجضًغ بالظهغ ؤن املبالغ املظهىعة واهذ جضف٘ هلضا والجلؿِ والجاحل  ،والى حاهب
املضاعؽ الحىىمُت جىحض مضاعؽ اهلُت ًبلغ عؾم الضزىٌ فيها ايٗاف ماحؿخىفُه املضاعؽ
الحىىمُت ،وكض اقاع املىؾىي في هخابه املظهىع باهه كضم اكتراخا مىكٗا مً كبل زمؿت ٖكغ هائبا
الى مجلـ الىىاب الاًغاوي للمىافلت ٖلى حٗل الخٗلُم الابخضائي في ؾىىاجه الؿذ احباعٍا ومجاهُا ،
وفي املغاخل املخىؾُت مجاهُا  ،الا ان وػٍغ املالُت ٖاعى املكغوٕ مٗلال طلً بان املكغوٕ املظهىع
()25
ًيلف الخؼٍىت ؾىىٍا اعبٗمائت ملُىن جىمان اًغاوي – ماٌٗاصٌ ٖكغون ملُىن صًىاعٖغاقي .
ومً امللفذ للىٓغ ان الُلبت الاًغاهُحن الضاعؾحن في الخاعج لم ٌٗىصوا الى اًغان بٗض اهمالهم
صعاؾتهم  ،في الىكذ الظي واهذ البالص بإمـ الحاحت لخضماتهم  ،ففي اخهائُت وكغتها وػاعة
الخٗلُم الاًغاهُت اقاعث فيها الى ان مً مجمىٕ الخمؿحن الف َالب املىحىصًً في اوعبا والىالًاث
املخدضة الٌٗىص الى اًغان الا ( )%5منهم  ،لظلً انبدذ البالص في خاحت ماؾت الى اَباء ومهىضؾحن
( ، )29وٍبضو ان الؿافان وان ؾببا لٗضم ٖىصتهم الى البالص ( ، )29اط اهه وان ًغاكب الُالب الاًغاهُحن
الضاعؾحن في الخاعج وٍغؾل جلاعٍغٖنهم زالٌ مضة صعاؾتهم هىان .
واهذ في اًغان مضاعؽ ابخضائُت وزاهىٍت احىبُت جابٗت لضوٌ مسخلفت ومً ًلخدم بها هم عٖاًا
الضوٌ املىحىصًً في اًغان  ،الا ان بٌٗ الُلبت الاًغاهُحن واهىا ًلخدلىن بها بغُت حٗلم لغت احىبُت
ولىً مً صون مىافلت الحىىمت الاًغاهُت  ،وهظا ماخضر م٘ املضعؾت الاملاهُت في َهغان  ،اط الخدم
بها بٌٗ الاَفاٌ الاًغاهُحن  ،وبٗض اهمالهم الضعاؾت الابخضائُت في جلً املضعؾت اعاصوا اهماٌ
صعاؾتهم الثاهىٍت في املضاعؽ الثاهىٍت الاًغاهُت  ،وكض جُلب الامغ مٗاصلت قهاصاتهم في وػاعة التربُت
والخٗلُم الاًغاهُت ٖ ،لما ان اللىاهحن الاًغاهُت جمى٘ صعاؾت الُلبت الاًغاهُحن في املضاعؽ الاحىبُت في
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اًغان  ،هما ان املضاعؽ الاحىبُت في اًغان هي الازغي الجملً احاػة الؾخلباٌ الُلبت الاًغاهُحن
للضعاؾت فيها  ،الامغالظي جُلب
احغاء مساَباث عؾمُت بحن وػاعة التربُت والخٗلُم الاًغاهُت واملضعؾت الاملاهُت ملى٘ جىغاع طلً
مؿخلبال  )21(.وٍبضو ان بٌٗ الاؾغ الاًغاهُت واهذ جُمذ الى حٗلم ابىائها اللغاث الاحىبُت ،ووحضث
ان الفغنت مىاؾبت لظلً َاملا ان جلً املضاعؽ حؿخلبل الُلبت الاًغاهُحن .
وهسُىة مهمت مً الكاه باججاه الاهخمام وجُىٍغ كُإ الخٗلُم  ،اوكئذ وػاعة للٗلىم والخٗلُم
الٗالي في ٖام 3699م  ،لغغى جىُٓم وجيؿُم قاون الجامٗاث واليلُاث واملٗاهض البدثُت  ،وفي
ٖام 3691م جمذ نُاغت مباصئ الانالخاث الخٗلُمُت التي قيلذ حؼءا مً مباصئ الثىعة البًُاء
في احخمإ جغؤؾه الكاه  ،ومىظ طلً الححن جم جىفُظ هظه الانالخاث  ،فياهذ الىدُجت ان جدؿيذ
هىُٖت الخٗلُم الٗالي بكيل افًل  ،وكض ويٗذ الحىىمت الاًغاهُت زُِ ٖضة لخىؾُ٘ مضاعؽ
الخٗلُم املنهي واٖاصة جىحُه الجامٗاث هدى جضعٍب الىىاصع الٗلمُت والفىُحن الظًً جدخاج اليهم
()26
الهىاٖاث املخخلفت في اًغان والتي ازظث بالخىؾ٘ بكيل هبحر.
وحغي حٗاون بحن الحىىمت الاًغاهُت واملاهُا الاجداصًت بكإن الخباصٌ الٗلمي والفني  ،ففي ٖام
3699م كضمذ املاهُا الاجداصًت مؿاٖضاث فىُت وجلىُت الًغان بمبلغ زمؿت مالًحن ماعن املاوي
()19
الهماٌ املخخبراث الالىتروهُت لليلُت الفىُت الخلىُت الخابٗت لجامٗت َهغان .
ويمً جىحه الكاه والحىىمت الاًغاهُت بكإن جفُٗل الخٗاون الٗلمي م٘ الضوٌ الاوعبُت
والىالًاث املخدضة الامغٍىُتٖ ،لضث اجفاكُاث م٘ صوٌ ٖضة  ،ففي ٖام 3691م اكترح الؿفحر
الامغٍيي في اًغان اعمحن ماًغ  Armin Meyerان ًلىم ول بلض بخُٗحن ووالت جىفُظًت الهجاػ الخٗاون
الٗلمي  ،وكض اقاع الى مٗهض ؾمث ؾىهُان  Smithsonianفي واقىًُ الظي اٖغب ًٖ اؾخٗضاصه
للٗمل بهفت ووالت امغٍىُت  ،والهضف مً البرهامج هى جىؾُ٘ الخٗاون بحن ٖلماء البلضًً  ،وكض
اؾخلم عئِـ الىػعاء الاًغاوي امحر ٖباؽ هىٍضا ( )13امللترح الامغٍيي باهخمام وؾغوع واٖلً بان
الحىىمت الاًغاهُت جغخب بدغاعة بهظا املُضان الجضًض مً الخٗاون بحن البلضًً  ،واقاع الى جيلُف
وػاعة الٗلىم والتربُت الٗالُت بهفتها ووالت جىفُظًت للحىىمت الاًغاهُت ملخابٗت املىيىٕ ( ، )12وفي
الٗام هفؿه اعؾلذ الحىىمت الاًغاهُت ( )19ػمالت صعاؾُت الى الىالًاث املخدضة الامغٍىُت للحهىٌ
ٖلى قهاصاث ٖلمُت بمسخلف الازخهاناث  ،واؾخمغ الخٗاون والخيؿُم الٗلمي بحن الضولخحن  ،اط
حاء الى اًغان (َ )95البا مً الجامٗاث الامغٍىُت لؼٍاعة الازاع في اًغان ( ، )11وكبل طلً بٗامحن ؤي
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مىظ ٖام 3699م َلبذ وػاعة التربُت والخٗلُم الاًغاهُت مً الىالًاث املخدضة الامغٍىُت اعؾاٌ ()59
()19
زبحرا امغٍىُا الى اًغان لخيكُِ الخٗاون في املجاٌ الخٗلُمي وجُىٍغاملضاعؽ .
وكض اقاع الكاه دمحم عيا بهلىي في هخابه  Mission for my countryالظي هخبه في ؾخِىُاث
اللغن الٗكغًٍ  ،الى اهمُت الخٗاون م٘ الىالًاث املخدضة الامغٍىُت مً زالٌ بغهامج الاٖخماص الظاحي
وًٖ َغٍم حٗاوهُت الاغازت الامغٍىُت (  ) CAREالتي كضمذ زضماث حٗلُمُت الًغان  ،هُب٘ الىخب
املىهجُت والخجهحزاث املخخلفت للبرامج الخٗلُمُت ،فًال ًٖ جلضًمها مؿاٖضة فىُت حٗلُمُت في
املاؾؿاث الخٗلُمُت  ،وفي ْل هظا البرهامج كام الٗلماء والباخثحن ومضعس ي املضاعؽ الثاهىٍت
والُلبت الخغٍجحن بالظهاب الى الىالًاث املخدضة الامغٍىُت لخُىٍغ كابلُاتهم  ،في خحن كام مدايغو
الجامٗاث الامغٍىُت ومضعس ي املضاعؽ الثاهىٍت باغىاء املحُِ الاواصًمي في اًغان مً زالٌ اكامت
صوعاث جُىٍغٍت في مسخلف الجىاهب الٗلمُت للمضعؾحن والُلبت  ،هما ان املجلـ البرًُاوي
واملاؾؿت الفغوؿُت – الاًغاهُت ومىٓماث زلافُت ازغي في الٗالم الحغ كامذ بدباصٌ ممازل ،مثل
اكامت صوعاث لخٗلُم اللغاث الاحىبُت وفٗالُاث زلافُت ازغي بهفتها قىال مً اقياٌ املؿاٖضة
الخاعحُت  ،هما اقاع الكاه في هخابه املظهىع الى صوع ماؾؿت فىعص الامغٍىُت التي ويٗذ جدذ
جهغف اًغان بٌٗ الفىُحن املخسههحن الظًً واهذ البالص بإمـ الحاحت لخضماتهم  ،والؾُما بٗض
وي٘ الخُت الخىمىٍت الثالثت ( ، )3691-3691وكامذ بدىفُظ مكاعَ٘ ازغي في مجاٌ الخٗلُم املنهي
()15
وجُىٍغاللغي  ،هاهًُ ًٖ جغحمت املىؾىٖت الامغٍىُت الى اللغت الفاعؾُت .
هما اهض الكاه في هخابه ان امام البالص مهمت جدؿحن مٗاًحر الخضعٍب للمٗلمحن  ،اط ان غالبُت
مٗلمي املضاعؽ الابخضائُت لم ًخللىا اهثر مً  32ؾىت صعاؾُت  ،واغلبهم لم ًدهل ختى ٖلى طلً،
ووان الكاه ٌٗخلض ان وحىص مٗلمحن غحر ماهلحن هما ًيبػي افًل مً ٖضم الىحىص ٖ ،لى الاكل
لخلضًم الخضمت الخٗلُمُت الَفاٌ اًغان  ،وان اخضي الخُِ املىيىٖت مً كبل الحىىمت هى
اقغان املٗلمحن في صوعاث نُفُت ووي٘ بغامج جضعٍبُت لهم  ،والؾُما باليؿبت للجضص منهم  ،فًال
ًٖ جىؾُ٘ ولُت املٗلمحن الىَىُت في حامٗت َهغان لللُام بهظا الغغى  ،وهظلً في الجامٗاث
الاًغاهُت الازغي  ،واقاع الكاه اًًا في هخابه " الى ان هٓام الخٗلُم في اًغان وان في الؿابم ًخمحز
باملغهؼٍت الكضًضة  ،ؤي ان َهغان جخدىم جلغٍبا بيل ش يء  ،الا ان الحالت حغحرث فُما بٗض وناع في
ول ميان في البالص وُٖا باججاه كُمت الخٗلُم  ،وان اغلب اللغوٍحن فًال ًٖ الىاؽ الٗاصًحن
ًخلبلىن شحت الُٗام ٖلى خؿاب حٗلُم اَفالهم  ،وان هظا الىىٕ مً الحماؽ هى الص يء الظي
بضؤها وسخغه في اًغان"  ،واقاعالكاه  ":اكترخذ املؿاٖضة الظاجُت ليل مجلـ مدلي الوكاء مضاعؽ
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ايافُت  ،وليي هبني مضعؾت ابخضائُت في كغٍت ما  ،فٗلى وػاعة التربُت والخٗلُم ان جلىم بخجهحز
املخُُاث ووي٘ املىانفاث الخانت اللابلت للخغُحر جبٗا للمىار والٓغوف الازغي واملٗضاث
واملىاص الالػمت التي الًمىً الحهىٌ ٖليها مدلُا ،فًال ًٖ الاقغاف الهىضس ي ،وباميان اهل
اللغٍت ومالً الاعى جىفحرالاعى واملىاص املخىفغة مدلُا والٗمالت  ،وبخٗاون الىاؽ ؾىجض هُف اهه
مً املضهل ان ًغجف٘ البىاء بؿغٖت في املضعؾت الجضًضة في كُٗت اعى واهذ غحر مؿخغلت ؾابلا ،
اها اجُل٘ الى الىكذ الظي جبنى فُه ول املضاعؽ الابخضائُت في اللغي واملضن "  )19(.ان هالم الكاه
ًاهض خغنه ٖلى جُىٍغكُإ الخٗلُم  ،والؾُما اهه وان ٖاػما ٖلى جدضًث البالص  ،واصعاهه ان طلً
الخُىع الًمىً ان ًخم مً صون الاهخمام بلُإ الخٗلُم الظي ٌٗض اؾاؽ نهًت ؤي بلض في الٗالم .
وٍالخٔ ان الخضماث الخٗلُمُت والصحُت واملؿاهً والخضماث الاحخماُٖت واهذ جخمغهؼ هي
الازغي في املضن الغئِؿت  ،هما ان مٗٓم اللغي واهذ مٗؼولت ًٖ الٗانمت  ،فال َغق وال وؾائِ
هلل والماء نالح للكغب والههغباء  ،ولظلً فلِـ غغٍبا ان جهل وؿبت الامُت في الغٍف الى ()%15
مً مجمىٕ الؿيان في ؾخِىُاث اللغن الٗكغًٍ  ،بِىما جىسفٌ في املضن الى ( ،)%99فًال ًٖ
طلً فان املضاعؽ التي اكامها الكاه لم جىً حؿخىٖب اهثر مً ( )%99مً مجمىٕ الظًً هم في ؾً
()19
الضعاؾت  ،ووان ( )%99املخبلُت مدغومحن مً فغم الخٗلُم .
ومً حاهب ازغ واهذ هىان ٖالكاث حٗاون ٖلمي بحن اًغان واؾغائُل – التي اٖترفذ بها اًغان
مىظ ٖام 3659م – اط جم افخخاح كؿم الضعاؾاث الاًغاهُت في حامٗت جل ابِب مىظ ٖام 3699م ،
وٖلى هظا الاؾاؽ َلب البروفؿىع قُمىن قامحر – ٖمُض ولُت صعاؾاث الكغق الاوؾِ وافغٍلُا
في حامٗت جل ابِب مً ناصق نضعٍه – مؿاوٌ املمثلُت الاًغاهُت في جل ابِب – ان ًبٗث ملىخبت
الجامٗت املظهىعة الىخب واملجالث والىغاعَـ التي جخدضر ًٖ اًغان باللغخحن الاهيلحزًت والفغوؿُت
بل وختى الفاعؾُت  ،وفًال ًٖ هظه الجامٗت وان هىان كؿم للغت الفاعؾُت في الجامٗت الٗبرًت
باللضؽ  ،و في ماٌـ 3699م كام الُاهى اًالث – عئِـ حامٗت اوعقلُم – بؼٍاعة الى َهغان
واؾخغغكذ الؼٍاعة اًام ٖضة  ،واؾخمغ الخباصٌ الٗلمي والثلافي بحن اًغان واؾغائُل في الؿىىاث
()11
الالخلت .
وفي الؿُاق هفؿه البض مً الاقاعة الى الخٗلُم اليهىصي في اًغان  ،فلض اقاعث املُُٗاث املخىفغة
الى اهه في ٖلض الؿخِىاث مً اللغن الٗكغًٍ كضع ٖضص الُالب اليهىص في اًغان بىدى ()39999
َالب ًخىػٖىن ٖلى اهىإ مسخلفت مً املضاعؽ  ،فًال ًٖ وحىص هدى (َ )1999الب يهىصي في
مضاعؽ خىىمُت زانت  ،وبكيل عئِـ زاعج الٗانمت َهغان ،التي وان في مضاعؾها اليهىصًت هدى
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(َ )1999الب يهىصي  ،اما في ٖلض الؿبُٗىاث فلض واهذ مضعؾت (هىعف الىبحر) مً اهم املضاعؽ
اليهىصًت في َهغان  ،وواهذ جًم (َ )15البا  ،وواهذ مً مغاهؼ اليكاٍ الههُىوي في َهغان وبلُت
املضن الاًغاهُت  ،واعجف٘ الخلا ٖضص الُالب الظًً ًضعؾىن في املغاهؼ اليهىصًت ختى ونل ٖضصهم
زالٌ ٖلض الؿبُٗىاث الى (َ )39951البا ،مً بُنهم ( َ )9913البا ًضعؾىن في َهغان و ()1192
()16
مخىػٖىن ٖلى مضاعؽ املضن الاًغاهُت الازغي .
وهٓغا للجهىص الحىىمُت املبظولت باججاه جُىٍغ كُإ الخٗلُم في اًغان  ،اعجف٘ ٖضص الُلبت
املسجلحن في املضاعؽ الابخضائُت والثاهىٍت والخٗلُم الٗالي  ،ففي ٖام 3693-3699م اعجف٘ ٖضص
الُلبت الى ( )1,9ملُىن َالب في املضاعؽ الابخضائُت  ،واهثر مً ملُىن َالب في املضاعؽ الثاهىٍت،
فًال ًٖ( َ) 19999الب في الجامٗاث ومغاهؼ الخضعٍب املنهي و(َ) 9999الب في مٗاهض
الخىىلىحُا و(َ) 9999الب في مٗاهض جضعٍب املٗلمحن و(َ) 29999فل في نفىف الغويت ،
وهىظا بلغ مجمىٕ ٖضص الُالب كغابت زمؿت مالًحن َالب ؤي اهثر مً يٗف الٗضص لٗام 3692
بٗض ان وان ٖضصهم ملُىها َالب في طلً الٗام ،هما وان في اًغان ٖام 3692م( )39999مضعؾت
ابخضائُت وزاهىٍت بِىما في ٖام  3699م بلغ ٖضص املضاعؽ ( ) 19999مضعؾت  ،واوكئذ () 22999
مضعؾت جضًغها هخائب مدى الامُت  ،هما جم جىُٓم () 5999مضعؾت للخٗلُم الٗالي  ،ووان ٖضص
الُالب في املضاعؽ الٗالُت (  )29599في ٖام 3692م في خحن اعجف٘ الى(ٖ) 91999ام 3699م  ،ومىظ
ٖام  3692لغاًت ٖام 3699م جم اوكاء  19حامٗت ومٗهض  ،بلغذ مؿاٖضاث الحىىمت لها ؾخت
ملُاع عٍاٌ اًغاوي ٖام 3699م  )99(.وفي الٗام هفؿه قمل الخٗلُم اكص ى الغٍف  )93( .الامغ الظي ٌكحر
الى الخلضم امللحىّ في كُإ الخٗلُم كُاؾا م٘ ماكبل ٖام 3691م .
وكض وان عئِـ الىػعاء الاًغاوي امحر ٖباؽ هىٍضا مخفائال هثحرا ٖىض وي٘ محزاهُت ٖام 3699م ،اط
اهض ٖلى جسهُو ( 119ملُىن) صوالع لىػاعة الخٗلُم – وهي الاوؾ٘ بٗض وػاعة الضفإ في محزاهُت
الٗام املظهىع  -واقاع هىٍضا الى اهخمام الكاه باللُإ الخٗلُمي مً زالٌ وي٘ زُت قاملت
النالح الجامٗاث وماؾؿاث الخٗلُم الٗالي  ،وهظلً املضاعؽ الابخضائُت والثاهىٍت  ،الامغ الظي
ؾُٗىص بالفائضة للضعاؾاث الٗلمُت والخلىُت بٗض جىؾُ٘ الجامٗاث واليلُاث واملاؾؿاث الخلىُت ،
اط مً املخىك٘ ػٍاصة اٖضاص َالب الضعاؾاث الخلىُت الى (َ )59999الب في نهاًت ٖام 3692م ،
وؾُىىن ههِب املضاعؽ الثاهىٍت هبحرا بٗض جلً الخُِ الجضًضة  ،هما ؾِخم جُىٍغ اويإ
املٗلمحن واملضعؾحن مً زالٌ الٗىاًت بهم وعف٘ مجزلتهم وي ًخمىىىا مً الابضإ في مجاٌ ٖملهم
وجلضًم ُٖاء اهبر  ،وؾِخم الاهخمام بالُلبت وبكاونهم وي ًىانلىا الخٗلُم في مضاعؾهم  ،وكض اقاع
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هىٍضا الى الاعجفإ الحانل في وؿبت اٖضاص الاَفاٌ املسجلحن في املضاعؽ الابخضائُت بدُث انها
اعجفٗذ الى اهثر مً يٗف ماوان ٖلُه في الؿىىاث الٗكغ املايُت  ،بِىما اعجف٘ ٖضص املٗلمحن في
املضة هفؿها بدضوص زمـ مغاث  ،اما اٖضاص َلبت الجامٗاث فلض اعجف٘ ٖضصهم الى يٗف زالٌ
الؿىىاث الخمـ املايُت وونل ٖضصهم الى( َ )59999الب وؾُهل ٖضصهم في الؿىىاث الاعب٘
اللاصمت بدضوص( َ )399999الب اطا ماؤزظها في الحؿبان اعجفإ ٖضص الؿيان في اًغان  )92( .وفي
مٗغى عصه ٖلى اخض الىخاب الامغٍىُحن في ٖام 3699م طهغ هىٍضا  ":ختى وان لم ًىً ًىحض ٖضص
واف مً املٗلمحن ،بىؾ٘ الُلبت ان ًىىهىا مٗلمحن في املضاعؽ الابخضائُت  ،وفي غًىن ؾيخحن
ؾُبث اللمغ الهىاعي الخام باًغان الضعوؽ املخلفؼة لجمُ٘ املضاعؽ  . . .وؾُىػٕ الحلُب ٖلى
ول جلمُظ في البلض " ( )91الامغ الظي ٌكحر الى اهخمام الضولت الاًغاهُت في كُإ الخٗلُم والؾُما ان
الخسهُهاث املىيىٖت له في املحزاهُت جاهض الجضًت في جُىٍغه وعف٘ مؿخىاه.
وٖلى الغغم مما بظلخه املاؾؿاث الخٗلُمُت في مجاٌ ميافدت الامُت في اًغان مً حهىص خلُلُت
لللًاء ٖلى الامُت  ،لم ًىسغٍ في املىاَم الغٍفُت ؾىي ( ، )%16بِىما ونلذ اليؿبت في املىاَم
الحًغٍت الى ( ، )%11وبلي اهسغاٍ اليؿاء في الخٗلُم امغا هاصعا  )99( .بؿبب جلالُض املجخم٘ الاًغاوي
التي جمى٘ الفخُاث مً الظهاب للمضعؾت وجماقُا م٘ مىكف املاؾؿت الضًيُت التي واهذ جلف
بالًض مً احغاءاث الكاه .
وبِىما هجض ان الؿيان الحًغ خللىا وؿبت مً مدى الامُت ونلذ الى اهثر مً ( )%95في بضاًت
ؾبُٗىاث اللغن الٗكغًٍ  ،فان هظه اليؿبت لم جهل الا الى ( )%35فلِ بحن الؿيان الغٍفُحن ،
وم٘ طلً فلض ؾاٖض بغهامج مدى الامُت في حٗلُم اللغاءة والىخابت الَفاٌ اللغي  ،الامغ الظي ؾاٖض
ٖلى جدلُم اهسفاى في وؿبت الامُت بحن ؾيان الغٍف بحن ٖامي 3692 – 3692م  )95(.وكض اقاع
اؾض هللا ٖلم – وػٍغ البالٍ الاًغاوي – في مظهغاجه وزالٌ للائه الكاه في  29اًلىٌ 3691م ":
جدضزذ م٘ الكاه ًٖ مىيىٕ مدى الامُت وطهغث له باهه ٖلى الغغم مً بىاء املضاعؽ الجضًضة
واصزاٌ فغق حٗلُم مسهىنت  ،فان الؼٍاصة املُغصة في الؿيان حٗني اهىا الهؼاٌ مثللحن بدضوص
زماهُت مالًحن وؿمت غحر كاصعًٍ ختى ٖلى الخىكُ٘ بإؾمائهم "  )99(.في اقاعة الى الاحغاءاث البُُئت
باججاه مدى الامُت في البالص .
ومً حاهب ازغاؾخمغالخٗاون الامغٍيي الاًغاوي في املجاٌ الخٗلُمي  ،ففي آب 3693م خًغوػٍغ
التربُت والخٗلُم الاًغاوي فغزغوباعؾا الى املاجمغ الٗلمي الؿاب٘ ٖكغ الظي اكُم في والًت فالصلُفُا
الامغٍىُت للُالباث الجامُٗاث  ،وفي الىكذ هفؿه جم اعؾاٌ ٖضص مً املضعؾحن الاًغاهُحن للىالًاث
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املخدضة الامغٍىُت لضوعاث جضعٍبُت  ،وفي قهغ حكغًٍ الاوٌ مً الٗام هفؿه ونل الى َهغان عئِـ
حامٗت هىذ الامغٍىُت في اَاع الخباصٌ الٗلمي والثلافي وجباصٌ الخبراث بحن البلضًً  ،وفي  21جمىػ
3692م جم جىكُ٘ اجفاكُت للخٗاون في مجاٌ البدث الٗلمي بحن ولُت الٗلىم الاصاعٍت والخجاعٍت
واملالُت الخابٗت لجامٗت َهغان وحامٗت والُفىعهُا الامغٍىُت  ،فًال ًٖ اعؾاٌ بٗثاث صعاؾُت
لالؾاجظة والُلبت  ،وحغي جىكُ٘ الاجفاكُت املظهىعة في حامٗت َهغان ،وفي الٗام هفؿه طهب ول مً
ٖمُضي اليلُت الخلىُتفي حامٗت قحراػ و ولُت الٗلىم لجامٗت انفهان وازىان مً الىىاب م٘ ٖضص
مً املضعاء الٗامحن لىػاعة التربُت والخٗلُم الاًغاهُت وعئِـ املغهؼ الٗالي للٗلىم الؿُاؾُت الى
الىالًاث املخدضة الامغٍىُت مً احل جُىٍغٖالكاث الخٗاون الٗلمي بحن البلضًً ،وفي  9ماٌـ
3691م الخلى عئِـ حامٗت والُفىعهُا الامغٍىُت م٘ الكاه في ازىاء ػٍاعة الازحر الى الىالًاث املخدضة
الامغٍىُت ،وكض خهلذ اًغان بٗض طلً ٖلى بٗثخحن صعاؾِخحن مً الجامٗت املظهىعة هسُىة مهمت
باججاه جُىٍغ الجاهب الٗلمي في اًغان  ،وفي الكهغ هفؿه اًًا ٖلضث اجفاكُت للخٗاون الٗلمي بحن
حامٗت قحراػ وحامٗت بيؿلفاهُا الامغٍىُت ،وكٗها الضهخىع ماعجً ماًغؾىن - Marten Mayerson
عئِـ الجامٗت املظهىعة -في ازىاء ػٍاعجه الى حامٗت قحراػ  ،هما ونل في الىكذ هفؿه عئِـ حامٗت
واقىًُ الامغٍىُت الى حامٗت بهلىي في قحراػ بضٖىة مً الازحرة لخيكُِ الخٗاون الٗلمي بحن
()99
الجامٗخحن .
وفي ٖام 3692 -3693م جم كبىٌ( َ) 39999الب وَالبت في الجامٗاث واملٗاهض الٗلُا مً
مجمىٕ املخلضمحن البالغ ٖضصهم (َ )93999الب وَالبت  ،وبمىحب الاخهائُت التي وكغتها وػاعة
الخٗلُم الٗالي والٗلىم في ٖام 3693م وان هىان اهثر مً( َ )29515البا وَالبت واهىا ًضعؾىن في
الجامٗاث الاحىبُت بالخاعج  ،اط ان الخُىع في مجاٌ الضعاؾاث الٗلُا م٘ وحىص ػٍاصة في ٖضص
الُالب الجامُٗحن في الضازل والخاعج وان ًدخاج الى هىاصع ٖلمُت مخسههت مً اصحاب
()91
الكهاصاث الٗلُا .
واهذ املاهُا مً بحن الضوٌ التي حغي الخٗاون مٗها في الجاهب الٗلمي ،ففي ازىاء ػٍاعة مؿدكاع
املاهُا الاجداصًت الى َهغان في ٖام 3692م  ،حغي ٖلض اجفاكُاث زلافُت وٖلمُت بحن البلضًً  ،وكض
اكترح عئِـ الحىىمت الاًغاهُت جاؾِـ ولُت جلىُت وفىُت املاهُت في اًغان حكخمل ٖلى واصع املاوي
مخسهو لُلىم بالخضعَـ فيها بضال مً اعؾاٌ َالب اًغاهُحن الى املاهُا لهظا الغغى  ،والظًً ػاص
ٖضصهم بكيل هبحر زالٌ زمؿت ٖكغ ٖاما  ،اط ان الُلبت الٗائضًً مً الخاعج ؾابلا واهىا غحر
()96
هفىئحن بما ًىفي لالٖخماص ٖليهم في جلضًم الخضمت للبالص.
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وٍبضو ان الخُىة التي حاء بها ملترح عئِـ الىػعاء واهذ باالججاه الصحُذ ،اط ان وحىص واصع
ٖلمي املاوي في البالص ؾىف ًللل مً الىفلاث التي واهذ جًٗها الحىىمت إلاًغاهُت مً احل بعؾاٌ
الُلبت للخاعج  ،فًال ًٖ ان الُلبت ؾىف ًىىهىن جدذ مخابٗت وػاعة التربُت والخٗلُم مباقغة .

تطور اوضاع التعليم يف ايراى : 1979 -1973

ّ
حغي وي٘ الخُت الخىمىٍت الخامؿت (1791-1791م) في ْل الؼٍاصاث التي وفغتها ٖائضاث
ّ
الىفِ لٗام 1791م والتي كضعث بـ( 71ملُىن صوالع) ،غُذ ( )%10مً بحمالي الىفلاث ،وخضص
جاعٍش بضء الخىفُظ في الؿاصؽ ٖكغ مً آطاع 1791م  ،واججهذ ّهُت الكاه بلى وي٘ جإهُض ؤهبر ٖلى
()00
إلاهفاق الاحخماعي وجىػَ٘ الضزل ،فياهذ الخُت الخامؿت زُت َمىخت .
في ٖام 3699 -3691م الخدم زمؿت مالًحن َالب بأالف املضاعؽ الابخضائُت والثاهىٍت في ٖمىم
البالص  ،وٍمثل هظا الغكم ػٍاصة ملضاعها ؾبٗت ايٗاف  ،وٍخًمً مضاعؽ مدى الامُت ونفىف
حٗلُم اللغاءة والىخابت  ،ووان الخٗلُم الابخضائي الؼامُا ليل الاَفاٌ  ،الامغ الظي اصي الى جؼاًض ٖضص
الضاعؾحن مً الُلبت في املضاعؽ الثاهىٍت بٗض ان خهلىا ٖلى قهاصاتهم مً املضاعؽ الابخضائُت  ،وفي
ٖلض الؿبُٗيُاث مً اللغن الٗكغًٍ جم اوكاء الاف املضاعؽ الابخضائُت ومئاث املضاعؽ الثاهىٍت
طاث امللىُت الخانت في َهغان وفي الاكالُم الاًغاهُت الازغي ،وكامذ الحىىمت الاًغاهُت باوكاء
ماؾؿاث حٗلُمُت في املضن والاكالُم جخىلى مؿاولُت اصاعة الجهاػ الخٗلُمي الثاهىي في املىاَم التي
(. )53
جخىاحض فيها في ْل ؾُُغة خىىمُت ٖامت
وبٗض ٖام 3699م انبذ في اًغان ٖكغ حامٗاث  ،اعب٘ منها في َهغان  ،وواخضة في ول مً قحراػ
وجبرًؼ والاخىاػ ومكهض وبلىقؿخان وانفهان  ،فًال ًٖ وحىص ازني ٖكغ مٗهض للخٗلُم الٗالي
واعبٗت ولُاث لخضعٍب املٗلمحن وولُاث للخىىلىحُا املخلضمت في ٖباصان  ،وولُاث للؼعاٖت في واعج
وعيائُت وهغمان  ،هما جىحض مضاعؽ للخضعٍب املنهي في َهغان وقحراػ وجبرًؼ وعقذ ومضن ازغي ،
وفي الٗام هفؿه وان اهثر مً (َ ) 335999الب ًضعؾىن في الضعاؾاث الاولُت والٗلُا في جلً
الجامٗاث  ،بِىما وان (َ )19999الب آزغون ًضعؾىن في الخاعج  ،والؾُما في اوعبا والىالًاث
املخدضة الامغٍىُت وهىضا  ،وجم الترهحز بكيل هبحر ٖلى جدؿحن ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي ،فًال ًٖ
)52 .
جىؾُ٘ البدث الٗلمي
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والجضوٌ الاحي ًبحن اؾماء واماهً الجامٗاث الاًغاهُت واٖضاص َالبها وجضعَؿُيها للٗام الضعاس ي
()51
: 3699 -3691
اؾم الجامٗت
حامٗت َهغان
حامٗت اطعبُجان
حامٗت بلىقؿخان
حامٗت فغح بهلىي
حامٗت فغصوس ي
حامٗت انفهان
حامٗت حىض ٌؿابىع
الجامٗت الىَىُت الاًغاهُت
حامٗت بهلىي
حامٗت اعٍامهغللخىىلىحُا

ميان وحىصها
َهغان
جبرًؼ
بلىقؿخان
َهغان
مكهض
انفهان
الاخىاػ
َهغان
قحراػ
َهغان

ٖضص املضعؾحن
2991
951
22
391
932
196
992
195

ٖضص الُلبت
39651
9199
16
3911
5255
9999
9991
9999

599
199

9111
1919

ًخطح مً الجضوٌ املظهىع اٖاله ان ٖضص املضعؾحن والُلبت في حامٗت بلىقؿخان اكل بىثحر مً
الجامٗاث الاًغاهُت الازغي  ،اط ان اكلُم بلىقؿخان وان ٌٗاوي مً مكاول هثحرة ًإحي في ملضمتها
الخالف م٘ الحىىمت الاًغاهُت الهمالها للخضماث الٗامت  ،الامغ الظي اوٗىـ ٖلى اللُإ الخٗلُمي
وهظلً الخضماث الازغي امللضمت لالكلُم ،الؾُما وان البلىف مىػٖىن بحن زالر صوٌ هي (اًغان
وافغاوؿخان وباهؿخان ) .
وان الُلبت الاًغاهُىن الضاعؾىن في الخاعج والؾُما في الىالًاث املخدضة الامغٍىُت ًلىمىن
بمكاول حمت منها اللُام بالخٓاهغاث يض الحىىمت الاًغاهُت في ْل الحغٍت الؿائضة في الىالًاث
املخدضة الامغٍىُت وجهغفاث ازغي الجيسجم والخلالُض والٗاصاث الامغٍىُت  ،الامغ الظي اصي الى هغه
الامغٍىُحن لهم  ،ففي  26حكغًٍ الاوٌ 3691م الخلى الؿُض اخمض املُىالي – مضًغ الكٗبت الغابٗت في
وػاعة الخاعحُت الاًغاهُت م٘ املىضوب الامغٍيي في وػاعة الخاعحُت الامغٍىُت في َهغان وجباخث
الُغفان خىٌ اويإ الُلبت الاًغاهُحن في الىالًاث املخدضة الامغٍىُت  ،وفي الللاء اٖلً املُىالي" بان
الضولت الاًغاهُت الجغغب باُٖاء عزهت صائمت لبلاء الُلبت الاًغاهُحن في الىالًاث املخدضة الامغٍىُت"
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 ،هما اجفم الجاهبان ٖلى مى٘ اُٖاء اكامت صائمت مللُمي الضولخحن  ،وطهغ املىضوب الامغٍيي " :
بدؿب اللىاهحن املخفم ٖليها ان مً لضًه الكغوٍ الالػمت لالكامت ًمىً له البلاء والاكامت
الضائمت في الىالًاث املخدضة  ،ولهظا الًمىً للىالًاث املخدضة ٖلض اجفاكُت جسالف اللىاهحن
الامغٍىُت م٘ صولت احىبُت ازغي"  ،وفي  21واهىن الثاوي 3699م وكٗذ اجفاكُت حٗاون للبدث
الٗلمي بحن حامٗت َهغان وحامٗت واعولُىا الامغٍىُت ملضة ٖكغ ؾىىاث جخًمً الخٗاون في مجاالث
الٗلىم الاصاعٍه والهُضلت واصاعة الاٖماٌ والغٍايُاث  ،فًال ًٖ جباصٌ الاؾاجظة والُالب بحن
الجامٗخحن  ،وكض وكٗذ الاجفاكُت مً كبل عئِس ي الجامٗخحن املظهىعجحن في َهغان  ،ووكٗذ
اجفاكُت حٗاون مكترن بحن الحىىمت الاًغاهُت وحامٗت حىعج واقىًُ الامغٍىُت في  1جمىػ مً الٗام
هفؿه  ،بمىحبها ًدهل الُالب الاًغاهُحن ٖلى ػماالث صعاؾُت  ،والؾُما في كؿم الاصاعة الضولُت في
الجامٗت املظهىعة ،وفي  36آب مً الٗام هفؿه وافلذ حامٗت حىعج واقىًُ اًًا ٖلى فخذ فغٕ
( )59
للضعاؾاث الٗلُا (املاحؿخحروالضهخىعاه) للُلبت الاًغاهُحن الضاعؾحن في الىالًاث املخدضة .
ان جىكُ٘ جلً الاجفاكُاث م٘ الجامٗاث الامغٍىُت ٌٗض زُىة حُضة باججاه جُىٍغ كُإ الخٗلُم
في اًغان  ،والؾُما ان البالص بإمـ الحاحت لخُىٍغ هىاصعها الٗلمُت بٗض اهخٗاف الاكخهاص الاًغاوي
في جلً املضة ٖلى ازغاعجفإ اؾٗاعالىفِ .
وَكحر اؾض هللا ٖلم في هخابه ( الكاه واها )  " :ان الكاه وفي ازىاء اوٗلاص املاجمغ الؿىىي للخٗلُم
في  1اًلىٌ 3691م كضم ٖغيا ًٖ الخٗلُم الٗالي والجامٗاث  ،اط اقاع الى الاججاه الٗام للُلبت ،
فاهض اهه ٖلى الغغم مً خهىلهم ٖلى ٖضص هبحر مً املىذ واملمحزاث الازغي  ،فلم ًىً لضيهم اي
اهخمام ٖلى الاَالق باليؿبت للخلضم الظي جدغػه الضولت  ،وهظا ٌٗىص الى ٖضم مكاعهتهم الفٗالت في
الجامٗت ؤو في الكاون الؿُاؾُت للضولت "  ،وٍبضو ان الؿبب ٌٗىص الى الاويإ الؿُاؾُت
املخضهىعة في البالص وجىامي خغواث املٗاعيت زالٌ جلً املضة م٘ اػصًاص الىعي الضًني بحن اوؾاٍ
الُلبت بكيل هبحر ابان جلً املضة  ،وفي الؿُاق هفؿه اهض ٖلم بان الكاه خًغ الجلؿت الخخامُت
ملىجمغ الخٗلُم ووان مىفخدا الؾاجظة الجامٗاث واملضعؾحن  ،وؾمذ لهم بالخٗبحر ًٖ آعائهم في
املىيىٖاث املخخلفت املٗغويت للمىاككت ،فخجغئوا باالٖتراى ٖلى وحهاث هٓغ الكاه باليؿبت
للٗالكت بحن مغجباث املضعؾحن وازغها ٖلى اخؿاؾهم باملؿاولُت  ،ووان كض كضم ول مً عئِـ
الىػعاء ووػعاء الخٗلُم وعئؾاء الجامٗاث جىنُاث املاجمغ الى الكاه وخهلىا ٖلى مىافلخه ٖليها .
( )55وحٗض مىافلت الكاه ٖلى الخىنُاث زُىة مهمت باججاه جُىٍغالىاك٘ الخٗلُمي هدى الافًل .
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بن الكاه جفهم مكاول كُإ الخٗلُم وابضي حٗاوهه مٗه  ،الصعاهه اهمُخه في النهىى بالبالص هدى
الخلضم الظي وان الكاه ٌؿعى الُه  ،ولىً مً حاهب ازغ فان وحىص الؿافان في الجامٗاث كض
اصي الى اخباٍ الُلبت الاًغاهُحن في الخاعج وابٗض اهخمامهم بكاون البالص  ،والؾُما بٗض الاٖخلاالث
واملماعؾاث التي حٗغيىا لها مً كبل الجهاػاملظهىع  ،فيان امغا َبُُٗا ان جًٗف مىالاتهم للضولت
 .اط اقاع ٖلم في مظهغاجه لُىم  9هِؿان 3699م  ":ازبرث الكاه ان الؿافان اغلم مىخباث ٖضة
اجداصاث للُلبت في حامٗت َهغان  ،وهى ًضعي ان حمُ٘ الىخب املىحىصة فيها جسغٍبُت  ،وكلذ له :
الًمىً ان وٗخبر ؤي هخاب في الجامٗت جسغٍبي  ،فإحاب الكاه  :جإهض مً عحىٕ الىخب وبلغ
()59
املؿاولحن ًٖ هظه الحماكت  ،انهم لم ًمغوا مً صون ٖلاب في املؿخلبل ".
وحغي حٗاون بحن الحىىمت الاًغاهُت ومىٓمت الؿيخى  – )59( SENTOوالؾُما ان اًغان ًٖىا في
جلً املىٓمت  -في مجاٌ الخٗاون الٗلمي  ،فلض ونل الى َهغان في واهىن الثاوي 3699م الامحن الٗام
للمىٓمت املظهىعة لالقتران في ماجمغ ٖمضاء وهىاب ٖمضاء ولُاث اكُاع مىٓمت الؿيخى  ،الظي
()51
ٖلض في الثامً مً الكهغهفؿه .
اما الخٗلُم في الغٍف فلض زُى زُىاث حُضة الى الامام  ،ففي غًىن املضة املمخضة مابحن
ٖامي  3695- 3692م اعجف٘ ٖضص َالب املضاعؽ الابخضائُت في الغٍف – بما في طلً املضاعؽ التي
واهذ حكغف ٖليها فغق مدى الامُت – مً ( )999399الى (َ ) 2399999الب  ،واعجف٘ ٖضص مٗلمي
جلً املضاعؽ في غًىن املضة هفؿها مً ( )39699الى (  )96599مٗلما ،م٘ الٗلم ان ( )%99مً
اَفاٌ الغٍف الاًغاوي ماواهىا ًضزلىن املضاعؽ كبل املباقغة باالنالح الؼعاعي  ،ولىً ٖلى الغغم
مً الضوع الظي اؾهمذ به هظه املاؾؿاث والهُإث في الغٍف الاًغاوي  ،الا انها لم جغجف٘ الى مؿخىي
الحجم والضوع الظي عؾم لها هٓغٍا وبالغذ فُه احهؼة الاٖالم والخهغٍداث الىثحرة للمؿاولحن
الاًغاهُحن بمً فيهم الكاه هفؿه  ،فلض بلغ ٖضص الىاجححن في مضاعؽ مدى الامُت ٖكغة آالف
شخو في الٗام الىاخض  ،في خحن لم ًدهل وبدؿب الاعكام الغؾمُت ( )%35مً ابىاء الغٍف ٖلى
()56
ؤي حٗلُم في ٖام 3693م .
وكض اهض اؾض هللا ٖلم في مظهغاجه ٖ ":غيذ ٖلى الكاه جلغٍغا لللؿم الاحخماعي مً وػاعة
البالٍ ًدىاوٌ كًُت الخٗلُم والحملت يض الامُت  ،واهم مافُه اهه بٗض مغوع ؾب٘ ؾىىاث مً
الٗمل باملكغوٕ  ،وٖلى الغغم مً الاٖالن عؾمُا وكتها اهه ؾِخم اؾدئهاٌ الامُت زالٌ مضة الجؼٍض
ًٖ ٖلض مً الؼمً  ،فان ٖضص الامُحن كض اعجف٘ مً  32الى  39ملُىن مىاًَ  ،والقً ان الاهفجاع
( )99
الؿياوي هى الؿبب في هظه الؼٍاصة  ،ولىً ختى م٘ طلً فان الامغًمثل مضٖاة الؾف هبحر. " . . .
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ًبضو ان ػٍاصة ٖضص الؿيان وٖضم وحىص عغبت حاصة مً الىباع للخٗلم كض اصي الى التراح٘ في الاكباٌ
ٖلى مغاهؼ مدى الامُت الؾُما في الغٍف الاًغاوي  ،في الىكذ الظي بظلذ فُه الحىىمت الاًغاهُت
حهىصا هبحرة باججاه مٗالجت الامُت .
وٖلى الغغم مما بظلخه احهؼة مدى الامُت مً حهىص خلُلُت لللًاء ٖلى الامُت  ،لم ًىسغٍ في
الخٗلُم الابخضائي في املىاَم الغٍفُت ؾىي ( ، )%16بِىما ونلذ اليؿبت في املىاَم الحًغٍت
( ، )%11وبلي اهسغاٍ اليؿاء في الخٗلُم امغا هاصعا  )93( .في ْل ٖاصاث وجلالُض املجخم٘ الاًغاوي
الظي ًمى٘ املغؤة مً الظهاب الى املضعؾت .
بلغ ٖضص املؿخسضمحن في وػاعة التربُت والخٗلُم في ٖام  ) 321999 ( 3695 -3699شخها
(بالخُٗحن الغؾمي او بٗلض ٖمل )  ،منهم (  ) 99195امغؤة والباقي (  ) 59692مً الغحاٌ  ،وبدؿب
()92
قهاصاتهم الٗلمُت ًىػٖىن واالحي :
 )%9،2( -3مً املجمىٕ الٗام مً خملت قهاصة البيلىعٍىؽ .
 )% 3،9( -2مً املجمىٕ الٗام مً خملت قهاصة مافىق الضبلىم .
 )%19( -1مً املجمىٕ الٗام مً خملت قهاصة الضبلىم .
 )% 39،9( -9مً املجمىٕ الٗام مً خملت قهاصة اكل مً الضبلىم .
وٍالخٔ ان الغالبُت الٗٓمى مً املٗلمحن هم مً خملت قهاصة الضبلىم  ،ؤي انهم مً زغٍجي
مٗاهض املٗلمحن ( او املٗاهض الفىُت الازغي )  ،وٍليهم في الاهمُت زغٍجى مغاهؼ اٖضاص املٗلمحن
واملٗلماث التي ًضعؽ فيها الُالب مضة ؾىت واخضة  ،وكض بلغ ٖضص هاالء حمُٗا ( ) 399111مٗلما
ومٗلمت  ،منهم ( )51931مٗلمت و ( ) 91395مٗلما  ،هما ان مغخلت الخٗلُم الابخضائي – وهما اقحر
الُه ؾابلا – هي مغخلت الؼامُت وٍلبل الُالب فيها مً ؾً ؾذ ؾىىاث  ،ومضة الضعاؾت فيها ؾذ
ؾىىاث ً ،خلضم الُالب في نهاًتها المخدان ٖام  ،اما باليؿبت ملغخلت الخٗلُم املخىؾِ فهي مغخلت
غحر الؼامُت  ،ومضة الخٗلُم فيها زالر ؾىىاث  ،وفي مغخلت الخٗلُم الثاهىي جىلؿم الضعاؾت الى
كؿمحن ٖ :لمي واصبي  ،اما في مغخلت الخٗلُم الٗالي فخىلؿم الى كؿمحن  :الخٗلُم في املٗاهض
واملضاعؽ الٗلُا  ،وحكمل املٗاهض الفىُت ( مٗاهض املٗلمحن – املٗاهض واملضاعؽ الٗلُا – مغاهؼ
البدث الٗلمي ) ،اما اللؿم الثاوي فِكمل الجامٗاث  )91( .هما ان هىان ٖضصا ازغ مً الُالب في
()99
مضاعؽ كغوٍت حكغف ٖليها ماؾؿاث مدى الامُت بلغ ٖضصها (َ ) 963999البا في ٖام 3699م .
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والجضوٌ الاحي ًبحن اهم املاؾؿاث الخٗلُمُت في اًغان وٖضص الُلبت واٖضاص البىاًاث للمغاخل
الضعاؾُت املخخلفت للٗام الضعاس ي  3695- 3699ماٖضا الجامٗاث فهي مً يمً اخهائُاث
()95
. 3699-3695
ث

املاؾؿاث التربىٍت

-3
-2
-1
-9
-5
-9
-9

املضاعؽ الابخضائُت
املضاعؽ املخىؾُت
املضاعؽ الثاهىٍت
الخٗلُم املنهي
مٗاهض جضعٍب املٗلمحن
املٗاهض واملضاعؽ الٗلُا ومغاهؼالبدث الٗلمي
الجامٗاث

ٖضص
الُالب
1132999
3211993
995996
359596
91651
مجهىلت
95113

ٖضص البىاًاث
22999
1233
3392
519
392
مجهىلت
مجهىلت

ٖضص الاكؿام
او اليلُاث

1
5
35
32

وفُما ًخٗلم بؼٍاصة اخخجاحاث الُلبت الاًغاهُحن يض هٓام الكاه  ،والؾُما في الجامٗاث
الاًغاهُت في الضازل  ،والُلبت الضاعؾحن بالخاعج ٖام  3699اػصاص ٖضص الُالباث املحجباث في
الجامٗاث الاًغاهُت  ،ففي ازىاء ػٍاعة وػٍغ البالٍ الاًغاوي اؾض هللا ٖلم الى حامٗت بهلىي في قحراػ في
الٗام هفؿه  ،صهل لغئٍت الٗضًض مً الفخُاث املحجباث  ،وكض ازبر اًًا ان بًٗا منهً عفًً
مهافدت عئِـ الجامٗت  ،هىن حٗالُم الضًً الاؾالمي جدغم الخماؽ البضوي بحن الجيؿحن مً صون
ػواج ،في وكذ اخخل بٌٗ املخٓاهغًٍ مً الُلبت الاًغاهُحن بالخاعج ؾفاعاث وكىهلُاث اًغاهُت في
صوٌ ٖضة  ،م٘ ػٍاصة خضة الخىجغ بحن الُلبت والحىىمت  )99(.والؾُما ان ٖام 3699م قهض حغحرا هبحرا
في مجاٌ املُالبت بالحغٍاث وخلىق الاوؿان في اًغان بٗض جىلي الغئِـ الامغٍيي حُمي واعجغ G.
 Carterملالُض الؿلُت في الىالًاث املخدضة الامغٍىُت  ،وهى مً اقض الضاٖحن الى مغاٖاة واخترام
خلىق الاوؿان  ،وصٖا اًغان الى جُبُم الٗضالت وخلىق الاوؿان وهضص الكاه بظلً .
وفي الؿُاق هفؿه ٌكحر ؤؾض هللا ٖلم في مظهغاجه لٗام 3699م  ":هىذ مجزعجا الى خض ما لغئٍت
ٖضص مً الفخُاث ًغجضًً الىلاب  ،وزالٌ مضة عئاؾتي لجامٗت َهغان لم ًىً مؿمىخا به هىظا ،
وهىا همى٘ ؤي فخاة جغجضًه  ،وكض اٖخبرث طلً مً الضالئل غحر املىاؾبت ان اٖلم في خُىه ،وكض ٖلمذ
اًًا ان الفخُاث عفًً الخدُت بالُض م٘ (فاعهاهج محر ) -عئِـ الجامٗت الجضًض (حامٗت بهلىي) -
مضٖحن ان الاؾالم ًدغم ؤي قيل مً اقياٌ الاجهاٌ البضوي بالجيـ الازغ مً صون ػواج  ،ووان
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حاللت الكاه قضًض السخِ ٖلى طلً "  )99(.الامغ الظي ٌكحر الى اهدكاع املض إلاؾالمي بحن اوؾاٍ
الُلبت زالٌ جلً املضة .
وفُما ًإحي حضوٌ ًبحن اؾماء الجامٗاث الاًغاهُت وٖضص الُلبت والخضعَؿُحن والخغٍجحن للٗام
( )91
الضعاس ي : 3699 -3695
ث
-3
-2
-1
-9
-5
-9
-9
-1
-6
-39
-33
-32

ٖضص
الخضعَؿُحن

اؾم الجامٗت

3911
555
119
111
136
299
959
925
222
322
55
35

حامٗت َهغان(َهغان)
آطعآباصوان(جبرًؼ)
حامٗت انفهان(انفهان)
حامٗت حىض ٌؿابىع(الاخىاػ)
حامٗت الفغصوس ي(مكهض)
حامٗت آعٍامهغالهىاُٖت (َهغان)
الجامٗت الاًغاهُت الىَىُت (َهغان)
حامٗت بهلىي (قحراػ)
حامٗت اٖضاص املٗلمحن (َهغان)
حامٗت حُىف الثىعة الاًغاهُت(َهغان)
حامٗت فغح بهلىي (َهغان)
حامٗت بلىقؿخان (بلىقؿخان)

ٖضص
الُالب
31199
9392
5912
1193
5919
1919
1315
9936
1999
9191
3911
16

ٖضص الخغٍجحن
3695-3699
1233
3196
999
926
592
212
3222
915
919
969
912
افخخدذ ٖام
3699-3695

ومً زالٌ الىٓغة الى الجضوٌ املظهىع اٖاله ًخطح اوٗضام وحىص اٖضاص الخضعَؿُحن والُلبت
الخغٍجحن مً حامٗت بلىقؿخان  ،مما ًاهض جضوي املؿخىي الٗلمي في اكلُم بلىقؿخان الظي ٌٗاوي
انال مً اهماٌ الحىىمت  ،فًال ًٖ املكاول الؿُاؾُت التي واهذ كائمت بحن الحىىمت وقٗب
الاكلُم  ،مما اوٗىـ ؾلبا ٖلى الجامٗت املظهىعة .
وبهظا خلم الكاه اهجاػاث هبحرة في مجاٌ جدضًث املجخم٘ الاًغاوي بكيل ٖام وكُإ الخٗلُم
بكيل زام  ،فلض زههذ الخُخان الخىمىٍخان الغابٗت( )3691 -3691والخامؿت (-3691
 ، )3691مبلغ ( )3،6ملُاع صوالع لخىمُت املهاصع البكغٍت  ،فؼاص ٖضص الؿيان مً () 25999199
وؿمت ٖام 3699م الى ( ) 11999963وؿمت ٖام 3699م  ،هما ؾاٖضث ػٍاصة الاهفاكاث في الخُخحن
املظهىعجحن ٖلى جىمُت الخٗلُم  ،ففي مجاٌ عٍاى الاَفاٌ اعجف٘ ٖضص املسجلحن فيها الى ٖكغة
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ايٗاف زالٌ املضة ( 3699 -3691م) ،واعجف٘ ٖضص َالب املضاعؽ الابخضائُت زالٌ املضة هفؿها الى
زالزت ايٗاف  ،واعجف٘ ٖضص املسجلحن في مغاهؼ مدى الامُت الى ؾخت ايٗاف زالٌ املضة هفؿها (، )96
وبظلً هما كُإ الخٗلُم بكيل واضح  ،اط ان الىماء وان ٖائضا بمٗٓمه الى اعجفإ اؾٗاع الىفِ .
( )99وهظلً الدصجُ٘ املؿخمغ مً كبل الحىىمت والحىافؼ التي ًدهل ٖليها الضاعؾىن في ازىاء
طهابهم الى مغاهؼ مدى الامُت الؾُما بٗض اعجفإ اؾٗاع الىفِ وػٍاصة الخسهُهاث املالُت التي
ويٗتها الحىىمت يمً محزاهُت التربُت والخٗلُم لللًاء ٖلى ْاهغة الامُت .
وفي ٖام 3699م جىجغث الٗالكت بحن الكاه وخىىمخه مً حاهب والُلبت الاًغاهُحن مً حاهب ازغ
 ،ففي واهىن الاوٌ مً الٗام هفؿه بٗث الُلبت الجامُٗحن في حامٗت اعٍامهغ الهىاُٖت بضٖىة الى
بٌٗ الىخاب الاًٖاء في حمُٗت الكٗغاء والىخاب  ،ازغ ازخخام الامؿُاث الكٗغٍت لحًىع
الامؿُت الكٗغٍت التي جىىي الجامٗت ٖلضها في الخامـ ٖكغ مً الكهغ هفؿه  ،لُللىا فيها بٌٗ
اللهائض واليلماث  ،الا ان الٗىانغ الامىُت خالذ صون صزىٌ الُلبت الجامُٗحن الى اللاٖت ،
فاٖترى الُلبت وخاولىا الضزىٌ  ،فاقدبً مٗهم عحاٌ الامً واٖخللىا زالزحن منهم  ،زم
خانغوهم واغللىا ٖليهم َغٍم الضزىٌ والخغوج ختى الغُذ الامؿُت  )93( .الامغ الظي ٌكحر الى
اػصًاص خالت الخىجغ بحن الُلبت والحىىمت وٍىظع بخُىعاث كاصمت والؾُما ان الىعي الضًني وان ٖلى
اقضه بحن اوؾاٍ الُلبت الجامُٗحن آهظان .
وجُىع املىكف اهثر بٗض اٖخلاٌ الؿلُاث الامىُت ٖكغاث الُلبت واغالق حامٗت َهغان ٖلى
ازغ الهضاماث التي وكٗذ بحن الُلبت والكغَت الاًغاهُت في ٖام 3699م  ،وكض واحه َلبت املضاعؽ
الحىىمُت نفىفا مضعؾُت مؼصخمت حضا م٘ هلو في ٖضص املٗلمحن واملضعؾحن  ،اما الاؾغ امللخضعة
فلض كامذ باعؾاٌ اَفالها الى املضاعؽ الخانت الجضًضة  ،اط وان بىؾ٘ الُلبت جللي حٗلُما احىبُا
()92
 ،وججاهلذ الؿلُاث الاًغاهُت اللىاٖض الخللُضًت املخٗللت بالؼي والفهل بحن الجيؿحن .
ان جلً الخُىعاث التي مغث بها اًغان اصث الى جغن بهماث ؾلبُت ٖلى البالص  ،فيؿبت الامُت
بلُذ ( )%99بحن املىاَىحن  ،هما ان ٖضص الُالب الظًً ٖاصوا الى الىًَ بٗض انهاء صعاؾتهم في
الخاعج لم ًىً اهثر مً (َ )22999الب مً انل (َ ) 125999الب مً املىفضًً للضعاؾت زالٌ
الٗلض املمخض مً ٖام 3696م الى ٖام 3691م  )91(.ووان بٌٗ الُلبت الجامُٗحن يهغبىن الى الخاعج
( َ ) 399999الب  ،منهم ( )99999في الىالًاث املخدضة الامغٍىُت فلِ  ،بدؿب اخض الاخهاءاث
( ، )99وبؿبب الاخضار الؿُاؾُت التي قهضتها اًغان في ٖامي  3691ومُل٘ ٖام 3696م  ،اغللذ
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املضاعؽ والجامٗاث الاًغاهُت ،ولم جفخذ الا بٗض ؾلىٍ الحىم البهلىي ومجيء الىٓام الؿُاس ي
()95
الجضًض في ٖام 3696م.
ًخطح مما ؾبم اهه في اوازغ ٖلض الؿبُٗيُاث مً اللغن الٗكغًٍ كض جغاح٘ كُإ الخٗلُم
بكيل هبحر بٗض ان قهض جُىعا ملحىْا في مُل٘ الٗلض املظهىع  ،الامغ الظي اصي الى غلم
املاؾؿاث الخٗلُمُت ابىابها امام الُلبت الاًغاهُحن جؼامىا م٘ نهاًت الٗهض البهلىي ٖام 3696م .

اخلامتة
بٗض صعاؾت جُىع الخٗلُم في اًغان للمضة املحهىعة بحن ٖامي  3696 -3691جم الخىنل الى
ماًاحي :
 وان الكاه دمحم عيا بهلىي حاصا في ٖملُت جدضًث البالص للىنىٌ بها الى مهاف الضوٌ املخلضمت ،الٖخلاصه بان اًغان ناخبت خًاعة ٖغٍلت وان ٖملُت الخدضًث امغ يغوعي وي جاصي صوعا مهما في
املىُلت بما ًدىاؾب وخًاعتها الٗغٍلت .
 اصعن الكاه وخىىمخه ان كُإ الخٗلُم طو اهمُت هبحرة لبلض مثل اًغان  ،وان اللُام بٗملُتالخدضًث ال ًمىً ان جخم الا بخُىٍغ املاؾؿاث الخٗلُمُت اوال والاهخمام بكغٍدت املٗلمحن
واملضعؾحن  ،الن ٖملُت حٗلُم املجخم٘ وجثلُفه جل٘ ٖلى ٖاجلهم  ،فٗمل بيل ما بىؾٗه لخدلُم
طلً الهضف .
 ٖلى الغغم مً الانالخاث التي حغث في كُإ الخٗلُم والؾُما بٗض ٖام  3691ازغ اعجفإ اؾٗاعالىفِ في اًغان – ٖلب الحغب الٗغبُت الاؾغائُلُت – الا ان الاهماٌ الظي ٖاوى مىه طلً اللُإ
في الؿابم لم ًخم الخسلو مىه بؿغٖت  ،فخىحب ٖلى الكاه والحىىمت الاًغاهُت ٖمل املؼٍض مً
الاحغاءاث للنهىى بىاك٘ الخٗلُم .
 واهذ الاحغاءاث التي اجسظث مً كبل الحىىمت الاًغاهُت بكإن ميافدت الامُت يُٗفت ،فًالًٖ كلت ٖضص املٗلمحن املاهلحن لللُام بخلً املهمت  ،ووان اٖخماص الحىىمت ٖلى الُلبت الخغٍجحن
لخىفُظ بغامج مدى الامُت ملابل اٖفائهم مً الخضمت الالؼامُت زُىة غحر مضعوؾت،هىن هاالء غحر
ماهلحن لللُام بخلً املهمت .
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 ْلذ وؿبت الامُت في الغٍف هبحرة  ،اط لم ًىً هىان كاهىن ملؼم لؿيان الغٍف لاللخداق بمغاهؼمدى الامُت  ،فًال ًٖ جباٖض الضوع في اللغي وان ٖملُت ونىلهم الى مغاهؼ مدى الامُت وان امغا
نٗبا  ،لظلً لم حكهض بغامج مدى الامُت جلضما هبحرا في الغٍف ملاعهت م٘ مغاهؼاملضن .
 ان الخُِ الخىمىٍت التي ويٗتها الحىىمت الاًغاهُت بٗض اعجفإ اؾٗاع الىفِ ٖام 3691م كضقهضث وحىص جسهُهاث حُضة للُإ الخٗلُم  ،فخم بىاء مضاعؽ ابخضائُت وزاهىٍت حضًضة ،فًال
ًٖ اوكاء حامٗاث ومٗاهض حضًضة في الٗانمت وحمُ٘ الاكالُم الاًغاهُت  ،بضؤث بخسغٍج الىىاصع
الٗلمُت والفىُت التي واهذ البالص بإمـ الحاحت اليها .
 مً الامىع املهمت التي اجسظتها الحىىمت الاًغاهُت وبخىحُه مً الكاه  ،هى ٖلض اجفاكُاث م٘صوٌ اوعبُت ٖضة والىالًاث املخدضة الامغٍىُت  ،مً احل جُىٍغ الىفاءاث الٗلمُت في البالص والخباصٌ
الٗلمي والثلافي بحن حامٗاث جلً الضوٌ والجامٗاث الاًغاهُه الحضًثت  ،وهي زُىة جدؿب للكاه
وخىىمخه .
 ٖلى الغغم مً جلً الخُىاث املهمت باججاه جُىٍغ كُإ الخٗلُم واهخمام الضولت به الصعاههااهمُخه في جدضًث الضولت  ،الا ان حهاػ الؿافان الظي وان مؿلُا ٖلى عكاب الُلبت واملٗلمحن
واملضعؾحن والاؾاجظة الجامُٗحن ٖلى خض ؾىاء في الضازل والخاعج  ،اصي الى عصوص فٗل ٖىؿُت ،اط
انبدذ جلً الكغٍدت املثلفت واملخٗلمت جلف يض الىٓام الؿُاس ي بٗض ٖام  ، 3699بؿبب الٓلم
الظي ماعؾه طلً الجهاػ بدم ابىاء الكٗب الاًغاوي ٖامت والُلبت والاؾاجظة زانت  ،فيان الُلبت
هم اوٌ اللائمحن بالثىعة يض هٓام الكاه ٖام 3696م  ،وكض جؼامً طلً م٘ اهدكاعالىعي الؿُاس ي
والضًني بحن الُلبت بكيل واضح .

اهلوامش
( )3اخمض هىعي الىُٗمي  ،الىٓم الؿُاؾُت في الكغق الاوؾِ (جغهُا واًغان)  ،ج ، 2بغضاص  ،3611 ،م. 351
( )2املهضعهفؿه  ،م.319
الضهخىع
دمحم مهضق م٘ خكض مً الؿاؾت واملاٍضًً له في خضائم
( )1اهبثلذ الجبهت الىَىُت ٖلى ازغ الاٖخهام الظي كاصه
البالٍ املليي اخخجاحا ٖلى جؼوٍغ اهخساباث املجلـ الؿاصؽ ٖكغ في اًغان ٖام  ، 3696وٖلى ازغ طلً اٖلً ًٖ كُام الجبهت
الىَىُت عؾمُا ٖام  3659بؼٖامت مهضق ً.ىٓغ  :غالم عيا هجاحي  ،اًغان في الٗهض البهلىي  ،جغحمت ٖ:بض الغخُم الحمغاوي ،
كم  ،اًغان ،2991 ،م. 19
( )9املهضعهفؿه  ،م. 363
( )5ولض الضهخىع ٖلي امُني في َهغان ٖام 3695م  ،وانل صعاؾخه الابخضائُت والثاهىٍت في َهغان ،خهل ٖلى قهاصة اللاهىن
مً حامٗت باعَـ ،قغل مىهب هائب عئِـ الىػعاء ٖام 3616م ،زم وػٍغا لالكخهاص الىَني ٖام 3659م ،ووػٍغا للمالُت ٖام
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3651م  ،وعئِؿا للىػعاء ٖام 3693م لىىه اؾخلاٌ ٖام 3692م ،جىفي ٖام 3662م ً.ىٓغ  :اًغج امُني  ،بغباٌ بدغان ػهضوي
ؾُاس ي ٖلي امُني ،تهغان  ،حاب اوٌ 3111،ف2996/م ،م35؛خبِب الحىعصي  ،زاَغاث ٖلي امُني َغح جاعٍش قفاهي اًغان
 ،تهغان3199 ،ف3661/م ،م.9
( )9غالم عيا هجاحي  ،املهضعالؿابم  ،م م .295-299
( )9جإؾـ حهاػ الؿافان ٖام 3659م  ،وٖحن الججراٌ جُمىع بسخُاع اوٌ عئِـ له  ،وواهذ مهمت الجهاػ كم٘ الحغواث
املٗاعيت للىٓام ومغاكبت املؿاولحن وعف٘ الخلاعٍغ الى الكاه مباقغة ً ،ىٓغ  :جلي هجاعي عاص  ،الؿافان ،جغحمت  :مدمىص
ٖالوي  ،3ٍ،اللاهغة  ،2991 ،م م  36 -31؛مٓفغ قاهضي  ،ؾاوان (ؾاػمان اَالٖاث وامىِذ هكىع ،)3115 -3159
تهغان 3119 ،ف2999/م  ،م .9
( )1جلي هجاعي عاص  ،املهضعالؿابم  ،م .321
( )6ملخبـ مً :اخمض ٖلي مؿٗىص اههاعي ،زاَغاث بـ اػؾلىٍ  ،ماؾؿت مُالٗاث وبؼوهكهاي ؾُاس ي،حاب قكم ،
تهغان 3119 ،ف2999/م ،م.93
( )39املهضعهفؿه  ،م ، 92م. 99
( )33الؿحراهخىوي باعؾىهؼ ،الىبرًاء والؿلىٍ  ،جغحمت  :فالح الاماعة  ،البهغة  ،الٗغاق ، 2939 ،م.29
( )32وهي انالخاث صازلُت اٖلً ٖنها الكاه دمحم عيا بهلىي في  6واهىن الثاوي 3691م  ،واَلم ٖليها اهلالب ؾفُض او
الثىعة البًُاء جخإلف مً ؾذ هلاٍ عئِؿت ،وللخفانُل خىٌ املىيىٕ ً ،غاح٘  :غالم عيا هجاحي  ،املهضع الؿابم  ،م م
219-229؛ َالٌ مجظوب  ،اًغان مً الثىعة الضؾخىعٍت ختى الثىعة الاؾالمُت  ،3696-3699بحروث  ، 3619 ،م م -129
.119
( )31دمحم وامل دمحم ٖبض الغخمً  ،الفالح الاًغاوي في الٗهض البهلىي  ، 3696 -3625اَغوخت صهخىعاه غحر ميكىعة  ،ولُت
الاصاب ،حامٗت بغضاص  ،3663 ،م. 211
( )39املهضع هفؿه  ،م 219؛ عػاق هغصي خؿحن الٗابضي  ،الخُىعاث الؿُاؾُت الضازلُت في اًغان ، 3696-3691
اَغوخت صهخىعاه غحرميكىعة  ،مٗهض الخاعٍش الٗغبي والترار الٗلمي للضعاؾاث الٗلُا  ،بغضاص  ،2995 ،م .62
( )35فغح بهلىي  ،مظهغاث فغح بهلىي  ،جغحمت:اهغام ًىؾف  ، 3ٍ ،اللاهغة  ، 2939 ،م .221
( )39لبِب ٖبض الؿاجغ ،كهت الخلُج جفاٖل صائم ونغإ مؿخمغ ،بحروث  ،3616 ،م .392
( )39ؾُٗض كاوعي  ،صو حهغه مغمىػ  ،حاب اوٌ  ،تهغان 3199 ،ف3666/م ،م م .259-252
( )31ؾلُم واهُم  ،اًغان والٗغب  ،بحروث ،3699 ،م م .233-239
( )36املهضع هفؿه  ،م  .239وواهذ في اًغان ٖام 3699م ( )99مضعؾت جلىُت بمؿخىي الخٗلُم الثاهىي  ،فًال ًٖ ()31
مضعؾت ػعاُٖت  ،التي حٗض مٗلمحن في الؼعاٖت  ،وهىان اًًا مضاعؽ للفىىن  ،ومً ًغوم الضزىٌ الى جلً املضاعؽ ٖ،لُه ان
ًCarlo Sdralevich and Others, Subsidy Reform in the middle eastىمل زالر ؾىىاث في املضاعؽ الثاهىٍت ً .ىٓغ :
and north Africa1966-1967,London,Nodate,P.253.
( )29الاًام (صحُفت)  ،بغضاص  ،الٗضص  31 ،31اًلىٌ .3699
(21) Asian Recorder ,A weekly digest of Asian events with index,
vol.X1,USA, 1965, P.7113 .
( )22ؾلُم واهُم  ،املهضعالؿابم  ،م . 222
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(23) Asian Recorder ,Op.Cit.,1965, P. 6797.
والجضًغبالظهغ هىا ان الحىىمت الاًغاهُت كغعث ٖضم ازظ عؾىم املغاصعة مً الُلبت الجامُٗحن الاًغاهُحن الضاعؾحن في الخاعج
في ازىاء مغاصعتهم اًغان  ،والبالغت ٖكغة آالف عٍاٌ اًغاوي مً احل حصجُ٘ الخٗلُم ً ،ىٓغ  :باكغ ٖاكلي  ،عوػ قماعجاعٍش اًغان اػ
مكغوَت جا اهلالب اؾالمي  ،حلض صوم  ،حاب هكم  ،تهغان 3119 ،ف2996 /م ،م .319
( )29مىس ى املىؾىي  ،اًغان في عب٘ كغن  ،بغضاص  ، 3692 ،م م . 336-331
( )25املهضعهفؿه  ،م . 336
( )29املهضعهفؿه  ،م .336
( )29خاػم ناغُه  ،نغإ الاؾالم والبتروٌ في اًغان  ،3ٍ ،بحروث  ،3691 ،م. 96
( )21مُىا ْهحرهؼاص اعقاصي  ،هؼٍضه اؾىاص عوابِ اًغان وآملان  ،حلض حهاعم ،حاب اوٌ  ،تهغان 3196 ،ف2999 /م ،م . 119
(29) Carlo Sdralevich and Others , Subsidy Reform in the middle east and north Africa 1977- 1978 , London
, No date , P.365.
( )19مُىا ْهحرهؼاص اعقاصي  ،املهضع الؿابم  ،م  ،111هخاب الؿفاعة الاًغاهُت في بىن املغكم  3995في ٖام 3699م الى وػاعة
الخاعحُت الاًغاهُت .
( )13ولض في َهغان ٖام 3636م  ،اهمل صعاؾخه الابخضائُت والثاهىٍت في بحروث بدىم ٖمل والضه الضبلىماس ي هىان  ،اط وان
ؾفحرا الًغان خُنها  ،وحٗلم هىٍضا اللغت الٗغبُت والفغوؿُت والاهيلحزًت  ،حؿىم مىهب وػاعة املالُت ٖام 3699م في خىىمت
خؿً ٖلي مىهىع  ،وبٗض اغخُاٌ الازحر في ٖام 3695م ،انبذ هىٍضا عئِؿا للىػعاء وْل في هظا املىهب لغاًت ٖام 3699م ،
اٖضم ٖام 3696م ٖلى ًض املحاهم الثىعٍت بٗض ؾلىٍ الىٓام البهلىي ً ،ىٓغ  :وُٗم حاؾم دمحم  ،اًغان في ٖهض خىىمت امحر
ٖباؽ هىٍضا  3699-3695صعاؾت في جُىع الؿُاؾت الضازلُت  ،اَغوخت صهخىعاه غحر ميكىعة  ،ولُت الاصاب  ،حامٗت البهغة،
 ،2933م م . 96 -99
( )12عوح هللا عمًاوي  ،ؾُاؾت اًغان الخاعحُت  ، 3691-3693جغحمت ٖ :لي خؿحن فُاى وٖبض املجُض خمُض حىصي  ،مغهؼ
صعاؾاث الخلُج الٗغبي  ،حامٗت البهغة  ،3619 ،م.931
( )11بهغوػَحراوي  ،املهضعالؿابم  ،م. 311
( )19املهضعهفؿه  ،م.399
(35) Mohammed Reza Shah Pahlavi , Mission for my country , London, 1961 , P. 305.
(36) Ibid , P.252.
( )19ميس ي ؾالمه  ،اًغان الايُغاب الىبحر ،ج ،3بغضاص  ،ص.ث  ،م م . 35 -39
(ٖ)11لي اهبر والًتي  ،اًغان وجُىعاث اللًُت الفلؿُُيُت (صعاؾت في وزائم وػاعة الخاعحُت الاًغاهُت  ، ) 3696-3161جغحمت:
ٖبض الغخمً الٗلىي  ،3ٍ ،بحروث  ،2999 ،م  ،926م  ،912م.919
ومما ًجضع طهغه هىا اهه في ٖام 3693م ػاع اؾغائُل ؾخت مً املضعؾحن والُلبت الاًغاهُحن بغئاؾت الضهخىع اعصوباصي – عئِـ
حامٗت قحراػ – واكامىا فيها مضة ٖكغة اًام  ،وفي ٖام 3691م وبمىاؾبت اُٖاص هىعوػ وحهذ الضٖىة الى بٌٗ الصخهُاث
الباعػة في اًغان لؼٍاعة اؾغائُل  ،ومً بحن الىفاءاث الٗلمُت التي وحهذ لهم الضٖىة :الضهخىع ؾُاج ٖمُض ولُت َب الاؾىان
والضهخىع فاعوقي مً حامٗت انفهان والضهخىع خافٔ فغماهفغ مائُان – عئِـ صائغة الٗالكاث الٗامت في حامٗت َهغان
وآزغون  ،هما واهذ للُلبت الاؾغائُلُحن ػٍاعاث مؿخمغة الًغان  ،وهظلً جباصٌ مؿخمغ للؼٍاعاث بحن اؾاجظة حامٗاث هال
البلضًً ً.ىٓغ :املهضعهفؿه  ،م م .911 -912
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( )16مإمىن هُىان  ،اليهىص في اًغان  ،3ٍ ،بحروث  ،2999 ،م .53
( )99مٗهض الضعاؾاث الاؾُىٍت والافغٍلُت ،الجامٗت املؿدىهغٍت  ،صعاؾاث ًٖ اًغان ،ج ،2بغضاص ( ،ص .ث)  ،م م -313
.312
( )93هظًغفىههَ ،هغان مهحرالغغب  ،باعَـ  ،3611 ،م .396
(42) Asian Recorder ,Op.Cit.,1970 , P.9595.
( )91ملخبـ مً :ولُام قىهغوؽ ،عخلت الكاه الازحرة( مهحرخلُف)  ،الاهالي للترحمت ،3ٍ ،صمكم  ،3662 ،م .291
( )99عوبغث حغاهام  ،الؿُاؾت الاكخهاصًت الًغان في ْل خىم الكاه  ،جغحمت :امحن ؾالم  ،بدث في هخاب (اًغان في املحىت)
مجمىٖت ملاالث مترحمت  ،مغهؼصعاؾاث الخلُج الٗغبي  ،حامٗت البهغة  ، 3611 ،م .59
( )95مغهؼالبدىر واملٗلىماث  ،مسح اكخهاصي ًٖ اًغان  ،الٗضص ،3بغضاص  ،3612 ،م .3
(ٖ )99لي هاغي ٖلي زاوي  ،الكاه واها (املظهغاث الؿغٍت لىػٍغ البالٍ اؾض هللا ٖلم )  ،جغحمت :فغٍم مً الخبراء الٗغب ،2ٍ ،
اللاهغة  ،2933 ،م.919
( )99بهغوػَحراوي  ،املهضعالؿابم  ،م  ،363م . 369
( )91نهان هىٍضا  ،زاَغاث ( اؾغاعقاه خياًذ هىٍضا )  ،تهغان 3119 ،ف2999/م ،م . 915
( )96مُىا ْهحر هؼاص اعقاصي  ،املهضع الؿابم  ،م ،222جلغٍغ الؿفاعة الاًغاهُت في بىن الى وػاعة الخاعحُت الاًغاهُت الؿغي
لٗام 3692م .
( )59عوبغث حغاهام  ،املهضعالؿابم  ،م م . 56 -51
(51), Carlo Sdralevich and Others , Subsidy Reform in the middle east and north Africa 1977- 1978 ,
Op.Cit., P.365.
(52) Carlo Sdralevich and Others , Subsidy Reform in the middle east and north Africa 1977- 1978 ,
Op.Cit., P.365.
(53) Ibid .
( )59بهغوػَحراوي  ،املهضعالؿابم  ،م ، 295م  ، 299م م . 232-233
(ٖ )55لي هاغي ٖلي زاوي  ،املهضعالؿابم  ،م  ،929م .532
( )59املهضعهفؿه  ،م .913
() )59في  29قباٍ 3655م حغي الخىكُ٘ ٖلى مُثاق بغضاص بحن الٗغاق وجغهُا وبهًمذ بغٍُاهُا بلى املُثاق في  35هِؿان ،
وؤهًمذ فُما بٗض باهؿخان في  21ؤًلىٌ زم بًغان في  22حكغًٍ ألاوٌ مً الٗام هفؿه  ،وكض ؾمي فُما بٗض بدلف بغضاص  ،وكض
اوسحب الٗغاق مً الحلف املظهىع بٗض زىعة  39جمىػ  ،3651فانبذ ٌؿمى خلف الؿيخى في ٖام ً .3656ىٓغ :خؿىحن ٖلي
عجه ٖبض الغيا  ،صوع بًغان في الخىخالث وألاخالف الضولُت (3655 -3619م )  ،عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة  ،ولُت التربُت ،
الجامٗت املؿدىهغٍت  ،2993 ،م 59؛ ممضوح مدمىص مىهىع  ،الهغإ ألامغٍيي الؿىفُتي في الكغق ألاوؾِ  ،اللاهغة ( ،ص-
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