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چکیذه
ادثیبت تؼلیمی یکی اص مهمتشین انواع ادثی اػت .این نووع ادثوی دس وی اػوکواس شد
تقویت كفبت مٌلوة تالؽ ثشای حزف نکوهؾ كفبت نب ؼنذ دس مخبًوت ػوب
اػت .نگشؽ هش ؿبػش دسثبسۀ این كفبت ،نقؾ ثشجؼکهای دس یفیت ثیب

انکقبل ایون

موبمین ثه مخبًجب داسد؛ الجکه این موهوع ثب توجه ثه ؿشایي دس نی محویي یشاموو
هش ؿبػش مکفب ت اػت .ثنبثشاین می توا گفت ادثیبت تؼلیموی ،نکیهوه ثشنینوذ تتجیوت
موبمین غنبیی نؼجت داد ػنوا خوة ثذ ثه تهشثههبی دس نی فشدی اػت .دس این
ظ هؾ ،موبمین تؼلیمی دس چبسچوة تحلیل دػکه ثنذی ؿواهذی اص دیوا س د وی،
ثب ػنوا خنیبگش تشانه ػشایی ثنب

ؿبیؼکه ،دس د ثخؾ اكلیِ امش ثه مؼوش ف نهوی

اص منکش ثشسػی میؿود .دس نکیهۀ ثشسػی انذ ی اص ػوش د هوبی س د وی وه اینو

دس

دػکشع اػت ،می توا دسیبفت این ؿبػش ثیـکش می وؿذ توب احؼبػوبت ؿویوۀ دسک
 گش صثب
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خود سا اص محیي شنؿوة صمبنهاؽ نـب دهذ .س د ی دس ثب س ػب  ،انؼبنی ؿوبدخواس
د غنیمکی ثود اػت ،امب دس اقغ انذ هی حض نلود اص اؿوؼبسؽ دسیبفوت مویؿوود وه
ثشخبػکه اص خشد سصی اػت .ػؼبدتمنذی مهمتشین نگشانی مـغولیت فکوشی س د وی
اػت .دس نظش ا تنهب سا ػؼبدتمنذی ،نساػکگی ثه دانؾ ،حکموت اخوال  ،ن هوم دس
جبمؼهای اخال مذاس خشدمنذ اػت .ثنبثشاین موبمین تؼلیمی نوضد س د وی دس جبیگوب
ذس ؿؼش فبسػی ؿبػش تیش چـم س ؿنثین ،گبهی سنگی غنبیی هنشمنذانه مییبثوذ
مبننذ مٌشثب ؿبدینفشین میؿود گبهی مبننوذ انوذسصهبی ذسانوه ،جنجوۀ ملولحبنه
اجکمبػی مییبثذ.
واشههای کلیذی
س د ی ،اخال  ،حکمت ،ؿبدخواسگی ،ادثیبت تؼلیمی.
 .1مقذمه
صثب ثهگفکۀ فشدینب د ػوػوس ،نظبمی اص تفب تهبػت ه ثوه دػوکیبسی نـوبنههوب انکقوبل
مییبثذ دس همب حبل ،تفکش سا نیض ثه مخبًت انکقبل میدهذ .ثنبثشاین گفکبس تفکش مبننذ
د س یی

بغز ،الص

ملض

یکذیگشنذ؛ هیچی

ثذ

دیگشی جود نخواهذ داؿوت

جود هش د ثب صثب ممکن میؿود (هشیغ .)57 :1381 ،همچنین ادثیوبت یو

فشاینوذ

ثشجؼکۀ صثبنی اػت ه موهوع ن ادة اػت .همواس د ػنلوش ػوبصنذۀ هوش اروش ادثوی،
یؼنی كوست مؼنب ،هم بی هم ثشای لزتثخـیذ

نموصؽ یؾ مویس نوذ؛ اموب قکوی

كوست ثش مؼنب چیشگی یبثذ مؼنب صمینهای ثشای نؿکبسؿذ كوست ادة ثبقی نگوزاسد،
ارش ادثی بمل نمیؿود نموصؽ دس ن ارش ،جنجۀ صیجبؿنبخکی خود سا اص دػت میدهذ.
هنش همواس نموصنذ اػت ثه همین ػجت ،هش ارش ادثی نیض دسثشداسنذۀ یبمی اػوت.

موبمین تؼلیمی دس دیوا س د ی ػمشقنذی 3 /
اص دیشثبص تب نو منکقذا نربس ادثی ،ادثیبت سا نوػی فلؼفه یب مهموػه افکوبسی نهفکوه دس
ـت شدۀ ؿکل می داننوذ وه ثبیوذ ن سا تهضیوه تحلیول وشد افکوبس اكولی ن سا
ن ػکین22 :1373 ،و .)23امکیوبص مهوم ثشجؼوکۀ ادثیوبت دس تض یوه

دسیبفت ( ل

بالیؾ ػمو  ،تکیه ثش احؼبػبت ػواًف مخبًجب اػت؛ صیشا هیچ س یکشد ػلمی دس
تؼلیم تشثیت ،ثذ

تکیه ثش ػواًف احؼبػبت ،بسی اص یؾ نخواهذ ثوشد .دس اقوغ

غنیتشین منجغ جوؿؾ ػواًف ،نربس ادثی اػوت ثوه ثیوب ػوؼذی ،ثبیوذ داس ی تلوخ
نلیحت سا ثه ؿهذ ظشافت ثشنمیخت تب ًجغ ملول اص قجول ن محش

نمبنوذ .اص دیوذگب

س ا ؿنبػی ،تؼلیم تشثیت ،مؼئلۀ مهمی دس صنذگی اجکمبػی انؼب هبػت.
دس ثحث ؿخلیت ،د اكٌالح مکفب ت مٌشح مویؿوود :الوف .اروش حبلوت ( state

 :)effectاحؼبع خوؿبینذ

وتب مذتی اػت وه وغ اص گزسانوذ یو

نمووصؽ یوب

تمشین جذیذ ثه فشد دػوت مویدهوذ؛ ة .اروش كوفت ( :)trait effectتغییوش دساصموذت
ػبخکبس ػلجی مغض دس ی ی

د س تمشین نظب منذ ًووالنی اػوت .ثنوبثشاین ،هووؽ

هیهبنی مهموػه مهبستهبی ا کؼبثی نموصؽ زیش اػت .ثیتشدیذ ،چوشخؾ س یکوشد
مخبًت اص ارش حبلت ثه ارش كفت دس س یبس یی ثب ادثیوبت تؼلیموی ،اثؼوکه ثوه تومول
تمشین دس تؼبلیم ن اػت .تؼلیم ،هم ثهمؼنی نموخکن دانؾ یوب انذیـوه هوم ثوهمؼنوی
دػوت ثه خیش ػؼبدت صیجبیی مؼنوی تحقق ن  ،ثه ش سؽ قوای س حی تض یوۀ
اخال انؼب

اثؼکه اػت .ثنبثشاین مهمتشین دس مبیههبی ادثیبت تؼلیمی موػظه ،صهذ،

اخالقیبت حکی تغضل حمبػهای اػت ه دس مبیۀ تؼلیمی داسد.
دس ادثیبت فبسػی ،شداخکن ثه موػظه حکمت ؿشایي سػیذ ندمی ثوه موبل
اخال نی  ،اص قش چهبس ههشی دس قبلت قٌؼههبیی وتب نغبص ؿذ .دس قوش ؿـوم
ههشی ،ثهنسامی ثب ػش د هبی ػشفبنی ػنبیی ،حکموت ،سنوو ثووی ػشفوبنی گشفوت.
الجکه ی سیضی موبمین ػشفبنی دس قبلت ؿؼش ػشفبنی ،ثه چنذین قوش ویؾ اص ن د سا
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ثبصمیگشدد .دس ػذ هبی ثؼذ ،ؿوبػشا ثؼویبسی اص ػوج

ػشفوبنی قوش ؿـوم اػوکقجبل

شدنذ؛ اص جملۀ این ؿبػشا جمبلالذین اكفهبنی ،قوامی ساصی ،خبقبنی ،نظبمی انوسی
اػت (یلمههب .)155 :1390 ،س د ی یکی اص ؿبػشا ثنب ایشا صمین اػت وه افوض
ؿبػشی ،موػیقی سا هم نی

می دانؼت اؿؼبسی ػشاػش موػظه اخال

ثوش

دػوت ثوه

امیذ ؿبدمبنی اص ا ثش جبی مبنذ اػت .س د ی ػمشقنذی ثه ذس ؿؼش فبسػی ؿوهشت
داسد دس ثب س نگبسنذگب این ظ هؾ ،ذس طسفانذیـی دس ؿؼش فبسػویصثبنوب جهوب
اػت .ا ثه خنیبگشی تشانه ػشایی ،ثه ػج
ن نیض مهبستی ثؼیبس ثه دػت ن سد .ػج

نواصنذگب ثبػکبنی ایشا توجه داؿت دس
ػخن ا دلنـین ػبد اػت این انذ خکۀ

ؿگشف ،دس ؿؼشؽ ثؼیبس نؿکبس ثوود .دسثوبس فشهنوود ػوت ؿوبػشنواص ػوبمبنی ثوه
س د ی ثؼیبس محجت داؿت ا ثهخوثی اص ججشا ن محجتهوبی ثویؿومبس ثشنموذ .ا
توانؼووت س ح ػووج

ادثیووبت ایشانووی سا دس ؿووؼشؽ ثیش سانووذ .ایوون صنووذگی ػشاػووش

ثشخوسداسی دس نبس اخال مذاسی ػیبػگضاسی ،س ح مبلجویی جب دا خوواهی سا
دس ؿؼشؽ شثبس ؿکوفب شد .ا میخواػت ؿکو

االیی مبنذگبس فشهنو ایشانوی سا

صیش شچم حب مبنی اهل فول ادة ثشای همیـه تمبؿبگش ثبؿذ ،اموب جنوو نؿووة
ثشخبػکه اص تهبجم هبی خبسجی ،س ح لٌیفؾ سا مینصسد نسص هبی نسمب گشایؾ سا ثوه
خٌش میانذاخت .ثنبثشاین ،صنوذگی نػوودۀ س د وی دس میوب دسثبسیوب ػوبمبنی ،لوواص
بمش ایی ؿبدخواسی سا دس ؿخلیت ا فوشاهم وشد ،اموب صمبنوهای ػشاػوش جنوو
نؿوة دس نبس دسثبسیبنی ؿبیذ حؼود ػخن چین ،نوػی ػشخوسدگی یوع ثیم اص
نبثودی نؼمت سا دس جود این ؿبػش ثشانگیخت؛ همین موهوع ،میل ثه جب دانگی سا نیض
ثه فهشػت نگشانیهب افکبسؽ افض د.
این ظ هؾ دس ی بػخهبیی منبػت ثشای این شػؾهبػت:

الف .اس ب اػبػی فلؼفۀ حیبت ( موبلخوواهی میول ثوه جوب دانگی) دس دیووا
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س د ی ،چگونه ثبصتبة یبفکه اػت؟
ة .اص دیذگب س د ی ،انهب

تشک چه اػمبل كفبتی ،صنذگی نسمبنی منظوس ا سا

ثشن سد می نذ؟
 .۲پیؽینۀ پصوهػ
دسثبسۀ ؿخلیت افکبس س د ی ،تب نو ظ هؾهبی ثؼیبسی ثهًوس شا نذ انهب ؿذ
اػت ه ثشخی اص ن هب ػجبست اػت اص:
الف .ظ هـی اص محمذػلی ـوتداس محمذسهوب ػجوبع ووس ( )1388ثوب ػنووا
«ؿبدصیؼکی ؿبد بمی دس ؿؼش س د ی»؛ نگبسنذگب این مقبله مؼکقذنذ مهمتشین انگیوضۀ
ؿبد بمی دس ؿؼش س د ی ،سفب اقکلبدی ،اقکذاس ،مذاسای دینوی فشهنوود ػوکی دسثوبس
ػبمبنیب ثود اػوت .اموب س د وی اص چنوب ثلنوذنظشی ثشخووسداس ثوود وه ػشمؼوکی
ػج ػشی یـه نؼبخت .ا دس ػکبیؾ ؿبهب ػبمبنی ،افض

ثش ػیبػوگضاسی ثؼویبس اص

این بدؿبهب ثهػجت صنذگی نػود  ،ثبسهب ثب هذف نذ انذسص نیض ثب ننب ػوخن گفوت
(همب .)5 :
ة .ظ هـی اص ثهنبص یبمنی ( )1388ثب ػنووا «ؿوؼش س د وی ،جلوو گوش ثب سهوبی
دینی»؛ دس این مقبله ثه س د ی اص این نظش توجه ؿذ اػت ه ا افض

ثش بسثشد ػقبیوذ

اػالمی موبین قشننی دس اؿؼبسؽ ،ثخوؾ دسخووس تووجهی سا هوم ثوه هونثب سهوب
(اػکقبدات فشهنو ایشانیب ثذ

توریش تغییوش ثؼویبس وغ اص اػوال ) اخکلوبف داد

اػت .س د ی حکی ثه یش ا ػبیش ادیب الهوی نیوض اسادت داؿوت ثوه ثهکوشین ؿوکل،
مؼئلۀ تؼبمح دی نوی سا دس دسثوبس ػوبمبنیب جب دانوه وشد؛ گویوب ا جوب دانگی سا یوظۀ
اسصؽهب انؼب هب میدانذ ( یبمنی1388 ،ة.)137 :
ج .ظ هـی اص شیم ؿب ش ( )1393ثب ػنوا «نگبهی ثه انذیـههبی س د وی اص منظوش
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ػشفبنی حکمی»؛ دس اثکذای این مقبله ،یکی اص مهمتوشین یظگویهوبی ؿوؼش س د وی،
استجبى قبلت مؼنب دانؼکه ؿذ اػت (قٌؼه ثشای نذهبی اخالقی قلیذ ثشای مٌبلت
ًوالنی تش مبننذ مذح

كف) .دس این مقبله ،د مین یظگی ثشجؼکۀ س د ی ،یـوگبمی

این ؿبػش دس ًشح موبمین ػشفبنی دس همۀ انواع قبلت محکوا دانؼکه ؿذ اػت؛ یؼنوی
ن دػکه اص مجبحث فلؼفی (مبننذ مشگانذیـوی فلؼوفۀ حیوبت) وه ؿوبػشا كووفی
ثؼذهب ثهًوس مؼکقل ثه ن هب توجه داؿکنذ .ثش بیۀ این مقبله ،دس حقیقت ؿوبػشا دیگوش،
اص موبمین شا نذۀ س د ی اػکقجبل

یش ی شد انذ (ؿب ش.)225 :1393 ،

د .دس ظ هؾ دیگشی اص ثهنبص یبمنی (1388الف) ثب ػنوا «س د ی ،س ایکگش صموب »،
اؿؼبس س د ی اص دیذگب جبمؼهؿنبػی ،یؼنی نیینهبی ػنکی مشدمب ن س صگبس (ثبصیهب،
ؿکبس ،اصد اج  )...ثشگشفکهثود ن هب اص فشهنو ایشا ثبػکب ثشسػی ؿذ اػت.
 .۳ؼیوۀ پصوهػ
این ظ هؾ ثهؿیوۀ کبثخبنهای تحلیل محکوا انهب ؿذ اػت .ثب توجه ثوه مهومتوشین
یظگی هب اهذاف ادثیوبت تؼلیموی ،یؼنوی ثشگشفکوه ثوود ایون مکوو اص نموخکوههوب
ثشداؿت هبی ؿخلی ؿبػش اص جهب هؼکی یب همب جنجۀ غنبیی ،همچنین جود اكوول
مجبنی مـکشک ػب دس حکمت اخال دس صمب هوب مکوب هوبی گونوبگو  ،دس اثکوذا
ؿشایي تبسیخی اجکمبػی صمب ػبمبنیب ثشسػی مویؿوود؛ ػویغ دسثوبسۀ س حیوبت
افکبس لٌیف هوؿمنذانۀ س د ی ثحث خواهذ ؿوذ .تووریش ا هوبع صمبنوه دس ثب سهوب
افکبس این ؿبػش نیض تحلیل می ؿود ػشانهب موبمین تؼلیمی همشا ثب تحلیل ؿویو هوب
ثه د دػکۀ تـویق ثه كفبت ؼنذیذۀ اخالقی نهوی اص كوفبت صؿوت اخالقوی اسا وه
خواهذ ؿذ .این ثبهم نیی ارش حبلت ارش كفت نیض همب ادسا بت اػکجبسی اػت؛ ثه ثیب
دین ظ هب  ،سػیذ ثه ثبیذهب نجبیذهب یب قوانین اجکمبػی ثب دسک
نیؼتهب یب همب ػنن نوامیغ ًجیؼی اػت.

ـف هؼوتهوب
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 .۴زنذگانی و ؼخصیت و باورهای رودکی ظمرقنذی
س د ی ثه ذس ؿؼش فبسػی مـوهوس اػوت .دس ػوذۀ ػوو  ،ویؾ اص ا ؿوبػشانی مبننوذ
ثوؿکوس ثلخی ،فشاال ی اثوالمؤیذ ثلخی ثه صثب فبسػی ؿوؼش ػوش د انوذ ،اموب ػوخن
س د ی اص نظش مقذاس ؿوکل مؼنوب ،ثشتوش ػمیوقتوش اص ؿوؼش ننوب اػوت .س د وی
ثنیب گزاس ادثیبتی اػت ه دس ػلش ػبمبنیب ؿکل گشفت ادامه یبفت .تـوکیل د لوت
ػبمبنیب دس ػیش تبسیخی ایشا ثؼیبس مهم اػت؛ صیشا این ػلؼله ثهػوجت ایشانویثوود
بیجنذی ثه نداة سػو

ملیت خود ،نیین هبی ایشانی سا حفظ شد ثه ثشگضاسی ن هوب

ثؼیبس توجه داؿت .ػبمبنیب ثب تشغیوت نویؼونذگب

ؿوبػشا ثوه توولیف تشجموه

ػش د ؿؼش ثه نظم ـیذ نربس ثبصمبنذ اص فشهنو هن ایشانی ،ثه ایون فشهنوو نیوش
ثخـیذنذ .ثه همین ػجت ،ثنیبد ادة ثهؿیو ای نهبد ؿذ ه اػجبة اػکقالل ادثوی ایوشا
ثه ثهکشین كوست فشاهم نمذ .الجکه مکوػفبنه دس ن س صگوبس ثوهػوجت ههوو ثیگبنگوب ،
مب ساءالنهش خشاػب دسگیش جنو نؿوة قکل غبست ثود هضاسا

کبة دیوا

كذهب کبثخبنه مکو اسصؿمنذ ،اص جمله دیوا ثؼیبس ثضسگ س د ی دس این گیوش دار
نبثود ؿذ ا نو فقي انذ ی اص این ؿبهکبس دس دػکشع اػت (كفب ،1363 ،ج.)360 :1
انذک ثبصمبنذۀ دیوا س د ی اص نظش ثالغت ًجیؼیثوود مؼنوی ،ممکوبص اػوت ایون
ثیبنگش ػظمت ا ػت (فش صانفش .)18 :1366 ،منکقذا

ادثبی قذیم نیض مبننذ ؿجلی نؼموبنی

ػوفی جبمی ،مهمتشین یظگیهبی ؿؼش س د ی سا چنین ثشؿمشد انذ .1 :اقغگشایوی
حؼن توریش (نؼمبنی ،1363 ،ج)27 :1؛  .2شثبسثود ثوهػوجت نگوبهی س د وی اص ػلوو
فنو ادثی هنشی ثه یظ فن ن اص موػویقی (ػووفی)245 :1389 ،؛  .3صنوذگی دس میوب
دسثبسیب اهل ر

هنش ش س مبننذ نلش ثن احمذ ػبمبنی (جبمی.)90 :1367 ،

نبقذا جذیذ نیض همداػوکب ثوب قوذمب ،ؿوؼش س د وی سا نمونوۀ ثشگضیوذ ای اص ؿوؼش
ًن شػکبنه ،ؿوسانگیض ،ػبد  ،س ؿن كمیمبنهای میداننذ ه اص دسثبس فشهنود ػوت
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ػبمبنیب ثشنمذ اػت (مؤتمن .)132 :1371 ،ننب دس تجیین این جوزاثیت حؼون تووریش
دس اؿؼبس س د ی ،ثش د نککۀ اػبػی تو یذ شد انذ ه یکی انکؼبثی دیگوشی ا کؼوبثی
اػت .1 :قذست هوؿمنذانه موهجت راتی ؿبػش دس اثوذاع مؼوبنی جذیوذ (اتوه:2536 ،
25و)26؛  .2مؼنویت وال

خوودداسی ؿوبػش اص تلونغ مجبلغوه ثوهػوجت اسػوکگی

یظگیهبی س ؿن ؿخلیکی (صسین وة .)6 :1363 ،دس ثب س س د ی ،اػوبع وبس دنیوب
ثش تنبقق اػت همهچیضِ ن دس ػبیۀ این تنبقق مؼنی مییبثذ؛ امب حقیقت ایون اػوت
ه اینهب تنبقن رهن انؼب اػت ه ثه جهب فشافکنذ میؿود .س د ی دنیوب سا ػوشای
ػینج ثبطگونه میدانذ .ندمی دس نظش ا مهمبنی اػت ه نجبیذ ثشای همیـه ثوه دنیوب دل
ثنذد؛ صیشا نب بیذاسی دنیب متل نب بیذاسی اثش دس ثشاثش ثبد اػت:
بههههه ظههههرای ظهههه ن م مهههها را

دلن هههاد همیؽهههنی نهههه رواظهههت

زیههر کههاد انههذرونت بایههذ ک ههت

گرچههه اکنونههت کههوای بههر دی اظههت
(رودکی1۳۷۸ ،ۺ )۲۳

ای پرغونههههه و باشگونههههه

هههها

مانههذه مهه از هههو بههه ؼههن ت انههذرا
(هما ۺ )1۷1

بههاد و ابههر اظههت ایه

هها  ،ا عههوض

بهههاده پهههیػ چر ،هرچهههه بهههادا بهههاد
(هما ۺ )۴1

س د ی ثه خواننذگب یبدن سی می نذ دنیب یؾ اص نمذ ننوب هموین ثوود اػوت
غ اص ننب نیض ثه همین ؿکل ثبقی میمبنذ هیچ غ نمیتوانذ ن سا ثشای خود همواس
نذ؛ غ ثبیذ ن سا ی

فشكت ثشای ثبصی نقؾ خویؾ دانؼت:

ر ههت چ کههه ر ههت و چمههذ چن ه

چمههذ

همهههوار کهههرد کهههواهی گی هههی را

بود چ کهه بهود ،کیهره چهه غهم داری
گی ههی اظههت ،کههی پههمیرد همههواری
(هما ۺ )1۳۸
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قکی دنیب سا ثه خفکهای مبننذ می نذ ن سا «خواة شداس» مینبموذ ،تنوبقن جهوب
ثیـکش ثهکش نؿکبس میؿود؛ صیشا غذاسثود

ثی فبیی ن س ؿن میؿود:

نیکهههی او بهههه اینهههاه بهههذ اظهههت

ؼهههادی او بهههه هههای هیمهههار اظهههت

دانههػ او نههه کههوی و چ ههرغ کههوی

زؼههتکههردار و کههویدیههذار اظههت
(هما ۺ )1۹

ثی تشدیذ قکی س د ی اص نیکی ثذی خوؽچهشگی صؿت شداسی جهب ػخن
میگویذ ،س صگبس خود سا هم ثه تلویش می ـذ اص مخبًت مویخواهوذ فشیوت ظوبهش
دنیب سا نخوسد ثه مؼنبی ن توجه نذ .تـوجیه دنیوب دنیبًلوت ثوه موبس موبسگیش وه
ػشانهب «اص مبسگیش ،مبس ثشنسد همی دمبس» یب مبننذ شد گیکی ثوه گوب ی وه «خوود ثوبص
ثـکنذ ثه شانه خنوس ؿیش» ،ثیگمب تهؼم انذیـوۀ خشدمنذانوۀ ا نؼوجت ثوه جهوب
محیٌی اػت ه دس ن صنذگی می نذ:
ای کوا ه ،ای همه که هو بر میدهی ؼهمار

بههادات هههر و ظههیکی و ب مهها و باظهه ار

هانووی مهارگیر

از مههارگیر مههار بههرچرد همههی دمههار

مار اظت ای

ا و

(هما ۺ )1۸۴
گی ی چو گاو نی

دههذ ؼهیر مهر ههو را

کود باز بؽهکنذ بهه کرانهه ،کنهور ؼهیر
(هما ۺ )1۸۸

ثهػجت این ؿیوۀ نگشؽ ثه دنیبػت ه س د ی ثب لحنی توػفثبس میگویذ:
ؼههاد بههوده اظههت ازیهه

هها هرگههس

داد دیههذه اظههت از او بههه هههی ظهه

هههی کههط ههها از او هههو باؼههی ؼههاد
ههههی

رزانهههه هههها ههههو بینهههی داد

ثهساػکی دس این اػنبدهبی مهبصی ،حقیقکی ثضسگ نهفکه اػت ه تنهب خشدمنوذا اص ن
(همادسۺ )۴1
وبس
ػجشت میگیشنذ .س د ی مبننذ ؿبػشی انذیـمنذ ،ػوشانهب وغ اص تومول دقوت

جهب  ،قٌؼنبمۀ خود سا كبدس می نذ ثب س یکشدی خشدمنذانه ثه بس جهب میگویذ:
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ؼههاد بههوده اظههت ازیهه

هها هرگههس

هههی کههط ههها از او هههو باؼههی ؼههاد

س د ی فقي ؿبػشی ػکبیـگش نیؼت ،ثلکوه دس س صگوبس خوود دس جبیگوب ؿوبػشی
انذیـه سص ؿهشت داؿکه اػت؛ صیشا «غبلجبً دس ادثیبت حهبسیؿذ

(هما )
اص
منؼهم ا ویؾ

ننکه ػکبیؾ ممذ ح مٌشح ثبؿذ ،انوذسصی غیشمؼوکقیم مٌوشح ثوود اػوت» (صنوذ:52 ،
 .)2536دس مبیۀ ؿؼش س د ی دس ی

جبمؼۀ اػالمی مکنبقن ثه نظش میسػوذ؛ صیوشا ا

هم ؿشاة نـبى سا تجلیغ می نذ هم اص اخال

انذیـۀ اػالمی ػخن میگویذ.

هشمب اته تنبقق انذیـۀ س د ی سا ثهػجت تش یت نبػبصگبس «توله اػالمی» ثب «نظشیۀ
نظاد نسیبیی» میدانذ .ثه گفکۀ ا  ،س د ی می وؿذ د ؿیوۀ مکنبقق سا دس ی

نوع فکوش

حذت جودی تش یت نذ (اته25 :2536 ،و .)26س د ی قکی ثه دسثبس سا نیبفکه ثوود،
ثه چیضی جض ادة دانؾ هنش موػیقی ػـق صیجبیی نمیانذیـیذ اینهوب ثوه
صنذگی ا مؼنب می ثخـیذ؛ امب قکی نبگضیش ثه ؿبػشا دسثبسی نذیمب ػلٌب یوػوت،
نبگهب دس فوبیی مؼمو

نلود قشاس گشفوت دس ن چیوضی نذیوذ ثوهجوض نؿوفکگی،

ثیاػکمبدی ،توًئه ،جبػوػیً ،شاحی نضاعهبی فشقهای ،نبامنی نبایمنی نیض توشع اص
دؿمنبنی ه ثهػجت ثب سهبی دینی ػیبػی اص گشفکن جب مخبلفوب ش ایوی نذاؿوکنذ.
ثنبثشاین دس موقؼیکی قشاس گشفت ه ثبیذ تومل می شد ػجشت میگشفت؛ ا نکوبیج ن هوب
سا نیض ثه مخبًجب خود منکقل شد اػت .ثنبثشاین تنبقن ػخن س د ی نکیهۀ این ثخؾ
مکنبقن اص صنذگی ا ػت.
ؿجلی نؼمبنی نیض ثه محکوای دسخـب ػش د هبی س د ی اؿبس وشد اػوت :نوذ
حکمت موػظه دس ؿؼش ا دایشۀ ؿوبػشی ا سا اص نظوش مووبمین گؼوکشؽ داد اػوت
(نؼمبنی ،1363 ،ج .)27 :1این موهوع چنب اهمیکوی داؿوکه اػوت وه دس تموب ًوول
تبسیخ ،ظ هـگشا ثؼذی نیوض ثوه اؿوؼبس حکیمبنوه موواػظ س د وی اؿوبس وشد انوذ
(یبسؿبًش ،1393 ،ج .)619 :1ثی گمب توجه ثضسگبنی مبننذ ؿهیذ ثلخی ،ؼبیی موش صی
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اص همه مهمتش نبكشخؼش قجبدیبنی ثه این ؿبػش ،ثوهػوجت مهموػوۀ دانوؾ هنوش
خشد سصی ا ػت؛ دس اقغ س د ی توانؼت ثه یبسی همۀ اینهب ،ثه جهب ثینی خود طسفب
ثخـذ .س د ی دس الثهالی ػش د هبی خود دس ثبة انؼب

جبیگوبهؾ دس ایون جهوب

شنؿوة مکنبقن ،ثؼیبس ػخن گفکه اػت .اص مهموػۀ این انذیـههب نؿکبس مویؿوود
ه این تنبقوبت ،ثشخبػکه اص تش یت نگشؽ هبی مکفب ت یؾ

غ اص اػال دس ایوشا

اػت گبهی حکی ثش بیۀ تهشثههبی خود س د ی اػت؛ صیشا اص ػخنؾ چنین ثشمینیذ
ه ثشخالف دػوت هبی ثؼیبس ثه ؿوبدی نـوبى ؿوبدخواسی ،صنوذگی انؼوب سا دس
گزسگب ػیالة ایؼکبد ثش لجۀ شتگب میدیذ اػت .ا ثب س نذاؿت ندمیب ثوب جوود
نؿوثی ه منفؼتًلجی حشف قذستمنذا ثش ب شد انذ نیض ثیػذالکیهبی ثشخبػوکه
اص این ا هبع ،س ی ػؼبدت ثجیننوذ .الجکوه د س اص نظوش نیؼوت ایون مقوذاس حؼبػویت
ص دسنهی (الجکه ثشحق ،امب نهچنذا مؼمول مقجول) ثشخبػکه اص نبثینوبیی اهوٌشاة
افؼشدگی حبكل اص ن ثبؿذ .دس ادثیبت ػشة نیض اثوالؼالی مؼشّی ،ؿبػش ػوسیتجوبس ،اص
نظش س ا سنهوسی ن

انذ فشا ا  ،ثه ؿخلیت س د ی ثؼیبس نضدی

اػت؛ صیوشا ا

نیض دس ود ی ثینبیی خود سا ثهػجت ثیمبسی اص دػت داد .س د ی ثشای د س شد مفبػذ
اجکمبػی ،ثوه حکموت اخوال س ی ن سد ن سا تنهوب سا ػوؼبدت انؼوب دانؼوت.
دلجؼکگی ثینکیهه همشا ثب یوع مشگانذیـی س د ی دس اؿؼبسؽ نؼجت ثه بیذاسی
این قذست جب  ،همچنین شداخکن ثه فشهنو ادة این مشص ثو ثذ

نگشانی دسثبسۀ

مؼیـت ،دس غشیض ای مـکشک میب همۀ موجودات صنذ سیـه داسد .س ا ؿنبػبنی مبننوذ
فش یذ اص این غشیوه ثه «حفظ حیبت» یبد شد انذ .یکی اص نکبیج ؿکوفبیی ایون غشیوض ،
تمبیل یب حکی توهم ثه جب دانگی نبمیشایی اػت.
اص نظش فش یذ ،د غشیض ثش انؼب تؼلي بمل داسد :یکوی اس ع ( )Erosوه غشیوضۀ
حیبت صنذگی ػـوق اػوت دیگوشی تبنوبتوع ( )Tanathosوه غشیوضۀ موشگ
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ؿکؼت اػت .لیجیذ ( )Libidoیب نیش ی ؿهوت غشیضۀ جنؼی وه دس «نهوبد» ()Ego
جبی داسد ،حبفظ غشیضۀ حیبت اػت .هشگب این نیوش تحلیول س د ،تبنوبتوع ثوش اس ع
چیش میؿود انؼب اص نظش جؼمی س حی ثه یوع فنب مویسػوذ (ؿمیؼوب:1382 ،
 .) 256ثش همین بیه ،صنذگی س د ی غ اص ا ج ؿکوهمنذؽ ،د لکوی مؼوکؼهل ثوود
س د ی دس یشی ثه چنب فقشی دچبس ؿذ ه ثه ثیب خودؽ ،نیبصمنذ ػلب انجوب ثوود.
ػلش ا ثب تحشی

خلیفۀ ثغوذاد دس نؿووة فکنوه فش سفوت؛ صیوشا خلیفوه نصادفکوشی

ایشانیب سا ثب منبفغ خود دس توبد میدیذ .قکلػب قشمٌیب مب ساءالنهش نیض ثب نؿوفکه وشد
جبمؼه ،مشد (ثه یظ هواداسا ننب ) سا انذ هگین هشاػب

شد .تشدیذی جوود نوذاسد

ه قشمٌیب دس ن ػلش دس خشاػب نفور ؿگشفی داؿکنذ ثوه اػوکقالل ػیبػوی ایوشا
میانذیـیذنذ .ثؼیبسی اص مشد  ،اص جمله س د ی ثه ایون جمبػوت دل ثؼوکه ثودنوذ؛ اموب
س یذادهب موافق خواػت این نصادانذیـب یؾ نشفت ثهگفکۀ س د ی:
ؼذ چ زمانه که او انهط رادمهردا بهود

ؼذ چ زمانه کهه او پیؽهکار میهرا بهود

همیؽه ؼعر ورا زی ملود دیهوا اظهت

همیؽه ؼهعر ورا زی ملهود دیهوا بهود

ها بنوؼهت

ؼذ چ زمانه که او ؼهارر کراظها بهود

ؼذ چ زمانه که ؼعرغ همه

کوا به گی ی بهوده اظهت نهامور ،دهقها

مرا به کانۀ او ظهیم بهود و المهب بهود

که را بسرگی و نعمت ز ای و چ بهودی

مههرا بسرگههی و نعمههت ز چل ظههاما بههود

بههذاد میههر کراظههانػ چههر هههسار درت

وزو سونههی یه پههن  ،میههر ماکهها بههود

ز اولیههاغ پراکنههذه نیههس هؽههت هههسار

به م رظیذ ،بذا وقت ،الهال کهوی چ

چو میر دیذ ظخ  ،داد دادِ مردی کهویػ

هود
ز اولیههاغ چنهها کههس امیههر رمهها به
بههههههههههههههههههههههههههههههود

کنو زمانه دگر گؽت و م دگهر گؽه م

رصا بیار کهه وقهت رصها و ان ها بهود
(رودکی1۳۷۸ ،ۺ )۳۶-۳۵
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 .۵هرغی

به ویصگیهای اکبقی پعنذیذه در ؼعر رودکی ظمرقنذی

۵ه .1ؼادی و ؼادکواری
ؿو نهب س فیلؼوف نلمبنی میگویذ« :ثهکش اػت هشگب ؿبدی د الجبة می نوذ ،ثوهجوبی
نیم ه نیب س دؽ جبیض اػت یب نه ،همۀ دسهب سا ثهػویؾ ثگـوبییم؛

اینکه مکشس ؿ

صیشا ؿبدی هیچگب ثیموقغ نیؼت .ؿبدی ػکۀ نقذ ػوالمت اػوت» (ؿوو نهب س:1391 ،
 .)33س د ی ثیننکه اص صنذگی تنبقنهبیؾ غبفل ؿوود ،خواننوذگب اؿوؼبسؽ سا ثوه
ؿبدی دػوت می نذ .ثیـکش اؿؼبس س د ی اص س ح ًشة ؿبدی ػشؿوبس اػوت ایون
حبلت ،نکیهۀ گؼکشدگی ػیؾ فشاغت ثبل ا ثود اػوت .محیٌوی وه س د وی دس ن
صنذگی موی وشد ،ثوشخالف ننچوه دس اػموب جبمؼوه مویگزؿوت ،ػشؿوبس اص نـوبى
ؿبدخواسی ثوو د .فووبی دسثبسهوبی نػویبی مش وضی دس ن س صگوبس وش اص لحظوههوبی
« بمهویی ،دا گزاسیهبی ػبؿقبنه ،ؿش ت دس جـنهبی ثوضسگ ؿوبد ؿوبدخواسی»
ثود اػت (صنذ .)49 :2536 ،ثه همین ػجت ،س د ی ثب توریش زیشی اص محویي صنوذگی
شتهمل خود دس د سۀ ا ل صنذگی ،مخبًت سا ثه ثهش گیشی اص حوبل ننچوه هؼوت
سهب شد غم انذ فشامیخوانذ؛ گبهی نیض ا سا ثه داد
نخوسد
م ههههرا

خوسد تشغیوت موی نوذ

نذاد سا نلیت ؿوسثخکب میدانذ:
هههها همههههه مردنههههذ

مههههر

را ظههههر همههههه روکردنههههذ

زیهههر کهههاد انهههذرو ؼهههذنذ چنههها

کهههه همهههه کوؼههه هههها برچوردنهههذ

از ههههسارا ههههسار نعمهههت و نهههاز

نههه بههه چکههر بههه ههس ک هه بردنههذ

بهههود از نعمهههت چنیهههه پوؼهههیذنذ

وچنیهههه دادنهههذ و چنیهههه را کوردنهههذ
(رودکی1۳۷۸ ،ۺ )۴۵

همچنین اػت:
نیک خههت چ کعههی کههه داد و بخههورد

ؼههوربخت چ کههه او نخههورد و نههذاد
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بههاد و ابههر اظههت ایه

هها  ،ا عههوض

بهههاده پهههیػ چر ،هرچهههه بهههادا ،بهههاد
(هما ۺ )۴1

الجکه دس همین ػش د هب ،انذ ػمیق س د ی نگشانیهوب اهوٌشاةهوبی ا دیوذ
میؿود ه ثشخبػکه اص فهم دسػت موقؼیت تحلیلهبی دقیق ػیبػی ا ػت .ثه هموین
ػجت ،تقبثل ؿبدی غم مؼئلهای دسخوس تومل دس جهب ثینی ا ثوه ؿومبس موینیوذ وه
نمونههبیی اص این تقبثل دس اثیبت صیش نیض مـبهذ میؿود:
ؼهههاد زی بههها ظهههیاهچؽهههما  ،ؼهههاد

کههه

ز چمههههذه ؼههههادما ب ایههههذ بههههود

وز گمؼهههه ه نکههههرد بایههههذ یههههاد

س د ی دس یکی اص ػش د هبیؾ ثب كف ثض

هها نیعههت ههس عههانه و بههاد

ًشة ،دس ی

تنبقن نؿکبس ،جود
(هما )

ؿبدی سا دس جهب نفی می نذ:

هها نیعههت ههس عههانه و بههاد

ؼهههاد زی بههها ظهههیاه چؽهههما  ،ؼهههاد

کههه

زچمههههذه ؼههههادما ب ایههههذ بههههود

وز گمؼهههه ه نکههههرد بایههههذ یههههاد
(هما )

ا دس مذیحههبی خود نیض ثه این میگؼبسی ؿبدی اؿبس می نذ:
ال یه

از بهر ال یه

اکنو کوریذ باده و اکنو زییهذ ؼهههاد

کاکنو برد نصی

ظاقی گسی و باده و می کور به بانگ زیر

کس کؽت ،ظهار نالهذ و از بهاع ،رنهذلی
(هما ۺ )1۶

۵ه .۲ر رتگر

از زمانه

قکی س د ی اص «دگش گـکن صمبنه خود» ػخن میگویذ ،نؿفکگی ا هوبع ػیبػوی
ػلش خود سا ثه ثهکشین ؿکلی گضاسؽ می نذ .ثوه ایون تشتیوت ،دگشگوو ؿوذ صمبنوه،
اثؼبدی گؼکشد مییبثذ؛ صیشا اص ػوویی جهوهای ػوبًفی ثوه خوود مویگیوشد توػوف
ثشمی انگیضد اص ػوی دیگش ،ثبس ػیبػی اجکمبػی خود سا نؿکبس می نذ ػجشتنموص
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میؿود اینهب دلیلی ثش ؿنبخت س د ی اص صمبنۀ خود اػوت .اثوالفوول ثیهقوی وه ایون
مؼنبی تومل ثشانگیض سا تهشثه شد

ثب ن نؿنبػت ،دس س ایت مبجشای حبجوت ثوضسگ،

ػلی قشیت ،ثب ن سد یکی اص ػش د هبی مؼش ف س د ی ثب مٌلغ:
هها پههاد کههوایکههردار اظههت

ای ه

چ ؼناظههذ کههه دلههػ بیههذار اظههت

میگویذ « :اػکبد س د ی گفکه اػت صمبنه سا نی

(هما ۺ )1۹

ؿنبخکه اػت مشدمب سا ثوذ

ؿنبػب شد » (ثیهقی .)67 :1350 ،دس ثیت صیش نیض تهشثهانوذ صی ثوشای صد د حوواد
ػفبسؽ ؿذ اػت این ثیت نیض دس ؿمبس این ؿیوۀ ثشداؿت ا اص صمبنه اػت:
بههرو ز هوربههۀ روزگههار ،ب ههره بنیههر

که ب ر د ع الوادث ههو را بهه کهار چیهذ
(هما ۺ )1۸1

ثه همین ػجت ،س د ی س صگبس سا ثضسگتشین نموصگبس میدانذ:
هرکههه نامخهههت از گمؼهههت روزگهههار

ههههی نهههاموزد ز ههههی چموزگهههار
(هما ۺ )۲۲۷

س د ی ثه ممذ ح خود میگویذ:
زمانه اظ

و هو رایض به رای کویؽت ههاز

زمانه گوی و هو چوگا به رای کویؽت بهاز
(هما ۺ )۸۲

امب ثب مـبهذۀ س یذادهبی تلخی ه یکی غ اص دیگشی اص سا میسػنذ ،یقوین نوذاسد
ه حکی ؿب هم ثب همۀ قذستؾ ثکوانذ اص غ حواد

صمبنه ثشنیذ.

۵ه .۳وقار و کموؼی و کویؽ داری
س د ی دس جبمؼهای ه ثه تحشی

خلیفه انیشا (نبایشانیهب) ثه تجبهی ـیذ ؿوذ

اػت ،مذاسا حکی ثب دؿمن سا ثشای حفظ اتحبد مشد الص میدانذ:
هههم بههه هرگههه دوظهه ی ههویمػ مهه

هههم ظههخ بههه چهع ه نی گههویمػ م ه
(رودکی1۳۷۸ ،ۺ )۲۲۹

 / 16ظ هـنبمه ادثیبت تؼلیمی ،ؿمبسۀ ػی نهم ،بییض 1396

ثیتشدیذ ،فش خوسد خـم ثنذ ثش صثب نهبد  ،ثه محکم شد یونذ د ػوکی یوبسی
میسػبنذ؛ اگشچه س د ی ثه نجود نصادی ثیب

خٌشهبی ثیب حقیقوت نیوض دس اؿوؼبسؽ

اؿبس شد اػت:
زمانه گ ت مهرا کؽهم کهویػ دار ننهاه

که را زبا نه بنذ اظت ،پای در بنذ اظهت
(هما ۺ )۲۵

س د ی ـیمبنی اص گفکن سا یبدن س میؿود تب مخبًوت ثیوبموصد دس ػوکوت ،مهوبل
گفکن هنوص هؼت؛ امب گفکن متل تیشی اػت ه اص مب  ،جهیذ
بههطکههه بههر گ ههه پؽههیما بههودهات

ثبصگـکی نذاسد:

بههط کههه بههر ناگ ههه ؼههادا بههودهات
(هما ۺ )۲۴۳

۵ه .۴ظ اظنساری
ػیبػگضاسی اص ننب

ه دس سا تحقق خواػتهوبی ندموی سنوج مویثشنوذ ،ظیفوهای

ثضسگ انؼبنی اػت؛ صیشا اگش این سػم فشاموؽ ؿود ،سؿکۀ الفت میوب ندمیوب اص هوم
میگؼلذ .ثه همین ػجت س د ی میگویذ:
وا

ن ود بهه کهط بهر ا هال و کهرت

هقصهههیر نکهههرد کوا هههه در ناوا ه ه

وا ه ه

باؼهههذ هرچینهههه ؼهههکر نِعهههم

مهه در وا هه  ،چنونههه هقصههیر کههنم
(هما ۺ )1۵۸

 .۶ن ی از ویصگیهای اکبقی ناپعنذ در ؼعر رودکی ظمرقنذی
۶ه .1نکوهػ چزمنذی و مالانذوزی
س د ی دس جبمؼهای صنذگی می نذ ه حب مبنؾ مبننذ نتؾ ػوصنذ اؿکهب داسنذ .ننوب
ثهجبی ثهش منذی اص داؿکههب ،نصمنذانه همهچیض سا ثهػوی خود می ـنذ ایون انذیـوۀ
ػؼت سا ثه مشد ػبدی نیض انکقبل میدهنذ؛ دس نکیهه جبمؼهای تجب ثه جود مین سنذ:
گهههر دِرت داری گسنهههذ چرد بهههه دیههه

ب کهه او را گههرت و درویؽههی گههسی
(هما ۺ )۲۳۹
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س د ی انجبؿت رش ت سا ثهػجت نکبیج اجکمبػی ثؼیبسؽ ،خوؽ نمیداسد همواس
ثش «خوسد

داد » تو یذ می سصد:

بهها کردمنههذ ،بههیو هها بههود ای ه بخههت
کویؽ

کویػ را بکوغ هو یه

لخخهت

کود ،کور و کود ،ده کوا ن هودد پؽهیما
هرکه بهذاد و بخهورد از چنیهه بیل خهت

نؿکبس اػت وؿیذ ثشای «خویـکن خویؾ» ،امشی فشدی اػت خووسد

داد

صیشدػوکب )۲۷
فقي دس س اثي اجکمبػی میتوانذ ؿکل ثگیشد .مـبهذۀ رش تمنذا مککجش ه (هما ۺ
سا

تحقیش می ننذ ،س د ی سا ثش ن میداسد ه خٌبة ثه ننب چنین گویذ:
یهها ی چههو کههه مههال ،غههره مؽههو

چو ههو بهط دیهذ و بینهذ ایه دیرنهذ
(هما ۺ )1۷۹

س د ی همۀ مؼب ل اخالقی سا دس یونذ ثب مؼبیل اجکموبػی ویؾ موی ـوذ ن سا
وه ثیوبنگش

جض ی اص جهب ثینی خود قشاس می دهذ .این ثحث ثوب ایون قٌؼوۀ مؼوش ف ا
ا كبف انؼب نصاد اػت ،ثه بیب میسػذ:
چ ههار چیههس مههرا چزاده ز غههم بخههرد
ه درظت و کوی نی

و نات نی

و کرد

هر چ که ایسدغ ای هر چ ار روزی کرد
ظسد که ؼاد زیهذ هاودا وغهم نخهورد
(هما ۺ )۴1

۶ه .۲نکوهػ العادت
مقبیؼه شد اموس اص اثضاسهبی نخؼکین مؼشفت اػت؛ امب قکی مقبیؼهگوشی ثوش بیوۀ
حؼبدت یب نیزیشفکن خود همه چیض سا دس ثیش

خود دیذ قوشاس گیوشد ،اص نفوتهوبی
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ؿنبخت خشاة ننذۀ ؿخلیت ندمی خواهذ ثود .ثوه ثیوب دیگوش ،ندمیوب ثوب مقبیؼوۀ
صنذگی خود ػنلشهبی ن ثب صنذگی دیگشا  ،دس اقغ اكول (صنوذگی خوود) سا نفوی
اسد مذاس مقبیؼهگشی میؿونذ ثیننکه ثوه مٌلووة دػوت یبثنوذ ،حوبل

می ننذ

صنذگی اقؼی خود سا تجب خواهنذ شد .س د ی یؾ اص دیگشا ثه مقبیؼوهگوشی توجوه
شد

ثی گمب ثش رهن موالنب توریش گزاؿکه اػت؛ موالنب ثش بیۀ همین مقبیؼه دس داػکب

اػشاثی اص صثب ص ا میگویذ :جمله ػبلم دس خوؿی ،مب نبخوؿیم (مولوی ،1386 ،دفکوش
ا ل .)102 :س د ی مقبیؼهگشی سا موجت تجبهی فشد جبمؼه میدانذ ثب مـبهذۀ ایون
حبلت دس جبمؼه ،تهشثۀ خود سا ثه مخبًت منکقل می نذ:
زمانهههههه پنهههههذی چزادوار داد مهههههرا

زمانه را چو نکو بننری همهه پنهذ اظهت

کعا گ ت ها هو غم نخهوری

بعا کعا که بهه روز ههو چرزومنهذ اظهت

به روز نی

(رودکی1۳۷۸ ،ۺ )۲۵

این نذ اگش ثب گوؽ جب ؿنیذ ؿود ،خواننذ سا ثه قنبػت هذایت می نذ «ثشصگوب
مشدا ه ا دامن قنبػت توانذ گشفت حشف سا گشد توانذ ؿکؼوت» (ثیهقوی:1350 ،
 .)67س د ی میگویذ:
مؽهههو ،چزاد بهههسی

بهها داده قنارههت کهه و بهها داد بههسی

در بنهههذ هکلههه

در به ز کودی ،نظهر مکه غصهه مخهور

در کم ز کهودی نظهر که و ؼهاد بهسی
(رودکی1۳۷۸ ،ۺ )1۶۳

۶ه .۳نکوهػ روماینی و هک ر
فش مبیگب  ،ثیمحبثب ثه اخال

قبنو جبمؼه ههو میثشنذ صمینۀ تجبهی ػوقوى

ن سا فشاهم می ن سنذ .ثه همین ػجت ،تحمل فش مبیگوب

وه دس نظوش س د وی مبسهوبی

خـمنبکانذ ،ثشای انؼب اخالقی خشدمنذ ،ػزاثی دسدنبک اػت؛ صیشا
مههههار را هرچنههههذ ب ههههر پههههروری

چههو یکههی کؽههم چورد کی ههر بههری
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ظهه له هههع مهههار دارد ،بهههیکهههب

ههذ کهه ههها روی ظهه له نننههری
(هما ۺ )1۴۲

مـبهذۀ رش تمنذا مککجش ه صیشدػکب سا تحقیش می ننذ ،س د ی سا ثش ن میداسد ه
خٌبة ثه ننب چنین ثگویذ:
یهها ی چههو کههه مههال ،غههره مؽههو

چو ههو بهط دیهذ و بینهذ ایه دیرنهذ
(هما ۺ )1۷۹

 .۷ن یوهگیری
دس این ظهؾ ،ثب تو یذ ثش نظشیۀ ادسا بت اػکجبسی یب همب مشصثنذی ثوین دسیبفوتهوبی
ؿبػش اص هؼتهب نیؼتهب نموصهبی داللکگش ثش ثبیذهب نجبیذهب چنین دسیبفت ؿذ:
 .1ؿؼش س د وی ،ػوخن قلوت هومیش ا ػوت هشگوض ادػوبی اكوالحًلجوی یوب
مشؿذثود یبمجشگونه نذاسد .ا نگشانویهوب افکوبس خوود سا دس قوبلجی ثیـوکش غنوبیی
ػبًفهمحوس ،ثه مخبًجب خود اسا وه موی نوذ .الجکوه ایون كومیمیت لحون ،ثشخبػوکه اص
ممبیگی ػلمی فشهنگی ؿبػش نیؼت؛ صیشا ا افض
دانؾ اػال

ثوش فون موػویقی ،اص حکموت

ایشا ثبػکب هم نگب ثود ثه همین ػجت ،دسثبس ػبمبنیب ثوه ا تووجهی

یظ داؿت .مذایح ػبمبنیب دس ؿؼش س د ی هموشا ثوب ػیبػوگضاسی انوذسص اػوت .ا
گبهی ثشای تشػیم خٌووى اكولی جبمؼوهای نسموبنی ،ثوه ثوضسگنموبیی دس حکموت
اخال مذاسی ممذ حبنؾ نیض اقذا شد اػت.
 .2فلؼفۀ س د ی دس اؿؼبسؽ ثشخالف ثب س ػوا  ،لزتًلجبنه نیؼت؛ صیشا افوض

ثوش

اینکه ثشخوسداسی ؿوبدمبنی سا فقوي ثوشای خوود نموی خواهوذ همگوب سا ؿبیؼوکۀ
صنذگبنی ؿبد میدانذ ،جود تنبقنهوبیی نیوض رهون ا سا نصاس مویدهوذ .ثوشای نمونوه،
دسثبسهبی ػشؿبس اص سفب ػبمبنی سا دس مؼشم غوبستگشی ثیگبنگوب مویثینوذ یوب اینکوه
ثخـؾ حیبت جوانی سا دس مؼشم نقلب

یشی موشگ مویدانوذ .جوود چنوین
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تنبقنهبیی دس رهن شػـگش ا نوبگضیش انوذسصهبیی اسا وه مویدهوذ توب خواننوذگب دس
فشكت محذ د اص نؼمت حیبت سفب  ،ثیـکشین ؿبدمبنی سا تهشثه ننذ.
 .3مهمتشین نموص هوبی اخالقوی س د وی وه ثوش بیوۀ وزیشؽ تؼولیم دس ثشاثوش
محبلثود جب دانگی ؿبدی ثی بیب ثنب ؿذ  ،ػجوبست اػوت اص :دػووت ثوه كوجوسی،
موذاسا خویـووکنداسی ،قنبػووت ،ػجوشتگووشفکن اص احوووال مؼبكوشا

گزؿووکگب  ،ثووه

ؿبدمبنی گزسانذ س صگبس جوانی؛ حکی ًشح مشگ انذیـی نیض دس ؿؼش ا ثشای توجهداد
ثیـکش مخبًجب ثه صنذگی مؼنبداسثود ن اػت.
 .4كفبت نب ؼنذ اخالقی دس نظب فکشی س د ی ،اػمبلی اػت ه ثوش بیوۀ ثشداؿوت
نبدسػت اص فلؼفۀ حیبت توهم جب دانگی اص انؼب ػش می صنذ ا سا اص نؼمت ؿبدی
لزت اكیل محش

می نذ؛ دس نکیهه ینه انذ هی بیوذاس ثوشایؾ ثوه ثوبس موین سد.

ملذا هوبی لوی ایون كوفبت نب ؼونذ دس ؿوؼش س د وی ػجوبست اػوت اص :نصمنوذی،
مبلانذ صی ،حؼبدت ،فش مبیگی ،تکجش.
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