1
ةصً اهلل اىرخٍَ اىرخیً
ٌؽرفٖ نخاب

« األدب اىٍفرد »
ٌلدٌۀ فلْ اشالٌٖ
اىدٍدهلل رب اىؽاىٍیَ واىػالّ و اىصالم ؼيٖ رشٕىْ اىهریً و ةؽـــــــد :
رشٕل انرم غيٖ اهلل ؼيیْ وشيً كتال از ایِهْ دُیا را وداع نِد ٌصيٍاُان
را خطاب ٍُٕده فرٌٕدُدنْ اگر ةْ دو ٌِتػ ( كرآن و شِج ) حٍصم
ٍُایِد ٓر گز گٍراه ٍُیظُٕد  .كرآن نریً ٌِتػ و ٌػدر اول دیَ ٌیتاطد
و خداوُد شتداُْ خفاعج آُرا حضٍیَ ٍُٕده .
ٌراد از شِج اخادید رشٕل اهلل غيٖ اهلل ؼيیْ وشيً ٌیتاطد ٌ .ؤرخیَ
ؼلیده ةریَ دارُد نْ ةؽضٖ از غداةْ اخادید آُدضرة را در زٌان
خیاة طان ٌٖ ُٕطخِد وىٖ ةصیارى از غداةۀ نتار اخادید ٌتارک را
ةْ خافغْ ٌٖ شپردُد و آن را شیِْ ةْ شیِْ ةْ ُصئاى ةؽدى اُخلال ٌٖ
دادُد .
در ٌیان نخب خدید دو نخاب ٌلام خاص و ارجٍِد را دارد نْ ( غدیح
اىتخارى و غدیح اىٍصيً ) ٌٖ ةاطد اىتخْ غدیح اىتخارى ٌلام اول را
دارد و ؼيٍاى اشالم ایَ نخاب ٌتارک را غدیح حریَ نخاب ةؽد از كرآن
نریً ٌیداُِد .
درةیَ نخاةٔاى ًٌٔ نْ اٌام ةخارى حأىیف ٍُٕده اشج االدب اىٍفرد
جایگاه خاغٖ دارد  .ایَ نخاب ٌتارک ُْ حِٔا نخاب خدید ةيهْ در ةیَ
نخب اشالٌٖ اغیو اوىیَ نخاةٖ اشج نْ د رٌٕرد رشٕم و اخالق و
آداب و ٌِاشتاة اشالٌٖ ةدد ٌیهِد و ٌٕضٕؼاة ٌرةٕط ةْ افراد و
خإُاده و جاٌؽْ را ةررشٖ ٍُٕده طیٕۀ ٌصُِْٕ را ةیان ٌٖ دارد .
جِاب ؼتداىؽيٖ ُٕر اخرارى در دیار ٓجرة كتال ٌٕفق طدُد حا غدیح
اىتخارى را ةزةان درى حرجٍْ ٍُایِد نْ اىدٍدهلل در ٓفج جيد ةْ طتػ
رشیده و شپس ةْ حرجٍۀ نخاب االدب اىٍفرد پرداخخِد  .ایَ نخاب در
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خدود ٓظج غد و ٓفخاد غفدْ چاپ و ُظر گردیده وةْ زودى در
دشخرس خٕاُِدگان ؼزیز كرار خٕآد گرفج ٌ .زیج دیگر ایَ نخاب آن
اشج نْ اخادید نخاب ٌذنٕر ةِا ةر ُلد ٌرخٕم ُاغر اىدیَ االىتاُٖ
ازُغر غدج و كٕة حظخیع طده و فلْ ٓرخدید ُیز در پاوركٖ آورده
طده نْ ةْ خٕاُِده در فًٔ فلْ و خهً ٓر خدید نٍم زیادى ٌٖ ٍُاید .
افزون ةرآن فػيٖ در طِاخج خدید در آخر نخاب گِجاُیده طده نْ
ةصیار ٌفید و ارزُده وإٌٓزُده ٌٖ ةاطد زیرا خٕاُدن خدید ةدون فلْ
خدید اُصاُرا ةْ خلیلج دیَ ٍُٖ رشاُد ویهٖ از ٌٍٔخریَ ؼيج
ٌظهالة ٌصيٍاُان اٌروز ؼدم فًٔ وداُض ةْ فلْ خدید اشج ُْ خفظ
خدید .
اشخاد اخرارى كتو از طتػ ایَ ٓدیْ ٌتارنْ از اشخاد ٌدخرم جِاب
پروفیصٕر دنخٕر ؼتداىصخار شیرة دؼٕة ٍُٕد حا ٌلدٌۀ ةر نخاب
ةِٕیصد  .اشخاد شیرة نْ خٕد ٍُُٕۀ ةارز از ادب و اخالق اشالٌٖ اشج
حدج ؼِٕان :

( ؼرض ادب ةْ ٌلام اٌام ةخارى « رخٍث اهلل وحؽاىٖ » و نخاب
« األدب اىٍفرد » ) درٌلدٌْ ٌفػو و جاٌػ خٕدنْ حا نِٕن در ُظراة
زةان درى شاةلْ ُداطخْ در ٌٕرد خدید و ٌؽرفٖ ٌددذیَ وحدویَ نخب
خدید ٌؽيٌٕاة ٌفػو حلدیً ٌدللیَ ٍُٕده و ضٍِا در ٌٕرد طِاخج
نخاب « االدب اىٍفرد » وآٍیج ؼيٍٖ آن ٌؽيٌٕاة ٌفید و ارزُده ةیان
داطخْ اُد ٌ .لدٌۀ اشخاد شیرة خٕاُِده را آٌاده اى ٌطاىؽْ و فًٔ
ٌطاىب نخاب ٌیصازد و دروازه را ةروى داُظٍِدان گراٌٖ در فًٔ نخاب
ةاز ٌیهِد .
فلْ اشالٌٖ یگاُْ اُجٍَ ُظراة فلٖٔ در خارج از نظٕر ٌیتاطد و نار
ایَ اُجٍَ ُظر ٌصائو فلٖٔ و ذلافج ؼٌٍٕٖ اشالم ةْ ٍٕٓطِان گراٌٖ
در جٔان غرب ٌیتاطد و اىدٍدهلل ایَ اُجٍَ حا خال ُٕد و ًُٔ رشاىْ
ؼيٍٖ را ةْ طتػ رشاُده و ةخدٌج ٍٕٓطِان حلدیً ٍُٕده اشج .
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ایَ ةار خٕاشخیً حا ةراى طِاخج و ٌؽرفٖ ةیظخر نخاب « األدب اىٍفرد »
پیض گفخار ٌخرجً و ٌلدٌۀ پر ٌدخٕاى جِاب اشخاد شیرة را ةا ةؽضٖ
ٌؽيٌٕاحٖ نْ ٌخرجً گراٌٖ راجػ ةْ اٌام ةخارى و روش ؼيٍٖ او در آغاز
نخاب ةرطخْ حدریر در آورده اُخخاب و در ایَ رشاىْ ةْ طتػ رشاُیً حا
ةاطد نْ ٍٕٓطِان گراٌٖ كتو از دریافج ناٌو نخاب ٌ ،ؽيٌٕاة
اةخدایٖ راجػ ةْ نخاب « األدب اىٍفرد » داطخْ ةاطِد .
ٍٕٓطِان گراٌٖ ٌیخٕاُِد از ٍٓیَ ىدغْ یم ُصخْ از نخاب « األدب
اىٍفرد » را از طریق اُجٍَ ُظراة فلْ اشالٌٖ و ٌخرجً گراٌٖ ةراى
خٕد فرٌایض دِٓد زیرا ؼرضۀ ایَ نخاب در اٌریها ُصتج افزایض
ٌدػٕل پصخٖ اُدک و ٌؽدود ٌٖ ةاطد .
در فرجام اؼضاى اُجٍَ ُظراة فلْ اشالٌٖ و ٌظخرنیَ آن ةٔخریَ
حتریهاة را ةخدٌج اشخاد گراٌٖ اىلدر اخرارى غاخب حلدیً داطخْ و
از خداوُد شتداُْ و حؽاىٖ ةراى جِاب طان طٕل اىؽٍر و ناٌیتاةٖ
ةیظخر را در خدٌج اشالم ٌٖ خٕآِد .
اٌید اشج ٍٕٓطِان گراٌٖ نارنِان اُجٍَ ُظراة فلْ اشالٌٖ را از
دؼاى خیر فرإٌش ُهرده و در حلٕیج ٌادى و ٌؽِٕى اُجٍَ غدكاة
خٕد را ةفرشخِد ُ .ظر ذلافج اشالٌٖ در جٔان غرب ةٔخریَ جٔاد در راه
خداوُد اشج .
ةا حظهر و ؼرض اخخرام
ٌصئٕل اُجٍَ ُظراة فلْ اشالٌٖ
فضو غِٖ ٌجددى

