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الجره زض پػوهف حبضط اظ مضبمین ػب تؼلیمی ،که زض تمب ازواض ازة فبضؾتی نمونتههتبی
ظیبزی زاضنس ،نطفنظط قسه و تنهتب ثته ثیتبو تؼتبلیمی پطزاذرته قتسه اؾتت کته اضتجتبط
مؿرقیمی ثب قطایظ اجرمبػی و انسیكههبی کالمی زاضنس
ياضٌَاْ كلٕدْ
ازثیبت تؼلیمی ،حکومتهبی اؾرجسازی ،ػلم کال  ،ػطفبو و تهوف ،عنع
 .1مقدمٍ
نوع تؼلیمی ،یکی اظ انواع گؿرطزۀ ازة فبضؾی اؾت؛ ایتن گونتا ازثتی ػتالوه ثتط قتکل
مؿرقل آو ،که زض قبلت آثبض اذالقیتؼلیمی ػطضه قسه اؾت ،زض الثهالی انواع ازثی زیگتط
اػم اظ حمبؾی ،ػطفبنی و غنبیی نیع ثه وكم میذوضز این امتط اظ یتس ؾتو ،ثیتبنگط ایتن
واقؼیت اؾت که زض نگبه قؼطای مرؼهس ،ازثیبت ضؾبلری اذالقی و تطثیری ثتط ػهتسه زاضز و
اظ ؾوی زیگط نكبوزهنسۀ تساذل و اضتجبط ونسگبنا انواع ازثی اؾت زض واقتغ «آنچته هتط
نوع ضا اظ زیگطی جسا میکنس ،نه اؾرقالل شاتی ثلکه همبو ویعی اؾت که فطمبلیؿتهتب اظ
آو تؼجیط ثه ػنهط غبلت میکننس» (ظضقبنی )>< @69>> ،ػالوه ثط تأثیطپصیطی انواع ازثتی اظ
یکسیگط ،تؼبمل و اضتجبط نعزیکی ثین انواع و حری زگطگونی آوهب ثب جنتجفهتبی کالمتی
وجوز زاضز ثطای مثبل  ،کتال مؼرعلتی ،پكتروانا فکتطی مکرتت ذطاؾتبنی و انسیكتههتبی
ذطزگطایبنه و حمبؾی اؾت و اظ قطو قكم کته تفکتط اقتؼطی ضوای متییبثتس ،زض ؾتجس
ػطاقی ،جطیبو ذطزگطیع و ضس فلؿفی ػطفبو پیسا میقوز (قمیؿب ،8: @69?1 ،ثب تهتطف)
و اظ همبو ظمبو «زض تمب قئوو ظنسگی و فطهنگ ؾیبؾی و اجرمتبػی متب حبضتط اؾتت و
تأثیطات ذوز ضا ثجت کطزه اؾت» (قفیؼیکسکنی;8 @69?9 ،تت );9و متیتتواو گفتت کته
قبکلا شهنی و زینی قؼطا و نویؿنسگبو ایطانتی ،زض زوضۀ غلجتا مؿتلس اقتؼطی زض جهتبو
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اؾال قکل گطفره اؾت ،الجره غلجا تفکط اقتؼطی ثتط جبمؼتا ایطانتی اضتجتبط مؿترقیمی ثتب
حکومتهبی اؾرجسازی حبکم ثط ایطاو زاضز ،ثسین نوضت کته غعنویتبو و ؾتالجقه ثتطای
کؿت مكطوػیت زینی و ؾیبؾی ثط ایطانیبو ،ثه ذلیفا ػجبؾی مرمبیل قسنس آنبو همؿو ثتب
ذلفب ،فقه و کالمی ضا ثطگعیسنتس کته نقتل ضا ثتط ػقتل ثطتتطی متیزاز و اظ پطؾكتگطی و
وووووطا زوضی کطزنس و ثب تأؾیؽ مساضؾتی کته هتسف اظ ایلتبز آوهتب تطثیتت مجلّنتبو
مصهت قبفؼی و کال اقؼطی ثوز ،ثه مقبثله ثب وبلفهبی ذطزگطایبنتا اؾتمبػیلی ،مؼرعلته،
فالؾفه و نبحجبو ػلو ػقلی مجبزضت وضظیسنس؛ ثسین تطتیت توجته حبکمتبو و ذلفتب ثته
ػلو نقلی و نفی هطگونه ذطزگطایی ثبػث ضقس گطوههتبی ذطزگطیتع و ذطزؾتریع وتوو
اهل حسیث ،مفؿطاو ،فقهبی قكتطی متصهت و هتبهطنگط و ثتهویتػه مرکلمتبو اقتؼطی و
مهمتطین جطیبو واثؿره ثه آوهب یؼنی ػطفبو و تهوف مجرنتی ثتط کتال اقتؼطی و تؼتبلیم
ػطفبنی منجؼث اظ آو زض جبمؼه قس و تب پبیبو ػهط تیموضی ضوای یبفت ثهویتػه زض ػهتط
منول ثهؾجت مفبؾس و نبهنلبضیهبی گؿرطزۀ اجرمبػی ،اقرهتبزی ،اذالقتی و متصهجی زض
قئوو مررلف جبمؼه اظ جمله زض ػطنا ػطفبو و تهوف ،ثبػث نبضضبیری اقكتبض مررلتف
جبمؼه و ضوای تؼبلیم انرقبزی زض قبلت عنع قس ثنتبثطاین زض ایتن مقبلته ثته ثطضؾتی تتأثیط
گفرمتتبوهتتبی اجرمتتبػی و کالمتتی زض قتتکلگیتتطی و ؾتتیط نتتوع ازة تؼلیمتتیػطفتتبنی و
تؼلیمیانرقبزی زض ازة پبضؾی ثب تکیه ثط گونا ازثی عنع و ػطفبو ،اظ آغتبظ زوضۀ ؾتللوقی
تب زوضۀ تیموضی پطزاذره ذواهس قس
 .2ديزِ غلدًقٕان
زوضۀ ؾتتللوقیبو قتتبهس گؿتترطـ وكتتمگیط ثبوضهتتبی ػطفتتبنی و نتتوفیبنه زض تتتبضید
حکومتهبی ایطانی اؾت اظ آنلب که تهوف یتس نهتبز مطزمتی ثتوز ،حبکمتبو و وظضای
ؾللوقی این عجقا مهم اجرمبػی ضا ظیط ورط حمبیری ذوز گطفرنس و ثه نوفیبو که همگتی
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ثط کال اقؼطی ثوزنس ،توجه ویتػهای مجتصول زاقترنس؛ ثتهگونتهای کته «مللتؽ ذواجته
(نظب الملس) مؼموض ثه فقهب و نوفیه ثوز و نوفیبو ضا انؼب ثؿیبضی میزاز» (اثن ذلکتبو،
 ،69>6ی)99= @6؛ حری حمبیتهبی ذواجه اظ تهوف و ؾتبذت ذبنقتبههتب و همچنتین
اذرهبل موقوفبت ثه آوهب ثبػث ضونق هطوه ثیكرط آوهب قس زض محتیظ ذبنقتبههتب نیتع
مؿئلا تطثیت و تسضیؽ محهالو ػلو اؾالمی و ػطفبنی موضز توجه قطاض زاقت ،این امتط
ثطای ثؿیبضی اظ قؼطا و ػطفبیی که زض مکبتت و ذبنقبههب مكنول ثه تحهیل ػلو زینتی و
ازثی ثوزنس ،فطنری فطاهم آوضز تب افکتبض ػطفتبنی ضا کته تتب پتیف اظ آو زض قتؼط فبضؾتی
فطوغی نساقت ،ثهػنواو وجه غبلت واضز قؼط فبضؾی کننتس زض واقتغ ضاه یتبفرن قتؼط ثته
ذبنقبه هب ثبػث قس که قؼط اظ محیظ محسوز زضثبضهب ثیطوو ثیبیس ،و ثهجبی مسح پبزقبهبو
منؼکؽکننسۀ افکبض و انسیكههبی ػطفب و تؼبلیم آنبو گطزز الجره این ثساو مؼنی نیؿتت کته
جنجههبی ػمومی تؼلیمبت اذالقی زض زیواو قبػطاو جبیی نساقره ثبقس ،ثلکه تقطیجتب تمتب
مضبمین انسضظی زوضۀ قجل ،ووو ثیاػرجبضی زنیب ،ذطزگطایی ،ػلتمآمتوظی ،قنبػتتوضظی،
زوضی جؿرن اظ حطل و آظ ،اغرنب فطنت ،قبزیگطایی و ثركتنسگی مبننتس گصقتره زض
این زوضه نیع ضوای زاقت امب ثته تتسضی ثتب تنییتط قتطایظ ػهتط ؾتللوقی ،تنییطاتتی زض
مضبمین تؼلیمی ثه وجوز آمس؛ ظیطا ثب توجه ثته گفرمتبو ؾیبؾتیکالمتی ضایت زض جبمؼته،
ػطفبو و تهوف زض این ػهط ثهػنواو یکی اظ عتط جؿتتوجتوی حقیقتت و مؼطفتت،
ؾجتِ ههوض انسیكه هب و تؼبلیمی ووو تقتسیطگطایی ،فقتط و زضویكتی ،زنیتبگطیعی ،ضضتب،
تؿلیم ،ثیاػرجبضی ظنسگی ،تؼلیم ػكق و محجتت و زض مرتوو ازة پبضؾتی قتس زض ایتن
زوضاو ،ذبنقبههب ،نهتنهب محلی ثطای ػطفب و نوفیه ثتوز ثلکته هتطیومتطیهتبی ؾیبؾتی و
کكمکفهبی مصهجی و ثهویػه اوضبع نبمؿبػس اقرهبزی ،ثبػث گتطایف متطز ػتبزی ثته
تهوف و تؼبلیم نوفیه قس؛ ثسین گونه که مؿرمنساو و مبلثبذرگبو ،گمکتطزۀ ذتوز ضا زض
ذبنقبههب و زض پطتو تؼبلیمی ووو فقط و زضویكی و زنیب گطیعی یبفرنس ،تب جبیی کته ثطذتی
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ثطای گصضاو ظنسگی ضوظمطۀ ذوز پب ثه ذبنقبه گصاقره ،زض لجبؼ زضویكی ثته تکتسیگتطی
میپطزاذرنس ،ونبوکه اثوالقبؾم قكیطی اظ قول یحیی ثن مؼبش زض این ثبضه میگویس «نتوف
پوقیسو ،ظهس نیؿت ،زکبنی اؾت و ؾرنگفرن انسض ظهس ،پیكته اؾتت» (قكتیطی@69=: ،
 )8;6امب ثطجؿرهتطین انسیكهای که زض این زوضاو زض میبو نوفیه و ػطفب مغطح قتس و زض
مروو ػطفبنی ؾلغا ذوز ضا گؿرطز ،انسیكا ججتط و تؼتبلیم منجؼتث اظ آو اؾتت ونتبوکته
اثوؾؼیس اثیالریط میگویس@ «اذریتبض کتطزه ذساونتس متیثبیتس ،قبیؿتره و آضاؾتره ذساونتس
میثبیس ،اذریبض ثنسه ثه کبض نیبیس» (منوض )96< @69;: ،ونین نگطقیهبیی ثه مؿتئلا ججتط و
اذریبض و نفی اضازه و آظازی انؿبو ثبػث جموز و ؾطآغبظ انحغبط زض جبمؼا ایطانی قس ،که
زض ػهط منول ثه اوی ذوز ضؾیس «وطاکه مؼرقس ثه ججط ،ووو ضاثغا ؾجت و مؿججی ضا زض
اقیبء ،ثبلرهول میبو انؿبو و اػمبل و قرهیت ضوحی و اذالقتی او اظ یتس عتطف و
میبو آینسۀ ؾؼبزت ثبض و ققبوت ثبضـ اظ عطف زیگط منکط اؾت ،هطگتع زض فکتط تقویتت
قرهیت و انالح اذال و کنرطل اػمبل ذوز نمیافرس و همهویع ضا ثه تقسیط حواله متی
کنس» (مغهطی:9 ،69>; ،ت )::این انسیكه آنچنبو زض تبضوپوز جبمؼا اؾالمیایطانتی ضیكته
زوانسه که ویل زوضانت اػرقبز ثه قضب و قسض و ججطگطایی ضا اظ لواظ تفکط اؾتالمی ػنتواو
میکنس (زوضانت ،69:9 ،ی:6 @66ت ):8زیگط مؿئلا مهمی که زض ایتن ػهتط ثتهنتوضت
گؿرطزه موضز مربلفت قطاض گطفت ،مربلفت ثب ػلو ػقلی ثهویػه فلؿفه اؾتت؛ ونتبو کته
ػطفب و ازیجبو مجبزی فلؿفه و ثحث و اؾرسالل ضا منکط قتسه و زض انتول تطثیرتی ؾتبلکبو
مؼطفت ،ػقل ضا مغطوز و پبی اؾرساللیبو ضا ووثین زانؿرهانس
 .3ديزِ مغًل ي تٕمًزْ
ثؼس اظ ؾللوقیبو ،منوالو اؾریالی ذوز ضا ثط ایطاو میگؿترطنس و نعزیتس ثته زو قتطو ثتط
جنطافیبی ؾطظمینی ایطاو حکومت میکننتس ،اظ ویػگتیهتبی ثطجؿترا ازثیتبت ایتن زوضه،
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همبننس ػهط ؾللوقیبو گطایف ثه تهوف و ػطفبو اؾت ،که اظ ؾوی جطیبو ؾیبؾتی حتبکم
ثط جبمؼه حمبیت قس اضتجبط احرطا آمیع حکومت ثب نوفیبو و ػطفب نیع ثتط قتسضت آوهتب زض
این زوضه افعوز ،حری اظ ؾوی حکومت ذبنقبههبی مؼرجتط و مؼطوفتی زض ایتن زوضه ثنتب قتس
(نس@ ذوانسمیط ،6999 ،ی>? @9ت>> )6زض کنبض ؾبذت ذبنقبههب ،وقتف کتطزو مطاکتع متبلی،
ووو وقف زیههب و امال ثه ذبنقبه هتب و نیتع قتطاض زازو مقتطضی و نتصوضات زائمتی ثتطای
نوفیبو ،ثهمنظوض ثهطهمنسی اظ زػبی ذیط و ثطکبت انفتبؼ آوهتب ثتط قتسضت متبلی نتوفیبو
افعوز (آملی ،69== ،ی8;= @8ت>; )8زض این ػهط ،تلسیس ثنبی مساضؼ ،تأؾیؽ ذبنقتبههتب،
کربثربنههب و مساضؼ فطنت منبؾجی ضا ثطای تؼلیم همگتبنی تهتوف فتطاهم آوضز؛ ایتن امتط
ثبػث قس ثب ثهطهگیطی اظ امکبنبت مسضؾه و مطاکع تؼلیم ثه تؼسز آثبض ػطفتبنی ،ثتهویتػه آثتبض
منظو و تنوع آوهب افعوزه قوز امب ثب وجوز حمبیت حکومت اظ جطیبو ػطفبو و تهتوف زض
جبمؼه ،ثبیس گفت که حملا ذبنمبوؾوظ منول ثه ایطاو ،اوضبع جبمؼه ضا کبمال زگطگوو کتطزه
ثوز و ثبػث نبثؿبمبنیهبی ظیبزی ،ثهویػه زض حوظۀ اقرهبز و اذال قتسه ثتوز کته ایتن امتط
تجؼبت و نربی مثجت و منفی ظیبزی زض تهوف وتؼبلیم ػطفبو ثط جبی گصاقت
زض ظمینا اذال ثبیس ،زوضۀ منول ضا ػهط انحغبط اذالقی زض جبمؼتا ایطانتی زانؿتت،
حری ذوز آو هتب ،قواػتس اذالقتی ضا کته اظ مبوضاءالغجیؼته نكتئت گطفرته ثتوز ،ثتیمؼنتی
میزانؿرنس (ثبضکهبوظو )9= @69:< ،و ثهزلیل ظنسگی ثسوی نفبت اذالقی نبپؿنسی ووو،
ظوزذكمی ،زضوؽ گویی ،تملق ،حیلهگطی ،عمغکتبضی و ذؿتتت زاقترنس (کتبضپن@69<9 ،
;:ت= ):و ثهزلیل زوضاو عوالنی حکومركبو ،مطز ذواهنبذواه اظ آوهب تأثیط پصیطفرنتس و زض
نریله ،ضفربضهتبی ضتس اذالقتی وتوو هتمجتنؽگطایتی ،ثتیثنتسوثبضی ،ضقتوهذتواضی،
ذطافهپطؾری ،حیلهگطی ،عمبػی و ذؿتت زض جبمؼه ضوای یبفتت؛ تتب جتبیی کته جتوینی،
تبضیدنگبض ػهط ،مینویؿس@ «امطوظه زضوؽ و ضیب ضا پنس و انسضظ میپنساضنس و حطا ظازگتی و
ؾرنوینی ضا زلیطی و قلبػت نب میکننس» (جوینی ): @69=> ،ػالوه ثط فقط فطهنگتی و
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اذالقی ،زض این زوضه ،فقط اقرهبزی نیع زامنگیط مطز ثوز ،منوالو ثب مهبزضۀ اموال متطز و
تحمیل هعینههب ثط آوهب موججبت فقط مطز ضا فطاهم آوضزه ثوزنس ،ضثتبذواضی نیتع زض ایتن
ػهس ضوای تمب زاقت که ثبػث فؿبز و ثته تجتبهی کكتیسو جبمؼته قتسه ثتوز ،ثتهؾتجت
ضثبذواضی ،مطز فطومبیا ثطوتمنس و نبحجبو مبل و مقب ثه فقط و فبقته زوتبض قتسه ثوزنتس
(ثیبنی:<6 @69=1 ،ت):<8
نبامنی اقرهبزی و اذالقی ثههمطاه کكربضهبی وؾیغ مطز  ،اوضبع جبمؼه ضا مرعلتعل کتطزه
و آضامف ضواو ضا اظ مطز گطفره ثوز؛ زض ونین اوضبػی ،تهوف مهمتطین پنبهگبه مطز قتسه
ثوز و تؼبلیمی ووو پطهیعگبضی و ثیاػرجبضی زنیب و توجته ثته انتول اذالقتی متیتوانؿتت
مطهم مؤثطی ثطای آال آوهب ثبقس زض واقغ ثبیس گطایف ثه ػطفبو ضا اػرطاضی ثته زیکرتبتوضی
و اؾرجساز و ذوزکبمگبو زانؿت ،وطاکه قکوفبیی ایتن انسیكته زض ثطهتهای اظ ظمتبو تحقتق
یبفت که افطاز زض مؼطو ثیاػرنبیی و تحقیط قطاض گطفره ثوزنس و حکبمی کته اججتبض متبزی ضا
زض اذریبض زاقرنس ثب مطز ثه وجهی ثیضحمبنه ضفربض متیکطزنتس و ضوظگتبض ثتهکلتی ثیتسازگط،
ذكن و ذهمبنه قسه ثوز(ثطلین ،8<1 @69<> ،ثبتهطف) الجرته حملتا منتول ثبػتث نتوػی
تفکط ججطی و اػرقبز ثه قضب و قسض زض میبو ػبضف و ػبمی گكت که ثتب تتطوی آو هتط نتوع
ایؿربزگی و مقبومت زض ثطاثط منول اظ ثین ضفت ،همچنین مؿتبئلی زیگتطی وتوو پطیكتبنی
انسیكه ثهؾجت کُكربضهبی وؾیغ و ثیػسالری حبکمبو ،ؾؿت قسو ثنیبوهتبی فلؿتفی ،ضوای
ذطافبت ،ثیمؿئولیری ،زلؾپبضی ثه قضب و قسض ،گؿرطـ ضوحیا تؿلیم ،ثیتتوجهی ثته زنیتب،
یأؼ و نبامیسی و ثسثینی نیع ضوای ظیبز یبفت (ضؾرگبضمنس)6:6 @69>< ،
زض این میبو ،ػطفبو و تهوف زض ػین حبل که مأمنی ثطای مطز زض ثطاثط ایلنتبض منتول
قسه ثوز ،تجؼبت ؾوئی نیع ثطای ػطفبو و جبمؼه ثه ثبض آوضز ،ثسین گونته کته گتبه مكتطة
ػبضفبو وؾیلا ؾوءاؾرفبزۀ ػبضف نمبیبو قس که ثب هبهطی نوفیبنه ،مقبنس قرهتی ذتوز
ضا زنجبل می کطزنس ،ثسین عطیق ظهتس ضیتبیی آمیررته ثتب تعویتط زض میتبو ایتن عجقته ضوای
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ثیؾبثقهای یبفت تب جبیی که قید ػالءالسولته ؾتمنبنی زض ایتن ثتبضه متیگویتس@ «ػبلمتبو
نومؼههب ضا زکبکین ظض ؾبذرنس ،که مب ضظا میجوییم و نوفیبو اضظ پوـ ذبنقبهتب ضا
هنگبما قیبعین ؾبذرنس و ثه کفط و قلمبـ گفرن مكنول قسنس که مب مؼطفت متیگتوییم،
القهه هطیس ثه قومی هوؾی کمط مربثؼت ؾلغبو (منول) ثؿرنس و جهتبو ویتطاو کطزنتس»
(ؾمنبنی )8;< @69>9 ،زض ثطاثط نبهنلبضیهبی اذالقی و مؼطفری ،ثطذی اظ ػطفبی مرظبهط
و نوفی نمبیبو ،ثطذی زیگط اظ ػطفب اظ جمله حبفظ ،همبننس مهتل اجرمتبػی ػطفتبو ضا،
اثعاضی ثطای ثیبو تنستطین انرقبزات اجرمبػی کطزنس و نوػی اظ ازثیتبت تؼلیمتی اذالقتی ضا
ثه وجتوز آوضز (فطقتیسوضز ،69>8 ،ی )==: @8و زض قبلتت عنتعهتبی ػطفتبنی ،انرقتبزات
ؾیبؾی و اجرمبػی ذوز ضا ثیبو کطزنس و ثب ضؾوا کطزو ظقریهبی عجقبت مررلتف جبمؼته
که قبمل نوفی نمبیتبو ،ػبضفتبو مرظتبهط ،ظاهتساو ضیبکتبض ،قبضتیبو و محرؿتجبو زغتل و
ضقوهگیط ثوزنس ،ثط آوهب تبذرنس؛ الجره زض ػهط ؾللوقی نیع غلجا ثیؾبثقا ػلمبی زضوغتین
و منبقكبت زینی ثبػث قیوع انرقبزات اجرمبػی زض قبلت هعل و عنع قسه ثتوز کته نمونتا
ثبضظ آو ضا زض کال ؾنبیی میتواو زیس ،امب اظ قطو هفرم ثهثؼس ،این انرقبزات قست میگیتطز
و قؼطا و ػطفب ثب تمؿس ثه ذنسههبی تلد و زضزنب ثط جهل ػمومی جبمؼه و ثط نبحجبو
تعویط ضیكرنس میظننس و هعل و عنع وؾیلا تؼلیم میقوز
زض زوضاو حکومت تیموضیبو نیع ثبظاض زین و کبض ذبنقبههتب و مؿتبجس وونتبو گصقتره
ضونق تمب زاقت ،ولی مفبهیم ػطفبنی و تؼلیمی تقلیسی و تکطاض ؾرنبو گصقرگبو ثوز ،اظ
ؾوی زیگط گطایف ثه ػطفبو نظطی که زض این ضکوز نقف ظیبزی زاقت
مؿبئل تؼلیمی این ػهط ثب توجه ثه مجبحث شکطقسه ،زض ازامه آمسه اؾت
 .4خبس
اػرقبز ثه ججط زض قبلت تقسیطپصیطی که اظ وبلفثطانگیعتطین موضوػبت فلؿفی و ػقیتستی
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زض تمسو ثكطی ثه قمبض میضوز ،اقبضه ثه نظطیهای زاضز که زض آو «اػمبل انؿتبو ضتطوضی
و غیطاذریبضی اؾت» (ظاضعپوض ،ؾؼیسیمهط ،و حلری )61: @69?1 ،ثط اؾبؼ ایتن نظطیته،
ػملکطز انؿبو نمیتوانس ثطذالف آنچه اظ پیف تؼیین قسه ثبقس ،ایتن نتوع تفکتط اظ نظتط
افطاعی هطگونه تالـ ضا اظ فطز ؾلت میکنس و او ضا تجسیل ثه موجوزی تؿلیمپصیط میکنتس
و ثبػث میقوز که فطز اظ ذوزثینی و غطوض زوضی کنس؛ ظیطا همواضه ثه وجوز قتسضتی ،فطاتتط
اظ قسضت ذوز ایمبو زاضز (کطمی696 @69>9 ،ت )698زضحبلیکته ذتطزوضظی و ػقتلگطایتی
ضاهی ثطای مجبضظه ثب تقسیطگطایی اؾت که ثبػث میقوز انفؼتبل و تقتسیطگطایی اظ قترم
زوض قوز و زض نریله جبمؼه اظ ؾکوو ذبضی قسه و پویتب گتطزز (فیوضتبت@  )=6 @69>6و
این همبو ویعی اؾت که حکومتهبی اؾرجسازی حبکم ثط ایتطاو همتواضه اظ آو وحكتت
زاقرهانس؛ ثه همین زلیل ثطای اینکه مطز ضا مغیغ ذوز ؾبظنس ،ثهگونهای که کؿتی جطئتت
ؾوال و وبلفگطی نساقره ثبقس و موقؼیت ؾیبؾی و حکومری آنبو ضا زض مؼتطو آؾتیت
قطاض نسهس ،اظ جنجف کالمی اقؼطی حمبیت همتهجبنجته کطزنتس؛ ظیتطا ثتط اؾتبؼ ػقبیتس
اقؼطی قضب و قسض حرمتی ثتط جهتبو حتبکم اؾتت و ثكتط یکؿتطه محکتو ایتن تقتسیط
تنییطنبپصیط اؾت قؼطا و ثهویػه ػطفب ثهؾجت گطایفهبی اقؼطی ثهزلیتل آنکته ثؼضتی اظ
مقبمبت ؾلو ایكبو ووو ،توکل ،تؿلیم و ضضب غبلجب مجرنی ثط اػرقبز قضتب و قتسض اؾتت،
زض اکثط تؼبلیم ذویف این مؿئله ضا ثه انحبی مررلف مغطح کطزهانس@
بٍ اختٕاز قضااْ شماان ببأاد غااخ

كٍ دائم آن وباًد كاٍ اختٕااز ماا باؾاد
(غعدْ)638 :1385 ،

خااص بااٍ فضاالؽ بااٍ زاٌ اي وسغاآ

يزچاااٍ دز طاااایتؽ قاااًْ و ػااآ
(غىأٓ)91 :1329 ،

4ا .1تػلٕم
تؿلیم تط اػرطاو زض اموضِ واضز ثط قرم ،ثتب قغتغ تؼلتقِ کلتی قترم ثته آوهتب و
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ؾپطزو هما کبضهب ثه ذساونس اؾت (عوؾی>; @69<? ،ت<>) که مفهو ػطفتبنی آو ،پبیتساضی
و زگطگوو نكسو هبهط و ثبعن هنگب ثالؾتت (جطجتبنی );? @6?>= ،ثتب نظتط ثته اینکته
تؼبلیم مطثوط ثه تؿلیم و حری ضضب زض آثبض ازثی ،قجل اظ زوضۀ تهبجم تطکبو آؾیبی میبنته و
منوالو ثه وكم نمیذوضز ،میتواو این مقوله ضا نیتع اظ جملته نرتبی هلتو همؿتبیگبو
قطقی ایطاو آو ػهط زانؿتت؛ ثتهویتػه حمتالت ذبنمتبوؾتوظ منتول ،قتسضت اذریتبض و
تهمیم گیطی ضا اظ مطز گطفت ،و فکط تؿتلظ ثتیوتووووتطای ثالیتب ضا زض شهتن متطز
جبیگیط ؾبذت و مطز ثهقست ثه این ثبوض ضؾیسنس کته زض ثطاثتط پیكتبمسهتبی مررلتف
وبضهای جع تؿلیم قسو نساضنس؛ زض نریله زاقرن ونین شهنیری تأثیط ػمیقتی ضوی شهنیتبت
اقكبض مررلف جبمؼه گصاقت ،ونبوکه زض ػطنا تؼتبلیم ػطفتبنی جتعء مقبمتبت ثطجؿترا
ؾلو و تؼبلی قلمساز قس زض اثیبت ظیط قبػطاو ثب نفی اذریبض و تؿلیم زض ثطاثتط ذساونتس
و وقبیغ ضوظگبض ونین ؾطوزهانس@
مااسدٌ بأااد بااًد ماإؽ حکاام حاا

تاااا وٕأاااد شخااام اش ز

اگ لااا

(مًگًْ)43/1 :1390 ،
باااؼ دز حکاام اااًگداوؽ گااًْ

َااام غااامعىا ي َااام اطعىااااگًْ
(غىأٓ)164 :1329 ،

بىااادگٓ وٕػااا

خاااص زٌ تػااالٕم

دز دأااسِ قػاام

مااا وکتااّ تػاالٕمٕم

يز وااداوٓ باااًان تااً قلاا

غاالٕم

(َمان)166 :
گطف آوچٍ تً اودٔؿٓ ،حکم آوچٍ تً فسمأٓ
(حافظ)545 :1385 ،

4ا .2تًكل
توکل اظ جمله فضبیل اذالقی اؾت که زض قطآو و احبزیث ،تونیههبی فطاوانی ثتط آو
قسه اؾت که نكبوزهنسۀ منعلت و فضیلت واالی آو اؾت این مفهو نیع اضتجتبط نعزیتس
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مؼنبیی و انغالحی ثب تؿلیم و ضضب زاضز؛ ظیطا منكأ پیسایف ونین حبلری اػرقبز ثه این امط
اؾت که فبػل مؤثطی جع ذسا نیؿت و تنهب اوؾت که ثه هتط کتبضی قتبزض اؾتت@ «إوَّ اهللَ
ػَلی کُلِّ قَیءٍ قَسیط» (ثقطه@  )81و اموض ثنسگبو ضا کفبیت میکنس این مفهو نیتع ثتهانحتبی
مررلف موضز تأکیس ػطفب ثوزه اؾت
وٕػاا

كػاابٓ اش تًكاال خااً تااس

چٕػاا

اش تػاالٕم خااًد م بااً تااس
(مًگًْ)44/1 :1390 ،

بااااٍ تًكاااال شٕٔااااد ي زيشْ زا

يخااٍ خااص گطااف گاام ٔااصل مىُٕااد
(خاقاوٓ)173 :1316 ،

دز حرز ؾاًزٔدن ؾاًز ي ؾاس اغا

زي تًكاال كااه تًكاال بُتااس اغاا
(مًگًْ)41 :1390 ،

4ا .3زضا
ضضب ثه قضب و قسض الهی نیع اظ مؿبئل مهم اذالقی و فلؿفی اؾت کته اظ نظتط ػطفتبنی
نیع جبیگبه ضفیؼی زاضز؛ ثهگونهای که زض این انسیكه «کؿی ثه مقتب ضضتب نمتیضؾتس مگتط
اینکه حقیقرب ثه ضطوضت احرطا ثه نوامیؽ و قوانین حبکم ثط جهبو آفطینف ػتبضف قتوز»
(حؿینی ػینبثی )6;> @69>1 ،ضضب حری اظ نظط ضواوقنبذری ،اضغطاة و زلهطۀ فتطز ضا اظ
ثین میثطز و قبیس یکی اظ زالیتل گؿترطزگی ایتن مفهتو زض ازة ػطفتبنی و تؼلیمتی آو
ػهط ،مرأثط اظ قطایظ نبثؿبمبو اجرمبػی ثبقس ،که ثبػث قسه تب پیطاو و قیوخ زض ذبنقبههب
ثطای کبؾرن اظ اضغطاةهب و جلوگیطی اظ افؿطزگی نبقی اظ تجؼبت حملتا مهبجمتبو ایتن
مفهو ثطجؿرا زینی ضا زض تؼبلیم ذوز ثگنلبننس این مفهو ػالوه ثط نرتبی مثجتت تجؼتبت
منفی ضا نیع زض پی زاضز؛ اظ جمله اینکه ضضب ضا میتواو نوػی ثیهسفی و تؿلیم زانؿت کته
زض نهبیت فطز ضا اظ قجول مؿئولیتهبیی که میتوانس زض قجبل ذویف و جبمؼته انلتب زهتس
منؿلد میؾبظز
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اي دَاد دگؿااد مآ بااؼ

يگسوااٍ غااسخًؼ ي آشاد ماآباااؼ

بٍ َس چا

اش آودااا َسچااٍ آٔااد باااش واادَٓ

آياش واااادَٓ

يگااااس بااااد آٔااااد

(یطاز)276 :1388 ،
اْ مػس ؾکس كه ي باؼ قضا زا خسغىد

َسچٍ آٔد بٍ تً اش قػم

ٔاصدان بسػاىد

(غىأٓ)158 :1380 ،
زضا بٍ دادٌ بدٌ يش خبإه گاسٌ باؿاا

كٍ بس ماه تاً دز اختٕااز واؿاادٌغا
(حافظ)220 :1385 ،

4ا .4غعاد

ي ؾقاي

اشگٓ

«الؿَّؼیسُ مَن ؾَؼِسَ فی ثَغنِ اُمِّهِ ،وَالكَّقِیُّ مَن قَقِیَ فی ثَغنِ اُمِّهِ» (پبینتسه );91 @698: ،اظ
جمله احبزیثی اؾت که قبػطاو ثهنوضتهبی گونبگوو و زض قبلت نتنبیغ مررلتف ازثتی
ووو تكجیه و تمثیل ثطای تجین انسیكههبی ججطگطایبنا ذوز ثه کبض ثطزهانس@
مقدز اغ

كٍ اش َسكػٓ چٍ فعل آٔاد

بٍ غعٓ ماؾطٍ ااالح شؾ

وتًان كسد

غٕاٌ شوآ َسگص ؾاًد غاسٕد باٍ آ
غعادتٓ كٍ وباؾد طما مکاه غاعدْ

دزخ

مقل وٍ خسماا دَاد واٍ ؾا تاگًد

چىانكٍ ؾاَدْ اش زيْ خً وتًان غاًد
غااسٕد زيْ َسگااص ؾااًد غاإاٌ بااٍ ديد
كٍ چًن وکاؾتٍ باؾىد مؿکل اغ

دزيد

(غعدْ)676 :1385 ،
َسگص مس طاييظ كػٓ گ

كٍ شؾ اغ

وٕکٓ ي بدْ دز گُس خل غسؾتٍ اغا

با دًٔ كػٓ گ

كٍ زضًان بُؿ

اغا

اش وامٍ واًاوىد ماس آوچاٍ وًؾاتٍ اغا
(َمان)1056 :

اظ میبو قبػطاو این زوضه ؾؼسی که اظ ظمتطۀ اظ تحهتیل کطزگتبو مسضؾته نظبمیته ثتب
گطایف قبفؼی زض فقه و اقؼطی زض ػلم کال ثوز ،زض آموظههبی تؼلیمی ذوز ثه ملموػتا
ػبلم هؿری زیتسگبه اقتؼطی زاضز؛ ثتهذهتول اػرقتبز ثته ؾتؼبزت و قتقبوت اظلتی اظ
انلیتطین موتیفهبی آثبض وی ثه قمبض میضوز

نگبهی ثه ػلل تحول مضبمین تؼلیمی اظ زوضۀ ؾللوقی تب تیموضی 69 /
 .5خاكػازْ
ؾفبضـ ثه تواضغ و ذبکؿبضی زض قتؼط ایتن زوضه ،اظ مضتبمین پطثؿتبمس تؼلیمتی اؾتت
ػالوه ثط گؿرطـ انسیكههبی ػطفبنی که ثط ذواضزاقتت نفتؽ تأکیتس زاقتره ،اظ منیتت و
تکجط ثطحصض می زاضز ،تأثیط قکؿت و تحقیط ضوحیه و غطوض ملی ایطانیبو ثتط اثتط حمتالت
ویطانگط و مکطض منوالو و مهبئت تتبضیری اجرمتبػی فتطاواو مرتأثط اظ آو ضا متیتتواو اظ
زالیل ضوای این ذهیها اذالقی زانؿت که نموز آو ضا زض قؼط این زوضه میتواو زیس@
يگااس ماإؽ تااً آٔااد مااسد ٔااصدان

خًدافکه باؼ ي خًد زا خاا

گاسدان

(یطاز)224 :1394 ،
اْ كٍ خاصي أاه شمٕىآ ،غاس مکاؽ
چااًن خلقىاااكم ؾااىًدْ مااه تااسا

چًن كٍ بٕىآ حکام ٔاصدان دز مکاؽ
خااا باؾاآ ختػ ا

اش تااً ،زي متااا

(مًگًْ)359/3 :1390 ،
كػاآ كافکىااد خااًد زا بااس غااس آمااد

خااًدافکه باااا َماااٍ یااااگم بسآماااد
(وظامٓ)151 :1376 ،

 .6ابس
نجط که زض انغالح ،تط قکبیت اظ ؾرری و ثتال نتعز غیتط ذساؾتت (ؾتلبزی@69>9 ،
 ،);86اظ زیگط مضبمین پطکبضثطز زوضۀ موضز ثطضؾی اؾتت ،ایتن مفهتو  ،گصقتره اظ جنجتا
زینی ،اذالقی و ثهویػه ػطفبنی آو ،که یکی اظ مقبمبت ؾلو اؾت ،زض این ػهتط اظ نظتط
اجرمبػی و ؾیبؾی قبثل توجه اؾت؛ ظیطا اظ نظط اجرمبػی «نجط و انرظتبض منفؼالنته حطثتا
انؿبو منفؼل و نبکبضآمس زض اجرمبع اؾت؛ زض اجرمبػی که تمبمی حطکتهب و جنجفهتب زض
آو ثب قکؿت مواجه قسه ثبقس ،ثهتسضی این ثبوض ثط اشهبو ؾبیه میافکنس که اظ هتی کتؽ
کبضی ؾبذره نیؿت ،لصا ثبیس تؿلیم وضغ موجوز ثوز و نجط کطز ،ثبقس که تقتسیط اوضتبع
ضا زگطگوو ؾبظز ،ثه هط نوضت این امتط ثیتبنگط انفؼتبل اجرمتبػی و ؾتلت مؿتئولیت اظ
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ذویكرن اؾت» (عهمبؾجی666 @69>> ،ت )668ثنبثطاین ػلت ثؿتبمس فتطاواو کتبضثطز ایتن
مفهو ضا زض این زوضه ػالوه ثط گؿرطـ ػطفبو ،ثبیس زض قطایظ اجرمبػی ذبل حبنتل اظ
هلو تطکبو و ثهویػه منوالو جؿتوجو کطز@
یصٔاااصا دز باااه أاااه دٔاااس گاااسدان

ااابًزْ ي قىایاا

حکٕمٓ دز مثال زماصْ وماًدٌ اغا

كٍ ابس اودز َمٍ كاازْ غاتًدٌ اغا

اغاا

اغا

َمااٍ خااررن مااسد اش ؾااتا

كااه چااً مااسدان

خسد زا أه غااه چاًن آفتاا

(یطاز)208 :1394 ،
اْ كًك

یاگٓ دزج ،يال

حسا اغ

ي حسج
اْ زكه طای

َمچً حح ،اگصبس م تاح اگ اسج

یاؾ بػٓ گًٔد َمٓ ،زخ زا بٍ خًن ؾًٔد َمٓ
ؾایس َمٓ گًٔاد َمآ اگصابس م تااح اگ اسج
(غىأٓ)736 :1380 ،
چىٕه یصٔاص وإىآ باٍ دغا

بٍ ابس كًؼ تً اْ دل كٍ ح زَا وکىاد

اَسمىآ

(حافظ)361 :1385 ،
ااابس كااسدن خااان تػاابٕ ا

ابس كاه كاان اغا

تًغ ا

َاااإب تػاااابٕ ٓ واااادازد آن دزج

تػابٕس دزغا

اااابس كاااه اگصااابس م تااااح اگ اااسج
(مًگًْ)308/2 :1390 ،

ؾیف فطغبنی که زض جبیجبی آثبض ذوز ثتهنتوضت نتطی و ثتیپتطزه ثتط مفبؾتس و
کبؾریهبی جبمؼه تبذره ثب اقبضۀ مغطح کطزو نجوضی ،اظ قبػطاو نبو ثته نتطخ ضوظ ذتوضِ
ػهط ذویف میذواهس که ثهجبی امطاض مؼبـ اظ عطیق ؾربیف ممتسوحبو نتبالیق ،نتجط
پیكه کطزه و ثه آنچه زاضنس قنبػت کننس@
گس كػٓ اش وعما

أاه مىعماان ادزاز خاًزد
َمچً گسبٍ كاغٍ گٕػٕد ي چً غگ مسداز خًزد

نگبهی ثه ػلل تحول مضبمین تؼلیمی اظ زوضۀ ؾللوقی تب تیموضی 6; /
بااس غااس خااًان قىایاا

ؾااًزباْ یافٕاا
آن كع آؾامد كٍ واان خاً غالٕمانياز خاًزد

زي بٍ آ

ابس تس كه ماع باٍ آغااوٓ بااًز
وان خؿکٓ زا كٍ غگ چًن اغتاًان دؾًاز خًزد

كاوچٍ دزئؿان ااحبدل بٍ خسغاىدْ خًزواد
وٓ ماع اش ؾکس ي وآ و ال اش گلاصاز خاًزد
زي غم دٔه خًز دز أه دوٕا كٍ فسدا دز بُؿا
وًؼ ؾادْ آن خًزد ،كٕه وٕؽ غم بػٕاز خًزد
(فسغاوٓ)198 :1364 ،

 .7یؿ
ػطفب و قبػطاو ػبضف مكطة اظ ظمطۀ گطوههبیی ثوزنتس کته ثته مربلفتت ثتب ػلتو ػقلتی
پطزاذره و زض ثطاثط پیطواو ػقل ،ػكق ،قهوز و اقطا ضا وؾیلا ونول ثه حقیقت قلمتساز
کطزهانس؛ ثهگونهای که میتواو وجه غبلت کالو و زیطپبی فطهنگ ایطانی زض ػهط اؾتالمی
ضا زض واغۀ ػكق نكبو زاز زض واقغ نجنا ػطفبنی فطهنتگ ایتطاو اؾتالمی اظ زضوو همتین
کلمه نكئت گطفره اؾت و این ػكق ویعی نیؿت جع نقبثی کته تلطثتا زینتی و هتسایت
قطآنی ثط ضذؿبضۀ ذویف کكیسه اؾت تب حطیف انلی ضا که ػقل اؾتت اظ میتساو ثته زض
کنس (قفیؼی کسکنی6<> @69?9 ،ت ،6=1ثبتهطف) ثه همتین ؾتجت مفهتو ػكتق زض ایتن
زوضه ثهتسضی اظ جنجا ملبظی فبنله گطفره و کمبل مؼنتبیی و آضمتبنی متییبثتس ،زض واقتغ
نبکبمی قبػطاو این ػهط زض تمبمی جهبت ظنسگی اجرمبػی و فطزی آوهب ضا ثهؾوی کمبل
مغلوةهبی ثعضگتطی زض ػكق ضهنموو میقوز (عهمبؾجی )66; @69>> ،ثه همین زلیتل
زض آموظههبی تؼلیمی قبػطاو نیع جبیگبه ویػهای مییبثس@
7ا .1تسغٕ

بٍ یؿ يزشْ

قبػطاو و ػبضفبو همواضه مربعجبو و مرؼلمبو ذوز ضا ثه ػكتقوضظی فطاذوانتسه ،و ثته
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ثطکبت ثطذوضزاضی اظ ػكق اقبضه کطزهانس@
ماااراز كااٍ أااه غصااٍ مٕاو ا
زي ؾسب

یؿ دز دَان وٍ ؾ

گٕااسد

ٔااا يغًغااٍَاااْ أااه خُاو ا

گٕااسد

ي زيش

شان مٕؽ كٍ حکام حا دَاوا

گٕاسد

(مًگًْ)1386 :1376 ،
وؿٕه با خًٔؿته ،بسخٕص ي دز فتسا

یؿ آئص
ماس خًد زا ش دغ

خًد ط ٕال یؿا بسَااوٓ
(یساقٓ)78 :1373 ،

خااامٓ بااٍ كمىااد یؿاا ؾااً بىااد

باػااال ش َماااٍ باااٍ یؿا ا مًٕواااد

خاااص یؿا ا مااااً ي َااإب مؿاااىً

حسفٓ كٍ واٍ یؿا اش آن خماؽ ؾاً
(خامٓ ،1378 ،ج)235 :2

ش یااااگم زيْ آيز دز غااام یؿااا

كااٍ باؾاادیاگمٓ خااًؼ یاااگم یؿاا

اغااإس یؿا ا ؾاااً كا ا شاد باؾااآ

غمااؽ بااس غاإىٍ وااٍ تااا ؾاااد باؾاآ

دَااد گسماآ ش مػااتٓ

يگااااس افػااااسدگٓ ي خًدمسغااااتٓ

ماآ یؿااق

ش ٔاااد یؿاا یاؾاا تاااشگٓ ٔافاا

ش ذكاااس اي بلىاااد آياشگااآ ٔافااا
(َمان ،ج)36 :2

7ا .2آدمٕ

دز طسٔ یؿ

قبػطانی ووو ؾؼسی و جبمی قطط آزمیتت ضا زض گتطو ػكتقوضظی زانؿتره ،ونتین
مربعت ذوز ضا موضز پنس قطاض میزهنس@
گس آدمٓ ا تٓ غعدٔا باٍ یؿا بمٕاس

كٍ مرَ

حًٕان اغ

أه چىٕه ماسدن

(غعدْ)829 :1385 ،
داوٓ چٍ گ ا

ماسا آن بلبال غا سْ

تً خًد چٍ آدمٓ اْ كص یؿ بٓ خباسْ
(َمان)870 :

نگبهی ثه ػلل تحول مضبمین تؼلیمی اظ زوضۀ ؾللوقی تب تیموضی 6= /
غاااسمأّ م سمااآ ش یؿا ا اغا ا

باال كاا دمٓ آدماآ بااٍ یؿاا اغاا

َااسكع وااٍ یاؾاا آدماآ وٕػاا

ؾأػاااتّ باااص ي م سمااآ وٕػااا
(خامٓ ،1390 ،ج)235 :2

7ا .3تس

تما تعلقا

دز طسٔ یؿ يزشْ

کطامت ػكقوضظی نهیت کؿبنی میقوز که ثرواننس ثتب مقتسمبتی وتوو تتط منیتت،
پب ثبظی ،تؿلیم زض ثطاثط مؼكو و تط زنیب و مبفیهب ثه زض ظیجبییهبی ایتن مقتب نبئتل
آینس؛ ثهگونهای که همواضه این مؿئله موضز توجه ،پیطاو عطیق مؼطفت ثتوزه و ؾتبلکبو ضاه
ضا ثه آو ضهنموو قسهانس ونبوکه ؾؼسی زض عطیق ػكق ثصل جتبه ،متبل و نتب و ننتگ ضا
اولین منعگبه میزانس@
برل خااٌ ي ماال ي تاس

واا ي وىاگ

دز طسٔاا یؿاا ايل مىاااصل اغاا
(غعدْ)564 :1385 ،

ػغبض نیع قطط ػبققی ضا ضفغ حلبة ذوزی ؾبلس زانؿره میگویس@
تا تً تًٔٓ یاؾقٓ اش تً وٕأاد دزغا
مٓ وبسْ ذزٌ اْ ش آوچٍ طل

مآكىآ

خًٔؽ ببأد فسيخ

یؿ ببأاد خسٔاد

تا وؿاًْ ذزٌ ياز شآوچاٍ تأًٓ وامدٔاد
(یطاز)304 :1388 ،

ش خااان بٕااصاز ؾااً دز یؿاا خاوااان

اگاس خااًآَ باٍ خاااْ خاان گصٔاادؼ
(َمان)354 :

زض ضاه ػكق اظ هطآنچه که هؿت و نیؿت ثبیس گصقت@
دزبااااش باااٍ یؿااا َسچاااٍ دازْ

دز اااااافم مقاااااامسان خاوبااااااش
(َمان)338 :

ًَاْ یؿ كىٓ َم

اش دي كاًن بباس

كٍ أه یسيج وٕأد ش َمتٓ كٍ دوٓ اغ
(خامٓ)224 :1390 ،
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وٕػ ا

دز یؿ ا حااظ خااًد مًخااًد

یاؾااقان زا چااٍ كاااز بااا مقصااًد
(غىأٓ)327 :1378 ،

7ا .4دزد یؿ
زضز و ضن ثهرطین جلوهگبه اضظـ وجوزی انؿبو اؾتت و آنچته ثؿتیبض اهمیتت زاضز،
قیوۀ نگطـ فطز ثه ضن اؾت اگط ضن جعء جسایینبپصیط ظنسگی اؾت ،پؽ ثبیتس مؼنتبیی
زاقره ثبقس اگط ثرواو ثه زضز و ضن مؼنب زاز ،زیگط آظاضزهنسه نیؿت ثلکته تؼتبلیزهنتسه و
مؼنبثرف ظنسگی اؾت (نس@ فطانکل )6=6 @69>; ،زضز ػكق اظ ظمطۀ این زضزهبؾتت کته
نهتنهب ضوح و ضواو ػبقق ضا اظ پلیسیهب و آنچه غیط زوؾت اؾتت متیظزایتس ،ثلکته او ضا
ثطای ضؾیسو ثه مغلوة پرره و مؿرؼس متیؾتبظز؛ ونتبوکته ػغتبض الظمتا ثطذتوضزاضی اظ
زضذت ػكق ضا زضز زانؿره و ونین ثه آو تأکیس میکنس@
یؿاا بسخااًزداز وٕػاا

َسكااٍ اي خًاَااان دزد كاااز وٕػاا

اش دزخاا

گس تاً َػاتٓ اَال یؿا ي ماسد زاٌ

دزد خااًاٌ ي دزد خااًاٌ ي دزد خااًاٌ
(یطاز:1395 ،

)367

جبمی نیع زضز ػكق ضا مبیا آؾوزگی ذبعط ؾبلکبو پب ؾطقت میزانس@
َسچىااد كااٍ یؿاا دزدوااا
اش م ىااا

اغاا

چاااسخ بااااضگًن گاااسد

كااع ش آدمٕااان چااٍ دين چااٍ یاااگٓ

آغاااأؽ غااإىٍَااااْ ماااا
باآديگاا

اغا ا

یؿاا كاآ زَااد مااسد

اش معىااآ یؿااا وٕػااا

خااااگٓ

(خامٓ ،1378 ،ج)234 :2

وی حری زل ثیزضز ػكق ضا ویعی جع آة و گل نمیزانس@
دل فااااز ش دزد یؿااا دل وٕػااا

ته بآ دزد دل خاص آ

ي گال وٕػا
(َمان)235 :

الجره پیموزو عطیق پط اظ زضز و ضن ػكق واضؾرگی و ثیذویكی میعلجس@

نگبهی ثه ػلل تحول مضبمین تؼلیمی اظ زوضۀ ؾللوقی تب تیموضی 6? /
زَٓ اغ

یؿ كؿٕدٌ مٕان دزد ي تٕا

طل

دز اي ا

بٓ خًدْ مثاال كىاد
(غىأٓ)119 :1390 ،

7ا .5یؿ ي یقل
تقبثل ػقل و ػكق نیع اظ مضبمین قؼطی زوضۀ موضز ثحث ثوزه اؾت زض نعاعهتبی میتبو
فالؾفه و مرکلمبو ،فیلؿوفبو ػقل ضا ثطای زض تمب مؿبئل جهبو کبفی و ثؿنسه زانؿترهانتس،
زضحبلیکه ػطفب و نوفیه ػقل ضا محسوز و نتبقم قتمطزه ،ػكتق ضا ثطتتط اظ ػقتل مؼطفتی
کطزهانس؛ ظیطا ثط اؾبؼ قطة ػطفبو «عطیقا مؼطفت نعز آو زؾره اظ نبحتنظطاو اؾتت کته
ثطذالف اهل ثطهبو زض کكف حقیقت ثط شو و اقطا ثیكرط اػرمتبز زاضنتس تتب ثتط ػقتل و
اؾرسالل» (ظضینکوة )69>= ،ثه همین زلیل زض آثبض تطثیری ذویف ،ثه عط مررلف ثه ایتن
تقبثل اقبضه کطزهانس؛ اظ جمله ؾنبیی ػقل ضا زض ثطاثط ػكق تطزامن زانؿره میگویس@
یقل زا تدبٕس بأد ،یؿ زا تدبٕس وٕػا

یاؾقان زا یقل تسدامه گسٔبانگٕس وٕػا
(غىأٓ)93 :1390 ،

زیگط اظ او@
دز مسایا

بقا ،خص دز خسد یاآ مؿً

دز خسابا

فىا خص یؿ زا فسماان وکاه
(َمان)507 :

ػغبض نیع قطط ػبققی ضا تط ػقل میزانس@
رشماا

باؾااد اگااس یاؾاا ؾااًْ

تااس

كااسدن یقاال ي مدىااًن آماادن
(یطاز)531 :1368 ،

 .8و ٓ یلً یقلٓ
ػلو ػقلی ثهویػه فلؿفه و منغق زض این زوضه ،ثب مقبومت قسیس جطیبوهبی ؾیبؾی ،زینی
و کالمی مواجه قس این امط ثبػث قس تب آو آظازی ضا که تتب نیمتا اول قتطو پتنلم ثتطای
ػلمبی ػلو ػقلی و حکمب زض اههتبض ػقبیتس وجتوز زاقتت ،ثتهتتسضی اظ میتبو ثتطوز و
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نبحجبو آضای فلؿفی نبوبض قونس ،ػقبیس ذویف ضا ثیكرط اظ ؾتبثق ثتب آضای اهتل متصاهت
ثیبمیعنس و فلؿفه ضا زض عطیق ػلم کال که ذوز جطیبنی ذطزؾریع ثوز ،ثته کتبض متیثطزنتس
(نفب )6>; @69=> ،و زض مساضؾی ووو نظبمیه و ذبنقبههب مرؼلمتبو ضا ملتع ثته یتبزگیطی
ػلو نقلی نمبینس این امط ثبػث قس تب ثؿیبضی اظ قبػطاو و ػطفب که ثه محیظ ذبنقتبههتب و
ملبلؽ تؼلیم و وػظ نوفیه ضفتوآمس زاقره و حری ثطذی پطوضـیبفرتا مساضؾتی وتوو
نظبمیه ثوزنس ،زض زواوین و آثبض ذوز ذواهنبذواه ثه ثبظتبة انسیكههبی تؼلیمتی همؿتو ثتب
مکرت کالمی که زض آو پطوضزه قتسه ثوزنتس ،ثپطزاظنتس؛ ونتبوکته ػجتسالطظا انتفهبنی اظ
حکمت یونبنی ثهػنواو هطظۀ یونبنیبو یبز کطزه میگویس@
اال اخباز اغ

زٌ بٍ قسآن اغ  ،كم خًان َسشِ ًٔواوٕاان

مؿىً ،قصاّ اغا ىدٔاز

(خمالاگدٔه)164 :1362 ،

یب ؾنبیی ثب زػوت ثهؾوی ایمبو این ونین ثط حکمت یونبنی میتبظز@
بسين كه طًق یقالوٓ بٍغًْ ذيق أماان ؾاً
چٍ باؾد حکم

ًٔوان ،باٍ مإؽ ذيق أمااوٓ
(غىأٓ)678 :1362 ،

ثب نظط ثه اینکه ػلو ضای زض آو ػهط قبمل ػلومی ووو ػلم قطائت ،تفؿیط ،حتسیث،
فقه ،ػطفبو ،کال و زیگط زانفهبی نقلی ثوز ،قبػطاو نیع زض تؼبلیم تطثیری ذتوز مربعجتبو
ضا ثه این ػلو ضهنموو قسهانس؛ ونبوکه ػغبض ػلو ضا منحهط ثه ػلو نقلتی کتطزه ونتین
پنس میزهس@
یلاام خااص بُااس حٕااا
یلم دٔه فقٍ اغ

حاا ماااًان

ي ت ػإس ي حادٔ

يش ؾ ا ا خًاواادن ودااا

خااًد ماادان

َسكٍ خًاواد غٕاس أاه ،گاسدد خبٕا
(یطاز:1395 ،

موالنب نیع ثب عؼن ثه ػلومی ووو فلؿفه و منغق ونین میگویس@

)155

نگبهی ثه ػلل تحول مضبمین تؼلیمی اظ زوضۀ ؾللوقی تب تیموضی 86 /
چًن بداوٓ حد خاًد شٔاه حاد گسٔاص

تا باٍ بآ حادْ زغآ اْ خاا

بٕاص

یمااس دز مػاامً زفاا

یماس دز م مااًل ي دز مًضااً زفا

باآبصاإس

َاااس دگٕااال بااآوتٕداااٍ بااآاثاااس

باطاال آمااد دز وتٕدااّ خااًد واااس
(مًگًْ745/5 :1390 ،ا)746

زیگط اظ ذبقبنی@
یلااام تعطٕااال مؿاااىًٔد اش غٕاااس

غاااس تًحٕاااد زا خلااال مىُٕاااد...

وقاد َاس فلػا ٓ كام اش فلػآ اغا

فلاااع دز كٕػاااّ یمااال مىُٕاااد

دٔه بٍ تٕ حا اش فؿال زغاتٍ اغا

باااااش بىٕااااادؼ اش فؿاااال مىُٕااااد
(خاقاوٓ172 :1316 ،ا)174

 .9وقد تعلٕمٓ
ثب توجه ثه اوضبع نبثؿبمبو اجرمبػی و اذالقی زض زوضۀ موضز ثحتث ،فبنتلا میتبو ازػتب و
ػمل اظ ؾوی ػبمالو حکومری و مصهجی ظیبز ثوز؛ ثتهگونتهای کته ضیبکتبضی و تظتبهط ثته
قطع ،جبیگعین تمبمی اضظـهبی اذالقی قسه ثوز زض ونین قطایغی قبػطاو مرؼهس ذتوز
ضا موهف میزانؿرنس که زض ثطاثط قطایظ موجوز واکنف نكبو زهنس ،ثه ضاهنمبیی و هسایت
مطز ثپطزاظنس؛ ثه همین ؾجت ثؿیبضی اظ قبػطاو ثه نقسهبی تؼلیمی ضوی آوضزنس اوی این
تؼبلیم زض زوضۀ منول اؾت حبکمبو منول ثب ضاهجطز ایلبز تطؼ و وحكت زض میتبو متطز
حکومت کطزنس ،تساو تطؼ ثهنوضت نبذوزآگتبه زض اذتال و ضوحیتا مطزمتبو تتأثطات
ؾوئی ثط جبی گصاقت؛ ظیطا زض ونین جبمؼهای مطز ثهؾجت تطؼ و ذفقتبو نمتیتواننتس
آوگونه که میذواهنس ضفربض و ظنسگی کننس ،زض نریلته ثته ضیبکتبضی ،تظتبهط و زضوؽ ضوی
میآوضنس اظ ؾوی زیگط ذوز مهبجمبو ثهویػه منتوالو ،ذتوز نتفبت نکوهیتسهای وتوو
زضوؽگویی ،تملق ،حیلهگطی ،آظاض ضؾبنسو و (کبضپن:; @69<9 ،ت )=:ضا زاقرنس ثنتبثطاین
ثه مهسا کال «النبؼ ػلى زین ملوکهم» (اضثلتی ،69<: ،ی )86 @8ثركتی اظ متطز کته
قبمل فقهب ،قیوخ ،محرؿجبو ،قبضیبو و نوفیبو مرظبهط و میقتسنس و هتمپیبلتا منتوالو
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ثوزنس ،قجیه آوهب قسنس اگط ثرواهیم زض ازة پبضؾی ،نمونهای ثبضظ و ثطجؿره ثتطای تمتب
مواضز مصکوض ػنواو کنیم ،جع زیواو لؿبو النیت حبفظ قتیطاظی و نقتسهبی ػجیتس ظاکتبنی
نرواهس ثوز؛ الجره زض آثبض زیگط قبػطاو و ازثب نیع ونین نقسهبیی ثب ثؿبمس کم زیسه میقوز
حافظا مٓ خًز ي زودْ كه ي خًؼ باؼ يگٓ
دا تصئاااس مکاااه چاااًن دگاااسان قاااسآن زا
(حافظ)201 :1385 ،

حبفظ حری زض نقسهبی اجرمبػی ذویف ،ذوز ضا نیع مهوو اظ نقس نمیزانس@
مٓ خًز كٍ ؾٕخ ي حافظ ي م تٓ ي م تػا
چااًن وٕااگ بىاااسْ َمااٍ تصئااس ماآكىىااد
(َمان)328 :

قلم انرقبز قبػطاو زوضۀ موضز ثحث ثیف اظ همه ثهؾوی ظهس ،ظاهساو ضیبکبض ،نتوفیبو
و ػبضفبو مرظبهط اؾت
باراز شَد بٓ ومگَ ،ل تاا فاسيد آٔاد فلاگ
َس زخىٍ ك ٔد ٔگ بٍ ٔگ بس طاق ئاسان آٔاد
تا شَد تً شزق اغ

بع بس ك س دازْ دغاتسظ
مٓ گٕس اافٓ كه و ع تاا ك اس أماان آٔاد
(خاقاوٓ)463 :1316 ،

مبااًظ خااص گ ا

غاااقٓ ي خااا ماآ حااافظ
كااٍ دغاا

شَدفسيؾااان خطاغاا

بًغاإدن

(حافظ)464 :1385 ،
مااسي بااٍ یؿااًِ شاَااد ش زٌ كااٍ اي دائاام
فسٔاا

مااسد وااادان باادٔه فػاااوٍ دَااد
(شاكاوٓ)257 :1384 ،

نگبهی ثه ػلل تحول مضبمین تؼلیمی اظ زوضۀ ؾللوقی تب تیموضی 89 /
و زض نفی نوفی نمبیبو ونین گفرهانس@
مااااْ دز كاااًْ شَاااد ي شزق مىاااٍ

كاوااادز آن كاااًْ آؾاااىأٓ وٕػااا

باااس دز خاوقاااٍ ماااسي كاااٍ دز اي

خاااص زٔاااأٓ ي بًزٔاااأٓ وٕػااا
(َمان)247 :

بًْ ٔکسوآ اش أه وقؽ ومٓآٔد ،خٕاص

دگ آگًدِ اًفٓ باٍ مآ واا

بؿاًْ

(حافظ)344 :1385 ،
حافظ أه خسقّ مؿمٕىٍ بٕىاداش كاٍ ماا

اش ماآ قافلااٍ بااا آتااؽ آٌ آماادٌأاام
(َمان)253 :

زیگط زض نفی محرؿجبو@
بٓخبسود شاَدان ،وقؽ بااًان ي رتقال

مػ

زٔاغ

م تػ  ،بادٌ بىًؼ ي رتاف
(َمان)394 :

اْ دل طسٔ زودْ اش م تػا

بٕاامًش

مػ اغ ي دز ح اي كع أه گمان ودازد
(َمان)279 :

ؾنبیی نیع زض نفی ؾبزات ونین میگویس@
بااٍ مػاادد مااسي

ديز اش أؿاااان باااٍ مُماااا

گٕاااس

اش ماآ غااادا

گلاااهَااا زا َمااٍ مػاادد ؾااماز

گلاىٕاااان زا َماااٍ غاااادا

گٕاااس

(غىأٓ)295 :1390 ،

 .10وتٕدٍگٕسْ
مغبلؼا ؾیط مضبمین تؼلیمی زض زوضۀ موضز ثحث نكبو میزهس که ازثیبت تؼلیمی ،ثهػنتواو
یکی اظ جلوههبی هنط ،محهول محروای اجرمبػی و واقؼیتهبی آو اؾت؛ ظیتطا متیتتواو
ثطای آنچه زض این گونا ازثی مغطح اؾت ،مؼبزلهبی اجرمبػی یبفت و نكتبو زاز کته ایتن
اضتجبط زوؾویه ثین موضوػبت مغطح زض جبمؼه ثب آنچه زض تؼبلیم ازثتی قتبػطاو انؼکتبؼ

 / 8:پػوهكنبمه ازثیبت تؼلیمی ،قمبضۀ ؾیونهم ،پبییع =?69

یبفره اؾت ،نهتنهب اتفبقی نیؿت ثلکه اضتجبط مؿرقیمی ثتین آوهتب وجتوز زاضز ثتطای مثتبل
ثبظتبة تؼبلیم مرأثط اظ انسیكههبی اقبػطه و نوفیبنه ،ثطذبؾره اظ ضطوضتهتبی ؾیبؾتی و
حکومری ظمبنه ،زض جهت منبفغ ذلفبی ػجبؾی و حکومتهبی اؾرجسازی حتبکم ثتط ایتطاو
آو ػهط اؾت الجره این ثساو مؼنب نیؿت که قبػطاو تنهب ثه تقویت و ثیبو تؼبلیم همؿو ثتب
گفرمبوهبی اثالؽقسه اظ ؾوی نهبز حکومری و ػقیتستی پطزاذرته ثبقتنس ،ثلکته قتبػطانی
ووو حبفظ ،ػجیسظاکبنی و ثوزهانس که زض تؼبلیم ذوز ،ثه تضؼیف گفرمبوهبی نبزضؾت و
انالح کبؾریهبی جبمؼه پطزاذرهانس زضثبضۀ ثؿبمس مضبمین نیع ثبیس گفت که انسیكتههتبی
تؼلیمیِ مطثوط ثه تقسیطگطایی و ججط ثیكرطین ثؿبمس ضا زض قؼط این زوضه زاقره اؾت الجره
نقسهبی تؼلیمی نیع که ثهؾجت نبثؿبمبنی و انحغبط قسیس اذالقی و اقرهبزی ػهط منتول
اظ قطو هفرم ثهثؼس زض ازة فبضؾی مغطح ثوز و زض قبلت عنتعهتبی نتوفیبنه و اجرمتبػی
ضوای یبفره ثوز ،زیگط مضموو پطثؿبمس این زوضه اؾت
مىاب
 6قسآن كسٔم
 8آملی ،قمؽالسین (== ،)69و أع اگ ىًن فٓ یسأع اگعًٕن ،تهحی میطظا اثوالحؿتن
قؼطانی ،تهطاو@ کربثفطوقی اؾمبػیلیه
 9اثن ذلکبو ،اثیالؼجبؼ ( ،)69>6يفٕاا

ياریٕاان ي ابىاال اگصماان ،تهتحی فبعمته

مسضؾی ،اضومیه@ زانكگبه اضومیه
 :اضثلی ،ػلی ثن ػیؿی ( ،)69<:كؿف الغمة في معرفة األئمةة ،ثیجب@ مؤؾؿا تحقیقبت و
(ع)

نكط مؼبضف اهل الجیت

; ثبضکهبوظو ،یواذیم (< ،)69:امسساتًزْ شزد چىإص خان ي فسشوداوؽ ،تطجما اضزقتیط
نیسپوض ،تهطاو@ ظواض

نگبهی ثه ػلل تحول مضبمین تؼلیمی اظ زوضۀ ؾللوقی تب تیموضی 8; /
< ثطلین ،آیعا (>< ،)69چُاز مقاگٍ دزبازِ آشادْ ،تطجما محمسػلی موحس ،ثتیجتب@ نكتط
ذواضظمی
= ثیبنی ،قیطین ( ،)69=1دٔه ي ديگ

دز أسان یُد مغًل ،تهطاو@ زانكگبه تهطاو

> پبینسه ،اثوالقبؾم ( ،)698:وُح اگ صاحٍ ،تهطاو@ نكط جبویساو
? جبمی ،ػجسالطحمن ( ،)69?1دًٔان ،مقسمه و تهحی محمس ضوقن ،تهطاو@ نگبه
 61تتتتتت (>=َ ،)69

ايزوگ ،مقسمه اػلیذبو افه ظاز ،تهطاو@ نكط مکروة

 66جطجبنی ،ػلی ثتن محمتس (= ،)6?>=/6:1اگتعسٔ اا  ،ثیتطوت@ وتبح ػجتسالطحمبو
عمیرة.
 68جمبلالسین انفهبنی ،ػجسالطظا ( ،)69<8دًٔان ،تهحی حؿتن وحیتس زؾترلطزی،
تهطاو@ نكط ؾنبیی
 69جوینی ،ػغبملس (>= ،)69تازٔخ خُاواؿا ،تهحی محمس قعوینی ،تهطاو@ نكط قلم
 6:حبفظ قیطاظی ،قمؽالسین محمس (;> ،)69دًٔان ،ثهاهرمب محمتس قعوینتی و قبؾتم
غنی ،تهطاو@ ظواض
; 6حؿینی ػینتبثی ،محمتس ثتن محمتس ثتن حؿتن ثتن قبؾتم ( ،)69>1آدا

اگاى ع،

تحقیق و تهحی ؾیس کبهم موؾوی میبموی ،ثیجب@ انركبضات مطتضوی
< 6ذبقبنی قطوانی ،افضلالتسین اثتطاهیم (< ،)696دٔاًان ،تهتحی ػلتی ػجسالطؾتولی،
تهطاو@ وبپربنا ؾؼبزت
= 6ذوانسمیط ،غیبثالسین ثن همب السین ( ،)6999تازٔخ حبٕ

اگػإس ،تهتطاو@ کربثربنتا

ذیب
> 6زوضانت ،ویل ( ،)69:9تازٔخ تمدن ،تطجما اثوالقبؾم پبینسه ،ثیجب@ اقجبل
? 6ضؾرگبضمنس ،ؾهطاة (<> ،)69باشتا

مػائل اختمایٓغٕاغٓ یصس مغًل دز اؾاعاز
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اقتصادْ غٕف فسغاوٓ ،پبیبونبما کبضقنبؾیاضقس ،زانكگبه پیب نوض تجطیع
 81ظاضعپوض ،محمسنبل  ،ؾؼیسیمهط ،محمس ،و حلری ،محمسػلی (« ،)69?1ججطگطایتی
الهیبتی و ضاه حلهبی آو» ،فهلنبما معسف

فلػ ٓ ،قمبضۀ 619 ،96ت6::

 86ظاکبنی ،ػجیس ( ،)69>:كلٕا  ،مقسما ػجبؼ اقجبل ،تهحی پطویع اتبثکی ،تهطاو@ ظواض
 88ظضقبنی ،مهسی (>>« ،)69عطحی ثتطای عجقتهثنتسی انتواع ازثتی زض زوضۀ کالؾتیس»،
فهلنبما مطيَؽَاْ ادبٓ ،قمبضۀ >6 ،8:ت6=9
 89ظضینکوة ،ػجسالحؿین (>= ،)69زيشگازان تازٔخ أسان اش آغاش تا غاقً مُلاًْ،
تهطاو@ ؾرن
 8:ؾلبزی ،ؾیس جؼفتط ( ،)69>9فسَىاگ اااطالحا

ي تعبٕاسا

یسفااوٓ ،تهتطاو@

عهوضی
; 8ؾؼسی ،مهل السین (;> ،)69كلٕا  ،تهحی محمسػلی فطوغی ،تهطاو@ هطمؽ
< 8ؾمنبنی ،ػالءالسوله ( ،)69>9مصى ا

فازغٓ ،ثه کوقف نلیت مبیل هطوی ،تهتطاو@

ػلمی و فطهنگی
= 8ؾنبیی ،اثوالملس ملسوز ثن آز ( ،)69>1دًٔان ،مقسمه و تهتحی متسضؼ ضضتوی،
تهطاو@ نكط ؾنبیی
> 8تتتتتتتت (? ،)698حدیقة الحقیقة و طریقةة اگؿسٔعٍ ،تهحی متسضؼ ضضتوی ،تهتطاو@
وبپربنا ؾپهط
? 8قفیؼیکسکنی ،محمسضضب ( ،)69?9زغتاخٕص كلما  ،تهطاو@ ؾرن
 91قمیؿب ،ؾیطوؼ ( ،)69?1مکت َاْ ادبٓ ،تهطاو@ قغطه
 96نفب ،شثی اهلل (>= ،)69تازٔخ ادبٕا

أسان ،تهطاو@ فطزوؼ

 98عوؾی ،محمس ثن محمس نهیطالسین (?< ،)69اخالق وااسْ ،تهتطاو@ وتبح ملرجتی

نگبهی ثه ػلل تحول مضبمین تؼلیمی اظ زوضۀ ؾللوقی تب تیموضی 8= /
مینوی و ػلیطضب حیسضی
 99عهمبؾجی ،فطهبز (>>« ،) 69جبمؼهقنبؾی غعل ؾنبیی» ،فهلنبما ت قٕقاا
تعلٕمٓ اد

غىاأٓ ي

فازغٓ ،زوضۀ  ،6قمبضۀ 686 ،8ت68:

 9:ػطاقی ،فرطالسین ( ،)69=9دًٔان ،مقسما ؾؼیس نفیؿی ،تهطاو@ نكط جبویساو
; 9ػغبض نیكبثوضی ،فطیسالسین (>> ،)69اگُآواماٍ ،مقسمته و تهتحی قتفیؼیکتسکنی،
تهطاو@ ؾرن
< 9تتتتتتتت ( ،)69?:اغسازوامٍ ،مقسمته و تهتحی محمسضضتب قتفیؼیکتسکنی ،تهتطاو@
ؾرن
= 9تتتتتتتت (>< ،)69دًٔان ،تهحی تقی تفضلی ،تهطاو@ ػلمی و فطهنگی
> 9تتتتتتتت (;? ،)69مصٕب وامٍ ،مقسمه و تهحی محمسضضتب قتفیؼیکتسکنی ،تهتطاو@
ؾرن
? 9فطانکل ،ویکروض (;> ،)69اوػان دز خػ يخًْ معىا ،تطجمتا نهضتت نتبلحیبو و
مهین میالنی ،تهطاو@ زضؾب
 :1فطقیسوضز ،ذؿطو ( ،)69>8دزبازِ ادبٕا

ي وقد ادبٓ ،تهطاو@ امیطکجیط

 :6فطغبنی ،ؾیفالسین ( ،)69<:دًٔان ،تهحی شثی اهلل نفب ،تهطاو@ فطزوؼ
 :8فیوضتتبت ،اثتتطاهیم (« ،)69>6نگتتطـ جوانتتبو ثتته حطفتته و نتتنؼت» ،فهتتلنبما
خامعٍؾىاغٓ أسان ،ؾبل وهبض  ،قمبضۀ <; ،6ت==
 :9قكیطی ،اثوالقبؾم ( ،)69=:تسخمّ زغاگّ قؿإسٍٔ ،تهتحی ثتسیغالعمتبو فطوظانفتط،
تهطاو@ ػلمی و فطهنگی
 ::کتتبضپن ،پتتالو ( ،)69<9غاا سوامّ مااالن كااازمه ،تطجمتتا ولتتیاهلل قتتبزاو ،تهتتطاو@
فطهنگؿطای یؿبولی
; :کطمی ،محمسحؿین (« ،)69>9تقسیط و ؾطنوقتت زض ازثیتبت فبضؾتی و تتأثیط آو ثتط
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فطهنگ مطز ایطاو» ،مللا داوؿکدٌ ادبٕا

ي یلً اوػاوٓ داوؿااٌ تُسان ،زوضۀ ;:تت;;،

قمبضۀ >< 6و ?<68? ،6ت6;1
< :مغهطی ،مطتضی (;> ،)69اوػان ي غسوًؾ  ،تهطاو@ نسضا
= :مولوی ،جاللالسین محمس (<= ،)69كلٕا

ؾامع ،مقسمته و تهتحی ثتسیغالعمتبو

فطوظانفط ،تهطاو@ امیطکجیط
> :تتتتتت ( ،)69?1مثىًْ معىًْ ،تهحی ضینولس نیکلؿوو ،تهطاو@ هطمؽ
? :منوض ،محمس ( ،)69;:اغساز اگتًحٕد ،ثهاهرمب شثی اهلل نفب ،تهطاو@ امیطکجیط
 ;1نظبمی گنلوی ،الیبؼ ثن یوؾتف (<= ،)69خػسي ي ؾٕسٔه ،تهتحی حؿتن وحیتس
زؾرلطزی ،ثهکوقف ؾؼیس حمیسیبو ،تهطاو@ قغطه

