جمال احمدی
استبدیبس و هؼو هیأت هلمی دانشگبه آصاد اسالمی سننذج

تبسیخ دسیبفت * 89/7/5 :تبسیخ پزیشش89/9/22 :

چکیده
اثوالقبسممممی یشممممیش 376 -465همممممی یزممممی اص ثممممضس تممممشیر هبسفبنممممب و
هبلممممب یمممش پمممندی هدمممش یممممش اسمممت او دس میمممذان ب هلمممی و
موشفممت سوصرممبس ممودد سممشآمذ ایممشا ثممود آکممبس فشاوانممی مم اص او ثشخممب
مبنممذه رممواه ایممر اسممت مم نمم تن ممب دس سمملوع هشفممبنی و زمممت هملممید
ثلزم م دس مممذیس و ت فمممیش و فقم م و مممالی همممی اص توانمنمممذ صایذالوطم م ی
ثش مموسداس ثمموده اسممت یزممی اص د ذ مم هممب یشممیش ثممش اسممبه آن مم مم
اص منمممبثن مختلمممز رمممضاسش نمممذهد انذیشم م همممب الممممی اسمممت ثم م نلمممش
ممممیسسمممذ ثبوسهمممب الممممی یشمممیش دس ثمممبص وانی انذیشممم همممب اود
همخممموانی و تـمممبثت ثیشمممتش ثمممب مممالی انممموش دانمممت ثبنمممذ ایمممر
مفمممأل سا ممممیتممموا دس آکمممبس او ثممم وػمممو .مشمممبهذه مممشد دس سسمممبل
یشمممیشی د ت فمممیش لـمممبیز اانمممبساتد نبمممم نمممزبیت اهمممن سمممنت و
یظیذة الظوفی آنزبسا منلوم فزش یشیش آمذه است
نگبسنمممذه دس ایمممر مقبلمم مم ثمم سوش تبثخبنمم ا طممموست رشفتمم دس پمممی
آ اسممت تممب ثممب مشاخومم ثمم آکممبس مممز وس هممش شمم ثیشممتش ثمم انذیشمم هممب
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یشمممیش وػمممو .ثجخشمممذ نتیدم م ا ع اص مقبلمم رشفتمم ممممینمممود مممب ی
اص آ اسممممت مممم آسا یشممممیش ثدممممض مفممممأل طمممم بت جشیمممم و ساه
ننب ت ذاونذ همب آسا اثوالحفر انوش است
واژههای كلیدی:
یشیش د انوش د رات و ط بت ذاد هلی الید افوبل ااهی

مقدمه
امبی صاهذد استبد اثوالقبسی هجذالزشیی ثر هواص ثمر هجمذالملا اثمر طلحة ثمر محمدمذ
الخشاسبنی النیشبثوس القشیش د اص ثنی یشیش اثر وت  376-465همی صاهذ و هبسف و هبلی
یش پندی هدش است صس لید ج4د 2002د رین هجذالزشیی ثر هواص ؛ نیمض :اثمر لزمب د
1968د ج 205 :4نیض :الزهجید 2326 :2004ی یشیش دس فق و ت فیش و ذیس و اطمول و
ادة و نوش و تبثت و هلی تظودف هالم ثود همبندبی  1او ث القبثی شو  :امبید استبد و صیر
بنذا او اص اهمشاة ثنمی یشمیش
ااسالی مش وس ثود نفت او ث یشیش ثذا سجت است
ثودنذ ث شاسب آمذنذ و دس آندب سب ر نذنذ سػبیتید 1 :1384ی هنوص ؿ لی ثمود م
پذس ود سا اص دست داد و مقذدمبت ادة و هشثیت سا نضد نخظی ث نبی اثوالقبسی الیمنی م
ثب آ بنذا پیوستگی و استجبؽ دانت فشارشفت و شو شاج دی ی م دس تملّما دانمت
ثفیبس سنگیر ثود دس طذد ثشآمذ هلی فبة ثیبموصد و مفتوفی یشی نود و دی مود سا
اص اخحبف دیوانیب مظو داسد و ثذیر نیت ث ن ش نیشبثوس هضیممت نممود اثمر لزمب د
1968د ج205 :4د نیض :فشوصان شد  15 :1374نیض :الزهجید 2326 :2004ی نیشبثوس دس ایر ایبی
اص لحبف فشهنگی و نشش هلوی و موبسف و ادثیبت هشثی و فبسسید بئض ستجم اودل و مبننمذ
ثغذاد و ثخبسا و یب ثشتش ثود یشیش دس ایر ن ش ث مدلس امبی ویتد اثوهلی دیّبق دس آممذ
سخنب اثوهلی دیّبق ثش دل اثوالقبسی یشیش تأکیش رزانت و اص یظمذ مویب ثبصرشمت و
ؿشیت اسادت سپشد اثوهلی دیبق ث نلش همدت او سا خزة شد و توطمی نممود نمضد اثموثزش
محمذ ثر اثوثزش الـوسی فق ثخوانذ سپس نضد اثوثزش اثر فوسع وفبت 406همی هلی اطول
یبد رشفت و مذتی سا پیب اثو اسحبق اس شاینی وفبت  418همی ثود و اثواسحبق ث او توطی
وانمذ تبث مب او ثمشا اثوالقبسمی یشمیش مبفی اسمت سمپس آکمبس اثموثزش
شد
ثبیالنی وفبت 403ی سا وانذ ثب وخود هم این بد همواسه دس لق دسه اثموهلی دیّمبق
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بػش مینذ و سشاندبی اثوهلی دیّبق د تش ود سا ث اثوالقبسی یشیش داد و او سا دامبد ود
شد اثر لزب د 1968د ج206 :4؛ نیض :سػبیتید 5 :1384ی
اثو هلی دیبق دس سبل  405یب  406هدش دس رزنت یشیش ثوذ اص وفمبت او ثم لقم
طحجت اثو هجذالش مب سلمی پیوست دس ایر صمب فتن ثضسری پذیذ آمذ ثبهس نمذ
ثفیبس اص انبهشه و هلمب آنب خال وؿر ننذ و یب سوان صنذا رشدنذ ایمر وایوم
دلخشاش 2دس سوصربس سلـنت ؿغشل ثیا سلدویی ث ویوم پیوست یشیش دس ایمر وایوم
ث ثغذاد سفت و دس آندب لق دسه تشتیت داد و پس اص مذتی ث دبص سفتم و ثم اممبی
شاسمبنیب ثم
الحشمیر خوینی و یبسا او پیوست پس اص مذتی ث توطی یشیش همم
شاسب ثشرشتنذ همب د 5ی
واخ نلبی الملماد وصیمش آلمت اسسمال ثمود
یشیش ث شاسب ثشرشت و دس دوسانی
صنذری آسودها دانت او تب پبیب همشِ ود ث دسهد وهق و امال ذیس ادام داد تب ایر
طجح سوص یا ننج دهی سثین اآل ش سبل  465هدش یمش فشمب ت سا اخبثت مشد
و دس نبس یجش پیش ودد اثوهلی دیبق ث بع سپشده نذ همب د 6ی
اثوالقبسی یشیش اص نخظیتی خبمن و رفتشده ث شه منذ ثود سموبنی میرویمذ :فمی ثم
انذاصه یشیش نشیوت و قیقت سا ثب هی خمن نزشده است سموبنید 1988د ج503 :4ید امدب
ث هلت لج ثوذ هشفبنی -ث ویژه ثب تألیز سسبل ث دست آمذه ثود  -دیگمش خنجم -
هب یبت هلمی او شنذا ن شتی نیبفت است دس ایدبی محنتد ویتی نیشمبثوس سا ثم یظمذ
ثغذاد تشع شدد آواصهاش یجن اص او ث ثغذاد سسیذه ثود ثم هممیر دلیمن ثفمیبس اص هلممب
دوسش سا رشفتنذ و اص او استمبم ذیس می شدنذ آکبس صیبد ث اثوالقبسی یشیش نفجت داده
نذه است دس منبثند  31اکش ث نبی او کجت نذه است تب نو ه ت اکش اص آن مب ثم صیموس
ؿجن آساست نذه است فشوصان شد 64-67 :1374د نیض :سػبیتید 36-37 :1384ی یزی اص اثوبد
هلمی اثوالقبسی یشیش د الی اسالمی و توخ ثم انذیشم همب اسمالمی ثمش مجنمب آسا و
نلشیبت اثوالحفر انوش است او دس آکبس ود ث وػو .واثفتگی ود سا ث مزتت فزمش
اثوالحفر انوش نشب داده است
نگبسنذه دس ایر مقبل ثش آ است تب ثب استخشاج انذیش هب اثوالقبسی یشمیش ثم ویمژه دس
آکبس شو  :ت فیش لـبیز اانمبساتد شةکاة اهةا انةة ل انقةةیدص انةةو ی و
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انزسان و تـجیت آ ثب انذیش هب متزلمب وػو .ثیشتش ث آ ثذهذ و ث انتشا بت و
ا یبنبً افتشایبتی ثب انذیش هب انوش داسد انبسه ثزنذ
طزح مةأنه:
دیر ث هنوا ثشنبم ا ااهی اص ؿشف ذاونذ ثشا انفبن بد دس همم صمبن مب و مزبن مبد
ویتی اص منشأ و ی نبصل مینود ثذو متشیر نقض و ایشادد طبف و صال و موافت فـشت
آدمیب است امب ث محغ اینز ث دست ثشش میسسذد ثشش مینود و انفبن ب ثشدانت ب
ود سا اص نظوص دیر ; یمشآ و مذیسی اسائم ممیدهنمذ و نلشیمبت رونمبرونی دس ثمبة
رضاسههب دینی داده مینود دس نتید توجیشهب و ثشدانت ب مت بوت میرشدد ایمر ثشدانمت ب
ربهی ثب همذیگش متنبیؼنذ و ربهی متؼبد تن ب توخی ی ممیتموا اص تنمبیغ و تؼمبد
ذاونذ ثب الی ادثی ;یشآ ی انفمبن ب سا مموسد ـمبة
رضاسههب دینی دانت ایر است
یشاس میدهذد و اص ویژری ب متو ادثی – ولو یشا  -ثشدانت پزیش آ است اص ایر رمزس
تزثش و تنوم انذیش هب دینی یبثن توخی و ت فیش است ممزر است دانشمنذ ثب دو ثمبل
هلی و ا الصد ث ف ی و دسیبفتی اص دیر نبین نود دانشمنذا دیگش ثمب هممب دو ثمبل
هلی و ا الص ثشدانت دیگش اص آ اسائ دهنذ هش یا اص ؿشفیر دهوا همی ثمشا اکجمبت
نلشیبت ود الجت ثی دلین و سنذ نیفتنذ ثلز اص ثشاهیر رونبرو ثشا اکجبت مذهب مود
ث شه میریشنذ ارش نگبهی ث رزنت ملن و نحن ثینذاصیی ث وػو .پمی ثم ثشدانمت ب و
دیذربه ب دانشمنذا اسالمی دس ثبة دیر میثشیی یزی اص ایر ثشدانت ب و ا تالف نلشهب
دس میب متزلمب ثوده است هلی الی یزی اص هلموی مفمتذل و یقمیر ثخشمی اسمت م
ااهیو ثب تمفا ثذا د هقبیذ و ثبوسهمب دینمی مود سا همش شم محزمیتمش و اسمتواستش
میپزیشنذ و دس ثشاثش نج هب موبنذا و دنمنب ودد ثب اسائ ثمشاهیر اسمتواس و دایمن
ثینمبس اص هقیذه و ثبوس ود دفبم می ننذ و ث ثـال نلش مخمبلز ممیپشداصنمذ ثنمبثشایر
« هلی الید هلمی است آدمیب ثب است بده اص آ د ثش اکجبت هقبیذ دینی مودد ثمب اسائم
دت ب و دفن نج هب ایتذاس مییبثنذ» ایدید 31 :1997ی ث هجبست دیگش« :هلمی است
اص رات و طم بت و ا مموال ممزنممبت اص مجممذد تممب موممبدد ثممش اسممبه یممبنو اسممالید ثحممس
می نذ» الدشخبنید 237 :1405ی دس ساثـ ثب موػموم هلمی مالی دو نلشیم وخمود داسد:
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متزلمب رزنت یبین ث ایر هفتنذ هلی الی داسا موػوم اسمت و متزلممب خذیمذ
اسبسبً هلی الی سا هلمی ثال موػوم موشفی می ننذ ت تمبصانی ممیرویمذ« :موػموم هلمی
الید یؼبیب مولوی است اص آ خ ت اکجبت هقبیذ دینی ث رون ا نضدیا یمب دوس ثم
آ واثفت ثبنذ» ت تبصانید  9 :1376نیض :همود 167 :1989ی طب ت موایز نیض ی و ثیب
ثش همیر داستب است ایدید 31 :1997ی امب آنب م هلمی مالی سا هلممی ثمال موػموم
میداننذ – و ث نلش میسسذ سخر دسستی ثبنذ -ث ایر دلین متوسن مینونذ م  :شمو
نج بتی توسؾ موبنذا دس دیر ایدبد مینودد دس صمبن ب رونبرو ث نزل ب مختل ی
ثشوص و نمود پیذا می نذ و اص ؿشفی مجب س المی هی ربهی ث نفجت ایر فمشاص و فشودهمب
ث رون هب مختل ی كبهش مینونذد پمس نممیتموا موػموم بطمی ثمشا آ دس نلمش
رشفت س ع :مـ ش د  22 :1369نیض :سشوشد 65 :1377ی
شو طوفیب و هشفب اص خبنت فق ب بلجبً مت ی ث ثذهت و ثذینی مینذنذ و آنب سا ت فیت
و ربهی تز یش می شدنذد 3ثفیبس اص آنب نبشبس ثودنذ ثشا سفن نج د دس اثتذا آکبس مودد
بلجبً ثش وفت مششة انمبهشه ثمود
نلشنب سا ث طشا ت دس ثبة هقبیذ و ثبوسهب دینی
اثشاص ننذ اثوالقبسی یشیش نیض ارشش آکبس متوذد او نشب میدهذ او م فش و محمذ و
متزلی و فقی ثشخفت ا است امب سسبل او نشب اص آ داسد هم و ضالی ث ممزاق
او مشی و مششة طوفیبن ونتش میآمذه تب اطمول فق مب و اسمتذال متزلممب ثمب شص
میرویذ:
یشیش الی پب یضه و ونبینذ داسد ثش ممزهت اثوالحفمر انموش انمشاف تمبمی داسد
ا بؿ او ثش دانش ب رونبرو مبسج اص تموا ثشمش اسمت هجمبسات او ثمشا اسمت بده
ننذرب شو دس یگبن است آستبن منجشهمب او ثمشا هبسفمب وسمبده اسمت داسا
انوبس است شو اففشد ثش ثلنذی ب نشفت است ث نقن اص :الزهجید 2327 :2004ی
الی او آنقذس نبفز ثود و ثش مخبؿت تأکیش میرزانت ر ت انذ ارمش اثلمیس دس مدلمس او
مینشفت توث می شد و ث ساه ساست ثبص میرشت همو2326 :ی ثب وخود لج تظوف ثش
انذیش هب یشیش د میتوا ثب نلش ث آکبس او ث هقبیذ و ثبوسهب المی او پی ثشد و ارشش
ا تالف نلش خضئی ثب انذیش هب انوش داسد ولی ث دفبم اص انذیش هب او ثشمی یضد و دس
ایر ساه هی دشبس محنت فشاوانی نذ

6

فظلنبم هلمی پژوهشی صثب و ادة فبسسی – دانشگبه آصاد اسالمی وا ذ سننذج – نمبسه  / 5سبل دوی  /صمفتب 1389

طزح اندةشههای كالمی در آثار قشیزی
ارش مب تمبمی مجب س هلی الی سا منحظش دس س ثخب :رات ذاد ط بت ذا و افوبل مذا
ثذانیید اثوالقبسی یشیش دس هش س صمین نلش ود سا ثیب شده است:
 1مجب س مشثوؽ ث رات ذا :دس تبث ب المی دس شنذ مجحس ث رات ذاونذ میپشداصنذ:
الز وخود و مبهیت ذا ة سون ب اکجبت وخود ذا ج ثشهبن ب اکجبت وخمود مذا د
امزب ننب ت ذا
طشف نلش اص ت بوتی فالس میب وخود و مبهیت یبین نذهانمذ و رشوه مب رونمبرو
المی هش ذای نلش ویژه دس موسد هینیت وخود و مبهیت ذا و یب هذی هینیمت آ اسائم
دادهانذد همگی مت قبً و متحذاً رات واخت سا ثبوس داسنذ و اص ایر لحبف هیچ ت بوتی دس میمب
اثوالقبسی یشمیش دس ساثـم ثمب رات
مششث ب رونبرو فزش و المی نیفت  4آن
ذاونذ ثیب می نذ همذتبً مفبیلی ساخن ث تو یمذ و یگبنم دانفمتر و موشفمت نفمجت ثم
ن ثب مشج یشاثتی دانت ثبنذ و ن ثب موـل نفمجتی هم نمیر
ذاونذ است تو یذ
خذا شد و تشخیض یذیی اص محذ :
انذس و تشمجی و توـیمن
اهن سنت ثش آ ثودنذ ثش آ ثیفتبدنذ اص تو یذ
و آن
ت یذیی ثود و ث دسست ثذانفتنذ آن ط ت موخمود ثمود اص طم ت
ن و ثشنب تنذ آن
هذی و اص ث ش ایر ر ت سیذ ایر ؿشیقت خنیذد س م اهلل تو یذ آ است م خمذا ثمبص
نی یذیی اص محذ یشیش د 13 :1374ی
او موتقذ است م متشیر هنظش ایمب ;تو یذی سا نجبیذ اص ساه تقلیذ ف میذ ثلز ثب تحقیت
ثبیذ ث رات ذاون ذ ایمب دانت و ارش فی ثب استذال و ثمشاهیر سونمر ثم وخمود رات
ذاونذ پی نجشد و اطن تو یذ سا دسع نزنذ ساه ندبت سا اص دست داده و اص صیبنزبسا واهذ
ثود:
هش ث هلی تو یذ نشسذ ث رواهی اص رواهب اود یذی و ثخضد و انذس هالع افتذ و مشاد
ثذیر آ است هش ا یمب ث تقلیذ داسد و قیقت ؿلت نزنذ و داین تو یذ ندویذ اص
ساه ندبت ثی تذ یشیش د 13 :1374ی
یشیش دس یظیذه طوفی نیض پس اص مذ و کنب ذا و دسود ثش پیبمجش اسالی صی اولمیر
مـلجی ث ثیب آ میپشداصد تو یذ است
مرل التو یذِ در ُمشُهُ استدمباً
وی تُ هلی موبنی مب سمأللتی
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«ثشآن دس ثبسه تو یذ پشسیذه ثودیذ اؿمالم یمبفتی و =خمواة< آ سا اص آن م ثم رهمر
میسسذ ثیب می نی »
دس تبث ب المی ساخن ث اکجبت طبنن یب آفشیذربس آمذه است دس تبث ب امثمبل
آن
سسبل یشیشی ثب موشفت اص آ توجیش مینمود و تمی دس مونمی لمم «لیوجمذو » دس
آی « :و مب لقت الدر و اإلنس ئا لیوجمذو » ممیروینمذ ثم مونمی «لیوشفمو » آممذه
است یشیش د 14 :1374ی یشیش ننب ت ذا سا ثش آدمی فشع میدانمذ و ایمر نمنب ت
میفوس نخواهذ ثود مگش اینز « ثذانذ محذ سا ا ذا شو ثوده است و ط ت آفشیننمذه اص
ط ت آفشیذه ثذانذ و ط ت یذیی اص آ محذ خذا ثبص نذ» همود 14ی
یُحَظِّممل ب و لممی یَقجَممن صوااً
تذلُّ المحذکبتُ هلی القمذیی
واد اسمت ولمی مود

« واد ثش ذاونذ یذیی دالت می نذ یذیید ث وخود آوسنذه
صوال پزیش نیفت »
انبهشه دس موسد ذاونذ اطلی ث نبی اطن تنضی داسنذ دس ایر اطن ثش آننذ تب ط بت سلجی سا
اص ذاونذ دوس سبصنذ و ذا سا اص هش نوم نجبهتی ثب خفی منضه ننذ مجنب ایر اطمن آیم -
«:لیس مثل نئ و هو الفمین الجظیش» نوس 42د آیم 11ی اسمت انمبهشه دس ایمر
توشیز تالش می ننذ ث رون ا اص ذاونذ ثحس ننذ ن نبئج تشجی و تدفمیی
دانت ثبنذ و ن توـین و هش ط تی خ ت و مزب سا ث ذاونذ نفجت میدهمذ ممشدود
مینمبسنذ ایدید 32 :1997ی یشیش دس ایر موسد میرویذ:
تو یذ ا ثود ثنذه یگبن رشدد ث قیقت یگبنگیِ ذاونذِ ویبد ث مبل ا ذیتد م
یزی است ص س نضاد و س اص و نضاد و شو ایر ثذانفت ن ی شد اػذاد و انذاد سا و
مبننذری و شگونگیِ طوست و مثبل و آن ثش و سوا نیفت یشیش د 15 :1374ی
اثوالقبسی یشیش همیر اطن تنضی سا دس ت فیش آی

 255سموسه ثقمشه =آیةالکرسی )

ثبصنمبیبنذه است او انبسه می نذ ارش ذاونذ میفشمبیذ :ا ال الّب همو؛ جمش اص ن می همش
نلیش و مبننذ میدهذ و تقذیس و تنضی ود کبثت می نذ و ارش فمی ثم قیقمت ایمر
خمل پی ثشده ثبنذ هیچ ربه ث یش او متوسن نمینود و اص یش او ؿلت مما نممی نمذ
سخنی اص یش ذا نمیننودد ن بدت نمیدهذ مگش ثم مذاد ثم فمی یمش اص مذا سو
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نمیآوسدد فی یش اص ذا او سا مشغول نمی نذ شنمیر فمی محمو مذا اسمت نم یمش
ذا یشیش د ثیتب245 :ی
هم نیر دس سسبل میرویذ:
هش ش ث خفی ثذانی او ساد هَشلع ثود و هش ش ویتد او سا تألیز نذد ویت او سا پشا نمذه
نذ و هش ش وهی سا ثش و ك ش ثبنذد طوست سا ثذو ساه ثودد و همش م او سا محمن ثمودد
دبیید او سا انذس یبثذ و هش او سا خنس ثودد شگونگی سا ثذو رزس ثمودد مت سمجحبن و
توبلی فوق سا ثذو ساه ن و منضه است او سا تحت ثود و ذ سا ثذو ساه ن و هنذ ر تر خبیض
ن د و لز و المبی طوست نجنذد و یجن محبل است و ثوذ ر تر محذود ثود مند او سا خممن
نزنذ و ب د او سا یگبن نزنذ ایر هم ط بت آفشیذه است و ط ت او سا ط ت ن و فون او
سا هلت ن و ثود او سا بیت ن د اص ا وال و ط بت لت منضه است انذس آفشیذنب مضاج ن
و فو لب هالج ن د خذا ثبص نذ اص لت ث یذیمید شنبنز لت اص او خذاست ثم محمذکی و
ارش رویی :ی ثود؟ ثود او سبثت است و ارش رویی :همود همب و واو آفشیمذه اسمت و ارمش
رویی :دبست؟ وخود او ویشا ننذه مزب است هش ش طوست ثنذد انمذس وهمید ثم
اص و فشا دیذاس آمذ و ثبصِ او رشددد ن
الف آ استد ذ شو توا شد او سا ثذا شیض
ششی ثذو نگشیفت و ن كن ب انمذس و سسمیذهد نضدیزمی او شاممت او ثمود و دوس او مواس
ثزشد او ثود هلو او ن ث افشانتگی است و مدی او ن ث ش ت است اودل و آ ش است و
كبهش و ثبؿر و یشیت و ثویذد آنا شنو س نیفتد ننوا و ثینب است ; لیس مثل نمئ و
5
هو الفمین الجظیشی یشیش د 15-16 :1374ی
یشیش دس خب دیگش اص صثب نجلی ت توبلی سا ایر رون موشفی می نذ:
هش اص تو یذ خواة دهذ ث هجبستد ملحذ ثود و هش ثذو انبست نذ کنو ثود و هش
ثذو انبست نذ ثت پش ست ثود و هش م دس و سمخر رویمذ بفمن ثمود و همش م اص و
بموش نود خبهن ثود و هش دسو سخر رویذ بفن ثمود و همش م اصو مبموش نمود
خبهن ثود و هش پنذاسد ثذو سسیذ او سا بطن نجود و هش انبست نذ او نضدیا
است او دوس است و هش اص ویشتر وخذ نمبیذ او سا نیبفت است و هش ش تمییمض ننمذ
ث وهی و آ سا ادساع ننذ ث هقن دس تمبیتشیر موبنیِ آ د هم ثب نمب رشدد هم و نمب
6
محذ و مظنوم ثود لیس مثل نئ و هو الفمین الجظیش یشیش د 518 :1374ی
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یشیش ثذا انبست شده استد ننب ت مذا و امزمب نمنب ت اوسمت
ثحس دیگش
متزلمب اسالمی ویتی سخر اص ننب ت ;موشفتی ذا ث میب میآوسنذ بلجمبً ثمب لمم
اکجبت اص آ توجیش می ننذ و ساه بیی هی ثشا اکجبت ذا ر ش می ننمذ ایدمی دس مفملا
متزلمب د استذاات ود سا ذو خواهشد امزب خواهشد ذو اهشاعد و امزب اهشاع
نبی میثشد ایدید 7-8 :1997ی نیوه ایدی همب نیوها است متزلمب دیگش شو
ثبیالنی و ت تبصانی ث بس میثشنذ س ع :ثبیالنید  38 :1987نیض :ت تمبصانید 1409د ج-17 :4
16ی ضالی امب دس ایر ساثـ ث دو رون ث ثحس میپشداصد دس ت بفت ال الس د الدبی الووای
هر هلی الزالی و المنقز مر الؼاللد ث تشیر ساه سا ثشا ننب ت مذاد یـمن هالیم همب
ن وانید تض ی ن س و تخلی آ اص ط بت پفت و ثبا شه تقوا و فؼمیلت و ثشیمذ اص
یش ذا و فنب فی اهلل میدانذ ثب دو ثبل هلی و همن میتوا ث آ نبیمن نمذ ضالید
 121-144 :1382نیض :همود  78 :1406نیض :همود 82-83 :1349ی امب دس ا یب هلوی الذیر
مجب ثی سا مـش .می نذ ثیشتش ثب نیوه متزلمب همخوانی داسد تب دیگش سون ب ثمشا
مثبل میرویذ :اص ثذی هب هقن است هیچ بدکی دس ذو ود اص سمججی م و سا
ا ذا نذ ثی نیبص نجبنذد و هبلی بد استد پس اص سججی ثی نیبص نجود ضالید 1384د ج:1
 237ی الجت اص نلش ضالی آ سجت ذا است ث ؿوس لی س سوش ثشا ننب ت مذا
ث بس رشفت مینود :هقلید نقلی و یلجی دادث د 232 :1374ی زمب و فالسم موممواً اص
سوش هقلی است بده می ننذد متزلمب تل یقی اص سوش هقن و نقمن و هشفمب بلجمبً اص سوش
یلت و نذستبً اص نقن هی ث شه میخوینذ
ذاونمذ ثمش لمت واخمت نممودد
اثوالقبسی یشیش ثش ایر ثبوس است نخفتیر فشیؼ
ننب تر ت است ایر ننب ت م ثمش مجنمب آیم «و ممب لقمت الدمر و اانمس اا
لیوجذو » راسیبتد 56ی هذف لقت نبمیذه نذهد موشفت یب ننب تی است دس یلت بد
موشفت آدممی ثمذا تولمت ممیثنمذد طم بت
مینود یشیش د 516 :1374ی الجت آن
ذاونذ است ن رات و ن او انفب نفجت ث ننب ت و موشفت ذاونذ هبخض است:
پبع آ ذایی سا ث موشفت ویب ساه نذاد مگش ث هدض اص موشفت ویب یشمیش د
516 :1374ی سنبیی نیض دس همیر مونی است میرویذ:
هدمممض دس ساه او نمممنب تد نمممنب ت
هقن قب ثتو مت نیما ثتب مت
سنبیید 63 :1374
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اص ایر منلش انفب هی گبه نمیتوانذ ث رات ; ن ی ذاونذ ا بؿ پیذا نذ و اسبسبً ننب ت
ذا ثب اثضاس ثشش میفش نیفت تن ب ساهی ث وسیل آ میتوا ث موشفت ذا سسیذد
ود ذاونذ است
خممب و دل اص مممبل او آر م نیفممت
هممیچ دل سا ث م ن م او سه نیفممت
ثب تقبػب ن س و هقن و واه

ممی تمموا ثممود شدرممبس نممنبه

رات او همممی ثمممذو تممموا دانفمممت
ث ودش س نمنب ت نتوانفمت
همب 61 :
موشفت اطـال ی ویژه هبسفب و طب جذا است امب دس صثب هبلمب همب هلی اسمت
ث ثبوس طوفی فی ط بت و اسمب ذاونذ سا ثشنبسذ ث موشفت دست پیذا شده است:
استبد امبی رویذ س م اهلل :ثش صثب هلمبد موشفت هلی ثود و هم هلی موشفت ثود و هش ث
ذا هض و خن هبلی ثود هبسف ثود و هش هبسف ثود هبلی ثود و ثم نضدیما ایمر رمشوه
ذا سا ثشنبسذ ;هبسفی ث اسمب و ط بت یشیش د :1374
موشفت ط ت آ س ثود
540ی
 2ط بت ااهی ط بت ااهی یزی اص مجمب ثی اسمت م فظمن مشمجوی سا دس تبث مب
المی ث ود ا تظبص داده است موتضل ط بت ااهی سا انزبس شدنذ و ر تنمذ ایمر م
ذاونذ ط بتی شو  :هلی و یذست و یمبت و سممن و ثظمش سا ثم مود نفمجت ممیدهمذ
می واهذ ثگویذ او خبهن و هبخض و میشا و نبننوا و نبثینب نیفت ثش ی اص موتضلیهب همی
یبین ث هینیت رات و ط بت نذنذ ثش ی نیض ث مفمأل نیبثمت طم بت انمبسه شدنمذ و
هذها هی ث ؿوس لی ط بت سا اص ذاونذ ن ی شدنذ و ر تنذ ارش ط بت ذا سا نبس رات
او ثپزیشیی توذد و تزثش ذا سا یجول شدهایی دس نتیدم اص تو یمذ دوس افتمبدهایی هجمذالدجبسد
ثیتمب 97-119 :نیمض :ا ممذ د 135-137 :1386ی اص ایمر سو بلجمبً موتضلمیهمب سا موـلم
نبمیذهانذ انبهشه دس آکبس ود ط بت ذا سا کبثت شده و یبین نمذهانمذ م ذاونمذ داسا
ط بتی است آ ط بت ن ثب رات او هینیت داسد ن بسج اص رات اوست انموش د :1362
دس دیذربه انموش و
 88نیض  :همود  113-121 :1990نیض :همود 17-31 :1955ی آن
انبهشه اهمیت داسد ایر است او یبین ث یذمت ط بت ذاونذ است و آن مب سا نم همیر
رات و ن بسج اص رات میداننذ«ا هو و ا یشه»
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اثوالقبسی یشیش ث طشا ت نلش ود سا ساخن ث ط بت ذاونذ اثشاص دانت است او ط بت
رات ذا سا یزی یزی نبی میثشد و میرویذ« :ط بت رات یبئی ث رات اوست و نگوینذ یش
اوست ثلز ط بتی است اصلی و نووتی است سشمذ » یشمیش د 22 :1374ی دس یظمیذه
طوفی نیض ط بت رات سا پس اص اکجبت طبنن ثشمینمبسد:
یُحَظِّممملُ ب و لمممی یَقجَمممن صواا
تمذلُّ المحمذکبتُ هلمی یمذیی
سمممینف مجظممشا للممجِسَ الدمممبا
یمممذیشا همممبلیف مممی فشیمممذُ
ط م بتف یفممتحتُّ ث ممب الزمممبا
و إلستحقبی ِ هز األسمبمی
یظیذه طوفی
«هبلی آفشینب ;محذکبتی ثش وخود یذیی دالت می نذ یذیمی محذکبت سا آفشیذه است
و ود هیچ ویت نبثود نمینود آ یذیی داسا ط بت صیجبیی شو  :یذیشد هبلید ی و فشیذ
و سمین و ثظیش است ثشا ایر اسبمی ط بتی نبیفت و ایمت رات ایمذه ذاونمذ
ثبنذد وخود داسد و آ ط بتد ط بتی بمن هفتنذ»
یشیش هالوه ثش اکجبت ط بت کجوتی ث ثش ی ط بت سا اص ذاونذ سلت میزنذ و ذاونمذ سا
اص آن بد ثش میدانذ:
و ا مممذ فیفمممتذهی مثمممبا
فال یحویم یـمشا دو مزمب
وسا ً دو مقابلییییة و فویممممبً

و تحتممبً دو یمینممبً دو نممممباً

تقلذدهَ د یزمو لم نمجی ف

تومممبلی د تُلم مرق د یقمممبا

و ا خفیف یُمبکِمنُ محمذکبت

مؤلفیییة قصیییا او طو لی ی اا

یظیذه طوفی
« ذاونذ دس مزب و خبیی یشاس نمیریشد و ذد و توشی ی ثش او نمینود شد تب اسمتذهب
مبننذ ثزنذ پشت سش و سو ث سو و ثبا و صیش و ساست و شپ دس مموسد ذاونمذ ثمیمونمی
است ذاونذ مقذهتش اص آ است نجی ی دانت ثبنذ و ثشتش اص آ است كر و یین
و یبلی دس موسدش ثشود او ن خفمی است نجی آفشیذههب و ن تش یت یبفت اص انیب »
نضدیا ث همیر م وی سا یشیش دس سسبل آوسده است یشیش د 15 :1374ی/
هالوه ثش ط بت رات و فوند ط بت دیگش دس موسد ذاونذ مـش.انذ اطـال بً آن مب سا
ط بت جشی روینذ ایر ط بت اص دیذربه انوش اص آندب دس یشآ و سوایبت ثذا انمبسه
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نذهد ث مونبیی منبست رات ایذه ذاونذ ثبنذ پزیشفتنی است ثش می اص ایمر طم بت
شو  :وخ و یذ و مدی و هشش و استوا و نضول و یشه است انوش ایر ط بت سا ثمذو
یز میپزیشد انوش د 97-112 :1990ی ایر ط بت دس نلش یشیش ث دو ثخمب تقفمیی
مینونذ ثش ی اص آن ب سا تأوین می نذ و ثش ی سا ثال یز ممیپمزیشد ثمشا نمونم او دس
نضدیا ثود ذاونذ ث انفب د ن مفبفت موشفت میرویمذ دوس او سا همی ثم مونمی
واس شد رشفت است یشیش د 16-18 :1374ی مدی ذاونذ هی دس آی « :و خب سثا
و الملاُ ط بً ط ب» فدشد 22ی ث مونی آمذ زی و امش ذاونذ ت فمیش ممینود یشمیش د
ثیتبد ج77 :8ی نیض یزی اص موبنی یذ سا دس «یذ اهلل فوق ایذی ی» فمتحد 10ی یمذست و یموت
میرویذ همود ج282 :7ی دس ساثـ ثب هشش و اسمتواد یشمیش ثم همیچ وخم واسد تأویمن
نمینود و ث ثال یز ثود آ تظشیح می نذ او دس ت فیش آِی ِ« :الش مر هلی الومشش
استو » ؿ د 5ی ثذو هیچ توػیحی و ت فیش آ سا میپزیشد همود ج481 :4ی دس سسبل
نیض ایر مفأل ث همب نزن ثبصنمبیبنذه نذه است:
راالنو مظش سا پشسیذنذ اص یول ذا هض و خن :الش مر هلی الوشش استو ر ت :رات
ویب اکجبت شد و مزب سا ن ی شد و و موخود است ث رات ود و شیضهب موخودانذ ث
زی او شنبنز واست نجلی سا پشسیذنذ هی اص ایر آی د ر ت :س مب همیش ثود و هشش
محذ است و هشش مفتو رشت ث واست س مب خو ش ثر نظیش سا همی اص ایمر آیم
پشسیذنذ ر ت :هلی او ث هم شیضهب ساست است هلمب ث یا شیض ثیب نیفت صانا ث
دیگش یشیش د 20 :1374ی
پبسخ ب مز وس دس واین می واهذ ثگویذ مفأل هشش و استوا اص آیبت متشبث است و
7
پشسیذ اص آ نبدسست
مالی
بلجبً دس ثحس اص ط بت ااهی مـمش .ممینمودد مفمأل
یزی دیگش اص مجب ثی
یزی اص م یتشیر مجب س هلی مالی
ااهید ذو یب یذی آ است مبخشا لت یشآ
ثود و مـبثت یا نلشی د وخ تفمی هلی الی هی ث ایر مفأل ثشمیرشددد ث دو دوسا
یجن اص انوش و ثوذ اص انوش تقفیی مینود یجن اص انوش دو نلشی افشاؿی و ت شیـی
دس موسد الی ااهی وخود دانت دیذربهی مشثوؽ ث اهمن مذیس و نبثلم و دیمذربهی
مشثوؽ ث موتضل ثیشتش هلمب اهن ذیس ثش ایر ثبوس ثودنذ ل ق و مونمی مالی ال می
الی ال می سا دس ثمبة همذل
یذیی است امیرد 2002د ج34 :3ی موتضلیهب نیض مفأل
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ر ش می شدنذ آ سا بد و مخلوق میدانفتنذ یبػی هجذالدجبسد ثیتب357 :ی ایر مبخشا دس
دوسا انوش نزن دیگش ث ود رشفت او نلشی دیگش اسائ داد و ثم طمشا ت دو
نلشی افشاؿی و ت شیـی سا مشدود دانفت و ر ت :الی ااهی اص نلش ل ق بد است و
امب اص لحبف مونب یذیی دس نتید او ث الی ل لی و ن فی یبین نذ و ثب اسائ ایر نلشیم
ث ثفیبس اص منبیشبت متزلمب پبیب داد س ع :انوش د  72 :1990نیض :همود -46 :1955
 33ی یشیش نیض آنزبسا نلش ود سا دس ثبة الی ااهی ثیب نموده است او دس ت فیش آی -
« :ئنّمب یولنب لشی ئرا اسدنبه د نقول ل ر فیزو » نحند 40ی میرویذ :ایر آی ثش ایر
مـلت دالت می نذ یشآ مخلوق ; بد ی نیفت صیشا ارش مخلوق میثود ممیثبیفمت
« ر» مقول یول او ثبنذ و آ یول نیض مقول یول دیگش ثبنذ و ایر مفأل مندمش ثم
تفلفن ثیپبیبنی واهذ نذ ن بیتی ثش آ متظوس نیفت یشیش د ثیتمبد ج150 :4ی ایمر
نیوه استذال همب نیوها است انوش دس اللممن دنجمبل ممی نمذ س ع :انموش د
33 :1955ی
د قصیدة الص فیة نیض همیر نلش سا ثیب

شده و ر ت است:

و مممب القممشآ مخلویممبً ممذیثبً

و فممی انضالمم ثممبد و یممبا

و یشآ بد و آفشیذه نیفت و دس انضالب ایر امش آنزبس است و یشآ ثذا رویب است
دس سسبل نیض یذمت الی ااهی سا ثب ایر صثب ثیب شده است:
اثشاهیی واص رویذ مشد سا دیذی او سا طشم سند میدانت ثبنگ نمبص انذس روش و
ر تی دیو اص انذسو و آواص داد دست ثذاس تب ایر سا ثزشمی م او یمشآ سا مخلموق
رویذ یشیش د 21 :1374ی
سپس یشیش ث مفأل ت زیا الی ل لی و ن فی میپشداصد و الی ل لی ; شوفی سا
8
بد مینمبسد و ن فی سا یذیی
اثر هـب رویذ :شو ذا شوف سا ثیبفشیذ او سا پن ب دانت شو آدی سا ثیبفشیذ ایر سش
دس و ن بد و هیچ س سا اص فشنتگب اص آ سش جش نذاد آ سش ثش صثب آدی ثشفت اص هش
رون و لغت ب رونبرو او سا ذا هض و خن طوست ب آفشیذد آنزبسا نذ ث یول اثمر هـمب
شوف مخلوق است یشیش د 21 :1374ی و ثوذ ادام میدهمذ و ممیرویمذ :سم ن ثمر
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هجذاهلل میرویذ :شوف صثب فون است ن صثب رات ث همیر دلین شوف فولی اسمت دس
م وول و ایر تظشیح ث مخلوق ثود شوف است یشیش د 18 :1998ی
سؤیت ذا هی ثحس دیگش اص مجب س هلی الی است انوش ث تظشیح یبین ث سؤیت
ذا دس ییبمت نذه است و ثب استنبد ث آی ِ« :وخوهف یومئز نبػشه الی سث ب نمبكشه» ییبمم د
22-23ی و سوایت« تشو سثزی مب تشو القمش لیل الجذس ا تؼبسو فی سؤیت » موتقذ است
ذا سا دس ییبمت میتوا دیذ س ع :انوش د  64 :1997نیض :انوش د 61 :1955ی
یشیش نیض مـبثت ثب نلش انوش یبین ث سؤیت ذا است:
س ن ثر هجذاهلل رویذ :مإمنب ث ذاونذ ویب نگشا ثبننذ ثم ششمی سمش و ا بؿمت و
ادساع نجود یشیش د 17 :1374ی
دس ثخب دیگش اص تبة سسبل اص صثب س ن ثر هجمذاهلل هممیر نلمش آممذه اسمت همب د
516 :1374ی دس یظیذه طوفی نیض آمذه است:
و لممی یوخَممت ل م وط م بً محممباً
یممشاه المإمنممو ثغیممش نمما
«ثذو نا هم مإمنب او سا میثیننذ و اصی نیفت وطز ثبؿلی ثشا او ثشود»
یشیش دس ت فیش آی موسد استنبد انبهشه ثشا سؤیت ذا ;ییبم د 23ی ثمش نلمش انموش
پب میفشبسد و شنیر ثیب می نذ:
لم نلش ثب «الی» مقشو ثبنذ و مؼبف ث «وخ » ثشود بسثشد خض سؤیت نذاسد و
ذاونذ دس ییبمت بس می نذ نیزب او سا ثنگشنذ یشیش د ثیتبد ج4 :8ی
 3افوبل ااهی :اص دیگش مفبیلی دس میب متزلمب همواسه خذال ب فشاوانی ثشانگیختم
اص م یتشیر مفبین مشثوؽ ث افوبل ااهی
استد مفأل افوبل انفب است ایر مفأل
است دس ثبة یؼب و یذس ;خجش و ا تیمبسی مدمبل ؿمش .پیمذا ممی نمذ یزمی اص م میتمشیر
د ذ هب فزش ثشش اص آ بصیر سوصهب یبت او ثوده است اینز ممب انفمبن ب دس اندمبی
افوبل ود مختبسیی یب مدجوس؟ پشسب ثنیبدیر و سیش ا ثوده دس هم اهظبس و یشو
مالی ااهمی دو پبسمخ
سایح ثوده است یجن اص انوش ایر پشسب نیض هم مو مفمأل
افشاؿی و ت شیـی پیذا شد :خجشی موتقذ ث خجش مـلت ثودنذ و یذسی هی یبیمن ثم ا تیمبس
فت سا مـش.
ث دنجبل ساه میبن ا ثودد نلشی
مـلت امب ثب ك وس اثوالحفر انوش
سب ت و ر ت انفب بلت نیفت ثلز بسمت است انموش د 69 :1955ی نلشیم فمت
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مشثوؽ ث هم انبهشه نیفت ثلز ثش ی اص آنب اص خمل امبی الحشمیرد نلشیبت دیگمش
نیض اسائ شدهانذ ایدید 1997د ج208 :3ی
یشیش نیض دس آکبس ود ث ایر مفأل انبسه داسد و ث وػو .نلش ود سا ثیب شده است دس
یظیذه طوفی ر ت است:
سمممممذاداً دو ففمممممبداً او جمممممبا
یخلمممتُ فولنمممب یمممشاً و نمممشاً
و لیس الزفتف موخت مب یالیی

و ا لدممممضا ِ موانممممب اهتمممممذاا

فممال یممذسف و ا فممی الممذیرِ خجممشا

ثلممی فممتف نممش تُ ثمم مقممبا

« ذاونذ هم افوبل یش و نش مب سا آفشیذه استد فول ب محزمی و ففمبد دس بسمتی و
ثشا ثشش پیب میآیذد نیفتد اهمبل و شداس مب نبیفمت
نقظب فت موخت آن
پبداش ذاونذ نیفت دس دیر ن یذس هفت و ن خجش ثلز فمت اسمت م آ سا تشمشیح
شدی »
هالوه ثش یظیذه طوفی د دس نبم نزبیت اهن سنت هی ثذیر مفأل انبسه مشده و ثمش
مجنب سوایتید یمذسیب سا مدوسمب اممت نبمیمذه اسمت ا مذ د 22 :1389ی دس سسمبل
لت افوبل سا ثیب شده و اص صثب طوفیب ذا سا بلت افوبل و ثنذرب
یشیشی نیض مفأل
سا بست دانفت است:
واسـی رویذ :شو اسوا .و اخفبد ث ذا یبیی نذنذ و ثذو پیذا آمذنذ ن ث رات مویبد
هم نیر ـشات و ش بت ثذو یبییانذ ن ث رات ویب اص ث ش آنما ـمشات و ش مبت
فت ثنذهد ذا آفشینذ و هم نبنزم
فشوم اسوا .و اخفبدانذ و پیذا رشت ثذیر سخر
خواهش سا خض ذا نیبفشینذ خضو س الهشاع نتوانذ آفشیذ یشیش د 17 :1374ی
ثش همیر اسبه است یشیش خ ذ و تالش سا دس تغییش یفمت ب و تقذیشهب ثش نمیتبثمذ و
میرویذ:
واسـی رویذ :یفمت ب شده است و ط ت بست پیذا شدهد شو یفمت شده نذد ث سوی و
ش ت شو توا یبفت همب د 18ی
نیض رویذ:
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فی نضدیا و آمذ مشا دهب ر ر ت :ارش تو سا یمو
اص راالنو مظش همی آیذ
شدهانذ انذس هبلی یت ث طذق تو یذد ثس دهب مفتدبة م تمو سا ثشفتم اسمت انمذس
سجقتد و ارش ث الف ایر است؛ فشیبد شی نذه سا شو سهبنذ همب د 18ی
او ثب توشیؼی موتضلیهب سا یبین ث لت افوبل ث وسیل انفب هفتنذد دس نبس فشهو
ر ش شده و ر ت است :ارش فشهو آنزبسا ادهب ذایی شدد موتضل ن بنی شنمیر ادهمبیی
نمودنذ:
واسـی رویذ :فشهو دهو ذایی شد آنزبسا و ر ت :انب سثزی ااهلمی و موتضلم پن مب
دهو ذایی شدنذ و ر تنذ مب هش ش واهیی توانیی شد همب د 18ی
ایمب نیض اص دیگش مفبیلی است دس میب متزلمب اسالمی نلشهبیی سا ثشانگیخت اسمت
یشیش دس ایر مفأل د همبننذ انوش ثش ایر ثبوس است ایمب دس دل خب میریشد و ثم
مونی تظذیت و پزیشش یلجی است ا مذ د 24 :1389ی
اثوهجمذاهلل یمز رویممذ :ایممب ثبوسدانممتر اسمت ثم دل ثذان م مت او سا ثیبربهبنممذ اص
یج ب یشیش د 16 :1374ی
ایمب روهش است دس دل خب میریشد و اهمبل ث خواس .کممشه و میموه آ اسمت
ایشاس ث لفب هی اص نلش انوش ث نشؽ رشفت نشذه است
نتیجه گیزی
ثش اسبه آن آمذد انذیش هب اثوالقبسی یشیش و میضا هالی منذ او ث مششة فزش
انوش ثش مب آنزبس مینود او دس ام بت مفبین المی شو  :رات ذاد ط بت ذاد سؤیت
ااهید الی ااهید یؼب و یذس ; خجش و ا تیبسی و ایمب د همب سد و نلش سا داسد
اثوالحفر انوش دانت است امب سد او دس ثش ی اص ط بت جشی شو  :وخ و یذیر و
ػحا و نضول و اطجویر و مدی – یش اص مفأل هشش و استوا -ثب سد انوش یزی
نیفت ایر ا تالف مشی ث نلش نگبسنذه نبنی اص انذیش هب اثومنظوس مبتشیذ دس
وصههب شاسب آ سوصربس ثوده است دس مفأل ساههب ننب ت ذا هی نلش اثوالقبسی
یشیش یش اص نلش انوش و متزلمب دیگش است اواً یشیش ث خب لم اکجبت اص
لم موشفت ;ننب تی است بده می نذ و کبنیبً موتقذ است هیچ یا اص اثضاس ثشش
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یبدس ث ننب ت ذا نیفتنذ و اص منلش او ننب ت ذا یلجی است و ن هقلی و نقلی ایر
نیوه نگشش نیض منجوس اص انذیش هب طوفیبن و هبسفبن یشیش است

پی نوشتها:
------------------------------------------ 1استبد امبی سػی اهلل هن اص خمل ثضسرب ویت ویب ثوده است دس هلی و موبملتد شنبنز سخوم خمل
ثبصِ و ثوده است و ث هم صثب هب اص انوام اهن هلید محمود ثود و مقجول خمل هبلید و دس خمل د انوام
هلوی متذاول است دس میب لت اص فق و الی و اطول و موشفت ذیس و ت فیش یشآ و نحو و هشثیت
و نثش و نلی و یش آ د امبی ثود و دس هم متجحدش نذه و تظبنیز نیزو او سا میفش نذهد و دس نشق و شة
منتشش و مقتذ د و امبمب ویت ثودهانذ اص تظبنیز اود فبئذه رشفت انذ دیجبش تشخم سسبل یشیشی د
2 :1374ی
 2ثنب ثش آن ر ت نذه استد وایو دس ساثـ ثب توظجبت مزهجی میب انبهشه و موتضل ثوده است ؿغشل
ثیا ود فشد مفلمب و یدش ثودد امدب وصیش اود همیذ الملا اثونظش نذس د موتضلی متوظجی ثود ستِّ
نیخیر و سبیش طحبث سا سوا میدانت دس آ سوصربسد اثوس ن ثر موفتد یزی اص سخبل ؿجق ش بسی
نبفوی د دس نیشبثوس میصیفت و دس ثیر مشدی اهتجبس و ن ور صایذالوطز دانت کشوتمنذ ثخشنذه ثود
منضلب محن ر تگو دانشمنذا و دیذاس ائم فشیقیر ثود نذس اص تشه آنز مجبدا مقبی وصاست ث او
ت ویغ رشددد پیب سلـب اص و ثذ رویی می شد اثوس ن مزهت انوش دانت و دس تجلیغ آ می-
ونیذ نذس ث لـبیز الحین موفت نذ زی ستد مجتذهیر سا اص سلـب ثگیشد او ثب است بده اص ایر
فشطتد انبهشه سا ث خشر آن ب پیوست دس نتید انوام قبست ب و اهبنت ب متوخ آنب نذد هلمب انوش
اص وهق و تذسیس منن نذنذ و اص ایشاد ـج خمو هضل رشدیذنذ س ع ث  :سػبیتید 3-4 :1384ی
اثوالقبسی یشیش نبم م ظلی ث ایظی نقبؽ هبلی اسالمی فشستبد و دس آ ث تمبی نج بت ؿش .نذه ث
نذس و هی یشب او دس ثبسه انوش پبسخ داد ایر نبم سا سجزی دس ؿجقبت الشبفوی ث ؿوس
وسیل
بمن کجت شدهد توسؾ نگبسنذه تشخم نذه است س ع :ا مذ د  23 :1389ث ثوذی
 3ثشا مثبل :دس آ بص وسود نیخ اثوسویذ اثوالخیش ث نیشبثوسد ثنب ث سوایبتد یبػی طبهذ و اثوثزش اسمحبق
شامید هلی و محؼش تشتیت میدهنذ و ث سلـب ضنیر میفشستنذتب دسثبسه او فت تزلیز ننمذ
 « :ایندب ;نیشبثوسی مشد آمذه است اص می ن و دهو طوفیی می نذ و مدلس میرویذ و ثش سش منجمش
ثیت میرویذ ت فیش و ا جبس نمیرویذ و پیوست دهوت ب ثب تزلز می نمذ و سممبم ممیفشمبیمذ و خوانمب
سیض می ننذ و لت ث یا ثبس سو ث و ن بدهانذ و رمشاه میرشدنذ و ثیشتش هوای دس فتن افتمبدهانمذ
ارش تذاسع ایر ن شمبینذ صود واهذ ثود فتن ا هبی كبهش نود » و اص ضنیر خواة میسسذ « :ائم
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فشیقیرد نبفوی و اثو نی د ثنشیننذ و ت حض بل او ثزننذ و آن اص مقتؼب نشم ثش و متوخ نودد ثش
و ثشاننذ» ن یوی ذ نید  63 :1376نیض :اثوسویذ اثوالخیشد 58 :1376ی
 4اصی ث ر ش است
دس ایر ساثـ نمی بویی
 5ایر ثخب اص سخر یشیش ثفیبس نضدیا ث اثیبت رین اص ذیق سنبیی است:
طمممذ اسممت و نیممبص اص او مخممزول
ا ممذ اسممت و نمممبس اص او موممضول

مب دس ایر پژوهب سد و نلش فالس سا ر ش نمی نیی و نلشیبت رونبرو آن ب سا

آ ا ذن

هقن ننبسذ و ف می

آ طمذ ن

س ننبسمذ و وهمی

نمم فممشاوا نمم انممذ ی ثبنممذ

یزمممی انمممذس یزمممی یزمممی ثبنمممذ

دس دویممی خممض ثممذو سممقؾ نجممود

هشرمممض انمممذس یزمممی لمممؾ نجمممود

ثمم ششارممبه دیممذه ثممش ص یقممیر

خفممی شنممذ و شممشا و شممو سا هممیر

نمم ثممضسریب هفممت اص افضونممی

رات او ثممممش ص شنممممذ و شممممونی
ج

اص پمممی ثحمممس ؿبلمممت و همممبخض

همممن و مَمممر ر مممتر انمممذسو خمممبیض

ممس نگ تمم طمم بت مجممذم هممو

شنممذ و شممو و دممب و ممی و ممو

دس اصل ثفت می ثمود هملمب

یمما ممالی اسممت بنمم صاد اصلممب

ی مزب ثبنذش ص ثیب و ص می

ممود مزممب نممذاسد هممی

ثب مزمب آفمشیرد مزمب شم

نمذ

م مزممب

آسمممب رممشد ممود آسمممب ش م نممذ
سنبیید 64 :1374

6

ایر هجبست ث صثب هشثی دس تبة مصباح ال ذای نیض آمذه است س ع :بنبنید 19 :1367ی

 7نلش یشیش دس ثبسه ثش ی اص ط بت جشی
ط بت جشی سا تأوین شده میرویذ:
یذ او یذست اسمتد وخم ثقمبش
یممذمینب خممالل ی ممش و ـممش

یلی نضدیا ث
آمممذ

زیی سنبیی ضنو است او نیض ثش ی اص
زمممب و نممضول هـممبش

اطمممجوینبد ن مممبر زمممی و یمممذس
سنبیید 64 :1374

الجت سنبیی دس موسد هشش و استوا همب نلش انوش و یجن اص او مبلا ثمر انمس و اممبی ا ممذ نجمن سا
پزیشفت است:
ثفمممت اسمممتوا هلمممی الوشنمممی
دس ثنمذ طموست و نقشمی
ا
طوست اص محذکبت بلی نیفمت

دس ممموس همممض ا یضالمممی نیفمممت
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سنبیید 65 :1373
 8اص آندب تشخم سسبل یشیشی اص نلش تشخم داسا نوایض و بستیهب فشاوانی استد تمبمی ایر
مـلت دس نفخ تشخم نیبمذه و ثب مشاخو ث اطن سسبل یشیشی متر هشثیی ث طوست بمن سوایت
نذ

م ابع و مآخذ
 1یشآ شیی
 2اثر لزب د محمذ ثر اثی ثزشد وفیبت ااهیب د 1968ید تظحیح :ا فب هجبهد ثیشوتد
داسالثقبف
 3ا مذ د خمبلد ثشسسی انذیش هب المی دس آکبس سنبیید 1386ی سسبل د تش دفبم
نذه دس دانشگبه یضد
 4ا مذ د خمبلد ثشسسی تـجیقی تشخم سسبل یشیشی ثب متر هشثمید 1389ید ؿمش.
پژوهشی بتم یبفت دس دانشگبه آصاد اسالمی وا ذ سننذج
 5امیرد ا مذد ػحی ااسالید 2004ید ثیشوتد داسالزتت الولمی
 6انوش د اثوالحفرد ااثبن هر اطمول الذیبنم د 1990ید تظمحیح :ثشمیش محممذ هیمو د
دمشتد مزتج داس الجیب
 7انوش د اثوالحفرد اللمن فی الشد هلی اهن الضیغ و الجذمد 1955ی تظحیح :موده شاث د
مظشد مـجو مظش
 8ایدید هؼمذالذیرد تمبة الموایمزد 1997ید تظمحیح :هجمذالش مب همیمشهد ثیمشوتد
داسالدین
 9ثبیالنید اثوثزشد تم یذ ااوائن و تلخیض الذایند 1987ید تظحیح :همبد المذیر یمذسد
ثیشوتد مإسف الزتت الثقبفی
 10ثفیونید اثشاهیید اامبی یشیش یبت و تظوف و کقبفت د ثیتبید یبهشهد مزتج اآلداة
 11ت تبصانید سوذ الذیرد نش .المقبطذد 1989ید ثیشوتد هبلی الزتت
 12خشخبنید میش سیذ نشیزد توشی بتد 1377ید تشخم  :فر سیذ هشة و سیمب نوسثخبد
ت شا د فشصا
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 13خمبل الذیر لـز اهلل ثر اثو سویذد بات و سخنب اثوسویذد 1376ید تظحیح :محمذ
سػب ن یوی ذ نید ت شا د آر
 14دادث د اطغشد فخش ساص د 1374ید ت شا د ؿش .نو
 15الزهجید اثو هجذاهللد سیش دهالی النجال د 2004ید تظحیح :فب هجذالمنب د ثیت ال زبس
الذولی
 16سػبیتید محشید تحقیمت دس سسمبل یشمیشی د 1384ید ت مشا د اندممر آکمبس و م مب ش
فشهنگی
 17صس لید یشالذیرد ااهالید 1999ید ثیشوتد داس الولی للمالییر
 18الفجزید تبج الذیر ثر هلی ثر هجذالزبفید ؿجقبت الشبفی الزجمش د 1413ید تحقیمت:
محمود محمذ الـنبخید ثیخبد داس النشش والتوصین
 19سشوشد هجذالزشیید یجغ و ثفؾ تئوسیا نشیوتد 1377ید ت شا د طشاؽ
 20الفموبنید هجذالزشیی منظوس التمیمید اانفبةد 1988ید تحقیت و تولیت :هجذاهلل هممش
الجبسود د ثیشوتد داسالدنب
 21هجذالدجبس ا مذ همذانید نش .اطول الخمف د ثیتبید ثیشوتد داسا یب التشا الوشثی
 22ضالید امبی محمذد ا یب هلوی الذیرد 1384ید تشخم  :مإیذالذیر مواسصمید تظمحیح:
فیر ذیو خید ت شا د هلمی و فشهنگی
 23ضالید امبی محمذد اهتشافبتد 1349ید تشخم  :صیر الذیر یبیی نژادد ت مشا د مإسفم
مـجوهبتی هـبیی
 24ضالید امبی محمذد الدبی الووای هر هلی الزالید 1985ید ثیشوتد داسالزتت الولمی
 25ضالید امبی محمذد ت بفت ال الس د 1382ید تشخم  :هلی اطغش لجید ت شا د خبمی
 26یشیش د اثوالقبسید الشسبل القشیشی د 1998ید تظحیح :لین المنظوسد ثیشوتد داسالزتت
الولمی
 27یشیش د اثوالقبسید سسبل یشیشی د 1374ید تشخم  :؟د تظحیح :ثذین الضمب فشوصان مشد
ت شا د هلمی و فشهنگی
 28یشیش د اثوالقبسید القصیدة الصوفیة1384 ،ید منذسج دس :تحقیمت دس سسمبل یشمیشی د
ت شا د اندمر آکبس و م ب شد 303 -304
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 29یشیش د اثوالقبسید ت فیش لـبیز اانبساتد ثشرشفت اص www.altafsir.com :

 30بنبنید محمودد مظجب .ال ذای د 1369ید تظحیح :خالل الذیر همبیید ت شا د همب
 31مـ ش د مشتؼید آننبیی ثب هلوی اسالمید 1369ید ت شا د طذسا
 32منوسد محمذد اسشاس التو یذ فی مقبمبت الشیخ اثوسویذد 13776ید تظحیح :محمذ سػمب
ن یوی ذ نید ت شا د آر
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