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(تا محزاب آن دي ابزي ي بزآضفته گیسًی تاک)

1

علی اکبز کمالی وُاد

2

اؿحادیار گؼكق إٍٓزش زةاف ك ادةیات لارؿی داِكگاق لؼّٓگیاف ،جٔؼاف ،ایؼاف

چكیدٌ
ةا پیؼكزم اِوالب اؿالٍی ایؼاف ك جأدیؼات ؿیاؿی ك ازحَاؾی آف ةؼ زاٍؿْ ،در زٍیّْم قؿؼ ك ادب ِیؽ جقییؼات ك جضٕالجی قکى
گؼلث ك زؼیاف اِوالب ك صاددۀ ةؽرگ ةؿغ از آف یؿّی دلاع ٍوغس ،صاؿ ك ٕٓام جازقام را در قؿؼ ةْ كزٕد آكردِغ .قاؾؼاف
اِوالةی ٍحّاؿب ةا لضآام زاٍؿْ ك ٍضاٍیٍُٕ ،ضٕؾات ك صٕاددی كْ پیف آٍغقاِغ ،قؿؼ ظٕد را در لضایی ظاص ك ٍحّاؿب ةا
ایُ صاؿ ك ٕٓا ٍیؿؼایّغٓ .غؼ ایُ ٍوايْ ةؼرؿی لضاؿازم در قؿؼ ٍٕؿٕم گؼٍاركدم ،از قاؾؼاف قاظل اِوالب اؿث كْ
ةؼام ایُ ٍونٕد ٍسَٕؾْٓام اك ةؼ اؿاس ؿی ؼ لضآام قؿؼم ك ٍؤيمْٓایی كْ ةاؾخ قکىگیؼم لضا در قؿؼ اك قغقٍٕ ،رد
ةؼرؿی كاهؽ قغق ك ِكاف دادق از ٌٍٔجؼیُ دالیى ظؼاكت ك پٕیایی ك ادؼگػارم اقؿار اك لضآام ٍحّٕع آف اؿث؛ ةْ گِْٕام كْ
گؼٍاركدم در ةؼظی دلحؼٓام ظٕد كْ ةْ یك ٍٕضٕع ٍاِّغ اقؿار آییّی پؼداظحْ ،جّٕع لضا ٍاِؽ یکّٕاظحی اقؿار كم قغق
اؿث .اك ةؼام ظًن لضام قؿؼ ظٕد از ؾّامؼم ٍاِّغ جٕمیك ،جّاؿب ٍؿّایی ك يمؼی كاژگاف ،جًَیضات ك َِاد ةٔؼق ةؼدق ك
جٕاِـحْ اؿث ةْظنٕص در اقؿار آزاد از جًمین ایُ ؾّامؼ لضآام ٍّـسَی ةؼ قؿؼ ظٕیف ةگـحؼاِغ كْ در ِٔایث ایُ
لضاؿازم ٍٕزب جسـٌ ؾیّی جسؼةْ ك الؽایف ِیؼك در ايوام ؾاظمْ ك ٍؿّا در ٍعاظب قغق اؿث.
کلیدياصگان :قؿؼ اِوالب ،لضاؿازمٍٕ ،ؿٕم گؼٍاركدم ،پؼداظث ٍؿاِی ،دلاع ٍوغس.
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 .1مقدمٍ
 .1.1طزح مسألٍ
لضاؿازم یا آِچْ در لؼّٓگٓام امعالصات ادةی از آف ةا ؾّٕاف« »moodیا « »atmosphereیاد قغقَٓ ،اف اؿث
كْ در زة اف لارؿی لضا یا لضا ك رِگ گٕیّغ(ٍیؼمادهی .)82 :1377 ،ایُ ؾّنؼ َٓاف صؾ فايب ك ؾٍَٕیام اؿث كْ
قاؾؼ ةؼ ادؼ ظٕد ٍـًط ٍی َِایغ ك در قؿؼ دارام آَیحی كیژق ك كاركؼدم ٍؤدؼ اؿ ث ك ةا َٓؼآی يضُ قاؾؼاِْ جأدیؼ
ؾاظمی قؿؼ را ایساد ٍیَِایّغ.
ٍـًَان در آلؼیّف كالـ ادةی ك ؿعُ ّٓؼٍّغاِْ یا زیتایی ،جأدیؼگػارم ك هٕت آف ،ؾٕاٍى ك ؾّامؼم ،ظٕاق زٕقكی
ك ظٕاق كٕقكیِ ،وف ك جأدیؼ دارِغ ك قؿؼ را جضث جأدیؼ هؼار ٍیدّٓغ كْ لضاؿازم از ٌٍٔجؼیُ آِٔاؿث لضا از ؾٕاٍى
قکىدّٓغقم قؿؼ اؿث ك صاؿ ك ٕٓایی ایساد ٍیكّغ كْ كًیث قؿؼ در آف زام ٍیگیؼد ك زؼیاف قؿؼ را ةْ پیف
ٍیةؼد ك ٍعاظب را درگیؼ قؿؼ ٍیكّغ .لضا یا «اجَـمؼ از ؾًٌ ٕٓاقّاؿی ةْ كاـ گؼلحْ قغق اؿث ك در امعالح ادةیات ك
ّٓؼ ةْ جادیؼ ادؼ ادةی یا ّٓؼم ٍؼةٕط ٍیقٕد.
در ادةی ات لضا ك رِگ ةا صايث ٍـًط ةا ٓؼ ٍسَٕؾْام ؿؼ ك كار دارِغ كْ از مضّْ ،جٕمیك ك گمث ك گٕ جكکیى
ٍیقٕد ك ؾالكق ةؼ زؽییات زـَاِی ك ركاِی آف ٍسَٕؾْ ،جادیؼ ٍمؼكض ةؼ ظٕاِّغق را ٌٓ در ةؼ ٍیگیؼد»(داد: 1380 ،
 .)361یکی از ٌٍٔجؼیُ ِوفٓام لضاؿازم جأدیؼ ةؼ ٍعاظب اؿث ك قؿؼ ةؼام جأدیؼگػارم ك اِحواؿ ؾاظمْ یا اِغیكْ ةْ
ٍعاظب ةیف از ِٕقحْٓام دیگؼ ةْ لضاؿازم ِیاز داردّٓ .ؼٍّغ ةایغ «ةْ ظٕاِّغق كَك كّغ جا درگیؼ داؿحاف قٕد ك ظًن
لضا یا صاؿ ك ٕٓام ٍّاؿب ی ك راق اِساـ آف اؿثِٕ(».ةى )98 :1387 ،ةا كَك لضاؿازم ،قؿؼ در ظٕاِّغق ِمٕذ ٍیكّغ
ك اك را در ؾايَی كارد ٍیؿازد كْ َٓؼاق ةا قاؾؼ پغیغقام را جسؼةْ كّغ.
قاؾؼ ٌٓ لؼدم ٍذى ؿایؼ اِـافٓا اؿث .اك در زِغگی ظٕد ةْ ِگؼقی ظاص ٍیرؿغ .اك ٍیظٕآغ ؿایؼیُ را از ایُ
ِگؼش آگاق كّغ؛ ةّاةؼایُ ِیاز دارد جا ةـحؼ ٍّاؿب ك لضام ٍٕرد ِیاز ظٕد را ایساد َِایغ .قؿؼ ،لضام اكؿث ك قؿؼ در
ظٕد كًَاجی ٍّؼٕـ ،دارام كزف ك ریحٌ را زام دادق اؿث.
در ةؼظی از دكرقٓام قؿؼ لارؿی ٍذى دكراف ٍكؼكظْ ك قؿؼ ٍؿامؼ دگؼگِٕیٓایی در لضام قؿؼم قکى گؼلث.
در دْٓٓام اظیؼ كهٕع اِوالب اؿالٍی ك زّگ جضَیًی جأدیؼ ؾَیوی ةؼ كزٕد قاؾؼاف اِوالةی ِٔادِغ كْ ایُ جأدیؼات در
لضام قؿؼ آِٔا ِیؽ زًٕق یالث .كاػَی در ٍٕرد پیكیّْ قؿؼ دلاع ٍوغس ٍیِٕیـغ« :قؿؼ زّگ در پیكیّْ ادب لارؿی
جوؼیتا ةیؿاةوْ اؿث ...ایُ اكيیُ ةارم ةٕد كْ زّگی یا درؿثجؼ ةگٕییٌ دلاؾی ،ةا یك ٓغؼ ٍؿّٕم ك اؿالٍی ركقُ ،ةا
رٓتؼم یك پیكٕام دیّی ك در ؿایْ ی ك ِؼاـ ٍؼدٍی قکى ٍیگؼلث كْ اِغكی پیف از آف جوؼیتا َْٓ ٍؼدـ ایُ ككٕر
ةغاف رام دادق ةٕدِغ(».كاػَی )25: 1390،گؼایفٓام اِوالةی ایُ قاؾؼاف كْ ٕٓیحی اؿالٍی داقحّغ ،ك ِٕع ِگاق آِٔا ةْ
ٍضیط پیؼإٍف ك ٍـائى ٍعحًك از ٍّؼؼ اِوالةی ك اؿالٍی ةٕدف ،لضآایی ةْ كزٕد آكرد كْ جا پیف از آف در قؿؼ لارؿی
ٍؿادؿ آِٔا كَحؼ صؾ قغق ةٕد .ؿیغؾًی ٍٕؿٕم گؼٍاركدم ،از قاؾؼاف ٍكٕٔر اِوالب ك از زًَْ كـاِی اؿث كْ ایُ
جنٕیؼگؼمٓا ك لضاؿازم ٓا در قؿؼ اك هاةى ةؼرؿی ٓـحّغ ك جضًیى آِٔا ،در قّاظث ٍا از قؿؼ ایكاف ك ٍؤيمْٓام ؿاظث
لضام قؿؼ اِوالب ٍؤدؼ ظٕآغ ةٕد.
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 .1.2پیطیىٍ تحقیق
ةیكحؼ پژكٓفٓایی كْ در زٍیّْ لضاؿازم ك زٍیّْٓام ؿاظث لضا اِساـ گؼلحٍْ ،ؼةٕط ةْ جضًیى ؾّامؼ داؿحاف ةٕدقاِغ؛
ٍذالن زَاؿ ٍیؼمادهی از لضاؿازم ةْ ؾّٕاف یکی از ؾّامؼ داؿحاف ِاـ ٍیةؼدٌٓ .چّیُ ٍواالت ٍحؿغدم ٓـحّغ كْ ةْ
جضًیى لضاؿازم داؿحاِی جٕزْ داقحْاِغ؛ ٍذى« :يضُ ك لضاؿازم در رٍاف زیتا ِٕقحْ ٍضَغ صسازم» از ِآیغ چگیّی.
در ٍٕرد جضًیى قؿؼ ك ؿعُ ٍٕؿٕم گؼٍاركدم ِیؽ پژكٓفٓایی ٍحؿغد اِساـ قغقاِغ؛ ٍذالن ٍٔغم دٓؼاٍی ك دیگؼاف
«اصـاس قاؾؼاِْ ك قیٕقٓا ك ٍٕاِؽ اِحواؿ آف در قؿؼ اِوالب(ٍعايؿۀ ٍٕردم :ؿٕگؿؼكدقٓام ازحَاؾی ٍٕؿٕم
گؼٍاركدم)» را ةؼرؿی كؼدقاِغٍ( .سًۀ ادةیات اِوالب اؿالٍی ،قَارق  ،2زٍـحاف  )1394ك ؾًی اكتؼ كَايی ِٔاد ك دیگؼاف
ِیؽ ةْ «جضًیى اظٕاِیات ٍٕؿٕم گؼٍاركدم ك لضآام قؿؼم ایساد قغق ةا آِٔا» پؼداظحْاِغٍ( .سًۀ ؿتك قّاؿی(ةٔار
ادب) ،قَارة  ،23ةٔار )1393؛ اٍا در صٕزق قؿؼ ةْظنٕص قؿؼ دلاع ٍوغس ك جضًیى ٍؿّاپؼدازم ك لضآام قاؾاِْ در
قؿؼ ٍٕؿٕم گؼٍاركدم جضویوی ٍـحوى ةْ ِؼؼ ِگارِغة ایُ ٍوايْ ِؼؿیغ.
 .2فضاَای ضعزی مًسًی گزماريدی
گؼٍاركدم چْ از ِؼؼ ؿؼایف قؿؼ ك چْ از ِؼؼ اِحكار آفٓا یکی از قاؾؼاف پؼكار ادةیات ٍؿامؼ ٍضـٕب ٍیقٕد .ؾالكق
ةؼ آِکْ ٍسَٕؾْٓام لؼاكاِی ؿؼكدق ،در اِحكار ك جّؼیٌ ةْگؽیغقٓام قؿؼ ظٕد ِیؽ كٕقا ةٕدق اؿث .در آظؼیُ كیؼایف
آدار ظٕد آِٔا را در ٍسَٕؾْٓام زغاگاِْام ٍاِّغ جا ٍضؼاب آف دك اةؼك ،ةؼ آقمحُ گیـٕم جاؾ ،پیِٕغ زیحٕف ةؼ قاظْ
جؼِر ،ؿمؼ ةْ لعؼت گى ؿّگ ك گٕقٕارق ؾؼش ٍّحكؼ ؿاظحْ اؿث .از ظؼلی ِیؽ اك در هايبٓام ٍعحًك قؿؼم ظتؽ-
آزٍایی كؼدق اؿث ك ٍیجٕاف گمث « :هايب یك قؿؼ از اِغیكْ ك ؾاظمْ ك اصـاس قاؾؼ زغا ِیـث؛ ةًکْ ؾاظمْ ك هايب
قؿؼ ،لضام صاكٌ ةؼ ادؼ را ِیؽ ٍٕزب ٍیقِٕغ ...ك ايتحْ َٓیُ اِحعاب هايبٓا ،ظًن لضآام قاؾؼاِۀ ظامّی را ِیؽ ةْ
دِتاؿ دارد(».دٓؼاٍی ك دیگؼاف )98 :1394 ،در ایُ ٍوايْ ةْ ديیى ٍضغكدیث صسٌ ،جّٔا ةْ ةؼرؿی لضآام قاؾؼاِْ ك
پؼداظث ٍؿاِی در ؿْ ٍسَٕؾۀ ِعـث قؿؼم ٍٕؿٕم گؼٍاركدم ظٕآیٌ پؼداظث.

 .2.1فضاساسی در مجمًعۀ تا محزاب آن دي ابزي
ایُ ٍسَٕؾْ ٍكحَى ةؼ ٍ 25ذّٕم 2 ،جؼكیب ةّغ 3 ،چٔارپارق ك  8رةاؾی اؿث .اكيیُ ٍذّٕم ایُ ٍسَٕؾْ قؿؼ«زٔاف
چٕف دؿثظط كؼدگار» اؿث كْ در آف قاؾؼ زٔاف را ٍاِّغ كحاةی ٍیداِغ كْ آلؼیغقٓام ظغاكِغ ظعٕط ك اةیات آف
اؿث .اؿاس جَذیى ةؼ پایْ هؼآف جکٕیّی اؿث كْ ايتحْ جَذیى جازقام ِیـث .آلؼیغقٓام ةاقکٕق ظغاكِغ در قؿؼ ٍّؿکؾ
قغق ك َٓیُ اٍؼ ٍٕزب قغق لضایی گـحؼدق ك ةاقکٕق ك پؼٓیتث صؾ قٕد .ؿؿی قاؾؼ ةؼ آف ةٕدق اؿث ةا كَك جكتیْ
ك جنٕیؼ ٍیاف كحاب ك ظتیؿث ارجتاط ةؼهؼار كّغ .قاؾؼاف دیگؼم ِیؽ ؿؿی كؼدقاِغ ظتیؿث را ةا ِٕقحار ٍاِّغ كّّغ.
قمیؿی كغكّی در قؿؼم ظتیؿث را ةا ؾًٌ دؿحٕر پیِٕغ ٍیدٓغ(ر.ؾ قمیؿی كغكّی )89 :1371 ،گؼٍاركدم ِیؽ ظط
كؼدگار را رِگارِگ ٍیةیّغ ك ٓؼ یك از ازؽام ظتیؿث را صامى یکی از ظعٕط هًٌ ائی ٍیداِغ:
گٔی ةا رِگ ؾّاةی ِٕیـغ
گٔی قّگؼؼ ك گْ آةی ِٕیـغ
ؿیْ ٍكن ةٔاراف در دؿ كٕق
ةٕد ایُ ؿّتًـحافٓام اِتٕق
(گؼٍاركدم)10 :1389 ،
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در اداٍْ زٔاف را ٍاِّغ فؽؿ ظغاكِغ ٍیداِغ ك ةْ جّاؿب ایُكْ فؽؿ ٍؿَٕالن ٓمث ةیث داردٓ ،مث ةیث را ِیؽ در ایُ
ةارق ٍیآكرد:
فؽؿٓام ظػػغا رِگیػػػػُ ؿػػػؼكد اؿث گٔػی زٕةارؾ اؿث ك گاق ركد اؿث
گٔی یك هعؿْ قؿؼش جعحْ ؿّگ اؿث گٔی ٍؼفی ظٕش آكا گْ پًّگ اؿث..
(َٓاف)11:
در ایُ ِٕع اقؿار جًمین ٍیاف دك پغی غق ٍعحًك اِساـ گؼلحْ اؿث .از یك ؿٕ ؾّامؼ ظتیؿث ك از ؿٕیی دیگؼ ؾّامؼ
ِٕقحارمٍ .ؼكؽی ث ةا قؿؼ ك كحاب اؿث؛ اٍا جاكیغ قاؾؼ ةؼ ٍؼآؼ ظتیؿث ك آلؼیغقٓام صن اؿث ك از آِسا كْ ظؼؼ دكـ
ةـی ار لؼاكاف ك گـحؼدق جؼ از ؿَث ِعـث اؿث لضام اكيیْ در لضام دكـ ذكب ٍیقٕد ك رِگارِگی قؿؼةیكحؼ صؾ
ٍیقٕد .اقارق ةْ هغرت ك آلؼیغقٓام گِٕاگٕف صن یادآكر آیات ٍعحًمی اؿث كْ ظغاكِغ در هؼآف آكردق اؿث ك از َٓیُ
ٍّؼؼ صاؿ ك ٕٓام ٍػٓتی ك دیّی در قؿؼ صؾ ٍیقٕد .ةْ ؿعُ دیگؼ ایُ قؿؼ ٍاِّغ مضّْ َِایكی اؿث كْ از پؾ
زٍیّْ آف مغآایی از دیُ ك ٍػٓب قّغیْ ٍیقٕد.
ٍذّٕم دیگؼم كْ در ایُ ٍسَٕؾْ كزٕد دارد «لؼدكؿی» اؿث قاؾؼ در ایُ قؿؼ ةْ ٍغح صَاؿْؿؼام ةؽرگ ایؼاف
پؼداظحْ اؿث .كزف قؿؼ َٓاف كزف ٍحوارب اؿث ك گؼٍاركدم ظٕاؿحْ ةا ایُ اِحعاب ٌٓ ِؼؼم ةا قآّاٍْ داقحْ ةاقغ ك
ٌٓ ةْ جّاؿب قعنیث ؿحؼگ لؼدكؿی قؿؼ ظٕد را در لضایی صَاؿی ةْ پیف ةؼد .در كّار ایُ كزف كْ جادیؼ لؼاكاِی
در لضام قؿؼ دارد كاژگاف ك جَٔیغات زةاِی ك جًَیضات ِیؽ لضا را صَاؿی ؿاظحْ اؿث .كاژگاِی ٍاِّغ«ِّٔگ ،پًٕٔاف،
پًّگ ،جیـ ،پّسْ ،ؿّغركس ك  »...در كّار اؿاٍی«گٕدرز ،گیٕ ،جٕس ،رظف ،الؼاؿیاب ،زاؿ ،جَٔحُ ،ك  »...صاؿ ك ٕٓام
قآّاٍْ را كاـ گؼلحْ ك ةْ ایُ قؿؼ ةعكیغق اؿث .ؾالكق ةؼ ایُ اةؽار اكيیْ ك از پیف ٍٕزٕد كْ ٍیجٕاف ةْ راصحی از
الةْالم قآّاٍْ اظػ كؼد ،قاؾؼ اةحکارات دیگؼم ِیؽ ةْ كار گؼلحْ جا لضا را صَاؿی جؼ ؿازد .از زًَْ ٍكغد ؿاظحُ
كاژگاف كْ ِْ جّٔا از فًتْ كزف ِیـث ةًکْ ِكاِگؼ ٍٔارت قاؾؼ در ؿاظث لضام صَاؿی اؿث:
كْ پیى اِغر آرد ةْ ظ ٌّ كَّغ...
جٕاِػغ كغاٍیُ یى زركٍّػػػغ
ةـاز ك ك ةؼآكر ز كػػ ّژم دٍػار
جٕ ِیؽ از ؿعُ ظّسؼم آةغار
(َٓاف)13:
ِیؽ ٍٕمٕؼ ممث ٍوًٕب در ایُ ةیث:
َْٓ پیػػؼكیٌ ك پیَتػػؼ جٕیی
ةؽرگ اكؿحادا ؿعّٕر جٕیی
(َٓاف)12:
قاؾؼ ؿؿی كؼدق جا زام ٍَکُ از گؽیّف يقات جازم دكرم گؽیّغ ك در ایُ قؿؼ  16ةیحی زؽ كاژق «یٌ» ٓیچ كاژق
ؾؼةی دیگؼم دیغق َِیقٕد .از ایُ ظؼین ،لضا را ةْ صَاؿْ لؼدكؿی ِؽدیكجؼ ؿاظحْ اؿث.
اقؿارم كْ پیف از اِوالب ؿؼكدق اؿث ،صاؿ ك ٕٓام جیؼق ك جارم دارد ك قاؾؼ ؿؿی كؼدق ةا ایُ لضاؿازم ٍعاظب
را ةْ ٍتارزق ظٕآی ك جقییؼ زاٍؿْ لؼا ظٕاِغ .صحی اگؼ كممی از ةٔار ٍیكّغ جیؼگی ةؼ ؿتؽم ك ركقّایی ك ظؼاكت ةٔار
ؿایْ ٍیالکّغ:
ةُ گٕش ِـیٌ آٓـحْ گٕیغ:
كّػار چكَػْ پِٕػْ ركم قٕیػغ
ؿیْ ةادم ،ؿیْ ةادم ةٔػاراف
ةٔػػار آٍػغ كسػا رلحّػػػغ یاراف
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ظؽاف ةادم كْ ةی یاراف ظػؽاِی

ؿیْ ةادم كْ در فٌ قادٍاِی
(َٓاف)21-21:

ظتیؿث ،آف ظتیؿحی ِی ـث كْ قاؾؼ دكؿث دارد .آلحاب ،ةٔار ،چكَْ ،ك  ...كْ ةار ظؼاكت ك ركقّایی ك جضؼؾ دارِغ
در ِگاق قاؾؼ ٍّمی ك ِکٕٓیغق ك ایـحا قغقاِغ .قاؾؼ زٔاف را گؼلحْ ك ٍات ٍیةیّغ گٕیی در ِگاق اك جقییؼم اؿاؿی در
زاٍؿْ ةایغ ةْ كهٕع اِساٍغَِ .ادٓا ةـاٍغ لؼاكاِی دارِغ اٍا جازق ِیـحّغ .كم ةا َِادٓام آقّا قؿؼ ٍیؿؼایغ جا ٓؼ ٍعاظتی
ةا اِغؾ آقّایی ةا قؿؼ ،آف را درؾ كّغ زیؼا ظعاب اك جّٔا ةْ ظٕاص ِیـث:
ؿیْ جؼ از قب دیسٕر ٍا ِیـث ةْ زؽ ٍٔؼ رظث ظٕرقیغ ٍا كیـث
(َٓاف)26:
در ایُ اقؿار ةؼام ظًن لضام جار از دك كیژگی ةٔؼق ةؼدق اؿثِ .عـث اؿحمادق از كاژگاف ةا ةار ٍؿّایی ٍّمی ٍاِّغ
قب ،دی سٕر ،فٌ؛ الـؼدفٍ ،ؼدف ،ظؽاف ،زٓؼ ،ظارؿحاف ك  ...ك دكـ ظّذی ؿاظحُ ةار ٍذتث كاژگاف .اگؼ از آلحاب ٍیگٕیغ
ركقّایی آف را ةا اةؼ از ةیُ ٍیةؼد ،اگؼ از گى ٍیگٕیغ ةا ظار ظّذی ٍیؿازد ك اگؼ ؿپیغم ٍیآكرد آف را در كّار ؿیآی
هؼار ٍیدٓغ ك در كى ركقّایی را ٍیكآغ ك جیؼگی را الؽایف ٍیدٓغ:
چّیُ در پكث اةؼ فٌ چْ پایی
اال ام آلحػػػاب آقػػّػػػػایػػػػی
جپیغفٓام دؿٓاٍاف جتػػْ قغ
ؿپیغمٓام چكَاف ٌٓ ؿیْ قغ
(َٓاف)27-26:
ٍذّٕم دیگؼ در ایُ ٍسَٕؾْ«قٔؼ قٔیغ ٍإٓ ،یؽق» اؿث .قؿؼ آِچّاِکْ از ؾّٕاِف ٍكعل اؿث اقارق ةْ زّگ
جضَیًی دارد .قؿؼ يضّی مؼی ش ك ظكك ك ظكُ گؼلحْ اؿث .ؿاظحار قؿؼ ةؼ پایْ جواةى ایؼاف ك ؾؼاؽ اؿث كْ قاؾؼ آف
را در َِاد كمؼ ك اؿالـ ِكاف دادق اؿث .یکی از جَٔی غات قاؾؼاف در اقؿار دلاع ٍوغس جواةى اؿث كْ در لضا ِیؽ َِٕد
ٍییاةغ .از یك ؿٕ كمك ایؼافٍ ،ؼًٍٕیث ك جٕمیك كظُ اؿث ك در ؿٕم دیگؼ كمك دقَُ هؼار دارد .در كمك دقَُ
قاؾؼ كَحؼ ظالهیث ِكاف دادق اؿث ك اقؿار اك زؽ كزف ةٔؼق چّغاِی از قؿؼ ِتؼدق اؿث:
ٓؼگػػػؽ ِْ ةـحیػػؽ چّیػػػُ ةا قٔؼ مغاـ ایُ زّگ ،زّگ كمؼ مغاـ اؿث ك اؿالـ
ظنَی زةٕف ،ظنَی زتاف ،ظنَی لؼارم كمػػؼم ٍسـػػٌ ،ؾَػػػن ِاپؼٓیػػؽگارم
(َٓاف)37:
ایُ ایؼاد ٍٕزب ضؿك لضام صَاؿی ٍیقٕد زیؼا ٓؼچْ دقَُ ضؿیك جؼ ِكاف دادق قٕد رقادتٓام رزٍّغگاف
ِیؽ كٌ رِگ جؼ ٍیگؼدد .پیؼكزم در ةؼاةؼ دقَُ ضؿیكِ ،كافگؼ هغرت رزٍّغگاف ِعٕآغ ةٕد .در صايی كْ در اقؿار
صَاؿی قآّاٍْ كمك يكکؼگكیٓام جٕراف ةـیار ةا هغرت ك ؾغت ةیاف قغق ك َٓیُ اٍؼ هغرت پًٕٔاِاف ایؼاِی ِیؽ
الؽایف ٍیدٓغ كْ جٕاِـحْاِغ ةؼ آِٔا فًتْ یاةّغ .گؼٍاركدم در كمك ایؼاف ةْ گِْٕ دیگؼم ػآؼ قغق ك ؿعُ قؿؼیث
یالحْ اؿث:
ةّٕیؾ ایّسا زقؼالیام ؾكن ك قٕر اؿث جاریط ایَاف اؿث ك ٍّكٕر فؼكر اؿث
ةّٕیؾ ایّسا كٕچْٓا از ظٕف كضٕ داقث ِؽد ظػغا ایُ ظاؾ ةـیار آةؼك داقث
(َٓاف)27:
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ايتحْ ایُ جاكیغ ك جٕزْ ةیكحؼ قاؾؼ ةؼ كمك ایؼاف ،ةؼ لضام قؿؼ ِیؽ ٍٕدؼ ةٕدق اؿث ك زیتایی ك ظؼاكت ةیكحؼم ةؼ
قؿؼ ؿّگیّی ٍیكّغ جا صغم كْ گٕیی قاؾؼ در قؿؼ ِیؽ ظٕآاف فًتْ لضام ایؼاف ةؼ دقَُ اؿث.
قاؾؼ ریكْٓام جاریعی ك اؿعٕرقام ةا جٕزْ ةْ آیات ك ركایات اؿالٍی ةؼام جواةى كمؼ ك دیُ در ِؼؼ ٍیگیؼد ك آف
را ةا زّگ ٍٕؿی(ع) ك لؼؾٕف ،اةؼٓیٌ(ع) ك َِؼكد ك  ...پیِٕغ ٍیزِغٍ .ضاٍیُ ك جًَیضات قؿؼَٓ ،گی ؾاٍْ لٌٔ اؿث ك
قؿؼ اةؽارم ةؼام جتًی ـ زّگ ك دلاع ٍوغس هؼار گؼلحْ اؿث از َٓیُ ركم زّتْ قؿؼی ث كاؿحْ ك گاق قؿار فًتْ یالحْ
اؿثَٓ .یُ اٍؼ لضا را ِیؽ ؿـث ؿاظحْ اؿث ك َِیجٕاف صاؿ ك ٕٓایی قاؾؼاِْ از آف ِٕع كْ در اقؿار ؿپیغ گؼٍاركدم
كزٕد دارد در ٍذّٕمٓام اك زـث .ةْ ظٕر كًی ٍذّٕمٓام قاؾؼ از ِؼؼ لضاؿازم یا جوًیغم اؿث ك در ككاكف لضام
قاؾؼاف دیگؼ ٍقًٕب قغق ك یا لضایی جؿًیَی ،ؿادق ك جا صغم ةی ركح دارد.
ةؼظی از ٍذّٕمٓام ایُ ٍسَٕؾٍّْ ،اؿتحی اؿث ك قاؾؼ ةْ اهحضام ٍّاؿبٓام جوٕیَی ك گٕیا ةؼام ٍؼاؿٌٓا ك
َٓایفٓام ٍعحًك ؿؼكدق اؿثٍّ .اؿتثٓا ةْ َٓاف مٕرت اكيیْ ك ةغكف ارجوام ّٓؼم ةا َِاد ك ةیاف فیؼٍـحویٌ در
كإِف قؿؼ هؼار گؼلحْاِغ .از زًَْ «ؿؼكد كارآلؼیّاف» كْ ًٍَٕ از گؽارقٓایی ٍّؼٕـ ك ةا يضّی إٍٓزقی ك ظعاةی ك
ٍحّاؿب ةا جؼیتٕفٓام َٓایكی اؿث:
گؼ اةؽار ،ةازكم ٓؼ پیكْ اؿث ز كار آلػػؼیُ ،كار ك اِغیكْ اؿث
ةغك كار زٕقػغ ز ٓػؼ كارگاق چٕ زٕقّغق آب از دؿ كٕق ك چاق
(َٓاف)91-90:
كْ ظايی از ككك ك قٕٔدٓام قاؾؼاِْ اؿث ك لضایی قاؾؼاِْ قکى ِغادق اؿث.
ةعف ةؿغ ایُ ٍسَٕؾْ ،قاٍى دك جؼكیب ةّغ اؿث :یکی آییّی ك دیگؼم ؿٕگؿؼكدم در ٍٕرد اٍیؼم لیؼكزكٕٓی.
ؿٕگؿؼكد یکی از ٍٕضٕؾات پؼةـاٍغ در قؿؼ گؼٍاركدم اؿث .جّٔا در ٍسَٕؾْ ؿمؼ ةْ لعؼت گى ؿّگ ؾالكق ةؼ
اقؿارم كْ در ردام قٔیغاف كؼةال ك قعنیثٓام ٍػٓتی دیگؼ آٍغقٓ ،مث ؿٕگؿؼكد ِیؽ در ردام ٍؿامؼاف ؿؼكدق
قغق اؿث (.در ردام ٍضَغ جوی ادیب ِیكاةٕرم(كْ اؿحاد ؾؼةی قاؾؼ ةٕدق) ،آیث اهلل ٍعٔؼم ،ؿیغؾتغاهلل ةؼهؿی ،آیث اهلل
مغكهیٍ ،ضَغ ٍّكی ك زؿمؼ قٔیغم) .ایُ ِٕع قؿؼ ٍؿَٕال یکی از جادیؼگػارجؼیُ ك ؾاظمی جؼیُ اقؿار لارؿی ٍضـٕب
ٍیقٕد كْ هغٍحی دیؼیُ دارد ك در ِعـحیُ قاؾؼاف لارؿی ِیؽ دیغق ٍیقٕد .ایُ ؿٕگ ؿؼكد از دؿ قاؾؼ ةؼآٍغق ك ةا
ؾاظمْام ؾَین كْ در پؾ آف ِٔمحْ اؿث ،جارٓام اصـاؿی ٍعاظب را ةْ يؼزق كا ٍیدارد:
كر ةیایغ ؿیػػآگػٕف آیغ
ةی جٕ دیگػػؼ ةٔار چٕف آیغ
ةی جٕ گى ظاِواق فٌ گػؼدد

چكَْ را ظؼهْ ِیًگٕف آیغ...

(َٓاف)113:
ٌٍٔجؼیُ ؾّنؼ لضاؿاز ؾاظمْ ؾَین ك اِغكّٓاكی اؿث كْ در پكث زٍیّْ قؿؼ هؼار دارد ك ةا جَٔیغات جنٕیؼم ك
زةاِی پؼكردق قغق اؿث .لؿىٓام ٍاضی ٍاِّغ «ٍیةٕد ك ةؼلث» كْ در ةّغٓام دیگؼ ردیك كاهؽ قغق لضام فَگّاِْ قؿؼ
را ٍٕدؼجؼ ؿاظحْ اؿث زیؼا ایُ الؿاؿ ِكاف گؼ از دؿث رلحُ ك گػقحْ قغف چیؽم اؿث:
كْ ةغك چٔؼق رك ةْ رك ٍیةٕد...
یاد ةاد آف قتاف كْ اك ٍیةٕد
(َٓاف)115:
ٍٕج قغٍ ،اِغ در كّار ك ةؼلث
آق قػػغ ،آق ركزگار ك ةؼلػػث
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(َٓاف)117:
ةعف پایاِی ٍسَٕؾْ ٍكحَى ةؼ  8رةاؾی اؿث .رةاؾی از هايبٓایی اؿث كْ در قؿؼ اِوالب زاِی دكةارق یالث ك
ةیكحؼ قاؾؼاف را ةْ ؿَث ظٕد ككاِغ .هاةًیث ایُ هايب دیؼیّْ قؿؼ لارؿی كْ ٍیجٕاِغ اِغیكْام كاصغ را در ظٕد
ةپؼكراِغ ك در ٍنؼع آظؼ ةْ اكج ةؼؿاِغ ٍیغاِی لؼآٌ آكردق كْ لضایی ٍّـسٌ ةؼ آف صاكٌ قٕد.
چٕف قیؼق فٌ ةؼ آب چاق الؽكف قغ
آف آق كْ در چاق دٍیغم ظٕف قػػغ
از ظاؾ دٍیػػغ ك اليْ گًگٕف قػػغ
كآف آب دكیغ در رگ ظاؾ ك ؿپؾ
(َٓاف)133:
صؼكث قؿؼ ؿاظحار اؿحٕارم دارد ك ِٕؾی اؿحضايْ در قؿؼ قکى گؼلحْ اؿث« .آق» ظی چٔار ٍنؼع ةْ «اليْ
گًگٕف» اؿحضايْ یالحْ اؿث كْ جنٕیؼ زیتایی اؿث .هؼارگیؼم آق ،ظٕف ،چاق ،فٌ ،اليْ گًگٕف در ٍـیؼ ایُ اؿحضايْ
لضایی ٍّـسٌ ك اِغكّٓاؾ ك ٍّاؿب ةا ٍضَٕف رةاؾی ةْ كزٕد آكردق ك ةا ٍٔارت در ٍضغكدق اِغكی پؼكردق قغق اؿث.
 .2.2مجمًعۀ بزآضفته گیسًی تاک
قاؾؼ در فؽؿ ؿؼایی ٓؼچّغ از ٍذّٕم ةؼجؼ ػآؼ قغق اٍا ِـتث ةْ چکاٍْ ك اقؿار آزاد ضؿیك جؼ اؿث .لضام كًی ایُ
ٍسَٕؾْ لضایی فّایی اؿث اٍا ةْ اهحضام ةؼظی از ٍٕضٕؾات قؿؼم ،لضآام دیگؼم ِیؽ در ایُ قؿؼ صؾ ٍیقٕد .از
زًَْ لضام ِٕؿحايٕژیك كْ در قؿؼ «متش گؼٍاركد» دیغق ٍیقٕد .در ایُ قؿؼ قاؾؼ ظاظؼات دكراف كٕدكی ك ِٕزٕاِی
ظٕد را ةیاف ٍیكّغ .لضایی زّگًی ك ٍحّاؿب ةا زادگاق قاؾؼ در قؿؼ صؾ ٍیقٕد .جٕمیك متش دؿاِگیؽ زادگاق ،ذكؼ
ؾّامؼم ٍاِّغ گىٓام كصكی ،جَكك ،پِْٕ ،آةكار پیؼزف ٍّغكؿ ،ك  ...لضایی ةٍٕی ك زقؼالیایی ظامی ك امیًی ةْ
كزٕد آكردق اؿث:
ٓػٕام گًْ كْ آِك ظیػػاؿ رلحػُ داقث
ٕٓام دؿ اِگیػػػػؽ ك پاؾ گؼٍاركد
كْ ايضن از كك آف ديػػؼةا گؼلحػػُ داقث
ٕٓام دؿحْ ةؼةـحْ از گًی كصكی
ز چكَْ دكرجؼؾ ،پِْٕ ٍیى ظمحُ داقث
جَكك ةٕد كْ پؼ چیُ ةاغ ةاال ةٕد
(گؼٍاركدم)12 :1389 ،
اؿحمادق از ؾّامؼ ةٍٕی كْ در قؿؼ ٍؿامؼ ةْ ظنٕص قاؾؼاِی ٍاِّغ ِیَایٕقیرٍّٕ ،چٔؼ آجكی ،قمیؿی كغكّی ك
 ...دیغق ٍیقٕد دارام ػؼلیثٓام لؼاكاِی در ؿاظث لضا ك امايث جناكیؼ دارد .در ایُ قؿؼ ِیؽ ؾّامؼ كممی از یك
ٍکاف اظػ قغق اؿث ك َٓیُ اٍؼ لضایی ٍّـسٌ قکى دادق ك از آِسا كْ یادآكرم گػقحْ اؿث زیتاییٓا ِٕؾی اِغكق
ديپـّغ ةْ كزٕد آكردق اؿث.
از اقؿار فّایی ایُ ٍسَٕؾْ«قیؼیُ در چكَْ» اؿث .قؿؼم كاٍالن فّایی كْ ةؼگؼلحْ از ٍذّٕم ظـؼك ك قیؼیُ
ِؼاٍی اؿث .اگؼ ایُ قؿؼ ةغكف آگآی از قاؾؼ آف ظٕاِغق قٕد كَحؼ كـی اؿث كْ ةا قّاظحی كْ از اقؿار دیگؼ
گؼٍاركدم دارد ةحٕاِغ پی ةتؼد ؿؼكدق ایُ قاؾؼ اؿث .گؼٍاركدم ِگاق ؿتكقّاؿاِْ دهیوی دارد آفچّافكْ در ؿاظث
لضام صَاؿی در ٍذّٕم لؼدكؿی ِكاف دادق ةٕد .در ایُ قؿؼ ِیؽ ةْ ریؽقكارمٓام ِؼاٍی پی ةؼدق ك ٍاِّغ اك از جنٕیؼ ةْ
ظنٕص اؿحؿارق ةٔؼق لؼاكاِی گؼلحْ اؿث .ایُ قؿؼ كْ ركایث ةعف كٕچکی از داؿحاف ظـؼك ك قیؼیُ اؿث هاةًیث
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جتغیى ةْ فؽؿ دارد .ایُ قؿؼ از فّاییجؼیُ اقؿار گؼٍاركدم اؿث .ؿیؼ ركایی فؽؿ ؿاظحار ٍّـسَی قکى دادق ك ةا
اؿحؿاراجی كْ ةؼ گؼلحْ از ةاغ ك ةٕؿحاف اؿث جُ يیًی را ةا چكَْ پیِٕغ زدق اؿث:
كّار چكػػَْ ِكـػػث ك گكػػٕد پیػؼّٓف ةؼكف زٔیػػغ دك ٍآی ز ةػؼكْ ةغِف
ؿپؾ ةؼّْٓقغ ك چٕف گى از زٍیُةؼظاؿث كَی ز آب گػػؼلث ك قکمث ةاغ جّف
ز كػػٕق ك ؿّگ ك در ك دقث ك آلحاب َْٓ ،قغِغ چكٌ جَاقام ِؼگؾ ك ؿَّف
(َٓاف)13:
اؿحؿارات َٓغیگؼ را كاٍى كؼدقاِغ ك صاؿ ك ٕٓام پؼظؼاكجی از قؿؼ صؾ ٍیقٕد .در اقؿارم كْ زّتْ فّایی آِٔا
زیاد اؿث جنٕیؼ ؾالكق ةؼ ارزش زیتاقّاظحی ارزشٓام اظالهی ِیؽ دارد زیؼا در اؿحؿارق ةعف اكؿ جنٕیؼ ٍضػكؼ ،ك پاس
ادب رؾایث ٍیقٕد.
از اقؿار فّایی دیگؼ در ایُ ٍسَٕؾْ«ظؼز فؽؿ» اؿث .در ایُ قؿؼ قاؾؼ ظٕاؿحْ لضام ؿّحی فؽؿ را ةا جٕزیٔاجی
جقییؼ دٓغ اٍا َٓچّاف َٓاف لضام ؿّحی ةؼ فؽؿ صاكٌ اؿث .ةْ ؾّٕاف ٍذاؿ قاؾؼ ظٕاؿحْ ٍضَٕف كًیكْ ام«چكٌ
ٍـث» یار را جازق ؿازد:
ایُ ِؼؼ هغیَی ِیـث چٕف ِؼؼ كٌّ ؿٕیث
در هغیٌ ٍیگمحّغ چكٌ یار ٍا ٍـث اؿث
(َٓاف)31:
ِیؽ ٍضَٕف پؼیكاِی گیـٕ در ایُ ةیث:
ظاظؼـ پؼیكاف اؿث از ظیاؿ گیـٕیث
ٍُ كْ ٍؼد اٍؼكزـ َٓچٕ قاؾؼ دیؼكز
(َٓاف)32:
پیغاؿث كْ ةا چّیُ جٕزیٔاجی َِیجٕاف لضام فؽؿ را جقییؼ داد ك جّٔا ِٕؾی اةحکار اكيیْ ك ؿادق ةؼام جقییؼ
لضاؿث .ةْ ظنٕص آِکْ جؼكیتات چكٌ زادك ك یا اؿحؿارق فؽاؿ از ٍؿكٕؽ ،لضا را در َٓاف ٍضغكدق فؽؿ ؿّحی ٍضغكد
ؿاظحْ اؿث.
اگؼ ةْ جناكیؼ ك جؼكیتات ةؼظی از فؽؿٓام دیگؼ ةّگؼیٌ داِـحْ ٍیقٕد قاؾؼ در ةـیارم از آِٔا ِحٕاِـحْ لضام
جازقام در فؽؿٓام فّایی ةْ كزٕد آكرد:
كؽاف ّٓػػٕز ظَارـ ظَار ،ةا ٍُ ِیـث
قؼاب چكٌ ؿیْ گیـٕاف ككَیػػػؼم
گػػؼیـث زار چٕ اةؼ ةٔار ةا ٍُ ِیػـث
ةْ كیژق آف مٌّ ٍآؼك كْ در پی ٍػُ
ةْ كٕق ك دقث اٍاف ك هؼار ةا ٍُ ِیـث
چٕ ةاغ آییّْ گًؼظاف صٕر ك پؼم اؿث
(َٓاف)44:
گؼٍاركدم در فؽؿ ،كاژگاف ك جؼكیتات پؼظَعؼاهی كْ در هنایغ اك دیغق ٍیقٕد ِیاكردق اؿث .ایُ قیٕق ايتحْ
ٍحّاؿب ةا لضام فؽؿ اؿث .در اقؿارم كْ رِگ ك ةٕم ؾؼلاِی دارِغ ةاز لضا َٓاف لضام اقؿار ؿّحی اؿث اٍا زةاف
اِغكی اٍؼكزم جؼ اؿث .ایُ زةاف ايتحْ ِحٕاِـحْ ةؼ ٍضاٍیُ ك جناكیؼ فًتْ یاةغ:
جٕ ركح ٍٔؼم ك ٍؿّام ؾكن جَاـ جٕیی
ز ؾكن ٓؼ كْ ؿؼایغ جٕیی جَاـ جٕیی
جَاـ ٓـحی ؾكوٌ صضٕر دائٌ جٕؿث چّاف جػٕاـ كْ ِغاِػػٌ ز ٍا كػػػغاـ جٕیی
(َٓاف)35:
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ٍضَٕف یکی قغف ؾاقن ك ٍؿكٕؽٍ ،ضَٕف جازقام ِیـث ك در آدار ؾؼلاِی لؼاكاف ةْ چكٌ ٍیظٕرد .گؼٍاركدم ِیؽ
ِحٕاِـحْ آف را ةْ ظٕةی ةازآلؼیّی كّغ .ايتحْ در جکؼار ك ةازآلؼیّی ٍضاٍیُ قؿؼ ٍؿامؼ ِیؽ چّغاف ٍٕلن ِیـث .ةْ ؾّٕاف
ٍذاؿ ایُ ةیث:
زٌٔ ةْ ؿٕم لًك چٕف پًّگ در كٔـار

ةغیُ اٍیغ كْ ایُ ٍاقٍ ،اق ٍُ ةاقغ

(َٓاف)97:
ةؼ اؿاس كاژگاف ك جناكیؼ ك ٍضَٕف قؿؼ ،ةْ ِؼؼ ٍیرؿغ قاؾؼ جٕزٔی ةْ فؽؿ ٍؿؼكؼ صـیُ ٍّؽكم داقحْ اؿث:
ظیاؿ ظاـ پًّگ ٍُ ةْ ؿػٕم ٍاق پؼیػػ غف ةٕد ك ٍاق را ز ةًّغایف ةْركم ظاؾككیغف ةٕد
پًّگ ٍُ ،دؿ ٍقؼكرـ ،پؼیغ ك پّسْ ةْظايی زد كْؾكنٍ،اق ةًّغ ٍُ،كرام دؿثرؿیغف ةٕد
(ٍّؽكم)146 : 1391،
ةْ ديیى لكؼدقؿازم ٍضَٕف دك ةیث ٍّؽكم در یك ةیث گؼٍاركدم لضا ِیؽ ضؿیكجؼ قغق اؿث .در َٓیُ فؽؿ
گؼٍاركدم ،ظٕاِّغق ةْ ديیى اؿحمادق قاؾؼ از كاژگاِی ٍاِّغ ظحا ،ظحُ ،ؿیب ذهُ ك ِ ...اگٔاف ةْ هؼفٓا پیف پؼجاب
ٍیقٕد ك صحی ةْ كارگیؼم یك یا چّغ ٍضَٕف ك جنٕیؼ جازق ِیؽ َِیجٕاِغ اك را ةْ زٍاف صاؿ ةؼؿاِغ.
كهحی قاؾؼ ةْ جسؼةیات ظٕد ٍیپؼدازد ك از ٍغح ك اقؿار ٍّاؿتحی ك جکؼار ٍضاٍیُ اقؿار ؿّحی دكرم ٍیگؽیّغ
ِاگٔاف ةْ لضام ِاب ك امیى ك قاؾؼاِْام دؿث ٍییاةغ .كاژگافَٓ ،اف كاژگاف ركزٍؼق ك اٍؼكزم ٍیقٕد ك صحی ةغكف
جنٕیؼپؼدازم ةاز قؿؼم فّایی ةا لضایی جازق ك اٍؼكزم ةْ كزٕد ٍیآیغ .جؿغاد ایُ فؽيیات زیاد ِیـث اٍا ارزش آِٔا ةْ
ظنٕص از ِؼؼ ایساد لضا ةیكحؼ از فؽيیات دیگؼ اؿث:
درظػػث ك ؿتػػؽق ك آةی ك آلحاةی ،ةاز
ظٕقػػا دكةارق كّػار جٕ ك كحاةی ،ةاز
ز دؿحپعث جٕ ٌٓ ديَْ ام ،كتاةی ،ةاز
ةْ هغر ركزم یك ركز ٍیٕق امِ ،اِی
(گؼٍاركدم)97: 1389 ،

 .2.3مجمًعۀ پیًود سیتًن بز ضاخٍ تزوج
اگؼ گؼٍاركدم جّٔا َٓیُ ی ك ادؼ را داقث ةاز ةْ ؾّٕاف یکی از قاؾؼاف ٍعؼح ادةیات اِوالب ٍضـٕب ٍیقغ .اكج
ٍٕلویث ك ظالهیث ك ككك ك قٕٔدٓام قاؾؼاِْ كم در اقؿار ؿپیغ اكؿث كْ در ایُ ٍسَٕؾْ گؼدآكرم قغق اؿث.
از اقؿار ٍعؼح ك ةـیار ٍؿؼكؼ ایُ ٍسَٕؾْ قؿؼ«در ؿایْ ؿار ِعى كالیث» اؿث .قاؾؼ كمك ؾؼَث ك قکٕق
صضؼت اٍیؼ(ع) را در لضایی پؼقکٕق ك در ؾیُ صاؿ ٍؿّٕم ك اؿعٕرقام ةْ پیف ةؼدق اؿث .ؾاٍى ٌٍٔ در ایُ ِٕع لضام
جًمیوی كمك ٍکاف اؿث كْ ةؼگؼلحْ از زٍیُ ك آؿَاف اؿث .پیِٕغ ٍیاف ٍکاف ك قعنیث صضؼت ؾًی(ع) ةْ مٕرت
ّٓؼٍّغاِْجؼم ِـتث ةْ ایُ پیِٕغ در ٍذّٕم ك فؽؿٓام ایُ قاؾؼ اؿث ،از َٓیُ ركم لضا ِیؽ در ایُ قؿؼ ٍضـٕس جؼ
اؿث .قاؾؼ ةْ زام اؿحمادق از اضالْ جكتیٔی یا جكتیْ ٍـحویٌ ٍیاف پغیغقٓا ةْ مٕرت فیؼٍـحویٌ ك جكتیْ ضَّی
ارجتاط ایساد كؼدق اؿث:
پایی را ةْ لؼافث ةؼ ٍؼیط ٓكحْ ام /...ؿحارگاف را ةا ؿؼاِگكحاف از ؿؼ ظیتث ٍیقکّی /... /پیف از جٕ ٓیچ اهیإِس
را َِیقّاظحٌ/كْ ؾَٕد ةؼ زٍیُ ةایـحغ
(گؼٍاركدم)122 :1390،
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ایُ ركش ٍٕزب ٍیقٕد ٍکاف ةْ مٕرت كاضش جؼم در ذُٓ ٍعاظب جسـٌ قٕد .ةعف اظیؼ را ٍیجٕاف ةا ایُ ةیث
كْ ةاز در ٍغح صضؼت اٍیؼ(ع) اؿث ك ٍـحویٌ جكتیْ قغق ٍوایـْ ك ارزش جكتیْ فیؼٍـحویٌ را ةٔحؼ درؾ كؼد:
گػػؼ اهیإِس ،اهیإِس آراـ

ِْ آفاز جٕ پیػػػغا ك ِْ اِساـ

(َٓاف)132:
اقارات ةْ زِغگی صضؼت اٍیؼ(ع) زؽیی اؿث ك ةْ جٕمیك یحیٌ ِٕازم ،چگِٕگی قٔادت ،دالكرم اك در اصغ ،ؿعُ
گمحُ ةا چاق ك  ...لؼدیث كم را در قؿؼ صمغ كؼدق اؿث .اقارق ةْ پكحٕآِْام دیگؼ دیّی ٍاِّغ جًَیش ةْ «صحی ٍعًؽ
ايمسؼ ،ؿسیى ،لحتارؾاهلل اصـُايعايویُ» ظؼدقلضآایی ؿاظحْ كْ در جّاؿب ةا قعنیث اٍاـ(ع) هؼار دارد ك از ٍسَٕع
آِٔا لضایی ٍػٓتی ةْ كزٕد آكردق اؿث .ةْ كیژق آِکْ آفاز ك پایاف قؿؼ ؿحایف ظغاكِغ اؿث ك قؿؼ را در یك دایؼق هؼار
دادق كْ ةا رؿیغف ةْ پایاف قؿؼ ،ذُٓ ٍعاظب دكةارق در لضام آفازیُ هؼار ٍیگیؼد ك َٓیُ اٍؼ لضا را از ِؼؼ زٍاِی
اؿحَؼار ٍیةعكغ گٕیی زٍاف اؿعٕرقام قؿؼ َٕٓارق داةث اؿثٓ .ؼچّغ در ٍحُ قؿؼ ِیؽ ةْ ایُ ِٕع زٍاف اقارق قغق
اؿث:
زٍاف ،در ظكٌ جٕ ،از ةیٌ ؿحؼكف قغق اؿث
(َٓاف)124:
اهیإِس قؿؼم اؿث در جٕمیك ؾؼَث ِٔر ايتالفْ .ؿاظحار قؿؼ ةؼ پایْ جكتیْ ِٔرايتالفْ ةْ اهیإِس اؿث كْ در
آفاز اهیإِس صػؼ ك جّٔا كمك اهیإِؿی اؿث كْ قاؾؼ هنغ دارد زاٍی از آف ةؼگیؼد اٍا ٓؼةار زاـ جٔی ةاهی ٍیٍاِغ ك
ِٔایحا یکی دك هعؼق ِنیب قاؾؼ ٍیقٕد .قؿؼ ةا كإِِی هؼاردادف اهیإِس ك جالش قاؾؼ ةؼام پؼكؼدف زاـ ،لضایی
ظٕلاِی ك ٍٔیب داردٍٕ .جٓام ٍیآیّغ ٍیظؼكقّغ ك كاپؾ ٍیركِغ:
دگؼةارق چٕف ٍٕزتی پیف ٍیرؿغ /زاـ را چٕف داؿی هٕس ٍیدٌٓ /جا از ؿؼظٕقْ آب /دؿحْام كاچیٌّ /اٍا ةاز،
زاـ ظايی اؿث /ك دریا در ٍٕج /ك لامًْام ةْ درازام یك دؿث /ك ةْ دكرم یك جاریط /قحك ظیؽاب إٍاج /جّٔا یك
دكهعؼق /ةؼ دیٕارق قماؼ زاـ ٍیچکاِغ»/
(َٓاف)142:
ایُ جکؼار ك جاكیغ ةؼ اهیإِس ك جالش قاؾؼ ِٕؾی اةٔاـ در قؿؼ ةْ كزٕد آكردق اؿث ك ذُٓ ٍعاظب را در لضام
ٍتٌٔ قؿؼ ةْ دِتاؿ ٍونٕد قاؾؼ ٍیةؼد .قؿؼ ةا پایافةّغم ِاگٔاِی:
«ِٔر ايتالفْ را ٍیةّغـ»(َٓاف)143:
ایُ رازگكایی ك پایاف ةّغم كْ در یك زًَْ اِؼژم زیادم كْ از صؼكث قؿؼ ایساد قغق ةْ ٍعاظب ٍّحوى ٍیؿازد
ك لضام گـحؼدق اهیإِس را رِگ ك يؿاةی ٍػٓتی ٍیةعكغ.
قؿؼ «ظٕقا ؿیؽیك» ةْ ديیى اقارق ةْ اؿعٕرق یِٕاِی در لضایی اؿعٕرقام ةْ پیف ٍیركد .ايتحْ ایُ زؽك ٍضغكد
اقؿارم اؿث كْ قاؾؼ از پكحٕآِْام لؼّٓگ یِٕاف اؿحمادق كؼدق اؿث .ؿیؽیك در اؿعٕرقٓام یِٕاف قعنیحی زیؼؾ ك
صیًْگؼ اؿث .كم ةْ ظاظؼ آِکْ اؿؼار ظغایاف را لاش كؼد از ظؼؼ ظغایاف یِٕاِٖ ٍضکٕـ قغ جا ؿّگ ةؽرگ ك گؼدل را
ةاالل هًْ كٕٖٓ ةتؼدٓ .ؼةار ةؿغ از رؿاِغف ةْ هًْ از ؿؼاقیتٖ ظؼؼ دیگؼ هًْ دكةارق ةْ پاییُ ٍٖفًحغ ك ایُ كار َٕٓارق
جکؼار ٍیقٕد .ایُ ؾَى َِادم از كار ةیٕٔدق ك جکؼارم اِغكٓتار اؿث .قؿؼ گؼٍاركدم ِیؽ لضایی لًـمی دارد .زِغگی
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ٍؿّایی ِغارد ك چّیُ اِغیكْام ةْ دكر از اِغیكْٓام گؼٍاركدم اؿث زیؼا ٍٕيمْٓایی ٍاِّغ ؾكن ،ؾغايث ،ایَاف ك  ...كْ
ةارٓا در قؿؼ كم ٍٕرد جاكیغ هؼار گؼلحْ اؿث زِغگی را از ةیٍؿّایی دكر ٍیؿازد.
قاؾؼ اِغكق لًـمی ؿیؽیك را ةا زِغگی اِـاف كْ ةْ پیؼم ك ٍؼگ ٍّسؼ ٍیقٕد پیِٕغ دادق اؿث ك ؿؼِٕقث
اِغكٓتار ؿیؽیك را كْ ةؿغ از پای اف كار ،دكةارق آف را ٍستٕر اؿث اِساـ دٓغ ِـتث ةْ جکؼار ِكغف ٍـیؼ دكةارق زِغگی
ةٔحؼ ٍیداِغَٓ .یُ اٍؼ فٌ را ةیكحؼ ةْ قؿؼ جؽرین كؼدق اؿث .لضام قؿؼ لضایی اؿعٕرقام ك لًـمی اؿث ةْ ظنٕص
آِکْ قؿؼ ةا پؼؿكی ٌٍٔ ك ظیاـكار َٓؼاق ةا ِٕؾی جؼدیغ ةْ پایاف رؿیغق اؿث:
ظؼؿّگ را ةؼ قاِْ ظٕارم /جا هًْ لؼاز آكردقاـ /از داٍّْ ؿتؽ كٕدكی /از درقٓام جاریك ِٕزٕاِی /از معؼقٓام
ؿؼكف ةًٕغ /ك از پؼجگاق ٍیاِـايی /ك ای ّك ةؼ چکاد ،لؼاز آٍغق اـ /ظؼؿّگ َٓچّاف ةؼ دكش /ك ةؼ ؿحیـٍ ِْ/ساؿ
ایـحادف ِْ /راق ةازگكث /ظٕقا ؿیؽیك /كْ راق رلحْ را ةاز ٍیگكث /ةؼ هًْ پایاف ایـحادق اـ؟
(گؼٍاركدم)69 : 1390،
ِؼگؾ پیكکف قؿؼم اؿث در هايب ؿپیغ كْ لضام ایُ ِیؽ ٍاِّغ قؿؼ هتى كَحؼ در اقؿار گؼٍاركدم دیغق
ٍیقٕد .لضام قؿؼ لضایی فّایی ك ؾاقواِْ اؿث از آف ِٕع كْ در اقؿار قإًٍ در كمك آیغا صؾ ٍیقٕد .ظاِْام
ركیایی ك پؼ از ٍٔؼ ك ٍضتث كْ كهحی قاؾؼ كارد آف ٍیقٕد گٕیی كارد زؽیؼق كٕچك ٍؼزاِی قغق ك از َْٓ فٌٓا رٓایی
یالحْ اؿث .ةا آِکْ ةؼظی از جناكیؼ ایُ قؿؼ هؼفٓا از كّٔگی آِٔا ٍیگػرد اٍا در لضام جازق ك ؾاقواِْ قؿؼ چّاف صى
قغقاِغ كْ ٓیچ ةٕم كّٔگی ِگؼلحْاِغ .ةْ ؾّٕاف ٍذاؿ قؼٍّغگی ِؼگؾ در ةؼاةؼ ٍؿكٕؽ در قؿؼ قاؾؼاف ؿّحی ٍاِّغ
صالغ ِیؽ دیغق ٍیقٕد اٍا در ایُ قؿؼ ٓیچ كّْٔ ةْ ِؼؼ َِیرؿغ:
كهحی در را ٍیگكاییِ /ؼگـی كْ ةْ پیكکف جٕ آكردق اـ /قؼٍگیُ ٍیقٕد /.../در فار ،زیؼ ؿوك كٕجاقٍٔ /ؼةاف جؼ
ٍیجٕاف ظمث /ك ٍٔؼةاِی /گالیْام ةؼ َِیاِگیؽدٍ /ؼا ةا جٕ رازم اؿث /كْ در ٓیچ گًگكحیَِ/ی جٕاف یالث /كهحی در
ٍیگكاییِ /ؼگؾ پیكکف قؼٍگیُ ٍیقٕدَٓ(»...اف)71-72:
قؿؼ ةا زؽیی ِگؼم ،زِغگی اٍؼكزم را ِكاف ٍیدٓغ ك لضایی ٍضـٕس ك هاةى يَؾ از ظاِْ ظًن ٍیكّغ:
در آقپؽظاِْ /كهحی هاقن ك ةكواب /ةا جٕ ٍساديْ دارِغٍ ٍُ /یى ؿعُ ةا جٕ دارـ /از صٕيْام كْ جٕ آكیعحْام
ٍیآكیؽـ /ك فٌ ،چٕف ماةٕف در دؿث جٕ ،جضًیى ٍیركد»(َٓاف)72:
ایُ لضا چیؽم از لضام قٔؼم ك ؾاقواِْ اقؿار قإًٍ كٌ ِغارد .كاژگاف ؿادق ك ركزٍؼق در ةالث قؿؼ ارزش
قاؾؼاِگی یالحْاِغ.
 .3وتیجٍ
گؼٍاركدم ٌٓ در هايب ؿّحی ك ٌٓ ِٕ در ٍٕضٕؾات ٍعحًك اقؿار لؼاكاِی ؿؼكدق كْ ةْ اهحضام ٓؼ یك لضا ِیؽ ٍحماكت
اؿثّٓ .گاٍی كْ هايب ؿّحی ةؼگؽیغق زةاف ك جناكیؼ ِیؽ رِگ ك ةٕم اقؿار گػقحْ دارد ك در اقؿار ِیَایی ك ؿپیغ از ِؼؼ
زٍاِی رِگ ك ةٕم اٍؼكزم یالحْ اؿثٍٕ .لویث قاؾؼ ةیكحؼ در هايب ؿپیغ اؿث .ركیکؼد دیّی ك ٍػٓتی ك اِوالةی قاؾؼ ك
اصاظْ اك ةؼ ادةیات ؿّحی ك پكحٕآِْام ٍػٓتی كْ ةْ مٕرت جًَیضات ك اظػ ٍٕضٕؾات اِوالةی ك دیّی َِٕد یالحْ اؿث
لضایی كًی ٍػٓتی ك اِوالةی ةْ قؿؼ اك ةعكیغق اؿث .اِغیكْ قاؾؼ اِغیكْام ٍػٓتی ك اِوالةی ك ةْ ظٕر كًی صؽبائی
اؿث كْ َٓیُ اٍؼ ٍٕزب قغق رگْٓایی از دیُ در ةیكحؼ اقؿار اك كزٕد داقحْ ةاقغ ك ةؼ لضا جادیؼ ةگػاردٍٕ .ضٕؾات
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قؿؼم اك ؾالكق ةؼ ٍٕارد لٕؽ در صٕزق ٍؼاؿَات جوٕیَی ِیؽ اؿث .در ایُ اقؿار قؿؼ ةْ ديیى يضُ قؿارم ك ٍـحویٌ،
لضایی قاؾؼاِْ ِیالحْ اؿث اٍا در ةؼظی ٍٕارد ك ٍغح ك ؿحایف ةؽرگاِی ٍاِّغ لؼدكؿی ةْ ديیى اصاظْ قاؾؼ ةؼ ادةیات
ؿّحی ك ِگاق ؿتك قّاؿاِْ كم ٍٕلویث ةیكحؼم داقحْ اؿث .یکی از هعبٓام درظكاف قؿؼ گؼٍاركدم اقؿار ؿپیغ
اكؿث .ایُ ةعف از اقؿار اك ِیؽ از ِؼؼ ٍٕضٕع ةـیار ٍحّٕع اؿث كْ َٓیُ اٍؼ ِیؽ ٍـحًؽـ ایساد لضآام ٍعحًمی اؿث.
ةْ ديیى اِـساـ در ٍضٕر ظٕيی ك دتث ی ك جسؼةْ در ظٕؿ قؿؼ لضایی ٍّـسٌ در ؿؼاؿؼ ٓؼ یك از اقؿار ؿپیغ اك صؾ
ٍیقٕد .ظالهیثٓایی ٍاِّغ َِاد اِغاـكار ك جناكیؼ كإِِی ِیؽ در ایُ راؿحا ةْ اِـساـ لضا كَك كؼدق اؿث.
مىابع ي مآخذ
داد ،ؿیَا( )1380فزَىگ اصطالحات ادبی .چاپ چٔارـ ،جٔؼافٍ :ؼكاریغ.
دٓؼاٍیٍٔ ،غم؛ كَايی ِٔاد ،ؾًی اكتؼ(« )1394احساس ضاعزاوٍ ي ضیًٌَا ي مًاوع اوتقال آن در ضعز اوقالب(مطالعٍ مًردی:
سًگسزيدٌَای اجتماعی مًسًی گزماريدی)» ٍسًۀ ؾًَی – پژكٓكی ادةیات اِوالب اؿالٍی ،لؼّٓگـحاف زةاف ك ادب لارؿی ،دكرة اكؿ،
قَارة  ،2پاییؽ ،مل .95 – 117
قمیؿی كغكّیٍ ،ضَغرضا (َ )1376شارٌ ديم آًَی کًَی .جٔؼاف :ؿعُ.
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