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قريش محو تو
شد اي ماه!

قاسم صرافان

هراس و دلهره خواهد رفت همان شبي که تو ميآيي
ي بيند درون چشم تو دنيايي
همان شب آمنه م 
همين که آمد ه اي از راه ،قريش محو تو شد اي ماه!
يتيم کوچک عبداهلل! ببين نيامده ،آقايي!
گل قشنگ بني هاشم ،سالم بر تو اباالقاسم
دلم کنار تو شد ُمح ِرم ،نديده خوشتر از اين جايي
به هيچ آينه جز حيدر ،نه پادشاه و نه پيغمبر
شکوه و ُحسن تو را ديگر ،خدا نداده به تنهايي

فرهنگي

به آرزوي نگين تو درآمدهست به دين تو
مسيح من! به کمين تو نشسته است يهودايي
قسم به «ليل» و به گيسويت ،به ذکر «ياحق» و «ياهو»يت
به آي ه آي ه ابرويت ،به آن دو چشم تماشايي
ي داني
در اين هزاره ظلماني از آن ستاره که م 
براي اين شب توفاني ،کمي بخوان دل دريايي!
بخوان که در عرفاتم من ،کنار آب حياتم من
طنين يک صلواتم من به شوق اين همه زيبايي

روزنه »

هفته وحدت ،ايده قبل از پيروزي انقالب

»
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انتهاي دانش
سپردن کارها به خداست

مهندس محمود يادبودي
رسول خدا صلي اهلل عليه و آله فرمود« :ال تزل قدم
عبد يوم القيمة حتي يسئل عن خمس خصال عن عمره
فيما افناه و عن شبابه فيما اباله و عن ماله من اين اکتسبه
و فيما انفقه و عن علمه ما ذا عمل فيما علم  -در روز
قيامت قدم بنده برداشته نميشود تا اين که از پنج چيز از
او سؤال شود 1- :سؤال ميشود عمر و زندگي خود را در
چه چيز فاني و نابود کردي؟  2-سؤال ميشود ايام جواني
را در چه چيز سپري کردي؟  3-سؤال ميشود مال از کجا
آوردي؟  4-سؤال ميشود مال را در چه راه مصرف و خرج
کردي؟  5-سؤال ميشود احکامي که به تو داده شد تا چه
اندازه به آنها عمل کردي؟» (ارشاد القلوب)
دراين حديث شريف موضوع کلي پيرامون نعمت هاي
الهي و نحوه بهره بري ما ازاين نعمت هاست .عمر ،يکي از
سرمايه هاي بزرگ الهي است که به هر کسي به ميزاني
اعطا شده تا نهايت سعي و تالش خود را جهت رسيدن به
رشد و کمال انساني بنمايد و توشه و زمينه اي باشد براي
انتخاب زندگي ابدي خود .لذا بايستي پاسخگو باشيم که
اين سرمايه را در چه راهي خرج کرده ايم ،آيا سود برده
ايم يا زيان؟ «ان االنسان لفي خسر اال الذين آمنوا و عملوا
الصالحات »...و سوال از اموال است در طول عمر ،که از
کجا و چه راهي به دست آورده اي؟ از راه حالل ،حرام و
يا شبهه ناک بوده و اينکه در چه راهي خرج کرده اي؟ در
حاللش حساب و در حرامش عقاب دارد .شرح اين مطالب
را در پاسخ امام مجتبي (عليه السالم) به درخواست نصيحت
جناده مي توان يافت :در آن ساعتهاي آخر از حيات حضرت
امام حسن (عليه السالم) جناده خدمت آن حضرت رسيد و
تقاضاي نصيحت و موعظه نمود .او مي گويد در حالي که
رنگ آن حضرت زرد شده و حالش منقلب و ديگر رمقي
ندارد و زهر تمام بدن ايشان را گرفته بود .من وارد شدم
بر حضرت حسن بن علي بن ابي طالب (عليه السالم) در
همان مرضي که با آن وفات نمود ،و در مقابل آن حضرت
طشتي بود که در آن خون قِي مي نمود و کبد آن حضرت
قطعه قطعه از زهري که معاويه (لع َنت اهلل عليه) خورانده
بود ،خارج مي شد .عرض کردم :اي موالي من! چرا خود
را معالجه نميکنيد؟ حضرت فرمود :اي بنده خدا! مرگ را
به چه عالج کنم؟ گفتم« :انا هلل و انا اليه راجعون» سپس
روي به من نمود و فرمود :سوگند به خدا که رسول خدا
(صلي اهلل عليه و آله) از ما پيمان گرفته و وصيت نموده
است که اين امر واليت و خالفت عامه را بعد از او ،دوازده
امام از اوالد علي و فاطمه عليهم السالم عهده دار خواهند
بود؛ و هيچ کس از ما نيست مگر آنکه مسموم يا مقتول
گردد .در اين وقت طشت را از نزد آن حضرت برداشتند
و آن حضرت گريست .عرض کردم :مرا نصيحت و اندرزي
کن اي پسر رسول خدا! فرمود :بلي ،براي سفري که در
پيش داري خود را آماده ساز ،و توشه اين سفر را قبل از
آنکه زمان کوچ کردن برسد و آهنگ رحيل بنوازند ،مهيا
کن .بدان که تو به دنبال دنيا مي روي و طلب آن را
مي کني در حالي که مرگ تو را تعقيب نموده و طلب تو
هم و اندوه و انديشه و تفکر روزي را که هنوز
را مينمايدّ .
نيامده است بار مکن بر روزي که آمده و تو در آن هستي.
بدان که تو از اموال دنيا هيچ چيزي را زياده از قوت خودت
کسب نميکني مگر آنکه در آن چيز خازن و نگهدار براي
غير خودت بوده اي! و بدان که در آنچه از اموال دنيا از
راه حالل به دست ميآوري حساب است و در حرامش
عقاب است و در مشتبهاتش عتاب و سرزنش و مؤاخذه
است .بنا بر اين اصل ،دنيا را مانند جيفه و ُمرداري فرض
کن که به اندازه کفاف در موقع ضرورت از آن براي خود
برمي داري؛ پس اگر آنچه اخذ نمودهاي از حالل باشد ،تو
در اين امر طريق زهد و قناعت پيشه داشتهاي و از عهده
حساب کمتري برآمد ه اي؛ و اگر آنچه را از دنيا برمي داري
از حرام باشد ،ديگر دچار ِوزر و تبعات و مؤاخذه نشدهاي،
چون از ميته به قدر ضرورت برداشتهاي نه زياده بر آن؛
و اگر از موارد مشتبه باشد که مورد عتاب واقع ميشوي،
ب کمتري شدهاي! براي دنياي خود چنان عمل
دچار عتا 
کن که گويا تو الي االبد در دنيا به طور جاودان زيست
مي کني و براي آخرتت چنان عمل کن که گويا تو فردا
خواهي مرد! و اگر اراده داري که عزيز شوي بدون عشيره
و ياران ،و صاحب هيبت گردي بدون قدرت و سلطنت،
پس براي حصول اين مقصود از پستي و کاستي معصيت

»

عظمت ميالد نبي اعظم

خدا خارج شو ،و در بلندي و رفعت طاعت خداوند عز و
جل درآي ،و اگر حاجتي تو را وادارکند که ناچار با افرادي
مصاحبت و همنشيني کني ،پس براي خود مصاحب و
همنشيني اختيار کن که اين مصاحبت موجب زينت و
احترام تو گردد ،و اگر او را خدمت کني تو را حفظ کند،
و اگر از او کمکي بخواهي تو را کمک کند ،و اگرسخني
بگويي گفتار تو را تصديق کند و صحه بگذارد ،وُ ...جناده
به دنبال اين مطلب مي گويد :پس از آنکه حضرت مجتبي
(عليه السالم) اين مواعظ را بيان فرمودند نَفَسشان قطع و
رنگ آن حضرت زرد شد تا حدي که چنين پنداشتم که
در همان دم جان خواهد داد .در اين حال حضرت امام
حسين (عليه السالم) با اسود بن ابي االسود داخل شدند و
سيد الشهداء خود را به روي برادر انداخت و سر و صورت
او را بوسيد ،و سپس در نزد او نشست و هر دو با يکديگر
به نجوا و آهستگي سخناني گفتند .ابواالسود ناگاه گفت:
«ان َا هلل» روح حضرت به عالم باقي شتافت.
اما موضوع مورد بحث ما از فرمايش رسول گرامي (صلي اهلل
عليه و آله) «وعن علمه ما ذاعمل فيماعلم  -سؤال ميشود
علمي که به تو داده شد تاچه اندازه به آن عمل کردي؟»
بر ماست که ارزش علم و دانش را بدانيم و در به دست
آوردن ،حفظ (به خاطر سپردن) و نگهداري ،عمل و نشر
آن بکوشيم .رسول خدا (صلي اهلل عليه وآله) فرمود« :اول
العلم معرفة الجبار و آخرالعلم تفويض االمر اليه  -اول علم
شناخت خداوند جبار و آخر علم واگذاري امور به اوست».
(کيمياي سعادت ،محمد غزالي  )2/404منظور از علم اول
علوم نظري است وعلم آخرعلوم عملي است.
سر آغاز دانش ،معرفت خداوند جبار است :اين سخن،
حديث فوق العادهاي است که خيلي سليقه خوبي داشتهاند
که آن را دراول کتاب جامع المقدمات قرار داده اند .وقتي
يک طلبه تازه به يادگيري علم صرف شروع ميکند ،با
اين حديث برخورد ميکند .به هرروي ،معناي اين حديث
در ظاهر واضح است؛ يعني ابتدا و آغاز علم ،معرفت يافتن
نسبت به خداوند متعال است؛ خدايي که بسيارجبران کننده
ميباشد؛ جبر يعني جبران ،يعني خداي مهرباني که حتي
نواقص کارها و قصور بندگانش را جبران ميکند .بنابر اين،
آغازعلم آن است که متعلم ،خدا را قبل از شناخت سايرعلوم،
بشناسد ،قبل از فقه ،قبل از اصول و حتي قبل از کالم ،خدا
را بشناسد؛ يعني بداند که ما در اين عالم ،عبد و مخلوق

»

حجت االسالم محمد سلماني کياسري
ربيع االول هر سال ياد آور والدت انساني
برگزيده و بزرگي است که باوالدتش دنيا چهره
ديگري به خود گرفت و مسير شرک و بت پرستي و
قدرت نمايي قدرتمندان بزرگ و شاهان هواپرست
به چالش کشيده شد و صعود شيطان واعوان و
انصار او در آسمان ها متوقف و صداي ناله او در
دنيا شنيده شد و هر آنچه اغواگري و خرافه سرايي بود ،خود را در مرز
نيستي و نابودي مشاهده کرد ،چرا که مولودي پا به عرصه دنيا نهاده بود
که با خود برتري ،فضيلت ،حقانيت و کمال را به ارمغان آورد و متقاب ً
ال هر
آنچه باطل بود ،رخت بربست وخود را در سراشيبي سقوط ديد و نداي
حق به تعبير اميرالمؤمنين علي عليه السالم در آن هنگام شنيده شد که
فرمود« :جاء الحق و ذهق الباطل ان الباطل کان ذهوقا (سوره اسرا ،آيه
 )81حق آمد و باطل نابود شد ،همانا باطل نابود شدني است( ».مجلسي
/1403/ج/15ص)274
آنچه هر موضوع و موقعيت وعظمت آن را بيان خواهد کرد ،بررسي مسائل
مربوط و حواشي مرتبط با آن مي باشد .عظمت و بزرگي شب ميالد پيامبر
عظيم الشان اسالم صلي اهلل عليه و آله از آن حيث داراي اهميت است که
حوادث و اتفاقات در آن شب که با قدرت اليزال الهي به وقوع پيوست،
داراي اعتبار و جايگاه ممتازي است که همه افکار را به سوي خود معطوف
مي کند .بررسي ابعاد حوادث آن شب ،انسان را به مولودي که به عنوان
ختم رسل ،عالي ترين و بهترين دستورالعمل هاي زندگي انسان را رقم
مي زند ،آشنا مي کند .اين حوادث شگفت انگيز که با حوادث زمان تولد
انبياي ديگر متفاوت است جهاني بوده و همين امر نويد بخش آيين جهاني

»

انتهايدانش،سپردنکارهابهخداونداست.آخرعلم،تفويضکارهابهخداوند
است؛ يعني يک انسان عالم که در علوم مختلف غور کرده است ،سرانجام به
ي رسد که بايد همه امور را به او واگذار کند؛ چرا که او فوق همه اسباب
جايي م 
است و علوم ،کليد معرفت اسباب است

هستيم و بايد خالق خود را بشناسيم .اما بالفاصله ،صفت
جبار را اضافه ميکند؛ يعني نميگويد که معرفة الرحمان،
معرفة الرحيم ،بلکه ميگويد معرفة الجبار؛ چرا که جبار،
باالتر از رحمان و رحيم است و به نحوي نزديک به معناي
رب است؛ يعني قصور و کوتاهي را هم جبران ميکند .پس
بايد چنين خدايي را شناخت که مثل يک مادر ،دست
بند ه اش را مي گيرد و پله پله او راجلو ميبرد ،و قدم به
قدم او را حرکت و رشد ميدهد.
جايگاه معرفت در روايات :در روايات خيلي براي معرفت
ارزش گذاشته شده است و لذا اصوال اين دين ،دين شناخت
است و اين شناخت هر مقدار که ظرفيتش باالتر باشد ،انسان
اوج بيشتري ميگيرد .البته ،اين شناخت در همه زمينه
هاست و باالترين و اساسيترين قسمت آن ،شناخت معبود
و خداي يکتا و معرفت به اوست.
انتهاي دانش ،سپردن کارها به خداوند است :آخر علم
هم تفويض کارها به خداوند است؛ يعني يک انسان عالم که
در علوم مختلف غور کرده است ،سرانجام به جايي ميرسد
که بايد همه امور را به او واگذار کند؛ چرا که او فوق همه
اين اسباب است و علوم ،کليد معرفت اسباب است؛ مثال
يک پزشک در علم طب ،با امراض آشنا ميشود و سببيت
داروها و تاثيرگذاري آنها را نيز در رفع بيماريها ميشناسد
يا سببيت کارهاي جراحي را در رفع نواقص جسمي بدن
ميشناسد؛ اما بايد بداند که خدا خالق همين اسباب است.
او سبب ساز و سبب سوز است.

(ص)

تعريف ديگري از علم :رسول خدا (صلي اهلل عليه وآله)
فرمود« :العلم علمان؛ علم االديان و علم االبدان» (اصول
کافي ،ج  1ص )37معموال اين طور روايت را ترجمه مي
کنند که :علم بر دو گونه است :علم اديان و علم طب .اما در
مورد مفهوم واقعي اين حديث بحث هايي مطرح است که
به عنوان نمونه به نظر آيت اهلل جوادي آملي در اين مورد
اشاره مي کنيم .ايشان مي فرمايند« :اخالق ،جزء قوي ترين
علوم استداللي است ،زيرا وابسته به معرفت نفس مي باشد،
تا اندازه اي که عده اي از اخالق به عنوان طب روحاني ياد
مي کنند .دو دسته علم داريم؛ علم االبدان و علم االديان.
انسان هاي صادق و خوش باور مي گويند ،علم االبدان را
اطبا دارند و علم االديان را فقها دارند ،اما بزرگاني که راه
اخالق را طي کرده اند ،گفته اند :ممکن است ،طبيبي علم
االديان داشته باشد و يک فقيه يا روحاني ،علم االبدان
داشته باشد .ممکن است طبيبي خالصاً لوجه اهلل آن علم
را ياد بگيرد و صادقانه به آن عمل کند ،به بالين بيماران
بي بضاعت برود و دنياطلب نباشد؛ يعني علم االديان دارد،
گرچه در بدن کار مي کند ،اما يک وقتي است که فقيهي
به دنبال مريد بازي و امثال ذلک است؛ اين علم االبدان
دارد ،گرچه در باره دين کار بکند .در واقع ،تقسيم علم به
علم االديان وعلم االبدان به هدف برمي گردد ،نه به موضوع
بحث ».حاصل سخن اين که مي توان گفت علم اديان داريم
که به وسيله آن هدايت مي شويم به سوي خداشناسي .و
علم ابدان ،ما را به شناخت بيشتر از وجود خودمان هدايت

مي کند ،يعني به سوي خودشناسي ،که مقدمه اي است
براي خداشناسي« .من عرف نفسه فقد عرف ربه».
تعاريفي ديگر از علم :امام صادق (عليه السالم) به نقل از
رسول خدا (صلي اهلل عليه و آله) فرمود« :او ل العل م الصمت
و الثاني االستماع و الثالث العمل به و الرابع نشره  -سرآغاز
علم و مرتبه نخست آن ،سکوت است .گام دوم ،گوش
دادن است .گام سوم ،عمل به آن است و گام چهارم ،نشر
و گسترش آن است( ».دعائم االسالم )1/82 ،در اين حديث
شريف نکاتي مطرح است که از اهميت زيادي برخورداراست.
سکوت عامل مهمي است در دقت و يادگيري .به وسيله
گوش دادن به سخنان استاد ،آدمي مي تواند به مقامات
عالي علمي برسد.
جانور فربه شود از راه نوش
آدمي فربه شود از راه گوش
مرحله بعدي به خاطر سپردن و حفظ کردن مطالب است
تا ملکه ذهن شود .اينها مقدمه اي است که بتوان آنها را
به عمل و اجرا در رفتار و آداب روزانه درآورد تا بهترين
روش در انتشار علوم باشد .انتشاري لساني و لفظي به
همراه عمل به آن که هدف اصلي از يادگيري مي باشد ،و
آغازي است براي ورود در خودشناسي و خداشناسي .و چه
نيکوست اين معرفت و شناخت با لباس تقوا همراه باشد.
رسول خدا (صلي اللهَ عليه و آله) فرمود« :لکل شيء معدن
و معدن التقوي قلوب العارفين  -هر چيز را معدني است و
معدن تقوا ،قلوب عارفين (خداشناسان) است( ».کنزالعمال،

است که البته با تابلوي تمام نماي قرآن کريم ،جامع تر معرفي مي شود:
«و ما ارسلناک اال رحمه للعالمين» (سوره انبياء)107 ،
اکثر محدثان و مورخان بر اين قول اتفاق دارند که تولد پيامبر(ص) در ماه
ربيع االول بوده ،ولي در روز تولد او اختالف دارند .معروف ميان محدثان
شيعه اين است که آن حضرت در هفدهم ماه ربيع االول روز جمعه پس
از طلوع فجر چشم به دنيا گشود و مشهور ميان اهل تسنن اين است که
والدت آن حضرت در روز دو شنبه دوازدهم همان ماه اتفاق افتاده است.
(سبحاني/1388/صفحه )59
آنچه روشن است اين است که پيامبر اسالم (ص) در ربيع االول عام الفيل
متولد شد .اما آنچه مهم مي نمايد وقايع واتفاقات خارق العاده اي است
که در ايام والدت پيامبر اکرم (ص) رخ داده است که هم در تاريخ و هم
در کتب روايي مورد توجه و تاييد قرار گرفت .اتفاقات وحوادث بسيار مهم
وخارق العاده قبل از پيامبران الهي را ارهاص مي گويند.
ارهاص در لغت و اصطالح:
در کتاب «تاج العروس من جواهر القاموس» و نيزدرکتاب «اساس البالغه»
آمده است« :ارهص الشيء اذا اثبته و اسسه» ارهاص به معني تاسيس و بنيان
کردن ،محکم کردن و نيز اثبات کردن تعريف شده است( .حسيني زبيدي ،
 1314ج 9ص  214و زمخشري  1979ص  )261اما دراصطالح ،ارهاص
به اتفاقات وحوادث خارق العاده و شگفت انگيزدر آستانه تولد انبياي الهي
عليهم السالم گفته مي شود يعني براي آنکه افکار و روحيات جامعه آماده
شنيدن و پذيرش نبوت پيامبران الهي گردد ،قبل از آنکه ادعاي نبوت صورت
پذيرد حوادثي نمايان مي شود که موجب شگفتي انسانها و نيز توجه مضاعف
آنها مي گردد .به عبارت ديگر خلق اين اتفاقات وحوادث بزرگ مقدمه براي
بيان مسئله مهمي به نام نبوت انبياء الهي عليهم السالم است.
فرق بين ارهاص و معجزه:
ارهاص و معجزه هر دو يک مبدأ دارد و از سوي يک قدرت مطلق به
نمايش درمي آيد و کسي را ياراي ادعا يا عمل و حتي درک حقايق

ح  )5638نتيجه اينکه هر چه معرفت بيشتر باشد ،تقوا
بيشتر خواهد بود و آيه کريمه شاهد آن است ...« :اِن َما
يَخْ شَ ي اللهَ َ م ِْن عِبا ِد ِه ال ْ ُعلَما ُء - ...يقيناً از بندگان خدا ،علما
ي ترسند( ».سوره فاطر ،آيه  )28چون خشيت
از خدا م 
و خوف را فرع علم دانسته و بيان فرموده اند ،چنانچه در
فرمايش پيامبر اکرم (صلي اهلل عليه و آله) تقوا فرع معرفت
شمرده شده است .لذا اگر تقوا در کنار علم باشد ،يقيناً بر
اثر عمل به آن علم است و اينکه آيه شريفه مي فرمايد:
«علما از خدا مي ترسند» منظور اين است که آنها عالم
به آثار وضعي خطا و خداي ناکرده گناه و نافرماني حق
هستند .لذا ترس از دوري خدا دارند و سعي بر آن دارند
که عالم عامل باشند.
اميرالمؤمنين (عليه السالم) فرمود« :انما زهدالناس في
طلب العلم لما يرون من قلة انتفاع من علم بال عمل -
علت اينکه مردم رغبت در طلب علم ندارند ،اين است
که ميبينند علماي بدون عمل از علم خود نفع و بهره
نميبرند( ».ارشاد القلوب)
علماء رباني ،مربيان جامعه خود هستند و بار مسئوليت
فراواني بر عهده دارند .مردم چشم به آنها دوخته و دقت
مي کنند و آنها را الگو قرار داده اند .از طرفي دشمنان ما
منتظر کوچکترين بيراهه اي از سوي آنها هستند تا با بزرگ
نمايي ،مردم را به آنها بدبين کنند.
نقطه مقابل دانايي ،ناداني است که بيماري و دردي است
بي درمان ،مگر با فرا گيري دانش و عمل و نشر آن .امام
علي (عليه السالم) در باره جهل مي فرمايد« :ال داء أعيا
من الجهل  -هيچ دردي بي درمان تر از بي خردي (ناداني)
نيست ».البته جهل دو قسم است :جهل بسيط داريم و
جهل مرکب .در اينجا منظور جهل مرکب است زيرا جهل
غير مرکب برطرف شدنش آسان است .ابن يمين خراساني
خيلي زيبا حالت انسان ها را نسبت به علم و جهل در ابيات
زير به تصوير کشيده است:
آن کس که بداند و بداند که بداند
اسب خرد از گنبد گردون بجهاند
آن کس که بداند و نداند که بداند
آگاه نماييد که در خواب نماند
آن کس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خويش به منزل برساند
آن کس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ،ابدالدهر بماند
نشر علوم از نظر قرآنَ ...« :ف َن َب ُذو ُه َورا َء ُظ ُهو ِره ِْم ،قال
ترکوا العمل به و النشر له  -و چون خدا پيمان گرفت
ازآنان که کتاب به آنها داده شد که حقايق کتاب آسماني
را براي مردم بيان کنيد و کتمان مکنيد ،پس آنها عهد خدا
راپشت سر انداخته و آيات الهي رابه بهايي اندک فروختند
و چه بد معامله کردند( ».آل عمران )187 ،در تفسير اين
آيه کريمه که ميفرمايد «:پس انداختند آن را به پشت
سر خود» ،فرمود :مراد اين است که عمل به آن و نشر و
پخش آن را ترک کردند.
رسول خدا (صلي اللهَ عليه وآله) فرمود« :رأيت ليلة اسري
بي الي السماء قوما يقرض شفاههم بالمقاريض من نار ثم
يرمي فقلت يا جبرئيل  ...أفال يعقلون  -شبي که مرا به
معراج بردند و در آسمانها سير دادند عدهاي را ديدم که
لبهاي آنها را با مقراض آتشين ميچيدند و ميريختند .پس
ل اينها کيانند؟ گفت :اينها خطيباني از امت
گفتم اي جبرئي 
تو هستند که مردم را به کارهاي نيک امر ميکردند و خود
را فراموش ميکردند ،و حال آن که آنها قرآن کريم را قرائت

آن نمي باشد .تفاوت ابتدايي ارهاص و معجزه اين است که ارهاص امور
خارق العاده و اتفاقات عجيب (که از حيطه درک و نيز قدرت بشر خارج
است) و در قبل از والدت يا هنگام تولد و يا دوران قبل از نبوت انبياي
الهي به وسيله قدرت بي انتهاي خداوند بزرگ تحقق پيدا مي کند ولي
معجزه در هنگام رسالت و نبوت پيامبران الهي از سوي خداوند قادر
متعال متحقق مي شود گرچه بعضي افراد حتي اتفاقات قبل از نبوت را نيز
به نوعي معجزه مي دانند نظير عالمه مجلسي که در «روضه المتقين في
شرح من اليحضره الفقيه ،ج ،4ص  »144درباره اصحاب فيل مي گويد:
« ...و دليل باهر علي وجود القدر بالذات علي نبوت نبينا صلي اهلل عليه
واله وسلم فانه وقع في سنه والدته علي ما هو المشهور بين العلماء وهو
من قبيل االرهاص والمعجزات التي حصلت له صلي اهلل عليه واله وسلم
قبل دعوي النبوه  »...عالمه مجلسي قضيه خارق العاده اصحاب فيل را
(که در قرآن کريم هم به آن اشاره شده است) جزء ارهاصات و معجزات
به شمار مي آورد که اين مهم قبل از نبوت رسول گرامي اسالم (ص) به
وقوع پيوست .و نيز محقق طوسي براي امکان ارهاص ،به وقوع معجزات
پيامبر (ص) پيش از نبوت استدالل کرده و سپس عالمه حلي به برخي
از موارد ارهاص ،از قبيل شکست و نابودي اصحاب فيل ،شکاف برداشتن
ايوان کسري ،خشک شدن درياچه ساوه و خاموش شدن آتشکده فارس
که نزديک يا هنگام والدت حضرت روي داده و سايه افکندن ابر بر سر
حضرت و حرکت آن با ايشان و سالم کردن سنگ ها به ايشان پيش از
بعثت ،اشاره کرده است( .رنجبر ،سايت فالح)
تفاوت ارهاصات زمان تولد پيامبر اسالم (ص) با ساير انبياء (ع):
ارهاصات زمان حضرت موسي عليه السالم در قرآن کريم در آيات  6الي
 13سوره قصص و نيز ارهاصات حضرت عيسي عليه السالم در آيه 47
سوره آل عمران و نيز آيات  15الي  30سوره مريم مورد اشاره قرار گرفته
است .نکته مهمي که در اين ارهاصات به چشم مي خورد اين است که
در يک محيط محدود و با افراد مخصوص اين اتفاقات به وقوع پيوست.

ميکردند .آيا خداوند نعمت عقل به آنها نداده بود تا تعقل
کنند و به گفتههاي خود عمل کنند؟ اکنون سزاي آنها اين
است که به اين عذاب مبتال گردند ».اهميت در اين است
که بايد گوش کرد ،دانست ،عمل کرد و سپس انتشار داد.
پس يک علم به زبان است و آن فايده اي ندارد ،جز اينکه
سبب اتمام حجت است و گفته ميشود تو که ميدانستي،
ب نشسته
چرا عمل نکردي؟ و ديگري علمي است که در قل 
و سبب نفع است براي صاحبش در وقتي که به آن عمل
کند .پيامبر اکرم (صلي اللهَ عليه و آله) فرمود« :علم ال ينتفع
به ککنز ال ينفق به  -علمي که صاحب آن به آن منتفع
نشود همچون گنج است که از آن چيزي برداشته نشود و
در احتياجات خرج نکند( ».ارشادالقلوب)
در نتيجه بايستي از علم و دانش به دانايي رسيد تا در
زندگاني جاودان آخرت به کار آيد و اگر کاربرد آن در
دنيا رسيدن به اين فرمايش رسول اللهَ (صلي اللهَ عليه
و آله) باشد ،دانش تبديل به دانايي مي شود که فرمودند:
«ال يکون الرجل مسلما حتي يسلم الناس من يده و لسانه ...
يکون زاهدا فيما في ايدي الناس  -مسلماني هر مسلمان
محقق نخواهد شد تا وقتي که مردم مسلمان از دست و
زبان او سالم بمانند ،و ايمان هر مؤمن به کمال نرسد تا
اينک ه برادران ايماني او از شرش ايمن باشند و همسايگانش
از شدت غضب و ناراحتي هاي او امان داشته باشند ،و
اطالق عالم بر او نميشود تا وقتي که به آنچه ميداند
عمل کند .و او را عابد نتوان گفت تا وقتي که به مقام ورع
و اجتناب از گناهان برسد .و ورع براي او حاصل نشود تا
وقتي که از آنچه در دست مردم است زهد ورزد ،يعني
چشم طمع از اموال مردم بردارد ».در اين زمينه بزرگان
از علماء مي فرمايند :اي برادر من! سکوت و خاموشي
طوالني داشته باش! و فکر زياد و انديشه بسيار در آثار
قدرت حق تعالي و آيات الهي و فنا و زوال و تغييرات
دنيا و اعمال گذشته خود بنما ،به مواعظ و نصايح قرآني
و کلمات پيامبر و اهل بيت طاهرينش و ساير بزرگان دين
از علماء و حکما و دانشمندان عمل کن! و خنده مخصوصا
با صدا و قهقهه کم داشته باش! و ندامت و پشيماني از
گناهان و خطاهاي خود را شيوه خود قرار بده! هر گاه اين
اوصاف با اين بيان در تو يافت شد در نزد خدا آبرومند و
مورد قبول خواهي بود .بعضي ازعلماء فرمودهاند :عالم،
طبيب امت است و دنيا درد است .هرگاه ديدي طبيب
درد را به سوي خود ميکشد ،يعني طالب دنياست ،پس
او را در ادعا و روش و سيرهاش متهم کنيد ،و به علم
او اهميت ندهيد و بدانيد که او عالمي است که اعتماد
و وثوق به گفتار او نيست و آنچه ميگويد اعتباري به
آن نيست ،چون خود به گفته خود ايمان ندارد و اال بر
خالف آن عمل نميکرد.
رسول خدا (صلي اللهَ عليه وآله) فرمود« :ال تطلبوا العلم
لتباهوا به العلماء و ال  ...و لکن تعلموه و علموه  -طلب نکنيد
علم را براي مباهات و فخر بر علماء ،و نه براي مجادله و
مراء با نادانان ،و نه براي اينکه به مردم نشان دهيد و ريا
کنيد در مجالس ،و نه براي اينکه توجه مردم را به خود
جلب کنيد و کسب شرافت و مقام در ميان آنها بنماييد.
پس کسي که بخواهد به خاطر اين مقاصد موهومه ،علم
به دست بياورد آتش جهنم را براي خود تهيه ديده است،
و همان علم حجت بر اوست ،يعني دليل محکوميت او در
روز قيامت ميگردد .و ليکن علم را ياد بگيريد و عمل کنيد
و به ديگران ياد دهيد و سبب نجات خود و ديگران گرديد».
(ارشاد القلوب/ترجمه طباطبايي ،ص 58 :الي )62

اگر ماجراي حضرت موسي عليه السالم را بخوانيم از نگراني مادر حضرت
موسي تا دوران تولد و سپس رها شدن در دريا و نيز نجات طفل و حضورش
در کاخ فرعون وحفظ و نگهداري او توسط خداي بزرگ ،از شگفتي هاي
اعجاب برانگيز در جهان هستي است اما همه اين اتفاقات در يک فضاي
محدود و با افرادي معدود رقم خورده است و همچنين ماجراي حضرت
مريم سالم اهلل عليها و بارداري او و نيز بارور شدن نخل خشک و جاري
شدن رود و در نهايت سخن گفتن حضرت عيسي عليه السالم در گهواره،
همه از امور خارق العاده است که در حيطه فهم ودرک بشر نيست ،اما
همه اين حوادث در محيطي محدود و در بين افرادي معين ظاهر گشت.
اما ارهاصات قبل و هنگام تولد حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي
صلي اهلل عليه و آله و سلم تفاوت زيادي با ارهاصات ساير انبياء الهي
دارد ،چرا که طبق نقل امام معصوم عليه السالم و نيز تاريخ نگاران ،اين
اتفاقات خارق العاده و شگفتي آفرين به نوعي در سراسر گيتي و اقصي
نقاط جهان به وقوع پيوست و از سويي همه جوامع و همه انسان ها در
سراسر دنيا مخاطب اين اتفاقات بودند و البته آيه شريفه «و ما ارسلناک
اال رحمه للعالمين  -و ما تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم».
(سوره انبياء« )107 ،و ما ارسلناک اال مبشرا و نذيرا  -و ما تو را جز نويد
دهنده و بيم رسان نفرستاديم ( ».سوره فرقان )56 ،مؤيد اين هشدارها و
اتفاقات جهان گستر مي باشد .هم آيينش برترين آيين هاست؛ «االسالم
يعلوا و ال يعلي عليه  -اسالم برترين آيين هاست و برتر از آن وجود
ندارد« ،».ان الدين عنداهلل االسالم  -به درستي که دين پذيرفته شده نزد
خداوند ،فقط اسالم است» و نيز اکمال دين و اتمام نعمت و در نهايت
همه بشريت و همه گيتي مخاطب اين فيض عظما و رحمت الهي هستند.
اگر خوب ابعاد اين حوادث و اتفاقات را در نظر بگيريم و تعداد و چگونگي
آنها را بررسي نماييم به يک نتيجه قطعي مي رسيم و آن ،اين است که
اين مولود عظيم و بسيار شريف و گرانقدر و نيز رسالت و آيين اين انسان
برگزيده ،با عظمت و جهان گستر است.

شايد جالب باشد که بدانيم ايد ه نامگذاري هفت ه اي ب ه نام
«وحدت» ،مربوط به دوران پس از پيروزي انقالب اسالمي
ايران نيست .اين نامگذاري پيش از انقالب نيز در سيستان و
بلوچستان اجرا شده است؛ زمانيکه حضرت آيتاهلل خامنهاي
در ايرانشهر روزگار تبعيد خود را سپري ميکردند .روايت اين
نامگذاري را از سخنان رهبر انقالب اسالمي بخوانيم:
ل گيري اولين هفته وحدت در دوران تبعيد
* شک 
يکي از ابزارهاي هميشه مورد استفاده دشمنان ملتهاي مسلمان
براي اختالف ،مسئل ه اختالفات مذهبي ،شيعه و سني و از اين
قبيل بوده است .دعوا درست کنند ،اختالف ايجاد کنند ،برادران
را به جان هم بيندازند ،اختالفات را بزرگ کنند ،برجسته کنند،
موارد اشتراک و اتحاد را ضعيف کنند ،کمرنگ کنند ،يک چيز
کوچک را بزرگ کنند ،برجسته کنند؛ اين همه نقاط اشتراک
را که بين برادران سني و شيعه هست ،کوچک کنند ،ضعيف
کنند؛ اين کاري است که دائم انجام گرفته است ،االن هم
دارد انجام مي گيرد.
جمهوري اسالمي از اولين روز در مقابل اين توطئه ايستاده
است؛ علت هم اين است که ما مالحظ ه کسي را نمي کنيم؛ اين
عقيد ه ماست .قبل از اينکه نظام اسالمي تشکيل شود ،برادران
ما ،بزرگان نهضت ،بزرگان مبارز ه انقالبي در آن روز  -که هنوز
خبري از حکومت اسالمي و جمهوري اسالمي نبود  -در جهت
وحدت شيعه و سني تالش مي کردند .من خودم در بلوچستان
تبعيد بودم .از آن زمان تا حاال با علماي سني حنفي شهرهاي
بلوچستان  -ايرانشهر و چابهار و سراوان و زاهدان  -با آنهايي
که بحمداهلل زنده هستند ،رفيقيم ،نزديکيم ،صميمي هستيم.
من آنجا تبعيدي بودم ،دستگاهها نمي خواستند بگذارند تالشي
از سوي ما انجام بگيرد؛ اما در عين حال ما گفتيم بياييد
کاري کنيم که يک نشانهاي از اتحاد شيعه و سني را در اين
شهر نشان بدهيم؛ که اين مسئل ه هفت ه وحدت  -والدت نبي
اکرم در دوازدهم ربيعاالول به روايت اهل سنت ،و در هفدهم
ربيعاالول به روايت شيعه  -آن روز به ذهن ما رسيد و در
ايرانشهر آن را عمل کرديم؛ يعني از دوازدهم تا هفدهم جشن
گرفتيم .اين يک فکر عميقي بوده است ،مال امروز و ديروز
نيست)1390/7/25( .
* فکر وحدت اسالمي يک فکر زودگذر نيست
فکر وحدت اسالمي يک فکر زودگذ ِر تازهپا نيست ،بلکه از
اعماق دل ما ميجوشد .س ّني براي خود س ّني است ،شيعه
هم براي خود شيعه است ،هرکدام عقايد و مناسکي دارند و
هيچ کدام ديگري را مجبور نميکند که مثل من وضو بگير يا
اعمال ديگر را مثل من انجام بده .حقيقت اين است که هر دو
به خداي واحد ،قبل ه واحد ،پيامبر واحد ،اهداف و ارزش هاي
واحد و به اسالم واحد معتقدند .چرا اينها را فراموش کنيم؟!
قمرالديني
من در همان روزهايي که تبعيد بودم  -آقاي مولوي
ّ
اينجاست  -پيغام دادم ،خودم به مسجد ايشان رفتم و گفتم
بياييد اين يک هفته ميان هفده ربيع  -که ما شيعهها هفده
ربيع را روز والدت پيغمبر ميدانيم و جشن ميگيريم  -و دوازده
ربيع را  -که شما سني ها روز والدت پيامبر ميدانيد  -جشن
بگيريم .ما بگيريم ،شما هم بگيريد .ايشان هم قبول کرد .اتّفاقاً
در همان روزهاي ا ّول و دوم در ايرانشهر سيل آمد و بساط همه
چيز را به هم زد و ما در کار امداد مردم افتاديم و نتوانستيم
توجه داشته باشيد .خوب؛
کاري انجام دهيم .به اين چيزها ّ
طبيعي است که هر کسي براي عقايد خود احترام و ارزش

قائل است .اما اگر زيد به عقيد ه خود احترام ميگذارد ،مگر
مستلزم اين است که به عقيد ه عمرو اهانت کند؟! يا اگر عمرو
به عقيد ه خود احترام ميگذارد ،مگر مستلزم اين است که به
زيد اهانت کند؟! چرا؟! دشمن همين را ميخواهد و اين آتش
عجيبي است اگر مشتعل شود.
االن شما ببينيد در همين همسايگي اين مرز ما ،دست هايي
اختالف و تفرقه بين شيعه و س ّني را تحريک ميکنند .س ِر
همين اختالفات ،همديگر را کافر و فاسق و فالن ميدانند و
ميکشند.
اين است که من تأکيد ميکنم و اين نکته اساسي است .بله؛ از
دوستان و علماي عزيز خيلي متش ّکرم که تالش کرديد؛ اما اين
تالش را تعميق کنيد و به دوستي ها عمق ببخشيد؛ هرکدام
هم در مذهب خود پايدار و ثابت قدم بمانيد .بحث علمي و
فکري و غيره هم به جاي خود محفوظ ،خيلي خوب است و
مانعي هم ندارد .اما مراقب اختالف باشيد؛ مراقب مردم باشيد؛
مراقب دست دشمن باشيد)۱۳۸۱/۱۲/۲( .
* علما به نداي وحدت پاسخ مثبت دادند
ا ّو ِل انقالب هم ا ّولين نقطهاي که امام ،هيئت اعزام کردند،
گمان ميکنم بلوچستان بود .بنده را خواستند ،يک حکم هم
نوشتند که در راديو خوانده شد .من با جماعتي راه افتادم و به
بلوچستان رفتم .مرحوم مولوي عبدالعزيز ساداتي مالزهي آن
موقع حيات داشتند؛ رفتيم ايشان را در سراوان ديديم.
غرض؛ دوستان فراواني از مجموع ه علماي منطقه بودند که به
دل
نداي وحدت پاسخ مثبت دادند .باالتر از اين بگويم؛ در ِ
خودشان حقيقتاً اين ندا وجود داشت .جامع ه ايراني و اسالمي از
اين وحدت سود برد .اوايل انقالب با ايجاد درگيري و با استفاده
از بعضي آدم هاي ناباب توانستند در ايرانشهر و جاهاي ديگر
کارهايي بکنند؛ ليکن به جايي نرسيد و اختالف مورد نظر آنها
هَّ
بحمدالل به وجود نيامد...
من خودم همان سفري که آمدم ،در ايرانشهر هم ه رؤساي
طوايف را جمع کردم و در جلسهاي با آنها صحبت کردم و
گفتم نظا ِم جمهوري اسالمي بنا دارد که در سرتاسر کشور
تعرض و تبعيض را بين
عدالت واقعي را اجرا کند؛ لذا ظلم و ّ
تحمل نميکند و شما به اين امر
استانها و طوايف کشور هيچ ّ
کمک کنيد .به آنها گفتم که اين نظام از نظام قبل به مراتب
نيرومندتر است؛ چون آن نظام به دستگاه هاي امنيتي و
سالح خودش متّکي بود؛ اما اين نظام به عواطف
ّاطالعاتي و
ِ
و دلها و عاليق مردم متّکي است.
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