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Kurte 

Ferhengên menzûm yek ji wan berheman e ku di serdema navîn de bêtir li biwarê 

perwerdeya zimên derketine pêş. Wek tê zanîn, ferhenga menzûm a ewil di dîroka edebiyata 

kurdî de Nûb(ih)ara Biçûkan a Ehmedê Xanî ye ku di vî warî de bûye pêşeng. Piştî ferhenga 

Xanî, hin ferhengên din jî hatine nivîsîn ku yek ji wan Luxetnamey Ehmedî ya Şêx Me„rûfê 

Nodeyî (1753-1837) ye. Şêx Merûf ji ber ku di serdema xwe de alim û mutesewifekî mezin 

bû, lewma bi qasî pêncî berhemên wî bi taybet li bajarên wek Silêmanî, Sinê û Kerkûkê belav 

bûne û di medreseyan de hatine xwendin. Yek ji wan berhemên wî ferhenga wî ya menzûm e 

ku gelek deng daye lêbelê hin nusxeyên kevin ên vê berhemê hê nû peyda dibin. Mijara vê 

gotarê nasandina nusxeyeke nû ya Luxetnamey Ehmedî ye ku li “Pirtûkxaneya Dêra Şehîd 

Mor Bêhnam” a li bajarê Mûsilê peyda bûye. Giringiya vê nusxeyê jî ew e ku yek ji wan 

destnivîsên herî kevn e, û herweha heta niha nebûye mijara lêkolînê. Weke rêbaz, me ev 

nusxe bi lêkolînên berê yên li ser vê xebatê hatî kirin dane ber hev û, beytên cuda û têvel 

destnîşan kirin. Armanca vê gotarê ew e ku bi tesbît, tewsîf û nirxandina vê nusxeyê tevkariyê 

li cihana destnivîsên kurdî bike.  

Peyvên Sereke: Destnivîsên Kurdî, ferhengên menzûm, Luxetnamey Ehmedî, Şêx 

Me„rûfê Nodeyî, Mûsil, Dêra Şehîd Mor Bêhnam.  

A New Copy of Lughatnama-i Ahmadiyya in the Library Monastery of the 

Martyrs Mar Behnam of Mosul 

Abstract 

In the Middle Ages and later, the poetical dictionary type has come to the fore in 

language education. As it is known, the first poetical dictionary in the history of Kurdish 

Kadim Hikmet, 7 (2022), 1-14 
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literature is Ahmad-i Khanî‟s Kurdish-Arabic work Nûb(ih)ara Biçûkan, which has pioneered 

in this field. After the work in question, several more poetical dictionaries in Kurdish-Arabic 

languages were written, one of which is the work called Lughatname-i Ahmadiyye, which 

belongs to Sheikh Ma„rouf-i Noudehî (1753-1837). Noudehî wrote nearly fifty works and was 

among the important scholars and mystics of his time. His works were especially popular in 

the cities of Souleymaniye, Kerkuk and Senendec and were taught in madrasas. One of 

Noudehî‟s famous works is the verse dictionary in question, in which new manuscripts copied 

in different regions are coming to light. The subject of the article is to introduce a new copy of 

the aforementioned verse dictionary in the Library Monastery of the Martyrs Mar Behnam in 

Mosul. The importance of the manuscript in question is that besides being a perfect copy, it is 

one of the oldest manuscripts not being studied yet. As for the method, it was analysed in 

comparison with the previous works on this manuscript, and the different and various couplets 

of the copy were identified. The aim of this article is to contribute to the Kurdish manuscript 

collections by identifying, analysing and introducing the manuscript. 

Keywords: Kurdish manuscripts, poetical dictionaries, Lughatnama-i Ahmadiyye, Sheikh 

Ma„rouf-i Noudehî, Mosul, Monastery of the Martyrs Mar Behnam.  

Musul Şehit Mor Behnam Manastırı Kütüphanesinde Bulunan Lugatnamey Ahmediyye 

Adlı Sözlüğün Yeni Bir Nüshası 

Özet 

Ortaçağ ve sonrasında dil eğitiminde manzum sözlük türü yeterince ön plana çıkmıştır. 

Bilindiği gibi Kürt Edebiyat tarihinde ilk manzum sözlük Ahmed-i Xanî‟nin Nûb(ih)ara 

Biçûkan adlı Kürtçe-Arapça eseridir ki bu alanda öncülük etmiştir. Sözkonusu eserden sonra 

da Kürtçe-Arapça dillerinde birkaç tane daha manzum sözlükler yazılmıştır ki bunlardan biri 

de Şeyh Marûf-i Nûdehî‟ye (1753-1837) ait olan Lugatname-i Ahmediyye adlı eserdir. Nûdehî 

elliye yakın eser telif etmiş, kendi döneminin önemli alimler ve mutasavvıfları arasında yer 

almıştır. Eserleri özellikle Süleymaniye, Kerkük ve Senendec şehirlerinde revaç bulmuş ve 

Kürt medreselerinde okutulmuştur. Nûdehî‟nin meşhur eserlerinden biri de sözkonusu 

manzum sözlüğüdür ki farklı bölgelerde istinsah edilmiş yeni elyazmaları günyüzüne 

çıkmaktadır. Makalenin konusu bahsi geçen manzum sözlüğün Musul Şehit Mor Behnam 

Manastırı Kütüphanesi‟nde bulunan yeni bir nüshasını tanıtmaktır. Sözkonusu yazma eserin 

önemi kamil bir nüsha olmanın yanında esere ait en eski yazmalardan biri olmasıdır. Metod 

olarak ise, daha önceden bu eser üzerine yapılmış olan çalışmalarla karşılaştırmalı olarak 

duruldu, nüshanın sahip olduğu farklı ve çeşitli beyitler tesbit edildi. Makalenin amacı, elde 

edilmiş olan nüshanın tesbit, tavsif ve tanıtımını yaparak Kürtçe elyazma kolleksiyonlarına 

katkıda bulunmaktır. 

Anahtar Sözcükler: Kürtçe elyazmalar, manzum sözlükler, Lugatname-i Ahmediyye, 

Şeyh Marûf-i Nûdehî, Musul, Şehit Mor Behnam Manastırı. 

Destpêk  

Piştî hatina Îslamiyetê û berfirehbûna cografyaya wê re gelek neteweyên din daxîlê 

dînê Îslamê bûn û bi zimanê erebî re hevnas bûn. Nemaze di serdema Ebbasiyan de bi 

pêşveçûna ilmên dînî, zanistî û edebî re gelek berhem ji wan zimanan bo erebî hatin 

wergêrandin. Herhewa ji bo fêrbûna zimanê erebî xasma di warê rêziman (serf û nehw)a erebî 
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û ferheng (luxet)an de gelek berhem hatin nivîsîn. Bi demê re gelek berhemên nû jî peyda bûn 

ku yek ji wan jî ferhengên menzûm ên du-zimanî û hinek caran jî sê-zimanî bûn. Ferhengên 

menzûm di medreseyên klasîk ên serdema navîn de ji ber du sedeman gelek belav bûbûn; yek 

ji wan jiberkirina wan hêsan bû û ya din jî hêsanbûn û esnekbûna rêzkirina peyvan bû 

(Yıldırım, 2008: 115-116).     

Ferhengên menzûm cara ewil di navbera zimanên erebî û farisî de hatin nivîsîn û piştre 

di navbera zimanên din de jî peyda bûn yên wekî erebî û kurdî, erebî û tirkî, erebî û ûrdûkî. Di 

vî warî de ferhenga menzûm ya ewil a ku tê zanîn aîdê şair û katibê faris Reşîduddîn 

Muhemmedê Wetwat (kd. 573/1177) e (Yıldırım, 2008: 117). Dîsa ferhenga menzûm a bi 

erebî û farisî ya Ebû Nasirê Ferahanî (kd. 618/1221) jî yek ji wan ferhengên navdar e. Bi 

heman rengî di navbera erebî û tirkî de jî ferhengên menzûm hatine nivîsîn ên wekî ferhenga 

Ebdulletîf îbn Melek a bi navê Luxeta Ferişteoğli, Nezmu'l-Le‘l, Cewahiru'l-Kelîmat, Luxeta 

Îbn Qelender hinek ji wan berheman in (Kılıç, 2006: 68). 

Ferhengnûsiya menzûm di zimanê kurdî de bi Ehmedê Xanî re dest pê kiriye. Wî cara 

ewil di sala 1683an de ferhenga xwe ya menzûm a bi navê Nûb(ih)ara Biçûkan nivîsiye. 

Piştre ferhenga Mela Ismaîlê Bazidî (1710 ?) ya bi navê Gulzar tê ku herçiqas roja îro ew 

ferhenga menzûm a bi sê zimanê (Kurdî-Erebî-Farisî) peyda nebûbe jî em dikarin behsa navê 

wê bikin (Bazîdî, 2010: 54). Piştî van herdu ferhengên menzûm, ferhenga Luxetnamey 

Ehmedî ya Şêx Merûfê Nodeyî dikare bê jimartin. Şêx Merûf ev ferhenga xwe ya kurdî 

(soranî) û erebî li salên 1790an nivîsiye (Bnr. Nodê, 1391). Piştî serdema mîrektiyan lê dîsa di 

serdema Osmanî de ferhengeke menzûm a bi kurdî-farisî hatiye nivîsîn ku ew jî ya Şêx 

Muhemed Kerbelayî yê Axtepî (kd. 1936) ye. Kerbelayî ev ferhenga xwe ya bi navê 

Mîrsadu'l-Etfal/Şahrahê Kûdekan di sala 1912an de nivîsiye (Bnr. Pertev, 2012). 

Piştî belavbûna dewleta Osmanî jî kevneşopiya ferhengnûsiyê bi awayekî di nav kurdan 

de dewam kiriye. Bo nimûne Ferhenga Du Riştey a Mela Ebdulkerîm Muderrîs (kd. 2005) yek 

j  wan e. Mela Ebdulkerîm ev ferhenga xwe ya menzûm a b  kurdî-erebî d  sala 1963an de 

n vîs ye (Bolell  û Ertekı n, 2017: 35-36). Dûre ferhenga Nûbihara Qur’anê ya Mela 

Mehmûdê Tîruwayî dikare bê jimartin di vî warî de. Mela Mehmûd ev ferhenga xwe ya 

menzûm a kurdî-erebî di sala 2000an de nivîsiye (Aykaç, 2016). Piştre ferhenga Nûbihara 

Mezinan a Ebdilqadir Bîngol (Dilbikulê Cizîrî) tê. Bîngol ev ferhenga xwe ya menzûm a bi 

kurdî û tirkî di sala 2014an de daye çapê (Cizîrî, 2014; Ertekin, 2017). Ji bilî van ferhengan, 

Mela Ebdussetar Rêkanî jî ferhengeke menzûm a bi kurdî-erebî nivîsiye ku navê ferhenga 
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xwe daniye Mizgefta Sîriyê lê piştre guherandiye kiriye Ferhenga Nûciwanan (Bolell  û 

Ertekı n, 2017: 39). L  gor agah yên berdest, ç  destn vîs ç  jî çapbûyî, roja îro heşt ferhengên 

menzûm di edebiyata kurdî ya klasîk de hene, yan jî vê qasê tenê ewqas tên zanîn.   

1. Armanc, Giringî û Rêbaz 

Piştî van danasîn û agahiyên giştî ên derbarê ferhengên menzûm de armanca me 

destnîşankirina ferhengnûsiya menzûm ên kurdî bû. Li dor vê yekê, dikare bê gotin ku di 

dîroka edebiyata kurdî ya klasîk de di biwarê ferhengên menzûm de du heb berhem derketine 

pêş ku yek ji wan Nûb(ih)ara Biçûkan a Ehmedê Xanî ye e û ya din jî Luxetnamey Ehmedî ya 

Şêx Me„rûfê Nodeyî ye. Ji wan a ewil li bakur di nav kurdên kurmanc de û ya din jî li başûr di 

nav kurdên soran de zehf belav bûye, li medreseyan di nav rêzepirtûkên xwendinê de cihê 

xwe wergirtiye.  

Di lêkolînên qadê, lêgerînên katalogên arşîv û muzeyan de nemaze derbarê berhemên 

sereke yên kurdî de peydakirina dokument û nusxeyên nû gelekî giring in. Çunkî bi wan 

belgename û dokumentan carna agahiyên nû peyda dibin û tevkariyên muhîm li dîroka 

edebebiyata kurdî dikin. Li ser vê hizr û ramanê armanca vê xebatê yek ji wan bû ku bi rêya 

malperên onlîne û bi lêgerîna kataloga muzeya destnivîsan a “Hill Museum & Manuscript 

Library” (HMML) peydakirina destnivîsên nû bû. Li dor vê yekê, me kataloga HMMLê li ber 

çavan re derbas kir û xwe gihande berhemên kurdî. Katalogên wek HMMLê û yên wekî wê ji 

bo xebatên kurdî giring in, ji ber ku hinek cih hene ku mirov nikare xwe bigihîne li wan deran 

yan jî gihandina wan deran gelekî dijwar e. Bo nimûne, yek ji wan jî “Pirtûkxaneya Dêra 

Şehîd Mor Bêhnam” a li bajarê Mûsilê ye. Lê bi xêra projeya faksîmîle/skenkirina 

destnivîsarên kevn ên pirtûkxaneyên curbicur bi rêya înternetê lêkoler dikarin xwe bigihînine 

wan ku çîroka vê gotarê jî bi temamî wisa bû. Îcar em dîsa vegerin li ser vê katalogê û 

berhemên di wê pirtûkxaneya destnivîsaran a onlîne, piştî lêgerîna me, di nav berhemên kurdî 

de Luxetnamey Ehmedî bêtir bala me kêşa, çunkî ji aliyê dîrokê ve kevn bû û li gorî ku diyar 

dikir yek ji nusxeyên herî kevn a vê berhemê bû. Herweha ew nusxe li tu çavkanî û kitêban de 

jî wek çavkanî nehatibû bikaranîn. Ji ber vê yekê bi vê nivîsarê me xwest ku vê nusxeya Şêx 

Me„rûfê Nodeyî bidin nasandin. Bi vê nasandinê, em wisa hêvî dikin ku du tişt dê pêk bên: 

Yek ji wan, berhemeke kurdî xwe ji nav katalogên erebî/farisî dê derîne û bikeve nav 

katalogên kurdî; ya duyem jî ew e ku siberoj eger lêkolerek bixwaze edîsyon-krîtîkek li ser vê 

berhemê bike bêguman jê re bibe çavkaniyeke sereke.  
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Li ser ferhenga Luxetnamey Ehmedî hin xebat hatine kirin ku ya ewil xebata Seyîd 

Huseyn Hiznî ye ku wî di sala 1926an de li Rewandizê ew çap kiriye (Pertev, 2012: 26). 

Piştre „Ebdurrehîmî Mehmûdî li ser vê berhemên xebitiye û bi navê Luxetnamey Ehmedî di 

sala 1391an de li Senendecê çap kiriye. Xebateke din jî teza masterê ye ku Zeydin Güllü di 

sala 2019an de li zanîngeha Wan YYÜyê amade kiriye û piştre di sala 2020an de bi navê 

Kitab-u Ehmedî Luxetnamey Ehmedî çap kiriye. Lewma me ev nusxeya Mûsilê kontrol kir, bi 

herdu berhemên dawî re beyt bi beyt dane ber hevûdu. Tiştên ku me tesbît kirin, ne bi 

awayekî hûrgilî, lê bi tiştên sereke û giştî di bin sernavê “Danasîna Nusxeyê Ferhenga 

Luxetnamey Ehmedî” de bi tabloyê destnîşan kirin. Ji ber ku gelek nusxeyên kurdî di nav 

arşîvên pirtûkxaneyên destnivîsan de gelek caran di bin katalogên farisî, erebî û zimanên din 

de hatine qeydkirin, peydakirin û nasandina wan gelek muhîm e ku yek ji armancên vê gotarê 

jî jixwe ev e.    

2. Kurtejiyana Şêx Me‘rûfê Nodeyî û Berhemên Wî  

Şêx Me„rûf di sala 1166/1752-53an de li gundê Nodê ya Şarbajêrê hatiye dinê. Malbata 

wan malbateke navdar e ku wek malbata Sadatê Berzenciyan tê nasîn. Çawa ku tê zanîn di wê 

malbatê de gelek şêxên mezin derketine û pêşengî li terîqeta Qadirî kirine. Baba Merdûx 

Rûhanî (1386/I: 359) di kitêba xwe de navê Şêx Me„rûf weha dide: “Şêx Me„rûf bîn Şêx 

Mustefa bîn Seyyîd Ehmed bîn Seyîd Muhemmed ji mala Sadatê Berzenciyan.”   

Şêx Me„rûf ewil li ber destê bavê xwe dest bi xwendinê dike, piştre ji bo perwerdeya xwe 

diçe Qelaçûlanê. Wî li ber destê gelek alim û zanayên navdar ders hildane û herî dawî 

îcazetnameya xwe ji destê Mela Ebdulahê Beytûşî û Mela Muhemedê Xezayî girtiye. Piştî 

perwerdeya ilmî, vê carê jî ji bo ya tesewifî çûye gundê Dehlîzê li cem Şêxê Qadirî Seyyîd 

Ebdurrezaq kurê Seyyîd „Ismaîlê Wulyanî. Bi wefata wî şêxî re jî li ber destê Şêx „Eliyê 

Dulpemeyî îcazeya xwe ya terîqetê digire. Bi xêra Şêx Me„rûf, terîqeta Qadirî li bajarê 

Silêmaniyê belav dibe, herweha mîrên Baban jî gelek piştgirî didine wî. Gelek feqî û mucazên 

wî jî çêdibin ku hinek ji wan ew  n: Kake Şêx Ehmedê Berzencî, Şêx Muhemedê Berzencî, 

Şêx Huseynê Qadî, Şêx Feyz yê Zehawî (Muft yê Bexdayê), Şêx Evd rehmanê Telebanî 

(damezrînerê şaxa Xal s yeyê), Mela Mehmêdê G lalî, Şêx Mehmûdê K lderî, Şêx Mehmûdê 

Gelezerdî, Mela Ehmedê Pîr ê Heseney û Şêx Huseynê S tkî (Kavak, 2015: 44-45). 

Şêx Me„rûf ji aliyê terîqetê ve jî li bajarê Silêmaniyê gelek bi bandor e. Lewma di 

serdema wî de Silêmanî dibe navenda terîqeta Qadirî. Lê di heman serdemê de Mewlana 

Xalid jî gava ku ji sefera xwe ya Hindistanê vedigere tê Silêmaniyê, reqabeteke mezin di 



 

6 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 7 - Yıl: 2022 - Kasım 

navbera heduyan de dest pê dike. Piştî demekê Mewlana Xalid êdî hew dikare li hemberî wan 

xwe rabigire û lewma jî berê xwe dide Bexdayê (Algar, 2019: 634). Bi vî şiklî Şêx Me„rûf 

desthilatdariya xwe ya tesewifî diparêze. Şêx Me„rûf heta dawiya umrê xwe li Silêmaniyê 

jiyana xwe bi ilim û tesewifê re derbas dike û di sala 1254/1839an de li vî bajarî wefat dike. 

Di çavkaniyên cuda de hejmara berhemên wî hev negirin jî li gor diyarkirina Rûhanî (1386/I: 

360-361) 33 û li gor Bolelli û Ertekin (2017: 30) jî 45 berhem nivîsîne.  

3. Danasîna Nusxeya Ferhenga Luxetnamey Ehmedî 

Luxetnamey Ehmedî yek ji berhemên sereke û herî navdar a Şêx Me„rûfê Nodeyî ye ku di 

nav kurdan de gelek belav bûye. Çawa ku tê zanîn, bi xêra arşîva muzeyên destnivîsan, 

pirtûkxaneyên dêr û manastiran, arşîvên şexsî yan jî saziyên curbicur, gelek berhemên kurdî 

yên destnivîs ji destê mirinê filitîne. Mijara vê nivîsarê jî yek ji wan destnivîsan e ku li Mûsilê 

bi xêra “Pirtûkxaneya Dêra Şehîd Mor Bêhnam” hatiye parastin. Ji vî aliyê ve giringiya bajarê 

Mûsilê derdikeve pêş. Ji ber ku ji mêj ve ye di vî bajarî de têkiliya kurdan bi miletên din re 

çêbûye ku di sêrî de ereb û suryan tên. Gelek seyyah û oryantalîstan di bîranînên xwe de yan 

jî di xebatên xwe yên zimanî, çandî û sosyolojîk de li ser giringiya vî bajarî sekinîne (Bnr. 

Tarduş, 2022). Bo nimûne gelek zanayên wek Jeremias Schamir (1821-1906), Eduard Sachau 

(1845-1930) û gelekên din berhemên aramî/suryankî û kurdî li Mûsilê nivîsîne (Subaşı û 

Direkçi, 2021). Dîsa di dîroka edebiyata kurdî ya klasîk de mecmû„eya navdar a ku 

„Ebdurreqîb Yûsiv wek Dîwana Kurmancî çapkiribû, li muzeya destxetan a Mûsilê peyda 

bûbû (bnr. Yûsuf, 1988).  

Luxetnamey Ehmedî yek ji ferhengên kurdî-erebî yên di serdema mîrektiyan de ye, lewma 

di dîroka edebiyata kurdî de berhemeke giring e. Heta niha hin xebat li ser vê berhemê hatine 

kirin. Li gor agahiyên Pertev (2012: 26) û Güllü (2020: 35) didin, cara ewil ev ferheng li 

Rewandizê di sala 1926an de ji aliyê Huseyîn Hiznî ve hatiye çapkirin. Piştre li Silêmaniyê di 

sala 1953an de hatiye çapkirin. Dûre li Sine/Senendecê di sala 1970an de çapkirin ku 

„Ebdurrehîmî Mehmûdî bi wêneyan xemilandiye û ji aliyê dîtbariyê ve ferheng dewlemendtir 

kiriye. Çapa dawî ya vê berhemê di sala 1391/2012an de li Sineyê bi navê “Luxetnamey 

Ehmedî” çap bûye (Nodê, 1391) ku me di vê xebatê de ji vê berhemê sûd wergirt. 

Divê bê diyarkirin ku kurdiya vê ferhengê bi zaravaya soranî ye, lewma di nav kurdên 

kurmanc de belav nebûye û di encamê de li bal kurdên kurmanc nehatiye nasîn. Li Bakur, li 

ser vê berhemê tezeke masterê hatiye amadekirin (Bnr. Güllü, 2019) û piştre jî heman berhem 

wek kitêb bi navê Kitab-u Ehmediye Luxetnamey Ehmedî di sala 2020an de ji weşanên 
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Avestayê der çûye ku ji bo nasandin û lêkolîna vê berhemê gaveke giring bû. Herçiqas du 

navên vê berhemê derketibin meydanê jî ev berhem li Başûr bi navên Kitabu Ehmedî, 

Luxetnamey Ehmedî yan jî Ferhengî Ehmedî tê nasîn û bi vî şiklî deng daye.  

Eger em dîsa bên li ser vê nusxeya Luxetnamey Ehmedî ya Mûsilê, divê bê gotin, rasterast 

ji pirtûkxaneya dêra Mûsilê nehatiye girtin. Halê dijîtal ê vê berhemê bi rêya înternetê li ser 

malpera “Hill Museum & Manuscript Library” (HMML) hatiye bidestxistin.
1
 Dîjîtalîzekirina 

destnivîsê li taxa Ankawaya Hewlêrê bi alîkariya “Centre Numérique des Manuscrits 

Orientaux” (CNMO)ê di Gulana 2011an de hatiye kirin. Piştre bi navê Nehwa Erebî di arşîva 

HMMLyê de li bin banê zimanê erebî-farisî hatiye kategorîzekirin. Çawa tê zanîn, xeletiyên 

bi rengî di gelek arşîvên destnivîsan de ji bo belgename û berhemên kurdî hatine kirin ku ev jî 

yek ji wan e.
2
 Herweha destpêka berhemê jî wextê hatiye dayîn, ne beyta ewil, lê beyta duyem 

di qeydnameyê de weha hatiye danîn: [الحمذ هلل على ما وهة هذانا الى لسان العرب]. Bêguman 

xeletiyên weha karê lêkoleran di peydakirina berhemê de zehmettir dike. Ji bo ku xeletiyên bi 

vî rengî ji holê rabin, em ê li jêrê di nav tabloyê de hin taybetiyên nusxeya Luxetnamey 

Ehmedî a Mûsilê bidin da ku taybetiyên sereke yên vê berhemê eşkere bibin. Em bi vê lêkolîn 

û nasandinê bawer in ku siberoj karê lêkoleran hêsantir bibe û ji xebatên wan re bibe çavkanî. 

Tewsîf û taybetiyên sereke yek bi yek li tabloya jêrîn weha hatine diyarkirin:  

Navê Berhemê yê Fermî Ehmedî 

Navê Berhemê yê Navdar Luxetnamey Ehmedî 

Navê nivîskar Me„rûf bîn Mustefa bîn Ehmed 

Cure Ferhenga menzûm 

Ziman Kurdî û Erebî 

Cihê Nusxeyê Pirtûkxaneya Dêra Şehîd Mor Bêhnam, Mûsil/Iraq  

 [مخطىطات دير مار تهنام الشهيذ]

Jimareya Qeydê MBM-00324 

Mustensîx Tuneye 

Tarîxa îstînsaxê Tuneye 

Berg Tuneye 

                                                           
1
 “Hill Museum & Manuscript Library” (vhmml.org) çavkaniyan ji bo xwendina destnivîsan amade dike. Halê 

hazir gelek destnivîsên ji Ewropa, Afrîka, Rojhilata Navîn, Asyaya Başûr û Asyaya Başûr-Rojhilatê di arşîva 

xwe de vedihewîne. HMML, wêneyên destnivîsan ji bo parastin û parvekirina berhevokên destnivîsên giring yên 

di xetereyê de ne bi rêya dîjîtalkirinê, katalog dike û di arşîvên xwe de diparêze. Bnr. 

https://www.vhmml.org/readingRoom (Pêgeh: 21.09.2022). 
2
 Di rêza zimanê berhemê de li şûna kurdî, farisî hatiye nivîsîn. Ji bo qeydnameya berhemê bnr. Pêvek 1.  

https://www.vhmml.org/readingRoom
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Taybetiyên Kaxezê Rengê kaxezan di navbera zer û kehweyî de ye.  

Hejmara wereqan 15 wereq 

Rengê Murekkebê Serî heta binî reş e. 

Sal Sedsala XIX-an 

Ber û dirêjahî 17 x 11.5 cm 

Şiklê rûpelê Di her rûpelê de du sitûn û hejmara rêzan/beytan 

diguhere. 

Te‘qîbe/Payende Heye 

Elfabe Erebî 

Cureyê nivîsê Nesîx 

Besmele Heye 

Pêşiya Nusxeyê 

(Destpêka berhemê) 

Bi namê Xuda Ḥeyy la-yemût 

Perwerdigarê mulk û melekût 

 

Elḥemdulillahi „ela ma weheb 

Medana îla lisanu„l-„ereb 

Dawiya berhemê Ẓeheru laḥe beda derkewt 

„Eref nasî be„es  nardî   

 

Medeḥ weṣf be çakî kerd  

Ṭeḥen hardî e„cen şêlayî 

Temmet Tuneye 

Taybetiyên din Bergê berhemê tuneye, rûpela ewil a berhemê zêde zirar 

dîtiye û gelek hatiye xêzkirin. Îhtimaleke mezin bi bergê 

pêşî re ya paşiyê jî ketiye. Lewma wisa dixuyê rûpela 

dawî ya ku temmet lê ye, tevde jê ketiye.  

Berhem bi murekkeba reş hatiye nivîsîn lê bi qasî ku diyar 

dibe, piştre bi murekkeba sor û bi hejmarên erebî li milê 

çepê di serê her wereqê de jimareyek hatiye danîn.  

Hejmara rêzikan di her rûpelê de sabît nîne, di navbera 8 û 

14an de diguhere lê piraniya wan 12 rêzik in, anku 12 

beyt di her rûpelê de hatine nivîsîn. 
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Ev nusxe li gor taybetmendiyên kaxez û murekkebê wisa dixuyê ku di sedsala XIX-an 

de hatiye îstînsaxkirin. Ji ber ku bergê pêşî û paşî jê ketine, hinekî zirar ditiye û herişiye, 

herweha wereqe dawî jê ketiye. Lewma mustensîxê wê nusxeyê û tarîxa îstînsaxê ne diyar in. 

Dîsa li gor vê nusxeyê di berhemê de kêm zêde 350 beyt hene ku bi xebatên heyî re gelek 

nêzîkî hev in. Ji ber vê yekê ev nusxe siberoj di xebatên têvel ên li ser vê berhemê de dikarin 

wek çavkaniyeke sereke bê bikaranîn.  

Encam 

Di dîroka edebiyat kurdî ya klasîk de ferhengên menzûm bi Ehmedê Xanî dest pê 

kiriye û heta roja îro jî berdewam e. Yek ji wan ferhengên menzûm ên kurdî-erebî jî ya Şêx 

Me„rûfê Nodehî ye ku wî îhtimaleke mezin li salên 1790an ev berhema xwe nivîsiye. 

Ferhenga Luxetnamey Ehmedî ji ber ku bi kurdiya soranî ye lewma di nav kurdên kurmanc de 

giringiya ferhenga Nûb(iha)ra Biçûkan a Ehmedî Xanî çi be û çawa di nav civakê de cih 

girtibe, bi heman rengî wê jî wisa cihê xwe girtiye û belav bûye.  

Ev nusxeya nû ya Luxetnamey Ehmedî ku li bajarê Mûsilê di pirtûkxaneya “Dêra 

Şehîd Mor Bêhnam” de heta roja îro hatiye parastin û bi xêra dîjîtalîzekirina projeya 

HMMLyê derketiye ronahiyê. Lêbelê çawa û bi çi şiklî ketiye vê pirtûkxaneyê nayê zanîn û 

agahî li ser vê yekê nîne. Di encama lêkolîn û lêgerîna kataloga vê arşîvê de, xasma di nav 

berhemên kurdî de, Luxetnamey Ehmedî bala me kêşa, çunkî ev berhem ji aliyê dîrokê ve 

kevn bû û li gorî ku diyar dibû yek ji nusxeyên herî kevn a vê berhemê bû û herweha di nav tu 

çavkanî û kitêban de wek çavkanî jî nehatibû bikaranîn.  

Bi vê lêkolînê hat tesbîtkirin ku ev ferheng li kataloga pirtûkxaneyê di nav berhemên 

erebî-farisî de hatibû qeydkirin. Lewma peydakirin û sererastkirina xeletiyên bi vî rengî di 

xebatên destnivîs û katalogkirina wan de cihekî mezin digirin. Ji ber ku nusxeyên vê berhemê 

kêm in, lêzêdekirina nusxeyeke nû di bîbliyografyaya ferhengên menzûm de muhîm e. 

Herweha ji bo xebatên edîsyon-krîtîk a vê berhemê û hem jî ji bo cihana destnivîsên kurdî 

gelek giring bû. Bi vê xebatê nusxeyeke nû ya ferhenga Luxetnamey Ehmedî ya Şêx Me„rûfê 

Nodeyî hat nasandin. Em wisa hêvî dikin ku du tişt bi vê nivîsarê dê pêk bên: Yek ji wan, 

berhemeke kurdî xwe ji nav katalogên farisî/erebî dê derîne û bikeve nav katalogên kurdî; ya 

duyem jî ew e ku siberoj ji bo xebatên nû yên wekî edîsyon-krîtîk, gotar û nirxandinên li ser 

vê berhemê bibe çavkaniyeke sereke. 
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Pêvek 

 

Wêne 1: Qeydnameya Ferhenga Luxetnamey Ehmedî 
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Wêne 2: Rûpela Pêşî (Destpêk)a Luxetnamey Ehmedî 
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Wêne 3: Rûpela Paşî (Dawî)ya Luxetnamey Ehmedî 
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Özet 

 Erken dönemden itibaren kıraat ilmi ile ilgili bir takım tartışmalar yapılmıştır. Kıraat 

ilmi ile ilgili önemli tartışma konularından biri, kıraat farklıklarının tevkifî mi yoksa ictihadî 

mi olduğu hususudur. Bu konudaki tartışmalar, “Kıraatlar, nakle dayalı olup tevkifî midir? 

Kıraat ihtilafları içtihada açık bir alan mıdır? Eğer kıraatlar ictihadî ise kıraatların hangi 

kısımları ictihadîdir?” gibi bazı sorular çerçevesinde yapılmıştır. Âlimlerin ekseriyeti 

kıraatların tevkifî olduğunu savunmuş olsa da bu konuda farklı bazı görüşler de ifade 

edilmiştir. Klasik literatürde kıraatların ictihadî olup olmadığı konusu, kıraatların mütevatir 

olup olmaması ile ilişkili olarak ele alınmıştır. Bu makalede kıraatların ictihadîliği sorunu, 

onların tevatürü ile ilişkili olarak ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kıraat, İctihadî, Tevkifî, Yedi Harf, Tefsir 

THE ISSUE OF TEVATUR AND IJTIHAD IN SCIENCE OF QIRAAT 

Abstract 

There have been some discussions about the science of recitation from the early 

period. One of the important debates about the science of qiraat is whether the qira'at 

differences are attribution or ijtihad. Discussions on this subject are, “Are the recitations 

based on narration and withholding? Are recitation disputes an open field for ijtihad? If the 

recitations are ijtihadi, which parts of the recitations are ijtihadi? It was made within the 
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framework of some questions such as. Although the majority of the scholars have argued that 

the recitations are withholding, some different views have also been expressed on this issue. 

In the classical literature, the issue of whether the recitations are ijtihad or not has been 

discussed in relation to whether the recitations are mutawatir or not. In this article, the 

problem of ijtihadism of recitations is discussed in relation to their tawatur. 

Key Words: Qiraat, İjtihad, Tevkifî, Seven Letters, Tafsir 

GĠRĠġ 

Kıraat ilmi, diğer ilimlerde olduğu gibi süreç içinde gelişmiş ve bir ilim halini almıştır. 

Kıraat ilmi, Kur‟ân lafızlarının veya kelimelerinin okunma keyfiyetini inceleyen bir ilimdir. 

Kıraat ilmi, Kur‟ân kelimelerinin mütevatir şekillerini ve kelimelerdeki farklılıkları nakleden 

kişilere isnad ederek bilmek, şeklinde tarif edilebilir.
1
  

Kıraat ilmi ile ilgili birçok tartışma ortaya çıkmıştır. Bahsi geçen tartışma 

konularından biri de kıraat farklıklarının ictihadî bir konu olup olmadığıdır. Kıraatların 

ictihadîliği sorunu, tarihsel bir yapıya sahip olduğu için, konuyu kronolojik bir sıra ile ele 

almaya çalışacağız. Kıraatların ictihadîliği sorununun, klasik tefsir ve kıraat literatüründe 

genellikle kıraatların tevatürü meselesiyle ilişkili olarak ele alındığını söyleyebiliriz. Bundan 

dolayı çalışmamızda kıraatların ictihadîliği sorununu, onların tevatürü ile ilişkili olarak 

incelemeye çalışacağız. 

1-KIRAAT ĠLMĠNDE ĠCTĠHAD, KIYAS VE RE’Y KAVRAMLARI 

Araştırma konumuzun mahiyetinin ortaya konması, öncelikle temel kavramların ele 

alınması ile mümkündür. Tefsir ve kıraat ile ilgili eserlerde, kıraatların ictihadî olup olmadığı 

meselesi ele alınırken, ictihad ile re‟y kavramlarının bazen birlikte bazen ayrı ayrı 

kullanıldığını söylemek mümkündür.  

Bu durumda sözü edilen iki kavramın, yakın anlamlı kavramlar olarak kullanıldığını 

söyleyebiliriz. Ancak sözü geçen iki kavramın mahiyeti, kıraat ilmi açısından muğlak bir yapı 

arz ettiğinden, öncelikle bu iki kavramı açıklamaya çalışacağız.  

                                                           
1
 İsmail Karaçam, “Kırâatların İntikali”, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları IV (İstanbul: Ensar Yayınları, 2002), 290. 
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Çalışmamızın konusuyla ilgili olarak kıyas, ihtiyarî gibi kavramlar da 

kullanılmaktadır. Bu kavramlar da re‟y ve ictihad konusuyla ilgili olduğu için bu kavramları 

da ele almaya çalışacağız.  

a-Re’y Kavramı 

Re‟y kelimesi, re-â (ٖزأ) sülasî fiilinden türemiş bir mastar olup, kalbin görmesi 

anlamına geldiği gibi, gözle görme anlamına da gelir.
2
 Ru‟yet kelimesi, görünen şeyi fark 

etmek anlamına gelir.
3
 

Ru‟yet kelimesinin görme anlamı farklı anlamlara gelebilmektedir. Ru‟yet, duyu ve 

onun yerine geçen şeylerle görme anlamına gelir.
4
 Nitekim 102/Tekâsür sûresi 6. ve 7. 

âyetlerinde şöyle buyrulur: (  ٍَ ْٛ ب َع َٓ ََّ ُٔ ٍِِۙ ﴿ ثُىَّ نَتََس ﴾٧اْنَٖٛقٛ ٌَّ اْنَجٖحَٛىِۙ ﴿   ُٔ ﴾٦نَتََس ) “Yemin olsun, cehennemi 

mutlaka göreceksiniz! Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz.” 

Ru‟yet, tasavvur ile görmek anlamına gelir.
5
 8/Enfal sûresinin 50. âyetinde şöyle 

buyrulur:  ( ٖ ٰٓ ْٕ تَس  نَ ذُٔقُٕا َعرَاَة اْنَحسٚقِ  َٔ َٔ ُْْىْۚ  اَدْبَبَز َٔ ْى  ُٓ َْ ُجٕ ُٔ  ٌَ ئَِكتُ َْٚضِسبُٕ
ٰٓ ه  ًَ ٍَ َكفَُسٔاِۙ اْن فَّٗ انَّرٚ َٕ َ اِذْ َٚت ) “Melekler, 

inkâr edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura, “Tadın bakalım yangın azabını!” diyerek 

canlarını alırken bir görseydin!” 

Ru‟yet, tefekkür ile görmek
6
 ve akıl ile görmek anlamına gelir.

7
 Re-â (ٖزأ) fiili iki 

mef‟ul aldığında ilim anlamına gelir.
8
 Re-â (ٖزأ) fiili, Kişinin zann-ı galip ile iki zıddan birine 

inanmasıdır.
9
 

Re‟yin daha sonraki terminolojik anlamıyla örtüşecek şekildeki Fîruzâbâdî, re‟yi, akıl 

sahibi olma veya re‟y sahibi olma anlamında kullanmıştır.
10

    

Ru‟yet, bir şey hakkında düşünmek, akla gelen düşünceler arasında tercih yapmaktır.
11

 

Re-â (ٖزأ) fiili, ila harf-i cerri ile müteaddi olunca ibret almaya sevk eden düşünce anlamına 

gelir.
12

 

                                                           
2
 Ebû Abdirrahmân el-Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî, Kitâbu’l-‘Ayn (Beyrût: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2002), 2/83. 

3
 Râgıb İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2005), 189. 

4
 İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, 189. 

5
 İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, 189. 

6
 İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, 189. 

7
 İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, 189. 

8
 İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, 189. 

9
 İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, 190. 

10
 Mecdüddîn Muhammed b. Yakūb el-Fîrûzâbâdî, el-Kāmûsü’l-muhît (Dımeşk: Muessetu’r-Risale, 1998), 1285. 

11
 İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, 190. 

12
 İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, 190. 
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Genel olarak re‟yin itikat, bilgi, akıl ve zann gibi anlamları taşıdığını ya da bu 

anlamlarla bağlantılı olduğunu söylemek mümkündür. “Geniş anlamıyla re‟y için daha çok 

kalp/akıl gözüyle görme anlamı doğrultusunda olmak üzere “sonuç itibariyle isabetli olanı 

çıkarsama”  “sonuçtaki durumu çıkarsama” gibi tanımlar verilmiştir.”
13

  

Terim olarak re‟y, nassın bulunmadığı yerde şahsi kanaati ifade eder. Re‟y, kıyas, 

istishab ve örf gibi bütün ictihad yönlerini kapsayacak şekilde kullanılır.
14

 

b-Ġctihad Kavramı 

İctihad kavramı, cehd kökünden türemiştir. Cehd, sözlükte takat, güç ve meşakkat 

anlamında kullanılmaktadır. Yine (ce-he-de), fiil olarak “çaba göstermek, bütün gücünü 

kullanmak, ortaya çıkarmak, zahmet çekmek” anlamına gelmektedir.
15

 Cehd, meşakkat içinde 

olmak, bir amaca ulaşmak anlamına gelir. Cuhd ise, az şey ile yaşamak anlamına gelir.
16

 

İctihad, hakimin karşılaştığı bir meseleyi kitap ve sünnet ile kıyas etmesidir.
17

 İctihad, 

elinden geleni yapmak, bir işte gücünü kullanma gibi anlamlara gelir.
 18

 

Cürcanî, ictihadı şöyle açıklar: İctihad sözlükte gücü nisbetinde çaba göstermektir. 

İctihadın ıstılahî anlamı şöyledir:  Şerî‟ bir hüküm hakkında kendisinde bir kanaat hasıl 

olması için fakihin bütün gücünü harcamasıdır. İctihad, istidlal açısından maksudu elde etmek 

için bütün gücünü kullanmaktır.
19

 

 “İslâm‟da Kur‟an ve Hz. Peygamber‟in sünneti dinî hükümlerin aslî iki kaynağı ve 

belirleyicisi olmakla birlikte bunların kabulü, anlaşılması ve yorumlanması akılla 

mümkündür. Bu sebeple nakil ve akıl birbirini dengeleyen bir işlev ve öneme sahip olmuş, 

ictihad da nakil karşısında aklın bu işlevini temsil eden kavramlar arasında merkezî bir yer 

işgal etmiştir. Kıyas, re‟y, istidlâl, istinbat, fıkıh gibi yakın içeriklere sahip kavramlarla 

birlikte ictihad, nasların lafız, mâna ve bilinçli boşluklarında gizli şer„î-amelî ahkâmı ortaya 

çıkarmaya yönelik beşerî çabayı ifade eder.”
20

 

                                                           
13

 H. Yunus Apaydın, “Re’y”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, ts. (Erişim 25 Ocak 2022). 
14

 Mansur Koçinkağ, Erken Dönem İslam Hukuk Düşüncesinde Re’y ve Hadis (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2018), 
66. 
15

 Cemaluddin Muhammed b. Mukerrem İbn Manzûr, Lisanu’l-‘Arab (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, ts.), 2/530. 
16

 Ebû Abdirrahmân el-Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî, Kitâbu’l-‘Ayn (Beyrût: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2002), 228. 
17

 İbn Manzûr, Lisanu’l-‘Arab, 2/533. 
18

 İbn Manzûr, Lisanu’l-‘Arab, 2/533. 
19

 Seyyid Şerif Cürcanî, Mu’cemu’t-Ta’rifat (Beyrût: Daru’l-Fedile, ts.), 12. 
20

 H. Yunus Apaydın, “İctihad”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, ts. (Erişim 26 Ocak 2022). 
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d-Kıraat Ġlminde Ġctihadî ve Ġhtiyarî Kavramları 

Kıraat ilmi ile ilgili bilgiler verilen eserlerde bazen ictihadî ve ihtiyarî kavramları 

kullanılmıştır. Klasik tefsir usûlü eserlerinde zaman zaman kıraat ilmi açısından ictihadî 

kavramı, ihtiyarî kavramıyla eş anlamlı kullanılmıştır.  

Zerkeşî, kıraatların tevkifî olduğunu, ihtiyarî olmadığını ifade etmiştir.  Zerkeşi, bu 

görüşünü Zamehşerî gibi bir grup alimin hilafına ifade ettiğini söyler. Bu alimler, kıraatların 

bülağa‟nın ictihadı ve füsehanın ihtiyarı ile ortaya çıktığını zan etmişlerdir.
21

   

Zerkeşi‟nin ifadesinden anlaşıldığı gibi o, ictihad kelimesini bir görüşün seçilmesi 

veya bir kıraatın reddedilmesi anlamında kullanmıştır. Buna göre ictihadî veya ihtiyarî 

kavramları ile kıraat ilminde kişisel görüşlerin kullanılması kast edilmektedir. 

c-Re’y, Kıyas ve Ġctihad Kavramlarının Mukayesesi 

Re‟y kavramının ilişkili olduğu bazı kavramlar vardır. Bunlar itikat, bilgi, akıl ve zann 

gibi kavramlardır.
22

 Re‟y aynı zamanda kıyas ve ictihad kavramıyla da ilişki içindedir. Biz 

burada daha ziyade re‟y kavramının, kıyas ve ictihad kavramlarıyla ilişkisi üzerinde durmaya 

çalışacağız. 

“İlk dönemlerde re‟y, içtihadın temel aracı olarak görülmekteydi. Daha sistematik, 

prensipleri kıyas ve istihsan adı altında büyüyen hukuka tekaddüm etmiş olan geniş bir 

terimdi. Fakat bu terimin, çoğunluk tarafından kıyas için kullanıldığı ve bu şekilde devam 

ettirildiği söylenebilir.”
23

 

Kiyas ise sözlükte ölçmek, tartmak gibi anlamlara gelir. Istılahta ise, hükmün 

illetindeki benzerlikten ya da aralarındaki ortak illetten ötürü, aslın hükmünü fer‟de elde 

etmek, demektir.
24

    

İmam Şâfiî, re‟yi içtihat şeklinde yansıtmış, sonra da içtihattan maksadın kıyas 

olduğunu belirtmiş ve “bu iki kelime, aynı anlama gelmektedir.” demiştir.
25

 İmam Şafiî bu 

konuyu şöyle açıklar: “Müslüman için her şey, vazgeçilmez bir hüküm ifade etmektedir veya 

bir hakka delalet etmektedir. Aynen inen hükme ittiba etmek şarttır.  Aynen inmeyen ve 

                                                           
21

 Bedreddin Muhammed b. Abdullah ez-Zerkeşî, el-Burhan fî Ulûmi’l-Kur’ân, thk. Mustafa Abdulkadir Atâ 
(Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1988), 1/399. 
22

 Kadir Gürler, “Re’y Kavramının Etimolojik Düzeni ve Kavramsal Gelişimi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi 1/2 (2002), 177. 
23

 Gürler, “Re’y Kavramının Etimolojik Düzeni ve Kavramsal Gelişimi”, 180. 
24

 Gürler, “Re’y Kavramının Etimolojik Düzeni ve Kavramsal Gelişimi”, 180. 
25

 Gürler, “Re’y Kavramının Etimolojik Düzeni ve Kavramsal Gelişimi”, 180. 
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ictihad yolu ile bir hakka delalet eden hükümde ise kıyas ile ictihad edilir. İctihad ise, 

kıyastır.”
26

  

Re‟y, kiyas ve ictihad kavramlarını şöyle mukayese etmek mümkündür: “Re‟y ile 

kıyas arasında kurulan ilişki, her ne kadar mantıksal ölçütlerde birebir örtüşmese de, içtihat-

kıyas bağlantısı böyle bir yaklaşımı anlamlı kılmaktadır. Bu zihinsel faaliyetin sistematik bir 

düzeyde olmaması, mantıksal kurguyu dışlamaz. Çünkü, bir şeyi diğer bir şeyle mukayese 

ederek ya da karşılaştırma yaparak hükme varma temayülü, kendiliğinden var olan bir 

eğilimdir, beşerî bir tutumdur. Kıyasın en doğal, en basit modeli ve kıyasın etkinliğinden önce 

önemli rol oynamış bir kavram olan re‟y ile kıyas arasındaki bağlantıyı anlama, her iki 

kavram arasındaki mantıksal rasyonalitenin kendiliğinden var olan durumuna delalet 

etmektedir.”
27

  

2-MANA ĠLE KIRAAT VE KIRAAT FARKLILIKLARININ ĠCTĠHADÎLĠĞĠ 

Kur‟an‟ın manaya dayalı olarak farklı şekillerde okunup, okunamayacağı konusu 

tartışılan bir husustur. Kur‟an‟ın anlam merkezli okunup aktarılması, yedi harf ruhsatında 

ifade edilen Kur‟an‟ın müteradif kelimelerle okunması ile ilişkili olarak tartışılmıştır. 

Kıraatların mana ile okunması, el-kırâ„a bi‟l-ma‟na veya er-rivâye bi‟l-ma‟na kavramları ile 

ifade edilmiştir.  

Kur‟an‟ın manaya dayalı olarak farklı şekillerde okunup okunamaması ile ilgili 

konuyu araştırırken, bunun tarihsel arka planının araştırılması gerekir. Kur‟an‟ın farklı 

şekillerde okunmaya başlanması erken dönemden itibaren başlamıştır. “Farklı okuma 

biçimleri, yedi harfle beraber Hz. Peygamber döneminde başlayan bir olgudur. Peygamber 

döneminde Kur‟ân nazil olurken, Medine‟nin son dönemlerinde, yedi harf ruhsatı konmuştur. 

Ruhsata binaen vahiy lafızları, hem Hz. Peygamber döneminde hem de sonrasında farklı 

şekillerde okunmaya devam etmiştir.”
28

 

Müslümanların, geniş bir coğrafyaya yayılması sonucu, Medine döneminde Kur‟an‟ın 

yedi harfle okunmasına ruhsat tanınmıştır.  İbn Kuteybe de bu durumu şöyle açıklamaktadır: 

“Bu harflerin hepsi Hz. Cebrail‟in Hz. Peygamber‟e getirdiği Allah'ın kelamıdır. Hz. 

                                                           
26

 Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs b. Abbâs eş-Şâfiî, er-Risâle, thk. Ahmed Muhammed Şakir (Beyrût, 1309), 
477. 
27

 Gürler, “Re’y Kavramının Etimolojik Düzeni ve Kavramsal Gelişimi”, 182. 
28

 Mehmet Dağ, “Kırâat İlminde Şâzz Kavramı -Kavramın Anlamsal Dönüşümü ve Gerçek Anlamının Tespitine 
Dair –”, Marife Dini Araştırmalar Dergisi 7/2 (2007), 60, 61. 
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Peygamber her ramazanda kendisine gelmiş olan ayetleri Cebrail‟e arz ediyordu. Allah 

bunlardan istediğini ihdas edip, dilediğini nesh ediyordu. Dilediğinde de kullarına 

kolaylaştırıyordu. Allah kolaylaştırdığı şeylerden biri şuydu: Allah, Hz. Peygamber'e her 

kavme kendi alışık olduğu lehçesi ile Kur'ân'ı okutmayı emretmiştir.”
29

    

a-Mana ile Kıraatı Savunan DüĢünürlerin GörüĢleri 

Kur‟an‟ın manaya dayalı olarak farklı şekillerde okunması meselesinin, müteradif ile 

okuma çerçevesinde tartışılan bir husus olduğunu söyleyebiliriz. Müteradif konusundaki 

uygulamaya baktığımızda Kureyş lehçesi ile inen, Kur'an'da geçen bazı kelimeleri diğer 

kabileler telaffuz edemiyor veya anlamını bilmiyordu. Bu konuda verilen izin bu zorluğu 

açmaya dönüktü.  

Müteradif farklılıklar, aynı manaya gelen ve birbirine zıt olmayan lafızların birbiri 

yerine  okunmasıdır. Sözgelimi, َحٕٖ-قسبٗ-انٙ -قصدٖ -ْهى -تعبل- -اقبم   kelimeleri “gel.” anlamına 

gelmektedir.
30

  

 Müteradiflerin anlaşılması açısından düşünürler farklı görüşler ileri sürmüştür. Kimi 

çağdaş düşünürlere göre müteradif okumalar ile Kur'an'ın anlam merkezli okunması 

amaçlanmıştır: "Hz. Peygamber‟in yedi harfle ilgili hadisinde, Kur‟an‟ın okunuşunda lafızdan 

ziyade manânın önemli olduğu vurgulanmak istenmiş, diğer bir deyişle, nüzul döneminde 

Kur‟an‟ın anlam merkezli okunup aktarılmasına (el-kırâ„a/er-rivâye bi‟l-ma„nâ) izin 

verilmiştir." "Sahih anlamı ters yüz etmemek koşuluyla herhangi bir ayette geçen bir kelimeyi 

eş veya yakın anlamlı bir kelimeyle değiştirerek okumak şeklinde tarif edilmesi mümkün olan 

“anlam merkezli okuma”, bazı sahâbîlere nisbet edilen rivayetlerle teyit edilebilmektedir."
31

  

"Hz. Peygamber, yedi harfle ilgili tüm rivayetlerin de delalet ettiği üzere, Medine 

döneminde Kur‟an‟ın anlam merkezli okunmasına izin vermiştir. Sünnî alimlerin ortak 

kanaatine göre nüzul döneminden sonra kaldırılan bu iznin temel maksadı ise Kur‟an‟ın 

kolayca okunup öğrenilmesine katkı sağlamaktır. Bu noktada, Hz. Peygamber‟in hitap ettiği 

kitlenin kültür, lehçe vb. konularda homojen olmayışının getirdiği zorluklarla, tebliğ 

görevinin bir metnin iletilmesinin ötesinde, bir mesajın iletilmesi anlamını taşıması bir araya 

                                                           
29

 Ebû Muhammed Abdullāh b. Müslim İbn Kuteybe, Te’vilu Muşkilu’l-Kur’ân (Dımeşk: Müessesetu’r-Risale, 
2011), 63. 
30

 Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-Beyân ’an Te’vili Âyi’l-Kur’ân (Beyrut: Dâru’l-İhyâ, ts.), 30. 
31

 Mustafa Öztürk, “Kur’an Kıraatlerinin Tarihsel Serencamına Genel Bir Bakış”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi 3/1 (ts.), 207. 
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gelince, Hz. Peygamber‟in Müslümanlara böyle bir kolaylık tanımasının son derece doğal bir 

gelişme olduğu görülecektir."
32

  

Goldziher (ö. 1921) orijinal adı Die Richtungen Der İslamischen Koranauslegung olan 

eserinin ilk sayfalarını kırâat ihtilafları, hat-noktalama ve harekelemenin Kur‟an için 

kaynaklık değeri, İbn Mesud ve Übey b. Ka‟b‟ın kıraatları, kıratlarda Mushaf‟a muvafakat 

etmeyenlerle okuma serbestisi, yedi harf meselesi, kıraatlar nahiv ilişkisi gibi konulara 

ayırmıştır. Eserinin bu kısmında üzerinde özellikle durduğu meselelerden biri de “mana ile 

kıraat” nazariyesidir. Ona göre, İslam‟ın ilk devirlerinde mukaddes nassın oluşumu esnasında 

kişisel özgürlüğe uzanan bir genişlikten söz edilebilir. Aslî suretine bire bir mutabık olmayan 

vecihlerle nassı rivayet etmek herkesin başvurabildiği bir olaydır. Hatta bu tablonun en iddialı 

örneğini, Hz. Osman‟ın Kur‟an‟ı bazen kendisinin düzenleyip güvenilir bulduğu kitabetten 

farklı bir nass ile okuduğuna dair gelen haber teşkil eder.
33

  

b-Mana Ġle Kıraatı Savunanlara Dönük EleĢtiriler 

Kur‟an‟ın mana ile kıraatı, farklı düşünürler tarafından eleştiri konusu yapılmıştır. 

Subhî Salih, Kur'an'ın mana ile kıraatının müsteşrikler tarafından ortaya atıldığını ifade edip, 

bu yöndeki görüşleri eleştirmiştir. 

Salih'e göre, bu konudaki problem bazı müfessirlerin iyi niyetle ortaya koyduğu 

görüşlerden kaynaklanmaktadır. Bu görüşler sonucunda bazı müsteşrikler ve imanı zayıf 

kişiler şüpheye düşmüştür. Söz konusu müfessirlere göre yedi harften maksat aynı anlama 

gelen müteradif kelimelerin birbirinin yerine kullanılmasıdır. Müsteşrikler bunu kendilerine 

dayanak yaparak şöyle bir görüş ifade etmiştir: “Mana ile kıraat nazariyesi, İslamî hayatta en 

önemli nazariyedir. Bu nazariye Kur'an lafzını, her şahsın arzusuna teslim etmiş, herkes 

dilediği gibi onu tespit etmiştir.”
34

  

“Burada nasslar, hakikî anlamı dışına hamledilmiştir. Oysa hadisin mana ile 

rivayetinde olduğu gibi, mana ile kıraat şeklindeki bir nazariye söz konusu değildir. Çünkü 

Kur'an ve kıraat birbirinden farklı iki hakikattir. Kur'an, beyan ve icaz için Hz. Peygamber'e 

indirilen bir vahiydir. Kıraat ise vahiy lafızlarının ihtilafıdır.  Bu ihtilaflar, tahfif, şeddeleme 

vb. harfin yazılışında veya harfin keyfiyetinde meydana gelen ihtilaflarıdır.”
35
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 Öztürk, “Kur’an Kıraatlerinin Tarihsel Serencamına Genel Bir Bakış”, 209. 
33

 Muhammed İsa Yüksek, Kıraat Disiplininde Metodolojik Alan Tanımlaması (İstanbul Üniversitesi, Doktora Tezi, 
2014), 145. 
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 “Başlangıçta Hz. Peygamber, toplum içinde yaşlılar ve çocuklar olduğu için, bunlar 

Kureyş lehçesi ile okuyamadığından, herkese kendi lehçesi ile Kur'an'ı okumasına izin 

vermiştir. Bu onlara söz konusu kıraatları sabit kılmalarına ve Kur'an'ın indiği harfler olarak 

yazılmalarına izin verdiği anlamına gelmez. O halde Hz. Peygamber'in bu tür kıraatlarda  

çerçeveyi genişletmesi, özel bazı durumlarda, bazı kimseler için kolaylık göstermesinden 

başka bir şey değildir. Hz. Peygamber'in ispatı ve yazı katiplerinin tespiti ile gelenler az ve 

sayılı olup tevatürle nakledilmiştir. Bunların dışındakiler ise, sahih ahad haberle de gelmiş 

olsa da terk edilmiştir. Çünkü Kur'an'ın Kur‟aniyetini ispatta tevatür şarttır. Bu ferdi 

durumları yedi harfe şamil kılıp genellemek ve bunu mana ile kıraatın bir şekli saymak 

suretiyle hadisin anlamını bu şekilde anlamak mümkün değildir.”
36

  

Abdussabur Şahin, bu konu hakkında şu değerlendirmelerde bulunmaktadır: “Gördük 

ki hadislerde haber verildiği gibi Kur'an okuma hususunda ihtilafa düşenler, kendi okuma 

farklılıklarını Hz. Peygamber'in okumasına nispet etmişlerdir. Hz. Peygamber de hepsinin 

kendi kıraatı üzere olduğunu beyan ederek bu hakikati teyit etmiştir. Acaba bu okuyuşların 

her biri Hz. Peygamber'den sadır olmuş mudur?”
37

   

“Bu soruya kesin cevap vermemiz mümkün değildir. Ancak hadislerin siyakına 

bakılarak denebilir ki, bunlardan bazıları Hz. Peygamber'in okutmasına dayanmaktadır. 

Bazıları ise Hz. Peygamber‟den okuyan veya onun kıraatını dinleyip kendi lehçe ayrılığı ve 

kudret farklılığı yüzünden, bu okuyuşu aynen nakletmeye gücü yetmeyen kişilerin 

okuyuşundan ibarettir. Durum bundan ibaret olsaydı kolaydı. Bazı okuyuşlar umumî ruhsata 

dayanmaktadır. Bilhassa fazla veya eksik olarak veya bir kelime yerine aynı anlamda başka 

bir kelime getirmek gibi durumlarda bu böyledir. Bu durumda şu iki ihtimal ortaya 

çıkmaktadır:   

a.Hz. Peygamber iki lafızla veya farklı lafızların tamamı ile okumuştur: 

 ( اقبم -تعبل -ْهى  ) örneklerinde olduğu gibi. 

b.Hz. Peygamber bunları okumamıştır.  

Birinci ihtimale göre müsteşriklerin mana ile kıraat nazariyesi ile ilgili görüşünü 

engelleyen önemli bir hüküm ortaya çıkar. Bu görüş Kur‟ân nassı ile ilgili önemli bir etki 

ortaya koyar. 
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İkinci ihtimale göre bu ya unutma yüzünden olmuştur veya hatırlamakla beraber 

ruhsattan yararlanma arzusundan kaynaklanmıştır. Kolaylaştırma kapısı, hatta sayıları yedi 

olan kolaylaştırma kapıları açık olduğu sürece bu iki ihtimal de caizdir.”
38

 

Genel olarak klasik eserlerde mana ile kıraat fikri eleştirilmiştir. Söz gelimi Zerkeşi, 

mana ile kıraat konusunda şu açıklamayı yapmıştır: “Kur‟an olarak nakletmeden mana ile 

kıraatın cevazı konusuna gelince, bu tür okumalar şaz kıraat değildir. Bunu yapan kişi, büyük 

bir günah işlemiş ve sapkın bir yola girmiş olur. ”
39

   

Malikiye göre mana ile kıraat etmek ve müteradifle kıraat, şaz okuma değildir. Bunlar 

şazdan daha haramdır.
 40

     

İbnu‟l-Cezerî de mana ile kıraatı şöyle eleştirir: “Kur‟an metnine ilavede bulunanlar, 

kıraata ilave ettikleri tefsiri kelimeleri, izah ve beyan olmak üzere getirmişlerdir. Çünkü 

bunlar Kur‟an‟ı, Resulullah‟tan öğrendiklerinden, âyetin gerçek metnini biliyorlardı. Herhangi 

bir karışıklık olmayacağından, emindiler. Muhtemeldir ki bunlardan bazıları, tefsiri 

kelimeleri, ayetle birlikte yazmışlardı. Bazı sahabenin, kıraatin mânâ ile okunmasına cevaz 

verdiğini söyleyenler, yalan söylemiştir.”
41

 

Mana ile kıraat teorisinin kaynağı dediğimizde kastettiğimiz, bu teorinin dayandırıldığı 

ilk kaynağın neliğidir. Çünkü yazı ile tespit edilmiş Kur‟an metninin hiçbir zaman sadece 

mana gözetilerek büsbütün mevcut kıratlara muhalif bir şekilde okunduğu söylenemez. Bu 

durumda yapılan, ya mana ile okumaya örnek teşkil eden rivayetleri temellendirme; ya da bu 

din ve kültürde mana ile okumanın varlığını ispat sadedinde eldeki rivayetleri kullanmaktır.
42

 

İki ihtimalden hangisi geçerli olursa olsun, teorinin kaynağını teşkil eden rivayetler, 

karakteristik özellikleri bakımından iki madde halinde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan 

birincisi, rahmet-azap ayetleri düzleminde gerçekleşebilecek okuma ihtilaflarına dair yedi harf 

rivayetleri; ikincisi de, aynı manaya gelen kelimelerin birbiri yerine kullanıldığının aktarıldığı 

sahabe rivayetleridir. Müteradif kelimelerle okuma teorisinin kullandığı ve içerisinde aynı 

manayı ifade eden farklı lafızların geçtiği rivayetlerin ise; yedi harf rivayetinin devamı 
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şeklinde değerlendirilirse birinci, değişikliğin boyutunu örnekleme kastı ile ravinin ifadeleri 

olarak değerlendirilirse de ikinci kısma raci olduğu söylenebilir.
43

  

Konuyu sahabenin müteradif okuyuşları ve lehçe prensibi üzerine bina eden ve nassı 

aynı manaya gelmek üzere müteradif kelimelerle okuma görüşü denince akla ilk gelen isim 

olan Taberî‟nin, (310/923) yedi harf anlamlandırması açıktır. Ona göre; yedi harf, aynı 

manayı ifade eden tek harf ve tek kelimedeki farklı lafızlardır. Bu lafızlar, farklı mantık ve dil 

kullanımlarının aynı manayı ifade eden karşılıklarıdır. Ne var ki, bunlar üzerinde tartışmak 

küfürdür. Tartışmanın küfür olduğu bir sahada tartışmaya sebep verebilecek bir kişisiel 

tercihten bahsedilemez.
44

 

Esasen mana ile okumanın değil, müteradif kelimelerle okuma ruhsatının yedi harf 

içerisinde değerlendirilmelidir. Bu zorunlu durumlarda kullanılacak bir kolaylık prensibidir.
45

  

Hülasa, biz Hz. Peygamber tarafından sahabeye bu ruhsatın hangi şartlarda ve ne 

şekilde uygulanacağına dair bir formülün verildiğini düşünmekteyiz. Zaten ithamlara olumlu 

cevap verecek tarzda salt manaya göre uzun okumaların varlığı da vaki değildir. Bu da bize 

meselenin zorunluluk durumunda söz konusu olan bir ruhsata raci olduğunu ve yedi harf 

mantığı ile tamamen uyuştuğunu göstermektedir.
46

  

Kur‟an‟ın okunma keyfiyeti nakle dayalıdır. Kıraat ilmini araştıran düşünürler, 

Kur‟an‟ın okunma keyfiyetinin Hz. Peygamber‟den nakledildiğini belirtmektedir.
47

 Esasen 

kıraatın sahih olma şartlarından biri de sahih senettir.
48

   

Hz. Peygamber döneminde müteradif ile okunmanın vaki olduğu anlaşılsa da, bu 

konudaki ruhsat ihtiyaç ortadan kalktıktan sonra, söz konusu ruhsat ortadan kaldırılmıştır. 

Böylece müteradif ile okuma kıraat ilminin dışında bırakılmıştır. Bu konuda şöyle bir soru 

akla gelmektedir: Bu dönemdeki kıraat farklılıkları, Arap dil yapısı gözetilerek mi ortaya 

çıkıyordu? Ubeyy b. Ka‟b hadisinden anlaşıldığı kadarıyla bu dönemde kıraat farklılıkları, 

Hz. Peygamber‟in öğretmesine ve onun bu konudaki kontrolüne dayanıyordu.  
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Müteradif okumalar, Mushafların yazısına uymayan eş anlamlı kelimelerin 

kullanılması anlamındadır. Bu tür okumalar Mushaf yazısına ve mütevatir kıraaatlara 

uymadığı için, bunların Kur‟an olarak okuması doğru bulunmamıştır. Müteradif okumalar 

kıraatlara dahil değildir. Bu tür okumalar resm-i mushafa da uymadığı için, kıraat olarak 

okunmamaktadır. 

4-KIRAAT ĠLMĠNDE MÜTEVATĠR KAVRAMININ GELĠġĠMĠ 

a-Mütevatir Kavramı 

Kıraat ilminde mütevatir kavramı önemli bir kavramdır. Zira bazı kıraatların mütevatir 

sayılıp sayılmadığı konusu tartışma konusu olmuştur. Bilindiği gibi mütevatir kavramı 

öncelikle hadis ilminde kullanılmıştır.  

Öncelikle hadis ilminde mütevatirin tanımını yapmaya çalışalım. Mütevatir konusu 

Hadis ilminde şöyle açıklanmaktadır: “Mütevatir haber, yalan üzere birleşmeleri aklen ve 

adeten mümkün olmayacak kadar çok kimsenin, senedin her tabakasında aynı veya daha fazla 

sayıdaki topluluktan naklettikleri görme ve işitmeye dayalı haberdir.”
49

   

Kıraat ilminde ise mütevatir kavramını şöyle tanımlamak mümkündür: “Yalan üzere 

ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir toplumun, bir diğer toplumdan naklettiği, muttasıl 

senedle Hz. Peygamber‟e ulaşan ve sahih kıratların şartlarını haiz olan kıraatlara mütevatir 

kıraatlar denir.”
50

    

Mütevatir kavramı erken dönemde kıraat ilminde kullanılmamıştır. Mütevatir 

kavramının ilk ne zaman kullanıldığıyla ilgili Ömer Başkan şu değerlendirmeyi yapmaktadır: 

“Hadd-i zatında kavram, diğer ilim dallarına nazaran ilm-i kıraat literatüründe çok daha erken 

bir dönemde istimal edilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda en net tanım ve kullanım İbnü‟l-

Cezerî‟nin Müncidü‟l-Mukriin isimli eserinde yer aldığı için ilgili tarihi bu esrin kaleme 

alındığı 773/1372‟li yıllara kadar yükseltmek mümkündür.”
51

 Buna göre kıraat ilminde 

mütevatir kavramı hicrî 8. yüz yılda kullanılmaya başlanmıştır. 
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İbnu‟l-Cezerî, mütevatir kıraatı şöyle tarif eder: “Bu kıraat, rivayet senedinin sonuna 

kadar ulaşan, yalan üzere ittifak etmeleri mümkün olmayan ravilerden, kalabalık bir cemaatın 

naklettiği kıraattir. Kıraatların büyük çoğunluğunu, mütevatir kıraat teşkil etmektedir.”
52

  

a-Mütevatir Kavramından Önce Sahih Kavramının Kullanılması 

Kıraat ilminde mütevatir kavramının ortaya çıkması zaman almıştır. Mütevatir 

kavramından önce sahih kavramı kullanılıyordu. Bu konudaki kavramsal gelişmeyi 

araştırmaya çalışacağız. 

Hz. Osman döneminde Kur‟an bir Mushaf haline getirilmiş olsa da Mushaf‟ın 

harekesiz ve noktasız metin yapısı, lahn olgusu ve kıraat değeri olmayan müdrec okumalar, 

otantik okumalarla, otantik olmayanların birbirine karışmasına sebebiyet vermiştir. Bu 

karışıklığı bertaraf etmek için alimler, sahih kırâatları tespit/ispat, yani sahihi, sahih 

olmayandan ayırmak için bazı tespit kriterleri geliştirmişlerdir. Bunlar, isnad ve resm-i 

Mushaf‟tır. Bu iki ana kritere uyanları almışlar, uymayanları ise bırakmışlardır. Bu işlem, 

artık kıraat imamlarının tercihlerinin tasnif edilip, kendi isimleriyle (Âsım‟ın, Ebû Amr‟ın 

kırâati gibi) kırâat ekollerinin oluşturulduğu ve sahih ve dışında kalan kıraatlarla alakalı özel 

eserlerin verildiği bir süreci başlatmıştır Bu süreçte, temelleri ana ilkelere dayanan ve 

kırâatların kendisine nispet edildiği birçok imam bulunmaktadır. Aşağı yukarı aynı dönemde 

bulunan Ebû Ubeyd, Sicistani ve Taberî gibi alimler, yedi/on kırâatın da içinde bulunduğu 

yirmi veya yirmi beş imam ve kırâatını zikretmişlerdir. Dönem içerisinde alimler bu sahih 

kırâat birikimi içerisinden tercihte bulunuyor ve okuyorlardı. Dilsel açıdan tercih ettiklerine 

beliğ-eblağ; tercih etmediklerine ise şâzz diyorlardı. Yine naklî açıdan tercih ettiklerine, icmâ, 

ittifâk, meşhur; tercih etmediklerine şâzz, nadir, kalil gibi ifadeler kullanmaktaydılar.
53

 

“Kırâatların terminolojik bağlamda kavramlaşması, terimleşmesi ve ilk olarak kırâat 

birikiminin kategorik ayrımı, „nakil‟, „resm-i Mushaf‟ ve „dil‟ gibi kriterleri esas alınarak 

kabaca „sahîh‟ ve „sahîh olmayan‟ şeklinde yapılmıştır; zamanla „sahîh olmayan‟ kısım, şâzz‟ 

olarak nitelendirilmiştir.”
54

 

Buna göre erken dönemde sahih kıraatlar tespit ediliyordu. Sahihin dışında kalan 

kıraatlar şaz olarak isimlendiriliyordu. Bu şekilde ikili bir kıraat tasnifi ortaya çıkmıştı.  
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“İbn Mücâhid döneminde bu ikili tasnif devam etmekle beraber, İbn Mücâhid, ikili 

tasnifin içeriğini daraltarak, „meşhûr olma‟ kriterinden hareketle sahîh tarafı „kırâat-ı seb‟a‟ 

ile sınırlayıp, bunların dışında kalanları şâzz olarak değerlendirmiştir. Mücâhid‟in bu eylemi, 

bir kısım ulemâ tarafından desteklenirken, bir kısmı da „meşhûr olma‟ niteliğini değil de, 

öteki kriterler yanında sadece naklîn sahîh olmasının dikkate alınması gerektiğinden 

hareketle, sahîh kırâatların yedi ile sınırlı olmadığını düşünerek, „kırâat-ı aşere‟yi ve hatta bu 

kriterlere uyan bütün kırâatların sahîh kapsamında değerlendirileceğini benimsemişlerdir.”
55

  

Ömer Başkan, bu konuda şu değerlendirmeyi yapmaktadır: İbn Mücahid‟ten önce 

sahih kıraat ile senedi sahih ve resm-i osmaniyye‟ye muvafık kıraatler kast edilmekteydi. İbn 

Mücahid‟in müdahalesiyle sahih kıraat ile yedi kıraat kast edilir hale geldi. Aynı şekilde şaz 

kıraat kavramı, naklî temele dayanmakla birlikte Mushaf‟a uymayan kıraatler anlamında 

kullanılırdı. İbn Mücahid ile birlikte şaz kıraat ile sahih olduğu halde yedi kıraate dahil 

edilmeyen kıraatlar kast edilmeye başlandı.
56

   

 “İbn Atiyye, müstamel kıraat kavramıyla, Mushaf hattına muvafık olan, icma ile sabit 

olan ve şehirlerde namazlarda okunan yedi kurranın kıraatını kast etmektedir. Şaz kavramıyla 

da hakkında icma tahakkuk etmediği için namazlarda okunmayan kıraatları kast 

etmektedir.”
57

   

Mekkî b. Ebi Talib ise tasnifi, yedi kırâat ve sahih birikim üzerinden değil de tüm 

kırâat birikimi üzerinden yapmakta ve tasnifte sahih kırâat şartlarını esas almaktadır. 

Mekkî b. Ebi Talib‟e göre rivayet edilen kıraatlar şu üç kısımdır: 

1-Bir kısmı şu anda okunuyor. Bu kıraatlarda şu üç özellik vardır: 

a-Sika (güvenilir) kişilerden Hz. Peygamber‟e kadar ulaşması. 

b-Kur‟an'ın nazil olduğu Arapçada bir vechinin olması. 

c-Hz. Osman‟ın hattına muvafık olması. 
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Eğer bir kıraatta bu üç hususiyet varsa onunla okunur. Onun sahih olduğu konusunda 

katiyet vardır. Zira bu kıraatların hatt-ı mushafa uygun olduğu konusunda icma vardır ve 

bunların inkârı doğru değildir. 

2-Ahad olarak nakledilen, Arapçada bir vechi olan ancak hatt-ı mushafa uygun 

olmayan kıraatlardır. Bunlar kabul edilir, ancak bunlar ile okunmaz. 

Birinci sebep, bunlar icma ile değil, ahad haberlerle alınır. Kur‟an ise haberi vahid ile 

tespit edilmez. 

İkinci sebep, bunlar hakkında icma edilmiş mushafa muhaliftir. Onun sıhhati 

konusunda kesinlik yoktur. Bunlarla okumak caiz değildir. Bunları inkâr eden küfürle itham 

edilmez. Onun inkârı hoş karşılanmaz. 

3-Sika olmayanların aktardığı haberdir. Yahut nakleden sika olur, ancak bunun 

Arapçada bir vechi olmaz. Bu kıraatlar, hatt-ı mushafa uygun olsa da kabul edilmez.
58

  

Mekkî, birinci şıkkı sahih ismi ile tanımlarken; diğer iki şıkka herhangi bir isim 

vermemektedir. 

İbnü‟l-Cezerî sahih ve şaz kıraatları şöyle değerlendirir: “Bir yönüyle de olsa, Arab 

diline uyan, ihtimalli de olsa Hz. Osman‟ın istinsah ettiği Mushaflardan birine uygun olan, 

senedi sahih olan her kıraat reddi caiz, inkarı mümkün olmayan sahih kıraattir. Ayrıca bu 

kıraat, Kuran‟ın nâzil olduğu yedi harfe dayanır. İster yedi, ister on, ister kıraatı makbul diğer 

imamlardan nakledilmiş olsun, Müslümanların buna uymaları vaciptir. Bu üç esastan biri 

bozulursa bu kıraata, ister yedi imam, isterse bunlardan daha büyükleri olsun zayıf, şaz veya 

bâtıl kıraat adı verilir. Selef ve haleften muhakkik imamlara göre, sahih olan kavil budur. 

Bunu; ed-Dânî, Mekki, el-Mehdevî ve Ebû Şâme ifade etmişlerdir. Bu, aralarından hiç birinin 

aksini iddia etmediği selef mezhebidir.” 
59

 

“İbn Mücahid‟den sonra kırâat içerisinde gelişen terminolojiye göre şâzz kavramı, 

meşhurla birlikte, sahih, mütevâtir gibi kavramların karşısında da kullanılmıştır. Sahih, üç 

kritere uygun olan okumaları ifade ederken; şâzz bu üçünden birine uygun olmayıp, kırâat 

değeri taşımayan okumaları ifade etmektedir. Yine mütevâtir, yalan söylemesi mümkün 
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 el-Kaysî, el-İbâne ʿan Meʿâni’l-Kırâât, 51, 52. 
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 es-Süyûtî, el-İtkan fi Ulûmi’l-Kur’ân, 1: 236, 237. 
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olmayan bir topluluğun, aynı şartları taşıyan topluluğa naklettiği kırâatları ifade ederken; şâzz 

bu dereceye ulaşmayan meşhur veya âhâd seviyesinde kalan okumaları ifade etmektedir.”
60

  

Zerkeşî, kıraatları, mütevatir  ve ahad kıraatlar olmak üzere iki kısma ayırır.
61

   

Kadı Celâluddin el-Bulkinî kıraatları mütevatir, âhad ve şaz olmak üzere üç kısma 

ayrılır:  

a-Mütevatir kıraatlar: Yedi meşhur kıraattir. 

b-Âhad kıraatlar: On kıraati tamamlayan, üç kıraattir. Sahabenin kıraati, bu nevi 

kıraattandır. 

c-Şâz kıraatlar: A‟meş, Yahya b. Vesseb, İbnu Cureyc vb. tâbiûn kıraatlarıdır.
62

  

Kıraatlarda tevatürün şart koşulmasının sonraki dönemlerde gündeme geldiğini 

söyleyebiliriz. Erken dönemde kıraatların sıhhatı için tevatür şart koşulmazdı. Kıraatlarda 

tevatür müteahhir alimler tarafından şart koşulmuştur. 

Zürkanî, kurra‟nın meşhur kıraatlar konusunda, sıhhat için gerekli üç şartın dışında 

ayrıca tevatürü şart koşmadığını ifade eder.
63

  Oysa Kur‟an için tevatür şart olarak ileri 

sürülmektedir. Zürkanî, kıraatlarda tevatürün müteahhir alimler tarafından şart koşulmuş ve 

sahih senedin yeterli görülmediğini ifade eder.
64

  

Zürkanî, kıraatların tevatürü konusunda alimlerin iki kısma ayrıldığını ifade eder. 

a-Bazı alimler yedi kıraatın mütevatir olduğunu ifade eder. 

b-Bazı alimler, yedi kıraatın mütevatir olmadığını, tüm kıraatların ahad olduğunu ifade 

etmiştir. 
65

  

Zürkanî, Nevevî‟nin de kıraatlarda tevatürü şart koştuğunu ifade eder.
66

  

Bazı alimler senedin sahih olmasını kabul etmiştir. Bazıları ise senetin tevatüre 

ulaşmasını şart koşmuştur: “Senedi sahih olan sözümüzle, bu kıraati, âdil ve sika ravinin, 
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 Dağ, “Kırâat İlminde Şâzz Kavramı -Kavramın Anlamsal Dönüşümü ve Gerçek Anlamının Tespitine Dair –”, 63. 
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 ez-Zerkeşî, el-Burhan fî Ulûmi’l-Kur’ân, 1/1: 395. 
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kendisi gibi bir raviden rivayet zincirinin sonuna kadar rivayet etmesini kastediyoruz. 

Bununla beraber bu kıraat, bu ilmin uleması nezdinde meşhur ve hatadan uzak kabul edilir 

veya bazılarına göre de şâz kıraat olur. 
67

  

Müteahhirûndan bazıları, bu rükünde sahih senedle yetinmeyip, tevâtürü şart 

koşmuşlar, Kur‟ân‟ın ancak tevatürle sabit olacağını söylemişlerdir. Âhad tarikle yapılan bir 

rivayet ile Kur‟an âyeti tesbit edilemez.
 68

    

Kıraatta tevatürü şart koşanlar kendi görüşlerini şöyle temellendirirler. Bu, gayet açık 

bir husustur. Tevatür sabit olunca, diğer iki rükne ihtiyaç kalmaz. İhtilaf konusu olan 

harflerden biri, Resulullah‟dan (s.a.v.) mütevatiren sabit olursa, kabulü vacip olur, hatta 

uygun düşsün ve düşmesin, Kur‟ân‟dan sayılması kesinlik kazanır. Şayet ihtilaf edilen 

harflerden her birinde tevatürü şart koşsaydık, yedi kıraatta sabit olan ihtilaf harflerinden pek 

çoğunun kabul edilmemesi gerekirdi.   

Ebu Şame bu konuda şu açıklamayı yapar: Müteahhirûn ve bunlara uyan kurradan bir 

cemaat arasında şuyû bulan kanaat, yedi kıraatın tamamıyla mütevatir olduğudur. Yani 

kendilerinden kıraat rivayet edilen yedi kıraat imamının her biri, ayrı ayrı mütevatir 

hükmündedir.
69

  Bu kıraatların kesinlikle Allahu Tealâ tarafından indirildiğini kabul etmek, 

vâcibdir. Biz, buna aynen katılırız. Ancak, kendilerinden yapılan nakilde tariklerin 

birleşmesini, her imamın birbirini nakzetmeksizin ittifak halinde olmalarını şart koşarız. Bazı 

kıraatlarda tevatür gerçekleşmezse, en azından bu şartların gerçekleşmesi gerekir, derler.
70

  

Ca‟berî şunu ilâve eder: Şart, birdir. Bu da naklin sıhhatidir. Diğer iki şart da buna 

bağlıdır. Ravilerin durumunu bilen, Arapçaya hakimiyeti olan, hat ilminde mahareti bulunan 

kimseden, bu şüphe kalkmış olur. 
71

 

Kıraatların tevatürü ile ilgili alimler farklı görüşler ileri sürmüştür: 

Suyutî, Zerkeşi‟den şu görüşü nakleder: “Cumhura göre yedi kıraat mütevatirdir, 

meşhur olduğu da zayıf bir rivayete göre söylenir.”
72
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Zerkeşi şöyle der: “Gerçek şudur ki; yedi kıraat, yedi imamdan mütevatirdir. Bunların 

Resulullah‟dan (s.a.v.) mütevatiren geldiği konusunda bazı görüşler ileri sürülebilir. Yedi 

kıraat imamının kıraatinin Resullah‟a isnadı, kıraat kitablarında mevcuttur. Bunların nakli, 

ahadîdir.”
73

 

Yedi kıraatın mütevatir olduğuna dair ileri sürülen görüşlerin belki de en iddialısı 

Endülüs müftüsü Ebu Said Ferec b. Lüb‟e aittir. O, yedi kırâatta tevatürlüğün gerekmediğini 

söyleyen kimsenin sözünün küfrü mûcib olduğu görüşündedir. Bu yargısının sebebi, yedi 

kıraatın mütevatir olmadığını iddia etmenin tümüyle Kur‟an‟ın mütevatir olmadığına 

götüreceğini düşünmesidir. Zürkânî, (1367/1948) Ebu Said‟in görüşünü hararetle 

savunduğunu, hatta görüşünü teyid ettiği ve kendisine bu konuda yapılan eleştirileri reddettiği 

büyük bir risale yazdığını söylemektedir.
74

  

Kıraatların mütevatir olduğu konusunda zaman zaman şüpheler ortaya 

çıkabilmektedir. İmama yani bir kişiye dayandırılan kıraatın mütevatir olamayacağı 

düşünülmektedir.  

Kıraatların mütevatir olduğu savunan alimler, bu konudaki görüşlerini farklı şekillerde 

ifade etmiştir. Muhammed Muhaysin yedi harfle ilgili hadisleri delil göstererek kıraatların da 

Kur‟an gibi Allah'ın kelamı olduğunu ifade eder. Buna göre kıraatlar Hz. Peygamber‟e Allah 

tarafından indirilmiş olup, değiştirilmeden bize kadar nakl edilmiştir. Bu görüşe göre konu ile 

ilgili hadisler mütevatir olduğu gibi kıraatlar da mütevatirdir.
75

     

Kıraatlar Hz. Peygamber zamanında pek çok sahabi tarafından okunuyordu. Aynı 

şekilde bu kıraatı Asımın hocaları dışında da pek çok insan okuyordu. Buradan hareketle 

diyebiliriz ki bu kıraat Hz. Peygamber zamanından bu güne pek çok insan tarafından 

okunmuş ve kıraat vecihleri topluluktan topluluğa nakledilmiştir. Diğer on kıraatın da durumu 

böyledir.
76

   

“Yedi imamdan birine isnad edilen, sahih adı verilen, bu şekliyle nâzil olduğu 

söylenen her kıraata, bütünüyle bağlanmak gerekmez. Ancak sahih kıraatta aranan şartların 

bulunması, bu hükmün dışındadır. Bu takdirde bir kıraat imamı ne başkasından münferiden 

nakledebilir, ne de onlardan yaptığı bir nakli kendine tahsis edebilir. Şayet kıraat, bunların 
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dışındaki kurradan nakledilirse bu nakil, kıraatin sıhhatini bozmaz. Çünkü bu konuda esas 

olan kıraatin kendisine isnad edilen imam değil, bu vasıfların bir araya gelerek 

gerçekleşmesidir. Zira, yedi ve diğer kıraat imamına nisbet edilen kıraat, üzerinde ittifak 

edilen ve şâz olan kısımlara ayrılır. Ancak şu kadar var ki, bu yedi imamdan yapılan nakil, 

sahip oldukları şöhret ve kıraatlarında icmâya dayalı sıhhatin çokluğu sebebiyle, diğerlerinden 

yapılan nakle göre güven vericidir.”
77

  

Sonuç olarak mütevatir kıraat, yanlış üzere ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir 

topluluğun başka bir topluluğa naklettiği kıraattır. Genel olarak kıraat-ı seb‟a ve üç kıraatın 

ilavesiyle kıraatı „aşere‟nin mütevatir kıraatlar olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. 

5-MÜTEVATĠR KABUL EDĠLEN KIRAATLARA DÖNÜK ELEġTĠRĠLER 

Kıraat ilminde bazı kıraatların mütevatir olarak kabul edildiğini ve bu kıraatların İslam 

dünyasında kabul gördüğünü söylemiştik. Kıraat ilminde mütevatir kabul edilen kıraat 

farklılıkları bazı alimler tarafından eleştirilere konu olmuştur. 

Bazı âlimler, kırâatlarda dayanağın rivayet değil de, fasih kimselerin seçimi ve beliğ 

kimselerin ictihadı çerçevesinde gelişen bir ihtiyar olduğu görüşündedirler. Bunların çoğunun 

dilci olduğu gözlemlenmektedir. Konu dil-kırâat ekseninde; dilin mi, yoksa kırâatın mı asıl 

kabul edileceği üzerinde cereyan etmektedir ve dilcilerin dil konusundaki yetkinliklerinin 

etkisiyle kırâatları dil zaviyesinden değerlendirdikleri görülmektedir.
78

  

Eleştiri konusu olan bazı mütevatir kıraat örneklerini ele almaya çalışacağız. Söz 

gelimi Enam suresinin 137. ayetin de geçen (قتم أٔالدْى شسكبئٓى) ifadesinde iki muzaf arasına 

fasıla konarak okunması buna örnek teşkil eder. Bu konudaki ayet şu şekildedir: ( َكرَِنكَ  َٔ  ٍَ َشَّٚ

ْٕ شَ  نَ َٔ ْى  ُٓ ْى ِدَُٚ ِٓ ْٛ ِنَْٛهبُِسٕاْ َعهَ َٔ ُْْى  ُْْى ِنُْٛسدُٔ ْى ُشَسَكآُإ ِْ الَِد ْٔ ٍَ قَتَْم أَ ْشِسِكٛ ًُ ٍَ اْن ٌَ ِنَكثٍِٛس ّيِ َيب َْٚفتَُسٔ َٔ ُْْى  ب  ّلّلُ َيب فََعهُُِٕ فَرَْز ) 

“Bunun gibi ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını (kızlarını) öldürmeyi hoş gösterdi ki, 

hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar! Allah dileseydi bunu 

yapamazlardı. Öyle ise onları uydurdukları ile başbaşa bırak!”  
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İbn Amir bu ayeti şu şekilde okumuştur: ( ْشِسكِ  ًُ ٍَ اْن ٍَ ِنَكِثٍٛس ّيِ ىْ ُشِّٚ ِْ الَدَ ْٔ ٍَ قَتُْم أَ ٛ ) İbn Atiyye bu 

kıraatı şöyle eleştirir: Bu kıraat Arapların kullanımında zayıftır. Zira Arapların büyükleri, 

zarfa bir fasıla koymayı sadece şiirde doğru bulmuştur.
79

  

Eleştiri konusu olan bir diğer mütevatir kıraat, 4/Nisa sûresinin 1. âyetindeki kıraattır. 

Bu eleştiri, (  ًَ ُٓ ُْ َبثَّ ِي َٔ ب  َٓ َج ْٔ ب َش َٓ ُْ َخهََق ِي َٔ اِحدَةٍ  َٔ ٍ ََّْفٍط  ب انَُّبُض اتَّقُٕاْ َزبَُّكُى انَِّر٘ َخهَقَُكى ّيِ َٓ ََِسب  َٚب أَُّٚ َٔ ا  ب ِزَجبال ً َكِثٛس ً

األَزْ  َٔ  ِّ ٌَ بِ اتَّقُٕاْ ّلّلَ انَِّر٘ تََسب نُٕ ُْٛكْى َزقِٛب ًبَٔ ٌَ َعهَ ٌَّ ّلّلَ َكب َحبَو إِ ) “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve 

ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden 

sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına 

riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.”  ayetinde geçen 

 .lafzı ile ilgilidir (االزحبو)

Bu ayetteki kıraat eleştirisi ile ilgili Zemahşerî‟nin (538/1144) görüşleri gündeme 

gelmiştir.  Onun dilcilerin koyduğu kurallara uymadığından bazı kırâatları eleştirmekte aşırı 

gittiği görülmektedir. Zemahşerî‟nin Nisa suresi 4/1. ayetteki, (االزحبو) lafzını mecrur okuyan 

Hamza‟nın kırâatını eleştirmesi buna örnek olarak verilebilir.
80

  

Bu konuda Zerkeşî (794/1392) de Zemahşerî‟yi şöyle eleştirmiştir: “Zemahşerî‟nin de 

içlerinde bulunduğu bir grubun savunduklarının aksine kırâatlar ictihadî değil tevkîfîdir. Onlar 

bu kırâatların fasih kimselerin seçimi ve beliğ kimselerin ictihadı ile oluştuğunu sanıyorlar.”
81

  

İbnu‟l-Cezerî, bazı nahivcilerin eleştirdiği kıraatları şöyle ele alır: “Sahih kıraatin 

şartları içinde saydığımız bir yönüyle de olsa Arab diline uygunluğu sözünden kastımız, 

nahvin vecihlerinden biridir. Bu vecih ister en fasih, ister fasih olsun, ister üzerinde icmâ 

edilmiş, ister kıraatı şöhret bulmuş imamlarca sahih senedle rivayet edilmiş, ister kıraata ters 

düşmemek kaydıyla ihtilaf edilmiş olsun, nahiv vecihlerinden bir vecih kastedilir. Sahih 

senedle rivayet edilen ve şöhret bulan kıraat, nahiv kaidelerinden istisna edilmiştir. Çünkü 

kıraatta asıl olan, en kuvvetli rüknünü teşkil eden budur. Nice kıraatları, nahivcilerden bazıları 

veya birçoğu kabul etmemiştir, fakat bunlar dikkate alınmamıştır. Bakara sûresinin 54. 

ayetinde (ببزئكى) kelimesini ve Bakara sûresinin 67. ayetinde (ٚؤيسكى) kelimesini sükün ile 

okunmasını, Nisa suresinin 10. ayetinde geçen (األزحبو) kelimesinin mecrur okunmasını, 

Casiye suresinin 14. ayetinde geçen (نٛجصٖ قٕيب) ifadeyi nasb ile okunmasını ve Enam 

                                                           
79
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suresinin 137. ayetinde geçen (قتم أٔالدْى شسكبئٓى) ifadesinde iki muzaf arasının fasledilerek 

okunması buna örnek teşkil eder.”
82

 

Danî de nahivcilerin kıraatlar ile ilgili eleştirilerinin doğru olmadığını şöyle ifade eder: 

“Kıraat imamları, Kur‟an harflerinin hiç birini Arab diline, sarf-nahiv kaidelerine bağlı 

kalarak okumamışlardır; aksine rivayette en sağlam, hadiste sahih kaidelere uymuşlardır. 

Kıraat, rivayetle sabit olmuşsa bunu, ne sarf-nahiv kaideleri, ne de lügatin meşhur yönü 

reddedebilir. Çünkü kıraat, uyulması gereken bir sünnettir. İmam Mushafa muhalefet caiz 

olmadığı gibi, lügatte kolay veya daha açık olsa bile, meşhur kıraata muhalefet caiz 

değildir.”
83

  Zeyd b. Sabit‟in şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Kıraat, uyulan bir sünnettir.”
 84

  

Ebu Ömer ez-Zahid, Saleb‟in şöyle dediğini nakleder: “Bir âyetin kıraatında iki 

değişik irab olursa, birini diğerine tercih etmem. Şayet bu, Arapların lisanına intikal etmişse 

en kuvvetli olanı seçerim.”
85

  

Ebu Cafer en-Nahhâs şöyle der: İki kıraat sahih olduğunda, kurranın yapacağı en 

doğru hareket, iki kıraattan birinin en doğru olduğunun söylenmemesidir. Çünkü, her iki 

kıraat Resulullah‟dan varid olmuştur. Bu tercihi yapan, günahkâr olur. Ashabın ileri gelenleri, 

böyle bir tercihe karşı çıkmışlardır.
86

 

Ebu Şame şöyle der: Müellifler kıraatlar arasındaki tercihte ileri gittiler. Hatta bazıları, 

diğer kıraat şeklini reddedecek dereceye vardılar, iki kıraatin Resulullah‟tan sabit olduğu 

bilindikten sonra, birinin reddedilmesi makul olamaz. Bazıları da, şâz kıraatların tevcihini, 

meşhur kıraatların tevcihinden daha kuvvetlidir, derler.
87

 

Sonuç olarak genel olarak âlimler, sahih veya mütevatir kıraat farklılıklarının red 

edilmesini doğru bulmamıştır. Bunun temel sebebi, kıraat farklılıklarının sahih senedle rivayet 

edilmesidir. Bazı dilbilgisi kuralları esas alınarak sahih kıraatların red edilmesi, doğru 

bulunmamıştır. Zira nahiv kaidelerinin belirlenmesi hususunda kıraatlar birer temel 

oluşturmuştur. 
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6-KIRAATLARDA TEVKĠFÎLĠK VE ĠCTĠHADÎLĠK AYRIMI 

a-Kıraatların Ġctihadî Olduğuna Dair GörüĢler 

Kıraat farklılıklarının ictihadî bir alan olup olmadığı ile ilgili bir takım farklı 

görüşlerden söz edilebilir. Kıraatların içtihadî olduğunu veya en azından bir kısmının ictihadî 

olduğuna dair bazı görüşler bazı eserlerde aktarılmıştır. Zerkeşi, İbnu‟l-Hacib‟in kıraatların 

mütevatir olmasına dair görüşten bazı şeyleri istisna ettiğini söylemiştir.
88

  

İbnu‟l-Hacib, kıraatların mütevatir olduğunu kabul ettikten sonra, bazı okumaları 

bundan istisna eder. Ona göre mütevait olmayan kıraatlar, med, imâle ve hemzenin tahfifi gibi 

kıraatın edası konusundaki meselelerdir. 

İbnu‟l-Hacib, bu konuda şu açıklamayı yapar: “Yedi kıraat mütevatirdir. Ancak eda 

kabilinden olan med, imâle ve hemzenin tahfifi vb. bunun dışındadır.” 
89

 

Zerkeşi, İbnu‟l-Hacib‟in yedi mütevatir kıraattan eda kabilinde olan okumaları istisna 

ettiğini ifade ettikten sonra, İbnu‟l-Hacib‟in buna şunları örnek verdiğini ifade eder: Med, 

imâle ve hemzenin tahfifi mütevatir değildir.  Zerkeşi bu görüşün zayıf olduğunu ifade eder. 

Ona göre med ve imale mütevatir okumalardandır.
90

  

Suyutî, İbnu‟l-Hacib‟in, med, imâle ve hemzenin tahkikini mütevatir kabul etmediğini 

ifade eder. Suyutî, İbnu‟l-Hacib dışında bazı alimlere göre, med ve imâlenin aslı, gerçekte 

mütevatirdir. Bunların keyfiyetinde ihtilaf edildiğinden, bunların keyfiyeti mütevatir değildir, 

demişlerdir.
91

  

İbnu‟l-Cezeri ise bu görüşleri şöyle eleştirmiştir: “Bu konuda İbnu‟l-Hacib‟i geçen 

kimseyi duymadık. Kadi Ebu Bekr ve arkadaşları gibi usul uleması, bütün bunları tevatüren 

sabit kabul eder. Doğru olan da budur. Çünkü lafız, tevatüren sabit olursa, edası da tevatüren 

sabit olur. Edasız lafız tasavvur etmek mümkün değildir, bunun sıhhati ancak eda ile 

gerçekleşir.”
92

 

Suyutî, bazı düşünürlerin  kıraatların ictihadîliğini savunduğunu ileri sürer. Suyutî, bu 

konuda bazı kelamcıların düşüncelerini şöyle aktarmaktadır: “Mütekellimînden bir grup şöyle 

demiştir: Hz. Peygamber‟in okuduğu sabit olmasa dahi, Arap dili kaidelerine uygun olduğu 
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takdirde kıraatın, vecihlerin ve harflerin tespitinde, içtihad ve re‟yin kullanılması mümkündür. 

Ehl-i hak bunu kabul etmemiş ve bu iddiada olanları da hatalı bulmuşlardır.”
93

   

Zerkeşi, medd miktarının tevkifi olmadığını ifade etmiştir. O, medd konusunda şu 

açıklamayı yapar: Anlaşıldı ki meddin aslı mütevatirdir. Bu konudaki ihtilaf ve tarikler ise, 

meddin telaffuz keyfiyeti ile ilgilidir.”
94

 Zerkeşi, meddin takdirinde ihtilaf olduğunu ifade 

ederken bu keyfiyetin mütevatir olmadığını kabul etmiş olur. Ona göre meddin uzatması bir 

telaffuz keyfiyedir.
95

 Zerkeşî, imale ve hemzenin tahfifinin de mütevatir okumalardan 

olduğunu ifade eder.
96

  

Zürkanî, bazı sahih kıraatları eleştiren alimlerin şu görüşünü eleştirir: “Nahiv alimleri, 

kaidelerini, Kur‟an‟dan, Hz. Peygamberin ve Arapların kelamından çıkarır. Kur‟an sahih bir 

nakil ile sabit olmuşsa, bu nahivciler ve onların kaideler için esas olur ve kaideler için 

Kur‟ana müracaat edilir. Kur‟an için onların kaidelere müracaat edilmez. Böyle yapılırsa 

usüle aykırı davranılmış olur.
97

  

Zürkanî, kıraatların tevatürü ve ictihadîliği ile ilgili farklı görüşleri aktarır.   

el-Bennanî, meddin miktarının değiştiğini ifade eder. Bunun ictihadî olduğunu ifade 

eder.
98

 Ona göre kıraatlarda tevatürü savunanlar ondaki içtihadı ortadan kaldırmayı 

amaçlamaktadır.
99

   

Zürkanî, med ve imale gibi kıraatların tevatüre dayandığını ifade eder. Bu konuda 

İbnu‟l-Hacibi eleştirir.
100

 

Bazı çağdaş düşünürler de kıraatların tevatürünü kabul etmemiştir. Sıdkı Gülle, “her 

bir farklı kıraatın mütevatirlikle tavsifi bizim açımızdan mümkün görülmemektedir.” Şeklinde 

görüşünü ifade etmiştir.
101

 

Kıraatlarda ictihadı savunan düşünürlerin görüşlerini eleştirirken kıraat farklılıklarının 

iki kısma ayrıldığı göz önüne alınmalıdır. Kıraatlar ferşî ve usulî farklılıklar şeklinde ikiye 
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ayrılır. Ferşî farklılıklarda, kelimeler her yerde farklı okunur. Bir kelime bir yerde farklı 

şekillerde okunurken, bir başka yerde aynı kelime tek bir biçimde okunmaktadır. Bu durum, 

söz konusu kıraat farklılıklarının bizzat Hz. Peygamber tarafından okunması gerektiği 

sonucuna bizi ulaştırmaktadır. Usül farklılıkları ise belli bazı kaidelere göre her yerde aynı 

okunur. Buna göre usül farklılıkları konusunda Hz. Peygamber tarafından bir formülün ortaya 

konduğunu söylemek mümkündür. Buna göre usül farklılıkları ortaya konan bir formüle göre 

okunmaktadır.  

b-Kıraatların Tevkifî Olduğuna Dair GörüĢler 

Genel kanaate göre kıraat farklılıkları ictihada açık bir alan değildir. Kıraatların tevkifi 

olduğuna dair görüşler farklı âlimlerce ifade edilmiştir. Zerkeşi, el-Burhan adlı eserinde 

kıraatların tevkifî olduğunu, ihtiyarî olmadığını ifade etmiştir.
102

  

Zerkeşi, kıraatın Hz. Peygamber‟den mervi olduğunu ve kendisinden rivayet 

edilmeyen herhangi bir kıraatın mevcut olmadığını söyler.
103

  Zerkeşi, yedi kıraat imamının 

kıraatını dayandırdığı sahabeyi şöyle zikreder: İbn Kesir, Nefi ve Ebu Amr‟ın kıraatı ubeyb b. 

Kab‟a nakletmiştir. İbn Amir Osman b. Affan‟dan Hamza, asım ve kisai, Hz. Osma ve İbn 

mesud‟tan kıraatını nakletmiştir.
104

     

Hz. Peygamber'in farklı okumaları sahabeye öğrettiğine dair rivayetler nakledilmiştir. 

Bu konudaki bir hadiste Hz. Ömer başından geçen bir olayı hikâye etmektedir. Buna göre Hz. 

Ömer, Hişam b. Hâkim ile Furkan sûresinin okunması hususunda tartışmıştır. Bu tartışma 

sonucunda Hz. Peygamber‟e müracaat etmişler ve Hz. Peygamber ikisinin de doğru 

okuduğunu ifade etmiştir.
105

   

Bu hadisten da anlaşıldığı gibi iki sahabi de Kur'an'ı Hz. Peygamberden öğrenmiştir.  

Kur'an'ın farklı okunması hususunda iki sahabi tartışmış ve konuyu Hz. Peygamber'e 

götürmüştür. Hz. Peygamber ikisinin de kıraatını onaylamıştır. Bu durum kıraatların ictihadî 

olmadığını, Hz. Peygamber'den alındığını ortaya koymaktadır.  

Bu hadis açıkça ortaya koymaktadır ki, sahabeler Kur'an tilaveti konusunda ictihada 

başvurmamış, bu okumalar Hz. Peygamber'den nakledilmiştir. Bu da göstermektedir ki 

kıraatlar tevkifîdir. 

                                                           
102

 ez-Zerkeşî, el-Burhan fî Ulûmi’l-Kur’ân, 1/399. 
103

 ez-Zerkeşî, el-Burhan fî Ulûmi’l-Kur’ân, 1/400. 
104

 ez-Zerkeşî, el-Burhan fî Ulûmi’l-Kur’ân, 1/413. 
105

 et-Taberî, Câmiu’l-Beyân ’an Te’vili Âyi’l-Kur’ân, 16-17. 



 

39 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 7 - Yıl: 2022 - Kasım 

İbnü‟l-Cezerî, kıraatta kıyas ve içtihadın bulunmadığını şöyle ifade eder: “Merdûd 

olan bir kısım kıraatlar vardır. Bunlar, Arap dil kaidelerine ve Kur‟an‟ın hattına uygun olduğu 

halde, hiç nakli yapılmayan kıraatlardır. Bu kıraatın reddi hak, yasaklanması kesin, okuyanın 

günahı büyüktür. Ebu Bekr b. Miksem‟in, buna cevaz verdiği zikrolunur. Miksem‟in bu 

cevazı üzerine ulema meclisi toplanmış, bu kıraati ittifakla menetmişlerdir. Bu yüzden aslı 

olmayan, kıraatın edasında kendisine itimad edilecek bir rüknü bulunmayan mutlak kıyasla, 

kıraat yasaklanmıştır. Mutlak kıyas bir esesa dayansa bile, hüküm aynıdır. Kabul edildiği 

takdirde kıraatta, mutlak kıyasa yer verilmiş olur. Bu (ٌقبل زجال) cümlesinin (قبل زبك) 

cümlesine kıyas edilerek yapılan idgam gibidir. Bu ve benzerleri, nassa ve asla muhalif 

değildir. Misali çok az olmasına rağmen bu kıraat, icmaen reddolunmamıştır.”
106

  

Genel olarak âlimler, kıraat farklılıklarının tevkifî okumalar şeklinde 

değerlendirmiştir. Bu hususta re‟y ve ictihadı doğru bulmamışlardır. Esasen sahih kıraatın üç 

şartını taşıyan kıraatlar hususunda ictihad ve re‟ye gerek duyulmamıştır. Bunun temel 

sebebinin rivayet eksenli olan kıraat ilminde içtihata gerek duyulmadığını söylemek 

mümkündür. 

SONUÇ 

Kıraat ilmi, Kur‟an‟ın farklı şekilde okunma şekillerini inceleyen bir ilimdir. Farklı 

okuma biçimleri, yedi harfle beraber Hz. Peygamber döneminde başlayan bir olgudur. 

Peygamber döneminde Kur‟ân nazil olurken, Medine‟nin son dönemlerinde, yedi harf ruhsatı 

konmuştur. Ruhsata binaen vahiy lafızları, hem Hz. Peygamber döneminde hem de sonrasında 

farklı şekillerde okunmaya devam etmiştir. Daha sonra, İslam toplumunda lehçesi farklı Arap 

unsurların çoğalması ve diğer etkenler, halk düzeyinde ciddi sorunlar ortaya çıkarmıştı. Bu 

sorunlar, aynı zamanda “kırâat düzenlemesi” olarak da nitelendirilebilecek olan Mushaf‟ın 

yeniden yazılması ile aşılmıştır. 

Kur‟an‟ın anlam merkezli okunup aktarılması, yedi harf ruhsatında ifade edilen 

Kur‟an‟ın müteradif kelimelerle okunması ile ilişkili olarak ele alındığını söylemek 

mümkündür. Kıraatların mana ile okunması, klasik literatürde el-kırâ„a bi‟l-ma‟na veya er-

rivâye bi‟l-ma‟na kavramları ile ifade edilmiştir. Müteradif okumalar, Mushafların yazısına 

uymayan eş anlamlı kelimelerin kullanılması anlamındadır. Bu tür okumalar Mushaf yazısına 

ve mütevatir kıraatlara uymadığı için, bunların Kur‟an olarak okunması mümkün değildir. 
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Kıraatlarda tevatürün şart koşulmasının sonraki dönemlerde gündeme geldiğini 

söyleyebiliriz. Erken dönemde kıraatların sıhhatı için tevatür şart koşulmazdı. Kıraatlarda 

tevatür müteahhir alimler tarafından şart koşulmuştur. 

Bazı âlimler, kırâatlarda dayanağın rivayet değil de, fasih kimselerin seçimi ve beliğ 

kimselerin ictihadı çerçevesinde gelişen bir ihtiyar olduğu görüşündedirler. Bunların çoğunun 

dilci olduğu gözlemlenmektedir.  

Kıraat imamları, Kur‟an harflerinin hiç birini Arab diline, sarf-nahiv kaidelerine bağlı 

kalarak okumamışlardır; aksine rivayette en sağlam, hadisde sahih kaidelere uymuşlardır. 

Kıraat, rivayetle sabit olmuşsa bunu, ne sarf-nahiv kaideleri, ne de lügatin meşhur yönü 

reddedebilir.  

Kıraatların içtihadî olduğunu veya en azından bir kısmının ictihadî olduğuna dair bazı 

görüşler klasik eserlerde aktarılmıştır. Zerkeşi, İbnu‟l-Hacib‟in kıraatların mütevatir olmasına 

dair görüşten bazı şeyleri istisna ettiğini söylemiştir. İbnu‟l-Hacib, kıraatların mütevatir 

olduğunu kabul ettikten sonra, bazı okumaları bundan istisna eder. Ona göre mütevatir 

olmayan kıraatlar, med, imâle ve hemzenin tahfifi gibi kıraatin edası konusundaki 

meselelerdir. 

Kıraatların içtihadî olmadığını, tevkifi olduğuna dair görüşler ifade edilmiştir. Zerkeşi, 

kıraatların tevkifî olduğunu, ihtiyarî olmadığını ifade etmiştir. Zerkeşi, kıraat imamlarının 

kıraatının sahih olduğunu icma ile sabit olduğunu, bu kıraatların uyulan bir sünnet olduğunu 

ve burada içtihada mahal olmadığını ifade etmiştir. 
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 چکیذي 

اٍٚ يمبنّ پژْْٔی رطجٛمی كه ؽٕىۀ اكثٛبد ػبيٛبَۀ فبهٍی ٔ ػوثی اٍذ. كه يمليّ، ثّ رؼوٚف اكثٛبد ػبيٛبَّ ٔ ثّ ٔٚژِ 

ی ػبيٛبَۀ ػوثی ٔفبهٍی ثب ػُٕاٌ: ْب كاٍزبٌ ػبيٛبَّ ٔ اْلاف ٔاًْٛذ آٌ اّبهِ ّلِ اٍذ. ٍپٌ كٔ ًََّٕ اى كاٍزبٌ

ْب آٔهكِ ّلِ  روٍٚ آهای يُزملاٌ ٔ پژْْٔگواٌ كهثبهۀ آٌ يٕهك ثوهٍی لواه گوفزّ ٔ يٓى ٔؽًيِ َبيّ ؽًيح انؼوة

کُل کّ إم اٍٚ كاٍزبٌ ػوثی ٔ هٔػ ؽبکى ثو آٌ ٍبيی اٍذ ٔ ثّ ػهذ يؾجٕثٛذ ٔ اَزْبه   اٍذ. اٍٚ پژِْٔ اصجبد يی

ْب، ػُبٕو ٔ  ًبنک اٍاليی، اى عًهّ اٚواٌ، ًََٕۀ الزجبٍی فبهٍی آٌ ثبىربة كُْلۀ ٔٚژگیآٌ كه ثَٛبهی اى ي

اٍٚ كاٍزبٌ ػجبهد اٍذ اى ٚک هٔاٚذ ٚب ثوكاّذ ػبيٛبَّ اى ربهٚـ اٍالو ٔ فزٕؽبد اٍاليی كه ْبی اٚواَی اٍذ. اهىُ

ای يٛبٌ ربهٚـ ٔاكثٛبد، ؽمٛمذ ٔفٛبل  يًهکذ فبهً ٔ ّکَذ آٌ يًهکذ ٔ اَزْبه كٍٚ اٍالو كه آٌ، ثب ٍجکی کّ آيٛيِ

اَل ٔ كاٍزبٌ ػبيٛبَۀ عناة  ٔ ٔالؼٛذ ٔاٍطٕهِ اٍذ. يؤنف ٔ هأٚبٌ اٍٚ كاٍزبٌ اى ػُبٕو ُْوی اٍزفبكۀ ّبٚبَی کوكِ

 اَل. ْبی يَهًبٌ اهائّ کوكِ ٔ يبَلگبهی ها ثّ يهذ

 اكثٛبد رطجٛمی، اكثٛبد ػبيٛبَّ، كاٍزبٌ ػبيٛبَّ، ؽًيح انؼوة، ؽًيِ َبيّ. َاژي ٌای کلیذی:

ARAP VE FARS HALK EDEBİYATLARINDA (HAMZÂTU'L-ARAB) VE 

(HAMZANÂME) ANLATISI 

Özet: 

Bu makale karĢılaĢtırmalı halk edebiyatı incelemeleri çerçevesinde kaleme alınmıĢ bir 

araĢtırmadır. ÇalıĢmanın giriĢinde ‘halk edebiyatı kavramının tanımı yapılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Daha sonra bu edebiyat türünün bir çeĢidi olan folklorik anlatı ve toplum kimliği 

açıklanmıĢtır. Bu yapılırken Arap ve Ġran halk edebiyatı örneklemi esas alınmıĢtır. Daha sonra 

bu edebiyat türünün amaçlarını ve hem Arap hem de Ġran edebiyat ve tarihindeki ehemmiyeti 

üzerinde durulmuĢtur. Bu edebiyat türünün somut bir örneği olarak Hamza anlatısının hem 

Arap hem de Ġran edebiyatındaki rivayetleri ele alınmıĢtır. Bu çerçevede konu ile ilgili olarak 

önemli Arap ve Ġran eleĢtirmenlerinin görüĢleri sunulmuĢtur. Neticede bu eserin Sâmî duygu 

âlemine yakın olacak Ģekilde köken itibariyle Araplara ait olduğu ancak konusu itibariyle 

sevildiği için bütün Ġslâm âlemine yayıldığı bu bağlamda Ġran edebiyatına da geçtiği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Anlatı Ġran edebiyatına geçince doğal olarak Fars medeniyeti ve Ârî ruh 

dünyasının unsurları ile dolu bir hâl almıĢtır. Aslında her ne kadar anlatının aslı da Arap 

duygu dünyasının özellikleri ile dolu ve bu boyutu över mahiyette olsa da tevhîd ilkesinin 

yayılması, küfür ve zulümle mücadele gibi Ġslâm ruhunun temel özelliklerini yansıtmaktadır. 

Bu çekici ve tehlikeli hikaye, Ġslam tarihinin, Ġran'daki Ġslam fetihlerinin, Ġslam dininin orada 
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yayılmasının, tarih ve edebiyatı, gerçek ve kurguyu karıĢtıran bir üsluba göre efsane ve hayal 

Ģeklinde anlatımıdır. 

  Anahtar Kelimeler: KarĢılaĢtırmalı Edebiyat, Halk Edebiyatı, Folklorik Anlatı, 

Hamzâtu'l-Arab, Hamzanâme. 

The Story of (Hamza Al-Arab) and (Hamza Namah) in Arabic and Persian Folk 

Literature. 

Abstract:  

This article is in the frame of comparative folk literature.We began with defining what 

folk literature is and shed light on one of its kinds,folk tale and folk biography,based on both 

Arabian and Persian Literatures.Then,we highlighted the objectives of this literary kind and 

its importance in both Arabian and Persian Literatures as well as history. After that, we 

introduced the folk tale of Hamza in its Arabian and Persian narratives and listed the most 

significant opinions of Arab and Iranian critics.We concluded that this tale is originally 

Arabian and near the sublime spirit, yet its popularity and spread in the Islamic world 

including Iran filled it with several elements of the Persian civilization and Aryan spirit. 

Although it is glorified with the the Arabian soul, it is not a folk work as it is closer to the 

Islamic spirit in its keenness on spreading the values of monotheism and combating infidelity 

and injustice.This attractive and dangerous story is a novel or a popular vision of Islamic 

history and the Islamic conquests in Persia,the defeat of the Islamic empire and the spread of 

the Islamic religion there, according to a style that mixes history and literature,fact and 

fiction, reality and myth. 

Key words: comparative literature, folk literature , folk tale, Hamza of the Arab, Legend of 

Hamza . 
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 مقذمً:

َْزُل، ََقۀ إهی ػوثی ٔ   ؽًيح انؼوة ٔ ؽًيِ َبيّ كٔ هٔاٚذ ػوثی ٔفبهٍی اى ٚک لٖۀ ؽًبٍٗ ػبيٛبَّ       

ْب ثب اٚواَٛبٌ  يٕٕٙع اٍٚ اصو كهگٛوی ػوةچٓبه عهلی ٔ ََقۀ فبهٍی كٔ عهلی ٔ َيكٚک ثّ كٔ ْياه ٕفؾّ اٍذ. 

کُل.  ْبی يَهًبٌ ها ٍزبِٚ يی ػوة ك اَزمبك لواه كاكِ ْٔب افالق پبهٍٛبٌ پِٛ اى اٍالو ها يٕه اٍذ ٔ كه ثَٛبهی ثقِ

 گواٌ اٚواَی الجبل چُلاَی ثّ اٍٚ اصو َلاّزّ ثبُّل. هٍل، ًٍْٛ ػبيم ثبػش ّلِ اٍذ رب پژِْٔ ثّ َظو يی

ّٕك. انجزّ كه اكثٛبد ػوثی آٌ ها كه ّبفۀ  اٍٚ اصو ْى كه ػوثی ٔ ْى كه فبهٍٙ عيء اكثٛبد ػبيٛبَّ يؾَٕة يی

 كاَُل. كُْل، كه ؽبنی کّ كه اكثٛبد فبهٍی  آٌ ها ؽکبٚذ ػبيٛبَّ يی َگبهی يهی( لواه يی  )ربهٚـ« وح انْؼجٛخانَٛ»

ً ْٛچ َْبَی عي ثوفی يمبالد اَلک اى كکزو عؼفو يؾغٕة ٔ چُل يمبنۀ پواکُلۀ كٚگو  كه پژِْٔ ْبی فبهٍی رموٚجب

يزؼلك، يٓى ٔ ػًٛمی كهثبهۀ ََقۀ ػوثی آٌ اَغبو ْبی  كهثبهۀ آٌ ٔعٕك َلاهك. كه ػٕٗ، كه عٓبٌ ػوة پژِْٔ

ّٕك ثب  ای ثّ هٔاٚذ فبهٍی آٌ ٔعٕك َلاهك. ثو اٍٚ اٍبً،  كه َّٕزبه ؽبٙو رالُ يی گَّٕ اّبهِ گوفزّ، ايب ْٛچ

 روٍٚ اثؼبك ٔ يٚبيٍٛ اٍٚ اصو كه كٔ هٔاٚذ، ْبی يُزملاٌ ػوة ٔ اٚواَی كهثبهۀ اٍٚ ؽکبٚذ ػبيٛبَّ، يٓى ثوهٍی كٚلگبِ

 ثوهٍی ٔ ثب ْى يمبَّٚ ّٕك. 

 ٌاِ عامیاوً  دسآمذی تش ادتیاخ َ حکاید -1

ٕٛه کهی، ثو كٔ   اَل، ثّ َگبهِی يهی رؾمٛمبری ها اَغبو كاكِ گواَی کّ كه ىيُّٛ ؽکبٚذ ػبيٛبَّ ٚب ربهٚـ ًّْ پژِْٔ       

 َکزۀ اٍبٍی رأکٛل كاهَل:

َگبهِی يهی ٔ ثوهٍی يٛياٌ يطبثمذ آٌ ثب ٔلبٚغ ػوثی اٍاليی كه ٕٛل "ػٖو اَؾطبٛ" ٔ  گواٚی كه ربهٚـ ٔالغ. ٔ 

 "يؾبکبد" ٔ انگٕثوكاهی اى آٌ. 
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ْب پبٍقی ثّ ّواٜٚ ربهٚقی يؼُٛی  ْب ٔؽکبٚذ َگبهِی يهی، ثلاٌ يؼُب کّ اٍٚ ٍٛوِ رًوکي ثو ٔعّ ربهٚقِی ربهٚـ. ٕ 

ْبْٚبٌ ثوای کْف اٍٚ اثؼبك ربهٚقی ثب يطبثمذ يزٍ ثب ربهٚـ اٍذ، ٔرٖٕه  كه ثوهٍی َْزُل، ٔرالُ پژْْٔگواٌ

ای ثوای ربهٚـ َْزُل. ْب ًْچٌٕ ٍبّٚ ْب ٍٔٛوِ ْبی اٍٚ ؽکبٚذ کوكٌ ٔلبٚغ ٔ ّقٖٛذ
1
  

ْب  هی، اٍطٕهِْبی ي ْب ٚب ٍٛوِ ثّ ٕٛه کهی اكثٛبد ػبيٛبَّ َيك ًْۀ الٕاو إَاع ٔيفبْٛى اكثی مٚم ها كه ثو كاهك: ؽکبٚذ

ْب  ْبی يهی، يلاٚؼ پٛبيجو ٔ يُبعبد كُٚی، ٔايضبل ػبيٛبَّ، پُل ٔ اَلهىْب، ُٛيْب ٔ نطٛفّ ْب ٔ ؽکبٚذ ْب، كاٍزبٌ ٔ افَبَّ

ْبی ػبيٛبَّ ٔ غٛوِ ... ٔ ًَبِٚ
2
  

 کّ كاٍزبَٗ عيء اكثٛبد ػبيٛبَّ اٍذ، ٔعٕك كاهك؟ ايب آٚب يؼٛبه كلٛمی ثوای ٍُغِ اٍٚ

اَل اكثٛبد ػبيٛبَّ ها رؼوٚف کُُل، اى عًهّ يُزمل يٖوی يؾًٕك مُْی كه  ذ کّ افواك ثَٛبهی رالُ ًَٕكِٔالؼٛذ اٍٚ اٍ

 ، يؼبَی ٔ رؼبهٚفی ثوای اٍٚ إطالػ آٔهكِ اٍذ:األكة انْؼجٙکزبة 

ْب ها ثلٌٔ ٔٚواِٚ ثّ ًْلٚگو  ْبی يؾهی ٚب ًْبٌ اكثٛبد ّفبْی اٍذ کّ يوكو آٌ اكثٛبد ػبيٛبَّ اكثٛبری ثب نٓغّ -

 کُُل.  يُزمم يی

 اكثٛبری کّ يؤنفِ يغٕٓل ٔ َبُّبفزّ اٍذ ٔ كه يمبثِم اكثٛبد هًٍی لواه كاهك کّ ََُٕٚلۀ آٌ يؼهٕو اٍذ. -

 اكثٛبری کّ ثِٛ اى ٚک يؤنف كاهك. -

اى هٔاٚبد، ؽکبٚبد ٔ افجبه )اٍٚ رؼوٚف رُٓب يُكو ٔؽلد يؤنف ََٛذ، ثهکّ ٔؽلد رأنٛف ها َٛي اَکبه روکٛجی  -

  .کُل( يی

َّْؼت( ثّ يؼُبی يهذ ٚب ػٕاو يوكو اٍذ ٔ ثُبثواٍٚ اكثٛبد ػبيٛبَّ ًْبٌ  - اكثٛبد ػبيٛبَّ )ّؼجٗ( ثوگوفزّ اى ٔاژۀ )

 ٔاط كاهك. اٍذ کّ كه ثٍٛ ػٕاو يوكو ٚب ٛجمبد فؤكٍذ عبيؼّ ه

 اكثٛبد ػبيٛبَّ ًْبٌ اكثٛبد هٍٔزبٍذ كه ؽبنی کّ اكثٛبد هًٍی اكثٛبد ّٓو اٍذ.  -

کبه ثوكِ ّلِ اٍذ.  ثوفی عبْب اى ٔاژۀ "ؽًبٍّ" ثوای رؼوٚف اكثٛبد ػبيٛبَّ ثّ -
3
  

 ػبيو هّٛل انَبيوائی ْى ثّ ٍّ رؼوٚف اى اكثٛبد ػبيٛبَّ اّبهِ ًَٕكِ اٍذ: 

ػبيٛبَّ ثبّل، يؤنف آٌ ُّبفزّ ّلِ َجبّل ٔ ثّ ٕٕهد ّفبْی يُزمم ّٕك؛ كٔيٍٛ رؼوٚف  َقَذ اكثٛبری کّ ثّ نٓغّ

ثلٌٔ آَکّ يغٕٓل ٚب يؼهٕو ثٕكٌ يؤنف ها ّوٛ ثلاَل، ثو ؽبل ٔ ْٕای يوكيی آٌ رأکٛل كاهك ٔ ٍٕيٍٛ رؼوٚف؛ فمٜ نٓغّ 

زّ ٚب َبُّبفزّ ثٕكٌ ََُٕٚلِ  ٔ ٚب ىيبٌ ػبيٛبَّ ها كه هٔاٚذ ٔ کزبثذ ٔ ٚب كه چبپ ّوٛ لواه كاكِ ٔ اًْٛزی ثّ ُّبف

كْل. هٔاٚذ ًَی
4
  

گَّٕ فالّٕ کوكِ کّ اكثٛبد ػبيٛبَّ ثٛبٌ اَفؼبالد ػبٛفی ٚب فکوی  انَبيوائٙ کاليِ ها كه رؼوٚف اكثٛبد ػبيٛبَّ ثلٍٚ

کُل،  فوُْگ ثٛبٌ يی گيُٚل ٔ آٌ ها ثّ ىثبٌ ٍبكۀ ػٕاِو يؾؤو اى ػُٕاٌ اٍهٕة ٔ هُٔ ثويی اٍذ کّ نٓغّ ػبيٛبَّ ها ثّ

ْب ََٛذ، ٔ هاٍزگٕٚی کّ كه هٍى  ٔنی اٍٚ ٍبكگی فبنی اى اؽَبً هلذ ٔ پبکلايُی كه اظٓبه اؽَبٍبد ٔ ْٛغبٌ

ّٕك اّکبل يؾٜٛ اعزًبػی ٔ فکوی ثلٌٔ رُٖغ ٔ ظبْوٍبىی يُؼکٌ يی
5

 . 

وای اٍٚ َٕع اى اكثٛبد ػبيٛبَّ إطالػ هاٚظ ث گفذ کّ كه اكثٛبد ػوثیرٕاٌ  ايب كهيٕهك َٕع اكثٗ يٕهِك ثوهٍٙ يی

عبؽع َٛي ثوای آٌ ٔعٕك كاهك. ثوای يضبل، كه اكثٛبد للٚى،  ًْبٌ "انَٛوح انْؼجٛخ" اٍذ. ايب إطالؽبد كٚگوی

َبيل ْبی ػبيٛبَّ ها "لِٖٔ انؼبيخ"، يی كاٍزبٌ
6

ْبی "َّٕٓاهی،  ٔ كه ربهٚـ يؼبٕو، يؾًٕك رًٕٛه إطالػ كاٍزبٌ 

عُگ ٔ ػٕاو" ها ثّ کبه ثوكِ اٍذ.
7
  

َبيّ" اٍذ ٔ كه فوُْگ ػبيٛبَّ ثّ ٍوگنّذ ىَلگی ٚک فوك ٚب عًؼی اى يوكو  "ٍٛوِ" كه إطالػ ثّ يؼُی "ىَلگی

اٍذ.ملسو هیلع هللا یلص كهثبهۀ ىَلگی پٛبيجو روٍٚ ًََٕۀ ٍٛوِ ثّ ىثبٌ ػوثی، ٍٛوۀ اثٍ ْْبو  ّٕك. للًٚی گفزّ يی
8

 

َٛو انْؼجٛخ(  َبيّ کبه گوفزّ ّلِ کّ يؾزٕای آٌ َٛي يغًٕػّ ىَلگی ٍپٌ اٍٚ إطالػ كه يؼُبی ػبو ثّ  َِّ ْبی ػبيٛبَّ )ان

نظبْو اٍذ کّ ثوای ثوفی افواك َّٕزّ ّلِ؛ يبَُل: ٍٛف ثٍ م٘ ٚيٌ، ػُزوح ثٍ ّلاك، ؽًيِ انجٓهٕاٌ، انيٚو ٍبنى، ا

خ، ٚب عًبػزی يبَُل ثُٙ ْالل. ًّ  ثٛجوً، األيٛوح ماد انٓ

                                                           
1
 .9(،  ص 1997، 1، ) بٌروت/ الدار البٌضاء: المركز الثمافً العربً، طلال الرواي؛ البنٌات الحكائٌة فً السٌرة الشعبٌةسعٌد ٌمطٌن،  - 

2
 .20 -19( ص2001)اإلسكنىرٌة، دار الوفاء، دراسات فً الثمافة الشعبٌة مرسً الصباغ،  - 

3
 .86، 54( ص 1972)الماهرة، مكتبة اآلنجلو المصرٌة،  األدب الشعبً العربً، مفهومه ومضمونهمحمود ذهنً،  - 

4
 .11- 10( ص 1962)بغداد، وزارة الثمافة واإلرشاد،  مباحث فً األدب الشعبًعامر رشٌد السامرائً،  - 

5
 .18همان، ص  - 

6
 .247(، ص1990)الماهرة، الدار الفنٌة للنشر،  الفن المصصً العربً المدٌمعزة الغنام،  - 

7
 .38م( ص 1980، 1)الماهرة، المطبعة النموذجٌة، ط دراسات فً المصة والمسرحمحمود تٌمور،   - 

8
 . 10( ص 1991، 484)الماهرة، دار الهالل، العدد  ً السٌرة الشعبٌةمولد البطل فأحمد شمس الدٌن، الحجاجً،  - 
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ايب كه رؼوٚف ػهًی ٔاژۀ "ٍٛوِ" كه كٔهاٌ يؼبٕو، آٌ ها كه يٛبٌ كٔ ٔاژِ "ربهٚـ" ٔ "اكثٛبد" لواه يی كُْل؛ اى 

يهزی ػُٕاٌ  عٓزی ربهٚـ اٍذ چٌٕ ثّ ىَلگی فوك ثّ ػُٕاٌ عٓذ كُْلِ ٔ ّبفٔ رؾٕالد ػٖو ٚب ىَلگی گؤْی ثّ

ّٕك ٔ اى ٍٕی كٚگو، ثّ اكثٛبد يوثٕٛ اٍذ، ىٚوا  اَل يوثٕٛ يی کّ كه ربهٚـ يهی ٔ اََبَی َمِ يًٓی اٚفب کوكِ

كُْلۀ َظواد، ػمبٚل ٔ افکبه يؤنف آٌ ٔ يزأصو اى فوُْگ، أٙبع اعزًبػی ٔ ىَلگی ََُٕٚلِ اٍذ. ثبىربة
9

 

َّْؼت" يْزك ّلِ اٍذ، ٔ كه )نَبٌ انؼوة( اثٍ يُظٕه يی ثُٛٛى کّ کهًّ "ّؼت" ّبيم   ايب کهًّ )انْؼجٛخ( اى کهًّ "

 يؼبَی ىٚو اٍذ: 

 انَغًُغ، ٔانزَّْفوُٚك، ٔاإِلٕالُػ، ٔاإِلْفَبكُ: ٙلٌّ .... :"الشَّْعة  

ٛذ فٙ  ّكِ َِّ ٌُ  :الشَّْعة  ٔلبل اثٍ ان ، ٚكٕ ٍِ ْٛ ََُٛ ْؼ ًَ ٌُ ث ٌُ رَْفوٚمبً  إَِّ ٚكٕ الؽبً، ٔٚكٕ ْٕ  إِ

ُٕ منك. ََشْعة   لْعِ فٙ اإِلَبِء إًَِب ْٕ إِٕالُؽّ ُٔيالَءَيزُّ، َٔؾ َّٖ  ان

لُْع انن٘  :َالشَّْعة   َّٖ الُؽّ أَٚٚبً الشَّعّاب   یَْشعَثً   ان ْٕ ".، ٔإِ الشَّْعة 
10
  

كه کُبه  -ثو اٍٚ اٍبً، "انَٛوح انْؼجّٛخ" إطالؽی اٍذ کّ كه اكثٛبد ػوثی ثوای اٍٚ َٕع ٔ ّکم اى اكثٛبد ػبيٛبَّ  

هٔاط كاهك ٔ كه اكثٛبد فبهٍی يؼبكل ًْبٌ "كاٍزبٌ ػبيٛبَّ" اٍذ. ايب آٚب  -ْبی َّٕٓاهی  إطالؽبری چٌٕ كاٍزبٌ

 زبٌ ػبيٛبَّ" كه فبهٍی ٔعٕك كاهك؟  رؼوٚف كهٍزی اى كاٍزبٌ ٔ رٕٕٛف كلٛمی اى "كاٍ

كه ىثبٌ فبهٍی چُل ٔاژۀ يزواكف ثواٖ "كاٍزبٌ" ٔعٕك كاهك، يبَُل: ٍوگنّذ، ؽکبٚذ، افَبَّ، لّٖ
11

 . 

اَل ٔ رب چّ ؽل افزالف كاهَل؟ ٕفذ ػبيٛبَّ َٛي يبَُل  ْب اى َظو يؼُبٚی رب چّ اَلاىِ ثب ٚکلٚگو يْزوک ايب اٍٚ ٔاژِ 

رٕاٌ  ْبی کٕربِ ٔ ثهُل، کلاو كٍزّ ها يی ( نفظی غٛوػهًی ٔ يجٓى اٍذ. اى يٛبٌ اَجِٕ كاٍزبٌيٕٕٕف فِٕٚ )كاٍزبٌ

كاٍزبٌ ػبيٛبَّ فٕاَل، ٔ آٚب ثوای اٛالق اٍٚ ٕفذ ثو ٚک كاٍزبٌ ثبٚل يؾزٕا ٚب ٍجک َگبهُ آٌ ٚب ْو كٔ ها يٕهك رٕعّ 

پَُل ثبّل )ٔنٕ آٌ کّ ثّ َضو فٖٛؼ اكثی  ٕٙع آٌ ػبيّ لواهكاك؟ ثّ ػجبهد كٚگو، آٚب كاٍزبٌ ػبيٛبَّ كاٍزبَی اٍذ کّ يٕ

کّ يٕٕٙع  َگبّزّ ّلِ ثبّل(، ٚب آَچّ ثّ ٍجک ػبيٛبَّ ٔ ثب َضو )ٚب ّؼو( ػبيٛبَّ َگبهُ ٚبفزّ ثبّل )ٕوف َظو اى اٍٚ

 عّ لواه كاك؟ پَُلی كاّزّ ثبّل(، ٔ ٚب آَکّ ْو كٔ ّوٛ ها ثبٚل كه اٛالق چٍُٛ ٕفزی ثّ كاٍزبٌ ػبيٛبَّ يٕهك رٕ ػبيّ

ْبی رقٛهی ٔ فبنی اى ؽمٛمذ ٔ كاهای يؾزٕای ػبيٛبَّ ها  رٕاٌ ثب لطؼٛذ َظو كاك؛ چّ ثَٛبه لّٖ كه اٍٚ ىيُّٛ َٛي ًَی

رٕاٌ ٚبفذ کّ ثب َضو ٚب َظًی كلٛك، فٖٛؼ ٔ ّٕٛا رؾوٚو ّلِ اٍذ يبَُل )ٍُلثبك َبيّ، ثٓبه كاَِ، ْياهٔ ٚک  يی

اَل ٔ ََقۀ اكثی ٔ  ْب ثّ ْو كٔ ِّٕٛ َگبّزّ ّلِ اى اٍٚ گنّزّ، ثؼٚی اى كاٍزبٌ ّت...(. ػکٌ لّٚٛ َٛي ٕبكق اٍذ.

ػبيٛبَۀ آٌ ْو كٔ كه كٍذ اٍذ، يبَُل )ثقزٛبه َبيّ(. ثّ ٕٛه فالّٕ ثبٚل گفذ، ْٛچ يؼٛبه كلٛمی ثوای ٍُغِ ػبيٛبَّ 

 ٚب اكثٗ ثٕكٌ ٚک كاٍزبٌ ٔعٕك َلاهك.

ٛبَّ كاهك ٔ ثؼٚی كٚگو اى ًٍْٛ گَّٕ آصبه ثب ٔعٕك كاّزٍ اهىُ ثؼٚی اى ّبْکبهْبی اكثی اٚواٌ ٍجکی ػبي 

انؼبكِ اكثی يٕهك رٕعّ ػبيّ يوكو لواه گوفزّ اٍذ. ايب ثّ ْو ؽبل ٔ ثب ٔعٕك رًبيی اٍٚ افزالف َظوْب، ثؼٚی  فٕق

اّزّ ثبّل ْٔى ثّ ٍجک ْبٚی اٍذ کّ ْى يؾزٕای ػبيٛبَّ ك كاٍزبٌ  ْب لطؼب "كاٍزبٌ ػبيٛبَّ" ثّ ًّبه يی آُٚل ٔ آٌ كاٍزبٌ

فٕاَبٌ َگبّزّ ّلِ ثبّل . ٍبكۀ ػبيٛبَّ ثّ ىثبٌ َمبالٌ ٔ لّٖ
12
  

رٕاٌ  چٍُٛ ثبٚل گفذ، َيك الٕاو ثلٔی کّ اى فوُْگ ٔ رًلٌ ثٓوۀ ىٚبكی َلاهَل، "ٛجمّ ػبيّ" ها اى "ٛجمّ فبّٕ" ًَی ْى

فوُْگ ٔ روثٛذ ايزٛبىی ََٛذ ... ثُبثواٍٚ آَچّ َيك گَّٕ الٕاو كٍذ کى اى عٓذ  كهٍزی علا کوك، ىٚوا ثٍٛ افواك  اٍٚ ثّ

ْبی لٕيی" اٍذ ٔ ثب ٛجمۀ فبٕی ٍؤکبه َلاهك ْبی ػبيٛبَّ" َبو كاهك، َيك الٕاو ثلٔی "افَبَّ يب "افَبَّ
13

 . 

 ٌاِ عامیاوً: اٌذاف َ اتعاد  حناید -2

ٔ چّ كه ػبيٛبَّ، كاّزٍ عُجۀ كاٍزبَی  روٍٚ ٔٚژگی غبنت، چّ كه اكثٛبد هًٍی اكثٛبد فبهٍی يٓى اكٔاه كه ًْۀ       

انلٍٚ ؽٍَٛ ثٍ ػهی ٍجئاهی  كهثبهۀ اًْٛذ اٍٚ ٔٚژگی کًبلؽًبٍی، ػوفبَی ٔ غُبٚی اٍذ. كه ژاَوْبی يقزهف 

كاه چٍُٛ يی گٕٚل: "ثلاٌ  ق( يْٕٓه ثّ يٕالَب ؽٍَٛ ٔاػع کبّفی ٍجئاهی؛ ٔاػع ٔ يؤنف َبو ْ  ۰ٔٓ –ق  ْ  ۰۴ٓ)

ٛلٌ فبٚلۀ ثَٛبه كاهك: أل آٌ کّ اى اؽٕال گنّزگبٌ فجو كاه ّٕك. كٔٚى: آٌ کّ چٌٕ ػغبٚت ٔ کّ لّٖ فٕاَلٌ ٔ ُّ

غواٚت ُّٕك َظو أ ثّ للهد انٓی گْبكِ گوكك. ٍّٛى: چٌٕ يؾُذ ٔ ّلد گنّزگبٌ ُّٕك كاَل کّ ْٛچ کٌ اى ثُل يؾُذ 

نّزّ ُّٕك، كل اى يبل كَٛب ٔ كَٛب ثوكاهك ٔ آىاك َجٕكِ اٍذ أ ها رَهی ثبّل. چٓبهو؛ چٌٕ ىٔال يهک ٔ يبل ٍالٍٛٛ گ

                                                           
9
 .33( ص 1980)بٌروت، منشورات الرأ،  فّن کتابة السٌرة الشعبٌةفاروق خورشٌد، ومحمود ذهنً،  - 

10
 ، كلمة "شعب".لسان العربابن منظور،  - 

11
 ، كلمه: "داستان".فرهنگ معٌندمحم معٌن،  - 

12
 -126ص ش(1382چشمه،  حسن ذو الفمارى )تهران، نشر  ، مجموعه مماالت به كوششادبٌات عامٌانه اى اٌراندمحم جعفر محجوب،  - 

127. 
13

 .46ش( ص1351)تهران، انتشارات کتابخانه طهوری،  ٌادداشتها واندٌشه هاعبدالحسٌن زرٌن کوب،  - 
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كاَل کّ ثب کَی ٔفب َکوكِ ٔ َقٕاْل کوك. پُغى: ػجود ثَٛبه ٔ رغوثۀ ثی ًّبه أ ها ؽبٕم آٚل، ٔ فلای رؼبنی ثب 

 گٕٚل: ؽٚود هٍٕل )ٓ( يی

ۦً  ف َؤاَدَك ۚ ﴿  س ل  َما و ثَثّ د  ت  ْه أَۢوثَآء  ٱلشُّ م ًّلا وَّق صُّ َعلَْیَل م  ى یَه﴾ )ٌُد: ََ ْؤم  ْلم  َِٰ ل  ْمَش ر  ََ َظحٌ  ع  ُْ َم ََ ي  ٱْلَحقُّ  ز  ٌََٰ َخآَءَك ف ّ  ََ121) 

اٖ َْذ اگو ٔالغ ثبّل، ٔ ثو آٌ ٔعّ کّ ٔعٕك كاّزّ ثبّل فٕاَلِ ّٕك  ْبی گنّزگبٌ فبٚلِ پٌ يؼهٕو ّل کّ كه لّٖ 

ل، گُٕٚلِ ها ٔثبل ثبّل، ٔ َُّٕلِ فبٚلۀ فٕك ثوگٛوك ای هٍل، ٔ اگو غٛو ٔالغ ثبّ فٕاَُلِ ٔ گُٕٚلِ ٔ َُّٕلِ ها اى آٌ فبٚلِ

 اَل: چُبَچّ گفزّ

 وگُیىذ اص سش تاصیچً حشفی         کض آن پىذی وگیشد صاحة ٌُش

"َگش صذ دفرش حکمد تش اتلً         تخُاوی آیذش تاصیچً دس گُش 
14

 

ْبی ػبيٛبَّ ٔعٕك  فبٚلۀ كٚگوی َٛي كه كاٍزبٌّٕك.  ايب يٕٕٙع ثّ اًْٛذ عُجۀ كاٍزبَی كه اكثٛبد ػبيٛبَّ فالّٕ ًَی

َگبهاٌ کّ ثّ صجذ عيئٛبد ىَلگی يوكو ػبكی  ّٕك، كه يمبثِم ربهٚـ ُّبفزِی آٌ يوثٕٛ يی كاهك کّ  ثّ ٔعّ عبيؼّ

"يقٖٕٕبً كه اٚواٌ، يّٕهفبٌ ٔ ٔلبٚغ َگبهاٌ کًزو ثّ   :گٕٚل پوكاىَل. كه اٍٚ ىيُّٛ  كکزو عؼفو يؾغٕة چٍُٛ يی ًَی

اَل، ٔ ثْٛزو ثّ ّوػ ؽٕاكس ػًلِ ٍٛبٍی ٔ ربهٚـ ٔ روعًّ  لگی يوكو ٔ پَذ ٔ ثهُل ٔ ىّذ ٔ ىٚجبٚی آٌ رٕعّ كاّزّىَ

كاَٛى کّ  يب ايؤى ثّ ْٛچ هٔی ًَی  ...اَل ؽبل ّبْبٌ ٔ ٔىٚواَی کّ آَٓب ها ثّ َگبهُ ربهٚـ يأيٕه کوكِ ثٕكَل، پوكافزّ

فٕهكِ، ٔ چّ نجبٍی  ىَٚزّ، چّ يی ل ربهٚـ ثؼل اى اٍالو چگَّٕ يیيوكو اٚواٌ كه ٛی ْياه ٔ ٍٖٛل ٔ ْْزبك ٍب

 اَل. پّٕٛلِ يی

ُّبٍی كه اٚواٌ ثَٛبه فمٛو اٍذ، ٔ ايؤى يؾممبٌ اٍٚ هّزّ َبگيٚوَل اٛالػبد يؾلٔك ٔ يقزٖو ٔ  يُبثغ يطبنؼّ يوكو 

اَل، الزجبً کُُل ٔ  ـٕك ثـو عـبی گناّزّْب ٔ آصبه ف كه ثَٛبهی يٕاهك آيٛقزّ ثّ اّزجبْبری کّ ٍٛبؽبٌ غوثی كه ٍفوَبيّ

اٍٚ فأل ػهًی ها ثّ چّ ٍٔٛهّ ثبٚل پو کوك؟ اٍٚ پوكِ ٍٛبِ ٔ  ...پبّٚ رؾمٛمبد فٕك ها ثو هٔی کبهْبی آَبٌ ثگناهَل

 ربهٚکی ها کّ ثّ هٔى ىَلگبَی اعزًبػی َٛبکبٌ يب افزبكِ اٍذ چگَّٕ ثبٚل كٚل؟ 

ْب اٍذ کّ اى رقٛم يـوكو ػبكی آٌ هٔىگبه  کوكٌ آٌ ثٛبثبٌ ربهٚک ًٍْٛ افَبَّٔثّ هاٍزٗ كّ رُٓب چواؽ ُْگبو اٍٚ ٛی 

رٕاٌ ثّ  اى اٍٚ هاِ يی  .روأُ کوكِ ٔ ثوای ََم ايؤى ثّ ٚبكگبه يبَلِ اٍذ -َّ يؾممبٌ ٔ يٕهفبٌ ٔ ٔلبٚغ َگبهاٌ  -

ذ ٔ ثوفبٍذ آَٓب ثب ٚکلٚگو، آكاة ٔ هٍٕو يوكو، ٛوى نجبً پّٕٛلٌ ٔ غنا فٕهكٌ ٔ يًٓبَی ٔ يؼبّود کوكٌ، ََْٔ

ْب، آٍٚٛ ّٓوٍبىی، هفزبه ٔ ٛجمبد يقزهف اعزًبػی ثب ٚکلٚگو، نٕاىو عُگ ٔ ٍزٛي، ٍٔبٚم ػٛبهی،  ٛوى ريٍٚٛ فبَّ

رٕاٌ پی ثوك". کٛفٛذ پنٚواٚی اى ٍفٛواٌ ٔ فوٍزبكگبٌ ٔ َظبٚو آَٓب يی
15
  

بلی يبَلِ اى عٕايغ للٚى ٔ اٙبفبد َبّٗ اى ػٖو ْب ثّ ػُٕاٌ يٛواس ث هغى كاّزٍ هَگ ٔثٕی اٍاليی، ٍٛوِ ايب ثّ

ََٛزُل. -هثطی َلاهك كّ ثّ اٍالو ْٛچ -اٍاليٗ، ٍُلی ثوای رأٚٛل آكاة ٔ هٍٕو عبيؼّ ثلٖٔ إٛم
16

 

ّٕك، ٔ ْٛچ كاٍزبٌ  ْبی يهی يؾَٕة يی ْبی ؽًبٍی ٔ ٍٛوِ كفبع اى هاكی ٔ عٕاًَوكی ىيُّٛ إهی كاٍزبٌچٍُٛ ًْ

رٕاَل  کبهی ٔ رمهت ٔ رئٚو ثّ پٛؤىی هٍل، ْٛچ لٓويبَی ًَی رٕاٌ ٚبفذ کّ كه آٌ فٛبَذ ها ًَیهاٚظ ثٍٛ ػٕاو انُبً 

گوی ٔ كىكی ٔ ثّ ٕٛه فالّٕ، اى ْو َٕع ٕفبری کّ كه َظو افالق َکْٕٛلِ اٍذ فٕك هاثّ عبٚی  اى هاِ ؽٛهّ

   ثوٍبَل.

روٍٚ يمبٕل لٓويبَبٌ هٔاط كاكٌ كٍٚ كهٍذ  اى ثيهگّٕك، کّ  ْب، ٚک َکزّ عبنت َٛي ثّ هُّٔی كٚلِ يی كه اٍٚ كاٍزبٌ

ْب پِٛ اى ظٕٓه  کُُل، آٌ کّ لٓويبٌ كاٍزبٌ لوٌ ٔ ٛوٚك ٚکزب پوٍزی ٔ آٍٚٛ فلاُّبٍی اٍذ کّ ثّ "اٍالو" رؼجٛو يی

هٍٕل اکوو ىَٚزّ، ٔ كه گنّزّ، يضال اٍکُله کّ لٓويبٌ كاٍزبٌ ػبيٛبَّ ثَٛبه ثيهگ "اٍکُلهَبيّ" اٍذ، يمٖل 

كاهك، ٔ ْو عب يوكو  پوٍزی اى ٕؾُّ ىيٍٛ ٔ اّبػّ "اٍالو" اػالو يی ی فٕك ها اى کْٕهگْبٚی ثواَلافزٍ ّٛطبٌإه

ثّ فلا پوٍزی ثگؤَل ٔ يَهًبٌ َّٕل كٍذ اى اْٚبٌ ثبى كاهك.
17

 

ثّ ْو ؽبل "يُظٕيّ ؽًبٍی رُٓب عُگ ٔ فَٕوٚيی ََٛذ ثهکّ يُظٕيّ ؽًبٍِی کبيم آٌ اٍذ کّ كه ػٍٛ رٕٕٛف 

ْبی لٕو، ًَبُٚلِ ػمبٚل ٔ آهاء ٔ رًلٌ أ َٛي ثبّل" ْب ٔ يوكاَگی پٓهٕاَی
18
. 

ْب فٕك يجؾش يَزمهی اٍذ کّ ثبَٚزی  ْب ٔ ٍٛوِ ُّبفزی اٍٚ ؽکبٚذ ُّبٍی ٔ اًْٛذ اكثی ٔ ىثبٌ َبگفزّ پٛلاٍذ کّ ٍجک

 ثّ ٕٛه علاگبَّ يٕهك ثوهٍی لواه گٛوك.

                                                           
14

، 1، به اهتمام دمحم جعفر محجوب )تهران، انتشارات بنٌاد فرهنگ اٌران، طفتوت نامۀ سلطانیموالنا حسٌن واعظ کاشفی سبزواری،  - 

 آمده است.گلستان ، واٌن دو بٌت از سعدى است، ودر باب دوم 302ش(، ص1350
15

 .140 -139محجوب،  - 
16

ٌَرء علً األسعد، وفا -   .161( ص1982، 1)الکوٌت، وکالة المطبوعات، ط األمُّ بٌن المالحم والّسِّ
17

 .1244 -1243، ص اى اٌرانادبٌات عامٌانه جوب، مح  - 
18

 .30ش(ص1374)تهران، انتشارات فردوسی، چاپ ششم،  حماسه سراٌی در اٌرانذبٌح هللا صفا،  - 
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 وگاٌی تً داسران حمضج العشب َحمضي وامً: -3

ٕٛه فالّٕ ػجبهد اٍذ اى: رٕنل ٚک لٓويبٌ ػوثی كه يکّ ثّ  كاٍزبٌ ؽًيِ  كه كٔ هٔاٚذ ػوثی ٔ فبهٍی ثّ       

ْبی ٕٛالَی ٔ فٍَٕٛ، ثّ  َبو ؽًيِ ٔ ٍپٌ لٛبو أ ػهّٛ پبكّبْبٌ پبهٍی ٔيُبٛك َفٕم اْٚبٌ کّ كه پبٚبٌ ٔ پٌ اى عُگ

ُبٛك َفٕمّبٌ كه عيٚوح انؼوة، ّبو، يٖو، يواکِ ٔ ثؼلْب فزؼ پبٚزقذ فوً ٔرَقٛو ٍوىيٍٛ آَٓب ٔاٍزٛال ثو ي

 ّٕك. اَلنٌ، ٔ گَزوُ كٍٚ رٕؽٛل ٔ اٍالو )ثو اٍبً كٍٚ اثواْٛى فهٛم(، پِٛ اى ثؼضذ دمحم ملسو هیلع هللا یلص يُغو يی

ْبی  ّ ثّ َبوْبی اكثٛبد ػبيٛبَّ كه کْٕهْبی اٍاليی كاََذ ک روٍٚ لّٖ روٍٚ ٔيؾجٕة رٕاٌ اى يؼؤف اٍٚ لّٖ ها يی

لٖۀ ؽًيِ، لٖۀ ايٛو انًؤيٍُٛ ؽًيِ، كاٍزبٌ ايٛو ؽًيۀ ٕبؽت  ؽًيح انؼوة ٚب ؽًيح انجٓهٕاٌ،يزؼلكی اى لجٛم: "

ْب يزؼهك ثّ ٚک هٔاٚذ  ْو ٚک اى اٍٚ َبو گْب ٚب كاٍزبٌ ايٛو ؽًيۀ ٕبؽت لواٌ" فٕاَلِ ّلِ اٍذ. لواٌ، ربهٚـ عٓبٌ

 ْبی هاٚظ كه عٓبٌ اٍالو َگبّزّ ّلِ اٍذ. ْبی ػوثی، فبهٍی، اهكٔ ٔ كٚگو ىثبٌ اى اٍٚ كاٍزبٌ اٍذ کّ ثّ ىثبٌ

إم اٍٚ ٍٛوِ ثُب ثو كالٚم يؾکى، ػوثی اٍذ ٔ لٓويبٌ إهی آٌ ؽًيِ َبو كاهك. ؽًيِ كه ََقۀ ػوثی ػجبهد اٍذ 

هی ػوثی کّ پِٛ اى ثؼضذ پٛبيجو اٍالو كه يکّ ثّ كَٛب آيل ايب يَهًبٌ ٔ ثو كٍٚ اثواْٛى فهٛم ثٕك، كه اى ٚک لٓويبٌ ي

كه رؾوٚوْبی للًٚی آٌ ؽًيۀ ٍٛل انْٓلا ػى  –لٓويبٌ اٍٚ كاٍزبٌ ؽًيِ کّ " کّ كه هٔاٚذ فبهٍی ٔ ثب ٔعٕك آٌ ؽبنی

رو َٔبو آٔهرو ٔعٕك َلاّذ، لٓويبٌ اٍٚ كاٍزبٌ ها  ای ٍوُّبً ل چٌٕ ؽًيِْبی ثؼ هٍٕل هللا ملسو هیلع هللا یلص ََٛذ، نٛکٍ كه كٔهاٌ

كه عُگ اُُؽل ثّ كٍذ  -يطبثك ربهٚـ ٔالؼی –َٛي ًٍْٛ ؽًيِ لواه كاكَل ٍٔواَغبو كاٍزبٌ أ ها ثّ عبٚی هٍبَلَل کّ 

ٔؽْی، غالِو ُْل، اى پبی كهآٚل"
19

 . 

 ذ؟ ايب كنٛم اٍٚ رغٛٛو ٔرجلٚم كه َٕع اٍٚ لٓويبٌ چَٛ

رو كالٚم لٕيی ٔ كُٚی اٍذ. مثٛؼ هللا ٕفب كه  هٍل کّ يَئهّ ثّ كالٚم گَٕبگَٕی اهرجبٛ كاهك کّ اى ًّْ يٓى ثّ َظو يی

ْبی لٓويبَی کّ ٍبثمبً  رلهٚظ لّٖ ٚبثٛى آٌ اٍذ کّ ثب ّٕٛع اٍالو، ثّ ای کّ اى ؽًيِ َبيّ كهيی "َکزّگٕٚل:  اٍٚ ثبهِ يی

اَی ثٕك، اَلک اَلک رغٛٛو ٕٕهد كاك، ٔ هعبل كُٚی اٍالو ٚب فوٍبٌ ػوة يٛلاٌ علٚلی يوثٕٛ ثّ پٓهٕاَبٌ ٔ هعبل اٚو

كه آَٓب ٚبفزُل، ٔ كهثبهِ ثيهگبَی اى لجٛم ػهی ثٍ اثی ٛبنت ٔفوىَلاٌ أ ٔ ٚب هعبل ثيهگ اٍاليی اٚواَی يبَُل اثٕ يَهى 

.." ْبٚی يٛبٌ اٚواَٛبٌ يَهًبٌ ّٕٛع ٚبفذ. فواٍبَی ٔ َظبٚو آَبٌ، كاٍزبٌ
20

 

 گٕٚل: كکزو يؾغٕة َٛي كهثبهۀ اٍٚ لّٖ ٔ اًْٛذ آٌ چٍُٛ يی

روٍٚ  ْبی ؽًيِ، ٔفبّٕ آفوٍٚ رؾوٚو آٌ کّ ثّ "هيٕى ؽًيِ" يٍٕٕو اٍذ هٔىگبهی هاٚظ گْبٚی " لٖۀ عٓبٌ

ك، ًَٕ ْب ثوای َمبالٌ ثٕك، ىٚوا ْى عُجۀ كُٚی كاّذ، ٔ ثب ٍٛبٍذ ينْجی ّبْبٌ ٕفٕی ٍبىگبه يی روٍٚ لّٖ ٔيؼؤف

ٔغوٚت ٔ كٔه اى ٔالؼٛذ ىَلگی ثٕك، ٔ چُبٌ کّ كاٍزبٌ ػبيٛبَّ كه  آيٛي ٔ ػغٛت ْبی آٌ اغواق ْٔى رب ؽل ايکبٌ كاٍزبٌ

ّٕك، ٔهيٕى ؽًيِ، اى نؾبظ اٍٚ فبٕٛذ رب  ثبفی َيكٚک يی ٛی لؤٌ ثؼل اى اٍالو ثّ رلهٚظ اى ٔالؼٛذ، كٔه ٔ ثّ فٛبل

 هعۀ أل لواه كاّذ.ْبی يلٚل )ّٔبٚل رب ايؤى ْى( كه ك يلد

فٕاَبٌ َُّٕٔلگبٌ ََجذ ثّ آٌ رب ثلاٌ پبّٚ هٍٛلِ ثٕك کّ َبو گؤْی اى  ّٓود ٔ يؾجٕثٛذ هيٕى ؽًيِ ٔ ػاللۀ لّٖ

ْبی كٔهۀ ٕفٕی َمم ّلِ اٍذ. اى عبَت كٚگو يٕط ّٓود  ْبی ّبػواٌ ٔربهٚـ کُُلگبٌ لٖۀ ؽًيِ كه رنکوِ َمم

اَلَٔيی ٔعبِٔ ٔيبالٚب ها َٛي فوا گوفذ، ٔيَهًٍٛ آٌ كٔه كٍذ َٛي اٍٚ لّٖ ٔآٔاىۀ اٍٚ کزبة ؽزی ٍواٍو ُْلٍٔزبٌ ٔ

 فٕاَلَل. ها ثب ّٕق ٔهغجذ فوأاٌ ثّ ىثبٌ يهی فِٕٚ يی

ای کّ ثلٍٚ لّٖ كاّذ كٍزٕه كاكِ ثٕك ََقّ ای اى آٌ ها ثّ ثٓزوٍٚ  عالل انلٍٚ اکجو پبكّبِ گٕهکبَی ُْل اى ّلد ػاللّ

ْب ثٛبهاُٚل، ٔ ؽزی ػجلانُجی فقوانييبَی يؤنف "رنکوۀ يٛقبَّ" ٔ  ٍ َمُٕ ٔرٖٕٚو ٔرنْٛتفٜ ثَُُٕٚل، ٔ ثب ىٚجبروٚ

فٕاَی  فٕاٌ يْٕٓه ٔ يزقٖٔ َمم لٖۀ ؽًيِ ظبْواً ثّ اّبهۀ اکجو کزبثی ثّ َبو "كٍزٕه انفٖؾب" كه آكاة لّٖ لّٖ

ػًٕيبً، َٔمم لٖۀ ؽًيِ فٖٕٕبً، رأنٛف کوك"
21

 . 

ْبی ربهٚقی ثّ كٔه اٍذ،  گٕٚل: "اٍٚ کزبة اى ٔالؼٛذ رؾوٚو فبهٍی ؽًيِ َبيّ چٍُٛ يیكکزو عؼفو ّؼبه ْى كه يمليّ 

ََُٕٚلۀ كاٍزبٌ ثب ثٓوِ ثوكاهی اى َبو ؽًيِ ػجلانًطهت ػًٕی پٛغبيجو گوايی ٔثوفی اى ٕؾبثّ، َٔٛي ثؼٚی اى 

زّ، ٔ كاٍزبَی ٍبفزّ اٍذ آيٛقزّ پبكّبْبٌ ٔ ٔىهای اٚواَی كاٍزبٌ ؽًبٍی يّٓٛظ پوكافزّ، انؾك كه کبه فٕك رٕفٛك ٚبف

اى اٍاليٛبد ٔ اٚواَٛبد"
22

 . 

                                                           
19

 .1143، ص ادبٌات عامٌانه اى اٌرانمحجوب،  - 
20

، بخش سوم، جلد پنجم، ) تهران، انتشارات انتارٌخ ادبٌات در اٌر. وهمچنٌن: ذبٌح هللا صفا، 15 -13، صحماسه سراٌى در اٌرانصفا،  - 

 .  1512ش( ص 1372فردوسی، 
21

 .131 -130، ص ادبٌات عامٌانه اٌرانمحجوب،  - 
22

 .12ش(، ممدمه، ص1362، تصحٌح وممدمه جعفر شعار )تهران، چاپخانه احمدی، چاپ دوم، حمزه نامه؛ لصۀ أمٌر المؤمنٌن حمزه - 
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كاٍزبٌ ايٛوانًؤيٍُٛ ؽًيِ ثواٍبً يبعواْبی ؽًيح ثٍ ػجلهللا فبهعی، کّ ثّ َبو ؽًيِ  گواٌ يؼزملَل کّ ثوفی پژِْٔ

ٍُّذ پَو آمهک ّبهی َٛي يؼؤف ثٕكِ، ٍبفزّ ّلِ اٍذ ٔ فٕاهط فواٍبٌ ٔ ٍَٛزبٌ اٍٚ ؽًيۀ فبهعی ها يطبثك 

هگ ؽًيِ پَو آمهک ْبٖ ثي َبيٛلَل ٔ ًٍْٛ نمت كه كاٍزبٌ ؽًيِ َٛي ثبىربة ٚبفزّ اٍذ. يٕفمٛذ فٕك، ايٛوانًؤيٍُٛ يی 

ٔعٕك آيلِ  ْبٚی يٛبٌ اٚواَٛبٌ يْوق ّٕٛع ٚبثل ٔ كاٍزبٌ ايٛوانًؤيٍُٛ ؽًيِ اى اُٚغب ثّ يبٚۀ آٌ ّل کّ كهثبهۀ ٔی كاٍزبٌ

ؽًيۀ ٍٛل انْٓلاء ْى كهآيٛقذ"ثٕٛ ثّ اٍذ، اگوچّ ثؼلاً ثب كاٍزبٌ يو
23
. 

گو ٔعٕك اثٓبو  هغى اَلکی، َْبٌ گواٌ اٚواَی كهثبهۀ اٍٚ اصو ؽًبٍی اٍذ کّ ثّ روٍٚ َظواد پژِْٔ آَچّ ثٛبٌ ّل، يٓى

 كه آٌ اٍذ.

انلٍٚ  ًٌّرو اٍذ. ثوای ًََّٕ كکزو اؽًل  ْب كهثبهۀ اٍٚ كاٍزبٌ ثّ يوارت ثْٛزو ٔػًٛك ايب كه عٓبٌ ػوة پژِْٔ

گٕٚل: "ٍٛوِ ثٓواو ّبِ ٔ فٛؤى ّبِ ٔ ؽًيِ پٓهٕاٌ ٚک ٍهَهّ هٔاٚذ اٍذ کّ يهی ََٛذ، ثُبثواٍٚ كهٍذ  ؽغبعی يی

ػُٕاٌ ٚک اصو ٙللٕيی اٍزفبكِ  ها "انَٛوِ انْؼجّٛ" ثُبيُل ٔ اهىُ فوايهی آٌ ها َلاَُل ٔ اى آٌ ثّ  ای آٌ ََٛذ کّ ػلِ

ٔفٛؤى ّبِ(. ايب كه يٕهك كاٍزبٌ ؽًيۀ پٓهٕاٌ يٍ يؼزملو کّ پبٍقی ثو ٍٛوۀ فٛؤى  کُُل )كهٍذ يضم كاٍزبٌ ثٓواو ّبِ

اَل. ْب اهىُ ىٚبكی ثوای آٌ لبئم ْب ها ثبال ثجوك. ثّ ًٍْٛ كنٛم، ػوة ّبِ ثٕكِ ثوای آٌ کّ ّأٌ ػوة
24
  

َلهد كه  جبهد "لبل انوأ٘" ثّْبی ٍٛوِ، ػ َبو اٍذ ٔ ثّ فالف كاٍزبٌ کُل کّ هأی ٍٛوِ ؽًيِ ثی چٍُٛ رأکٛل يی أ ْى

آٌ آيلِ اٍذ
25

 . 

کُل ٔ "كه ْٛچ عبی كاٍزبٌ َبيی اى هأی ثوكِ َْلِ اٍذ" انجزّ اٍٚ يٕهك ثو ََقۀ فبهٍی ْى ٕلق يی
26

عبی آٌ  . ثّ

ٍ اَل" ٚب "َبلالٌ اًٍبه چُٛ اَل"، ٚب "هأٚبٌ افجبه چٍُٛ آٔهكِ آيلِ اٍذ: "چٍُٛ آٔهكِ اَل"، ٚب " چٍُٛ هٔاٚذ کوكِ

 گُٕٚل".... ٔغٛوِ.

ْب ها ّفبْی كاََذ ٔ ثّ هُّٔی آّکبه  ْب ٔعٕك كاهك کّ يْکم ثزٕاٌ آٌ كکزو انؾغبعی َٛي يؼزمل اٍذ کّ "ثوفی عُجّ

ٍبىك کّ اٍٚ هٔاٚذ  ْبی ؽًيِ ٔ يٓوكکبه كفزو کَوی، کّ هٍّٔ يی کُل کّ آٌ هٔاٚذ يکزٕة اٍذ؛ ... يضال َبيّ يی

َْلِ اٍذ"يکزٕة اٍذ ٔ فی انجلاّْ َمم 
27

 . 

ََٕٚل:  کُل؟" يی ای يهی ها اَزقبة يی ايب فبهٔق فٕهّٛل كه پبٍـ ثّ اٍٚ ٍؤال يٓى کّ "چگَّٕ فوك يهی لٓويبٌ ٍٛوِ

"َکزۀ يٓى ٔاٍبٍی اٍٚ اٍذ کّ لٓويبٌ ٍٛوۀ يهی كه ثْٛزو يٕاهك لٓويبَی ربهٚقی ٔ يْٕٓه اٍذ کّ اًٍِ الثالی 

يزلأل اٍذ. ثُبثواٍٚ، فوك   ْبی لّٖ ٔ كاٍزبٌ ْبی اكثی ٔ افجبه ٔ کزبة زبةّٕك ٔافجبهُ كه ک ؽٕاكس ربهٚـ مکو يی

يهی لٓويبَِ ٔ آَچّ اى اًٍبء ٔ افؼبل يَُٕة ثّ آٌ اٍذ، فٕاِ ثوگوفزّ اى ربهٚـ ٔالؼی ايذ اٍاليی ثبّل ٔ فٕاِ ثّ 

 کُل. ربهٚـ ػبيٛبَّ يوثٕٛ ثبّل، ًّْ ها اى ؽبفظۀ يهی اَزقبة يی

بهٔق فٕهّٛل كهثبهۀ ّٓود لٓويبٌ ٔ رجبكل افجبه كهثبهۀ آٌ رؼٍٛٛ کوكِ، ثو ّقٖٛذ ؽًيِ ٕلق ايب ّوٛی ها کّ ف

ْبی اكثی ٔافجبه چٛيی اى آٌ َمم َکوكِ اٍذ. كه ٔالغ، يب كه ٍٛوۀ ؽًيِ پٓهٕاٌ ثب ّقٖٛذ  کُل، چوا کّ کزبة ًَی

َٛذ ٔ چگَّٕ ٔاهك ٕؾُّ اكثٛبد يهی ٚب هٔ َْزٛى کّ هّْٚ َٔمِ ثبهىی كه ٍٛوِ كاهك. پٌ ؽًيِ ک رًبو ػٛبهی هٔثّ

 اكثٛبد ػبيٛبَّ ّلِ اٍذ؟

اَل ثو يًهکذ  ْبٍذ کّ آهىٔ كاّزّ گواٚبَّ يٛبٌ ػوة فبهٔق فٕهّٛل يؼزمل اٍذ کّ ٍٛوۀ ؽًيِ ٚک كاٍزبٌ آهيبٌ

ٍِ ًْۀ پبكّبْبٌ فبهً اٍذ، يبَُل ها ّکَذ يی )كَوٖ( فبهً يَهٜ َّٕل، ػوثی کّ فَؤ )ْبهٌٔ  كْل، کّ َبو ًَبكٚ

انوّٛل( ثوای پبكّبْبٌ ػوة، )فوػٌٕ( ثوای پبكّبْبٌ يٖو، )ًَؤك( ثوای پبكّبْبٌ کُؼبٌ، )َغبّی( ثوای پبكّبْبٌ 

ؽجّْ، )رجغ( ثوای پبّبْبٌ ًٍٚ، ٔ )ْولم( ثوای پبكّبْبٌ هٔو. ْو کلاو اى اٍٚ پبكّبْبٌ ًَبكی اى رًلٌ ٔ يؼُٕٚذ ٚب 

ای ٔ  ْبی افَبَّ ْبی يقزهف ٔاهك كاٍزبٌ ْب َْزُل کّ كه ٕٛل ىيبٌ ٔ كه يکبٌ ّْٖب ٔ ل َْبَی اى ظهى ٔ ٍزى كه كاٍزبٌ

ْب رضجٛذ ّلِ ٔ گَزوُ ٚبفزّ اٍذ رب اُٚکّ ثّ لٓويبٌ يهی  اَل. ثّ رلهٚظ ؽٕٚه لٓويبَبٌ كه اٍٚ كاٍزبٌ ای ّلِ اٍطٕهِ

ْبی ثبهىی ها ثوای چٍُٛ  ژگیاَل، َّ پبكّبْی ثوای ٚک يمطغ ٚب ٔالؼۀ يْقٔ ربهٚقی. فوك يهی ٔٚ رجلٚم ّلِ

کُل کّ آٌ ها اى كَٛبی پبكّبْبٌ علا ًَٕكِ ثّ كٚلگبِ آهيبَی يهذ كهثبهۀ پبكّبْبٌ چّ اى عُجۀ  ّقٖٛزی يْقٔ يی

ْبی ىٚبكی  انًضم کُل. ثوای يضبل، كهثبهۀ فَؤ إَّٛؤاٌ ٔ ربط ٔ رقزِ ٙوة يضجذ ٔ چّ اى عُجۀ يُفی َيكٚک يی

 هثبهۀ ٔىٚواَِ ثيهگًٓو ٔ ثُقزک ٔ يوىثبَبٌ ٔ ٍٕاهاٌ أ.ٕٛه ك ٔعٕك كاهك،  ًٍْٛ

                                                           
23
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ْبی يْقٔ ٔهُّٔی  ايب ؽًيِ لٓويبَی ثٕك کّ كه كايبٌ فوك يهی روثٛذ ّلِ ثٕك ٔ اگوچّ ثلٌٔ اٍى فبٓ ٔ ٔٚژگی

ٔ  کُل، يمٕٓه ٍبىك اٍذ، ٔنی ثبٚل ثّ ٔعٕك ثٛبٚل رب لٓويبٌ روٍُبک ٔ فطوَبک کَوی ها کّ ثو ٍُٛۀ ػوة ٍُگُٛی يی

 ثو آٌ فبٚك آٚل.

ای ٕٛالَی لجم اى اٍالو ٔعٕك كاّذ. اٍالو  ای كه ٔعلاٌ يهی ػوثی ثوای كٔهِ فَؤ ٚب کَوٖ اٍٚ اژكْبی اٍطٕهِ

کوك، رؾمٛك ثقْٛل. ثلٍٚ رورٛت،  آيل ٔ يؼغيۀ فْى ٔ ثٛؤٌ کوكٌ اٍٚ اژكْب ها کّ ثو لهت عيٚوۀ انؼوة ٍُگُٛی يی

كْل رب فٜ كهايبرٛک  کُل ثّ پِٛ اى ظٕٓه اٍالو ََجذ يی ای ها يؾمك يی ًٙٛو يهی اٍٚ لٓويبٌ ها کّ چٍُٛ يؼغيِ

كاٍزبٌ ؽفع ّٕك ٔ َزٛغۀ ربهٚقی يطهٕة ؽبٕم ّٕك. اٍٚ لٓويبٌ يهی ًْبٌ ؽًيۀ پٓهٕاٌ اٍذ ٔ ٔعلاٌ يهی فٕاٍذ 

اُ اى  کّ اٍٚ لٓويبٌ فَؤ ها ٍوَگٌٕ کُل ًْٔۀ ايکبَبد ها ثوای أ فواْى کوك رب اٍت ٍٕاهی ٔ پٓهٕاَی

ْبی ػبيٛبَّ كهثبهۀ رٕنل  روٍٚ پٓهٕاَبٌ عيٚوۀ انؼوة ثبّل. انجزّ اٍٚ هٔاٚذ ثب هٔاٚزی کّ كه كاٍزبٌ روٍٚ ٔ لٕی فطوَبک

َّٕل، رفبٔد  لٓويبَی اٍذ کّ لواه اٍذ ؽبکى ٍزًگو ها اى ثٍٛ ثجوك ٔ ثوای ثّ كَٛب َٛبيلَِ کٕكکبٌ ّٓو لزم ػبو يی

 كاهك. 

ْبی يٛواس  ْبی ػوثی كه اهرجبٛ ثب اٚواَٛبٌ، ٔٚژگی افئٌ ثو كاّزٍ ٔٚژگیعب لٓويبَی فٛبنی اٍذ کّ  ؽًيِ كه اٍٚ

ثبثهی، يٖوی ٔ ٍبيی ها َٛي كاهاٍذ کّ ًّْ كه رْکٛم ّقٖٛذ كهايبرٛک لٓويبٌ ٍٓٛى اٍذ رب ّبَٚزۀ َمِ 

گَّٕ كاٍزبٌ ثبّل لٓويبَی كه اٍٚ
28

كْل کّ  يٗ ْبی )رقٛهی( لواه چٍُٛ فبهٔق فٕهّٛل ؽًيِ ها كه هكٚف ّقٖٛذ . ْى

كُل کّ اٍٚ ٍٛوِ يُْأ ٔ  اى نؾبظ ػُبٕو ٔ ػٕايم رْکٛم كُْلِ، ّقٖٛذ ٔالؼی ٔ ربهٚقی كاهَل، ٔ اٍٚ ايو صبثذ يٗ

کُل: "اٍٚ كاٍزبٌ اى ىثبٌ ػوثی ثّ فبهٍی روعًّ  إم ػوثی كاهك، ًْبٌ چٛيی کّ كکزو يؾغٕة َٛي ثّ آٌ اّبهِ يی

پُغى ٔ ّْى اٍذ".ْبی للًٚی آٌ يزؼهك ثّ لؤٌ  ّلِ ٔ ََقّ
29

 

ْبی  ْبی اَجٛبء، اٍٚ ٍٛوِ كاهای ٔٚژگی ٔٚژِ كه يٕهك رأصٛو لّٖ ْبی کهی ػوثی ٔ ٍبيی، ثّ هغى يُْأ ٔ َْبَّ ايب ثّ

ْبِٚ ٔعٕك كٔگبَگی ٔ ثوفٕهك يٛبٌ َٛکی ٔ ثلی اٍذ کّ كه ٍواٍو آٌ  روٍٚ َْبَّ فبهٍی ٔ اٚواَی َٛي َْذ ٔ يٓى

ثوفٕهك كٔ ٔىٚو فٕة ٔ ثل کَوی؛ ثيهگًٓو ٔ ثقزکٔٚژِ كه  يْٕٓك ٔ ْٕٚلاٍذ، ثّ
30

. ػالِٔ ثو رأصٛو هٍّٔ 

ْبی هٍزى اى لجٛم "هفزٍ ثّ عُگ كٕٚاٌ، افَبَۀ اکٕاٌ كٕٚ،  ْبی ّبُْبيّ ٔ ػُبٕو آٌ يقٖٕٕبً كاٍزبٌ ٔآّکبه لّٖ

ٍٛـ کْٛلٌ آٌ، فٕاٌ هٍزى(، عُگٛلٌ ثب پَو فٕك )ٍٓواة(، ّکبه کوكٌ َوِ گٕه ٔ ثّ  ّکَزٍ ٛهًَبد )َظٛو ْفذ

ْبی اّمو كٕٚىاك اٍت ؽًيِ کّ هفِ هٍزى ها ثّ فبٛو يی آٔهك ٔ عي آٌ" ٔٚژگی
31

 . 

 مقُلً ٌاِ داسران حمضي دس دَ سَاید عشتّ َفاسسّ: -4

كٔ هٔاٚذ ؽًيح انؼوة ٔ ٚب ؽًيِ َبيّ كاهاٖ ثَٛبهٖ يٚبيٍٛ يوثٕٛ ثّ اّقبٓ ٔ ايبکٍ اٍذ کّ ٍّ يمٕنّ        

 ٍٗ ٔ َظبيٗ، يمٕنّ كُٚٗ، يمٕنّ اعزًبػٗ.إهی كاهك: يمٕنّ ٍٛب

 مقُلً سیاسی َ وظامی:  -4-1

ْبی ثيهگ كه ػٖوْبی للٚى اى فالل چٓبه ٍٛوۀ ػوثی  اٍاليی ثب كٚگو يهذ -كه اثزلا ثبٚل گفذ كهگٛوی ػوثی        

ثوای يب هٍّٔ يی ّٕك: كٔ ٍٛوِ كه اهرجبٛ ثب ىيبٌ پِٛ اى اٍالو اٍذ ٔ كٔ ٍٛوۀ كٚگو ثّ ىيبٌ پٌ اى اٍالو رؼهك 

 كاهك.

ْب ها پٛؤاٌ كٍٚ ؽُٛف ٚؼُی پٛؤاٌ كٍٚ اثواْٛى )ع(  ْب، آٌ ی ثّ ػوةكه كٔهۀ پِٛ اى اٍالو، ثوای ثقْٛلٌ هَگ كُٚ

کّ كٚگو الٕاو كًٍّ، کّ يْٕٓهروٍٚ آَٓب لٕو فبهً ٔ هٔو ٔ ؽجْٛبَُل، ٚب آرِ پوٍزُل، ٚب  اَل، كه ؽبنی فهٛم هللا َبيٛلِ

ٍٛف ثٍ می ٚيٌ کّ كهگٛوی ػوة ٙل ٍٛوِ يهک  :اَل اى ْب ػجبهد اَل. اٍٚ ٍٛوِ اػزمبك ثّ يَٛؼ كاهَل ٔ ٚب ٍزبهِ پوٍذ

کُل، ٍٛوۀ ايٛو ؽًيِ پٓهٕاٌ کّ يوثٕٛ ثّ كهگٛوی ٙل فبهً كه كٔهاٌ  ؽجْٛبٌ كه كهٔاٌ پِٛ اى اٍالو ها روٍٛى يی

ْب ثب هٔو كه كٔهاٌ پٌ اى اٍالو يی پوكاىك ٔ ٍٛوِ  پِٛ اى اٍالو اٍذ، ٍٛوۀ ايٛوِ ماد انًّٓ کّ ثّ كهگٛوی ػوة

 .اهرجبٛ ثب كهگٛوی ػوة ٙل هٔو اٍذظبْو ثٛجوً کّ كه 

کُل ٔ  كه اٍٚ يٛبٌ، يمٕنۀ ٍٛبٍی كه ٍٛوِ ايٛو ؽًيِ إم ٔ اٍبً اٍذ ىٚوا اٍٚ ٍٛوِ كًُّی ثٍٛ كٔ ٛوف ها ثٛبٌ يی

ْب ٔ  ّٕك ِّٕٛ ْبی ثَٛبه ٔ رؼلك عٕاَجِ ٍبكِ ََٛذ. ثُبثواٍٚ يٗ ثوای ًٍْٛ پوكافزٍ ثّ اٍٚ يمٕنّ ثّ ػهذ ٔعٕك ّؼجّ

 يقزهِف پوكافزٍ ثّ پژِْٔ كه اٍٚ ٍٛوِ ها چٍُٛ ثوكاّذ کوك:ْبی  هُٔ

: اٍٚ ٍٛوِ ٚب ؽكبٚذ چٛيی ََٛذ يگو ثٛبٌ ٍوگنّذ اٍٚ لٓويبٌ کىذ تش حسة مشاحلی کً قٍشمان اص آن عثُس می -الف

أ  ْبِٚ ٔ يواؽهی کّ لٓويبٌ اى آٌ يی گنهك. كه ؽمٛمذ ًْبٌ يواؽهی اٍذ کّ يهزی کّ ثب ْب ٔ ّکَذ كه پٛؤىی

 ّٕك: کُل. اٍٚ يواؽم ثّ چٓبه يمطغ ىيبَی رمَٛى يی ًْواِ اٍذ اى آٌ گنه يی

                                                           
28

 .98 -89م(، ص1994، 1)الماهرة، الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر، لونجمان، ط أدب السٌرة الشعبٌة فاروق خورشٌد، - 
29

 .1258، صادبٌات عامٌانه اى اٌرانمحجوب،  - 
30

 .127م( ص1984، 1)بٌروت، دار الحداثة، طالسٌر والمالحم الشعبٌة العربٌة  شولً عبدالحکٌم، - 
31

 . 13، صممدمۀ حمزه نامهجعفر شعار،  - 
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ّٕك، ٍپٌ ثّ كَٛب آيلَِ كه يکّ ٔ كه پی آٌ  ای کّ اى پِٛ اى ٔالكد ؽًيِ آغبى يی يوؽهّ مشحلً ذُلذ َ سشذ: .1 

ثو ثالك َؼًبٌ  کّ ثو ٔ گَزوُ للهد ٔ ّٕکزِ كه ٍوربٍو ّجّ عيٚوۀ ػوثی ٔ ؽزٗ ثَٜ ٍٛطوِ   هّل ٔ ثبنُلگی

گٛوی ّقٖٛذ لٓويبٌ ٔ  گٛوك. اٍٚ يوؽهخ ّکم ْبی ػوثی ها كه ثو يی اٍبً هٔاٚذ ػوثِی اٍٚ ٍٛوِ، رًبيی ٍوىيٍٛ

 يهزِ، پِٛ اى گنه اى يوى لٕيٛزی لجبٚم ػوة اٍذ. 

  وی، ثّ ٍوىيٍٛكه اٍٚ يوؽهّ ؽًيِ ٔ ًْپًٛبَبَِ، ثوای آىاك ٍبىی يلاٍٚ اى چُگ كًٍّ فٛج مشحلً قٍشماوی:. 2 

َّٕل. عُگ رب فؤط ؽًيِ ٔ ٍپبْٛبَِ ثـوای فبيُٕ کوكٌ فزُۀ ثؼٚی اى ٍوکْبٌ ثو  فَؤ ٚب كَوٖ ٔاهك يی

ٚبثل، ٍپٌ فؤط ؽًيِ ثوای عًغ آٔهی فواط اى ثالك ّبو ٔ هٔو ٔ َٕٚبٌ ٔ يٖو ٔ...  ػوُ ٔ ثبهگبِ فبهٍی اكايّ يی

ْب  کُُل ٔ يُينذ آَٓب ثٍٛ يهذ ّبٌ ها كه اَغبو کبهْبی يْکم صبثذ يی کّ كه اٍٚ يوؽهّ ؽًيِ ٔ اهرِْ للهد پٓهٕاَی

روٍٚ آَٓب اهرِ ثيهگ ٔ ايٕال  ْب ٔ يهئيبد لٓويبَی ثوفٕهكاهَل کّ يٓى کّ اى ٔٚژگی رو اى آٌ، اٍٚ هٔك. يٓى ثبال يی

فٕاٍزگبهی اى كفزو  هٍل کّ ؽًيِ عوأد ىٚبك ثوای گَزوُ كٍٚ اٍالو ٔ رٕؽٛل كه آٌ کْٕهْبٍذ. کبه ثّ عبٚی يی

 ْبی َژاكی ٔ رًلَی اٍذ. کُل کّ اٍٚ كنٛهی ثو اؽَبٍِ ََجذ ثّ اى يٛبٌ ثوكاّزٍ رفبٔد فَؤ َّٕٛؤاٌ ها پٛلا يی

ْب ٔ  اٍٚ يوؽهّ ثب أنٍٛ كهگٛوی َظبيی يَزمٛى ثٍٛ اهرِ ػوة ٔ فبهً ثوای ثويال کوكٌ َٛوَگ . مشحلً حماسی:3 

ْب يٕفك ثّ فزؼ  ٍبفذ. كه اٍٚ يوؽهّ ػوة ْب ها يی ثقزک ٔىٚو فَؤ إَّٛؤاٌ إٌّٓك کّ  ْبی فبهً آغبى يی فوٚت

چٍُٛ ؽًيِ يٕفك ثّ فزؼ  َّٕل. ْى يبَلۀ رؾذ َفٕم فبهً كه غوة فٖٕٕبً ؽجّْ، يغوة ٔ ٍٕكاٌ يی ْبی ثبلی ٍوىيٍٛ

ْبی ؽًبٍی اٍذ.  ْبی كاٍزبٌ انؼبكِ ثٕكٌ ٚکی اى ٔٚژگی ّٕكکّ اٍٚ فبهق ْبی لبف ٔ َغبد آٌ اى عٍ ٔ ثالْب يی لهّ

روٍٚ آَٓب كه اٛواف يکّ، ُٛغّ ٔ يلاٍٚ  کُُل کّ يٓى ْبی يزؼلك ٔاهك يی ْبٚی ها ثّ فبهً كه يکبٌ ْب ّکَذ چٍُٛ آٌ ْى

كُْل کّ يْزًم ثو  ْب اى نؾبظ ٍٛبٍی ٔ َظبيی اٍذ کّ ؽکٕيزی رْکٛم يی ْبی اٍٚ يوؽهّ اهرمبء ػوة اٍذ. اى َْبَّ

ٌ، لبٙی ٔ كهثبه ٔ... ثّ يٕاىاد ؽکٕيذ فبهً اٍذ.  اٍٚ يوؽهّ كه َٓبٚذ ثّ ٍمٕٛ يلاٍٚ ٔ ٚک ؽبکى ٔ ٔىٚوا

 پبٚبٌ يی هٍل.ٔٚواٌ کوكٌ آٌ ٔ فواه فَؤ ٔ ٔىٚوُ ثقزک ثّ 

اى ثمبٚبی َفٕم فَؤ ٔ  -كه ًٍذ ّوق  -يبَلِ  اٍٚ يوؽهّ ثّ ػُٕاٌ پبکَبىی ثالك ثبلی مشحلً پایان َ امرذاد:. 4 

کبفواٌ ٔ اى اكٚبٌ ٔ ػُبٕو ّؤه يضم ػجبكد ثْو ٔ آكو فٕاهاٌ ٔ عبكٔگواٌ اٍذ ٔ كه َٓبٚذ، ثّ پٛؤاَِ اى 

اَغبيل. كهاٍٚ  يوؽهّ َمِ ٔ َفٕم فوىَلاٌ ؽًيِ ٔ َٕاكگبٌ ٔ  ْب يی كٍزگٛوی فَؤ ٔ ٔىٚوُ ٔ پٛؤىی ثو آٌ

گفذ کّ كه اُٚغب يمٖٕك اى پبٚبٌ، پبٚبٌ  رٕاٌ ّٕك. يی ٚبثل، كه ؽبنی کّ َمِ ؽًيِ کبٍزّ يی ػٛبهُ، ػًو، افياِٚ يی

َمِ لٓويبَی ؽًيِ ٔ كه َٓبٚذ، ّٓبكرِ ََٛذ، ثهکّ پبٚبٌ ؽکٕيذ فبهً ٔ َفٕمُ ٔ ّؤع يوؽهّ علٚلی ثّ ػُٕاٌ 

 اٍاليی اٍذ. –ؽکٕيذ ػوثی 

 يوؽهّ اٍذ: رٕاٌ اٍٚ يمٕنۀ ٍٛبٍی ها ثّ ّکهی كٚگو َٛي ثوهٍی کوك کّ كاهای كٔ  ثّ كَجبل آَچّ مکو ّل، يی ب: 

ْب ٔ يَهًبَبٌ، ٔ يوؽهّ كٔو ثؼل اى آٌ ثب رٕعّ ثّ رأصٛوُ كه رغٛٛو  يوؽهّ أل پِٛ اى ٍمٕٛ يلاٍٚ ثّ كٍذ ػوة

 .ؽٕاكس ٔ فؤپبّی َٓبٚی ٍهطّ ؽکٕيذ فبهً

 :ثو اٍبً يکبٌ ٔ يُبٛك عغوافٛبٚی کّ كهگٛوی كه آٌ ثٕكج: 

 كه ّجّ عيٚوِ ػوثی .  .ٔ

 كه يغوة ىيٍٛ: ثالك هٔو، َٕٚبٌ ٔ فوَگ، ّبو، يٖو، يغوة، ؽجّْ ٔ ٍٕكاٌ.  .ٕ

 كه يْوق ىيٍٛ: ثالك روکَزبٌ، يغٕنَزبٌ، ٍوَلٚت، ُْل.. ٖ 

ّٕك،  رمًَٛی كٚگو ثواٍبً ٛجٛؼذ كهگٛوی إهی ٚب فوػی کّ كهگٛوی إهی ٚب يوکيی ثٍٛ ػوة ٔ ػغى اَغبو يید: 

 آٚل ٔ كه ّؼهّ ٔه کوكٌ آٌ َمِ كاهك.  ٔعٕك يی ايب كهگٛوی فوػی اى كهگٛوی إهی ثّ

م يْزوک ٔ اٍبٍی كه ّٕك کّ ػبي ثُلِی اٍٚ يمٕنۀ ٍٛبٍی ٔ َظبيی يْقٔ يی ْبی ٛجمّ ثّ ْو ؽبل، اى فالل ّکم 

 ٔٚژِ ثوفٕهك يٛبٌ ػوة ٔ فبهً اٍذ. ثُلی ًْبٌ َياع ٔ كهگٛوی، ثّ ٛجمّ

 مقُلۀ دیىّ : -4-2

ْبی اٍاليی ثّ رأفٛو افزبكِ، ًٍْٛ ٍٛوِ هغى اُٚکّ ظٕٓه ٍٛوح ّؼجٙ ثّ ػُٕاٌ ژاَوی اى اكثٛبد يهی رب كٔهِ ػهی        

اگوچّ اٍٚ ػُبٕو يزُٕع ٚک ثؼل ػبو ثْوی ثّ ٍٛوِ  .بٛ اٚغبك کوكيٛبٌ يوؽهۀ اٍاليی يُطمّ ٔ گنّزۀ يٕهٔصی آٌ اهرج

گٛوك کّ ٍٛوِ ثّ ثٛبٌ  ثقْل، ٔ اٍٚ ايو ثب رٕعّ ثّ اٍٚ َکزّ ٕٕهد يی كْل، ٚک ٔٚژگی ػوثی اٍاليی َٛي ثلاٌ يی يی

ای يَزمٛى ٚب ّ يواؽم يقزهف عبيؼۀ ػوثی ٔ ٍپٌ اٍاليی كه هٔٚبهٔٚی ثب رٓبعى فبهعی يی پوكاىك؛ رٓبعًی کّ ثّ گَٕ

 کُل.  يؤصو ٔ فؼبل اى نؾبظ الزٖبكی ٔ فوُْگی، يٕعٕكٚذ رًلٌ اٍاليی ها رٓلٚل يی

فٛهزو( اٍاليی  /رٕاٌ آٌ ها )ٕبفی ْبی ربىِ يَهًبٌ، ربثغ چٛيی ّلِ اٍذ کّ يی چٍُٛ ػُبٕو ٍٛوِ يوثٕٛ ثّ يهذ ْى

ّٕك، ىثبَی کّ كه كٔهۀ ّکٕفبٚی رًلٌ اٍاليی  َبيٛل. ثُبثواٍٚ، ٍٛوِ َٕػی اكثی اٍذ کّ ثب ىثبٌ ػوثی َگبّزّ يی
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ْبی کُّٓ ٔ للًٚی کّ پِٛ اى ٔهٔك كٍٚ  هفذ، چوا کـّ اٍـالو رٕاََذ ثو رًبيی ىثبٌ ًّبه يی ٕوفب ىثبٌ هًٍی ثّ

 .ٛلا کُلاٍالو كه آٌ يُبٛك هاٚظ ثٕك، غهجّ پ

اُ ًْواِ ثب رؾٕل عٕايغ  اى اٍٚ هٔ، ٍٛوِ يهی كهعوٚبٌ ؽوکذ يؾهِی يؾلٔك فٕك ٔ ٍپٌ كه عُجِ اََبَی پْٛوفزّ

ْبی يهم پلٚل آٔهكِ  ْب ٔ رًلٌ ْبی كه ؽبل هّل آٌ، آيٛقزگی ٔ پَٕٛل يؾکًی يٛبٌ فوُْگ ْبی لٕيٛذ ثْوی ٔ ؽوکذ

اٍذ.
32
  

ْبی  يؼٛبهی كُٚی ثٕك کّ يؤنف ٍٛوۀ ؽًيِ ثو آٌ رکّٛ کوك ٔ اكٚبٌ ٔ اهىُّکی ََٛذ کّ )ٕبفی( اٍاليی ثّ ػُٕاٌ  

افاللی يقزهف َبچبه ثّ گنه اى اٍٚ ٕبفی ّلَل؛ ٚب اى آٌ ػجٕه کوكَل رب كه كهٚبی فٛو ٔ يؾجذ هٚقزّ َّٕل ٔ ٚب ثب آٌ 

ّٕك  بٌ فٛو ٔ ّو ثو پب يیثوفٕهك کوكَل رب كه هِٔك ػلأد ٔ ّواهد عبهی َّٕل. ثلٍٚ رورٛت، كهگٛوی يٛبٌ كٔ عوٚ

رب اُٚکّ عوٚبٌ ّو اى كًُّی كٍذ ثو كاهك ٔ ٔاهك چٓبهچٕة فٛو ّٕك ٔ ٚب عوٚبٌ فٛو ثؼل اى عُگی َظبيی ثو آٌ 

 ٍبىك.  کُل ٔ اى ٕؾُّ هٔىگبه يؾُٕ يی غهجّ پٛلا يی

يؾکًی يٛبٌ كٔ َظبو ٍٛبٍی ٔٚژِ يٛبٌ كٔ يهذ فبهً ٔ ػوة، ارؾبك  ْب، ثّ کُل کّ كه اغهت يهذ كاٍزبٌ ؽًيِ هٍّٔ يی

ٔ كُٚی كه كٔ ٛوف إهی كهگٛوی ٔعٕك كاهك، ٚؼُی كه پی ْو كهگٛوی ٚب كٚلاه ٍٛبٍِی ؽمٛمی ٚک كهگٛوی ٚب 

 کُُل.  ثوفٕهك كُٚی ٔعٕك كاهك ٔ ثوػکٌ ٔ اٍٚ كٔ ٚکلٚگو ها رکًٛم يی

ًّ إثواْٛى ٚقبف هللا ..."ؽًيِ لٓويبٌ إهی اٍٚ ٍٛوِ اٍذ: "ٚظٓو فٙ يكخ... ؽٛش ٔانلِ ؽبکى يکخ ٔ اٍ
33

. اٍٚ ًْبٌ 

ثقْل ثّ  گٛوك، ٔنی َٕػی للاٍذ ٔٔالؼٛذ ربهٚقی ثّ آٌ يی چٛيی اٍذ کّ كه هٔاٚذ فبهٍی َٛي يٕهك رأکٛل لواه يی

ٕٕهری کّ ؽًيِ ها پَو ػجلانًطهت يؼوفی يی کُل: "ثّ هٔاٚذ چٍُٛ آٔهكَل کّ كه يکّ يجبهک يوكی ثٕك اى فوىَلاٌ 

َٕاى ٔ  روٍٚ فهك ٔ غوٚت پٛغبيجو ػهّٛ انَالو کّ أ ها ػجلانًطهت گفزُل، يوكی پبک ٔ كهٍذيٓزو اًٍبػٛم 

کوكَل، فٕاعّ ػجلانًطهت ٍقذ رُگلل آيلی ٔ ثّ كهگبِ ثبهی رجبهک  انؾواو يی كٍٔذ ثٕك... چٌٕ کفبه لٖل ثٛذ يًٓبٌ

کفبه ها آٌ پَو ثواَل".گفزی، ای ثبهفلای يوا فوىَلی هٔىی کٍ کّ اٍٚ  َبنٛلی ٔ يی ٔ رؼبنی يی
34
  

ٔكبٌ انٕىٚو ثيهعًٓو لل هأٖ »کُل:  آٚل کّ آُٚلِ ٍٛبٍی ٔ كُٚی ؽًيِ ها يْقٔ يی گٕٚی ثيهگًٓو يی ٍپٌ پِٛ 

ػالٔح ػهٗ يب رملو أٌ انفوً لل إٔجؾذ ػهٗ ّٛقٕفخ انؾٛبح ٔأٌ انفبهً انن٘ ٚظٓو يٍ انؾغبى ٚوفغ َٛو انفوً ػٍ 

ٔٚمغ ثُّٛ ٔثٍٛ انلٔنخ انقَؤٚخ ؽؤة لٕٚخ رفٚٙ ثٓب إنٗ انقواة ٔانليبه، ٔثُْو كٍٚ هللا  انؼوة، ٔ ٚٓلو يؼبثل انُٛواٌ،

ٔػجبكرّ ثٍٛ ػجلح األٔصبٌ َٔبكو٘ انؾك ٍجؾبَّ"
35
. 

ٔ كه ؽًيِ َبيّ "فٕاعّ ثيهعًٓو كه هٔی ؽًيِ َگبِ کوك، يٛبٌ كٔ اثؤی أ فبنی ٍجي كٚل، آٌ ها ثٍّٕ كاك ٔ گفذ 

زو اثواْٛى فهٛم هللا اٍذ، اٍٚ فوىَل ها ؽًيِ َبو ثبّل، ٔ گفذ اٍٚ فّواُ كٍٚ دمحم هٍٕل هللا ملسو هیلع هللا یلص اٍٚ َْٛبَی فبالٌ يٓ

گوكك، ٔ ٕبؽت ْفذ کْٕه ثبّل"
36
. 

کُل، ٔ ٍپٌ  گٕٚی ثيهگًٓو كهثبهۀ آُٚلِ كُٚی ؽًيِ ًْبٌ چٛيی اٍذ کّ يمٕنّ كُٚی ها فالّٕ يی هٍل پِٛ ثّ َظو يی

کٍ کوكٌ آصبه کفو رب ثّ  کُل؛ ثوای رؾمٛك اٍٚ يمٕنّ: َْو كٍٚ اٍالو ٔ هّْٚ ٍٛو يی  ٍ ٍٛوِ كه اٍٚ عٓذرًبو ؽٕاكس اٚ

ٍٔٛهّ آٌ ؽًيِ ثّ ػُٕاٌ "فواُ كٍٚ دمحم" ُّبفزّ ّٕك. ٔ چٌٕ ؽًيِ "فواُ كٍٚ دمحم" اٍذ پٌ ثوای پبکَبىی اى ثذ 

 پوٍزی ّٔوک اى يکّ اللاو کوك.

اّبهِ ثّ آٌ ََٛذ، ػجبهد اٍذ اى رُبل٘ كُٚی کّ كه ّقٖٛذ ؽًيِ ٔعٕك كاهك کّ  ای عي ايب لّٚٛ آفو کّ چبهِ

کُل ػُٕاٌ اٍٚ هٔاٚذ اٍذ: "ؽًيِ َبيّ/  اغهت كه هٔاٚذ فبهٍی يُؼکٌ اٍذ. اى عًهّ چٛيی کّ رٕعّ ها عهت يی

كاهك کّ كهثبهِ لٓويبٌ کُل کّ كه يمبثم ٚک لّٖ كُٚی لـواه  لٖخ ايٛوانًؤيٍُٛ ؽًيِ". فٕاَُلِ كه اثزلا اؽَبً يی

کُل، يزٕعّ  اٍاليی يْٕٓه ؽًيِ ثٍ ػجلانًطهت اٍذ کّ كه عُگ )أُُؽل( ّٓٛل ّل ٔنی ُْگبيی کّ ّؤع ثّ فٕاَلٌ يی

 ای ٔ غٛو اٍاليی اٍذ: ّٕك کّ يؾٜٛ ٔ كَٛبٚی کّ ؽًيِ ها اؽبّٛ کوكِ، كَٛبٚی فٛبنی، اٍطٕهِ يی

ك ثبُ ٔ ٚب كه فليذ يوكی ثبُ، ثگٕ فلای ٚکی اٍذ ٔ كٍٚ يٓزو اثواْٛى اَل: ٚب يو "ايٛو ؽًيِ گفذ يوكاٌ ػبنى گفزّ

ثو ؽك اٍذ، ػًو يؼلی ثب عًغ ثواكهاٌ ٔ البهثبٌ اًٚبٌ آٔهك ٔ يَهًبٌ ّل... ايٛو فويٕك رب ٛجهٓبی ّبكٚبَّ ثيَُل... 

  .پٌ ٛؼبيٓب كهآٔهكَل ٔ فٕهكَل ٔ ثوكاّزُل

                                                           
32
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لٓبی ىهٍٚ گوكُ كه گوكُ ّٔ كه آٔهكَل، يطوثبٌ فُٕ آٔاى چُگ ٔ َبی ٔ ٕٕد كف ٔ ثوثٜ ثّ  ٍبلٛبٌ ٍٛى ٍبق يو

فهک هٍبَٛلَٗ گوكاٌ ػوة ٍويَزبٌ ّلَل، ٔ كػبی عبٌ هٍٕل هللا ٕهٗ هللا ػهّٛ ٔ ٍهى گفزُل. پٌ ْو هٔى 

گنّذ". فٕهكَل، ّٔت ٔ هٔى ثّ فويی يی ايٛوانًؤيٍُٛ ؽًيِ )هٗ( ثّ ّبكی ػًو يؼلی کوة يی يی
37
  

رهك انغوفخ رولٔ يٍ انؾع ٔانفوػ ٔاأليٛو ْٚوة انقًو يٍ ٚلَ٘ نٕػخ انمهٕة، ْٔٙ رْوة يٍ ٚلِ چٍُٛ: "ٔكبَذ  ْى

ٔرطهت أٌ ال ٚأرٙ ٕجبػ رهك انهٛهخ، فٛجمٗ ؽجٛجٓب ػُلْب ٔ رطٕل ؽبنزٓب ػهٗ يضم ْنِ انؾبل، غٛو أٌ نٛم االعزًبع لٖٛو، 

يُبّلح األّؼبه ٔيؼبٛبح انقًبه إنٗ أٌ رجهظ ٔعّ انٖجبػ"كًب أٌ نٛم انفواق ٕٛٚم، فلايب ػهٗ انؾع ٔانًَّوح ٔانُٓبء ٔ
38

 . 

يبَل اٍٚ اٍذ کّ اٍٚ گَّٕ لٓويبَبٌ كه ىيوِ  گٕٚل: "ّكٗ کّ ثبلی يی كکزو عؼفو يؾغٕة كه اٍٚ يٕهك چٍُٛ يی 

 "يملٍبد كُٚی" َْزُل ٔ "كهٔؽ ثَزٍ" ثّ فلا ٔ هٍٕل ٔ أنٛبی كٍٚ كه َيك ْٕافٕاْبٌ كٍٚ گُبْی کجٛو ٔ ٍقذ

اَل  َکْٕٛلِ ٔ َبثقْٕكَی اٍذ. ثُبثواٍٚ کَبَی کّ ثّ ٚمٍٛ ََجذ ثّ كٍٚ ؽٍَ اػزمبك ٔ ؽٍَ ظٍ آيٛقزّ ثب رؼٖت كاّزّ

رٕاٌ كاّذ ثّ ايبو ٔ پْٕٛای يَهًبَبٌ ٚب  اَل اٍٚ گَّٕ ؽٕاكس ها کّ كه كهٔؽ ثٕكٌ آَٓب روكٚلی ًَی چگَّٕ ؽبٙو ّلِ

لُْٚل ٔ چگَّٕ يفزٛبٌ ٔ يغزٓلاٌ ٔ پْٕٛاٚبٌ ّوع ٔ َبٚجبٌ ايبو ٔ فمٛٓبٌ ثلٍٚ ػًٕی پٛغبيجو ََجذ كُْل ٔ اى گُبِ آٌ َُٛ

 اَل؟ كاٍزبٌ پوكاىی ٔ فهك ؽٕاكس ػغٛت ٔ يَُٕة ٍبفزٍ آٌ ثّ ثيهگبٌ كٍٚ هٙب كاكِ

ْب يؾکى ٍبفزٍ ػمبٚل كُٚی ٔ عهت  "چٌٕ ْلف إهی اى پوكافزٍ اٍٚ گَّٕ كاٍزبٌ :ثوای ؽم اٍٚ يْکم يی ّٕك گفذ 

كاّزّ، ٔ گفزبه  او ٔ ػاللّ ػبيّ يوكو ثّ فبَلاٌ هٍبنذ ثٕكِ اٍذ، ػًالً اْم ّوع اى اْٚبٌ عهٕگٛوی ها هٔا ًَیاؽزو

کوكَل" رهمی يی -کّ َْبٌ هٙبٍذ  -آَبٌ ها ثب ٍکٕری 
39

 . 

ثبّل،  رٕاَل ثّ ٕٛه کهی ٍجت ثل آيٕىی ًَی -اٍٚ لّٖ  -گٕٚل: "يطبنت فالف اٍالو ٔ اٚواٌ  ايب كکزو عؼفو ّؼبه يی

ٚک يوك فلا پوٍذ، ٔ يظٓو ٕلالذ ٔ عٕاًَوكی اٍذ، صبَٛبً: فٕاَُلِ اى آغبى يزٕعّ  -ثّ ْو ؽبل  -ىٚوا أالً: ؽًيِ 

ْبٚی  ْب چٍُٛ ٙؼف کُل، رب ًّْ كاٍزبٌ فٕاَل َّ ربهٚـ، ٔ َؾِٕ ثٛبٌ كاٍزبٌ ْى اٍٚ ايو ها اصجبد يی اٍذ کّ كاٍزبٌ يی

كاهَل"
40
. 

ْبٍذ ٔ  ْبٚی ََٛزُل، يضالً، هٔاٚذ ػوثی اٍٚ ٍٛوِ فبنی اى اٍٚ گَّٕ اّکبل ْب كاهای چٍُٛ ٙؼف ايب ؽمٛمزبً ًّْ كاٍزبٌ 

ُْگبيی کّ لّٖ ها ثّ ػُٕاٌ ؽًيِ پٓهٕاٌ ٚب ؽًيِ انؼوة َبيگناهی کوك، ْوگَّٕ هَگ كُٚی يملً ها اى آٌ كٔه 

ثُبثو اکضو  -هٍل  کّ ثّ َظو يی ٚبثل. ايب هٔاٚذ فبهٍی چُبٌ ْبٚی يیکُل، ٔ اى ثؾواٌ كهٔؽ ثو پٛبيجو ٔ إؾبثِ ه يی

كْل،  كه كٔهِ ٕفّٕٚ رلٍٔٚ ّلِ ٔ اَؼکبٍی اى ٍٛبٍذ ينْجی كٔهِ ٕفّٕٚ اٍذ کّ ثّ ًّْ چٛي هَگ كُٚی يی -آهاء 

 ثلٌٔ رًٛٛي يٛبٌ ؽمٛمذ ٔ اٍطٕهِ، ٔ يٛبٌ چٛيی يملً ٚب غٛو يملً.

گٕٚل ثوای ٍوگويی َُّٕلگبٌ ٍبكِ نٕػ ٔ ّگفذ  ْب کّ يی يٕهك ْلف اٍٚ گَّٕ كاٍزبٌايب کالو كکزو يؾغٕة ْى كه  

ْبی اٍاليی، لبثم لجٕل ََٛذ. چگَّٕ كهٔؽ ثَزٍ  ىكِ کوكٌ آَٓب ٔ كه ػٍٛ ؽبل روٍٛـ اػزمبكاد كُٚی ثّ أنٛبء ٔ اهىُ

ند ثوكٌ هّٔی ثوای َْو ىيبٌ اٍٚ ٍوگويی ٔ ن رٕاَل يبٚۀ ٍوگويی ٔ نند ثوكٌ ثبّل؟! ٔ ْى ثو ٕؾبثّ يی

ْب ٔ  ثو يجبهىِ ثب فوافبد ٔ افَبَّ ملسو هیلع هللا یلصكه لوآٌ ٔ اؽبكٚش پٛبيجو اکوو ؟!  كه ؽبنی کّ ْبی يملً اٍاليی ْى ثبّل اهىُ

 ْب رأکٛل ّلِ اٍذ. ثلػذ

ؤيٍُٛ" ٔ "هٙٙ هللا ثب رٕعّ ثّ رفبٔد كٔ هٔاٚذ كه ثّ کبه ثوكٌ إطالؽبد كُٚی ٔ يملً كهثبهِ ؽًيِ يضم "ايٛوانً

هٍل، ثّ كنٛم رؼبهٗ آّکبهُ ثب ّوٚؼذ اٍاليی، كه إم لّٖ ٔعٕك َلاّزّ، ٔ هٔاٚذ ػوثی ثب  ػُّ"، ثّ َظو يی

ای کّ ثّ آٌ رؾذ ػُٕاٌ "چگَّٕ ٚک يهذ،  رٕعّ ثّ فبنی ثٕكَِ اى اٍٚ گَّٕ اَؾوافبد إم اٍذ ٔ ثب هعٕع ثّ يمٕنّ

ٚبثٛى کّ يمٖٕك كه اُٚغب "ؽًيِ پٓهٕاٌ ٚب ؽًيح انؼوة" اٍذ َّ  اّبهِ ّل، كه يیکُل؟"  لٓويبٌ ٍٛوِ اُ ها اَزقبة يی

 "ايٛوانًٕيٍُٛ ؽًيِ هٙٙ هللا ػُّ".

 ّمقُلً اخرماع -4-3
رو اٍذ، چوا کّ  اًْٛذ اٍٚ يمٕنّ ََجذ ثّ كٔ يمٕنۀ ٍبثك َّ رُٓب کًزو ََٛذ، ثهکّ كه ثؼٚی عٕاَت اى آَٓب يٓى       

چٍُٛ اٍٚ يمٕنّ ثّ عٕاَت اََبَی يْزوک  رب پبكّبِ كه ّکم گٛوی ٔ پْٛجوك آٌ َمِ كاهَل، ْى ًّْ ٛجمبد عبيؼّ اى ثوكِ

رو اى كٚگو يمٕالد  ّٕك. افئٌ ثو آٌ، اٍٚ يمٕنّ اََبَی هغى افزالفْبٌ كه ٍٛبٍذ ٔ كٍٚ يوثٕٛ يی يٛبٌ ًّْ يهزٓب، ثّ

بٍذ ٔ اٚلئٕنٕژی كٔه اٍذ ٔ ثّ ٔعلاٌ يوكو اى رٕاٌ اًُٛٛبٌ ثْٛزوی كاّذ، ىٚوا اى فٚبی ٍٛ اٍذ ٔ ثّ ٕلق آٌ يی

اَل اى:  روٍٚ ػُبٕو اٍٚ يمٕنّ ػجبهد يبَل. يٓى رو اٍذ ٔ ثوای ًٍْٛ عبٔٚلاٌ ٔ يبَلگبه يی ؽکبو رب ٍبكِ نٕؽبٌ َيكٚک

   ػْك، ىٌ ٔ ََت، کّ كه پٌ ْو ٚک اى اٍٚ ٍّ يَئهّ ثَٛبهٖ اى هٔٚلاكْبٖ  يٓى كٔ هٔاٚذ اٍٚ كاٍزبٌ هؿ كاكِ اٍذ.

                                                           
37
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 :ورایح ذحقیق

آَچّ گنّذ پژْْٔی رطجٛمی كهثبهۀ ؽکبٚزی يْزوک كه كٔ هٔاٚذ ػوثی ٔ فبهٍی كه لبنت اكثٛبد ػبيّ ثٕك کّ        

ْبی آهٚبٚی ٔ ٍبيی كه ْو کلاو اٍذ.  اَل، ثبىربة كُْلۀ اَلّْٚ كه ػٍٛ رأصٛو يزمبثهی کّ كه ٍطؼ افکبه ثو ٚکلٚگو كاّزّ

  َزبٚظ رؾمٛك ثّ ٕٛه فالّٕ اى اٍٚ لواه اٍذ:

عٕاهی ٔ هٔاثٜ َيكٚک اٚواٌ ٔ عٓبٌ  ثو اٍبً لواُٚی کّ مکو ّل إم اٍٚ ؽکبٚذ ػوثی اٍذ، ايب ثب رٕعّ ثّ ْى

ای ٔ ربهٚقی ثو ْو كٔ هٔاٚذ اصو  ای، افَبَّ ْبی يزًبكی، ػُبٕو ٔ يٚبيٍٛ اٚواَی، اػى اى اٍطٕهِ ػوة كه ٛی لوٌ

 گناّزّ اٍذ.

كُٚٗ ٔ اعزًبػٗ ثّ  ظبيی َياع لٕيی يٛبٌ اٚواٌ ٔ ػوة اٍذ، ايب اى َظويؾٕه إهی اٍٚ ؽکبٚذ اى يُظو ٍٛبٍی ٔ َ

ْبی  ْبی يضجزی اى ّقٖٛذ هٍل يؤنف ٚب هأٚبٌ آٌ هٔاٚزی عبَجلاهاَّ ثٛبٌ کوكِ ثبُّل، ىٚوا اى ٛوفی ًََّٕ َظو ًَی

وثی يبَُل )ًْبی اٚواَی َظٛو ثيهگًٓو ٔىٚو فَؤ كه ْو كٔ كاٍزبٌ ٔعٕك كاهك ٔ كه يمبثم، ثوفی ّقٖٛزٓبی ػ

 ٛبٚفی( كفزو پبكّبِ ًٍٚ ٔ )لُبّٕ( كفزو پبكّبِ َؼًبٌ كاهای ٕفبری يُفی َْزُل. 

ثّ افزٖبه اٍٚ كاٍزبٌ ػجبهد اٍذ اى ٚک هٔاٚذ ٚب ثوكاّذ ػبيٛبَّ اى ربهٚـ اٍالو ٔ فزٕؽبد اٍاليی كه يًهکذ 

ای يٛبٌ ربهٚـ ٔاكثٛبد، ؽمٛمذ ٔفٛبل ٔ  فبهً ٔ ّکَذ آٌ يًهکذ ٔ اَزْبه كٍٚ اٍالو كه آٌ، ثب ٍجکی کّ آيٛيِ

اَل ٔ كاٍزبٌ ػبيٛبَۀ عناة ٔ  ٔالؼٛذ ٔاٍطٕهِ اٍذ. يؤنف ٔ هأٚبٌ اٍٚ كاٍزبٌ اى ػُبٕو ُْوی اٍزفبكۀ ّبٚبَی کوكِ

 اَل. ْبی يَهًبٌ اهائّ کوكِ يبَلگبهی ها ثّ يهذ
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 و.1994، 1، انمبْوح، انْوكخ انًٖوٚخ انؼبنًٛخ نهُْو، نَٕغًبٌ، ٛأكة انَٛوح انْؼجٛخفٕهّٛل، فبهٔق،  -

ٍّ کزبثِخ انَٛوح انْؼجّٛخفٕهّٛل، فبهٔق، ٔمُْٙ، يؾًٕك،  -  .1980، ثٛؤد، يُْٕهاد الوأ، ف

 و.1972، انمبْوح، يكزجخ اَٜغهٕ انًٖوٚخ، يّ ٔيًَّٕٚاألكة انْؼجٙ انؼوثٙ، يفٕٓمُْٙ، يؾًٕك،  -

 ْـ.ُ. 1351، رٓواٌ، اَزْبهاد کزبثقبَّ ٕٛٓهی، ٚبككَاّزٓب ٔاَلّْٚ ْبىّهٍٚ کٕة، ػجلانؾٍَٛ،  -

 و. 1962، ثغلاك، ٔىاهح انضمبفخ ٔاإلهّبك، يجبؽش فٙ األكة انْؼجٙانَبيوائٙ، ػبيو هّٛل،  -

 أعياء(، ثٛؤد، يكزجخ انزوثٛخ، ثال ربهٚـ. 4) نؼوةٍٛوح األيٛو ؽًيح انجٓهٕاٌ، ؽًيح ا -

 و.1984، 1، ثٛؤد، كاه انؾلاصخ، ٛانَٛو ٔانًالؽى انْؼجٛخ انؼوثٛخّٕلٙ، ػجلانؾکٛى،  -

 و.2001، اإلٍكُىوٚخ، كاه انٕفبء، كهاٍبد فٙ انضمبفخ انْؼجٛخانٖجبؽ، يوٍٙ ،  -

ٍٕیَضِو فبهٍی اَى آَغبى رب ػَٓل َظبِو ٕفب، مثٛؼ  هللا ،  - ُٛ ًُهک   1347، رٓواٌ، اَزْبهاد کزبثفؤّی اثٍ ٍُٛب، ان

 ْـ.ُ.

ِِ  ربهٚـِ اكثٛبد كَْه اٚواٌ،،  -------------- -  ْـ.ُ. 1372، رٓواٌ، اَزْبهاد فوكٍٔی، 5، عهل 3ثَْق

ًَبٍّ ٍَواٚی كَه اٚواٌ،  -------------- -  ْـ.ُ. 1374، رٓواٌ، اَزْبهاد فوكٍٔی، چبپ ّْى، َؽ

ٍّ انمٖٖٙ انؼوثٙ انملٚىانغُبو، ػيح،  -  و1990، انمبْوح، انلاه انفُٛخ نهُْو، انف

د ََبيۀ ٍهطبَیکبّفی ٍجئاهی، ؽٍَٛ ٔاػع،  - ّٕ ، ثّ اْزًبو دمحم عؼفو يؾغٕة، رٓواٌ، اَزْبهاد ثُُٛبك فز

َُْگ اِٚواٌ، چبپ  ْـ ُ. 1350،  1فو

ُكِّٕ ؽٍَ مٔ انفمبهٖ، رٓواٌ، َْو  ، يغًٕػّ يمبالد ثّ اكثٛبِد ػبيٛبَّ اٖ اٚواٌيؾغٕة، دمحم عؼفو،  -

 ْـ.ُ. 1382َچًّْ، 

، ثٛؤد/ انلاه انجٛٚبء، انًوكي انضمبفٙ 1، ٛ،لبل انؤا٘؛ انجُٛبد انؾكبئٛخ فٙ انَٛوح انْؼجٛخَٚمطٍٛ، ٍؼٛل،  -

 و.1997انؼوثٙ، 
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