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چکیذه
ػوؿه صاکمیت ٩اراؿها اف ههنتـیى ػوؿاو تاؿیغی ایـاو به ویژه اف رهت تؼاوم مًتهای صکىهتی و ػیىايی ایـايی
هضنىب هیىىػ .ػؿ ایى ػوؿه ػیىايناالؿی و مًت وفؿات همايًؼ ػوؿههای اود آو ػؿ تاؿیظ ایـاو ،با اعتیاؿات و
٩ؼؿت بیيتـی به ای٦ای ي٪و پـػاعت .مًت صـهنـا ػاؿی يیق باؿ ػیگـ به ًٝىاو ىاعَه مالٕیى صاکن بـ ایـاو
ػؿ ابٞاػ گنتـػه تـی اصیا گـػیؼ .هًامبات هیاو ػو ؿکى ههن کاؿگقاؿاو و هاهىؿاو اػاؿه کيىؿ با صـهنـای ىاهی به
ؿ١ن ایًکه ػؿ تاؿیظ ایـاو ماب٪ه ای ٕىاليی ػاؿػ ،ػؿ ػوؿه ٩اراؿیه گنتـه پیؼا کـػ .با ایى صال ،گنتـه هًامبات
ػؿ ػوؿه ٩اراؿ تضتتاحیـ فهیًههای گىياگىو ػاعلی و عاؿری ٩ـاؿ گـ٥ت .بـعی اف ایى ٝىاهل اگـچه ػؿ گؾىته
ً
تاؿیغی ایـاو يیق ورىػ ػاىته امت@ اها تضت تؤحیـ ٝىاهل ٝمؼتا عاؿری تيؼیؼ و باٝج بـوف هيکالت ٝؼیؼهای
ػؿ اػاؿه اهىؿ کيىؿ يیق هیىؼ .به ٕىؿی که هًامبات ىکل گـ٥ته هیاو صـهنـا و ػیىايناالؿی ایـايی ػؿ ػوؿه ٩اراؿ
تضتتاحیـ ایى فهیًه ها و ىـایٔ عاً میامی ایـاو ،هىرب بـوف هيکالت بنیاؿی ػؿ ؿويؼ اػاؿه اهىؿ کيىؿ ػؿ
ػوؿاو ٩اراؿ يیق هیىؼ .اف ایى ؿو هؼ ٣اٍلی پژوهو صاّـ بـؿمی فهیًههای ىکلگیـی هًامبات به هًٚىؿ
ؿوىى يمىػو ؿويؼ پیچیؼه ای امت که ٝالوه بـ هيکالت ػاعلی ،ا٥قایو ي٦ىؽ عاؿری ؿا يیق به ػيبال ػاىت .ػؿ
ایى پژوهو به ؿوه تىٍی٦ی -تضلیلی و به ىیىه هٖالٞه کتابغايهای به بـؿمی فهیًههای ایزاػ هًامبات بیى
صـهنـا و هزمىٝه ػیىايناالؿی ایـاو ػؿ ػوؿه ٩اراؿ پـػاعته هیىىػ.
واژههای کلیذی :ػیىايناالؿی ،صـهنـا٩ ،اراؿ ،هًامباتٍ ،ؼؿاٚٝن.

 .5کاؿىًامی اؿىؼ تاؿیظ ایـاو امالهی
تاؿیظ ػؿیا٥ت 6533/12/15 :تاؿیظ پؾیـه633/66/62 :

Moniresadeghi7@gmail.com

همذهه
صْىؿ فياو ػؿ ٝـٍههای میامی و صاکمیتی اف ماب٪های ٕىاليی ػؿ تاؿیظ ایـاو بـعىؿػاؿ امت@ لؾا بـؿمی
ملنههای صکىهتی ایـاو بٞؼ اف امالم گىاه ایى هؼٝا امت که فياو ػؿ ملنلههایی که عامتگاه ایلیاتی ػاىتهايؼ ،اف
٩ؼؿت بیيتـ و اٝمال ي٦ىؽ باالیی ػؿ اهىؿ بـعىؿػاؿ بىػه ايؼ .چـا ػؿ ماعتاؿهای ایلی به ػلیل ٝؼم صْىؿ هؼاوم
ً
هـػاو ،فياو ٩ؼؿت ٝمل بیيتـی پیؼا هیيمىػيؼ .صیٖه تاحیـگؾاؿی فياو ػؿ اهىؿ صکىهتی يیق ٝمىها ىاهل ومإت
و ى٦اٝت و بیيتـ او٩ات ػؿگیـی با میامتمؼاؿاو و ػیىايیاو بىػ که مٞی ػؿ هضؼوػ کـػو ٩لمـو تاحیـگؾاؿی آياو
ػاىتًؼ .ههنتـیى ماعتاؿی که ػؿ صکىهتها ایى ٥ـٍت ؿا بـای آياو ٥ـاهن هیيمىػ ،صـهنـا بىػ .صـهنـا اولیى
ً
کايىو صْىؿ و ي٪و آ٥ـیًی فياو ػؿ ٝـٍههای هغتل ٤صاکمیتی هضنىب هیىؼ .يضىه صْىؿ فياو اکخـا اف
ً
ٕـی ٨تاحیـگؾاؿی بـ ؿوی مالٕیى بىػ به همیى ػلیل هیتىاو گ٦ت صْىؿ میامی فياو ،ت٪ـیبا ػؿ بیيتـ هىاؿػ
ً
اگـچه ٩ؼؿتمًؼايه ولی پًهايی و به رق فهاوهایی که فيی ٩ؼؿت ؿا به تًهایی و بؼوو وامٖه ػؿ ػمت ػاىت ،ت٪ـیبا
کمتـ ات٦ا ٧هیا٥تاػ که آياو به ٕىؿ هنت٪ین عىػ ؿا ػؿگیـ اهىؿ میامی يمایًؼ.
ػؿ ػوؿه ٩اراؿ يیق چگىيگی صْىؿ فياو ػؿ ٝـٍه میامت با ت٦اوتهای ايؼکی هماو ؿاه و ؿوههای پیيیى بىػ .اها
ػولت ٩اراؿیه با هنائل رؼیؼی ؿوبـو ىؼ که صْىؿ میامی صـهنـا و يضىه تٞاهل آياو با هزمىٝه ػیىايناالؿی
کيىؿ ؿا تضت تؤحیـ عىػ ٩ـاؿ ػاػ .یکی اف ایى هنائلٙ ،هىؿ ٩ؼؿتهای رؼیؼ ػؿ ٝـٍه میامت و يٚام يىیى

ةسرضی جحلیلی زنیيًٌای عکل گیسی نياضتات نیان حسنطسا و ...

تاحیـگؾاؿی آياو ػؿ اهىؿ میامی بـای ىًاعت بنیاؿی اف و٩ای ٜهـ ػوؿه صکىهتی ّـوؿی امت .ه٪اینه ارمالی

رهايی بىػ که بـای صْىؿ ػؿ ایـاو يیق ػؿ ؿ٩ابت مغتی با یکؼیگـ بىػيؼ .يضىه تٞاهل ایى کيىؿها به عَىً
ايگلنتاو با ایـاو ػؿ ػوؿه ٩اراؿ هىرب بـوف ت٢ییـات رؼیؼی هن ػؿ ٝـٍه میامت و هن ػؿ ٝـٍه ٥ـهًگی ػؿ
ایـاو ىؼ .به ٕىؿی که به هىافات ت٢ییـ ػؿ تيکیالت اػاؿی ایـاو ،ت٢ییـاتی يیق ػؿ صـهنـا به و٩ى ٛپیىمت که
صاٍل تٞاهل ٩ؼؿت های رؼیؼ با ػو ؿکى ههن و تاحیـگؾاؿ ػؿ اػاؿه اهىؿ ایـاو یًٞی صـهنـا و ػیىايناالؿاو بىػ .تا
آيزا که ػولتهای اؿوپایی بغيی اف ٞ٥الیت های عىػ بـای پیيبـػ اهؼا٥ياو ػؿ ایـاو ؿا با ىًامایی اؿکاو تاحیـگؾاؿ
ػؿ ٝـٍه میامی صکىهت ٩اراؿیه اف رمله صـهنـا و ػیىايناالؿی و ایزاػ هًامبات هنت٪ین و ١یـ هنت٪ین با آياو
به پیو هی بـػيؼٝ .الوه بـ ایى ت٢ییـات میامی و ٥ـهًگی ؿوی ػاػه ػؿ ایـاو َٝـ ٩اراؿ ،بـعی هنائل هىرىػ ػؿ
مًت صکىهتی ایـاو يٚیـ امتبؼاػ ٥ـػی پاػىاه که اف رمله ػالیل گنتـه ٥ناػ اػاؿی ػؿ ػوؿه ٩اراؿیه بىػ يیق اف
ػیگـ ٝىاهلی امت که هىرب ىکل گیـی بغيی اف هًامبات هیاو صـهنـا و ػیىايناالؿی ایـايی ىؼ .اف ایى ؿو
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پژوهو صاّـ ػؿ پی یا٥تى ههنتـیى فهیًههای ىکل گیـی و گنتـه هًامبات هیاو صـهنـا و ػیىايناالؿی ػؿ
ػوؿه  ٩اراؿیه بـای مهىلت ػؿ تضلیل و٩ایٞی که به ػلیل هًامبات هیاو ایى ػو يهاػ ػؿ ػوؿه ٩اراؿیه ؿوی ػاػه امت،
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هیباىؼ.
با ایًکه بـؿمی فهیًه های ایزاػ هًامبات هیاو صـهنـا و ػیىايناالؿی ایـايی ػؿ ػوؿه ٩اراؿیه به ػلیل تاحیـگؾاؿی
هًامبات ایى ػو يهاػ ػؿ ؿویؼاػهای میامی و اػاؿی ػوؿه ٩اراؿیه ،صائق اهمیت هیباىؼ اها تاکًىو پژوهو
ً
هنت٪لی که ٍـ٥ا بـ ؿوی ایى هًامبات هتمـکق باىؼٍ ،ىؿت يگـ٥ته امت .تض٪ی٪اتی يٚیـ ?اٍالصات مه ماله،
بـؿمی راهٞه ىًاعتی ىکنت ؿويؼهای اٍالصی ػؿ َٝـ ياٍـی> تؤلی ٤رىاػی یگايه و رىاػی و ه٪اله ای با
ًٝىاو ?ي٪و فياو صـهنـا ػؿ اٍالصات ػوؿه ياٍـی> اف يىینًؼگاو ٥ى ٧يیق ػؿ ؽیل بـؿمی ىکنت اٍالصات به
ي٪و صـهنـا يیق پـػاعته ىؼه امت .ػؿ ػیگـ تض٪ی٪ات يٚیـ ?فياو ػؿ تاؿیظ هٞاٍـ ایـاو> اف کنـی يیق ػؿ ؽیل
بـؿمی ي٪و میامی فياو صـهنـا بؼوو اىاؿه به هىاؿػ هٖـس ىؼه ػؿ پژوهو صاّـ هن چىو امتبؼاػ ىغَی و
٥ناػ ػمتگاه اػاؿی به گىىهای اف فهیًههای ىکلگیـی هًامبات هیاو ایى ػو يهاػ به ٕىؿ هغتَـ اىاؿه ىؼه امت.
اف ایى ؿو پـػاعتى به فهیًه های ایزاػ هًامبات هیاو صـهنـا و ػیىايناالؿاو ػؿ ػوؿه ٩اراؿ به ًٝىاو پیو فهیًهای
بـای ػؿک بهتـ بغيی اف ؿویؼاػهای ػوؿه ٩اراؿیه الفم و ّـوؿی امت.
-2صهیًههای داخلی
فهیًه های ػاعلی ایزاػ هًامبات هیاو صـهنـا و ػیىايناالؿی ػؿ ػوؿه ٩اراؿیه ،بـعی همايًؼ امتبؼاػ مًتی
پاػىاهاو ایـايی اف گؾىته يیق ورىػ ػاىته ايؼ و ػؿ هىاٞ٩ی باٝج ىکل گیـی هًامبات هیاو صـهنـا و کاؿگقاؿاو
اػاؿی يیق ىؼه بىػيؼ .بـعی يیق همايًؼ پاؿهای ت٢ییـات ؿوی ػاػه ػؿ صـهنـا و ػیىايناالؿی ایـاو تضت تؤحیـ صْىؿ
ٝىاهل و يیـوهای عاؿری ىکل گـ٥ت.
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-2-2تغییش دس دیىايغاالسی ایشايی
ت٢ییـ ػؿ ػیىايناالؿی ایـايی همقهاو با گنتـه تماك های میامی ،يٚاهی و ا٩تَاػی ایـاو با کيىؿهای اؿوپایی
ه٪اؿو با ایام صکىهت ٥تضٞلی ىاه آ١اف گيت (وؿهـام .)6=< :57:< ،به همیى ػلیل ،اولیى ت٢ییـات ایزاػ ىؼه
ػؿ ػیىايناالؿی ایـايی يیق به يىٝی بىػ که هٖاب ٨با يیافهای ؿوف صکىهت باىؼ .به ًٝىاو يمىيه ،تيکیل وفاؿت
اهىؿعاؿره ػؿ ػوؿه ٥تضٞلی ىاه ؿا هی تىاو يتیزه گنتـه هًامبات با اؿوپا ػاينت .به ١یـ اف ایى ت٢ییـات که بـای
بهبىػ ٝملکـػ ػمتگاه ػیىايی ایزاػ هی ىؼ ،تؤحیـ هًٞىی تضىالت ارتماٝی و میامی پیو آهؼه ػؿ اؿوپا ػؿ ىکل

صک ىهت و تزؼػ عىاهی میامی ػؿ ایـاو به يمایو ػؿآهؼ .به ایى ٍىؿت که تٞؼاػی اف ؿرال میامی و ؿوىً٦کـ
هى ٨٥ىؼيؼ با ىیىه صکىهت و مافهاو های ػولتی به ه٦هىم رؼیؼ ػؿ اؿوپا آىًایی پیؼا کًًؼ و هنا٥ـتهای
 .)55:هـچًؼ پی ؿیقی تيکیالت رؼیؼ اػاؿی ػؿ َٝـ ياٍـی آيگىيه که ايتٚاؿ هیؿ٥ت يه تًها به بهبىػ ؿويؼ اػاؿه
کيىؿ کمکی يکـػ بلکه ػؿ هىاٞ٩ی ،یکی اف هىاي ٜاٍلی اٍالس اهىؿ میامی و اػاؿی به ىماؿ هیؿ٥تٝ .الوه بـ
ً
ایى ت٢ییـات ایزاػ ىؼه که اکخـا به ٍىؿت يا ٌ٩ايزام ىؼ اف ٝىاهل تيؼیؼ ٥ناػ اػاؿی بىػ که عىػ اف فهیًههای
بنیاؿ ههن ػؿ ایزاػ هًامبات هیاو صـهنـا و ػیىايناالؿی ػؿ ػوؿه ٩اراؿیه هضنىب هیىىػ.
اگـ بتىاو اٍالصات اػاؿی هىؿػ يٚـ اىغاٍی همايًؼ هیـفا ت٪ی عاو اهیـکبیـ و هیـفا صنیى عاو هيیـالؼوله ؿا
تضت تؤحیـ آىًایی با پیيـ٥تهای اؿوپا ػاينت ،بایؼ گ٦ت ایى اٍالصات به ًٝىاو رًبه هخبت ت٢ییـات ؿوی ػاػه
ػؿ ػیىايناالؿی با واکًو هً٦ی و گنتـػه گـوه های ػاؿای ٩ؼؿت ػؿ صکىهت ٩اراؿیه اف رمله صـهنـا ؿوبـو ىؼ.
بایؼ اّا٥ه يمىػ اگـچه اٍالصات اف ػوؿه ٝباك هیـفا آ١اف ىؼه بىػ و او يیق با واکًوهایی ػؿ راهٞه ؿوبـو ىؼ ،اها
اٍالصات ٍؼؿاٚٝنهای ٩اراؿیه بـای اولیى باؿ هىّٜگیـی صـهنـا ؿا ػؿ ایى ؿابٖه به ػيبال ػاىت.
-2-3تغییش دس حشهغشا

ً
ت٢ییـات ؿوی ػاػه ػؿ صـهنـای ٩اراؿیه که ػؿ ابتؼا اکخـا به ٍىؿت کالبؼی و ىکلی ؿط يمىػ ،به ٕىؿ ت٪ـیبی اف

ػوؿه ٥تضٞلی ىاه آ١اف ىؼ و ػؿ ػوؿه ياٍـی به ٕىؿ کاهل ٩ابل هياهؼه گيتٝ .لت اٍلی بـوف ایى ت٢ییـات
ً
گنتـػه ؿا هیتىاو ػؿ ي٦ىؽ ا٥کاؿ و آػاب و ٪ٝایؼ رؼیؼ ػاينت که ٝمؼتا صاٍل آىًایی و ؿ٥ت و آهؼ ایـاو با اؿوپا
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عاؿری ایى ا٥ـاػ به ویژه ياٍـالؼیى ىاه ه٪ؼهات ت٢ییـ ػؿ تيکیالت اػاؿی ؿا پؼیؼ آوؿػ (فاهؼی و تًکابًی:57<< ،

ػؿ ایى فهاو بىػ و اولیى تؤحیـات عىػ ؿا بـ ؿوی صـهنـا به ًٝىاو یکی اف اولیى هکاوهایی که فو ایـايی با اؿوپا و
اؿوپائیاو آىًا ىؼ ،گؾاىت .اف ایى يٚـ صْىؿ اؿوپاییها و بـوف ا٥کاؿ و ٪ٝایؼ رؼیؼ ؿا هیتىاو ٝلت اٍلی
ت٢ییـات ػؿ صـهنـا ػاينت ،فیـا با بـؿمی ارمالی صـهنـا ػؿ ػوؿههای هت٦اوت تاؿیغی ایـاو کمتـ ت٢ییـی ػؿ ایى
هزمىٝه ؿا چه به لضاٗ ٙاهـی و چه اف يٚـ ا٥کاؿ و ٪ٝایؼ ماکًاو آو هیتىاو ػیؼ.
اولیى ت٢ییـات ؿوی ػاػه ػؿ صـهنـا ،اف يٚـ ىکل ٙاهـی و ٥ـم لباكها ػیؼه هیىىػ و به تؼؿیذ با گؾىت فهاو اف
يٚـ ايؼیيه و ای٦ای ي٪و هت٦اوت میامی ـ ارتماٝی يیق ٩ابل پیگیـی امت .ت٢ییـات ىکلی صـهنـا با بـؿمی
کتب تاؿیغی ایى ػوؿه به عَىً يىىته های هنا٥ـیى عاؿری که بیيتـ به ىکل ٙاهـی فياو صـهنـا (صـهنـای
ىاهی یا اىـا ٣فاػگاو) پـػاعتهايؼ٩ ،ابل ؿػیابی امت .به ًٝىاو يمىيه ػکتـ ویلق )(Willsکه ػؿ اواعـ ػوؿه ياٍـی
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به ایـاو م٦ـ کـػه به ٕىؿ هنت٪ین اف ت٢ییـات ػؿ ٥ـم لباك فوهای ایـايی اف رمله ػؿ ىکل آو و رًل پاؿچههای
هىؿػ امت٦اػهٍ ،ضبت يمىػه امت (ویلق .)7:9 :57:<،کاؿال مـيا )(Carla Serenaيیق اف ا٥ـآ فياو صـهنـا ػؿ
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پىىیؼو لباكهای کىتاه به مبک بالـیىهای اؿوپایی اىاؿه هیکًؼ به ٕىؿیکه بـ عال ٣گؾىته ،پىىیؼو لباكهای
کىتاهتـ ه٪بىل و هٖبى ٛفياو بىػه امت (مـيا .);8 :57:6 ،به ٕىؿ کلی هیتىاو گ٦ت ایى مبک لباك پىىیؼو هن
ياىی اف هـاوػه با فياو اؿو پایی و هن ياىی اف م٦ـهای ایـايیاو به عاؿد به عَىً م٦ـهای ياٍـالؼیى ىاه به اؿوپا
ِ
بىػه امت .ت٪ـیبا به رق ياٍـالؼیى ىاه که م٦ـهای او تؤحیـ بنیاؿی بـ ؿوی ىکل ٙاهـی فياو صـهنـا گؾاىت،
ػیگـ هنا٥ـاو ایـايی ػوؿه ٩اراؿ که به اؿوپا ؿ٥تهايؼ يیق بیو اف هـچیق بـ ىکل ٙاهـی فياو اؿوپایی و ه٪اینه آو با
فو ایـايی تىره کـػه ايؼ .بـای يمىيه هیـفا ابىالضنى عاو ایلچی ،یکی اف اولیى ایـايیاو به اؿوپا ؿ٥ته ػؿ ػوؿه ٩اراؿ
ٝالوه بـ اىاؿه به آفاػی پىىو فياو ايگلینی به ًٝىاو یکی اف ػالیل اٍلی پیيـ٥ت هًٞىی آياو ،به لباك و آؿایو
هى و چهـه فياو اؿوپایی بیو اف هـ چیق ػیگـی اىاؿه هیيمایؼ (ایلچی .)5:7 -66; :57:8 ،با تىره به ایى
يىىتهها و ه٪اینه هایی اف ایى ػمت که هیاو فو ایـايی و فياو اؿوپایی ايزام هیىؼه ،ىایؼ بتىاو گ٦ت اکخـ هـػاو
ػؿباؿی ایـاو که به اؿوپا م٦ـ کـػهايؼ ،ػلیل بـعی پیيـ٥تهای فياو اؿوپایی ؿا ػؿ ٝؼم صزاب آياو هیػیؼيؼ.
با تىره به ایًکه ػولتهای ؽی ي ٜ٦ػؿ ایـاو ػوؿه ٩اراؿ اف هـ ٝاهل و ومیلهای بـای ا٥قایو صْىؿ عىػ و پیيبـػ
اهؼا٥ياو ػؿ ایـاو امت٦اػه هیيمىػيؼ ،به يٚـ هیؿمؼ ػؿ بـعی هىاؿػ به عَىً ػؿ ؿابٖه با ت٢ییـ ىیىه فيؼگی فياو
ایـايی تالههایی ٍىؿت گـ٥ته امت .به ًٝىاو يمىيه ػؿ رـیاو م٦ـ ابىالضنى عاو ایلچی هًگاهی که هیقباياو
م٦یـ يهایت صیـاو او ؿا هياهؼه يمىػيؼ ،اف ایى وّٞیت امت٦اػه و اف وی هیعىاهًؼ ه٪اینهای هیاو ىیىه فو
اؿوپایی و فو ایـايی ايزام ػهؼ .ایلچی يیق ػؿ پامظ هیگىیؼٕ? :ـی٪ه ىما بهتـ امت@ اف ؿهگؾؿ ایًکه فو هنتىؿه
چين بنته و همچى هـ١ی که ػؿ ٦٩ل صبل ىىػ و چىو ؿهایی یابؼ٩ ،ىت پـواف به ٕـ ٣گليى يؼاؿػ ،و فو
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پـگيىػه به هَؼا ٧ایًکه هـ١او گليى ػیؼهايؼ ،میـ گلنتاو کـػهايؼ ،به هـ کمالی آؿامته گـػيؼ( >....ایلچی،
 .)5:6 -6:7 :57:8بًابـایى ىایؼ بتىاو گ٦ت آگاهی اؿوپاییاو اف ػیؼگاهها و واکًوهای ایـايیاو ،ػؿ يضىه
تٞاهالت بٞؼی آياو با راهٞه ایـايی بنیاؿ احـگؾاؿ بىػ و ىایؼ صْىؿ فياو عاؿری با لباكها و ىیىه فيؼگی اؿوپایی
به عَىً ػؿ صـهنـای ٩اراؿ آو چًاو که فياو ایـايی ؿا به ت٪لیؼ واػاؿ يمایؼ يیق گىىهای اف بـياهههای آياو بـای
صْىؿ و تاحیـگؾاؿی بـ اهىؿ ایـاو ػوؿه ٩اراؿیه بىػه امت .به ٍىؿتی که ىایؼ بتىاو گ٦ت تاله اؿوپاییاو بـای
ایزاػ بـعی ت٢ییـات ٥ـهًگی به عَىً ػؿ بیى فياو يه تًها ىاهل صـهنـا بلکه به ٕىؿ گنتـػهتـی ػؿ بـعی

رـیاوهای ارتماٝی -هؾهبی ػوؿه ٩اراؿیه همايًؼ رـیاو بابیه يیق ٩ابل ؿهگیـی امت .اگـ بتىاو رـیاو بابیه ؿا به
ًٝىاو رـیايی وابنته و ماعته و پـػاعته اؿوپا ػؿ يٚـ گـ٥ت ،صْىؿ فيی چىو ٩ـه الٞیى که بـای اولیى باؿ بؼوو
اها يىىتههای ایـايیاو ػؿ ایى فهاو بیيتـ به ؿ ٜ٥هضؼوػیتهای ماب ٨فياو و آفاػی بیيتـ آياو و ػؿ بـعی هىاٜ٩
اٝالم ياؿّایتی و ياؿاصتی اف ایى وّٞیت پـػاعته امت .اٝتماػالنلًٖه اف رمله ا٥ـاػی امت که به ػلیل يقػیکی به
ػؿباؿ ،ىاهؼ بنیا ؿی اف ت٢ییـات بىػه امت .ػؿ ؽکـ یک ههمايی ؿ٥تى ايیلالؼوله و آفاػی او ػؿ ؿ٥ت و آهؼ ،هخالی
اف اوایل ػوؿه ياٍـالؼیى ىاه هی آوؿػ که هاػؿىاه با ومإت ٍؼؿاٚٝن تىاينته بىػ به ػیؼاؿ بـاػؿ بیماؿه بـوػ اها
ً
اکًىو ? ّ٩نمی ىؼه که فوهای ىاه ١البا اف ایى عايه به آو عايه هیؿويؼ> (اٝتماػالنلًٖه .);;6 :5789 ،اگـ چه
راهٞه ایـاو با همه ياؿّایتی که ينبت به ٥ـهًگ ١ـبی ػاىت ،يمیتىاينت به ؿاصتی اف کًاؿ آو ٝبىؿ کًؼ .ایى
هىؿػ ػمت هایه تؤلی ٤کتاب هایی هايًؼ تؤػیب الًنىاو ىؼ که اگـچه ػیؼگاهی آهیغته اف مًت ػیًی ـ ایـايی و
٥ـهًگ ١ـبی ػاؿػ ،اها ?بنیاؿ واپنگـا اف هـ کؼام اف ایى ٥ـهًگها به عَىً ٥ـهًگ ١ـبی هـ آيچه ؿا که هىؿػ
يٚـ راهٞه هـػماالؿ ػوؿاو ياٍـی امت ،بـگقیؼه و اف ایى ؿاه پًؼ و ايؼؿفهای هتًاْ٩ی ؿا ينبت به فياو ٍاػؿ
هیيمایؼ> (کـاچی.)79 -7: :57=8،
اف يىىتههای ا٥ـاػ ؽکـ ىؼه ،چًیى بـ هی آیؼ که ؿوه هٞمىل فيؼگی ػؿ صـهنـا و يقػ بقؿگاو به ٕىؿ مـیٞی ػؿ
صال ت٢ییـ بىػه امت و هـاوػات اىـا ٣با عاؿریاو ػؿ ایى تضىل بیتؤحیـ يبىػه امت (اتضاػیه.)5: - 5; :57;; ،

ةسرضی جحلیلی زنیيًٌای عکل گیسی نياضتات نیان حسنطسا و ...

صزاب ػؿ راهٞه ػوؿه ٩اراؿ صاّـ ىؼه امت٩ ،ابل تؤهل هیباىؼ (٥تضی.)84 :57<7 ،

هن چًاو که م٦ـ ایـايیاو به کيىؿهای عاؿری و هياهؼات آوها اف مبک فيؼگی و آفاػی فياو اؿوپایی يیق اف ػیگـ
ٝىاهل تؤحیـ گؾاؿ ػؿ ت٢ییـ مبک فيؼگی و ايؼیيه فياو بىػ .هـچًؼ ػؿ ٝمل ایى ت٢ییـات ػؿ اکخـ او٩ات يتىاينت
تؤحیـ ٝمی٪ی بـ ؿوی فياو ػؿ اعؾ میامتی هنت٪ل اف ؿرال و کاؿگقاؿاو ػؿباؿی ػاىته باىؼ.
-2-3-2حضىس صياو خاسخی دس حشهغشا
صْىؿ فياو عاؿری ػؿ ایـاو ػوؿه ٩اراؿ به تؼؿیذ باٝج ٙهىؿ ت٢ییـاتی ػؿ صـهنـا ىؼ که ػؿ بـعی هىاؿػ ي٪و
فياو صـهنـا ػؿ اهىؿ ؿا تضتتاحیـ ٩ـاؿ ػاػ .تؤحیـ فياو عاؿری ػؿ وهله اول ،ایزاػ یک يى ٛصل کًزکاوی و گاهی
او٩ات مٞی ػؿ ىبیه يمىػو عىػىاو به آوها بىػ .ویلق ػؿ ایى باؿه هیگىیؼ? :فياو ایـايی به هضِ آىًایی و هن
ٍضبتی و بـ٩ـاؿی هٞاىـت و هزالنت با فياو اؿوپایی ،مٞی ػؿ آهىعتى ٕـف لباك ،ؿ٥تاؿ و آػاب و اٍىل آياو
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هیکًًؼ و اف همه لضاٗ ػؿ پی ت٪لیؼ اف آياو بـ هی آیًؼ و ایى کاؿ ؿا یک يى ٛؿىؼ ىغَیت و ؿوىً٦کـی بـای عىػ
به ىماؿ هیآوؿيؼ> (ویلق.)79; :57:< ،
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یکی اف فياو عاؿری ػؿ اؿتبآ با صـهنـای ٩اراؿیه که اف او إالٝاتی ورىػ ػاؿػ ،همنـ امتاػ هضمؼ ٝلی
چغما ٧ماف بىػ که با بايىاو صـم ٝباك هیـفا ػؿ اؿتبآ بىػه امت (هضبىبی اؿػکايی .)5 /5:; :5798 ،ػیگـ فو
عاؿری ،بايىیی ٥ـاينىی بىػه امت که ٥ال يؼو ػؿ هًگام صْىؿه ػؿ تهـاو او ؿا ػیؼه امت .ایى فو با رلب يٚـ
٥تضٞلی ىاه و ٝباك هیـفا ،واؿػ ايؼؿوو ىؼه و هنئىل آهىفه فباو ٥ـاينىی به ىاهقاػگاو بىػه امت .اها اولیى فو
عاؿری که ػؿ اهىؿ میامی ػؿباؿ ٩اراؿیه تؤحیـ گؾاىت ،فيی ٥ـاينىی االٍل اف اهالی اوؿلئاو ) )Orleanبىػ که
هنلماو ىؼه و ٥اؿمی ؿا ٥ـا گـ٥ته بىػ (٥اليؼو .)55: :697: ،ایى فو هىمىم به هاػام صاری ٝباك گلناف بٞؼ اف
وؿوػ به ایـاو همـاه با ىىهـ ایـايی اه به فوػی تىاينت ؿاهی به صـهنـای ٩اراؿیه بـای عىػ باف کًؼ .مـ پـمتی
ً
ياٍـالؼیى هیـفا ولیٞهؼ و عىاهـه ٙاهـا بـ ٝهؼه ایى فو بىػه امت تا رایی که آياو ؿا ٥ـفيؼ عىیو هیياهیؼ
(اهايت .)54= :57=7 ،او بـای فياو اف ىاهاو ٥ـهًگ و تاؿیظ ٥ـاينه و اؿوپا هیگ٦ته امت .هن چًیى ػؿ فهاو
بیماؿی هضمؼ ىاه ،ههؼ ٝلیا ؿا بـای به ػمت گـ٥تى اهىؿ ،آهاػه و بـای او تاؿیظ بْٞی اف هلکههای اوؿپا ؿا که بٞؼ
ً
اف هـگ ىىهـ تا به ملًٖت ؿمیؼو پنـايياو صکىهت ؿا ػؿ ػمت ػاىتهايؼ ،ي٪ل هیکـػه امتٙ .اهـا همیى فو،
تضـیک کًًؼه ههؼٝلیا بـای بـ٩ـاؿی اؿتبآ با وفؿای هغتاؿ ؿوك و ايگلیل يیق بىػه و ػؿ ٩نمتی اف تىٕئههای ٕـس
ىؼه بـ ّؼ اهیـ کبیـ ػمت ػاىته امت .ایى فو تؤحیـ ٝمی٪ی ػؿ ؿوابٔ بٞؼی ههؼٝلیا با عاؿریها يیق ػاىته و به
يىٝی تىره و اٝتماػ او ؿا ينبت به آياو رلب کـػه امت (ٚٝین فاػه تهـايی.)566 :57=4 ،
ٝالوه بـ ایى هىؿػ صْىؿ فياو عاؿری ،صل کًزکاوی صـهنـا ؿا ػؿباؿه يضىه فيؼگی اؿوپایی و ىیىه صکىهت
آوها رلب هی کـػه امت .به ًٝىاو يمىيه مؤاالت ههؼ ٝلیا اف لیؼی ىیل ،همنـ وفیـ هغتاؿ ايگلیل بیايگـ هیقاو
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کًزکاوی صـهنـا و فياو ایـايی ػؿ ؿابٖه با يضىه فيؼگی اؿوپایی امت .هن چًیى يياو ػهًؼه ٕـف ٥کـ و ٪ٝیؼه
ههؼ ٝلیا ،به ًٝىاو ٩ؼؿتمًؼتـیى فو هملکت ػؿآو فهاو امت که بیو اف هـ چیق مٞی ػؿ یا٥تى ي٪آ هيتـک هیاو
وّٞیت کًىيی عىػ با هلکه ايگلیل ػاؿػ .ىیل ػؿ ایى ؿابٖه هیيىینؼ? :هاػؿ ىاه اف هى مؤاالت هتٞؼػی ػؿباؿه
هلکه ايگلیل يمىػ ،اف رمله هیعىامت بؼايؼ او چگىيه لباك هیپىىؼ و چًؼ پنـ ػاؿػ .هیگ٦ت به يٚـه
آػهیعىىبتتـ اف ٝلیاصْـت هلکه ايگلیل ػؿ ػيیا ورىػ يؼاؿػ چىو عايىاػهای ٍمیمی ،ىىهـی ٥ؼاکاؿ و
٩ؼؿتی ٥ـاواو ػاؿػ( >...ىیل .) ;8 :57:< ،ىیل ػؿباؿه یکی اف عىاهـاو ىاه يیق هىاؿػی ىبیه به ههؼٝلیا ؿا هٖـس

هیکًؼ و او ؿا هيتا ٧به کنب إالٝات اف ؿمىم اؿوپاییها به عَىً ىیىه فيؼگی فياو ايگلیل هٞـ٥ی هیيمایؼ
(ىیل .) 5:5 :57:< ،ت٪اّای همیى فو اف ىیل بـای ٕـاصی لبامی ىبیه به لباك فياو اؿوپایی بـای او ،رًبهای

همنـ مـگىؿ اوفلی )(Sir Gore Ouseleyاولیى فو عاؿری بىػ که اف رايب م٦اؿت عايه واؿػ صـهنـا ىؼ ،اها
ػؿ ػوؿه های بٞؼی به ویژه ػوؿه ياٍـی ،همنـاو م٦ـا و کاؿهًؼاو اؿوپایی ه٪ین ایـاو و میاصاو واؿػ صـم هیىؼيؼ.
ایى اؿتبإات تا رایی گنتـه یا٥ته بىػ که وٙی٦ه اٍلی ايیلالؼوله ،پؾیـایی اف فياو ٥ـيگی ػؿ ػؿباؿ ٩اراؿیه بىػ
(٥ىؿیه.)647 :57:6 ،
-2-4ؽیىه حکىهت اعتبذادی
ً
اٍىال ٩اراؿها يه تًها تيکیالت اػاؿی ٍ٦ىیاو ،بلکه ایى يٚـیه ؿا که ىاه مایه عؼا بـ ؿوی فهیى امت ،به ٝالوه
تيـی٦ات ػؿباؿ ملًٖتی ٍ٦ىیه ؿا به ؿ١ن ه٢ایـت با فيؼگی ٍضـاييیًی عىػ ا٩تباك يمىػ (لمبتىو.)578 :57;9 ،
ىاه ٩اراؿیه ػؿ وا ٜ٩یک هنتبؼ تمام ٝیاؿ بىػ که راو و هال ؿٝایایو و تماهیاهىال کيىؿ هتٞل ٨به او بىػ ،به
ٕىؿی که هـ چه هیعىامت ،هی کـػ بؼوو آيکه تـمی اف هزافات و ٪ٝىبت ػاىته باىؼ (ػوؿوىيىاؿ:57;< ،
ً
; .)9ایى تَىیـی امت که اکخـا اف ىاه ٩اراؿی تىمٔ عاؿریاو ه٪ین ایـاو تـمین ىؼه امت .همیى تَىیـ ؿا اف
بـعی هکتىبات ایـايیاو ایى ػوؿه يیق هیتىاو ػیؼ .به ًٝىاو يمىيه امتبؼاػ بیايؼافه ىاه ایـاو ػؿ ياههای که اف ٩ائن
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ػیگـ اف اىتیا ٧صـهنـا بـای ىبیه ىؼو به فياو عاؿری ؿا يياو هیػهؼ .صْىؿ فياو م٦ـای عاؿری ػؿ صـهنـا
ً
هٖمئًا کمک ویژهای به م٦ـا و هؤهىؿاو عاؿری ػؿ تًٚین میامتهایياو ينبت به ػولت ٩اراؿیه کـػه امت.

٥ـاهايی به هک يیل ػؿ تاؿیظ < ىىال  5679هـ :( ٧ .ژوئى < 5<7م) ایى گىيه هیتىايؼ ػیؼ ?تا رایی که به یاػ
ػاؿین و یا ػؿ تاؿیظ آهؼه امت ىاهاو ایـاو همىاؿه ينبت به ؿٝایای ایـاو هنتبؼ بىػهايؼ .به فيؼگی ،ػاؿایی ،عايىاػه،
صیخیت  ...آياو چًاو تنلٖی ػاىتهايؼ که صتی اگـ ٥ـهاو ٩تل هقاؿاو بیگًاه ؿا ٍاػؿ هیکـػيؼ ،کنی ؿا یاؿای
بافعىامت اف آياو يبىػ> (لمبتىو.)578 :57;9 ،
امتبؼاػ بی ايؼافه ىاه يه تًها ػؿباؿه ٝاهه هـػم ،بلکه ػؿ ػمتگاه اػاؿی ٩اراؿ يیق به يضى باؿفی ٩ابل هياهؼه بىػ ،به
ٕىؿی که همیى اهـ باٝج ٥ناػ و ػؿ يتیزه يا کاؿآهؼی ػمتگاه اػاؿی ٩اراؿیه و بـوف هيکالت ٝؼیؼه ػؿ يضىه اػاؿه
اهىؿ کيىؿ ىؼه بىػ و صتی تيکیالت يىیى اػاؿی ػوؿه ياٍـی ؿا يیق تضت تؤحیـ ٩ـاؿ ػاػ.
اگـ چه تَىؿ هی ؿ٥ت تيکیالت رؼیؼ اػاؿی که باٝج ت٪نین اهىؿ و وٙای ٤بیى ا٥ـاػ هیىؼ ،يه تًها اػاؿه اهىؿ ؿا
ً
بهبىػ ببغيؼ ،بلکه هايٞی ػؿ رهت امتبؼاػ ىاه يیق ایزاػ کًؼ ،اها اف هیاو بـػاىتى ي٪و ٍؼؿ اٚٝن ٝمال اف و٩ىٛ
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ایى اهـرلىگیـی کـػ .فیـا ٍؼؿٚٝن ياٙـ بـ کلیه ػمتگاه های ػولتی و اهىؿ هملکتی بىػ که ١یبت او ،اکخـ اهىؿ و
هيا١ل ؿا بـ ٝهؼه ىاه هیگؾاىت (واتنى .)64 :5784 ،به يٚـ هیؿمؼ بٞؼ اف ایزاػ ػوباؿه ه٪ام ٍؼاؿت ػؿ
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ػمتگاه ػیىايی ياٍـالؼیى ىاه ،امتبؼاػ بیايؼافه ىاه به ٝلت تزمی ٜگنتـػه هيا١ل و هًاٍب به ویژه ػؿ اواعـ
َٝـ ياٍـی به ي٪و ٍؼؿاٚٝن هًت٪ل ىؼه بىػ و ایى ي٪و يه تًها ػیگـ هضؼوػکًًؼه ٩ؼؿت پاػىاه يبىػ بلکه عىػ
یک هنتبؼ بیکن و کامت بىػ .تاد النلًٖه ػؿ ایى باؿه هیيىینؼ? :اف و٩ایٝ ٜمؼه ػولت و هلت آو هن ػؿ ایـاو به
وامٖه ملًٖت هنت٪له اعتیاؿ ػیى و ػولت به ػمت پاػىاه امت و اعتیاؿ پاػىاه ػؿ ػمت اهیى النلٖاو> (تاد
النلًٖه ،بیتا .) 67 :ایى اهـ تًها ػؿ ؿابٖه با ارـای اهىؿ بلکه ػؿباؿه ايتَاب ه٪اهات هغتل ٤يیق اٝمال هیىؼ ،به
ٕىؿی که ىاه هغتاؿ بىػ هـکل ؿا به هـ ػؿره و ه٪اهی که هیعىاهؼ هًَىب کًؼ یا اف آو ه٪ام و ػؿره ٝقل يمایؼ.
اف ایى ؿو همکى بىػ کنی که ػؿایت و کاؿػايی الفم ؿا ػاؿػ ،هىؿػ بؼگمايی ٩ـاؿ گیـػ و اف ه٪اهو ٝقل ىىػ یا صتی
به هزافات و هـگ هضکىم ىىػ (واتنى .)64 :5784 ،کيتاؿ عايىاػه صاری ابـاهین عاو کاليتـ ،کىؿىؼو بـاػؿاو
هضمؼىاه و ٩تل هیـفا ابىل٪امن عاو ٥ـاهايی و هزافاتهایی که ينبت به اٝیاو و کاؿگقاؿاو اػاؿی اف رايب ىاه
اٝمال هیىؼ ،يمىيه هایی اف هَىو يبىػو ا٥ـاػ و ه٪اهات اف گقيؼ امتبؼاػ ىاه بىػ .ایى هىؿػ به ویژه ػؿ ؿابٖه با
اىـا ٣و کاؿگقاؿاو ػیىايی ،هىرب پیؼایو هنئله ػیگـی ػؿ ایـاو ػوؿه ٩اراؿ ىؼ و آو تىره و امتٞايت ؿوف ا٥قوو
ایى ٕب٪ه اف راهٞه ایـاو ينبت به عاؿریاو هنت٪ـ ػؿ کيىؿ بىػ .ػؿ وا ٜ٩کاؿگقاؿاو اػاؿی با تىمل به يمایًؼگاو
عاؿری ػؿ ایـاو ٝالوه بـ ص ٘٦عىػ اف امتبؼاػ بیايؼافه ىاه٩ ،ؼؿت ٝمل و ي٦ىؽ ایى کيىؿها ؿا يیق ػؿ ایـاو ػوؿه
٩اراؿ ا٥قایو هیػاػيؼ (ا٩بال آىتیايی .) 68; :57<9 ،هن چًیى افآيزایی که صـهنـا تؤحیـ به مقایی بـ تَمیمات
ىاه ػاىت و بًا به گ٦ته اٝتماػ النلًٖه تٞؼیل کًًؼه عين پاػىاه ينبت به فیـ ػمتاو بىػٝ ،الوه بـ عاؿریاو
بنیاؿی اف ه٪اهات ػؿٍؼػ رلب يٚـ صـهنـا يیق بـ هی آهؼيؼ و يه تًها ػؿ يٚـ ص ٘٦ه٪ام عىػ و هَىو هايؼو اف
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هزافات و هىاعؾه بلکه ػؿ پیيبـػ بنیاؿی اف اهؼا ٣و عىامتههای عىػ يیق اف هن پیمايی با صـهنـا بهـه هیبـػيؼ.
-2-5فغاد دعتگاه اداسی
امتبؼاػ مًتی ایـايی ػؿ ػوؿه ٩اراؿ ،مـچيمه ٥ناػ ػمتگاه اػاؿی يیق بىػ ،فیـا هـ گىيه تـ٥ی ٜو تًقلی يه بنته به
ىاینتگی ا٥ـاػ ،بلکه بنته به عىامت و اؿاػه ىاه یا کنايی بىػ که اف رايب ىاه ٩ؼؿتی به آياو ت٦ىیِ ىؼه بىػ .اف
ههن تـیى هٚاهـ ٥ناػ اػاؿی ػؿ ػوؿه ٩اراؿ ،عـیؼ و ٥ـوه هًاٍب و هيا١ل صکىهتی و اػاؿی بىػ که عىػ یکی اف
ٝىاهل اٍلی ایزاػ اؿتبآ هیاو صـهنـا و ػمتگاه ػیىايناالؿی ػؿ ایى ػوؿه يیق ىمـػه هیىىػ.

کـفو ) )Curzenؿمن عـیؼ و اهؼای هًاٍب ؿا ؿممیراؿی ػؿ ٩ـوو هتماػی تاؿیظ ایـاو هیػايؼ که هضىؿ
گـػه ػمتگاه صکىهت و ػؿ ٝیى صال مؼ و هاي ٜػؿ بـابـ هـ گىيه اٍالصی بىػه امت (کـفو.)5 /9;6 :57:6 ،
آو ،ػولت هزبىؿ ىؼ ٝالوه بـ ػؿیا٥ت هالیات کنـی بىػره عىػ ؿا اف ؿاههایی چىو ت٪ؼیمی و پیيکيی و هؼاعل
و ١یـه تؤهیى يمایؼ .گـچه ایى ؿمن ػؿ ابتؼا بـای اصتـام و ٩ؼؿ ىًامی ؿٝایا ينبت به ىاه ايزام هیىؼ ،اها به تؼؿیذ
اف صالت يغنت عاؿد و صکن ؿىىه پیؼا يمىػ (تیمىؿی .)67 -68 :5776 ،اف آيزایی که هيا١ل ػیىايی و
صکىهتی هضؼوػ بىػ ،به هـوؿ که وابنتگاو ىاه یا ا٥ـاػ ػؿباؿی به مى بلى ٟهیؿمیؼيؼ ،ؿ٩ابت و کيمکو بـای
اصـاف ه٪ام و هًَب يیق ىؼت هییا٥ت و ػؿ يتیزه همه ػؿ ػؿگیـیهای ى٢لی و هالی ٩ـاؿ هیگـ٥تًؼ (اتضاػیه،
;;ٝ .) ;= :57الوه بـ ایى ٥ـوه هًاٍب به یک هًب ٜػؿآهؼ ههمی بـای ىاه تبؼیل ىؼه بىػ ،اف ایى ؿو ػمت یابی
به هـ ى٢لی يیافهًؼ فػ و بًؼهای فو ػ گؾؿ و هت٢یـ و اؿتبإات ١یـ ؿممی و صناب ىؼه ػاىت (اتضاػیه:57;; ،
 .)<9به همیى ػلیل هـ ه٪اهی به ؿوه های گىياگىو ػؿٍؼػ رلب يٚـ یکی اف فياو صـم بـ هیآهؼ .صتی ىغَی
هايًؼ اهیى النلٖاو که ا١لب اهىؿ صکىهتی و ػؿباؿی ػؿ اواعـ ػوؿه ياٍـی با يٚـ و عىامت او ايزام هیىؼ ،يیق
ْ
رايب اصتیآ ؿا اف ػمت يمیػاػ و همىاؿه با فياو هتً٦ؾ صـهنـا اؿتبآ ویژهای بـ٩ـاؿ هیيمىػ ،آيچًاو که ػؿ ابتؼا
با آهیًه ا٩ؼك و بٞؼ اف او ػعتـ با١بايباىی (٥إمه هل٪ب به عاين باىی) ،یکی ػیگـ اف فياو هضبىب اواعـ ػوؿه
ً
ياٍـالؼیى ىاه ،هًامبات ویژهای بـ٩ـاؿ يمىػ بىػ (اهیىالؼوله .)54= :57;4 ،صکىهت ایاالت هٞمىال به هقایؼه
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ػؿ صکىهت ٩اراؿیه يیق اف ػوؿه ٥تضٞلی ىاه به ػلیل هغاؿد مًگیى ػؿباؿه اٝن اف هغاؿد صـهنـا و اهىؿ هـبىٓ به

گؾاىته هیىؼ و هـ کل پىل بیيتـ هیػاػ ،صکىهت اف آو او هیىؼ .اف آيزایی که ػمت یابی به ه٪ام ػولتی اولیى
پایه ػمت یابی به هال و ُهکًت بىػ ،بـيؼه هقایؼه مٞی هیکـػ تا به ؿوههای گىياگىو کنب ػؿآهؼ کًؼ ،تا بتىايًؼ
پل اف هؼتی ػوباؿه هًَب عىػ ؿا عـیؼاؿی يمایًؼ و ػؿ يتیزه باؿ تمام ایى هغاؿد بـ ػوه ػه٪اياو و هـػم ٝاػی
ایاالت ٩ـاؿ هیگـ٥ت (٥ىؿاو .) 659 :57;< ،ایى ؿمن يه  ٔ٪٥ػؿ هىؿػ صکىهت ایاالت بلکه ػؿ ؿابٖه با ػمتگاه
ػیىايناالؿی يیق ارـا هیىؼ .به ایى ٍىؿت هـ ه٪اهی بـای اب٪ا ػؿ هًَب عىػ هـ چًؼ و٩ت یک باؿ بایؼ و رىهی
ؿا ت٪ؼین ه٪ام باالتـ اف عىػ هیيمىػ .اف ایى ؿو هـ ه٪اهی ػؿ هـ ؿػهای ص ٨عىػ هیػاينت که ينبت به ه٪ام پائیى
عىػ همیى ؿ٥تاؿ ؿا ػاىته باىؼ (واتنى .)64 -5784:65 ،افآيزایی که هیچ ه٪اهی اهًیت کا٥ی بـای ب٪ا ػؿ ى٢ل
عىػ ؿا يؼاىت و ايتَاب و تـ٥ی ٜهاهىؿاو اػاؿی ػؿ يهایت به اؿاػه ىاه بنتگی ػاىت ،فياو صـهنـا ههنتـیى و
گاهی تًها وامٖههای رلب َهـاصن هلکىکايه بىػيؼ .ي٪و تؤحیـ گؾاؿ ایى فياو به ویژه ػؿ ػوؿه ياٍـی ػیؼه هیىىػ.
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 -3ػىاهل خاسخی
ػؿ ایى هبضج به چگىيگی صْىؿ ػولت های عاؿری ػؿ ایـاو ػوؿه ٩اراؿ که به تؼؿیذ به صْىؿ و ي٦ىؽ ٥قایًؼهای
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تبؼیل ىؼ ،پـػاعته هیىىػ .ػولتهای ػاؿای هًا ٜ٥ػؿ ایـاو ،یا به ػلیل پیيبـػ عىامتهها و اهؼا ٣میامی و
ا٩تَاػی عىػ و یا به ػلیل ؿ٩ابتهای امتٞماؿی و تاله ػؿ رهت ص ٘٦هىافيه ٩ؼؿت به ؿاهکاؿهایی بـای ا٥قایو
ً
صْىؿ و ي٦ىؽ عىػ ػؿ ایـاو ػوؿه ٩اراؿیه هتىمل هیىؼيؼ .ایى ؿاهکاؿها که اکخـا به ػلیل بیإالٝی گـوههای
ػاؿای ٩ؼؿت اف میامت عاؿریاو به ّـؿ ایـاو تمام ىؼ ،ػؿ ػو رهت ایزاػ ؿابٖه با هزمىٝه ػیىايناالؿاو و
کاؿگقاؿاو اػاؿی ایـاو و ایزاػ ؿابٖه با صـهنـای ٩اراؿیه به کاؿ گـ٥ته هیىؼ.
-3-2هًاعبات عفاست خايههای خاسخی با دیىايغاالسی ایشايی
صْىؿ میامی ػولت های عاؿری به ویژه ؿومیه و ايگلنتاو ػؿ ایـاو َٝـ ٩اراؿ ،اگـ چه اف ابتؼای ملًٖت
٩اراؿیه به وامٖه آگاهی اؿوپائیاو به اهمیت ایـاو ػؿتٞییى هًا٩يات امتٞماؿی آياو آ١اف ىؼه بىػ ،اها بٞؼ اف
ىکنت های ایـاو اف ؿومیه و اي٪ٞاػ ٩ـاؿػاػهای هتٞؼػی تزاؿی و میامی با ػولتهای اؿوپایی ػؿ اواعـ َٝـ
ً
٥تضٞلی ىاه ،صْىؿ ایى ػولتها به ي٦ىؽی ٩ؼؿتمًؼ تبؼیل ىؼ به ٕىؿی که ت٪ـیبا هیچ هنئله میامی ػؿ ایـاو
بؼوو صْىؿ يمایًؼگاو عاؿری ايزام پؾیـ يبىػ (ا٩بال آىتیايی .)68: :57<9 ،اگـ چه ٩نمتی اف ایى ي٦ىؽ تابٜ
ىـایٔ میامی و يٚاهی يه چًؼاو هًامب ایـاو بىػ که ٝـٍه ؿا بـای ٩ؼؿت يمایی ػولتهای عاؿری ٥ـاهن هیکـػ،
اها همايگىيه که پیوتـ گ٦ته ىؼ بغ يی اف ایى ي٦ىؽ يیق به ػلیل ىیىه صکىهت امتبؼاػی ٩اراؿیه بىػ که باٝج
ا٥تاػو بنیاؿی اف ػیىايناالؿاو و کاؿگقاؿاو اػاؿی ایـايی ػؿ ػاهى ػولتهای عاؿری به عَىً ؿومیه و ايگلیل
هیىؼ .ػؿوا ٜ٩هی تىاو گ٦ت به رق صاری ابـاهین عاو کاليتـ٩ ،ائن ه٪ام ٥ـاهايی و هیـفا ت٪ی عاو اهیـکبیـ ،ػیگـ
ٍؼؿ اٚٝنهای ایـاو به يىٝی به یکی اف ػولتهای عاؿری صاّـ ػؿ ایـاو وابنتگی ػاىته یا اف آياو پيتیبايی
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هیيمىػيؼ .صتی ژوبـ (٥ ) Jaubertـمتاػه ياپلئىو به ػؿباؿ ٥تضٞلی ىاه ػؿ ػیؼاؿ با هیـفا ى٦ی ٜهافيؼؿايی او ؿا به
ػلیل ػومتی با ٥ـاينه ،پؼؿ هیياهًؼ (ژوبـ.)5;8 :578;،
ػؿ يتیزه ي٦ىؽ ٥ى٧الٞاػه ػولت های عاؿری ػؿ ایـاو ،وفیـ یا هـ ه٪ام اػاؿی ػیگـ که تضت صمایت يمایًؼگاو
عاؿری ٩ـاؿ هیگـ٥ت و بـ ٕب ٨عىامته آوها ؿ٥تاؿ هیيمىػ ،يه تًها اف هـ پیگـػ و هىاعؾهای هَىو بىػ بلکه هـ
ُ
گىيه اهـ عال٩ ٣اٝؼهای يیق هیتىاينت ػؿ تضت صمایت آياو ايزام ػهؼ .ولی اگـ صنى يیتی ينبت به آياو يياو
يمیػاػ ،همکى بىػ صتی راو و هالو يیق ػؿ هٞـُ تٞـُ ٩ـاؿ گیـػ (ا٩بال آىتیايی.)68: :57<9 ،

ً
ىیىه همکاؿی کاؿگقاؿاو ایـايی با عاؿریاوٝ ،مىها اف ٕـی ٨اؿمال پىل و هؼایا ػؿ افای کنب إالٝات یا پيتیبايی
اف ه٪اٍؼ آياو ػؿباؿ ایـاو بىػ (اتضاػیه .)87 :6979،به ٕىؿی که اکخـ کنايی که تضت صمایت ايگلنتاو ٩ـاؿ
هؼایا به ػومتی و مـمپـػگی به ايگلنتاو تـ١یب و تيىی ٨هیيمىػيؼ (ؿائیىٝ .)67 :697:،الوه بـ ایى ا٥ـاػ که
ٝمال ؿممی ايگلنتاو بىػيؼٝ ،ؼه ای يیق اف ؿوی هًٞ٦ت ىغَی بـای ایى کيىؿ کاؿ هیکـػيؼ ،به ٕىؿی که ػؿ
ؿابٖه با صاری هضمؼصنیى عاو و پنـه ٝبؼالله عاو ،هنتى٥ی و بیگلـبیگی اٍ٦هاو و بٞؼ ٍؼؿ اٚٝن ایـاو،
بـای هضاٚ٥ت اف هًا ٜ٥هالی عىػ ػؿ ایـاو به ویژه ػؿ رًىب ایـاو به ایزاػ ؿابٖه با ايگلنتاو ؿوی آوؿػه بىػيؼ
(اتضاػیه .)87 :6979 ،هن چًیى ايگلنتاو تاله گنتـػه ای بـای ؿوی کاؿ آوؿػو ػمت ييايؼگاو عىػ ػؿ گىىه و
کًاؿ ایـاو بـای پیيبـػ بـعی اهؼا ٣عىػ ػاىت که اف رمله آوها هیتىاو به صکىهت عايؼاو اللهیاؿعاو
آٍ٤الؼوله ػؿ عـاماو اىاؿه يمىػ (ؿائیى .)57< - 58; :697: ،هن چًیى اٖٝای ه٪ام ٍؼاؿت به هیـفا آ٩اعاو
يىؿی که به ٕىؿ ؿممی تضت الضمایه ايگلنتاو بىػ يمىيهای اف تالههای ایى کيىؿ بـای اٝمال میامتهای عىػ
افٕـی ٨هیئ ت صاکمه و ػیىايیاو ایـايی بىػ ،به ٕىؿی که گ٦ته هیىىػ یکی اف ػالیل ٩ؼؿت و ي٦ىؽ ايگلیلها ػؿ
هنائل َٝـ ٩اراؿ ،إال ٛآياو اف تَمیمات ػولت و رـیاو هایی بىػ که ػؿ ػؿباؿ ایـاو ات٦ا ٧هیا٥تاػ (اتضاػیه،
ٝ .)85 :6979الوه بـ آگاهی اف اهىؿ ػاعلی که بـعىؿػ و هىّ ٜگیـی ايگلنتاو ػؿ ٩بال ایـاو ػوؿه ٩اراؿیه ؿا
آماوتـ هی يمىػ ،ىایؼ بتىاو گ٦ت ايگلنتاو تىمٔ همیى ا٥ـاػ رؾب کـػه به عىػ ،میامتهای عىػ ػؿ ایـاو اف
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هیگـ٥تًؼ ،ص٪ى ٧هاهیايه اف ایى کيىؿ ػؿیا٥ت هیيمىػيؼ و صتی اىغاً ػیگـ ؿا يیق ػؿ افای ػؿیا٥ت تض٦ه و

رمله به ػمت آوؿػو اهتیافات میامی و ا٩تَاػی ؿا يیق ؿاصتتـ پیگیـی هیکـػه امت .به ٕىؿی که بـؿمی
اهتیافت اٖٝا ىؼه به عاؿریاو ػؿ ػوؿه ٩اراؿیه به ویژه ػوؿه ياٍـالؼیى ىاه يياو هیػهؼٍ ،ؼؿاٚٝنهای ٩اراؿیه
عىػ ٝاهل اٍلی اٖٝای بنیاؿی اف ایى اهتیافات چىو ؿویتـ و ؿژی بىػهايؼ .هىؿػ ػیگـی که بایؼ به آو اىاؿه يمىػ
ایزاػ ٥ـ٩ههای رؼیؼی چىو بابیه و امت٦اػه اف آياو ػؿ هىا ٜ٩لقوم امت که کيىؿهای عاؿری ؿا به ایزاػ هًامبات
صنًه با ػیىايناالؿاو ایـايی تـ١یب هیيمىػ .بـؿمی چگىيگی تيکیل ٥ـ٩های چىو بابیه و واکًو کاؿگقاؿايی چىو
اهیـکبیـ و مپل هیـفا آ٩اعاو يىؿی هیتىايؼ بیايگـ ایى اهـ باىؼ که ػولتهای عاؿری با رؾب بـعی اف کاؿگقاؿاو
اػاؿی ایـاي ی وتاله بـای اؿت٪ای ه٪ام آياو َ٩ؼ و هؼ٥ی بیيتـ اف ي٦ىؽ و صْىؿ ػؿ ایـاو ػوؿه ٩اراؿیه ػاىتهايؼ و
ىایؼ بتىاو گ٦ت ػؿٍؼػ ایزاػ ت٢ییـی امامی ػؿ ٥کـ و ايؼیيه ه٪اهات ایـايی و مپل ػؿ کل راهٞه بىػهايؼ.
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ايگلنتاو اف ایزاػ هًامبات با ػیىايناالؿاو ایـايی بیوتـیى بهـه ؿا بـػ و البته بیوتـیى تاله ؿا يیق ػؿ رهت رؾب
کاؿگقاؿاو ایـايی يمىػ .ایى هنئله به ویژه ػؿ ػوؿه ياٍـی بنیاؿ ٩ابل تىره بىػ .ايگلینیها با تزـبه ػوؿاو ٍؼاؿت
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صاری هیـفا آ٩امی که باٝج ١لبه میامت ؿومیه ػؿ ػؿباؿ ایـاو ىؼه بىػ ،مٞی ػو چًؼايی ػؿ رهت رؾب
کاؿگقاؿاو ایـايی به عىػ يمىػيؼ و تا آو ايؼافه ػؿ ایى میامت هى ٨٥بىػيؼ که اٝتماػ النلًٖه ػؿ اواعـَٝـ ياٍـی،
ً
ت٪ـیبا تمام ؿرال ایـاو ؿا يىکـ ايگلنتاو هیياهؼ (اٝتماػالنلًٖه .)7<< :5789 :بـای يمىيه ػؿ ؿابٖه با اهیى
ً
النلٖاو گ٦ته هیىىػ آو چًاو ؿوابٔ ٍمیمايهای با ايگلنتاو هغَىٍا مـػؿوهًؼ ول ٤وفیـ هغتاؿ ايگلیل
ػاىته امت که ػؿ ه٪ام ٍؼؿاٚٝن ایـاو کمتـ کاؿ اف اهىؿ هملکت ؿا بؼوو هياوؿه با او ايزام هیػاػه امت
(تیمىؿی.);8 :5776 ،
-3-3هًاعبات عفاست خايههای خاسخی با حشهغشا
اولیى ؿابٖه یک م٦اؿت عايه عاؿری با صـهنـای ٩اراؿیه به مال  566:هـ ٧ .و م٦اؿت مـ گىؿ اوفلی اولیى
يمایًؼه ايگلنتاو با ًٝىاو م٦یـ ٥ى٧الٞاػه به ایـاو بـ هیگـػػ .اگـچه پیو اف ایى فياو عاؿری ػیگـی يیق واؿػ
صـهنـا ىؼه بىػيؼ ،اها ػؿ ایى م٦اؿت بـای اولیى باؿ يمایًؼه یک کيىؿ عاؿری اف ٕـی ٨همنـ عىػ با صـهنـای
٩اراؿیه اؿتبآ بـ٩ـاؿ هی يمایؼ .مپهـ ػؿ ؽیل و٩ای ٜهـبىٓ به م٦اؿت اوفلی ػؿ ایى باؿه چًیى هیيىینؼ? :مـگىؿ
اوفلی پل اف ت٪بیل آمتاو به مـای عىیو آهؼه ،فورهاه ؿا که اف بايىی مـای ايگلیل يیق ؿمالتی ػاىت به تىمٔ
صاری هیـفا ٝلیـّا ،پنـ صاری ابـاهین عاو ىیـافی که عىاره مـای صـین ملٖايی بىػ ؿوايه صـم عايه ػاىت
تا عؼهت ػعتـ ابـاهین علیل عاو رىاييیـ [آ١اباری] ؿا که بايىی کبیـ بىػ ،ػؿیا٥ت و اف َّ ٩بل عاتىو عىػ
ًٝبـچه ای به الماك تـٍی ٜیا٥ته و چهاؿهقاؿ تىهاو بها ػاىت ،پیو گؾؿايیؼ (مپهـ .)64</5 :57;; ،اگـچه
ً
يمیتىاو لقوها ایى ػیؼاؿ ؿا ػلیلی بـ اهمیت ي٪و صـهنـا ػؿ يقػ يمایًؼگاو عاؿری ػاينت ،با ایى صال میامتی
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اػاهه ػاؿ بىػ که يه تًها ىاهل صـهنـا ،بلکه ىاهل ػیگـ ؿرال میامی ایـاو يیق هیىؼ .اف ایى فهاو به بٞؼ م٦اؿت
عايههای عاؿری ،ىـو ٛبه یا٥تى ؿاههای رؼیؼی يمىػيؼ تا بهتـ بتىايًؼ اعباؿ ػؿوو صـهنـا و ػؿباؿ ؿا بؼمت
آوؿيؼ و ػؿ ٍىؿت اهکاو فياو با ي٦ىؽ صـم ؿا ػؿ پیيبـػ اهؼا٥ياو با عىػ همـاه يمایًؼ .به ًٝىاو يمىيه پیيکيی و
هؼیه ػاػو ،میامتی همیيگی ػؿ ابتؼای ؿاه بـای رلب ٩لىب فياو با ي٦ىؽ بىػ .کمبل ( )Campbellػؿ عإـات
ؿوفايه عىػ اىاؿه به اهؼای ایى گىيه پیيکوها ػاؿػ و اّا٥ه هیکًؼ ػؿ ىـایٖی که اهؼای يىىیؼيی گـاو ٩یمت

ػؿعىامت ىؼه تىمٔ تادالؼوله بـای م٦اؿت ايگیل مًگیى و مغت امت? ،ه ٜالىٍ ٤عىػػاؿی اف ػاػو
چیقی که مالهای هتماػی به ٕىؿ هزايی ػاػه هیىؼه امت ،عاؿد يقاکت هیباىؼ> (تیمىؿی.)676 :57<8 ،
ٝىاهل عىػ اف صـهنـا بـػ ،فیـا صْىؿ ٥ـاينه ػؿ ایـاو هیچ گاه ػائمی يبىػ و هن چًیى ؿومیه با اهْای ٩ـاؿػاػ
تـکمايچای ( 5687هـ )٧ .اهتیافات ویژهای به ػمت آوؿػه بىػ که ي٦ىؽه ؿا بـ ؿوی صکىهت ٩اراؿیه تؤهیى
هیکـػ.
-3-4پضؽکاو خاسخی

ً
ىکل گیـی ؿوابٔ و ٝمی ٨ىؼو آو و ایزاػ هًامبات هیاو صـهنـای ٩اراؿی و م٦اؿت عايههای عاؿری ٝمؼتا
ً
هبتًی بـ ي٪و و ٝملکـػ ا٥ـاػی بىػ که ػؿ ي٪وهای هؤحـ ٞ٥الیت هیکـػيؼ .یکی اف اولیى ي٪وها که ٝمؼتا
ايگلنتاو اف آو بـای آگاهی اف اهىؿ ػؿباؿ و صـهنـا امت٦اػه کـػه ،بهـه بـػو اف پقىکاو وابنته به عىػ بىػ .هیقاو

اٝتماػ به ایى پقىکاو به ویژه ػؿ ؿابٖه با صـهنـا ،که تا هؼتها اف ي٪آ همًىٝه ػؿباؿ ٩اراؿیه هضنىب هیىؼ ؿا اف
هیقاو إالٝات اؿائه ىؼه تىمٔ پقىکاو اف صـهنـا و فيؼگی ؿایذ ػؿ آو هیتىاو تيغیٌ ػاػ .به ٕىؿ کلی پقىکاو
اف ىغَیتهای هضبىب ػؿ يقػ صـهنـا هضنىب هیىؼيؼ ،به ٍىؿتی که بال٥اٍله بٞؼ اف آگاهی اف وؿوػ
هیئتهای عاؿری ،پقىک همـاه هیئت تىمٔ فياو به ايؼؿوو ػٝىت هیىؼ (٥اليؼو.)9< :697: ،
ػؿ ٕىل صکىهت ٩اراؿیه پقىکايی با هلیت های گىياگىو ػؿ ػؿباؿ ایـاو صْىؿ ػاىتًؼ ،اها پقىکاو ايگلینی اف
ً
ً
ایى يٚـ ىاعٌ هنتًؼ که ٝمىها به کاؿ میامی هن هیپـػاعتًؼ و اکخـا ًبا ًٝىاو پقىک م٦اؿت ،وابنتگاو
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ايگلنتاو آ١افکًًؼه ؿوابٔ با صـهنـا بىػ و ػؿ وا ٜ٩تا پایاو ػوؿه ملًٖت ٩اراؿیه بیوتـیى امت٦اػه ؿا به ومیله

ؿممی م٦اؿت کيىؿ هتبى ٛعىػ بىػيؼ.
اولیى گـوه اف پقىکاو ايگلینی همـاه با هیئت های يمایًؼگايی کمپايی هًؼ ىـ٩ی واؿػ ایـاو ىؼيؼ .ػوي٦ـ اف آوها
با ياههای ریمق کمپ بل ( )James Campbellو چاؿلق کىؿهیک ( (Charles Cormikػؿ تهـاو با٩ی هايؼيؼ و ي٦ـ
مىم به يام ايؼؿو ریىکل )(Anderew Jukesبه ًٝىاو رـاس و هٞاوو و هتـرن يمایًؼگی ه٪ین بىىهـ تٞییى ىؼ.
(ؿایت .)5< :57:5 ،اف ایى فهاو به ٕىؿ ؿممی ٞ٥الیتهای پقىکاو ايگلینی ػؿ ایـاو آ١اف ىؼ .ػکتـ هک يیل
اولیى پقىک ايگلیل بىػ که هى ٨٥ىؼ با هٞالزه تاد الؼوله ،همنـ مىگلی ٥تضٞلی ىاه هىؿػ اٝتماػ او ٩ـاؿ بگیـػ و
ػؿ هىا ٜ٩لقوم اف ي٦ىؽ او امت٦اػه کًؼ (اتضاػیه .)87 :6979 ،هک يیل ػؿ ٕىل م٦اؿت مـ هًـی آلیل ( (Sir
 Henry Ellisػؿ تهـاوًٝ ،ىاو ٕبیب م٦اؿت عايه ؿا ػاىت ،ػؿ مال  5<7:م  5696/هـ ٧ .به ّممت وفیـ هغتاؿی
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هًَىب ىؼ و اف ایى يٚـ ،بافهن اولیى و ػؿ وا ٜ٩تًها پقىک ايگلینی امت که به آ یى ه٪ام ؿمیؼه امت .او صتی ػؿ
فهاو م٦اؿت يیق ػؿ ١یاب پقىک م٦اؿت به ػؿهاو ىاه و عايىاػهاه هیپـػاعت (ؿابیًى.)54< -54= :57:7 ،
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هک يیل اف عؼهاتی که یک پقىک هی تىايؼ به لضاٗ میامی اؿائه بؼه ،آگاهی ػاىت و عىػ او ػؿ ایى باؿه ٝباؿت
?به ًٝىاو هضـم اؿتبآ بیى م٦اؿت و ػؿباؿ> ؿا به کاؿ هیبـػ (ؿایت.)5=5 :57:5 ،
ػؿ ػوؿه ملًٖت ياٍـالؼیى ىاه يیق پقىکاو ايگلینی م٦اؿت ،به صـم ؿ٥ت وآهؼ فیاػی ػاىتًؼ .ىاعٌتـیى آوها
ػیکنىو ) )Dicksonبىػ که هؤهىؿیت ػاىت چين آهیًه ا٩ؼك اف همنـاو با ي٦ىؽ ىاه ؿا هٞالزه کًؼ .اٝتماػ
النلًٖه ػؿ ؿابٖه با ػیکنىو و ٝلت صْىؿ هؼاوم او ػؿ صـهنـا إالٝات ؽی ٩یمتی اؿائه هیػهؼ .به يٚـ او ٝلت
اٍلی ٝؼم ػؿهاو بیماؿی آهیًه ا٩ؼك ایى بىػ که ٕبیباو ایـايی و ػیکنىو به م٦اؿه م٦اؿت ايگلیل او ؿا هٞالزه
يمی کـػيؼ تا هن چًاو ؿاهی به صـم ىاهی ػاىته باىًؼ .يیاف ايگلیل به ؿ٥ت وآهؼ به صـهنـای ىاهی به
هًٚىؿکنب إالٝات به ویژه ػؿ اؿتبآ با هـات و ػاينتى يٚـ ػؿباؿ ػؿ ؿابٖه با ؿومیه ،م٦اؿت ؿا واػاىت تا به
عىاره آهیًه ا٩ؼك هبل٢ی پىل بؼهؼ تا به ىاه چًیى ال٪ا کًؼ که بیماؿی همنـ هضبىبو تىمٔ پقىکاو ايگلینی ؿو
به بهبىػ امت (اٝتماػ النلًٖه .)7<= :5789 ،ؿ٥ت وآهؼ ػیکنىو به صـهنـای ياٍـالؼیى ىاه بـای هٞالزه چين
آهیًه ا٩ؼك و ػؿ کًاؿ آو کنب إالٝات ،تًها يمىيهای اف اؿتبآ ویژه و گنتـػه صـهنـای ياٍـی با م٦اؿت
ً
ايگلیل بىػ و ت٪ـیبا ػؿ تمام و٩ای ٜههن ػوؿه ياٍـی اف بـ تغت يينتى او که با ؿایقيیهای گنتـػه هاػؿه با
م٦اؿت همـاه بىػ تا بـ کًاؿی اهیـکبیـ و ايتغاب آ٩اعاو يىؿی و ايتَاب ولیٞهؼ ،با همکاؿی هیاو صـهنـا و
م٦اؿت عايههای عاؿری ايزام پؾیـ٥ت.
ٝالوه بـصـهنـا ،پقىکاو ايگلینی ،با ٝباك هیـفا و يیق با عايىاػههای مـىًاك تهـاو و تبـیق ػؿ اؿتبآ بىػيؼ.
ػکتـ کىؿهیک ه٪اهی هيابهه ه٪ام هک يیل ػؿ ػؿباؿ ٝباك هیـفا ػاؿا بىػ ویلىک ،م٦یـ ايگلیل پی٢امهای هضـهايه
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عىػ ؿا تىمٔ او به ٝباك هیـفا هیؿمايؼ (اتضاػیه .)87 :6979 ،پنـ پقىک ٥ى ٧يیق ػؿ مال  5<8:م به ایـاو آهؼ
و ػؿ تبـیق ٝالوه بـ تزاؿت ػاؿو به ػؿهاو عايىاػه ٝباك هیـفا يیق هیپـػاعت (ؿایت .)5=6 :57:5 ،چًؼی پل اف
هـگ ػکتـ کىؿهیک ،اف ٕـ ٣صکىهت هًؼ ػکتـ پقىک ايگلینی ػیگـی به رای او تٞییى گيت تا پقىک هضمؼ
هیـفا ولیٞهؼ و عايىاػهاه ػؿ تبـیق باىؼ اها ایى پقىک يتىاينت ي٦ىؽ کىؿهیک ؿا بؼمت آوؿػ.

يتیدهگیشی
هًامبات هیاو صـهنـا و ػیىايناالؿی اگـچه ماب٪ه ای ٕىاليی ػؿ تاؿیظ ایـاو ػاؿػ ،اها ػؿ ػوؿه ٩اراؿ فهیًهها و
میامی٥ -ـهًگی ؿوی ػاػه ػؿ ػوؿه ٩اراؿ ىکل گـ٥ته امت٩ .نمتی اف ایى ت٢ییـات ،تاب ٜفهیًههای ػاعلی و
َ
بغيی يیق به ػلیل ت٢ییـات پیو آهؼه عاؿری بىػ .فهیًههای ػاعلی يٚیـ امتبؼاػ مًتی پاػىاهاو ایـايی که به ت َبٜ
آو باٝج بـوف ٥ناػ اػاؿی يیق هیىؼ ،هىؿػ رؼیؼی ػؿ صکىهتهای ایـايی يبىػ اها به ػلیل ت٢ییـاتی که ؿیيه
عاؿری ػاىت ،به عَىً صْىؿ يمایًؼگاو عاؿری ػؿ ایـاو و امت٦اػه آياو اف ایى فهیًهها ػؿ ػوؿه ٩اراؿیه،
هىرب ایزاػ ُبٞؼ رؼیؼی اف هًامبات بیى صـهنـا و ػیىايناالؿاو ىؼ .به ایى ٍىؿت که ایى تيکیالت به
يمایًؼگاو ػولتهای عاؿری به ٍىؿت صاهیايی هیيگـینتًؼ ،که ٩اػؿ بىػيؼ هًا ٜ٥آياو ؿا ػؿ ه٪ابل امتبؼاػ و ٥ناػ
٥ـاگیـ صکىهت ٩اراؿیه ص ٘٦يمایًؼ .ػؿ ه٪ابل يمایًؼگاو عاؿری يیق بـای پیيبـػ اهؼا ٣هىؿػ يٚـ عىػ ػؿ ایـاو
به ؿوههای گىياگىو مٞی ػؿ رلب يٚـ صـهنـا و کاؿگقاؿاو اػاؿی ایـايی ػاىتهايؼ .هزمىٝه کاؿگقاؿاو اػاؿی ػؿ
ً
ػوؿه ٩اراؿ اکخـا وابنته و هـتبٔ به یکی اف چًؼ ٩ؼؿت عاؿری صاّـ ػؿ ایـاو بىػيؼ و گاهی او٩ات به ٍىؿت
وامٖههای اؿتبآ هیاو صـهنـا و م٦اؿت عايههای عاؿری يیق ای٦ای ي٪و هیيمىػيؼ .هًامبات ػولتهای
عاؿری با صـهنـا يیق ػؿ بـعی هىا ٜ٩اف ٕـی ٨هؤهىؿاو عاؿری هنت٪ـ ػؿ ػؿباؿ يٚیـ پقىکاو عاؿری ايزام
هیىؼ و ػؿ بـعی هىا ٜ٩هماو گىيه که گ٦ته ىؼ اف ٕـی ٨هزمىٝه ػیىايناالؿی ؿط هیػاػ.

ةسرضی جحلیلی زنیيًٌای عکل گیسی نياضتات نیان حسنطسا و ...

ٝىاهلی باٝج گنتـه ایى هًامبات هیىؼ .بغيی اف هًامبات هیاو صـهنـا و ػیىايناالؿو ایـايی به ػلیل ت٢ییـات

هًابغ
اتضاػیه ،هًَىؿه (;; .)57هماالتی ایى خا عهشاو اعت (هدمىػه دسباسه تهشاو  237: -2455هـ .ق)،
تهـاو :ييـ تاؿیظ ایـاو.
ــــــــــــــ ( .)6979گىؽههایی اص سوابظ خاسخی ایشاو ( 2311 -2391هـ .ق) ،تهـاو :ييـ آگاه.
اٝتماػالنلًٖه ،هضمؼصنى عاو ( .)5789خاعشات اػتمادالغلغًه ،با ه٪ؼهه ایـد ا٥ياؿ ،تهـاو :ييـ اهیـکبیـ.
ا٩بال آىتیايیٝ ،باك ( .)57<9هیشصا تمی خاو اهیشکبیش ،به کىىو ایـد ا٥ياؿ ،تهـاو :ايتياؿات ػاييگاه تهـاو،
چ. 7
اهايتٝ ،باك ( .)57=7لبله ػالن (ياصشالذیى ؽاه لاخاس و پادؽاهی ایشاو) ،تـرمه صنى کاهياػ ،تهـاو :ييـ
کاؿياهه ،چ.9
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اهیى الؼوله ،هیـفا ٝلی عاو ( .)57;4خاعشات عیاعی ػلی خاو اهیى الذوله ،به کىىو صا٥ ٘٥ـهاي٦ـهاییاو،
تهـاو :ييـ اهیـکبیـ ،چ.7

تاريخنامه خوارزمی  -سال پنجم  -شماره نوزدهم  -پاییز 1396

ایلچی ،هیـفا ابىالضنى عاو ( .)57:8حیشت ياهه :عفشياهه هیشصا ابىالحغى خاو ایلچی به لًذو ،تهـاو:
عؼهات ٥ـهًگی ؿما.
تاد النلًٖه (بی تا) .خاعشات تاج الغلغًه ،به کىىو هًَىؿه اتضاػیه و میـوؿك مٞؼويؼیاو ،تهـاو :ييـ
عىاؿفهی ،چ.6
تیمىؿی ،ابـاهین ( .)5776ػصش بی خبشی یا تاسیخ اهتیاصات دس ایشاو ،تهـاو :ييـ ا٩بال.
تیمىؿی ،ابـاهین ( .)57<8دو عال آخش :یادداؽتهای سوصايه عش خاو کمبل يمایًذه ايگلیظ دس دسباس ایشاو
دس عالهای  ،)2944 -2945تهـاو :ايتياؿات ػاييگاه تهـاو.
رىاػی یگايه ،هضمؼؿّا و رىاػی ،ؿیضايه (بهاؿ و تابنتاو ? .)57=5ي٪و فياو صـهنـا ػؿ اٍالصات ػوؿه
ياٍـی> ،فصلًاهه پژوهؼياهه صياو ،ه.9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .)57=6اصالحات عه عاله (بشسعی خاهؼه ؽًاختی ؽکغت
سويذهای اصالحی دس ػصش ياصشی) ،تهـاو :پژوهيگاه ٝلىم اينايی و هٖالٞات ٥ـهًگی.
ػوؿوىيىاؿ ،کًت ژولیى (<; .)57خاعشات عفش دس ایشاو ،تـرمه ههـاو تىکلی ،تهـاو :ييـ يی.
ؿابیًى ،لىیی ( .)57:7دیپلماتها و کًغىلهای ایشاو و ايگلیظ ،تـرمه ١الهضنیى هیـفا ٍالش ،تهـاو :ييـ
تاؿیظ ایـاو.
ؿایت ،ػيیل ( .)57:5يمؼ ايگلیظ دس ایشاو ،تـرمه ٥ـاهـف ٥ـاهـفی ،تهـاو :ييـ ٥ـعی.
ؿائیى ،امماٝیل ( .)697:حمىق بگیشاو ايگلیظ دس ایشاو ،تهـاو :ييـ امإیـ ،چ.:
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فاهؼی ،ىمل الناػات و تًکابًی ،صمیؼ (پاییق <<? .)57ػؿآهؼی بـ ؿیيه ىًامی يهاػ ػیىايناالؿی ایـاو ػؿ ػوؿه
٩اراؿ> ،فصلًاهه فشهًگ ویژه تاسیخ ،ه.;5
ژوبـ ،پ .آهؼه (; .)578هغافشت دس اسهًغتاو و ایشاو ،تـرمه ٝلی ٩لی اٝتماػ ه٪ؼم ،تهـاو :ييـ بًیاػ ٥ـهًگ
ایـاو.
مپهـ ،هضمؼت٪ی (;; .)57ياعخ التىاسیخ (تاس یخ لاخاسیه اص آغاص تا پایاو علغًت فتحؼلی ؽاه) ،د ،5به
اهتمام رميیؼ کیاي٦ـ ،تهـاو :ييـ امإیـ.

مـيا ،کاؿال ( .)57:6عفشياهه هادام کاسال عشيا (آدمها و آئیىها دس ایشاو) ،تـرمه ٝلی اٍ٢ـ مٞیؼی ،بی را:
ييـ فواؿ.
ٚٝین فاػه تهـايی ،هـین (? .)57=4مه فو ػؿباؿ ياٍـی و تمؼو اؿوپا> ،پژوهؼ ياهه تاس یخ ،ه .64
٥اليؼو ،اوژو ( .)697:عفشياهه اوژو فاليذو به ایشاو ،تـرمه صنیى يىؿ ٍاػ٩ی ،بی را :ييـ اىـا٩ی ،چ.7
٥ىؿاو ،راو (<; .)57هماوهت ؽکًًذه ،تاسیخ تحىالت اختماػی ایشاو :اص عالهای  2611هیالدی هغابك با
 98:ؽمغی تا ايمالب ،تـرمه اصمؼ تؼیى ،تهـاو :ييـ ؿما ،چ.58
٥ىوؿیه ،ژاو ( .)57:6خاعشات دکتش فىوسیه (عه عال دس دسباس ایشاو) ،تـرمه ٝباك ا٩بال آىتیايی ،به کىىو
همایىو ىهیؼی ،تهـاو :ييـ ػيیای کتاب.
کـاچی ،ؿوس ايگیق ( .)57=8خؾىيت هؾفمايه (سوایتی اص هشدعاالسی دوساو ياصشی) ،تهـاو :ييـ تاؿیظ يى.
کـفو ،رـد ( .)57:6ایشاو و لضیه ایشاو ،د ،5تـرمه وصیؼ هافيؼؿايی ،تهـاو :ييـ عىاؿفهی.
کنـی ،يیلى٥ـ (=< .)57صياو دس تاس یخ هؼاصش ایشاو ،تهـاو :ييـ بؼؿ٩ه راویؼاو.
لمبتىو ،آو ( .)57;9ایشاو دس ػصش لاخاس ،تـرمه میمیى َ٥یضی ،هيهؼ :ييـ راویؼاو عـػ.
هضبىبی اؿػکايی ،صنیى ( .)5798تاسیخ هؤعغات تمذيی خذیذ دس ایشاو ،د ،5تهـاو :ايتياؿات ػاييگاه تهـاو.
واتنى ،ؿابـت گـايت ( .)5784تاسیخ لاخاس ،تـرمه ٝباك ٩لی آؽؿی ،تهـاو :بی يا.
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ىیل ،هـی (< .)57:خاعشات لیذی ؽیل ،تـرمه صنى ابىتـابیاو ،تهـاو :ييـ يی ،چ.7

ویلق ،چاؿلق ریمق (< .)57:عفشياهه دکتش ویلض (ایشاو دس یک لشو پیؼ) ،تـرمه صنیى ٩ـاگىفلى ،تهـاو :ييـ
ا٩بال.
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