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پیشگفتار
در دنیایی که ما زندگی میکنیم مراتب علم و دانش به درجه ترقی و تکامل رسیده استت و از
نظر شئون مادی آن بر پیشرفت و تمدن افراد جهان افزوده می گردد و مردم دنیا بر اثر پیشرفت
علم مجهزترین زندگی ماشینیسم را برای خود تامین نمودهاند.
ما هنگامی که از نظر شئون مادی دنیای روز را مورد بررسی قرار میدهتیم مالحظته متیکنتیم
عالوه بتر اینکته بشتر از مزایتای زنتدگی در کتره ختاب کتامال برختوردار استت و از جمیت
خصوصیات مکونه در کره زمین حداکثر بهرهبرداری را میکند درعین حال مایل است بر کرات
ماوراء این کره دست پیدا کند و با ساختن آپولوهای متعدد و تشکیل ایستگاههتای فضتایی در
نظر دارد سایر کرات جوی را در تحت استخدام خود در آورد این تعالی و پیشرفت ملل غرب
آنچنان در نظر بعضی خیرهکننده است و در خود احساس حقارت میکنند که نستبت بته امتور
اعتقادی خویش پشتپا زده و فکر میکنند این عقاید موجب عقبافتتادگی آنتان شتده استت
غافل از اینکه عقاید دینی مربوط به شئون معنوی و تامین جهات انسانیت افراد استت و همتان
ملل مترفی که فاقد اینگونه شئون روحانی هستند هرچه از نظر مادی تا مراحل نهایی ترقی قدم
گذارده و لی از جهات انسانیت و سجایای اخالقی بکلی بیبهره بوده و آن به آن سوی انحطاط
و سقوط گام برمیدارند.
همان آمریکای متمدنی که انسان در کره ماه پیاده میکند قدرت کنترل فساد اخالقی اجتمتاع را
ندارد و لحظه ای قادر نیست از جنایات متجاوزین و سرقت گانگسترها و بزهکاری جتوانهتای
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شهوتران جلوگیری کند .چون ضامن اجرای جهتات اخالقتی کته عبتارت از عقایتد مقتدس
اسالمی است در بین این ملت و جامعه وجود ندارد عموم پیروان اسالم و کتب تشی به ویتهه
نسل جوان عزیز ما باید توجه داشته باشند که پایبندی به عقایتد استالمی وعمتل نمتودن بته
فرامین بزرگ برنامه تدوینی جهان مسلمان (قررآن مییرد) بتزرگ ضتامن اجترای ستعادت و
خوشبختی انسان است.
باید متوجه بود که خوشبختانه عقاید اسالمی ما موافق بتا قواعتد استالمی علتم بتوده و هتر ا
ندازهای که بر ترقی علم و دانش در جهان افزوده گردد عظمت اسالم پدیدارتر خواهد گردید.
هم اکنون در این جزء مختصر پاره ای در پیرامون عظمت علمی اسالم و مکتتب تشتی ستخن
گ فته و یکی از شبهاتی را که ممکن است در بعضی از مغزهتای ناپختته جتوالن داشتته باشتد
(موضوع طول عمر مهدی موعود اسرم ) طتر نمتوده و در آن بتاره مطتالبی را بته عتر
خوانندگان ارجمند می رسانم و امیدوارم این خدمت ناچیز مورد نظر بزرگ رهبر معنوی جهان
(بقیهاهلل فی العرضین) و عطف توجه عموم سروران دانشمندم قرار گیرد.
مشهدر سید احمد علم الهدی
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اسم و دانش
هنگامی که ما درست نهضت علمی جهان را دقت می کنیم ریشه اساس آن را در تعتالیم عالیته
اسالم خواهیم دید ،زیرا اسالم هنگامی در جهان ظاهر شد که دیتن بتهصتورت یتک سلستله
تقلیدهای خشک و بی دلیل در آمده و خرد از نعمت تفکر و تدبر و انتقاد بیبهره مانده بود در
زمانیکه شعار تمامی پیروان ادیان در شرق و غرب عالم این بود که چراغ خردت را ختاموش
نما و کور کورانه باور کن «وَ اِذا قیلَ لَهُم تَعالوا اِلی ما اَنزَلَ اهللُ وَ اِلَیَ الرَستول قتالوا حَستبُنا متا
وَجَدَنا عَلَیهَ آبائَنا اَوَلَوکانَ آباءُ هَم ال یَعلَمونَ شَیئاً وَال یَهتَدون» مائده ت 254ت
چون به آنها بگویید بیایید به سوی پیغمبر و آنچه نازل شده گویند روشی که پدران ختویش را
برآن یافتهایم ما را بس است اگرچه پدرانشان چیزی نمیدانستند.
در چن ین هنگامی چهره درخشان اسالم هویدا گشت ومردم را از تقلید و انجماد فکری نجتات
داد و فروغی به افکار انسان ها بخشید تا اینکته در روشتنایی آن بته ستوی تعتالی علمتی گتام
برداشتند.
اسالم برای ترقی بشر آمده است و قانون مقدم آئین مقتدس استالم بتزرگ عتاملی استت کته
مراحل تمدن و علم را در میان افراد بشر ترقی میدهد.
دین مقدس اسالم یگانه دینی است که با علم توام است .لذا در اساسنامه این آئین شتریف کته
قرآن مجید است افراد به تحصیل علم و درب حقتایق وا داشتته متیشتوند « یَرفَت اهللُ اَلذتذین
آمَنوامِنکِم وَاُوتُوالعِلمَ دَرَجاتٍ وُاهللُ بمتا تَعمَلتونَ خبیتر» (المجادلته ت  )22بتاالمیبترد خداونتد
درجات کسانیرا که ایمان آوردهاند و افرادی که جویای دانش و حقیقت گشتتهانتد فراگترفتن
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علم از نظر اسالم عزیز آنچنان حائز اهمیت است که مرادف ایمان به ختدا قترار گرفتته ،بلکته
خداوند در این آیه شریف میخواهد بفرماید:
ایمان آن هنگامی دارای ارزش است که با علم توام باشد و ایمان بتدون علتم موجتب رفعتت
مدارج علیه معنویت نخواهد شد.
اسالم عالوه بر تشویق و واداشتن افراد به تحصیل و درب حقایق خود شتالوده غالتب مستائل
علمی را بیان فرموده است و اینکه پس از گذشت قرون متمادی و پیشرفت علم و دانش افکار
بشر برخی از آن مطالب را درب میکند.
قرآن مجید در مقام بیان ماده و کیفیت سیر و حرکت خورشید متیفرمایتد « وَالشَتمسُ تَجتری
لِمُستَقَرٍلَها ذلِکَ تَقدیر العَزیزالعَلیم» (یس )12-
خورشید جریان دارد به سوی مکان مستقر که از برای اوست این است اندازهگیری خداونتدی
که عزیز و داناست.

مسیر و ماده خورشید از نظر قرآن؟
در این آیه شریفه ابتدا اشاره به جنس و ماده خورشید میکند میفرماید:
«وَالشَمسُ تَجری (خورشید جریان دارد) و نمیفرمایتد وَالشَتمسُ نُتزو ُ اَوتَتذهَبُ (خورشتید
میرود) این جمله میرساند که خورشید یک شیء مای است که لفظ (جریتان) نستبت بته آن
صادق میباشد.
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دانشمندان روز در این باره چنین نظر می دهنتد .درجته حترارت ستطو خورشتید بایستتی در
حدود  6555درجه باشد که هیچ کورهای نمیتواند به این درجه حرارت برسد.
زیرا در  6555درجه حرارت تمام موادی که میتوان با آن کتوره ستاخت ولتو از جملته متواد
دیرگداز مثل پالتین و کربن باشد باز هم نه تنها ذوب میشود بلکه به حالت بخار درمیآید.
هیچ مادهای در چنین درجه حرارت نمیتواند به جز حالتت گتازی وجتود داشتته باشتد و در
سطو خورشید نیز چنین است و همه موارد در آنجا به حالت گازی هستند.
اگر این مطلب برای سطو خورشید صحیو باشد به طریق اولی برای مرکتز آن بیشتتر صتحت
دارد زیرا باید اختالف حرارتی بین مرکز و سطو خورشید موجود باشد.
تا جریان حرارتی از مرکز به سطو خورشید برقرار شود.
مطالعه اوضاع داخل خورشید نشان داده است که درجه حرارت مرکز خروشید به رقتم بستیار
عظیم  15میلیون میرسد پس به این نتیجه میرسیم که خورشتید کتره بستیار عظیمتی از گتاز
بیاندازه داغ است و ما اگر تصور کنیم این گاز بسیار رقیق است تصور غلطی کردهایم.
زیرا در مرکز خورشید فشار شگرف  25میلیون جو برقرار است و در چنتین وضت هرگتاز آن
اندازه فشرده میشود که چگالی آن از مواد مای عادی به مراتب باالتر میرود.
چگالی متوسط خورشید که از تقسیم وزن کل آن بر حجمتش بته دستت متیآیتد  2/42برابتر
چگالی آب است پی به این نتیجه میرسیم که ماده خورشید مایعی است از آب به اندازه کمتی
غلیظتر .
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و موضوع دیگری که در این آیه شریف ه بته آن اشتاره شتده استت مستیر خورشتید استت کته
میفرماید:
(خورشید جریان دارد به سوی مستقیم)
اخیرا دانشمندان علم هیئت به این حقیقت پی برده و نظر دادهاند که خورشید در مدار خود بتا
سرعت  0222کیلومتر در ساعت به شکل مارپیچ به طرف ستاره (وگا) در حرکت است.

سازش علم و دین
حرکتی را که قرآن مجید در عصر تاریک جاهلیت بیان داشته بود در امتروز بتا وستائل مجهتز
علمی و تلسکوپهای قوی و تشکیل رصدخانههای بسیار عظیم کشف کردهاند.
متاسفانه بعضی از افراد مسلمان که خود را به ظاهر روشنفکر قلمداد میکنند بر اثر آشتنایی بتا
حقایق قرآن با کمال و بیفکری اظهار می دارند که احکام اسالمی تمامی جنبته تعبتد داشتته و
عقاید و حقایق اسالمی را علوم پیشرفته روز سازگار نیست روی این حستاب علتم را از دیتن
جدا بلکه مخالف یکدیگر فر

میکنند و تصور می کنند که دین مان پیشرفت علم بتوده .از

اینرو یک دانشآموز مسلمان با یاد گرفتن یکی دو مسئله ریاضی و جبر آنتالیز و خوانتدن دو
فرضیه از:
(دکارت) و (الپمس) و (پاسکال) به کلی نسبت به دین بیاعتنا میشوند.
غافل از اینکه تمام واقعیتهای علمی را بایستی در حقایق و تعالیم اسالم جویا شد.
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آری باید یک نفر مسلمان بداند که اگر از زیان فالن فیلسوف و دانشمند اروپایی خارج شد که
دین با علم سازش ندارد او حق دارد این سخن را بگوید.
زیرا از دین جز یک مشت مزخرفات مسیحیت چزی دیگری را درب نکرده است و جلوه دین
را در پیکرههای تیره یک مشت کشیش ها و کاردینالها و پاپهای ستمکار جاهل دیده استت.
که همواره با علم و پیشرفت دانش مبارزه میکردهاند .متاسفانه جوان نادان مسلمان کته شتیفته
تئوریها و فرضیه های بیگانگان شده بدون اینکه فرق بگذارد بتین دینتی کته فریتاد متیزنتد.
(اطلبوالعلم من المهد الی اللحد) و بین آیین که دانشمند را بجرم کشف یک حقیقتت علمتی
میسوزاند بر اثر تقلید کورکورانه میگوید دین و دانتش ستازگار نیستتند .و حتال آنکته آئتین
مقدس اسالم واقعیتهای علمی را که دنیای روز با چشم مسلو میبیند در محیط تتار و تیتره
چهار ده قرن گذشته بیان فرموده است.
پس از بیان این مقدمات ما به این نتیجه رسیدیم که اسالم دین علم است و بلکه ریشته عمتوم
پیشرفتهای علمی دنیای متمدن روز در حقایق اسالم وجود دارد.
روی این حساب آن کسی که از نظر این آئین مقدس عنوان زمامداری و رهبری رسمی اجتماع
را داراست بایستی دارای نبوغ علمی باشد.
یک نفر استاد دانشگاه روی کرسی تدریس هر دانشکدهای قرار بگیرد باید در فن مخصوص آن
دانشکده تخصص داشته باشد تا بتواند مطالب علمی و مسائل معضل و مشکل آن فن را بترای
دانشجویان حل کند .ممکن نیست یک استاد (ترمودینامیک)در دانشکده پزشکی تدریس کند و
یک نفر طبیب پروفسور در طب در دانشکده الهیتات مستائل فلستفی را حتل و فصتل نمایتد،
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هنگامیکه دست دقت میکنیم مالحظه می نماییم قرآن جام علوم است و همچنتان کته ختود
قرآن در مقام معرفی خویش میفرماید:
(ال رَطبٍ وَال یابسٍ الذا فی کِتابٍ مُبینٍ (هیچ تر و خشک نیست مگر اینکه در کتاب آسمانی بیان
شده است).
بسیار از مسائل گوناگون در علوم مختلف در قرآن بیان شده است که دانشمندان مترقی امتروز
پس زا کوشش و فعالیت فوقالعاده علمی توانسته اند برخی از آنها را درب کنند.
پس همچنان که قرآن جام علوم است بایستی آن فردی که در اجتماع بشتریت مقتام تعلتیم و
تفسیر قرآن را حائز است و آموزگار به تمام معنای کتاب آسمانی معرفی متیشتود نیتز جتام
علوم بوده ،بلکه در هر علمی مرحله نبوغ را دارا باشد و این معنی با سرودن اَقیلُرونی وللَسرت
بِخَیرِکُم مرا وابگذارید من بهتر از شما نیستم و یا با اقرار به جهل نمودن در مقابل جمعیت بته
اینکه کُلُ النّاسِ اَفُقَه مِنْ عملرَ حلتّی اَلمخَدَّراتِ فِی الْحِیالِ (همه مردم از عمر داناترنتد حتتی
زنان پس پرده) از شخصی که خود را زمامدار ملت مستلمان و معلتم قترآن معرفتی متیکنتد
سازگار نیست! کسی شایسته رهبری ملت قرآن است که با کمال سرافرازی و مباهات در قبتال
هزاران نفوس فریاد میزند.
فَإنی الاُسئَلُ علنْ شُئیٍ دونَ اَلعلرشِ اِلّا اَجلبْت فیهِ (ترجمه) از من ستوال نمتیشتود چیتزی از
مادون عرش مگر اینکه جواب میدهم.
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علی(ع) و حرکت زمین
آری بایستی استاد کرسی تدریس حقتایق قترآن در جهتان علتم و دانتش شخصتیتی همچتون
امیرالمومنین علی ابنابیطالب (ع) باشد که سالهای متمادی قبل از اینکه کوپر نیک آلمانی را دنیا
به خود ببیند و فرضیه حرکت زمین را مطر کند و پیش از آنکته گالیلته ایتالیتایی بتا اختتراع
تلسکوپ منظومه شمسی را کشف کند و فرضیه کوپرنیک را جامه حقیقت بپوشتاند و در دنیتا
هنوز اسحق نیوتن انگلیسی پدید نیامده تا اینکه از روی قانون جاذبه عمومی پرده بردارد.
این ندای جانفزا از حلقوم مقدس پیشوای عظیم الشأن استالم در فضتای مستجد کوفته طنتین
انداخت.
فَسلکَنت عللی حلرِکَتِها مِن اَنْ تَمید بِاَهْلِها اَوْ تَسیخَ بِحلمْلِها
( پس ساکن قرار گرفته است زمین با آن حرکت سرسام آوری که دارد بدون اینکه اهتل زمتین
از روی کره خاکی در فضا پرتاب شوند.یا اینکه بر روی زمین است در ناف زمین فرو رود).
در بهمن ماه سال  2441یک روانپزشک انگلیسی به نام جان وبستر که مسلمان و شیعه بود در
ایام ماه مبارب رمضان به مشهد مقدس مشرف شده بود.

علت انتخاب دانشمند انگلیسی مذهب شیعه
این دانشمند عالیقدر در سالنهای دبیرستان و دانشگاه مشهد سخنرانیهایی در پیرامون عظمتت
اسالم و اهمیت عقاید شیعه ایراد نمود.
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در برخوردی که اینجانب با دانشمند مزبور کردم اولین سوالی که از وی پرسیدم ایتن بتود کته
چه چیز باعث شد شما مسلمان شدید مستر وبستر اظهار داشت که من سی سال تمام در عقاید
گوناگون و مذاهب و ادیان مختلف مطالعه نمودم و یگانه دینی کته حقتایق و احکتامش را بتا
پیشرفت تمدن روزگار و دارای ارزش علمی یافتم آئین اسالم بود.
لذا به این دین گرویدم سپس سواالت مختلفی درباره قرآن و پیغمبر و نقش عظمت استالم در
محیط اروپا نمودم آخرین سوال بنده از ایشان این بود که چه عاملی باعتث شتد شتما در بتین
تمام مذاهب اسالم مذهب شیعه را انتخاب کردید ،فرمود:
پس از اینکه بنده مسلمان شدم چون از نظر موقعیت علمی شهرتی در محیط انگلستتان داشتتم
رهبر شیعیان در لندن به نزد من آمدند و اظهار داشتند خوبستت میتان شتما در میتان متذاهب
اسالمی مذهب شیعه را انتخاب بفرمائید .عر

کردم اسالم آوردن من نتیجه  45سال تحقیق و

کاوش در ادیان و مذاهب بوده است.
شیعه شدن من هم بایستی از روی دقت و مطالعه و تحقیق باشد ،ستپس در متذاهب و عقایتد
مختلف اسالم مطالعه نمودم و شخصیتهای برجسته صدر اسالم را مورد بررسی قرار دادم.
پس از تعمق فراوان مالحظه کردم بعد از نبی مکرم یگانه شخصیتی که موقعیتت علمتی او بتا
معارف و حقایق قرآن قابل مقایسه و سنجش است فقط امام علتی ابتن ابیطالتب علیته الستالم
است و پس از نبی مکرم رهبری ملتی که پیرو این قرآن هستند بایستی به عهده چنتین انستانی
باشد.
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لذا متوجه شدم آن مذهبی که در راس عقاید آن اعتقاد به جانشتینی بالفصتل چنتین نابغته بتا
فضیلتی باشد آن مذهب حق و توام با حقیقت است و با کمال توجه و دقت در میتان متذاهب
گوناگون اسالمی مذهب شیعه را انتخاب کردم.

سخنرانی علی(ع) از نظر یک دانشمند مسیحی
عالمه فقید عالیقدر مرحوم سید هبته الدین شهرستانی در کتاب ( ما هونهجالبالغه) مینگارد در
سنه  2442قمری در طی مصاحبهای که با نرسسیان رئیس دفتر سفارت کبترای بریتانیتا نمتودم
این مرد که از دانشمندان علیرتبه عالم مسیحیت بود آنچنان شیفته کلمتات متولی امیرالمتومنین
گشته بود که اظهار می داشت اگر در این عصر مترقی یک چنتین ستخنور نابغتهای در مستجد
کوفه مشغول سخنوری بشود سراسر مسجد با آن وسعت مملتو از دانشتمندان عالیرتبته اروپتا
خواهد گردید.
تا از دریای بیکران دانش این رهبر عالیقدر استفاده کنند.

کشف کرات آسمان و نیروی جاذبه از بیان علی
موقعیت علمی امیرالمومنین به اندازهایست که متا در البتهالی کلمتات آن جنتاب حقتایقی را
می یابیم که همچون معجزات علمی قرآن پس از گذشت مدت مدیدی بته وستیله دانشتمندان
مبتکر و مخترع جهان کشف شده است.
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قبل از اینکه تلسکوپ گالیله  Galialahایتالیایی بخواهد اساس هیئت خرافی بطلمیوسی را از
بین ببرد و به رخ دنیا بکشاند که این ستارههای فروزان هر یک کره بزرگی همچون کره زمتین
یا بزرگتر می باشند در عصر تاریکی که علمتای هیئتت و دانشتمندان نجتوم قائتل بودنتد ایتن
ستارگان میخهای نقرهای هستند که بر سقف آسمان کوبیده شدهاند .بزرگ رهبتر عظتیمالشتأن
شیعیان جهان امیرالمومنین فرمود:
اِنَّ هذِهِ اَلنُیو ل فی السَّماءِ ملدائِنُ کَملدائِن اَلَتی فی االَرضِ کُلّ ملدینَه ملنها ملربوطَه بلعمرودلیْنِ
مِنْ نورٍ ول سلیْره ذلِکل اَلعمودِ ماتانِ ول خَمسهً سلئَهٍ
این ستارگان آسمان شهرهایی هستند همانند شهرهای زمین شهر کنایه از کره است .هر کرهای
دارای دو نوع نیروی جذب و دف است هم مورد جذب کره دیگر واق شده و هم بتا نیتروی
جاذبه خود کرات دیگر را در فاصله معین به طرف خود جذب میکند مستیر و انتدازه نیتروی
جاذبه هر کرهای  151سال نوری است  .اسحق نیوتن ( )Neutonهنوز در صلب پدر هم به
وجود نیامده بود که قانون جاذبه عمومی از بیان شیوای موالی متقیران در فارای مسرید
کوفه طنین انداخت.

ماده خورشید در بیان علی

(ع)

در جای دیگر موالالمومنین در مقام بیان خلقت کره خورشید میفرمایند:
اِنَّ اهللَ خَلَقَ اَلشَمْسل مِن نُورٍنارٍ ولصْفوِالماءِ
 1نهجالبالغه
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خداوند خورشید را از شعله آتش و خالصه آب خلق کرده است

1

و در جهان مترقی علوم امروز با تجربه طیفی این معنی را دانشتمندان درب کتردهانتد .کته 65
صدم خورشید اکسیهن و  26صدم هیدروژن و  26صدم کربن و  2صدم باقی عناصر است.
شعله آتش در کالم امام کنایه از کربن و خالصه آب کنایه از اکسیهن و هیدروژن است.
این بود نمونه ای از شخصیت علمی امیرالمومنین و رهبران بعد از علی و جانشینان آن حضرت
هر یک در شئون علمی در عصر خود مرحله نبوغ را دارا بودهاند.

کشف میکروب وبا به وسیله اما سیاد

(ع)

بسیاری از حقایق علمی دنیای امروز را ما در البهالی کلمات شیوان آنان مییابیم .ستالیان دراز
قبل از اینکه پاستور در دنیا ظاهر شود و موجودی به نام میکروب در زیر میکروستکوپهتای
قوی کشف کند واطباء میکروب وبا را در ستنه  2224بشناستند و آن را در آب پیتدا کننتد ،در
هنگامی که دانشمندان یونان معتقد بودند مر

وبا بر اثر هوای کثیف عار

میگردد وجتود

مقدس چهارمین رهبر شیعه اما سیاد(ع) در ضمن نفرینی که در باره بنیامیه میفرمود از ایتن
حقیقت پرده برداشت و در تحت عنوان دعا این واقعیت علمی را کشف فرمود.
حضرت دشمنان خود را با یک جمله کوتاه نفرین کرده میفرماید:
ولاَمزَج ملیاهلهمْ بِالولباءِ
خدایا آبهای آنها را با وبا ممزوج گردان.
 -1نهجالبالغه
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علم شیمی و اما صادق

(ع)

یکی از علوم زنده دنیای امروز علم شیمی است .این علم بی اندازه مورد توجته ملتل مختلتف
عالم قرار گرفته است.
این علم از منب پر فیض امام ششم شیعیان امام جعفر صادق علیته الستالم سرچشتمه گرفتته
است .مبتکر علم شیمی در دنیا که جهان علم او را ابوالشیمی (پدر شیمی) مینامد ،جرابرابن
حیان است و این آقا جابرابن حیان از شاگردان امام صادق علیهالسالم بوده است و متجاوز از
چهل رساله در علم شیمی نوشته است و در تمام کتابها اقرار کرده است بر اینکه این مطالب
را از محضر پرفیض امام صادق استفاده نموده است و در همهجتا استتاد ختود را امتام صتادق
معرفی میکند در آخر کتاب (میدان العقل) جابر در مقام توصیف کتاب خود میگوید:
فَول حلقَّ سلیِّدی جلعفَرِ صللَوات اهللِ عللَیهِ مایلکُون اَبلداً مِثلُ کُتُبی هذِهِ فِی العالَمِ
پس به حق استاد و آقایم جعفر صلوات اهلل علیه مثل کتابهای من در عالم وجود نتدارد و در
انتهای کتاب (قدم و حدوث) اعتراف می کنتد کته عمتوم کتتب و نوشتتجات او از امتا ششتم
علیهالسالم است ،میگوید:
فَول حلقَّ سلیِّدی اِنَّه لَغایله العِلمِ وللَوْ شِئت لَبلسلطُته فیما ال آخِرَلَه مِن اَلکَم ِ وللکِن هذِهِ الکُتُربِ
یا اَخی معْیِزاتِ سلیِّدی
قسم به حق آقایم علومی که من منتشر میکنم منتهای علتم استت و اگتر ارادهام تعلتق بگیترد
آنچنان در آن باره سخن را بسط خواهم داد که انتهایی برای آن تصور نشود و بدانید عموم این
آثار از محضر پرفیض آقایم استفاده شده است و کلیه این علوم معجزات استادم میباشد.
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و نیز در مقام تشکر و سپاسگزاری از مقام استاد خود امام علیهالستالم در آختر مقالته عشترین
(بیستم) کتاب خواص الکبیر خود مینویسد:
الفَخرُ ول الفَالُ و الشُکرُ لِسلیِّدی ول بِهِ عللِمْت ما عللِمْت ولولصللْت اِلی ما ولصللْت
مباهات فضیلت سپاس مخصوص استادم همت که به سبب او دانستم عموم دانستنیها را و بته
مراحل نهایی علم رسیدم مسلمه میریطی از حکماء بزرگ اسالم است کتتابی نوشتته بته نتام
(رتبه الحکیم) در آن کتاب مینگارد:
جابر حکمت خویش را از جعفر صادق علیه السالم گرفته که از خاندان علی علیهالسالم استت
و مجریطی در این باره اشعاری سروده است:
حکمه اورثناها جابر

عن اما صادق الوعد حفی

بوصی طالب من تربته

فهو کالمسک تراب نیفی

(حکمتی که بارث داده بماجابر از امام صادق او وعدیست که داناستت بته وستیله وصتی کته
پاکیزه شده از تربت او که مانند مشک است خاب نجف.
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مقا علمی اما صادق
شخصیت علمی امام صادق علیهالسالم به اندازهای اشتهار دارد کته ابن حیرمکی کته یکتی از
دشمنان سرسخت ائمه اطهار علیهالستالم استت و در رد عقایتد شتیعه کتتابی نوشتته بته نتام
صواعقالمحرقه در آن کتاب در مقام توصیف موقعیت علمی امام صادق علیهالسالم این چنین
قلمفرسائی میکند:
نَقَلَ النّاس علنه مِنَ العلو ِ ماسارلت بِهِ الرُّکبانِ ول اْنتَشَرَ صلیْتَه فِی جلمیعِ البلدانِ
مردان دانشمند آن اندازه از علوم امام جعفربن محمد(ع) در دنیا منتشتر کتردهانتد کته علتوم آن
جناب جهان را فرا گرفته است و شهرت علمی حضرتش در میان تمامی ملتل و ممالتک عتالم
طنین انداخته است.
خالصه مقام علمی پیشوایان اسالم در عصر خود آنان در جهان مشهور بوده و هم اکنتون هتم
عظمت علمی آنان مورد اذعان و اعتراف جهان علم و دانش میباشد و عموم دانشمندان بزرگ
جهان در مقابل ساحت علم و دانش آنان سرکرنش و تعظیم فرود میآورند.
چرا اما زمان(ع) غایب شد؟
ولی موجب تاسف و تاثر است که هر یک از آنان زمانی ظاهر شتدند کته دنیتا از نظتر علمتی
چندان ترقی نداشت وافراد بشر اسعتداد استفاده از محضر علمی ایشان را نداشتند و از طرفتی
هم دستگاههای حکومتی وقت که انتشار علوم آنان را برخالف مصالو سلطنتی خود تشتخیص
داده بودند .با تمام قوا می کوشیدند تا اینکه آثار آن حضرت را نابود سازند لذا خداونتد متعتال
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یکی از آن خورشیدهای تابنده آسمان دانش را در پس ابرغیبت ذخیره ساخت تتا آن هنگتامی
که جهان انسانیت به درجه نهایی ترقی و تکامل علمی برسد و افراد بشر استعداد درب حقتایق
علمی آن وجود مقدس را حائز شوند.
در آن وقت و آن هنگام این شخصیت آسمانی در جامعه بشریت ظاهر شده و توده انسانهتا را
در تحت تربیت و آموزش کامل در میآورد.
مهدی موعود اسالم که به عنوان آخرین تیر ترکش ارشتاد بته متا معرفتی شتده استت از نظتر
موقعیت و مقام علمی همانند رهبران و ائمه پیشین اسالم میباشد و چون آخرین استاد کرستی
تدریس و تفسی علوم قرآن است لذا بایستی در زمانی ظاهر شود که استعداد افتراد انستان بته
درجه نهایی رسیده باشد تا اینکه بتواند به طور کامل همچنان که سزاوار استت عمتوم معتارف
قرآن را در جهان نشر و بسط دهد.
هم اکنون هزار و یکصد و سی و سه سال از عمر شریف آن جناب میگذرد و همچنان در
پس برده غیبت قرار دارد .تا روزی که خدایش اراده فرماید و ندای جهانگیرر و ملکروتی
خود را از خانه مقدس کعبه به گوش جهانیان برساند و حکومت حق و عدالت را در عالم
برقرار و حاکمیت قرآن را در جهان مستقر فرماید.
ما در طی چند صفحه این جزوه در صدد بیان این مطلب هستیم که طول عمر امام زمتان یتک
امر طبیعی بوده واصل در زندگی مادی انسان بقاء است نه فنا.
و ممکن است یک فرد بشر به وسیله مهیا کردن شرایط کامل زنتدگی بترای ختود نیتز بتوانتد
سالیان دراز در دنیا عمر کند.
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ابتدا توجه خوانندگان محترم را به این موضوع جلب میکنیم که عامل فنا و نابودی موجودات
دنیا چیست و چگونه میتوان با آن مبارزه کرد.

تنازع در بقاء یا مشکل طول عمر
دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم مرکب از نیروهای مختلتف استت کته همتواره اختتالف و
تشتت عجیبی در بین آنها وجود دارد.
و همچنین اختالف انرژی ها و مخالفت آنها و مبارزاتشان با یکدیگر تشتکیل مستئله تنتازع در
بقاء داده است.
از آن روزی که دست توانان آفرینش دانهای را در قلب زمین میپرورانتد بته وستیله مبتارزات
شدید این دانه خود را به صورت درخت تنومند پرشاخ و برگی در میآورد .ابتتدا بتا آفتات و
حوادث موجود در کمون خاب میجنگد تا به صورت برگ نازکی سر از زمین برون آورد.
هر آن لحظه هزاران حادثه برای فنا و نابودی او به وجود میآید .ولی این سبزه نازب در مقابل
تمامی آنها مقاومت کرده و با نیروی داخلی خویش در حفتظ ختود متیکوشتد .گتاهی اتفتاق
میافتد که مدت مدیدی در زیر برفها قرار گرفته و با چهره خشن یخ روبهرو است اما انرژی
داخلی او میکوشد تا اینکه او را در دامن ناز پرورد نسیم رو بخش بهتاری قترار دهتد و هتم
آغوش شبنمای لطیف سحری بسازد تا اینکه در ایتن کشتاکش ایتن ستبزه نتازب ختود را بته
صورت درختی قوی و تنومند می رساند که خشونت پوست او و یا ماده چربی چوب و برگش
از هرگونه حادثه و عارضهای نسبت به او جلوگیری کند.
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پس مالحظه می کنید که در طول زندگی یک درخت مرتب عوامل مبقیه و با عوامتل مفنیتهاش
مبارزه مشغولند و تا وقتی که نیروهای مفنیه خارجی انرژی داخلی آن درخت را مغلوب نکرده
و از بین نبردهاند آن درخت همچنان باقی و روزبه روز رشد و نموش افزوده میشود.
و روی همین جهت درختانی که در مکانهای مناسبی دور از حوادث خارجی ستبز متیشتوند
عمرهای طوالنی میکنند و لذا بعضی از درختان در جنگلهای افریقا دیده میشود که عمر آنها
در حدود چهار هزار سال است و قطر آنها در حدود  21متر و ارتفاعشتان بتیش از  215متتر
میشود.
در قریه کشمر که در  22کیلومتری شهر کاشمر از تواب خراسان قترار گرفتته درختت ستروی
بوده است معروف به نام سرو کشمر.
این درخت به وسیله زردشت (که به عقیده پارسیان پیغمبر بوده است) کاشته شده و فردوستی
درباره آن گوید:
یکی شاخ سرو آورید از بهشت

به پیش در شهر کشمر به کشت

و این ضربالمثل شعرای فارسی است :امیر معزی میگوید:
ترب نزاید چه تو بکاشغر اندر
سرو نباید چه تو بکاشمر اندر
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و متوکل عباسی هنگام عمارت سامره به طاهربن عبداهلل حاکم خراسان فرمان داد که آن درخت
را قط نموده و تنه و شاخههای آن را در هم پیچیده بر شتران بار نماید و به بغداد بفرستد.
مجوسان پنجاه هزار دینار به طاهر دادند که از قط آن درخت صترفنظر نمایتد قبتول ننمتود و
درخت را قط کرد ،از سقوط درخت زمین لرزه شدیدی رخ داد کته بته قنتوات و ابنیته شتهر
کاشمر زیان فراوان رسید ،عظمت آن درخت به اندازهای بود که دو هزار گوسفند و گاو در زیر
سایه آن جا میگرفتند و انواع مرغان در آن آشیانه گرفته بودند.
چنان که در موق انداختن درخت مرغانی که در آن درخت آشیانه داشتند به پرواز در آمدند و
هوا را تاریک کردند ،مولف کتاب تاریخ جهاننما میگوید :عمتر آن درختت در زمتان متوکتل
هزار و چهارصدو پنجاه سال بود.
و همین طور هم حیوانات ،اما حیوانات چون از نظر جستمی و داخلتی ضتعیفتتر از نباتتات
هستند حس شعوری به آنان عنایت شده که به وسیله هوش و ذکتاوت ختود وستائل زنتدگی
خود را تهیه میکنند و با تهیه النههای مناسب خود را از حوادث خارجی (حرارت و بترودت)
حفظ مینمایند.
یکی از جانوارانی که از حیوانات نسبتا ضعیف به شمار میرود موریانه استت .ایتن حیتوان بتا
تشکیل النهها و ساختمان های محکم و مستحکم خود را از گزنتد جتانواران دشتمن ختود و
سایر حوادث حفظ میکند.
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به طوری که دانشمندان حشرهشناس کشف کردهانتد ایتن حیتوان در قتاره افریقتا در کنگتوی
بلهیک النههایی ترتیب داده است که به ارتفاع  6متر میباشد.

4

در شهر الیزابت ویل ( )Villخیابانی احداث شده که از میان یک النه موریانه عبور میکند.
نقطه مرتف این النه هنوز پابرجا است و از عمارتی که در آن طرف خیابان است ستاخته شتده
بلندتر است .هنگامی که خط آهن ساکانیا Sakaniaرا میکشتیدند ناچتار شتدند بتا دینامیتت
النههای موریانهها را خراب کنند و تازه النههای خراب شده به قدری مرتف است کته هنگتام
عبور قطار از دودکش باالی لوکوموتیو مرتف تر میباشد.
سبب وعلت استحکام این خانههای موریانه سیمان خاصی است که در ساختمان این النهها بته
کار میرود .این سیمان بهصورت مایعی در داخل روده موریانه فعتل و انفعتال متیشتود و بته
صورت مدفوع از او خارج می گردد و این حیوان بر اثر ذکاوت خدادادی با مدفوع خود کته از
هر سیمانی محکمتر است ساختمان بنا میکند 4و بدین وسیله خود را در قبال حوادث خارجی
و جانوران از خود بزرگتر حفظ میکند.
داخل النه موریانه حداقل باید  26درجه حرارت موجود باشد و ایتن حترارت را موریانته بتا
وسائل تهویه مخصوص در النه خود ایجاد میکند:.

1

انسان نیز همچنین در طول زندگیاش عوامل مبقیه و مفنیه او با یکدیگر به ستتیزه مشتغولند و
هرچند از نظر جسمی میتوان گفت از سایر حیوانات ضعیفتر است .اما خداوند فکری قتوی

موریانه موریس مترلینگ
 5-4موریانه موریس مترلینگ
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به او عنایت فرموده تا با به کار بستن نیروی مغزی خود بتواند در مقابتل حتوادث و عوامتل و
نیروهای مفنیه اش مقاومت کند و گذشته از آنچه در وجود ختود اوستت از ستایر موجتودات
بهرهبرداری نموده و از طرز زندگی نباتات و حیوانات و حشرات تجربهها میآموزد مثال وقتتی
می بیند بعضی از حشرات در زمستان به حالت رکود زنتده متیماننتد و بعضتی از حشترات را
دیده اند که در قطب شمال پس از هزاران سال زیر یخ زنده ماندهاند از اینجا تجربته آموختته و
فهمیده اند که میشود با برودت زندهای را به حال ثابت باقی گذارد.
لذا در سرخانهها اطفال و جوانان را بیحس میکنند تا به همان حال باقی بمانند که بعتد از 15
سال مثال باز ادامه زندگی بدهند.
پروفستتور لیلهتتی ( )Lilhyاستتتاد دانشتتگاه مینستتوتا (( )Minsoutaآمریکتتایی) در کنگتتره
دانشمندان آمریکایی گفت« :تا قبل از پایان قرن بیستم بشر موفق خواهد شتد موجتود زنتدهای
منجمد کرده و وقتی اراده کرد این موجود را دوباره زنده کند و حیات ببخشد.

6

وایزمن  Waizmanآلمانی گوید :برای عمر در بین موجودات زنده حد و اندازه معین نیست.
پس با این مقدمه معلوم شد که موجود زنده نمیمیرد مگر اینکه جنبه حوادث فنا غالب شتود،
یعنی موجود زنده در بین این دو نیروی مبقیه و مفنیه پابرجاست تا اینکه حتوادث و عتوار
فنا غالب گردد و انرژیهای داخلی مغلوب شوند.
بدین جهت است که دانشمند آلمانی با کمال صراحت بتیانتهتا بتودن زنتدگی بشتر را اعتالم
میکند ،عوار

نابودی برای بشر بسیار است و عمده آنها نفوذ میکروبها در بدن متیباشتد،
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که انسان را به امرا

گوناگون مبتال میکند و قوای داخلی شخص را زایل کرده و انسان را از

بین میبرد .پس اگر بشر در هوای سالم زندگی کند و حوادث خارجی از قبیل هموم و غمتوم
و تصادفات ناگهانی وسایر عوامل نابودی پیش نیاید و یا غلبه بتر نیتروی انستانی نکنتد عمتر
بیشتر خواهد داشت و با بقاء انرژیهای داخلی ممکن است انسان در یک حالت بماند و پیر و
شکسته نشود.
دکتر متشنیکوف (( )Matshnikiufشاگرد پاستور Pastiurمکتشف میکروب) میگوید جسم
انسان آمادگی دارد برای اینکه بیش از سیصد سال در دنیتا عمتر کنتد و بتاقی بمانتد و اغلتب
افرادی که در سنین هفتاد و یا هشتاد سالگی از بین میروند وقتی درست دقت شتود مالحظته
میشود که اعضای بدن آنها سالم است.
منتهی بر اثر اینکه یک عضو از اعضای آنها به خاطر کثرت کار و فعالیت دچار فرسودگی شده
است.
سایر اعضا را علیل میکند و انسان از بین میرود .سپس میگوید بزرگ عاملی که مان است از
اینکه انسان عمر طبیعی کند به وجود آمدن انواع میکروب ها در خون و در امعاء و ریه انستان
است.

7

بوفن  Boufenمیگوید کسی که به بیماری نمیرد میتواند نود سال یا یک قرن زنده بماند.

2

دکترمورلن  Miurlenمی گوید تن آدمی کارخانه کاملی است و بنتا بتر محاستبات ریاضتی و
طبیعی که شده میتواند بیش از صد سال به خوبی کار کند.
 -7دائره المعارف فریروجدی حرف

9

کلمه حیات

 ( - 2 ,9کتاب عمر دراز -تالیف پروفسور پیبلز)
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پس روی این حساب اگر شیعه ادعا کند که سیزدهمین پیشوای اسالم و دوازدهمتین جانشتین
پیغمبر اسالن  2555سال و اندی است که در دنیا زندگی میکند و ممکن استت چنتدین ستال
دیگر عمر کند چیز بعیدی نخواهد بود.
زیرا صرفنظر از اینکه این ادعا درباره یک انسان عادی شگفتآور نیست اصال همانطوری کته
نیروی روانی و روحی امام بیش از افراد عادی بشر است نیرو و قدرت جستمی امتام هتم نیتز
فوقالعاده میباشد.
که با تمامی عوامل فنا اعم از عوامل داخلی و خارجی مبارزه میکند و امام همچنان صتحیو و
سالم در یک حالت باقی و استوار است.
برای اثبات این مطلب که طول عمر یک امر طبیعی است ابتدا تحقیقاتی در باره بتدن انستان و
اینکه از چه چیز تشکیل شده بیان میشود تا اینکه در نتیجه معلوم گردد که بقاء بدن یتک امتر
طبیعی است و اصل در بدن بقاء است نه فنا و فرسودگی.
بدن شما از تعداد بیشماری واحدهای کوچک ماده زنده به نام سلول ساخته شده است اگر بته
ساختمان آجری از فاصله دور نگاه کنیم نمیتوانیم اجرهای سازنده بنا را ببینیم
اما وقتی به ساختمان نزدیک می شویم واحدهای کوچک (آجرها) را تشخیص میدهیم .بازو و
سایر قسمتهای بدن شما به نظر توده های یک پارچه میآید ولی اگر مقط نتازکی از بتازوی
خود را با میکروسکوپ مطالعه بکنید مشاهده می نمایید که از واحدهای کوچک فراوان ساخته
شده است که سلول مینامیم.

28

سلول :سلول در لغت به معنای خانه و در اصطال واحد ساختمانی بدنی زنده انسان و حیوان
و نبات است .که از سه جزء (سیتوپالسم ،هسته ،غشتاء) تشتکیل شتده استت و دارای اعمتال
حیاتی است سلول مرکب از مایهای است شبیه به سفیده تخم مرغ که غالبا بر روی آن پتردهای
قرار گرفته است.
در هر میلیمتر از بدن میلیونها سلول وجود دارد .این سلولها از توده پرتو پالستما بته وجتود
میآیند.

25

پمسما Plasma :پمسمار یک لغت یونانی است و مایعی است شفاف و زرد رنت

و قابتل

انعقاد که اکثر آن از خون تشکیل شده و در تمام انساج و لنفهای بدن وجود دارد.
ترکیبهای پالسما شامل  2تا  9گرم گلرورها (که  1یا  6گرم آن نمتک فستفاتهتا کربناتهتا،
پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و پر وتیدها که شامل آلبومین و گلوکز در یک لیتر میباشد.

22

غشاءر هسته ر سیتوپمسم؟
غشاء عبارت است از پردهای که روی سلول را گرفته است .از این غشاء جتذب و دفت متواد
معدنی و آب صورت میگیرد.
وجود غشاء الزمه حیات سلول استت .در داختل ستلول هستته قترار دارد .کته در بتین ستایر
عناصری که در تشکیل سلول به کار رفتهاند.
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بزرگترین و مهمترین آنهاست .هسته غشاء و پردهای حتافظ مخصتوص ختود دارد در داختل
هسته ژنها  Genقرار دارند.
ژنها عناصری هستند که از سلولهای اصلی پدر و مادر به ارث انتقال مییابند ایتن ژنهتا در
یتتتک متتتاده شتتتبکه ماننتتتدی بتتته نتتتام کرومررراتین Kroumatinقتتترار دارنتتتد و
کروموز  Krou,ouzomرا می سازند.
مابقی سازنده سلول سیتوپمسم است که شامل مواد و ساختمانهای گوناگون میباشد و برخی
از آنها را نمیتوان با میکروسکوپ معمولی مشاهده کرد .بتا استتفاده از دستتگاههتای گریتز از
مرکز سری و دستگاه جدا کردن ذرات ستنگین از ستبک و بتا استتفاده از میکروستکوپهتای
الکترونی که شئی را به خوبی نمایان میسازد.
قسمتی از ساختمانهای دیگر سیتوپالسم را میتوان دید و بعضی از یان مواد حتاوی آنزیمهرا
(موادی که تبدیالت شیمیایی بدن را تسری میکنند) میباشد.

21

بدل مایتحلل؟ در داخل بدن خیلی از سلولها میمیرند و ستلولهای تتازه تتری کته از تقستیم
سلولهای جوان هر بافت به وجود میآیند جانشین سلولهای مرده میگردند.
تقسیم سلول به وسیله روندمیتوز انجام میگیرد .در جریان میتوز هسته تقستیم بته کرومروز
میشود و کروموزم ها به دنبال یکدیگر قرار گرفته در وسط هسته جا میگیرند.
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غشاء هسته از بین میرود هر کروموزم از وسط به دو نیمه تقسیم میشود و بدین ترتیب متاده
هستهای به مقدار مساوی برای هر نیمه سلول مهیا میگردد.
بعد از آنکه کروموزم ها در دو نقطه متقاطر سلول قرار گرفتند دور هر هسته یک غشاء درست
میشود سپس سیتوپالسم به دو نیمه تقسیم میگردد و به جای سلول نخستین دو سلول مستقل
ولی شبیه به یکدیگر به وجود می آید و مادامی که این تبدیل و تقستیم در ستلول هتا موجتود
باشد بدن همچنان باقی و پابرجاست.
پروفسور پیبلز Pibelzمیگوید«زندگی اصلی طبیعتی دارد و آن تغییتر و تبتدیل استت ایتن
دگرگونی یاختههایی را (سلولها) که در اثر کنش و واکنشهای شتیمیایی و میکتانیکی نتاتوان
شده اند نابود میکند و یاخته های جوان را به جایشان میگذارند .همین تغییترات و تبتدیالت
است که زندگی را ممتد میکند».

24

پس نتییه می گیریم که اگر این تبدل و تبدیل تا صدها سال و تا هزاران سال موجود باشد
عمر انسان تا به همان زمان کشش خواهد داشت.
حال ببینیم آیا ادامه این تقسیم و تولید مثل سلول تا چه اندازهای امکان دارد.
دکتر ادیث ت سپرول side Asprvمیگوید«سلولها را میتوان در محیطهتای بته خصتوص
خارج از بدن کشت نمود و چنانچه مراقبتهای الزمه را مرعی داریم تولید مثل ستلولهتا بته
طور نامحدود ادامه خواهد یافت.

24

دکتر هنری اسمیس  Smisاستاد دانشگاه کلمبیا (آمریکا) میگوید:
 -13کتاب بدن انسان
 -14کتاب بدن انسان
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باید حد متوسط مرگ و میر عمومی را به حد مرگ اطفال کمتر از  25سال رسانید و اگتر ایتن
مسئله جامه تحقق به خود بگیرد انسان آینده هشتصد سال عمر خواهد کرد.
دکتر هنری میگوید«زندگی جاودانی ممکن است و این کار با پرورش تولید مصتنوعی انستاج
بدن و پیوند آن مقدور خواهد گردید.
یکی از پزشکان کشور رومانی به نتام پروفستور آنتا اصتالن  Anasllanدارویتی از ترکیبتات
نوکائین برای درمان پیری کشف کرده که پتس از تکمیتل در دستترس جهانیتان قترار خواهتد
گرفت.

21

این خبر در محافل مختلف دنیا مورد بحث واق شد.
کاشف این دارو معتقد است که این دارو روی سلولهای بدن انسان تاثیر خاصتی دارد و آن را
جوان میکند .و طبعا عمر خود را از سر میگیرد.
درباره امکان کشف چنین دارویی با چند نفر از اطباء معروف کشور ما نیز مصاحبه شده بتود و
گزارش مزبور را قابل مطالعه دانسته بودند.

26

پس با این مقدمات معلوم شد که میتوا ن سلولهای بدن را جوان نگهداشتت بته طتوری کته
هعمواره مشغول فعالیت و تولید مثل باشند.
نگهداری سلولهای بدن یک امری بسیار عادی است که از طریق تغذیه کامل سلول هتا انجتام
میگیرد.

 -21اطالعات  15مهر 2444
 -26اطالعات روزهای  25و  22آذرماه 2442
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کما اینکه بسیاری از دانشمندان این موضوع را با تجربه ثابت کردهاند وعضوی از بدن انسان یا
حیوان را در البراتوارها و آزمایشگاهها از طریق تغذیه کامل سلولهتای آن عضتو ستالیان دراز
نگهداری کردهاند.
دکتر آلکسیس کارل  Karllقلب جوجهای را تا هشت سال زنده نگته داشتت بتا اینکته ختود
جوجه و مرغ بیش از پنج سال عمر نمیکند.

27

باز در جای دیگر هنری اسمیس Henry Smisمیگوید دکتر آلکسیس کارل در ستال 2921
موفق به نگهداری یک مرغ به مدت سی سال شد .در حالیکه زندگی مترغ حتداکثر از ده ستال
تجاوز نمیکند.

22

استاد ریمند برل Berllاز اساتید دانشگاه جونس هیکنس میگوید هر یک از اجزاء رئیسه بدن
انسان به وسیله نیروهای الزم میتواند مخلد بماند و این امر بته وستیله آزمتایش ثابتت شتده
است.

29

اول کسیکه این امر را مورد امتحان در اجزاء حیوان قرار داد دکتتر جتاب لتوب  Gak lobاز
جمله کارمندان البراتوار رکلفر نیویورب بود .این موضوع را در تخم قورباغه امتحان کرد دیتد
بعضی از تخمها زمان طویلی زندگی میکنند و بعضی به زودی از بین میروند در فکر امتحان
این مطلب افتاد پارهای از بدن قورباغه را گرفت و تا مدتی طویل او را زنده نگه داشت.

15

 -27مجله المقتطف سال  19جزو سوم
 -22اطالعات  15مهرماه 2444
29و  -15مجله المقتطف سال  19جزو سوم
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پس بر اثر این تجربیات ثابت شده است که اگر غذاهای الزم و مناسب بته ستلولهتای بتدن
برسد آنها به نمو و تکثیر خود ادامه میدهند.
بلکه میتوان ادعا کرد که در این صورت عو

اینکه انسان پیتر و فرستوده گتردد قتویتتر و

جوانتر خواهد گردید و تغذیه کامل سلولها وقتی صورت میگیرد که وض زندگی انسان هم
از نظر غذایی و هم از نظر هوا وسایر خصوصیات منظم و کامل باشد.
بسیاری از غذاها و نباتات که معروف است عمر را زیاد میکند از قبیل لبنیتات و غیتره .ایتن
غذاها در سلولها اثرات عمیقی میبخشد و در نمو سلولها موثر است .چند ستال پتیش ایتن
خبر در دنیا انتشار یافت که یکی از دانشمندان فرانسه طی مطالعات خود درباره زنبور عسل به
این نتیجه رسیده بودکه مشاهدات نشان میدهد عمر ملکته کنتد و بته مراتتب از افتراد عتادی
زنبورها بیشتر است و این مطلب مربوط به تغذیه ملکه است.
زیرا ملکه پنجاه سال عمر میکند و حال اینکه عمر سایر زنبورها از چهل و پنجتاه روز تجتاوز
نمیکند این امر براثر این است که ملکه از عمل خاصی تغذیه میکند که کارگران کندو برای او
تهیه میکنند و این عسل شاهانه نصیب دیگران نمیشود.
دانشمند مزبور از مطالعات خود نتیجه گرفته بودند که اگتر بتتوان آن عستل مخصتوص را بته
مقدار کافی در اختیار بشر گذاشت سالیان زیادی بر عمر او افزوده میشود.

12

خالصه مطلب نتیجه این که از مجموع این بیانات عاید گردید این بود که طول عمتر بستتگی
به قدرت و نیروی سلولهای بدن دارد و قدرت سلولهای بدن هم مرهون تغذیه کامل است.

 -12نقل از جراید روزهای  25و  -22آذرماه

34

غذای الز
بدن ما احتیاج به شش قسم غذا دارد و غذاهایی که برای بدن الزم است باید از قستم و شتش
دسته تشکیل گردد.
ر گلوسیدها 0ر مواد چربی 3ر پروتئینها4ر موادمعدنی 5ر ویتامینها 6ر آب
گلوسید  Gelocidگلوسید بیشتر از نشاسته و قند تشکیل می شود گلوستید دارای سته متاده
است:
هیدروژن  Hidrojenاکسیژن  Oxijenو کربن Carbonو بنابراین گلوسید از سه عنصر
شیمیایی مزبور تشکیل یافته است.
گلوسیدها تمام به عنوان منب انرژی به کار میروند .انرژی حرارتی الزم را برای گترم داشتتن
بدن و قادر ساختن به انجام کارهایش تولید میکند .و در واق گلوسیدها درحکتم متواد قابتل
احتراقی هستند که ما را سرپا نگهمیدارند.
و اغلب در سبزیجات و اغذیه یافت میشوند .قریب  22درصد سیبزمینتی گلوستید استت و
قریب  24درصد سیب نیز گلوسید میباشد و در حدود  14درصد نان نیز گلوسید میباشد.

11

 -0مواد چربی :چربیها و روغن ها مانند گلوسیدها از کربن و ئیتدروژن و اکستیهن ترکیتب
یافته اند فرقی که با گلوسیدها دارند این است که مقدار عناصتر ستهگانتهشتان متفتاوت استت
چربیها و روغنها بهترین اغذیه انرژیزای ما هستند.

 -11کتاب علم و زندگی

35

انرژی که ازمقدار چربی تولید میشود بیش از برابر انرژی حاصل از آن مقدار گلوسیدهاست و
این ماده در غذاهای زیر بدین قرار است.
ماهیچه گاو در حدود  21صدم چربی است .ران گاو در حدود  26صدم چربی است .کره در
حدود  21صدم چربی است .پنیر در حدود  41صدم چربی است .روغن کبد ماهی و روغرن
زیتون صد در صد چربی است.

14

 -3پروتئین :پروتئینها از مواد در هتم متیباشتد نته اینکته فقتط دارای کرربن و اکسریژن و
ئیدروژن باشند بلکه ازت هم در بردارند.
بعضی از پروتئینها مقدار کمی گوگرد یا فسفر یا آهن دارند به هر حال ازت مهمترین عنصر
یک ماده پروتئین است و برای ساختن بافتهای  14جدید الزم میباشد.
پروتئین ها در غذاهای زیر بدین قرار است:
لوبیای خشک  00/5درصد پروتئین است .ماهیچه گاو 29در صد پروتئین است نان 9/1درصد
آن پروتئین است پنیر 08/8درصد آن پروتئین است .جوجه  1/2درصد آن پروتئین است.
تخم مرغ 24درصد پروتئین است .ماهی و روغن ماهی  21/2درصد آن پروتئین است.

11

 -4مواد معدنی
مواد معدنی عبارت از چند ماده میباشند :کلسیم و فسفر این دو متاده از امالحتی هستتند کته
برای محکم ساختن استخوانها و دندانها الزم میباشند و برای مغز و اعصاب هم نیز الزماند.
 -23کتاب علم و زندگی
 -24بافت مجموع سلولهای مشابه که یک نوع کار حیاتی انجام میدهند میباشند بافتهای ماهیچهای و بافتهای عصبی
 -25کتاب علم و زندگی

36

آهن -کلسیم -فسفر -سدیم و کلر از مواد اصلی سازنده خون میباشندو کبمود آهن در غتذا
بیماری کمخونی را باعث میشود.
جگر و گوشت و اسفناج و زرده تخم مرغ از مناب سرشار از آهن میباشند .دو ماده معتدنی
دیگر برای سالمتی بردن الزم است.
گوگرد برای نمو مو و ناخن و پوست الزم است و دیگر ید که برای تندرستتی و نمتو ختاص
غده تیروئید مورد احتیاج است .فقدان ید در غذا موجب بزرگ شدن تیروئید میگردد.

16

 -5آب
آب برای زندگی الزم است که باید هر غذایی توام باشد ٪61 -وزن انسان آب و  ٪41وزن او
سایر مواد میباشد .در هر یک از غذاها به مقدار الزم آب وجود دارد ،حتی در غذاهای خشک
هم نیز آب موجود میباشد.

17

 -6ویتامینها
ویتامین ها برای بدن از هر نظر الزم هستند ،در واق بیشتتر از ستالمتیهتای بتدن بته وستیله
ویتامینها تامین میگردد و بسیاری از امرا

به وسیله ویتامینها رف میشود.

ویتامین آ ( )Aمقاومت بدن را در مقابل میکروب بعضی امترا

زیتاد متیکنتد ،فقتدان ایتن

ویتامین در غذا سبب عارضه بزرگی در چشم میشود و این ویتامین از متر

کزروفترالمی

08

 -26کتاب علم و زندگی
 -17کتاب علم و زندگی
 -12کرزوفتالمی یا رمد یابس مخصوص دوران کودکی است که باعث آماس پلکها و جراحات شدید چشمهای میشود.

31

جلوگیری میکند این ویتامین در سبزییات ،روغن ماهی ،تخم مرغ ،شیر ،کرره زیتاد یافتت
میشود.
ویتامین ب  )B1( 2از مر

بریبری 19جلوگیری میکند و به اشتها و هاضمه کمک میکنتد

این ویتامین در گوشت ،تخم مرغ ،میوهجات ،حبوبات یافت میشود.
ویتامین ب  )B2(1از ترکیدن لبها و بازشدن گوشه لب جلتوگیری متیکنتد و در نمتو دادن
دخیل و غذاهای (ب ) یافت میشود.
ویتامین ب )B6( 6مخلوط از مر

پالگر 45جلتوگیری متیکنتد.ستالمت پوستت و سلستله

اعصاب را تامین میکند و در غذاهای ب  2یافت میشود.
 -7ویتامین ث ()C
ویتامین  Cکه آن را (اسید اسکوربیک  )Acid Escourbik 3جلوگیری متیکنتد ،بته نمتو
استخوان و لثهها کمک میکند.
این ویتامین در لیموترش ،میوهجات ،گوجهفرنگی ،توتفرنگی ،سبزی،کلم یافت میشود.
 -8ویتامین د ()D
ویتامین د ( )Dاز مر

راشی تیسم 41جلوگیری میکند برای نمو دندانهتا و استتخوانبنتدی

محکم الزم است و در روغن کبد ماهی ،تخممرغ ،شیر یافت میشود.

 - 19بری بری از بیماریهای منفور است که باعث ایجاد تورم عضالت و اختالالت عصبی است.
 -45پالگر عبارت است از ضایعات جلدی و التهاب شدید اعضاء بدن است( ،اطالعات عمومی) و اعالم کتاب علم و زندگی
 -42اسکوربورت عبارت است از خونریزی لثهها و بینی و تورم اعصاب (کتاب علم و زندگی)
 -41راشیتیسم یا نرمی استخوان مرضی است که تظاهرات آن بیشتر در استخوانبندی بدن است و باعث فلج دست و پا میشود.

38

 -9ویتامین ک ()K
ویتامین ب ( )Kاز نازائی جلوگیری می کند و در سبزی ،تخممرغ ،گوشرت وعمرو غرمت
وجود دارد.
ویتامین ک مدت انعقاد خون را تقلیل میدهد و در بیشتر اغذیه وجود دارد.
پس نتیجتا ما به دست آوردیم که اغلب امرا

44

که موجب فرسودگی بدن میشود بر اثر کمبود

این مواد غذایی است و با تامین آن به طتور صتحیو و کامتل بتدن دچتار پیتری و فرستودگی
نمیشود و برای همیشه به حالت جوانی باقی میماند.
دکتر گیلوردهاوزر  D.Gilord Havzerآمریکایی مینویسد .امروز علم پزشکی به کمک علم
تغذیه قیود و حدود عمر را از سر راه بشر برداشته و ما امتروز بتر ختالف اجتداد و پتدرانمان
میتوانیم امیدوار باشیم که بتوانیم عمر طوالنی بکنیم.

44

پروفسور پشس  P.Pechsاز دانشمندان بزرگ فرانسوی است کتابی نوشته است که به فارسی
ترجمه شده به نام (امید به یک زندگی طوالنی) در آن کتاب این آقای پروفسور مینویسد بشر
میتواند با استفاده از مواهب طبیعی و قدرت تمدن خویش زندگانی طوالنیتری داشته باشد.
و به عبارت دیگر پیری را چندین سال عقب بیندازد.
اصوال عاملی کته باعتث قطت رگ حیتات و زنتدگی افتراد متیشتود یتا عبتارت از آفتات و
میکروبهایی است که به سالمتی بدن صدمه میزند و یا عبارت از نقصانی است کته در متواد

 -44کتاب علم و زندگی
 -44کتاب گذرنامه برای زندگی نوین (صفحه )244

39

اولیه زندگی (غذا-خواب-هوا -مسکن) پدید میآید و اگر غذا و هوا خواب و حرکتت الزم
برای بدن طبق برنامه صحیو تامین گردد ،فنا و مرگ برای انسان معنی نخواهد داشت.
در اینجا برای روشن مطلب مواد اولیه ای که مورد ضرورت حیات انسان است از نظتر تغذیته
بیان شد و سایر احتیاجات حیاتی انسان را نیز بیان میکنتیم و آفتاتی کته ستالمتی بتدن را در
مخاطره قرار میدهند شر میدهیم.

هوای الز
یکی از چیزهایی که مان فرسودگی قوا و اعصاب انسان است هوای سالم و آزاد میباشد.اولین
و آخرین ماده ای که تن از بیرون میگیرد ،هوا است که یک پنجم آن اکسیهن است و در حتدود
 622میلیون سلول ظریف ریوی به آن مستقیما مربوط است.
اکسیهن در ریه سوخته خون را تصفیه میکند و انیدرید کربنیک که گاز سمی است به ختارج
میدهد این گاز از هوا سنگینتر است.
در ایتالیا در ناپل  Napellغاری است معروف به غارس
هنگامی که س

مردم در آن آمد و شد میکننتد امتا
را

وارد میشود میمیرد عدهای خیال میکردند در آن غار ماده ایست که س

مسموم میکند اما پس از چندی فهمیدند که اگر انسان خمیده وارد غار شود مسموم میشود.
پس از تجربههای الزم به دست آمد که در ته غار گاز کربنیک جم شده است.

41
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روی همین جهت میگویند باید از جاهای پرجمعیت اهتراز کرد و در آن سکونت ننمود ،زیترا
کربنیک آن زیاد است و روی همین حساب افراد دهاتی عمرشان درازتر از افراد شهری استت
زیرا آنها در محیطهای خلوت و بیجمعیت که هوا خالی از کربنیک است زنتدگی متیکننتد و
بدین جهت دستور داده شد که از استعمال چراغهای نفتی خودداری شود زیرا یک چراغ نفتی
معمولی شبانه  1161سانتیمتر مکعب از این گاز میسازد.
هر نفر روزانه به  955لیتر هوا نیازمند است که سنگینی وزن آن  2115گترم استت و ایتن سته
برابر خوراب و آب یک روزه انسان است 46.و برای اینکه مقدار الزم از هوای اکستیهندار وارد
بدن شود.
انسان بایستی وض مسکن و لباس خود را مرتب کند محل سکونت او اعم از منزل و مغازه یا
حجره و یا اطاق اداره باید طوری باشد که مورد جریان هوا قرار بگیرد حتی اگر محل سکونت
یک منفذ بیشتر نداشته باشد باید آن منفذ را به دو قسمت تقسیم کند که از یتک قستمت هتوا
داخل و از قسمت دیگر هوا خارج شود.
وض لباس هم باید طوری باشد که هوا کامال به پوست بدن برسد .خوابیدن در هتوای آزاد بتا
بدن برهنه و بدون لباس بسیاری از بیماریهای عصبی و التهابات ریوی را از بتین متیبترد .در
هوای آزاد خوابیدن نشاط بدن و نیروی پوست را زیاد میکند.
دکتر میلث  D.Milthمدت چند سال بود که بیماران سل را به وسیله خوابیدن در هتوای آزاد
معالجه میکرد.

47
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پس از جن

استرلینز سیصد زندانی روسی را در زیرزمین تاریک زندانی کردند .پتس از چنتد

ساعت دویست و شصت تن از آنان به واسطه فقدان هوای سالم مردند.

42

تهویه بدن از دو طریق است .یکی از طریق تنفس که هرکس در سال هفت میلیتون بتار نفتس
میزند وسه هزار و پانصد لیتر خون را تصفیه میکند.
نفس باید عمیقا در تحت نظم خاصی درآید .اوال انستان بایستتی ستعی کنتد تتنفس او عمیتق
صورت گیرد .و بسیار بطیئی و از طریق بینی باشد انسان هر دقیقه باید سه نفس بکشد.

49

ورزش عضله ریهها را برای تنفس عمیق بتاز متیکنتد انستان بایتد در جتایی کته متیخوابتد
حتیاالمکان اطاق تنها باشد .وبایستی از خوابیدن با چند نفر در یک اطاق خوداری کرد.
چوپانان سوریه مدتی پیش فهمیدند کته اگتر عتده زیتادی دام را نزدیتک یکتدیگر بخواباننتد
تندرست نخواهندبود.
در میان بشر نیز چنین است اگر چند نفر در یک اطاق بخوابند بدن سالمی نخواهند یافت.

45

طریق دوم تهویه از راه پوست بدن است که همواره بایستی هواه به پوستت بتدن برستد و لتذا
بایتس از پوشیدن لباسهای تن

که مان از جریان هوا در پوست بدن میشود خودداری کرد.

برهمنان هندی پیش از پوشیدن لباس آن را کامال تکان میدهند تا هوا بخورد و شاید این یکی
از ادله تندرستی آنان باشد.
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خواب الز
خواب همانندخوراب و غذا برای بدن الزم است .بیماریهتایی کته از کمبتود ختواب عارضته
میگردد کمتر از بیماریهایی نیست که از کمبود غذا عار

میشود.

در سال  2279شش تن از دانشجویان دانشگاه آلمان خواستند که یک هفتته نخوابنتد نته تنهتا
نتوانستند بلکه دو تای آنها به بیماری روانی گرفتار شدند و مردند.
سه تن دیگر به علت آسیبها پئی ناچار شدند درس را ترب کننتد .نفتر ششتم نیتز نتاتوان و
رنجور ماند زیرا کنم خوابی پیها را سست میکند و نیروی جوانی را از بین میبرد)2(.
البته طرز خوابیدن هم دستور دارد.
پروفسور پیبلز میگوید سوزن مغناطیسی لرزانی که بر روی پایتهای استتوار باشتد بته امتتداد
شمال و جنوب میایستد این موضوع را دریانوردان به خوبی میدانند
زیرا با قطبنماهای کوچک و بزرگ جهان را معین میکنند زمین میدان مغناطیسی است و تتن
انسان چون آن سوزن لرزان است.
پس باید چنان خوابید که سر به شمال و پتا بته جنتوب باشتد اشتخاص حستاس بته ختوبی
میفهمند اگر سویی به جز جهت عقربه مغناطیسی بخوابند به سر درد مبتال میشوند.

42

اگر این حقیقت را پزشکان مترقی امروز پس از تجربیات زیادی درب کردهاند ،اسالم عزیز متا
در چهاردهخ قرن پیش از این واقعیت پرده برداشت و در ضمن احکام خود به پیروانش دستور
داد.
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هنگام خوابیدن مستحب است روبه قبله بخوابند حرکت الزم
انسان برای اینکه عمر طوالنی کند بایستی در حرکت و سکون خود تعادل را حفظ کنتد یعنتی
موق کار کردن به هر شغلی که مشغول است به حدی کار کند که خسته نشود چون در موقت
کار انسان یک عضو مخصوص او به کار مشغول بوده ،مثال چشم او کار میکرده یا دستت یتا
پای او یا قوای مغزی و فکری او لذا برای اینکه حرکت در جمی جوار به طور متعادل قترار
بگیرد.
باید در هر روی یک ساعت به ریاضت جسمی از قبیل دویدن راه رفتتن ،کوهنتوردی و امثتال
ذلک اشتغال یابد و در مقابل حرکت استراحت برای بدن هم الزم است.
فردریک کبیر Fordrrik kabirمیگوید وقتی در ساختمان بدنی انسان دقت کنیم متیفهمتیم
که قابلیت ما برای اینکه پیوسته در گردش و حرکت باشیم بیشتر است تا اینکه در ردیف علما
و دانشمندان قرار بگیریم.

41

پس با این حساب اگر کسی به اندازه الزم مواد غذایی او تتامین بشتود و بته طتور کامتل در
معر

جریان هوای آزاد و سالم و طبیعی واق شود و خواب و استراحت او بتا برنامته کامتل

انجام بپذیرد و حرکات شبانه روزی او متعادل باشد ،قهرا عادی و طبیعی است ،که دچار پیتری
و فرتوتی نخواهد گردید و همیشه به حال جوانی باقی خواهد ماند.
البته در صورتی که سموم و آفات هم در او به جود نیایند.
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سمو بدن
بزرگ عامل پیری و فرسودگی بدن انسان عار

شدن سموم و آفات است ،که مهمترین آنهتا

میکروبهای متنوع میباشد .که وارد شدن خود در بدن انسان را به انواع امرا

و بیماریهای

گوناگون دچار میسازند.
صرفنظر از میکروب سموم دیگری هم موجود است که با عار

شدن آنها زوال حتمی نصیب

بدن میگردد.
یکی از آنها مطلق مشروبات الکلتی استت کته ضتعف عمتومی در اعصتاب ایجتاد متیکنتد.
الکلیستی بدن را آماده قبول امرا

وبایی میگرداند.

44

یکی دیگر از سموم بدن دخانیات استت .توتتون عتالوه بتر کثتافتی کته دارد غشتاء حلتق را
میخشکاند ،رشته پیها را سست و زندگی را کوتاه میکند.

44

هنگامی که پزشکی به بالین مارب تارن  Mark tarenدر بیماری مرگش حاضر شد متر

او

را از آسیبهای دودی شناخت و هفته بعد بیمار مرد.
بیماری سرطان ژنرال گرانت هنگامی که کشنده شد که غشاء حساس حلتق و دهتانش بتا دود
سیگار آغشته گردید.

41

یکی دیگر از سموم بدن ترس و وحشت است .که منتج به زوال شخص میگردد.
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یک نفر انگلیسی می گوید ترس از ؟؟ نیست که قابل مقام شامخ بشریت باشد کسی که ترستید
باید خود را از ردیف انسانیت خارج بداند.

46

یکی دیگر از سموم بدن که موجب زوال بدن میشود غم و اندوه بسیار است و نیتز تترس از
مرگ از سموم بدن به شمار میرود.
شیلر Shilerشاعر و مورخ آلمانی میگوید :آزاد و سعادتمند کسی است که بتواند مرگ را در
مقابل خود بدون ترس و لرز ببیند.

47

خمصه مطلب این شد که اگر تمامی این خصوصیات در باره فردی رعایت شرود ،بررای
همیشه بدن او در دنیا باقی است و اگر به یک عارضه ناگهانی از بین نررود روی حسراب
طبیعی و عادی مخلد خواهد ماند.
پروفسور هنری اسمیس P.Honari Esmtsمیگوید :حد وحصر ستن و عمتر ماننتد دیتوار
صوتی است و همچنان که دیوار صوت امروز شکسته این دیوار نیز روزی خواهد شکست.

42

مراقبت برنامه صحیو در وض غذا و هوا و خواب و حرکت و دف آفات نه تنها شتخص را از
مرگ و فنا نجات میبخشد ،بلکه پیری و فرسودگی و ضعف هم بر بدن عتار
اصوال پیری و فرسودگی یک سیر طبیعی بدن نیست بلکه مر
بدن عار

نمتیشتود و

است و مانند سایر امرا

بتر

میشود و قابل معالجه است.
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دانشمند روسی به نام آلکساندر آه.بو.گومولتز Alecsander Ahbogu moultezکه طبیب
مخصوص استالین بود میگوید :پیری را میتوان با معالجه و مواظبت مثل امرا

دیگر درمتان

کرد زیرا ما عادت کرده ایم در مقابل پیری دست روی دست بگذاریم و آن را امری طبیعی و یا
واقعه غیرمترقبه و پیشرس بدانیم.

49

برخی از اطباء و دانشمندان در این فکر بوده و هستند که اگر بتوانند اصوال مر
از عار

پیری را پس

شدن درمان کنند.

یکی از جراید تحت عنوان (سرم ضدپیری ساخته شده ) مینویسد:
دکتر ینهانس  Ienhansکه در سوئیس زندگی میکنتد معتقتد استت کته داروی ضتدپیری را
کشف کرده .دکتر ینهانس میگوید :از بیست هزار آزمتایش کته او در زمینته سترم مخصتوص
ضدپیری خود انجام داده هیچ کدام با شکست مواجه نشده است.

15

به هر حال طول و عمر و زندگی دراز از نظر هیچ عقل و فکری امرختارقالعتاده نمتیباشتد و
نمونه آن را ما هر روز در صفحات جراید و مجالت مشاهده میکنیم خبرنگاران از گوشههتای
ممالک اطالع میدهند.
پیرمردی صد و چند ساله یا دویست ساله پیدا شده و عکس او را مورد مالحظته خواننتدگان
واق می سازند ،با اینکه در این زمان بر اثر کثرت حوادث و عوار

فنتا و نتابودی عمرهتای

معموال خیلی کم شده است و بنابر آنچه که تاریخ زندگی بشر به ما نشان میدهد.
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در دورانهای گذشته افرادی میز بستهاند که آنها باالتر از سیصد و پانصد بلکه به سر حد هزار
میرسیده .از قبیل ذوالقرنین که معروف است سه هتزار ستال در دنیتا عمتر کترد .و ضرحاک
معروف است دوهزار سال عمر کرده است .و ادریس پیغمبر که نیز نهصد و شصت و پنج سال
عمر کرد 12.و غیر ذالک از افرادی که اسامی و شر زندگی آنها بر طبق مدارب قطعی در کتب
مفصل تاریخ نگاشته شده است.
پس با این کیفیت اگر شیعه ادعا کند که دوازدهمین جانشین پیغمبر اسم و خاتم امامران
دوازده گانه سنه  055هیری که متولد شده تا هنم اکنون هزار سال و اندی مریگرذرد در
دنیا باقی و پایدار است گزاف نگفته و امری غیرعادی نکرده است و این طرول زنردگی از
نظر قواعد طبیعی و عادی خقلت و آفرینش هیچ بعدی ندارد ،تا روزی که خردایش اراده
فرماید .قد به عرصه ظهور و قیا گذارده حاکیمت حرق و عردالت را در سراسرر عرالم
برقرار سازد.
موضوع طول عمر حضرت بقیه اهلل ارواحنا له الفداء بسیار روشن و بدیهی استت و در نتاموس
خلقت و آفرینش یک امر عادی محسوب میشود جای بسی تاسف است که یک عده مردمتان
مغر

حس کینه و غر

ورزی آنها به حدی رسیده است که افکار روشتن اجتمتاع و حتس

بصیرت مردم را نادیده گرفته با کمال وقاحت و بیشرمی این سلسله حقایق علمتی روشتن و
مبرهن را انکار نموده و به باد مسخره و استهزاء میگیرند.

 -12بحار جلد سیزدهم ،نقل ازتورات
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دشمنان اسالم و جهان تشی با خود میاندیشند هر اندازه بر ترقی عالم افزوده گردد آنهتا بهتتر
میتوانند در عقاید و ایدههای مذهبی ملت شیعه رخنه وارد کنند ولی غافل از اینکته پیشترفت
دانش ریشههای عقاید دینی را در دلها محکمتر میکنتد و ترقتی مستائل علمتی روز حقتایق
مذهبی را روشنتر و اساسیتر جلوه میدهد.
اخیرا وض دنیا و اجتماع ما طوری شده است که هر شخصی مغر

و بیگانه پرست و مزدور

اجانب که میخواهد آرمان شوم خود را به بدبخت کردن ملت بیگناهی عملی کند.
ابتداءاً سن

دلسوزی به سینه میکوبد در سالهای اخیر در محیط کردستان متردی بهمرستیده

است که سابقه سوء او از نظر خیانت به آب و خاب و ملتت ایتن کشتور متورد توجته عمتوم
روشناندیشان این آب و خاب قرار گرفته به نام (مردوخ کردستانی) این جرثومه ننگتین فترد
حساس ستون پنجم بیگانگان محسوب میشود و در واقعه شهریور  2415مقتاالتی را بته نفت
بیگانگان و متصرفین مرز و بوم عزیز ما منتشر میکرد و در انقالبات بعدی هتم در اغتشاشتات
کشور سهم به سزایی داشته است .کتابی نوشته به نام ندای اتحراد همچتون گرگتی درنتده در
لباس میش شیرده خواسته است از تحت عنتوان مقتدس اتحتاد و یگتانگی علتت بتیگنتاهی
مسلمانان را بصوب نفاق و عدالت سوق دهد.
نکات انحرافی که این مرد در آن کتاب متعر

شده است زیاده از آن است که در ایتن جتزوه

مختصر بخواهم عنوان کنم و در آن باره اظهار نظتر بنمتایم فقتط آن مطلبتی را کته مربتوط بته
موضوع مورد بحث ما است از آن کتاب عنوان میکنم.
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این مرد در این کتاب تا آنجا که قلم خرافتی و شکستتهاش استتعداد داشتته استت نستبت بته
مقدسات شیعه اهانت نموده است از هر نوع دروغ و اتهام و گفتار ناروا نیست به جهان تشتی
خودداری نکرده است.

مردوخ و راز طول عمر اما زمان

(ع)

این مرد خرافی کثیف در صفحه  16این کتاب در مقام انکار وجتود مقتدس حضترت بقیتهاهلل
اروا العالمین له الفداء مطالب خرافی فوقالعادهای می نگارد تا اینکه موضوع طتول عمتر امتام
زمان(ع) را مورد استهزاء قرار داده و با کمال وقاحت و بیشرمی میگوید:
«اما هزار و دویست ساله قادر به حرکت نیست و کاری از او ساخته نخواهد بود»
بر عموم افراد فهمیده صرفنظر از طبقه دانشمند و دانشجو مطلب محرز است که این بیان تنهتا
از روی یک سلسله اغرا

نفسانی بوده و مخالف قواعد طبیعت و آفرینش است ایتن ستخن

اگر در دوسه قرن پیش آن هم در جن های آفریقا برای یک مشت انسانهتای آدمختوار گفتته
میشد ممکن بود از نظر آنان مورد پذیرش قرار بگیرد.
ولی در قرن طمیی برق و بخار و عصر موشک و تسخیر فاا در دورانری کره آلکسریس
کارل( )A.Karllمرغ را تا سی سال در البراتوار خود نگه میدارد تا ایرن سرخن پروژ و
بیمغز به کم دیوانگان شبیهتر است.
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اگر خواسته باشیم شخص آقای متردوخ را تبرئته کنتیم و او را فترد مغتر

و بیگانتهپرستتی

نشناسیم واال معلوم است که نشر دادن این سنخ مطالب از رو نفاق و دوئیت این مترد دور از
شئون انسانی حکایت میکند.
جای تعجب است که این آقا خودش را رهبر مذهبی یک عده برادران اهل سنت ما میخوانتد
و حال اینک ه نه تنها ملت شیعه بلکه جهان تسنن هم از یتک چنتین فترد پلیتدی متنفتر استت
موضوع طول عمر امام زمان و مهدی موعود اسالم مورد تایید دانشمندان اهل سنت میباشد.

دنیای عامه و دیر زیستن ولی عصر

(ع)

اوعبداهلل فقیه :محمدبن یوسف گنیی شافعی که یکی از دانشمندان بزرگ اهتل ستنت استت
کتابی نوشته است به نام کتاب البیان فی اخبار صاحبالزمان در آخر باب  15نوشته است.
ان المهدی ولدالحسن العسکری فهو حی موجود باقی منذغیبته الی االن و الامتناع فی بقائه
بدلیل بقاء عیسی والخار والیاس علیهم السم .
به درستی که مهدی موعود اسالم پسر امام حسن عسکری علیه السالم پس او موجود استت و
باقی است در جهان از ابتدای غیبتش و از نظر قوانین طبیعت امتناع در بقاء او نیست همچنتان
که پایدار ماندن عیسی و خضر و الیاس پیغمبر ممتن نمیباشد و تتا کنتون بتیش از یکصتد و
پنجاه روایت درباره ظهور و والدت و معرفی مصلو موعود از طریق عامه از پیغمبر نقتل شتده
است.
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یکی از کتاب های با اهمیت اهل سنت صحیو ابی داود است که از ارکان و اصول کتتب عامته
محسوب می شود در آن روایات مختلفی درباره ظهور امام زمان(ع) و اینکه آن جناب فرزند امام
حسن عسکری(ع) است نقل شده است.
محمدبن طلحه شافعی از علمای بزرگ عامته در کتتاب مطالتب الستصال صتفحه  194دربتاره
خصوصیات امام زمان نگاشته است و در آن باب سه روایت از صحیو ابی داود از پیغمبر اکرم
روایت میکند:
عن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول اهلل صلی اله علیه و اله المهدی منری اجلریالیهه اقنی االنف یمم االرض قسط و عدال کما ملئت ظلما و جورا
(ابا سعید خدری که یکی از صحابه رسول اهلل است میگوید از پیغمبر اکرم شنیدم کته فرمتود
مهدی از اوالد من است صورتش گشاده و بینی وی باریک استت زمتین را پتر از عتدل و داد
میکند همچنان که مملو از ظلم و جور شده باشد)
- 0عن امیرالمومنین(ع) قال الرسول(ص) لو لم یبق من الدهر االیو واحد لبعث اهلل رجم من
اهل بیتی یممها عدال کما ملئت جوراً
موالی متقیان امیرالمومنین نقل میکند از پیغمبر اکرم که آن جناب فرمود اگر از عمر عالم باقی
نماند مگر یک روز ،در همان یک روز خداوند مردی را از فرزندان من برمیانگیزد که زمین را
پر از عدل کند همچنان که پر از جور شده است.
- 3عن ا سلمه قالت سمعت رسولاهلل(ص) یقول المهدی من عترتی من ولد فاطمه

( س)
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ام سلمه که همسر رسول خداست از پیغمبر نقل می کند که حضرتش فرمود مهتدی موعتود و
معهود اسالم از اوالد فاطمه سالماهلل علیها است.
شیخ سلیمان حنفی در باب  75کتاب ینابی الموده از اخطب خطبای خوارزم نقل میکند کته در
روز خیبر هنگامی که پیغمبر اکرم(ص) هدایت ارتش اسالم را به دست مولیالموحدین(ع) ستپرد
بیاناتی درباره شخصیت امیرالمومنین ایراد فرمود و در خاتمته ایتن جمتالت بتر زبتان درربتار
رسول اکرم(ص) جاری شد.
یا علی اتق الاغائن التی هی فی صدور من الیظهرها اال بعد مروتی اولئرک یلعرنهم اهلل و
یلعنهم المعنون ثم بکی صلی اهلل علیه و آل وسلم و قال اخیرنی جبرئیرل انهرم یظلمونره
بعدی و ان ذلک الظلم یبقی حتی اذاقائمهم و علت کلمتهم و اجتمعت االمه علی محبتهم و
کان الثانی لهم قلیم و الکاره لهم ذلیم و کثر المادح لهم و ذالک حرین تغییررت الربمد و
ضعف العبادو و الیاس من الفرج فعند ذالک یظهر قائم المهدی من ولدی یقرو یظهرر اهلل
الحق بهم و یخمد الباطل باسیافهم ویتبعهم الناس راغبا الیهم او خائفرا -ثرم قرال معاشرر
الناس ابشروا بالفرج فان و عداهلل حق ال یخلف و قاائه الیردو هوالحکیم الخبیر و ان فتح
اهلل قریب (یا علی بپرهیز از کینههایی که در درون سینهها نهفتته شتده استت و آنهتا را ظتاهر
نمیکنند مگر پس از من این مردمان کینهتوز مورد طرد دستگاه کبریایی قترار گرفتته و از نظتر
افکار عمومی مورد تنفرند).
سپس پیغمبر اکرم مقداری بر آینده فالکتبار ملت اسالم و بر مظلومیت عزیزان خود گریست.
آنگاه فرمود:
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پیک وحی جبرئیل امین به من خبر داده است که یگانه یاور فداکار و برادر عزیزم علی(ع) پتس
از من مورد ظلم و بیدادگری ستمگران قرار خواهد گرفت و بیدادگری و ظلم ادامه دارد تتا آن
روزگار درخشنده ای که قائم اهل البیت من قدم به مرحله نهضت گذارد و شخصیت فرزنتدانم
را باال برد و امت اسالم بر دوستی خانتدانم اجتمتاع کننتد و دشتمن فرزنتدانم کتم و ذلیتل و
دوستانشان بسیار گردد.
این روز فرخنده مسعود در آن وقت و هنگامی فرا میرسد کته وضت شتهرها تغییتر پتذیرد و
بندگان صالو خدا در چنگال زور ستمگران ضعیف شوند و از روزگار خوشوقتی و فرج خود
نومید گردند.
در یک چنین موقعیتی مهدی موعود که از فرزندان من است در صفحه گیتی ظاهر میگتردد و
با پیدایش وی خداوندگار مهربان حق را پدیتدار و بتا نیتروی جنگنتده و شمشتیرهای برنتده
پیروانش باطل را منکوب می سازد و اجتماع دنیا چه را غبا و چه خائفا سر در خط فرمان ملت
مسلمان در میاورند .سپس فرمود« :اعالم به شما ای جمعیت اسالمی مهده باد شما را به چنتین
روز فتو و پیروزی»
پیمان پروردگار حق است و خالف ندارد و خواسته الهی قابل رد نیست او حکیمی است کته
نسبت به جمی امور عالم خبیر است و پیروزی خدا نزدیک میباشد.
رسول اکرم(ص) در این بیان ارجدار خود به کینههای نهفته در اندرون مردمان پلیدی که از صدر
اسالم تا کنون در دنیا وجود داشته اند و در هر عصر و زمانی به یتک ترتیتب ستاحت مقتدس
رهبران دینی را مورد آزار و اذیت قرار دادهاند اشاره میکند و بدانها اعالم خطر میفرماید کته
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بدانند این جنایت و اهانت آنها به دستگاه مقدس والیت ادامه نخواهد داشت و ناگهان بتزرگ
منتقم ملکوتی از افق جهان طلوع کرده و به بیدادگریهای آنها خاتمه خواهد داد.
ما هم از بیان بزرگ رهبر عظیم الشأن اسالم رسول اهلل اکرم به افراد ناشایست و افکار آلتودهای
که در زوایای اجتماع امروز وجود دارند از قبیل مردوخها اعالم خطر میکنیم؟که؟ هشیار بیدار
ناگهان عظیمترین انسان ملکوتی از پس ابر غیبت ظاهر متیگتردد و هویتت پلیتد یتک چنتین
افرادی را در جبین آنها می خواند و بالفاصله آنان را به عقوبت اعمال ناشایستت و بته جتزای
افکار آلوده و بیانات ناروایشان خواهد رسانید.
واقعا جای بسی خوش وقتی است که در اجتماع امروز متا جوانتان عزیتز مستلمان و فرزنتدان
ارجمند اسالم آنچنان متوجه و بیدا هستند که بیانات موهوم مردم مغر

کوچکترین رستوخی

در افکار مقدس آنان نخواهد کرد خوشبختانه پیشروی علم و دانتش ریشته عقایتد استالمی و
تشی را در قلوب جوانان عزیز ما راسخ تر ساخته است به طوری کته هتر نتوع دزد و راهزنتی
نتواند گوهر گرانمایه ایمان آنان را برباید و امید است هرچه بتر پیشترفت علتم و تمتدن دنیتا
افزوده گردد حقایق مقدس اسالم تابناب تر در دنیا جلوه کند و بر اثر نیروی شهامت و دالوری
جوانان عزیز مسلمان جهان اسالم ملیت از دست رفته خود را حائز گردد.
مهده به شما جوانان عزیز جعفری مذهب و فرزندان رشید امام جعفر صتادق(ع) کته شخصتیت
معنوی شما مورد تقدیر شاه مردان و موالی متقیان علیابن ابیطالب علیتهالستالم قترار گرفتته
است آن هنگامی که بر فراز منبر مسجد کوفه در مقابل اجتماع عظیم مسلمان آن روز شخصیت
شما را معرفی فرمود و اظهار داشت آنانیکه در دوران غیبت ولتی امتر در راه دفتاع از حتریم
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مقدس اسالم و تشی فداکاری میکنند عزیزترین فرزندان اسالم محسوب میشوند حضرتش با
بیان رشیق خود چنین اعالم داشت:
اللهم و انی العلم ان العلم الیارز کله و الینقطع مواده ،و انک التخلی ارضک مرن حیره
لک علی خلقک ظاهر لیس بالمطاع ،او خائف مغمور ،وکیم تبطرل حییرک وال یارل
اولیاؤک بعد اذهدیتهم بل اینهم؟ وکم؟ اولئک االقلون عددا ،واالعظمون عنداهلل جل ذکرره
قدرا ،المتبعون لقاده الدین االئمه الهادین الذین یتادبون بآدابهم و ینهیون یهیم فعند ذلک
یهیم بهم العلم علی حقیقه االیمان فتستییب ارواحهم لقاده العلم و یستلینون من حردیثهم
ما استوعرعلی غیرهم و یانسون بما استوحش منه المکذبون واباه المسرفون اولئرک اتبراع
العلماء صحبوا اهل الدنیا بطاعه اهلل تبرارک و تعرالی و اولیائره ودانوابرالتقیهعن دیرنهم و
الخوف من عدوهم فارواحهم معلقه بالمحل االعلی فعلمائهم و اتباعهم خرس صرمت فری
دوله الباطل منتظرون لدوله الحق و سیحق اهلل الحق بکلماته و یمحق الباطل ،ها ،ها طروبی
لهم علی صبرهم علی دینهم فی حال هدنتهم و یا شوقاه الی رؤیتهم فی حال ظهور دولتهم
و سییمعنا اهلل و ایاهم فی جنات عدن و من صلح من آبائهم و ذریاتهم
بار خدایا من علیبن ابیطالب میدانم که علم تمامش در هم پیچیده نمیشتود و رشتته دانتش
قط نخواهد گردید و تو آن خداوندگاری هستی که هیچگتاه زمتین را از حجتت ختود ختالی
نخواهی گذاشت ،مسلم است حجت خود را بر صحفه خاب ثابت خواهی داشت اگتر چته در
حال ظهور مورد اطاعت مردمان قرار نگیرد یا خائف باشد و در پس ابر غیبت نهان شده باشد.
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بدین منظور هم که شده است خدایا حجت را در زمین باقی خواهی گذارد .که دوستانت پتس
از هدایت و ارشاد گمراه نشوند و چه قدرند؟ آن جمعیت اندکی که قدر و منتزلشتان در نتزد
خدا بسیار بزرگ است.
آنها کسانیاند که از رهبران دین پیروی کردهاند و مودب به ادب آنها گشتهانتد و بتر طریتق و
روش آنان راه پیموده اند بر اثر حقیقت تابنده ایمان خود مراتب علم به آنان تهاجم کرده استت
و در عالم اروا روانهای تابنابشان دعوت رهبران دینی را پذیرفته است ،حقایق مطالبی کته
در بیان رهبران دینی است و در نظر دیگران بسیار مشکل وبعید جلوه میکند از نظر این مردان
مکتب والیت بسیار ساده و درعین حال با عظمت تلقی میشود.
با آن سلسله مطالبی که مردمان مکذب و افراطی از شنید آن استیحاش میکنند اینان مأنوسند.
(یعنی مردمان بیعقیده و دور از معنویت که خود را روشتنفکر متیخواننتد از شتنیدن بعضتی
خوارق عادت و معجزات نسبت به ائمه اطهار استیحاش میکنند ولی افرادی که تحت پیتروان
رهبران دین افکار و دلهایشان به انوار مقدسه توحید و شناسایی مقام شامخ والیت منور شتده
است با این سلسله مطالب مانوسند و مقام پیشوایان خود را باالتر از این میدانند که این حقایق
و باالتر از آن را درباره آنان انکار نمایند.
بهبه خوشا به حال این جمعیت با آن صبری که در راه حمایت از حریم مقدس دین در پرتگتاه
مخطور تحمل می کنند ،و چه قدر مشتاقم به دیدار آنان در حال ظهور دولتشان بته زودی در
بهشت برین با آنان مصاحب خواهم بود.
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اعتقاد به وجود مقدس امام غائب و انتظار فرج آن حضرت گذشته از اجر و ثتواب اختروی از
نظر تصفیه اجتماع نیز بسیار موثر میباشد.
زیرا وقتی اجتماعی چنین عقیده و ایمان داشت که شخصیتی ملکوتی کته قتدرتش فتوق همته
قدرتهاست ناگهان ظهور میکند و هویت هر فردی را از جبینش میخواند و همانجا امتر را
فیصله می دهد این جامعه در وض تصفیه اخالق و تذکیه نوس کوشش بیشتری خواهد داشت
و چون به وسیله اما غائب رابطه خود را با خالق برقرار میبیند بیشتتر متوجته جهتات معنتوی
شده و نامالیمات مادی کمتر رو او را رنج می دهد و ایتن ستعادتی استت کته تنهتا نصتیب
جمعیت شیعه شده و سایر ملل و اقوام جهان از این سعادت محروم میباشند چنانچه یکتی از
مستشرقین فرانسه به نام پروفسور هانری کربن P.Hanry Carbenبه ایتن حقیقتت اعتتراف
نموده است این دانشمند عالیقدر میگوید:

گفتار پروفسور هانری کربن
به عقیده من مذهب تشی تنها مذهبی است که رابطه هدایت الهیه را میان ختدا و خلتق بترای
همیشه نگه داشته و به طور استمرار و پیوستگی والیت را زنده و پابرجا میدارد.
مذهب یهود نبوت را که رابطهای است میان خدا و خلق درحضرت کلیم ختم کتوده و پتس از
آن به نبوت حضرت مسیو و حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم اذعان ننموده و رابطته
مزبور را قط میکند وهمچنین نصاری در حضرت مسیو واقف شده و اهل سنت از مستلمین
نیز در حضرت محمد(ص) وقوف کرده و با خاتم نبوت در ایشان دیگر رابطتهای میتان ختالق و
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خلق موجود نمی دانند و تنها مذهب شیعه است که نبتوت را بتا حضترت محمتد ختتم شتده
میداند ولی والیت را که همان رابطه هدایت و تکمیل متیباشتد بعتد از آن حضترت و بترای
همیشه زنده میداند رابطهای که از اتصال عالم انسانی به عالم الواهی کشف نمایتد بته واستطه
دعوت های دینی قبل از موسی و دعوت دینتی موستی و عیستی ومحمتد بته واستطه والیتت
جانشینان وی زنده بوده و هست و خواهد بود.
او حقیقتی است زنده که هرگز نظر علمی نمیتواند او را از خرافات شمرده و از لیست حقایق
حذف نماید آری تنها مذهب تشی است که به زنتدگی ایتن حقیقتت لبتاس دوام و استتمرار
پوشانده و معتقد است که این حقیقت میان عالم انسانی و الوهی همیشه باقی و پابرجاست.11
بارالها از تو تمنا دارم هرچه زودتر این خورشید تابنده را از پس ابر متراکم غیبت در عالم
پدیدار و ندای آسمانیش را از کنار خانه مقدست به گوش جهانیان برسان.
پایان-شعبان المعظم 392هیری قمری

 -11مکتب تشی سال دوم

59

