
 هو 

121  
  

  قرآن مجید 
  و

  سه داستان اسرارآمیز عرفانی
  
  

  ترجمه و نگارش
  

  حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي
  
  

  چاپ سوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 2

  



 3

  
  فهرست مطالب

  
  

 6 ................................................................................................................. سوم چاپ مقدمۀ

 7 ................................................................................................................. دوم چاپ مقدمۀ

 8 .................................................................................................................. اول چاپ مقدمه

 9 ...................................................................................................................... کتاب مقدمه

 10 ..................................................................................................... کهف اصحاب داستان

 21 ..................................................................................................... رموزآن و قصه شرح

 22 .................................................................................................... کهف اصحاب داستان

 28 .................................................................................................... رقیم و کهف اصحاب

 28 ............................................................................................... پیغمبر از مشرکین سؤاالت

 28 .................................................................................................................. غار محل

 30 ................................................................................................................ آنان شمارة

 30 .............................................................................................................. خواب مـّدت

 31 ................................................................................................................ آنان نامهاي

 31 .............................................................................................................. تاریخ مصادر

 32 ....................................................................................................................... نظائر

 33 ..................................................................................... کهف اصحاب و) ص( پیغمبر یاران

 34 ................................................................................ اهللا رسول سیرة و القلوب حیوة و عرائس

 35 ..................................................................................... اطّالعات روزنامۀ در اکتشاف شرح

 38 .................................................................................... السالم علیهم خضر و موسی حکایت

 42 .................................................................................................. است هفت ولی افاوص

 44 ............................................................................................... والیت و رسالت نیابت بیان

 54 .............................................................................................................سلوك مراتب

 61 ............................................................................... سلوك اسرار بعض بیان و تبیین و یحتوض

 61 ............................................................................................... موسی دربارة اختالف

 62 .............................................................................................. خضر به راجع اختالف

 64 .............................................................................................. خضر با موسی مالقات

 65 ...................................................................................................... راهنما به توسل

 66 ....................................................................................................... سلوك شرائط



 4

 68 ............................................................................................................. اعالم و اسامی

 70 .............................................................................................................. خضر وصیت

 70 ........................................................................................ الحقایق طرائق در خضر و موسی

 71 ............................................................................................................... موسی اسفار

 73 .............................................................................................................. شهود مراتب

 75 ................................................................................................. )ع( موسی جانشین یوشع

 76 .......................................................................................................... قرنینذوال حکایت

 92 ................................................................................................... کیست؟ ذوالقرنین

 93 ................................................................................................ چیست؟ او خاص نام

 94 ............................................................................................. تحکم یا داشت نبوت

 95 ........................................................................................................... تسمیه وجه

 97 ......................................................................................................... ذوالقرنین و خضر

 98 ................................................................................................ القرنین ذي داستان خالصۀ

 99 ..................................................................................................... کوروش و ذوالقرنین

 101 ........................................................................... هخامنشی دولت و کوروش سلطنت خالصۀ

 102 ................................................................................. صفات در کوروش و ذوالقرنین تطبیق

 103 ......................................................................................... فتوحات در وکورش ذوالقرنین

 105 .............................................................................................. آن سد و مأجوج و یأجوج

 107 ....................................................................................... تی هوانک چی تسن یا ذوالقرنین

 109 .................................................................................. الحقائق طرائق مؤلف نظر و ذوالقرنین

 110 ........................................................................................... آن رموز و اسرار از مختصري

 113 ...................................................................................................... رؤیت دربارة تحقیق

 119 .............................................................................................................. خاتمه و تکمله

 119 ......................................................................................................... اسالمی هاي فرقه

 119 .............................................................................................................. تصوف

 120 ................................................................................................................. تشیع

 122 .................................................................................. اسالمی کالمی مختلفۀ هايفرقه بعض

 122 ............................................................................................................... معتزله

 124 ............................................................................................................... اشاعره

 125 .............................................................................................................. خوارج

 127 ............................................................................................................... مرجئه

 128 ............................................................................................................... کرامیه



 5

 128 ................................................................................................................ حنابله

 129 ............................................................................................................... جهمیه

 129 .............................................................................................................. ضراریه

 130 .............................................................................................................. حشویه

 130 ............................................................................................................... سالمیه

الت  131 ..................................................................................................................... غُ

 131 ............................................................................................................... سبأیـّه

 131 ............................................................................................................... مغیریه

 132 ............................................................................................................... ابیهخط

 132 ...............................................................................................................نصیریه

 132 ............................................................................................................... حاتمیه

 133 ............................................................................................................. حق اهل

 134 ................................................................................................................ اسماعیلیـّه

 135 .......................................................................... اسماعیلیه اجتماعی اصول و عقائد بعض

 136 ................................................................................................................ باطنیه

 139 ............................................................................................................... قرامطه

 140 ....................................................................................................... بابویه بن علی

 141 ......................................................................................................... الصفا اخوان

 142 .................................................................................................... کنونی اسماعیلیه

 145 ........................................................................................................ مسیحی هاي فرقه

 146 .............................................................................................................. ملکانیه

 147 ........................................................................................................... نسطوریان

 148 ............................................................................................................. یعقوبیان

 149 ............................................................................................................... تکلمه

 150 ...................................................................................مسیحیت مختلفۀ تشکیالت و مذاهب

 152 ............................................................................................................. رهبانیت

 Evangile( .............................................................................................. 152( انجیلها

 154 ...........................................................................................مقدس تابک هاي ترجمه

 154 .........................................................................................................تثلیث عقیدة

 155 .............................................................................................................. صابئین

 158 .................................................................................. است شده برده نام آنها از که کتبی



 6

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  مقدمۀ چاپ سوم
پس از حمد و ستایش ذات پروردگاریکتا درود بی پایان بر روان بهترین پیمبران محمد بن عبداهللا و بر علی مرتضی و     

  .مانیازده فرزندان نیک نهاد آن بزرگوار دوازده جانشینان پیغمبرآخرالز
قرآن مجید و سه داستان "من امسه و یومه بنام  یادداشتهاي فقیر سلطانحسین تابنده غفراهللا له و جعل غده خیراً. و بعد   

و دانشمندانی که به درك حقایق آن از چاپ و انتشار مورد توجه زیاد برادران ایمانی و دوستان  پس "اسرارآمیز عرفانی
داشتند واقع گردیدبطوریکه در مدت کمتر از یکسال شماره هاي چاب اول تقریباً باتمام سه داستان اشتیاق و عالقه وافر 

آقاي حاج عبد الصالح جواهریان وفّقه اهللا که عالقه زیاد بانتشار آن ابراز نموده و چاپ اول را متعهد  رسید و برادر مکرّم
ر هم پس از اصالحات و اضافاتی که بنظرم رسید گردیده بودند درخواست کردند که براي چاپ دوم اقدام نمایند و فقی

و انجام یافت  1361مطابق آذر  1403و از بعض کتب دیگر تتّبع نمودم با آن موافقت کردم و چاپ دوم آن در ماه صفر 
اکنون هم که فقط قریب سه سال و نتم از چاپ دوم می گذرد نسخه هاي  آن نیز قریب باتمام است و مجدداً براي بار 

نیز برادر مکرّم  فوق الذکر زاده اهللا توفیقاً خواهش نمودند که چون دو چاپ اول را ایشان انجام دادند چاپ سوم را سوم 
خودشان عهده دار شوند و عالقه زیادي بدان ابراز میداشتند لذا فقیر نیز پذیرفتم و با اضافاتی که در آن نموده بودم در 

 .اختیار ایشان براي چاپ گذاشتم

برادر مکّرم آقاي قدرة اهللا آزاده سلّمه اهللا  و وفّقه که از فقراي بسیار با محبت و مدتها در خدمت عارف بزرگوار ضمناً 
طاب ثراه و جعل الجنه مثواه عهده دار تصحیح اوراق کتبی که از ما ) ثابتعلی(مرحوم آقاي حاج سید هبۀ اهللا جذبی

  .ایشان متعهد تصحیح اوراق و کمک چاپ گردیندوافقت خود بچاپ میرسید بودند بدرخواست آقاي جواهریان و م
کتاب  و در چاپخانه برادر مکّرم آقاي حسن خواجه مدیر سازمان چاپ خواجه وفقۀ اهللا و وسع فی رزقه که سابقاً نیز چند

زدیاد توفیق ااز خداوند مهربان سالمتی و مزید وسعت و برکت و .از مولّفات عرفانی را چاپ نموده اند سمت طبع یافت
  .براي هر سه برادر محترم نامبرده مسلت دارم

  غفراهللا ذنوبه )رضاعلیشاه(تابنده گنابادي فقیر سلطانحسین 
  هجري شمسی 1365نوزدهم خرداد  1406بتاریخ عید فطر 
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  هو
121  

  مقدمۀ چاپ دوم
  چراغ دل بنور جان برافروخت    بنام آنکه جانرا فکرت آموخت 

ان محمـّدبن عبداهللا خاتم پیمبران و بهترین آنان و بر اهل بیت نیکو نهاد آن غمبر آخرالزمو درود بر روان پاك پی
  . ل اهللا فرجهمنتظر عجحجة حضرت خصوصاً دوازدهمین جانشین او 

م داستان اصحاب کنم که به من توفیق نوشتن و شرح و تفسیر سه موضوع تاریخی مه خداوند مهربان را شکرمی
القرنین از قرآن شریف عنایت فرموده؛ این سه داستان از  ه ذيالم و قصو موسی علیهم الس کهف و حکایت خضر

مهمترین حکایاتی است که داراي اسرار و رموز بسیار و آموزنده براي سالکین الی اهللا و مشتمل بر دستورات مهمه درآن 
  .باشد باره می

وز و داراي بطنهاي بسیاري و حاوي حکایات دیگر مانند البتّه همۀ قرآن داراي اسرار و رموز و نکات معرفت آم
واء و غیر آنها نیز هست ولی این سه داستان که الم و سرگذشت آدم وحالس قضیه معراج و حکایت حضرت یوسف علیه

رو آنها را در نظر گرفتم و براي  دریک سوره واقع شده داراي مطالب و حقایق بسیاري است و جامعیت دارد، از این
دار شوند و فقیر  الح جواهریان زید توفیقه درخواست نمودند که عهدهاپ آن هم برادر مکرم آقاي حاج عبدالصچ

هاي چاپ کمیاب شد، لذا ایشان درخواست  پذیرفتم و ایشان بدان اقدام نموده و منتشرگردید ودرمـّدت کمی نسخه
  .نمودندکه تجدید چاپ شود و مورد قبول فقیر واقع شد

م بعض مطالبی که بعداً به نظرم رسید یا در بعض کتب دیدم اضافه نمودم که با چاپ نخستین فرقهائی درچاپ دو
رسد ولی در این چاپ  حح افتاده در چاپ اول به نظر میباشد و نیز بعض اغالط که از نظر مص دارد و اضافاتی درآن می

  .جدیـّت زیاد شده که کمتر غلط داشته باشد
باشند به دستور فقیر  مـّدحسن عسکري نجفی زیدتوفیقه نیزکه از برادران بسیار با محبت میبرادرمکرم آقاي مح

برادر مکرم آقاي سیـّدقدرت اهللا آزاد و . دار انجام امور چاپ و تصحیح گردیدند و در این باب کوشش زیاد کردند عهده
  .فقه اهللا نیز با ایشان تشریک مساعی نمودند

  .توفیق هر سه را خواستارماز خداوند مهربان مزید 
  فقیر سلطان حسین تابندة گنابادي رضا علی شاه

  1361مهر  14مطابق  1402عید غدیر 
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  هو
121  

  مقدمه چاپ اول
  بِسمِ اِهللا الرمحنِ الرحيمِ

هلي آلع اللّه ودبنِ عب دمحم ولِ اللّهسلي رع المالسلوةُ والصو لّهل مدثْين  اَلْحاال ـَّة الْاَئم ليا عميالسو آلِ اللّه
لفَاِء اللّهخرشع .  
مـّدتها بود توفیق تألیف جداگانه براي فقیر پیدا نشده بود، تا آنکه در تابستان گذشته که بر اثر کسالتها  .و بعد 

به کالردشت از ییالقات شمال رفتم و در هر  براي گذراندن ایام تابستان و استراحت به شهمیزاد از ییالقات سمنان و بعداً
قرآن مجید و سه داستان اسرار «کدام چندي توقف نمودم درآن مدت مجالی پیدا شد وشروع به نوشتن این یاداشتها بنام 

  .نمودم»آمیز عرفانی
داشتها آگاه شدند اهللا که براي مالقات آمده و از نوشتن یااتفاقاً برادرمکرم آقاي حاج عبدالصالح جواهریان حفظه

دار چاپ کتاب و پرداختن مخارج آن بشوند و من نیز خواهش ایشان را پذیرفتم و  اظهارعالقه و اشتیاق نمودندکه عهده
با آنکه بعداً هم چند نفراز برادران دینی این درخواست را نمودند ولی چون قبالً به آقاي جواهریان قول داده بودم از این 

ا نپذیرفتم و آقاي جواهریان پس از اتمام نوشتن مجدداً خواهش کردند که زودتر براي چاپ رو درخواست دیگران ر
علی کاشانی بیدختی زید توفیقه ام نموده و برادر مکّرم آقاي حسیناقدام نمایند و قبول نمودم و ایشان هم با نهایت میل اقد

از خداوند مهربان، مزید توفیق . درچاپخانه گردیدنددار تصحیح اوراق وانجام امور  نیز به خواهش آقاي جواهریان عهده
و وسعت و برکت و اجردارین براي هر دو و براي آقاي میریونس جعفري و کارمندان چاپخانۀ ایشان که در امر تصحیح 
وچاپ کمک نمودند، مسئلت دارم وامیدوارم توجه به این یاداشتها فوائدمعنوي واثرات روحی براي خوانندگان داشته 

  .شدبا
ذْنِبالْم ا الْفَقرياَن دي والر و يالْغ بنتاجدي والْه عبنِ اتلي مع المالسو  

   ).رضا علیشاه( سلطان حسین تابندة گنابادي 
  قمري مطابق اولین 1402به تاریخ نهم ربیع االول 

  روز خالفت حضرت قائم عجل اهللا فرجه  
  شمسی 1360پانزدهم دیماه 
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  مقدمه کتاب
  بِسمِ اللّه الرمحنِ الرحيم
  نيوعلَيه اَتوكَّلُ و بِه اَستع

جالْم ليع المالسلوةُ والصجاً ووع لْ لَهعجي لَم و تابالْك هدبلي علَ عزـَّذي اَن لي الْاَتم اَلْمتعلّمِ في مدرس اَلْحمد للّه ال
اَئ هيائصاَو و هلي آلع طَفي واْملُص ـَّد ـِد الْاَنبِياِء حبيبِ اللّه محم يس لَمعت كُنت مالَم كلَّمال عجي وصابيحِ الدمدي والْه ـَّة م

  .سيما علي وصيِّه و خليفَته بِالفَصل عليٍ اْملُرتضي
مؤمنین جناب آقاي حاج شیخ الروحانی و جسمانی قطب العارفین و صالح  از رحلت حضرت والد پس.و بعد

محمـّد حسن صالح علی شاه قدره العزیز بواسطۀ مشاغل وگرفتاریهاي شخصی وفامیلی و افتخار خدمت به فقرا و س س
مقـّدمات براي  شد و فقط به نوشتن رسیدگی به امورآنان وجواب مراسالت و غیر آنها مجال نوشتن و تألیف پیدا نمی

شد تا آنکه بواسطۀ کسالت شدید و  رسید وجواب سئواالت کتبی و امثال آنها اکتفا می کتب مختلفه که به چاپ می
ضعف مفرطی که بر اثر آن پیدا شد مجبور به استراحت شده و چندي براي استراحت به شهمیرزاد از ییالقات آرام سمنان 

تی ترك نمودم لذا مجالی پیدا کرده، و دید و بازدید و بلکه جواب مراسالت را مد شت رفته و معاشرتهادو بعداً به کالر
دامجداعلی جناب حاج مال تألیف ج عادةالستصمیم گرفتم که بعض قسمتهاي قرآنی و تفسیرآنها را از تفسیر شریف بیان 

لکرسی و آیۀ نور و سورة فتح را ترجمه ا آيةقبالً در نظر داشتم . سلطان محمـّد سلطان علی شاه طاب ثراه ترجمه نمایم
اصحاب کهف وموسی وخضر علیهما السالم و ذوالقرنین را  1ي داده سه داستان اسرارآمیز عرفانیأکنم ولی بعداً تغییر ر

باشد ترجمه کنم و مطالب  که هر سه در سورة شریفۀ کهف و مشتمل بر اسرار زیاد و دستورات براي سالکین الی اهللا می
م که ازکتب و سایر تفاسیر به نظر رسیده با آنچه به ذهن خودم خطور کرده بعداً براي تکمیل مطلب و توضیح دیگري ه

  .اسرار ضمیمه نمایم
، نکات دیگر تاریخی و جغرافیایی و دینی و سلوکی را عادةالساز این رو پس از ترجمۀ آیات و تفسیر آنها از بیان 

خی را از روي کتابهاي دیگر و تألیفات بعض دانشمندان نوشته و حتی بعض آنها اضافه نموده و بسیاري از مطالب تاری
توان از  باشد زیرا مطالب تاریخی و جغرافیایی را نمی اند با مختصرتغییري درعبارت می تقریباً عین آنچه دیگران نوشته

ام که گمان نکنند سرقت  د را نام بردههاي دیگران باشد ولی کتاب مورد استنا خود اضافه نمود بلکه باید مستند به نوشته
ادبی واقع شده است و فقط بعض قسمتهایی از اسرار سلوك که ضمیمه شده مطالب و حقایقی است که بر خاطر ناقص 
خودم خطورکرده و به ذهن رسیده که براي آگاهی و اطّالع راهروان طریقت و دستورات براي سالکین به رشتۀ تحریر 

هایی که در ضمن مطالب نامشان برده شده مختصري ذکر کردم و چون تحریر در  هم راجع به فرقهدر خاتمه . در آوردم
چه که توانستم دسترسی پیدا کنم اکتفا دسترسی داشتم از این رو بهمان زاویه ییالقی بود و به تفاسیر وکتب دیگرکمتر

واقع گردد و بتوانند از آن بهرة معنوي بگیرند و نموده و امیدوارم همین مختصر نیز براي جویندگان و روندگان راه مفید 
  .فقیر را نیز از دعا فراموش ننمایند

لی عباداللّه الصالحین ع لَینْا و ع الم السسین تابنده گنابادي          ولطانْ ح ه) رضا علی شاه( فَقیر س   .غَفَرَاللّه لَ
  1360ف با روز تولّد حضرت رضا علیه السالم نوزدهم شهریور مصاد        1401بتاریخ یازدهم ذي القعدة الحرام 

                                                   
البتّه در قرآن مجید داستانهاي عرفانی دیگر نیز وجود دارد مانند حکایت حضرت یوسف علیه السالم، بلکه همۀ قرآن داراي باطن بلکه  -1

  .ن در یک سوره واقع شده و اسرار زیادي دارد از این رو آنها را انتخاب نمودمبطنها و مشحون از اسرار معرفت است ولی این سه داستان چو
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  داستان اصحاب کهف
 

طانِ الـرَّ جیمِ نَ الشَّیم وذُ بِاللّهع  اَ

 
  اَم حِسبت اَنَّ اَصحاب الْكَهف والرقيمِ كانوا من آياتنا عجباً

  !باشند؟ مات ما عجیب و شگفت آور میکنی که اصحاب کهف و رقیم ازآیات و عال آیا توگمان می: ترجمه
. ، خطاب به پیغمبر بزرگوار ماست یا براي هرکس که استعداد شنیدن خطاب الهی داشته باشدحسبت ام: تفسیر

  :فرماید است از آیۀ قبل از آن که می) یعنی از سرگرفتن( از نظر ادبی اضراب اماین کالم وکلمۀ 
ـَّك باخع نفْسك علي آث   :ارِهم انْ لَم يؤْ منوا بِهذَ الْحديث اَسفاًفَلَعل

گویی ایمان نیاورند، بواسطۀ کارهاي دشمنان خدا و تأسفی که بر  خواهی اگر آنها به آنچه تو می یعنی گویا تو می
کنی که  ن میکشی یا گما فرماید آیا تو خود را می که گویا می. حال آنها داراي از شدت غم و اندوه خود را از بین ببري

باشد یعنی  این دو امراز نزد ما شگفت آور است، چون این عبارت در مقام انکار است هر چند به صورت امید وگمان می
بري که آنچه در روي زمین می باشدمانع ایمان آنها است یا آنکه مقام ایمان و صاحبان آن از آیات ما  آیا توگمان می

  .مکن نیست و گمان می کنی داستان یاران کهف و رقیم از ما عجیب استخیلی شگفت آور است که وصول بدان م
دراخباررسیده که رقیم یک لوح یا دولوح ازمس بوده که قضیۀ آن چند نفر یاران کهف وآنچه دقیانوس پادشاه 

ه بود یا نام آبادي اندکه رقیم نام کوهی یا بیابانی بودکه غاردرآنجا واقع شد و بعضی گفته. انجام داد درآن نوشته شده بود
ۀ آنان اندکه اصحاب رقیم دسته دیگري بودند که خداوند قص برخی هم نوشته.و قریۀ آنها بود یا نام سگی که با آنها رفت

  .را در قرآن مجید ذکر نفرموده است
 آنان سه نفر بودند و از محل خود براي کسب معاش و طلب روزي خارج شدند،در بین: وحکایت آنها اینست که

راه باران شدیدي گرفت و به غاري در دامنه کوه رفتند تا باران قطع شود ناگهان سنگ بزرگی از باالي کوه سرازیر شد 
و در جلو غار جا گرفت بطوریکه راهی براي بیرون آمدن نداشتند یکی از آنان گفت هر کدام در نظر بگیریم،کار نیکی 

م بازگوکنیم شاید خداوند بر ما رحم کند و راه خروج را باز نماید؛ ای که فقط براي خدا در مدت عمرمان انجام داده
آنگاه یکی ازآنان گفت من کارگرانی براي کار خود اجیرکرده بودم و در نیمۀ روز، دیگري هم آمدو در همان نیم روز 

کرد و اجرت او را  به قدرکار بقیه کار کرد، و من اجرت او را هم مانند بقیه دادم یکی از آنان خشمگین شده اعتراض
که دادم نگرفت آن را جداگانه درمحلی گذاشتم سپس گاوي با صاحب خود از جلو منزل گذشت من با آن پول گوسالۀ 

شناختم، به درب گذشت پیرمرد ضعیفی که نمیاي آورد، مـّدتی آن راکه ماده بود خریدم وآن را بزرگ کردم وگوساله
م موضوع را پرسیدم شرح دادکه همان کسی است که درآن روز اجرت خود را خانۀ من آمد وگفت من از تو طلبی دار

نگرفته بود و من شناختم و همان گاو که از پول او خریده بودم با همۀ نتاج به او دادم، خدایا اگر این کار براي رضاي تو 
دیدند، سپس دیگري  ی را میاي باز شد که روشن بود جلو غار را براي ما بازکن ناگاه سنگ قدري کنار رفت و روزنه

گفت سالی وضع معاش خیلی سخت و قحطی بود و مردم به زحمت بودند ولی وضع من خوب بود، زنی نزد من آمد و 
کنم او قبول نکرد  ازمن کمک خواست من گفتم تا مرا به آرزوي خویش که آمیزش با تو است نرسانی به تو کمک نمی
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جواب را دادم او باز قبول نکرده، برگشت و موضوع را به شوهر خود گفت، وبرگشت، مجدد نزد من آمد و من همان 
اوگفت برو و قبول کن و خانوادة خود را از سختی و گرسنگی نجات ده او برگشت و خود را در اختیار من گذاشت 

لرزه آمدي گفت از موقعی که خود را مکشوفه نمود و من رو بسوي او رفتم اندامش به لرزه افتاد پرسیدم چرا اینطور به 
ترسی چرا من که در  ترسم و به لرزه افتادم من ناگاه منقلب شده گفتم تو در حال سختی و ناچاري از خدا می خدا می

نهایت راحت و آسایش هستم از خدا نترسم سپس از او در گذشتم و ترك کردم و درخواست مالی او را هم به او دادم؛ 
راي رضاي تو بود درب غار را براي ما باز کن،آنگاه سنگ به قدري عقب رفت که آنها خدایا اگر این امر از ترس تو و ب

  .همدیگر را دیدند و شناختند
زندگانی آنها بودم هر روز به آنها  متکفل امور پیري داشتم و مادر پدر و من گوسفنددار بودم و: گفتسومی
یک روز . رفتم دان براي علوفه و رسیدگی به آنها مینمودم سپس نزد گوسفن دادم و رسیدگی به حالشان میخوراك می

در خارج منزل گرفتارکار شدم که تا شب نتوانستم به خانه بروم موقعی که به منزل رفتم و تهیۀ شیر نمودم پدر و مادر 
و من به آنها خوابیده بودند؛ آنها را بیدار نکردم و باالي سرشان ایستادم و نخوابیدم تا موقعی که صبح شد و بیدار شدند 

خدایا اگر این عمل من براي رضاي تو بود و از آن راضی هستی این درب بسته را به روي ما باز . شیر و خوراك دادم
   2.کن، ناگاه سنگ کامالً کنار رفت و در باز شد که بیرون رفتند

که : اجمال این است شود بطور اخبار ائمۀ اطهار علیهم السالم فهمیده می ازقصۀ اصحاب کهف نیز همانطورکه 
کرد ولی آنها در خفاء موحد بوده و خداي  بودند و او مردم را به بت پرستی دعوت می 3آنها از یاران پادشاه دقیانوس

پرستیدند و ترك پرستش بتها نموده بودند ولی یکتا پرستی را پنهان داشته و به هم عقیدگی با آنها تظاهر  یکتا را می
رفتند وهیچ کس ازعقیدة باطنی آنها آگاه نبود و خودشان نیز از عقائد همدگر  اي پرستش بتها میکردند وبه بتخانه بر می

بی اطّالع بودند و مدتّها این اخفاء و تقیه را داشتند تا آن که از پیروي دقیانوس و مردم آنجا خسته شده و تصمیم به بیرون 
رون رفتند و اتفاقاً همۀ آنان در یک روز بیرون رفتند و در بیابان به رفتن از آنجا گرفتند و براي فرار از آنها بنام شکار بی

همدگر رسیدند واز وضع و تصمیم خود از یکدیگر سؤال نمودند سپس با همدیگر پیمان بستندکه تصمیم خود را به 
به بیرون رفتن از  آنگاه هر یک از آنان دین خود و عقیدة توحید را به دیگري ظاهر کرده و تصمیم. دیگران اظهار نکنند

باشند با هم قرار گذاشتند  آن شهر را به همدیگر گفتند و معلوم شد همۀ آنان بر یک دین و یک قصد هستند و موحد می
در راه به چوپانی . که همسفر باشند و همانطورکه در عقیده و باطن خود یک رویه دارند به ظاهر نیز یک راه را بپیمایند

حید و ترك بت پرستی دعوت نمودند ولی او نپذیرفت آنها از او مأیوس شده به راه خود ادامه رسیدند او را نیز به تو
                                                   

دهد که شخص متّدین و خداشناس باید استفاده کند و آنها را به کار بندد و بداند که هیچ کار نیکی از بین  این حکایت به ما پندهاي می -2
شود که  شود یا رفتاري که  از شخص در تلویزیون نشان داده می ار ضبط مینمی رود و در صفحۀ اعمال ما ثبت است مانند گفتاري که در نو

. انماهی اعمالکم ترد الیکم: شود که فرمود هر چه گفتار نیک یا بد باشد در نوار ضبط و آنچه رفتار خوب یا ناپسند باشد در تلویزیون دیده می
و نیز گفتار و رفتار ما در این جهان هم اثراتی دارند و اختصاص به عالم پس  پس گمان نکنیم که اعمال ما از بین می رود و نیک و بد یکسانند
شود و نباید بدان بی اعتنا باشیم و نیز هیچ کار نیکی را ولو به ظاهر کوچک  از مرگ ندارد بلکه کار نیک در دنیا نیز اثر آن عاقبت ظاهر می

  .باشد باشد بدان بی توجه نباشیم که ممکن است نتایج بزرگی داشته
چون در سابق غالباً حاکم هر شهر بزرگی را پادشاه آن . نویسند پادشاه یا والی شهر افسوس بود که تابع دولت روم بود دقیانوس بطوریکه می -3

دیانت پرستیدند و عبادت خداوند و عقیدة توحید در آنجا خیلی کم بود و  گفتند و مردم کشور روم بت پرست بودند یا پادشاه را می شهر می
  .برد نمود و آنها را از بین می حقه نیز در آن زمان قدرتی نداشت و دقیانوس مخالفت با آنها که پیرو مسیح بودند می
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  :دادند لیکن سگ او دنبال آنها را گرفته و ترك نکرد
  پـی نیــکان گـرفت و مـردم شـد    سگ اصحاب کهف روزي چند

گی به آن غار رفتند، خداوند پس از آن که مسافتی رفتند درکوه به غاري رسیدند و براي استراحت و رفع خست
خواب آنها را طوالنی به مدت سیصد و نه سال نمود که روایات درین باره به  آنکه د یایران آنها را سیصد و نه سال می

اند؟ که شرح  سپس آنها را زنده کرد یا بیدار نمود و از همدگر سؤال کردندکه چه مدت خوابیده. اختالف رسیده است
  .ذکر شده است آن در آیات بعدي

سبب نزول این سوره بطوریکه در اخبار رسیده این است که قریش سه نفر را به نجران که از توابع یمن نزد 
آنها به نجران رفتند . سؤال کنند) ص( فرستادندتا از آنها مسائلی فرا گیرند و پس از مراجعت از محمـّد 4دانشمندان یهود

ندو ازآنها درخواست کردندکه مسائلی بگویندتا سؤال کنند، آنها گفتند ازمحمـّد را گفت) ص( و شرح ظهور پیغمبر اسالم
اگر به شما بطوریکه به ما رسیده جواب داد راستگو است و یک سؤال دیگر هم بکنید اگر دعوي . سه مسئله سؤال کنید

رج شده و غائب گردیده و سپس گفتند بپرسید ازکسانی که از شهر خود خا.گوید علم به جواب آن را داشت، دروغ می
اي هم با آنها بود یا نه و قصۀ آنها چیست؟ و نیز از  مـّدتی خوابیدند، شمارة آنان چند و چه مـّدت خوابیدند و آیا بیگانه

بپرسید واینکه مامور پیروي چه شخصی شد وحکایت آن چیست؟ آنگاه بپرسید ازکسی که در روي زمین مشرق 5موسی
ی بود و حکایت آن چگونه است و سه موضوع را کامالً بدانها فهماندند که اشتباه نکنند، و مغرب گردش کرد چه کس

فردا بیائید که وحی نازل شود و جواب : آنگاه آنها به مکّه برگشتند و سه موضوع را از حضرت سئوال نمودند، فرمود
چهل روز نازل نشد چون هر روز که مراجعه از این رو وحی تا  6) یعنی انشاءاهللا نگفت( بگویم ولی ذکر استثناء نفرمود

پیغمبر صلی اهللا علیه و آله خیلی اندوهگین شد و بعض مسلمین هم . گفت فردا بیائید و انشاءاهللا نمی: فرمود کردند می می
نمودند و مسلمین را بیشتر مورد اذیت و آزار قرار  کردند و استهزاء و تمسخر می به شک افتادند و قریش خوشحالی می

  .دادند، ابوطالب هم از این امر بسیار محزون و اندوهناك شد
  .پس از چهل روز جبرئیل نازل شد و سورة کهف را آورد و سبب تأخیر هم همان نگفتن انشاءاهللا بود

کنی که قضیۀ اصحاب کهف و رقیم آیت و  آیا توگمان می: فرماید دراینجا دربارة اصحاب کهف و رقیم می

                                                   
نجران بطوریکه مشهور است مرکز دانشمندان مسیحیت بود نه یهود و اسقفهاي بسیار دانشمند و پرهیزکار در آنجا وجود داشتند که مورد  -4

اند از علماي یهود مدینه سئوال کردند ولی  بعضی گفته. ن جهان بودند و حتی پادشاه حبشه نیز به آنها ایمان و اعتقاد داشتاحترام همۀ مسیحیا
حکایت اصحاب کهف مربوط به یهود نیست که شرح آن بعداً ذکر خواهد شد مگر آنکه بگوئیم آنها از دانشمندان نصاري شنیده بودند و 

  .بر تحقیق کنندخواستند موضوع را از پیغم
در بعض اخبار و تواریخ نام موسی نیز در سئوال ذکر نشده و گفتند نام پیغمبري که مامور پیروي یکی از بندگان گمنام خدا بود شرح آن  -5

ن باره چیست؟ و نیز مفسر جلیل سئوال چهارم را که راجع به روح است ذکر نفرموده است که گفتند بپرسید روح چیست اگر اظهار علم در آ
  .نمود صادق نیست و آگر به اجمال جواب داد صحیح است

یعنی هیچ وقت دربارة چیزي مگو که فردا آن ) وال تقولن لشی انی فاعل ذلک غدا االان یشاءاهللا(وجه تسمیه به استثناء اقتباس از آیۀ شریفه   -6
جا کلمۀ مشیت خدا پس از استثناء ذکر شده آن را استثناء گویند دهم مگر آن که بگوئی در صورتیکه خدا بخواهد که چون در این را انجام می

  :که مولوي فرماید
  جان او  با جان استثناست جفت    اي بسا ناورده استثنا بگفت
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و قضیۀ اصحاب 7یعنی تونباید چنین گمان کنی، چون ماآیات بسیار بزرگی به تونشان دادیم! باشد؟ ازما می ینشانی عجیب
  .کهف و ایمان آنان در برابر آنچه ما به تو دادیم بسیار آسان است

نـِيْء لَنا م يهةً ومحر كنلَد ننا منا آتبفَقالُوا ر فـَي الْكَه   .اَمرنا رشداً اذْ اَوي الْفتيةُ ال
خدایا به ما از نزد خود رحمت و مهربانی عنایت کن : تو آن زمان را بیاد بیاور که یاران غار عرض کردند: ترجمه

  .و ما درکارخود راهنمایی فرما
باشد و  می) ذکر یا اذکر( دارد یا مفعول براي کلمه امر مقدر عجبایا  حسبتکلمه اذ جنبۀ تعلیل براي : تفسیر 
شود وهمچنین بر مؤمن  است وآن درلغت چند معنی دارد و بربنده وجوان وخادم ومطیع اطالق می ه جمع فتیفتی

  8.شود زیرا مؤمن عقالً جوان است اطالق می
آنها از راه درماندگی ونیازمندي به خداوند . برآنان از نظرایمان است هرچندبه ظاهرجوان نبودند فتیهواطالق 

خداوندا رحمت خودرا شامل حال ما فرما ودر امرخودمان راهی به ما نشان : کردند وعرض کردندالتجا نموده، استغاثه 
یار شده، راه صحیح و خوبی به اشرار و برگزیدن راه نیکان و اخ یعنی در امردین ما که سبب دوري از کفار و فرار از. ده

امرار معاش و زندگی با مردم داشته باشیم ارائه ما نشان ده وهمچنین درامر زندگانی خودمان که بدان سبب راهی براي 
یعنی براي شما از امرتان راه آرامشی نشان دهد که بتوانید با : ویهییء لکم من امرکم مرفقا: فرماید کن؛ چنانکه می
  .مردم مدارا کنید

نحن نقُص علَيك نبأهم . ي الْحزبينِ اَحصي لما لَبِثُوا اَمداًثُم بعثْناهم لنعلَم اَ. فَضربنا علي آذانِهِم في الْكَهف سنني عدداً
قبِالْح ديه مناهزِد و ـّهِم   .ِ انهم فتيةُ آمنوا بِربِ

 اي کشیدیم سپس آنان را برانگیختیم تا ظاهر شود که کدامیک از ما برگوشهاي آنها درآن غارسالها پرده: ترجمه
آنها جوانانی بودند که به . گوئیم ما خبرو قصه آنها را به حق براي تو می. توانندمدت خواب آنها را بشمارند دو دسته می

  :خداي خودشان ایمان آورده و ما هدایت آنها را زیاد کردیم
د یا بواسطه خواب ش اي برگوشهاي آنان در غار کشیدیم که مانع آنها از شنیدن صداها و آوازها می ما پرده: تفسیر

بیدار یا زنده نمودیم تا ظاهر شود ) شمسی( سپس آنها را پس از سیصد سال. یا براثر مرگ که چندین سال طول کشید
باشند  اند یعنی حزب خدا که امت و پیروان تو نیز از آنها می علم ما، که کدامیک از دوحزب مدت خواب آنها را شمرده

یا مراد . اند کنند درست شمرده ند یا حزب شیطان و مشرکین یا کسانی که با تو محاجه میشنو و از تو حکایت آنها را می
لفظ  احصی: اند، بنابرآنکه اند مدت را شمرده دو حزب، از خود اصحاب کهف و کسانی که برحاالت آنها مطّلع شده

له باشد والم زائده براي تقویت و امدا  مفعول لمالبثوا باشد یا آنکه امدحال از  لمالبثوامفعول آن و  امدماضی باشد و 
تمیز باشد و ممکن است لفظ احصی اسم تفضیل ازاحصاء برخالف قیاس باشدزیرا اسم تفضیل ازثالثی مزیدبه این لفظ 

  .خواهد بود مالبثوادر  ماتمیز از کلمۀ  امداو درین صورت کلمۀ ) گفت اشداحصاءیعنی مثالً باید ( نیست
کنیم نه آنکه از روي کذب باشد و دروغ درآن وجود دا شته  ي تو به حق و صدق ذکر میما حکایت آنان را برا

                                                   
  .مانند ظهور جبرئیل در شب بعثت و همچون معراج و مشاهداتی که در آن سفر بزرگ فرمود  -7
ي رافت و عطوفت و گذشت و سخاوت و سایر صفات پسندیده باشد و جوانمرد حقیقی علی شود که دارا کلمۀ جوانمرد بر کسی اطالق می-8

  :علیه السالم است که در غزوة احد پس از آن که ذوالفقار به دست علی علیه السالم رسید سروش غیبی به آواز ندا گفت
  یا ال فتی اال علی السیف اال ذولفقار    السیف اال ذوالفقار و ال فتی اال علی
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  .یا براي تقویت یا براي حصر است) مسندالیه( نحنباشد، و مقدم داشتن کلمه 
آنان جوانمردان و نیکانی بودندکه به خداي خود ایمان آورده و هدایت و راهیابی آنها را افزون کردیم، یعنی 

یتی است از طرف خداوند و بسوي خداوند و چون آنان، آن را به توفیق او پیدا کرده بودند از این رو خداوند ایمان هدا
  .ایمان آنها را زیاد گردانید

وعدن ضِ لَناْالَرو مواتالس بنا ربـُوا ر ـْنا اذاً شطَطاًمن دونِه اهلاً لَقَد قُ اوربطْنا علي قُلوبِهِم اذْ قاموا فَقال هؤالِء  .ل
ـِنٍ فَمن اَظْلَم ممنِ افْتري علَي اِهللا كَذبِاً تـ  قَومنا اتخذُ وامن دونِه آلهةً لَوال يأ يب لْطانبِس هِملَيُونَ ع.  

گفتند پروردگار ما خداوند ما دلهاي آنها را به همدیگر ربط و پیوند دادیم که در مقابل کفر ایستادند و : ترجمه
ایم، اینان  پرستیم که اگر غیر از او را بپرستیم از راه منحرف شده آسمانها و زمین است ما خداي دیگري را غیر از او نمی

آورند؟ درین صورت کیست  اند چرا دلیل و برهان بر آن نمی ملّت ما هستند که خدایان دیگري غیر از خداي یکتا گرفته
  .اشد ازکسی که بر خداوند دروغ ببنددکه ظالم تر ب
ما دلهاي آنان را به محبـّت خود پیوند دادیم که آنان را بسوي ما کشانید یا ما بر دلهاي آنها نسبت به : تفسیر

همدیگر ربط دادیم یعنی آنان را نسبت به خودشان دوست و یک دل قرار دادیم که دلهاي آنها، مربوط و نزدیک شد و 
یعنی بطوریکه آنها باهم یگانه ( ه به حال همدیگر و اتحاد در دین خود که یکتا پرستی است آگاه شدندآن هنگامی بودک

و آن زمانی بود که به پاخاستند درمقابل مشرکین و فرارکردند و ) شدندکه گویا سالیان دراز است باهم دوست ومتّحدند
یعنی نه شرك جلی ( خدایی را جز او نه ظاهراً  نه باطناً گفتند خداي ما همان خدایی است که آسمان و زمین را آفریده و

دانیم که اگر کارکنی غیر  بلکه کارکنی هم غیر از او نمی) داریم و نه شرك خفی که دردل خود به غیراو متوسـّل شویم
ا همدگر مالقات ایم و این را در موقعی گفتند که ب اوبدانیم از راه راست منحرف شده و عقاید و گفتارهاي پراکنده گفته

نموده و بر معتقدات قلبی یکدیگر آگاه شدند یا آنکه با خودشان پیش از بیرون رفتن از شهر و پیش از مالقات همدگر 
پرستند و هیچ دلیل و برهانی بر آن ندارند یعنی اعتقاد به  اینانند قوم و جامعۀ ما که خدایانی غیراز خداوند یکتا می. گفتند

تر شد، درین صورت کیست که ظالماهر نباشد بدون برهان ودلیل باطل است هرچندمدعی حق بامري اگر ضروري وظا
باشد ازکسی که به خداوند نسبت دهد آنچه را که بدان اذن نداده خواه حق باشد و خواه باطل به همین جهت دراخبار 

  :رسیده که
ـْحق فَقَد اَ ـْقُرآنَ بِرأيِه و اصاب ال ـَّرال   .خطَأمن فَس

زیرا بدون اجازه ( 9یعنی هرکس قرآن را به راي و خیال خود تفسیرکند واتفاقاً درست هم باشد برخطا رفته است
                                                   

یعنی هر کس قرآن را راي به خود تفسیر . من فسرالقرآن برایه فاصاب الحق فقد اخطا: آله رسیده که فرمود و علیه اهللا از حضرت رسول صلی -  9
یر یعنی هرکه قرآن را به راي خود تفس. من فسر القرآن برایه فلیتبوء مقعده من النار:کند بر فرض درست هم باشد به خطا رفته است و نیز فرمود

گر کند نشیمنگاه او باید پر از آتش شود و این موضوع مورد اتفاق مفسرین شیعه است و اخبار دیگري نیز درین باره رسیده است زیرا راي او ا
ت نداشته باشد، تحت تاثیر قوه نفسانی و شیطنت است نه قوة عقالنی و آنچه با قوة شیطن) ع(ارتباط با مصادر عصمت و فرمایشات ائمه اطهار 

کند و خود بینی البتّه خطا است و بنابراین بیان هر  مربوط باشد، اگر به تفسیر قرآن هم بپردازد،قوة نفسانیه در او مؤثر است و ایجاد خود بینی می
واي کس قرآن را با راي منسوب به خودش بدون ارتباط با صاحبان علم حقیقی تفسیر کند اگر درست هم باشد بر خطا رفته است، ولی اگر ه

باشد و انانیت در او نیست اگر خطا هم کند نزد  نفس و خودخواهی در او نباشد و منتسب به قوة رحمانی باشد چون تحت تاثیر قوة عاقله می
بندد ولی کسی که تحت تاثیر هواي نفس باشد و تفسیر کند چون آن را به خدا  خداوند مورد عفو است و این شخص البتّه دروغ بر خدا نمی

  .  دهد دروغگو است مینسبت 
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  ).بوده است
ـْشرلَكُم ر ـْكَهف ين ـْتموهم و ما يعبدونَ االَّ اَهللا فَأوا ايلَ ال ـِيْءبو اذاعتزل يهي و هتمحر نم فَقاً كُمرم رِكُماَم نم لَكُم .

ه الِ ومالش ذات مهقْرِضت تبذا غَرا منيِ وـْي م يف فَجـوة منه ذلك من وتري اَلشمس اذا طَلَعت تزاور عن كَهفهِـم ذات ال
ضي نم و دتهـْم ـّاً مرشداًآيات اِهللا من يهد اُهللا فَهو ال   .للْ فَلَن تجِدلَه ولي

کنند دوري کردید در غار جاي گیرید که خداوند  اکنون که ازمشرکین و آنچه غیر از خدا پرستش می: ترجمه
غاري که جاي گرفتند طوري بود که . شما را مشمول رحمت خود قرار دهد و براي شما در کارتان آرامشی عنایت کند

ع در طرف راست آنان و در غروب در طرف چپ بود و آن غار وسیع بود که آنها از آفتاب صدمه خورشید هنگام طلو
دیدند این خود از آیات خدایی است، هرکس خداونداو را هدایت کند راه یافته و هرکه را گمراه کند براي او ولی  نمی

که درآن جاي گرفته بودند در طرف شود غاري  معلوم می( و صاحب اختیاري که او را راهنمایی کند نخواهی دید
   ).جنوب وروي آن به طرف شمال بوده است

یا استیناف و از سرگرفتن از طرف خداوند است یعنی به آنها گفتیم که چون شما  اذ اعتزلتموهمعبارت :تفسیر
بت پرستان از مشرکین کناره گرفتید یا آنکه قول خودشان است که بعض آنها به بعض دیگر گفتند که چون شما از 

دوري کردید اکنون براي فرار ازآنها در غار جاي بگیرید و با خدا خلوت کنید تا خداوند اجابت درخواست شما بنماید 
و شما را مشمول رحمت خود قرار دهد وآرامشی در کارتان به شما عنایت کند که بواسطۀ آن بتوانید با مردم مدارا کنید 

  .بدکردن آنها و نصیحت به نیکوکارانشان و نیکویی کردن به همۀ آنها به شما بدهد که حال صبر بر آزار آنها و عفو از
بیند که خورشید هنگام  تواي محمدهرگاه غارآنها را مشاهده کنی، یا هر کس استعداد دیدن آن را داشته باشد می

ر رو به درب غار بایستد یا باشد یعنی در طرف راست واقف است، اگر در بیرون غا طلوع از غارآنها در طرف راست می
در داخل غار وقتی پشت به درب باشد که فرض اول موقعی است که غار در طرف شمال و درب آن رو به جنوب باشد 

یا معنی اینست که تو خورشید را 10ُ و فرض دوم بنابراین است که غار واقع در طرف جنوب و درب آن رو به شمال باشد
کند  ست راست شخص ایستاده است یا همراه با طرف راست واقف است یا میل پیدا میبینی در موقع طلوع که در دمی

در حالی که دست راست ایستاده یا همراه با طرف راست ایستاده است و تصورکردن وضع غار در این حاالت معلوم و 
بی آن را ظرف لغو باشدکه در اصطالح علوم اد تزاورمتعلق به خود  ذات الیمینو  عن کهفهمظاهر است یا آنکه 

و درموقع غروب به طرف ) و ظرف مستقرآن است که متعلق به مقدرباشد( گویندکه متعلق به مذکور است نه مقدر می
  .چپ مایل بود که همان فروضی که براي طلوع ذکر شد براي غروب نیز هست

. شدند ا در غار اذیت نمیوآنان در وسعتی ازغار بودند وغار وسیع وبزرگ بود که از حرارت خورشید و تنگی ج
  .این امر، که بودن آنها در غار یا این قصه، از آیات خدایی است و این جمله معترضه و براي توجه دادن شنوندگان است

 این عبارت جملۀ معترضه دیگري است و اشاره به یکی. هر کس خداوند او را هدایت کند او هدایت یافته است
است وآن که هم خداوند او را گمراه کند هیچ راهنمائی  11ال آنان به حال همۀ مؤمنیناز وجوه تاویل و تشبیه کردن ح

                                                   
ها از پیدایش غار  ولی متبادر از ظاهر آیۀ شریفه شق دوم است که غار در طرف جنوب و درب آن رو به شمال باشد و آنچه هم در روزنامه -10

ر در طرف جنوب و رو به اند که غا کند زیرا آنها نوشته بوسیلۀ باستانشناسان در کشور اردن نزدیک آبادئی بنام رقیم ذکر شده این را تأیید می
  .شود باشد شرح آن بعداً ذکر می شمال می

در اخبار ائمۀ اطهار علیهم السالم، والیت اهل بیت عصمت و چنگ زدن بدان تشبیه به کهف شده که آنکه بخواهد از چنگ دیو و دد  -11
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  .براي او نخواهی یافت
 والش ذات منيِ وـْي ـِبهم ذات ال ـْوصيد لَوِا تحسبهم اَيقاظاً و هم رقُود و نقَلّ ـْبهم باسطٌ ذراعيه بِال مالِ و كَل
ع تـَّلَع ـَّيت منهم فراراً ولَملئْت منهم رعباًط   .لَيهِم لَول

گردانیم و  وآنها را به طرف راست و چپ می) اند یا مرده( خوابند انکنی ولی آن آنها را بیدارگمان می: ترجمه
مطلع شوي و ببینی از سگ آنها هم جلو درب غار مانند دربان خسبیده و دستهاي خود را پهن کرده که اگر تو بر آنها 

  .شود کنی و دلت پر از ترس و وحشت می آنها فرار می
بردآنها بیدارند زیرا  است یعنی هر که آنها را ببیندگمان می تري الشمسعطف بر  تحسبهم ایقاظاجملۀ : تفسیر

ند چون جسد و بدن ا کند که آنها زنده کنند یا گمان می چشمهاي آنها باز وگوئیا به شخص وارد و اطراف خود نظر می
کنیم یعنی بر  اند وآنها را زیر و رو می آنها تازه و با طراوت و مانند زندگان است در صورتیکه آنها یا خوابیده یا مرده

دهیم تا تصرفات زمین در بدن  گردانیم و به یک پهلو ادامه نمی جهت طرف راست یا در جهت راست و طرف چپ برمی
ا از هم پاشیدگی در بدن آنها پیدا نشود و این جمله اشاره به اجابت دعاي آنهاست که آنها اثر نکرده و پوسیدگی ی

به طرف راست است و رشد هم تقلیب به طرف چپ است و مقصود ) گرداندن( درخواست رحمت کردندکه تقلیب
  .است و بر شخص بینا و آگاه توجه به تاویل آن مخفی نیست12توسط بین جذب و سلوك
و درب غار مانند دربانی بازوان خود را پهن کرده و خسبیده بود که اگر تو اي پیغمبر برآنها و سگ آنها درجل

به : یا مثل فارسی ایاك اعنی و اسمعی یاجارهآگاه شوي که ظاهر خطاب به آن حضرت از قبیل مثل معروف عربی، 
برآن داشته باشد، که اگر برآنها مطلع  باشد و منظور، هر کسی است که استعداد اطّالع می - زنندکه دیوار بشنود در می

کنی چون خداوند در آنها هیبت و عظمتی ایجاد نموده  شوي ترس و وحشت زیادي بر تو عارض شده و ازآنها فرارمی
شود یا از نظر اینکه اجسادشان مانند جسد مردگان است ولی چشمها باز است که بیننده از قیافه آنها  که باعث وحشت می

  .کند وحشت می

                                                                                                                                                              
دوستی معنوي آن بزرگواران قرار گیرد و آن نیز بسته به نفسانی و اهریمنان درونی خالصی یابد باید بدان وارد شود و در زیر پوشش اطاعت و 

مثل اهل بیتی کمثل سفینۀ نوح من رکب فیها نجی : همانطور که این والیت به کشتی نوح هم تشبیه شده است که فرمود. عنایت خداوند است
هایی یابد و هر که از آن تخلف جوید غرق یعنی مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است که هر که در آن سوار شود ر. و من تخلف عنها غرق

  .شود می
سالک محض آن . مجذوب سالک -سالک مجذوب - مجذوب محض-سالک محض: حاالت افراد سالک در سلوك چهار درجه است- 12

شد محرکی براي رسد زیرا تا عشق و محبـّت نبا است که فقط توجه به امور ظاهري دارد و بویی از کشش به او نرسیده البتّه او به جاي نمی
مجذوب محض آن است که چنان عشق و محبـّت در او اثر نموده که توجه به ظواهر اصالً ندارد و کار کن وجود او همان . سلوك نیست

جذبه است او نیز هر چند با سرعت به مقصد رسیده ولی کمال و جامعیت براي او نیست مانند کسی که با هواپیماي بسیار سریع به مکّه حرکت 
تواند دیگران را از طریق معمول  رسد ولی از منازل راه و آبادیها و مهالک طریق آگاه نیست و فقط خودش رسیده و نمی ند البتّه زود میک

رساند نهایت آن که  سالک مجذوب آن است که توجه او به ظواهر بیشتر باشد ولی حال جذب نیز در او وجود دارد که او را می. راهنمائی کند
مجذوب سالک آن است که جذب او بر سلوك او غلبه دارد و . السالم و دیانت یهود کندتر است مانند حاالت حضرت موسی علیه حرکت او

السالم و دیانت آن حضرت و کمال در جامعیت بین جذب و سلوك، و ظاهر و باطن  توجه او به ظواهر کمتر است مانند حضرت مسیح علیه
آله و جانشینان بزرگوار او که داراي جامعیت کامل بین جذب و  و علیه اهللا ندارد مانند حضرت محمـّد صلیاست بطوریکه از هیچ کدام غفلت 

  . سلوك بودند و در عین فرمایش الطیب و النساء، مع ذلک و قرة عینی فی الصلوة و ارحنی یا بالل نیز فرمود
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مٍ قالُوا ربكُم اَعلَم بِما لَبِثْـتم فَابعثُوا َ كَذلك بعثْناهم ليتسآئَلُوا بينهم قالَ قائلٌ منهم كَم لَبِثْتم قالُوا لَبِثْنا يوماً اَو بعض يوو
ةدينـْم ـْينظُر اَيها  اَحدكُم بِورِقكُم هذه ايل ال ـْيأتكُم بِرِزقٍ منهفَل انهم انْ . و اليشعرنَّ بِكُم اَحداً ولْيتلَطَّف اَزكي طَعاماً فَل

ـَّتهِم و لَن تفْلحوا اذاً اَبداً   .يظْهروا علَيكُم يرجموكُم اَو يعيدوكُم يف مل
تیم که خودشان از همدگر سؤال کردند چقدر ما توقف کردیم و رانیدیم برانگیخ همانطورکه آنها را می: ترجمه

داندکه چقدردر اینجا ماندیم؛  خوابیدیم، دیگران گفتندیک روزیا قسمتی از روز را خوابیدیم دیگري گفت خدا بهترمی
خیلی با خوب است یک نفر از خودمان را با پول به شهر بفرستیم تا جستجو کند و هر جا خوراك بهتري باشد بخرد، و 

مدارا ونرمی رفتارکندکه ما را نشناسند و مغبون هم نشود و هیچ کدام خود را یا رفقا را معرفی نکند که اگر بفهمند، شما 
  .کنند که به کیش آنها برگردید درین صورت رستگار نخواهید بود کنند یا مجبور میکشند یا سنگسار می را می

شانی وآیت بزرگی ازما بود همینطور بیدارکردن ما آنها را آیه و عالمت یعنی همانطورکه خواباندن آنها ن: تفسیر
دیگري از غرائب و عجائب قدرت ما بود که از حال همدگر سؤال کنند تا بدانند حال آنها عجیب تر از این است که به 

ین راه یقین به ظاهر بر همه کس مکشوف باشد وعظمت امر خدا نسبت به آنها و حقیقت آن را هرکسی درك نکند، از
سپس یکی گفت چقدرمادراین غارتوقف کردیم وخوابیدیم . صحت بعث وبرانگیخته شدن در روز واپسین افزون گردد

ولی پس از آنکه متوجه شدند قیافۀ آنها تغییر کرده و موها و  13کنیم یک روز یا مقداري از روز دیگران گفتند گمان می
ایم، یا آنکه یک عده گفتند یک روز یا قدري از  داندکه چقدر خوابیده بهتر میناخنها بلند شده تعجب کرده گفتند خدا 

توانند کامالً مدت راتعیین کنند وتشخیص دهند  روز وبعض دیگرهمان ابتدا گفتند خدا داناتر است ولی چون دیدند نمی
ار کردند که خوب است از این موضوع صرف نظرکرده و دربارة احتیاج به خوراك و رفع گرسنگی سخن گفتند و اظه

تا به شهر برود و براي ما تهیه خوراکی بنماید و ) که ورق عبارت از نقره مسکوك است( بدهیم 14به یکی از خودمان پول
نام آن شهر طرسوس یا افسوس بود که از شهرهاي نسبتاً بزرگ بود، و دقّت کند کدامیک ازکسبه غذاي بهتر دارند و 

رید نرمی و مهربانی کندکه مغبون نشود و خود نیز ناشناس وگمنام باشد و هیچ کس را خودشان نیز درست ترند و درخ
-کشند یا سنگسارمی می یبنام ومشخصات خودآگاه نکند چون اگرمطلع شوندو برشما ظفریابندشما را با بدترین وضع

آنها و دین آنها خالصی و نجات گردانند در صورتیکه خداوند بر شما نعمت داده و شما را از  کنند یا به کیش خود برمی
  .عنایت فرموده و اگر بخواهید به آن کیش برگردید هیچگاه رستگار نخواهید شد

قاِهللا حـْد نوا علَيهِم و اَنَّ الساعةَ الريب فيها اذْ يتنازعونَ بينهم اَمرهم فَقالُوا اب و كَذلك اَعثَرنا علَيهِم ليعلَموا اَنَّ وع
ـَّذين غَلَبوا علي اَمرِهم لَنتخذَنَّ علَيهِم مسجِداً   .بنياناً ربهم اَعلَم بِهِم قالَ ال

همچنین ما دیگران را نیز بر حال آنها آگاه کردیم که بدانند وعدة خداوند دربارة آنها حق و شکی نیست : ترجمه
کردند و با همدگر  اطّالع دادن دیگران برحال آنها هنگامی بود که دربارة آنها گفتگو می که روزقیامت خواهدآمد، این

                                                   
خوابند از این  د ولی چون متوجه بودند که چه موقع از روز است که میچون خیلی پیاده روي کرده و خسته بودند مـّدت زیادي خوابیدن -13

توانستند کامالً تشخیص دهند مگر آنکه مثالً ظهر خوابیده و نزدیک غروب  رو موقعی که بیدار شدند موقع روز را درك کردند بنابراین نمی
بعد ولی به هر حال یک روز بیشتر یا نصف روز گمان  شودکه غروب همان روز است یا روز بیدار شده باشند درین صورت شک پیدا می

  .کردند می
شود که در آن زمان اوراقی بوده مانند حواله یا اسکناس که به جاي پول مسکوك  از ظاهر آیه که کلمۀ ورق ذکر شده اینطور استنباط می -14

  .اند شده ولی مفسر جلیل ورق را به نقرة مسکوك تفسیر فرموده مصرف می
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. تراست وما درآن باره گفتگو نکنیمگفتندکه خوب است درآنجا ساختمانی بکنیم چون خداي آنها بر حالشان آگاه
  .سازیم که عبادت خدا بشود میکسانی که در کار آنها بیشتر وارد و در شهر متنفذ بودند، گفتند درآنجا معبدي 

یعنی همانطورکه ما آنها را برحالشان وطول مدت خواب آگاه کردیم تا بیشتر نسبت به قدرت ما بصیرت : تفسیر
گردند، همینطوردیگران را نیزآگاه کردیم تا مطلعین برحال آنها بدانندکه وعدة  به سوي ما برمی کهپیدا کنند وبدانند

  .ن و زنده شدن پس از مرگ صحیح و راست است و شکی درآمدن روز رستاخیز نیستخداوند بر برانگیخته شد
اند ازجمله اصحاب کهف که خداوند آنها را اند برگشت به دنیا نموده روایت شده که جمعی ازکسانی که مرده

خواست قدرت  میرانید،سپس آنها را زنده کرد وآن در زمان قومی بودکه منکر بعث بودند وخداوند  سیصد ونه سال می
کند بر اینکه آنها درین مـدت مرده بودند، چنانکه بعض اخبار نیز داللت دارد بر  خود را نشان دهد و این خبر داللت می

نقل شده که چون شخصی که مأمور خرید خواربار بود به شهر رفت به کلّی وضع شهر را غیر . اینکه آنها خوابیده بودند
د و متحیر شد، پول را بیرون آورد که خرید کند، روي آن نام دقیانوس بود، او را به یافتن از آنچه دیده بود مشاهده کر

السالم بود، موضوع را از او سؤال کرد؛ او  پادشاه هم اتفاقاً موحد و پیرو مسیح علیه. گنج متهم کردند و نزد پادشاه بردند
ایم که  گفتند اتفاقاً ما از پدران و نیاکان خود شنیدهبعض حاضرین . هم حکایت خود و رفقاي خود را مشروحاً نقل نمود

چند نفردر زمان دقیانوس که مخالف دین او بودند فرارکردند وشاید اینها همان اشخاص باشند و چون به موحد بودن 
بال او سپس پادشاه و اهل شهر در دن. آنها واقف شدند خواهش کردندکه با او به غار بروند ورفقاي اورا هم زیارت کنند

به طرف غار حرکت کردند و آنها را دیدند و سخن هم با آنها گفتند، آنگاه آن جوانمردان به پادشاه گفتند ما با تو وداع 
اند که آن شخص بعضی هم گفته. گوئیم وبرگشته و درخوابگاهشان خوابیدند وازدنیا رفتند وپادشاه آنها را دفن کردمی

ر دهد تا وحشت نکنند وسپس براي اینکه خودشان مایل نبودند، درب غار بر پادشاه و جلوتر داخل غار شد که آنها را خب
  .همراهان ناپدید شد که نتوانستند آنها را ببینند آنگاه درآنجا مسجد و معبدي بنا نهادند

 دارد یعنی موقعی که به آنها صحت بعث را فهماندیم که دربارة کار اعثرنابرگشت به  یتنازعوندر  اذکلمۀ 
گفتندیا اهل شهر دربارة دفن آنها و واگذاشتن و بناي  کردند و دربارة مدت خواب آنها سخن میآنها با هم گفتگو می

کردند و  مسجد گفتگو داشتند یا افراد آگاه دربارة دین و امر بیدار شدن آنها سخن گفتند بعضی اقرار و بعضی انکار می
دارد  لیعلموا،تعلق به لفظ اذنمودند یا آنکه کلمۀ  به روح و جسم، مذاکره می نیز دربارة معادکه آیا تنها به روح است یا

یعنی پس از آنکه با علم الیقین براي . یعنی تا آنکه بدانندکه وعدة خداوند حق است موقعی که با همدیگرگفتگو داشتند
کردند یا مطلعین برامرآنها فتگو میشود زیرا دربارة خواب آنها ومدت آن گ آنها ثابت شده براي آنها علم شهودي پیدا 

  .بدانند که وعدة خدا دربارة بعث آنها حق است
کلمه ( یل براجمال یعنی منازعه وگفتگوي آنهاصباشد ازقبیل عطف تف می برینتازعونعطف  فقالوا ابنواجمله 

است یعنی با  اعثرناعطف بر یا آنکه) تنازع درآیه شریفه به معنی مجادله و نزاع نیست بلکه معنی گفتگو ومکالمه دارد
همدگرگفتندکه درآنجا ساختمانی بسازندکه اجساد آنها از انظار دیگران و درندگان محفوظ باشد که خداي آنها داناتر 

باشدیعنی آنها را به حال خودشان بگذارید وخیلی کنجکاوي نکنید و فقط بنائی  است بدانها و این جمله نیزکالم آنها می
باشد یعنی  یاآنکه کالم خداوند وجملۀ معترضه دربین ذکرکالم آنها می. خداي آنها به آنها داناتر است درآنجا بسازیدکه

خداي آن جوانمردان داناتر به حال آنهاست از پادشاه و همراهانش یا داناتر به حال گفتگوکنندگان است یا آنکه داناتر به 
  .اند فتهحال آنها است از قصد نیک یا بد درین مکالمه وآنچه گ
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آن کسانی که برحال آنان واقف شدندیا کسانی که درشهر ریاست ونفوذ داشته و بردیگران غلبه داشتندیا آنهائی 
درآنجا مسجدي بسازیم یعنی معبدي که در  کهکه بر نفس و شیطان خود غلبه کرده و تسلیم امر خدا شده بودند، گفتند

  .و بدان تبرك جویندآن خدا را عبادت کنند وآنها را زیارت نمایند 
بقُولُونَ سي بِ ويماً بِالْغجر مهكَلْب مهسةٌ سادسمقُولُونَ خي و مهكَلْب مهقُولُونَ ثَلثَةٌ رابِعيس لَمي اَعبقُلْ ر مهكَلْب مهنثام ةٌ وع

 مارِفيهِمالّ قَليلٌ فَال تا مهلَمعما ي هِمتدداًبِعاَح مهنم فيهِم فْتتسالتراً وراًء ظاهالّ ما.  
بعضی هم . گویند سه نفر بودند و چهارمی سگ آنها بود بعضی ازآنها در بـارة عدد اصحاب کهف می: ترجمه

فر گویند هفت ن گویند و جمعی هم میگویند پنج نفر بودند و ششمی سگ آنها بود و از روي بی اطّالعی چیزي میمی
بگو خداي من به شمارة آنها آگاه تر است و نمی داند آن را مگر عدة کمی،  پس در آن . بودند و هشتمی سگ آنها بود

  .باره از دیگري هم سؤال مکن باره گفتگو مکن مگر ظاهري و به حدس و درآن
امـّت تو که به اختالف  باشند ازاهل کتاب واز قریش و از یعنی ممکن است آنها که درزمان تواي پیغمبرمی: تفسیر

شود که آنها یقین  بگویند، سه یا پنج، یا هفت نفر بودندکه چهارمی یا ششمی یا هشتمی سگشان بود، از عبارت معلوم می
داشتند که شمارة آنها طاق بوده ولی در خود عدد تردید داشتند که سه یا پنج یا هفت بوده است ولی اینها روي خیال و 

  .اشاره به تضعیف قول آنها است یقولوناند وکلمۀ  اند سخن گفته ان شنیدهآنچه از افوه دیگر
بدون اینکه در دوجمله گذشته داخل شود براي اینست که عرب  ثامنهم کلبهمداخل کردن واو درجمله سوم بر

ت و این گویند پنج، شش، هفت و هش داخل کنند مثالً می» واو«معمول دارند در شمردن مراتب عدد پس از ذکر هفت، 
از نظر این است که عدد هفت نزد عرب عددکاملی است چنانکه نزد اهل شرع نیزکامل است بنابراین، پیش از رسیدن به 

مل سابق است و اگر واو در بین آنها ذکر شود مانند این است که بین اجزاي یک شمارة هفت مراتب بعدي متمم و مکّ
چون عدد کامل شده ذکر واو براي فاصله شدن بین قبل و بعد خوب است  اي قرار داده شود ولی بعد از هفت چیز فاصله

اند که ذکر واو درینجا براي تاکید لصوق و  پس آنچه بعضی گفته. از این رو درادبیت عرب به واو ثمانیه نامیده شده است
  .براي فهماندن افتراق و دوري است نه نزدیک شدن» واو«اتصال است بجا نیست زیرا 

داند مگر عدة کمی که بعض اخبار مشعر است به اینکه هفت  من داناتراست به شمارة آنها و آن را نمیبگوخداي 
  .شود تا بودند و هشتمی سگ آنها بود که از ظاهر آیه شریفه نیز اینطور استنباط می

ه به واقع پس تو زیاد دربارة خبر و عدد آنها با قریش و اهل کتاب مجادله مکن مگر گفتگوي سطحی و ظاهري ن
گویند از روي حدس وگمان و نادانی است و با کسی که از روي  زیرا آنها هیچ کدام علم حقیقی بدان ندارند وآنچه می

این عبارت داللت دارد براینکه مجادله همانطورکه ازکسیکه علم ندارد  . گوید نبایدگفتگوکرد حدس ونادانی سخن می
باشد و ازهیچیک ازآنها دربارة اصحاب کهف سؤال مکن و  ندارد حرام میحرام است با کسی هم که جاهل است و علم 

گویند از روي علم و بصیرت نیست و این جمله داللت  کنیم براي اینکه آنها آنچه می اقتصارکن برآنچه ما به تو وحی می
   15.ظن وحدس وگمان باشددارد براینکه استفتاء ازکسی که به مقام علم نرسیده حرام است خواه گفتۀ او ازتقلید یا از

هسي اَنْ يقُلْ ع و سيتذا نا كبر اذْكُرشاَء اُهللا والّ اَنْ يغَداً ا كلٌ  ذلي فاعنيٍء اشل قُولَنالت وم بيِ الَقْربنِ ريهذا د ن
                                                   

اند یعنی قلب و قوة فکریۀ او بطوري  همین جهت فقهاء عظام امامیه کثراهللا امثالهم یکی از شرایط اجتهاد را دارا بودن قوة قدسیه گفته به  -15
اتصال  اند از طریق قوة قدسیه و باشد که با عالم باال و عالم نور و علم ارتباط داشته و عالوه بر دارا بودن علوم ظاهري که براي اجتهاد ذکر کرده

  .قلبی به امام بر حقایق احکام شرعیه آگاه شود
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قُلِ اُهللا اعلَم بِما لَبِثُوالَه غَيب السموات والْاَرضِ اَبصربِه واسمِع ما لَهم . ولَبِثُوا يف كَهفهِم ثَالثَ مأَة سنني و ازداد واتسعاً. رشداً
  .ٍ واليشرِك يف حكْمه اَحداً من دوِنه من ويلّ
هر ت و خواست خداوند موکول کنی و کنم مگر آن که به مشی هیچگاه مگو که من فردا فالن کار را می: ترجمه

تر  مرا براه نزدیک وندامید است که خدا بگو او بنما و ذکر موقع فراموش کردي و غفلت عارض شد فوراً یاد خدا بکن و
داناتر است به مدت درنگ آنها در غار،  وندغارشان سیصد سال و نه سال خوابیدند، بگوکه خدا آنها در. هدایت کند

خداوند بینا وشنواست، براي آنها ولیی جز خداوند نیست و درحکم و غیب و پنهان آسمان و زمین دراختیاراوست چقدر 
  .دهد امر خود هیچ کس را شریک قرار نمی

رغ آنست که مستثنی منه باشد و استثناي مفَّ رغ میبه اصطالح علم نحو استثناي مفَّ االان یشاءاهللاکلمۀ :تفسیر
گري را ضمیمه مکن مگر ضمیمه نمودن اینکه اگر خدا گوئی امر دی درجمله ذکر نشده باشد یعنی براي هر چیز که می

کنم در هیچ حالی مگر در حال ضمیمه نمودن اینکه خدا بخواهد بخواهد، یا آنکه به هیچ چیز مگوکه من اینکار را می
و تعلیم دادن غیر آن حضرت که هیچ چیزي را ) ص( یعنی با تذکر مشیت و خواست خداوند، این دستور است به پیغمبر

که معنی استثنا همانطورکه قبالً ذکر ( ت او بنمایندن بسته به خواست خداوند است نگویند مگر آنکه منوط به مشیچو
وقبالً ذکر کردیم که در جواب سؤالی که دربارة سه موضوع پرسیده بودند آن حضرت فرمود فردا ) کردیم همین است

و هرگاه فراموش کنی، هر موقع توجه پیدا کردي یاد . شدبیائید و استثناء نگفت و چهل روز از آن حضرت وحی قطع 
و بگو  16.تواند تا چهل روز بعد استثناء را بگوید در خبر است که بنده هرگاه چیزي اظهارکند می. خدا را با استثناء بنما

. و تحققی باشدوعیانی  17امید است خداوند راهی را نزدیک تر ازین استثناء زمانی نشان دهدکه عبارت از استثناء حالی
. یعنی منتظر باش که حال تو همیشه حال استثناء باشد یا مشیت او را در هر چیز ببینی یا با مشیت و خواست متحقق باشد

  .مطالب و اقوال دیگري نیز دراین باره ذکر شده است
و خبر  عطف است یقولونازکالم خدا و برجملۀ  ولبثوادرنگ کردند جمله 18آنها درغار مدت سیصد ونه سال

                                                   
البتّه ذکر این مـّدت براي موقعی است که مـّدت آن کار طوالنی تر باشد مثالً بگوید من سال آینده مسافرت خواهم کرد ولی اگر امري   -16

  .را ذکر کند در مـّدت نزدیک تر باشد باید استثناء قبل از آن باشد که هر موقع یادش آمد استثناء
گوید در  شود و کالمی که می استثناء حالی آنست که حال و عقیدة قلبی او آن باشد که هیچ چیز بدون اداره و مشیت خداوند انجام نمی -16

  :حالش همان استثناء موجود است که
  جان او با جان استثناست جفت      اي بسا ناورده استثناء بگفت

و تحققی آن است که در . بیند که الحول و القوة اال باهللا ه و حال در عالم وجود کار کنی جز ذات حق نمیو عیانی آنست که اضافه بر عقید
آنچه گوید او خدا ( داند درین صورت او حقیقت استثناء را دارد  گوید گفتۀ او می بیند و حتی آن چه را می همه جا ظهور و جلوة او را می

التقولن لشیی و حبس شدن وحی فقط براي دستور دیگران است و گرنه آن حضرت با حقیقت استثناء متحد و : و با این توجیه کالم) گفته بود
  .و قرین و ازباب ایاك اعنی و اسمعی یاجاره می باشد

د ذکر سیصد و نه سال براي اینست که مـّدت توقف آنها در غار به سال شمسی که معمول دولت روم بود سیصد سال بود و چون هر ص  -18
شود و ذکر آن با جملۀ و  سال شمسی صد و سه سال قمري است و معمول عرب سال قمري است ازین رو به تاریخ قمري سیصد و نه سال می

رسد که بفرماید ثالثماة و تسع سنین ولی از نظر اینکه اشاره به دو تاریخ بفرماید به آن عبارت بیان  ازداد و اتسعا در صورتی مناسب به نظر می
  . ده استفرمو
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نیز  قل اهللا اعلمباشد وجمله  می وثامنهم کلبهم سبعةدهد به مـدت خواب آنها یاکالم ازگویندگان و عطف بر  می
  .مؤید این است

به لفظ تعجب بیان  ابصربه واسمععلم غیب آنچه درآسمانها و زمینها پنهان است مخصوص ذات حق است 
ور ما و ادراکات ما و احاطۀ به هر چه ینائی و شنوایی او باالتر از حد تصباشد و ب فرمودیعنی چقدرخداوند بینا و شنوا می

  .باشد شود می تصور ادراك آن می
کنند هیچ ولی و صاحب اختیاري جز  براي اهل آسمانها و زمین یا براي آنان که از قصۀ اصحاب کهف سؤال می

  .دهد خداوند نیست و او هم درحکم خود هیچکس را شریک قرار نمی
  
  رح قصه و رموزآنش

ات تاریخ مذهبی قصه اصحاب کهف از عجائب تاریخ است که هم مسیحیان وهم مسلمین بدان معتقد و از مسلمی
الم بوده دانند البتّه ممکن است یهود در آن باره سخن نگویند چون همزمان با قرون اولیۀ ظهور دیانت مسیح علیه السمی

اند ن شنیده و نقل کردهه را از مسیحیااست ولی بعض آنها قص.  
 و همانطورکه قبالً اشاره شد بعضی گویند در شهر افسوس بوده که آثار تاریخی آن هم اکنون در ترکیه نزدیک

اتی که اخیراً گویند درکشور اردن بوده وکشفیولی بعضی می. ام هاي آن را دیده ازمیر وجود دارد و حقیر خرابه شهر
اند و راجع به این موضوع شرحی که نوشته شده مطابق همین است که در قرآن  نموده درآنجا شده وآثاري که مشاهده

باشد که هفت جسد در داخل غار پیدا شده و اندکه غار در طرف جنوب و رو به شمال می مجید اشاره شده و نوشته
  .شود باشد، آثار ساختمان و معبد هم در جلوغاردیده میاسکلت یک سگ هم جلو درب غار می

رساند که همه از فامیل و نزدیکان و این قصه نهایت گذشت و فداکاري آنها در مقابل دین و مذهب خود می
نویسند که آنان از خواص و به منزلۀ وزیر براي دقیانوس  و بلکه بعضی می. اجتماع براي خاطر مذهب گذشته فرارکردند

راي حفظ اعتقاد توحیدي خود و دور شدن از محیط شرك و بودند و مدتها دین و عقیدة خود را پنهان داشتند باالخره ب
بت پرستی، ازجاه ومقام وفرزند وزن وفامیل گذشتند وسر به بیابان گذاشتند بدون آنکه مقصد معینی داشته باشند و 

 :اهللا علیه واقع شدند که گوید رمحةمصداق بیت باباطاهرعریان 

  رم کردهواي وصل بی بال پ    غم عشقت بیابان پرورم کرد 
موقعی که از آن محیط به تنگ آمدند از شهر مهاجرت کرده رو به بیابان گذاشتند و بطوریکه بعض علماء دربارة 

که راه پیمودند یکی از آنان به نام تملیخا طبق ) قریب یک فرسخ( اند ابتدا سوار بر اسبها شده و مقدار سه میل آنها نوشته
شود،  ا است که محرف ملخوس باشد ویا یملیخا است که بعداً مشروح ذکر مینوشته بعض مورخین اسالمی وشاید ملیخ

رود باید  اي ندارد و از بین می به همراهان گفت برادران من این راه، راه آخرت و خداست و ریاست و دارایی دنیا فایده
شوع رو به سوي او برویم تا و با پاي پیاده با نهایت خضوع وخ 19آنها را کنارگذاشت، خوب است از اسبها پیاده شویم

شاید مورد عنایت و ترحم خداوند واقع شویم، آنگاه پیاده شدند و قریب هفت فرسخ پیاده حرکت کردند تا بدان غار 

                                                   
در کتاب مفاتیح الجنان تألیف محدث بارع مرحوم شیخ عباس قمی در ذکر آداب مخصوصۀ زیارت امام حسین علیه السالم نیز  شبیه این   -19

  .موضوع ذکر شده است
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رسیدند در بین راه چوپانی وگلۀ گوسفندي را دیدند از او خوراکی و شیرخواستند که بخرند و درآنجا دین خود را علنی 
از او مأیوس شده و ازآنجا دور شدند ولی سگ . توحید دعوت کردند و او طبق مشهور نپذیرفتنموده و چوپان را به 

گله دنبال آنها را گرفت هر چه چوپان خواست او را برگرداند وآنها کمک اوکردند که سگ برگردد نتوانستند او را 
موفق نشده و با حالت یأس برگشت و سگ،  برگردانند وچوپان مقدار زیادي راه پیمودکه شاید بتواند او را برگرداند ولی

  آنها را ترك نکرده و دنبال آنها رفت؛
  پـی نیــکان گـرفت و مـردم شـد      سگ اصحاب کهف روزي چند

تر کشاند مخصوصاً حیوانات باهوش کند وآنها را به سوي آدمیت میکه گاهی جاذبه الهی درحیوانات هم اثر می
کند وآن سگ هم به قدري مجذوب شده بود که اصالً آنها را رها  هی درآنها اثر میمانند اسب و سگ که این جاذبه گا

  .نکرد وجلو درب غار به پاسداري مشغول شد تا آنها را از آسیب افراد مردم و درندگان حراست کند
اپیون، سیر،یوحنامالخوس، ماکسیمیانوس، مارسیانوس، دنوسیوس،: نام آنها بنابراینکه هفت نفر بودند چنین است

  .باشند شهر افسوس معروف می» هفت خفتگان«و در میان مسیحیان بنام 20کنستانتینوس
حکایت اصحاب کهف مربوط به بعد ازمیالد است ودراناجیل ازآن نامی برده نشده و بطوریکه آقاي صدر بالغی 

ز اسقفهاي بزرگ که یکی ا 21اند ابتدا بوسیلۀ گریگوریوس تورسی درکتاب قصص قرآن در ذیل کلمۀ کهف ذکرکرده
خ و نویسندة داستان  22و متافر است) 790-828( تاریخ فرانکها را نوشته است نویسندة زبان  23قدیس و سیگبرت 122مور

شناس بلژیک منتشر شده است ولی نزد دانشمندان بزرگ و قدیسین و اسقفهاي دیانت مسیح قبالً نیز مورد توجه بوده 
سؤال کنند وتاریخ آنها درحدود ) اهللا علیه وآلهمحمـّدصلی( قریش گفتندکه ازپیغمبر چون اسقفهاي نجران به فرستادگان

دوقرن قبل ازگریگوریوس تورسی بوده است و چون این قضیۀ مهم بعد از میالد بود از این رو ارتباطی با یهود نداشته و 
هم ارتباط دارد ولی قصۀ اصحاب هر چند دو موضوع دیگرکه مربوط به موسی وخضر وقصۀ ذوالقرنین است با یهود 

اند که قریش  اند که دانشمندان یهود به فرستادگان قریش تعلیم دادند و نوشته کهف به آنها ارتباطی ندارد و بعضی گفته
بن ابی معیط را نزد علماي یهود به مدینه فرستادند که سؤاالتی ازآنها ) بضم عین و سکون قاف( عقبةنضربن حارث و 
رسد چون قصۀ اصحاب کهف مربوط به  آن را از محمـّد بخواهند ولی این موضوع مناسب به نظر نمی بگیرند وجواب

رسد  ت و به علماي مسیحی است نه دانشمندان یهود، از این رو قول فرستادن آنها به نجران انسب به نظر میدورة مسیحی
  .از بزرگان نصاري شنیده باشند چون نجران از مراکز مهم مسیحیت بود نه یهود و محتمل است که یهود

  
  داستان اصحاب کهف 

واقع ) آسیاي صغیر( نویسند درشهرافسوس که درترکیۀ کنونی بطوریکه بیشتر مورخین می 24قضیۀ اصحاب کهف
هایی از آن باقی مانده در حدود شصت  است اتفاق افتاده است این شهرهمانطور که قبالً ذکر کردیم و اکنون فقط خرابه

                                                   
20 -Malchus , Maximianus ,Marcien, Denys , Jean, Serapion, Constantin 
21 - Gregoirde Tours 
22 -Metaphraste 
23 -Sigebert 

این قسمت بیشتر از فرهنگ قصص قرآن تألیف آقاي صدر بالغی، ذکر شهر افسوس گرفته شده و بعضی از قسمتهاي آن از تواریخ دیگر   -24
  .مذکور گردیده است
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باشد واقع شده و درآن زمان مرکز آسیاي  تا شهر ازمیرکه از شهرهاي ساحلی زیباي ترکیه می) میل40( اد کیلومترتا هفت
پرست بودند شده و بتکدة مهمی بنام آرتامیس داشته چون مردم آنجا بت صغیر ومقروالی و از شهرهاي مهم محسوب می

ه بزرگ زیبایی از بت دیانا ساخته بودند وغار هم در و درعمران وتزیینات بتکده هم کوشش زیادي داشتند ومجسم
  .باشد ولی متأسفانه نگارنده نتوانستم به زیارت غار موفق گردم حدود دو فرسخ تا آنجا فاصله دارد و زیارتگاه نیز می

ه پس ازمیالد در قرن سوم واقع شده و پادشاه و والی آنجا که تحت سیطره و حکومت امپراطور روم کهاین قضی 
قسطنطنیه یا اسالمبول ( لپمرکز آن درآن زمان شهر رم بوده و تجزیه نشده بود و بعداً که تجزیه شد شهر کنستانتینسنو

گفتند و  می)  Decius( مرکز روم شرقی گردید قرار داشت معروف به دقیانوس بود که به لغت رومی دسیوس) کنونی
نوشته وعدة آنها را هم هفت نفرذکرکرده است، این  )با قاف (درالمنجد در ذکرکلمۀ اصحاب کهف نام او را داقیوس

د اند خودش دعوي خدایی داشت و نسبت به مسیحیان نیز که موح پادشاه بت پرست بوده یا بطوري که بعضی هم گفته
چون میالدي سلطنت کرد و  251تا  249کرده، حکومت او هم دوام نکرد و از سال  بودند بسیار سختگیر بوده و ظلم می

. دت رسید محتمل است که آن چند نفر درهمان سال فرارکرده باشندبه نهایت شّ 250فشار و ظلم او با نصاري در سال 
اودوسیوسپادشاهی هم که اصحاب کهف در زمان او بیدار شدند ت )Theodosius ( بود که بطوریکه در فرهنگ قصص

این تاریخ با آنچه دربارة مدت خواب آنها که سیصد سال  سلطنت کرده ولی 450تا  408قرآن مذکور است که از سال 
 508( کنیم کمتر بگوئیم یا تاریخ اشتباه باشدشمسی بوده مخالف است مگر آنکه مدت خواب را چنانچه بعداً ذکرمی

 مسیح تاودوسیوس موحد و متّدین به دیانت. و بنابراین تاریخ، آنها در سال آخر سلطنت تاودوسیوس بیدار شدند) 550تا
نویسند آنها عموماً فقط به معاد روحانی  بوداهل شهر افسوس نیز در زمان او همان مذهب را داشتند و بطوریکه می) ع(

عقیده داشتند نه جسمانی، و موضوع بیدارشدن اصحاب کهف سبب شدکه آنها به معاد جسمانی نیز معتقد گردند ولی 
اصحاب کهف در زمان تراژان که  نویسدکه طبق نوشته آلبرت ماله میالتفاسیر  حجةمرحوم حجت بالغی در اواخرکتاب 

در زمان سلطنت  425یا  422کرده به غار پناهنده شدند و بیداري آنان در سال  میالدي سلطنت می 117تا 98از سال 
اه بردن آنها در میالدي اتفاق افتاده ولی این قول با اعتقاد سیصد سال درست نیست و باید پن) 450تا  408( تئودوزدوم

الدولۀ سپهر در ناسخ  میالدي حکومت کرد و مورخ 138تا  117باشد و آن در زمان هادرین است که از  125یا  122سال 
  .میالدي در زمان دسیوس ذکر نموده است 256واریخ پناهنده شدن آنها را در سال التّ

دان پادشاهانی بودند که دقیانوس آنها را نویسد فرزن اصحاب کهف بطوریکه عتیق نیشابوري در تفسیر خود می
شکست داد و ازهرکدام یک شاهزاده به دربار خود براي خدمت آورد ولی در قصص قرآن تألیف آقاي صدر بالغی 

  .اند آنها را از اعیان و اشراف و مقربان دقیانوس نوشته
در روحیۀ آنها انزجار از شرك و  اند ولی علت انصراف آنها را هم از شرك و گرایش به توحید به اختالف گفته

  .داشتند بت پرستی رسوخ یافته بود و هرکدام از دیگران از ترس پادشاه پنهان می
کرد تا  گذرانید، دیگري علت را از اوپرسید او ابتدا پنهان می ابتدا یکی ازآنها ازمردم دوري کرد وغالباً درانزوا می

و به دیگري ابراز نکند چون اگر پادشاه بفهمد ممکن است آنها را بکشد و  آنکه ازاو پیمان گرفت که آن را پنهان بدارد
او پیمان بست سپس موضوع انزجار خود را از بت پرستی و پرستش شاه اظهارکرد واو نیز انزجار خود را گفت و چند 

نفر رسید که همۀ آنها جوان دیگر هم به تدریج به آنها پیوستند که طبق مشهور و ظاهر آیۀ شریفه جمعیت آنها به هفت 
درینجا به اختالف ذکر شده، در . داشتند خداي واحد را معتقد شده و موحد گردیدند ولی از پادشاه و مردم پنهان می
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تفسیر ابوبکرعتیق نیشابوري و بعض تفاسیر دیگر ذکر شده که پادشاه اطّالع پیدا نکرد و براي فرار از آن محیط محرمانه 
پرستی آگاه  قرآن تألیف آقاي صدر بالغی مذکور است که پادشاه از مرام آنها و ترك بت بیرون آمدند و در قصص

وآنها را تهدیدکردکه اگر ازعقیدة خود برنگردندآنها را خواهدکشت ویک شب مهلت داد، آنها براي اینکه گرفتار  هشد
شروع به حرکت کردند ولی بعداً نشوند تصمیم به فرارگرفتند لذا سپیده صبح حرکت کردند، ابتدا اسب سوار شده 

مل و راحت طلبی نموده و پیاده حرکت کنیم از این رو از اسبها رویم باید ترك تج گفتند چون ما رو بسوي خدا می
فرود آمده و پیاده به راه ادامه دادند بطوریکه پاهاي آنان مجروح شد ولی باکی نداشتند و با نهایت شور و عشق حرکت 

  .کردند می
  آید که  خارهاي  مغیالن  حریر  می    دواندم به نشاط عبه چنان میجمال ک
خود موقعی که براي رسیدن بدان احساس خطر کند که او را  رساندکه انسان در مقابل مقصد حقّ که حال آنها می

مان او خطر م بلکه از جان خود نیز بگذرد،چون تقیه در موقعی است که براي ایاز راه باز دارد باید از آسایش و تنع
باشد باید با  دهد که ایمان و عالقۀ قلبی او مورد خطر و تهدید می نداشته باشد و دل او مطمئن باشد ولی اگر احتمال می

ذم و  دونه اَلهۀ اتخذوا من هؤالءقومنانظرگیرد و نیز عبارت  را درالئم  لومة، والیخافون ثبات قدم مقاومت کند
پذیرند بلکه باید برمعتقدات دینی خود دلیل و برهان داشته  ان و تحقیق، دینی را میاعتراض برکسانی است که بدون بره

زنند، نباید در فکرآسایش  باشند بلکه بزرگی مقصد و شیرینی لذّات مقر را در نظر گرفته،  و درراه هم که قدم می. دنباش
ذلک  ده و با راحتی و تنعم خوگرفته بودند معرنج و زحمت سفر را بر خود هموار کنند و آنها با آنکه در ناز و نعمت بو

نویسند از دقیانوس بود و  در آن راه سختی و زحمت را ترجیح دادند و در بین راه به گله گوسفندي رسیدند که بعضی می
نویسد شبان را به قبول دین حق و توحید دعوت کردند او نیز با نهایت  عتیق نیشابوري می. درینجا به اختالف ذکر شده

شوق پذیرفت وگوسفندان خود را رو به طرف شهر نمودکه بروند و خود با آنها همراهی کرد؛ که آنها شش نفر بودند و 
اندکه آنها هفت نفربودند وشبان دعوت آنها را قبول نکرد آنها مأیوس شده،  بیشترمفسرین ذکرکرده. با او هفت نفرشدند

گرداندند حتّی گرفت؛ هرچه شبان جلو او را گرفت وآنها نیز او را برمی سگ گله دنبال آنها را. به راه خود ادامه دادند
اید ولی من از  با سختی خواستند او را برگردانند، گویا به زبان حال به آنها گفت شما تازگی خدا و موالي خود را شناخته

ند، که درین راه باید از آن سگ تعلیم کنید؛ لذا آنها او را نوازش کردند و با خود برد شناختم؛ چرا؟ مرا طرد می سابق می
  :گرفت و از محبوب و بلکه مشتاقان درگاه او دست برنداشت

  پـی نیــکان گـرفت و مـردم شـد    سگ اصحاب کهف روزي چند 
در جلد سوم مثنوي در ذکر آنکه اهللا گفتن نیازمند عین لبیک گفتن حق است  مولوي علیه الرحمه در جلد سوم             

  :ی فرمایدم
  چون سگ کهفی که از مردار رست                      بر سر خوان شهنشاهان نشست

  عارفانه آب رحمت بی تغار                            تا قیامت می خورد او پیش غار 
رسخ است گویند فاصلۀ شهر تا آن غار دو ف مقداري راه پیمودند تا در دامنۀکوه به غاري رسیدندکه بطوریکه می

شود که، به آنها الهام شد و خداوند در دل آنها انداخت که درغارجاي  مفهوم می الکهف فاواالیو ازظاهر آیۀ شریفه 
شود مهاجرت در راه خدا بسیار  اند استفاده می شود مورد لطف خداوند قرارگرفته گیرند، و از مضمون آن که معلوم می

اند ولی این فاصله بعید است مگر  پیموده هاندکه هفت فرسخ را نوشته. ند استبا اجر و ارزش وماندن در دیارکفر ناپس
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داري در  درخت میوه. آنکه بگوئیم راه را کج کرده و براي اینکه برآنها واقف نشوند از بیراهه رفتند تا به غار رسیدند
راحت و رفع خستگی که از انظار آنجا بود ازآنها خوردند وسپس از چشمۀ آبی که درآنجا بود سیراب شدند و براي است

رهگذران هم دور باشند بداخل غار رفتند و بواسطۀ خستگی زیاد و راحت شدن خیالشان که از شر سلطان جابرخالص 
بودند واختالف است  الحمداهللا الذي نجانا من القوم الظالمین:شدند حال شکرگزاري داشته به زبان حال گویاي

بار حاال درتفسیرگازر از کعب. ند یا نه، آنچه مشهور است آنست که همان روز خوابیدندکه آیا همان موقع به خواب رفت
حکایت آنها را نقل کند و می نویسد که آنها به عبادت مشغول شدند و سگ بر در غار خفت و تملیخا هر روز به شهر 

یافت که دقیانوس در جستجوي  کرد؛ روزي دربازار شهرت کرد وازاخبار تحقیق می رفت وآذوقه وخوراکی تهیه می می
آنها است، او برگشت و آنها را اطّالع داد، آنها مضطرب شده بر خدا توکّل نموده، طعام خوردند و به عبادت مشغول 

دقیانوس پس از . شدند و موقعی که به سجده رفتند خداوند خواب را برآنها مسلط کردکه پس ازعبادت خوابیدند
اند در طلب آنها برآمد و چند نفر را متوالیاً دستور داد که داخل  اري در نزدیک شهر رفتهجستجو، از بعضی شنیدکه به غ

غار بروند ولی همه ترسیدند، به او پیشنهاد کردند که جلو غار را ببندد تا آنها از بین بروند و او این کار را کرد و لوحی 
خواب . آنها پیدا نکرد و جلو غار هم باز بود نوشت و جلو غار نصب کرد ولی مشهور این است که دسترسی به محل

نویسند چشمهاي او باز و مراقب بود بطوري  سنگینی همه آنها را فرا گرفت و سگ هم در مدخل غار خسبید و حتّی می
ن یطااي جرئت نگاه بدانجا را نداشت و سگ نفس، مطیع آنها شده و بلکه مراقب بود که شی هیبت داشت که هیچ درنده

  . شدند اسلم علی یديان به آنها صدمه نزنند و مصداق شیطانی و درندگ
موقعی که به غار وارد شدند به درگاه خداوند ملتجی شده و درخواست کردند که آنها را مشمول رحمت خود 

خدایا رحمت و عنایت خود را شامل حال ما قرار ده و .امرنارشدا رحمۀ وهییء لنامن لدنک  ربناآتنامن: قرار دهد
خواهد وارد کهف والیت شود  یا کن که، اشاره است به این که سالک راه موقعی که میصالح و رشاد را براي ما مه راه

و پناهندة به آن گردد، باید به زبان حال و قال به آن درگاه پناه برده و خود را تسلیم عنایت او قرار دهد چون یگانه 
باشد همان کهف والیت است که درحقیقت ظهورکامل آن در  می پناهگاهی که براي جویندگان راه و سالکین طریق

  :باشند می اولیایی تحت قبابی الیعرفهم غیري: سفر سوم است که از خود فانی شده و مصداق
  کعبۀ دلهاست آنجا،  آنچه خواهی آرزو کن    سوي عشق روکناي مأیوس ازهمه سوئی، به

شدند که خداوند  نویسند گاه هم از پهلو به پهلوي دیگر می می آنها باکمال راحت سالها خوابیدندوحتّی بطوریکه
وه نامرئی فرشته را موکل کرد که آنها را به پهلوي دیگر قرار دهد تا تن آنها نپوسد و زخم هم نشود درکرد و قّاینطورمقّ

چون ( سال قمري است اند تا آنکه پس از سیصد سال شمسی که مطابق سیصد و نه و هرکه آنها را ببیند گمان نکند مرده
از خواب بیدارشدند وخودشان ازوضع و هیکل خویش و بلند بودن ) باشد سال قمري می 103هر صد سال شمسی مطابق 

کنم یک روز  گفت گمان می اند، یکی می ناخن وشارب وریش وموي سرتعجب کرده و نمی دانستند چه اندازه خوابیده
  :کخ مولوي فرمایدایم  ا خوابیدهگفت قسمتی از روز ر یا بیشتر و دیگري می

  سیصدونه سال آن اصحاب کهف                                  پیششان یکروز بی اندوه و لهف
چون اگر فرض کنیم موقع ورود آنها به غار و خوابیدن درآنجا اول ظهربود اگربیدار شدن آنها نیز در همان 

اند مثالً  شود و اگر غیراز ساعت ظهر بیدار شده ز یا بیشتنر واقع میساعت بود اختالف نظر در مدت یک روز یا دو رو
اندمگرآنکه بگوئیم  اند باید اختالف در این باشد که یا نصف روز مثالً یا یک روز و نیم یا بیشترخوابیده عصر بیدار شده
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اهراً همین قسمت را ظ لبثنایومااو بعض یومموقع خوابیدن راکه چه ساعت از روز بوده فراموش کرده باشندکه 
کنم بیش اند که یکی از آنها گفت ما هنگام صبح خوابیدیم و هنوز غروب نشده وگمان می رساند و بعضی هم نوشته می

  .ایم ایم و دیگري گفت بیش از یک روز خوابیده از چند ساعتی نخوابیده
شود فاصله  کند که معلوم می سپس همه اظهارگرسنگی کردند وگفتند یکی از ما به شهر برود و خوراکی تهیه

براي خرید ) تملیخا( هفت فرسخ نبوده، شبان بنابراینکه همراه شده بود، گفت من چند درهم دارم آنگاه یملیخا یا
خوراکی به شهر افسوس رفت ولی خیلی احتیاط کرد و جدیت نمود که کسی او را نشناسد تا گرفتار مأمورین پادشاه 

وراك بد مانند گوشت خوك نخرد، وارد شهرشد با نهایت تعجب مشاهده کرد که شهر با نشود و نیز مراقب بودکه خ
ها تبدیل به کاخها وکاخها خرابه شده و اشخاص را هم اصالً   آنچه او دیده به کلّی فرق کرده و عوض شده و خرابه

پناه برد و درکهف والیت  شده، البتّه کسی که به خدا االرض غیر االرض تبدل یومشناسد و در حقیقت مصداق  نمی
  :کند جاي گیرد زمین وجود او تغییر و تبدیل می

  همـه آفـاق گلستــان  بـینی    گر به اقلیم عشق روي آري
بیند چون آنها به سزاي اعمال و عقاید باطلۀ خود  و کسانی را که با او بدي نموده و او از آنها گریزان بوده نمی

کرد راهگذري  ازین رو تملیخا خیلی متعجب و بلکه متوحش شد و به اطراف نگاه می. اند رسیده و در دوزخ جاي گرفته
کنی، گفت غریب نیستم ولی از  اي داري که به اطراف نگاه می بدو رسید، پرسید مگر تو در این شهر غریبی یا گمشده

راهگذر او را راهنمایی . نمبی کنم محل آن را نمیخواهم خوراکی تهیه کنم ولی هر چه جستجو می ام و می خارج آمده
تملخیا پس از گرفتن خوراك دست به جیب کرد که پول آنها را بپردازد، فروشنده . کرد و به دکان خواربار فروشی برد

اي  شود توگنجی یافته دقّت کرد دید سکه، مربوط به زمان دقیانوس است و سیصد سال از آن گذشته، گفت معلوم می
خواهم  براي آنها  ام بلکه از خارج آمده و رفقایی دارم می بان اعتراض گفت من گنجی نیافتهتملیخا با ز. بگو کجا است

کنید این پول کاالیی است که من  خوراکی بخرم، گفت این سکه مربوط به سیصد سال قبل است، گفت شما اشتباه می
ار برگردد مردم بر او رقت کردند ام جمعی هم اطراف او گرد آمدند او وحشت کرد و خواست به طرف غ دیروز فروخته

و محبت نمودند و شرح حال او را پرسیدند، او حال خود و همراهان و اینکه بواسطۀ عقیدة به توحید از پادشاه و مردم 
گریزان شده و درغاري درکوه پناه آوردند ذکرکرد ومردم براي شنیدن جمع شدند وخبر را براي شاه بردند او ترسیدکه 

غضب شاه شود، خواست فرار کند گفتند مترس که آنکه از او بیم داري نام او دقیانوس و سیصد سال پیش  مبادا گرفتار
اند، او حالت بهت وحیرت  بود واکنون پادشاه و نزدیکان او و بیشتر اهالی به دین توحیدکه عیساي مسیح آورده گرائیده

لطف خود قرار داد و شرح حال را پرسید و بعضی برایش دست داد و خواست برگردد، پادشاه رسید و او را مورد 
دانست چون مربوط به سیصد سال پیش بود لذا زباندانی آوردند و با او سخن گفتند، سپس  نویسندکه زبان او را نمی می

دانستند،  رفقاي توکجا هستند او مشروحاً جواب داد و چون از تاریخ، قضیۀ گریختن آن جوانان را شنیده ومی کهپرسید
زده به طرف غارحرکت ادشاه ومردم شایق زیارت آنها شدند واو درجلو وپادشاه ومردم نیز با او حرکت کردندو او بهتپ

کردچون نزدیک غار رسید، گفت شما صبرکنید که من قبالً به آنها اطّالع داده و موضوع را بگویم که وحشت نکنند 
د بودن وگذشتن مدت سیصد سال از زمان دقیانوس و موحی به طرف غار رفت و وارد شد وحکایت را ئسپس به تنها

نویسند که در این موقع تملیخا گفت  اند، بعضی می پادشاه کنونی را به آنها گفت درینجا تواریخ به اختالف ذکرکرده
صحبت دنیا خواهند، آنها گفتند ما را ازدنیا و   پادشاه و همه مردم با نهایت خوشحالی براي زیارت شما آمده و اجازه می
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خواهیم و صحبت خلق نخواهیم دعاي آنها مستجاب شد و تملیخا هم با آنها خوابید  بس است، خدایا ما دیدار تورا می
تی در بیرون منتظر شدند، جوابی نیامد به طرف غار وخداوند روح همه آنها را گرفت و بسوي خود برد، پادشاه ومردم مد

اي که هنوز دیانت حقه را  هلیخارا خوابیده بلکه مرده یافتند، درین هنگام عدرفته، داخل شدند و همه آنها حتّی تم
نپذیرفته بودند، گفتند چون از زمان دقیانوس هستند باالي غار دخمه و مزاري بسازیم و آن را معبد قرار دهیم، مسیحیان 

، سپس پادشاه گفت باید مسجد و بسازیم) کلیسا و مسجد( گفتند چون موحد بوده و در دین توحید بوده معبد خداوند
  .رفتند سپس شروع به ساختن آن نموده و مردم براي عبادت و زیارت بدانجا می. عبادتگاهی بسازیم

پادشاه ومردم به طرف غار رفته آنها را زیارت نمودند و معانقه کردند وپادشاه خواهش کرد : اند جمعی هم گفته
اند و رشتۀ  ان او باشند، گفتند اکنون همه احفاد و فرزندان و خویشان ما مردهکه به شهرآمده درکاخ او منزل کنند و مهم

وجه شده و درخواست کردند آنها را به جوار ارتباط ما گسیخته است و این زندگی براي ما حاصلی ندارد و به خدا متّ
بعضی گویند پادشاه و مردم رحمت خویش ببرد، خداوند هم اجابت نموده جان آنها را گرفت و از انظار غائب شدند و 

  .بسازند) پرستشگاهی براي خداوند( داخل غار شدند آنها را خوابیده یافتند و تصمیم گرفتند درآنجا مسجدي
این موضوع سبب شدکه عقیدة آنها و کسانی که فقط قائل به معاد روحانی بودندنسبت به معاد جسمانی و حشر، 

آنها اطمینان حاصل کردندکه حشر ومعاد .  حق و ان الساعۀ الریب فیهاعموا ان وعداهللایل: کامل گرددکه فرمود
جسمانی صحیح و خداوند برآن قادر است که آیات واخبار و ادله برآن خیلی زیاد است و نیز رد مشرکین آنجا بود که 

 .منکر بعث و معاد بودند

ائمۀ هدي علیهم اء به استناد به اخبار این بود خالصۀ شرح حال آنها و بعض اسرار که در آن نهفته است و عرف 
از والیت به کهف تعبیر نموده و آن را مامن و پناهگاه سالکین راه از شر شیاطین و قطاع طریق براي روندگان راه  السالم

  :فرماید» طلب یوسف ارمغان از آنمرد« که مولوي در جلد اول مثنوي ذکر  اند ذکرکرده
  در قیام و در تقّلب هم رقود                              اولیاء اصحاب کهفند اي عنود   

  میکشدشان بی تکّلف در فعال                                  بیخبر ذات الیمین ذات الشّمال
  :فرمود) ص( اندکه پیغمبر و در بعض موارد هم به کشتی نوح تعبیرکرده 

  .من ركب فيها نجي ومن تخلَّف عنها غَرقمثَلُ اَهلِ بييت كَمثَلِ سفينة نوحٍ 
ف کند غرق یابد و هر که تخلّ یعنی مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است که هرکه درآن سوار شود نجات می

  :شود می
  ام  به  طوفان  ز من   همچو کشتی    بهر این  فرمود   پیغمبر  که   من
  دست اندر زند یابد فتوح هر که    ما و اصحابیم چون  کشتی  نوح

  اري  و درکشتیئیروز و شب سی    تو دوراززشتیی چونکه با شیخی
  :فرماید» تمثیل مرد عارف و تفسیر اهللاُ یتوفی اال نفس حین موتها«که باز مولوي در جلد اول ذکر

  اي بسا اصحاب کهف اندر جهان                     پهلوي تو پیش تو هست این زمان
هر بر چشم است و بر گوشت چه سودغار با  تو یار با تو در سرود                     م  

  که اشاره است به اینکه اگر ما متوجه باشیم غار کهف والیت همیشه با ما هست
دربارة جزئیات قضایاي اصحاب کهف اختالفات زیاد است که بطور اجمال در تفسیر ابوالفتوح رازي و بطور 



 28

 26ترجمه سیـّد محمـّد باقر موسوي همدانی جلد  25زان تألیف عالمه سیـّد محمـّدحسین طباطبائیتفصیل درتفسیرالمی
و در تاریخ انبیاء تألیف عماد الدین حسین اصفهانی معروف به عمادزاده و غیر آن مطالبی نیز در آن باره  1354چاپ آذر 

  .ذکر شده است
  

  اصحاب کهف و رقیم
اندکه رقیم از نظر اینکه اسامی و حاالت آنها در  کهف و رقیم را یکی گفته بعضی اصحاب: از جمله اختالفات

لوحی از سنگ یا طال یا مس یا غیرآن نوشته شده و در جلو غار نصب کردندگفته شده و یا آنکه رقیم نام شهري بود که 
ت اصحاب کهف را فرمود و از چون بعداً فقط حکای. آنها از آنجا بیرون شدند و ظاهر آیات قرآنی هم اشاره بدان دارد

اند رقیم نام بیابانی در آن حدود بوده و بعضی نام سگ آنها را  اصحاب رقیم جداگانه شرحی نفرموده است و بعضی گفته
گویند و رقیم نام کوه بود یا وادي و بیابانی که  اند و درتفسیر بیضاوي مذکوراست که کهف غار وسیع را درکوه می گفته

اندکه رقیم نام شهري قدیمی  قین اخیرگفتهگویند، محقّ شده بود یا نام موطن آنها بود و بطوریکه میکهف درآن واقع 
گفتند و مرکز تجاري  می) Petra( گفتند که به معنی سنگ بوده و رومیان آن را پترا بوده که به زبان عبري سلع یا سالع می

  .ده استجمال زاده ذکر ش  نبطیان بوده است که درکتاب هزار پیشه
  

  سؤاالت مشرکین از پیغمبر
یکی افسانه اصحاب کهف دیگري : اندکه سؤاالت چهار تا بوده دربارة پرسشها نیز اختالف شده، بعضی گفته

حکایت موسی و دانایی که مأمور متابعت او شد و دیگري قصۀ ذي القرنین وچهارمی قیام قیامت، که چه موقع است؛ 
مطابق با عقیدة ما بود صحیح و جواب سئوال چهارم اگر مدعی شد که موقع قیامت را  اگر جواب سه تاي اول را گفت و

بعضی به جاي سؤال چهارم موضوع روح . داند دروغگو است و اگر گفت که فقط خدا بدان عالم است درست است می
  :اندکه اگر به اجمال جواب گفت صحیح است که آیه نازل شد را گفته

نِ الرع كئَلُونسلْمِ االّ قليالًيـْع   .وحِ قُل الروح من اَمرِ ربي وِما اُوتيتم من ال
را به مدینه نزد یهود یا » بن ابی معیط و عاص بن وائل بةعقنضربن حارث بن کلده و «اند سه نفر  گفته بعضیو نیز

فرستادند، چون حکایت اصحاب کهف اند نزد اساقفه نصاراي نجران  به نجران نزد یهود آنجا فرستادند و بعضی گفته
  .اصحاب کهف و ذي القرنین و روح سؤال کردند: بعض روایات هم ذکر شده که از سه چیز. مربوط به یهود نیست

  
  محل غار

اند اختفاء و رفتن آنها به غار قبل از میالد مسیح و بیدار شدن آنها بعد بوده است و در محل غار  و نیز بعضی گفته
آنچه مشهور است غار نزدیک شهر افسوس بوده که در حدود هفتاد کیلومتري شهر ازمیر واقع شده و  هم اختالف شده

هایی از آن باقی است و در قاموس کتاب مقدس نزدیک دهنۀ رود  آن بضم همزه و سین وسکون فاء است و اکنون خرابه
تفسیر المیزان به کسر همزه و فاء و ضم سین کالیستر تخمیناً چهل میل به طرف شرقی رود ازمیر نوشته شده است و در 

                                                   
  .سالگی رحلت نمودند 80شمسی در سن  1360آبان  24قمري برابر  1402الحرام  محرم 18در روز یکشنبه  - 25
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نوشته شده و غار دریک کیلومتري شهر نزدیک آبادئی بنام ایاصولوك در دامنۀ کوهی بنام ینایر داغ قرارگرفته است و 
نویسند صدها قبرکه با آجرساخته شده درآنجا وجود دارد واین غار در وسط کوه رو به جهت شمال شرقی  بطوریکه می

تألیف آقاي حسین عماد زاده در ) ع( اثري از معبدي در آنجا نیست و درکتاب زندگانی حضرت سیدالشهداء است ولی
  :ذکر سخن گفتن سر بریده حضرت و قرائت آیۀ شریفه

ـْكَهف والرقيمِ كانوا من آياتنا عجباً   .اَم حسبِت اَنَّ اَصحاب ال
اند و برخی همان  سمنان بوده و برخی طرطوس از بالد شام گفتهذکر شده که شهر افسوس نزدیک گرگان یا 

اند ولی به نظر من، دو نظریه نخستین دربارة شهر افسوس دور از تحقیق است  افسوس در آسیاي صغیرکه ذکرکردیم گفته
ا هم هاي شهر افسوس ر و افسوس همان شهر نزدیک ازمیر است که در حیطۀ حکومت روم بوده است و نگارنده خرابه

اند که  اشاره نموده 27آقاي حاج سیـّد محمـّد علی کاظمینی بروجردي نیز درکتاب مجموعۀ دانش در مطلب . ام دیده
اند که آیا رو به جنوب بوده یا شمال یا  اند و دربارة آن غار شرح مبسوطی نوشته آنها از اهالی و اشراف شهر افسوس بوده

النعش قرارگرفته که بنابراین در طرف جنوب و رو به  مقابل ستارگان بنات  شمال شرقی و بیضاوي نوشته که درب غار
  .باشد و در تفسیر مجمع البیان طبرسی نیز همینطور ذکر شده است شمال می

اند غاري است بنام رجیب نزدیک دهی به همین نام در هشت کیلومتري شهر عمان  احتمال دیگر که بعضی گفته
شود که در داخل آن طاقنماي  کوه قرارگرفته ودرب غار درطرف جنوب رو به شمال بازمی پایتخت اردن وغار در دامنۀ

متر و چند قبر هم درآن وجود دارد و در دیوار آن  3×3کوچکی به عرض دو متر و نیم و طول سه متر و در مساحت 
اي از زمان بیزانتیان روم  باشد و در باالي غار صومعه ها و خطوطی به خط یونانی ترسیم و صورت سگی هم می نقشه

میالدي ساخته شده و بعداً  427تا  418زنند مربوط به زمان ژوستینوس اول که بین  می سوجود دارد که اینطور حد
در سالهاي اخیر و قرون اخیره چندان توجهی بدان غار . مرمت شده و در زمان غلبۀ اسالم تبدیل به مسجد گردیده است

ه بود و اخیراً ادارة باستانشناسی اردن تصمیم به حفاري درآنجا گرفت و این حفاري و نبوده و مخروبه ومتروك شد
میالدي بتوسط رفیق وفا الدجانی معاون باستانشناسی عمان صورت  1963شمسی مطابق  1342اکتشاف آن در سال 

که در آنجا  منتشر شد و خصوصیاتی 1964گرفت و کتابی هم توسط او بنام اکتشاف کهف اصحاب کهف در سال 
کند که این همان غار اصحاب کهف است و  نوشته شده و بر اثر حفاري معلوم گردیده و آثاري که کشف شده تأیید می

کیلومتر فاصله بنام  6آبادئی هم در حدود ) که شرح آن بعداً ذکر خواهد شد( حتّی بطوریکه در اطّالعات ذکر کرده
اند و در آبادي رقیم کاخی بوده که یزید بن عبدالملک  رقیم یکی بوده رساند اصحاب کهف و رقیم وجود دارد که می

اند ازجمله آنکه هفت اسکلت مرده انسان  اموي براي خود ساخته بود و از سایرمشخصاتی هم که براي این غار ذکرکرده
شود  یقین زده میاند وجود دارد که عکس آنها هم در اطّالعات چاپ شده است، حدس قریب به  که پهلوي هم خوابیده

باشد طبق تواریخ در سابق  که غار اصحاب کهف همین است و به اضافه در محلی که اکنون شهر عمان پایتخت  اردن می
شود آنها نیز در آنجا  شهري بنام فیالدلفیا وجود داشته که از معروفترین و زیباترین شهرهاي آن زمان بوده که معلوم می

  .اند دهسکونت داشته و بعداً فرارکر
اند شهر دمشق بوده و غار هم در کوه قاسیون نزدیکی شهر صالحیۀ  اند شهري که آنان فرارکرده بعضی هم گفته

دمشق بوده ولی اثر و دلیلی بر آن نیست و گروهی معتقدند که در نزدیکی شهر بتراء از شهرهاي فلسطین بوده است و 
اند که غار اصحاب  قاز غاري است که بعض اهالی آنجا احتمال دادهاند در نزدیکی شهر نخجوان از بالد قف گروهی گفته
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که در ) سوئد( اخیراً هم در شبه جزیره اسکاندیناوي. جویند روند و بدان تبرك می کهف است و به زیارت آنجا می
مال شمال اروپا است غاري کشف شده که هفت جسد سالم در آنجا به هیئت رومیان قدیم در آن وجود داشته و احت

اندکه همان اصحاب کهف باشند ولی این احتمال خیلی بعید است چون دولت روم در آن زمان هر چند امپراطوري  داده
رسیده است  معظمی بوده و وسعت خاك او در آسیا و اروپا خیلی زیاد بوده ولی حدود آن به ممالک اسکاندیناوي نمی

فقاز در تصرف ایران بودرفات آنها به قفقاز هم نرسیده و خاك قچنانکه متص .یرم به فتح در معجم البلدان هم نام غار را ج
  .جیم نوشته است

  
  شمارة آنان  

االبرار معروف به  عدةدر عدد آنها خالف است، چنانکه در تفسیر ابوالفتوح رازي و در تفسیر کشف االسرار و 
یغمبر آمدند یکی از آنها بنام سیـّد که از فرقۀ تفسیر خواجه عبداهللا انصاري هم نوشته که بزرگان نجران که خدمت پ

هاي  نصاري بود گفت سه نفر بودند چهارمی سگ آنها بود و دیگري بنام عاقب که از نسطوریان، یکی از فرقه 26یعقوبیان
مسلمین معتقد بودند که هفت نفر بودند که ظاهر آیۀ شریفه که . مسیحیان بود گفت پنج نفر بودند و ششمی سگ بود

: وچون این قسمت بین خود آنها هم مورد اختالف بود ازین رو فرمود. نیز برآن داللت دارد ثامنهم کلبهمفرماید و  می
که هر دو از ) ع( درتاریخ انبیاء وتاریخ زندگانی حضرت سید الشهداء. قل ربی اعلم بعدتهم مایعلمهم االقلیل

اند هشت نفر بودند ولی کشفی که در غار اردن شده و شرح  باشد ذکر شده که بعضی گفته تألیفات آقاي عمادزاده می
شود که نجران  آن را ذکرکردیم مؤید قول هفت است؛ و چون درینجا نام نصاراي نجران برده شد توضیحاً تذکر داده می

 العرب بزرگترین نقطه و مرکز نصرانیت بود که در همۀ جهان مسیحیت مورد توجه بود و امور اجتماعی و جزيرةدر
گفتند که در زمان طرح آن  آنکه ریاست بر همه را داشت او را سیـّد یعنی آقا می. مذهبی آن زیر نظر سه نفر قرار داشت

سؤاالت شخصی بنام وهب بود، و عاقب که دنباله رو براي سیـّد و متصدي انتظامات و اجراي قوانین بود و در آن موقع 
  .گفتند ئیس روحانی و مذهبی شهر بود که او را ابو حارثه میشخصی بنام عبدالمسیح بود و سومی اسقف که ر

  
  مـّدت خواب  

فرماید سیصد سال به اضافه نه سال است، یعنی سیصد سال  در مـّدت خواب آنها هم اختالف است ظاهر آیه می
ا یهودیانی از قول نصاري ی ولبثوا فی کهفهماند عبارت  اي گفته شود ولی عده شمسی که سیصد و نه سال قمري می

که معلوم  قل اهللا اعلم بمالبثوا: فرماید است که ازنصاري اخذکرده و آن عقیده را اظهار نمودند، ولی خدا بعداً می
اند و علت اختالف این  گفته همشود خداوند تصریحی نفرموده است و مـّدت خواب آنها را دویست سال یا کمتر می

سلطنت داشته واقع شده و در  251تا  249دن آنها در زمان دقیانوس که از است که مشهور این است که قضیۀ پناهنده ش

                                                   
گفتند که در  باشند و یعقوب به اراده می می) ع(بودند که قائل به اتحاد الهوت و ناسوت مسیح ) بردعی(ان پیرو یعقوب الرادعی یعقوبی - 26

اند و عرب  سدة ششم میالدي اسقف انطاکیه بود و معتقد بود مسیح حاصل ترکیب و اتحاد طبیعت ناسوت و الهوت است که ارامنه از ین فرقه
کردند، در  گویند و نسطوریان در ایران اکثریت داشتند و مسیح را میان دو طبیعت الهی و بشري تشخیص می می) جمع یعقوب(آنها را یعاقبه 

  .خاتمۀ کتاب مجدد ذکر خواهد شد
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پادشاهی نموده بیدار شدند، بنابراین حداکثر خواب  450تا  408زمان تئودوسیوس امپراطور مسیحی دولت روم که از 
ده مـّدت آن از شود و اگر بیداري آنها قبل از سال آخر سلطنت او بو حساب کنیم دویست سال می 450آنها که تا 

 حجةشود مگر آنکه بگوئیم تاریخ پناهنده شدن آنها پیش بوده چنانکه مرحوم حجت بالغی در  دویست سال کمتر می
میالدي سلطنت  117تا  98نویسدکه اصحاب کهف در زمان سلطنت تراژان طبق نوشتۀ آلبرت ماله که از  التفاسیر می

اندکه چون تراژان  بیدار شدند ولی ایرادگرفته 425یا  422وسیوس در سال کرده به غار پناهنده شدند و در زمان تئود
شود مگر آنکه بگوئیم در زمان هادرین که از  وفات نموده پس مـّدت خواب آنها بیش از سیصد سال می 117درسال 

  .ذکرکرده است 256سال التواریخ پناهنده شدن را در  اند و در ناسخ میالدي سلطنت کرده به غار پناهنده شده 138تا  117
  

  ننامهاي آنا
درکتاب قصص قرآن تألیف ابوبکر عتیق نیشابوري معروف به سورآبادي . نیز به اختالف ذکر شده ننامهاي آنا

مکسلمینا، مکتسلمینا، یملیخا، مریوس، دنوش، شاذرنوش، و دانیوس، و :  نام آنها اینطور نوشته شده 494متوفی در سال 
مکسمینا، یوانس، ملخوس، سرابینوس، مرتنینوس، : اد مأخذ شرقی نزدیک به منابع غربی اینطور استدر پاورقی به استن

  .دانیسیوس، کنستانتینوس
اند و آن را از کتاب یعقوب  و در قصص قرآن تألیف آقاي صدر بالغی آنطورکه قبالً ذکرکردیم نوشته

  .اند نوشته اتخاذ نموده28در کتابی که بنام نخبۀ قدیسین 27وراژینی
مکس : اند در تفسیر المیزان در ذکر اصحاب کهف تألیف عالمه طباطبائی به زبان یونانی و سریانی چنین نوشته

، )دوانیوانس، دنیاسیوس(، ذوانیوس)مرطلوس، مرطولس(، مرتیانوس، )ملیخا(، املیخوس 29منیانوس
اندونیوس،  ،افطونس( ، انطونس)طکسقسططیونس، اکسفوسطط، کشفوط (، اکساکدثودنیانوس)نواسیسیوانیس،(ینیوس

که درین تعداد نام آنها به زبان یونانی و سریانی هر دو نوشته شده، بهمین جهت براي هرکدام دو نام و بعضی  )انطینوس
المعانی هم اسمائی از ابن عباس روایت شده و نیز از امیرالمؤمنین  و نیز درآنجا از تفسیر روح. هم سه نام نوشته شده است

یملیخا، مکسلینیا، مسلینیا، مرنوش، دبرنوش، شاذنوش، و نام چوپان را : نیز روایت کرده که اسماء آنها این است) ع( علی
که همراه شده ذکر نشده است و نام سگ به قول بعضی رقیم و به گفتۀ جمعی قطمیر بوده و در تفسیرکشف االسرار 

  .خواجه عبداهللا انصاري نیز نامهاي دیگري ذکر شده است
بعداً اسامی آنها به زبان التین سپس نامهاي آنها قبل از آنکه به دین مسیح درآیند  ذکر شده که چون ذکر آنها 

  .اي ندارد از آن خوداري شد و در عربی از نامهاي قبطی و آنها نیز از نامهاي سریانی اخذ شده است چندان فائده
  

  مصادر تاریخ 
 The Seven( و به انگلیسی سون اسلی پرز)  Les Sept Dormants( ورمانداصحاب کهف را به فرانسه لست 

                                                   
27 -Jacques de Voragine 
28 -Fleur des Saints 
29 -Maximilianos, Iamblichos, Martinos- (Martelos) , Dionysios, Joannes, Exakoustodianos, Antonios. 

  .و اسم سگ آنها قطمیر بوده است
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sleepers (نخستین کسی که این : بنابرآنچه در فرهنگ قصص قرآن تألیف آقاي صدر بالغی مذکور است. گویند می
خ یونانی قرن ششم میالدي) Nicephor( داستان را مشروحاً ذکر کرده نقفور 539( نویسنده و به طریق قسطنطنیه و مور – 

و ) 790– 828( اسقف و نویسندة تاریخ فرانکها ) Gregoirede Tours( و بعداً توسط گریگوریوس تورسی) م 504
) Sigebert( اند و بوسیلۀ سیگبرت      قدیس آن را نوشته 122و نویسندة داستان  مورخ) Metaphraste( متافراست

یم رسیده و این داستان در میان دانشمندان مسیحی به هفت خفتگان نویسندة بلژیک به یعقوب وراژینی که قبالً نام برد
شهر افسوس معروف است و ابن عبري ابوالفرج ملطی در تاریخ کلیسا خالصۀ آن را با تغییراتی در اسامی خاص 

  .ذکرکرده است
  :اند اند چهار دسته نویسند روایات اصحاب کهف که دانشمندان غرب خالصه نموده در تفسیر المیزان می

 520روایاتی که به زبان سریانی ضبط شده که از همه قدیمتر روایتی است که جیمس سیروگ متوفی در سال  -1
  .میالدي آورده است 521یا 

  .رسد می) Symeon Metaphraste( روایات یونانی که به قرن دهم میالدي به شخصی بنام سیمون متافراست -2
  .اف تورس گرفته شده است نی توسط گریگوريروایات التینی که از روایت سریا -3
گردد و روایات قبطی و حبشی و ارمنی هم به روایات سریانی  روایات اسالمی که به روایت سریانی منتهی می -4

  .رسد می
 قدیمیترین اثر است همان نوشتۀ جمیز سیروگ کهمنبع سریانی را) 765ص( در تاریخ انبیاء تألیف آقاي عمادزاده

)James of Sarugh (از تاریخ ادبیات بیزانتین نیز نقل کرده که . اند که بعداً به قبطی و ارمنی نقل شده است ذکر نموده
از سریانی به التین وارد شده است و در بعض کتب ادبی قرون وسطی هم از آن ) 758– 816( این داستان بوسیلۀ تئوفاس

و اصحاب . وآلمانی وایتالیایی  واسپانیایی وایرلندي نوشته شده استنامبرده شده و بعداً هم به زبانهاي انگلیسی وفرانسه 
کهف نزد مسیحیان بسیار مقدس و حتّی در نظم ونثر و سرود و مرثیه نام آنها برده شده است و از نظر تاریخی اولین بار 

  .میالدي توسط بارونیوس تیلمون در آن باره بحث شده است 1607در سال 
 150یسار متوفی در سال  بن قدیمترین کتاب در آن باره شرحی است که محمـّد بن اسحق در تواریخ اسالمی نیز

هجري به استناد قرآن شریف و منقوالت از بزرگان نوشته و بعداً نیز توسط کسائی شرحی نوشته شده است و در کتاب 
اند ولی  مربوط به بعد از میالد دانسته دمیري و قصص االنبیاء ثعلبی بطور تفصیل ذکر شده و همۀ آنها آن را حيوةاحليوان

  .ابن قتیبه نوشته که پناهنده شدن آنها به غار قبل از میالد و بیدار شدن بعد از آن بوده است
  
  نظائر

اند که این داستان از معتقدات هندو و  نویسند اخیراً بسیاري از مورخین گفته آقاي عماد زاده در تاریخ انبیاء می
پرستان ذکر شده، از جمله داستان  ه، چون نظیر آن از جهت خوابهاي طوالنی در داستانهاي قدیم بتژرمن سرچشمه گرفت

آگل که در تلمود  هلمه و نیز داستان اونیاس. نفر اهل ساردنی که خواب طوالنی نمودند و ارسطو آن را نقل کرده است 9
 66داستان ابی مللک از بزرگان یهود که به امر خدا سال به خواب رفته بود و همچنین  70نوشته شده و حکایت دارد که 

المقدس صورت گرفت نبیند و  در بیت) بنوکد نسار( سال به خواب رفت تا خرابی هیکل و معبد را که به دست بخت نصر
زنده ند و بعداًً زنده کرد که به او نشان دهد، خداوند چگونه مرده را یرا زیرکه خداوند او را صد سال مینیز حکایت ع
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  .کند و قادر است بر احیاي مردگان می
حکایت اصحاب کهف، صحت بعث و حشر و نشر را نشان داد که خداوند بر آن قادر است، چون مردم آن شهر 

شود و بدن در زیر خاك مدفون است و چون حکایت اصحاب  گفتند که روح بعث می بدان اعتقاد نداشتند و فقط می
  .د که معاد انسان هم جسمانی و هم روحانی استکهف را دیدند بر آنها مسلم ش

  
  و اصحاب کهف ) ص( یاران پیغمبر

نویسند  شیخ ابوالفتوح رازي در تفسیرخود ومال فتح اهللا درتفسیر خویش و ابوالمحاسن جرجانی در تفسیرگازر می
بینی، لیکن  یا آنها را نمیتو در دن کهمیل داشت اصحاب کهف را ببیند، خداوند فرمود) ص( که در خبر آمده که پیغمبر

عرض کرد خدایا چگونه آنها . ی خود را با چند نفر از یاران بفرست که آنها را ببیند و دعوت به قبول پیامبري توکنندوص
را بفرستم، ندا رسید بساطی و فرشی بیاور و آنها را روي آن بنشان و به باد امر کن آنها را بدانجا ببرد، پیغمبر فرمود تا 

السالم هم در  اي از آن بنشینند و علی علیه ذر فرمود هر کدام در گوشه گستردند و به ابی بکر و عمر و سلمان و ابی فرشی
ی من کسی فرستم، وصی تو کیست؟ فرمود وص ی خود را با چند نفرمییاران عرض کردند فرمودي وص. وسط نشست

د با او مکالمه کنند، درین صورت دیگران نباید سخن است که چون بر آنها سالم کند جواب دهند و چون سخن گوین
علی، . السالم آنها را پایین آورد آنگاه آنها توسط باد حرکت کردند و چون بدانجا رسیدند باد به دستور علی علیه. گویند
علی جلو رفت ذر بتوالی فرمود سالم کنند ولی هیچ کدام جواب نشنیدند، آنگاه  بکر سپس عمر آنگاه سلمان و ابی به ابی

آنگاه علی فرمود من نمایندة پیغمبر . علیک السالم و رحمه اهللا و برکاته: ، گفتندالسالم علیکم ایها الفتیۀ: و گفت
نمایم آنها فوراً پذیرفتند، سپس علی ) دیانت اسالم( ام که شما را دعوت به قبول دین او خدا هستم و از طرف او آمده

باشد و بر تو که  که آسمان و زمین می رساند، گفتند سالم بر محمـّد رسول خدا مادامی میرسول خدا شما را سالم : فرمود
رویم و  آنگاه گفتند سالم و درود ما را به رسول خدا برسان، فعالً ما به خوابگاه خود می. اي تبلیغ دستور او نموده

السالم پرسید چرا جواب آن چند نفر را  هعلی علی. گوئیم خوابیم تا زمانی که مهدي ظهور کند و تو را وداع می می
ی پیغمبري را، آنگاه با آنها وداع ندادید؟ گفتند ما دستور داریم که سخن نگوئیم و جواب ندهیم مگر پیغمبري یا وص

یل نمودند و علی به باد دستور داد که آنها را در مدینه به مسجد پیغمبر ببرد، موقعی که فرود آمدند و به مسجد رفتند جبرئ
گوئی، عرض کرد بهتر این است  پیغمبر به علی فرمود یا علی آیا من قبالً بگویم یا تو می. قضیه را قبالً به پیغمبر اطّالع داد

   . اشاره بدین است اذ اوي الفتیه الی کهفکه شما بگوئید، آنگاه پیغمبر همۀ قضیه را به آنها فرمود که آیه شریفۀ 
ی حقیقی آن حضرت، که خواست به شیخین بفهماند که وص نکه پیغمبر میکند بر ای این موضوع داللت می

ی بن باشد، هماناعلّ و ممات اصحاب کهف در قبضۀ قدرت او می حيوةاختیارباد وحرکت آن و عوالم امکان و حتی 
د، چون آنها ابیطالب است نه دیگري؛ و همراه بودن سلمان و ابوذر هم براي مزید بصیرت و ازدیاد حال ایمان آنها بو

چشم باطنشان باز و حقایق را می دیدند، لذا مشهود آنها شد که صاحب غار و خفتگان در آن، همانا علی ابن ابیطالب 
و چون منظور، نشان دادن مقام علی بود از این رو خود پیغمبر صلی اهللا . است و باید دامن او را بیشتر بچسبند و بگیرند

-اد بلکه یکی از شاگردان مکتب او مأمور شد، که نهایت عظمت و قدرت آن حضرت را میعلیه وآله اینکار را انجام ند

  .رساند
کنند که ابن ابی شیبه و ابن منذر و ابن ابی حاتم از ابن عباس و در تفسیر  در تفسیرالمیزان از درالمنثور نقل می
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یکی از شهرهاي روم شرکت کردیم و به  اند که گفت ما با معاویه در جنگ مضیق گازر نیز از ابن عباس روایت کرده
معاویه گفت خیلی خوب بود که درب این غار را . غار معروف کهف که اصحاب کهف در آنجا بودند برخوردیم

توانی و خداوند این اشخاص را از نظر کسانی که بهتر  ابن عباس گفت تو نمی. دیدیم گشودیم و اصحاب کهف را می می
  :هاز تو بودند پنهان داشت ک

ـَّيت منهم فراراً ولَملئْت منهم رعباً ـَول ـَّلَعت علَيهِم ل   .لَوِاط
! معاویه اصرارکرد وگفت من باید به چشم خود آنها را ببینم. شوي کنی و پر از ترس می اگر آنها را ببینی فرار می

آنها وقتی خواستند داخل غار شوند، خداوند باد تند و . اي را به داخل غار فرستاد تا جستجو کنند و خبري بیاورند عده
طوفان شدیدي فرستاد که آنها را به بیرون پرتاب کرد، چون خبر به ابن عباس رسید در همه جا مطلب را از آنها نقل 

. گفت که شرح آن در تفسیر المیزان پس از ذکر آن حکایت، مذکور است کرد و شرح زندگی اصحاب کهف را می می
تواند به  هر چشمی و هر کسی، الیق دیدار مردان خدا نیست و نمی: د نقل ابن عباس هم داللت دارد بر اینکهو خو

  ..واقعی آنها پی ببرد حيوةحقیقت و 
ابوریحان بیرونی درکتاب آثارالباقیه،فصل پانزدهم مختصري راجه باصحاب کهف مینویسد،از جمله ذکر کرده 

بار روم همراه کرد و او جایگاه اصحاب کهف را دید تصم شخصی را با سفیر خود بدردرشهر افسس واقع شده و مع«:که 
و او درین شک میکند » شخص که با دست لمس کرد محمد بن موسی بن شاکر است وایشانرا با دست لمس کرد و این

ی منجم حکایت کند علی بن یحی«: و نیز نقل میکند که .که آیا همین مردگان اصحاب کهف بوده اند یا اشخاص دیگري
که چون از جنگی برگشت در آنجا داخل شد و آن کوه کوچکی است که قطر پائین آن از هزار ذراع کمتر است و 

شخص داخل شود و سیصد گام برود برواقی سردرمیآورد که داراي ستونهاي تراشیده است و خانه هاي چندي در چون 
و پس از چند سطر که شرح میدهد » دم که در میان آنها جوانی امرد بودآنجا است و میگوید من در آنجا سیزده تن را دی

اگر اینها بعقیده مسیحیان از هشت زیادتر باشند اصحاب کهف بلکه راهبانی خواهند بود که در آنجا مرده  «: مینویسد که 
سال و بعقیده  372ه نصاري این جوانان که اصحاب باشندبنا بعقید«: سپس مینویسد» .و جسد آنه مدتی سالم مانده است 

قمري ، نه سال و هفتاد و پنج مسلمین سیصد سال خورشیدي در کهف درنگ کردند و تفاوت سیصد سال شمسی با سال 
  .دمیباش قمري روز و شانزده ساعت و چهار خمس ساعت میشود که تقریباً همان سیصد و نه سال

  
  القلوب و سیرة رسول اهللا  ةعرائس و حیو
معروف به ثعلبی مؤلف تفسیر بنام الکشف  438یا  427حمد بن محمـّد بن ابراهیم نیشابوري متوفی در ابو اسحق ا

و البیان و عرائس در قصص انبیاء در کتاب عرائس خود قصۀ اصحاب کهف را مشروحاً ذکر کرده که آقاي میر جالل 
بعداً هم شرحی را که . اند وده و چاپ کردهالدین حسینی ارموي محدث در آخر جلد پنجم تفسیر گازر آن را ضمیمه نم

اند که چون  اند به ضمیمه چاپ نموده القلوب در باب سی و یکم دربارة اصحاب کهف نوشته حيوةعالمۀ مجلسی در 
 .مفصل است براي اطّالع بر آنها باید بدانجا مراجعه شود و محتاج به ذکر همۀ آنها دراینجا نیست

 582که ترجمه و انشاي رفیع الدین اسحق بن محمـّد همدانی قاضی ابر قوه متولّد رسول اهللا نیز  سريةدرکتاب 
هجري که از مشاهیر  150و متوفی در  85باشد و آن را از سیرة محمـّد بن اسحق بن یسار مطلبی متولّد  می 623متوفی در 

ده و به قول بعضی، شیعه و از اصحاب حدیث و سیره می باشد و درك محضر حضرت باقر و صادق علیهما السالم نمو
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دربارة اصحاب کهف در ضمن ترجمۀ آیات مربوط بدان ذکرکرده که . اصحاب آن دو بزرگوار بوده، اتخاذ نموده است
  :کنیم باشد و نسبتاً مفید است، لذا مختصري از آن را ذکر می چند نکته درآن نیز می

کرد، روزي یملیخا که رئیس آنها  دمت دقیانوس میاز شاهزادگان بودند که هر روز یکی از آنها خ 30هفت تن
اي از گوشۀ ایوان افتاد، دقیانوس خیلی ترسید و رنگش پرید و ازجا جست و  بود و نوبت خدمت او بود، درین بین، گربه

 تواند خدا باشد که چگونه می! کسی که اینطور، از یک  گربه بترسد: خواست از تخت بیفتد، یملیخا در دل با خودگفت
؟ خدا کسی است که خالق آسمانها و زمینها است، سپس با ناراحتی نزد رفقا رفت ولی غذا نخورد، هر !او را عبادت کنند

ت باالخره از آنها عهد و پیمان گرفت که به کسی نگویند، بعداً نی! ترسید بگوید چه اصرارکردند وعلت را پرسیدند، می
ما نیز همین عقیده را داریم و متفقاً نزد دقیانوس رفتند و : پاي اوافتاده و گفتندقلبی خود را به آنها گفت، آنها به دست و 

گویند، چیزي نگفت، آنها نیز رفتند و تصمیم گرفتند فرار کنند و  ي نمینظر خود را گفتند، دقیانوس گمان کرد که جد
ه چوپان هم که  فهمید به آنها ملحق شد و سگ بعداً به بهانۀ شکار از دقیانوس اجازه گرفته و از شهر بیرون رفتند، بین را

آیم نه سعایت، تا به  او نیز دنبال آنها را گرفت و گویا از سگ شنیدند که گفت مطمئن باشید من براي حراست شما می
رفت و  غار رفتند و چند روزي در آنجا بودند و هر روز یملیخا بطور محرمانه و گمنام براي خرید خواربار به شهر می

گشت، یک روز شنید که در شهر شایع شده که چند نفر از دقیانوس فرار کرده و دقیانوس تصمیم دارد آنها را  می بر
او به عجله آمد و موضوع را به رفقا گفت، آنها ناراحت شده، بدرگاه خداوند تضرع نموده خالص خود را . تعقیب کند

سال نزدیک  309سلط کرد و اول بامداد خوابیدند و پس از از دست دقیانوس خواستند، خداوند هم خواب را بر آنها م
ایم که از صبح تا غروب باشد و بعضی هم بیشتر  غروب بیدار شدند، ازین جهت بعضی از آنها گفتند یک روز خوابیده

ینند، ولی موقعی که آنها خواب بودند، دقیانوس با جمعی از درباریان و قشون آمد و دستور داد که داخل غار را بب. گفتند
یکی ازنزدیکان ! خداوند آنها را از چشم او و پیروانش پنهان کرد، مع ذلک دستور داد جلو آن را با سنگ و گچ ببندند

دقیانوس که باطناً موحد بود شرح آن را محرمانه روي لوحۀ مسینی دستور داد نوشتند و در صندوقی گذاشتند و زیر 
دین سال شبانی بدانجا رفت و تصمیم گرفت که آن سنگها را بردارد و پس از چن. سنگ وگچ، جلو غار دفن کردند

آغلی براي گوسفندان خود بسازد و همین کار را کرد و درب غار به همان ترتیب اول باز شد، اصحاب کهف هم که 
کردند،  آنها دربارة مـّدت خواب خود گفتگو می. بیدار شدند درب غار را باز کرده از دیدن آن سنگها تعجب کردند

بعداً دیدند موي آنها بلند و سفید و ناخنها نیز بلند شده، تعجب کردند و چون فکرشان به جائی نرسید گفتند، خدا بهتر 
  .اند داند که چقدر خوابیده می

  .شود ل است به خود همان کتاب ارجاع میکند که چون مفص دنبالۀ حکایت را هم در آنجا ذکر می
  

العات شرح اکتشاف در روزنامۀ    اطّ
جمادي  22 – 1355خرداد  31دوشنبه  15041خالصۀ آنچه در روزنامۀ اطّالعات شمارة  31در اینجا مناسب است

                                                   
نفر بودند یا  6چون عدة آنها را بعداً هفت تن ذکر کرده که یکی از آنها شبان، بعداً ملعق شده، ازین رو یا باید بگوئیم عدة شاهزادگان  - 30

  .بگوئیم معتقد بود که بعداً هشت نفر شدند
  :ن نوشته شدهدر مقدمۀ سیاحتنامۀ ابن فضال- 31

  .دو هیئت جهت تحقیق دربارة اصحاب رقیم و سدذوالقرنین اعزام نمود) هـ ق 232 – 227(ابو جعفر هارون الوثق باهللا خلیفۀ عباسی 
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درین باره نقل از روزنامۀ االهرام مصر نوشته با  15055شمارة  1396رجب  9 – 1355تیر  16و چهارشنبه  1396الثانیۀ 
  : کنیم مختصري اضافات در توضیح آنها ذکر می

اخیراً غار اصحاب کهف در روستاي رقیم هفت کیلومتري جنوب عمان پایتخت : ین دو شماره ذکر شده کهدر
مشهور گردید چون در بسیاري از ) با جیم و باء( نام این روستا به مرور قرون به جاي رقیم، رجیب. اردن کشف شد

این روستا . گویند م و به جاي شارقه، شارجه میکنند، مثالً به جاي قاسم، جاسشهرهاي عربی، قاف را به جیم تبدیل می
بطوریکه می نویسند در منطقۀ بلقاء واقع شده است و دولت اردن در نظر دارد که آنجا را به صورت زیارتگاهی براي 

  .زائرین مهیا کند و اعالمیۀ رسمی هم صادر نماید
ست و مشخصات غار با آنچه در درین غار جمجمۀ هفت انسان و نیز جمجمۀ یک سگ بدست آمده و مشهود ا

چون . کردند مربوط به اصحاب کهف است مقدم استکند و ازسایر غارها که گمان می قرآن مجید ذکر شده تطبیق می
اند و نگارنده  گفتندکه کهف در نزدیکی دمشق قرار دارد و بعضی هم غار را در افسوس در ترکیۀ کنونی گفته اي می عده

  .ام هاي آن شهر رفته ازمیر براي دیدن خرابه در مسافرت ترکیه از شهر
در اردن از طرف باستانشناسی با بادیه نشینان منطقۀ بلقاء تماسهاي برقرار و تحقیق شد، گفته بودند  1962در سال 

اي از پیشاهنگان و  سپس عده. در آن منطقه غاري وجود دارد که بواسطۀ ناهموار بودن زمین، رسیدن به آن میسر نیست
  تند تا طبق تعیینعمان پایتخت اردن از راههاي صعب العبور گذش در نفر از اعضاي گروه رابط علوم اسالمی چند
فوراً به ادارة باستانشناسی اردن . غار زیر خاك و سنگ پنهان شده استکه نشینان غار را پیدا کردند و معلوم شد  بادیه

رفیق الدجانی معاون باستانشناسی آنجا انجام شد و غار تردکاطّالع دادند و عملیات خاکبرداري تحت نظر مرحوم 
  .ظاهرگردید

هایی مربوط به  ها و وسائل زینت و سکه در داخل غار نوشته -1:در نتیجۀ حفریات آنجا این آثار ظاهر شد که
در  -3. گوئیم ظاهر گردید در آن غار آثار معبدي که ما مسجد می -2. دورة بیزانس در قرن سوم میالدي بدست آمد

انسان و جمجمۀ  هفتدر قبرها جمجمۀ -4.داخل غار هفت قبر و همچنین قبر سگی که با اصحاب کهف بود پیدا شد
پس از خاکبرداري کامل و پاك کردن آنجا، معبدي که  - 5. یک حیوان که ثابت شد متعلق به سگ است بدست آمد

ت، پیدا شد، که پس از دقت و تحقیق کامل و رسیدگی به در باالي غار بنا شده بود که ستونهاي آن کامالً  معلوم اس
این غار طبق . کردنداي است که اصحاب کهف زندگی می آثار، معلوم شد که همه مربوط به دورة بیزانس و همان دوره

کند و  خورشید هنگام طلوع از برابر آن عبور می» و تري الشمس اذا طلعت تزاورعن کهفهم الخ« :هآیۀ شریف
  .تابد شود و به داخل کهف نمی روب از آن منحرف میهنگام غ

اي را یافتند که یک درب سنگی سوراخ شده  آنها در موقع کاوش و خاکبرداري از جلو آن بطور تصادف دریچه
د و پس از برداشتن سنگ شکافی در کوه پیدا شد که تقریباً چهار متر در سه متر بود و طبق عالئم و رروي آن قرار دا

ذکر کردیم یقین پیدا نمودندکه غار اصحاب کهف همان است، ازین رو دولت اردن، بدان توجه کامل نموده آثار که 
سپس گروه رابط علوم اسالمی با کمک . نامیدند» اهل کهف« حتی آنجا را یک بخش جداگانه ایجاد و بنام بخش

                                                                                                                                                              
 300هیئت اول به سرپرستی محمد منجم پس از کسب اجازه از پادشاه روم شرقی از کشور فلسطین و غار مزبور بازدید نموده و مردگانی در 

ي داخل غار حجاري شده، مشاهده کرد که پوست بدن آنها به استخوان چسبیده و با لمس کردن بدن آنها و مشاهدة موهاي درشت از متر
  .اظهار نظر به اینکه مردگان مزبور همان اصحاب کهف هستند،خودداري نموده است
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نویسند دو ماه بعدازآن  می که پایان آناي درکنار مسجد قدیم آغاز کردند که پس از  وزارت اوقاف اردن مسجد تازه
  .یابد و بعداً بطور رسمی اعالم گردید تاریخ که در روزنامه نوشته، پایان می

بعداً رجال معروف مذهبی از اکناف جهان مخصوصاً مصر اظهار نظرهاي وسیعی در آن باره و ظهور یکی از 
داشته شد که دو عکس آن در دومین شمارة اطّالعات ها و غار عکسهایی بر معجزات قرآن نمودند سپس از آن جمجمه

  .چاپ شده است 1355مورخۀ شانزدهم تیر ماه 
اعالم پیدایش غار اصحاب کهف بوسیله محمـّدتیسیرالظبیان باستانشناس معروف اردنی واقع شد که بعداً خودش 

در : ده سال طول کشید و ضمناً گفتبه مصر رفت و بطوریکه اظهار کرده بود مطالعات در این باره و کاوشها بیش از 
ها و پیدایش معبد و نزدیک  و این جمجمه. مطالعات خود از بعض دانشمندان مذهبی یهودي و مسیحی نیز استفاده کردم

. باشد بودن به شهر بزرگی مانند عمان که با پایتخت بودن آن در آن زمان تناسب دارد بزرگترین دلیل بر صحت آن می
اي از سفارت ترکیه در عمان تقاضا کرد که اطّالعات خود را دربارة غار  باستانشناسی اردن طی نامه ضمناً گفت ادارة

سفارت ترکیه نیز با دولت ترکیه درین باره تماس گرفت، . نامند، بنویسند افسوس که بعضی همان غار اصحاب کهف می
ضمناً غار دمشق هم مربوط به چهل . طابقت نداردبعداً معلوم شد که غار افسوس با غاري که در قرآن مجید ذکر شده م
  .اند ارتباط ندارد نفر از شهداي مسلمین است و با اصحاب کهف که قبل از اسالم بوده

ناظم اسگیالنی مهندس زمین شناس معروف، دربارة خاك و زمین آنجا گفت : نویسد که ضمناً در اطّالعات می
هاي حیوانی و نباتی مخلوط و با نسبت کمی که امالح رادیوم  باقیمانده که آنجا مرکب از طبقات کلسیمی و منگنز با

کند و از آثار آن ضدعفونی نمودن  باشد و معادن اورانیوم نیز در آنجا وجود دارد که تولید اشعۀ گاوبیتا و گاما می می
ومیائی نمودن خدائی گوشت و نباتات است که شاید همین امر، سبب حفظ اسکلت آنها شده که این نیز در حقیقت م

  .این بود خالصۀ آنچه در آن دو شمارة اطّالعات نوشته شده است. است
  . ق گردمنگارنده آرزو دارم که به زیارت آن مکان محترم موفّ
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  السالم حکایت موسی و خضر علیهم
  

  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الَّرجيمِ
ـِّي اُهللا علي ـَّد و آله اَجمعني و بِاِهللا اَستعني وصل   سيِدنا محم

ـْبحرينِ اَو اَمضي حقُباً فَلَما بلَغا مجمع بينِهِما نِسيا حوتهما فَاتخذَ . و اذْ قالَ موسي لفَتيه ال اَبرح حتي اَبلُغَ مجمع ال
ـْبحرِ سرباً   .سبيلَه في ال

زمانی را که موسی به همراه و شاگرد خود گفت من دست از طلب بر ندارم تا آنکه به محل بیاد بیاور : ترجمه
براي تالقی دو دریا رسیدند ماهی را که  محل چون به. تالقی دو دریا برسم یا سالهاي متمادي، و هشتاد سال بگذرد

 !تهیه دیده بودند فراموش کردند، و در دریا به حرکت آمد و رفتخورك 

  .یاد بیاور براي اینکه تعلیم بگیري یا بدیگران بیاموزيب: تفسیر
ت طلب وجود دارد بدانکه در حکایت موسی و خضر علیهمالسالم پند و اندرزهاي فراوان از جمله آموزاندن کیفی

 همهکه آنکه طالب راه آخرت است، باید همت او رسیدن به انسان کامل که مرز بین دو دریاي وجوب و امکان و آئینۀ 
اسماء و صفات حق و داراي جمیع حدود و تعیه است، باشد، و همت و عزم بر طلب در تمام مـّدت عمر داشته نات خلقی

  : باشد تا به مقصود برسد
  یاجان رسد به جانان یاجان زتن برآید    دست  از طلب ندارم تا کام من برآید

رد تا مورد قبول واقع شودو نیز طریق همراه بودن و نیز کیفیت سؤال کردن و درخواست نمودن از راهنما را فرا گی
و همچنین اوصاف شیخ را و اینکه چگونه باید تربیت طالب و مرید نمود و به چه . آموزاندو مصاحبت با هادي را می

  .شد خواهد دهد، که هرکدام درجاي خودگفته ترتیب ریاضت دهد و مقامات سالکین الی اهللا را شرح می
بر بنده و کنیز، خادم و خادمه، مطیع و مطیعه، مؤمن و مؤمنه، مرد جوان و زن جوان ) ذکر و مؤنثم ( فتاةو فتی و 

و بر کسی که صاحب فتوت و مردانگی بوده، دیگران را بر خود ترجیح دهد هر چند در خودش هم سختی و مشقّت 
ماالسالم است که دلیل ارشاد و ی حضرت موسی علیهشود، و مراد در اینجا حضرت یوشع بن نون وص باشد اطالق می

واسطۀ بیعت و خلیفۀ نبوت او بود، و فتی به تمام معانی مذکوره بر او صادق بود زیرا خودش را بواسطۀ موسی به خدا 
  .خادم و مطیع موسی هم بود و موسی را بر خودش ترجیح داد و داراي روح جوان هم بود. فروخته و بیعت کرده بود
از مقام رسالت و دارا شدن مقام عزم آنطور که از اخبار استفاده می شود این بود که پس ) ع( سبب طلب موسی

چون خداوند با او سخن گفت و الواح را بدو عنایت فرمود که در آن الواح طبق آیۀ شریفه همه چیز ثبت و پندها و شرح 
باال رفت و آنچه را خداوند به او ) منبر( با خود نزد بنی اسرائیل برد و بر کرسی نطق راهمۀ دستورات ذکر شده بود آنها

عنایت فرمود به بنی اسرائیل گفت،  درین موقع در دل او خطور و وسوسه شد که خیال کرد خداوند کسی را داناتر از او 
در زمان او خلق نکرده، خداوند به جبرئیل فرمود که موسی را دریاب که نزدیک است بواسطۀ غرور هالك شود و به او 

داناتر وجود دارد برو و از علم او فراگیر، جبرئیل فوراً نزد موسی از تور محل تالقی دو دریا، روي سنگی، مردي بگو د
موسی خود را خیلی خوار دید و فهمید که .  جب شدهدرینجا گرفتار وسوسه و عکه آمد و موضوع را با گفت و خبر داد 

ی خود یوشع امر کرد توشۀ راه مهیا وند واقع گردد، لذا به وصخطا کرده و ترس عارض او شد که مبادا مورد غضب خدا
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  .رب گمنام خدا سفر نمایدکند که باید در طلب آن بندة مقّ
بدانکه عجب و خودبینی و خودرا کامل دیدن، از بزرگترین صفات رذیلۀ مهلکۀ انسانیت و ریشۀ گناهان بزرگ 

، زیرا همین خود بینی بود که شیطان را از سجدة آدم مانع شد و است و نخستین نافرمانی است که در روي زمین واقع شد
او را در ورطۀ تکبواء ر و خودخواهی و حسد ورزیدن و دشمنی نسبت به آدم سپس مکر کردن و فریب دادن آدم و ح

فرود آمدن  بلکه فرستادن پیمبران و. جب و خودبینی دور بدارد و پناه دهدانداخت، خداوند ما و همۀ مؤمنین را از ع
کتب آسمانی و رنج و سختی و اذیت کشیدن انبیاء واولیاء و همینطور طاعتها که دستور داده شده و مجاهدات مؤمنین و 
آزمایش نمودن خداوند آنان را و مبتال شدن آنها به انواع بالیا براي این بوده و هست که از انانیت و خودبینی بیرون آیند، 

ت و نسبت دادن همت مشایخ و راهنمایان در تربیت سالکین راه خدا براي این است که از انانی اند که همۀ ازاین رو گفته
جب و خودبینی و و هرگاه شیخ از سالک ع. ر را فقط خداوند بدانند و ببینندکارها و اوصاف به خود خارج شوند و مؤثّ

  .کند غرور مشاهده نماید، نهایت انزجار معنوي از او پیدا می
و فارس، که  32کنم تا به محل وصل شدن دو دریا برسم یعنی دریاي روم فت من ترك سیر و طلب نمیموسی گ

خداوند موسی را وعده داد به مالقات با راهنما، و حقیقت آن، مرز و مجمع دو دریاي امکان و وجوب است، که دریاي 
االمکان ودون الوجوب ، که مقام راهنما فوقیت استیت و مقام مشّاول انانیت وبلکه مراتب امکان و دریاي وجوب الوه

توان رسید که لیاقت وصول بدان مقام پیدا شود، یا آنکه مدتهاي مدید در طلب  است، و موقعی  به حقیقت او می
و هم به معنی زمان است، ولی در اینجا ) دهر( هم به معنی روزگار) بضم حاء مهمله و قاف( بقُحبگذرانم، کلمه 
کند و به  که داللت بر دوام سیر می الابرحکالم موسی درینجا به لفظ . بار رسیده مقصود هشتاد سال استبطوریکه در اخ

کند بطوریکه  لفظ حقب که نهایت زمانی است که ممکن است بر عمر او افزوده شود، بر عزم ثابت او بر طلب داللت می
سد یا عمر او به نهایت انجامد، و منظور از ذکر این قسمت دارد تا آنکه به مقصود خود بر هیچ چیز او را از طلب باز نمی

باشد و اینکه طالب راه آخرت، باید بر عزم خود ثابت باشد و به مختصر  تعلیم دادن راه طلب و ثبات عزم بر آن می
  .مل همۀ شدائد را در آن راه بکند، بلکه تحدناگواري برگشت نکن

خوراکی خود را فراموش کردند و در آنجا گذاشتند و دنبال آن  تالقی دو دریا رسیدند، ماهیمحل چون به 
نرفتند یا آنکه یوشع فراموش کرد قضیۀ ماهی و زنده شدن او را و رفتن به دریا را به اطّالع موسی برساند؛ در صورتی که 

اشاره خواهد  عالمت رسیدن به عالم، زنده شدن مرده و ماهی شوري است که براي خوراك خود آورده بودند و بعداً
نسبت دادن فراموشی به هر دو، با آنکه فقط یوشع فراموش کرد، از باب تغلیب است که در زبان عرب معمول و بین . شد

کنند یا حسنین که منظور حسن و حسین علیهمالسالم مانند شمسین که براي خورشید و ماه ذکر می( آنها شایع است
 باشد و مصدر می سالکایا  سلوکابه معنی  سرباحرکت کرد و از آنها دور شد و آنگاه ماهی در دریا شروع به  ).باشد می

  .باشد می اتخذخذ از غیر فعل یا آنکه حال از فاعل براي اتّ) مفعول مطلق(
م است و همچنین چگونگی زنده شدن او در دریا و رسیدن به راهنما و عال عالمت اخبار دربارة ماهی و اینکه

ت فرامرفتن و کیفیر در اختالف آنها، اشعار و اشاره نمودن به تاویل وشی با اهمیت موضوع، به اختالف مذکور است و س
ویل است زیرا ظاهر و تنزیل آن بطوریکه از اخبار لفظی تنزیلی آن عنوان حقیقت و تأ آن و اینکه صورت ظاهر ومعنی

                                                   
  .باشد اي فارس هم خلیج فارس میدری. گفتند و همان دریاي مدیترانه است دریاي روم را دریاي مغرب هم می - 32
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به چه نشانی پی ببرم که به محل تالقی دو دریا  شود این است که موسی علیه السالم از جبرئیل پرسید که استفاده می
ام؟ جبرئیل اظهار کرد که عالمت آن اینست که با خود ماهی براي خوراك میبري، هنگامیکه زنده شد و از دست  رسیده

آنگاه آنها با خود ماهیی برداشتند و حرکت کردند، در بین راه به مردي . اي تو بیرون رفت بدانکه به مقصد رسیده
دند و نشناختند و از او گذشتند، موسی شروع به نماز کرد و یوشع ماهی را بیرون آورد و روي سنگی در کنار دریا رسی

آمد شست ناگاه زنده شد و از دست او بیرون رفت و داخل دریا شد، یا  گذاشت یا او را درآبی که ازچشمۀ زندگانی می
که ماهی در آن بود افتاد و به ماهی رسیده و زنده شد و یوشع ) لمکت( در زنبیلی) حيوة( اي از آب زندگانی آنکه قطره

  .فراموش کرد که به موسی اطّالع دهد یا آنکه او را روي سنگ گذاشتند و از آنجا گذشتند
الَي الصخرة فَاني نسيت الْحوت وما ا ينواَقالَ اَرأَيت اذْا . فَلَما جاوزا قالَ لفَتيه آتنا غَدائَنا لَقَد لَقينا من سفَرِنا هذا نصباً

ـْبحرِ عجباً   .قالَ ذلك ماكُنا نبعِ فَارتدا علي آثارِهما قَصصاً. اَنسانيه االَّالشيطانُ اَنْ اَذْكُره واتخذَ سبيلَه في ال
ما را بیاور که درین سفر خیلی خسته  چون از محل تالقی دو دریا گذشتند موسی به یوشع گفت غذاي: ترجمه

ب گفت موقعی که ما روي سنگ جا گرفتیم، من ماهی را فراموش کردم و ایم؛ناگاه یوشع به خاطرش آمد و با تعج شده
موسی گفت . این فراموشی هم از طرف شیطان بود، وماهی هم ناگهان راه دریا را پیش گرفت و از دست من خارج شد

ن موضوع بود که من انتظار آن را داشتم، برگردیم؛ سپس همان راهی را که آمده بودند برگشتند تا چرا نگفتی، چون همی
  !به مجمع البحرین رسیدند

شد و اظهار خستگی  وضع گذشتند هر دو خسته شدند و با آنکه موسی در سفر خسته نمیمچون از آن : تفسیر
یا در آن سفر تا آن موقع ) وي کرد و خسته نشد تا به مدین رسیدمانند فرار او از مصر که چندین روز پیاده ر( کرد نمی

ی خود یوشع موسی به وص. خسته نشده بود مگر در آن روز که از محل تالقی دو دریا گذشتند خستگی بر او عارض شد
ضمیر اشاره کلمۀ هذا . ایم ایم و رنج کشیده شده  گفت غذا و خوراك ما رابیاور که بخوریم چون درین سفر خیلی خسته

یوشع که موضوع را فراموش . و منظور همان سفر است که قبل از آن در هیچ سفري آن قدر احساس خستگی نکرده بود
: کرده بود ناگهان به خاطرش آمد که ماهی مردة پخته، زنده شده و به دریا رفت و او به اطّالع موسی نرسانیده بود گفت

ب را دارد، یعنی آیا دیدي که این کلمه، هم در عربی و هم در فارسی معنی تعج! بینی و توجه داري یعنی آیا می ارایت
که ماي موصوله وصلۀ آن  مادهانیکه این موضوع باعث رنج من شد که هنگامیکه روي سنگ جاگرفتیم، که کلمۀ 

) بليةبه حذف ( يةبلارایت یا آنکه . حذف شده و کلمۀ اذ جاي آن را گرفته است) یعنی آنچه به رنج آورد مرا( باشد
ه، حذف شده و مضاف الیه که اذ ه و گرفتاري را که براي ما پیدا شد، که مضاف یعنی بلیباشد، یعنی آیا دیدي بلی می

یا آنکه مفعول محذوف است و . 33باشد بر طریق مجاز عقلی باشد باقی مانده است، یا آنکه خود کلمۀ اذ مفعول ارایت می
مفعول محذوف، یعنی آیا دیدي آنچه را واقع شد موقعی که ما روي سنگ نشسته بودیم؟ و لفظ ر مستانفه و مفس اذاوینا

یعنی ماهی را روي سنگ گذاشتم و راه . کند آن را تفسیر می فانی نسیت الحوتاذ متعلق به محذوفی است که جملۀ 
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شجاع و حقیقت عقلیه آن استعمال شود که آن را حقیقت گویند یا در غیر ماوضع له به قرینه که آن را مجاز نامند مانند کلمۀ شیر براي شخص 
و مجاز عقلی نسبت دادن فعل است به غیر فاعل حقیقی که آن . انبت اهللا البقل یعنی خداوند گیاه را رویانید: است که نسبت حقیقی باشد مانند

رویاند  نید در صورتیکه بهار نمیانبت الربیع البقل یعنی بهار گیاه را رویا: گویند که نسبت و اسناد حقیقی نباشد مانند را مجاز در اسناد نیز می
  .رویاند بلکه خدا در بهار می
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وش کردم که به شما بگویم، و یا آنکه وضع عجیب ماهی را که زنده شد و به طرف دریا رفت فرام. دریا پیش گرفت
سپس . دید اهمیت نداد که به حضرت عرض کند السالم می اند از بس که این قبیل امور عجیبه از موسی علیه بعضی گفته

همین موضوع ماهی است، که ما انتظار آن را : موسی فرمود. این را هم شیطان از یاد من برد که به تو بگویم: گفت
باشد و ما  المت رسیدن به مطلوب یا دلیل بر مطلوب یا به آن مردي که روي سنگ خوابیده بود میبراي اینکه، ع! داشتیم

باشد حذف شده براي اشاره به وصل بنیت است  که حرف آخر آن یاء و الم الفعل می نبغو کلمۀ . جویاي آن هستیم
که ناتمامی لفظی و حذف یاء اشاره به  تمام نشده اویعنی هر روز طلب ما و جستجوي ما براي رسیدن به خضر وسلوك با

  .ناتمام بودن کار آنها است
آنگاه از همان راهی که آمده بودند برگشتندکه آنجا را ومردي را که در آنجا بود پیدا کنند و با همدگر حکایت 

ست یعنی و جملۀ حال ا یقیصان آثار هما قصصامفعول مطلق فعل محذوف یعنی  قصصاگفتند که  و قصۀ آن راه را می
باشد یعنی  که آن نیزحال باشد یا مفعول مطلق از غیر لفظ فعل می مقیصین قصصاگفتند یا  می را در حالیکه قصۀ آن راه

  .کردند، حکایت کردنی یعنی حکایت می ارتدامصدر براي 
نلَد نم ناهلَّمع نا ودنع نةً ممحر ناهينا آتبادع نداً مبدا عجـْماًفَو   .ا عل

اي از بندگان ما را یافتند که او را مشمول رحمت خود قرار داده و از نزد خود به  ناگهان در آن محل، بنده: ترجمه
  .او علم آموخته بودیم

اي از بندگان ما را یافتند که خداوند او را مفتخر به بندگی خود نموده  پس از رسیدن به آن موضع بنده: تفسیر
الهی، اگر یک بار بگوئی بندة من، از عرش بگذرد : خواجه عبداهللا گوید( باشد ه به خودش میشریفیبود؛ که اضافۀ ت

ه است که او رابه دادن رحمت و عنایت از طرف خود ستود، که اشاره به رحمت خاص من عندنا رمحةآتیناه ) !خندة من
کند بلکه هر آفریده  ، به هر کسی عنایت میه را که از آثار اسم رحمن استباشد، زیرا رحمت عام مقام والیت می

ولی . ه استباشد، زیرا ظهور موجودات و وجود و قوام و بقاي آنها به همان رحمت رحمانی مشمول آن رحمت می
دعوت عامۀ ظاهریۀ پیغمبر و ولی نموده،  34ه، که از آثار و سایۀ اسم رحیم است براي کسانی است که قبولرحمت خاص
نکه بیعت در امور شرعیه است نموده باشه و بیعت نبویه قلبیۀ پیغمبر و ولی را قبول د و براي افرادي است که دعوت خاص

ارتباط مستقیم با خدا ندارد بلکه از نزد خلفاي خداوند  اءلکن این نیز، در ابتد. ه نموده باشندکرده و بیعت خاصۀ ولوی
بالواسطه باشد رحمتی  من عنداهللاو رحمتی که . شود مگر بواسطه یاست؛ لذا در آن هنگام موصوف بعنداهللا مستقیماً نم

شود، که از  است که براي سالک پس از اکمال سلوك و به آخر رسیدن سلوك او برحسب استعدادذاتی اوحاصل می
اهره یا ذات خود فانی و به خدا باقی، و خداوند او را به خالفت خود برگزیده، که بندگان او را به سوي او به دعوت ظ

  .باشد را دارا می من عنداهللاباطنه بخواند، که این مقام والیت است که صفت 
ه داشت، کرد و خالفت الهی خدا و دعوت به حق می السالم ولی این آیۀ شریفه اشاره به این است که خضر علیه

سیده که پیغمبر نیز بود ولی شود؛ ولی در بعض اخبار ر ولی پیغمبر بودن و نبوت آن حضرت از این آیه استفاده نمی
ممکن است آن اخبار را حمل بر خالفت نبوت نمود، یعنی هم والیت و هم خالفت نبوت داشت و مأمور هر دو دعوت 

الشیخ فی قومه کالنبی : اند از نظر تعلیم دادن احکام ظاهري و قالبی خالفت نبوت دارد چنانکه گفته بود زیرا ولی

                                                   
  .این موضوع درذکر اسرار سلوك و توسل به رهنما که پس از ترجمۀ مطالب تفسیر است توضیح داده خواهد شد - 34
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  .ت خودشا در میان قوم مانند پیمبر است در بین امیعنی شیخ و راهنم فی امته
خضر را توصیف کرد به تشریف تعلیم از طرف خودش بدون واسطۀ بشر، و اینکه آنچه  و علمناه من لدناعلما

 من زیرا تعلیم دادن انبیاء و اولیاء نیز تعلیم خدا است لیکن نه بالواسطه که   . خداوند به او تعلیم فرمود علم بود نه صنعت
و : و نیز تعلیم و آموزاندن از طرف خودش گاهی تعلیم صنعت است که فرموده. باشد، بلکه بوسیلۀ خلفاي خود لدنا

  .که در این آیه شریفه به هفت صفت براي خلیفۀ الهی و شیخ اشاره فرموده است 35علمناه صنعۀ لبوس لکم
هفت است اوصاف ولی  

  :راي این هفت صفت باشدکند، باید دا که آنکه دعوت به خداوند می
  .صفت بنده شدن و بیرون رفتن از اختیار نفس خود و داخل شدن در حکم غیر: اول 

بنده شدن براي خدا نه غیر او، زیرا خروج از حکم نفس وداخل شدن در حکم غیر، اعم است از دخول در : دوم
لی داخل در حکم خدا حکم خدا، زیرا مرید داخل در حکم مراد و مطیع داخل در حکم مطاع است و

  .بدون واسطه نیست
  .دادن رحمت و عنایت: سوم

  .رحمت خاصه از نزد خود حقّ: چهارم
  .تعلیم دادن خداوند: پنجم
  .اینکه تعلیم از طرف حق است بالواسطه: ششم
  .تعلیم علم و دانش نه صنعت: هفتم

بندگی خلفاءو نمایندگان الهی قبل  شود ذکر فرموده زیرا و اوصاف را به همان ترتیب که براي سالک حاصل می
م ه دادن و عنایت و رحمت است و آن نیز هرگاه مطلق باشد مقدو بندگی حق، مقدم. بدون واسطه 36از بندگی خدا است

است از اینکه از نزد خداوند باشد و نیز رحمت از نزد خداوند پیش از تعلیم است زیرا مراد از تعلیم درینجا تعلیم دادن 
باشد و تعلیم لدنی که از نزد خداوند بدون واسطه باشد پس از  رت از حیث دعوت و کشاندن بسوي خدا میاحکام کث

  .تعلیم مطلق است و قصۀ مالقات خضر و موسی و گفتگوهاي آن دو در تفاسیر مفصله مذکور است
ـّمْت رشداً ـِّمنِ مما عل ـَّبِعك علي اَنْ تعل   .قالَ لَه موسي هلْ اَت

دهی که من همراهی و پیروي تو بکنم که از آنچه خداوند به تو تعلیم  موسی به خضر گفت آیا اجازه می: ترجمه
  داده به من هم تعلیم دهی و راهنمایی کنی؟

 اتبعکاست یعنی به من تعلیم دهی راه صالح و رشد را یا حال از فاعل یا مفعول  تعلمنیمفعول  رشدا: تفسیر

                                                   
چون در . و صدمات آن حفظ کندیعنی ما هنر صنعت ساختمان زره را به داود تعلیم دادیم تا شما را از سختیهاي جنگ : در سورة انبیاء - 35

  .گذرانید اخبار رسیده است که صنعت ساختن زره از داود است که خدا به او تعلیم فرمود و زندگی خود را از آن راه می
د بندگی اولیا نه به عنوان پرستش و عبودیت است، زیرا عبادت باید فقط نسبت به ذات حق باشد و عبادت غیر او شرك است، بلکه مقصو -  36

باشم و آن  اي از بندگان محمد می یعنی من بنده). ص(السالم فرمود انا عبد من عبید محمد  اطاعت و انقیاد تام است که رسیده است علی علیه
سپس سائل پرسید که آیا شما افضلید یا پیغمبر محمد بن . موقعی بود که حضرت افضل بودن خود را بر سایر انبیاء در جواب سائل بیان فرمود

  .اي از بندگان محمد هستم عبداهللا؟ حضرت فرمود من بنده
  تن رها کن تا همه جانت کنند      بندگی کن تا که سلطانت کنند
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) ارتباط با اتبعک یا تعلمنی از حیث معنی( یا مفعول آن یا هر دو که هر دو تعلمنییا حال از فاعل یا از هر دو است 
اي از حیث رشد و راهیابی یا  یعنی از آنچه تعلیم داده شده مایا تمیز است براي کلمۀ  علمتیکی است یا از نائب فاعل 

اشد یا مفعول مطلق به تقدیر مضاف یعنی اتباع رشد یا ب و کاف که مفعول است می اتبعتمیز است براي نسبتی که بین 
براي فعل محذوف ) یعنی مفعول مطلق( به تقدیر مضاف یعنی تعلیم رشد یا مصدر علمتیا  تعلمنیمفعول مطلق براي 

د یا منقطع از سابق به عنوان دعا یعنی خداون) یعنی ارشد رشدا که راهیابی شوم راهیابی شدنی( که حال ازگذشته باشد
 شَد یا مفعول له حصولی که تحصیل شده یا تحصیلی که بعداً پیدا شود  راهنمایی کند راهنمایی شدنی یا تعلیل یعنی لاُر

 علمتو  تعلمنو  اتبعکام یا بعداً رشد پیدا شود و مفعول له براي هر یک از سه فعل  یعنی براي اینکه رشد یافته(
در نظر گرفت ولی آن خیلی بعید  رشداو  قالعض وجوه مذکوره بین فعل رود ب و احتمال می) ممکن است بوده باشد

  .37است
مراد به رشد، هدایت شدن به راه تنظیم معاش و زندگانی و حسن معاشرت با مردم است بطوریکه به حسن معاد و 

کند که از آن  استحقاق اجر و ثواب از طرف خداوند هم بکشاند و انسان را به راهی که در زندگی صالح باشد هدایت
کنند و نیز در امور مربوط به افرادي که تحت رسیدگی او هستند از قبیل قوا و جوارح خودش  تعبیر می 38المدن سياسةبه 

شود راهنمایی کند و همچنین  و امور اهل و عیال و خانوادگی و وارد کردن آنها به احکام الهی که تدبیرالمنزل نامیده می
که تزکیه و پاك کردن از رذائل و صفات ناپسند و زینت دادن به خصائل و صفات پسندیده او را به اصالح نفس خود 

  .االخالق نامند رهنمون شود باشد که آن را تهذیب
باشد و رشد حقیقی بدون آن  ه که ثابت در قلب و جازم است هر چند اصل و حقیقت رشد میولی عقائد حقّ

شود و رشد حقیقی که ارتباط قلبی  شود و بر عقائد اطالق نمی لی اطالق میشود لیکن رشد غالباً در امور عم حاصل نمی
خواست در آن مرتبه نیز کامل شده و ضمناً رشد  السالم حاصل بود و در حقیقت می با خداوند است براي موسی علیه

شود و از سوم که  بیر میت قائمه تعالمدن و تدبیرالمنزل باشد به سنّ سياسةاجتماعی هم حاصل کند و از دو تاي اول که 
 شود که حدیث نبوي االخالق باشد به فرضیۀ عادله و از چهارم که عقائد حقه است به آیۀ محکمه نام برده می تهذیب

  :بدانها اشاره دارد که فرمود) ص(
                                                   

کندولی چند احتمال اول بهتر و نزدیکتر به بالغت  ذکر وجوه مذکوره داللت برسعۀ وجوه قرآن در خود عبارت و لفظ و ترکیب نحوي می- 37
له بیست و دوتا است و چند وجه هم که ارتباط آن با فعل قال باشد این است که مفعول قال یا تمیز از آن یا قرآن است و مجموع وجوه محتم

شود و البته اینها  تا می 27مفعول مطلق با حذف مضاف یعنی قال قوال رشدا یا مفعول له حصولی یا تحصیلی باشد که آن نیز پنج تا و جمعاً 
اند که قرآن صاحب وجوهی است و  تر است و همانطور که از حیث معنی فرموده چند وجه اول مناسب رود ولی وجوهی است که احتمال می

  .  براحسن وجوه حمل کنید از نظر لفظ و عبارت نیز همینطور است
که  اند حکمت نظري و حکمت عملی، حکمت نظري علومی است حکما و فالسفۀ متقدمین در تقسیم اولی حکمت را به دو قسم نموده -  38

باشد و روانشناسی در حکمت غیر از آن است که امروز مستعمل ) روانشناسی(موجب رشد قوة عاقله است که الهیات و طبیعیات و علم النفس 
النفس عبارت از تحقیق دربارة خود نفس و قواي مجردة آن و آثار آن است ولی روانشناسی امروز در حقیقت در آثار آن  است چون علم

آنچه مربوط به تهذیب و تزکیۀ نفس  -1:باشد که سه قسم است حکمت عملی آنست که وسیلۀ علم و تنظیم امور زندگانی می. دکن گفتگو می
چیزهاي که مربوط به تنظیم عائله به وجه نیکو و حفظ آن باشد  -2. گویند و جلوگیري از آنچه بر خالف کمال آن باشد، آن را علم اخالق می

ادارة اجتماع و روابطی که بین فرد و جامعه باشد آن را سیاسۀ المدن و امروز داراي علوم مختلفۀ زیاد از قبیل  - 3. گویند آن را تدبیرالمنزل می
  . شود باشدکه شعب علوم حقوقی و بسیاري دیگر از علوم را شامل می االجتماع و حقوق خاصه و عامه و بین الملل و علوم اقتصادي می علم
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ـْعلْم ثَالثَةٌ    ٣٩.آيةٌ محكَمةٌ اَو فَريضةٌ عادلةٌ اَو سنةٌ قائمةٌ: انما ال
که آیۀ محکمه اعتقادات صحیحه و . قائمه سنةی علم منحصر به سه چیز است، یا آیۀ محکمه یا فریضۀ عادله یا یعن

  .قائمه احکام صحیحۀ شرعیه است سنةفرضیۀ عادله، اخالق فاضله و 
ده چقدر موسی علیه السالم در مقام طلب، طریق صحیح آن را گرفته که از مقام عالی خود و مرتبۀ نبوت تنزل کر

و خود را شخص فقیر محتاجی نشان داده و اظهار طلب به صورت سؤال نموده نه به صیغۀ امر که بگوید مرا بپذیر که 
پیروي تو کنم چون این عبارت هم معنی امر را دارد و هم معنی درخواست ازین رو به لفظ استفهام گفت و در عبارت 

هر که جویاي علم باشد و در مقام ارادت قرار بگیرد، باید مانند درخواست او،  دستور براي جویندگان راه حق است که 
موسی؛ نزد عالم و شیخ باشد و نیز اشاره است که شخص هر چند داراي فضیلتهاي بسیار و مراتب بلند باشد نباید از فرا 

داند و آن را دارا  گرفتن علم سرپیچی نماید و استکبار کند بلکه شایسته است که علمی را که دارا نیست ازکسی که می
تري او نکند بلکه  تر باشد و نظر به پست تر و پائین است فرا بگیرد و نزد او برود و فروتنی کند هرچند به ظاهر از او پست

تر بداند و خود را بدو نیازمند ببیند و نزد او  باشد پائین برعکس خود را که داراي آن علم نیست از او که آن را دارا می
  .و اگر او جواب رد هم داد باز تضرع و التماس کند فروتنی کند

  
  بیان نیابت رسالت و والیت   

یت که از آن جهت، مانند افراد بشر هستند و یکی مقام بشرّ: بدانکه براي پیغمبران نسبت به خلق سه مقام است
خود اشتغال دارند بلکه در امور آشامند و به کارهاي زندگانی و رفع حوائج  خورند و می کنند و میمانندآنها زندگی می

ي مانند سایرین محتاج به کمک دیگران نیز می باشند و همین امر است که سبب شده که عوام و بسیاري از زندگانی ماد
ي چون آنها را مانند خود و در زندگانی محتاج به امور ماد! مردم مقام معنوي و نبوت آنها را قبول نکنند و اطاعت ننماید

! کنند یابند، و مقام دیگري در آنها مشاهده نمی بینند و آنها راکوشا درتحصیل معاش مانند خود می ت دیگران میو معاون
کنند؛ چون  چون از نظر آنها پنهان است و از راه علم و برهان یا از طریق ذوق و وجدان هم مقام باالترآن را درك نمی

ذلک : فرماید کنند که خدا می ت و به حواس ظاهره درك میم هسعلمشان فقط مصروف است به آنچه در همین عالَ
  .اند یعنی همین است آنچه از علم بدان رسیده 40مبلغهم من العلم

                                                   
اهللا علیه و آله در مسجد مشغول وعظ و فرمایش بود؛ درین بین جمعیت مسجد به تدریج حرکت به بیرون  یغمبر صلینویسند روزي پ می - 39

اي آمده، فرمودند کیست؟ عرض کردند نسابه  حضرت سئوال کردند که چه شده است؟ عرض کردند عالّمه. نمودند و در یک جا جمع شدند
یعنی علم .آیۀمحکمۀ او فریضۀ عادلۀ اوسنۀ قائمۀ: انما العلم ثالثه. علم به انساب، علم نیست: ندفرمود. باشد است که عالم به انساب عرب می

علم حقیقی، آن سه چیز است؛ که یکی از عقائد عقالنی است که اگر انسان را : منحصر به سه چیز است و غیر از آن فضل و زیادتی است یعنی
حکمه فرموده است و اخالق رو به عالم علم بکشاند و به حقیقت سوق دهد  نشانی علم است ازین رو آیه نامیده و چون ثابت و پایدارند م

نها نفسانی نیز اگر ارتباط با عالم علم حقیقی پیدا شود و حقیقت بدي صفات نکوهنده و خوبی صفات پسندیده را که باید از آنها دوري و به ای
ه اعتدال بگراید آن را فریضۀ عادله فرموده و اعمال قالبی هم اگر از شخص راستگو متصف شود درك کند و از افراط و تفریط برکنار و ب

اي  ومتصف به آنها طبق دستور خدایی اخذ کند و بدانها عمل نماید آن را سنت قائمه فرموده که سنت عبارت از سیره و روشی است که عده
گرفته و با حاالت درونی و اعمال قلبی و صاحب آنها ارتباط دارد ازین رو قائم و  باشند و قائمه، از نظر اینکه از اهلش فرا  بر آن اتفاق داشته

  .مستقیم است و انحراف و اعوجاجی در آن نیست
  .اشاره به کسانی است که از یاد خدا پشت نموده و قصدي جز زندگانی مادي دنیوي ندارند -30سورة والنجم آیۀ - 40
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  درخورسوراخ دانائی گرفت    ـایی گرفتاندرین سوراخ بنّ
  .اند شود نموده ازین رو، مراتب و مقامات و اوصاف را منحصر به ظواهر و آنچه دیده می

  همسري بـا انـبـیـاء برداشتند    ود پنـداشتنـدانبیـا را مثل خ
که درین مقام، نظام زندگانی خلق را تأسیس . آوري از طرف خداوند بسوي خلق است دوم مقام رسالت که پیغام

درین مقام حدود و احکام خدائی و عبادات قالبی را . بینجامد) دنیا و آخرت( کنندکه به صالح دو جهانو تنظیم می
کنند؛ اگر به لطف پذیرفتند وگرنه به قهر و سختی، و به  ند و به حسب این مقام، عموم مردم را دعوت میکنتعیین می

گیرند بر شرائطی که براي بیعت نزد آنان تعیین  می هابه اجبار دعوت می کنند و بیعت از آن قبول کردند واالّ اگراختیار
ه و بیعت را شده است، این دعوت را دعوت ظاهره و عامنامند و در دیانت مقدسۀ اسالم پس از  ه میبیعت عامۀ نبوی

  .شود حصول این بیعت نام اسالم بر آنها واقع می
سوم مقام والیت است که بر حسب این مقام، کسانی را که براي تربیت روحی استعداد داشته باشند به راه دل 

دهند که فرموده  ، نه به قهر واجبار، به آنها تعلیم میکنند و سیرالی اهللا وسلوك به عالم آخرت را با لطف فقطدعوت می
یعنی اجباري در دین نیست که مقصود سیر مراتب روحی و معنوي است که درین دعوت  الدین الاکراه فی: است

رود و اجبار ممکن نیست زیرا سیر بسوي آخرت، سلوك از راه قلب است، که از انظار پنهان است و  اکراه از بین می
ور نیست، و درین مقام به طالبین راه بر حسب استعداد و به حسب مراتب، احکام قلبی و لوازم و اجبار در آن متصاکراه 

گیرند، و این  دهند و از طالبین بر همان شرائط که نزد آنها مقرر است بیعت گرفته و می سلوك و حدود آن را تعلیم می
ۀ ودعوت و بیعت را دعوت خاصۀ باطنه و بیعت خاصنام مؤمن بر او 41گویند، و پس از آنکه این بیعت انجام شد ه میلوی

  .گذاشته می شود
باشد، داخل شدن درحدود واحکام اسالمی وحفظ خونها و عرض و ه و اسالم میاي که براي بیعت عام فائده

و چون آثار . ه استت غایی آن قبول والیت و دعوت باطنه و بیعت خاصآبروها و صحیح بودن نکاح و میراث است و علّ
شود، پس از پیغمبر صلی اهللا علیه و آله  و انقیاد احکام شرع حاصل می) انتحال( ه به همان اظهار بستگیتبه بر بیعت عاممترّ

در اطالق نام اسالم و جریان احکام آن، به همان مطیع شدن و اظهار انقیاد اکتفا شد؛ بدون آنکه بیعتی حاصل شود یا به 
ولی در ایمان، این سهل انگاري و مسامحه یا اکتفاء کردن به . دادنداطل و فاسدکه با خلفاي جور انجام میهمان بیعت ب

کند یابد و رشد نمی هر بیعتی وجود ندارد، زیرا ثمره و نتیجه آن ارتباط و اتصال باطنی است، و بذرآن اتصال وجود نمی
. ان از راه زبان و گرفتن عهد و میثاق و فروش جان و مال به خدامگر از راه بیعت و اتصال صوري و پیمان بستن به ایم

درینجاست، که یکی از اسرار . ازین رو در ایمان، بیعت صوري را هم الزم دانسته و تنها به اعتقاد قلبی اکتفاء نشده است
حال ائمۀ هدي و اولیاء  شود وهمچنین سال معلوم می 25السالم و رها کردن عنان مخالفین در مدت  خانه نشینی علی علیه

جز آنکه مقام رسالت و دعوت عامه به ! گردد، چون درگرفتن بیعت آزاد نبودند شدند ظاهر می نشین می خدا که خانه
و آله بود، و خود باالصاله جنبۀ رسالت نداشتند ولی مقام والیت باالصاله بود و براي هر  خالفت از پیغمبر صلی اهللا علیه

                                                   
یعنی اعراب ) سورة حجرات(عراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا و لما یدخل االیمان فی قلوبکم اال قالت: در قرآن مجید می فرماید - 41

کلمۀ عرب در . اید لیکن بگوئید اسالم آوردیم، چون هنوز ایمان در دلهاي شما وارد نشده است بگو شما ایمان نیاورده! گفتند ما ایمان آوردیم
نشینان هستند، ولی بعداً کلمۀ اعراب بر افراد جاهل لجوج اطالق شده  شود و اعراب بادیه آنها اطالق می اصطالح بر شهرنشینان و دانشمندان

  .است
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ابی تعیین نمودند و سلسلۀ نیابت بعد از غیبت کبري نیز تاکنون جاري بوده و هست براي هردو نویک از دو جنبه یا 
ابی که ازجهت خالفت رسالت، نیابت داشتندمشایخ اجازة روایت نامیده شدند و نواب در مقام والیت، مشایخ اجازة ونو

دو نامبرده شدند، وکسانی که در یک رشته مجاز  ارشاد موسوم گردیدند و کسانی که از هر دو جهت نیابت داشتند به هر
همچنین اشخاصی که در امر . گویند در اصطالح اهل طریقت می بوده و نیابت داشته و دارند آنها را نایب خاص

مخصوصی از قبیل امامت جماعت یا دریافت وجوه الهی یا غیر آن مجاز بودند جزء نواب خاصه بودند و آنها که در هر 
ه اجازه داشتند آنها را نواب عامه نامیدند زیرا نیابت آنها عمومی ه و قلبییابت داشته و در همۀ امور شرعیۀ قالبیدو رشته ن

  .42است و در هر چیزي که مربوط به امام هست آنها را مجاز فرموده است
تا این زمان جاري  السالم صل است و از زمان معصومین علیهموسلسلۀ اجازه روایت در مشایخ، اجازه مضبوط و متّ

االنبیاء، بلکه  رسد بلکه ازحضرت خاتم السالم در زمان غیبت می به امام علیه است و همچنین سلسلۀ اجازة ارشاد مضبوطاً
  .از زمان آدم جاري است و قطع نشده است
السالم  هبدون داشتن اجازه از شخصی که اجازة او به معصوم و امام زمان علی ٰپس، هرکس دعوي ارشاد یا فتوي

دهد یا ارشاد کند  ٰکند و کسی که با اجازه فتوي رسد بنماید، خطا کرده و خودش گمراه و دیگران را هم گمراه می می
  .قلم آنها افضل از خون شهداء است

ه و عبادات قالب و امور مربوط به شأن و وظیفۀ مشایخ روایت رضی اهللا عنهم تعلیم دادن بندگان خدا در امور قالبی
ماع و نظام جامعه و سیاست شهرها است مانند اجراي حدود و احکام مواریث و آداب معامالت و مناکحات و توجه اجت

ی بذي حق از حیث لطف قهر و دادن به کثرات و امور اجتماع و مراتب کثرات و رسیدگی به حقوق افراد و دادن هر حقّ
علم از جهتی ادراك و دریافت مراتب کثرات و حقوقی است که  اند زیرا و ندادن و غیر آنها، ازین رو علماء نامیده شده

  .افراد از آن جهت دارند
و وظیفۀ مشایخ ارشاد تعلیم احکام قلب و سلوك بسوي خداوند و دور شدن از عوارض کثرات و عدم التفات به 

                                                   
و در اصطالح فقهاء، . باشد یکی اصطالح معروف بین فقهاء و اهل حدیث و دیگر اصطالح عرفاء و اهل طریق در نیابت دو اصطالح می -  42

گویند که اجازة او مستقیماً از طرف خود امام باشد و نائب عام  است و نائب خاص کسی را می عموم و خصوص نسبت به نفس اجازه مراد
باشد،بهمین جهت و طبق این اصطالح نیابت  السالم روایت نموده است  کسی است که مشمول مقبولۀ عمربن حنظله که از حضرت صادق علیه

کبري مقطوع و آنکه مدعی باشد کاذب و ادعاي او باطل است که عرفاء نیز همین خاصه که مستقیماً از طرف امام مجاز باشد در زمان غیبت 
باشد؛ و نائب خاص طبق این اصطالح کسی  عقیده را دارند ولی در اصطالح عرفاء، عموم و خصوص نسبت به مورد و مصداق اجازه منظور می

غیر مخدوشه در امر خاصی مثالً امامت جماعت یا جمع صدقات یا بیان دانند که از طرف امام علیه السالم بالواسطه یا بوسائط صحیحۀ  را می
السالم به  احکام یا تلقین ذکر، مجاز باشد؛ و نائب عام کسی است که در همۀ امور دینی اجازه داشته باشد؛ و نیابت حضرت مسلم بن عقیل علیه

مام نیابت داشته ولی در همۀ امور دینی مجاز بوده است، ولی در هر اصطالح عرفاء عام و به اصطالح فقهاء خاص است چون مستقیماً از طرف ا
دو اصطالح باید اجازه به امام برسد ولو بوسائط باشد که در زمان غیبت با واسطه و وسائط است و در زمان غیبت کبري چون زیارت امام به 

باشد وجود ندارد ولی اتصال اجازه بواسطه به امام ممکن است،  یظاهر میسر نیست لذا اجازة بدون واسطه که نیابت خاصه به اصطالح فقهاء م
خود  که متصدیان امر دین باید اجازه داشته باشند چنانکه بسیاري از فقهاء سابقاً معمول داشتند سلسلۀ اجازة خود را نیز مضبوطاً در مؤلفات

ند و اشکالی ندارد و منظور مفّسر جلیل هم در شرحی که بیان پس اگر عرفاء ذکري از نیابت کنند اصطالح خودشان را منظور دار. بنویسند
و نیابت عامه در اصطالح عرفاء مهمتر از نیابت خاصه است ولی در اصطالح فقها برعکس است و . فرموده همان اصطالح عرفاء است نه فقهاء

  .  االصطالح البتّه این اختالف از نظر اختالف در اصطالح است و المشاحۀ فی
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و همچنین دستور دادن . ایندباشد یعنی حب و عالقۀ آنها را از خود دور کنند نه آنکه بطور کلّی ترك آنها نم آنها می
راندن غضب و شهوت ناروا و بیجا در وجود خود؛ ازین رو آنها را  ن و میصاف به صفات روحانییتهذیب اخالق و اتّ

  .اند رانده و به قضاي الهی راضی شده می نامند زیرا آنها غضب را می حلماء
ن و ثبات در دو حق و حفظ مراتب کثرت با تمکّشأن آنها جمع بین . و طبقۀ سوم که مجاز در هر دو رشته هستند

رف در نفوس مؤمنین که آنها را با داشتن و توسعۀ کثرت، به مقام وحدت و دعوت به وحدت با ابقاء درکثرت و تص
باشد؛ که بطور خالصه همۀ مراتب کثرت و وحدت را آنطور که شایسته است حفظ  وحدت و مقام تجرد بکشانند، می

. نامند می43حکماءالسالم برسد و در اصطالح آنها را  به امام علیه یز مجاز از امام و باید اجازة آنها مضبوطاًکنند که اینها ن
السالم به این سه دسته اشاره شده که فرمود اد علیهو در حدیث منسوب به حضرت سج :  

ـْعلْمِ لَطَلَبوه و لَو بِسفْك ال انَّ اَهللا تبارك و تعايل اَوحي ايل دانِيالَ . ـْمهجِ و خوضِ اللُّججِلَو علم الناس ما يف طَلَبِ ال
فخستـْم ـْجاهلُ ال ـْعلْمِ التارِك لْال قْتداِء بِهِم و انَّ اَحب عبيدي الَي التقي بِحق علَيه الَّسالم انَّ اَمقَت عبيدي ايلَّ ال  ِ اَهلِ ال

ـْحكَماِء ـْقابِلُ عنِ ال ـْحلَماِء ال ـّالب للثَّوابِ الْجزيلِ الالّزِم للْعلَماِء التابع لل   .الط
آمدند هر چند خونشان  دانستند در طلب آن برمی باشند می یعنی اگر مردم فوائد و مزایایی را که در طلب علم می

ترین  خداوند به دانیال پیغمبر وحی کرد که مبغوض. از آنجا اخذ کنند در آن راه ریخته شود یا در دریاها فرو روند که
بندگان من نزد من شخص نادانی است که نسبت به اهل علم استخفاف ورزد و آنها را پست شمارد و به آنها اقتداء نکند 

ء بوده و از حلماء ترین بندگان نزد من شخص پرهیزکاري است که جویاي اجر و ثواب باشد و همواره با علما و دوست
  .پیروي نماید و از حکماء درك و اخذ نماید

مقصود، مالزمت عالم است از حیث علم او و پیروي از حلیم از نظر حلم او و قبول از حکیم از جهت حکمت او، 
  . خواه همۀ این اوصاف در یک شخص جمع باشد یا هر یک از آنها در شخصی وجود داشته باشد

دهیم که حکیم بواسطۀ علمی که دارد خداوند او را از علم غیر او بی نیاز کرده و  وضیح میبا این بیان که شد ت
اما عالم که شیخ ) کند چون در زمان غیبت است و به ظاهر درك زیارت امام هم نمی( احتیاجی به رجوع به غیر ندارد

نیاز است ولی از جهت احکام قلب و  روایت است از جهت علم و کثرات و احکام قالبی دینی از غیرخود درآن علم بی
تهذیب اخالق و علوم سري به غیر خود محتاج و فاقد چیزي است که نزد غیر او می باشد؛ پس باید به حلیم که شیخ 
ارشاد است رجوع و آنچه را که ندارد از او اخذ نماید، و سزاوار نیست که استکبار نموده خود را افضل از حلیم بداند 

ذلک السالم با داشتن کمال مرتبۀ رسالت واینکه از اولوالعزم بود ودرعلم به کثرات کامل بود، مع ی علیههمانطورکه موس
با آنکه خضر از جهت علم به کثرات از موسی کمتر بود و موسی علیه السالم از او درخواست تعلیم . به خضر رجوع کرد

قبول خضر نمود ولی خضر درآن باره اکراه داشت و  نمود و با نهایت تواضع و تضرع و حفظ ادب درخواست اتباع و
باشد باالتر و جامع تر است از کسی  ابتداء قبول ننمود و در اخبار اشاره شده که آنکه حافظ مراتب و حقوق کثرات می

  .که مستغرق در توحید و اسرار آن باشد و رسیده است که به همین نظر موسی از خضر افضل بود

                                                   
اند و حکماء درین بیان غیر از اصطالح  گویند حکما مهمتر از علماء و فقهاءمی باشند، چون جامع هر دو اجازه ین اصطالح که عرفاء میدر-  43

النفّس و غیر آنها کامل و حکمت را دارا  معروف است، زیرا در اصطالح معروف حکیم آن است که در علوم فلسفی الهیات و طبیعیات و علم
و علماء کسانی هستند که در علوم دینی . اصطالح نظر به جنبۀ دینی و داشتن اجازه در امور دینی ندارد و نباید با همدگر اشتباه شود باشد، و این

  .از قبیل فقه و اصول و کالم و تفسیر و حدیث و درایه و غیر آنها وارد و متبحر باشند
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گر داراي مرتبۀ اجازة روایت نباشد باید به شیخ روایت رجوع کند و احکام کثرات را از او همچنین شیخ ارشاد، ا
فرا گیرد و استکبار از رجوع به او نورزد بلکه نزد او تواضع و فروتنی کند و احکام شریعت را از او فرا گیرد و هرکدام از 

ي هست به او رجوع کنند تا محبت و الفت و یگانگی آنان، باید به پیروان خود امرکنند که درآنچه مربوط به آن دیگر
بین مؤمنین و بندگان خدا بر قرار باشد و نزاع و دشمنی رخت بربندد و لیاقت پیدا کنند که مشمول رحمت و فضل خدا 

بعداً این وضع در زمان ائمه علیهم السالم بین این دو دسته موجود بوده و نهایت مهروالفت با همدگر داشتند . واقع شوند
  .هم تا مدتی از زمان غیبت کبري همین وضع باقی بود

هاي مختلف مسلمین با همدگر ارتباط و اختالط پیدا کردند و مشایخ روایت و  بعداً که غیبت طوالنی شد و فرقه
شده، و به  نامیدند، ولی شیعه واقعی نبودند مشتبه امر بر کسانی که خودشان را شیعه می! ارشاد غالباً گوشه نشین گردیدند

علوم عامه و اهل سنت و بصوفیه آنها رو آوردند و علم شریعت یا آداب طریقت را براي خدا تحصیل ننموده بلکه براي 
و صورت ظاهر در هر دو دسته خود را شبیه به صاحبان حق در آن ! کردند اغراض نفسانی و هواهاي دنیوي تحصیل می

اع و اختالف بین آنها پیدا شد و هر دسته نسبت به دیگري طعن و بدگوئی ازین رو حسد و دشمنی و نز! کردند رشته می
کردند و از روي همدگر و دیدن یکدیگر منزجر بودند و همۀ اینها بواسطۀ هواهاي باطل  نموده بلکه همدگر را تکفیر می

 . خداوند همۀ ماها را از آن دور بدارد و در پناه خود جاي دهد. و اغراض نفسانی فاسد بود

 كنقالَ ا راًلَنبص يعم طيعستراً. تبخ طْ بِهحت لي مالَمع بِرصت فكَي و . صي لَكال اَعراً ونْ شاَءاُهللا صابين اجِدتقالَ س
  .قالَ فَان اتبعتين فَال تسئَلْين عن شيٍء حتي اُحدثَ لَك منه ذكْراً. اَمراً

  :توانی با من صبرکنی السالم گفت که تو نمی علیه ٰالسالم در جواب به موسی خضر علیه: ترجمه
  مردم آزاده بـاید عشق  را     مردکارافتاده باید عشق را

موسی گفت به خواست خداوند مرا صابر خواهی ! چگونه صبر خواهی کرد بر چیزهایی که از آن آگاهی نداري؟
خضر گفت پس اگر بخواهی پیروي من بکنی از من علت هیچ امري را سؤال . نخواهم کرددید و درهیچ امري نافرمانی تو 

  .نکن تا خودم بعداً براي تو شرح دهم
یا رع و مهتر کردن درخواست و فروتنی و تضّ خضر براي تکمیل عزم موسی و ثبات قدم او در راه و کامل: تفسیر

توان و طاقت اینکه بامن صبرکنی وهمراهی نمایی نداري زیرا من کردن او براي گرفتن پیمان محکم، به موسی گفت تو 
توانی برآن طاقت آوري وتو هم برعلمی موکل هستی که وارد شدن در آن به چیزي مأمورم ودرراهی هستم که تو نمی

ازحیطۀ ماموریت من خارج است،که همینطور درخبررسیده، زیرا موسی درمرحلۀ علم کثرات وحفظ مراتب ونظر به 
ظواهر وحفظ حقوق فردي واجتماعی و رساندن هر حقی به اهلش و ا جراء واحکام وحدودآن بود،که امري است بسیار 

مل کند؛ مگرکسی که خداوند او را براي پیامبري خود برگزیده و در بزرگ،که کمترکسی از اولیاء می تواند آن را تح
حضرت موسی، هرچند موسی بر بعض اسرار توحید و غرائب مقام کثرت نیزمانندمراتب وحدت تکمیل کرده باشد مانند 

  .آن آگاه نبود
ل بود وکسی که السالم در مراتب والیت تکمیل شده و به اسرار معرفت وغرائب توحید آگاه و موکّ و خضر علیه

نچه از مل ندارد که آحافظ مراتب شریعت و احکام کثرت باشد و محیط برشگفتیهاي والیت و مراتب توحید نباشد تح
ري که به ظاهر مخالف اوضاع کثرت و احکام شریعت باشد ظاهر شود بپذیرد، ازین رو غرائب از صاحبان مراحل س

در خبري نیز رسیده که موسی از خضر داناتر بود و در خبر دیگر . کرد موسی در مشاهدات خود بر خضر اعتراض می
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مرتبۀ موسی بیفزاید چون موسی از خضر افضل بود و جواب اشاره شده که موضوع همراهی براي این نبود که خضر بر 
که اشاره به نفی ابدي است بیان  لنکامل باشد ازین رو به لفظ 44تواند در هر دو جهت خضر براي این بود که موسی نمی

اري؟ ر آن خبر ندمل کنی آنچه را که از ستوانی تح و بعداً فرمود چگونه تو می) انک لن تستطیع معی صبرا( :کرد
ت خود و توسل به خواست خداوند اظهار کرد که امید است مرا به خواست خداوند رع و ترك انانیموسی با حال تضّ
مل ببینی و در هیچ مورد نافرمانی تو نکنم و چون با حال تضرع و التماس و منوط کردن به مشیت خدا و داراي صبر و تح

بیند ایراد و  د؛ خضر هم پذیرفت و شرط کرد که هر چه از رفتار خضر میپیمان بستن به اینکه نافرمانی نکند، اظهارکر
  .اعتراض نکند و منتظر بیان اسرار آن از طرف خضر باشد بدون آنکه سؤال یا اعتراض کند

کند؛ و شرط ارادت را  اك را بدان آگاه میفرماید و سلّ درین حکایت، طریق اطاعت و پیروي از راهنما را بیان می
. فرماید ودبینی وخودخواهی و اعتراض وسؤال است، هرچند چیزي را مخالف ظاهر شریعت ببیند، بیان میکه ترك خ

ر آن را بعداً اگر بخواهی همراهی و پیروي من کنی از هیچ چیز از رفتار من سؤال مکن تا خودم س: ازین رو خضر گفت
والیت و تعلیم دادن آداب و سلوك و چگونگی  زیرا منظور خضر تربیت و تکمیل موسی و بیان اسرار! به تو بگویم

تربیت بود، ازین رو موسی قبول کرد، ولی نتوانست غرائبی را که ظاهراً مخالف با شریعت بود تحمل کند و به پیمان 
  .خود که با خضر بسته بود که سؤالی ننماید، وفا نکرد

قالَ اَلَم اَقُلْ انك لَن تستطيع معي . خرقْتها لتغرِق اَهلَها لَقَد جِئْت شيئاً امراًفَانطَلَقا حتي اذا ركبا في السفينة خرقَها قالَ اَ
  .ذْي بِما نسيت وال ترهقْين من اَمري عسراًقالَ ال تؤاخ. صبراً

خضر بعداً کشتی را . ئی را سوار شدندسپس از آنجا حرکت کردند و به راه افتادند تا در کنار دریا کشتی: ترجمه
کنی که سرنشینان کشتی را غرق کنی؟ بسیار کار  گفت آیا سوراخ می خود سوراخ کرد، موسی به عنوان اعتراض

موسی . مل نمائی و با من صبر کنیتوانی کارهاي من را تح من به تو گفتم، که تو نمی: خضر گفت! ناپسندي می کنی
مانی که با خضر بسته بود به یاد آورد و شرمسار شده و درخواست کرد که من غفلت کرده و ناگهان به خود آمد و پی

  .من منما هفراموش نمودم، بر من مگیر و سختگیري ب
خضر شروع به سوراخ . از آنجا در جستجوي کشتی حرکت کردند تا به کشتیئی رسیده و سوار شدند: تفسیر

به لفظ تثنیه ذکر شده در صورتیکه آنها سه نفر  فانطلقا و رکباجمله  کردن و شکستن کشتی نمود؛  درینجا عبارت
. بودند) ع( و موسی) ع( بودند و ذکر تثنیه براي اینست که یوشع تابع موسی بود و درحقیقت همان دو نفر یعنی خضر

سوراخ شد  کنی که ساکنین کشتی را غرق کنی؟ چون کشتی وقتی موسی به عنوان اعتراض گفت آیا این عمل را می
برد، ازین رو بر موسی بسیار ناگوار و ناپسند آمد و پیمانی را که با  رود و آن را به دریا فرو می آب به داخل کشتی می

دید؛ ازین رو تحمل مشاهدة آن  خضر بسته بود فراموش کرد چون آنچه دید در نظر او خیلی بزرگ و مهم بود و ظلم می
خضر براي توجه دادن موسی به اینکه خلف عهد و . اي انجام دادي کار نکوهیدهکه : را نداشت و انکار نمودو گفت

پیمان نموده و تحمل و صبر او کم شده که عجله در اعتراض نموده است و براي یادآوري وعده و پیمان به موسی گفت 
فرمود تا عتاب در  قلالم اذکر نفرمودو فقط  لکتوانی همراهی کنی؟ درینجا کلمۀ  آیا من نگفتم که تو با من نمی

                                                   
کامل دردو جهت و جامع وحدت و کثرت بودند و ) ع(جانشینان آن حضرت  و) ص(عبداهللا  به عقیدة ما حضرت ختمی مرتبت محمدبن - 44

  .  انبیاي دیگر به آن کمال نرسیده و حضرت موسی در مراتب کثرت کامل ولی در مراتب باطن و وحدت به حد کمال نرسیده بود
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  .مرتبۀ نخستین کمتر باشد
عذر  کهناگهان موسی از پیمانی که بسته بود به خاطرش آمد و از خلف عهد عذر خواهی کردو درخواست نمود

  .رع و التماس گفت مرا بواسطۀ فراموشی که عارض شد مؤاخذه منمااو را بپذیرد و اورا از خود دور نکند، و با حال تضّ
موصوله است، یعنی بواسطۀ آنچه من فراموش کردم، یا موصوفه است؛ یعنی بواسطۀ صفت  بمانسیتدر  مالفظ 

فراموشی که در من است یا مصدریه، یعنی بواسطۀ فراموشی من و بنابر دو وجه اول، معنی این است که مرا بواسطۀ 
دشواري و سختی مبتال مکن و در همراهی  پیمانی را که فراموش کردم مؤاخذه منما و مرا بواسطۀ این خطا درکار خود به
و آله روایت شده که  از پیغمبر صلی اهللا علیه. بواسطۀ نسیان یا مخالفت که نتوانم پیروي تو کنم و همراه باشم سخت مگیر

  . این اعتراض موسی ناشی از نسیان و فراموشی بود
زیرا سالک در ابتداي سلوك باید کشتی بدن و  درین امر، راه تربیت را تنبیه فرمود و کیفیت سلوك را تعلیم داد،

  .نفس و هوا را خراب کند تا از سلطۀ شیطان خالص شده و از غضب کردن او ایمن گردد
ـَّةً بِغيرِ نفْسٍ لَقَد جِئْت شيئاً نكْ م اَقُلْ لَك انك لَن قالَ اَلَ. راًفَانطَلَقا حتي اذا لَقيا غُالماً فَقَتلَه قالَ اَقَتلْت نفْساً زكي

ـْتك عن شيٍء بعدها فَالتصاحبِني قَد بلَغت من لَدني عذْراً. تستطيع معي صبراً   .قالَ انْ سأل
اي را دیدند که با چند نفر همسال خود مشغول  سپس از کشتی بیرون آمده حرکت کردند تا پسر بچه: ترجمه

او را کشت، ناگاه موسی زبان اعتراض گشود که چرا شخص بیگناهی را که مرتکب قتلی نشده  بازي است، خضر
مل همسفري توانی با من همراهی کنی و تح باز خضرگفت آیا به تو نگفتم که تو نمی! بسیارکار ناشایستی کردي! کشتی؟

ر تو اعتراض کرده و سؤال نمودم مرا اگر مجدد ب: مرا نداري؟ موسی با خجالت و سرافکندگی با زبان عذرخواهی گفت
  .از خود بران و عذر تو هم خواسته است

خشکی به راه خود ادامه دادند تا آنکه کودکی را دیدند بسیار به پس از بیرون آمدن از کشتی و ورود : تفسیر
ضر او را کند، خ خوش صورت همچون ماه که دو گوشوارة مروارید درگوش خود دارد و با کودکان دیگر بازي می

موسی ناگهان به غیرت و غضب آمد، چون کاري به ظاهر . گرفت و بدون تحقیق و سؤال از حالش او را به قتل رسانید
بسیار ناشایست بود و جنایت از خضر دید که در شریعت نهایت ظلم وستم است و بلکه مرتکب این امر مستحق قصاص 

شد و حمله به خضر کرد ولی در مرحلۀ نخستین فقط اعتراض و قتل است وگویا بغض و عصبیت خدایی بر او غالب 
شود فقط همان اول، جنبۀ نسیان  لی را از روي فراموشی بود که معلوم میکرد، به همین جهت پیغمبر فرمود اعتراض او

هیچ چرا فرد بیگناهی را بدون آنکه مرتکب گناه و قتلی شده باشد کشتی؟ در صورتیکه در : سپس به خضر گفت. داشت
. رساند در ناشایست بودن، زیادتر از استنکار را می نکراکار بسیار ناشایستی نمودي، که کلمۀ ! شریعتی مستحق قتل نیست
باشد و حکم خدا با عقول  وق بر امر خدا و حکومت بر آن ندارد، بلکه امر خدا مافوق آن میخضرگفت عقول بشري تفّ

توانی  فهمیدي که نمی بینی تسلیم باش و صبر کن و تو خودت  از من می شود، پس آنچه ما در همۀ موارد مقایسه نمی
موسی پس از آنکه به خود آمد و فهمید . به تو گفتم که تو تحمل همراهی مرا نداري ،تحمل کنی چنانکه پیش راروش م

او قابل عذر خواهی  کرد و عمل ب امر دینی او را بی اختیار وادار به اعتراض کرده و نبایستی آنطور اعتراض میتعص
دد سؤالی کردم مرا به همراهی خود نپذیر اگر مج: مل کند، به خضر گفتبیند تح نیست و نمی تواند آنچه را از خضر می

در . و عذر تو صحیح است؛ که موسی اعتراف به تقصیر خود نمود و از درخواست مصاحبت پس از سؤال دیگر حیا نمود
خداوند رحمت کند مرا و برادرم : روایت شده که فرمود) ص( تفاسیر از حضرت رسول االسرار و بسیاري دیگر از کشف
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کرد از غیب  گفت و ترك مصاحبت خضر نمی موسی را که حیا کرد و این سخن را به خضر گفت، اگر این کالم را نمی
دوست داشتیم که موسی  چقدر خوب بود و: گردید، و نیز فرمودخداوند عجائب بسیار و اسرار زیادي بر او مکشوف می

  .هایی از مشاهدات و خبر خودشان بما بگوید کرد، تا قصه صبر می
کندکه، سالک راه خدا باید پس از خراب نمودن کشتی تن، کودکی را که  آموزد و تنبیه می این قسمت به ما می

گردد بکشد، چون این متولد می واي نفس که در ابتداي تعلق روح انسانی به نفس حیوانی پیدا می شودواز آدم روح و ح
همواره به فکر تزویر و حیله ورزي است براي رسیدن به خواهشهاي حیوانی و آرزوهاي فاسد نفسانی، که ! کودك

دارد و او هم،  شود، چون شیطان او را به کار وامی گاهی از آن به شیطنت و گاه به خیال، و گاهی هم به وهم تعبیر می
و اگر آن کودك را . بندد تا به حیلۀ دیگر متوسل شود، و هواهاي خود را به مرحلۀ عمل برساند میخیال و وهم را به کار 

هاي معنوي و نسل ایمان را از بین  کرد وکشت کشت، در زمین وجود او افساد می وادارکنندة  به فساد و شیطنت بود نمی
شدخداوند به جاي او بابوین او طفل گر او کشته میکشانید و ا برد و پدر و مادر روحی را به فساد و راه خالف می می

فرماید و زمین وجود او را به  بلوغ ایمان برسدبه اوعلم وحکمت عنایت می فرمود که هرگاه به حد قلب را عنایت می
  .باشد کشاند، که مهربانتر نسبت بابوین خود او میصالح می

اس ةيلَ قَريا اَهذا اَتي اتطَلَقا حفَان ئْتشقَالَ لَو هفَاقام قَضناَنْ ي ريددا فيها جِداراً يجما فَويِّفُوهضا اَنْ يولَها فَاَبما اَهطْعت
ـَتخذْت علَيه اَجراً   .ُُنبِئُك بِتأويلِ مالَم تستطع علَيه صبراً قالَ هذا فراق بيين و بينِك سأ. ل

اي رسیدند، از مردم آنجا درخواست خوراك   ازآنجا حرکت کرده به راه خودادامه دادند تا به قریه سپس: ترجمه
کردند دیواري دیدند که نزدیک بود فرو ریزد و از بین برود و خضر آن را ازآنجا عبور می. نمودند و آنها نپذیرفتند

حال که سخن گفتی گاه : فتی، خضر گفتگر راست کرد و محکم نمود؛ موسی گفت کاش براي این کار اجرتی می
گویم ر آنچه را که تو توان تحمل آن را نداشتی به تو میجدا شدن من و تو است ولی اکنون س.  

) ع( ازآنجا حرکت نموده به آبادیی رسیدند که نام آن ناصره بود و کلمۀ نصاري که بر پیروان مسیح: تفسیر
جا معمول نداشتند که کسی را مهمان کنند یا از بیگانه و غریبی پذیرائی شود منسوب بدانجا است و مردم آن اطالق می

که پذیرائی کنند و  کردنداز مردم آنجا درخواست کمک و دادن خوراك نمودند ولی آنها امتناع . نمایند یا کمک کنند
تد خضر آن را بلند و خواهد بیف آنها هم گرسنه بودند درین بین دیواري را دیدند که کج شده و شکاف برداشته و می

در این موضوع که ذکر فرمود  45راست نمود و دست خود را روي آن گذاشت و گفت راست شو به اذن خداوند
آموختن وآگاه کردن است که درانتهاي سلوك باید دیواربدن را راست نموده وتعمیرکند تا کمال نفس بواسطۀ اصالح 

اینکه در ابتدا از بدن و ظاهر جسمانی بکشتی و در انتهاء به دیوار تعبیر  و. بدن به انتهاي آنچه براي او میسر است برسد
ي شده براي این است که بفهماند که بدن در انتهاي سلوك مانند کشتیئی است پر از خواروبار و مواد الزمۀ زندگانی ماد

  .و در آخر مانند دیواري است که از متاع دنیوي و نفسانی خالی است
کردي و سزاوار نبود که دیوار را بپاداري مگر  اي این کارکه انجام دادي درخواست مزد میموسی گفت کاش بر

این سؤال هرچند از جنبۀ اعتراض، مانند دوسؤال پیش نیست و مؤدبانه تر است . آنکه بگوئی به ما جا وخوراك بدهند
                                                   

خوب است سه نفري کار کنیم و دیوار  آنچه مشهور است و در بعض روایات و قصص رسیده خضر فرمود این دیوار خطر سقوط دارد و - 45
سپس موسی این را بیان نمود و به ظاهر هم مناسبتر می نماید چون اگر به جنبۀ کرامت می . را مستقیم نمائیم و شروع کردند به راست نمودن آن

  .بود کمتر جاي سئوال را داشت
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ازین رو خضر گفت . ود محروم نمایدولی چون با خضرعهد بسته بود که اگر مجدد سؤالی کند خضر او را از متابعت خ
اکنون طبق عهدي که نمودي موقع آن رسیده که از هم جدا شویم و فراقی که بین من و تو معهود است انجام شود یا 

کنم و ترا  ر آنچه دیدي و بر تو ناگوار بود بیان میشویم س مفارقت در بین من و تو پیش آید، و چون از همدیگر جدا می
  .نمایم ن یا حقیقت آن آگاه میبه حق بودن آ

 تةُ فَكانفينا الساَمباًلغَص ةفينذُ كُلَّ سأخي كلم مرائَه كانَ و ها واَنْ اَعيب تدرِفَاَرحـْب   واَماالْغالم. مساكني يعملُونَ في ال
ـَهما ربهما خيراً منه زكوةً واَقْرب رحماً. اناً و كُفْراًاَبواه مؤمِننيِ فَخشينا اَنْ يرهقَهما طُغي فَكانَ   .فَاَردنا اَنْ يبدل

اما کشتی که تو دیدي سوراخ کردم براي این بود که مالکین کشتی چند نفر بینوا و ضعیف بودند که از : ترجمه
کرد و مصادره بود که هر کشتی که سالم بود غصب میراه کارکردن در دریا ارتزاق می نمودند و در پی آنها پادشاهی 

اما کشتن کودك براي این بود که پدر . نمود ومن مخصوصاً آن را معیوب نمودم که از شر غصب شدن خالص شود می
شد ایجاد زحمت نموده آنها را وادار به طغیان و  د بودند ولی این کودك اگر بزرگ میو مادر او هر دو مؤمن و موح

ی نمود ازین رو ما اراده کردیم که او را بکشیم و خداوند به جاي او فرزندي بهتر از او که داراي صفاي نفس و کفر م
  .صلۀ رحم باشد به آنها بدهد

کردند و من براي جلوگیري از تصرف عدوانی  کشتی از چند نفر نادار بود که از آن راه امرار معاش می: تفسیر
نیز  صاحلةبعضی کلمۀ . کردند آن را سوراخ نمودم که هر کشتی صحیحی را تصرف میتوسط کارگزاران پادشاهی ظالم 

تفسیر شده  امامهمدر خبر به معنی  ورائهماند و کلمۀ  قرائت کرده یاخذکل سفینۀ صالحۀاند یعنی  قرائت نموده
هی است که تعقیب باشد، یعنی پشت سر آنها پادشا خلفهمو اگر مراد . است، یعنی در جلو راهشان پادشاهی است

  . کند کند و اگر این کشتی بطور صحیح بطرف آنها رجوع کند آن را تصرف می می
ذکر  فاردت ان اعیبهاتا آخرآن، مقدم بر جملۀ  کان ورائهمکندکه جملۀ و نظم معنی ظاهراً اینطور اقتضاء می

شد، همانطور  بایستی بعداً ذکر میرف غاصبانه است پس طرف خضر معلول تص از شود زیرا معیوب ساختن و ارادة آن
دم ذکر فرمود براي را که مقّ اردت ان اعیبهاکه مسکین بودن آنها نیز یک سبب براي طرفداري ازآنها بود ولی جملۀ 

اشاره به این است که اهتمام در سوراخ کردن براي حفظ کشتی ازتصرف عدوانی براي حفظ طریق معیشت آن مساکین 
قسمتی که در قصد  ٰخرياُ عبارةبه . ه براي رفع ظلم و منع ظالم چون آن علت در درجه دوم استم برآنها بود نو ترح

به . که رفع ظلم باشد بغض فی اهللانه ) ترحم نسبت به آنها( بود حب فی اهللامعیوب ساختن بیشتر مورد اهتمام بود 
  .بود نه غضب بر ظالمحم و شفقت آنکه بیشتر او را به آن امر وادارکرد، حس ترّ ٰخرياُ عبارة

اما کودك را که کشتم براي اینکه پدر و مادر او مؤمن بودند و ترسیدم که او اگر بزرگ شود آنها را به سرکشی 
وکفر وادارکند، ما تصمیم گرفتیم او را بکشیم که خداوند به جاي او فرزندي صالح به آنها عنایت کند که از او از حیث 

تر و هم رشد  به معنی نمو و رشد باشد زیرا طفل قلب هم پاك زكوةه، بهتر باشد یا آنکه پاك بودن ازکفر و شرك و گنا
راء و  به کسر( محباشد و به مهربانی و عطوفت نسبت به والدین هم نزدیکتر است یا آنکه از رِ او بیشتر از طفل شیطنت می

به معنی قرابت و نزدیک بودن ) اء و کسر حاءر به فتح( که به معنی همان رحم و قرابت گرفته شده و رحم) سکون حاء
  .تر از حیث معنی است زیرا قرب بواسطۀ قرابت نزدیکتر به محبت و مهربانی است خانوادگی است و اینطور موافق

روایت شده که چون خضرآن طفل را کشت خداوند بابوین او دختري عنایت کردکه هفتاد پیمبر از نسل او 
  .بوجود آمدند
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ـْمدينة وكانَ تحته كَنز لَهما و كانَ اَبوهماصالحاً فَاَراد ربواَما ال ك اَنْ يبلُغا اَشدهما ـْجِدار فَكانَ لغالمينِ يتيمينِ يفِ ال
  .ع علَيه صبراًذلك تأويلُ مالَم تسط و يستخرِجا كَنزهما رحمةً من ربك وما فَعلْته عن امري

دیوارهم که مستقیم نمودیم از دوکودك یتیم درشهر بودکه در زیرآن گنجی نهفته بود وپدرشان شخص : ترجمه
رشد برسند و دفینه را که زیرآن دیوار بود خارج کنندکه رحمت ورأفت  نیکی بود خداي تو خواست که آنها به حد

   .مل کنیتوانستی تح آنچه تو نمی این است سرّ. ود نکردم بلکه به امر خدا بودارادة خ بهخداي تو بود و این کار را هم 
دو  قلب الۀ قلب است زیرا پس از تولد طفلمه و عمدو کودك که ذکر فرموده از نظر تأویل دو قوة عالّ: تفسیر

کندکه رف میعقل تصقوه براي  او پیدا می شود که بوسیلۀیکی ازآنها درکثرات عالم صغیر وجود خود برحسب حکم 
کند وآنچه را که به صالح او به حسب نفس خودش یا به عاقله پیدا می عماله باشد و بوسیله آن قوه دیگر توجه به قوهقوة

شود یکی  دو جنبه می ٰخرياُ عبارةگیردکه قوة عالمه باشد به  کند ومیحسب عالم از علوم ومکاشفات است کسب می
بودن آن دو، عبارت است از عدم اتصال آنها به پدر عقل یا نرسیدن آنها به پدر معنوي  کثرت و دیگري وحدت و یتیم

دیوار هم مقصود بدن است که باید آن را نگاه داشت و مانع شد از اینکه به کلّی از بین برود تا . که معلّم و مرشد باشد
بدن ورسیدن آنها به رشد معنوي آنچه را که در  ه به کمال خود برسند که بواسطۀ باقی ماندن دیوارموقعی که این دو قو

و تشبیه و تسبیح و تحمید 46آورند که عبارت از گنج جامعیت بین تنزیه زیر دیوار بدن مکمون و پنهان است بیرون می
  .باشد باشد که مقام جمع است، که نور چشم و منظور سالکین الی اهللا می می

 الالهه گنج طال و نقره نبود و در بعض اخبار است که آن گنج کالم    در اخبار مختلفۀ بسیاري رسیده که آن دفین
 یعنی اقرار به توحید و نبوت و سپس بعض کلمات پند واندرز بود و بعض اخبار رسیده که اال اهللا محمد رسول اهللا

هللا ا بسم ( وسپس بعض کلمات پنددهنده بود ودر بعض اخبارجمع بین تسمیه الرحیم  الرحمن  اهللا  بسم
و بعداً کلمات موعظه ذکر شده است و پس از توجه به ) ص( و پیمبري محمد) اهللا اال الاله( و تهلیل) الرحیم الرحمن 

) ص( ل به نمایندة او پیغمبرگردد یعنی گنج حقیقی، معرفت حق و توس ویل، اختالف بر طرف و منظور یکی میتأجنبۀ
  .است

صره است بود و زیرآن گنجی نهفته بودند و پدرآن دو هم شخص آن دیوار از دوکودك یتیم درآن شهرکه نا
گردید، زیرا وحفظ دفینه آنهانیکی بود وهمان نیکی او سبب مراعات حال آن دوکودك و به پاداشتن دیوارمربوط به آنها

ه بین چنانکه در خبر اشاره شده و مذکورگردیده ک! کند خداوند فرزندان  واخالف شخص مؤمن تا هزار سال حفظ می
آن دو و پدري که صالح بود و گنج را دفن کرد هفتصد سال فاصله بود و خبر دیگري است که خداوند بر اثر صالح مرد 

کند که  اطراف او را حفظ می را و خانه هايهاي او آورد و خانه او را به اصالح میفرزندان 47مؤمن، فرزندان و فرزندان
د رشد برسند، که بعضی پروردگار تو خواست که آنها به ح. ایت او هستندهمواره در حفظ خداوند باشند چون مورد عن

                                                   
نقایص، و تحمید و تسبیح نیز همان معنی را دارد و تشبیه یعنی اقرار  تنزیه به معنی توجه داشتن به پاك بودن و دور بودن حق از نواقص و - 46

د به متصف بودن به صفات ثبوتیه حقیقیه و همۀ صفات عالیه پسندیده مانند علم و قدرت و حیوة و غیر آنها و کمال در جمع بین تسبیح و تحمی
 -تسبیح نام برده شده به تمحید هم اشاره شده که سبحان اهللا و بحمده و تنزیه و تشبیه است به همین جهت در قرآن مجید در غالب آیاتی که از

  .وان من شیء اال یسبح بحمده و غیر اینها
47 -  البتّه آن در موقعی است که وجهۀ ایمان و ارتباط و اتصال معنوي محفوظ باشد  و گرنه کفران نعمت و خارج شدن از زي ایمانی اجداد

  .کنیم بسیاري از  موارد مشاهده میموجب غضب و سخط حق است که در 
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  ).د رشد استبلوغ شرعی غیر از ح( اند بین هجده تا سی سال است گفته
مفردي است بصورت جمع که کمتر در لغت عرب مانند دارد ) به فتح همزه و ضم شین و تشدید دال( دشُکلمۀ اَ

ودش ندارد یا آنکه مفردش شد بکسر شین یا فتح شین است ولی به این معنی شنیده یا جمعی است که مفرد از لفظ خ
که آنها پس از رسیدن . نشده است و معنی جمع با منظور مناسبتر است زیرا مقصود، رشد همۀ قواي بدنی و نفسانی است
سبت به آنها، وآنچه از به حد رشدگنجی را که زیر دیوار مدفون است استخراج کنند؛ از نظر عنایت و رحمت حق ن

  .عجائب دیدي یا به پاداشتن دیوار، به اراده و خواست خودم نبود بلکه به امر خدا بود
  

  مراتب سلوك  
انگیز در ظاهر و انجام دادن آنها، تعلیم دادن راه تکمیل به موسی  بدانکه مقصود خضر از اظهار این امور شگفت

دادن احتیاج به تکمیل داشت و هر چند از جهت مقام پیغمبري و مراقبت  السالم بود، چون موسی از جهت تعلیم علیه
احکام کثرت وشرع وحفظ مراتب کثرت برتر وکاملتر ازخضر بود ولی از نظر مقام باطن و وحدت و طریق سلوك الی 

  .اهللا احتیاج به تعلیم خضر براي تکمیل آن داشت
باشد،  ت و سیر از سوي خلق و ظاهر بسوي حق میو چون سالک در نخستین مرحلۀ سلوك که عبارت از حرک

احتیاج به تضعیف و خرابی بدن و از بین بردن قواي نفسانی دارد تا از سلطۀ شیطان و تصرف غاصبانۀ او در بدن خالص 
شند با شود وکشتی بدن را تسلیم قواي عقالنی که درابتداء ضعیف وبینوا بوده و از تهیۀ آنچه بدان احتیاج دارند عاجز می

واسباب و . بنماید، ازین رو مرحلۀ نخستین خراب کردن کشتی را براي آگاه کردن وتعلیم دادن وتکمیل بیان فرمود
امري که باعث  روسائل ضعیف کردن قواي نفسانی و تخریب بدن زیاد است و اندازه و تعداد براي آن معین نیست بلکه ه

ها و عبادتها  خواه اختیاري باشد همچون ریاضتهاي بدنی وسیاحت شکستن انانیت و از بین بردن آن باشد منظور است،
وگاه هم اضطراري وخارج از اختیاراست مانند بالیا وآزمایشها وامتحاناتی که خداوند بر حسب اقتضاي حکمت براي 

وبه بر آورد بلکه دخول شخص در مرحلۀ سلوك و قدم گذاردن در راه و پذیرفتن شیخ راهنما او را وت راهرو پیش می
دست او و تلقین ذکر به او با شروط آن، اول مرتبۀ جهاد و مبارزة او با قواي نفسانی و جنود شیطانی و شکستن قواي نفس 

  .باشد و اول مرحلۀ پیدایش قدرت انسان بر جهاد و غلبه می
زیرا کفر به  توان گفت کافر است درین مرتبه سالک راه خدا از شهود و عیان دیدن، مستور و پوشیده است ومی

ه ندارد و در مظاهر او باشد که خدا را به چشم بصیرت در عالم توج معنی پوشیدن است و او درین مرحله محجوب می
کند و شیخ راهنما درین مقام باید از مقام عالی خود تنزل کند و سالک را به اقتضاي حال او مخاطب قرار  هم شهود نمی

  :ه و او نیز دور است، ازین جهت خضر درین مرتبه گفتاز نظر او پوشید دهد که بفهمد حقّ
 تةُ فَكانفينا الساَمهالانْ اَعيب تدفَاَر رحـْب   مساكني يعملُونَ يفِ ال

ت، و گفت من اراده کردم که آن را معیوب که اراده را فقط به خودش نسبت داد بطور استقالل و اظهار انانی
دهد و آنچه از  سالک به خود نسبت می که به شریک بودن یا سبب بودن ارادة حق و چون هر چیزي اي نمایم بدون اشاره

و شر و عیب می صبیند، نق ت و خودي خود میانانی ت است به لفظ باشد ازین رو علمی را که منسوب به خود بینی و انانی
شود عیب ببیند هر چند خیر  ید آنچه از او صادر میه به این که سالک درین مقام بابراي توج. اظهارکرد) اعیبها( عیب

 الربابها اسلمهایعنی آن را از غصب خالص کنم یا  الغصب  استخلصها من  انفرمود نه  ان اعیبهاباشد ازین رو 
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و عقیدة معتزله دارد و نسبت افعال را به بنده 48درین مقام، سالک طریق اعتزال. یعنی آن را به صاحبانش تسلیم کنم
کند و  داند و خدا از افعال برکنارگمان می بیند و مختار می دهد به طریق تفوض چون درین مرحله فقط خود را می می

و خلق بسوي حق و  شود به آخر رسید و سفر دوم که سیر از حقّ می  چون این مرحله که در اصطالح عرفا سفر اول نامیده
باشد، درین مرحله که سفر دوم است باید قوة  کند می سیر می است یعنی در مراتب توحید بسوي حقّ سپس سفر از حقّ

و خانۀ دل از . شیطنت را که اصل تمام قواي نفسانی و جنود شیطانی است محو کند و بکشد تا طفل قلب متولّد شود
تا لیاقت  آالیشها پاك گردد و محل فرود آمدن فرشتگان شود تا آنها خانۀ دل را تعمیر نموده و از چرکینیها پاك کنند

  :پیدا کندکه صاحب خانه درآن نزول اجالل فرماید
  مهیاکن مقام وجاي محبوب  فرو  روب  را برو  تو خانۀ  دل

  به توبی توجمال خود  نماید    چوتو بیرون شوي اواندرآید
آید  درین سفر منازل و مقامات بسیاري است که بر حسب مراتب تجلیات حق به اسماء خود براي سالک پیش می

  .کند لی میه گاه به یک اسم وگاه با چند اسم تجک
کند و خطرات بسیار و مهالک  آید و گاهی سالک را از راه منحرف می درین سفر است که عقائد باطله پیش می

و ابلیسیه و وثنیه و صابئیه و  49بی شماري هست که باید خود را از آن خالص کند و مذاهب مختلفه از قبیل مذاهب ثنویه
ملکیه و غلو ونصب عدوات اولیاء و اعتزال و جبر و توسط بین آن دو از راه غیر صحیح و حلول و اتحاد و  جنیه و

وحدت و اباحه و الحاد و انکار حشر و معاد یا اثبات آن به طریق باطل و انکار نبوت و اثبات آن براي غیرکه بر حسب 
تواند از آن  ا یکی از آنها را اگر عنایت و مدد شیخ نباشد نمیآید، بطوریکه همۀ اینها ی ه پیش میتجلیات مختلفۀ متضاد

اك تحت امر و تربیت شیخ راهنما شود و آن موقعی است که سلّ عبورکند وهمۀ این مذاهب در حین سیر و سفر پیدا می
  .که بطالن باطل را به آنها ارائه دهد و ظاهر کند نبوده و خودسر باشند

داند و  کند و نورو ظلمت را در عالم طبع کارکن می لم نور و ظلمت باشد ظهور میزیراگاهی بر او دو چیز که عا
رف گمان کندکه عالم دو مبدأ نور و ظلمت دارد و گاهی در عالم نور و ظلمت و عالم طبع دو شخصیت حاکم که تص

بیند که  هر دو عالم را مستقل میکند و خیال کند که عالم دو مبدأ بنام یزدان و اهرمن دارد و گاه  در آنها دارد شهود می

                                                   
اشاعره و معتزله دو دسته از متکلمین اهل سنّت هستند که عقائد و نظریۀ آنها در مسائل کالمی مخالف همدگر می باشد  و اشاعره پیرو  -48

حسن گفت اعتزال عنا  باشند که چون از حسن کناره گرفت و ابوالحسن اشعري و معتزله پیرو و اصل بن عطا از شاگردان حسن بصري می
بر و واصل، ازین رو پیروان او معتزله نامیده شدند و یکی از مسائل مورد اختالف آنها مسئلۀ جبر و تفویض است که اشاعره در افعال قائل به ج

  .شرح این دو مذهب بعداً ذکر خواهد شد. باشند معتزله قائل به تفویض امور از طرف حق به بندگان می
کنند که مرحوم  اي هستند که عبادت شیطان می دو بینی و دو تا پرستی که نور و ظلمت یا یزدان یا اهرمن باشد و ابلیسیه فرقه ثنویت یعنی -49

و ثنیه بت پرستان و صابئیه ستاره پرستان و جنیه و ملکیه پرستندگان جن یا ملک و غلو اعتقاد به . اند السیاحۀ شرح داده آقاي شیروانی در بستان 
ی یکی از اولیاء یا اعتقاد مقامات باالتر از مقام آنها براي آنها، و نصب عبارت از عدوات و دشمنی نسبت به آنان،و اعتزال عقیده به خدائ

تفویض و جبر مقابل آن و توسط باطل فرق گذاشتن و اعتقاد به اینکه بعض افعال جبر و بعضی تفویض یا آنکه بنده و خدا هر دو در آن 
که شرح آنها در کتب کالمی مذکور است وحلول، اعتقاد به حلول حق در بنده؛ و اتحاد، یکی شدن خدا و بنده؛ و وحدت دخالت دارند 

و ممنوعه، یکی بودن بنده و خدا؛ و اباحه، آزاد بودن در افعال و ترك عمل باحکام شرع و الحادو انکار آنها؛ و درین مقام گاهی انکار حشر
هم عقائد باطلۀ دیگر مانند انکار معاد جسمانی و اثبات روحانی و انکار نبوت انبیاء و اثبات براي دیگران مانند شود و گاه  انکار نبوت می

  . فرمایند و همۀ اینها باطل و براي سالک باعث هالکت ابدي است خودش یا مدعیان باطل می باشد که بعض آنها را در شرح مطالب بیان می



 56

ورکند وگاه عالم تاریکی را و آنکه درآن حکومت دارد هیچکدام معلول و مصنوع دیگري نیست هر دو را قدیم تص
  .کند و یکی را قدیم و دیگري را حادث پندارد معلول عالم نور و حاکم آن مشاهده می

و افالك و موجودات و اجرام فلکی و عناصر و عنصریات  تعالی را بربعض مظاهر مانند فرشتگان ی حقّوگاه تجلّ
باشند وگاه هم تجلی حق  نماید و درگمراهی افتاده وگمان کند یکی از آنها سزاوار پرستش می یا شیاطین و جن شهود می
د یا غیر در خو) با تشدید الم( کند بطوریکه حق را حالّ به بعض اسماء شهود می) مانند شیخ( بر وجود سالک یا غیر او

شود عقیدة جبر  کند که افعال از حق و بتوسط او جاري می شود و گاهی مشاهده می بیند عقیدة حلول پیدا می آن می
کندکه  یت مرتفع شده عقیدة اتحاد پیدا میکندکه گمان برد اثنینّ ی را کاملتر مشاهده میکند وگاهی این تجلّ ظهور می

شود و شهود  نماید وگاهی تجلی براو یا بر غیر او پیدا می ض را شهود میرا و هم تفوی 50درین مرحله گاهی هم جبر
شود ولی فانی صرف نشده هر چند به قدر  کند که به کلّی شعور و توجهی براي سالک به غیر ذات حق پیدا نمی می
شانی و لیس سبحانی ما اعظم «شود مانند از او ظاهر می 51اي از بشریت در او باقی است درین موقع شطحیات هذر
  .و امثال اینها که همه با شعور به خود باطل بلکه کفر است اناالحقو » جبتی سوي اهللا فی

و مقام او یا طرف است  کند که عبارت از تجاوز از حد و گاهی سالک در یکی از سه تجلی مذکور غلو پیدا می
شتید بلکه خدا آنها را کشت اشاره به مرحلۀ سوم یعنی شما آنها را نک فلم تقتلوهم ولکن اهللا قتلهمو شاید آیۀ شریفه 

ت خود را درباخته؛ زیرا در این آیۀ شریفه اشاره نفرموده از مقامات باشد، یعنی تجلیی که فقط حق را شهود نموده و انانی
ت و شخصیتی باقی مانده استکه براي آنها انانی.  

ات از بین کند درین مورد مراتب و تعینّ ي تجلی میبر سالک و بر ماسو) یکتا( گاه هم درین سفر به اسم واحد
مبدأو  وانکار شود که مهالک آن نیز زیاد و عقائد اباحه و الحاد و کفر و انکار رسالت رود و اعتقاد به وحدت پیدا می می

به  و توجه) خفی( شود؛ و درین سفر سالک از شرك وجودي معاد و اعتقاد به سقوط تکلیف و عبادات از آن ظاهر می
انانیت خود با شهود حق یا شهود مظاهر خالی نیست و هنوز فناي محض براي او حاصل نشده، ازین رو خطرات عقائد 

  .باطلۀ مذکوره براي او وجود دارد
که از لوازم سفر اول است درآن سفر زائل گردیده  52شود هر چند خوف و نیز حال خشیت کمتر از او زائل می

                                                   
االمرین و منزلۀ  امربین: السالم رسیده که فرمود و تفویض و جمع بین هر دو غیر از آن است که که از معصوم علیهالبتّه این توسط بین جبر  - 50

بتّه این بین المنزلتین زیرا درینجا از نظر عقیدة اتحاد گمان برد که خداوند او را مجبور کرده و چون با او متحد شده تفویض هم نموده است و ال
  .الذکر باطل است  قهم مانند عقائد ساب

الدین فرموده،گفتن کلماتی است که خودخواهی و  شطح، اظهار حاالت و کلمات دور از فهم و خالف متعارف عموم است و شیخ محی - 51
شود و شطاح کسی است که از آن قبیل کلمات که بر  خود پسندي را برساند و فرموده که شطحیات از محققین و بزرگان عرفا کمتر ظاهر می

  .هاي او غالباً دور از فهم عموم باشد خالف ظاهر شرع و متعارف مردم است زیاد از او ظاهر شود و گفته
شود که الزمۀ آن گرفتگی دل و توجه تام روح حیوانی و حرارت  خوف، حالتی است که بر اثر درك نمودن رسیدن امر ناگواري پیدا می -  52

شود، که در مراتب اولیه و ایمان تقلیدي  رود پیدا می رسد و بخار آن به دماغ باال می می غریزي به درون و شدت حرارت خونی که به قلب
شود که آثار  و هرگاه مؤمن به مقام ایمان تحقیقی رسید و آثاري از ایمان در خود دید خوف او تبدیل به خشیت می. شود خوف حاصل می

و اگر به مقام قلب او ایمان . است که فرمود انما یخشی اهللا من عباده العلماء خوف در او نیست ولی دل او نسبت به خداوند خاشع و مضطرب
گردد؛ و هر گاه از آن مقام هم باالتر رفت و ایمان تحقیقی یافت، هیبت هم بسطوت تبدیل  شهودي است برسد خشیت او تبدیل به هیبت می

  .اعم است شود و بدین معنی گاه هم خوف بر همۀ این مراتب اطالق می. گردد می



 57

که  فخشیناباشد فرمود  و براي اشاره به سفر دوم و شرك خفی و خشیتی که در آن سفر میزیرا خوف در سفر اول است 
و همراهی با  ٰت خود با حق است که خضر درآنجا ازمقام عالی براي مدارا نمودن با موسیاشاره به شریک قرار دادن انانی

صحیح نیست لکن شریک قرار دادن حق با  او تنزل کرد تا او درك کند و هر چند نسبت دادن خشیت بخداوند به تنهایی
است ونسبت خشیت به خودش صحیح است از اینرو اشکالی ندارد وباضافه، خشیت حالتی است که  ت باقیخودکه انانی

وخوف پیدا می) مهربانی( ماز حالت ترح شود زیرا  م و وصال بخداوند وخوف وفراق به بنده نسبت داده میشود وترح
ت پیدا م و وصال است  وآن نیز بر اثر محو وفناي جهت عبدیفراق نیست و جهت خدایی ترح جهت بندگی جز خوف

شود و نسبت آن به لفظ جمع به اعتبار دو  ت وصال و الم فراق پیدا میکه از لذّاست حالتی خشیت ٰخرياُعبارة به .شود می
باشد و چون  جهت خوف مربوط به بنده می م مربوط به خداوند وجزء آن که خداوند و بنده است صحیح که جنبۀ ترح

  .الغیر و با تشریک فرمود به لفظ متکلّم مع اردنابیند کلمه  اراده را هم از خود و هم از خداوند می
باقی است  و به حقّ 53نیازي است چون از خود فانی نهایت و پایان این سفر وآخرین مقام فقر، نخستین مرحلۀ بی

یعنی چون فقر و ناداري به پایان وانتها رسید به خداوند رسیده است و درین حالت  هواهللا الفقر اذاتماند  که فرموده
ش باقی باشد شطحیات که کلمات مخالف با ظاهر شرع و عرف است از او ت او و بشریتّت و نفسانیاي از انانی اگر ذره
  .شود ظاهر می

درین . شود گویند پیدا می به حق در حق می پس ازین سفر مرحلۀ سوم که سفر سوم مصطلح است و آن را سفر
آن را که خبر شد خبرش  ( رسد سفر اصالً شخصیت و اثري از سالک باقی نیست و از او و سفرش خبري به دیگران نمی

  .ازین جهت خضر از این سفر چیزي اظهار نکرد و خبري نداد) باز نیامد
ك و نهایت سیر الّباشد که آخرین سفر س در خلق می شود سفر به حق چهارمین مرحله که سفر چهارم نامیده می

و درین سفر بر حسب اختالف حاالت و مراتب قلبیه و سعۀ صدر وضیق آن و ثبات در آن حال یا . باشد روندگان می
شود و اختالف مقامات و برتري بعضی بر بعض دیگر بین سالك و اولیاي خدا و  ك متفاوت میرآن، حاالت سالّتغی

شود و این سفر بقاء بخدا و فناي از شخصیت و شهود جمال وحدت در مظاهرکثرات و حفظ وحدت در  یدا میپیمبران پ
  .شود باشد و حفظ مراتب و حدود آن در عین مشاهدة وحدت و جمال حق اول جل شأنه پیدا می عین توجه به کثرت می
لمن( أنه که همۀ عالم مقهور او هستندماند مگر براي ذات حق تعالی ش ت و شخصیتی باقی نمیدرین سفر انانی 

  بیند مگر از خدا و به یاري خدا و از و سالک هیچ فعل و صفت وحول و قوتی نمی) الملک الیوم هللا الواحد القهار
  :گوید روي تحقیق و یقین شهودي می 

ِ شيٍء محيطٌ  ِ شيٍء عليم وهو بكُلّ الظّاهر والباطن وهو بِكُلّال حولَ وال قُوةَ اَالبِاَهللا، هو االَولُ واالخر و -ال اله االَاِهللا
  :الوجود االّ اَُهللا وال مؤثر يفِ

  وحـــده  ال  الـــه اال هـــو  جزاو نیست  هیچ  هست  یکی   که
است مانند 54وعهشود که ظاهر آن وحدت وجود ممن بعض کاملین کلماتی گفته می از و درین مقام است که

                                                   
  اگر موئی زمن باقی است در سوز    خلیلش گفت اي نار دل افروز       - 53
باشند وبلکه  وحدت وجود یکی از مسائل مهمه فلسفه وعرفان است وعرفاء وهمچنین حکماي اخیر اشراقی معتقد به وحدت وجود می - 54

گویند و فلوطین یونانی و غیر آنها غالباً مبتنی بر وحدت وجود است،  مذاهب فلسفی سابق هم مانند فالسفۀ قدیم ایران که در عربی فهلویین می
 لیکن بعض آنها از متقدمین یونان وحدت وجود مادي قائل بودند ولی بزرگان فلسفه و عرفان وحدت وجود حقیقی مافوق ماده قائلند و عرفاء
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ه است کسی که همه چیز را ظاهر کرده و خود عین آنها است و یعنی پاك هو عینها االشیاء و اظهرمن سبحان   منزّ
زیرا حق به تجلی افعالی خود عین هر صاحب حقیقتی است و حقیقت آن  ).الدین عربی است کالم شیخ محی(

  :باشدکه گفته شده می
  جمله اشیاء شد 55سبب عین زان    غیرتش غیر در جهان نگذاشت

زیرا غیرت از صفات افعالی و از اسماء مقام مشیت است یعنی غیرت او که همان فعل او است حقیقت هر صاحب 

                                                                                                                                                              
اند که آیۀ شریفه  عقلیه و از طریق کشف و شهود معتقد به وحدت وجود شدهبه استناد به آیات قرآن مجید و اخبار ائمه اطهار و استدالل به ادلۀ 

باشد، و بعضی از بزرگان عرفاء پا را فراتر  اال الـله و غیر آنها مؤید آن می االول و االخر و الظاهر و الباطن و کل شیء هالک اال وجهه و ال اله هو
همانطور که حق تعالی در ربوبیت شریک ندارد در وجود هم بی شریک است و معتقدند اند  اند و گفته نهاده  وحدت وجود و موجود قائل شده

که آنچه به نظر ما داراي وجود می باشد از خودش نیست و فقط جلوه و پرتو حق است و تطورات و ظهوراتی از حق و سایۀ وجود او است که 
  :دبر ماهیات افتاده آنها را نمایش وجود داده است که مولوي فرمای

  تو وجود مطلق  و هستی ما    ما   عـدمـهائیم  هـستیها  نما        
  :و نیز گفته شده

  اوظالل مرا یا فی او عکوس     او خیال هم و کلما فی الکون        
و اخبار و  و عرفاء همانطور که گفتیم نظریۀ خود را با آیات. اند که نمایشی بیش نیست و وجودات را به حبابها و امواج روي دریا تشبیه نموده

کنند و عقیدة آنها آن است که ظهور و تجلّی حق در مراتب کثرات و تعینّات همچون امواج و حبابهاي روي دریا است یا  ادلۀ عقلیه اثبات می
ه و ولی موج وحباب از دریا پیدا شد. رسد تابد و مغایرتهایی در آن به نظر می همچون رنگهاي مختلفه است که شعاع خورشید بر آنها می

. اختالف الوان هم ناشی از محل است و شعاع خورشید یکی است و وحدت حقیقیه است و در آن مرحله دوئی عین ظالل و گمراهی است
داند و اگر سالکی در مقام  پس این وحدت به هیچوجه باطل نیست و عین توحید است زیرا همۀ مهیات ممکنه را باطل و هالک محض می

مه چیز و همه جا را ظهور حق بیند و خداوند به صفت واحدیت بر او ظهور کند و غیر او را نبیند و همه را فانی و سلوك به جایی برسد که ه
و  هالک شهود کند عین توحید است ولی اگر آن ظهور را در وجود خود نیز ببیند و انانیتی براي او باقی باشد ممکن است به خیال باطل افتاده

هور است یا در همۀ موجودات ظاهر و مظهر را مشاهده کند و همان گمان بکند البتّه هر دو باطل است و این گمان کند خودش عین همان ظ
همان وحدت وجود ممنوعه است که گمان برد خود او العیاذاباهللا ذات حق است؛ یا همۀ موجودات را خدا بیند که هردو باطل و خالف شرع و 

باشد زیرا همۀ مخلوقات را خدا و صاحب  ود نیست بلکه اثنینیت یا کثرت غیر منتاهیۀ وجود میبلکه این عقیدة باطل وحدت وج! عقل است
  .داند پس نقطۀ مقابل وحدت وجود است وجود می

باشد و توحید او توحید  گوئیم که هر موحدي یا قائل به کثرت وجود و موجود است ولی گویندة کلمه توحید است موحد می بطور خالصه می
باشد متکثّر است ولی خود وجود یک حقیقت است و  است یا قائل به وحدت وجود و کثرت موجود است یعنی آنچه بوجود منسوب میعوام 

باشند،  گوید مهیات موجوده سایۀ حق و نمایش هستی مطلق می باشد و می آن توحید خواص است و یا معتقد به وحدت وجود و موجود می
مل توحید است؛ ولی باید کامالً معنی این دو وحدت را فهمید و بعداً اظهار کرد، و کسانی که اعتراض الخواص و مرتبۀ کا توحید خاص

اند در صورتیکه هیچ شخص عاقلی آن اعتقاد را ندارد زیرا عین  اند پی به حقیقت مقصود آنها نبرده و وحدت ممنوعه را گمان کرده کرده
باشد  پس در حقیقت عقیدة کامل توحید جز با وحدت وجود نمی. است که ما ذکر کردیمکثرت است نه وحدت، و گرنه توحید کامل همان 

» الفردوس االعلی«و مرحوم آیۀ اهللا حاج شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء که یکی از مراجع مهم شیعه بودند در یکی از تذلیفات خود بنام
اند  اند شرح مبسوطی درین باره نوشته و اثبات کرده و تصریح نموده نوشتهکه در جواب سئواالت متفرقه از جمله سئوال دربارة وحدت وجود 

  .   شود که وحدت وجود به این معنی که شرح داده شد از ضروریاتی است که حقیقت توحید بدون آن تمام و کامل نمی
است، پس معنی و هوعینها، یا عین جملۀ باشد که همان تجلی افعالی حق  مقصود از عین، همان تعین و تشخص است که بواسطۀ وجود می -  55

که وجود همان . اشیاء شد یعنی تشخیص آنها، که همان فیض وجودي است و آن نیز از خود آنها نیست؛ پس مهیات آنها غیر وجود آنهاست
  .پرتو تجلی حق است
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  :و قول لیس فی الدار غیره دیارو مانند . حقیقتی گردیده است
  وحـــــده  ال  الــــه  اال  هــــــو  که یکی هست وهیچ نیست جزاو

م عقیدة وحدت ممنوعه و باطله است درعربی و فارسی به نظم و نثرگفته شده و به ظاهر شاید موهو غیر اینها که 
در صورتیکه همۀ آنها با شرحی که ما گفتیم صحیح است که همانطورکه گفتیم اگر از صاحبان این مقام که آخرین سفر 

صاحبان سفر دوم باشد از جملۀ  باشد و وحدت باطله نیست و اگر صدور آن از است صادر شده باشد صحیح می
ت گفته باشد باطل و شرك است و در ردیف یکی از معتقدات باطلۀ آن سفر شطحیات خواهد بود و اگر با توجه به انانی

که اثبات نفسیت براي پیغمبر و  و مارمیت اذ رمیت ولکن اهللا رمیکه مذکور داشتیم خواهد بود و شاید آیۀ شریفۀ 
  56.و اثبات آن نیز شده اشاره به این مقام و این سفر باشدنفی فعل از آن حضرت 

السالم در مراتبی که براي او میسر  علیه و چون مقصود از تعلیم خضر حاصل شد و سفر به پایان رسید وسیر موسی
 هذاتوانست اخذکند چیزي باقی نماند و همه را فرا گرفت، خضر گفت  بود کامل گردید وازآنچه بر حسب استعداد می

و چون در مرتبۀ شهود او جز خدا باقی نماند و خداوند  به . باشد یعنی اکنون گاه جدایی من وتو می فراق بینی و بینک
اسم جامع خود براي او در هر چیز تجلی کرد بطوریکه هر امر و قوه و گردشی را از خداوند دید و غیر او را ندید، درین 

جست و کاري را که انجام داد  ٰريت و شخصیت خود تبحال موسی از انانیمرحله که آخرین مرحله بود خضر هم موافق 
  :نبرد وگفت) فاردنامانند گذشته که گفت ( به خداوند نسبت داد و نامی از خود فقط مطابق با شهود موسی

  فَاَراد ربك اَنْ يبلُغا اَشدهما وما فَعلْته عن اَمري   
فاردت صادق علیه السالم رسیده اشارة اجمالی به همۀ اینهاهست زیرا دربارة عبارت و درحدیثی که از حضرت 

نسبت داد اراده را درین کار به خودش نه خداوند، زیرا کلمۀ تعییب ذکرکرده و قصد داشت که : فرمود ان اعیبها
صالح آنها را در نظر داشت ب نکند و خداوند صرف آن ننماید و غکشتی را معیوب کند که وقتی پادشاه ببیند قصد تص

  .پس علّت نسبت اراده فقط به خودش تعییب بود. که به خضر دستور داد آن را معیوب کند
بوجه دیگري که احتجاب خداوند از نظر او درآن مقام بود اشاره فرموده چون خضر ) فاردنا( و در فقرة دوم

قرار داد زیرا او ترسید ولی براي خداوند خشیت  که خود را درآن امر با خداوند شریک امفخشینا ان یرهقه: گفت
گردد ولی خضر خشیت داشت که  شود و امري را اراده کند هیچ چیز مانع آن نمی نیست زیرا هیچ چیز از او فوت نمی

بین او و آنچه بدان مامور است حائلی پیدا شود و درك ثواب آن نکند و در دل او خطور کرد که خداوند او را وسیلۀ 
به پدر و مادر او قرار داده وبشریت خود را نیز درآن دخالت داد همانطور که دربارة موسی عمل کرد زیرا خضر  رحمت

درآن موقع خبر دهنده و موسی خبر داده شده بود و این نه دلیل این است که مرتبۀ خضر باالتر از موسی بود زیرا موسی 
السالم در آن موقع نیازمند توضیح و تبیین بود که خضر موضوع  هاز خضر افضل بود بلکه از جهت این بود که موسی علی

هر چندبظاهر با شریک  واهللا الیخشی النه خشی: و فرمایش حضرت که فرمود. را براي او شرح دهد و روشن سازد
الرحمۀ  ووقع فی نفسه ان اهللا جعله سبب: قرار دادن مناسب نیست ولی با ضمیمه نمودن فرمایش اخیرآن حضرت

کند  ت ایجاد میمناسبت را براي ایجاد اشتراك در انانی فعمل فیه وسط االمر من البشریهو عبارت  وي الغالماب
زیرا معنی آن، اینست که خشیت با تمام اجزاي آن صحیح نیست که به خداوند نسبت داده شود، لیکن به اعتبار جزء، 

                                                   
  .قت عقلیه استکه مارمیت و نسبت دادن رمی به آن حضرت در حقیقت مجاز عقلی است، ولکن اهللا رمی حقی - 56
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  .شودکه به خداوند نیز نسبت داده صحیح است خشیت که رحمت است 
  .ند هم خدا رایب اشاره به میانۀ حال انسان است که هم خود را می فعمل فیه وسط االمر: و فرمایش حضرت
داللت بر مشاهدة خود و شهود  ابوي الغالم وقع فی نفسه ان اهللا جعله سببا لرحمه: و فرمایش حضرت

  خدا دارد
یعنی در دلش  ببا لرحمه ابوي الغالموقع فی نفسه ان اهللا جعله س: و همچنین فرمایش حضرت که فرمود

اینطور درك کرد که خداوند او را وسیله و سبب برا ي رحمت و مهربانی نسبت بابوین کودك قرار داده و بر حال شهود 
یعنی مانند آنچه نسبت به  مثل ماکان عمل فی موسیکند واینکه فرمود حق و سبب قرار دادن حق، او را داللت می

السالم تصرف نمودو درجۀ او را از مقام محجوب بودن به  اشاره است به اینکه خضر در موسی علیهما موسی به جا آورد،
یعنی خضر در آن موقع بصیرت  النه صارفی الوقت مخبرا: درجۀ شهود حق و شهود واسطه باال برد و اینکه فرمود

تر بود و معنی این  ا آنکه خضر ناقصکند ب داشت و آگاه و خبر دهنده بود، اشاره به علت تصرف خضر در موسی می
دانست به او  است که خضر موقعی که موسی مامور پیروي او بود آگاه و تعلیم دهنده بودنسبت به موسی، که آنچه را نمی

م بود و تصرف خضر از آن جهت بود و این امر منافات ندارد که موسی علیه السالم از تعلیم دهد و موسی تابع و متعلّ
یعنی این امر  ولم یکن ذلک باستحقاق للخضر الرتبه علی موسی: به این جهت فرمود. کاملتر بودجهت دیگر 

رساند وگرنه خودآگاه کردن وآگاه شدن، فضیلت آگاه کننده را برآگاه شده  یت خضر را نسبت به موسی نمیافضلّ
  .رساند می

ست و اراده را فقط به خداوند متعال نسبت ت خود بیزاري جفرمود که از انانی ربک فارادو فرمود در آخر قصه 
پس موسی را به حقایق آگاه . ت چیز ي باقی نمانده که فعل را به خود نسبت دهدداد زیرا از خودش و شخصیت و انانی
ت و ارادة یت از انانیکرد و او نیز بواسطۀ تبع داد و از او پیروي می گفت گوش می کرد و او هم اسراري را که خضر می

اي که کامالً در مرحلۀ اخالص می باشد و خضر از آنچه در مرحلۀ نخستین به او گفته بود از  د بیرون آمد، مانند بندهخو
رحمه من ربک و ما فعلته عن امريت در اول، و از اظهار اشتراك در مرحلۀ دوم بیرون آمد و فرمود اظهار انانی 

  . اده خودم نکردمیعنی اینها رحمتی از طرف خداي تو بود و من به ار
یعنی چیزي از آنجا به جا آورده باقی نماند که  النه لم یکن بقی شیء ممافعله فیخبربهپس اینکه فرمود 

اسرار آن را به موسی بگوید و محتاج بواسطه شدن او باشد و او را واسطه ببیند بلکه وجهۀ نظر او فقط به خداوند گردید 
یعنی چیزي ( »ویصیر موسی به مخبرا و مصغیا الی کالمه تابعا له«: رتو از واسطه بی نیازشد ودر فرمایش حض

اشاره است به اینکه در آن موقع مستقیماً با خداوند ارتباط ) باقی نماند از اسرارکه به موسی تعلیم دهد وموسی اصغاءکند
آنچه به آموختن آن محتاج وکامل شد و57پیدا کرده و از شیخ و واسطه بی نیازگردید وآنچه الزمه کمال بود فرا گرفت

  .بود آموخت

                                                   
کرد اسرار زیاد دیگري بر او  این عبارت به ظاهر مخالف است با روایت که قبالً ذکر شد که اگر موسی ترك مصاحبت خضر نمی -  57

لیکن در واقع مخالف نیست زیرا مراتب سلوك و مراحل در هر سفر نیز خیلی زیاد و غیر متناهی است و هرچه سیر کند . گردید مکشوف می
شود ولی آنچه براي ظهور کمال در خودش و براي تربیت امـّت الزم بود به همان اندازه که براي او مکشوف گردید مفید و  کشف میاسراري 
  .کافی بود
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ی است که تو یویل و اسرار و حقیقت و حکمت چیزهاأر آنچه از من دیدي تاینکه بیان کردم از حکمت و س
شود در چیزي که به آن  ویل به معنی رجوع دادن است و بسیار استعمال میأتوانستی دیدن آنها را تحمل کنی و ت نمی

آنچه ) که استعمال در همان اسم معنی باشد( اسم معنی در اسم ذات یا رجوع دادن کندیعنی استعمال برگشت می
باشد و تاء  می لم تستطعهمان  و لم تسطعتوانستی درك کنی بسوي حقیقت صحیح و حکمتی که مقتضی باشد  نمی

: رکرد و فرمودکه درآن اسقاط شده اشاره به ظهورکم طاقتی وکم صبري موسی بود ولی درگذشتۀ آن بدون اسقاط ذک
براي اینکه هنوز نقصان استطاعت و کمی صبر بر موسی ظاهر نشده بلکه  لن تستطیع وسانبئک بتاویل مالم تستطع

  .توانم یعنی می بل استطیع: مدعی استطاعت بود که ازآن حضرت روایت شده
  

  توضیح و تبیین و بیان بعض اسرار سلوك
ي بسیار مهم و عجیب است که بطور خالصه در قرآن مجید ذکر ها السالم از قصه حکایت موسی و خضر علیهما

  .باشد شده و حاوي اسرار و رموز بسیاري در مراتب سلوك و آداب الزمه براي سالک می
  

  اختالف دربارة موسی 
العزم و در زمان خود مطاع کل بود مامور شدن او  اندکه چون حضرت موسی پیغمبر و از اولی بعضی گمان کرده

اهللا همه باید مطیع او باشند نه آنکه او مامور تبعیت و  خليفةهی با خضر درست نیست زیرا عالی و مطاع کل که به همرا
بنابراین شخصی که مامور پیروي از خضر شد دیگري از انبیاء که او نیز موسی نام داشت بوده . اطاعت از دیگري بشود

مالقات موسی و خضر ده سال پس از هالك شدن قوم شعیب چنانکه در ناسخ التواریخ جلد هبوط ذکر شده که . است
یوسف بود که او نیز  بن منسی بن نویسد آنکه با خضر مالقات کرد موسی بود و هنوز حضرت شعیب زنده بود ولی بعداً می

بن منسی از  از پیغمبران بود نه موسی بن عمران، زیرا موسی بن عمران از پیغمبران اولوالعزم و اعلم از خضر بود و موسی
بن اسحق نقل  االسرار از محمد البحرین و مالقات خضر حرکت کرد و درکشف بنی اسرائیل بود و از مصر به عزم مجمع

اند که ازآن بعید  بن افرائیم بن یوسف بوده نه موسی بن عمران ولی بعداً نوشته کندکه موسی مصاحب خضر، موسی می
بوده ذکر شده ولی خود مؤلف دانشمند آن، ) منسی( اینکه موسی پس میشا البحرین هم قول به و هرچند در مجمع. است

آقاي . درین باره و قول اکثر مفسرین موسی را همان موسی کلیم اهللا گفته است) ع( به استناد به روایت از حضرت رضا
یوسف بن یعقوب بود نویسد که آنکه مامور خدمت خضر شد موسی بن منسی بن  عماد زاده نیز درکتاب تاریخ انبیاء می

  :نه موسی کلیم اهللا، ولی این توجیه درست نیست زیرا
العزم بوده نامبرده  درغالب تواریخ وقصص نامی ازشخص دیگري برده نشده و فقط از حضرت موسی که از اولی 

هللا بود که پس ا خليفةالسالم که در زمان خود  وثانیاً ممکن است این قضیه مربوط به زمان حضرت شعیب علیه. شده است
از رحلت آن حضرت، موسی مطاع کل گردید باشد و البتّه در آن زمان موسی مطاع کل نبودکه این اشکال پیدا شود و به 
اضافه اگر بعداً هم که واقع شده باشد اشکالی ندارد چون بسیاري از اوقاف ممکن است بعض امور به ظاهر از شخص 

تر باشد آن را درك کند ازین رو پیغمبر صلی اهللا  یک نفرکه در سطح خیلی پائین بسیار مدبـّر و دانشمند پنهان بوده و
علیه وآله مامور بود که در امور مهمه ظاهراً با اصحاب مشورت کند و بعداً خودش تصمیم بگیرد مانند موضوع نگفتن 
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ر فرمود، هر چند به منظور که به ظاهر توجه به استثناء نداشت و خداوند دستو) ص( انشاءاهللا از طرف حضرت رسول
  .توجه دادن به دیگران بوده است

کرد و  چقدر خوب بود که موسی صبر می: ه همانطور که قبالً ذکر شد فرمودو نیز حضرت رسول در همین قضی
هایی از مشاهدات و خبر خودشان به ما هم بگوید، که اشاره دارد به اینکه آن  کرد تا قصه ترك مصاحبت را قبول نمی

  .ضرت هم مایل بود که از اخبار آنها بیشتر به او برسدح
السالم و اینکه از بنی اسرائیل و از احفاد الوي فرزند حضرت یعقوب بود بین صاحبان دربارة حضرت موسی علیه 

ه شد  وکلمۀ موسی هم به زبان عبري، موشی گفته. دیانتهاي یهود و مسیحیت و اسالم اختالفی نیست و همه برآن متفقند
است که چون دختر فرعون او را از روي رود نیل باال کشید بدین نام » باال کشیده«اند و معنی آن  که در عربی موسی گفته

  .باشد یعنی آب او را مشایعت کرد ازین نظر است اند به معنی ماء شیع می معروف شد که اینکه بعضی هم گفته
نویسند فروید  ب قصص قرآن در ذکرکلمۀ موسی میولی بطوریکه دانشمند محترم آقاي صدر بالغی درکتا

نویسدکه آن حضرت از بنی اسرائیل نبوده بلکه  فیلسوف اتریشی که خودش نیز یهودي بوده دربارة حضرت موسی می
یکی از امراي مصر بود که روي مخالفت با طبقۀ حاکمۀ مصر با اقلیت بنی اسرائیل ارتباط پیدا کرده و رهبري آنها را 

یکی آنکه نام موسی از زبان عبري نیست : با آنها از مصر مهاجرت نموده است و براي خود دو دلیل ذکرکرده نموده و
باشد و اصل آن موس است به معنی پسر مانند بتاح موس و رعموس  بلکه لغت مصري است و به معنی کودك یا پسر می

کردند زیرا  اي تخفیف گاهی موس به تنهایی ذکر میباشد و بر به معنی پسربتاج وپسر رع که نام بعض خدایان آنها می
. این نام را دختر فرعون که او را از آب گرفت بر اوگذاشت و چون او مصري بود البتّه به لغت مصري نام گذاشته است

  .دلیل دیگر ختان است زیرا ختنه از عادات و رسوم مصریان بود و موسی و بنی اسرائیل آن را از مصریان گرفتند
اند صحیح نیست و هر دو  این دو استدالل به نظر من و همانطورکه نویسندة دانشمند قصص قرآن شرح داده ولی

حدس است زیرا اوالً چون طبق تواریخ چند نفر از بنی اسرائیل از نزدیکان موسی در دربار فرعون بودند و ممکن است 
ه کودك از بنی اسرائیل است ازین رو آن را به لغت زدند ک خاندان فرعون هم به زبان آنها آشنا بوده و حدس هم می

اند و ثانیاً ختان بطوریکه در اخبار شیعه رسیده از آداب حنیفیه است که ازحضرت ابراهیم  عبري نامگذاري نموده
ان است که آن حضرت آن را واجب قرار داده و فرزندان و پیرو 58اند از جمله ختان السالم رسیده که ده تا ذکر کرده علیه

ت آن حضرت ختنه را معمول داشتند وممکن است مصریان نیز از زمانی که حضرت یوسف علیه آن حضرت طبق سنّ
  .السالم درآنجا حکومت داشت این رویه را از بنی اسرائیل گرفتند

ه نزد محققین مردود و حضرت موسی علیه السالم از فرزندان الوي فرزند حضرت یعقوب به هرحال این نظری
  .استبوده 

  
  اختالف راجع به خضر

                                                   
آداب حنیفیه ده است که در دیانت حضرت ابراهیم دستور داده شده که بعض آنها واجب است مانند ختنه و استنجاء و بقیه مستحب و  - 58

مضمضه و استنشاق و مسواك کردن و کوتاه کردن شارب که به عقیدة بعضی آن نیز جنبۀ استحباب دارد : ه ازین ده پنج تا در سرسنّت است ک
که استنجا و ختنه و ستردن موي . و فرق سر تمیز کردن و باز کردن براي کسانی که موي بلند دارند، پنج تاي دیگر مربوط به سایر بدن است

  .ي بغل و ناخن گرفتن باشدعانه و پاك کردن مو
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 فوجدا عبدا مندرباره خضر و تاریخ آن حضرت نیز اختالف است، در خود قرآن نام برده نشده و به عبارت 
و انجیل نیز نامی برده نشده  توارةبیان فرموده است و حتی درکتب ) من عبادنا( با کلمۀ تشریف و اضافه تشریفیه عبادنا
باشد و به فتح خاء و  ضر زیاد است و آن طبق قول مشهور بکسر خاء و سکون ضاد میدر روایات اسالمی نام خ. است

سکون یا کسر ضاد نیز خوانده شده است و بعضی آن حضرت را پیغمبر دانند و گروهی هم فقط یکی از بندگان مقرب 
ع از حضرت صادق علیه السالم اند به حدیث مروي در علل الشرای که پیغمبر گفته کسانی.اند خداوندبه دلیل آیۀ فوق گفته

د آن است ونیز عبارت درآیۀ شریفه مؤی ومافعلته عن امريکه فرمود خضر پیغمبرمرسل بود استناد جسته و نیز عبارت 
 لدنی منبود عبارت  که جنبۀ اختصاص ندارد مؤید نبوت است چون اگر والیت می مناه من لدنا علماوعلّ
تفسیرکرده به نبوت وعلم و  عندنا  آتیناه رحمۀ من: السرار در آیۀ شریفۀفرمود و نیز درکشف ا میعندي  من و

السالم نقل شده که خضر پیغمبر مرسل  و در تفسیر صافی هم از علل الشرایع از حضرت صادق علیه حيوةطاعت و طول 
  .بود که بر قوم خود مبعوث گردید

شد و از آن سبزه  نشست سبز می می که گیاهبیاندکه بر هر چوب خشک و هر زمین سادة  دروجه تسمیه هم گفته
نام اصلی خضر به . دمید و از نظر عرفانی هم چون سرسبز از آب زندگانی و نشاط روحانی بود به این نام نامیده شد می

فه یقطن بوده و در تفسیر صافی اضا  البیان مذکور است بلیا و بقول بعضی تالیا فرزند ملکان بن بطوریکه در تفسیر مجمع
  .بن نوح بوده است  بن سام  ارفحشد  بن شده که فرزند ملکا فرزند عامر

بطوریکه در اخبار رسیده خضر به آب زندگانی رسید و از آن نوشید ازین رو همیشه زنده است و این عقیده در 
رت یحیی را شهید الیاس هم اهل بعلبک و معاصر با پادشاهی بود که حض. ن از مسلم و غیر مسلم مشهود استمیان ملیی

نویسد از خداوند  هجري می 494آبادي متوفّی در سال  کرد و بطوریکه در تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوري مشهور به سور
درخواست کرد که مرگ او را به تأخیر اندازد و عمر دراز به او بدهد و خداوند اجابت فرمود و او وخضر زنده و در 

باشد که توسل حقیقی پیدا کند او را نجات می دهند، الیاس در بیابانها و خشکیها و  اي گردند و هرجا درمانده جهان می
ك الی اهللا الخضر در دریاها فریادرس درماندگان است، این امر اشاره به برتري مقام خضر نسبت به الیاس است چون س

کنند تا  و سختی آن زیاد است سیر میروند ابتداء در بیابانهاي طلب و سفر اول که خشکی و مرارت  که روبسوي خدا می
لیه و در بیابانها الیاس فریادرس در مراتب او. دند و در دریاهاي رحمت احدیـّت وارد شده غواصی نماینبه مقام فنا برس

بن شوذب نقل شده که خضر اهل ایران  االسرار از عبداهللا رسد و در کتاب کشف آنان و در دریاها خضر به فریاد آنها می
باشند سالی یک مرتبه هنگام اعمال حج با همدگر  لیاس از بنی اسرائیل بود و چون هر دو فریادرس درماندگان میو ا

کنند؛ وچون به عقیدة شیعه، درهمه جا دست فضل امام و نمایندگان معنوي او که شیخ و راهنما هستند همراه  مالقات می
ۀ کلیـّه است مافوق الیاس و خضر وآن دو مظهر او و به سالک و دستگیر او است، پس امام که صاحب والیت مطلق

پس از شهادت حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم، حضرت امام حسن که کنند چنانکه رسیده است  دستور او راهنمایی می
ه بعض السالم خضر را شهود نموده و مرثیه خوانی او را در شهادت حضرت امیر شنیدند، و بلکه بناب و امام حسین علیهما

الحقایق جلد  و در طرائق. السالم تهیه دیده بود راهنمایی نمود روایات او را دیدند و آنها را به قبري که نوح براي علی علیه
المنتهی ذکر کرده که وجود  تذكرةالمبتدي و تبصرة نویسد که شیخ صدرالدین قونیوي در  می 522اول چاپ دوم ص 

راهللا در مجالس المؤمنین نقل کرده که مراد از خضر که بعضی به صحبت او خضر در عالم مثال است و از قاضی نو
السالم است و البتّه این عقیده نسبت به مرتبۀ عالیه خضر است و نیز در اصطالح عرفاء از خود  اند امام زمان علیه رسیده
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چنانکه مولوي دربارة کنند  عصر که صاحب والیت مطلقه است، به خضر تعبیر می حجةصاحب وقت و بزرگ زمان و 
  :»در دفتر چهارم«گوید یا ایهاالمزملدر مثنوي در تفسیر آیۀ شریفۀ ) ص( پیغمبر

  روي  اهللا  مکن  تنها همچـو  روح    توئی کشتی خضر وقتی، غوث هر
ولی به الیاس تعبیر نشده که دلیل است بر اینکه مقام خضر باالتر است که او در مجمع البحرین قرار داشت نه 

  .ق بر دریاها و خشکی داردیاس و البتّه مجمع البحرین تفوال
  

  مالقات موسی با خضر  
گفت  نویسند که موسی روزي در میان بنی اسرائیل سخن می ت مامور شدن موسی به مالقات با خضر میدربارة علّ

شنیدند؛ در آن موقع در  فرمود و افراد هم سؤاالتی از آن حضرت نموده و جواب می و احکام و مواعظ براي آنها می
خیال آن حضرت خطورکرد که امروز داناتر وکاملتري از او نیست و بعضی هم می نویسند که پس از اتمام بیانات 
حضرت یکی از بنی اسرائیل خدمت حضرت آمد و سؤال کرد که آیا اکنون از تو داناتري هست؟ موسی گفت نه، چون 

ان بنی اسرائیل و زعیم قوم و سرکوب کنندة فرعون و داراي معجزات ید کرد که او سرآمد پیغمبر پیش خود فکر می
والواح را بر او فرستاده ازین رو اشرف و  توراةباشد و خداوند او را کلیم خود قرار داده و  بیضاء و عصا و غیر آنها می

  . اعلم است
زبان آورد جبرئیل آمد و به او به محض اینکه این خیال که از هواجس نفسانیه است بر دل او خطورکرد یا به 

گفت این خیال تو ناشایست بود و در میان بندگان خدا افراد گمنامی هستندکه از تو داناترند و باید بروي و از پیروي او 
بهره ببري، او از خداوند درخواست نمود که مکان او را نشان دهد، ندا رسید در مجمع البحرین او را مالقات خواهی 

  .را از جمله زنده شدن ماهی مرده براي او فرمود کرد و عالئم
رساند که بندگان خدا نباید بهیچوجه براي آنها عجب و غرور و خودبینی دست دهد بلکه همواره  این موضوع می

خود را در درگاه خداوند عاجزترین و پست ترین بندگان دانسته هر چند داراي مقام بزرگ خالفت الهیه باشند چنانکه 
البتّه از جهت نمایندگی خدا و ماموریت از طرف . نسوبه به پیغمبر و ائمۀ هدي علیهم السالم بهترین دلیل استادعیۀ م

به همین جهت موسی علیه السالم مامور . خداوند مقام بلندي دارند ولی آن را نباید به وجهۀ شخصی در نظر بگیرند
یسند هنگامی از طرف خداوند به او ندا رسید که موقعی پیروي از خضرگردید ولی بعداً طوري شد که بطوریکه می نو

السالم در دفعۀ بعد که  موسی علیه. ترین مخلوق ما را نزد ما بیاور که خواستی براي مناجات با ما به کوه طور بیائی پست
غضبیه عازم کوه طور بود سگ گرگینی را دید و او را از همه جهت پست دید چون سگ مظهر غضب است و البتّه قوة 

ر است ولی غضب هم براي خودش و هم براي دیگران زیان دارد بدتر از قوة شهویه است زیرا شهوت براي خودش مضّ
و به اضافه، آن سگ به ظاهر خیلی ضعیف و قوة حرکت نداشت و موهاي او هم ریخته بود ازین رو داراي نواقص 

ت او را با خود ببرد ولی با خود اندیشید که شاید او پست موسی خواس. ه نیز بودظاهري و درونی بود و مظهر قوة غضبی
موقعی که با خداوند مناجات می کرد، ندا رسید که من گفتم پست ترین . ترین مخلوق نباشد لذا او را با خود نبرد

ت و ندا رسید و به عز. تر ندیدم و خود را به حضور آوردم مخلوق مرا با خود بیاور؛ عرض کرد خدایا از خودم پست
که در موقعی که . کردمآوردي تو را از درجۀ نبوت خلع می جالل خود سوگند خورد که اگر آن سگ را با خود می

هنگام نطق آن خیال را کرد چون هنوز کامل نشده بود دستور داده شد که براي فرا گرفتن آداب سلوك نزد خضر برود 
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ن سگ را با خود می برد دلیل بود بر اینکه خود را برتر از او جب و خودبینی ظاهر می شد و آولی در مقام بعدي اگر ع
اند اول گناهی که پیدا شد گناه  ت باقی است ازین رو آن نداي عتاب آمیز را شنید که بزرگان گفتهدانسته و هنوز انانی

شنید ولی  یمانک رجگفت و خطاب  انا خیرمنهعجب و خودبینی بود که از شیطان در مقابل امر خداوند ظاهر شد و 
نا ربکه گرفتار حرص و طمع شد و از شجرة منهیه خورد پس از بیرون رفتن از بهشت اقرار به گناه خود نموده 59آدم
  .گفت و مشمول عنایت خداوند واقع گردیدانفسنا  ظلمنا

  
  توسل به راهنما

زمت برد چون موقعی که موسی خواست براي آن سفر بزرگ حرکت کند یوشع بن نون را براي خدمت و مال
شود ازین رو خواست او را هم تربیت کند و بر اسرار سلوك آگاه  دانست یوشع به امر خداوند به جانشینی او تعیین می می

او تمرین نماید و یوشع بطوریکه در تفسیرکشف االسرار خواجه عبداهللا  بهتهاي راه را مل متاعب ومشقّنموده و تح
زنده شدن ماهی . پسر یوسف پیغمبر فرزند حضرت یعقوب بوده است) موسی( م بن میشانویسد یوشع بن نون بن افرائی می

اند دلیل این است که سالک موقعی که به  اند ماهی پخته بودو بعضی هم ماهی ناپخته گفته رین نوشتههم که بیشتر مفس
گردد که عرفاء آن را تولّد  میشود و طفل قلب متولّد  رسد و زنده می مجمع البحرین رسید دل مرده به آب حیات می

طبق آنچه به حضرتش نسبت می دهند و ( ثانوي گویند و اول دخول در عالم ملکوت است که عیسی علیه السالم فرمود
داخل ملکوت آسمان : یعنی» لن یلج ملکوت السماء من لم یولد مرتین«) البتّه به نظر هم روایت آن صحیح است

ت و نزول سکینه قلبیه و همین تولّد ثانوي است که اول ظهور نورانی. براي او دست ندهدشود، کسی که تولّد ثانوي  نمی
  :است که به شکرانۀ این تولّد باید براي بقاي این حال قربانی کند و عقیقه بدهد

ـَحوا هذَا             ـِراميِ اذْ ب ـْبقَر يا ك   ... ال
ل دست برندارد واگرهادي هم استنکاف د وتا انتهاي کار ازتوسدرآن مقام است که باید دست به دامن راهنما بزن

  :از قبول کرد، نپذیرد و بر طلب و اصرار بیفزاید
  یاجان رسد به جانان یا جان ز تن برآید    دست از طلب نـدارم تـا کام من برآید

ل و نیازمندي را افزون گرداندو هرچه یار ناز نماید حال توس:  
  نیازکنید چو یار ناز نماید، شما

ل وطلب هدایت باید همیشه بوده باشدکه چون توسدرهمۀ مراتب ومراحل باید وجود  راط المستقیماهداناالص
  .داشته باشد

  مجمع البـحرین از نظر تفسیـر و تنزیـل آیـه بـطوریکه درکتاب قصص قرآن و فرهنگ قصص تألیف آقاي صدر 
المندب یا جاي به هم رسیدن اقیانوس  بحراحمر در بوغاز باب بالغی مذکور است یا محل التقاي اقیانوس هند و

و فارس ذکر شده ) مدیترانه( ، دریاي رومالسعادةباشد و در تفسیر شریف بیان  اطلس ودریاي مدیترانه در جبل الطارق می

                                                   
فرقد گفت که در توراة : در تفسیر ابوالفتوح ذیل آیۀ شریفۀ ان تجنتبوا کبائر ماتنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم در سورة نساء می نویسد که -  59

سوم حسد و آن قابیل . رددوم حرص و آن آدم ک. اول کبر، و آن ابلیس کرد. خواندم که امهات گناه سه است، و آن اول گناه است که کردند
  .کرد و البتّه این سه گناه از نظر سلوك و طریقت از اکبر کبائر است
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نوشته و نام و دریاي روم ) خلیج فارس( االسرار هم دریاي فارس تر است و در تفسیرکشف است که با قول دوم مناسب
دانند ولی از نظر  باشد و هر چند بعضی از نظر طول مسافت آن را بعید می شهري که نزدیک آنجا است طنجه مراکش می

اند ازچند  ظاهر مسافت هر دوي آنها نسبت به مصر و هم فلسطین بعید است و قول بعضی دیگر که آن را دریاي خزرگفته
باشد و ثانیاً آن دریا به دریاي دیگر اصالً  ه در شمال ایران است خیلی دورتر میجهت بعید است زیرا اوالً دریاي خزر ک

باشد نه دریا و در تفسیرالمیزان از ابن بابویه و قمی نقل شده که مجمع البحرین در سرزمین شام  اتصال ندارد و دریاچه می
ار کرده بودند شهر ناصره بود که نصاري اي که درکنار آن شروع به ساختن و به پا داشتن دیو و فلسطین بوده وقریه

  .باشد منسوب بدان می
  

  شرائط سلوك 
ت با دریاي امکان یا دریاي ت و مقام مشیالبحرین عبارت از ملتقاي دریاي وجوب و الوهی و از نظر تأویل، مجمع

توحید با دریاي انانیا خضر وقت را دریابد؛ هر چند از ت خود بگذرد و به مقام توحید راه یابد، تت است که باید از انانی
اول سلوك باید دست راهنما دستگیر او باشد و او را در همه حال کمک کند ولی به مجمع البحرین که رسید بیشتر به 

  :شود که گفته شده احتیاج و فقر خود واقف می
  ونـدران  سکناي پیر کامل است    البحرین اگردانی دل است مجمع

  رو بسوي  مجمع  البحرین  دل    مدل  گر  توئی جویاي آن  پیر
در آنجا مردي را که به ظاهر بیابانی و الغر اندام بود دید که آثار بزرگی از باطن او به ظاهر سرایت کرده و در 
آنجا نشسته یا خوابیده بود و مشمول رحمت رحیمی حق تعالی بود و این رحمت در ابتداء براي کسانی است که بیعت 

ه را نیز بپذیرند و با ه قلبیۀ ولویشوند که بیعت خاص امۀ قالبی نموده باشند ولی موقعی مشمول واقعی میظاهر اسالمی و ع
 آتیناه رحمه من عندنافرماید و نهایت خلوص درآن قدم زنند وخضر این مرتبه را هم به کمال رسانیده بود که می

ت و سالم بدو گفت؛ او جواب داده و پرسید تو ود و تحیموسی به فراست ایمان و نور باطن او را شناخت، جلو رفته در
کیستی؟ گفت نام من موسی است یا آنکه وقتی جواب داد خضر نام او را بدون استفسار به عنوان سؤال گفت که تو 
موسی پیغمبر بنی اسرائیل هستی؟ موسی پرسید که کی تو را از حال من با خبر ساخته؟ خضرگفت همان کس که تو را 

خضر براي اینکه شوق . موسی فهمید به مقصود رسیده و درخواست همراهی و مرافقت و پیروي نمود! من فرستادنزد 
. .توانی همراهی کنی اي با من که شخصی بیابانی هستم نمی طلب دراو بیشترشودگفت توکه در ناز و نعمت پرورده شده

  . ضاي تو بکوشمگفت من دست از دامن تو برنمی دارم، و امیدوارم بتوانم در ر
شیخ کند و آنچه او عمل کند زبان سؤال برآن نگشاید تا چه رسد به خود را تسلیم ابتدا باید رأي و میل و ارادة 

البتّه قبل از رسیدن به راهنما، باید جستجو و تحقیق کند وآنچه به نظر او رسد از ایراد واعتراض بگوید تا رفع . اعتراض
دشه و خیالی در خاطرش خطور کند عرضه بدارد و اگر ایرادات و اعتراضی که به شود، بلکه کوشش کند که هر خ

عی واقف گردید و شکوك مرتفع شد، آنگاه دست نظرش رسید برطرف شد و کامالً به صدق و حقانیت طریق و مد
نظرش برسد یا هائی به  بیعت و ارادت بدهد، ولی پیش از رفع ابهامات نباید وارد شود، چون ممکن است بعداً خدشه

پس قبالً تحقیقات خود را کامل کند و روي خیال یا احساسات، . معلوم شود که مدعی در ادعاي خود صادق نیست
ولی پس . اند ثبات آنها بهتر است اند و بعداً پیمان بسته دست ندهد چون کسانی که قبالً زحمت جستجو و تحقیق کشیده
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قف شد و راهی را که او می رود و دیگران را هم می برد به عین الیقین راه ت طرف وااز آنکه کامالً بر صدق و حقانی
طبق روایت کافی در باب ( که امیرالمؤمنین علی علیه السالم. حق دانست، اگر بخواهد وارد شود باید تسلیم محض باشد

  :از جمله حدیث فرمود) ارکان ایمان
المال اَألسوه سليمالت و ليمسالت واَْألداُءه ولُ همالْعلُ، ومالْعوه اِْألقْرارو ،اِْألقْراروه ديقصالتو ديقصالت وه قنيتا . ـْي
  .آخر حديث

و یقین، ) باشد ب از آن میچون مسب( یعنی اسالم، تسلیم شدن امر راهنما است و تسلیم همان پیدا شدن یقین است
: بهمین جهت فرمود. ر و اقرار همان عمل است و عمل هم به جا آوردن دستورات استتصدیق و تصدیق مترتب بر اقرا

رسد مشاهده نماید بر خطاي نظر و  و اگر هم امري را که به ظاهر ناروا به نظر میفان اتبعتنی فالتسئلنی عن شیء 
  .نقص فکري خود حمل کند

ت و سوراخ کردن مرکب و شکستن کشتی انانیپس از تسلیم شدن باید در تصفیۀ نفس بواسطۀ ریاضت دادن بدن 
شود تا از سورت و حدت بدن  بدن بکوشد تا روح وایمان قوي گردد ازین رو ریاضتهائی به بعض سالکین دستور داده می

ت او موجود و باید به همت و اراده سیرکند و با کوشش و سعی باشد انانی بکاهند، و درین مرتبه که سفر اول سالک می
به لفظ متکلّم فرمود چون اراده باقی است مولوي  فاردت ان اعیبهادارد و بدن را ریاضت دهد ازین رو قدم بر
  :60فرماید

  ـار رستتـا تـوانـدکشتی  از فج    خضرکشتی را براي آن شکست
  امـن  در فـقـر است اندر فقر رو    رهد اشکسته شو چون شکسته می

  :فرماید » ...شتن مرد زرگر در بیان آنکه ک« و نیز مولوي در جلد اول 
  گر خضر در بحر کشتی را شکست                       صد درستی در شکست خضر هست

  .و نیز چون نسبت، عیب است و عیب و نقص از طرف ماست ازین رو آن را به خود نسبت داد
است که از روح و اب و خوش سیما از آن مرحله که گذشت در سیر خود کودکی را دیدکه به ظاهر خیلی جذّ

اب و مکار و از نظر نفس که حکم پدر و مادر را دارند متولّد شده و طفل شیطنت است که از نظر قوة شهویه خیلی جذّ
رسد و اگر تقویت شود و بزرگ گردد خطر از بین رفتن  قوة غضبیه خیلی محیل، و ضرر او به خودش و دیگران هم می

پس باید کوشش کرد که طفل شیطنت از بین برود تا به جاي او طفل قلب متولّد . ایمان وصالح پدر ومادر در بین هست
  .شود و همان تولّد ثانوي که مصطلح عرفاء است حاصل گردد

  قـد زمیـان بـر فـراشت رایت اهللا نور    کرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور
ا راهنما بود بدون مجوز ظاهري اقدام اند که چگونه خضرکه پیغمبر ی بعضی ازنظر ظاهر و تنزیل آیه اشکال کرده

و راهنما  شود که اوالً اگر ما او را ولی رشد نرسیده بود نمود، ولی جواب داده می به کشتن کودکی که هنوز به سنّ
 کند قبالً با پدر و مادر او ثانیاً ممکن است همانطور که ظاهر آیه حکم می بدانیم اعمال او را کامالً باید صحیح بدانیم و

آشنائی داشته و فساد کودك را دانسته و حتی شاید ارتکاب قتلی را از او دیده یا دانسته است و با اطالع ابوین او اقدام 
دانستند زیرا هیچکس در آنجا اعتراضی بر عمل او نکرد ولی موسی چون موضوع را  بلکه شاید دیگران هم میو نموده

                                                   
  .دفتر چهارم عنوان تزییف سخن هامان - 60
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لبی نقل کرده که مقتول کودك و نابالغ نبود بلکه جوانی بود راهزن و دانست اعتراض نمود و درکشف االسرار ازک نمی
الح بود ازین رو پدر و مادر بهیچوجه آورد ولی خیلی ظاهر الص گرفت و نزد پدر و مادر می بار ونقدینۀ مسافرین را می

د و عرب به جوان بالغ هم که از دزدي است و ظاهر او را می دیدند و از حسن نقل کند که کافر هم بو نداطّالعی نداشت
دانست ولی موسی آگاه  گویندکه با این وضع کشتن او شرعاً هم اشکالی نداشت و خضر حال او را می گاهی غالم می

  :گوید» حکایت کشتن مرد زرگر « که مولوي در جلد اول.نبود ازین رو اعتراض کرد
  سر آنرا در نیابد عام خلق                                             آن پسر را کش خضر ببرید حلق

  هر چه فرماید بود عین صواب                                 آنکه از حق یابد او وحی و خطاب
کشد رواست نائب است و دست او دست خداست                        آنکه جان بخشد اگر ب  

ه او به ه و باید به مرحلۀ تحلیه و تجلیه وارد شود توجدرین مرحله که طفل شیطنت را کشت و قلب تصفیه شد 
ت اوکاسته گردید لیکن هنوز به کلّی براي او فنا حاصل نشده وکار کن را خدا ولی بتوسط خداوند بیشتر شده و از انانی

  :خودش می دید ازین رو خضر هم مطابق حال موسی به لفظ اشتراك فرمود
  .كوةً واَقْرب رحماًربهما خيراً منه زفَاَردنا اَنْ يبد لَهما  

وه ولی در مرتبۀ سوم که همانطورکه مفسر جلیل فرمود مربوط به سفر چهارم است چون در مقام شهود، حول و قّ
 و ما رمیت اذ رمیت ولکن اهللا رمیرا همه از خدا دیده و فاعل حقیقی را فقط خدا می داند و می بیند و به مضمون 

  :ر کن را فقط او می بیند کا
  ماکمان وتیراندازش خداست     گر بپرانیم تیر آن  نی زماست

  :گوید بلکه از آن هم فراتر رفته می
  تـو  وجــود مـطلـق و هستـّـی مـا    نـمـا   مـا عـدمهـائـیـم  هستـیـهـا 

***  
حــْـده ُ  ال  الـــه   االّ   هــُ    وهیچ نیست جزاو که یکی هست وو  

که آخرین مقام است و نفی فاعلیت از خودش نیز هست و درین مقام باید درحفظ  فاراد ربکازین روگفت 
یش ازپیش بکوشد ونگذارد که به کلّی شکست در بدن وارد شود تا بتواند به روح نیز کمک کند ازین رو ببدن نیز 

ماند و صاحبان آن که قوة عماله و عالمه است  دیواري را که می خواست بیفتد پا برجا کرد تا گنج نهان معرفت باقی
بدان کامالً دست یابند و اینجا در حقیقت سفر آخر است ازین رو خضر از موسی مفارقت کرد چون تعلیمات الزمه را 

  .داده بود
  

  اسامی و اعالم  
است ولی  درضبط اسامی وبعض مشخصات اعالم و اماکن در حکایت موسی و خضر علیهما السالم اختالف زیاد

به نظر من همۀ آنها روي حدس وگمان است و نمی توان اعتماد کامل بدانها پیدا کرد به اضافه چون منظور اصلی درك 
حقیقت و بهره بردن معنوي و روحی است لذا توجه دقیق به این امورچندان مهم نیست و بلکه ما را از مقصود اصلی دور 

بالغی  عبداحلجةالتفاسیر تألیف مرحوم سید  حجةکنیم و به استناد تفسیر  ر میولی ما نیز براي تتمیم مطلب ذک. کند می
 1353فروردین  -1394و قصص قرآن تألیف آقاي سیـّد هاشم رسولی محالتی که در ماه صفر  1345جلد اول چاپ 
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نها نیز به کتب دیگر کنیم و درآ پایان یافته وکشف االسرار منسوب به خواجه عبداهللا انصاري و سایرکتب تفسیر نقل می
  .استناد شده است

حضرت موسی که مامور خدمت خضرشد؛ به عقیدة ما که مشهور و مورد قبول محققین است، موسی بن عمران 
اند دیگري بودکه او نیز ازانبیاء و بنام موسی فرزند منسی فرزند یوسف علیه السالم یا منشاء  کلیم اهللا بود ولی بعضی گفته

الشهود فی رد الیهود نام اصلی او  اقامةکه شرح آن را قبالً ذکر کردیم و خضر بنا به قول مؤلف کتاب  فرزند یوسف بوده
 هر دو به ضم) باء( ددفرزند ب) باهاء( ددکرد هنام پادشاهی که کشتیها را غصب می. اند الیاهو است و بعضی هم تالیا گفته

به ضم ( رزند بداد که هر دو بر وزن سالم است و بعضی هم نام او را جلندياول و فتح دوم یا به ضم هر دو بوده یا هداد ف
االنساب تألیف زامباور خاورشناس جلد اول شرح حکومت جلندي و  اند و در معجم فرزند کرکر گفته) جیم وفتح الم

عماره که اصطخري در  الً ذکرکرده و آلاند مفص فرزندان او را که از قبائل قدیمه بوده و درعمان ومسقط حکومت کرده
  .بیوتات فارس ذکرکرده همان آل جلندي است که حوزة حکومت آنها درکنارخلیج فارس تا حدود کرمان بوده است

دربارة فتی هم که در قرآن مجید ذکر شده عقیدة ما طبق نظریۀ محققین همان یوشع است که بعداً جانشین 
ازآنکه درك مالقات خضر کرد و همراه شد یوشع را با خود اند که موسی پس  حضرت موسی شد و بعضی گمان کرده

فرموده نه به لفظ جمع؛ ولی این نظریه صحیح نیست چون  فانطلقانبرد به دلیل آنکه بعداً هم به لفظ تثنیه ذکر شده مثالً 
نمود و خودش  می اوالً منظور موسی تکمیل یوشع نیز بود وثانیاً یوشع درآن سفر یوشع استقاللی نداشت وتبعیت از موسی

  . کرد ازین رو به لفظ تثنیه که اشاره به خضر و موسی باشد ذکر شده است اظهاري نمی
اي از توابع ایله بود ایله به فتح همزه آبادئی بین اراضی شام و حجاز کودکی هم که خضرکشت در بیرون قریه

اول ( و بعضی خشنود گفته و نام پدرش سالث) به فتح حاء و ضم سین( شده و نام کودك حیسون بوده و ایال هم لفظ می
یا مالس و مادرش شاهویه یا شهوي یا رحمی بوده و در اتقان سیوطی از دانشمندان مشهور سابق ) آن سین و آخر آن ثاء

نویسد سنگی که موسی ماهی را روي آن گذارد نزدیک شهر  البلدان می مصر نام پدر، کازیرا و نام مادر سهوا و در معجم
االبواب از نواحی ارمنیه که مغوالن  نزدیک دربند باب) بر وزن سلمان که شاید همان شیروان کنونی قفقاز باشد( وانشر

به ( که همان دریاي خزر است و نام کودك مقتول جیسور) معرب گیالن( آنجا را دمورقابی گویند و دریا، دریاي جیالن
وده استو محل قتل خارج شهر جیزان ب) سین فتح جیم و ضم.  

اي از  نام شهري که موسی و خضر از اهل آن طعام خواستند شهر ایله بوده که بین شام و حجاز بود و نیز دهکده
اند، دیواري را هم که به  اند شهر انطاکیه بوده است وکسانی که شهر ایله را ذکر کرده توابع بصره است و بعضی هم گفته

پذیرفتند و معمول نداشتند به کسی  ند واهالی آنجا بهیچوجه مهمان نمی ا دهاستحکام آن پرداختند در شهر ایله ذکرکر
گنج زیر دیوار هم به شخصی بنام کاشح که مردي صالح ومؤمن بود تعلق . کمک مالی بالعوض کنندیا مهمانی بپذیرند

دفن کرد و اتفاقاً  قبل  داشت و براي اینکه اگر موقع مرگ او فرزندانش کوچک باشند و آن ثروت براي آنها بماندآن را
) به حاء مهمله یا صاد( از  رشد آنها از دنیا رفت و دو طفل یتیم از او باقی ماند که بنام اصرم و صریم یا احرم و حریم

اندگنجی که پنهان شده  و بعضی گفته. کردنداندلس است زندگی می 61بودند و درآن موقع در حصن مراد که نزدیک

                                                   
باشد بوده و مملکت اسپانیا  الطارق که حد فاصل آفریقا و اروپا و مقابل اسپانیا می شاید این محل در قسمت آفریقا در مراکش نزدیک جبل - 61
  .آن موقع تماماً بنام اندلس مشهور بوده است در
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و یتیم در هفصد سال قبل از آن دفن کرده بود، و در کشف االسرار از ابن عباس نقل کرده که بود یکی از اجداد آن د
د هفتم آنها گنج را پنهان کرده بودج.  

اسامی که ذکرکردیم به نظر من تماماً روي حدس و گمان است و به وضع قصه پردازي بیشتر شباهت دارد تا 
ها جنبۀ تاریخی دقیق نیز دارد هر چند خود تاریخ هم طبق عقیدة سابقین  هجنبۀ تاریخی در صورتیکه هر سه تا از این قص

هاي دیگران است که هیچ کدام مفید قطع و یقین  از علوم یقینی نیست چون مبتنی بر نقل قول گذشتگان و استناد به نوشته
البتّه . و تاریک است کلمۀ تاریخ معرب تاریک است چون مأخذ و مدارك آن مبهم: اند نیست و به همین جهت گفته

هاي تاریخی است قطع و یقین را می رساند  چون  نویسند، آنها که مبتنی برالواح وکتیبه تاریخهایی که امروز ازگذشته می
  .مدرك ثابت و صحیح دارد

  
  وصیت خضر 

م موقعی که موسی علیه السال: شیخ صدوق در امالی خود از حضرت صادق علیه السالم روایت کرده که فرمود
خواست از خضر جدا شود درخواست کرد که خضر به او وصیتی بنماید و نصیحتی کند خضر هم وصایائی نمود، از 

از لجاجت بپرهیز، و از اینکه بدون هدف به کاري  دست بزنی یا بی جهت بخندي اجتناب نما، و همواره : جمله گفت
و نیز از . ت ذکر شده استاالسرار نیز این وصی در کشف خطاي خود را در نظر بگیر و از ذکر خطاهاي دیگران بپرهیز و

احدي را به : حضرت سجاد علیه السالم روایت نموده که آخرین وصیتی که خضر به موسی نمود آن بود که بدو گفت
میانه روي هنگام دارائی و عفو و اغماض : ترین چیزها نزد خدا سه چیز است گناهش سرزنش مکن و بدانکه محبوب

درت و توانائی و مدارا نسبت به بندگان خدا، وکسی نیست که نسبت به بندگان خدا در دنیا مدارا کند جز آنکه موقع ق
  .ریشه و پایۀ حکمت و دانائی، ترس از خداوند است تبارك و تعالی. خدا نیز با او در قیامت مدارا کند

  
  موسی و خضر در طرائق الحقایق 

اند  رشیرازي در طرائق الحقایق جلد اول دربارة موسی و خضر شرحی نوشتهدالصمرحوم حاج محمـّدمعصوم نائب
رین این است که، آن موسی که طلب عالم کرد قول مشهور بین مفس: گردد که خالصۀ بعض قسمتهاي آن مذکور می

  .بن یوسف بودء اند موسی بن میشا گفته62موسی بن عمران کلیم اهللا بود ولی اهل کتاب
اند و نیز اختالف است که بشر بود یا فرشته،  ند یوشع بن نون و بعضی خادم و غالم موسی گفتها حتّی بعضی گفته

  .اند فرشته بود که خداوند امر کرد موسی بواطن اشیاء را از او تعلیم بگیرد اند بشر و بعضی گفتهبیشتر مفسرین گفته
د است که بندة صالحی بود که خداوند علم جبائی گفته شخصی که در طلب او بودند پیغمبر بود، ابن اخشید معتق
به فتح خاء وسکون ضاد یا فتح خاء و کسر ( بواطن امور را به او داده بود و مشهور این است که خضر بود، و کلمۀ خضر

س نامش ایلیا یا الیا. اند هم نوشته) به کسر خاء و سکون ضاد( ابوالعباس نبی بود و در مجمع البحرین: به قول قاموس) ضاد
اند و  گفته) به فتح باء و سکون الم( بعضی بلیا. رسد فرزند ملکان بسام بن نوح یا فرزند عامیل، به عیص بن اسحق نبی می

حکایت را هم مانند سایرکتب ذکر نموده . دربارة نام او هست که ذکر همۀ آنها چندان لزومی ندارد ماختالفات دیگر ه

                                                   
  .این قسمت را از مروج الذهب مسعودي نقل کرده است - 62
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اخذ شده، چون تفسیر  عادةالساند که تقریباً بیشتر آن از بیان  ط سلوك ذکر کردهو اسراري هم درآن باره و راجع به شرای
چاپ شده و در ابتداي شروع به نوشتن هم  1314به اتمام رسیده و در  1311قبالً تألیف شده و درصفر السعادةشریف بیان 

فرمود کسب علوم و  یر میمرحوم نائب الصدر درگناباد وبیدخت بوده و چندي از محضر مؤلف شریف آن که تفس
  .معارف نموده، چنانکه خود ایشان در جلد سوم طرائق در شرح حال حاج مالسلطان محمـّد اشاره کرده اند

در معانی االخبار صدوق ذکر شده که از وصایاي خضر به موسی هنگام جدائی این بود که : نویسند و نیز می
در موقع آسایش باز هم . براي تو فایده ندارد خود را به زحمت مینداز همت خود را در امر معاد قرار ده و درآنچه: گفت

بدون جهت خنده مکن، با : موسی گفت زیادتر بفرما، گفت. کامالً مطمئن مباش و در موقع ناراحتی هم باز مأیوس مباش
فرا نگیر بلکه براي عمل  علم را براي نشان دادن به مردم. بر گناه خود گریان باش. گناهکاران پس از پشیمانی تشدد مکن

  .غضب و رضایت تو نسبت به اشخاص فقط براي خدا باشد نه دنیا. باشد
مراقب روز : الم روایت شده که خضر به موسی گفتدرکافی باب محاسبه و مراقبه از حضرت صادق علیه الس

از . کنند تی و از تو سؤال میآیس خورد، و جواب براي آن روز مهیا کن که می آیندة خود باش که چه چیز بدرد تو می
بینی  روزگار پند فرا گیر که روزگار، هم دراز است هم کوتاه، و طوري عمل کن که گویا نتیجه و ثواب عمل خود را می

  .کند آید پشت می تا تو را بهتر براي ثواب به طمع اندازد، براي اینکه آنچه از دنیا می
درکافی کتاب : نویسیم شود و درآنجا ذکر شده می ان مؤمنین میاین حدیث هم که توجه بدان باعث ازدیاد ایم

السالم سه مرتبه فرمود قسم به خداي کعبه و خداي بنا، که اگر من بین موسی و  کند که حضرت صادق علیه ذکر میحجة 
ه موسی وخضر فقط دادم زیرا ب دادم که من از آنها داناترم، و به آنچه نزد آنها نیست خبر میخضر بودم آنها را خبر می

علم نسبت به گذشته داده شده نه آینده و حال تا قیامت، ولی ما همۀ آنها را از پیغمبر خدا صلی اهللا علیه و آله به ارث 
کردکه چیزهاي دیگر ببیند  و این حدیث با آنکه قبالً ذکر کردیم که پیغمبر فرمودکاش موسی صبر بر همراهی می. بردیم

شدیم، چون  مل موسی بود و به کنایه فرمود که ما هم مطلع میالف نیست زیرا مقصود عدم تحشویم، مخ و ما هم خبر 
و . البتّه آنها هم به ظاهر از همه چیز آگاه نیستند و اطّالع بر آنها نیز از نظر تاریخی و امور شهودي براي دیگران خوب بود

  .آن حضرت در طریق سلوك الی اهللا بود نه خودشان شدیم، دیگران و پیروان منظور پیغمبرکه فرمود ما هم مطلع می
اند و ذکر حکایت تکرار است لذا  اخبار دیگري هم در آنجا ذکر کرده و حکایت را هم مفصالً مذکور داشته

  .کنیم خودداري می
  

  اسفار موسی  
  :نویسد که موسی را چهار سفر بود درکشف االسرار، خواجه عبداهللا  به این مضمون می

ر هرب که در بدو کار بود و از دشمن گریخت و رو به مدین نهاد و خدمت شعیب علیه السالم رسید اول، سف
دوم، سفر طلب که شب جستجوي آتش بود که چون موسی از جانب شعیب مامور رفتن . ففررت منکم لما خفتکم

آن، . در طلب آتش شد خواست وضع حمل کند، می) صفوراء( مصر شد و در بین راه در شب که عیال او دختر شعیب
. چه آتش بود که همۀ عالم برآتش نشاند؟ هر جا که حدیث آتش موسی رود، از شور او همۀ عالم بوي عشق گیرد

  :موسی در طلب نار رفت نور یافت، که فرمود
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جالش نم كَةبارـْم ـْبقْعة ال ـْواد اْالَيمنِ في ال ـْعالَمنيفَلَما اَتيهانودي من شاطيِء ال   .٦٣رة اَنْ يا موسي اني اَنا اُهللا رب ال
چون رو به آتش رفت، ازکنار بیابان طرف راست در محل مبارکی، از درخت شنید که اي موسی، منم خداوند، 

  .که پس از آن که آن آتش را دید و رو بسوي او رفت و حیران شد، آن ندا را از درخت شنید. پروردگار عالمیان
و آن سفري بود که به عشق درك لذّت خطاب، به طرف کوه طور رفت که . ، سفر طرب و خوشیسوم

چون موسی به وعده گاه ما آمد و خدا با او سخن ) سورة اعراف( »ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه«فرماید می
  .گفت

ج و زحمت بشوند و نفس و ت و رنچهارم، سفر تعب و رنج؛ که مریدان باید در ارادت، متحمل ریاضت و مشقّ
ت از او و آن سفر پیدا کردن خضر و تبعی.. اخالق و قلب را از صفات نکوهیده تصفیه کنند تا دل الیق ظهور انوارگردد

ما درین سفر رنج و ) سورة کهف( لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا: بود که تمام با رنج و تعب همراه بودکه می فرماید
  .سختی دیدیم

دریا، که روي آن در : گردد ري از سفر موسی و خضر ذکرکرده که بطور خیلی اجمال مذکور میسپس اسرا
ت خویش در آن دریا به واندهزار نقطه عصمت، هر یکی با ام کشتی نشست دریاي معرفت است که صدهزار و بیست

ی کردندامید پیدا کردن جواهر توحید غواص .واست به دست شفقت خراب خ ت است که خضر میو کشتی، کشتی انانی
 فی قلوب السكينةهوالذي انزل کند وبشکند، وصاحبان کشتی مساکین بودندکه سکینه صفت ایشان بود که فرمود 

پادشاهی است که نفس و : رآن گفتموسی ظاهر آباد کشتی را دید برکار خضر اعتراض کرد و خضر در س.المؤمنین
ب کند، لذا از راه شفقت، ظاهرآن را خراب کردم تا شیطان آن را غصب شیطان باشد و درکمین نشسته که آن را تصاح

  .نکند
غالمی که خضر او را کشت آرزوها و هواهاي نفسانی و شیطانی است که هنگام ریاضت و سلوك از دل سالک 

  .رددبرخیزد باید آنها را به تیغ غیرت از بین برد تا خیال الهی و یاد محبوب به جاي آن پیدا شود ومتولّدگ
دیوارهم اشارت به نفس مطمئنه است که براي اینکه پس از ریاضت ومجاهدت تصفیه شود نبایدگذاشت که 
بکلّی ازبین برود بلکه ظاهرآن را عمارت کرد تا نفس مطمئنه درآن با معرفت و حالوت به ذکر معشوق، مشغول گردد و 

  .مطمئنه به کمال منظور برسد و آن خزائن را تصرف کندخزائن اسرارکه در زیرآن دیوار نهفته است باقی باشد تا نفس 
گفته که چون خضر درمرحلۀ نخستین گفت فاردت به لفظ  64نویسدکه ابن عطاء سپس درآخر اسرارحکایت می

ازین رو در مرحلۀ دوم گفت . اي داشته باشی متکلّم وحده، به درون و باطن او خطاب شد که تو چه کسی هستی تا اراده
اي داشته باشید لذا در مرحلۀ سوم گفت فاراد  اه به سر او خطاب شد که تو و موسی چه کسی هستید تا ارادهآنگ فاردنا
  .ربک

ولی این استحسان به نظر من صحیح نیست زیرا اوالً موسی براي تربیت شدن نزد خضر رفت و اگر خضر به این 
فرمود مقصودش خودش و  اردنادر مرحلۀ دوم که توانست موسی را تربیت کند و ثانیاً  امر توجه نداشت چگونه می

  .موسی نبود زیرا موسی اصالً درین امر دخالت نداشت بلکه راضی هم نبود و اعتراض کرد که به مفارقت انجامید

                                                   
  .31سوره قصص، آیه  - 63
  .واصل بن عطاء مؤسس فرقۀ معتزله است که شرح آن بعداً ذکر خواهد شد - 64
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ر بود چون ولی مفارقت خضر بر موسی خیلی مؤثّ. پس مقصود خضر در مرتبۀ دوم خودش بود وخدا، نه موسی
 هذا فراق بینی و بینکقایقی را درك کند، که درتفسیرگازر در شرح عبارت میل داشت درمصاحبت خضرح

هاي دنیا بر تو چه آمد؟گفت سختی بسیار دیدم اما هیچ سختی بر من نویسد در خبر است که موسی را گفتند از سختی می
  : عظیم استکه جدائی کاري سخت و محنتی  هذا فراق بینی و بینک:  دشوارتر از آن نبود که خضر مرا گفت

  تاتحمل کندآنروزکه محمل برود    دلی از سنگ بـبـاید بسر راه وداع
  :و در عربی گفته شده

ـَلْيب ـَع ق ـَطّ ـِراقِ ق ـْف ـَوم ال ـِراقِ    انَّ يـ ـْف ـَلْب يــوم  ال ـَّع اُهللا ق   قَط
ـِراقِ سبيالً ـْف ـَووجـدنا الـي ال ـِراق طَعـ    ل ـْف ـَا ال ـْفـراقَالَذَقْن   م ال

  :حافظ درین باره گوید
  به آب دیده دهم بازخونبهاي فراق    اگر بـدست من افتد، فراق رابکشم

  مراتب شهود
خواست مراحل مختلفۀ سلوك را به موسی نشان دهد و در مرحلۀ  خضر با ذکراین سه کلمه با سه طرز بیان می

  :را نبیند و در همه جا جلوة او را شهود کند آخري بفهماندکه باید طوري از خود فانی گردد که غیر حق
  متــجلـی است  یا اولـی االبصار    یــار بـی پــرده  از در و دیــوار

  :و در آخرین مرحلۀ این سفر هم فناي محض براي او حاصل شده به این مقال مترنم باشد
حـــده    که یکی هست وهیچ نیست جز او  لـــه  ال     والّ    اــا هـو  

کند و در مضمون بیت دوم هیچ  در مضمون  بیت اول در و دیوار می بیند ولی جلوة او را در همه جا مشاهده می
اند ممکن است  شرح داده) السعادةدر تفسیر بیان ( ر جلیلکند و در مرحلۀ اول همانطورکه مفس چیزغیرازحق مشاهده نمی

قیدة حلول یا اتحاد پیدا شود وآن باطل وشرك است زیرا حلول عبارت ت او باقی باشد و برآن حال دوام کند عاگر انانی
غیر  ت است زیرا ظرف غیر مظروف و حالّاست از داخل شدن چیزي در دیگري مانند ظرف و مظروف و الزمۀ آن اثنینی

یسی یا مریم است؛ به همین جهت عقیده بعض مسیحیان نیز که قائل به حلول خداوند در ع) به تشدید هر دو الم( محلّ
اند حق تعالی در جسم علی علیه السالم حلول کرده صحیح  اند باطل و شرك است و همچنین قول کسانی که گفته شده

نیست و خود حضرت از آن نهی فرمود و از جناب حاج محمد کاظم سعادت علی شاه اصفهانی سؤال شده بود که فرق 
گویند  دانیم، فرموده بود آنها میالسالم را مافوق بشر می قام علی علیههی چیست؟ در صورتیکه ما نیز مبین ما و علی اللّ
گوئیم علی نیست فقط خدا است یعنی وجود علی از خود فانی شده و مانند نی  اش علی است ولی ما می خدا نیست همه

  .در دست نائی است
المِخَیرُعلی شد آینه،     چوخواست آنکه جمال جمیل بنماید کَ   دلَّ قَلَّ و  الـْ

و اگر قائل به اتحاد شود یعنی خدا با شخص متحد گردیده آن نیز باطل و شرك است زیرا الزمۀ اتحاد این است 
که دو چیز بواسطۀ امتزاح یا اختالط یکی شده باشد مانند آب و گالب یا سرکه وشیره یا اختالط مانند ماست و شیره و 

  :باالتر از همۀ اینها است رساند و مقام توحید آن نیز دو تا بودن را می
  که دروحدت دوئی عین ضالل است    حـلـول و اتـحـاد اینـجـا  محـال است

  :دانند ولی عرفا همۀ موجودات را در مقابل حق باطل بلکه فانی محض می
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  اَال كُلُّ شيٍء ما خالَاُهللا باطلٌ
نور و ظلمت محال است؛ و اگر براي  پس حلول حقیقت محض درباطل و فانی محض، یا اتحاد آن دو ماننداتحاد

سالکی در طریق سلوك حالتی دست دهدکه گمان حلول یا اتحاد ببرد فوري باید استغفار کند و ازآن بگذرد وگرنه در 
کند ولی اگر برآن حال نماند و کوشش کند که به مقام  عد و غضب حق سقوط میهالکت ابدي واقع شده و در دوزخ ب

  :ی نبیند و گویايه براي خود، وجود و انیتّباالتر برسد بطوري ک
 ـَك   فَـارفََع بِـلُطْفك انيِّي من الْبينِ    ينازِ عين انيييبيين و  بيـن

نماید و تو به لطف و کند و جدال میت و توجه من به هستی موهوم خود، مرا از تو دور میبین من وتو فقط انی
عقیدة اتحاد و حلول نداشت تا  اردنا ان یبدلهما ربهما خیرامنهین ببر ولی خضر که گفت عنایت خود انیت مرا از ب

مورد عتاب واقع شود بلکه منظورش توجه دادن موسی به مراتب سلوك بود و در عین حال در همان مقام بعداً تبدیل را 
  .گفته که بوي اثنینیت در آن نرود ویبدلهما ربهمافقط به خدا نسبت داده 

بیند و به  رست و به مقام باالتر رسید فاعلی در عالم وجود غیر از حق نمی) حلول و اتحاد( ن ازین دو مهلکهچو
گوید و هرگاه درین مرحله ثبات واستقامت داشت و از وساوس دوئی بر کنار  می الحول وقوه االباهللازبان حال و قال 

شود یعنی معبود حقیقی که داراي همۀ  می ال اله اال اهللا یابد و سراسر وجود او گویاي بود، توحید صفاتی را درمی
بیند و  باشد او است نه غیر او، و از آن مقام که باالتر رفت در عالم هیچ موجودي غیر از ذات حق نمی صفات کمالیه می

م وحدت مترنم است، یعنی هیچ هویت و هستی درعالم نیست جز هویت ذات حق و درین سه مقا ال هو اال هوبه کالم 
یابد که مراتب مختلفه دارد از قبیل وحدت وجود تشکیکی و اطواري و افیائی مراتب  بینی به مراتب خود ظهور می

کند یا هاي مختلف شهود می بیند یا باالتر طورها و اقسام، مانند صورتها در آینه مختلفه به شدت و ضعف براي وجود می
ت و هستی ببیند درین مراتب هم اگر باز براي خود انانی. مشاهده می نماید داند و ظل و ذي ظل همه را سایۀ ذات حق می

باشند استقالل هم براي آنها قائل شود، آن شرك است و وحدت وجود  یا موجودات دیگر را که مظهر یا سایۀ حق می
است، و بلکه کثرت بیند وآن شرك و باطل  باشدکه غیر ازخدا، خود را یا دیگري یا همۀ موجودات را می ممنوعه می
باشد نه وحدت، ولی اگر همۀ آنها را فانی و مانند سراب بی آب شهود نمایدکه نور حق بر آنها تابیده و براي  وجود می

  :بیند، صحیح و وحدت وجود حقیقی و مصداق غیر حق هستی نمی
  . م وجه اهللاهو اْالَولُ واْالخر والْظّاهر والْباطن، واَينما تولُّوا فَثَ

و بطورکلّی . اشاره بهمین است االشیاء البالممازحۀ و خارج عنها البالمباینهداخل فی: باشد و حدیث می
و خالصه؛ وحدت وجودي که با کلمۀ توحید مخالف نباشد و بلکه از کلمۀ توحید استنباط شود، صحیح و مورد اعتقاد 

ل وعموم عرفاي حقیقی آن را مذموم دانسته واعتقاد بدان را باطل و خالف همه عرفاء است وآنچه بر خالف آن باشد باط
  :شود از آنها الزم می دانند و درین مرتبه است که فاراد ربک بر زبان خضر جاري می ٰريگویند و تبآیات و اخبار می

  اندازش خداست و تیر ما کمان   گر بپرانیم تیر آن نی زماست
  مان  از  باد  باشد  دمبدم حمله    ما همه شیران، ولی شیر  علم

  جان فداي آنکه ناپیداست بـاد   مان پیدا و ناپیداست باد حمله
  تو  وجود  مطلق  و  هستی  ما    مـا   عدمهـائیم  هستـیها  نما 
ات به پرتو او وجودي دارند ولی موهوم و این وحدت وجود، و ذات حق است که وجود حقیقی است مهی
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لکه اگر اعتقاد بدین وحدت نباشد و در عالم، وجودي غیر از وجود حق قائل شویم شرك است و حقیقت توحید است ب
همین نظریه را اظهار » الفردوس االعلی«اهللا کاشف الغطاء نیز درکتاب  آيةهمۀ عرفاء حقه بدان معتقدند و مرحوم 

  .اند داشته
  

  )ع(یوشع جانشین موسی 
ود این است که تا موقعی کخ موسی بخضر رسید یوشع نیز همراه بود که نکته مهم که در انجا باید بدان توجه ن

د :میفرماید جنا اٰفَوبادنْ عداً م ب ٰع م لَّ ع نا ود مه منْ عنْ حر ناه ماًناآتَی یعنی موسی و یوشع بنده اي از .ه منْ لَدنّا علْ
نامی از یوشع نیستبندگان ما را دیدند که باو رحمه از نزد خودمان دادیم و  پس از .علم را باوتعلیم نمودیم ولی بعداً مثالً

ه و فینَی السبا فکرِ ٰذای اتّقا و حلَطَانْفَ:آنکه خضر همراهی موسی را پذیرفت تماماً بصیغه و لفظ تثنیه ذکر شده که 
تّحذا لَی اوار هم که در مرحله سوم بود پس از که اصال نام یوشع ذکر نشده و در راست و بپاداشتن دی.  الماًیا غُق

که تثنیه است بپاداشتن دیوار را فقط بخضر نسبت داده و اقامه فرمود ولی .  ماعطْتَه اسیرْقَ لَهیا اَتَذا اَی اتّح:عبارت 
همانطور که ذکر کردیم در بعض روایات و قصص رسیده که خضر اظهار کرد که این دیوار خطر سقوط دارد خوب 

و آنرا مستقیم نمائیم که معلوم میشود یوشع هم بوده لیکن از ظاهر آیات موسی وخضر این امر نفري کار کنیم  است سه
بلکه برعکس عقب ماندن یوشع درك میشود در آنصورت یا باید بگوئیم که یوشع با اجازه حضرت موسی مفهوم نمیشود

ند و منتظر بود که موسی علیه السالم ازین سفر بمنزل و مسکن خود برگشت و یا آنکه در همان مجمع البحرین ما
بود و از آن ببعد گوئیا هنوز استعداد تکمیل سلوك و ) ع(مراجعت کند و یوشع فقط تا مجمع البحرین در خدمت موسی 

  .همراهی خضر نداشت
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  حکایت ذوالقرنین
  

ـّيِدنا محمد بِسمِ اِهللا الرحمنِ الر. اَعوذُبِاِهللا من الشيطان الرجيمِ لي سع المالسلوةُ والصكَّلُ وواَت هيلوِع عنيتاَس بِهحيمِ و
رينلطّاها هآل و .  

ـْقَرنينِ قُلْ سأُتلُوا علَيكُم منه ذكْراً   .فَاَتبع سبباً. ِ شيٍء سبباً كُلّانا مكَّنا لَه في اْالَرضِ وآتيناه من . و يسئَلُونك عن ذيِ ال
گویم، ما او را در روي  پرسند بگو هم اکنون براي شما خالصۀ قصۀ او را می از تو دربارة ذوالقرنین می: ترجمه

  .زمین قدرت و نفوذ دادیم و از هر چیزي وسیلۀ وصول بدان و تصرف در آن را بدو دادیم
ن هم آنچه در سبب نزول قصۀ اصحاب کهف گفتیم ذکر شده و رسیده است دربارة نزول آیات ذي القرنی: تفسیر

که یکی از یهود از آن حضرت دربارة کسی که خاور و باختر روي زمین را گردش کرد پرسید وگفت که بود؟ بدانکه 
هی وسیع در ذوالقرنین نام دو نفر بود یکی ذوالقرنین بزرگ و دیگري ذوالقرنین کوچک و هر دو داراي سلطنت و پادشا

ولی یکی از بندگان صالح و ) که مورد اختالف است( روي زمین شدند و ذوالقرنین بزرگ خواه پیغمبر بوده یا نبوده
اي از اهل روم و فرزند پیر  نیک خداوند بود و مشرق و مغرب را گردش کرده و سد یاجوج و ماجوج را ساخت و او بنده

  .هی بدو عنایت فرمودزنی نادار بود که خداوند سلطنت و پادشا
در وجه تسمیۀ اوبه ذي القرنین اختالف شده و درآن باره رسیده که خداوند او را به قوم خود مبعوث نمود که 

رانید یا از بین  آنها را به ایمان به خداوند دعوت کند و آنها بر طرف راست پیشانی او زدند و خداوند پانصد سال او را می
و پس از پانصد سال یا صد سال یا مدتی به اختالف روایات او را زنده کرد و ) الف روایاتبنابر اخت( آنها غائب شد

رانیدیا غائب شد و پس از همان  مجدد مردم را به خداوند دعوت نمود، آنگاه بر طرف چپ او زدند خداوند او را می
اد که شرق و غرب را شامل گردید مدت مجدد مبعوث گردید و درین مرتبه برآنها غلبه کرد و سلطنت وسیعی تشکیل د

و رسیده است که خداوند در جاي آن دو ضربه دو شاخ میان تهی به او عنایت کرد که عزت سلطنت و نشانی نبوت او 
در آن دو بود سپس اورا به آسمان باال برد و پست و بلند و کوهها و ناهمواریهاي زمین را همه بر او هموارکرد که همه 

اي رسیدن به هرچیز به او وسیله وسبب دادکه در همۀ امور تمکن پیدا کرد و حق و باطل بر او مکشوف دید وبر جا را می
دید و تاریکیها و رعد و برق نیز بر او آشکار بود  بود و به او در دوشاخ او قوائی قرار داد که از آسمان همه چیز را می

در شرق و غرب زمین گردش کن که شهرها را مسلط تو  سپس خداوند او را به زمین فرو فرستاد و به او وحی شد که
اشاره  االرض فی انا مکنا لهکردم و بشر را مسخر تو قرار دادم و آنها را نسبت به تو خاضع و خاشع نمودم که عبارت 

  .بدان است
رشید و نیز در وجه تسمیه به ذي القرنین رسیده که درخواب دید که گویا به خورشید نزدیک شد و دو گوشۀ خو

را طرف شرقی و غربی گرفت این خواب را که براي قوم خود گفت او را شناختند به او ذوالقرنین گفتند یعنی صاحب 
اند چون  سپس قوم را به ایمان به خداوند دعوت کرد و آنها تسلیم شدند و بعضی گفته. دو شاخ و دو طرف خورشید

اند که چون پدر  دید به این نام موسوم شد و گروهی ذکرکردهحکومت بسیار پهناوري پیدا کرد و مشرق و مغرب را گر
اند چون داراي  و مادراو هردو داراي نجابت و شرافت و اصالت فامیلی بودند او را به این نام نامیدند و جمعی هم گفته

اند چون در دو  هاي گفت عده. گیسوي بلند بود که دو قسمت شده و در دو طرف سر بافته شده بود او را ذوالقرنین گفتند
  .طرف سرش دو صفحه از روي یا مس یا آهن یا طال قرار داده بود، ذوالقرنین نامیده شد
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عبداهللا ) با تعریب و تبدیل آن به زبان عربی( نام او. اخبار دربارة اینکه آیا ذوالقرنین پیغمبر بوده یا نه مختلف است
و اختالف اخبار دربارة دو قرن او و همچنین دربارة ) ماندنی یعنی زنده و( و فرزند ضحاك نامی بوده و لقب او عیاش

رساند که همۀ آنها جنبۀ تأویل دارد نه آنکه ظاهر آن مراد باشد مخصوصاً آنچه از معصوم علیه السالم رسیده  نبوت او می
ر چیز که براي یک نفر نمودندو ه یعنی در میان شما نیز مانند او هست و اشاره به خودشان می» وفیکم مثله«: که فرموده

درعالم کبیر بطور شخصی ذکر شود در نوع او هم جاري است و آنچه در عالم کبیر بطور شخصی یا نوعی وجود داشته 
  .شود و در آن جاري است باشد به عالم صغیر نیز تطبیق می

اند پس از  د که بعضی گفتهباش و نیز اخبار و تواریخ دربارة ظهور ذوالقرنین و اینکه در چه زمان بوده باختالف می
اند پس از حضرت عیسی علیه السالم  السالم و جمعی هم گفته زمان حضرت نوح و بعضی معاصر با حضرت ابراهیم علیه

  .بوده است
یعنی هم اکنون براي شما آنچه راکه موجب تذکرویادآوري شماگردد ذکر : قل ساتلوا علیکم منه ذکرا

  :کنیم می
ما او را در مشرق و مغرب زمین تسلط دادیم و از هر چیزي علت و سبب رسیدن آن را : انا مکناله فی االرض

ط بر آن به او دادیم زیرا موجودات کن از وصول و تصرف در آن و تسلّبه او دادیم که بتواند بوسیلۀ آن بدان برسد و تم
عالم مادلویۀه، همه مسب باشند و براي هر یک از  رواح مجرده میعالم مثال و ملکوت و ا) بضم عین( ب از موجودات ع

موجودات عالم کون به حسب مراتب طولیه علل و اسباب بسیاري هست که بوسیلۀ آن اسباب و علل براي او امکان 
رسیدن به آن اشیاء و تصرف و تسلط درآنها هست و در اخبار رسیده که به آسمان باال رفت و پرده براي او از روي زمین 

براي موجودات عالم ملک و ماده  65کنایه است از اتصال او به عالم ملکوت و عالم ملکوت سببهاي قریبهبرداشته شد که 
می باشند وذوالقرنین سببها براي هر چیزي از طرف خداوند به او عنایت شد یعنی همه چیز در اختیار او گذارده شد ازین 

  .ها براي او آسان گردید، چون همه در اختیار او بودندرو سیر وگردش در مشرق و مغرب زمین و تسلط بر زمینها و کوه
پس دنبال کرد یکی از اسباب را که به او داده شد و از ملکوت عالم، وسایل رسیدن به مغرب و علت وجود آن 

  .را درك کرد و بدان وسیله بدان طرف رفت
ِِب و اما اَنْ  قُلْنا يا ذَاالقَرنينِ اما اَنْ تعذّ. ة و وجد عندها قَوماًحتي اذا بلَغَ مغرِب الشمسِ وجدها تغرب يف عينٍ حمئَ

ـُه عذاباً نكْراً. تتخذَفيهِم حسنا ذّبعفَي ـِه بيل را دري ثُم ـُه حاً فَلَه جزاًء و اَما من آمن وعملَ صال. قالَ اَمامن ظَلَم فَسوف نعذّبِ
ـْحسين وسنقُولُ لَه من اَمرِنا يسراً   .ال

کند رسید و دید ذوالقرنین مشغول حرکت و سیر بود تا به مغرب زمین که خورشید درآنجا غروب می: ترجمه
یم که درینجا درآنجا گروهی را دید، ما به او گفت.  اي که گل آلود و داراي گل سیاهی بود فرو رفت خورشید در چشمه

اگر بخواهی آنها را عذاب کنی یا آن که با آنها احسان و مهربانی کنی مختاري، اوگفت کسانی را که برخود یا دیگران 
شود  رود به کیفر سخت گرفتار می دهیم و درآن عالم نیز که بسوي خدا می ظلم کرده و برکفراصرار داشته باشندکیفرمی

کنیم و  دهیم و در کارهاي خودمان براي او تسهیل می صالح بکند به او پاداش نیکو میولی کسی که ایمان بیاورد و عمل 
  .نمائیم آسان می

                                                   
و عالم عقول که . باشد علۀ العلل ذات حق تعالی شانه می براي پیدایش مادیات و عوارض آنها اسباب زیادي در مراتب طولیه می باشد و -  65

  . باشند جبروت می باشد علل بعیده، و عالم نفوس مدبره، وملکوت و مثال، سببهاي قریبه براي آنها می
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ذوالقرنین به طرف باختر روآورد تا به انتهاي نقطۀ معمورة جهان و ربع مسکون در طرف مغرب از نظر : تفسیر
به ملکوت سفلی از عالمی که جایگاه شیاطین و جن و ه از عالم کون رسید و ظاهر رسید و از نظر تأویل به مقام طبع و ماد

جاي اشقیاء و بدان است رسید، چون عالم طبع آخرین عالم سیر نزولی نور حقیقت و مغرب خورشید حقیقی است و 
کند  شخص کامل گاهی به عالم طبع وملکوت سفلی براي مشاهدة دقائق آن و احاطۀ برآنها و درك کماالت،  تنزل می

درآنجا متوجه شدکه خورشید درچشمه یا دریائی که داراي گل سیاه یا سیاه رنگ . نماید ام خود صعود میوسپس به مق
کندکه اشاره به تأویل آن است، زیرا خورشید روح و عقل در وجود انسان، غروب آن دو در چشمۀ  است غروب می

ه و لوازم آن از حدود و تعینات و اه مادباشد که داراي گل گندیده است که آب وجود درآنجا با گل سی عالم طبع می
شود و در چشمۀ ملکوت  کند و پنهان می عدمها درعالم صغیر وکبیرآمیزش پیدا کرده وحقیقت درآنجا تقریباً غروب می

ولی غروب آفتاب این عالم و . شود حقیقی در آن خیلی کم و تیرگی آن زیاد است پنهان می حيوةسفلی که آب 
آلود  هست فقط به گذشتن از دائرة افق و پنهان شدن درآنجا است و به ظاهر در چشمۀ آب گلخورشیدي که محسوس 

رسید که ) اقیانوس آرام( اندکه درحرکت خود به ساحل بحر محیط نیست و آنچه بعضی درآن باره گفته وگمان کرده
نیست بلکه » حمئه عین«ا عبارتکند به ظاهر مناسب ب مورد نظر او فقط آب بوده که خورشید را دید در آب غروب می

ولی تعبیر ازعالم طبع و . فرمود اگر منظور غروب در دریا بود مناسب این بود که به غروب در آب یا دریا تعبیر می
و وجود در زیر آلودگیها و  حيوةملکوت سفلی که پائین تر از عالم طبع است به چشمۀ گل سیاه مناسب است زیرا آب 

گردد و لوازم آن پنهان میه تیرگیهاي عالم ماد.  
یعنی در دریائی فی عین حامیهوآنچه از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السالم درین باره روایت شده فرمود 

گویند ناظر به تأویل است نه تنزیل زیرا دریائی که پائین  می66که نزدیک شهري است در طرف مغرب که آن را جابلقا
باشد که پس  ا جابلقا عالم مثال هابط است و شهري که در مغرب است همان جابلقا میباشد عالم طبع است زیر جابلقا می

  .شود تر از آن عالم جن و شیاطین است که از آن به ملکوت سفلی تعبیر می از آن در نزول و فرود آمدن عالم طبع پائین
سیاه بد بو یا از حمی که  را دارد یعنی آب گل آلود به گل محئةاست که همان معنی  حماهیا از  حامیهلفظ 

  .یعنی چشمۀ گرم حاميةافزوده شدن حرارت است و عین 
  :همینطور فرمایش حضرت

 »ونرجي لَكم ـْف ـْعينِ اْحلامية وجدها تغرب فيها و معهاسبعونَ اَل ـْحديد و لَما انتهي مع الشمسِ ايلَ ال ها بِسالسلِ ال
ـْكَال ـْماِء  ٦٧ليبِال ـْبحرِ يف قُطْرِ اْالَرضِ اْالَ يمنِ كَما تجرِي السفينةُ علي ظَهرِ ال   .»يجرونها يف قَعرِ ال

کند و  نظر به تأویل دارد، یعنی چون با خورشید به چشمۀ گرم رسید دیدکه خورشید درآن چشمه غروب می
کشند  وچنگکهاي آهنین او را در ته دریا در طرف قسمت راست زمین می هفتادهزارفرشته با زنجیرهاي آهنین ومهمیزها

                                                   
اند، و در قوس  بلقا نامیده کند که عالم مثال هابط گویند جا عرفاء طبق اخبار ائمه اطهار، نهایت عالم مثال را که با عالم طبع اتصال پیدا می -  66

شیخ محمد علی الهیجی مرید سید محمد نوربخش در . گذرد جابلسا می نامند صعود اولین مرحله بین عالم ماده و مثال صاعد را که از طبع می
صاعد است که ارواح پس از  جابلقا مرز بین عالم مثال نازل و ماده، و جابلسا در قوس صعود و برزخ بین ماده و مثال: نویسد شرح گلشن راز می

  .روند مفارقت از نشئه دنیویه بدان عالم می
کنم کالب معرب قالب باشد که به معنی مهمیز آهنین که سوار  کاللیب جمع کالب و کلوب به ضم ّکاف و تشدید الم است و گمان می -  67

  .بر پاي نهد و چنگ می باشد
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و مراد به قطر راست زمین، عالم طبع است؛ زیرا نسبت به عالم جن و . همانطورکه کشتی روي آب حرکت می کند
ر شده و چون باشد یا مراد عالم مثال علوي است زیرا بسیار در عبارات عرفا از آن به زمین تعبی شیاطن درطرف راست می
  . باشد ازین رو قطر طرف راست تعبیر شده است در طرف باالي زمین می

بانکره ذکر فرمود و هیچ صفتی هم براي آن ذکر نکرد  قومالفظ . آلود بودگروهی را دید درآنجا که چشمۀ گل
  :چنانکه در قسمت بعدي با ذکر صفت فرمود

  .هم من دونِها ستراً وآيه وجد من دونِهِما قَوماً اليكادونَ يفْقَهونَ قَوالًوجدها تطْلُع علي قَومٍ لَم نجعلْ لَ
براي کوچک کردن آنها که گویا از نهایت حقارت و ناشناسی آنها توصیف و تعیین شخصیت آنها بهیچوجه 

زیرا شأن پیغمبران این است که مخاطب  کند میسر نیست؛ به او گفتم اي ذوالقرنین، این خطاب داللت بر پیغمبري او می
گفتیم اگر بخواهی آنها را . به خطاب الهی شوند مگر آنکه خداوند او را بر زبان پیغمبر زمان، مخاطب قرار داده باشد

بواسطۀ کفر و دوري آنها از خدا عذاب کن و بکش یا اسیر نما و اموالشان را تصرف کن یا نوع دیگري از عذاب و اگر 
هی با آنها به مهربانی و حسن سلوك عمل کن و احکام دینی و اجتماعی تعلیم ده و مفاسد آنها را اصالح کن و هم بخوا

 ان«و » ان تعذب«در » ان«قوانین و سیاستهاي شرعی اجتماعی براي آنها تعیین نموده و از بدکردار هم عفو کن وکلمۀ 
  :بر آن محذوف است یعنیگردد مبتداء و خ با فعل بعد که صلۀ آن محسوب می» تتخذ

                  نِ فيِهمسـْح   .اما تعذيبك كانَ فيِهم و اما اتخاذُك ال
شود  با فعلی که بعد از آن ذکر می انیعنی یا تعذیب تو درمیان آنها باشد یا نکویی نسبت به آنها، چون کلمۀ 

  .رار داددارد ازین رو می توان آن را مبتدا قرا معنی مصدر 
ذوالقرنین گفت اما کسی که بر خود ظلم کرده و برکفرخود پس از دعوت به ایمان اصرار داشته باشد یا به 

دهیم، طوري که شایستۀ  دیگران ظلم کند و سیاستهاي اجتماعی را قبول نکند و از حدود الهی خارج شود او را کیفر می
ن و بنده قرار دادن یا تصرف اموال او و بعداً هم پس از مرگ بسوي حال او باشد از کشتن یا قطع پا و دست یا اسیرکرد

ولی کسی که ایمان بیاورد و دعوت را قبول کند و ترك ظلم بر . کندگرددو خداوند هم او را عذاب شدید می خدا برمی
وز نکند که ظالم بر خود بنماید و عمل نیک کند به اینکه حدود و احکام شرعیه را پذیرفته، پس از ایمان، از آنها تجا

  .شود خود و غیر خود نباشد  به او پاداش نیک از طرف خداوند داده می
خبر آن و  لهچند نوع قرائت شده، بعضی آن را به نصب و تنوین قرائت کرده اند که حسنی مبتداء و  جزاءکلمۀ 

اند که  ع تنوین قرائت نمودهبه رف جزاءو بعضی  نجزیه جزاءحال یا تمیز یا مفعول مطلق فعل محذوف یعنی  جزاء
بدون تنوین با اضافه به حسنی  جزاءبه رفع  الحسنی جزاءباشد و نیز  جزاءخبر مقدم و حسنی بدل از  لهمبتداء و 

به فتح همزه  جزاء الحسنیشده باشد و همچنین  حسنیخبر مقدم و جزاء مبتداي مؤخر و اضافه به  لهقرائت شده که 
عراب مانند صورت تنوین باشد یا آنکه سقوط قاء دو ساکن باشد نه بواسطۀ اضافه و از حیث اکه سقوط تنوین بواسطۀ الت

  .جزاء، جزاء الحسنی لهتنوین به اضافه باشد و مفعول مطلق براي محذوف یعنی 
م ذکر کرده براي اینکه تعذیب خداوند کند تعذیب خود را بر تعذیب خدا مقد درآیۀ نخستین که ذکر عذاب می

اص به آخرت دارد و مرتبۀ آن پس از مرتبۀ تعذیب در دنیا است ولی در آیۀ دوم جزاي رب را بر جزاي خود مقدم اختص
داشته براي اشاره به اینکه جزاي خداوند به نیکی عمومیت دارد و شامل دنیا وآخرت می شود چون خداوند در دنیا هم به 

رفت که جزاي نیک خداوند هم اختصاص به  ته می شد گمان میر داشآنها جزاي نیک می دهد ولی اگر درینجا هم مؤخّ
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  .گیریم که بتواند تحمل کند آخرت دارد، ما نیزدرکارهاي دنیا و درخراج ومالیات و وضع سیاستها بر اوآسان می
كَذلك وقَد اَحطْنا بِما . لْ لَهم من دونِها ستراًحتي اذا بلَغَ مطْلع الشمسِ وجدها تطْلُع علي قَومٍ لَم نجع. ثُم اَتبع سبباً

  .لَديه خبراً
سپس یکی از راههاي دیگر را پیدا کرد و پیروي نمود تا به مشرق زمین مسکونی رسید، دید که خورشید : ترجمه

و همینطور ما بر او احاطه  ).ارندیا لباسی جز آفتاب ند( کندکه تن پوشی در مقابل آفتاب ندارند درآنجا برقومی طلوع می
  . داشته وآگاه بودیم که درکجاست

سپس راهی و علتی را از علل و راههاي طرف مشرق ربع مسکون یا عالم گرفت که قدرت یافت بر : تفسیر
رسیدن بدان و تسلط بر اهل آن و تصرف در آنها تا رسید به طرف مشرق ربع مسکون و محل طلوع آفتاب و در آنجا 

در تفسیر این آیه وارد شده که آنها . می را دیدکه لباسی ندارند و در مقابل آفتاب وسیله براي پوشاندن خویش ندارندمرد
از امیرالمؤمنین علی علیه السالم رسیده که او بر مردمی وارد . دانستند خانه سازي و پارچه بافی و لباس دوزي را نمی

لیکن . اند ورنگها و وضع ابدانشانرا تغییر داده که مانند تاریکی محض شدهشدکه گویا حرارت خورشیدآنها را سوزانیده 
زیرا مشرق هر  المشرق بلغ اذا حتیو نفرمود  حتی اذا بلغ مطلع الشمسآیه مشعر به تأویل است زیرا فرمود 

ار گرفته چنددر لغت به معنی مطلع نیز هست لیکن مخصوص اولین شهرهائی است که در طرف مشرق از ربع مسکون قر
ربع مسکون قرارگرفته است ولی مطلع  68کند یا مخصوص شهرهایی است که در طرف مشرق و آفتاب برآنها ظهور می

  .شمس به معناي لغوي آن می باشد که هر یک از اجزاي زمین به اعتباري مطلع و به اعتباري مغرب است
چنانکه در قبل فرمود اشاره  عنده قوماو جدفیه قوما  یا و نفرمود  وجدها تطلع علی قومو اینکه فرمود 

به این که آن که به مطلع شمس و محل طلوع خورشید برسد، نظر او فقط به خورشید و طلوع آن است ولی آن کس که 
رود هر چند به خورشید و غروب او هم نظر دارد ولی بواسطۀ تراکم و زیادي کثرتها و  به طرف مغرب خورشید می

  .نظر او بر کثرات به استقالل می باشد و کمتر توجه به خورشید داردمخفی شدن نور خورشید، 
اي باشد که مجذوب حق بوده و در خداوند فانی  منظور فرقه) وجدها تطلع علی قوم( شاید در آیۀ شریفه باال

و براي اشاره ات کونیه که به منزلۀ لباس وساتر از اشعۀ خورشید حقیقت است چیزي نمانده است شده و براي آنها ازتعینّ
با اینکه بقاء و تعییعنی براي آنها  لم نجعل لهم من دونها ستران و وجود حق است فرمود ن و وجود آنها به بقاء و تعی

قبابی،  اولیائی تحت« غیر ازهمان تابش خورشید لباس وساتري نیست چنانکه درحدیث قدسی وارد شده است
 کذلک. شناسد ر زیر قبۀ خودم هستند و غیر از خودم دیگري آنها را نمییعنی اولیاء و دوستان من د» الیعرفهم غیري

اي را که مانند این پرده باشد یا حال از شمس است یعنی خورشید  است یعنی قرارندادیم براي آنها پرده سترصفت براي 
اینکه ذکر شد از کسانی که  کند در حالیکه مانند را طالع دید در حالیکه آن خورشید مانند لباس و ساتر بود یا طلوع می
اي از ابرهاي تعینات و حدود تیرگیهاي هواها و  در مقابل خورشید بودند واقع بودکه براي آنها سواي نور خورشید پرده

یعنی ذوالقرنین آنها را اینطور یافت در حالی که خودش نیز اینطور بود  وجدهاکثرات قرار ندادیم یا حال است از فاعل 
کسان بودکه درمقابل خورشید مستور به پرده وپوششی جز خود خورشید نبود یا خبر مبتداي محذوف یعنی مانندآن 

وجواب سؤال مقدر از حال ذوالقرنین یا حال از شمس یا از حال قوم بطور تعجب است که گویا گفته شده بطور تعجب 
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فرماید حال آنها اینطور بود یا وضع  واب میآنگاه ج! و بعید بودن آن، که آیا براي آنها پوششی جز همان خورشید نبود؟
ما احاطه و علم داریم به آنچه نزد او بود یعنی ذوالقرنین و کسانی که  قد احطنا بما لدیه خبراذوالقرنین همینطور بود 

د معلوم با او هنگام رسیدن به محل طلوع خورشید بودند و احوال آنها و آنچه براي آنها از اموال در عالم صغیر و کبیر بو
این تفسیر از نظر ظاهر و تنزیل است و از نظر . ما بودند هر چند از جهانیان پنهان و ناشناخته بودند چون از آنها دور بودند

پنهان از دیگران بودند معلوم و شناخته شدة ما بودند و در علم ما ) به حسب تأویل( فناي آنها از افعال و اوصاف و ذات
  .حالیه یا مستانفه است قداحطناما نبودند و جملۀ و  مبوده و غائب از مقام عل

ـْقَرنينِ انَّ يأجوجَ  .ما قَوماً ال يكادونَ يفْقَهونَ قَوالًَحتي اذا بلَغَ بين السدينِ وجد من دوِ. ثُّم اَتبع سبباً قالُواياذَاال
قالَ ما مكَّني فيه ربي خير فَاعينوين بِقُوة . هلْ نجعلُ لَك خرجاً علي اَنْ تجعلَ بيننا وبينهم سداومأجوج مفِْسدونَ في اْالَرضِ فَ

ـْحديد حتي اذا ساوي بين الصدفَينِ قالَ انفُخوا ح. بينكُم و بينهم ردماً   اَجعل تي اذا جعلَه ناراً قالَ آتوين اُفْرِغْ علَيه آتوين زبر ال
  .قْباًنفَمااسطاعوا اَنْ يظْهروه وما استطاعوا لَهَ . قطْراً

درآنجا گروهی . بعداً ازآنجا راه را دنبال کرد تا به بین دو سد و دوکوه که بین آنها بعداً سد بست، رسید :ترجمه
کردند؛ بذي القرنین گفتند که قبیلۀ یاجوج و ماجوج در روي زمین فساد  به خوبی درك نمی را دید که لغت و زبان او را

دهی که ما خرج آن را بپردازیم که تو بین ما و آنها سد و حائلی ایجاد  کنند و باعث زحمت ما هستند آیا اجازه می می
ست و احتیاج به دادن خراج از طرف شما کنی؟ او با مهربانی گفت آنچه خداوند به من عنایت کرده براي من بهتر ا

) ردم( ندارم، فقط شما به من از حیث کارگر و وسائل و مصالح کمک کنید تا من بین شما و آنها سد بسیار بزرگ
سپس به کارگران گفت شما آتش . هاي بزرگ آهن بدهید، و با آن آهنها بین دو کوه را باال آورد ایجادکنم، به من قطعه

رآن آهنها بدمید تا آنها هم از شدت حرارت مانندآتش شدند آنگاه گفت شما کمک کنید که برآنها مس برافروزید و د
 نتوانستند از آن سد بگذرند و نتوانستند سوراخی هم ایجاد و نقب) قبیله یاجوج و ماجوج( گداخته بریزیم سپس آنها

  .بزنند چون خیلی سخت بود) تونل(
اه طلوع شمس و مغرب آن بود پیمود تا به بین دو سد رسید یعنی به دو کوهی سپس راهی را که بین جایگ: تفسیر

بین  چونو سد نامیدن دو کوه به عنوان مجاز است از نظرمجاورت و اتصال به سد. که بین آن دو را سدي ساخت، رسید
در جلو آنها یا . زآنجا بودندآن دو را، سد ساخته بودند یا آنکه خود همان دوکوه را سد نامید از جهت اینکه مانع عبور ا

انستندزیرا ازصاحبان لغتهاي معروف  درا نمی اونزدیک آنها نه درپشت آنها مردمی را مشاهده کردکه اصالً زبان ولغت 
خروي کالم را درك ل نداشتند که مقصود معنوي و اُدور بودند و زیرکی هم نداشتندکه درك کنند یا قوة درك و تعقّ

به عالم آخرت نداشته و در آن راه قدمی برنداشته بودند بلکه علوم آنها فقط براي آبادانی دنیوي بود نمایند، چون توجه 
اوتتخذ  اما ان تعذبلیکن استعداد درك و اصالح داشتند وگوش به شنیدن به حقائق می دادند، ازین جهت نفرمود 

  ؟هل نجعل لک خرجابلکه به عنوان تسلیم گفتند  فیهم حسنا
یاجوج و ماجوج از . کنند د اي ذوالقرنین دو قبیلۀ یاجوج و ماجوج در روي زمین و نزدیک ما افساد میآنها گفتن

اي از ترك اند یاجوج قبیلهانددو قبیله از اوالد یافث بن نوح بودند و بعضی گفته نظر تفسیر و تنزیل بطوریکه بعضی گفته
و یاجوج و ماجوج و ) اسالوها( اند همۀ قبائل ترك و سقلبهاتهبودند و بعضی گف ) گیل وگیالن( و ماجوج از قبائل جیل

  .باشند مردم چین در هرجا هستند از اوالد یافث بن نوح می
باشند یا دو دسته از آنها درعالم کبیر وآنچه از آنها ظهورکند از  از نظر تأویل یاجوج و ماجوج، شیاطین و جن می
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ه و عالم تجرد است، و در پشت سدي هستند هستندکه برزخ بین عالم مادقوا و جنود درعالم صغیرکه درپشت کوه وسد 
  .کنند که نمایندگان خدائی بوسیلۀ تلقین و تعلیم به افراد طالبین ایجاد می

یعنی آتش برافروخته » اج النار«به تشدید جیم که به  معنی سرعت گرفتن درکار است یا از» اج«این دوکلمه از
ه باشد مشعر به تأویل است زیرا شیاطین از آتش خلق شده و در فساد سرعت و اگر ازین مادشد، گرفته شده است که 

و علت منع صرف آن دو یکی علمیت و یکی تانیث است ولی  69عجله دارند و به اصطالح نحو و صرف، غیر منصرف
آنها عجمیت و علمیت  اگر اصل لغت عربی نباشد و از زبان دیگري به عربی داخل شده باشد علت غیر منصرف بودن

  .باشد می
و آنچه در اخبار دربارة آنها رسیده که حال آنها و اندازة جثه آنها و چگونگی سوراخ نمودن آنها سد را و بیرون 
آمدن آنها از پشت سد و آدم خوري آنها و آشامیدن آنها نهرهاي طرف مشرق و دریاچه طبریه و زیادي جمعیت و طول 

  .کند تناسل آنها که رسیده همه اشاره به تأویل است چون به ظاهر بهیچوجه تطبیق نمی عمرآنها وکثرت توالد و
اند که چگونه بوده و درکجا  ین بطور تحقیق تعیین ننمودهد یاجوج و ماجوج در زمین، هیچ یک از مورخّاما س

وشاید در آب فرو . اند دهاند ذکر نکر بوده است و حال یاجوج و ماجوج وکسانی را که در خارج سد نزدیک آن بوده
محو شده و اگر در  و رفته یا در منظر عمومی و جائی که همه کس بدان آگاه شوند نبوده و به تدریج آثار آن از بین رفته

  . جاهاي مورد نظر بوده اثر آن بطورکلّی محو نمی شد و آنچه در تواریخ ذکر شده تقریبی و بطور حدس است
کنند و مردم را کشته، اموال آنها را غارت  وج در روي زمین خرابکاري و فساد میجأجوج و مأگفتند دو قبیلۀ ی

ها وماکوالت را  چراندند ومیوهخوردند و زراعتها را می کنند ودر بعض اخبار اشاره شده که آنها انسانها را می می
 را به عنوان خراج ومالیات بدهیم گفتندآیا موافقت داري که ما به توخرج آن.بردندخوردند وغیرآنها را با خود می می

  دي بین ما و آنها بسازي که مانع آمدن آنها به طرف ما بشود؟ که تو س) که براي قبول آن التماس کردند(
دین مشعر بدان استشاید خروج آنها فقط از یک راه و معبر بود که راهی غیر آن نداشتند، که کلمۀ ببن الس.  

ن داده براي من به آنها و دلسوزي گفت آنچه خداوند به من عنایت کرده و تمکّ ذوالقرنین از راه مالطفت نسبت
بهتر است از خراجی که شما بدهید و من به خراج احتیاج ندارم و نیازي به اموال و نقود و دارائی شما ندارم، شما فقط مرا 

ي سد مورد احتیاج است کمک کنید تا کارگر و وسائل کار و آنچه در بنا از به آنچه مقدور و درحد توانائی شما است
او درینجا اجابت درخواست آنها . بزرگتر از سد می باشد» ردم«د بسیار قوي و مستحکم بسازم ومن بین شما و آنها س

  .کرد، با زیادتر و بزرگتر از آنچه درخواست آنها است
باشد، یعنی  می اعینونیی از بدل تفضیل آتونی زبرالحدیدجمله . هاي بزرگ از آهن بیاوریدبراي من قطعه

هاي آهن آوردند تا آنکه ذوالقرنین آن را باال آورد و با کوه دو طرف  سپس آنها قطعه. کمک مرا به این امور نمائید
بافتح صاد و دال و با ضم هر دو و با ضم صاد و ( به معنی دو طرف است و به چند قسم قرائت شده صدفین. برابرکرد

به کارگران گفت بدمید درآتش و برافروزید و آنها عمل کردند تا آهن را . و طرف ازکوه استو مقصود د) سکون دال

                                                   
کند مانند زید، غیر منصرف آن  منصرف آنست که همۀ اعرابها را قبول می: اند منصرف و غیر منصرف در علم نحو اسم بر دو قسم نموده - 69

است که تنوین و کسره را نمی پذیرد مانند ابراهیم و اسماعیل و اسم تفضیل و غیر منصرف هم باید دو جهت داشته باشد که علت عدم 
  . نصراف باشد که شرح آن در صرف و نحو مذکور استا
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به اصطالح نحو متنازع فیه  قطراکلمۀ . همچون آتش قرار داد سپس گفت بیاورید براي من مس را تا روي آن بریزم
مس را ذوب کرد . شود ب میمس است چون مس زودتر ذو قطرباشد و  می افرغو هم مفعول  آتونییعنی هم مفعول 

از امیرالمؤمنین علی علیه السالم رسیده که فرمود بین آن دوکوه را گود کرده . و روي آنها ریخت تا همه به هم چسبید
ذوالقرنین . هاي آهن را مانند آجر روي هم قرار داده و بین دو کوه را باال آوردند وکوهی ازآهن قراردادند و قطعه

د بسیار بزرگ ساخت، آنگاه هیمۀ زیادي آوردند و آتش برافروختند و دمهائی در روي زمین سکسی است که نخستین 
براي دمیدن درآتش و برافروختن آن آوردند و درآن دمیدند، سپس گفت مس بیاورید آنها هم مقدار زیادي مس که در 

مس ها گداخته و ذوب شدند و با نها ریختند سپس در آنها دمیدند و هحقیقت کوهی از مس شده بود آورده و روي آ
جوج أجوج و مأبعداً قبیلۀ ی. آهن مخلوط گردیده پس ازسرد شدن همه با هم متصل شده و مانند کوه مستحکم گردیدند

درکلمۀ فما اسطاعوا . نتوانستند برآن سد مسلط شوند چون خیلی صاف و بلند شده بود که دسترسی به باال رفتن نداشتند
ده براي اشاره به اینکه قدرت کمی هم پیدا نکردند که بدان دست یابند تا چه رسد به آنکه قدرت تاي استفعال حذف ش

  .زیادي در آن باره داشته باشند
يف بعضٍ و نفخ  وتركْنا بعضهم يومئذ يموج. قالَ هذا رحمةٌ من ربي فَاذا جاَء وعد ربي جعلَه دكّاَء و كانَ وعد ربي حقّاً

ـَّذين كانت اَعينهم يف غطاٍء عن ذكْري وكانوا . و عرضنا جهنم يومئذ للْكافرين عرضاً. في الصورِ فَجمعنا هم جمعاً اَل
  .اليستطيعونَ سمعاً
ار من که به من عنایت فرمود و هنگامی که   ذوالقرنین گفت این قدرت، رحمتی است از طرف پروردگ: ترجمه

در آن روزآنها را آزاد . و در وعدة خداي من تخلف نیست 70شود وعدة او به رسیدن قیامت ظاهر شود این سد منهدم می
نب و جوش بودند ولی نمی توانستند خارج شوند، و هرگاه در صور دمیده شود همۀ آنها را با هم گذاشتیم که با هم در ج

کنیم و در آن روز دوزخ را براي کفار آماده داریم چون آنها در جلو چشمشان پرده و حائلی می باشد که یاد  مع میمجت
  .کنند وگوش شنوا هم ندارند من نمی

ذوالقرنین گفت  این سد و قدرت من بر ساختن و استحکام آن بواسطۀ رحمت و عنایت پروردگار من :  تفسیر
د بررسیدن قیامت یا خراب دنیا ظاهر شود و اگر مراد آمدن قیامت باشد معنی آن اینست که باشد وهرگاه وعدة خداونمی

با  دکاءدهد و بعضی کند و با زمین مساوي قرار میهرگاه آمدن وعدة خداي من نزدیک شود خداوند آن را منهدم می
  .اندکه همان معنی را دارد مد قرائت کرده

نقل شده که پیش از . ق و صحیح است و تخلفی در آن نیستمن حیعنی وعدة خداي  وکان وعد ربی حقا
  کنندوازانسانها می خورندپاشد و یاجوج و ماجوج در اطراف هجوم می رسیدن قیامت درپایان زمان دنیا آن سد ازهم می

  : که معنی آیۀ شریفۀ
  .٧١ِسلُونَِِ حدبٍ ين ِ حتي اذا فُتحت يأجوج ومأجوج وهم من كُلّ

  .کنند یعنی هنگامی که جلو یاجوج و ماجوج باز شود و آنها از هر زمین مرتفعی به سرعت حرکت می. این  است
  :السالم رسیده است از حضرت صادق علیه

ـْمالئكَة لَيس منهم رجلٌ يموت حتي يولَدلَه من صلْبِه اَلْف ولَد ذَكَرهم اَكْثَر خلْقٍ خلَ «      »قَهم اُهللا بعد ال
                                                   

  .شاید مراد این باشد که این سد تا قیامت دوام دارد - 70
  96سورة انبیاء آیۀ  - 71



 84

یعنی هیچ یک از مردان آنها نمی میرند مگر پس از آنکه هزار فرزند ذکور از او متولّد شود، آنها پس از مالئکه 
رسیده که آن حضرت یکی از عالمتهاي قیامت را که پیش ) ص( پرجمعیت ترین خلق خدا هستند و از حضرت رسول

جوج بیان فرموده و نیز از آن حضرت دربارة آن دو سؤال شد فرمود یاجوج یک فرقه و أوج و مجأشود خروج ی ظاهر می
باشند و هیچ مردي از آنها  گروه و ماجوج فرقۀ دیگر هستند و هر یک از آن فرقه ها داراي چهار صد فرقه و گروه می

د، عرض کردند یا رسول اهللا آنها را براي ما بین نمی میرد مگر آنکه هزار فرزند ذکور خود را با سالح و وسائل جنگی می
عرض . طویل هستند 72یک دسته از آنها مانند درخت ارز: اند توصیف بفرما و حالشان را شرح ده، فرمود آنها سه دسته

دستۀ دیگر از آنها عرض وطولشان مساوي است و در مقابل . چیست فرمود درخت بسیار بلندي است در شام ارزکردند 
کند و دستۀ دیگر طوري هستند که گوشهاي بسیار پهن و وسیعی دارند و موقع  کوه وآهن هم مقاومت نمی،این دسته

پوشانند و به هیچ  کنند وبه دیگري روي خود را مانند لحاف می خوابیدن یکی از گوشهاي خود را زیر تن خود پهن می
خورند، جلو آنها در شام و پایان آنها در  یفیل و حیوان وحشی یا شتر یا خوك مصادف نمی شوند مگر آنکه آنها م

  .آشامند خراسان است، آب شهرهاي مشرق و دریاچۀ طبریه را می
گذرانندکه فقط شعاع  کشند و روز را تا شب درمحو نمودن وکندن سد می و نیز رسیده است که آنها زحمت می

کنیم ولی چون انشاءاهللا  د را باز مییم و سگرد گویند فردا برمی رسد، می بینند وچون به پایان نمیخورشید را می
گویند فردا  گردند آن را به همان وضع اول می بینند تا موقعی که وعدة خدائی بخواهد برسد، می گویند فردا که برمی نمی
ده گردند او را مانند همان وضعی که ترك کر صبح که برمی. رویم انشاءاهللاکنیم و از آن بیرون می آییم و باز می می

آشامند  روندوآبها را تماماً می شوند؛ سپس به طرف مردم می کنند و موفق می بینند وشروع به حفر وکندن آن می بودندمی
اندازند وقتی تیر برگشت  شان را به طرف آسمان مییآنها تیرها. شوند ن میهاي خود متحصو مردم در حصارها و قلعه

ق گویند ما اهل زمین را مغلوب ومنکوب کردیم و بر اهل آسمان نیز تفو رسد؛ آنها می کند خون آلود به نظر می می
هایی دنبال آنها خلق کرد که به آنها حمله کرده در گوشهاشان داخل شدند و آنها را هالك  جستیم پس خداوند پشه

  . کردند
بزرگی  ست که سدفرمود مراد تقیه ا اجعل بینکم وبینهم ردماالسالم رسیده که دربارة  از حضرت صادق علیه

  :براي جلوگیري از اذیت و صدمۀ دشمنان دین است و در
  .فَما اسطاعوا اَنْ يظْهروه ومااستطاعوا لَه نقْباً

اي دست یابندکه تقیه حصار محکمی است و  توانند بر تو به هیچ حیلههرگاه به تقیه عمل کنی دشمنان نمی: فرمود
فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء. توانند آن را سوراخ کنند و از بین ببرند شود که نمی دي میبین تو و دشمنان خدا س 

  .شود؛ درآن هنگام ازدشمنان خدا انتقام بگیر یعنی در موقع ظهور و از بین رفتن مانع، تقیه رفع می

                                                   
درخت ارز در کوهستانهاي لبنان مخصوصاً کوههاي طرابلس در . باشد ارز یک نوع کاج یا سرو است و آن بفتح همزه و سکون راء می - 72

ام، یک چایخانه  کند و در قسمتهاي مرتفع کوه که نزدیک قله است وجود دارد و نگارنده دیده است و عمر زیادي هم می شمال لبنان زیاد
در باالي کوه تاسیس شده براي اینکه چند درخت قوي کهن سال ارز در آنجا موجود است که یکی از آنها مقّدس و محترم است ) رستوران(

رفتند ازین رو رستورانی براي  بدان درخت تکیه می داد و وعظ می فرمود و مردم براي زیارت آن می و گفتند حضرت عیسی علیه السالم
و چون این درخت در آن کشور و بواسطۀ همان ارز مقدس مورد احترام است،  ازینرو در اسکناسها و . آسایش زوار در آنجا تاسیس شده

  .تمبرها عکس آن به عنوان عالمت و آرم چاپ شده است
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خصوصاً خبر اخیر این اخبارهمانطورکه معلوم است ومشاهده می شود داللت آنها بر تأویل بیشتر از تنزیل است، م
  .که تصریح بر تأویل است

یعنی در روز پایان یافتن سد، در پشت سد، آنها در حرکتند و با هم : و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض
نیستند اختالط دارند ولی قادر بر بیرون رفتن از سد .و بیرون آمدن آنها در روي زمین موج می زنند  یا در روز انهدام سد

همانطورکه از امیرالمؤمنین ( ج و انقالب و حرکتندکنند یا در روزقیامت در تمو تن وغارت کردن تعجیل میچون درکش
است و بنابر معنی  و ذکر لفظ ماضی بنابر بیان اول ظاهر است، زیرا پس از پایان سد) الم روایت شده استالس علی علیه

توان به لفظ ماضی ادا کرد یا  ق الوقوع را میو مستقبل متحقّ ق و قطعی استدوم و سوم از نظر این است که وقوع محقّ
  :ق و واقع بود ازین رو به لفظ ماضی فرمودبا شهود باطنی محقّ) ص( آنکه چون بر حضرت رسول

در خارج بودند جمع  جوج وکسانی را که نزدیک سدأجوج و مأیعنی ی: و نفخ فی الصور فجمعنا هم جمعا
کشیده شده بود که مانع بود ازینکه  ار عرضه داشتیم؛ چون جلوي چشمهاي آنها پردهز برکفّکردیم و دوزخ را درآن رو

  .ر خداوند بنماید، به یاد من بیفتنددر هنگام دیدن مخلوقات و مصنوعات من، که باید آنها را متذکّ
بب و وسیلۀ باشد یعنی آنچه س می مایتذکربهبه معنی  فی غطاء عن ذکري: بدانکه ذکر دراینجا که فرمود

و فی کل شیء له ( باشد و به این معنی، همۀ مصنوعات ذکر خداوند می باشد؛ یعنی باعث یاد خدا می باشند ذکر می
و برحسب اختالف مراتب مصنوعات از جهت وسیله بودن آنها براي ذکر، در اطالق ذکر نسبت ) ، تدل علی انه واحدآية

  .شود ازین رو بعض آنها،  ذکر نامیده می شود یبه مصنوعات ازحیث قوت و ضعف اختالف پیدا م
مانندقرآن وپیغمبر وامام و ذکر زبانی وذکر قلبی و سکینۀ قلبیه که مصطلح عرفاء است و بر نماز، ذکر اطالق شده 

باشند؛ و ولی بربعض دیگرازمصنوعات حق اصطالح ذکرنشده چون درآن مرحله که وسیلۀ ذکر باشندضعیف وپنهان می
هاي هواهاي نفسانی وآرزوهاي دنیوي وسایرصفات  ارکسانی هستندکه چشم دلشان درپردهاست که کفّ مقصود این

ذمیمه قرارگرفته، که مانع است ازینکه براي آنها وسیلۀ ذکر واقع شوند، هرچند چشم ظاهرشان این مصنوعات خدایی را 
ه شده که مانع از مشاهده است و چون علی علیه بینند ولی جلوي چشم دلشان پرده کشیدمانند قرآن و پیمبر و امام می

یت خود حقیقت ذکر خدا است ازین رو کلمۀ ذکر در ینجا به علی و والیت علی تفسیر شده السالم از نظر مقام بلند علو
پردة چشم مانع از ذکر نیست چون ذکر به چشم : السالم رسیده است که فرمود چنانکه از حضرت امام رضا علیه. است
اند به اشخاص کور تشبیه فرموده  شود ولی خداوندکسانی را که کافر به والیت علی بن ابیطالب علیه السالم شده نمی دیده

چون آنها فرمایش پیغمبر را دربارة علی خیلی سنگین دانستند و نتوانستند بشنوند و در دیدن حقیقت آن کور بودند و از 
است و فرمود دشمنان ) ع( صود از ذکر درین آیه والیت امیرالمؤمنینمق:  حضرت صادق علیه السالم رسیده که فرمود

توانستند بشنوند چون نسبت به علی و اهل بیت اوکینه و عداوت سختی  شد نمی هنگامی که نام علی نزد آنها برده می
کفار و دشمنان  مقصود این است که. یعنی قادر بر پیروي کردن و اطاعت او نبودند و کانوا الیستطیعون سمعاداشتند 

علی دل حقیقی براي آنها نیست تا بواسطۀ آن دل، حقیقت علی را که ذکرحقیقی است شهودکنند وگوش شنوا هم 
  :ندارند که اطاعت کنند و از اهل تسلیم و سالمت باشند چنانکه به هر دو مقام اشاره کرده و فرموده

 اَو قَلْب كانَ لَه نمكْري للَذ كنَّ يف ذلاو عماَلْقَي السوههيد٧٣ش .ِسب٧٤اَفَحوا الَّذينوين  كَفَرد نبادي مذُوا عختاَنْ ي

                                                   
یعنی در اینکه ما ذکر کردیم از حاالت اهل بهشت و هالك کردن اهل دوزخ، یادآوري است براي کسی که دل آگاه داشته باشد یا  - 73
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ـْحيوة الدن. بِاألخسرين اَعماالً ئُكُمبقُلْ هلْ نن. اَولياَء انا اَعتدنا جهنم للْكافرين نزالً يا وهم يحسبونَ اَلَّذين ضلَّ سعيهم في ال
ـْقيمة وزناً. اَنهم يحِسنونَ صنعاً ـِم ولقائه فَحبِطَت اَعمالُهم فَال نقيم لَهم يوم ال ذلك جز اؤهم . اُولئك الَّذين كَفَروا بِآيات ربهِ

زلي هسر ذُوا آيايت وخاتوا وبِما كَفَر منهالً. واًجزسِ نوردـْف خالدين . انَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كانت لَهم جنات ال
غبالًفيها اليوها حنونَ ع.  

گیرند ولی ما دوزخ را اندکه بندگان مرا غیر از خودم دوست می کنندکسانی که کافرشده آیا گمان می: ترجمه
خواهیدکه شما را از آن کسانی که از همه زیانکارترند آگاه کنیم؟ آنها کسانی  بگو آیا می. دادیم ار منزل قراربراي کفّ

. کنند اند ولی خودشان گمان کنندکه کارخوبی می شده هستند که کوشش آنها منحصر به زندگانی دنیا است وگمراه 
ها باطل شده و در روز قیامت براي آنها ارزشی اند واعمال آنآنهایندکه به آیات خدایی و به مالقات رحمت اوکافرشده

ولی کسانی که . اند اند وآیات پیغمبران مرا به استهزاء و مسخره گرفته قائل نیستیم وکیفرآنها جهنم است، چون کافر شده
 باشد جایگاه و محل پذیرائی ند، بهشت ها و فردوس که باالترین درجات آن می ایمان آورده و عمل نیک انجام داده

  .آنان است و همیشه درآنجا هستند و به جاي دیگري هم رغبت ندارند
توانند دوستانی بگیرند کنندکه از بندگان من بدون اذن می اندگمان می کسانی که به والیت علی کافرشده: تفسیر

کنند که معاویه را  یعنی آیا گمان می! که به حال آنها مفید باشد یا بندگان مرا که مخالف من باشند دوستان خود بگیرند
  ! گیرند؟ دوست بگیرند بدون علی یا بدون اذن من یا کسانی که مغایر با من هستند و اتصالی ندارند، دوستان می

این آیه در اخبار اینطورتفسیر شده ولی منافات ندارد که تعمیم داده شود بر هرکافري و هرکسی که، دیگري را 
م را براي کسانی که کافر به والیت ا در والیت او و در دوست داشتن او، ما جهنّیا معبود خود بگیرد بدون اذن خد ولی

این کلمه صورت ظاهرجنبۀ تشریفی ندارد زیرا نزل چیزهایی است که براي . اند، منزل و جایگاه مهیا کردیم علی شده
  .شود مهمان وارد، براي احترام او تهیه می

انی که زیانکارترین افراد از حیث عمل باشند؟ خسران و زیان شخص خواهید خبر دهم شما را به کسبگو آیا می
عبارت ازگمراهی او، و خسران تجارت، فروش جنس است به کم کردن از قیمت آن یا زیان در معامله، و خسران عمل، 

که براي کار اي را  پس زیانکارکسی است که فائده. اي از آن برده شود باشد بدون آنکه بهرهضایع شدن و بطالن آن می
کسی است که بر کار ) اخسر( خود در نظرگرفته برآن مترتب نشود و ازکارش اثري که نافع باشد باقی نماند و زیانکارتر

بسیاري امیدوار باشد و خود را در آن راه به رنج و تعب بیندازد ولی بهره منظور را نبیند یا عکس آن بر   خود فائده و بهره
  .ب گرددآن مترتّ

رف جن و شیاطین و هم ت خود، بین دو عالم واقع است که هم قابل تصریت و نفسانیانسان درمقام بشّ بدانکه
باشد و هرکاري که انجام دهد یا تحت حکومت وتصرف نمایندگان و  مستعد تصرف فرشتگان و ارواح پاك می

باشد نه  رفی نه در خودش میاده و تصام شیطان است و درآن مقام براي خودش ارفرمانروایان خدایی و یا به اطاعت حکّ
یعنی هر کسی که به آنچه خداوند نازل کرده حکم ( و من لم یحکم بما انزل اهللادر غیر خود ازین رو آیۀ شریفۀ 

تفسیر شده به کسی که حکم کند بغیرآنچه خدا نازل کرده زیرا او خالی از یکی از آن دو حکم نیست و هرگاه ) نکند

                                                                                                                                                              
  ).در سورة ق. (کند گوش شنوا داشته باشد و او مشاهده می

حیفم آمد که از آنها بگذرم و براي مزید تیمن آیات قصۀ ذي القرنین به پایان رسید ولی چون تا آخر سورة شریفه چند آیه بیشتر نمانده  - 74
  .آنها را نیز ذکر و ترجمه نمودم
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حکم کرده است و به حکومت شیطان است و هرکاري که به حکومت  ما انزل اهللانکند، به غیر حکم  بماانزل اهللا
ه شد که کار او به حکومت شیطان انجام شده و از آن منزجر شد شیطان انجام دهد ضایع و زیانکار است لیکن اگر متوج

ن واقع شده یا غافل بود از هر دو و خود را مالمت نمود یا مردد بود که عمل او تحت حکومت خدا یا حکومت شیطا
جنبه درکار خود، درینصورت زیانکار است ولی زیانکارتر نیست زیرا استعداد خود را براي مراتب درك الطاف الهی 

که مراتب مختلفۀ الطاف ( ازآمرزش وعفو ودرگذشتن خدا از خطاي او وپوشانیدن گناه او و تبدیل نمودن بدیها به نیکیها
به نشدکه به امر شیطان جه و متنّباطل نکرده و امیدواري به رسیدن به یکی از آنها موجود است و اگر متو) باشد الهی می

انجام داده و معتقد بود که به حکومت الهی است و اجر دارد؛ چون کار شیطانی را بر عکس گمان کرده و به خدا نسبت 
ه که عمل او براي او ذخیره است و بدان اجر داده داده، زیانکارتراست زیرا در عمل خود گمراه شده وگمان کرد

شود وازین رو استعداد خود را براي دریافت الطاف خدائی بواسطۀ جهل مرکب که دانشمندان اخالق آن را درد  می
  .اند باطل کرده استدوا گفته بی

ند نیک است تفسیر درآیۀ شریفه به اهل کتاب و به کسی که بدعتی بگذارد از رأي خود وگمان ک اخسرینونیز 
  .شده است

 75گذارند و به اهل حروراء هاي باطله وهواهاي نفسانیه از اهل قبله و به کسانی که بدعت می و نیز به صاحبان شبهه
و این نیز مخالف با تعمیم آیه نسبت به هرکسی که کار او به حکومت شیطان انجام شود و . از خوارج تفسیر شده است
رساند؛ به همین جهت آیۀ بعدي را در تفسیر بلکه خود اختالف در تفسیر، تعمیم را می. نیست خودش آن را نیک شمارد،

کلمۀ . یعنی کوشش آنها در زندگانی دنیا، گم و باطل شده است الذین ضل سعیهم فی الحیوه الدنیا: فرماید می
اشد وچون هر چه انسان به دستور شیطان و بیا به هر دو بر سبیل تنازع می سعیهمیا به  ضلق به متعلّ الدنیا احليوةفی 

رود هر چند ممکن است شیطان در ابتداء آن را در نظر  شود و از بین می نفس بکند متوجه به دنیا است و درآن ضایع می
 فی الحیوه الدنیافاعل به صورت وجهۀ اخروي جلوه دهد ولی چون به امر شیطان است اخروي نیست ازین رو کلمۀ 

قرار داد یعنی گمراه شد در زندگانی دنیا سعی آنها، یا سعی آنها در زندگانی  ضلو هم ظرف  سعیرف توان هم ظ می
و این، همان جهل مرکب و زیان . کنندکنندکه کار نیک و شایسته میدنیاگمراه و ضایع شد ولی خودشان گمان می

  .باالي هر زیانی است که قابل جبران و تدارك نیست
که اشاره به دور است براي رسوا کردن آنها و ذکرشان به  اولئکذکر . اندخداوندکافر شدهآنهایندکه به آیات 

باشندکه نمایندگان خدا  صفت آنها که کفر باشد وتعریف آن براي فهماندن معنی حصر است و مراد به آیات، اوصیاء می
باشد و در ه همۀ آیات الهی و اوصیاء میهستند بلکه مقصود از کفر به آیات، کفر به علی است چون کفر به علی، کفر ب

درگذشته چندین بار ذکر شده که اگر مراد از رب، . اند اخبار هم اینطور تفسیر شده است و به لقاي خداوند هم کافر شده
رب مضاف باشد مراداز  االرباب و خداوند باشد، مراد بلقاء، مالقات حساب او یا حساب کنندگان است و اگر مراد، رب
  .کننداست لکن وجه ملکوتی که سالکین و عرفاء از آن به فکر و به حضور و سکینه تعبیر می اء، مالقات وجه ربلق

                                                   
حروراء بر وزن جلوالء با مد و قصر به فتح دوم آبادي است نزدیک کوفه که یک دسته از خوارج به ریاست نجدة بن عامر حنفی در آنجا  - 75

د و چون اولین محل اجتماع خوارج در آن آبادي بود ازین رو آنها را حروریه نیز ان بودند و آنها را حروریه نامیدند بعضی هم به ضم راء گفته
  .گفتند و از نظر اینکه شعارشان گفتن الحکم االّ اهللا بود آنها را محکمه بتشدید کاف نیز گفته اند
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ب است باطل شده و در روز قیامت براي آنها کردند برآنها اجر مترتّ درین صورت اعمال آنها که گمان می
  :ی اهللا علیه وآله روایت شده که فرموداز حضرت رسول صل. ارزشی قائل نیستیم و قدر و وزنی نزد ما ندارد

ـّمني يوم القيمة اليزن جناح بعوضة        .ليايت الرجل الس
اي قدر و ارزش  شوند که به قدر پشه یعنی بعض افراد بسیار فربه در روز قیامت در محضر عدل الهی حاضر می

کنیم چون عمل نیکی براي آنها باقی نمانده  ا نمییا معنی این است که براي اعمال آنها در روز قیامت میزانی به پ. ندارند
  .که وزن شوند

 جزائهمخبر و  ذلکبدل آن، بدل اشتمال، یا  جهنمخبر و جزائهممبتدا است و ذلکجزاي آنها جهنم است، 
خبر و جمله مستانفه ومبتدا و جزائهم جهنمو درین صورت  نجزیهم ذلکمبتدا یا مفعول فعل محذوف، یعنی 

عمل و عائد محذوف است یعنی این حسبان جزاي آنها به واسطۀ کفر جهنم است یا  حبطب کردن و یعنی حسا ذلک
پیمبران مرا به سخریه و  است؛ چون کافر به آیات من شدند وآیات وآن خبر  جهنمبدل و  جزائهممبتدا و  ذلک

که در اخبار رسیده است و مراد به کفر هم، باشند چنان مراد به آیات، اوصیاء و ائمۀ هدي علیهم السالم می. استهزاء گرفتند
اشاره به زیانکارتر بودن آنها است زیرا بر خالف  جزائهم جهنماشاره به زیانکاري و حبطتکفر به آنها است و

  .ب گردیده استآرزویشان بر عمل آنها مترتّ
اند به اینکه بیعت  نمودهه وقبول دعوت ظاهره و عمل صالح ۀ نبویاند به بیعت عام کسانی هم که ایمان آورده

خاصاند،  عمل صالح برطبق پیمانی که بسته اندبواسطۀ بیعت خاصه و اندیا ایمان آورده ه ودعوت باطنه را قبول نمودهۀ ولوی
هاي باال براي آنها است و فردوس باالترین درجات بهشت است، روایت شده که این آیه دربارة ابی ذر و  اند بهشت نموده

هاي باال و فردوس را جایگاه و منزل قرار داد  مان فارسی و عماربن یاسر نازل شد که خداوند براي آنها بهشتمقداد و سل
همیشه در آنجا هستند و جاي . کنندو نزل منزل است و وسائلی که براي پذیرائی مهمان و تشریفات  ورود او مهیا می

  .لب و جویا شونداکه آن را ط کنند زیرا درجه و بهشت باالتري نیست دیگري را طلب نمی
ـْبحر قَبلَ اَنْ تنفَد كَلمات ربي و لَوجِئْنا بِمثْ ـْبحر مداداً لكَلمات ربي لَنفد ال   .له مدداًقُلْ لَوكانَ ال

ود پیش از ش ب براي نوشتن کلمات خداي من باشد، آب دریا تمام میبگو اگر تمام دریاها مداد و مرکّ: ترجمه
  .آن که کلمات خداوند پایان یابد هر چند به همان اندازة دیگر نیز کمک و مدد براي آب دریا بفرستیم

هاي فرضی ذکر  یهبین مردم جاري است که قضّ رفاًآیه به حسب ظاهر به طریق مخاطبات عرفیه است که ع: تفسیر
ی به قدري زیاد است که از نهایت کثرت و نامتناهی بودن یعنی کلمات خدائ. کنند و حکم را بر آن معلق می نمایند می

تواند به نوشتن همۀ ب براي نوشتن آنها باشد، نمیبطوري است که اگر فرض شود همۀ دریاهاي روي زمین، مداد و مرکّ
  :آنها وفا کند مانند آیۀ شریفه

نَّ ما فی ا الم والـْبحرُ ی ولَو اَ ةٍ اَقْ لمات اهللاِْالَرضِ منْ شَجرَ ت کَ درٍ ما نَفحاَب هع بس هدع نْ بم هدم.  
یعنی اگرآنچه درختی در روي زمین است قلم شود و دریا مداد گردد و بعداً هم هفت دریاي دیگر کمک شوند 

تنها نیست  شود، فرض ذهنیهائی که از طرف خداوند ذکر می لیکن چون فرضیه. رسد بازهم کلمات خدائی به پایان نمی
ی، فرض باشد ولی چون بلکه داراي حقائق عینیه به حسب واقع می باشد هر چند به ظاهر و در افهام بشري و انظار حس
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ت حق است که عالم مشیت گوئی نیست، ازین رو مراد از دریا مقام فاعلیگزافه 76درکلمات خدائی و کلمات خلفاي الهی
ت ن دریا تفسیر شده است و درین صورت مراد به هفت دریا، مراتب سبعه فاعلیبه ای77»ن والقلم«باشدکه درآیۀ شریفه 

باشد و آن هفت مرتبه مراتب مالئکه مهیمین،  حق در قوس نزول است که هرکدام نسبت به ما بعد خود به منزلۀ مداد می
الئکه صافات صفا که در مقابل و م) باشند ربترین آنها به خدا مییعنی فرشتگانی که در ذات خدا حیران و مقّ( ربینمقّ

کنند و نفس انسانی و حیوانی  اند و مالئکه اي که امور این عالم را تدبیر می عظمت الهی همیشه براي عبادت به پا ایستاده
  .و نباتی و طبیعت جمادي است

یا مییا مراد به هفت دریا، دریاهاي قابلیت که براي قبول فیض حق آماده و مه و مطلق ) هیولی( کل ءهباشند از ماد
جسم و عنصر و جماد و نبات و حیوان و انسان به حسب بشریت، زیرا هر یک ازین مراتب از جهت قابلیت حکم ماده و 

هیوالي ( المواد و هیوالي هیوالها مادةاست که  ت تامهیا مراد از دریا، دریاي قابلی. مداد براي مافوق خود دارند
ریا، شش دریاي قابلیت مذکوره که دریاي بشریت را بر حسب عقل و نفس، دو دریا قرار و مراد از هفت د. باشد) اولی

دهیم یا دریا همان دریاي قابلیت تامه کند و همۀ این  ت را مدد میو هفت دریا، هفت دریاي فاعلیت است که دریاي قابلی
  . باشد و حمل آن بر همه صحیح است ها براي سعۀ وجوه قرآن می تأویل

که از مداد باشد یا همان مدد منظور باشد و ) به کسر میم و فتح قرائت شده( کلمۀ مددا :جئنا بمثله مدداولو 
مراد به مثل اگر مقصود از دریا، دریاي فاعلیت مطلقه باشد مثل آن، قابلیت مطلقه است ت مطلقه است و اگر مراد قابلی

دریا، مقام مشیت و فاعلیت اولی باشد مثل آن را، قابلیت اولی باید مثل آن، عبارت از فاعلیت مطلقه است و اگر مراد از 
صحیح ت اولی باشد، مثل که براي آن فرض می شود فاعلیت اولی است و همۀ اینها در مقام تأویلتفسیر کرد و اگر قابلی 

  .است
دواح لها هلُكُمما ااَن لَيوحي اي ثْلُكُمم رشا بما اَننقُلْ ا  ةبادبِع رِكشاليحاً والً صالملْ عمعـْي فَمن كانَ يرجوا لقاَء ربِّه فَل

  .ربه اَحداً
شود که خداي شما خداي بگومن هم مانند شما بشري هستم فرقی که هست آن است که به من وحی می: ترجمه

عمل صالح بجا آورد و در پرستش خداوند یکتا هیچ  یگانه است پس هرکس امیدوار به لقاي پروردگار خود باشد باید
  .کس را شریک قرار ندهد

م چون امر خداوند او را به اینکه خبر دهد امت را که کلمات خدا بی پایان است، ممکن است ایجاد توه: تفسیر
نیست بلکه  وة بشریتکندکه آن حضرت به همۀ کلمات خدائی محیط است ولو به نحوة اجمال و این احاطه هم به قّ

یت خود تنزل کند و شأن خود را درآن  ن الهی وقوة غیر بشري است ازین رو خداوند به او امر فرمود که به مقام بشرّأبش
م مجانست نموده با آن حضرت مأنوس شوند ازین رو فرمود بگو به آنها که من هم مقام ازآنها باالتر نبرد تا آنها توه

                                                   
بلخی حنفی در ینابیع المودة و چندین  نظیر آیۀ شریفه از کلمات پیغمبر حدیثی است که ابن صباغ مالکی در الفصول المهمه و سلیمان -  76

قالم و البحر کتاب دیگر از اهل سنّت از خلیفۀ دوم از پیغمبر صلی اهللا علیه و آله روایت شده دربارة علی علیه السالم که فرمود لو اَنَّ الریاض ا
تّاب مااحصوا فضائل علی بن ابیطالب درختان باغها، قلم و دریا مرکب و جن حساب کننده و یعنی اگر همۀ : مداد و الجنَ حساب و االنس کُ

این حدیث که از خلیفۀ ثانی هم نقل شده عدم امکان احصاي فضائل . همۀ انسانها نویسنده باشند نمی توانند فضائل علی بن ابیطالب را بشمرند
  .رساند و آن حضرت یکی از کلمات خدا، نهایت، کلمه تامه و اسم اعظم اوست آن حضرت را می

  .از حضرت صادق علیه السالم روایت شده که آن نهري است در بهشت که خدا به او فرمود خشک شو او خشک گردید و مداد شد - 77



 90

یعنی من شأنی درین مقام ندارم مگر ) رساندحصر را می انماکلمه ( باشم وبه طریق حصر فرمود بشري مانند شما می
شودکه  که به من وحی میت و مانند شما بودن لیکن خداوند امتیازي که به من داده و در شما نیست، این است بشری

دانید ترك کنید و شرك را در شود که آنها را که شما خدا و مانند خدا می یعنی وحی می. خداي شما یک خدا است
همۀ مراتب از بین ببرید زیرا توحید خداوند مستلزم یکتا بودن واجب و یکی بودن هستی است و این دو اقتضا دارند که 

کتائی او را معترف باشیم وآن نیز توحید درعبادت و فرمانبرداري را الزم دارد به همین به حسب علم و حال و گفتار ی
. فمن کان یرجوا لقاء ربهع قرار داد و فرمود برآن متفرّ ربه فمن کان یرجوا لقاءجهت توحیدعبادت را به کالم 

اگر مقصود از رب به لقاء همانطورکه در اخبار رسیده لقاي االرباب و پروردگار همۀ جهانیان باشد، مراد  که فرمود، رب
مضاف باشد یعنی مربی و تربیت کننده یا پروردگار نسبی که مقام  حساب وثواب و عقاب بندگان است؛ و اگر مراد رب

مشیاما لقاي وجود ملکی و . والیتی است، مراد به لقاء، لقاي ملکوت او وچون باالتر رفت لقاي جبروت او است ت و رب
شود زیرا آنچه درین عالم وجود  ت او نیست پس لقاء در حقیقت محسوب نمیاو البتّه لقاي معنویت و نورانی جسمانی

باشند بلکه یک جسم متصل هم اجزاي آن از همدگر و دارد از اجسام و جسمانیات همواره از هم دور و غائب و جدا می
شهود و لقائی براي هیچ یک از اجزاي اجسام نسبت به  بلکه هر جزوي از همۀ اجزاي دیگر غائب است و درحقیقت اصالً

دیگري نیست بر خالف عالم ملکوت زیرا هر یک از اجزاي آن حکم آینه را داردکه همه درآن ظاهر و نمایش داده 
. آیدال صورت به آینه بلکه اتصالی باالتر از آن که به وصف در نمیل است مانند اتصشود وهرکدام به دیگري متصمی

رجاء وامیدواري نسبت به چیزي هم مالزمه دارد که بدان توجه داشته و انتظار رسیدن آن را داشته و فکر وهمت را براي 
  .رسیدن آن جمع داشته باشد
بزرگ باشد خواه  یایعنی بایدآنچه را که کار و عمل صالح و پسندیده باشد بجا بیاورد : فلیعمل عمال صالحا

ال به والیت است وآنکه متصل به والیت نباشد صالح بواسطۀ اتصآن صالح بودن کوچک، وگذشت که نیک بودن و
  :نیست ولو خیلی بزرگ باشد

  باش راه  شیخ گو  و  گـو زاهد زمانـه     کافراست علی نیست آنراکه دوست
اذا عرفت فاعمل : ل به والیت باشد، صالح ونیک است هرچه باشد ازین جهت رسیده استوآنچه متص

یعنی هرگاه معرفت پیدا کنی آنچه بخواهی بجا بیاور یعنی خواه عمل خیري که بجا آوري کم باشد یا زیاد و  78ماشئت
امر اتصال پیدا کند و به ریسمان محکم خدائی چنگ زند و وسیله براي رسیدن به  آن اینست که کسی که به ولیسرّ

مثالً نمازهاي ( ختصري از اعمال جوارح ظاهر شودم بهکندکه این اتصال ولوخداوند طلب نماید براي او کفایت می
رشیطان و عذاب وهمین اتصال براي نجات او از شّ) واجب یا روزة واجب یا اکتفاء به کمی از مستحبات اضافه بر واجبات

 تهاي نبوير است ولی به هیچوجه نباید در انجام اعمال شرعیه و سنّی در عالم آخرت هم مؤثّکافی است بلکه در ترقّ
شوند و این وسیله را نگاه می دارند و اگر در اعمال شرعیه  کوتاهی کند زیرا آنها باعث حفظ و بقاي این اتصال می

                                                   
این جمله که بعضی از صوفیه بدان استشهاد می کنند باعث ایراد و اعتراض شده چون بعض متصوفه گمان کرده اند که هرگاه معرفت و  -  78

ازین رو شاید به فساد و اباحه بیفتد و دیگران هم » فاعمل ماشئت«عمل به ظاهر و عبادت الزم نیست چون می فرمایدوالیت علی پیدا شود، 
درصورتیکه اینطور نیست و طبق تفسیر مذکور در ! اند هرچه بکنیم صحیح است اند؛ ولی در تفسیر آن اشتباه نموده و گمان کرده اعتراض کرده

رفت پیدا کردي، آنچه از عمل خیر، خواهی کم یا زیاد بکن؛ مثالً بخواهی نمازهاي مستحب را هم بجا بیاوي یا اگر مع: باالمقصود اینست که
  .ام شرح آن را در رسالۀ رفع شبهات نوشته) من قلیل الخیر و کثیرة(قسمتی از آن را، صحیح است 
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کوتاهی کند خوف این هست که این اتصال و چنگ زدن بوسیله قطع شود، و درین صورت به هالکت ابدي گرفتار 
  .شود می

به وصف نیاید انجام دهد که تنوین در صالحا که زرگی را یعنی باید عمل صالح بعمالصالحا یا آنکه مقصود از 
براي تفخیم و بزرگ کردن باشد و این عمل بزرگ نیک نیست مگر آنچه اصل صالح و نیکی و صالح هر صاحب 

باشدکه عبارت است از والیت درمرحله عمل که بیعت با صاحب والیت و پذیرفتن شروط و پیمانها و گرفتن صالحی می
  .شود از او باشد و این بذر همان است که در قلب داخل میبذر ایمان 

شرك ورزیدن درعبادت یا به این است که در خود عمل عبادي، دیگري را : و الیشرك بعباده ربه احدا
مثالً بر ) قیام( شریک قرار دهد چنانکه در وضوء یا در غسل، دیگري آب را بر اعضاي او بریزد یا در نماز موقع ایستادن

کند، شریکی قرار دهد؛ زیرا آنچه انسان را ري یا چوبی یا انسانی تکیه کند یا در چیزي که انسان را وادار به عمل میدیوا
یکی امر شخص آمر یا محبت و عشق نسبت به معبود یا طلب دیدار : کند باید یکی از سه چیز باشدوادار به عبادت می

ست و اگر دریکی از این سه چیز، شرك ورزد مشرك در عبادت است ت ااوکه علت نهائی و غائی عبادت و نتیجۀ محب
ی یا آنکه در منظور اصلی عبادت شریک قرار دهد زیرا غایت عبادت باید ذات معبود و لقاي او باشد یا خود همان محبتّ

  .و بقاي معبود باشد که او را وادار به عبادت می کند یا اطاعت امر، بلکه باالتر ازآن باید فناي عبادت کننده در معبود
وري از دوزخ و سوزندگی آن یا ستایش د پس اگر درین منظور چیز دیگري را هم مثالً  بهشت و نعمتهاي آن یا

خون او نزد مردم باشد یا و و تمجید مردم یا شهرت و بلند آوازگی یا پیدایش محبت او در دل مردم یا حفظ مال و آبرو 
یت نفس است یا انجام تکلیف و عادت کرده باشد زیرا ترك عادت باعث اذّروي عادت وبرگزاري چیزي که بدان 

رضاي  79سنگینی آن وغیراینها ازچیزهائیکه در دل پنهان است بوده باشد، شرك است بلکه باالتر ازآن، اگر مقصود طلب
براي نمازگزار خدا و نزدیک شدن به او که شخص، پسندیدة خدا یا مقرب نزد اوگردد که خود آن نیز حصول منفعت 

  .است باشد درعبادت مشرك است چون رساندن نفع به خودش را در نظرگرفته است
اما شرك درذات معبود مانند شریک قرار دادن بت پرستان و ستاره پرستان و پرستندگان فرشتگان و جن و شیطان 

می باشند، اینها شرك ورزیدن در  ومانند شریک قرار دادن دوبینان که قائل به دو مبداء نور وظلمت ویزدان و اهرمن
اما شرك ورزیدن در هستی و در . فرموده است اله واحد نفی مانما الهکخدائی او است که خداوند در عبارت 

شهود، در عبادت به این است که توجه به غیر معبود داشته و غیر را در موقع عبادت ببیند درصورتیکه نباید توجه به غیر 
باشد و انسان  آن، مرتبۀ بسیار بلندي میازالبتّه نفی غیر درعبادت بسیار امر بزرگی است وخالص شدن معبود داشته باشد و 

ت خود نشود ازین شرك خالی نیست و این فناء، از عبادت کننده مطلوب است و تا موقعی که فانی محض از خودی
ین شرك را روزي فرماید وما را مشمول خداوند به ما وهمۀ مؤمنین خلوص از. شوددیدارحقیقی بدون آن حاصل نمی

  .ت و بخشش  خود که ما را پس از گمراهی بواسطۀ آن هدایت فرموده قرار دهدمنّ
ت بر کنیم که به ما راه را الهام فرموده است و درود و تحیستایش خداوند را است درابتداء و درپایان و شکر می

                                                   
باشد و  چون در اولی انانیت و نظر به خودش هم می. رق استبین مرضی بودن و رضاي خدا یا نزدیک شدن به او و قصد اطاعت و قرب، ف - 79

یک نوع شرك خفی است ولی در شقّ دوم فقط نظر به حق و رضاي او است و شرك نیست و این نکته بس دقیق است بهمین جهت پیغمبر 
یعنی حرکت شرك در امت من پنهان تر » صماءان دبیب الشرك فی امتی اخفی من دبیب النملۀ السوداء فی اللیلۀ الظلماء علی الصخرة ال«:فرمود

  .گویند از حرکت مورچۀ سیاه، در شب تاریک، روي سنگ صاف سیاه است و آن را شرك خفی می
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  .وار اوبهترین خلق او محمـّد و خاندان و جانشینان بزرگ
  

  شرح داستان ذوالقرنین
  ذوالقرنین کیست؟

درتفسیرکشف االسرار وتفسیر ابوبکر عتیق و بعض تفاسیر دیگر می نویسند که . دربارة ذوالقرنین اقوال زیاد است
ذوالقرنین همان اسکندر یونانی فرزند فیلقوس یا فیلیپ بودکه سلطنت ایران را منقرض کرد و دولت هخامنشی را که 

پیش از میالد  323قبل از میالد بتوسط او پایان یافت و خودش هم در  330بود در ) دارا( پادشاه آن داریوش سوم آخرین
اي از سالطین  هودر المنجد می نویسد ذوالقرنین لقب عد. از دنیا رفت و او بود که فتوحات زیادي در شرق و غرب نمود

قدونی است که چون برفارس و روم غالب شد به این نام نامیده شد، بوده که معروفترین آنها اسکندرکبیر پسر فیلیپ م
» ذوالقرنین کیست«و درکتاب . ولی انسب آن است که چون داراي قدرت و سطوت زیادي بود بدین نام ملقب گردید

مقدونی  اند با آنکه اسکندر تألیف آقاي دکتر سیـّد حسن صفوي نیز ذوالقرنین با اسکندر مقدونی تطبیق شده و نوشته
گفتند در صورتیکه قرآن مجید اکی بود و او را اسکندرگجستک یعنی ملعون مییونانی معروف به ظلم وجور و سفّ

ذوالقرنین را شخص صالح وخداپرست ونیک رفتارذکر فرموده ولی چون اسکندر مقدونی با یهود نهایت خوش رفتاري 
مطابق آنچه ) ص( این سؤال را کردند و حتّی گفتند اگر محمـّدداشت و مورد عالقه و محبت آنها واقع شده بود، وآنها 

ازین جهت در قرآن حکایت او مطابق نوشتۀ . درکتب ما ذکر شده جواب دهد صحیح است وگرنه مورد قبول ما نیست
ولی به . آنها ذکر شده و قصد قرآن فقط تطبیق با گفتۀ آنها بوده نه تطابق با واقع، پس منظور همان اسکندر مقدونی است

گوئیم و به اضافه کالم قرآن اضافه  نظر من این بیان صحیح نیست، زیرا درقرآن تصریح نشده که ما مطابق گفته یهود می
دانندکه منظور بیان عقیدة یهود است مگرآنکه تصریح بر ذکر جواب طرف باید مطابق با واقع باشد، چون همه کس نمی

شود نه آنکه فقط جنبۀ داستانی داشته باشد و به اضافه  ارد که بدان استشهاد مییت دشده باشد، ازین روکالم قرآن سند
ت و احترام قائل بودند بلکه بیش از اسکندر مقدونی مورد عالقه آنها بود و معروف به یهود نسبت به کورش خیلی اهمی

  .دیانت و عدل و داد هم بود
د از سالطین صالح و نیک بوده و آنچه دربارة اسکندر ولی این قول مردود است زیرا ذوالقرنین طبق قرآن مجی

اند که ذوالقرنین دو  اند، ذکر نموده ر جلیل درینجا نوشتهاند خالف این است و بعض دیگر همانطورکه مفس یونانی نوشته
اسحق  اند بزرگ وکوچک و از سالطین یمن نیز دو نفر به نام ذوالقرنین بود یکی بزرگ که از احفاد حضرت نفر بوده

فرزند حضرت ابراهیم که از مردان بزرگ و فاتح شرق و غرب و نامش هم طبق مشهور اسکندر و تاریخ او نزدیک 
و اسکندر کوچک که او نیز ذوالقرنین نام داشته و یونانی بوده، فتوحاتی هم داشته و سلطنت . حضرت ابراهیم بوده است

  .رآنها نقطۀ مقابل همدگر بوده استهخامنشیان را منقرض نمود ولی نام و اخالق و رفتا
قبل از میالد مسیح به طرف مغرب رفت و  2128نویسند در سال  ذوالقرنین بزرگ بطوریکه آقاي عمادزاده می

رساند مخالف است اند که او نسبت به اسحق بن ابراهیم می فتوحات را آغاز نمود ولی این تاریخ با آنچه قبالً ذکر نموده
پیش از میالد متولّد شده ) 1996( بطوریکه درکتاب قاموس کتاب مقدس می نویسد در قرن بیستمچون حضرت ابراهیم 

به ضم تاء و ( عبذي مرائد اولین پادشاه تُ و بعضی او را به نام صعب بن. اند نوشته 22ولی درینجا تاریخ اسکندر را قرن 
به هشتاد و چهار مخالف تقسیم ) طبق تفسیر المیزان( اند چون مملکت یمن درقدیمازسالطین یمن گفته) تشدید وفتح باء
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نامیدند و  شده و مخالف حکم فرمانداري داشته و هر مخالف مشتمل بر چند قلعه بود که هر قلعه را قصر یا محضرمیمی
وین نامیدند یعنی صاحب مانند ذوغمدان وذومعین وجمع آن را اذواء و ذمردم آنجا حاکمی داشتند و هرحاکم را ذو می

) به فتح شین و میم( رمخواندند واگرآن ملک، حضر موت و شَ اند وآنکه ریاست بر همۀ مخالفها داشته ملک می آورده
گفتند و همۀ آنها از عرب عاربه بودند که اعراب  می) بضم تاء و تشدید و فتح باء( عبکرده او را تُرا هم با یمن ضمیمه می

 هبةمه سیـّد ع، صعب بن ذي مرائد مشهور بذي القرنین بوده است و مرحوم عالّبین تُقبل از حضرت اسماعیل هستند و اول
ین شهرستانی نیز معتقد بودند که او یکی از اذواء یمن و تُالدو بعضی هم او را همان کوروش . ع بود نه اسکندر مقدونیب

قبل  559انرواي سلسلۀ هخامنشی بود که در سال هفتمین فرم) کمبوجیه( اندکه از سلسلۀ هخامنشی فرزندکامبیز کبیرگفته
و این رأي را . وفات یافت 519از میالد حکومت خود را اعالم داشت و فتوحات زیادي در شرق و غرب نمود و در سال 

میالدي  1888موالنا ابوالکالم آزاد که از سران نهضت استقالل هند و وزیر فرهنگ هند در زمان استقالل بود و در سال 
شمسی بدرود زندگانی نمود اظهارکرده و درآن باره مقالۀ مشروحی  1337شمسی هجري متولّد و در سال  1267ابق مط

به عربی چاپ شد و بعداً توسط آقاي دکتر محمـّد ابراهیم  1950، سال 3و 2و 1الهند شماره  ثقافةنوشت که در مجلۀ 
لبتّه بطوریکه در مقدمۀ آن به قلم خود آقاي دکتر باستانی ا. شمسی به فارسی ترجمه شد 1330باستانی پاریزي در سال 

نوشته شده شهرستانی صاحب ملل و نحل نیز در چندین قرن قبل متوجه این نکته شده ودرطرائق الحقائق هم بدان 
 جلد دوم( نویسدالملل ترجمۀ ملل و نحل شهرستانی در ذکر حکمتهاي اسکندر رومی میاي شده است و درتوضیح اشاره

و از آن جمله است حکیم اسکندر رومی که ذوالقرنین ملک است نه آنکه در قرآن مذکور ) 257ص  1358چاپ تهران 
این قول در . است بلکه این شخص پسر فیلقوس ملک است که تولّد او در سال سیزدهم از پادشاهی داراي اکبر بوده

سابق نزد موابوالکالم آزاد تحقیق مفصلی در آن باره نموده و به نظریۀ  رین چندان مورد توجه نبود تا آنکهرخین و مفس
-خود آن را اثبات کرده است و بعداً نزد بیشتر دانشمندان اسالمی مورد قبول و تأیید واقع شده و شرح آن را بعداً ذکر می

ثبات و ایضاح آن کوشیده کنیم و این نظریه را قبالً مرحوم سر احمد خان هندي اظهار داشته و بعداً ابوالکالم آزاد در ا
  .است

  
  نام خاص او چیست؟ 

بعضی عیاش یعنی زندگی کننده و . اند دربارة نام او اختالف است قول مشهور سابق نام اسکندر را ذکرکرده
بعضی مرزیا از دودمان یافث بن نوح و بعضی مصعب فرزند عبداهللا از احفاد قحطان و جمعی صعب بن ذي مرائد از 

االثار «در یکی ازکتب خود بنام 80اند و ابوریحان بیرونی اي عبداهللا فرزند ضحاك فرزند سعد گفتههیمن وعد عبخاندان تُ
می نویسد که برخی ذوالقرنین را مردي بنام اطرکس دانسته اند که بر سامیرس یکی از ملوك » الباقیه عن القرون الخالیه

گفته و بعضی نیز ) منذربن امرؤالقیس( سماءلاو را منذر بن ماء ابابل خروج کرد و جنگید تا بر او پیروز شد و برخی 
گویند  اند سپس می اند و گروهی هم ابوکرب شمر برعش را این لقب داده صعب بن همال حمیري را ذوالقرنین خوانده

ء یمن بوده توان نسبت داد و معتقد است که از ملوك اذواکنم که این لقب را به پادشاهان یمن بهتر می من گمان می

                                                   
و قول او را از ) میالدي 1048تا  972مطابق (هجري در شهر غزنین از بالد کنونی افغانستان  440هجري در خوارزم و متوفّی در  362متولّد  - 80

  . میالدي استناد جسته اند 1838چاپ لیپزیک  40قاي دکتر باستانی نقل نمودم و ایشان هم به کتاب االثارالباقیه چاپ اروپا ص کتاب آ
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نیز همینطور نوشته است و در تفسیرکشف االسرار نام عمر و هم براي او از قول بعضی ذکر کرده و  81است و ابن خلدون
اند ولی بعداً  کند که اسکندر بن قیصر رومی و بعضی اسکندربن قلیسون مصري گفته در تفسیر عتیق نیشابوري ذکر می

و درابتداء دارنوش را هم با نون نوشته که همان داریوش است وسپس حکایت جنگ اسکندر را با دارا ذکرکرده 
شکست وکشته شدن دارا و فتوحات اسکندر را ذکر کرده که معلوم می شود ذوالقرنین را همان اسکندر دانسته است و 

روم و از دودمان  نقل شده که اسکندر همان ذوالقرنین است و پدرش اولین قیصر النهايةو البدايةدرتفسیرالمیزان ازکتاب 
سام بن نوح بوده و ذوالقرنین دوم اسکندر پسر فیلپس یونانی مقدونی مصري و نسب او بعیص بن اسحق بن ابراهیم 

رسد، وبطورکلی اختالف درین باره نیز زیاد است که ورود در شرح و بسط آنها لزومی ندارد و درکتاب قاموس  می
قبل از مسیح، اسکندر ذوالقرنین بعد از انقضاي جنگ اسوس بر  333نۀ کتاب مقدس در ذکر دمشق می نویسد که در س

داند چون تاریخ مذکور مربوط به اسکندر یونانی است شود ذوالقرنین را همان اسکندر می آن دست یافت که معلوم می
  .چند جاي دیگر هم از اسکندر، بذي القرنین نام برده است

  
  نبوت داشت یا حکمت

آیا پیغمبر بوده یا نه اختالف است، ولی درینکه شخص نیک و بندة صالح براي خداوند بوده  و نیز دربارة اوکه
السالم مسائلی پرسید از جمله سؤال  در تفسیرابوالفتوح می نویسد که پسر کواء از امیرالمؤمنین علی علیه. اختالفی نیست

 احب اهللا و احبه و نصح هللا و نصح اهللا لهرا، بندة صالح بود خداي : کردکه ذوالقرنین پادشاه بود یا پیغمبر؟ گفت
براي خدا نصیحت کرد، خدا هم خیر . داشتخدا را دوست داشت، خدا هم او را دوست می. یعنی بندة نیکوکارخدا بود

ره، سپس ابن کواء پرسید که مرا از شاخهاي او خبر ده که از طال بود یا از نقره؟ فرمود نه از طال ونه از نق. او را خواست
بلکه قوم خود را دعوت به توحید کرد بر جانبی از سرش زدند برفت و غائب شد باز آمد و دعوت کرد بر جانبی دیگر 

و ان فیکم مثله یعنی در میان شما هم مانند او هست و اشاره به خودش فرمود یعنی ذوالقرنین امت : سپس فرمود. زدند
و نیز ازکتاب در ) ع( یرالمیزان ازعیاشی از ابی حمزة ثمالی از حضرت باقرو در تفس. محمـّد صلی اهللا علیه وآله، او است

نویسد قومی  منثور از ابی شیخ از ابی الورقاء از علی علیه السالم روایت کرده که پیغمبر بوده است و درکشف االسرار می
ن است و بعضی گفتند پیغامبر رساند که مخصوص پیغمبرا، وحی را میقلنایا ذاالقرنینگفتند پیغامبر بود که خطاب 

هم القاء به قلب است که  قلنایا ذاالقرنیننبود ولی به سامان بود نیک مرد و ناصح و ملکی عادل و فاضل و خطاب 
بعضی هم گفتند نبی بود ولی رسول که مأمور تبلیغ . شود نه وحی، و الهام در غیر پیغمبر نیز وجود دارد الهام گفته می

اند مانند  رساند وگفته خالف این است، که مأموریت دعوت را می قلنایا ذاالقرنینلیکن عبارت . بوددیگران نیز باشد ن
 کنند که از پیغمبر در تفسیرالمیزان و بعض تفاسیر دیگر خبري نقل می. سلیمان بودکه هم پیغمبري و هم پادشاهی داشت

یعنی، من  الادري اکان ذوالقرنین نبیا ام ال: وددربارة ذي القرنین سؤال شد که آیا پیغمبر بود یا نه؟ فرم) ص(
ولی به نظر من این خبر اصالً صحیح نیست، و باید رد کرد چون مقام آن . دانم که آیا ذوالقرنین پیغمبر بود یا نه نمی

دانم، بلکه این خبر توهین به آن حضرت است و در خود مضمون آن کذب  حضرت اجل است ازینکه بفرماید من نمی
درکتاب نثر طوبی که ) ش 1352 -ق 1393متوفّی در سال ( مرحوم حاج میرزا ابوالحسن شعرانی. اب معلوم استانتس

                                                   
  .میالدي 1406میالدي و متوفّی در  1332هجري در قاهره مطابق  808هجري در تونس و متوفّی در  732عبدالرحمن بن خلدون متولّد  - 81
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او در قرآن  از نویسند ذوالقرنین پیغمبر نبود بلکه پادشاهی جهانگشا بود و ستایش المعارف قرآن مجید است میدائرة 
-کند و ذوالقرنین همان اسکندرمقدونی را میمبري نمیمانند ستایش کتاب مقدس یهود ازکورش است که داللت بر پیغ

  . دانند نه کوروش
  

  وجه تسمیه
  :القرنین هم اختالف است در وجه تسمیه او بذي

اند چون فتوحات زیادي درشرق و غرب نمود و از دو طرف ممالک زیادي تصرف کرد او را  از جمله بعضی گفته -1
  . گردیدبه این نام نامیدند یعنی صاحب دو شاخ زمین 

  .اند چون پادشاه روم و فارس دو مملکت مقتدر زمین گردید به این نام خوانده شد بعضی نوشته -2
اند چون دو قرن زندگی کرد و مردم دو قرن منقرض شدند و او زنده بود ازین رو این نام براي او و نیزگروهی گفته -3

سال و جمعی سی سال و  25ه بعضی مدت قرن را گفته شد و در تحدید قرن و اینکه چند سال است به اختالف ذکر شد
 .اند اي پنجاه سال و جمع دیگر صد سال ذکرکرده گروهی بیست سال و عده

نمود قسمتی درطرف راست و قسمتی در  گذاشت وآن را دوقسمت میاند چون معموالً گیسو میجمعی هم گفته -4
امه پیچید و زیر عم قسمت را در دو طرف میخواست کاله یا عمامه بسر گذارد هر دو  طرف چپ و موقعی که می

 .کرد و گیسو را به عربی قرن گویند گذاشت که شکل دو شاخ پیدا می می

اندکه تاجی براي خودش دستور داد بسازد که در در طرف آن دو شکل از شاخ با طال ساخته  و بعضی ذکرکرده -5
 .بودند

کرد،  ه در شب هم مانند روز و در ظلمت هم پیشروي میر او کرد کاند خداوند نور و ظلمت را مسخّ گروهی گفته -6
 .دو شاخه نور و ظلمت را دارا شد

اند چون دو طرف پیشانی او بی مو و باال آمده بود به این نام نامیده شد چون قرن در لغت عرب به  و بعضی هم گفته -7
نقل  نورعلی شاه حاج مال علیمرحوم الحسین تألیف جد امجد  سلطنةمعنی پیشانی هم آمده است چنانکه درکتاب 

الحسین در ذکر شهادت حضرت امیر علیه السالم که به مناسبت ذکر فرموده در وقایع  سلطنةاز تفسیر عیاشی، جلد اول 
قال عمرو : حدیثی ذکر شده که ابتداي آن اینست 82دو روز ضربت خوردن حضرت امیر علیه السالم از عمر وبن الحمق

یعنی خدمت امیرالمؤمنین  علی قرنه لمؤمنین علیه السالم حین ضربعمرو بن الحمق دخلت علی امیرا
 :کنیم رسیدم موقعی که ضربت بر پیشانی او وارد آمده بود؛ و چون این حدیث خیلی جالب است همۀ آن را ذکر می

نِه فَقالَ يل يا علي قَرع رِبض حني المه السلَيع ننيؤمـْم ـْسبعني قالَ دخلْت علي اَمريِال مروانِّي مفارِقَكُم، ثُم قالَ سنةُ ال
ين وجِبي خاٌء فَلَمالِء رـْب ـْثُوم التؤذيين فيها بالٌء قالَها ثَالثاً، فَقُلْت فَهلْ بعد ال اُغْمي علَيه فَبكَت اُم كُلْثُوم فَا فاق فَقالَ يا اُم كُل

رت قَدلَو كنفَاضعب لْفضٍ خععِ ببالس مواتي السكَةَ فالئـْم ـْنبِيونَ خلْفَهم وهذا محمد همين ما اَري لَم تبكي انَّ ال ) ص( و ال
تي اَنبِاب فَقُلْت فيه تا اَنمم لَك ريخ كفَما اَما م لييا ع قطَلنقُولُ ادي يذَ بِياَخ لَيا ي قُلْتاُمو  بعنيالس دعلْ بالٌء فَهب عنيبـْس ال

مخاٌء قالَ نِعفَرٍ. رعايب جل ةَ قُلْتزموحـْثَّمايلُّ قالَ اَب ـْسبعونَ ) ع( روي ذلك اَبوحمزةَ ال انَّ علياً كانَ يقُولُ كَذا وقَد مضت ال
ـْحسني ولَم يروا رخاًء اشتد غَضب اِهللا علي اَهلِ اْالَرضِ فَاَخره ) ع( فَقالَ انَّ اَهللا قَد كانَ وقَّت هذا الْاَمر يف الْسبعني فَلَماّ قُتلَ ال

                                                   
  .و کسر میم به فتح حاء مهمله - 82
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السِّرِّ فَأخ ناعم قفْتكَش ديثَ وـْح ره اُهللا ولَم يجعل لذلك عندنا وقْتاً يمحو اُهللا ما يشاُء و ايل اَربعني و مأةَ فَحدثْنا كُم فَاَذَعتم ال
ثْبِتي.  

یعنی عمروبن الحمق گفت روزي که حضرت امیر علیه السالم ضربت به پیشانی آن حضرت وارد شده وخوابیده، 
شود و سه مرتبه آن را  نازل میروم سپس فرمود سال هفتاد، بالء خدمتش رسیدم فرمود اي عمرو، من از بین شما می

کلثوم شروع به  عرض کردم آیا بعد از بالء آسایش خواهد بود حضرت جواب نفرمود و از هوش رفته بود، ام. فرمود
دیدي  کنی اگر آنچه را من می بینم تو می اي ام کلثوم چرا مرا ناراحت می: گریه کرد حضرت به هوش آمد و فرمود

در هفت آسمان پشت سر همدگر صف کشیده و پیغمبران هم پشت سر آنها و همه منتظر من فرشتگان . کردي گریه نمی
فرماید بیا بسوي ما که آنچه براي تو در جلو  هست  بهتر نیز درینجا دست مرا گرفته می) ص( باشند و حضرت محمـّد می

، فرمودي تا سال هفتاد، بال است است از آنچه اکنون در آن می باشی، سپس من عرض کردم پدر و مادرم فداي تو باد
این روایت را ابو حمزة ثمالی نقل کرد سپس گفت خدمت حضرت ابی . آیا بعداً آسایش خواهد بود یا نه؟ فرمود بلی
اینطور فرموده و هفتاد گذشت و آسایشی نبود، فرمود خداوند در هفتاد ) ع( جعفر باقر علیه السالم عرض کردم که علی

را کشتند غضب خدا بر اهل زمین شدید شد و آن را به سال صدو چهل به تأخیر ) ع( چون حسینن کرده بود و معی
و محرمانه خبر دادیم شما نتوانستید حفظ کنید و فاش کردید ازین رو خداوند باز هم  انداخت و ما قضیه را به شما در سرّ

کند و از بین می برد و آنچه بخواهد  هد محو میبه تأخیر انداخت و براي ما وقتی تعین نفرمود، خداوند آنچه را بخوا
  .گذارد ثابت می

کند ابو حمزه گفت بعداً موضوع را خدمت حضرت صادق علیه  توقیت ذکر می كراهيةو بطوریکه در کافی، باب 
  . السالم عرض کردم فرمود همانطور است که پدر بزرگوارم فرمود

  .نده است براي تمین ذکر کردیماین حدیث چون نکات و اسراري دارد و بسیار آموز
اند چون جامع ظاهر و باطن و محیط به عالم ماده  جمعی هم نظر عرفانی که در حقیقت تأویل است ذکرکرده وگفته -8

وجوه . وتجرد بوده و در عوالم غیب و شهود تسلط داشته و علم ظاهر و باطن به او داده شد به این نام نامیده شده است
تر است و در بعض کتب بطور تفصیل ذکر شده و خالصۀ آنها این  ذکر شده که به افسانه شبیه دیگري هم براي تسمیه

  :است
پوشاند که کسی نفهمد ولی به  آنکه او دو شاخ و برآمدگی در دو طرف سر داشت که آنها را زیر کاله یا عمامه می -9

  .تدریج همه بر آن واقف شدند
. وت کرد، او را زدند و طرف راست پیشانی را شکافتند او مدتی غائب شداندکه قوم خود را به خداوند دعو نیزگفته - 10

سپس مجدد ظاهر شد وشروع به دعوت نمود، طرف چپ پیشانی او را شکافتند بازچندي غائب شد سپس ظهور کرد و 
  .دعوت را ادامه داد و بر شرق و غرب مسلط گردید

د او را زنده کرد و صد سال کشتند و خداوند مجد نویسندکه صد سال زندگی کرد ودعوت نمود او را بعضی می - 11
  .دیگر زندگی نمود

م در جاي ضربتهائی که بر پیشانی او وارد آمد، دو شاخ روئیدکه اندکه پس از زنده شدن بار دو بعض دیگر نوشته - 12
شود و او هم  می شاید شاخ هم نبوده و شبیه به شاخ شده، چون در بسیاري از زخمهاي عمیق پس از التیام برآمدگی پیدا

ولی یکی از همان هفت وجه نخستین که . همینطور در دو طرف پیشانیش این برآمدگی پیدا شد که شبیه شاخ بود
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  .آید ذکرکردیم به نظر نزدیکتر می
  

  خضر و ذوالقرنین    
رزندان اند معاصر با حضرت ابراهیم و بعضی از احفاد نزدیک حضرت اسحق از ف القرنین بعضی گفته دربارة ذي

ولی منظور او از   درناسخ التواریخ، ذوالقرنین را پسر خالۀ خضرگفته. عیسو برادرتوام حضرت یعقوب بوده است
نوح و پسر خالۀ  نویسد که خضر از اوالد سام بن  ذوالقرنین همان اسکندر مقدونی بوده است هر چند آقاي عماد زاده می

خضر اول که خاله زادة ذوالقرنین و معاصر بالوط بود و دیگر خضر دوم نویسد دو خضر بوده یکی ذوالقرنین است و می
ولی به نظر من خضر یک نفر و منحصر به فرد بوده و موسی هم همانطورکه قبالً ذکر . که از انبیاي بنی اسرائیل بود

م مسافرتها با درآن کتاب و بعض تألیفات دیگر، ذکر شده که خضر در تما. کردیم همان موسی کلیم اهللا بوده است
نویسند که ذوالقرنین را از حال فرشته خبر دادند که همیشه زنده است،  سپس می. القرنین همراه بود تا به مصر رسید ذي

پرسید راه رسیدن به زندگی ابدي چیست؟ گفتند خداوند آب حیوتی آفریده که هر کس از آن بیاشامد زنده جاوید 
پرسید ظلمات کجا است؟ جواب دادند در مشرق، این  ).تاریکیها( د درظلماتاست؛ پرسید آن چشمه درکجا است، گفتن

ذوالقرنین دانشمندان قوم را خواست و از آنها جویاي چشمه و آب زندگانی شد و آنها . بگفت و از دیدة او غائب شد
ت بلی، علم آن نزد من نتوانستند جواب دهند جوانی در آنجا نشسته و ساکت بود از او پرسید که تو اطّالعی داري؟ گف

ام که چون تعلیم اسماء به او  است؛ او شاد شد و آن جوان را نزد خود نشانید و پرسید، گفت من در صحیفۀ آدم خوانده
داده شد همۀ حقایق عالم و زمین به او تعلیم داده شد و در صحیفه ثبت گردید و در آنجا نوشته است که خداوند در 

د بنام چشمۀ زندگانی که هرکس ازآن بیاشامد همیشه زنده است و آن در تاریکی و ظلمات اي را خلق فرمو زمین چشمه
ذوالقرنین دانشمندان کشور . پرسید آیا تو آن را می دانی؟ گفت بلی در مشرق است. است که کسی را بدان راه نیست

ي از قشون خود حرکت به طرف مشرق خود را احضار و به آنها دستور همراهی داد و با جمع زیادي از آنها و عدة بسیار
هزار نفر به فرماندهی  2هزار مادیان تهیه نمودند،  6سال حرکت کردند تا به ظلمات رسیدند و درآنجا  12نمود و مدت 

اي رسید و  روزي خضر در ظلمات به رودخانه. دنبال او در ظلمات حرکت کردند درهزار هم با خود اسکندر  4خضر و 
اي  قرنین به اوداده بود در آب انداخت روشنائی پدید آمد، خضر از پی آن روشنائی رفت به چشمهدانۀ سرخ که ذوال

رسیدکه آب بسیارگوارائی داشت از آن آب خورد و درآن غسل کرد وحرکت کرد ولی اسکندر ودیگران بدان 
رکت بودند تا از ظلمات نرسیدند وفقط خضر از آن آب خورد و زندگانی جاوید یافت ولی اسکندر مأیوس شد و در ح

بیرون آمدند وخیلی گریست چون از زندگانی جاوید مأیوس شد، در ظلمات به همراهان خود گفت از ریگهاي که 
خورد و برنداشتند موقعی که بیرون  درین ظلمات هست بردارید، بعضی برداشتند و جمعی گفتند ریگ به چه درد ما می

؛ ازین روآنها که برداشتند پشیمان بودندکه چرا کم برداشتند وآنها هم که آمدند همۀ آن ریگها جواهرگرانبها بود
اند این بود خالصۀ داستانی که آقاي عمادزاده در تاریخ انبیاء مذکور داشته. برنداشتند پشیمان بودندکه چرا برنداشتند

و در . همان خضر بوده استاندکه درینجا خالصۀ آن را نوشتم و جوانی که ذکرکرده  تر ذکرکرده ولی خیلی مشروح
القرنین القرنین بزرگ بود، درسفرهایش با ذيتفسیرالمیزان ازمقریزي نقل کنندکه در زمان ابراهیم و در مقدمه لشگر ذي

  . برخورده و ازآن نوشیده وهمراهان او مطلع نشدند و فقط خضر آشامید و زندگی جاویدانی یافت حياةبه چشمۀ 
اند ذکر شد که از داستانی که درین باره نوشته شده نام  چه آقاي عمادزاده نقل کردهدرینجا خالصه و فشردة آن
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مند  که داشت عالقه نتیبرده شود ولی به نظر فقیربیشتر مطالب آن مرموز و داراي اسرار است، مثالً ذوالقرنین با مقام سلط
رین عالم، زندگی جاوید نیست؛ اگر آب به او فهماندند که د. به دنیا بود و حرص داشت و در طلب آب زندگی بود

در رسیدن به آن نیز باید متحمل زحمات و . خواهی باید دست به دامن خضر بزنی تا او تو را راهنمایی کند می حيوة
  .تها شدصدمات و مشقّ

  کنار و وادي است بی حد یکی آن    هست  وادي  طلب آغـــاز کـار
آنجـا  قلب گـردد حـالهازانکه      وجهد آنجات بـایـد سالهـا جـد  

بود چون این دنیا مادیت  حيوةچشمۀ زندگانی نیز درتاریکیها است یعنی باید درتاریکی این دنیا درجستجوي آب 
وتاریکی محض است و حکم شب قدر را دارد که باید در آنجا سیرکرد تا به مقصود نائل شده و بعداً به روشنی و 

باشند با  هاي این راه می ازکار خود بهره گرفت و ازاعمال نیک و عبادات که سنگریزه نورانیت رسید؛ و در تاریکیها باید
خود برداشت تا در رسیدن به روشنی درك کنیم که همۀ آنها جواهر است و هر آیه قرآن که می خوانیم و هر مرتبه که 

باشد و  د آنها جواهري میگوئیم و بسوي خدا متوجه می شویم اگر از روي صدق و خلوص باشد خو ذکر توحید می
اند  ازین روکسانی که عمل و عبادت کرده و دستورات را انجام داده. شود خشتهائی از طال و نقره در بهشت دیده می

خورند که چرا با دست خالی به  اند افسوس میاند وکسانی هم که عملی انجام نداده متأسفند که چرا بیشتر عمل نکرده
  .اند عالم بقا رفته
رسد ولوآنکه پادشاه ومالک شرق و غرب باشد و حتّی ذوالقرنین با آنکه از بندگان  هم به هرکسی نمی حيوةآب 

رین پیغمبر بود نتوانست به چشمۀ زندگانی برسد که حافظ گویدمقرب خدا بلکه به عقیدة بسیاري از مفس:  
  یاز شـاه  حیوةکه نبخشند ترا آب     مخور بیهوده  غم و اي سکندر بنشین 

این قسمت در ابتداي سلوك او بوده که باید راه راطی کند تا به جواهر علم و معرفت دسترسی پیدا کند و آن نیز 
  .باید به راهنمائی خضر باشد
  از خطرگمـراهی  ظلمات است بترس    خضر مکن همرهی مرحله بی قطع این

هره از رفتن به ظلمات نبود و بر اثر ریاضت و البتّه ذوالقرنین هم با آنکه به آب زندگانی نرسید ولی باز هم بی ب
هاي آن که اعمال و آداب شرع و طریق ت و عمل به دستورات سلوك، راه ظلمات را طی کرد و از سنگریزهل مشقّتحم

است برداشت و همۀ آنها را در روشنی، جواهرگرانبها دید و مورد عنایت خداوند واقع گردید که درتفسیر المیزان 
و علم . و علم آدم االسماء کلها:که گفته اند چهار علم به چهار کس دادند، علم اسماء به آدم که فرمودنویسد  می

و  و علمناه من لدنا علماو علم غیب به خضر  و یعلمک من تأویل االحادیثتعبیر خواب به یوسف که فرموده 
  .رساندیکه مقام بلند او را م آتیناه من کل شیء سبباالقرنین و  علم طلسم بذي

  
  القرنین خالصۀ داستان ذي

 .فرماید ما بذي القرنین همه نوع قدرت در روي زمین دادیم و وسائل و راههاي هر چیزي را به او نشان دادیم می
شود که اضافه بر کشورگشائی قصد دیدن مردان حق و بزرگان دین و راهروان راه  ازظاهر وضع مسافرت او معلوم می(

ابتدا  ).د آن استدیدن آیات آفاق و انفس هر دو داشته است که جستجوي خضر و آب زندگانی مؤییقین و نیز نظر به 
به طرف مغرب رفت و ممالکی در مغرب مانند مصر و لیدي و فلسطین تصرف نمود و به چشمۀ آب گرم که قسمتهاي 
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را پادشاه ایران جنگید و حکومت او را استوائی اقیانوس کبیر و سواحل آفریقا است رسید، سپس رو به ایران کرد و با دا
سپس ازآنجا به هند رفت و با پادشاه هند که در قشون او فیلهاي زیادي . منقرض کرد آنگاه عراق و خراسان را فتح نمود

هم بودند جنگ نمود او نیز دستور داد اسبهائی از مس ساختند و جوف آنها را خالی کرده پر از نفت نمودند موقعیکه 
زدند هند با فیلها شروع به جنگ نمود آنها نیز اسبهاي مسی را آتش زده جلو فیلها بردند و پیلها خرطوم برآنها میپادشاه 

آنگاه باز به طرف . زدند و لشگر هند شکست خورد کردند و خود را بر لشگر هند می و خرطوم آنها می سوخت فرار می
اي هم  کردند و خانه دن آن زمان بوده و روي خاك زندگی میرفت به اقوامی رسید که دور از تم مشرق هند پیش می

از آنجا به طرف شمال . کردند و از قبائل وحشی چادر نشین بودند، لباسی هم نداشتند نداشتند یا در زیر چادر زندگی می
د عبور رفت به جائی رسید که دو کوه نزدیک هم بوده و مانع حرکت بود و فقط از وسط دره که بین آن دو کوه بو

و وحشی و دور از . کردند در نزدیک آنجا طوائفی را دید که نه او به زبان آنها و نه آنها به زبان او آشنائی داشتند می
تمدن بودند آنها چون پی به عظمت ذوالقرنین بردند نزد او آمده وگفتند درپشت این کوه دو طایفۀ یاجوج و ماجوج که 

-کنندکه کار آنها آدم نها از حیث قیافه و هیکل و اخالق با ما تفاوت دارد زندگی میبا ما خیلی فرق دارند و همه چیز آ

دي ببندي که مانع آمدن خوري و فساد و از بین بردن محصول و دارائی ما است و ما حاضریم خرج آن را بدهیم که تو س
م ولی با افراد خودتان با من خواه ذوالقرنین قبول کرد و گفت من از شما خرج و مصارف و مال نمی. آنها بشود

آنگاه آهنها را درآنجا . بیاورید و بعداً مس یا روي را بیاورید را هاي آهن و در تهیۀ لوازم نیز، قطعه. درکارکمک کنید
ریزي کرد و باال آورد و مس یا روي را گداخت و بین آنها ریخت بطوریکه همۀ آنها به هم چسبید و یک تکه شد و  پی

جوج نتوانستند از آن باال بروند و عبور کنند و آنها از أجوج و مأد و عریض بود و یک تکه شده بود قوم یچون خیلی بلن
  .جوج راحت شدندأجوج و مأشر فساد ی

د خیلی خوشحال شد و به درگاه خداوند شکرگزار گردید و گفت این توفیق نهایت ذوالقرنین از ساختن آن س
  .حال من شد و توانستم آن را بسازم ل خداوند بود که شاملرحمت و تفضّ

  
  ذوالقرنین و کوروش 

اي که اخیراً مورد تأیید دانشمندان واقع شده، این است که ذوالقرنین همان کوروش کبیر است هر چند  نظریه
و دانستند رین او را با اسکندر مقدونی یکی میهمانطورکه قبالً ذکر کردیم بیشتر مفس اذواء اي هم او را یکی از  هعد

گفتند و این دو نظریه بیشتر از دیگران شهرت داشت ولی اخیراً طبق استدالالت و مطابق مجسمه اي که  هاي یمن میعبوتُ
از کوروش با مشخصات آیات راجع بذي القرنین پیدا شده، این عقیده بر همۀ نظریه ها رجحان پیدا کرده و حتی آقاي 

اند که پیدایش این عقیده در ابتداء بر اثر مطالعۀ  ذوالقرنین یا کوروش کبیر نوشتهدکتر محمـّد ابراهیم باستانی درکتاب 
خین یونان این کرد و پس از مطالعۀ نوشته هاي مور سفر دانیال و رؤیاي او بود که مشخصات این دو با هم تطبیق می

سال که مشاهدة آثار باستانی ایران و  عقیده قوت گرفت و تأیید شد و دلیل دیگري غیر از این دو نداشتم ولی پس از چند
قین درآن باره دست داد، اندك شک و شبهه که بود از بین رفت و یقین کردم که مقصود از تألیفات بعض محقّ

ذوالقرنین نیست مگر کوروش کبیر و دلیل مهم آن مجسمۀ سنگی است از کوروش در نزدیکیهاي استخر پایتخت ایران 
این مجسمه به قامت یک بشر معمولی . میل فاصله در سواحل رودخانۀ مرغاب نصب شده بودباستان که با قریب پنجاه 

است که در دو طرف او دو بال مانند بالهاي عقاب و در دو طرف سر او دو شاخ به صورت شاخ قوچ وجود دارد که 
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او شاید همان تصویري باشد القرنین فقط براي کوروش در بین مردم پیدا شده است و دوبال  کند که تصور ذي ثابت می
اي هم که از  مه به مرغ شهرت یافته و رودخانهکه در سفر یشعیاي نبی از قول او بنام عقاب شرق ذکر شده ازین رو مجس

  .گذرد رودخانۀ مرغاب نامیده شده است آنجا می
مقدس بتوسط بخت نصر ال د این است و دانیال پس از خرابی بیترؤیاي دانیال هم که پیغمبري از یهود بود مؤی

نویسد که  قبل ازمیالد و اسیرکردن هفتاد هزار از بنی اسرائیل بطوریکه در سفر دانیال از کتب اهل عتیق می 587در سال 
نویسدکه خواب دیدم قوچی داراي دو شاخ بلند درکنار رود  فر واقع شده در باب هشتم می در سال سوم پادشاهی بیلیش
کرد و  به طرف پشت او خم شده بود و با دو شاخ خود غرب و شرق و جنوب را شخم می ایستاده واین دو شاخ یکی

کند  کند، درهمین حال که متوجه او بودم دیدم یک بز کوهی از طرف مغرب در حالیکه زمین را با شاخ خود می می
د سپس خشمناك بر او کم به قوچ دو شاخ نزدیک ش پیش آمد؛ میان پیشانی این بز یک شاخ بزرگ عجیب پیدا بود کم

  .تاخت و دو شاخ او را شکست و قوچ دو شاخ از مقاومت عاجز ماند و کسی هم نبود او را از چنگالش برهاند
اي که باید او را جبرئیل خواند بر او نازل شد و خواب را اینطور تعبیر کرد که  گوید فرشته آنگاه درآن کتاب می

اتحاد دو کشور ماد و پارس است که یک نفر پادشاه قوي بر این دو کشور اشاره به ) ذوالقرنین( قوچ صاحب دو شاخ
اما بز کوهی یک شاخ که بعداً پیدا شده مقصود . کندکه هیچ دولتی قادربه مقاومت در برابر او نخواهد بود حکمرانی می

درآن خواب بشارت داده   کند و مملکت یونان است وشاخ برجسته میان پیشانی او داللت بر اولین پادشاه آن سرزمین می
کنندکه آنها خوروس  را به کوروش تعبیرمی) ذوالقرنین( آن قوچ دوشاخو یهودشده که پایان دورة اسارت یهود است 

و چند سال پس از خواب و پیشگوئی دانیال ظهور کرد و کشور ماد و پارس را یکی کرد و . نامند ویونانیان سایروس می
را فتح کرد و یهود را از اسارت نجات داد و پس از چند قرن حکومت هخامنشی بتوسط  سپس به بابل هجوم آورده وآن

اسکندر یونانی منقرض شد ولی طبق شرحی که در تاریخ ذوالقرنین ترجمۀ آقاي دکتر باستانی ذکر شده موضوع خواب 
  .انددانیال بلکه وجود خود دانیال نیز مورد اختالف است و بعضی در آن شک کرده

ه هر حال از این خواب نیز بعضی کوروش و ذوالقرنین را یکی دانسته و مشخصات آن دو را باهم تطبیق ولی ب
مه سراحمد خان هندي هم آن نظریه را اظهار نموده سپس مرحوم موالنا ابوالکالم آزاد وزیر فرهنگ هند اند و عالّ کرده

از بزرگان و نوابغ هند بود و سالها تحصیالت دینی وفات یافت و  1337هجري شمسی متولّد و درسال  1267که در سال 
ر کاملی هم داشت تفسیري به زبان اردو بر قرآن مجید نوشت و بعداً قسمتی از سورة کهف که و مذهبی هم نمود و تبح

شود و  که به عربی منتشر می 3و  2و  1الهند شمارة ثقافة باشد به عربی ترجمه و در مجله  مربوط به حکایت ذوالقرنین می
شد درج گردید وآقاي دکتر محمـّد ابراهیم باستانی پاریزي آن را به فارسی ترجمه و با ذکر  براي من هم فرستاده می

اند، درکتاب تفسیرالمیزان تألیف عالمه  مقدماتی به چاپ رساندند و بعداً هم بسیاري از دانشمندان ایرانی آن را ذکرکرده
اند  ی به قبول نمودهرسد که آن را به تلقّ ول را مشروحاً ذکرکرده و اینطور به نظر میسیـّد محمد حسین طباطبائی این ق

بالغی نیز  حجةاند و مرحوم  آقاي سید صدرالدین بالغی نیز در فرهنگ قصص قرآن آن را تصدیق نموده و تأییدکرده
ها اقرب و  ر هم از سایر تفسیرها و نظریهاند و به نظر فقی آن را ذکرکرده است، دانشمندان دیگر اخیر هم آن را پسندیده

شود زیرا او فتوحات زیادي در  ع یمن تطبیق نمیبو در سفر یشعیا ازآن بنام عقاب شرق نام برده شده و با تُ. آید انسب می
اسکندر مقدونی هم هر چند فتوحات زیاد . شرق و غرب نکرد بلکه فقط حدود متصرفات خود را در یمن توسعه داد

ولی از حیث دیانت و اخالق به هیچوجه مطابقت ندارد و اگر این چند نفر را مقایسه کنیم کوروش بیش از دیگران نمود 
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  .پردازیم کند لذا به شرح آن بیشتر می با ذي القرنین تطبیق می
  

  خالصۀ سلطنت کوروش و دولت هخامنشی
دم ذکر تاریخ نیست ازین رو براي آشنا دانم مختصري از سلسلۀ هخامنشی نام ببرم و چون قص درینجا مناسب می

  :نویسم شدن با وضع کوروش به اجمال می
رحکمرانی آنها حکومت هخامنشی اولین حکومت و سلطنت مقتدري است که درخود ایران ظهورکرد وابتداء مقّ

که عربها  پایتخت آنها شهر شوش بود وقسمت شمالی معروف به ماد. شدند درجنوب بود و به حکومت فارس نامیده می
نامیدند و پایتخت آنها شهر هنگمتانه که عرب همدان گویند بود و همدان کنونی نزدیک آن  ماهات و یونانیان میدیا می

  .بودند و خیلی در مشقّت و رنج بودند) شهر بابل و نینوي( است ولی هردو تحت حکومت کلده و آشور
آنها در فارس حکومت داشتند . بدین نام موسوم شدند هخامنشیان از احفاد شخصی بنام هخامنش بودند ازین رو 

پیش از  730که در حدود ) بکسر پاي فارسی و سکون شین( ه فرزند هخامنش بنام چیش پشللین فرمانرواي این سلساو
کوروش دوم، اوپش دوم بعد از  سپس کوروش اول بعداً چیش) کامبیز( سلطنت یافت بعداً فرزندش کمبوجیه اولمیالد
کمبوجیه دوم و پس از او کوروش سوم معروف به کوروش کبیر مؤسس سلطنت عظیم و مقتدر هخامنشی مشهور  آنگاه

القرنین نامیده بودند و بعداً یهود هم به پیروي پارسیان نامها را براي او در  به عقاب شرق که پارسیان او را به این نام و بذي
  .اند کتب خودشان ذکرکرده

مبیز سوم فرزندش سلطنت یافت و مملکت مصر را هم فتح نمود، پس ازکامبیز چون از پس از کوروش کبیر، کا
اوالد کوروش کسی باقی نمانده بود، امراي کشور پسر عم او داریوش را به سلطنت برگزیدند و حکومت هخامنشی تا 

کندر مقدونی شکست خورد و قبل از میالد دوام داشت و آخرین پادشاه آنها داریوش سوم مشهور به دارا از اس 330سال 
توسط یکی از نزدیکان خودش کشته شد و قاتل مورد غضب اسکندر واقع شده و دستور داد جنازة دارا را با تشریفات 

  .مخصوصی حرکت داده و به پاسارکات برده، دفن کردند
ء و حکام فارس سال پس از انقراض حکومت آشور و خرابی شهر نینوي امرا 53پیش از میالد یعنی  559در سال 

ارش  مجتمع شده و کورش را به سلطنت خود برگزیدند و فارس یک مملکت گردید وعرب او را به نامهاي قورش و کی
  .خواندند و خیارشا و یونانیان سایروس می

پس از مدت کمی کوروش توانست بدون مقاومت زیادي ماد را تصرف کند و حکومت آنها را منقرض نماید و 
دي تشکیل داد و چون در حکومت خود بسیاري از پادشاهان را مغلوب و تحت اردر تاریخ ایران کشور متحبراي اولین ب

  .سیطرة خود قرار داد ازین رو او را شاهان شاه و شاهنشاه و کشور ایران را شاهنشاهی گفتند
چستان را در حدود بین ر سلطنت آنها را که بلخ بود و خاك مکران و بلوپس از فتح ماد به مشرق لشکرکشید ومقّ

بنا به تقاضاي امراء و بزرگان بابل که از ظلم  545قبل از میالد فتح و سلطنت آنها را منقرض نمود و در سال  540تا  545
ر و فسق و فجور بر سلف خود سبقت و جور بخت نصر به ستوه آمده بودند و بعد از او بیل شازار سلطان کلده که در شّ

اراضی بودند و عدل و داد کوروش را شنیده بودند از او خواهش کردندکه به بابل حرکت کند و او گرفت و همه از او ن
نیز به کمک کوب رباس والی سابق شهر بابل از طریق نهرها که آب آن را منحرف کرده بودند، به شهر بابل رخنه کرد و 

هم آزاد و اجازه داد که به وطن خود فلسطین تصرف نمود و عدل و داد را در آنجا گسترد و رواج داد و یهودیان را 
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قبل از میالد از دنیا رفت و مدت حیات او پس از فتح کامل بابل  529کوروش در سال . برگردند ومعابد را آباد نمایند
  .قریب ده سال بود

  
  تطبیق ذوالقرنین و کوروش در صفات

خواه ( د و از بندگان نیک خداه او موحصفاتی که براي ذي القرنین در قرآن مجید اشاره شده این است ک 
ت نوازي او ذکر کرد و نیز عدل و داد و رعی و مردم را به عبادت خداوند و توحید دعوت می) بگوئیم پیغمبر بوده یا نه

کرد و از دشمنان و مخالفین و مجرمین موقعی که تسلیم  شدند محبـّت و مالطفت می شده و به کسانی که مغلوب او می
به آنها  ندبرد نمود وکسانی که در فقر و ناداري بسر می در گرفتن خراج و مالیات سختگیري نمی. کرد د عفو میشدن می

نمود و هرکسی آزادانه  کرد ونظریۀ آنها را سؤال می همواره با دانشمندان و حکماء درکارها مشورت می. کرد کمک می
صفات و بسیاري از صفات پسندیدة دیگر بطور صراحت یا از توانست با او سخن گوید بلکه اعتراض نماید که این  می

اشاره دارد که خداوند همۀ  انا مکنا له فی االرضو نیز عبارت آیۀ شریفۀ . گردد فحوي و مضامین آیات مفهوم می
و کذلک : وسائل پیشرفت و نفوذ و قدرت را به او عنایت فرمود چنانکه دربارة حضرت یوسف علیه السالم نیز فرمود

که منظور این است که با آنکه به ظاهر وسائل مهیا نبود و قدرتی و نفوذي در ابتداء نبود مع  مکنا لیوسف فی االرض
  .ذلک ما به او عنایت کردیم

پرستید و پیروآئین مزدیسنا و زردشت بود و  د بوده وخداي یکتا را میدرباره کوروش هم می نویسندکه اوموح
ین بود که او شخص مورد انتظار و در حقیقت مسیح موعود است که براي بسط عدل و داد ازین رو عقیدة مذهبی یهود ا

داشت، یهود با تعصبی که  پرستی می بود و عقیدة ثتویت و بت د نمیو نجات یهود برگزیده شده است و اگر او موح
یسنا داشت و پیرو زردشت بود که گویند کوروش دین مزد مورخین می. داشتند داشتند این عقیده را دربارة او اظهار نمی

قبل  521هائی که از عصر داریوش برادرزادة او که پس از کمبوجیه در سال  به اضافه درکتیبه. نمود دعوت به توحید می
همانا که خداي «نقش رستم نوشته شده به این مضمون  ءاستخرکتیبهدراز میالد به سلطنت رسید، باقیمانده در یکی از آنها 

و » .امزدا همان خدائی است که آسمان و زمین را آفریده و راههاي نیک بختی را به روي بشر گشاده استبزرگ اهور
کند که اهورامزدا سلطنت را از فضل و رحمت خود به  داریوش به عموم مردم اعالم می« درکتیبۀ دیگر منقوش است که 

خواهم که مرا و  ام و من از خداي خود می یافته من بخشیده و من به توفیق او بر تحکیم صلح و آرامش در زمین دست
ام  و سراسر کشوري را که مرا به حکومت آن گماشته به نظر عنایت و رعایت خود بنگرد، اي پروردگار دعاي  خانواده

البتّه اهورامزدا در دیانت زردشت نام خدا است و معلوم است که داریوش و کمبوجیه دین و آئین » .مرا مستجاب فرما
د بوده و چون فاصلۀ زیادي بین پس کوروش هم موح. شد گري غیر از آئین کوروش نداشتند و اال در تواریخ ثبت میدی

آنها نبوده پس گفته و عقیدة داریوش همان عقیدة کوروش بوده و عبارتی که در کتیبه اخیر نوشته در حقیقت همان 
  . اشدکه ذوالقرنین گفت می ب هذا رحمه من ربیترجمۀ آیۀ قرآن 

اند دربارة او هم نوشته شده  دربارة صفات و اخالق فردي و اجتماعی کوروش هم آنچه دربارة ذي القرنین نوشته
اند چنانکه  حتّی مورخین یونان درهمان زمان با آنکه دشمن بودند به عظمت کوروش و فضائل اخالقی او اعتراف نموده

وروش پادشاهی کریم و با بخشش و مالیم و مهربان بود و در دهندکه دربارة او نوشته که ک به هرودوت نسبت می
داشت و  اندوختن مال حریص نبود بلکه در بخشش و مهربانی حریص بود و آنچه را متضمن خیر بشر بود دوست می
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 کوروش پادشاهی عاقل و مهربان بود و: ساخت و نیز زینوفن یونانی می نویسد ستمزدگان را از عدل و داد برخوردار می
بزرگی پادشاهان با فضائل حکماء دراو جمع بود همتی فائق و سخاوتی غالب داشت، به جاي کبر و خودخواهی، تواضع 
و فروتنی داشت شعارش خدمت به انسانیت و بسط عدالت بود مورخین ایرانی و اسالمی نیز از فضائل اخالقی او ذکر 

  .ه عظمت او اقرار دارندخین کنونی غربی نیز بنویسند مور اند و حتّی می نموده
  :90و  89ظاهر آیه : موضوع زیر را آقاي دکتر محب اهللا آزاده اظهارکرده اندکه ذیالً نوشته می شود

  .لَديه خبراً كَذلك و قَداَ اَحطْنا بِما. حتي اذا بلَغَ مطْلع الشمسِ وجدها تطْلُع علي قَومٍ لَم نجعلَْ لَهم من دونِها ستراً
رساند، زیرا ذوالقرنین مانندکریستف کلمب درکشف قارة امریکا به ظاهر جهت حرکت کرویت زمین را نیز می

رسید که در حقیقت با  به طرف مشرق خود را تغییر نداد وپس از رفتن به مغرب بدون ذکر برگشتن مجدد به قصد مشرق
د که با همان وسائل زمینی دریائی وغیره که در اختیارداشت درامتداد مسیر رسانادامه همان ره مغرب خودش را به مشرق 

اولی، به طرف مشرق رفت؛ مثالً پس از رسیدن به آخرین ساحل اروپائی در طرف غرب حرکت کرده و نیمه دیگر کره 
  .رسید زمین یعنی اقیانوس اطلس و اقیانوس کبیر را پیموده تا به سواحل ژاپن در مشرق نیمه اولی زمین

این نکته استحسانی ایشان خوب ولی اگر ذوالقرنین همان کوروش باشد مسیر حرکت او در تاریخ ذکر شده 
  .کند مشخص است و با آن تطبیق نمی

  
  ذوالقرنین وکورش در فتوحات

  : القرنین سه لشگر کشی ذکر شده است قرآن مجید براي ذي در
ل آلودي رسید وآنجا را فتح کرد و مردم آنجا را به خداوند ابتداء حرکتی که به طرف مغرب کرد و به چشمۀ گ

شود و هر کس بر خود ظلم کند و نپذیرد  ت من واقع میدعوت نمود وگفت هر کس بپذیرد مورد عنایت خدا و محب
و بعداً به طرف مشرق رفت و درآنجا قومی وحشی دید که نه خانه داشتند .  شود مورد عذاب خدائی و عقاب من واقع می

رفتند و چون آفتاب از  نه لباس و از آفتاب گریزان بودند، موقع طلوع آفتاب به سردابهائی که زیر زمین کنده بودند، می
اي از  اند طائفه کردند که بعضی گفته آمدند و از علف بیابان ارتزاق می کرد بیرون می گشت و غروب می طرف آنها می

اخبار رسیده، شهري که در طرف مغرب بود  پرستان آخر هند بودند و در بتاي از وحشیان و  سیاهان زنگی و بعضی عده
سپس به طرف شمال رفت و مناطق شمالی . شد جابلقاء و شهر طرف مشرق و مطلع الشمس، جابرصا یا جابلسا نامیده می

جوج أجوج ومأوم یکوهستانی و غیر آن را از قفقاز و بالد شمالی تصرف کرد و در آنجا طوائفی دور از تمدن و از هج
در رنج بودند به او متوسدي بسازد که نتوانند از آن عبور نمایند و او موافقت کرده آن ل شدند که جلو آنها را بگیرد و س

د را ساخت و آنها را از هجوم وحشیان درنده آدمخوار نجات دادس .د و سپس شکر خدا نمود که توفیق ساختن این س
و آنها هم از عنایت و  من ربیرمحة هذا به او عنایت فرموده و رفع شر اشرار نمود وگفت  ایجاد آسایش براي آن قوم

  .عدل و داد او شکرگزارگردیدند
اند، ابتداء به طرف لیدي مغرب ایران درآسیاي صغیرکه امروز  براي کوروش هم سه قشونکشی وجنگ مهم نوشته

جنگید چون کرزوس در )  Cresus ( و با پادشاه آنجا کرزوس گویند و دست نشاندة یونان بود قشون برد اناتولی می
مقابل کوروش طغیان کرده و مخالفت نموده بود وحمله به ایران کرد و قدري پیشروي نمود ازین رو کوروش با او 
جنگید و باالخره فاتح شد و شهر سارد پایتخت لیدي را تصرف کرد ولی دستور داد که بر خالف معمول سالطین آن 
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ان قشون او با همه مهربانی کنند و به هیچکس صدمه نزنند حتّی از جنگجویان هم عفوکرد و برخالف فاتحین آن زم
کردند کوروش با نهایت بزرگواري با مغلوبین رفتارکرد بطوریکه احساس  زمان که قتل عام نموده و شهرها را ویران می

و نمود و تا آخر عمر در حمایت کوروش به آسایش و حتّی خود کرزوس را نیز عف ندکرد مغلوبیت و شکست نمی
سپس به طرف شرق حرکت کرد که دومین لشگرکشی او بود چون قبائل وحشی آنجا بنام گیدروسیا و . زندگی کرد

باشد ولی بعضی  باکتریا طغیان وسرکشی کردند وگیدروسیا به قول بعضی مکران و بلوچستان کنونی می
زنند نواحی جیرفت و رودبار کرمان باشد و بلوچستان دیهائی بوده پر نعمت که حدس میاندگیدروسیا، شهرها وآبا گفته

 545پس ازآن و فاصله بین گیدروزیا و هند بوده است و بکتریا هم بلخ کنونی است که کوروش این قسمتها را بین سال 
ظلم پادشاهان خود بستوه آمده و عدل و قبل از میالد فتح نمود و از آنجا طبق تقاضا و دعوت بزرگان بابل که از  540و 

داد کوروش را شنیده بودند از او درخواست کردند که بابل را هم فتح کند که از چنگ ظلم بیل شازار پادشاه بابل 
خالص شوند و کوروش هم پذیرفت و والی سابق بابل کبریاس که از ظلم پادشاه بابل به تنگ آمده، به کوروش پناهنده 

هائی از رود فرات حفر کرده که مجراي آب را برگردانند و  تشویق به فتح بابل نمود و به دستور او شعبه شده بود او را
اي از جنگاوران پارس در یکی از  اي براي هجوم سربازان به داخل شهر باز شد و عده آب رود قدري پائین آمد وگوشه

باز نمودند و شهر را تصرف کردند ولی نسبت به اهالی  شبهاي تاریک به درون شهر از مجراي آب رفتند و دروازه ها را
آنجا کمال محبت و مهربانی نمودند و کوروش با عدل و داد با آنها رفتار کرد و همه را مورد عفو قرار داد و یهودیانی را 

ن برگردند و معابد به فلسطیکه المقدس به اسارت بابل آورده بودند همه را آزاد کرد و اجازه داد  هم که از فلسطین و بیت
نمود بطوریکه یهودیان  رفات خود نیز نهایت محبت و مساعدت به مردم میخود را تجدید ساختمان کنند و در سایر متص

گفتندچون پس از هفتاد سال اسارت، آزاد شدند و  مند شده وحتّی او را مسیح موعود میبیش از پیش نسبت به او عالقه
ر داد کلیه اموال و اثاثیه معابد آنها را از طال و نقره و غیر از آن که از طرف بخت نصر اورشلیم از نوآباد شد و دستو

و شروع به آبادانی نمودند و 83غارت شده بود به یهود برگرداندند وپنجاه هزارخانوادة یهودي را از بابل به فلسطین رفتند
سال قبل از فتح بابل و  160یشعیاي پیغمبر در گوئیهائی است که  یهود معتقدند که آنچه واقع شده مصداق همان پیش

گوئیها را پس از فتح بابل به اطّالع کوروش  یرمیاي نبی در شصت سال قبل از آن خبر داده بودند و چون این پیش
 رسانیدند تأثیر زیادي در او کرد که بیش از پیش مهربانی نموده دستور مراجعت آنها به فلسطین و رد کردن اموال آنها را 

  .داد
سومین حملۀ او به طرف شمال بود که ابتداء براي اصالح اوضاع ماد شروع کرد چون ماد در شمال مملکت واقع 

شد و بعض اهالی  شده و بعدها قفقاز نامیده می منتهی می هشده و به کوههاي شمال که فاصل بین آنجا و دریاي سیاه بود
درین حمله به نزدیک رودي رسید و در اطراف آن اردو . یشروي کردگفتند و بعداً در شمال پ پارس آن را کوه قاف می

گویند، معروف شد و اکنون هم به نام کرکه مخفف  زد و از آن تاریخ بنام رود کوروش که یونانیها سایروس می
اي از  شود؛ در آنجا به طائفه کوروش است معروف و یکی از رودهائی است که در نزدیک بحر خزر با ارس یکی می

اهالی کوهستان و دامنۀ آن مصادف شد که از فتنه و غارتگري قوم یاجوج و ماجوج شکایت داشته و تظلم نمودند و 
                                                   

خ البتّه این امر در آن موقع بود که دیانت یهود نسخ نشده بود و آنها را به ظلم و جبر از فلسطین بیرون کردند ولی اکنون دیانت یهود نس -  83
وا اي و سیعلم الذین ظلم. المقدس است و تصرف نمودن یهود در آنجا غصب و ظالمانه است شده و دیانت اسالم هم متصرف فلسطین و بیت

  .منقلب ینقلبون



 105

ي آهنین براي جلوگیري از آنها نماید و او نیز قبول کرد و آنها را ساخت و این سد خواهش کردند اقدام به ساختن سد
رکه در مشرق جبال و دریاي سیاه که در مغرب واقع شده، اي که درکوههاي قفقاز است و بین دریاي خز بین تنگه

باشد همان تنگه است و در طرف جبال وصل به دریا است و این قبائل از آن تنگه  باشد و تنها راهی که براي عبور می می
پیدا کنند و او آنها نجات  کردند لذا آنها خواهش کردند که آنجا را ببندد تا راه عبور آن مسدود گردد و از شرّ حمله می

  .هم درخواست آنها را قبول کرد
  

  جوج و سد آنأجوج و مأی
جوج بطوریکه در کتب تاریخ و جغرافی ذکر شده از ترکهاي شرقی هستند که در اقلیم پنجم و ششم أجوج و مأی

و نزدیک آنکه در قسمت جنوبی : طبق اصطالح اهل هیئت و زمین شناسان قدیم سکونت داشته و آنها دو طائفه بودند
  .خواندند سد بوده یاجوج و آنکه دورتر بود، ماجوج می

) Gog ( نویسند محتمل است که اصل آن از یونانی گرفته شده باشد و در یونان گاگ  این دو کلمه بطوریکه می
ح جوج شد و آنها را از فرزندان یافث بن نوأجوج و مأگفتند و بعداً به عبري وارد شد و ی می) Magog( و  ماگاگ

زیستند و این قسمت به مغولستان موسوم بود و  آنها قبائل وحشی بیابانی بودند که در دشتهاي شمال شرقی می. گویند می
ۀ منغول، منگوك یا منجوك بوده است که ممکن است  گفتند و اصل کلم نشین آنجا را منغول و مغول می قبائل کوچ

  .همان یاجوج و ماجوج باشد
بدوي و توحش به طرف شهرنشینی و زراعت هجوم  حيوةسال قبل از میالد از  1000و  1500این قبائل بین 

سال پیش از میالد قبائل سیت از میان آنها به آسیاي غربی  700ه را نداشتند و در حدود آوردند ولی همۀ آنها این روی
بائل سیت از دربند قفقاز وارد بردند وحدود شمالی آشور مرتب مورد هجوم و غارت اقوام سیت قرار داشت و قهجوم می

  .کردند شده وآبادیهاي دامنه را که رو به جنوب بود غارت می
ول آنها، که مشغول قتل و غارت بودند کوروش ظهور کرد و سد را ساخت و از پس ازآن در دورة چهارم تح

جاي هجوم به طرف جنوب و هجوم آنها جلوگیري نمود و پس از آن در دورة پنجم که قرن سوم قبل از میالد است به 
دیوار بزرگ چین را در مقابل » شین هوانگ تی«: آسیاي  غربی به طرف مشرق و چین هجوم بردند و امپراطور چین بنام

  .پس از ده سال خاتمه یافت 254قبل از میالد شروع و در سال  264آنها ایجاد کرد و این دیوار در سال 
م میالدي به اروپا هجوم بردند و امپراطوري روم را منقرض کردند و در آنها بعداً در دورة ششم، در قرن چهار

میالدي طوائف بسیاري از مغولستان به رهبري چنگیز خان به ممالک اسالمی و عربی هجوم برده و  12دورة هفتم در قرن 
ند که اگر تاریخ بغداد پایتخت با عظمت خلفاي بنی عباس و بسیاري از شهرهاي بزرگ ممالک اسالمی را ویران کرد

بریم که این قبائل با نامهاي مختلف از قرن نهم پیش از میالد کارشان هجوم و قتل و  آنها را به دقّت مطالعه کنیم پی می
غارت بود فقط در دورة چهارم که مصادف با ظهور کوروش و ساختن سد بود متوقف گردید و بعد از سه قرن به فکر 

  .هجوم به طرف چین افتادند
  بن  ذکرشده قبائل سکاها که از اعقاب یافث توراةجوج که درأجوج و مأی: نویسد می» ذوالقرنین کیست«تاب درک

نوح هستندکه درکتاب حزقیل وارمیا وصف آنها به اسب سواري و تیراندازي و شرارت و سفاکی مذکور است و سکاها 
رحم و ستمکار بودند و بعضی از آنها دشمن خود را  آور داشتند وبسیار بی پیکرهاي عظیم و موهاي دراز و قیافۀ وحشت
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خوردند و از پوست آنها دستمال و لباس تهیه کرده و ازسر آنان جامی را مطال نموده و در آن کشتند و خون او را میمی
 گفتند که جمجمۀ کیست و بعض دیگرنوشیدند و در مجالس مهمانی به مهمانان خود آن را نشان داده و می شراب می

کشتند و گوشت او را با گوشت دامها پخته، همگی آدمخوار بودند وکسی که خیلی پیر بود خویشاوندانش آن را می
هاي مذمومۀ دیگري هم داشتند که درآن کتاب مفصل مذکور است، ذوالقرنین هم در مقابل  خوردند وعادات و رویهمی

  .این قوم درندة خونخوار ایجاد سد  نمود
شود که این سد اوالً بین دو کوه بلند بوده و  ره سد ذکر شد و با تطبیق با آیات قرآنی معلوم میبا شرحی که دربا

اي واقع شده که کوهها در دو طرف مانند دیوار باال رفته که به هیچوجه ازآنها راهی براي عبور نیست مگر از  در دره
اً مس یا روي ذوب روي آن ریخته اند و سنگ و آجر خود دره و به اضافه درین سد، آهن خیلی زیاد به کار رفته و بعد

بریم که این سد باید بین دو کوه باشد نه در میدان و بیابان و اینکه مرحوم  کمتر به کار برده شده ازین رو پی می
اند  دهند و بعض دیگر محققین و دانشمندان دیوار چین را همان سد گفته سراحمدخان هندي بطوریکه به او نسبت می

  .باشد و باعرض زیاد صدها میل ادامه دارد ست نیست زیرا آن دیوار از سنگ و آجر و بیشتر سنگ میدر
گویند زیرا آن  االبواب می و نیز غیر از دیوار طوالنی و بلندي است که بنام دربند نامیده شده و در عربی آن را باب

پس سد همانطور که شرح داده شد . ن دستور آن را داددیوار در زمان ساسانیان در ساحل دریاي خزر بنا شده و انوشیروا
بین دریاي خزر و دریاي سیاه بین دو کوه واقع شده و جائی است که رشته جبال قفقاز مانند دیواري راه بین جنوب و 

 کند و یک راه در تنگه بین این رشته جبال وجود دارد و این تنگه بنام تنگه داریال معروف است و شمال را قطع می
  .اکنون نیز بطوریکه می نویسند بقایاي دیوار آهنی وجود دارد

-با آنکه این موضوع را مشروحاً ذکرکردیم مع ذلک مجملی از تفصیل آن بود و براي اطّالع دقیق بر موضوع ذي

القرنین وتطبیق آن با کوروش، به کتاب تفسیرالمیزان تألیف عالمۀ طباطبائی وفرهنگ قصص قرآن تألیف آقاي 
  .الدین بالغی و ذوالقرنین یا کوروش کبیر ترجمه آقاي دکتر محمد ابراهیم باستانی مراجعه شودصدر

بریون فرانسوي ترجمهء  نوشته امیر تیمور در حاالت خودش گردآورنده مارسل»منم تیمور جهانگشا «در کتاب 
دربارهء سد ذوالقرنین نوشته  شرحی 149و  146سوم ،صفحهء  ذبیح اهللا منصوري چاپ کتابخانه مستوفی طهران،چاپ

  :شده که خالصه آن این است 
سراي افسر قبچاق پرسیدم دیوار آهنین کجاست گفتند دیواري است بین دریاي آبسکون و دریاي سیاه ساخته  از اُ

جوج شده و چند دروازه دارد که میتوان ار آنها عبور کرد میگوید بخاطر آوردم که دیوار آهنین همان سد یأجوج و مأ
گفتم چرا . است پرسیدم آیا براستی آن دیوار با آهن ساخته شده گفتند نه ، ولی الي سنگ ها مالط سرب ریخته اند 

دیوار سربی نگفته اند و آهنین نامیده اند افسران گفتند ما از پدران خود شنیده ایم که شاید یک قسمت از آن در قدیم از 
  .آهن ساخته شده بوده 

ر در چه عصر و براي چه ساخته شده گفتند این دیوار را یکی از سالطین ایران ساخته ولی پرسیدم این دیوا
نمیدانیم در چه موقع ساخته شده است میگویند براي اینکه ما نتوانیم بطرف جنوب برویم و بکشور ایران که در جنوب 

  .کوه ها قرار گرفته حمله ور شویم 
ریکه از یکی از اسیران قبچاق شنیدم از طرف یکی از سالطین ایران بطودیوار آهنین : مینویسد  149در صفحه 

ساخته شده و از دریاي آبسکون بدریاي سیاه وصل میشود و بر اثر ساختن آن سد کسی نمیتوانست از دشت هاي شمالی 
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رار داشت که برود مگر از همان دروازه ها که ساخته بودند و آنها در گردنه هاي کوه قاف ق کوه قاف بدشتهاي جنوب
  .بر اثر مرور دهور از بین رفت زیرا آهن بقدر سنگ در برابر برف و باران دوام نمیآورد ولی خود دیوار باقی است

بهمین جهت بر اثر زنگ . و مارسل بریون در پرانتز مینویسد که دروازه ها از آهن نبوده بلکه از مفرغ ساخته بودند
  .زدگی از بین رفت 

میگوید این سد یأجوج ومأجوج دیواري است با ارتفاع ده ذرع و بپهناي سه ذرع که آنرا  سپس نویسندهء کتاب
از تخته سنگهاي بزرگ ساخته و سنگها را بوسیلهء مالط سرب بهم متّصل کرده بوند و امروز در بعضی نقاط دیوار و 

که بوسیلهءباروت منفجر کنند و یران شده ولی در جاهائی که دیوار هست هیچکس نمیتواند از آن عبور کند مگر آن
دیوار طوري ساخته شده که در ابتداء دروازه ها که مسدود میشد حتی از قله کوه ها هم نمیتوانستند بگذرند و معماران 

درآن دشت فصل بهار سیل زیاد در آنجا جاري میشود  سد را طوري ساختند که در هیج جا در  چون میدانستند که
  .هر جا معرض سیل بود آنرا باال میبردند که از معرض سیل دور نمایند معرض سیل قرار نگیرد و

من  متوجه شدم که ساختمان دیوار مزبور نمیشود در عرض یک یا دو سال تمام شود پیرمردان انجا گفتند بقدري 
اه سال بطور دائم پانصد طول کشید که پادشاه ایران نتوانست آنرا تمام کند و بعد از او پسرش آنرا ادامه داد که بعد از پنج

هزار بنّا و عمله و سنگتراش مشغول کار بودند باتمام رساندند وراه تهاجم قبائلی را که در قبچاق زندگی می کردند 
  .بسوي ایران بکلّی بسته شد

من مبهوت شدم که چرا پادشاه ایران و پسرش پنجاه سال این زحمت را کشیده و وقت سپس امیر تیمور مینوسد
که کشور قبچاق را بگیرند  وتمام قبائل را از بینرند تا از  آیا بهتر نبود. دند و هزینهءفوق العاده متحمل شدندصرف کر

  !خطر تهاجم مصون باشند 
این بود خالصۀ نوشته امیر تیمور؛ ولی پادشاهان سابق حالت خونریزي و سفّاکی نداشته و نمیخواستند خونی 

بهر حال رفتار آنها روي انسانیت و عدالت و .و هزینه شدند که خونی ریخته نشود  بریزند از اینرو متحمل صرف وقت
بشر دوستی بوده ولی رفتار امیرتیمور بر خالف رحم و شفقت بوده است چون دیانت تنها بنماز خواندن و روزه گرفتن 

  .الطین الزم است کخ امیر تیمور داشت نیست بلکه حسن معاشرت با خلق و مردم داري و رعیت پروري در س
  .از نوشته ها و آنچه امیر تیمور ذکر کرده حدس زده میشود که بانی سدکوروش کبیر بوده است 

  
  ذوالقرنین یا تسن چی هوانک تی

امیرتوکل کامبوزیا دانشمند محقق در تاریخ اسالم اهل بلوچستان در پاسخ اعتراض آقاي احمد  آقاي استاد
ینکه با علم امروز تطبیق نمیکند ، مقاله اي نوشته اند که چندین مرتبه چاپ شده و در کسروي بر آیات ذو القرنین و ا

جزوه اي هم بهمین نام از طرف سنبله کامبوزیا چاپ شده که درین موضوع خیلی تحقیقی نوشته اند و در آن مقاله بطور 
طوایفی بوده هر قسمتی فرماندار جزء مملکت چین در قبل از میالد ملوك ال:تفصیل شرح داده ،از جمله مینویسند که 

استفاده کرد و بکمک  داشت و ذوالقرنین ابتداء از فرمانداران جزء و از خاندان تسن بود از ضعف حکومت مرکزي
همکاران دانشمند خود فتوحاتی کرد و بامپراطوري چین رسید و لقب تسنشی هوانک تی، یعنی اولین پادشاه مستقل و 

تسن براي خود انتخاب کرد و اعراب او را ذوالقرنین لقب دادند همانطور که شاهپور ساسانی را توانا از دودمان 
ذواالکتاف لقب دادند و وجه تسمیه ذوالقرنین این بود که قرن را در عربی بمعنی حصار و بارو هاي بزرگ میگویند و 
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ا ذوالقرنین یعنی صاحب دو حصار و سد چون او دو حصار و سد در جانب شرقی و غربی کشور ساخت ازاینرو او ر
در شمال چین » وئی شوئی « نار نهر کگفتند و پایتخت او شهر هیان یانک بود که مجاور پایتخت فعلی چین ، پکن و در 

  .بود 
میخوانند و معرّب آن یأجوج ) ژونک (و ) مانگول یا مغول (طایفه یأجوج و مأجوج هم از قبایل مانو یا مانچونک 

مأجوج از نام قبائل بزرگ مانچوو منچورستان فعلی است که اینها بر اثر ضعف دودمان سوم سالطین خود در دو  است و
وحشی شمالی از هرج و مرج استفاده کرده شروع بحمله قرن و نیم پیش از میالد دچار هرج و مرج شدیدي شده و قبائل 

یأجوج و  نّاکه  پرداختند و اهالی را هم قتل عام میکردندنموده و قتل و غارت زیادي کردند و هر جا میرفتند بغارت 
درین موقع تسن شی هوانک تی بزرگترین پادشاهان چین در قدیم ظهور کرد که بر  رضمأجوج مفسدون فی اال

ه ها وتوسعۀ زراعت و ایجاد عمارات محکم وزیبا و بسط عدل و  سراسر چین مسلط شد و در آبادانی کشور و ایجاد جاد
کوشید و توجه همۀ مردم چین را بخود جلب نمود ازینرو نزد پادشاه مقتدر مملکت که اعراب ذولقرنین گفتند داد 

درخواست کردند که براي جلوگیري از خونریزي وقتل و غارت آنها سدي ایجاد کند که از حمالت آنها جلوگیري 
تن مس و آهن داد که آنها را در سد بکار برند و این او نیز پذیرفته و از آنها نفرات و کارگر خواست و دستور گداخکند 

  .سد در حدود شش هزا کیلومتر شد
درین مدت سد در مدت ساختمان چهارصد هزار نفر از دنیا رفتند و پانصد هزار نفر در مدت ده سال مأمور 

  .بوده استساختن سنگرهاي آن بودند و براي محافظت آن تا چندي قبل یک میلیون سرباز دائمی مأمور 
متر و عرض قاعده و پایۀ آن ده متر و طول آن بعقیده چینی ها چهار هزار کیلومتر است و  12تا  9ارتفاع سد از 

  .در فاصلۀ هر چند متر روي دیوار بنا شده که براي حفاظت سد و دفع دشمن بوده است 
که بر اثر فشار و حملۀ وحشی ها رخنه در قبل از میالد بر اثر فشار وحشی ها دو سد کشیده شده بود  314در سال 

آن راه یافته و خرابی پیدا کرده بود که اهالی به تسنن شکایت کردند و او سد بزرگ را ساخت این دیوار که معروف 
سن  و مانند حصار  از آن تونک واقع در قسمت باالي لیائوتونک شروع شد) ذوالقرنین(بدیوار چین است توسط ت

رده در نزدیک بندر یونک پنک فعلی بدریا متصل گردید و از آنجا باز شروع شد و از شمال پکن مستدیري گردش ک
بدو قوس منقسم گردید و نزدیک رود زرد دو قوس یکدیگر را قطع و در یک رشته بساحل رود زرد در مغرب چین 

  . خانمه یافت 
ین در روي خط استواء دو مرتبه دیواري کشید که با مصالح این دیوار عظیم میتوان دور کرة زم: و باز مینویسد 

از عجائب صنعت بشري است که هنوز علوم و صنایع کنونی توفیق  این دیوار. که بارتفاع دو متر و هفتاد سانی متر باشد 
بدون ) یعنی دو قرن و نیم قبل از میالد(دست یافتن بتهیۀ آن پیدا نکرده که قریب دو هزار و دویست سال است 

ن مرمت و تعمیر در نقطۀ مرطوب و سردسیر  و کانون زلزله هاي شدید باقی است و مستشرقین میگویند کوچکتری
  .کارهاي خطیر و فتوحات ذوالقرنین بقدري است که حدي براي این نابغۀ فوق العاده و عجیب نمیتوان قائل شد 

را  يسوزان و لجن دار يست که آبهاا يادیز ين چشمه ها و چاهایدر چ: سد ینویدانشمند مذکور در آن مقاله م
اد ین زین چشمه ها و چاهها در چیا ياطراف خود را مه آلود دارد و بقدر يرون داده و فضاید االحتراق بیشد يبا گازها

باشد و در مغرب یاتونک میلومتر در بخش کیک 60در  30بمساحت  یه کوچکیانو که ناحیک-است که تنها در اوتنوك
د اشاره شده یباشد که در قرآن مجین حمه مینها همان عیده و ایچشمه ها تا هزار و پانصدتا رس نین است شماره ایچ
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  .مشروحاً در ان مقاله ذکر شده است
آنرا شرح داده  و ر ین و معادن موجوده و غیچ ياین جغرافیات و همچنیدانشمند مذکور دران مقاله تمام جزئ

ن با یات ذوالقرنیکند که اضافه بر آنکه آیار جالب است و ذکر میداده که بسق ین تطبیفه را ترجمه و با وضع چیات شریآ
  .باشدید از معجزات قرآن مینمایق میکامالً تطب يعلوم امروز
 يباشد و برایم یقیجالب و تحق یلیاز آن مقاله را ذکر نمودم چون خ ينجا من خالصه و فشرده و مخنصرآ در
  .د بخود مقاله مراجعه شودیاطالع با
اطالع خوانندگان همه را  يبرا یم اساساً با هم اختالف دارند ولین ذکر کردیه که در باب ذوااقرنیچند نظرن یا

  .د در آنها دقّت و تعمق نمودیدارند که با یذکر کردم و هر کدام از آنها هم دالئل
 یونانین اسکندر یذوالقرننوسد که یم ابتداء» ه یه من القرون الخالیالباق ثاراآل«در کتاب خود بنام  یرونیب 84حانیابور

گفته اند که بدو قرن شمس  ین گفتند و بعضیکرد او را ذوالقرنیخود بدستور استاد خود عمل م يبود که چون در کارها
  .د یگاه غروب شمس رسیمحل طلوع و جا یعنی

وف بمنذر بن ماء السما ء س معرین منذربن امرء القیگفته اند ذوالقرن یبرخ :سد که ینویسپس،پس از چند صفحه م
گفته اند  ید در کتاب و شاح گفته است، برخیاست که ابن در يرین صعب بن همال حمیگفته اند ذوالقرن یبود و بعض
شانه اش بوده و بمشارق و مغارب  ياو برو يسویاست که دو گ يریقس حمیرعش بن افرین ابوکرب شمر یکه ذوالقرن

و نظر خود ابی ریحان بقول اخیر است زیرا کلمۀ ذو در یمن و بزرگان آنجا در  کرد د و شمال و جنوب را فتحین رسیزم
  .اسامی ضمیمه میشد

دربارة سدهم اقوال مختلف مینویسد که از جمله فرمانرواي آذربایجان وقتی محل اتراك شرقی را که یأجوج و 
فرستاد و آن سد را در پشت خندقی بسیار مأجوج بودند در اقلیم پنجم وششم فتح کرد شخصی را از طرف خود بدانجا 

  . محکم دید 
     

  ذوالقرنین و نظر مؤلف طرائق الحقائق
: کنیم اختصار نقل می بهموضوع ذوالقرنین هم چون در طرائق الحقائق نسبتاً مفصل ذکر شده آن را جداگانه ولی 

همان فریدون است که از پادشاهان طبقۀ نخستین الولیدبن شحنه نقل کند که ذوالقرنین المناظرتألیف ابیروضةدرآنجا از 
بوده است و از ) ع( که بعد از مسیح85ایران بود و ازمروج الذهب تألیف مسعودي نقل کرده که ذوالقرنین اسکندراست

اند که نوح همان فریدون بوده و فریدون، ذوالقرنین بوده بعض دانشمندان انساب ایرانی نقل کرده که بعضی گمان کرده
  .است

اندو از حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم نیز روایت  اند پیغمبر بوده، بعضی هم او را بندة صالحی گفته بعضی گفته
یعنی  وفیکم مثلهکرد و در آخر حدیث هم فرموده  شده که بندة صالحی بود که مردم را وعظ و نصیحت براي خدا می

  .قبالً ذکر کردیمدر میان شما اوئی هست که مقصود خود آن حضرت است و 

                                                   
  . 59از صفحه  1352ترجمه آن از طرف اکبر دانا سرشت ، چاپ طهران ،   84
  .ولی اسکندر کبیر که ایران را فتح کرد قبل از میالد بود - 85
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ف ذکرکنندکه بر سپس خود مؤلّ) اند بعداً همان اقوال گذشته را ذکر کرده( در وجه تسمیه هم اختالف است
شخص بصیر مخفی نیست که ذوالقرنین مذکور در قرآن مجید غیر از اسکندر یونانی است چون صفات آنها کامالً نقطه 

بواسطۀ سوءظنی که به او پیدا کرد متارکه نمود و اسکندر را نفی کرد  مقابل همدگر است و حتی فیلیپ با مادر اسکندر
ارساباطی هم روایت توان گفت و از عم که گفت فرزند او نیست درین صورت چگونه او را همان ذوالقرنین قرآن می

لقرنین و عرض کردم مقام و منزلت ائمۀ ما چیست فرمود مانند مقام و مرتبۀ ذوا) ع( کرده که خدمت حضرت صادق
  .و مقام ذي القرنین داردیوشع و آصف مصاحب سلیمان که داللت بر علّ

نوح بودند و ترك هم به آنها منسوبند و آنها بیست و دو  بن دربارة یاجوج و ماجوج هم می نویسد از اوالد یافث
ة آنها ترك بودند و آن از مادقبیله بست و یک قبیله در طرف دیگر سد ماندند و  21قبیله بودند و ذوالقرنین سد را جلو 

  .اج به معنی سرعت یا به معنی اشتعال است
کند که ذوالقرنین عبارت از قلب  و در تأویل آن از شیخ عبدالرزاق الهیجی کاشانی در تأویالت خود ذکر می

عانی کلیه است که مالک شرق و غرب وجود است و خدا به او در زمین بدن تمکن داده که تصرف در قوي و اعضاء و م
ید جان رفت و دیدکه در چشمۀ شا کرده و او به مغرب خورو جزئیه بنماید و اسباب رسیدن به کماالت را براي او مهی

ه بدنی و روحانی را دید و دعوت به خدا کرد هرکدام ایمان کند و درآنجا قواي نفسانیه غروب میآلود ماد گل
ازآنجا به محل طلوع شمس . ت نکردند وعدة عذاب دنیوي و اخروي دادآوردندآنها را وعدة ثواب، و بقوائیکه اطاع

مه وقوة فکر وحدس وقوه قدسیه را دید که براي استناره از نورالهی و درك کماالت اله وعالّروح رفت وقواي عاقلۀ عم
نبود وحجاب و حجابی نداشتند وخداوند درآنجا به کماالت آنها محیط بود وغیر ازخدا دیگري بر اسرارآنها آگاه 

پوششی در مقابل آن نداشتند از آنجا در راه سیرالی اهللا به بین دو سد ه را عالم ملک و ملکوت رسید و قواي طبیعیه و بدنی
ي مشاهده کرد و آنها هنوز به درك حقائق توفیق نیافته بودند به زبان حال از ذوالقرنین وجود خواهش کردند که سد

واهشهاي نفسانی و هواهاي شیطانی و ماجوج و ساوس و نزاعهاي قواي خیالی بسازد چون براي جلوگیري از یاجوج خ
کنند  باشند تحریص میکنند و برصفات رذیله و شهوات که مانع ترقی و باعث هالکت میآنها در زمین وجود افساد می
از اطاعت او سرپیچی ننمایند پذیرد مشروطاً آنکه قواي وجودي هم او را کمک کنند و  او هم درخواست آنها را می

سپس به قواي حیوانیه، فضائل اخالق را بدمید و به همت او و اطاعت آنها ه گفت در صور معانی جزئیه و خیاالت نفسانی
ودمیدن علوم واخالق و قطر عزیمتهاي عقالنی و نیتهاي پاك و اطمینان نفس، آن سد ایجاد شد و از حملۀ قواي یاجوج 

کرد و موقع رسیدن وعدة خدا در قیامت صغري یا کبري همه چیز منهدم می شود چون عمل و  و ماجوج جلوگیري
احکام که مخصوص این دنیا است موقع مرگ نیست، اسرار را درآنجا مفصل ذکر نموده که درینجا من به اختصار 

  .نوشتم
  

  مختصري از اسرار و رموز آن 
شود،  سالک الی اهللا می باشد که اختصارا و چند چیز از آن ذکر می البتّه این داستان هم پر از اسرار و رموز براي

چون قرآن ظاهري و باطنی دارد وهر باطنی، باطنی تا هفتاد یا هفتصد بطن و درك همۀ آنها فقط مخصوص راسخین در 
  .رندبباشند و دیگران هرکدام به قدر استعداد خود از آن بهره می علم است که ائمۀ هدي علیهم السالم می

موضوع خضر وذوالقرنین که بعضی ارتباط آنها را ذکرکرده وقبالً مشروحاً گفتیم اشاره به این دارد که هیچکس 
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تواند ظلمات طبیعت را طی کند و به روشنی و مقصد برسد هر چند ذوالقرنین و بدون راهنما که خضر راه است نمی
ر نیست حتّی براي ذوالقرنین که با آنکه مراتب سلوك را ی میسهم براي هر کسحيوة پادشاه مقتدر باشد و رسیدن به آب 

طی کرد و به مقامات بلند معرفت رسید و از ظلمات گذشت و به عالم نور واصل گردید و از جواهر معرفت دست و 
  .نرسید ولی موسی دست به دامن خضر زد و رسید حيوةدامن خود را پرکرد مع ذلک به آب 

ه و دنیا است که شمس حقیقت در قوس نزول در ت چون شروع به سلوك در عالم مادابتداء به طرف مغرب رف
ل اهللا فرجه نیز شود و عالم ظلمات است که باید طی کرد و در ظهور قائم آل محمد عج آن عالم غروب دارد و پنهان می

ه است شروع که عالم ماد کندچون سیر صعودي و حرکت به عالم نور باید از مغرب حقیقت خورشید ازمغرب طلوع می
آالیش نیست بلکه گل آلود و تیره است و البتّه آب هست چون  است صاف و بی حيوةدرین عالم هم آب که مایۀ . شود
ر نیست ولی تیره وکدر است باید بدان برسد و در ظلمات سیرکند تا به کمال برسد به آب است و بدون آن میس حيوة

شود درآنجا لباس ظاهر به درد  نامبرده می) جابرصا( ل صاعد و برمز شهر جابلساسپس به طرف مشرق که عالم مثا
مند گردید در  است و باید فقط از نور حقیقت استفاده کرد و در مقابل او قرارگرفت و بهره ٰيخورد بلکه لباس تقو نمی

مس فقط به الشّ د ولی در مطلعمغرب شمس که عالم کاشت و عمل است ذوالقرنین دعوت کرد و راه را به آنها نشان دا
ه وعوارض آن گذشته و فقط به مشاهدة خورشید حقیقت مشاهدة آنها ودقّت در رفتارآنها پرداخت چون آنها ازعالم ماد

مشغول بودند و لباس آنها تقوي بود و از لباس مادیت و توجه به غیر خدا دور بودندت و انانی.  
  :رود که جاي قلب است طرف شمال می شود و رو به ازآنجا سفر سوم آغاز می

  تن از باشد چپ جانب در که دل    تـرا ربع شمالی گشت مسکن
و اعضاء و  ٰاین سفر از سابق آن مهمتر و مشکالت آن زیادتر است چون سفر به طرف قلب است درین مقام قوي

حواس باطنه و ظاهره از جنود و اعوان قوة غضبیباشند و آنها را به  اخل وجود انسان میجوج دأجوج و مأه که یه و شهوی
کنندکه این دو قوة افساد  باشند شکایت میرساند به قوة عاقله که در حقیقت ذوالقرنین وجود می هالکت معنوي می

کنند و ذوالقرنین  د وآسایش روحی و ایمانی را از آنها سلب میننمای کننده برآنها حمله نموده و آنها را طعمۀ خود می
سازد و البتّه خودشان  آهنین ذکر وفکر وقواي اخالقی وتصفیه را براي آنها می زند وسد دامن همت به کمر می وجود هم

  :که. القرنین رفتار نمایند تا این سد ساخته شود و پابرجا بماند نیز باید همت کنند و به دستور و امر ذي
الش نم فطائ مهسذا مقَوا اات نَّ الَّذينونَاربصم مذاهوا فَاذَكَّرت طانتذکر و اشاره به همان سد است .ي  

ل شد ودست به دامن ذوالقرنین زد تا کمک قواي ابلیسی باید متوس البتّه براي جلوگیري از جنود آنها و دفع شرّ
و آرزوي همۀ صاحبان  کند وما را از شرور نفسانی و هواجس و خیاالت شیطانی نجات دهد و مدینۀ فاضلۀ که نور چشم

  .حکومت عادله که مورد انتظار همه دینداران است در وجود ما تشکیل دهدودرایت و بینش است 
  همـه  آفـاق  گلستان  بینی    گر باقلیم  عشق  رو   آري

  بینی همان خواهددلت آنچه    خواهد همان دلت آنچه بینی
  .و متوسل شویمو ذوالقرنین وجود ما همان صاحب والیت است که باید بد

الموالی ذوالقرنین کبیر قلب و پیروي از صاحب  ک به ریسمان محکم الهی که والیت مولیاز خداوند توفیق تمس
ه است خواستار و امیدوارم ما را از شرور دشمنان داخلی و خارجی، باطنی وظاهري حفظ کند و درکنف والیت کلی

  .عنایت خود نگاهدارد
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شد به حضرت امیرعلیه السالم نیز ذوالقرنین اطالق شده چنانکه فیروزآبادي درکتاب  همانطور که قبالً اشاره 
بن ابیطالب  ماءالسماء است و لقب حضرت مولی علی نویسد که ذوالقرنین لقب اسکندر رومی و لفب منذربن قاموس می

یعنی تو  وانک لذوقرنیهاست ا) یا گنجی( اي بهشت خانه دربه او فرمود که براي تو) ص( باشد زیرا پیغمبر نیز می
صاحب دو طرف بهشت هستی یا از جهت اینکه پدرحسن وحسین بود یا بواسطۀ اینکه در پیشانی آن حضرت دو زخم از 
ضربت عمروبن عبدود و عبدالرحمن بن ملجم بود و از نظر عرفانی نیز چون آن حضرت صاحب اختیار و مالک عوالم 

و عوالم مجرده است بود و همه در اختیار او بودند ازین رو ذوالقرنین ملقب شد غیب و شهود و غرب و شرق که ناسوت 
یعنی در میان شما  وان فیکم مثله: کواء از آن حضرت دربارة ذوالقرنین از جمله فرمود که در جواب سؤال عبداهللا بن
  .هم مانند ذوالقرنین وجو دارد

  :نویسد می السابقون السابقونذیل آیه و 344ص  9جلد ) جالءاالذهان( در تفسیرگازر
  :السالم را ازعبداله بن عباس پرسیدندگفت روزي حدیث امیرالمؤمنین علیه

ـْبسطَتينِ وهو اَبوالْحسنذَكَرت واِهللا اَحد اٌلثّقْلَينِ، سبق بِاْلشهادتينِ وصلَّي القبلَتينِ وبايع الْبِيعتينِ واُعطَي ا . والْحسينِ ل
كَرتينِ، فَمثَلُه يفِ الْاُمته كَمثَلَ ذي ردت لَه الشمس مرتينِ من بعد ماغابت عنِ الْقبلَتينِ وجرد السيف تارتينِ و هو صاحب الْ

  .لثّقْلَينِالْقَرنينِ، ذاك موالي علي بنِ اَيب طالبِ اَحد اٌ
به خدا سوگند، مرا به یاد یکی از دوثقل و امر سنگین آوردي؛ چون او است دوم کتاب خدا، که نخستین : یعنی

المقدس و کعبه نماز گذارد، و دو بیعت نمود؛ بیعت عقبه و  شخصی است که شهادتین گفت و ایمان آورد و بدو قبلۀ بیت
و او پدر حسن و حسین است، و آفتاب را . بسطت علم و بسطت جسم: ندو او را دو بسطت وگشادگی داد. بیعت شجره

براي او دو بار برگرداندند پس از آنکه فروشده بود از هر دو قبله؛ و دوبار تیغ برهنه کرد، یکی براي تنزیل، دیگر براي 
و یکی روز بیعت پس یکی در غدیر . تأویل؛ و او صاحب دو کرت و دو رجعت است که دوبار بر امامت او اقرارکردند
بن  و او موالي من امیرالمؤمنین علی. .ازقتل عثمان ومثل او در امت مثل ذوالقرنین است که دو طرف بهشت را دارد

  . ابیطالب است
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  تحقیق دربارة رؤیت
  

 القرنین نیست ذکر نکنم چون همانطورکه قبالً نوشتم حیفم آمدکه چندآیۀ آخر سوره را با آنکه جزء حکایت ذي
لذا براي تیمرسالۀ «رك و مزید بصیرت، موضوع رؤیت را که در آیۀ آخر سوره ذکر شده است اضافه بر آنچه درن و تب
  .نویسم ام درینجا نیز می هم درین باره بطور اختصار ذکر کرده» رفع شبهات

متکلمین اسالم در آن مسئلۀ رؤیت حقتعالی از مسائل بسیار مهم در الهیات است که هم عرفاء و هم فالسفه و هم 
گویند  باشند وآنها را عدلیه نیز می بن عطا می معتزله که پیرو واصل. اند عقائد مختلفه ابراز داشته باره گفتگو نموده و

  .دانند رؤیت را بطورکلّی هم در دنیا و هم در آخرت محال و ممتنع می
گویند مؤمنین در  ف با عقائد معتزله است میاشاعره که پیرو ابوالحسن اشعري هستند و عقائد کالمی آنها مخال

بن ابی عبداهللا  رامه که پیرو کّامیبینند ولی بیرون از جهت و بدون آنکه بتوان بدان اشاره نمود وکرّ آخرت خداوند را می
فتند رام گکرد او را کّ غرس می) تاك( که به مناسبت اینکه پدرش درخت مو) به تشدید راءدر کرام( محمد بن عبداهللا

شوند و براي خداوند جهت  باشد، که از مشبهه محسوب میبه معنی مو و تاك می) به فتح کاف و سکون راء( چون کرم
حنابله که نیز پیرو احمدبن حنبل . شود قائل هستند، معتقدند که خداوند به چشم افراد در آخرت در جهت فوق دیده می

بینند ولی همۀ آنها معتقدند که کفار  ه درآخرت در جهت باال مؤمنین میباشند معتقدند ک از ائمۀ چهارگانه اهل سنت می
  بن  اسحق بینند و محمد بن  اندکه کفار هم در قیامت می بینند وفقط سالمیه وبعض حشویه گفته بینند وفقط مؤمنین می نمی

یر حواس، ولی ابوالحسین  بصري که رامیه فقط ادراك به بصر را معتقدند نه ساخزیمه  ازحشویه این عقیده را داشته و کّ
وفات یافت درکتاب تصفح گفته فرقی بین حواس نیست یا باید همه را اثبات  403از دانشمندان معتزله است و در سال 

شود و بوي او استشمام  کرد یا همه را نفی نمود ازین رو بعضی از اشاعره معتقدند در قیامت صداي او هم شنیده می
و . شود و نقل شده که مرجئه معتقدند اضافه بر دیدن، مالمسۀ او هم ممکن است حواس هم درك می شود و به سایر می

مرجئه در مقابل شیعه و خوارج پیدا شدند و به لزوم اطاعت بنی امیه و اولواالمر بودن آنها معتقد بودند و در واقع یک 
و از اعتقادات آنها این بود . و خوارج ظاهر گردیدند ه و مخالفت با شیعهحزب سیاسی بودند که به طرفداري از بنی امی
شود به همین جهت آنها را مرجئه  توان نمود بلکه در روز قیامت معلوم میکه حکم به شرك یا کفرکسی درین عالم نمی

داختن افتد و ارجاء معنی مهلت دادن و تأخیر انگفتند چون معتقد بودن که حکم به شرك یا کفر تا قیامت به تأخیر می
ق خارجی بود که با آنکه از خوارج بود این عقیده را اظهار کرد که بعداً زربن ا اول کسی که مرجئه نامیده شد نافع. است

گفتند با وجود داشتن ایمان، از  وآنها اهمیت زیادي به ایمان قولی داده، می. حزب طرفدار بنی امیه از آن استفاده نمودند
یونسیه و غسانیه و تومنیه و : با داشتن کفر، طاعت سودي نمی بخشد و آنها نیز چند دسته اندگناه زیانی نمی رسد چنانکه 

باشند از جمله معتقدند که اضافه بر رؤیت خداوند،  ه میثوبانیه و مریسیه، این دسته در اعتقادات مذهبی خود از مشبه
نقل شده که در ) از حشویه( مس و احمدهجیمیدیدن و مالمسۀ او هم ممکن است و از سه نفر از سران آنها مضر و که

کنند وآنها را اندکه مخلصین، معانقه هم می دنیا هم ممکن است او را دید و مالمسه و مصافحه نمود و حتّی گمان کرده
ین رو اند از حبیبیه گویند ولی این دسته چون آخرین درجه تشبیه را دارند و در حقیقت خدا را کامالً تشبیه به انسان نموده

جاري نیست و حشویه هم غالباً عقائد آنها را دارند و وجه تسمیه به این نام این است که  هادر حقیقت، حکم اسالم بر آن
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اند چون خیلی قشري و دور ازحقیقت بودند آنها را حشویه گفتند وآنها هم آنها اهل حشو خوزستان بودند و بعضی گفته
  .بعد از حسن بصري پیدا شدند

گویند پیغمبر در معراج به چشم ظاهر خدا را دید و ابن هیصم گفته است آن حضرت در دنیا ندید می بعضی هم
بضراربن . اندبه عایشه و ابن عباس و ابن مسعود نسبت داده و بدان استنادکرده را ولی درآخرت خواهد دید واین قول

  .شود افوق حواس خمسه دیده میعمرو نسبت داده شده که معتقد بود خداوند در قیامت به حس ششمی م
السالم معتقدند که حس بصر ظاهري که بدان  ه به استناد به اخبار ائمۀ اطهار علیهمو فقهاء و عرفاء و متکلمین امامی

شود، جسم است  محسوسات و اجسام را می بینند، او را نتواند درك کند زیرا آنچه به چشم دیده می شود یا ادراك می
ند نه جسم است و نه جسمانی و الزمۀ رؤیت ظاهري احاطه بصر و نور چشم است نسبت به مرئی و یا جسمانی وخداو

شود ولی آن نیز فوق وهم وخیال است  شودو غیر محدود است ولی به حقیقت ایمان معرفت پیدا می ذات حق، محاط نمی
از درك و شهود عاجز است چنانکه در  گیرد؛ ازین رو واهمه نیزله هم ازمحسوسات سرچشمه میزیرا قوة واهمه ومتخی

  :از داودبن قاسم ابی هاشم جعفري روایت کند ال تدرکه االبصاراصول کافی باب 
أبصارِ  ، أوهام الْقُلُوبِ أَدق من!يا أباهاشم: التدرِكُه اْالَبصار وهو يدرِك اَْألبصار؟ فَقالَ: َ يب جعفَرٍعلَيه السالمِ قُلْت لأ

صرِكُها بِبدالتلْها وخدت لْدانَ الَّيت لَمالْبو دالْهِنو دالْسِّن كمهبِو رِكدت قَد تاَن ،ونيالْع صارأب ففَكَي رِكُهدالْقُلُوبِ الت هامأو و رِك
  !العيون؟

عرض کردم فرمود اوهام و خیاالت  درکه االبصارالتیعنی خدمت حضرت باقر علیه السالم دربارة آیۀ شریفه 
گذرانی ولی  اي می دلها باریکتر از دیدن به چشمها است؛ توگاهی درخیال خود هند وسند و دیگر شهرهائی را که ندیده

  ! کند تا چه رسد به دیدن چشمها همان اوهام دلها نیز درك حق تعالی نمی
ایت کرده که خدمت حضرت باقر علیه السالم بودم یک نفراز درکافی است که عبداهللا بن سنان از پدرش رو

  :خوارج وارد شد وعرض کرد
الْأب ةدشاهونُ بِميالْع هرت لي لَم؟ قالَ بهتأيعايل، قالَ ر؟ قالَ اَهللا تدبعٍء تيش فَرٍ أَيعصارِيا أبا ج نلكالْقُلُ و هأتقِ ورقائبِح ب

مانالاْألي ،الماتبِاْلع وفرعم،بِاْآليات وفصواسِ؛ مبِالن بِهشاليبِاْحلَواسِّ و كردال يياسِ وبِاْلق فرعال ي ،  كذل ،هكْميف ح وزجي
  .تهاَُهللا اَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَ: فَخرج الرجلُ وهو يقولُ: اُهللا، الأله إِالّ هو، قال

چرا، ولی چشمها به دیدن : اي؟ فرمود کنی، فرمود خدا را، عرض کرد آیا او را دیده یعنی چه چیز را عبادت می
شود و به حواس ظاهري کنند، خداوند به قیاس، دیده نمی ظاهري، او را نبینند بلکه دلها به حقیقت ایمان مشاهده می

شود و در حکم او  شود و به عالمات و آثار شناخته می ها توصیف می شانهادراك نشود و شبیه به مردم نیست، به آیات و ن
داند که بار خدا بهتر می: گفت سنان گفت سپس آن مرد بیرون آمد و می. نیست که مانند بشر باشد، معبودي جز او نیست

اً عرفاء که همواره از مخصوص. شود اخبار دیگري هم درین باره هست که بعداً ذکر می. رسالت خود را کجا فرود آورد
فیوضات ائمۀ معصومین علیه السالم کسب فیض نموده و در همۀ امور و حقایق از مصادر عصمت و معادن وحی و 

معتقدات و آراء آنها از اخبار آن  ۀحکمت استفاضه نموده و ازآیات قرآن مجید و اخبار معصومین استفاده کرده و هم
مین شیعه را با بیانی بزرگواران افتخار دارند درین مورد نیز همان نظریۀ فقها و متکلّ بزرگواران گرفته شده و به پیروي آن

اند که رؤیت، اختصاص به دیدن چشم ندارد بلکه در هر عالمی با مدرکات آن  دقیق و عرفانی شرح داده و اظهار نموده
ه خالص شده، به عالم که کامالً از ماد عالم مطابق است و در مراتب عالیه و عالم جبروت و عقول، ادراك شدیدتر است
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رسد و آن را نیز رؤیت گویند چنانکه در خواب هم آنچه بر او مکشوف  مجردات که آخرین مراتب ادراك است می
گویندکه دیدن در  شود ولی براي اینکه درگفتارها مشخص باشد به جاي رؤیت، رؤیا می گردد، دیدن نامیده میمی

ؤیت، انکشاف و ظهور مرئی نزد رائی است و انکشاف در عالم مجردات کاملتر از انکشاف خواب است زیرا حقیقت ر
باشد می به چشم ظاهر است و تام.  

مثالً چشم، . و رؤیت به چشم ظاهر شرایطی دارد از جمله آنکه مکان مرئی نه زیاد نزدیک و نه خیلی دور باشد
بیند و نیز باید بیننده و دیده شده در مقابل د، راه دور را هم نمیبین پشت چشم یا زیر چشم را که خیلی نزدیک است نمی

شود باید جسم  همدگر قرارگیرند مانند مقابلی آینه با بیننده ونیز باید حائل و مانعی دربین نباشد و همچنین آنچه دیده می
قابل رؤیت ) ل به فلک بودندبنابر قول سابقین که قائ( متکاثف باشد نه صافی که جسم صاف و شفاف مانند هوا و فلک

و نیز باید رائی به مرئی محیط باشد زیرا الزمۀ شعاع چشم این است که مرئی را فرا گیرد که اگر رؤیت را به . نیستند
شود و  شود احاطه پیدا کند و آنچه محاط شعاع بشود دیده می خروج الشعاع بگیریم باید شعاعی که از چشم خارج می

گویند بانطباع جسم مرئی در چشم  شود و اگر هم رؤیت را آنطور که بعض دیگر از فالسفه می میزیادتر از آن دیده ن
مغز «گیرد قابل رؤیت است نه زیادتر و بطوریکه درکتاب  بگیریم باز هم همان اندازه که صورت آن در جسم جا می

نویسد،  ر موضوع تئوري نور میدرباره حضرت صادق علیه السالم ترجمۀ ذبیح اهللا منصوري د» متفکر جهان شیعه
تابد به  آید قسمتی از آن به چشم ما می نوري که از طرف اشیاء بسوي چشم  ما می: حضرت صادق علیه السالم فرمود

آید به دیده برسد ما آن  بینیم و اگر تمام نوري که از چیز دور به چشم ما می همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمی
کند و نیز چشم نباید مئوف و معیوب  ی خواهیم دیدکه خود همین عبارت عقیدة انطباع را تأیید میدور را هم به خوب

کند و او در مکان نیست و هم نزدیک باشد ولی شرایط مذکوره نسبت به حق تعالی و دید ظاهري بهیچوجه صدق نمی
شود پس  و محاط هم نمی لعیونا مالحظةعن  بعدو هم دور است که  هواقرب الیکم من حبل الوریداست که او 

  .شود به چشم ظاهري رؤیت نمی
ی حق که باالتر از دیدن به چشم یا خواب یا خیال یا فکر باشد ممکن است ولی انکشاف و شهود معنوي و تجلّ
  :ی حق تعالی می باشدپیدا شود که آن نیز در حقیقت، شهود تجلّ

  دیدار تو نبود نظرمزانکه شایستۀ     نگرم ازتو،برویت کنم وام  ايدیده
وادراك و رؤیت در هر مرتبه از مراتب باید مناسب با همان مرتبه باشد وآالت و حواس ظاهري، مخصوص عالم 
اجسام است و درعالم مثال یا باالتر مؤثر نیست و اگر به قدم سلوك به عالم باالتر راه یافت، ادراکات و حواس او مطابق 

ظاهري را به کار اندازد بلکه چشم مثالی او  کند بدون آنکه حواس مشاهداتی می شود چنانکه درخواب همان عالم می
شناسد واگر از عالم مثال  بیندکه اصالً ندیده وبلکه قرنها فاصله داشته ولی درعین حال آنها را میافرادي را درخواب می

د وآن نیز موقعی است که حواس مطابق آن شو باالتر رفت و به عالم ملکوت راه یافت، دید و ادراك معنوي او زیادتر می
کندکه شهود نورحق بنماید و آن  ی نداشته و اظهار هستی نکند لیاقت پیدا میعالم باشد ودر عالم باالترکه از خود انانیتّ

ت و ت محبت رؤیت نیز به قدر قوباشد ولی به حقیقت ذات راهی نیست و قو یات صفات وسپس اسماء مینیزشهودتجلّ
ت نور محبوب چون نور اوغیرمتناهی است وادراك دانی، عالی را دراك محب است نه به اندازة شدت وقوسعۀ ا

بهیچوجه ممکن نیست مگرآنکه به مقام باالتر برود و تناسبی ولو مختصر باشد باید بوجود بیاید و اگر از شخصیت خود 
شود  ت را در بازد این شهود براي اوپیدا میصرف نظرکند وانانیت خود ازین رو موسی علیه السالم با توجه به انانی
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ي حال شهود براي او دست دهد ازین خواست با شخصیت جسمانی مادگفت چون می ارنیدرخواست رؤیت کرد و 
  :شنید ولی هنگامی که فنا براي او حاصل شد و توجه به خود نداشت حقیقت بر او منکشف شد لن ترانیرو جواب 

  .ربه للْجبلِ جعلَه دك وخرموسي صعقاً ٰفَلَما تجلّي
  :درکافی ازحضرت صادق علیه السالم روایت شده که فرمود

يلَك، ما كُنت هلْ رأيت ربك حني عبدته  فَقالَ علَيه السالم و! ياأَمريالْمؤمنني: جاَءحبر إَيل أمريالْمؤمنني علَيه السالم فَقالَ
  .ألميانوكَيف رأَيته؟ قال ويلَك؛ ال تدرِكُه الْعيونُ يف مشاهدة اْألبصارِ وِلكن رأَته الْقُلُوب بِحقآئقِ اْ: أعبد رباً لَم أَره، قال

خدمت امیرالمؤمنین ) گویند می رخود را حبرون کامل ودانشمندمتبحیهود روحانی( یعنی یک نفر ازاحباریهود 
ام عبادت  اي فرمود و اي برتو، من خدائی را که ندیده علیه السالم رسید وعرض کردآیا خداي خود راموقع عبادت دیده

کند بلکه دلها به  اي؟ فرمود واي بر تو، چشمهاي ظاهري او را درك نمی عرض کردچگونه دیده. کنم نکرده و نمی
  .نماید د میحقیقت ایمان او را شهو

  :بصیر از حضرت صادق علیه السالم روایت کند و نیز درتوحید صدوق از ابی
 لَه ينقالَ قُلْتبِرخمِ اولَ يقَب هأَو رقَدو مع؟ قالَ نةيمالْق موونَ ينمالْمؤ راهلْ يلَّ هجو زنِ اِهللا عيت قالَ  عم فَقُلْت ةيمالْق

اََلَست تراه يف وقْتك . الْقيمة لَ يومِلَ لَهم اَلَست بِربِّكُم؟ قالُوا بلي؛ ثُم سكَت ساعةً ثُم قالَ وانَّ الْمؤمنني ليرونه يف الدنيا قَبحني قا
  .هذا؟

لی بلکه پیش از قیامت بینند فرمود ب یعنی خدمت حضرت عرض کردم که آیا مؤمنین در روز قیامت خدا را می
یت آنها گرفت؛ سپس قدري اند؛ عرض کردم چه زمان، فرمود موقعی که پیمان واقرار بربوبیت خود وعبودهم دیده

  !بینی؟ بینند، آیا تو اکنون نمی سکوت کرده بعداً فرمود بلکه مؤمنین در دنیا هم او را پیش از روز قیامت می
دث بذلک عنک فقال ال النک اذا حدثت به فانکره جعلت فداك فاحسپس ابو بصیرعرض کرد 

تعالی اهللا عما یصفه  كالرؤيةبمعنی ماتقوله قدران ذلک تشبیه کفر ولیست الرؤیه بالقلب  منکر جاهل
فرمائی همین را به دیگران هم بگویم فرمود نه براي  ، گفت عرض کردم فداي توگردم اجازه میالملحدون المشبهون

رؤیت و شهود قلبی . داند فهمد آن را تشبیه و کفر می شخص منکر نادانی که معنی گفتۀ تو را نمی اینکه اگر تو بگوئی،
که . کنند مانند دیدن به چشم ظاهر نیست، عظمت خداوند بیشتر است از آنچه تشبیه کنندگان و بیدینان او را وصف می

ی روحی است که مؤمن اگر ایمان لبی و تجلّتا آخر اشاره به همان شهود ق ان المؤمنین لیرونه فی الدنیاعبارت 
ی کند و او را در همه حال متجلّاوثابت ومحکم باشدو در راه سلوك قدم زند، جلوة او را در همه موجودات مشاهده می

  :بیند می
  ی است از در و دیوارمتجلّ    چشم بگشا که جلوة دلدار

ر کسی بگوید، به گمان آنکه مقصود، دیدن به چشم والبتّه این حقیقت را ظاهربینان وکوردالن درك نکنند واگ
ه بدان و اظهارکردن نزد بیگانگان نهی فرمود و از است منکر شود و بلکه او را تکفیرکنند؛ ازین رو حضرت او را از تفو

 و مقام ابی بصیر وبینائی باطن ومعرفت بهجهتی خود همین عبارت که فرمود الست تراه فی وقتک هذا اشاره به علّ
ت دربارة او دارد، چون دیدة بصیرت پیدا کرده و حال کشف و شهود براي او دست داده بود ولی به ظاهر نابینا نورانی
  .بود

کند  اخباردیگرهم درین باره زیاد است که بعضی ازآنها اگر به ظاهرآن حمل کنیم توهم تشبیه وتجسم پیدا می
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 86کند و درکتاب جامع االسرار و منبع االنوار مؤمنین ازپیغمبر نقل میعوف ازعایشه ام ال بن مانند حدیثی که عبدالرحمن
  :تألیف سید حیدرآملی که از اجله فقهاي امامیه و ازعرفاي بزرگ بوده، ذکر شده است که پیغمبر فرمود

ةورنِ صسراجِ يف احعلَةَ الْمعايل لَيتو كباري تبر تأير.  
اند که  اند و بعضی هم به استناد همین حدیث گفته سم پیدا کردهحمل کرده و عقیدة تجبهه آن را به ظاهر که مشّ

آن حضرت در شب معراج با همین چشم ظاهر مشاهده کرد در صورتیکه به عقیدة ما قول به جسمیت خداوند یا رؤیت 
کند  هر برین امر داللت میباشد باطل وکفراست وآیاتی هم که به ظا صوري ومالمسه که عقیدة بعض حشویه ومرجئه می

: را به خدا نسبت داده یا شریفۀ فمن کان یرجوالقاء ربه که لقاء: فرماید مانندآیۀ شریفۀ آخرسورة کهف که می
کنند درسورة قیامت که مورد استدالل بعض معتقدین به رؤیت شده غالباً تأویل می ناظرةالی ربها  ناضرة وجوه یومئذ

  :یرند مثًالگومحذوفی هم درتقدیر می
يل ثَوابِ ريا ا هبقاَء ثَوابِ رةٌ يا لربِّها ناظر ةمحيل راو بِّهر ةمحقاَء رلةٌبرها ناظ.  
بیند و آن موقعی است که  ی شهودي حق را میوآن هم نه با چشم ظاهراست بلکه با بصیرت قلبیه است که تجلّ

 فبصرك الیوم حدیدبرود و حجابها برداشته شود وچشمها تیزگردد ومصداق  یت از بین هاي جسمانیت و ماد پرده
واقع شود که درآیۀ شریفه مشروط به توحید و یکتا بینی و عمل صالح قرار داده است یعنی اگر در مراحل شرك باشیم 

ه در حدیث هرچند شرك خفی باشد یاعمل صالح نداشته باشیم از رحمت حق محجوب و شایستۀ دیدار او نیستیم ک
  :قدسی است

 ريدتو طّاهلَغ ةرقٍ اَبرخ هليع عضو لَو كرصبو هعبشي لَم رطائ كا اَكَلَ قَلْبلَو مآد نابي مواتالس لَكُوتبِهِما م رِفعاَنْ ت
  .اِهللا فَأن قَدرت اَنْ تملَأ عينيك منها فَهو كَما تقُولُوالْاَرضِ انْ كُنت صادقاً فَهذه الشمس خلق من خلْقِ 

کند واگر یک پارچۀ کوچک روي  یعنی اي فرزندآدم اگردل تو را یک پرنده الشه خور بخورد او را سیر نمی
د با این کوچکی، شود و تو انتظار داري که بتوسط چشم و دل خو پوشاند و مانع دید او می چشم تو بگذارند آن را می

ملکوت آسمان و زمین را شهودکنی اگر درین خیال خود صادق هستی، خورشید یکی از مخلوقات خداوند است اگر 
  .توانی با کمال دقّت درآن نگاه کن می

ردات راه یابد در هر عالمی با دید و چشمی از جنس همان عالم اگر مؤمن مدارج سلوك را بپیمایدو به عوالم مج
اند  شود و اطواري که عرفاء براي سلوك ذکر نموده یات افعالی و صفاتی براي او ظاهر میکند و تجلّ ا شهود میحقائق ر

بلکه هستی خود غفلت کند و حتّی به صفات و ذات  و اعضا و حواس ٰاند طی کند و از قوي ات آن را هفت تا گفتهمهو اُ
دي برسد، ممکن است براي او مشاهداتی دست دهد و حقائق عالم خود نیز توجه نداشته باشدو ازعالم حدگذشته به بیح

  :ماند و نه توجه به شهود خو دارد وجود بر او مکشوف گردد و در آن مرحله نه رائی باقی می
  از شنیدنش من عاجزم ز گفتن و خلق    تمام کر و عالم دیده من گنگ خواب

و براي هر . یسر نیست چون ذات حق قابل اکتناه نیستی افعالی و صفاتی است ولی تجلی ذاتی می هم تجلّو تجلّ
شود نه آنکه بر همه حقائق عالم وجود واقف گردد بلکه کشف همۀ حقائق  ك گوشه اي از حقائق ظاهر مییک از سالّ

 آله  فقط و و براي پیغمبر صلی اهللا علیه. براي اولیاي کمل است که در مراتب روحی و یا فناي از جسمانیت حاصل گردد
ها برداشته شده و همۀ اشیاء همانطور که هستند، مشهود او گردید و  ه به جسم و بدن خود پردهدر معراج جسمانی با توج
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الغطا  لوکشف: براي علی علیه السالم وجانشینان او نیز درمراتب روحی مشهودگردیدکه فرمود. حقائق بر او آشکار شد
نویسد هرکس امید ثواب خداي دارد گو عمل  ربه به ثواب تعبیر شده میدر تفسیر گازر عبارت لقاء . ما ازددت یقینا

فمن کان : صالح کن و درعبادت خداي کسی را شریک مگردان و بنابرین بیان، بایدکلمۀ ثواب را درتقدیرگرفت یعنی
  .اند همانطورکه بعضی رحمت را درتقدیرگرفته یرجو القاء ثواب رحمته

وحدیثی هم از . اند آخرین آیه است که از قرآن نازل شده است ف بعضی گفتهراجع به آیۀ شریفۀ آخر سورة که
حضرت صادق علیه السالم رسیده که هرکس آیۀ آخر سورة کهف را در وقت خواب قرائت کند در هر ساعتی که در 

  .شود آن موقع تصمیم بگیرد، بیدار می
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  هو خاتم هتکمل
  .ان ذکر شده استها که درین یاداشتها نامش درتوضیح بعض فرقه

  
  هاي اسالمی فرقه

وف تص  
وف جزء فرقههرچندتص یع وپیروي ائمۀ اثنی عشر وف حقیقی، حقیقت تشّهاي کالمی اسالمی نیست وتص

ام ولی  باشد وکتابهاي بسیاري درآن باره نوشته شده وخودم نیز دربسیاري از مؤلفات درآن باره شرح داده الم میالس علیهم
  .نویسم تصري میدر اینجا نیز مخ

تصوف حقیقی عبارت است از ارتباط دادن دل با خداوند وسلوك در راه اوکه الزمهء آن عمل باحکام و 
  .ماندشود و ازسلوك باز می دستورات ظاهري و باطنی است، زیرا اگرتقید به ظاهر نداشته باشد قلب تقویت نمی

اندکه تصوف اسالمی ازمنابع دیگرگرفته شده که  بعضی از نویسندگان براي آن مبدء قائل شده وگمان کرده
اي  هو برخی از فلسفۀ اشراق افالطون و گروهی از فلسفۀ فلوطین و افالطونیان جدید و عد) ع( بعضی از دستورات مسیح

بعداً در قرن  اند در ابتدا نبوده و اند و حتّی در اسالم هم گفته از دیانت زردشت و گروهی از تعلیمات بودا یا غیرآنها گرفته
اند ولی به عقیدة ما  هاي کالمی و امثال آن گمان کرده دوم هجري ظاهرشدچون آن را نیز مذهبی مستحدث مانند فرقه

توانیم براي دین و توحید مبدئی  حقیقت تصوف با حقیقت روح دیانت یکی است وهمه وقت بوده و همانطور که نمی
 خليفة انی جاعل فی االرضبشر دیانت و یکتا پرستی وجود داشته که قائل شویم و معتقدیم که از موقع پیدایش 

در اسالم نیز همچنین است و دستورات . همچنین اساس تصوف در روح بشر مکمون بوده فقط نام آن بعداً پیدا شده است
توانیم  لذا نمی. باشد می وآله و علی مرتضی و ائمه هدي علیهم السالم اگر درآنها دقّت کنیم مؤید آن پیغمبر صلی اهللا علیه

وف را در عرض فق کالمی مانند معتزله و اشاعره قرار دهیم بلکه میرَتص وف با حقیقت تشیع متحد و داراي گوئیم تص
طریقت و شریعت که الزمۀ تصوف، مراقبت درهردو وجهه است و شرح آن درکتب عرفاء ذکر شده . باشددو وجهه می

اند همه  ی زیادند، دیده وگمان کردههین به تصوف را که درشیعه وسنّند، بعض متشبا است وکسانی که ذم نموده
همانطورند، در صورتیکه حقیقت تصوف غیر ازآن است، همانطورکه در بین علماء نیز افراد خالفکار وجود دارند وآن 

ام و  ت خود بطور اختصار مذکور داشتهدر رسالۀ فلسفۀ فلوطین و بعض دیگر از تألیفا. را نباید براي همه مدرك قرار داد
ت ع دارد مع ذلک سالسل مختلفه دارد ودر اهل سنّتصوف هم با آنکه مالزمۀ با تشی. کنم درینجا به همین اندازه اکتفا می

 رسانند فقط نقشبندیه السالم و ازآن حضرت به پیغمبر مینیز ظهور کرده ولی همۀ سالسل رشتۀ اجازة خود را به علی علیه
رسد، دیگر کنند یکی از حضرت صادق به پدر بزرگوارش تا به علی علیه السالم و به پیغمبر می دو رشته اجازه ذکر می

بکر ابی بکر و از او به پدرش محمد و از او به سلمان و از اوبه ابی بن محمدبن د بزرگوار مادري، قاسمازآن حضرت به ج
گوئیم سه خلیفه به هیچوجه در  رسانندولی ما می وماً به علی و بعداً به پیغمبر میبکر به پیغمبر، وگرنه سالسل عمو از ابی

عی آن مقام نبودند و مقام وصایت و امور معنوي، مخصوص رشتۀ طریقتی وارد نبوده و دخالت نداشته، خودشان هم مد
  . السالم است حضرت امیرالمؤمنین علی علیه
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رسد و مانیز بدان اهللا ولی می نعمةاست که به حضرت شاه نعمةاللهي لۀ درسالسل طریقتی شیعه، مهمتر ازهمه سلس
  .  افتخار داریم

رسد و آن جناب در زمان حضرت  باشد به معروف کرخی می هیه نیزجزء آن میاللّنعمةه که سلسلۀ سالسل معروفی
ت آن حضرت بود و جانشینان او، السالم و قبل از رحلت آن حضرت در بغداد از دنیا رفت و تربیت شده بر دس رضا علیه

ي سقطی وجنید بغدادي که تربیت شده توسط او بودند ارادت به ائمۀ زمان خود، حضرت جواد وهادي وعسکري و سرّ
السالم داشتند و ازآن بزرگواران مجاز بودند و فقط تربیت سري، توسط معروف و تربیت جنید، توسط قائم علیهم حجة

گوئیم  الغیبه میانتساب به ائمۀ زمان خود داشتند به همین جهت ما جنید را اول االقطاب فی سري بودولی افتخارپیروي و
السالم بیشتر بود چنانکه  توسط حضرت رضا علیهتصوف وذکر نام رضویه در سلسله براي این است که انتشارحقایق 

پس تهمتی که بعض . علیه السالم بود نامیم زیرا انتشاراحکام ظاهر شرع بیشتر توسط حضرت صادق مذهب را جعفري می
خالف ! ه فقط تا حضرت رضا علیه السالم را قبول و ائمۀ بعد را منکرندمغرضین وارد آورده وگمان کنند سالسل معروفی

ورزي نماید و تهمت ین به عقاید در امور دینی نباید غرضو فقط از روي غرض و عناد است، در صورتیکه شخص متد
  .زند
  تشیع

اي که بعداً جدا شود نیست زیرا بر حسب دستور  چندتشیـّع نیز مانند تصوف اصل، در دیانت اسالم است و فرقههر
اساس تشّیع همانطورکه ذکرکردیم پس . بریم نام می ذلک براي تکمیل مطلب ازآن هم تیمناًو امر خود پیغمبر پیدا شد مع

  :فت از پیغمبر صلی اهللا علیه وآله پیدا شدکه فرموداز موضوع غدیر خم و تعیین علی علیه السالم به خال
والهم ليفَهذا ع الهوم تكُن نو. م مٰاَللّه نم رصانو عاداه نم عادو وااله نالِ م هرصنذَلَهخ نذُلْ ماخو.  

د پیغمبر به امر خداوند تعیین چون شیعه معتقدندکه خالفت پیغمبر وتصدي امور دینی منصبی است الهی، و خو
فرماید و افراد را حق دخالت درآن نیست و آن نیز پس از آن حضرت مخصوص امیرالمؤمنین علی است پس باید در  می

همۀ احکام شریعت و وظائف طریقت دستورآن حضرت را به کار بست و پس از آن حضرت نیز هرکس از طرف او 
اند و چون وت از اصول دین شمردهت ازین رو اعتقاد به امامت را نیز پس از نبمنصوب گردد، که حقیقت اسالم همان اس

کند ازین رو از صفات خداوند اعتقاد به عدل هم جزء اصول محسوب عدل الهی لزوم ثواب و عقاب را اقتضا می
شیعه را . م خالی نباشدگردد و الزمۀ عدل هم هم این است که زمین درهیچ زمان از نمایندة خداوند براي هدایت مرد  می

لین کسان که آنها را رافضی خواندند سحرهءرافضی هم خوانند ودو معنی مدح وذم دارد؛ همانطورکه معصوم فرمود او 
فرعون بودند که ترك پیروي او نمودند وشیعه را هم چون ترك مخالفین علی کردند رافضی ) سین وحاءبه فتح(

ت پیغمبر وترك   دوستی است یعنی ترك سنّ وسب گویند، ذم آنها رافضی می ت که بهخواندندکه مدح است واهل سنّ
  .صحابه نمودند

  :هاي مختلف پیدا کرد که خالصۀ آنها این است ها و فرقه لیکن شیعه هم بعداً شعبه 
علی  باشند که معتقد به امامت محمد حنفیه فرزند امیرالمؤمنین می کیسانیهنخستین فرقه که پیدا شد، فرقه -1

غالم امیرالمؤمنین علی بود وبعداً نیز درخدمت محمد حنفیه بود و ) کافبه فتح( یسانشدند و وجه تسمیه آن است که کَ
علومی هم کسب کرد و براي امامت محمد زیاد تبلیغ نمود وپیروان زیادي پیدا کرد وآنها نیز دو دسته شدند یک عده 

غیبت نموده و شیري و ) به فتح راء وسکون ضاد والف مقصوره( ٰويضْر معتقد به غیبت آن حضرت شده وگفتند درکوه
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آشامد وبعداً ظهور خواهد کرد و  کنند و دوچشمه از عسل و آب درآنجا هست که ازآنها میپلنگی اورا نگهداري می
و ابوهاشم  105بنت جمیل متوفّی در سال  عزةعبدالرحمن خزاعی شاعر معروف  بطوریکه می نویسند ابوصخر کثیربن

داز شعراي بزرگ عرب که در زمان هارون وفات یافت ازکیسانیه وقائلین به غیبت قب به سیمحمـّد حمیري ملّ بن اسماعیل
حنفیه بودند ولی سید دراواخرعمرخود، خدمت حضرت صادق علیه السالم رسید و توبه کرد و معروف است محمـّّد بن

هاشم فرزند محمد شدند وآنها  دستۀ دیگر پس از رحلت محمد قائل به امامت ابی. که ابومسلم خراسانی نیز ازکیسانیه بود
هاشم پنج گروه شدند که شرح آن درکتب ملل و نحل مذکور استه گفتند وآنها نیز پس از ابیرا هاشمی.  
ن علیهماالسالم بن الحسی که فقط چهار نفر از ائمۀ هدي را قبول دارند و معتقدند که امامت پس از علی زیدیه -2

عطا تلمذ نمود و آنها معتقدند  بن به فرزندش زید رسید و زید در معتقدات اصولی غالباً تابع معتزله بود و مدتها نزد واصل
خروج کند او ) سالح( که از فرزندان پیغمبرکسی که عالم و زاهد و شجاع و سخی باشد ودعوي امامت کند وبا شمشیر

معتقدند که امامت مفضول با وجود فاضل جائز است چنانکه علی افضل بود ولی خالفت  امام واطاعت او واجب است و
و به قرار مسموع در یمن نیز  و صالحیه بتریه –سلیمانیه  –جارودیه : را به ابی بکر سپردند وآنها نیز بعداً چند دسته شدند

می دانستند و  د اورا امام به حق درسلسلۀ زیدیهزیادند و قبل از جمهوري شدن آن که امام به جاي سلطان داشتن زیدیه
  .گفتند می امام

ناوس از مردم بصره بود یا به آبادئی که آن را ناوسا  بن که رأس آنها عجالن) با واو اشباع شده( ناوسیهدیگر -3
د کرد و بعض آنها السالم نمرده و او مهدي است و ظهور خواه گفتند، منسوبند آنها معتقدند که امام جعفر صادق علیه می

  .همین عقیده را دربارة علی علیه السالم دارند
به عبداهللا افطح پسر بزرگ حضرت که برادر ابوینی ) ع( که معتقدند امامت پس از حضرت صادق فطحیه -4

علیهم السالم بود رسید وبسیاري ازاصحاب حضرت صادق  علی بن بن حسن اسماعیل بود و مادرش فاطمه دخترحسین
فرقی که فطحیه طبق فائدة هفتم در جلد . هللا بیعت کردند ولی او پس ازهفتاد روز ازرحلت پدر بزرگوار از دنیا رفتباعبدا

باسایرمذاهب باطله منتحله به تشّیع دارند این است که فطحی قائل به امامت دوازده امام ) تنقیح المقال( اول رجال مامقانی
حضرت کاظم امامت عبداهللا را نیز قائل است که در حقیقت سیزده امام را باشد و اضافه برآن بین حضرت صادق و  می

عبداهللا ازدنیا  حياتاي که در همان هفتاد روز  قائل است و اگر از فطحیه اکنون بوده باشند سیزده امام معتقدند ولی فطحیه
لسالم با حضرت بیعت کردند رفتند آنها مذهب فاسد داشتند ولی فطحیه بعدي مانند کسانی که درخالفت علی علیه ا

  .فطحیه نیز پس از عبداهللا باحضرت کاظم بیعت نمودند. وقبالً هم با خلفاي ثالث بیعت نموده بودند
فرزندش محمد ) ع( وآنها معتقد بودند که امام پس از حضرت صادق) به ضم شین بر وزن تصغیر( میطیهشُ -5

شمیط بود ازین رو به  ابی بن کسی که این عقیده را اظهار داشت یحییاست که هم نام پدرش امام محمد باقر بود و اول 
  .این نام نامیده شدند

6- به فرزندش اسماعیل رسید، آنها نیزیک دسته ) ع( گویند امامت پس ازحضرت صادق که میهاسماعیلی
د رسید و او غائب شد گویند پس از او به فرزندش محمـّ گویند اسماعیل نمرده و ظهور خواهدکرد یک دسته هم می می

گویند در غیبت او  گویند چون مبارك غالم اسماعیل در رأس آنها بود و میهمبارکیوظهور خواهد کرد وآنهارا 
گویند محمـّد پس از آنکه از دنیا رفت جانشینان  ابی ازطرف او براي رهبري پیروان او هستند و بعضی مینمایندگان و نو
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می مصر دعوي امامت داشتند و اکنون هم خاندان آقاخان همین دعوي را دارند وجمعی او امام بودند که خلفاي فاط
گفتند امامت براسماعیل یامحمـّدبن اسماعیل ختم شد و اسماعیلیگویند چون معتقدند که هر ظاهري را  ه نیز میه را باطنی

  .صول دخالت دادندباطنی وهر تنزیلی را تأویلی هست و عقائد فلسفی و براهین عقلی را هم در ا
جعفرکه  که در شهادت و رحلت حضرت کاظم علیه السالم شک کرده وگفتند امامت به موسی بن واقفیه -7

هفتمین امام است ختم شده و او نمرده و بعد از غیبت ظهور خواهد کرد و وقوف بر آن حضرت کردند ازین رو واقفیه 
  .نامیده شدند

امام برحق شدند وآنها نیز طبق آنچه می نویسند چندین دسته شدند ولی که معتقد به دوازده  اثنی عشریه -8
السالم به حضرت رضا وازآن حضرت به فرزندش آنچه مشهور است فرقۀ کنونی است که پس از حضرت کاظم علیه

قائم و  حجة. د. م. ح. حضرت جواد و بعداً به حضرت هادي و سپس به حضرت عسکري و ازآن حضرت به فرزندش م
اهللا فرجه رسید و او زنده وغائب است وظهور خواهد کرد و عالم را پر ازعدل و داد خواهد نمود پس از لعصرعج یول

آنکه پر ازجورشده باشد وما به پیروي آن بزرگوار افتخار نموده و معتقدیم که تصوف حقیقی وتشّیع واقعی بدون چنگ 
مالزمه دارند همانطور که مرحوم سیـّدحیدرآملی و قاضی نوراهللا  زدن به دامان آن بزرگوارمیسرنیست و این هردوباهم

بدون تشّیع ظهور نیابد چون تصوف ارتباط دل است  و تصوف اند که تشّیع حقیقی بدون تصوفتستري بدان اشاره نموده
  .با خداوند وآن باید از راه آن که همان والیت است تحقق یابد

امامت حضرت امام حسن عسکري علیه السالم پس ازآن حضرت یازده فرقه  معتقدین به 87نویسند و بطوریکه می
ه گفتند امام حسن زنده است و غائب شده بعداً ظهور خواهد کردشدند که از جمله یک عد .  

عقیدهء حق و مشهورهمین است که آن حضرت رحلت فرموده و فرزند بزرگوارش جانشین شده وابتداء غیبت 
سعید عمروي که از بزرگان محدثین شیعه بود  طول کشید ودرآن غیبت ابتداء عثمان بن 329تا  260صغري نمودکه از

گرفت پس از او فرزندش ابوجعفر محمدبن رسانید وجواب میعرایض ومطالب شیعه وهدایارا خدمت آن حضرت می
ح را جانشین خود نمود حسین بن رو مریض شد و وفات یافت به امرآن حضرت، ابوالقاسم 305عثمان و چون او در سال 

وفات یافت  329سمري را تعیین کند و او در سال  بن علی که مریض شد، حضرت فرمودند ابوالحسن 326و او نیز در سال 
و فرمودند . وحضرت قبالً خبر مرگ را به اوفرمودند ودستور دادند که کسی را براي پس ازخود براي نیابت معین نکند

وکذب ه حضور ندارد وغیبت کبري شروع شدکه مدت آن وتاریخ ظهور تعیین نشده ف بازآن به بعدکسی حق تشرّ
  .فرمودند، عجل اهللا فرجه الموقتون

  
  هاي مختلفۀ کالمی اسالمی بعض فرقه

  معتزله
مهمترین فرقۀ کالمی که دراسالم پیدا شدپس ازتشّیع که اصل اسالم ودرزمان خود حضرت رسول صلی اهللا علیه 

م ظهورکرد ومرامشان پیروي کامل از دستورات مقدسۀ حضرت رسول ومتابعت از جانشین آن وآله در روزغدیرخ
حضرت امیرالمؤمنین علی بود وتمام معتقدات دینی را هم ازآن بزرگوار وجانشینان او اخذکردند وعقل را پیرو آن قرار 
                                                   

 .ملل ونحل شهرستانی وتوضیح الملل ترجمه آن -86
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بل ازآنها ودراواخرخالفت امیرالمؤمنین دادند، فرقه معتزله بودکه دراول قرن دوم دربصره پیدا شدندوهرچندخوارج ق می
  علی پیدا شدند ولی از نظر معتقدات مذهبی و نفوذ و به کار بردن دلیل عقل و فکر و اندیشه، معتزله مهمتر بودند 

هجري  80متولّد ( بن عطا وجه تسمیه بدین نام بطوریکه شهرستانی درملل ونحل ذکرکرده این است که واصل
مطابق  110تا  21( قب به غزال شاگرد حسن بصريبه ابی حذیفه وملّ ٰنیمکّ) میالدي 748مطابق  131میالدي، متوفّی  699
اختالف پیدا کرد زیرا حسن معتقد بود که ) غیراز شرك ( اد خود حسن در موضوع مرتکبین کبیرهتاس اب) م 728تا  642

، فاسق است نه منافق و بین کفر وایمان عطا حرکت کرد وگفت مرتکب کبیره بن مرتکب کبیره منافق است ولی واصل
سپس از مجلس حسن کناره . ار استشود ولی عذاب اوکمتر ازعذاب کفّ مقامی دارد و اگر بدون توبه بمیرد عذاب می

ي اورا پسندیدند و چون حسن أاي دور او جمع شده و رهعبید و عد گرفت و درگوشۀ دیگر از مسجد نشست و عمربن
  .یعنی واصل از ما کناره گرفت ازین رو آنها را معتزله گویند» اعتزال عنا واصل« متوجه موضوع شد گفت

 1620( تألیف عبدالقادر بغدادي» الفرق بین الفرق«از کتاب 88درکتاب تاریخ فلسفه در جهان اسالمی
شدند ازین رو آنها  نقل کرده که با اظهاراین عقیده که مسلم فاسق، نه مؤمن است نه کافر، ازسایر مسلمین جدا) م1682تا

عبید و ابوهذیل حمدان را معتزله گفتند و این نیزمانند همان نوشتۀ ملل ونحل است واز سران ومتفکرین آنهاعمروبن
  .بودند 92و جاحظ 91و نظام 90معتمر و بشربن 89هذیل یامحمد بن

مسائل دینی داشتند از جمله معتزله در آراء مذهبی، فلسفه و عقل را هم به کار بستند و عقائد جداگانۀ زیادي در 
به حادث بودن کالم خدا و مخلوق بودن قرآن معتقد بودند؛ دیگر در موضوع رؤیت حق، بطورکلی آن را هم در دنیا و 

دیگر اعتقاد به اینکه مسلم . باشد دیگر، قول به تفویض و مختار بودن بشر در افعال خود می. کردند هم درآخرت نفی می
موضوع مهمتر از همه این است که آنها طبق عقیدة و . ه کافر و ازکافر باالتر و از مؤمن فروتر استفاسق، نه مؤمن است ن

اصل معتقد بودند که در جنگ جمل و صفین یکی از دو گروه متخاصم بدون تعیین، فاسق بودند و همچنین در باب 
لمؤمنین علی وطلحه وزبیر وسایرسران متخاصم عثمان وقاتلین اوهمین عقیده را داشتند و ازاین نظرگفتندکه شهادت امیرا

قبول نیست و ممکن است علی و عثمان بر خطا باشند و این عقیده، به عقیدة خوارج نزدیک و شیعه گویندة آن را تقبیح 
دهند که می نیز آنرا رد میکنند البته عقاید دیگري هم بخود واصل یا بعض فرقه هاي پیرو او نسبت و سایر اهل سنت

  .باشد ولی مهمترآنها همین استود میمرد
که هرکدام 93هذیلیه، نظامیه، جاحظیه، جبائیه: اندمعتزله تقریباً بیست فرقه شدند که مهمترین آنها این چند فرقه

باشند ومعتزله را معطله نیز عطاء غزال می بن دارند ولی در اصل عموماً تابع ابوحذیفه واصل  نیز عقائد مخصوص به خود
گویندیعنی منکر قدر و ارادة حق هستند ه هم میاند وقدریند چون درحقیقت براي خدا درکارها تعطیل قائل شدهگوی می

                                                   
هجري  1355ی تألیف حناالفاخوري و خلیل الجر ترجمۀ آقاي عبدالمحمد آیتی است که در سال کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسالم -  88

  .شمسی در تهران به چاپ رسیده است
  .235متوفّی  135متولّد  - 89
  .226متوفّی در  - 90
  .231متوفّی  160بن هانی نظام متولّد  ابراهیم بن یسار - 91
  .256توفّی در م 159محبوب جاحط متولّد  عمروبن بحربن - 92
  .303شاگرد یعقوب شحام بصري متوفّی در سال . ابو علی محمدبن عبدالوهاب معروف به جبائی به ضم جیم و تشدید باء - 93



 124

اند، معتزله بعدها  اند چون براي خدا قائل به عدل درتفویض امور شده ولی خودشان نام معتزله براي خودشان گذاشته
ش نیز پیرو آنها بود و اعتقاد به نظریات و آراء خود را براي قدرت زیادي پیدا کردند مخصوصاً در زمان مامون که خود

کرد تا آنکه متوکل به خالفت رسید و او  شمرد و مخالفین را با شدیدترین وجه مجازات می دیگران نیز واجبات می
ممالک دشمن معتزله بود ونسبت به آنها سخت گرفت وکتابهاي آنها را سوزاند وخیلی گمنام شدند ولی درگوشه وکنار

الکشاف عن « از معتزله بود وتفسیرخود را بنام94ن بودند مثالً ابوالقاسم محمودبن عمرزمخشريبدااسالمی معتقدین 
) شیعۀ چهار امامی( به مذهب آنها نوشت و در زمان مغول از بین رفتند و بسیاري از آراء آنها را فرقۀ زیدیه» التنزیل حقائق
  .گرفتند
 اشاعره

وفات  344در بصره متولّد شد و در سال  260لحسن علی بن اسماعیل اشعري هستند که در سال اشعریان پیرو ابوا
یافت او از احفاد ابوموسی اشعري بود، نزد ابوعلی جبائی که از معاریف معتزله بود تا چهل سالگی تلمذ نمودو بعداً در 

ي شد و سپس به مسجد بصره آمد و در میان روز دوري گزید و منزو 15بعض مسائل کالمی با او اختالف پیدا کرده و 
جمعیت خود را معرفی کرد و عقاید جدید خود را اظهار نمود ازجمله اینکه من پیش از این به حادث بودن کالم خدا و 

گفتم من خود فاعل اعمال شر هستم شود ومی مخلوق بودن قرآن معتقد بودم و نیز معتقد بودم که خدا به چشم دیده نمی
بنابر عقیدة او، صفات ثبوتیۀ خداوند قدیم و زائد . ون ازین عقائد که معتزله دارند توبه کرده و خالف آن معتقدمولی اکن

گویند ومعتقدندکه اگر صفات حق تعالی قدیم و زائد بر ذات برذات او است ولی معتزله آن را زائد ندانسته عین ذات می
و نیز اشعري بر . اند آیدوآن شرك است واشاعره را ازین نظر صفاتیه هم گفتهباشد تعدد قدماء و قول به قدماء ثمانیه الزم 

باشد و کالم  گوید کالم نفسی خداوند قدیم می قرآن است و می) به کسر قاف و فتح دال( مدق خالف معتزلی قائم به
خلفا که اعتقاد به قدیم  لفظی حادث است ولی اطالق کالم بر آن یا به عنوان مجاز یا اشتراك لفظی است و حتّی بعض

ونیز معتقد به  رؤیت . رساند گفتند که نهایت سفاهت آنها را میبودن قرآن داشتند کاغذ ومرکب آن را نیز قدیم می
. در آخرت است ناظرةالی ربها  ناضرةوجوه یومئذ درین دنیا است و  ال تدرکه االبصارخداوند است درآخرت که 

السالم و عثمان و سایر افرادي که در جنگهاي بین مسلمین شرکت کردند، آنها بر خالف  دربارة امیرالمؤمنین علی علیه
گویند همۀ آنها مجتهد بودند نهایت آنکه شاید بعضی از آنها در اجتهاد خود خطا کردند و گرنه بیشترآنها  معتزله می

  .مصیب بودند
ز تحت اراده و اختیار حق است وگرنه تعطیل الزم گویند بشر را در افعال خود اختیار نیست بلکه همه چی و نیز می

عقائد دیگري هم در . گوید تکلیف ماالیطاق هم روا است آید و قول به فاعل دیگرغیر ازخداوند شرك است ونیزمی
  .بارة آفرینش عالم و ایمان ومعرفت وغیرآنها دارند

 403که در بصره متولّد شد و در سال  بن طبیب باقالنی است یکی ازدانشمندان این مذهب قاضی ابوبکر محمـّد
دیگر امام الحرمین ابوالمعالی عبدالملک بن عبداهللا جوینی ملقب به ضیاءالدین و امام . میالدي درگذشت 1013مطابق 

  .الحرمین که فقیه شافعی و در عقائد از اشاعره بود؛ ولی هرکدام نظریات مخصوص به خود دارند

                                                   
  .میالدي 1144هجري،  538متوفّی در  -میالدي 1075هجري،  467متولّد  - 94
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  خوارج
اي  ع دراسالم پیدا شد فرقۀ خوارج است، و مقصود در واقع هر فرقهکه پس ازتشی نخستین فرقۀ سیاسی ودینی

است که برامام به حق خروج کند ولی چون نخستین کسانی که خروج برامام به حق کردندکسانی بودندکه بر 
اء به ریاست امیرالمؤمنین علی علیه السالم پس از بیعت، مخالفت و خروج نمودند آنها را خوارج گفتند که ابتد

طائی در جنگ صفین به مخالفت برخاسته و گفتند پیروان  حصین بن فدکی تمیمی و زید بن و مسعر  کندي قیس بن  اشعث
اي ازآنها بعد  سپس عده. ادبیها نمودند کنی و بی کنند وتو ما را به شمشیر دعوت می معاویه ما را به کتاب خدا دعوت می
م باید قرآن کَالسالم از خالفت، مخالفت نموده وگفتند ح عاص و خلع علی علیهاز حکمیت ابوموسی اشعري و عمرو

ذلک  در صورتیکه خود حضرت راضی نبود وآنها مجبورکردند، مع ،باشد نه شخص و چون علی قبول حکمیت نموده
ذکر عمان ازکالم در  السياحةدر بستان . گفتند الحکم اال هللا بعداً گفتندعلی بواسطۀ قبول حکمیت کافر شده وکالم

نویسند که پس از وقوع  حامد بعد از وقوع قضیۀ حکمین و مطرود واقع شدن ابوموسی نزد قشون علی می شیخ خلف بن
فرقه کنیم آنها را مرجئه گفتند اي گفتند ما کار علی و معاویه را به خدا واگذار می این قضیه مردم چهار فرقه شدند عده

دا پیروي نموده هر چه را او احیاء کند زنده کنیم و آنچه او از بین ببرد بمیرانیم آنها را که ما باید ازکتاب خاي گفتند
دانیم ایشان را رافضی وشیعه گفتند جمعی  معتزله گفتند جمعی گفتندماکسی را به امامت وخالفت سزاوارتر ازعلی نمی

آنها را محکمه و خوارج گفتند و از ) ذباهللانعو( ابیطالب کافر شدکه قبول حکمین کرد وعلی بن الحکم اال هللاگفتند 
 را شعار خود قرار دادند و به آبادي حروراء الحکم االهللاآنها کالم . شیخ خلف نقل کنند که خوارج پنج دسته بودند

و را شعار خود قرار دادند ازین رهللا  اال حکم الچون  در دومیلی کوفه رفته ودرآن جا مجتمع شدند و) به فتح حاء و راء(
ملجم نیز ازآنها بود وموقعی که شمشیر بر پیشانی مولی علی علیه السالم وارد آورد گفت  آنها را محکمه نیزگفتند وابن

یعنی کالم درستی است که به قصد  حق، یراد بهاالباطل كلمةوآن حضرت درین باره فرمودند  ال حکم اال هللایاعلی 
زهیر بجلی معروف  بن راسبی وحرقوص وهب بناعور وعبداهللاء وعتاب بنکواازسران خوارج، عبداهللا بن. باطل گفته شده

هزار نفر به طرف آنها  12بودند وقریب ) به تصغیریعنی صاحب پستان کوچک چون مانند زنها پستان داشت( الثدیه  بذي
زهیر کشته شدند  و  نب اي کرده و زیر پرچم امان علی آمدند جمعی هم از جمله حرقوص اي توبه رفتند و در نهروان عده

اند زنده مانده، فرارکردند، دو نفر به عمان و دو نفر به کرمان، دو نفر به عدهء خیلی کمی که بعضی فقط نه نفرگفته
و یکی به تل مورون یا موزون که شهري بوده بین رأس عین و ) بین دجله و فرات نزدیک شام( سجستان، دو نفر به جزیره

ري ودشمنی نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السالم اتقریباً بیست فرقه شدند وهمۀ آنها بر تبآنه. سروج در یمن رفتند
دانستند و امروز  مرتد وکافر می فاق دارند و نیزخوارج، اعمال را هم جزء مکمل ایمان دانسته ومرتکب گناه راوعثمان اتّ

  .ان سران آنها از خوارج وجود دارندهم بطوریکه مسموع شده در مسقط و عمان و در الجزائر حتّی درمی
بن ازرق و دربصره ودر اهواز وفارس وکرمان نفوذ  راشد نافع هاي مهم آنها یکی ازارقه هستند که پیرو ابیفرقه

  :یافتند وآنها علی وعثمان وطلحه وزبیر وعایشه وعبداهللا عباس را کافرگفتند وآیه
  ..مرضات اهللا ومن الناسِ من يشري نفْسه ابتغاَء

  :را دربارة ابن ملجم وآیۀ
لي مايف قَلْبِهاَهللا ع هِدشي يا ونالد ـْحيوة   . .من الناسِ من يعجِبك قَولُه يفِ ال

السالم درصورتیکه آیۀ نخستین بنا به قول قریب به اتفاق دربارة علی علیه . اند گفته) العیاذباهللا( را درشأن علی علیه السالم
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المبیت نازل شده وبعضی گفته اند دربارة صهیب؛ بعضی دربارة عمار وگروهی دربارة مقداد و زبیر در سریه رجیع ليلةو
ولی ازارقه . شریق که از منافقین بود نازل شده ملجم اصالً نبود و آیۀ دوم هم دربارة اخنس بن نازل شده، و درآن زمان ابن

آنها معتقدند که هریک از مسلمین که با آنها مخالفت ورزد مشرك و قتلش . هر کردندبر خالف گفتند وعناد خود را ظا
  .دانندجائز است، و قتل گناهکار مرتکب کبیره را با اوالد و زنانش واجب می

د و بن عامر نخعی یا حنفی می باشند که پیروان او با او بیعت نموده و او را امیرالمؤمنین گفتنجندة که پیرو  نجداتدیگر 
آنها معتقد بودند که مخالفین آنها مشرك و قتلشان واجب است در صورتیکه ازارقه گفتند جائز است و در جنگها یا 

کرد ازین رو آنهارا آورند قبول می غیرآن اگر پیروان او خالفی در احکام فروع می کردند و بعداً به بهانۀ جهل عذر می
رابه امام و پیشوا هیچ حاجت نیست بلکه باید در بین خود به انصاف کارکنند ه نیز گفتند وآنها معتقدند که ملت عاذری

بن  امی و عبداهللا بن ثور از بنی قیسمولی اگر امام هم معین کردند صحیح است و دو نفر از یاران او بنام عطیه بن اسودی
فدیک  و ابی عطيةرانش به را کشت و یا جندةاز او جدا شده وابوفدیک، ) به تصغیر( ی به ابی فدیکثعلبه مکنّ

پیوستندوعطویجستند و پیروان عطیه در سجستان و خراسان و کرمان و قهستان  ٰريه نامیده شدندوآن دو نیز از همدگر تب
بودند و ابوفدیک درمدینه بود وعبدالکریم بن عجرد نیز از یاران او از او جدا شده با یارانش عجارده نامیده شدند و 

دندکه سورة یوسف از قرآن نیست زیرا سخن از عشق گفته است وآنها نیز منشعب شده صلتیه پیروان عجارده معتقد بو
و حمزویه اصحاب حمزه بن ادراك و خلیفه اتباع خلف و ) یا عمران( ابی صلت و میمونیه اتباع میمون بن خالد بن عثمان

ده پیدا شدند، و میمونیه نکاح دختر ردیگر از عجا هايحازمیه پیرو حازم بن علی و شعیبیه یاران شعیب بن محمد و فرقه
گویند خدا در قرآن فقط دختر و دختر برادر را حرام شمرده ولی دختر آنها را حرام  دختر و نوة برادر را جائز دانند و می

  .. سبحان اهللا!! نفرموده است
بن قیس آنها ) ضم ضاد و فتح باءبه ( ةيعيبضاصحاب ابی بیهس هیصم بن جابر از بنی سعدبن  بیهسیهو دیگر 

) 146سورة انعام آیه) (قل الاجدفیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه( معتقدندکه فقط آنچه درین آیه است
  .باشد، هیچ چیز دیگرحرام نیست حرام می

وچندین فرقۀ هاي اخنسیه پیرو اخنس بن قیس ومعبدیه ورشیدیه وشیبانیه  بن عامر وفرقه ثعلبةیاران  ثعالبهو دیگر
  .دیگر نیز ازثعالبه جدا شدند وهرکدام اعتقادات مخصوص به خود دارند

بن عبید تمیمی که درآن زمان مروان حمار آخرین خلیفۀ اموي شام  مرةپیروان عبداهللا بن اباض ازبنی  اباضیهو 
اباضیه منشعب شدند و  ازوغیرآنهاو حفصیه اتباع حفص بن ابی مقدام ) به تصغیر ( ظهور کرد ویزیدیه پیرو یزید بن انیسه

از عقائدآنها این است که جائزاست خداوند پیغمبري بفرستد بدون دلیل ومعجزه، وعقائد دیگري هم به آنها منسوب 
است و به قرارمسموع خوارجی که در مسقط و عمان وجود دارند از اباضیه هستند و همۀ آنها همانطور که گفتیم از 

  .تنددشمنان علی و عثمان هس
باشند چنانکه درضمن ذکرعقائد انها وطبقات خوارج معلوم  خوارج در بسیاري از اقوال وعقائد با معتزله همراه می

باشد و همین اندازه هم که ذکر  گردید وبراي هرکدام عقائد مخصوصی نیز هست که ذکر همۀ آنها تطویل بالطائل می
  .باشد شد مختصري از آن می
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  مرجئه
 وستند که پس از خوارج در مقـابل شیعه و خوارج که هر دو مخـالف بنی امیه بودند پیدا شدند اي ه مرجئه فرقه

 االمر بودن بنی امیه و لزوم اطاعت آنها معتقد بودند و در حقیقت حزبی بود که بنام مذهب از طرف حزب حاکمباولی
 قالوا ارجه و اخاه: فرماید دربارة موسیقرآن میبنی امیه بودند پیدا شد وکلمه ارجاء یا به معنی تأخیر است که در  که

یعنی اورا مهلت دهید ویکی به معنی امیدوار ساختن که باب افعال از رجاء است و درینجا منظور معنی اول است زیرا 
توان گفت صاحب کبیره از اهل بهشت است  توان کرد و نمی گویند حکم به شرك یا کفر کسی درین عالم نمیآنها می

افتد و بعضی هم به معنی دوم  هل دوزخ، مگر در روز قیامت خداوند حکم کند پس حکم او تا قیامت به تأخیر مییا ا
اند ازین رو  رساند و نباید از رحمت خدا ناامید بود پس آنها امیدوار کننده گرفته اند یعنی با ایمان هیچ گناهی ضرر نمی

ند هم گناه کنند یا افراد را به قتل برسانند نباید ناامید باشند وآیۀ شریفۀ امیه هرچمرجئه گفتند ومقصودشان این بودکه بنی
  .را بر اصل عقیدة خود دلیل آورند وآخرون مرجون المرهللا

بن ازرق از خوارج بودکه ازنظرعناد زیادي که با علی علیه السالم  نخستین کسی که عقیدة مرجئه را اظهارکرد نافع
درمرتبۀ چهارم از خالفت قرار گرفت و به تأخیر ) العیاذباهللا( د که بواسطۀ عدم لیاقتکرد معتقد بو می داشت و سب

ازین رویک دسته ازمرجئه جزء خوارج بودند یک دسته هم با اشاعره در عقیده به جبر و یک دسته با معتزله در . افتاد
  :از جمله اي دارند اي از آنها هم عقائد جداگانه اعتقاد به تفویض اتفاق دارند، دسته

که معتقدند ایمان، اعتقاد به خداوند و دوستی او و ) به ضم نون وفتح میم ( پیرو یونس بن عون نمیري یونسیه -1
رساند و مؤمن به محبت و اخالص به بهشت  خضوع و خشوع در برابر او، و اگر این اعتقاد باشد ترك اعمال ضرر نمی

  .رود نه به عمل می
گفت هرگناهی غیر از شرك آمرزیده است  یاران عبیدبن مهران مکتئب که اومی) ربه تصغی( عبیدیهدیگر  -2

و معتقد است که حقتعالی  ان اهللا ال یغفران یشرك به و یغفر مادون ذلک لمن یشاء: که در قرآن فرموده
ه مشبه که ازین نظر جزء الرحمن صورةان اهللا خلق آدم علی صورته یا علی : بصورت انسان است که فرموده اند

  .باشد هستند و مکتئب ازکئابت است که به معنی رنج و کدورت می
ایمان، معرفت خدا و رسول و اقرار اجمالی است به آنچه : ابان کوفی که گویند بن پیروان غسان غسانیهدیگر -3

بن ثابت  نعمان یفه گفت که ابو حن اي دارند وحتّی می خدا بر رسول فرستاده است و عمل بر آن مؤخر است و عقائد سخیفه
  . اند از همان دسته است در صورتیکه دیگران آن را رد کرده) از ائمه اهل سنت ( کوفی 

اند که معتقدند به اینکه ایمان  عمرو صالحی که بین عقیدة تفویض وارجاء جمع کرده بن پیروان صالح صالحیه -4
ر عقل روا است ولی پیغمبر فرموده کسی که به من همان شناخت خداوند است و معرفت خداوند با انکار رسول از نظ

  .اعتقادات باطلۀ دیگر هم دارند که شرح آن درکتاب ملل و نحل مذکور است. ایمان نیاورد به خدا ایمان نیاورده است
اتباع ابی ثوبان مرجی که گفته است ایمان، اقرار به خدا و رسول وترك چیزهاي است که عقل به جا  ثوبانیه -5
افعال از  داند ولی آنچه عقل جائز داند ترك آن جزء ایمان نیست وآنها نیز معتقدند که خیر و شرّ آن را جائز نمی آوردن

این . تواند امام امت باشد خود بنده است وامامت نیزالزم نیست درقریش باشد بلکه هرکسی که امت برآن اجماع کنند می
اند و بعض آنها گفته اند اول کسی که  عقیدة خوارج جمع کرده طایفه در اعتقادات خود بین ارجاء وتفویض وبعض
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. ابیطالب بود که کتابی در ارجاء نوشت بن محمـّد حنفیه فرزند حضرت علی عقیدة ارجاء وتأخیرحکم را قائل شد حسن بن
  .گویند بعداً پشیمان شد و توبه کرد ولی دیگران می

گویند ایمان عبارت است از معرفت و  از قراي مصر، آنها می) ءبه ضم تا ( از اصحاب ابی معاذ تومنی تومنیه -6
تصدیق ومحبت واخالص به خدا و اقرار به آنچه پیغمبر آورده است و آنها نیز عقائدي مخصوص به خود دارند که آنها 

  .کنند را از فرق دیگر جدا می
  . 219در  بشر بن غیاث مریسی متوفّی در بغداد پیروان ابی عبدالرحمن بن مریسیه -7

  کرامیه 
وفات نموده  255ام از اهالی سجستان بوده و در سال عبداهللا محمـّدبن عبداهللا کرّامیه به تشدید راء اصحاب ابیکرّ

به ) به فتح کاف( ماشتغال داشته وکرّ) انگور( درخت رز تام این بود که پدرش بغرس ومراقبوجه تسمیه به کرّ. است
دانند مانند اشاعره ازین رو آنها را صفاتیه  صفات خدا را ازلی و قدیم و زائد بر ذات میآنها .باشد معنی مو و تاك می

» یداهللا فوق ایدیهم« وآیۀ» ویبقی وجه ربک«گویند وبراي خدا صورت ودست نیزقائلندوبه ظاهرآیات ازجمله 
ا اسم جوهر را هم بر خدا اطالق کرده حتّی آنه. اند ه نیزگفتهاستشهاد نموده ومنکرتأویل هستند ازین روآنهارا جزء مشبه

 يزبن معاذ را نویسند یحیی و نیزمعتقد است که خداوند برعرش قرارگرفته ومکان براي او قائل است؛ و بطوریکه می
  .به فرقه کرامیه منسوب بودند) 291متوفّی  ( و ابراهیم خواص) 258متوفّی (

  حنابله
مالکی و : ت چهاراستت هستند چون مذهب دربین اهل سنّهل سنّحنابله پیروان احمدبن حنبل از ائمه اربعه ا

  .حنبلی شافعی و حنفی و
کنند وحنفی از نعمان بن ثابت ابو حنیفه کوفی ث حجاز تقلید میمالکی ازدستورات مالک بن انس فقیه و محد

ند و البتّه این امر در مذهب و باش دان محمـّدبن ادریس شافعی و حنبلی پیرو احمدبن حنبل میکنند وشافعی مقلّ پیروي می
فروع است ولی در اصول و اعتقادیات ممکن است پیرو مذاهب مختلفۀ دیگر که بعض آنها مذکور شد بوده باشند و 

  .حنابله معتقدات مخصوص هم دارند و معتقد به تأویل هم نیستند
در بغداد وفات  150نیفه در سال ابوح. در مدینه وفات یافت و در بقیع مدفون گردید 179مالک بن انس در سال 

ابو عبداهللا محمدبن ادریس شافعی مطلبی قرشی در سال . یافت و درآنجا مدفون گردید و قبر او اکنون نیز معروف است
 164ابوعبداهللا احمد بن محمـّدبن حنبل در سال . درمصر وفات یافت وقبر اواکنون درآنجا زیارتگاه پیروان او است 204

ت در بغداد از دنیا رفت و این چهار نفر بعداً مورد تصویب و تصدیق عموم بزرگان اهل سنّ 241د ودر سال در بغداد متولّ
  .گردیده و به دستور خلیفه امر شد که همۀ اهل سنت باید از یکی از آنها تقلید کنند و اختالفات را کنار بگذارند

ث قمی المنتهی تألیف مرحوم محد تتمةتاب ت به چهار مذهب بطوریکه درکتاریخ منحصرشدن مذاهب اهل سنّ
هللا به خالفت  پس از عمویش الطائع 381ذکر شده، زمان خالفت ابوالعباس احمد القادر باهللا عباسی بود که در شعبان 

  . سال عمر داشت 85خالفت داشت و درآن سال وفات یافت و  422رسید وتا سال 
 بن محمـّد بن موسی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر  بن موسی نحسی در ذکرسیـّدشریف مرتضی ابوالقاسم علی بن

ت در فروع زیاد شد و هر دسته از یکی ت آراء و مذاهب اهل سنّنویسد که چون تشتّ می 436متوفّی در ربیع االول ) ع(
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مبلغی بگیرند و  کردند و آراء مجتهدین زیاد گردید، خلیفه وعلماء تصمیم گرفتند که تقلیل بدهند وازچند دسته تقلید می
دین ابی حنیفه و شافعی و مالک و احمد حنبل زیادتر و ثروتمندتر بودند جلو چون مقلّ. به مذهب آنها رسمیت دهند

ت از زندهء دیگري نبودند ازین رو از مردگان از طرفی در حقیقت علماي زندهء آنها هیچکدام حاضر به تبعی ( افتادند
ند و تصمیم گرفته شد که همین چهار مذهب رسمیت پیدا کند و تقلید از غیر آنها و مبلغ زیادي داد) انتخاب کردند
  .ممنوع گردد

کرد مذهب شیعه جعفري را نیز به رسمیت این امر درزمان سیـّدمرتضی بود، او نیزخلیفه را مالقات کرد وخواهش
ر شد صدهزار دینار بدهند که انجام شود بشناسد و مذهب پنجم شود که مجبور به تقیه نباشند و خلیفه موافقت کرد و قرا

هزار دینار بقیه آن مبلغ، ازشیعه کمک خواست، هیچکدام  20و سید از ثروت خود هشتاد هزار دینار تهیه کرد و براي 
کمک نکردند ومتأسفانه به همین جهت مذهب شیعه رسمیت پیدا نکرد، خیلی جاي تأسف است که شیعه درآن زمان 

یت داشت که خلفاي عثمانی گویند نادرشاه هم جد این امر بزرگ دینی اجتماعی واقع شود و میهم، همت نکردند تا 
اخیراً . راضی شوند شیعه هم در مسجدالحرام مقامی براي نماز جماعت داشته باشند ولی آنها قبول نکردند و او موفق نشد

دانشمند محترم آقاي محمـّد تقی قمی در یت که به جد االسالميةالتقریب بین المذاهب  مجعيةبر حسب اقدامات 
ه علمی و مذهبی نسبت قاهره تأسیس شد، شیخ محمود شلتوت رئیس وقت جامعۀ ازهر قاهره که در حقیقت ریاست کلی

ت دارد فتوي داد که مذهب جعفري نیزکه به فتوي و دستورات جعفربن محمـّدالصادق از اهل بیت به مسلمین اهل سنّ
باشد و عمل بدان مجزي و پیروي از آن خالف نیست این فتوي  یکی از مذاهب اسالمی صحیح میکنند رسالت عمل می

  .براي شیعه بود سیاسی در واقع پیروزي بزرگ
: گویند اگر کسی موقع خواندن خلقت بیدي یا حدیث کنند بطوریکه می حنابله درعین حال ازتشبیه هم احتراز می
دست را حرکت دهد یا به دست اشارتی کند دست و انگشت اورا حمن قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الر

باید قطع کرد چون او بواسطۀ اشاره، خواسته تشبیه کند ولی چون منکر تاویلند، مجبورند در بعض موارد ظاهر آیات و 
هه گفته انداحادیث را قبول کنند، ازین رو بعضی آنها را نیز جزء مشب.  

  جهمیه
باشند که از جبریه بود ولی در نفی صفات ازلی زائد بر ذات  رز جهم بن صفوان ترمذي میجهمیه پیروان ابی مح

آنها معتقدند که خداوند را نباید به صفتی که خلق را به آن وصف کنند توصیف نمایند زیرا به . با معتزله موافق است
  .شوند صفات موصوف نمی کشد و نسبت قدرت و خلقت و فعل به او صحیح است زیرا بندگان باین تشبیه می

اوگفت ایمان تنها شناخت . وگویند ثواب وعذاب جبر است چنانکه همۀ افعال جبراست پس تکلیف نیزجبر باشد
سورة ( »ولوشاء ربک المن من فی االرض«باشد وکفر وایمان به ارادة او است که  خداوند وکفرجهل به وي می

تکفیرنمودند ومسلم بن احوز مازنی به امرنصر بن سیار والی خراسان  عقائد دیگري هم اظهارکردکه مسلمین اورا) یونس
هجري اورا به قتل رسانید 138ه در سال در اواخر زمان بنی امی.  

  ضراریه 
گویندکه خداوند نفس خویش  آنها می. باشند وحفص بن فردنیز ازآن فرقه است ضراریه پیروان ضراربن عمرومی

گویند  آنها می.دانیم و خبر می دانیم به دلیلست بی دلیل و بدون خبر ولی ما که اورا میداندو عالم به ذات خود ا را می



 130

پنجگانه می بینند و گویند افعال بندگان در حقیقت مخلوق  نیکان در بهشت، خداي را یه یک حس ششم غیر از حواس
بعد ازپیغمبرصلی اهللا علیه وآله باشد وگویند ) خدا وبنده( حق است و ممکن است که یک فعل میان دو فاعل مشترك

این . کعب را انکارکرده استمسعود وابی بنحجت فقط اجماع صحابه است واخبارآحاد مقبول نیست وقرآن، عبداهللا بن
  .هاي جبریه محسوب می شوند فرقه نیزمانند جهمیه از فرقه

  حشویه
ا نظرداشته وهمه را برظواهرآن حمل ه کسانی هستندکه کامالً برظاهر چسبیده وفقط متن وظاهرآیات رحشوی

اندکه چون پیروان آنها اهل حشو خوزستان بودند به این نام موسوم گردیدند  کنند وبعضی هم در وجه تسمیه گفته می
عطاهجیمی  بن منهال سدوسی ابوعثمان بصري و احمدبن) به ضم کاف ومیم( سمهوکُ) ضادبه ضم میم وفتح( مانندمضر

حشویه معتقدند که راه شناختن خدا فقط نقل است نه عقل، . ی که سفیانیه نیز یک فرقه ازآنها هستندبصري وداود جوارب
و ایمان عبارت ازین است که انسان سخن صاحب شرع بشنود و بدان ایمان آرد، نه آنکه پی تأویل آن باشد، بر خالف 

 95است و نقل را دخالتی نیست که ابن رشد اندلسی اشاعره که معتقدند به اینکه تصدیق به وجود خداوند فقط از راه عقل
  .آن را شرح داده است امللةفی عقائد  االدلةدرکتاب الکشف عن مناهج 

اندکه  آنها حتّی معتقدند که خداوند را در دنیا هم ممکن است دید ومالمسه ومصافحه نمود وحتّی گمان کرده
  .گویند ه هم میکنند وآنها را حبیبی مخلصین، معانقه هم می

  سالمیه
باشد و پیرو مکتب سهل  می )میالدي 909(297عبداهللا محمدبن سالم بصري متوفّی درفرقۀ سالمیه منسوب به ابی

یا  283میالدي متولّد و درمحرم  818هجري مطابق   203یا 201یا  200در سال ) شوشتر( که در تستر 96بن عبداهللا تستري
نظریات سهل را دقیقاً و محمد بن سالم دنیا رفت آن مکتب را دنبال کرد و در بصره به حال تبعید از ) م 896( 273

و او بعضی از سخنان استادش سهل بن عبد اله را به معروف گردید) سالمیه( محققانه تشریح و توضیح کرد ازین رو بنام او
ه در تألیف خود بنام بود ک 380وازپیروان مکتب او ابوطالب مکّی متوفّی در  نام هزار گفتار جمع آوري نمود

القلوب آن را تنقیح وتشریح نمود و اومعتقد بود که مشیت خداوند نیز مانند خودش غیر مخلوق است و عین ذات  قوت
گفت انسان از چهار چیز  اوست و ارادة اوعمل را در مخلوقات ایجاد کند ولی با اعمال خالف و خطاء راضی نیست و می

ظاهر وباطن وحد ومطلع و البتّه این نظریه از : خاك، قرآن هم هرآیۀ آن چهارچیز داردو روح ونور و حيوةتکوین شده، 
و ترجمۀ آن که  السعادةبزرگان شیعه هم رسیده ومعانی وحقائقی داردکه درکتب تفسیر ذکر شده و در مقدمه تفسیر بیان 

  .ام مشروحاً مذکور است خود ترجمه نموده
که داشته تکفیر نموده وگفته که آنچه بایزیدگفت از دعوي فرعون که گفت  ابن سالم بایزیدرا بواسطۀ شطیحاتی

                                                   
از دنیا ) 1198( 595صفر  9میالدي در قرطبه متولّد و در  1126هجري  520ابوالولید محمدبن احمدبن رشد اندلسی اسپانیائی که در سال - 95

که نگارنده در هنگام تحصیل ترجمه نموده ولی به چاپ » الکشف عن مناهج االدلۀ فی عقائد الملۀ«رفت مؤلفات او زیاد است از جمله کتاب
  . نرسیده است

تستري در مکّه خدمت ذوالنون مصري رسید و تلقین ذکر یافت و خدمت رفیع  ابواحمد سهل بن عبداهللا بن یونس بن عیسی بن عبداهللا بن - 96
 - کم خوري: رسند مگر آنکه داراي چهار صفت باشند خال خود شیخ محمد سوار تربیت گردید از کلمات اوست که ابدال به این مقام نمی

  .گوشه نشینی و دوري از مردم -سکوت و کم گوئی -کم خوابی
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  ).43کتاب جستجو در تصوف ایران تألیف دکتر عبدالحسین زرین کوب ص  ( بدتر بود اناربکم االعلی
  

  غُالت
  97سبأیـّه

  .اند ت رساندهلوکرده وآنها را به مقام الوهیغالت کسانی هستند که دربارة بعض ائمۀ هدي علیهم السالم غُ
نویسند او  ت امیرالمؤمنین علی شدند وبطوریکه بعضی میازجمله سبایه پیروان عبداهللا بن سباء که قائل به الوهی

همین عقیده ) ع( قبالً یهودي بود و اسالم آورد، موقعی هم که یهودي بود دربارة  یوشع بن نون جانشین  حضرت موسی
الم که عقیدة اورا دربارة خود شنیدند، اورا خواستند و ازاو پرسیدند، او اقرارکرد و الس را اظهار داشت، حضرت امیرعلیه

د نموده، او را امر به باشم، حضرت تشد گفت تو خدا هستی و اینطور به دل من آمده که توخدائی ومن هم پیمبر تو می
اند هر چه حضرت او  بعضی هم گفته توبه کردند، سه روز مهلت خواست و توبه نکرد وحضرت اورا به آتش سوزاندند، 

را منع نمودند قبول نکرد وپس از شهادت آن حضرت گفت علی کشته نشده ودر وي جزوي از اجزاي الهی است و همه 
  .چیز از او است وآنچه در ابرآید او، و رعد آواز او، و برق تازیانۀ او است

از صحابۀ پیغمبر که ترك بیعت با علی کردند، کافر  یه اصحاب ابی کامل همه کسانی رایک عده ازآنها بنام کاملّ
دیگر  یباشند وابوکامل معتقد است که امامت نوري است که از شخص به شخصگویند وآنها به تناسخ وحلول معتقد می

  .باشد ت و در دیگري بنام امامت میکند و در شخصی بنام نبو به طریق تناسخ ظهور می
علبائیهه ازآنها بنام یک عد پیروعلباء بن دبه فتح دال وتشدید راء یعنی سازنده زره که اهل سنت آنها را  ( اعر
علی خداست و او است که محمـّد را به پیغمبري :  اسدي آنها علی را بر پیغمبرتفضیل داده وگفتند) دانندجزء غالت می

وبعضی هم به . ي خودش دعوت کرددعوت کند، ولی محمـّد به پیرو) علی( مبعوث نموده که مردم را به پیروي او
به مناسبت ( دارندآنها میمیه گویند خدائی محمـّد وعلی هر دوقائلند ویک عده ازآنها محمـّد را درخدائی مقدم می

) محمـّد علی فاطمه حسن و حسین ( وبعضی علی را برتر دانند آنها را عینیه گویند و بعضی هم به خدائی پنج تن) محمـّد
یند آنها یک شخصند و روح درآنها مطابق هم حلول کرده است ولی این قسمت را درملل ونحل گو معتقدند ومی

نویسند که حضرت به او وعدة بهشت  نویسند لیکن به عقیدة شیعه علباء ازاصحاب حضرت باقراست و حتّی بعضی می می
است ازین رو شیعه اورا ازصحابۀ امام المقال مرحوم حاج شیخ عبداهللا مامقانی مذکور  دادند، شرح حال اودرکتاب تنقیح

دانند نه از غالت، لیکن چون درین قسمت متعصب بود اهل سنت اورا غالی گفتند چنانکه محمدبن نعمان ابو جعفر می
گوئیم آنها اورا شیطان الطاق  ب بود وما اورا مؤمن الطاق میپروا ومتعص راکه ازاصحاب حضرت باقر وخیلی بی

  .گویند می
همغیری  

ت علی قائل شدنداز پیروان بن سعید عجلی بجلی کوفی ابتدأ به الوهی مغريةیک دسته ازآنها بنام مغیریه پیروان  
ي برگشت و خدمت حضرت أحضرت باقربود بعداً معتقدبه امامت محمدبن عبداهللا بن حسن بن حسن گردیدولی ازآن ر

باقر رسید وخودش پس از حضرت باقر دعوي امامت کرد وسپس مدت شدعی نبو .ت حضرت باقر علیه او به الوهی
                                                   

  .232ملل از ص رجوع شود به توضیح ال - 97
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گفت که ظهور خواهد کرد  اوپس از رحلت حضرت، می. السالم معتقد بود و حضرت از او تبري نموده وي را لعن کرد
آشنا بود  همکند و مغیره به سحر و جادوو جبرئیل ومیکائیل بین رکن ومقام با او بیعت خواهند کرد و اومرده را زنده می

م او درکتب رجال شیعه نیز از معصوم هجري خالدبن عبداهللا قصري اورا به دار آویخت و ذّ 120بواسطۀ عقائد اودرسال و 
  .                        رسیده و رجال مرحوم مامقانی مقصالً ذکر نموده است

  خطابیه
ه پیروان ابوالخطاب محمدبن مقالص ابی زینب اسدي هستند، اومدعی دیگرخطابیت حضرت صادق جعفر الوهی

نموده، بر او لعن کردند و  بن محمد علیهماالسالم شد وهرچه حضرت اورا منع کردند قبول نکرد لذا حضرت اورا رد
  .بان درگاه منصور دوانیقی بواسطۀ عقیدة باطلش اورا کشتعیسی بن موسی از مقرّ

  نصیریه 
ند و اومعتقد بود که خدا در علی حلول کرد ونیز معتقد دیگر نصیریه که پیروان محمـّدبن نصیرفهري نمیري بود

ت حضرت امام علی النقی بودبه الوهی .ت نمود و در دربارة خودش هم ابتداء دعوي نبوت کرد وبعداً هم دعوي ربوبی
رو  بارة اهل بیت گفت که چون بعد از پیغمبر هیچ کس ازعلی افضل نبوده بعد از وي فرزندان او بهترین خلقند ازین

خداوند بصورت او و فرزندانش ظهورکرد و به زبان ایشان سخن گفت وحضرت هادي اورا لعن فرمود پس از رحلت 
ت حضرت قائم را نمودحضرت امام حسن عسکري دعوي مقام ابی جعفر محمد بن عثمان و بابی.  

  حاتمیه
را به خدائی حضرت عسکري  نویسند مردمدیگر پیروان فارس بن حاتم قزوینی که بطوریکه درکتب رجال می

هرکس اورا بکشدمن ضامن : شنیدند اورا نهی کردند، قبول نکرد، اورا لعن نمود وفرمود که کرد، حضرت دعوت می
وقتی شنید، موقعی  299یا 298شوم، ابوالقاسم جنیدبن محمـّد بن جنید بغدادي عارف بزرگوار متوفّی در بهشت براي اومی

نویسندکه حضرت هادي امربه قتل او اورا با ساطورکشت ودرکتب رجال بعضی می شد که فارس از مسجدخارج می
  .دهند ولی درحال جنید اورا کشتفرمود و بعضی به حضرت امام حسن عسکري نسبت می

نمودند اهم آنها این  هاي دیگري هم بودندکه دعوي الوهیت براي علی علیه السالم یایکی از فرزندانش میدسته
اند ولی  که ذکرکردیم وبعضی هم به عقیدة اهل سنت غالی بوده یا بعض فقهاء قمیین آنهارا غالی دانسته اندچند دسته

اند مانند یونس بن عبدالرحمن قمی مولی علی بن یقطین که اخبار در مدح او زیاد و  دیگران ازآنها تحسین وتمجید نموده
  .رگان شیعه آنها را پذیرفتنداند ولی اخبار مدح خیلی زیادتر و بز  بعضی هم ذم نموده

باشند و معتقدند که  اي هستندکه دربارة آن حضرت غلو دارند و قائل به خدائی آن حضرت می اکنون هم عده
تواند بکنه او برسد مگر ازمقام اطالق تنزل کند و بصورت مادي معرفت خداوند به هیچ وجه ممکن نیست وممکن نمی

 اناهور نموده و درین دور بصورت علی مرتضی ظهورکرده است که خود فرمود درآید ازین رو درهر دور بصورتی ظ
و النار اجلنة یاعلی کنت مع کل نبی سراومعی سرا وجهرا و قسیم : وپیغمبر فرمود خالق السموات واالرض

داند که کنند وهرکس بفهمد وب و همه پیمبران به علی دعوت می. وامثال آنها که رسیده، دلیل است االرزاق و قاسم
ایم  گویندمابه حقیقت رسیده علی خالق اواست به حقیقت رسیده وتکلیف از اوساقط است ازین رو بعض طوائف آنهامی

تر ومعرفت او  و تکلیف برما نیست در صورتیکه عقیدة بسیار باطل وبه الحاد نزدیک است چون هرچه انسان مقرب
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یدچنانکه خود ائمه علیهم السالم بیش ازهمه بندگی وعبادت خداوند ترگردد باید بربندگی ونیازمندي وعبادت بیفزا کامل
 آنها معتقدندکه براي علی نیز ظهوراتی است و درقرن هفتم حدود هشت قرن پیش ازین درسلطان ساق. کردند می

نها گویند ودستورات ورسوم وآداب مذهبی که در میان آ ظهور نمود و اکنون اورا خدا وعلی می) مخفف سلطان اسحق(
خوابند وبعد از اودو نفر از بزرگان آنها بنام  وقبر اوقبلۀ آنها است و شبها رو به آنجا می. معمول است ازاوگرفته شده است

گویند چون قائل به  اند که اولی را امام حسن و دومی را امام حسین می ابراهیم و بابا یادگار از بزرگان این طایفه بوده
دانند و بعداً داود ابلق سوارکه  ن دو نفرمصطفی داودان است که اورا به منزلۀ ابوالفضل میتناسخ وحلول هستند پس از آ

اند دانند و بعضی هم ازخود حضرت رضا به داود ابلق سوار تعبیر نموده اورا به منزلۀ حضرت امام رضا علیه السالم می
عصر امام زمان عجل اهللا فرجه  حجةوهم بر) ع( ومصطلح عرفاء نیز همین است و داود ابلق سوار را هم بر حضرت رضا

  .پیروان این عقیده درطوائف کرد ترکیه وعراق وشام وایران زیاد ودرایران درایل سنجابی هم زیادند. کنند اطالق می
  اهل حق

باشند بنام اهل حق هستند ولی بطوریکه نگارنده با بسیاري از آنها الت میها که مشهور است ازغُ یکی از دسته
باشند وبه خدائی علی قائل  داشتند که اهل حق غیرازغالت میاکره نموده و از روش آنها سؤاالتی کردم اظهار میمذ

دانند وخود را یکی ازسالسل تصوف وعرفان گفته و  اهللا میمشيةنیستند بلکه اورا مظهر تام وآینه تمام نماي حق ومقام 
باشد که  لوك چهارمرتبه شریعت وطریقت ومعرفت وحقیقت میگویند درس درآداب شرع هم مراقبت کامل دارند ومی

العمرمراقبت احکام شرع مطهر وانجام وظائف دینی الزم است وبزرگان آنها دراتیان بواجبات باید سالک دارا شود ومادام
اثنی دهند ومخصوصاً در نماز و روزه خیلی مراقبت دارند وسلسلۀ خودرا جزء شیعۀ وترك محرمات دستور اکید می

تألیف صدیق صفی زاده ذکر شده ابتدا توسط » مشاهیراهل حق« این مذهب وآئین بطوریکه درکتاب. دانندعشري می
و بهلول بطوریکه در رجال شیعه و نزد شیعه مذکور است، عمروبن وهب صوفی معروف به بهلول از . بهلول ایجاد شد

نویسدکه ازاصحاب صادق علیه السالم بود و  االت اومیاصحاب حضرت کاظم علیه السالم بوده ودرآن کتاب نیز درح
بوده و در سال ) ع( نویسد ازکردان ایرانی و از اصحاب حضرت صادق به دستورآن حضرت خود را به دیوانگی زد ومی

  . وفات نمود 119بن بشر بهلول است که از خوارج بود و در سال  كشارةوفات نموده و اوغیر از  219
براي تفوه به  309درآن کتاب از اهل حق می نویسد، حسین بن منصور حالج است که در سال دیگر ازکسانی که 

کلمات خالف شرع مانند گفتن انا الحق او را به دار زدند و نیز باباطاهر همدانی را از بزرگان اهل حق نوشته و او را از 
که از بزرگان اهل حق است ذکرکرده ودر  )467متوفّی  406متولّد  ( یاران نزدیک مبارك شاه ملقب به شاه خوشین

اواخر قرن چهارم تولّد اورا ذکر نموده ولی براي اوجنبۀ عشق صوري را هم نوشته، در صورتیکه ما مقام باباطاهر را باالتر 
  .دانیم می

از بزرگان معروف آنها یکی شاه فضل ولی است که در اواخر قرن سوم هجري بوده و مشهورترین بزرگان آنها 
گویند واز سادات موسوي و  زیسته وعوام آنها سلطان ساق می لطان اسحق است که در قرن هفتم یا هشتم هجري میس

رسد ومجالس ذکر ونذورات وآداب عبادي آنها منسوب به او است و اورا  نسبش به حضرت کاظم علیه السالم می
تن وچهل تن وشصت وشش غالم کمربند زرین  هفت: گویند ویاران مختلفی ازحیث طبقه داشته از قبیل صاحب کرم می

وهفتاد ودو پیردارند وطبقۀ هفت تن مهمتر ازهمه هستند، از جمله آنها سید خضر ملقب به بنیامین و موسی سیاه چرده 
ملقب به داود وشاه ابراهیم ملقب به ملک طیار وحسین ملقب به بابایادگار ومصطفی ملقب به مصطفی داودان بودند 
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  .پادشاه حقیقت سلطان اسحق وپیرحقیقت بنیامین ودلیل حقیقت داود استگویند  ومی
. گویند بنام خاندان وهرکدام پیر ودلیل جداگانه دارند وهرخاندان را دوده هم می هاي مختلفی دارند آنها تیره

مصطفائی، بابا ملکی،  هاي مهم آنهاچهارده دوده هستند از قبیل شاه ابراهیمی، خاموشی، بابایادگاري، عالی قلندري، دوده
عقائدآنها درجلد دوم فلسفۀ نیکو وکتاب مشاهیر اهل حق تألیف صدیق صفی زاده و کتاب برهان . داودمریدي وغیرآنها

یادداشتهاي « ام وغیرآنها مذکوراست، ذکر شده ودر سفرنامۀ خودم بنام الحق تألیف حاج نور علی الهی که نگارنده دیده
  .شرح مالقات و مذاکرات و مشاهدات خود را ذکر نموده امنیز » سفر به ممالک عربی

که یار به معنی دوست و پیرو، و سان به . گویند که پیروان سلطان اسحق باشندطائفه اهل حق را یارسان هم می
  .معنی سلطان است که به معنی پیروان سلطان اسحق است

  اسماعیلیـّه
هاي شیعه ازلحاظ تاریخی و علمی اهمیت بیشتر پیدا کردند  فرقه چون اسماعیلیه پس از اثنی عشریه نسبت به سایر

اي آنها را به مناسبت بعض عقائد خالف وعدم تقید بعض  پردازیم هرچند عدهلذا به ذکرآن مذهب نیز به اجمال می
الم را دارند ازین گویند ولی چون نام اس دانند وآنهاراکافر میهاي آنها به ظواهر اعمال شرع از دین اسالم خارج می فرقه

  :کنیم رو درینجا ذکر می
اسماعیلیه کسانی هستندکه پس ازحضرت صادق علیه السالم معتقد به امامت اسماعیل بن جعفر الصادق گردیدند 

البتّه واقفیه نیزکه پس از حضرت کاظم . گفتند یعنی شیعه هفت امامی واورا امام هفتم گفتند وآنها را شیعه سبعیه نیز می
السالم ختم شده معتقد به هفت امام  ننمودند وگفتند امامت به حضرت کاظم علیه) ع( لسالم اطاعت ازحضرت رضاعلیه ا

  .بودند ولی آنها به این نام شهرت نیافتند فقط اسماعیلیه به این نام مشهور شدند
شینی خود تعیین فرمود و معتقد شدند که اسماعیل نمرده وپدرش اورا به جان آنها در ابتدا دو دسته بودند یک عده

درآنجا دعوت کند وامامت پس ازآن حضرت به او رسید و او زنده وقائم ومهدي منتظر  اًاورا ماموربصره نمود که سرّ
است واینکه فوت اورا ظاهرکردند براي تقیه بودکه مخالفین، اورا نکشند وشاهد آوردن بر فوت هم با آنکه تا آن زمان 

نویسند که اورا در بصره دیده بودند که مریضی  دکه مردم یقین کنندکه او مرده است و حتّی میسوم نبود براي این بورم
را بواسطۀ دعا شفا داد خبر به منصور دوانیقی آوردند منصور خدمت حضرت صادق فرستاد که اسماعیل را در بصره 

ه هم امضاءکرده بود براي منصور اند حضرت اشتهادي را که براي مرگ اسماعیل نوشته شده بود و والی مدین دیده
  .فرستادند

وممات کسی باشدمعمول نبوده و دشمنی مخالفین هم نسبت به همۀ بزرگان  حيوةگوئیم این امرتقیه در ولی ما می
دین بوده وخطر وجود داشته چرا نسبت به سایر ائمه این امر انجام نشد واگر امام قائم ومنتظر بود خداوند وسائل حفظ او 

اي بودکه حضرت از نهایت  نمود واستشهاد هم نه براي مرگ او بود بلکه ورقه کرد واز دیگران اورا حفظ میاد میرا ایج
عالقه به اونوشتند وعقائد حقه را مرقوم داشتند و بعداً طبق سنت و استحباب به چهل نفر از یاران وغیرآنها دادند که 

  .است که اکنون نیز گاهی و نزد بعضی معمول است شهادت دهند که او مقر ومعتقد به عقائد حقه بوده
فرمود چند مرتبه در بین راه فرمود جنازه را روي زمین گذاشتند و روي  و نیز موقعیکه حضرت تشییع جنازة او می

 اسماعیل را بازکردندبنام آن که حضرت با فرزند وداع کند ودیگران هم ببینند وضمناً همه مطمئن شوندکه از دنیا رفته و
  .بعداً مدعی امامت براي او نشوند
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اسماعیل به قول اکثر صاحبان رجال خیلی مورد لطف حضرت و از امام زادگان الزم التعظیم بودند که بعضی 
طبق قضا و قدر الهی به ) ع( گویندکه حضرت نص بخ خالفت او هم فرمود ولی او قبالً از دنیا رفت و حضرت کاظممی

سی برادر خود هارون را جانشین خود فرمود و چون او قبالً از دنیا رفت بعداً حضرت امامت رسید چنانکه حضرت مو
  .یوشع را به جانشینی خود تعیین فرمود

گردد و چون اسماعیل جانشین شده بود پس از وفات اسماعیل امامت به  دستۀ دیگر گفتند نص به قهقري برنمی
رسد  شود و به فرزند امام می امامت از برادر به برادر منتقل نمیفرزندش محمـّدبن اسماعیل رسید وپس از حسن و حسین 

کردند  و امام هفتم محمـّد است که دور به او ختم شد و بعد از او ائمه مستور آمدند که خودشان را از دیگران پنهان می
اومستور است وچون  نمودند وهر امام را حجتی است وموقعی که امام ظاهر باشد حجت  وداعیان، اظهار دعوت آنان می

  .مستور باشد، حجت اوظاهر است و پس از حجت در رتبه، داعیان هستند که مردم را دعوت کنند
پیروان . دادند چون مورد هجوم و ارعاب از طرف خلفاي عباسی بودند این دسته غالباً جمعیتهاي سري تشکیل می

  .باشند باطنیه نیز یک دسته از آنان میاند وقرامطه به آنان منسوبند ونیزگفته 98محمـّد را مبارکیه
هاي  اند ومحمـّد بامیمون قداح پایه بعضی هم اورا اولین امام مستور وپدرش اسماعیل را هفتمین امام گفته و

اعتقادي اسماعیلیه را بنا کردند و این میمون غیر از میمون بن خالد است که از سران خوارج بودند ومیمون قداح حجت 
و عبیداهللا بن . ندش محمـّد بود وعبداهللا بن میمون حجت عبداهللا بن محمـّد و فرزندش احمد بن عبداهللا بوداسماعیل وفرز

توانست  مهدي مؤسس دولت فاطمیان از نوادگان عبداهللا بن میمون بود وچون امام مستودع به اصطالح آنها بود نمی
پس از خود تعیین نمود و ) ع( ز فرزندان حضرت صادقاحمد را ا حسن بن فرزندخودرا جانشین کند ازین رو محمـّدبن

از حضرت صادق علیه السالم امامت به اسماعیل : نویسند اینطور است او امام ظاهرشد ورشتۀ امامت آنها بطوریکه می
 رسید و پس از اومحمدبن اسماعیل بعداً عبداهللا بن محمد معروف به عبداهللا الرضی بعد از او احمد پسرش سپس فرزندش

جانشین شد و این هفت نفر امام مستور بودند و  322حسین معلی و بعد از او پسرش محمد ملقب به قائم که در سال 
  .شود محمد پس ازعبیداهللا مهدي امام شد وظاهر شد وخالفت فاطمیین از او شروع می

  بعض عقائد و اصول اجتماعی اسماعیلیه
دث بلکه مافوق هردو است وقدیم امر او و کلمۀ او و حادث خلق ه گفتند حق تعالی نه قدیم است نه حااسماعیلی

خداوند موصوف به صفات کمال نیست بلکه بخشندة آن صفات است مثالً قدرت را به شخص بخشید و او را . او است
  .قادرکرد علم را هم بخشید و اورا عالم نمود و گرنه خودش باالتر ازین صفات است

م است ظاهر وباطن، ظاهرچیزهایی است که مربوط به روش اجتماعی و عالقه بین بردوقساسماعیلیه عقائد     
باطنی است وهیچ ظاهري بدون باطن وهیچ باطن  را وآن اعتقاد به اینست که هرظاهري ازقرآن واعتقادات. باشد افراد می

م که عالم امرباشد وجود بدون ظاهر نیست وآنچه از امور اجتماعی ودستورات شرعی درعالم خلق است درعالم باال ه
خواستند آیات قرآن را با عقائد فلسفی که از یونانیان و افالطونیان اخیر  ه هم گویند وآنها میدارد ازین رو آنها را باطنی

ل و فهم تعلیم گیرنده درآن زمان رواج داشت تطبیق کنند ومسائل اساسی آنها یکی طبقه بندي تعلیمات مطابق قدرت تعقّ
ي نمودن تعلیمات از ترس خلفاي بنی عباس و براي ترغیب مردم به گویند، دوم سرّ روآنهارا تعلیمیه هم میاست، ازین 

                                                   
  .کرد به مناسبت انتساب به مبارك غالم اسماعیل بن جعفر که در آن باره خیلی تبلیغ می - 98
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فرا گرفتن آنها، سوم تطبیق عقائد باعقائد فلسفی مخصوصاً فلسفۀ افالطونیان اخیر وپیروان فلوطین، چهارم انتخاب داعیان 
لم بسیار وهوش سرشار ونیکی گفتار ونیروي استدالل وسادگی بیان که دستورات آنها را تبلیغ کنند وآنها باید داراي ع

تأویل، اطّالع کافی و ید طولی داشته باشند، ششم آنکه همۀ دستورات آنها با نظریۀ امام آنها خواه ظاهر و درباشند، پنجم 
ورات حجت در میان آنها خواه مستترمطابق باشد و درموقع استتار بوسیلۀ حجت معلوم گردد که در زمان انتشار این دست

  .کرآنها بود وهمۀ انتظامات را او ایجاد کردعبداهللا بن میمون قداح بودکه مغز متفّ
بعض اصول اجتماعی هم ازمرامهاي اشتراکی بابک ومزدك گرفته بودند ازجمله مساوات زن ومرد در امور 

سوم از بین بردن . آن بطور تساوي و رایگان دوم ابطال مالکیت زمین وتقسیم. اجتماعی وبرابربودن اودرحقوق و وظائف
  .فکر طرز یت وملّ نژاد و عصبیت نژادي ونشر افکار برادري میان همۀ مردم با وجود اختالف در

زالت عوالم و عقول و درمسائل علمی وفلسفی ودینی ازقبیل عالم صغیر وکبیر، هیولی وصورت، پیدایش عالم وتنّ
فس، مراتب واقسام معرفت، ادوارعالم، معرفت نبی وامام، ثواب وعقاب وخلقت عالم نفوس وعالم ماده وعناصر، قواي ن

ازین روغالب عقائد آنها درین امور بر وفق . دانندوسایرمسائل کالمی وفلسفی نظریاتی دارند واستدالل عقلی را مناط می
  .باشد مذاهب فلسفی می

ی نوح، سام؛ ی آدم، شیث؛ وصوص. شود در اوظاهر میباشد که نورامامت  گویند هرپیغمبري را وصی می آنها می
ی ابراهیم، ملک السالموص .ی موسی، ذوالقرنین معروف به هارون وچون او قبل ازموسی وفات کرد یوشع بن نون را وص
ی خود قرار دادوص .وصو) دهیم هاي نصاري شرح می درباره شمعون در ذکر فرقه( بشمعون صفا ٰمیی عیسی، معد، مس 
ص( ی محمـّدوص (اول : اند ی گرفتهعلی است وچون دعوت محمد مقدمۀ قیامت است ارکان سبعه شریعت اومعانی خاص

سوم . دوم طهارت که ازآئین وشریعت گذشته اعراض کنی وترك نمائی. شهادت است که اورا به خدائی بشناسی
که آنچه خدا به تو  زكوةپنجم . یه گوئین به تقّچهارم روزه که با مبطالن، سخ. نمازکه پیوسته ازمعرفت خدا بگوئی

هفتم جهاد که خود را در . ششم حج که دست از دنیا برداري و طلب سراي باقی کنی. ارزانی داشته به دیگران هم بدهی
  .ذات خداوند فانی کنی

ي نجات از باید برا. ه است و در درجۀ دوم استی او علی مظهر نفس کلیمظهر عقل کلّی و وص) ص( محمـّد
  .عذاب، معرفت امام حاصل شود زیرا هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، مانند مردم عصرجاهلیت مرده است

شود اصول اجتماعی ومعتقدات آنها  همانطورکه ازین عقائدکه خالصه وقسمتی ازمعتقدات آنها است، معلوم می 
  .ه ومعتزله وغیرآنها اتخاذ شده استازعقائد شیعه مخصوصاً عرفاء وصوفیه شیعه و از فالسف

دانند چنانکه آدم ونوح وابراهیم وموسی وعیسی و  یک عدة آنها محمـّد را مجدد دور هفتم و ناطق آن دورمی
هرکدام مجدد وناطق دور بودند، محمـّد بن اسماعیل هم همین سمت را در دور هفتم دارد وحکم پیغمبر را  ) ص( محمـّد

  .باشند مه میدارد وفرزندان او ائ
دارند وحتّی نظرکردن به گنبد ) ع( یکدسته از اسماعیلیه دشمنی ومخالفت کامل باپیروان حضرت موسی بن جعفر

دانند و بلکه بطوریکه در فرق الشیعه نوبختی مذکور است پیروان آن حضرت را واجب القتل  و حرم حضرت را حرام می
  .روند دانند وبه زیارت مرقد آن حضرت هم میند سایر امام زادگان میدانند ولی جمع دیگر ازآنها آن حضرت رامانمی

  باطنیه
نویسد آنها را در عراق باطنیه و قرامطه و مزدکیه و  گویند وبطوریکه درتوضیح الملل می اسماعیلیه را باطنیه نیز می
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  .در خراسان تعلیمیه ومالحده گویند
م آنها قائل به تاویل بوده و براي هریک از احکام، ظاهري و وجه تسمیه به باطنیه آن است که همانطورکه گفتی

گفتند نماز دوست  دادند مثالً می داشتند وعقائد فلسفی را دراحکام ظاهري دخالت میباطنی قائل بوده وباطن را مقدم می
معرفت پیدا  داشتن امام، و حج زیارت و خدمت او است و روزه امساك از افشاي راز ایشان است ومعتقدند که هر کس

  .کرد ویقین براي او حاصل شد عبادت از او ساقط است
محزة ت او شدند و از سران داعیان این دسته  یک دسته از آنها در زمان الحاکم به امراهللا خلیفۀ فاطمی قائل به الوهی

باشند به او میبن علی زوزنی و حسن فرغانی اخرم و محمد بن اسماعیل درزي که دروزیها در شام و لبنان منسوب 
او حسن بن علی بن محمد بن جعفر بن حسین بن محمد . گروهی ازآنها تابع حسن صباح بودند که در الموت ساکن بود

الملل  مثالً درتوضیح. صباح حمیري ملقب به عباد ازداعیان بزرگ اسماعیلیه بود ودربارة تاریخ زندگانی اواختالف است
نوشته وبنابرین درقرن پنجم ظهورکرده است ولی درکتاب خداوند  518اورا در تاریخ وفات 265جلد اول پاورقی ص 

اول رمضان ) 147ص ( الموت ذکر حاالت حسن صباح تألیف پل آمیر فرانسوي ترجمۀ ذبیح اهللا منصوري روز قیام اورا
نوشته که  450ن رمضا 17طلوع خواهدکرد و در فصل آخرکتاب روز  القيامةرمضان یوم  17نوشته که درآن روز  559

بوده سی سال پس از  459نویسدکه اگر مرگ او در  کنم غلط چاپ یا استنساخ باشد چون پس ازآن جمله میگمان می
 القيامة قيامةنویسد دورة قدرت الموت از باید باشد و بعد می 459غلط و  450شود  القیامه زنده بوده که معلوم می قيامة

بودکه معلوم  654سال طول کشید وحمله هالکو وانقراض آنها در 95مه یافت وشروع وهنگام حمله هالکوخان خات
  .رسد تر به نظر میبوده صحیح 559ذکر شده که در سال  القيامة قيامةشود تاریخی که دربارة  می

 علی ذکرهبردند وبه جملۀ کنایه پیروان حسن صباح از نهایت خلوص وایمانی که به اوداشتند نام اورا نمی
  .گفتند یعنی بر یاد او درود و سالم باد به او می مالسال

اوبطوریکه در توضیح الملل نوشته پس از آنکه مدتها در مصر توقف داشت و در دربار فاطمیان و نزاربن مستنصر 
خلیفۀ فاطمی بود وبا آنکه مستنصر، نزاررا از والیتعهدي عزل کرد وپسرش ماءبه ضم میم و سکون سین وفتح ت( ٰعلیتَس (

و او را امام مستور . کرد گردد و ابتداء بنام نزار دعوت می بر نمی ٰرا جانشین نمود مع ذلک حسن گفت نص به قهقري
که به الموت رفت او را نیز با خود به الموت برده ودرآنجا مستور بود که  483گفتند در سال  گفت حتّی بعضی میمی

اله اموت یعنی آشیانۀ عقاب یا آشیانۀ عنقا بوده چون خیلی مرتفع بود و  گویند اصل آن درآن سال به قلعۀ الموت که می
القیامه که درکتاب خداوندالموت ذکر شده بااین مخالف است قيامةرفتن بدانجا مشکل بوده رفت وساکن شد ولی تاریخ 

م درعنفوان جوانی بود سال فاصله داشته و بعداً هم سی یا بیست یا ده سال زندگی کرد وموقع رفتن به آنجاه 77چون 
اند و قول و تاریخ توضیح الملل که با غالب تواریخ دیگر  شود درصورتیکه به آن اندازه ننوشته وسن اوخیلی زیادمی

  .رسد مطابق است نزدیکتر به نظر می
رمضان اول طلوع روز قیامت است و همۀ  17به پیروان خود اعالم کرد که روز  559حسن صباح در اول رمضان 

ح شوند وجنگ کنند وقلعه طبس را نجات دهند و شهرهاي قهستان را تصرف کنند و طنیان باید تقیه راکنارگذارده مسلّبا
  .میالدي بود 1164آن روز مطابق هشتم اوت 

ام ومن که امام شما هستم از  اوازآن به بعدگفت من امام شما هستم وتاکنون مستور ومخفی بوده اکنون ظهورکرده
 زكوةت حق اهللا را از شما برداشتم و نماز و روزه ساقط است چون خداوند محتاج به عبادت ما نیست ولی امروز تکلیفا
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  .کنم باشد تا چند سال دیگر براي کمک به مستحقین باید باشد ولی آن را نیز بعداً ساقط می که حق الناس می
وتکلم به زبان عربی هم ملغی  سوخمن بردگی وغالم وکنیزي. کنیم از امروز زمین را بطورتساوي تقسیم می

ودستورات دیگري هم صادرکرد و فدائیان اسماعیلی که پیرو او بودند عالم اسالم را لرزاندند وهمۀ سران وسالطین از 
حش بودند وجمعی ازسران را مانند خواجه نظام الملک کشتند وبطورکلی نهضت اسماعیلیه ازمهمترین نهضتهاي آنها متو

عاي رحکومت اسالم پیدا شد وچون او احکام دین را ملغی کرد وقبل از اوهم خلیفۀ فاطمی مصرکه ادباطلی بود که د
گویند ولی تواریخ دیگر ابراز این عقیده و  مالحدهت کرد دستورات شرعیه را از پیروان برداشت ازین رو آنها را الوهی

گفتند  السالم می  ذکره ان براي او به جاي ذکر اسم، علیادعاي ظهور قیامت و برداشتن احکام را به حسن دوم که اسماعیلی
  .دهند حکومت کرد نسبت می) سال 4( 561تا 557و از تاریخ 

اح، بزرگ امید راکه داعی بزرگ و فرماندة قلعه لم سر نزدیک الموت بود به جانشینی خود تعیین نمود حسن صب
ه قتل رسانیدکه بعداً با بزرگ امید مخالفت نکند وسران باطنیان در و براي اینکه بعداً اختالفی پیدا نشود فرزند خود را ب

قلعه بودند که فدائیان  150باطنیه داراي قالع مستحکم بسیاري در حدود . الموت فرزندان و از خاندان بزرگ امید هستند
ان باالي گرد کوه نزدیک کردندکه مهمترین آنها قلعۀ لم سر و بعداً قلعۀ طبس و قلعۀ دژگنبدخودرا درآنجا تربیت می

توسط  624و قلعۀ ارجان در حدود کازرون و قلعۀ قهستان که آن را نیزکردکوه وعوام گرکوگویند ودر) قومس( دامغان
الدین غوري خراب شد وقلعۀ رودبار وغیرآنها که درزمان مغول با مقاومت شدیدکه نمودند همه سقوط کردند جالل

دویا سه سال مقاومت کرد و همۀ اهالی کشته شدند  بعداً سقوط کرد وآخرین پیشواي  وآخرین قلعه که قلعه لم سر بود،
  .تسلیم هالکوشد وبعداً به دستور منگوقاآن، به قتل رسید 654الدین خورشاه بودکه درسال اسماعیلیه ایران وشام رکن

  99:سلسلۀ حکومت صباحیان به این ترتیب است
یابزرگ امید جانشین اوشد، پس از او فرزندش محمـّد بن بزرگ وفات کرد، ک 518پس ازحسن صباح که در

سال حکومت درگذشت پسرش حسن دوم که  25پس از 557حکومت یافت وپس از او که درسال  532امید درسال 
و او سال داشت  4اسماعیلیان به کنایه علی ذکره السالم از او نام برده و اورا قائم می نامیدند، ریاست اسماعیلیان را مدت 

اعالم ظهور قیامت و قائم بودن خود نمود و احکام شرع را برداشت، و پیروان را آزاد نمود و همین امر  559رمضان  17در
  .مقتول گردید 561سبب تشدید عناد دیگران گردید و بتوسط یکی از شیعیان دوازده امامی در سال 

اهللا  بقوةحسن فرزند القاهر : تند معرفی کرد ازین قرارگفاوخود را از فرزندان نزار فاطمی که اورا امام مستور می
  .فرزند مهدي، فرزند هادي، فرزند نزاربن مستنصرکه از فاطمیین مصر بود

حکومت کرد، پس از او فرزندش جالل الدین حسن  607تا  561پس ازحسن دوم فرزندش محمد نورالدین از 
از رفتار جد و پدرش بیزاري جست و لزوم رعایت احکام شرع را  ریاست اسماعیلیان را داشت و علناً 618تا  607سوم از

  .اعالم کرد و دستور داد مطابق فقه اهل سنت رفتارکنند
پدر را رد کرد و دستورات  ۀیساله بود به جاي پدر نشست و او باز نظرّ 9بعداً پسرش عالءالدین محمـّد سوم که 

جد داعالي خود را در لغو احکام تأیید نمو و جد.  
توسط یک نفر اسماعیلی مقتول شد و پس از او فرزندش بنام رکن الدین خورشاه جانشین او شد و  653اودر سال 

                                                   
  .تألیف آقاي یوسف فضائی» مذاهب اهل سنّت و فرقۀ اسماعیلیه« رجوع شود به کتاب - 99
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  .تسلیم هالکو خان مغول گردید و حکومت صباحیان منقرض شد 654در شوال 
   100قرامطه

به از اسماعیلیه نهضتهاي سیاسی که بنام مذهب درقرن سوم هجري پیدا شد نهضت قرامطه بود که یک شع یکی از
بودند ولی از لحاظ سیاسی با آنها فرق داشتند چون قرامطه با سبک اجتماعی اشتراکی که مزدك و بابک ایجاد کرده 

اح هم در حدود دو قرن بعد از آن همان مرام را داشت ولی آنها جلوتر وهر چند حسن صبنزدیکتربودندبودند 
  .اظهارکردند
ظلم مأمورین وعمال دولت عباسی بود که آنها را مجبورکرد بنام ایجاد عدل و ت پیدایش آن رویه تعدي و وعلّ

  . کشیده این نهضت را بنمایندمساوات وطرفداري ازطبقۀ ستم
مؤسس این فرقه شخصی بود بنام حمدان از قرمط در حوالی واسط بین کوفه و بصره که یکی از داعیان اسماعیلیه 

کنند وچون او این خصائص را داشت  نظر وتیره رنگ و بداخالق باشد اطالق میبود وقرمط برکسی هم که کوتاه وبدم
نامید و پیروان قسمتی از  داراهلجرةاو مرکزي براي اجتماع پیروان خود ایجاد کرد و. گفتند از این جهت نیز اورا قرمط می

 داراهلجرةبراي مخارج  اهلجرة ضريبة بنام امام مستور وسهم دیگر الفطرة زكوةدادندیک سهم بنام درآمدخودرا بدانجا می
گفتند و رویه آنها طوري شده بود که  یعنی شام محبت آن را نان بهشتی هم می احملبةویکی خمس براي شرکت درعشاء 

دادند وهمه یکسان شدند وفقط شمشیر وسالح خود را همۀ آنها دارائی و درآمد خود را بطورمشاع دراختیار همه قرار می
گفت کتب آسمانی و قوانین دینی  واین همان روش مزدك وخرم دینان و بابکیان بود، مذهب قرمطی میمالک بودند 

  .کند حجابی است براي معنی باطنی آن که جز امام و جانشین او دیگري باطن آن را درك نمی
نوب ایران و کرد بعداً ابوسعیدجنابی را به ج العرب دعوت می جزيرةحمدان که ابتداء فقط در عراق وسوریه و

دانستند وکسی از بحرین وذکرویه دندانی را به عراق براي دعوت فرستاد ولی همۀآنها خود را مطیع امام وداعیان او می
کردند و از امام بنام صاحب الظهور و  آنها اطالعی نداشت و با فاطمیین مصر هم ارتباط داشتند و از آنها کسب دستور می

کردند وهریک از سه نفر باال پیشرفتهاي کردند ولی پیشرفت ابوسعید که خود را اد میو صاحب الخال ی النافةصاحب 
دانست بیشتر از همه بود و احساء وبحرین وشهرهاي دیگري را هم نمایندة صاحب النافه که ابوعبداهللا محمد بود می

طاهر سلیمان که خیلی شقی بود وفات کرد و پسرش ابو 301گرفت وشهر بغداد و بصره را هم تهدید کرد و او در سال 
در ایام حج به مکّۀ معظمه  316بجاي اونشست، اوچندمرتبه به بصره وبغداد تاخت و به مکّه ومدینه حمله کرد ودر سال 

حمله کرد واز مردم آنجا وحجاج در حدود سی هزار نفرکشت که از جمله فقیه جلیل علی بن بابویه قمی هنگام طواف 
  :زد که از پاي درآمد و این شعر در همان موقع گفتبودکه شمشیري بر او 

ميارِهعي يف درص نيباٌملُح يرلَبِثُوا    ت ونَ كَمردالي فـْكَه   كَفتية ال
و بعضی این قضیه را در . شود از آن ضربت بهبود یافت اند که معلوم می هم نوشته 329ولی بعضی وفات اورا در شعبان 

اند و اجساد را در زمین مسجد انباشته کرد و چاه زمزم را هم  گفته میالدي 930هجري مطابق 317هم دروبرخی  310سال
از اجساد پرنمود ویکی از  پیروان ابوطاهر سوار بر اسب وارد مسجد شد ومردم را مخاطب قرار داد که اي خران شما 

بوسید، فقیهان شما هم بهترازین به شما را میرقصید وآنها  چرخید ومیکنید و دور آن می خانۀ سنگی را سجده می

                                                   
  .ودراجع به قرامطه به کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسالم ترجمه عبدالمحمد آیتی رجوع ش - 100
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آموزند، براي محو این خرافات چیزي جز شمشیر باقی نمانده، آنها عدة زیادي را اسیرکرده و طالو جواهر بسیاري از  نمی
د و مردم غارت نموده  با خود بردند، حجراالسود را از جا کنده با خود به هجر بردند خواستند ناودان طال را هم بکنن

ببرند، شخصی که باالي بام براي کندن آن باال رفته بود از باال به زیر افتاد ومرد، دیگران ترسیدند و نرفتند، حجراالسود 
بیست سال نزد آنها بود و اقدامات و کوششهاي عباسیان براي برگرداندن آن به جائی نرسید و والی بغداد پنجاه هزار دینار 

د و به مکّه برند قبول نکردند تا آنکه المنصور باهللا خلیفۀ فاطمی امرکرد وآن را مجدد به داد که حجراالسود را رد کنن
موضع اولی بازگرداندند، بزرگان اسالمی هم آنها را بواسطۀ همین اعمال خالف شرع تکفیرکردند وزندیق گفتند وخلیفه 

سال حجراالسود نزدآنها بود  20سال یا 22فاطمی نیز او را توبیخ نمود بلکه لعن کردکه تو ما را رسوا کردي ومدت
نویسندکه عبیداهللا المنتهی تألیف مرحوم حاج شیخ عباس محدث قمی در ذکر خالفت معتضد عباسی می تتمةودرکتاب 

بن محمد ملقب به المهدي باهللا قبل از ابوالقاسم محمد قائم بامراهللا دستور برگرداندن حجر را داد ولی این قول مخالف 
  . ریخ است و بردن حجر االسود از کعبه در زمان او بود ولی عودت آن در زمان جانشین القائم بامراهللا بوده استظاهر تا
  ه یبن بابو یعل

ا ینکه آیااز یسند ولینویه میبن بابو یه علشتر کتب فقط به نامیر براو زند در بیه که در طواف شمشیبن بابو یدرباره عل
ه یبن بابو یآنچه در کتب رجال غالباً ذکر شده وفات عل ینشده است ول ي، ذکريگرید ایل القدر است یه جلیهمان فق

است ذکر شده و مدفن او هم در قم  يبت کبری، سال غ329پراکنده شدن ستاره ها که سال  یعنیدر سال تناثر نجوم  یقم
دم که از کتاب یعض افاضل شناز ب یو حت .خ صدوق استیه والد شیبن بابو یسن بن مویبن حس یمعروف است و او عل

ه مقدسه اجازه سفر حج خواست جواب یوالد صدوق از ناح 329نقل کردند که در سال تناثر نجوم  یخ طوسیبه شیالغ
د حال یسند که چون وسائل سفر اماده شده اجازه دهند جواب رسینو یضه میباره عر.ر اندازد دید که سفر را به تاخیرس

رف شد که در آن موقع که انها به مسجد ه مشّکّبمد لذا در همان سال یاروان حرکت کنن کیکه مصمم هستند با آخر
افته و به وطن خود یا آنکه ضربت خورده و بعداً معالجه شده و شفا یده یحمله کردند او در مسجد نبوده و صدمه ند

ده یور گردمذکُ 196صفحه  ن کتاب در نجف اشرف چاپ شده و دریا. افته استیوفات  329مراجعت نموده و در سال 
سند ینو یواقع شده و م 329بوده و تناثر نجوم در  317که هست آن است که حمله قرامطه بقول مشهور در  یاشکال یول

ن ین بن روح به گفته همه مورخیم شده و در گذشت حسین بن روح خدمت حضرت تقدیالقاسم حس یله ابینامه هم بوس
را سال تناثر یم ذکر تناثر نجوه اشتباه است زییباشد مگر آنکه بگو یاشکال در آن م ين رو قدریبوده از ا 326در سال 

ه ین نائب امام زمان بوده است و در لغت نامه دهخدا ذکر ابن بابویو رحلت چهارم يبت کبریکه سال غ 329نجوم 
 ین روح نموده است ولن بیذکر شده که وفات او در بغداد بوده و درك خدمت حس یدر بعض نسخ نجاش: سندینویم

  .خودش آن را رد نموده است
و  775متولد سال  یالمک یالفاس ین محمد بن احمد الحسنیالد یف تقین تالیخ البلد االمیتار ین فیو در کتاب العقد الثم

 یم 143د چاپ شده در جلد ششم صفحه یق فواد السیبه تحق يالدیم 1966- 1382که در قاهره در سال  832در  یمتوف
ه یبن بابو یسند که علینو یم 143در مکه در فتنه صفحه  317حجه سال یدر ذ ثمحد یه صوفیابن بابو یسند که علیون

قرامطه بر بدن  يرهایو در مکه در فتنه قرامطه در موقع طواف خانه کشته شد و شمش 317حجه سال یمحدث در ذ یصوف
  .خواند ین شعر را میاو وارد آمد و در همان حال ا

  ابثولدرون کم يه الکهف ال يکفت      ارهميد يف ٰين صرعياحملب يتر
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  .ج منسوب استن بن منصور حالّیکه به حس
ه بزرگ بوده که در همان حال هم از توجه به یعه نبوده بلکه از صوفیه معروف شیشود آنکه مقتول شده فق یکه معلوم م

ز یر نیه و کامل ابن اثیه و النهایورده است و در کتاب البدان شعر را بر زبان آیاد خداوند ایمحبوب خود غفلت نداشته و ب
  .ده امیر نگارنده، آن دو کتاب را ندیفق یم بدان اشاره شده ولیده ایکه شنیبطور

مه حجاج در ان سال و ع مهید از وقان مومن موحین واقعه و قتل این مومن موحد از بهر حال این واقعه و قتل ایبهر حال ا
  .د الحرام استجمسدر مرحله به 

ضاً از یگفته و در فهرست ا یکه نجاشیبه طور یه قمیبن بابو یابن موس یسند که علینو یجلد دوم م یو در رجال ما مقان
  .ا رفتیکه سال تناثر نجوم بود از دن 329م نقل شده و در سال یابن ند

  اخوان الصفا  
نویسند احمد بن عبداهللا بن محمـّد بن  طوریکه میه بنام اخوان الصفا موصوف شدند وباز اسماعیلی یک شعبه

فا بوداسماعیل بن جعفر الصادق صاحب رسائل اخوان الص.  
ي تشکیل دادند این جمعیت جنبۀ فا مطالب دینی را با اصول فلسفی تلفیق نمودند وجمعیتهاي سرّاخوان الص

مسائل مختلفۀ مذهبی وسیاسی و . ه بودندسماعیلیسیاسی ودینی وعقلی را با هم جمع کرده و در اصول مذهبی خود تابع ا
  :کنیم آنها براي پیروان چهار درجه قائل بودند که ما نیز به همان نام عربی ذکر می. فلسفی را بررسی کرده ونوشتند

دت ذهن و سرعت انتقال موصوف شوند و درین مرحله باید به صفاي ذات و ح االخوان االبرار الرحماء -1
  .پانزده تا سی سال بودسن آنها از 

که باید درمراعات اخوان وسخاوت وشفقت و وفاداري نسبت به اخوان بکوشند  االخوان االخیار الفضالء -2
  .و سیاستمند باشند و سن آنها بین سی تا چهل سال بود

بان امر شاهان صاحب قدرت و صاح ۀکه سن آنها بین چهل تاپنجاه بود وآنها مرتب االخوان الفضالء الکرام -3
و نهی و قضاوت هنگام ظهور مخالفین و رسیدگی به اختالفات از راه رفق و مدارا با صالح بود و درتدوین عقائد و نشر 

  .کوشیدند حقائق وگسترش دعوت می
شان هم وآخر مراتب است که اخوان درجات مادون باید بکوشند که به این مرتبه برسند و سنّ کمالمرتبۀ -4

گفتند و درین مرتبه کماالت ظاهر  این مرتبه را آمادگی براي رستاخیز ومفارقت ازماده می. ل به باال باشدباید از پنجاه سا
شود واستعداد کشف وشهود ومعراج وصعود به ملکوت وشهود احوال واهوال قیامت ونشر وحساب وغیرآن از آنچه  می

  .شود در قیامت هست پیدا می
مؤسس مکتب افالطونیان اخیر نیز  101رساله نوشتند چنانکه رساالت فلوطین 54اخوان الصفا براي پرورش پیروان 

  .تا بود و اخوان الصفا در عقائد فلسفی الهی خود کامالً پیرو مکتب فلوطین بودند 54
  :رساالت آنها بر چهار بخش بود

  .رساله 14رساالت ریاضیه تعلیمیه  -1
  .رساله 17عیات هاي جسمانی در طبیرساله -2

                                                   
  .میالدي 270متوفّی در  203متولّد  - 101
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  .رساله 10ه ه عقلیئل نفسانیرسا -3
رساله و یک رساله به عنوان مقدمه، رساله دیگري هم بنام رسالۀ  11رساالت ناموسی الهی و شرعی دینی  -4

  .جامعه
درباب مؤلف رساالت اختالف است که قفطی درکتاب اخبارالعلماء به اخبارالحکماء ذکرکرده ودرکتاب تاریخ 

اند ازیکی از ائمه از فرزندان علی علیه السالم و بعضی از  کرده است که بعضی گفته فلسفه در جهان اسالمی ازآن نقل
بعضی یکی ازمتکلمین دوره اول معتزله وگروهی تألیف حکیم مجریطی قرطبی . اند آثارحضرت صادق علیه السالم گفته

بن قاسم اندلسی را که در  مسلمةم اند وجمعی ه وجمعی تألیف احمدبن عبداهللا بن محمـّد همانطورکه قبالً نوشتیم گفته
اند این رسائل را چند نفرازبزرگان ودانشمندان آنها  اند و بعضی هم گفته از دنیا رفته است مؤلف آنها دانسته 395

  .آنها باآنکه از قرن دوم وجود داشتند ولی از زمان پیروزي آل بویه بربغداد در نیمۀ دوم قرن چهارم ظاهر شدند. اند نوشته
  عیلیه کنونیاسما

یک دسته پیروکریم خان آقاخان چهارم نوة سلطان محمـّد آقاخان سوم که : ه درین زمان دو دسته هستنداسماعیلی
جدانستند و اکنون  ت قرار داده و اسماعیلیان اورا امام خود میالت بوده ومرکز امامت خودرا درمحالّد ایشان اهل مح

دانند وهرچه دستور دهد اطاعت  ه است و اورا اولواالمر وصاحب مقام امامت میلیایشان بنام کریم آقاخان امام اسماعی
رسانند  کنند وآنها امامت را به سلسله مراتب به خلفاي فاطمی و ازآنها هم به اسماعیل وحضرت صادق علیه السالم می می

ارند، آنها معتقدندکه امام در هر زمان وپیروان آنها در ایران وآفریقا وهند وپاکستان زیادند درسایر ممالک هم وجود د
  .تواند احکام را تغییر دهد چنانکه الحاکم بامراهللا فاطمی ابوعلی منصورپسرالعزیز باهللا نماز و روزه را ازآنها برداشت می

باشندکه درهندوستان وچین زیادند وآنها معتقدندکه اسماعیل ازدنیا رفته و امامت  دسته دیگربنام بهره معروف می
گویند الحاکم بامراهللا آخرین امام بود و اوغیبت کرد و  ه هفت ختم شده و بعداً سلسلۀ نیابت جاري است وبعض آنها میب

هم داعیانی دارند که مردم را  حجةگویند ومی حجةپس از او نواب او براي پیشوائی اسماعیلیه وجود دارند که آنها را 
الدین درسورت یکی ازبنادر چین، گویند و امام سیف دکه اورا ید میکنند وهر داعی معاون ودستیاري داردعوت می

گویند  دهیم امام مستور را بنام طیب می و بعضی هم همانطورکه بعداً شرح می. پنجاه و یکمین نائب الحاکم بامراهللا است
ي دیگر زیاد نوشته شده از کتب درتاریخ اسماعیلیه هم به فارسی و هم به عربی و هم به زبانها. که حجتها نواب اوهستند

جمله در فارسی جامع التواریخ و تاریخ جوینی و مختصري در ملل و نحل شهرستانی وتاریخ فلسفه در جهان اسالمی و 
تاریخ الجمعیات : وغیرآنها ودرعربی کتاب» اسماعیلیه ۀت وفرقمذاهب اهل سنّ« کتاب فرقه اسماعیلیه ترجمه کتاب

وغیرآنها نوشته شده  الفاطمية الدعوةون فی مصر وکتاب الحاکم بامراهللا واسرار کتاب الفاطمییو اهلدامةو الحرکات  السرية
  . است

یکی . نمودم ذکر کنم 1360فروردین  1401االولی  در خاتمه مناسب است مذاکراتیکه در حیدرآباد در جمادي
کت حسین ارسطو که بطور تصادف ما را از جوانان اسماعیلی بهره در حیدر آباد که شغل کتاب فروشی داشت بنام شو

گفتم شما باید ترك . عشري نموددیده، شائق به مالقات شده و پس از دوسه مرتبه مالقات اظهار عالقه به فقر وتشّیع اثنی
عشري بودن، پدرشان بنام ریاضت کنم، سپس پس از ورود در فقر وتصوف واثنی مذهب اسماعیلی کنید، گفتند قبول می

حسین وجدشان اصغر حسین شان بنام اصغرحسین اظهار عالقه به مالقات نموده ومن موافقت کرده روز بعدآمدند وجد
باشید؟ آقاي اسماعیلیه می ۀآمد پرسیدم شما ازکدام دست سال داشت خیلی ادب واحترام نمودندمن هم پس ازخوش 85
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ند بهره در هند به معنی کاسب وتاجرو کارگر ریاضت حسین گفت ما از بهره هستیم؛ گفتم بهره چه معنی دارد؟ گفت
باشد وچون غالب افراد فرقۀ ما ازین طبقه هستند ازین رو بهره نامیده شدند و در مقابل آنها خواجگان هستند که پیرو  می

  .باشند ازین رو به این نام نامیده شدند آقاخان می باشند و بیشتر آنها از طبقۀ اعیان و اشراف می
امیل شما همه اسماعیلی هستند یا نه گفتند همه اسماعیلی هستند از جمله دکتر یوسف حسین پزشک پرسیدم آیا ف

چشم که در سفرگذشته درمنزل ایشان بودید ازفامیل ما هستند وهمۀ فامیل ما درآخر اسمشان کلمۀ حسین است مثالً 
ود که طبیب بوده و بواسطۀ اینکه یوسف حسین و شوکت حسین، ریاضت حسین، اصغر حسین وپدر ایشان عبدالحسین ب

طبیب حاذقی بوده میر محبوب علی خان نظام ششم دکن ایشان را لقب ارسطو یار جنگ داد ازاین رو ما هم بنام فامیلی 
دانید یا  پرسیدم شما پیشواي خود را امام می. ارسطو معروف هستیم، لقب مذهبی هم داشته که جلیل الدین بوده است

گوئیم که بعد ازمرتبۀ نیابت است، گفتم مراتب مذهبی ودرجات آنها چیست؟ گفتند  ند ما اورا داعی میاالمام، گفتنائب
البالغ، بعد داعی مطلق  باشد بعداً داعی است که او نیز اکنون مستور می حجةدانیم ونائب او  اول امام که ما اورا مستور می

گوئید؟ گفتند  باح چه میباشیم، گفتم دربارة حسن ص اي فاطمی میو او دو معاون دارد بنام مأذون ومکاثر وما پیرو خلف
  .داد منصور نزار بن مستنصر اتصال میگفتند چون خود را به ابیاو از ما نبوده وخودش مدعی امامت بود و نزاري می

دة پیروان پرسیدم ع. عی امامت و جانشینی فاطمیان استوگفتندآقاخان وخواجگان نیز نزاري هستند و آقاخان مد
سپس شجره نامه نسبی و مذهبی . باشندشماچقدراست؟ گفت عدة ما زیاد ولی درحیدرآباد فقط حدود پنج هزار نفر می

خودرا که تهیه دیده بودند به من ارائه دادند و من خیلی پسندیدم و خواهش کردم یک فتوکپی به من بدهند و ایشان هم 
دم فتوکپی از آن برداشته و اصل آن را به ایشان برگرداندم، و خالصۀ سلسلۀ موافقت کرده ودر همانجا دادند که فرستا

السالم، اسماعیل وپس ازاو  جانشین حضرت صادق علیه: مذهبی اختصاصی ایشان که درآنجا نوشته شده این است
د که این سه نفر فرزندش محمد که اولین امام مستور بود بعداً پسرش عبداهللا سپس فرزند او احمد آنگاه حسین بن احم

مهدي بعداً ابوالقاسم محمد بن حسین القائم بامراهللا که خالفت  102نیز امام مستور بودند بعداً ابو محمد عبداهللا یا عبیداهللا
فاطمیین ازاوپیدا شد و بعداً ابوطاهر اسماعیل المنصور باهللا آنگاه ابو تمیم معد المعزلدین اهللا بعد از او فرزندش ابو منصور 

ت او قائل شدند و بعد از او ابومعدعلی العزیزباهللا سپس فرزندش ابوعلی حسین الحاکم بامراهللا که پیروان به الوهینزار 
الظاهر العزازدین اهللا وجانشین او پسرش ابوتمیم معدالمستنصرباهللا بعد از پسرش ابوالقاسم احمد المستعلی باهللا آنگاه 

این نه نفر امام ظاهر بودند پس از او طیب که امام مستور بود و حسن صباح به  فرزندش ابوعلی منصور االمرباحکام اهللا و
و نهمین جانشین پس  داند بیستخود را جانشین طیب می که آقاخان هم. نزاربن مستنصر باهللا اتصال داشت و بعداً جدا شد

. عشرعلیهم السالمعشري وائمۀ اثنییاند، ازجمله سلسلۀ اثن نامه نوشته ها را هم درآن شجرهباشد سایر رشتهاز اومی
  .وخلفاي بنی امیه وبنی عباس را نوشته است
گویند  نویسند چون اسماعیلیه می  در ذکر الموت می. ذکرشده بنویسم السياحةدرینجا مناسب است آنچه در بستان

ه گویند وچون گویند ا معلمیمجرد نظر و استدالل درمعرفت خدا کافی نیست مگر به تعلیم وارشاد معلم از این روآنها ر
ه گویند هرکلمۀ قرآن ظاهري وباطنی دارد و ظاهر براي عوام و باطن و تأویل براي خواص است، از این روآنها را باطنی

                                                   
بود ) ع(نویسند که عبیداهللا از اوالد اسماعیل بن جعفر الصادق  در تتمۀ المنتهی نقل از خواجه نصیرالدین در ذکر خالفت معتضد می - 102

اند ولی بسیاري از  هم همینطور نوشته و عدة دیگري) ع(عبیداهللا محمد بن عبداهللا بن احمد بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق : باینطور
  .اند که او از اوالد اسماعیل نبود بلکه از نوادگان عبداهللا بن میمون قداح بود نه از احفاد حضرت صادق علیه السالم محققین نوشته
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و چون به حد  حجةوکسی که راسخ در اعتقاد خود شود و اجازة کالم یابد اورا مأذون و چون به درجۀدعوت رسد، 
ناطق کسی است که ناسخ شرع . اساس، ناطق استاساس و فوق تعلیم شود، امام و فوق امام، نیاز از کمال رسد و بی

متقدمین باشد و اساس، آنکه تأویل شریعت و بیان آن نزد او باشد، امام، هفت است و داعی، دوازده، وضو، پذیرفتن آئین 
، زكوهنماز عبارت است از پذیرفتن از رسول، غسل تجدید عهد و . است از امام، و تیمم پذیرفتن از مأذون در غیبت امام

  .تزکیه نفس به معرفت و روزه، حفظ اسرار امام
مناسبت نیست که سلسلۀ اسماعیلیان آقاخانی وبهره را طبق آنچه درکتاب تاریخ مذاهب اهل سنت در اینجا باز بی

  :و فرقۀ اسماعیلیه تألیف آقاي یوسف فضائی نوشته شده، ذکر کنیم
دانند و رشتۀ امامت آنها از رکن الدین خورشاه و  آنجا مذکور است سلسلۀ آقاخان، خود را امام میطبق آنچه در

و پس از او ) 633-710( رسانند به این ترتیب، پس از رکن الدین فرزندش، محمـّد بن خورشاه از او به نزاربن مستنصر می
و ) 827- 868( و بعد از او محمـّد بن احمد) 771-  827( و بعداً احمدبن قاسم شاه) 710-771( قاسم شاه بن محمـّد

و ) 880 – 899( علی شاه عبدالسالم شاهوبعد ازاو فرزندش محمود بن) 868- 880( سپس علی شاه بن مستنصرباهللا دوم
) 902-915( نورالدین آنگاه فرزندش محمـّد بن عباس ابوزارعلی) 899- 902( جانشین اوعباس بن محمود غریب میرزا

و بعد از او ) 922-957( سپس علی بن ذوالفقار علی نورالدین ) 915-922( علی بن محمـّد معروف به ذوالفقار علی بعداً
 و خلیفۀ او سیـّد علی بن نزار شاه) 993-1038( وجانشین او نزار شاه ثانی بن علی) 957-993( علی بن علی خلیل اهللا

وپس ازحسین علی شاه فرزندش قاسم علی ) 1070 -1105( علیو جانشین اوحسین علی شاه بن سیـّد ) 1038 -1070(
-1233( و بعد از او فرزندش خلیل اهللا دوم) 1143 - 1192( شاهوجانشین اوفرزندش ابوالحسن علی)  1105-1143( شاه

اخان و بعداً علی شاه بن محمـّد حسن آق) 1233-1299( وبعد از اوفرزندش محمـّدحسن بن خلیل اهللا آقاخان اول) 1192
و آقاخان سوم دو فرزند ذکور ) 1342- 1377( بعداً فرزندش سلطان محمـّد شاه آقاخان سوم حدود) 1299- 1342( دوم

داشت بنام پرنس صدرالدین و پرنس علی خان ولی هیچ کدام ازآنها را جانشین خود نکرد، بلکه نوة خود کریم آقاخان 
د اعالي او آقاخان اول داماد ه است و جام آقاخان چهارم امام اسماعیلیفرزند علی خان را جانشین خود نمود و او امروز بن

ت قرار داد از این رو بنام محالتی فتحعلی شاه بود و فتحعلی شاه لقب آقاخان را به او داد و او مرکز امامت خود را محالّ
مهاجرت نمود و مورد استقبال معروف شدند، پس از فتحعلی شاه ازمحمد شاه رنجیده خاطر شد ازین رو به هندوستان 

  .شایان پیروان واقع شد
داند و اسماعیلیان به امامت او قائلند  مصر می ۀبا این شرح معلوم شدکه آقاخان کنونی نیز خود را از سلسلۀ فاطمی

  .گویند و نزار ملقب به المصطفی باهللا بود و او را از اوالد نزاربن مستنصر می
کرد، ولی  شد ابتداء فرزندش، نزار، ولیعهد شد وحسن صباح به او دعوت می پس از مستنصر همانطورکه ذکر

مستعلی باهللا المستنصر اورا عزل کرد وفرزند دیگرش احمد را به تأکید بدرالجمالی امیرالجیوش جانشین نمود و او را 
نداشت یکی از عموزادگان مرباحکام اهللا جانشین شد وچون او فرزندي س از او فرزندش، منصور با لقب اآللقب داد وپ

اي از اسماعیلیان مدعی شدند که  هاو حافظ بن محمـّد با لقب الحافظ لدین اهللا، خود را خلیفۀ او معرفی کرد، ولی عد
مر وامام مر، پسري داشت بنام طیب که از ترس دشمنان اورا پنهان کرده بودند و اوجانشین اآلیکی از زنان ناشناس اآل

دشمنان غیبت کرد وامام مستور است و ازآن به بعد را دورة ستر و مستور بودن امام گفتند و اظهار برحق است و ازترس 
کنند وآنها را طیبیه گفتند چناتکه پیروان الحافظ را حافظیه نامیدند وپیروان طیب  اب از طرف او دعوت میداشتند که نو
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باشند ه قائل به نیابت هستند ومنتظرظهورطیب میاي نامیدندکه درسلسلۀ اسماعیلی ه وبهوریه یا بهرهرا طیبی.  
موضوع اسماعیلیه با اینکه به اختصار واجمال نوشته شدخیلی مفصل ومشروح شد و در حقیقت فرع زائد بر اصل 

ها را به عنوان خاتمۀ کتاب نوشتم وبه طول انجامید ولی براي مزید اطّالع خوانندگان نوشتم و قسمت شد، چون ذکر فرقه
  . خواهم هندوستان بود براي اینکه خالی از فائده نبود ضمیمه شد و از خوانندگان عذر می سفرهم خالصۀ مالقات در اخیر

         
  فرقه هاي مسیحی

ت داده وسالکین وعرفاء وآگاهانی السالم نیز به سلوك راه خدا وعقائد اصولی دینی اهمی چون دیانت مسیح علیه
کردند ازین رو مناسب  ها درینجا برده شده و مطالب کالمی را نیز تحقیق می آن فرقههم در مذهب داشتند ونام بعض 

  .دانستم دربارة آنها نیز مختصري استطرادا بنویسم
السالم به تدریج زیاد شده وازهر فرقه انشعاباتی  هاي مسیحی درتمادي قرون از زمان تولّد حضرت عیسی علیه فرقه

ن پیروي نموده وغالباً دستورات دیانت یهود وماً از دستورات حضرت مسیح و حوارییدر ابتداء عم. حاصل گردیده است
کردند نه یکشنبه چون حضرت درآن باره  دادند حتّی روز شنبه را تعطیل می را جزآنچه حضرت مسیح تغییر داد انجام می

ت مسیح علیه جمعه، روز مصلوبیدستور دیگري نداده بود و بعداً بعض حواریین این عمل را انجام دادند وچون روز 
السالم وعزاي آنها بود و روز یکشنبه سوم روز قیام و زنده شدن آن حضرت به عقیدة آنها بود آنها شنبه را به یکشنبه 

میالدي از طرف  364دانستند و بعداً در مجمع الودکیه در سال  تبدیل نموده وروز شنبه را روز تهیه براي یکشنبه می
در » از گناباد بژنو« ن مسیحی تصمیم قاطع گرفته شدکه یکشنبه بجاي شنبه باشد که شرح آن در سفرنامۀنییاسقفها و روحا

بعداً هم دربارة خود حضرت مسیح ومریم و روح القدس و اینکه آنها .  ام ذکر عید پاك که عربها فصح گویند نوشته
ظریات مختلفۀ اسقفها و بطریقها اختالف مذاهب پیدا شد و بر باشند براثر ن می) اقنوم( ت دارند یا آنکه وجود اصیلمظهری

اثر آن اختالف، دربارة سایر اصول عقائد نیز مانند معاد و معراج مسیح و مصلوب شدن حضرت هم اختالفاتی پیدا شد و 
نبود پیدا شد  اي شدند وحتّی اخیراً هم پس از جنگ جهانی دوم اختالف دیگري که قبالً ه دستۀ جداگانهپیروان هر نظری

به آسمان با روح بوده یا به جسد وپس ازمذاکرات طوالنی وجلسه پاپ با کاردینالها و بطریقها  ءکه آیا صعود مریم عذرا
اي ازطرف پاپ صادرشدکه عقیدة صعودمریم به آسمان ازضروریات دیانت مسیح به مذهب کاتولیک ومنکرآن  اعالمیه

کاردینال مارونیهاي 103در ذکر مالقات باانطوان عریضه» خاطرات سفر حج« رنامۀملحدوکافر است که شرح آن نیز در سف
  .املبنان و سوریه نوشته

در  105مغربی در مقدمۀ خود و محمد بن عبدالکریم شهرستانی 104هاي اصلی نصاري طبق نوشته ابن خلدونفرقه

                                                   
به کسر باء و کاف اول و دوم و ( ا در بِکْرِکی لبنان اقامتگاه زمستانی اسقف مارونیه 1955میالدي در بشري و متوفّی در  1863متولّد سال  103

وجه تسمیه به مارونی این است که در نیمۀ اول قرن پنجم میالدي در شهر صور لبنان کشیشی به اسم مارون بود و در انجا مذهبی ). سکون راء
  .میالدي از دنیا رفت 423 در مسیحیت ایجاد کرد که کلیساي مارونی نامیده شد پیروان او در لبنان بنام مارونی مشهور شدند، در سال

 808میالدي متولّد و در سال  1332مه  27هجري مطابق  732عبدالرحمن بن خلدون اندلسی مشهور به مغربی در تونس در غرة رمضان  -  104
لبربر و من عاصر هم من دیوان المبتدء و الخبر  فی ایام العرب و العجم و ا و العبر«او کتابی نوشته بنام. میالدي در مصر وفات یافت 1406مطابق 

  . که مشتمل بر یک مقدمه و سه کتاب است و خود مقدمه هم کتاب بزرگی است که بنام مقدمه معروف شده است» ذوي السلطان االکبر
  .549یا  548و متوفّی در شعبان  479یا  469یا  467متولّد سال  - 105
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عقوبیه ونسطوریهملکیه یا ملکائیه یاملکانیه وی: خین خودآنها سه فرقه اندملل و نحل ومور.  
همانطورکه ذکر شد دیانت مسیح علیه السالم ودعوت آن حضرت ابتداء به توحید استوار بود، وچون یهود معتقد 
بودندکه خداوند خالق جهان است و در وقت موعود، مسیح مورد انتظار را مبعوث خواهد کرد که جهان را از پلیدیها و 

. دانست جمعی به او ایمان آوردند که خود را مسیح می) Christ( فرزند مریمبدیها پاك نماید لذا پس از ظهور یسوع 
ا مذکور اعتقاد مسیحیان این بود که قدیم ازلی خدا وکلمه خدا بود وهمه چیز به دست اوآفریده شدکه درانجیل یوحنّ

خته وبه قوانین عدالت امر است و خداوند، پدر همۀ افراد بشر وهمه را آفریده وجان داده ونظام اجتماعی را برقرارسا
فرموده و از نهایت لطفی که به فرزندان بشر خود دارد، یگانه پسرخود عیسی را بصورت بشري درآورد و پیغمبر نمود تا 
آنها را از بدیها نجات دهد و به خیر و صالح هدایت کند که خود حضرت عیسی هم طبق اناجیل بنام پدر آسمانی از 

  .برد خداوند نام می
قبل  یاد شد ولیمباحاث ز يالدیل قرن دوم میشود از اوا یخواهنده م (Logos)ن لوگوس یدر مورد کلمه که به الت یول

د بودند و کلمه دانستند چون همه موح ینم يجسد بشر يل و دارایاز آن دران مذاکره نبوده و کلمه را اقنوم و وجود اص
سا مخصوصاً در شرق و روم یو پدران کل یسوعین آباء یب ياریث بسدانستند از قرن دوم ببعد مباحیرا مخلوق خداوند م

وس که یان موحد کامالً سرکوب شده و مانند آریسوید که متاسفانه عیرس ییجابدا کرد و ادامه داشت تا یان پیجر یشرق
  .دید بود محکوم بالحاد شده و مقتول گردت و موحیسویاز بزرگان ع

اوندیکی است ومسیح از نظر باطن و معنی حکم فرزند را دارد، نه آنکه پسر دانستندکه خد ابتداء مسیحیان می
واقعی خدا باشد ازین رو دین مسیح نیز مانند دین یهود، دین توحیدي بود و اطالق پسر به عنوان مجاز بود همانطور که 

یه در اسالم بودند، آن را بر قت مانند حشوولی بعداً در میان آنها نیز افراد قشري که در حقی. طالبان دنیا را انباء دنیا گویند
ظاهر حمل کرده حکم خدا به او دادند و معتقد شدند که اساس دین مسیح بر قبول سه وجود اصیل است که آن را 

باشد و عبارت  است  مصطلح ما می ثشود که همان کلمۀ تثلی گفتند؛ یعنی آنچه از سه چیز ترکیب می ثالوث مقدس می
باشند و با همین عقیده گفتند اصول دین  پسر او عیسی و روح القدس که هر سه داراي الهوت واحد می از خدا و یگانه
قبول عقیدة ثالوث مقدس، سوگند دروغ نخوردن، احترام پدر و مادر، خودداري از قتل، خودداري از زنا، : مسیح ده است

ن، به ناموس دیگران تجاوز نکردن و طمع رعایت ایام متبرکۀ مخصوص به خدا، دزدي نکردن، شهادت دروغ نداد
  .ننمودن به مال مردم

د بصورت انسانی گردیده و دو وجهه این دسته معتقد شدندکه خداوند خالق جهان وعیسی پسر او است که متجس
به او باشد و باید  دارد که از نظر نبوت داراي جنبۀ الهوتی و از نظر اینکه به هیکل بشري است داراي جنبۀ ناسوتی می

  .ایمان بیاورند
  ملکانیه

هاي مهم آنها ظهورکرد که پیرو ملکا از بزرگان آنها بودند و مسیحیان روم از او پیروي ابتداء ملکانیه از فرقه
حد شد و ناسوت را لباس خود ساخت، اصل مسیح ناسوت کلّی و قدیم گفت کلمه با بشریت مسیح متّنمودند، او می

) پدروپسر( خدا و مسیح: و آنها معتقد به سه وجود اصیل شدند. ت والهوت هردو واقع شداست وقتل ومصلوبیت برناسو
  :آنها فرموده در رد) 73آیۀ ( و روح القدس و خداوند در قرآن مجید سورة مائده

ثُ ثَال  لَقَدنَّ اَهللا ثالقالُوا ا الَّذين كَفَردواح لهالّ اا لها نمامو ثَة..  
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  .اند بلکه خدا فقط یکی است گویند کافر شدهنی که خدا را یکی از سه وجود اصیل مییعنی کسا
منکر ازلیت مسیح شد و گفت که مسیحی حقیقی بوداز بزرگان مسیحیت ) میالدي Arius 256 – 336( قبل ازآن آریوس

اهري باشد چون خداوند فرزند بودن مسیح را براي خدا منکر نیست ولی آن به طریق فیض حق است نه آنکه فرزند ظ
او همان توحید خالص را که در دستورات مسیح و سایر انبیاءبود معتقد بود بخداي یگانه اعتقاد .کند تولید مثل نمی

ولی در مجمع بزرگان . عدة زیادي پیروي اوکردند و اوگفت پسر از پدر پدید آمده وشبیه او است نه برابر با او .داشت
در شهر نیقیه 325از اسقفها که در سال  تن 318ب از ت مرکّمسیحی )Nicee ( که از شهرهاي آسیاي صغیر است تشکیل

حکم به الحاد آریوس دادند و بعداً او را به دستور قسطنطین پادشاه روم ی که تحت رهبري قیصر روم بودندئشد، اسقفها
را تثبیت کردند وگفتند هر یک از اقانیم در مجمعی که در قسطنطنیه تشکیل شد، همان عقیدة تثلیث  381در سال . کشتند

باشند و رسماً عقیدة آریوس را رد کردند و دربارة این تثلیث گفتند هر سه،  خدا می) پدر و پسر و روح القدس( سه گانه
ان یحیمسبعد و از آن به  .یک خدا هستند و اشکال شد که چگونه اگر عیسی خداي واقعی است انسان حقیقی است

مطرود و مبغوض شده و در مورد شکنجه و آزار  ینمودند بکلّیوس میت از آریح و متعقد بودند و تبعیو مسریکه پ یقیحق
د بردارند و کتب آنها را گرفتند یده توحیث واقع شدند چون حاضر نبودند دست از عقیمعتقد بتثل يسقفهاپادشاه روم و اُ

محمد در توراه و "ث گذاردند که شرح آن د رکتاب یتقد بتثلمع يار اسقفهایو اموالشان را غضب کردند و همه را در اخت
ان یحیبزرگ مس ين که از اسقفهایک آئیترجمه فضل اهللا ن) ین کلدانیامیداود بن(ف پرفسور عبداالحد داود یتال "لیانج

در آن  یقیار دقید و نکات بسیمف یلین کتاب خیا. ستم است و بعداً اسالم آورد مذکور استیدر اوائل قرن ب یکلدان
د و یت که در راه دفاع از توحیحیمس یقیوس را از بزرگان حقین کتاب آریت ذکر شده است و در ایحیکتاب درباره مس

  .کشته شده ذکر کرده است یقیت حقیحیمس
م اهل یروس ابراهیس سیقد (S.Ephraim)م ید بوده به نام سن افرائیت که مخالف با توحیحیاز بزرگان مس  یکیو 
صان و یبه نام بارد یو عرب یسان که در فارسیبارد یباشد ول یدر ادرنا م 373 ین و متوفیبیدر نص 306تولد سال ن میبینص

سته از دانشمندان موحد یزیم يالدیعروف است و در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم م (Bardisanes)صان یابن د
ده یم با او بمبارزه برخاسته و در کتاب خود عقیسن افرائدانسته و یو کلمه را مخلوق خدا م یسیبوده است که ع یحیمس

  .او را که کلمه مخلوق خدا بوده رد نموده است
  نسطوریان

 431تا  428بودند، او اسقف قسطنطنیه بود که از ) میالدي 380تاNestorius) )(440 نسطوریان پیرونسطوریوس
وي را تکفیر و عقیدة او را  431در سال ) Ephese( ولی مجمع روحانی شهر افس. میالدي سمت اسقفی آنجا را داشت

الحاد اعالم کرد و پیروان او را از روم شرقی بیرون کرد وآنها به ایران پناهنده شدند و پادشاهان ساسانی که با رومیان 
غین فرستادند و دشمنی داشتند آنها را به خوشی پذیرا شدند، ازآن به بعد درایران وعربستان و هندوستان و چین و جاوه مبل

نسطوریوس اظهارکرد که طبیعت الهی وطبیعت بشري عیسی ازیکدیگر جداست و مریم . دیانت مسیح را منتشر کردند
و او هنگام تولّد جز انسانی نبوده و پس از آنکه کلمه در . عذراء مادرطبیعت بشري مسیح است نه مادر طبیعت خدائی او

مانند اختالط روغن وآب است که باآنکه با ) ع( واتحاد ناسوت والهوت مسیحت یافت جسد انسانی اوحلول کرد الوهی
حد ولی مجمع افس نپذیرفت وتأکیدکردکه هر دوطبیعت در عیسی موجود و متّ. هم آمیخته شوند ولی باز هم جدا هستند

دیگري بنام  اتباع نسطوریوس ازآنها جدا شده وکلیساي کاتولیک را ترك کرده کلیساي. است، مانند آب وگالب
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  .کلیساي شرقی ایجادکردند
آنها معتقد شدندکه کلمه با وجود جسمانی مسیح متحد شد ولی نه بر طریق امتزاج، چنانکه ملکانیه گویند ونه 

ب از دو جنس نیست بلکه جوهر مسیح جوهري بطور ظهورکلمه درآن، بلکه مانندتابش آفتاب درشیشه وازشیشه، و مرکّ
درپیکر او متحد گشته است و او از مریم عذراء متولّد شده است و بندة مخلوق وصالح خدا است است الهی وانسانی که 

و آنها رغبت . که اورا به جهت طاعت، بزرگی داده و او را فرزند نام کرد از جهت پسر خواندگی نه از جهت والدت
کوشیدند، و بانی عقلی و فلسفی بیشتر میبیشتري به عرفان وحکمت افالطون نشان می دادند و درتطبیق عقائدمذهبی با م

  .باشند گویند که مظهر خداوند می القدس می بطور خالصه سه اقنوم پدر و مادر و روح
می نویسند که مرکز  15تهران ص  1343مرحوم سعید نفیسی در کتاب تاریخ مسیحیت در ایران چاپ اول، سال 

تهاي مدید انهاي بعد به آن اورفا و اورفه وسپس رها گفته اند و مدمهم نستوریان شهر معروف ادس یا ادسا بود که در زم
و در آن زمان کلیساي رسمی ایران، کلیساي نسطوري بوده . جزو خاك ایران و در قلمرو شاهنشاهی ساسانیان بوده است

جزیرة بین دجله و گفتند وآن شهرهاي می نویسد که یونانیان و رومیان، اذاسا، یا ادسا و یا ادس می 19و درص . است
  .نامیدند و بعداً به رها تبدیل شد و اکنون اورفه گویند فرات بوده و مردم آنجا، شهر خود را اورها یا اورهه می

  یعقوبیان
اسقف شهر اورفا که شهري است در ترکیه و بین قرن سوم و پنجم ) Baraday( فرقۀ یعقوبیان پیرو یعقوب برادعی

میالدي وفات یافت  578حسوب و شهرت زیادي داشت و او اسقف انطاکیه بود و در سال میالدي از مراکز علمی مهم م
  .وفات یافت تقریباً قبل از او همان نظریه را اظهار داشته است 521و یعقوب سروجی هم که در 

هوت او گفتند ناسوت مسیح مظهر ال دانستند و می ت در مسیح بوده و او را خدا مییعقوبیان قائل به طبیعت الوهی
ت محو و زائل گردید و طبیعت ناسوت و الهوت او یکی است مانند آب بوده و الهوت او همان خدا است و جنبۀ بشری
  :و آیۀ شریفه. شوند که با گالب مخلوط و ممزوج کنند متحد می

ميرم نب سيحالْم ونَّ اَهللا هقالُوا ا الَّذين كَفَر لَقَد.  
در رد عقیدة آنها است وآنها نیز مغضوب حکومت واقع شدند ولی در روم شرقی باقی ) 72آیه در سورة مائده  ( 

کلیساهاي . ماندند وکلیساي جداگانه بنام کلیساي سریان قدیم یا ارتودوکس ساختند و ازکلیساي کاتولیک جدا شدند
رسماً  orthodoxeاي ارتودوکس سوریه وارمنی وقبطی وحبش وقسمتی از هندوستان تابع این عقیده بودند وکلیساه
نوشته در قرن هفتم میالدي در  272مجزي شد و این کلیسا بطوریکه آقاي سعید نفیسی در تاریخ مسیحیت در ایران ص 

  .ایران نیز نفوذ و شهرت یافت و بر نسطوریان غلبه کرد
سند ینویم 390صفحه  1352 ترجمه اکبر دانا سرشت چاپ طهران یرونیحان بیف ابوریه تالیدر  کتاب آثار الباق

ن نام معروف شدند و ین مذهب بود بدیه که چون ملک روم بدین آنان ملکانیم شدند نخستیبر چند فرقه تقس ٰيکه نصار
ست واند یدوم نسطوره منسوب به نسطورس که در سال هفتصد و ب. ستین يگریشان دسته دیدر کشور روم جز ا

ه که یعقوبیسوم ) ازده سال استیصد و یخ سین دو تاریچون فاصله ا يالدیچهارصد واند م یمطابق پاورق( ياسکندر
ت و یت و ناسوتیم و در الهویاقان یعنین یگران در اصول دین مذهب با دیروان ایاست و پ ٰينصار ين فرقه هایمهمتر

ح با یاد ان فرقه درباره مسه نام دارند که اعتقیوسیگر اریفرقه د. ن آنها گشته استیدارند که علت تباد یاتحاد اختالفات
  .کتر استیر فرقه ها نزدیاعتقاد مسلمانان از سا
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  . د استیدم که عقده آنها همان توحیوس است که قبالً شرح ان را ذکر کردیروان آریه همان پیوسیار
  هتکلم

ي ها گوئیم اولین موضوعی که سبب پیدا شدن فرقه درینجا براي توضیح بیشتر درباره مذاهب مسیحیت می
اي درآن باره ابراز داشته ولی همه  مختلف درمسیحیت شد موضوع تثلیث بودکه هریک از بزرگان مسیحیت عقیده

ولی منظور بزرگان آنها در ابتداء پدر معنوي و فرزندي باطنی بود نه . گفتند خداوند پدرآسمانی وعیسی فرزند است می
ت است وبر اثر همین اختالف دربارة ت وجسمانیولّد ومادیآنکه انفصال صوري وابوت وبنوت ظاهري، چون الزمۀ آن ت

رد از جنبۀ خدایی نیز اختالف شد مثالً کاتولیک گفتند عیسی هنگام مصلوب شدن در حال تج) ع( مرگ حضرت عیسی
ی وفرقۀ ارامنه گویند عیسی هنگام. داشت الزم آیدکه خدا نیز معذب گردد ومصلوب شودبود زیرا اگر جنبۀ خدایی می

یکی ملکانیه که در رم پیدا شد و وجه : که مصلوب شد حالت انسانی وخدائی هر دو داشت وبطورکلّی سه دسته شدند
تسمیه بطوریکه تاریخ دو اقلیت مذهبی یهودیت در ایران تألیف دکتر محمـّد علی تاجپور نقل از بیان االدیان ت ومسیحی

پادشاه روم که مسیحی ) قسطنطین ( تق شده چون به دستور کنستانتینوسنویسد، این است که از ملک به معنی شاه مشمی
شده بود ایجاد شد ولی به نظر من درست نیست چون کلمۀ ملک عربی است ولی ملکا در روم بوده و از بزرگان 

آمد مسیحیت آنجا بود وآنها معتقد بودند که مسیح جوهري است پاك و درگوش مریم شد و از پهلوي راست او بیرون 
و نسطوریه که درملل ونحل شهرستانی اورا ازاسقفهاي زمان . و بر خدا اطالق پدري و بر مسیح اطالق فرزندي کنند

مامون نوشته ولی منظور ازنسطوریوس همانطورکه ذکر کردیم شخصی است که در قرن پنجم میالدي اسقف قسطنطنیه 
وعلم وآنها زائد بر ذات نیستند و با عیسی  حيوةد، وجود وبود و اومعتقد بودکه خداوندیکی است وسه اقنوم ومظهردار

و یعقوبیه گویند کلمه . تابد خدا در مسیح اشراق نمود متحد شدند نه به طریق امتزاج بلکه همانطور که آفتاب درآینه می
  106.به گوشت و خون متحد شد و حلول کرد پس مسیح خدا شد

  :فۀدر تفسیرگازر سورة نساء جلد دوم ذیل آیۀ شری
ـْحق اَهلَیا  ـْكتابِ التغلُوا يف دينِكُم والتقُولُوا علَي اِهللا االَّ ال   .ال

نویسدکه خالصۀ آن اینست که آیه دراقسام ترسایان آمد ازنسطوریان ویعقوبیان وملکائیان ومرقوسیان  شرحی می
عقوبیان گفتند که عیسی خدا است، نسطوریان ی. وترسایان نجران که فرمود در دین غلونکنید وبر خدا جز از حق مگوئید

اقنوم پدرکه خدا است و اقنوم پسر که عیسی است و اقنوم . گفتند پسر خدا است، مرقوسیان گفتند یکی از سه تا است
مذکور است به  73، آیۀ ثلثةلقدکفرالذین قالوا ان اهللا ثالث : روح القدس و این سه یکی شدند و در سورة مائده تفسیر آیه

حقیقت کافر شدند، آنان گفتندکه خداي سوم سه است واین قول جمهور ترسایان است ازملکانیان ونسطوریان و 
یعقوبیان و این سه که گفته آمد برطریق اتحاد گفتند و این نامعقول است براي این که محال است که سه ذات یکی شود 

  : و درآیۀ قبلی که فرمود 
                                                   

پور چاپ  میلر ترجمۀعباس آرین. م.قدیم در امپراتوري روم و ایران،تالیف وبراي اطّالع بر تاریخ مسیحیت به کتابهاي تاریخ کلیساي  - 106
ت مذهبی یهود و مسیحیت در ایران تالیف دکتر محمد علی تاجپور و کتاب مسیحیت در ایران تألیف استاد سعید نفیسی یو تاریخ دو افل 1931

ل یسالم تألیف عالمه نوري مراجعه شود،در کتاب محمد در توراه و انجمیلر و کتاب جاهلیت و ا. م. و جزوة کلیساي قدیم در ایران تألیف  و
ب ینکه به چه ترتیت و مذاهب آن و ایحیدرباره مس یقیار تحقیم مطالب بسیز نام بردیکه قبالً ن یحیف پروفسورعبدالحد داود اسقف مسیتال
  .ابهاي دیگر نیز زیاد است ولی آنچه من دیده ام این چند جلد استدا شد مشروحاً ذکر شده است ا لبتّه کتیان آنها پیث در میده شرك و تثلیعق
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ـْمسيح بن مريم لَقَد كَفَر الذَّين قالُوا   ...انَّ اَهللا هو ال
-گویند این گروه ازترسایان که این را گفتندیعقوبیانندکه به تثلیث گویند اقنوم پدر واقنوم پسر واقنوم روحمی

  .القدس وگویند که سه بودند یکی شدند وآنا نکه جز ایشانند مسیح را پسر خداي گفتند از مریم
مذهب مسیحیان یعقوبیه این است که ذات : نویسد یل دوآیۀ شریفه درسورة مائده میالبیان ذدر تفسیرمجمع

خداوند با ذات مسیح اتحاد یافتند، در نتیجه کالبد عیسی الهوتی شد ومعنی خدا بودن مسیح همین است و در ذیل آیۀ 
سیحیان از یعقوبیه و ملکانیه و عموم م. دانستند، کافر شدند آنهائی که خدا را یکی از سه عنصر می: بعدي مذکور است

نسطوریه معتقد بودند که خدا از سه عنصر پدید آمده و در عین حال یکی است، پدر و پسر و روح القدس، این سه یک 
روند ولی حقیقت آن چیزي غیر از تعدد خدایان نیست زیرا در  خدا هستند نه سه خدا بدین ترتیب زیر بار سه خدا نمی

بدیهی است که پسرغیر از پدر است و در ذیل آیۀ . ست، پدر خدا است، روح القدس هم خدا استنظر آنان پسر خدا ا
از . نویسد نیز به همین مضمون به اجمال درین باره می 171شریفۀیا اهل الکتاب التغلوافی دینکم آخر سورة نساء آیه 

دانند وعلی رغم تهمت دروغ یهودیان که او را اساس مسیحیان که اورا پسر خدا می اند که علی رغم پندار بی جمله نوشته
  .زادة پدري بدکار می پندارند، او پور مریم عذراء است

آقاي حاج سیـّد محمـّد علی کاظمینی بروجردي درکتاب مجموعۀ دانش در جواب سئوال سی ویکم راجع به 
اً بوسیلۀ دعات و مبلغین مسیحی، موضوع ت درابتداء دین توحید وخداپرستی بود وبعدنویسندکه نصرانی تثلیث ازجمله می

ه اخذ کرده بودند گرفتند وتوحید القدس که از مدرسۀ فلسفی اسکندریتثلیث و اقنومهاي سه گانه پدر وپسر و روح
نمودندکه بعض آنها مسیح را به عنوان خدا وبعضی بنام پسر خدا خواندند وبعداً هم اختالفات  همسیحیت را به شرك آلود

گروهی گفتند داراي دو طبیعت و دو . دا شد ازجمله بعضی گفتند عیسی داراي یک طبیعت و دو مشیت استدیگري پی
ت است یکی طبیعت و مشیت الهی و یکی بشري، و اختالفات دیگر هم در عقائد و احکام به تدریج پیدا شدمشی.  

  
  مذاهب و تشکیالت مختلفۀ مسیحیت
ن یهود کشتار بسیاري ی پر رنج ومشقت بود وسالطین صوري و روحانییقرن اول و دوم میالد براي مسیحیان خیل

  .از آنها نمودند
میالدي  313دیانت مسیح را پذیرفت و در سال ) Constantin( شرقی کنستانتینروم درقرن سوم میالد امپراطور 

تنها دین رسمی کشور خود  دین مسیح را 380در سال ) Theodose( آن را نیز جزء ادیان رسمی قرار داد و تئودوزکبیر
استوار شد و پس از چندي مجمعی تشکیل داد و یک نفر را که ) Les Eveques( قرارداد و ازآن به بعد موقعیت اسقفها

نامیدندکه برتمام ) Papa( تر در امور مذهبی بود به ریاست انتخاب نمود وآن را پدر از همه پرهیزکارتر وداناتر وثابت
و مسیحی و دستگاههاي فرهنگی و علمی ریاست پیدا کرد و مرکز آن هم رم پایتخت روم غربی امور دینی و روحانی 

که بعداً در عربی جاثلیق گفته شد واین کلمه را بر نمایندگان پاپ و رؤساي مذهبی آن فرقه که ) Catholique( گردید
یدة ملکانیان را دارند و مهمترین کلیساها، کردند و پاپ و روحانیین کاتولیک غالباً عقت داشت اطالق میدرآنجا عمومی

گفتند و اسقفهاي اسقف روم راکه ازهمه مهمتر بود پاپ یعنی پدر می. ه وانطاکیه وقسطنطنیه بودکلیساي روم واسکندری
که به معنی پدر ومؤسس یک نژاد است گفتند و بطریق معرب ) Patriarche( اسکندریه وانطاکیه وقسطنطنیه را پاتریارك

  .باشد می) Episcop( است کلمه اسقف هم به معنی رئیس روحانی مسیحی شهر و معرب اپیسکوب آن
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اي ازکلیساها از جمله کلیساي سوریه وحبشه و ارمنستان وبسیاري ازکلیساهاي شرق تبعیت پاپ را ولی عده
باشند  عرب پاتریارك میآنها هم رئیس روحانی خود را بطریق، که م. نپذیرفتند ومذهب ارتودوکس را تشکیل دادند

یعنی شوراي مقدس گفتند، کلمۀ ارتودوکس به معنی راه یافته ) Saint synode( نامیدند وشوراي مذهبی را سنت سینود
باشد و کلیسا لفظ  یونانی به معنی برگزیده می) Ekklesia( اصل، اکلسیا لغت کلیسا هم در. باشد وداراي عقیدة صحیح می

شود و عربها کنیسه هم  رفته شده و بر هیئت جامعۀ مسیحیان در عبادتگاه آنها اطالق میسریانی است که از آن گ
این . گویند وهمانطورکه مرکزکاتولیک شهر رم بود مرکز ارتودوکس هم شهر قسطنطنیه پایتخت روم شرقی بود می

  .تودوکس قرارگرفتندمیالدي رسماً مجزي شد ومسیحیان ممالک شرقی تحت سرپرستی کلیساي ار1054کلیسا درسال 
عثمان، مرکزکلیساي ارتودوکس بدست سالطین آل1453فتح قسطنطنیه وانقراض دولت روم شرقی درسال پس از

منتقل شد وپس از استقرارحکومت کمونیستی درشوروي، اضافه بر سایرکلیساهاي تابعۀ آن یک  1589به مسکو درسال 
  .مرکز هم در لبنان تأسیس شد

دهند  باشد واهمیتی که کاتولیکها به پاپ میملیون می 430ملیون وکاتولیک قریب 120دعده ارتودوکس درحدو
خیلی بیشتر از ارتودوکسها نسبت به پیشواي مذهبی خودشان است، چون آنها پاپ را پدر معنوي ومعصوم ازخطا و ضامن 

  .دهند دانند ولی ارتودوکسها این اهمیت را نمیتأمین سعادت خودشان می
آلمانی ایجاد  Martin  Lutherاز مذاهب مهمۀ مسیحی مذهب پروتستان است که توسط مارتین لوتر یکی دیگر

شد و وجه تسمیه آن است که اوبه عنوان اعتراض براعمال کشیشها و روحانیین تابع پاپ مخالفت و پروتست کرد، ازین 
  .بدرود زندگی گفت 1546ال میالدي درآلمان متولّد ودر س 1483اودر سال . رو بدین نام نامیده شدند

با بسیاري ازاعمال بزرگان کاتولیک مانند دریافت کفاره وگرفتن اعتراف از افراد و بخشیدن گناه آنها و فروش  او
مغفرت نامه که یک قطعه پوست آهوبنام نامۀ مغفرت گناهان در مقابل پرداخت مبلغی به افراد مسیحی معصیت کار که 

دادند، و بلکه فروش بهشت را معمول کرده بودند و همچنین دخالت آنها در امور حکومت میکردند اعتراف به گناه می
روابط او با کلیساي رم و پاپ قطع شد و  1517و تفتیش عقائد و امثال آنها مخالفت کرد وبر اثر همین مخالفتها در سال 

 کالون پیروان زیادي پیداکرد و ژان روش او چون خیلی ازمسیحیان از رفتارکشیشها و روحانیون کاتولیک ناراضی بودند،
)Jean Calvin) (1509 – 1569 ( سوئیسی که درشهر بال متولّد شد نظریات او را تعقیب کرد و بعداً کلیساي تحت نظر

  .آنها نیز بنام کلیساي پروتستان از حیطۀ قدرت پاپ خارج شد
رون پیدا شده وهرکدام پیروانی پیدا کردند هاي مختلف دیگري هم درتمادي ق فرقه Les Mormens: ها مورمن

ها  ولی عدة آنها خیلی کم و بی اهمیت لیکن یک فرقه از آنها که در همین اواخر پیدا شد و شهرتی پیدا کرد فرقۀ مرمون
  .است

مرد و در  1844متولّد و در  1805پیدا شد او در سال  ) Joseph Smith (این فرقه توسط ژوزف اسمیت آمریکائی
اومدعی شد که آمریکائیان نیز از اوالد بنی اسرائیل می باشند وعیسی در ظهور دوم . این مذهب را ایجاد کرد 1827 سال

خود بین آنها تبلیغ کرد وپیروان زیادي پیدا کرد وکفارآنجا برمسیحیان شوریدند وآنهارا قتل عام کردند، ولی کتاب 
لواح طال حک شده بود توسط او از دستبرد آنها خارج و مقدس که توسط رئیس کلیساي مسیحی مرمون بر روي ا

درمحل امنی باقی ماند و او مدعی شد که خدا به من توفیق داد که به آنها دسترسی پیدا کرده وبار دیگر مسیح را به 
  .جهانیان اعالم دارم
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گویند مسیح را شهید  شود ومی گویند رستگاري بر اثر اطاعت احکام انجیل پیدا می آنها به تثلیث معتقدند ومی
  .کردند ومجدد ظاهر خواهد شد و در جهان سلطنت خواهد کرد

االمکان  نوشند و بلکه ازکشیدن دود نیز حتی آنها دررفتارخود به مادیات کمتر عالقه دارند و مشروبات الکلی نمی
گویند تعدد زوجات در  میبطوریکه . کنند وبه کشف وشهود عرفانی و امکان اطّالع برمغیبات نیز معتقدند دوري می

مذهب آنها مستحب است ولی درآمریکا قانوناً منع شده است، پیروان آنها فقط درآمریکاي شمالی ومعبد آنها در سالت 
مذاهب دیگري هم درمیان مسیحیان پیدا شد ولی پیروان زیادي نداشتند وهریک از مؤسسین . باشد می107لیک سیتی

وحتّی مدعیانی هم بنام مسیح ظهور . نامیدند ه وآن را کلیسا بنام مذهب خود میمذاهب، مرکزي براي خود تشکیل داد
  .کردند

   
  رهبانیت 

ات عالقه نداشته واز دارائی وتأهل وداشتن تجمالت در دیانت مسیح علیه السالم چون خود حضرت به مادی
گیري و دوري از اجتماع و  یا و گوشهاي به ترك دنفرمود ازین رو عدهبرکنار وبه زهد و دوري ازمردم هم نصیحت می

ل ریاضات مشغول شدند ولی جمعی بر آنها ایرادگرفته وبا رفتارآنها مخالف بوده ودر اجتماع به سرمی بردند و تحم
کردند آنها را راهب و  کسانی که ترك دنیا می. کشیشها فقط از ازدواج خودداري کرده وبه ریاضت مشغول بودند

گرد است که به معنی بیابان) Ermite( رفتند وآنها را ارمیت و به قصد انزوا به صحرا و بیابان میگفتند تارك دنیا می
گفتند وآنها باکشیشهاي عادي  نشین می یونانی به معنی گوشه) Monachos( از مناخوس) Moine( نامیدند، یا موآن می

تحت تأثیر افکار آنها نیز واقع شده و از مذهب  فرق داشتند وآنها پس ازپیدایش افالطونی جدید و روش مذهبی فلوطین
نشینی  اي افرادخیرخواه مسیحی براي اینکه راهبان مسیحی، مرکزي براي گوشهبودا نیزچیزهایی اقتباس کردند وبعداً عده

 ا بنـام دیرو عبادت داشته بـاشند در خارج از شهر، دامنۀ کوهها، یـا در بیـابـانها ساختمانهائی براي سکونت و عبادت آنه
)Monastere یاAbbaye (ساختند وحتّی موقوفاتی هم برآن نمودند که آنها با خیال راحت به عبادت مشغول شوند  .  

ت گماشت یک نفر قبطی مسیحی بنام آنتواننخستین کسی که به بناي دیر هم )Antoine ( 256متوفّی در سال 
مقرراتی هم وضع کرد که دیرها باید داراي  320مسیحی در سال  راهب قبطی) Pachome( پاشومبنام بود بعداً یک نفر 

رئیس باشند که عبارت از راهب بزرگ بود و هر راهبی که درآن دیر باشد باید تحت امر او باشد و نافرمانی نکند و او را 
که اراضی لسطیننامیدند وبعداً به تدریج دیرهاي زیادي ساخته شد مخصوصاً در فمی) یا اب Abbaیا Abce( نیز پدر

  .شمردند دادند و انضباط را الزم می مقدسه است و هر یک از راهبان بزرگ دستور اکید براي رعایت تقوي می
  
  ) Evangile( انجیلها

باشد  به معنی بشارت ومژده می Evangeliomگویندکه مشتق ازکلمۀ اوانجلیوم کتب مقدسۀ مسیحیان را انجیل می
ن و بزرگان مسیحیت نوشته شد و به قول آن حضرت قریب هشتاد انجیل توسط حواریینویسند پس از  وبطوریکه می

کردند؛ ولی بعداً در بعضی حدود صدو شصت انجیل و رساله و تواریخ نوشته شده بود که در مجامع مذهبی قرائت می

                                                   
107 -Salt lake city. 
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درسه انجیل اولی شرح . بین آنها فقط چهارتا مورد قبول عموم واقع شد که انجیل متی ومرقس و لوقا و یوحنا باشد
از جمله . ت مسیح نیز مورد توجه قرارگرفتمختصر از زندگانی و اخبار مرگ و قیام مسیح و در انجیل یوحنا جنبۀ الوهی

تا آنکه . وکلمه نزد خدا بود وکلمه خدا بود، همه چیز بواسطۀ اوآفریده شد) Logos( ذکر شده که در ابتداء، کلمه بود
  .گردید و میان ما ساکن شد کلمه جسم: ذکرکندکه

سال پس از میالد تحریر شد ولی در  70و 60نویسند، سه انجیل مرقوس و لوقا و متی بین  بطوریکه مسیحیان می
پس ازین سه تا، انجیل یوحنا نوشته شد و چون انجیلها که نوشته شد از حیث . زمان حضرت عیسی هیچکدام ازینها نبود

یه السالم با هم اختالفاتی داشتند ازین رو بزرگان کلیسا فقط این چهار انجیل را معتبر تاریخ مربوط به حضرت عیسی عل
دانستند و بسیاري از محتویات آن چهار انجیل زودتر از تاریخ آنها به رشتۀ تحریر درآمده و فاصله با قیام مسیح نداشتند و 

گویند آن را شمعون صفا که از بزرگان  م است و میمقد) مارکوس( و تاریخ انجیل مرقوس.بعداً در اناجیل هم نوشته شد
ن و نام اولی او شمعون و بعداً کیفاس، سپس پطرس شده بود نوشت، او از بزرگترین حواریین بود و آن انجیل را حواریی

دسه را کتب مقّ. نوشت وبنام شاگردش مرقوس نمود ودر قاموس کتاب مقدس نیز در ذکر انجیل آن را مقدم نوشته است
و کتب انبیاي بنی اسرائیل است  توراةنامند که یک قسمت آن بنام عهد عتیق مشتمل بر  می) Holy bible( یبلابنام هالی ب

  .  باشد و بخش دوم مشتمل بر چهار انجیل و ملحقات آن می
 باشد ونام اویوحنا ملقب به همانطورکه گفتیم از شمعون صفا وبنام مرقوس می) Marcus( انجیل مرقوس -1

مرقوس بود اواز یهودیانی بود که دعوت مسیح را پذیرفت خودش از حواریین بنام پولس ن نبود ولی با دو نفر از حواریی
میالدي به انطاکیه و قبرس وبعض شهرهاي دیگر براي دعوت رفت وسپس به آفریقا به تنهائی و  45و برنابا درحدود سال 

  .پرستان او را کشتند میالدي بت 61در سال . شتبعداً به مصر رفت و انجیل را به یونانی نو
ا است او در بیت صیده از توابع جلیل ا حواري بود و این غیر از مرقس ملقب به یوحنّازیوحنّ) Jean( اانجیل یوحنّ -2

سال  ه کرد وآخرین از چهار انجیل است که در شهر افسوس ازاو انجیل ومکاشفات خود را به زبان یونانی تهی. متولّد شد
ف پرفسور عبد االحد داود در فصل دوم شماره یل تالیاز کتاب محمد در توراه و انج .میالدي نوشته شده است 98تا  96
ل از لحاظ ین انجیسند مطالب اینو ینوشته شده که م يالدیل در قرن سوم مین انجیشود که ا یط معلوم میراجع بفارقل 19

  .و غرابت داشت یروزگار گذارانده بودند تازگ یلین انجیداشتن چنسال بدون دردست  220ان که یسویت عیاکثر
باشد او انجیل خود را به زبان بن حلفی مشهور به متی می از یکی از حواریین بنام الوي) Matthieu( انجیل متی -3

یسد که نوانتخاب شده بود ودرقاموس کتاب مقدس می) ع( اوبه خدمت مسیح. مقتول گردید 62عبري نوشت ودرسال 
میالدي و بعضی بین سال  381کند بر اینکه آن پیش از اناجیل دیگر انتشاریافت که برخی گویند در سال  قرائن داللت می

  .تاریخ تصنیف آن را نوشته اند 60و 50
کرده  ابتداء تحصیل طب. ه متولّد شددر انطاکیLuc (( یا) Logos( انجیل لوقا که از حواریین بود بنام لوگس -4

نامید و انجیل خود را به زبان یونانی  نمود، بعداً همراه پولس مسافرت کرد و پولس او را طبیب محبوب می طبابت میو
  .اك رم به قتل رسیدامپراطور سفّ) Neron( میالدي به امر نرون 70میالدي نوشت و در سال  63درحدود سال 

ن بزرگ مسیح بود و این که از حوارییBarnabaus (( اانجیل دیگري هم اخیراً پیدا شده معروف به انجیل برناب -5
میالدي توسط دکتر خلیل سعادت به عربی ترجمه  1908انجیل ابتداء از زبان ایتالیائی به زبان انگلیسی ترجمه و در سال 

هجري قمري توسط حیدر قلی خان بن نور محمد خان کابلی به فارسی ترجمه شد و در آذر  1341شد و سپس در سال 
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کند و دکتر خلیل  می) ص( درین انجیل در موارد زیادي تصریح بنام حضرت محمد. درکرمانشاه به طبع رسید 1311
سعادت مترجم و محمد رشید رضا الحسینی منشی مجله المنار ناشرآن به عربی و حیدر قلی خان مترجم آن به فارسی، هر 

اند و در روزنامه ایران تاریخ سوم دیماه  ت آن آوردهر صحکدام شرح مبسوطی در مقدمه ذکر نموده و ادله و مدارکی ب
در ستون دوم صفحه دوم در ذکر اخبار خارجه درج شده که یک نسخۀ خطی آن که مربوط به قبل  4276شمارة  1312

ولت و انجیل در یک جلد قرار داشته، دولت انگلیس به مبلغ یکصد هزار لیره از د توراةاز اسالم و با سایرکتب مقدسۀ 
  .شوروي خریداري نموده است

108ن مسیحی این دوره منکرآن هستند همانطورکه من درسفر خود در بیروت با انتوان عریضهولی روحانیی 
گفتند مدرکی ندارد ومجعول است؛  ایشان می. ام کاردینال مارونیها مذاکره کردم وشرح آن در خاطرات سفر حج نوشته

البتّه در بزرگی مقام خود برنابا و اینکه . قانیت اسالم وآورنده آن را بپذیرندچون اگر بدان اقرارکنند مجبورند ح
نویسد، که از برنابا اضافه بر  ازحواریین بود متفقند، ولی معتقدند که این انجیل از او نیست و در قاموس کتاب مقدس می

برنابا وجود داشت که درعصر حاضر به زبان  اي که به برنابا منسوب وبه عبرانی نوشته شده کتاب دیگري بنام انجیلرساله
رساند کتاب مقدس تحریف یافته و در حقیقت مطلبی راجع به  ایتالیائی به توسط یک نفر مسلمان نوشته شد که می

عیساي مسیح از منابع موثقه تحصیل نکرده است، و دربارة آن رساله نیز می نویسد که یقین است برنابااوس آن را ننوشته 
  .است

  
  هاي کتاب مقدس رجمهت

 1800نویسند تا سال جلد اول می 339پاورقی ص  109و انجیل بطوریکه در توضیح الملل تکتاب مقدس تورا
هایی که کتاب  زبانها و لهجه 1950بالغ گردید و در سال  521به  1850میالدي به هفتاد زبان و لهجه ترجمه شد ودر سال 

ها با هم اختالف دارند که آنها توسط مبلغین مسیحی انجام شد ولی ترجمه رسیدکه همۀ 1118مقدس بدان ترجمه شد به 
  .یا براثر اختالف در طرز ترجمه یا هر کدام براي تطبیق دادن آنها با عقیدة کلیساي خودشان بوده است

  
  عقیدة تثلیث

ي که بین فلسفۀ یهود 110عقیدة تثلیث در دیانت حضرت مسیح پیدا شد از سابق هم وجود داشته از جمله فیلون 
او بین دین . یونان و مذهب یهود توفیق داد در بیست تا سی سال پیش از میالد متولّد وپنجاه سال پس ازمیالد وفات یافت

رد است، اول صادر، را اظهارکرد وگفت خدا یکی است و مج 111مذهب تثلیث او. یهود وفلسفۀ افالطون توفیق داد
هم عقیدة تثلیث  113فلوطین. باشند ات است و سپس روح و این سه تا اقنوم میاست که واسطۀ بین خدا ومخلوق 112کلمه

                                                   
  .در آنجا وفات یافت 1955در لبنان متولّد و در  1863انتوان عریضه اسقف مارونیهاي لبنان در سال  - 108
  .339ص  1358جلد اول توضیح الملل پاورقیهاي سید محمد رضا جاللی چاپ  - 109

110 - Philon 
111 Triniteَ 
112 Logos 
113 Plotimus  وفات یافت 270میالدي متولّد و در  204یا  205فلوطین در . 
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لفظ سریانی و به معنی  114باشند واقنوم یت که خیر مطلق است وعقل ونفس سه اقنوم میگفت مقام احدداشت و می
  .ثلیث گرائیدنده از جمله فلسفه فیلون به تمسیحیان هم بواسطۀ ارتباط با مکاتب فلسفی اسکندری. وجود اصیل است

رد غیر مکتنه بنامعقیدة تثلیث در بین بسیاري از ملل گذشته وجود داشته، چنانکه هندوان می گفتند از ذات مج 
برهما، ویشنو وسیوا که اولی خداي فیلسوفان ودانایان، دومی خداي زندگی و سومی : کرد سه ذات متعین تجلی) برهمه(

به کسرتاء ( تتیاموِ) به فتح سین ( رگفتند از دو موجود نخستین بنام اپس می مردم کلده و آشور هم. خداي مرگ است
پیدا شد و ازآن دو تا سه ) به کسرکاف وفتح شین( وکیشر) به سکون نون وکسرشین( دو موجود دیگر بنام انشر) ومیم

آ ) به کسر الف ( خدا بنام آنو، انلیل ست و ازآنها سه خداي دیگر پیدا پیدا شدند که تثلیث اعلی ا) به کسر اول( 115وا
 116همچنین مانویان. و ایشنار که دو تثلیث قائل بودند) به کسر اول و تشدید دوم( شمش ،)به کسر اول ( شدند بنام مسین

نیز قائل به تثلیث بوده وپدرعظمت وانسان اول ومادر زندگان را می پرستیدند وآنها شاید بواسطۀ ارتباط با مسیحیان عقیدة 
موضوع تثلیث مانویان وغیره را در جزوة ملل ونحل گفتارآقاي رشید یاسمی از انتشارات بنگاه . یث را پیدا کردندتثل

. ام شد ذکر شده و خودم نیز به اختصار در رسالۀ فلسفۀ فلوطین نوشته منتشر می 1317و  1316وعظ و خطابه که در سال 
  .ثلیث قائل استعقائد مذهبی مصر قدیم و فنیقیان هم تقریباً به ت

السياحة مسیحیت بواسطۀ ارتباط بافلسفۀ یونانی و پیروان او عقیدة تثلیث درآنها هم مؤثر شد و بطوریکه دربستان 
سال امت عیسی بر جادة مستقیم توحید بودند بعداً یک نفر یهودي بنام یونس پیدا شد که خود را  81کنند مدت  ذکر می

یکی از بزرگان آنها گفت عیسی خدا است، به به عقائد مختلفه کشانید وتفرقه انداخت،  مؤمن به مسیح نشان داد و آنها را
یعقوبیه : نویسند ونیز درآنجا در ذکر بیت اللحم می. دیگري را گفت پسرخدا و به دیگري گفت خداي روي زمین است

شدند که ثالث ثالثه است و احکام  نسطوریه گفتند عیسی پسر خدا است ومرقوسیه معتقد گفتند عیسی هواهللا، ملکانیه و
  . هم در انجیل ده تا است

ذلک جدیت کردم تمام دهم با آنکه راجع به مذهب نصاري و مسیحیت خیلی مفصل شد مع درخاتمه تذکر می
 تواریخ رامطالب را مختصر و بطور فشرده بنویسم والبتّه چون جنبۀ تاریخی دارد و به تحقیق فکري ارتباط ندارد، آنچه از

یتی است که رخ داده یا نواقصی پیدا شده بواسطۀ جد یمیسر شده، به اختصار ذکرکردم واگر در بعض قسمتها اشتباه
به هرحال از خوانندگان در اشتباهات و قصورات . ام ام وخیلی مطالب را حذف واسقاط نموده براي اختصارآن انجام داده

دگان اطّالع مختصري از مذاهب مسیحیت که در بین آنها خواهم چون منظور من فقط این بودکه خوانن عذر می
  .اند، داشته باشند دانشمندانی هم بوده و تحقیقاتی هم در بعض عقائد اصولی دینی نموده

  
  صابئین

صبا به معنی میل  از معروف هستند وآن) به تقدیم باء برهمزه ( یک دسته از فرقه هاي مذهبی غیر اسالمی بنام صائبه
ي یا عشق ورزیدن به چیزي می باشد ولی درینجا به همان معنی اول است زیرا آنها از مذاهب حقه منحرف کردن از چیز

اند وبعضی گفته. گویندوبعض محققین امروزآن را لغت عبري وبه معنی فروبردن درآب که همان تعمید است می. شدند

                                                   
114  Hypostase 
115  Anou - Anlil - Ea 

  .کشته شد 277یا  276متولّد و در  216یا  215مانی در سال  - 116
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باشد زیرا در تطهیر وشست و  شست و شو دهنده می کلمه صابی از زبان کلدانی و ریشۀ زبان آرامی گرفته شده به معنی
 .باشد گویند که همان ترجمه کلمۀ صابی کلدانی می شو با آب خیلی مراقبت دارند ازین روعرب آنها را مغتسله هم می

چاپ اول ترجمه ذکر شده که کلمه  196ف پرفسور عبداالحد داود صفحه یتال "لیمحمد در توراه و انج"در کتاب 
 یکه در عرب) ن مهملهیبفتح اول و دوم و ع(ع بف آن است که از کلمه صن است و نظر مولّییدیتعم یبه معن یعتن نیصابئ
بصبودند و انها را  يد و برنگ زهد و تقویاست که با تعم يرنگرز یباشد و به معن یل شده میتبد) ن معجمهیبا غ(غ ب

نها که رهبر آدر قران به همزه ذکر شده و رهبر  یده و صابئل به همزه شیگفتند و در عرب تبد یم) نیبا ع( یصابع
بوده ) نیبا ع( ین، در اصل نام آنها صبعیبود که بنابرا (Budasp)به نام اسپ  یم کلدانیون بوده، در اصل حکیدیتعم

، یائبل صیمختلف از قب يهمان است و بهر حال بنامها یا بودند و بعضیبن زکر ییحیرو یاست آنان بنابر مشهور پ
نام  .مقصود آنها همان صبغه اهللا است یقیان در حقیر انها ذکر شده است که کلمه صباغیان و غیان، صباغیدیان، تعمیهودی

گویندکه ازریشۀ زبان سامی و نزدیک به  باشد وزبان آنها را زبان مندائی می می) Mandeism( ایسم آنها درفرانسه مانده
اي در مکّه سکونت داشته و در  یک دسته که در عرب و قبل از اسالم بودند وعده: ندا زبان سریانی است وآنها سه دسته

آنها را با  59مشرك بودن آنها تحولی پیدا شده آنها را به یهود ونصاري نزدیک کرده بود ازین رو در سورة بقره آیۀ 
  :فرماید یهود و نصاري قرین کرده می

َّوا اهاد الَّذينوا ونآم الَّذين  بِّهِمر دنع مهراَج محاً فَلَهلَ صالمعرِ ومِ اآلخوالْيبِاِهللا و نآم نم ابِئنيالصصاري والنو
  .والخوف علَيهِم والهم يحزنونَ

) گویند بی میبعضی صابیان واکنون در خوزستان ص( دستۀ دیگرصابئیان. و چندآیه دیگرهم آنها را ردیف قرارداده است
که در شهرحران درکنار رود فرات از شهرهاي جزیره نزدیک شهر اورفا سکونت داشته ودرمقابل نصاري مقاومت 
کردند، زیرا شهرحران که از نظر علمی مرکز مهمی بود، پس از آنکه پادشاه و مردم روم به مسیحیت گرائیدند، این شهر 

و در زمان . کردند بدانجا رفتند ئیان هم که پرستش اجرام سماوي میبید وصاپرستان یونان و دیانتهاي کلده گرد مرکز بت
مأمون به پیروان آنها دستور داده شدکه بیکی از ادیان کتابی بپیوندند وآنها بعداً خود را پیرو یحیی بن زکریا گرفتند ولی 

  .شدند مذهب خود را تغییر دادند قبالً در یمن ستاره پرست وآفتاب پرست بودند وبعداً که درکشورهاي عربی متفرق
باشند ونزدیک پنج هزار نفر در سواحل رودکارون اهواز و  فرقۀ دیگرصابئیان یا صابیانی که دربین النهرین می

دانند که  خرمشهر وآبادان وشادکان ودشت میشان سکونت دارند وآنها نیز خود را پیرو یحیی بن زکریا تعمید دهنده می
العرب و فرات و دجله و در مملکت اردن هم  گویند واینها در ساحل شطبها آنها رامغتسله هم میشاید به همین جهت عر

باشندکه درشهرهاي ساحلی دجله وفرات؛ بغداد وحله وناصریه وعماره وکوت ودیالی وکرکوك وموصل و رمادي  می
اند قریب هشت هزار نفر در عراق  تهوسلیمانیه وکربال سکونت دارند وعدة آنها بطوریکه عالمه نوري درکتاب خود نوش

آنها معتقدندکه فرشتگان بربشر فضیلت دارند ولی سایر مذاهب توحیدي، یهود ونصاري ومسلم، بشر را افضل . باشند می
فقیر باپیشواي آنها دراهواز بنام شیخ عبداهللا معتوق مالقات نموده وسئواالتی کردم که شرح آن درآخر سفرنامۀ . دانندمی

-توضیح نحل شهرستانی و ملل و شرح کامل معتقدات آنها هم در. ام نوشته» یادداشتهاي سفربه ممالک عربی«ام اول بن

الملل ترجمۀ آن مذکور است و در کتاب جاهلیت و اسالم تألیف عالمه یحیی نوري نیز شرحی محققانه نوشته شده 
  .است

نویسند جابربن حیان از تالمیذ حضرت  ند وحتّی میکرداین دسته درمیان مسلمین آزادانه به مذهب خود رفتارمی



 157

بن قره طبیب دربار مقتدر باهللا خلیفه عباسی نیز که در اوائل قرن چهارم هجري بود  ثابت السالم نیزصائبی بود و صادق علیه
  .ئی داشتبمذهب صا

ه بعض قسمتهاي همچنین خلقت آدم وبهشت ودوزخ بلک معاد و خلقت و باب خداوند و عقائد آنها غالباً در
تاریخی مانند طوفان نوح شبیه به عقائد یهود است و چون در محیط عراقی و ایرانی اخیراً قرارگرفتند، بعض عقائد و 

کردند  چنانکه ستارگان را نیز مانند بابلیها تقدیس می. است  هاي بابلی کلده و ایرانی نیز بر آن افزوده شده افسانه
ها بر ما واجب است زیرا خداوند امور این عالم را به آنها سپرده ولی خود آنها عبادت گفتند تعظیم و احترام آن ومی

  .نمایند خداي یکتا را می
ات براي سکنۀ زمین گویند سیارات سبعه پاسبانها ونگهبانان هفت اقلیم ومصادرخیرات و دورکنندة مضرّ می

آنها است که باید ادعیه و اعمال مذهبی را با توجه به این  دي نیز مورد احترام خاصستاره ج. یخ استباشند وستارة مرّ می
  .اند ازین رو بعضی آنها را ستاره پرست گمان کرده... ستاره انجام داد

  .کتابهاي مقدسۀ آنها به زبان ماندائی نوشته شده ومهمترین آنها ده کتاب است
ت ممدوح هم در میان آنها موسوم و رهبانیعبادات . دهند غسل تعمید نزدآنها الزم است و اهمیت زیادي بدان می

  .کنند روز از خوردن گوشت پرهیز می 36در سال به عنوان روزه . است
ن عبارت است ازحاللی، ترمیده، کنزبرا، ارشمه ودرجات روحانیی ت ربانی که مقام ربانی باالترین مقامات روحانی

  .نرسیده است دیگري بدان مقام) ع( گویند غیر از حضرت یحیی می است و
 غسل دهند و اگر موقع احتضار غسل انجام نشود و محتضر را قبل ازآنکه روح از بدنش مفارقت کند، باید

را لمس کند براي همیشه نجس است و با هیچ تعمیدي طاهر  محتضر بمیرد جسد او نجس است وکسی که مرده او
  .شود نمی

یحیی نوري  شیخ جاهلیت واسالم تألیف عالمه آقاي حاج عقائد واعمال وعبادات و رسوم آنها مشروحاً درکتاب
  .اي از آنها درینجا مذکور گردید مذکور است که خالصه

شو است ازین جهت غالباً در مناطقی  و ت و عالقه به شستخورد رهبانی بطورکلی آنچه بیشتر در آنها به چشم می و
مجید آنها را در ردیف یهود و نصاري قرار داده است  ولی به هر حال اسالم و قرآن . که آب زیادتر است سکونت دارند

 .   در احکام اسالمی دربارة آنها اختالف است
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  که از آنها نام برده شده است یکتب
  

  مولف                                                                                              نام کتاب
 يگناباد یدخنیجناب حاج مالسلطان محمد ب  سعادهان الیر بیتفس -1

  مورد ترجمه ) هیرحمه اهللا عل(د یشاه شهیسالطانعل
  ین بالغید صدر الدیس  قصص قرآن  -2
  يشابوریق نیابوبکر عت  قصص قرآن  -3
  یمحالت ید هاشم رسولیس  قصص قرآن -4
  )ل قمینز( يزیتبر یین طباباید محمد حسیعالمه س  زانیر المیتفس -5
 فیتال ير خواجه عبداهللا انصاریمعروف به تفس  وعده االبرار کشف االسرار -6

خ ی، تاريبدین احمد بن محمد المیدالدیابوالفضل رش
  يهجر 520ف یتال

  ین عمارزاده اصفهانیحس  اءیخ انبیتار -7
  یابوالفتوح اصفهان  ر قرآنیتفس -8
د محمد رضا یس یوحواش یهاشمخالقداد  یمصطف    یملل و نحل شهرستان ح الملل، ترجمهیتوض -9

  ینینائ یجالل
  یتیترجمه عبدالمحمد آ  خ فلسفه در جهان یتار - 10
  روتی، چاپ بیسوعیس معلوف الیاالب لو  المنجد در لغت  - 11
  کویحسن ن  کو، جلد دومیفلسفه ن - 12
  ر خودمیتحر  خاطرات سفر حج - 13
 یباستانم یابوالکالم آزاد، ترجمهع دکتر محمد ابراه  نیذوالقرن - 14

  يزیپار
  ید عبدالحجه بالغیمرحوم س  ریحجه التفاس - 15
  یعبدالرحمن بن خلدون مغرب  مقدمه ابن خلدون - 16
  ینیعقوب کلیمحمد بن   یکاف - 17
  خ صدوقیش  ید و امالیتوح - 18
  خودم  یممالک عربسفر به  ياداشتهای - 19
  خودم  نیفلسفه فلوط - 20
 یخوارزم یرونیحان محمد بن احمد بیف ابوریلتا   هیالخال ه من القرونیاالثارالباق - 21

 440رجب  دوم یمتوف 362ا ی 360 حجهیذ 3متولد 
در غزنه ترجمه اکبردانا سرشت چاپ طهران چاپخانه 

  1352چاپ سال  یبانک بازرگان
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ح یاستراسبورگ، ترجمه ذب یاز مرکز مطالعات اسالم  عهیمغز متفکر جهان ش - 22
  1356، چاپ سوم طهران ياهللا منصور

در  یمتوف يمنصور عبدالقاهر بغداد یترجمه الفرق اب  خ مذاهب اسالمیتار - 23
  ترجمه دکتر محمد جوار مشکور 429

ساکن همدان  ییکایف و ترجمه مسترهاکس آمریتال  قاموس کتاب مقدس - 24
  1928روت یچاپ ب

  یخ عبداهللا مامقانیمرحوم حاج ش  ح المقال در رجالیتنق - 25
   1343چاپ طهران  یسید نفیسع  رانیت در ایحیمس - 26
 ق 548در  یمتوف ین حسن طبرسیفضل ب یابوعل  انیر مجمع البیتفس - 27

  1350چاپ طهران  یترجمه دکتر احمد بهشت
 1337چاپ  ین بن حسن جرجانیالمحاسن حس یاب   ر گازریتفس جالء االحزان معروف به ر جالء االذهان ویتفس - 28

   ق 1378 ش
، يبروجرد ینیکاظم ید محمد علیحاج س يآقا   سواالت مجموعه دانش جواب- 29

  1391چاپ دوم  يمصطفو یطهران کتابفروش
 ین اسحق بن محمد همدانیع الدیرف يترجمه و انشا  ره رسول اهللایس - 30

   623 یمتوف 582متولد 
  يح اهللا منصوریترجمع ذب يز فرانسویپل آم   حسن صباح خداوند الموت، حاالت - 31
  شاه یمستعل یروانین شین العابدیمرحوم حاج ز  حهایبستان الس - 32
خ اتمام یرزا معصوم نائب الصدر، تاریمرحوم حاج م  قیطرائق الحقا - 33

  يقمر 1318ف دوشنبه ششم صفر یتال
  چاپ طهران ییوسف فضایف یتال  هیسنت و فرقه اسماعل خ مذاهب اهلیتار - 34
طهران چاپ  یخ عباس محدث قمیمرحوم حاج ش  یتتمه المنته - 35

  يقمر 1333-1373
  1357چاپ هشتم طهران خرداد  ينور ییحیعالمه   ت و اسالم یا جاهلی يبشرد و آراء یاسالم و عقا - 36
چاپ  "یبوره که ائ"زاده  یق صفیف صدیتال  ر اهل حقیمشاه - 37

 یشمس 1360 يقمر 1401طهران  يکتابخانه طهور
  يالدیم 1981

چاپ طهران سازمان  يسن صفود حیف دکتر سیتال  ستین کیذوالقرن - 38
  1358بهشت یچاپ خوشه ارد

 ر خودمیتحر  رساله رفع شبهات - 39


