سال پنجن ،شوارۀ چهارم ،پیاپی  ،20زهستاى 1399

تحل٘ل هحتَاٖٗ هعبرضٔ صفٖ الذٗي حلٖ بب ابيهعتش
در اثببت بزتزٕ اهبم علٖ
س٘ذ هْذٕ ًَرٕ ک٘ذقبًٖ
اًسِ٘ سبدات اهٌٖ٘ هجذ

1
2

چک٘ذُ

هْاسمه یکی اص ًٙىو ادبی و فًایِ بالٕی اعث و به ؽْش یا يرشی گىیًذ که دس جٞلیذ اص اذش ؽاّش یا يىیغًذه

دیگش پذیذ آیذ .دس ادبیات ّشبی ایى ٙى بیؼجش دس ؽعْش ٍهعىس یاٙحعه و یکعی اص ویژگعی هعای هْاسمعه دس ؽعْش،

همغايی بعش ،ظشٗ سوی و هىمىُ اؽْاس ؽاّشاو هىسد يَش اعث .ادیباو و ؽاّشاو دس دوسههای هخحل٘ ادبیات

ّشبی ،اص دوسۀ شاهلی جا هْافش ایى ٙى سا هىسد جىشه خىد ٝشاس داده و به آو پشداخحعهايعذ و ظعىصۀ ادبیعات هحْهعذ

دیًی و خافه ؽیْی يیض اص ایى گىيه هْاسمات جهی يیغث .اص شملۀ ایى هْاسمات ،چکاهۀ فعٚیالعذیى ظلعی دس
پاعخ به ابىهْحض هی باؽذ .ابى هْحض دس ٝقیذهای ّباعیاو سا بشای خالٙث يغبث به ٙشصيذاو ٙاىمه صهشا

پیاهبش

بعه

يضدیکجش و عضاواسجش هیدايذ .دس هٞابع فعٚی العذیى ظلعی دس همعاو وصو و ٝاٙیعه و هىمعىُ و دس

ٝالب هْاسمه و اص يىُ هْا کغه ،با اسایۀ دالی ٝشآيیّٞ ،لی و يٞلعی بعه ابعى هْحعض پاععخ گٚحعه و ادّاهعای وی سا

يٞل کشده اعث .يىیغًذه دس ایى هٞاله بشآو اعث جا به جعلی هعحىایی ایى هْاسمۀ فٚی الذیى ظلعی بپعشداصد و
ههنجش یى اؽاسات و يکاتٝ ،شآيی ،سوایی و جاسیخی ٝقیذۀ وی ساجبییى يمایذ.

ٍاصگبى کل٘ذٕ :ؽْش ّشبی ،بالٕث ،هْاسمه ،اهام ّلی

 ،فٚی الذیى ظلی ،ابى هْحض.

; -اعحادیاس صباو و ادبیات ّشبی دايؾگاه ظکین عبضواسی ،يىیغًذۀ هغئىل sm.nouri@su.ac.ir
< -دايؾصىی کاسؽًاعی اسؽذ صباو و ادبیات ّشبی دايؾگاه ظکین عبضواسی seyyed1221@yahoo.com
جاسیخ دسیاٙث7399/44/77 :

جاسیخ پزیشػ7399/77/77 :
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هقذهِ

ّلععىم بالٕععی شایگععاهی ههععن دس ٙهععن و بشسعععی هحععىو اعععالهی ،اّععن اص ٝععشآو و اظادیععد يبععىی و سوایععات

هْقععىهاو

و ؽععاهکاسهای ؽععْشی و يرععشی داسد .عععخى و کععالم ّشبععی اص دیشیًععه ایععام اص ؽععیىایی و بالٕععث

بشخىسداس بىده اعث و چًاو که يىؽحهايذ Eصيذگی ّشب پیؼ اص اعالم اٝحنا هیکشده اعث که ّشب به ايغعاب و

اشذاد و هآذش و هٚاخش و پیشوصیهای شًگی خىد ببالذ و ایى جٚاخش سا به صباو ؽْش بیاو کًذ و به صباو ٙقیط بعاص

گىیذ جا دس ارهاو بیؼجش اذش گزاسد Fلزا به ىىس کلی هعیجعىاو گٚعث صبعاو ایعى هعشدم بعه گٚعحى کلمعات ٙقعیط و

گىػهایؾاو به ؽًیذو عخًاو بلیٔ آؽًا بىدّ( Dلىی هٞذم )37 :7364 ،دايؼ بالٕث ،هر هًي ٜو دعحىس صباو
سیؾه دس ٙيشت آدهی داسد .همۀ ايغاوها باوشىد ٙشهًگها و يژادها و صباوهای گىيعا گىو ،دس ظعذ روٝ ،ٛىاّعذ

بالٕث سا دس گٚحاس و يىؽحاس خىیؼ به کاس هیگیشيذ( .می٘)7 :7383 ،

هْاسمه یکی اص ًٙىو بالٕی و هًشهای ؽْشی اععث کعه دس ادب ّشبعی و ٙاسععی يٞؾعی ههعن دس پىیعایی و

گغحشػ ادبیات و هحىو ؽْشی داؽحه اعث و ؽاه ايىاُ و گىيههایی هخحل٘ هیؽىد کعه هعن دس ؽعْش و هعن دس

يرش کاسبشد داسد .دس افيالض ؽْشی ،هْاسمه آو اعث که ؽاّشی دس پاعخ به ؽاّشی دیگش یعا اععحٞبال اص ؽعْش
ا
او ،ؽْشی سا – و هْمىال دس هماو وصو و ٝاٙیه -پذیذ آوسد.

یکی اص هْاسماجی که دس ظىصۀ ادبیات آییًی ّشبی هن به لعاً ادبی و هن دیًی اص اهمیث صیعادی بشخعىسداس

اعث ،پاعخی اعث که فٚی الذیى ظلی ؽاّش عحشگ ٝشو  7و  ٛ8به ابى هْحض ؽاّش و خلیٚۀ ّباعی هیدهذ و

ادّاهای وی سا هبًی بش عضاواس بىدو ّباعیاو بشای خالٙث يٞل هیکًذ .اهمیث ادبی ایى چکاهه اص آو شهعث

اعث که هش دو ىشٗ ایى هْاسمه اص بضسگاو و ٙعىل ادب ّشبی دوسه خىیؼ بعىده ايعذ و ٝقعایذ آوهعا اص شًبعه

ادبی و بالٕی دس اوز اعث Fو اهمیث دیًی آو يیض اص ایى شهث هیباؽذ که ؽاّش با ههاست جمام و دس ٝقعیذهای
صیبا و هصم به يکات ٝشآيی ،ظذیری و جاسیخی ههن اؽاسه کعشده و بعه ؽعیىه کالهعی و اععحذاللی دس هٞعام يٞعل

ادّاهای ىشٗ هٞاب بشآهذه اعث.

دس هٞاله عْی ؽذه به جعلی هعحىایی هْاسمۀ هْا کغه فٚی الذیى ظلی پشداخحه ؽىد و ههنجش یى اؽاسات و

يکاتٝ ،شآيی ،سوایی و جاسیخی آو جبییى گشدد .ؽایاو رکش اعث دس باصگشداو آیات ٝشآو به صباو ٙاسعی اص جششمۀ
ظغیى ايقاسیاو اعحٚاده ؽذه اعث.

 .1ادب٘بت ًظزٕ پضٍّص
 .1-1پ٘طٌ٘ٔ پضٍّص

دس هىسد هْاسمۀ فٚی الذیى ظلی با ابىهْحض پژوهؾی ايصام يؾذه اعث ،اها دس خقىؿ هْاسمه و يیعض ابعى

هْحض و فٚی الذیى به فىست شذاگايه پژوهؼهایی هحْذد عاهاو یاٙحه که به بشخی اؽاسه هیسود:
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ّ
ـ کحاب Eالمؼارضات الشؼز یة ،أيماط وجداربّ ،Dبذالله الحياویٝ ،اهشة :داسٝباء .7998 ،هئلع٘ بْعذ اص رکعش

هٞذهاجی دسباسۀ جعلی هحى ،به بشسعی و جبییى بشخی هْاسمات ؽْشی دس دوسه های هخحل٘ پشداخحه اعث.

ـ هٞالۀ Eاألعلىب و األعلىبیة ٙی المْاسمات ،Dايْام پًکه عاصٙ ،قلیة دساعات االدب المْافش ،دايؾگاه آصاد

اعالهی شیشٙث ،;=BB ،ؽماسۀ > ،فعـ  .?@-=Aيىیغعًذه دس ایعى هٞالعه بعه فعىست کلعی بعه ععبک ؽًاععی
هْاسمات هیپشداصد.

ـ هٞالۀ ٙEى المْاسمة والىٍیٚة الصذیذة للؾْش ٙی الْقش الْباعیّ ،Dادل کمعش ععصن ،هصلعة دیعالی،<:;? ،

الْذد  ،@Bفـ ==? .?>@-يگاسيذه به ىىس هخحقش يگاهی به هْاسمات ؽْشی دس دوسۀ ّباعی داؽحه اعث.

ـ هٞالۀ Eيگاهی جعلیلی بش ظماعه های فٚی الذیى ظلی ،Dهعمذظغى ٙىادیاوّ ،لعی فعیادايی ،لغعاو هبعیى ،صهغعحاو

 ،;=C:دوسۀ شذیذ ،ؽماسۀ  ،6فـ  .;@A-;>Aيىیغًذگاو دس هٞالۀ هزکىس به جبییى و بشسعی بشخی ویژگعیهعای ععاخحاسی
و هعحىایی ظماعههای فٚی الذیى ظلی ،هايًذ جنمیى ،اٝحباط ،جقىیشپشداصی و شض آوها پشداخحهايذ.

ـ هٞالۀ Eجٚغیش جاسیخ اعالهی بش اعاط هًاصّۀ ّباعیاو و ىالبیاو (ؽعْش ابعى هْحعض ّباععی ،هٞحعىل دس @<C

 ،D)ٛسعىل شْٚشیاو ،پژوهؼهای ّلىم جاسیخی ،جابغحاو ; ،;=Cفـ ;@ .B<-دس ایعى هٞالعه بعه هٞایغعۀ هیعاو
دیذگاههای ابعى هْحعض ؽعاّش بعا آسا و يَعشات ابعى خلعذوو و هٞشیعضی دس هعىسد يٞعؼ ٝبیلعه دس جٚغعیش و جعلیع
سویذادهای جاسیخ اعالم پشداخحه ؽذه اعث.

 .2-1پزسصّبٕ پضٍّص

 .7ههنجشیى هىمىّات هيشض ؽذه دس ٝقیذه ابىهْحض هبًی بش ؽایغحگی ّباعیاو بشای خالٙث چیغث؟

 .2بششغحهجش یى هغحًذات و دالی هىشىد دس پاعخ فٚی الذیى ظلی به ابى هْحض کذام اعث؟
 .3-1فزضِّ٘بٕ پضٍّص

 -7ابى هْحض به هىاسدی هايًذ گمشاهی بًیهاؽن ،ؽایغحگی بًیّباط ،خىیؾاويذی بًیّباط و پیاهبش

و شض ایى هىاسد اؽاسه هیکًذ.

 -2فٚی الذیى دس يٞل ادّاهای ابى هْحض اص ؽىاهذ ٝشآيی دال بش اٙنلیث اهام ّلی

و اهع بیعث

هايًذ آیۀ هباهله و آیۀ جيهیش اعحٚاده هیکًذ .وی هنچًیى گاه اص باب الضام خقعن ،اص هبعايی هعىسد ٝبعىل ّاهعه و
اعحًادات جاسیخی و کالهی دس سد عخًاو ابى هْحض هذد هیشىیذ.
 .4-1اّو٘ت ٍ ضزٍرت پضٍّص

اص آوشا که هْاسمعات آییًعی بغعحشی هًاععب و شعزاب و دس ٝعالبی هًعشی و ادبعی بعشای اسایعۀ ايذیؾعههای

گىيا گىو هیباؽذ و هن چًیى با جىشه به ایى که جا کًىو پژوهؾی هغح ٞبه جعلی هعحىای هْاسمۀ فعٚی العذیى
ظلی و ابىهْحض يپشداخحه اعث ،پژوهؼ دس هىمىُ هىسد يَش ،دسخىس جىشه و اهمیث و مشوسی هیيمایذ
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 .5-1رٍش پضٍّص

سوػ پژوهؼ دس هٞاله ظامش به ؽیىه جعلی هعحىای هحى بش اعاط هغحًذات ٝشآيعی و ظعذیری و دادههعای

جاسیخی هیباؽذ .ابحذا ههنجش یى هىمىّات هيشض ؽذه دس ٝقیذۀ ابىهْحض اعحخشاز گؾحه و عپظ به پاعخ فٚی

الذیى اؽاسه و فٚی الذیى ظلی و پاعخ او بش هبًای ؽىاهذ ٝشآيی ،کالهی و جاسیخی جبییى هیگشدد.
 .2هعبرضِ

هْاسمه دس لٖث به هًْای هٞابلۀ چیضی با چیض دیگش (ظغعیًی صبیعذی F479/78 :7979 ،شعىهشی:7368 ،

 ،)7487-7485يٞل کالم دیگشی (شش ،)844 :7973 ،جٞلیذ کشدو اص دیگشی ،هبادلعه ،سویعاسویی دو ظش یع٘ بعا
یکذیگش آهذه اعث (دهخذا.)78634/73 :7373 ،

دس افيالض ادبی هْاسمه دس ؽْش آو اعث که ؽاّش به خاىش ايگیضهای چىو اّصاب یا ايکاس ،ؽْشی سا ؽبیه

به ؽْشی دیگش پذیذ آوسد و هش دو ؽْش دس بعش ؽْشیٝ ،اٙیعه و ظشکعث سوی یکغعاو باؽعًذّ( .کعاوی:7477 ،
 .)654هْاسمه سا بش اعاط یکغاو و ّذم یکغاو بىدو ؽشوه گٚحه ؽذه ،به دو ٝغمث جٞغین يمىدهايذ:

 .1معارضۀ تامه :به هْاسمهای گٚحه هیؽىد که دو ٝقیذه دس هىمىُ ،بعشٝ ،اٙیه و ظشکث ظشٗ سوی با هعن

همايًذ باؽًذ.

 .2معارضۀ ناقصه :هْاسمهای اعث که اجعاد دس هىمعىُ ،یعا بععش ،یعا ٝاٙیعه و یعا ظشکعث ظعشٗ سوی دس آو

سّایث يؾذه باؽذ (ظذاد.)3 :7987 ،

بشخی دیگش به ىىس کلی هْاسمه سا به دو ٝغن جٞغین بًذی کشده ايذ:

 .1معارضۀ معاکسهٝ :قیذهای اعث که دس هخالٚث با ٝقیذۀ اول عشوده هیؽىد و پاعخی بشای آو به ؽعماس

هیآیذ .ایى يىُ هْاسمه ،همايًذ يٞینه اعث.

 .2معارضۀ مجاریهٝ :قیذهای که به ؽیىۀ ٝقیذه اول عشوده هیؽىد و ٝقذ هْاسمه کًًذه ،پاعخ گىیی و یعا

هخالٚث با ٝقیذۀ اول يیغعث ،بلکعه هعذٙؼ جًهعا ععشودو ٝقعیذهای همايًعذ ٝقعیذۀ هعىسد يَعش اععث ،هايًعذ

بذیْیات( .پًکه عاص.)9 :7388 ،
 .3هعزفٖ دٍ ضبعز
 .1-3عبذاللِّ بي هعتش

ّ
ّ
أبى الْباط ّبذالله بى هعمذ هْحض بالله پغش هحىک ّباعی ،)ٛ296–247( ،خلیٚۀ یعک سوصه و يیعض ؽعاّشی

يام آوس بىد .او به ادبیات ّالٝهای صیاد داؽث و يضد ادیبايی بضسگ چىو هبشد و ابىالْباط ذْلب ّلن آهىخث .وی

اص ؽاّشاو بضسگ دوسۀ ّباعی ؽمشده هیؽىد که به وف٘ خمعش و ٕعضل هؾعهىس اععث .اص آذعاس او هعیجعىاو بعه:
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Eالضهش و الشیاكE ،DالبذیِE ،DاآلدابE ،Dالصاهِ ٙی الًٖاءE ،Dالصىاسض و القعیذ Dاؽعاسه يمعىد (ٙعاخىسی:7384 ،
 F554-549صسکلی.)779/4 :7984 ،

 .2-3صفٖ الذٗي حلٖ

ّبذ الْضیض بى عشایا بى ّلی ،ؽاّش ؽیْی که ( ،)ٛ754 – 677دس ظلعه (بعیى کىٙعه وبٖعذاد) هحىلعذ ؽعذ ،دس

هماو شا پشوسػ یاٙث .وی بضسگجشیى ؽاّش ّشبی دس دوسۀ جشکی و ّرمايی و إٓاصگش ٙى Eبذیْیات Dدس ادبیعات

ّشبی اعث .بشخی جؤلیٚات او اص ایى ٝشاس هیباؽًذE :دیىاو ؽْشE ،Dالْاى الععالی Dسععالهای دس صشع وهعىالی،
Eاألٕالىی Dکه ٙشهًگ ٕلوهای صبايی اعثE ،فعٚىة الؾعْشاء وخالفعة البلٖعاء Dو Eالخذهعة الصلیلعة( Dصسکلعی،

هماوٙ F78-77 :اخىسی ،هماو.)866 :

 .4هَضَعبت هطزح ضذُ اس سَٕ ابي هعتش در اثببت بزتزٕ خالفت بٌٖ عببط

پععیؼ اص آوکععه بععه بشسعععی هعحعىایی ٝقععیذۀ فععٚی الععذیى بپععشداصین ،الصم اعععث يگععاهی گععزسا بععه ههنجععش یى

هىمىّات هيشض ؽذه دس ٝقیذۀ ابى هْحض داؽحه باؽین .هيلِ ٝقیذۀ وی که دس بعش Eهحٞاسب Dو با ظعشٗ سوی
Eباء Dعشوده ؽذه ،چًیى اعث:

یى و جغکابها
أال هى لْ ٍ

جؾکی الٞزی و بها ها بها

(ابى المْحض)=: :;CB@ ،

Eهاو کیغث که بش چؾن و اؽک سیضايؼ سظمی آوسد ،چؾمی که اص خاس خلیعذه دس آو ؽعکىه هعیکًعذ دس

ظالی که بشآو هقایبی سٙحه اعثD.

وی دس اداهه ابیاجی سا دس ٙخش ،وف٘ و ظکمث هیآوسد که هع بعد ها يیغث .عخى افلی ابعى هْحعض اص

ایىشا إٓاص هیؽىد:

يقعث بًی سظمی لى وّىا

يقیعة ب ٍّش بؤيغابها

(هماو)=< ،

Eهى هايًذ هش ايغاو خىبی که ٝقذ خیشخىاهی بشای خىیؾاويذاو خىد داسد ،خیعش ّمىصادگعاين سا خىاععحهام

اگش که بٚهمًذD.

دس اداهه ابى هْحض چًذ هغؤله سا هيشض هیکًذ:

 .1-4گوزاّٖ بٌٖ ّبضن ٍ فزٍ رفتي در لغششّب

ابى هْحض بیاو هیداسد که بًی هاؽن به گمشاهی سٙحه و دس وادی لٖضاو گام يهادهايذ که ايغاو سا يابىد هیکًذ:
و ٝذ سکبىا بٖیهن واسجٞىا

بضالء جشدی بشکابها
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Eآياو بش هشکب عحن عىاس ؽذيذ و دس لٖضؽگاهی هىلًا ک ٝشاس گشٙحًذ که عىاساو بش آو هال ک هیؽىيذD.
 .2-4بٌٖ عببط عبهل بزکٌبرٕ اهَٗبى

ابى هْحض اؽاسه هیکًذ که بًی ّباط اهىیاو سا اص ظکىهث بشکًاس کشدهايذ Fلزا ؽایغحۀ هیشاخ خالٙث هغحًذ:
و يعى أظ ُّ ٜبؤعالبها
ٝحلًا أهیة ٙی داسها
Eها بًی اهیه سا دس خايهؽاو يابىد کشدین پظ عضاواس هیشاخ و ًٕایمؾاو هی باؽینD.

 .3-4عذم تعلق ارادٓ خذاًٍذ بز خالفت بٌّٖبضن!

و لمعععا أبعععی اللعععه أو جملکعععىا
ا
وهعععععا سد ظصابهععععععا واٙععععععذا

يهنعععًا الیهععععا و ٝمًعععا بهععععا
لًععععععا ار وًٚٝععععععا بؤبىابهععععععا

دّىيععععا بهععععا و ٕلبًععععا بهععععا

کٞيب الشظعی واٞٙعث أخحهعا

Eهًگاهی کعه خذاويعذ يپعزیشٙث کعه ؽعما هالعک خالٙعث گشدیعذ ،هعا بشخاععحین و آو سا بعه دععث گعشٙحین.

پشدهداساو ،هايِ وسود ها به عشای ٝذست وظکمشايی يؾذيذ و دسها سا بش ها گؾىديذ .ها و خالٙث چىو دو ععًگ
آعیاب بش هن هًيب ٜؽذین و ها بش خالٙث دعث یاٙحینD.

 .4-4خَٗطبًٍذٕ بٌٖعببط بب پ٘بهبز

اص يَش ابى هْحض بًی ّباط خىیؾاويذ پیاهبش

داسيذ؟:

ويعى وسذًا ذیاب الًبی

Eها هغحین که پیشاهى صّاهث پیاهبش

هغحًذ و اص او اسخ هیبشيذ ،پظ بًی هاؽعن چعه ادّعایی
ٙلن جصزبىو بؤهذابها

سا به اسخ بشدین ،پظ چشا ؽما گىؽههای آو سا هیکؾیذ؟D

اعحذالل آياو ایى اعث که ّباط بى ّبذالميلب شذ بًی ّباط ّمعىی پیعاهبش

ّباط اص پیاهبش

خالٙث سا به اسخ هیبشيذ.

 .5-4ضبٗستِتز بَدى فزسًذاى عوَٕ پ٘بهبز

لکن سظ ٌن یا بًی بًحه

اععث پعظ ٙشصيعذاو

ولکى بًى الْن أولی بها

Eای دخحش صادگاو پیاهبش! ؽما يیض خىؽایًذ او هغحیذ ،ولی ّمىصادگاو به او يضدیکجش و ؽایغحهجش هغحًذD.

دس ایىشا ؽاّش بیاو هیداسد که بًی ّبعاط ،بعه شذؽعاو ّبعاط بعى ّبعذ الميلعب هحىعع هیؽعىيذ و ادّعا

هیکًًذ ٙشصيذاو ّمى ؽایغحگی بیؼجش بشای خالٙث داسيذ.
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 .6-4افتخبر بِ عببط بي عبذالوطلب

دس اداهه ،ابى هْحض به ّباط بى ّبذالميلب ،شذ بًی ّباط اٙحخاس هیکًذ Fلزا به خاىش بضسگی و ؽشٗ يیای

ّباعیاو ،آياو سا ؽایغحهجش به خالٙث هیدايذ

بععه ٕغعع اللععه هععع العصععاص
و یععععععىم ظًععععععی ٍى جععععععذاّیحن

و أبشأهعععععا بْعععععذ أوفعععععابها
و ٝذ أبعذت الععشب ّعى يابهعا

Eبه واعيۀ ّباط ،خذاويذ ٝعيی و خؾکغالی ظصاص سا بشىشٗ يمىد و آو عشصهیى سا بْذ اص سيس و گشٙحاسی

يصات داد .دس سوص ظًیى که ؽما عغث ؽذیذ و شًگ ؽذت یاٙثّ ،باط دالوسی يؾاو دادD.
ؽایاو رکش اعث ؽاّش دس ایى دو بیث به جْذادی اص خذهات ّباط ّمعىی پیعاهبش

شمله دّا بشای س ِٙخؾکغالی ظصاص و سؽادت ها ،و خذهات وی به پیاهبش

اؽعاسه هعیکًعذ ،اص

دس شًگ ظًیى.

 .7-4خالفت ّذٗٔ الْٖ بِ بٌٖعببط

خالٙث ّيیهای الهی اعث که به بًی ّباط اخحقاؿ یاٙحه اعث:
ا
ّيیععععععة س ٍّب ظبايععععععا بهععععععا
ٙمهععععال بًععععی ّمًععععا ايهععععا
وکايععث جضلععضل ٙععی الْععالمیى

ٙؾععععععذت الیًععععععا بؤىًابهععععععا

Eدسيگ کًیذ ای ّمىصادگاو ها! خالٙث ّيیهای الهی اعث که خذاويذ ها سا به آو هخقعىؿ داؽعحه اععث.

خالٙث دس هیاو شهايیاو دس ظشکث و اميشاب بىد جا ایى که سیغماو هایؼ بشای ها هعکن ؽذD.
 .8-4بٌٖعببط سزٍراى هزدم

و آخشیى يکحه ایى که ابى هْحض بیاو هیداسد که بًی ّباط ،بهحش یى عشوساو هشدم هغحًذ:
بؤيا لها خیش أس بابها

و أٝغن أيکن جْلمىو

Eو عىگًذ هی خىسم که ؽما هی دايیذ ها بهحش یى عشوساو خالٙث هغحینD.
 .5چکبهٔ صفٖ الذٗي حلٖ در اثببت بزتزٕ اهبم علٖ

ٍ پبسخ بِ قص٘ذٓ ابي هعتش

فٚی الذیى ظلی دس چکاهه ای صیبا و دس هماو بعش و ٝاٙیه ٝقیذۀ هزکىس Fیًْی بعش هحٞاسب و ظعشٗ سوی

باء ،و به ؽیىۀ هْاسمۀ هْا کغه ،ابى هْحض سا پاعخ گٚحه اعث Fهيلِ ٝقیذۀ وی لعًی جًذ داسد:
أال  ٝلؾش ّبیذ الله

ؼ و کزابها
و ىإی ٝش ی ٍ

Eبه بذجشیى بًذگاو خذاٙ ،شد عشکؼ و دسوٓ گىی ٝشیؼ بگىD.
و دس اداهه دس دٙاُ اص اه بیث

و اهاهث اهام ّلی

دس ایى هصال يمیگًصذ ،به ههنجش یى ٙشاصهای آو هیپشداصین.

هيالبی اسصيذه هیآوسد که چىو جٚقعی همگعی
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 .1-5آٗٔ هببّلِ

بکن باه المقيٚی أم بهن

ٙشد الْذاة بؤوفابها

Eپیاهبش به واععيۀ ؽعما بًعی ّبعاط ،هباهلعه يمعىد و دؽعمًاو اععالم سا بعا يعاساظحی بشگشدايعذ یعا جىععو اهع

بیث

؟D

دس جىمیط بیث فٚی الذیى ظلی بایذ گٚث کعه دس هًعابِ هْحبعش ؽعیْه و ععًی آهعذه کعه وٝحعی هعزاکشات و

گٚحگىهای پیاهبش اعالم

و هغیعیاو يصشاو به يحیصه يشععیذ و آیعۀ  67آل ّمعشاو يعاصل ؽعذ پیعاهبش

دعث ّلی و ٙاىمه و ظغى و ظغیى

سا گشٙث و بعشای هباهلعه بعا خعىد بعه هیعذاو آوسد (ظغعکايی:7994 ،

 F756/7واظذی يیؾابىسی F@B-@A :;C@B ،صهخؾشیٝ F368/7 :7447 ،شىبی.)744/4 :7364 ،
هاششای هباهلۀ هغیعیاو يصشاو با پیاهبش اکشم

ٙنیلث بشای اه بیث
شاو پیاهبش

و بهویژه ظنشت ّلی

ّالوه بش اهمیث جاسیخی و عیاعی آو ،یک عًذ بضسگ

اعث Fصیشا دس ایى ششیعاو ظنعشت اهیعش

بعه هًضلعۀ

هيشض ؽذه اعثE .بایذ جىشه يمىد گشچه عحیض و گٚحگعى دس ایعى هعاششا هیعاو پیعاهبش

هغیعیاو بىد ،اها پیاهبش

و

اص ایى شهث دّىت سا به ٙشصيذاو و ّضیضاو خىد کؾايذ که اىمیًاو خىیؼ سا بعه

ساعحی ادّایؼ ذابث يمایذ Fچشا که هش ايغايی بهىىس ىبیْعی خعايىاده و ٙشصيعذاو خعىد سا دوععث داسد و همعىاسه

هیکىؽذ آوها سا ظ ٌٚيمایذ ،پظ اگش فاظب ادّایی ،خايىاده و ّضیضايؼ سا به هیذاو هباسصه هعیآوسد ،البحعه دس
اّحٞاد خىد ذابث ٝذم و اعحىاس اعث( D.ىباىبایی )223/3 :7477 ،يکحۀ دیگش آو که سعىل خذا

جًها ایعى

چهاس جى سا همشاه خىیؼ عاخث ،صیشا شض آو ها کغی ؽایغحگی همشاهی او سا دس ایى هیذاو يذاؽث .به ّباست

دیگش اظناس ایى چهاس جى اص باب اخحقاؿ و ايعقاس اعث يه يمىيه( .هماو)226 ،
 .2-5آٗٔ تطْ٘ز

أ ًّکن يٚعی العششظ أم ّعًهن
أها الششظ و الخمش هى دأبکن

ليهعععععش ُّالًٚعععععىط و ألبابهعععععا
و ٙعععشه الْبعععادة هعععى دابهعععا

Eآیا پلیذی و سشظ سا بشای پا کی شاوها و خىدها اص ؽما دوس عاخث یا اص ایؾاو؟ هگش ٕیش اص ایى اعث کعه

پلیذی و هیگغاسی اص ّادت و خىی ؽما اعث و کرشت ّبادت اص ّادت ایؾاو!D

پظ اص آیۀ هباهله ،فٚی الذیى ظلی به آیۀ جيهیش اؽاسه هیکًذ ،ایى آیه هًگاهی که پیاهبش

 ،دس خايعه ام

علمه بىد بش ایؾاو ياصل گؾث .به سوایث ؽیْه و عًی ایى آیه دس ؽعؤو ظنعشت هعمعذٙ ،اىمعهّ ،لعی ،ظغعى و

ظغیى

هی باؽذ و اص شمله اهحیاصات اخحقافی اص عىی خذاويذ بعشای آيعاو ،بعه ؽعماس هیآیعذ( .ابعى ظصعش

هیرمععی ،بععی جععا F773 772 :ابععى کریععش F 374-369/6 :7998 ،ىبععشی F7-5/22 :7972 ،ابععى ظًبعع :7434 ،
 F727-726/2عیىىی F799/5 :7444 ،ىباىبایی.)324-377/76 :7477 ،
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فخز راسی اص ّلما و بضسگاو اه عًث دس جٚغیش خىد آوسدهE :سوی أيه لما خشز ٙی المشه األعىدٙ ،صاء
ّ
ّ
ّ
العغى سمی الله ًّه ٙؤدخله ،ذن شاء العغیى سمی الله ًّه ٙؤدخله ذن ٙاىمة ،ذن ّلی سمی الله ًّهما ذعن ٝعال:
ا
ايما یش یذ الله لیزهب ًّکن الششظ أه البیث و یيهشکن جيهیشا D.عپظ هیگىیذ :و بذاو دس هیاو اهع جٚغعیش
و ظذید همه بش فعث ایى سوایث اجٚا ٛيَش داسيذٙ( .خش ساصی)247/8 :7424 ،

 .3-5هسئلٔ ارث گذاضتي پ٘بهبزاى

و ٝلعععث وسذًعععا ذیعععاب الًبعععی

ٙکعععععن جصعععععزبىو بؤهعععععذابها

ٙکزبث يٚغعک ٙعی الععالحیى

ٙکیععععع٘ ظَیعععععحن بؤذىابهعععععا

و لععن جْلععن الؾععهذ هععى فععابها

و ًّعععذک ال یعععىسخ األيبیعععاء

Eو گٚحی :ها بًی ّباط واسخ لباط پیاهبشؽذین ،پظ جا کی داهى آو سا هعیکؾعیذ ،دسظعالیکعه ؽعما ظعذیری

داؽحیذ که هیگٚث :پیاهبشاو چیضی به اسخ يمی گزاسيذ و ّغع سا اص صهعش جلعخ جؾعخیـ يذادیعذ ،پعظ چگىيعه
لباط خالٙث يقیب ؽما ؽذ ،ظال آو که خىد سا دس هش دو ظالث جکزیب کشدیذ!D

دس ایىشا فٚی الذیى ظلی با اعحٚاده اص هبايی هىسد ٝبىل ّاهه و ّباعیاو عْی دس ابيعال ّٞیعذۀ ابعى هْحعض

داسد ،هشچًذ که خىد هبًای هىسد يَش هٞبىل اهاهیه يیغث .او هیگىیذ ؽماها که هعیگٚحیعذ پیعاهبش

اسذعی

يمیگزاسد ،ظال چگىيه جى ؽاّش بًی ّباط هیگىیی Eو يعى وسذًا ذیاب الًبی FDالبحه بْذ اؽاسه هعیکًعذ کعه چعه

ایى هبًا دسعث باؽذ چه يادسعث ،ابى هْحض دس ادّای خىد بش ظ ٜيیغث.

البحه فٚی الذیى ظلی اص باب Eالضام خقن Dبه ایى اؽاسه هیکًذ وگشيه ظذید هعزکىس هعلعی اص اّحبعاس يعذاسد

که جىمیعی هخحقش سا دس ایى باسه هیآوسین.
پظ اص سظلث پیاهبش

 ،ظنشت ٙاىمه صهشا

ولی ابىبکش با بیاو اظعادیری بعه يٞع اص پیعاهبش

 ،اص ابىبکش خىاعحاس هیعشاخ خعىیؼ Fیًْعی ٙعذک ؽعذ

 ،اص دادو آو خعىدداسی يمعىد .دايؾعمًذاو اهع جغعًى ایعى

اظادید سا دس کحب خىد سوایث کشدهايذ ،اص شمله:
ا
ا
ا
ا
ا
;E -يعى هْاؽش األيبیاء اليىسخ رهبا و ال ٙنة و ال أسما وال ّٞاسا و ال داسا ولکًا يىسخ الیمعاو و العکمعة
والْلن و ُّ
الغًةE .Dها گشوه پیاهبشاو ىال ويٞشه وصهیى وخايه به اسخ يمیگزاس ین ها ایماو ،ظکمث ،دايؼ و ظذید
و عًث به اسخ هیگزاس ین( D.ابى أبی العذیذ 274/76 :7962 ،و  F252ىبشعی)742 :7996 ،

2ع Eاو األيبیاء الیىسذىوE ،Dپیاهبشاو چیضی بعه اسخ يمعی گزاسيعذ( D.ابعى أبعی العذیعذ F276/76 :7962 ،ابعى

ظصش ّغٞاليی ،بیجا)6/72 :

=ع Eاو الًبی ال یىسخ وايما هیشاذه ٙی ٞٙعشاء المغعلمیى والمغعا کیىE ،Dپیعاهبش چیعضی بعه اسخ يمعیگعزاسد،

هیشاخ او بشای هغلماياو جهیذعث و هغکیى خشز هیؽىد( D.ابى ظًب  ،بیجا F73/7 :بیهٞی ،بیجا.)342/6 :
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ا
4ع Eاليىسخ ها جشکًاه فذٝةE ،Dچیضی به اسخ يمی گزاس ین ،آوچه اص ها بمايذ فذٝه اعث( D.يیؾابىسی ،بیجا:

 F752/5جشهزی F82/3 :7983 ،بیهٞی ،بیجا.)298/6 :

خلیٚۀ اول و بْذها بشخی دايؾمًذاو اه جغًى وشىد ایى اظادید سا بهايه کشديذ و ایى باوس سا ایصاد يمىديذ کعه

پیاهبشاو

هیچ اسذی اص خىد به شای يمیگزاسيذ ،اها بایذ گٚث که با دالی ّٞلی و يٞلی ایى ادّا سد هیؽىد:

دسباسۀ ظذید يخغث هیجىاو گٚث :هٞقىد ایى يیغث کعه پیعاهبشاو چیعضی اص خعىد بعه اسخ يمعی گزاسيعذ،

بلکه ٕشك ایى اعث که ؽؤو پیاهبشاو آو يبىده که ّمعش ؽعش ی٘ خعىد سا دس گعشدآوسی ععین و صس وآب وهلعک

فشٗ کًًذ وبشای واسذاو خىد ذشوجی بگزاسيذ .یادگاسی که اص آياو باٝی هیهايعذ ىعال ويٞعشه يیغعث ،بلکعه همعاو
ظکمث ،دايؼ وعًث اعث (عبعايی جبش یضی .)244 :7368 ،ظذیری به ایى هنمىو اص اهام فادٛ
همیى بىده اعث .اهام فادٛ

ي ٞؽعذ

هیٙشهایذE :او الْلماء وسذة األيبیاء

گىاه بش آو هیباؽذ که هٞقىد پیاهبش
ا
ا
و رلک أو األيبیاء لن یىسذىا دسهما وال دیًاسا و ايما وسذىا أظادیعد هعى أظعادیرهنE ،Dدايؾعمًذاو واسذعاو پیعاهبشاو

هغحًذ Fص یشا پیاهبشاو دسهن ودیًاسی به اسخ يگزاؽحهايذ ،بلکه [بشای هشدم] اظعادیری اص اظادیعد خعىد بعه یادگعاس

يهادهايذ( D.کلیًی F32/7 :7363 ،سیؽهشی ،بیجا )2467/3 :هذٗ ایى ظذید و اظادید هؾابه آو ،ایى اععث

که ؽؤو پیاهبشاو هال ايذوصی و اسخگزاسی يیغث ،بلکه ؽایغحۀ ظال آياو ،ایى اعث که بشای اهعث خعىد ّلعن و

ایماو باٝی بگزاسيذ (عبعايی جبش یضی )247-244 :7368 ،هٞقىد اص ظذید دوم و عىم يیض همعیى اععث (همعاو،
 ،)247اها ظذید چهاسم اص شهاجی ٙاٝذ اّحباس اعث:
1ـ اص هیاو یاساو پیاهبش ا کشم

 ،جًها خلیٚۀ اول آو سا ي ٞيمىده و هیچ یک اص فعابه ظذید یاد ؽذه سا

ي ٞيکشده اعث .ایى دلی يٞل ظذید هزکىس يیغث ولی کاسهای مذويٞیل خلیٚه ابىبکش و هعشدد بعىدو وی
دس دادو ٙذک وهًِ هصذد آو ،گىاه بش آو اعث که وی يغبث به فعث خبش هزکىس یٞیى واىمیًاو يذاؽحه اعث
(هماو.)243-242 ،

2ـ Eاگش ظکن خذاويذ دسباسۀ جشکۀ پیعاهبش

هقشٗ ؽىد ،پظ چشا پیعاهبش
ا کشم

ایعى بعىده کعه اهعىال او هلعی گعشدد و دس هقعالط هغعلماياو

ایعى هيلعب سا بعه یگايعه واسخ خعىد يگٚعث؟ آیعا هْٞعىل اععث کعه پیعاهبش

ظکن الهی سا اص دخحش گشاهی خىد که ظکن ،هشبىه به او بعىده اععث ،پًهعاو ععاصد؟ یعا ایىکعه بعه او

بگىیذ ،ولی او ،آو سا يادیذه بگیشد؟ ّقمث پیاهبش

که چًیى اظحمالی دسباسۀ آياو بشود( Dهماو.)243 ،

و هقىيیث دخحش گشاهی او اص گًاه ،هعايِ اص آو اععث

 -3اگش ظذیری که خلیٚه ي ٞکشد به ساعحی ظعذیری فععیط و اععحىاس بعىد ،پعظ چعشا هىمعىُ ٙعذک دس کؾعا کؼ

گشایؼها و عیاعثهای هحناد ٝشاس گشٙعث ،بعه گىيعهای کعه هعن دس دوساو بًعیاهیعه و هنچًعیى دس دوساو بًعی ّبعاط،
خلیٚهای آو سا به ٙشصيذاو پیاهبش
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 -4پیاهبش گشاهی

ٕیش اص ٙذک جشکۀ دیگشی چىو خايه هایی که همغشايؼ دس آو شا صيذگی هیکشديعذ

داؽث ،پظ چشا خلیٚه آو خايهها سا هقادسه يکشد؟! (هماو.)244 ،
 -5اگش دس جؾش یِ اعالهی هعشوهیث واسذاو پیاهبش ا کشم

گشاهی پیاهبش

اص هیعشاخ او اهعشی ٝيْعی بعىد ،چعشا دخحعش

 ،که به ظکعن آیعۀ Eجيهیعش Dاص هعش يعىُ آلعىدگی هقعىيیث داسد ،دس ایعى هىمعىُ بعش ابعىبکش

خيبهای آجؾیى خىايذ و خىاعحاس واگزاسی ٙذک به خىد گؾث (هماو.)246-245 ،

با جىشه به هيالب هزکىس ،به سوؽًی ذابث هی ؽىد که ظکن ؽش یْث الهی دس باسۀ پیاهبشاو پیؾعیى ایعى يبعىده

که ٙشصيذاو آياو اص ایؾاو اسخ يبشيذ ،بلکه ٙشصيذايؾاو يیض هنچىو ٙشصيذاو دیگشاو ،اص یکذیگش اسخ هیبشديذ.
ّ.4-5وزاُ بَدى عبذاللِّ بي عببط (جذ بٌٖ عببط) ،بب علٖ بي ابٖ طبلب

ُّ
أشععععذک یشمععععی بمععععا ٝلحععععه

ا
و هععععا کععععاو یىهععععا بمشجابهععععا
ُّ
لعععععشب اليٖععععاة و أظضابهععععا

ٙؤٝبعععع یععععذّى الععععی ظیععععذ ٍس
و آذعععععش أو جشجنعععععیه األيعععععام
ا
لیْيعععی الخالٙعععة أهعععال لهعععا

ببسٕابهععععععععععا و ببسهابهععععععععععا

و کعععاو بقعععٚیى هعععى ظعععضبهن
و ٝععذ ؽععمش المععىت ّععى عععاٝه

و کؾععشت العععشب ّععى يابهععا

هعععععى العکمعععععیى ألععععععبابها
ٙلععععععن یشجنععععععىه لیصابهععععععا
وظیعععذس ٙعععی فعععذس هعشابهعععا

وفلی هِ الًعاط ىعىل العیعاة
ُّ
ارا کعععاو ار را ک أظعععشی بهعععا
ٙهععععععال جٞمقععععععها شععععععذکن
ّ
Eآیا شذت (ّبذ الله بى ّباط) با گٚحه هایث هىا ٜٙاعث و سوصی يغبث به ایى ٝبی گٚحعهها جشدیعذ يذاؽعحه

اعث؟! او دس فٚیى دسهٞابله با گشديکؾاو و اظضابؾاو اص ظضب خايذاو سععالث و ّلعی

بعىد .دس ظعالی کعه

هشگ خىد سا يمایاو عاخحه و جًىس شًگ بشاٙشوخحه بىد ،با جؾىی ٜو جهذیذ هشدم سا به عىی ظیذس ٙشا هیخىايذ .و

دس ششیاو فٚیى ّلی جششیط داد که هشدم او سا به ًّىاو ظکن بپزیشيذ جا خالٙث سا به کغعی کعه ؽایغعحگی
ّ
آو سا داسد ،بذهذ پظ هشدم به او بشای ایصاب ظکمیث ،سامی يؾعذيذّ .بذاللعه بعا هعشدم دس ىعىل ّمعشػ يمعاص
ّ
گضاسد دس ظالی که ظیذسّ-لی  -دس فذس هعشاب يماص بىد ،پظ چشا لباط خالٙث سا شذ ؽما (ّبعذ اللعه بعى
ّباط) به جى يکشد ،اگش -به ٝىل ؽما-او عضاواسجش به خالٙث بىد؟D

دس خقععىؿ بشخععی اؽععاسههای جععاسیخی ابیععات بععاال ؽععایاو رکععش اعععث کععه دس کحععب جععاس یخی ؽعیْه و عععًی
ّ
سؽادتهای ّبذالله بى ّباط (پغش ّمىی پیاهبش) دس شًگهای هخحل٘ اهام ّلی به ىىس کاه ذبث ؽذه،

اص شمله شًگ فٚیى که او دس آو همشاه و یاوس ّلی بى ابی ىالب

بىد و دس هٞاب عشکؾاو ،دلیشايه به دٙاُ

اص ایؾاو پشداخث ،به گىيهای که هش لعَه هشگ سا شلىی چؾماو خىد هیدیذ و آو گعاه کعه شًعگ بعه ظکمعیى
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کؾیذه ؽذ ،خىاعث جا داوسی سا به ّهذه گیشد و خالٙث سا به اهلؼ جعىی دهذ ولی هشدم (خىاسز) به داوسی او
سامی يؾذيذ و ابى هىعی اؽْشی سا با وشىد ّذم سمایث اهام

 ،ايحخاب يمىديذ( .ىبعشی F57/5 :7962 ،ابعى

اذیش ،بیجا F788/3 :اسبلی F253/7 :7427 ،عبعايی F767-766/7 :7478 ،سیؽهشی)789/74 :7425 ،
به ّالوه ،پیاهبش

ممى ظذیری ،دسباسۀ ابى ّبعاط ٙشهىديعذE :أللهعن ّلمعه العکمعةE Dخذاويعذا بعه او

شًگ های اهام ّلی

همشاه ایؾاو بىد و لعَه ای ایؾعاو سا جًهعا يگزاؽعث ولعی ؽعما – بًعی ّبعاط -بعه آو

 .5-5فزسًذاى علٖ

فزسًذاى پ٘بهبز

ظکمث بیاهىص( Dابى ظباو F247/3 :7393 ،جشهزی.)334/5 :7983 ،
ّ
فٚی الذیى ظلی دس ایى ابیات بیاو يمىده با ایى که ّبذ الله بى ّبعاط ،شعذ ّباععیاو هعی باؽعذ پیىععحه دس
بضسگىاس و خايىادۀ گشاهی ؽاو ٍلن يمىدیذ و ظ ٜآياو سا پایمال کشدیذ.

ولکعععى بًعععى الْعععن أولعععی بهعععا

و ٝىلععععک أيععععحن بًععععى بًحععععه
ا
بًعععى البًعععث أینعععا بًعععى ّمعععه

و رلعععععک أديعععععی أليغعععععابها

Eو عخى جى که Eؽما پغشاو دخحش او هغحیذ ولی پغشاو ّمى به خالٙث ؽایغحهجش هغحًذ[ ،Dدسعث يیغعثF

ص یشا] ،پغشاو دخحش پیاهبش يیض ،پغشاو ّمىی او هغحًذ و يغب ایؾاو به يبىت ،يضدیکجش اعثD.
دس ایىشا فٚی الذیى ظلی عخى ابى هْحض سا که گٚحه بىد پغشّمىهای پیاهبش

هغحًذ جا ٙشصيذاو دخحش او ،يٞل هیکًذ و بیاو هیداسد که پغعشاو دخحعش پیعاهبش

ّمىی او به ؽماس هیسويذ و ظحی يغبی يضدیکجش داسيذ Fیًْی ٙشصيذاو ظنشت صهشا
و يىههای ابىىالب ّمىی پیاهبش

 .1-5-5هٌبظزٓ اهبم هَسٖ کبظن

هغحًذ و اص دو شهث به پیاهبش

ؽایغه جش بشای خالٙث

يیعض دس ظٞیٞعث پغعشاو
ٙ ،شصيذاو اهام ّلی

يغب هیبشيذ.

ٍ ّبرٍى الزض٘ذ

دس ایىشا بشای جبییى و جکمی پاعخ فٚی الذیى ظلی ،به ٝغعمحی اص هًعاٍشۀ اهعام هىععی کعاٍن

و هعاسوو الشؽعیذ

ٙشهعىد :بعش ىبع ٜيَعش ظنعشت ّلعی

بعا وشعىد ٙشصيعذ

اؽاسه هیکًین .دس ایى هًاٍشه هاسوو گٚث :ادّای ؽما هبًی بش ایىکه واسخ پیاهبش خذا
که صهاو وٙات آو ظنشت ،أبى ىالب ٙىت کشده بىد .اهام

هغعحیذ ،چیغعث؟ دس ظعالی

فلبی ع دخحش یا پغش ع هیچ کظ شض پذس و هادس و همغش عهمی اص اسخ يمیبشد ،و آو ظنشت با وشعىد اوالد هعیچ ععهمی
سا بشای ّمى ٝای يبىد ،و دس کحاب خذا يیض چًیى هيلبی يیاهذه اععث ...دلیع دیگعش دس اسخ يبعشدو ّبعاط ایعى اععث کعه،

خىد سعىل خذا

هیچ والیحی بشای شماّحی که به هذیًه ههاششت يکشديذ و دس هکه باٝی هايذيذٝ ،ایع يؾعذ و ّبعاط

اص شمله اٙشادی بىد که هصشت يکشد D.ایى هغئله با يگاه به آیۀ ؽشیٚۀ < Aعىسۀ ايٚال آؽکاسجش هیگشدد ،آو شعا کعه خذاويعذ

هیٙشهایذE :او الزیى آهًىا وهاششوا وشاهذوا بؤهىالهن و أيٚغهن ٙی ععبی اللعه والعزیى آووا ويقعشوا أولئعک بْنعهن أولیعاء
ا
ل ،والزیى آهًىا ولن یهاششوا ها لکن هى والیحهن هى ؽی ٍء ظحعی یهعاششواE ،Dهغعلما کغعايی کعه ایمعاو آوسديعذ و هصعشت
بْ ٍ
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کشديذ و با اهىال و شاوهایؾاو دس ساه خذا شهاد يمىديذ و کغايی که ههاششاو سا شا و پًاه داديذ و یعاسی کشديعذ ،ایؾعايًذ کعه
یاس و دوعث یکذیگشيذ و کغايی که ایماو آوسديذ و هصشت يکشديذ ؽما سا اص دوعحی آياو هیچ ععىدی يیغعث جعا صهعايی کعه

هصشت کًًذ D.عپظ هاسوو گٚثّ :لث ایى که همه ،اص ؽعیْه و ععًی ،ؽعما سا هًحغعب بعه سععىل خعذا
هیباؽیذ ،و آدهی جًها به پذس خىد يغبث داده هیؽعىد ،و ٙاىمعه

چیغث؟ با ایىکه ؽما ٙشصيذاو ّلی

اعث [که ؽما سا دس خىد پشوسده] ،و پیاهبش جًها شذ هادسی ؽما اعث! اهام

ٙشهىد :سعىل خذا

هعیدايًعذ

جًهعا ٍشٙعی

هعیجىايعذ اص دخحعش

جى خىاعحگاسی و با او اصدواز کًذ ولی ایؾاو يه اص دخحش هى خىاععحگاسی هعیکًعذ و يعه هعى دخحعش خعىد سا بعه اصدواز او دس
خىاهن آوسد Fصیشا آو ظنشت پذس هى اعث و پذس ؽعما يیغعث! Dععپظ گٚعثّ :لعث ایىکعه خعىد سا يغع و رسیعۀ پیعاهبش

هیخىايیذ چیغث؟ با ایىکه آو ظنشت اص خىد يغلی باٝی يگزاؽث ( Fیًْعی ٙشصيعذ پغعش يذاؽعث) .اهعام

 85عىسه ايْام سا بشای او خىايذ و ٙشهىد :ىب ٜایى آیه هماو گىيه که ظنشت ّیغعی
عایش اوالد پیاهبشاو

اهام

هلع ٜؽذ ،ها يیض اص ىشی ٜهادسهاو ٙاىمه

به آیۀ هباهله اؽاسه کشد و ٙشهىد :دس ایى آیه رکش ؽذه پیاهبش

ظغیى

) و شاو خىد (ّلی

پیاهبش

يیض هیباؽًذ .هاسوو اص پاعخ اهام هىعی

اص ععىی ظنعشت هعشین

به يغ سعىل خذا

با صياو (ٙاىمعه صهعشا

)ٙ ،شصيعذاو (ظغعى و

اظذٙ ،شهىدّ :لی اص هى اععث و هعى اص ّلعی .ایعى ععخى داللعث بعش ایعى يکحعه هیکًعذ کعه ٙشصيعذاو ّلعی

 .2-5-5فزسًذاى پ٘بهبز

در سخي اٗطبى

اٙضوو بش آو چه دس هًاٍشۀ اهام

ظغیى

بعه

هلعع ٜهیگعشدین .آوگعاه

) به هیذاو هباهله سٙث و هغیعیاو سا ؽکغث داد .به ّالوه ،پیعاهبش

 F397-389/2ابى بابىیه)82-78/7 :7984 ،

آیعات  84و

دس شًعگ

ٙ ،شصيعذاو

ؽعگٚث صده ؽعذ و بعه ایؾعاو آٙعشیى گٚعث( D.ىبشععی:7367 ،

آهذه ،دس اظادید يیض سوایث ؽعذه کعه پیٖمبعش ا کعشم

بعه ظغعى و

E ،پغش Dخياب هیکشد و آوها يیض به آو ظنشت Eپذس Dهیگٚحًذ چًاوکه دس هًابِ اه عًث آهعذه

که ظنشجؼ ٙشهىدE :هزاو أبًای هى أظبهما ٞٙذ أظبًیE ،Dظغى و ظغیى ،دو پغش هى هغحًذ ،هش که آو دو سا

دوعث بذاسد ،هشا دوعث داؽحه اعث( D.ابى ّغا کشًٝ F799/73 :7995 ،عذوصیE .)243 :7476 ،او ابًعی هعزیى
ُّ
س یعايحی هى الذيیاE ،Dایى دو پغش هى ،دو گ خىؽبىی هى اص ديیعا هغعحًذ( D.ابعى ّغعا کش ،همعاو F242 :هحٞعی

هًذی.)667/73 :7989 ،

 .6-5ضبٗستگٖ ائؤ هعصَم

البحه بایذ گٚث خىیؾاويذی ّلىیاو با پیاهبش
ّ
ّبذالله بى هْحض ّباعی و اهرال او آو سا بهايه کًًذ و با آو به هًاٝؾه بشخیضيذ ،بلکه اٙضوو بش يـ الهی ،دس اه

بیث

دلیلعی يبعىد کعه آيعاو سا ؽایغعحه خالٙعث هعیععاخث جعا

اهلیث و فالظیحی بشای کغب هٞام خالٙث وشىد داؽث که ّباعیاو و دیگشاو اص آو بی بهشه بىديذF

جٞىا ،پایبًذی به افىل اّحٞادی ،صهذ ،وسُ ،اهايحذاسی ،دايؼ و جغلو بش اظکام الهی پاسه ای اص اهحیاصات آياو بىد
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که دس هیچ یک اص عشاو بًیّباط يمىدی يذاؽث .بًابشایى دس ادهۀ چکاهه ،فٚی الذیى ظلی اهع بیعث
ؽایغحگاو و يیکاو سوصگاس بشهیؽمشد و آياو سا داسای بهحشیى اوفاٗ و عصایای اخالٝی هیدايذ:
ععىم سمعععىا بالکٚعععاٗ
ٙعععذُ رکعععش ٝع ٍ

وشعععععاإوا الخالٙعععععة هعععععى بابهعععععا

هععععن القععععائمىو هععععن الٞععععائمىو

هععععععععن الْععععععععالمىو بآدابهععععععععا

هععععن الضاهععععذوو هععععن الْابععععذوو
هععععن ٝيععععب هلععععة دیععععى اللععععه

سا

هععععععن الغععععععاشذوو بمعشابهععععععا
و دوس الشظعععععی ظعععععىل أٝيابهعععععا

Eدیگش اص ٝىهی که اص ديیا به کنجش یى ٝايِ گؾحًذ و خالٙث سا اص دسػ واسد ؽذيذ ،عخى يگعى .آيعاو صاهعذاو،

ّابذاو ،عصذه کًًذگاو دس هعشاب دیايث ،سوصه گیشاو ،ؽب صيذه داساو و دايایاو به آداب خالٙث هغعحًذ .آوهعا

هعىس دیى الهی هغحًذ و آعیاب دیى بش هعىسهای خىد (ایؾاو) هیچشخذD.
بشجشی اه بیث

و ؽایغحگی ایؾاو بش هیچ خشدهًذ هًقعٚی پىؽعیذه يیغعث و دسبعاسۀ ٙنعای آيعاو اص

صباو دیگشاو اظادید ٙشاواو ي ٞؽذه اعث .ها دس ایى شا بشای يمىيه به چًذ هىسد بغًذه هی کًین:
ٌ
سعىل خذا ٙشهىدE :أيا و ّلی و العغى و العغی ٌى و جغْة هى ولذ العغیى هيهشوو هْقىهىوE ،Dهىّ ،لی،
ظغى ،ظغیى و يه يٚش اص ٙشصيذاو ظغیى همه پا ک ؽعذه (اص آلىدگیهعا) اص شايعب خذاويعذ و هْقعىم هغعحینD.

(ًٝذوصی )376/2 :7476 ،و يیض ٙشهىديذّE :لی خیش البؾش ٙمى أبی ٞٙذ کٚشّE ،Dلی بهحعشیى بؾعش اععث ،هعش
ا
کظ ایى سا يپزیشد کاٙش اعث( Dبٖذادی )433/7 :7477 ،اص خلیٚۀ دوم ي ٞؽذهّE :صضت الًغاء أو یلعذو ّل ّیعا،
ولىال ّلی لهلک ّمشE ،Dصياو گیحی ّاشض هغحًذ که هايًذ ّلی سا به ديیا آوسيذ ،اگعش ّلعی يبعىد هعش آیًعه ّمعش

هال ک هیگشدیذًٝ( Dذوصی )227/7 :7476 ،اص هالک بى ايظ پیؾعىای هعزهب هعالکی (یکعی اص چهعاس هعزهب
ا
ا
ا
افلی اه عًث) ي ٞؽذهE :ولٞذ اخحلٚث الیه صهاياٙ ،ما کًث أساه اال ّلی ذالخ خقال اها هقل ّیا واها فعاهحا،
ٍ
واها یٞشأ الٞشآوE ،Dهى هذت صهايی يضد شْٚشبى هعمذ فاد ٛسٙث و آهذ داؽحن او سا شض بش عه ظالث يمی

دیذم :یا يماص هیگضاسد ،یا خاهىػ بىد ،یا ٝعشآو هعیخىايعذٝ( D.امعی ّیعاك )43/2 :7449 ،ابعى ظًیٚعه پیؾعىای
ظًٚیاو يیض دسباسۀ اهام فادٛ

هیگىیذE :ها سأیث أٞٙه هى شْٚش بى هعم ٍذE ،Dهى کغی سا ٞٙیعهجعش اص شْٚعش

بى هعمذ يذیذم( D.رهبی)258/6 :7473 ،
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ًت٘جِگ٘زٕ

دس آوچه گزؽث به بشسععی هعحعىایی چکاهعۀ فعٚی العذیى ظلعی دس هْاسمعه و پاععخ بعه ابعىهْحعض ّباععی

پشداخحین .ابى هْحض که اص ادیباو و ؽاّشاو بششغحۀ دوسۀ ّباعی اععث ،دس ٝقعیذهای خالٙعث سا اص آو ّباععیاو
هیدايذ و آو سا اص اهام ّلی

و اه بیث

يٚی هیکًذ .ؽعاّش بششغعحۀ ؽعیْی فعٚی العذیى ظلعی هعن بعا

ؽىاهذ ٝشآيی و دالی ّٞلی و يٞلی که دس هحى جىمیط داده ؽذ ،جىايغحه اعث به خىبی پاعخ ابى هْحض سا بذهعذ و

ادّاهای هخحل٘ وی سا يٞل يمایذ .فٚیالذیى دس يٞل ادّاهای ابى هْحعض اص ؽعىاهذ ٝشآيعی دال بعش اٙنعلیث

اهام ّلی

و اه بیث

هايًذ آیۀ هباهله و آیۀ جيهیش اعحٚاده هیکًذ .وی هنچًیى گاه اص باب الضام خقن،

اص هبايی هىسد ٝبىل ّاهه دس سد بشخی عخًاو ابى هْحض ،هايًذ Eواسخ پیعاهبش بعىدو ّباععیاو Dهعذد هیشىیعذ .دس
ّ
،D
بشخی هىاسد يیض ،هر Eاؽاسه به بشجشی ّبذالله بى ّباط يیای ّباعیاو Dو Eيضدیکی پغش ّمىهای پیاهبش
با اعحٚاده اص ؽىاهذ جاسیخی و یا اعحذاللهای کالهی و ٝشآيی ،هيالب ًّىاو ؽذه اص شايب ابعى هْحعض سا پاععخی
دسخىس هیگىیذ.
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هٌببع ٍ هآخذ

ّ
 .7ابى ابی العذیذّ ،بذ العمیذ بى هبة الله ( ،)7962شزذ يهح البالغهٝ ،اهشة :داس اظیاء الکحب الْشبیة.
 .2ابى اذیشّ ،ض الذیى ابى العغى ّلی بى ابى الکشم (بی جا) ،أسذ الغابة فی هؼزفةة الحةسابة ،بیعشوت :داس اظیعاء

الحشاخ الْشبی.

 .3ابى اّرن کىٙی ،هعمذ بى ّلی ( ،)7997الفحىذ ،جعٞیّ ٜلی ؽیشی ،ىبِ ،7بیشوت :داس األمىاء.

 .4ابى بابىیه (ؽعیخ فعذو ،)ٛهعمعذ بعى ّلعی (ّ ،)7984یعىو أخبعاس الشمعا
للميبىّات.

 ،بیعشوت :هئعغعة األّلمعی

 .5ابى ظباو ،هعمذ بى ظباو ( ،)ٛ7393الثقات ،ىبِ ،7بیشوت :هئعغة الکحب الرٞاٙیة.
 .6ععععععععععععععععععععععععععععععععععع ،)7993( ،صسیر ،ىبِ ،2بیشوت :هئعغة الشعالة.
 .7ابى ظصش ّغٞاليی ،ؽهاب الذیى (بی جا) ،فحر الباری ،ىبِ ،2بیشوت :داس المْشٙة.

 .8ععععععععععععععععععع عععععععععععععععععععععععععع ،)ٛ7444( ،جهذیب الحهذیب ،بیشوت :داس الٚکش.

 .9ابى ظصش الهیرمی ،اظمذ بى هعمذ (بی جا) ،الحىاػق المسزقة فی الزد ػلی اهل البذع و الشيذقة ،جهشاو :بی

يا.

 .74ابى ظًب  ،اظمذ بى ظًب (بی جا) ،هسًذ ازمذ ،بیشوت :داس فادس.
ّ
 .77ابى ظًب  ،اظمذ بى هعمذ ( ،)ٛ7434فضائل الحسابة ،جعٞی ٜوفی الله بى هعمذ ّباط ،ىبعِٝ ،4عاهشة:

داس ابى الصىصی.

 .72ابى عْذ ،هعمذ بى عْذ ( ،)7994الطبقات الکبزی ،ىبِ ،7بیشوت :داس الکحب الْلمیة.
 .73ابى ّغا کشّ ،لی بى ظغى ( ،)7995جاریخ هذیًة دهشق ،بیشوت :داس الٚکش.

 .74ابى کریش ،اعماّی بى ّمش ( ،)7988البذایة و الًهایة ،ىبِ ،7بیشوت :داس اظیاء الحشاخ الْشبی.

 .75عععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ،)7998( ،جفسیز القزآو الؼظین ،ىبِ ،7بیشوت :داس الکحب الْلمیة.
ّ
 .76ابى هْحضّ ،بذالله بى هعمذ ( ،)7986دیىاو ،بیشوت :داس القادس.
 .77اسبلیّ ،لی بى ّیغی ( ،)7427کشف الغمة فی هؼزفة األئمةٝ ،ن :ؽشی٘ سمی.

 .78اهیًیّ ،بذ العغیى ( ،)7967الغذیز فی الکحاب و السًة و األدب ،ىبِ ،3بیشوت :داس الکحاب الْشبی.

 .79ايقاسیاو ،ظغیى ( ،)7369جزخمۀ قزآو کزین ،چاپ دومٝ ،ن :آییى دايؼ.

 .24بٖذادی ،الخيیب ( ،)ٛ7477جاسیخ بٖذاد ،جعٞی ٜهقيٚی ّبذالٞادس ّيا ،بیشوت :داسالکحب الْلمیة.
 .27بیهٞی ،اظمذ بى ظغیى (بی جا) ،السًى الکبزی ،بیشوت :داس الٚکش.
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 .22پًکععه عععاص ،ايْععام (E ،)7388األعععلىب و األعععلىبیة ٙععی المْاسمععات ،Dفحةةلیة دراسةةات اادب المؼاصةةز،

دايؾگاه آصاد اعالهی شیشٙث ،ؽماسۀ  ،4فـ .56-37

 .23جشهزی ،هعمذبى ّیغی ( ،)ٛ7443سًى جزهذی ،ظٞٞه و فععه ّبذالشظمى هعمذ ّرماو ،بیعشوت :داس

الٚکش.

 .24شش ،خلی ( ،)7973اروص المؼدن الؼزبی السذیث ،اّاد يَش ٙیه هعمذ الؾایب ،بیشوت :هکحبة السوط.

 .25شْٚشیاو ،سعىل (;E ،);=Cجٚغیش جاسیخ اعالهی بعش اععاط هًاصّعۀ ّباععیاو و ىالبیعاو (ؽعْش ابعى هْحعض
ّباعی ،هٞحىل دس  D)ٛ 296پژوهشهای ػلىم جاریخی ،ؽماسۀ  ،7فـ .82-67

 .26شىهشی ،اعماّی بى ظماس ( ،)7368الحساذ جاج اللغة و صساذ اللغة ،جعٞی ٜاظمعذ ّبعذ الٚعىس ّيعاس،
ىبِ ،7جهشاو :ايحؾاسات اهیشی.

 .27ظذادّ ،بذالىاسخ ( ،)7983هى زذیث المؼارضات األدبیةٝ ،اهشة :هيبْة الغْادة.
ّ
 .28ظغکايی ،ظا ٌٙابى الٞاعن ّبیذ الله بى أظمذ ( ،)7994شىاهذ الحًشیل لقىاػذ الحفضةیل ،جهعشاو :هئعغعة
الحابْة للرٞاٙة و السؽاد العالهیٝ ،ن :هصمِ اظیاء الرٞاٙة العالهیة.

 .29ظغیًی صبیذی ،هعمذ هشجنی ( ،)7979جاج الؼزوص هى خىاهز القاهىص ،جعٞیّ ٜبذ الکعش ین الْضبعاوی،

کىیث :الحشاخ الْشبی.

 .34دهخذاّ ،لی ا کبش ( ،)7373لغحًاهه دهخذا ،ص یش يَش هعمذ هْیى ،چاپ اول ،جهعشاو :ايحؾعاسات دايؾعگاه

جهشاو.

 .37رهبی ،ؽمظالذیى ( ،)ٛ7473سیز أػالم الًبالء ،جعٞی ٜؽْیب األسيئوه ،ظغیى األعذ ،بیعشوت :هئعغعة
الشعالة.

 .32سیؽهشی ،هعمذ ( ،)ٛ7425هىسىػة ااهام ػلی بى ابی طالب

ٝن :داس العذید.

فی الکحاب و السًة و الحاریخ ،ىبِ ،2

 .33ععععععععععععععععععععععع( ،بی جا) ،هیشاو السکمة ،ىبِ ٝ ،7ن :داس العذید.

 .34صسکلی ،خیش الذیى ( ،)7984األػالم ،بیشوت :داسالْلن للمالییى.
ّ
 .35صهخؾشی ،ابىالٞاعن شاس الله هعمىد بى ّمش ( ،)ٛ7447الکشاف ػى زقائق غةىاه
داس الکحاب الْشبی.

الحًشیةل ،بیعشوت:

 .36عصنّ ،ادل کمش (ٙE ،)2475ى المْاسمة والىٍیٚة الصذیذة للؾْش ٙی الْقش الْباعی ،Dهدلة دیالی ،الْذد
 ،68فـ .546-533
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ّ
 .37عیىىیّ ،بذالشظمى بى ابىبکش ( ،)ٛ7444الذر المًثىر فی الحفسیز بالمأثىرٝ ،ن :هکحبة آیة اللعه الَْمعی
المشّؾی الًصٚی.

 .38ؽحیىی ،فالط ( ،)2444شؼز الذیارات فی القزيیى الثالث و الزابغ الهدزییى فةی الؼةزاو و الشةام و هحةز،
ىبِ  ،7بیشوت :داس الٚاسط.

 .39می٘ ،ؽىٝی ( ،)7383جاریخ و جطىر ػلىم بالغث ،جششمۀ هعمذ سما جشکی ،جهشاو :عمث.

 .44ععععععععععععععععععع( ،بی جا) ،الفى و هذاهبه فی الشؼز الؼزبی ،ىبِ ٝ ،74اهشة :داس المْاسٗ.

 .47ىباىبایی ،عیذ هعمذ ظغیى ( ،)ٛ7477المیشاو فی جفسیز القزآوٝ ،ن :دٙحش ايحؾاسات اععالهی وابغعحه بعه
شاهْۀ هذسعیى ظىصه ّلمیه ٝن.

 .42ىبشعی ،هًقىس اظمذ بى ّلی بى ابی ىالب ( ،)ٛ7367اإلزحداج ،بیشوت :داس المشجنی.
 .43ىبشی ،هعمذ بى شش یش ( ،)7962جاریخ األهن و الملىک ،بیشوت :سوایِ الحشاخ الْشبی.
 .44عععععععععععععععععععععععععععععععع ،)7972( ،خاهغ البیاو فی جفسیز القزآو ،بیشوت :داس المْشٙة.

ّ .45لىی هٞذم ،هعمذ ( ،)7364خلىه خمال ،يمىيه اػالی بالغث قزآوٝ ،ن :يؾش الهادی.

ٙ .46اخىسی ،ظًا ( ،)7384جاریخ األدب الؼزبی ،جهشاو :جىط.
ّ
ٙ .47خش ساصی ،ابىّبذالله هعمذبى ّمش ( ،)ٛ7424هفاجیر الغیب ،بیشوت :داس اظیاء الحشاخ الْشبی.
ٙ .48ؾاسکی ،هعمذ ( ،)7379يقذ بذیغ ،جهشاو :عمث.

ٙ .49ئادیاو ،هعمذظغىّ ،لی فیادايی (E ،)7394يگاهی جعلیلی بش ظماعه های فعٚی العذیى ظلعی ،Dلسةاو
هبیى ،صهغحاو ،دوسۀ شذیذ ،ؽماسۀ  ، 6فـ .767-747

ٝ .54امی ّیاكّ ،یاك بى هىعی ( ،)ٛ7449الشفا بحؼزیف زقىو المحطفی ،بیشوت :داسالٚکش.
ٝ .57شىبی ،هعمذ بى اظمذ ( ،)7364الداهغ ألزکام القزآو ،جهشاو :يافش خغشو.

ًٝ .52ذوصی ،ععلیماو بعى ابعشاهین العًٚعی ( ،)ٛ7476یًةابیغ المةىدة لةذوی القزبةی ،جعٞیع ٜععیذّلعیشمعال

اؽشٗالعغیًی ،هٝ ،7ن :داس األعىة.

 .53کلیًی ،هعمذ بى یْٞىب ( ،)7363الکافی ،چاپ پًصن ،جهشاو :داسالکحب العالهیة.
 .54هحٞی هًذیّ ،لی بى ظغام الذیى ( ،)7989کًش الؼمال ،بیشوت :هئعغة الشعالة.

 .55هصلغی ،هعمذ باٝش بى هعمذ جٞی ( ،)7983بسار اايىار ،بیشوت :هئعغة الىٙاء.
 .56يیؾابىسی ،هغلن بى ظصاز (بی جا) ،صسیر هسلن ،بیشوت :داس الٚکش.

 .57واظذی الًیؾابىسیّ ،لی بى اظمذ ( ،)7968اسباب يشول اآلیاتٝ ،اهشة :هئعغة العلبی.
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