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تمذيی جهاو اسالم
صباو و دىصه اػتباس
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زظىل يىزوشی فیسوش  ،فمه خاتمیيیا

چکیذه
دسژعللپژد للپژیخسللشژعللغخژتذاسلللژتمللذااژدسژسوی للظژ للسدیلمالللژؽهللىسژ هفتللپژوژعل بژتىلللذژ
غئاپ هسژ ذ ذسژدسژی دژدىص ژ غهلقهتاژؽذ ژیعال.ژیصژ ماپژ غئاپ هسژاىوذ ذژ لهصخىیااژ

اقؼژتمذااژص هبژ لپژفملىیبژ لکژ تغسلشژفقلهلژدسژسوی لظژ لسدیلماللژیعلال.ژدسژی لدژقاملشوژ
تىیاممذسژص لهبژ لشیسژکمؾلگشسژدسژقلذس علهصستژی جلهدژ ىیصالپژوژسقه لالتژی جلهدژیست لهطژوژ
مکهسسژوژ قگشی اژ ىسدژتى پژقشیسژ اگسلشد.ژدسژول و ؼژولسؼسوژ لپژی لدژوشعلؼژوهعل ژ
دید ژ اؽىدژکپژ شژیعهطژتجش پژص غلتپژ غلامهاهبتژص لهبژدسژسوی لظژتملذااژ(دلىص ژ هلهبژ
یعا )ژوژ شوبژتمذااژ( ههبژیعا ژوژعه شژتمذب ه)ژچپژاقؾاژی ملهژکلشد ژیعلال؟ژفشضلسپژ
و و ؼژوسؼسوژی دژیعالژکپژاقؼژص هبژدسژتملذبژیعلا اژی جلهدژ«دلىص ژیفت لهسژتملذاا»ژ
ىد ژیعال.ژی دژاقؼژ قژدسژگغتش ژدسوبژتمذااژوژ قژدسژسوی ظژ هژ ذلسظژ سشوالاژ( لپژو ل ژ
دسژژسوی ظژ سدیلمالژدسژدوژعذ ژیخسش)ژ ذققژؽذ ژیعلال.ژژدلىص ژیفت لهسژتملذااژکهسکشد لهسژ
،
ص هبژدسژی جهدژفهقژ سدیالر هااژدسژتمذبژیعا اژدسژفسدژتکالشژص لهااتژتغلهسلژیست هعله ژ
فاماژدسژدسوبژی الژیعا اتژقشیسگشفتدژدسژکهاىبژ ىی هپژوژسقه الژ هژتمذبژغش لاژدسژعلذ ژ
یخسشتژ هقتش دژؽىی ذسژیعالژکپژدسژی دژ شسعاژ لىسدژ لهصخىیااژقلشیسژ لاگسشالذ.ژ لهصخىیااژ
فمهفشژتمذااژوژ تغسش هسژکاسذسژدسژتمذبژیعا اژلژ هژدسژتجش لپژص غلتپژ غلامهاهبژلژی لدژ
آوسدژکپژفهقژسوؽدتلشسژیصژیست لهطژ لسدژفمهفلشژوژفشی ملذژتىلسلذژوژ هصتىلسلذژ

ی کهبژسیژفشی قژ ا
تمذبژیعا اژ پژدعالژآوس ق.ژ هژت سسدژی دژسوی ظژ اتىیاسقژ پژقىیفذژتملذبعلهصسژ لهژاذلى ژ
هش  شدیسسژیصژفمهفشژتمذااژدسژدوس ژ قهفشژ سمذ ؾسق.ژ ژ
واژههای کلیدذی:ژص هبتژدىص ژیفت هسژتملذااتژسقه ال /مکلهسستژسوی لظژ لسدیلماللتژ
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<::

تمذبژیعا ا.ژ ژ
همذهه

کايتكًی ،بؽ ایى باوؼ اقت که ٚDلن تمعو Cایى اهکاو ؼا ٢ؽاهن هیقـاؾظ تـا ظگؽگـىيیهـای
تمعيی و انکال آو ؼا اؾ هن تهطیى ظهـین ) (Koneczny, 1962: 317بـه هًٗـىؼ نـًاضت
ظگؽگىيی های تمعيی و انکال آو َؽوؼی اقـت کـه ٢همـی خـاه ٙاؾ هتٟیؽهـای ظؼويـی و

اثؽگػاؼ بؽ تمعو ظؼ اضتیاؼ ظانته بانین .ظؼ ایى وَٛیت به ظو يى٘ تسلیل يیاؾهًـعین Eیکـی
تسلیل ویژگیها و ظیگؽی تسلیل اؼتباِ هیاو آيها .ظؼ بطم يطكت با ْؽذ ایى پؽقم کـه
چه چیؿی باٚث نکلگیؽی یک تمعو هینـىظ؟ تمـعو بـه ٢هؽقـتی اؾ ویژگـیهـا ت٧لیـل
ايىل اضال٦ـی ،ظیـى ،ؾبـاو ،قـبک هًـؽی،
هییابع .ظؼ پاقص هیتىاو به ا٦تًاظ٢ ،ؽهً ،

ّ

قاضتاؼهای اختماٚی و قیاقی و ...اناؼه کؽظ Eالبته با ایى آگاهی که ظؼ هؽ تمـعو ضايـی

تًها بؽضی اؾ ایى ٚىاهـل همکـى اقـت ههـن بانـًع ٕ ٔMelleuish, 2004: 235ظؼ گـام ظوم
تمعونًاقی اقت.
چگىيگی اؼتباِ هیاو ایى ًٚايؽ بایع تبییى نىظ .ایى اهؽ کاؼویژۀ ظايم 
ّ
ظؼ تمعو نًاقی ،همايًع تاؼیص ،تمعو هىَى٘ هىؼظ هٓالٛه و نًاقایی اقت Eبا ایى ت٣او
که هٓالٛه با ههاؼکت ظؼ ٢ؽایًع تمعوقاؾی ؼش هیظهع.
بـاؾضىايی تسـىال تــاؼیطی بـا يٗؽیـههــا و ؼویکؽظهـای خعیـع هــیتىايـع ظؼ َــمى
گهاییهای خعیعی ؼا ظؼ پی ظانته بانع .ظؼ پؽتى اقت٣اظه اؾ يٗؽیهها

يىآوؼیهای ٚلمی ،ا٥٢

هیتىايین ؼوایتهای يٓ٧های یا هىَىٚی اؾ تاؼیص ؼا ا٦تباـ کـؽظه و ظؼ ظؼوو یـک ظقـتگاه

تسلیلی ٦ؽاؼ ظهین .ظؼ پژوهم پیمؼو تالل هینىظ ي٧م ؾباو ظؼ تسىال تمعو اقـالهی
با اقت٣اظه اؾ چهاؼچىب تسلیلـی زـىؾه اٚتبـاؼ تمـعيی هـىؼظ بـاؾضىايی ٦ؽاؼگیـؽظ .هـؽاظ اؾ
تسىال تمعيی ،تسىلهایی اقت که پیاهعهایی همچىو تٟییؽ اختماٚی و ٦ـعؼ قـاؾی و
٦ؽاؼ گؽ٢تى ظؼ چؽضه تىلیع و باؾتىلیع ظؼ ظاضل و بكّ و گكتؽل اؼتباْا بیىالمللـی ؼا بـا
ضىظ به همؽاه ظاؼظ .به هًٗىؼ ٢هن هكائل هىخىظ ظؼ تسىال تمعيی چًیى پؽقمهایی ْؽذ
ً
هینىظ :ؾباو اقاقا چگىيه یا چه ؾهايی هیتىايع ظؼ تىلیع و باؾتىلیع تمعوهـا ای٣ـای ي٧ـم

کًع؟ چگىيه هیتىايع اؼتباْا یک یا چًع هلت ؼا بهبىظ بطهع؟ ؾباو چگىيه هـیتىايـع ظؼ
ايت٧ال ه٣اهین ٚلمی ظؼ ظؼوو یک ٦لمؽو تمعيی ي٧م آ٢ؽیًی کًع؟ یا ایًکـه ؾبـاو چگىيـه و
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;<:

چه ؾهايی هیتىايع ظؼ یک گكتؽه تمعيی٢ ،همی بیىاالغهايی اؾ تمعو یا یک اهـت ؼا ایدـاظ
تمـعوهـا ،چگىيـه بـا اقـت٣اظه اؾ کًتـؽل ؾبـاو و

کًع؟ یا اؾ قـىیی ظیگـؽ ظؼ ؼ٦ابـت هیـاو
قاؾی یک تمعو یا اهت یا زتی یـک خاهٛـه ظؼ ظقـتىؼ

تٟییؽ ّ
خهت ٦عؼ ّ 
٦ابلیتهای آوّ ،
کاؼ ٦ؽاؼ هیگیؽظ؟ یا ایًکه چؽا ظؼ ؼ٦ابتهای هیاو ٦عؼ هـا پـف اؾ پایـاو هًاؾٚـه يٗـاهی،
قـاؾٔ هلـت نکكـت
تالل زعاکثؽی بؽای يابىظی ضّ ،ؾباو ،هػه وًٕٚ ...ايؽ ت 
مـعو ّ

ضىؼظه يىؼ هیگیؽظ؟ به هًٗىؼ پاقص به ایى پؽقمها ایـعه یـا ٢ؽَـیه يطكـتیًی هٓـؽذ
هی نىظ :هیاو ؾباو و تمعو ؼابٓه ٦ىام بطهی هت٧ابل وخىظ ظاؼظ .بـه ایـى يـىؼ کـه ؾبـاو

هتأثؽ اؾ ایعه هعایتگؽ یا هماو ٦ل تمعو  -ظؼ تمعو اقالهی وزی ٕیا آيچـه اؾ ٚـالن هًٛـا
هیؼقع اٚن اؾ ٦ؽآو و هكیؽ اهل بیت ٚلیهن الكالمٔ -بكّ و گكتؽل هییابع و ظؼ گام ظوم

هسمل و ٖؽ ٠بكّ و گكتؽل تمعو هینىظ .اقتمؽاؼ ایى چؽضه ،باؾتىلیع تمعو ؼا هىخ
هینىظ .ظؼ ؼ٦ابت های تمعيی تالل بؽای تٟییؽ ؾباو یا ضّ ،تالنی ظؼ ؼاقتای تٟییؽ اؼتباِ

با ٦ل ّ تمعو اقت .تالل هینىظ با باؾضىايی تاؼیص تمعو اقالهی ،بؽای هـؽ یـک اؾ ایـى
هكائل و هىاؼظ نىاهع هىخىظ بؽؼقی نىيع و ؼوابّ هیاو آيها تبییى نـىظ .یـا بـا اقـت٣اظه اؾ
آؼای ايعیهمًعايی که پیهتؽ به خًبههایی اؾ ایى پؽقمها پؽظاضتهايع ،تأییعهای ٚلمی اؼائـه
نىظ .ظؼ اظاهه پف اؾ اؼائه بسث يٗؽی  -زـىؾه اٚتبـاؼ تمـعيی -بـه ي٧ـم ؾبـاو ظؼ تمـعو
اقالهی به هثابه یک زىؾه اٚتباؼ پؽظاضته ضىاهع نع و تـالل هـینـىظ بـا تٓبیـ ٥يٗؽیـه،
تسلیل هىؼظ يٗؽ اؼائه نىظ .ظؼ ایى پژوهم قیؽ تاؼیطی تسىال ؾبايی هع يٗؽ يیكت ،بلکه
بؽؼقی ؾباو با ؼویکؽظی يٗؽی اقت.
پیطیًه پژوهص

ظؼ بؽؼقی پیهیًه پژوهم هیتـىاو بـه ظو اثـؽ ٕیـک ؼقـاله و یـک کتـابٔ انـاؼه کـؽظ کـه

نباهتهایی با اثؽ پیمؼو ظاؼظ و با٦ی پیهیًه پژوهم تألی١هـایی اقـت کـه هـىؼظ اهتمـام

يگاؼيعه بىظه اقت .بعیهی اقت بطهی اؾ آثاؼ تألی ١نعه هؽبىِ به ؾباو ،به زـىؾه تـاؼیص،

ؾباونًاقی هؽتبّ هینىظ که به هىاؼظی همچىو ي٧م ؾباو ظؼ گكتؽل

٢ؽهً یا هٓالٛا
٢ؽهً و تمعو اقالهی و ...اناؼه هیکًع ،هايًع ه٧اله Dساهکاسهای اسافاده اص توايااث بالموه
صباو و ادبیات گاسسث دس گتاشع گشهًگ و ت ذو اسیهث عث گشااًذ

ايث شذوٕ Cي٧ىی و

پووهػهای ظیاظت اظالهی  /ظال هؽ ن  /ؼمازۀ هفدهن /بهاز و تابع او ;=CC

<<:

ؼاظ٢ؽ .ٔ:<@: ،ایى ه٧اله که بیهتؽ اؾ خًبه ؾباونًاقی به بسث ؾباو پؽظاضته اقت.
ايعیهه والیی نیٛی و ؼويع تأثیؽگـػاؼی

ؼقاله ظکتؽی با ًٚىاو Dتأهلی ظؼ ًٚايؽ تمعيی
بیىالمللٕ Cزكیى ؾاظه ظیلمـی ٔ:<B9 ،تـالل ظاؼظ بـا اقـت٣اظه اؾ ؼویکـؽظ
آو بؽ قیاقت 
بیىالملل اؼائه ظهع .ظؼ ایى پـژوهم هس٧ـ ٥هیـاو ًٚايـؽ
تمعيی٢ ،هن هت٣اوتی اؾ قیاقت 
بیىالملل ه٧ایكه کؽظه
يٗؽیههای هىخىظ ظؼ ؼوابّ 

تمعيی ظؼ ايعیهه والیی نیٛه و همچًیى
و ظو ه٣هىم کلیعی ؼ٦ابت و اقت٧الل ؼا به ًٚىاو ه٣اهین پایه ظؼ ایـى تسلیـل ظؼ کـايىو ٦ـؽاؼ
هیظهع .ایى پژوهم یک چهاؼچىب يٗؽی هكت٧ل و یک تسلیل هكت٧ل تمعيی ظؼ قیاقت

ّ
ّ
ً
بیىالملـل
يمیظهع و يؽ٢ا بؽ اقاـ ظايم تمعيی هىخىظ به تسلیل قیاقت 
بیىالملل اؼائه 

هیپؽظاؾظ و بیهتؽ خًبه ايتؿاٚی و آؼهايی پیعا هیکًع .ظؼ زالیکه اهـؽوؾه تسلیـل تمـعيی اؾ

قیاقت بیى الملل ،زىؾه هٓالٛاتی هكت٧ل و ٦ىام یا٢تهای اقت که هس ٥٧به آو وؼوظ يکؽظه
اقت .همچًیى اهايی يالر و ٚبعالطبیؽ ٓٚا هسؽوـٕ ٔ:<B9ظؼ کتابی با ًٚـىاو Dسوابلظ
بیىالملل اؾ هًٗـؽ و قـٓر
هیکًًع تا به ؼوابّ 
بیىال ل  :سواکشدی داًث و ت ذيث Cتالل 

تسلیل اهت بًگؽيع .ظؼ ایى کتاب واژه تمعو هتؽاظ ٠و يٗیؽ واژه اهت به ًٚىاو ه٣هىهی ظیًی
الیههای تسلیلی هؽقـىم
و اقالهی ظؼ يٗؽ گؽ٢ته نعه اقتٚ .لت ایى ايتطاب ایى اقت که 
پعیعههای هىخىظ ظؼ يٗام
بیىالملل هٛايؽ ؼا ٢ا٦ع تىايایی الؾم بؽای تسلیل بؽضی 
ظؼ ؼوابّ 
ایىؼو ظؼ ایى کتاب ،تالل نعه اقت با اقت٣اظه اؾ ؼویکؽظ تمـعيی
ظايكتهايع و اؾ 

بیىالملل

بیىالملل پؽظاضته نىظ .ایى اثؽ اؾ هًٗـؽ اقـت٣اظه اؾ ؼویکـؽظ
اهتهسىؼٔ به بؽؼقی ؼوابّ 
ٕ 
تمعيی با ایى پژوهم هؽتبّ اقت ،اها ظؼ ایى کتاب هعل يٗؽی و ه٣هىهی و تٓبی ٥ظ٦ی ٥بـؽ
يمینىظ.
يمىيه هىؼظی یا یک هتٟیؽ ههطى اؼائه 
با وخىظ ایى ،بطهی اؾ پیهیًه پژوهم هؽبىِ بـه پـژوهمهـایی اقـت کـه يگاؼيـعه ظؼ
قالهای اضیؽ بؽ آو تمؽکؿ ظانته اقت .بؽضی اؾ ه٧الهها و تألی١های ياٖؽ به هبازث يٗؽی

تمعو ظؼ ؼوابّ بیى الملل که پهتىايه يٗؽی بسث زاَؽ اقت .يگاؼيعه ظؼ ه٧الهای با ًٚىاو
Dت ذو با هدابا سغح تحلی  Cبه چگىيگی تبعیل نعو تمعو به یـک ٦اٚـعه تسلیلـی انـاؼه
کؽظه اقت .ه٣هىم Dزىؾه اٚتباؼ تمعيی Cظؼ ایى پژوهم که اؾ ؼيـعال کـالیًؿ ا٦تبـاـ نـعه
اقت ،ظؼ ز٧ی٧ت اظاهه و ت٧ىیت ظقتیابی به یک ٦اٚعه تسلیلی اؾ تمعو اقت .ه٧اله ظیگـؽ
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=<:

Dواکاوی تأثیش ت ذو بش سیاست خاس ث Cاقت که ظؼ آو تالل نعه اقت به ابٛاظ اثؽگػاؼی
تمعو اؾ ْؽی ٥هإل٣ههایی همچىو هىیت تمـعيی ،تىلیـع ظولـت تمـعيی و ...بـؽ قیاقـت
ضاؼخی پؽظاضته نىظ .ه٧اله Dدولت ت ذيث و کًشهشی دس سوابظ بیىال ل ٦ Cكمت ظیگؽی
اؾ تمعو پژوههی يگاؼيعه اقت که به ْىؼ ضاو بـه هاهیـت ظولـت تمـعيی و تمـایؿ آو اؾ
ظولت هلی و کاؼبكتهای آو ظؼ ؼوابّ بیىالملـل انـاؼه نـعه اقـت .همچًـیى ظؼ ه٧الـه
Dهبايث گشايظشی دس هًاظشات ت ذيث سوابظ بلیىال لل  Cبـه بطهـی اؾ ؼویکؽظهـای يٗـؽی
هىخىظ به ه٧ىله تمعو و تأثیؽ آو بؽ تسلیـل اؾ ؼوابـّ بـیىالملـل پؽظاضتـه اقـت .ظؼ ه٧الـه
پیمؼو تالل نعه اقت یک پژوهم بیى ؼنتهای بؽ اقاـ آؼاقتگی ؼوابّ بـیىالملـل ،بـا

بهؽه هًعی اؾ یک ٦اٚعه تسلیلی ههطى ٕزىؾه اٚتباؼ تمعيیٔ ،به بؽؼقی یک هتٟیؽ کلیعی

ٕؾباؤ ظؼ یک ٦لمؽو و گكتؽه هىیتی ٕخهاو اقالمٔ با هع ٠ظقتیابی بـه ٢هـن ؼاهبـؽظی اؾ
خایگاه ؾباو ظؼ ْ
تٓىؼا خهاو اقالم هٛايؽ اؼائه نىظ.
; .چهاسچىب تحلیلی :حىصه اػتباس تمذيی

زىؾه اٚتباؼ تمعيی ،قؽً٢لی اقت که ظؼ غیل ظايم ؼوابّ بیىالملل بـؽای قـًدم و تبیـیى
٦عؼ تمعوها به ًٚىاو کًهگؽ ظؼ يٗام بیىالملل اؼائه نعه اقت .پـیم ٢ـؽٌ يطكـت ایـى
بسث يٗؽی ایى اقت که تمعو یک ٢ؽایًع اقت يه یـک وَـٛیت ٕؼ.ک .يـىؼوؾی ٔ2483 ،و
ْ
ْ
ْ
تمعوها اهىؼی هتکثؽ و تکثؽگؽا هكتًع .یًٛی هن به لسأ ظؼويی اؾ تکثؽ بؽضىؼظاؼيع
همچًیى 
و هن با هسیّ بیؽويی ضىظ تٛاهل ظاؼيـع ) .(see. Katzenstein, 2010 & 2011اؾ هًٗـؽ ٢ؽایًـع
تمعوها یک ٚیًیت یکپاؼچه و
ظايكتى تمعو ،ه٣ؽوٌ يطكت ظؼ باب تمعونًاقی ایى اقت 
ْ
هتًل و یکعقت يیكتًع Eبلکه ظؼ ظؼوو ضىظ اؾ تٛعظ و تکثؽهایی بؽضىؼظاؼيع که چگـىيگی
تٛاهل هیاو آيها ؼا هیقاؾظ Eیًٛی تمعو به گكتؽظهتؽیى قاضتاؼ هىیت ٢ؽهًگی تبعیل هینـىظ
ٕهؽظو ٔ:9;? ::<A< ،که ظؼ آو اظیاو ،هػاه  ،ا٦ىام ،يژاظها ،ؾباوهـا و ...زُـىؼ ضىاهًـع
ظانت و همه ظؼ ؼاقـتای تٛـالی یـک تمـعو ٛ٢ـال ضىاهًـع بـىظ و ضـىظ تمـعو ظؼ وَـٛیت
ل٣ههای ظؼويـی ضـىظ ظؼ زـال گػنـتى
بؽقاضتگی ٦ؽاؼ ظاؼظ و هعام تست تأثیؽ ؼوابّ هیاو هإ 
اقت .به تٛبیؽ ظیگؽ تمعوها ظؼ وَٛیت ظؼويی ضىظ به هثابه یک يـؽاِ هكـتًع کـه ؼاههـای
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هطتل٣ی ؼا ظؼ ظؼوو ضىظ خای هیظهًع ٕؼ.ک .بابایی 2484 ،و .ٔbabaei, 2014

ؼيعال کالیًؿ به هًٗىؼ تبییى ٦عؼ تمعو اؾ ايٓالذ ٦Dلمؽو پؽقتیژ تمـعيی C:اقـت٣اظه کـؽظ

) (Collins, 132- 147و پیتؽ خی .کاتؿيهتایى اؾ ایى ايٓالذ ظؼ تسلیل ه٣هـىهی يـى و خعیـع بـا
ًٚىاو Dظولت تمعيی Cبهؽه بؽظ و با تل٣ی ٥و همؽاهی ایى ظو ايٓالذ کًهگؽی تمعو ظؼ قیاقـت
بیىالملل ؼا تسلیل کؽظ ٕ ٔKatzenstein, 2001: 151ثمؽه ایى بسث ٖهىؼ آثاؼ هطتل٣ی اقت کـه

به تسلیل کًهگؽیهای ظولتهای هطتل ١تمعيی  -يٗیؽ چـیى ،ایـؽاو ،تؽکیـه و - ...ظؼ ؼوابـّ
بـیىالملـل پؽظاضتـه اقـت ; (see. coker, 2019; Jacques, 2009; weiwei, 2012يـىؼوؾی،

هیظايع .هؽاظ اؾ زىؾه اٚتبـاؼ
 .ٔ2486کالیًؿ ،تمعو ؼا به هثابه یک ٦لمؽو اٚتباؼ و اؼتباِ اختماٚی 
تمعيی یا ٦لمؽو هًٗن تمعيی ،زىؾه اثؽگػاؼی تمعو اقت که با اتکا به ٦ـعؼ ٢ؽهًگـی يـىؼ
هیگیؽظ ،ؾیؽا اؾ هًٗؽ کالیًؿ تمعو بههثابه يٗمی اقت که یک یا چًع هؽکؿ ٢ؽهًگی ظاؼظ .بًـابؽایى

هـیگیـؽظ ٕ Collins,
تمعو به هثابه ٦لمؽو يٗن ،هن ٛ٢الیت اختماٚی و هن تًى٘ ٢ؽهًگی ؼا ظؼ بـؽ 
خػابیتهای ایى زىؾه اٚتباؼی بؽ بكیاؼی اؾ يیؽوهای هتٟیؽ بیؽوو اؾ ضىظ پؽتى ا٢کًـعه و اؾ

ٔ133
هیکًًع .ایـى اثؽگـػاؼی همکـى اقـت
هیگػؼيع و ظؼ بؽضی ظیگؽ ي٣ىغ 
زىؾههای تمعيی 
بؽضی 
بكته به يى٘ اثؽگػاؼی يكبت به ٢ىايل ظوؼ یا يؿظیک هتٟیؽ بانع .ؼيعال کالیًؿ بؽ ایـى بـاوؼ اقـت
که يسىه ایى اثؽگػاؼی ظؼ ٢ىايل به يـىؼ اثؽگـػاؼی ٢یؿیکـی يیكـت Eبلکـه هـؽاظ اثؽگـػاؼی
٦ابلیـتهـای

نبکهای اقت .زىؾه اٚتباؼ تمعيی ،گكتؽه اثؽگػاؼی هؽ تمعيی اقت که با تىخه به

ٛ٢الیتهـایی وابكـته اقـت کـه

ایىؼو٦ ،عؼ هؽ تمعيی به
تمعيی بؽای آو ٢ؽاهن نعه اقت .اؾ 
ٚؽيههای ؾيـعگی بهـؽ تـأثیؽ

هیظهع .ایى اهؽ بؽ تماهی
خػابیت و اٚتباؼ آو ؼا ا٢ؿایم یا کاهم 
پىیـاییهـای

هـیگیـؽظ.
پىیمهای ؼ٢تاؼی اُٚای ایى تمعو تست تـأثیؽ آو نـکل 

هیگػاؼظ و

میتىايًع به ٚىاهل ا٦تًاظی یا قیاقـی کـاهم ظاظه نـىيع ،بلکـه ٚىاهـل
قیاقتهای تمعيی ي 

هینىظ کـه ظؼ
تاؼیطیای اثبا 

يمىيههای
٢ؽهًگی ظؼ ایى هیاو اهمیت بكیاؼی ظاؼيع .ایى اهؽ با 
ؾهاو َ ١ٛیا نکكت يٗاهی به لسأ ا٦تًاظی  ٧ٚهايعه بىظيع ،اهـا همچًـاو زـىؾه اٚتبـاؼ
تمعيی ضىظ ؼا با اقت٣اظه اؾ هًابٗٚ ٙیمی که بؽای بكـیاؼی اؾ هؽاکـؿ هكـلّ ا٦تًـاظی و يٗـاهی
. zone of Civilizational prestige

1
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خػابیت ظانتًع ،ز ٕ٣کؽظيع ٕ.ٔKatzenstein, 151-156; Collins, 132
اگؽ بطىاهین زىؾه اٚتباؼ تمعيی ؼا به ناضىهاتعریفنماییمباید بودىییم دوهدى 
اعتبدداتتم د نآبر ا د ا هتٟیؽهــا و ًٚايــؽی ظؼ یــک گكــتؽه تمــعيی اقــت ،کــه قــب
٦عؼ بطهی ،اؼتباِگیؽی و به ٚباؼ بهتؽ تىلیع و باؾتىلیع تمعو ظؼ آو گكتؽه هینىظ .ایى
هتٟیؽهای اثؽگػاؼ همکى اقت که هػه  ،ؾباو ،هًـؽ ،هٛمـاؼی ،ا٦تًـاظ ،و ...بانـًع کـه
همکى اقت يكبت به یکعیگؽ اؾ ت٧عم و تأضؽ بؽضىؼظاؼ بانًع .ایى ت٧عم و تأضؽ ظؼ خایگـاه
به يسىه اؼتباِ آيها با ایعه هعایتگؽ تمعو باؾگهت هیکًع ٕؼ.ک .يىؼوؾی .ٔ:<B= ،ظؼ هیاو
ٚىاهل اثؽگػاؼ ،هؽ ٚاهلی که ظؼ يٓ٧ه کايىيی تمعو ٦ؽاؼ گیؽظ ،به ي٣ت للب ت لذو ويـ١
هی نىظ .بًابؽایى هؽ تمعيی اؾ ایى هًٗؽ اؾ یک ایعه هعایتگؽ ،که به هثابه ٦لـ تمـعو ٚمـل

هیکًع ،بؽضىؼظاؼ اقت ) (see. Nasr: 2009بؽضی ایى ایعه هعایتگؽ و يٓ٧ه کايىيی ؼا اهـىؼ

هاظی و قطتا٢ؿاؼی يٗیؽ ا٦تًاظ ٕيٗؽیههای هاتؽیالیكتیٔ یا يًٛت ،تکًىلـىژی٦ ،ـعؼ
يٗاهی ٕيٗؽیههای ؼئالیكتیٔ هیظايًـع و بؽضـی يیـؿ بًیـاو آو ؼا اهـىؼ هًٛـىی ،ايگـاؼهای،
هتا٢یؿیکی و هًداؼی يٗیؽ ظیى ،اضال ،٤ؾباو ،و ...هیظايًع کـه ظؼ يٓ٧ـه کـايىيی قـاضت
هىیت تمعيی ٦ـؽاؼ هـیگیؽيـع .آؼيىلـع تـىییى بـی ٕ ،ٔ2871قیعزكـیى يًـؽ ٕ،ٔ1558
٢ىکىتكاوا یىکیچی ٕ ٔ2468و ...بؽ ایى باوؼيع که يٓ٧ه کايىيی تمعوها اهـؽ هًٛـىی اقـت.
تىییى بی ،بؽ ایى باوؼ اقت کـه ازیـای تمـعوهـا اؾ ظؼیچـه ازیـای ظیًـی ؼش هـیظهـع و
ؼقتگاؼی تمعوها و ؼوذ ا٢ؽاظ اؾ هكیؽ ظیى هیگػؼظ .قیعزكیى يًؽ يیؿ ظیـى ؼا بـه ًٚـىاو
کايىو و ٦ل همه تمعوها ظؼ يٗؽ هیگیؽظ .یىکیچی ٕ٧ٚ ٔ215 -228 :2468یعه ظاؼظ تمعو
اؾ ظو قٓر هاظی و هًٛىی بؽضىؼظاؼ اقت که قٓر هًٛىی ؼوذ تمعو ؼا هـیقـاؾظ و ب٧یـه
اهىؼ بؽويعاظ اهؽ هًٛىی هكتًع که ظؼ هؽتبههای بٛع ٦ؽاؼ هیگیؽيع و يتایح و تىلیعا ایى اهؽ
هًٛىی هكتًع.
هیتىايع هٛیاؼی بؽای ؼ٦ابت تمعيی يیؿ بانع .ؼ٦ابت واٛ٦ی
همچًیى زىؾه اٚتباؼ تمعيی 
ههنتـؽیى ؼکـى ایـى ؼ٦ابـت ،بـه گـىاهی تـاؼیص ظؼ همـه
هیاوتمعيی ؼ٦ابت يٗاهی يیكت .

هیاوتمعيی ،ؼ٦ابت و هًاؾٚه ٢ؽهًگی اقت که قب گكتؽل هٛیاؼ یـک تمـعو
ظؼگیؽیهای 

هینىظ .ایى گكتؽل هٛیاؼ اؾ کايىو تمعو به قمت بیؽوو تمعو اقـت یـا ایًکـه ظؼ کـايىو
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هینىظ .اؾ
هیظهع و قب خػب آياو ظؼ گكتؽه تمعيی 
تمعو يكبت به ههاخماو يٗاهی ؼش 
ایىؼو ،هیاو ٦عؼ واٛ٦ی یک تمعو و گكتؽل هٛیاؼ آو اؼتباِ هكت٧یمی وخىظ ظاؼظ .ؾهايی

هینىظ.

هینىظ ،هٛیاؼ آو به هثابه یک هٛیاؼ بؽتؽ ٞال
٦ىیتؽ اؾ تمعو ظیگؽ 
که یک تمعو ،
با وخىظ ایى ،بؽای خًبه تسلیل تمعيی و بسث زىؾه اٚتباؼ تمعيی ههن اقت که ایـى هٛیـاؼ
Dظؼويی Cنىظ و به ْىؼ ظاوْلبايه پػیؽ٢ته نىظ ٕهايًع تبٛیت اؾ ظهىکؽاقی ظؼ ظوؼه هٛايؽ یا
هیتىايًـع هٛیاؼهـای َـٛی٣ی ؼا اؾ
تمعوهای َٛی ١تًها 
آيچه ظؼ ظوؼه هٟىل ات٣ا ٤ا٢تاظٔ .
يٗؽ ه٧یاـ و زیٓه کاؼبؽظ و پػیؽل ضلـ ٥کًًـع ٕ ٔMozaffari, 2002: 47و اؾ ایـى ٦ابلیـت
بؽضىؼظاؼ يیكتًع که بتىايًع هٛیاؼهای ضل ٥نعه ؼا به هسیّ پیؽاهىو تكؽی ظهًع یا ظؼ ؾهـاو
هىاخهه و هدىم ظیگؽ تمعوها یا هًگام نکكت يٗاهی بتىايًع ضىظ ؼا باؾتىلیع کًًع.
ظؼ هىَى٘ زىؾه اٚتباؼ تمعيی بسث ؾباو اؾ ایى خهت اهمیت ظاؼظ کـه ظؼ هـؽ تمـعيی
هـیؼقـع ٦لـ و ایـعه
یک ایعه هعایتگؽ و به ايٓالذ ٦ل تمعو وخـىظ ظاؼظ کـه بـه يٗـؽ 
هعایتگؽ تمعو اقالهی وزی ٕ٦ؽآؤ اقت .اها يؽ ٠وخىظ ایـعه هـعایتگؽ تمـعو ،هىخـ
ایداظ تمعو یا به ايٓالذ خاؼینعو و ايُماهی نعو آو ٢ؽاهن يمینىظ ،بلکه هؽ تمعيی
هیبایكت به یک زىؾه یا ٦لمؽو Dاٚتباؼ تمعيی Cظقت یابـع .زـىؾه اٚتبـاؼ تمـعيی بطـم

ايُماهی و ٦ابل لمف و ههاهعه هؽ تمعو اقت که هىخ نًاقایی تمعو هینىظ .ؼابٓـه
ًٚايؽ تهکیلظهًعه تمعو و ایعه هعایتگؽ تمعو ؼابٓه ٦ىامبطهی هت٧ابـل اقـت Eیًٛـی بـه
هیؿايی که ًًٚؽ ؾباو یا هػه بكّ هییابع ،تمعوها اؾ زىؾه اٚتباؼ بیهتؽی بؽضىؼظاؼ هـی
تهکیلظهًعه ايلی یـک تمـعو ،و ایـعه هـعایتگؽ تمـعو و

نىيع ،به ظیگؽ بیاو هیاو ًٚايؽ
زىؾه اٚتباؼ تمعيی آو ،ؼابٓه ٦ىام بطهی هت٧ابل وخىظ ظاؼظ .به يٗؽ هیؼقع ظؼ کًاؼ ناضى
ظیى/هػه ٕبا تٛؽی٣ی گكتؽظه و ٚام اؾ آو که ناهل همـه يسلـههـا نـىظٔ - ،بطـم ٦ابـل
تىخهی اؾ هت٣کؽاو تمعوها ؼا بؽآهعه اؾ اظیاو هیظايًع ، -هتٟیؽ ؾباو ؼا بتىاو ههنتؽیى هتٟیؽ
ظايكت که زىؾه اٚتباؼ تمعيی ؼا ایداظ هیکًع .بعوو تىخه به هإل٣ه ؾباو ،اهکاو ٢هن زـىؾه
اٚتباؼ تمعيی یک تمعو اهکاوپػیؽ يیكت٢ .هن ٦بٍ و بكّ تمعو ،بعوو ٢هن ٦بٍ و بكّ
ؾباو هیكؽ يیكت.
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بًابؽایى ظؼ هبازث هؽبىِ به تمعو پژوهی ،زىؾه اٚتباؼ تمعيی به ًٚىاو یک چهاؼچىب
تسلیلی یا یک يٗؽیه هٓؽذ اقت .با اقت٣اظه اؾ ایى چهاؼچىب هیتـىاو بـه تسلیـل ًٚايـؽ
هطتل ١هىخىظ ظؼ تمعو پؽظاضت .آیا ایى ًٚايؽ اؾ ًٚايؽ اثؽگػاؼ هستن یا ضیؽ ،بؽ اقاـ
یگیؽظ .قپف بؽ اقاـ يى٘ و هیؿاو
يى٘ اؼتباِ آيها با ایعه هعایتگؽ ،تمعو هىؼظ بؽؼقی ٦ؽاؼ ه 
اثؽگػاؼی ظؼ تمعو و ظؼ هسیّ پیؽاهىيی هىؼظ بؽؼقی ٦ؽاؼ هیگیؽيع .ظؼ اظاهه با هع ٠تٓبی٥
يٗؽیه بؽ هىؼظ هٓالٛاتی و بؽؼقی خایگاه ؾباو و ي٧م اٚتباؼ بطهی آو ظؼ تمعو اقالهی به

٦ىام بطهی به ایعه هعایتگؽ

اؾ ایعه هعایتگؽ تا زىؾه اٚتباؼ تمعيی

بسث ظؼباؼه ؼابٓه ؾباو و تمعو ظؼ تمعو اقالهی ضىاهین پؽظاضت.

يمىداس .1حىصه اػتباس تمذيی
(هًبغ :یافتههای پژوهص)

< .صباو دس تجشبه تاسیخی تمذو اسالهی

ظؼ ایى بطم بؽ اقاـ چهاؼچىب تسلیلی زىؾه اٚتباؼ تمعيی تالل هـینـىظ تـا ٦ـبٍ و
بكّ ظايم ؾبايی ظؼ تمعو اقالهی هىؼظ باؾضىايی هىؼظی ٦ؽاؼ گیؽظ .ظؼ ایى باؾضىايی تالل
هینىظ يهاو ظاظه نىظ که ؾهايی که ؾباو ظؼ تمعو اقالهی با کايىو تمعو اقالهی ظؼ اؼتباِ

٦ؽاؼ هیگیؽظ بكّ هییابع و ظؼ گام ظوم ،هسمل و ابـؿاؼ تىقـٛه و گكـتؽل تمـعو اقـالهی
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<:B

هی نىظ .ایى ٢ؽایًع به يىؼ باؾضىؼظ هدعظ ،قب گكتؽل ؾباو هینىظ و ایـى ٢ؽایًـع ظؼ

یک چؽضه ٦ؽاؼ ظاؼظ .ایى بؽؼقی به قه ظوؼه اناؼه هىؼظی هیکًـع :ظوؼه يـعؼ اقـالم ،ظوؼه

تمعوهای ٞیؽ ٞؽبی هیايه ٕي٣ىی ،گىؼکايیٚ ،ثمايیٔ ،و ظوؼه هٛايؽ.:
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ظؼ ظوؼه يطكت تمعو اقالهی ،تسىل ؾبايی یکی اؾ اقاقیتؽیى تسىالتی بىظ که ظؼ خهـاو
ٚؽب ؼش ظاظ .ظؼ ایى ظوؼه ،ؾباو ٚؽبی چًاو تٟییؽا گكتؽظهای ؼا تدؽبه کؽظ و به قٓسی اؾ
٦ابلیت ؼقیع که تىايكت ،هسمل و ٖؽ ٠تمعو نىظ ) (Marcinkowski, 2005: 1تـا پـیم اؾ
ً
ٚلیؼٞن قٓر بكیاؼ باالیی که ظؼ ٚؽيۀ نـٛؽ ظانـت  -يـؽ٢ا
ٖهىؼ اقالم ،ؾباو ٚؽبی  -
ً
واژهها و ايٓالزا قاظه و ٞالبا ن٣اهی ا٢ؽاظ باظیهيهیى بىظ کـه ٦ابلیـت
یک ؾباو بعوی با 
اؼائه ایعههای ٚلمی ،هتا٢یؿیکی ،ظیًی و ٢لك٣ی ؼا يعانت Eاها اقالم همیى ؾباو هسعوظ به

لٟتها و ايٓالزا اٚؽاب باظیهيهیى ؼا تبعیل به یک ؾباو ٦عؼتمًـع و پیچیـعه ،بـا تـؽا ّ
ًٞی هکتىب قاضت که ؾباو ٞال تمعوهای بؽخكته و ههن نع .ظؼ يتیده ،ظؼ بكـیاؼی اؾ
ٚؽيه ها يٗیؽ ٚلن ،ظیى ،الهیا  ،اظبیا  ،ا٦تًاظ٧٢ ،هٚ ،لىم اختماٚی و قیاقی بـه ًٚـىاو

ؾباو هؽخ ٙهىؼظ اقت٣اظه ٦ؽاؼ گؽ٢ت .ایى تسىل واژهنـًاضتی یکـی اؾ ههـنتـؽیى هٛدؿاتـی
اقت که اؾ قىی پیاهبؽ اقالم به ايدـام ؼقـیعه اقـت و هـیبایكـت بـه ًٚـىاو یکـی اؾ
بًیاوهای تمعوقاؾی هىؼظ بؽؼقی ٦ؽاؼ گیؽظ .يمىيه ٚالی قؽآٞاؾ ایى اؼت٧ای ؾبايی ظؼ ٦ـؽآو

کؽین يمایاو هینىظ و قپف ؾباو هساوؼه و ؾباو ٚلن با اؼتبـاِ گـؽ٢تى بـا وزـی تبـعیل بـه
٦عؼتمًعتؽیى ؾباوهای ظيیا هینىظ .اؼتباِ ؾباو ٚؽبی با ایعه هعایتگؽ تمـعو ،یًٛـی وزـی
ٚلیؼٞن ٖاهؽ قاظه ٦ؽآو٦ ،ؽآو قٓىذ هًٛایی هطتل٣ی ظاؼظ و
قب اؼت٧ای ؾبايی نع Eؾیؽا 
ایى قٓرهای هًٛایی ظؼ بكّ و گكتؽل ؾباو ٚؽبی ي٧هی ههمی ای٣ا کؽظ٦ .ؽآو هًب ٙالهـام
ظايهمًعاو ،ضٓیباو ،خاهٛهنًاقاو ،ؼوايهًاقاوُ٦ ،ا ٧٢ ،یهاو و  ...نعه اقت (Gulen,
) 2006: 193بكّ ؾباو ٚؽبی به ًٚىاو زىؾه اٚتباؼ تمعيی قب نع که تمـعو اقـالهی يیـؿ
اؼت٧ا یابع .ایى اؼت٧ا یا اؼت٣ا ٤به تٛبیؽ ناه ولی الله ظهلىی بكیاؼ هًسًـؽ بـه٢ـؽظ بـىظ .نـاه
 .:ایى ت٧كینبًعی هبًای اختماٚی يعاؼظ و بؽ اقاـ غو ٤و پیهًهاظ به هًٗىؼ تكهیل بؽؼقیها اؼائه نعه اقت.

شباو و زىشه اػ باز تمديی خهاو اظالم

<:C

جتاللا البالغا که ظؼباؼه ٧٢ه اقالهی و ٢لك٣ه آو يىنته بابی بـا

ولیالله ظهلىی ظؼ کتاب

ًٚىاو Dاؼت٣ا ٤ظؼ ٧٢ه Cابعا٘ کؽظه اقت .ظؼ ایى بـاب بـه بسـث تىقـٛه بهـؽی ٕاؼت٣ـا ٔ٤و
تکاهل خاهٛه ايكايی بؽ اقاـ وزی الهی پؽظاضته اقت .وی ظؼ ایى بطم ،ؾباو ؼا اؾ خمله
اؼت٣ا٦ا ظؼ تمعو اقالهی بؽنمؽظه اقت ٕظهلىی[ ،بیتـا] ،ج ٔ:>; ::کـه ٦بـل و بٛـع اؾ
بٛثت ،ؾباو ٚؽبی به واقٓه اؼتباِ با وزی ظچاؼ تسىل نعه اقت .به ًٚىاو هثال ظؼ هبازث
ا٦تًاظی ه٣اهیمی يٗیؽ بی ،ٙؼبا ،ضمف ،ؾکا  ،ظیه ،يع٦ه ،اي٣ا ،٤و ...واژگايی ٦ؽآيیايـع
که پف اؾ ا٢ؿوظه نعو به ؾباو و اظبیا ٚؽب ،زىل هسىؼ آو هبازث ٚلمی ٕ٧٢هٔ و ٚملـی
نکل گؽ٢ت .ایى تسىل هن ظؼ زىؾه ظايهی بؽويعاظ ظانت و هن ظؼ زىؾه کًم اختماٚی که
قب ؼوي ٥باؾاؼ اقالهی نع.
تسىل ظايهی ظیگؽی که اؼتباِ هكت٧ین با وزی ظاؼظ ،تىلع و ٖهىؼ اظبیا ٚـؽب اقـتE
ؾیؽا هؽچًع بُٛی اؾ ايٓالزا و ه٣اهین همکى اقت که ظؼ ؾباو و اظبیـا خـاهلی يیـؿ
وخىظ ظانت Eاها با کاؼبؽظی نعو ظؼ زىؾه ظیى اقالم ،اؾ بكّ هًٛایی بؽضىؼظاؼ نـع و بـا
تٛییى ٦ىاٚعی بؽای ٢هن و ت٣كیؽ آو قب تىلیع ٚلىم خعیعی يٗیـؽ اظبیـا ٚـؽب نـع .ظؼ
ظوؼاو ٦بل اؾ اقالمٚ ،لن هكت٧ل و هعوو اظبیا ٚؽب وخىظ يعانته اقـت و پـف اؾ ٖهـىؼ
اقالم اقت که ایى ٚلن بؽای ٢هن هتى ه٧عـ و ت٣كیؽ آو تعویى نع .بـه ًٚـىاو هثـال ٚلـن
يسى ؼا ابىاالقىظ ظوئلی ابعا٘ کؽظ که به ا٦ؽاؼ ضىظ ایـى ٚلـن ؼا اؾ زُـؽ ٚلـی آهىضتـه
اقت ٕابى يعین .ٔ@: ::<A: ،ایى ٢ؽایًع ،بؽای اظبیا ٚؽب ظؼ ناضههایٚـؽوٌ ،لٟـت،
ٚلن يؽ ،٠بالٞت و ...تکاهل ؼا ظؼ پی ظانته اقت ٕؾیعاو .ٔ=@A ::<@B ،اؼتباِ ظیگؽی
که بیى ؾباو و تمعو ظؼ بطم اظبیا وخـىظ ظاؼظ بـه نـباهت بـیى تبٛیـت ٦ىاٚـع يـؽ ٠و
يسى/گؽاهؽ و تبٛیت تمعيی وخىظ ظاؼظ Eبـه ًٚـىاو هثـال اؾ ؼوی ظو خملـه کـه یـک هًٛـا ؼا
هیؼقايًع هیتىاو بؽظانت کؽظ که یکی اؾ آيها بیايگؽ ٢ؽهًگی با ْب٧هبًعی اختماٚی اقـت

و ظیگؽی با ایًکه ٢هن آو ؼازتتؽ اقت Eاها قاظهتؽ و ٞیؽؼقمیتـؽ اقـت بیـايگؽ ٢ؽهًگـی
اقت که ظؼ ه٧ایكه با ٦بلی بیقىاظتؽ اقت ) (Westcott, 1995: 26هايًع تمـایؿ هیـاو ؾبـاو
ً٢یر ٚؽبی که به ؾباو ٦ؽآو و بیاو ْب٧ا تسًیل کؽظه يؿظیکتؽ اقت ،يكبت به ؾباوهای
هسلی ٚؽبی که يماظی اؾ ؾباو ا٢ؽاظ ٞیؽتسًیل کؽظه اقت .چًیى تسـىالتی ؼا هـیتـىاو ظؼ
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<;:

ظهههای يطكتیى ٖهىؼ اقالم ظؼ ٚؽبكتاو ههاهعه کؽظ .تسىال يؽ٢ی و يسىی هًگـاهی

که تست تأثیؽ ٦ؽآو ،تبعیل به ٦ىاٚع يىنته نعه و ؼقمی نعيع ،ؾباو و گ٣تاؼ و يىنتاؼ هـؽظم
خاهٛه يیؿ تست تأثیؽ آو به نع تٟییؽ کؽظ .بطهی اؾ ایى تسىل ؼیهه ظؼ تأ کیع اقـالم بـؽ
قىاظآهىؾی و ههاؼ ضىايعو و يىنـتى و هکتـىب بـىظو ٦ـؽآو ظاؼظ .ظؼ اقـالم بـؽ ضـال٠
هكیسیت همه هإهًاو ،به ٢ؽاگیؽی ظايم و ههـاؼ ضىايـعو کتـاب ه٧ـعـ اهـؽ و تهـىی٥
نعهايع .ثمؽه ایى ٢ؽایًع ظؼ وَٛیتی ٖاهؽ نع که ظؼ آو ،ؾباو ٚؽبی ظؼ بكیاؼی اؾ ٚؽيههـا

يٗیؽ  ٚلن ،ظیى ،الهیا  ،اظبیا  ،ا٦تًاظ٧٢ ،هٚ ،لىم اختماٚی و قیاقی به ًٚىاو ؾباو هؽخٙ
هىؼظ اقت٣اظه ٦ؽاؼ گؽ٢ت .بًابؽایى ظؼ بطم ظايمهای هٓٛى ٠به ؾباو و لٟت ،هیتىاو گ٣ت
که ٖهىؼ ظیى اقالم قب بكّ و گكتؽـ ؾباو نعه اقت .ایى گكتؽل ظؼ گام بٛع گكتؽل
و ت٧ىیــت تمــعو اقــالهی ظؼ ظاضــل و بیــؽوو قــؽؾهیىهــای اقــالهی ؼا ظؼ پــی ظانــته
اقت.گكتؽظگی ؾباو اؾ چًاو ؼوي٧ی بؽضىؼظاؼ بىظ که هسعوظ به پیؽاوو ظیى اقـالم يمايـع و
ْی ایى ظوؼه ،بكیاؼی اؾ ٢یلكى٢ايی که به ؾباو ٚؽبی هیيىنتًع ،هكیسی یـا یهـىظی بىظيـع
ٕ .ٔHodgson, 1974: I,430هكیسیايی که ؾیؽ قلٓه زکىهت اقـالهی بىظيـع تسـت تـأثیؽ
٢ؽهً ٚؽبی ٦ؽاؼ گؽ٢تًع و قؽايدام زتی هبازث ظیًی ضىظ ؼا به ؾباو ٚؽبی يىنتًع ،همايًع
هكیسیهای يكٓىؼی ظؼ ضاوؼ ظوؼ که هكیسیت ؼا به آقیای هؽکؿی و چیى بؽظيع و اؾ ؾباو

ً
قؽیايی اقت٣اظه کؽظيع ) (Melleuish, 2004: 240ظايهمًعاو یهىظی اقپايیا يیؿ ٞالبا ظؼ زىؾه
ً
٢لك٣ه و يدىم ؼا به ؾباو ٚؽبی هیيىنتًع و ظ٦ی٧ـا بـه همـاو هىَـىٚاتی هـیپؽظاضتًـع کـه
ظايهمًعاو هكلماو به آنهااهتمامداشتن .(Collins, 2004: 144)
(تمذوهای غیش ػشبی)
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هؽاظ اؾ تمعو ظوؼه هیايه اقالهی ظؼ ایًدا ،بٛع اؾ ٢ؽوپانی ٚباقیاو ٕ ٔ٤ 727اقت کـه بـا
زمله هٟىل ؼش ظاظ و با خػب هٟىل ظؼ زىؾه اٚتباؼ تمعيی خهاو اقالم ،تسىال تمـعيی
خعیع ظؼ خهاو اقالم به وخىظ آهع .ظؼ ایى ظوؼه يیؿ ٢ؽوپانی تمعيی پیهیى اؾ خًبه قـطت
و يٗاهی يىؼ گؽ٢ـت Eاهـا اقـتمؽاؼ ایـعه هـعایتگؽ تمـعو ٕوزـی /هـػه ٔ بـا ًٚايـؽ
تهکیل ظهًعه تمعو ٕظايم ،ؾباو ،و ٔ...قب نع که تمعو اقالهی بتىايع يیؽوهای ههـاخن


شباو و زىشه اػ باز تمديی خهاو اظالم

;;<

ؼا ظؼ گكتؽه تمعيی ضىظ خػب کًع و يتیدۀ آو ،تٟییؽ ظیى و ؾباو هٟىلها بـه ظیـى اقـالم و
ؾباوهای ٛ٢ال ظؼ ٚؽيۀ تمعيی بىظه اقت .اظاهه ایى ٢ؽایًع به ٖهىؼ قه زىؾه تمعيی ي٣ىی

ٕٚ ،ٔ٤2242-856ثمايی ٕ2813-2188مٔ ،و گىؼکايی ٕ2727-2217مٔ ،یًٛی اقت٧الل
کاهل گكتؽه تمعو اقالهی هًدؽ نع .بطم ٦ابل تىخهی اؾ تاؼیص ایى قه قـؽؾهیى کـه ظؼ
هدمى٘ تمعو اقالهی ظوؼه هیايه ؼا قاضتهايع با یکعیگؽ هنپىنايی ظاؼظ که ناهل ٦ؽوهـای
ههنتؽیى ویژگی ایى ظوؼه تاؼیطیٞ ،یؽٚؽبی
نايؿظهن ،ه٣عهن و هدعهن هیالظی هینىظ .
بىظو تمعو های آو اقت .ظؼ ایى ظوؼه ،تمعو اقـالهی ظؼ ٦الـ چًـع گ٣تمـاو تمـعيی کـه
هیتىاو اؾ آو به تمعوٕهایٔ اقالهی يام بؽظ ،تهکیل نعه بىظ Eیًٛـی ایدـاظ گكـتؽه کـالو

تمعيی که ظؼ ظؼوو ضىظ گ٣تماوهای هتٛعظ تمـعيی ؼا خـای ظاظه اقـت و هـؽ گ٣تمـايی بـؽ
اقاـ ٦ابلیت های بىهی ضاو ضىظ ،يى٘ هت٣اوتی اؾ تمعو اقـالهی ؼا هس٧ـ ٥کـؽظه اقـت
ٕؼ.ک .يىؼوؾی .ٔ2482 ،ظؼ کًاؼ ویژگی ٞیؽٚؽبی بىظو ایى ظوؼه اؾ تمعو اقالهی ،ویژگـی
ْ
باؼؾ و ناضى آو ظؼ بسث ؾباو ایى اقت که ناهع تٛعظ و تکثؽ ؾبايی هكتین Eیًٛی تمـعو
اقالهی ظوؼه هیايهَ ،مى ز ٕ٣ؾباو ايلی و هستىاقاؾ ضىظ که ؾباو ٚؽبی بىظ ،ؾباوهـای
خىاه ٙظیگؽ ؼا يیؿ ظؼ ؼاقتای تکاهل و تىقٛه تمعيی بـه ضـعهت گؽ٢ـت .بـه ظیگـؽ بیـاو اؾ
ویژگیهای باؼؾ ایى ظوؼه ايٓٛا٠پػیؽی بكیاؼ باالی ؾبايی و اقت٣اظه اؾ ٦ابلیتهـای هتٛـعظ

ؾباوهای هطتل ١بؽای تىقٛه و پیهؽ٢ت و بكّ زىؾه اٚتباؼ تمعيی اقت .ظؼ ایى ظوؼه چـه

ظؼ اقتايبىل و چه ظؼ آگؽا یا ظهلی و چـه ظؼ ايـ٣هاو ،ظايـمآهـىؾی بـا ضىايـعو بىقـتاو و
گلكتاو و ٦ؽآو آٞاؾ هینع.وخىظ یک قاضتاؼ آهىؾنی ههابه ظؼ خهاو اقالم که ظؼ آو تًى٘
آهىؾنی ٕٚؽبی٢/ا ؼقیٔ لسأ نعه بىظ ،ظؼ تسىال ظايهی و اؼتباْی خهاو اقالم يمایـاو
ً
هی نع .ظايهمًعی که ظؼ ظهلی یا اي٣هاو یا اقتايبىل کتاب ٚلمی هیيگانت ٞالبا به ؾباو

ً
ٚؽبی بىظ و نٛؽ ناٚؽاو ظؼ هؽ قه ٦لمؽو ٞالبا به ؾباو ٢اؼقی بىظ .به ظیگـؽ بیـاو تأثیؽهـای
ً
٦ؽآو بؽ زىؾه تمعو اقالهی يؽ٢ا هسعوظ به زىؾه ٚلن و ظايـم ٚؽبـی يهـعه اقـت ،بلکـه
بكیاؼی اؾ ناٚؽاو ٢اؼقیگىی با الهام اؾ ٦ؽآو ،نٛؽهای ٢اؼقی بكـیاؼی ؼا قـؽوظهايـع کـه
يمىيههای بكیاؼی اؾ انٛاؼ قٛعی ،زا ،ٕ٢هىلىی ،قًاییٓٚ ،اؼ ،يايؽضكؽو و زتی ظوؼه

هٛايؽ يٗیؽ انٛاؼ ا٦بال ،قلماو هؽاتی و ...بؽ ایى اهؽ اغٚاو ظاؼظ ٕؼ.ک .هىقىی Eيالزی
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اي٣هايی .ٔ2471 ،ایى تًى٘ ؾبايی اؼتباِ ٚلمی و ٢هن ههتؽکی ظؼ ایى ٦لمؽوها ایداظ کؽظه
بىظ .به ظیگؽ بیاو ظؼ ایى ظوؼه ؾباو ٚؽبی به ًٚىاو ؾبـاو ٚلـن ٕاٚـن اؾ ظیًـی و ٞیؽظیًـیٔ و
٢اؼقی به ًٚىاو ؾبـاو هٛیـاؼ بـؽای تٛاهـلهـای ٢ؽهًگـی ٕنـٛؽ ،اظبیـا و ٔ...و قیاقـی
ٕهکاتبا ؼقمیٔ ٛ٢ال بىظ و گ٣تگىهای ؼوؾهؽه بؽ اقاـ ؾباو هساوؼه يىؼ هیگؽ٢ـت.
ضّ تمایؿ ههطى هیاو ایى قه زىؾه ؾبايی اهکاوپـػیؽ يیكـت و بطهـی اؾ
هؽ چًع تٛییى ّ
ً
زىؾه ظايهی ٛٓ٦ا به ؾباو ٞیؽٚؽبی و بطهی اؾ اظبیا و نٛؽ و ...به ؾباو ٞیؽ٢اؼقـی ٛ٢ـال
بىظه اقت Eاها يٓ٧ه اوج و ؼأـ هؽم هؽ یک اؾ ایى زىؾهها به ؾباوهای ضاو نًاضته نـعه
بىظيع .به ًٚىاو هثال ظؼ ایؽاو ،ؾباو ٚلن و زىؾههای ٚلمی ایـؽاو ظؼ ایـى ظوؼه تسـت تـأثیؽ
ؾباو وزی و هًبٚ ٙلن ٕ٧٢هٔ ،ؾباو ٚؽبی بىظ .هؽ چًع که بؽ هتىو ٚلمی پیهیى يٗیـؽ للايوو
یقیًا ،نؽذ های ٢اؼقی هتٛعظی يگانته نعه بىظ Eاها ؾباو هٛیاؼ بؽای هبازث ٚلمی
ابىٚل 
ً
هطًىيا ظؼ ه٧ام يگاؼل ،ؾباو ٚؽبی بىظ .زُـىؼ نـاٚؽاو و اظیبـاو ظؼ ظؼبـاؼ پاظنـاهاو
هٟىل ،هًع و ...يهاوظهًعه اهمیت ؾباو و نٛؽ ٢اؼقی ظؼ ایـى گكـتؽههـای تمـعيی اقـت.
ً
تؽکها بىظيع ؾباو تؽکی آغؼی بىظ.
همچًیى ؾباو هساوؼه ظؼ بیى ظؼباؼیاو و يٗاهیاو که ٞالبا 
ایى اهؽ اهکاو تٛاهل با زىؾههای پیؽاهىيی ؼا به ضىبی همکى هیقاضت (floor and Herzig,
)2012: 23; savory, 2007: 2 & 205, & 222; and see Marcinkowski, 2005
قیعزكیى يًؽ یکی اؾ ویژگیهای هتمایؿ تمعو اقالهی ؼا ايٓٛا ٠ؾبايی گكتؽه تمعيی
اقالم بؽ هینمؽظ .برخالف تمدن غربی که بر اساس

حدادز اباسوی ینتاشهل ا

گرفته است؛ در تمدن اسالمی سه ابسن عربی ،فسرسی ح ترکی حجود دارد .ایى تمـعو
ظؼ ه٧ایكه با تمعو اؼوپایی ٞؽبی يه تًها ناهع تًى٘های خٟؽا٢یایی و ا٦لیمی بیهـتؽی بـىظه
اقت ،بلکه تًى٘ بیهتؽی ؼا ظؼ ؾهیًه ٦ىهیتی و ؾبايی ؼا يیؿ ناهع بىظه اقـت (Nasr, 2009:
) 16و به تٛبیؽ ٚبعالسكیى ؾؼیىکىب ٕ>>< ،ٔ42 ::تمعو اقالهی ؾبايم ٚؽبـی٢ ،کـؽل
ْ
٢اؼقی ،ضیالم هًعی و ؾوؼل تؽکی اقت و ایى تٛبیؽ يهايگاو ؼونًی بؽ تًى٘ و تکثؽ بكیاؼ
باال ظؼ تمعو اقالهی اقت .ایى وَٛیت زالتی ؼا هیقاؾظ که بؽضی اؾ آو به ژئىتمعو یـاظ
ؾباو
ؾباو

ّ
هكیسیت ٞؽبیّ ،
کؽظهايع ) (see: wei: 2012ظؼ زالیکه ظؼ تمعو ٞؽبی ،ههنتؽیى ّ
التیى بىظ و تماهی ؾباوهای اؼوپایی ،تًها و به اقتثًای گؽوههای ؾبايی ضیلـی کىچـک ،بـه
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یک ضايىاظه وازع هتٛل ٥هكتًع ،قه ؾباو ايلی ظيیای اقالم Eیًٛی ٚؽبی٢ ،اؼقی و تؽکـی
ً
هتٛلـ ٥بـه قـه ضـايىاظه ؾبـايی کـاهال هت٣ـاو اؾ هـن هكـتًع ٕ ٔNasr, 2009: 16-17ایـى
گكتؽظگی ؾبايی ظؼ قه زىؾه ٚثمايی ،ي٣ىی و گىؼکايی چًاو ٚمی ٥بىظ که اهؽوؾه زتـی ظؼ
زىؾه خًىب نؽ ٤آقیا يٗیؽ ؾباو تایلًعی ها نـاهع وخـىظ اثؽهـای بكـیاؼ ؾیـاظی اؾ ؾبـاو
٢اؼقی هستیم ).(see. Marcinkowski, 2005
بهاؼالعیى ازمع همايًع ناه ولی الله ظهلىی ،گىلى و يًؽ هًب ٙتمـعو ؼا ظیـى هـیظايـع و
یکی اؾ کاؼکؽظهای ظیى اقالم ظؼگكتؽل تمعو ؼا گكتؽل و ت٧ىیت ؾبـاوهـا هـیظايـع .آيچـه
گىلى آو ؼا ت٧ىیت ؾباو ٚؽبی هیظايع ،بهاؼالعیى ازمع آو ؼا ظؼ تمعو هاالیی بؽؼقی هیکًـع.
هاالییهای هكلماو بؽ ضال ٠پیؽواو قایؽ اظیاو ظؼ نؽ ٤و خًىب نؽ٦ی آقیا ،قاضتماوهـا و

بًاهای یاظبىظ چهمگیؽی همايًع آيچه هًعوها و بىظاییها ظؼ قـىهاتؽا بؽپـا کؽظيـع يكـاضتًع.
آيچه هىؼظ تىخه هاالیی بىظ خًبه ؾباو بىظ که ظؼ بسث اؾ تمعو کمتؽ به آو پؽظاضته نعه اقـت
هاالییها ظؼیا٢تًع که اگؽ به ؾباو تىخه يهـىظ تمـعو واٛ٦ـی بـه ظقـت

ٕ.ٔahmad, 2009: 77
يمیآیع .آيها به خای اقت٣اظه اؾ ؾباو خاوایی و پالی  -ظو ؾبايی که پیهـتؽ ظؼ ایـى هًٓ٧ـه اؾ آو

اقت٣اظه هینع  -اؾ ؾباو هاالیی به هًؿله ابؿاؼی بؽای ايت٧ال ه٣اهین اقالهی به هؽظهی که تٟییؽ
هىیت ظاظه بىظيع ،اقت٣اظه کؽظيع .ؾباو هاالیی تست تأثیؽ ؾباوهای ظیگؽ يٗیـؽ قايكـکؽیت،
٢اؼقی ،چیًی ،خاوایی و ...بىظ Eاها ایى ؾباوها  ّ٧٢به واژگايی ظؼ زیٓه يیاؾهای ؼوؾهؽه هثـل
یتهای باؾگايی هسعوظ بىظيـع .بـا ٖهـىؼ اقـالم ظؼ ایـى هًٓ٧ـه٦ ،لمـؽو
ٞػا ،تداؼ و ٛ٢ال 
الهیاتی ظايم واژگايی خعیعی ظؼیا٢ت کؽظ که به ؾباو ٚؽبی و ؾباو ٦ؽآو بـىظ .اؾ
هتا٢یؿیکی و
ّ

پاییىتؽی اؾ ظايم ظیًـی ٦ـؽاؼ
ْؽی ٥يگاؼلهای هتٛعظ ،ایى واژگاو ؼا ٚمىم هؽظم که ظؼ قٓر 
ً
ظانتًع ،ظؼک کؽظيع .هٛمىال آيهایی که ظؼ Dهعؼقه Cزُىؼ هییا٢تًع اؾ ْؽی ٥آهىؾل ٚمىهی
آنًایی بیهتؽی با ایى ه٣اهین پیعا کؽظه و بؽای اظاهه تسًیل به هًؽ ،هکه یا هعیًه هـیؼ٢تًـع.

اگؽچه هًىؾ هن واژههای قايكکؽیت بكیاؼی ظؼ ؾباو هـاالیی وخـىظ ظاؼظ کـه ظؼ ؼقـالههـای
ظیًی و هتا٢یؿیکی آوؼظه نعه اقت Eاها ایى کلما هًٛای هتًاق ّ خعیعی با تىخه به ظیـعگاه
هاالییها تست تأثیؽ اقالم ،ؾبايی ؼا که هٛايی ظؼويی و بیؽويـی

هتا٢یؿیک هاالیی پیعا کؽظهايع.
ؾيعگی و واٛ٦یت ؼا که ظؼ وا ٙ٦الؾهه پیهؽ٢ت تمعو به هًٛای واٛ٦ی اقت گكتؽل ظاظيـع و ظؼ
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هاهیت ضل٧ت تؽکی نع .ظؼ وا ٙ٦هاالییها
٢یؿیکی
ایى تمعو خًبه هتا٢یؽیک واٛ٦یت با خًبه
ّ
ّ
با گكتؽل ؾباو هًاق ٢ ،ؽهً و ت٣کؽ ضىظ ؼا با يگاؼل ؼقالههایی ظؼ ؾهیًـههـای هطتلـ١

ضل٧ت يى٢یكن ،کیهـاونًاقـی ،الهیـا و ٢لكـ٣ه٧٢ ،ـه و
ٚلمی ًٞی کؽظيع .ظايم ظؼ هىؼظ
ّ
ز٧ى ،٤اضال٦یا و پؿنکی ،هیئت ،ظاؼوقاؾی و ...ظؼ هعاؼـ و هكاخع هػهبی آهىؾل ظاظه

هینع و اؾ ٦ؽو نايؿظهن به بٛع يیؿ هاالیی ظؼ بؽضی اؾ هًاْ ،٥يٗیؽ آقیای خًىب نؽ ،٤خاوا

و قایؽ خؿیؽههای ايعويؿی و خًىب آ٢ؽی٧ا تأثیؽ گػانت٧٢ .یهايی يٗیؽ يىؼالـعیى الؽايیـؽی بـه
ؾباو هاالیی هٓال هتٛعظی يىنتًع و هىَى٘های هتٛعظی يٗیؽ هتا٢یؿیک ،الهیـا و قـًت
پیاهبؽ ؼا بؽؼقی کؽظيع که پیهتؽ ظؼ هاالیی ایى ات٣ا ٤ؼش يعاظه بىظ .الؽايیؽی ،همچًیى آثاؼی
هاهیت ظايم ،ناضههای ظايم ،ایعه ضل٧ت ظؼ بیـاو پیـاهبؽ و ...هٓـالبی يگانـت.
ظؼباؼه
ّ
اظبیا و ٢ؽهً هاالیی تأثیؽ بكیاؼی بؽ خاوا و قایؽ خؿی ؽههای ايعويؿی و بطمهای بؿؼگتـؽ

آقیای خًىب نؽ٦ی گػانت .ایى اهؽ زـاکی اؾ آو اقـت کـه اظبیـا و ٢ؽهًـ هـاالیی بـه
قٓسی اؾ تمعو ؼقیعه که ٦اظؼ اقت بؽ قایؽ ي٧اِ تـأثیؽ گـػاؼظ و ایـى تأثیؽگـػاؼی ؼیهـه ظؼ
اؼتباِ گؽ٢تى آو با ایعه هعایتگؽ ،یًٛی وزی ظاؼظ ).(ahmad, 2009: 74-81
 .3 -2تذىالت صبايی تمذو اسالهی دس دوسه هىاجهه با هذسيیته غشبی (دوسه هًاصػه صبايی)

ً
بؽؼقیهای بطم يطكت و ظوم ياٖؽ به نىاهع هىؼظی بىظ که ٞالبا ٢ؽایًعی ایدابی ظانته و

بیهتؽ بیاو کًًعه بكّ و گكتؽل تمعيی بىظهايع .ظؼ بطم قىم بـه بؽؼقـیهـای هـؽتبّ بـا

هىاخهه تمعو اقالهی با هسیّ بیؽويی اؾ ظیعگاه ؾبايی ،هىؼظ هٓالٛه هىؼظی ٦ؽاؼ هیگیـؽظ.
چًايچه ظؼ هبازث يٗؽی گػنـت ،بـا تىخـه بـه ٦ابلیـتهـای ًٚايـؽ ٢ؽهًگـی ظؼ تىقـٛه
تمعوها ،همىاؼه بطهی اؾ يبؽظ هیاو تمعوها ،يبؽظ ظؼ زىؾه ًٚايؽ ٢ؽهًگی ؼ٦ن هیضىؼظ .با

تىخه به ي٧م ؾباو ظؼ گكتؽل زىؾه اٚتباؼ تمعيی که اؾ ْؽی ٥ؼابٓه ٦ىامبطهی هت٧ابل هیاو
ؾباو و ایعه هعایتگؽ ؼش هی ظهع ،ؾباو همىاؼه ظؼ کـايىو ؼ٦ابـت تمـعيی ٦ـؽاؼ ظاؼظ .ؾبـاو اؾ
یکقى اؾ ایعه هعایتگؽ اثؽ هیپػیؽظ و اؾ ابٛاظ هطتلـ ١لٟـىی ،ايـٓالزی ،ه٣هـىهی و ظؼ

هییابع و ظؼ همیى ٢ؽایًع باٚث بكّ ایعه هعایتگؽ تمـعو ظؼ گكـتؽه
يهایت کتابت گكتؽل 
تمعيی هینىظ Eیًٛی ايت٧ال ه٣اهین يه٣ته ظؼ ایعه هعایتگؽ وگكتؽل آو اؾ ْؽیـ ٥ؾبـاو ؼش

شباو و زىشه اػ باز تمديی خهاو اظالم
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هیظهع .ظؼ وَٛیت هداظله تمعيی ،تٟییؽا ظؼ ٚلن ،ضّ ،ؾباو و ظؼ يهایت کتابت هـىؼظ

يٗؽ اقت Eؾیؽا چًايچه ظؼ هبازث يٗؽی بطم ؾباو و همچًـیى بؽؼقـی ظو ظوؼه تـاؼیطی
تمعو اقالهی گػنت ،اؼتباِ هتً٧ی هیاو کتابتٚ ،لن و تمعو وخىظ ظاؼظ و تمعوهایی کـه

اؾ ٦عؼ ضىايعو و يىنتى :بؽضىؼظاؼ هكتًع ،يكبت بـه ٞیـؽ ضـىظ هت٣ـاو ضىاهًـع بـىظ.
بًابؽایى ظؼ خعال تمعيی ،اگؽ یک تمعو بتىايع ضّ و ؾباو ظؼ تمعو ظیگؽ ؼا تٟییـؽ ظهـع ،بـا
تٟییؽ ظؼ هباظی وؼوظی اْالٚا  ،هیتىايع يى٘ ٢کـؽ ،اؼتباْـا هیـاوتمـعيی و ...ؼا تٟییـؽ
زـىؾههـای

ظهع .اؾ قىی ظیگؽ ،اقت٣اظه اؾ ضّ و ؾباو خعیع ٞ -ؽبی  -قب هینىظ کـه
تمعيی ظؼ قاضت تمعو خعیع ضىظ هبتال به يىٚی قؽگهتگی هىیتی نىيع .تمعو به هًٛـای
اقت٣اظه زعاکثؽی اؾ ٖؽ٢یـت ؾهـاو و هکـاو اقـت ) (davoutoglu, 2014:viو ظؼ ایـى هیـاو
ًٚايؽی يٗیؽ ؾباو ایى ٦ابلیت ؼا بؽای ايكاو ٢ؽاهن هیآوؼظ کـه بتىايـع بیهـتؽیى بهـؽه ؼا بـا
اضتؽا٘ واژهها ،ه٣اهین و ...اؾ ؾهاو و هکاو اْؽا ٠ضىظ ببؽظ.
ظؼ ظهههای يطكتیى ٦ؽو بیكتن،کايىوهای تمـعوهـای اقـالهی ظوؼه ظوم یًٛـی ایـؽاو،
ً
تؽکیه ،و هًع کـاهال ظؼ اضتیـاؼ ههاخمـاو ٞؽبـی ٦ـؽاؼ گؽ٢ـت و اقـتیالی خهـاو ٞـؽب بـؽ
بطمهای کلیعی خهاو اقالم کاهل نع .هًع ،يطكتیى کهىؼی بىظ کـه ههاخمـاو ٞؽبـی

ٕپؽتٟالیها و بٛعها ايگلیكیهأ به آو ظقت یا٢تًع .اهپؽاتىؼی ٚثمايی ،نکكـت قـطتی ؼا

اؾ خبهه ه ت٧٣یى پػیؽ٢ت و تكلین نع و يتیده آو ٢ؽوپانـی کاهـل و اؾ ظقـت ؼ٢ـتى هیـؽا
ٚثمايی بىظ .ایؽاو يیؿ ٚلیؼٞن اٚالم بیْؽ٢ی اؾ نمال و خًىب انٟال نع .ظؼ نمال آ٢ؽی٧ا
يیؿ کهىؼهای تىيف ،الدؿایؽ ،هٟؽب و ...هكتٛمؽه نـعيع .اهـا ٢ؽوپانـی ،خًبـه قـطت و
يٗاهی پایاو هاخؽای هىاخهه با هعؼيیته ٞؽبی يبىظ ،بلکه ایى بـاؼ ٞـؽب هىنـیاؼايه ظؼ ه٧ـام
زػ ٠ایعه هعایتگؽ تمعو و ظايم و ؾباو بؽآهعه اؾ آو بؽآهع.
وخه باؼؾ ایى ظوؼه ایى اقت که همه ایى زىؾهها ،ظؼ هٛؽٌ پـؽوژه تٟییـؽ ؾبـاو و هـػه
٦ؽاؼ گؽ٢تًع Eؾیؽا اؾ هًٗؽ ٞؽبیها ،هػه ٕبه ًٚىاو ایعه هعایتگؽ تمعو اقـالهیٔ و ؾبـاو بـه
ًٚىاو یکی اؾ ههنتؽیى ًٚايؽ تىقٛهظهًعه تمعو ظؼ يٗؽ گؽ٢ته نـعيع .ظؼ هًـع پـف اؾ ٞلبـه
. Literate
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اقتٛماؼ ،ؾباو ايگلیكی به ًٚىاو ؾباو هؽخ ٙظؼ هبازث ٚلمـی ٦ـؽاؼ گؽ٢ـت ،ظؼ تؽکیـه پـؽوژه
تٟییؽ ضّ و هػه ٕالئیكیتهٔ اخباؼی به ْىؼ کاهل به اخؽا ظؼ آهع .ولی ظؼ ایؽاو ایى پؽوژه بـه
ظالیل هطتل ١به ْىؼکاهل اخؽا يهع .ظؼ هىؼظ کهىؼهای ٚؽبی يٗیؽ ٚؽبكتاوٚ ،ؽا ،٤یمى و...
که کايىو تىلع و گكتؽل اقالم بىظيع يیؿ هؽچًع ظؼ ابتعا به يٗؽ هیؼقعکه پؽوژه تٟییـؽ ضـّ و
هػه ايدام يهع ،اها بؽضی اؾ هس٧٧او بؽ ایى باوؼيع که تٟییؽ ؾباو اؾ ؾباو ؼقمی اقـالهی و
ً٢یر ٚؽبی به لهدههای هسلی و هتٛعظ که ٢ايله بكیاؼ ؾیاظی بـا ؾبـاو ٦ؽآيـی ظاؼظ یکـی اؾ
پؽوژههایی بىظ که اقتٛماؼ ٞؽبی آو ؼا ظؼ ظقـتىؼ کـاؼ ضـىظ ٦ـؽاؼ ظاظ و بـا وخـىظ ؾهیًـههـای

٢هن
پؽاکًعگی ؾبايی ظؼ خهاو ٚؽب ایى اهؽ ظؼ ظؼاؾ هع به ثمؽ ؼقیع و اهؽوؾه ظؼ خهاو ٚؽب ّ
ؾبايی بكیاؼ قطت اقت و اکثؽ لهدههایٚؽبی هىخىظ با ؾباو ً٢یر ٦ؽآيی ٢ايـله بكـیاؼی
ظاؼيع .پؽوژه تٟییؽ ؾباو اؾ ً٢یر ٕؾباو ٦ؽآؤ به ؾباو ٚاهیايه ،ظؼ ؼاقتای پؽوژهاسخفرهنوآو
ا بینبردننقاطقىتتم ناسالاآاجراش وتالشش  وداانو بدانقدرآو و ي٧ـم آو ظؼ
ؾيعگی اختماٚی هسعوظ نىظ Eؾیؽا ؾباو ٚؽبی ً٢ـیر پهـتىايه چهـاؼظه ٦ـؽو ؾيـعگی ٚلمـی،
اظبی٢ ،کؽی ظؼ خهاو ظانـته و زتـی بكـیاؼی اؾ ايعیهـمًعاو ٚؽيـههـایهطتلـ - ١يٗیـؽ
يگانتهايع .باؾگهـت بـه ؾبـاو ٚاهیايـه و لهدـههـای

٢یلكى٢او  -آثاؼ ضىظ ؼا به ؾباو ٚؽبی هی
ٞیؽً٢یر و هسلی به بهايه ياتىايی ؾباو ً٢یر ٚؽبی ايدام نع ،ظؼ زالیکه لهدههای ٚاهیايه
و ٞیؽً٢یر ظؼ ؾيعگی ٧ٚلی ،اظبی ،قیاقی و ا٦تًاظی ٚؽب هٛايؽ خایگاهی يعانته و ؾبـاو
ً٢یر ؾبايی بكیاؼ ايٓٛا٠پػیؽ و با ه٣اهین ،واژهها و گكتؽه بكیاؼ وقیٛی بىظه اقت .تمایل به
ؾباو هسلی به هًٗىؼ هسؽوم کؽظو اهت اقالهی اؾ اؼتباِ هكت٧ین با هًاب٦ ٙايىوگػاؼی ت٣کؽ و
٢ؽهً اقالهی و بؽای آو اقت که ایى اهت اؾ تاؼیص ،هیؽا  ،گػنـته و تمـعيم ٓ٦ـ ٙؼابٓـه
کًع ٕآي٣ی2484 ،ال .ٔ27 - 26 :١پؽ٢كىؼ هػیلی هًًؽ ظؼ ایى باؼه بؽ ایى باوؼ اقت کـه
اقتٛماؼ تمام تالل ضىظ ؼا يكبت به ٓ٦ـ ٙاؼتبـاِ بـا تـؽا ظیًـی ظؼ خهـاو اقـالم بـه اخـؽا
گػانت .ظؼ نمال آ٢ؽی٧ا ایى تؽا با تٟییؽ ؾباو اظاؼی و ظايهگاهی اخؽا نع .ظؼ ایى کهـىؼها
ؾباو هساوؼه ٚؽبی ،اها ؾباو اظاؼی و ٚلمی ٢ؽايكىی اقت .اقتٛماؼ ،پل اؼتباْی با گػنـته ؼا
 ٙٓ٦و  ّ٧٢بهاؼ و وٚعه به آیًعهای هتمعو ؼا هیظهع Eیًٛی به ایى نکل خهاو اقـالم ؼا ظؼ
غهىهای هكلماياو تًىیؽ کؽظه اقت که ظؼ گػنته خهاو اقالم هیچگاه هتمعو يبـىظه ،بلکـه
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ً
همىؼاه  ٧ٚهايعه بىظه اقت و بؽای هتمعو نعو لؿوها بایكتی ٞؽبی نىيع .اؾ ایـىؼو ظانـتى
تًىیؽ اؾ گػنته و تاؼیص ،ظؼ ازیای تمعيی بكیاؼ زیاتی اقت و ؾبـاو ظؼ باؾگهـت و ازیـای

تؽا گػنته بكیاؼ اهمیت ظاؼظ ٕهًًؽ.:ٔ2487 ،

پؽوژه تٟییؽ ضّ ظؼ هًؽ و ایؽاو يیؿ به اخؽا گػانته اقت ،اها به ظالیـل هطتل٣ـی ياکـام
هايع .ظؼ ایؽاو هیؽؾا ٢تسٛلی آضىيعؾاظه ،قٛیع ي٣یكی ،هیؽؾا هلکن ضاو ،پؽيف اؼ٢ـ ،ٙقـیع
هسمع ظاٚی االقالم ،و قـیع ازمـع کكـؽوی پیگیـؽ تٟییـؽ ال٣بـا بىظيـع .ضـّ پیهـًهاظی
آضىيعؾاظه تؽکیبی اؾ التیى و ؼوقی بىظ .و تالل ٢ؽاوايی کؽظ تا ظولتهای ایؽاو و ٚثمـايی ؼا
ظؼ ؼاقتای تٟییؽ ال٣با ٦اي ٙکًع ،اها هى ٥٢يهع .قٛیع ي٣كی پف اؾ آضىيعؾاظه تالل ٢ؽاوايـی
ؼا بؽای تٟییؽ ضّ ايدام ظاظ .وی ظؼ قال  2448ايدمًی بؽای تٟییؽ ال٣با تأقیف و تا هع ها
هكئله تٟییؽ ضّ ؼا ظؼ هٓبىٚا پیگیؽی کؽظ ،اها به يتیده ؼونًی يؽقیع .ظؼ تؽکیه ههنتؽیى
اضتؽا٘ آتاتىؼک اضتؽا٘ ال٣بای خعیع بىظ و ایى اهؽ بؽهبًای خـایگؿیًی يـژاظ تؽکـی بـه خـای
هػه اقالهی ٕهلیگؽایی هً٣یٔ يىؼ گؽ٢ت .پف اؾ اضتؽا٘ ال٣با بـه ظقـتىؼ آتـاتىؼک،
٦ؽآو يیؿ اؾ ٚؽبی به تؽکی تؽخمه نع و هتى تؽکی به ًٚىاو هتى ايلی ٦ؽاؼ گؽ٢ت و ؾباو تؽکی
به ًٚىاو ؾباو ؼقمی تؽکیه اٚالم نع .تٟییؽ ضّ اؾ ٚؽبی به التیى با هع ٠هسؽوم قاضتى اؾ
٦ؽآو و هٛاؼ٦ ٠ؽآو يىؼ گؽ٢ت و زتی اظای يماؾ و اغاو به تؽکی واخ نع ٕگلـی ؾواؼه،
 E277 :2466ؼوزايی .ٔ254 :2472 ،اهیؽ نکی اؼقالو ظؼ بؽؼقی تٟییؽ ضـّ ظؼ تؽکیـه
هیگىیع که ایى پؽوژه هؿیًه های بكیاؼ هًگ٣تی ؼا بؽای تؽکیه به باؼ آوؼظ .آهىؾل ؾباو تؽکی

ؼا به ٚلت يىٖهىؼ بىظو ضّ خعیع بكـیاؼ کًـع کـؽظ و قـب کـاهم هؽاقـال و کـاهم
هطاْباو هٓبىٚا  ،يهؽیا  ،کتابها و ...نع .ظؼ هدمى٘ قـب يـابىظی تـؽا ٚلمـی و
يابىظی کتابطايههایی با هیلیىوها خلـع کتـاب نـع; .ظؼ ز٧ی٧ـت تٟییـؽ ضـّ تـأثیؽ بكـیاؼ

 .:هؽبىِ به هًازبهای که يىیكًعه با ظکتؽ هػیلی هًًؽ ظانته اقت.
; .تأقیف کتابطايه ظؼ تؽکیه به قلٓاو هسمع ٢اتر باؾ هیگؽظظ .يطكتیى باؼ ظؼ ؾهیًه گؽظآوؼی کتـاب وتأقـیف
کتابطايه ا٦عاها هإثؽی به ٚمل آهع و ایى زؽکت ٢ؽهًگی تىقّ ظیگؽ پاظناهاو ٚثمايی هايًع بایؿیع ظوم و
قلٓاو قلین اظاهه ظاظه نع .هًىؾ هن قًت کتابطايه ظاؼی ،خؿوی اؾ ٢ؽهً تؽکیه هسكىب هینىظ و تىقٛه
٦ابل تىخهی یا٢ته اقت ٕ٦اقمی.ٔ72 - 73 :2473 ،
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نعیعی بؽ ؾيعگی ٚلمی ،اظبی و زتی ا٦تًاظی تؽکیه ظانته اقت ٕنکی اؼقالو،:B@: ،
ج< < :و  .ٔ Feroz, 1991: 33ظؼ هًؽ يیؿ ْؽزی تىقّ خمٛی اؾ يىیكـًعگاو هًـؽی ظؼ
هدله هماغف اؼائه نع و ٢ؽاضىايی بؽای تأقیف ضّ خعیـع ظؼ يـ٣سا ایـى ؼوؾياهـه بـه
چاپ ؼقیع و آو ؼا ٚبعالٛؿیؿ ٢همی ظؼ قال 2834م .تهیه کؽظ ٕآي٣ی2484 ،ب .ٔ25 :اها
تسىالتی اؾ ٦بیل ظؼگیؽی بطمهای ٞؽبی هًؽ ظؼ خً خهايی ظوم Eکىظتای ا٢كؽاو خىاو
اؼتم که به اي٧الب 2821م .هًؽ هىقىم نع Eؼوی کاؼ آهعو زکىهت خمهىؼی به ؼهبؽی
خمال ٚبعالًايؽ که ياقیىيالیكن ٚؽبی ؼا به اوج ضىظ ؼقايع ،قب نع که پؽوژه تٟییؽ ضّ
ٚؽبی اؾ ظقتىؼ کاؼ ضاؼج نىظ .زتی ظؼ کهىؼهای اقـالهی کـه ظؼ زـىؾه اتسـاظ خمـاهیؽ
نىؼوی يٗیؽ آغؼبایداو و٦ ...ؽاؼ گؽ٢تًع پؽوژه تٟییؽ ضّ خؿ يطكتیى پؽوژههـایی بـىظ کـه
اخؽا نع .ظؼ خًىب نؽ ٤آقیا يیؿ به همیى گىيه ناهع تٟییؽ ضـّ ظؼ کهـىؼهای ايـعويؿی،
هالؿی و ...هستیم.
ظؼگیؽیهای تمعيی بكیاؼ ههـن

تالل بؽای تٟییؽ ضّ يهاو هیظهع که ٦ابلیتهای تمعيی ظؼ
ؾبـاوهـای
اقت .ایؽاو ،تؽکیه و هًع اؾ خمله تمعوهایی هكتًع که تىايكتًع تمعو ضىظ ؼا بؽ پایـه 
قهگايه ٛ٢ال ظؼ گكتؽه تمعيی ضىظ ٦ؽاؼ ظهًع و بؽ اقاـ آو ظؼ ْـىل چًـع ٦ـؽو ،تـؽا تمـعيی

ْ
ٕ٢ؽهًگیٚ ،لمی ،اظبی و ٔ..بكیاؼ ًٞی تىلیع کًًع .پؽوژه تٟییؽ ضّ ٚبىؼ اؾ تکثؽ ؾبايی و ؼقـیعو
به وزع ظؼ آثاؼ هکتىب ،البته با ؾباوهای هطتلٚ ،١بىؼ اؾ اؼتباْا بیىالمللی و ظؼ ز٧ی٧ـت
واگؽایی هلتهای هطتل ١اقالهی ؼا ظؼ پی ظانت .همچًیى تٟییؽ ؾباو یا ضّ قب هینىظ که
ایى زىؾههای تمعيی اؾ تؽا تمعيی ضىظ خعا نىيع و يتىايًع بؽای باؾتىلیـع تمـعيی ضـىظ ا٦ـعام
کًًع .ظؼ اکثؽ ایى کهىؼها پف اؾ تٟییؽ ضّ اؼتباِ خاهٛه اقالهی بـا ههـنتـؽیى تـؽا اقـالهی
یًٛی ٦ؽآو و قایؽ هًاب ٙظیًی که به ؾباوهای٢اؼقی و ٚؽبی به يگـاؼل ظؼ هـیآهـعٓ٦ ،ـ ٙنـعه
اقت و ٢ؽاگیؽی ٦ؽآو ،یا ضىايعو کتابهای ظیًی ،نٛؽ ،اظبیا و  ...که تا یـک ٦ـؽو پـیم بـؽای
اکثؽ هؽظم ظؼ خىاه ٙاقالهی اهکاو پػیؽ بىظ ظیگؽ هیكـؽ يیكـت .نـباهتهـای يٗـام آهىؾنـی
زىؾههای تمعيی اقالهی ظؼ ٦ؽوهای گػنته گىاهی ؼونى بؽ ایى هعٚاقت .ظؼ اکثؽ يٗـامهـای

ضايههایکهىؼهای تؽکیـه،
آهىؾنی قًتی٢ ،ؽاگیؽی ٦ؽآو٦ ،ؽائت بىقتاو و گلكتاو و ...ظؼ هکت  
ایؽاو ،آغؼبایداو ،هًع و  ...ظؼ قالهایيطكـتیى ٢ؽاگیـؽی ضىايـعو و يىنـتى خـؿ ههـنتـؽیى
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خهاو
ظؼـها بىظه اقت .بكیاؼی اؾ هت٣کؽاو ،هباؼؾه ؼا اؾ ْؽی ٥ازیای ٦ابلیتهای

ؾبايی ّ
ظؼويی ّ
ّ
اقالم پی گؽ٢تًع و با تأ کیع بؽ ؾباوهای قهگايـه ٚؽبـی٢ ،اؼقـی و تؽکـی قـٛی ظؼ ز٣ـٕ تـؽا
کايىوهـای تمـعو اقـالهی ظوؼه هیايـه ٕٚثمـايی،
تمعيی يمىظهايع٢ .ؽایًع ازیای تؽا ؾبايی ظؼ 
ي٣ىی ،گىؼکايیٔ ٖهىؼ یا٢ت .اي٧الب اقالهی ایؽاو ،خؽیاو هعؼيیته اقالهی ظؼ تؽکیه و خؽیـاو
يمىيههایی اؾ ایى يى٘ هكتًع.
اقالم زُاؼی ظؼ نؽ ٤آقیا ) (see. al-idrus, 2009
يتیجه گیشی

تسلیل يٗؽی اؾ تمعو و ًٚايـؽ قـاؾيعه آو هـیتىايـع هـن ظؼ بٛـع هٛؽ٢ـتنًاقـی و هـن

هكتینًاقی و هن ؼولنًاقی ُ٢ای خعیع ٚلمی ایداظ کًع .ظاظهها و یا٢تههای تاؼیطی

پف اؾ تسلیل ٦اٚعههًع تمعيی هیتىايًع به ًٚىاو ٢ؽاوؼظههای خعیع بؽای گكتؽه تمعيی ٦ابل

اقت٣اظه بانًع .به ًٚىاو هثال ظؼ ٚؽيۀ ؼوابّ بیىالملـل ظؼ خهـاو اقـالمٚ ،ؽيـۀ پاؼقـی
ؾباو ،ظوباؼه هیتىايًع به یک گكتؽه ؾبايی تبـعیل نـىيع .باؾگهـت و ازیـای آهـىؾلهـای
چًعؾبايه ظؼ ابتعای هكیؽ آهىؾنی تدؽبه تاؼیطی ضايی بىظ کـه قـب نـع گكـتؽه تمـعو
ْ
اقالهی تکثؽ ؾبايی ؼا تدؽبه کًع .تکؽاؼ چًیى تدؽبهای بؽای ازیای هىیت تمعيی ظؼ تمعو
اقالهی هیتىايع کاؼقاؾ بانع .اهؽوؾه اکثؽ کهىؼهای اقالهی يٗیؽ تؽکیه ،آغؼبایداو و ...يه
اؾ ضىايعو هثًىی ،بىقتاو و گلكتاو بهؽهای ظاؼيع و يه اؼتباِ هكت٧یمی با ٦ؽآو و يه بهؽهای اؾ

اظبیاتی که به ؾباو بىهی آيها ٦بل اؾ ٦ؽو بیكتن يگاؼل نعه اقت.
پیمؼو ظؼ بؽؼقی اؼتباِ هیاو ؾباو و تمعو چًع يتیده به ظقـت آوؼظ .يطكـت
پژوهم 

آيکه ؾباو ظؼ يىؼتی که تست تأثیؽ ایعه هعایتگؽ تمعو بانع هیتىايع ظؼ بكّ تمـعو هـإثؽ
بانع Eؾیؽا خهاو اختماٚی اؾ خمله ؾباو و تمعو هؽ ظو بؽقـاضته هكـتًع Eؾبـاو ظؼ اخـؿا و

کلیت ضىظ اؾ ایعه هعایتگؽ تأثیؽ هیپػیؽظ و پف اؾ آو هىخ ت٧ىیت و بكّ ایـعه هـعایتگؽ

تمعو ظؼ گكتؽه تمعو هینىظ .ایى ٢ؽایًع تا خایی که ایى اؼتباِ وخىظ ظانته بانـع اقـتمؽاؼ

ٚلـتهـای هطتلـ ١بـؽهن

هییابع Eاها اؾ ؾهايی که ایى چؽضه با ي٣ىغ ؾباوهای بیگايه یا به


بطىؼظ ،قب هینىظ که تمعو ،ؼو به َ ١ٛو ا٢ىل ؼوظ .ظؼ تدؽبه تاؼیطی تمعو اقـالهی
ظؼ ظوؼه يطكت ،ایعه هعایتگؽ ؼوي ٥ؾباو ٚؽبی ؼا قب نع و ؾباو هسمل تمعو اقـالهی و
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ایعه هعایتگؽ آو یًٛی آهىؾههای اقالهی نع .ایى ظوؼه با هىاخهه با خًبـه قـطت يیؽوهـای
ههاخن بیؽويی ،یًٛی زمله هٟىل ظؼ ُبٛع قطت ضىظ ظچاؼ ٢ؽوپانی نع ،اهـا بـا تىخـه بـه
ٛ٢ال بىظو ایعه هعایتگؽ و اثؽگػاؼی آو بؽناضههای هطتل ١يٗیؽ ٚلن ،ؾباو و ...ههاخمـاو
خػب ًٚايؽ تمعو ایؽاو یًٛی ؾباو ٢اؼقی ٚ -ؽبی و هػه ّ تهـی ٙنـعيع .ظؼ ظوؼه
هٟىلّ ،
ظوم تمعو اقالهی که ظؼ زىؾههای ٞیؽٚؽبی ٛ٢ال نع ،تمعو اقالهی به ٦ابلیتی ؼقـیع کـه
تىايكت اؾ تٛعظ ؾبايی زعاکثؽ اقت٣اظه ؼا ببؽظ و ظؼ قٓر ؾبايی بـؽ قـایؽ ؾبـاوهـا اثؽگـػاؼ

بانع .ظؼ ظوؼه قىم که اؾ آو هیتىاو به ظوؼه ازیای تمعو اقالهی یاظ کؽظ ،تمعو اقالهی بـا
هىاخهه با خًبه قطت و يؽم هعؼيیته هىاخهه نعه اقـتَ .ـمى اؾ بـیى ؼ٢ـتى ظولـتهـای
اقالهی ،زػ ٠ظايمهای اقالهی ،تٟییؽ هػه و تٟییؽ ؾباو ظؼ کايىو تهاخن تمعيی ٞؽب
يكبت به خهاو اقالم ٦ؽاؼ گؽ٢ته اقت .ایى اهؽ قب نع ازیـای تمـعو اقـالهی بـا تـأضیؽ

يىؼ گیؽظ .اؼتباِ ؾباو  -همچًیى قایؽ ًٚايؽ تهکیلظهًعه تمـعو  -بـا ایـعه هـعایتگؽ
ً
تمعو اهکاو باؾتىلیع تمعو اقالهی ؼا ظؼ پی ضىاهع ظانت .يکتـه ظوم آيکـه يـؽ٢ا وزـع
ْ
ؾبايی نؽِ ؼقیعو به تمعو يیكت Eبلکه یک تمعو هیتىايع اؾ ْؽی ٥تکثؽ و تٛعظ ؾبايی بـه
ْ
باؾتىلیع ضىظ ا٦عام کًع .تکثؽ ؾبايی قب هینىظ که یک تمعو بتىايع ظؼ زىؾه ظاضلی ابـؿاؼ
اؼتباْی و تٛاهلی ضىظ ؼا بكّ ظهع و ظؼ هسیّ پیؽاهىيی ،زىؾه اٚتباؼ تمعيی ضىظ ؼا ت٧ىیت
ْ
کًع و با زىؾههای بیؽوو اؾ ضىظ اؼتباِ بگیؽظ Eؾیؽا تکثؽ ؾبايی ،بیىالمللی نعو یک تمـعو
ؼا هىخ هی نىظ .تٛعظ ؾبايی ،ظؼ يىؼتی هطل تمعو ضىاهع بىظ که ظؼ یک زىؾه تمعيی،
ً
چًع ؾباو ،ظؼ هًاْ ٥هطتل ١وخىظ ظانته بانع ،به يسىی که اهکاو اؼتباِ هیاو آيها يـؽ٢ا
اؾ ْؽی ٥تؽخمه اهکاوپذیرباش .ااادتصىتتآ وافرادهاضردتیکگستر تم نبتىانند
به چًع ؾباو به يىؼ هنؾهاو با یکعیگؽ اؼتباِ بگیؽيع  -يٗیؽ ًٚؽ يـ٣ىی ،گىؼکـايی و
ٚثمايی  -ظؼ ایى يىؼ ؾباو قب باؾتىلیع تمعو ضىاهع نع Eؾیؽا قب ا٢ؿایم اؼتباِ هن
ظؼ قٓر و گكتؽه و هن ظؼ ٚم ٥ضىاهع نع .ظؼ يىؼتی که اهؽوؾ خاهٛه اقالهی به قـمت

اقت٣اظه اؾ ؾباوهایتمعيی ضىظ یًٛی ٚؽبی٢ ،اؼقی ،تؽکی و ...بؽوظ و اؾ ٦ابلیـتهـای هـؽ
یک بهؽه هًع نىظ ،اهؽ هیتىايع ؾهیًه زؽکت به قمت تمعو يىیى اقالهی ؼا هس ٥٧قاؾظ.
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کتابًاهه
ابى يدین ،هسمدبى اظساق (; .);=Bبالفجشعت ،به اه مام هسمدزلا تددد ،تهساو ،اظاویس.
آـفی ،هسمد هه دی (=;=Cال ف) .خجران بعره و چراالؼ راقمعاصرش امدموعر آرراس  ،ل ن،
بىظ او ک اب.
آـفی ،هسمدهه دی (=;=Cب) .دویراق بعره و تجراخم فش ىگری رشب امدموعر آرراس  ،ل ن،
بىظ او ک اب.
کاوػ اق وظشق دس بالجیات و تمذن ،لن ،پووهؽگاه ػلىم و فسهً گ

بابایی ،زبیب الله (=.);=C
اظالهی.
شزیىکىب ،ػبدالسعیى (??=;) .کاسوام بعه  ،تهساو ،اهیسکبیس.

شیداو ،خسخی ( .);=ACتاسیخ تمذن بعرهمی( ،تسخم ه ػل ی خ ىاهسکالم) ،ته ساو ،اهی س کبی س،
چاپ يهن.
ظسیغ الملن ،هسمىد (=E .);=Aلىاػد تمدوظاشی و آیًده تم دو اظ الهی ،Dفف لًاهه مغاالعرات
خاوسمیاو  ،ؼمازه = ،شهع او،ـؿ.?=<-?;C
خجاویؽذن عیاعت :سوببظ بریهبالملر

ظیمىو ،هسدو (=E .);=Bفسهًگ دز اهىز خهايی ،Dدز:
دس عصش وویه بیهبالمللی( ،تسخمه گسوهی اش ه سخماو) ،تهساو ،ابساز هؼاـس ،خلد <.
ـ الزی اـ فهايی ،ظ هیال (<E .);=Bتدل ی ل سآو دز ادب فازظ ی ،يگ اهی ب ه اؼ ؼاز ظ لماو
هساتی ،Dففلًاهه سؽذ آموصػ ،ظال اول ،ؼمازه>  ،شهع او،ـؿ?> .>A -
هًفس ،هریلی (@E .);=Cيؽعت تصففی خسیاوهایاظالهی دز ؼمال آفسیما ،Dهسکص هىالؼات
زاهبسدی هدمغ خهايی اهل بیت لن ;> ،بهمى هاه.
هىظ ىی ،ههسالع ادات (>E .);=Bتدل ی ل سآو دز ادب فازظ ی ،Dفف لًاهه بؾرراست ،ؼ مازه
،>Cـؿ.@:-?A
يىزشوی فیسوش ،زظىل (>E .);=Cتمدو به هثابه ظىر تسلیل ،Dففلًاهه وقذ و وظش ،ظ ال بیع ن،
ؼمازه  ،B:شهع او،ـؿ;.;=; - ;:
(E .);=CAدولت تمديی و کًؽ گسی دز زواب ه ب یىالمل ل ،Dفف لًاهه علرو
عیاعی ،ظال بیعت و یکن ،ؼمازه > ،Bشهع او،ـؿ.=> - A
(;E .);=Cبسزظ ی يم ػ خسی اوه ای تم ديی دز اید اد تم دوه ای ي ىیى
اظ الهی ،Dمدموعرر مقرراالت پرراوضد میه خؾررىوبسه ؽرریخ عوعرری ،خاهؼ ه المف ىفی
الؼالمیه،ـؿ?.==? - =:
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(E .);=CCهبايی فسايظسی هًاظسات تمديی دز زوابه ب یى المل ل ،Dفصرلىام
علو عیاعی ،ظال بیعت و ظىم ،ؼمازه  ،C:تابع او،ـؿ.;?: - ;<A
(E .);=CAواکاوی تؤثیس تمدو بس ظیاظت خازخی ،Dفصلىام علرو عیاعری،
ظال بیعت و یکن ،ؼمازه ; ،Bبهاز،ـؿ.B> - ?C
یىکیچی ،فىکىتعاوا ( .);=ACوظشی تمذن ،تسخمه چًگیص پهلىاو ،تهساو ،يؽس گیى ،چاپ دوم.
لاظمی ،ـابس (> .);=Bتشکی  ،تهساو ،وشازت اهىز خازخه.
گل ی شوازه ،غالهسل ا ( .)1377عررشصمیه راق بعرره  :ؽررىاخت کؾرروس اق بعررهمی و ورروبزی
مغلمان وؾیه ،لن ،هسکص اي ؽازات دف س تبلیغات اظالهی ،چاپ دوم.
يمىی ،اهید و زادفس ،ابىالماظن (E .)1391زاهکازه ای اظ فاده اش تىاي ایی ب المىه شب او و ادبی ات
فازظی دز گع سغ فسهًگ و تمدو اظ الهی و ی فسایً د خه ايی ؼ دو ،Dمدموعر مقراالت
ؾتمیه مایؼ صبانؽىاعی بیشبن ،تهساو ،اي ؽازات دايؽگاه ػالهه وباوبائی ،چاپ اول.
زع یىشاده دیلم ی ،ػلیسل ا ( .);=C:تررلملی دس عىاصررش تمررذوی بوذیؾ ر  والیرری ؽرریعی و سووررذ
تلریشگزبسق آن بش عیاعت بیهبالملر  ،پای اوياه ه کازؼًاظ ی ازؼ د ،دف اع ؼ ده دز دايؽ گاه
ػالهه وباوبائی.
ـالر ،اهايی و هسسوض ،ػبدالصبیس ػىا ( .);=C:سوببظ بیهبالملر  :سویکرشدق دیىری و تمرذوی،
تسخمه وزید هسادی ،تهساو ،دايؽگاه اهام ـادق.
خسیاوهای فک سی و فسهًگ ی دز اهپسات ىی ػثم ايی ،Dدوهاهًاه ه
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