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 <٘مص پطستطٍاٜ ٞا زض ٌستطش أط تٝ ٔؼطٚف ٚ ٟ٘ی اظ ٔٙىط

 تطضسی تغثیمی آثاض ٔٙترة ازتیات اٍّ٘یسی ٚ فاضسی

 

 زوتط ٔحٕس ٞازی خٟا٘سیسٜ

 

 ػضٛ ٞیات ػّٕی
 ،ٌطٜٚ ظتاٖ اٍّ٘یسی،ضیطاظ،ایطاٖزا٘طٍاٜ آظاز اسالٔی، ٚاحس ضیطاظ

 

                        چکیدُ           
                       

 "هٌکط"ٍ  "هؼطٍف"اظ عطفی،.یبز ضسُ است زض جبهؼِ "هٌکط"ٍ  "هؼطٍف" ػٌَاى اهبکي گستطش زٌّسُ ثِ پطستطگبُ ّب زض ضطیؼت اسالم اظ     

رت ٍ عطظ تلقی زض ػیي حبل، ًَع ًگطش ًَیسٌسگبى هٌت. زض ظهطُ هضبهیي اصلی ٍ ثي هبیِ ّبی اسبسی ازثیبت هٌظَم ٍ هٌثَض جْبى قطاض زاضًس

کِ ثب ًقس  ّدف اصلی اس ایي پضٍّص آًست.آًْب اظ ایي هفبّین ّوَاضُ تحت تبثیط هحیظ فطٌّگی،سیبسی ٍ اجتوبػی  آًبى قطاض زاضتِ است

اهط،ثِ  یيا.هَضز ٍاکبٍی قطاض زّین ی ٍ فبضسیازثی آثبض هٌترت ایي ًَیسٌسگبى، هصبزیق هؼطٍف ٍ هٌکط ضا زض پٌِْ گستطزُ هتَى ازثیبت اًگلیس

-ثِ صَضت تَصیفی رٍش تحمیك. آگبُ هی سبظز ٍ ظزٍزى هٌکط اظ چْطُ جبهؼِ ًقص هَثط پطستطگبُ ّب زض تطٍیج هؼطٍف  ذَز، هب ضا اظًَثِ 

سی ًگطش زض ایي هقبلِ، پػٍّطگط ثب استفبزُ ٍ جوغ آٍضی زازُ ّب اظ هٌبثغ هَجَز کتبثربًِ ای، ثِ ثطض.تحلیلی ّوطاُ ثب ضٍیکطز تغجیقی هی ثبضس

ًتبیح . هؼبًی ذیط ٍ ضط، ٍیػگیْبی ضْطًٍس هسٍَل ٍ زض ًْبیت،آیٌسُ ثططیت هی پطزاظز پسیسُ ذلقت، ّبی هتفبٍت ایي ًَیسٌسگبى ًسجت ثِ

ذبصی تؼلق زاضتِ  هٌترت، ثیص اظ آًکِ ثِ پیطٍاى آییي زض ًظط توبهی ازیجبى پطستطگبُ ّبحبکی اظ آى ّستٌس کِ حبصل اس ایي پضٍّص 

تٌَیط افکبض ًسل جَاى استفبزُ گستطش هؼطٍف زض جبهؼِ،تطٍیج ػسالت ٍ  اظ آًْب زض جْت ثبیسهقسسی ّستٌس کِ  اهي ٍ ،پٌبّگبُ ّبیثبضٌس

فطٌّگی ایي  ثستط ّبی ثبٍضّبی زٍگبًِ ٍ  غلیبى ّبی احسبسی، ظاییسُ ِآًکثیص اظ هؼطٍف ٍ هٌکط زض آثبض ازثی هٌترت،هفبّین زض ٍاقغ، .ًوَز

 .ی هی ثبضٌسکًٌَ زًیبی هسٍَل ضْطًٍساى زض جبی ذَز زلیل ضاُ کِ اًس تؼطیف ضسُ یاصَل ِپبیثط  ثبضٌس، ًَیسٌسگبى

 خیز، ضز،هعزٍف، هٌکز،حمَق ضْزًٍدي،فزٌّگپزستطگبُ،: ٍاصُ ّبي كلیدي

 

  <ٔمسٔٝ            

ٍ  پشػتـگاُ ّا ى ّوچٌاى ًمؾاػالهی دس اللا ًماط رْا "خیضؽ"یا  "تیذاسی"تا ٍرَد گزؿت دٍ ػذُ اص پیذایؾ     

الثتِ ایي .پشسًگ ٍ هلوَع اػت ٍ گؼتشؽ اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش دس رَاهغ، سّثشاى  آگاُ دس ؿىل گیشی ایي حشوتْا

دس هؼیش ایي حشوتْا ّوَاسُ رشیاى ّای ػیاػی ٍ فشٌّگی هتؼذدی ؿىل گشفتِ اًذ وِ دس رای خَد ًىتِ ؿایاى روش اػت وِ 

 .تفاٍت اص یىذیگش ٍ دس تشخی اص هَاسد اص ّذف اكلی فاكلِ گشفتِ اًذؿثیِ تِ ّن،ه
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تا ایي حال،آًچِ دس گشداب حَادث ٍ فشاص ٍ ًـیة ّای سٍصگاس هاًغ اص تثذیل ؿذى اختالف ػلیمِ ّا تِ اًحشاف ؿذُ    

ٍ حضشت  (سُ)یٌیحضشت اهام خو ػٌلش حیات تخؾ هؼارذ ٍ ساٌّوایی ّای همتذساًِ سّثشاى آصادی خَاّی ّوچَى،اػت

 .تَدُ اػت (داهت تشواتِ)آیت اهلل الؼظوی خاهٌِ ای 

 ٍ تؼاهلی تفاّن ادتیات رْاىپٌِْ گؼتشدُ اص یىؼَ ٍ   ٔساخسٍ  ٔؼاتس،وّیساٞاهیاى پشػتـگاُ ّایی ّوچَى  ّوَاسُ  

ؿىل گیشی پیشًگ  دس حَسیاس تٌیذُ ؿذُ اًذ ٍ اص ًمـی هدس تاس ٍ پَد آح ایي اهاوي تِ صیثایی.تشلشاس تَدُ اػتدٍػَیِ 

 .تشخَسداس ّؼتٌذ اؿؼاس ّای داػتاًْا ٍ عشح

ػمیذتی ؿىل دٌّذُ ٍ رلَ تشًذُ -فشٌّگی اسصؿْا ٍ ایذئَلَطیْایی ًْفتِ اًذ وِ تِ ًَتِ خَد ػاهل،دس تاعي ایي پشػتـگاُ ّا  

خَد تِ هخالفت یا  ٍ عشص فىش یٌیاص عشفی،ؿاػشاى ٍ ًَیؼٌذگاى ًیض تِ فشاخَس اكَل رْاى ت.هتَى ادتی هحؼَب هی گشدًذ

 تا دس پظٍّؾ حاضش للذ آى داسین تا. ی هَرَد هی پشداصًذ ٍ آًْا سا ًیض دس آحاس خَد هٌؼىغ هی ػاصًذهالصهت اسصؿْا

دس صًذگی  ٍ تَیظُ هؼارذ ّا تِ ًمؾ ٍ رایگاُ پشػتـگاُ ّای ادیثاى هٌتخة ؿثاّتْا ٍ تفاٍتْای هَرَد دس دیذگاُ تشسػی

 . ایي هَضَع آگاُ خَاّذ ػاخت اّویت شفتِ دس ایي صهیٌِ،ها سا اصًگاّی تِ پیـیٌِ پظٍّـْای كَست گ .تثشینتـشیت پی 

 پیطیٙٝ تحمیك

ٍ ًواص ًَؿتِ ؿذُ اػت اها ووتش تِ ساتغِ ایي  ٔسدسآًىِ تا وٌَى هماالت تؼیاسی حَل هحَسّا ٍ هَضَػات هشتثظ تا  تا  

تِ عَس ّوضهاى ٍ یىزا تا یىذیگش همایؼِ ًـذُ  ًیض ّیچیه اص ًَیؼٌذگاى هٌتخة ص عشفیا.هفاّین تا ادتیات پشداختِ ؿذُ اػت

دس آحاس ایي  ٔسدسرایگاُ ٍ هٌضلت پشػتـگاُ ٍ تاالخق  ٌگاص ایي سٍ، پظٍّؾ حاضش گام هَحشی رْت تشسػی ّواّ. اًذ

ٔطٚضی تط ٘مص "تا ػٌَاى ( (1384ثشیحویذ لٌهمالِ  اص رولِ پظٍّؾ ّای اًزام ؿذُ هی تَاى تِ. ًَیؼٌذگاى خَاّذ تَد

پظٍّؾ  . دس اؿؼاس چٌذ تي اص ؿاػشاى تٌام ایشاًی پشداختِ اػت ٔسدساؿاسُ وشد وِ ٍی تِ تشسػی هفَْم  "زض ازتیات ٔسدس

وِ اٍ دس آى ًمؾ  اػت «ٔسدس واٖ٘ٛ لیاْ ٞای اسالٔی اظ آغاظ تا ا٘مالب اسالٔی »((1385دیگش همالِ غالهشضا گلی صٍاسُ

پظٍّؾ دیگش پایاى . دس ًْضت اػالهی ٍ اتؼاد هختلف ایي پایگاُ ػثادی ٍ ػیاػی سا هَسد هذالِ لشاس دادُ اػت ٔسدسهْن 

تِ   هی تاؿذ وِ «ٔسدس زض خأؼٝ اسالٔی اظ زیسٌاٜ آیات ٚ ضٚایات»تحت ػٌَاى ( 0831)ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ حشیا اهیشی

دٍتاسُ احیا وٌین  اػت دس كذس اػالم دس راهؼِ اػالهی داؿتِ  ٔسدسی سا وِ اهشٍصُ ًیض تایذ واسوشدّای هختلفصػن پظٍّـگش 

دس تخؾ تؼذی تِ هحذٍدُ پظٍّؾ ٍ داهٌِ تحج .سا دس راهؼِ اػالهی تیؾ اص پیؾ پشفشٍؽ گشداًین ٔسدسٍ ًمؾ ّوِ راًثِ 

  .هی پشداصین

 ٔحسٚزیت ٞای تحمیك

آحاس ؿاػشاى ٍ ًَیؼٌذگاى هٌتخة سا اص حیج هَلفِ ّای هشتثظ تا  ى اػت تا تٌْا تشخی اصدس ایي تحمیك،پظٍّـگش تش آ  

 یتحلیل هحتَای تواه ایي تذاى دلیل اػت وِ اًزام چٌیي واسی هؼتلضم كشف صهاى وافی ٍ.هَسد تشسػی لشاس دّذ پشػتـگاُ
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 تا ًگاّی گزسا فمظ ایي همالِ، تِ دلیل هحذٍدیت صهاى ٍ تِ فشاخَس هزال ،لزا .تا سٍیىشد تِ صًذگیٌاهِ ًَیؼٌذگاى هی تاؿذ آحاس

سا هَسد  ایشاًی ثاى اًگلیؼی ٍ ػپغ ؿاػشاىآحاس ادیًخؼت،.آحاس هی پشداصینایي  تِ تحلیل هحتَای اص چـن اًذاص  فشٌّگی ٍ

 .ٍاواٍی لشاس خَاّین داد

 <ٔٙترة آثاض زض "پطستطٍاٜ"تطضسی تغثیمی ٔفْٟٛ 
 ي تدزبٍِ تزاًِ ّب تزاًِ ّبي بی گٌبّی:ٍیلیبم بلیک(الف

 اظ هْوتطیي ٍیػگیْبی ایي زٍضُ هی تَاى ثِ .ضٍهٌتیک است جٌجص زض ظهطُ هطَْضتطیي ضبػطاى(1757-1827)ٍیلیبم بلیک  

پیطٍاى ایي هکتت ثِ  اظ آًجب کِ.ی اضبضُ ًوَزعجیؼ ػٌبصط فطاعجیؼت ٍ  ،ًوبزگطایی ،ثِ احسبسبت ظیبز ضبػطاى تَجِ ثسیبض

ٍ  1789ثلیک تطاًِ ّبی ثی گٌبّی ٍ تجطثِ ضا ثِ تطتیت زض سبلْبی .زى ازثیبت اػتقبز زاضتٌسٍ آظاز ثَ ًَآٍض ذَزجَش، تریلی،

 :ثسیي صَضت تططیح ًوَزُ است ٍاغُ ّبی ثی گٌبّی ٍ تجطثِ ضا اهطاهلل اثجسیبى.هٌتطط کطز 1794
ت،بلکِ بی گٌبّی را بِ هعٌبي بی آساري ٍ ًداضتي گٌبُ بِ كبر هی بزین،اهب ّدف بلیک بی گٌبّی ًیس

بی گٌبّی سبسهبى ًیبفتِ ٍ یب ًبآسهَدگی،دٍگبًِ بب بی گٌبّی سبسهبى یبفتِ ٍ یب .ًبآسهَدگی است

اس آًدب كِ بی گٌبّی ٍ تدزبِ دٍ حبلت اس چْبر حبلت ّستی رٍاى .آسهَدگی،در بزابز تدزبِ ًبتَاى است

َدگی،ٍیضُ تٌْب كَدكی ٍ اس ّز دٍ حبلت ببیستِ است،اگز چِ بی گٌبّی ٍ یب ًبآسهاًسبى ّستٌد،گذر 

بلیک ایي سزٍدُ ّب را ًوبیبًگز دٍ حبلت هتضبد اس رٍاى اًسبى .تدزبِ،ٍیضگی تٌْب بشرگسبلی ًیستٌد

 .بی گٌبّی،سزسهیي بَلِ است ٍ تدزبِ،دًیبي خطي اهب سًدُ ي سایص ٍ پَیبیی است.هی داًد

             (001،،33،ابددیبى،)                                         

 ّط جب ،ثِ ظػن ثلیک.ػبلن زض ٍجَز اًسبًْب استتجسن ذبلق  ، سطاسطتزاًِ ّبي بی گٌبّیزض  "توثبل خداًٍد"سطٍزُ     

ثْبًِ ٍ پطستطگبُ ّب تٌْب  ثِ ثیبى زیگط،. پطٍضزگبض ػبلن است آًجب هحل حضَض زض زلسَظی،ػطق ٍ صفب ثبضس سري اظ کِ

جوغ سبزُ زالى ٍ گوگطتگبًی ّستٌس کِ آفطیٌٌسُ ذَیص ضا زض یک هکبى ذبظ جستجَ ٍ هحل ت هستوسکی ثطای یبفتي ذسا

 :هی کٌٌس

       To Mercy Pity Peace and Love, عطق                        تً درگاي گذضت،دلسُسی، صفا َ  

       All pray in their distress: ىىذک می دعا پزیطاوی در ٌمگان                                                  

       And to these virtues of delight                            تخص   ضادی ٌای پارسایی ایه درگاي تً َ 

       Return their thankfulness.                                                     کىىذ می گشاری ضکز ٌمگان

    

For Mercy Pity Peace and Love,    سیزا گذضت،دلسُسی، صفا َ عطق                                

Is God our father dear:      ما، گزامی پذر خذاست                                                          

And Mercy Pity Peace and Love,                   َ گذضت،دلسُسی، صفا َ عطق               

Is Man his child and care. پذر آن تُجً مُرد َ است،فزسوذ اوسان                                    

 

For Mercy has a human heart دارد، اوساوی قلثی گذضت سیزا                                          

Pity, a human face: ارد،د اوساوی ای چٍزي دلسُسی                                                         

And Love, the human form divine,                                  است، اوسان خذایی کالثذ عطق َ

And Peace, the human dress.                                         است اوسان پُش ته صفا َ صلح َ 

 Then every man of every clime,   ی،                          تىاتزایه، ٌز اوساوی ار ٌز آب َ خاک   

That prays in his distress, ًکىذ، می دعا پزیطاوی در ک                                                         
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Prays to the human form divine                               کىذ، می دعا ساناو خذایی قالة درگاي تً 

Love Mercy Pity Peace. صفا  َ  گذضت،دلسُسی ،تً درگاي عطق                                          

And all must love the human form,             تذاروذ،      دَست را اوساوی ضمایل تایذ ٌمگان َ 

In heathen, turk or jew. ًیٍُدی، چً َ تزک کافز،چً چ                                                      

Where Mercy, Love & Pity dwell   مسکه گشیىىذ    دلسُسی َ گذضت،عطق کجا ٌز                

There God is dwelling too.                                             تزد می تسز خذا ویش آوجا در

(                     ;70ٕٞاٖ،)  

  
هی  وّیساٞا صهاهذاساى فاػذ تِ تغض ٍ ویٌِ سیـِ داس تلیه ًؼثت ،تیاًگشتطا٘ٝ ٞای تدطتٝدس ،"ضٚظ ٘یىٛواضی"     

یي صدایی اص چْشُ ػاهالى دصًگاس سفتِ ایتام هؼشفی هی وٌذ ٍ دس پی خَد سا هذافغ حمَق اص دػت دس ایي ػشٍدُ ٍی.تاؿذ

دس دًیای تزشتِ،اسصؿْا ٍاسًٍِ ّؼتٌذ ٍ ؿشاست ٍ .ٍ تٌَیش افىاس ًؼل ّای پغ اص خَد اػت هؼیحیت،گؼتشؽ ػذالت

دس ایي . ٍظیفِ آدهی ًیض آًؼت  وِ تا گزس اص پل تزشتِ تِ تی گٌاّی ػاصهاى یافتِ ًایل گشدد. تذواسی تِ هخاتِ ًیىَواسی ّؼتٌذ

ٍ وـیـاى ٍاتؼتِ تِ دٍلت سا ًواد دًیای تزشتِ ٍ  ٞاساوّیًـاى هی دّذ وِ چگًَِ  تشاًِ،ؿاػش تا ٌّشهٌذی ّش چِ توام تش

تِ دیگشاى  هی آهَصًذ تْشُ ای ًثشدُ اًذ ٍ  وّیساٞاایي وـیـاى ػَدرَ اص تؼالین دیٌی وِ خَد دس .دغلىاسی هؼشفی هی وٌذ

تا للثی ػشؿاس  ،"ضٚظ ٘یىٛواضی" تلیه دس. ذًٌاوـآًْا سا تِ اػتخواس هی  ،صیش ًماب ػشپشػتی اص ایتام ٍ وَدواى تی ػشپشػت

 :اص حضى ٍ اًذٍُ چٌیي گالیِ ػش هی دّذ

Is this a holy thing to see                                       آیا ایه چیشی مقذص است کً تثیىیم 

In a rich and fruitful land,                                             پزتار َ ثزَتمىذ سزسمیىی در

Babes reduced to misery,                                                  اوذ افتادي تذتختی تً ٌا تچً

Fed with cold and usurous hand?          ضُوذ؟ می تغذیً رتاخُار َ عاطفً تی دست تا َ

 

Is that trembling cry a song? ً است؟                                     آیا آن لزسش،صذای تزاو  

Can it be a song of joy?                                               ایا می تُاوذ تزاوً ضادمان تاضذ؟ 

And so many children poor?                               تسیاری اس کُدکان تٍی دست تاضىذ؟ َ 

It is a land of poverty! .                                                   ایىجا سزسمیه تٍی دستی است  

 

And their sun does never shine,                                 ،خُرضیذ آوٍا ٌزگش ومی درخطذ َ 

And their fields are bleak and bare,           َ دضت ٌای آوٍا سزد َ تی آب َ علف ٌستىذ،  

And their ways are filled with thorns:                           راٌطان را خارٌا پُضاوذي اوذ َ 

It is eternal winter there.                                                   در آوجا سمستان جاَداوً است 

 

For where'er the sun does shine, ُرضیذ تذرخطذ،                                      سیزا ٌز کجا خ  

And where'er the rain does fall,                                                   ،ٌز کجا تاران تثارد َ 

Babes should never hunger there,                                         ،تچً ٌزگش گزسىً ومی ماوذ 

Nor poverty the mind appall .                            َ تٍی دستی،خیال اوسان را ٌزاسان ومی کىذ  
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 (21،ّوبى،)                               

    تٝ یاز واتاِٛ٘یا  ٚ  ضٚظٞای تطٔٝ <خٛضج اٚضَٚ(ة

 (09=7-90=7)اٚضَٚ خٛضج احش(>9=7)ز واتاِٛ٘یاتٝ یاتا چٌذ ػذُ ّا تؼذ اص تلیه اداهِ پیذا هی وٌذ ٍ دس  وّیساًفشت اص  

هی  0383تا  0386ایي ػفشًاهِ تِ رٌگ داخلی اػپاًیا هیاى روَْسی خَاّاى ٍ هلی گشایاى دس خالل ػالْای .هی گشددَّیذا 

 :اػپاًیا هی داًذ روَْسی خَاُ اًمالتیَىػاهل ًْضتْای  سا وّیساٞااص تا حذٍدی ًفشت  اٍسٍل.پشداصد

آ٘اٖ ػٕال ٕٞٝ تٙاٞای تعضي ضا زض .ٗ تاض زض ضٟطی تٛزْ وٝ عثفٝ واضٌطاٖ تط ٔطوة ٘طستٝ تٛزتطای اِٚی 

ضٚی .اذتیاض ذٛیص آٚضزٜ ٚ اظ آٟ٘ا پطچٕٟای سطخ، یا پطچٕٟای سطخ ٚ سیاٜ آ٘اضضیستٟا ضا آٚیرتٝ تٛز٘س

ا تٕاْ وّیساٞا تمطیث.ٞط زیٛاضی زاس ٚ چىص یا حطف اَٚ احعاب ا٘مالب ضا وح ٚ وِٛٝ ضسٓ وطزٜ تٛز٘س

ٌطٟٚٞای واض ایٙدا ٚ آ٘دا وّیساٞا ضا ٔٙظٕا ذطاب ٔی .ترّیٝ ٚ تصاٚیطش سٛظا٘سٜ ضسٜ تٛز

   (79:7،:اٚضَٚ،).وطز٘س

تا  وّیساییراتزایی اسصؿْای  ای فاؿیؼت هلی گشا تِ سّثشی فشاًىَ اػت اصدسگیش رٌگ تا ًیشٍّ ًی وِ اٍسٍل ٌَّصصها  

 :سؿیؼتی دس حیشت فشٍ هی سٍدآًا
،وأال غیط ٕٔىٗ ...تمطیثا تٝ ٔؼٙای ٚالؼی وّٕٝ،ٞیچ اتفالی-زض ضطق ٞٛاسىا تا اٚاذط ٔاضس اتفالی ٘یفتاز

،عثمٝ واضٌط اسپا٘یا تراعط زٔٛوطاسی ٚ حفظ ...است وٝ خًٙ اسپا٘یا ضا صطفا اظ زیسٌاٜ ٘ظأی آٖ ٘ٛضت

ٔماٚٔتص ٕٞطاٜ تا اػتطاضی .ٜ تٛززض ٔماتُ فطا٘ىٛ ایستاز-تؼىس آ٘چٝ احتٕاال ا٘تظاض ٔی ضفت–ٔٛلؼیت 

زٞما٘اٖ ظٔیٟٙا ضا ٌطفتٝ .ساظش ٘اپصیط ٚ ا٘مالتی تٛز،یا زض حمیمت ٔی تٛاٖ ٌفت اظ آٖ سطچطٕٝ ٔی ٌطفت

وّیساٞا .تٛز٘س، تسیاضی اظ واضذا٘ٝ ٞا ٚ ترص اػظٓ سیستٓ حُٕ ٚ ٘مُ زض اذتیاض اتحازیٝ ٞا زض آٔسٜ تٛز

ضٚظ٘أٝ زیّی ٔیُ تٛا٘ست تٝ تطٛیك ٔطاخغ . س یا تمتُ ٔی ضسیس٘سترطیة ٚ وطیص ٞا تاض ٚ ٔاض ضسٜ تٛز٘

٘دات ٔی « سطخ»ضٚحا٘ی،فطا٘ىٛ ضا تٝ ػٙٛاٖ ٚعٙپطستی وٝ وطٛضش ضا اظ چًٙ یه ایُ اٞطیٕٙی 

   (>8ٕٞاٖ،).زاز،ٔؼطفی وٙس

 

ًفشت اص  آًْا اص وٌذ وِ یىیخالكِ هی  اػاع ٍ ػلاسُ تفىش آًاسؿیؼتی سا دس ػِ چیض تٝ یاز واتاِٛ٘یا دس ػفشًاهِ سٍلاٍ  

 :هی تاؿذ وطیطاٖ ذائٍٗ  وّیساٞا

زض ٞط حاَ تٝ ٔٙظٛض ٔطرص « آ٘اضضیستٟا»ٚاغٜ ٘ا ضٚضٗ .تؼطیف تیٙص آ٘اضضیستی تٝ ایٗ سازٌی ٘یست

تّٛن ػظیٓ اتحازیٝ ٞای .وطزٖ تؼساز وثیطی اظ ٔطزٔی تا ٘مغٝ ٘ظطٞای ٔتفاٚت تىاض ٔی ضٚز

فسضاسیٖٛ )ئی.آ.حسٚزا زٚ ٔیّیٖٛ ػضٛ زاضت ٚ اضٌاٖ سیاسی اش اف(اٖوٙفسضاسیٖٛ ّٔی واضٌط)ت.اٖ.ث

 <ئی تٝ عٛض وّی ایٗ تٛز.آ.اف ت ٚ.اٖ.ث اٞساف.ساظٔا٘ی ذّص آ٘اضضیستی تٛز ،(آ٘اضضیستی ئیثطیا
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اػٕاَ وٙتطَ ٔستمیٓ واضٌطاٖ تط ٞط یه اظ ضؼثات صٙؼت،یؼٙی زض ترص حُٕ ٚ ٘مُ،واضذا٘ٝ ٞای .7

 .٘ساخی ٚ غیطٜ

 .یت ضٛضاٞای ٔحّی ٚ ٔماٚٔت زض ٔماتُ ٞط ٌٛ٘ٝ لٟط ٔتٕطوع ٚ التساضٌطایا٘ٝ زِٚتیحاوٕ.2

 .ذصٛٔت تی چٖٛ ٚ چطا ػّیٝ تٛضغٚاظی ٚ زستٍاٜ وّیسا.9

 (=9ٕٞاٖ،)                                               

 

ّای اهٌی تشای آًذػتِ  سا پٌاّگاُ ش توؼخش آًْاًگاّی اص ػ سا ّن تِ تیش ًمذ هی ػپاسد ٍ تا ٔؼاتس ،(98=7)ضٚظٞای تطٔٝدس   

ایي سهاى هارشای اّذاف ؿیغاًی اكلی تشیي .خَد لادس تِ فشیة پشٍسدگاس ّؼتٌذهزشهاًی  هؼشفی هی وٌذ وِ تِ خیال خام  اص

 .ؿخلیت داػتاى یؼٌی یَپَویي سئیغ دادگاُ فشػی تخؾ ویائَوتادا دس ًاحیة ػلیای تشهِ اػت

یي ؿخلیت پلیذ وِ تا حذ صیادی اص ػمذُ خَدون تیٌی ٍی ػشچـوِ هی گیشد، ًـؼت ٍ تشخاػت تا تٌْا آسصٍی ا     

یَپَویي وِ دػت خَد سا تِ رشاین هختلفی اص لثیل سؿَُ خَاسی،  .اًگلیؼی ّا تِ ػٌَاى كاحثاى ًظاد ٍ فشٌّگ تشتش اػت

ٍی سا ػالثت  ٔؼاتسٍ صٛٔؼٝ ٞا ه ّای ٍی تِ دصدی، فحـا ٍ تشدُ داسی آلَدُ وشدُ اػت،گواى هی وٌذ وِ حَاب ّا ٍوو

 :اٍسٍل هی ًَیؼذ.تخیش خَاٌّذ ًوَد
ا٘ساٖ ٔی تٛا٘ست تٝ خطات ازػا وٙس وٝ ٚی ٞیچٍاٜ ٔطتص تاظ ،...ػٕال آسیة ٘اپصیط تٛز ]یٛپٛویٗ[اٚ 

ذٛاٞس  ٘رٛاٞس ضس ٚ ٕٞیطٝ تا ٔٛفمیت لطیٗ ذٛاٞس تٛز ٚ سطا٘داْ زاض فا٘ی ضا تا چٙاٖ افتراض وأّی ٚزاع

حتی پس اظ ٔطي ٘یع ٔٛفمیت ٞایص ازأٝ . ضٚپیٝ اضظش ذٛاٞس زاضت( چٙس صس ٞعاض)ٌفت وٝ چٙسیٗ ِه

،زض ٘ظط زاضت زض ساِٟای آذط حیات ذٛز آ٘مسض واض ثٛاب شذیطٜ ٕ٘ایس وٝ وفٝ ...،یٛپٛویٗ...ذٛاٞس زاضت

پٙح چٟاض ٔؼثس،.زاٞا زضآیسضایس واضٞای ٘یه ٚی تٝ صٛضت ساذتٗ پاٌٛ.تطاظٚ ضا تٝ ٘فغ ذٛز سٍٙیٗ وٙس

تا وٙسٜ واضیٟای سٍٙی،چتطٞای ظضا٘سٚز ٚ تؼسازی -واٞٙاٖ تٝ ٚی ذٛاٞٙس ٌفت چٙس تا-تا،ضص تا،ٞفت تا

اظ ظٍِ٘ٛٝ ٞای وٛچه وٝ تا ٚظش تاز تٝ صسا زضآیٙس ٚ ٞط خطً٘ ٚ خطً٘ ظٍِ٘ٛٝ ای زػایی تٝ حساب 

 (8،79:9اٚضَٚ،)      .طتسپس تا لاِة ا٘سا٘ی تٝ ظٔیٗ تاظ ذٛاٞس ٌ.ٚی ٔٙظٛض ضٛز

پَپَکیي اظ ایٌکِ ػضَیت ٍی شض ثبضگبُ اضٍپبئیبى تٌْب ثب حصف زکتط ٍضاسَاهی تحقق هی یبثس آگبُ است ٍ ثطای ضسیسى ثِ ایي 

پَپَکیي ٍ کَثبسیي حبکی اظ تالش  هیبى گفتگَی شیل.ّسف اظ کَثبسیي، هتصسی زفتط قبئن هقبم کویسیًَط،کوک هی گیطز

 :سبظی ػلیِ ضقیت ذَز استٍی زض  تَعئِ 

هی خَاّین بِ یک حولِ ّوبٌّگ ضدُ علیِ دكتز ٍراسَاهی، كِ یک خزاح عوَهی ٍ  ]یَپَكیي[

ضْزتص را لکِ دار كٌین ٍ سزاًدبم . هی خَاّین بِ اٍ تْوت بشًین. رئیس سًداى است، دست بشًین

ببید خیبًت، هلی گزایی، عول حسبسی خَاّد بَد، بِ طَر ٍضَح هَرد اتْبم . اٍ را اس بیي ببزین

ببید ارٍپبئیبى را هتمبعد كٌین كِ دكتز داراي عمیبد خیبًت آهیش . تبلیغ بِ آضَبگزي ٍ عصیبى ببضد
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ٍلی بگذارین حتی یک . آًْب اس كبرهٌد بَهی اًتظبر دارًد كِ رضَُ بگیزد. ٍ ضد اًگلیسی است

 .لحظِ ّن در ٍفبداري اٍ ضک كٌٌد، كبرش سبختِ است

دكتز بِ ارٍپبئیبى بسیبر ٍفبدار است ٍ ٍلتی كِ . اثببت ایي كبر بسیبر هطکل است: ]كَببسیي[

حزفی علیِ آًبى سدُ هی ضَد عصببًی هی ضَد آًْب ایي را هی داًٌد، عمیدُ ضوب چیست؟ 

اگز هزدي . ّیچ ارٍپبیی بِ فکز دلیل در ایي هَرد ًیست. هشخزف است، هشخزف است: ]پَپَكیي[

 ( 9:ّوبى. )ِ ببضد، ضک، خَد دلیل استچْزُ اي سیبُ داضت

. یَپَکیي ٍ ضاّی ضسى ٍی اظ ظًسگی ًکجت ثبضش ثِ سَی زٍظخ ذبتوِ هی یبثس سکتِ هغعی سطاًجبم ثب رٍسّبي بزهِ ضهبى  

 جی ٍػَام فطی ثب ثِ ػقیسُ اٍضٍل، ّطگع. گَیی ذساًٍس هکبفبت افطاز کج اًسیطی ّوچَى یَپَکیي ضا زض ّویي زًیب قطاض زازُ است

 .ضاُ ضستگبضی ضا پیوَز ًوی تَاىٍ سبیز پزستطگبُ ّب  هعببدتَسل زضٍغیي ثِ 

 

 

 غعِیاتٚ  تٛستاٖ:سؼسی ضیطاظی(ج

کِ زض ازثیبت فبضسی ضفیغ تط اظ آى است سري سطای ًبهساض ایطاًی (ّدزي لوزي 131-،19)ضیزاسي سعدي جبیگبُ  

 ٍ (ّدزي لوزي-166)بَستبىیؼٌی  سؼسی ًَِ اظ ضبّکبضّبی ازثیزٍ ًو تٌْب،زض ایي پػٍّص.ٍ تبییس ثبضس ًیبظهٌس تصکط
بزی هطتجظ ثب ثٌی زض کٌبض سبیط هقَلِ ّبی ایي هفبّین.ثطضسی هی ًوبیین هفبّین پطستص ٍ پطستطگبُ اظ حیث ضا ٍی غشلیبت

زض  سؼسی .گط ضسُ اًس توبم جلَُ ّط چِ ثِ ضیَایی افطاز جبهؼِ اذالقی پطٍضش تطثیتی ٍ ٍ ثب اّتوبم ثِ آهَظش ثطط ضفتبض

 :زی هی فطبضیقت حق پبطزض پیوَزى ع یکسلی ثط اّویت ذلَظ،ذَز چٌسیي ثبض  غشلیبت
 ضٚی زض ٔسدس ٚ زَ ساوٗ ذٕاض چٝ سٛز؟ 

 سٛز؟ ذطلٝ تط زٚش ٚ ٔیاٖ تستٝ تٝ ظ٘اض چٝ                      

 ٞط وٝ اٚ سدسٜ وٙس پیص تتاٖ زض ذّٛت

  الف ایٕاٖ ظز٘ص تط سط تاظاض چٝ سٛز؟                                  

 ی ٘اپان چٝ تان زَ اٌط پان تٛز ذا٘ٝ

 سٛز؟ ٔغع تٛز ٘غطی زستاض چٝ سط چٛ تی                                 

 چٖٛ عثیؼت ٘ثٛز لاتُ تستیط حىیٓ

 لٛت ازٚیٝ ٚ ٘اِٝ تیٕاض چٝ سٛز؟                                        

 ظٝ ٌط ضاست ٘یایس زض فىطلٛت حاف

 سٛز؟ ػٕط اٌط صطف ضٛز زض سط تىطاض چٝ                               

 ػاضمی ضاست ٘یایس تٝ تىثط سؼسی

 چٖٛ سؼازت ٘ثٛز وٛضص تسیاض چٝ سٛز؟                                  
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ضفتبض اًسبًی  جس ٍ اًجبم ٍاججبت ضطػی ثبضس،ضػبیتضطط هسلوبًی ٍ ًطبًِ ایوبى ثیص اظ آًکِ ضفتي ثِ هس ثِ ػقیسُ ضید اجل، 

ضبّسی ثط  بَستبى زض کتبة حکبیت ضٍیبضٍیی ػبلوی هتکجط ثب جَاًی غیط هسلوبى.ٍ احتطام هتقبثل ًسجت ثِ زیگطاى است

 :ّویي ًکتِ است
 فمیٟی تط افتازٜ ٔستی ٌصضت  

 تٝ ٔستٛضی ذٛیص ٔغطٚض ٌطت                   

     فاتی ٘ىطزظ ٘رٛت تط اٚ اِت

 زطخٛاٖ سط تطآٚضز وای پیطٔ                  

    تىثط ٔىٗ چٖٛ تٝ ٘ؼٕت زضی

 وٝ ٔحطٚٔی آیس ظ ٔستىثطی                         

    یىی ضا وٝ زض تٙس تیٙی ٔرٙس

 تازا وٝ ٘اٌٝ زضافتی تٝ تٙس                 

 ٘ٝ آذط زض أىاٖ تمسیط ٞست

 چٛ ٔٗ تاضی افتازٜ ٔست؟ ٝ فطزاو              

 تٛ ضا آسٕاٖ ذظ تٝ ٔسدس ٘ثطت  

 ٔعٖ عؼٙٝ تط زیٍطی زض وٙطت                         

                تثٙس ای ٔسّٕاٖ تٝ ضىطا٘ٝ زست

 وٝ ظ٘اض ٔغ تط ٔیا٘ت ٘ثست                          

 ضٚز ٞط وٝ خٛیاٖ اٚست ٘ٝ ذٛز ٔی

          تطز ِغف زٚست                تٝ ػٙفص وطاٖ ٔی                            

 جلَُ حضَض پطٍضزگبض هی تَاًس اًسبى ثِ ضطط ثطذَضزاضی اظ صفبی ثبعي ٍ ًیت پبک اظ ًظط استبز سري،سؼسی ػلیِ الطحوِ،   

ض اضؼبض ضبػطاى هؼبصط زٍ عطظ تفکط ایي جْبًجیٌی .سبیهطبّسُ ًو اػن اظ هسجس،کٌیسِ ٍ کلیسب زض توبهی پطستطگبُ ّب ضا

   .ًیض اداهِ یافتِ اػت هحوذ سضا آغاػی ّوچَى

   رٍح ًوبس ٕ٘اظ، سالی سطٔست ٔا، :ٔحٕس ضضا آغاسی(د

خَد تا تالؽ  دس اؿؼاس دلٌـیيسا  ٔسدسولوِ  هذاح ٍ ؿاػش هزّثی ؿیؼِ،،1338)-9>79(ٔحٕس ضضا آغاسی هشحَم حاد 

ٍی ّوچَى تیـتش ؿاػشاى هتؼْذ پیؾ اص .تىاس هی تشد دم تَیظُ ًؼل رَاىًؼتَُ خَد تشای تیذاسی اػالهی ٍ ّذایت هش

اص ًظش ایي ؿاػش .ؿشایظ لثَلی اػوال ػٌَاى هی وٌذ ٍ تٌذگی تِ دسگاُ ایضد هٌاى سا اص تَاضغ خَد،اخالف دس ػول،

سالی سطٔست " س ؿؼشٍی د. خَدػاختِ،تواهی ادیاى هظْش ًَس حك ٍ تواهی پشػتـگاُ ّا رایگاُ تثلَس ػظوت الْی ّؼتٌذ

 :ایٌگًَِ اًذسص هی دّذ "ٔا

 سالی سطٔست ٔا زیٛا٘ٝ ٘یست 
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 سطٌصضت ا٘ثیا افسا٘ٝ ٘یست                                                   

 

 زستٛض واض ا٘ثیاست ٘چٝ زضآ

 

 خًٙ تا ٔىط ٚ فطیة اغٙیاست                                                  

 

 ظتٛض زض ا٘دیُ ٚ تٛضات ٚ چیست

 

 آیٝ ٞای ٘ٛض ٚ تسّیٓ ٚ حضٛض                                                 

 

 خّٕٝ ازیاٖ ظ یه زیٗ تیص ٘یست

 

 ضٞی زض پیص ٘یست خع اِٛٞیت                                                   

 

 ذا٘ماٜ ٚ ٔسدس ٚ زیط ٚ وٙطت

 

 سطضت ٞطوٝ ضا زیسْ تٝ زَ تت ٔی                                            

  

 ِیه زض تترا٘ٝ زیسْ تی ػسز

 

 ٞط صٙٓ سطٌطْ شوط یا صٕس                                                     

 

 ٔا ضا تطىٙیس یا صٕس یؼٙی وٝ

 

 زض آتص افىٙیسپیىط ٔا ضا                                                     

 

 ٌط سثه ٌطزیٓ زض اتص چٛ زٚز

 

 تٛاٖ تا ٔثسا ذٛز پطٌطٛز ٔی                                                  

 (7ٔٙاتغ ایٙتط٘تی،)                                            

ٍ خاًِ ػشٍس ٍ  یي اهاوي هزّثیشسٍحثخؾ ت ، هؼارذ سا یىی اص"ٕ٘اظ"آغاػی تا ؿَس حالی ون ًظیش دس ؿؼش  هشحَم  

 :هی وٌذ هؼشفی ؿادی

 تٝ آٚای ذطٚساٖ سحط ذیع                                      
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               سحط سط ٔیع٘س اظ ذٛاب تطذیع

 تٝ آب زیسٜ زَ ضا ضستطٛ وٗ                                   

 پس آٍ٘ٝ خا٘ة ٔؼطٛق ضٚ وٗ             

ذا٘ٝ ٘ٛض سطٚض٘س                                       ٔساخس   

 تدّی ٌاٜ آیات حضٛض٘س                  

 ظخا تطذیع ٍٞٙاْ حضٛض است                                     

 اٌط ٔٛسی ضٛی ٞط ٌٛضٝ تٛضاست            

   ٔسّٕاٖ تی ٕ٘اظی ٘اسپاسیست                                   

 ٕ٘اظ اَٚ لسْ زض ذٛز ضٙاسیست            

 تٛ تٍٙط ٌاٜ لط آٖ ٔثیٗ ضا                                     

 ٔطٚضی وٗ صفات ٔٛٔٙیٗ ضا                

 ٕ٘اظ آضاْ خاٖ ٔٛٔٙیٗ است                                       

 است ستٖٛ آسٕاٖ پیٕای زیٗ                

آ٘اٖ وٝ زاػٓ زضٕ٘اظ٘س                                     ذٛضا  تٕاْ ػٕط لائٓ تطٕ٘اظ٘س                       

 (ّوبى)                                             

 :ایي ضبػط تسلی هی ثرطین "رٍح ًوبس"اکٌَى،ثِ ػٌَاى حسي ذتبم ایي ثحث،ضٍح ذَز ضا ثب ضؼط  

                                        ط اهلل ٔثازٔا ضا ٘ظطی تٝ غی

 تط زضٌٝ ػطك غیط اظ ایٗ ضاٜ ٔثاز                
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 ٞط چٙس وٝ زست ٔا تٝ خع آٜ ٔثاز                                  

 اظ زأٗ اّٞثیت وٛتاٜ ٔثاز                       

                      أطٚظ تطاضتی ػظیٕٓ زاز٘س                   

 ضاٞی تٝ صطاط ٔستمیٕٓ زاز٘س                         

 ٚلتی وٝ ٔٛشٖ تٝ ٕ٘اظْ ٔی ذٛا٘س                                  

 سدازٜ ای اظ خٙس ٘سیٕٓ زاز٘س                     

 ظاٖ ضٚظ وٝ تٛ اُٞ ٕ٘اظْ وطزی                                    

ٚازی سدسٜ سطفطاظْ وطزی                        زض   

 تا تط لسٔت ضٚی ٘یاظ آٚضزْ                                      

 اظ ٔٙت ذّك تی ٘یاظْ وطزی                       

 یه لْٛ پط اظ سٛظ ٚ ٌساظت ذٛا٘س٘س                               

               لٛٔی ظ ٘یاظ تی ٘یاظت ذٛا٘س٘س     

 لْٛ زٌطی تطیسٜ اظ ضاٜ حداظ                              

ای ضٚح ٕ٘اظ،تی ٕ٘اظت ذٛا٘س٘س                                       

 (ّوبى)                                           

   ٘تیدٝ ٌیطی(ُ

آًْا ًؼثت تِ هفاّین پشػتؾ  ػذالت خَاّی حغ،هی گشددیىذیگش  تِ ایي ؿاػشاى ٍ ًَیؼٌذگاى هٌتخة آحاس پیًَذ هایِ آًچِ 

پشػتـگاُ ّا تیؾ اص آًىِ تِ پیشٍاى دیي یا هزّة خاكی تؼلك داؿتِ تِ ًظش تواهی ایي ادیثاى،. اػتٍ پشػتـگاُ 

 ایي ػٌَاى یىی اصهؼارذ ًیض تِ . ًْاد ٍ خلَف ًیت دس آًْا پای همذػی ّؼتٌذ وِ تایذ تا هٌؾ پان اهي ٍ ،پٌاّگاُ ّایتاؿٌذ
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حشین  اص ایٌشٍ تایذ اص ایي.ذٌٍ تؼخیش دلْا هی تاؿ تشٍیذ ػذالت  دس لذستی فشاٍاى پایگاُ ّای فشٌّگی كاحةپشػتـگاُ ّا ٍ 
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پایاى ًاهِ واسؿٌاػی . «ٔسدس زض خأؼٝ اسالٔی اظ زیسٌاٜ آیات ٚ ضٚایات»(0831)اهیشی،حشیا .2

 .ىذُ اكَل الذیي،لناسؿذ، داًـ

 .، اٍل، تْشاى، آٍاضٚظٞای تطٔٝ ( 0868)اٍسٍل، رَسد .8

 ًـش آگاُ.تْشاى.آساهؾ تَسد.اتاِٛ٘یاتٝ یاز و.(79:7).-----،------.8

هَػؼِ هغالؼات ٍ تحمیمات .تْشاى.تِ تلحیح حثیة یغوایی.غعِیات سؼسی.(79:7).ػؼذی،هللح الذیي ػثذاهلل.4

 .فشٌّگی

 <ٔٛخٛز زض پایٍاٜ ایٙتط٘تی "زض ازتیات ٔسدسٔطٚضی تط ٘مص " ( (1384لٌثشی،حویذ .5

http://www.ido.ir/a.aspx?a=1384053101 

ٔٛخٛز زض  «ٔسدس واٖ٘ٛ لیاْ ٞای اسالٔی اظ آغاظ تا ا٘مالب اسالٔی »((1385گلی صٍاسُ،غالهشضا.:

   www.hawzah.net/fa/MagArt.html?MagazineID<پایٍاٜ ایٙتط٘تی

 

 : فْزست هٌببع ایٌتزًتی
1. See, http://www.aghasi.blogfa.com/ 

2. See, http:// fa.wikisource.org/wiki/.../ 

 

http://www.hawzah.net/fa/MagArt.html?MagazineID
http://www.aghasi.blogfa.com/

