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حقیقتاً این واقعیتی است که براى یك انقالب، انسانسازى از همه چیز مهمتراست. اگر بهار 1396
انقالب انسانس�ازى نکند، هیچ کارى نکرده اس�ت. اگرکسی فکر بکند، دلیل این معنا 
واضح است. یعنی این حرف، واقعاً استدالل نمی خواهد؛ چون دنیا بدون انسان صالح، 
یك پدیده بیجان و کور و تاریك اس�ت. آن چیزى که به عالم خاکی جان میبخش�د، 
ِّي َجاِعٌل  ارزش می دهد، نور میدهد و معنا و مضمون به وجود می آورد، انسان است. »إِن
ِفي األَْرِض َخِلیَفًة«، جانشین، عنوانی است که خدا به انسان داده است. این جانشین را 

کجا گذاشته اند؟ بدون این جانشین، چیست و چه ارزشی دارد؟ 
تمام پیامبران و عباداهلل الصالحین همش�ان این بوده که انس�ان صالح را در این زمین 
به وجود بیاورند، حفظ کنند، رش�د بدهند و تکثیر نمایند. هدف اس�الم هم این است. 
اینکه ش�ما دیدید، امام در بیانیه اى فرمودند: »فتح الفتوح انقالب اس�المی، ساختن 
جوانانی از این قبیل است«، یك حرف نبودکه همینطور بر قلم امام جارى شده باشد. 
این یك مبناى اس�المی و الهی بسیار مستحکم دارد. واقعاً فتح الفتوح، یعنی ساختن 
انس�ان صالح؛ این بدبختي هایی که ش�ما می بینید روى زمین را فرا گرفته است و در 
زیارت ها و آثار مربوط به ولیعصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء آمده اس�ت: »کما ملئت 
ظلما و جورا«، زمین در تمام دوره هاى تاریخ، پر از ظلم و جور ش�ده اس�ت و می شود 
و آن بزرگ�وار می آید، همه زمین را از قس�ط و ع�دل پر می کند، این ظلم و جور روى 
زمین بر اثر چیس�ت؟ بر اثر نبود یا کمبود انس�ان صالح، بر اثر س�رورى و خداِي گانی 

انسان هاى ناصالح.
انقالب ما آمد تا انس�ان صالح تربیت کند. نقش انس�ان صالح این است. آن چیزى که 
این انقالب را تا امروز نگهداشته است، عبارت از صالح انسان هاست؛ همان مقدار مایه 
صالحی که ما ملت داریم. در حق ملتمان هم مبالغه نمی کنیم، امروز صالح غلبه دارد 
و پرچم را به دس�ت گرفته و حاکم اس�ت و حرکت به س�مت صالح، برنامه ریزى شده 

است. البته تا صالح مطلق هم فاصله بسی طوالنی است.
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این س�طور اش�اره اى خواهد داشت  {
بر س�یماى پر تاللو حض�رات معصومین 
علیهم السالم در لسان ایشان و محققین

ويلي��ام چيتيک يکي از اس��ام شناس��ان بزرگ 
غربي اس��ت که تاکنون مطالعات زي��ادي درباره 
عرفان اسامي انجام داده است. از جمله کارهاي 
مه��م وي ترجمه صحيفه س��جاديه، کتاب دعاي 
منسوب به امام زين العابدين از زبان عربي به زبان 
انگليس��ي اس��ت. او مقاله ای را در مقدمه ترجمه 
انگليسي صحيفه سجاديه نگاشته است.  چيتيک، 
ضمن توضيحي کوتاه درب��اره امام زين العابدين 
و ني��ز تبيين جاي��گاه دعا و مناجات در اس��ام، 
کوشيده تا يک بحث تاريخي کوتاه درباره سندها 
و نسخه هاي مختلف صحيفه ارائه کند. هم چنين 
تحليلي محتوايي نيز از س��اختار ادعيه و مناجات 

هاي موجود در صحيفه ارائه کرده است.
اهمي��ت اين گفتار در آن اس��ت ک��ه ديدگاهی 
بروندين��ی درباره صحيفه را نش��ان می دهد. وی 
می نويسد: صحيفه اس��لوب عبادت خوانده شده 
اس��ت. اما ممکن اس��ت اي��ن نام ب��رای خواننده 
غرب��ی تا حدودی گمراه کننده باش��د، چرا که او 
با عبادات مختلف در اسام آشنا نيست. چيتيک 
معتقد اس��ت بهترين راه آش��نايی با اين موضوع، 
همچنين با متن صحيفه س��جاديه، کتاب نيايش 
های مس��لمانان پادويک اس��ت که ضمن تحليل 
موضوع اصلی و مش��ترك همه ادعيه ها بسياری 
از عبارات مهم عربی آن را نيز شرح می کند. تنها 
چند عبارت مختصر درب��اره جايگاه دعا در دايره 
وسيع عبادات اسامی می آورد و اهميت صحيفه 
را در فهم اس��ام متذکر می ش��ود. وی عبادت را 
در اس��ام به 2 بخش واجب و مس��تحب تقسيم 
می کند و می نويس��د: واجبات شامل آداب يوميه 
مثل نماز اس��ت که پيامبر)ص( آن را ستون دين 
ناميد. هيچ چيز جز ش��هادت »الاله االاهلل محمد 

رس��ول اهلل« بر نمازه��ای روزانه مقدم نيس��ت. 
عبادات اسامی در قالب عناوينی چون نماز، ذکر 
و دعا طبقه بندی می ش��ود. در س��نت نبوی، در 
زمان های مختلف نمازهای مس��تحبی گوناگونی 
به جا آورده می ش��د. چنين اس��ت که امام زين 
العابدي��ن )ع( در متابعت از ج��د بزرگوارش امام 
علی )ع( شبانه هزار رکعت نماز مستحبی به جای 
می آورد. ذکر که به معنای يادآوری اس��ت، غالبا 
در انگليس��ی به Invocation ترجمه شده و به 
معن��ای تکرار نام يا نام های خ��دا غالبا به همان 
صورتی اس��ت که در قرآن آمده است. در شريعت 
گرچ��ه نماز واجب اس��ت، اما ذکر ج��زو واجبات 
نيس��ت. توصيه به ذکر در ق��رآن از روش واحدی 
پيروی نمی کند و بنابراين ذکر می بايست بنا به 

سنت نبوی )ص( انجام شود.
وی در بخش��ی ديگر از اين مجال عنوان می کند 
ک��ه همه بر اهميت ذکر واق��ف بوده و تأکيد می  
کنند که پيامبر)ص( دائما بر آن مبادرت داش��ت. 
اما او خود برای ذکر روش خاصی را مقرر نساخت 
و به شيوه های گوناگون به انجام آن می پرداخت 
و به اصحابش نيز بر حسب نياز آنان اشکال متنوع 

آن را آموزان��د. وی می نويس��د: مناب��ع متقدم بر 
قدرت ذکر در ب��رآوردن حوائج معنوی و روحانی 
انس��ان و تأثير آن بر حي��ات وی تأکيد کرده اند. 
فه��م اين نکته دش��وار نيس��ت که آث��ار ذکر »با 
رحم��ن و يا رحيم« با »ال ح��ول و ال قوه اال باهلل 
العلی العظيم« متفاوت اس��ت. عالمان ربانی برای 
حاالت گوناگون روحانی، اذکار مختلفی را توصيه 
کرده اند. وی در بخشی می آورد: بخش خصوصی 
زندگی بزرگان دين از آنجا که آنان به عنوان نمونه 
های رفتاری برای ديگران عمل می کرده اند حالت 
عمومی به خود گرفته اس��ت. سنت پيامبر)ص( 
دقيقاً برترين مثال کمال انس��انی اس��ت که همه 
بايد از آن متابعت کنند. دعاهايی که پيامبر)ص( 
می فرمودند نيز جزو سنت وی است. وقتی وی با 
صدای بلند دعا می کرد اصحاب می توانس��تند آن 
دعاه��ا را حفظ کنند. آنها همچني��ن به نزد وی 
آمده و از حضرت��ش تقاضای دعا می کردند تا در 
مواقع و حاالت مختلف به تاوت آن بپردازند. وی 
عنوان »شکل نيايش��ی توحيد« را مطرح کرده و 
می نويس��د: وقتی صحيفه مقابلمان است، يکی از 
تابناك تري��ن آثار معنوی اس��ام را در پيش رو 
داريم که مملو از حس مهربانی، رحمت و عظمت 
خداس��ت و ناچيزی فوق الع��اده آدمی را در برابر 
خالقش به تصوير می کشد. ما در صحيفه معنويت 
يا آن بخش از دين اسام را می بينيم که به روابط 
درونی انسان با خدا می پردازد که به جهانی ترين و 
فراگيرترين زبان ها اشتياق ناتمام روح برای کمال 
را بيان کرده اس��ت. چيتيک می نويس��د: چنانکه 
اوليای اس��امی در طول ق��رون تأکيد کرده اند، 
توحيد، پيام جوهری قرآن اس��ت. صحيفه، نمونه 
برجس��ته و ويژه ای از وجه شخصی و علمی اين 
پيام جوهری اس��ت. روش صحيفه با بيان عقلی 
صرف الهياتی متفاوت است. آوردن صفات مثبت 
انس��انی و اقرار بر آنکه  از آن خداس��ت، موضوع 
اصلی صحيفه اس��ت. وی می نويس��د: کمال اين 
منظر آنجاس��ت که همه صف��ات منفی به نفس 
انس��انی تعل��ق می يابد: »هيچ بدی نيس��ت مگر 

سر دلبران در حدیث خود و دیگران
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در من، غروری نيس��ت جز در نفس��م، بی صبری 
نيست جز در نفسم، نادانی نيست جز من، نفرتی 
نيس��ت جز در من«. وی معتقد اس��ت: منظری 
که آدم��ی در آن از خدا متفاوت می ش��ود، برای 
زندگ��ی روحانی مهم اس��ت. انس��ان ب��ه تفاوت 
بندگی، مخل��وق بودن، نقص��ان و معصيت خود 
بايد آگاه باش��د تا ش��رط بندگی را به جای آورد. 
چنانکه پيامبر)ص(، نخس��ت »عبده« و س��پس 
»رس��وله« بود. پس آدمی قب��ل از مظهريت هر 
چيزی از جانب خدا، نخست بايد بندگی خويش 
را کامل کند. چيتيک می نويس��د: علم و شناخت 
کام��ل از خدا، مرتبط با علم ب��ه جدايی و تفارق 
از اوس��ت. قرآن می فرمايد: »انما يخشی اهلل من 
عباده العلما« تنها بندگان عالِم، خش��يت خدا را 
دارند. کسی که معرفت بااليی از خدا و خود دارد، 
طبعاً خوف و خشيت بيش��تری ازگفتن »من« و 
غرور و کبر نهفت��ه در آن دارد. اوليای خدا بيش 
از ديگ��ران از او خائفند. وی دع��ای پيامبر)ص( 
و ائم��ه)ع( ب��ر غفران خوي��ش را مناف��ات با امر 
عصمت نمی داند و می نويس��د: اينکه پيامبر)ص( 
و ائم��ه)ع( هماره با نهاي��ت خلوص برای مغفرت 
دعا می کردند، تناقضی با عصمت آنان ندارد؛ چرا 
که گناه در اينجا ش��امل تمايل به عدم اطاعت از 
فرمان الهی می ش��ود نه غي��ر از خدا بودن. علما، 
دائم��ا به مراتب عصمت و تقوی پرداخته و تأکيد 
کرده اند که »حسنات االبرار، سيئات المقربين«. 
به دليل تفاوت احواالت روحانی سالکين، حداقل 
س��ه مرتبه برای هر کيفيت مثبت انسانی متمايز 
شده است. مثال توبه و استغفار می تواند روشنگر 
اين معنا باش��د. چيتيک می  نويسد: امام دائماً در 
صحيفه از خداوند توفيق توبه مسئلت می کند که 
می تواند به معنی بازگش��ت به سوی خدا از طرق 
اطاعت و پرهيز از نافرمانی باشد. اوليای متأخر از 
تعلق مرتبه نخس��ت توبه به عموم مؤمنان که با 
شکستن قوانين ش��ريعت مرتکب گناه می شوند، 
سخن می گويند. به بيان ديگر توبه آنان متعلق به 
س��طح افعالی است که در شريعت بدان امر شده، 
اما آنان از خداوند تقاضای بخشش هرگونه عمل 
مخالف با ش��ريعت را می کنن��د. مرتبه دوم توبه، 
ويژه آنانی است که حيات خود را برای خدا خالص 
کرده و لحظه های بيداری خود را صرف مراقبت 
در جزييات شريعت و انجام سنت می کنند. چنين 
افرادی، که می توان آنها را متقی ناميد، مش��کلی 
در پي��روي از دس��تورات و يا منهيات ش��ريعت 
ندارند، آنان توجهش��ان را به وضع درونی که بايد 
منطبق با فعل بيرونی باش��د، معطوف می کنند. 
آنها از غفلت روح و عدم اس��تطاعت ذکر با کمال 

حضور اس��تغفار می کنند. مرتبه س��وم، مختص 
اوليای الهی است. از آنجا که آنان چيزی جز اراده 
خ��دا، هدايت و رحم��ت او در هيچ عمل و فکری 
نمی بينند، از گناهان درونی و بيرونی گذشته اند. 
اما آنان هنوز سدی بزرگ ميان خود و خدا دارند 
ک��ه »خودش��ان« يعنی حجاب اکبر اس��ت. خدا 
ب��ه آنان معرفت اهلل و معرف��ت النفس عطا کرده 
اس��ت، پس آنان دريافته اند ک��ه »من« هيچگاه 
نم��ی  تواند کامًا معصوم يا بی گناه باش��د. آنها از 
نقصان خود به عنوان مخل��وق توبه کرده و برای 

بودنش��ان به عنوان وجود جداگانه طلب مغفرت 
می کنند. ويژگی برجسته ادبيات نيايشی صحيفه، 
تأکيد بر کيفيت شخصی ارتباط خدا و بندگان و 

محبانش است.

منبع
ویلیام چیتیك وکتاب امام سجاد(ع)، نشریه 
دین، شماره 154، مرداد 1389؛ 77-75.

وقت�ی صحیفه مقابلمان اس�ت، یک�ی از تابناك ترین آثار معنوى اس�الم را در پی�ش رو داریم که مملو از  {
حس مهربانی، رحمت و عظمت خداس�ت و ناچیزى فوق العاده آدمی را در برابر خالقش به تصویر می کش�د. ما 
در صحیفه معنویت یا آن بخش از دین اس�الم را می بینیم که به روابط درونی انس�ان با خدا می پردازد که به 
جهانی ترین و فراگیرترین زبان ها اشتیاق ناتمام روح براى کمال را بیان کرده است. چیتیك می نویسد: چنانکه 
اولیاى اسالمی در طول قرون تأکید کرده اند، توحید، پیام جوهرى قرآن است. صحیفه، نمونه برجسته و ویژه 
اى از وجه ش�خصی و علمی این پیام جوهرى اس�ت. روش صحیفه با بیان عقلی صرف الهیاتی متفاوت است. 
آوردن صفات مثبت انسانی و اقرار بر آن که  از آن خداست، موضوع اصلی صحیفه است. وى می نویسد: کمال 
این منظر آنجاس�ت که همه صفات منفی به نفس انسانی تعلق می یابد: »هیچ بدى نیست مگر در من، غرورى 

نیست جز در نفسم، بی صبرى نیست جز در نفسم، نادانی نیست جز من، نفرتی نیست جز در من«.
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در این ستون با واژه هاى قرآنی و معانی آنها  {
آشنا می شویم

 بررسی ریشه کلمه »صمد« {
کلم��ه صمد )به فتح ص - م(  ي��ک بار در قرآن 
آمده اس��ت ]اخ��اص:2[. صمد )ب��ر وزن فلس( 

مصدر اس��ت به معنی قص��د، چنانکه در صحاح، 
قاموس، مفردات، اق��رب، مجمع، جوامع الجامع، 
نهايه ابن اثير و غيره هس��ت. ب��رای »صمد« در 
رواي��ات، کلمات مفس��ران و ارباب لغ��ت، معانی 
زيادی ذکر ش��ده اس��ت. »راغب« در »مفردات« 
م��ی گويد: »صمد« به معنای آقا و بزرگی اس��ت 
که برای انجام کارها به س��وی او می روند. بعضی 
گفته اند: »صمد« به معنای چيزی اس��ت که تو 
خالی نيس��ت، بلکه پر است. در »مقاييس اللغة« 
آمده اس��ت: »صمد« 2 ريشه اصلی دارد: يکی به 
معنای »قصد« است و ديگری به معنای »صابت 
و اس��تحکام« و اينکه به خداوند متعال »صمد« 
گفته می ش��ود، به خاطر اين است که بندگانش 

قصد درگاه او می کنند و شايد به همين مناسبت 
است که معانی متعدد زير نيز در کتب لغت برای 

»صمد« ذکر شده است:
شخص بزرگی که در منتهای عظمت است، کسی 
که مردم در حوائج خويش به س��وی او می روند، 
کسی که برتر از او چيزی نيست، و کسی که دائم 

و باقی بعد از فنای خلق اس��ت. لذا امام حس��ين 
بن علی)عليه الس��ام( در حديثی برای »صمد« 
پنج معنا بيان فرموده: صمد، کس��ی است که در 
منتهای س��يادت و آقايی است. صمد، ذاتی است 
دائ��م، ازلی و جاودانی. صمد، وجودی اس��ت که 
جوف ندارد. صمد، کس��ی است که نمی خورد و 
نمی آش��امد. صمد، کسی اس��ت که نمی خوابد. 
در عبارت ديگری آمده است: »صمد، کسی است 
که قائم به نفس اس��ت و ب��ی نياز از غير«. صمد، 
کسی اس��ت که تغييرات و کون و فساد ندارد. از 
امام علی بن الحسين)عليه السام( نقل شده است 
که فرمود: »صمد کسی است که شريک ندارد، و 
حفظ چيزی برای او مش��کل نيست و چيزی از او 

مخفی نمی مان��د«. بعضی نيز گفته اند: »صمد« 
کسی اس��ت که هر وقت چيزی را اراده کند، می 

گويد: موجود باش، آن هم فوراً موجود می شود.
اهللهّ الصم��د يعنی خدا همان مصمود مقصود همه 
اس��ت که در حوائج به او رو می آورند و او را قصد 
می کنند و به او محتاجند. ولی بهتر اس��ت آن را 
بی نياز معنی کنيم که الزم کلمه اس��ت زيرا آن 
که همه او را قصد می کنند قهراً بی نياز اس��ت و 
نيز می ش��ود آن را به معنی دائ��م و ثابت گرفت. 
درکاف��ی باب فوق پ��س از نقل روايات و اش��عار 
و جل آن سيهّد صمدی است که  فرموده: خدای عزهّ
همه جنهّ و ان��س در حوائج او را قصد می کنند و 
در شدائد به او پناه می آورند و وسعت را از او اميد 
دارند ... صدوق رحمةاهللهّ در توحيد فرموده: صمد 
به معنی س��يهّد و آقا اس��ت. هر که اين طور گفته 
می شود بگويد: خدا پيوس��ته صمد بوده است؛ و 
به س��يهّد مطاع ک��ه قومش کاری ب��دون او انجام 
نمی دهند صمد گفته می ش��ود ... صمد را معنای 
ديگری اس��ت و آن مصم��ود و مقصود در حوائج 
است... ايضاً در کافی در باب فوق از داود بن قاسم 
نقل شده که به ابو جعفر ثانی عليه السام گفتن: 
فدايت ش��وم صمد چيست؟ فرمود سيهّد و بزرگی 
ُد الَْمْصُموُد  ِيهّ که در کم و زياد او را قصد کنند »الِسهّ
اِلَْي��ِه فی الَْقليِل َو الَْکثيِر« و از امام س��جاد »عليه 
الس��ام« در ضمن حديثی نقل کرده که حضرت 
حسين »عليه الس��ام« در جواب نامه اهل بصره 
که از الصمد سؤال کرده بودند صمد را »لَْم يَلِد َو 

لَْم يُولَْد« تفسير فرموده است.

واژه ه�اى نور 

امام حس�ین بن علی)علیه السالم(  {
در حدیثی ب�راى »صمد« پنج معنا بیان 
فرموده: صمد کسی است که در منتهاى 
سیادت و آقایی است. صمد، ذاتی است 
دائ�م، ازل�ی و جاودانی. صم�د، وجودى 
است که جوف ندارد. صمد، کسی است 
که نمی خورد و نمی آشامد. صمد، کسی 

است که نمی خوابد.

پند درمانی؛ پاسخی به نیاز ما به پند دهنده اى از بیرون

رسول اکرم صلی اهلل عليه و آله و سلم فرموده اند:
رغبت به دنيا غم و اندوه را زياد ميکند.

نخست چيزی که در ميزان می نهند، خوی خوش است.
بدانيد وجود ش��ما بهايی جز بهش��ت ن��دارد، مبادا به غي��ر از آن خود را 

بفروشيد.
هر چيزی اساسی دارد و اساس اين دين فهم و تدبر است.

راستی آرامش است و دروغ اضطراب.

امام جعفر صادق عليه السام: پنج چيز تخلف پذير نيست: بخيل آسايش 
ندارد، حسود لذت ندارد، زودرنج وفا ندارد، دروغگو جوانمردی ندارد و کم 

خرد بزرگی نخواهد داشت.
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لَِيْهلِ��َک َمْن َهلََک َعْن بَيَِّنٍة َويَْحَيی َمْن َحيَّ َعْن بَيَِّنٍة )انفال-42( کام نورانی 
خاندان با عظمت رس��الت عليهم الس��ام براهين و دليل های آشکاری برای 
داش��تن زندگی پاك و س��عادتمندانه هستند که ش��رحی بر اين گفتارها در 

اينجا خواهد آمد.

اهداف تربیت در صحیفه سجادیه {
هدف غايي تربيت از ديدگاه امام س��جاد )ع( چيزي جز »قرب الهي« نيست. 
در سراسر صحيفه، توجه به خداوند موج مي زند. امام عليه السام نظام تربيت 
را در قالب دعا و گفت و گو با خدا س��امان مي دهد و بر آن اس��ت که ساحت 
زندگي بشر را با نام و ياد خدا و درخواست قرب و نزديکي به او زينت بخشد.

اصوالً لفظ دعا، خود تربيت کننده و جهت دهنده اس��ت. دعا به خودي خود 
موجب طهارت روح مي گردد و راه را به سوي رفتن به فراترها آسان و ميسر 
مي س��ازد. امام )ع( در دعاهاي مختلف از خداوند درخواست نزديکي به او را 
دارد و کساني را که به تقهّرب او دست مي يازند، برنده ميدان مي داند: »يا من 
تنقطع دون رؤيته االبصار، صل علي محمد و آله و ادننا الي قربک« )دعاي 5 
/4(؛ اي آن که چشم ها از ديدن او باز مي مانند، بر محمد و آل محمد درود 
فرست و ما را به قرب خود نزديک فرما. »و من تقربه اليک يغَنم« )همان/ 9(؛ 
هر که را به س��وي خود نزديک گرداني، غنيمت و س��ود مي برد. و به راستي 
که اين سود و غنيمت چيزي جز سعادت ، نيک بختي و هدف نهايي تربيت 
انس��اني نيست و اين هدف دست يافتني است زيرا هر کس به قصد نزديکي 
به خداوند به ريس��مان او درآويزد، به او نزدي��ک مي گردد: »القريب الي من 
حاول قربک« )دعا 21/45 (؛ تو به کسي که قصد تقرب تو کند، نزديکي. اين 
جاست که قصد قربت در همه عرصه هاي زندگي براي رسيدن به هدف نهايي 
تعليم و و تربيت ضروري مي نمايد و کوشش در اين راه وظيفه متربي است: 
»و اذقن��ي طعم االجتهاد فيما يزلف لديک و عن��دك « )دعاي 47/ 25 (؛ و 
مزه کوشش در آن چه به تو نزديک مي گرداند به من بچشان. بر اين اساس، 
تمام اهداف واسطه اي نيز که ناظر بر شئون مختلف آدمي است، بايد به هدف 
نهايي بيانجامد وگرنه بي حاصل و بي نتيجه خواهد ماند. اين کوشش و تاش 
براي رس��يدن به لقاي پرودگار بايد ش��وق انگيز و مشتاقانه باشد: »و شوقني 
لقاءك« ) همان/ 126 ( مرا براي ديدارت مشتاق ساز و رغبت و درخواست و 
هدف متربي بايد تنها شوق ديدار او باشد: »واجعل فيما عندك رغبتي شوقاً 
الي لقاءك « )دعاي 4/54 ( و رغبت و خواس��ته ام را در آن چه نزد تو است، 
شوق ديدار خويش قرار ده. بنا بر آن چه گفته شد، قرب به معناي رويکرد به 
خدا، در مقابل دوري از خدا و رويگرداني از اوست. در تعليم و تربيت اسامي 
کوشش مربي آن است که متربي را همواره به درجه اي باالتر رهنمون سازد 
و مرب��ي نيز بايد در کار خويش قصد قربت کند تا همواره همراه با متربي، او 

نيز به د رجه اي باالتر از قرب دست يازد، چنان که حضرت سجاد )ع( نيز به 
عنوان مربي و پيشوا از خداوند درخواست قرب مي کند و »ادننا الي قربک « 
)دعای 4/5( ما را به قرب خود نزديک گردان و چنين اس��ت که در تعليم و 
تربيت اسامي مربي و متربي پيوسته در حال دگرگوني هستند؛ دگرگوني اي 

که هر لحظه کاملتر از لحظة پيش است.
آن چه متربي را در مقابل موانع تربيت، مقاوم ساخته و با نظر به هدف غايي 
تربيت او را براي رسيدن به موقعيت مطلوب کمک مي رساند به کارگيري قوه 
عقاني است. تربيت عقاني به عنوان يکي از اهداف مهم و واسطه اي، متربي 
را در رسيدن به »خود فرماني عقاني« و در نهايت وصول به مقام قرب الهي 
ياري مي رساند و بدون آن حرکت در مسير، سخت و ناممکن خواهد بود زيرا 
شيطان به عنوان مهم ترين مانع در فرايند تعليم و تربيت، با فراهم آوردن نا 
آرامي هاي رواني در درون انس��ان، مانع بروز استعدادهاي آدمي خواهد شد. 
امام)ع( در دعاي مکارم االخاق بر اين نکته تأکيد مي ورزد: » اللهم اجعل ما 
يلقي الشيطان في روعي من التمني و التظني و الحسد ذکراً لعظمتک و تفکراً 
في قدر تک و تدبيراً علي عدوك« )دعای 13/20( بار خدايا! آن چه ش��يطان 
از دروغ و گمان و رش��ک در دل من مي افکند، به ياد بزرگيت و انديش��ه در 
تواناييت و عاقبت انديش��ي بر دش��منت، مبدل گردان. از ديدگاه صحيفه در 
فرايند تربيت عقاني س��ه مرحله قابل تصور است: 1- ذکر )ذکراً لعظمتک(؛ 

2- تفکر )تفکراً في قدرتک(؛ 3- تدبير )تدبيراً علي عدوك(.
مرحله اول که حضرت )ع( آن را »ذکر« مي نامد، يادآوري علم متربي است. 
متربي به عنوان يک انسان به طور طبيعي در معرض فراموشي يا غفلت واقع 
مي شود. از آن جا که تذکر از جانب مربي و ذکر )از سوي متربي ( با ماحظه 
هدف واسطه تربيت عقاني و در راستاي وصول به هدف غايي تربيت به عنوان 
يک اصل مهم در تعليم و تربيت اس��امي مورد توجه اس��ت، مربي در اولين 
مرحله تربيت عقاني در مواجهه با مس��أله بايد ذهن متربي را تحريک کرده، 
دانس��ته هاي فطري و اکتس��ابي او را در مورد عظمت و بزرگي خدا به يادش 
آورد )ذکراً لعظمتک(. يادآوري، خود انگيزه تفکر و تعقل پيرامون مس��أله را 
در او ايج��اد مي کند. بنابراين مرب��ي بايد او را به تفکري جهت دار در قدرت 
الهي )تفکرا في قدرتک( رهنمون س��ازد . نتيجه اين 2 مرحله »تدبير« را به 
دست خواهد داد )تدبيراً علي عدوك (. متربي پس از ذکر و تفکر، به قدرتي 
عقاني دست مي يابد که مي تواند به تدبير و دور انديشي در برابر مانع تربيت 
)ش��يطان( پرداخته و مسأله را خود حل کند و البته اين امر جز با درخواست 

توفيق از خدا و ياري او ممکن نخواهد بود.

ميرشاه جعفري، سيد ابراهيم؛ مقامي، حميد؛ رهيافتي به نظام تربيتي اسام 
از نگاه صحيفه س��جاديه؛ فصلنامه انديش��ه ديني دانشگاه شيراز، پياپي 15، 

تابستان 1384، صفحات 118-99.

بین�ه ش�رح 

در فراین�د تعلیم و تربیت آن چه در عرصة هدف مهم اس�ت،  {
توج�ه دادن متربي به ذات اقدس باري تعالي اس�ت. به طوري که 
هم�ه امور با توجه و یاد خدا انج�ام مي گیرد. هر چه توجه دروني 
و بیروني بیش�تر باش�د، قرب بیش�تري حاصل مي شود و هرچه 
س�طحي و کم رنگ باشد، قرب کمتري به دس�ت خواهد آمد. اما 
مهم حرکت در این مسیر است. متربي هر گامي که به سوي معبود 
خوی�ش، هر چند کوتاه بردارد، به درجه اي از قرب نائل ش�ده که 
نس�بت به وضعیت قبلي رش�د و تربیت بیش�تري یافته است اما 

نسبت به وضعیت و مرتبه باالتر در ضعف قرار دارد.

ق�رب الهي ب�ه عنوان هدف برت�ر و نهایي تربی�ت در عرصه  {
زندگ�ي دنیا، آن چنان اهمیت مي یابد که از دیدگاه امام س�جاد 
)ع(، آرامش�گاه بشري اس�ت: »واجعل لي عندك مقیاًل آوي الیه 
مطمئّن�اً و مثابًة اتبوءها و اّقرعینا « )دعاى 129/47( براي من نزد 
خود آرامش�گاهي که در آن آرامش گی�رم و جایگاهي که در آن 
جاي گزینم و چش�مم را روشن سازم )و شاد گردم(، قرار ده. این 
آرامش�گاه و جایگاه ش�ادي آفرین، وقتي حاصل خواهد شد که 
متربي از همه چیز حتي مال و دارایي دنیا قصد قربت کند و آن را 
وسیله رسیدن به جوار رحمت الهي و پیوستن به قرب او گرداند: 
» و اجعل ما خولتني من حطامها و عجلت لي من متاعها بلغًة الي 
ج�وارك و وصلًة الي قربك و ذریعه ال�ي جّنتك « )دعاي 6/30 ( 
آن چ�ه از مال و دارایي دنیا که به من ارزاني داش�ته اي و آن چه 
از کاالي آن ک�ه براي من پیش انداخته اي )و در دنیا عطا فرموده 
اي(، وس�یله رس�یدن به جوار خود و پیوس�تن به قرب خویش و 

وسیله اي به سوي بهشت گردان.



8
برگ یکصد و دهم 

بهار 1396

َُّه  َفاْس�َتِقْم َکَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َواَل تَْطَغْوا إِن
بَِما تَْعَمُلوَن بَِصیٌر )هود/112(

حکایت و شرح حال کسانی که در مسیر هدایت 
هاى الهی پایدارى ورزیده اند.

م��ه حکيم��ی در کتاب »متألهّه قرآنی؛ ش��يخ  عاهّ
مجتب��ی قروين��ی« بيان می کنند: »اين س��خن 
نياز به گفتن ندارد که کس��انی چون سيهّد موسی 
زرآب��ادی، ميرزا مهدی اصفهانی، ش��يخ مجتبی 
قزوينی و ش��يخ علی اکبرالهي��ان تنکابنی که در 
اثر قبول معارف خالص وحيانی و پيروی ازسلوك 

خال��ص اوصيايی به آن مقام��ات درعلم و عمل و 
ه  تصرهّف و کينونت روحی رسيدند، آيا اصحاب ائمهّ
طاهرين )ع( دارای چه مقاماتی در معرفت و عمل 
ب��وده اند؟ و آيا کدام عارف يا فيلس��وفی در طول 
تاريخ، ب��ه گردپای آنان در مق��ام »ُقربه الهی« و 
»تالهّه« رسيده اس��ت؟ اينان متألهّهان قرآنی اند و 

عقابان ستيغ »ليلة القدر«.
عال��م ربان��ی، جامع معق��ول و منق��ول، حضرت 
آقا س��يد موس��ی بن س��يد علی بن سيد مهدی 

ب��ن مير بزرگ ب��ن مير فاضل زرآب��ادی قزوينی 
مرح��وم  دخت��ری  ن��وه  و  )1294ق-1353ق( 
حاج ش��يخ عبدالکريم روغنی از اعاظم و عالمان 
بزرگ اس��ام در سده چهاردهم هجری و از نوادر 
روزگار است. او نمونه کامل يک يک تربيت يافته 
برجس��ته قرآنی است که در علم و عمل و وصول 
به روحانيت ت��ام و تحقق يافتن به حقايق قرآنی 
خالص و اس��تضائه از مشکات واليت از سرآمدان 

قرن خويش به شمار می رود.

حکایت استقامت پیشگان
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تبار و نسب سيد، به شهيد اهل البيت زيد بن علي 
بن الحسين )عليه الس��ام( مي رسد؛ بدين گونه 
سيد موس��ي زرآبادي از س��ادات حسيني است، 
چنان که نقش مهر ايش��ان »موس��ي الحسيني« 

بوده است.
نقل اس��ت که هنگام ش��روع به کار سيد موسی، 
پدرش او را نزد کاسبی که مغازه ی عاهّفی داشت 
می س��پارد. روزی سيد س��نگ های ترازو را می 
ه می ش��ود سنگ  س��نجد و وزن می کند، متوجهّ
های بزرگ از قبيل س��ه کيل��و و پنج کيلو و 10 
کيلو مثًا با س��نگ های کوچک و ريز مختصری 
تفاوت دارد و س��نگ های ريز و کوچک سنگين 
تر است. سيد تصميم می گيرد خريد و فروش را 
با س��نگ های کوچک انجام دهد تا مديون مردم 
نش��ود. يک روز صاحب مغازه مش��اهده می کند 
که س��يد وزن اجناس را با س��نگ های کوچک 
انجام می دهد، س��ؤال می کند، سيد جواب می 
دهد: سنگ های کوچک سنگين تر است. صاحب 
مغازه عصبانی ش��ده و يک س��يلی به آقا موسی 
می زند، ايش��ان گريه کنان به منزل می آيد و به 
پ��در می گويد: من ديگر مغازه نخواهم رفت، می 
خواهم درس بخوانم. و از آن هنگام وارد مدرس��ه 
علميهّه قزوين می شود و به تحصيل می پردازد، تا 
به کتاب صمديه می رس��د، مطالعه صمديه برای 
ر برای  ايشان ايجاد س��ؤال می شود و ايشان مکرهّ
حلهّ مشکل به درب اطاق و حجره استاد می رود، 
ا بعد از  اي��ن برنامه چند وقتی ادامه می ياب��د. امهّ
تی اس��تاد از زياد س��ؤال کردن سيد ناراحت  مدهّ
می ش��ود و با تندی می گوي��د: ديگر درب اطاق 
مرا نزن، از کس��ی ديگر سؤال کن. اين حرکت در 
روحيه سيد زياد اثر می کند، به طوری که تصميم 
می گيرد از هيچ کس سؤال نکند، و با همان حال 
ناراحتی به خواب می رود. ش��خصی در عالم رؤيا 
نزدش حاضر می ش��ود و می گويد: آقا موس��ی، 
ناراحت نباش! هر سؤالی داشتی از من سؤال کن 
تا جواب بدهم. هر موقع برای ش��ما سؤالی پيش 
آمد همي��ن قدر که بخوابی من نزد تو حاضر می 
شوم. و به اين ترتيب استاد از رنج سؤال آسوده و 
راحت می شود و به مقصود خود نايل می گردد و 

پيشرفت می کند.
اجداد ايشان همگی از علما و مروهّجين دين مبين 

بوده اند که به بعضی از آنان اشاره می شود:
1- ميرفاضل حس��ينی زرآب��ادی )م: 1195 ق(: 
ايشان بعد از تکميل مراتب علمی از طرف مراجع 
عظام و به عنوان نماينده ايش��ان به منطقه زرآباد 
هجرت نم��ود و تا آخر عمر ش��ريف و پربرکتش 
در همان محل زندگی نمود. پيکر ايشان در جوار 
امامزاده عل اصغر واقع در زرآباد به خاك س��پرده 

شد.
2- ح��اج مير بابا، فرزند مير فاضل حس��ينی )م: 
1212ق(: از روحاني��ان مورد توجه منطقه زرآباد 
بوده که در کنار والد بزرگوارش مدفون شده است.

3- س��يد مير بزرگ، فرزند ميربابا )م: 1230 ق(: 
پس از گذران��دن دوران کودکی و آموختن قرآن 
و بعض��ی از دروس مت��داول آن دوره ب��ه قزوين 
مهاجرت نموده و ب��ه دريافت اجازه روايی و نقل 
حديث از بعض��ی از علمای بزرگوار آن زمان نائل 

می آيد. ايشان در قزوين رحلت نمود..
4- س��يد مهدی، فرزند مير بزرگ )م: 1270 ق(: 
ايش��ان نيز از روحانيان دوران خود به شمار رفته 
و در پيغمبريه قزوين دفن ش��ده است. وی مدتی 
در مدرسه نواب )امام صادق عليه السام کنونی( 

اقامت داشت.

5- س��يد علی، فرزند سيد مهدی )م: 1318 ق(: 
از عالمان وارسته و فاضل و اهل معانی و حقايق و 
صاحب چند اثر علمی بوده است. ايشان در وادی 

السام نجف و در کنار هود صالح دفن شد.
س��يد موس��ی زرآبادی برادر بزرگواری داشت که 
از روحانيان مش��هور زمان خود بوده، نامش سيهّد 
مهدی راشد زرآبادی اس��ت. اين عالم بزرگ بعد 
از رحلت آقا س��يد موسی زرآبادی، به جای برادر، 
اقامه ی نماز جماعت را در مس��جد مرحوم سيد 
علی ب��ه عهده می گيرد، و حدود چهل و ش��ش 
س��ال در آن جا به ترويج دين و نماز اشتغال می 

ورزد.
فرزندان: از مرحوم سيد موسی سه فرزند به يادگار 
ماندند؛ آيت اهلل حاج سيد جليل زرآبادی قزوينی، 
آقای حاج س��يد خليل زرآب��ادی و دختر مکرمه 

ايشان وجيهه سادات.
مات و سطوح  استادان: سيد موسی زرآبادی، مقدهّ
عالي��ه را در قزوي��ن و تهران آموخ��ت. از جمله 
اس��تادان وی در فق��ه و اص��ول در قزوين، فقيه 
محقهّق، حضرت آيت اهلل حاج ماهّ علی اکبر ايزدی 
سيادهنی تاکس��تانی)م:1340ق( است، که سيهّد 
تقريرات ايش��ان را نوشته است. از جمله استادان 
وی در تهران عالم بزرگوار، ش��هيد شيخ فضل اهلل 

نوری )شهادت: 1327 ق( بوده است.
تی واال و  گفت��ه اند وی در کار تحصيل عل��م همهّ
تاش��ی بسيار داشته است. برخی از همدرسان او 
ابراز داش��ته اند که هر موقع از شب که بيدار می 

شديم چراغ اطاق سيد روشن بود.
شاگردان: مکتب سيد موس��ی زرآبادی، آميخته 
ای از عل��م و عم��ل )تزکيه و تعليم( بوده اس��ت. 
علم و معرفت براس��اس علم قرآنی خالص و عمل 
دقيق طبق موازين شرع بوده است، سيد در عين 
اطاع کافی و عميق از فلسفه و عرفان و تدريس 
آن ها، خ��ود از ارکان بزرگ »مکتب تفکيک« به 
شمار می آيد. ايشان درباره عمل )تهذيب نفس و 
تقوا( نيز تأکيد بسيار داشته است. وی شاگردانی 
همچون ش��يخ مجتب��ی قزوينی خراس��انی )م: 
1386 ق(، شيخ هاش��م قزوينی )م: 1339 ش(، 
ش��يخ علی اکبر الهيان تنکابن��ی )م: 1380 ق(،  
حاج شيخ علی اصغر ش��کرنابی قزوينی، مشهور 
به »وحدتی«، آيت اهلل حاج ميرزا رحيم س��امت 
)دام ظلهّه(، حجت االسام و المسلمين، حاج سيد 
ابوالحسن حافظيان خراسانی و امثال اين بزرگان 

داشته است.
آثار:  {

از مرحوم س��يد موس��ی زرآبادی آثار و نوش��ته 
ه است که  هايی بر جای مانده اس��ت و جالب توجهّ
با اش��تغال بس��يار به عبادات و رياضات شرعيه و 
عمل به مس��تحبهّات و ختوم��ات و اوراد مأثوره و 
تفک��رات و تعقات و جلس��ات ممتد و تدريس و 

تربيت شاگردان و گاه اقامه جماعت و اشتغال به 
ر در آن ها، ب��از هم به تأليف  عل��وم غريبه و تبحهّ

آثاری توفيق می يابد.
حکايات و کرامات: مرحوم س��يد در مراحل تقوا 
و تهذيب نفس و س��لوك شرعی، از نخبگان عصر 
خود ب��ود. در اين مورد نيز )مانن��د علوم خفيهّه( 
مربهّيان و اس��تادان وی بر ما معلوم نيس��ت شايد 
ه او به اين مراحل، به اش��اره پدرش که اهل  توجهّ
اين معانی بوده اس��ت، پديد آمده باشد. گفته اند 
که س��يد از ابتدای نش��و و نمای خويش مراقبت 
مات  ش��ديدی در انجام واجبات و پرهي��ز از محرهّ
داش��ته و گاه تمام مستحبهّات شرعی را انجام می 

داده است و اين امر زبانزد مردم بوده است.
از مرحوم سيد نقل شده که فرمود:

»در روزهاي��ی که در قزوين ام��ام جماعت بودم 
ت��ی به س��ير و س��لوك پرداخت��م و به قدری  مدهّ
پيش رفتم که پرده ها از جلو چش��مم برداش��ته 
ش��د. ديوارها در برابر من حائل نب��ود، وقتی که 
در خانه نشس��ته ب��ودم رهگذره��ا را در کوچه و 
خيابان می ديدم، روزی به من گفته ش��د: »حاال 
که به اين مقام رس��يده ای اگر بخواهی به مدارج 
باالت��ر و مقامات واالتر برس��ی، يک راه دارد و آن 
ترك اعمال ظاهری است!!!«.  گفتم: »اين اعمال 
ظاهری با دالئل قطعی و براهين مسلهّم شرعی به 
ما ثابت ش��ده است. من هرگز تا زنده ام آن ها را 
ت��رك نخواهم کرد.« گفته ش��د: »در اين صورت 
همه آنچه به ش��ما داده شده از شما سلب خواهد 
شد.« گفتم: »به جهنهّم«. از همان لحظه آن حالت 
از من س��لب ش��د و يک فرد عادی شدم، ديگر از 
آن کشف و شهود هيچ خبری نبود. در آن هنگام 
متوجه ش��دم که شيطان از اين اعمال ظاهری، با 
آن هم��ه نقصی که دارد ش��ديداً در رنج و عذاب 
اس��ت. و لذا تصمي��م گرفتم که با تم��ام قدرت، 
عاوه بر واجبات به اعمال مس��تحبی روی بياورم 
و در حدهّ توان چيزی از مس��تحبات را ترك نکنم. 
از فض��ل پروردگار در پرتو التزام به ش��رع مبين، 
حاالتی به من دس��ت داد که حاالت پيش��ين در 

برابر آن ناچيز بود«
مرحوم حاج ش��يخ مجتبی قزوين��ی نقل کردند 
که ي��ک روز مرحوم زرآبادی علمای ش��هر را به 
نهار دعوت کردند، بعد از نماز ظهر و عصر علما و 
پيش نمازها آمدند. سفره را انداختند تا از مهمان 
ه��ا پذيرايی کنند، ديدند ي��ک نفر درب منزل را 
م��ی کوبد، درب را باز کردند ديدند يکی از اهالی 
روستای زرآباد قزوين با االغ آمده و سراغ مرحوم 
آقا موس��ی زرآبادی را می گيرد. مرحوم زرآبادی 
رفتند درب منزل، آن شخص گفت: آقا! يک نفر از 
اهالی روس��تا فوت کرده و مرا فرستادند تا شما را 
ببرم برای خواندن نماز ميهّت. ايشان گفتند: بسيار 
خ��وب. و رو کردند به اطرافيان و گفتند: تا ش��ما 

سپس بدان که افضل اعمال بنابرآنچه رسول خدا )ص( در جواب سوال علی  {
)ع( فرمود پرهیز از حرام هاى خدایی است )هرچه در دین حرام شده از کردار 
و رفتار و گفتار( و افضل عبادت ها چنانکه در روایت آمده است سخت ترین و 
دش�وارترین آنهاست. ممکن است بگوییم اخالص در نیت اینچنین است )پس 
باید دراین باره کوشش بیشترى کرد( بعد از نیت خالص، افضل عبادت ها، نماز 
اس�ت و روزه و پرداخت زکات و انجام دادن فریضه حج. جهاد در راه خدا و امر 
ب�ه معروف و نهی از منکر و قبول والیت. و والیت کامل ترین و تمام ترین همه 

آنهاست )که کامل شدن و تمامیت یافتن آنها نیز به آن است(
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سفره را بچينيد و غذا را آماده کنيد من می آيم. 
آن فرد با آقا موس��ی روانه شد. طولی نکشيد که 
ديدند مرحوم آقا موس��ی نفس نفس زنان آمدند. 
پرسيدند: آقا! شما رفتيد؟! گفتند! بله! رفتم، نماز 
ميهّت خواندم و آمدم و هنوز سفره آماده نشده بود. 
بعد که سؤال کردند! چرا اين قدر نفس نفس می 
زنيد و عرق می ريزيد؟ ايشان گفتند: هر کار غير 

عادی مشکاتی هم دارد.
حاج ش��يخ علی محمدی تاکندی از آيت اهلل آزاد 
قزوينی نقل نموده اند: » پدر آيت اهلل آزاد چندين 
قاطر داشت که در مسير زرآباد -قزوين مسافر جا 
به جا می نمود، در بين قاطرها قاطری داش��تند 
ک��ه رام نبوده و ايش��ان را به س��توه آورده بود، با 
اينکه قدرتتمند بود ولی بس��يار اذيت مينمود و 
به مس��افران آس��يب می زد. روزی ايشان به فکر 
افتاد که به قزوين آمده از خدمت آقا سی موسی 
زرآبادی دعايی گرفته ب��ه گردن قاطر بياندازد تا 
مشکلش حل ش��ود. وقتی ايشان به محضر سيد 
موسی می رسند، مرحوم زرآبادی به ايشان انگور 
تعارف می کنند، اما ايشان حيا کرده نمی خورند. 
مرح��وم زرآبادی می فرماين��د: »چرا انگور تناول 
نمی کنيد؟« ايش��ان جواب می دهند: »شما هم 
بخوري��د تا من نيز خجالت نکش��م و ميل کنم« 
مرحوم زرآبادی م��ی گويند: »من نذر کرده ام تا 
پنج س��ال لب به انگور نزنم، شما ميل بفرماييد«. 
ايشان مشکل خويش را فراموش کرده دليلش را 
می پرسند. مرحوم زرآبادی در پاسخ می فرمايند: 
»روزی شخصی به منزل ما آمد، روزی مثل امروز. 
پيش من مثل امرزو انگوری بود، من غفلت کردم 
به ايشان تعارف کنم، بعد از رفتن ايشان، يکدفعه 
متوجه شدم که چرا به ايشان انگور تعارف نکردم. 
از غفلتم ناراحت ش��ده، خود را مذمت نموده، نذر 
کردم جهت مواخذه خود تا پنج سال لب به انگور 
نزنم«. بعد از شنيدن اين ماجرا ايشان به مرحوم 
زرآبادی می گويد: »قاطری دارم بس��يار چموش 
که مرا به ستوه آورده از طرفی دلم نمی آيد آن را 
از سرباز کنم، دعايی بنويسيد تا آن را به گردنش 
بياويزم«. مرحوم زرآب��ادی می فرمايند دعا الزم 
نيس��ت، برو و در گوش قاط��رت از قول من بگو 
زرآبادی گفت آرام باش«!. ايش��ان نقل می کردند 
وقتی به زرآباد رس��يده بودند، پيش قاطر رفته و 
پيغام مرحوم زرآبادی را رسانده بودند. از آن پس 
قاطر چنان رام ش��ده بود که ک��ودکان با او بازی 

ميکردند«. 
خانم س��يهّده قدس��يه )في��روزه( حافظي��ان نقل 
مه حافظيان بعد از رحلت س��يهّد  می نمودند: »عاهّ
موس��ی س��الی يک بار به قزوين آمده و مش��رف 
مه زرآبادی می ش��دند. يک سال  به زيارت قبرعاهّ
ايشان همراه با دايی ام سيهّدابوالقاسم شريفی برای 
زيارت قبر س��يهّد موس��ی زرآبادی به قزوين آمده 
بودن��د. هن��گام ورود به صحن امام��زاده، جمعی 
در حال تش��ييع جنازه پيرزن��ی بودند، دايی ام به 
دليل حض��ور در کنار پدرم لحظه ای پرده ها کنار 
رفته، مشاهده می کنند که پيرزن در حال عذاب 
کش��يدن و فرياد زدن اس��ت همين ک��ه از کنار 
مه زرآبادی می گذرند، ناگهان آرامش��ی بر  مزارعاهّ
وی غالب می ش��ود. دايی بی اختيار چندبار تکرار 
می کنند: آقا! آقا! پدرم به ايشان می فرمايند: »آرام 
باش! آنچه تو می بينی من نيز می بينم! آرامش��ی 
ک��ه حاصل ش��د، به برک��ت حض��ور روح طيهّبة 
آقاسيهّدموسی زرآبادی است.« خانم حافظيان نقل 
می کردند بعد از اين حادثه بود که دايی ام منقلب 
شده، گوش��ه عزلت اختيار نموده و از دنيا دست 

کشيدند که البته با نصايح پدر دوباره زندگی خود 
را از پيش گرفتند.

دست نوشته ها: {
در نمونه ای از دس��تخط مرحوم س��يد موس��ی 
زرآبادی با تأکيد بر دعا و توجه به نماز و استمرار 
در س��جده و ديگر توصيه های آس��مانی و رموز 
ايمان��ی مزين اس��ت بيتی آمده اس��ت از قصيده 
سلمان س��اوجی که خود گويای طايی ترين راز 

بزرگی و رسيدن به وصال حق است:
رفتند رفيقان و رسيدند به منزل

در خواب غروری تو هنوز ای دل غافل 
چيزی که خاص تو در آن است خلوص است

باقی همه اجزای تو قيدند و حبايل
و ترجمه آنچه مرقوم نموده اند چنين است: »در 
همين نوش��ته کوت��اه و اختص��اری و پر محتوی 
توجه تام ايش��ان به ارزش های س��لوکی قرآنی و 
ش��رعی بخوبی نمايان است: بدانکه دعا به چيزی 
می گويند که در آن طلبی و درخواس��تی باشد، 
مث��ل اللهم صل علی محمد و آل محمد و ذکر به 
چيزی می گويند که در آن طلب و درخواس��تی 
نباش��د مثل س��بحان اهلل و الحم��دهلل و ال اله اال 
اهلل و اهلل اکبر. و ورد چنانکه نقل ش��ده اس��ت به 
چيزی می گويند که انس��ان بسيار بگويد و با آن 
انس بگيرد، هر دعايی و ذکری که باش��د. سپس 
بدانکه افضل اعمال بنابرآنچه رسول خدا )ص( در 
جواب س��وال علی )ع( فرمود: پرهيز از حرام های 
خدايی است )هرچه در دين حرام شده از کردار و 

رفتار و گفتار( و افضل عبادت ها چنانکه در روايت 
آمده است، سخت ترين و دش��وارترين آنهاست. 
ممکن اس��ت بگوييم اخ��اص در نيت اينچنين 
است )پس بايد دراين باره کوشش بيشتری کرد( 
بعد از نيت خالص، افضل عبادت ها، نماز اس��ت و 
روزه و پرداخ��ت زکات و انجام دادن فريضه حج. 
جه��اد در راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر 
و قب��ول واليت. و واليت کامل ترين و تمام ترين 

همه آنهاست )که کامل ش��دن و تماميت يافتن 
آنها نيز به آن است(.

و از مي��ان دعاه��ا، افضل از همه صلوات اس��ت و 
س��ام کردن بر محمد و آل محمد )ص(، سپس 
دعای کميل و دعای سحر و دعای افتتاح و دعای 

سمات.
و از مي��ان ذکره��ا، افضل از هم��ه خواندن قرآن 
است و تسبيحات اربعه و تسبيحی که در صحيفه 
س��جاديه آمده اس��ت )دعای دوم و ظاهرا سوم و 
چهارم( و امثال آنها مانند ذکر رکوع و ذکر سجده 
و کلمات فرج و زيارت ها به ويژه زيارت عاشورا و 
سجده مطلقا )يعنی در همه احوال به ويژه سجده 
طوالنی که در روايات تاکيد شده است، در نماز و 
بعد از نماز و در س��حرها و بين الطلوعين و اوقات 
و اح��وال ديگر و با ذکرهای خ��اص يا هر ذکری 
که بداند و اگر بش��ود بر روی خاك تميز يا تربت 

حسينی( و ذکر تشهد و سام های نماز.
و از س��وره های قرآن، از همه افضل، س��وره يس 
اس��ت و س��وره تبارك و س��وره طه و سوره نور و 
س��وره توحيد و سوره فلق  و سوره ناس  و سوره 

قدر.
و از مي��ان آيات قرآن آيه آمن الرس��ول… و آية 
الکرس��ی و آيه قل اللهم مالک الملک و آيه سام 
قوال من رب الرحيم و آيات آخر س��وره حش��ر و 
اياك نعبد و اياك نستعين ) و به خصوص در نماز 
از توجه قلبی به هنگام گفتن اين آيه غفلت نکند( 
و سبحان ربک رب العزة عما يصفون و سام علی 
المرسلين و الحمدهلل رب العالمين و سوره فاتحه 
که همان سبع المثانی اس��ت و احتمال دارد که 
قرآن نام بقيه س��وره ها باش��د. و اذن و اجازه ) از 
عالمان معنی گرای عام��ل و عابد و زاهد و مجاز 
و اه��ل ذکر اس��تاد ديده متش��رع متعبد صحيح 
العقيده و صحيح العمل، نه هر مدعی و مجيز…( 
در همه ) و در تاثير کامل آنها( شرط است چنانکه 
مخفی نيست، با استناد به آيه: فی بيوت اذن اهلل 

ان ترفع و يذکر فيها اسمه...
سرانجام زمان ديدار يار فرا رسيد و حضرت سيد 
داع��ی الهی را پس از عمری تحصيل و تدريس و 
مراقبه و مجاهدت علمی و عملی که در راه حيای 
دين و ارزش های آيين از خود نشان داد، در دوم 
ماه ربيع الثانی، سال 1353 ق )يکشنبه , 24 تير 
1313( ديده از دنيای فانی بربست و به سوی ديار 

باقی شتافت و به ملکوت اعلی پرکشيد.
 پيکر مطهرش در صحن امامزاده حس��ين )عليه 
السام( در خطه قزوين تدفين گشت و مقبره اش 
در طول روزگار پ��س از رحلتش ملجأ و زيارتگاه 

اهل نظر و اصحاب معنا و دين قرارگرفت.
منبع:
موسوى، سیده فاطمه، داناى اسرار، زندگی نامه 
علمی وعملی حضرت آقا سید موسی زرآبادى؛ 
1392، قزوین.

... در آن هن�گام متوج�ه ش�دم که  {
ش�یطان از ای�ن اعم�ال ظاه�رى، با آن 
هم�ه نقصی ک�ه دارد ش�دیداً در رنج و 
عذاب اس�ت. و لذا تصمی�م گرفتم که با 
تمام قدرت عالوه ب�ر واجبات به اعمال 
مس�تحبی روى بی�اورم و در ح�ّد توان 
چی�زى از مس�تحبات را ت�رك نکنم. از 
فض�ل پروردگار در پرتو التزام به ش�رع 
مبی�ن، حاالت�ی به م�ن دس�ت داد که 

حاالت پیشین در برابر آن ناچیز بود
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بخش دوم  {
موضوع: ح��زن و اندوه بر امور دنيوی( برگرفته از 

معراج السعاده ما احمد نراقی(
پس اهل سعادت چرا بايد به کمال خود خرسند و 
خرم نباشند و بر فوت امور دنيويه حسرت و تاسف 
خورند؟! و حال آنکه آنچه فی الحقيقه باعث فرح 
و س��رور می ش��ود، نيس��ت مگر آنچه را که اهل 
س��عادت و کمال دارند و آنچه ديگران از آن لذت 

می يابند محض توهم، و مجرد خيال است.
پس طالب سعادت بايد شادی و سرور او منحصر 
باش��د به آنچه خ��ود دارد از کم��االت حقيقيه و 
سعادات ابديه. و به زوال زخارف دنيويه و متعلقات 
جسمانيه غمناك نگردد و متذکر خطاب پروردگار 
با برگزيده خود ش��ود که »و ال تمدن عينيک الی 
ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحيوه الدنيا لنفتنهم 

فيه «.
خاصه مضمون آن که »ديده های خود را مينداز 
به آنچه به جماعت��ی از اهل دنيا داده ايم از زنان 
و زينت و زندگانی دنيا، تا اينکه ايشان را امتحان 
نمايي��م« و هر که تتبع در احوال مردم نمايد می 
بيند که ش��ادی و فرح هر گروهی به يک چيزی 
اس��ت از چيزها، که به آن نشاط دل او و نظام امر 
او است. چنان که اطفال را فرح و سرور به بازی و 
تهيه اسباب آن است. و شادی به آن در نزد کسی 
که از مرتبه طفوليت گذش��ت در نهايت قباحت 
وغايت رکاکت اس��ت و کس��انی که از اين مرتبه 
تجاوز کرده اند بعضی نشاطشان به درهم و دينار 
و گروهی به حجره و بازار و طايفه ای به اماك و 
عقار وجمعی به اتباع و انصار و فرقه ای دل ايشان 
بس��ته زنان و اوالد و قومی خاطرشان به کسب و 
صنعت خود خرم و ش��اد و جماعتی دل به جاه و 
منصب خويش خوش کرده و طايفه ای به شادی 
حس��ب و نسب خود قانع ش��ده، بعضی به جمال 
خود می نازند. گروهی به قوت خود رخش طرب 
می تازند. قومی کماالت دنيويه را مايه نشاط خود 
کرده اند، چون ش��عر خ��وب و خط نيک و صوت 

حسن يا طبابت يا نجوم و امثال اينها.
کسانی هس��تند که پا از اين مراتب فراتر نهاده و 
دانس��ته اند که دلبستگی و شادی به جميع آنها 
نيست مگر از جهل و غفلت و نادانی و کوری ديده 
بصيرت. و شادی ايشان منحصر است به کماالت 
نفسانيه و رياسات معنويه و ايشان نيز مختلف اند: 
جمعی غايت نشاطش��ان به عبادت و مناجات، و 
طايفه ای به علم حقايق موجودات، تا می رسد به 
کسی که هيچ ابتهاج و شادی ندارد مگر به انس با 
حضرت حق، و استغراق در لجه انوار جمال جميل 
مطلق و ساير مراتب در نظر او باطل و زايل است. 
ش��کی نيس��ت که  عاقل می داند که آنچه قابل 
فرح و س��رور و زوال آن موجب حسرت و ندامت 
اس��ت اين مرتبه است و ساير مراتب مانند سرابی 
اس��ت که تشنه آن را آب پندارد. پس عاقل نبايد 

به وجود آنها شاد و از زوال آن اندوهناك گردد.
زين خران، تا چند باشی نعل دزد گر همی 

دزدی، بيا و لعل دزد
و ه��ان، هان! چنان گمان نکن��ی که حزن و الم، 
امری است که به اختيار خود نيست و بی اختيار 
روی م��ی دهد! نه چنين اس��ت، بلک��ه آن امری 
اس��ت اختياری که هر کسی آن رابه اختيار فاسد 
خ��ود راه می دهد. زيرا که می بينيم که هرچه از 
ش��خصی برطرف می شود و به جهت آن متالم و 
محزون می گردد و جمعی کثير از مردمان آن را 
ندارند. بلکه گاه اس��ت، هرگز در مدت عمر خود 
نداش��ته اند و با وج��ود اين اصا و مطلقا حزنی و 
اندوهی ندارند. بلکه خوش��حال و خرم هستند و 
همچنين مش��اهده می کنيم که هر حزن و المی 
که به جهت مصيبتی روی می دهد بعد از مدتی 
تمام می ش��ود و آن مصيب��ت از ياد می رود و به 
فرح و سرور مبدل می گردد و اگر حزن از فقد هر 
چيز الزم آن چيز بودی به اختاف مردم مختلف 
نش��دی و به مرور زمان تمام نگشتی. پس نيست 
آن مگر به واس��طه الفت و عادت به آن چيز و دل 
خود را مش��غول س��اختن به آن و عجب از عاقل 

که الفت و ع��ادت به چيزی بگيرد که در معرض 
فنا و زوال اس��ت. و محزون شود به چيزی از امور 
دنيويه که از دس��ت او رفته باشد، با وجود اينکه 
م��ی داند دنيا خانه فانی و زين��ت و اموال آن در 
ميان م��ردم در گردش اس��ت و دوام آن از برای 

احدی ممکن نه ! !
جه��ان ای ب��رادر! نماند به ک��س دل اندر جهان 

آفرين بند و بس 
چه بندی دل خود برين ملک و مال که هستش 

کمی رنج و بيشی مال
که داند که اين دخمه دام و دد چه تاريخها دارد 

از نيک و بد
چه نيرنگ با بخردان ساخته است چه گردن 

کشان را سر انداخته است
و جميع اس��باب دني��وی امانت پروردگار اس��ت 
در ن��زد بندگان، که بايد هر يک ب��ه نوبت از آن 
منتفع گردند، مانند عطر دانی که در مجلسی دور 
گردانند که هر لحظه يکی از اهل آن مجلس از آن 
تمتع يابد و ش��کی نيست که هر امانتی را روزی 
باي��د رد کرد. و عاقل چگونه به س��بب رد امانت، 
مح��زون و غمناك می گ��ردد! پس عاقل بايد که 
دل ب��ه ام��ور فانيه دنيويه نبندد ت��ا به جهت آن 

محزون و متالم شود.
سقراط حکيم گفته است که »من هرگز محزون 
نگشته ام، زيرا که دل به هيچ چيز نبسته ام که از 

فوت آن محزون شوم«.
و من س��ره ان ال يری ما يس��وئه فا يتخذ شيئا 
يخاف ل��ه فقدا يعنی: هر که خواهد هرگز چيزی 
نبيند که او را ناخوش آيد، به چيزی دل نبندد که 

تشويش فنا از برای آن هست. 
چو هست اين دير خالی سست بنياد

به بادش داد بايد زود بر باد
جهان از نام آن کس ننگ دارد 
که از بهر جهان دل تنگ دارد

جهان بگذار بر مشتی علف خوار 
مسيحاوار از آنجا دست بردار

ِ ِصْبَغًة َونَْحُن لَُه  { ِ َوَمْن أَْحَس�ُن ِم�َن اهللَّ ِصْبَغَة اهللَّ
َعابُِدوَن)بق�ره/138(  پاکی و ب�ی رنگی الزمه رنگ 

توحیدى است که باید خود را به آن آراست. الوهی فام 
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پرسش و پاسخی از حضرت عامه محمد حسين 
طباطبايی در مورد حدوث عالم:

آي��ا از اين روايت که می¬فرمايد: » کاَن اهللُ َو لَم 
يَُکن معه َش��يٌئ« )خداوند بود و چيزی همراه او 
وجود نداشت( استفاده نمی شود که عالم مسبوق 

به عدم و حادث است؟

از روايات اس��تفاده می ش��ود که خداوند متعال 
هميش��ه خلق می نم��وده و دائماً في��اض بوده و 

فيض ارزانی می داشته است. 
پ��س معن��ای » کاَن اهللُ َو لَم يَُکن معه َش��يٌئ« 

چيست؟
اين روايت را مرحوم شيخ صدوق در کتاب توحيد 

از حضرت موسی بن جعفر عليه السام نقل نموده 
و در ذيل آن آمده است: »و هو اآلَن کما کاَن« )و 
خداوند اينک نيز به همان صورتی است که بوده.( 
و معنای روايت اين است که جايی که خدا فرض 
شود، موجود ديگری نخواهد بود مگر قائم به او، و 

همه چيز به او تکيه دارند.

پرس�ش های�ی ک�ه پاس�خش را در  {
محضر علماى قرآنی یافته ایم.

در مکتب استاد
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ن��ام ادري��س 2 بار در قرآن مجيد آمده اس��ت: و 
در اي��ن کتاب، از ادريس )نيز( ياد کن، او بس��يار 
راس��تگو و پيامب��ر بزرگی بود و م��ا او را به مقام 

وااليی رسانديم )سوره مريم، آيات 56 و 57( 
و اس��ماعيل و ادريس و ذالکفل را )به ياد آور( که 
هم��ه از صابران بودند و ما آنان را در رحمت خود 

وارد ساختيم، چراکه آنها از صالحان بودند )سوره 
انبياء، آيات 85 و 86(.

ادريس در مصر در ش��هر ممفيس )منف( به دنيا 
آم��د و ن��ام »هرمس الهرامس��ه« ب��ه وی اطاق 
ش��د. ادريس اس��م َعلَم و واژه ای سريانی است و 
هرموس به معنی »ثابت رای و کارآزموده« است. 

بر مبنای گزارش ديگری، او در بابل به دنيا آمد و 
آنگاه به مصر مهاجرت نمود. وقتی برای نخستين 
ب��ار رود نيل را ديد، گفت: »بابليون« که به معنی 
يک رودخانه ش��بيه رودخانه شما، يک رودخانه 

بزرگ و يا يک رودخانه مقدس است.

شخصیت ها و اماکن قرآنی

آشنایی با اشخاص و مکان هایی که قرآن از  {
آنها نام برده است:

ادریس 

الهی
نجواهاى عارفانه و ادیبانه در محضر حی یگانه

الهی يک چند بياد تو نازيدم، اينم بس که صحبت تو ارزيدم.
الهی هر چه بی طلب به ما دادی به سزاواری ما تباه مکن و هر چه به جای ما کردی از نيکی، به عيب ما از ما بريده مکن و هرچه 

نه به سزای ما ساختی به ناسزايی ما جدا مکن.
اله��ی از نزديک نش��انت می دهند و برتر از آنی و دورت پندارن��د و نزديکتر از جانی، موجود نفس های جوانمردانی، حاضر دل های 

ذاکرانی، ملکا تو آنی که خود گفتی و چنانکه گفتی آنی.
 خواجه عبداهلل انصارى

} 
دوستی من تو را جای شگفتی نيست که من بنده ای تهيدستم، جای شگفتی دوستی توست با من حال آنکه تو پادشاهی توانايی.

مرا به خويش از خودت جدا مکن.
بایزید بسطامی

} 
الهی! می بينی و می دانی، و برآوردن، می توانی.

الهی! چون حاضری چه جويم، و چون ناظری چه گويم؟
الهی ماهمه بيچاره ايم وتنها تو چاره ای و ما همه هيچ کاره ايم و تنها تو چاره ای.

الهی، در بسته نيست، ما دست و پا بسته ايم.
الهی همه از تو دوا خواهند وحسن از تو درد.

عالمه استاد حسن زاده آملی
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آيت اهلل س��يد علی قاضی ب��ر انس با قرآن تأکيد 
بس��يار داش��تند، از جمله در نام��ه ای به يکی از 

شاگردانشان اين چنين می فرمايند:
» عليکم بقراءة الق��ران الکريم فی الليل بالصوت 
الحس��ن الحزين فهو شراب المؤمنين: بر شما باد 
به قرائت قران کريم در ش��ب، با صدای زيبا و غم 

انگيز، پس آن شراب مؤمنين است«.

سالک عارف آيت اهلل محمد جواد انصاری همدانی 
در مورد نشان قبولی زيارت می فرمايد:

»در اذن دخ��ول امام رضا عليه الس��ام اين فقره 
ََّک تَْشَهُد َمقامَي َو تَْسَمُع  وجود دارد که » اَْشَهُد اَن
َکاِمي َو تَرُُّد َس��امي«، يعنی ش��هادت می دهم 
که تو جايگاه من را می بينی و س��خن من را می 
ش��نوی و س��ام مرا باز می گردان��ی. وقتی اذن 
دخ��ول می خوانيد، اگر برايت��ان حالت خضوع و 
خش��وع و بکاء پيدا ش��ود و اين حالت را داشتيد، 
بدانيد ائمه ش��ما را قبول ک��رده اند ولی اگر اين 
حالت را نداشتيد، صبرو تحمل کنيد تا اين حال 

برايتان پيدا شود.« 1
} 

فرزند حضرت شيخ حسنعلی اصفهانی )نخودکی( 
رحمة اهلل عليه می فرمايند پدرم چون به کس��ی 

دوا يا دعا می دادند می فرمودند:
»ما بهانه ای بيش نيس��تيم و شفا دهنده اوست، 
زيرا که اين عالم محل اس��باب اس��ت و خداوند 
فرموده است: ابی اهلل ان يجری االمور اال باسبابها 

يعنی خداوند از انجام کارها جز به وسيله اسباب 
و وس��ائط، ابا و امتناع دارد از اين رو الزم است به 
هنگام مرض به طبيب مراجعه نمود س��پس می 
فرمودند: حضرت موسی علی نبينا و عليه السام 
مبتا به قولنج شدند و هنگامی که برای مناجات 
با حض��رت رب االرباب به کوه ط��ور رفت عرض 
کرد: خداوندا مريض شده ام مرا شفا عنايت فرما. 
خطاب ش��د: موسی به طبيب مراجعه کن. عرض 
کرد: خداوندا پاسخ مردم را چه بگويم، در حاليکه 
خواهن��د گفت که تو کليم الله��ی و مرده را زنده 
می کنی و کور را شفا مي دهی، آنگاه برای مرض 
خود به طبيب مراجعه می کنی؟ خطاب ش��د: يا 
موس��ی، ما اين گياه��ان را عبث نيافريديم و علم 
طب را عبث به انسان الهام نکرديم، حال آيا چون 
تو موسی هستی انتظار داری که اين همه را عبث 
بگذاريم و بی س��بب مرض تو را شفا دهيم؟ پدرم 
با آنکه به عب��ادت و مجاهدت و رياضت و زيارت 
و اعت��کاف در اماکن متبرك، س��خت مداومت و 
مراقبت داشت، ليکن اظهار می فرمود: روح همه 
اين اعمال، خدمت با اخاص نس��بت به سادات و 
ذريه حضرت فاطمه زهرا س��ام اهلل عليها اس��ت 
و بدون آن، اينگونه اعمال، همچون جس��می بی 

جان باشد و آثاری بر آنها مترتب نمی گردد.« 2

آيت اهلل بهجت در يکی از بيانات خود می فرمايند:
» شايد حکمت تکرار نماز، عاوه بر تثبيت، سير 
باشد؛ به اين نحو که هر نمازی از نماز قبلی بهتر 

و نماز قبلی زمينه ساز نماز بعدی باشد. نظير اين 
که غرض صحيح انس��ان برای اين که به خدمت 
امام )ع( برس��د، بايد اين باشد که به خدمت امام 
)ع( برسد، ولی رسيدن به خدمت امام )ع( موجب 

زيادتی معرفتش به امام )ع( می شود.« 3
جناب شيخ رجبعلی خياط مي فرمود:

 »محب��ت به خ��دا، آخرين منزل بندگي اس��ت، 
محبت فوق عش��ق است، عش��ق عارضي است و 
محبت ذاتي، عاش��ق ممکن است از معشوق خود 
منصرف شود ولي محبت اين گونه نيست، عاشق 
اگر معش��وقش ناقص ش��د و کم�االت خ�ود را از 
دس��ت داد ممکن است عش��ق او زايل شود، ولي 
مادر به بچه ناقص خود هم محبت و عاقه دارد«4

1-هيات تحريريه موسس��ه فرهنگ��ی مطالعاتی 
ش��مس الشموس، س��وخته- سير س��الک عارف 
انصاری همدانی، نش��ر شمس الش��موس، چاپ 

شانزدهم، تهران، آذر 1392
2-مقدادی، علی، نشان از بی نشان ها، انتشارات 

جمهوری، چاپ نهم، تهران، پائيز 1375
3-باق��ی زاده، رض��ا، نکته های ن��اب از آيت اهلل 
العظمی بهجت، نش��ر ياس بهش��ت، چ��اپ اول، 

تهران، 1383
4-محمدی ری شهری، محمد، کيميای محبت، 
س��ازمان چاپ و نش��ر دارالحديث، چاپ چهل و 

هفتم، قم، 1394

یك نفس نشست با صاحبدالن
 

نکته ها و توصیه های عرفانی
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علی بن الحس��ين عليهما الس���ام در س��ال 38 
متولد ش���د و در س���ال 95 در گ�ذش�ت و 57 
س�ال داش�ت و مادرش سامه دختر يزدگرد پسر 
شهريار پس��ر شيروي�ه پ�س�ر خ�س���رو پ�روي�ز 
اس���ت. و ي�زدگ�رد آخ�ري�ن س���لط�ان ف�ارس 

اس�ت )قبل از اسام (.
1-ام�ام ب�اق�ر ع�لي�ه الس�ام فرمود: چون دختر 
يزدگرد نزد عمر آوردند، دوشيزگان مدينه ب�رای 
ت�م�اشای او سرمی کشيدند و چون وارد مسجد 
شد، مسجد از پرتوش درخشان گشت )ک�ن�اي�ه از 
اي�ن�ک�ه اه�ل م�س�جد از قيافه و جمال آن دختر 
شادمان و متعجب گشتند( عمر به او ن�گ�ري�ست، 
دختر رخسار خود را پوشيد و گفت: اق بيروج يادا 
هرمز )وای ، روزگار هرمز س��ياه شد( عمر گفت: 
اين دختر مرا ناسزا می گويد؟! و بدو متوجه شد. 
اميرالمؤمنين عليه الس��ام به عمر فرمود: تو اين 
ح��ق را نداری، به او اختيار ده که خودش م�ردی 
از م�س�لم�ي�ن را ان�ت�خ�اب ک�ن�د و در س�ه�م 
غني�مت�ش ح�ساب کن )مهرش را از سهم بيت 
المال آن مرد حس��اب کن(. عمر به او اختيار داد، 
دختر بيامد و دست خود را روی سر حسين عليه 
الس�ام گ�ذاش�ت ام�ي�رالم�ؤم�ن�ين عليه السام 
ب��ه او فرمود: نام تو چيس��ت؟ گفت: جهانش��اه، 
حضرت فرمود، بلکه ش��هربانويه باش��د. س�پ�س 
! از اين دختر  ب�ه ح�س�ي�ن ف�رمود: ای اباعبداهللهّ
بهترين شخص روی زمين برای تو م�ت�ولد ش�ود 
و ع�لی ب�ن الح�س�ي�ن از او متولد گشت، و علی 
بن الحس��ين عليهما الس��ام را ابن الخ�ي�رتين 
)پس��ر دو برگزيده ( می گفتند، زيرا برگزيده خدا 
از عرب هاش��م بود و از ع�ج���م ف�ارس و روايت 
( درباره  َؤلِيَّ شده که ابواالسود دئلی )أَبَوالَأْْسَوِد الدُّ
آن حضرت ش��عری بدين مضمون سروده است : 
پ�س���ری ک�ه از ي�ک س�و به هاشم و يک سو به 
شاه کسری می رسد گراميترين فرزندی است که 

بدو بازوبند بسته اند.

2-زراره گ�وي���د: ام�ام ب�اق�ر ع�ليه الس��ام می 
فرم��ود: علی بن الحس��ين عليهما الس��ام ماده 
ش���ت�ری داش�ت ک�ه 22 س���فر بر او حج رفته 
بود و ي��ک تازيانه به او نزده ب��ود، پس از وف�ات 
آن حض��رت، ما بی خبر بوديم ک��ه ناگاه يکی از 
خدمتگزاران يا غامان آمد و گفت: م�اده ش�ت�ر از 
خانه بيرون رفته و بر سر قبر علی بن الحسين زانو 
زده، گردن��ش را به ق�ب�ر م�ی م�الد و م�ی ن�الد، 
ب�ا وج�ود آن�ک�ه هنوز قبر را نديده بود، من گفتم: 
خود را باو رس��انيد، خود را باو رسانيد، و پيش از 
آنکه مردم او را ببينند و آگاه شوند نزد منش آريد. 
3-ام�ام ب�اق�ر عليه الس��ام فرم��ود: چون پدرم 
علی بن الحسين عليهما السام وفات کرد، م�اده 
ش��ترش از چراگاه آمد و گ��ردن خود را روی قبر 
گذاش��ت و در خاك غلطيد، من دس��تور دادم او 
را ب�چ�راگ�اه�ش ب�رگ�ردانند، و پدرم بر آن شتر 
بح��ج و عمره می رفت و هرگ��ز باو ت�ازي�ان�ه ای 
ن�زده ب�ود، ک�جا چون پدر و مادر او يافت ش��ود 
)يعنی کسی که پدر و مادر شريف و اصيلی مانند 
امام حس��ين عليه السام و شهر بانو داشته باشد 

بايد چنين باشد(.
4-ام�ام صادق عليه الس��ام فرمود: چون ش��بی 
رس��يد که علی بن الحسين عليهما السام در آن 
وعده )در گذشت دارفانی را( داشت، به محمد عليه 
السام فرمود: پسر جانم! برايم آب وض�ويی بياور، 
من برخاس��تم و آب وضويی برايش آوردم فرمود: 
اي��ن را نمی خواهم، زي�را در آن م�رداري�س���ت، 
م���ن رفتم و چراغ آوردم، دي��دم موش مرده ای 
در آن افتاده اس��ت، آب وض���وی ديگری برايش 
آوردم، فرمود: پس��ر جان ! اين همان شبی است 
ک��ه مرا وعده داده اند و س��فارش ک��رد که برای 
شترش اصطبلی س��اخته شود و علوفه اش آماده 

شود سپس خودم در آن�ج�اي�ش ب�ردم، چ�ي�زی 
نگذشت که ش��تر بيرون آمد و بر سر قبر رفت و 
گ��ردن روی آن نهاد و ناله کرد و ديدگانش پر از 
اشک شد. ن�زد م�ح�م�د ب�ن ع�لی )ام�ام ب�اق�ر 
ع�لي�ه الس�ام ( آم�دن�د و گ�ف�ت�ن�د: ش�ت�ر از 
اص�ط�ب�ل خ�ارج شده است، حضرت نزدش آمد 
و فرمود: اکن��ون خاموش باش و برخيز بارك اهلل 
ب�ه ت�و، ش�تر برنخاست، و آن شتری بود که علی 
ابن الحسين عليهما السام در سفر م�ک�ه ب�ر آن 
س�وار م�ی ش��د و تازيانه را بر پاالنش   می بست 
ولی او را نمی زد تا به م�دي�ن�ه م�ی رس���ي�د، و 
ن�ي�ز ع�لی بن الحس��ين عليهما السام در شب 
های تار بيرون می آمد و انبانی را که در آن کيسه 
های درهم و دينار بود به دوش می گرفت و خانه 
ب��ه خانه در م��ی زد و هر کس   بي��رون می آمد 
ب��ه او عطا می کرد، چ��ون آن حضرت وفات کرد 
و به مردم آن عطا نرس��يد، دانس��تند که علی بن 

الحسين عليه السام آن کار می کرده است.
5-حضرت ابوالحس��ن عليه الس��ام فرمود: چون 
وفات علی بن الحسين عليهما السام فرا رس�ي�د، 
ب�يهوش ش��د، و س��پس ديده باز کرد و سوره اذا 
وقعت الواقعه و انا فتحنا را قرائت ک�رد و ف�رم�ود: 
س��پاس خدا را که وعده خود را ب��ا ما وفا کرد و 
زمين را به ارث ما داد که در ب�ه�ش���ت، ه�ر ج�ا 
خ�واه�ي���م ج�ا گ�ي�ري�م، چ�ه ن�ي�ک اس���ت 
پ�اداش اهل عمل) 74 سوره 39 ( و همان ساعت 

قبض روح شد و چيز ديگری نفرمود.
6- ام�ام ص�ادق ع�لي�ه الس���ام ف�رم�ود: ع�لی 
ب�ن الح�س�ي�ن ع�ليهما الس��ام در 57 سالگی 
ب�س���ال 95 ه�ج�ری وف���ات ي�اف�ت و ب�ع�د از 

ح�س�ي�ن ع�لي�ه الس�ام 35 سال زندگی کرد.
منبع:
اصول کافی، باب الحجه، بَاُب َمْولِِد َعِليِّ بِْن 
الُْحَسْیِن ع؛ تالیف شیخ کلینی

هنگامه عترت
اشاره اى بر تاریخ زندگانی 

چهارده معصوم علیهم السالم
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 اشاره اى است بر نظرات و روایات مرتبط با 
ظهور حضرت اباصالح المهدى علیه السالم

بخشی از مقاله  {
»فلسفه غیبت از منظر روایات«

 به قلم محمدهادى یوسفی غروى با ترجمه 
بهروز محمدى

نش�انی ک�وی دوازده�م
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نجاش��ی در رجال فرموده اس��ت: ش��يخ کلينی 
)ره( در مدت زمان بيس��ت س��ال، کتاب بزرگ و 
ارزش��مند »کافی« را تدوين و در س��ال 329 در 
بغداد دارفانی را وداع نموده اس��ت. البته نجاشی 
بيان نکرده اس��ت آن 20 س��الی که کلينی )ره( 
صرف تدوين »کافی« نموده اس��ت، از چه زمانی 
ش��روع و در چه زمانی پايان يافته اس��ت. چنين 
برم��ی آيد که زم��ان تدوين »کاف��ی« بين 300 
ت��ا 320 يعنی، در حدود چهل س��ال بعد از آغاز 
غيبت صغری بوده اس��ت. کلين��ی )ره( در کتاب 
خود، هش��ت باب در بيست صفحه را به حضرت 
حجت )عج( اختصاص داده است که 2 باب از آن، 
درباره بحث غيبت حضرت البته بدون عنوان علت 
غيبت است. باب اول، بابی نادر درباره »غيبت« و 
ش��امل سه خبر اس��ت که هيچ کدام بيانگر علت 

غيبت نيست. باب دوم، شامل سی حديث است.
حکمت يکم: امتحان و آزمايش

ام��ام کاظم فرم��ود: »و همانا ب��رای صاحب امر، 
غيبتی اس��ت تا اينکه کسانی که قائل به آن بوده 
ان��د از اين امر برمی گردن��د. همانا آن محنتی از 
جانب خدا است که خداوند به سبب آن، بندگان 

و خلق خود را می آزمايد«.
امام صادق، عليه الس��ام فرمود: »به خدا قس��م 
امامتان س��ال ها از روزگار شما، غيبت می کند و 
بدين جهت آزمايش خواهيد ش��د؛ تا اينکه گفته 
می ش��ود: او مرده است و يا خدامی داند به کدام 

بيابان سر نهاده است«.
به نقل از امام صادق )ع( در خبر پنجم آمده است 
که فرمود: »همانا برای قائم )عج( قبل از آنکه قيام 
کند، غيبتی است . . . همانا خداوند تعالی، دوست 
دارد که ش��يعيان را بيازمايد. پ��س در آن زمان 

کسانی که باطل گرا هستند، شک می کنند«.
س��پس مرحوم کلينی )ره( ب��رای اين معنا، باب 
مس��تقلی به عنوان »التمحي��ص و االمتحان« باز 
نموده و ش��ش خبر از ائمه اطهار )ع( آورده است، 
منصور صيقل نقل می کند: من و حارث بن مغيرة 
و تعدادی از شيعيان، نشسته بوديم و با هم سخن 
می گفتيم و امام )ع( کام ما را می شنيد که به ما 
فرمود: »شما کجاييد؟ هيهات! هيهات! نه به خدا 
قسم! آنچه که چشم به راه آن هستيد، واقع نمی 
شود، مگر آنکه غربال شويد. نه به خدا قسم! آنچه 
چشم به راه آن هستيد واقع نمی شود، مگر آنکه 
بررس��ی شويد. نه به خدا قسم! آنچه چشم به راه 
آن هس��تيد واقع نمی شود، مگر آنکه جدا شويد. 
نه به خدا قس��م! آنچه چش��م به راه آن هستيد، 
واقع نمی ش��ود، مگر پ��س از نااميدی. نه به خدا 
قس��م! آنچه را که چش��م به راه آن هستيد، واقع 
نمی ش��ود، مگر آن گاه که شقاوت به شقی برسد 
و سعادت به س��عيد«. اين خبر با موضوع ارتباط 
دارد و ديگر اخبار در مطلق امتحان است و بيش 
از اين گذش��ت شيخ کلينی )ره( هيچ يک از اين 
روايات را عنوان »علت غيبت« نداده اس��ت. و باز 
اين معنا خواهد آمد که ش��يخ طوصی می گويد: 

امکان ندارد آزمايش الهی علت غيبت باشد.
حکمت دوم: ترس بر جان

حديث های شماره 5، 9، 18، 29 را شراره از امام 
صادق )ع( نقل کرده است و همگی بر اين حکمت 
اذعان دارند. البته به نظر می رسد آنها يک »خبر 
واحدند« که س��ه طريق دارن��د. کوتاه ترين آنها، 
حديث شماره 9و 18 و طوالنی ترين آنها حديث 
ش��ماره 29 است. کامل ترين اين خبرها، حديث 
شماره 5 اس��ت که زراره در ضمن آن می گويد: 
»ش��نيدم اباعبداهلل فرمود: همانا برای قائم )عج( 

قبل از آنکه قيام کند، غيبتی اس��ت گفتم: چرا؟ 
فرمود: می ترس��د و بادس��تش به شکمش اشاره 

کرد«.
حکمت سوم: برای آنکه بر او بيعتی نباشد

در خبر 27 از اخبار »باب غيبت، هش��ام بن سالم 
روايت می کن��د که حضرت ص��ادق )ع( فرمود: 
»قائم )عج( قيام می کند، درحالی که در گردن او 

عهد و بيعتی نيست«.

نعمانی و اولين کتاب در غيبت
در اوائ��ل دوران غيبت صغری در ش��هر نعمانيه، 
ابراهي��م بن جعفر صاحب فرزندی ش��د که او را 
محمد ناميد. محم��د علوم اوليه را در نزد پدرش 
آموخت، سپس در طلب علم به بغداد کوچ کرد و 
در آنج س��کونت گزيد. در اوايل قرن چهارم شيخ 
کلين��ی )ره( از ری به بغ��داد مهاجرت کرد و در 
آنجا در طول بيست سال، کتاب »کافی« را تدوين 
نمود. ش��يخ ابوعبداهلل محمد بن ابراهيم نعمانی 
برای طلب علم به محضر ايشان می رفت و کتاب 
کافی را برای ايشان می نوشت تا اينکه کلينی در 
س��ال 329 وفات يافت. در آن روزها ش��هر حلب 
و ش��ام، تابع مصر بود و اخش��يد بر آنها حکومت 
م��ی کرد. در حلب س��يف الدولة علی بن عبداهلل 
بن حمدان در س��ال 333 حاکم شده بود. وی بر 
شام و الجزيره، دس��ت يافت. و شاعران و عالمان 
بزرگ، از جمله نعمانی، بر او وارد می شدند. بعد از 
حدود 10 سال در اواخر سال 342 نعمانی کتاب 

»غيبه « را بر کاتبش درباره محمد بن ابی الحسن 
الش��جاعی اما کرد و در مقدمه آن درباره سبب 
تاليف اين کتاب آورده است: »گوده هايی را ديدم 
که به مذهب تشيع منسوب و به پيامبر اکرم )ص( 
وابس��ته بوده و قائل به امامت می باشند. اما آنان 
دچار تفرقه و چند دستگی شده و واجبات الهی را 
سس��ت می گرفتند و محرمات الهی را سبک می 
شمردند. برخی در حق اهل بيت غلو کرده و برخی 
ديگر هم کوتاه می آمدند. همگی جز تعداد کمی 
از آنها در مورد امام زمان و ولی امرش��ان به شک 
افت��اده اند؛ در حالی که خداوند او را به علم خود 
به علت گرفتاری هايی که به واسطه غيبت ايجاد 
ش��ده، برگزيده است. پيوسته اين دو دلی و شک 
در دل های آنها اثر گذاش��ته اس��ت. همانطور که 
ام��ام علی )ع( به کميل بن زياد در وصف طالبان 
علم و حامان آن فرمود: »کس��ی که تسليم اهل 
حق است، اما بينش��ی ندارد، در اولين برخورد با 

شبهه، شک در دل او راه می يابد«؛ تا آنجا که آنها 
را به وادی گمراهی، سرگردانی، کوردلی و انحراف 
می کش��اند و از آنها، ج��ز اندکی که بر دين خدا 
ثاب��ت قدم اند، باقی نماند. اينان به ايمان خداوند 
چنگ زده و از راه راس��ت منحرف نگش��ته اند و 
تنها برايشان است که وصف »فرقه ثابت بر حق« 
محقق گشته و راست آمده است. بادهای مخالف، 
آنان را نلرزاند، فتنه و آش��وب ها به آنها آس��يبی 
نرس��اند، پرتو دروغين سراب، آنان را نفريبد، زيرا 
اي��ن گروه به حرف مردم و تقليد اين و آن ديندار 
نش��ده اند تا با حرف آنها، از دين و مس��لک خود 
خارج ش��وند. به جان خويش سوگند! هيچ کس 
ب��ه وادی گمراهی، س��رگردانی و فتن��ه حوادث 
وارد نش��ده و دچار خروج از راه راس��ت و افتادن 
به دامان مذاهب بيهوده و باطل نگرديده اس��ت، 
مگ��ر به جهت کم بهره بودن او از روايات و علم و 
بی نصيب بودن از بينش و ش��عور. اين بدبخت ها 
هرگز در جست و جوی علم، کوششی نمی کنند 
و ب��رای به دس��ت آوردن و بازگو کردن روايت، از 
سرچشمه پاك و به دور از آلودگی به خود زحمت 
نمی دهند. هر چند اگر بر ايش��ان روايت هم می 
ش��د، بدون اينکه معن��ای آن را بفهمند، همانند 
کسانی اند که برايش��ان روايتی نقل نشده است. 
بيش��تر کس��انی که به اين مذاهب گام نهاده اند، 
دارای ي��ک از اين چند حالت بوده اند: عده ای از 
آنان، کس��انی اند که بدون انديشيدن و دقت و از 
روی ناآگاهی، وارد آن شده اند. به مجرد برخورد 
با اندك ش��بهه ای گمراه و س��رگردان می شوند. 
عده ای ديگر، کس��انی اند که به دنبال طلب دنيا 
هس��تند و همين که گمراهان و دنياپرستان نظر 
آنها را به س��وی دنيا جلب کنند، منحرف گشته، 
دنيا را بر دين مقدم می دارند و دين را فدای دنيا 
می کنند. اين در صورتی است که آنان با سخنان 
عوام فريب و بيهوده فريب شياطين را خورده اند. 
گروهی نيز ب��ه جهت ري��اکاری و برخورداری از 
حس��ن ظاهر، خود را با لباس مذهب می آرايند و 
هدف شان رياست است که تمام عاقه آنها در آن 
خاصه شده؛ بدون اينکه کوچک ترين اخاص و 
اعتقادی به حقانيت آن داشته باشند. پس خداوند 
هم نعمت نکو را از آنان سلب کرده، روزگارشان را 
دگرگون می س��ازد و آتش خشم و عذاب خود را 
ب��رای آنان آماده می کند. عده ای ديگر، به دليل 
بودن ايمان ش��ان به آن گرويده اند، اما خودشان 
هم به درس��تی و حقانيت آنچه می گويد، اعتقاد 
محکم��ی ندارند. پس خواس��تم که ب��ه خداوند 
عزوجل تقرب جس��ته باشم، به وسيله ذکر آنچه 
از جان��ب امامان معصوم و صادق آمده اس��ت، از 
اميرالمؤمنين گرفته تا آخرين امامی که از روايتی 
درباره غيبت منقول اس��ت. اين غيبتی است که 
خداون��د هرک��س را ک��ه از درك آن و هدايت به 
س��وی آنچ��ه از معصومين صادق روايت ش��ده، 
محروم نموده باش��د، چش��م دل او را کور ساخته 
اس��ت. اين روايات برای اهل حق، درس��تی آنچه 
روايت ش��ده مسلم می دارد و بدان اعتقاد دارند و 
دليل ش��ان بر وقوع آن، موکد خواهد شد و آنچه 

را که هشدار داده بودند، تصديق خواهد نمود«.
گويا به نظر شيخ نعمانی )ره( آن شصت خبری که 
کلينی روايت کرده، برای برطرف کردن ش��هادت 
فراوان درباره اي��ن جماعت، در باره غيبت، کافی 
نبوده است. بنابراين نعمانی اولين کتاب مستقلی 
در باب غيبت )در 26 باب(، بر اساس احاديثی که 
ب��زرگان از ائمه )ع( نقل ک��رده بودند و در نزد او 

موجود بود، تدوين کرده است.

علی�ه  { ص�ادق،  ام�ام 
الس�الم فرم�ود: »به خدا 
قس�م امامت�ان س�ال ها 
غیب�ت  ش�ما،  روزگار  از 
می کن�د و بدی�ن جهت 
آزمایش خواهید ش�د؛ تا 
اینکه گفته می ش�ود: او 
مرده اس�ت و یا خدا می 
دان�د به کدام بیابان س�ر 

نهاده است«.
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مورخان و تفس��ير نگاران درباره اصحاب کهف با 
مردان خفته در غار، س��خنان بسيار گفته اند که 
طبری آنها را در تاريخ و تفس��يرش آورده اس��ت. 
بيش��تر نقل ها از اين لحاظ يکس��ان است که در 
ش��هر »اَبُسس« گروهی از جوانان پرستش بت ها 
را رها کردند و يکتاپرس��تی را برگزيدند، س��پس 
از ش��هر گريخته، به غاری پناهنده شدند. همراه 
آنان س��گی بود که نتوانس��تند آن را از خود دور 
کنند. آنان در غار خوابيدند و حاکم بت پرس��ت 
آن سرزمينکه دقيانوس )يا داقيوس و داقينوس( 
نام داشت، به تعقيب آنان پرداخت تا دستگيرشان 
کند، اما کسی نتوانس��ت وارد غار شود، از اين رو 
ورودی غار را مس��دود کردند تا آنان از گرسنگی 
و تش��نگی بميرند، سپس به تدريج، به فراموشی 

سپرده شدند.
روزی از روزها يکی از چوپانان افراد خود را فرستاد 
تا در غار را بگش��ايند و آن را آغل گوسفندان شان 
قرار دهن��د. هنگامی که آنان داخل غار ش��دند، 
نخس��ت آن جوانان را نديدند و خداوند آنان را در 

زمان مقرر بيدار ک��رد. آنان پس از بيداری، هنوز 
از خطری که از آن گريخته بودند، بيم داش��تند، 
پس را احتياط پيش گرفتند و يکی از دوس��تان 
خود را برای خريدن غذا به شهر فرستاند اما سکه 
ها برای فروشنده ناش��ناس آمد و او را نزد حاکم 
برد. آنجا بود که همه چيز روشن شد. آن جوانان 
309 سال خفته بودند و در اين مدت، بت پرستی 
رخت بربسته و يکتاپرستی جانشين آن شده بود. 
فرمانروا از وجود اين ياران در غار بس��يار شادمان 
ش��د؛ زيرا مدتی بود مردم درباره برانگيخته شدن 
مردگان با جسم و روح، ترديد داشتند و برانگيخته 

شدن آنان اين عقيده را تأييد کرد.
چيزی از بازگش��ت اين جوان به غار نگذشت که 
خداون��د دوباره آنان را رهس��پار دي��ار باقی کرد، 
سپس مردم آمدند و بر آرامگاه آنان مسجدی بنا 

کردند. در اينجا چند پرسش وجود دارد:
اين حادثه در کجا رخ داد؟

ابن عاش��ور می نويس��د: نظر معروف اين اس��ت 
ک��ه آن ش��هر »اَبُس��س« از توابع »َطَرس��وس« 

ميان حلب، ارمنس��تان و انتاکيه است. اين شهر 
با »افس��وس« که از ش��هرهای يونان اس��ت و به 
سبب وجود معبد مش��تری در آن مشهور است، 
تفاوت دارد. نزديکی اي��ن دو نام، برخی مورخان 
و مفس��ران را دچار اش��تباه کرده اس��ت. ش��هر 
افس��وس، نزدي��ک »مرعش« ش��هری در جنوب 
ترکيه، کنار مرز س��وريه و از شهرهای ارمنستان 
اس��ت، اما اَپسس )Ephese( همان شهر قديمی 
»َعَربسوس«، در »تبادوشيا« است که اَبُسس نيز 
ناميده ميشده است و امروزه به آن »پرپوز« شهر 

در جمی گويند. 
آيا شهر »اپسس« همان صحنه وقوع اين حوادث 
ش��گرف بوده است؟ ده غوی اين نظر را به استناد 
به داليلی که از متون به دست آورده است، تأييد 
ميکند. برخی از گردشگران گفته اند که در شهر 
ابس��س غاری ديده اند که در آن س��يزده جسد 
خشکيده وجود داشته است. البته اين مساله نمی 
تواند دليل مهمی باشد، زيرا در آن دوران، کشف 
اجساد خشک شده در غارها، طبيعی و رايج بوده 

شرح قصه ای از
 احسن القصص

پژوهش هاى ارائه شده بر 
ساختار و موضوع قصص قرآنی 

این ش�ماره به بررس�ی داس�تان اصحاب کهف از کتاب قصه در قرآن نوشته  {
عالمه محمد هادى معرفت به ترجمه حسن خرقانی پرداخته می شود.
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است و نمونه های فراوان ديگری وجود دارد.
ياقوت حموی می نويس��د: »ابس��س نام شهری 
نزديک اَبُلستين، از نواحی روم است. گفته ميشود 
که اصحاب که��ف و رقيم از اين ش��هر بوده اند. 
همچنين گفته شده که اين شهر دقيانوس است 
و در آن با وجود ويرانی اش، آثار ش��گفت انگيزی 

يافت می شود«.
مهمت��ر آنک��ه بخش از مت��ون مربوط ب��ه تاريخ 
س��لجوقيان تصريح می کند که عربسوس همان 
ش��هر اصحاب کهف و رقيم اس��ت. ش��ايد کشف 
اين س��يزده جسد، منش��اء اين سخن بوده است. 
سپس مردم »اَبسس« را به »افسس« تغيير داده 
اند. گفته ش��ده است که اين شهر همان پطرا می 
باش، که شهری باستانی در اردن است و چنانکه 
گذشت، در آن تماش��اخانه ای بزرگ وجود دارد. 
ش��ايد در نقلی که از ابن عباس ش��ده )که رقيم 
سرزمينی پايين تر از فلسطين نزديک ايله است(، 

مقصود همين شهر باشد.
این حادثه چه زمانی رخ داد؟ {

بيش��تر بر اين اعتقادند که ماجرای اصحاب کهف 
پس از پيدايش مسيحيت و شايد در آغاز گسترش 
آن، روی داده اس��ت. در آن زمان، دين مسيح در 
آن منطق��ه وارد ش��د. پيش از آن ک��ه امپراطور 
کنس��تانتين به مس��يحيت بگرود، بت پرستی به 
شيوه روم شرقی، دين رايج مردم بود، اما گروهی 
از مسيحيان نيکوکار شهر ابسس در برابر پرستش 
بتها مقاومت می کردند. در آن زمان، دقيانوس از 
س��ال 237 ميادی حاکم بود و نسبت به مذهب 
روم تعصب داشت و با نصارا، سخت مخالف بود، از 
اين رو آنان را به شکنجه و عقوبت تهديد ميکرد؛ 
بنابراي��ن آن جوانمردان تصميم گرفتند از ش��هر 
به س��وی کوهی در دو فرسخی ش��هر که به آن 

بنجلوس يا انخليلوس می گفتند، حرکت کنند.
روايت های تاريخی بيانگر آنس��ت که فرمانروای 
بت پرس��ت آن زمان که مسيحيان را تحت فشار 
گذاشته بود، داقبوس ناميده می شد که بين سال 
ه��ای 249 تا 251 ميادی ق��درت را در اختيار 
داش��ت، اما فرمانروای مسيحی که آن جوانان در 
دوران وی از خ��واب برخاس��تند، تئ��ودوس دوم 
)408 ت��ا 450 م( بود؛ بنابراين مدت ماندن آنان 
در غار، نزديک به دويست سال بوده است و اين با 
گفتار قرآن درباره اصحاب کهف که 309 سال در 

آنجا ماندند، ناسازگار است.
دکتر عبدالوهاب نجار در حاش��يه اين مطلب می 
نويسد: به نظر می رسد که عبارت دايرة المعارف 
اسامی، مانند عبارت بيشتر مفسران، آيه ) َو لَِبُثوا 
في  َکْهِفِهْم ثَاَث ِمائٍَة ِس��نيَن َو اْزَداُدوا تِْس��عاً ( را 
خبر از مدت زمان ماندن اهل کهف در غارشان، از 
زمان ورود تا زمان بيداری ميداند، اما من برداشت 
ديگ��ری دارم و معتقدم که اين بخش، متعلق به 
)س��يقولون ثاثه... ( و گفتار پرس��تش کنندگان 
اس��ت، نه خب��ر خداوند متعال، ب��ه همين دليل 
در ادامه، پرسش��گران درباره تعداد اصحاب کهف 
تِِهْم ما يَْعلَُمُهْم إاِلَّ  ِّي أَْعلَُم بِِعدَّ م��ی گويند: ) ُقْل َرب
َقليٌل ( )بگو پروردگار من به ش��ماره آنان آگاهتر 
اس��ت و ]ش��مار[ آنان را تعداد اندکی می دانند(. 
همچنين در پی اين س��خن، خداوند می فرمايد: 
َماَواِت َوالَأْْرِض(  ُ أَْعلَُم بَِما لَِبُثوا لَُه َغْيُب السَّ )ُقِل اهللَّ
)بگو خدا به آنچه درنگ کردند داناتر اس��ت نهان 
آسمان ها و زمين به او اختصاص دارد وه چه بينا 

و شنواست(
پس قرآن درباره ش��مار آنان و مدت درنگش��ان 
سکوت کرده اس��ت؛ زيرا در راستای غرض قرآن 

ق��رار ندارد. اين نظر از ابن عباس و ش��اگرد وی، 
قتاده نيز نقل شده است.

ابن عباس می گويد: ش��خصی ب��ا نظر خود، آيه 
را اينگونه تفس��ير می کند و معنای آيه را چنين 
می بيند، اما بيش��تر از فاصله ميان آس��مان و و 
زمين، پرت افتاده اس��ت. وی س��پس اين آيه را 
تاوت می کن��د: )َولَِبُثوا فِي َکْهِفِه��ْم ثََاَث ِمائٍَة 
ِسِنيَن َواْزَداُدوا تِْسًعا( و می گويد: اگر اين مدت را 
ُ أَْعلَُم بَِما  مانده بودند، خداوند نمی فرمود: ) ُقِل اهللَّ
لَِبُثوا(. خداون��د ]در اين آيه[ گفتار آنان را درباره 
ش��ماره و مدت حکايت کرده و به آنان پاسخ داده 
که خداوند داناتر است. قتاده می گويد: در قرائت 
ابن مسعود آمده است: »و قالوا لَِبُثوا فِي َکْهِفِهْم«؛ 
يعنی مدم گفتند که آنان اين مدت را درنگ کرده 
ُ أَْعلَُم  اند. آيا نمی بينی که خداوند فرمود: ) ُقِل اهللَّ

بَِما لَِبُثوا(؟ 

در روايت ديگری از او نقل ش��ده است: اين سخن 
 ُ اهل کتاب اس��ت و خداوند آن را به آيه ) ُقِل اهللَّ

أَْعلَُم بَِما لَِبُثوا( رد کرده است.
نظر نگارنده اينست که قصه اصحاب کهف، آنگونه 
که در قرآن آمده، داس��تانی کهن است که قدمت 
بس��يار دارد و به پيش از مياد مس��يح، شايد با 
فاصله چندين قرن بر می گردد. اين داس��تان به 

سرگذشتی يهودی نزديکتر است تا مسيحی.
محمد ابن اس��حاق  از طريق س��عيد بن جبير و 
عکرم��ه، از ابن عباس نقل می کن��د که قريش، 
نضرب��ن حرث و عقبة بن ابی معيط را به س��وی 
کاهن��ان يه��ود در مدينه فرس��تادند و به آن دو 
س��فارش کردن که از آنان درباره محمد بپرسيد، 
او را توصيف کرده، گفتارش را بازگوييد؛ زيرا آنان 
اهل کتاب های پيش��ين اند و از دانش پيامبران 
چيزهايی می دانند که ما نمی دانيم. آن دو روانه 
مدينه شدند و از عالمان يهود درباره پيامبرصلی 
اهللهّ عليه و آله و س��لم پرس��يدند و پيام قريش را 

بازگفتند.
بزرگان يهود به آنان گفتند: »درباره سه چيز از او 
بپرسيد؛ اگر از آنان خبر داد، فرستاده خداست و 
اگر از پاسخ درماند، آدمی دروغ باف است و خود 
م��ی دانيد با او چه کنيد. از او درباره سرگذش��ت 
آن جوانمردانی بپرس��يد که در روزگاران نخست، 
هجرت کردند. آنان ماجرايی ش��گفت داش��تند. 
همچنين بپرسيد حکايت مردی که شرق و غرب 
گيت��ی را درنوردي��د، چه بود و بپرس��يد که روح 

چيست؟«
در نقل ديگری است که اگر از آن دو خبر داد و از 
روح خبر نداد، او پيامبر اس��ت. آن دو فرستاده به 
مکه بازگشتند و گفتند: » ای گروه قريش، چيزی 
آورده ايم که کار ميان شما و محمد را يکسره می 
کند«. سپس آنچه را بر آنان گذشته بود، بازگفتند 
و پس از آن نزد پيامبر صلی اهللهّ عليه و آله و سلم 
آمدند و از او پرس��يدند. پيامبر مهلت خواست تا 
وحی نازل ش��ود. پيامب��ر دو هفته منتظر ماند تا 
آنکه آيات مربوط به اصحاب کهف و ذوالقرنين و 
آيه روح که می گويد:روح از امر پروردگار اس��ت، 

اما حقيقتش را مشخص نکرده، نازل شد.
توصيف��ی که در روايت ابن اس��حاق آمده اس��ت 
)روزگاران نخست(، به روشنی بر اين مساله داللت 
می کند که سرگذشت آن جوانمردان، سرگذشتی 
کهن است که به روزگاران نخست و چه بسا پيش 
از روزگار موسی و بنی اسرائيل باز می گردد. اين 
ماجرا در ميان اديان گذشته، زبان به زبان گشت 
تا به اديان پس از آن، از جمله يهود رس��يد. شايد 
از نش��انه های دينداران و دين آوران، ش��ناخت 
اين داس��تان های مذهبی بوده اس��ت که در آن، 
صبر و شکيبايی در برابر سختی ها و نامايمات و 
مقاومت در برابر ش��رك و الحاد به تصوير کشيده 

شده است.
اين انديشه که داستان مسيحی هفت خفته، خود 
در داستان هايی قديمی تر ريشه داشته باشد، در 
برخی از پژوهش ها مطرح شده است و شماری از 
محققان، برخی عناصر داستان را در داستان های 
مشابه در منابع يهودی، يونانی و ديگر منابع يافته 
اند. از جمله داس��تان اُنياس )حونی( که در کتاب 
»تعانيت«، از بخش های تلمود، از آن ياد ش��ده و 
به خواب هفتاد ساله او اشاره شده است. همچنين 
برخی به مقايسه داستان با حکايت »هلنی« و نه 
خفته در »س��اردينا« اشاره کرده اند که ارسطو از 

آن ياد کرده است.

نویسد:  { یاقوت حموى می 
نام ش�هرى نزدیك  »اَبُس�س 
اَبُلستین، از نواحی روم است. 
گفت�ه می ش�ود ک�ه اصحاب 
که�ف و رقی�م از ای�ن ش�هر 
بوده اند. همچنین گفته ش�ده 
که این ش�هر دقیانوس اس�ت 
و در آن با وج�ود ویرانی اش، 
آثار شگفت انگیزى یافت می 

شود.«

نظر نگارنده اینس�ت قصه  {
اصح�اب که�ف، آنگونه که در 
ق�رآن آم�ده، داس�تانی کهن 
اس�ت که قدمت بس�یار دارد 
و ب�ه پی�ش از میالد مس�یح، 
ش�اید با فاصل�ه چندین قرن 
بر م�ی گردد. این داس�تان به 
نزدیکتر  یهودى  سرگذش�تی 

است تا مسیحی.

ای�ن داس�تان در محاف�ل  {
مس�یحی ب�ا ن�ام »خفت�گان 
هفتگانه افسس« آمده است و 
در مشرق زمین براى نخستین 
بار، در نوش�ته اى سریانی که 
در تاریخ آن به قرن پنجم پس 
از می�الد برمی گردد، منتش�ر 
ش�ده اس�ت. این داس�تان از 
»تیودوسیوس«  نوشته  طریق 
به  مق�دس،  درباره س�رزمین 
مغ�رب زمی�ن را یاف�ت. قصه 
اصحاب کهف در ادبیات شرقی 
و غربی، از ش�هرت یکس�انی 

برخوردار است.
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برگ یکصد و دهم 

دانش گرانقدر طب، و ارزش واالی طبيب فراتر و فزونتر از آنند که در کراسه بهار 1396
ای به صورت مقاله و رساله به رشته نوشته در آيند.

طبي��ب در مي��ان ابناء نوع خود بدان س��عادت و مقام و مرتبت اس��ت که به 
مظهر بودن اس��م شريف »محيی« که از اسمای بزرگ الهی است، نايل آمده 
است. يعنی طبيب در منظر اعای مردم اوحدی »عيسوی مشربی« در مدينه 
فاضله انس��انی اس��ت که به درمان بيماران احيای نفوس می کند و به پيکر 
جامع��ه روح حيات و بقا می دمد، ع��اوه اين که خود »طبيب« به دو معنی 
از نام های نيکوی خداوند س��بحان اس��ت: يک معنی اينکه لفظ »طبيب« از 
اس��مای کتبی خداوند تعالی ماثور اس��ت، دوم اينکه هر کلمه ای از کلمات 
نوری وجودی اس��می از اسمای تکوينی الهی اس��ت، تو خود حديث مفصل 

بخوان از اين مجمل.
وانگهی خدای را که به »يا ش��افی« می خوان��ی و از وی درمان می خواهی، 
چنان است که برزگر از خداوند طلب باران می کند. هريک از درمان و باران را 
اسبای است که بايد از آن اسباب خواسته هريک برآورده شود، بيمار و برزگر 
هر دو تشنه آب حيات اند، وجود طبيب برای بيمار به منزلت ابر رحمت برای 

برزگر است.
نظم عالم بر اس��اس حکمت قائم است. خواس��تن با عزل وسائط و اسباب در 
ديده حق بين موحد حقيقی ناروا است که نقض حکمت است و موحد عاقل 
باش و توحيد قرآنی را که »هو االول و االخر و الظاهر و الباطن« بر جان و دل 

نشان و چند بيتی از » دفتر دل« به مفاد حديثی از زبان خداوند دل بشنو.
سخن بنيوش و ميکن حلقه گوشمباد آنکه بنمائی فراموش

نيايد تا به بالينت طبيبی نداری از شفای من نصيبی
که کار من به حکمت هست دائمبه حکمت نظام عالم هست قائم

تو بی اسباب خواهی نعمت منبود اين عين نقض حکمت من
طبيب تو دوا داده خداداد دوای تو شفای داده خداداد

استاد بزرگوارم آيت علم و دين جناب حاج ميرزا مهدی الهی قمشه ای -شرف 
اهلل نفس��ه- در جلسه درس��ی حکايت فرمود که » در زمان پيامبر خاتم صل 
اهلل عليه و آله وس��لم طبيبی يهودی درگذشت، آن حضرت را وفات وی خبر 
دادند، رس��ول اکرم از شنيدن آن اظهار تأس��ف کرد، عرض نمودند يا رسول 
اهلل اين متوفی يهودی بوده است، فرمود: مگر نمی گوييد طبيب بوده است«.

ميزان قدر و مکيال هرچيز انس��ان اس��ت. انس��ان اگر در بيابان فرود آيد، آن 

سرزمين مرده بی نام و نشان به ورود وی زنده گردد و بها يابد و نامدار شود. 
س��نگ و گل و ديگر جمادات که به کار انس��ان آيند دست به دست گردند و 
قيمتی گردند. گياهی که مايه درمان انس��ان ب��ود با آب زندگی برابری کند. 
حيوانی که انسان از آن بهره برد گرامی بود. بلکه خدای سبحان انسان را ميوه 

شجره وجود خوانده است، و به گفته شيوا و رسای عارف رومی:
گر نبودی ميل و اميد ثمرکی نشاندی باغبان بيخ شجر

حف��ظ صحت چنين ميزانی، و دف��ع و رفع امراض و آف��ات چنين مکيالس 
به وجود ذيجود طبيب نيازمند اس��ت و ب��ه تقرير دلپذير صائن الدين الياس 
شيرازی در آغاز کتاب بسيار بسيار ارزشمند »حاوی صغير در علم طب« که 
زب��ده و برگزيده ح��اوی کبير محمد بن زکريای رازی اس��ت: » موضوع علم 
الطب بدن االنسان و من البديهيات ان هذا الموضوع فی عالم الکون و الفساد 
اجل و اشرف من سائر الکائنات فاجرم العلم به اجل و اشرف من ساير العلوم 
السيما اذ ورد به الخبر المأثور عن النبی )ص ( حيث قال: »العلم علمان علم 
م علم االبدان علی علم االديان ضرورة اکتس��اب  االب��دان و علم االديان« و قدهّ
س��ائر العلوم يحتاج الی فهم س��ليم و مزاج مستقيم فاحتجنا ضرورة الی علم 
تحفظ به الصحة و هو علم الطب«. يعنی موضوع علم طب بدن انسان است و 
از بديهيات اس��ت که اين موضوع در عالم کون و فس��اد اجل و اشرف از ديگر 
کائنات اس��ت. پس حتما علم به اين موضوع نيز اجل و اش��رف از ديگر علوم 
اس��ت. به خصوص که در خبر مأثور از پيامبر)ص( فرمود: »العلم علمان علم 
البدان و علم االديان« و علم ابدان را بر علم اديان مقدم داشت زيرا به ضرورت 
اکتساب ديگر علوم نيازمند به فهم سليم و زاج مستقيم است، پس ما به علمی 

نيازمنديم که بدان صحت نگهداری گردد که همان علم طب است.
 انس��ان بالطبع مدنی اس��ت و خواهان مدينه فاضله است تا زندگی آسايش 
داشته باشد و سعادت ابدی خود را تحصيل کند. مدينه فاضله را ارکانی است 
که بايد هر يک در حد خود س��خت پايدار و اس��توار باشد که اعضای آن بنی 
آدم اند، و اين افراد را تن و روان اس��ت، الجرم برای بهداشت هريک پزشکی 
ويژه بايد. پيکر اجتماع را حکومت عدل الهی، روان را عالم پارسای دينی، تن 
را طبيب بصير ثقه. قال موالنا االمام الصادق عليه الس��ام: »ال يَسَتغنی أَهُل 
ُکِلهّ بَلٍَد َعن ثَاثٍَة يُفَزُع إِلَيِهم فی أَمِر ُدنياُهم َو آِخَرتِِهم، َفإِن َعِدموا ذلَِک کانوا 

ٌر ُمطاٌع وَ َطبيٌب بَصيٌر ثَِقٌة« َهَمجا: َفقيٌه عالٌِم َوِرٌع وَ أَميٌر َخِيهّ
 که اين اطبای سه گانه اصول و ارکانند...

طب و طبیب 
برگرفته از رساله ارزشمند حضرت 
عالمه حس�ن زاده آملی با عنوان 

طب و طبیب و تشریح
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بس��م اهلل الرحمن الرحيم نام��ه  اميرالمومنين به 
دستم رس��يد که از من خواسته بود آنچه درباره 
اطعم��ه، اش��ربه، ادوي��ه، فصد ک��ردن، حجامت 
نم��ودن، حمام ک��ردن، نوره کش��يدن، قوه ي باه 
و غي��ر از آن را که بدن به وس��يله  آن اس��تقامت 
پيدا مي کند را ش��نيده و تجربه نموده ام، برايش 
بنويس��م. آنچه که اميرالمومني��ن! بدان نياز دارد 
تفس��ير کرده و برايش ش��رح حال مي نمايم و از 
خداون��د درباره ي نوش��تن آن توفيق مي خواهم. 
بدان اي اميرالمومنين! خداوند عزوجل هيچ بدني 
را ب��ه مرضي مبتا نمي کند مگ��ر اينکه براي آن 
دوايي قرار داده که به وسيله  آن درمان مي شود و 
ب��راي هر کدام از مرض ها دواءهاي مخصوص آن 
مي باشد که با آن معالجه مي شود. بدن مانند يک 
کشوري است که قلب پادشاه آن، کارگرانش رگ 
ها و پي ها و دماغ مي باش��د. خانه  پادشاه در قلب 
است. زمينش جسد و ياري کنندگانش دست ها، 
پاها، چشم ها، لبها، زبان و گوش هاست، و خزائن 
آن پادشاه معده و شکم، سرا پرده اش سينه است، 
دس��تها ياوراني هستند که اعمالي را به او نزديک 
و يا از او دور مي کند و هر چه پادشاه به او دستور 
مي ده��د آن کار را انجام مي دهد. پاها پادش��اه را 
به هر کجا بخواهد مي برند، چش��م ها هر چه که 
از پادشاه غائب ش��ده را به او راهنمايي مي کنند. 
چون پادش��اه پش��ت پرده اس��ت و چيزي بدون 
اج��ازه  گوش ه��ا به او نمي رس��د و در ضمن آنها 
دو چراغ نيز مي باشند و حصار جسد هم هستند 
و گ��وش ها نگهباناني هس��تند و آنچه که موافق 
پادشاه اس��ت را اجازه ي دخول مي دهند چرا که 
قادر نيس��تند به غير از آنچه را که پادش��اه به آن 
دس��تور داده اجازه  دخول دهند و به آنها دستور 
مي دهد که صداها را بش��نوند و به آنچه که الزم 
اس��ت با زبان از باد قل��ب و بخار معده و ياري دو 
لب جواب دهن��د و براي دو لب نيرويي نيس��ت 
مگر آنکه با ياري دندان ها بيرون بيايد هيچکدام 
از آنها از ديگري بي نياز نيس��تند، و س��خن نيکو 
نمي ش��ود مگر آنکه از در بين��ي بگردد زيرا بيني 
کام را زينت مي بخش��د همچنان که دميدن در 
ني آن را به صدا در مي آورد، و همچنين دو سوراخ 
بيني بوهاي پاکيزه را پادش��اه دوس��ت دارد را به 
او مي رس��اند و چون بوي بدي به پادش��اه برسد 
فورا به دس��ت ها دس��تور مي دهد که دو سوراخ 
بيني را بگيرند تا از رس��يدن بوهاي بد به پادشاه 
مانع شوند. و براي پادشاه ثواب و عذابي است که 

عذاب آن ش��ديدتر از عذاب پادشاهان دنياست و 
ثوابش نيز از پادش��اهان دنيايي بيشتر است؛ که 
عذاب آن حزن و غم و اندوه اس��ت و ثوابش فرح 
و ش��ادي، که منشأ حزن در کبد و منشأ ثواب در 
کليه هاست، در کليه ها دو رگ است که به صورت 
مي رس��د و از اينجاست که ش��ادي و حزن اثرش 
در صورت نمايان مي ش��ود که اين رگها همه شان 
واس��طه ي ميان کارگران و پادشاه هستند؛ و اين 
گفتار آن اس��ت ک��ه وقتي دواء خورده مي ش��ود 
رگه��ا آن را به مح��ل درد مي رس��انند. بدان اي 
اميرالمومني��ن! جس��د مانند زميني پ��اك و بائر 
اس��ت که وقتي آن را آباد کردي و تخمي در آن 
کاش��تي و به آن آب دادي، اما ن��ه زياد که آن را 
تباه س��ازد و نه کم که از بي آبي از بين برود. در 
اين صورت آبادي��ش دوام مي يابد و محصوالتش 
زي��اد مي گردد و زراعتش نيکو مي ش��ود. و اگر از 
آن زمين غافل ش��دي و به آبادي آن نکوشيدي. 
علف ه��اي ه��رز در آن مي رويد؛ ب��دن نيز مانند 
آن زمين اس��ت ک��ه تدبير در غ��ذا و آبش آن را 
اصاح مي کند و س��الم نگه اش مي دارد و عافيت 
را به ارمغان مي آورد؛ پس اميرالمومنين نگاه کند 
ک��ه چه چيزي به مزاج و معده  او موافق اس��ت و 
بدن��ش را تقويت مي کند به خوردن و نوش��يدن 
آن بپردازد و غذاي خ��ودش قرار بدهد. بدان اي 
اميرالمومنين! همانا تمام اين طبائع نفساني آنچه 

را که نياز دارند آن را دوس��ت مي دارند پس از آن 
چيزي اس��تفاده کن که مورد نياز جسدت است. 
هر کس غذاي زياد بخ��ورد براي بدنش فائده اي 
نمي بخش��د و هر کس غذا را به اندازه  نياز بخورد 
نه زياد و نه کم، براي جس��دش نفع دارد؛ آب نيز 
اين چنين است که به اندازه بايد از آن خورد پس 
بهترين روش غذا خوردن اين است که به اندازه ي 
کفاي��ت روزت، از آن بخوري و قبل از آنکه س��ير 
ش��وي دست از آن برداري که آن بدنت را صحيح 
و س��الم نگه مي دارد، عقلت را پاك و تميز کرده 
و قوي مي گرداند و جس��مت را نيرومند مي کند. 
اي اميرالمومنين! در فصل گرما غذاي س��رد و در 
فصل سرما غذاهاي گرم و در فصل بهار و پائيز که 
معتدل هستند غذاهايي معتدل بخور، که خوردن 
اينها بنابر ميل و درخواس��ت نفساني او باشد. در 
اول هر طعامي غذايي س��بک ميل کن که بدنت 
از آنها تغذيه مي کند و معده ات به آن عادت دارد 
و به حسب نشاط و طاقتت باشد. واجب است که 
هر روز وقتي که هش��ت ساعت از آن گذشت يک 
ب��ار غذا بخوري يا س��ه وع��ده در دو روز بخوري 
ب��ه اين صورت ک��ه در اول روز صبحانه بخوري و 
س��پس در شب ش��ام و در روز دوم نيز وقتي که 
هشت ساعت از روز گذش��ت يک بار غذا بخور و 
ديگر احتياجي به شام نداري )و روزهاي ديگر نيز 
اينچني��ن ادامه بده(. جدم رس��ول خدا صلي اهلل 
عليه و آله به حضرت علي عليه الس��ام فرمودند: 
در ه��ر روزي يک وعده غذا بخور و در روز بعد دو 
وعده، که آن هم کم و زياد نشود. هنوز که اشتهاء 
به غذا داري دس��ت از غذا خوردن بردار؛ بايد آن 
ش��ربتي که مي نوشي بعد از غذا باشد و آن هم از 
شرابي مانده که نوش��يدنش حال باشد که بعدا 
چگونگي آن را برايت توصيف مي کنم. و اآلن آنچه 
که س��زاوار اس��ت از براي فصل ها و ماه هاي سال 
رومي ي��ادآوري مي کنم و هر فصل��ي را جداگانه 
بي��ان مي کنم از آنکه چه چي��زي در آن فصل ها 
بخوريم و بياش��اميم و از چ��ه چيزهايي اجتناب 
کني��م و چگونگي صح��ت ب��دن را از گفته هاي 
گذش��تگان بيان مي کنم و س��پس به فرمايشات 
ائمه عليهم الس��ام درباره  حاالت و صفات شرابي 

که بعد از غذا نوشيده مي شود، بر مي گردم.
کتاب: دار الشفاء امام رضا عليه السام مؤلف: جابر 

رضواني

کالم حبیب در نسخه طبیب
امام رضا علیه الس�الم می فرماید: إنّا َعِن اهللِّ و َعن َرسولِِه 
ُث.)ما ]اهل بیت[، از خدا و پیامبرش حدیث می کنیم( نَُحدِّ

نگاهی به احادیث طبی و طب سنتی اسالمی

در این ش�ماره بخش�ی از نامه امام رضا علیه الس�الم به مأمون خلیفه  {
عباسی را می خوانیم

واجب اس�ت که هر روز وقتي  {
که هش�ت س�اعت از آن گذشت 
یك بار غذا بخوري یا س�ه وعده 
در دو روز بخ�وري به این صورت 
ک�ه در اول روز صبحانه بخوري و 
س�پس در شب شام و در روز دوم 
نیز وقتي که هشت ساعت از روز 
گذش�ت یك بار غذا بخور و دیگر 
احتیاجي به شام نداري )و روزهاي 
دیگ�ر نی�ز اینچنین ادام�ه بده(. 
جدم رس�ول خدا صلي اهلل علیه 
و آله به حضرت علي علیه السالم 
فرمودن�د: در هر روزي یك وعده 
غذا بخ�ور و در روز بعد دو وعده، 

که آن هم کم و زیاد نشود.
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دست نوشته اى از شهید عارف دکتر مصطفی چمران

این منم، چه معجون عجیبی! طبع لطیف، قلب حساس، چشم اشك 
آلود، وجودى که تار و پودش با عش�ق و محبت سرشته شده است. 
آنگاه حدید تر از حدید، س�خت تر از خ�ارا، محکم تر از کوه، عجبا 

اشك و آهن چگونه با هم جمع شده است؟
راس�تی که جز انس�ان مرموز قادر به جمع چنین اضدادى نیست! و 
راس�تی که خدا با خلق چنین موجودى خالقیت و صنعت خود را به 

کمال رسانده است.
مرگ به س�راغم می آید، آنقدر آرام و مطمئن به او نگاه می کنم که 
گویی خضر پیغمبرم، رگبار گلوله به س�ویم جارى می ش�ود، آنقدر 
خونسرد و محکم می گذرم که گویی رویین تنم. مردان جنگنده در 
براب�رم به خاك و خون می غلتند، آن ق�در عادى تلقی می کنم که 
گویی قلبم از سنگ است. کودکان تیر خورده از درد ضجه می کنند، 
مادران داغ دیده فریاد می کشند، زنان بیوه شیون می کنند، اما من 

گویی احساس ندارم و رحم و شفقت در من وجود ندارد.
در عین حال نمی توانم مورچه اى را بیازارم، نمی خواهم دشمنی را 
که قصد حیات من کرده اس�ت از پ�اى در آورم. در برابر  لرزش یك 
برگ دلم می لرزد، در مقابل اشك چشم آب می شوم، چشمك یك 
س�تاره مرا به خود جذب می کند، نسیم سحرى روحم را به آسمان 

ها می برد...
خدایا، این لطافت با آن صالبت چگونه جمع ش�ده اس�ت؟ خودم در 

تعجبم!
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دالیل تفسیر علمی {
در اين رابط��ه نظري��ات و آرای مختلف و گاهی 
متض��اد وجود دارد و به دلي��ل اين که اين بحثی 
اس��ت که دانش��مندان علوم تجربی و مفسرآن و 
متکلمان در آن ش��رکت دارن��د طبعاً هر کس از 
ديدگاه خاص خود نظری داده است؛ به ويژه اين 
که تفسير علمی انواع مختلفی دارد که از هم جدا 
نش��ده است از اين رو هر کس به يک نوع خاصی 
از تفس��ير علمی، نظر کرده است و سپس نظريه 
ای در مورد مطلق تفسير علمی ارآيه کرده و دليل 
آورده اس��ت وگاهی بين اقس��ام تفسير علمی، از 
نظر گاه خاصی تفاوت قايل ش��ده اند. ما داليل و 
ديدگاه های دانش��مندان )مفسران و متخصصان 
علوم ديگر( را در موضوع تفس��ير علمی به س��ه 
بخش عمده، تقسيم می کنيم: موافقان، مخالفان 
و کس��انی که نوعی تفصيل )تقسيم و تفاوت بين 
اقس��ام تفسير علمی( قائل شده اند. ما اين داليل 
را به صورت مختصر و منس��جم مورد بررسی قرار 

می دهيم:
1.دالیل موافقان

1.  علم، قطع آور اس��ت و حجيت آن ذاتی است، 
بنابراي��ن اگر مطلب اطمينان��آور يا قطعی علمی 
در تفس��ير آيه ای وجود داش��ته باشد )و شرايط 
تفسيری هم فراهم باشد( آن مطلب علمی، قرينه 
فهم و تفسير آيه می شود و حتی در برخی موارد 
مطل��ب علمی قطعی می توان��د قرينه تأويل آيه 

باشد.

2.  توضي��ح علم��ی آيات قرآن س��يره اهل بيت 
بوده اس��ت ک��ه در روآيات تفس��يری و احاديث 
کيهانشناسی و طبی و... منعکس شده است. پس 
س��يره اهل بيت به اين شيوه تفسيری اعتبار می 
بخشد. )البته هنگامی که ضوابط و شرايط تفسير 
علمی معتبر توسط مفس��ر دارای شرايط رعايت 

شود(.
3.  کش��فيات جديد علم��ی، موجب تبيين آيات 
قرآن می ش��ود و ما را در تفسير آيات کمک می 

کند .
4.  فهم و تفسير برخی آيات قرآن بدون استفاده 
از علوم عادتاً غير ممکن است. برای نمونه، تفسير 
آيات مربوط به مراحل خلق��ت )حج،5، مومنون 

،12( و مانند آنها.
5.  کش��فيات جديد و قوانين ثابت ش��ده علمی، 
اعجاز علمی قرآن را نش��ان می دهد )چنآنکه در 
م��ورد زوجيت گياهان، حرکت های خورش��يد و 
نمونه های ديگر امده است( چون ذکر اين مطالب 
عجيب علمی، در چهارده قرن قبل، در محيط دور 
از تمدن و علم عربس��تان نشان می دهد که اين 
قرآن به وس��يله يک انسان، نوشته يا گفته نشده 

است، بلکه ريشه در وحی الهی دارد.
6.  تفس��ير علمی آيات قرآن، به ويژه هنگامی که 
به حد اعجاز علمی برس��د، موجب می ش��ود که 
ايمان مردم مس��لمان به قرآن، زياد شود و حجت 
ب��ر کفار تمام گردد. از اين رو، در اثر همين اعجاز 
علمی قرآن )که بس��ياری از دانشمندان غربی، به 

آن اعتراف کرده اند( بعضی افراد غير مس��لمان، 
مثل موريس بوکای به دين اسام می گروند.

7. هنگامی که ظواهر بعضی آيات قرآن، با مطالب 
علمی معارض شود، ناچاريم قرآن را تفسير علمی 
کنيم تا معنای آيه روشن و تعارض آنها رفع شود. 
برای نمون��ه، در مورد صلب و ترائ��ب )طارق،7( 
هنگامی تعارض قرآن و علم بر طرف ميش��ود که 
تفسير علمی همراه با تفس��ير لغوی آيه به دقت 

مورد توجه قرار گيرد.
8. پاره ای از دانش��مندآن، استدالل می کنند که 
در ق��رآن، همه علوم، بلکه همه چيز وجود دارد و 
به آياتی مانن��د )و نزلنا عليک الکتاب تبيانا لکل 
ش��ی(، )ما فرطنا فی الکتاب من شی( و )ال رطب 
وال يابس اال فی کتاب مبين( استدالل می کنند.

از اين رو کوش��ش دارند تا هم��ه علوم را از قرآن 
اس��تخراج کنند و در اين راس��تا به آيات زيادی 
اس��تدالل می کنند تا ثابت کنن��د در قرآن علم 
طب هيئت، هندس��ه و... وجود دارد. ما به نمونه 
ه��ای متعددی از اين اف��راد مانند غزالی، ابن ابی 

الفضل مرسی، زرکشی ، سيوطی و...
بررسی {

داليل فوق در مورد اعتبار تفسير علمی، ارزشمند 
اس��ت اما در صورتی که ضوابط و ش��رايط تفسير 
علم��ی و مفس��ر علمی رعاي��ت ش��ود و از گونه 
معتبر تفس��ير علم��ی، يعنی اس��تخدام علوم در 
فهم و تفسير آيات استفاده شود. اما دليل هشتم 
مخدوش اس��ت زيرا اين آيات بر وجود تمام علوم 

ارائه نوشتار و تحقیقات اساتید و همکاران دانشگاه

آیا همه علوم بشرى در قرآن وجود دارد
و تفسیر علمی الزم دارد

)قسمت اول( {

تهیه و تنظیم : کریم عسگرى ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تقریر استاد
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در ظواهر قرآن داللت ندارد بلکه مفهوم آيات اين 
اس��ت که آنچه مربوط به هدايت، تربيت و کمال 
انس��ان اس��ت، در قرآن به طور مفصل يا مجمل 

بيان شده است.

2. دالیل مخالفان
1. قرآن برای بيان احکام و مسائل تعبدی و آنچه 
مربوط به آخرت اس��ت، نازل ش��ده و برای بيان 
علوم نيامده اس��ت و آيات ش��ريفه هم که ظهور 
در اي��ن مطلب دارد مانند: )نزلن��ا عليک الکتاب 
تبيانا لکل شی(، )و ما فرطنا فی الکتاب من شی(، 
مربوط به تعبد و تکليف اس��ت و منظور از کتاب 

در آيه دوم، لوح محفوظ است.
2. اي��ن ک��ه تمام عل��وم در قرآن وجود داش��ته 
باش��د مطلب مهمی است و اگر چنين چيزی بود 
اصحاب پيامبر و تابعان آنرا متذکر می ش��دند در 
حالی که کس��ی از آنها اي��ن مطلب را ادعا نکرده 
است بنابراين وجود همه علوم در قرآن اثبات نمی 

شود.
3. از مهم ترين داليلی که برای رد تفس��ير علمی 
آورده اند اين است که علوم تجربی، قطعی نيست 
و نظريات و تئوری های آنها متزلزل است و بعد از 
مدتی تغيير می يابد و صحيح نيست که قرآن را با 
علوم متزلزل و غير قطعی تفسير کنيم، زيرا بعد از 
مدت��ی که آن نظريه ها تغيير کرد، مردم در مورد 
بيانات قرآنی شک می کنند و ايمان آنها متزلزل 
م��ی گردد. برای نمونه، اين که بعضی افراد، قرآن 
را با هيئت بطلميوس��ی تفسير کردند و افاك نه 
گانه را با آي��ات قرآن تطبيق دادند و پس از قرن 
ها آن نظريه باطل ش��د، موجب گرديد تا بعضی 
گمان کنند علم هيئت جديد )کپرنيکی( با قرآن 
در تعارض اس��ت و همين مطلب در غرب)جهان 
مس��يحيت( اتفاق افتاد و موج��ب تعارض جدی 
بين دانش��مندان علوم تجربی و عالمان مسيحی 
شد تا آنجا که دادگاه های تفتيش عقايد تشکيل 
ش��د و حتی گاليل��ه را به جرم اين ک��ه زمين را 
متحرك می دانست، به محاکمه کشيدند چون بر 
اين گمان بودند که کتاب مقدس، همان نظريات 
هيئت بطلميوس��ی )سکون زمين و مرکزيت ان( 
را می گويد و اين تع��ارض علم و دين، موجب نا 
اميدی مردم از دين و پيدايش مکاتب ضد دينی 
و الحادی گرديد و به ش��ک در اصل دين و اعتبار 
کتاب مقدس انجاميد. پس اگر در جهان اس��ام، 
قرآن مورد تفسير علمی قرار گيرد، همان نتايج به 
بار خواهد آمد و پس از مدتی ايمان مردم متزلزل 

می گردد.
4. تفس��ير علمی در بس��ياری موارد به تفسير به 
رأی منجر می ش��ود زي��را افرادی ک��ه در صدد 
تفسير علمی قرآن هستند، به داليل متعدد، دچار 
اين مس��ئله که در روايات بر آن وعده آتش داده 

شده می گردند. اين افراد عبارتند از:
ال��ف( افراد غير متخصص در قرآن و تفس��ير که 
بدون داشتن ش��رايط يک مفسر، اقدام به تفسير 
علم��ی قرآن می کنن��د و اين يک��ی از مصاديق 
تفس��ير به رأی اس��ت. برای نمونه در آيه شريفه 
)هو الذی خلقکم من نف��س واحدة و جعل منها 
زوجها( »اوس��ت خدايی که همه ش��ما را از يک 
تن افريد و از او نيز جفتش را مقرر داش��ت« می 
گوي��د: منظور از نفس واح��ده، پرتون و منظور از 
زوج، الکترون اس��ت در حالی ک��ه نفس در لغت 
و اصطاح به معن��ای پروتون نمی آيد و زوج هم 
به معنای الکترون نيست ولی اين نويسنده برای 
اثب��ات اين که نظري��ات علمی، در ب��اب اتم، در 

آيات قرآن وجود دارد، اين گونه معنا کرده است. 
هرچند ممکن است اين گونه افراد، با حسن نيت 
و با قصد اثبات اعجاز قرآن، چنين تفس��ير کرده 
باش��ند ولی اين تفسير به رأی است و گوينده آن 

ممکن است خود را دچار عذاب الهی کند.
ب( بعضی از افراد مغرض، ممکن است با استفاده 
از آيات علم��ی قرآن، بخواهن��د نظريات خود را 
اثبات کنند ک��ه گاهی اين نظري��ات، انحرافی و 
حتی الحادی اس��ت اين کار با استفاده از تفسير 
علمی که از مصاديق بارز تفس��ير به رأی اس��ت 
ص��ورت می پذي��رد. برای نمونه کس��انی که می 
کوش��ند حقايق غيبی و م��اورای طبيعی قرآن را 
به مس��ائل محسوس برس��انند و تا آنجا جلو می 
رون��د که می گويند منظور قرآن از مائکه همان 

ميکروب هاست که جان انسانها را می گيرند.
ي��ا در جای ديگر، قابيل و هابي��ل را حمل بر دو 
دوره جامعه بی طبقه و جامعه فئوداليزمی )ارباب 
و رعيتی ( ميکنند، تا با مراحل تکامل جامعه، در 

مکتب مارکسيسم مطابقت کند .
5.  تفس��ير علمی قرآن به تأويل منجر می شود 
چنآنک��ه بعضی افراد برای تفس��ير علمی قرآن از 
حدود ظواهر الفاظ و آيات می گذرند و هر کدام از 
آيات را که با يک نظريه، يا قانون علمی )که مورد 
نظر آنهاس��ت ( منافات و تعارض دارد تأويل می 
کنند تا بتوانند آن نظريه را به قرآن نسبت دهند.

نمون��ه جالب اين ن��وع تأويات در م��ورد نظريه 
تکامل انواع داروين صورت گرفته اس��ت. يک نفر 
کتابی می نويس��د با پيش ف��رض پذيرش نظريه 
تکامل و هر آيه ای که موافق نظريه تکامل اس��ت 
می آورد، سپس آيات مخالف را تأويل می کند و 
ب��ر خاف ظاهر آيات، آنها را با نظريه تکامل وفق 
می دهد و شخص ديگر کتابی می نويسد با پيش 
فرض رد نظريه تکامل و آيات مخالف را می آورد 
س��پس آيات موافق نظريه تکامل را به نظر خود 
ب��ر می گرداند و مرتک��ب تأويل می گردد. هر دو 
ش��خص، نظر خود را به قرآن نسبت می دهند و 
گاهی ب��ر آن اصرار می ورزند. نمونه ديگر آنرا در 
بحث عرش و کرسی و تأويل آنها، به فلک هشتم 
و نه��م می توان ديد چنآنک��ه نمونه ديگر آنرا در 
تأوي��ل قصه ابراهيم حي��ات و مرگ جامعه ها در 

تفسير المنار ماحظه کرد.
6. تفس��ير علمی، امری ذوقی است و هيچ معيار 
مش��خصی ندارد و نمی توان قرآن را با چيزی که 
معيار ندارد تفس��ير کرد زيرا هر کس طبق ميل 
و ذوق خود به تفس��ير آي��ات می پردازد و به اين 
ترتيب تفس��ير از طريق صحيح خارج می گردد، 
بنابراين بهتر اس��ت از تفس��ير علمی، صرف نظر 

شود.
7. تفسير علمی قرآن و آوردن مطالب علمی زياد 
در البای تفس��ير قرآن موجب می ش��ود مقصد 
اصلی آنکه تربيت تزکيه و هدايت انس��ان اس��ت 
فرام��وش گردد چنآنک��ه بعضی از تفس��ير های 
جديد )مثل طنطاوی( اي��ن گونه عمل کرده اند 
بر اين اس��اس، بهتر اس��ت از تفسير علمی قرآن 
چشم پوشی کرد و مقاصد اصلی را در تفسير بيان 

داشت.
8. ق��رآن کتاب هدايت نور و بيان اس��ت ولی اگر 
تفس��ير علمی ش��ود موجب می گ��ردد قرآن در 
تفس��ير خود محتاج غير ش��ود و به جای اين که 
بيان و نور باشد از ديگران طلب نور بيان و هدايت 
کند در حالی که غير قرآن محل اختاف است  و 
مرجع و پناهگاهی ندارد، تا هنگام اختاف نجات 

يابد، پس نمی تواند هدايت کننده باشد.

9. تفس��ير علمی منجر به تطبيق می شود، يعنی 
مفسردر قرآن جست و جو می کند و آيات موافق 
با نظري��ه يا قانون علمی را پيدا می کند و آنها را 
با هم منطبق ساخته و آيات مخالف را تاويل می 
کند ک��ه اين نوعی تحميل به قرآن اس��ت، پس 
تفس��ير علمی، در حقيقت تفس��ير نيس��ت؛ زيرا 
معنی و مقصود آيات را روش��ن نمی س��ازد بلکه 

نوعی تطبيق است.
10. دکت��ر ذهنی، برای رد تفس��ير علمی، چهار 
دلي��ل می آورد که خاصه دليل او چنين اس��ت 
) از نظری لغوی تفسير علمی معقول نيست، زيرا 
الفاظ در طول قرون و اعصار، معنايشان تغيير می 
کند و معانی لغوی، شرعی و اصطاحی پديد می 
آيد و بس��ياری از اين معانی جديد اس��ت که در 
صدر اسام نبوده است، با اين حال آيات می تواند 
معقول باشد که خداوند با همان الفاظ، اين معانی 
را که در نسل های بعد پيدا شده اراده کرده باشد؟ 
اين مطلب را کسی قبول نمی کند مگر آنکه عقل 

خود را انکار کند.
11. اگر تفس��ير علم��ی را بپذيريم، باغت قرآن، 
مخدوش می ش��ود زيرا باغت عبارت از مطابقت 
کام ب��ا مقتضای حال اس��ت، در حالی که طبق 
تفس��ير علمی باي��د بگويم که خداون��د، معانی و 
مفاهيم��ی را که از الفاظ قرآن، اراده کرده، اعراب 
به آن معانی جاهل بوده اند و اين موجب می شود 
که يکی از خصايص مهم قرآن )باغت و مراعات 

حال مخاطب( را از آن سلب کنيم.
12. قرآن کتاب خداست که باطل در آن راه ندارد 
و اگر تفس��ير علمی کنيم هم��ه تغييرات علوم و 
تض��اد ه��ای آنها نيز در قرآن وارد می ش��ود و از 
اين رو، مردم در اعتقاد خود نسبت به قرآن شک 

می کنند.
13. راه های زيادی، برای اثبات اعجاز قرآن وجود 
دارد بنابراين قرآن از اعجاز علمی با اين پيامد ها 

بی نياز است.
14. تفسير علمی موجب می شود قرآن تابع علوم 

شود با اين که علوم در معرض خطا و تغييرند.
15. معيار در فهم قرآن همانا اس��تعماالت لغات 
در نظر اعراب است بر اين اساس وقتی خواستيم 
آي��ه ای را درك کنيم الزم اس��ت ب��ه فهم عرب 
خالص )اعراب صدر اس��ام( اکتفا کنيم و توصيه 
ه��ای بعدی که در لغات و اصطاحات زبان عرب 
داده ش��ده را در نظر نگيري��م بنابراين از آنجا که 
در تفسير علمی خاف اين معيار عمل می شود، 
تفس��ير صحيحی نيس��ت برای نمون��ه از »نفس 
واحده « معن��ای پروتون را ميگيرند در حالی که 

عرب چنين استعمالی نکرده است. 
16. تفس��ير علمی ب��ا اعجاز ق��رآن و تحدی آن 
مناف��ات دارد زيرا قرآن خط��اب به عرب جاهلی 
صدر اس��ام که اغل��ب خواندن و نوش��تن نمی 
دانستند می گويد » اگر ميتوانيد سوره ای مانند 
ق��رآن بياوريد« و اگر بنا نباش��د ق��رآن مطالب و 
کشفيات علمی را بيان کند مسلم است که مردم 
آنزمان به دليل عدم پيش��رفت علم��ی از آوردن 
مث��ل قرآن عاجز بوده اند با اين مبنا تحدی قرآن 
باطل می گردد چرا که اگر مردم پيشرفت علمی 
داشتند شايد می توانستند مانند قرآن بياورند از 
اين رو کسانی که همه علوم را به قرآن نسبت می 
دهند توجه ندارند که با اعجاز علمی تحدی قرآن 
را باطل کرده اند در حالی که قصد آنان اين بوده 

که اعجاز قرآن را اثبات کنند.
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