شیاطین در زیر ناخن های شما چی می کنند؟
مقایسه ی سفارشات حضرت محمد (ص) و سازمان بهداشت جهان )(WHO
در مورد سالمتی ،ایمنی ،و پاکیزگی
{ ناخن های تانرا بگیرد تا شیطان در زیر آنها جای نگیرد ،حدیث شریف}
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شغنان ،بدخشان ،افغانستان

پیشگفتار:
ی ویروس نو برآمد تاجدار ) (novel Corona Virusدر جهان ،کشور ها سراسیمه
بعد از شیوع گسترده ِ
شده اند ،و تا امرروز شرمار مبرت شردگان از مررز دو و نری میلیرون گششرو و جران بری از  177000ترن را
گرفو و هنوز ه نشر و پخ این ویروس در نقطه اوج قرار دارد )1(.این ویروس تداوی خاص نردارد ،و
بخاطر مبرارزه برا آن افرراد بایرد سیسرت ایمنرش بردن شران را برا ببرنرد و پیرام هرای سرازمان بهداشرو جهرانش
) (WHOرا جدّی بگیرند .بیشتر این پیام هرا برر مررور پراکیمگش مرش .رخنرد .ایرن پیرام هرا شربیه پیرام هرایش
1

تا عصر امروز که نوشتن این مقاله تمام شده ،تعداد افراد مصاب شده در جهان 2565905 ،است و تعداد جان باختگان  177789است.
در افغانستان تعداد مصاب شدگان  1092نفر و تعداد جان باختگان  36نفر است .منبع:
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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حفرِ سر متش و ایمنرش آنهرا سرفارش
هستند که حضرت مرمد (ص) آنها را برای گرویدگان (مومنان) برای
ِ
داده بررود .ایررن نشرران میدهررد کرره پیررام هررای حضرررت مرمررد (ص) نرره تنهررا برررای ررر هررا ،بل رره ب ررای تمررام
مردمان ،تا صر ما و برای تمام صر ها قابل تطبیق مش باشند .سازمان صرش جهان ه اکنون ین پیرام
ها و یا پیام های شبیه آنرا سفارش میدهد.
در این مقاله ،بطور فشرده ،موضو ات ذیل مورد تأمل و تفرص قرار گرفته اند:
o
o
o
o
o
o

شیطان و یا ّ
جن .یسو و .گونه در زیرر نراخن هرا جرایگیر مرش شرود و ارتبراط آن برا ویرروس و یرا
می رو .گونه اسو؟؛
بررسش موضو ات مربوط به پاکیمگش و آلودگش از منظر دینش؛
ی سفارشات حضرت مرمد (ص) با سفارشات و پیام های سازمانش بهداشو جهانش در مورد
تشابه ِ
ایمنش و س متش؛
رفان اس مش :مروری بر کتا پند نامۀ شری
ت س متش ،ایمنش و پاکیمگش در
بررسش موضو ا ِ
ِ
فرید الدین طار.
سفارشات ادارات امامتش و جما تش مطابق به دستورات سازمان بهداشو جهانش
نتیجه گیری

چرا این موضوعات برای من جالب هستند و توجه مرا به خود مشغول ساخته اند؟
بیسو سال پی و شاید پیشتر ،حدیثش را در کترابش بنرامش «گنجینرۀ ملیرات ،التعویرشات » اثرر میرم مرمرد
هوری خواندم که از کتا از مفاتیح الجنان نقرل شرده برود 2.و بعرد متوجره شردم آنکره کره در کترا مفراتیح
الجنان آمده ،شی فرید الدین طار آنرا در کتا پندنامۀ به رشتۀ نظ کشیده اسرو ،کره بیشرتر موضرعات آن
به بهداشو از نظر اس مش اسو .در یک کتا حدیث دیگر خوانده بودم (اکنون نام کترا یرادم رفتره اسرو)
که پیغمبر (ص) گفته اسو که ناخن های تانرا قطع کنید که شیطان در زیرر آن جرای مرش گیررد .همیشره مرش
اندیشیدم که شیطانش که زیر ناخن جای مش گیرد. ،یسو و .گونه اسو؟
متقا د شده بودم ،که می رو ها را که غیر مرئرش هسرتند ،بره ّ
جرن و شریطان تعبیرر شرده انرد .شریطان یعنرش
موجودی که از راه مخفش به انسان آسیب مشرساند و شامل می رو و ویروس ه مششود.
آن حدیث .نین اسو:
ّللا (ص) تَقلی ُم األظفار یَمنَ ُع الدا َء األع َظ َم ،و یُدر الرزقَ (اصول کافش ،ج  ،6ص)490 .
قا َل رسو ُل َ
همکنان از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایو شده اسو ،که فرموده اسو:
سل ُ
سكُنَ تَحْ تَ ْاأل َ َظافیر ()3
ط ال َ
ش ْی َطانَ من ابْن آ َد َم أ َ ْن َ
ار أ َ ْن یَ ْ
إنَ أ َ ْ
ست َ َر َو أ َ ْخفَى َما یُ َ
ص َ

2

گنجینۀ عملیات ،صص.12 – 9 .
3
الکافی ،کلینی ،ط اسالمیه ،ج  ،6ص.490 .
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ترجمه :درواقع ،پوشیده ترین و مخفش ترین .یمی که شیطان از بنش آدم بر او مسلط مششود ایرن اسرو کره
زیر ناخن ها س ونو پیدا مش کند.

بحث یکم:
شیطان و یا جن چیست و چگونه در زیر ناخن ها جایگیر می شود و ارتباط آنها با ویروس و یا میکروب
چگونه است؟
شیطانش که در حدیث فوق ذکر شده ،طبعا ً با شیطان خناس ،فرق دارد .زیرا کره وی در دل هرا وسوسره مرش
اندازد .بنابراین بعید اسو که زیر ناخن همین شیطان وسوسه کننده س ونو کند ،بل ره می ررو و ویرروس
اسو که زیر ناخن جای مش گیرد و به انسان ضرر مشرساند.
نظر به آیه متبرکه زیر ،شیطان دشمن آش ار انسان (بنش آدم) بیان شده اسو.
عد ٌُّو ُمبین (سورۀ یاسین ،آیه )60
ش ْی َطانَ إنَهُ لَ ُك ْم َ
أَلَ ْم أ َ ْع َه ْد إلَ ْی ُك ْم یَا بَني آ َد َم أ َ ْن ََل ت َ ْعبُدُوا ال َ
ترجمه :اى فرزندان آدم مگر با شما هد نكرده بودم كه شیطان را مپرستید زیرا وى دشمن آشكار شماسو.
ش ُ
طون» گرفته شده و به معنای  ،دراز کج و وج (کج و پیچ) اسو .ر هرا بیشرتر «مرار» را
شیطان از « َ
گویند که موی دارد و کریه منظر اسو .بنابراین ،هر نوع حیوان و یا انسران مخرر و برد خروی را شریطان
مش گویند که در پش خراب اری اسو.
ش َ
طنَ » دور رفتن و دور شدن اسو .مث ً ال ّ
اطن (یعنش دور از حق ،و یا رانده شده).
همکنان ،از فعل « َ
ش ِ
ویروس ها و می رو ها (زنده جانهای ریم و یا زره بینش) کره غیرر مرئرش هسرتند ،و برا .شر برهنره دیرده
نمررش شررود (تررا کرره .ش ر بررا ذره بررین مسررلح نشررود) برره جر ّ
رن و شرریطان تعبیررر شررده انررد ،و در زمرران پیغمبررر،
می روس وپ نبود که این موضوع برای مردمان معاصرش قابل توجیه باشد و برای شان از شیطان ،یعنش
مخر مخفش و یا غیر قابل رؤیو ،سخنش آورد .در حدیثش دیگر از آن حضررت (ص)
جانور و یا موجود
ّ
روایو شده اسو ،که در کتا احیاء لوم الدین غمالش .نین آمده اسو:
عقُوله ْم.
اس َ
علَى قَدْر ُ
إنَا َمعَاش َر ا َ ْأل َ ْنبیَاء أُم ْرنَا أ َ ْن نُكَل َم اَلنَ َ
ترجمه :ما پیغمبران مأمور شده ای که با مردم به اندازۀ خرد شان ،با آنها سخن بگویی .
در کتا مثنوی ج ل الدین مرمد بلخش .نین آمده اسو:
کلموا الناس علی قدر عقولهم َل علی قدر عقولکم حتی َل یکذبوا هللا و رسوله.
ترجمه :با مردم به اندازه قل خود شان سخن گویید نه به اندازه و بر حسب خرد خوی
فه خود) خدا و رسول اش را ت شیب ن نند .مولوی اینرا .نین به نظ در آورده اسو:
چونکه با کودک سر و کارم فتاد

ترا (در نتیجره ردم

هم زبان کودکان باید گشاد
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پست می گویم به اندازه عقول

عیب نبود این بود کار رسول

بنابراین ،پیامبر مطابق به فه و درک ر هرای دوران خرود بررای شران فهمانرده برود کره زیرر نراخن شران
شیطان نه مش کند ،بنابرین ،ناخن های شانرا بگیرند .ا ن میدانی که شیطان همان زنرده جران ترک سرلولش
ذره بینررش اسررو ،کرره دشررمن میمبرران خررود اسررو ،و برردن اش را خرررا مررش کنررد و آن بررارت از ویررروس و
می رو اسو.
اکنون ه در پش شیوع ویروس تاجدار (کرونا) ،توصیه هرای پمشر ش بررای وقایره از جلروگیری از انتشرار
این بیماری برخاسته از این ویروس ) (COVID-19نراخن هرا بایرد گرفتره شروند ،دسرو هرا بایرد وقترا ً فوقترا ً
شسته شوند ،این حردیث متبرکره مصرداق پیردا مرش کنرد کره پیرامبر  1400سرال پری هر بررای بشرریو همرین
توصیه را داده بود.
ولش .گونه از این شیطان (ویروس) خرود را مرافظرو کنری  ،بایرد پیرام هرای صررش را مرا رات کنری  ،پیرام
های که مورد تأیید موسسه جهانش صرو ) (WHOقرار گرفته اند .که بیشرتر مربروط بره پراکش ،پراکیمگش،
نظافو ،و بهداشو مش شود ،و این همان .یمی اسو که اس م آنررا  1400سرال پری برر آن تأکیرد کررده ،و
حتش نظافو را نیمش از ایمان برای گرویدگان (مومنان) تلقین مش کند.
بحث دوم:
بررسی موضوعات مربوط به پاکیزگی و آلودگی از منظر دینی
هر .یم را از طریق مخالف اش آنرا باید شناخو .قبل از این ره بره موضروع پراکیمگش بپرردازم ،زم اسرو
که س آنرا ف ر کنی و بدانی که اص ً ناپاکیمگش و یا آلودگش .یسو.
آ ی

و یا آلودگش .یسو؟

در زبان انگلیسش برای آ ی و یا آلودگش دو واژه وجود دارند که مترراد هر و بره جرای ی ردیگر اسرتفاده
مش شوند ،ولش در واقع از نگاه معنایش از ه فرق دارند .این واژه ها ( (contaminationو )(pollution
هستند.
فرق بین این دو در .یسو؟
تام سیممور ) (Tom Sizmurدر پاسر بره ایرن سروال در ریسرر گیرو ). (Research Gateنرین نوشرته
اسو)4(.
4

https://www.researchgate.net/post/What_is_the_difference_between_contamination_and_pollution_in_soil_hea
lth
Contamination is the PRESENCE of a substance that should not be present naturally.
Pollution is when the contaminant causes HARM to organisms or infrastructure.
Therefore, you can have a contaminated environment without it being polluted but you cannot have a
polluted environment without it being contaminated.
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« آالیش ) ،(contaminationحضور ماده ای است که نباید بطور طبیعیی موجیود باشید .اامیاو آلیودگی
) (pollutionزمانی است که اموادو آالینده ) (contaminantسبب ایجاد ضرر ) (harmبیه ارگانیسیم
ییط آلیوده (contaminated
هیا ززنیده جانهیا و یییا زییر سیاخت هییا شیود .بنیابرین ،شییما میی توانیید محی ل
) environmentبییدون آلییودگی ) (pollutionداشییته باشییید ،ولییی شییما نمییی توانییید ییی محیییط آلییوده
) (polluted environmentداشته باشید مگر اینکیه آن بیه آالینیده ای آلیوده شیده )(contaminated
باشد».
یعنی ،آالیش ) (contaminationکه از حد بگذرد به غش و یا آلودگی ) (pollutionتبدیل می شود.
آالینده و یا مواد آلوده کننده ) (pollutantمیاده ییا موجیود زنیده ییا حیالتی از انیر ی کیه ایکوسیسیتم زبیوم
سازگان را تهدید کند یا بدان آسیب رساند به نحوی که مانع از استفاد ٔه سودمند از آن در زمان حال یا در
آینده شود.
ب
آلودگی عبارت است از حضور و یا وجود ی ماده تشکیل دهنده ناخالصی ،و یا برخی عناصر نامطلو ل
دیگر که باعی خیراب شیدن ،فاسید شیدن ،آلیوده شیدن ،ناسیاگاری ،و ییا یی میاده را ،یی بیدن جسیمانی،
محیط طبیعی ،و یا محیط کاری را بطور پایین تر تنزل دهد.
تفاوت ها ظریف در آالیش:
ی
در علوم زساینس  ،کلمه «آلودگی» می توانید تفاوتهیای ظریفیی در معنیا داشیته باشید ،خیواه آن آلیودگی ل
ی جامد و یا آلودگی ی مایع باشد .همچنین واریانس زتغییر پذیری محیطی که آلوده کننده در آن یافت
می شود .ی آالینده حتی ممکن است انتزاعی تر باشد ،مانند منبیع انیر ی ناخواسیته کیه ممکین اسیت در
ی فرآیند دخالت کند .انواع آلودگی و تغییرات برخاسته از آن وجود دارد که بطور خلص در زیر لیست
شده اند :آلودگی شیمیایی ،آلودگی محیطی ،آلیودگی کشیاورزی ،آلیودگی غیذایی ،آلیودگی تشعشیعات رادییو
اکیف ،آلودگی میان – سیاره ای ) ،(inter-planetaryآلودگی شواهد زدر بیولو ی ،مانند نشان انگشت
5
وغیره  ،و آلودگی نمونه برداری ) .(sampleز
ملوث مش باشد .در پارسش بدخشانش
معادل واژۀ آلودگش در ربش «تلوث» اسو که صفو آن «آلوده» و یا ّ
و شغنانش معادل به این واژه «غژد» ،و «غَژدے» اسو .که همان معنای «خرا » «کثیرف» و یرا «آلروده»
را مش دهد .واژه های متراد آن ،غ  ،نجس ،آغشته ،ناشسته. ،ررکین ،مالیرده بره .یرمی ، ،پلیرد ،و .ترل
ستره ،پاک ،تمییم ،و مبرا اسو.
مش باشد .واژه های متضاد آن پا ی  ،پاکش ،صفایشُ ،
هوای آلوده (نا پاک و یا ناخالص) داری  ،آ آلروده داریر  ،مرریط آلروده داریر کره اسرتفاده از آن خطررات
ما
ِ
های بدنش ،ذهنش و روحش مش شرود .مرث ً افررادی
ی آلوده ه هستند که شامل آلودگش ِ
مرگ را دارد .انسانها ِ
که مصا به بیماری های مسری از قبیل جشام ،طا ون ،وبا ،مررقه ،سل (توبرکلوز) ،زردی سیاه ،ایردز،
کرونا باشند این مریضش ها ساری بوده و در صورت تماس با افراد آلوده ،به فررد دیگرر سررایو مرش کننرد.

5

برای معلومات بیشتر در مورد انواع آلودگی و آالینده ها ،تارنمای های انترنتی زیر را مرور کنید:
https://en.wikipedia.org/wiki/Contamination
http://www.differencebetween.net/science/health/difference-between-contamination-and-pollution/
https://www.worldatlas.com/articles/is-there-any-difference-between-pollution-and-contamination.html
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آلودگش ذهنش ،کسش که ذهن اش ناآرام و مضطر اسو ،و همیشه نرماع درونرش و اخرت
آنها بطور دائمش خود را ناپاک و یا کثیف احساس مش کنند.

ت روانرش دارد.

ش سپیر در کتا نمایشنامۀ « م ِبث» ) (Macbethنوشته اسو :پس از آن ره خران م برث بره قترل پادشراه
دان ن ) (Duncanکمک مش کند ،ابراز تأسف مش خورد و تضرع مش کند که هر قدر هر کره دسرو هرای
را مش شوید ،دسو های پاک نمش شوند (یعنش از نگاه ذهنش و روانش آرامر نداشرو (.رون در قتر ِل نفرس
احساس گناه می رد).
دسو داشو و
ِ
امروز پمش ان با یک مش ِل مشابه روبرو هسرتند .ماننرد خران م برث ،بسریاری از بیمراران حترش اگرر هریچ
آلودگش جسمش ه در آنها وجود نداشته باشد ،خود را آلوده و یا کثیف احسراس مرش کننرد .ایرن نروع افرراد در
مریضان اخت ل روانش وسواسش – اجباری و یا ) (OCD6مطالعه مش شوند.
روانشناسش و پمش ش ترو
ِ
ی ذهنش و
تنمل (در موقف) ،احساس حقارت ،انتقاد مضر ،و تخلف (خیانو) ،همه مش توانند سبب آلودگش ِ
روانش شوند .بیماران مش توانند احساس آلودگش و یرا نجرس برودن (کثیرف برودن و یرا بره اصرط ی بدخشرانش
رفتار نادرسو کرده و یا آنها را فریرب داده باشرد،
غژد بودن) را با تماس مستقی با شخصش که همرای آنها
ِ
و یا با وسا یل غیر مستقی مانند تصایر که همان شخص را بره ذهرن شران تردا ش کنرد ،تجربره مرش کننرد .آنهرا
احساس گناه مش کنند و حس خود ک بینش دارند و در بعضش حرا ت حرس خرود برمرگ بینرش را دارنرد)7( .
مررش کننررد ماننررد دزدی ،زنررا ،لررواط ،و  ....ذهررن شرران آرام نیسررو و هررر لرظرره
افرررادی کرره کررار هررای خ ر
احساس گناه مش کنند ،و شاید احساس کنند هرگم بخشیده نمش شوند ،و یا حد اقرل خرود را نمرش بخشرند و در
نمد وجدان (و یا قل خود) خجالو و شرمنده هستند .اینها کار هرای خرو را هر نمرش کننرد ،گویرا کره تمرام
هسو و بود شان نابود شرده اسرو .و ایرن را همران شریطان ک نترر کره ذهرن شران را در کنتررول در آورده و
برای شان این اف ار منفش را تلقین مش کند .این اف ار منفش همان وسوسه ها هسرتند کره حترش پیغمبرر هر از
شر آن به خداوند پناه برده اسو.
ّ
صودُور النَواس.
س فوي ُ
س َواس ا ْل َخنَاس .الَذي یُ َو ْ
قُ ْل أَعُوذُ ب َرب النَاسَ .ملك النَاس .إلَه النَاس .م ْن شَر ا ْل َو ْ
سوو ُ
منَ ا ْلجنَة َوالنَاس (سورۀ الناس ( ،)114آیات .)6 – 1
ترجمه :بگو پناه مى برم به پروردگار مردم .پادشاه مردم  .معبود مردم .از شر وسوسه گرر نهرانى .آن كرس
كه در سینه هاى مردم وسوسه مى كند. .ه از جن و [.ه از] انسان.
این وسوسه یا اضطرا ) (anxietyیا از طریق ارتباط از را ِه دور که به آن تِ ِله پاتش ) (telepathyتوسط
شرریاطین و یررا خنرراس در دل افگنررده مررش شررود و برره ذهررن آنهررا ایررن اف ررار منفررش را القرراء مررش کنررد ،و یررا توسررط
انسانهای دیگر که با شیاطین پیوند دارند و یا دوسو شیاطین هستند ،و مردمان را مش فریبند و آرام ذهن
آنها را از بین مش برند تا تمرکم ف ری نداشته باشند .هر پیغمبر از خود دشرمنان انسرش و جنّرش داشرته انرد و
خاطر غالب آمدن بر ایشان ،بین خود رابطه ایجراد نمروده و ی ردیگر را حمایرو کررده انرد .مرث ً در ایرن آیره
ب
ِ
قرآن ری :
Obsessive-Compulsive Disorder
7

برای معلومات بیشتر به لین
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های زیر مراجعه کنید:
https://www.livescience.com/40988-why-some-people-feel-perpetually-unclean.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211364916301440?via%3Dihub
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َ ا ْلقَ ْوول ُ
شیَاطینَ ْاْل ْنس َوا ْلجن یُوحي بَ ْع ُ
ورا َولَ ْوو شَوا َء
َو َكذَلكَ َجعَ ْلنَا لكُل نَبي ٍّ َ
عد ًُّوا َ
ض ُه ْم إلَى بَ ْع ٍّ
ض ُز ْخ ُور َ
ر ُور و
َربكَ َما فَعَلُوهُ فَذَ ْر ُه ْم َو َما یَ ْفت َ ُرونَ ( .سورۀ ا نعام ،آیه .)112
ترجمه :و بدین گونه براى هر پیامبرى دشمنى از شیطانهاى انس و جن برگماشتی بعضى از آنها به بعضى
براى فریب [یكدیگر] سخنان آراسته القاء مى كنند و اگر پروردگار تو مى خواسو .نین نمی ردند پس آنان
را با آنکه به دروغ مى سازند ،واگشار.
شیطان که قدرت وسوسه (تشروی انردختن در دلهرا) را در بهشرو داشرو و توانسرو حضررت آدم و حروا را
فریب دهد تا از رحمو حق مرروم شان بگرداند. ،گونه بر بنش آدم (فرزندان آدم) رح کند ،و بررای شران
تشوی و نگرانش خلق ن ند؟
ش َج َرة إ ََل
ي َ
س ْوآته َما َوقَا َل َما نَ َها ُك َما َرب ُك َما ع َْن َهذه ال َ
س َل ُه َما ال َ
َف َو ْ
ع ْن ُه َما م ْن َ
س َو َ
ي لَ ُه َما َما ُوور َ
ش ْی َطانُ لیُبْد َ
أ َ ْن تَكُونَا َملَ َكیْن أ َ ْو تَكُونَا منَ ا ْل َخالدینَ (سورۀ ا را  ،آیه )20
ترجمه :پس شریطان آن دو را [آدن و حروا را] وسوسره كررد ترا آنکره را از ورتهرا شران برایشران پوشریده
مانده بود براى آنان نمایان گرداند و گفو پروردگارتران شرما را از ایرن درخرو منرع نكررد جرم [برراى] آنكره
[مبادا] دو فرشته گردید یا از [زمره] جاودانان شوید.
پس شیطان ،امل وسوسه و اغواگرى اسو.
(برای منابع بیشتر به پیوسو  ،1ص 32 .مراجعه شود).
ولش مردمان باید از ا مالش زشتش که متقبل شده اند ،توبه کنند ،هنوز ه در توبه در نمد هللا باز اسو.
ْررفُوا َلَرى س َ ْنفُسِر ِه ْ َ ت َ ْقنَ ُ
طروا ِم ْ
ور
رن َرحْ َمر ِِ ذ ِ ِ ذن ذ َ یَ ْغ ِف ُرر الرشنُو َ َج ِمیعًرا ِنذرهُ ُه َرو ْالغَفُر ُ
قُ ْل یَا ِ بَرا ِد َ الذرشِینَ سَس َ
الر ِحی ُ (سورۀ ُ
الم َمر ،آیه .)53
ذ
ترجمرره :بگررو اى بنرردگان مررن كرره بررر خویشررتن زیرراده روى روا داشررته ایررد از رحمررو خرردا نومیررد مشرروید در
حقیقو خدا همه گناهان را مى آمرزد كه او خود آمرزنده مهربان اسو.
انسانش که از کرده خود ندامو و پشیمانش کند ،و رو بره طرر
مش شود.

پروردگرار آورد ،حتمرا ً گناهران اش بخشروده

هررر دو طررر (ابلرریس؛ آدم و حرروا) مرت ررب گنرراه شررده بودنررد ،ولررش .ررا کش آدم و حرروا در ایررن بررود کرره زود
تضرع نمودند:
پیشمان شدند ،و به پی پروردگار شان توبه کردند و .نین زاری و
ّ
قَا َ َربذنَا َ
سنَا َو ِ ْن لَ ْ ت َ ْغ ِف ْر لَنَا َوت َْر َح ْمنَا لَنَ ُكون ذَن ِمنَ ْالخَا ِس ِرینَ (سورۀ ا
ظلَ ْمنَا س َ ْنفُ َ

را  ،آیه )23

ترجمه[ :آدم و حوا] گفتند پروردگارا ما بر خویشتن سرت كرردی و اگرر برر مرا نبخشرایى و بره مرا رحر نكنرى
مسلما از زیانكاران خواهی بود.
مرض روحش یا باطنش ،همان مریضرش «قلرب» اسرو .قلبرش کره در قررآن ذکرر شرده ،مرراد از آن همران غردۀ
صنوبری ش ل که خون را به تمام بدن پمپاژ مش کند ،نیسو .قلب در قرآن ،وسیله ای بررای تعقرل ،معرفرو
و شناخو اسو.
نوروز علی ثابتی
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رار َولَ ِك ْ
رن ت َ ْع َمرى
ص ُ
ِیروا فِي ْاْل َ ْر ِ
سَفَلَ ْ یَس ُ
ض فَت َ ُكونَ لَ ُه ْ قُلُو یَ ْع ِقلُونَ بِ َها س َ ْو آذَان یَ ْس َمعُونَ بِ َها فَإِنذ َها َ ت َ ْع َمرى ْاْل َ ْب َ
ُور( .سورۀ الر ّج ،آیه .)46
ْالقُلُو ُ الذتِي فِي الصد ِ
ترجمه :آیا در زمین گردش نكرده اند تا قلوب هوایى داشوته باشوند كوه بوا آن بیندیشوند یرا گوشرهایى كره برا آن
ی شان كور نیستند ،لیكن قلب هایى كه در سینه های شان اسو ،كور اند.
بشنوند در حقیقو .شمها ِ
امراض روحش (از نگاه قرآن امراض قلبش که مقصد اش همان نفس و یرا روان اسرو) همانرا ناخرسرندی از
زنردگش ،کررج خلقرش از طریررق رردم تعرادل و یررا نرابرابری در زنرردگش انسررانها رش مرش دهررد کره شررامل ترررس و
اضطرا  ،رنج  ،خش و یب جویش ،گناه ،شررم ،و نردامو ،کرج خلقرش و منفرش برافش دایمرش ،رفترار هرای
ا تیادی ،فقردان احساسرات و برش قگرش ،دوری راطفش ،غمگینرش و فقردان احسراس شرادی ،و مصردومیو
روحش مش باشد)8( .
بر نهاد شان و بر نفس شان از طریق روان پریشش امراض گوناگونش غلبه مش کنند ،و ایرن امرراض رو بره
افمونش اند ،و این یک شا الهش برای آنهرا اسرو .کفرر گرویش و کفرر ورزی خرود ی رش از امرراض اسرو،
زیرا که کافران ،کبر و غرور دارند.
ضا َولَ ُه ْ َشَا س َ ِلی بِ َما َكانُوا یَ ْك ِشبُونَ (سورۀ البقره ،آیه )10
فِي قُلُوبِ ِه ْ َم َرض فَمَ ادَ ُه ُ ذ ُ َم َر ً
ترجمه :در دلهایشان مرضى اسو و خدا بر مرض شان افمود و به [سماى] آنکه به دروغ مى گفتند شابى
دردناك [در پی ] خواهند داشو.
(برای معلومات بیشتر به پیوسو  ،2ص 32 .مراجعه شود)
.نانکه سعدی شیرای در کتا گلستان گفته اسو:
ز دسو خوی بدی خوی

اگر ز دسو ب بر فلک رود بد خوی

در ب باشد

*****
توان آن که نیازارم اندرون کسش
بمیر تا برهش ا حسود کین رنجش هسو

حسود را .ه کن کو ز خود به رنج در هسو
که از مشقو آن جم به مرگ نتوان رسو.

شر حسد ورزیدن حاسدان که در نوع خرود یرک مریضرش روحرش اسرو بره خردا پنراه
پیغمبر گرامش ما ه از ّ
برده اسو .و از تمام مخلوقات که برای انسان ضرر ها و صدمه های بدنش ،ذهنش ،و روحش میرسرانند ،بره
خدا پناه برده اسو.
ت فِري ْالعُقَر ِدَ .و ِم ْ
رن ش ِ َّرر َحا ِسر ٍد
بَ .و ِم ْن ش ِ َّرر النذفذاثَرا ِ
ق ِذَا َوقَ َ
قِ .م ْن ش ِ َّر َما َخلَقَ َ .و ِم ْن ش ِ َّر غَا ِس ٍ
قُ ْل س َ ُوذُ بِ َر ّ ِ ْالفَلَ ِ
سدَ( .سورۀ فلق ،آیات )5 – 1
ِذَا َح َ
ترجمه :بگو پناه مى برم به پروردگار سپیده دم .از شر آنکه آفریرده .و از شرر تراریكى .رون فراگیررد .و از
شر دمندگان افسون در گره ها .و از شر [هر] حسود آنگاه كه حسد ورزد.
https://www.learning-mind.com/spiritual-illness-signs/
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شرر آنهرا بره خداونرد پنراه بررده
می رو ها ،ویروس ها ،که دشمن پنهان انسانها هستند ،پیغمبر (ص) ه از ّ
اسو. .نانکه در حدیثش آمده اسو:
اْلسقام (صریح ابش داوود ،حدیث .)1554
والجشام ومن س ِیّ ِئ
والجنون
البرص
اللذه ذ ِنّي س وذُ ِبكَ منَ
ِ
ِ
ِ
ِ
این حدیث از ا َنَرس برن ما ِلر ک نقرل شرده اسرو .همکنران در کترا نهرج الفصراحه ،برا کمرش اخرت
شماره  510ثبو شده اسو.

در حردیث

خداوند برای هر بیماری ،شفاء و یا درمان ه آفریده اسو .مث ً در حدیثش آمده اسو:
ما سنمل هللا تعالى من داء

و قد سنمل معه دواء فتداووا

السامش فإنه

ترجمه :خداوند هیچ دردی را نازل نمش کند مگر این ه درمان
درمان اسو بجم مرگ که اورا دوایش نیسو)9( .

دواء له.

را ه نرازل مرش کنرد ،پرس هرر .یرمی قابرل

و این حدیث ،بسط و یا تفسیر آیه زیر اسو.
ین (سورۀ  ،26آیه )80
َو ِذَا َم ِر ْ
ضوُ فَ ُه َو یَ ْش ِف ِ
ترجمه :و .ون بیمار شوم او مرا درمان مى بخشد .پس برای بیمراری هرایش کره بشرر از درمران آنهرا راجم
اسو ،روی به درگاه بش نیاز بیاورند و شفاء طلب کنند.
قرآن شفا بخ

ب فمی ش).
برای بیماری های قلبش اسو (مراد از بیماری های روحش اسو ،نه خو ِد قل ِ

قرآن خوانردن و د را خوانردن با رث سر ون و آرامر قلبرش مرش گرردد ،بره خراطر گفتره شرده کره قررآن بررای
گرویدگان« ،شفا» و «رحمو» اسو .ولرش بررای گرردن کشران مایره درد اسرو ،و بره درد شران کره همانرا برد
بینش و طغیان اسو ،افموده مش شود. .نانکه هللا تعالش در قرآن ری فرموده اسو:
آن َما ُه َو ِشفَاء َو َرحْ َمِ ِل ْل ُمؤْ ِمنِینَ َو َ یَ ِمیدُ ذ
ارا (سورۀ ا سراء ،آیه )82
س ً
الظا ِل ِمینَ ِ ذ َخ َ
َونُن ِ َّم ُل ِمنَ ا ْلقُ ْر ِ
ترجمه :و ما آنکه را براى مؤمنان مایه درمان و رحمو اسو از قررآن نرازل مرى كنری و[لرى] سرتمگران را
جم زیان نمى افماید.
بیماری های قلب بارت اند از شک ،ریاکاری ،شرک ،کدورت ،و هوی و هوس ،کبر ،نخوت ،طغیان.
قرآن شفا دهنده این نوع بیماری هاسو .همکنین رحمتش اسو که ایمان ،خرد و میل به نی ش را تقویرو مرش
کند و این فقط برای کسانش اسو که به آن ایمان آورده اند و باور دارنرد ،زیررا ایرن درمرانش بررای حقیقرو و
رحمو آن اسو. .ون کافران پیام های قرآن را ت شیب مش کننرد ،بررای آنهرا رحمترش نیسرو ،و بره کفرر آنهرا
اضافه مش شود.

9

قاضی نعمان ،دعائم االسالم ،ج  ،2فصل چهارم ،ص .148 .همچنان در:

الجعفریات ،ص 168؛ بحاراألنوار ،ج  ،59ص 66و 73؛ مستدرکالوسائل،

ج  ،16ص  437و .438

فین زرگاه مریض شوم خداوند شفایم مى دهد
همچنان در قرآنکریم ،سورۀ شعراء ،آیه  80آمده استَ :و الذا َم لرضْتُ فَ ُه َو یَ ْش ل
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خداوند برای انسان فرصو مش دهد .ولش انسان زود ناسپاس (کفور) مش شود ،و یرا کفرران نعمرو مرش کنرد.
همین که خود را غنش و یا بش نیاز یافو ،را ِه سرکشش و طغیان را در پی مش گیررد .برر همنروع خرود سرت
روا میدارد ،مریط زیسو را آلوده مش سازد تا رصه زندگش را حتش برای سایر زنده جانها تنگ مش کند.
ست َ ْغنَی( .سورۀ  ،98آیات )7 – 6
سانَ لَیَ ْطغَی .أ َ ْن َرآهُ ا ْ
ک َال إنَ ْاْل ْن َ
ترجمه :حقا كه انسان سركشى مى كند .همین كه خود را بى نیاز پندارد.
قوم ثمود و قوم فر ون خدا را فراموش کردند و طغیان نمودند .طغیان در آیرو فروق یعنرش خرود را نیازمنرد
به خدا نمش دیدند.
و ث َ ُمودُ ِب َ
َكشذبَ ْ
ط ْغ َواهَا (سورۀ الشمس ،آیه )11
ترجمه[ :قوم] ثمود به سبب طغیان خود به تكشیب پرداختند.
ا ْذ َهبَا ِلَى فِ ْر َ ْونَ ِنذهُ َ
طغَش (سورۀ طه ،آیه )44
[در خطا به موسش و هارون] به سوى فر ون بروید كه او به سركشى برخاسته.
زمانش که انسان رصه را فراش ببیند ،طغیان مش کند ،و در صورت که اسیر ب و آفتش شروند ،بره شرروع
به به و زاری مش کند ،و حتش جهان خواران ه شروع به نیای به درگاه بش نیاز مش کنند.
سهُ ال ذ
شر َج ُمو ًاَ .و ِذَا َم ذ
سانَ ُخلِقَ َهلُو ًاِ .ذَا َم ذ
اْل ْن َ
صر َ تِ ِه ْ
صرلِّینَ  .الذرشِینَ ُهر ْ َلَرى َ
سهُ ْال َخی ُْر َمنُو ًرا ِ .ذ ْال ُم َ
ِ ذن ْ ِ
دَا ِئ ُمونَ ( .سورۀ المعارج ،آیات )23 – 19
ترجمه :به راستى كه انسان سخو آزمند [و بى ترا ] خلرق شرده اسرو. .رون صردمه اى بره او رسرد جرم و
به كند .و .ون خیرى به او رسد بخل ورزد .غیر از نمازگماران .همان كسرانى كره برر نمازشران پایردارى
مى كنند.
شرر و .ره هنگرام خیرر ،پیوسرته د رای
نماز گماران حقیقش در هر وقتش در ذکر خدا مشغول اند. ،ره هنگرام ّ
خوی را مش خوانند .مث ً برای حضرت سلیمان (ع) هر نروع گشایشرش کره در کرارش مرش آمرد ،او پیوسرته
میگفو:
ض ِل َر ِبّش (سورۀ  ،27آیه )40
قَا َل َهشَا ِم ْن فَ ْ
ترجمه :گفو این از فضل پروردگار من اسو.
و گرویردگان هررر لرظره ای شر ر خردا را مررش گوینرد ،آرامشررش را در دلهرای خررود حرس مررش کننرد .ایررن همرران
آرام روحش اسو.
الذشِینَ آ َمنُوا َوت َْط َمئِن قُلُوبُ ُه ْ ِب ِش ْك ِر ذ ِ س َ َ ِب ِش ْك ِر ذ ِ ت َْط َمئِن ْالقُلُو ُ (سورۀ الر د ،آیه )28
ترجمه :همان كسانى كه ایمان آورده اند و دلها شان به یاد خدا آرام مى گیرد آگاه باش كه برا یراد خردا دلهرا
آرام مى یابد.
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تأکید اسالم بر پاکیزگی و پرهیز کردن از پلیدی ها بدنی ،ذهنی ،و روحی
در اس م پراکش و نظافرو جمئرش از ایمران داری اسرو .کسرش کره پراکش را ر ایرو ن نرد ،او ایمران نردارد .او
آلوده اسو ،و پاکش ه اری بودن از هر گونه آ ی بردنش ،ذهنرش و روحرش مرش باشرد. .نانکره در حردیثش
آمده اسو:
ش ْط ُر اْلی َمان (حدیث  ،23صریح مسل )
ور َ
ا َلطـ ُه ُ
ترجمه :پاکیمگش ،بخ
داری اسو.

مهمش از ایمان اسو .و بعضش اینرا .نین ترجمه کرده اند :پاکیمگش نیمش از ایمان

رسول خدا (ص) در حدیثش دیگر مش فرماید:
ص ٰالة اَلط ُه ْور ( ُمسند احمد حنبل)
ص ٰالةَُ ،و م ْف ٰتا ُ
م ْف ٰتا ُ
ح ال َ
ح ا ْل َجنَة اَل َ
ترجمه :نماز کلید بهشو اسو و پاکیمگش کلید نماز اسو.
در اس م موضوع پاکیمگش در مرراق توجه اسو ،و حتش در قرآن ری تأکیرده شرده اسرو کره «پراکیمگش را
ر ایو کنید ،زیرا که خدا پاکان را دوسو مش دارد».
ٱَّللَ یُحب ٱلت َ ٰ َوبینَ َویُحب ۡٱل ُمت َ َطهرینَ (سورۀ البقره ،آیه )222
إنَ َ
ترجمه :بش گمان خداوند ،توبه کاران و پاکان را دوسو مش دارد.
حتش خوارکش هایش که آ ینده هستند و صفایش بدنش و روحش را از بین مش برند ،مشخص شده اند.
یَا سَی َها الذشِینَ آ َمنُوا ُكلُوا ِم ْن َ
ت َما َرزَ ْقنَا ُك ْ َوا ْش ُك ُروا ِ ذّلِلِ ِ ْن ُك ْنت ُ ْ ِیذاهُ ت َ ْعبُدُونَ  .انذ َمرا َح ذرر َم َلَر ْی ُك ُ ا ْل َم ْیتَرَِ َوالرد َذم
ط ِیّبَا ِ
رن اضْر ُ
غی َْرر بَراغٍ َو َ َرا ٍد فَر َ ِثْر َ َلَیْر ِه ِ ذن ذ َ َ
ط ذر َ
غفُرور َر ِحری (سرورۀ
َولَرْ َ ْال ِخ ْن ِم ِ
یر َو َما سُهِر ذل ِبر ِه ِلغَی ِْرر ذ ِ فَ َم ِ
البقره ،آیه )173 – 172
ترجمه :اى كسانى كه ایمان آورده اید از نعمو هاى پاكیمه اى كه روزى شما كرده ایر بخوریرد و اگرر تنهرا
او را مى پرستید خدا را شكر كنید[ .خداوند] تنها مردار و خون و گوشو خروک و آنکره را كره [هنگرام سرر
بریدن] نام غیر خدا بر آن برده شده بر شما حرام گردانیده اسو [ولى] كسرى كره [برراى حفرِ جران خرود بره
خورد ن آنها] نا.ار شود در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشرد برر او گنراهى نیسرو زیررا خردا آمرزنرده و
مهربان اسو.
ُح ِ ّر َم ْ
یر َو َما س ُ ِه ذل ِل َغی ِْرر ذ ِ بِر ِه َو ْال ُم ْن َخنِقَرُِ َو ْال َم ْوقُروذََ ُ َو ْال ُمت ََر ِدّیَرُِ َوالنذ ِطی َررُِ َو َمرا
و َلَ ْی ُك ُ ْال َم ْیتَُِ َوالدذ ُم َولَرْ ُ ْال ِخ ْن ِم ِ
ب َوس َ ْن ت َ ْست َ ْقسِر ُموا بِ ْ
س الذرشِینَ َكفَ ُرروا ِم ْ
رن
س َ َك َل ال ذ
سبُ ُع ِ ذ َما ذَ ذك ْیت ُ ْ َو َما ذُبِ َح َلَرى الن ُ
صر ِ
راْل َ ْز َ ِم ذَ ِل ُكر ْ فِسْرق ْالیَ ْرو َم یَرئِ َ
دِینِ ُك ْ فَ َ ت َْخش َْو ُه ْ َو ْ
اخش َْو ِن( .سورۀ المائده ،آیه .)3
ترجمه :بر شما حرام شده اسو مرردار و خرون و گوشرو خروک و آنکره بره نرام غیرر خردا كشرته شرده باشرد و
[حیوان ح ل گوشو] خفه شده و به .و مرده و از بلندى افتاده و بره ضرر شراش مررده و آنکره درنرده از
آن خورده باشد مگر آنکه را [كه زنده دریافته و خود] سر ببرید و [همکنین] آنکه براى بتان سرربریده شرده
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و [نیم] قسمو كردن شما [.یمى را] به وسیله تیرهاى قر ه این [كارها همره] نافرمرانى [خدا]سرو امرروز
كسانى كه كافر شده اند از [كارشكنى در] دین شما نومید گردیده اند پس از ایشان مترسید و از من بترسید.
شر ْی َ
صا ُ َو ْاْل َ ْز َ ُم ِرجْ س ِم ْن َ َمر ِل ال ذ
ان فَراجْ تَنِبُوهُ لَ َعلذ ُكر ْ ت ُ ْف ِل ُررونَ .
َیا سَی َها الذشِینَ آ َمنُوا ِنذ َما ْالخ َْم ُر َو ْال َم ْیس ُِر َو ْاْل َ ْن َ
ط ِ
ش ْی َ
ِنذ َما ی ُِریدُ ال ذ
ط ُ
صر َ َِ
رن ال ذ
ضرا َء فِري ْالخ َْم ِرر َو ْال َم ْیس ِِرر َویَ ُ
ان س َ ْن یُوقِ َع بَ ْینَ ُك ُ ْالعَردَ َاوَ َ َو ْالبَ ْغ َ
صردذ ُك ْ َر ْن ِذ ْك ِرر ذ ِ َو َ ِ
فَ َه ْل س َ ْنت ُ ْ ُم ْنت َ ُهونَ (سورۀ المائده،آیات )91 – 90
ترجمه :اى كسانى كه ایمان آورده اید شرا و قمار و بتها و تیرهاى قر ه پلید اند [و] از مل شیطانن انرد
پس از آنها دورى گمینید باشد كه رستگار شوید .همانا شیطان مى خواهد با شرا و قمار میان شما دشمنى
و كینه ایجاد كند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد پس آیا شما دسو برمى دارید.
راس َو ِثْ ُم ُه َمرا س َ ْك َب ُرر ِم ْ
َیسْأَلُونَكَ َ ِن ْالخ َْم ِر َو ْال َم ْیس ِِرر قُ ْ
رن نَ ْف ِع ِه َمرا (سرورۀ البقرره ،آیره
رل ِفی ِه َمرا ِثْر َك ِبیرر َو َمنَرا ِف ُع ِللنذ ِ
)219
ترجمه :درباره شرا و قمار از تو مى پرسند بگو در آن دو ،گناهى برمرگ و سرودهایى برراى مرردم اسرو
و[لى] گنا ِه شان از سود شان بمرگتر اسو.
بنررام
در زمرران ج ر ل الرردین مرمررد بلخررش ،مریرردان اش ،حشرری (.رررس و یررا بنررگ) مررش خوردنررد ،و آنرررا ِ
«سبمک» یاد مش کرده اند ،شمس الردین تبریرمی آنهرا را منرع کررد .آنهرا گفتنرد در قررآن کردام آیترش مبنرش برر
حرام بودن بنگ نیامده اسو ،پس وی فرموده اسو:
«  ....حرامش خَمر در قرآن هسو ،حرامش سبمک نیسو .گفرت هرر آیترش را سرببش میشرد ،آنگره وارد میشرد.
صرابه این سبمک را در هد پیغامبر (ص) نمش خوردند ،و اگر نه کشرتن فرمرودی .هرر آیرو بقردر حاجرو
فرو مش آمد و به سبب نمول فرو مش آمد ( »...مقا ت شمس تبریمی ،ص.)21 .
به همین قس استفاده از تریاک و ترکیبات آن (از جمله هیروئین) و یرا نظرر بره گفترۀ رام پرودر ،و اَمفترامین
(تابلیت ه) ،و هر نوع مواد نشۀ آور و روان گردان حرام اسو.
اس م ،خوردن هر .یمی را که قدغن کرده و آنرا حرام دانسته ،از خود ح متش دارد. .نرد سرال پری ی رش
از آشنایان گفو که .ون گوشو خوک انواع می رو ها دارد در اوایل اس م خوردن آن منع شد. ،ون در
آن زمان دیگ بخار نبود .حا در دیگ بخار پخته میشود ،تمام می رو هرای کشرته مرش شرود ،مرش تروان
آنرا خورد .گفت  :هرگم .نین نیسو ،تا ابد حرام اسو .امروز دیده مش شود که از خوردن گوشرو و شروربا
(سوپ) حیوانات وحشش ،صد ها مرض به انسان سرایو مش کند که حتش جهان از ج آنها راجم مانرده.
.ینش ها (بودایش ها) هر .ه که دندان را افگار ن ند ،مش خورند – به شمول گوشرو خروک ،گوشرو سرگ،
گوشو موش ،گوشو خفاش ،و برای جهانیان درد سر آفریده اند. .ندین مریضش مسرری کره در جهران پیردا
شده ،منشأ و خاستگاه آن .تل خواران .ینش بوده اند.
پررس آمرروزه هررای اسر مش را نبایررد دسررو کر گرفررو. .ینررش هررا حررا خرروردن .رره کرره ،حتررش خریررد و فررروش
حیوانات وحشش را منع کرده اند.
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ویروس «هانتا» اسو که بعد از کرونرا در
ویروس کشنده دیگری که از موش ها به انسان سرایو مش کند،
ِ
.ین شایع شده اسو(10( .
در زمران حضرررت مرمرد (ص) ،ررر هرا گوشررو مروش و خفرراش را نمرش خوردنررد ،ورنره در همرران زمرران
قدغن میشدند .با از بین بردن و انقراض این حیوانات ،اکوسیست (و یا همان بوم سازگان) از بین میرود ،و
با از بین رفتن یک گونۀ از حیوانات ،گونه های دیگر ه در معرض خطر قرار مش گیرند.
در احادیثش که از معصومین روایو شده اند ،حتش خوردن نی خورده موش ه کام ً قدغن شده اسو .مث ً
در حدیثش که از جملۀ وصیّو های حضرت مرمد (ص) به حضرت لش (ع) اسو ،آمده اسو:
ور ُ
رام ِ َو س َ ْكر ُل ْال ُك ْمب َُررَِ َو ْال ُجرب ُِّن َو
ث ال ِنّ ْسیَانَ س َ ْك ُل التفذرایِ ْال َر ِ
في وصایا النبي ِلعلي (ع) یَا َ ِلي تِ ْس َعُِ س َ ْشیَا َء ت ُ ِ
ي َبیْنَ ْام َرسَتَی ِْن َو َ
راء
ط ْر ُی ْالقَ ْملَ ِِ َو ْال ِر َجا َمُِ ِفي الن ْق َرر َِ َو ْال َب ْرو ُل ِفري ْال َم ِ
ُ
سؤْ ِر ْالفَأ ْ َر َِ َو ِق َرا َءَ ُ ِكت َا َب ِِ ْالقُب ِ
ُور َو ْال َم ْش ُ
11
الرا ِكد ( )
ذ
ترجمه :در مورد وصیو نبش (ص) به لش (ع) :یا لرش نُره .یرم اسرو کره سربب یراد فراموشرش مرش شروند:
گشنیم [سبم] ،خروردن پنیرر [بردون غرشای دیگرر] ،خروردن نری خرورده مروش،
خوردن سیب ترش ،خوردن
ِ
ادرار كررردن در آ ایسررتاده ،خوانرردن روى سررنگ قبرهررا ،راه رفررتن میرران دو زن ،انررداختن شررپ زنررده ،و
حجامو كردن در جاى گودى پشو سر.
(همکنان ،در کتا مجمع الد وات کبیر ،ص . ،230نین آمده اسو).
تا کنون ،مضر بودن بعضش از اینهرا مشرخص شرده اسرو ،و از بعضرش ترا کنرون مشرخص نشرده اسرو .مرث ً
خوردن سیب ترش بیماری آلمایمر را شدت مش بخشد ،ادرار کردن در آ ایستاده ه با ث رشد می ررو
ها مش گردد ،از طریق آ دهن (بماق) موش انواع ویروس ها و بیماری ها به انسان انتقال مش کنرد کره از
آن جمله طا ون و ویروس هانتا مشخصا ً از مروش بره انسران سررایو مرش کننرد .ولرش ،در .رین و تایلنرد مرش
گویند که گوشو موش لشیش ترین خوراک هاسو کره هریچ گوشرو دیگرر برا آن رقابرو کررده نمرش توانرد و در
بازار قیمو هر کیلو گوشو موش به مبلغ  4.82دالر امری ایش به فروش میرسد)13( )12( .
در سرال  ،1958مرائو تسره تونرگ ،بنیانگررشار جمهروری خلرق .رین ،بره ایررن نتیجره رسرید کره گنجشر ان آفررو
مرصو ت کشاورزی هستند و وضعیو .ین بدون این پرندگان بهتر خواهد شد.
10

https://www.khaama.com/persian/archives/70428?fbclid=IwAR1jRlWWYWd8C5-X0_s4-QvUpMwBCoekXiqB1miFafJsDjfqGsSfTq-0jg
11
12

برارا نوار ،مرمد باقر مجلسش ،ج  ، 74ص  ،53ط دار حیاء التراث العربش.
خبر گزاری دانشجویان ایران
https://www.isna.ir/news/8611-12737/%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87

13

بازار فروش گوشت در چین ،از موش و مار تا خفاش و حشرات
https://www.aparat.com/v/fyRTD/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B
_4_%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%DA%86%DB%8C%D9%86%D8%8C_%D8%A7%D8%B2
%D9%85%D9%88%D8%B4_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7
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ی ش از اولین اقدامات مائو بعد از تبدیل کشاورزی خصوصش به کشاورزی اشتراکش ،ریختن طرحش برای
حفاظررو از مررمارع بررود .برره مررائو گررمارش داده بودنررد کرره گنجش ر ان مقرردار بسرریار زیررادی از حبوبررات را
مش خورند .مائو پس از دریافو این گمارش دستور داد مردم تمام گنجشر ان را از برین ببرنرد .گفتره مششرود
در طول یک کمپاین بمرگ قترل گنجشر ان ،صرد هرا میلیرون گنجشرک کشرته شردند .مرردم ایرن گنجشر ان را
دنبال مش کردند و تا زمانش که آنها را از بین نمش بردند ،دسو برنمرش داشرتند .ایرن کمپراین ،خرود بخشرش از
یک کمپاین بمرگتر بود که «کمپاین .هار آفرو» ) (Four Pests Campaignنرام داشرو .در ایرن کمپراین
بمرگتر ،موشها ،مگسها و پشه ها در کنار گنجش ان هد مائو بودند و باید برای بهبود سطح بهداشرو و
تغشیه مردم .ین ،از بین مش رفتند.
مش لش کره کمپراین برمرگ قترل گنجشر ان بره وجرود آورده برود ،در سرال  1960خرود را نشران داد .بره نظرر
مشرسید گنجش ان فقط از حبوبات کشراورزی تغشیره نمرش کردنرد بل ره حشررات را نیرم مرش خوردنرد .بردون
وجود پرندگان ،این حشرات قابل کنترول نبودند .در نتیجه ،جمعیو حشرات بسیار افرمای یافرو و بره یرک
برران تبدیل شد .به طور ویژه ،مل ها در سراسر کشور شایع شده بودند و هر.ه از مرصو ت کشاورزی
را که به آن مش رسیدند ،غارت مش کردنرد .بنرابراین در کنرار مل هرا کره بره منشرأ ظیمرش از غرشا دسترسرش
داشتند. ،یم زیادی برای انسانها باقش نمانرده برود و مل هرا غرشای انسران را نرابود مشکردنرد بره طروری کره
میلیونها نفر از مردم .ین در اثر گرسنگش و بشغشایش جان خود را از دسو دادند .فاجعه ترا حردی برود کره
دولو .ین ،شروع به واردات گنجشک از اتراد جماهیر شوروی وقو کرد )15( )14(.
این حیوانات را که خدا آفریده ،بودش آنها از خود ح متش دارد .زمانش کره نسرل آنهرا زیراد مرش شرود ،زنرگ
خطر برای گونه های دیگر هستند .مث ً مل ها ،که به تعداد مردود آنها اگر میان کشرتمار هرا زنردگش کننرد،
کدام مش ل جدی وجود ندارد.
ولش اگر لش ری از میلیارد ها مل که سبب نابودی تمام گیاهان هستند ،اکو سیست را بر هر میمننرد .و ایرن
نه تنها خطر برای انسانها اسو ،بل ه برای تمام حیوانات اسو ،نره تنهرا گیراهخواران ،بل ره زنردگش گوشرو
خواران ه مت ش بر بودش گیراهخواران اسرو .بنرابراین ،انسران دسرو ب رار مرش شرود ترا از ازدیراد ملر هرا
جلوگیری کند .از کار گرفتن داروی ضد حشرات ) (insecticideو یا ) (pesticideه برای ای و سیسرت
خطر آفرین اسرو. ،رون گونره از حشررات را کره بررای پروسرس خراک مفیرد هسرتند ،کشرته مرش شروند .ولرش
حشرات مضره تا اندازه ای از طریق فن آوری م انی ش کنترول شوند.
ویدیویش از سد ُگرو ) (Sadhguruجگادی ڤسو ِدڤ ) (Jagadesh Vasudevجوگش و یا مرتاض هندی
که در  24مار  2020در کانا ِل یوتیو ) (You Tubeنشر شده ،او مرش گویرد کره هریچ .یرم نمرش خواهرد
که مس ن اش را خرا کند .قسمش که انسان نمش خواهد خانه اش خرا شرود ،هرر موجرود دیگرری هر بره
شمول ویروس ها همین را نمش خواهند .آنها تهاجمش و به ش ل سرسام آور به میمبان شان صدمه میمنند و
14

https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Pests_Campaign
http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-11/23461%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88
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بسیار سریع زاد و ولد مش کنند و میمبان خود را از پا در مرش آورنرد ،و بعرد خرود شران هر از برین میرونرد.
.ون زندگش آنها وابسته به زندگش سلول زنده اسو)16( .
انسان ه به ش ل بیرحمانه بر طبیعو حمله برده و تمام ای و سیسرت را خررا  ،و زنردگش گونره هرای زنرده
جان دیگر را به مخاطره انداختره ،و یرا آنررا مخترل کررده اسرو .رویِ طبیعرو مجبرور اسرو بره خشر بیایرد و
برای انتقام گیری پاسخش برای آن داشته باشد و این انسان مهاج را کنترول کند .آلودگش آ  ،آلودگش هروا،
تولید اشعه رادیو اکتیف ،دربارۀ همه اینها ،انسان ها مقصرشناخته مش شوند.
پس انسانها نه تنها م لّف به بهداشو و حفِ الصره شخصش اند ،بل ه مسئول حفِ طبیعو و مرریط زیسرو
ه هستند و مسئولیو اجتما ش ه دارند .ولش آنها آلوده نمودن مریط زیسو را جردی نگرفتنرد کره تغییراترش
در اقلی آورده ،برای تنبیه انسان سببش ارض مش شود تا هشردار اش دهرد .کرونرا درس هرای مهمرش را بره
جامعه انسانش رضه خواهد کرد که از آن جمله مرا ات حفِ الصره شخصش و مریطرش اسرو .مسرئولیو
انسان را در قبال خودش و در مقابل دیگران و حتش جهان برای مش شناساند.
بحث سوم:
تشابه ی سفارشات حضرت محمد (ص) با سفارشات و پیام های سازمانی بهداشت جهانی در مورد ایمنی
و سالمتی
در شررغنان ،بعضررش خرران هررای سررالخورده برروده انررد کرره بعضررش قوا ررد را در خانررۀ وضررع کرررده بودنررد ،ولررش
جوانان مش گویند که اینها خرافات و ممخرفات هستند .ولش آن قوا د از خود ح مو های بمرگش دارند.
مث ً:
-

در شب (در تاری ش) خانۀ را جارو م ن (تر ښبے ڤدیرم مه ذېو  /یا مه ِزدېو)؛
(تر ښبے تر یېنک خو مه ِ.س)؛
شب هنگام در آیینه نظر ن ن
(پشیندَک تے خو مه ِپدرئم  /یا ت یه مه مهک)؛
در پشو در ت یه م ن
ِ
(خو ِوښوږج یے ِ.ررد مره دهرک ،وے کسرلے ترر ترو مره
شانه ات را با دیگران شریک ن ن
ذېد)؛
(هر قۈل درون مه مېم)،
در آ ایستاده بول ن ن
(تر ښبے ښر مره ږیرب ،فرښرتگۈن ارد مره سرۈد ،زۈغ ترو
در شب آ نپاش
مه کنېن)،
(غنڅک از خو .یدند ،زدېو)؛
تار ن بوت را از خانه دور کنید
(څراو پُفچ قتے مه ِوزئو)؛
.راغ را با پُف ات ن
(بجین پایگه یند مه لهک)
خاکروبه را در خانه ات نمان

ناخن ها ی تان را بگیرید و در سوراش موش بیندازید ،و موی تانرا زیر خاک دفن کنید (خو ناخونېن زېرو
خو هر پورک رئم وېڤ پتېو .خو غونج ِسو درون گۈر کنېو ،یے .هش وے مه زئمد خو جادو تمرد مره
کښو).
https://www.youtube.com/watch?v=sz_FOPYFJyQ
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مردم ف ر مش کنند که این قوا د بر گرفته از دیرن هرای زردشرتش و میترائیسر هسرتند کره هنروز هر ردّ پرای
شان در شغنان دیده مش شود .در واقع ،اینها از جملۀ تعالی و آموزه های اس مش اند.
رام مطالعرره کتررا پنررد نامررۀ فریررد الرردین طررار متوجرره شرردم ،و برررای بررار دوم ،کتررابش بنررام
اولررین بررار در هنگر ِ
«گنجینۀ ملیات» که کتا تعویشات اسو ،موضوع را در آنجا خوانده بودم که از کتا مفاتیح الجنران نقرل
شده بودند .ناخن های تانرا بگیرید ،در غیر آنصورت شیطان در زیر آنها خانه مش کند.
جن و شیطان دگرگونره شردّ .
تصور من از ّ
جرن موجرودی غیرر مرئرش اسرو ،و بره .شر دیرده نمرش
آن زمان،
ّ
شود .یعنش یک موجود پنهانش ،و واژه «جنین» (طفل در شر مرادر) هر از همرین واژه گرفتره شرده اسرو،
زیرا که آن ه موجود مخفش اسو.
اکنون در زمان ما دانسته مش شرود کره ّ
جرن و یرا شریطانش کره زیرر نراخن رشرد مرش کنرد ،همرین می ررو هرا
هستند ،زیرا که آنها وجود دارند و از نظر ما پنهان هستند ،و .ش ما قدرت و توانایش دیردن آنهرا را نردارد،
.ون آنها موجودات خیلش ریم هستند ،و .ش ها را با می روس وپ های خیلش قوی باید مسلح کرد ،تا آنها
را دیرد .امرروز در تلویمیرون تماشرا کرردم کرره مردمران را د روت بره گررفتن نرراخن هرای شران مرش کردنرد کرره
ویروس کرونا در زیر ناخن های شان رشد ن ند و نوک انگشتان را با آ و صابون خو بشویند.
متوجه شدم که آموزه های دینش ما ،همره بررای پراگیمه نگهداشرتن بردن مرا از مصرا شردن بره بیمراری هرای
گوناگون ساری بوده اسو.
احادیث دیگر ه وجود دارند که در زیر .ند تا از آنها آورده مش شوند.
قال رسول هللا (ص) :قصووا أظوافیرکم و ادفنووا قالمواتکم و نقمووا بوراجمکم و مظفووا لنواتکم مون الطعوام و
استاکوا و َل تدخلوا علی فخرا و بخرا و (کنمل الع ّمال ،ج  ، 6ص ، 655حدیث ) 17239
ترجمه :ناخنهای خود را بکینید و .یده های خرود را بره خراک بسرپارید  ،ی انگشرتان خرود را تمیرم کنیرد ،
بیره های خود را از غشا پاک سازید  ،مسواک بمنید و با دهان بدبو بر من وارد نشوید.
ایررن روایررو نیررم قرینرره اسررو کرره مررراد از شرریطان در برخررش روایررات بهداشررتش شرریطان جنّررش نیسررو ،بل رره
می رو اسو.
خللوا لحا ُکم و قصوا أظفارکم فإن الشویطان یجوری موا بوین اللحوم و الظفور ( .نهرج الفصراحِ ،حردیث ،1456
ص)303 .
ترجمه :ریشهاى خرود را شرانه کنیرد و نراخن هراى خرود را کوتراه سرازید زیررا شریطان میران گوشرو و نراخن
روان اسو.
شیطان در این روایو با می ربها (باکتریها ) سازگارتر اسو ؛ .را که باکتریها به واسطه مژکهای خود در
رطوبو روی پوسو روان مش شوند.
در مورد کناره گیری از افراد آلوده به بیماری ،فاصله گیری اجتما ش ،و قرنطینره کرردن هر حردیثش از آن
حضرت (ص) روایو شده اسو:
حدیث در مورد قرنطینه و جلوگیری از امراض ساری:
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در کترررا صرررریح بخررراری ،فصرررل  ،29حررردیث شرررماره  5396آمرررده کررره رسرررول هللا (ص) فرمررروده اسرررو:
حدثنا حفص بن عمور :حودثنا شُوعبة قوال :أخبرنوي حبیوب بون أبوي ثابوت قوال :سومعت إبوراهیم بون سوعد قوال:
سمعت أسامة بن زید یحود سوعداو،عن النبوي صولى هللا علیوه وسولم قوال( :إذا سومعتم بالطواعون بوأر فوال
تدخلوها ،وإذا وقع بأر وأنتم بها فال تخرجوا منها) .فقلت :أنت سمعته یحد سعدا و وَل ینكره؟ قال :نعم.
ترجمه :از اسامه بن زید رضش هللا نه روایو اسو که:
پیامبر (ص) فرمود :وقتش راجع به مرض طا ون در سرزمینش اط ع یافتید ،در آن داخل نشروید و هرگراه
در سرررررررررررر زمینش بودیرررررررررررد کررررررررررره در آن طرررررررررررا ون آمرررررررررررد ،پرررررررررررس از آنجرررررررررررا بیررررررررررررون نشررررررررررروید.
ایرن حردیث در مرورد هرر مررض واگیرر ) (epidemicو رالمگیر ) (pandemicدر صرر مرا هر صرادق
اسو و هنوز ه کاربرد دارد .را که سازمان بهداشو جهانش ه اینرا سفارش میدهد.

بحث چهارم:
رفان اسر مش :مرروری برر کترا پنرد نامرۀ شری فریرد
ت س متش ،ایمنش و پاکیمگش در
بررسش موضو ا ِ
ِ
الدین طار
تعالی  ،آموزه ها و توصیه های پیغمبر (ص) بیشترین جنبه های زندگش همان صر را در برر گرفتره اسرو
و سرمشق جامعه انسانش بوده اند .مث ً ما در پارسش ضر المثلش داری که شب هنگام در هرای خانره هرای
تان را ببندید ،مش گویند :در بسته ،ب بسته.
اگر نان و غشا رو باز مانده باشند ،آنرا جنّیان و یرا اروای مرش خورنرد .ایرن هرا همره ریشره در آمروزش هرای
اس م دارند.
ش ْی َطان
ّللا (ص) ََل تَذَ ُروا م ْندی َل ا ْلغَ َمر فی ا ْلبَیْت فَإنَهُ َم ْربض لل َ
قَا َل َر ُ
سو ُل َ
ترجمه :خاکروبه را شب در خانه وانگشارید و روز آن را بیرون برید که نشیمن شیطان اسو».
(برار اْلنوار ج  73ص ) 176
نظافو (پاکیمگش) .یمی اسو که اسر م در مرورد آن خیلرش تأکیرد کررده اسرو ،و حترش صروفش هرا و رفراء
آنرا در آثار نظ و نثر شان در ادبیات رفانش شان برای ما به یادگار مانده اند.
مث ً شی فرید الردین طرار ،صرارۀ احادیرث مربروط بره صررو و ایمنرش را در کترابش بنرام «پنرد نامره» بره
رشته نظ کشیده اسو.
از این ه نظ و یا شعر بیشتر در خاطر مش ماند ،من همان موضوع «نصایح» از کتا مشکور را در اینجا
نقل مش کن که برای بیشتر از  45توصیه (کن و م ن) پرداخته اسو.
نصایح
.ارپا را .ون به بینش در قطار
نوروز علی ثابتی
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(اکنون ه سازمان بهداشو جهانش میگوید با حیوانات تمراس نگیریرد ،و یرا بعرد از تمراس حتمرا ً دسرتان ترانرا
بشویید)
شب ممن جارو هرگم خانه در

خاک روبه ه منه در زیر در

(خاکروبه ه مرکم تجمع می رو هاسو)
بش نوا گردی و افتش در وبال

گر بهر .وبش کنش دندان خ ل

(بلش ،هر .وبش را به دهن زدن ،با ث سرایو می رو ها مش گردد .س متش خودش یرک نعمرو اسرو ،و
مبت شدن به بیماری ،در حقیقو فقر س متش اسو)
دسو خود هرگم بخاک و ِگل مشوی از برای دسو شستن آ جوی
(حا گفته مش شود که بعد از تماس با سطوی ،حتما ً دسو ها با آ و صابون و یا با ال ول شسته شوند)
وقو خود را دان که غارت مش کنش

در خ جا گر طهارت مش کنش

(وضو گرفتن در بیو الخ  ،نه با ث طهارت مش شود ،بل ه با پریدن آ  ،کثافو بیشتر از طریرق قطررات
آ ینده به بدن سرایو مش کند)
روزیو ک گردد ای دروی

گر بدامن پاک سازی روی خوی

بی

(حا باید از دسو پاک اسرتفاده کررد ،و یرا از دسرتمال کاغرشی اسرتفاده گرردد ،و بعرد در باطلره دانرش انداختره
شود ،که از این طریق بیماری به دیگران سرایو ن ند)
ک زن اندر ری

شانه مشترک

آن ه خاص آن تو باشد خوشترک

(از شانۀ مشترک نباید استفاده نشود ،زیرا که شانۀ مشترک با ث انتقال امراض پوستش مش گردد)
(نصررایح طررار شررامل  43بیررو اسررو و بیشررتر از پنجرراه انرردرز را در آن گنجانیررده اسررو ،در اینجررا بطررور
مختصر آورده شد ،و کسانش که قمند مرور به همه ابیات دارند ،لطفرا ً بره ضرمیمه پرنج ص 36 .در ایرن
مقاله رجوع کنند).
مررل کررردن برره دسررتورات سررازمان بهداشررو جهررانش در قسررمو وقایرره و جلرروگیری از ویررروس کرونررا ،ررین
دستورات مؤسسات امامتش و جما تش اسو.
شررب ه توسررعوی آقررا خرران ) (AKDNکرره مو نررا حاضررر امررام رئرریس ُکرل آنسررو ،توجرره خاصررش برره س ر متش
جما و مبشول داشرته ،و متخصصرین پمشر ش در دانشرگاه آقرا خران ) (AKUو موسسره خردمات صررش آقرا
خان ) (AKHSدر این زمینه سخو ت ش مش کنند .و سایو  AKDNیک برگه خبرر نامره خراص بررای
مقابله با ویروس کرونا را ایجاد کرده و پیام های وقایوی را به  16زبان که بیشرتر مسرتفیدین ایرن شرب ه بره
آن زبانها ت ل مش کند ،نشر کرده اسو)17( .
17

زبانهای که پیام صحی  AKDNبه آنهیا ترجمیه شیده اسیت ،قیرار ذییل انید :انگلیسیی ،فرانسیوی ،پرتگیالی ،روسیی ،عربیی ،فارسیی ،فارسیی دری،
فارسی تاجیکی ،قرغیزی ،عربی ،هندی ،اردو ،بنگالی ،گجراتی  ،و سواحیلی .به لین زیر رجوع کنید:
https://www.akdn.org/publication/akdn-special-bulletin-covid-19
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نا دیده انگاشتن ایرن پیرام ،در حقیقرو ضررر رسرانیدن بره نفرس خرود و دیگرران اسرو ،و نرو ش از خود ُکشرش
اسو .خداوند ه در قرآن پاک فرموده که خود را با دستان خود تان به ه کو نرسانید.
س ِبی ِل ذ ِ َو َ ت ُ ْلقُوا ِبأ َ ْیدِی ُك ْ ِلَى الت ذ ْهلُ َك ِِ َوسَحْ ِسنُوا ِ ذن ذ َ ی ُِرب ْال ُمرْ ِسنِینَ (سوره البقره ،آیه )195
َوس َ ْن ِفقُوا فِي َ
ترجمه :و در راه خدا انفاق كنید و خود را با دسو خود به ه كو میفگنیرد و نیكرى كنیرد كره خردا نیكوكراران
را دوسو مى دارد.
اگر خرد آدمش ح مش کند که به شیر (حیوان درنده) نمدیرک نشروید ،و یرا از مرار و گرژدم حرشر کنیرد ،کره
«زهر» کشنده دارند و آن مایه ضرر و ه کرو اسرو ،ویرروس کرونرا ،کره مخفیانره حملره مرش کنرد ،از آنهرا
کرررده هررمار هررا مرتبرره زیانبررار تررر اسررو .مررث ً از ترراری شررروع ایررن ویررروس تررا امررروز (ترراری  22اپریررل
 2565905 ،)2020تررن را برره بیمرراری کوویررد 19-مبررت شررده انررد و از آن میرران  177789نفررر برره ه کررو
رسیده اند .ببینید که قدرت کشندگش این ویروس .ه قدر با سو.
دستور در خانه ماندن به خاطر مرافظو از خود و خانواده خود ،نه تنها یک دستور دینش ،بل ه یک دستور
دینش ه اسو .آنجا که حضرت سرلیمان (ع) برا لشر رش بره سروی نره مور.ره هرا مرش آیرد ،مل ره (پادشراه)
مور.ه ها برای ر یّو اش (یعنش برای مور.ه ها) دستور مش دهد ،کره وارد خانره هرای خرود شروند ،ترا از
شر لگد مال شدن لش ر سلیمان در امان بمانند.
ّ
ان َو ُجنُررودُهُ َو ُهر ْ َ
َحتذررى ِذَا سَتَر ْروا َلَرى َوا ِد النذ ْمر ِل قَالَر ْ
سرلَ ْی َم ُ
سررا ِكنَ ُك ْ َ َیرْ ِط َمرنذ ُك ْ ُ
رو ن َْملَررِ َیررا سَی َهررا النذ ْمر ُل ا ْد ُخلُرروا َم َ
یَ ْشعُ ُرونَ (سورۀ النمل ،آیه )18
ترجمرره :تررا آنگرراه كرره برره وادى مور.گرران رسرریدند مور.رره اى [برره زبرران خرروی ] گفررو اى مور.گرران برره
خانه هایتان داخل شوید مبادا سلیمان و سپاهیان ندیده و ندانسته شما را پایمال كنند.
ف ر کنید که ویرروس تاجردار (کرونرا) یرک لشر ر خداونردی اسرو ،و مرا از خرود صراحب و مرو داریر کره
برای ما دستور مش دهد تا پیام های صرش را مرا ات نمایی  ،تا در امان بمانی .
ذَلِكَ بِأ َ ذن ذ َ َم ْولَى الذشِینَ آ َمنُوا َوس َ ذن ْال َكافِ ِرینَ َ َم ْولَى لَ ُه ْ (سورۀ مرمد ،آیه )11
ترجمه. :را كه خدا سرپرسو كسانى اسو كه ایمان آورده اند ولى كافران را سرپرسو [و یارى] نیسو.
امامررو و مؤسسررات امررامتش و جمررا تش مش ر ل را درک کرررده انررد و برررای مررردم اط ر ع رسررانش مررش کننررد.
و خشرک شرروع بره سراختن کشرتش،
حضرت نوی (ع) آمدن طوفان را پی بینرش کررده برود ،و در یرک دشر ِ
ی نروی زمران
کرد .قوم او ،اورا مسخره و ریشخند کردند ،و او برای آنها هشدار داده بود .ما هر بره کشرتش ِ
ما باید داخل شوی  ،و از دستورات ادارات سرپیکش ن نی که خدای ناخواسته مش لش دامنگیر ما نشود.
َاط ْبنِي فِي الذشِینَ َ
صنَ ُع ْالفُ ْلكَ َو ُكلذ َما َم ذر َلَ ْی ِه َم ََل ِم ْن
صنَعِ ْالفُ ْلكَ بِأ َ ْ یُنِنَا َو َوحْ یِنَا َو َ تُخ ِ
ظلَ ُموا ِنذ ُه ْ ُم ْغ َرقُونَ َ .ویَ ْ
َوا ْ
س ِخ ُروا ِم ْنهُ قَا َل ِ ْن ت َ ْسخ َُروا ِمنذا فَإِنذا نَ ْسخ َُر ِم ْن ُك ْ َك َما ت َ ْسخ َُرونَ (سورۀ هود ،آیات )38 – 37
قَ ْو ِم ِه َ
وحرى مرا ،كشرتى را بسراز و در براره كسرانى كره سرت كررده انرد برا مرن سرخن
ترجمه :و زیر نظرر مرا و [بره]
ِ
مگوى .را كه آنان غرق شدنى اند .و [نوی] كشتى را مى ساخو و هر بار كه اشرافى از قوم بر او مرى
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گششتند او را مسخره می ردند .مى گفو اگر ما را مسخره مى كنید ما [نیم] شما را همران گونره كره مسرخره
مى كنید ،مسخره خواهی كرد.
ِري تَجْ ِرر ِب ِهر ْ فِري َم ْروجٍ َك ْال ِج َبرا ِل َونَرادَى
َوقَا َل ْ
ار َكبُوا فِی َها ِب ْس ِ ذ ِ َمجْ َراهَا َو ُم ْر َ
ساهَا ِ ذن َر ِبّي َلغَفُور َر ِحری َ .وه َ
ار َكبْ َمعَنَا َو َ ت َ ُك ْن َم َع ْال َكافِ ِرینَ (سورۀ هود ،آیات )42 – 41
ي ْ
نُوی ا ْبنَهُ َو َكانَ فِي َم ْع ِم ٍل یَا بُنَ ذ
و [نرروی] گفررو در آن سرروار شرروید برره نررام خداسررو روانشرردن و لنگرانررداختن بررى گمرران پروردگررار مررن
آمرزنده مهربان اسرو .و آن [كشرتى] ایشران را در میران مروجى كروه آسرا مرى بررد و نروی پسررش را كره در
كنارى بود بانگ درداد اى پسرک من با ما سوار شو و با كافران مباش.

توسل جستن به اه ِل بیو در روز های سختش برای مش ل آسان
در کتا «گنجینرۀ ملیرات ،التعویرشات ،ص )14 .آمرده اسرو .در هنگرام شریوع وبرا و طرا ون ،بره ایرن د را
متوسل شوید:
در روز های سخت ،برای مشکل آسیان ،بیه پینن تین پیال توسیل جوییید .پنجیتن کسیانی انید کیه حتیی خیود
پیغمبر هم در زمان سختی به آنها متوسل شد.
ِلرررري َخمسررررِ ا ُ ْ
الراطمررررِ
ررراء
ِ
طفرررري ِبهررررا َحرررر ذر ال َوبر ِ

الَ ُمصررررطفي و ال ُمرت َضرررري َوابنا ُهمررررا و فاطمررررِ ()18

ترجمررره :مرررن پرررنج ترررن دارم کررره بررره برکرررو وجرررود آنهرررا آتررر

دوزش را فررررو مررري نشررران آن پرررنج کرررس:

ي مرتضي و دو فرزندشان حسن و حسین و حضرت فاطمه زهرا لیه الس م
پیغمبر مصطفي (ص) و ل ّ
اند.
و در د ای ما ه اسو:
توسلوا ند المصائب بمو ک ِ الراضر الموجود (هنگامش که با مصیبو ها سر د.رار مرش شروید ،بره مرو ی
تان توسل بجویید).
و مو ی ما ه در پیام نوروزی و پیام خاص خود برای س متش جما و د ا کرده اسو.
آیه  61در سورۀ آل مران که بنام آیه ُمباهَله یاد مش شود ،صریرا ً در مورد این پنج کس تأکید مش کند.
و این واقعه .نین بوده اسو :ترسایان (مسیریان) نَجران از آن حضررت در مرورد پیردای حضررت یسرش
یسرش (ع) ماننرد آفررین آدم (ع) صرورت گرفتره کره از
(ع) سوال نمودند .ایشان جوا دادند که آفررین
خاک آفریده شده اند .پس آن حضررت (ص) بررای پیشروای ترسرایان نَجرران گفرو ،هرر .نرد مرا در حجرو و
دلیل مش افرمایی  ،شرما در کینره و مناز ره مرش افماییرد ،اکنرون بیاییرد مباهَلرو کنری  ،یعنرش برر ی ردیگر نفررین
18

و در نسخه های دیگر چنین ذکر شده است:
للي َخمسة ا ُ ْ
الَ ُمصطفي و ال ُمرت َضي َوابنا ُهما و فاطمة
حیم الحاطل مة
طفي بلهم َحر ال َج ل
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بفرستی تا خداوند دروغ گویان را روسیاه کند .آن حضرت با گروه نصارا زمان و م ان را مشخص کررد،
و در روز مقرره ،حضرت رسالو پناه ،از جملۀ ابنائنرا ،یعنرش ،پسرران ،حضررت امرام حسرن و امرام حسرین
را  ،و از جملۀ نسائنا ،یعنش زنان ،بش بش فاطمِ المهرا را ،و از جملۀ انفسرنا ،امرام لرش را برا خرود بررد ،و
از آنها خواسو که من د ا مش کن  ،و شما آمین بگویید .و .ون اهل نجران آنها را در مقابل خرود دیدنرد ،از
مباهله صر نظر نموده ،و به صلح متوسل شدند)19(.
ون َحا َجووكَ فیووه مو ْ
َف َمو ْ
سونَا
ون َب ْعوود َمووا َجووا َءَْ موونَ ا ْلع ْلووم فَقُو ْل ت َ َعووالَ ْوا نَو ْد ُ
سووا َء ُك ْم َوأ َ ْنفُ َ
سووا َءنَا َون َ
ا أ َ ْبنَا َءنَووا َوأ َ ْبنَووا َء ُك ْم َون َ
علَى ا ْلكَاذبینَ ( .سورۀ آل مران ،آیه )61
ّللا َ
َوأ َ ْنفُ َ
س ُك ْم ث ُ َم نَ ْبتَه ْل فَنَجْ عَ ْل لَ ْعنَتَ َ
ترجمه :پس هر که مناز ه کند با تو (در مورد یسش) ،بعد از آن ه برای تو دان رسرید ،پرس بگرو :بیاییرد
که بخوانی  ،فرزندان خود را و فرزندان شما را ،و زنان خود را و زنان شرما را ،و نفرس هرای خرود و نفرس
های شما را ،پس همه به زاری د ا کنی پس لعنو بر دروغ گویان خدا گویی .
«انفسنا» یعنش نفس ها ما ،نفس های کش؟ نفس های خود پیغمبر و لش .زیرا در یک حدیثش آمده اسو:
ک (یا لش تو از منش و من از تو هست ) ()20
یا لش انو منّش و انّا ِمن َ
نظر به یک حدیث ،حضرت مرمد (ص) فرمو ده اسو:
« قبل از آفرین

جهان ،من و لش از یک نور واحد آفریده شدی )21( ».

به این خاطر مو نا ج ل الدین مرمد بلخش سروده اسو:
آن لر ُمک لرمـــــي  ،بشنو تــــــا که بداني

آن یـــــــــــــار که او نفس نبي بود ،لي بود ()22

امام زمان در یک فرمان اش به جما و دستور داده اسو که:
به این خاطرِ ،
« زمانش که شما در کار دنیوی بخاطر وقو و یا کار به مش لش سر د.ار مش شوید ،تسبیح تانرا بر داریرد،
و یا هللا ،یا مر ّمد ،یا لش را بخوانید».
19

تفسیر حسینی در ذیل تفسیر این آیه.

(صریح البخاری ،البخاری ،ج  ،3کتا الصلح ،ص 168 .و ج  ،4با مناقب لش ابن ابرش طالرب ،ص  ،207و
مرَ القضاء ،ص)85 .
ج  ،5با
20

 21روى الرمویني بإسناده ن سعید بن جبیر ن ابن بّاس ،قرال« :سرمعو رسرول هللا صرلّى هللا لیره وآلره وسرلّ یقرول لعلري:
خلقو سنا وسنو من نور هللا تعالى»( .ابراهی بن مرمد حموینى ،فرائد السّمطین ،ج ،1ص).40
صیِّي َو َو ِارثِي لَرْ ُمكَ لَرْ ِمري َو دَ ُمركَ دَ ِمري َ ....و
ش َج ٍر َ
اس ِم ْن َ
ي ِم ْن َ
ش َج َرٍَ َو ِ
سائِ ُر النذ ِ
شتذى  ....س َ ْنوَ س َ ِخي َو َو ِ
احدٍََ َو َ
 22سَنَا َو َ ِل ٌّ
اْلی َمانُ ُمخَا ِلط لَرْ َمكَ َو دَ َمكَ َك َما خَالَ َ
ط لَرْ ِمي َو دَ ِمي  ( ...قبال اْل مال ،ص 296؛ المرتضر ,جلد 1 ,صفره )172
ِْ
مررن و لررش از یررک ریشرره و درخترری و بقیرره مررردم از درخترران دیگررر ( ...ای لررش) تررو برررادر و وصررش و وارث مررن هسررتش.
گوشو تو از گوشو من و خون تو از خون من اسو  ...و ایمان آن .نان که برا گوشرو و خرون مرن آمیختره شرده ،برا گوشرو و
خون تو نیم آمیخته شده اسو
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همکنان ،مو نا حاضر امام اغلبا ً برای ما مش گوید که پیامبر را مخاطرب قررا دهری  .در فرمران اش در دهر
جون  2005در ون و ِور ،کانادا فرموده اسو:
نرام امامران را بخوانیرد .و مرن باورمنرد
« تسبیح تان را بر دارید ،نام هللا را بخوانیرد ،نرام پیرامبر را بخوانیردِ ،
ت کوتراه بررای بنردگش ،کره یراد
هست که ،قسمش که روز های مش گشرند ،شما در خواهید یافو کره ایرن لرظرا ِ
آور قیده هستند ،برای شما در زندگش تان کمک خواهد رسانید ،برای شما لرظات شادمانش را ببار خواهد
آورد که آن از زندگش دنیای مادّی متفاوت مش باشد .و من د ا مش کن که شرما بایرد موفرق باشرید زمرانش کره
شما تسبیح تانرا مش خوانید تا آن لرظات خوشش را در یابید».
در بارۀ توسل جستن و شرفیع قررار دادن پیغمبرران و امامران ،بره ضرمیمه و یرا پیوسرو  ،4ص 36 .مراجعره
شود.

نتیجه گیری:
اس م بر پا ی (پالودگش) ،صفایش ،نظافو ،و تمییمی تأکید کرده ،و حتش آنرا بخ مهمش از ایمان داری
شمرده اسو .این پا ی و پاکیمگش نه تنها جنبه جسمانش را در بر دارد ،بل ه جنبه هرای ذهنرش (روانرش) و
مرکررب از دو .یررم اسررو – برردن و روی .حضرررت امررام
روحررانش را هر در بررر مررش گیرررد .در اسر م ،انسرران ّ
سلطان مرمد شاه (صلوات هللا لیه) .هل و هشتمین امام موروثش اسما یلیان جهان ،فرموده اسو:
قسمش که ورزش ،بدن و بنیه فمی ش شما را قوی و مستر
روی هستند ،و اینها روحانیو شما را قوی مش سازند.

مش کند ،د ا ،نیرای

و بنردگش ،ورزش بررای

س متش ،ایمنش ،بهداشو ،پاکیمگش از آموزه ها مه اس م هستند ،و در اس م برای ر ایو اینها سفارشات
و دسررتوراتش وارد اسررو و آنکرره کرره پیغمبررر  1400سررال پرری در مررورد دوری از آ ی ر هررا و بیمرراری هررا
فرموده اسو ،سازمان بهداشرو جهرانش هر فعر ً همران سرفارش هرا را میدهرد ترا مرردم آنهرا را بخراطر وقایره
ر ایو نمایند.
و مرارا آلروده مرش سرازند و خررا اش مرش
در این مقاله به آلودگش و آ ینده های مادّی که بدن و مریط زیس ِ
سازند ،و آ ینده های ذهنش که اضطرا  ،پریشانش ،وسوسه و تشوی روانش را شرامل مرش شروند ،همره را
بطور خ صه در اینجا بطور فشرده توضیح داده شد تا گرویدگان .گونه از خود صیانو کنند .مرا دو گونره
مرجع داری که به دستورات آنها باید گوش فرا دهی و مل کنی .
عـن الـنـبـي اَلكـرم (ص ) :الـعـلـم عـلـمـان عـلوـم اَلدیوان وعلوم اَلبودان (فرالعل ا ول اسراس سر مِ الرروی
والثاني اساس س مِ جسد ا نسان).
ترجمه :از پیغمبر گرامش (ص) روایو شده اسو که گفته اسو :ل برر دو گونره اسرو – ی رش لر دینرش و
دیگری ل بدنش (پس دانستن اولش اساس س متش روی (جان) اسو و از دومش اساس س مو بدن اسو که
آنرا لوم طبیعش و یا ساینس ه مش گویند)
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در صر ما ،این دو ل با ه سازگاری دارند ،و آنکه که دین  1400سال پی فرموده ،هنروز سراینس هر
از همان دستورات پیروی مش کند .و ساینس ه در قسمو شناخو دنیای ویروس ها ه کدام توفیقش بررای
حاصل نشده اسو.
دیده مش شود که بعضش افراد تنگ نظر ،به ی ش از اینها گرای جرمم گرایانره پیردا مرش کننرد ،و دیگرری را
طرد مش کنند اگر از نگاه خردمندی دیده شود ،در سفارشرات اینهرا کردام تفراوتش وجرود نردارد .در ایرن مقالره
کوش شرد ترا ثابرو شرود کره دسرتورات سراینس و دیرن در قسرمو احترراز از آ یر هرا (برویژه آ یر هرای
میان شان وجود ندارد.
جسمانش) قابل جمع بوده ،و فرقش در
ِ
بررر وه ،د یررن در هنگررام سرررت و سررختش ،مررردم را از نگرراه روانررش و ذهنررش اسررتوار نگرره میرردارد ،و مایررۀ
دلهای گرویدگان مش شود.
تس ین
ِ
خداوند توانا ،دانا ،شنوا و قادر اسو ،و برر همره .یرم مرریط اسرو ،و ایرن سرختش هرا ی رش از آزمرای
پروردگار اسو:

هرای

َيءٍ ُم ِری ً
طا (سورۀ النساء ،آیه )126
س َم َاوا ِ
َو ِ ذّلِلِ َما ِفي ال ذ
ت َو َما ِفي ْاْل َ ْر ِ
ض َو َكانَ ذ ُ ِب ُك ِّل ش ْ
ترجمه :و آنکه در آسمانها و آنکه در زمین اسو از آن خداسو و خدا همواره بر هر .یمى احاطه دارد.
معنرای «نرو بیررون آورنرده»
ی ش از  99اسماء ُحسنش ،و یا صفات خداونرد تعرالش ،صرفو «بردیع» اسرو بره
ِ
اسو .او هر لرظه در آفرین اسو و .یم های تازه ای را مش آفریند.
ضى س َ ْم ًرا فَإِنذ َما یَقُو ُل لَهُ ُك ْن فَیَ ُك ُ
ون (سورۀ البقره ،آیه )117
س َم َاوا ِ
بَدِی ُع ال ذ
ت َو ْاْل َ ْر ِ
ض َو ِذَا قَ َ
ترجمه[ :او] پدید آورنده آسمانها و زمین [اسو] و .ون به كارى اراده فرماید فقط مى گوید [موجرود] براش
پس [فورا موجود] مى شود.
بعضش از این پدیدۀ جدید ،سروء اسرتفاده سیاسرش مرش کننرد ،و میگوینرد کره ایرن ویرروس در براتروار توسرط
انسانها ساخته شده اسو .نخسو ،انسان نمش تواند یک جانور ذیروحرش خلرق کنرد .خلرق و آفررین در دسرو
خداوند اسو و هر لرظه ای که اراده کند. ،یم های بدیع و تازه ای را مرش آفرینرد .در قسرمو پخر و نشرر
این ویروس ابهامات وجود دارد .مث ً یک شخص مش توانرد یرک حیروان درنرده را پررورش دهرد ،و یرا مرث ً
موجوداتش .ون گژدم را پرورش و ت ثیر کنند ،ولش آنها را نمش آفریننرد .ایرن ویرروس از خرانواده ویرروس
زکام و یا سرماخوردگش اسو ،و با یک جه ژنتی ش تازه ،وارد صرنه شده اسو)23( .
از نگا ِه پمش ش این ویروس .نین تعریف شده اسو:
) (Coronaviridaeاسررررو کرررره خررررانوادهای
نررررام لمررررش ایررررن ویررررروس هررررا بنررررام «کروناویریررررده»
از ویروسهرای پوشر دار ،در جهرو مثبرو ،ترک رشرتهای آر ان ای دار ) (RNAهسرتند .ایرن ویرروس هرا
صررفره ای برره شر ل نیررمه و یررا ترراج خورشرریدی را یررادآور مششرروند و بنررابرین ا ضررای ایررن خررانواده برره نررام
کروناویروس (ویروسهای تاجدار) شناخته مششوند .جدیدترین ضو کروناویروس سندروم حاد تنفسش
) (SARS-CoV-2اسو که بیشترین مرگ و میر را نسبو به سایر ا ضای این خانواده دارد.
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-similarities-and-differences-covid-19-and-influenza
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پنج نوع ویروس این خانواده انسانها را گرفتار بیماری مش سازند که بارتند از ،NL63 ،OC43 ،229E
 ،HKU1و  SARS-COVاسو.
کرونا ویروس انسانش ) 229E ،(HCoVsو  NL63ارتباط نمدیک بهر دارنرد و از نگراه ژنتی رش مربروط
به کرونا ویروس های ذره الفا هستند ،در حالش که  OC43و  ،HKU1و  SARS-CoVمربروط بره ژنروم
کرونا ویروس ذره ِبتا هستند(24) .
این شاید یک خواسو الهش برای هشدار بشر باشد .بشرری کره برا پیشررفو سراین و ت نرالوژی خرود را برش
نیاز دانسو و هر زمانش دستبرد در طبیعرو کررد و طبیعرو را آلروده کررد و رصرۀ زنردگش را بررای سرایر
زنده جانها تنگ ساخو .شاید این ه یک آزمای برای برت برای انسرانها باشرد .گیرری کره ایرن ویرروس
ساخته دسو انسران اسرو ،ولرش ایرن میلیرارد هرا ملر کره در شررق افریقرا و جنرو آسریا (از جملره ربسرتان
سعودی ،افریقا ،ایران ،پاکستان و هند) حمله کرده اند ،و تمام کشتمار ها و گیاهان را به تباهش کشانیده اند،
در کدام براتوار پرورش یافته اند؟ ()26( )25
َو َ َی َر ْونَ سَنذ ُه ْ یُ ْفتَنُونَ ِفي ُك ِّل َ ٍام َم ذرَ ً س َ ْو َم ذرتَی ِْن ث ُ ذ َ َیتُوبُونَ َو َ ُه ْ َیشذ ذك ُرونَ (سورۀ التوبه ،آیه )126
ترجمه :آیا نمى بینند كه آنان در هر سال یک یا دو برار آزمروده مرى شروند براز هر توبره نمرى كننرد و بررت
نمى گیرند.
ولش گرویدگان (مومنان) حقیقش فقط به یاد خدا به ذکر ،تهلیل و تسبیح مش پردازند و در ین زمران دسراتیر
مقامات بهداشتش را ه ر ایو مش نمایند.
سایو پارسش رادیوی بین المللش فرانسه ) (RFIاز آیو هللا لش خامنره ای ،رهبرر کنرونش مرشهبش ایرران کره
پیرو امام غایب اسو ،نقرل نقرل کررده کره وی در یرک سرخنرانش تلویمیرونش ،بتراری  21حمرل  1399انجرام
داده ،گفته اسو:
«کرونا .یم کو .ش اسو و مش
حل مش شوند.

بشریو نه به دسو ل [ساینس] ،بل ه به دسو امام معصروم
ت بمرگ ّ

او مد ش شده که بشریو امروز بی از هر زمان احساس مرش کنرد کره بره «یرک مهردی» ،بره «یرک امامرو
معصوم» ،به «یک دسو قدرت الهش» و به «یرک منجرش» نیراز دارد .وی انتظرار ظهرور مهردی را «امیرد»
توصیف کرده و گفتره اسرو  « :انتظرار یعنرش ا تقراد بره این ره یرک آینرده قطعرش ای وجرود دارد ......انتظرار
ظهور یا به گفتۀ او «انتظار فرج» مدت دار نیسو .....انتظار فرج غیر از بش صبری و مردت معرین کرردن
27
اسو ».ز

24

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3416289/
25
بیرای معلومیات بیشیتر ،در سیایت فارسیی بیی بیی سیی ،زییر تیتیر «هجیوم میلییادر هیا ملی بیه شیرق افریقیا ،جنیوب آسییا و اییران» بیه لینی زییر
مراجعه کنید:
https://www.bbc.com/persian/magazine-51850970
26

و یا حد اقل این ویدیوی  2قیقه ای را در کانال یو تیوب ببیند ،که منبع اش از یورو نیوز است.
https://www.youtube.com/watch?v=gt6lmvTsDtw
27
برای معلومات بیشتر به خبر گزاری فرانسه ،به لین زیر مراجعه کنید:
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به گفته حافظ:
بود از طرفی
شهر خالیست ز عشاق ّ

مردی از غیب برون آید و کاری بکند ز

28

وقتش که گروهش بر این امید دل بسته باشند که «مردی» پیدا شود ،تا بر ضد کرونا به مبرارزه برر خیرمد ،و
یا مش گویند که کرونا .یم کو .ش اسو ،و دسو ب ار هرای برمرگ ترری بمنرد کره از جملره آوردن ردالو
در میان انسانها اسو ،اول باید پرسرید .ررا همرین «مررد» مترواری شرد؟ شراید پاسر دهنرد کره بخراطر ُ ّمرال
خلفای اُموی و باسش که در تعقیب او بودند ،مخفش و متواری و یا غیب شد .باسیان که د وی خ فو را
متصرور نیسرو ،و آن
می ردند ،اکنون مضمرل شرده انرد ،و خطرری از طرر آنهرا بره طرر امرام مترواری
ّ
لو برداشته شده اسرو .پرس حرا خرود را ظراهر کنرد .سروال دوم :براالفرض ،اگرر ُ ّمرال باسرش ظلر نمرش
کردند ،و امامو را غصب نمش کردند ،آیا امام غایب به امامو اش ادامه میداد؟ اگرر ادامره میرداد. ،نرد سرال
ادامه میداد؟ آیا در آنصورت پیرر نمرش شرد ،و فروت نمرش کررد؟ شراید جروا بدهنرد کره در آنصرورت ازدواج
می رد و زن و فرزنرد مرش آورد و از نسرل او فرزنردان همران قردرت امامرو را در دسرو مرش گرفتنرد و بره
امامو و رهبری ا ّمو ادامه میدادند .آیا در غیبو ازدواج ن رده؟ کش میداند؟ این امامش که ظهرور مرش کنرد،
طبیعو اسو که ما در آن زندگش مش کنری .
آیا خودش تا کنون زنده اسو؟ اگر گویند که بلش ،پس این خ
زیرا انسان از نسل ابو البشر اسرو و مر روم و مرتروم بره مررگ اسرو .اگرر گوینرد کره خرودش مررده و ایرن
مهرردی از فرزنرردان اش مررش باشررد ،پررس ایررن نسررل .نرردم اش اسررو؟ اینهررا همرره سرروا تش هسررتند ،کرره ذهررن هررر
خردمندی را به خود مشرغول میدارنرد .در واقرع ،از نسرل موسرش کراظ برن امرام جعفرر صرادق کسرش در دنیرا
ای امامو کند.
نمانده که اد ِ
این مبرهن شده اسو که امامو در نسل امام اسما یل بن امام جعفر صادق ادامه یافته و در صر ما کرام ً
آش ار شده و لنا ً از تریبیون سازمان ملل متررد برآمرد مرش کنرد و برر مشر ت کنرونش جهرانش انگشرو مرش
مر ً دسرو ب رار شرده و
گشارد و راه حل هایش را برای آن پیشنهاد مش کند ،بل ه خود از طریق نهاد های
بخاطر رفاه بشریو کار مش کند .بنابرین ،بنیاد سازمان ملل مترد « ،جایمه قهرمان تغییر»
) (Champion of Change Awardرا در  18اکتوبر  2017برای

اهدا نمود)29( .

http://www.rfi.fr/fa/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/20200409%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF?fbclid=IwAR1xfRRazLPRU2Sgfz2oEmWhVqPEgOjn_AMZH6xw152MaotatUIomJAzVI&ref=fb
28
این بیت بر مبنای نسخه خطی قدیمی که دارم ،از آن اقتباس نمودم .در حالی که در نسخه های چاپی ،این بیت چنین آمده است:
مردی از خویش برون آید و کاری بکند.
بود کز طرفی
شهر خالیست ز عشاق ّ
در نسخه های دیگر :دست از غیب برون آید و کاری بکند .و این دستبرد نساخان است.
29
https://www.akdn.org/speech/%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%BD/united-nations-foundation-award
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بتاری  27فبروری  ،2014وا حضرت آقا خان. ،هل و نهمرین امرام مروروثش اسرما یلیان جهران ،خطرا
به هر دو مجلس پارلمان کانادا در مجلس وام ،بش پرده در مورد اتوریته و اقتردار امامرو اسرما یلش .نرین
فرموده اسو)30( :

« من امروز پیشنهاد می کنم تا برخی از پس منظر در مورد خود و نقش خودم ارائه دهم و پس در مورد
آنچه که بنام اُمت – تمام جوامع مسلمان در جهان – یاد می شود ،تأمل کنم.
به عنوان ی رهبر عقیدتی ،در مورد بحیران حکومیت داری در بیشیتر از دنییای امیروز ،قبیل ازنتیجیه
گیری ام ،با برخی از اندیشه ها در بارۀ ارزش هایی که آنها می توانند کشور های بحرانیی را کمی کنید
تا به کشور های فرصت توسعه یابند ،ارائه دهم و چگونه کانادا می تواند آن روند را شکل دهد.
نخسییت از همییه چنیید سییخن شخصییی را مییی گییویم .میین در یی خییانوادۀ مسییلمان بییه دنیییا آمییدم کییه از نگییاه
موروثی به حضرت محمد زص ارتباط دارد .آموزش و پیرورش مین مخلیوطی از سینت هیای اسیالمی و
غربی است .و من پنجاه و چند سال پیش زبلی پنجاه سال پیش و دقیقا ً پنجاه و شش سیال پییش زمیانی کیه
من چهل و نهمین امام موروثی مسلمانان شیعه امامی اسماعیلی شدم.
امامت اسماعیلی ی نهاد فرا ملیلتّی است ،که نمایندگی از جانشینی امامان بعد از زمان پیغمبر است .ولی
بگذارید چیزی بیشتر در مورد تاری آن نقش هم در تفسیر عقیدتی مسیلمانان سینی و شییعه هیم وضیاحت
بدهم.
موضییع سیینی اینسییت کییه پیغمبییر هیییر جانشییینی را تعیییین نکییرد ،و آن اتوریتییه زاقتییدار معنییوی – اخالقییی
متعلق به کسی است که او در مورد احکام شرعی دانا و آموزش دییده باشید .در نتیجیۀ آن ،امامیان زییادی
در عین زمان و مکان معین وجود دارند .اما دیگران معتقید بودنید کیه پیغمبیر پسیر کاکیا و دامیاد خیودش،
علی را به صفت جانشین اش تعیین نمود .از همان نتقسیم بندی اولیه ،تمایزات بیشتری رشد کردند – امیا
ی برحق ،موضوع اساسی ماند .با گذشت زمان ،شیعه ها به شاخه هیای فرعیی در پرسیش
مسئله رهبری ل
به این سوال تقسیم شدند ،تا اینکه امروز اسماعیلیان فقط جماعت شیعه هستند که آنها در تمام تاری توسط
ی امام زنده موروثی از ذریه بالفصل پیغمبر رهبری شده اند.
ب صییالحیت در تفسیییر و تعبیییر دینییی اسییت .آن یی نقییش
یام اسییماعیلی ،روحییانی اسییت .او صییاح ل
نقییش امی ل
سیاسی نیست .من در کدام سرزمینی حکومت نمی کنم .در عین زمیان ،اسیالم اساسیا ً معتقید اسیت کیه دنییا
های معنوی و مادّی بطیور ناگسسیتنی بهیم پیونید دارنید .ایمیان و عقییده ،مسیلمانان و ییا امامیان آنهیا را از
امور روز مره و عملی زندگی خانوداگی ،در مشاعل ،در امور اجتماع دور نمی کند.
ی ما ،بیرای پیذیرش چیالش
ی مارا برای سکونت گاه دنیوی ل
ایمان ،تا حدودی نیرویی است که باید عالقه ل
هایش ،و برای بهبود کیفیت زندگی بشر تشدید کند.
ق ایمان و جهان بوده که من بیشتر توجه ام را به کار شبکه توسعوی آقیا خیان
این اعتقاد مسلمانان به تلفی ل
اختصاص داده ام».
30

برای دسترسی به متن پوره سخنرانی ،به لین زیر مراجعه شود:
https://www.akdn.org/speech/his-highness-aga-khan/address-both-houses-parliament-canada-house-commonschamber
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همکنان ،بتاری  10جو ی  ،2018مو نا حاضر امام ،در خطا به پارلمان پرتگال .نین فرموده اسو:
ی خود ی موسسه بین المللی است
« قسمی که ممکن است خود تان بدانید که امامت اسماعیلی به خودی ل
که آن به پانزده قرن قبل ،تا به زمان حضرت محمد زص بر می گردد .این بدان معناست کیه زمیانی مین
فقط  61سال پیش نقش ام را به میرا بردم ،من چهل و نهمین امام موروثی مسلمانان اسماعیلی شدم.
در طی قرون ،مسند امامت اسماعیلی بطور رسمی در ی یا چندین موقعیت توسط امام روزگار ،مطابق
شرایط زمان تعیین شده است .در طی سالها ،آن مقر های بسیاری را شناخته است – در سرتاسر شبه
به
ل
جزیره عربستان ،در خاور میانه ،در جنوب آسیا ،و در شمال افریقا .در قرن دهم ،هنگامی که اجیداد مین
شهر قاهره را بنا نهادند ،بدانجا نقل مکان کرد.
تصمیم برای ایجاد ی مسند جدید در اینجا در پرتگال ،با دعوت خیر خواهانه دولت شما ،تصمیمی است
که پس از تأمل و مشورت بسیار گرفته شده است .این ی نقطۀ عطیف واقعیی در تیاری طیوالنی امامیت
را نشان می دهد.
اقتدار و صالحیت امام اسماعیلی روحانی است تا اینکه ماهیتا ً دنیوی باشید .در عیین زمیان ،اسیالم اساسیا ً
امیام
معتقد است که دنیا های معنوی و مادّی بطور ناگسستنی با هم پیوند دارند .ایین بیدان معنیی اسیت کیه ل
زمان همچنان ی مسئولیت برای بهبود کیفیت زندگی دارد – کیفیت زندگی مادّی – برای میردم اش ،و
برای مردمی که اسماعیلیان در میان شان زندگی می کنند.
این پیشبرد مسئولیت ها است که بیشتر توجه مرا در این شصت سال نه تنها بخاطر تقویت کردن ظرفییت
های امامت تا ماموریت اش را انجام دهد ،جلب کرده ،بلکه به کیاری کیه آنچیه کیه اکنیون آنیرا بنیام شیبکه
31
توسعوی آقا خان ) (AKDNبخود اختصاص داده است ».ز
این دو سخنرانش برای پارلمان دو کشور کانادا و پرتگال ،واضح مش کند که نق امام سیاسش نیسو ،ترا در
کشوری ح ومو کند ،بل ه از نگاه روحانش مریدان خوی را هدایو مرش دهرد و از نگراه دنیروی بررای بلنرد
بردن کیفیو زندگش همه بدون تبعی کار مش کند.
امام معصوم ،امامش که کار امامو را پی مش برد ،و خداوند در ماموریو اش او را در پناه صرمو خرود
نگاه مش دارد ،یعنرش از او مرافظرو خواهرد کررد .ایرن امرام معصروم را در آسرمانها نره ،بل ره در میران خلرق
جسو ،او حاضر و موجود اسو ،و در هر لرظه به ف ر جما و اسو.
همممان با شیوع ویروس کرونا ،مو نا حاضر امرام در بیسرت و بیسرو و نهر مراه مرار  ،2020پیرام هرا و
شورای بین المللرش رهبرران اسرما یلش ) (LIFطرور
د ای خیر خوی را از طریق آقا مالک طالب ،رئیس
ِ
32
زیر برای جما و فرستاده اسو که در سایو «ذِه اسما یلش» ) (The Ismailiموجود اسو) ( :
مالک میمم،
«
ِ

31

برای معلومات بیشتر ،و متن پوره سخنرانی ،در لین های زیر ،مراجعه کنید:
https://www.akdn.org/speech/his-highness-aga-khan/address-parliament-portugal
https://www.youtube.com/watch?v=5MihpZeZLnY
https://the.ismaili/news/imamat-news
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32

و نوروز ،من بهترین د ا هرای خیررم را بررای آرامر و شرادمانش در زنردگش جمرا ت در سراسرر
به مناسب ِ
جهان مش فرست  .همکنین د اهای خیرر خراص خرود را بررای مشر ل آسران بررای جمرا ت  ،در هرر کجرا کره
زندگش مش کنند ،مش فرست و برای س متش و تندرستش آنها د ا مش کن .
ق شما
مشف ِ
آقا خان»
در روز  29مار در ضمن تماس و ارتباط با گرروه رهبرری برین المللرش ) (ISGکره مسرئولیو ایرن گرروه،
هماهنگش اقدامات و فعالیو ها برای اطمینان از س متش و امنیو جما و به هده دارند ،بره ترازگش مو نرا
حاضر امام در پیام زیر با خرسندی برکات و نعمو های خود را به جما و طا فرموده اند:
« لطفا ً د ا های خیر پر برکو پدرانه و مادرانه ام را به جما ت در سراسر دنیرا برسرانید و بره آنهرا بگوییرد
که در هر روز ،هر دقیقه از هر روز به یاد آنها هست  ،و برای مش ل آسان و آرام و خوشبختش آنها د ا
مش کن  .ما باید ثابو قدم براقش بمرانی  ،و زمرانش کره ایرن بررران مرش گرشرد ،بررای براز سرازی آمرادگش داشرته
باشی و درسو و حسابش دوباره سازی کنی ».
« جهان با یک زمان پر .ال مواجره اسرو ،و در ایرن لرظرات مهر اسرو کره جما رو متررد براقش بماننرد و
برای کمک رسانش برای آنانش که به مسا دت و دستگیری نیازمند اند ،تمرکم کنند».
لطف بی رانش که مو نا حاضر امام به جما و مبشول داشته اند ،و جما و را توفیق ارزانرش فرمایرد ترا بره
مل کنند ،انشاء هللا و تعالش جما و با س متش کامرل از ایرن آزمرای الهرش بردر خواهنرد آمرد.
دستور های
ث زمین همان بندگان صالح خواهند بود.
آری ،به ح این آیه ،وار ِ
َولَقَر ْد َكت َ ْبنَررا فِرري ذ
صررا ِل ُرونَ  ِ .ذن فِرري َهرشَا لَ َب َ ً
رور ِمر ْ
غررا ِلقَر ْرو ٍم َابِردِینَ
ض یَ ِرث ُ َهررا ِ بَررا ِد َ ال ذ
رن بَ ْعر ِد الر ِشّ ْك ِر س َ ذن ْاْل َ ْر َ
المبُر ِ
(سورۀ ا نبیاء ،آیات )106 – 105
ترجمه :و در حقیقو در زبور پس از تورات نوشتی كه زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند بررد .بره
راستى در این [امور] براى مردم بادت پیشه اب غى [حقیقى] اسو.
الهش همه مخلصان و گرویدگان را از آفو دوران در امان نگه دار!
شر شیطان زیر ناخن و شیطان وسوسه گر مرفوظ بدار!
و مومنان را ّ
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پیوست ها:

پیوست :1
شیطان منبع ضرر ،فساد ،مریضی ها و اغوا گری است
نظر به قرآن ری  ،شیطان ،امل وسوسه و اغواگرى اسو و اضرطرا و تشروی
مش کند و آنها را از انجام کار های نیک باز میدارد.
ش ْی َ
غنذكَ ِمنَ ال ذ
ان ن َْمغ فَا ْست َ ِع ْش ِب ذ
َو ِ ذما یَ ْنمَ َ
س ِمیع َ ِلی (سورۀ ا
اّلِلِ ِنذهُ َ
ط ِ

را بررای مردمران خلرق

را  ،آیه )200

ترجمه :و اگر از شیطان وسوسه اى به تو رسد به خدا پناه بر زیرا كه او شنواى داناسو.
ت ال ذ
ین (سورۀ المؤمنون ،آیه )97
َوقُ ْل َر ّ ِ س َ ُوذُ بِكَ ِم ْن َه َممَ ا ِ
شیَ ِ
اط ِ
ترجمه :و بگو پروردگارا از وسوسه هاى شیطانها به تو پناه مى برم.
ش ْی َ
غنذكَ ِمنَ ال ذ
ان ن َْمغ فَا ْست َ ِع ْش ِب ذ
َو ِ ذما َی ْنمَ َ
صلَو ،آیه )36
اّلِلِ ِنذهُ ُه َو ال ذ
س ِمی ُع ْال َع ِلی ُ (سورۀ فُ ِ
ط ِ
ترجمه :و اگر دمدمه اى از شیطان تو را از جاى درآورد پس به خدا پناه ببر كه او خود شنواى داناسو.
س ْل َ
ش ْی َ
اّلِلِ ِمنَ ال ذ
فَإِذَا قَ َرسْتَ ْالقُ ْرآنَ فَا ْست َ ِع ْش ِب ذ
طان َلَى الذشِینَ آ َمنُروا َو َلَرى َر ِبّ ِهر ْ یَت ََو ذكلُرونَ .
ْس لَهُ ُ
ان ذ
الر ِجی ِ ِ .نذهُ لَی َ
ط ِ
(سورۀ النرل ،آیات )99 – 98
ترجمه :پس .ون قرآن مرى خروانى از شریطان مطررود بره خردا پنراه برر. .ررا كره او را برر كسرانى كره ایمران
آورده اند و بر پروردگارشان توكل مى كنند تسلطى نیسو.

پیوست :2
قلب در قرآن منبع اندیشه (تعقل) و فهم (تفقه) است
رار َولَ ِك ْ
رن ت َ ْع َمرى
ص ُ
ِیروا ِفي ْاْل َ ْر ِ
سَفَلَ ْ َیس ُ
ض فَت َ ُكونَ َل ُه ْ قُلُو َی ْع ِقلُونَ ِب َها س َ ْو آذَان َی ْس َمعُونَ ِب َها فَإِنذ َها َ ت َ ْع َمرى ْاْل َ ْب َ
ُور( .سورۀ الر ّج ،آیه .)46
ْالقُلُو ُ الذتِي فِي الصد ِ
ترجمه :آیا در زمین گردش نكرده اند تا قلوب هوایى داشوته باشوند كوه بوا آن بیندیشوند یرا گوشرهایى كره برا آن
بشنوند در حقیقو .شمها كور نیستند ،لیكن قلب هایى كه در سینه هاسو ،كور اند.
ْص ُررونَ بِ َهرا َولَ ُهر ْ آذَان َ
یرا ِمنَ ْال ِج ِّ
اْل ْن ِ
َولَقَ ْد ذَ َرسْنَا ِل َج َهنذ َ َكثِ ً
رس لَ ُهر ْ قُلُرو َ یَ ْفقَ ُهرونَ بِ َهرا َولَ ُهر ْ س َ ْریُن َ یُب ِ
رن َو ْ ِ
ضل سُولَئِكَ ُه ُ ْالغَافِلُونَ (سورۀ ا را  ،آیه .)179
َی ْس َمعُونَ ِب َها سُولَئِكَ َك ْاْل َ ْن َع ِام َب ْل ُه ْ س َ َ
ترجمه :و در حقیقو بسیارى از جنیّان و آدمیان را براى دوزش آفریده ای [.را كه] دلهرایى دارنرد كره برا آن
[حقایق را] درک نمى كنند و .شمانى دارند كه با آنها نمى بینند و گوشهایى دارند كه با آنها نمى شنوند آنان
همانند .هارپایان اند بلكه گمراه ترند [آرى] آنها همان غافل ماندگان اند.
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احد فَالذشِینَ َ یُؤْ ِمنُونَ بِ ْاْل ِخ َرَِ قُلُوبُ ُه ْ ُم ْن ِك َرَ َو ُه ْ ُم ْست َ ْكبِ ُرونَ (سورۀ النرل ،آیه .)22
ِلَ ُه ُك ْ ِلَه َو ِ
ترجمه :معبود شما معبودى اسو یگانره پرس كسرانى كره بره آخررت ایمران ندارنرد دلهایشران انكاركننرده [حرق]
اسو و خودشان متكبرند.
سولُهُ ِ ذ ُ
ورا (سورۀ ا حما  ،آیه .)12
ِ ْذ یَقُو ُل ْال ُمنَافِقُونَ َوالذشِینَ فِي قُلُوبِ ِه ْ َم َرض َما َو َدَنَا ذ ُ َو َر ُ
غ ُر ً
ترجمه :و هنگامى كه منافقان و كسانى كه در دلهایشان بیمارى اسو مى گفتند خدا و فرستاده اش جم فریب
به ما و ده اى ندادند.
سا ِلَى ِرجْ ِس ِه ْ َو َماتُوا َو ُه ْ َكافِ ُرونَ (سورۀ التوبه ،آیه .)125
َوس َ ذما الذشِینَ فِي قُلُوبِ ِه ْ َم َرض فَمَ ادَتْ ُه ْ ِرجْ ً
رل ُه َرو ِللذرشِینَ آ َمنُروا ُهردًى َو ِشرفَاء َوالذرشِینَ َ
ي قُ ْ
صلَ ْ
َولَ ْو َج َع ْلنَاهُ قُ ْرآنًا س َ ْ َج ِمیًّا لَقَالُوا لَ ْو َ فُ ِ ّ
ي َو َ َر ِبر ٌّ
و آیَاتُرهُ سَس َ ْ َج ِمر ٌّ
ان َب ِعی ٍد (سورۀ فصلو ،آیه )44
یُؤْ ِمنُونَ ِفي آذَا ِن ِه ْ َو ْقر َو ُه َو َلَ ْی ِه ْ َ ًمى سُولَئِكَ یُنَادَ ْونَ ِم ْن َم َك ٍ
ترجمه :و اگر [این كتا را] قرآنى غیر ربى گردانیده بودی قطعا مى گفتند .را آیره هراى آن روشرن بیران
نشده كتابى غیر ربى و [مخاطب آن] ر زبان بگواین [كتا ] براى كسانى كه ایمان آورده اند رهنمرود
و درمانى اسو و كسانى كه ایمان نمى آورند در گوشهایشان سنگینى اسو و قرآن برایشان نامفهوم اسرو و
[گویى] آنان را از جایى دور ندا مى دهند.
سبَ ذن الذشِینَ َكفَ ُروا سَنذ َما نُ ْم ِلي لَ ُه ْ َخیْر ِْل َ ْنفُ ِس ِه ْ ِنذ َما نُ ْم ِلي لَ ُهر ْ ِلیَ ْرمدَادُوا ِثْ ًمرا َولَ ُهر ْ َرشَا ُم ِهرین (سرورۀ آل
َو َ یَرْ َ
مران ،آیه )178
َربذنَا َ ت ُ ِم ْ
غ قُلُوبَنَا بَ ْعدَ ِ ْذ َهدَ ْیتَنَا َوهَبْ لَنَا ِم ْن لَدُ ْنكَ َرحْ َمًِ ِنذكَ س َ ْنوَ ْال َو ذها ُ (سورۀ آل مران ،آیه )8
ترجمه[ :مى گویند] پروردگارا پس از آنكه ما را هدایو كردى دلها مان را دستخوش انررا
از جانب خود رحمتى بر ما ارزانى دار كه تو خود بخشایشگرى.

مگرردان و

ترجمه :و البته نباید كسانى كه كافر شده اند تصور كنند اینكه به ایشان مهلو مرى دهری برراى آنران نیكوسرو
ما فقط به ایشان مهلو مى دهی تا بر گناه [خود] بیفمایند و [آنگاه] شابى خفو آور خواهند داشو.
الذشِینَ آ َمنُوا َوت َْط َمئِن قُلُوبُ ُه ْ بِ ِش ْك ِر ذ ِ س َ َ بِ ِش ْك ِر ذ ِ ت َْط َمئِن ْالقُلُو ُ (سورۀ الر د ،آیه )28
ترجمه :همان كسانى كه ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا آرام مرى گیررد آگراه براش كره برا یراد خردا دلهرا
آرام مى یابد.
سر َم َاوا ِ
س ِكینََِ فِي قُلُو ِ ْال ُمؤْ ِمنِینَ ِلیَ ْمدَادُوا ِی َمانًا َمر َع ِی َمرانِ ِه ْ َو ِ ذّلِلِ ُجنُرودُ ال ذ
ُه َو الذ ِش س َ ْنمَ َل ال ذ
ض َو َكرانَ ذ ُ
ت َو ْاْل َ ْر ِ
َ ِلی ًما َح ِكی ًما (سورۀ الفتح ،آیه )4
ترجمرره :اوسررو آن كررس كرره در دلهرراى مؤمنرران آرامر را فررو فرسررتاد تررا ایمررانى بررر ایمرران خررود بیفماینررد و
سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداسو و خدا همواره داناى سنجیده كار اسو.
س ِكینَتَهُ َلَى َر ُ
ِ ْذ َج َع َل الذشِینَ َك َف ُروا فِي قُلُو ِب ِه ُ ْال َر ِمیذَِ َح ِمیذَِ ْال َجا ِه ِلیذ ِِ فَأ َ ْنمَ َل ذ ُ َ
سرو ِل ِه َو َلَرى ْال ُمرؤْ ِمنِینَ َوس َ ْلرمَ َم ُه ْ
َيءٍ َ ِلی ًما( .سورۀ الفتح ،آیه )26
َك ِل َمَِ الت ذ ْق َوى َو َكانُوا س َ َح ذق بِ َها َوس َ ْهلَ َها َو َكانَ ذ ُ بِ ُك ِّل ش ْ
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ترجمه :آنگاه كه كافران در دلهاى خود تعصب [آن ه ] تعصب جاهلیو ورزیدنرد پرس خردا آرامر خرود را
بررر فرسررتاده خرروی و ب رر مؤمنرران فرررو فرسررتاد و آرمرران تقرروا را م ر زم آنرران سرراخو و [در واقررع] آنرران برره
[ر ایو] آن [آرمان] سماوارتر و شایسته [اتصا به] آن بودند و خدا همواره بر هر .یمى داناسو.
پیوسو  :3همه .یم در نمد خداوند معلوم اسو
َيءٍ َ ِلی ًما (سورۀ النساء ،آیه )54
ِ ْن ت ُ ْبدُوا َ
ش ْیئًا س َ ْو ت ُ ْخفُوهُ َفإ ِ ذن ذ َ َكانَ ِب ُك ِّل ش ْ
ترجمه :اگر .یمى را فاش كنید یا آن را پنهان دارید قطعا خدا به هر .یمى داناسو
س َم َاوا ِ
ض َو ِ ْن ت ُ ْبدُوا َما فِي س َ ْنفُ ِس ُك ْ س َ ْو ت ُ ْخفُوهُ یُ َرا ِس ْب ُك ْ ِب ِه ذ ُ فَیَ ْغ ِف ُر ِل َم ْن یَشَرا ُء َویُ َعر ِشّ ُ
ِ ذّلِلِ َما فِي ال ذ
ت َو َما فِي ْاْل َ ْر ِ
َيءٍ قَدِیر (سوره البقره ،آیه )284
َم ْن َیشَا ُء َو ذ ُ َلَى ُك ِّل ش ْ
آن خداسو .و اگر آنکره در دلهراى خرود داریرد ،آشركار یرا
ترجمه :آنکه در آسمانها و آنکه در زمین اسو از ِ
پنهان كنید ،خداوند شما را به آن مراسبه مى كند؛ آنگاه هر كره را بخواهرد مرى بخشرد ،و هرر كره را بخواهرد
شا مى كند ،و خداوند بر هر .یمى تواناسو.
ُور (سورۀ التغابن ،آیه )4
ض َویَ ْعلَ ُ َما تُسِرونَ َو َما ت ُ ْع ِلنُونَ َو ذ ُ َ ِلی بِشَا ِ
س َم َاوا ِ
یَ ْعلَ ُ َما فِي ال ذ
ت َو ْاْل َ ْر ِ
ت الصد ِ
ترجمه :آنکه را كه در آسمانها و زمین اسو مى داند و آنکه را كه پنهان مى كنید و آنکره را كره آشركار مرى
دارید [نیم] مى داند و خدا به راز دلها داناسو.
ُور (سورۀ ال ُملک ،آیه )13
َوس َ ِسروا قَ ْولَ ُك ْ س َ ِو اجْ َه ُروا بِ ِه ِنذهُ َ ِلی بِشَا ِ
ت الصد ِ
ترجمه :و [اگر] سخن خود را پنهان دارید یا آشكارش نمایید در حقیقو وى به راز دلها آگاه اسو.
ت َر ِبّ ِه ْ َوس َ َحا َ
َيءٍ َدَدًا (سورۀ ّ
جن ،آیه )28
سا َ ِ
ِلیَ ْعلَ َ س َ ْن قَ ْد س َ ْبلَغُوا ِر َ
ط بِ َما لَدَ ْی ِه ْ َوسَحْ َ
صى ُك ذل ش ْ
ترجمه :تا معلوم بدارد كه [پیامبران] پیامهاى پروردگار خود را رسانیده اند و [خدا] بدانکه نمد ایشان اسو
احاطه دارد و هر .یمى را به دد شماره كرده اسو.
یَ ْعلَ ُ َما بَیْنَ س َ ْیدِی ِه ْ َو َما خ َْلفَ ُه ْ َو َ ی ُِری ُ
طونَ بِ ِه ِ ْل ًما (سورۀ توبه ،آیه )110
ترجمه :آنکه را كه آنان در پی
دانشى ندارند.

دارند و آنکه را كه پشو سر گشاشرته انرد مرى دانرد و حرال آنكره ایشران بردان

ص ْینَاهُ ِكت َابًا (سورۀ النبأ ،آیه )29
َيءٍ سَحْ َ
َو ُك ذل ش ْ
ترجمه :و حال آنكه هر .یمى را برشمرده [به صورت] كتابى در آورده ای .
َيءٍ ِ ْندَهُ ِب ِم ْقدَ ٍار (سورۀ الر د ،آیه )8
ذ ُ َی ْع َل ُ َما تَرْ ِم ُل ُكل س ُ ْنثَى َو َما ت َ ِغی ُ ْاْل َ ْر َحا ُم َو َما ت َْمدَادُ َو ُكل ش ْ
ترجمه :خدا مى داند آنکه را كه هر ماده اى [در رح ] بار مى گیرد و [نیم] آنکه را كه رحمها مى كاهند و
آنکه را مى افمایند و هر .یمى نمد او اندازه اى دارد.
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وم (سورۀ الرجر ،آیه )21
َيءٍ ِ ذ ِ ْندَنَا خَمَ ائِنُهُ َو َما نُن ِ َّملُهُ ِ ذ بِقَدَ ٍر َم ْعلُ ٍ
َو ِ ْن ِم ْن ش ْ
و هیچ .یم نیسو مگر آنكه گنجینه هاى آن نمد ماسو و ما آن را جم به اندازه اى معین فرو نمى فرستی .
ین (سورۀ یاسین ،آیه )12
نذا نَرْ ُن نُرْ ِیي ْال َم ْوت َى َونَ ْكت ُ ُ
َيءٍ س َحْ َ
ص ْینَاهُ فِي ِ َم ٍام ُم ِب ٍ
ب َما قَدذ ُموا َوآث َ َ
ار ُه ْ َو ُك ذل ش ْ
ترجمه :آرى مایی كه مردگان را زنده مى سازی و آنکه را از پی
مى كنی و هر .یمى را در كارنامه اى روشن برشمرده ای .

فرستاده اند با آثرار [و ا مال]شران درج

پیوست :4
در مورد وسیله و شفاعت:
س ِبی ِل ِه لَ َعلذ ُك ْ ت ُ ْف ِل ُرونَ (سورۀ المائده ،آیه .)35
َیا سَی َها الذشِینَ آ َمنُوا اتذقُوا ذ َ َوا ْبتَغُوا ِلَ ْی ِه ْال َو ِسیلََِ َو َجا ِهدُوا ِفي َ
ترجمه :اى كسانى كه ایمان آورده اید از خدا پروا كنیرد و بره او [توسرل و] تقرر جوییرد و در راهر
كنید باشد كه رستگار شوید.

جهراد

الرر ِحی ُ (سرورۀ
قَالُوا َیا س َ َبانَرا اسْرت َ ْغ ِف ْر لَنَرا ذُنُو َبنَرا ِنذرا ُكنذرا خ ِ
رور ذ
س ْرو َ سَسْرت َ ْغ ِف ُر َل ُكر ْ َر ِبّري ِنذرهُ ُه َرو ْالغَفُ ُ
َراطئِینَ  .قَرا َل َ
یوسف ،آیات )98 – 97
ترجمه[ :پسران یعقو] گفتند اى پدر براى گناهان ما آمرزش خواه كه مرا خطاكرار برودی  .گفرو بره زودى از
پروردگارم براى شما آمرزش مى خواه كه او همانا آمرزنده مهربان اسو.
سیُجْ مَ ْونَ َما َكانُوا یَ ْع َملُونَ ( .سورۀ ا
َو ِ ذّلِلِ ْاْل َ ْس َما ُء ْال ُر ْسنَى فَا ْد ُوهُ بِ َها َوذَ ُروا الذشِینَ ی ُْل ِردُونَ فِي س َ ْس َمائِ ِه َ
آیه )180

را ،

ترجمه :و نامهاى نیكو به خدا اختصاص دارد پس او را با آنها بخوانید و كسانى را كه در مرورد نامهراى او
به كژى مى گرایند رها كنید زودا كه به [سماى] آنکه انجام مى دادند كیفر خواهند یافو.
ست َ ْغف ُرونَ (سورۀ ا نفال ،آیه .)33
ّللاُ ُمعَذبَ ُه ْم َو ُه ْم یَ ْ
ّللاُ لیُعَذبَ ُه ْم َوأ َ ْنتَ فیه ْم َو َما كَانَ َ
َو َما كَانَ َ
ترجمه :و[لى] تا تو در میان آنان هستى خدا بر آن نیسو كه ایشان را شا كند و تا آنان طلب آمرزش مى
كنند خدا شا كننده ایشان نخواهد بود.
ع ِب رإ ِ ْذ ِن ذ ِ َو َلر ْرو سَنذ ُه ر ْ ِ ْذ َ
سررو ٍل ِ ذ ِلیُ َ
سر ْرلنَا ِمر ْ
رن َر ُ
طررا َ
ظلَ ُمرروا س َ ْنفُ َ
َو َمررا س َ ْر َ
س ر ُه ْ َجررا ُءوكَ فَا ْس رت َ ْغفَ ُروا ذ َ َوا ْس رت َ ْغفَ َر لَ ُه ر ُ
سو ُل لَ َو َجدُوا ذ َ ت ذَوابًا َر ِحی ًما (سورۀ النساء ،آیه )64
الر ُ
ذ
ترجمه :و ما هیچ پیامبرى را نفرستادی مگر آنكه به توفیق الهى از او اطا و كنند و اگر آنان وقتى به خود
ست كرده بودند پی تو مى آمدند و از خدا آمررزش مرى خواسرتند و پیرامبر [نیرم] برراى آنران طلرب آمررزش
می رد قطعا خدا را توبه پشیر مهربان مى یافتند.
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شفا و ارتباط نمدی ش با مفهوم توسل دارد؛ بر این اساس توسل کار فردی اسو که به دیگری پنراه مشبررد
و از او طلب شفا و مشکند و شفا و کار شخصش اسو که به او توسل شده و او از خدا مشخواهد آن فررد
را ببخشاید
َم ْن ذَا الذشِی ی ْشفَ ُع ِ ْندَهُ ِ ذ بِإ ِ ْذنِ ِه (سورۀ البقره ،آیه )255
ترجمه :کیسو که در نمد او ،جم به فرمان او شفا و کند؟
رن قُلُرو ِب ِه ْ قَرالُوا َمراذَا قَرا َل َرب ُكر ْ قَرالُوا ْال َر ذ
ع َ ْ
َو َ ت َ ْنفَ ُع ال ذ
رق َو ُه َرو ْال َع ِلري
شفَا َُِ ِ ْندَهُ ِ ذ ِل َم ْن سَذِنَ لَرهُ َحتذرى ِذَا فُ ِ ّرم َ
یر (سورۀ سباء ،آیه )23
ْال َكبِ ُ
ترجمه :و شفا تگرى در پیشگاه او سود نمى بخشد مگر براى آن كس كه به وى اجازه دهد تا .رون هرراس
از دلهایشرران برطررر شررود مررى گوینررد پروردگارترران .رره فرمررود مررى گوینررد حقیقررو و هموسررو بلندمرتبرره و
بمرگ.
ش ِفیعٍ ِ ذ ِم ْن بَ ْع ِد ِ ْذنِ ِه ذَ ِل ُك ُ ذ ُ َرب ُك ْ فَا ْ بُدُوهُ سَفَ َ تَشَ ذك ُرونَ (سورۀ یونس ،آیه .)3
یُدَ ِبّ ُر ْاْل َ ْم َر َما ِم ْن َ
ترجمه :كار [آفرین ] را تدبیر مى كند شفا تگرى جم پس از اذن او نیسرو ایرن اسرو خردا پروردگرار شرما
پس او را بپرستید آیا پند نمى گیرید.
یَ ْو َمئِ ٍش َ ت َ ْنفَ ُع ال ذ
ي لَهُ قَ ْو ً (سورۀ طه ،آیه )109
شفَا َُِ ِ ذ َم ْن سَذِنَ لَهُ ذ
الرحْ َم ُن َو َر ِ
ض َ
ترجمه :در آن روز شفا و [به كسى] سود نبخشد مگر كسى را كه [خداى] رحمان اجازه دهد و سخن
را پسند آید.

او

ضى َو ُه ْ ِم ْن َخ ْشیَتِ ِه ُم ْش ِفقُونَ (سورۀ ا نبیاء ،آیه )28
یَ ْعلَ ُ َما بَیْنَ س َ ْیدِی ِه ْ َو َما خ َْلفَ ُه ْ َو َ یَ ْشفَعُونَ ِ ذ ِل َم ِن ْ
ارت َ َ
ترجمه :آنکه فراروى آنان و آنکه پشرو سرشران اسرو مرى دانرد و جرم برراى كسرى كره [خردا] رضرایو دهرد
شفا و نمى كنند و خود از بی او هراسانند.
ضش (سورۀ النج  ،آیه
شفَا َت ُ ُه ْ َ
ت َ ت ُ ْغنِي َ
س َم َاوا ِ
َو َك ْ ِم ْن َملَكٍ فِي ال ذ
ش ْیئًا ِ ذ ِم ْن َب ْع ِد س َ ْن َیأْذَنَ ذ ُ ِل َم ْن َیشَا ُء َو َی ْر َ
)26
ترجمه :و بسا فرشتگانى كه در آسمانهایند [و] شفا تشران بره كرارى نیایرد مگرر پرس از آنكره خردا بره هرر كره
خواهد و خشنود باشد اذن دهد.
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پیوست :5
نصایح ،از کتاب پند نامۀ شیخ فرید الدین عطار
خو

و اندوه اسو قُوت بندگان

غ شود بار فری جویندگان

هر کرا نبود بدل اندیشه ای
از .ه موجودی ،بیندی

اقبو بر پای بیند تیشه ای
هر کسش دارد غ خوی

ای پسر

ای پسر

کرد ایمد مر ترا از نیسو ،هسو

از برای آن ه باشش حق پرسو

تا تو باشش بند ٔه معبود باش

با حیا و با سخا و جود باش

مگشران در خوا و خور ایام را

زنده دار از ذکر صبح و شام را

خوا ک کن اول روز ای پسر

نفس را خوردن میاموز ای پسر

آخر روزت ن و نبود منام

پیشتر از شام خوا آمد حرام

اهل ح مو را نمش آید صوا

در میان آفتا و سایه خوا

ای پسر هرگم مرو تنها سفر

باشدت رفتن سفر تنها خطر

دسو را در رش زدن شوم اسو شوم

استماع ل کن از اهل لوم

شب در آیینه نظر کردن خطاسو

روز اگر بینش تو روی خود رواسو

خانه گر تاریک و تنهایو بود

مونسش باید که نمدی و بود

دسو را ک زن تو در زیر زن

نمد اهل قل سرد آمد .و ی

.ارپا را .ون به بینش در قطار

در میان شان نیایش زینهار

تا فماید قدر و جاه ات را خدا

روز و شب مش باش دای در د ا

تا شود مرت زیاده در جهان

رو ن ویش کن ن ویش در نهان

تا ن اهد روزی یو در روزگار

معصیو ک کن بعال زینهار

هر که رو در فسق و در صیان کند

ایمد اندر رزق او نقصان کند

ک شود روزی ز گفتار دروغ
هر کرا ادت بود سوگند راسو
ور بود سوگند او جمله دروغ
فاقه آرد خوا بسیار ای پسر
نوروز علی ثابتی

در سخن کشا را نبود فروغ
تا بود زنده فقیر و بش نواسو
آت

دوزش ازو گیرد فروغ
خوا ک کن باش بیدار ای پسر
37

اداره نشرات سیمای شغنان

هرکه در شب خوا

در نصیب خوی

ریان مشکند

نقصان مشکند

بول ریان ه فقیری آورد

ی بسیار پیری آورد
اندُه ِ

در جنابو بد بود خوردن طعام

ناپسندسو این به نمد خاص و ام

ریمهٔ نان را میفگن زیر پای

گر همش خواهش تو نعمو از خدای

شب ممن جارو هرگم خانه در

خاک روبه ه منه در زیر در

گر بخوانش با و مامو را بنام

نعمو حق بر تو مشگردد حرام

گر بهر .وبش کنش دندان خ ل

بش نوا گردی و افتش در وبال

دسو خود هرگم بخاک و ِگل مشوی از برای دسو شستن آ جوی
ای پسر بر آستان ِدر مشین

ک شود روزی ز کردار .نین

در خ جا گر طهارت مشکنش

وقو خود را دان که غارت مشکنش

ت یه ک کن نیم بر پهلوی در

باش دای از .نین خصلو بدر

جامه را بر تن نشاید دوختن

باید از مردان اد آموختن

گر بدامن پاک سازی روی خوی

روزیو ک گردد ای دروی

دیر رو بازار و بیرون آی زود

زان ه رفتن را نیابش هیچ سود

نیک نبود گر ُکشش از دم .راغ

ره مده دود .راغ اندر دماغ

ک زن اندر ری

شانه مشترک

از گدایان پارهای نان مخر
دور کن از خانه تار ن بوت

آن ه خاص آن تو باشد خوشترک
زان ه مش آرد فقیری ای پسر
باشد اندر ماندن
خشک خوی

نقصان قوت

خرج را بیرون ز اندازه م ن

ری

دسو رس گر باشدت تنگش م ن

.ون ه رهواری بره لنگش م ن

نوروز علی ثابتی

بی
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را تازه م ن

اداره نشرات سیمای شغنان

