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چىیدُ
سٌبیی ضبػر پیطگبهی است کِ هسبئل ػرفابًی اا را واَ ُ لاو ٍ دػایاُ ٍاار کارر
سٌبیی ًوبیٌاُ ضؼر اخالدی ٍ ػرفبًی هبى خَیص است اسافابرُ ا هاابهیي اًااًاِ ٍ
هابّین دلٌاااًِ چٌبى خبیگبّی راار کِ پس ا سٌبیی ،ضؼرایی ّوچَى ػطبا ٍ هَلَی
ٍ وبفظ ،آىّب اا را ضؼر خَر ثِ کبا ثررُاًاا اٍ خبغای را ػرفابى ساٌبیی سابای ٍ
خبای است کِ ثب ػرفبی دجل ٍ ثؼا ا اٍ تابٍتی راار ثِ طَا هثب دلٌاا را ضاؼر ػطابا
خلَُّبی هٌای ٍ هثجت راار اهب وکین سٌبیی ثب ضیَُ هالهفی ،ا ّرچِ ًبم هسلوبًی ٍ
ظبّری خااپسٌااًِ اهب ثبطٌی ًارتاًگیو راار ،رٍای هیکٌا خراثبت ٍ پیار خراثابتی ٍ
ٍیژگیّبی اٍ رٍ ػٌػر هْن را دلٌاایبت سٌبیی ثِ ضوبا هایاٍر ا طرفای را تللیال
هلفَایی لولیبت ػطبا ّن ثسبها هابّین هالهفی چطوگیر است را ایي گافبا ثاِ ایاي
هؼبًی ٍ هابّین ٍ هقبیسِ هخفػری ثب لولیبت ػطبا ػباف پرراخفِ هیضَر
ولیدٍاصگاىًَ :آٍای ،دلٌاایبت ،سٌبیی ،ػطبا
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همدهِ
رٍاُ رٍم وکَهت لوًَی اگرچِ تأثیر یبری را سرًَضت سیبسی ایراى ًااضفِ ٍلای
ا خْت اضبػِ ثبى ٍ ارثیبت فباسی خبلی ا اّویت ًیست را ایي هیابى ،ساٌبیی ضابػر
رٍااىسب ی است ٍ «وایقِ» سرآلب ًَػی ا ضؼر است دػبیاش سرآلب ًَػی ریگار ٍ
وب ٍ َّای لو ّبیص ّن ا ًَػی ریگر کنتر ضبػری اا هیتَاى یبفت کاِ را چٌاایي
هیٌِ ضؼری سرآلب ٍ رٍااىسب ثبضا سٌبیی ًوبیٌاُ ثرخسفِ ًَػی ا دػیاُ است کاِ
ثبیا آى اا دػیاُ ًقا خبهؼِ ٍ ّا ٍ ػرفبى ٍ اخالق خَاًاا ضابیا ضابػراًی ثبضاٌا کاِ
یکی رٍ دػیاُ را ایي ػَالن راضفِ ثبضٌا کِ تب واٍری ثِ پبی دػابیا اٍ ًوریاش ضااُ
ثبضٌا اهب ّیچ کس را ایي هیااى ،ثْفر ٍ اسفَااتر ا اٍ ًسرٍرُ است
«ّرچٌا دػبیا سٌبیی ا تکراا هاوَى خبلی ًیست اهب ضبیا ثفَاى را رًیبیی ثسفِ ٍ
خْبًی لیر هفلَ کِ توبم اٍ ّبی ػورش ،کن ٍ ثیص ،یش اًگ راضفِ است ،ػذا اٍ اا
پذیرفت ثب ایي ّوِ ا اّگذا سبخت ٍ غاَات دػابیا ٍ ضایَُ ثیابى ٍ اسالَة ساخي،
کَضیاُ است کِ تکراای ثَرى ثؼای اًایطِّب اا پٌْبى ًگِ راار ٍ ایاي تاَفیقی ثاوا
است»(کاکٌی)8233 ،
را هیٌِ لو ًیو ا ضبػراى ػػر سبهبًی ٍ درى پٌدن لولَااُّابیی ثاِ رسات آهااُ
است کِ ثیصتر ثر تَغیف هؼبضقِ یب ٍغف هؼطَق هجفٌی است اهب ضبػراى درى ضطان
را تلَ لو گبهی ثلٌا ثرراضفِاًا ٍ آى اا را خاهت ثیبى ػَاطف ضخػای ٍ تَغایف
اوَا ٍ ػَاطف راًٍی ضبػر آٍارًا سٌبیی ،خبدبًی ،اًَای ٍ ػطبا را تلَ لو فباسی
سْوی ثسوا راضفِاًا ٍ را ایي هیبى سٌبیی پایاآٍاًاُ لو ّبی ػرفبًی است
سٌبیی ثب تلَ اٍوی کِ ثرایص اتابق اففبر ٍ ثِ ٍاسطِ ػالدِ فراٍاى ثِ هسبئل ریٌی،
ػرفبى ٍ هذّت اا ثِ ضکلی خبظ ٍاار رًیبی ضؼر کرر ٍلی ٍاار کررى هابّین دلٌااای
ٍ ایي ًَع ارثیبت را ًظبم ریٌی وبکن ًَػی ٌّدباگریوی ثِ ضاوبا هایافات راًٍوبیاِ
دلٌاایبت سٌبیی ،توبیالت هالهفی اٍست ٍ هلولی ضاُ ثرای هجبا ُ ثب هابسا اخفوابػی
اٍ گباش تب آًدب کِ ّاسفیوی ٍ ایبسفیوی ا ثابا تریي هاابهیي ایاي دسان ا اضاؼبا
اٍست ػطبا ّن ثب ثْرُ خسفي ا ارثیبت دلٌاای ساؼی را آفاریٌص اًسابًی پابز ثاب ٍ
آاهبًی راار
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بیاى هسألِ
ثرای ثراسی اضؼبا یب آثبا ٌّری ریاگبُّب ٍ چطناًاا ّبی هفابٍتی ٍخَر راار اضاؼبا
سٌبیی ًیو ثِ رلیل اّویت ایي ضبػر ثوا ا ریاگبُّبی گًَبگَى تجییي گرریااُ اسات
اهب ٍیژگیّبی دلٌاای ،خراثبت ،پیر ٍ را ایي خسفبا ثِ طَا خبظ هاَار ثراسای داراا
گرففِ است ٍ ،سؼی را ٍاکبٍی ٍایبی پٌْبى اًایطِ سٌبیی را الثاِالی دلٌااایبت ضااُ
است
پیطیٌِ تحمیك
هػاب( ،)8222را پژٍّطی ثِ ثراسی ًَآٍای ضبػراى را خٌجِّبی فرهای ٍ هلفاَای
دػیاُ تب ساُ پٌدن ّدری پرراخفِ است اٍش اٍ سٌفی است ٍ ًقص سٌبیی را تلاَ
دػیاُ ثب ًوَرُ ًطاُ است ضایؼی کاکٌی را «تب یبًِّبی سلَز»( )8233هطخػبً ثِ
سراؽ دػبیا سٌبیی اففِ ،اهب اغل کفبة ،ضر دػبیا سٌبیی است ٍ هقاهاًِ ،ابظر اسات
ثر تَضیلبتی کلی راثباُ ایٌکِ سٌبیی وب ٍ َّای تاب ُای اا ٍاار یاش سابخفبا ساٌفی
کررُ است ادبًی ٍ ّوکبااى( ،)8234تلقیقای اا ثاب ػٌاَاى «ًقاص ساٌبیی را تلاَ
دػیاُ فباسی» اًدبم رارُاًا ٍ ثایي هٌظَا دػبیا سٌبیی اا را رٍ سطح سبخفبا غاَای
(ًبظر ثر فرم) ٍ ًظن گافوبًی(هؼطَف ثِ هلفَا) هَار ثراسی داراا رارًاا اهاب ثاِ طاَا
خبظ ،پژٍّطی را هَار ًَآٍایّبی سٌبیی را دلٌاایبت غَات ًگرففِ است
ٍیضگیّای ضعز سٌایی
رٍاُ رٍم ًاگبًی سٌبیی ،رٍاُ تغییر وب ٍ تکبهل هؼٌَی اٍست ٍ ضابػر ،هااتی را
خاهت هطبیخ ،ضبگرری کررُ ٍ ریرگبّی را تاکر ٍ تأهل ثِ سر ثررُ ٍ هبیِ ػلوی خاَر
اا ا ایي ااُّب تکبهل رارُ ٍ ثب افکبا ًَ ٍ اًایطِّبی ریٌی ٍ ػرفبًی ّوَاا کررُ ٍ ا ایاي
هیبى سٌخ فکری خایا ٍ ضیَُ ضبػری تب ُ خَر اا پایا آٍارُ ٍ ،را دػبیا ٍ لولیابت ٍ
دلٌاایبت ٍ ترخیؼبت هفؼار ًطبى رارُ ٍ ثِ ّوبى سجش ،هؼرٍف ضاُ اسات را دػابیا
ػرفبًی ،سٌبیی ا کلوبت ٍ وفی ترکیجبت ػرثی ثِ ٍفَا اسفابرُ کررُ ٍ کالم خاَر اا ثاِ
اضباات هخفلف ا اوبریا ٍ آیابت ٍ دػاع ٍ توثایالت ٍ اغاطالوبت ػلوای ا ػلاَم
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هخفلف هبى آااسفِ ٍ ،ثِ ّویي سجت ثسیبای ا اثیبت اٍ رضَاا ٍ هلفبج ضر ٍ تاسیر
است «ترفٌا ٌّدبا گریوی ّوچَ خباٍیی لجبا ػبرت ٍ تکراا اا ا ارثیبت هی رایاا ٍ را
یر لَای چٌیي ضگرری ،تب گیّب ًوَراا هیضَر سٌبیی یکی ا ضؼرایی است کِ ا ایاي
ضگرر ثسیبا سَر ثررُ است»(اػظوی دبریکالیی ،فػلٌبهِ هطبلؼبت ارثیبت تطجیقی ،ثْبا )39
للٌدریِ
رکفر هلوا هؼیي ثِ ًقل ا رُ ی آى اا هؼرّة درًا راًسافِ(فرٌّگ فباسای ،جٍ )9
گرٍّی هٌطأ آى اا ًبتراضیاگی ٍ کٌای ٍ گیدی ٍ سرگطفگی ثیابى کاررُاًاا فرٌّاگ
آًٌاااج هیگَیا« :دلٌااُ فباسی ،کسی کِ اٍ اا تدریا ٍ تاریاا ا کاًَیي ثبضاا ٍ فارق
هیبى دلٌاا ٍ غَفی آى است کِ دلٌاا تدریا ٍ تاریا ثِ کوب راار ٍ را تخریت ػابرات
ٍ ػجباات هیکَضا ٍ هالهفی را پٌْبى کررى ػجباات کَضا»
را سبًسکریت ّن "کالًفرا" آهاُ است ٍ را لْدِّبی هللی کالى هؼوَ است کُل
ٍ کُلَ ثِ هؼٌی کالًفر ثب اا ٍ ایص سایا ٍ ائیس هللِ است دلٌاااى هاَی سار خاَر اا
هیتراضیاُاًا ،ا ػبرات ٍ آراة ٍ اسَم ثِ رٍا ثَرًا لجبس آىّب خطي ٍ هخػَظ ثاَر
ٍ خَلقی ًبم راضت ثبثبطبّر اًا ٍ دلٌاا اا ثب ّن را یش رٍثیفی آٍارُ است:
ًِ خَى ریرم ًِ هَى ریرم ًِ لٌگر
هَ آى اًام کِ ًابهن ثای دلٌااا
اکثر دلٌاااى ،رایَ گی ٍ گاایی اا ا اسَم خَر هایراًسافٌا لولیابت دلٌااای ثاِ
لولیبتی گافِ هیضَر کِ توبیالت دلٌاای را آى هطَْر است ،ثی دیای ،ضدبػت ،فریبر
رى ،فراتر ا هٌبفغ ضخػی اًایطیاى ،ثبًگ ثر رى ،ثیپررُ ٍ ثیتؼباف ساخي اا ثیابى
کررى ،ثی پرٍایی ٍ ،اٍااسفی ا ٍیژگیّبی لو دلٌاای است لولی کِ ثِ هاَْم ٍادؼی
سٌبیی پیطفب سرایص آى ثَر
«دلٌاا تب درى ّافن اسن هکبى ثَرُ ٍ افرار هٌسَة ثِ آى اا دلٌاای هایگافاِاًااٍ ،
دلٌاا خبیی ثَرُ هثل هسدا یب هیخبًِ یب هااسِ ًخسفیي خابیی کاِ ایاي ٍابُ ثاِ کابا
اففِ است یش اثبػی ػبهیبًِ ا درى چْبام ثر ثبى اثَ سؼیا اثَالخیر است:
تاب کای کاَی دلٌااای ٍ لان لان»
ثر ثرثط هي ًِ یر هبًاُ ست ٍ ًِ ثان
(دلٌاایِ را تبایخ)21 :

ًَآٍای سٌبیی را دلٌاایبت ٍ تأثیر آى ثر ػطبا242/

ضبّا ریگر اثبػی دلٌاااًِ ضؼر یجبیی است ا ضیخ یَسف ػبهری کِ ػایي القاابت
آى اا ًقل کررُ است:
ثر کٌگرُ ػرش چِ خَاضیا چِ هبُ

اخسبا دلٌاای چِ اٍضي چاِ سایبُ

(ّوبى)23 :
«توبم ضَاّا هَخَر ًطبى هیرّا کِ دلٌاا ًبم هکبًی ثَرُ کِ را آى اّل خراثابت ٍ
دلّبضبى ٍ هقبهراى ٍ اٍثبش ٍ اًَر خوغ ثَرُاًا»(ّوبىً )44 :ظر ریگر ایٌکاِ کابلٌدر ا
رٍ خو کبلي(سیبُ) ٍ خر(دلؼِ) سبخفِ ضاُ ٍ ثِ هؼٌی سیبُ دلؼِ است ،دلؼاِای اسافَاا ٍ
آٌّیي کِ را آى ا فسبر ٍ تجابّی خجرّبسات(تبایخ ثیْقای ،وبضایِ اریات پیطابٍای،
)83 :8233
غشلیات للٌدری
دجل ا ٍاٍر ثِ ثل دلٌاایبت ال م است را هَار تػَّف ًقای راضفِ ثبضین تػاَّف
ّن هثل سبیر هسلشّب ّوَااُ هَار ًقا ٍ ثراسی دراا راضفِ ٍ گبُ کل ایي ًظابم ٍ گابُ
تٌْب خٌجِّبی هٌای آى ًقا ضاُ اسات آداب هلواا خؼاار فر ًاا هدفْاا کرهبًطابّی
هیگَیا« :را وایثی ا پیبهجر آهاُ :دیبهت ًخَاّا ثَر ثر اهت هي تاب کاِ ثیارٍى آیٌاا
طبیاِای اا اهت هي کِ آىّب اا غَفی گَیٌا ،آىّب ا اهت هاي ًیسافٌا ،دَلطابى داَ
فدّبا است ٍ ػولطبى ػول خّْب است»(آ آدب)833 :8482 ،
هٌفقااى راًٍی تػَّف اًلرافابت ایدابرضااُ را ایاي ًظابم اا ضٌبسابیی کاررُ ٍ ثاِ
آسیتضٌبسی آى پرراخفِاًا ضؼر غَفیبًِ پباسی ّن هولَ ا ایي ًقبریّبسات ساٌبیی
هقبم ضبهخی را ػرفبى اسالهی راار ٍ را ػیي وب ّیچ گبُ ا ًقا ّن هسلکبى خاَیص
لبفل ًجَرُ استًَ ٍ ،ز پیکبى تیو اًفقبرات خَیص اا چاِ را دػابیا ٍ چاِ را لولیابت
دلٌاای ثِ سوت هاػیبى تػَّف ًطبًِ اففِ است «سٌبیی ثِ ػٌَاى یکی ا اػابی ولقِ
ػرفب ٍ غَفیِ ،ثیص ا ّر کسی ثب خػَغیبت ٍ خٌجِّبی هثجت ٍ هٌای آًبى آضٌب ثاَرُ
ٍ هاػیبى تػَّف اا گرففبا َّای خَیص ،ظبّرآاا ،خاالی ،کاحاًایطای ،هاب خاَی ٍ
خَاًاُ است»(یَسفپَا )8213 ،آًگابُ کاِ کاح اٍیّاب ٍ اًلرافابت آًابى اا هایریااُ
دلٌاااًِ فریبر رُ است
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ّا ٍ غاَت یش هبى ا ػطق را رٍ خ فکي
وب ٍ ٍدفات سبػافی را کبا لاف ٍ خب کي
(سٌبیی)433 :8224 ،
ادلین اٍضي ضؼر سٌبیی را هر ّبی لو یب لولَااُ آلب هیضاَر لولیابت دلٌااای ٍ
هغبًِ اٍ را ارُ ثبالی ایي ًَع ضؼر را تبایخ ضؼر فباسی داراا راار ثؼاای ٍیژگایّابی
غَای ٍ ثلٌاپرٍا یّبی خیب اش را وای است کِ ثواگبى ثؼا ا اٍ ثْفر ٍ ثلٌااتر ا اٍ
پرٍا ًویکٌٌا:
هي کِ ثبضن کِ ثِ تي اخت ٍفبی تَ کطن
ریااُ ووب کااٌن ثبا خااابی تااَ کطن
ایٌگًَِ لو ّب کِ هبرا توبم لولیبت «ریَاى ضاوس» ٍ ثسایبای ا لولیابت دلٌااای
ضؼر فباسی است ثب سٌبیی آلب هیضَر ایي للي دلٌاااًِ ٍ اسلَة ثیبى ًقیاای کاِ ثاب
سٌبیی ٍاار ضؼر هیضَر ّوبى چیوی است کِ پس ا هخفػر تغییراتی را اخوای سخي،
لو ّبی آسوبًی وبفظ اا ًیو ضکل هیرّا را ایٌگًَِ ضاؼرّب رٍ ساَی ٍخاَر اًسابى
(خبکی ٍ آسوبًی) ثِ ّن گرُ هیخَار الَّیت ٍ ثٌااگی ،پبرضابّی ٍ گااایی ،کجریاب ٍ
خبکسبای
«ایٌگًَِ تػَیر کِ ا تدرثِ اٍوی ضبػر ٍ ذٌّیت فلسای ٍ هٌظَهِ فکری اٍ ًطاأت
هیگیرر ،ثب تػَیری کِ ا خاٍ تػبرف اریف ٍ دبفیاِ ،را ضاؼر ثؼاای ا ضابػراى ثاِ
ٍخَر هیآیا ثسیبا هفابٍت است را ایٌگًَِ ذٌّیت ،توبم کبئٌبت ا ویبت ثْرُهٌا است
ٍ سویغ ٍ ثػیر ٍ ّوِ خب ساریبى ٍ خریابى ویابت اسات ٍ ًااگی»(کااکٌی)8233 ،
سٌبیی ًخسفیي ضبػری است کِ لو ػرفبًی سبخفِ ،ثِ لو ّبی اًااًِ ٍ دلٌاااًِ تَخِ
راضفِ ٍ پس ا اٍ ایي ًَع دلٌاایبت را ضؼر ػطبا ،ػرادی ٍ سؼای ثِ کوب اسیاُ است
دلت چَى هیخبًِ کررم پباسبیی چَى کٌن
ػطق ثر هي پبرضب ضا پبرضبیی چَى کٌن
ضبّااى چَى را خراثبتاًا ٍ هي اى آگاْن
اّااى اا خو ثااى خب اٌّوبیی چَى کٌن
(ریَاى)232 :
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الجفِ لو ّبی ػرفبًی ػطبا ًسجت ثِ ثبى ضؼری ساٌبیی ،رلٌطایيتار ّسافٌا ٍ را
ٍادغ پیص هیٌِای ثرای «لولیبت ضوس» ضااًا تؼااار لاو ّابی ػرفابًی ٍ دلٌااای
سٌبیی ثِ ثیست لو هیاسا سٌبیی هابهیي ریگری اا ًیاو ثاِ لاو اضابفِ هایکٌاا:
هابهیي تؼلیوی ،هاوی ٍ اًفقبری لو دلٌاااًِ ػطبا ثی گوبى یکی ا ٌّرهٌااًِتاریي
ًوًَِّبی لو فباسی است کِ ّوبى خبًَارُ ٍابُّبی لو سٌبیی را آى تکراا هیضَر
گطاات ًَاافطاابى ٍ ظلواات ثاابا ضااا
خیر ٍ ضر چَى ػکس اٍی ٍ هَی تَسات
(ریَاى ػطبا)832 :
را دػبیا لیر دلٌاای ّاف سٌبیی ایدبر اًگیوُ ٍ هیل ٍ الجات اسات را هخبطجابى
ًسجت ثِ گبم ًْبرى را طریقت ػرفابًی را چٌایي ضارایطیّ ،رچاِ ػٌبغار تطاَیقی ٍ
لطفآهیو ثیصتر ثبضا ،هخبطجبى ثیصتر هدذٍة خَاٌّا ضا ٍ سٌبیی را ػرفبى ػبثااًاِ
خَر کِ دػا تؼلین راار ثِ غات لطف وق ثایصتار ا دْار اٍ تکیاِ هایکٌاا دػابیا
دلٌاای ػکس الؼولی است را ثراثر ظبّرسب ی ،ظبّرپرسفی ٍ ایبکبایّبی خبهؼِای کِ
سٌبیی را آى هی یسفِ است اٍ را یکی ا دػبیاش ثِ ایي هَضَع اضباُ هیکٌااّ :واِ
اّل ایب ٍ سبلَساًا ٍ هي ثِ خراثبت پٌبُ هیثرم تب ا ایبکبای را اهبى ثوبًن هي ثب اّال
ػلن ،تسجیح گَیبى ایبکبا ،اّااى ایبیی ،سبکٌبى خبًقبُ ٍ خردِ پَضبى ّوراُ ضام ّوِ
خب ایبکبای ٍ ظبّرپرسفی ثَر اهب ٍدفی ثِ خراثبت اففن ثِ هرار اسیام(ریَاى)322 :
وکین سٌبیی ثر ایبکبااى ثِ ضات تبخفِ است:
کبا رػَی هاااى ٍ هؼٌای کارر
ثِ ایب ثر هکاص ر رم سارر
ثی ایب گر ًی است هارر ضاور
ثااب ایااب هاارر گاارم ساارر ضااور
(سٌبیی)883 :8241 ،
را ایي اثیبت ثب للٌی دلٌاااًِ ا ترز ایبی یبا ػویو ضبر است:
کبى یابا ػویاو تَثاِ ثطکسات
ای ساابدی هاای ثیاابا پیَساات
ا غَهؼِ ًبگْبى ثارٍى خسات
ثٌْاابر ساار ایااب ٍ طبهاابت
(سٌبیی)132 :8224 ،
اٍ چبپلَسبى ٍ هفولقبى ٍ ایبکبااى اا کبسجبى پرارػبیی هیراًا کِ ثِ هیاواى پسافی ٍ
چبپلَسی ثب خااًٍا خَر هؼبهلِ هیکٌٌا الجفِ خاای ایطبى ًیو ،خااای هفکجار ،خجّابا ٍ
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خَاّبى اطبػت ثی چَى ٍ چراست خاایی کِ اذػبى دلجی ثٌاُ ثِ ٍوااًیت ،اٍ اا ااضای
ًویکٌا ثلکِ ا ثٌاُ خَیص اًفظبا تالٍت پٌح ّواا ثاباُ ساَاُ تَویاا را یاش ضات اا
راار ایي خاا ،ثب خاای سٌبیی ا هیي تب آسوبى فبغالِ راار ٍ خااای ساٌبیی ،خااًٍاا
ػبضق ٍ ضیافِ ثٌاگبى غاّیق ػبثا است ٍ خَر ٍ ثْطت ٍ رٍ خ خَر اا را اخفیبا آىّاب
دراا رارُ است سٌبیی ثِ ضات ا ایي ایبکبااى اٍی گرراى است ٍ ایي تاکّر ثیوباگًَِ اا
هذهت هیکٌا ثخص ریگری ا دلٌاایبت هطفول هیضَر ثر ثیبى وبالت ػبضق ،ػطق ٍ
هؼطَق ،هٌفْب را دبلجی خایا ٍ ثب اسفابرُ ا ضیَُ ثیبًی ثایغ
دلٌاایبت سٌبیی رااای اٍ اى پر تلرز ٍ ادع آٍا ٍ هَسیقی هفٌبست ثب آى است
ثبرُ ًْبًی خَایا ثبًگ خرس کن کٌیا
خوغ خراثبتیبى سَ ًاس کان کٌیاا
(ریَاى)423 :
ًکفِ ریگر ،تأثیرپذیری فراٍاى ػطبا ٍ وبفظ ا دلٌاایبت ػرفابًی ساٌبیی اسات ایاي
تأثیرپذیری ثسیبا ػویق ٍ را وا ًَػی خْبى ثیٌی اسات ضایَُ پیطاٌْبری ایاي رٍ را
ثرخَار ثب هابسا اخفوبػی ًیو ّوچَى سٌبیی اسات ا ایاي اٍ ساٌبیی واق ثواگای ثار
گررى ػطبا ٍ وبفظ راار
واربزد ٍاصُ خزابات
«خراثبت» ا پرکباثررتریي ٍابگبى را دلٌاایبت سٌبیی است ثب تأهل را ٍیژگایّابی
خراثبت را دلٌاایبت ػرفبًی سٌبیی هیتَاى ثِ ًفبیح خبلجی اسیا ایي ٍابُ را هفَى لیر
ػرفبًی ٍ را فرٌّگّب ثِ هؼٌبی خبیگبُ ثاکبااى ٍ فبسقبى است خابیی کاِ را آى لبلجابً
اػوب هٌبفی ضرع کِ اًدبم آى را هأل ػبم اهکبى ًااضفِ اًدبم هیگرففاِ اسات ٍ ا ًظار
ضریؼت چْرُای پلیا راار
ثِ ًظر هیاسا سٌبیی اٍلیي کسی ثبضا کِ خراثبت اا ثاِ ضاکل گسافررُ ٍاار ضاؼر
فباسی کررُ ٍ ا آى ثِ ػٌَاى خبیگبُ ػبافبى ػبضق ٍ سبلکبى وقیقای یابر کاررُ اسات
سٌبیی ثِ هؼٌبی ظبّری ٍابُ ّن ًظر راضفِ کِ هیگَیا خراثبت خبیی است کِ سابلکبى
طریقت را آى ثِ ٍیراى کررى ًاس هیپررا ًا خراثبت هَار ًظر ٍی ٍیژگیّبی ریگری
ّن راار را خراثبت ّبی ٍ َّی ػبضقبى ٍ رلجراى ثرپبست ٍ اّل خراثابت ّواِ ا خاَر
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فبًی گطفِاًا -ثرخی سَخفِ ثین ّدراىاًا ٍ ثرخی ا خلَُّبی هؼطاَق خراثابتی -کاِ
ّوبى هؼطَق ا لی لولیبت ٍ خاای یگبًِ است -ضبراى یکای را واب هرادجات اسات ٍ
ریگری را وب پبیکَثی ،هطرثبى ثِ طرة هطغَ اًاا ٍ هبّرٍیابى ثاِ اداع ٍ پابیکَثی
ّوگی ر خَر اا ّوچَى یَسف را «هي یویاا» ثاِ رسات رٍسات رارُاًاا ٍ خالغاِ
دیبهفی ثرپبست
ایاور را فاررٍس ثاارٍ ثار ثگطاابیا
ّر کَ ثگطبیا را هیخبًِ ثِ هي ثر
(ریَاى)423 :
ثیبًبت سٌبیی آًقاا غریح است کِ ثی ّیچ تَضیلی هیتاَاى رایبفات هقػاَر اٍ ا
خراثبت ،خبیگبُ خبظ هرراى خااست ٍ ایي ٍابُّب دطؼبً را هؼٌبی ػرفبًی ثاِ کابا اففاِ
است ًقطِ هقبثل خراثبت را دلٌاایبت سٌبیی ،غَهؼِ ٍ هسادا اسات ّرچاِ را ضاؼر
سٌبیی ثر تقاس خراثبت افوٍرُ ضَر ،را هقبثل ،غاَهؼِ ٍ هسادا هاَار اًکابا ٍ تقجایح
ثیصتری دراا هیگیرر(ریَاى)332 ٍ 483 ،
تمابل هسجد ٍ خزابات در ضعز سٌایی
سٌبیی را تػَیری کِ ا خبهؼِ اٍ گبا خَر ااائِ هیرّا پیَسفِ ا اّااى ٍ ػبثاااى
ایبیی ضکبیت هیکٌا گرٍُّبیی کِ ظبّراً ػبثا ٍ اّاًاا اهاب را وقیقات اّال فساق ٍ
فدَاًا خبیگبّی کِ ایي گرٍُ ایبکبا ثااى افت ٍ آها هیکررًا ًیو را وقیقات خبیگابُ
ایبکبااى ٍ فبسقبى ثَر؛ هسدا ٍ غَهؼِ را وبلی کِ ایاي هکابىّاب هایثبیسات خبیگابُ
هرراى خاا ثبضا ثٌبثرایي هسدا ٍ غَهؼِ تقاس خاَر اا ا رسات رارُ ٍ ساٌبیی ثارای
هجبا ُ ثب ایي گرٍُّب ٍ ًطبى رارى چْرُ وقیقی آىّاب ثاِ ًکاَّص هسادا ٍ غاَهؼِ ٍ
ضیخ ٍ اّا هیپررا ر اٍ را اًفخبة ًبم خراثبت ًیو ّوبى ّاف پیطیي اا رًجب هیکررُ
است هجبا ُ فکری -دلوی ػلیِ ظبّر ٍ ظبّرسب ی ایي اٍش هجبا ُ اا ثؼااّب وابفظ را
پیص گرفت
کِ خااًٍا ساوا اا ثاِ ساواٍاا رّاا
تَ ثرٍ اٍیِ ّا ًگِ راا ٍ هفارس
(ریَاى)423 :
ضخػیتّبی ًوبریي خراثبت ّن را دلٌاایبت خبیگبُ خبظ خَر اا رااًا
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ا خولِ اًا یب اًا خراثبتی سٌبیی را هَااری ّن ثِ ػٌبٍیي ػبضاق ،داالش ٍ دلٌااا
ثرای اضباُ ضخػیت هذکَا اسفابرُ هیکٌا
هي آى اّجبى خَر ًبهن هي آى دالش خَرکبهن
کِ رسفاَای ثرر اثلیاس ا کرراا هي ّر ضات
(ریَاى)234 :
ریگری هؼطَق خراثبتی است کِ ّوبى غابت ٍ ٍیژگیّبی هؼطَق ا لای لولیابت اا
راار
اٍی ًاجیااٌایان هب ریااااى ساایوااارؽ اا
ًیست چَ هرلی کٌَى آُ ٍ ًاس کن کٌیا
(ریَاى)423 :
ٍ سَم پیر ٍ هرضا خراثبت است کاِ ٍیژگایّابی ضخػایفی اٍ یابرآٍا پیار ًاَااًی
«وایقِ» ٍ ػقل هسفابر «سیر الؼجبر» است چْبام ّوٌطیٌبى اًا خراثبتی کِ را ایدبر
پیًَا هیبى اٍ ٍ هؼطَق ًقص اا ًاُای رااًا:
کیي رلن خَى ضا لنّبت ای پسار
ساابلری پاار کااي خااَى ا هاارا
(ریَاى)448 :
ثٌبثرایي اًا خراثبتی دریٌِ سبلکبى وقیقی طریق ٍ را ػیي وب خَر سٌبیی است
هطرثبى ٍ دَاالىً :وبری ثرای آًابى کاِ هیٌاِّابی سایر تکابهلی سابلش اا فاراّن
هیآٍاًا
آفاات ػقاال ػطااَُ سااب کٌااین
آلاات ػطاارت ظریااابى اا
(ریَاى)334 :
اًا خراثبتی ثٌاُ هؼطَق خراثبتی است ٍ گبّی را پرتاَ ػٌبیات هؼطاَق ثاِ هؼاراج
اٍوبًی هیاٍر ٍ را یکی ا ّویي هؼراجّب ثَرُ کِ را یبففِ هؼطَق ّن ًگراى اٍست
آًکِ هسفغٌی ثا ا هبّن ثِ هب هلفبج ثَر
رٍش هب اا را خراثبتی ضت هؼراج ثَر
(ریَاى)423 :
ثراسی دلٌاایبت سٌبیی ثبثت هیکٌا کِ اًا خراثبتی ،ضخػیفی کبهل یبففِ ٍ سبلش
وقیقی طریقت است ٍ ،غابت اٍ ثب ػبضق هَخَر را لولیبت یکسابًی راار ٍ هایتاَاًین
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ارػب کٌین کِ ایي رٍ ضخػیت ضؼری یش وقیقت رااًا ثب رٍ ًبم ساٌبیی را دلٌااایبت
ثیصتر ثِ اًا پرراخفِ تب هؼطَق خراثابتی -ثار ػکاس لولیابت -اهاب ثاب خساتٍخاَ را
اضؼباش هیتَاى رایبفت ایي اًا ّوچَى دریٌِاش را لولیبت ،خابکابا اسات ٍ ثایٍفاب،
ثیضرم ٍ هخوَا است ٍ ػلن کار اا ثر رٍش هیکطا:
پیراهي خَر یي رٍ خطرّب ورهای ى
ا کار ٍ تَویا هگَ ّیچ سخي ًیاو
(ریَاى)233 :
پیز در آثار سٌایی
اثَسؼیا اثَالخیر هیگَیا« :هااا تػَّف ثر طریقت ثر پیر است»(هْیٌی)49 :8293 ،
اٍ ثِ ضات هؼفقا است کِ ریااا ثب پیر ٍ رایبفت افکابا لطیاف ػرفابًی ،سابلش اا را
هراول سیر ٍ سلَز یبای هیرّا ٍ وبغل ایي ریااا اسفغراق سبلش اسات ٍ را ًْبیات
فرٍ اففي را ٍخا ٍ سکر
سٌبیی خَر رست ااارت ثِ راهبى ّیچ پیری راا ًکررُ ٍ رلیل آى اا ّن هیتَاى را
ثیفی یبفت کِ هیگَیا:
ترثت هب هَضغ پیل است خبی پیر ًیسات
پیاار راًااا داااج ٍ ثسااط ػبضاااقبى
(دػیاُ )33
ػلت آى ّن کبهالً ٍاضح است چَى را کانتار خبهؼاِای -آى ّان را رٍاُ اًلطاب
تػَف -هیتَاى اًسبًی ثب ایي ّوِ کوبالت یبفت را دػیاُای ،سٌبیی اٍغبف پیر کبهال
اا ثرهیضوبار ٍ ثب اٍ سخي هیگَیا:
را کاَی هاب کاِ هساکي خَثبى اسات
ا ثبدایبت هاارراى پایری دالٌاا است
پایری کِ ا هقبم هٌیّت تٌص خااست
پیری کِ ا ثقبی ثقیّت رلص ثری است
(ریَاى ،لولیبت)232 :
پیری دلٌاا ًاگی هیکٌا کِ ثِ ثقبء اهلل اسیاُ است ٍ ا دیا توٌبّبی خسوی اّاب
ضاُ رٍش تب سلر هست ٍ خراة اففبرُ ثِ اٍ گافن ایي وب تَ ضت ٍ دبثل اًکبا اسات
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اهب اٍ ایي هٌکری اا ال هِ خراثبتی راًست ثر ایي اسبس غابت پیر را ًظر سٌبیی ا ایاي
دراا است :را فقر ثِ کوب اسیاُ ،ا ظلوت ًاس اّب ضاُ ،ثِ ثقبی ثبهلل اسایاُ ،هسات
هؼطَق ا لی ضاُ است ،ا دیا توٌبّبی ًاس اّبضاُ ،فبًی فی اهلل است ،هالهفی است
پیر وبفظ ًیو ردیقبً ّویي خػَغیبت اا راار دلٌاایبت ثِ اػفجابا ایٌکاِ هفاأثر ا رٍ
خػلت ثبا اٍ یؼٌی هالهفیگری ٍ هجابا ُ ثاب ایبکابای اسات را ثسایبای ثخاصّاب ثاب
هؼیباّبی ضریؼت تَافق ٍ تٌبست ظبّری ًااار اًا خراثبتی ثر پیر هٌبخبتی ثرتری راار
ریر ،ضراة ٍ دوبا ثر غَهؼِ ٍ ّا ثرتری راار ّا ٍ تسجیح ٍ ًوب ٍ ًبهَس ٍ اق ثبیا
ثِ کٌبای ًْبر ضَر ٍ را هقبثل خبم ضراة ٍ هسفی را پایص گرففاِ ضاَر الجفاِ ّااف
سٌبیی سفیوُ ثب ضریؼت ًیست ثلکِ هیگَیا اػوب ػجبری اگر ثرای اضبیت هخلَق ثبضا
ایبیی ٍ ثِ رٍا ا خلَظ ًیت است ٍ ریگر اا ش ًیست ثلکِ ضا اا ش است
هسدا خبیگبُ فبسقبى ضاُ ٍ را خَا ًکَّص است:
ًاٌگ ایاي هسادا پرسفبى اا را ریاگر ًیان
چَى کِ هسدا الفگِ ضا دجلِ اا ٍیراى کٌین
(ریَاى :دػیاُ )833
ثِ طَا کلی اضؼبا سٌبیی ثیبىگر داات ،ظرافت ٍ تیوَّضی اٍیٌا ٍ ًطبى هیرّا کِ
اٍ ثِ هؼجَر وقیقی چگًَِ ًگبُ هیکٌا ٍ را پیطگبُ اٍ سر تسلین فرٍر هیآٍار:
تااب تااي ًاااّی ثااِ خاابى پرساافی ًرساای
تااب ّط ایبای ثااِ طؼاان هساافی ًرساای
ا خَر ًطَی ًیست ،ثاِ ّسافی ًرسای
تب را اُ ػطق رٍست چَى آتاص ٍ آة
(ریَاى :اثبػی )231
اهب را لولیبت ٍ دلٌاایبت کِ ثسفر ػرفبى ػبضقبًِ اٍ ّسفٌا اٍ دػاا تؼلاین ٍ ااضابر
ًااار ثلکِ آًچِ هیگَیا ثبى وب اٍست ٍ ثیبًی اوسبسی ا آًچِ ثاِ اٍ گذضافِ اسات
آتص ػطق را ایي ٍاری سَ ًاُتر ا آى است کِ ثِ اٍ اخب ُ رّا ا دَای ارااکی خَیص
ثْرُ ثجرر ٍ هطبلجی اا ػرضِ کٌا کِ هؼقَ ٍ هٌطقی ثبضا سٌبیی را ایي واَ ُ سابلش
ٍاػظ ًیست ،گوااشگر است ،وست وب هیگَیا ٍ گافِّبیص ثِ طَا کبهل تلت تأثیر
خلَُ هؼطَق ا لی است سخي ا ریاُّبست ًِ ضٌیاُّب ،وب آًکاِ را ػرفابى ػبثااًاِ
اطالػبت سبلش راثباُ خبلق هفؼب وبغل ضٌیاُّب ٍ ػلاَم اکفسابثی اٍسات ساٌبیی را
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لولیبت دلٌاااًِ خَر وقیقت کار ٍ ایوبى اا یکی هیثیٌا ػبضق ثبیا ا ایي رٍ فراتر اٍر
ٍ تابٍتی هیبى ایي رٍ ًگذاار «را هٌطق ػطق ٍ را تؼبلین غَفیِ ،کاار ٍ ریاي رٍ اٍی
یش سکِ ّسفٌا ٍ ّواِ را دلوارٍ هطایّت ٍ ااارُ الْای داراا رااًاا گرٍّای اا ها هي
خَاسفِ ٍ گرٍّی اا کبفر»(ضایؼی:)818 :8232 ،
ّر کِ اا کار چَى ّاایت ًیسات
ثِ ّااایت ًیبهااُ اسات ا کاار
(لولیبت)292 :
سٌبیی راثباُ ٍغب ثِ هؼطَق ا لی ًیو اػفقبری راار ثِ الن ٍیٍ ،غب ثاب هؼطاَق
ا لی هٌَ است ثِ ااارُ اٍ ًِ خَاست ػبضق ،اٍست کِ تػاوین هایگیارر ػبضاق اا ثاِ
ٍغب خَر ثرسبًا یب ًِ اٍ گبّی ااارُ ٍغل هیکٌا ٍ گبُ فراق؛ اهب ّوبًطَا کِ هیراًین
لو سٌفی فباسی هدب هٌبسجی ثرای طر هجبو ػقیااتی ًیسات؛ چٌبًکاِ را ضاؼر
سٌبیی را ػیي وب را هَاار هلاٍر للي سٌبیی را لولیبت ثاِ ثیابى ػبلوابى ضاریؼت
ًوریش هیضَر :ای هؼوبا ریي دجل ا ّر چیو ،ر ٍ ریي خَر اا ػوبات کي ٍ ثؼا ا آى
ثِ یبات اًااى سلرگبّی ثرٍ ٍ ا آًبى کست فی کي اگر ریاي راای ثاب ًااس اهاباُ
خَر هَافق هجبش ٍ آى اا سرکَة کي(ریَاى)313 :
سٌایی ٍ ابلیس
والج ًخسفیي هاافغ خای ٍ ثی پرٍای اثلیس ثَر «را طَاسیي والج ،اثلیس چاَى
هَوای ثوا کِ لردِ رایبی ٍوات است ٍ چَى ػبضقی غبرق ٍ پبکجب است کاِ خاو
هؼطَق ّیچ ًویثیٌا ٍ ّیچ ًویضٌبسا(هدفجبیی)932 :8291 ،
ػیي القابت هیگَیاّ« :رگو ضیخ اثَالقبسن کرکبًی ًگافی کِ اثلیس ،ثل چَى ًبم اٍ
ثرری ،گافی آى خَاخِ خَاخگبى آى سرٍا هْدَااى»(ػیي القابت ّوااًی ،ج )33 :8
یکی ا یجبتریي رفبػیِّبیی کِ ا ثبى اثلیس ثیبى ضاُ ،دػایاُ ساٌبیی اسات کاِ
گَیب اٍلیي رفبػیِ هٌظَم ا اثلیس است
ساایورؽ ػطااق اا ر هااي آضاایبًِ ثااَر
ثب اٍ رلن ثاِ هْار ٍ هاَرت یگبًاِ ثاَر
کرر آًچِ خَاست آرم خبکی ثْبًِ ثاَر
هیخَاست تاب ًطابًِ لؼٌات کٌاا هارا
(سٌبیی)138 :8292 ،
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ػاُای هؼفقاًا کِ سداُ ثر آرم ثؼا ا تؼلین اسوبء ٍ آ هبیص فرضفگبى ثاَرُ اسات
«سداُ گبّی هاَْم پرسافص راار ٍ ایاي ساداُ هخػاَظ خااساتّ ٍ ،ایچ هَخاَر
ریگری اسفلقبق ایي سداُ اا ًااار اهب گبّی ثِ هؼٌبی خاَع ٍ فرٍتٌی اسات را ثراثار
کسی»(هوفلي)833 :8233 ،
سٌبیی ثِ غراوت هیگَیا کِ رسفَا ثِ سداُ فقط ظبّر دایِ ثاَر ٍ ااارُ خااًٍاا
چیو ریگری ثَر اهب ثب ٍخَر ایي هَضغ گیری ،سٌبیی ثِ ّیچ ٍخِ ریگراى اا ثِ رٍسافی
ثب اٍ تطَیق ًویکٌا ثلکِ هیگَیا ثبیا ا اٍ رٍای کرر ٍ خَر اا ا ثایّبی اٍ هلبفظات
کرر
اٍساافبر خولااِ ر راًاات کٌااا
لؼٌت ایي ثبضا کِ سَ اًت کٌاا
(هَلَی ،ج)234 :3
پارادٍوس در اضعار سٌایی
را ثبى ػرفب ،پباارٍکس یب ترکیت ًقیای فراٍاى ریاُ هیضَر اٍلیي ضبػری کِ ایاي
ًَع ترکیجبت ٍ تؼجیرات اا را ضؼر فباسی ثِ کبا ثررُ است ،سٌبیی اسات(کاکٌی ،ضابػر
آیٌِّب:)24 :
ثاای ثاابًی ّوااِ سااخيراًاای اساات
را اّص اًح ًیسات ،آسابًی اسات
(وایقِ)233 :
ػبضقی کَ تب کٌَى ثی ووت لت ّر هبى
ثاَساِّب ثاار پبی ایاااي گاَیبی ًبگَیبًن
گر وریابى اى هکبى الهکبى پی ثرگرًاا

(ریَاى)32 :
هب ثر ایي هؼلَم ًبهؼلَم رسافی ثار ًْاین

(ّوبى)338 :
ه لف فرٌّگ اغطالوبت ارثی ضطح اا ًَػی کالم هفٌبد ًوب هیراًا کِ ثاِ ٌّگابم
ٍخِ ثر خالف ػرف ،ا ثبى ػبافبى خبای هیضاَر(رار )893 :8212 ،ثسابها ایاي ًاَع
ثیبى ٌّری را ارثیبت دلٌاای ثسیبا ثبالست ٍ ثسیبای ا هابّین ػرفبًی ثاب ایاي ضاگرر،
ػرضِ هیضَر:
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گَاُ اّارٍ آى ثبضا کِ ساررش یبثی ا رٍ خ
ًطبى ػبضق آى ثبضا کِ خطکص ثیٌی ا رایب
(دػبیا)21 :
هلققبى ػقیاُ رااًا ایي تٌبد گرایی سجت پبیااای ٌّر ٍ اًایطاِ هایضاَر «ثای
گوبى ایطِّبی تػَّف خراسبى را اضؼبا پباارٍکسی سٌبیی ثِ چطن هیخَار ٍ اسالَة
ًگرش اهثب ثبیویا اثَسؼیا را ضؼر ٍ ثیبى اٍ ًیو تدلّی راضافِ اسات»(ضاایؼی:8291 ،
)423
جَر ٍ ستن در للٌدریات سٌایی
ای هسلوبًبى خالیق وب ریگر کاررُاًاا
پبرضاابّبى دااَی ثاار رارخَاّاابى ضااؼیف
هلش ػور ٍ یا اا خولِ ثِ ترکبى رارُاًا

ا سر ثیورهفی ،هؼرٍف ،هٌکر کاررُاًاا
هرکااو راگاابُ اا سااا سااکٌاا کااررُاًااا
خَى چطن ثیَگبى اا ًقص هٌظر کررُاًا

(ریَاى سٌبیی)13 :8213،
ثواگبى غَفیِ ثر آىاًا کِ ّیچ چیو ا طرف خااًٍا ًِ ظلن اسات ٍ ًاِ خاَا ،ظلان
ػجبات است ا ًْبى کررى چیوی را لیر خبی خَر ٍ خاَا آى اسات کاِ ضاخع ا ااُ
ااست هٌلرف ضَر اهب ظلن ٍ خَا ثِ ضات را هیبى آرهیبى اٍاج راار ظلان تدابٍ ثاِ
وق ریگری است ٍ رست اًاا ی ثِ هب ٍ آ اری ریگاراى ساٌبیی را دػابیاش ظلان اا
ػولی هیراًا کِ ا اٍی ػٌف غَات هیگیرر ٍ ا دَی ًسجت ثِ ضاؼیف سار های ًاا،
ثرای ایٌکِ اٍ اا ثِ ثٌاگی ثگیرر ثر خاالف اضابیتاش ثاِ خااهت خاَر ثگوابار چاَى
پبرضبُ است ثر رارخَاّبى ضؼیف خاب هیکٌا ٍ رسفرًح اٍ اا تػبوت هیکٌا اٍ ظلان اا
دجیح هیراًا ٍ ظبلوبى پر داات اا افراری هیراًاکِ ا کرسی ثواگی خَر سَء اسافابرُ
هیکٌٌا ٍ چطن اا ثر آیبت وق هیثٌاًا ظبلوبى اا فریجکبا خطبة هیکٌا ،آىّاب ریاي
خَر اا تجبُ هیسب ًا(ریي خَیص اللر کررُاًا)
را وَ ُ ًاگی ،کبم ضؼیابى اا تلخ هیکٌٌا ٍ ر آىّب اا هیسَ اًٌا(خلق اا ثب کبم
خطش ٍ ریاُ تر کررُاًا) اٍ ػقبة ٍ ثَاة اا ال هِ کرراا ثطر ٍ خَثی ٍ ثای خَر هررم
دراا هیرّا ٍ ضایااً ثِ آى هؼفقا است
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طوغ ٍ ورظ ٍ ثخل ٍ ضَْت ٍ خطان
ّااااات را رٍ خٌااااا را تااااي تااااَ

وسااا ٍ ظلاان ٍ وقااِ ثااا پیًَااا
ساااابخفِ ًاسطاااابى را اٍ راثٌااااا

(سٌبیی)33 :8213 ،
هطبیخ غَفیِ اتابق رااًا کِ ثَاة ٍ ػقبة ا ااُ اسفلقبق ًیست ،ثلکاِ ارُ فاال ٍ
هطیت است چَى ثٌاگبى ثرای خرم هلاٍر سواٍاا ػقبة ّویطاگی ًیسافٌاّ ،وابًطَا
کِ ثرای خیر هلاٍریت ًیو هسفلق ثَاة اثای ًیسفٌا
صَفی حمیمی در للٌدریات
رففر غَفی سَار وارف ًیسات

خو ر اسپیا ّوچَى ثرف ًیست

(هَلَی)
تػَّف لیر ا اٍّبم ٍ خرافبت است کراهت ،را ثواگای اٍ ٍ داَت ایوابى ٍ رٍای ا
اذایل ٍ ضَْات ویَاًی است ًِ ،خرق ػبرت تػَّف طریقفی اٍوبًی اسات ٍ چاَى ّار
هذّت ریگر ثِ هرٍا هبى ا افکبا ریگراى اًگ پذیرففِ ٍ رگرگَى ٍ هٌجسط ضاُ اسات
ا ّواایي اٍی ضخػاایتّاابی گًَاابگَى ٍ هفااابٍت اا را ثاار هاایگیاارر ّاان هررهاابى
تبایشاًایص ٍ کَتِ ًظر اا را آى هیثیٌین ٍ ّن افرار اٍضي ثیي ٍ آ اراًایص اا:
کااار را ریاااُ اًػاابف تااَ پٌْاابى ًطااَر
تب ثا ٍ ًیش خْبى پیص تَ یکسبى ًطاَر
تب پریطبى ًطاَی کابا ثاِ سابهبى ًطاَر
تااب هْیااب ًطااَی وااب تااَ ًیکااَ ًطااَر
غَفی غابفی را خااهت رّقابى ًطاَر
خَاخِ گر هرری یي ًکفِ ثرٍى آی ٍ هپابی
(ریَاى سٌبیی)832 :8213 ،
سٌبیی پبیِ تػَّف اا سلَز هیراًا ٍ ایي سالَز خْات کسات هلکابت فبضالِ ال م
است ثرای اسیاى ثِ چٌبى هقبهی ثبیا ا دیا توٌبّبی رًیَی است ،ثِ خاا اٍی آٍار ٍ
ا اٍی ایوبى ثِ سفبیص پرٍارگبا پرراخت ٍ ا ضر ثای اّب ضا خَرسفبیی ،خاَرثیٌی،
خَرخَاّی ٍ خَرپرسفی هػاا ضر ٍ آفبت خْبى است ٍ غَفی ثبیا ا آىّب رٍای کٌا
سٌبیی اغل فٌب اا ایٌطَا ضر هیرّا کِ ضخع خَر اا هلَا ًاگبًی ًااًا ،ا خاَری
خَر ثیرٍى آیا ٍ ا ّر ػولی کِ ثِ ریگراى یبى اسبًا پرّیو کٌا
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تزن خَاّصّای ًفساًی در للٌدریات
یکی ا هجبری هْن غَفیِ ترز َّای ًاس ٍ پبیوب کررى لرایوی است کِ اًسبى اا
ثِ راکبت پست ویَاًی فرٍ هیاًاا ر ایي اغل را یار ذاُ ثایي هَضاکبف غاَفیبى ثاِ
غَات «فٌب» راهیآیا فبًی ضاى ا خَر ٍ هلَ کررى آثبا ثطری ا خَر
خیر تب ا اٍی هسفی ثیخ ّسفی ثرکٌین
ًقص راًص اا فرٍ ضَیین ٍ آتص را ًین
آا ٍّب اا ثاارٍى اٍثاایان ا ر کاابا ٍ
ضیَُ آثساافٌبى است ٍ ًِ هب آثااسفٌین
(ریَاى سٌبیی)332 :8213 ،
سٌبیی ااُ خٌگیاى ثب ضیطبى اا ترز آا ٍّب هایراًاا ٍ هؼفقاا اسات تٌْاب را ایاي
غَات است کِ غَفی اضجبع ضاُ ٍ ثر دلت اٍ اضراق هایضاَر اٍ ثبیاا ا لارٍا ٍ ایاب ٍ
خطٌَری ٍ کطف وبالت خَر ثر الیبا ثپرّیورّ ،ا ٍ پباسبیی ا ایي اٍ پسٌایاُ اسات
کِ اًسبى اا ا راخِ پست ویَاًی ثِ سطح اٍضي ٍ ااخوٌا آرهی اسبًا غاَفی ٍادؼای
ا ػبفیت طلجی ٍ ػبفیت اًایطی ثِ رٍا است ٍ سٌبیی دلٌااٍاا فریبر هی ًا:
ًی چَ هطفی خطش هغو ثَالطوغ ترراهٌین
ػبفیت هب اا گریجبى گیر ًبیا اى کِ هاب
(ّوبى)
عطك للٌدری در آثار سٌایی
ااُ اٍضي ٍ خا ًبپذیر کِ پباُای ا ثواگبى غَفیِ پیص گرففِاًا ػطق است ػطق
هطلق ٍ ٍ هدرر ا ّرگًَِ ضبئجِ ،را ایي هیااى کویت ػقل لٌاگ هایهبًاا ٍ خاو خااا
ًویثیٌا «اًاا آى رایبی ثی پبیبى ثِ خو رایب ًجَر» ػطق پیَسافِ را تالطان ٍ ضاَا ٍ
خٌجص است
ّرچِ خو ػطقً ،بم اٍ لن کاي
ّرچااِ خااو یاابا ،رام اٍ ثطااکي
ًااب ثااب ضاابّااى هلاارم کااي
اا ثاااب ػبضاااقبى هلااارم گاااَ
(ّوبى)392 :
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ػطق یشاٍی است ،اٍ اا را ثر ػیاسی ًطبى
ػقل یشچطن است ،اٍ اا را غف رخب کي
(ریَاى سٌبیی)394 :8213 ،
سٌبیی هیگَیا را رًیبی ػطق ،اثری ا ترس ٍ گریِ ٍ اًاٍُ ًیست ًَا هلجات اٍ
اا غاب هیرّا ٍ وَ ُ اٍ اا اٍضاي هایکٌاا را سابوت ػطاق اثاری ا کیٌاِ تاَ ی ٍ
ثاخَاّی ٍ ثاثیٌی ًیست ریاُ اٍ ضت ٍ ضر ٍ ثای ًویثیٌا ػطق اا یشاٍ هایراًاا،
ًطبًِای ا تٌگ ًظری ٍ تؼػت ٍ ًارت ا لیر را آى ًیست
هىارم اخالق در آثار سٌایی
پیبهجر(ظ) هیفرهبیا« :ثؼثت لِبُتوِنَ هَکباِمَ االَخالق :ثرای ًطر ًیکی ٍ خَی پساٌایاُ
هجؼَث ضاُام»
ا گافِّبی ثواگبى غَفیِ چٌیي ثرهیآیا کِ آىّب ًیاو چٌابى ثاَرُاًاا ،خطاکی ٍ
خوَر ٍ تؼػت هلاثبى ٍ فقیْبى اا را سبوت هطرة آىّب ااُ ًیسات ففاَت ٍ هارٍت،
اًػبف ٍ رّصٍ ،ااسفگی ا ورظ ٍ آ ٍ پرّیو ا اًح ٍ آ اا ٍ غابت اًسابًی ریگاری ا
ایي رست را ّر دَم ٍ هلفی سفَرًی است
آى کرین ریي پژٍُ ٍ وق ثٌَش ٍ وق گواا
آى وکااین پاابی اغاال ٍ اار هاارر هؼفجاار
آى ًجیااال پباسااابی هااااال پرّیوگااابا
آى اغیل خَشلقبی هکرم راٍیصرٍست
(ریَاى)821 :
یب ّوِ خبى ثبش یب خبًبى کِ اًاا ااُ ػطق
را یکی دبلت ًجبضاا خبى ٍ خبًبى اا هدب
را خْبى آ ار هرری کَ کِ ثب ٍی رم ًاین
هلرم ٍ ضبیسافِ ٍ اّل ٍ هریاا ٍ ثی هال
(ریَاى سٌبیی)838 :
ًیکَیی ،هررهی ،اأفت ثِ یررسفبى ،رسفگیری ا هسفوٌااى ،ثخطاٌاگی ،اٍااسافی،
آ ارهٌطی ٍ آ ارگیٍ ،ااسفگی ،ػطق خبًبى راضفي ،خااپرسفی ٍ خااضٌبسی ثِ ّر اسان
ٍ اسوی کِ ثبضا هٌطأ خیر است ٍ سٌبیی ثِ ٍفَا را اضؼباش ا ایي هسابئل ثاِ ػٌاَاى
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هکبام اخالق ًبم هیثرر لیر ا سٌبیی ،ریگراًی چَى هَلَی ،ػرادی ،دبسن اًاَاا ،ضاوس
هغرثی ،وبفظ ٍ ریگار ضاؼرای غاَفی ثاِ ضاکل راخطابًی ثاِ هَضاَع هکابام اخاالق
پرراخفِاًا را ایي هیبى سٌبیی ٍ هَلَی ٍ وابفظ دلٌاااٍاا هاررم اا خْات کسات ایاي
هکبام تطَیق هیکٌٌا ٍ ا هاػیبى راٍلیي ثِ سفَُ آهاُ ٍ فریبر هی ًٌا الجفِ ّر کاام
ا ضؼرای فَق ثِ ًَثِ را وَ ُ لولیبت ،هابهیي خایای اا خلق کررًا ٍ ثب ًَآٍایّابی
خَر سجت گسفرش ٍ اضا دبلت لو ضاًا ػطبا ٍ هَالًب ثِ طَا خبظ اراهِ رٌّاُ ااُ
سٌبیی را لو ثَرًا
را لولیبت ػطبا هابهیي ػبضقبًِ کورًگ هیضَر ٍ ثِ خبی آى هاوَى دلٌاااًاِ ثاب
اًگ ٍ ثَیی تب ُ ثیصتر لولیبت اٍ اا را ثر هیگیرر پس ا ػطبا ،هَالًب ایي ضایَُ اا ثاِ
اٍج هیاسبًا ٍ لولیبت ػبضقبًِ ػبافبًِ اا اراهاِ هایرّاا «دلٌاایاِ ا رٍ ساَ هػاااق
توبیل اخفوبػی ضکسفي تبثَّب ّسفٌا یؼٌی ّن خَر ثِ ضکسافي تبثَّاب کوار ثسافِ ٍ
ثرخبسفِاًا ٍ ّن هَار تطَیق تَرُّبی هررم دراا گرففِاًا را کبای کِ اًدابم رارُاًاا»
(دلٌاایِ را تبایخ )28 :آهیخفگی ایي خریبى اخفوبػی ٍ فرٌّگی ثاب ارثیابت هفؼابلی ا
ًَع ارثیبت سٌبیی ٍ وبفظّ ،وَااُ هَار اوفرام ثَرُ ٍ خَاًٌاگبى ا پس پررُ ایي ّواِ
لدبمگسیخفگی ٍ ٌّدباضکٌی خبیی ثرای اففبا اٍلیبء اهلل خستٍخَ هایکٌٌاا وقیقات
آى است کِ آى اًا دلٌاای وبفظ ّرگو پایاُای ػیٌی ًجَرُ ثلکاِ تجلاَا آا ٍّابی اٍ ٍ
ریگر ضبػراى ثواگی ّوچَى سٌبیی ٍ هَالًب است کِ ثاِ ًیب ّابی فرٌّگای ٍ اخفوابػی
هبى خَیص ٍادف ثَرُاًا
ًتیجِ بحث
ضؼر فباسی تب دجل ا ًَآٍایّبی سٌبیی ،چیوی خو دػبیا طَیل را ها پبرضابّبى
ٍ ًیو تَغیابت طجیؼی ٍ ضکبیت ا اٍ گبا ٍ فلش ًجَرُ است ٍ اسبلت ضؼر اللت تب دجل
ا سٌبیی ،تاٌي ٍ سخي سرایی هل ثَ رُ اسات کاِ اللات ثاِ طواغ رایبفات غالِ ا
پبرضبّبى اًدبم هیگرففِ است ،اهب ثب ظَْا ضبػراًی چَى سٌبیی ٍ هساؼَر ساؼا ،ضاؼر
اسبلت هْنتری ثر ػْاُ گرفت سٌبیی را ضؼر خَر ثِ ػرفبى ٍ ضاٌبخت خااا ٍ تَغایِ
ریگراى ثرای آهاى را ایي ااُ پرراخت ٍ ذٍق ٌّری خَر اا را خاهت ػرفبى دراارار
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سٌبیی ضریؼفوااای ضؼرش اا توبم ٍ کوب ٍ ثب غراوت ًطبى رارُ ٍ را «وایقِ» هْر تأییا
ضرع ثر ضؼرش ًْبرُ است ٍ ،ضاؼرش اا تجاایل ثاِ طریقاِ ًطار ّاا ،ػرفابى ٍ اخاالق کارر
اغطالوبت غَفیبًِ اا ثب افکبا ػرفبًی را ّن آهیخت ٍ ثٌبی هلکن ارثیبت ػرفابًی اا پبیاِایاوی
کرر
ٍی تٌْب ثِ اًفقبر ا غَفیبى ایبکبا ثسٌاُ ًکررُ ،ثلکِ ثب ثیبى ٍیژگیّبی تػَّف ااسفیي ثارای
ّاایت هجفایبى کَضیاُ است للي هؼٌَی خبغی ثر دػبیا ٍ لولیبت دلٌاای ٍی وبکن اسات،
ٍ طٌو ٍ ضَخ طجؼی اا ثب خایت ٍ اوسبس هسئَلیت را ّن آهیخفِ است ػطابا ّان را رًجبلاِ
ایي سٌت ًَیي سٌبیی ،اضؼبا دلٌاااًِ ثسیبای سرٍرُ ٍلای ایاي هقَلاِ اا ثاب تٌاَع ٍ گسافررگی
ثیصتری ًطبى رارُ است
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