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فايوِ لستاًی
1اغتاد ْلَم لسآى ٍ حدیث داًؿگاُ تْساى ،پسدیع فازاتی(najarzadegan@ut.ac.ir). ،
 2داًؿدَی دوتسی ْلوَم لوسآى ٍ حودیث داًؿوگاُ تْوساى ،پوسدیع فوازاتی ،هًَیػوٌدُ هػو َ :
fa.ghorbani1367@gmail.com).

چکیذٌ
یىی اش آیات چالؽ تساًگیص لسآى ،اش پٌوداز الَّیوح حهوست هوسینهظ دز هیواى هػویخیاى غو ي
هیزاًد وِ هػیخیح زغوی آى زا ًویپریسد .دز ایي زاغتا پسغؽّایی پدید هیآیود ووِ :ایوي آیوِ
لسآى هتٓسل چِ وػاًی اش هػیخیاى تَدُ اغح؟ آیا هیتَاى ؾَاّدی دز تازیخ هػیخیح هثتٌی تس
ایي تاٍز پیدا وسد؟ هفػساى دز تفػیس ایي آیِ چِ ًُساتی دازًد ٍ ودام ًُسیِّا ٍالّتیٌاًِتوس اغوح؟
ْْد خدید ،حهست هسینهظ زا ّوچَى فسدی هٓوَلی تِ تكَیس وؿیدُ اغح ٍ ّسگوص اٍ زا «الوِ»
هٓسفی ًىسدُ اغح؛ اها دز غٌح ولیػایی ایؿاى تا هتكف ؾدى تِ قفاتی چَى هادزخوداْ ،كووح
ٍ ...تىسین ٍ تمدیع هیؾَد وِ دز تیي خَد هػیخیاى چالؽتساًگیص تَدُ اغح .اش غوَی دیگوس ،توا
تسزغی آزای هفػساى لسآى ،هی تَاى گفح وِ اغلة هفػساى لسآى دز تفػیس ایوي آیوِ توس ایوي تواٍز
پافؿازی هیوٌٌد وِ اگسچِ هػیخیاى الَّیح حهست هسینهظ زا دز َاّس اًىاز هویوٌٌود ،اهوا اش
يسیك هالشهِ تا تاٍز تِ الَّیح حهست ْیػیهِ ٍ یا زفتازؾاى هخهَِ ّووساُ توا دز ًُوس گوسفتي
ؾأى اغتماللی تسای ایؿاى  ،تِ ایي پٌداز تاٍزهٌد ّػتٌد .اها ًویتَاى تِ غَْلح چٌویي پٌودازی زا
تِ ّوِ هػیخیاى ًػثح دّین .تِ ًُس هیزغد وِ ه اية ایي آیوِ توا تَخوِ توِ ؾوَاّد توازی ی
هّسچٌد اًدن دز يَ تازیخ پسفساشًٍؿیة هػیخیحً ،اَس تِ اًخوسا ْمیودتی دز تویي تسخوی اش
هػیخیاى ْكس ًصٍ لسآى تٍِیطُ هػیخیاى هىِ اغح وِ ايالْات دیٌی وافی ًداؾوتٌدّ .وچٌویي
ًاَس تِ اًخسافاتی اغح وِ هٌؿأ آى غلَ دز تاٍزّا ٍ ؾ كیحّای اغاغی دیي اغح ٍ هیتَاى لودز
هتیمي آى زا دزتازُ وػاًی داًػح وِ تسای حهست هسینهظ دز ْسل خداًٍود ًمؿوی هػوتمر دز
آهسشؼ ٍ ؾفاْح لائراًد.
کلیذياصٌَا
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ْثادت



هسینهظ)



هفػساى اغالهی



غٌح هػیخی
اصل مقالٍ
حهست هسین اش ًُس لسآى ،اش خولِ شًاى تسخػتِ ٍ تصزگی اغح وِ هَزد تودید ٍ تىسین اغوح ٍ اش
ًُس خكایف اخاللی ٍ هٌَٓی دز حدی ٍاال تَدُ وِ تسای حور ًًفِ همدظ تسگصیدُ ؾد .اشایيزٍ،
هسین دختس ْوساى ،هادز هػیح ٍ شى تسگصیدُ لسآى اغح ٍ تٌْا شًی اغح وِ دز  12غَزُ ٍ  31آیِ
اش اٍ غ ي تِ هیاى آهدُ اغح .هفسخاهی 186 :1390 ،دز هیاى ایي آیات ،تٌْا یه آیوِ هثتٌوی توس
ًىَّؽ تاٍز هسین خدایی دز وٌاز اْتماد تِ خداًٍدگازی ْیػی ٍخَد دازد .ایي آیِ دز غوَزُ هائودُ
اغح؛ یىی اش آخسیي غوَزُّوایی ووِ توس پیواهثس اووسمً 9واش ؾودُ اغوحْ .الهوِ يثايثوایی; دز
تفػیس الویصاى غسل ایي غَزُ زا یادآٍزی تِ تٌدگاى هیداًد ،وِ ًثاید ْْدؾىٌی وٌٌد .هيثايثایی
1417ق . 382 /5 :ایي آیِ ًیص تا ّد غَزُ ّو َاى اغح؛ شیسا تِ لَم ْیػی یادآٍز هیؾوَد ووِ
ًثاید ّسگًَِ وِ خَد خَاغتٌد ْور وٌٌد ٍ تِ اًخسا وؿیدُ ؾًَد .اش آًدا وِ دز ْكس ًصٍ لسآى،
تیؽ اش ؾؿكد غا اش هػیخیح هیگرؾح ٍ هػیخیحِ ً ػتیي ،خای خَد زا تِ هػیخیحِ زغوی
ٍ دٍلتی دادُ تَد ،هی تَاى گفح وِ تٓسل لسآى تِ هػیخیح ،تیؿتس توِ ّوواى هػویخیح زغووی
اغح هيْواغثی. 25 :1382 ،
پسغؽ :ایي آیِ لسآى هتٓسل چِ وػاًی اش هػیخیاى تَدُ اغح؟ آیا هویتوَاى ؾوَاّدی دز توازیخ
هػیخیح هثتٌی تس ایي تاٍز پیدا وسد؟ هفػساى دز تفػیس ایي آیِ چِ ًُساتی دازًد؟ آیا هیتَاى ایي
تاٍز زا تِ هػیخیح زغوی ًػثح داد؟
تسای پاغخ تِ ایي پسغؽّا هفَْم ٍ اًگازُ الَّیح حهست هسین 3زا دز غوٌح هػویخی ٍ زّیافوح
هفػساى اغالهی زا تسزغی هیوٌین.
پیشیىٍ
پطٍّؽّای هتٓددی دز اغالم ٍ هػیخیح دز هَزد حهست هوسینٍ 3خوَد دازد؛ ٍلوی توسای پٌوداز
الَّیح حهست هسین 3تِ يَز ٍیطُ دز اغالم ،تاید تِ ًُسات هفػساى دز تثییي ایي آیِ زخَِ ووسد.
افصٍى تس ًُسات هفػساى هیتَاى تِ تسخی اش تهًگازیّا ًیص وِ هًَٓ تِ تثییي ایوي آیوِ اغوح،
اؾازُ وسد؛ هاًٌد «ْیػی دز لسآى» ،اثس احود تْؿتی؛ همالِ «الَّیح حهست هسین ،تاٍزی هػویخی
یا تْوتی تازی ی»ً ،گاؾتِ هخودخَاد ًیىد [« ٍ ]1هسین هادز ولوِ» اثس ْلی يْواغوثی .اهوا دز
هػیخیح تیؿتس پطٍّؽّا هًَٓ تِ پاغخ تِ ایي پسغؽ اغح وِ چگًَِ ؾ كیح وتاب همدغی
هسین وِ فسدی هٓوَلی اغح ،دز يَ تازیخ هػیخیح تسخػتِ ٍ هتكف تِ قفاتی غتایؽتساًگیوص
هیؾَد ٍ اّویح ٍ خایگاُ آى هتوایص هیگسدد .تا ٍخَد ایي ،تِ يَز لايّ دز ایي پطٍّؽّوا پٌوداز
الَّیح حهست هسین زد ؾدُ اغح .ایي پطٍّؽ دزقدد اغح وِ تا تثییي ٍ تخلیر زّیافح هفػساى
ٍ غٌح هػیخی تا زٍیىسدی الْیاتی ،تِ هٌٓای الَّیح حهست هسین دز ذّي هػیخیاى دغح یاتد ٍ
خأل پطٍّؽّای اًدامگسفتِ دز ایي تاب زا تىویر ٍ پٔس وٌد.

الًَیت حضزت مزیم 3در سىت مسیحی
ْْد خدید دزقدد هٓسفی ٍ تَقیف ؾ كیح حهوست ْیػوی 7اغوح ٍ دز پستوَ هٓسفوی حهوست
ْیػیً ،7گاّی اخوالی تِ ؾ كیح حهست هسین 3داؾتِ اغحٍ .یطگیّای غالة ٍ تسخػوتِ اٍ دز
ْْد خدید ،ایواى تِ خدا ،تَانّْ ،ثادت ٍ اًع تا وتاب همدظ اغح .اٍ تِقساحح تازّا خَد زا ایي
گًَِ هٓسفی هیوٌد« :هي تٌدُ خداًٍد ّػتن»ْ .ثادت ٍ فسٍتٌوی اٍ ًیوص دز اياْوح اش خداًٍود دز
فساشّای ه تلف وتاب همدظ ًیص آؾىاز اغح ه . Jeoffrey W.Bromiley, 1986,:269دز هدووَِ،
وتاب همدظ ،هسین زا ّوچَى فسدی هٓوَلی تِ تكَیس وؿیدُ اغح .اگسچِ دز هَازدی اٍ زا تودید
وسدُ ٍ اٍ زا ایي گًَِ هَزد خًاب لساز دادُ اغح« :غالم تس تَ ای ًٓوح زغیدُ! خداًٍد تا تَغح ٍ
تَ دز هیاى شًاى هثازن ّػتی»؛ اها ّسگص اٍ زا «الِ» هٓسفی ًىسدُ اغح .هخَاـ246 :1392 ،
تِ يَز ًاگْاًی دز لسى چْازم تَخوِ آتواک ولیػوا توِ حهوست هوسین ٍ تمودیع ایؿواى آغواش ؾود.
ه j.shoemaker, 2016:p233چٌاًچِ دز ولیػای ؾسق اش ًیوِ لسى چْازم ،تا هتكف ؾدى حهست
هسین تِ هادزخدا ،ایؿاى خایگاُ ٍ لداغح ٍیطُای دز هیاى هػیخیاى پیدا هیوٌد .هboss, 2007:54
ٍ دز غووا  431هوویالدی ،هووسین اش يووس ؾووَزای افػووع تووِ «هووادز خوودا» هلمووة ؾ ود هلوویي
تًَی . 326:1380،دز يی دٍ دِّ تٓد اش ؾوَزای افػوع ،آزای غویسیر دز تواب هػویحؾٌاغوی ٍ
حهست هسین هٓیاز زاغحویؿی دز ؾسق تِ ؾواز هیزفح .هً . boss, 2007: p65ػًَزیَظ تِ ایي
دلیر تا تِ واز تسدى ٌَْاى «هادز خدا» تسای حهست هسین ه والف توَد ووِ هویتسغوید هػویخیاى
حهست هسین زا خدا تلمی وٌٌد ٍ ایي تاشگؿح تِ ؾوسن ٍ خًوایی خثوساىًاپوریس توَد .هآگسیودی،
. 1384:165
تِ هَاشات تمدیع هسین دز ولیػای ؾسق ،دز ولیػای واتَلیه ًیص حهست هسین ًمؿوی هخوَزی ٍ
اغاغی اش لسى چْازم تا ًْهح اقالحات دز ایواى هػیخی داؾح ه ٍ Bowden, 2oo5: 728احتسام
تِ هسین تِ ٌَْاى هادز هػیح ّوَازُ ت ؽ هْوی اش ایواى واتَلیه تَدُ اغح .هدح ٍ غتایؽ اٍ ًیص
دز ّسْكسی اش ولیػا هًسح تَدُ ٍ الگَی اٍ تٌَِْاى الگَی هًلَب حیات هػیخی ازائِ ؾدُ اغوح
هتساًتر. 88 :1381 ،
تِ تدزیح دز يی ؾَزاّا حهست هسین تِ قفاتی آزاغتِ ؾد .تسای ًوًَِ دز پایاى لسى چْازم ٌْوَاى
«ّویؿِ تاوسُ» ،اش خولِ اٍقا اٍ تِ ؾواز هیآهد ٍ گفتِ ؾد وِ هسین همودظ دز ّووِ دٍزُّوا،
یٌٓی لثر اش تَلد ،دز حیي تَلد ٍ تٓد اش تَلد هػویح ،تواوسُ توَدُ اغوح ههَلٌود 33 :1381 ،و34؛
هخودیاى . 406 :1382،تٓد اش پریسؼ قَٓد هٓكَهاًِ حهست هسین هدز لوسى پوٌدن ٍ ّوچٌویي
لماح هًْس ٍ هثسا تَدى حهست هسین اش گٌاُ ً ػتیي اش لسى ًْن تِ تٓد ه هخودیاى407 :1382 ،
وِ اش غَی ولیػای غسب هًسح ؾد ،تِتدزیح ایي قفات دز هیاى هػیخیاى پریسفتِ ؾد .تا آًدا وِ
اهسٍشُ ایي تاٍز دز هیواى هػویخیاى پریسفتوِ ٍ همثوَ اغوح ه . George, lee, 1891: 5دز ًْایوح
ولیػای واتَلیه حهست هسین زا تا اٍقافی هاًٌد هادز زٍحاًی اًػاىّا ٍ ٍاغًِ فیم خداًٍد هَزد
تودید ٍ غتایؽ لساز داد ههخودیاى408 :1382 ،

ؾایاى ذوس اغح وِ هتكف ؾدى حهست هسین تِ ایي قفات دز غوٌح هػویخی ،توِتودزیح ؾوىر
گسفح .تأخیس دز ؾىرگیسی اْتمادات زاخّ تِ هسین دز غٌح هػیخی ،توِخوايس پسّیوص اش تفاغویس
ًادزغح تَدُ؛ چساوِ اْتماد تِ هثسّا تَدى هسین اش ّسگًَِ گٌاُ ؾ كی ،هوىي تَد تِ اْتماد لداغح
هٌخكستِ فسد هػیح خدؾِ ٍازد وٌد هوسٍ ٍ خثلیً ٍ 170 :1383 :یص اْتماد تِ تاوسُ توَدى ٍی،
هوىي تَد هَخة اًىاز خػن حمیمی هػیح ؾَد.هخَاـ. 242:1392 ،
ّوچٌیي تَخِ تِ ایي ًىتِ نسٍزی اغح وِ ًػًَزیَظ هتٓلك تِ دٍ لسى لثر اش ََْز اغالم یٌٓی
غا پٌدن هیالدی اغح ٍ ایي خَد تیاًگس ٍخَد ایوي هٌالؿوات دز لثور اش َْوَز اغوالم ٍ ْمایود
هػیخیاى دز تاب حهست هسین اغح هَّؾٌگی. 223 :1389 :
حا ایي پسغؽ هًسح هی ؾَد وِ ایي آیِ لسآى هتٓسل چِ وػاًی اش هػیخیاى توَدُ اغوح؟ آیوا
هیتَاى ؾَاّدی دز تازیخ هػیخیح هثتٌی تس ایي تاٍز پیدا وسد؟
تیتسدید لثر اش ََْز اغالم ،تٓداد شیادی اش هػیخیاى دز ايسا خصیسُالٓوسب هاًٌود تیاتواى غویٌا،
غَزیِ ،یوي ٍ تیي الٌْسیي پساوٌدُ تَدًد؛ ٍلی ؾواز آًْا دز حداش اًدن تَد .اش آًدا وِ هىِ دز ایام
خاّلیح هسوص تحپسغتی تَد ،هػیخیح ًتَاًػح دز آى ًَاحی پیؿسفح وٌد ٍ هػیخیاى اًدوی وِ
دز حداش ؾٌاختِ ؾدُ اًد ،اش ًُس دیٌوی چٌوداى هٓتمود ًثَدًود ٍ اش تٓوالین هورّثی ايوالِ ووافی
ًداؾتٌد .داًؿوٌدی تِ ًام «تسهیٌیٌگْام» دز وتاب خَد تِ ًام هػیخیح دز خصیسُالٓوسب پویؽ اش
ْكس پیاهثس اغالم ،9اش خدای غِگاًِ غٌتی ًام هیتسد .اگسچِ آى لثایر اغنّای هٓسٍ تثلیوث زا
تس خدایاى تحپسغتی ايالق ًویوسدًد ،اها دز اقرًُ ،ام ازتثاو تیي آى خدایاى تِ ؾىر شیس تَد.

الالت

اهلل خذای متعال

بعل

خذايوذ (رب)

(بشرگمادر)

تِ ًُس هیزغد ،تسخی اش تاشُهػیخیاى ْسب ایي هفَْم تثلیثی توحپسغوتاى زا اش زٍی ًاآگواّی توِ
اقَ دیاًح هػیخی ،پػٌدیدًد ٍخدای هتٓا هؿسواى زا تا پدز ،تصزيهادز زا توا هوسین ٍ خداًٍود
هَلَد خػواًی زا تا هػیح خلى وسدًد .تٌاتسایي ،هیتَاى گفح :تثلیث هسیووی دز هیواى هػویخیاى
خصیسُالٓسب زٍاج داؾتِ اغحههیؿر 87 :1382 ،؛ چٌواى ووِ هوًَتگوسی ٍات هػتؿوسق هتٓكوة
هػیخی ًیص تِ ایي ًىتِ هٓتس اغح .هتَحیدی. 56 :1392 ،
افصٍى تس اْتماد گسٍّی اش هػیخیاى دز ْستػتاى ،هی تَاى گفح وِ تا تسزغی غیس توازی ی دیودگاُ
هػیخیاى هیتَاى تِ ٍخَد اًخسافاتی وِ هٌدس تِ اِلِ لساز دادى حهست هسین ؾدُ اغح ًیوص اؾوازُ
وسد .اش خولِ ؾَاّد تازی ی دا تس ایي تاٍز دز تیي تسخی اش هػیخیاى تِ ؾسح ذیر اغح:
تا ٍخَد ایٌىِ هػیخیاى ّوَازُ پسغتؽ حهست هسین زا اًىاز وسدُاًد ،اها ؾَاّدی تازی ی دز وتة
هػیخیاى هثٌی تس ایي اهس ٍخَد دازد .لَیع ؾی َ ،یىی اش ْلوای هػویخی هویًَیػودْ« :ثوادت
وٌیػِ ازهٌی ؾسق ًػثح تِ هادز خدا ،اهسی هؿَْد اغح» ٍ غپوع هیًَیوػوود« :اش خكَقویات
وٌویوػِ لثًیِ ،پسغتؽ ًووَدى هسین هام اهلل اغح» هشیثاییًطاد. 162 :1375 ،
خاى الدز دز وتاب تازیخ اقالحات ولیػا هیًَیػد:
«ون ون دز للَب ْاهِ هسدم ،هسین همام ازخوٌودتس ٍ ؾواهختوسی اش خوَد هػویح احوساش ًووَد؛ توِ
گًَِای وِ هسدم اش زٍی پسغتؽ تِ اٍ هیًگسیػتٌد ٍ اٍ زا ؾفیّ ٍ ٍاغًِ تیي اًػاى ٍ خودا تكوَز
هیوسدًد؛ تا ٍقف آًىِ دز تیوَتائَظ اٍ  ،تاب  ،2آیِ  5تكسیح ؾدُ تِ ایٌىِ :شیسا خدا ٍاحد اغح
ٍ دز هیاى خدا ٍ اًػاى یه ٍاغًِ ّػح ٍ آى ْیػی هػیح اغح» هالدز. 51 :1326 ،
ّوچٌیي فسلِ وَلیسیدیّا[ ]2وِ دز غدُ چْازم پدید آهد ٍ دیوسی ًپاییود ووِ اش هیواى زفوح ،اش
خولِ هثدْاى تدْحّای هسدٍد تَدًد ،وِ تسای حهست هسین ًمؽ خدایی لائر ؾدًد .دز آییي آًْا
غالیاًِ یه خؿي تسگصاز هیؾد وِ دز آى شًاى گسداگسد ًَْی ت ح خوّ هیؾدًد ٍ ؾیسیٌیّوای
خاـ زا تِ حهست هسین پیؿىؽ هیوسدًد ههاغَى . 133 :1386 ،تسًوازدیٌَظ دز لوسى پواًصدّن
هیالدی دز ایي خكَـ هثٌای تٓلیوات خَد زا ایي گًَِ لساز دادُ تَد وِ هادز تستس اش پػوس اغوح؛
پع هسین تستس اش خدا اغح هالدز. 51 :1326 ،
اشایيزٍ تِ ًُس هیزغد وِ ه اية آیِ  116غَزُ هائدُ ،اًخسافاتی زا دزتسهیگیوسد ووِ غوتایؽ ٍ
تودید آًْا اش هسین ّوساُ تا تاٍزهٌدی تِ اِلِ تَدى ٍ هػتمر تَدى اٍ اش پدز ٍ پػوس تاؾود .الثتوِ دز
هػیخیح زغوی تا ٍخَد تمدیع ٍ تىسین حهست هسین ،تاٍز تِ الَّیح اٍ ٍ دز ًُوس گوسفتي ؾوأى
اغتماللی تسای اٍ دز اهس ؾفاْح ٍ آهوسشؼ گٌاّواى هًوسٍد ٍ هوسدٍد اغوح .اش غوَی دیگوس تٓیود

ًوی ًواید وِ تٓسل ایي آیِ تِ هػیخیاى هَخة ؾد تا آًْا تِ تاٍز الَّیوح حهوست هوسین پویؽ
ًسًٍد ٍ دز تاٍز تِ ایؿاى هتٓاد گسدًد.
رَیافت مفسزان در الًَیت حضزت مزیم3
هفػساى اغالهی دز ایي آیِ دزتوازُ هٌٓوای الَّیّوح حهوست ْیػوی 7دز ذّوي هػویخیاى تخوث
هثػَيی ًىسدُاًد .آًاى ًَْاً دیدگاُّای خَد زا دز ایيتازُ دز آیات دیگس هاًٌد آیِ  159آ ْوساى ٍ
آیات  172 ٍ 171غَزُ ًػاک وِ لثر اش ایي آیِ اغح ،تیاى ًوَدُ اًد .تیؽ تسیي حدن تخث هفػساى
دز ذیر ایي آیِ ،افصٍى تس هٌٓای «ًفػه» دزتازُ حمتٓالی ،دزتازُ هٌٓای الَّیح حهست هسین اغح
وِ چَى تا چٌد ًمًِ اتْام زٍتِزٍغحً ،اگصیسًد تسای زفّ ایي ًماو ،چازُای تیٌدیؿٌد؛ اش خولِ:
الف) آیا هػیخیاى یا ًخلِای اش آًاى تِ الَّیّح حهست هسین تاٍز دازًد یا آًىوِ تایود آیوِ زا تأٍیور
وسد؟
ب) آیا اغاغاً الَّیّح حهست ْیػی ٍ هسین دز ایي آیِ تِ یه هٌٓاغح؟
ج) آیا الشم اغح الَّیح حهست هسین تِ قَزت زغوی اش ًاحیِ هػیخیاى اْالى ؾدُ تاؾد یا آًىوِ
زفتاز آًاى هالن اغح ٍ و دغحون و تسخی اش هػیخیاى دز ازتثاو تا حهست هسین تِگًَوِای ْوور
هیوٌٌد وِ ّواًٌد ْاتد دز تساتس هٓثَد اغح؟
د) تٓثیس هي دٍى اهلله دز آیِ تِ چِ هٌٓاغح؟ آیا تِ هٌٓای خایگصیٌی الَّیوح حهوست ْیػوی ٍ
هسین تِ خای الَّیح خداغح یا ؾسن دز الَّیح اٍغح یا آًىِ ایي تٓثیس هٌٓای دیگسی دازد؟
دیدگاُ هفػساى دزتازُ ایي پسغؽّا وِ تس هخَز هٌٓای الَّیح حهست هسین اغح ،تِلخاٌ دیدگاُ،
تِ چْازگسٍُ اقلی تمػین هیؾًَد:
گسٍّی وِ اغاغاً هتٓسل ایي تخث ًؿدُ ٍ آى زا فسٍ گراؾتِاًدْ .ودُ افساد ایي گوسٍُ ،اش هفػوساى
اّوور غووٌحاًوود هًووه :شه ؿووسی696/1 :1407 ،؛ تغووَی105/2 :1420 ،؛ ثٓلثووی129/4 :1422 ،؛
هیثدی375/3 :1371 ،؛ ًػفی445/1 :1416 ،؛ اتيوثیس208/3 :1419 ،؛ ؾوَواًی108/2 :1414 ،؛
غید لًة1001/2 :1425 ،؛ غٓدی. 272/1 :1408 ،
گسٍُ دٍم دیدگاُ خوٓی اش هفػساى هاًٌد اتيخسیس يثسی اغح .اٍ هیگَید« :يثك گصازؾی وِ تِ ها
زغیدُ ،هػیخیاى پیؽ اش آًىِ تِ فسلِّای یٓمَتیِ ٍ هلىاًیِ ٍ ًػًَزیِ تمػین ؾًَد ،هویگفتٌود:
اِلِ لدین ،خَّس ٍ ٍاحد اغح ٍ هؿتور تس غِ الٌَم پدز ،پػس ،هادز اغح هيثوسی. 302/6 :1412 ،
تٌا تِ زٍایح يثسی ،دیدگاُ غدّی ٍ هداّد ًیص ّویي اغح .آًاى هیگَیٌد« :هساد خداًٍد اش تثلیوث
دز آیِ ؾسیفِ :لَقَذِ کَفَزَ الَّذِیهَ قَالًُا إِنَّ اللٍََّ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ...ه هالوائدُ ، 73/حهست ْیػوی ،هوسین ٍ
زٍحالمدظ اغح» هّواى  .دز ّویي گسٍُ هی تَاى اش هفػساى دیگسی ًام تسد وِ تِ گسٍّی توِ ًوام
هسیویِ اؾازُ هیوٌٌد :دز شهاىّای لدین تسخی اش ًخلوِّوای هػویخی ،الَّیوح حهوست هوسین زا
پریسفتِ ٍ تا ٌَْاى «هسیویِ» زغواً آى زا اْالى وسدُاًود .ؾویخ يَغوی هيَغوی ،تویتواٍ 67 /4 :
يثسغی هيثسغی 414/3 :1372 ،دز نوي ًمر الَا دز ایي شهیٌِ ،ایوي لوَ زا ذووس ووسدُاًود.
آلَغی ایي دیدگاُ زا ٍخیِتس اش الَا دیگس هیداًد هآلَغی ،هخود . .62/4 :1415 ،تٌواتس ًُوس ایوي

گسٍُ ،لید هي دٍى اهلله دز آیِ هَزد تخث ،تِ هٌٓای ؾساوح حهوست هػویح ٍ هوسین دز الَّیوح
خداغح؛ تِگًَِایوِ ت ؿی اش ایي غِوٓح تِ آًاى غپسدُ ؾدُ اغح.
گسٍُ غَم وِ تیؿتسیي تٓداد هفػساى دز آى لساز دازًد ،تس ایي تاٍزًد وِ ّسچٌد هػیخیاى ،الَّیح
حهست هسین زا تِقَزت قسیح ٍ زغوی تیاى ًویوٌٌد ،لیىي اش يسیك هالشهِ توا تواٍز توِ الَّیوح
حهست ْیػی ٍ 7یا زفتاز هػیخیاى تا حهست هسین ،زٍؾي هیؾَد وِ آًاى تِ الَّیح هسین 3تواٍز
دازًد .ایي گسٍُ چٌد دغتِ ٍ تدیي ؾسح ّػتٌد:
الف) دغتِای وِ هی گَیٌد :تٌا تِ لوَ هػویخیاى ،حهوست هوسین هوادز خداغوح ٍ تٌواتس لاْودُ
غٌ یح ،آًاى تاید تگَیٌد وِ اٍ ًیص هاًٌد شاییدُ خَد ،إلِ اغح؛ چَى فسشًد اش خٌع هادز ٍ تٓهوی
اش اٍغح .تسخی اش هفػساى فسیمیي ایي دیدگاُ زا تٌَِْاى ًمر لَ آٍزدُاًد هيَغوی ،تویتوا67/4 :؛
يثسغی414/3 :1372 ،؛ لسيثی ٍ 375/6 :1364 ،تٓدادی اش هفػساى غٌی ًیص آى زا پریسفتوِاًود
هف سزاشی . 465/12 :1420 ،اتَحیاى ًیص تس ایي تاٍز اغح وِ ٌّگواهی ووِ هػویخیاى توِ الَّیوح
حهست ْیػی 7هٓتمدًد ،لصٍهاً تاید اش تاب تٌاغة ،هادزؼ زا ًیص الِ تداًٌود .هٍاْوٍشادُ خساغواًی،
. 778 :1388
ب) دغتِ دیگس هی گَیٌد :فمى خالك ،إلِ اغح ٍ چَى هػیخیاى تس ایي تاٍزًد وِ خالكِ هٓدوصات ٍ
وساهاتی وِ تا دغح حهست ْیػی ٍ 7حهست هسین پدید آهدُ ،خَدِ آًْا ّػوتٌد ،پوع هوی توَاى
گفح وِ هػیخیاى دز ایي اهَزِ خازق الٓادُ تِ الَّیّح حهست ْیػی ٍ هسین تاٍز دازًود .ایوي لوَ
ً ػتیي تاز اش غَی ف س زاشی هًسح ؾدُ اغح هًه :آلَغی ٍ 39/3 :1415،تسخی اش هفػساى آى
زا ًمر وسدُاًد هًهً :یؿاتَزی ٍ 39/3 :1415 ،تسخی آى زا پریسفتِاًد هتسٍغوَی422/2 :1430 ،
الثتِ تاید تَخِ داؾح وِ دز غٌح هػیخی ،تِ حهست هسین هٓدصُای ًػثح دادُ ًؿدُ اغح.
ج) دغتِ دیگس تس ایي ًُسًد وِ  ًَِ :تُٓوین ٍ خهوَِ هػویخیاى توِ حهوست هوسین هٍ حهوست
ْیػی ّ ،واًٌد تُٓین ٍ خهَِ دز تساتس إلوِ اغوح؛ چوَى آًواى دز ایوي تُٓوین ٍ خهوَِ اش حود
هی گرزًد .اشایي زٍ ،تسخی اش هفػساى اش ایي خهَِ تِ خهَِْ ،ثَدی هيثايثاییٍ 243/7 :1417 ،
یا خهَِ الَّی هخَادی آهلی 276/24 :1393 ،تٓثیس هیوٌٌد .اش ًُس ایٌواى ،هموام ٍاال ٍ لداغوح
حهست هسین دز ًصد هػیخیاى ،هَخة ؾدُ اغح وِ ٍی زا ؾایػتِ ایي ًَِ اش وسًؽ خاـ تداًٌد؛
وسًؿی وِ ٍیطُ إلِ اغح .پسغؽ اغاغی دز ایٌدا ایي اغح وِ آیا ایي ًَِ خهَِ خاـ و توِ يوَز
ًوًَِ غددُ دز تساتس توثا حهست هسین و زا هیتَاى ْثادت اقًالحی ًاهید ٍ تسایياغواظ گفوح
وِ حهست هسین دز ذّيِ خانّ ،غِوٓح الَّی یافتِ اغح؟! تِ ًُس هیزغد ًَِ ،هفػساى تِ ایي ًىتِ
تَخِ داؾتِاًد وِ قِس خهَِْ ،ثادت اقًالحی ًیػح .اشایيزٍ ،یا تِ قساحح یوا توا همایػوِ توا
آیات دیگس ،لید «اثسگرازی هػتمر» تسای ه هَِ لِ زا دز ایي خهَِ افوصٍدُاًود هيَغوی ،تویتوا:
67/4؛ يثسغی. 414/3 :1372 ،
آیحاهلل خَادی اش هٓاقساى ًیص چٌیي هیآٍزد« :ات اذ إلِ ّوواى خهوَِ الوَّی دز تساتوس ؾویک یوا
ؾ ف اغح وِ اٍ زا إلِ لساز دادُ اغح؛ تِگًَِایوِ ٍی زا اثسگراز هػتمر تداًد ٍ اش اٍ تیچَىٍچسا

پیسٍی وٌد» .غپع ایؿاى دز همام تٌُیس تِ آیوِ اتَّخَذُيا أَحِبَارََُمِ يَرَُِبَااوَُُمِ أَرِبَابّاا مِاهُ دُينِ
اللٍَِّ...ههتَتِ 31:اغتٌاد وسدُ اغح هخَادی آهلی. 276/24 ،
ْالهِ يثايثایی ًیص تسای ایي هٌٓا ،یٌٓی اثسگرازی ٍ پیسٍی هػتمر ،اش آیِ  23غَزُ خاثیِ دز همام
همایػِ تْسُ هیگیسد هيثايثایی. 243/7 :1417 ،
گسٍُ چْازم وِ اًدوی اش هفػساىاًد تس ایي تاٍزًد وِ الَّیوح حهوست هوسین ٍالٓیوح ًودازد؛ ٍلوی
تِ دلیر ایٌىِ هػیخیاى حهست ْیػی زا إلِ هیداًٌد ،خداًٍد اش تاب تغلیة ،الَّیح حهست هوسین
زا تِ آى افصٍدُ ٍ اش حهست ْیػی هیپسغد :أَأًَْحٓ لُلْحٓ لِلٌَّاظِ اتَّ ِرًٍُِی ٍٓأُهِّیٓ إِلَْٓیٕيِه ههائدُ 116 :؛
ّواًٌد ؾوع ٍ لوس وِ دٍ چیصًد ،اها اش تاب تغلیة تس آى دٍ «ؾوػویي» ايوالق هویؾوَد .ؾویخ
يَغی ایي لَ زا دز نوي الَا ً ،مر وسدُ اغح هًه :يَغی ،التثیاى ،تیتا ٍ 67/4 :ؾیثاًی ایي
لَ زا هتٓیي هیداًد هًه :ؾیثاًی . 260/2 :1413 ،نٓف ایي لَ آؾوىاز اغوح؛ چوَى دز هموام
هخاخِّ ٍ دادگاُ و آى ّن دادگاُ ْد الْی دز زٍش لیاهح و ّسگص ًویتَاى اش تواب تغلیوة وػوی زا
هَزد تاشخَاغح لساز داد.
دز هدوَِ هیتَاى گفح وِ لسآى وسین دز هَاخِْ تا ؾسن ،اش دٍ تٓثیوس اغوتفادُ هویوٌود :یىوی
«تػویِ» ٍ دیگسی «ات اذ» .هٌٓای تػویِ ایي اغح وِ تس ؾیک یا ؾ كی ًام «الِ» گراؾتِ ٍ آى
زا تپسغتٌد .تػویِ ،خَد تس دٍ ًَِ اغح :یىی قس تػویِ ٍ ًوامگورازی هخوم اغوح ٍ ًوَِ دٍم
تػویِ ،اش یه هكداق خازخی حىایح دازد ٍ توس هٌٓوایی داللوح هویوٌود .دز ایوي ًوَِ ،پیًَودی
ًاگػػتٌی تیي اغن ٍ هػوی تسلساز اغح.
اها «ات اذ» تِ هٌٓای «اًت اب ٍ گصیٌؽ» اغح؛ یٌٓی تدٍى ایٌىِ ًام خاقی توس ؾو ف یوا ؾویک
گراؾتِ ؾَد ،تا آى تِگًَِای زفتاز ؾَد وِ گَیی ّواى ًام زا تس ؾیک یا ؾ ف ًْادُ ٍ واز تػویِ
زا اًدام دّد .هثالً دز آًدا وِ لسآى وسین دزتازُ یَْدیاى ٍ هػیخیاى هیفسهاید :اتَّ َرٍُا أَحٕثازّٓٔنٕ ٍٓ
زّٕٔثأًَْنٕ أَزٕتاتاً هِيْ دٍٔىِ اللَِِّ ٍٓ الْوٓػیحٓ اتٕيَ هٓسْیٓنٓه هتَتِ . 31:غ ي اش ات اذ اغح ًِ ،تػویِ؛ یٌٓی اٍالً
یَْدیاى ْلوای خَد زا تدٍى ّیچ لید ٍ ؾسيی اياْح وسدًد؛ ثاًیاً ،هػیخیاى دز تساتس زاّثاى خَد
ٍ هػیحتيهسین حالح تػلین هًلك پیدا وسدُ ٍ هًیّ تیچَىٍچسای آًاى ؾداًدً .ىتِ ولیدی ایوي
اغح وِ آًاى اٍ زا تٌَِْاى زب ٍ خدا اياْح هیوسدًد وِ ایي اؾىا دازد .تِ تیاى دیگس ،هٌُوَز اش
«ات اذ الِ» دز آیة ؾسیفِ« ،وًعی رفتار» تا ْیػی ٍ هسین اغح؛ چٌواىووِ گَیوا ْیػوی ٍ 7هوادز
گساهی اؼ خدا ّػتٌد ًِ ،ایٌىِ ایي دٍ تصزگَاز ٍالٓاً خدا تلمی ؾدُ تاؾٌد .تٌاتسایي خًای یَْدیاى
ٍ هػیخیاى دز ْور اغح ًِ دز اغن .آًاى ْالواى ٍ زاّثاى خَد زا دز ْور ،الِ ٍ زب خوَد اختیواز
وسدُاًد .هتْؿتی. 304 :1375 ،
ارسیابی دیذگاٌ مفسزان
اوٌَى تاید دید وِ تساغاظ دیدگاُّای هفػساى ،ودام هٌٓوا توسای الَّیوح حهوست هوسین دز ًوصد
هػیخیاى تِ ٍالٓیح ًصدیه تس اغح .تسخی اش هفػساى گفتٌد :هػیخیاى حهست هسین زا یىی اش غِ
الٌَم هیداًٌد ٍ گسٍّی اش آًاى ًیص اش ًخلِ «الوسیویِ» یواد وسدًود ٍ گفتٌود :آًواى زغوواً الَّیوح

حهست هسین زا پریسفتِاًد .دزایي قَزت ،التود تایود هػویخیاى ،الَّیوح هوسین زا دز توساش الَّیوح
حهست ْیػی تداًٌد یا دغح ون حهست هسین زا دز ت ؿی اش ؾ َى شًدگی خَد زبّ تپٌدازًد ٍ توا
گسایؽ تِ ایؿاى ٍ غپع وسًؽ دز پیؿگاُ هتوثا یا تٌدیع حهست هسین ،چْسُ الَّی تِ ایؿاى
ت ؿٌد ٍ دز پی آى ،اش حهست دزخَاغح وٌٌد تا ًیاشّایؿواى زا دز دًیوا یوا دًیوای دیگوس و هاًٌود
ؾفاْح و تسآٍزد.
تسخی دیگس اش هفػساى تٌا تِ لاْدُ غٌ یح ،الَّیح حهست هسین زا هٌٓا وسدًد ٍ گفتٌد :هادزی وِ
«إلِ» هیشاید ،التد خَدؼ «إلِ» اغح .ایي ًُسیِ تا چٌد ًمًِ اتْام زٍتِزٍغح .یىی ایٌىوِ لاْودُ
ْملی غٌ یّح هیا تٓهیّح دز خای خَد دزغح اغح ،اها آیا هػیخیاى تس ایوي تاٍزًود ووِ حهوست
هسین ،إلِ شاییدُ ٍ حهست هسین هٌؿأ الَّیّح ْیػی اغح؟! افصٍى توس آى ،ایوي اغوتٌاد دز قوَزتی
دزغح اغح وِ ّوِ هػیخیاى اش خَاـ ٍ َْام وِ تِ الَّیح هسین تاٍز دازًد ،هتَخِ ایوي هالشهوِ
تاؾٌد تا حدح تس آًاى توام ؾدُ تاؾد؛ حا آًىِ ایيگًَِ ًیػح ٍ هػیخیاى چٌیي تاٍزی ًدازًد.
دغتِ دیگسی اش هفػساى ،الَّیح حهست هسین زا تساغاظ خالمیوح ایؿواى و ًػوثح توِ وساهوات و
اثثات وسدًد .ایي ًُسیِ ًیص هكَى اش ًمد ًیػح؛ اش خولِ:
 .1هٓلَم ًیػح وِ هػیخیاى ،الَّیح حهست ْیػی زا تِ خايس ایٌىِ ایؿاى خالك هٓدوصات اغوح،
تداًٌد؛ چِ زغد تِ الَّیح حهست هسین ،تِ دلیر خلك وساهات تٍِغیلِ ایؿاى.
 .2خالمیح لصٍهاً تِ الَّیح ًویاًداهد؛ ّواىگًَِ وِ هؿسواى تِ خالمیح خدای یگاًِ تواٍز دازًود،
اها اش الَّیّح خدا غس تاشهیشًٌد.
 .3تاید اثثات وسد وِ هٌؿأ زتَتیوح ٍ غوپع الَّیوح حهوست هػویح ٍ حهوست هوسین دز ذّوي
هػیخیاى ،ایي اغح وِ آًْا خالك هٓدصاتاًد ٍ هٌؿأ دیگسی ًدازد ٍ اثثات ایي اهس آغاى ًیػح.
آخسیي دیدگاًُُ ،س تٓداد لاترتَخْی اش هفػساى هؿَْز فسیمیي تَد وِ هیگفتٌد :خهَِ ٍ تُٓین
دز پیؿگاُ توثا یا تٌدیع حهست هسینّ ،وػاى تا خهَِ دز پیؿگاُ إلِ اغح؛ چوَى هػویخیاى،
حهست زا تِقَزت هػتمر دز شًدگی هؤثس هیتیٌٌد ٍ دز ٍالّ تِ ایؿاى دز تسخی اش ؾو َى ،غِووح
زتَتی هیت ؿٌد ٍ تا وسًؽ دز تساتس ایؿاى ،زفّ ًیاشّایؿاى زا هویيلثٌود .هفػوساى و توا آًدوا ووِ
هیداًین و اش هٌؿأ تاٍز تِ هؤثسیح حهست هسین غ ي ًگفتِاًد .ایي هٌؿأ هیتَاًد ،دز ًُس گسٍُّا ٍ
افساد ،هتفاٍت تاؾد؛ تسای هثا  ،لداغح ،يْازت ٍ ٍاالیی آى حهست ،هیتَاًد هٌؿوأ چٌویي تواٍزی
ؾَد ٍ یا تِدلیر ایٌىِ ایؿاى هادز حهست هػیح اغح ٍ حهست هػیح دز ًصد آًواى اهلل یوا یىوی اش
غِ الٌَم اغح ،هیتَاًد هٌؿأ ایي تاٍز تاؾدّ .وچٌیي وساهات حهست هسین هیتَاًود هٌؿوأ چٌویي
تاٍزی تاؾد]3[.
دز ّس قَزت ،همایػِای وِ هفػساى دز هَزد وساهات حهست هسین 3تیي آیِ  31غوَزُ تَتوِ ٍ دٍ
آیِ  37غَزُ آ ْوساى ٍ  25غَزُ هسین ،اًدام دادُاًدٍ ،الّتیٌاًِ اغح؛ ّسچٌد وِ ایي تخث ًیاش تِ
تىویر ٍ تَنیح دازد؛ اش خولِ:
 .1احثاز ٍ زّثاى دز ًصد اّر وتاب ،غوح زتَتی دازًد ٍ اّور وتواب اش حىون حوال ٍ حوسام آًواى
پیسٍی هیوٌٌد التد غِوٓح زتَتی دادى تِ حهست هسین ًصد آًاى و تٌا تِ پٌدازّایی وِ گفتوِ ؾود و

تاید تػی غادُ تس ٍ زاُ آى ّوَازتس تاؾد؛ ّسچٌد وِ زتَتیح حهست هسین هاًٌد حهوست ْیػوی دز
احىام حال ٍ حسام ًیػح؛ تلىِ زتَتیح دز ًكست ؾفا ،ؾفاْحْ ،صت ٍ ...اغح.
 .2ایي زتَتیح تِ ؾسن الَّی ٍ غپع ؾسن ْثادی هی زغد .زٍایات ًیص ایي هٌٓا زا تأیید هی وٌود.
پع احتداج خداًٍد تس هػیخیاى دز زٍش لیاهح توام اغح.
 .3الَّیح حهست هسین دز ایي هٌٓا ّنغًح الَّیح حهست ْیػوی خَاّود توَد؛ چوَى حهوست
هػیح اش دٍ ًاحیِ تسای هػیخیاى إلِ اغح :اش یه يس ایؿاى زا زبّ هػوتمر دز تسخوی اش ؾو َى
خَد هیتیٌٌد وِ تِ ؾسن الَّی ٍ ْثادی هیزغد ٍ اش يس دیگس ایؿاى زا تِ يَز قسیح ،خودا یوا
یىی اش خدایاى غِگاًِ هیًاهٌد .دز ایي قَزت ،الَّیح حهست هػیح دز آیِ هَزد تخث ،تِ هٌٓای
اٍ ؛ دز ًُس گسفتي غوح زتَتی ّواًٌد اخثاز ٍ زّثاى اغح وِ اش آیِ اتَّخَذُيا أَحِبَارََُمِ يَرَُِبَاوَُُمِ
أَرِبَابّا مِهُ دُينِ اللٍَِّ يَالُمَسِیحَ ابِهَ مَزُیَمَ...ه هتَتِ 31 :تِدغح هیآید.
 .4اداهِ آیِ هَزد تخث وِ هیفسهاید :مَا قُلُتُ لَُُمِ إِلَّا مَاا أَمَزُتَىِای بِاٍِ أَنِ اعِبُاذُيا اللَّاٍَ رَبای
يَرَبَّکُمِ...هههائدُ ، 117 :هی تَاًد تأییدی تس ایي هٌٓا تاؾد وِ پٌداز الَّیح حهست هػویح ٍ هوسین
ًصد هػیخیاى ،اش زتَتیح آًْا ًؿ ح هیگیسد.
ّ .5سگص ًوی تَاى لید هي دٍى اهلله دز آیِ هَزد تخث ههائدُ 116 :زا ًادیودُ گسفوح یوا ّواًٌود
تسخی اش هفػساى آى زا ًادزغح هٌٓا وسد .ایي لید وِ ًَْاً دز آیات گصازؼ اش ؾسن توِ وواز زفتوِ،
ولیدی اغح؛ چَى تا آى هی تَاى قف هؤهٌاى زا اش هؿسواى خدا وسد .ایي لید تِ ایي هٌٓاغوح ووِ
هؿسواى ،غیسخدا زا دز تسخی اش ؾ َى ،دز ْسل خدا ؾسیه اٍ لساز هیدٌّد؛ ّسچٌود الَّیوح هیوا
زتَتیح غیسخدا زا خایگصیي الَّیح خدا ًویوٌٌد .ایي لید دز آیِ هوَزد تخوث ًیوص توِ هوا چٌویي
هی آهَشد :هػیخیاى حهست ْیػی ٍ هسین زا دز ْسل خدا ؾسیه اٍ لساز دادُ ،تِ آًْا غوح زتَتی
و هاًٌد زب ؾفاْح و هیدٌّدّ .ویي اهس ،ؾسن زتَتی اغح وِ تِ ؾسن الَّی ٍ ْثادی هیزغود.
تس ّویي اغاظ ،لسآى دز آیِ ّ 76ویي غَزُ تِ هػیخیاى هٍ غیسهػویخیاى هویگَیود« :حهوست
هػیح ٍ هسین ههاًٌد غایس ه لَلات ّیچ غَد ٍ شیاًی زا توسای ؾووا دز اختیواز ًدازًود [توا هالوه
ب غوَد ٍ شیواى تاؾوٌد؛ آًواى ّواًٌود غوایس ه لَلوات ،هالوه ّویچ اهوسی
هػتمر ٍ دز ًتیدوِ ز ّ
ًیػتٌد]»]4[.
تسایي اغاظ ،دیدگاُ تیهاٍی ٍ دیگساى دزتازُ لید هي دٍى اهلله هوِ تٌا تِ یه احتوا  ،توِ هٌٓوای
لكَز داًػتِاًد ًاتوام اغح .آًاى هیگَیٌد« :چَى هػیخیاى تس ایي تاٍز ًیػتٌد وِ حهست هػیح
ٍ هسین تِ خای خدا ؾایػتِ ْثادتاًد ،پع تاید گفحْ :ثادت ایي دٍ ًصد آًاى تِ ایي هٌٓاغوح ووِ
گواى هی تسًد تا ایي ْثادت تِ ْثوادت خودا هویزغوٌد هتیهواٍی151/2 :1418 ،؛ تمواْی:1427 ،
574/2؛ لوی هؿْدی267/4 :1368 ،؛ واؾاًی ،تیتا . 354/3 :ایي هٌٓا ًاتوام اغح؛ چوَى گفتوین
لید هي دٍى اهلله تِ هٌٓای خایگصیٌی ًیػح؛ تلىِ تِ هٌٓای ؾسیه لسا دادى دز الَّیّح خداغح.
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آیِ  116غَزُ هائدُ وِ خًاب تِ هػیخیاى خصیوسُالٓوسب اغوح ،اش اًخوسا اْتموادی دز
دزٍى هػیخیح خثس هیدّد .تا ٍخَد ایٌىِ هسین اش خایگاّی ٍیطُ دز هػیخیح تسخوَزداز
اغح ،اها ّسگص دز زدیف ْیػی هػیح ٍ خدای پدز لساز ًگسفتِ اغح .اها اش آًدا وِ هىِ دز
ایام خاّلیح هسوص توح پسغوتی توَد ،هػویخیح ًتَاًػوح دز آى ًوَاحی پیؿوسفح وٌود ٍ
هػیخیاى اًدوی وِ دز حداش ؾٌاختِ ؾدُاًود ،اش ًُوس دیٌوی چٌوداى هٓتمود ًثَدًود ٍ اش
تٓالین هرّثی ايالِ وافی ًداؾتٌد؛ لرا تٓید ًیػح وِ اش هػیخیح زغوی فاقلِ گسفتوِ ٍ
تِ خدا تَدى حهست هسین تاٍزهٌد گؿتٌد.
اها تاید تَخِ داؾح وِ ْالٍُ تس آى ؾوَاّد توازی ی هثٌوی توس پسغوتؽ هوسین دز هیواى
هػیخیاى خصیسُ الٓسب ،اًخسافاتی ّوَازُ دز يَ تازیخ پیساهَى حهست هسین دز هػیخیح
ٍخَد داؾتِ اغح؛ تا خایی وِ تسای اٍ ّوچَى خدا ًمؽ اغتماللی دز ؾفاْح ٍ تَاًایی دز
تسآٍزدى حاخات هتِ قَزت هػتمر لائر ؾودًد؛ لورا تٓوسیم ایوي آیوِ توِ اًخسافواتی ووِ
تسخاغتِ اش غلَ دز تاٍزّا ٍ فستِ ًوَدى آًْاغح ،اؾازُ دازد.
ًىتِ خالةتَخِ وِ اغلة هفػساى اش آى غفلح وسدُاًد ،ایي اغح وِ خداًٍد دز لسآى وسین
دز لالةِ خَد گفتواى هػیخیح ،تا آًْا غ ي گفتِ ٍ تسای تاشخَاغح ٍ تَتیخ آًْا حهوست
ْیػی 7زا هَزد خًاب لساز دادُ اغح؛ چسا وِ دز دیي هػیخیح ،حهست ْیػی تِ هثاتوِ
خدایی هتدػد ًمؽ هخَزی دازد ٍ دز تاٍز هػیخیاىْ ،یػی 7خَد ٍحوی هدػون اغوح.
لسآى وسین تا اِؾسا تِ ایي تاٍز ،آًْا زا تِ وتاب همدظ ازخاِ ًدادُ اغوح؛ تلىوِ توِ يوَز
هػتمین اش حهست ْیػی  7غؤا هیوٌد.
تا تسزغی اغلة ؾَاّد دز هٌاتّ تفػیسی ٍ غایس وتثی وِ هػیخیاى وًٌَی زا توِ پسغوتؽ
هسین هتْن وسدُ تَد ،ایي اؾىا لاتر هؿاّدُ اغوح ووِ دز اغلوة آًْوا ٍاضُ devotionتوِ
پسغتؽ تسخوِ ؾدُ تَد؛ حا آًىِ اگس ت َاّین دلیكتس ایي ٍاضُ زا تسخوِ وٌین ،ایي ٍاضُ
تِ هٌٓای «غسغپسدگی» اغح ٍ ّسغسغپسدگی زا ًویتَاى توِ هٌٓوای ْثوادت ٍ پسغوتؽ
تسؾوسد؛ هگس آًىِ ایي غسغپسدگی ّوساُ تا اْتماد تِ الَّیح ٍ دز تساتس وػی تاؾد وِ اٍ زا
دز ؾ َى زتَتی ،هػتمر اش خدا ٍ یا دز وٌاز خدا تداًین.
دز ًْایح اگس ت َاّین اًىاز الْی تَدى حهوست هوسین 3اش غوَی هػویخیاى زا توِ چوالؽ
تىؿین ،هی تَاى ایي غؤا زا هًسح وسد وِ چسا حهست هسین زا تِ الماتی هتكف غواختٌد
وِ دز هثاًی الْیات هػیخی ایي قفات تٌْا تسای خداغح؟ اگوس قوفاتی چوَى ْكووح اش
گٌاُ ً ػتیي زا تِ غیس خداًٍد اختكاـ دّین ٍ ه لَلی تؿسی زا هتكف تِ قفات الْوی
هوِ تٌْا ه تف اٍغح وٌین ،تا اؾىاالتی دز حَشُ هثاًی الْیاتی هَاخِ هیؾَین ٍ دز پی
آى تاید دغح تِ تأٍیالت ٍ تَخیْات ًادزغح تصًین.
تٓید ًوی ًواید وِ تٓسل ایي آیِ تِ هػیخیاى ،هَخة تٓدیر تاٍزّای آًْا دزتازُ حهوست
هسین 3ؾدُ تاؾد ،تا تیؽ اش ایي دز تىسین ٍ غتایؽ ایؿاى افساو ٍ غلَ ًىٌٌد.

[ًَ .]1یػٌدُ دز ایي پطٍّؽ وَؾیدُ اغح تا تا ازائِ ؾَاّدی دز يَ تازیخ هػیخیح ،توِ اثثوات
ٍخَد ایي پٌداز دز تیي تسخی اش هػیخیاى دز يَ تازیخ تپسداشد ٍ اش غَیی دیگس هوساد دلیوك ایوي
آیِ اش لسآى زا تثییي وٌد .تاایيٍخَد ،زّیافح هفػساى اغالهی دز تاب هٌٓای الَّیح تسزغی ًؿودُ
اغح.
[.Cloyridians . ]2
[ًَْ .]3اً اًػاىّا تس اثس نٓف فىسی ٍ اْتمادی ،قاحة وساهوات زا دازای لودزتی هػوتمر دز دفوّ
نسز ٍ خلة هٌفٓح هیتیٌٌد ٍ اشایيزٍ ّسچٌد ًاخَاغوتِ ،توِ زتَتیوح ٍ غوپع الَّیّوح اٍ گوسدى
هیًٌْد.
[ .]4لسآى دز آیِ  64غَزُ آ ْوساى اّر وتاب زا ایيگًَِ دَْت هیوٌد :لُرْ یٓا إَّٔرَ الْىِتَابِ تَٓٓالََٕا
إِلَىٰ وَلِوٓةٍ غَٓٓاکٍ تٓیٌٌََٕا ٍٓتٓیٌَٕىُنٕ أَلَّا ًَٕٓثٔدٓ إِلَّا اللَِّٓ ٍٓلَا ًُؿْسِنٓ تِِِ ؾَیٕ ًا ٍٓلَا یٓتَّ ِرَ تٕٓٓهٌَُا تٕٓٓهًا أَزٕتٓاتٖا هِويْ دٍٔىِ
اللَِِّ...ه .لید «هي دٍى اهلل» دز آیِ ًیص تاید تِ دلح دیدُ ؾَد.

