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چکیده
»﹩﹡︀︗︫︡ن«﹟﹝︲﹅﹫﹝︻ ﹩︑﹐﹢︑ و ا︋﹥ و︗﹢د آوردن︀د︖﹤﹚︣﹞ ﹩﹎︡﹡از ز ﹟﹢﹡ ای

︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا ﹤﹋ ﹟﹊﹩ از ﹝︀︊ـ︒ ﹝ـ﹛   . ︋︣︗︀ی ﹎︢ا︫︐﹥ ا︨️﹝︐︺︡دیآ︔︀ر ،︋︣ای ︋︪︣
︡ ﹝ـ﹩ ﹨︀ی ا﹡﹆﹑ب ︗︀﹡﹩ِ ا﹝︀م ز﹝︀ن ا﹡︪︡ۀ ﹝︡و️، ︋︣ر︨﹩ ز﹝﹫﹠﹥ در اـ﹟  ؛︋︀︫ـ

﹩﹡︀︗ ﹤﹋ ︀ظ ︨﹫︀︨﹩︫︡ن︎︥و﹨︩ ︑﹑ش ︫︡ه ا︨️ ︋﹫︀ن ︫﹢د﹛ ﹤︋ ﹤﹡﹢﹍﹩﹞ ، ︡﹡ا﹢︑
︲﹞﹟ ا︫︀ره ︋﹥ ︋︣︠ـ﹩ آ︔ـ︀ر   ،ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر. ︫︡︀︋ا﹡﹆﹑ب ︗︀﹡﹩ ا﹝︀م ز﹝︀ن︨︀زز﹝﹫﹠﹥

﹩﹡︀︗ ﹩︨︀﹫︨  ﹩﹀﹫︮﹢︑ ﹩︫ـ ︫︡ن، ︋︀ رو﹩﹚﹫﹚︑،️︮︣﹁ ﹤︋  ا︫ـ︀ره ﹩︀﹨ ـ﹞﹩ ︡ ﹋ـ﹥  ﹋﹠ـ
.︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آور﹡︡را ﹡﹆﹑ب ا﹝︀م ز﹝︀ن﹎﹫︣ی ﹇﹫︀م و ا︫﹊﹏﹝︓︊️ ︀ ﹝﹠﹀﹩ ︋︧︐︣﹨︀ی 

︨ـ︀زی، ﹇﹫ـ︀م، ﹊﹢﹝ـ️،    ︨﹫︀︨️، ز﹝﹫﹠﹥، ی︨︀ز﹩︗︀﹡︫︡ن، ︗︀﹡﹩: يواژگان کلید
.ا﹡﹆﹑ب، ا﹝︀م ز﹝︀ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

noorbaran313@gmail.com.  ︻︱﹢ ﹨﹫︀ت ︻﹙﹞﹩ ︎︥و﹨︪﹍︀ه ︻﹙﹢م و ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩.1

2. ️︡و﹞ ﹩︭︭︑ ︤﹋︣﹞ ﹤︨ ︴︨ ﹤︐︠﹢﹞ل«دا﹡︩ ا﹢︧﹞ ︡ه﹠︧﹢﹡«omid6922@gmail.com
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مقدمه
︡ ﹝ـ﹩ ︗︀ن ︫︀﹨︡ ا﹡﹆﹑︋ـ﹩ ︋ـ︤رگ   ،︨︣ا﹡︖︀مد﹠﹩، ﹡﹍︣یآ﹠︡ه︋︣ ا︨︀س  ︋ـ﹥ ﹋ـ﹥ ︋︀︫ـ

﹏﹊︫ ﹩﹡︀︗ ﹩︐﹞﹢﹊ د﹝﹩﹝﹠︖︣ ﹎﹫︣ی﹢︫:کَتَب لَقَد الـذِّکْرِ أَنَّ      و ـدعـنْ بـورِ مـی الزَّبنا ف
﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩،  ﹟﹫﹠﹊﹢﹝︐﹩ ︵︊﹅ آ﹝﹢زه).105: ا﹡︊﹫︀ء(الْأَرض یرِثُها عبادي الصالحونَ

︡  ︋︀ ا﹡﹆﹑ب ︗︀﹡﹩ ا﹝︀م ز﹝︀ن ﹎﹫ـ︣ی اـ﹟ ا﹡﹆ـ﹑ب ︗ـ︀﹡﹩،     ︫ـ﹊﹏ . ﹝﹆﹅ ︠﹢ا﹨ـ︡ ︫ـ
︋ـ﹥  .﹡﹢ا﹨ـ︡ ︋ـ﹢د  ︢︎︣ا﹝﹊︀ن﹠︀︨︉،﹝︋︧︐︣﹨︀یو﹨︀ز﹝﹫﹠﹥﹨︀، ︋︡ونا﹡﹆﹑ب﹨﹞﹥﹨﹞︀﹡﹠︡ 

:︑︺︊﹫︣ ︫﹫︡ ︮︡ر
︻﹫﹠﹩ و ︠ـ︀ر︗﹩  ﹨︀یز﹝﹫﹠﹥︋﹥ ﹨︀ا﹡﹆﹑ب﹨﹞﹥، از ﹡︷︣ ا︗︣ا ﹨﹞︀﹡﹠︡ ا﹡﹆﹑ب ﹝︡ی

︀︋ د ︋︀︫︡ ︡︋︧︐﹍﹩ دارد و﹢︗﹢﹞ ︉︨︀﹠﹞ ﹩︀︱﹁)،108ص:1379︮︡ر(.

د ا﹝ـ︡ا ﹝︺︖ـ︤ه و ا﹝ـ︀ ︑﹞︀﹝﹫ـ️ آن ︋ـ︀   ا︨ـ️؛ ﹨︣ ﹠︡ ا﹟ ﹇﹫︀م ︋︀ ا﹝︡اد﹨︀ی ︾﹫︊﹩ ﹨﹞︣اه 
﹨ـ︀ی ا︮ـ﹑﹩ ر﹨︊ـ︣ان    ︀ی ︑ـ︀ر﹩ و ︐ـ﹩ ︋︣﹡︀﹝ـ﹥   ﹨ا﹡﹆﹑ب︾﹫︊﹩ ﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د و ﹨﹞︀﹡﹠︡

﹩﹠︣ه،د︋ ︀︋﹩︺﹫︊︵ و ا︨︊︀ب ﹏︀︨︧︣ی ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ ﹎﹫︣ی از و﹊ ︀︋ ،﹩﹞ ︋ـ︣ای  . ﹎﹫︣دا﹡︖︀م
﹨ـ︀ی  ﹨︀﹩ در ︨︴︗ ︀﹡﹩ ا︖︀د ︫﹢د ︑︀ ز︨︣︀︠️﹎﹫︣ی ﹠﹫﹟ ا﹡﹆﹑︋﹩، ︀︋︡ ز﹝﹫﹠﹥︫﹊﹏

: ﹢﹠︡﹎﹝﹩آ️ اً ﹝﹊︀رم ︫﹫︣ازی در ا﹟ ز﹝﹠﹫﹥ . ︣دا﹟ ا﹡﹆﹑ب ﹝﹆︡س ︫﹊﹏ ︋﹍﹫
ا﹎︣ ︋﹠︀ ﹨︧️ ︗︀ن ﹋﹠﹢﹡﹩ ︎︣ از ︋﹫︡اد﹎︣ی و ︸﹙﹛ و ﹁︧︀د، از ﹜︊ۀ ︎︣︑﹍ـ︀ه ﹁﹠ـ︀ و ﹡﹫︧ـ︐﹩    

.)67ص: 1386،یز︫﹫︣ام﹝﹊︀ر(︀︋︡ ا﹡﹆﹑︋﹩ و︨﹫︹ در آن ︮﹢رت ﹎﹫︣د ؛﹋﹠︀ر رود

︡ ﹩﹝ـ ی︲ـ︣ور ﹎﹫︣ی ﹠ـ﹫﹟ ا﹡﹆﹑︋ـ﹩ ︨ـ﹥ ﹡ـ﹢ع آ﹝ـ︀د﹎﹩ را      ا︪︀ن ︋︣ای ︫﹊﹏ ﹋ـ﹥  دا﹡﹠ـ
﹨ـ︀ی ﹩آ﹝ـ︀د﹎ «و»ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ﹨ـ︀ی ﹩آ﹝ـ︀د﹎ «، »﹁﹊︣ی و ﹁︣﹨﹠﹍﹩﹨︀ی﹩آ﹝︀د﹎«:︻︊︀ر︑﹠︡ از

.»︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی و ار︑︊︀︵﹩
 ﹩︨︀﹫︨ ︡︺︋﹩﹡︀︗ا﹡︧︐﹥ ا︨️ در ︫﹊﹏،︫︡ن﹢︑ ﹜﹫︷︻ ﹩︑﹐﹢︑ ︀د︖ـ﹫﹟  ︋︀ ا﹠ ︣ی﹫﹎

︑﹆ـ﹅ ا﹡﹆﹑︋ـ﹩ ﹁︣ا﹎﹫ـ︣ و ︠﹫︫︤ـ﹩     ﹨ـ︀ی ز﹝﹫﹠ـ﹥ ﹡﹆︩ ︋︧︤ا﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫ـ︡ و  ﹨︀﹩ ﹩آ﹝︀د﹎
.﹋﹠︡﹢﹝﹩ را ︋﹫︩ از ︎﹫︩ ﹁︣ا﹨﹛ ︻﹞

︫︡ن ︸︣﹁ـ﹩ را  ﹁︣ا﹎﹫︣ و ︗︀﹡﹩ ا︨️، ︗﹩﹡︀︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ ا﹡﹆﹑ب ا﹝︀م ز﹝︀ن
﹋ـ﹥ ﹝︐ـ﹢ن د﹠ـ﹩    را ﹎﹫︣ی ا﹡﹆﹑︋﹩ ︋﹥ و︨︺️ ﹋ـ︣ۀ ز﹝ـ﹫﹟   ﹨︀ی ︫﹊﹏﹁︣ا﹨﹛ ︨︀︠︐﹥ ﹋﹥ ز﹝﹫﹠﹥

️ ﹋ـ︣ده ﹁︣ا﹨﹛ ؛ا﹡︡دادهو︻︡ه ︑︭ـ﹢ر ︠﹫ـ︤ش و ا﹡﹆﹑︋ـ﹩    ،ـ︣ا ﹋ـ﹥ در ﹇ـ︣ون ﹎︫︢ـ︐﹥    ؛ا︨ـ
و︗ـ﹢د  ︤﹫ـ و ﹡و︗ـ﹢د ﹇﹙﹞︣و﹎︣اـ﹩  وا︨ـ︴﹥ ︋ـ﹥  و︀﹡﹩، ﹨﹞︀﹨﹠﹌ و ﹁︣ا﹎﹫︣ و︗﹢د ﹡︡ا︫️﹨﹞﹍
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ـ  ﹨︀ی ﹝﹊︀﹡﹩ و ﹡︊﹢د ا﹝﹊︀﹡︀ت ︎﹫︪︣﹁︐﹥ ار︑︊︀︵﹩، ︻﹞﹑ ز﹝﹫﹠﹥﹁︀︮﹙﹥ ︗ـ︀﹡﹩ و  ﹩﹨ـ︀ی ا﹡﹆﹑︋
ا﹝ـ︀ ا﹝ـ︣وزه ︋ـ﹥ وا︨ـ︴﹥ ﹇﹙﹞︣وزداـ﹩ و از ︋ـ﹫﹟ ر﹁ـ︐﹟        . ︋︀ ا︋︀﹝ـ︀︑﹩ ﹨﹞ـ︣اه ︋ـ﹢د   ،﹨﹞︀﹨﹠﹌

﹩︋︀ ︑﹞︀م ﹡﹆︀ط ︻︀﹜﹛، ︋︧︐︣ ︑﹆﹅ ︠﹫︫︤ـ ی﹁﹢رار︑︊︀ط ﹨︀ی ﹝﹊︀﹡﹩ و ز﹝︀﹡﹩ و ا﹝﹊︀ن﹁︀︮﹙﹥
︫ـ︡ن  ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر ︋﹥ ︋︣︠﹩ از آ︔︀ر ︗︀﹡﹩ادا﹝﹥ در . ︗︀﹡﹩، ︋﹫︩ از ︎﹫︩ ﹁︣ا﹨﹛ ︫︡ه ا︨️

. ︫﹢دا︫︀ره ﹝﹩ا﹡︡؛﹋︣ده﹁︣ا﹨﹛ ︀﹨﹩ ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ﹇﹫︀م و ا﹡﹆﹑ب ا﹝︀م ز﹝︀ن﹋﹥ ︋︧︐︣

ناسیشممفهو
:﹛﹫﹟ ﹡﹍︀︫︐﹥ ا︫︀ره ﹋﹠ا﹩ا︨︀︨︋︣︠﹩ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹟﹫﹫︩ از ورود ︋﹥ ︋︒، ﹐زم ا︨️ ︋﹥ ︑︊﹫︎

شدنجهانی)الف
، ا﹡︪︡ـ﹞﹠︡ان زـ︀دی در اـ﹟ ︻︣︮ـ﹥ ورود ︎﹫ـ︡ا ﹋ـ︣ده و       »︫︡ن︗︋»﹩﹡︀︒ ︵︣ح︋︀ 

 ﹤از ا︨︐﹠︐︀︗︀ت را ارا ﹩﹝﹫︷︻ ﹜︖︪ـ︡ه  ﹋︣ده ا﹡︡؛﹡ ﹤︡ی ︋︣ای آن اراوا ︿︣︺︑ ز﹢﹠﹨ ︀﹞ا
︡ ؛، ︀︨﹥ ا﹁﹊﹠︡ه ا︨️﹟ ﹝﹀﹢ماو ا︋︀﹝﹩ ﹝︺﹠︀دار ︋︣  ﹡ـ︀﹩ ︑﹊︀﹝ـ﹏   ز︣ا ا︡︎ ﹟︡ه ︋﹥ ـ

دـ︡ ا﹡︪︡ـ﹞﹠︡ان، ︋ـ﹥    زاو﹥،︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏.)14ص:1381﹨︀﹡︦،(︠﹢د ﹡︨︣﹫︡ه ا︨️ 
﹤﹛﹢﹆﹞﹩﹡︀︗️︨︫︡ه ا ﹤︮︣︻ ﹟︡دی در ا︺︐﹞ ︿︫︡ن، ﹝﹢︗︉ ︑︺︀ر .

﹤︣︷﹡ ︎︣دازان︋︣︠﹩ از︺︋ ،﹡︀︗ ︫︡ن را در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥﹩︡ ا﹇︐︭︀دی،﹩﹞︡﹠﹢﹎ :
﹩﹡︀︗ ﹏︮︀ ︫︡ن﹩﹍︍︀ر﹊    ️ ﹋﹢﹝︧ـ︀، (ا﹇︐︭︀دی، ﹝ـ︀﹜﹩ و ز︧ـ️ ﹝﹫︴ـ﹩ ا︨ـ
︋︀ ︑﹊﹫﹥ ︋︣ ︣︋﹫︡ه ︫︡ن ﹝︣ز﹨︀ی ︵︊﹫︺﹩ و ︗︽︣ا﹁﹫︀﹩ 1︗﹫﹞︤ روز﹡︀.)183ص: 1388

﹝︣ز﹨︀ی ﹝﹙﹩ ﹎︧︐︣ش ︀﹁︐﹥ و ی﹁︣ا﹠︡ی ا︨️ ﹋﹥ در ورا،︫︡ن︗︀﹡﹩:﹝︺︐﹆︡ ا︨️ 
︫ـ︣﹋️ در  ﹨ـ︀ را ︋ـ﹥ ا﹡︧ـ︖︀م ر﹁︐︀ر﹨ـ︀ی ﹊︧ـ︀ن ︋ـ︀       ﹨︀، ﹡︀د﹨︀ و ︨︀ز﹝︀نا﹁︣اد، ﹎︣وه

:1387روز﹡ــ︀،(دارد﹨ــ︀ی ﹁︣ا﹎﹫ــ︣ و ﹝﹠︧ــ︖﹛ وا ﹝ــ﹩م﹨ــ︀ ــ︀ ﹡︷ــ︀﹁︣ا﹠ــ︡﹨︀، ︨ــ︀ز﹝︀ن
.)23ص

: ﹎﹢︡﹋﹠︡ و ﹝﹩︵︊﹫︺﹩ ر︫︡ و ﹎︧︐︣ش ﹝︡ر﹡﹫︐﹥ ﹇﹙﹞︡اد ﹝﹩﹥︫︡ن را ﹡︐﹫︖︗︀﹡﹩2آ﹡︐﹢﹡﹩ ﹎﹫︡﹡︤
﹩﹡︀︗ـ︀ن را        ،︫︡ن︗ ﹤︧ـ︐﹟ ﹝ـ︀ ︋ـ︣﹍﹡ ـ﹢ۀ﹡ ﹟﹫ـ︀ن و ﹨﹞︙﹠ـ︗ ︀ی ︸︀﹨︣ی﹝﹫︨

.)76ص:1389﹡︤،﹎﹫︡(︨︀زد﹝﹩د﹎︣﹎﹢ن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. James Rosenau

2. Anthony Giddens
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، در ︫ـ﹊﹏ ︋﹠ـ︡ی ﹁︱ـ︀ی    ︫ـ︡ن ︗ـ︀﹡﹩ ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ وا︨ـ︴﹥    1رت ︫﹢﹜️آ︀ن 
ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑︽﹫﹫︣ی ﹡﹢﹟ ا︖︀د ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ در ا﹟ ﹁︱︀، ﹝︣ز﹨︀ی ﹝﹙ـ﹩ ﹋ـ﹛ ر﹡ـ﹌ ︫ـ︡ه و     

︡ ﹨︀ی ﹝﹊︀﹡﹩ و ︨︣ز﹝﹫﹠﹩ ︫﹠︀︨︀﹩ ﹡﹞﹩﹁︱︀ی ︗︀﹝︺﹥ ︋︪︣ی ︵︊﹅ ﹁︀︮﹙﹥ ︋ـ﹥ ︑︺︊﹫ـ︣   . ︫ـ﹢﹡
: ﹎﹢︡وی ﹝﹩.︫︡ه ا︨️ا︖︀د » ﹇﹙﹞︣و زدا﹩«﹡﹢︻﹩ ،او

﹩﹡︀︗ ️︨از ﹡﹢︻﹩ ︑︽﹫﹫︣ ﹎︧︐︣ده در ﹝︀﹨﹫️ ﹁︱︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ا ﹩﹋︀ ︫ـ﹢﹜️، (︫︡ن
.)50ص:1382

️    ︑︺︣﹀﹩ ︗︀﹝︹ از ︗﹩﹡︀﹥ا︵﹢ر ﹋﹥ ︋﹫︀ن ︫︡، ار﹨﹞︀ن و﹜ـ﹩  ؛︫ـ︡ن ﹋ـ︀ری د︫ـ﹢ار ا︨ـ
ـ ارا﹥ ﹋︣د ﹋﹥ ︋︀ ﹝﹢ر ا﹩﹀︑︺︫︣︡ن از ︗︀﹡﹩︑﹢ان﹩﹝﹝︢﹋﹢ر،︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︋﹫︀﹡︀ت  ︐︀ر ﹟ ﹡﹢︫ـ

:﹝︐﹠︀︨︉ ا︨️
﹩﹡︀︗          ︴ـ︡ ﹁︪ـ︣د﹎﹩ ز﹝ـ︀ن و ﹝﹊ـ︀ن ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ وا︨ـ﹠آن﹥︫ـ︡ن ︻︊ـ︀رت ا︨ـ️ از ﹁︣ا،
﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی، ︨﹫︀︨﹩، ا︗︐﹞︀︻﹩، و ﹁︣﹨﹠﹍﹩، در ︗︀﹝︺﹥ ︗︀﹡﹩ وا︡ اد︾ـ︀م  ︻︣︮﹥

﹩﹞︡﹡﹢︫.

سازيیجهان)ب
 ︿︣︺︑ در»﹩﹡︀︗ا﹡︡﹎﹀︐﹥»︨︀زی :

ـ︀ ︑ـ﹑ش ︋ـ︣ای    ﹎︧︐︣ش ﹁︣﹨﹠﹌ ﹉ ﹋︪﹢ر  ︀﹉ ︋﹙ـ﹢ک ︋ـ﹥ ︨︣ا︨ـ︣ ﹋ـ︣ۀ ز﹝ـ﹫﹟،     
﹎﹫ـ︣د ︑ـ︀   ا﹟ ︑﹑ش ︋﹥ آن ︻﹙️ ︮﹢رت ﹝﹩. ﹨︀ی ︠︀ص﹎︧︐︣دن ︗︀﹡﹩ ا﹜﹍﹢﹨︀ وا︡ه

﹡︷﹛ ﹡﹢﹟ و د﹜﹢اه ﹎ـ︣د ﹨ـ﹛   ﹨︀ را در ﹉︋︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ی د︗ ︣﹍︀ن ︑︀︔﹫︣ ﹎︢ارده، آن
.)9ص:1386︫﹫︣ودی، (آورد

 ﹤︣︷﹡ ︀ری از﹫︧︋﹩﹡︀︗ ،︀ر﹎︤ارا﹡﹩ دا﹡﹠︡ ﹋﹥ ﹋ـ ﹝﹩»ای︎︣وژه«︨︀زی را در وا﹇︹ ︎︣دازان
﹩﹞ ️︀ن ﹨︡ا︗ ︴︨ آ﹡︀ن ا︻︐﹆︀د دار﹡︡ ﹋ـ﹥  . ﹋﹠︡دارد و آن را ︋﹥ ︨﹞️ و ︨﹢ی ︠︀︮﹩ در

﹩﹡︀︗︀م ﹜﹫︊︣ال د﹝﹢﹋︣ا︨﹩ ︾︣ب، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︑︧﹙︳ ︋︣ ﹋﹏ د﹡﹫︀ ︋ـ﹥ راه ا﹁︐ـ︀ده   ︨︀زی︷﹡ ︳︨﹢︑
﹨﹞ــ︀ن ،ز﹡ــ︡﹝ــ﹩︫ــ︡﹡﹩ ﹋ــ﹥ د﹡﹫ــ︀ی ︾ــ︣ب از آن دم ︵︊ــ﹅ اــ﹟ دــ︡﹎︀ه، ︗ــ︀﹡﹩. ا︨ــ️

﹩﹡︀︗︀ن︨︀زی، ︾︣︋﹩ ︨︀زی︗ ︀ ︨︀زی و ﹩︀﹊︣﹞ا︨️، آ ﹩︀﹊︣﹞آ ﹩︊︀ر︑﹩ . ﹎︣ا︻ ﹤︋
︣﹍وری ار︑︊︀︵ـ︀ت  آ﹋﹠ـ︡ ︋ـ︀ ا︨ـ︐﹀︀ده از ﹁ـ﹟    ﹩︾ـ︣ب ︑ـ﹑ش ﹝ـ   ﹡︷︀م ﹜﹫︊︣ال د﹝﹢﹋︣ا︨ـ﹩  ،د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. jan Aart scholte
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﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩، ا︗︐﹞︀︻﹩، ا﹇︐︭ـ︀دی و ﹁︣﹨﹠﹍ـ﹩، ︋ـ︣ای ﹋︪ـ﹢ر﹨︀ی د﹡﹫ـ︀      ای درز﹝﹫﹠﹥ر︨︀﹡﹥
ا︨ـ️  ی︤﹫﹨﹞︀ن ،و ا﹟﹋﹠︡ذ﹢﹨︀ ا︻﹞︀ل ﹡﹀﹨︀ ︋︣ ︀︨︣ ﹝﹙️﹇﹢ا﹡﹫﹠﹩ و︲︹ و در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥

︣ ﹫ـ ︑︺︊» ﹊ـ︀ ا﹝︣﹩︗ـ︀﹡ یا﹝︍︣ا︑ـ﹢ر «و » ﹩﹡︷︀م ︑﹈ ﹇︴︊ـ » «﹩﹟ ︗﹡︀﹡︷﹛ ﹡﹢«﹋﹥ از آن ︋﹥ 
.︫﹢د﹩﹝

: ﹁︣﹝︀﹠︡﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹩
﹩﹡︀︗ ﹟ا﹩﹡︀︗ ︩﹝︨︫︡ن، ا  ️ ....︫︡ن ا︨️؛ ا﹝︀ ︋︀︵﹠︩ ا﹝︀﹊︣﹩ ︫ـ︡ن ا︨ـ

︠﹢ا﹨﹠ـ︡ در  ا﹝ـ︀ ﹝ـ﹩  ؛﹫︤ د﹍︣ی ﹡﹫︧️﹋﹠︡ه ︗︤ ا﹟ ﹨︡ف ︋﹥ ︮﹢رت ﹜️ و ︎﹢︨️
︀﹡ ︣︀یمز﹨ ︀︊ز-﹩﹡︀︗ ️﹁︪︣﹫︎ َـل و﹢︑ ـ︀ن -︫︡ن و﹠︎ ︡ف را﹨ ﹟ا ︡ ﹝﹆ـ︀م  (﹋﹠﹠ـ

.)9/12/1379:﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی

دا﹡ـ︡ و  ن آن ﹝ـ﹩ ︫ـ︡ن را آ﹝︣﹊ـ︀﹩ ︋ـ﹢د   ﹊﹩ از د﹐︗ ︀︋ ️﹀﹛︀﹞ ﹏ـ︀﹡﹩ ،﹜︧︐︣ ︑︀رو
﹩﹞︡﹢﹎ :

﹩﹡︀︗         ﹜ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︋ـ︡ون ﹝︪ـ︀ر﹋️ آ﹡ـ︀ن و ︋ـ﹥ ر︾ـ ﹩︀ـ﹊︣﹞︫︡ن ︵︣ح ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ آ
︋︣︠﹩ از ا︧︀︨︀ت ︲︡ آ﹝︣﹊ـ︀﹩  .. .در ︀ل ︋﹠︀ ︫︡ن ا︨️،﹋﹠﹠︡ا︻︐︣ا︲︀︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹩

︫ـ︡ن ﹝﹠ـ︀﹁︹   ﹨ـ︀ از ︗ـ︀﹡﹩  ︋﹫﹠﹠ـ︡ آ﹝︣﹊ـ︀﹩  ﹋﹠︡ ﹋﹥ د﹍︣ان ﹝ـ﹩ ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ︋︣وز ﹝﹩
ا︨ـ️  ﹩﹝︊︐﹠ـ ﹢ن ا﹜﹍ـ﹢ی ︗ـ︀﹡﹩ ︋ـ︣ ا﹜﹍ـ﹢ی آ﹝︣﹊ـ︀﹩      ؛︡آور﹡ز︀دی ︋﹥ د︨️ ﹝﹩

.)144ص: 1383﹜︧︐︣ ︑︀رو،(

 ﹟ــ﹢م ،︋﹠ـ︀︋︣ا﹀﹞»﹩﹡︀ــ︗ــ﹢م» ︫ــ︡ن﹀﹞ ︀ــ︀﹡﹩«︋ــ︗ــز؛ا︨ــ️﹝︐﹀ــ︀وت»︨ــ︀زی︣ا
»﹩﹡︀︗︫︡︡ی ︵︊﹫︺﹩ ا︨️ »ن﹠ـ︀ی ︋︪︣ی را در ︋︧︐︣ ︎﹫︪︣﹁️ در ︻︣︮﹥︗﹢ا﹝︹ ﹋﹥ ﹁︣ا﹨

را ︋ـ﹥  ︫ـ︡ن ︗ـ︀﹡﹩ ﹩ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ﹁︣ا﹠ـ︡    ︗︣ـ︀﹡ »︨ـ︀زی ︗︀﹡﹩«ا﹝︀ ؛﹝︐︺︡د ﹇︣ار داده ا︨️
و ︋︺︡ ︨️ ا﹁︤اری، ︋﹥ ︨ـ﹞️ و ︨ـ﹢ی ︠︀︮ـ﹩    ﹨︀ز︨︣︀︠️ا︨︐﹀︀دۀ ︡ا﹋︓︣ی از﹥وا︨︴
︡ ︫︡ن︗︀﹡﹩،︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣. د﹨︡﹝﹩︨﹢ق  ️ ︵︊﹫︺ـ﹩  ی﹋﹥ ﹁︣ا﹠ـ ﹨﹞︀﹡﹠ـ︡ ︸︣﹁ـ﹩   ،ا︨ـ

یا︻ـ︡ه ︺﹠ـ﹩ ز﹝ـ︀﹡﹩ ﹋ـ﹥    ؛︫﹢د﹝﹩︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ﹝︐﹢ای آن ﹝︧﹢ب ︨︀زی︗︀﹡﹩ا︨️ ﹋﹥ 
ۀ ︻﹞ــ︀ل اراد︋ــ︀ اٌ︋︪ــ︣ی را، در د︨ــ️ ︋﹍﹫︣﹡ــ︡ و ر︫ــ︡رو︋ــ﹥︣ا﹠ــ︡ و ︣﹋ــ️ اــ﹟ ﹁︠ــ︀ص، 

﹝﹆ـ﹅  ︨ـ︀زی ︗ـ︀﹡﹩ ﹟ ﹋﹠﹠ـ︡؛ ﹫ـ﹫ ︑︺﹝︐ـ﹢ا﹩ ︠ـ︀ص ︋ـ︣ای آن ︸ـ︣ف     ،»﹨︡﹁﹞﹠︫︡︀ن«
. ا︨️ه︫︡
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زمانامامانقالب)ج
︋︣﹎︣دـ︡ن و واژ﹎ـ﹢ن ︫ـ︡ن و ︋︣﹎︪ـ︐﹟ از ﹋ـ︀ری و      «از ﹡︷︣ ﹜︽﹢ی ︋﹥ ﹝︺﹠ـ︀ی  »ا﹡﹆﹑ب«
﹩﹛︀️︨︡ا، (» ا﹨3579ص،3ج:1373د (﹩﹑︴︮و از ﹡︷︣ ا:

︫ـ﹢د ﹋ـ﹥ از ا︖ـ︀د    ︑︣ ر︫︐﹥ رو︡اد﹨﹞ ﹩︀ـ︡ود ﹝ـ﹩  ︀ ︋﹥ ︵﹢ر د﹇﹫﹅،︋﹥ آن رو︡اد﹨︀
 ﹜رژ ﹩︐ ︀ ️﹞﹢﹊ ︀دی ا﹇︐︭ـ ـا︨️ و ︋ـ﹥ ︑︽﹫﹫ـ︣ات ا︗︐﹞ـ︀︻﹩     ﹁︣ا︑︣ ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹆︀﹝︀ت

.)223ص: 1390راش، (︫﹢د︋﹠﹫︀دی در ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩

 ﹤﹋ ﹟︣ی ︋︀ ︋﹫︀ن ا︴﹞ ︡﹫︫»︣د﹝﹩ دارد ﹝﹩،ا﹡﹆﹑ب﹞ ️﹫﹨︀﹞︡﹢﹎ :
︵︽﹫︀ن و ︻︭﹫︀ن ﹝︣د﹝﹩ ﹋﹥ ﹝﹊﹢م ـ﹉ ﹡︷ـ︀م ﹨︧ـ︐﹠︡ و از    :ا﹡﹆﹑ب ︻︊︀رت ا︨️ از

︋︣ای ا﹟ ﹋﹥ و︲︹ ﹝︴﹙﹢︋﹩ ﹋ـ﹥  ،︻﹙﹫﹥ آن ﹡︷︀م ︀﹋﹛﹟ ا﹡︡﹫﹎آن ﹡︷︀م ﹡︀را︲﹩ و ︪︠﹛
.)196ص،24ج:︴﹞1372︣ی،(﹨︀︨️، ︋﹥ و︗﹢د ︋﹫︀︡ر﹝︀ن آنآ

ـ        ﹨﹞﹢اره ا﹡﹆﹑ب،ردر ︋︧︐︣ ︑︀ ︠ـ﹢د دارای  ﹥﹨ـ︀﹩ ا︖ـ︀د ︫ـ︡ه ﹋ـ﹥ ﹨ـ︣ ﹋ـ︡ام ︋ـ﹥ ﹡﹢︋
﹩﹎︥ژیو﹢﹛﹢︡ده﹨︀ و ا﹢︋ ﹩︀﹨️︨︀ن ︫︀﹨︡ ا﹡﹆﹑ب. ا︗ ،﹩﹡﹢﹠﹋ ︭︣︻ ـ︀دی   درـ︀ی ز﹨

، ا﹡﹆ـ﹑ب ـ﹫﹟   )م١٩١٧(رو︨﹫﹥ ، ا﹡﹆﹑ب )م1789(ا﹡﹆﹑ب ﹁︣ا﹡︧﹥ «از ︗﹞﹙﹥ ︋﹢ده ا︨️، 
ــ︣)م1949( ــ﹫﹟ ا﹡﹆ــ﹑ب) م1978(ان ، ا﹡﹆ــ﹑ب ا︨ــ﹑﹝﹩ ا ــ︣ه﹨ــ︀ی ز﹡و ﹨﹞︙﹠ ای در ︖﹫

️  ︨﹫︀︨﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑︀︔﹫︣﹎ـ︢ار  ﹥︻︣︮︋︣﹋﹥ ﹨︣ ﹋︡ام ︋﹥ ﹡﹢ی﹋︪﹢ر﹨︀ی ︻︣︋﹩  . ︋ـ﹢ده ا︨ـ
︿﹚︐﹞ ︀ناد ﹩﹠ـ︡ۀ    ،﹝︐﹢ن د﹠ـ︀﹡﹩ در آ︗ ا﹡﹆ـ﹑ب ﹉ ا︨﹑م، از و﹇﹢ع ﹟د ︀︮﹢︭﹞

 ︡ی«ا﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ داده︠︊︣ ︑︀ر﹞ ︣ت︱ ﹩﹡︀︗ ︀م و ا﹡﹆﹑ب﹫﹇« ️︨ـ﹩  و ﹝︺︣وف ا﹊
، ﹩﹨ـ︀ی ا︗︐﹞ـ︀︻  ︋︀︫︡ و ︑﹢﹐︑﹩ ︋﹠﹫︀د﹟ در ︻︣︮ـ﹥ ︋︪︣ی ﹝﹩﹨︀ی︑︣﹟ ا﹡﹆﹑باز ︋︤رگ
.﹋﹠︡در ︑﹞︀م د﹡﹫︀ ا︖︀د ﹝﹩﹩و ﹁︣﹨﹠﹍﹩︀︨﹫، ︨یا﹇︐︭︀د

سازيزمینه)د
ا︨ـ︐︺︡اد، ا︻ـ︡اد ز﹝﹫﹠ـ﹥ و ︑﹫ـ﹥     ،︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹝﹆︡﹝﹥ ﹫﹠﹩، آ﹝︀ده ︨ـ︀︠︐﹟ »︨︀زیز﹝﹫﹠﹥«

ی ︨ــ︀زا﹝ــ︀ ز﹝﹫﹠ــ﹥.)12934، ص3ج:1373د﹨ــ︡ا، (﹝﹆ــ︡﹝︀ت ︋ــ︣ای ﹝﹠︷ــ﹢ری ا︨ــ️
و ا﹡﹆﹑ب ا﹝ـ︀م  ︫︡ن︗︀﹡﹩︻﹙﹩ و ﹝︺﹙﹢﹜﹩ ︋﹫﹟ ﹥︋﹥ ﹝︺﹠︀ی و︗﹢د را︋︴،ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر﹝﹢︲﹢ع

را ا︖ـ︀د ﹋ـ︣ده   ﹨︀️︋︣︠﹩ ﹁︣︮،︫︡ن︗ ﹤﹋ ️︧﹫﹡﹩﹡︀﹢ن ︋︡ان ﹝︺﹠︀﹡﹫︧️ و ز﹝︀ن
﹨﹛ «︨︀زی، ︋﹙﹊﹥ ﹝︣اد از ز﹝﹫﹠﹥؛﹞ ︡︀︋﹆﹅ ︫﹢دا﹡﹆﹑ب ا﹝︀م ز﹝︀ن﹐︗︣م ︎︦ ؛ا︨️

﹩﹢︨« آ︔︀ر ﹩︠︣︋﹩﹡︀︗ا﹝︀م ز﹝︀ن︫︡ن ﹩﹡︀︗ ا﹡﹆﹑ب ︀︋ ﹩ـ﹢ی ﹋ـ﹥    ؛︡︋︀︫ـ ﹝ـ﹡ ﹤︋ـ
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﹁︣ا﹨﹛ ︫︡ه ﹋﹥ اـ﹟ ︋︧ـ︐︣﹨︀   ︋︧︐︣﹨︀ی ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای ︑﹆﹅ ا﹡﹆﹑ب ︗︀﹡﹩ ا﹝︀م ︻︭︣
.ا﹡︡﹥﹇︊﹑ و︗﹢د ﹡︡ا︫︐

تاثیر جهانی شدن بر انقالب جهانی مهدوي
﹨﹞ـ﹢اره ﹡﹫︀ز﹝﹠ـ︡ ﹝﹆ـ︡﹝︀︑﹩ ︵︊﹫︺ـ﹩     ،︑﹢﹐ت ︋︤رگ ا︗︐﹞︀︻﹩،﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ︋﹫︀ن ︫︡

︡﹠︐︧﹨︀︨ در ︀︑﹤﹤﹐ ︀ت، ︋︐﹢ا﹡﹠︡ در﹞︡﹆﹞ ﹟︀ی ﹎﹢﹡ـ︀﹎﹢ن ︗﹢ا﹝ـ︹ ︋︪ـ︣ی، ︋ـ﹥ ︠ـ﹢︋﹩      ا﹨
️ ﹝︧ـ︐︓﹠︀  ﹡﹫︤ ﹡﹥ ︑﹠ـ︀ از اـ﹟ ﹇︀︻ـ︡ه    ﹇﹫︀م و ا﹡﹆﹑ب ا﹝︀م ز﹝︀ن. ︑︀︔﹫︣ ﹎︢ار ︋︀︫﹠︡ ،﹡﹫︧ـ

﹫﹠ـ﹩ و  ﹎﹫︣د، ︋ـ﹥ ︵︣ـ﹅ او﹜ـ﹩ ﹡﹫︀ز﹝﹠ـ︡ ﹝﹆︡﹝ـ﹥      ︋﹙﹊﹥ ﹢ن در ﹝﹆﹫︀︨﹩ ︗︀﹡﹩ ︮﹢رت ﹝﹩
︋ـ︣ای  ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹩﹋﹥ ـ︫︡ن  از آ︔︀ر ︗﹩﹡︀﹟ ا︨︀س ︋︺︱﹩ ︋︣ ا.ا︨️یا﹎︧︐︣ده︨︀زی ز﹝﹫﹠﹥

: ︻︊︀رت ا︨️ از ـ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡ ﹨︣︐︧︋︉︨︀﹠﹞ ﹩︀﹇﹫︀م و ا﹡﹆﹑ب ا﹝︀م ز﹝︀ن

هاي سیاسیرشد آگاهی. 1
﹩﹡︀︗و ر︫︡ آ﹎︀﹨﹩،︫︡ن ︩ـ︿ ︫ـ︡ه   ﹨︀، در ︻︣︮﹥︋︀︻︒ ا﹁︤ا﹚︐﹞ ︀ی﹨ ️ ﹋ـ﹥ ا︨ـ

﹥︋ـ﹥ وا︨ـ︴  در وا﹇ـ︹،  . ا︨️﹏ ︗︀﹝︺﹥﹝︀︧﹩︀︨﹫﹊︣د ︨﹨︀، رو﹟ دا﹡︩﹅ ا﹝︭︀د﹊﹩ از 
️︠︀︨︣ز﹩﹡︀︗ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹜﹨در د︨︐︣س ︻﹞﹢م ﹩﹁︣اوا﹡، ا︵﹑︻︀ت ︨﹫︀︨﹩ ﹋︣ده︫︡ن ﹁︣ا

﹨ـ︀ی ︨﹫︀︨ـ﹩،   ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ︗︀ن ︋﹥ ︨﹞️ ︨﹫︀︨﹩ ︫︡ن ﹨︣ ﹥ ︋﹫︪︐︣، ا﹁ـ︤ا︩ آ﹎ـ︀﹨﹩  
﹜رژ ︩﹨︀﹋﹉﹢﹋ ،︣﹎︫︡ن د﹡﹫︀ و ︗︀﹝︺﹨︀ی ا﹇︐︡ار﹤﹩﹞ ︩︎ ﹤︋ ﹩﹡︀︗ ﹩﹡︡﹞وه .رود﹑︻

️   ︋︣ ار︨︀﹡﹪﹑ت ا︵﹑ع ﹫﹟ ا︵﹑︻︀ت، ︑︧︩ اا﹁︤ا︋︣ ️ ﹫در ﹆. ﹟ ا﹝ـ︣ ﹝ـ﹢︔︣ ا︨ـ از ﹆ـ
﹨ـ︀ی ︮ـ﹢︑﹩ و   ﹨︀ی ار︑︊ـ︀︵﹩ و ا︵﹑︻ـ︀︑﹩، ﹨﹞︀﹡﹠ـ︡ ر︨ـ︀﹡﹥    ﹡︷︣ ﹁﹠﹩، ﹎︧︐︣ش ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی

﹨ــ ﹩︀ــ﹢ن ا﹠︐︣﹡ــ️ و ﹝ــ︀﹨﹢اره،  ﹡﹆ــ︩ ︋︧ــ﹫︀ر ﹝﹞ــ﹩ در ر︫ــ︡  ︑︭ــ﹢︣ی و ز︨︣ــ︀︠️
: ﹎﹢︡﹙︤ در ا﹟ ﹝﹢رد ﹝﹩﹝︀﹡﹢﹏ ﹋︀︨︐. ا﹡︡﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ ا﹀︀ ﹋︣دهآ﹎︀﹨﹩

️ ﹝﹠︊︹ ا︨︀︨﹩،﹨︀ر︨︀﹡﹥ :2ج:1385﹋︀︨ـ︐﹙︤، (ا︵﹑︻︀ت و ︻﹆︀︡ ︨﹫︀︨﹩ ﹝︣دم ا︨ـ
︋︀︫ـ︡  ﹇︡ر ︎︣ر﹡﹌ ﹝﹩﹨︀ در ︗﹢ا﹝︹، آن︋︪﹩ ︨﹫︀︨﹩ ر︨︀﹡﹥﹇︡رت آ﹎︀﹨﹩ .)390ص

﹤︣︷﹡ ︀ن در د︨️ ﹋︧ـ﹩ ا︨ـ  ،︎︣دازان ار︑︊︀︵︀ت ﹝︺︐﹆︡﹡︡﹋﹥ ︋︣︠﹩ از︗ ـ﹥  ا﹝︣وز﹋ ️
.)5ص:︡﹍︋1382﹊﹫︀ن،(ا︠︐﹫︀ر دارد﹨︀ را در ر︨︀﹡﹥

و ﹎︧ـ︐︣ده ︫ـ︡ه  ﹨ـ︀ی ︨﹫︀︨ـ﹩،   آ﹎︀﹨﹩،︫︡ن︋︺︡ ﹁﹠﹩ و ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژ︗ ﹉︀﹡﹩﹥︋﹥ وا︨︴
︺﹞︀︗ ﹜﹁﹤  ️ ﹨ـ︀ی ︨﹫︀︨ـ﹩ ﹝﹢︗ـ﹢د، ︋ـ﹫︩ از ︎ـ﹫︩      ﹨ـ︀ و ﹡︷ـ︀م  ︗︀﹡﹩ ﹡︧︊️ ︋ـ﹥ ︀﹋﹞﹫ـ
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﹥︋﹥ ا﹟ ﹡﹊︐یا﹝︣وزا﹡︧︀ن. ︑︣ ︫︡ه ا︨️﹨︀ی آ﹡︀ن رو︫﹟و ا﹨︡اف و ︋︣﹡︀﹝﹥︀﹁︐﹥ ︩ا﹁︤ا
︣︸ ︿︻ ︀ل، ︑︺﹫و در ﹟﹫﹫ ︋︣ده ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ﹡︷ـ︀م   ﹟ ﹋﹠﹠︡ه ﹩︎ ︡ از ︗ـ︀ت  ︗ـ︀ن، ﹩︐︣﹝ـ

﹩﹝﹡ ︀﹠︑ ﹤﹡ ︀ن را ﹡︡ارد و︗ ادارۀ ﹩︀﹡︡دی ︑﹢ا︺︐﹞ ︡ ؛︑﹢ا﹡︡ ︋︪︣ را ︋﹥ ﹋﹞︀ل و ︨︺︀دت ︋︨︣ـ︀﹡
︡ ︗︀﹡﹩ را ︋﹥ ︨﹢ی ﹎﹞︣ا﹨﹩، ﹁﹆︣، ﹁︧︀د و ︑︊ـ︀﹨﹩ ︨ـ﹢ق ﹝ـ﹩   ﹥︗︀﹝︺روزروز ︋﹥ ︋﹙﹊﹥  .د﹨ـ

﹩︐︣ا︮﹑ح ︨︀︠︐︀ر ﹝︡ا﹡︡ ﹋﹥ ﹁﹞﹫︡ه﹨︀ی ﹝︡رن، ︋﹥ ﹝︡د ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی﹩ا﹁﹊︀ر ︻﹞﹢﹝ا﹝︣وزه
︋︩ ︋︪︣ از ︠︴︣ از ︻﹢ا﹝﹏ ﹡︖︀ت﹩﹊︣ ،️️ ︋﹥ و︡ت ﹝︣︡﹏ ︑︺︡د ﹝︗︡︀ن و ︑︊︡

.)42ص: ︡﹠︧︎1381︡ه،(و ا﹡︴︀ط ا︨️ ی﹡︀︋﹢د
︣   ﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ ︫﹊﹏︵︊﹅ روا︀ت، ﹊﹩ از ز﹝﹫﹠﹥ ؛﹎﹫︣ی ا﹡﹆﹑ب ︗ـ︀﹡﹩ ا﹝ـ︀م ︻︭ـ

︣    ﹩﹝ـ︡︻ ︨﹫︀︨﹩، ︑﹞︀م ﹋︧︀﹡﹩ ﹋ـ﹥  ﹥ر ︻︣︮ا︨️ ﹋﹥ دآن ︋ـ﹥  ﹡︡،︋ـ﹥ ︨ـ︺︀دت ر︨ـ︀﹡︡ن ︋︪ـ
را ا﹡︧︀ن﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹝﹊︐︉ ︋︪︣ی، ﹇︀در ﹡﹫︧️ ︀︋﹠︡در︋﹥ ﹝︣ور ز﹝︀ن ︀ن ﹫︗︀﹡﹇︡رت ︋︨︣﹠︡ و 

: ﹁︣﹝﹩﹞︡﹠︀ا﹝︀م ︮︀دق. ︋﹥ ︀︨﹏ ﹡︖︀ت ︋︨︣︀﹡︡
ـ النَّاسِیو قَد ولُّوا علَصنْف منَ النَّاسِ إِلَّا یبقَیلَا یکُونُ هذَا الْأَمرُ حتَّیما  لَـا  یحتَّ

ا﹝ـ︣ ﹇﹫ـ︀م ﹝ـ︡ی ﹝ـ︀     قُوم الْقَائم بِـالْحقِّ و الْعـدل؛  ینَا لَعدلْنَا ثُم یقُولَ قَائلٌ إِنَّا لَو ولِّی
﹋﹥ ︑﹞︀م ا︮ـ﹠︀ف ﹝ـ︣دم ︋ـ﹥ ﹊﹢﹝ـ️ ︋︨︣ـ﹠︡ ︑ـ︀ ﹡︐﹢ا﹡﹠ـ︡        ﹝﹍︣ ا﹡ ﹅﹆﹞،﹟﹢ا﹨︡ ︫︡

︋︺ـ︡ از  . ﹋ـ︣د﹛ ︻︡ا﹜️ و ﹅ را ا︗︣ا ﹝﹩،︫︡﹝﹩︋﹍﹢﹠︡ ا﹎︣ ﹊﹢﹝️ ︋﹥ د︨️ ﹝︀ داده
︫ـ﹢د و ـ﹅ و ︻ـ︡ا﹜️ را    ﹎︀ه ﹝︡ی ﹝︀ ︸︀﹨︣ ﹝﹩︵︊﹆︀ت ︋﹥ ﹊﹢﹝️، آن﹥ر︨﹫︡ن ﹨﹞

).274ص:1428،﹩﹡︺﹞︀﹡(﹋﹠︡ا︗︣ا ﹝﹩

︣﹍را ﹁︣ا﹨﹛ ﹨︀ر︫︡ آ﹎︀﹨﹩،از ︵︣﹁﹩ د ️︮︣﹁ ﹟ی ︨﹫︀︨﹩ ا﹞﹩︡﹠﹋︺﹞︀︗ ︀︑﹤ ﹩﹡︀︗
﹩︋ ️﹫﹝﹋︀ ـ︀ن    از﹞ـ︣ ا﹝ـ︀م ز﹫︷﹡ ︀︊ـو ز﹩   ﹤ـ﹋ ﹩︀ـ ا﹨ـ ﹝﹋︀ ﹟ ـ︿   ️ ﹫ـ﹚︐﹞ در ا︋︺ـ︀د

اـ﹟  . آ︫﹠︀ ︨ـ︀زد ؛آورد︨﹫︀︨﹩، ا︗︐﹞︀︻﹩، ا﹇︐︭︀دی و ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ︋︣ای ︋︪︣ ︋﹥ ار﹝︽︀ن ﹝﹩
ا︧︀س ﹡﹫︀ز و ︑︪﹠﹍﹩ ︋﹥ ﹠ـ﹫﹟ ﹊ـ﹢﹝︐﹩ را در دل و ︗ـ︀ن    ﹥︑﹢ا﹡︡ ز﹝﹫﹠آ﹎︀﹨﹩ ﹝﹆︡س ﹝﹩
﹥﹝﹩ ︋︀ ﹝﹆︀︧ا︨️ ﹋﹥ ا﹁﹊︀ر ︻﹞﹢آن ،ا﹁︤ا﹩ ︨﹫︀︨﹩آورد ا﹟ دا﹡︩ره. ﹝︣دم ا﹁︤ا︩ د﹨︡

️﹫﹝﹋︀ ﹟﹫︋︀ن﹞ا﹝︀م ز ️﹞﹢﹊ ︀ی ︋︪︣ی و﹨،﹩﹞   ︀︨ـ﹩ ﹝︴﹙ـ﹢ب را﹫︨ ️﹫﹝﹋︀ ︡﹡ا﹢︑
.︑﹆﹅ آن ﹎︀م ︋︣دارد︗️︋︪﹠︀︨︡ و در 

ا︖ـ︀د ﹋ـ︣ده ا︨ـ️، ا﹁﹊ـ︀ر     ︫ـ︡ن ︗ـ︀﹡﹩ ︨﹫︀︨﹩ ﹋ـ﹥  ﹨︀ی﹎︀﹨﹩ا﹝︣وزه ︋﹥ وا︨︴﹥ ر︫︡ آ
︐﹊﹡ ﹟ا ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻﹤﹩︎︋︣ده︀︨ ︣در ز ︡︀︋ ︀﹫﹡︣دم د﹞ ﹤﹋ ️︨ا﹤︣︡﹞︡وا ﹩︨︀﹫︨ ️︋ـ﹥  ی

.ن ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣درا آ︢︎︀︨︣ش ︻﹞﹢﹝﹩ ﹇﹫︀م و ا﹡﹆﹑ب ا﹝︀م ز﹝︀ن﹥︨︣ ︋︊︣﹡︡ و ا﹟ ا﹝︣ ز﹝﹫﹠
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︋︀︫ـ︡، ﹡﹆ـ︩   ︎︣ ر﹡﹌ ﹝﹩﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ﹡﹆︩ ﹝︣دم در دوران ﹊﹢﹝️ ا﹝︀م ز﹝︀ن 
﹟ ﹋﹠﹠ـ︡ه  ﹫ـ﹫ ︑︺︋︧ـ﹫︀ر  ︨︀زی و ︑﹆﹅ ﹇﹫︀م و ا﹡﹆﹑ب ︗ـ︀﹡﹩ ا﹝ـ︀م ز﹝ـ︀ن    آ﹡︀ن در ز﹝﹫﹠﹥

︖ـ︀د ﹨︣﹎﹢﹡ـ﹥   ︨︀ز ︸﹢ر، ︋︣ ا﹟ ا︮﹏ ا︨︐﹢ار ا︨️ ﹋ـ﹥ ا ز﹝﹫﹠﹥﹥︨︀﹐را﹡م︑﹀﹊︣ ﹝︣د.ا︨️
﹨︀ و ︋︀ اراده و ︠﹢ا︨ـ️ آ﹡ـ︀ن ﹝﹆ـ﹅    ، ︋﹥ د︨️ ︠﹢د ا﹡︧︀ن﹩︣ و ︑﹢ل در ︗﹢ا﹝︹ ا﹡︧︀﹡﹫﹫︑︽

: ﹞ ﹜﹩︀﹞︣﹁︡﹇︣آن ﹋︣. ︫﹢د﹝﹩
 ن اهللاَ التیغَیامٍ حیغَییرُ ما بِقَوهِمرُوا ما بِأَنْفُس؛﹆ ـ︀ل ﹇ـ﹢﹝  ﹆ـ️، ︠ـ︡ا  ﹫در﹩ را
.)11: ر︻︡(︣ د﹨﹠︡﹫﹫د﹨︡ ︑︀ آ﹡︀ن ︀ل ︠﹢د را ︑︽﹩︣ ﹡﹞﹫﹫︑︽

﹡﹢ۀ ︑︽﹫﹫ـ︣  ا﹡︡، ︸﹢ر را ︑︨︣﹫﹛ ﹋︣دهروا︀︑﹩ ﹋﹥ و︲︺﹫️ ︨﹫︀︨﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ دوران ︎﹫︪︀
︋﹥ ﹡﹢ی ﹋ـ﹥  ؛ا﹡︡﹥︋﹥ ︀﹝﹡ ﹩﹡︀︗ ﹩﹚︭﹞︀ن ︨︀︠︐را درو﹡﹩ ﹝︣دم د﹡﹫︀ و ا︧︀س ﹡﹫︀ز︫︀ن 
︋ـ﹥  «﹝ـ︣دم آن دوران  .︫ـ﹢د ﹝﹩︗︀﹡﹩ ا﹝︀م ︻︭︣﹝﹆︊﹢﹜﹫︐﹩ ︻﹞﹢﹝﹩، ︋︧︐︨︣︀ز ا﹡﹆﹑ب 

﹝﹢︻﹢د را ︋︀ ︑﹞︀م و︗ـ﹢د درك  ﹩ر︨﹠︡ ﹋﹥ ا︲︴︣ار ﹫﹍︐﹀﹩﹞﹩﹡︀︗ ️﹞﹢﹊﹠︀ن ︻︴︩ و ︫
﹞﹩ ﹅﹆︑ ︀م︷﹡ ︀﹠︑ آر﹝︀ن﹋﹠﹠︡ و آن را ︩︋﹛︀︻ دا﹡﹠ـ︡ و ︋ـ﹥ آن   ﹩﹝ـ ﹩ا﹡︧︀﹡﹩﹨︀ و ا﹨︡اف

︩ و ︫ـ﹫﹀︐﹍﹩  روا︀ت ز︀دی ﹎﹢ـ︀ی اـ﹟ ︻︴ـ   .)98ص: 1388﹟،﹫را﹝(ورز﹡︡﹩︻︪﹅ ﹝
:﹁︣﹝﹩﹞︡﹠︀︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م. ︋︀︫︡﹝﹩

︣جلَا إِنهتـ لَا یح ُ﹊نﹳ﹢ مـا یم نهلی اَلناسِ مب ااَح بـ غَائ ـ ونَ مـنَ لقَ ؛...رالشَّ
︡﹞ز﹝︀﹡﹩︀م ﹡﹞﹫﹝﹢︻﹢د ﹇ی ︀︑ ︡﹠﹋﹩﹨ ﹤﹋﹫︀︾ ︘︊﹩   ︊ـ﹢ب﹞ ی︑ـ︣ از و در ﹡ـ︤د ﹝ـ︣دم

﹩﹝﹆︨︡ـ (ا﹡ـ︡  ︡هـ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ﹝ـ︣دم د   ﹩﹨ـ︀ ﹩ا﹨︀ و ﹡ـ︀رو ﹏ ︫︣ارت﹫﹟ ︋﹥ د﹜﹡︊︀︫︡ و ا
: ﹁︣﹝ ︤﹫﹡﹩﹞︡﹠︀︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م). 94ص:1428، ﹩︫︀﹁︺

︡    ؛...یعسوبِهایإِلَتَأْوِي إِلَیه أُمتُه کَما تَأْوِي النحلُ ︎﹠ـ︀ه  یا﹝ـ️ ︋ـ﹥ ︱ـ︣ت ﹝ـ
ـ ا(︋ـ︣د  ﹩︠ـ﹢︩ ︎﹠ـ︀ه ﹝ـ   ﹥ز﹡︊ـ﹢ر ︋ـ﹥ ﹝﹙﹊ـ   ﹎﹢﹡﹥ ﹋ـ﹥ ︋︣﹡︡، آن﹩﹝ : 1416﹟ ︵ـ︀ووس، ︋

).147ص

رشد فوق قلمروگرایی.2
︋﹥ ﹉ ﹇﹙﹞︣و ︀ ︨ـ︣ز﹝﹫﹟  ،︗︽︣ا﹁﹫︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩،﹇﹙﹞︣و﹎︣ا ﹩︺﹠﹩ و︲︺﹫︐﹩ ﹋﹥ در آن«

» ﹇﹙﹞︣و﹎︣اـ﹩ «،︫ـ︡ن در ﹁︣ا﹠ـ︡ ︗ـ︀﹡﹩  .)50ص:1382︫ـ﹢﹜️، (﹋︀﹝﹑ ﹝︣︋ـ﹢ط ا︨ـ️   
ا﹜﹞﹙﹙ـ﹩ ︋ـ﹥   ︐﹩ روا︋︳ ︋﹫﹟،در ا﹟ ﹁︣ا﹠︡. ﹋﹞︣﹡﹌ ︫︡ه و د﹡﹫︀ در ︀ل ﹋﹢﹉ ︫︡ن ا︨️

️     ی ﹝︧﹢ب ﹝﹩﹡﹢︻﹩ روا︋︳ ﹇﹙﹞︣و اـ﹟ ﹋ـ﹥   ،︫﹢د و آ﹡︙ـ﹥ د﹡﹫ـ︀ی ︗︡ـ︡ ︫ـ︀﹨︡ آن ا︨ـ
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﹟﹫︋ ﹩︐ ︫ـ︡ه و روا︋ـ︳    روا︋︳، از ﹇﹙﹞︣و ︠︀ص و ﹏︡︊ـ︑ ﹩﹡︀︗ ︳︋﹝ـ︢﹋﹢ر ا﹜﹞﹙﹙﹩، ︋﹥ روا
» ﹝ـ︣گ ︗︽︣ا﹁﹫ـ︀  «︋﹥ ﹡﹢ی ﹋ـ﹥ ︋︣︠ـ﹩ دم از   ؛در ﹁︣ا︨﹢ی ︗︽︣ا﹁﹫︀ ︎﹫︡ا ﹋︣ده ا️︨﹪﹇﹙﹞︣و

.)19ص: 1388﹝﹢رای،(ا﹡︡هزد
︫︡ن ﹋︀را︗ ﹩︀﹡﹩﹥﹨︧︐﹠︡، ︋﹥ وا︨︴یو ﹇︣اردادیا︻︐︊︀ر﹩﹋﹥ ︠︴﹢︵ی︠︴﹢ط ﹝︣ز

︡ ی ﹎︫︢ـ︐﹥ ﹡﹀﹢ذ︎ـ︢︣︑︣ ︫ـ︡ه   ﹨ـ︀ و ا﹟ ︠︴﹢ط، ﹡︧ـ︊️ ︋ـ﹥ ز﹝ـ︀ن   ︠﹢د را از د︨️ داده . ا﹡ـ
﹩︀﹞1﹋﹠﹫︙﹩ او﹩﹞︡﹢﹎ :

﹜﹋ ️︡ود﹞ ﹤︐︫︢﹎ ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞ ︀د ﹝ـ﹩ ﹝︣ز﹨︀ی ﹝﹙﹩ در︖︣ی ا︑ ︡ ︋︪ـ﹩ از آن  . ﹋﹠﹠ـ
ا﹜﹞﹙﹙ـ﹩  ﹨︀ی ︋﹫﹟﹡︀﹝﹥﹝﹢ا﹁﹆️ ﹥د﹍︣ ﹡︐﹫︖در ︋ ﹤﹋ ﹩﹛︀︩؛آوری ا︨️﹝︣﹨﹢ن ﹁﹟

︋ـ﹥ ﹝﹊ـ︀﹡﹩   د﹡﹫︀ ︋ـ﹥ ︵ـ﹢ر روزا﹁ـ︤ون   . ︑︖︀رت ︋﹢ده ا︨️﹥و دو ︗︀﹡︊﹥، ︋﹥ و︥ه در ز﹝﹫﹠
﹩﹞ ﹏︡︊︑ د︋︡ون ﹝︣ز﹢︫)،﹩︀﹞51ص: 1386او(.

: ﹎﹢︡﹝︀﹜﹊﹢م وا︑︣ز ﹡﹫︤ ﹝﹩
ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ـ﹉ ﹁︣﹨﹠ـ﹌ ︨﹫︀︨ـ﹩      ا﹝﹊︀ن و︗﹢د ︗︀ن ︋︡ون ﹝︣ز ︋﹥ ﹇︡ری زـ︀د ︫ـ︡ه   

.)174ص: 1379وا︑︣ز،(ز﹝﹫﹠﹥ در ︗﹢ا﹝︹ ﹝︐﹙︿ و︗﹢د دارددر ا﹟ ﹝︪︐︣ک

»د﹨﹊ـ︡ۀ ︗ـ︀﹡﹩  «﹇︡ر ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ﹋﹥ د︨ ︣﹍﹟ ﹎﹀︐﹟ از ر︫︡ ﹁﹢ق ﹇﹙﹞︣و﹎︣ا﹩ آن
︎︣دازان، اـ︡ۀ  ︋︣︠﹩ از ﹡︷﹤﹋﹤︣﹩﹢︨︐﹥ ا︨️، ︑︀ ︗︀﹫︎ ︋﹥ ︑︀ر﹡﹫︤ 2﹜﹢﹨︀ن﹝﹉ ﹝︀ر︫︀ل 

: ﹎﹢﹢﹡︀﹞︤﹚︐︨3﹩﹞︡﹏ ﹋︀. ﹋﹠﹠︡را ﹝︴︣ح ﹝﹩»︗︀﹡﹩﹦︊ـ﹋﹙«
﹨ـ︀﹩ ﹁︣ا︠ـ﹢ر ـ︀ل ﹨ـ︣ ﹝﹠︴﹆ـ﹥      ︋﹙﹊﹥ در ﹋﹙︊ـ﹥ ،﹋﹠﹫﹛﹝︀ در د﹨﹊︡ۀ ︗︀﹡﹩ ز﹡︡﹎﹩ ﹡﹞﹩

︡   ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ︡ و در ﹝ـ︡وده ﹝﹙ـ﹩ ︑﹢زـ︹ ︫ـ︡ه    ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ در ︨ـ︴︗ ﹩ـ︀﹡﹩ ︑﹢﹜﹫ـ ا﹡ـ
.)397ص: 1ج:1385﹋︀︨︐﹙︤،(

:﹎﹢︡ا﹝︣وزی ﹝﹩﹥آ﹡︐﹢﹡﹩ ﹎﹫︡﹡︤ در ﹝﹢رد ر︫︡ ﹁﹢ق ﹇﹙﹞︣و﹎︣ا﹩ و ︑︀︔﹫︣ش ︋︣ ︗︀﹝︺
﹨︀ی ﹎︫︢︐﹥ ︋ـ﹥  ﹝︀ را ︋︧﹫︀ر ︋﹫︩ از ﹝︣د﹝︀ن ز﹝︀ن،﹋﹠﹫﹛د﹡﹫︀﹩ ﹋﹥ ﹝︀ در آن ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩

︡ د﹍︣ان، ︐﹩ ︋﹥ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹨︤اران ﹁︨︣﹠﹌ از ﹝︀ دور ﹨︧︐﹠︡، وا︋︧︐﹥ ﹝ـ﹩  اـ﹟  . ﹋﹠ـ
︎﹫﹢﹡︡ ﹝﹫︀ن ا﹝﹢ر ﹝﹙﹩ و ا﹝﹢ر ︗︀﹡﹩ در ︑︀ر ︋︪︣ ﹋︀﹝﹑ ︑ـ︀ز﹎﹩ دارد و ︵ـ﹩ ︨ـ﹩ ـ︀     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ohmae Kenichi

2. Marshal McLuhan

3. Manuel Castells
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﹎﹫ـ︣ در  ﹨︀ی ﹡﹞︀︀ن و ︪ـ﹛ ︎﹫︪︣﹁️﹥﹥ ﹋﹥ ﹡︐﹫︖﹏ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ ︫︐︀ب ز︀دی ﹎︣﹁︐
.)74ص: 1389﹎﹫︡﹡︤،(︊︀︵︀ت و ا︵﹑︻︀ت و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ا︨️﹁﹠︀وری ار︑

و ︑︪ـ﹊﹫﹏ ﹊﹢﹝ـ️   ، ︋︀ ︫︣وع ا﹡﹆﹑ب ︗︀﹡﹩ ا﹝︀م ز﹝︀ن ﹩︋︣ا︨︀س روا︀ت ا︨﹑﹝
ز﹝ـ﹫﹟ ︋ـ﹥ ﹋︪ـ﹢ری ︎﹠ـ︀ور ︑︊ـ︡﹏      ﹥د﹨﹠︡ و ﹞﹠︎︡وی، ﹝︣ز﹨︀ ﹨﹢️ ︠﹢د را از د︨️ ﹝﹩

: ﹁︣﹝﹩﹞︡﹠︀﹝︀م ︋︀﹇︣ ا. ︫﹢د﹝﹩
 ...نَهید ل بِهج ز وظْهِرُ اهللاُ عی و غْرِبالْم شْرِقَ والْم لْطَانُهلُغُ سبلَییع الدینِ کُلـه ...

︠︡او﹡ـ︡  ور︨︡﹩دو﹜️ او ︋﹥ ︫︣ق و ︾︣ب ︗︀ن ﹝). 331ص،1ج:1395︮︡وق، (
︡︊︑ ﹤﹋ ﹩﹡︀︗ ﹟﹫﹠﹏ ︋﹥ در .ا﹡︡﹎︣د﹩اد︀ن ︾︀﹜︉ ﹝﹥او د﹟ ︠﹢د را ︋︣ ﹨﹞﹥وا︨︴︋﹥

︋︣﹋﹠ـ︀ر  ﹉ ﹋︪﹢ر ︋︡ون ﹝︣ز ︫︡ه ا︨️، ︑﹞︀﹝﹩ ︀﹋﹞︀ن ︸︀﹜﹛، ︑﹢︨︳ ا﹝ـ︀م ز﹝ـ︀ن  
ــنْکُمعــزِلَنَیلَ«:︫ــ﹢﹡︡﹩﹝ــ رعــو الْج ــرَاءو ) 120ص،51ج:1403﹝︖﹙︧ــ﹩، (» أُم

︡ ﹩﹝ـ ر ﹇ـ︣ا ا﹁︣ادی ﹐ـ﹅ و ︀︫︧ـ︐﹥ در راس ا﹝ـ﹢ر ︨﹫︀︨ـ﹩      َ يفَـرِّقُ ِالْمهـد  ی«.﹎﹫︣﹡ـ
.)650ص،2ج:1376﹋︀﹝﹏ ︨﹙﹫﹞︀ن،(...فی جمیعِ ْالبلْدانأَصحابه

یا﹡﹊︐ـ﹥ آ﹡︙﹥ در ﹝﹢رد ︋︣دا︫︐﹥ ︫︡ن ﹝︣ز﹨︀ در ︻︭ـ︣ ︸ـ﹢ر و︻ـ︡ه داده ︫ـ︡ه ا︨ـ️،      
﹩﹡︀︗ ︭︣︻ ︫ـ﹢د و ︻﹞ـ﹑ در ︋︧ـ﹫︀ری از ︗︀﹨ـ︀ ﹝ـ﹢رد      ︫ـ︡ن ︋ـ︣ آن ︑︀﹋﹫ـ︡ ﹝ـ﹩    ا︨️ ﹋﹥ در
﹋﹠﹠︡ ﹡︷︀م ︨﹫︀︨﹩ ︫︡ن ︑﹑ش ﹝﹩ن ︗︀﹡﹩︎︣دازا︣ا ﹋﹥ ﹡︷︣﹥ ؛︢︎︣ش ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️

﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︋﹥ ︨﹞️ و ︨﹢ی و︡ت و ﹊ـ﹩ ︫ـ︡ن ︨ـ﹢ق د﹨﹠ـ︡ و     ا︗︐﹞︀︻﹩ را در ︻︣︮﹥
︡ت ︋﹥ و﹠︑ ،︪︣︋︀ ︋︀︻︒ ︻﹆﹫﹛ ﹝︀﹡︡ن آر﹝︀ن ر︨﹫︡ن ﹩ا︖︀د ﹝﹢ا﹡︹ ︨︀︠︐﹍و︗﹢د ﹝︣ز﹨︀ و 

.)158ص:︗1384︀﹡﹫︀ن، (ا︨️﹩و ا﹁︤ا︩ ر﹁︀ه ﹨﹞﹍︀﹡
﹡︀︗﹩﹢﹡ ︫︡ن︐﹞﹢﹊ ︡﹩وا﹞ ︡﹩﹠ رو﹫د﹨︡؛ ﹟ی﹊︣د:

︡ ﹝︣ز﹨︀ را ︋﹥ ︡ا﹇﹏ ر︨ـ︀﹡︡  ︋︐︣، ︋︀یا﹠︡هآی︖﹥ ر︨︀﹡︡ه ﹋﹥ ︋︣ا﹫﹟ ﹡︐﹨︀ را ︋﹥ ا﹝﹙️
︢ ی﹝ـ︣دم را ︋ـ︣ا  ﹩︡اد، آ﹝ـ︀د﹎ ـ ﹟ روـ ا. ﹋﹢﹈ دا﹡︧️یاو ︗︀ن را د﹨﹊︡ه ︣ش ︎ـ

﹝﹋︀﹫︐﹩﹎︣ده ا︨️︩﹫︣، ︋﹫﹁︣ا﹋ ︣︑ .﹡︀︗ ر﹩ا﹜︊︐﹥ ا︨︐﹊︊︀ر﹢︑ی﹡︀︗ را در ﹩د﹨﹊︡ه
︗﹈︑ د و﹢︠ ︹﹁︀﹠﹞ ︶﹀ ️︊︴﹇﹩︎ ︀ن︗ ـ﹥  ؛﹋﹠︡﹩﹝ی︣﹫﹎﹩︫︡ن ︀︋︧ـ︀ اراده  ا﹝ـ
.)25ص:1388﹋︀ر﹎︣،(︣د﹫︤ ا﹡︖︀م ﹎﹫﹥ د︨️ د︫﹞﹠︀ن ︠︡ا ﹡︋﹩﹨ا﹐

﹟ر︫︡ ﹥︋﹥ وا︨︴،︋﹠︀︋︣ا﹩﹡︀︗ـ︀،  ، ﹋﹞︣﹡﹌ ︫︡ن ﹝︣ز﹨︀ و از ﹝﹫︀ن ︋︣دا︫︐﹟ آن︫︡ن﹨
︧﹞ ﹟﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ا﹁﹊︀ر ︻﹞﹢﹝﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ا︋ ﹢︧﹝﹨ ،﹤﹚     ﹤ا﹡﹆ـ﹑ب و ︠﹫︫︤ـ﹩ ا︨ـ️ ﹋ـ ︀

﹩﹞ ﹏﹊︫ ﹤︍︀ر﹊ و ︡وا ﹩︐﹞﹢﹊ ﹤︋ ︣د︋︣ای ر︨﹫︡ن﹫﹎.
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هاي جهانیپیدایش سازمان. 3
 ︩︨︀ز﹝︀ن«︎﹫︡ا﹩﹡︀︗ ︀ی﹨«،﹤︊﹠︗ ﹟︣︑از ︋︀رز ﹩﹊ ﹩﹡︀ـ︗ ﹩︨︀﹫︨ ︡︺︋ ︫ـ︡ن  ﹨︀ی

︨︀ز﹝︀ن ︑︖ـ︀رت  وا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎﹢ل﹨︀﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏ ﹝︐︡، ︮﹠︡وق ︋﹫﹟︨︀ز﹝︀ن. ا︨️
﹩﹡︀︗،ا﹜﹞ ﹤﹚﹝︗ ︀نز﹞︨︀ز ﹟︣︑ ﹩﹡︀︗ ︀ی﹨ ︡ ﹨ـ︀ ︋ـ﹥ اـ﹟ د﹜﹫ـ﹏     اـ﹟ ︨ـ︀ز﹝︀ن  . ﹨︧ـ︐﹠

ا﹜﹞﹙﹙ـ﹩ ا︠︐﹫ـ︀ر ﹁︺︀﹜﹫ـ️ دار﹡ـ︡     ︋﹫﹟﹥ا﹡︡ ﹋﹥ ﹡﹥ در ﹉ دو﹜️، ︋﹙﹊﹥ در ︻︣︮︗︀﹡﹩ و ﹁︣ا﹝﹙﹩
).206ص:1392﹨﹫﹢ود، (

،د﹨﹠ـ︡ ﹋ـ﹥ از ︵︣ـ﹅ آن   ﹨︀ ﹉ ︫︊﹊﹥ ︑︀ر ︻﹠﹊︊﹢︑﹩ ︗︀﹡﹩ ︑︪ـ﹊﹫﹏ ﹝ـ﹩  ا﹟ ︨︀ز﹝︀ن
︡ ﹡﹢ۀ ︑︭﹫︬ ﹝﹠ـ︀︋︹ ︗︣ـ︀ن ﹝ـ﹩   ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥︑︺﹫﹫﹟ ﹨︡ف و ︑︭﹞﹫﹞︀ وا︑ـ︣ز، (︀︋ـ

.)165ص:1379

︋﹥ ﹡﹢ی ﹋ـ﹥ اـ﹟   ا︨️؛︋︧﹫︀ر در﹨﹛ ︑﹠﹫︡ه ،︫︡ن﹨︀ و ︗︀﹡﹩︣ ا﹟ ︨︀ز﹝︀ن︑︀︔﹫︣ و ︑︀︔ّ
︋﹥ ︑︺︊﹫︣ ︗﹢زف ا︨ـ︐﹫﹍﹙﹫︐︤، ﹋﹠︐ـ︣ل   . ︫︡ن ﹡﹆︩ ︋︧︤ا﹩ دار﹡︡﹨︀ در ︗︣︀ن ︗︀﹡﹩︨︀ز﹝︀ن
﹩﹡︀︗     ﹟﹫ا﹜﹞﹙﹙ـ ︫ـ︡ن در د︨ـ️ ︨ـ﹥ ︨ـ︀ز﹝︀ن ︋ـ ﹩ ️ ﹨ـ︀ ︋ـ︣ای   رـ︤ی ﹋ـ﹥ ا﹋︓ـ︣ ︋︣﹡︀﹝ـ﹥   ا︨ـ
﹩﹡︀︗︀د﹨︀ی وا︋︧︐﹥ ︋﹥ آن﹡ و ﹤︧︨﹢﹞ ﹤︨ ﹟︡وی ﹝﹩. ︋︀︫︡﹨︀ ﹝﹩︫︡ن در د︨️ ا﹢﹎ :

︡   ﹋﹠︐︣ل ︗︀﹡﹩،ا﹜﹞﹙﹙﹩︨﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ︋﹫﹟ اـ﹟ ︨ـ﹥ ︨ـ︀ز﹝︀ن،    . ︫ـ︡ن را در د︨ـ️ دار﹡ـ
︋︀︫ــ﹠︡و ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︖ــ︀رت ︗ــ︀﹡﹩ ﹝ــ﹩ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︎ــ﹢ل، ︋︀﹡ــ﹉ ︗ــ︀﹡﹩︮ــ﹠︡وق ︋ــ﹫﹟

.)30ص: 1388ا︨︐﹫﹍﹙﹫︐︤،(

﹨ـ︀ ﹨﹠ـ﹢ز   ﹨ـ︀ی ︗ـ︀﹡﹩، اـ﹟ ︨ـ︀ز﹝︀ن    ︋︀ ﹎︫︢️ ز﹝︀ن ز︀دی از ︫﹊﹏ ﹎﹫ـ︣ی ︨ـ︀ز﹝︀ن  
︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ︗﹢زف ا︨ـ︐﹫﹍﹙﹫︐︤  .﹨︀ی ︗︀﹝︺﹥ ︋︪︣ی ︋﹍︢ار﹡︡﹞﹩ ︋︣ ز︠﹛﹨﹝︣ا﹡︡﹥﹡︐﹢ا﹡︧︐

ا﹜﹞﹙﹙ـ﹩ ︎ـ﹢ل   در ﹝﹢رد ︮ـ﹠︡وق ︋ـ﹫﹟  ،︋﹢ده ا︨️﹩︦ ا﹇︐︭︀د دا﹡︀ن ︋︀﹡﹈ ︗﹡︀﹫﹋﹥ ﹝︡︑﹩ ر
﹩﹞︡﹢﹎ :

︑﹢ان در︀﹁ـ️  ﹎︢رد، ︋﹥ رو︫﹠﹩ ﹝﹩﹨︀ی ا﹟ ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹩﹇︣ن ﹋﹥ از ﹁︺︀﹜﹫️︎︦ از ﹡﹫﹛ 
ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎﹢ل در ر︨﹫︡ن ︋﹥ ا﹨︡اف ︠ـ﹢د ︫﹊︧ـ️ ︠ـ﹢رده و ︋ـ﹥ ا﹨ـ︡اف      ﹋﹥ ︮﹠︡وق ︋﹫﹟

﹇︐︭ـ︀دی ︋ـ﹢ده؛ ﹡︨︣ـ﹫︡ه    ︋﹠﹫︀د﹟ ︠﹢د ﹋﹥ ﹨﹞︀﹡︀ ﹋﹞﹉ ︋﹥ ﹋︪﹢ر﹨︀ی در ـ︀ل ︨ـ﹆﹢ط ا  
.)35ص: ﹨﹞︀ن(ا︨️

︣︋︀﹠︋﹟ا، ︩︀︨︀ز﹝︀ن︎﹫︡ا﹨ ﹩﹡︀︗ ـ︡  ﹥﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ وا︨ـ︴   (ی﹠ـ︀﹡﹩ ﹁︣ا︗ ︀︮ـ﹏  ︫ـ︡ن
از ﹡︷︀م ﹝ ﹩︐︣︡︀﹋﹛ ︋︣ د﹡﹫ـ︀ ﹇︴ـ︹   یا﹝︣وزا﹡︧︀ن﹋﹥ او﹐ ﹡﹊︐﹥ ا︨️﹎﹢︀ی ا﹟)ا﹡︡ه︫︡
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:︣ا ﹋﹥؛ا﹝﹫︡ ﹋︣ده ا︨️
︡ ی﹨ـ︀ ︧ـ︐﹛ ﹫از ︨﹩﹝︐﹙﹀ـ ی﹨ـ︀ ﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︗︀ن ︑︀﹋﹠﹢ن ﹎﹢﹡ـ﹥ ️ ا﹫وا﹇︺ ️ را ︣﹝ـ

یدت را ︋ـ︣ا ︻︡ا﹜️ و ︨︺︀﹩︺﹠﹎﹞︪︡ۀ ︋︪︣،﹋︡ام ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥︘﹫︑︖︣︋﹥ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹨
︦ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹙ــ﹏ ﹝︐ــ︡، ﹫︑︃︨ــ.)42ص:1381︎︧ــ﹠︡︡ه،(︋︪ــ︣ ︋ــ﹥ ار﹝︽ــ︀ن آورد

︣ و ︨ــ︀﹩﹐﹨ــ﹥، ︋︀﹡ــ﹈ ︗ــ︀﹡﹩﹟ ا﹜﹞﹙ــ﹏، داد﹎ــ︀ه ︗ــ︀﹡﹫︦ ︋ــ﹫️، ︎﹙ــ﹫ــا﹝﹠ی︫ــ﹢را
ی﹨ـ︀ در ا﹡︐︷ـ︀ر ا︗ـ︣ا   از ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ ﹋ـ﹥ ا﹡︧ـ︀ن  ا︨️ یا﹡﹞﹢﹡﹥؛﹩﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹫︋ی﹨︀︨︀ز﹝︀ن

︡  آنی︻ـ︡ا﹜️ از ︨ـ﹢  ﹩︺﹠ـ ﹢د، ︠ـ ی﹟ ︠﹢ا︨️ ﹁︴︣︑︣ی︀د﹫︋﹠ ︣ (﹨ـ︀ ﹨︧ـ︐﹠ ،ی﹇﹠︊ـ
.)140ص: 1385

︎︧﹠︡د ﹋﹥ ︑﹞ـ︀﹝﹩ ﹝ـ︣دم د﹡﹫ـ︀ ︀︋ـ︡ زـ︣      ︔︀﹡﹫︀ ا﹁﹊︀ر ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︣︡️ وا︗ ︡︀﹡﹩ را ﹝﹩
 ﹩︨︀﹫︨ ️︣︡﹞ ۀ︀︨︡︡یوا﹡︣︊︋ ︨︣ ﹤︋:

﹩︡﹎﹫و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ︑︀ ﹝︣︗ـ︹ ر︨ـ  ﹩︗︀﹡﹩︡ ﹇︡ر︑ا﹡︡ ﹋﹥ ︋︀︣﹁︐﹥ا﹝︣وز ﹋︪﹢ر﹨︀ ︎︢
﹏ ︨ـ︀ز﹝︀ن  ﹫︑︪﹊. ︩ آورد﹨︀ را ︋︣ ﹎︣د ︠﹢︡ و ﹝﹙️﹙﹢﹝︀ن ︻︀﹜﹛ ︋﹥ ︧︀ب آ︋﹥ داد ﹝︷

︢ ی﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︗︀ن ︋﹥ ︨﹢﹨﹞﹥ ﹎﹢اه ︋︣ ا... وا︡﹥﹝﹙﹏ و ﹇︴︺﹠︀﹝ ︣ش ﹊﹢﹝ـ️  ︎ـ
﹡︀︗﹩︎ ﹤︋﹫﹞ ︩﹩333ص: 1388،︮︡ا﹇️(رود(.

︣︋︀﹠︋﹟ا،﹩﹡︀︗    ﹤︋ـ︣ای ︠﹫ـ︤ش    ﹨ـ︀ ︫︡ن ︋︧︐︣ی را ﹁ـ︣ا﹨﹛ ﹋ـ︣ده ﹋ـ﹥ ز﹝﹫﹠ـ ︳و ︫ـ︣ا
ـ︣ا  ؛︀︮﹏ ︫ـ﹢د و ا︨︐﹆︊︀ل از آن، ︻︡ا﹜️ ﹝﹢ر ﹩︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹊﹢﹝︐︗️︻﹞﹢﹝﹩ در 

﹊﹢﹝︐﹩ ︻︡ا﹜️ ﹝﹢ر و واـ︡، ا﹎ـ︣ در   ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹆﹅ ﹋﹥ ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹉ ﹇﹫︀م ︻﹞﹢﹝﹩ 
ی ︗ـ︀﹡﹩ و ا︧ـ︀س ﹡﹫ـ︀ز    ﹨ـ︀ ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹏ ﹡︀﹋︀را﹝︡ی ﹫ا﹝︣وزه ︋﹥ د﹜؛﹎︫︢︐﹥ دور از ذ﹨﹟ ︋﹢د

 ︣ ا﹡︧︀ن﹎﹞︪︡ۀ ،︫︡ه و ا﹟ رو﹊︣د ﹝﹠︴﹆﹩ا﹁﹊︀ر ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ﹝︣︡︐﹩ وا︡ و ﹁︣ا﹎﹫︣، ﹝﹫َ︧ـ
 ︣︲︀ ︭︣︻﹩﹞︫︡︀︋ .

︫ـ︡ن ﹡﹆ـ︩   ا﹜﹞﹙﹙ـ﹩ ﹋ـ﹥ در ︑﹆ـ﹅ ︗ـ︀﹡﹩    ﹨︀ و ﹡︀د﹨︀ی ﹝︴︣ح ︋ـ﹫﹟ ︨︀ز﹝︀ن︡︑︣د﹩︋
︡ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹡︖︀م داده︋﹫﹟﹥﹨︀ی ﹝︓︊︐﹩ ﹋﹥ در ︻︣︮﹁︺︀﹜﹫️و︗﹢د ا︨︀︨﹩ دار﹡︡، ︋︀  ﹡ـ﹥ ︑﹠ـ︀   ؛ا﹡ـ

،ا﹡︡︮﹙ و ︻︡ا﹜️ و ا﹝﹠﹫️ داده﹥﹨︀ی ︑︪﹠﹋﹥ ︋﹥ ا﹡︧︀نرا ﹨︀﹩ ا﹡︡ ︫︺︀ر﹨︀ و و︻︡ه﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥
:ا﹝︀؛﹎﹫︣﹡︡روز، ︋︀ ︫︺︀ر﹨︀︪︀ن زاو﹥ ﹝﹩︻﹞﹙﹩ ︨︀ز﹡︡، ︋﹙﹊﹥ روز ︋﹥ 

و ﹩﹝﹙ـ ﹥﹨ـ︀ را از ︻︣︮ـ  ﹎︫︢ـ︐﹥، ذ﹨ـ﹟ ا﹡︧ـ︀ن   ﹥در ﹠ـ︡ د﹨ـ  ﹩︗︀﹡ی﹨︀﹎︧︐︣ش ︨︀ز﹝︀ن
﹚﹞﹩︮︣︻ ﹤︋﹤﹎︣ا﹁﹫﹡︀︗ ︣﹩ ️︨︣وزی(︨﹢ق داده ا︋ ،﹉ـ ) 168ص: 1388﹜ـ ﹟ ﹫و او﹜

︐︮︣﹁﹩ ﹤﹋﹡︀︗﹩︐︠︀ر ا﹫︫︡ن در ا︡و﹞ ︡ۀ︣ار داده، ا﹇ ️﹎︀د آ﹝︀د︖﹩﹡︀︗ ی︀ن ︋ـ︣ا ﹫در
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︢︎﹡︀︗ ︡وا ️﹞﹢﹊ ر ا︨️ و ︻︡ا﹜️﹩︣ش﹢﹞)﹡︀﹁︣︻﹩ ،1386 :122ص .(

︫ـ﹢﹡︡ ﹋ـ﹥   ﹠︀ن د︀ر ا︲ـ︴︣ار ﹝ـ﹩  ،︸﹢ر︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︣دم در ︻︭︣ ︎﹫︪︀
انّه الیخـرُج حتّـی الیکـونُ    «؛د︑︣ از ﹝﹠︖﹩ وا﹇︺﹩ و︗﹢د ﹡ـ︡ار ︋︣ا︪︀ن ﹨﹫︘ ︾﹞ ﹩︊︀︊﹢ب

و ﹨﹠﹍ـ︀م  ) 94ص:1428، ︫︀﹁︺﹩﹝﹆︨︡﹩(»ب احب الی الناسِ منه مما یلقون من الشّرئغا
.︫﹢د︋﹥ ︠﹢︋﹩ از آن ا︨︐﹆︊︀ل ﹝﹩،︫︣وع ﹇﹫︀م

احساس نیاز به امنیت فراگیر. 4
. ︧️﹫︡ه ﹡﹫︎﹢︫﹩﹝︐﹙︿ ︋︣ ﹋︧ی﹨︀️ در ﹢زه﹫ا﹝︣وزه ︲︣ورت ا﹝﹠

️ دارای ﹡﹆ـ︩ او﹜﹫ـ﹥ و ا﹡︭ـ︀ری    ا﹜﹞﹙﹏، دو﹜️ در ︑ـ︀﹝﹫﹟ ا﹝﹠﹫ـ  وا︋︳ ︋﹫﹟در ﹝︀︊︒ ر
︫︡ن آن ا︨️ ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ︗︀﹡﹩ا﹝︀ ﹊﹩ از و︥﹎﹩؛)25ص:1382﹋︀رو﹜﹫﹟،(ا︨️

︖︀د ︫ـ︡ه ︑﹢︨ـ︳   آورد ︑︀ ﹝﹫︳ ا﹝﹠﹫︐﹩ ا﹋﹥ از ︋︣ون و از درون ︋︣ دو﹜️ ﹁︪︀ر وارد ﹝﹩
﹨ـ︀  ﹫︣ ︀ن ارت ︫﹢﹜️ دو﹜️︋﹥ ︑︺︊.)133ص:1391آ﹇︀ر︲︀﹩، (دو﹜️ را ︑︽﹫﹫︣ د﹨︡

﹩﹡︀︗ ︀︋ ﹤︗ـ﹩  در ﹝﹢ا﹝﹡ ︣ـ﹍ـ︀ی ︨ـ﹠︐﹩ ︠ـ﹢د      ︫︡ن، د﹠︺﹞ ﹤ا﹡﹠ـ︡ ︋ـ﹢︑  ︡ ﹝︐ـ︀ر ︋︀︫ـ﹠
.)168ص:1382︫﹢﹜️،(

﹟︀︋︣ا﹠︋،️﹛دو﹩﹝﹡ ︣﹍د د﹢︠ ️﹫﹠﹞در ︑︀﹝﹫﹟ ا ︀﹨﹜﹫﹝︭︑ ︡﹠﹡︋︀︫ـ﹠︡ و در   ︑﹢ا ﹩︀ـ﹡ ︣﹫﹎
︡ ﹥ ︠︴︣ ﹝﹩︑︀﹝﹫﹟ ا﹝﹠﹫️ ﹝﹙﹩ ︠﹢د، ا﹝﹠﹫️ د﹍︣ان را ︋︗️︋︧﹫︀ری از ﹝﹢ا﹇︹، در  . ا﹡︡از﹡ـ

︦ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹩1را︋︣ت ︗︣و ﹟︡در ا﹢﹎ :
﹨︀ ا︧︀س ﹡︀ا﹝﹠﹩ ︋ـ﹥  ﹨︀ی ﹉ دو﹜️ ︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا﹝﹠﹫️، در د﹍︣ دو﹜️︑﹑ش

.)98ص: 1389︗︣و︦،(آوردو︗﹢د ﹝﹩

:از ﹡︷︣ ا﹇︐︭︀دی
︔︊︀︑﹩ در ︋︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ِ ︗︀﹡﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹨﹞︧︀ن، ﹝﹢︗ـ︉ ا﹁ـ︤ا︩ ︻ـ︡م ا﹝﹠﹫ـ️ در     ︋﹩

﹨︀ی ︵﹢﹐﹡﹩ ﹡﹢︨ـ︀﹡︀ت ارزی،  ز﹡︖﹫︣ه. ا︨️︔︣و︑﹞﹠︡ و ﹁﹆﹫︣ د﹡﹫︀ ︫︡ه ی﹨︀﹇︪︣﹝﹫︀ن 
   ﹤︀﹞︣︀م و اوراق ﹇︣︲ـ﹥، ︨ــ﹩ ﹡﹍ـ﹥    ﹎ـ︢اران را در  ︨﹆﹢ط ︋︀زار﹨︀ی ︨ـ﹝ا︲ـ︴︣اب دا

︤ .)268ص:1382︫﹢﹜️،(دا︫︐﹥ ا︨️ د﹎︣﹎ـ﹢﹡﹩ ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ و   :از ﹡︷︣ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹡﹫ـ
︸ـ﹢ر  ﹎︣ا﹩ ﹎︣د︡ه و ︋﹥︓︣ت︋ﹳ︺︡ی ︋﹥ ﹋﹎︣ا︀︗﹉︑ ﹩﹩ از ﹝﹙﹫️︫﹠︀︠︐﹩ و ︗︀︋﹥نروا

️﹢﹨﹩﹞ ﹤﹎︡ر﹠ از ﹡︷︣ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹡﹫︤.)233ص:﹨﹞︀ن(ا﹡︖︀﹝︡﹨︀ی:﹩﹡︀︗ ،︫︡ن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Robert Jervis
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️  ن ﹨﹢️ و ︀﹋﹞﹫ـ️ رو︋ـ﹥  ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︗︀ن ︨﹢م را ︋︀ ︋︣ا ﹝︀﹜ـ﹉، (رو ︨ـ︀︠︐﹥ ا︨ـ
.)37ص:1382

﹟وا︨︴︻﹑وه ︋︣ ا ﹤︋ ،︀﹨﹤ ﹤﹚روز ︨ـ︀زی، روز ︋ـ﹥   ︎﹫︪︣﹁️ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی در ︮﹠︺️ ا︨ـ
﹨︀ی ﹝︣﹎︊ـ︀ر ﹨︧ـ︐﹫﹛ ﹋ـ﹥ ﹇ـ︡رت ︑︣ـ︉ و و︣ا﹡﹍ـ︣ی       ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︧﹏ ︗︡︡ی از ︨﹑ح︫︀﹨︡ 

 ︡︡︑ دار﹡︡ و آ︫﹊︀را، ا﹝﹠﹫️ ︗﹢ا﹝︹ ︋︪︣ی را ﹩﹐︀︋ ︀ر﹫︧︋︡︑ و ︡﹩﹞︡﹠﹠﹋.
: ﹎﹢︡︡︡﹨︀ی ا﹝﹠﹫︐﹩ آن ﹝﹩︫︡ن و ︑در ﹝﹢رد ︗︀﹡﹩1︗﹫﹞︤﹋︣ث

در وا﹇ـ︹  ،اـ﹟ رو ︫ـ﹊﹠﹠︡، و از ﹨︀ و ر︨﹢م ﹝︣د﹝︀ن را در ﹨﹛ ﹝﹩﹨︀، ︨﹠️با﹡﹆﹑﹥﹨﹞
ا﹡﹆﹑ب . د﹨﹠︡ا︧︀س ا﹞﹠﹩، ا﹝﹠﹫️ و ﹢﹨ ﹩︐️ آ﹡︀ن را در ﹝︺︣ض ︑︡︡ ﹇︣ار ﹝﹩

﹜﹛︀︻﹩﹡︀︗ ﹤﹋ ـ﹉ از          ﹎﹫︣ی ︣︠ـ﹢د، ا﹝﹠﹫ـ️ ﹨ـ ﹜︫︡ن ﹡︀م ﹎︣﹁︐ـ﹥ ا︨ـ️ ﹡﹫ـ︤ ︋ـ﹥ ︨ـ
.)342ص: 1380﹋︣ث،(﹋﹠︡ز﹝﹫﹟ را ︋﹥ در︗︀︑﹩ ︑︡︡ ﹝﹩﹝︣د﹝︀ن روی

︗ـ︀﹡﹩ در  ﹥﹥ ﹊﹩ از ﹝︪﹊﹑︑﹩ ﹋ـ﹥ ︗︀﹝︺ـ  ︫﹢د ﹋، رو︫﹟ ﹝﹩﹝︢﹋﹢ر︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︴︀﹜︉ 
،در ﹠﹫﹟ و︲ـ︺﹫︐﹩ .ا︨️» ︻︡م ا﹝﹠﹫️«،﹋﹠︡︻︭︣ ︎﹫︪︀︸﹢ر ︋︀ آن د︨️ و ︎﹠︖﹥ ﹡︣م ﹝﹩

 ﹩﹨︀ی ︑︀ر︋︧﹫︀ری از ﹇﹫︀م﹥︣ا ﹋﹥ ر︪؛︫﹢د︗︀﹡﹩ ﹝﹩وا︧︀س ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا﹝﹠﹫️ ﹁︣ا﹎﹫︣
.﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︋﹢ده ا︨️︻︡م ا﹝﹠﹫️ در ︻︣︮﹥

︡ را ︑︨︣ـ﹫﹛ ﹋ـ︣ده  روا ﹤﹋ ﹩︑︀﹢ادث آ︠︣ا﹜︤﹝︀ن ﹡︊ـ﹢د ا﹝﹠﹫ـ️ را ︋ـ﹥ ︠ـ﹢︋﹩ ︑︨︣ـ﹫﹛      ،ا﹡ـ
: ﹁︣﹝﹩﹞︡﹠︀︎﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م . ا﹡︡﹡﹞﹢ده

...رَتتَظَاه رْجاً وم رْجاً وا هنْیالد تارتَنُإذَا صالْف مضُهعب أَغَار لُ وبالس تتَقَطَّع و
و ﹝︣ج ︎ـ︣  ﹎︀ه ﹋﹥ د﹡﹫︀ از ﹨︣ج آنعنْد ذَلک مهدینَا؛فَیبعثُ اللَّه عزَّ و جلَّ... بعضٍیعلَ

، ﹋︣د﹨︀ ︗︀ن را ﹁︣ا ﹎︣﹁️ و ︻︡م ا﹝﹠﹫️ راه ز﹡︡﹎﹩ را ︋︣ ﹝︣دم ﹝︧︡ود ︫︡ و ا﹡﹢اع ﹁︐﹠﹥
در ا﹟ ﹝﹢﹇︹، ︠︡او﹡︡ ﹝︡ی ا﹟ ا﹝ـ️ را  .. .؛ ﹝︣دم ا﹝﹢ال ︡﹊﹍︣ را ︋﹥ ︾︀رت ︋︣د﹡︡

).63ص: 1360، یرازز︠︤ا(﹁︣﹝︀︡﹝︃﹝﹢ر ︋﹥ ﹇﹫︀م ﹝﹩

﹋﹥ ا︨️﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ ︸﹢ر، ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ۀ ﹡︀﹋︀رآ﹝︡ی ﹡︷︀م︫﹫﹢ع ﹡︀ا﹝﹠﹩ در ︻︭︣ ︎﹫︪︀
﹩﹡︀︗ ︀در ︋ـ﹥ ︑ـ︃﹝  ︫︡ن، ︋︀ ︨﹢ار ︫︡ن ︋︣ ﹝﹢ج﹇ ︀﹠︑ ﹤﹡﹫    ا﹝﹠﹫ـ️ و ︻ـ︡ا﹜️ ︋ـ︣ای ︗︀﹝︺ـ ﹟﹤

 ﹤﹊﹚︋ ،︡﹠︐︧﹫﹡ ﹩﹡︀︗ ﹤︋ ـ︣ ﹝ـ﹩  آ︑︩ ﹡︀ا﹝﹠﹩ را ︋︣ا﹁︣و︠︐﹥روزروز︑ ︡ و اـ﹟ رو﹡ـ︡ ︋︀︻ـ︒    ﹋﹠﹠ـ
﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ ﹝﹢︗﹢د، ﹥ ﹡︷︀ما﹝﹠﹫️ ا︨️، ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ︋︨︣︡ ﹋﹥﹋﹥ ︑︪﹠﹩﹡ا﹡︧︀︫﹢د ︑︀ ﹝﹩

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. James Kurth
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﹨︀ و ︨︣د﹝︡اران ︨﹫︀︨ـ﹩ ︠ـ﹢︩   ورده ﹋︣دن ا﹟ ﹡﹫︀ز ︲︣وری را ﹡︡ار﹡︡ و از دو﹜️︑﹢ان ︋︣آ
︗ـ️ ︸ـ﹢ر او ﹋﹢︫ـ︩ و    ﹇︴︹ ا﹝﹫︡ ﹋﹠﹠︡ و ︋﹥ ﹝﹠︖﹩ وا﹇︺﹩ ︪﹛ ا﹝﹫︡ دا︫︐﹥ ︋︀︫ـ﹠︡ و در  

︋︣ای ر︨ـ﹫︡ن ︋ـ﹥ و︲ـ︺﹫️ ﹝︴﹙ـ﹢ب ︑ـ﹑ش و      ︵︊︹ ا﹡︧︀ن  ﹠﹫﹟ ا︨️ ﹋﹥︣ا︑﹑ش ﹋﹠﹠︡ ز
︠ـ﹢ش  ا﹜﹞﹙﹙﹩ دل﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹝︣وزه ︋﹥ ︫︺︀ر﹨︀ی ︎﹢︫︀﹜﹩ ﹡︷︀م﹨︀ ا﹡︧︀ن﹋﹠︡ و ا﹎︣ ﹋﹢︫︩ ﹝﹩

ـ ︋ـ︣ ا ﹩﹝︊﹠ـ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا︧︀س ﹋︀ذ︋﹩ ا︨️ ،ا﹡︡﹋︣ده   ـ﹥ ﹝ـ﹋ ﹟﹩ ︡ ﹨ـ︀ی ︋︪ـ︣ی   ﹡︷ـ︀م ︎﹠︡ار﹡ـ
:︑﹢ا﹡﹠︡ ا﹝﹠﹫️ را ︋︣ا︪︀ن ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹠︡﹝﹩

﹠︡ۀ در︪︠︀ن ︑﹞ـ︡ن  در︋︀رۀ آی﹑د﹫﹝19و 18﹇︣ن ︡ ︋﹀﹞﹠︡ آ﹡︙﹥ در ﹝︣دم ︗︀ن ︋︀
︫ـ︡، در وا﹇ـ︹ درِ ︋ـ︀غ    ﹩︡ داده ﹝ـ ـ ﹨ـ︀ ﹡﹢ ︋ـ﹥ آن ﹩﹠﹫﹝︀︫ی﹨︀︪︣﹁️﹫در ︎︣︑﹢ ︎ی︋︪︣
︡﹎︀ن ـ ︀︋ـ︀ن ︨ـ﹢زان در ︋︣ا︋ـ︣ د   ﹫﹈ ︋ـ در ︋﹢ده ﹩︀ ﹨﹞︙﹢ن ︨︣ا︋︩ ﹡︊﹢د؛ و ﹫︋ی︨︊︤

﹙﹊﹥ دا﹝﹠ـ﹥  ﹟ ﹡︪︡، ︋﹫️ ﹝︣دم ︗︀ن ︑︃﹝﹫﹡﹥ ︑﹠﹚︮ ︀ و ر﹁︀ه و ا﹝﹠. ﹋︀م﹝︧︀﹁︣ان ︑︪﹠﹥
︋︣دن ︋ـ﹥ ︻﹞ـ﹅ و︲ـ︹    ﹩︎....︀﹁️﹎︧︐︣ش یو ﹝︺﹠﹢ی﹝︀دی﹨︀﹩﹝﹠︀﹇︪︀ت و ﹡︀ا﹝﹠

︃س از و︲ـ︹ ﹝﹢︗ـ﹢د   ︡ و ︨︣ا﹡︖︀م  ️︧﹡ ،︀﹜️ ︑﹀﹊ّ︣، ︨︍︦ ︑︣د﹩︠︴︣﹡︀ك ﹋﹠﹢﹡
︋ـ﹥ و︗ـ﹢د   را ︡ ︗︡ی﹨︀﹈ ا﹡﹆﹑ب ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ ︋︣ ا︨︀س ارزشی︋︣ا﹩︗︀ن و آ﹝︀د﹎

.)81ص: 1386،ی︫﹫︣از﹝﹊︀رم(دآور﹩﹝

رسازي در جهت گسترش ظلم و ستمبست. 5
︡ ︸ـ﹢ر ﹝ـ﹩  ﹊﹩ از ﹝︀︧﹙﹩ ﹋﹥ ︗︤ء ﹝︧﹙﹞︀ت ︻︭ـ︣ ︎﹫︪ـ︀   اـ﹟ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ در آن    ،︋︀︫ـ

و ا﹞ـ﹥  ︠ـ︡ا  رواـ︀ت ︋︧ـ﹫︀ری ﹋ـ﹥ از ︎﹫ـ︀﹝︊︣     .︣د﹫﹎﹩﹟ را ﹁︣ا ﹝﹫︸﹙﹛ و ︨︐﹛ ز﹝دوران، 
﹟﹫﹞﹢︭︺﹞︀ن ︫︡ه﹫︋﹠﹫﹟ ︭︣︑ا﹡︡﹋︣ده:

...دع طاً وسق ضلَأُ الْأَرمیئَتلا مراًلًا کَموج ز﹝﹫﹟ ︎ـ︣ از ﹇︧ـ︳ و ︻ـ︡ل    ؛...ظُلْماً و
: ︤﹫ـ و ﹡) 81ص: 1428،﹩﹡︺﹞︀﹡(﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ︎︣ از ︸﹙﹛ و ︗﹢ر ︫︡ه ا︨️ ،︫﹢د﹝﹩

ز﹝ـ﹫﹟ ︎ـ︣ از ﹇︧ـ︳ و    ؛»ظُلْماً و جـوراً ملَأُ الْأَرض قسطاً و عدلًا بعد ما ملئَتیفَ...«
️      ز آن︋︺ـ︡ ا ،︫﹢د︻︡ل ﹝﹩ : 1400ا︋ـ﹟ ︵ـ︀ووس،   (﹋ـ﹥ ︎ـ︣ از ︸﹙ـ﹛ و ︗ـ﹢ر ︫ـ︡ه ا︨ـ

).177ص

ز﹝﹫﹟ از ︸﹙﹛ و ︨ـ︐﹛ ﹋ـ﹥ در رواـ︀ت    ︣ ︫︡ن﹫﹁︣ا﹎،﹊﹩ از ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ︫︡ه ا︨️
یرا﹨﹊︀ر﹨ـ︀ ؛، ﹝﹆ـ﹅ ︫ـ﹢د  ︣ ︫ـ︡ه ︋﹥ آن ︑︭ـ » ﹋َ﹞ًـ︀ ﹝ﹳ﹙ٌَ️ؤ«و » ︋ًـ︺ؤً︡ـ ﹝ًـ︀ ﹝ﹳ﹙ٌَ️ؤ«︋︀ ︻︊︀رات 

﹥ ︋︪︣ی ﹝︴︣ح ﹋︣ده ا﹡ـ︡؛  ︋︣ای ︋︀﹜﹠︡﹎﹩ ︗︀﹝︺︨﹫︀︨﹩ ︾﹙︴﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣︠﹩ ﹡︷︣﹥ ︎︣دازان 
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﹢﹡ ﹤︋︫︡هی ︒︻︀︋ ︣﹫︾ ﹩﹢︨ ـ︡ و ︋︪ـ︣   ︎﹫ـ︡ا  ﹩ا﹐﹨ـ روا︋︳ ︨﹫︀︨﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︨﹞️ و﹠﹋
.رود﹝﹠︖﹑ب ﹁︧︀د و ︑︊︀﹨﹩ ﹁︣و در︑︣︋﹫︩روز ︋﹥ روز 

﹩﹡︀︗ ️︊︓﹞ ︫︡ن︮︣ف ﹡︷︣ از آ︔︀ر ﹩﹡︀︗ ،︎︣دازان ﹤︣︷﹡ ︀ری از﹫︧︋ ︭︣︑ ﹤︋ ︀﹠︋ ،︫︡ن :
﹨︀ی ز︀دی را در ︨︣ا︨ـ︣ ﹎﹫︐ـ﹩، در ﹝﹫ـ︀ن    ﹝﹠﹀﹩ ︋︧﹫︀ری ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀﹜﹀️دارای آ︔︀ر 

﹝︀﹜ـ﹉، (﹠︡ان ︻﹙ـ﹢م ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ ︋︣ا﹡﹍﹫︐ـ﹥ ا︨ـ️     دو﹜︐﹞︣دان، ا﹇︐︭ـ︀ددا﹡︀ن و دا﹡︪ـ﹞  
.)182ص:1382

﹥︫︡ن را ︋﹥ ︗︀﹝︺ـ آ︔︀ر ﹝﹠﹀﹩ ︗︀﹡﹩.. .ا﹡︪︡﹞﹠︡ان در ﹇︀﹜︉ ﹋︐︀ب، ﹝﹆︀﹜﹥ و ︨﹠︣ا﹡﹩ و
:﹋﹥ی؛ ︋﹥ ︵﹢را﹡︡︗︀﹡﹩ ﹎﹢︫︤د ﹋︣ده

﹩﹡︀︗ از اد︋﹫︀ت ﹝﹢︗﹢د در︋︀رۀ ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ︩︋﹤︐︫﹢﹡ ﹤︋ ،ا︠︐︭ـ︀ص   ︫︡ن ﹩︀ـ﹨
︗﹢ا﹝︹ ︋︪ـ︣ی،  ﹥︫︡ن در ︻︣︮﹨︀ و ︻﹢ارض ︗︀﹡﹩دارد ﹋﹥ ︋﹥ ر︾﹛ ﹝︪︀﹨︡ۀ ︫︀︬︠

﹠﹀﹩ و ︻﹢ا﹇︉ ︫﹢م اـ﹟  ︻﹢ارض ﹝دادن﹨︀ دا︫︐﹥ و ︨︺﹩ در ﹡︪︀ن﹡﹍︀ه ﹝﹠︐﹆︡ا﹡﹥ ︋﹥ آن
.)146ص: 1388﹡︀د﹝﹩،(︡︎︡ه دار﹡︡ 

روز ︋ـ︣ دا﹝﹠ـۀ   ︋ـ﹥ ا︨️ ﹋﹥ روز ﹨︀﹩ ﹋︣ده︗︀﹡﹩ را د︀ر ︀﹜︩﹥︀ر ﹝﹠﹀﹩، ︗︀﹝︺ا﹟ آ︔
︣ ︫﹢د و ز﹝﹫﹠﹥﹨︀ ا﹁︤وده ﹝﹩آن از ﹋﹞ـ︀ل و ︨ـ︺︀دت   را﹨︀ی ︸﹙﹛ و ︨︐﹛ و ﹁︧︀د و دوری ︋︪ـ

ـ ا︡︑︣د﹩︋. ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣ده ا︨️   ،﹝︭ـ︡ا﹇﹩ ︋ـ︀رز ︋ـ︣ای ︗﹞﹙ـ﹥     ﹟ آ︔ـ︀ر»  ئَـتلـا مکَم  ظُلْمـاً و
.﹠︡︋︀︫﹝﹩»...جوراً

﹩﹡︀︗ ︩﹆﹡   ﹩︀ن از ︸﹙﹛ و ︗﹢ر ︋︧ـ﹫︀ر ︎︣ر﹡ـ﹌ ﹝ـ︗ ︋︀︫ـ︡ و ︋ـ﹥   ︫︡ن در آ﹋﹠︡ه ︫︡ن
︋ـ﹥  و ︨ـ︐﹛  ︫ـ﹢د، ︸﹙ـ﹛  ︫ـ︡ن ا︖ـ︀د ﹝ـ﹩   آ︔︀ر ﹝﹠﹀﹩ ︋︧﹫︀ر ز︀دی ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ︗︀﹡﹩﹥وا︨︴

. ا︨️ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︫︡ه︗︀﹡﹩ و ︋﹫﹟ا︫﹊︀ل ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن
️    ،︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹠ـ﹌ و  ︻ـ﹑وه ︋ـ︣ ا﹁ـ︤ا︩ ︗   ،ی ﹁﹠ـ﹩ ﹨ـ︀ ا﹝ـ︣وزه ︋ـ﹥ ﹝ـ︡د ︎﹫︪ـ︣﹁

ــ﹥  ، ︗﹠ــ﹌︠ــ﹢﹡︣︤ی ــ﹥ ︠ــ﹢د ﹎︣﹁︐ ــ︣ ︋ ﹍ــ︡﹨ــ︀ ︫ــ﹊﹙﹩ د ــ﹥؛ا﹡ ــ﹥ ﹎﹢﹡ ــ﹥یا︋ ــ︐﹀︀ده از ﹋ ا︨
﹨ـ︀ی ︋﹫﹢﹜ـ﹢ژ﹊﹩ و ︫ـ﹫﹞﹫︀﹩ و    ای، ︨ـ﹑ح ا﹁︤ار﹨︀ی ﹨︧ـ︐﹥ ا﹁︤ار﹨︀ی ﹝︡رن، ︗﹠﹌︗﹠﹌

ای، ﹨ــ︀ی ﹨︧ــ︐﹥﹨ــ︀ی ︎﹫︪ــ︣﹁︐﹥، ﹡︀و﹨ــ︀ی ︗﹠﹍ــ﹩، ز︣درــ︀﹩ ﹝﹫﹊︣و︋ــ﹩، ︋﹞ــ︉ ا﹁﹊ــ﹟
روز روز ︋ـ﹥  .. .﹨ـ︀ی ︗﹠﹍﹠ـ︡ه و  ر︋ـ︀ط ﹨︀ی ︠﹢د﹋ـ︀ر ﹜﹫ـ︤ری، ︎︊︀د﹨ـ︀ی رادار﹎︣ـ︤،     ︨﹑ح

﹨︀ی ﹝ـ︡رن،  ︵﹙︊﹩ و ︸﹢ر ︡︎︡ۀ ︫﹢م ︗﹠﹌︑︣و︕ ﹁︣﹨﹠﹌ ︪︠﹢﹡️. ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا︨️
︩﹛︀ ︣ب و﹞ یو ︋︀︻︒ ﹇︣︋︀﹡﹩ ︫︡ن ﹝︣دم ︻ـ︀د ︫﹞︀ری را در︋︣ دارد ﹨︀ی ︋﹩آ︔︀ر ︋︧﹫︀ر،
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﹝﹫ـ︀ن  ا﹝︣وزه آ﹝︀ر﹨ـ︀ی ︋ـ︀﹐﹩ از ﹋︪ـ︐﹥ ︫ـ︡ن ︾﹫︣﹡︷︀    . ︫﹢د﹝﹩︋﹥ و︥ه ز﹡ـ︀ن و ﹋ـ﹢د﹋ـ︀ن
﹟ رو﹡ـ︡، ︋ـ﹥ و︗ـ﹢د    ﹝︧﹙﹞︀ ا.﹎﹠︀ه و︗﹢د دارد ﹋﹥ از ﹡︷︣ ا﹡︧︀﹡﹩ ﹨﹫︘ ︑﹢︗﹫﹥ ︻﹆﹑﹩ ﹡︡ارد︋﹩

. را ﹝﹢︗︉ ︫︡ه ا︨️︫﹊︀ر در ﹅ ︗︀﹝︺﹥ ︋︪︣ی آ﹝︡ن ︸﹙﹞﹩ آ
ـ ﹡ ـ  ︑︭ـ﹞﹫﹛ ﹥ا﹝ـ︣وزه ︋ـ﹥ وا︨ـ︴   ︤﹫ ︗ـ︀ی ︨﹫︀︨ـ﹩، ا﹇︐︭ـ︀دی و ﹁︣﹨﹠﹍ـ﹩ ﹋ــ﹥     ﹥﹨ـ︀ی ﹡︀︋

ی﹨ـ︀ ا﹜﹞﹙﹏، ︋ـ﹥ ﹋﹞ـ﹈ ︨ـ︀ز﹝︀ن   ﹟ ﹫آن در ︻︣︮﹥ ︋ی﹋﹠﹠︡ و ︋︀ ا︗︣ا﹩﹫︀︨︐﹞︡اران ا︑︀ذ ﹝︨
︣︻﹢︵ و ︰︋ ﹏﹫﹤︮︣︻ ،﹏﹚﹝﹛ا ﹟﹤︺﹞︀︗ ︋︪︣ی ︋ـ︀ ︸﹙ـ﹛ و ︨ـ︐﹛ ︻︖ـ﹫﹟     ﹨︀ی ﹝︐︺︡دی از

.︫︡ه ا︨️
﹨ـ︀﹩ ا︮ـ﹑ح ﹎︣ا︀﹡ـ﹥ در    ﹨ـ︀﹩ و︨ـ﹫︹ و ︋ـ︀﹜︐︊︹ ︠﹫ـ︤ش    ﹨ـ︀، ﹡︀ر︲ـ︀︐﹩  ا﹝︀ ا﹟ ︸﹙﹛ و ︨︐﹛
ب ︗ـ︀﹡﹩  ︫﹢د، ا﹡﹆ـ﹑ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ا︖︀د ﹝﹩﹡︀﹨﹠︖︀ری﹥︫﹢﹡︡ و  ︋﹥ وا︨︴﹩︨︣ا︨︣ ﹎﹫︐﹩ را ︋︀︻︒ ﹝

︫﹢د؛ ︣ا ﹋ـ﹥ اـ﹟   ﹩﹁︣ا﹨﹛ ﹝آ︾︀ز و ︋︧︐︣ی ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ا﹡﹆﹑ب ا﹝︀م ︻︭︣ا﹝︀م ︻︭︣
﹨ـ︀ ︧︠ـ︐﹥   ﹨ـ︀ و ︸﹙ـ﹛ و ︨ـ︐﹛   ︫﹢د ﹋﹥ ﹝︣دم از ا﹟ ﹡︀︋︧︀﹝︀﹡﹩ا﹡﹆﹑ب ︗︀﹡﹩، ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹙﹫︡ زده ﹝﹩

: ﹎﹢﹠︡آ️ اً ﹝﹊︀رم ︫﹫︣ازی در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹩.ای ︋︀︫﹠︫︡﹢﹡︡ و د﹡︊︀ل راه ︀ره
︪﹡ ﹟﹫︐︧﹡﹤﹡︀﹩﹞ ︫︡ن ﹨︣ ا﹡﹆﹑︋﹩  ای ﹋﹥ ︋︀ ﹝︪︀﹨︡ۀ آن ﹉ـ﹟  ـ︑﹢ان ﹡︤داز ︗﹞﹙﹥ ا

﹎︧︐︣ش ︸﹙﹛ و ︗ـ﹢ر و ﹁︧ـ︀د و ︑︖ـ︀وز ︋ـ﹥ ﹆ـ﹢ق      ،︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ﹋︣دـا﹡﹆﹑ب ︋︤رگ را   
﹁︧︀د ﹥د﹍︣ان و ا﹡﹢اع ﹝﹀︀︨︡ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا﹡︣ا﹁︀ت ا︠﹑﹇﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢د ︻︀﹝﹏ ︑﹢︨︺

ــ️ ــ﹥ ا︨ ــ︀ر . در ︗︀﹝︺ ــ️ ﹁︪ ــ﹩ ا︨ ــ️، ا﹡ ︵︊﹫︺ ــ︡ ﹎︫︢  ــ﹥ از ــ﹩﹋ ــ︀ر رخ ﹝ ــ︡﹀︖ د﹨
.)160ص: 1386،یز︫﹫︣ام﹝﹊︀ر(

.︋︀︫﹠︡﹝﹩︨︀ز ا﹡﹆﹑ب ︗︀﹡﹩ ا﹝︀م ︻︭︣ا﹟ ا﹡﹀︖︀ر﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹥ ﹡﹢ی ز﹝﹫﹠﹥
:︪︀ناز ﹝﹠︷︣ ا

﹤﹡︀︪﹡ ﹟ر ا﹢︸ ︀ل ︣﹨ ﹤︋️︧﹫﹡ آن ا﹡﹆﹑ب ︋︤رگ ﹟︐﹁︀ ﹅﹆︑ ︫︣ط ﹩︀﹠︑ ﹤︋ ︀﹨،
﹨︀﹩ ا︨ـ️ ︋ـ︣ای ︋﹫ـ︡اری    ︫﹑ق﹨︀،ا︨️ ︋︣ای ︋﹫︡ار ︨︀︠︐﹟ ا﹡︪︡﹥ای︋﹙﹊﹥ ﹝﹆︡﹝﹥

﹨︀ی ا︗︐﹞ـ︀︻﹩ و  ﹁︣ا﹨﹛ ︫︡ن آ﹝︀د﹎﹩یای ا︨️ ︋︣اارواح ︠﹀︐﹥ و ︠﹢اب آ﹜﹢د و ز﹝﹫﹠﹥
﹨︀ و ﹨︀ی ا﹟ ﹡︀﹨﹠︖︀ری︗︀﹡﹫︀ن ︠﹢اه ﹡︀︠﹢اه ﹝︖︊﹢ر ︋﹥ ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ ر︪﹥. روا﹡﹩

اری ︢﹎ـ ﹨︀ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︫︡ و ا﹟ ︠﹢د، آ﹎︀﹨﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ را ︀︎ـ﹥ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡︐︀︕ و ︻﹢ا﹇︉ آن
و︲︹ ﹋﹠ـ﹢﹡﹩ ا﹝﹊ـ︀ن ︎ـ︢︣ ﹡﹫︧ـ️، ︋﹙﹊ـ﹥      ﹥﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ادا﹝در ︎︣︑﹢ آن ﹆﹫﹟ ﹝﹩﹋﹠︡ و ﹝﹩

ـ   ﹎︢ا﹨︀، ︋︣ای ︋﹠﹫︀نا﹡﹆﹑︋﹩ در ︑﹞︀﹝﹩ ز﹝﹫﹠﹥؛ا﹡﹆﹑︋﹩ ︀︋︡ ﹋︣د ﹥ری ـ﹉ ﹡︷ـ︀م ︻︀د﹐﹡
.)170ص: ﹨﹞︀ن(ا﹐﹨﹩ و ﹝︣د﹝﹩
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تضعیف نهادهاي ملی. 6
﹩﹡︀︗ ︡﹠︣ا﹁ ️ ا ﹋ـ︀﹨︩  ﹨ـ︀ ر ︫︡ن ︋﹥ ︵﹢ر ︵︊﹫︺﹩، ︠﹢د﹝︐︀ری و ا︨︐﹆﹑ل ︻﹞﹏ دو﹜ـ

︡ ﹨ـ︀ را ︑︱ـ︺﹫︿ ﹝ـ﹩   د﹨︡ و ا﹇︐︡ار آن﹝﹩ ︑︱ـ︺﹫︿ ﹡︀د﹨ـ︀ی ﹝﹙ـ﹩ و ﹋ـ︀﹨︩ ︀﹋﹞﹫ـ️      . ﹋﹠ـ
،»﹨︀ی ار︑︊︀︵ـ︀︑﹩ آوری﹁﹟«،﹊﹩ از ا﹟ ︻﹢ا﹝﹏ا︨️ ﹋﹥ی︖﹥ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︐︺︡د﹫، ﹡︐﹨︀دو﹜️

.﹎︢ار﹡︡﹩﹝﹋﹥ ︋︣ ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︀د﹨︀ی ﹝﹙﹩ ︑︀︔﹫︣ا︨️﹁﹊︦ و﹨︀، ا﹠︐︣﹡️﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹝︀﹨﹢اره
1:︋﹥ ︑︺︊﹫︣ وارو﹉ ای ﹝﹢رای. ﹊﹩ د﹍︣ از ا﹟ ︻﹢ا﹝﹏ ا️︨»ا﹜﹞﹙﹙﹩﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︋﹫﹟«

️    ﹊﹩ از ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹋﹥ در ︫﹊﹏ ﹨ـ︀ ︑ـ︀︔﹫︣ دا︫ـ︐﹥    ﹎﹫︣ی ︑ـ﹢ری ا︲ـ﹞﹑ل ﹇ـ︡رت دو﹜ـ
︡ ︴﹩ ︋ـ︀﹐︑︣ از دو﹜ـ️ و︲ـ︹ ﹝ـ﹩    ا︨️، ︸﹢ر ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︗︀﹡﹩ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ در ︨ـ    ﹎︣د﹡ـ

.)232ص: 1388﹝﹢رای،(

﹨ـ︀ی ﹝︺ـ﹫﹟ و ﹝︪ـ︬،    زی ︋︣﹡︀﹝﹥︨︀﹨︀ ︋﹥ ︗ ️﹊︧︀نا﹟ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︋︀ ﹁︪︀ر ︋︣ دو﹜️
. ا︨️﹨︀ را ︋﹥ ︫︡ت ︑︱︺﹫︿ ﹋︣ده︀﹋﹞﹫️ دو﹜️

﹟︀︋︣ا﹠︋،﹩﹡︀︗ ︭︣︻ ︫︡ندر،️﹛دو ﹩﹚﹞ ️﹫﹝﹋︀  ﹜ا︨ـ️ و  ر﹡ـ﹌ ︫ـ︡ه   ﹨︀ ︋︧ـ﹫︀ر ﹋ـ
﹨﹙ـ︡،  (دا﹡﹠︡، ر﹁︐︀ر ﹋﹠﹠︡︮﹑ح ﹝﹩︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︫︣و﹡︡ان ︠﹢د ﹨︣ ︵﹢ر ﹋﹥ ﹨︀ ﹡﹞﹩ا︮﹢﹐ دو﹜️

﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ د︀ر ﹇︡رت︫︡ن ︋︀︻︒ ︫︡ه ﹋﹥ ︀﹡﹩︋﹙﹊﹥ رو﹡︡ رو︋﹥ ر︫︡ ︗؛)23ص:1382
ی ﹨ـ︀ ︫﹢﹡︡ و ر﹨︊︣ان ﹋︪ـ﹢ر﹨︀ در ︋︣﹇ـ︣اری ︔︊ـ︀ت ︨﹫︀︨ـ﹩ ﹝﹢﹁ـ﹅ ﹡︊︀︫ـ﹠︡ و ز﹝﹫﹠ـ﹥       ︑︤﹜︤ل 

ا︠ـ︐﹑ف،  ﹋﹠﹠ـ︡ و ︐ـ﹩   ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︋︀ ︾﹫︣ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ا︠︐﹑ف ︎﹫︡ا ﹝﹩. ا︠︐﹑﹁︀ت ︋︀﹐ ︋﹍﹫︣د
: ﹁︣﹝﹩﹞︡﹠︀ا﹝︀م ︋︀﹇︣.︡︋︀﹩︤ ︋︣وز ﹝﹫︀ن ︠﹢د ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹡﹫﹝

ـ یالْقبلَـۀِ و  و اخْتَلَف أَهلُ الْمشْرِقِ و أَهلُ الْمغْرِبِ نَعم و أَهلُ.. . النَّـاس جهـد   یلْقَ
فنَ الْخَوم رُّ بِهِمما یمم یدـ    ؛...شَد︐ در ﹩در ﹝﹫︀ن ︨︀﹋﹠︀ن ︫ـ︣ق و ︾ـ︣ب ︻ـ︀﹜﹛ و
﹩﹋﹥ دار﹡ـ︡، ︋ـ﹥ ︨ـ︐   ﹩︠﹢﹁ۀ﹝︣دم ︋﹥ وا︨︴. ︣دد﹎﹝﹩︋﹫﹟ ا﹨﹏ ﹇︊﹙﹥ ا︠︐﹑ف ︡︎︡ار 

︫︡︡︀ر ی226ص: 1397، ﹩﹡︺﹞︀﹡(﹡︫︡﹢﹝﹩د.(

︫﹢د، ︋ـ﹥ ﹡ـ﹢ی ﹋ـ﹥ ﹝ـ︣دم از ︀﹋﹞ـ︀ن      ﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ ﹡﹫︤ ︫︡︡ ﹝﹩ا︠︐﹑﹁︀ت در ︻︣︮﹥
﹨ـ︀ ︋︀︻ـ︒ ︑︤﹜ـ︤ل    ز﹡﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹇﹫︀م﹨︀﹩ ﹝﹪آ﹠︡ و د︨️ ︋﹥ ﹇﹫︀م︗﹢ا﹝︹ ︋︪︣ی ︋﹥ ︨︐﹢ه ﹝﹩
︔︊ـ︀︑﹩  ︸︀﹜﹛ د︀ر ︑︤﹜ـ︤ل و ︋ـ﹩  ︫﹢د و ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹊﹢﹝️ ︀﹋﹞︀ن﹊﹢﹝️ ︀﹋﹞︀ن ︗﹢ر ﹝﹩

: ︫﹢د︫︡، ︋︧︐︣﹨︀ی ︸﹢ر آ ﹟︣︠︖️ ا﹐﹨﹩، ︋﹫︩ از ︎﹫︩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Warwic E. Murry
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️ ،︎﹫︩ از ︸﹢ر ا﹝︀م ز﹝︀ن ﹎︣ا﹠ـ︡ و اـ﹟   ﹨ـ︀ی ︨ـ︐﹞﹍︣ ︋ـ﹥ ︲ـ︺︿ ﹝ـ﹩     ﹊﹢﹝ـ
: 1386︵︊︧﹩، (را  ︡﹡︣︢︍︋︫﹢د ︑︀  ﹩﹡︀︗ ️﹞﹢﹊︱︣ت ﹝︡یای ﹝﹩ز﹝﹫﹠﹥

.)29ص

علَمونَ منْ أَضْـعف یفَسوعدونَیإِذا رأَوا ما یحتَّ﹥ در︋︀رۀ ا﹟ آ﹀︫︣ ﹤ا﹝︀م ︨︖︀د
﹥ و︻︡ه داده ︫︡ه ا︨ـ️ و ︋ـ﹥ زودی ︠﹢ا﹨﹠ـ︡    ﹎︀ه ﹋﹥ ︋︊﹫﹠﹠︡ آن؛  ︑︀ آن1عدداناصراً و أَقَلُ

: ا﹡︡﹁︣﹝﹢ده︑︣ ا︨️︑︣ی دارد و ﹡︀︑﹢اندا﹡︧️  ﹩︧﹋ ﹤︀وران ﹋﹛
ه تکون اضعف ؤي و اصحابه و انصاره واعداالقائم المهدۀما یوعدون فی هذه االی

︋﹥ ︱︣ت ،ای ﹋﹥ در ا﹟ آ﹥ داده ︫︡ه ا︨️و︻︡ه؛ناصرا و اقل عددا اذا ظهر القائم
﹇﹫ـ︀م ﹋﹠ـ︡   ﹎ـ︀ه ﹋ـ﹥ ا﹝ـ︀م ز﹝ـ︀ن    آن؛ا︨️﹝︣︋﹢ط ﹇︀﹛ و ا︮︀ب و ︀ران و د︫﹞﹠︀ن 

️    ︑︣﹟ د︫ـ﹞﹠︀ن ︠﹢ا﹨﹠ـ︡ ︋ـ﹢د و ﹋ـ﹛    د︫﹞﹠︀﹡︩ ﹡︀︑﹢ان ︑ـ︣﹟ ﹡﹫︣و﹨ـ︀ را ︠﹢ا﹨﹠ـ︡ دا︫ـ
).417ص،2ج:1407، ﹩﹠﹫﹋﹙(

﹟︀︋︣ا﹠︋ :
د﹨︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹍﹩ ︀﹨ ﹤﹩ رخ ﹝﹩︗︀ن، ﹇︊﹏ از ︸﹢ر ︻︡ل ﹋︀﹝﹏، ﹇﹫︀م﹎﹢︫﹥ در ﹎﹢︫﹥ 

︩﹫︎ ﹩︻﹢﹡ ﹤︋ ،﹏︵︀︋ ️︗ و در ﹏︵︀︋ ﹤ و ﹅ ️︗ و در ﹅ ﹤︋   ︀ز آ﹝ـ︀ده ︫ـ︡ن﹫﹡
️ ︻︀﹜﹛ ︋︣ای در آ︾﹢ش ﹋︪﹫︡ن ﹝﹠︖﹩ ﹝﹢︻ـ﹢د   ︣   . ا︨ـ ﹨ـ︀  اـ﹟ ﹇﹫ـ︀م  ،︋ـ﹥ ︻︊ـ︀رت د﹍ـ

﹝﹢︨︧ـۀ ﹁︣﹨﹠﹍ـ﹩   (ث ︸﹢ر ﹁︣ا﹨﹛ ﹎︣دد︣﹡︡ ︑︀ ︋︧︐︣ ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ﹢اد﹎﹫︮﹢رت ﹝﹩
.)16ص: 1387﹝﹢︻﹢د،

نتیجه گیري
︋︀ ﹇﹫︀م و ا﹡﹆﹑︋﹩ ︋﹥ و︨ـ︺️ ﹋ـ﹏   ﹨︀ی د﹟ ا︨﹑م، ︨︣ا﹡︖︀م ا﹝︀م ز﹝︀ن︵︊﹅ آ﹝﹢زه

﹎﹫︣ی ا﹟ ا﹡﹆ـ﹑ب ︗ـ︀﹡﹩، ا﹝ـ︡اد﹨︀﹩    در ︫﹊﹏. ﹋﹠︡︗︀ن، ز﹝﹫﹟ را ︎︣ از ︻︡ل و داد ﹝﹩
﹨ـ︀ی  ﹠ـ﹥ ﹫︀︋ـ︡ ز﹝ ︋﹙﹊﹥؛آن ︋︣ ﹝︺︖︤ه ﹡﹫︧️﹥﹝︀و﹜﹩ ا︨︀س و ︋﹟؛︫﹢د︾﹫︊﹩ ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩

﹊﹩ از ﹝﹢︲﹢︻︀︑﹩ ﹋ـ﹥ در ︋︧︐︨︣ـ︀زی ا﹡﹆ـ﹑ب    . ︋﹥ ︮﹢رت ︵︊﹫︺﹩ ︫﹊﹏ ︋﹍﹫︣د︑﹆﹅ آن 
︋︀︫︡ ﹋﹥ در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر، ︋︺︡ ︨﹫︀︨ـ﹩ آن  ﹝﹩»︫︡نرو﹡︡ ︗︀﹡﹩«﹡﹆︩ دارد، ا﹝︀م ︻︭︣

  ️ ﹨ـ︀ی  ا﹁ـ︤ا︩ آ﹎ـ︀﹨﹩  «ا︨ـ️ ︋ـ︀  ︫ـ︡ن ︑﹢ا﹡︧ـ︐﹥  ︗ـ︀﹡﹩ . ﹝﹢رد ارز︀︋﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐ـ﹥ ا︨ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .﹟︗ :34.
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﹩︨︀﹫︨« ،»﹩︨︀ز﹝︀ن«، »ر︫︡ ﹁﹢ق ﹇﹙﹞︣و﹎︣ا ︩ـ︀﹡﹩  ︎﹫︡ا︗ ︧ـ︀س ﹡﹫ـ︀ز ︋ـ﹥    «، »﹨ـ︀یا
؛ »︑︱ـ︺﹫︿ ﹡︀د﹨ـ︀ی ﹝﹙ـ﹩   «و» ﹎︧︐︣ش ︸﹙﹛ و︨︐﹛︗️︋︧︐︨︣︀زی در «، »ا﹝﹠﹫️ ﹁︣ا﹎﹫︣

ا﹡﹆ـ﹑ب و ︠﹫︫︤ـ﹩ ︻﹞ـ﹢﹝﹩    ﹎﹫ـ︣ی ︫﹊﹏﹨︀ و ︋︧︐︣﹨︀ی ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای ﹠﹥﹫ز﹝︩﹫︩ از ︎﹫︋
️ ﹫︋︀ور ر︨ـ ا﹟ ︋﹥ زه ا﹁﹊︀ر ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹝︣و.﹋﹠︡﹁︣ا﹨﹛  ﹋ـ﹥ ︋ـ︣ای ر︨ـ﹫︡ن ︋ـ﹥ آرا﹝ـ︩      ︡ه ا︨ـ

﹨︀ ﹋︀ری ﹋﹠﹠︡ و ا﹟ آ﹎ـ︀﹨﹩ ﹝﹆ـ︡س،   ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای آن﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ ︋︪︣ی ﹡﹞﹩وا﹇︺﹩، ﹡︷︀م
﹏ ﹫︋﹥ د﹜ا﹜︊︐﹥ اد︻︀ی ﹡﹍︀ر﹡︡ه ا︣︑︫︡︀︋ . ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹟﹟ ا﹡﹆﹑ب ︗︀﹡﹩ ﹝﹩︋︧︐︨︣︀ز ﹝﹆︡س

﹞﹫︫︡ن ︀︣︐︧︋ ﹟ا، ﹅﹆﹞ ر ︋﹥ زودی﹢︸﹞﹩︣ا ﹋﹥ ﹝︀ ﹡﹞﹩؛︫﹢د﹩﹡︀︗ ﹜﹫﹡︫︡ن ︑ـ︀  دا
﹨ـ︀ی  و ︋︀ آ︔︀ر ﹝︓︊ـ️ و ﹝﹠﹀ـ﹩ ︠ـ﹢د، ︑ـ︀ ـ﹥ ﹝﹫ـ︤ان ︻︣︮ـ﹥       ︡︋︀﹎︧︐︣ش ای  ︡︀︋﹥ ا﹡︡ازه

  ︡ ی﹟ ﹋ـ﹥ در ︑﹆ـ﹅ ︸ـ﹢ر ︻﹢ا﹝ـ﹏ و ﹁︀﹋︐﹢ر﹨ـ︀     ـ ﹝︱ـ︀﹁︀ً ا ؛ز﹡︡﹎﹩ ︋︪︣ی را ﹝︐ـ﹢ل ﹡﹞︀ـ
ــد︠ی﹝︐︺ــ︡د ــ︡ و ︑︊﹫ ــ﹫﹏ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋ــ﹥ رو﹡ ــاز آن زوای︀ر﹫﹟ ︋︧ــ﹫ ﹢ــ︀د﹐ت ﹝︺﹞ــ ل ︀ در ﹝︺

﹝﹡﹩︡︖﹠﹎ .



134

︀ل 
︨

︫
﹜﹨

﹡︤د
︀

 /
︀ره 

﹝︫
52 /

︀ر 
︋

139
5

منابع
.ن کریمآقر
فصـلنامه  سـوم، گرایی در جهـان شدن و رشد اسالمجهانی). 1391تابستان(آقارضایی طرخورانی، نادیا .1

.19رهیافت انقالب اسالمی، شمارة 
یقـم، موسسـه فرهنگـ   التعریـف بـالفتن،  فی بالمنن التشریف). ق1416(یموسبن یطاووس، علابن.2

.صاحب االمر
.الخیاممطبعۀقم، الطرائف فی معرفۀ مذاهب الطوائف،). ق1400(ــــــــــــــــــــــــــــــــ.3
حسـین علیپـور، فصـلنامه    : مترجمشدن و توسعه،جهانی). 1388پاییز و زمستان (اي استیگلیتز، جوزف .4

.109برنامه و بودجه، شماره 
هـا در دنیـاي بـدون مـرز،    ها و فرصـت صحنه نمایش بعدي جهانی چالش).1386( اومایی، کنیچی .5

.مسعود کرباسیان، تهران، انتشارات علمی فرهنگی: مترجم
تهران، مرکز مطالعـات و تحقیقـات   ، داود حیدري:ترجمهها،انحصار رسانه). 1382(اچ بگدیکیان . بن.6

.هارسانه
.قم، موسسه آینده روشنو مهدویت،سیاست ). 1388( لک، غالمرضا بهروزي .7
.یقم، سازمان تبلیغات اسالم،نجاتتنها راهيمهدواصالحات). 1381(، عباس دیدهپسن.8
مسعود کرباسیان، تهران، انتشارات علمی : ترجمهشدن،برندگان و بازندگان جهانی). 1383(تارو، لستر .9

.و فرهنگی
فصـلنامه  ، ویتشدن اقتصاد و نیـاز بـه دکتـرین مهـد    جهانی).1384پاییز و زمستان(جهانیان، ناصر .10

.17انتظار موعود، شماره
.قم، مؤسسۀ آل البیتقرب اإلسناد،). ق1413(، عبد اهللا بن جعفر يحمیر.11
.قم، بیدارعشر،یاألئمۀ اإلثنیکفایۀ األثر فی النص عل). 1360(بن محمد ی، عليخزاز راز.12
.تهران، انتشارات دانشگاه تهرانلغت نامه،). 1373( دهخدا، علی اکبر .13
هایی در باره سیاسـت جهـان،  المللی دیدگاهمارپیچ صعودي ناامنی بین). 1389( ابرت جرویس ر.14

.علیرضا، طیب، تهران، انتشارات علمی فرهنگی: ترجمه
.منوچهر صبوري، تهران، انتشارات سمت: ترجمهجامعه وسیاست،). 1390(راش، مایکل .15
ـ  ،يمهدويساالرمردم). 1388(رامین، فرح.16 دکتـرین  یالمللـ ار چهـارمین همـایش بـین   مجموعـه آث

.العالمیۀیجامعۀ المصطفمهدویت، قم، 
احمد صادقی، فصـلنامه  : ترجمهشدن،هاي جهانیها و تناقضپیچیدگی). 1387زمستان(جیمز ،روزنا.17

.52سیاست خارجی، شماره
.علی اکبر مهدي پور، تهران، آفاق: ترجمهیوم الخالص،). 1376( سلیمان، کامل.18



135

︔︀︑﹫
︨︀︨﹫︣ات

﹩
﹡︀︗﹩

︡ن
︫

…

مسعود کرباسیان، تهران، : ترجمهشدن،نگاهی موشکافانه به پدیدة جهانی). 1382(آرت شولت، یان .19
.انتشارات علمی و فرهنگی

پژوهشکدة تحقیقات اسالمی، سازي در عرصۀ فرهنگ و سیاست،جهانی). 1386(مرتضی ،شیرودي.20
. مزم هدایت، قمز

یالمللـ مجموعه آثار چهارمین همایش بینشدن،یمهدویت و جهان). 1388( محمد عارفصداقت، .21
.قم، موسسه آینده روشندکترین مهدویت،

، ترجمه مصطفی شفیعی، )رهبري بر فراز قرون( بحوث حول المهدي ). 1379(صدر، سید محمد باقر .22
.تهران، نشر موعود

.تهران، نشر االسالمیهالنعمه،الدین و تمام کمال ). ق1395(لی عصدوق، محمدبن .23
.قم، بوستان کتاباز دولت موعود،یهاینشانه). 1386(، نجم الدین یطبس.24
مجموعـه آثـار سـومین همـایش     شـدن و دکتـرین مهـدویت،   یجهان). 1386(، محمد قاسمیعرفان.25

.دکترین مهدویت، قم، موسسه آینده روشنیالمللبین
.یسیاسیعقیدتيهااداره آموزشتهران،جهان در نگاه ادیان،آینده). 1385( ، آیت يقنبر.26
فصـلنامه انتظـار   ،»شناسی سیاسـی انقـالب جهـانی مهـدوي    زمینه «). 1388تابستان(کارگر، رحیم .27

.29موعود، شماره
حرانـی، تهـران،   مرتضی ب: مترجمتوسعه و امنیت انسانی،حکومت جهانی،). 1382(توماس ، کارولین.28

.پژوهشکدة مطالعات راهبردي
احمد علیقلیـان، احمـد و   : ترجمهاقتصاد، جامعه و فرهنگ،عصر اطالعات،). 1385(کاستلز، مانوئل .29

.افشین خاکباز، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
،  فصلنامه نقد و حمید بشیریه: ترجمهشدن،مذهب و جهانی).1380و بهار1379زمستان(کرث، جیمز .30

.26و 25نظر، شماره
.الکتب االسالمیهتهران، دارالکافی،). ق1407(اسحاق بن یعقوب کلینی، محمد بن .31
شدن و منطقه گرایـی و تـاثیر آن بـر کشـورهاي در حـال      جهانی). 1378آذر و دي(کومسا، ازفاو .32

.148و147ي، ش مجله اطالعات سیاسی اقتصادمردانی گیوي،اسماعیل، : ترجمهتوسعه،
.قم، دفتر نشر معارف،)دوران ظهور(مهدویت). 1388(کارگر، رحیم .33
و زمینـه سـازان،  ظهور و قیام حضرت مهـدي ). 1378(گروه پژوهشی موسسۀ فرهنگی موعود .34

.تهران، انتشارات موعود عصر
.حسن چاوشیان، تهران، نشر نی: ترجمهجامعه شناسی،). 1389(گیدنز، انتونی .35
طرحـی بـراي کنتـرل اقتصـاد جهـانی،      شدن اقتصاد،جهانی). 1381پاییز و زمستان(حمدرضا مالک، م.36

.25و 24نقد، شماره فصلنامه کتاب 
.بیروت، دار احیاء التراث العربیبحار األنوار،). ق1403(، محمد باقر یمجلس.37



136

︀ل 
︨

︫
﹜﹨

﹡︤د
︀

 /
︀ره 

﹝︫
52 /

︀ر 
︋

139
5

.قم، انتشارات صدرامجموعه آثار،). 1372(ی، مرتضيمطهر.38
قم، انتشـارات  ،عقد الدرر فی أخبار المنتظر). ق1428(یسف بن یحی، یویسلمیشافعیمقدس.39

.جمکران
.قم، نسل جوان،يمهدیحکومت جهان). 1386(، ناصر يمکارم شیراز.40
.ترجمه جعفر جوان، تهران، نشر چاپارشدن،جغرافیاي جهانی). 1388(موراي، وارویک اي .41
-مجله اطالعات سیاسیشدن،و مخالفان جهانیهاي موافقاندیدگاه). 1388آذر و دي(نادمی، داوود .42

.268-267اقتصادي، شماره
.تهران، مکتبه الصدوقالغیبه،). ق1397(ابراهیم نعمانی، محمد ابن .43
اسماعیل مردانی گیوي وسیاوش مریدي، تهران، سـازمان  : ترجمهشدن،جهانی). 1379(واترز، مالکوم .44

.صنعتیمدیریت
حمید رضا شه میرزادي، تهران، موسسه فرهنگـی  : مترجمشدن،دام جهانی). 1381(هانس، پیترمارتین .45

.دانش و اندیشه معاصر
مسعود کرباسیان، تهران، : ترجمهشدن و مخالفان آن،جهانی). 1382(مک گرو، آنتونی وهلد، دیوید.46

.انتشارات علمی و فرهنگی
.نشر نیعبدالرحمان عالم، تهران،: ترجمهسیاست،). 1392(هیوود، اندرو .47
khamenei.irسایت مقام معظم رهبري .48


