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 انصاری ادبودی یهسلسل
ک داشتیگرامبه خاطر یادبود خاطرات انصاری  های سلسلهکتاب تر موالنا دا

یکی از شیوخ متصوفه در طریقت (، 0191-0101د فضل الرحمن انصاری )محم
اد گردشگر و است ،عصر ُمدرن، مبلغ یفیلسوف، عالم اسالمی برجستهقادریه، 

. محبت من برای اندبه نشر رسیده و رهنمای روحانی، گرهمچنان هدایت و بنده
بنده برای کارکردهای علوم اسالمی و همچنان  داردوامش ایشان و تحسین و ستای

 است چنان ،بیشتر از چهل سال از وفات ایشان وی، پس از  فلسفی برای افکار
کای از ذرهکه هر   . دارمگرامی می شان راای یپا خا

رک مدیر بخش مطالعات اسالمی میالدی زمانی که در نیویا 0111در سال 
های تابک آغاز به نوشتن ،ته مسلمین نیویورک بودممشترک کمیبرای سازمان 

آغاز  یبه خاطرکتب را  نوشتن یسلسله. نمودمیادبود خاطرات انصاری  سلسله
 ایاستادم، هدیه سالگرد درگذشت بیست و پنجمینخواستم در کردم که می

ر مسجد مرکزی ایشان کنم. از مجموعه کتب، شش کتاِب نخست د تقدیم
، نیویورک، در سال ز، ُکووینرک در فلوشینگ میدوسنیویا مسلمانان مرکز

کنونو  ندشد روگشایی 0119 مجموعه  این های زیادی بهکتاب از آن زمان تا ا
 . ه استاضافه شد

دجال،  تا مسیح راستین ،از عیسی»تحت عنوان  ،سلسله این کتاب بعدی از
ی از که یک است «شناسی اسالمی آخرالزمان: سیری در مسیح دروغین

ر پخاطری ه خواهد بود. موضوع ب هابرانگیزترین کتابترین و چالشمشکل
 یهاخل النرا د پژوهشگر، در کنار سایر مسائل، و مشکل است که کتاب چالش

پذیرش خطر  یآمادهمحدود کسانی  وضعیت کنونی،در کند و میصهیونیزم 



م پیامبر گرامی اسال بیایید سخن اما . اندموضوعنوشتن و گفتن در مورد این 
 فرمایند: می ریم کهو را به یاد آ 

 

 .فقيهٌ واحدٌ أشد ُّ على الشيطان من ألف عابد
 

 دگاهیاز دی(، نید رتيو دانشمند واجد بص) هيفق کیوجود » 
از وجود هزار  (ترو سخت ترندیو ناخوشا)فرساتر طاقت طانيش

 .«است (و پارسا)فرد عابد 
 و سنن ابن ماجه( 813منية المرید، صفحه )

 

 حضرت توسط اشو سخنرانی در مورد دّجال که فتنه کتب علمی رونیازا
ی ایلهتواند وسیقینًا می است، شیطان گفته شده یتر از فتنهبزرگ محمد 

که ارم استدعا داسالم را بهتر بشناسند.  حقیقی علمای تابرای مخاطبین  باشد
حت تحیث یک کار پیشتاز در این موضوع اخیر من که در مورد دجال به کتاب 

تحقیق و دانش امتحان  در« آغاز تاریخ -دجال، قرآن و اول الزمان»عنوان 
گر چنین شود ، ودر آیدهکامیاب ب دان تشویق سایر دانشمنسبب که شاءالله ان ،ا

 .مورد تفحص و کنکاش قرار دهند مسلمان خواهد شد تا این موضوع مهم را 
شناسم زیرا این ا به حیث امتحان نهایی در علوم اسالمی میدجال ر  یمسئله
 احادیث نبوی شناسی قرآن و ارزیابی دقیقبر خواندن درست روش المسئله د

د مور تواند در می صوفی حقیقِی ام که تنها یک عالم شده . بنده معتقداست
 شناسیدرست بنویسد، زیرا او در این مورد، روش یهموضوع دجال به گون

شناسی یک معرفت باشد.ا میدرست از قرآن و ارزیابی دقیق از احادیث را دار 
تفسیر و تأویل دقیق از تواند میفراست معنوی  برحسب( عارف)صوفی 

 پر طراوت. همچنان پیوند معنوی دینی ارائه کند( symbolismنمادگرایی )



کرم  هاآن  شودته میبرای رسوخ در این موضوع ضروری پنداش، با پیامبر ا
به افکار دینی موالنا فضل الرحمن  توجه بیشتربدین لحاظ است که من  و

در مورد این کتاب . دارممبذول می ،صوفی بود عالم واقعی انصاری که یک
م. توانستم بنویساز دروس ایشان نمی الهام گرفتنهرگز بدون کمک و  را دجال

وبندی، شیعه، دیسلفی،  مذاهب علمایمثال  طوربه، «نوگراعلمای »روش با 
 شان با این مذاهب گره خورده است،بریلوی یا جماعت تبلیغ که هویت اصلی

 من د.دقیق قرار داو کنجکاوی  یموردبررس موفقانهموضوع دجال را  تواننمی
 مرا غلط ثابت کنند. تا کنمها دعوت میو نرمی از آن متیمالبه

ترینیداد زندگی  بیکارائر جزیرۀ سال داشتم و د 00زمانی که  ،0191در سال 
جسته و  مطالعات .برای اولین بار موالنا انصاری را مالقات نمودم ،کردممی

ی ترین دانشمندان اسالماز اینکه یکی از بزرگ و داشتمدر ساینس  ایگریخته
کستان)موالنا(  اینکه در مورد اسالم  از کند وآمده و از ترینیداد دیدن می از پا
 زده شده بودمرانی دارد بسیار حیرتنمونتروز سخ یدر مسجد قریه و ساینس

کنش ر نام کرد(.)مسجد متعاقبًا بعد از ایشان به نام مسجد انصاری تغیی  من وا
کانه بود، زیرا در آن  هیچ ارتباط ممکن میان سن جوانی در مقابل این خبر شکا

 .کرددر ذهنم خطور نمی ،اسالم و ساینس
و )ساینسی(  مرا مبهوت دانش علمی شب سخنرانی،در  آقای انصاری

کنونخود که من  یدانش اسالمگونه همین . از ، کردبیگانه بودم با آن تا ا
کید آموختن اینکه قرآن بارها و بارها   (Observationمشاهدات عملی )به تأ

برای شناخت و رسوخ در  (Inductive Reasoning) و استدالل استقرایی
، متعجب شده شودچیزی که امروز تحقیق علمی یاد می طبیعت کرده است،



کشفیات علمی مدرن در چند قرن اخیر  کهموضوع  نیاآموختن  بودم. همچنان
خته تعجب مرا برانگیقبل از قبل در قرآن موجود بوده است، ، شناسیمانند جنین

 .بود
در چهارراهی وودفورد  «اسالم و تمدن غرب»تحت عنوان  موالناسخنرانی 

گوینیتر پایتخت  داشت حضور  در - 1(Port of Spainبندر اسپانیا ) -دادوتوبا
آقای ایریک ویلیامز این کشور  ریوز نخست کهیدرحالبسیار و مخاطبین 

کسفوردآموختهدانش در پهلویش نشسته بود، تعجب مرا بیشتر و  ی دانشگاه آ
کتر ویلیمس در رسالهبیشتر برانگیخت.   عنوان دکترای خود تحت یدا

. ضربه شدیدی را به تمدن غربی وارد کرده بود «داریداری و بردهسرمایه»
، آشکارا تحت تأثیر علمیت آموختهدانش ریوز نخستشد که طوری معلوم می

غربی که ظالم و بربر آلود، خدا، شرکاز بنیادهای تمدن بیموالنا و شرح او 
تجربه  بهترین تمدنی که به شکل متکبرانه و فریبنده صورتبه خالف حقیقت

 .کند، رفته استنمایی میجلوه شده و تجربه خواهد شد
عرفانی و روحانی وی را چسب دلشخصیت  و پویای موالنا یتعلم

یافتم که سبب تغییر در زندگی من شد. او چنان مرا تحت تأثیر  کنندهمجذوب
 10در سن  0199 قرار داد که من نیز آرزو کردم که عالم اسالم شوم.  در نوامبر

مصر که یکی از  یهآموز دانشگاه األزهر در شهر قاهر سالگی من دانش
 های مشهور اسالمی در سطح جهان بود، شدم. اما در دانشگاه األزهردانشگاه

که سه سال قبل با موالنا انصاری یافته ای را کنندهدانش اسالمی خیره معادل
 ریگ مانزهر به نظرم چنان آمدند که گویا در نتوانستم بیابم. دانشمندان األز  ،بودم

                                                                            
گو ) 1   ( هست. )مترجم(d and TobagoTrinidaپایتخت ترینیداد و توبا



 ،برانگیز ُمدرنعصر چالش عجیبموالنا از واقعیت  یتو با علم اندمانده
رای بد نبتوانرا نیافتم که  هایهمچنان آنجا ظرفیت تند.نیس سهیمقاقابل

هایی چالشالعمل اسالمی در مقابل عکسموضوعات مهم عصر مدرن مانند 
و غیره  سمینیفمب تکنولویی، ساینس مدرن، انقالب که از جانب انقال

 ، پاسخ ارائه کنند. رویاروی جهان اسالم است
گست  کستان  قصدبهمصر را  0191در آ آموزی در محضر دانش به خاطرپا

این  و ،در شهر کراچی، ترک کردم هیعلما در انستیتوت مطالعات اسالمی موالن
کز انستیتوت هنوز هم در مر بودم. ) بود که در زندگی گرفته یبهترین تصمیم

ک ِب حومه کراچی در شمال نظیم آباد موجود است  .(اسالمی در بال
در طول این  کهیدرحالسال داشتم  11زمانی که  ،0190در  ،هفت سال بعد

آموز ایشان بودم با درجۀ االجازه العالیه فارغ شدم و به هفت سال همواره دانش
سه را ، زیرا هرگز دوباره در زندگی مالقات نکردم ترینیداد برگشتم. من ایشان

 سالگی وفات کردند.  91در سن  0191سال بعد در 
اریخ تکه دوست دارم بنویسم و ثبت است موارد بسیار زیادی در مورد موالنا 

زندگی غنی و چندوجهی مذهبی ایشان  یاز همه جوانب، جنبه ترمهماما  ،کنم
مختصر در مورد موضوع شرح  یرسالهه در است، و این همان چیزی است ک

 دانش متفاوت به خاطر تنهانهم. این موضوع برایم بسیار اهمیت داشت، اهکرد
باشد تا خویشتن را از گرفتاری  ممد توانستعلوم اسالمی مدرن می درایشان که 

گوار کنونی فارغ نماید )امروز حتی یک دانشمند اسالمی را نمی وان تو اندوه نا
اعالم  بردار و حرامکند سیستم فعلی پول حکمی را کاذب، کاله جرئتکه فت یا

دانش ایشان که نقش مهم در رهنمایی و کمک  به خاطرهمچنان اما نماید(، 



سلسله  از، که آخرین کتاب داشت 1من در نوشتن کتاب دّجال، مسیح دروغین
 باشد. انصاری می یادبود

شناسی مطالعه روش»عنوان م تحت ابکت ضمایمتوان در را می رسالهاین 
 دریافت نمود. «2قرآن

  

                                                                            
1 Dajjal, the false Messiah. 
2 Methodology for Study of the Qur’an.  



 
 مؤلف یهباچید

کر و تش یعیحسب الله شف، عالم اسالم دانشمندم اریاز دست گرید بارکی
من جواب  یبه تقاضا باپشتکاراست که مهربانانه و  یکس وی .نمایمیم یقدردان

ع جسد و دابة قرآن در مورد موضو  کیکالس ات مفسرانیمثبت داده و نظر 
در  توانیرا م خالصهاین نظریات . آوری نمودرا به شکل خالصه جمعاألرض 

 یگوریگر آموزم . همچنان از دانشدید کتاب نیا دومو  اول ایمضم
(Gregoire)  در تصحیح متون این کتاب  یکه با مهرباننمایم سپاسگزاری می

 شانیهایهمکار اطربه خ زیدو عز  نیا یبرامتعال . از خداوند کمکم نمود
 .نمایمیو درجات بلند آرزو م قاتیتوف

 دهبو  بندکیشامل  ام کهعنوان کرده« حرف آخر»را کتاب  نیفصل ا نیآخر 
  شند.باکه مخاطب آن میو پیام آن نباید از دست برود؛ خصوصًا توسط کسانی

 ار  نیدروغ حیدّجال مسدر مورد روی تا نوشتن کتب دارم  استدعا الله  از
 . برایم آسان گرداند

  نیآم
  نینزار حس عمران

  دادینیتر  بیکارائ رهیجز 
 ی/فبرور0441اآلخر  یجماد

  



 مترجم یباچهید
 !ابندیدست ن شقتیژرف به حق یهاکه هوش یخداوند بنام

آشکار بر  یهاداناست، و نشانه یرا که به همه امور پنهان ییسپاس خدا 
داشت،  یکه به اوالد آدم )ع( نعمت عقل را ارزان یوجودش داللت دارد، خداوند

خاص  ینظم دیق درها و موجودات اتم ریساخت انسان را تا مانند سا زیو تم
 نعمت نیمهنت ا ومختار باشد  شیانسان عقل داد تا بر امور خو  ایبر  .نباشد
ها انسان انیهمه نعمت، در م نیقرار داد. افزون بر ا شیو عدل خو  زانیرا  م

 به هایکیز تار ا تیهدا ریتا خلق را رهنما و مس دیبرگز  یو امامان امبرانیپ
 باشند.  هاییروشنا

 بارهکیآمده است؛ با  ریبه تحر  یسیکتاب اصاًل و اساسًا به زبان انگل نیا
 یترا دارد و ح ییگو ها، توان پاسخاز سؤال یاریخوانش آن، متوجه شدم که به بس

دهنده کننده و تکان داریکه ب زدیرا در ذهن برانگ یرا دارد تا سؤاالت نیقدرت ا
 گرید یبه زبان گرید یرا با کسان هاافتهی نیرو مصمم شدم تا ا نیهستند، از ا

کتاب،   نیدر ا یموضِع محور داست،یکه از نام کتاب پ یسازم. طور کیشر 
قرار داده شده است.  )ع( مانیدر تخت سل به قول قرآن که باشدیم یجسد

کثرًا از مفسر   ییهاو آن موضوع اعتراف کرده اند نیر ابزرگ به ندانستن د نیا
 به چشم یادیاختالفات ز  شاناتیداده اند در نظر  موضوعراجع به  یهم که نظر

 .شوندیو مهم انگاشته م ندهیزاکه سؤال خوردیم
ر چاپ و نش ب،یترت ه،یرا که در ته یرسم ادب و احترام، و به پاس زحمات به

سپاس و  شانیاند، از االله جان ذاهب متحمل شده تیاثر، برادرم هدا نیا
 یو معنو یبرادرم طول عمر توأم با برکات ماد ی. از خداوند براکنمیم یقدردان



 آرزو دارم.
 یو برکات ماد دیلطف نما نمیدرگاه رب العزت تمنا دارم تا بر مردم سرزم از

ان سربلند را در مردم نینبرد ا نیکند و در آخر  یروز شانیرا بر ا اشیو معنو
 توأم بدارد.  نیآخر  یحق با منج ریمس

  نیآم
 تمار ثمیم دیس

 هیروس فیمسکو، فدرات شهر
 0911زانی/م0441 صفر
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 فصل اول
 موضوع یهجسد و روش مطالع یمعرف 

 
 ازمحترمانه تا  است درآمدهتحریر  یهبه رشت مشخصهدف  این هذا با کتاب

 هایی که از روشآن از  انهمچنکنند و دفاع می یگر یسلفروش  از هایی کهآن
علمی و تحقیقی در مورد کنند، جواب دفاع می هادارالعلوم مطالعۀ قرآن توسط

 . به دست آوریم موضوعات جسد و دابة األرضپیرامون  نظریات خویش
، در کتاب بود شدهدادهنشان  تخت سلیمان  برکه  یبااینکه موضوع جسد

ضرورت  بازهماست،  قرارگرفته موردبحث «دّجال، قرآن و اول الزمان»ما بنام 
گانه، اینکتاب جد یک احساس کردیم که در به  وجزئیات بیشتر موضوع را با  ا

 ترین شکل ممکن مورد کنکاش قرار دهیم.ساده
اه ما دیدگ آن اینکه گرفتیم؛ نخست ردستیز  به دالیل مختلف این کار را

ق دقی یهمطالع در رابطه به نهاییامتحان  یهدهندنشان ،موضوع جسد پیرامون
برادران و خواهران ما در مذاهب شیعه، نیاز است تا برای باشد. قرآن کریم می

اسالمی  شیهایی که نهادهای آموز همچنان آنو لوی، دیوبندی یسلفی، بر 
 که پیامبر معظم یادآور شویم ،کنندرا اداره می هاو دانشگاه هادارالعلوم هایبنام

 ند:اهفرمود اسالم 
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 ...الله كتاب أولهما –أنا تارك فيكم ثقلين 
ی أذكركم الله ف، هل بيتی أذكركم الله فی أهل بيتیثم قال : وأ

 أهل بيتی
 

گذارم می بهاگرانترجمه: من در ميان شما دو امانت نفيس و  
از این  كهیوقترا. تا  تماهل بي عترتم و دیگری قرآن یكی كتاب خدا

ر من دو تمسک جویيد، هرگز گمراه نخواهيد شد و این دو یادگا
 .8شوندگاه از هم جدا نمیهيچ

 لم(مسصحيح  )
 

 ور نیازا. استشکی وجود ندارد که حقیقت قطعی تنها در قرآن این جای در 
باشد که حتی فامیل آن می حضرت محمد امت کامل برای  قرآن رهنمای

کرم  و از همین لحاظ است که شودحضرت را نیز شامل می از  پیامبر ا
 . زنندگ محکم چن صورتبهبه قرآن تا  ه استپیروان خویش خواست

اعتبار تمام قرآن کریم چنین جایگاه عظیمی در اسالم دارد،  کهییزآنجاا
د سجچون ارزیابی و بررسی شود.  یدانش قرآنبا معیار شده باید های ذکر فرقه

مان یبرا تاهای اسالمی موظف هستند فرقه است، تمام ذکرشدهدر قرآن 
 در مورد کیستی جسد بگویند.درست  صورتبه

های علمی در توضیح این کتاب سوابق جامع از دیدگاه مایل نیستیم در این
گذار آیۀ فوق العاده مهم قرآن کریم را ارائه دهیم. ترجیحًا ما این موضوع را وا

، چه شیعه و چه سنی و چه سلفی و چه صوفی، اسالم یهآیند ینکنیم به محققمی

                                                                            
صورت ناتکمیل آمده بود و بنده آن را به صورت کامل در اینجا مترجم: این حدیث در کتاب اصلی به 1 

 ام.نقل نموده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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 دامک زداری اطرفبدون بدون ترس و  ، استقالل،باصداقتتوأم تا تحقیقات 
ن مخاطبی یوربهرهداده و نتایج تحقیقات خویش را برای انجام را جناح و فرقه 

 . خویش به دست نشر سپارند
 بر تخت سلطنت نبی سلیمان موضوع جسدی که  این خاطر به بهما 

از  .شده است این موضوع مبذولاندکی به  توجه که پرداختیم بود قرارگرفته
کثریکی از موضوعات ناآشنا و جدید برای این موضوع همین جهت است که   ا

کثر خواهد بود وخوانندگان  خوانندگان قبل از اینکه حتی بتوانند کوشش  بناًء ا
 جدید سازگار شوند.  با این دانش باید با شوک ،کنند موضوع به درک

این موضوع در طول تاریخ که  پرداختیمبه موضوع جسد  سرانجام به خاطری
 ضرورت ایجاب ،بناءً  دانشمندان شده است. سیاری ازسبب اغتشاش فکری ب

در  کنیم کهمی موضوع روشنی انداخته شود و ما آرزورابطه به این در رد تا کمی
 و برای همیشه محَقق شود.  بارکیمان این کتاب، این آر

در آن جسدی بر تختش برایش که  سلیمان یای رؤ  مورد دردیدگاه ما 
در مورد آن صحبت ( قرآن کریم 931-91)ص: آیات  در سورۀنشان داده شد و 

ه توان بقرآن می یاین آیه در دّجال این است که ربط این جسد را با  ،شده است
گر جسد در حقیقتوضاحت یافت.  قرآن  موضوع درباشد، پس این دجال  ا

العاده مهم دّجال، مسیح فوق یهبرای درک علمی مسئل راهگشاتواند شریف می
                                                                            

ْلَقْیَنا َعَلی کُ  1 
َ
ا ُسَلْیَماَن َوأ َناَب َوَلَقْد َفَتنَّ

َ
ِه َجَسًدا ُثمَّ أ و قطعا سلیمان را آزمودیم و بر تخت ترجمه:  ﴾91﴿ ْرِسیِّ

َك . فکندیم پس به توبه باز آمداو جسدی بي َحٍد ِمْن َبْعِدي ِإنَّ
َ
َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًکا اَل َیْنَبِغي أِل

اُب  ْنَت اْلَوهَّ
َ
ش و ملکی به من ارزانی دار که هیچ کس را پس از من گفت پروردگارا مرا ببخترجمه:  ﴾93﴿ أ

 . ای سزاوار نباشد در حقیقت تویی که خود بسیار بخشنده
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 یا ضد مسیح باشد. دروغین
مهم  قدرنیاچرا موضوع دّجال که ، 1علم ندارد چهارپا، زیرا پرسدچهارپا می

بشریت خواهد  مواجه ی راترین خطرجواب این است که دّجال بزرگ ؟است
 : دیده نشده استنظیرش  بشری تاریخ طولکرد که در 

 

للهِ صَلى اللهُّ عَلَيْهِ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُّصَيْنٍ قَالَ : سَمِعْت رَسُّولَ ا
مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إلَى قِيَامِ الس َاعَةِ أَمٌْر أَكْبَرُّ ِمنْ » وَآلِهِ وسَلمَ یَقُّولُّ : 

 « الد َج َالِ 
 

ترجمه: از عمران بن حُّصَين نقل است كه گفت: از پيامبر گرامی 
الی قيام قيامت  زمان خلقت آدم  ازشنيدم كه گفت:  اسلام 

 تر از دجال نيست. بزرگ (ای)خطر و فتنهری ام
 )صحيح مسلم(

 

تمام نقاط جهان را دّجال  خطر کند کهامام مسلم همچنان روایت می
 :(مکه و یثرب }مدینه منورة{ استثناءبه) ردیگیفرام

 

 ليَسْ مِنْ بِلَدٍ إلاَ سَيَطَؤهُّ الد َج َالُّ ...  
 )صحيح مسلم( 

 

دجال، قرآن و اول »ب خویش تحت عنوان کتا دررا  جسدو موضوع دّجال 

                                                                            
َم َکِثیر 1  َن  اٗ  َوَلَقدۡ َذَرأَۡنا ِلَجَهنَّ عُۡین َوَلُهمۡ ِبَها َیفَۡقُهوَن  الَّ  ٗ  َلُهمۡ ُقُلوب لِۡإنِسِۖٱَو  لِۡجنِّ ٱ مِّ

َ
 مۡ َوَلُه  ِبَها ُیۡبِصُروَن  الَّ  ٗ  أ

ِئَك  ِبَها ۚٓ َیسَۡمُعوَن  الَّ  ٗ  َءاَذان ْوَلَٰ
ُ
ِم َکٱ أ نَۡعَٰ

َ
ِئَك ُهُم  ۡلأ ْوَلَٰ

ُ
َضلُّ أ

َ
 ،قیبتحقترجمه:  ﴾091﴿. األعراف آیة ِفُلوَن لَۡغَٰ ٱَبلۡ ُهمۡ أ

ارند د یوچشمان ،فهمند یدارند که با آن نم ییآنها دلها ،میا دهیجهنم آفر  یاز جن وانس را برا یاریگروه بس
 ،گمراه ترند نانیبلکه ا ،«انندیآنان مانند چهار پا» ،شنوند یدارند که با آن نم ییوگوشها ،نندیب ینمکه با آن 

 )مترجم( نند.همان غافال نانیا
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کمالاما  ایم،قرار داده یموردبررس «الزمان دنیای تعجب دریافتیم که  با
 د.نپاسخی به آن ارائه ننمود نقد ونگرفته و  یجداسالمی کتاب را  متفکرین

و  قبا طرز تحقیکه  انی استآن یمحترمانه این کتاب برای برانگیختن ،بناءً 
های مساجد )خصوصًا خصوصًا برای کسانی که دروازهو رند روش ما مشکل دا

وگیری جل اللهس کتاب یدر تبندند تا از پیام و مان میدر انگلستان( را به روی
گر دیدگاه س پ، غلط و نادرست باشد، اندذکرشدهما که در این کتاب  هایکنند. ا

گر آوریمبه عمل میها دعوت ما از آن بستن  هاآن که درست آن را بگویند! ا
ناتوانی و یا عدم میل  کهیدرحالدهند، ادامه  را های مساجد به روی مادروازه

ک یتعلمپس ، دهندنشان  بکتابه این  ییگو پاسخخویش را در  افی قلیل و نا
 . آشکار خواهد شدها آن

روش مناسب برای سازد را متمایز میاین کتاب چالشی که موضوع البته 
مؤلف این چالش به خاطری مطرح شده است که و  استیم قرآن کر  یهمطالع
مان های مسلکه توسط توده که امروزه تعداد کثیری از مردم د استتقعًا مشدید

ا در . مکنندمطالعه نمیدر حقیقت قرآن را شوند، میاسالم شناخته  لمایع بنام
 یماهخو می، جهیدرنتفکر نیستیم، و تبرای  هاآن جستجوی چیزی جز تحریک

 . آن است ایقرار گیرد که شایسته موردمطالعهطوری کتاب  که
 باید همیشه مطلق نوشته شده است که حقیقت هذا مبنی بر این باورکتاب 

گر شرح ت به سایم اشتباه و نادر را که ارائه داده قرآن و تفسیر پیروز باشد. ا
راموش شوند، های ما فزیادی را در بر نخواهد گرفت تا نوشته پس زمان، دیدرآ
گر فهم و شرح اما هایی که پس آن د،درست باشکنیم ارائه می  قرآن ی که ازا

 .اندشده بزرگی بندند، مرتکب اشتباههای مسجد را به رویمان میدروازه
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را با انداختن  سلیمان ، الله که  کندمیرا فاش تنها این مسئله نهقرآن 
بلکه این را نیز ، (431ص:سوره )است  آزمایش قرار داده مورد اشکرسی برجسد 

حکمت این فورًا  ، به حیث داناترین مردمان، سلیمان سازد که آشکار می
کنش مناسب را از خود نشان سرعتبهرا درک کرد و  یاؤ ر  بعدی یهداد. در آی وا

کنش از  2(43ص: سوره )قرآن شریف  شویم که ایشان باخبر می سلیمان وا
ام را به ارث نبرد. دیگر پادشاهی کسچیهد: بعد از من نگویکنند و میدعا می

دولت مقدس اسرائیل دچار جنگ داخلی  درگذشت سلیمان  محضبه
 . 3احیاء نشد دوباره گاههیچ ازآنپسو  شودشود و به دو دولت تجزیه میمی

، روشن است که را به ارث نبرد کس پادشاهی سلیمان هیچ کهییازآنجا
 فرموده است. اجابترا  شو درخواست هرا پذیرفت عای سلیمان د  الله

کنشاین کتاب به مطالعاتی در مورد جسد و   شیایرؤ به  سلیمان  وا
 کاربرد دادن نشاناست که هدف اصلی ما در نگارش کتاب  افتهیاختصاص

 قرآن شریف است.  یهمناسب برای مطالع
 یمطالعه روش مناسب، جسدکنکاش در مورد و  در این موضوع مشخص

 :  چرا سلیمان های را مطرح کنیمبعضی پرسشکه  قرآن متقاضی این است

                                                                            
َناَب  1 

َ
ِه َجَسًدا ُثمَّ أ ْلَقْیَنا َعَلی ُکْرِسیِّ

َ
ا ُسَلْیَماَن َوأ و قطعا سلیمان را آزمودیم و بر تخت او ترجمه:  َوَلَقْد َفَتنَّ

 . )مترجم(فکندیم پس به توبه باز آمدجسدی بي

اُب  2  ْنَت اْلَوهَّ
َ
َك أ َحٍد ِمْن َبْعِدي ِإنَّ

َ
گفت پروردگارا ﴾ ترجمه: 93﴿ َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًکا اَل َیْنَبِغي أِل

ویی که خود مرا ببخش و ملکی به من ارزانی دار که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد در حقیقت ت
 . )مترجم(ای بسیار بخشنده

های اشغالی یک دولت صهیونیستی و فهمی نشود، دولت کنونی سرزمینمترجم: برای اینکه غلط 3 
 باشد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. غاصب می
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کنشی را نشان داد که در قرآن تذکر یافته است ایرؤ پس از دیدن   ویا چر و ؟ وا
 قرآن کهییازآنجا؟ به ارث نبرد یکسچیهپادشاهی او را تا خواست   اللهاز 

حقیقی در احادیث  و نه کدام توضیحهد دتوضیح نمی در مورد کیستی جسد
درست  صورتبههر دو منبع )قرآن و احادیث( در  وجود دارد و چون نبوی 

کنشی در مقابل  آشکار نشده است که چرا سلیمان  نشان  ایرؤ چنین وا
خود را نظریات خاص  مشمول بر مفسران گذشته، همواره مفسران قرآن دادند،

 در مورد مرگ سلیمان  گونهینها همآن اند.تهدر ارتباط به این موضوع داش
گاهی نداشتند  ؛ جنیات از مرگ سلیمان انددادهاین کار )تفسیر( را انجام  آ

را  عصای آن حضرت به کار خود ادامه دادند تا اینکه دابة االرض و بناًء 
  .وفات یافته است دریافتند که سلیمان سپس و  خورد

 دگانخوانن آقای حسب الله شفیعی به مهربانی برای ،امهآموختدانشدستیار 
گونی را  گرامی  نوانعبهدر این کتاب مرتبط به هر دو موضوع، تفاسیر گونا

 تا خوانندگان از آن مستفید شوند.  دوم تهیه دیده است و اولضمایم 
 انتفاسیر گذشتگ یعالوه بر خالصهکه  کردیماحساس ، نیاز افزون برا این

نظریات چهار عالم معاصر را که مفسران قرآن نیز هستند، ، ضمایمدر این دو 
هریک  دانشمندسه  از آن جمله .بینیم، تهیه دابة االرضدر مورد جسد و 

الهور از شهر مشهور  یمحمدعلالحی و صن اا، امین احسمودودی یَاُبواالعل
کستان می ایی اروپ یهودیاما چهارمی محمد اسد نام دارد که یک ، باشندپا

 پیوسته  پیامبر گرامی اسالمکه به امت اسالم و پیروان باشد میشده مسلمان
خاطری شریک ساختیم که او یکی از پیروان ه را ب یمحمدعلنظریات است. 
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 در علم آخر زمان باشد که چالش قویمی 1رزا غالم احمدمنهضت احمدیۀ 
 نظریاتالزم است که با  رای خوانندگانببناًء ؛ اندنمودهبرای جهان اسالم وارد 

  این دو موضوع مهم. خصوصًا در ارتباط به ؛احمدیه آشنایی داشته باشند علمی
ی اآیه ش و پیامبر الله  که وقتی این استقرآن  یهمطالعروش درست 

ته حرف در مورد موضوع شناخآخرین  د، این تفسیر به حیثنتفسیر کرده باشرا 
 . شودمی

ده نکر  تفسیرمؤثر  ۀبه گونای از قرآن را آیه  شپیامبر و  اللهوقتی  اما،
ث به حیپس نظریات متفاوت در این زمینه حتی از مفسرین قدیمی باشند، 

، هر مرد و زن مؤمن بلکه .شوندتفسیر کالم الهی شمرده نمی ِف اول و آخرحر
 ایرانجام به مرحلهحق دارد که برای مطالعه و فهم عمیق قرآن تالش کند تا س

در  .از علمیت برسد که بتواند درک و برداشت درست از آیات قرآن داشته باشد
سورۀ ص  90و  93، 91ی کوشش علمی است که آیاتی چون آیات مرحله این

  د. نتوانمی قرارگرفتهمورد تفحص و کنکاش  آزادانههای به اساس تالش
قرآن  آیات رتفسیتالش علمی برای ، تا نیستدرست  یا مناسب وجهچیهبه

 های تفسیر شود. در کتابشناسی محدود به تمرینات لغتشریف 
نیز  گذشته در این کتاب نشان خواهیم داد که فراتر از تفاسیر ،ان شاء الله

حمت مورد رو  کنندفکر میت که ییهاآنوجود دارد و فقط  یقرآن تفسیردانش و 
 . شوند مندتوانند از این فیوضات بهرهمی اند،قرارگرفته

 قرآن و احادیث یهمطالع باه روش خودشان در ارتباط ب نظرمسلمانان سلفی 

                                                                            
است.  جماعت احمدیه نزد« موعودو مهدی مسیح »گذار و ، بنیان1835)- (1908میرزا غالم احمد 1 

 )مترجم( .است منتسب به اسالم یجماعت احمدیه نام فرقه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%87
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فسیر جدید از قرآن و حدیث هیچ روش و تکه  دارنداقرار می کهنیاو نبوی 
تی و در مورد کیس گاهها هیچآن شدنی نیست، مجبور هستند بپذیرند کهتأیید 

 .نخواهند دانست چیستی جسد
قرآن و حدیث متفاوت است. وقتی توضیحات  یمطالعه ارتباط روش ما در

و  هتا تفکر کرددانیم ظف میؤ را م یشتنخو  ،وجود نداشته باشد نهیدرزمواقعی 
 یم.باش آن به دنبال فهمشده و در موضوع متذکره  رسوخدنبال  بیترتنیابه

 هک میکنمی آغازبرای خوانندگان گرامی یادآوری با این  جسد را یمطالعه
در حقیقت این . استکه دارای دو گونه آیات  شده استذکر متقرآن خودش 

منبع همه از یک  زیرا ،ایر کتب مقدس نیز صادق استموضوع در مورد س
 گیرند. سرچشمه می

 

هُّوَ ال َذِی َأنْزَلَ عَلَيْکَ الْكِتَابَ مِنْهُّ آیَاٌت مُّحْكَمَاٌت هُّن َ أُّم ُّ الْكِتَاِب 
هَاتٌ فَأَم َا ال َذِینَ ِفی قُّلُّوبِهِمْ زَیْغٌ فَيَت َبِعُّونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُّ وَأُّخَرُّ مُّتَشَابِ

ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَْعلَمُّ تَأْوِیلَهُّ إِل َا الل َهُّ وَالر َاسِخُّونَ ِفی 
آل ) مَا یَذ َك َرُّ إِل َا أُّولُّو الْأَلْبَابِ الْعِلْمِ َیقُّولُّونَ آمَن َا ِبهِ كُّل ٌ مِنْ عِنِْد رَب ِنَا وَ

 (7عمران: 
 

 ،را بر تو فرو فرستاد (قرآن)ترجمه: اوست كسى كه این كتاب 
ها اساس آن ،است (صریح و روشن)اى از آن آیات محكم پاره

ما ا (،رندیپذلیتأوكه ) اندمتشابهاتدیگر ( اىپاره)و  اندكتاب
جویى و طلب حراف است براى فتنههایشان انكسانى كه در دل

 باآنكهكنند از متشابه آن پيروى مى (خود دلخواهبه)ویل آن أت
 یآنان)داند در دانش كسى نمى دارانشهیررا جز خدا و  لشیتأو
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 (چه محكم و چه متشابه)گویند ما بدان ایمان آوردیم همه مى( كه
  .شودینماز جانب پروردگار ماست و جز خردمندان كسى متذكر 

 



 

 
 
 
 

 دومفصل 
 ؟کیست حیضد مس ای نیدروغ حیمس ،دجال 

 

 ییحکمروا برجهان المقدس()بیت میاز اورشل  یواقع حیمس کهییازآنجا
 دولت جانشیِن دولت مقدس اسرائیلی خواهد بود که توسط بناًء  خواهد کرد، و

 ینتیجه شده بود، سیتأس  مانیو سل  داوود لیاسرائیبن امبرانیپ
در تالش است  وربه حیث یک موجود شر  است که دجال نیا اجتنابرقابلیغ

بر دولت اسرائیل فعلی )رژیم غاصب صهیونیست  ییحکمروابا  میتا از اورشل
دولت مقدس  همان نیدروغ صورتبه آن راکرده و  یرا رهبر ایدنفعلی( 

 . .نشان دهد.  مانیو سل  داوود ِل یاسرائ
 

از او بنام المسیح الدجال نام برده  حضرت محمد پیامبر گرامی اسالم 
دجال یک موجود شرور و شیطانی  دانیم کهگذاری میی این ناماست. در نتیجه

ه و )خود را به درا جعل کر   سی بن مریمیخواهد شخصیت عاست که می
 . جا زند( حیث عیسی 
 که وقتی عیسی  اندکردهپیشگویی  حضرت محمد همچنان، 

کم عادل رجعت میکند رجعت  .کند، به حیث یک حا
 

 اً...لا تقوم الساعة حتى ینزل فيكم ابن مریم حكما مقسط
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 عنوانبهپسر مریم در ميان شما  اینكه تا قيامت برپا نخواهد شد
 آید.حاكم عادل فرود 

 )صحيح مسلم(
 

دولتی جز یک دولت مقدس  رب مسیح  حکمرانی دیدگاه ما این است که
 دولت( و چنین باشدکه نام دیگر دولت مقدس، دولت خالفت می) بودنخواهد 

 تأسیس شود.  المقدسبیتمقدسی باید در 
برای  خداوند  که یا پادشاهیبزرگ و مقدس دولت  یکبه قرآن کریم 

 .کندمیاشاره  داده است،  1ابراهیمبه حیث فرزندان اسرائیل بنی
 

آتَاهُّمُّ الل َهُّ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ  أَمْ یَحْسُّدُّونَ الن َاسَ عَلَى مَا
 (45النساء:) إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمََة وَآتَيْنَاهُّمْ مُّلْكًا عَظِيمًا

خدا از فضلش به  ورزند كهی حسد میمردم اآنان بآیا ترجمه: 
تحقيقاً ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت  است؟ آنان عطا كرده

)كه شاهی یا دولتی بنام دولت  و به آنان فرمانروایی بزرگی دادیم،
 بخشيدیم. مقدس اسرائيل است(

 

کمش بود، اشاره می قرآن دوباره به آن پادشاهی که داوود  اظهار کند و حا
 قدرت و نیرو بخشیده است: ،به آن دولت دارد که الله می
 

 (02ص:) فَصْلَ الْخِطَابِوَشَدَدْنَا مُّلْكَهُّ وَآتَيْنَاهُّ الْحِكْمَةَ وَ
 

                                                                            
هم یهودیان و هم اعراب ]و باألخص سادات  مترجم: برای اینکه سوء برداشت نشود آل ابراهیم  1 

هستند  گیرد که یهودیان از نسل یعقوب بی فاطمة الزهرا را در بر میو بی یعنی اوالد امام علی 
 . و اعراب از نسل اسماعیل 



 01❐ست؟یک حیضد مس ای نیدروغ حیفصل دوم: دجال، مس

و حكومتش را محكم و استوار ساختيم و به او حكمت ترجمه: 
 .و منصب داوری عطا كردیم

 

 ییحکمروا برجهان( المقدستی)ب میاز اورشل  یواقع حیمس کهییازآنجا
خواهد بود که توسط   یلیدولت مقدس اسرائ ِن یخواهد کرد، و بناًء دولت جانش

 یجهیشده بود، نت سیتأس  مانیو سل  داوود لیئاسرایبن امبرانیپ
 است الشدر ت ورموجود شر  کی ثیاست که دجال به ح نیا اجتنابرقابلیغ

 ستینو یغاصب صه می)ری  یفعل لیبر دولت اسرائ ییحکمروابا  میتا از اورشل
 ِل یدولت مقدس اسرائ نیدروغ صورتبه آن راکرده و  یرا رهبر ای( دنیفعل

گون در . این موضوع را در کتابنشان دهد  مانیو سل  داوود های گونا
، 1در قرآن المقدسبیتمثاًل  ؛ایمشناسی اسالمی شرح کردهمورد آخرالزمان

 دجال، قرآن و اول الزمان و غیره. 
ا کرده و خود ر جعل هویت مسیح را  برای اینکه دجال بتواند موفقانه رونیازا

ومت حک المقدسبه مرکزیت بیت ت مقدس، باید از یک دولمسیح معرفی کند
 کند. 

کنون ) ر آیت قرآن را مبنی ببیایید در مورد دجال صحبت شد(،  نکهیازاپسا
در آن خواب، که  نشان داده شد سلیمان  خوابی برای اینکه از سوی الله 

 ، بررسی کنیم:دیدتخت پادشاهی خویش  بررا  یجسد
 

الَ رَب ِ * قَ لْقَيْنَا عَلَى كُّْرسِي ِهِ جَسَدًا ثُّم َ أَنَابَ وَلَقَدْ فَتَن َا سُّلَيْمَانَ وَأَ
اغْفِرْ ِلی وَهَبْ لِی مُّلْكًا لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَْعدِی إِن َکَ أَْنتَ 

 (34-35ص:)  الْوَه َابُّ 
                                                                            

 ترجمه کرده است.بنام بیت المقدس در قرآن درزی به فارسی این کتاب را قباًل مصطفی گو  1 
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بر تختش  كه یزمانسليمان را آزمودیم،  یراستبهترجمه: و 
ه و دعا گاه خدا رجوع كردبه در آنگاه او را انداختيم و جسدی

)پادشاهی مقدس  پروردگارا! مرا بيامرز و حكومتی كه كرد
ين جانش دنتوان یكسچيه من به من ببخش كه بعد از اسرائيل( را

ار ؛ یقيناً تو بسي)و قادر به ساختن چنين حكومتی شود( آن شود
 ای.بخشنده

 

یز را در این دو چ محترم باید واضح باشد که سلیمان  یبرای خواننده
 شناسایی کرد. ایرؤ 

 بوده است؛ و شرور اینکه جسد کاماًل یک موجود شیطانی نخست
 اسرائیل را به ارث ببرد. مقدس پادشاهی است تا خواستهاینکه جسد می دوم

انزجار وی از احتمال اینکه  و ایرؤ باالثر این  سلیمان  و پریشانی نگرانی
ویش برای حکمرانی اسرائیل مقدس این جسد گاهی بتواند در مأموریت خ

ز ا پرداخت وزیاد بوده است که او بالفاصله به نیایش قدر آن کامیاب شود،
ی نتواند جانشین این دیگر کسچیهبعد از من  کهخواست متعال خداوند 

را بر جانشین شدن اسرائیل مقدس نزول و سقوط او  رونیازا. پادشاهی گردد
 اد. احتمالی جسد شیطانی ترجیح د

طوری نشان داده شد که بر تختش نشسته  سلیمان  برای که یآن جسد
ؤال به این س کنیم تاسعی می فصل بعدیدر تواند باشد؟ چه کسی میاست، 
مهم پاسخ ارائه کنیم.نهایت 



 

  
 
 
 

 فصل سوم
 بود؟ ینشسته بود چه کس  مانیکه بر تخت سل یجسد 

 

 یدجسدریافتیم که  ،قرآن یهطالعم یبرا خویش استفاده از روش یجهیدرنت
 نیدروغ مسیحهمان  ایدجال ، نشان داده شد تختش رب  مانیسل ایکه بر 
 .داندیو خدا بهتر م ؛است

ها ندارد، و همانند انسان یروح بوده، جسدیک  ،که دجال است نیما ا دگاهید
 .داندیاست که او را جسد ساخته است؛ و خدا بهتر م یزیچ نیا
 

مالقات کند،  تا با خداوند  برود  نایندا آمد که به کوه س  یموسبر  یوقت
از  ،داشته است )انجنیری( یدر مهندسظاهرًا مهارت بلند  که یبنام سامر یکس

 یهگوسال ازآنپسرا به او بدهند.  شانیتقاضا کرد تا همه طالها لیاسرائیبن
عرضه  لیاسرائیبه بنساختن گوساله آن را  محضبهمتعاقبًا را ساخت و طالیی 

وی  است!  یموس یو خدا شما یخدا گوساله نیکه ا داشتکرد و اعالم 
از  ،دیوز یباد م یدر ساخت گوساله از خود نشان داد که وقت چنان مهارت باالی

  !ددهی)موو( را سر م یصدا یازنده یهگوسال ایگو که  برآمد یم یگوساله آواز
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سَدًا لَهُّ خُّوَارٌ فَقَالُّوا هَذَا إِلَهُّكُّمْ وَإِلَهُّ مُّوسَى لَهُّمْ عِجْلًا جَ فَأَخْرَجَ
 (11:طه)فَنَسِیَ

 

گاو داشت  یصدا بود و جسدكه  یاگوسالهآنان  یبرا پس
د معبود شما و معبو نیگفتند: ا (روانشياو و پ) آنگاهآورد،  رونيب

همين خاطر به )و  هفراموش كرد (آن را یموس)است كه  یموس
 (.رفت طوربهطلب معبود  یبرافراموشی 

 

ی طالیی یک جسد بود؛ یک جسم بدون زندگی دارد که گوسالهقرآن بیان می
 و یا یک بدن بدون روح.

توانست نمی ،دیده شد  مانیسلجسدی که باالی تخت  ،ایرؤ اما در مورد 
الش به تواند در تبود زیرا تنها یک انسان می، بلکه باید انسان میدگوساله باش

  بردن شاهی باشد. ارث
یک جسد را به حیث بدنی به معرفی گرفته است که غذا  همچنانقرآن 

 خورد:نمی
 

 (0)األنبیا:  وَمَا جَعَلْنَاهُّمْ جَسَدًا ل َا یَأْكُّلُّونَ الط َعَامَ وَمَا كَانُّوا خَاِلدِینَ
 

 (هم)و ایشان را جسدى كه غذا نخورند قرار ندادیم و جاویدان ترجمه: 

 نبودند
 

طوری  نشسته بود و برای سلیمان  جسدی که باالی تخت سلیمان 
 فقطهنخواهد حکومتش را به ارث ببرد باید یک شخص باشد، معلوم شد که می

 یک بدن بدون زندگی، بناًء باید غذا بخورد.  
 یزیچه چو  یچه کسنشان داد،   مانیبه سل را که خداوند  یجسد آن
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 باشد؟ تواندیم
 یدکه جس میافتیقرآن، در  یهمطالع یبرا خویش استفاده از روش یجهیدرنت
 نیدروغ حیهمان مس ایتختش نشان داده شد، دجال  رب  مانیسل یکه برا

گر ما در  .داندیو خدا بهتر م باشد؛یم  در پس ،میدرست باش شیخو  تأویلا
قرآن  اتیآ نیتر مهم یکی از تواندیجسد مآیت مربوط به  ،متشابهات اتیآ میان

بیان داشته است   اسالم یگرام امبریپ این به خاطری است که  باشد. میکر 
ها مواجه خواهد ساخت که بزرگی آن از زمان با چنان فتنهرا  آدمیدجال بن که

  نظیر است.تا قیامت بی آدم 
رفته به معرفی گ یطانیموجود شرور و ش کیدجال  رسیدیم، زیرا جهینت نیبد

 لیاسرائ باالی دولت میاز اورشل دیبا بودن حیمس یادعااطر شده است و به خ
و همچنان از  انیهودیاو از طرف  یجعل یکه ادعا کندآرزو کند و  یحکمران

 ، پذیرفته شود.اندانیهودی متحدین که صهیونیستی انیحیمس سوی
گر غلط  ،دروغین است حیمستأویل ما مبنی بر اینکه جسد همان دجال،  ا

سبب ه ک بگوینددر مورد کیستی و چیستی جسدی  دیبا ما نیقد، پس منتباشد
 ؟دعا کند نیچن   مانیسلشد 
 

 تواند باشد؟حیث جسد انسانی چه میه پیامدهای دجال ب
 نکهیخواهد بود و ا یهودی کیکه دجال  اندفرموده  امبریپ کهییازآنجا

 شیهاگوش یهابر کنارهرش س یهاموی است که لهیکیقو و مرد جوان کیاو 
 ینتیجه ،آویزان خواهد بود مردها دستور داده است یتورات برا کهچنان

. داردیم ضهبشر عر  شکل که دجال خود را به خواهد بود نیا اجتنابرقابلیغ
اما ما از قرآن  ،نخواهیم دیدانسان را  کی جز یزیچ بنگریم،به او  یوقت
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گر دجال بشردیآیم شیل پسؤا نیا رونیازاجسد است.  کیاو  که میفهمیم  : ا
 ؟دکر  او را از یک انسان عادی تمیز توانمی باشد و همچنان جسد باشد، چگونه

 تمیز تنها مبنی بر روح، روح واالی الهی، که الله که  است نیما ا جواب
ان انس کی آن یهجیدرنتتواند، که در هر انسان دمیده است صورت گرفته می

بشنود و هوش خود را به  ند،یبب نند سایر موجودات حیهما تواندیم که تنهانه
  نیز است: 1دارای قدرت دید، شنیدن و تفکر اضافیکه بل ،بگذارد شینما
 

سَو َاهُّ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُّمُّ الس َمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ  ثُّم َ
 (9: سجده)قَلِيلًا مَا تَشْكُّرُّونَ 

 

نمود، و از  كويدرست و ن (از جهت اندام)او را  آنگاه: هترجم
 دیشما گوش و چشم و قلب آفر یو برا ديدم یروح خود در و

  .ديكنیم یگزاراندك سپاس كهیدرحال
 

  :اشاره دارد باشدیآن قلب م گاهیکه جا یداخل دید تیبه ظرف میکر  قرآن
 

مْ قُّلُّوبٌ یَعْقِلُّوَن بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسِيرُّوا فِی الْأَرْضِ فَتَكُّوَن َلهُّ أَفَلَمْ
یَسْمَعُّوَن بِهَا فَإِن َهَا لَا تَعْمَى الْأَْبصَارُّ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُّلُّوبُّ ال َتِی فِی 

 (54:الحج)الص ُّدُّورِ 
 

 داريب) ییهاآنان دل یتا برا اندنكردهگردش  نيدر زم ای: آترجمه
اندرزها )كه با آن  ییهاگوش ای شندینديشود كه با آن ب دايپ (نايو ب

                                                                            
است توان شنید و توسط فر توان دید، توسط گوش قلب میمنظور از فراست است که توسط چشم قلب می 1 

 توان تفکر کرد. )مترجم(قلبی می
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 ییهادلبلكه  ستيكور ن هادهیداست كه  نیا قتيبشنوند؟ حق (را
 !، كور استهاستنهيسكه در 

 

که  یها ُمهر نهد، طوربر قلب تواندیکه او م دهدیهشدار م  الله نیهمچن
 :علم را دارا نباشد افتیدر  یو برا دنیشن دن،ید یبرا یدرون تیظرف
 

لل َهُّ عَلَى قُّلُّوبِهِمْ وَعَلَى سَمِْعهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ ِغشَاوَةٌ وَلَهُّمْ ا خَتَمَ
 (7:البقره)عَذَابٌ عَظِيمٌ 

 

مُّهِر  شانیهاگوشو  هادلبر  (كفرشان فريبه ك): خدا ترجمه
 تیاست كه فروغ هدا یكیاز تار) یاپرده شانیهاچشمنهاده، و بر 

 .بزرگ است یعذابآنان  ی، و برا(ننديبینمرا 
 

 نیو ا باشدیهمانند روح انسان را دارا نم یاست که دجال روح نیما ا دگاهید
 .داندیبهتر م  اللهالبته  ،سازدمیاست که او را جسد  یزیچ

 داللت بر کرده است،  یمعرف یطانیاو را موجود شرور و ش  امبریپ چون
 گونهچیه رونیازاست و ا شدهخلق )شرور و شر( گونهنیاکه او  دارد نیا

خلق نشده  یموجود اخالق کی ثیدر قبال اعمالش ندارد. او به ح یتیمسئول
 است که نیا امدی. پستین یکردار انسان طیاعمال او واجد شرا رونیازا ،است

 . او از خود خواست آزادانهستین شیاو همانند انسان مختار و آزاد به عمل خو 
را که  یاتفکر و تعقل آزادانه تیاو همچنان ظرفخودمحور ندارد.  یهو اراد
کند ، دجال، جسد، طوری عمل میگریدعبارتبهباشد. دارا نمیها دارند، انسان

روگرام که پ خودکار تروبا کیبه  هیشب شودیم شتریاو را ب است.  شدهخلقکه 
 کرد. هیشده باشد، تشب
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 پیامدهای بیشتر
دجال که  این است جسد بودن دجال مبنی بر ما دگاهیددیگر  یهجینت

 مبدل کند.به جسد  شیها را مانند خو تا انسان خواهدیم
ک قرآن کثریت انسانهشدار می داً یا ها به سطح چارپای تقلیل دهد که ا

و این یک هشداری است که بیشتر متوجه کسانی  اندآتشیابند که مستحق می
های دجال مقابل فتنه العمل مناسب درباشد که در نشان دادن عکسمی

کام در  یمنف یهاو پاسخ هانشیب خصوصبهجهان معاصر اسالم و  یوقت. اندنا
، نمکیم یرا بررس امروز جهان حقیقت نییآموزش و تب یبرا خودتالش  مقابل

کنون از مسلمانان یاریکه بس شودمیروشن   چارپایان تقلیل سطحبه  همین ا
 .اندافتهی

 

لِجَهَن ََم كَثِيرًا مِنَ الِْجن ِ وَالْإِنْسِ لَهُّْم قُّلُّوٌب لَا یَْفقَهُّوَن  ذَرَأْنَا وَلَقَدْ 
بِهَا وَلَهُّمْ َأعْيُّنٌ لَا یُّبْصِرُّونَ بِهَا وَلَهُّمْ آذَانٌ لَا َیسْمَعُّوَن بِهَا أُّولَئِکَ 

 (879:أعرافال)كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُّمْ أَضَل ُّ أُّولَئِکَ هُّمُّ الْغَافِلُّونَ 
 

دوزخ  یرا برا انيو آدم انياز جن  یاريو مسلماً بس :ترجمه
 یمعارف اله)آن  لهيوسبهاست كه  ییهادلآنان را  (رایز) میادهیآفر
 یهانشانهو  قیحقا)است كه توسط آن  یو چشمان ،ابندییدرنم (را

سخن خدا )آن  لهيوسبهاست كه  ییهاگوشو  ،ننديبینم (حق را
؛ ترندگمراهبلكه  دانانیچهارپاآنان مانند  ،شنوندینم (را امبرانيو پ
 .اند (یخدا اتیو آ از معارف)و غافل  خبریبكه  اندنانیا

 

 دارند و مانند دجال به جسد (یقلب) باطنی یینایکه ناب یکسان یبرا قرآن 
 :خواهند بود نایناب زین گریکه در جهان د دهدی، هشدار ماندشده مبدل
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أَعَْمى فَهُّوَ فِی الْآخِرَةِ أَعَْمى وَأَضَل ُّ سَبِيلًا  كَانَ فِی هَذِهِ وَمَنْ
 (70:الأسراء)

 

 كوردل باشد، در آخرت هم كور ايدن نیكه در ا ی: و كسترجمه
 .تر استو گمراه

 

همانند دجال به جسد  قتیدر حق توانندینم دهیکه چشم دارند اما د ییهاآن
قلیل ت (یکوردلنایی باطنی )نابی. پس دجال چگونه بشر را به اندمبدل شده

خودش  تاتفکر را رها کنند که  کندیچگونه دجال مردم را وادار م ؟دهدمی
 یبرا دکه نتوان کندیبشر را سلب ماراده از  یچگونه آزاد و فکر کندها برای آن

 ها تصمیمبرای آن)دجال( خودش  و رندیگ امیم مناسبخود تصیش خو  یدگزن
 دزنیکه دجال م یبه هر ساز مردم یهکه چرا تود ریابیمد دی؟ ما بااتخاذ نماید

 یرکد دیبا کهاین است خوانندگان  یراحیاتی بو  مهم موضوع ،بناءً . رقصندیم
 داشته شخود ها به جسدی مانندبرای مبدل ساختن انساندجال  ییراهبردها از

 .روی همین موضوع مهم و حیاتی بحث خواهیم کرد ذیالً ، و باشند



 

 
 
 
 

 صل چهارمف
 ؟سازدیم مبدلرا همانند خودش به جسد  تیبشر چگونه دجال 
 

کس شتریدر جهان مدرن ب یمسلمان چیه در مورد  یترقیدق نشیب  1از ملکام ا
ً یجسد نداشته است. تقر  کس با توصقبل سال  06 با درخشان خود  فیملکام ا

 یهردب درواقع. ردک ریرا متح ایدن مزرعه یهبرد تفاوت آن  باو  یخانگ یهاز برد
 .زیرا هم بدن و هم روح وی برده استجسد است،  کیملکام  یخانگ

 

به هدف خود یعنی آن ای که دجال از طریق ترین شیوهگویا اولین و رایج
وسوسه کردن و ، آیدمانند خودش نائل می انسان به یک جسد مبدل ساختن

ی ان. گناهشودمی باطنی وربین رفتن ن که منجر به ازکشانیدن مردم به گناه است 
 همیا سود و  پول مع یقرضه دهو یا  یریقرضه گ، که خواری یا سود ربا چون

ک مردم به نیرنگ تصاحب  جنسی  شآمیز ، که زنا است و گناهانی چونامال
کس است که آمیزش جنسی شرعًا با او جواز ندارد؛ نه در پیوند ازدواج با او  یبا

  ست. الیمین او ااست و نه هم ملک

                                                                            
 تیسادر وب را «ما یبرا یو یها امیملکام اکس وپ»بنده تحت عنوان  یمقاله شتر،یمعلومات ب یبرا 1 

 )مترجم( .دیمطالعه کن (mubareza.comمبارزه )
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گیرد این است که مؤمن را کار می ارزترین سالحی که همواره از آنباما 
زندگانی  ی دنیا برانزندگی دنیا را انتخاب نماید؛ ترجیح دادن زندگ تاسازد  متقاعد
 آخرت.

شدیدًا هشدار ، انددادهقرآن به آنانی که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح 
 یروافر ک ی. کلمهن به یک کافر خواهد شدکه این کار سبب تقلیل انسا دهدمی

 توجهماو بیشترین خطر را  بناءً است،  شدهنوشته دجال پیشانی، وسط دو چشم
  .کندمیایمان مؤمنان 

 

ال َذِینَ یَسْتَحِب ُّونَ الْحَيَاةَ الد ُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَیَصُّد ُّونَ عَنْ سَبِيلِ الل َهِ 
 (3ابراهيم: ) لَئِکَ فِی ضَلَالٍ بَعِيدٍوَیَبْغُّونَهَا عِوَجًا أُّو

 

دهند و همانان كه زندگی دنيا را بر آخرت ترجيح میترجمه: 
با وسوسه و )خواهند آن را و می دارندیبازماز راه خدا  (مردم را)

 كج نشان دهند؛ اینان در گمراهی دوری هستند. (اغواگری
 

 فرآیند متداوم سطتو  به این هدف خویش )جسد سازی انسان( دجال ،اما
تن ر برای خویشمردم دیگ ای آنرسد که در نتیجهمی یسادگبهشستشوی مغزی 

دجال  دهند.و در زندگی توانایی انتخاب مستقالنه را از دست می کنندفکر نمی
خودشان  یجابهبرای مردم  بتوانددهد که شستشوی مغزی می چنانمردم را 

را خودش( برای  زیچهمهها گرفته و ا از آن)استقالل اراده ر  بتواندفکر کند و 
 سرانجام جامعه، دجال در این مأموریت با موفقیت بیشتر. ها انتخاب کندآن

گی که زند  انددر آن بشریت چنان شستشوی مغزی شدهشود که هویدا می جهانی
ه ککه خالی از درک حقیقت جهانی است  کنند؛ زندگیانتخاب میخدایی را بی

و رقصند میها به هر سازی که دجال بنوازد کنند. بعدًا آنزندگی می در آن
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و مجازات  موردحملهونزوئال مانند ، ابا ورزد یدن )به ساز دجال(هرکس از رقص
 د گرفت.  نقرار خواه

ا دانند که دجال ت، میندایتفکر را دار آن دسته خوانندگانی که هنوز ظرفیت 
کمال رسانیده ییهبه پارا  خویش حد زیادی مأموریت که  یسایریناست.  ا

ه کاین به خاطرهایی که تفکر را و آن انددادهازدستتفکر و تعقل را  ظرفیت
د توانناند که نمیچنان گمراه شده ،اندکردهرها  شودمی جهانشانمانع لذات این 

جامعۀ جهانی  سبب به وجود آمدن است که یدجال مغز متفکرببینند که 
 است.  شده خدا(ه جهانی بی)جامع امروزی

دهد تا برای تطبیق را فریب می یبه همان روشی که دجال شیاطین جن
که در آزمایش )الهی( خویش های او کار کنند، تعداد کثیری از مردم را پالن

کام بوده آن جهاد جعلی در سوریه،  یبهترین نمونه ؛داده است اند، فریبنا
 سیستم پولی در یا سود رباین آن( و ملت و قوان-شرک دولت مدرن )دولت

 . باشدمی
روی پی ترک تا با باشندظرفیت تفکر و تعقل را دارا می ،هردو، جن و انس

 ،جن و انس ،هر دو نباشند، )بناًء( وی ارز خدمتگاز دجال  کورکورانه
پیروی از حقیقتی که از  یجابه هاآنرا فریب دهد و  هاآندجال  کهیدرصورت

از وی پیروی کنند، در مقابل پروردگار در روز نازل شده است  سوی الله 
 قیامت مسئول هستند. 

ک استچندان دور در انتظار بشر نه یکه در آینده وضعیتی دتر تر و بخطرنا
ها اطفالی بزرگ خواهند لیونیم آمدنی( وضعیت)در این . از امروز خواهد بود

وسط ها تتم فکری و دماغی آنندارند، چون سیس ظرفیت تفکر و تعقلشد که 
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  د.شو تخریب میو غیره سیم بی نترنتیا هوشمند، یهاتلفن
 

وَلَقَْد ذَرَأْنَا لِجَهَن ََم كَثِيرًا مِنَ الِْجن ِ وَالْإِنْسِ لَهُّْم قُّلُّوٌب لَا یَْفقَهُّوَن 
بِهَا أُّولَئِکَ  بِهَا وَلَهُّمْ َأعْيُّنٌ لَا یُّبْصِرُّونَ بِهَا وَلَهُّمْ آذَانٌ لَا َیسْمَعُّونَ 

 (879الآعراف: )كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُّمْ أَضَل ُّ أُّولَئِکَ هُّمُّ الْغَافِلُّونَ 
  

دوزخ  یرا برا انيو آدم انياز جن  یاريو مسلماً بسترجمه: 
 یمعارف اله) آن لهيوسبهاست كه  ییهادلآنان را  (رایز) میادهیآفر
 یهانشانهو  قیحقا) است كه توسط آن یو چشمان ،ابندییدرنم (را

سخن خدا )آن  لهيوسبهاست كه  ییهاگوشو  ،ننديبینم (حق را
؛ ترندگمراهبلكه  اندانیچهارپاآنان مانند  ،شنوندینم (را امبرانيو پ
 اند. (یخدا اتیو آ از معارف)و غافل  خبریبكه  اندنانیا

 

 ملکام اکس و جسد
ورد در م یترقیدق نشیاکس ب از ملکام شتریدر جهان مدرن ب یمسلمان چیه

درخشان خود  فیملکام اکس با توص ،سال قبل 91 باً یجسد نداشته است. تقر 
 یهردب درواقعکرد.  ریرا متح ایمزرعه دن یهو تفاوت آن  با برد یخانگ یهاز برد
)ملکام  است. دهبر  یهم بدن و هم روح و رایجسد است، ز  کیملکام  یخانگ

  :(گویداکس می
قدیمی و جدید. اکثر  ؛دارید (پوستاهیس)شما دو نوع زنگی  نیابنابر

شما با نوع قدیمی آن آشنا هستید. وقتی در مورد او در تاریخ در جریان 

 ( بود. او زنگی خانگیUncle Tomخوانید نام او کاکا تام )داری میبرده

گی خان یه؛ یکی بردشما دو نوع زنگی داشتید یداربردهبود. و در جریان 

 مزرعه. یهبود و یکی دیگر برد

ند کرد. مانخانگی معمولاً نزدیک ارباب و یا صاحبش زندگی می یبرده
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ی پوشید. غذایاربابش را می دومدستهای پوشید. لباساربابش لباس می

گذاشت. می یجابه (سفره) یغذاخورکه اربابش در میز  کردتناول میرا 

احتمالاً در زیرزمینی یا در ایوان خانه،  ،دکراربابش زندگی می یو در خانه

 کرد. اربابش زندگی می یدر خانه بازهماما 

همواره خویش را  گرفت،به معرفی میخانگی خود را  یبردهزمانی که 

کرد. وقتی گرفت که اربابش خویش را معرفی میبه معرفی می طوری

ا م بله!» گفت:گی خانگی می، زن«ما غذای خوب داریم» گفت:اربابش می

خوب  یهخانما » گفت:وقتی ارباب می «.انواع غذاهای خوب داریم

وقتی اربابش  «داریم. خوب یهخانما  ه!بل» گفت:زنگی خانگی می ،«داریم

ی احساس مریض کرد تاگی خانگی نیز بسیار تلاش میشد، زنمریض می

ما مریض  آیا چه خبر شده ارباب،»گفت:سازد و میرا با اربابش شریک 

و مریضی خودش بود. و این برای درد و مریضی اربابش درد  ؛«هستیم؟

گی خانگی دردآورتر بود که اربابش مریض باشد تا اینکه خودش مریض زن

گرفت، آن زنگی بیشتر از اربابش اربابش آتش می یخانه کهیوقتباشد. 

 متا جایی که حتی حیاتش را ه ؛کردمی تلاش خاموش کردن آتش برای

 کرد.به خطر مواجه می

ون خانه یعنی در مزرعه دارید. زنگی گی دیگر در بیرزن نوع اما یک

ت ها اکثریشد. آنها میگی مزرعه شامل توده؛ زنهااقلیت بود. تودهخانگی 

 خنده)کردند که بمیرد. ها دعا میشد، آنوقتی ارباب مریض می .بودند

ها دعا گرفت، آنآتش می ارباب ی. وقتی خانه(رانیدر جریان سخن

 یتر کند تا خانهی آتش را فروزانبیشتر بوزد و شعله دکردند که بامی

 . بسوزدارباب زودتر 

یا بیا که برویم، ب» گفت:آمد و میگی خانگی میاگر کسی به سراغ زن

 گفت:ًا کاکا تام میتطبیع ،«که )از زندگی بردگی( جدایی اختیار کنیم

کجا زندگی خواهم کرد؟ ؟ توانم کنمون اربابم چه میبد؟ ، به کجابروم»

ی این زنگ« را بپوشانم؟ چه کسی مواظب من خواهد بود؟ تنچگونه خویش
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بیا » :گفتیدکردید و میگی مزرعه برخورد میخانگی بود. اما وقتی به زن

او از شما  .«که برویم، بیا که )از زندگی بردگی( جدایی اختیار کنیم

 اوره()مح، و آن «بیا که برویم بله!» گفت:او می چگونه؟ پرسید کجا ونمی

 شد. تمام می جاهمان

. کاکا تام قرن بیست ؛گی خانگی قرن بیستم را داریدامروزه نوعی از زن

 سال قبل 011یا  011به همان اندازه کاکا تام است که امروز او 

ا تام او کاک)تمایز در این است( که فقط  های خانگی( کاکا تام بود؛)زنگی

این پیچاند اما . آن کاکا تام فقط یک شال را دور سرش میاستمدرن 

ی )کاکا وگذارد. یک کلای گِرد را در سرش می ،آن شال یجابه کاکا تام

. پوشدلباس می( دپوستیسف)مخاطبین زیرک است. همانند شما  تام(

ند. کت میصحب شماو به زبان  بردمی به کارات را درست همانند شما عبار

یان و طرز ب لهجهصحبت کند. او با  برترترکند تا از شما هم او کوشش می

 او ،«ارتش شما» :گوییدکند. و وقتی شما میصحبت می )شما( مشابه

 یهرزماناو کسی را نیافته که از او دفاع کند، اما  «.ارتش ما: »گویدمی

دولت » ،«ما رجمهوسیرئ» ؛«ما: »گویداو می ،«ما»گویید که شما می

 که او . البته«ما وآننیا»و خلاصه  «وزیر ما»، «مجلس سنای ما»، «ما

و حتی در آخر  ای به دست نیاورده استچوکی «ماها» نگاهی در ایهیچ

 شبرای . وقتیپس این است زنگی قرن بیستم. جایی ندارد هم آنقطار 

 ار این واژه اورا به شکل شخصی، منفرد، و یا جمع به کار برید، « شما»

ل گویید تو به مشکبندد. وقتی شما میمی به کار «شما»با اضافه کردن 

 «.ما به مشکل دچار هستیم بله!» :گویددچار هستی، او می

اگر شما  .وجود دارد نیز پوستاناهیسدیگری از  ینوع درصحنهاما 

مشکل  دچارشما  بله!» :گویدبگویید شما دچار مشکل هستید، او می

او خودش را با مشکلات شما  (رانیدر جریان سخن خنده). «هستید
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 .0کندمشخص نمی
  

کس تشریح شد، کاماًل م گونهآنخانگی،  یبرده با  هشابکه توسط ملکام ا
 یابد. می تقلیلاست که توسط دجال به یک جسد  یتوصیف انسان

، اندهتافیسال گذشته، جسدها در امریکای شمالی تا این حد تکثیر  91در این 
گر ملکام اکس امروز حیات میکه  داشت، او را از سخنرانی در بسیاری از ا

 های بزرگبرای سخنرانی در کنوانسیون یگاهچیهو او  داشتندیبازممساجد 
نفر یا بیشتر  03111شد، جایی که دعوت نمی کاناداو  متحدهاالتیامسلمانان در 

کنند، می دیتائها آن را ان بردهشوند تا با نوعی از اسالم که اربابجمع می
شستشوی مغزی شوند. 

                                                                            
1  SOURCE: X, Malcolm. “The Race Problem.” African Students Association and 
AACP Campus Chapter. Michigan State University, East Lansing, Michigan. 23 
January 1963. 



 

 
 
 
 

 فصل پنجم
  مانیو مرگ سل یاتجسد، جن 

 

وفات  خویشتخت  بر و شایددر حالت نشسته   مانیکه سل نظریه نیا
 براثر انشیجسد ا باالخرهبود که  شانیکیز یمرگ جسم ف نیا اینکه و اندافتهی
را خوردند و پس  شانیا یعصا یسمت تحتانق مدیدیدر زمان  هاانهیمور  نکهیا

ً یسقوط کرد، تقر  نیبر زم شانیجسد ا یاز چند ی جهانی شدهیک نظر پذیرفته با
جسد بر تخت ، افتیوفات   مانیسل یوقت که است نیما ا دگاهید است.

فاده است ندهیسفر در گذشته و آ یبرا وی یعصا منسأنشسته و از   مانیسل
  .داده شود شینما  مانیسل یهزند ریتصو  انیجن یبرا نکهیتا ا کردیم

 تواناییرا خورد، جسد   مانیسل یعصا منسأدابة األرض  ی، وقتهرحالبه
وی را بر تخت نشسته که ها جن یبرا را  مانیسل یهزند ریتصو  نمایش
که  بود  مانیسل ریتصاو  نیا .از دست داد رد،کیو حرکت م دادینشان م

 نمایجسم سل شد، نه دیناپدو  افتادفرو  عصای سلیمان  نسأمپس از خوردن 
  فروریزی )تصاویر زندۀ سلیمان  نیازاپسو که ها درک کردندجن 

 یگریبلکه شخص د ،نه  مانیسل، تخت نشسته بود یکه بر رو یشخص
  .بوده است
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نشان  نشسته  مانیکه بر تخت سل میپرداز یم یبه جسد گرید بارکی
مرگ  یهواقع یچگونگ یسوبهما را  میبار، قرآن کر  نیاما ا، بود شدهداده

  .خواهد کرد تیهدا  مانیسل
کار کنند، و در صورت   مانیسل یدستور داد تا برا یاتجن یبرا  الله

  :داد هابدان، هشداِر مجازات را  مانیعدم اطاعت از سل
 

بِإِذْنِ رَب ِهِ وَمَنْ یَزِْغ مِنْهُّمْ عَْن  الْجِن ِ مَنْ یَعْمَلُّ بَيْنَ یَدَْیهِ وَمِنَ... 
 (80: سباء)أَمْرِنَا نُّذِقْهُّ مِنْ َعذَابِ الس َعِيرِ 

 

از جن به اذن پروردگارش نزد او كار  ی: و گروهترجمه
از عذاب  كردیم یچياز آنان از فرمان ما سرپ هركدامو  كردند،یم

 .میچشاندیسوزان به او م
 

ک آن گروه از  قرآن  یمعرف یطانیش یهاجن ای ن،یاطیش ثیجن را به حپا
 مانیسل یبرا هاآنکه  کندیم تیجن حکا گرید یادامه از نوع در و کندیم
 د:بسته بودن رهایدر زنج کهیدرحال کردندیکار م  
 

 (37:ص)كُّل َ بَن َاءٍ وَغَو َاصٍ  وَالش َيَاطِينَ
  (.میو نمودمسخ ر و رام ا)را  نياطياز ش یهر بن ا و غواص و
 

 (31:ص)مُّقَر َنِينَ فِی الْأَْصفَادِ  وَآخَرِینَ
 

در سلطه )به هم بسته بودند  ريرا كه با غل و زنج نياطيش گرید و
  .(تا نتوانند در حكومت او فتنه و آشوب برپا كنند میاو درآورد

 

بودند و  افتهیوفات   مانیکه سل میگردیبرماز زمان  یابه لحظه حال
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است و گمان بردند که او زنده است،  افتهیوفات  ویکه  دانستندینم هاجن
  مانیسل یعصا منسأ (ینیمخلوق زم کیکه دابة األرض ) یتا زمان رونیازا

 انمیسل یبرا خدمتشانکار و  به ،فروافتاد  مانیسل یهزند ریرا خورد و تصو 
 مانیها درک کردند که سلزمان بود که جن نیادامه دادند. درست ا  

گر جن است افتهیوفات   یبرا یلیدل بودند،یباخبر م  مانیها از مرگ سلو ا
  .دندنمو یو همان لحظه کار را متوقف م دندیدیرنج و زحمت نم

 سلیمان  یجسد مرده که انددادهشرح  میقرآن کر  نیاز مفسر  یاریبس
که  دکننیرا ارائه م هذکرشد یهبر واقع هیاز آ یها شرحآن رونیازابود؛  فروافتاده

ود خ یعصا بر کهیدرحال و نشسته بود شیکه در تخت خو  یزمان  مانیسل
 ییرجادرا  شانیوفات ا نیمفسر  از یاست. بعض افتهی، وفات تکیه کرده بود

 :انداز اینکه وی بر تخت خویش نشسته وفات کرده است، بیان نموده گرید
 

مَا دَل َهُّمْ عَلَى مَوْتِهِ إِل َا دَاب َةُّ الْأَرْضِ تَأْكُّلُّ  قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ فَلَم َا
مِنْسَأَتَهُّ فَلَم َا خَر َ تَبَي َنَتِ الْجِن ُّ أَنْ لَوْ كَانُّوا یَعْلَمُّونَ الْغَيَْب مَا لَبِثُّوا فِی 

 (85: صبا)الْعَذَابِ الْمُّهِينِ 
 

قرآن  یربمتن ع به میمستق یهستند که دسترس مردم یاریبس یعصر کنون در
ت اس یزیچ نیترجمه وارد متن شوند و ا قیندارند و مجبور هستند از طر  میکر 

  د.آورنیدست مه ب یسیانگل یهاترجمه یکه از بعض
 

 :فوق ةیمحمد اسد در مورد آ ۀترجم
 

 (اما افت؛ییوفات م دیبا  مانيسل نكهیا یحت) حالنیباا
 (هاجن) هاآنبه  زيچچيه رد،يبم دیكه او با میما فرمان داد یوقت
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او را خورد.  یكه عصا ینشان نداد كه او مرده است مگر كِرم خاك
 یئافتاد، آن موجودات نامر نيبه زم(  مانيسل)او  كهیهنگامو 
ز را كه فراتر ا یتيواقع هاآنكه اگر  دندید واضحطور به (او عيمط)

آور شرم (حمتز)پر تيبه فعال هاآن دانستند؛یبود، م هاآندرك 
  .دادندیادامه نم (یبندگ)

 

 :میپرداز یم هیآ نیاز ا شانیا ریبه تفس الً یذ
 

 مانیدر مورد حضرت سل متعددیی رایج هااز افسانه دیگر یکینیا

  ده ش مبدلباستان  هایعرب (تفکر)نفوذ  رقابلیغاست که به بخش

از  یخبر یبرا یلیتمث ریتصو یهلیوس ثیبه حو قرآن از آن  است

که فوقاً بدان اشاره شده  یا. طبق افسانهبردیخود استفاده م یهاآموزه

 تکیه کردهخود  یعصابر  کهیدرحالبر تخت خود   مانیاست، سل

از مرگ او آگاه نشد:  کسچیه یمدت طولان رایو ب رفت ایبود از دن

 ینیسنگشاقه و  ی، به کارهاکه مأمور به کار برای او بودندها جن ،جهیدرنت

 یاانهیمور جاًی، تدرهرحالبه. ها محول شده بودند ادامه دادندکه به آن

. کندیسقوط م نیزم طرفبه  مانیو جسم سل خوردیم رااو  یعصا

ه ب نجایدر اظاهراً است،  شدهاشارهآن کلی داستان که فقط به طرح  نیا

ود و دآلفسا عتیانسان، طب یذات یشکنندگ ،بودن زیناچ ییهکناخاطر 

. )قرآن، ردیگیقرار م مورداستفاده ،یویقدرت و جلال دن یهمه یپوچ

 (01سباء:
 

آیت قرآن را عاری از حقیقت واقعی اسد  یاست که آقا تصوررقابلیغ نیا
از یک افسانه برای تدریس یک درس استفاده کرده  بداند و بگوید که الله 

 نیا آشکارااو  رایز  کرد،میاتخاذ  کاماًل نادرست را دگاهِ ید نیاباید . اسد است
گاه بدون آنکه جن  مانیکه سل رد کرداحتمال را   یبرا توانستیم ندشو ها آ
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ک یهاکه کرم و زمانی مرده باشد یمدت طوالن قسمت  یکاف یاندازهبه یخا
ثر االب که فتدیسبب شد تعادل خود را از دست بدهد و ب ندعصا را خورد یتحتان

  .1فروافتاد زین  مانیسل( یبدن )مردهآن 
 یهبه افسان گاهچیه  اللهبود که  نیا دانستیاسد نم یرا که آقا یزیچ

رآن ق در شناخت )اسد( شانیا تیعدم ظرف نیو ا شود،یمتوسل نم یاافتهیباز 
  .کرد تیهدا در مورد الله  ینظر نادرست نیچن طرفبهاو را بود که 

 

 :کندیم انیب ریرا به شرح ز  هیآ ه ازترجم یعل وسفیعبدالله  یآقا
 

 زيچچيه ،تصميم گرفتيم مانيسل ما بر مرگ كهیهنگام سپس،
كه به  ،ینينشان نداد جز كرم كوچک زم هاآنمرگ او را به 

 هااو افتاد، جن كهیوقت ،: بناءًخوردیاو را م یعصا (یآهستگ)
 زيرآميتحقها در مجازات آن دانستندیم بيكه اگر غ دندیآشكارا د

 .شدندینم مشقت را متحمل خود( یمأموریت متحوله)
 

 :میپرداز یم هیآ نیاز ا شانیا ریبه تفس الً یذ
 

که قدرت انسان  ی( هر قدر0: )دهدیسه نکته را نشان م تیحکا نیا

و ممکن است قبل از  خواهد بود یمدت یباشد، فقط برا باشکوهبزرگ و 

)حقیقت( ( 0برود؛ ) نیل کنند، از بحاص یآگاه آنمردم از افول  نکهیا

بلکه  ،با افزایش شیپورهاگردد، نه میآشکار سرانجام  عیوقا نیترتوجهقابل

 یفیتوصرقابلیغصورت که به ایدهیفرد فروتن، ناشناخته و ناد کیتوسط 

گاه کیه)ت کندیم هیبدان تک یمرد قو کیکه  را یحتی عصایو  کندیکار م

                                                                            
برای مدت طوالنی  ادرست مبنی بر اینکه بدن مردۀ سلیمان خواهد بگوید که تفاسیر ننویسنده می 1 

 باالی عصا تکیه زده بود، آقای محمد اسد را به سوی نظر نادرست رهبری کرده است.)مترجم(



 قرآن، جسد و دجال ❐ 14

به صرفاً  ممرد را که یی( کارها3؛ )نمایدمی فیضعت مردان قدرتمند را(

همانند مسئله  ،ترس رحم )بالای خویش( و یا از رویخاطر قدرت بی

)مثال( آورده شده است  نی. اتدوام نخواهد داش ،دهندیمها، انجام جن

 پایدار است وکه   اللهقدرت و عظمت  تا در مقابل )قدرت مخلوق(،

ش آموزقدرتی که تنها با  بیان شود؛ ،اده شددر مقابلش ایست توانینم

داود  داستان، در به همین منوال. آن را درک کرد توانیو قلب م باطن

 وی ییو توانا (050جنگجو )بقره:  کی عنوانبه وی میو قدرت عظ 

 الله راه دردرست و  یدر کارها است که ارزشمند یزره، زمان ندر ساخت

 :ها به کار خویش به حیث کیفر جن .(00استفاده شود )سبأ

معبد  ساختنکه در  ی. مردمنگریستند، بناءً آن کار برایشان کیفر شدمی

، به همانند مردم تحت حکمروایی داوود  کردند،یکار م  مانیسل

دادند و آن را ارزش می از خداوند  یسپاسگزارکار خویش به حیث 

 غیباز  یزیها چجن .افتیها قداست کار آن بناءً ، شمردندبزرگ می

در مقابله با  هاآن یبودند و حت دهیفقط ظاهر را د هاآن دانستند؛ینم

 .ستندین سهیمقاقابلرا خورد هم   مانیسل یکه عصا یاانهیمور
 

 :ترجمه را دارد نیا کثالیپ مارمدوک
 

 هابدانمرگ او را  زيچچيه م،یبر او مرگ را مقدر نمود یوقت و
را  شیكه عصا ینيزم ی(هخزند)موجود  کی جزبه نشان نداد،
ها به وضاحت متوجه شدند كه او افتاد، جن كهیهنگامخورد. و 

مه ادا زيرآميآور و تحقرنج یبدان كارها هاآن دانستندیم بياگر غ
  .دادندینم

 

گر  یبرا کم پادشاهِ  کیدرک اینکه ا فات و  یخصوص یفضا کیدر  دولت حا
 نند، یککیاز مرگش اطالع حاصل م یزودبهخادمان او و  کانیاقارب، نزد ابد،ی
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گر  گر،یاست. اما از طرف د یکاف ذهن معمولی ، در مورد فضای عامهاو در ا
 شیاو ب مرگ، کشف بنددبر جهان  از چشم نشسته بر سر تختش، سیلمان 

 روز کامل کیپنهان ماندن مرگ او برای . دینکش نخواهد ساعت طول کیاز 
ته تخت نشس بر کهیدرحالپادشاه  کی قصر یامهع درباردر . تسا ناممکن نیز

 یتیکارمندان امنحضور  کهبل حتمی است، انیدربار حضور  که تنهانهاست، 
در  یتیکارمندان امن نی. چنباشدمی نیز حتمیاز او و حفاظت  یدبانید یبرا

 هنیدرزماو افتاده است و  یبرا یکه چه اتفاق دیخواهند فهم قهیمدت چند دق
 یاعضا ، نزدیک شدنپادشاه کی یخصوص یدر فضاخواهند کرد.  قیتحق
پادشاه  کی. حتمی است کارمندان او گریگزاران و دو همچنان خدمت لیفام
خواهد بود که مرگ او ، ناممکن بناءً ها بدون صرف غذا باشد؛ ساعت تواندینم

 بسیار زود کشف نشود.
وفات  شیبر تخت خو  دیو شادر حالت نشسته   مانیکه سل هینظر  نیا

 براثر انشیجسد ا باالخرهبود که  شانیکیز یمرگ جسم ف نیا نکهیو ا اندافتهی
را خوردند و پس  شانیا یعصا یقسمت تحتان مدیدیدر زمان  هاانهیمور  نکهیا

 یجهان یشدهرفتهیذنظر پ کی باً یسقوط کرد، تقر  نیبر زم شانیجسد ا یاز چند
جسد بر تخت  افت،یوفات   مانیسل یاست که وقت نیما ا دگاهیاست. د

فاده است ندهیو آ درگذشتهسفر  یبرا یو یعصا منسأنشسته و از   مانیسل
  .داده شود شینما  مانیسل یهزند ریتصو  انیجن یبرا نکهیتا ا کردیم

 ییرا خورد، جسد توانا  مانیسل یعصا منسأدابة األرض  ی، وقتهرحالبه
را بر تخت نشسته  یها که وجن یرا برا  مانیسل یهزند ریتصو  شینما

بود که   مانیسل ریتصاو  نیاز دست داد. ا کرد،یو حرکت م دادینشان م
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 مانیشد، نه جسم سل دیناپدفروافتاد و   مانیسل یعصا منسأپس از خوردن 
  تصاو  یزیفرور  نیازاپسو(مانیسل یهزند ری جن ) ها درک کردند که

بوده  یگریبلکه شخص د ،نه  مانیتخت نشسته بود، سل یر روکه ب یشخص
 است.

 شانیتخت ابر   مانیسلبود که پس از مرگ چه کسی  پس آن شخص
ین ها به اش کار کنند، طوری که آنیبرا تاداد می بیها را فر نشسته بود و جن

است که دجال  نیکنند؟ جواب ما امیکار   مانیسل یکه برا باور بودند
 یدرزمان یاو هنوز بر تخت نشسته است حت درواقعتخت نشسته بود.  بر (دجس)

  شود.میکتاب نوشته  نیکه ا
 یها را تا زمانجن دادن بیکه دجال فر  دهیممی صیتشخ نیما چن نیبنابرا

را   مانیسل یعصا از زمین ییا موجود که دابة األرض ادامه خواهد داد
وجود دارد و توسط آن  منسأاعجاز آمیز که در  توانایی و یا آن را منسأو  خوردب

 .از بین ببرد را دارد، سلیمان  یسد قابلیت  نشان دادن تصاویر زندهج
 دهند بهرهیش انجام میبرا شیطانی ِی هاکه جن ییتا امروز از کارها دجال

به قدس( الم)بیت میصعود اورشل یتشریح کننده یمسئله تا حدود نیو ا بردیم
کتاب است. نیجهان در زمان نوشتن ا اق توجهمحر  ثیح



 

 
 
 
 

 فصل ششم
 بر دابة األرض یشرح 

 

مورد  طوری یصورت جهان(  به43األرض )سبأ: ةبدر مورد دا فیقرآن شر  ییهآ
 یقسمت تحتان هاانهیمانند مور  ینیمخلوق زم کیاست که  قرارگرفتهفهم 
از دست داد و سبب  ش راعصا تعادل باالثر آنرا خورد که   مانیسل یعصا

 .دهمتقاعدکننو نه  است این تفسیر برای ما نه جالبشد تا جسد سقوط کند. 
  
جال د ِل یقدرت و اقتدار اسرائ جیتدر بهکسانی را خلق کرده است که   الله
 تراشند، تا اینکهمی سلیمان  را از منسأها چیزهایی . رندهدنبر یم نیرا از ب

شد از بین برود، )همان قدرتی( که توسط آن میماهیت )فطرت( خدادادی آن 
د که او ها را متقاعد کر گذاشت و جنرا به نمایش  سلیمان  یتصویر زنده

 آسا کهفطرت معجزه این که یزمانهنوز زنده و در تخت خویش نشسته است. 
 یویر زندها، تصگذارد از بین برودرا به نمایش می ی سلیمان تصاویر زنده

ت که اس یزماننیاکند؛ و سقوط می وفات یافته بودقبل  بسیارکه  سلیمان 
سازد که ها را متقاعد نخواهد داشت تا جندجال یا جسد دیگر توان این را 

این حقیقت  کهیهنگامبر روی تخت نشسته است. در آن لحظه،  سلیمان 
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 را هاحمایت و پشتیبانی جن 1لت نامقدس اسرائیِل دجالن هویدا شود، دو بر ج
 عواقبی ، )و این مسئله دارای(از دست خواهد داد برد،ها از آن لذت میکه قرن
مسلمان )که هر یهودی صهیونیست، عیسوی صهیونیست و  )است(

 ،که در مورد داریماز قرآن را  ای. اینجا آیهآن باید بترسنداز  (صهیونیست
 :کندمیالعاده را ارائه معلومات فوق

 
 

نَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَل َهُّمْ عَلَى مَوْتِهِ إِل َا دَاب َةُّ الْأَرْضِ تَأْكُّلُّ فَلَم َا قَضَيْ 
مِنْسَأَتَهُّ فَلَم َا خَر َ تَبَي َنَتِ الْجِن ُّ أَنْ لَوْ كَانُّوا یَعْلَمُّونَ الْغَيَْب مَا لَبِثُّوا فِی 

 (85سبأ:) الْعَذَابِ الْمُّهِينِ
 

ه از اینكمقر ر كردیم، جنيان سليمان  مرگ را بر كهیهنگامپس 
او مرده و جسدی بر روی تخت او كه به عصایی ید تسلط دارد 
نشسته است، باخبر نبودند. جنيان غيورانه به كار خویش ادامه دادند 

 او را خورد. وقتی قسمت منسأقسمت تحتانی  الأرض ةبادتا اینكه 
 آسای خویش درتحتانی عصا خورده شد در حقيقت حالت معجزه

 ند؛سپس واقعيت را درك كرد هاجن .از دست دادرا « زمان» جهانِ
 و كسی دیگر بر كرسی او نشسته وفات یافته بود اینكه سليمان 

ظرفيت تفكر  از هاآن اگر ها درك كردند كه. بعدًا جناست بوده
ستفاده ا حقيقتبرای رسيدن به « ظاهر»برای نفوذ كردن به فراسوی 

 به یاخواركنندهآور و عذاب حالت شرم يندر چن پس ،نددكرمی
دادند و نمی، ادامه كار )جسد یا دجال(به یک جعل كردنخدمت 

                                                                            
 مقصود فلسطین اشغالی است.  1 



 11❐ دابة األرضبر  یشرح: ششمفصل 

و شيطانی را به نمایندگی از جعل كار و اسرائيل  كارهای شرور این
 . 8اندخوردهبیفركردند كه درك می سرانجامدادند و انجام نمی

 

مورد فهم  یطور یصورت جهانبه ( 01األرض )سبأ: ةبدر مورد دا فوق ییهآ
 یصاع یقسمت تحتان هاانهیمانند مور  ینیمخلوق زم کیقرار گرفته است که 

را خورد که باالثر آن عصا تعادلش را از دست داد و سبب شد تا   مانیسل
 . متقاعدکنندهو نه  است ما نه جالب یبرا ریتفس نیجسد سقوط کند. ا

تشریح معنی وایۀ منسأ مورد  برای قرآنخود روش مناسب این است که 
 استفاده قرار گیرد. 

 یکه قرآن همیشه از وایه ، )و آن این(کنیم آغازباید از تطبیق روش مناسبی 
برای منسأ استفاده کرده است. در حقیقت قرآن دوازده  «عصا»دیگری یعنی 

عراف : األ اندمنسأ استفاده کرده است که قرار ذیل یجابهعصا  یبار از وایه
، 99، 13، 11، 91، الشعرا آیات: 99، 00طه آیات: ،091، 009، 01آیات: 

 .90و القصص آیۀ  01النمل: آیۀ 
رای معنای ب کند که در قرآنعصا را ترک می یدر اینجا وایه  اللهپس چرا 

منسأ استفاده  ین از وایهآ یجابهاست و  قرارگرفته مورداستفادههمسان 
دن وایه منسأ استفاده کر مبنی بر  یباشد. باید دلیل اتفاقیواند تنمیاین ؟ نمایدمی

عصا در این  یهاز وای   اللهچرا  کهنیاعصا وجود داشته باشد و  یبجای وایه
 جای خاص استفاده نکرده است.

ک کنند و در اینجا یقرآن را برای کسانی فرستاده است که تفکر می  الله
                                                                            

گراف نه ترجم 1  است و  هنویسنده با برداشتی که خود از آیۀ مبارکه دارد تشریح نموده است؛ البته این پارا
 نه تفسیر )مترجم(. 
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هم و به این ف کارانداختهبهخویش را باید فکر  است که ما ی آن ذکر شدهنمونه
در ه کاست، درحالی کاررفتهبهکلمه عصا  یجابهمنسأ  یچرا کلمه برسیم که

 . است شده استفادهعصا  یاز کلمه آیات قرآن شریف همواره سایر
 ینهنمو  جستجوی برای برای تحقیق در قرآن کریمروش مناسب از  که یزمان

 یهبه یک نمون باشد بپردازیم، شدهاستفادهمنسأ  یکلمه ازکه در آن دیگری 
 یابیم که به شرح ذیل است: توبه دست می یهانفرادی در سور 

 

إِن َمَا الن َسِیءُّ زِیَادَةٌ فِی اْلكُّفِْر یَُّضل ُّ بِِه ال َذِیَن كَفَرُّوا یُّحِل ُّوَنهُّ عَامًا 
ا حَر َمَ الل َهُّ فَيُّحِل ُّوا مَا حَر َمَ الل َهُّ زُّی ِنَ وَیُّحَر ِمُّونَهُّ عَامًا لِيُّوَاطِئُّوا ِعد ََة مَ

 8﴾37التوبه:﴿ لَهُّمْ سُّوءُّ َأعْمَالِهِمْ وَالل َهُّ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْكَافِِرینَ
 

خداوند سبحان در آیة فوق عمل اعراب در مداخلة زمان را 
يان باز حقيقت  هاآنتقبيح كرده است و این عمل را در زمرة امتناع 

يقت یرفتن حقبدین معنی كه كسانی كه ميل به نپذ ؛داشته است
عملِ اضافه كردن یک ماه  هاآنوند. رمی گمراهی یسوبهدارند 

ند تا سال شمسی با سال دآورمی به وجوداضافی در هر سه سال را 
در یک سال مجاز و در سال دیگر  كار را این وقمری منطبق شود 

دین : بهای حرام را بشكنندبتوانند حرمت ماه تا دادندقرار می ممنوع
دند. رشم، حلال میحرام كرده است ترتيب آنچه را خداوند 

                                                                            
بی تردید به تأخیر انداختن ]حرمت ماهی به ماه دیگر[ افزایشی در کفر است؛ ]و این بدعتی ترجمه:  1 

ال نند، یک سکبه ماه های حرام واقعی[ گمراه میاست که سردمداران کفر[ کافران را به سبب آن ]نسبت 
هایی که خدا حرام کرده انند تا با شماره ماهدرا حرام می رند و در دیگر سال آنشماماه حرام را حالل می

کنند؛ زشتی دا حرام کرده از پیش خود حالل میهماهنگ و مطابق سازند ولی ]در نهایت[ آنچه را خ
  کند.و خدا گروه کافران را هدایت نمی شان در نظرشان آراسته شدهکارهای
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، زیرا خداوند نمودمییشان درست جلوه بر ا هاآنكارهای ناپسند 
  كند.كنند هدایت نمیمردمانی را كه حق را كتمان می

 

را در  «النسی» یاضح وایهو  رآن کریم که فوقًا ذکر شد به گونهکریمه ق یآیه
 یریگاندازه ستمیدر س ریی، تغمورد این آیهدر کار برده است. به «زمان»مورد 

مقرر  یدوازده ماه قمر راسال  کی گذشت زمان است که در آن خداوند 
 کرده است.
به معنی  آناز  کنند،از همین وایه استفاده می وقتی پیغمبر ، همچنان

 :کنندمیاستفاده  «شدن طول عمر یطوالن» یبرا و زمان
 

قَالَ : سَمِعْتُّ رَسُّولَ الل َهِ صَل َى الل َهُّ عَلَيْهِ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَاِلکٍ 
أَثَرِهِ  یمَنْ سَر َهُّ أَنْ یُّْبسَطَ لَهُّ فِی رِزْقِهِ أَوْ یُّنْسَأَ لَهُّ فِ سَل َمَ َیقُّولُّ :آلة وَ و

 و مسلم( ی)بخار .فَلْيَصِلْ رَحِمَهُّ
 

 به او اعطا شود و عمر یشتريثروت ب ميل داردترجمه: كسی كه 
خود داشته  انشاوندیخوبا  یروابط خوب دی، باشود یطولان یو

 . 8باشد

                                                                            
چنین آمده  039در کتاب الکافی، جلد دوم، صفحه  دین مترجم: این حدیث به نقل از امام زین العاب 1 

ْصَحاِبَنااست: 
َ
ٌة ِمْن أ هِ  َعْن  ِعدَّ ِبي َعْبِد َاللَّ

َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ِد ْبِن َعِلي   َعْن  أ ِبي  َعْن  ُمَحمَّ

َ
أ

اِفيِّ  َعِن  َجِمیَلةَ  اَلمُ  َعْن  َاْلَوصَّ ُه َعَلْیِه َو آِلهِ  َل َقاَل َقا َعِليِّ ْبِن َاْلُحَسْیِن َعَلْیِهَما َالسَّ ی َاللَّ ِه َصلَّ َمْن  : َرُسوُل َاللَّ
ِحَم َلَها لِ  ْن َیْبُسَط َلُه ِفي ِرْزِقِه َفْلَیِصْل َرِحَمُه َفِإنَّ َالرَّ

َ
ُه ِفي ُعُمِرِه َو أ ْن َیُمدَّ َاللَّ

َ
ُه أ  َتُقوُل َذْلٌق  َیْوَم َاْلِقَیاَمةِ  َساٌن َسرَّ

ِتي َقَطَعَها َفَتْهِوي ِبهِ َیا َربِّ ِصْل َمْن َوَصَلنِ  ِحُم َالَّ َتْتُه َالرَّ
َ
ُجُل َلُیَری ِبَسِبیِل َخْیٍر ِإَذا أ  ي َو ِاْقَطْع َمْن َقَطَعِني َفالرَّ

ْسَفِل َقْعٍر ِفي
َ
ارِ  ِإَلی أ  . َالنَّ
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ا منسأ به معنی عص یآن کریم به این نظر هستند که وایهبرخی از مفسران قر
ه ما ب باشد.شود میانسان استفاده می درحرکتگاه که به حیث تکیهیا چوبی 

کافی «منسأ» یاین نظر هستیم که این تفسیر از وایه  .است نا
گر این تفسیر از وایه  ، منتج به این خواهد شد که سلیمانبپذیریممنسأ را  یا

 در اثر همین خورده ،استوار بر عصای خود بوده و زمانی که عصا خورده شد 
 سقوط کرده است.  شدن عصا جسد سلیمان 

 

 أدید ما در مورد منس
نشسته  تخت سلیمان جسدی که بر  برای ما واضح و آشکار است که 
برای  هک داردوارا  هاتا جن شده بودتملک و تسلط به عصای او موفق  توسط ،بود
دارای قدرت و  که عصای سلیمان  دیآیبرمین به کار ادامه دهند. از قرااو 

بوده است  «زمان( »به دنیای )بعد ی خدادادی در رابطهآساهای معجزهویژگی
 مداوم کار کنند.  طوربهاو  ایها را واداشته تا بر که تأثیرات آن جن

که دارای قدرت  م از این مزیت یادآور شویم که عصای سلیمان یتوانمی
دریای سرخ  بود که توسط آن موسی  مشابه به عصای موسی  و خواص

 وسطو شود سرخ دو قسمت میطور اعجاز آمیزی دریای ، که بعدًا بهپاره کردرا 

                                                                            
فرموده:هر که دوست دارد خدا   فرمود که: رسول خدا )علیه الّسالم( امام زین العابدین-ترجمه: 

زیرا رحم را در روز قیامت زبان تیز و  باید صلۀ رحم کند، ش را دراز کند و روزیش را وسعت دهد،عمر
ردی م پروردگارا پیوست کن با کسی که مرا پیوسته و ببر از کسی که مرا بریده است، گوید:می برائی است،

 .ترین قعر دوزخ افکندخوبی دیده شود و چون رحم آید راه او را ببرد و او را به پست ]صورت[ در روش
 .190، صفحۀ 1، جلد ایکمره ۀ،ترجم ،اصول کافی
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ور کنند دریا عب یسوآناسرائیل به تا بنی شدهخشکاسرائیل آن برای عبور بنی
 همین عصا بود که همچنین .1(19و در امان باشند )قرآن را ببینید الشعرا:

 ی معجزآساهبه گونخره نهر از آن ص دوازدهخره زد و به ص با آن موسی 
)قرآن را ببینید البقرة:  یک نهر جاری شد لهیقبهر یک برای جاری شد که 

 و جادوگران فرعون را شکست داد موسی  همان عصا بود که توسط .2(091
به مردم نمایش آن عصا به ماری تبدیل شد و همه مارهایی را که آن جادوگران 

 (. 009-019األعراف: به قرآن مراجعه شود؛ ) ، بلعیدداده بودند
که روی صورت  نیز یادآوری کنیم پیراهن یوسف  زاتوانیم در اینجا می

هایشان چشم آنبه اثر تماس با و  انداخته شد پدر بزرگوارشان جناب یعقوب 
 .  بود روشن شد تاریک شده که از فراق یوسف 

گر ه و رفتن به گذشتامکان که  تعبیر شود آسای عصامنسأ به قدرت معجزه ا
دهد که توضیح میامر پس این تواند، می آینده در بعد زمان را ممکن ساخته

چگونه جسد توانست از عصا برای فریب جن استفاده نماید و از این طریق 
 وفات یافته است و شخص دیگری روی ها شود که سلیمان مانع درک جن

                                                                            
1
ست از قرآن کریم که تقریبًا به موضوع فوق رابطه مستقیمی ندارد و مفهوم را ا در آدرس ذکر شده آیتی  

 از همین سورة بوده است؛  99کند، به گمان بنده مقصود از نوشتن این آدرس آیه مبارکۀ ارائه نمی
َ
ْوَحْیَنا َفأ

ْوِد اْلَعِظیِم  ِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر َفاْنَفَلَق َفَکاَن ُکلُّ ِفْرٍق َکالطَّ
َ
پس به ترجمه:  ﴾99الشعرا:﴿ ِإَلی ُموَسی أ

 پس ]دریا[ از هم شکافتموسی وحی کردیم که عصایت را به این دریا بزن. ]موسی عصایش را به دریا زد[ 
 )مترجم( بود. اش چون کوهی بزرگو هر پاره

 
ست از قرآن کریم که تقریبًا به موضوع فوق رابطه مستقیمی ندارد و مترجم: در آدرس ذکر شده آیتی 2 

 .بوده است هاز همین سور  91کند، به گمان بنده مقصود از نوشتن این آدرس آیه مبارکۀ مفهوم را ارائه نمی
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 او نشسته است.  تخت
 باور ما این است که منسأ این شرایط را ممکن ساخت تا تصویر سلیمان 

وری ها ط، تا بر جننمودار شودنشسته است  زنده و طوری که بر تخت صورتبه
 بنماید که او زنده است و بنابراین فریب خوردند. 

یژگی و بردن  نیاز بتوانایی  جیتدر بهتواند باشد که دابة األرض چیزی می
ویر متحرک سلیمان اتص جهیدرنتو باشد را دارا می سلیمان اعجازی عصای 

 بردمنسأ از بین میخوردن  را بعد از. 
  اللهرسولحدیث  همچنان قرآن و کهییازآنجاگیری ما این است، نتیجه

ن را و آ اندداشتهرای منسأ بیان بعضی از مفسران قرآن کریم بای را که نیامع
 یاپس در این صورت فقط یک گزینه ،دارنداند، بیان نمیعصا ترجمه کرده

آسای عصا اشاره دارد که های معجزهبرخی از ظرفیتجایگزین داریم؛ منسأ به 
 شود. می «زمان»مربوط 

آسای بردن ظرفیت معجزه نیاز بتواند باشد که توانایی دابة األرض چیزی می
فر سگذشته و آینده ابعاد مختلف زمان به  توان درتوسط آن میعصا را دارد که 

که جوانانی که در بود  «انزم»گذشته و آینده در . از طریق همین سفر به کرد
مراجعه قرآن به  ) وجود داشته باشنددر دو بعد زمان  زمانغار خواب بودند، هم

 (.11-09ف: شود؛ الکه
گر جسد  ها تواند برای جن، درنتیجه میرا مهار کندزمان مختلف ابعاد  بتواندا

ئه ارا ،هست زندههنوز  سلیمان  این است که ایهدهندنشانکه را تصویری 
 . ها پوشیده نگه داردرا از آن دهد و مرگ سلیمان 

گر دجال ابعاد زمان را  بتواند از طریق منسأ عصای سلیمان  ،جسدیا  ا
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خود را برای رهبری جهان از اورشلیم مقدس  اجندای بناءً ، و مهار کند
ین یات اساسی دابة األرض ایریم که عمل، باید بپذبرد شیپبه( المقدستیب)

آسای عصا معجزه هایبا از بین بردن ویژگی را جسدیا  دجال تیدرنها  است که
این عمل را با خوردن منسأ عصا انجام  )دابة األرض( ها. آنکند 1مات-کیش

کنند. و محروم می ی آنآسادهند و با این کار عصا را از خصوصیات معجزهمی
 داند!بهتر می  خداوند

 هاآنکند که یا با ض را طوری توصیف میی دیگر، قرآن دابة األردر آیه
 رساند: آسیب می هاآنکند یا به صحبت می

 

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُّ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا َلهُّمْ دَاب َةً مِنَ الْأَرْضِ تُّكَل ِمُّهُّمْ أَن َ 
 (10)النمل:  الن َاسَ كَانُّوا ِبآیَاتِنَا لَا یُّوقِنُّونَ

 

و نابينایان قلب )كوردلان(، زمانی كه كلام ناشنوایان  برایحالا، 
موجودی را از زمين بيرون خواهيم  ،شودنازل می هاآن عليهحق 

 را؛ زیرساندآسيب می هاآنبه  و یاكند صحبت می هاآنآورد كه با 
 . 0های ما نداشتراسخ به پيام یقيدهبشر ع

 

 غفلتبه مرتبطقیم طور مستبه ،جانور و یا مخلوقی زمینی ،ظهور دابة األرض
                                                                            

کنند در آخرین دقایق بازی جانب مقابل ا اسیر مییک ِترم در بازی شطرنج است که معمواًل وقتی شاه ر  1 
 گوید. مات می-بازی کیش

بناًء الزم  نیست،کالم الله مجید  ترجمۀ تحت اللفظیترجمه فوق که در کتاب انگلیسی چنین آمده است  2 
بر آنان  او هنگامی که ]در اوقات پایانی دنیا[ وعده عذاب ممستقیم این آیة را نیز بیاورم:  دانستم که ترجمۀ

حتمی و الزم شود، جنبنده ای را از زمین برای آنان بیرون می آوریم که با آنان سخن می گوید ]تا به آیات 
 )مترجم( ما وآخرت واصول آن یقین کنند[؛ زیرا مردم پیش از این به آیات ما یقین نداشتند.
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 . شستشوی مغزی شوندتا  اندساختهبا غفلت فرصت این را مهیا که است  مردم
نظر به  تواند به دو معنی متفاوتدر فرهنگ لغت عرب می «تکلمهم»وایۀ 
ُمُهم اعرابصورت تُ گر بهشود. ا  فادهاست یگذاراعراب با »اری شود مفهوِم گذَکلِّ

گر به ،کندرا ارائه می «صحبت کن هاآن د شو  یگذاراعرابصورت َتکِلُمُهم اما ا
هر دو دابة األرض در تفسیر ما از کند. را افاده می «را زخمی کن هاآن»معنی 
این  پیامبر عالِم اصحاب  ازجمله  . عبدالله بن عباساندصادقمعنی 

 نظر را داشتند. )تفسیر القرطبی را ببینید(
از  دهشساطع ینامرئ یکیامواج الکترونرض، دیدگاه ما این است که دابة األ 

. است هر یو غ میسیب نترنتیا ،هوشمند همراه یها، تلفنیونیز یتلو  یهاصفحه
 !داندیبهتر م و خداوند 

کنون  ها وزار گلدر ردیابی مسیر خویش به چمنبورهای عسل نز  همین ا
سل تولید ع جهیدرنتکه  اندمواجههای خویش به مشکل دوباره به النه برگشت

 رو به کاهش است.  کنندهنگران صورتبه مدرن مرموزدر دنیای 
 یهالفنتهوشمند، و دیگر  یهاتلفنارتباط الکترونیکی از طریق  ،بر عالوه

صورت گسترده در حال وصل کردن دنیا به یک شهر گفتگو است که همراه به
پایان و ی بیهاهفته و ها، روزهاساعت ،جهان )انعام(« چهارپایان»در آن 

را صرف مکالمه و ارتباط برقرار کردن با همدیگر  خویش سرانجام تمام زندگی
 .واهد بودخ درکقابلبهتر  «شهر گفتگو» توسط کلمات ترکیبیکنند که می

 «1گوییابتذال»بنام  اوقاتیبعضبه این عمل که چنان « چهارپایان»سرانجام، 
ی ارتباط لیوساتوانند بدون این نمیکه حتی  شوندشود معتاد مینامیده می

                                                                            
 1 Bla-Bla 
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مانند که این انفجار عظیم در خبر باقی میبی هاآندهند. ی زندگی ادامه
در حال آشکار شدن است  ینقشه اله کی، در عوض .نیستاتفاقی « مکالمات»

گوش و مغز  یو به پرده شدهساطع  فضادر که  یکیکه در آن امواج الکترون
 مانیسل عصای یآسامعجزه اتیشود که خصوصیباعث م تنهانه رسدانسان می
 واهد زدخ بیآس زیبلکه به مغز افراد ن ،شود خورده یکیالکترون صورتبه، 

عادی  مریزوال عقل معروف به آلزا یکه سرطان مغز، زوال عقل و نوع یتا حد
 یماریب کی مریآلزا. به وجود آیدتواند گیر مییک بیماری همه درواقع .شود

 : شودیم تعقل، تفکر و است که باعث کاهش حافظه یزمغ
 

وَلَا تَكُّونُّوا كَال َِذینَ نَسُّوا الل ََه فَأَنْسَاهُّمْ أَنْفُّسَهُّمْ أُّولَئِکَ هُّمُّ 
 ﴾89الحشر:﴿ الْفَاسِقُّونَ 

 

مانند كسانی مباشيد كه خدا دهد؛ بشر را هشدار می خداوند 
كرد؛  یخود فراموشرا فراموش كردند، پس خدا هم آنان را دچار 

  .اندفاسقاناینان همان 
 

کسانی که با تفسیر و تشریح ما از دابة األرض موافق و راحت نیستند، 
 توانند سایر تفاسیر از قبیل تفسیر را ذیل را بپذیرند:می
 

، خوک کی یهاچشممانند  شیهاچشم، سر او مانند سر یک گاو

، گوزن یهاشاخمانند  شیهاشاخ، لیف کی یهاگوشمانند  شیهاگوش

، ریش ینهیمانند س اشنهیس ی، قفسهشترمرغ کیمانند گردن  شگردن

مانند دم قوچ و  شمدُ، مانند گربه شیهالکه، مانند رنگ ببر شرنگ

 . شتر است یمانند پاها شیپاها
 

همان  زیراباید برای دجال مناسب الحال باشد،  دابة األرضعملکرد این 
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کنون در جهان  هر قدرت رقیبتدریجی  ردناز بین بهدف مشابه  اسرائیل که ا
کنون است  یسرنوشت یبرا یحیتوض و سازدبرآورده میوجود دارد، را  که ا

، فرانسه، آلمان و یس، انگلمتحدهاالتیامدرن مانند  بزرگ غرِب  یکشورها
کم و بزرگاین دولت .کندرا تعقیب می رهیغ که  هاآنترین متحدان های حا

-و پکس( Pax Britannica)بریتانیا -پکس عصرهای چونانیان برای جه
ط توستدریجی  صورتبه، کش نموده بودندشرا پی (Pax Americana) مریکاا
ر د )این نیروهای پنهان( هاانهیمور  همانند مثال روند؛از بین می پنهان یروهاین

کم بر این دولت روِح یتعادل بدن بخوردن عصای است که حال  بزرگ های حا
کمیت جهانی ی. رقباداردمی را نگه . رونداز بین می یروز، جهاندر  لیاسرائ حا

 این موضوع نیاز به زمان دارد.
لمان، مس ، چهاین نویسنده برای تمام کسانی که به خداوند یکتا ایمان دارند

آنانی که تحت چتر دنیای الکترونیکی دجال  و برای سایرینمسیحی، یهودی و 
کند که ِشفاء و امان را با خواندن متداول متن عربی کنند، توصیه میزندگی می

آنانی  برایو بیشتر مشخص  صورتبه توصیه. این ابندیدر  الشأنمیعظقرآن 
از وقت خویش را( صرف استفاده  ینبیشتر به شکل احمقانه )که است 

ء که قرآن کریم ِشفا خاطرنشان سازدخواهد ند. نویسنده میکنشان میهایتلفن
 دهنده است:

 

وَنُّنَز ِلُّ مِنَ الْقُّرْآنِ مَا هُّوَ شَِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُّؤْمِنِينَ وَلَا َیزِیدُّ الظ َالِمِينَ 
 (10الإسراء:) إِل َا خَسَارًا

 

است،  و رحمتو ما از قرآن آنچه را برای مؤمنان مایه درمان 
 افزاید.را جز خسارت نمی و ستمكارانكنيم می نازل
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تابش  که خواهند شد داریپدبا این پیام  طبیو  یشواهد علم یزودبه
 ریهمراه و سا یها، تلفنتاپلپ یهاکمپیوتر از  شدهساطع یسیالکترومغناط

از ارتباط  شواهد یزودبه که تنها. نههستندبدن ما مضر  یبرا یکیالکترون لیوسا
 ،داشت میخواهتکنولوییکی  یهاشعاعرا با   رهیو غی ، ناباروریمغز یاتوموره

ک شواهد بلکه هیم را خواحافظه  به واردشده ییهابیآسمرتبط به  تروحشتنا
 یزودبه جهان شاید. درو نیز از بین میفکر کردن  تیظرف داشت که باالثر آن

 شود. اجساداز  مملو
به  یکودککند که در آن هیچ بینی میدوری را پیش چنداننه نویسنده زمانی

 یدر شهرها قرار دارد و یسیالکترومغناط یهاشعاعکه در معرض  خاطری
 باالثر صدمات، زیست داردمدرن  یایدن یکیالکترونی شده کشیمدرن سیم

 .ذهنی قادر به حفظ قرآن نباشد
ها و شهرهای مدرن بندی نصایح خود برای والدینی که در شهرکدر جمع
یادآور  خویش رسانیم که باید به اطفالکنند این موضوع را به عرض میزندگی می

قرآن را ختم  بارکیقرآن را تالوت کنند و حداقل در یک ماه  هرروز شوند تا
مغز و ذهن کودک در  ی برایدر این صورت قرآن به حیث سپر محافظت ؛نمایند

 خواهد کرد.  مقناطیسی عمل یهاشعاعمقابل صدمات ناشی از تابش 
که وقتی در نماز  شویممی این کتاب این موضوع را هم یادآورقبل از ختم 

ما با هفت استخوان در  از وجود قسمتدر حالت سجده هفت  ،کنیمسجده می
را  یانشیکه پ یکه استخوان است نیا ترمهماز همه  گیرد.تماس با زمین قرار می

ادی ه عنوانبههر استخوان بدن  ند.کیرا لمس م نیکند، زمیمتصل م ینیبا ب
دهد، را انجام می نیاز بدن ما به زم یسیالکترومغناط یهاشعاعانتقال  یوظیفه
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نجات  ،بناًء بدن را از اثرات مضری که توسط تابش الکترومغناطیس صدمه دیده
در سر  رایاست، ز  ترمهماز همه  ذهن به زمیناز مغز و  هاشعاع انتقال ؛دهدیم

  .خطر بیشتر قرار دارد معرض
مانع ر راب، باید از پوشیدن کفش با کف رابری خودداری کنیم زیرا سرانجام

شود.از انتقال اشعه از طریق پا به زمین می



 

 
 
 

 1 ضمیمه
 قرآن کیتوسط مفسران کالس جسد نظرات در مورد یخالصه 

 گردآورنده: حسب الله شفیعی
 
 

، بدن اختیشنزبان ازنظرکه جسد  دانداشتهبیان کالسیک  مفسرانبیشترین  .1
 .است روحو استخوان  بوده ولی فاقد  انسان است که دارای سر و گوشت

برانی؛ روح البیان، اسمعیل حقی؛ مجمع البیان، التبرسی؛ انوار ط]التفسیر الکبیر، ال
؛ البهار 1التنزیل، بیضاوی؛ البحر المحیط، غرائب القرآن؛ نظام الدین نیشاپوری

 .2سی[لو ی؛ روح المعانی االترناغیل، ابن جزی السهابن عجیبه؛ التمدید، ال
کثر مفسران .2  یلِ و مَ  3زبان لتمی ،زبانیسیانگل مثال مفسران طوربهمعاصر  ا

نظر  به. اندکرده ًا ذکرتکرار در این مورد نظریات مفسران کالسیک را  ،4زبان
که  گفته استاو  شود ودیده میسیر مودودی در تف ءناثتنها استکه رسد می

                                                                            
 در عربی و انگلیسی نیساپوری آمده است )مترجم(. 1 
تر از همه بر بنیادهای مکتب کالمی اشعری نوشته شده است، مام این تفاسیر از دیدگاه اهل سنت و مهمت 2 

یعۀ های دیگر بخصوص شگان برای بیشتر درک کردن موضوعات باید به سایر تفاسیر از دیدگاهخواننده
 اثناعشری و مکتب کالمی معتزله نیز توجه داشته باشند )مترجم(. 

3 Tamil 
4 Malay  
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که جسد کم ضعیف سازگار  یگذارنامزبانی برای  ازلحاظ ازآنجا یک حا
مدت کوتاهی بعد از برای راجع شود که  تواند به پسر سلیمان می ،است

پس از به دست  یزودبه حکم رانده بودند. او ضعیفانه سلیمان وفات 
کثرًا از مفسران مد ، آنپادشاهی آوردن رن قرآن کریم مانند را از دست داد. ا

(. 3به شماره  شود ی تمایل دارند )رجوعزبه تفسیر امام را 1حمکه پروفسور
است. او در مورد تفسیر  ذکرانیشا هـ ق(0100راوی )عالش ،مفسران مدرناز 

 اشد وب فهمقابل یآسانبهچیزی نیست که فتنه  که گویدچنین می هاین آی
 آن است:  یای تصفیهذوب طال بر به معنی فتنه  یکلمه اصل

 

را خالص  ما آن کهیدرحالشود، مخلوط با سایر اشیاء یافت میطلا »

ها پاکیم تا کنیخواهیم، پس چه باید کرد؟ طلا را در آتش ذوب میمی

به دست  اشیاء ملوث کننده طلای خالص و پاک ازو  از آن خارج شوند

 ب را از بد مشخصکند تا خوفتنه بشر را پاک می ،. به همین ترتیبآید

 طوری که، هماناز فتنه بگذرد خداوند باعث شد تا سلیمان  .کند

، دهددر مورد جسد نظر می اً باعث شد که پدرش داود از فتنه بگذرد. بعد

نماید ولی باطنًا ظاهراً انسان میاست که  جسمی بدن و ساختار جسد(»)

که  یپس زمانید: گومی در این مورد باشد، چنانچه الله فاقد روح می

)قرآن، ... دمینمودم و از روح خود در او دم کویرا درست و ن او اندام

در داستان  او در اینجا جایگزین جسد است، چنانچه الله  .0(02الحجر:

 که یاآنان گوساله یبرا )سامری( پساست: از جسد یادآور شده سامری 

                                                                            
( یکی از عالمان اندونیزیایی āHamkپروفیسور دکتور عبدالملک کریم امرالله مشهور به حمکه ) 1 

 )مترجم(. 
ْیُتُه َوَنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدیَن  2   )مترجم( َفِإَذا َسوَّ
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 به این معنی  .0(88:طه)قرآن،  ...آورد رونیگاو داشت ب یصدا جسد بود و

از نگاه ظاهری درست مانند یک ، گوسالهو بدن فیزیکی  که ساختمان

  «گوساله بود، اما فاقد روح.
 

رفوع م هاآندر تفاسیر کالسیک، تنها یکی از  ذکرشدهدر میان تمام روایات  .9
 . آمده استکه در بخاری و مسلم  باشدمی

 یشان فرمودند: سلیمان کند که اروایت می از پیامبر   ابوهریره
امله ح کودکی هر یک باشان با این امید که یهاتمام زن یسوبهدر شبی خاص 

ی ، ول، رفتالله جهاد کنند راه درشود و برایش لشکری را متولد کنند تا 
 تنها یک خانم حامله شد و بعد طفلی بگوید، بناءً ان شاء الله  فراموش کرد که

گر ان شاء ال . سپس پیامبر معیوب و مرده به دنیا آورد له گفته گفت که ا
ردند. ککه فی سبیل الله جهاد میشد ی متولد میبود، سپاهی از سوارکاران

 فلط گویند که این طفل مرده در تخت او جای گرفته بود و اینمفسرین می
 یهکه این واقع اندنشدهمتذکر  پیامبر  ،هرحالبهتواند جسد باشد. می

گر  شدهاشارهدر آیه به آن همان جسدی است که افته کودک وفات ی است، ا
مفسران  رونیازاکرد، این مسئله را آشکار می یآسانبهبود، او چنین می

است که  ( سلیمان یهمطمئن نیستند که این جسد )فرزند وفات شد
بخاری هم این حدیث را در کتاب  امام است. قرارگرفتهتخت  یدررو

ی معتبر که در زندگ ییک واقعه عنوانبهست. بنابراین تفسیرش نیاورده ا
                                                                            

ْخَرَج َلُهْم ِعْجاًل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر َفَقاُلوا َهَذا ِإلَ  1 
َ
  ﴾مترجم﴿ ُهُکْم َوِإَلُه ُموَسی َفَنِسَي َفأ

انصاریان: پس برای آنان مجسمه گوساله ای که صدای گاو داشت بیرون آورد، آن گاه ]او و ترجمه:
رای اطر بپیروانش[ گفتند: این معبود شما و معبود موسی است که ]موسی آن را[ فراموش کرد ]به این خ

 طلب معبود به طور رفت.[
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ید یأت قادر نیستیم تااما  ،است ماندهیباقاتفاق افتاده است   نبی سلیمان
. القشیری، قرآن ذکر شده است تیآ دری است که این همان حادثهنماییم 

الزمخشری، ابوحیان، الطبرسی، الرازی، القرطبی، البیضاوی، الماوردی، 
غاوی، ابن عبدالسالم، النسفی، اسمعیل حقی، ابن عجیبه، عبدالرزاق الب

 توضیح احتمالی آیه در عنوانبهرا  حادثه الکاشانی، االلوسی و دیگران این
 .اندآوردهتفسیرهای خود 

تابعین و تب تابعین  بعضی و  روایات به عبدالله بن عباس سایر مامت .1
کعب االحبار.  روایات همچنان به هابعضی ؛نه به پیامبر  دنشو راجع می

کثرًا به شکل )نقل این روایات الن ف»، «روایت شده است که»های( چون قولا
یر به حیث تفس ، امااندشدهیآورجمع« در خبر است که»و « و فالن گفتند که

یر ن تفاسا. هزار اندآمده است، تأیید نشده قرآن یهآیدر که ای یقینی حادثه
های آن است، ًا متشکل از مجموعه چنین روایات و تأویلاغلبتألیف شده 

این  در مگر اینکه مفسرین واضحًا چیزی دیگری را بیان داشته باشند، اما
ن که ای و نگفته است نکرده است اظهارنظر یروشنبهمورد ، هیچ مفسری 

 :اندی بعضی تفاسیر به شرح ذیلخالصه متذکره دارد. یاطی به آیهارتب واقعه
پادشاه ظالم آن را  ،فتح کردرا ن وبنام سعید یجزیره نبی سلیمان  .أ

اسالم آورد اما  که درآوردکشت و دخترش را به عقد نکاح خویش 
که  اندگفتهی اعده نام آن دختر جراده بود. ناخرسند بود. نیچنهم

 از سلیمان  ءً ، بنابوداو  دربارو  پدر تنگدلاسالم نیاورده بود. 
 پدرش را برایش یهکه مجسم فرمان دهد جنشیاطین  تا بهد تقاضا کر 

این کار را کرد و آن زن به همرای  بسازند. نبی سلیمان 
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 کردندسجده می رایشدر قصر پدرش ب کهچنانآنش هایخدمتپیش
واقف نبود )نظر  . از این عمل سلیمان بردمیسجده  اشبه مجسمه

از این اتفاقات باخبر  که یزمان به بعضی روایات تا چهل روز(. بعداً 
کستر آن را در هوا  د ویرا از بین برد، آن را سوزانشد، مجسمه  خا

کند یر تصو /جسد به این مجسمه ،در این روایت، . بنابراینه کردپرا
این روایت را ذکر کرده است ولی زمخشری شود. میپدر آن زن راجع 

ی این ند. القرطبدابهتر می  الله در مورد صحت آن گفته است که
دیگری  یو همچنان نسخه کنداز وهب بن منبع روایت می روایت را

نیز  جراده بعد از ازدواج با سلیمان کند که در آن را نقل می
ود به ب شدهساختهبتی را که از یاقوت  ه،پرست باقی ماندهمچنان بت

و در خفا به مدت چهل روز بدون اینکه  هآورد سلیمان  یهنخا
تا اینکه  ند،کد، آن را عبادت میاز موضوع واقف باش یمان سل

)با نسخه  القشیری، البیضاوی، الماوردی، البغاویآورد. میاسالم 
که منجر به از دست رفتن د نپرداز مین گسترده ای از این داستا

ابن عبدالسالم، عبدالرزاق شود(، به شیطان می سلیمان  انگشتر
و دیگران این  عجیبه، الجوزی، االلوسی الکاشانی، السیوطی، ابن

روایت را  ی همچنان اینطالغرنا جزی. ابن اندکرده را نقل روایت
باشد زیرا از این روایت ضعیف می آورده و در مورد آن گفته است که

یا و  ودش است که در منزل نبی یا پیامبر بت پرستیده به دورواقعیت 
 د.شو  ن آن توسط یک نبی صادرساختفرمان 



 قرآن، جسد و دجال ❐ 26

 کی شیاطین ترسیدند که برای .تولد شد طفلی برای نبی سلیمان  .ب
خواهند  برای شاهی پس از وفات سلیمان کار مجبور به دیگر  نسل
 بناًء نقشه کشیدند که او را بکشند و یا معلول کنند. سلیمان  شد،

به این هدف دست پیدا کنند، بناًء او را در باالی  هاآنترسید که نکند 
مشیت  لیکرد و توسط بادها حواله می او راپنهان کرد و غذای ابرها 

ن ایحقی  لیاسماعمطابق به باورهای  ؛الهی این بود که او وفات کند
 از و توکل کرد بادها و ابرهابه  مرگ به خاطری بود که سلیمان 

جسم مرده بعدًا در تخت او قرار  یا . این جسدترسید شیاطین تهدید
کند اضافه میاین موضوع را از الشعبی روایت کرده داده شد. القرطبی 

وارد از صدمه  رنج آمد که همهنیا به این خاطر باالی سلیمان  که
ترسید و این )خطا( را درک نکرد تا اینکه شیاطین  به فرزندش  ساختن

القشیری، . ی طفلش بر روی تختش انداخته شددهجسد مر 
 ابن عبدالسالم، ابن عجیبه فی، البیضاوی، الماوردی،سشری، النخمز

اند. االلوسی اسیرشان شامل ساختهرا در تف روایتو دیگران این 
اما معتقد است که یک روایت  ،است را نقل کردههمچنان این روایت 

گوید باشد. او میمی یآیات بعدبا با توالی بسیار آشکار  شدهفیتحر 
ر گرفتند و قرا سلیمان  تحت تسلطکه بادها بعد از وقوع فتنه 

وایت ر گوید که این تواند درست باشد. او میبنابراین این مسئله نمی
 است.  شدهفیتحر 

برانی طاالوسط الکتاب حدیثی را از   الدر المنثوردر کتاب ا یوطیالس .ت
و در آن آمده ضعیف از ابوهریره دارد  یهنجیر ز که است نقل کرده 
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زندی شد. او صاحب فر   : سلیمانفرمودند پیامبر  است که
ها ؟ آنپنهان خواهی کردآیا او را از مرگ :گفت یبرای شیطان

د به او خواهمرگ  :او را به شرق خواهیم برد. گفت:)شیاطین( گفتند
. به او خواهد رسیدمرگ  :گفت: پس به غرب. ها گفتند. آنرسید

ها )سپس( آن .به او خواهد رسیدمرگ  :گفت: به ابحار. ها گفتندآن
 الموتملک اً و بعد .دهیممیو زمین قرار میان آسمان و را ا :گفتند

که جانی را بگیرم؛ او را در  امشدهمن موظف  :فرود آمده و گفت
دریاها، در تمام مرزهای دنیا جستجو کردم اما موفق به پیدا کردن او 

کردم او را پیدا کردم و روح او را گرفتم. صعود می کهیدرحالنشدم و 
( جسد او آمده و روی تخت سلیمان که ادامه داد  )آنگاه پیامبر

  گوید، یقینًا ما سلیمان که میی الهی است گفتهافتاد. و این 
 یسوبه) را آزمودیم و بر روی تخت او جسدی را گذاشتیم، سپس او

ش یرا در تفسیر خو  روایت برانی اینطال . به هر حالرجوع کرد ما(
خویش آن را نقل دیث احا یهموعدر مج کهیدرحال، نیاورده است
این حدیث  یوطیالس و بق ابن کثیر، الجوزیاطم. نموده است

در موضوعی بودن این  کسچیهکه  شودیم. گفته موضوعی است
که )در اصول ایمان( مبنی بر عصمت  مگر کسی، شک ندارد حدیث

 .شک و تردید داشته باشد انبیای خدا 
مستراح رفتند و به   د: سلیمانگویمی  سعید بن جبیر .ث

نه بنام آم شانیهاخانماعتمادترین قابلیکی از  نزدشان را انگشتری
را از  ظاهر شد و انگشتر شکل سلیمان . یک شیطان به گذاشتند
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گوید که او قرار گرفت. قتاده میی هادار  گرفت. پادشاهی در وی
 عماقاآن را در را به شیطان سپرد که بعدًا شیطان  انگشتر  سلیمان

گوید که انگشتر را تحت رخت می بن المسیباسعید  دریا افگند.
یر تفسدر روایت این سه  خواب خویش گذاشته و به مستراح رفتند.

بری، الزمخشری، القرطبی و طالتفاسیر الجوزی که مختصر شده از 
ه شود کدیگران است، ثبت شده است. اینجا جسد به شیطان راجع می

 نشسته بود.  تخت سلطنت سلیمان  در به شکل سلیمان 
ر میان چطور د: از یک شیطان پرسید سلیمان  گوید کهمجاهد می .ج

یت ، برادهبت را به من انگشتر :گفت .کنی؟انگیزی میمردم فتنه
 حربد، شیطان انگشتری را در دا را به او انگشتر . وقتیخواهم گفت

 نت سلیمانافگند. پادشاهی از او سلب شد و شیطان بر تخت سلط
  (. جایی که جسد در آیه ذکر شده است ،الدر المنثور)نشست

و  یوطیبازگشت. الس ی به سلیمان انگشتری و پادشاه تیدرنها
یز . اینجا ناندکردهمفسرین در تفاسیرشان این موضوع را نقل  سایر

سلطنت او را ، نقش سلیمان  در شود کهجسد به شیطان راجع می
 . به دست گرفته بود

شورش کرد و  پسر دیگری داشت که در زمان سلیمان  داوود  .ح
متصرف شد و در جایگاه او به مدت  سلطنت را از سلیمان 

خواست که سلطنت را به  خداوند  وقتیای سلطان شد. طوالنی
بازگرداند، غاصب را مانند جسدی بر تخت قرار داد  سلیمان 

َبَرد، و  ز سلطان فرمانکه حرکتی نداشت، به این معنی که ا طوری
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را گرفته و  او قدرت خود داشت، الله  یهی بر حیطاتسلط گسترده
حتی بر جسم  قدرت نداشت، یزیچچیهاو را طوری ساخت که باالی 

ها کردند و سرانجام توسط آن قد علمخویش. مردم خودش در مقابلش 
بر قدرتی که غصب شده بود مستولی  کشته شد. سپس سلیمان 

ه ب آن را است،که این مسئله را ثبت کرده  یباوجودالشعراوی شد. 
 سازد.مفسرین کالسیک راجع می

عزلت اختیار کرده بود و از مسائل عامه به مدت سه روز  سلیمان  .خ
یک شیطان را به تخت او برای  خداوند  بناءً ، دوری گزیده بود

ر رشان ذکمجازات او قرار داد. الرازی و دیگران این مسئله را در تفاسی
. در این روایات اسماء متفاوتی از شیطان هم ذکر شده است، اندکرده

در  مانند سخر، َاصف یا حبقق و همچنان دالیلی که سلیمان 
بار حالقرطبی از کعب اال  مثال یطوربهبود.  قرارگرفتهامتحان الهی 

ظلم  هاآن حقبهها بوقتی او )سلیمان( با کشتن اسکه  کندروایت می
سلب شد. او  او بدین لحاظ به مدت چهل روز پادشاهی داشتروا

اج و اسرائیل با دیگر ملل ازدهمچنان عهد بسته بود که خارج از بنی
و به این خاطر بود که از امتحان موفق  نکند اما این عهد را شکست

که چرا و چگونه او به خدا دوباره  اندگفتهها همچنان بدر نیامد. آن
یا  ،«الله شتافت یسوبهکنان و توبهسپس ا»رجوع کرد. 

. ابن الجوزی آورده «سلطنت/قدرت/دولت او دوباره به او بازگشت»
باشد. ابن می کحا الضاست که اولی دیدگاه قتاده و دومی دیدگاه 
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اضافه و سومی را نیز را ذکر کرده فوق  تفسیر عبدالسالم هر دو
 .«شد ابیشفا مریضی ( از بدین معنی که «بازگشت»... یا )او »:کندمی

 دو بخش تقسیم کرده است:  بهرا  نظریات در مورد این موضوعزی تمام الرا .3
 آوریجمع را ضیضدونقهای کسانی که صرفًا داستاننظریات  .أ

 . اندکرده
 . اندکردهشواهد واقعی تکیه به کسانی که نظریات  .ب
نیز را  ج و هـ و الف و دال و ترکیبی از الف و دال وی ،بخش اولدر 

دوم تصمیم به رد  یچرا افراد دسته که گویدمیو  کرده است یآورجمع
دالیل این است که شیطان  ازجملهند. اهگرفت اول یهدستهای داستان

در )گاه اجازه نخواهد داد تا تواند شکل نبی را اختیار کند و نبی هیچنمی
گر این هم اتفاق افتاده باشد بدوُبتحضورش(  اینکه  نپرستی شود و حتی ا

گاهی داشته باشد، پس چرا خداوند  سلیمان  گناهی که  به خاطر آ
 9دوم او  یهت کند؟ در دستامجاز او را  آن را انجام نداده است یمان سل

ان که نبی سلیم و آن این استآوری کرده است، و ب را با تفسیر سومی جمع
 ظرازناو شدیدی شد که باعث شد  یبه دلیل بیماری جسمی دچار حادثه 

در  بود. امتحان کی نیاظرفیت جسمی خود مانند یک جسد ظاهر شود و 
ها نآو ؛ شودبه جسد تشبیه می بیمار است شدتبه کسی که زبان عربی

تفاوت(  اندک)وایۀ مترادف با جسد با  شخص را جسِم  نیچننیاها( )عرب
یر چهارمی را تفس ، او1شناختیزبانتفسیر ی در ادامهگویند. میبدون روح 

شود میقابل رد نیست که فکر کنیم که »دهد که نظر خودش است:ارائه می
                                                                            

1 Linguistic  
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در معرض آزمایش قرار  ،اش با ترسداریاز حکومت اییک برههدر  او
 با تضعیف قدرتش سببکه  توسط مأمورین و نهادهایشیا باشد و گرفته 

 مقطع در یک هباشد مورد آزمایش قرار گرفته باشد کترس و نگرانی وی شده 
. او به این باور «باشدساخته  داریمانند یک جسد در حکومتاو را  از زمان

 ظاهرشدهجسد در تخت/حکومت خود  مانندبه است که خود سلیمان 
که در قرآن از آن یاد شده است  ایکرسی است که است. این بدین معنی

 ظرفیت ویمعنی تضعیف  کند و جسد هم بهز موقف ایشان مینمایندگی ا
 .ش برایش ایجاد شده بودلی است که از جانب مردمبرای رفع مشک

ه جسد به جِن خاص اشاره دارد گوید که اجماع بر این است کابن عطّیه می .9
 زیرا به شکل ظاهری همانند سلیمان  ،است( شده ذکرروایات  درکه )

سلیمان  ،دیدندم میکه مرد یطورآن، در واقعیت کهیظاهر شده بود درحال
 وه بود ترین دیدگاهگوید: این نظر صحیحی ابومحمد میض. القانبود 

رسد که این دیدگاه نزدیک به دیدگاه . به نظر میاست ترین معنیواضح دارای
 زنظراتنها فرقی که دارند این است که  و و تفسیر موالنا عمران حسین است

نبی نند ظاهر شدن کسی ما باشد نه جن.ان حسین جسد دجال میعمر 
تفسیر است نسبت به  نیتر واضحشود یدر جسد ظاهر م که  سلیمان

 جسد کی حیثبه استعاری  صورتبه  مانیسل که خود اینکه گفته شود
.ه استظاهر شد



 

 
 
 

 2 هضمیم
رگ م یهمفسرین کالسیک قرآن در مورد واقعهای دیدگاهی هخالص 

 سلیمان 
 

 

   گردآورنده: حسب الله شفیعی
 

 ظراظهارنبدون  «الجامع الحکام القرآن»دیث ذیل را در تفسیرش القرطبی ح
 :باشد، نقل کرده استمیمرفوع  گفته است نکهیا جزبهدر مورد صحت آن 

 

بن ا، او از سعید بن جبیر و او از عطا بن سائبابراهیم بن طهمان از 

 فرمودند:   کند که رسول گرامی اسلام عباس نقل می

ها که نهال دیدمی بعد از نمازهمیشه  داوود نبی الله سلیمان بن 

دید( را می به این شکل نهالیاو  که یهرزمان. )اندظاهرشدهدر مقابلش 

بود، دستور اگر درخت برای کاشت می «.اسمت چیست؟» پرسید:یم

اد دبود، فرمان میداد که کاشته شود، و اگر برای استفاده دارویی میمی

در  نهالنمازش را خاتمه بخشید یک  کهیوقتشود. یک روز  ذخیرهکه 

. «الخُرنُوبه» :گفت «.اسمت چیست؟» :ظاهر شد. او پرسید شمقابل

و ویرانی این خانه  تباهیبرای » :گفت «.تو چیست؟ مفاد» :پرسید

 :سپس دعا کرد( )سلیمان  «( هستم )لخراب هذالبیت(.المقدستیب)

ها آشکار اینکه برای انساندان تا ها را از مرگ من واقف نگریا الله! جن»

عصای از درخت ساخت . سپس «دانندها بفهمند که غیب نمیجن وشود 
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و بر آن تکیه زد )و در این حالت وفات یافت( و برای مدتی در این حال 

، ازآنپسدانستند )که او وفات یافته است(. ها نمیباقی ماند. آن

برآورد کردند و ت بوده است، در این حال که سلیمان را  یزمانمدت

 .در چنین حالت بوده استیک سال  به این نتیجه رسیدند که برای
  

 .از این روایت را آورده استطبری در تفسیر  واردشده یابن کثیر نسخه
 »: اندذیل را آوردهالخرنوبه و عبارت اضافی  یجابهها الخروب را آن یهردو
برای مدت یک سال جسد او به ، دادندها به کار خود ادامه میجن کهیدرحال

یب ر ن کثیر معتقد است که حدیث مرفوِع غ. اب«تکیه کرده بودعصای خود 
 وجود دارد.  علتاست، و در صحت آن 

دیث ح این متفاوت از اندک یهسخن «الدر المنثور»ی در تفسیر خود السیوط
 ه است:شد قلمداد کند که توسط ابن مردویه صحیحو اظهار می آورده استرا 

کم، ابن جریر، ابن المنذالح ،البظر ر، ابن ابی حاتم، طبرانی، ابن السنی در ا
از رسول الله  اند که ابن عباس روایت کردهطب النبوی و ابن مردویه همه 

  :نقل کرده که گفته است 
 

دید که ظاهر میرا در مقابلش  هانهال نماز، سلیمان  ختمبعد از 

 پرسید:میدید( میحالت چنین را در  نهالیک  کهوقتیهر شدند. )می

است. اگر برای  وآننیاداد که و )آن نهال( جواب می«. اسمت چیست؟»

داد که( باید کاشته شود. و اگر برای دارو ، )فرمان میبودمیکاشت 

شود. یک روز زمانی که نمازش  ذخیرهداد که( شد، )فرمان میاستفاده می

برای چه » :ظاهر شد. او پرسید نهالبل او یک را خاتمه بخشید در مقا

 (المقدستیببرای خرابی و ویرانی این خانه )» :گفت «.؟کاری هستی

ها را از مرگ یا الله! جن» :او سپس دعا کرد «هستم )لخراب هذالبیت(.

ها غیب جن کهشود ها آشکار برای انسان کها زمانی من واقف نگردان ت
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رخت ساخت و بر آن تکیه زد )و در حالتی عصای از دسپس  دانند.نمی

روح وی در  شد باقی ماند( و الله که برای عبادت همیشه خم می

در این حالت به حیث یک جسم مرده باقی ماند و  همین حالت گرفت.

ها عصا را خوردند . سپس موریانهها به کار خویش برای او ادامه دادندجن

ی( فهمیدند که او مرده است. برای )همگ هاآن لحظهو او افتاد. در آن 

دانستند، برای مدت ها غیب میها موضوع آشکار شد که اگر جنانسان

  ابن عباس) دادندرا ادامه نمی پرمشقتکار مجازات آمیز و  سال کی

ها از موریانه هاجن ازآنپس. (کردبا چنین برداشتی آیه را تلاوت می

برایشان آب یافتند ها را مینکردند و هرجایی که آمیسپاسگزاری 

 وردند. آمی
 

روایت کرده   با اندکی تفاوت در دعای سلیمان  را حدیث همین ردیو االم
مکی  «.ها پنهان کن...یا الله! بر مرگ من حجاب بگذار و آن را از جن» :است

 ،حدیث را در تفسیرش ذکر کرده است. در این نسخهاین  همچنان طالبیاببن ا
( نابود المقدستیبمردم این خانه )تا »دارد: چنین بیان میخود را  هدف نهال

. ابن عطیه روایتی آمده است« مردم این خانه« »خانه» یجابه «.شده و تباه شوند
در آن درخت الخروب  و شوددارد که به ابن عباس و ابن مسعود منتهی می

 .«امشده ظاهر شما یپادشاه نیاو تباهی  ینابود یمن برا» گوید:می
روایت  در مورد درگذشت سلیمان  ر پیامب ازکه  از روایت فوق جدا

و   امبریپ صحاباهستند که به  دادیرو  نیاز ا یاتیروا ای هیبقاست،  شده
دون منبع ب هایگزارش ای ها واز گفته یقیفقط تلفو یا  شوندیم یمنته تابعین

 . انددهشانیبخالصه در ذیل  طوربهباشند که می مشخص
است و به خاطر همین  هفت رئیس بوده هادر خبر است که در میان جن

کردند و بد به خاطر محکوم ساختنشان نقد می مانیسل ینب از هاجن رؤسا،
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محکوم بودن در حکومت ها از نجدانست که می سلیمان  چون .بردندمی
 المقدستیبدر ساخت مسجد  یمانع چیخواست هینم چونو  او متنفر هستند

گذار  شیقباًل آغاز کرده بود و پ  وود اد یکه پدرش نب از مرگش به او وا
ش نزدیک است، به مردمش فرمان درک کرد که مرگ، وقتی ایجاد شود کرده بود

کشی ترس به کار و زحمت روی ها ازآن دارند تاها پنهان از جن مرگش راداد که 
ند. در آن زمان یک سال کمیل کنمعبد را ت وسازساختهند و ادامه د خویش

 تکمیل شود. ]القرطبی[ معبد دیگر نیاز بود تا کار
. کردرا همراهی می سلیمان  الموتملکآمده است که  در روایت دیگر

د. یپرسش خوی های مرگالموت در مورد نشانهملکاز  سلیمان  بارکی
انی و زم خواهد شدهر الخرنوبه در مقابل تو ظا بنامکه درختی  دادفرشته جواب 

ده است. طوری که در حدیث رسیت دانی که زمان مرگدرخت را دیدی، می که
در مورد خراب و درخت در مقابل او ظاهر شد سرانجام  کهیوقتفوق آمده است، 

ش نزدیک شده است. وی سپس گفت، او دانست که مرگ المقدستیبشدن 
، داخل محراب شد، نماز دیچیخودش را با کفن پبرای تدفین خود آماده شد، 

 ود،خویش زده ب تکیه بر عصایدر وضعیتی که آورد و بعدًا بر روی تخت  جابه
ها ندانستند که او دنیا را نشست. در آن حالت او جهان را وداع گفت و جن

 أبو جعفر النحاسترک کرده است تا آنکه یک سال از ساختن مسجد گذشت. 
تواند باشد. القرطبی در مورد ز مرگ او میگوید که این بهترین حکایت امی

را  یاز مرگ و حکایت نیصحت اکه  گویدحدیث )که در فوق ذکر شد( می
 کند.یم دییتأ

 

وردی موارد ذیل را در تفسیر خویش ثبت کرده است: روایت شده االم
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ش بعد از آبادی مسجد سال سلطنت نیازدهمیدر  ان است که سلیم

ی ایستاد و اخرهص یبر رو و سپسگرفت. عید را جشن  المقدستیب

یا الله! این تو هستی که بر من » :گفته دستانش را به دعا بلند کرد

سلطنت بخشیدی، این تو هستی که به من قوت بخشیدی تا این مسجد 

ی داشته ی که برایم ارزانیهایپس قوتم ده تا به پاس رحمترا آباد کنم 

 گمراه هدایتبمیران و قلبم را پس از ، مرا در دینت ترا شکرگزار باشم

 نیکه وارد ا یخواهم که به پنج نوع افرادیم تومن از مگردان. یا الله! 

گناه کرده باشد که را  یکسچیه: )پنج موضوع( اهدا کن شوندیممسجد 

، انبازمگردو قربت خودت  آید بدون مغفرت و برای توبه به این مسجد می

آید بدون دادن امنیت منی به این مسجد میترس نااکه از  را کسیهیچ

 را بدون غنا ی، و فقیربازمگرداناز آن  شفای را بدون ، و مریضبازمگردان

 شود تا اینکه، و پنجم اینکه از کسی که داخل این مسجد میبازمگردان

و ظلم  دورزنکفر می که یکسان استثناءبه. یا الله! بازمدارخارج نشود دیده 

  کنند.پیشه می
 

 که این نظر درست است گویدمیوردی ااین روایت از الم نقلالقرطبی بعد از 
ا نسایی بصحیح در  ، زیرا حدیثکه مسجد قبل از وفات او تکمیل شده بود

در این مورد وجود  شودی معتبر که به عبدالله بن َعمر نسبت داده میزنجیره
 فرمودند:   اللهرسول دارد؛

 

کرد، از  تمامرا  المقدستیبساختن  داوود سلیمان بن  کهیوقت

مطابق به قانون  حکومتی کهو  نظم (0سه چیز خواست: ) خداوند 

کس ای که بعد از او بر هیچ( پادشاهی0، )مستجاب شد الهی باشد که

مسجد این که در  یهرکس...( 3) شد، و مستجابمیراث نماند که 

 از او زدوده شوداعمال بد آن شخص ، تمام دینماز آبرای ادای  )صادقانه(

ه کنم کآرزو می که و او مانند کسی شود که تازه از مادر تولد یافته است
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 .مستجاب شده باشد (نیز) این
 

تکمیل شده بود  د که مسجد قبل از وفات سلیمان کناین حدیث تأیید می
 فرمان سلیمان  براثرروی موضوع دیگری  کار پرزحمتها مصروف و جن

 . اندودهب
درست آورده  صورتبهرا  ی این حدیثهاابن عجیبه بعضی دیگر از نسخه

شاهده م زین تریطوالن یهانسخه با کیکالس اسیرتف ریمورد در سا نیهم. است
 کنم:یترجمه م را بهیابن عج روایت، تخلیص ی. براشودیم

 

 خداوند به من» :برای اصحابش گفتند گاهی که سلیمان  اندآورده

ام روزی هم یدر طول پادشاهده است، اما بینید عطا فرمومیآنچه را که 

 یوزر دوارمیو ام باشم یو نگران پریشانیاز  عاریمن نگذشته است که بر 

. روز بعد او داخل قصر خود بیاید که در آن هیچ پریشانی نداشته باشم

داخل را اجازه نیست که  کسچیهشد و فرمان داد که درها را ببندند و 

داد و به  هیخود تک عصایسپس بر  به وی نرسد.خبری  شود و هیچ

که به  دیرا د زیبایی ی. جوانوسعت تحت حاکمیت خویش نظر انداخت

درک کرد آن گذشته بود که نپرسی از احوالمدت اندک . )داداو سلام 

این روزی است که  !الموتملکای »پس گفت:  .است( الموتملکجوان 

در »گفت:  الموتملک«. اشتم پس مرا از پریشانی وارهانانتظارش را د

و بعدًا او را قبض روح « روزهای این دنیا چنین روزی خلق نشده است

 ش تکیه کرده بود. به عصای کهیدرحالکرد، 
 

ش قصری تا در اطرافن خواست اطیدر روایت دیگر آمده است که او از شی
در  و ستادینماز ا بهاو در آنجا  اشد.ای نداشته باز شیشه بسازد که هیچ دروازه

وارد  الموتملکو ( به عصای خود تکیه داد عزلتای[ )در ]شیشه هآن خان
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ه والل»دهد:در این مورد چنین نظر می روح او را قبض کرد. ابن عجیبه هکاخ شد
گر چنین به  کهیدرحال سلیمان  نیبنابرا. «باشد ی رخ دادهاتفاق علم ا

باقی  اعصبرای مدت یک سال متکی به  بود از دنیا رفت وعصایش تکیه کرده 
 ها عصایش را خوردند. تا اینکه موریانه ماند

ز متفاوت ا یهبا نسخکوچک را  ادداشتی ککه ابوحیان ی است ذکرانیشا
گرچه با یمان ی سلآن موافق نیست. جسم وفات یافته روایت ذکر کرده است؛ ا

 بود.  خه او در یک اتاقسدر این ن ؛سجده پیدا شد در حال 
درِب آن خانه را خوردند تا اینکه دروازه سقوط کرد و  یهها طاقچموریانه

: گفته است  گوید که ابن عباسمرگ او بر همه هویدا شد. ابو حیان می
و تمام درها  بر روی فرش بود، از دنیا رفت الله  تدر حال عبادزمانی که او »

ردند و خو )یا سرتاقچه( را  ها منسأا باشد. موریانهکه تنهبسته بود  یبه خاطررا 
َخَر برای سقوط دروازه استفاده شده است. این تنها  یهدروازه سقوط کرد که کلم

 یکتوسط  یعصا یجابهدرب  یبه معنی طاقچهمنسأ  یهاست که وای  اینمونه
که با آن موافق نیست حالیتفسیر شده است. ابن عطیه در صحابی پیامبر 

 کرده است.  روایتمشابهی را  یهنسخ
در  سلیمان  در مورد عزلتهای دیگری با جزئیات بیشتر نسخهبعضی 

در روزهای پسین ساخته شده بود و حکایت از این  قصر وجود دارد که برای او
 در ،کردند از طریق پنجره داخل قصر شوندها که کوشش میجندارد که بعضی 

روزی درک کردند که چیزی از داخل قصر  هاینک سوختند تامی کوششهر بار 
س پ ،کندبه داخل جلوگیری نمی هاآنشود و هیچ آتشی از رفتن شنیده نمی

 است.  وفات یافتهاو  فهمیدند کهها آن
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 یه، خالصوجود دارد دادیرو  نیا متفاوت از اتیها و جزئنسخه علیرغم اینکه
ارند دبر این  اجماعه هم ،موضوع این است که تفاسیر کالسیک قرآن باالتفاق

. پنهان بود هاوفات یافته بود و مرگش برای مدت طوالنی از جن که سلیمان 
کثر مفسرین  یورطاست؛  به این باور هستند که این مدت حدود یک سال بوده ا

در بسیاری از این . چنین روایت شده است و فوقًا نقل شد از پیامبر  که
ا و دابة األرض، أنسمانند م اند،ذکر شده هیکه در آ یکلمات مختلفتفاسیر   ،َخرَّ

 .است گرفتهقرار  موردبحث
 میتقمس طوربه کیمفسر کالس چیکه ه استاین  ذکرانیشاو جالب  یهنکت

 نشسته بود که بر تخت سلیمان  را «ص» یهجسد در سور به  مربوط یآیه
 هرچند، استربط نداده  در مورد وفات سلیمان « السباء» یهبا آیه در سور 

 یهابطر رسد که این دو واقعه است و به نظر می توجهجالبارتباط بین این دو آیه 
ت آمده اسنسائی  به خاطر حدیثی است که در. این به هم داشته باشند نزدیک

 سلیمان  ،المقدستیبمسجد  وسازتمام شدن ساختبعد از  و فوقًا ذکر شد.
نبرد و درست  ارثادشاهی او را به بعد از او پ کسچیهخواهد که از خداوند می

 .را به روی تخت خویش دیده استجسد  شاید یو زمان بود کههمین در 
از مفسران  کیچیهاست که  و شایان توجه این جالب یتهنک همچنان
در نظر آخرالزمان را با دابة األرِض دابة األرض در اینجا ارتباط کالسیک 

  .اندنگرفته
 

ت( وضعی»)گوید: آیه چنین میتفسیر در  قشیرییادداشت نهایی: ال

ه )که ب ی باشداش متکی به غیر الله و یک عصای که شاهیپادشاه یک

آن چیز ]عصا[ درنتیجه، وقتی دهد(، چنین خواهد بود. او قدرت می

کند. و هرکس به غیر او )خدا( سقوط می آنبا  نیزکند، پادشاهی سقوط 
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و متکی بر آن است سقوط کند آن چیزی که ا که یهرزمانمتکی باشد، 

 .«کنداو هم سقوط می
 

تفسیر مناسب برای نیست، تنها  این نظر مناسب سلیمان  کهییازآنجا
 باشد.  جسد روی تخت می ،این آیه



 

 
 

 
 3 هضمیم

 در مورد جسد و دابة األرض امین احسن اصالحینظر  
 

 
 جسد یهاز آی ایشان یهترجم

 

یم. سپس توبه ترا گذاش یخت او نعشو ما سلیمان را آزمودیم و بر ت 

خدای من! بر من ببخش و بر من چنان پادشاهی عطا »کرد. او دعا کرد: 

 یکس را سزاوار نباشد. حقا که تو بخشندهکن که بعد از من هیچ

 .«هستی لتیبافض

 0(5-31)قرآن، ص:
 

 تفسیر ایشان
 ان مسلیی گرایش به توبه در کنندهدیگری است که منعکس یهین واقعا

                                                                            
َناَب  1 

َ
ِه َجَسًدا ُثمَّ أ ْلَقْیَنا َعَلی ُکْرِسیِّ

َ
ا ُسَلْیَماَن َوأ قطعا سلیمان را آزمودیم و بر و ترجمه:  ﴾91ص:﴿ َوَلَقْد َفَتنَّ

َحٍد ِمْن َبْعِدي . سدی بیفکندیم پس به توبه باز آمدتخت او ج
َ
َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًکا اَل َیْنَبِغي أِل

اُب  ْنَت اْلَوهَّ
َ
َك أ گفت پروردگارا مرا ببخش و ملکی به من ارزانی دار که هیچ کس را پس از  ﴾93ص:﴿ ِإنَّ

 .ای قت تویی که خود بسیار بخشندهر نباشد در حقیمن سزاوا
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 ریو ما به تص ریدر کتب تفس کجی ماجرا به شکل نیا کهییازآنجاباشد. می
را به زبان ساده مورد کنکاش قرار دهیم.  ه، بیایید که این واقعشده است دهیکش

 سازد. تاریخ واضح میتأمل کنند توانند در مورد کلمات آیهگان میخوانند  بعداً 
دشمنان او هجوم آورده  ،بود ارگرفتهقر آزمایش شدید  مورد سلیمان  وقتیکه 

 ییهانظمیمانده بیو بسیاری از قلمرو او را تصرف کردند و در مناطق باقی
مرکزی  تنها قلمرو سبب مختل شدن نظام حکومتی شد. که کردندایجاد 

این آزمونی از  بود. ورصمح آنجای او باقی ماند و او در حکومت وی در سلطه
یک پادشاه مهربان بود. او گمان برد که  لیمان . سبود  جانب خداوند

 این اندیشهرا مورد مجازات قرار داده است.  بعضی نواقص او به خاطرخداوند 
جان بر روی تخت ساخت. بی کالبدغم و اندوه او را افزود و این حالت از او یک 

و  خشدرا بب اوکرد تا گناهان  استدعا فروتنانه از خداوند  اریبسدر آن ایام، 
گرچهکه  کرددعا   ،های خداوندی و فضل و مرحمت او نیستنعمتی هشایست ا

که مرتکب چنین  یکسچیهبه او چنان پادشاهی عطا شود که پس از او  بازهم
 . شود مستحق آن نباشدمیگناهی 

 

 وَلَقَدْ فَتَنَ ا سُّلَيْمَانَ 
 

 «و ما سليمان را آزمودیم.»
 

 قرار گرفتنی مورد آزمایش گناه الزمه .ها سنت الهی هستنداین آزمایش
به سبب کدام گناه مورد آزمایش قرار  باشد و الزمی نیست که سلیمان نمی

ها رود. آن. آزمایش و آزمون سراغ همه پیامبران و انبیای الهی میگرفته باشد
 سلیمان گونهنیا. شودها امتحان میآن یگزارسپاسصبر و  ،آزمایش به خاطر
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  آزمایش دربود، این  پادشاهاو  کهییازآنجاقرار گرفت و نیز مورد آزمایش 
 . بودسلطنت او 

 جََسدًا كُّرْسِيِ هِوَأَلْقَيْنَا عَلَى 
 

 ریبه تصو  را آزمونیجامع  اریبس حالنیدرعمختصر و  طوربهسخنان  نیا
 .بودبا آن روبرو شده   مانیکه سل کشیده است

م بر آن حک قدرتمندانهو او  دیدرنوردقلمرو بزرگی را  اشدر ابتدا، پادشاهی
ه استعار  جسد یه. وای قرارداد بر تختش را او جانبی کالبد راند. بعدًا خداوند 

که اقتدار و حکومت وی  به این معنی. است سلیمان  اندوهدرماندگی و  از
خت که پریشان سادرمانده و  چنان او را ،در مرکز قلمرو او محدود شد و شرایط

شان نتفکر و تفحص . و روحش او را ترک کرد ش باقی ماندتنها جسم او بر تخت
ین توان از اتصویر دیگری نمی  ،پادشاه کیو غم و اندوه  یناتوان دهد که جزمی

 واقعه کشید.

 

 ثُّمَ  أَنَابَ 
 

از خداوند  سلیمان  وضعیت،چنین  دهد که حتی درها نشان میایهاین و 
 خاطر برخی گناهانی استه ها ب، درک کرد که اینبرعکسبلکه  ،ناامید نشد 

 رجوع کرد. خداوند  یسوبهتوبه  او با جهیدرنتبود. که او مرتکب شده 
  

 قَالَ رَب ِ اغْفِرْ ِلی وَهَبْ ِلی مُّلْكًا ل َا یَنبَغِی لِأَحَدٍ م ِن َبعْدِی
 

  خداوند تادعا کرده باشد  د که سلیمان این کلمات بدین معنی نیستن
 دعای درواقع. بدهد که پس از او به کس دیگری داده نشودملکی را به او 
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گرچه او شایستهبود که  به این معنی سلیمان  از  همباز  ،نیست ی پادشاهیا
عطا کند که نه خودش و او به  چنان پادشاهی و رحمت، خداوند  ضیف روی

 اش باشد. نه کسی پس از او شایسته
 

 أَنتَ الَْوه َابُّ إِن َکَ 
 

 گربخششسخاوتمندانه  اشاره به این دارد که خداوند  دعای سلیمان 
او را از رحمتش  است، بناًء با وجود عیوبی که دارد، امید دارد که خداوند 

کید در این دعا دریافت یک پادشاهی بی. اساسیکندناامید ن یر نظترین تأ
مان صود سلیمق درواقع. باشدنمی شسزاوارای است که پادشاهی ، بلکهنیست
 کس ه هیچک یابددست  ایبه پادشاهی هایش،کاستیم این بود که علیرغ

در این دعا،  اشتباهو بزرگ پنداشتن  درک. آن نباشد یهپس از او شایست
کمان  ه همه. هموار باشدکنندگی وی میتواضع و توبه یدهندهنشان حا

گناهان خویش  یجهینتی خویش را ی آمده بر کشورهاهامصیبت قلبخوش
کی از آن است که در زمان ُعَمر پندارندمی گون حا قحطی  . روایات گونا

این قحطی  جریانشهره است. در  عام الرمادهآمده است که به  به وجودبزرگی 
که امت ! اجازه نده بار خدایا: نمودشدیدًا گریه کرده استدعا می  عمر

ک شوند.از دست من ه  اللهرسول   ال

 

 نظر اصالحی در مورد دابة األرض
 

 الأرض بةدا یایشان از آیه یهترجم
 

کسی جز یک موریانه  مرگ او را مقدر کردیم، کهیهنگام، نیبنابرا
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 کهیهنگامبنابراین  ها را از وفاتش آگاه کرد.نبود که با خوردن عصایش آن

ر علم غیب ها درک کردند که اگبود که جن ازآنپس، فقط افتاداو 

 ماندند. دانستند در این عذاب و مشقت باقی نمیمی

 0(01)قرآن، سبأ:
 

 تفسیر ایشان
  

را  این نظر اشتباه کهد کنثابت میطل باآنانی را  یطورکلبهآیات قبلی 
. نعوذباللهها بود، منوط به جن پرورانیدند که تمام دستاوردهای سلیمان می

 اطالع از یبرا هیچ ابزارها جن ضح شده است کهوا یطورکلبهدر این آیة، حال 
 در یاطالعات چیه  موجودات خداوند ریسا گونه کههمان. ندارند بیامور غ

روشن و برای  .ها نیز هیچ معلومات در مورد غیب ندارندندارند، آن مورد این
( اشاره شده است. )سلیمان  ن مرگ سلیما یبه واقعه مسئلهشدن این 
 هاجناما  ،ها سپرده بوددر حال نظارت بر وظایفی بود که به جن مرگدر زمان 
گاه نشد مرگ اوهرگز از  ، تیدرنهاادامه دادند.  مشقت آورها به کار . آنندآ

 بود نیبعدازاوفات یافته است.  بعد از مدت طوالنی واقف شدند که سلیمان 
  .المی وی به دست آرندیافتند تا آزادی خویش را از غها توانایی این را که آن

در  سلیمان د: نچنین اتفاق افتاده باش تمام این وقایع رسد کهبه نظر می
                                                                            

1
ا َخ    َتُه َفَلمَّ

َ
ُکُل ِمْنَسأ

ْ
ْرِض َتأ

َ
ُة اأْل ُهْم َعَلی َمْوِتِه ِإالَّ َدابَّ ا َقَضْیَنا َعَلْیِه اْلَمْوَت َما َدلَّ ْن َلْو کَ َفَلمَّ

َ
َنِت اْلِجنُّ أ اُنوا رَّ َتَبیَّ

 جنبنده جز داشتیم مقرر او بر را مرگ چون پس: ﴾ترجمه14:﴿سبأ ي اْلَعَذاِب اْلُمِهیِن َیْعَلُموَن اْلَغْیَب َما َلِبُثوا فِ 
کی ای گاه نگردانید پس ]=موریانه[ که عصای او را ]به تدریج[ می  خا خورد ]آدمیان را[ از مرگ او آ

گر غیب می اقی[ آور ]بت دانستند در آن عذاب خف چون ]سلیمان[ فرو افتاد برای جنیان روشن گردید که ا
 .ماندند نمی
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 ؛کردمی ی را که به سایرین محول کرده بود بررسیزمان مرگش، شخصًا وظایف
در حالتی که کارهای ساختمانی ها سپرده بود. خصوصًا وظایفی را که به جن

غش مرگ به سراه عصای خویش تکیه زده بود، کرد و برا بررسی می شدهسپرده
کردند فکر می هابر عصا ایستاده ماند و جن اتکا، او در حالت حالنیبااآمد. 

به کار خود ادامه دادند. زمان  ، بناءً کندها را نگاه میآن که سلیمان 
سم جو  عصا را خوردند قسمت تحتانی  هاگذشت تا اینکه موریانه یتوجهقابل

 به زمین سقوط کرد. او  جانبی
ه نجا اشار ایدابة األرض در  یهدهد که کلماین واقعه نشان می یهزمینواقعه و 

را که  یزمانمدتست. آیة ا« عصا»منسأ به معنی  یهبه موریانه دارد و کلم
، حالنیبااکند. در این حالت قرار داشته است معین نمی سلیمان 

ه و ن مانده باشد یمقام باق نیدر ا یمدت یو یهکه بدن مردست غیرمحتمل نی
عصای او را  از یبخش انهیمور )در طول این مدت(  کهاست  رمحتملیغ این

هستند و توانایی دارند که چوب  یها حشرات بسیار شرور. موریانهخورده باشد
گر  باألخص ؛را در مدت بسیار کوتاهی بخورند  باشد. چوب و زیاد تعدادشانا

حادثه  این تی، ماهنیعالوه بر ا. یندهاآنوردن خآسان برای  یهعصا طعم
در چنین حالت  بود که مرگ سلیمان  بر این خداوند  یهاراد بود. خاص

او بودند  یهکار شود که باد و جن که تحت ادار مردم آش ایواقع شود تا بر 
گهانی نجات دهن نتوانستند او  د. همچنان، این حادثه باید طوریرا از این مرگ نا

رای ب .ها را باطل ثابت کندمبنی بر غیب دانستن جن که فهم غلط افتادیماتفاق 
را به چنین مرگی مواجه ساخت. و  سلیمان  این حقایق، خداوند تشریح 
  .بر تحقق بخشیدن هر امری تواناست خداوند 
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ذابِ عَتَبَي َنَتِ الْجِن ُّ أَنْ لَوْ كانُّوا یَعْلَمُّونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُّوا فِی الْ  
 الْمُّهينِ 

 

مداوم  طوربه شرورهای سخنان )فوق( به این واقعیت اشاره دارد که جن
ها در مواقف هستند، به همین دلیل آن بیمراقب استراق سمع در امور جهان غ

گون در آسمان جن و جاهای دیگران  یهکه از سور  نشینند، طوریها میگونا
ه شده توسط خویش را فریب داده گمرا موفقانهها قرآن کریم مشهود است. آن

مرگ سلیمان  یه، واقعهرحالبهغیب دارند.  برای شناخت ابزاریند که بود
  ه ک نداشتندرا  علم چیزیحتی ها ؛ آنها کافی بودچشم آن بازنمودنبرای

گاهی،  یهجیدرنتها. ، چه برسد به رموز آسمانشان بوددر نزدیکی این عدم آ
 از کلمات فوقدهند. بار و به محکومیت ادامه مشقتبه کار  مجبور شدند هاآن
مجبور به کار کرده های شیطانی را جنتنها  هود است که سلیمان نیز مش این

. شدهای شیطانی میجنبود و این علم تحت انقیاد درآوردن تنها مختص 



 

 
 
 

 4ضمیمه 
 نظر ابو األعلی المودودی در مورد دابة األرض و جسد 

 

 جسدنظر او در مورد 
 

 رویداد است؛ آیات قبلی مقدمه اصلی بازگو کردن اینبا توجه به بحث، هدف 
ستایش  حضرت داود  ، نخستذکر شد گونه که در فوقهمان. اندای آنبر 

مورد آزمایش قرار  آن حضرت  ،ی نقل شد که در آنواقعه ازآنپسشد، 
حتی بندگان محبوب چون وی را از  گفته شد که الله  ازآنپس، گرفت

گفته شد  وی نجیبت یشخص در موردو سرانجام  کنددهی معاف نمیسابح
توبه کرد و به درگاه خداوند سجده ُبرد و دست  از آزمایش هشدار محضبهکه 

: ابتدا به مقام ی وقایع همسان استسلسله نیز در اینجا ،از آن عمل برداشت
ه ک است شده اشاره شده است، بعدًا گفته وی و ایمان عمیق واالی سلیمان 

جسدی بر  وقتی در معرض آزمون قرار گرفت، سپس آمده است که نیز وی
و درنتیجه  ًا خطر خطاهای خویش را درک کردهفور  ،روی تخت او قرار گرفت

را ، زیو آن عمل را ترک کرد خواستار آمرزش از بارگاه ایزد رحیم شد ،توبه ُبرد
با  زمانهم خداوند . در کالمی دیگر، در معرض آزمون قرار گرفتکه 

کید این دو داستان می یادآوری خواهد روی دو موضوع مهم برای مخاطبان تأ
پیامبران مقرب نیز از  حتی ،عوام که در جای آن گذاشته شود( 0کند: )
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که  درست این است اسلوب( 1؛ و )اندنماندهدر پیشگاه او در امان  دهیحساب
 لکهب، افتخار کندببالد و ان خطا زند نباید بدکسی خطایی سر می ازوقتی 
و تعظیم  افتدیبفروتنانه  خود را درک کرد به درگاه خداوند  اشتباه نکهیبعدازا
که دهد بلقرار می وها را مورد عفتنها آنخداوند نه رفتارها چنین یهجیدرنتکند. 

 دهد.می قرار بیشتر لطف و مهربانی موردها را آن
 آزمایشیچه نوع با  این است که سلیمان شود پرسشی که اینجا خلق می

ه چه معنی است و چه نوع هشداری شد؛ قرار گرفتن جسد بر تخت وی ب روبرو
دگاه ین چهار دیمفسر  ارتباطنیدرا؟ در این واقعه نهفته است که از آن توبه کرد

 .اندرا آورده
که جزئیات آن مورد اختالف  استداستان طوالنی  مربوط یک بخش آن

 این بود که یکی از همسران سلیمان  خطااما خالصه آن چنین است:  بوده،
 خبر بود، یااز آن بی وی ادامه داد و روز پرستی در قصر برای مدت چهلبه ُبت

ه نسبت باینکه چند روزی را او در قصر ماند و به مردم مظلوم رسیدگی نکرد. 
ط آن بر جن، که توس سلیمان  ازات شد: انگشترچنین مج این خطاها وی

ه اینک محضبهن ربوده شد. مردم و باد سیطره داشت، توسط یکی از شیاطی
محروم شد و به مدت چهل روز ی خویش هارا از دست داد، از قدرت انگشتر

به  از مکانی به مکانی آواره بود؛ در این فاصله شیطان به کسوت سلیمان 
از همین شیطان دارد  حکومت ادامه داد. جای گرفتن جسد بر تخت او حکایت

 یهکه عفِت زناِن خانواد اندگفتهای از مردم نیز که بر تخت او نشسته بود. عده
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وزرا، رؤسا و علمای  سرانجام. 1است سلطنتی از دست شیطان در امان نبوده
، وقتی تورات را نزد او نیبنابرانیست.  که او سلیمان وی شک کردند دربار 

ی ، یا اینکه او خود انگشترافتاددر دریا  رار انگشترف درراه. گشودند، فرار کرد
ماهی  سلیمان به نحوی را بلعید. سپس،  آنرا در دریا افگند و یک ماهی 

را در شکم ماهی و انگشتر  برای پزیدن، شکم ماهی را گشود .را به دست آورد
 نزدشرا به دست آورد همه جن و انس  انگشترکه  محضی . بعدًا، بهیافت

که ه حاضر شدند. این داستان از آغاز تا انجام، مزخرف و پوچ است، خاشعان
گرفته  لیاسرائیبن منابع گریاز تلمود و د انیحیو مس انیهودی انیاز م شانیوکنَ 

 دانشمندانعجیب است که برخی از  ند.اهمسلمانان گسترش داد انیو آن را در م
شریح و ت فسیرت در آن دانند و ازرا معتبر می لیاتاسرائیما این  یهشدشناخته

  سلیمانانگشتر هیچ واقعیتی در ارتباط با  کهیدرحالکنند؛ قرآن یاد می
توان به انگشتر نسبت داد و نه شیطان وجود ندارد و نه کارهای فاخر او را می

و صورت پیامبر درآورد و مردم را گمراه کند. قدرت این را دارد که خود را به
 ییرا به خاطر خطا یامبریخدا تصور کرد که او پ توان در موردینم نیهمچن
 یقادر به فساد و نابود وی شده ومبدل به  طانیکه ش طوری مجازات کندچنین 

 کند:باشد. قرآن خود در این آیه، این تفسیر را َرد میجامعه تمام 
وقتی سلیمان را آزمودیم، و او از ما بخشش طلب کرد، سپس ما باد و 

 کردیم.  شیاطین را مطیع او

                                                                            
ها که حتی به زبان آوردنش هم کاری است بس دشوار و گران، در تورات مترجم: از این حرف و حدیث 1 

نوع  ها بسته شده است و ایناند که از طریق کاهنان معبد سلیمان به پیامبران الهی بهتانبسیار زیاد  آورده
یطان با انسان متفاوت است و این افکار عوامانه است که موارد صحت ندارند و اینکه طبیعت خلقت ش

 فریبی از طریق مقامات بلند یهودی که مستقر در معبد سلیمان بودند، منتشر یافته است.برای عوام
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او بود.  لبق تفسیر فوق، شیطان توسط انگشتر تحت کنتر اما برعکس، مطا
 اتیدهند که آینم یتیاهم ورا ارائه داده  ریتفس نیکه ااست  یمحققان بیعج
 .دیگو یچه م یبعد

 از بیست سال برای سلیمان  پسگویند که پسری ها میدومین بخش آن
گر او بع .متولد شد ها آن ،پادشاه شود د از سلیمان شیطان ترسید که ا
شیاطین  نیبنابرا .برده خواهند ماند ،حتی بعد از مرگ سلیمان ، همچنان

گاهی حاصل کرد،  قتل او را کشیدند. وقتی سلیمان  ینقشه از این نقشه آ
 رفتارگ ویبود که  آزمونیدر آنجا بزرگ شد. این  تااو طفل را در ابرها پنهان کرد 

ینکه او به خداوند توکل کند به ابرها اعتماد کرد. از همین رو جای ابه :شد آن
جسدی  صورتبهمجازات شد و پسر وفات یافت و از ابرها بر روی تخت او 

. ستاندارد و در مغایرت با قرآن  . این داستان همچنان اساس و بنیادپایین افتاد
 یهطر که شیطان و ابرها تحت سی است حتی در این داستان هم اشاره شده

کید می صراحتاً قرآن  که ، در صورتیاست بوده سلیمان  عد کند که واقعه بتأ
 از مجازات اتفاق افتاده است. 

کرد که آن  ادیسوگند  یروز  مانیکه سلحکایت از این دارد بخش سوم 
خدا  درراهمتولد شود که  یسلحشور کیهمسر خود برود و از هر  91شب نزد 

 هشاءاللان موش کرد کهاین ]سوگند[ را گفت، فرا او کهیدرحال، اما ندبجنگ
نیز یک فرزند معیوب متولد  او ، فقط یک زن باردار شد و ازجهیدرنتبگوید. 

یافت، که قابله او را آورد و بر روی تخت سلیماِن نبی گذاشت. این حدیث توسط 
هایی نقل شده است، در بخاری و مسلم  و دیگر کتاب ابوهریره از پیامبر 

در جاهای متفاوت و به انحای متفاوت باشد. در بخاری این حدیث ّنت درج میس
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 ییدرجاتن ذکر شده است و  91. در یک جای تعداد زوجات روایت شده است
زن برای ایشان ذکر شده است. تا  011و  11، 11تن و به همین منوال  91دیگر 

ز و ا اندی تواتر قویدارا این احادیثشود، راویان می تواترآنجا که مربوط به 
کاماًل خالف  ثیموضوع حد ،اما دارای مشکل نیست،دیدگاه اصالت روایت 

ت ، طوری که رواییزیچ نیکند که چنیبلند اعالم م یاست و با صدا تیعقالن
کرم  امبریتوسط پ شده است، اما برعکس، احتمااًل از  .گفته نشده است ا

و  ادکردهی انیهودیاحمقانه و مزخرف  ییسراداستاناز  یانمونه عنوانبهآن 
کرم  امبریپ کرده باشد که سوءبرداشتطوری شنونده ممکن است  آن را  ا

فقط  ینسن نیچن رشیواداشتن مردم به پذ .استکرده  انیواقعه ب کی عنوانبه
قرار  یموضوع مسخره و شوخ نیدکه  شودیم، باعث تواتر راویانبر اساس 

حاسبه کند که تفاوت زمانی بین عشا و فجر حتی در تواند م. هر کس می1گیرد
گر کمترین  ،کندساعت تجاوز نمی 00تا  01های زمستان از شب ترینطوالنی ا

با هر  ، بدین معنی است که سلیمان تن در نظر گرفته شود 91تعداد زوجات 
ت و بشود، مقار ساعت می 00زن در  91زن در یک ساعت که مجموعًا  9

 یزیچنین چ استراحت و توقف. آیا لحظهکیالبته بدون  ؛استنزدیکی کرده 

                                                                            
مترجم: متأسفانه در دنیای اسالم مسئله مهم و اساسی و مسبب همه اختالفات همین نکتۀ بسا مهم و  1 

 dataه مشکل اساسی امروز همین مسئله انتقال معلومات یا زنجیره معلومات )اساسی است، به گمان بند
transformation chain است که هر گروهی به اساس ترجمه، تفسیر، تأویل و تعبیر خود، خویشتن را )

کی که در عصر ما به کمک و شیطنت حق می دانند و دیگران را منحرف، که صد البته مسئله بسا خطرنا
گر جوانان مسلمان از این دام دشمنان غرب و تمد ن مدرن غربی بروز کرده همانا مسئلۀ تکفیر است که ا

امت اسالمی باخبر نگردند و کورکورانه )خدای ناخواسته( فریب دشمنان و منافقان را بخورند به جای اینکه 
  پاشند.مسبب شوند تا خدمتی در جامعه اسالمی کرده باشند، نمک بر زخم این پیکر می



 81❐ در مورد دابة األرض و جسد یالمودود ینظر ابو األعل: 4 همیضم

به  از این حکایت کرم ممکن است؟ و آیا ممکن است که پیامبر ا  عمالً 
گفته  جا چیهدر حدیث در  گذشته از آن،حیث یک واقعه ذکر کرده باشد؟ 

 سلیمان است که طفلی که در قرآن از آن یاد شده است و بر تخت نشده 
دیث که این حتوان ادعا کرد بناًء نمی .است الخلقهناقص، طفل است قرارگرفته

 درکقابل هرچندعالوه،  است. بر شده ارائهقرآن  یهبه حیث تفسیر این آی
رد، طلب بخشش ک خداوند از  تولد کودک با است که حضرت سلیمان 

  همراه با دعای مغفرت این دعا را نیز کرد: توان درک کرد که چرااما نمی

 

را  کسچیهخدای من، بر من سلطنتی ارزانی فرما که بعد از من »

  «سزاوار آن نباشد.
 

به  : سلیمان این استتوسط امام رازی  شدهدادهتفسیر دیگری ترجیح 
کلت اس کیفقط به  شبدن خطیریخطر  لیبه دل ای مبتال شد و بیماری جدی

 تفسیر هم با کلمات. اما این )گوشتش آب شد و فقط استخوان ماند( مبدل شد
 گوید: قرآن مطابقت و قرابت ندارد. قرآن می

 

. سپس او میقراردادما سلیمان را آزمودیم و جسدی بر روی تخت او »

 «بازگشت کرد. الله  یسوبه
 

ت جان حکایکه جسد بیبه این فهم برسد  از این کلمات تواندکس نمیهیچ
ر از قرار دادن او در یک دارد. واضح است که منظو  از جسد خود سلیمان 

. در این صورت، به استتواند باشد که از او سرزده آزمون به سبب خطایی می
و  کندهشدار دریافت میبا گذاشتن جسد بر روی تختش، وی  طریقی
  رجوع کرد. الله  یسوبه نمود،او خطای خود را درک  کهیهنگام

و  استکریم  ترین موضوعات قرآن، این موضوع یکی از مشکلدرواقع
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. نیمارائه کدر این زمینه  بحثقابلیقینی، مطلق و توانیم کدام تفسیر نمی
گر کلمات نبی سلیمان  هرچند، خدای من، بر من سلطنتی ارزانی فرما »، ا

در روشنی تاریخ اسرائیلیات مطالعه  ،«را سزاوار آن نباشد کسچیهکه بعد از من 
که بعد از او پسرش  است این آرزو را داشتهرسد که احتمااًل او شود، به نظر می

دامه اادشاهی و سلطنت او بعد از خودش در نژاد او به تخت سلطنت بنشیند، تا پ
برای وی، آزمایش خوانده شده خدا  از جانباست که  یزیهمان چ نیایابد. 

بعام رح ش جوان ناشایست بنامکه وارث درک کرد را زمانی مسئله این است و وی
(1mRehoboa ) .یراب یکه او حت دادنوید می وضوحبهرفتار زشت او بزرگ شد 

  مانیو سلداوود  ی چونامبرانیپ میعظ یچند روز قادر به حفظ پادشاه
 .ستین

کند که احتمااًل این مفهوم را افاده می «شدادن جسدی بر روی تخت قرار»
نابکار  یخواست پس از وفاتش بر تخت سلطنت بنشیند، شخصپسری که او می

طلب بخشش  کردار بود. بنابراین، او از تمایلش کناره گرفت، از الله و زشت
و او خواست  کرد و دعا نمود که سلطنت همگام با ]وفات[ او متوقف گردد

 یزن. تاریخ اسرائیلیات تحت اداره درآوردرا خویش ی اوالدهتداوم سلطنت در 
تعیین جانشین  وصیتی برای چیه  مانیسل دهد.چنین چیزی را نشان می

 یمردم الزام یرا برا یاطاعت از شخص خاص نگذاشت و نه یجابهخویش 
. اما مدتی نگذشت که نددیش رحبعام را بر تخت نشانانوزیر  وی،بعد از  کرد.

                                                                            
ְַָבעם: یرحبعام )به عبر 1   مانیبود. پدرش سل الدیاز م شیپ 100تا  110 یهاسال انیم هیهودیپادشاه ( רח 

 ای دهدیم شیکه مردم را افزا یکس یبه معنا یعمون بود. رحبعام در عبر یو مادرش نعمه از اهال
 یدو بخش پادشاه هب لیئاسرا نیاو سرزم ی. در زمان پادشاهباشدیاست مکه بخشنده بوده یشاوندیخو 

 }ویکی پدیا دانشنامۀ آزاد{. .شدهیتجز  لیاسرائ یو پادشاه هیهودی
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اسرائیل شمال فلسطین را تصرف کردند، و از هم جدا شدند تنها ده قبیله از بنی
 ندند. قبیله یهودا به مرکزیت اورشلیم وفادار ما

 
 نظر مودودی در مورد دابة األرض

نبود که جنیات را از  یزیچچیه، پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم

. بناءً، خوردیمکه عصاى او را ی چوب موریانهجز  مرگ وی باخبر سازد

 تنددانسیمبراى جنیان روشن گردید که اگر غیب  فروافتادچون سلیمان 

 .ماندندینم]باقى[  آورخفتدر آن عذاب 

 (01)سبأ:
 

 یاقعو  تیو وضع حالت»تواند داشته باشد: معنی دیگر جمله این مفهوم را می
جنیان »که  مطابق به معنی اول، به این معنی است .«جن روشن و آشکار شد

 مطابقو « دانند باطل استمبنی بر اینکه غیب می هاآندانستند که ادعای 
کردند جنیان از عالم غیب فکر می مردمی که»که  دومی، به این معنی است

 «.اندرسیدند که جنیان از این علم َبریمطلع هستند، به این نتیجه 
ان چون، رحبعام، پسر سلیم: اندکردهچنین تفسیر  معاصربعضی از مفسرین 

 های متملق احاطه شده بود، ناشایست و عیاش بود و توسط انسان انسان
هایش انهباید بر شاز مرگ پدر بزرگوارش  نتوانست مسئولیت بزرگی را که پس

 ، پادشاهی سقوطاش، تحمل نماید. بعد از مدت کوتاهی از جانشینیکردحمل می
ها را با قدرت عظیم خود آن کرد، و قبایل مرزی )مثاًل جنیان( که سلیمان 

بود، طغیان کردند و از حکومت جدا شدند. اما این تفسیر  درآوردهتحت سلطه 
توان از کلمات ی را که میخوانی ندارد. صحنهکلی با متن قرآن هم صورتبه
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 سراغحالی  درقرآن به تصویر کشید، تا حدودی مشابه به این است: مرگ 
نده پابرجا ما عصابه  اتکا. بدن او با تکیه زده بود عصابر آمد که  سلیمان 

شان ادامه وی زنده است، به خدمت و وظیفهکردند فکر میجنیان که  و بود
و عصا  آغاز به خوردن عصا کرد ی چوبیموریانه کهیهنگام، سرانجام .دادند
بود که جنیان درک  بعدازآنبه زمین سقوط کرد؛  ُتهی شد، بدن سلیمان میان

چرا باید این توصیف روشن و بدون ابهام از  آخرمرده است. وی کردند که 
نمادی از قدرت و به  عصا ،پسر سلیمان  یستگیناشابه  ی چوبیموریانه

گر خداوند ربط داده شود به سقوط پادشاهی عصااقتدار و سقوط کردن   ؟ ا
 عربی یگستردهکمبودی در زبان را بگوید، هیچ  هانیا یهقصد داشت هم

از چنین زبان معمایی استفاده  جا چیهد نداشت. در حقیقت، قرآن در وجو 
 ن این کالم بودند، چگونه توانستندنکرده است. اعراب عوام که نخستین مخاطبا

 این معما را حل کنند؟
 جنیان مردم ترین بخش تفسیر این است که مطابق به آنو در اخیر، پوچ

ها وظیفه داده بود تا کارهای مشخصی به آن که سلیمان  است قبایل مرزی
از این قبایل ادعا  کیکدامرا تحت قیادت او انجام دهند. سؤال اینجاست، 

اند بخو  دقتبهآیة را  یهدانند؟ کسی که آخرین کلمغیب می هاآنتند که داش
 یدرک خواهد کرد که در اینجا هدف از جنیان گروهی از مخلوقات یدرستبه

م ها عالکردند که آنفکر می ، و یا مردمندداشتبه غیب علم هستند که ادعای 
 یبیاز امور غلوقات مخ راز نادان بودن و غافل بودن این گروه از؛ و اندبه غیب

به خدمت حضرت  وی زنده است نکهیها با تصور افاش شد که آن یهنگام
بود تا  یقرآن کاف انیب نیامرده بود.  وی نکهآ، حالادامه دادند   مانیسل
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ز اعبارت  جنیانرا که  یشخو  یدهیعق نیکند تا ا بیفرد صادق را ترغ کی
گرا تحت تأثیر دنیای مادهکه  کسانیاما  ، بازنگری کند،هستند یمرز لیقبا

معنی  باوجودو کشند خجالت میاز باور به موجودات نامرئی  اندقرارگرفته
 .کنندهنوز هم جن را به قبایل مرزی تأویل میقرآن ی ساده

کند که مشرکین عرب جنیان را ذکر می در چندین جا از قرآن خداوند 
 :بردندپناه می هاآنو به گرفتند در نظر می یاران و فرزندان خداوند 

 

را خلق کرده  هاآنخدا  نکهیباا قراردادندو براى خدا شریکانى از جن " 

دانشى پسران و دخترانى تراشیدند او پاک و برتر  چیهیباست و براى او 

 ."کنندیموصف  ازآنچهاست 

 (011)الأنعام:
 

جنیان نیک  آنکهحالپیوندى انگاشتند و  یانو میان خدا و جن»

 «.دادن[ خودشان احضار خواهند شدکه ]براى حساب پس اندانستهد

 (058)الصافات: 
 

 هاآنو بر سرکشى  بردندیمو مردانى از آدمیان به مردانى از جن پناه »

 «.افزودندیم

 (6)الجن:
 

از غیب و عالم نادیده  کردند جنیانها این بود که فکر مییکی از باورهای آن
 .نداموز یبها کردند تا علم غیب را از آنها رجوع میبه آنو بدین لحاظ  دارند خبر

 دباطل ساز این باور را  تااین موضوع را اینجا بدین لحاظ آورده است  خداوند 
 از عقاید باطل جاهالنهی ابفهماند که بدون هیچ دلیل موجه و تا اینکه به اعراب

م به غیب علباورهای که حقیقت این است که حالی، درکنندپیروی می
.  بنیادندبی



 

 
 
 

  5ضمیمه 
 نظر محمد اسد در مورد جسد و دابة األرض

 
 جسد:

 :هاز آی ایشان یترجمه
 روح[]بی ار دادن یک جسم، ما سلیمان را با قردرواقع ،اما ]قبل از این[

! گناهان پروردگارا ما[ برگشت و دعا کرد: یا یسوبهاو ]آزمودیم؛ سپس 

از  را بعد یکسچیهکن که  عطارا سلطنتی  یهمرا ببخش، و بر من تحف

 ای.، تو تنها هدیه دهندهیراستبهمن مناسب نباشد: 

 (35-31)قرآن، ص:
 

 تفسیر ایشان
 

عه توسرا  یچسبدلهای بعضی از مفسرین داستان برای تفسیر این آیة،
 هانیا یهرازی هم)فخر( . دندار  1منابع تلمودی اند که تقریبًا همه ریشه درداده
جدی نیستند. در عوض او  توجه یکه شایستهکرده و بدین باور است د را ر 

( که روی تخت ی)جسد «بدن»کند که معقول و منطقی پیشنهاد می طوربه
 ،مقصود عرفاً و  باشدای از بدن خودش میبود[ کنایه شدهداده]قرار  سلیمان 

                                                                            
باشد که عمدتًا موضوعات فقهی از مترجم: مجموعی از تفاسیر شفاهی یهود از کتاب عهد عتیق می 1 

گون چه قوی و چه ضعیف درج این کتاب می  باشد. جوانب گونا
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گر  کهقدرت پادشاهی است  الزامًا  د،محور ملهم نباشخدا یاخالق یهااز ارزشا
که در عربی کالسیک کسی که  خاطرنشان ساخت)باید  خواهد ماند. «روحیب»

های توسط یک بیماری ضعیف، نگران و ترسنده، یا تهی از ارزش شدتبه
 یآزمون اولیه ،گریدعبارتبه(. شودخوانده می« جسد»، معمواًل اخالقی باشد

هی نبود، بلکه در این بود که خود را گذاری یک شابه ارث در   سلیمان 
)قرآن، کند. داری این شاهی با مفهوم و معنی روحانی آن میچگونه وقف نگه

90:91) 
 است.  دادن روح و نزدیکی به خداوند  قلیصای برای آزمایش وسیله

دهد و نشان می کندرا بازگو می ستان سلیمان این آیات بخشی دیگر از دا
و هر  چیزی از خود ندارد بازهمرت یک مرد ]بنده[ بلند برود، قد که قدرهرکه 

 فرماید:قرآن می است. از خدا دارد آنچه
  

روح را در حقیقت، ما سلیمان را آزمودیم، و ما بر تخت او بدنی بی

 .و سپس او توبه کرد میقرارداد
 

 دیآیرمب. از این است های کوتاهبا پایه یعربی کرسی به معنی تختزبان در 
های باستانی دو گونه تخت داشتند: یکی برای اوقات عادی که که پادشاهی

ها که های رسمی و مهمانیهای کوتاه داشت، و دیگری برای مالقاتپایه
 .عرششد و دومی اولی کرسی نامیده می ؛های بلند داشتپایه

، طوری که رقیب در استعربی جسد به معنی جسمی بدون روح  یوایه
کند، زیرا م بدن را ارائه میاز مفهو  محدودتر )جسد( مفهوموید: گمفردات می

، (ندرتبه )اما شودانسان به دیگر چیزی اطالق نمی رازیغبهجسد  یهوای 
 جسم کلی هست.  یهوای  کهیدرحال
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جان صورت گرفته از طریق جسمی بی واضح شد که آزمون سلیمان 
او  و چه را که او توقع نداشت،بود، آن قرارگرفتهاست که در مقابل او روی تخت 

بود توقع داشت، قرآن در این زمینه  قرارگرفتهرا که در تخت  ازآنچهغیر چیزی 
 تری ارائه نکرده است. ل و اضافهصتوضیحات مف

گرایان در این مورد بعضی اخبار و نظریات را یادآوری مفسرین و سنت
 .اندکرده

تمایل داشت که  سلیمان  که استها این ترین آنترین و واضحمناسب
ن در مقابل دشمنااداره کرده و  قوی و شایسته داشته باشد تا دولت او را  پسر

 «شاءاللهان»مقدس  یوایه از او کهییازآنجا اما ،متداوم داشته باشد یمبارزه
نشان  اصلی را به خداوند  یهی که در همه احوال تکی، وایهاستفاده نکرد

 ماند،می یک بدن بدون روح که به یمعلول پسر از جزبهدر آن مدت  ،دهدمی
 های او متولد نگردید و این پسر بر روی تخت او قرار گرفت.هیچ پسری از خانم

از  هلحظکیحتی برای بسیار فکر کرد و اندوهگین شد که چرا  سلیمان 
 یسوبهغافل شد و به قدرت خود اعتماد کرد. سپس او توبه کرد و  خداوند 

 ردگار عالمیان بازگشت. پرو 
کند و جزئیات بیشتر بیان میبا را  سلیمان  یهدر آیة دیگر، قرآن توب

 فرماید: چنین می
 

کن که پس از  عطا یاو گفت: پروردگارا! مرا ببخش و به من سلطه»

 «.یبخشنده هستبسیار تو  یراستبه، نباشدمناسب  کسچیه یمن برا
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 الأرض بةدا

، اما[ وقتی ما بر او یافتباید وفات می مان ]حتی سلی کهدرحالی

، خورداو را می یعصاکه  هموریانی جز چیزمرگ را مقرر داشتیم، هیچ

زمین سقوط کرد،  . و زمانی که او بهها آشکار نکردمرگ وی را برای آن

واضح مشاهده کردند  صورتبهاو[  خدمت گذارانی ]آن موجودات نامرئ

 ی[ شکنجه،]رنجبه ها بود و اگر چنین نبود نفراتر از درک آحقیقت که 

 دادند.ی[ را ادامه نمی]بندگ

 (01)قرآن، سبإ:

 

 :تفسیر ایشان
ن سنت عرب باستا بخش جداناپذیرهای سلیمانی که یکی دیگر از افسانه

 ی برای تمثیل تاریخیاوسیله حقبهو قرآن از آن  مسئله بودههمین  است شده
ی که در فوق ارائه شد، سلیمان سانها استفاده کرده است. طبق افهبرخی آموزه

  لنگر انداخته بود[  جلوروبهبر روی تخت خود طوری که به عصای خود[
گاهی نداشت: با این نتیجه کس از مرگ او هیچ یزمانمدتوفات یافت، برای  آ

د به کردنمجبور شده بودند با انجام کارهای دشوار که برای او کار می که جنیان
را خورد، و بدن  تدریج یک موریانه عصای سلیمان دهند. بهکار خود ادامه 

 ختصراً مداستان که فقط  نیاو به زمین سقوط کرد.  بازماند[ عصا]به  اتکااو از 
 بودن و تیاهمیاز ب یلیتمث عنوانبه نجایظاهرًا در ا ، به آن اشاره شده است

شکوه  ت وهمه قدر یو پوچ یفاسدشدن عتیبشر و طب یزندگ یذات یشکنندگ
 است. قرارگرفته مورداستفاده یویدن

گر به  ، چه «]یک مخلوق[ است درکفراتر از  اموری که»و یا  الغیبا
 فهمیدند داشتند، مینسبی و موقتی دسترسی می صورتبهو چه  مطلق صورتبه
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 سینویکوتاهبه روش در اینجا . پایان یافته است هاآنبر  که کنترل سلیمان 
 ،یتجرب یهاهمه دانش یتمحدود تیقرآن است، اواًل بر ماه یهایژگیو که از 

و  دهمشاهقابلهای مبنی بر پدیده که گرایی و استنباطیمشمول بر تقلیل
عملکرد درست در یک شناخت و تعیین  بر عدم امکان، ثانیاً و  اندمحاسبوی

کید می ،های محدود دانشبر اساس چنین بخش وضعیت و شرایط فقط . ودشتأ
 تواندمی) آن ، اما درس اخالقیاست داستان مربوط به موجودات نامرئی ،چندهر

را  یاخالق یراهنما چیه تواندینم یجمله خالصه شود که دانش تجرب نیدر ا
این درس  درواقعو ( شود لیهمراه و تکم یاله تیبا هدا نکهیارائه دهد مگر ا

 . شوداخالقی مربوط انسان نیز می
 اسد پیام قرآن، محمد

 0101داراألندلس لیمیتد، 
The Message of the Qur’an, Muhammad Asad, 

Dar al-Andalus Limited, 1980 



 

 
 
 

 6 هضمیم
 نظر محمد علی در مورد جسد و دابة األرض

 
 جسد:

 

 :هترجمه او از آی
 

، و میقرارداد( را محضرا آزمودیم، و در تخت او بدن ) سلیمان هماناو 

پروردگار من، مرا ببخش و بر من . او گفت: الله( یسوبه) کرد رجوعاو 

س مناسب نباشد. مطمئنًا تو کعطا فرما که بعد از من بر هیچسلطنتی 

 بزرگی هستی.  یهبخشند

 (5-31)قرآن، ص:
 

 :هتفسیر او از آی
جانی که بر روی تخت او قرار دارد به معنی پسر او رحبعام است، جسم بی

عهد عتیق، بخش اسرائیل از دست داد ) یهبیلاز یک ق جزبهکه بیعت همه را 
داوود  یکه در مقابل خانواده( Jeroboam) ربعامی(، یا 01:09 ،پادشاهان :اول
 تصویری ساخت تا در دن  ،ده قبیله و با به دست آوردن شاهی  شورش کرد

( مورد پرستش واقع شود. هر دو گوساله تصور Dan and Beth-elو بیتل )
( و 01:10 ،پادشاهان :اولعهد عتیق، بخش وه هستند. )شد که تصویر یهمی

 :اولعهد عتیق، بخش شده نمودند. )های ذوبشروع به پرستش تصویر
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جسد  یمسئلهبه ( Jeroboam) ربعامی(. هر دو رحبعام و 01:1، پادشاهان 
 کنند که بر تخت سلیمان ارائه می پاسخ )بدون زندگی واقعی(

 . اندشدهانداخته
ک آیة قبل  کند. صحبت می سلیمان  وتختتاجدر مورد وارث ناپا

کند، نگریم که برای پادشاهی معنوی دعا میرا می ، اینجا سلیمان رونیازا
توسط وارث  فاسدشدنزیرا که این تنها پادشاهی است که در معرض خطر 

پس از مرگ او حفظ نشد؛ و نه پادشاهی  پادشاهی سلیمان  شکوهباشد. نمی
، معنی هر «بعد از من کسی»شد. گفتن در اسرائیل ظاهر  سلیمان همسان 

 .را هر کس بعد از من در ُکل جهان کند؛ نهرا ارائه میدر اسرائیل کس 
  

 الأرض: بةدا
 

 :هایشان از آی یترجمه
 

 

 چیزی جز را زمانی که بر او )سلیمان( مرگ را مقرر فرمودیم، مرگ او

 . زمانی کهبر همگان آشکار نکرد یک مخلوق زمینی که عصای او را خورد

ها از غیب ]عصا[ سقوط کرد، جنیان آشکارا مشاهده کردند که اگر آن آن

 ماندند.ینم زیرآمیدر عذاب تحق بودند،می مطلع

 (01)قرآن، سبإ:
 

 تفسیر ایشان:
 

 شاهی مقصود از مخلوقات زمینی که عصای او را خوردند عبارت است از
. پارچه شدپارچه ها شاهی سلیمان ت آنتحت قیادکه  وی دو پسر ضعیف

پروری رفاهزندگی  ، طرزرحبعام ،که جانشین سلیمان  شودطوری معلوم می
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اینکه به نصایح مرد پیر گوش دهد، به  یجابهبود.  اختیار کردهرا  محورو لذت
 :اولعهد عتیق، بخش )همراهان خود گوش فرا داد.  لذت پرورهای خواسته

حیث را به  ویبود که قرآن  وی پروررفاهخاطر زندگی ه ( و ب01:09 ،پادشاهان
پادشاهی  زدن برهمکند. خوردن عصا به معنی زمینی خطاب می یک مخلوق

ت اس یشورش لیاشاره شد قبا زیکه قباًل ن یطور، همانیانجنمنظور از است. 
را  مدتیها از آن یعده و بودندتحت سلطه قرار گرفته   مانیکه توسط سل

و  مثال نیاتحت فرمان اسرائیلیان ماندند، تا اینکه پادشاهی متالشی شد. 
سقوط در  یجهیمسلمانان در مورد نت یهشدار برا مل، حایرد بعدامو  همچنان

 اندکی از این نصایح ها سودآن حالنیباا، اما است محوریپروری و تجمللذت
 یاههمان سرنوشت پادش اسعبیبنو  هیامیبن یپادشاه ییسرنوشت نها ؛برندیم

 بود. مانیسل
 قرآن مقدس، ترجمه و تفسیر انگلیسی

 توسط موالنا محمد علی.
 0109مسجد ُوکینگ، انگلیس
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