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بزرسی تطبیقی شکزگزاری در قزآن کزیم و بوستان سعدی
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چکیده
ٔباحث بیٗ سؿتٝای ٔثُ لشآٖ  ٚادبیات بایذ ب ٝػٛٙاٖ یىی اص فؼاِیتٞای لشآٖ پظٞٚیی
 ٚساٞی بشای ٘ـش فش ًٙٞاػالٔیٛٔ ،سد تٛخ ٝلیشاس ٌییشد ؿیىشٌضاسی یىیی اص فلیا ُ
اخاللی اػت  ٚدس ٞش د ٚفش ًٙٞاػالٔی  ٚفاسػی ،ا٘ؼاٖ ب ٝؿىش خذا٘ٚذ بؼیاس ػفاسؽ
ؿذ ٜاػت ب ٝطٛسی و ٝدس لشآٖ ،ایٗ فلیّت اخاللی دس وٙاس كفاتی چٔ ٖٛطیغ اٚأیش
اِٟی بٛدٖ آٔذ ٚ ٜػؼذی ٘ییض دس بٛػیتاٖ خیٛد بیابی ٔؼیتمُ سا بی ٝؿیىش بیش ػافییت
اختلاف داد ٜاػت و ٝدِیّی بش إٞیت ایٗ ٔم ِٝٛدس فشٙٞیً اػیالٔی  ٚادف فاسػیی
ٔیباؿذ دس ایٗ ٔماِ ٝفلیّت ؿىشٌضاسی ب ٝػٛٙاٖ پّی استباطی بیٗ فش ًٙٞاػیالٔی ٚ
ادف فاسػی بشسػی ؿذ ٜاػت یافتٞٝای ایٗ تحمیك ٘ـاٖ ٔیدٞذ و ٝػؼذی با تأػیی
ب ٝلشآٖ ،پی٘ٛذی ظشیف ٔ ٚحىٓ بیٗ ایٗ د ٚفش ًٙٞبشلشاس ویشد ٜاػیت ویٙٔ ٝدیش بیٝ
اػتالی ادف ایٗ ٔشص  ٚب ْٛؿذ ٜاػت.
کلیدواژگان :لشآٖ پظٞٚی ،ادبیات ،ؿىش ٘ؼٕت ،فش ًٙٞاػالٔی ،فش ًٙٞایشا٘ی
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مقدمه
ٔؼأِ ٝتحمیك :دس ایٗ تحمیك ،با اػتٙاد ب ٝلشآٖ وشیٓ  ٚبٛػتاٖ ػیؼذی ،تأثیشپیزیشی
ػؼذی اص لشآٖ دس ٔم ِٝٛؿىشٌضاسی بشسػی ٔیؿٛد.
ضشٚست ٞ ٚذف تحمیكٔ :باحث بیٗ سؿیتٝای ٔثیُ لیشآٖ  ٚػیایش ػّیٔ ْٛیٗ خّٕیٝ
ادبیات بایذ ب ٝػٛٙاٖ یىی اص فؼاِیتٞای لشآٖ پظٞٚی  ٚساٞی بشای ٘ـش فش ًٙٞاػیالٔی،
بؼیاس ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌیشد
ٕٞاٖطٛس ؤ ٝیدا٘ییٓ پیغ اص ٚسٚد اػیالْ بی ٝاییشاٖ ،دییٗ ٔبییٗ اػیالْ تیأثیشات
ا٘ىاس٘اپزیشی بش سٚی ٙٞش  ٚادف فاسػی داؿت ٝاػت وٙٔ ٝدش ب ٝپی٘ٛیذی خیذا ی ٘اپیزیش
بیٗ فش ًٙٞاػالٔی  ٚفش ًٙٞایشا٘ی ؿذ ٜاػت ػیؼذی اص ؿیؼشا  ٚادبیای بیضسي اییشاٖ
اػت  ٚبٛػتاٖ إ٘ ٚادی اص ادف فاسػی ٔیباؿذ و ٝاص لشآٖ وشیٓ ،والْ خذا٘ٚذ و ٝبٙا بش
فشٔایؾ حلشت ػّی(ع) دسآٖ چـٕٞٝای دا٘ؾ اػت(ٟ٘ح اِبالغی ،ٝخطبی،)241 :176 ٝ
تأثیش پزیشفت ٝاػت بٕٞ ٝیٗ دِیُ یىیی اص ساٜٞیای پیی بیشدٖ بی ٝتیأثیش فشٙٞیً غٙیی
اػالٔی بش سٚی فش ٚ ًٙٞادف فاسػی ،بشسػی ٔیضاٖ تأثیشپزیشی ایٗ ؿاػش بضسي اص دیٗ
اػالْ ٔیباؿذ
اص آ٘دا و ٝؿىشٌضاسی یىی اص فلا ُ پؼٙذیذ ٜاخاللی اػت و ٝدس لشآٖ وشیٓ ب ٝطٛس
ٔىشس ب ٝآٖ اؿاس ٚ ٜتٛكی ٝؿذ ٜاػت ٚ ،ػؼذی ٘یض دس بٛػتاٖ خٛد فلیّی سا بیٔ ٝمِٛیٝ
ؿىشٌضاسی اختلاف داد ٜاػت ،ایٗ ٔم ِٝٛب ٝػٛٙاٖ پّی استباطی بیٗ فش ًٙٞاػیالٔی ٚ
فش ٚ ًٙٞادف ایشا٘ی ٔٛسد بشسػی لشاس خٛاٞذ ٌشفت
پیـی ٝٙتحمیك :دس ٔٛسد ٔم ِٝٛؿىشٌضاسی ،ب ٝػٙیٛاٖ ییه فلییّت ،دس آثیاس ادبیی ٚ
دیٙی پظٞٚؾٞای ٔتؼذدی ا٘داْ ٌشفت ٝاػت دس ضٕٗ ایٙى ٝؿىشٌضاسی خٛد یه كفت
اخاللی اػت  ٚػّٕای اخالق ٘یض ب ٝآٖ تٛخ ٝداؿتٝا٘ذ أا ب ٝكٛست بشسػی تطبیمی بیٗ
لشآٖ وشیٓ « ٚبٛػتاٖ» ػؼذی ،پظٞٚـی یافت ٘ـذ
شکزگزاری در قزآن و احادیث
دس ٔٙابغ اػالٔی آیات ،احادیث  ٚسٚایات فشاٚا٘ی دس ٔٛسد ؿیىش  ٚؿیىشٌضاسی ٚخیٛد
داسد و ٝخٙبٞٝای ٔختّف ؿىشٌضاسی سا ؿأُ ٔیؿ٘ٛذ
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طبك احادیث ،ؿىشٌضاسی داسای ػ ٝخٙب ٝیا ٔشحّ ٝاػت :ؿیىش لّبیی ،ؿیىش صبیا٘ی،
ؿىش ػّٕی؛ و ٝباالتشیٗ ٔشحّٕٞ ٝاٖ ؿىش ػّٕی ٔیباؿذ حلشت أاْ كادق(ع) دس ػیٝ
حذیث ،ایٗ ػٔ ٝشحّ ٝؿىش سا ب ٝصیبایی بیاٖ ویشدٜا٘یذ ایـیاٖ ٔییفشٔایٙیذٞ« :یش ویٝ
خذا٘ٚذ ٘ؼٕتی ب ٝا ٚبذٞذ  ٚا ٚلّباً آٖ سا بـٙاػذ ،ؿىش آٖ سا ب ٝخا آٚسد ٜاػیت»(تشخٕیٝ
اك َٛوافی ،1390 ،ج  ،222 :4حذیث ٘ ٚ )15یض ٔیفشٔایٙذ« :اٌش ا٘ؼیاٖ بیشای ٘ؼٕیت
وٛچه یا بضسٌی و ٝخذا٘ٚذ ب ٝا ٚداد ٜاػت اِحٕذِّّ ٝبٍٛیذ ،ؿىش آٖ ٘ؼٕیت سا ادا ویشدٜ
اػت»(تشخٕی ٝاكی َٛویافی ،1390 ،ج  ،221 :4حیذیث  ٚ )14دس حیذیث دیٍیشی ،دس
كٛستی یه فشد سا ؿاوش ٔیدا٘ٙذ اٌش خذا سا بش ٞش ٘ؼٕتی و٘ ٝؼبت ب ٝأ ٚ ُٞیاَ بی ٝاٚ
داد ،ٜػپاع  ٚػتایؾ وٙذ  ٚاٌش دس ٔاِی و ٝخذا ب ٝا ٚاسصا٘ی داؿت ٝحمّی تؼّیك ٌشفتیٝ
اػییت آٖ سا ادا وٙذ(تشخٕیی ٝاكیی َٛوییافی ،1390 ،ج  ،220 :4حییذیث ٕٞ )12چٙیییٗ
حلشت أاْ ػّی(ع) ٔیفشٔایٙذ« :بٟتشیٗ ؿىش ٘ؼٕتٞا ،بخـیذٖ اص آٖ اػت»(ؿشح غشس
اِحىٓ ٚدسس اِىّٓ ،1366 ،ج ٚ 407 :2اخالق دس لشآٖٔ ،ىاسْ ؿیشاصی ،1385 ،ج )90 :3؛
و ٝدس حمیمت تٛكی ٝب ٝؿىش ػّٕی اػت ٕٞچٙیٗ ػبادت پشٚسدٌاس یىیی اص سٚؽٞیای
ؿىشٌضاسی ػّٕی اػت(اخالق دس لشآٖٔ ،ىاسْ ؿییشاصی ،1385 ،ج  ٚ )90 :3حتیی أییش
ٔؤٔٙاٖ(ع) بٟتشیٗ ٘ٛع ػبادت سا ػبادتی ٔیدا٘ٙذ و ٝبا اٍ٘ییض ٜؿیىشٌضاسی اص پشٚسدٌیاس
ا٘داْ ؿٛد(ػبادت آصادٌاٖ) ٘ ٝبا اٍ٘یض ٜبذػت آٚسدٖ بٟـیت ییا تیشع اص خ(ٟٓٙػبیادت
باصسٌا٘اٖ  ٚبشدٌاٖ)(ٟ٘ح اِبالغ ،ٝحىٕت  ٚ 485 :237اخالق دس لشآٖٔ ،ىیاسْ ؿییشاصی،
 ،1385ج )90 :3
اص ٘ظش لشآٖٞ ،ذف آفشیٙؾ خٗ  ٚا٘غ  ٚیىی اص ػٛأُ سػیذٖ ب ٝسػتٍاسی  ٚوٕاَ،
ػبادت خذا٘ٚذ اػت ب ٝطٛسی و ٝخذا٘ٚذ دس لشآٖ (راسیاتٔ )56 /یفشٔایذٔ« :یٗ خیّٗ ٚ
ا٘غ سا ٘یافشیذْ ،خض بشای ایٙى ٝػبادتٓ وٙٙذ( ٚاص ایٗ سا ٜتىأُ یابٙذ  ٚبیٔ ٝیٗ ٘ضدییه
ؿ٘ٛذ)»  ٚدس آیٝای دیٍش(ححٔ )77 /یفشٔایذ« :ای وؼیا٘ی وی ٝایٕیاٖ آٚسدٜاییذ سویٛع
وٙیذ ٚ ،ػدٛد بدا آٚسیذ ٚ ،پشٚسدٌاستاٖ سا ػبادت وٙیذ ٚ ،واس ٘یه ا٘دیاْ دٞییذ ،ؿیایذ
سػتٍاس ؿٛیذ » پغ ػبادت پشٚسدٌاس ،و ٝبٟتشیٗ ٘ٛع آٖ اص سٚی ؿىشٌضاسی اػت  ٚخٛد
٘ٛػی ؿىشٌضاسی ػّٕی ٔیباؿذ ،یىی اص ساٜٞای سػیذٖ بی ٝسػیتٍاسی اػیت  ٚاص دسخیٝ
باالیی اص إٞیت بشخٛسداس ٔیباؿذ
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ٕٞچٙیٗ دس لشآٖ ب ٝطٛس ٔؼتمیٓ ٔ ٚىشس ،اصٔم ِٝٛؿىشٌضاسی كحبت بٔ ٝیاٖ آٔیذٜ
اػت ب ٝطٛس ٔثاَ دس آی 7 ٝػٛس ٜابشاٞیٓ ،ؿىش ٘ؼٕت ػأُ افیضایؾ ٘ؼٕیت رویش ؿیذٜ
اػت و ٝدس ٚالغ ب٘ ٝفغ خٛد ا٘ؼاٖ اػت  ٚیا دس آی 40 ٝػٛسٔ ُٕ٘ ٜؼتمیٕاً اؿاس ٜب ٝایٗ
داسد وٞ ٝش وغ ؿىشوٙذ ،ب٘ ٝفغ خٛد ؿىش ٔیوٙذ اص طشفی ٘ؼٕتٞیای خذا٘ٚیذ آ٘میذس
صیاد اػت و ٝلابُ ؿٕاسؽ ٘یؼت  ٚدس آی 18 ٝػٛس٘ ٜحُ ب ٝایٗ ٘ىت ٝاؿاس ٜؿذ ٜاػیت؛
پغ ؿىش وأُ پشٚسدٌاس أىاٖ پزیش ٘یؼت أا اییٗ ٘ىتی ٝبی ٝاییٗ ٔؼٙیی ٘یؼیت وی ٝاص
ؿىشٌضاسی حلشت حك غافُ ؿٛیٓ  ٚبٟا٘ٝای بشای غفّتٕاٖ باؿیذ ٞ ٚیش ا٘ؼیا٘ی دس ٞیش
ٔشحّٝای بایذ ب ٝؿىشٌضاسی ٔؼبٛد یىتا بپشداصد؛ ٕٞاٖطٛس و ٝخذا٘ٚذ دس آی 114 ٝػٛسٜ
٘حُ ٔیفشٔایذ«:پغ ،اص آ٘چ ٝخذا سٚصیتاٖ وشد ٜاػت ،حالَ  ٚپیاویض ٜبخٛسییذ؛  ٚؿیىش
٘ؼٕت خذا سا بدا آٚسیذ اٌش ا ٚسا ٔیپشػتیذ» دس ضٕٗ ؿىش ٘ؼٕتٞای پشٚسدٌیاس آ٘میذس
ٔ ٟٓاػت و ٝدس ػٛس٘ ٜحُ آیٞٝای  121 ٚ 120دس ٚكیف كیفات حلیشت ابیشاٞیٓ(ع)
ٔیفشٔایذ« :ابشاٞیٓ(ب ٝتٟٙایی) أتی بٛد ٔطیغ فشٔاٖ خذا؛ خاِی اص ٞشٌ ٝ٘ٛا٘حیشاف؛  ٚاص
ٔـشواٖ ٘بٛد؛ ؿىشٌضاس ٘ؼٕتٞای پشٚسدٌاس بٛد »  ٚایٗ كفت سا دس وٙاس اطاػت اص خذا
ٔ ٚـشن ٘بٛدٖ ٚی ٔیآٚسد اص ایٙدا ٘یض ب ٝإٞیت ؿىشٌضاسی پشٚسدٌاس پی ٔیبشیٓ
ب ٝطٛس خالك ٝؿىش ٘ؼٕت پشٚسدٌاس اص ٞش خٟت ب ٝػٛد خٛد ا٘ؼاٖ اػت ٙٔ ٚدش بیٝ
افضایؾ ٘ؼٕت ٔیؿٛد  ٚدس ضٕٗ یىی اص ػٛأُ ٘یُ ب ٝسػتٍاسی،و ٝوٕاَ ٟ٘ایی ا٘ؼیاٖ
اػتٔ ،یباؿذ
شکزگزای در فزهنگ اسالمی و ادب ایزانی
ػؼذی دس «بٛػتاٖ» دس بابی ٔدضا دس ٔٛسد ؿىش بش ػافیت ػخٗ ٌفت ٝاػت و ٝخیٛد
دِیّی بش إٞیت ایٗ ٔم ِٝٛدس ادف فاسػی ٔیباؿذ ٚی بیا اػیتفاد ٜاص ٘ىیات اخاللیی اص
خّٕ ٝؿىشٌضاسی ٘ ٚیض با اػتفاد ٜاص ٔٙابغ ػظیٓ اػالٔی اص خّٕ ٝلشآٖ ویشیٓ ،ػیؼی دس
احیا  ٚا٘تـاس ٔفاٞیٓ ٘ ٚىات فش ًٙٞاػالٔی داسد(فلّٙأ ٝپظٞٚؾٞیای ادبیی -لشآ٘یی،
ؿٕاس )23-47 :3 ٜدس ایٗ لؼٕت بش آٖایٓ تا ػخٙاٖ ػؼذی دس باف "ؿىش بیش ػافییت"
«بٛػتاٖ» سا بش اػاع فشٔایـات لشآٖ وشیٓ بشسػیی ویشدٔ ٚ ٜییضاٖ تأثیشپیزیشی ٚی اص
لشآٖ سا دس ایٗ باف بؼٙدیٓ
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ب٘ ٝظش ػؼذی ا٘ؼاٖ ٕ٘یتٛا٘ذ آ٘چٙاٖ و ٝؿایؼت ٝخذا٘ٚذ اػت ؿىش ا ٚسا بدیا آٚسد ٚ
آ٘مذس ٘ؼٕتٞای اِٟی فشاٚاٖ اػت و ٝاٌش ٛٔ ٕٝٞخٛدات ػآِ ػپاع پشٚسدٌاس سا بٍٛیٙیذ
باص  ٓٞوافی ٕ٘یباؿذ:
و ٝؿىشی ٘ذا٘ٓ و ٝدس خٛسد اٚػیت
٘فؼی ٔی ٘یاسْ صد اص ؿیىش دٚػیت
چٍ٘ٛی ٝبییٞ ٝییش ٔیٛی ؿییىشی وییٓٙ
ػطا ی اػیت ٞیش ٔیٛی اص ٚبیش تیٓٙ
 ٚیا دس خای دیٍش ٔیٌٛیذ:
ب ٝخاٖ ٌفت باییذ ٘فیغ بیش ٘فیغ
خذایا دِٓ خ ٖٛؿیذ  ٚدییذ ٜسییؾ
ٍ٘یییٛیٓ دد  ٚداْ ٔ ٚیییٛس  ٚػیییٕه
ٙٞییٛصت ػییپاع ا٘ییذوی ٌفتییٝا٘ییذ

و ٝؿىشؽ ٘ ٝویاس صبا٘ؼیت  ٚبیغ
ؤ ٝی بی ٓٙا٘ؼأت اص ٚكیف بییؾ
ویی ٝفییٛج ٔالیییه بییش اٚج فّییه
ص ؿییىشت ٞییضاساٖ یىییی ٌفتییٝا٘ییذ

دس لشآٖ ٘یض دس آی 18 ٝػٛس٘ ٜحُ بی ٝػیذْ تٛا٘یایی ا٘ؼیاٖ دس ؿیٕاسؽ ٘ؼٕیتٞیای
خذا٘ٚذ اؿاسٔ ٜیوٙذ و ٝخٛد دِیّی بش ػذْ تٛا٘ایی ا٘ؼاٖ دس ؿىش وأُ ٘ؼٕتٞای خیذا
اػت
دس ػخٙی دیٍش ػؼذی حىایت خٛا٘ی و ٝبا ٔادس خٛد تٙذی وشد ٜاػت سا ٔیآٚسد:
دَ دسدٔٙذؽ ب ٝآرس بتافیت
خٛا٘ی ػش اص سای ٔادس بتافت
 ٚدس ا٘تٟای ؿؼش ٔیفشٔایذ:
چ ٝپٛؿیذ ٜچـٕی ببیٙی وی ٝساٜ
تٌ ٛش ؿىش وشدی وی ٝبیا دییذٜای

٘ذا٘ذ ٕٞیی ٚلیت سفیتٗ ص چیاٜ
ٌٚش٘ ٝتٞ ٛیٓ چـیٓ پٛؿییذٜای

دس ایٙدا فشد ٘اػپاع سا ب ٝا٘ؼا٘ی تـبی ٝوشد ٜاػت و ٝبش خالف فشد ؿیاوش ،سا ٜسا اص
چإ٘ ٜیتٛا٘ذ تـخیق دٞذ  ٚدس كٛستی و ٝا٘ؼاٖ ٘اػپاػی وٙذ ،ضشس  ٚصیاٖ ٘اػپاػیی
ب ٝخٛد فشد ٔیسػذ ٕٞاٖطٛس و ٝلشآٖ دس ػٛس ٜابشاٞیٓ آیٔ 28 ٝیفشٔایذ« :آیا ٘ذییذی
وؼا٘ی سا و٘ ٝؼٕت خذا سا ب ٝوفشاٖ تبذیُ وشد٘یذ ٚ ،لی ْٛخیٛد سا بی ٝػیشای ٘یؼیتی ٚ
٘ابٛدی وـا٘ذ٘ذ؟» ٔفؼشاٖ دس ایٗ آیٔ ،ٝلادیك ٔختّفی اص خّٕٚ ٝخٛد ٔبیاسن حلیشت
پیأبش(ف)  ٚیا ا ٕ ٝا ُٞبیت سا بشای ٘ؼٕت خذا لا ُ ؿذٜا٘ذِٚ ،یی اییٗ آییٔ ٝییتٛا٘یذ
ٔفٌ ْٟٛؼتشدٜتش ٘ ٕٝٞؼٕتٞای اِٟی سا ٘یض ؿأُ ؿٛد(اخالق دس لشآٖٔ ،ىاسْ ؿیشاصی،
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 ،1385ج  )67 :3بٞ ٝش حاَ ایٗ آیٔ ٝلذاق وفشاٖ ٘ؼٕت اػت و ٝدس ٟ٘اییت بی ٝضیشس
فشد وفشاٖ وٙٙذٔ ٜیباؿذ
ػؼذی دس ٔٛسد خّمت ا٘ؼاٖ  ٚبشتشیٞایی و ٝا٘ؼاٖ ٘ؼبت حیٛاٖ داسد ٔیٌٛیذ:
بیی ٝكییٙغ اِٟییی بٟییٓ دسفٍٙییذ
ببیٗ تا یه اٍ٘ـت اص چٙیذ بٙیذ
تٕٞ ٛچ ٖٛاِف بیش لیذٟٔا ػیٛاس
بٟا ٓ ب ٝسٚی ا٘یذس افتیاد ٜخیٛاس
ت ٛآسی ب ٝػضّت خٛسؽ پیؾ ػش
ٍ٘ ٖٛوشد ٜایـاٖ ػش اص بٟش خٛس
بذٚص٘ذ ٘ؼٕیت بیٔ ٝییسپ ػیپاع
خشدٔٙییذ طبؼییاٖ ّٔٙییت ؿییٙاع
ٕٞاٖطٛس ؤ ٝیبیٙیٓ دس ایٗ ؿؼش ٘یض ػؼذی با روش اِطاف خذا٘ٚذ ٘ؼبت ب ٝا٘ؼیاٖ،
سا ٜاص دػت ٘ذادٖ ٘ؼٕتٞای پشٚسدٌاس سا ؿىشٌضاسی ٔیدا٘ذ لشآٖ ٘ییض دس آیی 7 ٝػیٛسٜ
ابشاٞیٓ ٔیفشٔایذ « :اٌش ؿىشٌضاسی وٙیذ٘( ،ؼٕت خٛد سا) بش ؿٕا خٛا ٓٞافضٚد » بیٝ
ایٗ تشتیب ا٘ؼاٖ ؿاوش ٘ ٝتٟٙیا ٘ؼٕیت اص دػیت ٕ٘ییدٞیذ بّىی ٝآٖ ٘ؼٕیت بیٚ ٝاػیطٝ
ؿىشٌضاسی افضایؾ ٔ ٓٞییابذ
ػیؼذی بؼیذ اص رویش إٞییت ؿیىش ٘ؼٕیت ،بی ٝچٍیٍ٘ٛی  ٚسٚؽ ا٘دیاْ ؿییىشٌضاسی
ٔیپشداصد  ٚب ٝؿىش ػّٕی و ٝباالتشیٗ ٔشحّ ٝؿىشٌضاسی اػت ،اؿاس ٜداسد:
ب ٝغیبیت ٍ٘شدا٘یذؽ حیكؿیٙاع
صبییاٖ آٔییذ اص بٟییش ؿییىش  ٚػییپاع
ب ٝبٟتاٖ  ٚباطُ ؿیٛٙدٖ ٔىیٛؽ
ٌییزسٌا ٜلییشآٖ  ٚپٙذػییت ٌییٛؽ
ص ػیب بیشادس فیشٌ ٚییش  ٚدٚػیت
د ٚچـٓ اص پی كٙغ باسی ٘ىٛػت
دس ایٗ ابیات ا٘ؼاٖ اص غیبت  ٚؿٙیذٖ باطُ  ٚدیذٖ  ٚبشٔال وشدٖ ػیٛف دیٍیشاٖ بیش
حزس داؿت ٝؿذ ٜاػت  ٚاػتفاد ٜدسػت اص صباٖ ٌٛ ٚؽ  ٚچـٓ سا ٌٛؿضد ٔیوٙذ وی ٝدس
حمیمت ؿىش ػّٕی بشای ٘ؼٕتٞای فٛق اػت
دس لشآٖ ٘یض دس آی 13 ٝػبا ٔیفشٔایذ « :ای آَ داٚد ؿىش (ایٗ ٘ ٕٝٞؼٕیت سا) بیٝ
خا آٚسیذ » دس تفؼیش ایٗ آی ٝآٔذ ٜاػت و ٝایٙدا ٔٙظٛس اص ؿىش ٕٞیاٖ ؿیىش دس ػٕیُ
اػت یؼٙی اػتفاد ٜاص ٘ؼٕتٞای پشٚسدٌاس دس ٔؼییشی ویٔ ٝطیابك بیا ػّیت آفیشیٙؾ ٚ
اػطای آٖٞا ٔیباؿذ(تفؼیش ٕ٘ ،ٝ٘ٛج )41 :18
اص دیٍش ٔلادیك ؿىش ػّٕی ،سحٓ  ٚبخـؾ دس صٔاٖ تٛا٘ایی  ٚلذست اػت و ٝػؼذی
دس بیت:
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ب ٝپیش و ٟٗبش ببخـذ خیٛاٖ

تٛا٘ییا وٙییذ سحییٓ بییش ٘ییاتٛاٖ

ب ٝآٖ اؿاس ٜداسد  ٚدس آی 22 ٝػٛسٛ٘ ٜس خذا٘ٚذ ٔیفشٔایذ« :آٖٞیا وی ٝاص ٔییاٖ ؿیٕا
داسای بشتشی(ٔاِی) ٚ ٚػؼت ص٘ذٌی ٞؼتٙذ ٘بایذ ػٌٙٛذ یاد وٙٙذ و ٝاص ا٘فاق ٘ؼبت بیٝ
٘ضدیىاٖ ٔ ٚؼتٕٙذاٖ ٟٔ ٚاخشاٖ دس سا ٜخذا دسیغ ٕ٘ایٙذ؛ آٖٞا بایذ ػفی ٛوٙٙیذ  ٚچـیٓ
بپٛؿٙذ؛ آیا دٚػت ٕ٘یداسیذ خذا٘ٚذ ؿٕا سا ببخـذ؟  ٚخذا٘ٚذ آٔشص٘ذٟٔ ٚ ٜشباٖ اػت»
 ٚػخٗ آخش:
ػؼذی تٛا٘اییٞای ا٘ؼاٖ سا ِطفی اص طشف حلشت حك ٔیدا٘یذ  ٚػبیادت ا٘ؼیاٖ بیٝ
دسٌا ٜباسیتؼاِی  ٚپشػتؾ ا ٚسا ٘یاص ا٘ؼاٖ ٔیدا٘ذ:
وِ ٝطف حمت ٔیی دٞیذ پیشٚسؽ
تٛا٘یییایی تیییٗ ٔیییذاٖ اص خیییٛسؽ
ٌییذا سا ٘بایییذ ویی ٝباؿییذ غییشٚس
ٌذا ی اػت تؼبیح  ٚروش  ٚحلٛس
ٕٞاٖطٛس و ٝلبالً بیاٖ ؿذ بٟتشیٗ ٘ٛع ػبادت ،ػبادت اص سٚی ؿىشٌضاسی ٔیباؿیذ ٚ
ٕٞچٙیٗ ػبادت  ٚپشػتؾ ٔؼبٛد یٍا٘٘ ،ٝییاص ا٘ؼیاٖ بیشای سػییذٖ بی ٝلّی ٝسػیتٍاسی
ٔیباؿذ؛ ٕٞاٖطٛس و ٝدس آی 21 ٝػٛس ٜبمشٔ ٜییفشٔاییذ« :ای ٔیشدْ پشٚسدٌیاس خیٛد سا
پشػتؾ وٙیذ؛ آٖ وغ و ٝؿٕا ٚ ،وؼا٘ی سا و ٝپیؾ اص ؿٕا بٛد٘ذ آفشییذ؛ تیا پشٞیضٌیاس
ؿٛیذ» دس تفؼیش اییٗ آیی ،ٝاؿیاس ٜبی٘ ٝؼٕیت آفیشیٙؾ ا٘ؼیاٖٞیا سا دس حمیمیت بیشای
بییشاٍ٘یختٗ حییغ ؿییىشٌضاسی ٔییشدْ  ٚخییزف آٖٞییا بیی ٝپشػییتؾ  ٚػبییادت خذا٘ٚییذ
ٔیدا٘ٙذ(تفؼیش ٕ٘ ،ٝ٘ٛج )117 :1و٘ ٝتیدی ٝآٖ ،تمیٛا  ٚپشٞیضٌیاسی اػیت  ٚاِبتی ٝویٝ
خذا٘ٚذ ب ٝػبادت  ٚپشػتؾ ا٘ؼاٖٞا ٘یاص ٘ذاسد  ٚایٗ خٛد ا٘ؼاٖ اػیت وی ٝبی ٝپشػیتؾ
ٔؼبٛد یٍا٘٘ ٝیاصٔٙذ ٔیباؿذ دس آی 7 ٝػٛس ٜصٔش خذا٘ٚذ ٔیفشٔایذ« :اٌیش وفیشاٖ وٙییذ،
خذا٘ٚذ اص ؿٕا بی ٘یاص اػت »  ٚدس آی 15 ٝفاطش ٔییفشٔاییذ« :ای ٔیشدْ ؿیٕا(ٍٕٞی)
٘یاصٔٙذ ب ٝخذا یذ؛ تٟٙا خذا٘ٚذ اػت و ٝبی ٘یاص  ٚؿایؼتٞ ٝشٌ ٝ٘ٛحٕذ  ٚػتایؾ اػت»
ٕٞ ٚچٙیٗ دس آی 12 ٝػٛسِ ٜمٕاٖ ٔیفشٔاییذٔ« :یا بیِ ٝمٕیاٖ حىٕیت دادییٓ؛ ( ٚبی ٝاٚ
ٌفتیٓ ):ؿىش خذا سا بدای آٚس ٞش وغ ؿىشٌضاسی وٙذ ،تٟٙا ب ٝػٛد خٛیؾ ؿىش وشدٜ؛
 ٚآٖ وغ و ٝوفشاٖ وٙذ( ،صیا٘ی ب ٝخذا ٕ٘یسػا٘ذ)؛ چشاو ٝخذا٘ٚیذ بیی ٘ییاص  ٚػیتٛدٜ
اػت»
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نتیجه بحث
ػؼذی ب ٝػٛٙاٖ یىی اص ٕ٘ادٞای ؿاخق فش ٚ ًٙٞادف ایشا٘ی بیا تىیی ٚ ٝتأػیی بیٝ
لشآٖ و ٝسوٗ  ٚاػاع فش ًٙٞخذایی  ٚاػالٔی اػت  ٚبا صیٙت بخـیذٖ ادف ایشا٘ی بیٝ
تؼاِیٓ آػٕا٘ی دیٗ اػالْ ،تٛا٘ؼت ٝاػت ادف فاسػی سا ب ٝاٚج وٕیاَ بشػیا٘ذ دس ضیٕٗ
ایٙىٚ ٝی با والٔی ؿیٛا  ٚادیبا٘ ٚ ٝدس ػیٗ حاَ ػاد ،ٜب ٝخٛبی تٛا٘ؼیت ٝاػیت فشٙٞیً
اػالٔی سا ب ٝلـشٞای ٔختّف خأؼ ٝو ٝبٛ٘ ٝػی با وتاف  ٚوتاف خٛا٘ی استباط داس٘ذ دس
طی لشٔ ٖٚتٕادی ٘ـاٖ بذٞذ ٚی با اػتادی ٞشچی ٝتٕیاْتیش پّیی  ٚپی٘ٛیذی ظشییف ٚ
ٔحىٓ بیٗ فش ًٙٞغٙی اػالٔی  ٚادف ایشا٘ی بشلشاس وشد ٜاػیت وی٘ ٝاٌؼؼیتٙی بیٛدٚ ٜ
ٔٙدش ب ٝسیـ ٝدٚا٘ذٖ اػالْ دس سي  ٚپی ادف فاسػی  ٚاػتالی ادف ایٗ ٔشص  ٚب ْٛؿیذٜ
اػت
ب ٝطٛس خالك ،ٝدیٗ اػالْ تأثیش ٘ ٚفٛری ؿٍشف بش سٚی ادف  ٚادبیات ایشا٘ی داؿیتٝ
اػت  ٚب ٝآٖ صیبایی ِ ٚطافتی بخـیذ ٜاػت و ٝسٚح  ٚفطشت ا٘ؼاٖٞیای طاِیب حیك ٚ
حمیمت سا ٘ٛاصؽ  ٚػیشاف ٔیوٙذ
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