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چکیذُ
كؼآن کؼیو جْهیو و جؼةیث را یکی از گؽارهُای اؿاؿی زِث رقغ و جؼكی اٌـان ةَ کياالت ىْؼفی ٌيّده
اؿث ،ةؼ ُيیً اؿاس ةّده کَ صؼفَ جْهیو و جغریؾ ُيّاره ٌؽد ىـهياٌان از ارزش واالیی ةؼظّردار ةّده
اؿث .رؿّل ظغاوٌغ ،پؾ از ةْذث ظّد ،ىتّْث ةَ جضلق چٍیً اىؼی در زاىَْ زاُهی آن زىان ةّد و از
ُیچ جالقی در ایً ةاب فؼوگػاری ٌيیٌيّد؛ نػا ریكَ پیغایف ایً مٍاّث در دوران اؿالىی ،ةَ اونیً
روزُای َِّر دیً اؿالم ةؼىیگؼدد ،اىا ایً صؼفَ دارای اظالقٌاىَای اؿث کَ ٌگارٌغه در ًّل ایً جضلیق
ةا روقی جّمیفی ـ جضهیهی ةَ جكؼیش زوایایی از آن پؼداظحَ و در ٌِایث ةغیً ٌحیسَ رؿیغه اؿث کَ صؼفَ
جْهیو و جغریؾ در فؼٍُگ اؿالىی و ٌؽد ىـهياٌانٌ ،یازىٍغ جعهق ةَ اظالق واال و اؿحْغادُای گٌّاگٌّی
اؿث کَ ىْهو و ىغرس را در زایگاه صلیلی ظّد كؼار دُغ.
کلیذٍاشُ  :صؼفَ ،جْهیو ،جغریؾ ،ادب ،اظالق.
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.1هقذهِ
جاکٍّن آدار ىحْغدی در زىیٍَ جْهیو و جؼةیث ٌگاقحَ قغه اؿث کَ از آن زيهـَ ىـیجـّان ةـَ ایـً ىـّارد اقـاره
داقث؛ .1دکحؼ ظـؼو ةاكؼی در کحاب ٌگاُی دوةاره ةَ جؼةیث اؿالىی ،1383 ،ةؼای جّمیف اٌـان در كؼآن اةحغا ةا
ٌگاُی جضهیهی ،ىفاُیو ةٍیادی ىؼةّط ةَ اٌـان ىاٌٍغ روحٌ ،فؾ ،فٌؼتّ ،لـم ،اراده و ییـؼه را ىـّرد ةضـخ كـؼار
داده اؿث و ؿپؾ ىسيَّّ آٌِا را ةا ٌگاُی جؼکیتی ٌگؼیـحَ و ةا جتییً رواةي ایً ىفـاُیو ،ؿـیيای اٌــان را در
صانث جؼکیتی جؼؿیو کؼده اؿث.2 .دکحؼ داوودی در کحاب جؼةیث اظالكی ،1383 ،در مفضَ ّ 65الوه ةـؼ جتیـیً
ىفِّم ُغف و وؼورت جْییً آن ،ةَ ٌلف اؿاؿی ُغف در فؼآیٍغ جْهیو و جؼةیث اقاره کـؼده و در مـفضَ  77در
ىّرد ىتاٌی کهی جؼةیث اظالكی – کَ قاىم ىتاٌی اٌـانقٍاؿی ٌیؽ ىیقّد -ىـیٌّیــغ :ىتـاٌی جؼةیـث اظالكـی
گؽارهُای جّمیفیاٌغ کَ زِثگیؼی ُای کهی جؼةیث اظالكی را ىكـعل کـؼده و در جْیـیً امـّل و روشُـای
جؼةیث اظالكیٌ ،لف ایفا ىیکٍٍغ.3 .صسثاالؿالموانيـهيیً اّؼافـی در کحـاب اُـغاف جؼةیـث از دیـغگاه اؿـالم
(درآىغی ةؼ جْهیو و جؼةیث اؿالىی)  ،1376در مفضَ  15ىیٌّیــغٌ « :ـّع جفکـؼ ُـؼ فیهــّف درةـاره ىاُیـث
اٌـان ،جْییً کٍٍغه ظيىكی او در جغویً اُغاف جؼةیحی اؿث» .ایكان ىیافؽایغ :از آٌسا کَ اٌـان ىّزّدی اؿث
کَ دائياً در صال جغییؼ و جضّل اؿث ،گـحؼه زٌغگی او و ارجتاط او ةا ظغا ،دیگؼان و ىضیي ٌكان دٍُـغه جـالش او
ةؼای رؿیغن ةَ اُغاف از پیفجْییً قغه اؿث .ایكـان در مـفضَ ُ 30ـغف یـایی جؼةیـث را ایـًگٌّـَ ىْؼفـی
ىیکٍغُ :غف یایی جؼةیث در ُؼ ىکحتی ،کيال ىٌهّب آدىی در جْؼیف ُيان ىکحب اؿث .و ٌِایحا در مـفضَ 31
ىیگّیغُ :غف یایی از ٌُؼ اؿالم ،ظغاوٌغ ىحْال اؿثُ.4.يچٍیً آكای اّؼافی در کحاب اُغاف جؼةیـث از دیـغگاه
ىْنّىیً ،1376 ،اةحغا ةَ اصناء ىفِّم ُغف از دیغگاه ىضللیً پؼداظحَ اؿث و ایٍکَ ىضللیً ةؼای واژه ُـغف،
چِار ىٍْا ذکؼ کؼدهاٌغ؛ ؿپؾ ةَ ةؼرؿی ویژگیُای ُغف ُيچّن اظحیار داقحً و اٌگیـؽش و اٌحعـاب پؼداظحـَ
اؿثُ .يچٍیً در ایً کحاب ،ىتاٌی جْییً اُغاف جْهیو و جؼةیث ىفنال ةضخ قـغه اؿـث .اىـا ٌّیــٍغه در ایـً
جضلیق ةَ دٌتال جتییً صؼفَ جْهیو و جغریؾ ٌؽد ىـهياٌان اؿث کَ از آدار ةیان قغه ىحيایؽ ةّده و ةـؼظالف آدـار
گػقحَ کَ ةَ ٌّّی ةَ اةْاد اظالكی جؼةیث پؼداظحَاٌغ ،ةَ ٌضّی ىحيایؽ و زغیغ ،رویکؼدی جاریعی ةَ ىلّنَ جؼةیث
داقحَ اؿث .از ُيیً روی ُغف ٌگارٌغه در ایً ادؼ ةؼرؿی ىلّنَای ىحفاوت در ةاب اةْاد جـاریعی صؼفـَ جْهـیو و
جؼةیث اؿث.
 .1.1بیاى هسألِ
ظغاوٌغ ُيان اؿث کَ ایً جؼةیث را ةؼٌاىَریؽی ٌيّده و در ایً ةؼٌاىَ یاری و ُيغؿحی و ُوپكحی زاىَْ داٌكی
را نضاظ کؼده و وؿایم یاری و کيک و جتادل داٌـحَُا و آگاُیُای ّهيی را در رُگػر زىان و ىکان فـؼاُو آورده
اؿث؛ از ایً رو ةّد کَ اٌـان را ةَ کكف فً ٌگارش ةَوؿیهَ كهو راٍُيا قغَّ« :هَوَ ةِانلَهَو» کَ زيِآوری داٌفُـا
و دؿحیاةی اٌـان ةَ پیكؼفث و جيغن از ىیّهُای ُيیً درظث ٌگارش اؿث؛ ةهکَ فؼاجؼ از ایـً ،ظغاوٌـغ دؿـث-
داقحً در کار زيِآوری ،صفٍ و جّنیغ داٌف را یکـی از کارُـای ؿـّدىٍغ ىیقـيؼد کـَ پـاداش و ةِـؼهاش در
ؿؼاؿؼ روزگاران ةؼپا اؿث و صغیخ زیؼ ایً ؿعً را جأییغ و اىىا ىیکٍـغ .ةـَ ؿـتب زایگـاه ىضـّری جؼةیـث در
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قؼیْث اؿالىی ،ىـهياٌان ُيّاره ةَ صؼفَ جؼةیث و جغریؾ آن اُحيام ىضـّؿی داقحَاٌغ؛ اىا ایٍکـَ ایـً صؼفـَ
چَ ةّده و ریكَ پیغایف آن چیـث و ایٍکَ اظالقٌاىَ ایً صؼفَ ةؼ اؿاس چَ ىضّرُایی ةـّده ،از زيهـَ اىـّری
اؿث کَ در ایً جضلیق ةغان پؼداظحَ ظّاُغ قغ؛
 .2بحث ٍ بررسی
در جْؼیف جؼةیث اؿالىی ،جؼةیحی را ٌكاٌَ ىیرویو کَ پیکؼه و روصف ةا كؼآن و ؿٍث ٌتّی درآىیعحَ ةّده،
اُغاف و روشُایف و اؿهّب و ىٍف ُایف ةؼگؼفحَ از كؼآن و روایات ٌتّی اؿث .ایً جؼةیثُ ،يان جؼةیث دوران
پیاىتؼی صىؼت ىضيغ(ص) و روزگاران مضاةَ و جاةْیً اؿث؛ ونی پؾ از آن ،ةا گـحؼش فؼٍُگُا و فؽوٌی
اٌغیكَُا و روشُایی ةؼ اؿالم وارد آىغ؛ ونی ةایغ ةغاٌیو کَ ایً اٌغیكَُا و دیغگاُِا ةَ ىـهياٌان ىٍـّب
گكث ٌَ ،ةَ اؿالم؛ چؼا کَ آٌان ىـئّلِّ ،غهدار و ىحّنی آٌِا ةّدٌغ .در ذیم ةَ اةْاد صؼفَ جْهیو و جغریؾ ٌؽد
ىـهيان پؼداظحَ ظّاُغ قغ؛
 .2.1هفَْمضٌاسی هصطلحات
صؼفَ و پیكَ ةَ کاری گفحَ ىی قّد کَ فؼد ةا اظالص و ةَ دور از صّاقی و ىـائم زاٌتی و اّحلاد ةَ زایگاه
درؿث آن در ٌلكَ زٌغگی ةغان ىیپؼدازد .و ایً پیكَ ،کاری اؿث ىعنّص کـی کَ ةَ آن اكغام ىیکٍغٌ .گاه
اٌـان ةَ صؼفَ ظّد ایً گٌَّ اؿث کَ آن از وازتات و جکانیف قعنی و ظاص او اؿث و فؼمث و زىیٍَای اؿث
جا از رُگػر آن ةَ دیگؼان ظغىحی ةکٍغ و ةَ صلیلث و کيال ظّد دؿث یاةغ .صؼفَُ ،ؼ ىـئّنیحی ىیجّاٌغ ةاقغ،
زؽ کارُای دم دؿحی کَ فؼد ةغان ىیپؼدازد؛ از ایً دؿث کارُا ،ىیجّان ةَ کكاورزی ،مٍْحگؼی و یا جسارت
اقاره ٌيّد .قعل ىـئّل ةایغ آگاُیُا و ىِارت ُای الزم را در زىیٍَ کاری ظّد دارا ةاقغ جا ةحّاٌغ آٌِا را در
راه آىّزش یا ظغىثرؿاٌی ُؼچَ ةِحؼ ةَ دیگؼ اّىای زاىَْاش ةَکار گیؼد .ىؼاد ایٍکَ او ةایغ ىـئّنیث و کار
ظّد را ىٌاةق و ىحٍاؿب ةا ىْهّىات و ىِارتُایف اٌحعاب کٍغ(.فیهیب)385 :1965 ،
ىؼدم در صؼفَُا و پیكَُای گٌّاگٌّی درآىغهاٌغ کَ ىیجّان آٌِا را ةَ ؿَ دؿحَ پعف کؼد:
 .1گؼوُی کار ظّد را ىحٍاؿب ةا ىِارت ّيهی ظّیف در کار ةا اةؽار و ىنانش ةؼگؽیغهاٌغ؛ ىاٌٍغ ٌسارُا ،آقپؽُا،
ؿاّثؿازُا و افؼاد فٍیکار در کارگاُِا.
 .2گؼوُی جّان و اؿحْغاد ظّد را در جٍُیو زاىَْ و رواةي ىیان اٌـانُا ةَکار گؼفحَاٌغ؛ ىاٌٍغ فؼوقٍغگان،
کارفؼىاُا ،کارىٍغان دونحی و ىغیؼان.
 .3گؼوه ؿّم در ّؼمَ اٌغیكَ و پژوُف و جضلیق درآىغهاٌغ؛ ىاٌٍغ ٍُؼىٍغانٌّ ،یـٍغگان ،اؿاجیغّ ،هياً ،ؼاصان
و ىٍِغؿانٌ(.ادیَ)132 :1986 ،
ایً دؿحَةٍغی ؿَ گاٌَ از ىٍُؼ ىعاًب و اةؽار کار اٌسام گؼفحَ کَ گؼوُی ةا ىّاد و ىنانش کار ىیکٍٍغ،
افؼادی درگیؼ ىؼدم ُـحٍغ و دؿحَای ةا اٌغیكَُا و ةاورُای ىؼدم روةَرو ُـحٍغ .ایً دؿحَةٍغی ةَ آن زِث
اٌسام گؼفحَ کَ ىؼاکؽ امهی و اؿاؿی کاری را ةیان کٍغ.از ایً رو ،ىیةیٍیو کَ ُؼ کاری ةَ ٌّّی ةا اقیاء ،اٌـانُا
یا ىفاُیو در ارجتاط اؿث .ةـیاری از پیكَ ُا ةا دو دؿحَ و ةؼظی ةا ؿَ دؿحَ از آٌِا ىؼجتي و پیٌّغ ظّرده اؿث.
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ٌيٌَّ ایً اىؼ ،کار ىْهيی اؿث کَ ُو ةا اٌـان ُا در ارجتاط اؿث و ُو کاری فکؼی و ّلهی اؿث؛ ُيچٍیً،
ةؼظی از ىٍِغؿان کَ ةَ درزَ ةهٍغی از جّاٌيٍغی دؿحی ،قعنیحی و ةیاٌی دؿث یافحَاٌغ.
 .2.2چیستی حرفِ تعلین
ایٍکَ جْهیو و جغریؾ در زؼگَ صؼفَ و کار در ىیآیغ ،ىّرد ةضخ و اظحالف اؿث .ىـئهَ ىّرد ةضخ ایً اؿث کَ
آیا جْهیو صؼفَ اؿث یا ٌیـث؟ّهيا در ةؼظّرد ةا ایً ؿؤال ةَ دو دؿحَ ةا دو دیغگاه گٌّاگّن درآىغهاٌغ :گؼوُی
ةؼآٌٍغ کَ آىّزش و جْهیو ةا ُيَ ویژگیُا و ظنّمیاجف یک صؼفَ و پیكَ ةَ قيار ىیآیغ و گؼوُی دیگؼ ةؼ
ایً ةاورٌغ کَ ىـئّنیث جْهیو ةَ ؿٌش یک صؼفَ و پیكَ ٌيیرؿغ؛ ةهکَ جٍِا ىیجّان گفث یک قتَصؼفَ اؿث.
ایً دو گؼوه دالیم و ةؼُانُایی ةؼٌُؼ ظّد ارائَ دادهاٌغ :گؼوه اول در جالشاٌغ جا رواةي و ویژگیُای یک کار و
صؼفَ کاىم را ةؼ پؼده ٌيایف درآورٌغ .آٌِا ویژگیُای یک صؼفَ کاىم را چٍیً ةؼقيؼدهاٌغ:
 .1ظغىحی ّيّىی اؿث کَ در زاىَْ دارای اُيیث صیاجی و اؿاؿی اؿث .ایً ویژگی در صؼفَُای جّنیغی دیغه
ىی قّد ،ونی ةا ةؼظی کارُای مٍْحی کَ افؼاد جٍِا زِث ةِتّد اوواع ىانی و پّنی ظّد ةغان ىیپؼدازٌغ ،ؿازگار
ٌیـث؛
 .2دارای فؼٍُگٌاىَ ّيّىی ،ظنّمی و فٍی ةاقغ جا ماصب صؼفَ ةحّاٌغ ةَ وؿیهَ آن جنّیؼی روقً و ّهيی از
زِان ظّد داقحَ ةاقغ و ایٍکَ اؿؼار ّهيی ىؼجتي ةا کار را ةَ ماصب صؼفَ ةغُغ؛ ُيچٍیً ،قٍاظث فٍی الزم و
روش کار را در اظحیار ماصب صؼفَ كؼار دُغ؛ ُيان روقی کَ دیگؼان و افؼاد ظارج از صؼفَ از آن ةیظتؼٌغ؛
 .3ىٍُو و دارای ٌُو و ٌُام ةاقغ؛ ةَگٌَّای کَ پیّؿحَ در صال رقغ و پیكؼفث ةاقغ؛
 .4دارای اظالق ٌاىَای ةاقغ کَ صلّق و جکانیف را ىكعل ىیٌيایغ و ةایغ روش زٌغگی اظالكَ ىٍغ در زاىَْ را
ةؼای ماصب صؼفَ روقً کٍغ جا ةغان ىهحؽم گؼدد؛
 .5دارای ٌُامٌاىَ قغهی ةاقغ؛ ةَگٌَّای کَ اؿحلالنف از دیگؼ صؼفَُا و کارُا صفٍ قّد .ایً آییًٌاىَ ةایغ
فؼمث الزم را ةؼای افؼاد دؿث اٌغرکار زِث فؼازیافحً ةَ ؿٌّح ةاالی کاری فؼاُو کٍغ جا آٌِا ةحّاٌٍغ ةا
ةؼٌاىَریؽی و ةَکارگیؼی ؿیاؿثُایی ةَ پهَُای ةاالی کاری دؿث یاةٍغ؛ ُيچٍیً ،دؿثاٌغرکاران و ىكغّالن
ةَ ایً صؼفَ را ىّرد جكّیق و جضـیً كؼار دُغ.
پژوُكگؼی ویژگیُای یک صؼفَ را ایًگٌَّ ةؼقيؼده اؿث:
 .1یک صؼفَ اؿاؿ ًا دارای یکـؼی فْانیثُای ّلهی اؿث و ةؼ امّنی ّيهی اؿحّار اؿث؛
 .2قانّده یک صؼفَ ةایغ ةؼ جعنل ّهيی و ّيهی ریعحَ قغه ةاقغ؛
 .3ةؼای یادگیؼی ُؼ پیكَای زىاٌی ةـیار و پكث ؿؼُو ٌیاز اؿث؛
 .4صؼفَ ،راه زٌغگی و ّىّیث ُيیكگی در زاىَْ را ةؼای فؼد فؼاُو ىیکٍغ؛
ُ .5ؼ صؼفَ و پیكَای ىهحؽم رقغ و پیكؼفث اؿث؛
 .6ؿٌّح و ىؼاجب ُؼ صؼفَای ىكعل و ىْیً اؿث؛
 .7در ُؼ صؼفَای ،ظغىثرؿاٌی ةَ ىؼدم در پهَای ةاالجؼ از ىٍافِ قعنی و درآىغُای پّنی كؼار ىیگیؼد؛
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ُ .8ؼ صؼفَای دارای ٌُامٌاىَ و آییً ٌاىَ ىٍُو و ىؼجتی اؿث کَ ةؼ پایَ ُيـاٌی و ىـاوات ىیان دؿثاٌغرکاران
آن صؼفَ اؿحّار اؿث.
اگؼ دٌتال ىّوّع آىّزش ٌؽد ىـهياٌان ُـحیو ،و چٍاٌچَ ىیظّاُیو ىْیارُا و ویژگیُای قيؼده قغه
ةؼای صؼفَ و پیكَ را ةا اىؼ آىّزش و جْهیو جٌتیق دُیو ،ةَ ٌاچار ةایغ پیف از ُيَ ،آیات كؼآن و اصادیخ صىؼت
پیاىتؼ(ص) را در ایً ىّوّع ةؼرؿی کٍیوٌ .گاه آیات و روایات ةَ اىؼ جْهیو و آىّزش ةؼ آن اؿث کَ جْهیو جٍِا
یک صؼفَ و پیكَ ٌیـث ،ةهکَ در اممّ ،تادت و جلؼب زّیی ةَ ظغاوٌغ اؿث؛ از ایً رو ،قعل ّانو و ىْهو در
اؿالم ةایغ در ّؼمَ آىّزش دیگؼان و ىسِؽ قغن ةَ ّهّم و ىْارف ،جالقگؼ و کّقا ةاقغ و ةؼ او وازب قغه کَ
دیگؼان را ةیاىّزد و آىّزش دُغ.
ؿیـحو آىّزش ىـهياٌان ایًگٌَّ ةّده کَ درُای آىّزش ظّد را ةَ روی ُيَ ةاز ٌگَ داقحٍغ؛ صحی افؼادی
کَ ؿّاد ظّاٌغن و ٌّقحً اٌغکی داقحَ اٌغ؛ ونی دیؼی ٌپاییغ کَ جْهیو ةَ صؼفَ و پیكَ اٌغکی از ىؼدم جتغیم قغ.
اةً ظهغون فنهی را در کحاب ىلغىَ اش ةَ ایً ىّوّع جضث ٍّّان جْهیو و آىّزش از دؿحَ صؼفَُا اؿث،
گيارده اؿث .او ىیگّیغ :آىّزش داٌف ،صؼفَای اؿث کَ روش و ىتاٌی آن ةا دیگؼ صؼفَُا ىحفاوت اؿث؛ از ایً
روُ ،ؼ ىْهو پؼآوازه و ةٍام ،روقی ظاص و گٌّاگّن ةا روش دیگؼ صؼفَُا داقحَ اؿث(.فیهیب)385 :1965 ،
او در اداىَ ىیٌّیـغ :از آٌچَ در ةاره ةغغاد ،كؼًتَ ،كیؼان ،ةنؼه و کّفَ گفحیو ،در ىییاةیو کَ ایً ؿؼزىیًُا در
دوره آیازیً اؿالم ةَ آةاداٌی ةـیار رؿیغه ،جيغن در آٌسا پاگؼفحَ ةّد و ةَ دریایی از ّهو جتغیم قغه ةّدٌغ کَ
امٌالصات ّهيی گٌّاگّن و ىحٍّّی در آن قکم گؼفحَ ةّد(.ؿْغ )9 :1978 ،گّیی اةً ظهغون در گفحَ پیكیً،
یکی از ویژگیُای امّنی صؼفَ را یادآور ىی قّد و آن ایً اؿث کَ صؼفَ ةایغ دارای فؼٍُگٌاىَای ةاقغ کَ
ىْهّىات الزم را در اظحیار پیكَگؼ كؼار دُغ و او را قٍاظث فٍی و روشُای ّيهی ةیاىّزد جا او کار را ةَگٌَّای
اٌسام دُغ کَ دیگؼان از اٌسام آن ٌاجّان ةاقٍغ .ةـیاری از کحب جؼةیحی ىـهياٌان ،دیغگاه ظّد را در ایً ةاره اةؼاز
داقحَاٌغ .ةؼظی گفحَاٌغ :جْهیو قتیَ صؼفَ اؿث ،گؼوُی دیگؼ ةؼ آن قغهاٌغ کَ جْهیو قتیَ ىِارجی اؿث کَ
ٌیازىٍغ قیّه و روش ىكعل ،ةازرؿی و ٌُارت ىٍُو و جيؼیً و اظحیار اؿث.
ةَ ٍّّان ىذال ،جْهیو در دوره فاًيی ةَ قکم ىِارت و صؼفَ ای در آىغ کَ ویژه گؼوُی از ىؼدم گؼدیغ .ةا
ایٍکَ ویژگی ُا و قؼایي ىْیٍی ةؼای جغریؾ و جْهیو گػاقحَ ٌكغه ةّد؛ از ایً روٍُ ،گاىی کَ داٌفآىّز قياری
از کحب را پیف اؿاجیغش ىیظّاٌغ و ةَ جأییغ آٌِا ىیرؿیغ ،چٍاٌچَ داٌف کافی را در ظّد اصـاس ىیکؼد،
ةَگٌَّای کَ ةحّاٌغ دیگؼان را از ایً ّهو ظّد ةِؼهىٍغ ةـازدُ ،ؼ زای ظانی کَ پیغا ىیکؼد ةؼ کؼؿی جغریؾ
ىی ٌكـث و ظّدش را ةَ داٌفآىّزان ىْؼفی ىیکؼد .داٌفآىّزان چٍاٌچَ قایـحگی ّهيی و ّهو ةاالیف را در
ىییافحٍغ ،ةَؿّی او ىیآىغٌغ و ةؼ گؼدش ىیٌكـحٍغ؛ در ییؼ ایً مّرت ،او را رُا ىیکؼدٌغ(.ظٌاب،1983 ،
)145
 .2.3ریطِ پیذایص هعلن پیطِگر
اىا پیغایف ىْهو پیكَ گؼ در چَ زىاٌی ةّد؟ یکی از پژوُكگؼان ةؼ آن اؿث کَ ایً واكَْ در دوره اىّیان پیف
آىغ .آٌگاه کَ ّهو آىّزی ؿيث و ؿّیی دٌیایی پیغا کؼد و رؿیغن ةَ ىٍافِ دٌیّی در کٍار کـب روای ظغا،
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ُغف یادگیؼی ّهو كؼار گؼفث؛ از ایً رو ،گـحؼه جْهیو و آىّزش در دوره ةٍی اىیَ ٌـتث ةَ زىان پیاىتؼ(ص) و
ظهفا پٍِا گؼفث کَ اىؼی ًتیْی و ّادی ةّد؛ زیؼا زٌغگی ّؼةی در ظارج از ىؼزُای قتَ زؽیؼه ّؼةـحان ،رٌگ و
ةّی جيغن و پیكؼفث گؼفحَ ةّد؛ در ٌحیسَ ،اف ؼاد آن ةَ دٌتال ریاؿث و ةؼجؼی افحادٌغ؛ از ایً روٌ ،اچار قغٌغ
ةیكحؼ از دیً ،ةَ دٌیا روی آورده و ةغان چكو ةغوزٌغ(.ؿْیغ)273 :1983 ،
جا آٌسا کَ ىا ىیداٌیو ،در ًهیَْ كؼن ُكحو ُسؼی و صحی جا دورهای ةْغ از آن ،ظتؼی از ىْهو پیكَگؼ
ٌتّد .ةَگٌَّای کَ ّهو آٌِا ،دیً آٌِا ةّده و ٌكـث ُای ّهيی آٌِا از ىسانؾ ّتادجكان ةؼجؼ ةّده اؿث .جْهیو،
ّتادت ةّده و اؿالمّ ،هيا را فؼاظّاٌغه جا ةَ ُؼ وؿیهَ ىيکًّ ،هو را پعف کٍٍغه و ٌكؼ دٍُغ .زرٌّزی در ةاره
جْهیو در دوره آیازیً اؿالم ىیگّیغ :ىؼدم در آن دوره اةحغا صؼفَای را یاد ىیگؼفحٍغ؛ ؿپؾ ةَ فؼاگیؼی داٌف و
آىّزش آن ةَ دیگؼان رو ىیآوردٌغ جا چكوداقحی ةَ اىّال ىؼدم ٌغاقحَ ةاقٍغ(.انؽرٌّزی)110 :1981 ،جأییغ ایً
ؿعً را در ٌيٌَُّای زیؼ ىیةیٍیو :اةّصٍیفَ ٌْيان (ت ُ 150سؼی ـ  767م) پیكّای اُم رأی ،اةؼیكو فؼوش
ةّد و ىغازه او در ظاٌَ ّيؼو ةً صؼیب ةّد(.انعٌیب انتغغادی ،1982 ،ج)325 :13
اةّةکؼ متغی (ت ُ 344سؼی ـ  955م) فلیَ ىضغث ةّد کَ ةَ روش ّهيای پیكیً ةؼای جأىیً ىعارزف رٌگ
ىیفؼوظث یا رٌگؼزی ىیکؼد(.انـتکی ،1981 ،ج)222 :2اصيغ ةً اةّانْتاس دةیهی (ت ُ 373سؼی ـ  983م)
زاُغی فلیَ از ىػُب قافْی ةّد کَ زٌغگی را از راه ظیاًی ىیگػراٌغُ(.يان )102 :اةُّالل ّـکؼی (ت 395
ُسؼی ـ  1004م) زِث رُایی از دام ًيِ و پـحی فلؼ ،ةؽازی ىیکؼد(.انـیًّی ،1979 ،ج )506 :1ونی ةا
پیغایف ىغارس ٌُاىیَ در كؼن چِارم ُسؼی یا دكیق جؼ در ٌیيَ پٍسو ُسؼی ،جْهیو و آىّزش ةَ زؼگَ صؼفَُا
درآىغ.
ّهيای ةؽرگ ،ةؼ ایً کار ،افؼاد ةا ؿّاد و ةا فؼٍُگ را ةؼىیگؽیغٌغ و آٌِا ایً صؼفَ را یاد ىیگؼفحٍغ و ةؼ ّهّم
گٌّاگٌّی جـهي ىییافحٍغ؛ ةؼ اظالق و ؿیؼه ظامی در ىیآىغٌغ و کحابُایی ةغان ُا داده ىیقغ کَ كّاٌیً و
امّل اظالكی ىْهو را ةؼ قيؼده ةّد کَ کحب زیؼ از زيهَ آٌِا ةّدٌغ :رؿانَ اةً ؿضٍّن (ت ُ 240سؼی ـ 854
م) درةاره آداب ىْهيان ،رؿانَ ةؽرگ اةّانضـً كاةـی (ت ُ 403سؼی ـ  1012م) در ةاره قؼایي ىْهيان و
اصکام ىْهو و داٌفآىّز ،رؿانَ ةؼُان االؿالم زرٌّزی (ت ُ 591سؼی ـ  1194م) در ةاره راه ُای یادگیؼی و
ّهوآىّزی ةَ داٌف آىّز ،رؿانَ اةً زؽار كیؼواٌی ،در ةاره رُتؼی و پؼورش کّدکان ،رؿانَ اةی ؿْغ ّتغانکؼیو
ؿيْاٌی (ت ُ 592سؼی ـ  1195م) در ةاره ادب و قیّه اىال و ًهب اىال و رؿانَُای دیگؼی کَ در دورهُای
پـیً ٌّقحَ قغ؛ ىاٌٍغ :کحاب اةً زياَّ (ت ُ 733سؼی ـ  1332م) ةا ٍّّان جػکؼة انـاىِ و انيحکهو فی ادب
انْانو و انيحْهو؛ ُيچٍیً افؼادی دیگؼ کَ در ٌّقحَُایكان اٌغیكَُا و دیغگاه ُای ىٍضنؼ ةَ فؼد پؼورقی و
آىّزقی ظّد را یادآور قغه اٌغ؛ ىاٌٍغ اةً ؿیٍا در کحاب ؿیاؿث ،یؽانی در کحاب اصیاء ّهّم انغیً و کحاب ىیؽان
انْيم ،و اةً ظهغون در ىلغىَ اةً ظهغون .از آن زىان ةَ ةْغ ةّد کَ ةؼظی از ویژگیُا و ىكعنات صؼفَ در
آىّزش و جْهیو پغیغار گؼدیغ و ىْهيان ةؼ امّل و كّاّغی در آىغٌغ کَ ةؼ پایَ آن امّل جغریؾ ةَ ٍّّان صؼفَ
و پیكَ كهيغاد قغ و جْهیو ةَ رٌگ صؼفَ در آىغ.
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 .2.4اخالقًاهِ حرفِ تعلین برای علوای هعلن
ُؼ پیكَای ةا اظالقٌاىَاش قٍاظحَ ىیقّد .ىْهّىات و ىِارتُای ُؼ صؼفَای ،یکـؼی ىـئّنیثُای اظالكی
را ةؼای ماصب صؼفَ كؼار ىیدُغ .ماصب صؼفَ دارای جّاٌاییُای ةـیاری اؿث کَ ىیجّاٌغ ةَ اُغاف پـٍغیغه یا
ٌاپـٍغ ىٍسؼ گؼددُ .ؼ ماصب صؼفَ یا ُؼ فؼد ةیکاری دارای اؿحْغادُا و جّاٌيٍغیُای ىٍضنؼ ةَ فؼدی اؿث
کَ ىی جّاٌغ آٌِا را در راه اظالكی و ییؼاظالكی ةَ کار گیؼد .ىـئّنیث اظالكی ،یک ویژگی ّيّىی اؿث کَ ٌّع
ةَکارگیؼی جّاٌيٍغیُا را زِث رؿیغن ةَ كهَ ظیؼ و یا پـحی قؼ ةیان ىیکٍغ.
اظالقٌاىَ و كاٌّن اظالكی ُؼ صؼفَای از ىتاٌی و ىٍاةِ ّيّىی اظالق ؿؼچكيَ ىیگیؼد .ایً اظالقٌاىَ،
اؿحْغادُا و جّاٌيٍغیُای ظاص ُؼ صؼفَ را ىْؼفی ىیکٍغ و ىـئّنیثُای اظالكی ایً اؿحْغادُا و جّاٌاییُا را
ةؼ ىیقيؼد(.فیهیب )276 :1965 ،ىْهو ىـهيان در درزَ اول ةَ ىـئّنیث دیٍیاش جّزَ دارد؛ ىـئّنیحی کَ در
اٌغیكَ جؼةیحی او ىؤدؼ و جأدیؼگػار اؿث و ایً اىکان را ةؼای او فؼاُو ىیکٍغ جا ىـئّنیث اظالكیاش را ةَگٌَّای
واوش ةتیٍغ و ةكٍاؿغ؛ ةَگٌَّای کَ ٍُّز در ىهثُای ىـهيان ىْامؼ یا ىؼدىی کَ ةَ آٌِا پیّؿحَاٌغ ،دیغه ٌكغه
اؿث.
ایً اظالق ٌاىَ قغهی ،از كؼآن کؼیو و اصادیخ ٌتّی اؿحعؼاج قغ و از اُغاف جؼةیحی ـ اظالكی اؿالم كؼار
گؼفث؛ از ایً رو ،آٌچَ ىا را ٌـتث ةَ ىؼةیان اؿالىی قگفثزده ىی کٍغ ،ایً اؿث کَ آٌِا جْهیو و آىّزش را جا
ىؼجتَ ةهٍغپایَ ىـئّنیث اظالكی ةاال ةؼدهاٌغ؛ ُيان ىـئّنیحی کَ ةاری ؿٍگیً ةؼ وزغان و روح قعل ّانو
ىـهيان ؿّار ىیکٍغ و پؼؿفُای كاٌٌّی و جؼةیحی فؼاوان در اٌغیكَ او ىیٌِغ .ؿؤاالت و پؼؿفُایی کَ ةیاٌگؼ
فؽوٌی قیفحگی و ونِ ّهيا اؿث ةَ ایٍکَ کار جغریؾ و آىّزش آٌِا ةؼای روای ظغا و پاداش او ةاقغ .و ایً ظّد
ٌكاٌَای صل یلی و ّيهی ةؼ ارزقيٍغی و ةهٍغىؼجتگی جْهیو و آىّزش اؿث ،جا ایٍکَ صؼفَای ةؼای کـب روزی
ةاقغ؛ ةهکَ فؼاجؼ از آن ،اىؼ جْهیو و جغریؾ ،یکی از وازتات و جکانیف دیٍی اؿث.
آنگٌَّ کَ گفحَ قغهٌّ :ر ةَؿّی ىٍتْف راٍُيایی ىیکٍغ؛ پؾ ُؼگاه ىٍف و اظالق ىْهو در کارش ةؼپایَ
انحؽام ظانناٌَ ةَ دیً ةاقغ ،ایً روش ةاّخ جؼةیث افؼادی ٌيٌَّ و انگّ ظّاُغ قغ .ایً اصـاس ىـئّنیث اظالكی
در ّهيا و ىْهيان ،ةاّخ ایساد ظالكیث در افکار ىؼةیان اؿالىی ىیقّد؛ ةَگٌَّای کَ آٌِا ّهو را جٍِا یک پغیغه
اظالكی ىضه ىیداٌٍغ و جٍِا از ایً دریچَ ةغان ىیٌگؼٌغ .یؽانی از پیاىتؼ(ص) چٍیً ٌلم ىیکٍغ :جٍِا پیف
ّانيی ةؼویغ کَ قيا را از پٍر چیؽ ةاز داقحَ و ةَ پٍر چیؽ فؼا ةعّاٌغ :از قک ةاز داقحَ و ةَ یلیً ةؼؿاٌغ؛ از ریا
ةَ اظالص دّّت کٍغ؛ از دلةـحً ةَ زُغ ةؼؿاٌغ؛ از جکتؼ ةَ فؼوجٍی و از دقيٍی ةَ ظیؼظّاُی دّّت کٍغ.
ایً اصـاس ىـئّنیث دیٍی ةَ ازياع و اجفاق ىؼةیان اؿالىی در اىؼ جؼةیث و آىّزش ظّاُغ اٌساىیغ؛ اجفاكی
کَ ةٍا ةؼ امٌالصات اىؼوزیّ ،هو جؼةیث قتیَ اظالقٌاىَ صؼفَ آىّزش اؿث(.روا)58 :1983 ،
ىؼةیان ىـهيان ،ایً ازياع و اجفاق را ةَ آداب ىْهيان و داٌفآىّزان ىیقٍاؿٍغ .ایً اظالكیات و ىٍف
اظالكی در ویژگیُایی ظاص ٌيّدار ىیقّد کَ زیٍث آرای ىْهو ىـهيان اؿث؛ ىِوجؼیً ایً ویژگیُا ّتارتاٌغ
از:
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 .2.4.1برخَرداری از فرٌّگ عوَهی
ىؼاد از فؼٍُگ ّيّىی ،آن فؼٍُگ اٌـاٌی و گـحؼدهای اؿث کَ آدىی را ةؼای زٌغگی در ًتیْث و زٌغگی در
ازحياع و زاىَْ و اٌؾ و ُياٍُگی ةا ارزش ُای روصی و ...آىاده ؿازد .ىْهو ،قایـحَ کار جْهیو ٌيیقّد ،ىگؼ
ایٍکَ دارای فؼٍُگ ّيّىی ةاقغ جا او را در درك ًتیْث و فِو زاىَْ یاری کٍغ و او را کيک کٍغ جا پـاىغ
کارُای ظّب و ةغش را ةفِيغ و ةحّاٌغ ارزشُای اظالكی و ىتاٌی ّهيی و ىفاُیو فٍی و روش کار ىؼاکؽ ؿیاؿی،
اكحنادی و ازحياّی را درك کٍغ(.مهیتا)370 :1976 ،
صؼفَ جغریؾ از ٌعـحیً صؼفَُایی ةَ قيار ىیآیغ کَ در آن فؼٍُگ ّيّىی نضاظ قغه ةّد جا روح و روان
ىْهو را پاك ؿازد و ؿهّك و ىٍف او را اؿحّار گؼداٌغ ،كغرت ّلهیاش را رقغ دُغ و آن را ٌُو و ٌُاىی ةتعكغ.
ایً فؼٍُگ ّيّىی ،ذوق و ؿهیلَ فٍی او را پاك ؿاظحَ و اؿحْغادُای فٍی و ىِارجی او را قکّفا ىیؿازد .ایً
فؼٍُگ ّيّىی ،قعل ىْهو را ةا ىكعنات امّل و ةاورُایف ،اصکام دیٍف ،ؿیؼه گػقحگان ٌیکّکارش ،جاریط
اىث و ؿؼزىیٍف ،کارُا و اكغاىات پیكیٍف آقٍا ىیکٍغ و او را ةغان ؿّ ىیةؼد جا از جاریط درس ّتؼت ةگیؼد و
ّهم و ّّاىم اجفاكات و پیكاىغُای پیكیً را ةؼای او آقکار ىیؿازد جا از آٌِا در زٌغگی کٌٍّی و آیٍغهاش
ةِؼهىٍغ گؼدد؛ ُيچٍیً ،او را در صم ىكکالت زاىَْاش جّاٌيٍغ ؿاظحَ و راؿحگّ و مادق ىیگؼداٌغ(.انحّىی
انكیتاٌی)329 :1979 ،
داٌف آىّز ىـهيان در چارچّب ایً فؼٍُگ ،ةَ صفٍ و جفـیؼ كؼآن کؼیو ىیپؼدازد .او داٌف صغیخ ،امّل
ّلایغ ،فلَ و امّل فلَ ،زةان ّؼةی و ادةیات ّؼب ،زتؼ و ّهو ریاوی ،پؽقکی ،امّل فٍی جؼةیث و ىاٌٍغ آٌِا را در
چارچّب ایً فؼٍُگ ّيّىی ىیآىّظثُ .يَ ایٍِا یکسا در گـحؼه اظالق و ّلیغه اؿالىی در ىیآیٍغ .از ایً رو،
اٌغیكيٍغان ىـهيان قعل ىْهو را دّّت ىیکٍٍغ جا افـار ایً فؼٍُگ ّيّىی را ةَ دؿث گیؼد و ُیچ كِـو و
ٌّّی از ّهّم پـٍغیغه را رُا ٌکٍٍغ ،ىگؼ ایٍکَ در آن ةٍگؼد و ُغف و ٌحیسَ آن را ةكٍاؿغ و چٍاٌچَ ّيؼ او ازازه
دُغ ،در آن ىحعنل و ىحتضؼ گؼدد؛ در ییؼ ایً مّرت ،ىِيحؼیً ةعف آن را فؼاگیؼد و از كـيث دیگؼ آن ةاز
ىاٌغ؛ چؼا کَ ّهّم ىحفاوتاٌغ و ةؼظی از آٌِا ةا یکغیگؼ ىؼجتي و واةـحَاٌغ(.انغؽانی ،1982 ،ج)51 :1اةً زياَّ
(ت ُ 733سؼی ـ  1332م) پؾ از یؽانی (ت ُ 505سؼی ـ  1111م) ةؼ ُيیً ىّوّع در ةاره داٌفآىّز جأکیغ
ىیکٍغ و ةَ او یادآور ىی قّد کَ ُیچ ّهو و فٍی را رُا ٌکٍغ ،ىگؼ ایٍکَ در آن ةٍگؼد .پؾ اگؼ اؿحْغاد و ّيؼش
یاری رؿاٌغ ،در آن ىحعنل گؼدد؛ در ییؼ ایً مّرت ،ةَ آن ىلغار از دریای ّهو ةؼؿغ کَ از ٌاداٌی رُایی یاةغ؛
یٍْی از ُؼ ّهو ،ةعف ىِو آن را یاد گیؼد(.اةً زياَّ)51 :1985 ،
 .2.4.2برخَرداری از هعلَهات ٍسیع در ضاخصِ تخصصی
ىؼةیان دریافحَاٌغ کَ گـحؼدگی اًالّات و ىْهّىات ،یکی از ویژگیُا و نّازم ظاص ىْهو اؿث .اُيیث ایً
ىـئهَ آٌسا روقً ىیقّد کَ داٌفآىّزان ىْهو ظّد را ةَ ظاًؼ ؿیٌؼه ّهيیاش ةؼ درس و فؼاواٌی اًالّاجف
در قاظَ ىّرد ٌُؼ دوؿث ىیدارٌغ و از او ظّقكان ىیآیغ؛ از ایً رو اؿث کَ چٍاٌچَ ىا ىْهو ةاقیو و دوؿث
داقحَ ةاقیو کَ در کار ظّد ىّفق ةاقیو ،ةایغ صافَُىان را از درس ىّرد ةضخ پؼ کٍیو کَ ایً یک كاّغه و امم
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اؿاؿی در جْهیو و جغریؾ اؿث .ىْهو ةؼای دؿحیاةی ةَ قایـحگی جغریؾ ،ةایغ ّهو ىّرد ٌُؼ را ظّد فؼا ةگیؼد و
ةؼ اظالق و ادب پـٍغیغهای رفحار کٍغُ .يچّن اٌـاٌی کَ ةَ قایـحگی کاىم رؿیغه ،گم ىِؼةاٌی و دنـّزی در
وزّد او روییغه ،ةؼ كهَ زّاٌيؼدی فؼاز آىغه و ةَ پاکغاىٍی و پؼُیؽکاری ٌاىّر گؼدیغه و در جْهیو و جفِیو ةَ
داٌفآىّزان ورزیغه قغه اؿث؛ زیؼا داٌف آىّز ةَ فؽوٌی داٌف ُيؼاه ٌلل در پؼُیؽکاری و دیاٌث و ةغاظالكی
ّالكَای ٌكان ٌيیدُغ .ىْهو ةایغ در ّهّىی کَ كؼار اؿث جغریؾ کٍغ جکؼار و ىتاصذَ داقحَ ةاقغ جا ُيَ آٌِا را
در صافَُ داقحَ ةاقغ؛ در ییؼ ایً مّرت ،او ةایغ جٍِا دروؿی را جغریؾ کٍغ کَ جـهي کاىم ةؼ آٌِا دارد( .اةً
زياَُّ )58 :1985 ،يچٍیً او ةایغ ةا اؿاجیغ ُودورهاش زِث ىتاصذَ و جکؼار دروس ،ارجتاط ىضکو و رفث و
آىغ داقحَ ةاقغ؛ جا زایی کَ آٌِا از ارجتاط ّهيی ةا او جْؼیف کٍٍغ و ظّشظهلی او را ةـحایٍغ(.انْاىهی:1998 ،
 )110ىْهيی کَ در صؼفَ و پیكَ ظّد ،یٍْی جغریؾ پیكؼفحی ٌيیةیٍغ ،ةؼ او اؿث کَ دوةاره راه داٌفآىّزی را
در پیف گیؼ د و از کـاٌی کَ در ىٍنب ،ؿًٌ ،ـب ،قِؼت ازحياّی ،دیاٌث و یا داٌف از او پاییًجؼ ُـحٍغ،
اؿحفاده کٍغ؛ ةهکَ او ةایغ در یادگیؼی از ُؼکؾ کَ قغ ،صؼیل ةاقغ؛ چؼا کَ ةـیاری از پیكیٍیانٌ ،اداٌـحٍی-
ُایكان را از داٌفآىّزاٌكان یاد ىیگؼفحٍغ(.انْهيّی)42 :1982 ،
اٌـان قؼ یف از چِار کار ّاری ٌغاردُ ،ؼچٍغ اىیؼ و فؼىاٌؼوا ةاقغ :ةَ پا ظاؿحً ةَ اصحؼام پغرش در ىسهؾ،
ظغىث کؼدن ةَ ىْهيف ،پؼؿف از ٌاداٌـحٍیُایف ،پػیؼایی کؼدن از ىِياٌف(.انْاىهی )124 :1998 ،ؿْیغ ةً
زتیؼ گفحَ اؿث :اٌـان جا زىاٌی ّانو اؿث کَ در راه ّهو آىّزی ُـث؛ پؾ چّن از ایً راه ةَ در آیغ و گيان
ةؼد کَ از آن ةیٌیاز قغه و ةَ داٌـحٍیُایف ةـٍغه کٍغٌ ،ادانجؼیً اٌـانُا اؿث .یکی از قْؼای ّؼب چٍیً
ؿؼوده اؿث :زیاد پؼؿیغن ٌاداٌی ٌیـث ،ةهکَ ٌاداٌی ،ؿکّت در ةؼاةؼ ٌاداٌـحٍیُا اؿث(.اةً زياَّ)27 :1985 ،
اگؼ ىْهيی دٌتال صلیلث ظّیف اؿث و اصحؼام داٌفآىّزاٌف را ٌـتث ةَ ظّد ىیزّیغ ،ةؼ او اؿث کَ ظّدش
را ةَروز کؼده و ُؼ روز از داٌفُای ٌّیً ةِؼه ةگیؼد؛ آٌگاه ظّد را ةؼ آٌچَ ةَ دؿث آورده اؿث ،ىضاؿتَ کٍغ.
 .2.4.3آضٌایی با استعذاد ٍ طبیعت داًصآهَزاى
ُؼ داٌفآىّزی را آفؼیٍف و اؿحْغادی ظاص اؿث؛ از ایً رو ،ةؼ ىْهو اؿث کَ ذًُ داٌفآىّز را ةیازىایغ و از
صال و ووْیث ُّقی او آگاه قّد (.اةً زياَّ )56 :1985 ،زیؼا ةؼظی ىؼدم ده ةؼگَ را در یک ؿاّث صفٍ
ىیکٍٍغ و گؼوُی ٌيی جّاٌٍغ ٌنف مفضَ را در یک روز ُو صفٍ کٍٍغ؛ پؾ اگؼ از چٍیً فؼدی ظّاؿحَ قّد کَ
ده مفضَ را در یک روز صفٍ کٍغ ،ظـحَ و درىاٌغه ظّاُغ قغ و آٌچَ را صفٍ کؼده ،فؼاىّش ظّاُغ کؼد .چٍیً
قعنی از آٌچَ قٍیغه ؿّدی ةؼ ٌغارد .از ایً روُ ،ؼکؾ ةایغ ةَ آن ىلغار کَ در صافَُ او ىیىاٌغ ةـٍغه کٍغ ،جا
ُيَ اٌؼژی و ٌكاط او جيام ٌكّد .ةَ راؿحی کَ آگاُی از ایً ٌکحَ ،کارآىغجؼ و ؿّدىٍغجؼ از داقحً صافَُ ظّب و
ىِارت ةاال در اىؼ جغریؾ و جْهیو اؿث(.انعٌیب انتغغادی )107 :1982 ،پؾ چّن ُؼکـی را اؿحْغاد و جّاٌایی
ظامی ةاقغ ،ةؼ ىْهو اؿث کَ ةا داٌف آىّز ظّد در ایً راه ُيؼاه قّد و ةَ او ةیكحؼ از اٌغازه فِو و درکف درس
ٌگّیغ جا ىتادا او را از کالس و درس ةؼُاٌغ و فکؼ و اٌغیكَاش را از کار ةیٍغازد .ىْهو ةایغ در اىؼ جغریؾ ةؼ قیّه
پیاىتؼ اکؼم(ص) پیف رود؛ آنگٌَّ کَ آن صىؼت ىیفؼىایٍغ« :ىا پیاىتؼان دؿحّر یافحَایو جا ىؼدم را ةَزایگاه
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]قایـحَ[قان ةؼؿاٌیو و ةا آٌِا ةَ اٌغازه فِو و درکكان ؿعً ةگّییو ».ةٍا ةؼ ایً ،ىْهو ٍُگاىی ةایغ صلیلث را
ةؼای داٌفآىّز ةیان کٍغ کَ ةغاٌغ او ىیجّاٌغ آن را ةفِيغ.
ةؼ ىْهو اؿث کَ جيام داٌـحَُا و ىْهّىاجف را ةؼای ُيَکؾ فاش و آقکار ٌـازد .داٌفآىّز اگؼ ىٌهتی را
ةفِيغ ،ونی قایـحگی ةِؼهةؼداری مضیش را از آ ن ٌغاقحَ ةاقغ ،از آن اؿحفاده ٌاةسا ظّاُغ کؼد؛ از ایً فؼاجؼ،
چٍاٌچَ داٌف آىّز ىٌهتی را ٌفِيغ ،از آن چَ ةؼداقث ظّاُغ کؼد و ةا آن چَ ظّاُغ کؼد؟از ایً رو ،گفحَ قغه
کَ ةا ُؼکؾ ةَ اٌغازه ّلم و فِيف ؿعً ةگّ جا از گؽٌغش در اىان ةاقی و ؿّدی ةَ او رؿاٌغه ةاقی؛ در ییؼ
ایً مّرت ،اٌغیكَُا و افکار ٌاةسا در افؼاد کو اؿحْغاد زای ىیگیؼد(.انغؽانی ،1982 ،ج)57 :1
اگؼ ىْهو از ووْیث ظّقی داٌفآىّز آگاه قّد ،ىٌانب ٌاقایـحَای ةَ او ٌيیآىّزد؛ زیؼا آٌِا ذٍُف را ىكّش و
پؼاکٍغه ىیؿازد(.اةً زياَّ )51 :1985و چٍاٌچَ ةتیٍغ گامُایی ةاالجؼ از فِو و اٌغازه جّان ظّیف ةؼ ىیدارد ،از
جؼس ایٍکَ روزی ةَ درىاٌغگی ةیفحغ ،او را ؿفارش ىی کٍغ کَ ةا ظّدش ىغارا کٍغ .و ایً ؿعً پیاىتؼ(ص) را ةَ
او یادآور ىیقّد کَ زّاٌَ ٍُّز ٌَ زىیٍی را پیيّده و ٌَ پكحَای را پّقاٌغه اؿث و ؿفارقاجی از ایً دؿث ،جا او
را ةَ راه ىیاٌَ درآورد(.اةً زياَّ)55 :1985 ،
گاُی داٌفآىّز ٌؽد ىْهو آىغه و از او ّهيی را ىیظّاُغ کَ قایـحَ آن ٌیـث؛ در چٍیً ىّكْیحی وَیفَ
ىْهو اؿث کَ او را از زیان آور ةّدن ایً ّهو آگاه ؿازد و ةَ او ةفِياٌغ کَ ایً ّهو ؿّدی ةَ او ٌعّاُغ رؿاٌغ و ةَ
او ةفِي اٌغ کَ ىٍِ او از روی دنـّزی و ىِؼةاٌی اؿث ٌَ ،از روی ةعم و صـادت؛ پؾ او را ةَ جالش در راه
جضنیم ةؼاٌگیؽد جا قایـحگی و آىادگی الزم را ةؼای آن ّهو ىّرد ٌُؼ و دیگؼ ّهّم پیغا کٍغ (.اةً زياَّ1985 ،
 )51:ىْهو ةَ داٌفآىّز اةحغایی جٍِا ىتاصخ اونیَ را ىیگّیغ و ىتاصخ دكیق ّهيی را یادآور ٌيیقّد؛ وگؼٌَ،
داٌفآىّز ایً ىتاصخ را در صافَُاش ٌگَ ىیدارد و گيان ىیکٍغ کَ ُؼ کـی قایـحَ و ةؼازٌغه ُؼ ّهو دكیق
اؿث و آٌگاه ریتث و جيایهف ةَ ایً ىتاصخ اةحغایی کو قغه و دچار پؼیكاٌی و اٌغوه ىیقّد و جنّر ىیکٍغ
ىْهيف ٌـتث ةَ او ةعم ورزیغه اؿث(.انغؽانی ،1982 ،ج)58 :1
ةیگيان ،کـب داٌف و ىْؼفث ٌیازىٍغ اؿحْغادُا ،ىِارتُا و ىْیارُای ىكعنی اؿث؛ ةَویژه زىاٌی کَ
ةؼای دؿحیاةی ةَ جفاوتُای فؼدی داٌف آىّزان ؿٍسف و آزىایكی در کار ٌتاقغ؛ از ایً رو ،ىاوردی از ىْهو
ىیظّاُغ زرٌگ ةاقغ و ةا ایً مفث ،داٌف آىّزان را قٍاؿایی کٍغ .او ةایغ ةَ اٌغازه جّاٌایی و قایـحگی آٌِا آگاه
ةاقغ جا دچار رٌر و ىكلث ٌكّد و از کار و زصيث ظّد ٌااىیغ ٌگؼدد؛ چٍاٌچَ از اؿحْغادُا و جّاٌاییُای آٌِا ةی-
ظتؼ ةياٌغ و ٌحّاٌغ اٌغازه قایـحگیُای آٌِا را ةَ دؿث آورد ،او و داٌفآىّزاٌف ةَ رٌر و زصيث ةـیار ظّاٍُغ
افحاد؛ زیؼا او ٌيیداٌغ کغاىیً داٌف آىّز جیؽُّش اؿث جا ىٌانتی ةیكحؼ ةَ او یاد دُغ و کغاىیک از آٌِا کو
اؿحْغاد اؿث و جّان یادگیؼی ىٌانب کيحؼی را دارد .در چٍیً کالؿی و ةا چٍیً ووْیحی ،داٌفآىّز زرٌگ
ظـحَ قغه و کو اؿحْغادٌ ،اجّان و درىاٌغه ىیگؼدد؛ از ایً رو ،ةا دیغن ظـحگی و درىاٌغگی داٌفآىّزانُ ،و
ىْهو از ووْیث ىّزّد ظـحَ ىیقّد و ُو داٌفآىّزان از او ةَ جٍگ ىیآیٍغ(.انياوردی ،1976 ،ج)90 :1
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 .4.4.2استَاری بر ادب ٍ اخالق
ىؼةیان ىـهيان دریافحٍغ کَ مفات و ویژگیُایی وزّد دارد کَ ىْهو ةؼای رؿیغن ةَ ىّفلیث در جْهیو و جغریؾ
ةایغ ةغاٌِا ىحنف گؼدد؛ ایً ویژگی ُا ةَ آداب ىْهو ٌاىتؼدارٌغ کَ ىْهو ةایغ ةؼای ةَ ةارآوردن درظث جغریؾ و
جْهیيف آٌِا را ةَکارگیؼد .کحابُایی در ایً ىّوّع جأنیف قغه اؿث ىاٌٍغ جػکؼة انـاىِ و انيحکهو فی ادب
انْان و و انيحْهو ،ىٍیة انيؼیغ فی ادب انيفیغ و انيـحفیغ و انيفیغ فی ادب انيفیغ و انيـحفیغ؛ ُيچٍیً ،ةـیاری
از کحابُای جؼةیحی در ةاره داٌف و ادب ىیان ىْهو و داٌفآىّز ؿعً راٌغهاٌغُ .يَ ایً کحابُا از آداب ىْهو
ةؼای کـب ىّفلیث در اىؼ جْهیو و جغریؾ ةضخ کؼدهاٌغ.
ىضيغ ةً ؿیؼیً ىی گّیغ :داٌف ُيان دیً اؿث؛ پؾ ةتیً کَ آن را از چَ کـی دریافث ىیکٍی .او ةایغ
آداب ّهو ،چّن :قکیتایی و ةؼدةاری ،فؼوجٍی و ىِؼةاٌی در ةؼاةؼ داٌفآىّزان ،ىغارا کؼدن ،مغاكث ،ظیؼظّاُی
ةؼای ىؼدم و دیگؼ مفات و ویژگیُای پـٍغیغه و زیتا را در ظّد زيِ کؼده ةاقغ(.انعٌیب انتغغادی:1982 ،
 )96ىِوجؼیً کار داٌفآىّز در دوران زّاٌی ،یادگیؼی ادب و ادبآىّزی اؿث کَ دیً و ّلم ُؼ دو ةَ فىم و
اُيیث آن ؿفارش ىیکٍٍغ .و ُيَ ٌؽد اٌـان ةا ادب ،اصحؼام و ؿپاس ىیگػارٌغ .قایـحَجؼیً ىؼدم ةؼای رؿیغن
ةَ كهَ ُغف و دؿحیاةی ةَ ایً ىؼجتَ ةهٍغ ،اُم ّهو ُـحٍغ؛ آٌان کَ ؿّار ةؼ ىؼکب ّهو كهَُای ةؽرگی و واالیی را
فحش کؼده اٌغ و ةا ّهو ةَ ىکارم اظالق پیاىتؼ(ص) و ؿیؼه و ادب ائيَ اًِار و اُم ةیث(ع) و امضاب ایكان و اكحغا
ةَ ّهيا و قیّخ پیكیً ،وارث پیاىتؼان گؼدیغهاٌغ و ارث ةاكیياٌغه از آٌان را ةَ دؿث آوردهاٌغ(.اةً زاىَْ:1985 ،
)201
یادگیؼی اظالق و ّهوآىّزی دوقادوش ُيغیگؼ و در کٍار ُو صؼکث ىیکٍٍغ؛ آنگٌَّ کَ اةً ؿیؼیً از
مضاةَ قایـحَ پیاىتؼ ٌلم ىی کٍغ ،آٌِا درس ُغایث را ُيچّن ّهو و داٌف ىیآىّظحٍغ .پغران ،فؼزٌغاٌكان را
ةَ ىناصتث و ُيؼاُی ةا فلِا و ّهيا ؿفارش ىی کؼدٌغ جا ادب را از آٌِا فؼا گیؼٌغ .صتیب ةً قِیغ ةَ پـؼش
ىی گّیغ :ای پـؼم! ُيٍكیً فلِا و ّهيا ةاش و از آٌِا درس ةگیؼ و ادب را از آٌِا ةیاىّز کَ ادب ٌؽد ىً دوؿث
داقحٍیجؼ و ارزقيٍغجؼ از یادگیؼی ةـیاری از اصادیخ و روایات اؿث (.اةً زاىَْ)2 :1985 ،
ةی گيانّ ،ا ِنوِ ىْهو ،قیط یؽانی ایً ٌکحَ را دریافحَ کَ ىْهو ةایغ پیف و ةیف از ُيَ ،ظّدش را امالح و
جنضیش کٍغ کَ آن ،ىِيحؼ از ُؼ کار دیگؼی اؿث .او ةا ظّدش در صانحی پؼیكانٌ ،گؼان و دودل از ایٍکَ کار
جغریؾ را از ؿؼ ةگیؼد یا ظیؼ ،چٍیً ىیگفث :ىً ىیظّاُو ظّدم و دیگؼان را امالح کٍوٌ .يیداٌو ةَ کارم ةؼ
گؼدم یا از آن چكو ةپّقو؟ ونی ةَ یلیً ایيان دارم کَ ُیچ ٌیؼو و جّاٌی ٌیـث ىگؼ از ظغای ةؽرگ و واالىؼجتَ؛
ىً ظّدم صؼکث ٌيیکٍو ،ةهکَ او ىؼا ةَ صؼکث در ىیآورد .ىً ظّد کار ٌيیکٍو کَ او ىؼا ةَکار ىیگیؼد؛ پؾ
از او ىی ظّاُو کَ ٌعـث ظّدم را امالح کٍغ ،آٌگاه دیگؼان را ةَ دؿث ىً امالح کٍغٌ .عـث ىؼا راٍُيایی
کٍغ ،ؿپؾ دیگؼان را ةَ دؿث ىً راه ٌيایغ .صق را ةَ درؿحی ةَ ىً ةٍيایاٌغ و پیؼوی از آن را ةَ ىً جّفیق دُغ
و كغرت قٍاظث ةاًم را ةَ ىً ةغُغ و جّفیق دوری و پؼُیؽ از آن را روزی ىً کٍغ(.انغؽانی)123 :1982 ،
یؽانی در ایً ؿعً ظّد ةؼ انگّ و ٌيٌَّ ةّدن ىْهو جأکیغ ىیکٍغ؛ زیؼا ّالوه ةؼ داٌفآىّزان ،چكيان ُيَ
ىؼدم ةَ او دوظحَ قغه اؿث و در جیؼرس ٌگاه ىؼدم كؼار دارد؛ از ایً رو ،ةؼ ىْهو اؿث کَ ٌعـث ظّدش را ةَ
ٌیکّجؼیً و کاىم جؼیً اظالق آراؿحَ کٍغ؛ ُيچٍیًّ ،هيا انگّ و ٌيٌَّ ىؼدم ةَ قيار ىیآیٍغ؛ زیؼا آٌِا ىؼزِ
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اصکام و صسث ظغا ةؼ ىؼدم ُـحٍغ .ىؼدم چكيكان ةَ ّهيا اؿث .کـاٌی ةَ آٌِا اكحغا ىیکٍٍغ کَ از آٌِا اٌحُار
پیؼوی ٌغارٌغ و گاه صحی آٌِا را ٌيیقٍاؿٍغ(.اةً زاىَْ)21 :1985 ،
ى ْهو ةایغ زیتاجؼیً اظالق ،و واالجؼیً آداب را ةؼای ظّد ةؼگؽیٍغ و ةا ُيَ ،اّو از دور و ٌؽدیک ،آقٍا و
ٌاآقٍا ،ةیگاٌَ و ظّیكاوٌغ ،ةا ُيیً اظالق و ادب واال رفحار کٍغ .او ةایغ از رفحار و ادب زاُالن و اظالق و رؿّم
ىؼدىان پـث دوری گؽیٍغ(.انعٌیب انتغغادیُ ،يان )111:داٌفآىّز ةایغ پیؼو چٍیً ىْهو کاىم و ٌيٌَّای
ةاقغ .او ةَ ُيان ؿّ ىیرود کَ ىْهيف ىیرود و ٌُؼات ّهيی و ّتادات دیٍی را از او یاد ىیگیؼد و ةَ ادب او ةاز
آىغه و ُؼگؽ از پیؼوی از او دؿث ٌيیکكغ(.اةً زياَّ)2 :1985 ،
ً .3تیجِگیری
صؼفَ و پیكَ ةَ کاری گفحَ ىی قّد کَ فؼد ةا اظالص و ةَ دور از صّاقی و ىـائم زاٌتی و اّحلاد ةَ زایگاه
درؿث آن در ٌلكَ زٌغگی ةغان ىیپؼدازد .و ایً پیكَ ،کاری اؿث ىعنّص کـی کَ ةَ آن اكغام ىیکٍغٌ .گاه
اٌـان ةَ صؼفَ ظّد ایً گٌَّ اؿث کَ آن از وازتات و جکانیف قعنی و ظاص او اؿث و فؼمث و زىیٍَای اؿث
جا از رُگػر آن ةَ دیگؼان ظغىحی ةکٍغ و ةَ صلیلث و کيال ظّد دؿث یاةغ .ایً ادؼ ةَ دٌتال جٍلیش اظالقٌاىَ
صؼفَ جْهیو در ىیان ىْهيیً ةّده و در ایً راؿحا ةَ ىّاردی از ایً كتیم اقاره داقحَ اؿث کَ قاىم اىّری چّن
ةؼظّرداری از فؼٍُگ ّيّىی ،ةؼظّرداری از ىْهّىات وؿیِ ،اؿحّاری ةؼ ادب و اظالق و ...ىیگؼدد .در ٌِایث
ىضلق ةغیً ٌحیسَ رؿیغه اؿث کَ صؼفَ جْهیو و جغریؾ در فؼٍُگ اؿالىی و ٌؽد ىـهياٌانٌ ،یازىٍغ جعهق ةَ
اظالق واال و اؿحْغادُای گٌّاگٌّی اؿث کَ ىْهو و ىغرس را در زایگاه صلیلی ظّد كؼار دُغ.
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