
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 (95)شهریورکنفرانس  بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری  
International Conference on Humanities and behavioral sciences (september15,2016) 

 

 

 
                                                         

                                                                                                                                                

 

 

های ریکتاتوری ، مسبببببتاری رر من    شبببببرن و ریمی رومینویی ر ی مالحظاتی پیرامون نسبببببان   انی

 خاورمیان 

 1سید زکریا محمودی رجا

 2بهنام راوش

 

 چکیده

های مردمی منطقه خاورمیانه که در تحلیل اندیشممممممنداض و گفمممممای انتمانی جهاض  امروزه    از  ض جنبش

شود  از موفوعاتی است که بهار عربی  دموکراسی خواهی از  ض یاد میتحت عنواض بیداری اسالمی   

ی نادر در منطقه مهم و اسممممترات ی  ی اندیشمممممنداض اسممممالمی و میره اسممممالمی را به تحلیل ایض حاد ههمه

های مختلنی از سمممممممویه خاورمیانه درایر کرده اسمممممممتابرای واشمممممممکاگی دتیک ایض جریاض تاکنوض ن رش

ارایانه   ایض حرکات را ای بر مبنای تحلیل مربشده است  عدهض و تحلیل اراض ارائهمؤسسات  اندیشمندا

تریض شممممیوه زندای بشممممر و یاگتهعنواض  تکاملالهام ارگته از گرهنگ جهانی لیبرال ـممممممممممم  دموکراسممممی  به

اند ا دکردهساز مشارکت اتشار و طبقات اونااوض وااا یاساز پیشرگت   توسعه و رگاه اگراد   زمینهزمینه

شدض اصول لیبرال ـمممممم  دموکراسی و نچراتی چوض پایاض تاری   نچم نویض لذا ایض حرکات را معلول جهانی

ست با روشی توصینی ـمممممممم تحلیلی به تبییض و واکاوی  جهانی  خاورمیانه جدید می دانندا ایض مقاله  بر  ض ا

های مردمی در رابطه با ایض جنبششمممممممناسمممممممی ایض رویکرد نچرات ودیدااهای ایض اروه و نقد و   سمممممممیب

بینی ایناض    توسممممعه ناموزوض نقشممممی اسمممماسممممی در ایض بپردازدا  ن ارنده بر ایض عقیده اسممممت که در جهاض

جو   بهبود وفعیت معیشتی ساالر و مشارکتیابی به حکومتی مردمجریانات دارد پس تالش برای دست

                                                           
1 S.z.mahmodi@gmail.com دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانش اه عالمه طباطبایی تهراض 
 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانش اه خوارزمی 2
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تواند بعدی اسممت و نمیا باید انت که ایض ن رش ت و اجتماعی و بازخورد اصمملی ایض جریانات اسممتا ام

 تحلیلی کامل و جامع در مورد ماهیت و محتوای ایض حرکات ارائه دهد

 شدض  لیبرال ـ دموکراسی   توسعه سیاسی   بیداری اسالمی  های مردمی  جهانیوا ااض کلیدی: خیزش

 شرح و بیاض مسئله 

 

به بعد   شاهدروی کار  مدض اشخاصی از 17تقریباً  از ترض در طول تاری   معاصر در جوامع اسالمی  

های اصالحی های تاری  حرکتهای پادشاهی  کودتایی    دیکتاتوری واا بودیم  و طی  ایض سالحکومت

ها  و اشمممخاصمممی  بر مبنای بر مبنای مبارزه با اسمممتعمار خارجی  و اسمممتبداد داخلی حاکم  از سممموی اروه

کم شدض ایض اصول شکل ارگت که تمام ایض موارد را ناشی از گاصله ارگتض از اصول اسالمی و جهت حا

 دانستند  اصول اسالم اصیل و سلف صالح می

تریض و مؤ رتریض پاسممم  بعدازایض رویداد یاگتهتریض و سمممازماضبه وجود  مدض اخواض المسممملمیض  درواتع مهم

نیروی مؤ ر در جهاض اسالم خصوصاً جامعه  عنواض ی توسط حسض البنا همیشه به1928بود که در سال 

تریض جنبش  ها انقالب اسممممالمی ایراض را موگکبدیلی بر عهده داشممممتا و خیلیمصممممر نقش اسمممماسممممی  و بی

 دانند که توانست زمینه تشکیل دولتی مردمی ـ اسالمی را ایجاد کنداسالمی می

سمممابقه در مد سمممرانه   پاییض  مدض بیهمیض عامل در کنار دی ر عواملی چوض مشمممکالت شمممدید اتتصمممادی   

دهنده حکومت دیکتاتوری و گاتد دسممممممت اه خواهانه و توسممممممعه  و ادامههای ترتیناتوانی در اجرای برنامه

نچارت و تانوض اساسی   عدم امکاض مشارکت و گعالیت اروهای مختلف در اداره کشور وااااا زمینه را 

ها از  ض تحت عنواض بهار عربی   بیداری ا سممممالمی   یهای مردمی که خیلبرای اعترافممممات و شممممورش

ها ابتدا در تونس کشممور همسممایه مصممر و سممپس به کنند  گراهم کردا ایض جنبشبیداری انسممانی وااا یاد می

دی ر مناطک اسمممممالمی چوض مصمممممر سمممممرایت کرد و  منجر به سمممممرن ونی دولت حسمممممنی مبار  و دی ر 
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طور که بایدوشممممممماید ها در عمل  ضعی میر از ایراض مابقی ایض جنبشنودیکتاتورهای منطقه اردیدا اما به

 ای برسندنتوانستند به نتیجه

ایری و تداوم ایض جریانات در کشممممورهای مسمممملماناض نچرات ودیدااهای اونااونی وجود در مورد شممممکل

 دارد

اجتماعی در ها و حرکات  نچه امروزه ذهض اندیشممممممممنداض و تحلیل اراض سمممممممیاسمممممممی را به واکاوی خیزش

ها را ها و جنبشای ایض خیزشداشممته اسممت همیض موفممو. اسممت ا تا جایی که عدهکشممورهای مسمملماض  وا

شمول شدض اصول و های بنیادارایی  بیداری انسانی   بهار عربی  دموکراسی خواهی و جهاضعمدتاً بانام

ها شمممدض اصمممول و اندیشمممه های لیبرال ـمممممممممم دموکراسمممی  و موا چهارم دموکراسمممی خواهی   حاکم موزه

ها هسممممتند م ل یابی به حقوق و برابری در تمام جنبهها جدید که اهتمامی جهت دسممممتمدرض و جنبشپسممممت

ای دی ر صحبت از بیداری اسالمی ارایی نمود عینی ایض اندیشه هستندا عدهجنسهای   گمینیسم  همجنبش

های کنندا به حکومتایض کشممورها  صممحبت میو احیای اصممول اسمماسممی اسممالم واتعی برای اداره جوامع 

ازایض مطالبات اجتماعی درصمممدد کسمممب تدرت و اسمممتقالل داخلی و پایاض دادض به مسمممتبد و اتتدارارا و پس

رسمممد به دنبال اگزایش و اسمممترش گفمممای ارتباطی و اطالعاتی چوض : گقر و وابسمممت ی اسمممت به نچر می

خواهمماض پرکنممدای تممدرت و عممدم رهبری مرکزی را مممدنچر بو   یوتیوب  توییتر مردم اینترنممت   گیس

 دارندا

ایری ایض جریانات در دنیای اسالم بپردازد  طور مختصر به دالیل شکلشود بهدر ایض پ وهش تالش  می

نه مورد تحلیل و توصمممممممیف ترار ایرد و  ها در مورد حرکتنچرات و دیدااه های اخیر منطقه خاورمیا

عنواض پارادایم مسلط شدض گرهنگ بهایض پرسش اصلی پاس  داده شود  که جهانی شود بههمچنیض تالش می

نوعی کدام رویکرد ها اخیر  مردمی  منطقه خاورمیانه دارد و بهای با خیزشدنیای امروزی چه رابطه

 تواند ایض حرکت عچیم مردمی را بهتر تحلیل کند؟می

ها در اصل و  رسد ایض جنبشکند که به نچر میتأکید می در پاس  به ایض سؤال گرفیه نویسنده بر ایض امر

اسمماس برای احیای هویت و عزت    کرامت  اگتخار و اتتدار که دراذشممته داشممتند که امروزه یا ندارند یا 
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کنند لذا معتقدند  با توجه و تأکید بر اجرای اصممممول  اسممممالمی که مقایسممممه با اذشممممته نیسممممت  تالش میتابل

ی اسالمی گراهم کند مصر را برای توسعه و پیشرگت در تمام ابعاد برای اگراد ی  جامعهتواند زمینه می

 هستند

تریض شمممیوه یاگتهازاینکه گوکایاما صمممحبت از پایاض تاری  و اسممماسممماً نچام لیبرال دموکراسمممی را  تکاملپس 

وض مرب دچار چالشممممی ها از سمممموی هانتین تکند  با اتخاذ نچریه برخورد تمدضزندای بشممممر از  ض یاد می

اسمممتری مدنچر خود را همانا  تمدض اسمممالم و اسممماسممماً اسمممالم تریض مانع جهت جهاضبزرگ اشمممتا که مهم

داند که زمینه برای مهیا شدض ال وی جدید و عنواض اسل و چالش اساسی بر سر راه خود میسیاسی  را به

طرف و گرهنگ سمممممممکوالر لیبرال بینی  متناوت که مدل اسمممممممالم سمممممممیاسمممممممی مبتنی بر جهاد  ازی جهاض

 ی  ض  را به جهانیاض اعالم کردا داری از اصول اولیهدموکراسی که اصول ماتریالیستی و سرمایه

کمه  بیممداری اسمممممممالمی بر مبنممای  هویمت مقمماوممت همممانما جهمماد در برابر هویتی بمه نچر میریمد از نجممایی

شمممدض ت اسممممالمی هسممممتند ه  با  جهانیاسممممتکبارسممممتیز و فممممد هویت اسممممالمی  و به دنبال  تشممممکیل حکوم

مدرنیسم و اصول  ض یعنی :   فدیت شده از مکتب پستی گرهنگ را که الهام ارگتهخصوص در حوزهبه

نهایتی معنا برای سممممماختض بامعرگت شمممممناسمممممی  جوهر سمممممتیزی  مرکزیت زدایی از جامعه و توجه به بی

ض ایض ایده و بیداری اسالمی که خواهاض بازاشت هاست لذا ایض بر اساس عاملی اساسی در تفاد میاهویت

به اسممالم اولیه  امت واحده همرکزیت زداییت تنسممیر مسمملماناض از هسممتی بر مبنای مایت مدارانه اسممت اما 

ی گرهن ی  ض اسمممت کند در جنبهشمممدض را  بیداری اسمممالمی نمایاض می نچه بیشمممتر از همه تعاره جهانی

ی شمول کردض گرهنگ لیبرالی  و ماتریالیست در همهسترش و جهاضشدض گرهنگ درصد اچراکه جهانی

شمممدض  یکسممماض اسمممت ااما ها در گرهنگ جهانیی هویتنقاط جهاض اسمممت و با ایض کار به دنبال هفمممم همه

های اسممالم و مقابله با ایض گر یند بیداری اخیر در پی احیاء هویت  عزت و کرامت انسممانی ناشممی از  موزه

تواند ایض دهد نمیکه اک ریت جمعیت ایض کشممممورها را مسمممملماناض تشممممکیل میتند از نجاییار هسممممو سمممملطه

 خوبی تحلیل کنداحرکات را به

 ایهای اخیر من   شرن و  نای  انی
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بران یز دنیای معاصمممممر اسمممممت که تحلیل اراض و اندیشممممممنداض یکی از مباحث مهم و جنجال 3شمممممدضجهانی

که نحویی  ض ارائه دادند بههای مختلنی دربارهاندا  تعابیر و برداشمممممممتی  ض سمممممممخض انتهمختلنی درباره

هرام نیا دانندهشمممهای مبهم  خر ترض بیسمممتم و ابتدای ترض بیسمممت ویکم میبرخی ایض اصمممطالح را از وا ه

 تا 13: 1386

ت تقریباً از Globalizationسممممممال دارد  اماالوبالیزیشممممممضه 400تدمتی بیش از  Globalی اارچه وا ه 

 ها اگتادا بر سر زباض 1961سال 

به طول حداتل سمممه سمممده و یا بیشمممتر داشمممته باشمممد اما  نچه شمممدض گرهنگ تدمتی بهرسمممد جهانیبه نچر می

برتر در جهممانیمماض بممه  ض پرداختنممد مربوط  4دیممدی دی ر و بممه منهوم ه مونینوعی ایض انتممماض را بمما بممه

طرف مرب به سردمداری  مریکا واز طرف دی ر شرق شود به رتابت میاض دو ابرتدرت جهاض ازی می

سرد از  ض نام شوروی که به ایض رتابت در تالب جنگ  سرانجام ایض رتابت با برده میبه رهبری  شود که 

ـ دموکراسی بود و در پایاض همیض منازعات گروپاشی شور وی و پیروزی مرب و نچام معروف به لیبرال 

کنند و واامی 7و نچم نویض جهانی 6ها  پایاض ایدئولو ی5بود که اندیشممممنداض مربی صمممحبت از پایاض تاری 

ام ابعاد را تریض شمممیوه زندای بشمممر که امکاض رگاه توسمممعه در تمیاگتهگرهنگ لیبرال دموکراسمممی را تکامل

برای بشممممممریت به ارمااض خواهد  ورد   و هی  تمدض و گرهن ی تدرت رویارویی  وتواض رتابت  با  ض را 

بحث پایاض  8زماض و یا حدودی چند ماهی بعد اندیشمممند معروف  مریکایی سمماموئل هانتین توضنداردااما هم

نشدنی در کند که رتابت و جن ی تمامها میاساس دانست و صحبت از برخورد تمدضنوعی بیتاری  را به

سمممطح جهاض به وجود  مده که ایض رتابت تابل تیاس با سمممایر نبردهای تبلی نیسمممتا مواردی که باعث شمممد 

هانتین توض به ایض نتیجه برسمممممد چهور انتماض اسمممممالم سمممممیاسمممممی در تالب انقالب اسمممممالمی ایراض   چهور 

 ت1380تواض نام بردهدوست محمدی:اا را میهای جنوب شرتی  سیا   چیض   روسیه واابرتدرت

                                                           
3 Globalization 
4 Hegemony 
5 The End of History 
6 Ideology 
7 New World Order 
8 Samuel Huntington 
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ی جهانی  ی هنتاد میالدی پس از انتشمممار کتاب جنگ و صممملح در دهکدهطورکلی ایض وا ه در طول دههبه

در کتاب خود مبنی بر نقش  مریکا در رهبری جهاض از ایض وا ه استناده  10"بر ینسکی" و 9"م  لوهاض"

ی  ض را ای طوالنی و استرده دارد و حتی سابقهشدض سابقهکه جهانیها اگتاد  هرچند کردند   بر سر زباض

دانند که بر اسممممممماس مقتفمممممممیات روز های تدیمی میها   امپراتورها   دولتبه بسمممممممیاری از ادیاض   تمدض

ایری ایض خودشممماض درصمممدد اسمممترش اهداف و اگکار خود در سمممایر مناطک بودند ولی  نچه باعث شمممکل

های پایانی ترض بیسمممممممتم اردید مربوط اسمممممممت به منهوم نویض و پارادایمی جدید دردهعنواض ی  منهوم به

ای از مسمممائل همچوض : سمممقوط شممموروی پس از پایاض جنگ سمممرد  گروپاشمممی دیوار برلیض  تحوالت و پاره

ی ها در ادارههای ارتباطی اطالعاتی ـممممممممممممم ارتباطی  کاهش وازبیض رگتض تدرت دولتی گناوریتوسمممممممعه

المللی در ای ـممممممم بیضهای اتتصادی ـممممممم سیاسی منطقهلی جاراگیایی خود  به وجود  مدض سازماضمرزهای م

شود ای اجتماعی است که شامل گر یندهایی میشدض پدیده جهانیتا16: 1386جهاض وااااسته شهرام نیا 

 تا75 ص  1379کنند هایدنز که روابط اجتماعی و وابست ی متقابل را تشدید و تقویت می

شمممدض ی  گرایند تدریجی و پایدار اسمممت که از اذشمممته تواض انت که جهانیذا از مجمو. ایض تعاریف میل 

یابد و زمینه را برای چهور ی  ض اگزایش میروز شممتاب و اسممترهشممده و ادامه دارد و روزبهدور شممرو.

به کشورهای دی ر ها   توریسم جمعی  مهاجرت انساضهای ارتباطی استرش رسانهگرهنگ سوم در سایه

    ت8: 1990هگدرستوض 11کندمهیا می

 شرن:ااعار   انی

ای زماض پدیدهی چند بعد اسممممت که همشممممدض ی  پدیدهشممممدض باید اشمممماره کرد که جهانیدر رابطه با جهانی

های زماض الیهن ر است که هماتتصادی  ـ سیاسی  گرهن ی ـ اجتماعی و گنی است  و لذا ی  رهیاگتی کل
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   12شمممدض در پنع بعد :  گنی ـمممممممممم تکنولو ی   اتتصمممادیطورکلی جهانیمختلف جامعه را مدنچر داردابه

 تمایز است  اجتماعی تابل14  گرهن ی ـ  ارتباطی 13سیاسی

شمممده اسمممت که از  ض تحت عنواض انقالب تبعد گنی تکنولو ی : ایض بعد طی چند سمممال اخیر به  ض اگزوده1

ی بیست و یکم منجر به تاییرات های انتهایی سده بیستم و ابتدای سدهدر دهه برند کهصنعتی سوم نام می

: 1386ی ارتباطات ـممممممم اطالعات شیوه مصرف و سب  زندای اردیده استاهشهرام نیا  نوینی در حوزه

 ت54

سند و عینیشدض را با منهوم اتتصادی میها جهانیتبعد اتتصادی : خیلی2 د تریض وجه مالب ایض گر ینشنا

شدض اتتصاد دانند چراکه ازلحاچ تاریخی هم بر سایریض تقدم داردا منچور از جهانیرا بعد اتتصادی  ض می

های جدید صمممممنعتی  های گنی  چهور تدرتروندی اسمممممت که تحت تأ یر اتناتات مختلنی چوض : پیشمممممرگت

ی سرمایه در سطح دهونقل  جابجایی استری صنعت حملای ـممم جهانی اتتصادی   توسعهایری منطقهشکل

های ملی خارا شمممود و زمینه را جهاض وااا اسمممت که باعث شمممده اسمممت تا گر یندهای مالی از کنترل دولت

 ت104ـ  90: 1383در سطح جهاض گراهم کندا هتارو  15های چندملیتیبرای نمود و چهور شرکت

شدض تجارت اردیده است هانیهای مختلنی ا ر اذاشته است: الفت منجر به جشدض اتتصاد در حوزهجهانی

اذاری خارجی : ایض مورد سمممبب نمود عینی  ض اسمممت  بت سمممرمایه 16که تأسمممیس سمممازماض تجارت جهانی

های خارجی واا سبب جابجایی میلیاردها دالر پول ی سهام   وامتسریع تجارت جهانی   دادوستد   مبادله

ت                                                                                     124اض : هممممای ممممخمممتممملمممف جمممهمممماض شممممممممممده اسممممممممممتا ه شممممممممممهمممرام نمممیمممما  هممممممممدر ممممیمممماض بمممخمممش

                                         ت بمممممممممممممممممممممممممممممممعمممممممممممممممممممممممممممممممد سممممممممممممممممممممممممممممممممممممممیممممممممممممممممممممممممممممممماسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممی:                                                                                                                 3

عنواض بازی ر شدض که به بررسی  و زیر سؤال بردض  و کم کردض نقش دولت ـممممممم ملت بهبعد دی ر جهانی

اردد لذا بر مواردی چوض کاهش خودمختاری و اتتدار ی  طوالنی داشت برمیاصلی نچام جهانی که سابقه
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ای برخالف ایض داردا اما عدهها تأکید ها و حتی در بعفی مواتع به انقراه  ضنشینی دولتها  عقبدولت

ایرند  اما  نچه در جریاض ایض پدیده ها در نچر میشمممممدض را باعث تدرتمندتر شمممممدض دولت ملتنچر جهانی

ی حکومت مدنچر هست نابودی و انقراه دولت ـممممممم ملت نیست بلکه کاهش نچارت و تاییر دادض   شیوه

ها    NGOر دولت سممممایر بازی راض گراملی   اردد که م ل سممممابک نیسممممت و در کناکردض ایض نهاد برمی

 تا93ـ 80: 1380ها اردیده استه بشیریه   های گراملی باعث کاهش اتتدار داخلی  دولت ملتسازماض

شدض است  ی جهانیشدض به اعتقاد بسیاری از اندیشمنداض ستوض و پایهت بعد گرهن ی : ایض بعد از جهانی4

انتقال اسممت  ایض جنبه ی گرهن ی تابلشممدض از شممیوهابعاد دی ر جهانی شممده اسممت تمامچراکه امروزه  ابت

شودا شدض گرهنگ و ایجاد سب  زندای میبیشتر هماض منهوم گشردای زمانی و مکانی که  سبب جهانی

شممدض گرهنگ ی  سممؤال که ذهض اندیشمممنداض و تحلیل اراض را به واکاوی ایض روی داد در رابطه با جهانی

شممود یا شممدض گرهنگ زمینه هم ونی و تسمملط ی  گرهنگ خاص میایض اسممت که  یا جهانی واداشممته اسممت

 اندام و خودی نشاض دادض رادارند؟ها هم در ایض گر یند تدرت عرهدی ر گرهنگ

و ایجاد  17اراییاسمممتری مصمممرفشمممدض گرهنگ مناهیم اسممماسمممی همانا:  ترویع جهاضدر رابطه با جهانی 

عنواض ی  ارزش و جزئی از زندای   ر کاالهای گرهن ی  خرید کردض بهسمممممممب  زندای   تنو. و تک 

  گفانوردی  تبلیاات استرده از طریک استرش در گفای ارتباطی  18استرش صنایعی چوض : توریسم

 ت   52:1386المللی را مدنچر دارند هال محمدی اطالعاتی در تمام ابعاد محلی   ملی و بیض

های یادشده بر جای اذاشته است در بعد شدض عالوه بر تأ یراتی که در حوزهیت بعد اجتماعی :  جهان5   

  تنو. و تک ر  19وطنیهممای گراملی  عالیک جهمماضایری هویممتاجتممماعی هم در مواردی چوض : شمممممممکممل

وااا   21ارایاضجنس  هم20های گمینیسممممممهای جدید نو ارایانه در تالب جنبشایری جنبشها   شمممممکلهویت

های ترده به دی ر کشورها چه تحصیلی   کاری وااا  مسائل مربوط به زیست بومی  سازماضمهاجرت اس
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: 1388المللی در رابطه با امنیت   رگاه و حقوتی برای اگراد  بشمممری وااا تأ یراذار بوده اسمممته نش  بیض

 ت229ـ 219

 :23یا پروس   22شرن پرو ه  انی

 در ایض رابطه سه ن رش وجود دارد:

 عنواض ی  پروسه تاریخیاشدض بهتجهانی1ه

 عنواض ی  پرو ه مربیاشدض بهتجهانی2ه

 تا 134: 1386هال محمدی24عنواض ی  پدیده شدض بهتجهانی3ه

به ایض پدیده ن اه  25ای با دیدی پرو ه محورانه ـ بدبینی ـ جبرارایانهشدض گرهنگ  عدهدر رابطه با جهانی

داری جهت استرش خود در سراسر نقاط جهاض است دهی شده نچام سرمایهکنند که ی  پرو ه سازماضمی

میره مسمممتقیم منابع 27و اسمممتعمار  26ها به دنبال اسمممت مارها و از بیض رگتض هویت  که با  هم ونی گرهنگ

   29هم از نو.  مریکاییه مکدونالدیزه کردضگرهنگ مرب  ض 28دی ر کشورها است و سیطره و ه مونی

دار برای اینکه دانندا ما شمماهدیم که نچام مبتنی بر سممرمایهاسمماس و باطض ایض گرهنگ می ت را30هالیوودی

مممازاد کمماالهممای تولیممدی خود را بممه گروش برسمممممممممانممد مجبور بممه ایجمماد بممازارهمما و مراکزی در دی ر 

 تواند هویت و گرهنگ ما را در مقابلها تنها راهی که میت لذا ازنچر ایض60: 1375کشمممورهاسمممتهلنیض  

شمممممممممده مصممممممموض ن ممه دارد همممانمما اتممدامممات گرهن ی و  مقمماومممت و انقالب گرهن ی ایض هجوم هممدایممت

 تا4: 1383استهاحمدی
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ای و دارای اتاق ن رند و  ض را به شکلی پرو های دی ر به ایض پدیده با دیدی م بت میها عدهدر مقابل ایض

دض  و  طبیعی رشممممممد تکامل زندای بشممممممری  دانند بلکه  ض را ی  گر یند در حال شممممممکننده نمیگکر هدایت

هایی ایض منهوم وجود داشمممممممت اما  نچه و   ادیاض و امپراتوری  حتی ایدئولو ی 31هادانند که در  تمدضمی

ی گناوری اطالعات ـ  شود به تحوالت و اتناتاتی که در عرصهموجب احیای ایض منهوم اردیده مربوط می

ی بشمممریت اسمممت لذا یاگته برای همهکه به دنبال زندای توسمممعه ارتباطات  گروپاشمممی شممموروی  واااسمممت 

 تریض موهبت و هدیهکنند و ایض گر یند را  بزرگو ااا می  33  نچم نویض جهانی32صممممممحبت از پایاض تاری 

 تا      22ـ  14: 1388اردده احمدی   ی دی ر مناطک میجهت پیشرگت و توسعه

ی در حال اتناق اگتادض است چه پرو ه باشد و چه پروسه  اد و پدیدهی  روی دای دی ر معتقدند که ایضعده

ستناده از  ض را ببریم  به سلیم بشویم یا مقاومت جانانه بکنیم میباید نهایت ا توانیم جای اینکه در مقابل  ض ت

شمممدض گقط هم ونی و اندام خود در جهاض اسمممتناده کنیم چراکه جهانی مده جهت عرهدسمممتاز گرصمممت به

در ایض روی داد است که سبب گرصت برای بروز  34تسلط گرهن ی خاص نیست بلکه ایجاد گرهن ی سوم

شمممممود که تا پیش از  ض حرگی برای در عرصمممممه جهانی می 35هاگرهنگها متنو.   خردهو نمایش گرهنگ

اند و گرهن ی لها باهم در تعامکنند که گرهنگانتض نداشمممممممتندا لذا با دیدی عام ن ر به ایض پدیده ن اه می

شمممود که بتواند جذابیت بیشمممتری برای اگراد مجموعه اروه اتشمممار و طبقات   تدرت و سمممیطره و برتر می

تواند اگراد بیشتری ها گراهم کند  هر گرهن ی که بتواند از پتانسیل و چرگیت باالیی برخوردار باشد میتوم

کند که شممممممماید م ال ی هم ونی گرهن ی گراهم نمیااه زور تحمیل وااا زمینه را برارا جذب کندا  و  هی 

رمم تالش گراواض از سوی مقامات کشوری عینی  ض را بتواض در اتحاد جماهیر شوروی مشاهده کرد که به

ای جز زور نچامی ولی سمممممممرانجام نتیجههای ایض کشمممممممور حتی با توسمممممممل بهبرای هم ونی گرهن ی ملت
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هر جا که تدرتی  36ی را در پی نداشت لذا طبک انته "گوکو"گروپاشی شوروی و حنچ تنوعات تومی مذهب

 ت                                                                                              7ـ 4هست مطمئناً مقاومتی هم هستههماض ص

 ایهای اخیر من   خیمی 

است از منچرهای اونااوض موردبررسی و تحلیل  اخیر که جهاض عرب را گراارگته  های اعتراضی نای

ی ایض جریاض هسمممتندا ماه دسمممامبر اند و  اندیشممممنداض و تحلیل اراض زیادی دنبال پاسممم  به ریشمممهترارارگته

ی خاورمیانه اسمممممممت جایی  که در ایض سمممممممال با ی عطنی در تاری  کشمممممممورهای عرب منطقهنقطه 2010

های سممممممملطنتی و دیکتاتوری در ریزش دومینویی ر یم خودسممممممموزی ی  جواض تونسمممممممی زمینه را برای

 خاورمیانه گراهم کردا 

ی سمممممممیاسمممممممی که ای که برجهانی شمممممممدض  تأکیددارند بر مواردی چوض:  دیکتاتوری و گقداض توسمممممممعهعده

ی ایجاد نچام مردمی و بر پایه -شممممدت بر فممممد ایض دو اسممممت و در پی احقاق حقوق گردیشممممدض بهجهانی

دانند و ها میی اگراد در سرنوشت خویش را عامل اساسی ایض تیام  جهت مشارکت همهلیبرال دموکراتی

وجه اسمممالمی چندانی برای ایض تحوالت تائل نیسمممتند  و بر مواردی چوض رشمممد سمممطح تحصمممیالت در ایض 

های ی رشمممد گناوریواسمممطهبه –های گردی مدنی رشمممد و اگزایش  ااهی -اگزایش طبقه  متوسمممط –جوامع 

ی دولت زمینه را برای اسمممممترش ایض جریانات  به دی ر کشمممممورها خارا از اراده –اطالعاتی  -اطیارتب

 تا 17: 1392گراهم کرده است ه خسروشاهی 

داده در منطقه خاورمیانه  اندیشممممممنداض و تحلیل اراض سمممممیاسمممممی با ن اهی در رابطه حوادث و اتناتات رخ

منجر به برکناری دیکتاتورها  از عرصمممه تدرت  و به دسمممت کردند  مسمممائلی که ها ن اه میمتناوت به  ض

ساس ن اهی ایدئولو ی  شمنداض مربی بر ا شد  :از سوی اندی و با دیدی  37ارگتض تدرت از سوی   مردم 

به ایض  39و ن اه مارکسممیسممتی 38های لیبرال ـمممممممم دموکراسممین ری ایض تحوالت را بر مبنای ارزشسممطحی
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ها و گرهنگ لیبرال ـ شمممممول شممممدض ارزشها را اسممممترش و جهاضتحوالت ن اه کردند از یکسممممو یکی ایض

شدض زمینه را برای مشارکت و حفور همه دموکراسی    عدم توسعه سیاسی را که ملهم از گر یند جهانی

شمممممده از تئوری پایاض گتهها الهام اراگراد و اتشمممممار در تحوالت اجتماعی گراهم کرده اسمممممت که نچرات  ض

 مریکا و  43خواهی  طرح خاورمیانه بزرگ 42  موا سممممممموم دموکراسمممممممی  41  نچم نویض جهانی40تاری 

استر لیبرال ـ دموکراسی که متأ ر و نتیجه  مقوله شدض اصول و شیوه زندای جهاضماحصل و پیامد جهانی

های اتتصادی   ه وفعیت بد و ناهنجاریای بدهند   و در سوی دی ر عدهشدض  مبنا ترار میمهم  جهانی

 تا1392وفع وخیم و مشکالت اتتصادی در به وجود  مدض ایض تحوالت اصرار داردهمنبع اینترنتی: 

رگته اسممممالم و    احیای عچمت ازدسممممت44ای دی ر از خیزش اسممممالمی  یا بیداری اسممممالمیدر مقابل عده

ها ها مردم در راهپیمایی  اهداف رگتار   منش وفوح در شعارهاکنند که بهاصول اساسی  ض صحبت می

های اسممالمی  واا اشمماره کرد و از طرف دی ر به اتدامات  و رگتارهای دول تبلی مبنی بر سممرکوب جنبش

ارا تواض در به تدرت رسممممیدض احزاب اسممممالمزنند که نمود عینی  ض را میهمچوض اخواض و اا را م ال می

وفمموح مشمماهده کردا و معتقدند که مشممکالت اتتصممادی   سممیاسممی کشممورها به در گرایند انتخابات اک ر ایض

های دوم یا گرعی هسمممتند  نچه مبنا و ریشمممه و عامل اصممملی ایض حرکتواا  مهم اسمممت   ولی عامل دسمممت

مرداض ایض عچیم مردمی اسممممت   همانا احسمممماس توهیض و تحقیری که مردم ایض کشممممورها از سمممموی دولت

دیدند لذا زمینه را برای بران یخت ی اگراد و اروهای اونااوض با عالیک و شده میکشورها بر خود تحمیل

سمممالیک برای مبارزه و تحول انقالبی در ایض مناطک برای به دسمممت ارگتض شمممراگت گردی و جمعی اسمممت 

ت دو مؤلنه اسممماسمممی و 1392گارغ از صمممرف دموکراسمممی خواهی یا مشمممکالت اتتصمممادی اسمممتهمختاری:

کند : احیای دو منهوم محوری عزت و هویت را در ایض ها تأکید میارا  بر  ضهای اسممممممالمبنیادیض که ارو

 کنندها برجسته میجنبش

                                                           
40 The End of History 
41 New World Order 
42 The third wave of democratization 
43 Middle East 
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های : به معنای حنچ و بازتولید جای اه انسممماض درصمممحنه اجتماعی اسمممت که در مباحث   و اندیشمممه45عزت

 ت     156ص1363طهری:اسالمی مساوی با چلم نکردض  زیر بار چلم نرگتض واامعنی شده استه م

ننس   ننس زمینمممه را برای احترام درونی بمممه خود   اگزایش  اممماهی و بینش اگراد  اعتممممادبمممهعزت

 ورد که در داری  اسمممتقالل  اعتماد و اطمیناض از تداوم هسمممتی و هویت خود واا را به وجود میخویشمممتض

کند همانند  نچه در تونس هم میصمممممورت عدم توجه و وابسمممممت ی دولت زمینه را برای بازسمممممازی  ض گرا

 ت  1392بحریض و مصر وااا رخ دادهرهبری: 

های اجتماعی جدید درواتع جریانی اسممت که خواهاض بازاشممت به گهم اصممیل اسممالم برای پیروی از جنبش 

نوعی ارزیابی و دسمممممتورات تراض کریم و سمممممنت نبوی و تالش برای تجدید حیات  معنوی مسممممملماناض و به

هایی چوض : عقل و اجتهاد و در پی تالش برای مشممارکت و سممهیم شممدض در تمدض جهانی د ارزشتولید مجد

سممممموی محوریت معنا و مقصمممممود که همانا جهاض ها بهنوعی جهت دادض  ضشمممممدض و بهچرخه گر یند جهانی

های مردمی ها و خیزشهای اسالمی حرکتت جنبش250ـ  240: 70 خرت و خداوند متعال است هعنایت 

ای اسمممالمی در یاگته  که خواهاض تاییر وفمممع موجود و حرکت و تداوم و ایجاد جامعهنوعی سمممازماضو به

ها ی ابعاد سمممیاسمممی   اجتماعی   اتتصمممادی واا که در به وجود  مدض و عامل مؤ ر برجهش حرکت  ضهمه

 عوامل عینی ـ ذهنی مختلنی نقش دارند

داده در ایض کشممممورها های رخبه تحوالت و جریانات  و اتداماردد ها برمیاما ریشممممه ایض حرکات و جنبش

های موجود مردم و  ی اسالمی و  رماضطلباض اسالمی   اهداف عالیهکه خالف خواست مصلحاض و اصالح

نوعی مشممماهده پاسممم  بماند  نچه در ایض جوامع بهتوانسمممت بیجامعه اشممماره کرد و طبیعتاً ایض شمممرایط نمی

ها   وابسممت ی شممدید و از دسممت رگتض خشممض و سمملب هر نو.  زادی برای اگراد  و اروه شممود : اسممتبدادمی

شود   وفوح دیده میاستقالل داخلی و خارجی و اصوالً ننوذ استعمار نو در تمام ابعاد در ایض کشورها به

یض و ها  نقه  شمممکار توانتسممملط عناصمممر میره مسممملماض بر مسممملماناض در دولت و سمممایر نهادها و دسمممت اه

مقررات اسمممممالمی  بریدض پیوند با کشمممممورهای اسمممممالمی  و ارتباط برترار کردض با دشممممممناض مسممممملماناض 

                                                           
45 respect 
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دار شدض وجداض جمعی و مذهبی اگراد  و اروهای موجود در کشور خصوص اسرائیل واا سبب جریحهبه

 های مستعد اننجار در یدصورت عقدهبه

ها پرداخته اسمممممممت و معتقد اسمممممممت:   موگقیت یا ابض جنبششمممممممناختی  به تحلیل  یل کیپل در تحلیلی جامعه

ها   به تدرت بسممممیع اری یا تواض تعامل و تداخل سممممایر اروها را با خود همراه کنند شممممکسممممت ایض جنبش

اروه جواناض گقیر شمممهری    نخب اض روشمممننکر مخالف    و 3ها اوید در ایض جنبشبسمممت ی داردا وی می

نوعی ای دارند  ولی بهی سیاسی و خاست اه وی ههرچند هرکدام برنامه بور وازی مؤمض حفور دارند  ا

 ها منوط به همکاری و تعامل با همدی ر استاند و کار مدی  ضباهم در تعامل

اند ولی ی ایض اروها باتدرت حاکم مخالفای که باید به  ض اشممماره کرد ازنچر کیپل ایض اسمممت که همهنکته

شه مخالنت هرکد شأ و ری شکیل دولتی اسالمی و ها بهی ایضام متناوت است هرچند همهمن نوعی خواهاض ت

که م ال جواناض طوریاجرای شممریعت  هسممتند ولی هر اروه گهم خاصممی از اسممالم و اهداف  ینده دارند به

ای جهت رسممیدض به شممال    مسممکض و دی ر امکانات نداشممته برای گقیر شممهری خواسممتار تاییرات ریشممه

ها تشکیل دولت اسالمی و شریعت با اجرای عدالت اجتماعی مساوی وماض هستند لذا ازنچر  ضی محرهمه

 ها ایض استادانند و هدف اصلی  ضمی

اردد به در دسمممت ارگتض نهادها و دسمممت اهی تدرت ولی بور وازی مؤمض گهم او از دولت اسمممالمی برمی

 دولتی پس از گروپاشی دولت موجود

هدف و کارکرد اصممملی موردنچر خود را تشمممکیل و تولید انتمانی اسمممالمی جهت اما روشمممننکراض مخالف 

بسیع جواناض گقیر شهری و بور وازی مؤمض   و زمانی که توانست ایض ا راذاری را بر دو اروه ب ذارد 

تر خود از تدرت اسممممتهموسمممموی   خود را در نقش پیشممممرو و جلودار وحدت و ائتالف در پی سممممهم بیش

 ات82ـ  60: 1392

تواض به دیدااهی  رمانی مبنی بر اهتمام در  تریض مشممخصممه نمادیض اولیه و اسمماسممی ایض جنبش را   میمهم

شده  اسالمی از طریک دعوت هم انی به تشکیل حکومت اسالمی اجرای احکام و اصول اصیل گراموش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 (95)شهریورکنفرانس  بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری  
International Conference on Humanities and behavioral sciences (september15,2016) 

 

 

 
                                                         

                                                                                                                                                

 

 

برد  و فمممممدیت با بیض می  ایجاد اتحاد میاض مسممممملمیض جلوایری از اختالف و تناز. که  رماض تبلی را از 

 ت40ـ30ص1375ر یم صهیونیستی از اساسنامه اصلی  ض به شمار  وردهموسی الحسینی

های اخیر نچرات و دیدااهی های اسمممممممالمی در دههایری  و چهور جنبشدر مورد علل و عوامل شمممممممکل

   ماکس 46متناوتی وجود دارد  که اصوالً از سوی اندیشمنداض صاحب سب  مربی چوض :کارل مارکس 

ئه 49  چارلز تیلی48  امیل دورکهایم47وبر به واا ارا بل ن اه مننی  قا شممممممممده اسممممممممت :  بر نوارایی در م

ست با توجه به واتعیات موجود در ایض جوامع به 50ارایی یا بنیادارایی اسالمیاصول صورت محسوس ا

دالیل و شمممممممرایط ت برای در  1383کند ونمی تواند پاسمممممممخ وی ایض مؤلنه باشمممممممدهاحمدیباهم گرق می

خصوص اخواض باید تحوالت سیاسی ـمممممم دینی   اجتماعی جهاض های اسالمی بهایری  و چهور جنبششکل

خصوص اخواض المسلمیض  را های اسالمی بهت لذا چهور  جنبش85اسالم به اشاره کردهیوسنی اشکوری: 

ایض دو ت  و بعد تاریخی  هلاو ی دیض و سیاست وعدم جدایی تواض معلول دو بعد گکری ـممممم دینیه رابطهمی

ت  ا بات ناتوانی حکمراناض کشورهای 98ـممم  83: 1366در ترکیهت هخدوری1924تاریخی خالگت در سال

های موجود در اسمالمی  و جهاض عرب   تفمعیف دسمت اه رهبری رسممی   دینی و ناتوانی در حل بحراض

خصممموص مصمممر دانسمممتهمیشمممل: اناض بهایض جوامع و عمدتاً در پاسممم  به پریشمممانی اوفممما. عمومی مسممملم

 ت115تا110: 1385

اما سممتوض و سممنگ بنا حکومت اسممالمی ازنچر حسممض البنا "وحدت امت" اسممت  چراکه اسممالم دیض وحدت  

سالم  سی دیض مبیض ا سا است و برای اجرای احکام خدای ی انه است که توحید و وحدت جامعه از ارکاض ا

 ت54: 1373دانداهسید تطب : ت کامل نمیاست و حتی اسالم ایماض را   بدوض وحد

ستبداد داخلی و از همه مهمازنچر حسض البنا کسانی که مانع از شکل تر مرب و ایری ایض وحدت هستند ا

هایی که دائم از ایض سیاست برای به دست  وردض مناگع حیاتی سراض استکبار و وابست ی به  ناض است  ض
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معروف هماض سمممممیاسمممممت "تنرته بینداز و حکومت تولکنند و بهخود در کشمممممورهای مسممممملماناض حمایت می

های  ناض اسممت  لذا  وحدت امت و مبارزه با اسممتکبار  و اسممتبداد دو اصممل محوری در رأس برنامه 51کض"

 ت 250تا  240  1370 ید  ه عنایتاخواض به شمار می

 

پرداز گارغ از مباحث نچریه رسممممممد دوها به نچر میایری  ضها و شممممممکلایری جنبشدر رابطه با شممممممکل

ند :  مر در تبییض ایض پدیده پرداختهتئوری  و نچری  بی ید احمد1ا تانی  52ت خورشممممممم ت هرایر 2پاکسممممممم

 53دکمجیاض

های اسممالمی  را معلول  تجربه جوامع ها جنبشخورشممید احمد عفممو جماعت اسممالمی پاکسممتاض   خیزش

به وجود  مد  تابل   54المی و مرب بر مبنای استعمارمسلماناض و بستری که در  ض رابطه میاض جوامع اس

ها را اسممممممتعمار یا به عبارتی   ار و نتایجی  عملکردی که داند  و میراث اصمممممملی ایض جنبشتوفممممممیح می

 ت75ص1377داند  هاحمدیهای استعماری و گر یندهای  ض در ایض جوامع بر جای اذاشتند  میتدرت

ها و انحطاط و های روزاگزوض مربیف  ترتی و پیشمممممممرگتوی معتقد اسمممممممت :  در پی تحوالت شممممممم ر

سعی 55ای بر مبنای "استرات ی نوارایی" شد عدهروز هم بیشتر میماندای جوامع اسالمی که روزبهعقب

ها بودند   در درارگتض ال وی و مدل مربی و تقلید صممممرف از مرب در جوامع اسممممالمی در تمامی زمینه

ماندای جوامع اسالمی را معلول دور شدض از اصول اساسی و اصیل و عقبای دی ر  انحطاط مقابل عده

نوعی تنها راه جلوایری و کردند و بهها و عقاید بومی تأکید میشمممدت بر ارزشدانسمممتند و بهاسمممالمی  می

دانند الذا دو رویکرد و اسممممترات ی را مدنچر عدم تداوم ایض شممممرایط را بازاشممممت به سممممنض اسممممالمی  می

تمامی دسمممتاوردها و مچاهر تمدض مرب را 56ای بر مبنای "اسمممترات ی مقاومت محاگچتی"ند :  عدهترارداد
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ای دی ر بر اونممه تاییری تممأکیممد داشمممممممتنممد عممدههممای کهض مممذهبی   بممدوض هی انکممار و بر حنچ سمممممممنممت

سعی در ازینش کردض تمدض مرب و م بت و مننی ن اه کردض به 57اساس"استرات ی تجدید حیات اسالمی"

ساسی ایض تمدض بودندههماضت و بر فرورت شناخت عمیک جنبه های تمدض مرب ی  اصل و فرورت ا

عنواض ی  میراث تمدنی و ی  اصل و اساس جدید گرهن ی به  ض ن اه ها به اسالم بهاست  و در کنار ایض

تأکید بر اصول عنواض ی  جنبش سیاسی ـمم اجتماعی باهدف اجرا و کند و در پی ایض هستند که اسالم بهمی

های ت خورشید احمد ایض استرات ی را مبنای اک ر جنبش80ـممممممم 65: 1366اولیه اسالم ن اه کنند  هخدوری

 دانداسالمی معاصر می

های اسمممالمی را محصمممول دوراض معاصمممر و در پی برخورد ها و خیزشطورکلی خورشمممید احمد جنبشبه

عکس العمل ی اسممممتعمار که منجر بهو چهور پدیدهاسممممالم و مرب   روابط نابرابر مرب و دنیای اسممممالم 

 وجو کرد تحقیر  ناض و رگتار بدی که مرب با  ناض داشتند را باید جستطبیعی مسلماناض نسبت به

 هرایر دکمجیاض:   سیاسی  –های ا تماعی ، رهیافن نچریه ادواری

 

سمممت بر مواردی چوض: تجربه وی محقک مسمممیحی عرب تبار  و اسمممتاد علوم سمممیاسمممی دانشممم اه کالینرنیا ا

های گکری   عقیدتی و اعتقادی سمممممممعی در تبییض و تحلیل بروز و چهور ایض تاریخی ایض جوامع   وی ای

 ی ادواری معروف اردیده است تأکید کرده استها  که تحت عنواض نچریهجنبش

انی تاریخی در نچر کند بلکه  جریای نو  جدید تعریف نمیهای اسممممممالمی را پدیدهوی رسممممممتاخیز و جنبش

اند  و برای های مختلف جهاض اسمممممالم وجود داشمممممتهایرد که در دوراض پس از چهور اسمممممالم  در بخشمی

ها کند و معتقد است: ایض جنبشاستناده می 59و  " رستاخیز"  58ها از دو منهوم "سقوط "تحلیل  ایض جنبش

است که باعث به وجود  مدض جنبش سیاسی  درواتع  واکنشی به سقوط و انحطاط مسلماناض در طول تاری 

                                                           
57 Islamic revival strategy 
58 Fall  downfall 
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ـممممممممممممم گکری بمماهممدف احیممای عچمممت   مجممد دیض اسمممممممالم و رسمممممممیممدض بممه هممماض نقطممه اوا در نچر 

 ت130ـ125: 1373ایردهدکمجیاضمی

 

ی وفممعیت ها "  مرهبر اسمماس رهیاگتی چند علتی   چندوجهی    معتقد اسممت : ایض جنبش 60برهاض ملیوض

ایری ت اوا1کند بحراض در ایض جوامع اشاره می3اا است و  بر واکنش به گرهن ی ـ سیاسی ـ اجتماعی و

های متعدد چه در عرصه نچامی ـممممم گرهن ی   انسداد گکری ـممممم روحی و خودباخت ی که ناشی از شکست

تواض به مسمممممممئله هویت در ایض جوامع که رابطه تجدیدنچر طلبانه اسمممممممت که نمود عینی و ذهنی  ض را می

های متوالی ننس  امیدی که در میاض اعراب پس از شمممممکسمممممتت ـممممممممممم  عزت   اعتمادبهمسمممممتقیمی باکرام

نوعی ها   گرهن ی مردم و بهارایی و منلت از ارزشهای مربرگته بود و زمینه را برای سیاستازمیاض

التی ـ تنها ترتی و پیشرگت به بار نیاورد بلکه زمینه انحطاط گکری ـم اختوازض و تعادل را میاض برد که نه

 ت73ـ  57: 1993سیاسی در ایض جوامع پدید  ورد اشاره کردهملیوض:

 ید  عدم مشممروعیت در اک ر ایض حسمماب میعامل دوم که در اسممترش و رشممد ایض اعترافممات اسمماسممی به

کشورهاست که ناشی از  ناتوانی در ایجاد وحدت ملی و تالش جهت منزوی کردض اک ریت اگراد جامعه و 

های اتتصمممادی   اجتماعی   ملی در ایض کشمممورها  ی  ناض و شمممکسمممت در سمممیاسمممتاولیه  هایسممملب  زادی

یدض به  کامیابیبه ناتوانی دررسممممممم های مادی و معنوی برای اگراد جامعه خود زمینه را برای طورکلی 

 ها ایجاد اردبحراض مشروعیت و استرش اعترافات و جنبش

دالتی در ایض جوامع و عدم احسممممممماس امیدواری و ععامل سممممممموم : اسمممممممترش چلم   سمممممممتم   تبعیه   بی

 ن ری برای پایاض دادض به ایض گسادها ههماضت ینده

هاي اسممالم  معاصممر بر بندي جنبشجاض اسممپوزیتو و جاض وال بر اسمماس چارچوب نچري دتیق  به دسممته

سممالم و دی ري هاي سممیاسمم  مبتن  بر امبناي دو روند نسممبتاً متمایز  یعن  ی   تالش براي تأسممیس سمماخت
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هاي سمممممیاسممممم  مبتن  بر دسمممممتاوردهاي دانش مرب   ه اوا  ض در برتراري تالش براي تأسمممممیس سممممماخت

 .اندشود  پرداختهدمو راس  خالصه م 

دهند: ی    ال وي تصمماحب تدرت هاي اسممالم  معاصممر را ارائه م با ایض چارچوب  سممه ال و از جنبش 

ایراض؛ اسالم انقالب  در »شور ایراض و سوداض استا با عنواض اش به دست یري ح ومت در دو   ه نمونه

 .پردازدبه بررس  ال وي اسالم انقالب  و مبارز م « سوداض  جنبش مهدیوض و ر یم نچام »و « تدرت

دوم  ال وي مشار ت در تدرت با ر یم مستقر استا جماعت اسالم  پا ستاض  و جنبش اسالم  جواناض 

ها از طریک هاي اصمممممل  ایض ال و هسمممممتندا ایض اروهنمونه«ت ت  ر گرهن  مالزي  سمممممیاسمممممت »مالزي  

تري از عمل سممیاسمم  را به نمایش اذاشممتندا ایض ایري نچام سممیاسمم   ال وي پلورالیسممت مشممار ت در شمم ل

ها برخالف ال وهاي اسممالم انقالب  در ایراض و سمموداض  ه منجر به تأسممیس نچام سممیاسمم  جدید شممد  نمونه

 .زئ  از ساختار تدرت شدند و با ر یم مستقر هم اري  ردندمبدل به ج

در ال وي سمممموم  جنبش اسممممالم  جدید در برخ  موارد میرتانون  اسممممت یا همچناض به مخالنت انقالب  با 

هاي طرگدار احیااري گعال اسالم  رو در بسیاري  شورها  جنبشپردازدا ازایضر یم سیاس  مستقر م 

اندا بنابرایض ایض ال و  ال وي سر وب جنبش توسط ر یم مستقر است شدهسرکوبمیرتانون  تلق  شده و 

مصممممر؛ تقابل اسممممالم ح ومت   »و « شممممدهالجزایر؛ دمو راسمممم  سممممرکوب»مصممممر و الجزایر  با عنواض 

 تا106ـ  95: 1383انده اسپوزیتو  ها پرداختهصورت منصل به  ضبه« پوپولیست  و اگراط 

 

 نظری   اک ارک

گ برای چهور بنیادارایی در جوامع اسممالمی دو دلیل "عوامل درونی" و "عوامل بیرونی" را نام  ا  بر

اوید که در ترض هشت باب اجتهاد به بهانه بدعت در دیض اسالم بسته شد بردا در عامل درونی وی میمی

شمممممورهای از ض در کو ایض موفمممممو. سمممممبب اردید تا گقه و تعبد بجای مباحث عقالنی اسمممممترش یابدا پس

از ض توسممط عقل ارسممطویی اسممالمی  موفمموعات بر مبنای کتاب خدا  اجما. علمای اذشممته حدیث و پس
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در عامل بیرونی اما  وی   انداشممود و جوامع اسممالمی همواره با نو وری با مشممکالت دچار بودهتحلیل می

اوید دانندا او میی میاسمممممتعمار یا برخورد بد مرب با مسممممملماناض را عامل بنیادارایی در جوامع اسمممممالم

های نارفممممممایت رایانه جوامع اسممممممالمی در تالب اسممممممتعمار مالب و مالوب بوده و ایض امر سممممممبب جنبش

 شده استا اسالمی

های اسالمی معاصر احیاء هویت   عزت و ی جنبشتریض دمدمهرسد که مهم: به نچر می61بحراض هویت 

طور نوعی امروزه  ضمی اسممت که روزی داشممتیم و بهکرامت انسممانی و جلوایری از انحطاط تمدنی اسممال

مقایسه با  ض موتع نیست در چارچوب تشکیل دولت و مردمی و اسالمی و عدم که  بایدوشاید نداریم یا تابل

 ت 1391وابست ی میسر خواهد شدهرهبری:

ع اتتصادی احیای هویت   عزت   کرامت انسانی و جلوایری از انحطاط تمدنی اسالمی و بهتر شدض وف

ها که به نچر  ناض در چارچوب تشکیل دولت مردمی و اسالمی و عدم وابست ی ی جنبشتریض خواستهمهم

 میسر خواهد شد

کند بحراض نوعی تابل توفمممممممیح میهای اسمممممممالمی را بهتریض دالیل و عواملی که وجود جنبشیکی از مهم

ست به سید"طوریهویت ا ارا از ابتدا تاکنوض با های اسالممشکالتی که جریاض 62که از دیدااه "رفواض ال

ارایی را طلبی و اسممالمنوعی اسمماس اندیشممه اصممالحاند مسممائل هویتی اسممت لذا بهوپنجه نرم  کرده ض دسممت

داند و دی ر مسائل مربوط به پیشرگت و توسعه در مرحله دی ر یابی به هویت اصیل  و اسالمی میدست

سایهی موارد انتهکه همه یند چراحساب میبه سید ی احیای هویت و خودباوری گراهم میشده در  شوده ال

 ت 145ص1385

های جنبش اجتماعی  لض تورض و با محوریت ترار دادض ها و نچریهامانوئل کاسممممممتلز هم بر مبنای اندیشممممممه

 دهدارایی  نقش اصلی را به  هویت میهویت در پی تحلیل ایض جریانات اسالم

                                                           
61 respect crisis 
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ها تهدید های خود هویت  ضواننعاالت و اتدامات دولتمردم کشورهای مسلماض  دریاگتند در پی ایض گعللذا 

اند   و شممدههای مختلف کمرنگ و درنتیجه به حاشممیه راندهها مخدوش   حفممور  ناض درصممحنه  عزت  ض

ت  اسممممتقالل  کوتاه های اخیر منطقه خاورمیانه و شمممممال  گریقا در پی احیای عزرسممممد خیزشبه نچر می

های های خارجی بی انه از کشممورشمماض و  واکنش نشمماض دادض به اتدامات دولتکردض دسممت اسممتیالی تدرت

 ت1389دیکتاتوری و وابسته خود که خیانت بزرای برای مردم و ملت مصر باعث اردیدضهگوزی :

اسممممممباب احراز  و تقویت هویت کنند ی مرور گردی و جمعی تلقی میدهندهعزت  که  ض را امتداد و ادامه

قا  و تأمیض امنیت  او در ی  جامعه را گراهم می نه ب بار  و ابهت و زمی یه اعت کند و هم برای دولت ما

 ض صحبت کرد ایض است  روی تواضوفوح میت؛ چیزی که به   19ص1388پور ازمدیشوده  رحیممی

رسد اگراد ی  ترار ایرد    به نچر می ای توسط دولت مورد خدشهکه عزت اگراد ی  جامعهدرصورتی

جامعه برای بازسممازی و به دسممت  وردض  ض به هر عملی حتی به  تیمت از دسممت دادض جانشمماض اتدام کنند 

رمم ترار ارگتض در وفع مطلوب  سیاسی  اتتصادی وااا ترار ی ذلیل و خواری خود بهها مایهچراکه  ض

 ت1391داننداهرهبری:  داشته باشند  می

 

های های ارنسمممتو الکالئو وشمممانتال موگه جنبشمدرنیسمممتی و تحلیلهای پسمممتبابی سمممعید بر مبنای اندیشمممه

ارایی را   در واکنش به بحراض ه مونی مرب  و محصمممممول مرکزیت زدایی مدرنیته اسمممممالمی و اسمممممالم

مربی یمممما اروپمممما محوری  و در شمممممممرایط شمممممممکسمممممممتض ه مونی و سمممممممیطره مرب اتنمممماق اگتمممماده 

 ت58تا30ص1379یداستهسع

داند شمممدض میها اسمممالمی را محصمممول    نتیجه  و واکنش به گر یند جهانیارایی جنبش نتونی ایدنز اسمممالم

ای" تحت عنواض بنیادارای دینی ـممممممم احیای اسالمی" بر ایض اعتقاد است که بنیادارایی و رشد وی در مقاله

ر و درواتع  ض را  واکنش اننعال نسبت های اسالمی به ایض شکل و شمایل مخصوص دوراض معاصجنبش

 ت5ص1383داندهایدنز شدض میبه جهانی
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های مردمی ایض کشورها تحوالت   خصوصاً مصر همیشه دو موفو.   در در جهاض اسالم و در جنبش  

جامعه و تحوالت اذشممممته   حال و  ینده   در رگتار اروهای  و اگراد ایض کشممممورها   درحرکت و اتدامات 

 میز نقشممممی اسمممماسممممی و محوری دارند مواردی چوض : الفت    وحدت  و اتحاد  میز یا خشممممونتمسممممالمت

تمام اتشار  64و مشارکت 63ها مواردی چوض:  توسعه سیاسیمسلمیض  بت  مسئله گلسطیض   عالوه بر ایض

 و اروهای موجود در جامعه برای تأ یراذاری  در گر یند و نهادهای  تدرت جامعه  حفمممممممور نیروهای

ها و عدم استقالل کاگی در تمام ابعاد   توسعه  رشد  و بی انه یا وابست ی سراض ایض کشورها به ابرتدرت

های عدالتی گقر و گراهم کردض گرصمممممتپیشمممممرگت اتتصمممممادی و تأمیض رگاه   بات   مبارزه با تبعیه   بی

 ت 124ص1384ا دارندهاحمدی:هاجتماعی برای  هم اض واااا نقشی اساسی در  بات تداوم و بقای ایض دولت

هایی پادشمماهی  دیکتاتوری و طورکلی کشممورهای عربی دارای دولتها خاورمیانه و مصممر بهدر کنار ایض

داری تداوم هاسممت هنوز به هماض شممیوه کهض و سممنتی  حکومتکه میراث اذشممته ایض سممرزمیض  65اسممتبدادی

ی  نبود حداتلی از سازوکارهای دموکراسی  هایی چوض: فعف توسعه سیاسدارند و با دارا بودض وی ای

 ت1392ای  هزیباکالم:ای و گرا منطقههای  منطقهشیوه حکومت استبدادی  خودکامه و وابسته به تدرت

رمم اینکه کشورشاض از پیشینه بسیار باالیی در هویت و گرهنگ ما شاهدیم که دولتمرداض ایض کشورها به

تریض توجه را به  ض در تحوالت داخلی و خارجی بنا به دالیلی کممرتبه اسمممممممالمی برخوردارند ولی ی 

های جامعه مصمممممر مدنچر داشمممممتند که همیض فمممممربه مهلکی بر پیکره هویتی  ناض و به وجود  مدض ناامنی

جهت ها به چالش کشممیده شممد و از ضروانی برای مردم ایض مناطک به بار  ورد؛ بنابرایض هویت اسممالمی  ض

عنواض دهند که معتقد به اصمممول و احکام اسمممالم بهت ایض مناطک را مسممملماناض تشمممکیل میکه اک ریت جمعی

ننس  تبول برای جریاض  اداره کردض جامعه هسمممتند و اصمممولی جهت حنچ هویت  احیای عزتاحکامی تابل

ا در خواهی  برابری  استبداد ستیزی  ررگته   استقالل   استکبارستیزی   زادیو کرامت انسانی ازدست

های دیکتاتوری در تفاد  شکار است به دنبال ال وی و مدل بومی ـ  اسالمی خود دارا هست و با حکومت

                                                           
63 Political Development 
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های یادشمممممممده باید شممممممماهد ی خود رگتند  یعنی به میزاض توجه یا عدم توجه به مؤلنهبرای اداره جامعه

 تا68ـ 60: 1391هایی در ایض کشورها باشیماه هطاهریاض  محمدرفا اعترافات و شورش

چیزی که الزم است به  ض اشاره شود اگزایش  ااهی  رشد و بلوغ سیاسی ـ اجتماعی مردم منطقه  اگزایش 

ای ـ کرده   خشممممممم گروخنته مردم و تأ یرپذیری از روی دادها و حوادث منطقهطبقه متوسممممممط و تحصممممممیل

ه بلو  مرب و گروپاشی اتحاد المللی چوض پیروزی انقالب اسالمی ایراض بر ر یمی مقتدر و وابسته ببیض

همممما بوده بخش ایض جنبشصمممممممورت مسمممممممتقیم و میره مسمممممممتقیم الهممممامجممممماهیر شممممممموروی واا بممممه

 85ـ70ص1388استهاسپوزیتو:

 

 ایرینتیجه

شنهادی او  اجتناب از رویارویی بهجهانی صورت بهینه جویی  شدض را نباید م بت یا مننی دیدا راهبرد پی

های خاص اسمتا با توجه به اینکه ایض کتاب ناچر های عام و حنچ ارزشازینش عقالنی و صمدور ارزش

شدض گرهنگ خالی های ایراض در عصر جهانیشده است جای بررسی نقش و کارکرد دولتبه ایراض نوشته

 استا

برند حرکت صرگاً ارایی و بنیادارایی نام میرسد بیداری اسالمی که از  ض تحت عنواض اصولبه نچر می

ی و اعترافممی علیه وفممع موجود جوامع مسمملماض نیسممت بلکه ی  حرکت و نهفممتی اسممت که با سممیاسمم

ی جوامع رگتههای اسممممالم و انقالبی در پی احیاء مجدد منلت و سممممربلندی ازدسممممتها  هویتاگکار   موزه

 .مسلماض است

شمدض یند  جهانیهایی در کشممورهای  اسممالمی  در حال وتو. اسممت اچه متأ ر از گراهرچه که باشممد خیزش

ای در حال وتو. های اسالمی باشد  پدیدهنوعی در پی احیای  موزهباشد و چه در واکنش به ایض پدیده و به

ها در برخی از ایض نوعی تداوم ایض جنبشایری و بهاسممت لذا نیازمند تبییض و تحلیل در مورد چرایی شممکل
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های اخیر ما شمممماهد ادامه بروز ایض تدرت ّ در دههرمم توگیقات اولیه و حتی به دسممممت ارگتض کشممممورها به

 ها هستیمجنبش

اذاری کنند  واتعیتی ها نامهای اسمممالمی   بیداری اسمممالمی   بیداری انسمممانی و هرچه که بخواهند  ضجنبش

ای طوالنی دارد باهدف مقابله با اسممممتبداد داخلی و اسممممت که در حال اتناق اگتادض هسممممت ایض مورد سممممابقه

دانند ها عمدتاً  وابسته به ایض دو مقوله میو وابست ی خارجی که مشکالت مسلماناض در تمام جنبه استعمار

ها در عرصممه زندای بشممری شمماید تایر های انجام اتدامات با توجه به پیشممرگتهرچند که شمماید شممیوه و راه

به حقوق مطالبات گردی   ها همچناض اشمممممترا  دارند که هماض توجه و تأکید ها و  رماضکنند ولی در هدف

ی موارد چوض پیشممرگت و توسممعه در عرصممه تأکید بر احیای هویت  عزت و کرامت انسممانی وااا که بقیه

 شود اتتصادی و سیاسی واا گراهم می

تر از ایض هسممتند که های اسممالمی معاصممر پیچیدهرسممد جنبشهای تبلی تحلیلی شممد به نچر  می نچه از انته

های اجتماعی ـممممممممم سمممیاسمممی  یا  ی دیض و سمممیاسمممت یا بر اسممماس رهیاگتعیف رابطهروی ی  عامل   تفممم

عنواض عامل اصلی پیدایش اصلی های گکری ـمم سیاسی را بههای ایدئولو ی  ـمم عقیدتی یا رهیاگترهیاگت

ها در نچر ب یریم  نسمممبت دادض حوادث و تحوالت اخیر در مصمممر تنها به مشمممکالت ناض   ب و ایض جنبش

نچری و تنریط کاری بیش نیسممتند و حقیقت چیز دی ری اسممت  جوانانی که برای به دسممت اا کوتهااز وااا

های حسمممنی مبار  سمممپر کردند و مرسمممی را های خود جاض و جسمممم خود را در مقابل تان  وردض ارزش

در یند  و ب از میداض به اند که بخواهند با کمبود ناضروی کار  وردند برای  رمانشممممممماض خیلی ارزش تائل

رسممد ذهنیت و تنکر مردم در ایض کشممورهای اسممالمی اند اما  نچه اصممل و اسمماس به نچر میایناض درسممت

ها  و مشمممکالت به وجود  مده عدالتی در تمام جنبهتر بیمبنی بر اینکه  نچه  زمینه را برای نابرابری بیش

منی و پربار  دنبال گراهم کردض بستر  بر  ناض ایجاد کرده است منلت از نقش تاریخی ـ گرهن ی ـ تمدنی ؛

تر کردض   توجه و تأکید اسممممماسمممممی بر هویت اسمممممالمی گراهم کرد چراکه دی ر اصمممممول و برای برجسمممممته

ایرند و تنها راه ملبه بر ایض مشکالت ی نچام پسا استعماری در نچر میخوردهها را   شکستایدئولو ی

 ها  زموض خود را پس دادنداکه سایر ایدئولو یدانند چررا بر اجرا و احیا هویت اسالمی می
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ی اروهای موجود در ایض جوامع علیه حکام کشمممممورهای خود به خاطر اینکه هایی  از سممممموی همهحرکت

های بی انه که باعث تفعیف جای اه مسلماناض     ناض را اگرادی  مستبد در حوزه داخل  و وابسته به تدرت

دای در عرصممه اتتصممادی سممیاسممی و از بیض رگتض هویت و کرامت عزت مانهدر رگتض منابع ملی    عقب

ی اگراد موجود جوامع مسمملماناض را در  پی داشممت لذا با تمام وجود  و با دادض صممدها اسممالمی انسممانی همه

ها به پا خاستند و در مواردی چوض ایراض  مصر   لیبی  ها و ارتشیاض دولتکشته و زخمی در مقابل تان 

جزایر   سوداض  وااا منجر به سقوط دیکتاتورها در ایض کشورها  مصر و روی کار  مدض دولتی تونس   ال

 متناوت با شیوه تبلی روی  وردند

های مردمی به نتیجه دلخواه و خواسمممممت مردم نرسمممممیدند در ها جنبشجز ایراض ایض نهفمممممتنوعی بهاما به

تنها هی  تاییری ها بعد از روی کار  مدض نهمورد علت  به وجود  مدض ایض رویکرد برخی از ایض حرکت

های نوعی بیشممتر از تبل در تداوم هماض سممیاسممتهای داخلی و خارجی اعمال نکردند  بلکه بهدر سممیاسممت

 کوشیدند ااذشته  می

 

 منابع و مأخذ

 

 منااع و مآخذ: -

 

ی گرهن ی ـمممممممم سممیاسممی  یندهشممدض در ی بررسممی   ار و پیامدهای جهانینامهت  پایاض1383احمدی رسمموله

 اتوام   با تأکید بر توم کرد

  تهراض : دگتر مطالعات سمممیاسمممی و شبببرن و سبببیاسبببن خار ی  انیت     1381اخواض زنجانی داریوش ه

 المللبیض
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عامه  ترجمه حسممیض پاینده  تهراض : مجله ارمنوض سممازماض شممدض و گرهنگتجهانی1388اسممتوری  جاض ه

 چاپ و انتشارات

 ت   بیداری اسالمی در نچر و عمل   تهراض : دانش اه امام صادق1391  اصاره اگتخاری

المللی وحدت اسالم ه شانزدهمیض شدض  وجهاض اسالم ـ کننرانس بیضت جهانی1388اگروغ  عماد و دی راضه

 ت تهراض : مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ـ معاونت گرهن ی1382: تهراض 

 ت  گرهنگ علوم سیاسی  تهراض: نشر چارپار چاپ اول1382 تا بخشیه اگشاری راد  مینو و علی 

سایهها و چالشت بررسی گرصت1390امینی   علیرفاه ی بیداری اسالمی  تهراض های ایجاد وحدت در 

 اگزارینهفت نرم

  شدض  تهراض: نشر نیات گرایند جهانی1380بشیریه  حسیض ه

 ا21/09/91د دانش اهی جهاض اسالم بیداری اسالمبیانات مقام معچم رهبری در اجالس اساتی

شدض  مترجم مسعود کرباسیاض   تهراض: شرکت انتشارات ت برندااض و بازندااض جهانی1383تارو   لستره

 علمی گرهن ی

سممازی مرب  شممدض اسممالمی  رؤیای جهانیشمممولی اسممالم  و جهانیت جهاض1382جواهری   محمدرفمماه

 1382المللی وحدت اسالمی اردیبهشت ننرانس بیضمجموعه مقاالت شانزدهمیض ک

 ی جواضت    ار و نتایع انقالب اسالمی ایراض   تهراض : کانوض اندیشه1387حشمت زاده   محمدباتره

ی پ وهشی گرهنگ انقالب ت یازده انتار پیراموض بیداری اسالمی   تهراض : موسسه1391ای  علیهخامنه

 اسالمی 

 بیداری اسالمی در تونس و راشد الانوشی  تم موسسه بوستاض کتابت1392خسروشاهی   هادیه
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ی جاراگیای جهاض اسالم  تهراض:  دانش اه تف بیداری اسالمی در استره1390خواجه سروی  مالمرفاه

 امام 

ها؛ تهراض: انتشممارات مجمع تشممخیص حلها و راهت  ایراض وجهانی شممدض چالش1384سممریع القلم  محمود ه

 مرکز تحقیقات استرات ی امصلحت نچام 

 اگزاریشناسی بیداری اسالمی از ن اه امام خمینی تهراض: نهفت نرمت  سیب1391شنیعی   مصطنیه

  شدض و دموکراسی در ایراض  تهراض: نشر ن اه معاصرات جهانی1386شهرام نیا  سید امیر مسعود ه

 اگزارینهفت نرمت  منلت مربی و بیداری اسالمی   تهراض : 1391گرامرز  مرتفیه

رفمما طیب  سممیاسممت خارجی   ها  ترجمه علیت گرجام تاری  و واپسممیض انسمماض1372گکویاما  گرانسممیسه

 سال هنتم

شدض گرهنگ و سیاستهنقد و تحلیل نچری  معرگتی شناختیت  تهراض : ت جهانی1380اصارهکاچمی  علی

 نشر تومس 

 های گرهنگ و دیض  تهراض:  نیلششدض پیامدها چات نچریه جهانی1386کچوئیاض  حسیضه

ی مطالعات ملی   سمممال سممموم   ت   گرهنگ جهانی : اسمممطوره یا واتعیت   گصممملنامه1380کیانی  داوود ه

 10شماره 

تف بیداری اسالمی در خاورمیانه امروز: تحوالت  رویکردها و تحوالت  1391اروه پ وهشی موسسه ه

 سازاض نوری مطالعات اندیشهتهراض : موسسه

 شدض گرهنگ   هویت   تهراض :انتشارات نیتجهانی1381ال محمدی   احمده

ت   موا سوم بیداری  و روند استرش اسالم سیاسی در جهاض اسالم  تهراض 1388انجی ارجنکی  عبدهللاه

 سازاض نور: اندیشه
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 ت پی  مدهای مدرنیته   ترجمه محسض تالشی   تهراض :نشر مرکز1377ایدنز  نتونیه

ها  ض در کالم مقام معچم رهبری  تهراض نهفت ت   بیداری اسالمی و ریشه1391طاهری  مهدیهمحمد 

 اگزارینرم

ی راهبرد   ش ها گصملنامهها و چالششمدض و ادیاض توحیدی   گرصمتت   جهانی1389مسمعودنیا   حسمیضه

 ا242ـ 222  ص  55

اودرز میرانی ـممممممم کورش بختیاری    ها   ترجمه و ارد وریشدض و تمدضتجهانی1387مچنری   مهدیه

 تهراض: گخراکیا ت

 اگزاریت  نقش انقالب اسالمی ایراض در بیداری اسالمی  تهراض : نهفت نرم1391موسوی  ایوبه

شممدض سممیاسممت  تدرت  ترجمه محمدتقی دلنروز  شممناسممی سممیاسممی معاصممر  جهانیتجامعه1387نش  کیته

 تهراض : کویر

 شدض و پیامدهای  ض برای ایراض؛ تهراض: ن ارش علوماجهانیت؛ 1382نوازنی  بهرام ه

داری جهانی  ترجمه عارف توامی   تهراض :  نشممممممر ت  مختصممممممات نچام سممممممرمایه2006هاروی  دیویده

 اختراض

ها و بازسمممممممازی نچم جهانی   ترجمه مینو احمدی سمممممممرتیپ تهراض: تتمدض1380هانتین توض  سممممممماموئله

 سراکتاب

شممدض و مخالناض  ض   ترجمه : مسممعود کرباسممیاض  تهراض : ت  جهانی1382رو   نتونیههلد   دیوید   م  ا

 شرکت انتشارات علمی گرهن ی

                                                                          منابع التیض:                                                                                                                 
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