بررسی مقایسهای مفهوم «دین» در اشعار نیما یوشیج و شفیعی کدکنی
پشٍاًِ سٍییي اّلی
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چکیده
ؿؼش هؼاصش اگشزِ خلَُّایی هتفاٍت تا ؿؼش والػیه داؿتِاػت اهّا تاصتاتی اص تاٍسّای ؿاػشاى ًیض تَدُ اػت ،هفَْم
«دیي» یىی اص تيهایِّایی اػت وِ تؼییيوٌٌذُی تخـی اص ٍیظگیّای ؿؼش یه ؿاػش خَاّذ تَد ،ایي ًَؿتاس اؿؼاس
ًیوا یَؿیح سا تِ ػٌَاى پذس ؿؼش ًَیي ٍ هطوذسظاؿفیؼی وذوٌی سا تِ ػٌَاى ؿاػشی وِ دس ؿىل ٍ هطتَای ؿؼش
خَیؾ اص ًیوا هتأثّش اػت سا هَسد دلّت لشاس دادُاػت ٍ تش اػاع ًگاُ ٍ ًظشیِ آىّا دس آثاس هٌثَس ٍ هٌظَم ،تِ تطلیل
ٍاسصیاتی هفَْم «دیي» دس اؿؼاس آىّا پشداختِاػت ٍ دس پایاى ًـاى هیدّذ وِ ًیوا تیؾ اص آىوِ ًگشؽ دیٌی خَد سا
دس ؿؼش آصاد تٌوایاًذ ،دس ؿؼش ػٌّتیً ،اهِّا ٍ یادداؿتّایؾ اص آى ػخي هیگَیذ ٍ ؿؼش ؿفیؼی ػالٍُ تش ایي وِ
تاصتاتی اص اػتماد اٍػت ،هتأثّش اص ًگشؽ ػشفاًی ؿاػش ًیض اػت ٍ ّش دٍ ؿاػش اگشزِ اص ایي هٌظش هتفاٍتٌذ اص یه سیـِاًذ
ٍیه اًذیـِ سا دس ػش هیپشٍساًٌذ.
کلیدواژه :تشسػی همایؼِای ،ؿؼش ،دیيً ،یوا ،ؿفیؼی

مقدمه
یىی اص تيهایِّایی وِ هیتَاًذ دس ؿؼش ؿاػشاى هَسد دلّت لشاس گیشد هفَْم «دیي» اػت اگشزِ تغییش ًگشؽ
ؿاػشاى ًؼثت تِ هفاّین ؿؼش ،ؿؼش هؼاصش سا تِ ػشاًداهی دیگش ػَق دادُ اػت ٍ ؿاػشاى هؼاصش دیذگاُ ًَیٌی سا دس
ؿؼش هؼاصش پایِگزاسی وشدُاًذ اهّا تاٍسّا ٍ اػتمادات ّوسٌاى تخـی اص رٌّیّت آگاّاًِ یا ًا آگاّاًِی ؿاػشاى سا تـىیل
هیدّذ ،تش اػاع ایي فشظیِ وِ هفَْم «دیي» دس ؿؼش ًیوا یَؿیح ٍ ؿفیؼی وذوٌی هیتَاًذ تخـی اص ؿثاّتّای ٍ
تفاٍت ّای ؿؼش دٍ ؿاػش سا تٌوایاًذ ٍ اص تأثیش ًگشؽ دیٌی تش ًَع ًگاُ آىّا ػخي گَیذ ،ایي ًَؿتاس تالؽ وشد تا
اّذافی سا ًتیدِ گیشی وٌذ:
-1ؿؼش ّش دٍ ؿاػش اص هٌظش ًگاُ دیٌی آىّا تا زِ اًذاصُ هتفاٍت ٍ هتـاتِ اػت؟
-2آیا ًگشؽ دیٌی ّش دٍ ؿاػش هـخصِّّای خاصّی سا پزیشفتِاػت؟
اّویّت ایي پظٍّؾ اص ایي خْت اػت وِ ًـاى خَاّذ داد ؿؼش هؼاصش اص هفاّین دیٌی تْی ًیؼت اگشزِ ایي
هفاّین ضعَس ووشًگی دس ؿؼش ؿاػشاى داؿتِتاؿذ ،تش اػاع هؽالؼِای وِ تش آثاس هٌتمذاى صَست گشفتِ اػت ،زٌیي
پظٍّـی تا تِ ضال اًدام ًگشفتِاػت.
دین در اشعار نیما یوشیج
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دیي هفَْهی اػت وِ ًیوا دس آثاس هٌثَسؽ تِ آى تؼیاس اًذیـیذُاػت  ،گَیی سٍش اٍ دس ػیؽشُی هؼٌَیت هاًذُ-
اػت ،هؼٌَیتی وِ گاُ ًوایاًگش سٍش سهاًتیه ؿؼش اٍػت  ،اٍ اص افشاغ دس ّش زیضی ضتّی هادیّت ٍ هؼٌَیت گشیضاى
اػتّ«:ش لذس ّن ػلن ؼثیؼی پیـشفت وٌذً ،مصاى هؼلَهات تـشی اص افشاغ صیادُ اص ضذ دس یىی اص دٍ خْت
اػت:هادیِ ،سٍضیِ(».یَؿیح ٍ)36 :1363 ،لی تِ راتی تَدى هؼٌَیّت اػتماد داسد ٍ هیگَیذ«:هؼٌَیّت فؽشی اػت ٍ تایذ
تاؿذ ٍ خَاّذ تَد( ».یَؿیح ٍ) 64: 1388 ،هؼتمذ اػت وِ یافتِ ّای هؼٌَی ٍخَدّایی ّؼتٌذوِ خیش هطط اػت ٍ
هطط خیش ٍ هیوَؿذ تا صتاى تْتش تِ دسهاى هشدم سػیذگی وٌذ(.س.نّ،واى)14:؛اص دیذگاُ اٍ «دیي ،تَخِّ ػویك
اً ؼاى تِ اصل ٍخَداػت ،تا ًیّت خیشخَاّاًِ ،پغ اص آى دػتَساتی هیدّذ ،تٌاتشایي دیي یه ؿىل ؿؼش ٍ هالصم
صًذگی ػالی اًؼاًی اػتٍ ،لَ ایيوِ ّوِ دػتَسات آى ػَض تـَد ،ساخغ تِ ّوِ ٍلت اػت ٍ ّوِ صهاىّاّ(».واى)
گاُ ػشخَسدگی اص ضضب تَدُ ،تِ اٍ لذست تاصاًذیـی تیؾتشی دادُ اػت ،تاتطلیلی دلیكتش اص دیي تشای خَیؾ اسائِ
دّذ ٍ زٌیي اػت وِ هیگَیذ«:دیي تشای ّشخٌثِ اص صًذگی دػتَس داسدٍ ،لی هؼلهّا اص یه خٌثِ فمػ فىشهی-
وٌٌذّ(».واى)ٍ زٌیي اػت وِ هیگَیذ«:تایذ خَد سا فَق ّوِی هؼاله ٍ ػمایذ ًگاُ داؿت ٍ پغ اص آى تا هالضظِی
ػاتمِ ٍ الضمِی اؿیا ،صاضة ػمیذُ ٍ هؼله ؿذ( ».سضیوی )166 :1370،؛ًیوا تا دػت یافتي تِ زٌیياػتمادی
تَاًؼت خَد سا اص هادیّتگشایی تَدُایّا هصَى داسد « :زمذس تِ ایوا ٍ اؿاسُ هي خَاًاى خام تَدُ ای سا ًصیطتوشدم
وِ سٍعّا خیال خَسدى ها سا داسًذ ،وِ دس دًیا خذایی ّؼت،وِ اًثیا تِ ضكاًذ ٍ دیي تاالتش اص هؼله اػت ٍ هصًَیّت
تشای اًؼاى الصم اػت ،دیي ّن دًیا ٍ ّن آخشت سا هیپایذ ،ضالآىوِ هؼلهّا فمػ اص یه ساُ فىشهیوٌٌذ ٍلی تِ
خشج آىّا ًشفتِ اػت( ».یَؿیح )26: 1388،
ًیوا گاُ دس یادداؿتّایؾ تأهّالتی هٌاخاتگًَِ داسدوِ ًـاىدٌّذُی ایي اػت وِ هیخَاّذ تش اظؽشاب دسًٍؾ
غلثِ وٌذ ٍ گاُ زْشُای فیلؼَفاًِ تِ خَیؾ هیگیشد «:خذا اػاع اػت ً ،ازاس دًیا اػاع داسدّ(».واى ٍ)147:تا
اًتماد اص ػاستشوِ خذا سا اًىاس هیوٌذ هیگَیذ ّ«:ویيلذس وِ تَخِّ وشدی ،الشاس تَ ،اًىاس تَ ،اًىاس تَ زَى الشاس
اػتّ(».واى،)13:ضیشت خَد سا دس تشاتش خذا زٌیي تیاى هیوٌذ«:خذایا! هخلَلت هشا ضیشاىهیوٌذ ،سٍ تِ تَ هیآین
وِ تَ سا پیذا وٌن ،تَ اص هخلَلت تیؾتش هشا ضیشاى هیداسیّ(».واى) ٍ دس خاییدیگش هیگَیذ«:دسد ،آدم سا تِ خذا
هیسػاًذّ( ».واى ٍ)312:ضتّی دس ًاهِای وِ تِ تشادسؽ الدتي هی ًَیؼذ هیگَیذ«:تیؾ اص ّوِ زیض تِ للثواى سخَع
وٌین ،الدتي ،خذا آىخاػت ،اٍ سا دس ٍلت ػدض ٍ ؿذایذ هیتیٌٌذ ،تا ؿؼش تِ اٍ تمشّب هیخَیٌذ ،ػایش اٍلات ،غشٍس،
خیالتافی ٍ ػمل ایي هؼشفت سا دس للة هشدم خفِ ٍ صائل هیگشداًذ...تِ ػمیذُی هي ؿؼش ٍ هدزٍتیّت دس ػالن صفای
تاؼي اػت(».یَؿیح)137 :1363،
ًیوا اػالم سا فَق ّوِ زیض هیداًذ ٍ هیگَیذ « :اػالم ّن ساخغ تِ صًذگی هادّی فىشوشدُ اػت ٍّن ساخغ تِ صًذگی
هؼٌَی».یَؿیح1388،الف ،)50:لشآى سا وتاتی خاهغ هیداًذ ٍ هیگَیذّ«:وِ زیض دس لشآى اػت ٍ ّوِ اًؼاًیّت دس
ائوِ اؼْاسّ...وسٌاى وِ تملّة ٍ اػتؼواس ٍ دسًذگی دس اسٍپاییّا ،ها هطتاخین وِ لشآى هدیذ سا تفْوین ،ها هطتاخین تِ
خَدهاى ،اص ًظش اًؼاًیّتّ(».واى ٍ)282:تاص هیگَیذ«:لشآى هدیذ صتاى ؼثیؼت اػت ،لشآى هدیذ ،صتاى توام ػالن
ٍخَد اػتّ(».واى« ٍ)259 :سػَل اوشم (ف) سا سٍش توام ٍخَد هیداًذ(.س .نّ ،واى)
صهاًیوِ اص زْشُی هزّثیًیوا ػخي تِ هیاىهیآیذ دٍ ٍخِْ اص ؿخصیّت خَد سا تِ ًوایؾ هیگزاسد ،ؿخصیّتی وِ
دس ؿؼشػٌتّی ،یادداؿتّا ٍ ًاهِ ّایؾ هتدلّی اػت ٍ اص خذا ٍ لشآى ٍ اػالم ٍ پیاهثش هیگَیذ ٍ ؿخصیّتی وِ دس ؿؼش
آصاد اٍ خشیاى داسدوِ ضتّی صهاًی وِ دسؿةّای غناًگیض خَد تِ خؼتدَی سٍصًِای هیگشدد ،اگش پٌدشُای اص اهیذ تِ
سٍیؾ گـَدُهیؿَد ،اهیذؽ تا ایواى هزّثی ًویآهیضدً« ،یوای سهاًتیه ،اًؼاًی هزّثی ،تِ هؼٌی ػٌّتیآىً ،یؼت
ٍضتّی ًَػی ًگشؽ هأخَر اص سٍؿٌگشی سا دس دیذگاُّای اٍهیتَاى دیذ...اهّا تا ایي ّوِ ّوسَى اغلة سهاًتیهّای
اسٍپایی ،لایل تِ ًَػی ساص ٍ سهض ّؼتی ٍ اػشاس ٍخَداػت(».خؼفشی)246 :1388،
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اٍّلیي ًوَد اًذیـِّای دیٌی ًیوا سا دس «افؼاًِ» هیتَاى دیذ اٍ ػـك سا «آٍاسُیآػواى» (یَؿیحٍ )56 :1389،
للة خَد سا «ًاهِی آػواىّا»(ّواى)68:هیداًذ ،تأهّالت ٍػیغ اخاللی ًیوا دس اؿؼاسؽ هیتَاًذ دلیلی تاؿذ تش ایيوِ
اػتمادات دیٌی دس راتؾ سیـِ دٍاًیذُاػت.
ًیواگشیض ًاگضیش ّش اًؼاى سا دس هَلغ «دسد» دسهییاتذ ،لطظِایوِ اٍ اضؼاعهیوٌذ ٍخَدی ضمیمی هیتَاًذ
صذایؾ سا تـٌَدً ،دَاّای دسًٍی ًیوا تا خذا گاُ اص صتاى «خاسوٌی»(ّواى)113:ؿٌیذُ هیؿَد ٍ گاُ دس صهضهِّای
«خاًَادُی ػشتاص» اٍ سا هیخَیذ تا تِ اٍ تگَیذً«:یؼت هادس سا ساضتی ٍ خَاب /،تٌذگاًت سا ای خذا دسیاب!/گفت صى
ػالن غن ًخَاّذؿذ/.اص تؼاغ تَ ،ونًخَاّذ ؿذ/گش ًثاؿذ یه تاؼي غوٌان /دستؼیػ خانّ(».واى)121:
اػؽَسُی داًیال(ّواى ،)336:اػؽَسُ ای اػتوِ صهضهِّای خذاییًیوا سا تیؾتش سٍاى هیػاصد صهاًی وِ داًیال دس
پزیشفتي یهسًگی خذاگًَِّ ،شاػی سا تِ خَد ساُ ًویدّذً ،یوا اًگیضُی ػشٍدى ایي ستاػیات سا دس پاًَیغ خذاًٍذ
هیداًذ:
تا تَ زـِ وٌـی تا هـي تٌْـا تا تَ
خاى هیوٌن ٍ هشاػت ػَدا تا تَ
خَاّی تِ صتاىآٍسم ایي سا تا تَ(یَؿیح)112 :1387،
اص دل خثـشم داسی ٍ اص خـاى اهّـا
تـیتـَ ؿذُ ًِ سٍی تِ وـَی تَ وٌٌذ
آًاىوِ ػثث ًِ گفتٍگَی تَوٌٌذ
ػشگـتگیاػت ٍ سٍ تِ ػَی تَ وٌٌذ(ّواى)113:
تش ّش زِ دسآیٌذ ٍ تِ ّشخاوِ سًٍذ
اٍ تِ ضؼاب ٍوتاب ٍضتّی تِ لعا ٍ لذس اػتماد داسد:
تیـذاس اگش تـَیی ٍگـشهـي دس خـَاب
زٌذیي تِ ػتاتن هىؾ ٍ تـیـن ػـزاب
تا تَ ّوِ دس سٍص ضؼاب اػت ،ضؼاب(ّواى)195:
تا ها تَ ّشآىزِ هیوٌی هیوي لیه
آًـی وـِ سٍاػـت ًـاسٍا تاؿذ ًیؼت
آًیوِ دس آى زَى ٍزشا تاؿذ ًیؼت(ّواى)74:

یه زیضوِ تی ضىن لعا تاؿـذ ًیـؼت
ّشزٌذوِ تا زَى ٍ زشای هي ٍ تَػت
هطثّت ػلی(ع)دسآثاس ًیواً ،وَدی تاسص داسد:
تا ًام ػلی(ع) هشا دس آییٌِ تثؼت
صذ تاس ؿىؼت ٍ تؼت ٍ دسّن پیَػت
اص هْش ػلی دلن ًخَاّذتگؼؼت(.یَؿیح)805: 1389،
هي تگؼـلن اص تـَ تـا خـفای تـَ ٍلیـه
دس یادداؿتّایؾ،اسادت خافّ خَیؾ سا تِ ػلی(ع) زٌیي هیًوایاًذ« :هي هطةّ ػلی (ع) ّؼتنّ ،ش داًـوٌذی ّش
فْویذُای ٍ ّش فیلؼَفی تِ ّش ػٌَاًی وِ اػالم سا ًـٌاخت ٍ سفت ،صًذگی سا ًـٌاخت ٍ سفت(.یَؿیح1388،الف)87:
ٍ اػتماد داسد وِ «تؼذ اص گزؿت ّضاسػال ،ػلی(ع) اًؼاًیوثیش اػت( ».س .نّ ،واى )27:؛تَخِّ ًیوا تِ هشدم ٍ
هـىالت آًاى ًیض سیـِای دس اػتمادات دیٌی اٍ داسد:
دس ًـاضیـِی تْــت تـا آب صسؽ
تٌَؿتِ تِ سٍی ّـش دس اص ّــت دسؽ
تَدُ اػت تِ ساُ خیش هشدم ًظشؽ(یَؿیح)837 :1389،
صایي دس گزسد وؼی وِ دسواس خْاى
دین در اشعار شفیعی کدکنی
ؿفیؼی تیآىوِ تخَاّذ اص اػتماداتؾ ػخي تگَیذ ،اػتماداتؾ تِ ػخي دسهیآیٌذ ،دس ٍاطُّایؾ ًفَر هیوٌٌذ ٍ
صیثاتشیي تأهّالت سا تِ ًوایؾ هیگزاسًذ ،اٍ تِ پیًَذ ًاگؼؼتٌی دیي ،ػاؼفِ ٍ ٌّش هؼتمذ اػت ٍ هیگَیذ« :اصآىخاوِ
دیي  ،خاػتگاّؾ للوشٍ تدشتِّای ػاؼفی اػت ٍ ،تا خشد ٍ هٌؽكواسی ًذاسد ،اصالتاً تِ ٌّشًضدیه اػت ».فیعی
)76 :1388،
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ػشؿه هؼتمذ اػت وِ «خذا سا هیتَاى ؿٌاخت ،اهّا تا ؿٌاختی «تیزگًَِ» ٍ «ّیروغ اصآفتاب ،دلیل ؼلة ًوی-
وٌذّ( ».واى ،)89:اٍ ؼثیؼت سا آییٌِی خذااًذیـی خَیؾ هیوٌذ ٍ هیػشایذ-« :صیي تش ًؼین تگزاس /تا تگزسی اص ایي
تطشٍ / ،ص آى دٍ سٍصى صثص /دسوَزِتاؽ هؼتی /تاساى صثطذم سا /تش ؿاخِی الالی /آییٌِی خذا وي( ».ؿفیؼیوذوٌی
1388،ش ٍ )25:گاُ اص گلگـت هؼشفت خَیؾ دس داهي ؼثیؼت تِ لطظِّای خذایی هیسػذ« :گشیضاى اتشّا تش آتی
صثص-/زٌاى زَى لاصذن تشواػٌیصاس /-سٍاى تَدًذ صی وَُ ٍ تیاتاى ٍ /.هي دس اٍج آى لطظِی خذایی /دسآى اًذیـِ
ٍآى تیـِ تَدم /وِ دسآى ػَی تاؽ پش گل اتش /،دساى طسف وثَد آیا وؼی ّؼت /وِ ایي تاؽ ؿفك گلخاًِی
اٍػت(».ؿفیؼیوذوٌی1388،ر  )26:؛ لطظِ ای ًیض ؿؼش ٍ خَیثاس اٍ سا دس ػلَوؾ ّوشاّی هیوٌٌذ ٍ ؿاػش سا هی-
سػاًٌذ تِ خاییوِ « :دسختاى تِ آییي دیگش ٍ /،هشغاى تِ آییي دیگش  /،صذایی وِ هیآهذ اص دٍس /،صذای خذا تَد /،سّا
تَد( ».ؿفیؼیوذوٌی1388،ج)75:
ػشؿه گاُ «ًواصی دس تٌگٌا» هیگزاسد تا آیٌِداس سٍؿيصثص سا دس خلَت خالی ؿة تیاتذ( .س.ن ،ؿفیؼی
وذوٌی1388،ص ٍ )17:دس «اظؽشاب اتشاّین» ،اص خذا هیگَیذ ٍ صذای اٍ سا خؼتٍخَ هیوٌذ« :ایي صذا /وِ دس ضعَس
خَیؾ ٍ /دس ػشٍس ًَس خَیؾ  /سٍش سا صخاهِی وثَد تَدی ایي زٌیي /دس سّایؾ ٍ گـایؾ ّضاس اٍج ٍ هَج /هیسّاًذ
ٍ تشٌِّ هیوٌذ /،صذای ػاضش سػای ویؼت؟» (ؿفیؼی وذوٌی1388 ،الف)51:
ؿفیؼیوذوٌی ،دس اٍّلیي ؿؼش دفتش «خؽّی ص دلتٌگی» ،دس خؼتٍخَی والهی اػت تا خذا سا تثیٌذ ٍ ایي والم سا اص
وؼی هیخَیذ وِ ًـاًِّای خَاًوشدی سا دسخَد داؿتِ تاؿذ« :والهی تشافشٍص ،اصًَ ،خذا سا!  /خَاًوشدیاسا ،خَاًوشدیاسا!
/زشاؽ والهی وِ هي پیؾ پا سا تثیٌن/دسیي سٍؿٌیّای سیوي /خذا دس خؼَف اػت ٍ اتلیغ تاتاى  /زشاغی تشافشٍص تا
هي خذا سا تثیٌن( ».ؿفیؼیوذوٌی1388،ج)12:؛ اٍ ؿؼش سا ساّی تشای سػیذى تِ خذا هیداًذ « :ص آَّی وَّی تا تاسؽ
تشف ًیوا /ایي ّوِ هؼٌی ٍ هَػیمی ٍ تصَیش ٍ صذا /اص لة آهَ تا دخلِ ٍ گٌگ ٍ ّاهَىّ /وِ ساّیػت تذاى گوـذُی
ًاپیذا( ».ؿفیؼیوذوٌی 1388،د ٍ )13:صهاًیوِ تِ هٌاخات تشهیخیضد اص «ػشایٌذُی ّؼتی» ؿَوت دیشیي ػخي سا
هیخَاّذ« :ای تَ آغاص /،تَ اًدام ،تَ تاال ،تَ فشٍد /ای ػشایٌذُی ّؼتی ،ػش ّش ػؽش ٍ ػشٍد /تاصگشداى ،تِ ػخي،
دیگشتاس /آى ؿىَُ اصلی ،ؿادی ٍ صیثایی سا /داد ٍ داًایی سا /.تَ ػخي سا تذُ آى ؿَوت دیشیي /،آهیي!ً /یض دٍؿیضگی سٍص
ًخؼتیي /،آهیي( ».ؿفیؼیوذوٌی1388،ذ)62:
گاُ ًگاُ سٍؿٌفىشاًِی ػشؿه دس خذاؿٌاػیاؽ دخیل اػت اهّا ایي ًگاُ ؼشضی اًتمادی-اختواػی سا دس خَد ًْفتِ
داسد« :صاسی ٍ صاسیاًِ ی اًؼاى تِ ػشؽ سفت /دسآسصٍی دیذى ایّام فشّّی /گَیی خذای ها ،وِ هطیػ اػت تشخْاى ٍ /،اٍ
ساػت تش ػشاػش ّؼتی ؿٌْـْی؛ /زٌذاى تِ واس گؼتشؽ آػواى تَد /وض صاسی صهیي دگشؽ ًیؼت آگْی!»
(ّواى ،)55:اٍ خذا سا دسآیٌِی دل هیتیٌذ ٍ هیپشػذ آیا هیتَاى تشٍى آیٌِ اٍ سا دیذ ،ایي ؿؼش تصَیشی اص ػؤال
ّویـِی تاسیخ دس تاب تَضیذاػت« :اٍ سا هیاى آیٌِ دیذین /دػت ٍ تشًح سا ٍ ؼوغ سا /دس ضیشتی ؿثاًِ تشیذینّ /.شگض
تشٍى آیٌِ آیا /اٍ سا ظَْس ٍ ًَس ٍ ًوا ّؼت؟ /آیا ضعَس دیگشی اٍ سا /خض دس هیاى آیٌِّا ّؼت؟ /ػوشی دس ایي ػؤال
تپیذین /.آییٌِ خَیثاس اصل ؿذ /صطشای پش غضال ٍ غضل ؿذ /اٍ سا هیاىآیٌِ دیذین( ».ؿفیؼیوذوٌی1388،س )58-57:؛
صهاًی ًیض اص صتاى هاًی تِ ػتایؾ ایضد هْشتاًی هیپشداصد« :تَ سا هیػتاین ،تَ سا هیػتاین /تَ سا ،ای ّوِ سٍؿٌا ،هی-
ػتاین /تَ سا آفشیي گَین ای ایضد هْشتاًی!  /تَ سا دس ّوِ لطظِّا هیػتاین( ».ؿفیؼیوذوٌی1388،ع ،)49:آیا ضعَس
هاًی ،صستـت ٍ  ...دس ؿؼش اٍ ًویتَاًذ ًوَداس ًگاُ ؿفیؼی تاؿذً ،گاّیوِ تِ غٌای دیٌی ٍ فشٌّگی ایشاى ،تؼیاس هؼتمذ
اػت.
هؼشاجًاهِ» ،ؿؼشی اػتوِ هثیّي اػتمادات ػشفاًی ٍ لشآًی اٍػت« :آىگاٍُ ،اطُای تِ هي آهَختٌذ /،ػثض( /فْشػت
هایـاء ٍ هاؿاء) /تا ،تاالتش اص فشٍؽ تدلّی /پشٍاصّا وٌن(».ؿفیؼیوذوٌی1388،الف )25:ضتّی ًام تشخی اص ؿؼشّایؾ ًیض
هاًٌذ «ػَسُی سٍؿٌایی» (ؿفیؼیوذوٌی1388،ص ،)28:هتأثّش اص لشآى اػت ٍ گاُ اؿؼاسؽ سا تا الْام اصآیات لشآى هی-
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ػشایذ« :ػال پاس /:داًِ ای دسٍى ظلوت صهیي ،دس اًتظاسٍ /،یٌه ایي صهاىّ /:فت ػٌثلِ /،تِ سٍی تَتِ /،صیشآفتابّ /.فت
زْشُی صثَس /،ػال دیگشؽ تثیيّ /:فتصذّضاس ٍ تیؿواس( ».ؿفیؼیوذوٌی1388 ،ج)59:
ػشؿه ،تا ًگشیؼتي تِ ػپیذُدم وَیش ،ؼلَع ًَس ٍ ًواص سا تش فشاص فشػٌگّا هیتیٌذ( .س.نّ،واى« ٍ )52:گل
آفتاتگشداى» ؿؼش اًٍ ،واص آفتاتؾ سا هیخَاًذ ٍ لثلِیاتی خض دل خَد ًذاسد« :گل آفتاتگشداى ًٍ /واص آفتاتؾ /تِ ؿة ٍ/
تِ اتش ٍ /ظلوتً /ـَد دهی تش اٍ گن /دل اٍػت لثلِیاتؾ!» (ؿفیؼیوذوٌی 1388 ،س)88:
نتیجه
صهاًی وِ اص زْشُی هزّثی ًیوا ،ػخي تِ هیاى هیآیذ ،دٍ ٍخِْ اص ؿخصیّت خَد سا تِ ًوایؾ هیگزاسد ،ؿخصیّتی
وِ دس ؿؼش ػٌّتیً ،اهِّا ٍ یادداؿتّایؾ هتدلّی اػت ٍ اص خذا ٍ لشآى ٍ اػالم ٍ پیاهثش هیگَیذ ٍ ؿخصیّتی وِ دس
ؿؼش آصاد اٍخشیاى داسد صهاًیوِ ضتّی وِ دس ؿةّای غناًگیض خَد تِ خؼتٍخَی سٍصًِای هیگشدد ،اگش پٌدشُای اص
اهیذ تِ سٍیؾ گـَدُ هیؿَد ،اهیذؽ تا ایواى هزّثی دسًویآهیضد.
اٍّلیي ًوَد اًذیـِّای دیٌی ًیوا سا دسافؼاًِ هیتَاى دیذ وِ ػـك سا «آٍاسُی آػواى» ٍ للة خَد سا «ًاهِی
آػواىّا» هیداًذ ،تأهّالت ٍػیغ اخاللی ًیوا دس اؿؼاسؽ ،هیتَاًذ ًوَدی اص اػتمادات دیٌی اٍ تاؿذ ؛ ًیوا گشیض ًاگضیش
اًؼاى سا دس هَلغ دسد دسهییاتذ ،لطظِای وِ اٍ اضؼاع هیوٌذ ٍخَدی ضمیمی هیتَاًذ ،صذایؾ ساتـٌَدً ،دَاّای
دسًٍی ًیوا تا خذا ،گاُ اص صتاى «خاسوٌی» ،ؿٌیذُ هیؿَد ٍ گاُ دس صهضهِّای خاًَادُی ػشتاص اٍ سا هیخَیذ.
اػؽَسُی داًیال ،اػؽَسُای اػت وِ صهضهِّای خذایی ًیوا سا تیؾتش سٍاى هیػاصد ،صهاًی وِ داًیال دس پزیشفتي
یهسًگی خذاگًَِّ ،شاػی ساتِ خَد ساُ ًویدّذً ،یوا اًگیضُی ػشٍدى تشخی اص ستاػیاتؾ سا دس پاًَیغ ،خذاًٍذ هی-
داًذ ٍ اص ضؼاب ٍوتاب ٍ لعا ٍ لذس هی گَیذ ،هطثّت ػلی (ع) دس آثاس اًٍوَدی تاسص داسد ٍ ضتّی تَخِّ ًیوا تِ هشدم ٍ
هـىالت آًاى ًیض سیـِای دس اػتمادات دیٌی اٍ داسد.
ؿفیؼی ،ؼثیؼت سا آییٌِی خذا اًذیـی خَیؾ هیوٌذ ٍ گاُ اص گلگـت هؼشفت خَیؾ دس داهي ؼثیؼت تِ لطظِ-
ّای خذایی هیسػذ ،ضتّی گاُ ؿؼش ٍ ؼثیؼت اٍ سا دسػلَوؾ ّوشاّی هیوٌٌذ ٍ ؿاػش سا تِ سّایی هیسػاًٌذ ،تا
«آیٌِداس سٍؿي صثص» سا دس «خلَت خالی ؿة» تیاتذ ،گاُ هی خَاّذ خذا سا دس والهی تثیٌذ اهّا ایي والم سا اص وؼی
هیخَیذ وِ ًـاًِ ّای خَاًوشدی سا دس خَد داؿتِ تاؿذ ،اٍ ؿؼش سا ًیض ساّی تشای سػیذى تِ خذا هیداًذ وِ زٌیي
اػتمادی اص ّواٌّگی دیذ اٍ تا ًیوا خثش هیدّذ ٍ صهاًی وِ تِ هٌاخات تشهیخیضد اص «ػشایٌذُی ّؼتی»« ،ؿَوت
دیشیي ػخي» سا هیخَاّذ.
گاُ ًگاُ سٍؿٌفىشاًِ ی ػشؿه دس خذاؿٌاػیاؽ دخیل اػت اهّا ایي ًگاُ ؼشضی اًتمادی -اختواػی سا دسخَد
ًْفتِ داسد ،اٍ خذا سا دسآیٌِی دل هیتیٌذ ٍ هیپشػذ آیا هیتَاى «تشٍى آیٌِ» اٍ سا دیذ؟ صهاًی ًیض اص صتاى هاًی تِ
ػتایؾ« ایضد هْشتاًی» هیپشداصد.
ػشؿه ،اػتمادات ػشفاًی ٍ لشآًی خَد سا تِ ؿؼش هیآٍسد ٍ ایي هطذٍد تِ تلویطات ٍ تعویيّایی وِ اص لشآى داسد،
ًیؼت تلىِ ًام تشخی اص ؿؼشّایؾ ًیض هتأثش اص لشآى اػت ٍ گاُ اؿؼاسؽ سا تا الْام اص آیات لشآى هیػشایذ ؛ ػشؿه تا
ًگشیؼتي تِ ػپیذُدم وَیش« ،ؼلَع ًَس ٍ ًواص سا تش فشاص فشػٌگّا» ،هیتیٌذ ٍ «گل آفتاتگشداى» ؿؼش اٍ ًواص آفتاتؾ سا
هیخَاًذ ٍ لثلِیاتی خض دل خَد ًذاسد.
ؿفیؼی ًِ تٌْا ،هؼٌَیت سٍضؾ سا فشا گشفتِاػت ،تلىِ سّایی خؼوؾ سا ًیض دس صهضهِّای خذاییاؽ هییاتذ ؛
ؿؼش اٍ خَّشُ ی هؼشفتی خاف ٍ تاصتاتی اص اػتماداتی اػت وِ تا خاى ؿاػش دسآهیختِاػت ،تلؽیف رّي خذا خَی
ؿاػش ًِ ،تٌْا دسگشٍ دسآهیختگی خاى اٍ تا ایي هؼشفت اػت تلىِ ًگاُ دیٌیٌّ-شی ؿاػش تا ؿٌاخت اٍ اص هثاًی اًذیـِ-
ّای ػشفاًی ٍ دلث ؼتگی اٍ تذاى ًیض هشتثػ اػتّ ،ش دٍ ؿاػش اگشزِ اص ایي زـناًذاص هتفاٍتٌذ اهّا دس ًگاّی ػویك اص
یه سیـِاًذ ٍ یه اًذیـِ سا دس ػش هیپشٍساًٌذ.
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