
 

 

 به وام خذا

 

 فی حقیقه العشق

 (در رثای حُسه و حُزن و حماسه)

 دکتر حسه بلخاری قهی

 استاد  داوشگاه تهران

تذٖٚ تشدیذ ٚالؼٝ وشتال یىی اص تی ٘ظیشتشیٗ ٚ ٕٔتاصتشیٗ ػشصٝ ٞای ظٟٛس ػطك ٚ حٕاسٝ دس تاسیخ  الف:

دس ٔحاق  ٕٞاسٜ ،صخٛ٘ ٚآتص ٚدس سایٝ ساس دسد ٚ اضه  ،آٖ ا٘ساٖ است. ٌشچٝ حمیمت حٕاسی ٚ پشضٛس

جًٙ دِیشی ٚ دس صٛست سضادت ٚ  ِیه اص ایٗ سٚ وٝ ایٗ حضٖ ،یافتٝش حٕاسٝ تفٛق سٛي، تتٛدٜ ٚ الجشْ 

دس جاٖ ٞش آصادٜ ٚ آصادیخٛاٞی ػطك ٚ حٕاسٝ ٚ خٖٛ  دس تطٗ ٚ رات خٛد پشٚسا٘ذٜ سٚحیٝ ،آٚسی ظٟٛس یافتٝ

جٛٞشی   ست. وشتال دس حمیمتِشض ضٙٛد حمیمت آٖ لشاس دادٜ ادس ػآِ تٛدٜ وٝ جاٖ خٛیص سا صادلا٘ٝ دس ٔؼ

فشیاد تّٙذ  ، حٕاسٝ است. اص یه سٛ دس صٛست ٚ سیٕای آٖ ػطك ٚحسٗ ٚ ٕٞٙطیٙی تٛأاٖ حضٖ ٚ ،خٛیص

 یٍش ظٟٛس تی ٔا٘ٙذ اضه ٚ آتص خٖٛ. تٝ تؼثیش ػطاس:د أت آٖ ٚ اص سٛیسشداس تّٙذ ل« ٔٗ اِزِٝ ٟاتیٞ»

 یىی خٖٛآتص، یىی  اضه ٚ سٝ سٜ داسد جٟاٖ ػطك اوٖٙٛ            یىی 

 حٕاسٝ ٚ صیثایی است. حضٖ ٚ ػطك ٚٚ ٔیذاٖ ظٟٛس  وشتال ٔحُٕ

ٚ حضٖ ٔیٍٛیذ ٚ سٗ خٛد اص ٕٞساصی ٚ ٕٞشاٞی ػطك ٚ حُ فی اِحمیمٝ اِؼطكسساِٝ   ضیخ اضشاق دسب:

یخا ی تاضذ. دس فصُ ٞفتٓ سساِٝ خٛد صِٕٞشاٞی ٚ ٕٞساصٔؼٙای جّیُ، ٔیاٖ ایٗ سٝ تایذ چشا  سٚضٗ ٔی وٙذ

سٗ خٛا٘ٙذ ٚ ٔا حُِٟٔیٗ سا سٝ تشادس تٛدیٓ تشادس  ٔا :ػطك ٔی ٌٛیذ  صش افتادی؟چٝ ضذ تٝ ٔٔی پشسذ اص ػطك 

ٓ جاٖ اٚ سا اصٜ آدْ سا ضٙیذیٖ آٚٔا چٛ تٛد.ٚتیطتش دس خذٔت ٔٗ ٖ خٛا٘ٙذ ٚ احضُوٟیٗ سا  ، تشادس سا اٚ پشٚسا٘یذ

ٕٞچٖٛ تٕأی ػاسفاٖ ٚ اضشاق أا ضیخ  .یافتیٓ فّزا دس جاٖ اٚ ٔسىٗ ٌضیذیٓ ظٟٛس خٛد  ٚ ٔٙضَٔحُٕ 

حمیمتی تس اِثتٝ دس صٛست ػطك ظاٞش ٔی ضٛد ٚ ػطك ٕٞاسٜ سٗ حُ ،حىیٕاٖ اػتماد داسد اص ایٗ سٝ تشادس 

سسا٘ذ. تٗ سا تٝ ػآِ فٙا تاصآسد ٔی  ٌشچٝ جاٖ سا تٝ ػآِ ٚفاػطك » تاص  تٝ تؼثیش ضیخ : داسد.  ٔتحیشساص٘ان ٚ 



 

 

ٚ خٛش تش آ٘ىٝ ایٗ تٝ فٙا  « ٘یست وٝ طالت تاس ػطك تٛا٘ذ داضتصیشا وٝ دس ػآِ وٖٛ ٚ فساد ٞیچ چیض 

وُ یْٛ » اسض: تتٝ ٚسؼت تٕأی تاسیخ ٚ تٕأیتٗ دس صٛست ٚ سیٕای حٕاسٝ تاضذ ٚ دس ٔیذا٘ی آٚسدٖ 

صٔا٘ی ٚ افشٞٛیتی سٗ ٚ ػطك است تٝ ٕٞیٗ دِیُ ضٖ ٚ حُتضاج حُأوشتال ٔحصَٛ  «ػاضٛسا ٚ وُ اسض وشتال

ٚ ٞش دس جاٖ ا٘ساٖ ة سٗ ٚ حُحُٚ  ٚحذت حُضٖ روش ٚ یاد وشتال است دس ،یٛٔی اص ایاْ فشأىا٘ی داسد. ٞش

ٖ ٘ثایذ حض. ػاضٛساسٗ ٚ حٕاسٝ ٔیاٖ حضٖ ٚ حُتٛاص٘ی تاضذ ٔی تایست پس  .آٖ یصٔیٙی ٔستؼذ ظٟٛس حٕاس

ی وٙذ وٝ حٕاسٝ سایٝ ٘طیٗ آٖ ٌشدد ٚ ٔظّٛٔیت جایٍضیٗ سضادت ضٛد ٚ ػضت جای خٛد سا ٔیذاٖ داسچٙاٖ 

ٕٞچٙا٘ىٝ ٘ثایذ صٛست حٕاسی آٖ چٙاٖ تاسوطذ وٝ سٛي ػاضٛسا تٝ خفت دٞذ ٚ اضه جای خٖٛ تٙطیٙذ. 

وطیذ ٚ سٝ ػاضٛسا تشحضٖ سا اص لأت سسای حٕا تٛاٖ جأٝػاضٛسا ٕ٘ی « فی اِحمیمٝ اِؼطك » دس ظٟٛس ٘یایذ.. 

تشجیح داد ٕٞچٙاٖ وٝ ٕ٘ی تٛاٖ حضٖ سا چٙاٖ ٔیذاٖ داد وٝ غیشت ٚ دِیشی   آتص ٚ خٖٛحٕاسٝ سا تش اضه ٚ 

ة است. أىاٖ تفشیك ٚ تفىیه سٗ ٚ حُحُٚ  ضٖجٕغ حُ ،حٕاسٝ ،دس داستاٖ وشتال. جاٖ ػاضماٖ تشتایذسا اص 

تش  اسواٖ خیاْ ٚ لیاْ ػاضٛسا تٛد اص ایٗ تحشیف وٝ  سوٙی اص تایذ تش حزس  أا .ایٗ ػٙاصش جٛٞشی ٚجٛد ٘ذاسد

 ٕٞاٖ ٘مطٝ٘ثاضذ اص ایستا لائٓ ٚ  ، یا چٖٛ دیٍش اسواٖفشٚ سیضد  آٖسوٙی اص اسواٖ  . اٌشدیٍش تفٛق یاتذ اسواٖ 

ٔی  اٌش حٕاسٝ پاسثاٖ حضٖ ٘ثاضذ، ػاضٛسا دس خٛد فشٚ سفتٗضٛد.  فشاٞٓ ٔی  تذِیس ػاضٛسا أىاٖ تحشیف ٚ 

حٕاسٝ ٔثذَ تٝ تیثاوی  ٘ذٞذ جالسلت لّة تش٘یٍٙیضد ٚ سٚحص سا ،  دس جاٖ پیشٚ ػاضٛسااٌش حضٖ ٘یض  ،ضٛد

تحٕیُ ضذٜ اص رِت ٘فی صشفا   («ٞیٟات ٔٗ اِزِٝ»دس ) وٝ ٞیٟات حسیٗ ع اص رِت یادٔاٖ تاضذ ..ٔی ضٛد

 . رِت تش سیٕای ػضت ٔی ٘طا٘ٙذ ،جاٞالٖ ٔتٙسه ٘یضیاساٖ ٚ ٌاٜ  ،خصٓ ٘ثٛدسٛی 

ػاضٛسا سا اص  راتتاٚیُ ٚ تفسیش دس  ،تیاٖ ٚ سساتشیٗ، ٌٛیاتشیٗ صیثاتشیٗ حمیمتِتٝ تٕأی ٔی تٛاٖ ایٙه ج: 

، خٛد ٚ یضیذیاٖ سا ػضیض جاٞال٘ٝی ٕمحُٚ  چٖٛ اتٗ صیاد تٝ تفاخشوثشی سالْ اهلل ػّیٟا دسیافت وٝ صتاٖ صیٙة 

ایٗ چٙیٗ  ،سساٖ تّٙذ آفتاب وشتال  ، ایٗ پیاْاٖ ٘ٛادٜ ٌشأی پیأثشاص صت، رِیُسا ػضیضتشیٗ تٙذٌاٖ خذا خٛا٘ذ ٚ 

دس سیشت  تٛد ٚ آتص ٚ خٖٛ  حضٖ ٚ دسد ،دس صٛست اجشای وشتالیؼٙی ٔ« جٕیال ٔا سایت اال» :وٝ ظاٞش ضذ 

ٔحة »جٕیُ ٚ  یی ػاضك تا ٔؼثٛدٔیاٖ ػاتذاٖ ٚ سّحطٛسا٘ ٝوثشایی تٛد اص ػطمی جاٚدا٘جٕیُ آیت أا 

: ضذ حسیٗ چشا خٛ٘ثٟای ، ا ٙاست ٚ ٚ اٌش ٘ثٛد ایٗ ٔؼ اایٗ تذاٖ ٔؼٙاست وٝ خذا خٛد ػاضك ػاضٛس «.اِجٕاَ

 اِسالْ ػّیه یا ثاساهلل. 



 

 

پان ػطك جٛضیذ  اص ایٗ سٚ تٝ تؼثیش پیاْ سسا٘ص تٝ صٛست جالَ ٚ جٕاَ ظاٞش ضذ ٚ ٔٗ وشتال دس صٔضْ 

وٝ صیٙة دس آٖ ِحظٝ ای وٝ تٟٙا تٝ جّٕٝ ای، تایذ تٕأی حمیمت ػاضٛسا سا ٘ٝ تٝ یضیذیاٖ ٚ وٛفیاٖ وٝ تٝ  ٔتحیش

جٕیُ وٝ )اص جّٕٝ جض وّٕٝ تّٙذ چٝ ٔی تٛا٘ست تٍٛیذ؟  « سایت اال جٕیال»جض ٔا  ،تٕأی تاسیخ تاص ٌٛیذ

حٕاسٝ ػاضٛسا سا تٝ دٚش وطذ ؟ ٔی تٛا٘ست تاس وذأیٗ وّٕٝ اسأی حضشت حك است ٚ ٘أی است جأغ( 

صیثایی حاٚی تٕأی پاویٟا ٚ حٕاسٝ ٞای ا٘ساٖ ٘یست ٚ ٍٔش حُسٗ تشادس ٟٔتش حضٖ ٚ حُة ٘یست؟ جض  ٍٔش

 ایٗ ٔؼٙا چٝ چیضی ٔی تٛا٘ست ػٕك جا٘ثاصی ٚ ػاضمی پاوتشیٗ تٙذٌاٖ خذا سا تاص ٌٛیذ.

ػطك دس پان تشیٗ ٚ تی ٘ظیشتشیٗ صٛست ٔحاَ است   ٚ  ٚ جٕاَ ٚ صیثایی ٘جٛضذ ُحسندس صٔضْ ػطك جض 

 سٗ ٘ثاضذ.حُوٕاَ ٚ حٕاسٝ است ظاٞش ضٛد ٚ غایتص جٕاَ ٚ خٖٛ ٚ ضٖ ٚ خٛد وٝ حُ

  

 

  

  

  

  

  

 

   


