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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

نیز آبرویى و احترامى به خود  كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود وعزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

ه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده، تا آن چ

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

خدا را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال 

داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام 

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! در » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

ى تقسیم گردید. هرفصل نیز گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرع

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

و معارف قرآن  انگیز آیاتجوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  جلد 77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

 شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 چهره های الهی و حوادث تاریخی        
 

 )ع(بعد از مسیح
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 فصل اول 

 لـقمان حكـیم
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ...!  "سورة  12مستند:آیة   28ص 32المیزان ج      لقمان      "  َولَقَد آتَینا لُقماَن الِحكَمةَ اَن اْشُكر لِِله
 

 لقمان و حكمت هاي الهي او 

" داده شده، و چند فراز از حكمتدر این آیه اشاره شده است به اینكه به لقمان " 

 حكمت او نیز در اندرز فرزندش نقل شده است.

در قرآن كریم جز در این سوره نامي از لقمان نیامده است، و اگر در این سوره آمده  

به خاطر تناسبي بود كه داستان سراسر حكمت او با داستان دیگري كه در همین سوره نقل 

"  است، چون موضوع داستان " خریدار لهو الحدیث»شده، داشته است، و آن داستان 

ردي است كه راه خدا را مسخره مي كند و براي گمراه كردن " دربارة فخریدار لهو الحدیث

مردم این در و آن در مي زند تا حدیث لهوي جمع آوري نماید.  این موضوع در مقایسه با 

 فردي قرار مي گیرد كه آن قدر دانا و حكیم است كه كلماتش راهنماي همه مي شود.

باشد. حكمت حد وسط  ) حكمت به معناي معرفت علمیه اي است در حدي كه نافع

بین جهل و جربزه است.  چون جربزه عبارت است از افراط از حد الیق در مسئلة تفكر، و 

خالصه نداشتن مرز و حدي براي فكر، و این خود یكي از بالهاي خطرناك است، چون 

چنین كسي از حق تجاوز مي كند، بلكه امور دقیق و غیرمطابق با واقع را استخراج مي 

ً به جنون كند، و ا ي بسا سرانجام كارش در مسائل عقلي به الحاد و فساد عقیده، و احیانا

 سوفسطائي بكشد، و در مسائل شرعي به وسواس بیانجامد.(
 

 خداوند تعالي مي فرماید:

به لقمان حكمت دادیم كه خدا را سپاس دارد و شكر بگذارد، و چون شكر  -

خودش به طوري كه نعمت عبارت است از به كار بستن هر نعمتي در جاي 

ولي نعمت را بهتر وانمود كند، و این حكمت دادن به لقمان، لقمان را وادار 

كرد تا این مراحل را در شكر طي كند، پس در حقیقت حكمت دادن به او 

 مستلزم امر به شكر نیز هست.
 

كر در ادامة آیه بي نیازي خدا را بدین شكل مي رساند كه فائدة شكر تنها به خود شا

 عاید مي شود، همچنانكه ضرر كفران هم به خود كفران كننده عاید مي گردد، نه به خدا !
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 مواعظ لقمان به پسرش

خداوند متعال سفارشاتي را كه لقمان به پسر خود مي كرد و او را مؤعظه مي نمود، 

 در قرآن كریم چنین نقل كرده است:

 «اي پسرم!  به خدا شرك مورز، كه شرك ستمي است بسیار عظیم ! » 
 

) با توجه به اینكه عظمت هر عملي به عظمت اثر آن است، و عظمت معصیت به 

عظمت كسي است كه نافرماني او مي شود، بنابراین بزرگترین گناهان نافرماني 

 خداست. (

اشاره به شكر و سپاس  قرآن كریم به دنبال مؤعظة فوق به عنوان جملة معترضه،

 فرزند از پدر و مادر مي كند و مي فرماید:
 

 انسان را در مورد پدر و مادرش،»  

 و مخصوصاً مادرش كه با ناتواني روزافزون حاملة وي شد،

 و از شیر بریدنش تا دوسال طول كشید؛

 سفارش كردیم و گفتیم:  

 «است ! مرا و پدر و مادرت را سپاس دار كه سرانجام به سوي من  -
 

قرآن كریم در داخل همین جملة معترضه اشاره به یك نكتة اساسي دیگر مي كند كه 

اگر پدر و مادر به تو اصرار كنند كه چیزي را كه علم بدان نداري و یا حقیقت آن را نمي 

 شناسي شریك من بگیري، اطاعتشان مكن! و براي من شریكي مگیر!

 قرآن مجید سپس مي فرماید:

اجب است كه در امور دنیوي نه در احكام شرعي كه راه خداست، بر انسان و -

با پدر و مادر خود به طور پسندیده و متعارف مصاحبت كند، نه به طور 

ناشایست، و رعایت حال آن دو را نموده و با رفق و نرمي با آنها رفتار نماید، 

بیند، و جفا و خشونت در حقشان روا ندارد، و مشقاتي كه از ناحیة آنان مي 

تحمل كند، چون دنیا بیش از چند روزي گذرا نیست، و محرومیت هائي كه از 

ناحیة آن دو مي بیند، قابل تحمل است؛ به خالف دین، كه نباید به خاطر پدر و 

مادر از آن چشم پوشید،  چون راه سعادت ابدي است. پس اگر پدر و مادر از 

آن دو را پیروي كند و گرنه راه آنهائي باشند كه به خدا رجوع دارند باید راه 

 غیر آن دو را، كه با خدا انابه دارند. 

 و عاقبت بازگشت به سوي خداست،  -

 و خدا از اعمالي كه انسان ها مي كنند خبرشان خواهد داد. -
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 معاد و حضور اعمال براي حساب

 لقمان بحث را از توحید به معاد مي كشاند و مي گوید:

 اي پسرم! -

 اگر آن عمل كه انجام داده اي، چه خیر و چه شر، 

 از كوچكي همسنگ یك دانة خردل باشد،

و همان كوچك در شكم صخره اي، و یا در هر مكاني از آسمانها و زمین باشد، 

 خدایش براي حساب حاضر خواهد كرد، تا بر طبق آن جزا دهد،

 چون خدا لطیف است، 

مین و دریا از علم او پنهان نیست، و و چیزي در شكم و اعماق آسمانها و ز 

 علم او به تمامي پنهان ها نیز احاطه دارد، 

 و خبیري است كه از كنه موجودات با خبر است.

 

 اقامه فروع دین و فرایض آن

لقمان در این آیه دستور العمل هائي به پسر خود مي دهد دربارة نماز كه عمود دین 

نهي از منكر است، و از جمله اخالق پسندیدة صبر است، و به دنبال آن امر به معروف و 

 در برابر مصایبي كه به آدمي مي رسد:

 اي پسرم ! -

 نماز بپا دار، و به معروف امر كن، و از منكر نهي كن !

 !بر مصایب خویش صبر كن، كه این از عزم امور است
 

، كه از عزم را،  كه همان حبس نفس از  انجام امري است؛ صبراگر خداوند متعال 

تصمیم قلبي بر فیصله دادن كاري است؛ دانسته؛ بدین جهت است كه عقد قلبي مادام كه 

سست نشده، و گره دل باز نگشته، انسان بر آن امري كه بر انجامش تصمیم گرفته، و در دل 

گره زده است؛ پابرجا و بر تصمیم خود باقي است.  پس كسي كه بر امري صبر مي كند 

د قلب او و محافظت بر آن جدیت دارد و نمي خواهد كه از آن صرف نظر كند. حتماً در عق

 و این خود از قدرت و شهامت نفس است!

 

 اخالق اجتماعي

 لقمان دربارة رفتار پسرش با مردم بدین زبان سفارش مي كند:

 اي پسرم! -

 از در كبر و نخوت از مردم روي بر مگردان!

 !و در زمین چون مردم فرحناك راه مرو
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 خدا خودپسندان گردنفراز را دوست نمي دارد!
 

 در راه رفتن خویش معتدل باش!

 و صوت خود مالیم كن!

 كه نامطبوعترین صداها صوت االغ است!
 

اینجا لقمان اشاره مي كند به اینكه روي خود از تكبر برگرداندن از مردم، و راه 

از اعمالي است كه خداي رفتن مثل آدمهاي خوشحال و از خود راضي در كوچه و بازار 

تعالي دوست ندارد.  و خدا دوست نمي دارد كساني را كه دستخوش خیال زدگي و تكبرند.  

اگر" كبر" را خیال زدگي خوانده اند بدین جهت بوده كه آدم متكبر خود را بزرگ خیال مي 

 كند، و چون فضیلتي براي خود خیال مي كند، زیاد فخر مي فروشد.

 ان اینگونه تكمیل مي شود و پایان مي یابد كه:آنگاه سفارش لقم

 در راه رفتنت میانه روي را پیش گیر! -

 صدایت را بلند مكن و آهسته و مالیم حرف بزن!

 كه ناخوش ترین صوتها صوت خران است، كه در نهایت بلندي است.

 

 

 

 38ص 32المیزان ج                                 مستند: بحث روایتي و تحلیلي       
 

 لقمان و نصایح او در روایات اسالمي 

نام لقمان در كالم خداي تعالي جز در سورة لقمان نیامده، و از داستانهاي او جز آن 

به بعد سورة فوق الذكر آمده، سخني نرفته است، ولي دربارة داستانهاي  12مقدار كه در آیة 

است، روایات بسیار و مختلف رسیده است، كه گلچیني او و كلماتش كه داراي حكمت عالي 

 از آنها را كه با عقل و اعتــبار سازگارتر است، ذیالً نقل مي كنیم:
 

 از حضرت موسي بن جعفر علیه السالم نقل شده كه فرمود: -1
 

" به درستي كه به لقمان حكمت دادیم اي هشام!  خداي تعالي كه فرموده " -

 است.منظور از حكمت، فهم و عقل 
 

 از ابن عمر نقل شده كه گفت از رسول خدا"ص" شنیدم كه فرمود: -2
 

بحق مي گویم كه لقمان پیغمبر نبود و لكن بنده اي بود كه بسیار فكر مي كرد و  -

یقین خوبي داشت. او خدا را دوست مي داشت. خدا هم او را دوست مي داشت، 

 و به دادن حكمت بر او منت نهاد!
 

 روزي لقمان وسط روز خوابیده بود كه ناگهان ندائي شنید: 
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اي لقمان آیا مي خواهي خدا تو را خلیفة خود در زمین بكند، یا بین مردم بحق  -

حكم كني ؟  لقمان صدا را پاسخ داد كه اگــر پـروردگارم مرا مـخیر كند، 

رده كه مرا عافیــت را مي خــواهم و بالء را نمي پذیرم، ولي اگر او اراده ك

خلیفه كند، سمعاً و طاعتاً !   براي اینكه ایمان و یقین دارم كه اگر او چنین اراده 

 اي كرده باشد، خودش یاریم كرده و از خطا حفظ خواهد كرد!

 مالئكه، به طوري كه لقمان ایشان را نمي دید، پرسیدند: 

قضاوت و داوري اي لقمان چرا ؟  گفت: براي اینكه هیچ تكلیفي دشوارتر از  -

نیست، و ظلم آن را از هر سو احاطه مي كند.  اگر در داوري راه صواب رود 

كه امید نجات دارد، نه یقین به آن، ولي اگر ره خطا رود راه بهشت را عوضي 

رفته است.  و اگر انسان در دنیا ذلیل و    بي اسم و رسم باشد ولي در آخرت 

در دنیا شریف و صاحب مقام باشد، ولي  شریف و آبرومند، بهتر است از اینكه

در آخرت ذلیل و بي مقدار، و كسي كه دنیا را بر آخرت ترجیح دهد دنیایش از 

 دست مي رود و به آخرت هم نمي رسد.

مالئكه از منطق نیكوي او تعجب كردند. لقمان به خواب رفت و در خواب حكمت به 

 انش مي جوشید.او دادند، و چون برخواست سخنان حكمت آمیز از زب
 

 لقمان با حكمت خود براي داود وزارت مي كرد.  روزي داود به او گفت:

اي لقمان خوشا به حالت كه حكمت را به تو دادند، و بالي نبوت را هم از تو  -

 گرداندند!

 از ابوهریره نقل شده كه رسول خدا"ص" فرمود: لقمان اهل حبشه بود. -3

سراغ لقمان را گرفتم كه چه كسي بود؟ و حماد گفت: از امام صادق علیه السالم  -4

 حكمتي كه خداوند متعال به او ارزاني داشت، چگونه بود؟ فرمود:
 

آگاه باش كه به خدا سوگند حكمت را به لقمان به خاطر حسب و دودمان و مال و  -

فرزندان و یا درشتي در جسم و زیبائي در رخسار ندادند، و لكن او مردي بود 

خدا سخت نیرومندي به خرج مي داد و به خاطر خدا از آنچه كه در برابر امر 

 خدا راضي نبود، دوري مي كرد!
 

لقمان مردي ساكت و فقیراالحوال بود. نظري عمیق و فكري بسیط و دیدي  -

تیزبین داشت. او همواره مي خواست تا از عبرت ها غني باشد. او هرگز در 

غایط یا غسل ندید، بسكه در روز نخوابید، و هرگز كسي او را در حال بول و 

 خودپوشي مراقبت داشت.
 

نظرش بلند و عمیق بود و مواظب حركات و سكنات خویش بود، و هرگز از  -

دیدن یا شنیدن چیزي نخندید، چون مي ترسید گناه باشد.  او هرگز خشمگین 

نشد، و با كسي مزاح نكرد،  و چون چیزي از منافع دنیا عایدش مي شد اظهار 

 مي كرد، و اگر از دست مي داد، اظهار اندوه نمي نمود.شادماني ن
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لقمان زنان بسیار گرفت، و خدا فرزنداني بسیار به او مرحمت فرمود، ولكن  -

 بیشتر آن فرزندان را از دست داد و بر مرگ احدي از ایشان گریه نكرد.
 

لقمان هرگز از دو نفر كه نزاع و كتك كاري داشتند، نگذشت مگر آنكه بین آن  -

دو را اصالح كرد، و از آن دو عبور نكرد مگر وقتي كه دوستدار یكدیگر 

شدند، و هرگز سخن نیكو از احدي نشنید مگر آنكه تفسیرش را پرسید كه این 

 سخن از كه شنیدي؟
 

لقمان بسیار با فقها و حكما نشست و برخاست مي كرد، و به دیدن قاضیان و  -

را تسلیت مي گفت و بر ایشان  پادشاهان و صاحبان منصب مي رفت، قاضیان

نوحه سرائي مي كرد، كه خدا به چنین كاري مبتالیشان كرده است.  براي 

سالطین و ملوك اظهار دلسوزي و ترحم مي نمود كه چگونه به ملك و سلطنت 

 دل بسته اند، و از خدا بي خبر شده اند.
 

از دیگران  لقمـــان بسیار عبرت مي گرفت، و طریقة غلبــه بر هواي نفس را -

مي پرسید، و یاد مي گرفت، و با آن طریقه همواره با هواي نفس خود در جنگ 

بود، و از شیطان احتراز مي جست، و قلب خود را با فكرت و نفس خود را با 

عبرت، مداوا مي كرد.  او هرگز سفر نمي كرد مگر به جائي كه برایش اهمیت 

 داد و عصمتش ارزاني فرمود.... داشته باشد، به این جهات بود كه خدا حكمتش
 

 

 

 " َو اِذ قاَل لُقماُن اِلبنِِه َو ُهَو یَِعُظهُ یا بُنَيَّ ...!  "سوره لقمان    13مستند: آیه 

 41ص 32المیزان ج     
 

 اندرزهاي معروف لقمان به پسرش 

 " را وقتي اندرزباثارامام صادق علیه السالم در ذیل آیة فوق فرمود: لقمان پسرش " 

مي گفت، آنقدر كلماتش نافذ بود كه فرزندش در نهایت درجه تأثر قرار مي گرفت. از جمله 

 مواعظي كه لقمان به پسرش كرد این بود كه:
 

 شناخت و جهان بیني -1

اي پسرم ! تو از آن روزي كه به دنیا افتادي، پشتت به دنیا و رو به آخرت  -

به توست از خانه اي كه كردي، و خانه اي داري به طرف آن مي روي نزدیكتر 

 از آن دور مي شوي!
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 اصول یادگیري -2

پسرم! همواره با علما بنشین، و با دو زانوي خود مزاحمشان شو، ولي با آنان  -

 مجادله مكن، كه اگر بكني از تعلیم تو دریغ مي ورزند.
 

 میزان ثروت و دارائي  -  3      

ترك آن مگو، وگرنه سربار  از دنیا به قدر بالغ و رفع حاجت بگیر، و یكباره -

 جامعه خواهي شد، و در دنیا آنچنان داخل مشو كه به آخرتت ضرر رساند.
 

 میزان عبادت -4          

آنقدر روزه بگیر كه از شهوتت جلوگیري كند،  و آنقدر روزه مگیر كه از نماز  -

 خواندن بماني، زیرا نماز در نزد خدا محبوب تر از روزه است!
 

 

 ل و تقويایمان، توك -5

پسرم دنیا دریائي است عمیق، كه دانشمنداني بسیار در آن هالك شدند، و چون  -

چنین است تو كشتي خود را در این دریا از ایمان بساز، و بادبان آن را توكل 

قرار بده، و آذوقه اي كه باید در آن ذخیره كني، از تقوا بكن،  و اگر نجات 

 ك شدي به گناهانت شده اي!یافتي به رحمت خدا یافته اي و اگر هال
 

 

 تربیت -6

پسرم اگر طفل صغیري را در خردي اش ادب كني، تو را در بزرگي اش سود  -

رساند، و معلوم است كه براي ادب ارزش قائل است، و نسبت به آن اهتمام مي 

ورزد.  و كسي كه بدان اهتمام بورزد نخست راه به كاربستنش را مي آموزد، و 

تأدیب را بیاموزد، سعي و كوشش او بسیار مي شود، و  كسي كه مي خواهد راة

كسي كه سعي و كوشش در طلب آن بسیار كرد، قدم به قدم به نفع آن بر مي 

 خورد، و آن را عادت خود قرار مي دهد.

آري خواهي دید كه تو خود جانشین گذشتگان خود شده اي، و از جانشین خودت  -

د مي بندد، كه از ادبت چیزي سود مي بري، و هر صاحب رغبتي به تو امی

 بیاموزد، و هر ترسنده اي از صولتت هراسناك مي شود!
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 علم -7

زنهار كه به خاطر به دست آوردن غیر علم و ادب، در طلب ادب دچار كسالت  -

نشوي، و  اگر در امر دنیا شكست خوردي، زنهار كه در امر آخرت شكست 

شود، در امر آخرت شكست نخوري، و بدان كه اگر طلب علم از تو فوت 

خورده اي، و در ایام و لیالي و ساعتهایت بهره اي بگذار براي طلب علم، براي 

 اینكه عمر گرانمایه را هیچ چیز چون ترك علم ضایع نمي كند!
 

 

 

 آداب معاشرت و رفتار -8

زنهار كه هرگز با اشخاص لجوج در نیفتي، و هرگز با مردي فقیه جدال مكني،  -

سلطنتي دشمني نورزي، و با هیچ ستمگري سازگاري و  و هرگز با صاحب

دوستي مكني، و با هیچ فاسق برادري مورزي، و با هیچ متهمي رفاقت نكني، و 

 علم خود را مانند پولت گنجینه كن و به هر كس و ناكس عرضه مدار!
 

 خوف و رجا -9

 پسرم!  از خداي عزوجل آن چنان بترس كه اگر در قیامت نیكي هاي همه نیكان -

جن و انس را داشته باشي باز ترس آن داشته باشي كه عذابت كند، و از خدا 

امید رحمت داشته باش آنچنان كه اگر در روز قیامت با تمامي گناهان جن و 

 انس روبرو شوي، باز احتمال و امید آنكه تو را بیامرزد، داشته باشي!

عین داشتن پسرش بدو گفت:  پدر جان! چطور چنین چیزي ممكن است كه در  -

چنان خوفي، این چنین امیدي هم داشته باشم؟ و این دو حالت متضاد در یكدل 

 چگونه جمع مي شود؟

لقمان گفت:  پسرم اگر قلب مؤمن را بیرون آورند، در آن دو نور یافت مي  -

شود، نوري براي خوف و نوري براي رجاء،  و اگر آن دو را با مقیاسي 

ز دیگري حتي به سنگیني یك ذره بیشتر نیست، بسنجند برابر همند، و هیچ یك ا

و كسي كه به خدا ایمان دارد، به گفتة او نیز ایمان دارد، و به كسي كه به گفتة 

او ایمان داشته باشد، به فرمان او عمل مي كند، و كسي كه به فرمان او عمل 

نمي كند، گفتار او را تصدیق نكرده است.  پس این حاالت دل، هر یك گواه 

 ري است!دیگ

 

 عمل خالص براي خدا  -10     

كسي كه به راستي ایمـــان به خدا داشته باشد، براي خدا عمل را خالص و  -

خیرخواهانه انجام مي دهد، و كسي كه براي خدا عمل را خالصانه و 
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خیرخواهانه انجام داد و به راستي ایمان به خدا دارد، و كسي كه خدا را اطاعت 

اك نیز مي باشد. كسي كه از خدا هراسناك باشد او را مي كند، از او هراسن

دوست هم دارد، و كسي كه او را دوست بدارد، اوامرش را پیروي مي كند، و 

كسي كه پیرو اوامر خدا باشد، مستوجب بهشت و رضوان او مي شود، و كسي 

كه پیروي خشنودي خدا نكند، از غضب او هیچ باكي ندارد، و پناه مي بریم به 

 ز غضب او !خدا ا
 

 بي اعتنائي به دنیا -11

پسرم به دنیا ركون و اعتماد مكن و دلت را مشغول بدان مدار!  چه خداي تعالي  -

هیچ خلقي را خوارتر از دنیا نیافریده است. هیچ مي بیني كه نعیـــم دنیا را 

مــزد و پاداش مطیعان نكرده و نمي بیني كه بالي دنیا را عقوبت گناهكاران 

 نداده است!قرار 
 

 رزق دنیا و مسئولیت آخرت -12

شخصي از لقمان پرسید: آن چه دستوري است كه جامع همة حكمت هاي تو  -

 باشد؟ 

گفت: اینكه خود را دربارة چیزي كه برایم ضمانت كرده اند به زحمت نیندازم،  -

و آنچه را كه به خود من واگذار نموده اند، ضایع نسازم. ) منظـور اینكه عمر 

را صرف رزقي كه ضامن آن شده اند نسازم، و دربارة سعادت آخرت كه خود 

 به خود من واگذار كرده اند اهمال نكنم! (
 

 اداره نفس  -13

 از جمله نصایحي كه لقمان به فرزندش كرد، یكي این بود كه:  -

پسرم! اگر دربارة مردن شك داري خواب را از خودت بردار، كه هرگز نمي  -

 تواني چنین كني! 

سرم!  اگر دربارة قیامت شك داري، بیداري را از خودت بردار! كه هرگز پ -

 نمي تواني !

براي اینكه در این اندرز من دقت كني خواهي دید كه نفس تو به دست دیگري  -

اداره مي شود، و نیز خواهي دانست كه خواب به منزلة مرگ است و بیداري 

 بعد از خواب به منزلة بعث بعد از مردن!
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 یانه رويم -14

و نیز فرمود لقمان به فرزندش: پسرم!  زیاد نزدیك دنیا مشو، كه از آن دور  -

 خواهي ماند، و زیاد هم دور مشو كه خوار خواهي گشت.  

 ) یعني در طلب دنیا میانه رو باش! (
 

 نتیجه آمیزش با فاجران -15

فرزند  و نیز فرموده:  پسرم !  هر جنبنده اي مثل خود را دوست مي دارد، مگر -

آدم كه او هم افق خود در هر مزیتي را دوست نمي دارد، و متاعي كه داري 

نزد خواهان آن عرضه بدار، ) و گرنه بازارش كساد خواهد شد، ( همانطور كه 

بین گرگ و میش هرگز دوستي برقرار نمي گردد، همچنین بین نیكوكار و فاجر 

 دوستي برقرار نمي شود.

كار پیدا كند، سرانجام جامه و یا تنش به قیر آلوده مي پسرم !  هركه با قیر سرو -

شود.  آمیزش با فاجران نیز چنین است، عاقبت از او یاد مي گیرد... خو پذیر 

 است نفس انساني !

پسرم !  هركس سر و كله زدن و مجادله را دوست بدارد، عاقبت زبانش به  -

عاقبت متهم مي شود.  فحاشي باز خواهد شد، و هر كس به جائي ناباب قدم نهد، 

و كسي كه همنشیني با بدان كند، سالم  نمي ماند، و كسي كه اختیار زبان خود 

 را در كف ندارد، سرانجام پشیمان مي شود!
 

 وظایف انساني -16 

 پسرم !  صد دوست بگیر ولي یك دشمن مگیر! -

اما پسرم !  وظیفه اي نسبت به خالق خود داري، و وظیفه اي نسبت به خلقت.   -

خالق تو همان دین توست، و خلق تو عبارت است از طرز رفتارت در بین 

مردم، پس مراقب باش خلقت را مبغوض و منفور مردم مساز و به همین 

 منظور محاسن اخالق را یاد بگیر!
 

 تقوي و اعمال نیك  -17

پسرم !  بندة اخیار باش، ولي فرزند اشرار مباش!  فرزندم!  امانت را بپرداز،  -

 ا دنیا و آخرتت سالم بماند، و امین باش! كه خدا خائنین را دوست ندارد!ت

پسرم!  اینطور مباش كه به مردم نشان مي دهي كه از خدا مي ترسي، و در  -

 قلب بي پرواي از او باشي!
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 توجه به عمل نه به ثروت  -18

 از جمله مواعظي كه لقمان به پسرش كرد، این بود كه گفت:  -

قبل از زمان تو براي فرزندان خود جمع كردند،  و االن تو مي  پسرم!  مردم 

بیني كه نه آن جمع ها ماند، و نه آن فرزنداني كه برایشان جمع كردند، آخر 

مگر نه این است كه تو بنده اي اجیر هستي كه مأمور شده اي كاري را انجام 

مستوفي و  دهي، و وعده ات داده اند كه در مقابل مزدت بدهند؟  پس عملت را

 كامل انجام بده، تا اجرت را كامل بدهند!
 

 میزان دلبستگي به دنیا -19 

در این دنیا چون گوسفندي مباش كه در زراعتي سبز و خرم بیفتد و بچرد تا  -

چاق شود، چون آن حیوان هرچه زودتر چاق شود به كارد قصاب نزدیك تر 

روي نهري زده باشند، كه شده است، و لكن دنیا را به منزلة پلي بگیر، كه بر 

تو از آن بگذري و رهایش كني و دیگر تا ابد به سویش برنگردي، پس باید آن 

 را خراب كني، نه اینكه تعمیر نمائي، چون تو مأمور به تعمیر آن نیستي.
 

 مسئولیت قابل بازخواست -20 

از  بدان كه تو به زودي، و در فردائي نزدیك، وقتي پیش خداي عزوجل بایستي،  -

 چهار چیز بازخواست خواهي شد:

 از جوانیت، كه در چه راهي تباه كردي؟ -

 از عمرت، كه در چه فاني ساختي؟  -

 از مالت، كه از كجا آوردي؟ -

 و در كجا مصرف كردي؟ -

 پس خود را آماده كن و جوابي مهیا ساز!
 

 توجه به عاقبت كار  -21

اندك دنیا دوام و بقا ندارد، و از آنچه از دنیا از كفت رفته غم مخور، چون  -

بسیارش از گزند بال ایمن نیست، پس زنهار حواست را جمع كن، و سخت در 

كار خویش بكوش، و پرده از روي خود كنار بزن، و متعرض رحمت 

پروردگارت شو، و در دلت همواره توبه را تجدید كن، قبل از آنكه دیگر 

شود، و مرگ بین تو و خواسته تصمیمت كار نكند، و قبل از آنكه ایامت سر 

 هایت حایل شود!
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 حسن سلوك -22

لقمان به پسرش گفت: پسرجان! زنهار كه از كسالت و بدخلقي و كم صبري  -

بپرهیز، كه با داشتن این چند عیب هیچ دوستي با تو دوام نمي آورد،  و همواره 

در امور خود مالزم وقار و سكینت باش، و نفس خود را بر تحمل زحمات 

 ران صابر كن، و با همه مردم خوش خلق باش!براد

پسرم اگر مال دنیائي نداشتي كه با آن صلة رحم كني و بر برادران تفضل  -

نمائي، حسن خلق و روي خوش داشته باش، چون كسي كه حسن خلق دارد 

 اخیار او را دوست مي دارند، و فجار از او دوري   مي جویند!

نع باش تا عیشت صافي باشد، پس اگر پسرجان! به آنچه خدا قسمتت داده قا -

خواستي عزت دنیا برایت جمع شود، طمعت را از آنچه در دست مردم است، 

ببر!  چون انبیاء و صدیقین اگر رسیدند به آنچه كه رسیدند، به قطع طمعشان 

 رسیدند!
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 فصل دوم

 

 اصحاب كهف
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 مقدمه اي برتاریخ اصحاب كهف 

بیان تاریخ اصحاب كهف، پاسخ یكي از سه سؤالي بود كه یهود به مشركین یاد دادند 

 ز رسول خدا"ص" بكنند، و بدین وسیله او را در دعوي نبوت آزمایش كنند.تا ا

) دو سؤال دیگر به طوري كه در روایات آمده، یكي داستان موسي و آن جوان  

 همسفر اوست، و یكي دیگر داستان ذي القرنین است.(

سیاق آیات سه گانه اي كه تاریخ مزبور با آنها شروع شده، اشعار بر این دارد كه 

ً این اِشعار در  قصة كهف قبالً به طور اجمال در بین مردم معروف بوده است. مخصوصا

سیــــاق آیـــة فوق الذكر به چشم مي خورد و مي فهماند كه نزول این آیات براي تفصیل 

ِِ ! » آن را با عبارت: قضیه است، كه قرآن مجید   «نَحُن نَقَصُّ َعلَیَك نَبَأَُهم بِالَحَق

 شروع مي كند، یعني ما داستان آنها را براي تو بحق مي خوانیم!

 

 موضوعیت تاریخچه اصحاب كهف

این آیات به آیات قبل خود متصل است، آنجا كه خداي تعالي مي فرماید كه اگر خالق 

ظر بشر جلوه داده و دلهاي آدمیان را مجذوب آنها سبحان موجودات روي زمین را در ن

نموده تا بدانها ركون و اعتماد كنند، و توجه خود را بدانها معطوف دارند، همه به فرض 

امتحان است. و همچنین پس از گذشتن اندك زماني همة آنها را با خاك یكسان كرده و از 

 نظر انسان انداخته و به صورت سرابي جلوه مي دهد.

ها همه آیات الهي است نظیر آیتي كه در داستان اصحاب كهف هست كه خدا این

خواب را بر آنان مسلط كرد، و در كنج غاري سیصد سال شمسي به خوابشان برد و وقتي 

 بیدار شدند جز این بنظرشان نرسید كه یك روز در خواب بوده اند و یا پاره اي از یك روز!

ه زینت هاي دنیا و دلبستگي اش نسبت به آنها و پس مكث انسان در دنیا و اشتغالش ب

 غفلتش از غیر آنها خود آیتي است نظیر آیتي كه در داستان اصحاب كهف هست!
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همانطور كه آنها وقتي بیدار شدند خیال كردند روزي یا پاره اي از روز خوابیده 

رده بودند، یا اند، انسانها هم وقتي روز موعود را مي بینند، خیال مي كنند یك روز مكث ك

 پاره اي از یك روز را، و چنانكه اصحاب كهف گفتند:

 چقدر خوابیدیم؟   -

 گفتند:

 یك روز یا قسمتي از یك روز!  -

 همة انسانها نیز هنگام مشاهدة روز موعود مي گویند:

 چقدر بر حساب سالها در زمین خوابیدیم؟ -

 گویند: 

 یك روز یا پاره اي از روز...! -

 شود چند سال در زمین ماندید؟از ایشان سؤال مي 

 به سال نكشید بلكه یك روز یا پاره اي از یك روز ماندیم!گویند: 
 

 قرآن مجید مي فرماید:

روزي كه وعدة الهي را مي بینند چنین به نظرشان مي رسد كه در زمین مكث » 

 (35احقاف) « نكردند مگر ساعتي از روز را ! 

و عجیبي نیست بلكه مانند سایرآیات پس آیت اصحاب كهف یك پیشامد نوظهور 

 الهي داستاني است كه همه روزه، تا شب و روزي هست، تكرار مي شود!
 

گویا خداي تعالي رسول گرامي خود را خطاب كرده و مي فرماید كه تو متوجه 

نشدي كه اشتغال مردم به دنیا و ایمان نیاوردنشان به این داستان به خاطر اشتغال و تعلق 

كه به زینت هاي زمین دارند، خود آیتي است نظیر آیت خوابیدن اصحاب  خاطري است

كهف در غار و به همین جهت اندوهناك شدي تا حدي كه خواستي از غصه خودت را 

بكشي، و خیال كردي كه داستان اصحاب كهف یك داستان استثنائي و نوظهور و عجیب 

 دنیاپرست است! است،  و حال آنكه این داستان عین داستان زندگي مردم
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 وجه تسمیه اصحاب كهف و رقیم 

از ظاهر سیاق داستان اصحاب كهف بر مي آید كه اصحاب كهف و رقیم یك 

جماعت بوده اند كه هم اصحاب كهف نامیده شده اند و هم اصحاب رقیم. اصحاب كهف 

نامیده شدند به خاطر اینكه در كهف)غار( منزل كردند،  و اصحاب رقیم نامیدند براي اینكه 

تشان در سنگ نبشته اي در آن ناحیه پیدا شده ) به طوري كه گفته شده( داستان و سرگذش

است، و یا در موزة سالطین دیده شده است، و به همین جهت اصحاب رقیم یعني اصحاب 
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 نوشته شدگان، نامیده شدند.

برخي گفته اند:  رقیم نام كوهي در آن ناحیه بوده كه غار مزبور در آن قرار داشته 

زبور در آنجا بوده است، و یا نام شهري بوده و است،  و یا نام وادي اي بوده كه كوه م

اصحاب كهف اهل آن شهر بوده اند، و یا نام سگي بوده كه همراه آنان به غار در آمده است.  

 ) از این پنج قول فقط قول اول مؤید دارد.(

بعضي دیگر گفته اند كه اصحاب رقیم مردمي غیر از اصحاب كهف بوده اند و 

ه خداي تعالي داستان آنها را با اصحاب كهف یكجا ذكر فرموده داستان دیگري دارند ك

است، ولي تفصــــیل داستان آنها را نفرموده است. ) ولي این قول از روش بیان قرآن و 

 كالم خداي تعالي بسیار بعید است!(

 
 

 140ص 26المیزان ج                             مستند:خالصه داستان                 

 خالصه داستان اصحاب كهف در قرآن 

اصحاب كهف و رقیم جوانمرداني بودند كه در جامعه اي مشرك، كه جز بت ها را 

نمي پرستیدند، نشو و نما مي كنند، و چیزي نمي گذرد كه دین توحید محرمانه در آن جامعه 

انكار و اعتراض راه پیدا مي كند، و این جوانمردان بدان مي گروند و مردم آنها را به باد 

مي گیرند و در مقام تشدید و تضییق برایشان و فتنه و عذاب آنها بر مي آیند، و بر عبادت 

بتها و ترك دین توحید مجبورشان مي كنند، تا هركه به ملت آنان برگردد، دست از او بدارند 

قتل و هركه بر دین توحید و مخالفت كیش ایشان اصرار ورزد او را به بدترین وجهي به 

 برسانند!
 

قهرمانان این داستان افرادي بودند كه با بصیرت به خداي تعالي ایمان آورده بودند،  

و خداي تعالي هم هدایتشان را زیادتر كرده، و معرفت و حكمت بر آنان افاضه فرموده و با 

گره آن نوري كه به ایشان داده بود، پیش پایشان را روشن ساخته، و ایمان را با دلهاي آنان 

 زده بود. 

آنان فكر كردند اگر در میان اجتماع بمانند جز این چاره اي نخواهند داشت كه با  

سیرة اهل شهر سلوك نمایند، و حتي یك كلمه از حق به زبان نیاورند، و از اینكه مذهب 

شرك باطل است، چیزي نگویند، و به شریعت حق نگردند.  و آنان تشخیص دادند كه باید بر 

ید بمانند و علیه شرك قیام كنند و از مردم كناره گیري نمایند. چه اگر چنین كنند و دین توح

به غاري پناهنـــــده شوند باالخره خداي سبحان راه نجاتي پیش پایشان قرار مي دهد.  با 

 چنین یقیني آنان قیام نمودند و در رد گفته هاي قوم و اقتراح و تحكم آنان گفتند:

 روردگار آسمانها و زمین است!پروردگارما،  پ » 

 ما هرگز جز او پروردگاري نمي خواهیم، وگرنه باطل گفته ایم!

اینان، قوم ما كه غیر خدا خدایان گرفته اند، چرا در مورد آنها دلیل روشني نمي 

 آوردند؟
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 «راستي ستمگر تر از آن كس كه دروغي دربارة خدا ساخته باشد، كیست؟

 ه غار را پیش كشیده و گفتند:آنگاه پیشنهاد پناه بردن ب

 پس سوي غار بروید تا پروردگارتان رحمت خویش بر شما بگسترد، »

 «و براي شما در كارتان گشایش فراهم كند! 
 

آنگاه داخل غار شده و در گوشه اي از آن قرار گرفتند، و در حالي كه سگشان 

دند، چون به فراست دست و ذراع خود را در زیر چانه گسترده بود، خداي خود را خوان

 ایمان فهمیده بودند كه خدا نجاتشان خواهد داد، لذا عرض كردند:

 «َربَّنا آتِنا ِمن لَُدنهَك َرحَمةً و َ َهیهئهِ لَنا ِمن اَمِرنا َرَشداً ! » 

خداي تعالي دعایشان را مستجاب نمود و سالهائي چند به خوابشان كرد، در حالي 

 كه سگشان نیز همراهشان بود.

پس از آن روزگاري طوالني كه سیصد و نه سال باشد دوباره ایشان را سر جاي 

خودشان در غار زنده كرد تا بفهماند چگونه مي تواند از دشمنان محفوظشان بدارد، الجرم 

همگي از خواب برخاستند و به محضي كه چشمشان را باز كردند آفتاب را دیدند كه جایش 

هنگام خواب از فالن طرف غـــار مي تابید حاال از طرف  تغییر كرده بود، مثالً اگر در

دیگرش مي تابد. البته این در نظر بدوي بود كه هنوز از خستگي خواب اثري در بدنها و 

 دیدگان باقي بود، یكي از ایشان پرسید:

 رفقا چقدر خوابیدید؟   گفتند: -

 یك روز یا پاره اي از روز ! -

خورشید حدس زدند، و تردیدشان هم از این بود كه از  و این را از همان عوض شدن جاي

 عوض شدن تابش خورشید نتوانستند به یكطرف تعیین كنند. یكي دیگر گفت:

 و سپس اضافه كرد:  پروردگارتان داناتر است به مدت خوابتان!  - 

یكي شان را با این پولتان به شهر بفرستید تا بنگرد طعام كدام یكیشان پاكیزه تر  -

و خوردني از آنجا برایتان بیاورد!  رعایت كنید شخصي را كه مي فرستید در  است

رفتن و برگشتن و خریدن طعام كمال احتیاط و دقت را به خرج دهد كه احدي از 

سرنوشت شما خبردار نشود، زیرا اگر بفهمند كجائید سنگسارتان مي كنند و یا به 

 پیدا نخواهید كرد! ملت خود بازتان مي گردانند كه دیگر هرگز نجات
 

این جریان آغاز صحنه اي است كه باید به فهمیدن مردم از سرنوشت آنان منتهي  

گردد، زیرا آن مردمي كه این اصحاب كهف از میان آنان گریختند و به غار پناهنده شدند به 

كلي منقرض گشته اند، و دیگر اثري از آنان نیست، و خودشان و ملك و ملتشان نابود شده 

ند، و اآلن مردم دیگري در این شهر زندگي میكنند كه دین توحید دارند و سلطنت و قدرت ا

توحید بر قدرت سایر ادیان    مي چربد، و اهل توحید و غیر اهل توحید با هم اختالفي به 

 راه انداختند كه چگونه موضوع اصحاب كهف را توجیه كنند.

به معاد محكمتر شد، و مشركین كه منكر  اهل توحید كه معتقد به معاد بودند ایمانشان
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معاد بودند با دیدن این صحنه مشكل معاد برایشان حل شد، و غرض خداي تعالي از برون 

 انداختن راز اصحاب كهف هم همین بود!
 

آري وقتي فرستادة اصحاب كهف از میان رفقایش بیرون آمد و داخل شهر شد تا به 

ز از میان آنان بیرون شده بودند، غذائي بخرد، ولي خیال خود از همشهریهاي خود كه دیرو

وقتي وارد شهر شد شهر دیگري دید كه به كلي وضعش با شهر خودش متفاوت بود، و در 

همة عمرش چنین وضعي ندیده بود. بعالوه، مردمي را هم دید كه غیر همشهریهاي او 

 دیده بود. بودند. اوضاع و احوال نیز غیر آن اوضاع و احوالي بود كه دیروز

هر لحظه به حیرتش افزوده مي شد، تا آنكه جلو دكاني رفت تا طعامي بخرد و پول 

خود را به او داد كه این را به من طعام بده!  و این پول در این شهر پول رایج سیصد سال 

 قبل بود!

گفتگو و مشاجره دكاندار و خریدار در گرفته بود و مردم جمع شدند و هر لحظه 

وشن تر از پرده برون مي شد، و مي فهمیدند كه این جوان از مردم سیصد سال قضیه اش ر

قبل بوده است، و از همان گمشده هاي آن عصر است كه مردمي موحد بودند، و در مجتمعي 

مشرك زندگي مي كردند و به خاطر حفظ ایمان خود از وطن خود هجرت و از مردم خود 

نجا به خواب فرورفتند، و گویا در این روزها خدا گوشه گیري كردند، و در غاري رفته و آ

 بیدارشان كرده بود و اآلن منتظر آن شخصند كه برایشان طعام ببرد!

قضیه در شهر منتشر شد، جمعیت انبوهي جمع شدند و به طرف غار هجوم بردند و 

همیدند جوان را هم همراه خود برده و در آنجا بقیة نفرات را به چشم خود مشاهده كردند، و ف

كه این شخص راست گفته است، و این قضیه معجزه اي بوده كه از ناحیة خدا صورت گر 

 فته است.

اصحاب كهف بعد از بیدار شدنشان زیاد زندگي نكردند، بلكه پس از كشف معجزه 

از دنیا رفتند، و اینجا بود كه اختالف مردم در گرفت، و موحدین با مشركین شهر به جدال 

 ركین گفتند:برخاستند.  مش

باید باالي غار ایشان بنیاني بسازیم و به این مسئله كه چقدر خواب بوده اند  -

 كاري نداشته باشیم!

 آنان كه به این معجزه و داستان اصحاب كهف برخوردند، گفتند:

 باالي غارشان مسجدي مي سازیم! -

 
 

ِ   . . . ! "         المیزان ج سورة كهف         "   نـــَحُن  نـــَقُصُّ َعلَیَك   9مستند:آیة  66ص 26نَبأَُهم بِالَحق 
 

 تفصیل داستان اصحاب كهف و معرفي آنها 

از اینجا تفصیل نكات مهم داستان اصحاب كهف در قرآن كریم شروع مي شود، و 

در مرحلة اول به معرفي افرادي مي پردازد كه به غار پناهنده شدند، و مي فرماید كه آنها 
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دند كه به پروردگار خود ایماني آورده بودند كه مورد رضایت خدا بوده و خداوند جواناني بو

 تعالي بر ایمان آنان با همین ذكر مهر تأئید زده است:
 

 آنها جواناني بودند كه به پروردگارشان ایمان داشتند، » 

 «و ما بر هدایتشان افزودیم!     
 

جة ایماني است كه باعث مي شود هدایت بعد از اصل ایمان،  مالزم به ارتقاء در

انسان به سوي هر چیزي كه منتهي به خشنودي خداست، هدایت گردد.  قرآن مجید در آیة 

 سورة حدید مي فرماید: 28

 اي كساني كه ایمان آورده اید، از خدا بترسید، »

 و به رسول او ایمان آورید،

 تا از رحمت خود دو چندان به شما بدهد،

 «  اني دارد كه با آن نور آمد و شد كنید!و به شما نوري ارز

 

 قیام جوانان درراه خدا و نهضت آنها

دلیل پناهنده شدن جوانان مؤمن به غار را خداوند در سه آیه از قرآن بیان مي كند، 

 وقتي كه آنها علیه بت پرستي زمان خود قیام كردند و با آن به مبارزه برخاستند و گفتند:

 آسمانها و زمین است! پروردگار ما، پروردگار -

 ما به غیر او اله دیگري نمي خوانیم،

 چه اگر بخوانیم در این هنگام از راه حق تجاوز كرده ایم،

 ببین كه مردم ما چگونه غیر خدا، خدایاني گرفته اند!

اینان اگر دلیل قاطعي بر ربوبیت ایشان نیاورند، ستمكارترین 

 مردمند!

 دروغ و افتراء بندد، كیست؟زیرا ستمكارتر از كسي كه بر خدا 
 

این قسمت از گفتگوي جوانان قبل از پناهنده شدن به غار مملو از حكمت و فهم 

است.  در این فراز از گفتگوهاي خود خواسته اند ربوبیت ارباب بت ها از مالئكه و جن و 

یت خود مصلحین بشر را كه فلسفة دو خدائي، الوهیت بر آنها قائل بود، باطل سازند، نه ربوب

 بت ها را كه مشتي مجسمه و تصویري از آن ارباب و خدایان است....

با نكاتي كه از آیه فهمیده مي شود، معلوم است كه جوانان مزبور مردمي عالم و 

هدایت » خداشناس و داراي بصیرت بوده اند، و وعده خداي تعالي كه درباره شان فرمود: 

 شده بود.در حقشان عملي « آنان را زیاد كردیم! 

در كالم آنها، علیرغم اختصارش، قیودي وجود دارد كه از تفصیل نهضت آنان و 

 جزئیات آن در ابتداء امر خبر مي دهد.

 »فهمیده مي شود كه گفتار خود را به عنوان « ....  َو َربَطنا َعلي قُلُوبِِهم» عبارت 
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مي داشتند، بلكه به طور علني در از مشركین پنهان ن....«  َربُّنا َربُّ السَّماواِت َواالَرض

میان آنان مي گفتند، و به طرزي مي گفتند كه دل شیر در آن آب مي شد، و از وحشت دلها 

 به لرزه در مي آمد و پوست بدنها جمع مي شد.

این اظهارات را در میان جمع دشمنان مي كردند و مي دانستند كه دنبال اظهاراتشان 

 ار است!خونریزي و عذاب و شكنجه در ك

 
 

 شروع قیام ازمجلس حكمران وآغاز اعتزال

استفاده مي شود كه این عده از جوانان در ابتداء محفلي « !  اِذ قامُوا فَقالُوا »از قید 

داشتند كه دستور به عبادت و پرستش بت ها از آنجا صادر مي شد،  و اعضاء آن محفل 

خداي تعالي باز مي داشتند. و حتي  ایشان را مجبور به بت پرستي مي نمودند، و از عبادت

از آن استــفاده مي شود كه خداپرستان را شكنجه و آزار هـــم مي كردند و مي كشتند و 

عذاب مي دادند.  حال این مجلس، مجلس سلطان بود یا مجلسي كه از وزراي سلطان تشكیل 

خیزند و  مي شده، و یا مجلسي عمومي بوده است، در هر صورت، این چند جوان بر مي

علناً مخالفت خود را اعالم مي دارند و از آن مجلس بیرون مي آیند، و از مردم شهر كناره 

 مي گیرند.

در حالي این قیام را كرده اند كه در خطر عظیمي بودند و از هر سو مردم به ایشان 

 -حمله ور شده بودند، چون در آیة شریفه دارد كه به غار پناهنده شدند

ن و از آنچه كه به غیر خدا مي پرستیدند، كناره گیري چون از ایشا »

 «كردید به غار پناهنده شوید! 
 

 

 شخصیت هاي ممتاز اصحاب كهف

مطلب باال مؤید روایاتي است كه درباره داستان اصحاب كهف آمده كه اصالً شش 

نفر آنان جزو خواص سلطان بودند، و شاه در امور خود با آنان مشورت مي كرده است، و 

همانها بودند كه از مجلس شاه برخاسته و اعالن اعتقاد به توحید نموده و هر شریكي را غیر 

 از خدا نفي كرده اند.

برخي روایات مي گویند كه اصحاب كهف ایمان خود را پنهان مي داشتند و با تقیه 

رفتار مي كردند.  البته ممكن است عمري این چنین به سر برده باشند و سپس به طور 

ناگهاني تقیه را شكسته و ایمان به توحید را اعالم و علني كرده و از مردم خود كناره گیري 

 نمودند و دیگر مجالي برایشان نمانده كه تظاهر به ایمان بكنند!
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 133ص 26المیزان ج                                              مستند:تحلیل تاریخي  

 

 ات اسامي اصحاب كهف در روای

در روایات اسالمي، در یك روایت از حضرت علي علیه السالم نقل شده كه اسامي 

 اصحاب كهف به شرح زیر بوده است:

 مسلینیا -3كمیلینیا   -2یملیخا    -1

 این سه نفر اصحاب دست راست پادشاه زمان خود بودند.

 شاذنوش -6دبرنوش    -5منوش   -4

بودند،  و پادشاه همواره با این شش نفر این سه نفر نیز اصحاب دست چپ شاه 

 مشورت مي كرده است.

هفتمي اصحاب كهف همان چوپان بوده كه اسمش در این روایت نیامده، ولي  -7

 اسم سگ او "قطمیر" معرفي شده است.

در كتاب " بحر" آمده كه اسامي اصحاب كهف عجمي، یعني غیر عربي بوده است 

ه مي خورده است، و اضافه مي كند كه سند روایات در كه نه شكل معیني داشته و نه نقط

شناختن اسامي آنها ضعیف است، و حافظ بن حجر در شرح "بخاري" نوشته كه گفتگو 

دربارة اسامي اصحاب كهف بسیار است كه هیچ یك هم مضبوط و مستند و قابل اعتماد 

 نیست.

به طوري كه این را هم خاطر نشان سازیم كه روایات در داستان اصحاب كهف 

علماي غرب آنها را خالصه نموده اند چهار دسته اند كه در اصل قصه متفق و در جزئیات 

 آن اختالف دارند:

روایات سریاني، كه به زبان سریاني ضبط شده و از همه قدیم تر آنها روایتي  -1

 میالدي آورده است. 521متوفي سال    James of  Sarungاست كه 

استان سندش به قرن دهم میالدي و به شخصي به نام    روایت یوناني، د -2

Symeon Meta Phrastos  .منتهي مي شود 

گرفته  Gregory of Toursروایت التیني، داستان از روایت سریاني آن به وسیلة  -3

 شده است.

 روایت اسالمي، كه آنها نیز به همان روایت سریاني منتهي مي شوند. -4
 

متون تاریخي قبطي ها و حبشي ها و ارمني ها نیز هست  البته روایات دیگري در

 كه همة آنها به همان اصل سریاني بر مي گردد.

اسامي اصحاب كهف در روایات اسالمي از روایت دیگران گرفته شده و چنانكه 

Gregory  گفته بعضي از این اسامي، اسامي قبل از متدین شدن ایشان بوده است، یعني قبل

ن خدا كه آن روز دین مسیح بوده در آیند و غسل تعمید كنند.  البته بعضي از این كه به دی

 نظرشان این است كه اسامي عربي از قبطي گرفته شده و قبطي هم از سریاني گرفته است.
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 سورة كهف             "َواِذ اَعتََزلتُمُوُهم َومایَعبُدوَن ااِلَّ هللاَ فَأوُوا اِلي الَكهِف...." 16مستند:آیة

 66ص 26المیزان ج         

 

 رفتن به غار و كیفیت خواب اصحاب كهف 

این آیه فراز دوم از محاورة آنان را بعد از بیرون شدن از میانة مردم و اعتزالشان 

از آنان و از خدایانشان، حكایت مي كند، كه بعضي از ایشان پیشنهاد كرده اند كه داخل غار 

ان كنند.  اینكه این پیشنهاد خود الهامي الهي بود كه به دل شوند و خود را از دشمنان دین پنه

آنان انداخت كه اگر چنین كنند خداوند به لطف و رحمت خود با آنان معامله مي كند و راهي 

 كه منتهي به نجاتشان از زورگوئي هاي قوم و ستم هاي ایشان باشد، پیش پایشان مي گذارد.

 طور جزم گفتند:این برداشت از صحبت آنان است كه به 

 پس جاي گیرید در آن غار، »

 تا بگستراند براي شما پروردگارتان از رحمتش،

 « و آماده كند براي شما از كارتان مایة انتفاع را !
 

و نگفتند كه امید است پروردگارتان چنین كند، و یا شاید پروردگارتان چنین كند.  و 

رحمت و تهیة مرفق، همان دو خواهشي بود كه این دو مژده كه بدان ملهم شدند، یعني نشر 

 بعد از دخول در كهف از درگاه خداي خود نمودند، و به حكایت قرآن كریم گفتند:

 پروردگار ما،  از جانب خود رحمتي بر ما عطا كن، -

 و براي ما در كارمان رشدي مهیا كن !
 

 

 موقعیت جغرافیائي غار

جغرافیائي آن را و منــزل كردن آیه زیر وضعیت غار اصحاب كهف و موقعیت 

ایشان را در آن مجسم مي سازد، و مي فهماند كه اصحاب كهف در غار در آن روزگاري 

 كه آنجا بودند چه حال و وضعي داشتند، و وقتي به خواب رفتند، چگونه بودند:

 و خورشید را بیني كه چون برآید، »

 از غارشان به طرف راست مایل شود،

 ه جانب چپ بگردد،و چون فرو رود ب

 « و ایشان در فراخنا و قسمت بلندي غارند....
 

آیة شریفة فوق محل غار را وصف و تعریف مي كند و مي فهماند كه اصحاب كهف 

بعد از به خواب رفتن چه وضعي داشتند.  و اما اینكه چطور شد كه به خواب رفتند، و چقدر 

 همان اشاراتي كرده كه در آیات قبل بود. خوابشان طول كشید، بیان نكرده است، و اكتفا به

 شرح آیة فوق این  است كه:
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تو مي بیني، و هر بیننده اي هم كه فرض شود از كار آنان خبر داشته باشد،  -

مي بیند آفتاب را كه وقتي طلوع مي كند از طرف غار آنان، به دست راست 

ي غروب مي متمایل مي شود، و در نتیجه نورش به داخل غار مي افتد، و وقت

كند، طرف دست چپ غار را قطع مي كند، و در نتیجه شعاعش به داخل غار 

مي افتد، و اصحاب غار در فضاي وسیع غار قرار دارند كه آفتاب به آنان نمي 

 رسد.

 

 وضع قرار گرفتن غار نسبت به آفتاب

 خداوند سبحان با همین بیان كوتاه این معاني را فهمانده كه:

غار اصحاب كهف شرقي و غربي قرار نگرفته بود كه از  اوالً، -

شعاع آفتاب فقط یك وعده استفاده كند، صبح یا بعد از ظهر، بلكه 

ساختمانش قطبي بوده، یعني درب غار به طرف قطب جنوب است 

كه هم در هنگام طلوع و هم در هنگام غروب، شعاع آفتاب به داخل 

 آن مي تابیده است.

ه خود آنان نمي تابیده، چون از درب غار دور آفتناب ب  ثانیاً، -

بودند، و در فضاي وسیع غار قرار گرفته بودند، و خداوند متعال به 

دین وسیله از حرارت آفتاب و دگرگون شدن رنگ و رویشان و 

 پوسیدن لباسهایشان حفظ فرموده است.

در خواب هم راحت بودند، زیرا هواي خوابگاهشان حبس   ثالثاً، -

ت، و همواره هوا در فضاي غار از طرف شرق و غرب نبوده اس

جریان داشته، و اصحاب غار هم در گذرگاه این گردش هوا قرار 

 داشته اند.

 
 

 اختالف نظر در موقعیت غار

برخي از مفسرین گفته اند كه درب غار رو به روي قطب شمال بوده، كه هم جهت 

ن به طرف مغرب نگاه مي كند و با ستاره هاي بنات النعش است، و قهراً دست راست آ

شعاع آفتاب در هنگام طلوع بدانجا مي افتد، و طرف چپش به مشرق نگاه مي كند، و آفتاب 

 در هنگام غروبش بدانجا مي تابد.

البته این در صورتي صحیح است كه مقصود از طرف راست و چپ غار براي 

است، ولي به طور كلي در كسي باشد كه مي خواهد وارد غار شود، نه كسي كه داخل غار 

 مورد خانه و غار دست راست و چپ كسي را در نظر مي گیرند كه از آن خارج مي شود.

به نظر مي رسد كه مفسرین مزبور این حرف را به اعتبار شهرت این مطلب گفته 

اند كه معروف بوده غار اصحاب كهف همان غاري است كه در شهر  " اِفِسوس" از 
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رار دارد، و آن غار دهانه اش به طرف قطب شمال است و كمي شهرهاي روم شرقي ق

 متمایل به طرف مشرق.

بنابراین غار اصحاب كهف با توصیفي كه قرآن مجید از آن كرده از لحاظ 

 جغرافیائي جنوبي بوده است.

البته وضعي كه قرآن توصیف مي كند اصحاب كهف به خود گرفتند، از عنایت الهي 

ان بوده است، تا به همین حالت ایشان را زنده نگهدارد تا وقتي كه و لطف او نسبت به ایش

 «ذاِلَك ِمن آیاِت هللا ! » :  منظور بوده به سر رسد، لذا دنبال آیه فرمود

 

 خواب با چشمان باز و جابجائي بدنها

بر « چنان بودند كه بیدارشان پنداشتي، ولي خفتگان بودند، » از این آیه كه فرمود: 

 اصحاب كهف در حال خواب چشمانشان باز بوده است. مي آید كه

مال » و از آیة  بر مي آید كه آنها را یك ....« َو نُقَل ِبِِهم ذاَت الیَمیِن َو ذاَت الش ِ

بار از طرف شانه چپ به راست، و بار دیگر از راست به چپ بر مي گرداندند، تا بدن 

اسها و بدنهایشان را نخورد، و قواي هایشان كه به زمین چسبیده بود، نپوسد، و زمین لب

 بدنشان در اثر ركود و بي حركتي در مدتي طوالني از كار نیفتد.

خداي تعالي در این آیه این برگرداندن را به عوامـــل خود نسبت مي دهــــد و مي 

 «ما بر مي گرداندیم آنها را به پهلو چپ و راست.  »فرماید: 

 

 محل خواب سگ

 دربارة محل خواب سگ آیة قرآن مجید چنین حكایت مي كند: 

 « سگشان بر آستانة غار بازوهاي خود را گشوده بود. »

یعني اصحاب كهف كه وضع شان را در باال شرح دادیم در حالي آن وضع را  

داشتند كه سگشان ذراع دست خود را روي زمین ولو كرده بود.  این آیه نشان مي دهد كه 

كهف همراه آنها در غار بوده، و مادام كه آنان در غار بودند، آن حیوان نیز با  سگ اصحاب

 آنان بوده است.

 

 ترسناك بودن قیافه اصحاب كهف در خواب

 در تعریف قیافة ظاهري اصحاب كهف در موقع خوابشان قرآن مي فرماید:

 اگر ایشان را بدیدي به فرار از آنها روي برتافتي،» 

 « ي شدي!و از ترس آكنده م
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این جمله خبر مي دهد كه وضع اصحاب كهف در همین حالي كه به خواب رفته 

بودند آنقدر وحشتناك بود كه اگر كسي از نزدیك ایشان را مي دید از ترس و از خطري كه 

از ایشان احساس مي كرد پا به فرار مي گذاشت، تا خود را از مكروهي كه گفتیم از ناحیة 

دور بدارد.  خالصه قلب آدمي از دیدن آنان سرشار از وحشت و آنها احساس مي كرد، 

ترس مي گشت، و از قلب به تمامي شراشر وجود انسان دویده و همه سراپاي اورا پر از 

 رعب و وحشت مي كرد.

 

 َرحَمةً...!"سورة كهف  " اِذ اََوي الِفتیَةُ اِلَي الَكهِف فَقالُوا َربَّنا آتــِنا ِمن لَُدنَك  10مستند:آیة 

 59ص 26المیزان ج        

 

 تحلیل فرازهاي اصلي داستان 

 وقتي آن جوانان به غار رفتند، گفتند:» 

پروردگارا !  مارا از نزد خویش رحمتي عطا فرما، و براي ما 

 « دركارمان رشدي و راه نجاتي عنایت كن!

و ناتواني خود را این جوانان از دعائي كه كرده اند معلوم مي شود آنها درماندگي 

مشاهده كرده و مضطر شده اند، و به درگاه خداي تعالي روي آورده اند.  این نحوه دعا 

كردن وقتي است كه مضطر شدن و از همه كس و همه چیز ناامید شدن به شخص روي مي 

ازجانب خودت، " را به كار مي برد، چه اگر دستشان از هر  –آورد.  عبارت " ِمن لَدُنَك 

اي قطع نشده بود و یأس و نومیدي از هر طرف احاطه شان نكرده بود، رحمتي را كه چاره 

" نمي كردند، بلكه مانند سایر دعاهائي كه از ناحیة خودت، درخواست كردند مقید به قید "

" تأئید  رحمت مسئولهپس مراد به "   ! " آتِنا َرحَمةً "  قرآن مجید نقل فرموده، مي گفتند: 

 جائي كه مؤیدي غیر او نیست!الهي بوده در 
 

وضع خوشان را نشان مي دهند كه به خاطر همان وضع از "  اَمِرنا "از عبارت 

میان قوم خود بیرون آمده و فرار كرده اند. حتماً آن قوم در تجسس مردم باایمان بوده اند تا 

عده به غار  هر جا یافتند به قتل برسانند، و یا بر پرستش غیرخدا مجبورشان كنند.  و این

پناهنده شدند در حالي كه نمي دانستند سرانجام كارشان به كجا مي كشد، و چه بر سرشان 

 مي آید، و غیر از پناهندگي به غار هیچ راه نجات دیگري نداشتند.

خدایا در امر ما رشدي  از همینجا معلوم مي شود كه وقتي در دعاي خود گفتند: "

 اء به روزنة نجات منظورشان بوده است." همان راه یافتن و اهتد بنما !
 

 آیة بعدي داستان را چنین توصیف مي كند:

 «پس در آن غار سالهاي معدود به خوابشان بردیم. »

از نحوة بیان داستان و عبارات به كار رفته مي توان به نوعي كه به خواب رفته اند 

 و شرایط آن پي برد.
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" ،به گوش هاي آنان زدیم – لي آذانِِهمفََضَربنا عَ  »خداوند تعالي مي فرماید: 
یعني ما خواب را بر گوشهاي آنان مسلط كردیم.  این تعبیر نهایت درجه فصاحت را دارد.  

معني دیگري هم مي توان كرد، و آن این است كه مقصود از زدن بر گوش اشاره به آن 

و با كف دست یا با رفتاري باشد كه مادران هنگام خواباندن بچه هاي خود انجام مي دهند 

سر انگشت به طور آرام به گوش بچه مي زنند تا حواسش از همه جا جمع شده و متمركز 

 شود، و بدین وسیله خوابش ببرد.

پس جملة نامبرده كنایه از این است كه خداي تعالي با شفقت و مدارا آنان را به 

 خواب برد همانطور كه مادر با بچه شیرخوار خود عمل مي كند.

" كه به تعبیر برخي به معني  ِسنیَن َعدَداً این عبارت خداوند تعالي مي فرماید: "  در

" سالهاي داراي عدد، " است. برخي دیگر آن را به منظور كثرت سالها تعبیر كرده اند، 

یعني سالهاي بسیار آنها به خواب رفتند.  چه بسا عنایت در این توصیف به این بوده كه كمي 

برساند، چون هرچیزي وقتي زیاد شد دیگر قابل شمردن نیست، و عادتاً آن  مقدار سالها را

را نمي شمارند. پس اینكه خداي تعالي فرمود: " سالهاي معدود،" یعني اندك و قابل 

 ."دَراِهِم َمعدُود" شمارش، مانند آنچه در داستان یوسف فرمود: 

ي باشد زیرا قبالً فرمود اگر منظور از این توصیف به اندك باشد مناسب سیاق نیز م

 كه سرگذشت اصحاب كهف امر عجیبي نیست!

از معناي آیه روشن است كه اصحاب كهف در این مدت طوالني در خواب بوده اند 

 نه اینكه مرده باشند.

 خداوند متعال مي فرماید:

آنگاه بیدارشان كردیم تا بدانیم كدام یك از دو دسته مدتي را كه درنگ كرده اند  »

 «مي شمارند؟ بهتر

 معناي هر سه آیة ذكر شده در باال چنین است:

وقتي جوانان در غار جا گرفتند، از پروردگارخود در همان موقع  -

درخواست كردند كه پروردگارا به ما از ناحیة خودت رحمتي عطا 

كن كه مارا به سوي راه نجاتمان هدایت كند، خدا هم ایشان را 

خوابانید، و آنگاه بیدارشان كرد تا معلوم سالهاي معدودي در غار 

شود كدام یك از دو طایفه مدت خواب خود را مي داند، و آن را 

 شمرده است.

) منظور از دو طایفه از همان اصحاب كهف است كه با هم اختالف كردند كه چقدر 

 خوابیده اند.(

كهف را این آیات سه گانه به طوري كه مالحظه مي شود اجمال داستان اصحاب 

 یادآوري نموده است، و تنها جهت آیت بودن آن را و غرابت امر ایشان را ییان مي كند.

 آیة اولي اشاره مي كند كه چگونه به غار در آمدند، و درخواست راه نجات كردند.

 آیة دومي به خواب رفتن آنان را در سالهائي معدود بیان كرده است.
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در مقدار زماني كه خوابیدند اشاره نموده آیة سومي به بیدار شدن و اختالفشان 

 است.

پس اجمال این قصه سه ركن دارد، كه هریك از آیات سه گانه یكي را بیان كرده 

است، و بر همین منوال آیات بعدي كه تفصیل داستان را بیان مي كنند، جریان دارند جز 

زئیات است كه پس از اینكه آن آیات مطلب دیگري را هم اضافه مي كنند و آن پاره اي از ج

 علني شدن داستان ایشان رخ داده است.

هدف از به خواب كردن اصحاب كهف این بوده كه وقتي بیدار مي شوند اختالف 

 كنند و معلوم شود آیا به ذهن فردي از آنان مي رسد كه چقدر خوابیده اند یا نه؟

ایفاد مي كند كه «  ...،ینَُهم َو َكذاِلَك بَعَثناُهم ِلیَتَسائَلُوا بَ » این مطلب را آیة : 

 «و بدین ترتیب بیدارشان كردیم تا بین خودشان سؤال كنند كه ...؟  –فرموده است 

 

 

 77ص 26سورة كهف                   " َو َكذاِلَك بَعَثناُهم ِلیَتَسائَلُوا بَینَُهم ...."        المیزان ج  19مستند:آیة

 

 هدف ازخواب رفتن وبیدارشدن اصحاب كهف 

این آیه بیدار كردن اصحاب كهف را بیان مي كند و مي فرماید: همانطوري كه آنها 

را روزگاري طوالني به آن صورت عجیب و مدهش، كه خود یكي از آیات ما به شمار مي 

از یكدیگر  رود، خواباندیم، همانطور هم ایشان را مبعوث مي كنیم و بیدار مي سازیم، تا

 پرسش كنند!

این تشبیه، و همچنین اینكه پرسش كردن از یكدیگر را هدف بیدار كردن قرار داده، 

با در نظر گرفتن دعائي كه در هنگام ورودشان به غار كردند و بالفاصله به خواب رفتند، 

خود دلیل بر این است كه اصحاب كهف براي این از خواب بیدار شدند كه پس از پرسش از 

 یكدیگر حقیقت امر برایشان مكشوف گردد.

اصوالً به خواب رفتن اصحاب كهف در این مدت طوالني براي همین منظور بوده 

 است.

اصحاب كهف مردمي بودند كه كفر بر اجتماعشان استیال یافته بود و باطل در میان 

یأس و آنان غلبه كرده بود، و زورگوئي اقویا از هر سو مردم را احاطه كرده و سپاه 

نومیدي از ظهور كلمة حق، و آزاد شدن اهل دین، بر دلهاي آنان یورش برده بود، و 

حوصله ها از طول كشیدن عمر باطل و نیامدن دوران ظهور حق سرآمده بود، و مي 

خواستند دچار شك و تردید شوند، كه خداي تعالي نجاتشان داد، و بعد از آنكه وارد غار 

ي از جانب او كردند و اهتدائي آماده نسبت به امر خود شدند از خدا درخواست رحمت

خواستند كه هرچه زودتر از این دودلي و سرگرداني نجات یابند و خداوند هم دعایشان را 

 مستجاب كرد، و این طور هدایتشان نمود!

همچنانكه آن شخص را كه از خرابة دهي مي گذشت و ناگهان این سؤال بنظرش 
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 ي بار دیگر اینان را زنده مي كند؟ و آیا چنین چیزي ممكن است؟رسید كه آیا خداي تعال

خداي تعالي براي اینكه از آن سرگرداني نجاتش بخشد، او را براي صد سال بمیراند 

 و مجدداً زنده اش كرد.

 
 

 دولت حق چگونه ظاهر مي شود؟

از آنجائي كه این پندار ) كه دیگر حق ظاهر شدني نیست،( در نظر اصحاب كهف 

قوت گرفت، و از زوال غلبة باطل مأیوس شدند، خداوند متعال سالهاي متمادي به خوابشان 

برد و آنگاه بیدارشان كرد تا از یكدیگر بپرسند كه چقدر خوابیده ایم...؟  یكي بگوید: یك 

 روز، و دیگري بگوید: پاره اي از یك روز!

طور دیگري شده و اندك  آنگاه پیرامون خود نگریسته و ببینند اوضاع و احوال دنیا

اندك بفهمند كه صدها سال است كه به خواب رفته اند، و این چند صدسال كه به نظر 

دیگران چند صد سال بوده به نظر ایشان یك روز و یا پاره اي از یك روز مي آید، و از 

 همي جا كه طول عمر دنیا، و با قلیل بودن آن، چنان نیست كه بتواند حقي را بمیراند یا

باطلي را زنده كند، و این خداي سبحان است كه زمیني ها را زینت زمین كرده، و دلهاي 

آدمیان را مجذوب آنها ساخته و قرن ها و روزگارها جریان داده تا آنان را بیازماید كه كدام 

نیكوكارترند،  و دنیا جز این ستمي ندارد كه طالبان خود را با زیور و زر بفریبد، و آنها كه 

 و هوي و هوسند، و دل به زندگي زمیني داده اند، گول بزند!پیر

و این خود حقیقــتي است كه الیزال براي انسانها، هروقت كه به عمر رفتة خود 

نظر بیفكنند روشن مي شود، و مي فهمند آن هفتاد سالي كه پشت سر گذاشته و آن حوادث 

اب و چرت خود دیده است.  او شیرین و تلخي را كه دیده، گوئي یك رؤیا بوده كه در خو

 مشاهده مي كند كه گویا همین دیروز بوده كه درست زبان باز نكرده بود!

چیزي كه هست، مستي هوي و هوس و سرگرمي و بازي با امور مادي دنیوي نمي 

 گذارد آنان متوجه حق گردند، و پس از تشخیص حق آن را پیروي كنند!

این شواغل دیگر آدمي را به خود سرگرم  لكن براي خدا روزي است كه در آن روز

نمي كند، و این دنیا و زرق و برق آن آدمي را از دیدن حق بازنمي دارد، و آن روز مرگ 

 است، همچنانكه علي علیه السالم فرموده:

 مردم در خوابند تا بمیرند، -

 وقتي مردند بیدار مي شوند! -
 

دنیا و زندگي اش را بر  روز دیگري نیز هست كه خداوند سبحان در آن روز بساط

 مي چیند و با فرمان قضاءش بشر را به سوي انقراض سوق مي دهد.

هدف از بیدار شدن آنان  "پرسش بین خود،" بنابراین معلوم مي شود كه چرا 

 قرار گرفته است!
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 اولین سؤال:  چقدر خوابیده ایم؟

 قرآن مجید لحظة بیدار شدن اصحاب كهف را چنین نعریف مي كند:

 «؟ یك نفر از ایشان گفت: چقدر خوابیده ایم» 

این عبارت نشان مي دهد كه یك نفر از ایشان بوده كه از دیگران از مدت اقامت در 

غار پرسیده كه چقدر خوابیده ایم؟  و از آن بر مي آید كه گویا سائل خودش احساس طوالني 

از خواب هاي طوالني براي بودن مدت خواب را كرده بود، چون آن كسالتي كه معموالً بعد 

 چقدر خوابیده ایم! –آدم دست مي دهد در خود دیده، و لذا حد اقل به شك افتاده و پرسیده كه 

 در جواب او مردد شدند و گفتند:

 یك روز یا قسمتي از روز! -

گویا این تردیدي كه در جواب از خود قائل شدند، بدین جهت بود كه دیده اند جاي 

ست.  مثالً اگر صبح به خواب رفته بودند، وقتي بیدار شده اند دیده اند كه آفتاب تغییر كرده ا

آفتاب در وسط آسمان و یا اواخر آن است، و آن گاه شك كرده اند در اینكه در این بین شبي 

را هم در خواب گذرانده اند یانه؟  تا در نتیجه خوابشان یك روز طول كشیده باشد، ویا چنین 

یجه پاره اي از روز را درخواب بوده اند.  و بدین جهت جواب خود را نبوده است؟ و در نت

با تردید دادند كه یا یك روز درخواب بوده ایم و یا پاره اي از یك روز!  به هر حال جوابي 

 كه دادند یك جواب است!

 گفتند:

 پروردگار شما بهتر مي داند كه چقدر خوابیده اید! -

یك روز یا و خداشناسي از گویندگان جملة   " گویندگان جملة فوق در مقام معرفت 

خدا مي " جلوتر بوده اند.  مقصود آنها از گفتن جملة " قسمتي از روز را خوابیده ایم،

،" تنها اظهار ادب نبوده است، بلكه آنها به یكي از معارف توحید آشنائي داشته اند و داند...

" آن وقت این د كه چقدر خوابیده ایم،پروردگار ما بهتر مي دانگرنه ممكن بود بگویند: " 

آنان را مبعوث كردیم تا  دسته آن عده اي نمي بودند كه خداي تعالي درباره شان فرمود: "

" براي این كه صرف بدانیم كدام طایفه بهتر تشخیص مي دهند كه چقدر خوابیده اند!

خیص دادن و اظهار ادب مالزم با بهتر تشخیص دادن نیست، و اظهار ادب كردن غیر تش

 گفتن است.

 تعداد نفرات اصحاب كهف

از گفتگوئي كه قرآن از اصحاب كهف بعد از بیدار شدن نقل مي كند، استفاده مي 

بوده اند، نه كمتر، زیرا در حكایت گفتگوي ایشان یكجا  اصحاب كهف هفت نفر یا بیشتر شود كه

تعبیر به " گفت" آمده و دو جا به "گفتند" و چون كمترین عدد جمع در عربي سه است، در 

نتیجه عددشان از هفت كمتر نبوده است، و حداقل در گفتگوي فوق سه نفر سؤال كرده اند و 

فت" تعبیر شده، صاحب كالم " یكي از آنها سه نفر جواب داده اند، و یك نفر هم كه به " گ
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 گفت،"  مي باشد.

 
 84ص 26سورة كهف      " فَابعَثُوا اََحَدُكم بَِوِرقَُكم هِذِه اِلَي الَمدینٍَة...."      المیزان ج  19مستند:آیة

 

 اولین اقدام بعد از بیداري 

شود كه یك آیة فوق ادامة گفتگوي بین اصحاب كهف است كه باالخره پیشنهاد مي 

نفر را به شهر بفرستند تا طعامي برایشان بخرد و غذائي تهیه كند و تأكید كردند كه سعي 

 كند از اهل شهر از كسي كه طعام بهتر و پاكیزه تر دارد بخرد و بیاورد!

گفتند شخصي كه فرستاده مي شود، باید در رفتار و معامله كردن با اهل شهر بسیار 

متي یا نزاعي واقع نشود، كه نتیجه اش این شود كه مردم از راز دقت كند تا هیچگونه خصو

ما و حال ما سر در آورند، و آن وقت بریزند به سرما و بر آنچه كه مي خواهند ظفر مي 

 یابند.

چون اصحاب كهف قبالً مردماني نیرومند و متنفذ بودند و االن فراري هستند و خود 

كه چون ما مردمي سرشناس هستیم سعي كن كسي  را پنهان كرده اند، لذا سفارش مي كنند

 از مخفیگاه ما خبردار نشود و گرنــه مي ریزند و ما را سنگسار مي كنند!

" معنایش كشتن با سنگ است، كه بدترین كشتن سنگسار مي كنند، این كه فرمود "

ه هاست، زیرا عالوه بر كشتن منفوریت و مطرودیت كشته را هم همراه دارد.  و در اینك

خصوص رجم را از میان همة اقسام قتل اختیار نمود، خود مشعر بر این است كه اهل شهر 

ً با اصحاب كهف دشمني داشتند، زیرا اینان از دین آنان بیرون آمده اند با حرص  عموما

عجیبي مي خواهند با ریختن خون ایشان دین خود را یاري كنند.  بنابراین اگر دستشان به 

نگ خونشان را مي ریزند، و چون همه افراد مي خواهند در این كار ایشان برسد بي در

 شركت جویند، الجرم جز با سنگسار كردن این غرض میسر نمي شود.
 

 

 ترس از اعاده به كیش بت پرستي

ویا گوینده بعد از آنكه از سنگسار شدن به وسیلة كفار سخن گفت، اضافه كرد كه: " 

 " گردانند!مجدداً شما را به كیش خود برمي 

برداشتي كه اصحاب كهف كردند طوري نبوده كه مردم دست از سر آنان بردارند و 

یا به صرف ادعاي اینكه گویند ما از دین توحید دست برداشته ایم از ایشان بپذیرند و 

جرمشان را ببخشند،  بلكه به خاطر اینكه جرمشان تظاهر به دین توحید و خروج از كیش 

لناً بت پرستي را موهوم و افتراء بر خدا معرفي مي كردند، عادتاً نباید بت پرستي بود، و ع

به صرف اعتراف به بت پرستي قناعت كنند، بلكه باید آنقدر تعقیبشان كنند و رفتارشان را 

زیر نظر بگیرند تا نسبت به صدق دعوي شان اطمینان پیدا كنند و قهراً یك بت پرست شده و 
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 و از انجام مراسم و شرایع دین الهي محروم شوند! آداب آنها را انجام دهند،

! " كامالً آن وقت دیگر هرگز رستگار نخواهید شدترس اصحاب كهف با عبارت " 

مشخص مي گردد كه به چه دلیل اینهمه پافشاري در احتیاط از مقابله با مردم داشتند، چون 

، و دانسته و فهمیده خود را این برگشت به شهر براي خرید غذا احتمال داشت آنها را لو دهد

 در معرض كفر قرار دهند، كه این از نظر خداي تعالي بخشودني نیست.

اگر آنها خود را به مردم عرضه مي كردند، و یا آنها را به نحوي به مخفي گاه خود 

راهنمائي مي كردند خود را به اختیار گرفتار كفر و شرك مي كردند، و عذرشان موجه نمي 

 د آنها را نمي بخشید!شد، و خداون

 

 تحلیلي از شخصیت معنوي اصحاب كهف

سیاق محاوره اي كه قرآن مجید از اصحاب كهف حكایت كرده، سیاق عجیبي است، 

كه بر كمال محبت آنها نسبت به یكدیگر در راه خدا، و برادري شان در دین، و برابري شان 

 دارد! در بین خود، و خیرخواهي و شفقت شان نسبت به هم، اشعار

 اشارة آن عده از اصحاب بر این حقیقت كه: 

 « پروردگارتان اعلم است بر مدت خواب شما!» 

 برموقفي از توحید اشاره مي كند كه نسبت به صاحبان گفتار:

 « خوابیدیم یكروز یا پاره اي از روز!» 

 رفیع تر و كامل تر است.

كي از ایشان وقتي مي اما برادري و برابري شان از اینجا فهمیده مي شود كه ی

خواهد پیشنهاد دهد كه كسي را بفرستیم به شهر، به یكي از رفقایش نمي گوید، تو برخیز و 

برو !  بلكه مي گوید: یكي را بفرستید به شهر... و نیز نگفت كه فالن شخص بخصوص را 

 بفرستید!

بلكه  به او بدهید برود، از پولمانا، یا پولمان روقتي صحبت از پول كرد نگفت 

 " و ورق پول را به همه نسبت داد.پولتان را بدهید به یكنفرتان،گفت: " 

 همة این ها مراتب اخوت و برابري و ادب آنان را مي رساند.

دقت كنید كه چه كسي غــذاي مراتب خیرخواهي آنان نسبت به یكدیگر را آیة " 

" شفقت و ابي داشته باشند، اگر آنها بر شما دست ی " مي رساند و جملة "پاكیزه تــر دارد،

مهرباني آنان را نسبــت به یكــدیگر مي رساند، كه چقدر نسبت به نفوسي كه داراي ایمان 

 بودند، و براي آن نفوس ارزش قائل بودند.
 

 چگونه راز اصحاب كهف با پول عتیقه فاش شد؟

یكي شان را با این پول به شهر بفرستید » اشارة قرآن مجید به " پول" در آیة  

بعید نیست براي این بوده كه ما بدانیم جهت بیرون افتادن راز آنها همان پول بوده « تا...، 
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است، چون وقتي فرستادة آنان پول را درآورد تا به فروشندة مواد غذائي بدهد، فروشنده دید 

 كه سكه اي است قدیمي و مربوط به سیصد سال قبل.

یات این داستان غیر از این پول چیز دیگري باعث كشف این راز معرفي نشده در آ

 است.

 قرآن مجید در ادامة آیات مي فرماید:

) بدون اینكه این چنین ایشان را بر مخفي گاه آنان واقف ساختیم،  -

تا بدانند كه وعدة خدا حق خودشان در جستجوي آنان باشند، ( 

 .است، و در رستاخیز تردیدي نیست

 وقتي كه میان خویش در كار آنان مناقشه مي كردند، گفتند:

 بر غار آنها بنائي بسازید!  پروردگار به كارشان داناتر است. -

 و كساني كه در مورد ایشان غلبه یافته بودند گفتند:

 بر غار آنها مسجدي خواهیم ساخت!  -

 

 مرگ اصحاب كهف و بناي مسجد یادبود آنها

ب كهف به شهر آمد و اوضاع و احوال شهر را دگرگون بعد از آنكه فرستادة اصحا

یافت و فهمید كه سه قرن از خواب رفتن آنها گذشته است، ) البته این را نفهمید كه دیگر 

شرك و بت پرستي بر مردم مسلط نیست، و زمام به دست دین توحید افتاده است،( لذا چیزي 

همة جا منتشر شد، و مردم همه جمع نگذشت كه آوازة این مرد در شهر پیچید، و خبرش در 

شدند و به طرف غار هجوم و ازدحام آوردند، و دور اصحاب كهف را گرفتند،  و حال و 

 خبر مي پرسیدند.

بعد از آنكه داللت الهیه و حجت او به دست آمد، خداوند همه شان را قبض روح 

 كرد، پس، بعد از بیدار شدن بیش از چند ساعت زنده نماندند.

ر زنده بودند تا شبهه هاي مردم درامر قیامت برطرف گردد، بعد از آن همه اینقد

 مردند، و مردم گفتند: بنائي بر غار آنان بسازید، كه پروردگارشان اعلم است!

اشاره است به اینكه جمعیت وقتي آنان «  پروردگارشان اعلم است!» از اینكه گفتند: 

د و اختالفشان هر چه بود بر سر امري مربوط را در غار دیدند باز بین خود اختالف كردن

به اصحاب كهف بود، زیرا كالم، كالم كسي است كه از علم یافتن به حال آنان و كشف 

حقیقت حال مأیوس باشد.  گویا بعضي از دیدن آن صحنه شبهه شان نسبت به قیامت زایل 

نع نشدند، لذا طرفین گشته و آرامش خاطر یافتند، ولي بعض دیگر آنطور كه باید و شاید قا

گفتند: باالخره حرف ما یا حرف شما هركدام كه باشد بهتر است دیواري بر آنان بكشیم كه 

 مستور باشند، خدا به حال آنان آگاه تر است!
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 برخورد متفاوت موحدین ومشركین درامراصحاب كهف

 خداوند تعالي مي فرماید:
 

صدا راه انداخته بودند، كه ناگهان مردم دربارة قیامت اختالف نموده و سر و » 

ایشان را از داستان اصحاب كهف مطلع ساختیم تا بدانند كه وعدة خدا حق است، و قیامت 

آمدني است، و شكي در آن نیست، ولكن مشركین با اینكه آیت الهي را دیدند، دست از 

تباط پیدا نكنند، چه از دیواري بر آنان بسازید تا مردم با آنان ار -انكار بر نداشتند و گفتند: 

امر آنان چیزي براي ما كشف نشد، و یقین پیدا نكردیم،  پروردگار آنان به حال آنان داناتر 

 است!

امر ایشان ظاهر شد و آیت آنان روشن گردید، و ما به همین آیت  -موحدین گفتند:  

م خداي سبحان اكتفاء كرده و ایمان مي آوریم و بر باالي غار آنان مسجدي مي سازیم كه ه

در آن عبادت شود و هم تا آن مسجد هست نام اصحاب كهف هم زنده بماند، تا بدانند وعدة 

 «خدا حق است، یعني مسئلة قیامت و معاد حق است! 

 

 ارتباط موضوع خواب اصحاب كهف با موضوع قیامت

ارتباط خواب رفتن و بیدار شدن اصحاب كهف با مسئلة قیامت از این جهت است كه 

صحاب كهف در عالم خواب جانشان از بدنشان كنده شد، و در این مدت طوالني ا

مشاعرشان به كلي تعطیل گردید، و حواسشان از كار افتاد، و آثار زندگي و قواي بدني همه 

از كار ایستادند، یعني بدنها دیگر نشو ونما پیدا نكرد و موي سر و رویشان و ناخن هایشان 

قیافه شان عوض نگردید، و اگر جوان بودند پیر نشدند، و اگر سالم  دیگر بلند نشد، و شكل و

بودند مریض نشدند، و ظاهر بدنها و لباسهایشان پوسیده نشد،  و آن وقت پس از روزگاري 

بس دراز به یكباره به حال اولیة كه داخل غار شده بودند، برگشتند، و این خود به عینه نظیر 

خارق العاده اند شریكند، و كسي كه آن را قبول داشته باشد، قیامت است، و هر دو در اینكه 

 نمي تواند این را قبول نكند، و هیچ دلیلي بر نفي آن جز استبعاد ندارد!

این اتفاق در زماني رخ داده كه دو طایفه از انسانها باهم اختالف داشته اند، یكي 

باره در روز قیامت به بدنها باز موحد بوده و اعتقاد داشته كه روح بعد از مفارقت از بدن دو

مي گردد.  ولي طایفة دیگر مشرك بودند و مي گفتند كه روح اصالً مغایر بدن است و در 

هنگام مرگ از بدن جدا مي شود ولكن به بدن دیگري مي پیوندد.  این عقیده عموم وثني 

ي ملحق مي هاست كه آدمي با مرگ دستخوش بطالن و نابودي نمي گردد  بلكه به بدن دیگر

 شود، و این همان عقیدة " تناسخ" است.

پس در چنین عصري حدوث حادثه اي جاي هیچ شك و تردیدي باقي نمي گذارد كه 

این داستان آیتي است الهي كه منظور از آن از بین بردن شك و تردید دلهاست در خصوص 

مت( نیز ممكن است و امر قیامت، و منظور آوردن آیتي است تا بفهمند كه آن آیت دیگر ) قیا



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                کتاب ییست وهشتم: اصحاب کهف، لقمان حکیم و حوادث تاریخی بعد از مسیح 40

 هیچ استبعادي ندارد!

از همین جاست كه در نظر قوي مي آید، كه اصحاب كهف بعد از چند ساعتي كه 

مردم از حال آنان واقف شدند، از دنیا رفته باشند، و منظور خداي تعالي همین بوده باشد، 

بارة قیامت تعجب و كه آیتي از خود نشان داده و دهان به دهان در بین بشر منتشر شود تا در

 استبعاد نكنند!

 

 دلیل ذكر موضوع مسجد یادبود

 قرآن كریم مي فرماید:

 !مسجدي بر اینجا بنا كنیمآنها كه بر امر اصحاب كهف غلبه كردند، گفتند:  -

"  و نگفتند " معبد،" مشخص مي شود كه گویندگان این حرف مسجداز اینكه گفتند "

رآن محل عبادت و ذكر خدا و سجده براي اوست، و موحدین بودند، زیرا مسجد در عرف ق

صومعه" وانده است، و مسجد را در مقابل "قرآن كریم بتكده و یا سایر معابد را " مسجد" نخ

 و" صلوات" قرار داده است. "بِیَع "و 

 

 

 54ص 26المیزان ج ."  ...رابِعُُهم َكلبُُهم َو سورة كهف " َسیَقُولُوَن ثاَل ثـــَـةٌ  22آیةمستند:
 

 تعداد واقعي اصحاب كهف 

خداي تعالي در این آیه اختالف مردم را در عدد اصحاب كهف، و اقوال ایشان را 

مردم  –) و قول خدا حق است!(  -ذكر فرموده است. و بنا به آنچه كه قرآن شریف نقل كرده

 سه قول داشتندكه هر یك مترتب بر دیگري است:

 چهارمي سگشان بوده است،اینكه  اصحاب كهف سه نفر بودند و  -1

 اینكه پنج نفر بودند و ششمي سگشان بوده است، -2

و بدون علمي و  –رجم به غیب مي كردند  –قرآن كریم بعد از نقل این قول فرموده 

اطالعي تیر به تاریكي مي انداختند. و این تیر به تاریكي انداختن رد بر هر دو قول است، 

بود، حق كالم این بود كه قول دومي را اول نقل مي چه اگر مختص به قول دوم به تنهائي 

كرد و آنگاه رد خود را هم به دنبالش مي آورد، و بعداً قول اول و بعد قول سوم را نقل مي 

 كرد.

بوده اند و هشتمي سگشان بوده است.  خداي تعالي بعد هفت نفر قول سوم اینكه  -3

اورده است، و این خود از نقل این قول چیزي كه اشاره به ناپسندي آن كند نی

 خالي از اشعار بر صحت آن نیست.

) قبالً نیز در محاورة اصحاب كهف تحلیل كردیم كه با توجه به صیغه هاي جمع و  

 مفرد به كار رفته در آیه حداقل عدد ایشان هفت نفر بوده است، نه كمتر! (
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 در ادامة آیه مي فرماید:

بگو پروردگارم به تعداد آنها داناتر است و جز اندكي شمارة ایشان را  »

 « ندانند...!

در این آیه به رسول خدا"ص" فرمان مي دهد كه دربارة عدد اصحاب كهف صحیح 

ترین نظریه را اعالم بدارد، و آن این است كه خدا به عدد آنها داناتر است. در این كالم 

از كساني كه با رسول خدا"ص" مخاطب به این خطاب ) داللتي است بر این كه بعضي 

پروردگارم به تعداد آنها داناتر است،( بودند، اطالعي از عدد آنان داشته اند.  از این كالم 

 چنین به نظر مي رسد كه آن عدة كمي كه قضیه را مي دانستند از اهل كتاب بوده اند.

هد رسول هللا "ص" معروف سه قولي كه دربارة عدد اصحاب كهف ارائه شد در ع

 بوده است.

 معناي آیه این است كه:

وقتي پروردگار تو داناتر به عدد ایشان است، و اوست كه داستان   -

ایشان را براي تو بیان كرده است، پس دیگر با اهل كتاب دربارة 

این جوانان محاجه مكن مگر محاجه اي كه در آن اصرار نباشد، و 

را از بین ببرد، و از هیچ یك از آنان یا محاجه اي كه حجت آنان 

دربارة عدد این جوانان نظریه مخواه، پروردگار تو برایت بس 

 است.
 

 

 

 سورة كهف             " َو لَبِثُوا في َكهِفِهم ثاَلَث ِمأٍَة ِسنیَن َو اْزدادُوا تِسعاً ...." 25مستند:آیة
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 كهف  تعداد سالهاي خواب اصحاب

این آیه مدت اقامت اصحاب كهف در غار را بیان مي كند، كه در این مدت همه در 

خواب بودند، چون طوالني بودن این خواب مورد عنایت بوده، در اول آیات داستان نیز 

 اشاره اي اجمالي به این مدت فرموده است:

 « فََضَربنا َعلي آذانِِهم في الَكهِف ِسنیَن َعدَداً. »  

 دنبال آیة مورد بحث در آیة بعدي فرموده:  

 «بگو خدا  داناتر است كه چه مدت خوابیده اند! »  

 آنگاه اضافه كرده است:

 «بخوان آنچه بر تو وحي مي شود....»  

 و سپس فرموده:

 « بگو این حق از جانب پروردگارتان است!»  
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نكرده است، پس با اینكه در و جز در جملة مورد بحث عدد سالهاي مكث ایشان را بیان 

 جملة مزبور عدد نامبرده را معلوم كرد، دوباره فرمود:

 « بگو خدا داناتر است به مدت خواب آنها!»  

 خود اشاره به این است كه عدد نامبرده صحیح است!  آیة فوق مي فرماید:

 « و در غارشان سیصد سال به سر بردند، و نه سال بر آن افزودند!»  
 

فه كردن نه سال به سیصد سال چنین اشاره مي كند كه اصحاب كهف سیصد در اضا 

سال شمسي در غار بوده اند. چون تفاوت سیصد سال شمسي با قمري تقریباً همین مقدار مي 

شود،  و دیگر جا ندارد كه كسي شك كند در اینكه مراد به سنین در آیة شریفه سالهاي قمري 

ن به قمري حساب مي شود، كه از ماههاي هاللي است، براي اینكه سال در عرف قرآ

 تركیب مي یابد و در شریعت اسالمي هم معتبر است.

همانطور كه قبالً گفتیم در داستان اصحاب كهف مردم اختالف داشتند و قرآن كریم  

 حق داستان را ادا كرد و آنچه حقیقت داشت بیان فرمود:
 

ُ اَعلَُم بِمالَبِثُوا »  خدا بهتر مي داند مدت خواب آنها را !  بگو - قُِل للََا 

 كه اوراست غیب آسمانها و زمین!  چقدر او بینا و شنواست!

 جز او ولیيه براي ایشان نیست!

 « هیچ احدي را در حكم خود شریك نمي كند!

یعني چگونه خداي تعالي داناتر به لبث و طول خواب آنان نباشد، با اینكه او به 

 و مباشر حكم جاري در ایشان و احكام جاري بر ایشان است؟ تنهائي ولي  ایشان است،

،" مشعر بر این است كه خدا داناتر است به مدتي كه آنها خوابیدندپس جملة " 

مدتي را كه در آیة قبلي براي مدت خواب اصحاب كهف بیان نموده، نزد مردم مسلم نبوده 

در احتجاج خود به علم خدا  است، لذا رسول خدا"ص" مأمور شده با ایشان احتجاج كند و

 تمسك جسته و بفهماند كه خدا از ما مردم بهتر مي داند!
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 داستان اصحاب كهف در آثار غیراسالمي 

بیشتر روایات و سندهاي تاریخي برآنند كه قصة اصحاب كهف در دوران فترت 

مابین حضرت عیسي"ع" و ظهور رسول گرامي اسالم"ص" اتفاق افتاده است، به دلیل 

ً در  انجیل مي آمد، و اگر قبل از دوران موسي"ع"  اینكه اگر قبل از عهد مسیح بود قطعا

ینیم یهود آن را معتبر نمي دانند، هرچند عده اي از بود در تورات مي آمد، و حال آنكه مي ب

روایات دارند كه قریش آن را از یهود تلقي كرده و گرفته اند، ولكن مي دانیم یهود آن را از 

نصاري گرفته اند، چون نصاري به آن اهتمام زیادي داشتند، و آنچه كه از نصاري حكایت 

" از ابن عباس نقل كرده عرائسر" شده قریب به مضمون روایتي است كه " ثعلبي" د
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 است، و چیزي كه هست روایت نصاري در مواردي با روایت مسلمین اختالف دارد:

اینكه مصادر سریاني داستان مي گوید كه عدد اصحاب كهف هشت نفر بودند، و  -1

حال آنكه روایات مسلمین و مصادر یوناني و غربي داستان آنان را هفت نفر 

 دانسته اند.

استان اصحاب كهف در روایات مسیحیان از سگ ایشان هیچ اسمي نبرده اینكه د -2

 است.

اینكه مدت خواب اصحاب كهف را در غار دویست سال یا كمتر دانسته، و حال  -3

آنكه اكثر علماي اسالم آن را سیصد و نه سال یعني همان رقم كه از ظاهر قرآن 

 شریف برمي آید، دانسته اند.
 

محدود كردن مدت خواب آنان به دویست سال این است كه و علت این اختالف، و 

گفتند طاغیه یعني آن پادشاه جبار كه این عده را مجبور به بت پرستي مي كرده، و اینان از 

میالدي مي  251 -249شر او فرار كرده اند، اسمش " دقیوس" بوده كه در حدود سالهاي 

و  425ه طوري كه گفته اند، در سال زیسته است، و این را هم مي دانیم كه اصحاب كهف ب

از خواب بیدار شده اند، پس براي مدت خواب در غار بیش از دویست  439و یا  437یا 

 سال یا كمتر باقي نمي ماند.

اولین كسي كه از مورخین مسیحي این مطالب را ذكر كرده، به طوریكه گفته اند، 

میالدي بوده است، و  521متوفاي  میالدي و 451جیمز ساروغي سریاني بوده كه متولد در 

 دیگران همه تاریخ خود را از او گرفته اند.
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 غاراصحاب كهف كجاست؟

در نواحي مختلف زمین به عده اي از غارها برخورد شده كه در دیوارهاي آن 

و پنج نفري و هفت نفري كه تمثال سگي هم همراه با ایشان است، تمثال هاي چهارنفري 

 كشیده اند.

در بعضي از آن غارها تمثال قرباني هم جلوي آن تمثالهاست كه مي خواهند قرباني 

اش كنند.  انسان  وقتي این تصویرها را آن هم در غاري مشاهده مي كند فوراً به یاد 

نظر مي رسد كه این نقشه ها و تمثال ها اشاره به اصحاب كهـــف مي افتـــد، و چنین به 

قصة آنان دارد و آن را كشیده اند، تا رهبانان و آنها كه خود را جهت عبادت متجرد كرده اند 

و در این غار براي عبادت منزل مي كنند با دیدن آن به یاد اصحاب كهف بیفتند، پس صرف 

نكه عالمت باشد براي اینكه اینجا غار یادگاري است كه در این غارها كشیده شده، نه ای

 اصحاب كهف است!

غار اصحاب كهف كه این مردان در آنجا پناهنده شدند و در آنجا از نظرها غایب 
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 گشتند، مورد اختالف شدید است كه چند جا را ادعا كرده اند:
 

 غار اِفِسُوس

" نام دارد كه اِفِسوس یكي از این غارها كه ادعا شده غار اصحاب كهف است، غار "

فسوسصاحب " مراصد االطالع " آن را به اشتباه "  ُِ " خوانده كه شهر مخروبه اي است اُ

در تركیه كه در هفتاد و سه كیلومتري شهر ازمیر قرار دارد. این غار در یك كیلومتري 

" نزدیك قریه اي به نام " ایاصولوك" و در دامنة كوهي به نام " ینایرداغ" اُفسوسشهر " 

 ر گرفته است.قرا

صدها قبر كه با آجر  –به طوري كه گویند  –این غار غار وسیعي است كه در آن 

ساخته شده اند، وجود دارد. خود این غار هم در سینة كوه و رو به جهت شمال شرقي است، 

و هیچ اثري از مسجد، یا صومعه و كلیسا و خالصه هیچ معبد دیگري بر باالي آن دیده نمي 

ار در نزد مسیحیان از هر جاي دیگر معروف تر است، و نامش در بسیاري از شود.  این غ

 روایات مسلمین نیز آمده است.

این غار علیرغم شهرت مهمي كه دارد، به هیچ وجه با آن مشخصاتي كه در قرآن 

 كریم راجع به غار اصحاب كهف آمده است، تطبیق نمي كند:
 

اصحاب كهف در چه جهت از شمال  براي اینكه خداي تعالي درباره اینكه غار -1

آفتاب وقتي طلوع و جنوب و مشرق و مغرب قرار گرفته است، مي فرماید: 

مي كند از طرف راست غار به درون آن مي تابد، و وقتي غـــروب مي كند، از 

و الزمة این حرف این است كه درب غار به طرف  طرف دست چپ غار،

شرقي است، )كه اصالً آفتابگیر  به طرف شمال" اُفسوس"جنوب باشد، و غار

 نیست مگر مختصري.(
 

همین ناجوري مطلب باعث شده كه مراد از راست و چپ را، راست و چپ كسي 

بگیرند كه مي خواهد وارد غار شود، ) آفتاب هم كه مي خواهد وارد غار شود، از طرف 

ر بیرون راست خودش وارد مي شود، ( نه از طرف دست راست كسي كه مي خواهد از غا

شود.  حال آنكه گفتیم معروف از راست و چپ هر چیزي، راست و چپ خود آن چیز است، 

 نه كسي كه به طرف او مي رود!
 

قرآن كریم فرموده: اصحاب كهف در بلندي غار قرار گرفتند.  غار  -2

بلندي ندارد. ) البته اگر كلمة  "  -به طوري كه گفته اند –" اُفسوس" 

 احت و درگاه بگیریم این اشكال وارد نیست.(فجوه" را به معناي س
 

ظاهر آیه در این است كه مردم شهر مسجدي بر باالي آن غار بنا  -3

" اثري، حتي خرابه اي، از آن به چشم  اُفسوسكردند، و در غار " 

نمي خورد، نه اثر مسجد و نه اثر صومعه و مانند آن. نزدیكترین 
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كلیسائي است كه تقریباً در بناي دیني كه در آن به چشم مي خورد، 

سه كیلومتري غار قرار دارد و هیچ جهتي به ذهن نمي رسد كه آن 

 را به غار مرتبط سازد.

دیده « رقیم و نوشته» از این هم كه بگذریم، در غار " اُفسوس" اثري از 

نشده كه داللت كند كه یكي یا چند تا از آن قبور قبر اصحاب كهف است، ویا 

تا حدي كه چند نفر از این مدفونین مدتي به خواب رفته شهادت دهد ولو 

بودند و پس از سالها خدا بیدارشان كرده، و دوباره امر به قبض روحشان 

 فرموده است.

 

 

 غار رجیب

" است كه غار رجیبدومین غاري كه احتمال داده اند غار اصحاب كهف باشد، " 

ان" در هشت كیلومتري شهر  پایتخت اردن هاشمي نزدیك دهي به نام " رجیب" قرار  "ام 

دارد، غاري است در سینة جنوبي كوهي پوشیده از صخره، و اطراف آن از دو طرف یعني 

 از طرف مشرق و مغرب باز است كه آفتاب به داخل آن مي تابد.

درب غار در طرف جنوب قرار دارد، و در داخل غار طاقنمائي كوچك است به 

متر و در این غار نیز چند  3×3متر، در یك سكوئي به مساحت تقریبي  3×2/5مساحت 

 قبر هست به شكل قبور باستاني روم، و گویا عدد آنها هشت یا هفت است.

به دیوار این غار نقشه ها و خطوطي به خط یونان قدیم و به خط ثمودیان دیده مي 

وار عكس سگي هم كه با رنگ شود كه چون محو شده است، خوانده نمي شود.  البته به دی

 قرمز و زینت هائي دیگر آراسته شده، دیده مي شود.

بر باالي غار آثار صومعة بیزنطیه هست كه از گنجینه ها و آثار دیگري است كه 

در آنجا كشف گردیده است، و معلوم مي شود بناي این صومعه در عهد سلطنت " 

است، و آثار دیگري نیز هست كه ساخته شده  427 -418جوستینوس اول" یعني حدود 

داللت مي كند این صومعه یك بار تجدید بنا یافته است، و مسلمانان آن را پس از استیال بر 

آن دیار مسجدي قرار داده اند، چون مي بینیم كه این صومعه محراب و مأذنه و وضوخانه 

یداست دارد، و در ساحت و فضاي جلوي درب این غار آثار مسجد دیگري است كه پ

مسلمین آن را در صدر اسالم بنا نهاده اند، و هرچند یكبار مرمت كرده اند.  و پیداست كه 

 این مسجد بر روي خرابه هاي كلیسائي قدیمي از رومیان ساخته شده است.

این غار علیرغم اهتمامي كه مردم بدان داشته اند و عنایتي كه به حفظ آن نشان مي 

از این اهتمام و عنایت حكایت مي كند، غاري متروك و  دادند، و آثار موجود در آن،

فراموش شده بود، و به مرور زمان خراب و ویران گشته است، تا اینكه ادارة باستان 

شناسي اردن هاشمي اخیراً در صدد بر آمده كه در آن حفاري كند و نقب بزند و آن را پس 
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 از قرن ها خفاء از زیر خاك دوباره ظاهر سازد.

ري كه از آن استخراج كردند شواهدي یافت شده كه داللت مي كرد این غار در آثا

 همان غار اصحاب كهف است كه داستانش در قرآن مجید آمده است.

در عده اي از روایات اسالمي نیز این معنا آمده كه غار اصحاب كهف در اردن 

 (واقع شده است. )"یاقوت" آنها را در" معجم البلدان" خود آورده است.

" رقیم" هم اسم دهي است نزدیك به شهر امان كه قصر یزید بن عبدالملك در 

آنجاست.  البته قصر دیگري هم در قریه اي دیگر نزدیك آن دارد كه نامش " موقر" است.  

 شاعري گفته:

 " آن زمان، بر باالي آن كاخ،

 یزید را دیدار مي كنند،

 در حالي كه موقر و رقیم،

 است! "در چشم انداز ایشان 

" كه از معروفترین و زیباترین  فیالدلفیاامروزي هم در جاي شهر"  امانشهر 

شهرهاي آن عصر بوده، ساخته شده است. و این شهر تا قبل از ظهور دعوت اسالم بوده و 

خود آن شهر و پیرامونش از اوایل قرن دوم میالدي تحت استیالي حكومت روم بوده تا آنكه 

 دس را فتح كرد.سپاه اسالم سرزمین مق
 

حق مطلب این است كه مشخصات غار اصحاب كهف با این غار بهتر انطباق  )

 .(دارد تا غارهاي دیگر

 

 سایر غارها

 غارهاي دیگري كه كم و بیش ادعا شده غار اصحاب كهف باشد به شرح ذیلند:

 

 غار قاسیون: -1

صالحیة این غار در كوه قاسیون قرار دارد، و این كوه در نزدیكي شهر 

 دمشق است كه اصحاب كهف را بدانجا نسبت مي دهند.

 

 غار بتراء: -2

چهارمین غار از این ردیف غاري است در بتراء یكي از شهرهاي فلسطین 

 كه اصحاب كهف را بدانجا نیز نسبت مي دهند.
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 غار اسكاندیناوي: -3

در شبه جزیره  –به طوریكه گفته اند  –غار پنجم غاري است كه 

در شمال اروپا كشف شده و در آنجا به هفت جسد سالم  اسكاندیناوي

برخورده اند كه در هیئت رومیان بوده اند و احتمال داده اند كه همان 

 اصحاب كهف باشند.

 

 غار نخجوان: -4

مي گویند نزدیكي هاي شهر نخجوان كه یكي از شهرهاي قفقاز است غاري 

ر اصحاب كهف باشد، وجود دارد كه اهالي آن نواحي احتمال داده اند كه غا

 و مردم به زیارت آنجا مي روند. 

لكن هیچ شاهدي كه داللت كند بر این معنا وجود ندارد، عالوه بر اینكه 

مصادر تاریخي این دو غار آخري را تكذیب مي كنند، چون قصة اصحاب 

كهف رومي است، و در تحت سلطة و سیطرة رومیان اتفاق افتاده است، و 

وحة قدرت و عظمت خود تا حدود قفقاز و اسكاندیناوي رومیان حتي در بحب

 تسلط نیافته اند.

 

 

 149ص 26المیزان ج                           مستند:بحث تحلیلي و تاریخي
 

 كشفیات باستان شناسي درغاراصحاب كهف 

ادارة باستان شناسي اردن در غار" رجیب" واقع در هشت كیلومتري امان پایتخت 

اردن حفاري هائي كرده و پس از قرنها این غار متروك را ظاهر ساخته، و آثاري از آن 

 استخراج كرده كه داللت مي كند بر اینكه این غار همان غار اصحاب كهف است. 

ي صورت گرفته، و دربارة آن كتابي به میالد 1963این حفاري و اكتشاف در سال 

اكتشاف كهف اهل » "  تحت عنوان رفیق وفا دجانيقلم باني آن كار،  فاضل ارجمند آقاي " 

منتشر شده، كه در آن مساعي ادارة باستان شناسي اردن و زحماتي  1964در سال « كهف

 كه در نقب و جستجو تحمل نموده بودند به تفصیل بیان شده است.

تي كه در اثر این حفاري به دست آمده و آثاري را كه كشف كرده اند، خصوصیا

همه تأئید مي كند كه این غار، غار اصحاب كهف است كه داستانش در قرآن كریم آمده 

است.  و نیز قرائني را ذكر كرده اند كه با كهف اصحاب كهف تطبیق مي كند. این كتاب با 

همین غار " رجیب" است، نه غار افسوس و نه ادله اي اثبات كرده كه غار اصحاب كهف 

 آن غاري كه در دمشق است، و نه آن غاري كه در بتراء یا در اسكاندیناوي قرار دارد.

مؤلف در این كتاب این احتمال را كه طاغوت آن روز كه اصحاب كهف از گزند او 
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 117-98به سال فرار كرده اند و به داخل غار پناهنده شده اند، "طراجان" پادشاه بوده، 

میالدي كه مسیحیان و بعضي از مسلمین احتمال  251-249میالدي، نه " دقیوس" در سنة 

میالدي كه بعض دیگر از مسلمین در  305-285داده اند، و نه " دقیانوس" به سال 

 روایاتشان آورده اند.

 او این احتمال را تقویت كرده و چنین استدالل كرده كه پادشاه صالحي كه خداي

تعالي در عهد او اصحاب كهف را آفتابي كرده و سرگذشتشان را برمال ساخته است به  

 450-408اجماع تمامي مورخین مسیحي و مسلمان اسمش " تئودوسیوس" بوده كه به سال 

 مي زیسته است.

اگر ما دوران فترت اصحاب صالح كهف را كه در آن دوران در خواب بوده اند، از 

نیم، یعني به طرف عقب برگردیم، روشن تر بگوئیم، اگر از اواسط دورة سلطنت او كم ك

است، سیصد و  450و  408م( كه وسط دو رقم 421سلطنت این پادشاه صالح یعني حدود )

م( مي رسیم كه مصادف با زمان 112نه سال كم كنیم، و به عقب برگردیم، به سال )

 حكومت و سلطنت " طراجان" است.

ه وي فرمان صادر كرده بود كه هر مسیحي كه عبادت بت ها این را هم مي دانیم ك

را قبول نداشته باشد، و از پرستش آنها سرباز زند، خائن به دولت شناخته مي شود و محكوم 

 به اعدام است.

همین حرف، اعتراض برخي از مورخین مسیحي، از قبیل " چیبون" در كتاب " 

د كه مدت خواب اصحاب كهف را آنطور انحطاط و سقوط امپراطوري روم" را دفع مي كن

كه قرآن مجید گفته، قبول ندارد و كمتر از آن مي داند.  آري او گفته كه اصحاب كهف در 

م( از خواب بیدار شدند، و در زمان 451-408زمان پادشاه صالح یعني " تئودوسیوس" )

ة این دو م( از شهر گریخته و داخل غار شده اند، و فاصل251-249حكومت " دقیوس" )

سال كه قرآن مجید گفته است؛  309تاریخ دویست سال و یا چیزي كمتر از آن است، نه 

جوابش هم روشن شد كه پنهان شدن ایشان در غار زمان " دقیوس" نبوده بلكه زمان " 

 طراجان" بوده است!

كه خدا زحماتش را « اكتشاف كهف اهل كهف» استدالل مؤلف بزرگوار كتاب 

 ، استداللي است تمام، اال اینكه چند اشكال بدان متوجه است :پاداش خیر دهد
 

اینكه قرآن كریم سیصد و نه سال را سال قمري گرفته و ایشان آن را شمسي به  -1

 حساب آورده كه قهراً این نه سال باید از میان برداشته شود.

اینكه ایشان از مورخین اسالم و مسیحیت ادعاي اجماع كرده بر این كه  -2

دن جریان اصحاب كهف در زمان " تئودوسیوس" بوده، و حال آنكه برمالش

چنین اجماعي نداریم، زیرا بسیاري از مورخین روایاتشان از اسم این سلطان 

ساكت است، و جز عدة قلیل به اسم او تصریح نكرده اند، و بعید نیست كه آنها 

قوي از  هم از روایات مسیحیان گرفته باشند، و مسیحیان هم آن را به حدس

م( نسبت مي دهند، و در تاریخ 521-452كتابي كه به " جیمز ساروغي" ) 
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م تألیف شده، گرفته باشند، و پیش خود فكر كرده باشند پادشاهي كه در این 474

 حدود از تاریخ باشد باید همان " تئودوسیوس" است.

اب عالوه از آن اجماع مركبي كه ادعا كرده اند كه پادشاه طاغي معاصر اصح

كهف " دقیوس" یا " دقیانوس" بوده، بر مي آید كه به هر صورت "طراجان" 

 نبوده است.

اشكال دیگرش این است كه ایشان گفته اند صومعه اي كه بر باالي كهف ساخته  -3

شده، شواهد باستاني شهادت مي دهد بر اینكه در زمان "جوستینوس اول" 

است كه ساختمان آن  م( ساخته شده است، الزمة این حرف این418-427)

تقریباً بعد از صدسال از ظهور و كشف داستان اصحاب كهف ساخته شده باشد، 

و حال آنكه ظاهر قرآن عزیز این است كه ساختمان آن مقارن همان روزهائي 

بوده كه داستان ایشان برمال شده است، بنابر این باید معتقد شد كه بنائي كه 

 بوده كه بعد از قرنها در آن ساخته شده است.ایشان در نظر دارند بناء مجددي 
 

و بعد از همة این حرفها و احتماالت، مشخصاتي كه قرآن كریم براي غار اصحاب 

 كهف ذكر كرده، انطباقش با همین غار " رجیب" روشن تر از سایر غارهاست.
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 فصل سوم

 

 اصحاب اُخدود
    

                        
 

 

 151ص 40المیزان ج       سورة بروج   " قُتَِل  اَصحاُب  االُخدُوِد ...! "    4مستند:آیة 
 

 اصحاب اخدود و سوزاندن مسیحیان 

كلمة " اخدود" به معناي شكاف بزرگ زمین است، و اصحاب اخدود جباراني 

كردند و مؤمنین مسیحي ستمگر از یهود بودند كه زمین را مي كندند و آن را پر از آتش مي 

را به جرم اینكه به مسیح"ع" ایمان آورده اند، در آن آتش مي انداختند و تا آخرین نفرشان 

 را مي سوزاندند.

 آیات سورة بروج چنین آغاز مي شود: 

 سوگند به آسمان داراي برج ها،»  

 سوگند به روز موعود،  

 سوگند به شاهد و مشهود،  

 كه هالك شدند اصحاب اخدود،  

 آن آتش بر افراخته،  

 آنگاه كه آنان بر كنار آتش نشسته بودند  

 و ایشان بر آنچه با مؤمنان مي كردند، گواه بودند،  

 و عیب نگرفتند از آنها جز اینكه به خداي عزیز ستوده ایمان داشتند،  

 آنكه فرمانروائي آسمانها و زمین اوراست،  

 «و خدا بر همه چیز گواه است!  
 

خداوند متعال در این آیات اصحاب اخدود را لعن مي كند و از درگاه خود طرد مي 

 نماید، و اعمال شنیع آنان را چنین شرح مي دهد:

 آتشي كه براي گیراندنش وسیله اي درست كرده بودند، -

ن بر لبة در حالي كه خودشان براي تماشاي ناله و جان كندن و سوختن مومنی -

 آن آتش مي نشستند،

 و خود نظاره گر جنایتي بودند كه بر مؤمنین روا مي داشتند، -

هیچ نقطة ضعف و تقصیري از مؤمنین سراغ نداشتند جز اینكه به خدا ایمان  -

 آورده بودند!

 خداي مقتدر حمیدي كه ملك آسمانها و زمین از آن اوست، -
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 و خدا بر همه چیز شاهد و نظاره گر است! -
 

خداي تعالي در این آیات اشاره به اصحاب اخدود مي كند و با این وسیله مؤمنین را 

به صبر در راه خدا تشویق مي كند، و كساني را كه مردان و زنــان مسلمان را به جـــرم 

كساني نظیر  -این كه به خــدا ایمان آورده اند، شكنجه مي كردند، به سختي انذار مي نماید 

ه با گروندگان به رسول خدا "ص" چنین مي كردند و آنان را شكنجه مي مشركین مــكه ك

 كردند تا از دین اسالم به شرك سابق خود برگردند.

 قرآن مجید دنبال مطلب را چنین ختم مي كند كه:

ً این ستمگران و همة ستمگران روزگار كه مؤمنین و  - محققا

پشیمان نمي مؤمنات را گرفتـار مي كنند، و بعداً هم از كردة خود 

 شوند، عذاب جهنم در پیش دارند، و عذابي سوزاننده !

 

 تاریخچه اصحاب اخدود 

در روایات اسالمي ) در تفسیر قمي( آمده كه " ذو نواس" مردم حبشه را براي 

جنگ با یمن به هیجان آورد، و او آخرین پادشاه از دودمان " حمیر" و از یهودیان بود. به 

او را اتخاذ كردند و یهودي شدند.  او خود را یوسف نام نهاده  همین جهت همة مردم دین

بود، و سالها سلطنت كرده بود، تا در آخر شنید كه در نجران بقایائي از مسیحیان مانده اند 

كه بر دین مسیح "ع" و حكم انجیلند،  و بزرگ دینشان " عبدهللا بن بریامن " است.  

دند كه به سوي قوم نجران لشكر بكشد و آنان را به اطرافیان پادشاه یهود او را تحریك كر

 قبول دین یهود وادار سازد.
 

ذونواس با لشكریانش حركت كرد و به نجران آمد و همة مسیحي مذهبان را جمع 

كرد و پیشنهاد نمود تا به دین یهود درآیند ولي مردم نپذیرفتند.  او با آنان مجادله كرد و باز 

د و مردم را به قبول آن تحریك نمود و تا جائي كه توانست بر این پیشنهاد خود را تكرار كر

كار حرص ورزید، اما مسیحیان حاضر به قبول نشدند و حتي حاضر شدند كشته شوند و به 

 دین یهود در نیایند.

ذونواس براي از بین بردن مسیحیان گودالي پر از هیزم درست كرد و آتشي عظیم 

آتش انداخت و بعضي را با شمشیر كشت و مثله كرد تا  بر افروخت و بعضي را زنده در

 جائي كه عدد كشته شدگان و سوختگان به بیست هزار نفر رسید.

یك نفر از آنان به نام " دوش ذوثعلبان" بر اسب تیزتكي سوار شد و گریخت و 

نا  هرچه دنبالش رفتند نتوانستند او را بیابند.  چون او راه " رمل" را پیش گرفت كه افراد

آشنا در آنجا گم مي شوند. ذونواس با لشكر خود برگشت، و همچنان به كشتار آن مردم 

 بپرداخت.
 

بعید نیست از روایات وارده دربارة اصحاب اخدود استفاده شود كه داستان اصحاب 
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اخدود یك داستان نبوده است، بلكه وقایع متعددي بوده كه یكي  در حبشه و دیگري در یمن و 

 عجم اتفاق افتاده است،  و آیة شریفه مي خواهد به همة داستانها اشاره كند.  یكي هم در

 در این میان روایات دیگري نیز هست كه از محل وقوع این داستان ساكت است.
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 فصل چهارم

 

 اصـحاب فیـل
    

                        
 

 

 390ص 40المیزان ج  بَُّك بِاَصحاِب الفیِل  ...؟"  لَم تََر َكیَف فَعََل رَ " اَ         سورة فیل 5تا1آیةمستند:
 

 حمله اصحاب فیل براي تخریب كعبه 

قرآن مجید در این سوره به ماجراي اصحاب فیل اشاره مي كند كه از دیار خود به 

قصد تخریب كعبة معظمه حركت كردند، و خداي تعالي با فرستادن مرغان ابابیل و آن 

مرغان با باراندن كلوخ هاي سنگي بر سر آنان، آنها را هالك كردند، و به صورت گوشت 

 جویده شده در آوردند.

این قصه از آیات و معجزات بزرگ الهي است كه كسي نمي تواند انكارش كند، 

زیرا تاریخ نویسان آن را مسلم دانسته اند، و شعراي دوران جاهلیت در اشعار خود از آن 

 اند. یاد كرده

) در این معجزه تقابل آشكاري است بین فیل و مرغ، و از بین بردن و هالك كردن 

 قوي ترین نیروي كفر با ضعیف ترین پرندة آسماني و نشان دادن قدرت مطلقة الهي ! (

 این ماجرا در سال والدت حضرت رسول اكرم "ص" واقع شده است.
 

 شروع آیات به صورت استفهام چنین آغاز مي شود:

آیا علم یقیني پیدا نكردي كه چگونه پروردگارت با اصحاب فیل رفتار  »

 كرد؟

 «آیا نقشه هاي شوم آنها را خنثي نكرد؟ 

منظور از نقشه هاي شوم آنان، سوء قصدي است كه دربارة مكه داشتند، و مي 

ولي در  خواستند بیت هللا الحرام را تخریب كنند.  آنان راه افتادند تا كعبه را ویران كنند،

 نتیجة تضلیل الهي خودشان هالك گشتند.

خداي تعالي جماعاتي متفرق از مرغان را بر باالي سر آنان فرستاد، و آن ابابیل 

مرغان، اصحاب فیل را با سنگهائي كلوخین هدف گرفتند. ) ابابیل به معناي دسته ها و 

 جماعت هاي متفرق است.(

ت جسدهاي بي جان درآمدند، و اصحاب فیل بعد از هدف گیري مرغان به صور

 سنگ ریزه ها به درون دل آنان فرورفتند و اندرونشان را سوزاندند.
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 داستان اصحاب فیل در روایات

آنچه در قرآن مجید به صورت خالصة فوق بیان شده، در روایات و تواریخ به طور 

 مفصل آمده است.

 مطالب زیر از مجمع البیان نقل مي شود:

ن اخبار اتفاق دارند در اینكه پادشاه یمن كه قصد ویران كردن كعبه تمامي راویا» 

بن صباح اشرم" و بعضي گفته اند كنیة او "  ابرهة را داشته، شخصي بوده به نام "

ابویكسوم" بوده است.  از " واقدي" نقل شده كه گفته همین شخص جد " نجاشي" پادشاه یمن 

 در عهد رسول هللا"ص" بوده است.

استیالي ابرهه بر یمن چنین بوده كه او در یمن كعبه اي بنا كرد و درآن داستان 

گنبدها از طال نهاد و اهل مملكت خود را فرمان داد تا آن خانه را مانند مراسم حج زیارت 

كرده و پیرامون آن طواف كنند، و در این بین مردي از بني كنانه از قبیلة خود به یمن آمد و 

قالبي برخورد كرد و آنجا را به نجاست آلوده كرد. اتفاقاً خود ابرهه از در آنجا به این كعبة 

آنجا مي گذشت و آن نجاست را دید و پرسید چه كسي به چنین عملي جرأت كرده است؟  او 

به نصرانیت خود سوگند خورد كه خانه كعبه را ویران خواهد كرد تا كسي به حج و زیارت 

 آن نرود.

بیاورند و بین مردم اعالم كنند كه آماده حركت باشند. مردم و  آنگاه دستور داد تا فیل

ً پیروانش از اهل یمن بیرون شدند.  اكثر پیروان او از قبیلة عك و اشعرون و  مخصوصا

 خثعم بودند.

ابرهه كمي راه پیمود و در بین راه مردي را به سوي بني سلیم فرستاد تا مردم را 

نه اي را كه او بنا كرده، زیارت كنند. از آن طرف دعوت كند تا به جاي خانة كعبه، خا

مردي از حمس از بني كنانه به او برخورد و به قتلش رسانید. این باعث شد كینة ابرهه 

 بیشتر شود و سریع تر روانة مكه گردد.

ابرهه چون به طائف رسید از اهل طائف خواست تا مردي را براي راهنمائي با او 

مردي از هذیل به نام نفیل را با وي روانه كردند.  نفیل با لشكر  روانه سازند.  اهل طائف

ابرهه به راه افتاد و به راهنمائي آنان پرداخت تا به مغمس رسیدند، و در آنجا اطراق كردند.  

مغمس محلي است در شش میلي مكه كه در آنجا مقدمات لشكر را ) كه آشپزخانه و آذوقه و 

 ا حمل مي كند،( به مكه فرستادند.علوفه و سایر مایحتاج لشكر ر

مردم قریش دسته دسته به بلندي هاي كوه ها باال آمدند و چون لشكر ابرهه را دیدند 

گفتند كه ما هرگز تاب مقاومت با اینان را نداریم، و در نتیجه غیر از عبدالمطلب بن هاشم 

 كسي در مكه باقي نماند.

پایداري نمود.  شیبة بن عبدالدار نیز در كار عبدالمطلب همچنان در كار سقایت خود 

 پرده داري كعبه پایداري كرد.

در این موقعیت حساس عبدالمطلب دست به دو طرف درب خانة كعبه نهاد و 

 عرضه داشت:
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 بارالها ! -

 هر كسي از آنچه دارد دفاع مي كند،

 تو نیز از خانه ات كه مظهر جالل توست دفاع كن!

 كعبة قالبي شان بر كعبة تو تجاوز كنند،و نگذار با صلیبشان و 

 و حرمت آن را هتك نمایند،

 مگذار داخل شهر حرام شوند!

 این نظر من است، ولي آنچه تو بخواهي همان خواهد شد!
 

آنگاه مقدمات لشكر ابرهه به شتراني از قریش برخوردند و آنها را به غنیمت 

ردند.  وقتي خبر شتران به عبدالمطلب گرفتند، از آن جمله دویست شتر از عبدالمطلب را ب

رسید از شهر خارج شد و به طرف لشكرگاه ابرهه روانه گشت.  حاجب و دربان ابرهه 

مردي از اشعري ها بود، و عبدالمطلب را مي شناخت. از پادشاه اجازة ورود براي وي 

وه گرفت و گفت اینك بزرگ قریش بر در است كه انسانها را در شهر و وحوش را در ك

 طعام مي دهد.  ابرهه گفت: بگو تا درآید!

عبدالمطلب مردي تنومند و زیبا بود، و همینكه چشم ابویكسوم به او افتاد بسیار 

احترامش كرد، و به خود اجازه نداد او را روي زمین بنشاند، در حالي كه خودش بر كرسي 

ناچار از كرسي پائین  تكیه زده باشد، و نخواست او را در كنار خود بر كرسي بنشاند، به

 آمد و با آن جناب روي زمین نشست، و آن گاه پرسید: چه حاجتي داري؟

 گفت: حاجت من دویست شتر است كه مقدمة لشكر تو از من برده اند.

ابویكسوم گفت: به خدا سوگند دیدنت مرا شیفته ات كرد ولي سخنت تو را 

 از نظرم انداخت!

 عبدالمطلب پرسید: چرا ؟

ي اینكه من آمده ام خانة عزت و شرف شما را ویران كنم، و مایة گفت: برا

آبرو و فضیلت شما اعراب را،  و معبد دیني تان را كه مي پرستید ویران 

سازم و آنرا درهم كوبم، و در ضمن دویست شتر هم از تو گرفته ام، تو 

دربارة خانة دیني ات هیچ سخني نمي گوئي، و دربارة شترانت حرف مي 

 و از كعبه دفاع نمي كني، ولي از مال شخصي خود دفاع مي كني!زني، 
 

 عبدالمطلب پاسخ داد:

اي ملك! من دربارة مال خودم با تو سخن مي گویم كه اختیار آن را  -

دارم، و مؤظف بر حفظ آن هستم،  این خانه هم براي خود صاحبي 

 دارد كه از آن دفاع مي كند، و حفظ آن به عهدة من نیست!
 

این سخنان ابرهه را مرعوب كرد و بدون درنگ دستور داد تا شتران او را به وي 

باز دهند.  عبدالمطلب برگشت و آن شب براي لشكر ابرهه شبي سنگین بود و ستارگانش 

تیره و تار به نظر مي رسید، و در نتیجه دلهایشان احساس كرد گویا مي خواهد عذابي نازل 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                کتاب ییست وهشتم: اصحاب کهف، لقمان حکیم و حوادث تاریخی بعد از مسیح 56

 شود.

تاب داشت طلوع مي كرد، پرندگان ابابیل نیز از كرانة افق در همان لحظه اي كه آف

نمودار شدند، در حالي كه سنگ ریزه هائي با خود حمل مي كردند، و شروع كردند آنها را 

بر سر لشكریان ابرهه انداختن!  هر یك از آن مرغان یك سنگ در منــقار داشت، و دوتا به 

انداخت و مي رفت، یكي دیگر مي رسید و  دو چنگال، همینكه آن یكي سنگهاي خود را مي

سنگ خود را مي انداخت، وهیچ سنگي از آن سنگها نمي افتاد مگر آنكه هدف را سوراخ 

مي كرد، و به شكم كسي بر نخورد مگر آنكه پاره اش كرد، و به استخواني نرسید مگر آنكه 

 پوك و سست كرد و از آن طرفش در آمد.

ها بر بدنش خورده بود، از جا پرید تا بگریزد، به  ابو یكسوم كه بعضي از آن سنگ

هر سرزمیني كه پا گذاشت یك تكه از گوشت بدنش افتاده بود، تا باالخره خود را به یمن 

رساند.  وقتي او به یمن رسید دیگر چیزي از او و لشكرش باقي نمانده بود!  و همین كه 

هالكت رسید، و احدي از اشعري ها، وارد یمن شد سینه و شكمش باد كرد و منفجر شد و به 

 «و احدي از خنثعم به یمن نرسید....

در روایات این داستان اختالف شدیدي دربارة خصوصیات آن هست كه براي 

 مطالعه جزئیات باید به تواریخ و سیره هاي مطول مراجعه كرد.
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 كاروان هاي تجارتي قریش 

قرآن مجید با این سوره بر قریش منت مي گذارد كه خداي تعالي با دفاعي كه در 

بتوانند با  ماجراي حملة ابرهه از مكه كرد، قریش را در انظار مورد احترام قرار داد تا

امنیت كامل، بدون اینكه راهزنان متعرض آنها شوند، كوچ تابستاني و زمستاني خود را به 

 منظور تجارت انجام دهند.

مضمون این سوره نوعي ارتباط با سورة فیل دارد، لذا بعضي از اهل سنت گفته اند 

 كه سورة فیل و سورة ایالف)قریش( یك سوره اند.

ست كه مي گوید: قرآني را كه ابي بن كعب نوشته بوده، بین دلیل اهل سنت روایتي ا

این دو سوره بسم هللا نگذاشته است، ولي روایاتي كه داللت بر جدائي این دو سوره دارد و 

 مي گوید كه بین آن دو بسم هللا قرار گرفته است، متواترند.

نسل " كلمة " قریش" نام عشیره و دودمان رسول خــدا"ص" است كه همــگي از 

 نضر بن كنانه" مي باشند كه نامش قریش نیز بوده است.

 آیات چنین آغاز مي شود:

 براي اینكه قریش با هم الفت گیرند،» 

 الفتي كه در سفرهاي زمستاني و تابستاني ثابت و برقرار بماند،
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 پس باید یگانه خداي كعبه را بپرستند،

 كه به آنها هنگام گرسنگي طعام داد،

 «و از ترس و خطرات ایمن ساخت! 
 

مسافرت هاي زمستاني و تابستاني یا " رحــلة قریش" به منظور تجــارت آنان با 

خارج از مكه انجام مي گرفت. این رحله ها از مشخصات اهل این شهر بوده است، چون 

این شهر در دره اي خشك و سوزان و بي آب و علف قرار گرفته بود كه نه زرعي در آن 

ود و نه زراعتي، و قریش الجرم زندگي را از راه تجارت مي گذرانید،  و در هر سال دو ب

نوبت به تجارت مي رفت. یك نوبت در زمستان كه به طرف یمن مي رفتند، و نوبتي دیگر 

در تابستان كه به سوي شام ره مي سپردند، و با این دو نوبت سفر كردن زندگي خود را 

یمن و شام نیز پاس احترام قریش را مي داشتند، زیرا خانة كعبه بیت اداره مي كردند.  مردم 

هللا الحرام در بین ایشان واقع شده بود، و به همین جهت راهزنان و غارتگران متعرض 

 ایشان نمي شدند، و نه سر راه آنها را مي گرفتند و نه به شهرشان حمله مي كردند.

اي سبحان مي فرماید كه چگونه با در این سوره كه متعاقب سورة فیل آمده، خد

مرغان ابابیل از خانة خود دفاع كرد و به شما قریش این عزت و احترام را ارزاني داشت تا 

شما قریشیان با رحلت زمستاني و تابستاني مأنوس شوید، و امر معاشتان بگذرد، و گرنه 

قي بین شما و سایر اگر این كرامت از خانة خدا به ظهور نمي رسید، دزدان و غارتگران فر

مردم نمي گذاشتند، و كاروانهایتان را غارت مي كردند، و حتي در خود مكه نیز از هجوم 

 دیگران ایمن نبودید.

متعاقب آن خداوند متعال دستور مي دهد كه باید آنها رب این خانه را بپرستند، زیرا 

وس كرد، تا هم گردونة رب این خانه بود كه آنها را با دو رحلة زمستاني و تابستاني مأن

 تجارت و زندگي شان بگردد، و هم در وطن ایمن باشند.

خداوند متعال سپس اشاره به منت واضحي مي كند كه در ایالف دو رحلت وجود 

دارد، و نعمت ظاهري كه نمي توانند آن را انكار كنند، و آن عبارت است از : تأمین معاش 

 قریش و امنیت آنان !

زندگي مي كردند كه نه نانشان تأمین بود، و نه جانشان، و نه قریش در سرزمیني 

سرزمین خرمي داشتند كه دیگران بدانجا بیایند، و نه جان دیگران در آنجا تأمین مي شد.   

 پس در این آیه مي فرماید:

 قریش باید ربي را بپرستند، -

 كه این چنین به بهترین وجهي امور آنها را تدبیر نمود،

 بیت است.و او همان رب 

 

 در روایات اسالمي، در تفسیر قمي آمده كه:

این سوره دربارة قریش نازل شده است، چون قریش معاششان از دو رحلة تابستاني 

و زمستاني به یمن و شام تأمین مي شد، و آنها از مكه پوست و محصوالت دریائي و 
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ال آن را بار مي كردند، و به كاالهائي را كه در ساحل دریا پیاده مي شده، از قبیل فلفل و امث

شام مي بردند، و در شام نیز جامه و آرد خالص و حبوبات خریداري مي كردند.  همین 

مسافرت باعث مي شد كه وحدت و الفتي در بین آنان برقرار شود.  هروقت به یكي از این 

از دو سفر دست مي زدند، یكي از بزرگان قریش را رئیس خود مي كردند، و زندگي شان 

 این راه تأمین مي شد.

بعد از آنكه خداي تعالي رسول گرامي خود را مبعوث فرمود، مردم قریش بي نیاز 

آن حضرت را از سفر شدند، چون از اطراف حجاز مردم رو به آن جناب مي نهادند، تا هم 

 خدا را ! هزیارت كنند، و هم خان
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 فصل پنجم
 

 و انتظار پیامبرجدید قوم تُبَّع،
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 تبع، وانتظار ظهور پیامبر جدید 

هالكشان خواهد كرد این آیة شریفه تهدیدي است به كفار مشرك، كه خداي سبحان 

 همانطور كه قوم " تبع" و اقوام قبل از ایشان را هالك كرد!

" تبع" كه در این آیة شریفه نامش آمده یكي از پادشاهان " حمیر" است كه در 

یــمــن حــكومت مي كردند. به طوري كه نقل كرده اند نامش " اسعد ابوكرب" و به قول 

در آیة شریفه نوعي اشاره هست به این كه خود "   بعضي دیگر" سعد ابوكرب" بوده است.

 تبع" از هالكت سالم مانده است.
 

در روایات اسالمي، در مجمع البیان، آمده كه " سهل بن ساعد" از رسول خدا 

 "ص" روایت كرده كه فرمود:

 " تبع را ناسزا مگوئید، چون او اسالم آورده بود!"
 

امام صادق علیه السالم روایت كرده كه  در همان كتاب آمده كه ولید بن صبیح از

 فرمود:

تبع به اوس و خزرج ) كه دو فامیل از لشكریان وي بودند، و با لشكر او به مدینه » 

آمده بودند تا یهود را از آنجا بیرون كنند، دستور داد در مدینه بمانند تا ظهور خاتم االنبیاء 

ما بدینجا نیامده ایم مگر به خاطر اینكه  "ص" را درك كنند، چون از یهودیان شنید كه گفتند

از كتاب آسماني خود چنین استنباط كرده ایم كه این سرزمین محل هجرت آخرین فرستادة 

خداست، و آمده ایم تا شاید ظهور او را درك كنیم.( گفت: پس شما اوس و خزرج در این 

ر درك كنم به خدمتش سرزمین منزل كنید تا شاید ظهور آن جناب را درك كنید، من نیز اگ

 «در مي آیم و با او خروج مي كنم! 

در درمنثور است كه ابونعیم در كتاب دالیل از عبداله بن سالم روایت كرده كه 

 گفت:

تبع از دنیا نرفت تا آنكه نبوت رسول خدا"ص" را تصدیق كرد. چون یهودیان ) » 

كه از شام به مدینه آمده بودند و بدانجا مهاجرت كرده بودند تا ظهور آن جناب را درك كنند! 
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( جریان نبوت آن جناب را به وي گفته بودند، و به همین جهت او هم از قتل و غارت یهود 

 «و تنها قرار گذاشت  كه دو طائفه از لشكریانش در مدینه بمانند. یثرب صرف  نظر كرد

اخبار در داستان تبع بسیار زیاد است، ولي بعضي از آنها آمده كه او اولین كسي  

 بود كه براي كعبه پیراهن درست كرد!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


