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 هب قلم رسدبیر

بــه نــام خداونـد لـوح و قلـم            حقیقت نگـار وجـود و عـدم
خدایی که داننـده ی رازهاست            نخستین سـرآغـاز آغـازهاست

»خرسوامینی«

حمــد وســپاس فــراوان خدایــی را ســزاوار اســت کــه توجــه بــه او صفابخــش دل هــا و محــرک 
تــاش انســان هاســت. خدایــی کــه تکیــه گاه زندگــی مومنــان و روح بخــش حیــات آنهاســت. 
خدایــی کــه منــزه اســت از هــر تصــوری کــه تصــور کننــدگان نســبت بــه او دارنــد و بزرگــرت از 
آن اســت کــه در توصیــف آیــد. خدایــی کــه بــر مــا منــت نهــاد و از میــان مــا پیامــربی برگزیــد 
تــا آیاتــش را بــر مــا بخوانــد و مــا را تزکیــه و تعلیــم دهــد. خدایــی کــه از رس لطــف و رحمــت، 
بــرای هدایــت بــر نــوری )قــرآن( فرســتاد کــه تبیــان و بیانگــر همــه حقایــق اســت و درمــان 

و شــفای همــه دردهاســت و هدایــت بــرای متقیــن اســت. 

پــروردگاری را ســپاس مــی گویــم کــه همــه آفریدگانــش را بســوی تکامــل بــه حرکــت واداشــت 
و مــا را در رصاط مســتقیم خــود رهنمــون ســاخت و همــه پدیــده هــا را بــه ســوی هدفشــان 
راهنامیــی کــرد تــا از تعالــی و تکامــل متناســب بــا آفرینــش خــود برخــوردار شــوند. قــرآن مــی 

فرمایــد: هيچ موجود زندهای بر روی زمني نيست مگر اينكه برخداســت روزی آن...

 ماهيــان از آشــوب دريــا بــه خــدا شــكايت بردنــد، دريــا آرام شــد وآنهــا صيــد تــور صيــادان 
شــدند!!! آشــوب هــای زندگــی حكمــت خداســت. از خــدا، دل آرام بخواهيــم، نــه دريــای آرام! 

ــخت  ــک و س ــای تاری ــن روزه ــی، ای ــم بزن ــه ه ــم ب ــن! چش ــت م ــاش دوس ــران نب ــس نگ پ
کرونایــی، متــام شــده اند و بــه روزهــای روشــن رســیده ای و دیگــر یــاد گرفتــی بــا ســاده ترین 

ــه آدم هــا...  ــا، ب ــه دنی ــه خــودت، ب ــری ب چیزهــا شــاد باشــی و ســخت نگی

خورشــید هنــوز زنــده  اســت دوســت مــن! و گیــاه، در مســیر ســبز شــدن! بــه روز هــای خوبــی 
ــای  ــته ای، این روزه ــت رس گذاش ــه پش ــی ک ــای تاریک ــه روزه ــیده اند و ب ــه نرس ــن ک ــر ک فک
ــن،  ــو بعــد از ای ــا ت ــی متــام می شــوند، ام ــه فکــرش را بکن ــزی ک ــر از چی پرالتهــاب هــم زودت
تبدیــل بــه انســانی خواهــی شــد کــه عمیق تــر نفــس  می کشــد، محکم تــر در آغــوش می گیــرد 

ــرد...                                          ــذت می ب ــات جهــان، ل ــن جزئی و از ریزتری

ــه، کــامل  ــن شــامره از نری ــی کــه در آمــاده ســازی ای و درآخــر، از همــه دوســتان و عزیزان
ــزارم. همــکاری را داشــتند، ســپاس گ

سمیـرا سیفی پـور
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خسته از متام سنگ هایی که خورده ام ؛  درمانده از بال و پری شکسته، 

کافه از اوج گرفنت های بی مهابا، از کوچ هایی که هیچ مقصدی در پی 

نداشت و تنها پیامدش پرواز بود، خسته از تک تک لحظات تلخ سپری 

شده این روزها، سیاهپوشی های بی گریه، گریه های بی سیاهپوشی، بی 

نفسی های بی جان و جان های بی نفس، به تو پناه می آورم.

پدر سفید  با عکس  دلتنگی های شبانه دخرتکی  نجواهای  ام  در حنجره 

پوشش، ضجه های غم آلود بازماندگان اسیر شدگان کرونا و نبض بریده 

بریده ی بی نفسی های پدران و مادران پیر و بی جان را حبس کرده ام، 

و آورده ام نزد تو بر سوگ غم و دعا زمزمه شان کنم، تا مگر آرامش باب 

الجوادت گریبان گیر غم هایامن و جانی برای این روزهای بی جامنان شود.

و اکنون، در ساعت هایی که همگی به وقت دلتنگی کوک شده، جهانی 

از دست دادن ها در متنای طواف گنبد  از غم و  باری  با کوله  دلخسته 

تو، در گردش همچنان باقِی بی رحم زمان، رو به حرمت اشک می ریزد 

حال  و  بیشرت،  را  دلشان  تاب  تا  توست  از  چشمی  گوشه  به  دلخوش  و 

این روزهای زمین و زمینیان را بهبود بخشی، دست نوازشی بررس عاملیان 

بکشی و متام باها و آشوب ها را بر چینی.

گوش کن اینجا دل هر سنگ می گوید رضـا

سینــۀ نقــاره بــا آهنگ می گویــد رضـــا

السام ای شمس! محتاج نگاهی مانده ایــم

در شب تاریک و مرداب سیاهی مانده ایــم

 یک نظر کن تا که از دیوار ظلمت رد شویم 

شــــاهد نــوّر علی نـور، در مشهـد شویم

 »شاعر: قاسم رصافان«

الهه شاکری
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عکاس : حمید آزادی



فاطمه مظفر سفری با بال اهی جبرئیل
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معراج، از مسـائل مهم و اساسـی عقاید اسـام اسـت که از ابعاد مختلف 
در زمینـه هـای مختلـف، مـورد رشح و تفسـیر واقـع شـده اسـت. معـراج 
عبـارت اسـت از سـفر حـرت رسـول )صلـی اللـه علیـه و آله و سـلم( از 
زمیـن بـه آسـامن ها و سـیر سـاموات و دیـدن ارسار نظام آفرینش و سـیر 

عـوامل غیـب و ارشاف بـه آنچـه در غیب هسـت.

معراج در یک نگاه
پیامـرب)ص( فرمودنـد: مـن در مکه بـودم که جربئیل نزد مـن آمد و گفت: 
»ای محمـد! برخیـز«. برخاسـتم و کنـار در رفتم. ناگاه جربئیـل و میکائیل 
و ارسافیـل را در آنجـا دیـدم. جربئیـل، مرکبـی به نام »براق« نـزد من آورد 
و بـه مـن گفت: »سـوار شـو«. بر براق سـوار شـدم و از مکه بیـرون رفتم. 
بـه بیـت املقدس رسـیدم. هنگامـی که به بیت املقدس رسـیدم، فرشـتگان 
از آسـامن نـزد مـن بـه زمیـن فرود آمدنـد و مرا به داشـنت مقـام و منزلت 
ارجمنـد در پیشـگاه خداونـد مـژده دادنـد. آنـگاه در بیـت املقـدس منـاز 

خواندم.

پیامـرب)ص( درایـن سـفر بـا ارواح انبیـاء دیـدار وماقـات کردنـد از جملـه 
حـرت آدم، ابراهیـم، موسـی و عیسـی و با بعضی ازآن ها سـخن گفتند. 
مائکـه عـامِل گوناگـون را دیدنـد و بـا بعضـی از آنهـا صحبت کردنـد. آنها 
حقیقـت بهشـت و جهّنـم را بـه وی نشـان دادنـد و همچنیـن گفتگویـی 
میـان خداونـد و او صـورت گرفـت کـه به »حدیـث معراج« شـهرت یافته 
اسـت. ارسار بـی نهایـت دیگـر کـه تنهـا خـود آن جنـاب دانسـته اسـت. 
مقـداری از ایـن مراحـل سـیر و سـلوک بـا جربئیـل بـوده تـا ایـن کـه در 
مرحلـه ای از سـفر، جربئیـل توقـف کـرده و پیامـرب)ص( بـه تنهایـی ادامه 
مـی دهنـد؛ زیـرا از ایـن مرحله به بعـد، جربئیل ظرفیت و تـوان همراهی 
امَْنُلَـًه  َدنَـْوُت  »لَـْو  پیامـرب)ص( فرمـود:  بـه  ازایـن رو،  نداشـته اسـت.  را 
الَْحرَقْـت: اگـر بـه انـدازه بنـد انگشـتی باالتر از ایـن روم، آتش مـی گیرم«

یکـی از معجـزات علمـی و عملـی پیامـرب اعظـم)ص( که به ترصیـح قرآن 
کریـم در سـایه عبودیـت آن حـرت رخ داده، »معـراج« اسـت کـه در 
اولیـن آیـه سـوره ارسا و آیـات هشـتم تـا هجدهـم سـوره نجـم مـی توان 
اشـاراتی را دربـاره آن مشـاهده کـرد. آغـاز ماجـرا در اولیـن آیـه از سـوره 

ارساء چنیـن آمـده اسـت:

َن الَْمْسـِجِد الَْحـرَاِم إَِل الَْمْسـِجِد اْلَقَْصا  ِذى أرَْسَى  ِبَعبْـِدِه لَیًْا مِّ »ُسـبَْحَن الَـّ
ـِمیُع الْبَِصیـُر : پاک و منزه  ِذى بَرَکَْنـا َحْولَـُه لُِنِیَـُه ِمـْن َءایَِتَنـآ إِنَُّه ُهَو السَّ الَـّ
اسـت خدایـی کـه بنـده اش را در یـک شـب از مسـجدالحرام بـه مسـجد 
االقصـی بـرد کـه گرداگـردش را پربرکـت سـاختیم، تـا نشـانه های خـود را 

بـه او نشـان دهیم. او شـنوا و بیناسـت«

البتـه آن گونـه کـه از روایـات برمـی آیـد معـراج ضمـن دو مرحلـه انجـام 
است. شـده 

در مرحلـه اول هـامن گونـه کـه در آیـه فـوق مشـاهده کردیـم، ایشـان را 
شـبانه از مسـجدالحرام تـا مسـجداالقصی سـیر مـی دهنـد و در مرحلـه 
دوم تـا آسـامن هفتـم و تـا جایی صعـود می کننـد که احدی جـز خداوند 
متعـال حضـور نداشـته اسـت و متـام ایـن ماجـرا در بیـداری بـوده و بنابر 
نظـر اکـر علـامی شـیعه بـا همیـن بـدن جسـامنی اتفـاق افتـاده و نه در 
خـواب یـا بـا روح زیـرا معـراِج رصفـاً روحانـی، فضیلـت چندانـی را بـرای 
ایشـان اثبـات منـی کند و چنان عظمتـی را که مورد تأکید و روایات اسـت 

بـر منـی تابد.

رهاورد معراج
در حدیـث معـراج آمـده اسـت، رسـول خـدا)ص( فرمودنـد: بـه خداونـد 
عـرض کـردم، خداوندا! بـه پیامربانت فضیلـت هایی را عطـا فرمودی، پس 
بـه مـن هـم عطـا کـن. خداوند متعـال فرمـود: مـن دو کلمه از عرشـم به 
تـو عطـا مـی کنـم، پـس بگـو: »الَ َحـْوَل َوالَ قُـّوَه إالّ ِباللـه َوالَ مْنَجـی ِمْنَک 

إلَیَْک«؛  إالَّ 

سـپس آن حـرت فرمودنـد: مائکـه نیز ذکـری را به مـن آموختند که هر 
صبـح و شـام آن را مـی گویـم: »اللَُّهـمَّ إنَّ ظُلِْمی أْصبَـَح ُمْسـتَِجیراً ِبَعْفوَِک، 
َوَذنِْبـی أْصبَـَح ُمْسـتَِجیراً ِبَْغِفرَتِـَک، َوُذلّی أْصبََح ُمْسـتَِجیراً ِبِعزَّتِـَک، َوفَْقِری 
أْصبَـَح ُمْسـتَِجیراً ِبِغَنـاَک، َوَوْجِهـی الْبَالِـی الَْفانِی أْصبَـَح ُمْسـتَجیراً ِبَوْجِهَک 
ِذی الَیَْفَنـی: خداونـدا! پنـاه مـی آورم به عفو تـو از ظلم  الّدائِـِم الْبَاِقـی الَـّ
کـردن و پنـاه مـی آورم بـه بخشـش تـو از گنـاه کـردن، پنـاه مـی آورم بـه 
عـزت تـو از خـوار شـدن، و پناه مـی آورم به توانگری تـو از فقر و ناداری، 
و پنـاه مـی آورم بـه جاودانـه بـودن تـو از فانی بودنـم که تـو هرگز فانی 

نخواهی شـد«

واکنش قریش به معراج پیامرب
واقعـه معـراج از نظـر قریـش امر محالی بـود. آنان پیامـرب)ص( را تکذیب 
کردنـد و گفتنـد: در مکـه کسـانی هسـتند که بیـت املقـدس را دیده  اند و 
از او خواسـتند کیفیـت سـاختامن آن را تریـح کنـد. پیامـرب ویژگی هـای 
سـاختامن بیـت املقـدس را بیان کرد. سـپس از او خواسـتند تا بـرای اثبات 
صـدق گفتـارش، از کاروان قریـش برایشـان خـرب دهد. پیامـرب فرمودند که 
آن هـا را در تنعیـم دیـده اسـت کـه شـرت خاکسـرتی رنگـی پیشـاپیش آنان 
حرکـت می کـرده و کجـاوه  ای روی آن بـوده اسـت. او همچنیـن خـرب داد 
کـه اکنـون کاروان وارد شـهر مّکـه می  شـود. چیـزی نگذشـت کـه کاروان 
وارد شـهر شـد و ابوسـفیان و مسـافران، گـزارش  آن حـرت را تصدیـق 

کردند.



سعید ایزدی

کنــار  در  کلــامت  از  بســیاری  کــه  کنیــم  مــی  زندگــی  جهانــی  در 
مــی  منایــان  روشــنی  بــه  مفهومشــان  و  گیرنــد  مــی  معنــا  یکدیگــر 
اســت  عــرتت  و  قــرآن  کلمــه  کلــامت،  ایــن  آشــنای  ی  منونــه  شــود. 
ــم.                                                                                                                                          ــی پردازی ــا م ــه ی آنه ــوم و رابط ــی مفه ــه بررس ــش ب ــن بخ ــه در ای ک
ــادل  ــی مع ــاب اله ــات کت ــات و آی ــاس روای ــر اس ــن)ع( ب ــرتت الطاهری ع
و همتــای قــرآن کریــم اســت کــه هرکــدام بــه تنهایــی منــی توانــد 
تــا هنگامــی کــه انســان از هــردو بهــره  راهگشــای انســان باشــد و 
منــد نشــود بــه رســتگاری نخواهــد رســید. بــه عبارتــی دیگــر قــرآن 
هســتند  رســالت  بخــش  تــداوم  و  نبــوت  عصــاره  هــامن  عــرتت  و 
کننــد.                                                                                                                                             مــی  تضمیــن  قیامــت  تــا  را  بــری  ی  جامعــه  هدایــت  کــه 
از نــگاه مفــرسان آیــات و روایــات بســیاری از قــرآن کریــم در وصــف اهــل 

بیــت نــازل شــده اســت کــه مهــم تریــن آنهــا عبارتنــد از:

ــَك ِفيــِه ِمــن بَْعــِد َمــا َجــاَءَك ِمــَن   آیــه مباهلــه: »فََمــْن َحاجَّ
َونَِســاءَكُْم  َونَِســاَءنَا  َوأَبَْناءَكُــْم  أَبَْناَءنَــا  نَــْدُع  تََعالَــْواْ  فَُقــْل  ٱلِْعلْــِم 

ـِه َعــَى ٱلْكِذِبــنَي«                                                                                                                                      َوأَنُفَســَنا َوأَنُفَســُكْم ثُــمَّ نَبْتَِهــْل فََنْجَعــل لَّْعَنــَت ٱللَـّ
خداونــد در ســوره آل عمــران مــی فرمایــد: پــس هرکــس بــا تــو در 
مقــام مجادلــه برآیــد دربــاره ی عیســی، بعــد از آنکــه بــه وحــی 
خــدا بــر احــوال او آگاهــی یافتــی بــا او بگــو بیاییــد مــا )در یــک 
بــه مباهلــه برخیزیــم.                                                                                                                      بــا فرزنــدان و زنــان خــود  طــرف( و شــام 
روایــت شــده اســت وقتــی کــه ایــن آیــه نــازل شــد پیامــرب)ص(، علــی)ع( 
ــود:  ــد و ســپس فرم و فاطمــه)س( و حســن)ع( و حســین)ع( را فراخوان

خداونــدا اینــان اهــل بیــت مــن مــی باشــند.

 آیـه امامـت: »یـا أَیَها الَِّذیـَن آَمُنوا أَِطیُعـوا اللَه َوأَِطیُعوا الرَُّسـوَل َوأُولِی 
الَْمـِر ِمْنکـْم« خداونـد در ایـن آیـه مـی فرمایـد: ای کسـانی کـه ایـامن 
آوردیـد، اطاعـت کنیـد خـدا و پیامـرب و اوصیاء پیامـرب را. جابربـن عبدالله 
مـی گویـد، پیامـرب)ص( فرمودند: اولی االمـر، خلفای من هسـتند و امامان 
مسـلمین بعـد از مـن خواهنـد بـود کـه اولیـن آنهـا علـی)ع( و سـپس نام 
دوازده امـام را تـا حـرت مهدی)عـج( بیـان کردند که هم نـام و هم کنیه 

ی پیامرب اسـت.

 حدیث ثقلین: »اِنّی تارٌِک فیُکُم الثََّقلَیِن کِتاَب اللِه َوِعرتَتی َو اَهَل بَیتی 
لوا اَبَداً َواِنَُّهام لَن یَفرَتِقا َحتّی یَرِدا َعلََّی الَحوَض«                                                                                                                                          کتُم ِبِهام لَن تَضِّ ما اِن مَتَسَّ
و  نفیـس  امانـت  دو  شـام  میـان  در  مـن  فرماینـد:  مـی  پیامـرب)ص( 
گـران بهـا مـی گـذارم. یکـی کتـاب خـدا و دیگـری عرتتـم و اهـل بیـت 
شـد.                                                                                         نخواهیـد  گمـراه  هرگـز  جوییـد  متسـک  آنهـا  بـه  وقتـی  تـا  و  را 
همچنیـن ام سـلمه از پیامـرب)ص( حدیثـی را بـا هـامن مضمـون حدیـث 
ثقلیـن نقـل مـی کند که ایشـان گفتنـد: علی با قرآن اسـت و قـرآن با علی 

و آنهـا از هـم جـدا نخواهنـد شـد.

َا يُِريُد اللُه لِيُْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس أَْهَل الْبَيِْت َويُطَهِّرَكُْم   آیه تطهیر: »إمِنَّ
تَطِْهـرًا« خداونـد در سـوره احـزاب مـی فرمایند: براسـتی کـه خداوند می 
خواهـد پلیـدی را از شـام اهـل بیـت بزداید و کامـا پاک و پیراسـته مناید.                                                                                                                                  
در ایـن آیـه بیـن مفرسان شـیعه و اهل سـنت اختاف نظر وجـود دارد که 
آیـا منظـور از اهـل بیت، همرسان پیامرب)ص( هسـتند یا حـرت علی)ع( 
بـه همـراه فاطمه)س( و حسـن)ع(و حسـین)ع( و یـا اینکـه هردوگروه را 
شـامل مـی شـود و عـده ای معتقدنـد کـه ایـن کلمه بـه معنای عام اسـت 

و همـه خانـدان )ص( حتـی غامـان و کنیـزان را نیز در بـر می گیرد.

همـه مفـرسان شـیعه و برخـی از مفـرسان اهـل سـنت مـراد ایـن آیـه را 
پنـج تـن آل عبـا یـا اصحـاب کسـاء دانسـته انـد کـه ایـن نظریه بر اسـاس 
روایـات شـیعه و سـنی ماننـد حدیـث کسـاء، حدیـث مباهلـه و حدیـث 

مـودت قربـی اسـت.

در بـاور شـیعیان مقصـود از اهـل بیـت در احادیثـی چون حدیـث ثقلین، 
حدیـث سـفینه و حدیـث نجـوم، امامـان دوازده گانـه انـد، زیـرا بـه دالیل 
عقلـی و نقلـی منزلتـی کـه در ایـن احادیـث آمـده اسـت بـر آنـان ثابـت 
اسـت. شـیعیان براسـاس دالیـل یـاد شـده معتقدند کـه کـه واژه اهل بیت 
بـه طـور کلـی بـه چهـارده معصـوم اطـاق مـی گـردد و بنـا بـر روایـات و 
سـخن ام سـلمه، همـرسان پیامـرب خـدا نیـز از دایره اهـل بیت خـارج اند، 

هرچنـد بـه عنـوان همـرس پیامـرب خـدا جایگاه آنـان محفوظ اسـت.

پـس بـا توجـه به مطالـب گفته شـده در می یابیـم که کلمه اهـل بیت به 
مفهوم خاص اشـاره دارد و شـامل همه منی شـود و گروهی خاص را دربر 
میگیـرد و آنـان کسـانی هسـتند کـه خداونـد مـا را بـه اطاعـت از ایشـان 
فرمـان داده اسـت تـا بـه آنـان متسـک جوییـم و راه رسـتگاری را بیابیـم. 
اهـل بیـت کسـانی هسـتند کـه هم تـراز با قـرآن بیان شـده انـد و رفتار و 
کـردار آنـان جلـوه گـر قـرآن بوده و  بی شـک همتـای قرآن هسـتند و این 
وظیفـه ماسـت تـا بـا تقویـت علم و نگـرش خود به آیـات و روایـات، آنان 

را بیـش از پیش بشناسـیم...

عصاره نبوت )رقآن و عترت(
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»طلوع هدایت«

سحر آمد، سحری

از نفس و پرتو مهر دگری

پرتو پرنورتری

مهر فروزان وجود بری، تاج رسی

ملعه ی نور رخ او طعنه زده بر رخ شمس و قمری

خرب آمد، خربی!

آمده مهامن دل آمنه زیبا پرسی...

هدیه ای از سوی خداوند احد

قادر یکتای صمد

و هامن رب دو عامل بستودش، و چنین گشت 

مسام به محّمد

جمله ذرات جهان در قدم پرتو این مهر درخشان

همگی رقص کنان

جامه دران

شاد و غزلخوان،

همه جا پر شده از رحمت و لطف و کرم حرت رحامن

چه مبارک سحری بود که این گوهر تابان،

از دل ظلمت جهِل بری گشت منایان

فاطمه فاضلی  کاهف شعر
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جنین شناسی در قرآن:

ـــَه  ـــا الُْمْضَغ ـــًه فََخلَْقَن ـــَه ُمْضَغ ـــا الَْعلََق ـــًه فََخلَْقَن ـــَه َعلََق ـــا النُّطَْف ـــمَّ َخلَْقَن »ثُ
ـــُه  ـــارََك اللَّ ـــَر فَتَبَ ـــا آَخ ـــأْنَاُه َخلًْق ـــمَّ أَنَش ـــاًم ثُ ـــاَم لَْح ـــْونَا الِْعظَ ـــا فََكَس ِعظَاًم

ـــنَي«                                                                                                             ـــُن الَْخالِِق أَْحَس

آن گاه نطفـــه را بـــه صـــورت علقـــه درآورديـــم پـــس آن علقـــه را 
مضغـــه گردانيديـــم و آنـــگاه مضغـــه را اســـتخوان هایى ســـاختيم بعـــد 
اســـتخوان ها را بـــا گوشـــتى پوشـــانيديم آن گاه ]جنـــني را در[ آفرينـــى 
ـــدگان  ـــن آفرينن ـــه بهرتي ـــدا ك ـــر خ ـــاد ب ـــن ب ـــم، آفري ـــد آوردي ـــر پدي ديگ

ــون/14(  اســـت« )مومنـ

ـــه 14 ســـوره مومنـــون  ـــان کنیـــم کـــه آی ـــم بی امـــروزه بـــه رصاحـــت میتوانی
ـــت آن  ـــل درس ـــا مراح ـــن را ب ـــری جنی ـــکل گی ـــل ش ـــح عم ـــور واض ـــه ط ب

ـــد. ـــی ده ـــح م توضی

ـــه  ـــت ك ـــني اس ـــد جن ـــی از رش ـــه مراحل ـــه و مضغ ـــه، علق ـــای نطف واژه ه
ـــه  ـــر آن، ب ـــت ب ـــدن گوش ـــني و رويي ـــتخوان جن ـــكل گری اس ـــا ش ـــاً ب نهايت
ـــه،  ـــه رشيف ـــق آي ـــود و طب ـــی ش ـــك م ـــود نزدي ـــل خ ـــی تكام ـــل نهاي مراح
ـــه گوشـــت  ـــك تك ـــه از ي ـــی شـــود ك ـــدار م ـــر پدي ـــني در آفرينشـــی ديگ جن

ـــود. ـــی ش ـــل م ـــل تبدي ـــانی كام ـــه انس ب

ــی ـ  ــود جفتـ ــردش خـ ــاد گـ ــان ايجـ ــان در زمـ ــه پيش رويـ ــه« بـ »علقـ
ــوميت ها  ــه سـ ــر مرحلـ ــه« بيانگـ ــود و »مضغـ ــی شـ ــر مـ ــی تعبـ رحمـ
ـــه  ـــكلتی و بافاصل ـــتگاه اس ـــكيل دس ـــه تش ـــس از آن، مرحل ـــه پ ـــت ك اس

مرحلـــه تشـــكيل دســـتگاه عضانـــی جنـــني اســـت.

امـــا در اینجـــا میخواهیـــم بـــه طـــور اختصاصـــی بـــه کلمـــه ی علقـــه 
ـــه  ـــم ب ـــه کنی ـــی ترجم ـــان انگلیس ـــه زب ـــه را ب ـــر واژه ی علق ـــم. اگ بپردازی

دو معنـــای جداگانـــه میرســـیم:

1. خون بسته شده

2. آویزان شدن و چسبیدن به چیزی

ـــن انســـان شـــبیه نباشـــد،  ـــه جنی ـــا ب ـــگاه اول هیچکـــدام از آنه شـــاید در ن
امـــا بـــا نگاهـــی دقیـــق تـــر در مـــی یابیـــم کـــه ایـــن کلـــامت دقیقـــا 

ـــتند.                                                                                    ـــن هس ـــد جنی ـــل رش ـــی از مراح توصیف

در هفتـــه ی ســـوم رشـــد و منـــو جنیـــن، سیســـتم ابتدایـــی خونرســـانی 
خـــود را میســـازد و گـــردش خـــون و قلـــب در روز21 ام بوجـــود مـــی 

ـــد. آی

ـــن  ـــه ذه ـــه ب ـــزی ک ـــن چی ـــدن، اولی ـــزان ش ـــبیدن و آوی ـــا چس ـــه ب در رابط
خطـــور میکنـــد، بنـــد نـــاف جنیـــن اســـت. امـــا علقـــه بـــه زمـــان قبـــل 
ــو  ــد و منـ ــل رشـ ــی از مراحـ ــه دوره ی رویانـ ــع بـ ــی، و در واقـ از جنینـ
ـــور  ـــس چط ـــت. پ ـــده اس ـــکیل نش ـــوز تش ـــاف هن ـــد ن ـــه بن ـــاره دارد ک اش

میتوانیـــم بگوییـــم رویـــان آویـــزان اســـت؟

در دوره ی رویانـــی، رویـــان بـــه وســـیله ی بافتـــی بـــه نـــام ســـاقه اتصالـــی 
extraembery�( ـــی ـــره ی کوریون ـــان را در حف )connecting stalk( روی

onic cavity( محکـــم میکنـــد. پـــس مـــی تـــوان نتیجـــه گرفـــت جنیـــن 
ـــک دارد. ـــزان شـــده، شـــباهت نزدی ـــه جســـم آوی ـــزان شـــده اســـت و ب آوی

 نسبت خشکی ها به اقیانوس ها:

ـــد و  ـــده بودن ـــف نش ـــا کش ـــاره ه ـــوز ق ـــم هن ـــرآن کری ـــزول ق ـــان ن در زم
ـــر  ـــکان پذی ـــه ام ـــچ وج ـــه هی ـــا ب ـــکی ه ـــه خش ـــا ب ـــبت دریاه ـــن نس تعیی
نبـــوده اســـت. در آیـــات قـــرآن جمعـــاً 13 بـــار از کلمـــه خشـــکی و32 

ـــه. ـــوع 45 آی ـــی در مجم ـــت، یعن ـــده اس ـــاد ش ـــا ی ـــه دری ـــار از کلم ب

ایـــن نشـــان دهنـــده ی نســـبت 32/45 دریـــا و نســـبت 13/45   
خشـــکی اســـت کـــه اگـــر بـــه درصـــد محاســـبه شـــود، دریـــا 71درصـــد 
وخشـــکی 29درصـــد محاســـبه مـــی شـــود کـــه بـــا محاســـبات علمـــی 
ـــتفاده از  ـــا اس ـــروزه ب ـــر ام ـــه ب ـــدی ک ـــن درص ـــت دارد. ای ـــروز مطابق ام
ـــا اســـتفاده از عکـــس هـــای  ـــه کامپیوترهـــای مـــدرن و ب ـــزات پیرفت تجهی
ـــه  ـــد در ال ب ـــی کنی ـــاهده م ـــه مش ـــوری ک ـــت آورده، هامنط ـــی بدس فضای
ـــدرج  ـــت، من ـــده اس ـــازل ش ـــش ن ـــرن پی ـــه 14ق ـــد ک ـــرآن مجی ـــات ق الی آی

ـــت. اس

 زنبور با دو شکم:

ـــاِس إِنَّ  ـــَفاٌء لِلنَّ ـــِه ِش ـــُه ِفی ـــٌف أَلَْوانُ ـــا رَشَاٌب ُمْختَلِ ـــْن بُطُونَِه ـــُرُج ِم ـــًا یَْخ ُ »ُذلل
ـــْوٍم یَتََفکَُّروَن«)نحـــل/69(  ـــًه لَِق ـــَک َلیَ ـــی َذلِ ِف

از شـــکم هـــاى )آنهـــا( شـــهدى رنگارنـــگ می تـــراود کـــه در آن شـــفاى 
ــت.  ــربىت اسـ ــه عـ ــه  وران مایـ ــراى اندیشـ ــن بـ ــت، در ایـ ــان اسـ  مردمـ
ـــتفاده  ـــا اس ـــکم ه ـــی ش ـــه معن ـــون ب ـــع بط ـــه ی جم ـــه از کلم ـــن آی در ای
ـــور هـــای عســـل دارای  ـــد زنب ـــروزه دانشـــمندان دریافتن شـــده اســـت و ام
ـــره  ـــرای ذخی ـــری ب ـــذا و آب، و دیگ ـــرای غ ـــی ب ـــکم، یک ـــا ش ـــده ی دو مع
 honey stomach ســـازی شـــهد و عســـل هســـتند کـــه تحـــت عنـــوان
ـــرای  ـــور ب ـــای زنب ـــده ه ـــی از مع ـــب یک ـــن ترتی ـــه ای ـــت و ب ـــروف اس مع
ـــر،  ـــده دیگ ـــی رود و مع ـــه کار م ـــی ب ـــواد غذای ـــا و م ـــهد گل ه ـــم ش هض
ـــی رود.  ـــه کار م ـــدو ب ـــا کن ـــهد ت ـــازی ش ـــره س ـــرای ذخی ـــدار ب ـــاص جان خ

امیر بصیری مثلث اعجاز
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عادله رمضانی

زمـان گذشـت و قلبـم گواهـی مـی دهـد کـه بـه یقیـن تـو می آیـی... رس 
از کوچـه هـای خیـال کـه در مـی آورم همـه چیـز می شـود تـو. آقایی که 
هـزاران هـزار، چشـم بـه در نواخته اند تا قدومـش را بنگرنـد. تعارف منی 
کنـم، مخصوصـا ایـن روزهایـی کـه همـه منتظرنـد، هـامن معجـزه، هامن 
اتفـاق خـوب، هـر چـه زودتـر رخ دهـد. هـامن حال خوبـی که همـه این 

روزهـا بیشـرت از قبـل منتظرش هسـتند.                     

9

امید رغیبان تنها کجایی؟

راسـتش را بخواهـی هـر وقـت بـه تـو می نگـرم متامـش خاصه می شـود 
در آمدنـت؛ آن قـدر از آمدنـت در خیـامل بافتـه ام، بـرای دیگـران گفته ام، 
کـه یقیـن دارم مـی آیـی و من هـر روز به همیـن امید، دیـدار دوباره ات، 
چشـم می گشـایم. شـاید امـروز هامن روز موعود باشـد، هـامن روزی که 
بـه قلبـم وعـده دادی مـی آیـی، برای شـاد کردن دل متـام آنانی کـه روزها 
و شـب هایشـان را بـه یـاد تـو سـپری کـرده انـد. بی صربانه چشـم بـه راه 

قـدوم نازنینت هسـتیم...



شـخصی کـه مسـلط به علـوم غریبه بود، توانسـت در زمـان خاصی، مکان 
حضـور امـام زمان)عـج( را در بازار آهنگران شناسـایی کند، و پس از آن به 
رسعـت بـرای دیـدار ایشـان راهـی محـل شـد و مشـاهده کرد کـه حرت 
در کنـار دکانـی نشسـته اسـت کـه صاحب آن بی توجه به ایشـان مشـغول 
نـرم کـردن آهن اسـت، اما پـس از مدتی مشـاهده کرد کـه پیرمرد صاحب 
دکان بـه امـام زمان)عـج( گفـت: »یابـن رسـول اللـه، اینجـا مـکان گرمـی 
اسـت اجـازه دهید برای شـام آب خنک بیـاورم«. اینگونه بود که اسـتنباط 
شـخص سـوم، مبنـی بـر اینکه فقـط خـودش متوجه حضور حرت اسـت، 

غلـط از آب درآمد.

پـس از مدتـی پیرزنـی به دکان مرد آهنگـر مراجعه کرد و گفـت: »فرزندم 
بیـامر اسـت و خـرج مـداوای او هفـت درهـم اسـت، تنها دارایـی من هم 
همیـن قفـل اسـت کـه هیـچ کـس در این بـازار بیش از شـش درهـم برای 

فاطمه سلیمانی وعده دیدار

آن منی پـردازد، بـه خاطـر خـدا آن را بـه قیمت هفـت درهم از مـن بخر«.
مـرد آهنگـر بـا دیـدن قفـل بـدون کلیـد، بـه پیـرزن گفـت: »کـه متـاع او 
بـا ایـن رشایـط ده درهـم ارزش دارد و در صـورت سـاخته شـدن کلیـد 
بـرای آن دوازده درهـم در بـازار بـه فـروش می رسـد، حـال هـر یـک از 
ایـن دو کار را کـه بخواهـی، بـرای تـو انجـام می دهـم«، سـپس در برابـر 
دیـدگان متعجـب پیـرزن، ده درهـم در ازای خریـد قفـل بـه او پرداخـت 
کـرد. آن گاه بقیه الله)عـج( رو بـه شـاهد کرد و فرمودند: »بـرای پیدا کردن 
مـا رمـل نیندازیـد، اگـر همـه مثـل این مـرد، مسـلامن باشـید، ما بـه رساغ 

شـام می آییم«. 

10



آفرینـش  جهان هـای  از  بَلی یکـی  قالـوا  اَلَْسـت یا عامل  َذّر یا عـامل  عالَـم 
مـی باشـد کـه در قرآن و روایات بـه آن اشـاره شـده اسـت. بنابـر عقیـده 
خلقـت  از  پیـش  دوران  بـه  مربـوط  عـامل  ایـن  اسـامی،  اندیشـمندان 
انسـان هایی  متـام  ذر  عـامل  در  اوسـت.  خلقـت  بـا  همزمـان  یـا  و  آدم 
کـه قـرار بـوده تـا روز قیامت بـه دنیـا بیاینـد، بـه صـورت »ذرّه« و بـه 
شـدند.                                                                                                                                  ظاهـر  آنجـا  در  مورچـه  شـکل  بـه  روایـات  از  بعضـی  تعبیـر 
در عـامل ذر، از همـه »ذرات« پیامنـی بر توحید و ربوبیـت خدا و نبـوت 
پیامـربان از جمله پیامـرب اسـام)ص(، والیت اوصیـا از جملـه والیت امـام 
علـی)ع( گرفتـه شـد و سـپس آن افـراد کـه بـه صـورت ذره بـوده از بیـن 
رفتنـد و یـا بـه جایـگاه اولـی خـود بازگشـتند. اهدافـی بـرای گرفـنت ایـن 

پیـامن ذکـر شـده اسـت کـه عبارتنـد از:                                                                                                                                      

ا کُنَّـا َعْن هـذا غاِفلیَن« امتـام حجت خدا بر  1. »أَْن تَُقولُـوا یـْوَم الِْقیاَمـِه إِنَـّ
بنـدگان تـا در رسـتاخیز نگوینـد: مـا از موضـوع شـناخت خـدا بی خـرب 

بودیـم و لـذا کافر شـدیم.  

بَْعِدِهـْم«                                                                                                ِمـْن  یـًه  ُذرِّ کُنَّـا  َو  قَبْـُل  ِمـْن  آباُؤنـا  أرَْشََک  ـا  إمِنَّ تَُقولُـوا  أَْو   «  .2
امتـام حجـت بـر انسـان هـا تـا در رسـتاخیز نگویند: پـدران ما بت پرسـت 
بودنـد و مـا هـم فرزنـدان هـامن پدران هسـتیم و چـاره ای جـز تبعیت از 

نداشـتیم.                                                                                                                    آنها 

شـخصی از حـرت علـی)ع( در مـورد وجـود کسـی کـه خداونـد بـا او 
سـخن گفتـه باشـد پیـش از حـرت موسـی کلیم اللّه، سـؤال کـرد. حرت 
فرمودنـد: »خداونـد بـا متـام خلقـش سـخن گفتـه اسـت، چه مؤمـن و چه 
فاسـق و همـه بـه ندای الهـی جواب داده انـد« این فرمایش امـام علی)ع( 
موجـب تعجـب سـائل شـده و دوبـاره از کیفیـت آن سـؤال کـرد، امام)ع( 
بـاز در جـواب فرمودنـد: »آیـا تـا به حـال در قرآن آیـه و اذا اخـذ ربک...، 
را نخوانـدی، هامنـا ایـن مـردم بـا قـدرت خداونـد، کام الهـی را شـنیدند 
و جـواب دادند_کـام اینکـه تـو می شـنوی_ و سـپس بـه ربوبیـت خداوند 

دادند.« گواهـی 

عامل ذر درآیات:                                                                

بیش از ده آیه در سـوره  های قرآن آمده اسـت که به عامل ذر اشـاره دارد 
کـه به بررسـی بعضی از آنها مـی پردازیم:

 سـوره اعراف، آیه 172تا174: این آیه مهم ترین و رصیح ترین آیات اسـت: 
یتَُهـْم َو أَْشـَهَدُهْم َعلـی  ک ِمـْن بَِنـی آَدَم ِمـْن ظُُهورِِهـْم ُذرِّ »َو إِْذ أََخـَذ َربُـّ
أَنُْفِسـِهْم أَلَْسـُت ِبَربِّکـْم قالُـوا بَلی َشـِهْدنا أَْن تَُقولُوا یْوَم الِْقیاَمـِه إِنَّا کنَّا َعْن 
یًه ِمـْن بَْعِدِهْم  ـا أرَْشَک آباُؤنا ِمْن قَبْـُل َو کنَّا ُذرِّ هـذا غاِفلِیـَن* أَْو تَُقولُـوا إمِنَّ
ُل اْلیـاِت َو لََعلَُّهم یرِْجُعون«                                                                                                                                        أَ فَتُْهلِکنـا ِبـا فََعـَل الُْمبِْطلُـوَن* َو کذلِـک نَُفصِّ
و بـه یـاد آور هنگامـی کـه پـروردگارت از پشـت فرزنـدان آدم ذریه آن ها 

   عالم رذ عاطفه عباس زاده
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را بـر گرفـت و ایشـان را بـر خـود گـواه سـاخت که آیـا من پروردگار شـام 
نیسـتم؟ گفتنـد: آری، )و فرشـته ها نیزگفتنـد مـا هـم( گواهـی می دهیـم 
کـه مبـادا روز قیامـت بگوییـد مـا از ایـن )پیامن( غافـل بودیم یـا بگویید 
پـدران مـا پیـش از ما مرک شـدند و ما هـم از آن ها بودیم )کـه به ناچار 
از آنـان پیـروی کردیـم( آیـا مـا را به خاطرآنچـه اهل باطل انجـام دادند به 
هاکـت می رسـانی و ایـن چنیـن آیـات را رشح می دهیـم شـاید بـه سـوی 

حـق بازگرداند.

سـوره انعـام، آیـه 15۸: »...ال یْنَفـُع نَْفسـاً إیامنُهـا لَْم تَکـْن آَمَنْت ِمـْن قَبُْل: 
ایـامن آوردن کسـی کـه از قبـل ایامن نیاورده اسـت، سـودی ندارد.«

آیا آشناپنداری از عامل ذر نشأت می گیرد؟

برخـی بـر ایـن عقیده انـد کـه در عـامل ذر زمانـی را زندگـی کرده ایـم و در 
ایـن دنیـا مـا بـه تکـرار آنچـه در عـامل ذر گذشـته تکـرار می ورزیـم، بـرای 
همیـن بسـیاری از کارهـا و اتفاقاتـی کـه بـرای اولین بـار اتفاق مـی افتند 
بـرای مـا آشـنا هسـتند گویـی که در گذشـته آنهـا را تجربـه کرده ایـم، اما 
اگـر ایـن ادعـا درسـت باشـد پس تکلیـف اختیار انسـان در زندگـی دنیایی 

چـه می شـود؟

حجـت االسـام واملسـلمین بهـاری کارشـناس مسـائل مذهبـی در ایـن باره 
انسـان موجـودی جربی الـورود و  نـدارد،  ادعـا صحـت  ایـن  گویـد:  مـی 

الحیـات اسـت، هامن طـور کـه قـرآن می فرمایـد:  اختیـاری 

»اِنّا َهَدیناه الَسـبیل، اِما شـاکِراً َو اِما کَفورا: ما راه را به شـام نشـان دادیم 
یـا شـکرگزار خواهید بود و یا کفـر می ورزید«

 و همیـن آیـه اثبـات خواهـد کـرد کـه هـر اتفاقـی قـرار اسـت بیفتـد در 
همیـن دنیـا خواهـد افتـاد و زندگی بری در همین دنیا آغاز شـده اسـت 

و ایـن دنیـا تکـرار عامل ذر نیسـت.

وی افـزود: مـن تاکیـد می کنـم در عـامل ذر تنهـا میثـاق نامـه و عهـدی بـا 
پـروردگار بسـته شـده و هیـچ زندگـی در آن عـامل در جریـان نیسـت.



دیدگاه های مختلف درباره ی عامل ذر: 

بسـیاری از دانشـمندان مسـلامن معتقدنـد خداونـد معرفـت خـود را در 
وجـود انسـان قـرار داده اسـت و همـه انسـان ها بـا چنیـن معرفتـی پـا 
بـه عرصـه وجـود می گذارنـد و همیـن معرفـت بـرای سـعادت وی الزم 
و رضوری اسـت. بـه طـور کلـی، بـه بررسـی دو مـورد از دیـدگاه هـا مـی 

پردازیـم:

م:                                                                                                                                                        ملکوت عالَ

عامـه طباطبایی دیـدگاه خاصـی دارد و معتقـد اسـت که عـامل ذر مربوط 
به عـامل ملکوت اسـت کـه واقعیـت ایـن عـامل و ورای آن اسـت. در ایـن 
عـامل کـه ورای هـر زمـان و مـکان اسـت، همـه انسـان ها و موجـودات 
در محر خداوند حارضنـد و هیـچ موجـودی غایـب نیسـت. در چنیـن 
فضایـی، گویـی همـه فرزنـدان آدم یـک جـا از پشـت پـدران گرفته شـده، 

گـرد هـم جمـع آمده انـد و در برابـر خـدا حضـور دارنـد. در ایـن حالـت 
یافتـه اش  و  حضوری درمی یابـد  صورت علـم  بـه  را  خـود  انسـانی  هـر 
گواهـی روشـن بـر وجـود خـدا و خداونـدگاری او اسـت. اما با قـرار گرفنت 
انسـان ها در گردونـه زمـان و تحـوالت و حوادث جهـان و روزگار، آدمی را 
چنـان مشـغول و از خـود بی خـود می کنـد کـه از آن علـم حضـوری که به 

آفریـدگار خـود داشـت، غافـل می گـردد.

نظریه منادین:

گـروه دیگـری از دانشـمندان، زبـان آیـه میثـاق را زبانـی منادیـن و متثیلی 
دانسـته اند؛ بـه ایـن صورت کـه خداوند با فرسـتادن انبیـا و اعطای نعمت 
عقـل بـه انسـان ها در همیـن دنیـا، از ایشـان بـر ربوبیـت خـود پیـامن 

اسـت.  گرفته 
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پیامرب گرامی اسام)ص( می فرمایند:                                                                                                                  

م: شـیطان، هامننـد گـردش  »انَّ الشـیطاَن یَجـری ِمـِن ابـِن آدَم َمجـرَی الـدَّ
خـون در تـن آدمـی جریـان دارد«

یک لحظه غفلت:
شـیطان راه هـای مختلفـی بـرای گمراه کردن انسـان هـا دارد و مهم ترین 

سـاح آن، غافل کردن اسـت.

شـیطان در وهلـه اول می کوشـد تـا انسـان را از خطـر و رضر، غافـل کنـد 
چـون وقتـی انسـان از خطـر چیزی غافل شـد به آسـانی به آن مبتا شـده، 

بـه سـهولت، حقیقـت سـودمندی را از دسـت می دهد. 

در مرحلـه دوم می کوشـد اگـر کسـی بـه یـاد خـدا و قیامـت بـود، او را از 
راه جهـل مرکـب و تزئیـن از فضیلتـی مهـم یا اهـم باز بـدارد: »و زین لهم 
الشـیطان اعاملهـم« و تسـویل »الشـیطان سـّول لهـم و املـی لهـم«: یعنی 

بـد را خـوب جلـوه دادن یـا خـوب را خوبرت جلـوه دادن. 

امـا همیـن شـیطان که با متـام قوا در تاش بـرای لغزیدن انسـان و در یک 
کام در تـاش بـرای غفلـت انسـان از یـاد خـدا و افتـادن در ورطـه گنـاه 
اسـت، مغلـوب انسـان مـی شـود و چـاره ای در خـود بـرای منحـرف کردن 

او منی بینـد.     

امـام صـادق)ع( در حدیثـی در ایـن باره فرمودنـد: ابلیس گفـت: پنج نفر 
هسـتند کـه هیـچ چـاره ای بـرای آنهـا نـدارم امـا دیگـر مردمان در مشـت 

من هسـتند:                                                                                                                  

اول، کسـی اسـت که با نیت درسـت به خدا پناه بربد و در همه کارهایش 
بـه او تکیـه کنـد، دوم کسـی کـه شـب و روز بسـیار تسـبیح خـدا گویـد،                                                                                       
سـوم کسـی کـه برای بـرادر مؤمنش آن پسـندد که بـرای خود می پسـندد، 
چهـارم کسـی کـه هـرگاه مصیبتی بـه او می رسـد، بی تابی منی کنـد و پنجم 
کسـی کـه بـه آنچـه خداوند قسـمتش کرده، خرسـند اسـت و غـم روزیش 

را منی خورد.)الخصـال،ج1،ص2۸5(

لشکریان شیطان چه کسانی هستند؟
قـرآن کریـم بـا رصاحـت بیـان کـرده اسـت کـه شـیطان، لشـکریانی دارد 
)شـعراء/95( و او را در گمـراه سـاخنت انسـان یـاری می دهند و همنشـین 
کسـانی اند کـه فریبشـان را می خورنـد )زخـرف/36(. لشـکریان شـیطان 
پیوسـته فریب خـوردگان را از راه خـدا بـاز می دارند و ایـن فریب خوردگان 
درک منی کنند )زخرف/37(. همنشـینی لشـکریان شـیطان با این کسـان در 
قیامـت نیـز پابرجا اسـت و یکی از کیفرهای گناهـکاران در قیامت، همین 
همنشـینی اسـت. لشـکریان شـیطان بنابـر تعابیـر قرآنـی و روایـی برخـی 

سـواره  و برخـی پیاده انـد )ارساء/64(.    

فائزه فدایی دشمن     پنهان

فریـب  کار خویش)یعنـی  کـه در  اسـت  ایـن  لشـکریان سـواره  از  مـراد 
انسـان ها( توانایـی و شـتاب بیش تـری دارنـد و لشـکریان پیـاده آنان انـد 
کـه نیـروی فریبـکاری آنهـا کم تـر اسـت )املیـزان، ج1، ص146(. همچنیـن 
در سـفینة البحـار آمـده اسـت که شـیطان بـرای وسوسـه کردن انسـان ها 
یارانـی دارد و هـر کـدام وظیفـه ای مخصـوص بـه خـود را دارنـد: مثـا: 

ولهان: انسان هارا در طهارت و مناز وسوسه می کند.
هفـاف: ماموریـت دارد کـه در بیابـان هـا و صحراهـا انسـان را اذیت کند 
و بـرای ترسـانیدن، او را بـه وهـم و خیـال انـدازد یـا بـه شـکل حیوانـات 

گوناگـون بـه نظـر انسـان درآید. 
از دیگر یاران شیطان:

ابیض: وسوسه کردن انبیاء
اعور: تحریک شهوت در زنان و مردان

دهار: آزار مومنان در خواب

در واقـع ایـن شـیاطین مـی تواننـد در هـر موقعیـت زمانـی و مکانـی در 
خدمـت ابلیـس دربیاینـد و او را بـه هدفـش برسـانند.

نصیحت های شیطان به پیامربان
از معصومیــن نقــل شــده اســت کــه ابلیــس از زمــان حــرت آدم)ع( تــا 
ــزد همــه پیامــربان مــی  ــه پیامــربی مبعــوث شــد، ن ــی کــه مســیح ب زمان
رفــت و بــا آنهــا گفــت وگــو مــی کــرد و بــا هیــچ کــس بیشــرت از یحیــی 

ــا انــس نداشــت.  ابــن زکری

روزى شـیطان ملعـون در حـال که زنجیر و رشـته هایى در دسـت داشـت، 
بـه نـزد حـرت یحیى بـن زکریا)ع( ظاهر شـد. 

حـرت یحیـى)ع( سـوال کـرد: اى ابلیـس! ایـن رشـته ها چیسـت کـه در 
دسـت توسـت؟ 

شـیطان گفـت: این رشـته ها انـواع عایق، امیال و شـهوت هایى اسـت که 
من در فرزنـدان آدم یافته ام. 

حرت یحیى)ع( فرمود: آیا براى من نیز از این رشته ها چیزى هست؟ 

شـیطان گفـت: آرى، هنگامـى کـه از خـوردن غذا سـیر مى شـوى، سـنگین 
مى شـوى، بـه همیـن سـبب نسـبت بـه منـاز، ذکـر و مناجـات خـداى خود 

ىب رغبـت مى شـوى. 

حـرت یحیـى)ع( بـا شـنیدن این سـخن فرمـود: بخدا سـوگند، کـه از این 
زمـان بـه بعـد هرگز شـکم خـود را از غـذا پر نخواهـم کرد. 

ابلیـس هـم گفـت: بخـدا قسـم مـن نیـز از ایـن بـه بعـد هرگـز کـى را 
نصیحـت نخواهـم کـرد.
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بعـد از آنکـه حـرت نـوح)ع( از کشـتى فـرود آمد، شـیطان بـه حضورش 
آمـد و گفـت: تـورا بـر مـن حـق و نعمتـى اسـت مى خواهم شـکر نعمت 

تـورا بجـا آورده و عـوض حـق تـورا بدهم. 

حـرت نـوح)ع( فرمـود: مـن اکـراه دارم بـر تـو حقـى داشـته باشـم و تو 
جـزاى حـق مـرا بدهـى. بگـو آن چـه حقـی اسـت کـه مـن بر تـو دارم؟ 

شـیطان گفـت: مـن چقـدر باید زحمت بکشـم تا یـک نفر را گمـراه کنم!! 
تـو نفریـن کـردى و همـه بـه نفریـن تـو هـاک شـدند. حـال مـن فعـا 
در آسایشـم تـا خلـق دیگـر بـه دنیـا آینـد و بـه تکلیـف رسـند تـا آنهـا را 

بـه معـاىص دعـوت کنـم. حـال بـه جهـت اداى حـق تـو؛ بـه تـو نصیحـت 
مى کنـم کـه از سـه خصلـت احـرتاز کـن: 

اول: »تکـرب« نکـن، کـه مـن به واسـطه آن، بر پـدر تو )آدم( سـجده نکردم 
و از درگاه ربـوىب رانده شـدم. 

دوم: از »حـرص و طمـع« بپرهیـز، کـه آدم به واسـطه آن از گنـدم خورد و 
از بهشـت محـروم گردید. 

سـوم: از »حسـد« احـرتاز کـن، کـه به واسـطه آن قابیـل برادر خـود هابیل 
را کشـت و بـه عـذاب الهى هاک شـد.
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را  جسـامنی  ازمـرگ  پـس  زندگـی  ادیـان،  سـایر  هامننـد  اسـام  دیـن 
بـه  را  آخـرت  سـیامی  متعـّددی  درآیـات  کریـم،  قـرآن  اسـت.  پذیرفتـه 
تصویـر کشـیده کـه از جملـه مهـم تریـن عنـارص آن عبارتنـد از: مـرگ، 
ورود بـه عـامل بـرزخ، رخدادهـای پیـش از رسـتاخیز، نفـخ صـور، ظهـور 
زندگانـی اخـروی، حسـاب اعـامل، شـاهدان اعامل، جـزا، جهنم و بهشـت.                                                                                                                                            
در  بـدن  از  جدایـی  از  پـس  انسـان  روح  اسـامی،  اعتقـادات  براسـاس 
قالـب بـدن مثالـی، کـه محصـول اعـامل و رفتـار خـود انسـان اسـت، قرار 
 مـی گیـرد و تـا روز رسـتاخیز در عاملـی بـه نـام عـامل بـرزخ بـه رس میـربد.

ورود بـه عـامل بـرزخ بـه سـبب قطـع تعلّـق از دنیـا و عـدم انـس بـا عـامل 
بـرزخ بـا سـختی فـراوان همـراه اسـت که بـه صورت فشـار شـدیدی برای 
انسـان جلـوه میکنـد، و از ایـن فشـار به شـب اّول قـرب یا عذاب قـرب تعبیر 

می شـود. 

اتفاقاتـی قبـل از روز قیامـت روی می دهـد کـه بـه آنها »ارشاط السـاعه« 
نیـز گفتـه مـی شـود. قـرآن کریـم به برخـی از ایـن نشـانه ها اشـاره کرده 
اسـت: در آن روز آسـامن بـه شـّدت بـه حرکـت درمیآیـد، از هـم مـی 
شـکافد، سسـت مـی شـود، فـرو میریزد و بـه صورت فلـّز گداختـه در می 
آیـد و چـون روغـن مـذاب گلگـون می شـود. خورشـید خامـوش و ماه بی 
نـور مـی گردنـد و نهایتـاً بـه هـم مـی پیوندنـد و سـتارگان محـو و تاریک 
 میگردنـد. خاصه اینکه، در آن روز آسـامن چـون طوماری در هم میپیچد.

اّمـا زمیـن تـکان میخـورد و بـه لـرزه درمـی آیـد. کـوه هـا از جـای خـود 
کنـده شـده بـه حرکـت درمـی آینـد، منهـدم مـی شـوند و بـه تـوده ای از 
شـن مرتاکـم تبدیـل مـی شـوند. پـس از آن، بـه صـورت غبـار درمـی آینـد 
و متفـرّق مـی گردنـد و نهایتـاً از میـان مـی رونـد و زمیـن صـاف و هموار 
مـی شـود. همچنیـن، دریاهـا شـکافته مـی گردنـد و شـعله ور می شـوند. 
یکـی دیگـر از نشـانه هـا، دمیـدن در صـور یـا شـیپور اسـت کـه از آن بـه 
»نفـخ صـور« تعبیـر مـی شـود. دو بـار در نفـخ صـور دمیده می شـود که 
در نفـخ اّول، هـر کـه در آسـامن و زمین اسـت جـز آنکه خـدا خواهد، بی 

هـوش می شـود. 

در ایـن مرحلـه وضـع کنونـی ایـن عـامل برچیده می شـود. وقتی بـار دیگر 
در صـور دمیـده مـی شـود، همـه آدمیـان بـر مـی خیزنـد و گذشـتگان 
و آینـدگان بـه هـم مـی پیوندنـد و بـرای محاسـبه اعاملشـان آمـاده مـی 
شـوند. پـس از نفـخ دوم، همـه مـردگان از قربهایشـان برانگیختـه مـی 
عـدل  محکمـه  در  اعاملشـان  بـه  رسـیدگی  و  محاکمـه  بـرای  و  شـوند 
الهـی حـارض مـی شـوند. سـپس، خـدای متعـال در حضـور شـاهدان و 
و  بـدن  اعضـای  زمیـن،  فرشـتگان،  الهـی،  پیامـربان  جملـه  از  گواهـان، 
پوسـت بـدن، بـر اسـاس قسـط وعـدل داوری مـی کنـد و نامـه هر کسـی 
گـردد. مـی  آگاه  اسـت  کـرده  آنچـه  بـه  و  مـی شـود  داده   بـه دسـتش 

پـس ازاعـام حکـم الهی، نیکـوکاران و بـدکاران از یکدیگر جدا می شـوند. 
آنـگاه، هـر کـدام از روی پلـی بـه نـام »رصاط« عبـور مـی کننـد. مؤمنان، 
روسـفید و شـاد و خندان و به سـامت و آسـانی از روی آن عبور می کند 
و بـه بهشـت روانـه می گردنـد و کافـران و منافقان، روسـیاه و اندوهگین 
وبـا ذلّـت وخـواری از روی آن پـل بـه دوزخ سـقوط مـی کننـد و بعـد بـه 

مـکان های ابدیشـان، بهشـت و جهنـم میروند.

در ادامه، به بررسی تفاوت های عامل برزخ و قیامت می پردازیم:    
اولیـن تفـاوت  اساسـی عـامل بـرزخ و قیامـت ایـن اسـت کـه تـا زمانیکـه 
عـامل بـرزخ وجـود دارد، عـامل دنیـا هـم چنـان باقـی و برقـرار اسـت و تـا 
قبـل از قیامـت رابطـه برزخیـان بـا دنیـا، کـه دار تکلیـف اسـت، برقـرار 
می گـردد،  محسـوب  دنیـا  عـامل  تتّمـه  بـرزخ  عـامل  چـون  مانـد.  خواهـد 
بـه همیـن دلیـل ممکـن اسـت در اثـر برخـی از عوامـل و افعـال نیـک 
افـراد متنّعـم در عـامل  از  کـه در دنیـا صـورت می گیـرد نعمـت بعضـی 
و هـم چنیـن  گـردد،  نائـل  باالتـر  درجـه  بـه  یـا  و  یابـد  افزایـش  بـرزخ 
اینکـه  یـا  و  یابـد  تخفیـف  بـرزخ  در  معـّذب  افـراد  از  بعضـی  عـذاب 
اسـت.                                                                                                     صـادق  نیـز  قضیـه  عکـس  همچنیـن  و  بـرود  بیـن  از  کلـی  بـه 
منتقـل  بـرزخ  عـامل  بـه  و  می میرنـد  جمعـی  بـرزخ،  عـامل  در  همچنیـن 
می شـوند و جمعـی دیگـر پـا بـه عرصـه دنیـا گذاشـته با عشـق و اشـتیاق 
دسـت بـه کارهـای بزرگی می زننـد و پیوسـته در کوران حـوادث روزگار از 
حالتـی بـه حالـت دیگر تغییر موضع مـی  دهند ولی در مـورد عامل قیامت 
وضـع ایـن چنین نیسـت و زندگـی دنیا پایان می یابـد و تغییر در وضعیت 
متوفـی بوجـود مـی آیـد زیـرا دیگـر دنیایی نیسـت کـه در آن عمل خوب 
و بـد انجـام شـود. پـس نه انسـان باقی می مانـد و نه تکلیفی وجـود دارد. 
قیامـت فعلیـت محـض اسـت و هـر کـه پـا بـه قیامت گـذارد، بـه فعلیت 
محـض رسـیده اسـت. درنهایـت حوادثـی مهـم و مهیـب بـه نـام ارشاطـه 

السـاعه کـه بـه آن اشـاره شـد، ایجـاد مـی شـوند.

                                                                                                              

هب کجا می روم آرخ... سمیرا سیفی پور
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دومین تفاوت، بحث رجعت است.

از آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع( چنین اسـتفاده می شـود که: 
خداونـد متعـال هنـگام ظهور امـام زمان حـرت مهدی )عج(، عـده ای از 
مـردگان را کـه دارای ایـامن خالـص و یـا کفر خالـص بوده اند پـس از مرگ 
و پیـش از قیامـت، بـا همیـن بـدن عنـرصی بـه ایـن دنیـا بـاز می گردانـد، 
تـا مؤمنـان بـه اجـر و پـاداش یـاری آن حـرت برسـند و شـاهد عـزّت و 
حاکمیـت او بـر زمیـن باشـند و کافـران مـورد انتقـام و عذاب قـرار گیرند.                                                                                                                                           
سـومین تفـاوت، ایـن اسـت کـه روح انسـان پـس از ارتحال از ایـن دنیا در 
عـامل بـرزخ بـا جسـد برزخـی و مثالـی به حیـات خود ادامـه می دهـد؛ اّما 
در قیامـت روح بـه هـامن بـدن اصلی دنیوی خـود تعلّق می گیـرد و معاد 
جسـامنی خواهـد بـود. چهارمین تفاوت، مسـئله شـفاعت اسـت. از آیات 
و روایـات فراوانـی مسـئله شـفاعت در قیامـت اسـتفاده می شـود و هیچ 
کـس منکـر آن نیسـت. شـفاعت کار خـارج از ضابطـه نیسـت، شـفاعت 
نوعـی لطـف و کـرم از جانـب خداونـد بـه بندگانـی اسـت کـه اعتقـاد و 
عملشـان درسـت بـوده و بـه رغـم اینکه انسـان خوبـی بوده انـد احیاناً در 
جایـی لغزیده انـد، گناهـی مرتکـب شـده و موفّـق بـه توبـه نگردیده انـد.                                                                                                                                    
پنجمیـن تفـاوت اشـاره بـه ایـن دارد که در برزخ، سـؤال، همگانی نیسـت 
و اگـر باشـد هـم فقـط از کلّیات سـؤال می شـود و در قیامـت از جزئیات 

و کلّیـات می پرسـند و همگانـی خواهـد بـود. 

هم از کسانی که پیامربان به سوی آن ها فرستاده شدند سؤال خواهد شد، 
و هـم از پیامـربان درباره ادای رسـالت هایی که به دوش داشـته اند، سـؤال 
می شـود و هم چنین از اّمت  ها درباره رسـالت انبیاء سـؤال می شـود که 
پیامربانی برای شـام فرسـتادیم، آیا شـام آن ها را تصدیق کردید یا تکذیب؟                                                                                                                                           
ششـمین تفـاوت ایـن اسـت کـه، در عـامل بـرزخ انسـان ها تدریجـی و بـه 
تـا  می دهنـد  ادامـه  خـود  حیـات  بـه  و  می شـوند  وارد  زمانـی  فواصـل 
مقّدمـات تحقـق قیامـت و برانگیختـه شـدن افـراد فراهـم شـود؛ اّمـا در 
قیامـت بـه طـور ناگهانـی و جمعـی محشـور می گردنـد. هفتمیـن تفاوت 
داللـت برایـن دارد کـه عـذاب قیامـت بـه مراتـب سـخت تر و شـدیدتر از 
عـذاب بـرزخ اسـت و قابـل تحّمـل نخواهـد بـود و در آیـات قـرآن کریم، 
ذکـر شـده اسـت کـه بدتریـن عـذاب متوّجـه آل فرعون می شـود، آتشـی 
هـر صبـح و شـام بـر آنـان عرضـه مـی شـود تـا قیامت بـه پا شـود و چون 
بـه پـا شـد گفته مـی شـود: ای آل فرعون داخل شـدیدترین عذاب شـوید.

ناگفتـه منانـد تفاوت هـای عامل بـرزخ و قیامت بیش از موارد مذکور اسـت 
کـه بررسـی همـه آن هـا از گنجایـش در این نوشـتار خارج اسـت.
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و  گــردآوری  بــا  کتــاب  ایــن  در  رسوســتانی  شــفیعی  اســامعیل 
جاهلیــت  موضــوع  مختلــف،  نویســندگان  از  مقاله هایــی  تحریــر 
اســت. کــرده  بررســی  را  اصــل مهدویــت  بــا   مــدرن در رویارویــی 

ــرص  ــه رساغ ع ــت اّول، ب ــای جاهلی ــتفاده از مؤلّفه ه ــا اس ــندگان ب نویس
حــارض می آینــد و ثابــت می کننــد کــه نــه تنهــا متامــی ویژگی هــای 
جاهلــِی جاهلیــت اّول )در شــبه جزیره عربســتان(، در جهــان حــارض 
وجــود دارد؛ بلکــه بــه طــور گســرتده تری موجــود اســت. مســائلی همچون 
ــده  به گورکــردن دخــرتان، تــربّج و... کــه  رشاب نوشــی و عرت طلبــی، زن
همگــی بــا اســتناد بــه آمــار روز در جهــان معــارص ثابــت می گردنــد تــا 
ــد: حــرت  ــرای روایــت امــام صــادق)ع( کــه فرمودن مســتندی باشــند ب
ــارزه  ــت اّول مب ــخت تر از جاهلی ــی س ــا جاهلیت ــج( ب ــب الزّمان)ع صاح

ــرد. خواهندک

ایــن کتــاب 316 صفحــه ای دارای دو بخــش مباحــث نظــری و مصداقــی 
بــوده کــه از رسفصــل هــای اصلــی آن مــی تــوان بــه عناوینــی از جملــه 
در  دوم  »جاهلیــت  اســام«،  وارونــه  پوســتین  و  مــدرن  »جاهلیّــت 
آخرالزّمــان«، »مهدویـّـت رودررو با جاهلیّت«، »معنــا و مفهوم جاهلیّت«، 
 »مــرگ جاهلــی«  و »رسمایــه داری، موجــد خودآرایــی جاهلــی« اشــاره کرد.

در بخشی از کتاب می خوانیم:

چــه کســی فکــرش را مــی کــرد، ســاکنان زمیــن پــس از هــزار و دویســت 
ــت و آگاهــی، نــه تنهــا  ســال و بــه رغــم همــه تجربه هــا و اّدعــای مدنیّ
حامــل و مبلّــغ جملــه صفــات مذمــوم عــرص جاهلــی باشــند، بلکــه پــا را 

فراتــر نهــاده و گــوی ســبقت را از آنــان برباینــد؟ 

میــان زنــده بــه گــور کــردن نــوزادان بی گنــاه و ســقط میلیون هــا جنیــن 
ــغ و  ــرد بال ــه میلیون هــا زن و م ــل شــدن ب ــک اســتعداد تبدی ــه هــر ی ک

مســتعّد در عرصــه زمیــن را دارنــد، چــه تفــاوت اســت؟

سحر سلیمی
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