
 
 
 

 

 
 يد محالتيشه يار مجتمع آموزش عالياستاد/ حسن تالشان

  ياسيکارشناس ارشد علوم س/ يحسن احمد
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 دهيچک
 يپردازان غربهيبر نظر يق، گسترده و متفاوتيران، آثار عميا ياسالم وقوع انقالب

 يها شد، چالش يم يتلق افتهيان يپا جامعهن در يکه حضور د يگذاشت و در عصر
پردازان غرب هياز نظر يموج ،آن يجاد کرد و در پيغرب ا يايدن يبرا را يفراوان

انقالب  بودن يران معطوف ساختند. از آنجا که مذهبيتوجه خود را به انقالب ا
ت مردم ياکثر يرويو با توجه به پ ،رود يشمار مآن به يها يژگياز و يکي ،ياسالم
ن يده را با چنين پدي، ايانقالب اسالم پردازانهياز نظر يع، برخيران از مذهب تشيا
ت ي، به نقش و اهميک غفلت طوالنيمستشرقان پس از  اند. مطالعه کرده يدگاهيد

بردند و  يران پيدر ا يو اجتماع ياسيس يدادهايدر رو آن يياع و کاريمکتب تش
ان نهفته است. يعيع و اعتقادات شيدر مذهب تش يلياعتراف کردند که چه پتانس

دانند که  ير ميار چشمگيران، نقش مذهب را بسيمورد انقالب ا در يشمندان غربياند
ر خود قرار دهد. يز تحت تأثيرا ن يمذهبا شبهي يرمذهبيغ يها توانسته است گروه

ون و مراجع و يت، وجود روحانيچون اعتقاد به مهدو يقيع با معارف عميمکتب تش
ن انقالب قرن يتر، عاشورا، شهادت، وحدت و اتحاد توانسته است بزرگينيد يرهبر

 .شمندان دشوار استياز اند ياريبس ين انقالب برايرا رقم بزند که درک ا

 ت.يمستشرقان، مهدو ،عه، عاشورايران، شيانقالب ا :ها دواژهيکل
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 مقدمه
از  يانق الب را دگرگ ون س اخت و م وج     يه ا هي  نظرران ي  اانقالب اسالمي  يروزيپ

محور  کرد.وارد جهان  ياسيات سيادببه را ها انقالب ةديرامون پديد پيجد يهاهينظر
و  ينهاد فکر ،آن ةپشتوان است کهبه نام مذهب  يعنصر، و انقالب اصلي اين حرکت

د ي  ب ا عقا  ،يالملل  نيلگران ب  يتحل يناباوردر اوج ، ينيمام خما .است عهيش يخيتار
. جه ان را تک ان داد       دانس ت يم ييکه غرب آنها را کهنه و قرون وسطا   يمذهب
د ي  جد يي  رويعنوان ن طرح اسالم به ران ضمنيا يانقالب اسالم (83ص ،1831 ،ي)حاجت

 ةدور تنها و ثابت کرد که نه ديچالش کشرا بهن يد ةان دوريپا ةينظر ،در جهان مدرن
 يروي  ن مثاب ه  ب ه توان د   يممذهب بلکه  ،است دهيان نرسيپابه يمذهب يباورهان و يد

سراسر جهان  ،گيري خيزش مذهب و انقالب اوج» .نقش کند يفايا ،جوامع در زا تحول
 .«ب ار ديگ ر اس الم را کش د ک رد      ،دليل انقالب ايرانرا درنورديد و دنياي غرب به

 (88ص ،همان)
تح والت   م ذهب در  يخياز نق ش ت ار   يآگ اه ، پ س از  پژوهشگراناز  ياريبس 
 يدگاهي  ن ديده را ب ا چن   ي  پدن ي  ران از جمله انق الب، ا يا ةجامع ياجتماع ـ   ياسيس

 ،، مشکالت اقتص ادي توطئه يها نظريه) از ميان متغيرهاي انقالبکه  اند مطالعه کرده
 نظ رات  يق و بررس  ي  تحق . اس ت  کدامعامل ترين  اساسي (،ران و...يزه کردن ايمدرن

، يک ه از خط وف فک ر    يش ناخت ب ا   يانقالب اسالمابعاد گوناگون  بارةدر مستشرقان
 . دارد تأمل جاي، استآنان در دست  يکار يهاو روش يساختار ذهن

را از اسالم و مکتب تشيع دارد و اين همان ام ري اس ت   خود عظمت  ،اين انقالب
 مليش   يم ار  آن پروفس ور  .کتمان کنن د توانند آن را  که حتي ناظران غربي هم نمي

(Anne Marie schimmel) آنچ ه  کن د يم انيب يآلمان ةبرجست مستشرق، دانشمند و :
در  اس الم  يگرام ين است که شخص نبيا ،دهديناراحت کرده و آزار م يليمرا خ

عش ق   ةشان حلقيدانند ايدر اروپا هستند که م يکم ةار ناشناخته است. عديغرب بس
 (1831 ،اطالعات ة)روزنام«. ها مسلمان استونيليم

به نق ش  در دنياي غرب  بود که يشمندين اندينخست ،((Max Weber ماکس وبر
و  يدتي  عق نقش نظ ام  دگاه خود، بريدر دوي ها توجه کرد.  در انقالب ن و مذهبيد



  
 

 

 ةحاکم از طبق   ةطبق يکش ، بهرهيو نظر کند. ازيد ميتأک ،که بر کنش افراد آن ريتأث
اب د. در  ي يش ه و تفک ر در جامع ه معن ا م      يمحروم و محکوم در جامعه، در بستر اند

ن، در يبنابرا .گذارد يم ريز تأثيادراک نة بر نحو يدتيعق يها ن و نظاميد ،برداشت وبر
ک ارگر ب ر    ةطبق   يه ا  ا که مذهب پروتستان مسلط است و ارزشجآن ،يغربجوامع 

انه کم اس ت.  يگرا رد، احتمال بروز انقالب جامعهيگ يشکل م يمذهب يها اساس آموزه
 ،1811)وب ر،   ک نش جوام ع متف اوت اس ت.     واها در ک نش و   شهياند نظر وبر، نقشبه

 (898ص
ن ييل و تبيآن را تحل يها يژگيو و ياسالم سندگان که انقالبياز نو يگروه
خود به  يرهايداشته و در تفس يا ژهيتوجه و ،دهين پديعت در اياند، به نقش شر دهکر

و  دانست اسالم و تشيعاز قدرت  ياگوشهتوان  را مي انقالب يروزيپ اند. آن پرداخته
اسالمي  نظر اغلب تحليلگران انقالب انقالبي که با پيروزي خود ؛آن مباهات کرد هب

 بي حيرت انداخت. آرنولد توينخود جلب کرد و ناظران خارجي را بهايران را به
((Arnold Toynbee ،که در دنياي است ي انکس از معدود ،مورخ معروف انگليسي

عظمت تمدن اسالم و برقراري حکومت اسالمي را با عنوان  غرب تجديد حيات و
 ريتعب .(81ص ،1813 محمدي،). کرده بودبيني  خود پيش از ديدگاه «پان اسالميسم»

: است هندي ةنويسند ،)(Dilip Hiro همان تعبيري ديليپ هيرو ،بي آرنولد توين
اسالمي که جهان اسالم  ياز احيا اي عنوان يک نمونهبسياري از مفسران، ايران را به»

او در خصوص  (888ص )همان، .«کنند مي بيان ،هاي گذشته دربر گرفتهرا در طول دهه
 ؛حتي( براي انقالبيون بود) يک شگفتي»گويد:  موفقيت و پيروزي انقالب اسالمي مي

ظهور امام »و  (811ص ،)همان .«اش بود که براي شاه و حاميان خارجي  طوري  همان
 يهشگفتي عمد ،بالمنازع حرکت انقالبيعنوان رهبر خميني   رحمت اهلل عليه   به

 (813ص ،)همان «ديگري بود.

ويژگي اصلي انقالب » ؛که دکتر منصور معدل استاد دانشگاه انگلستان معتقد است    
 و ش يعي در ايج اد    توجه به نق ش اس الم    بدون تصور انقالب ايران. ايدئولوژي است

 بسيارمش کل  ،انقالب ي  پيام دهاي گي ري   و تأثير آن در شکل 31انقالبي جنبش تداوم
 (38ص ،1813معدل، ) .«است

http://en.wikipedia.org/wiki/Dilip_Hiro


 
 

ت وان   م ي  انقالب اي ران اظه ار داش ت:    ةدربار(Mishelle Johnson)  ميشل جانسون
مس لمين ب ر غ رب، از ق رن      پي روزي  طور حتم گفت که انقالب اي ران نخس تين   به

عام ل   ،اس الم  و نکت ه اينجاس ت ک ه    ش ود  م ي  به اي ن ط رف محس وب    شانزدهم
 غرب ي در آن نقش ي   رگ ذار يعوام ل تأث ي ک از   بود و ه ي   نقالبا اين ةکنند هدايت
از اس الم و مکت ب تش يع دارد و اي ن      اين انقالب عظمت خ ود را  ،در واقع نداشتند.

 ياصل پرسش .انکار کنندتوانند آن را  نمي همان امري است که حتي ناظران غربي هم
در  يع چ ه نقش   يمکت ب تش    ،دگاه مستش رقان ي  ن است ک ه از د ين پژوهش ايدر ا
 ران داشته است؟يا يانقالب اسالم يروزيپ
 
 ميف مفاهيتعر

در  يراتييجاد تغيا منظورا ناموفق که بهيتالش موفق  عبارت است از  انقالب: »انقالب
 ةارائ   (11ص ،1838 )جانس ون، . «رديگ يمق اعمال خشونت انجام يطر ساخت جامعه از

د ي  ن گونه تعريتوان انقالب را ايم يطور کلبه .ستيآسان ن ،ق از انقالبيدق يفيتعر
 ي، حق وق ي، اقتصادياخالق ،ياجتماع يهانهيزم ةدر هم ياديبن يکرد: انقالب، دگرگون

ن ي  و ا ؛از انق الب اس توار ب وده اس ت     ش يآنچ ه پ    ب ه  است نسبت ياسيژه سيوو به
 يد و اغل ب ب ا کاره ا   يآ يش ميحاکم پ ياسينظام س يشه با سرنگونيها هم  يگرگون د

 (831ص ،1811د، ي)عبدالحم است.  همراه ها يزيز و خونريآمخشونت
از آن حض رت، ب ا    يدارک رده و ب ه ط رف    يروي  پ يکه از عل يکسان» :عهيش

ان د،  ن آن حضرت ب وده يجانشفرزندان او که از دشمنان او مبارزه کرده و پس از او، 
را  امبر اک رم يپ ينيکه جانش يکسان» (81ص ،11ج ،1833 ،ي)طبرس«. اندکرده يرويپ

 تي  برو مکتب اه ل يخاندان رسالت دانسته و در اخذ معارف اسالم، پ يحق اختصاص
 (83-83ص ،1831،يي)طباطبا «.باشند يعه( مي)امامان ش

 ش  ناس روش  ن و تاب  ان و ش  رق  يمعن  اب  ه ،مستش  رق در لغ  ت» :مستشررر 
 ،ق کن د ي  ن تحقيزم  ک ه درم ورد مس ائل مش رق     يو به کس   ؛)= خاورشناس( است

 (81381ص، 18، ج1811)دهخدا،  «.نديمستشرق گو

http://www.myspace.com/mishellej


  
 

 

 ياسالم انقالب يروزيدر پ ثرؤم عوامل
از ي ک ق رن ت الش ب راي م درن       پسکه چرا مردم ايران   ن استيا پرسش اساسي

بايس ت در   ص ورت طبيع ي م ي   مدرنيته قيام کردند؛ در حالي که ب ه  برابردر  ،شدن
عل ت اي ن ام ر را باي د در      ؟داد غرب که مهد مدرنيته است، چنين اتف اقي رخ م ي  

جو کرد؛ زيرا مذهب شيعه خصوصياتي دارد که فرهن   غ رب   ومذهب تشيع جست
ز ا ياريب ود ک ه باع د ش د بس       آنه اي   آم وزه  و يعيش   ةش  ياند .فاقد آن اس ت 

 يروزينقش آن در پ ع وياسالم و تش ةل انقالب، درباريتحل يشمندان سکوالر براياند
 :رديگيقرار م يمورد بررسها  دگاهين دياز ا يبرخ مقالهن يدر ا .ق کننديانقالب تحق

 

 يمهدو يالگو .1

 يات و بالن دگ يعه، حيعه دارد. شيدر فرهن  ناب ش ييگاه واالياج ،تيبه مهدو مانيا
در  ،تيفرهن  مه دو  .کند يو رشد م يون آن است و بر آن اساس زندگيخود را مد

 داشت ناشدنيمؤثر و انکار يران نقشيانقالب ا يکيدئولوژيو ا يفکر يمبان يريگ لشک
 ةي  پا ب ر  ،عهيش   يانقالب ةيروح .بود يانقالب اسالم يروزيرمز پ ،تيمان به مهدويا و
م دت و  يدگاه است که انتظ ار ط والن  ين ديت شکل گرفته و اين مهدوياديبن ةشياند

 .کن د ين مييد را تبيشکل دادن عصر جد يعه براين امام شيدوازدهم ييبازگشت نها
2011, p.21)، (Corman ام واتيليو (William Watt)، اعتقاد ب ه امام ت و   »د: يگو يم

 يمهم   عه، نق ش يش ياسيس ةشياند که در اند عيتش يها يژگيانتظار، از جمله و ئلةمس
 «.ع ش د ياس الم تش    ياساس   يهااز جنبه يکيل به يتبد ،يگرين منجي. اکنند يفا ميا

ا و با نش اف  يت همواره پويمهدو ةعه با آموزيش ياسيس ةشياند (181ص ،]تا يب[ ،ي)بلخار
 فا کرده است.يران ايام مردم ايرا در ق ينقش اساس درهمه حالبوده و 

که همة ارکان الزم ب راي آف رينش ي ک تح ول     پاي فشرد  اعتقادتوان بر اين مي
ن، يم ارب . اس ت  نهفت ه در انتظار مهدي موعود  ،جانبه و کامياباجتماعي حقيقي، همه

 يو .ش ده اس ت   ن ده يبه آ عهيش يدواريموجب ام داند که يم يموارداز ت را يمهدو
عه ب ه  يش يدواريموجب ام شهيار مهم که هميبس يل اجتماعئاز جمله مسا» د:يگو يم
 (188ص )هم ان،  .«است اعتقاد به وجود حجت عصر و انتظار ظهور او ،نده شده استيآ

http://www.andisheqom.com/Files/enghelab.php?idVeiw=29346&&level=4&subid=29346#_ftn5
http://www.andisheqom.com/Files/enghelab.php?idVeiw=29346&&level=4&subid=29346#_ftn5


 
 

ران ي  ا» د:يگو يعه ميت در شيمهدو ةبا توجه به آموز ،يشمندان غربيگر از انديد يکي
چ الش  را به يا ت نظام منطقهيمشروع ،ياست اسالمير قدرتمند سيبا استفاده از شمش

. «نگ رد  يم ياسالم ييجهان خارج را از خالل منشور موعودگرا ،آن يد که رهبريکش
 (819ص ،1838 س،ي)جرج

هيجانات اجتم اعي   ةبه امام زمان را موتور محرک اعتقاد(Michl Foucauit)  فوکو
داند که م ردم را در حال ت آم ادگي     داند و اعتقاد به مهدويت را عاملي مي شيعه مي

زيرا وقتي انتظار فرج بر هر مسلمان شيعه واجب شد، آنه ا را در   ؛دهد کامل قرار مي
اي آماده خواهند ب ود؛   آنها براي هر حادثه ،بنابراين .دهد حالت آمادگي کامل قرار مي

تنها پس نه؛ ظهور امام عصر را فراهم کنند ةزمين دانند ويژه اينکه بر خود واجب ميبه
 .امورشان قرار دارد ةبلکه اقدام به اصالح نيز در سرلوح در آمادگي کامل قرار دارند،

 ،1813 )فوک و،  انقالب خود را رقم زدند. ،رسيدن به اين آرمان براي ،ايران ةمردم شيع

اعتق اد ب ه مه دويت را يک ي از      ،انديشمند مسلمان آمريکايي ،حامد الگار (81-83ص
ب ه موض وع    ،انق الب  ةريش  »گوي د:   و مي کند ساز انقالب ايران ذکر ميعوامل زمينه

اهلل تعالي فرجه الش ريد      لعجت امام عصر    بغي ةلئمس امامت در ديدگاه شيعه و
 .«عقيده ارتباف دارد که تجلي عيني اعتق اد ب ه نياب ت اس ت     هاي سياسي آن و پيامد
 (13ص ،]تا بي[ )الگار،

 يعيبه نقش اسالم ش ،رانيا يبودن انقالب اسالم يبا توجه به مذهب زياسکاچپول ن
از  ،راني  انق الب ا  در را يعيالت ش  يکن د و تم ا   ياشاره م يانقالب اسالم يروزيدر پ

سد: اقت دار مش روع در اجتم اع    ينو يشمارد و م ير برميجمله عوامل قاطع و انکارناپذ
ک ه   ايگون ه ب ه   ؛ش ده اس ت   ميتقس   يو مذهب ياسيس ن رهبرانيرباز بياز د ،عهيش
ام ام   ةکام ل اراد  يندگينما يمدع يحيطور صرتوانند به ين رهبران نميکدام از ا  يه
 ،اس کاچپول ) باشند. بت شده،يغ ةکه از قرن نهم وارد دور يمقاميعال هبرر يعنيب، يغا

انق الب   يرهبر يبرا يک کانون مرکزيعنوان به ،ينينقش امام خم يو (89ص ،1838
 )هم ان،  داند. يظهور امام دوازدهم م يران براياز انتظار مداوم مردم ا يران را پژواکيا

 (181ص



  
 

 

 يمذهب يها نيي. آ8
از جمله  ،نيان ديشوايتولد و شهادت پ ،ياد اسالمياع ،عاشورا ،چهلم يمذهب يهانييآ
 .ندداشت ياساسنقش  يانقالب اسالم يريگکه در شکل ندبود يمذهب ها و مراسم نييآ

عاش ورا ب ه    ةواقع   .رون د شمار م ي ديني به ةبستگي جامعهم ةنشان ،نمادهاي اسالمي
ران سکوت در قبال اس تبداد و  يملت ال شده بود و ين ملت تبديدر ب يعموم يفرهنگ
 ةجرق   هجالب آنک   .دانستيکربال و اسالم م يانت به شهدايم را خيرژ يزيستاسالم
  که  يميمفاه  از جمله .شديزده م يو مذهب يعياز سنن ش ،بزرگ يها ييمايشتر راهپيب

  يعيش  متفکرانر يو بازتفس  يمورد بازشناس  رانيا  ياسالم  از انقالب  شيپ  در چند دهه
 نيحس    ام ام   اميعاشورا و ق  و حوش  حول يها و بحد  شهادت  ، موضوع قرار گرفت
  ليرا تش ک   عهيش    يخيت ار   يانقالب    تي  هو  ياساس    د، بخشيتردبي  بود که در کربال

 دربراب ر   عهيش    ييجو و مبارزه  انهيگرا عدالت  منطق  نييدر تب  ينياديبن  نقش ودهد  يم
 . است  فا کردهيا  ظلم

ن و تداوم انق الب،  يبا توجه به نقش محرم و صفر در تکو ينيحضرت امام خم
د داش تند و آن را ض امن حف ظ و ت داوم انق الب      ي  کأتبسيار آن  يهابر حفظ سنت

ش از ه ر  يد بيشا ينيامام خم»سد: ينوينه مين زميز در ايت نيد عنايشمردند. حم يم
ک ربال را ب ا احس اس     ةباشد، خ اطر  ياس با ويقابل ق يمنزلت يعه، که دارايه شلّأمت
 (813ص ،1831 ت،ي)عنا .«کار گرفتبه ياسياز ضرورت س يجار

اس المي   انق الب  نويس د: انق الب م ي   و نقش آن در عاشوراتدا اسکاچپول درباره 
 ةدار و اسالمي شيعي و اسطور ريشه هاي فرهنگي و سازماني اي از شکل توسط مجموعه

اي  گون ه .. ب ه .مس اجد و روحاني ت و   ةو ش بک  بنيادين تش يع، يعن ي ام ام حس ين    
 (813ص، 1831، ي، انقالب اسالميمحمد). هوشيارانه ساخته شد

 ينيحس   يدر تاس وعا و عاش ورا   ،در طول انق الب  ين اعتراضات مردميتربزرگ
در س ال  ام عاش ورا ب ود.   ي  ز مص ادف ب ا ا  يخرداد ن پانزدهمام يشکل گرفته است. ق

ن روز ش رکت کردن د ک ه    ي  ا ييمايون نفر در تهران در راهپيليش از دو مي، ب1831
 (11ص، 1833 ،د و بالشريبر)شد.  يناظران خارج يموجب شگفت

است که تداوم حرکت  ينيد يگر نمادهاياز د ،شهدا يادبود برايمراسم  يبرگزار
ن ه  ين زمي  در ا ک دي د. ي  گرد آغ از  1833ن ک ار از س ال   يشد. اموجب را انقالب 



 
 

در  يعيش يهااستفاده از سنت يهان نمونهياز بهتر ،مراسم چهلم يبرگزار»سد: ينو يم
 (818ص ،1839 ،يکد) .«بود ياسيجهت اهداف س

هاي نمايش قدرت مردم اي ران را مراس م ع زاداري س االر      يکي از صحنه ،فوکو 
ک ه يک ي از مش اوران     اي گون ه ب ه  (33ص ،1813 )فوکو، داند؛ مي شهيدان امام حسين
 ؛توان نج ات داد  همه چيز را مي ،اگر ماه محرم را مقاومت کنيم» :آمريکايي گفته بود

را بين عمل  دار و عميق ااي معن شده است تا رابطه فوکو موفق (38ص )همان،. «وگرنه...
مردم جمعي، آيين مذهبي و رفتاري از نوع حقوق عمومي در تظاهرات انبوه و مستمر 

در ح ال انج ام آن    1831  م ردم اي ران در س ال    آنچه ،ايران، کشد کند. از نظر او
ص ورت  ک ه در قال ب و درون آي ين م ذهبي ب ه     ب ود  سياسي و قضايي  بودند، عملي 

 ،ه ا  خ الل ع زاداري   ها در م اه مح رم و در   پذيرفت. اعتصاب جمعي صورت مي دسته
س دترين اقش ار را ب ه همراه ي ب ا      ت رين و حت ي فا   که مرفهبود چنان گسترده شده 
 )هم ان،  ه اي م ذهبي مح رم.    مثال آيين مگر قدرت بي ،و اين نبود ؛انقالبيون واداشت

 (31ص

آي ين   اي معنادار را در ميان عم ل جمع ي و   فوکو در تظاهرات مردم ايران، رابطه
 ،انج ام دادن د   م1919آنچه مردم اي ران در س ال    :گويدکند و مي مذهبي کشد مي

جمعي صورت دستهاست سياسي و قضايي که در قالب و درون آيين مذهبي به عملي»
 (191ص، 1831)حقيقي،  .«پذيرد صورت مي
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دو اين امر شود هاي بزرگ حرکت أمنش ،در طول تاريخاست روحانيت شيعه توانسته 
ويژگ ي خ اص فرهن   روحاني ت ش يعه اس ت.        ،: دليل اولاست داشته اصليدليل 

از  ،آف رين اس ت. اي ن فرهن      زا و انق الب حرکت ،يک فرهن  زنده ،فرهن  شيعي
فرهنگي است که در تاريخ خود عاش ورا   ؛کندهاي او تغذيه ميو انديشه روش علي
ي  ک از س  اله دارد. ه  ي  831امام  ت و عص  مت  ةس  جاديه و دور ةص  حيف ؛دارد
روحانيت  ،زايي در خود ندارند. دليل دوم اينکهچنين عناصر حرکتهاي ديگر  فرهن 

گر حاکم بوده است؛ روحانيتي ک ه  هاي سلطهشيعه از ابتدا اساسش مخالفت با قدرت
 ت.از دولت مستقل اس



  
 

 

توج ه   يانق الب اس الم   يروزي  ت در پي  به نق ش روحان  ياز متفکران غرب يبرخ
ب ر نق ش    ،يفرانس و  ش ناس ، م ردم (Jean-Pierre Dygard) گاردير دياند. ژان پ کرده
از  يک  يون را يروح ان  پيوس تة ها و مبارزات  تالش کند و يد ميت تأکيو روحان مذهب
ک حرک ت  ي  عنوان شتر بهيع، بياو معتقد است که تش .داند يانقالب م يروزيعوامل پ

ب ت  يش روع غ  ، پ س از ياعتق اد و . ب ه يمذهب ةک فرقيمطرح بوده است تا  ياسيس
ن و يت ر  يخ ود، ته اجم   ةجامع   يحل مشکل رهب ر  يعه برايامام دوازدهم، ش ياکبر
از  يژگ  يبا دو و ،کربال ةاز حادث پسعه يد. او معتقد است که شين راه را برگزياتريپو
 .يه و ع زادار ي  . تعز8 ؛ه و کتم ان ي  ب ه تق  . پناه بردن1: شود يز ميها متما گر فرقهيد

 (199ص، 1838 ان،ي)شجاع
 ةق، جامعيک شکاف عمي، يانقالب اسالم ةن اعتقاد است که در آستانيا گارد بريد    
و در  ،زده حاکم و وابستگان غ رب  سو طبقةک يدر  :م کرديتقس ران را به دو بخشيا

بودند و  ياسالم رو فرهن يکه پقرار داشتند قاطع مردم مسلمان  تيگر اکثريد سوي
 ةج  ينت يگارد، انقالب اسالميد اعتقاد. بهشتعهده دابرآنها را  يرهبر ينياهلل خم تيآ

 ت،ي  روحان يران را رهب ر ي  ا ياسالم انقالب يعناصر اصل ين دو طبقه بود. وينزاع ا
 :ديگو ين ميچن يت انقالب اسالميماه بارةدر توياسپوز داند. يان ميبازار و مستضعفان

که با نام  يموفق را به جهان عرضه کرد. انقالب ياسالم ياسين انقالب سيران نخستيا»
ت يروحان يعه و رهبريش ييو نهادگرا يدئولوژيا يبر مبنا ،و با شعار اهلل اکبر ياسالم
 (19ص ،1838 و،تي)اسپوز .«ت استوار بوديرروحانيو غ

 ،اس ت  مؤثر بوده رانيا برد انقالبپيش تمام حوادثي که در» :گويد حامد الگار مي
مردم از دستورهاي حضرت امام  و اطاعت اکثريت قاطع ؛اسالمي و ديني داشته ةجنب
انق الب اي ران را    همانندکه انقالبي  يليدالو يکي از  ؛نهايت مهم بوده است بي ،راحل
ايم، وجود همين رهبري و نقش  شاهد نبوده يکدام از کشورهاي اسالمدر هي  کنونتا 
تقلي د و اطاع ت از    ةلئمس ،در مکتب تشيع يعني ؛ي علما و روحانيون بوده استرهبر

 (13ص، 1819الگار، ) .«بسيار مهم است البته در مسائل ديني ،الشرايط مرجع جامع
دان د. از   يعه م  يت شيعه را وجود مرجعيخاص ش يها يژگياز و يکي ،شل فوکويم
انق الب   يروزي  ن د و نق ش آنه ا در پ   ام ردم  يو واقع يعيمراجع رهبران طب ،نظر او



 
 

 يه ا  ن ه يب ه هز  ،بر جامع ه  يرسم يرهبر کهيحالتوجه است. درقابل  رانيا ياسالم
 ،از داش ت ي  و... ن يگ ذار و ق انون  ينظ ام  يروه ا ي، نيياجرا يهمچون نهادها ياديز

 يبرخ ،يي؛ از سوبود دارجامعه را عهده يواقع يازها، رهبرين نيبدون ا عهيت شيمرجع
د ي  فرمان مراج ع تقل بهکارگزار و گوش ،اما در عمل ؛ر دولت بودنديبگاز مردم حقوق
 پاس خ از او  يا با لحن آمرانه ،کند ين  مصاحبه ميک خلبان بوئيبا  يوقت بودند. فوکو

کنون داشته، در فرانسه  ش تايها پ ران از قرنيکه ا ين ثروتيبهاترگران» شنود که: يم
 (33ص ،1831)فوکو، . «ديش کنيخوب نگهدار .ش شماستيپ

 يپ   عهيت ش  يکند و به قدرت روحان يار تعجب ميها بس جمله نيدن ايفوکو از شن
 د:يگو يبرد و م يم

ع دم  گر، و يک د يون از ياس تقالل روح ان   ،تي  ان روحانيم سلسله مراتب در نبودِ»
مح   در   يت روح ان يت مرجعيدان خود، اهميبه مر ياز نظر مال يآنها حت يوابستگ

ک ه ه م نق ش    ، کن د  ف ا يا  ان خوديحفظ حام يد برايبا يکه روحان ينزد مقلدان، نقش
ن اصل که يا هم ياز لحاظ اعتقاد .يسازمان ن از لحاظيا هم نقش بازتاب؛ راهنماست و

آغ از   يگريدور د رسد و بعد از محمد يان نميپاامبر کارش بهين پيقت با آخريحق
خود  يکه با زندگ ياست که به سخن خود، با سرمشق يشود که دوره ناتمام امامان يم
ک ه   ين ور  ؛اس ت  يک  يهستند ک ه هم واره    يدهند و با شهادت خود، حامل نور يم
 (83ص )همان، «.کند يعت را از درون خود روشن ميشر

س ه ک رد؛   يمقا يس ت يون چپ مارکسيد با انقالبيت را نباياو معتقد است که روحان
منف ور   يحکوم ت و نوس از  عه در برابر يت شيست که مذهب و روحانينگونه نيرا ايز

اس ت و ن ه    يدئولوژينه ا ،عهين مذهب شيهمچن ؛شود يحرکت يو ب يختآن، موجب لَ
اس ت   يزيچ بلکه» اند؛ دا نکردهيپ يگريد که الفاظ ييان آرزوهايب يبرا يا زبان ساده

 يه ا  هي  ن ک ه ال يهم      ياس  يس ةکه مبارز يشکل .بارها بوده است که در گذشته هم
و  يين وا ي، فق ر، ب يرد و از ه زاران ناخرس ند  ي  گ يخ ود م   ب ه     کندج يرا بس يمردم

 (88-81ص)همان،  آورد. يد ميرو پديک ني، يسرخوردگ

را در  يانق  الب اس  الم يروزي  اس  ت ک  ه پ ياز کس  ان يک  ي ،اني  راون  د آبراهامي
 پاس خ ب ه  او در  .مطالع ه ک رده اس ت    يستيمارکس ياسيس يشناسارچوب جامعههچ



  
 

 

در  يول   ؛دان د  يم يم پهلويناهمگون رژ ةاز توسع يانقالب، آن را ناش يروزيپ ييچرا
در  ين  يو نهض ت د  يانق الب اس الم   يروزي  از پ خود را يشگفت شود يان ناچار ميپا

کند ک ه   تصريحد و يابراز نما ،دارد يگام برم ير توسعه و نوسازيدر مسکه  يا جامعه
ن ه   ،راني  را انق الب ا يهمتاست؛ ز يب يا دهيپد يخ معاصر جهان، انقالب اسالميدر تار
، بلک ه  ين  ير دي  غ يها يدئولوژيو ا ياسيد مجهز به احزاب سيجد يک گروه اجتماعي

 (331ص ،1838 ان،ي)آبراهامقدرت رساند. را به يون سنتيروحان

داد ي  معتقد اس ت ک ه در رو   ،يدو انقالب مشروطه و انقالب اسالم ةسيبا مقا يو
 ،يون را کنار گذاشتند و در انقالب اسالميروحان ،يروزيفکران پس از پنخست، روشن

و  «س اده  يزندگ»را که با دو عامل  ينيامام خم يزماياو نقش کار .عکس آن رخ داد
 از يا د گس ترده ي  ط يو رهب ر  ين دگ يدر نما ياريهمراه هوشبه ،«ز از سازشيپره»
الع اده  ف وق  ل ويب د  يم را س رنگون کن د، ب    يتوانست رژ يو اجتماع ياسيس يروهاين
 د ب ه ي  متوس ط جد ةطبق يخيت ار  ينيب دب  ب ا وج ود   ين  يباور او، ام ام خم داند. به يم

حکومت  نشدن نان دادن امام به برقراريشاه به آنها، اطم يياعتنايل بيدلت، بهيروحان
ک ار نگ رفتن   و به يعتيبه شرامام نسبت يو منف يو نبود موضع رسم ،ينيد ياستبداد
متوس ط   ةطبق ياد خود درآورد و با همراهيانقتوانست آنان را به ،يمورد نظر و اصول
ان، ييروستا ةگسترد يبانين پشتيو همچن يکارگر شهر ةم طبقيل عظيدر کنار خ يسنت
 )همان( ابد. يدست  يبزرگ يروزيبه پ
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در  امام خميني .بنددها مي راه را بر توطئه ،انقالب ملت ايران نشان داد که وحدت
يکي، ک ه   :دو چيز موثر بود ،فرمود: در اين پيروزي که نصيب ملت شداين زمينه مي

ديديم اسالم بود. مي ،از همه چيز باالتر است، اينکه مقصد همه مقصد الهي بود. انگيزه
«. اهلل اکب ر »که در شعارهايشان، در فريادهايشان، شعارهاي اسالمي ب ود؛ فرياده اي   

جهت ديگرش ه م،   ؛بروند کنار... ،دانستندا را مخالد اسالم ميمقصد اين بود که آنه
پ ا  ه قشرها بود؛ يعني ملت سرتاسر اين کشور ب   ةوحدت هم ،تبع آن آمده بودکه به

کن ار   ،مطالبي که مال شخص ب ود  ؛خاستند و با هم مقاصد خودشان را کنار گذاشتند



 
 

م ا وح دت کلم ه    گذاشتند و همه به يک مقصد متوجه ش دند. پ س رم ز پي روزي     
 (13ص ،11، ج1839 ،خميني) .«قشرهاي مختلد، و ايمان بود

و اتحاد ام ت   کلمهبا اشاره به تأثير انقالب اسالمي بر وحدت  يغرب پژوهشگران  
، ي ک ظرفي ت عظ يم و    کلم ه انقالب اسالمي در ارتباف ب ا وح دت    :نديگو يم اسالم
 يانق الب اس الم   يروزي  را در پکاربردي  نقش کههمراه آورد شده را با خود بهتعبيه
ن اب   ةش  يبر اند ينکه مبتظرفيت عظيم انقالب اسالمي ، گر سوياز د فا کرد.يران ايا
انق الب مل ت    .کن د  صورت ذاتي طلب م ي ارتباف بين امت اسالمي را به ،بود يعيش

اس اس،  هم راه داش ت و ب ر هم ين     ، از ابتدا نام اسالم را با خود به31ايران در سال 
بن ابراين، اي ران اس المي تنه ا ب ه       .هم آورد شيعه و سني را زير يک چتر واحد گرد

 .انديشيد که با وحدت اسالمي صددرصد سازگار است اعتالي نام اسالم مي
ران ب ود.  ي  م ردم مس لمان ا   ةش قدرت اراديدر واقع نما ،يانقالب اسالم يروزيپ
. ان را رق م زد ي  جهان يموجبات شگفتفرد بود و  منحصربه ،رانيا ش قدرت مردمينما
 ک رده، انق الب توج ه    يروزي  که به نقش اراده و خواست م ردم در پ  يکسان ازيکي 
 يزيشمارد و آن چ يران برميمردم را مظهر قدرت مردم ا ةاراد اوشل فوکو است. يم

ند. فوک و  يب يافته ميران تحققيدانستند، در ا يم ياسيس ةک اسطوريشمندان يرا که اند
ک هدف داش ته اس ت و آن   ين اراده، يده و ايمردم را د يجمع ةکند که اراد يادعا م
 (31ص، 1831)فوکو،  .خروج شاه ازبود عبارت 
لس وفان  يا في  دان ان  است که حقوق  ياسيس يا ، اسطورهيجمع ةد: اراديگو يفوکو م

ک اب زار  ي، يجمع ةه کنند. اراديا توجيل يره را تحليکمک آن، نهادها و غبه کوشند  يم
 ةک ردم ک ه اراد   يده است و خود م ن فک ر م    يندآن را  يهرگز کس که است ينظر
رو ش ود؛ ام ا م ا در     تواند با آن روبه ينم يا روح است و هرگز کسي، مثل خدا يجمع

د به آن احت رام  يم و بايا ک ملت برخورد کردهي يجمع ةران، با اراديتهران و سراسر ا
 يه ا  هيکه در نظر يجمع ةن اراديدهد. ا ينم يشه رويمه يزين چيم؛ چون چنيبگذار

خ ود  ي ن را ب را يمع   روشن و کامالً يران هدفيخ ايت، در تارسا يکل ةما همواره اراد
 (83ص، 1813 ،همو) است. يافتهخ ظهور يگونه در تارنيو بد ن کردهييتع

 ،ب ود عه ين ش  يآف ر وحدت ةشيت گرفته از اندئو اتحاد مردم که نش يجمع ةاراد
وس تند و  يچ پ ه م ب ه م ردم پ     يروه ا ياز ن ياريبس ير بود که حتيفراگ اياندازه به



  
 

 

از مش اهدات خ ود را ذک ر     يب اره برخ   نيند. فوکو دراشد يخواستار حکومت اسالم
ت ش ناختم ک ه ب ا    ي  ان جمعي  ن نف ر دانش جو را در م  يد: من چن د يگو يکند و م يم
ش ان را نوش ته و   يها که خواسته ييتابلو يشوند؛ اما رو يمحسوب م يچپ ،ما يارهايمع

 همان() .يبا حروف درشت نوشته بودند: حکومت اسالم به هوا بلندکرده بودند،
ه م  وجود داشت و آن يبندک جبههيتنها  ،رانيا 1919اعتقاد فوکو در انقالب به

 ه ا  ه با داشتن انواع سالحبود کحاکم  ياسيقدرت س در برابرران يمردم ا اجتماع همة
ب ا  در مقابل رژيمي با چنان جايگاه و خصوص ياتي،  ران يمردم ا .کرد ياحساس خطر م
 ک مل ت ي   ،بي  ن ترتيبد .کردند يو متعدد را برپا م ياپيآن تظاهرات پ يدست خال

 )همان( ش گذاشته است.ينماخود را به ةوسته، ارادير و پيناپذيخستگ يا گونه به

 
 استين و سيوند دي. پ5
 .ان د  اس ت حض ور داش ته   يهمواره در س ،عهيش ياست و علما ياسين سياسالم د نيد

تنه ا در  ن ه  ،ه ا ت و ارزشي  خ دا و معنو  يب را  يعنوان انقالبران بهيا يانقالب اسالم
 .جس ت ين م  ي  بلکه محرک و ه دف خ ود را در د   ،داشتريشه  ياعتقادات اسالم
م انق الب در غ رب   يقدد و يجد يها هيان نظريرا در م ييها يريدرگ ،يانقالب اسالم

و  ين را عامل فرع  يد که اصوالً را يغرب يشناسک جامعهيات کالسيجاد کرد و نظريا
د. يچالش کشبه ،بودندمعتقد است ين از سيد ييکردند و به جدا يم يمزاحم تلق يحت
ن ي  مدرن، د يايکه در دنبودند و مارکس معتقد  (Durkheim) ميچون دورک يافراد
 دنز،ي)گاست.  ريناپذگريز ينديفرا ،شدن يويو دن ديآيدرم يا هيحاش يصورت امربه

 (313ص ،1819

بود ک ه   ياز موارد ،يش از انقالب اسالميران پيا ةاست در جامعين و سينسبت د
  يغرب    متفکران  يها افتيره ،انين ميارائه شده است. در ا يآن مباحد مختلفدربارة 
  ةش  ياند  رشيو پ ذ   غرب  يخيتار ر تجارب يتأث  تحتعموماً   ،استيو س  نيد  ةرابط  به

از  يک  يز ي  د ني  جد يه ا  نظري ه ه ا و   در برداش ت  . اس ت   قرار داش ته   يمدار انسان
ه ا ب ود.    موثر بر جن بش  يروهاياز ن يکيعنوان ن بهينادرست، حذف د يها برداشت
جه ان س وم،    يون در کش ورها يزاسيش مدرنيدايمعتقد بودند که پ يلگران غربيتحل



 
 

 ،ل لرن ر ي  د. داني  سم خواهد انجامياست و سکوالرين از سيد ييهمچون غرب به جدا
(Daniel Lerner) در  راني  ا ياست ک ه در بررس    يپردازان نسل اول نوسازهياز نظر

 يا اش اره  ،ن روندين و مذهب در ايبه نقش د ، اصوالًيالديم هفتادو  شصت يها دهه
ل محسوس يدلن غفلت، نه بهيا ين حوزه غافل است؛ وليات ياز اهم يکلکند و به ينم

 ها و علت مفروض، بلکه بهيو يمطالعات ةران در محدوديا ةن در جامعينبودن نقش د
ل ي  را از تحل يخين موضوع مهم و ت ار يش گرفته و ايکه او درپاست بوده  ييها روش

 (93ص ،1838 )لرنر، .خود حذف کرده است
؛ خ ورد  يچشم من همواره بهين علم و ديب يريدرگ زين يدر مطالعات علوم اجتماع

ک ه ب ا    يروز بوده است؛ ام ر ين پيد برابرهمواره علم در  ،ن نبرديکه در ا ايبه گونه
غ رب   يعل وم اجتم اع   يشناس  روش ،نيبن ابرا  .باشديغرب هماهن  م يها استيس

 ،موض وع  ني  اس ت ارائ ه ده د. ا   ين و سي  د ةاز رابط   يل مناسبينتوانسته است تحل
 لگران قرار گرفته است. يمورد توجه تحل مختلد يها سبک به
ک اعتب ار،  ي  در واق ع ب ه    د:ي  گو يم انقالب و ضد انقالبتر کالورت در کتاب يپ

س م  يم سکوالرين  يآنک ه بب  ياس ت ب را   ياريو مع ،يقياست حق يران حرکتيانقالب ا
ش ياز پ   ،از م ا  يافته اس ت ک ه تنه ا تع داد مح دود     يچنان گسترش  يغرب ةجامع
 )ک الورت، . ن ان دازه قدرتمن د اس ت   يهنوز تا بد ين سنتيد يرويص دادند که نيتشخ

 (38ص ،1838
اعتقاد ؟ بهشود يم ير تلقيناپذگريز يشدن امر يوي، دنيبا وجود انقالب اسالم ايآ
ش ل فوک و   يوجود دارد ک ه غ رب فاق د آن اس ت. م     يزيران چي، در انقالب ابرخي
 يوج و  کنن د، جس ت   يم   يزن دگ  ران(ي)ا ن خاکيا يکه رو يمردم يسد: براينو يم
ت ازدس ت  يحيمس   يرا پس از رسانس و بحران زندگ  ها امکان آن يکه ما غرب يزيچ
 ةخن د  ياکن ون ص دا  ؟ ه م ياس  يت سي  معنو يوج و ا دارد؛ جس ت چه معن ،ميا داده
ران ي  ام از ا يآگ اه ]من که  کنند يدانم که اشتباه م ياما من م ؛شنوم يها را م يفرانسو
 يب را  ي  عب ارت يد: ه  ي  گو يفوکو در ادامه م (18ص ،1813 )فوکو، .ز است[يار ناچيبس
 ،«تسها ون تودهين افيد» تر از عبارت يتر و غر تر، خشکآورتر، ابلهانه ان، خندهيرانيا

 يشان ش ور يکند و در ا يمسلح م يقرار يب ينوعروان خود را بهيپ ،عيوجود ندارد. تش



  
 

 

همراه با احساس و عشق  ،عيتش (81ص )همان،. نياست است و هم ديدهد که هم س يم
  ار مه م اس ت    يع بس  يکه در مکتب تش  ت  ين احساس با تعقل و عقالنياما ا ؛است
 .ابدي يجهت م
 يعياسالم ش   يها در بطن آموزه ،يل حکومت اسالميتشک يانقالب و الگو يروزيپ
عت يحفظ ش ر  سوييکه از را گشود د امامت يسرفصل جد ،شود. ختم نبوت يافت مي
م ردم بودن د؛    يالگوآنان  ،گريد ينهاده شده بود و از سو متوليان آن ةامبر بر عهديپ
ن مخالفت سبب ياما ا ؛خ به آنها امان ندادند و با آنان مخالفت کردنديظالمان تار يول

خاص خود  راهبردشان در برابر حاکمان جبار نشد؛ بلکه هرکدام با يم ايسکوت و تسل
و با شهادت خود، راه مبارزه را  ؛د شدندين راه شهيبا نظام حاکم مبارزه کردند و در ا

 جنبش خود را آغاز کرد. امامان خويش،عه با الهام از يش آموختند. شيبه رهروان خو
 (81-83همان، ص)

و عه يش   ياس  ي، عناصر مختل د فرهن   س  ين عامل تحقق انقالب اسالميتر مهم
و  يوجود رهبر شد.را موجب  ديجد يدئولوژيبود که گسترش ااست ين و سيد ونديپ

ان انق الب را  ي  جر ،ميرژ برابرمردم در  ياسي، رفتار سسرانجامو  ،عهيش ياصول مترق
پ س  امام  ،لين دليت کرد. به هميمردم بود، هدا عمومنظر  که مورد يبه همان جهت
 ينظام را در دست گرفتند و با رهبر يرهبر، يبيگونه رق يران، بدون هيبه ااز ورود 
  مانع دخالت دشمنان و نفوذ در نظام و شکست انقالب شدند. ،خود يها تيو هدا
آن،  يروزي  ن انق الب ب ود ک ه پ س از پ    ي  ع در اير فراوان عنصر تشيل تأثيدلبه  

     آوردنديم يبه مذهب تسنن رو ،که عمدتاً در شناخت اسالم   يپژوهشگران غرب
 ةعيش   ب ارة درمند به مطالع ه  هو تعداد محققان عالق يافتندش يگراع يتششناخت به 

 افت.يگسترش  ياندهيصورت فزابه يامامدوازده
 

 جهينت
يي مکت ب  ايکي از نتايج پيروزي انقالب اسالمي در ايران، نشان دادن تح رک و ک ار  

ت وان   را م ي  راني  ا يانق الب اس الم   يروزي  پ. اسالم در عصر حاضر به جهانيان بود
انق الب   ةنيمستشرقان که در زمبسياري از  .دانست اسالم و تشيعاز قدرت  يا گوشه



 
 

اس المي ک ه    ياز احي ا  اي عن وان نمون ه  ايران را به ،اندداشته يران مطالعاتيا ياسالم
 .کنند مي بياناست، هاي گذشته دربرگرفته جهان اسالم را در طول دهه

ن يت ر از مه م  يکي ،ابت امام عصريو اعتقاد به ن يت، وجود منجياعتقاد به مهدو
 يه ا   ني ي آ .ان د  به آن اشاره کرده يشمندان غربيانقالب است که اند يروزيعوامل پ
اي  اند که رابطهياز جمله عوامل ،ن، محرم و صفريتاسوعا، عاشورا، اربع همچون ،يمذهب
نوع حق وق عم ومي در    را بين عمل جمعي، آيين مذهبي و رفتاري از دار و عميق معنا

 توان مشاهده کرد. يان انقالب ميتظاهرات انبوه و مستمر مردم ايران در جر

را ک ه ب ا دو    ينينقش امام خم ويژهبه  ،تينقش روحان ،ياز متفکران غرب يبرخ
 يو رهب ر  ين دگ يدر نما ياريهمراه هوشبه «ز از سازشيپره»و  «ساده يزندگ»عامل 
م را س رنگون کن د،   ي  توانس ت رژ  يو اجتم اع  ياس  يس يروهاين از يا د گستردهيط
ن ي ي ن به نقش وحدت مردم که در درون آيدانند. آنها همچن يالعاده مل و فوقيبد يب

ک ه در ط ول     ع   يش  تت گرفته از مکتب ئهم نشو آن يجمعصورت دستهبه يمذهب
توج ه    اس ت   ح اکم پرداخت ه    يها نقش در برابر ظلم و ستم قدرت يفايا خ بهيتار

 دارند.
اس ت   ياس  يت سيمعنو يجووجستا ي ،استين و سيوند ديپ ،گرياز عوامل د يکي
 يانق الب و الگ و   يروزي  پ .ش کل گرفت ه اس ت    آن ةيعه بر پايش ياسيس ةشيکه اند
 ،ختم نبوتبا شود.  يافت مي يعياسالم ش يها در بطن آموزه ،يل حکومت اسالميتشک

امبر بر عهده آنان بود يعت پيحفظ شر سوييکه از گشوده شد د امامت يسرفصل جد
جن بش خ ود را    امام ان خ ويش  عه با الهام از يش .مردم بودند يالگوو از سوي ديگر 

 يانقالب اسالم ةدر مطالع يشمندان غربياست که اند ين موارد از عوامليا .آغاز کرد
 ،راني  در ا يوق وع انق الب اس الم    ان د.  عه به آن توجه کردهيش ةشينقش اند ةياز زاو
ت ک منطق ه را   ينکه عوام ل م ؤثر ب ر ژئوپل   ياز جمله ا ؛را در منطقه داشت ييمدهاايپ

 ،آن يانقالب يهام و آموزهياسالم ناب و مفاه يدئولوژيا ،ن راستايمتحول ساخت. در ا
 يعنوان ع امل به ،سم غرب مطرح شديبراليل يبرا يب جديرق ةمنزلنکه بهيبر ا افزون
 . خود جلب کردرا به ينظران غربباز صاح ياريبس ز نظريک نيژئوپلت
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