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 مسیحیتدن آلیندیغینی ادعا ائدر؛ ترجمه:چیخارماق عملی نین شبه علی شریعتی 

، زینجیر توتماق ، معرکهگزدیرمک کجاوه و نعش، علم شبیه چیخارماق، -بئله عزا توتماق"

 داآراسین یستر اسالم، ایسترسه ده ایرانلیالرا -وورماق، تانیدیغیمیز هر بیر بیچیم و حالتده

شکیل و شماییلی ایله حرکتلر، بو بوتون  نینمیش بیر گؤرونوم دئییل،)ملیت ایرانی( تا

 .1مسیحیتدن آلینمیش و تقلید اولونموش"

غرب سیاحالری نین صفویلر درباریندا گلیب ایللر بویو قالدیقالرینی، عثمانلیالر علیهینه  

بیر یئریتدیکلری دوشمنلیک سیاستلرینی نظره آالرساق، علی شریعتی نین گلدیگی قناعت 

حوزه علمیه قم شهرینده تحصیل آلمیش دین . وارساییم )هئپوتئز( اوالراق قبول اوالبیلر

نقد ائدرکن  تعزیه ادبیاتینی ن اوزه یوسفی اشکوری ده امام حسین تحقیقاتچیسی حس

 :میشیاز

سو قیراغیندا انسانین سوسوز قالماسی اولدوقجا "گئرچکلیکده کربالدا سویون اولماسی و 

داستانالردان بیری آنالتیق و میفلر ایله مشایعت اولونان اساسلی مرکب، دوالشیق خرافات 

-صفویه دیر. منبعو  تعزیه اوخوماق اوچون بیر قایناق )داستانالر( آنالتیقالر خرافی ساییالر. بو

حرمله  ،دن گونوموزه دک امام حسین نین و اونون سوت امر اوشاغی نین سوسوز اولدوغونو

نین اوچ قانادلی اوخ ایله علی اصغرین بوغازینی هدف آلماسی، عباسین فراتا سو گتیرمک 

 یندان چیخارساالرو داستان آنالتیغیکسیلمه سینی کربال  نین ینی، قولالریاوچون گئتمه س

 حماسی و احساسی حالیندان چیخاراق انسانالری ، آنالتیق )داستان()حذف ائدرلرسه(

 قالماز. آغالتماق اوچون دئیه جک بیر سؤز

تاریخه . تمگه وسیله اولموشالرشئیدن شئیلر دوزکیچیک بو آنالتیقالر زامان ایچیریسینده، بیر 

عبیدهللا ابن زیاد  ،عایید اوالن قایناقالردا، من اونالرجا کتابالر اوخودوغوما گؤره، کوفه امیری

یی نین یئدیسینده حسین محرم آ آدلی ذاتا، کربالدا اوالن قوشون باشچیسینا، عمر بن سعد

اییر بویوروق د و سودان اوزاق توتولماسینا اونو مضیقه آلتینا آلماسیکربالیا گیردیکدن سونرا، 

عثمانین  دئمک، .مقصدی داشیمیش انتقام آلماق تور . بو دا جاهیللیک اساسیندا بیروئرمیش

انتقامینی آلماق مقصدی داشیمیش. دئییشلره گؤره، اونالر )علی طرفدارالری( دا عثمانی 

 نعلی ننی اوغلو حسیند ردوکلری اوچون، عبیدهللا ابن زیاد عثمانین انتقامینیسوسوز اؤلدو

آلمیش. یئری گلمیشکن دئییلمه لیدیر. بو عمل یالنیز کربالدا دئییل، صفین ساواشیندا دا 

معاویه قوشونالری سویو علی نین قوشونالرینا باغالمیشدیالر. قارشی طرفی باسقی آلتینا 

سنت  بیر رفتار وسو یولونو اؤز مخالیفلری نین اوزونه باغالماق اوچون،  و تسلیم ائتمک آلماق
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محرم آیی قارداشی عباسی  ،حسینگلمیش ایمیش. یازیلمیشالر بو قدردیر. سونرا دا  حالینا

داییر بیر اوچون گؤندردیگینه  فرات چایینا، سو گتیرمک ونو، یوخسا گئجه سینین یئتدینجی گ

ساواشچی ایله بیرلیکده  50یایان )پیاده(، یعنی  20آتلی و  30شئیلر یازیلمیش. او دا 

یگی ادعا اولونار. بو دئدیکلریم اوخودوقالریم قایناقالرا اساسالر. عباس ساواشچیالر ایله گؤندرد

گئدر و فرات چاییندان نئچه مشک سو گتیرر؛ بو قدر. بوندان آرتیق هئچ بیر یازیلی تاریخی منبع 

یوخدور. بوندان آرتیق هر نه دئییلمیشسه، خیال اساسیندا اورتایا قویوالر. سیز ده اشارت 

 ، اؤزلرینی تمیزلمک و غسل آلماقدست ناماز آلماق ، ناماز قیلماق اوچونائتدیگینیز کیمی

عاشورا گئجه سی بیرلیکده شوخلوق ائدرمیشلر. سو یوخوموشسا، بو  اوچون سو وار ایمیش.

 عیبارتلر هارادان یازیلمیش؟

اوزوندن  بلکه ده عاشورا گئجه سی یوخسا عاشورا آخشامی سوالری آز ایمیش، بونو عقل

قبول ائتمک اوالر، بوندان آرتیق دئییلمیش. عباسین عاشورا گونو سو گتیرمگه گئتمه سی و 

دیر. بونالر هامیسی -بونالر افسانهقولالری نین کسیمه سی، و "وهللا ان قطعتموا یمنی...." 

 2".بازار قیزدیرماق، انسانالری آغالتماق اوچون خرافی داستان ساییالرالر

حسن یوسفی اشکوری ده امام حسین نهضتی ایله بوگونکو حاله اوسته گؤروندوگو کیمی 

نین اوست اوسته دوشمدیگی نی و بو داستانالرین آنالییشی ه سی گلمیش کربال واقع

 دیر. -قناعتینده سونرادان خرافات اساسیندا توخوندوقالری

رافات دونونا وو عزا توتماق ایسالمیتده و شیعه لیکده اولدوغونا باخمایاراق خ ساخالماق تعزیه

غرب ادبیاتیندا صفویلر بورونموش شبیه چیخارماق و کارناوال یوال سالماق مراسیملری اوزره 

  زامانیندان سونرا خبرلر سیاحالر واسیطه سی ایله قلمه آلینمیش.

صفویلر  ده-طرفیندن چاپ ائدیلمیش مقاله Thomas Herbertانگلیستاندا  ینجی ایل -1634

 شارت اولونموش اوخویوروق:یزامانینا عایید شبیه لره ا

الر. من اونالرین ودایله عزا توتلر شبیه چوخلو علی نین اوغلو، حسین نین اؤلومونو  اونالر"

دوقوز گون کوچه لرده نئجه حسین حسین دئیه چاغیردیقالرینی گؤردوم. بعضی سی چوخ 

دوقوز گوندن سونرا اونو اوجا چیغیردیقالری و سسلری توتولدوغو اوچون، داها چیغیرابیلمیردیلر. 

سا حسین نین یوخ ،)حسینی( تاپدیالر. اونالر حسینی بیر اورماندا ایتیردیکلرینی خیال ائدیرلر

گئیینمیش کیشیلر، قیز اوشاقالری و  پالتار رنگلیو قیشقیریق ایله  های کویبیرینی  یئرینه

چاال چاال مسجیده و ناغارا دوهول  حسین حسین" دئیه" بیرلیکده اوغالن اوشاقالری ایله

سون  عزا توتماقالرینا ،دوعا و ثنادان سونرا تعظیماتدان،بعضی مسجیدده  و   لردیگتیر

 .3"قویدوالر
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دان منظورو شبیه -گئیینمیش کیشیلر، قیزالر و اوغالنالر"پالتار مؤلیفین اوسته "رنگلی 

چیخارماقدا نقشی اوالن انسانالر اولموش. آنجاق سیاح بیر ناظر اولدوغو و هانکی رنگین "یزید 

طرفی" و هانکی رنگین "امام حسین طرفی" اولدوغوندان باش چیخارابیلمدیگی اوچون، 

گؤردوکلرینی قلمه آلماسینا باخمایاراق مراسیمین ایچریگی و محتواسیندان دا آرتیق بیلگی 

 وئره بیلمه میش.

شبیه اوزره ایکینجی بیلگی و معلومات وئرن تورک سیاحی اولیا چلبی  صفویلر زامانینا عایید

شاه  ،ندان سونراینجی ایل صفویلر و عثمانلیالر آراسیندا باریش اوال-1640ساییالر. اولیا چلبی 

هید اولماق شبیهینی ترسیم دربارینا گئده رک امام حسین نین نئجه ش بیرینجی شاه عباس

 ائتمیش:

امامین سینی نئجه اؤلدوردوگو ایضاح ائدن یئره گلدیکده، وم امام حمظل قرائتچی شیمرین

 (.دیادیل)یار دیاؤلموش اوالدالری نین جسدلری نین شبیه لری صحنه یه آپاریالراق جانالن

. دی، ناله و شیون ائتمکله "یاحسین" دئمگه باشالت قیشقیریقیا باخاندا جمعیابو تاماش

ر. یوزلرجه انسان امام حسین دئیه دیالاشاچیالر اوجا سسله دورمادان آغالبوتون تام

، باشالرینی یاراراق، بدندلری نین قیلینج و بیچاقال یاراالنماسینا باعث بیربیرلرینی دؤیه رک

 ر. دوالاول

ئردیلر. یاشیل چیمن اونالر امام حسینه اوالن محبتلریندن یانا قانالری نین آخماسینا اجازه و

. سونرا یاالنچی اؤلولر خاخاش توخومو کیمی گؤروندو اوالن  تارالدا )زمیده( قانال بویاناراق

و حسین نین شهادت حئکایه سی سونا دک  دن اوزاقالشدیریلدی-شبیه لر( صحنه)

 . 4"دوخوناو

آذربایجانین اردبیل شهرینه   Adam Oleariusاینجی ایل روسیه چارلیغی طرفیندن   1637

وئرمیش، بیلگی و خبر  را گونو شبیه چیخارماق اورزهعاشوتجارت اوچون گئتدیگینه باخمایاراق 

 اوخویوروق:

گون اولمالیدی، . عاشورا گونونه دک اون "مای آیی نین اون دؤردونده عزادارلیغا باشالدیالر

ده "اون" آنالم و معناسینا گلدیگی اوچون "عاشورا" دئییلر. بو -"عاشور" کلمه سی عربچه

عزادارلیق یالنیز ایران ممالیکی محروسه سینده کی مسلمانالر )محمد امتچیلری( طرفیندن 

ک و یوعاشورادا بؤو اون گون داوام ائدر. ماسی باشالر  حیاتا کئچر. محرم آیی نین باشالن

علی نین اوغلو، حسین نین خاطیره سی عزیز توتوالر. اونالرا گؤره  مقدس حئساب ائتدیکلری

ده -پاردیغی موباریزهآبؤیوک و مقدس امام ساییالر. تاریخلرینه گؤره خلیفه یزید اونا قارشی 

بینا دوچار ائتدیکدن سونرا، سنان بن آنَس سویون قاباغینی بوغاراق اونو سوسوزلوق عذا

اْلَجْوَشن  ِشْمِر ْبن ِذیو  دئیشک اولموشدئشیک بدنی و  اوخال یاراالنمیش 72 طرفیندن نخعی
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نه اوچون اون گون ( Adam Oleariusآدام اولئآریوس )  .5"میشطرفیندن باشی بدندن آیریل

 محرم آییندان عزادارلیق ائدیلدیگینه داییر یازار:اردبیلده 

دوشمن تعقیبینده اولدوغو و اونونجو گون  10دن کوفه شهرینه سفر ائدرکن -"حسین مدینه

و ایران ممالیکی محروسه سینده کی بو اون گون ، اوچون ولدوگواؤلدورقورخو ایله گون 

توتار، باش و ساقالالرینی قیرخدیرماز، شراب   مسلمانالر عزا گئییمی )لباسی( ایله یاس

  ایچمز و یالنیز سویا قناعت ائدرلر. 

اردبیل باشدان آیاغا یاسا بورونه رک مثلی گؤرونمه میش تؤرن و مراسیم ایله توتولموشدو. 

نیلمیش ایالن و اَژدها شکیللری ایله زَ لرین و بایراقالرین باشالرینا بَ اوغالن اوشاقالری علم

دوالنیر، مسجیدلرین قاپیالری نین قاباقالریندا بیربیرلری نین قارشیسیندا کوچه لری  مختلیف

. هرگون آخشام، خاص اوالراق اوچ سونراکی گونلرین "یا حسین؛ یا حسین" دئیه باغیریردیالر

 توپالشیر،آخشام چاغیالری،گون باتاندان سونرا، یاشلیالر دا بللی بیر یئرلرده چادیرالرین آلتینا 

اوزون چوبوقالرین باشینا تاخیلمیش    اوشاقالر درویشندیریردیالر. وزلر شمع و مشعل یای

 ایله بوتون وار گوجلریو  جدی قیافتلری  ،بایراقالر ایله بیر آرایا گله رک گئنیش آغیزالری

بیزه ده اورادا تاماشاچی اولدوغوموز  کافه رنگینه دؤنوردو. باغیرماقدان یوزلری نین آلت طرفی

بایراقالری و  ،وئردیلر. بیر ساعت تامام قرائت ائتدیکدن سونرا )شمع( اوچون موم ایشیقالری

 .6علملری ایله شهرین اصلی کوچه لرینی دوالشدیالر"

عزادارلیق ائتدیکلرینه  اوشاقالری ایله بیرلیکده ی وعائیله لراؤز گونونو   سون او عزادارلیغین 

آخشامینی ایسه چوخ غریبه بیر مراسیم ایله باشا ووردوالر. جنازه مراسیمی علی  باخمایاراق

و   . بو ییغینجاق7کیمی یئرینه ئیتیریلدیمراسیم  آغیرالنمیش )عزیزلنمیش( بیر طرفیندن 

 شئیخ صفی مزاری گونبدی نینشئیخ صفی مزاری نین حیاطیندا باش توتدو.  توپالنتی

. بایراق محمدین قیزی 8سانجیلمیشدیاوزون بیر بایراق، بیر آت نالی ایله  ایسه اوستونده

فاطمه اوچون تیکیلمیش و آت نالی دا حضرت عباسین آتی نین نالی دئیه بایراغین باشینا 

دئییشلره گؤره شئیخ صدرالدین، شیخ صفی نین اوغلو، اونو مدینه شهریندن  .دیتاخیلمیش

 .9اردبیل شهرینه گتیرمیش

محرم مراسیمینی  Jean-Baptiste Tavernierفرانسه لی  محرم آییندا ینجی ایل-1667

یئری گلمیشکن بیر  .ین شاه مئیدانیندا تاماشا ائتمیشزامانیندا اصفهان  ایکینجی شاه صفی
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"غریبلر شامی" منظور اولونار. بیلیندیگی کیمی انسانالر شام یئمه میش مسجیده شیعه لر آراسیندا  7
گئدرلر. مسجیدین چیراغالر سؤنوک و خاموش اوالر. مسجیده مراسیم او بیری گئجه لردن تئز مراسیم اجرا 

 اولونار. انسانالر مسجیددن چیخاراق ائولرینه گئدرلر.
ق قدیم کولتورلردن بللی اولدوغو اوچون، صفویلر ده آت نالینی آت نالی بیر شانس گتیرین عالمت اوالرا 8

 اجی نین باشینا آغزی آچیق یوخاریآغ بایراقشئخ صفی الدین نین آرامگاهی نین مزاری اوستونده کی 

 .تاخمیشالر )نصب ائتمیشلر(

9 Bax orada, S. 458. 



کیچیک ایضاح وئریلمه لیدیر. ژان باپتیست آوروپالیالرین یونان ادبیاتیندان آلدیقالری "پئرس" 

ان یوال چیخاراق ایران ممالیکی محروسه سینده کی تورک شاهلیقالرینی آنالییشیند

 گؤردوکلرینی ائشیدیریک: "فارسالر" قلمه آلمیش. او ذاتین

، علی نین  Hosenو  Hüsenتانینمیش  ،"ایندی فارسالرین بؤیوک طنطنه لی شنلیگینه گئدیرم

کئچدیکده بوتون تاماشاچیالر نا گئدیرم. شنلیکدن سکیز یوخسا اون گون فئستیوالیاوغلو، 

نین  )آلت تناسلی(  ر و کوچه لرده چیلپاق، یالنیز اوتاندیقالرییبوتون بدنلرینه، اوزلرینه قارا یاخ

 رلر. واوستونو بئز ایله اؤرت

، بدنلری و اوزلری ایله ، بیربیرلرینی دؤیدولر)داش پارچاسی( لرینده بیر چینقیلهر الاونالر 

دئیه وار گوجلری ایله باغیرارکن آغیزالری  Hosenو  Hüsen. لرتدیزلعاقیلسیز فیقورالر دو

 . 10لرو اونالرا شام وئردی الردارالر انسانالری ائولرینه آپاردی. آخشام دیندیکؤپوکل

نین بعضیلرینده  )چهار راه( بوگونلر گون باتاندان سونرا بازارالردا، دؤرد یول آیریجالری

ر. مقدسلیگی اوچون هر شئی حاضیرالنیو مراسیمین  اوجالدیریلیررین قاباغینا منبرلر تبلیغچیال

توپالندیقالری اوچون، بوتون بیر یئره دن هر یاشدا اوالن انسانالر -، او جوملهین عائیله لریامیرلر

سئوگیلیلرینه گلمک اوچون بوندان داها یاخشی و خانیمالرین اؤز ایل عرضینده قادینالرین 

 فرصت تاپدیغی بیر گون یوخدور. 

ناظر و دربار رئیسی هولندیالیالرا و منه شاه  ینجی ایل،-1667اییول  3ئستیوالی "من بو ف

ایندی مئیدانیندا، عالی قاپونون قارشیسیندا تعریف ائتدیگی کیمی تصویره چکمک ایستیرم. 

 یالن، ایکینجی شاه صفی  ساراییندان مشایعت ایله گلیب یاخشی بیرشاه سلیمان آدالندیر

 . موشتختینده اوتورشاهلیق عالی قاپونون اورتاسیندا سحر ساعت یئتدیده  دهیئر

دی(. هامی اونو دا بیر چوخ گنج لورد ایزلدی )تعقیب ائت آتا میندی. بؤیوک بیر نظامی مسئول

. اولدن حیس و شنلیگه گلن انسانالرا اجازه وئریلدیاوچون ب اونون یئرینی ایزلییب گؤرمکلری

اولوندوغو کیمی، شهرین بیر قیسمینده، بیر کلیسایا عایید اولدوغو یئر، آیریالریندان اوستون 

 وبؤیوک نظامی مسئولاولدوغو اوچون، نظامسیزلیغین قارشیسینی آلماق اوچون شاه 

اوچون یئرینی تعیین ائتمک اوچون  مراسیمین باشچیسی اوالراق تعیین ائده رک اونا هرکس

رئژه گئتمگه اجازه وئردی.  او گروهالر هبؤیوک نظامی مسئول بؤلوکلراو بویوروق وئردی. سونرا 

. داشینیردی نفر واسیطه سی ایله 10 – 8 بیر اؤلو وار ایدی و هر تابوت هر تابوتون اوستونده

اؤلو تابوتون  اوزون تابوت ایدی. 6 -5 یئر آلدی و آرا و فاصیله ایله باشماق 4 – 3 تابوتو هر اؤلو

و ایپک ایله اؤرتولموشدو. بیرینجی انسان  زیل و گوموش چیچکلر ایله بزنمیشتخته سی قی

 شئی حیاتا کئچیریلدی. ... یوروش بوروغو وئریلدیگی آندا باشقا اوچ  بؤلوگونه )گروهونا(

قاالن  آددیم 100تخمینا گله رک ی. "مئیدانا دییرمی قالخان و ائنلی قیلینجالر آسیلد ،اوخالر

هامیسی  و ایزلگنلرین )تعقیب ائدنلرین( چاپدیالراوچ آت سرعتله  یئرده پادشاهی گؤررکن

گینی، قورشاغینی تَ باشالدیالر. هامی باالجا اَ رقص ائتمگه  قاوزاراقگؤیه تابوتالری قاچماغا، 
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دودوک چالماق اوچون بارماقالرینی آغیزالرینا فیشقیراق و )کمرینی( بؤرکونو هاوایا آتاراق 

 .الرقویدو

و  Hüsenتوتاراق،  (داش تیکه سی) او بیری انسانالر اؤنجه دئییلدیگی کیمی اَللرینده چینقیل

Hosen  رکن آغیزالری کؤپوکلوردو. مئیدانی اوچ وآلتیندا بیر بیرلرینی دؤی چیغیر باغیردئیه دئیه

له رک یئدک یاوچ آت. یئر آلدییندا نرا، هر بیری اؤز سیراسدیکدن سودؤرت دؤنه )دفعه( گز

کیمی آتلیالر او آتلیالرین دا اولکی ی گؤرستدی. تآاوچ سؤز قونوسو اوالن  آپاریردیالر. امام

بیر اوطاقدا بیر بؤلوک و قوروه کئچدیکدن سونرا،  ایدی.چاپماق دوشونجه و تصورلری 

اؤلو کیمي تابوت اوسته هر بیر بؤلوک )گروه( ایکی آیری بؤلوک ده اورایا  گلدی.  یئرلشدیردیلر.

  گلدي. اوشاغین یانینابیر 

ذکر اولونان ايکي اوشاغین موشایعتی ایله یانا یانا و هؤکور هؤکور آغلیر و بوتون بونالر، 

تانیدیلدیالر و معرفی بو ایکی اوشاقالر حسین نین اوشاقالری دئیه  ایچلرینی چکیردیلر.

 . لردواولدوالر. امام اؤلدوکدن سونرا، اونالر خلیفه طرفیندن توتولموش و اؤلدورولموش

آغاليان بیر  نه رکنین باغیشالناجاغیني دوشو گلن، گؤز ياشالري ايله گوناهالري مئیدانا بو 

 .11ایدی چوخ سايدا فاحیشه وار

ر. دؤیوردولاونالر داها نظمی نظره آلمایاراق اؤزلرینی بوتون خالق مئیداندا یئر آلدیقدان سونرا، 

شرف حئساب ائدیردلر. خاص اوالراق شاهین  اونالر  اؤزلرینی یئره وورماغی اؤزلری اوچون

  سه، اوگؤره، بئله بیر زاماندا بیری اؤلاونالرا  جسارت ایله اؤزلرینی یئره چیرپیردیالر.حضوروندا 

یت داشییان چوخ قاریشدیغی اوچون، بؤیوک نظامی مسئول آراری ساییالر. بی دا مقدسلردن

فیل صحنه یه گتیرده رک  5اولدوغونو نظره آالراق  جعمیتین قاالبالیق و شلوغ شخص

 انسانالرین فیکیرلرینی اونالرا جبل ائتمکله آرا قاریشیقلیغا سون قویدو.

نه وار ایدی. اوراسی قالی کیچیک، آنجاق بیر آز اوجا صح  ،سالون طرفینده، شاه اوتوران یئرده

ه اؤرتولموش بیر ایل صحنه نین اورتاسیندا قارا پارچا ایله بزنمیشدی. شاه اورادا اوتورموشدو. 

مالال  آلمیشدیالر. مالال  6مالال و اطرافینی دا  1اونون اوستونده  اوتوراق )منبر( وار ایدی.اوجا 

Hüsen   وHosen  اوزرینده یاریم ساعت دانیشدی. او دانیشیغینی قورتاردیقدان سونرا، شاه

 .12انعام وئردیردی مالالیا

 گئنه ده اوخویوروق:

یدن گون اورتا چاغینا دک سوردو. شاه حرمینه گئری د"بوتون بو طمطراقلی مراسیم سحر یئد

 . 13"یردیدؤنرکن، خالق اؤلو تابوتالرینی گون بویونجا شهرین کوچه لرینده گزد

بیر شهرین مختلیف بؤلگه لریندن صف حالیندا یوال دوشن،  (Tavernier) تاوئرنیئرفرانسه لی 

اؤلمگه حاضیر اوالنالری  خیابانداحسین حسین دئیه تظاهرات ائدنلری و الزیمسه اونون اوچون 
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  Bax orada, S. 65. 
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   Bax orada. 



ایل، آلمانیانین لیمگو  اینجی 1684/1685شخص ساییالر. ائله جه ده  بیرینجیدیر  ترسیم ائدن

چالیشارکن بیر سوئد شرکتینده منشی و پزشک دئیه   Engelbert Kaempferشهریندن اوالن 

 گؤردوکلرینی ترسیم ائتمیش، اوخویوروق:

"حسین نین اؤلومونون ایل دؤنومونده اولدوقجا قورخونج توقوشما )درگیری( باش وئرر. علی 

یانا خالق آراسیندا قارشی دورما یارانار. انسانالر نین اوغلونون باشینا گلن حادثه لردن 

 .14قارشیلیقلی اوالراق بیر بیرلرینی وورار و باشالرینی یارار"

 

 آت نالی نین یئری شیعه لیکده

 

 

موفق اولدوقدان  عالمت اوالراق شیعه لیک آذربایجاندا آت نالی بیر شانس گتیرن سیمگه و

سانجیالن بایراغین باشینا سونرا شیخ صفی الدین صفوی تربه سی گونبدی نین اوستونده 

دن -مدینه شیخ صفی نین اوغلوتاخیلمیش. دئییشلره گؤره بو نالی شئیخ صدرالدین، 

 . اولدوغونو ادعا ائدیلمیش گتیرمیش و بو نالی حضرت عباسین آتی نین نالی

بوگون ده آت نالی شانس عالمتی ساییالر. یئری گلمیشکن  آت نالی نی نه غرب کولتورونده 

آت  اوچون شانس گتیرن قلمه آلدیقالری دوغرولتوسوندا ائشیتمک و اوخوماق یئرلی ساییالر.

و  شانس ،نالینییه  انسان نجاقآ ون ايستیفاده اولونار. نالي آتالرين ديرناقالريني قوروماق اوچ

بو آنالییش قدیمدن  -: دئمک الزیمقلمه آالر دئیه دوشوندوکده  متیبخت سیمگه سی و عال

 اوسته لیک دمیرين یاپیق و ساختا اولدوغونو کشف ائتمیشلر. انسانالرباشالنمیش. او زامان 

گی تجربه ، اونا راحات بیچیم و شکیل وئرماولدوغونو شاقويومایستی اوالرکن  یندمیر

بئله . درک ائتمیشلردوغونو دا دمیر سويوق اولدوقدا، چوخ برک اول بونون یانی سیرا .ائتمیشلر

 .میشانسان دمیرین بیر ِسحرلي گوجه مالیک اولدوغونو خیال ائتلیکله 

آتالرین  نی، آتالرين ديرناقالرينی نال ايله قوروماغا باشالديقدا، انسانالر " ايستي آت نالي

لر. انسانالر آت موشباشا دوش ده ديگینی یس ائتمه" آتین آغري ح(باغالرکنتاخارکن )آیاقالرینا 

ايستیدن  آتی آت دیرناغی نینديرناغینین قالین بوينوز قاتیندان اولدوغونو بیلمدیکلری اوچون، 

نین  دمیرچیلر آت ناليبئله لیکله . دوزگون ایضاح ائده بیلمه میشلردوغرو و اؤزلرینه قورودوغونو  

 !مگه باشالمیشالرلرینه بو مسئله نی تعبیر و تفسیر ائتِسحرلي خوصوصیتلري وار دئیه اؤز

حالالنماغا و بیر چوخ یئرلرده  بو یانلیش و خرافی آنالییش خالق آراسیندا دوالشماغا

یولدان آراسیندا  "بولوندور یایالغی"ایله  "یئللی قیراق"ین ا شهری نباشالمیش. بوگون خاروان

اوزرینده  داش ده او وئردیکلری آدی داش""ناللی یوخاری دره نین بؤیورونده اوالن داشا 
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خرافی  دیکلری بیرنسبت وئر نین ایزی و ردی اولدوغونا آتالری امام چیزیلمیش عالمتین 

 اساسالنار.ا آنالییش

میسمار چالینارمیش.  7ناال همیشه کئچمیشده دئشیگی اولماسینا باخماياراق،   8نالین 

انی طو شئی نی- ایی اولدوغو اوچون فیتنهخوشبختلیک س 7قدیم انسانالرا گؤره 

رمیشالر. ااينسانالر طبیعت تانريالرينین گوجونه ده اينان اوسته لیک اوزاقالشدیرارمیش. 

دا  نیآت نالی انسانالر وار ایمیش. دا اونالرين آراسیندا انسانالري قوروياجاق بیر بوينوزلو تانري

 دئییلرمیش:  اسدادرمیشلر. بو اس او تانری نین بوينوزونا بنزه

نالینین ، سهيیرسینیز ايسته آسماقاوغورلو بیر جاذيبه اوالراق آت نالي  باشینا "کوچه قاپینیزين

نالین . سینگؤیدن گلن خوشبختلیگي توتا بیل ،ز. بئله لیکله نالآسینیيوخاري آچیق بؤلومونو 

  "اولسا، خوشبختلیک گؤیدن دوشر یئره، سینار! طرفه آشاغیآچیق بؤلومو 

حئیوانالرین باشالریندا اوالن بوینوزالرین دا چوخونون اوجو یوخاری باخدیغینی نظره آالرساق، بو 

 دوشونجه نین انسان خیالیندان اورتایا قویولدوغو  آچیقالنمیش و ایضاح ائدیلمیش اوالر.

آغزی  علملرین باشینا هالل آی کیمیبایراقالرین و بو اساسدا شیعه لیک تاریخینده ده 

 .طرفه آچیق بیر عالمت  تاخماق آنالییشی آچیقلیغا قاویشیالر و ایضاح اولونار خارییو

 


