دوفصلنامه علمی تخصّصی

سالدوم ،شماره ،3ص29-5
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چكیده

ُجستار حاضر که از ّتتبع در میراث روایی ،فراهم آمده ،حاوی دو نکتهی بنیاادی
است :نخست ای که در روایات برای سان فیاروزه کاه بتتاری آد در نیبااب ر
خراساد وج د دارد ،تأثیرات طبیعی و معن ی ،ذکر شده اسات ازجلهاه :اجابات
نیایش و نلاز ،سعهی صدر ،تق یت اراده ،پیروزی ،فرزند دار شدد ،زدایندهی فقر،
ایل کنندهی سفر ،دلگبایی و دورکنندهی دردها از چبم .نکتهی ّدوم ای که در
چرایی آثار مذک ر ،راقم سط ر بر أساس آم زههای قرآنی -روایی ،پای فبرده که
هل اهی م ج ا دات و از جلهااه «فیااروزه» ،دارای حیااات و معرفتانااد و «ذکاار»
ّ
و«تسبیح» ،از رهگذر تجهی خداوند ،فعل و کارکرد آدها ببلار میآیاد .از ایا
ُ
رهگااذر ،هلااادگ نااه کااه شاافاات انساااد مااأذود ،مسااتجاا اساات ،کنشهااای
«فیروزه» هم ،در هلاد اداد ،قابل تحهیل است .سن شناساد هم از دیربااز ،باه
خ ّ
اص درمانی سن ها و ج اهرات ،ازجلهه «فیروزه» ،ت ّجه داشته و در ّ
طب ،از
م
آد بتره میبردهاند .دریافتهای آناد ،پارهای ،ره آورد پیبا ایاد مارتبب باا ااالم
غیب و برخی م ل د تجربهی ببراند.
واژگان كلیدی :قرآد ،روایات ،حیات معادد و سن

ها ،تأثیرات فیروزه.

 تاریخ دریافت – 1399/8/4 :تاریخ پذیرش1399/9/28 :
 .1دکتری علوم قرآن و حدیث و دانشیار دانشگاه نیشابور،
bayatmokhtari@neyshabur.ac.ir
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 .1تبیین مسألهی پژوهش

گرچه سن هایی بسیار در جتاد وجا د داردّ ،اماا تعاداد انادکی از آدهاا ،قیلتای و از
ارزش بالیی برخ ردارند .از س یی ،استفاده از سن های گرادبتا به اندازه تاریخ پیادایش
انساد ،پیبینه دارد .ش اهد تاریخی ،حاوی ای اسات کاه مهال جتااد از سادههای پایش،
سن های ارزشلند را به خ بی شاناخته و دانبالنداد باه تقسایمبنادی آد پرداختهاناد .در
ّ
چرایی ت ّجه به سن های گرانلایه ،تأثیرات نتفته و رازآل د آدها ،مد نظر ب ده که از هلی
رهگذر ،ارزش ّ
مادی آدها را نیا باه دنبااا داشاته اسات .در ایا بای « ،فیاروزه» یکای از
گرادتری سن ها و ج اهرات به شلار میرود.

واژهی «فیروزه» ،فارسی اصایل اسات کاه هلانناد یااق ت و بها رّ ،
معارا شاده و باه
م
ص رت «ف ْی ُر موزج» درآمده است( .زرکبی )531/1 :1421 ،دهخدا در ارتباط با آد ،ن شاته
است«:یکی از سن های آذری که ترکیب آد ابارت از فسفات هیدراته آل مینی م طبیعای
است و سختی آد مساوی شیبه یعنی برابر با شاش اسات .فیاروزه باه مناسابت رنا آبای
درخبانی که دارد ،در شلار سن های گرادبتا شناخته میش د .هلیبه بیشاکل اسات و
ً
در حالت طبیعی رگههای قت های یا سفید مباهده میش د .معل ل رنگش در برابر رط بت
ً
یا خبکی ه ا و در ارتفااات تغییر میکند .رن های آدها غالبا آبی یا آبی مایل به ساب یاا
سب زیت نی و سب مایل به زرد است و به آد حجر الظفر ،حجر الغهبه ،حجار العای و حجار
الجاه نی گ یند( ».دهخدا ،ذیل ماده«فیروزه») هلادگ ناه کاه دهخادا باه اجلااا اشااره
کرد ،فیروزه دارای ترکیاب فسافاتی و از اناصاری مانناد ما  ،آها و آل مینیا م تباکیل
ّ
میش د ،و به ای ص رت است که آا یا محه ا اسیدی ،آد م اد معادنی را در خا د حال
میکند و محه ا در رگهی سن های می باد جلع میش ند و اگر شارایب ترم دیناامیکی و
گرما ّ
متیا باشد ،در طی زمانی ط لنی ،فیروزه تبکیل میش د .بیتردید ،مرغ اتری نا
فیروزه ،دارای رن آبی آسلانی و مخص ص ایراد و در محهی م س م به «معدد» در شاتر
«فیروزه» خراساد وج د دارد و ت انسته به کلک زیبایی بینظیر خا د ،بهنادآوازه شا د باه
نح ی که قردها قبل ،از سا ی زمخباری (م ۵۳۸ق) ،نلااد آد سارزمی  ،شناساانده شاده
است( .زمخبری)264/1 :1412 ،

ّدومی منبع دی شناسی ،پ از قرآد ،احادیث اهل بیت است و بیبتری ساتم را در
تبیی معارف دی  ،بیاد وظایف فردی و اجتلاای به خ د اختصاص داده و در اسااس بارای
پاسخ صحیح به بسیاری از پرساشهاا و م ضا اات گ نااگ د ،راهای جا ّ
تلساک باه آد
نیست .به گ اهی تاریخ ،بسیاری از اه م اسالمی ،چ د کالم ،فقه ،تااریخ ،رجااا و ...در
دا احادیث ،شکل گرفتهاند ،و هر یک از آدها پ از تط ّ ر و گساترش دامناه ،باه دانبای
مستقل تبدیل شدهاند.
اص معن ی سن ها نی هلانند سایر اه م اسالمی ،ریبه در ّ
شناخت خ ّ
سنت و اخباار
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دارد .احادیث ،به دو نح ه به سن های قیلتی پرداختهاند گاهی به یاک مجل ااه اشااره
ْ ِّ
َ َ َْ ْ
َ ْ َ ْ ِّ
میکند به ان اد نل نه ،امام باقر
در تفسیر آیهی و أنبتنا ِفیهاا ِمان لاش ای ٍء ماُْو ٍ
(حجاار« )19/و از هاار چی ا ی کااه دارای وزد اساات در زماای رویاناادیم» ،فرم دهانااد:
«خداوند متعاا در ک هها:طال ،نقره ،سن های قیلتی ،برنج ،م  ،آه ُ ،سرا ،گا گرد،
سن ُسرمه و زرنیخ و امثااا آدهاا کاه باا وزد معامهاه میشا ند ،رویاناده و ایجااد کارده
است( ».قلی 374/1 :1363 ،بحرانی 336/3 :1414 ،اروسی حا ی ی6/3 :1370 ،
فیض کاشانی )104/3 :1374 ،ای گفتار امام باقر  ،حاوی ارزشلند با دد طاال ،نقاره
 ...و سن های قیلتی هلچ د فیروزه و اقیق است.

 .1-2اجابت نیایش و نماُ
در قرآد کریم ،که مجل اهی دست ر العللهای زنادگی ساعادتلندانه اسات ،درباارهی
خل  ،یک آیه ،دربارهی روزه ،سی ده آیه ،دربارهی حج ،هجده آیه و دربارهی زکاات23 ،
آیه آمده است اما دربارهی نلاز ،بیش از  122آیه ،نازا شده که طای آد مساایل ّ
متام نلااز
مطرح گردیده است( .صادقی اردستانی )12 :1374 ،در نلاز ،اف ود بر واجبات یاازدهگاناه
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اما گاهی اخبار ،به ط ر ویژه متلرک بر یک سن قیلتی مثل فیروزه میش د .اخباار و
ُ
 ،در ف اید ،کنشها و تأثیرات «فیروزه» ،فی الجلهه زیادناد کاه
سخناد اماماد معص م
ُ
در ای مقاله در فصل نخست ،به گ ارش هبت م رد آد پرداخته مایشا د و در فصال ّدوم
چرایی آد تأثیرات و ف اید ،م رد بررسی قرار میگیرد .ن یسنده با بررسی گساترده در کتاب
و مقالت تاکن د ،م ردی را که به ای م ض پرداخته باشد ،نیافته است.
ّ
 .2تأثیرات مادی و معنْی فیروُه
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ّ
ّ
مستحبات ،ازجلهه داشت انگباتر ،ما رد تأ کیاد قارار گرفتاه
و مقدمات و مقارنات ،برخی
است .در حدیث قدس ّی ،امام صادق از رسا ا خادا و ایبااد از خداوناد سابحاد،
نقل کردهاند« :م آزرم دارم از ای که بندهای با داشت انگبتر فیروزه ،دست باه دااا بهناد
کند ،آد را اجابت نکنم( ».حرااامهی 140/2 :1412 ،هلا  163 :1384 ،هلا :1414 ،
ّ
 95/5ن ری )300/3 :1408 ،مفضال با ُالار نیا از اماام صاادق نقال کردهاناد:
«هرک پی کاری رود و انگبتر فیاروزه در دسات کناد ،حااجتش بارآوره شاده اسات».
(حراااامهی 141/2 :1412 ،اباا طاااووس 114 :1419 ،بروجااردی )77/17 :1368 ،از
ّ
رهگذر اخبار مذک ر ،بسایاری از فقتااو و معهلااد اخاالق و ارفااد ،حکام باه اساتحباا
ّ
انگبتکردد فیاروزه در هنگاام نیاایش و نلااز کارده و ما ثر در پاذیرش آد ،دانساتهاناد.
(کفعلی 764 :1403 ،سیدب طاوس ،بیتا 117 :حهای ،بیتاا 359 :حرااامهی:1412 ،
 140/2کاشف الغطاو 44/3 :1380 ،و )510میرزا ج ادآقا مهکی تبریا ی مین یساد« :از
ّ
استاد خ د در نجف ،از ا امل تأثیرگاذار در قارا الای الهاه پرساش کاردم ،وی ساجدهی
ََ ّ
َ َ ّ ِّ ِّ
َ ِّ
الظالمین (انبیاو« )87/معب دی ج
ط لنی با تکرار ال إله إال أنت سبحانك ِإنی لنت ِم َن
ِ
ت نیست ،من ّ هی ت  ،راستی که م از ستلکاراد ب دم» و انگبتر فیروزه و یا اقیق به دست
کردد را برشلرد( ».مهکی تبری ی)202 :1416 ،
 .2-2تقْیت اراده
بیتردیدّ ،
مصلم با دد ،بسایاری از کلب دهاا را جباراد و جسامهای ناات اد را ت انلناد
ّ
میسااازد و در پرتا آد ،رساایدد بااه کلااالت وال و رهااایی از اسااارتها ،تحقااق مییابااد.
بهاک  ،ارادهی ضعیف ،سبب میش د که انساد ،تابع امیااا و اسایر جاذباههای بیرونای و
درنتیجه دستخ ش کاستی ش د .در اخبار ،انگبتر فیروزه ،اامل تق یت اراده شالرده شاده
م
ُ
است چنادکه امام صادق فرم دهاند « :مو ُه م می ید فی ق ة القهب» (حرااامهی:1412 ،
 141/2اب طااووس 114 :1419 ،بروجاردی« )77/17 :1368 ،انگباتر فیاروزه ،اامال
تق یت و ت اد قهبی است ».داوود با الار أنطااکی (م1008ق) ،فیهسا ف و قارآدپاژوه ،باا
ّ م م
له ُه ُی مقا ّ ی مالق م
هاب» (انطااکی ،بیتاا ،)253/1 :بار محتا ای ساخ اماام
گ ارهی« :وإد ح
صادق تأکید میکند.
آقای ش فر برگر ،سن

شناس مغرازمینی ،مین یسد«:فیاروزه ،در برابار افساردگیها،

مفید و قهب را تق یت میکند .بهخاطر درخبش آد ،شادیآور و اثری س دمند بار کلبا د
اکسیژد و استرس دارد .بااث نباط افراد افسرده میش د و باه آدهاا نیاروی لزم بارای باه
انجام رساندد کارهای سخت را با ّ
ظرفیت و چابکی منتقل میکند .بااث ااتلاد باه نفا
میش د و جرأت لزم و اطلیناد خاطر برای بیاد استدلاهایلاد در کنفران ها در ما ایجاد
میکند .ارتعاشات منفیّ ،
مضر و آشفته را از ما دور و جذاکننده نیروهای مثبات اسات».
(ش فر برگر )95 :1388 ،سن شناسی دیگر نگاشاته اسات«:اساتفاده از فیاروزه ،باه قهاب
آرامش میدهد ،خ ف و وحبت را از آدمی دور میسازد( ».رضائیاد اطار)66 :1389 ،
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 .3-2سعهی صدر

 .4-2حفاظت در سفر و حضر
از دیاادگاه قاارآد و روایااات ،مسااافرت و گردشااگری اهلیاات خاص ای دارد و یک ای از
روشهای کسب دانش و معارف التی و شناخت سرگذشت پیبینیاد قهلداد میش د .آیاتی
ْ َ
ِّ ْ
اْل ْرض َف ْان ِّظ ِّروا َل ْی َف لا َ عاق َب ِّة ْال ِّم ْجرم َ
ین (نلل« )69/بگا در روی
مانند :قش ِس ِّیروا ِفی
ِ
ِ ِ
ِ
زمی گردش کنید و سپ بنگرید که ااقبت و سرانجام گنتکاراد چگ نه ب ده اسات ».و
ْ َ
ِّ ْ
َ َْ ْ َ
َ ْ ِّ ِّ َ ْ َ
اف َب َادأ اللقا ( ...انکبا ت« )۲۰/بگا در زمای سایر
قش ِس ِّیروا ِفی اْل ْرض فانظروا لی
ِ
کنید و بنگرید که خداوند چگ نه آفرینش را باه وجا د آورده اسات ،».حااوی ایا نکتاه
هستند .اسالم در کنار تب یق به مسافرت برای اهداف مبرو و معق ا ،آداا زیادی را نی
مانند انگبتر داشت  ،برای حفاظت گ ش د کرده است.
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«سعه» در لغت ،به معنای قدرت و «صدر» به معنای سینه است .اصطالح دیگری کاه
به هلاد معناست« ،شرح صادر» اسات «شارح» در لغات ،باه معناای گساتردگی آماده و
«شرح صدر» به معنای گباادگی در ساینه اسات( .مصاطفی )1031 ،477 :1426 ،اماا در
اصطالح ،سعه و شرح صدر ،کنایاه از ت انلنادی روحای و مادارای زیااد و تا اد بیباتر در
درک مطالب و ّ
تحلل سختیها و مبکالت اسات .بایتردیاد ،ذکار خادا ،اقالماداری و
آیناادهنگااری ،آد را تق یاات میکنااد .امااام صااادق بااا ابااارت « مو ُه ا م ُی م ِّسا ُاع َّ
الصا م
ادر»
(حرااااامهی 141/2 :1412 ،ابااا طااااووس 114 :1419 ،بروجاااردی)77/17 :1368 ،
«انگبتر فیروزه ،سینه را ت سعه میبخبد» ،بر تأثیر انگبتر فیروزه در «سعه و شارح صادر»
نی تأ کید کرده است.
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اب ّ
و از وکایالد
محلد قاسم ب االو کاه از صاحابیاد امامااد هاادی و اساکری
والمقام و ثقه امام اصر ب ده ( ّ
سید ب طاوس ،)244 :1363 ،نقل کرده است« :یکای
از خادماد امام هاادی از آد حضارت جتات زیاارت اماام رضاا  ،اجاازه سافر باه
سرزمی ط س گرفت ...حضرت به وی فرم دناد :انگباتری دیگار ،باا نگای «فیاروزه»،
هلراهت باشد که در بی ط س و نیباب ر ،شیری ،قافهه را تتدید و از راهرفت بااز مایدارد،
پیش آد رفته و انگباتر را نبااد ده و بگا  :ما لیم گ یاد از ماا فاصاهه گیار .نقاش ُروی
ُ ُ
ّ م ُ
هك لهاه ال احاد ّ
القتاار» باشاد .روی انگباتر
اللهک» و سلت دیگر آد «الل
انگبتر« ،الهه
ّ
ّ
ُ
ُ
اللهک» ب د که پ از رسیدد به مقاام خالفات « ُ
امام اهی « ،الهه م
اللهاك لهاه ال م احاد
م
الق ّتار» ،بر آد نقش بست .نگی آد فیروزه ب د که سپری در برابار درنادگاد اسات .خاادم
گ ید :در مسافرت ،پ از رخداد آد حادثه ،طباق دسات ر اماام الال کاردم( ».ساید با
طاوس 48 :1409 ،حراامهی 428/11 :1414 ،بروجردی)434/16 :1368 ،
ّ
حراامهی ،کاشف الغطاو ،نجفای جا اهری ،یا دی ،تبریا ی و برخای دیگار از فقتااو
ب رگ مکتب امامت ،با ّ
تلسک به حدیث فا ق و در جایگااه فتا ا ،هلاراهداشات انگباتر
ّ
مستحبات مساافرت بارای در امااد با دد ،دانساتهاند.
فیروزه با ویژگیهای بال را در شلار
(حراااامهی 104/5 :1412 ،کاشااف الغطاااو 44/3 :1380 ،نجفاای جاا اهری:1367 ،
 163/18هل  99 :1318 ،ی دی 331/4 :1420 ،تبری ی)16/1 :1423 ،
ُ م م ً
داوود ب الر أنطاکی ،پ شک و قرآدپژوه نی با اباارتَّ « :أد مصا م
احب ُه ل می ُلا ت غریقاا
مم م م
ول مب م
لن ُع الخ مف (انطاکی ،بیتا ،)253/1 :بازدارندگی از غرقشدد ،صاااقه
الصااقة ...وی
و ترس را از آثار فیروزه برشلرده است .ش فر برگر نی مین یسد« :فیروزه ،سنگی ت انلند و
حامی باه شالار مایرود و اساب و سا ارکار را از ساق ط ناگتاانی در امااد نگاه مایدارد.
هلچنی در زماد مسافرت ،از شخص حلایت میکند و طهسم ااضای کارکناد ه اپیلاایی
است( .ش فر برگر )94 :1388 ،ن یسندهی دیگر نگاشته است« :استفاده از انگبتر فیاروزه،
وحبت را از آدمای دور میساازد ،از بارقگرفتگای ،غارقشادد ،نایش جاان راد ُما ذی و
گ نده ،نظر باد و کباته شادد ،در امااد نگاه مایدارد .بارای زد حامهاه محااف اسات».
(رضائیاد اطار)66 :1389 ،

.5-2پیروُی بر د من
ای که هلراه داشت «فیروزه» ،اامل پیروزی بر دشل است ،دارای مساتندات روایای،
تاریخی و تجربی فراوانی است و به االوه یکی از اسامی «فیروزه»« ،پیروزه» است.
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 .1-5-2روایات
ّ
ابد الهه ب ّاباس با ابارت« :تصریح میکند ،امام اهی چتاار انگباتر در دسات
داشتند :یاق ت برای شرافت ،فیروزه برای پیروزی ،آه چینی برای ت انلندی و اقیق بارای
نگتبااانی( ».متقاای هناادی 686/6 :1409 ،اب ا شترآش ا ا 87/3 :1376 ،طبرساای،
 86 :1392ن ری)301/3 :1408 ،

کهینی با سهسهه سند ازحس ب اهی ب متراد نقل کرده است«:بر امام کاظم وارد
ّ م ُ
اللهک» ب د ،بسیار باه آد ت ّجاه
شدم که در دستش انگبتری با نگی فیروزه و نقش «الهه
کردم ،به درجهای که امام از چرایی آد س اا نل دند .گفتم :روایتی به م رسیده کاه اماام
ّ
اهی انگبتری با ای مبخصات داشته است .فرم دناد :آد را میشناسای گفاتم :ناه.
فرم دند :ای هلاد انگبتر است .سن ای انگبتر را جبرئیل برای رس ا خادا هدیاه
آورد ،وی سپ آد را به امیار م منااد بخباید [ساپ باه امامااد دیگار منتقال شاد .
گفت:آیا نام آد را میدانی گفتم«:فیاروزج /فیاروزه» .اماام فرما د :ایا ناام فارسای آد
اساات .نااام ارباای آد چیساات گفااتم :نلاایدانم .فرماا د :بااه ارباای «ظفاار» نامنااد».
(کهیناای 472/6 :1363فاایض کاشااانی 771/20 :1414 ،مجهساای دوم ،بیتااا646/7 :
حراامهی 140/2 :1412 ،هل  94/5 ،1414 ،مجهسای ۷۰/۴۲ :1403 ،هلا ،1368 ،
ّ
محلدتقی مجهسی ،سند حدیث را قا ی دانساته اسات( .مجهسای اوا ،بایتاا:
)360/22

تأثیرات مادّی و معنوی «فیروزه» از منظر روایات و چرایی آن

شیخ صدوق ،با سهسهه سندی متفاوت ،حدیث ماذک ر را نقال کارده و نقاش انگباتر
ّ م ُ
اللهك الحق» گا ارش کارده اسات( .صادوق 199 :1363 ،هلا :1385 ،
فیروزه را «الهه
 157/1حرااااامهی 98/5 :1414 ،هلااا  140/2 :1412 ،مجهسااای68/42 :1403 ،
بروجاااردی 795/16 :1368 ،نلاااازی 19/3 :1419 ،حساااینی فیاااروز آباااادی:1393 ،
 202/1قبانجیّ )451/5 :1421 ،اما اب بطریق مین یسد« :بر نگی انگباتر فیاروزه اماام
ّ
اهی  ،که در ارصهی جن به کار میبرد ،جلههی «نصر م الهه وفتح قریب» نقاش
بسته ب د( ».اب بطریق)31 :1407 ،
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 )646/7شیخ صدوق با سهسهه سندی متفاوت ،حدیث مذک ر را از اهی ب مت یار از امام
کاااظم  ،گاا ارش کاارده اساات( .صاادوق 175 :1368 ،حراااامهی94/5 :1314 ،
طبرسی 89 :1392 ،ن ری)300/3 :1408 ،
امام هادی نیا باا اباارت «و ظفار فای الحاروا» (ساید با طااوس48 :1409 ،
حراااامهی 428/11 :1414 ،بروجااردی« )434/16 :1368 ،فیااروزه ااماال پیااروزی در
جن هاست» بر ای حقیقت تأ کید کرده است .پارهای از فقتاو نی با استفاده از روایاات،
بر آد حقیقت پای فبردهاند( .نجفی)163/18 :1367 ،
ْ .2-5-2اهد تاریلی
َ

ِّ

ْ

ّ

َ َ

ِّ

ِّ

َ

َ َ
َ َ ِّ
ِّ
داود جالْت( ...بقره« )251/پ آناد را باه
ا ذیل آیهی :فهزمْه ْم ِب ِإذ ِ القه و قتش
اذد خدا شکست دادند ،و داوود ،جال ت را کبات» آماده اسات :داود پسار «ایباا» کاه
ک چکتری برادراد خ د ب د و اشتغاا به چرانیدد گ سفنداد داشت ،در مسیر مهحقشدد
به سپاه طال ت برای مقابهه با «جال ت» ،درحالیکاه هلاراهش فالخنای با د ،ساه سان
فیروزه را برداشت و در انباد خ د گذاشت .وقتی در مقابل جال ت ایستاد ،م رد تحقیار وی
قرار گرفتّ ،اما او یکی از آد سه سن را به طرف راست سپاه و دیگری را در جناح چا
لبگر وی انداخت و سن س م را به پیبانی او زد که مردهاش باه زمای افتااد( .طبرسای،
 620/2 :1372نجفی خلینی 251/2 :1398 ،جعفری)87/8 :1352 ،
م
ّ
ُرک ُ الدوله د ْیهلی۲۸۶( ،ا ۳۶۶ق) ،که به هلراه دو برادرش ،م ّس سهسههی آا ب یاه
هستند ،در یکی از جن ها از رهگذر مبکالت پدیدآمده ،نا امید و ّ
تحلهش رو باه پایااد
ّ
ب د .وزیرش« ،اب الید ،وی را به ت کل بر خدا و دادد صادقه داا ت و واادهی ن دیاک
ب دد پیروزی را داد .رک الدوله در االم رؤیا میبیند که س ار اسبش به نام «فیروز» شده و
بهاالوه انگبتر «فیروزهای» بر زمی افتاده را در انگبت خ د قرار میدهد و انت ام دشال
ّ
را مینگرد .وی پ از بیداری ،تفأا به پیروزی میزند .اب الید میگ یاد :پا از نقال
خ اا ،خبر پیروزی به ما رسید و به لبکرگاه دشل رفتیم ،درحالیکه وی سا ار بار اساب
فیروز ب د ،انگبتر فیروزهای مباهده و در دست خ د قرار داد و گفت :ای هلاد است که
ساااااتی پاایش در خا اا دیااده با دم( .مسااک یه رازی 175/6 :1379 ،دمیااری:1424 ،
 442/1اب اثیر 489/ 8 :1386 ،اب خهکاد)118/2 :1972 ،

ِّ
ّ
 .3-5-2متلصصا و م ّعبرا
م م م
اب سیری از تابعاد و ُم ّعبراد ،با ابارتَّ « :
یروز ُج ف ُت فتح مو منصار مو مإقبااا» (ابا
وأما الف
سیری  ،)158/2 :1359 ،رؤیای فیروزه را ،بیانگر فاتح و پیاروزی و خا ششانسای دانساته
است .ابدالغنی ب اسلاایل نابهسی ( ،)1050-1143فقیه و از مبایخ ارفااد نیا بار هلااد
تعبیر و ساختار کالمای تاکیاد کارده اسات( .نابهسای )174/2 :1359 ،خهیال با شااهی
ظاهری (قرد )9که معتقد است ،کتاابش ،اقتبااس یافتاه از «التقسایم» منسا ا باه اماام
ّ ّ
فإنه یدا اهی الظفر و الدولة و حص ا اللراد و قتار اعااداو»
صادق است ،با گ اره«:
(ظاهری )314/2 :1359 ،رؤیاای فیاروزه را حااوی پیاروزی ،رفااه ،رسایدد باه هادف و
شکست دشل میداند .سن شناسی نی ن شته است« :استفاده از انگبتر فیروزه ،دشلناد
را دور و آدمی را بر آدها غالب میسازد( ».رضائیاد اطار)66 :1389 ،
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 .6-2فرُند دار د

تأثیرات مادّی و معنوی «فیروزه» از منظر روایات و چرایی آن

داشت فرزند ،برکات زیادی مانند آرامش ،تحکیم و کارآمدی خان اده دارد بهاکا ،
ناباروری بااث ت ل ا خان اده و پدیدهی نامیل د طالق میش د و دستکم در دهدرصد از
زوجها دیده میش د و اهال آد میت اناد مربا ط باه زد یاا مارد یاا هار دو باشاد .برخای از
روایات« ،انگبتر فیروزه» را اامل م ثر در دفع و رفاع نابااروری میدانناد چناادکاه شایخ
ّ
محلد ب زیاد صیلری کاتب کاه جا و صاحابیاد ثقاهی
ط سی با سندی معتبر از اهی ب
است( ،کهینی 524/1 :1363 ،مفید )366/2 :1414 ،نقال
إماماد هادی و اسکری
کرده است«:با دختر جعفر با محلا د کاتاب ازدواج کاردم و های کا را هلانناد وی
دوست نداشتم ،اما پ از زماد ط لنی فرزنادی ن اییاد ،لاذا نا د اماام هاادی رفاتم و
مبکل را در میاد گذاشتم ،ایباد دست ر دادند :انگباتری باا نگای فیاروزهای کاه در آد،
َ ََ
َْ ً ََْ َ
ت َخ ْی ِّر ْال َاْارث َ
ین (انبیاو« )89/پروردگارا ،مرا تنتا مگذار و ت
آیهی َرب ال تذ ْر ِنی فردا وأن
ِِ
بتتری ارث برندگانی» نقش بسته باشد ،انتخاا ک  .م ای دست ر را الل کاردم و پا
از یکساا ،خداوند پسری به م داد( ».ط سی 48 :1414،مجهسای 343/92 :1403 ،و
 )78/101از ای رهگذر ،برخی از فقتای شیعه ،حکم باه اساتحباا انگباتر فیاروزه ،بارای
مطالبه مذک ر ،کردهاند( .کاشف الغطاو 44/3 :1380 ،حراامهی)140/2 :1412 ،
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ُ .7-2دایندهی فقر
بدود تردید فقر در بای مساائل اجتلااای و اقتصاادی از زمارهی متمتاری معضاالت
جامعه و ناهنجارتری دردهای زندگی انساد است که آثار ناهنجار مادی و معن ی باه دنبااا
ُ
ُ
دارد .حضرت اهی میفرمایندُ « :
الکبر» (نتاج البالغاه ،حکلات )163
الفقر الل ت
ُّ
الفقر ُی ُ
«فقر ،مرگ ب رگ است» و « ُ
حجته» (هلاد ،حکلت« )3فقیار از
خرس الفط م ا
کالماه و ل ُیعارف مم ُ
ُ
لی ُ
الفقیار حقیار ُ
ُ
قاماه» (مجهسای،
سالع
بیاد دلیهش ااج اسات» و «
« )47 /69 :1403فقیر در چبم مردم بیمقدار اسات ناه ساخنش شانیده میشا د و ناه
ّ
جایگاهش شناخته میش د ».برای حل مبکل فقار ،بیتردیاد خاردورزی و اجارای ق اااد
اهلی ،برنامهری ی و تالش ،گامهای بنیادی است.
در کنار آد ا امل طبیعی ،برخی روایات ،انگبتر فیروزه را نی دافع و رافع فقر میدانند
م
م ْ
ْم
م
چنادکه امام صادق فرم دهاند « :مم ْ متخ َّت مم بالف ْی ُر موزج ل ْام میف متق ْار کفاه» (کهینای:1363 ،
 472/6فیض کاشانی 771/20 :1414 ،مجهسی اوا ،بیتا 647/7 :حرااامهی:1414 ،
 ۹۴/۵هل  140/2 :1412 ،مجهسی« )360/22 :1368 ،دستی که انگبتر فیروزه داشته
باشد ،نیازمناد نخ اهاد شادّ ».
محلادتقی مجهسای ،ساند حادیث را قا ی دانساته اسات.
(مجهساای اوا ،بیتااا )647/7 :شاایخ صاادوق بااا سااند و ابااارت متفاااوت ،سااخ امااام
ْم
افت مقارت مکاف مت َّ
صادق را چنی نقال کارده اسات «:مماا م
خت ملات باالف ْی ُر موزج» (صادوق،
 175 :1368حراامهی ۹۴/5 :1414 ،طبرسی« )89 :1392 ،فقیر نخ اهد شد دستی کاه
انگبتر فیروزه دارد ».برخی از فقتاو نی به مضل د حدیث فت ا دادهاند( .کاشاف الغطااو،
 )44/3 :1380یکی از صاحبنظراد در ح زهی سان هاا ،مین یسادّ « :اوا مااه جدیاد،
زمانی که به ماه نگاه کردید ،به «فیروزه» بنگرید که برکت و دولت بارای شاخص آورده و
او را بینیاز مینلاید( ».رضائیاد اطار)66 :1389 ،
 . 8-2عفت چشم و تقْیتلنندهی آ
ّ
شالرده
مفضل ب الر که از صحابیاد ثقه ،صاحب راز ،فقیه و صالح امام صاادق
شده (مفید 216/2 :1414 ،ش شتری ،)215/10 :1428 ،نقل کرده که امام صادق به
ّ
وی که انگبتر «فیروزه» در دست داشته ،فرم ده است« :ای مفضل ،فیروزه ،سابب پااکی
و پیراستگی دیدگاد مرداد و زناد م م میش د و م دوست دارم که هله م مناد ،انگباتر

فیروزه به دست کنند که آد ،مق ّ ی چبام اسات( ».ابا طااوس 114 :1419 ،حرااامهی،
 141/2 :1412بروجردی )77/17 :1368 ،واژگاد ن اهت و تق یات بصار ،ملکا اسات
معنای ّ
مادی آد مطلع نظر باشد و یا معناای معنا ی کاه تق یات بصایرت و دوری از گنااه
است.
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ش فر برگر مین یسد« :فیروزه ،چبمها را نیرو میبخبد و بارای بیلاریهاای چبام و
ّ
اصالح گردش خ د م ثر اسات( ».شا فر برگار )95 :1388 ،رضاائیاد نیا نگاشاته اسات:
«استفاده از سرمهی فیروزه ،برای چبمها بسیار مفید ب ده و آد را تق یت مینلاید .کسانی
که در شب ،دید خا د را از دسات میدهناد ،اساتفاده از سارمهی فیاروزه ،آنااد را درمااد
میکند .اگر مردماک ،سافید شاده و یاا هار ما رد دیگاری در چبام باشاد ،آد را درمااد
میکند( ».رضائیاد اطار)66 :1389 ،
ّ
 .3چرایی تأثیرات مادی و معنْی سنگ فیروُه
ُ
چرایی کنشهای هباتگاناه سان فیاروزه ،مبتنای بار دو اصال اسات .1 :حیاات و
آ گاهی جلادات  .2داا و نیایش جلادات.
 .1-3حیات و آگاهی جمادات

َ َ َ َ ْ َ
ْ َ ْ ً َْ َْ ً َ
عین ( ّ
قالتاا َأ َت ْیناا طاائ َ
فصاهت« )11/پا
 ...فقال لها و ِلْل ْرض ائ ِتیا طْعاا أو لرهاا
ِ
ِ
آسلاد و به زمی فرم د :خ اه یا ناخ اه بیایید .آد دو گفتند :فرمادپذیر آمدیم».

باه

ِّ
ِّ
َ ْ ِّ َ َ
ِّ ِّ
قالْا َأ ْن َط َق َنا ّالقه َّالاذی َأ ْن َطا َ ِّل َّاش َ ا ْء ( ّ
فصاهت)21/
ْد ِه ْم ِل َم ِهدت ْم عق ْینا
ٍ
قالْا ِلجق ِ
ّ
«و آناد به پ ست خ د میگ یند :چرا بر ضد ما گ اهی دادید میگ یناد :هلااد خادایی
که هله چی را ناطق ساخته ما را به سخ درآورده است»

ََ ً
ولدا

ِّ َ َ َ َّ َ ْ ِّ َ َ ْ َ
ْ
ْ َ ِّ َ َ
َ ِّ
ْ
ِّ َ ل َ ْ َ َ
ااد َّ
السااماوات یتفطا ْار ِمنااه و تنش ا اْل ْرض و ت ِلاار ال ِجبااال هاادا.أ دعا ْاْا ِلقا َّارحمن
تك ا
ِ

(مریم« )91-90/ن دیك است آسلادها از ای سخ پارهپاره ش ند و زمای بباکافد

تأثیرات مادّی و معنوی «فیروزه» از منظر روایات و چرایی آن

برای اثبات تسبیح و نیایش جلادات و ازجلهه سن فیروزه ،در مرحههی نخست ،بایاد
باارای آدهااا ،اثبااات آ گاااهی کاارد زیاارا ُمسا ِّابح و شاافیع ،بااه کساای اطااالق ماایشا د کااه
ّ
تسبیحش نده و مبف منه را ببناسد .تحقق «اهم» برای جلاادات و معاادد را مایتا اد از
آیات بسیاری ،مانند آیات ذیل اثبات نل د:
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و ک هها به شدت فروری ند و ناب د ش ند ،از ای که برای خدای رحلاد فرزندی خ اندند».

ِّ َّ َ َ ْ ِّ ِّ ِّ
جارة َأ ْو َأ َ د َق ْس َْ ًة َ ...و إ َّ م ْنها َلماا َی ْهاب ُِّ م ْ
ْب ِّك ْم م ْن َب ْعد ذل َك َفهی َل ْالح َ
ان
ثم قست قق
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ
ّ
خش َی ِة القاه (بقره)74/؛ «سپ داهای شلا بعد از ای واقعه سخت گردید ،هلانند سن ،

یا سختتر از آد ...و برخی از سنگتا از بیم خدا فرو میری د».
َ َْ ْ

َ

ْ ِّ

َ َ

ً

ً

َ ْ

ّ

ل ْْ أن َزلنا هذا الق ْرآ َ َعقی َج َب ٍش ل َرأ ْی َت ِّه خا ِ عا ِّم َت َصدعا ِم ْن خش َی ِة القه (حبار« )21/اگار
ً
ای قرآد را بر ک هی فرومیفرستادیم ،یقینا آد ک ه را از بایم خادا فاروت و از هام پاشایده
میدیدی».
ای آیات ،حاوی وج د آ گااهی در تلاامی م جا دات و ازجلهاه جلاادات اسات ،باه
ّ
درجهای که نسبت فرزندداشتگی خداوند را بااث ایجااد وحبات الیاق در هساتی ،تهقای
کرده و آسلادها ،زمی و ک هها را در معرض متالشیشدد از آد افترا ،میداند.
ّ
ّ
تحقق «اهم» برای جلادات و از جلهه فیروزه را ،میت اد باا اساتناد باه روایاات متعادد
مأث ر از پیامبر و اهل بیت نی اثبات کرد:
ّ
م
م
ُ ُ
نت ُ
ُ
وأشاجارها فاال
أخرج ممع رس ا الهه إلی أسفل مکة
فرم دهاند«:ک
أمیر الل منی
ّ
م ّ
م
ُ
ُ
ّ
م
می ُلر مبحجر ول شجر إل قالت :السالم اهیك یا رس ا الهه ،وأناا أسالع» (ابا شاتر آشا ا،
 79/1 :1376مبااغری العااامهی ،بیتااا 95 :حهای« )340 :1408 ،هلااراه پیااامبر بااه
ّ
اطراف مکه رفتیم و به هر سن و گیاهی کاه م اجاه شادیم ،باه ایبااد ساالم کردناد ،باه
گ نهای که م میشنیدم».
ّ
امام ّ
سجاد و بسیاری از صحابه ،مانند جابر ب ابدالهه انصاری ،اب سعید خدریّ ،أم
سهله ،اب ّاباس و أ ّبی با کعاب ،انا با مالاک و ُبریادة با ُح مصایب اساهلی کاه از
صحابیاد ثقه ،شلرده میش ند ،به گ نهی مت اتر ،روایت کردهاند« :رس ا خادا وقتای
در مدینه به خطبه میایستاد ،به یکی از تنههای درخت خرما تکیه میکرد ،و چ د به خااطر
ّ
جلعیت ،برایش منبر ساختند و برای ّاولی بار ،وقتی بر آد قرار گرفت ،هله شنیدند
فراوانی
که آد ست د به ناله درآمد ،هلادط ر که شتر فریاد میزند و چ د دوباره نا د سات د آماد و
دست به او کبید ،هلانند بچهای که از گریه ساکت ش د ،ساکت شد و طبق روایتای آد را
در آغ ش گرفت ،تا آرام شد( ».بخاری 14/3 :1401 ،و  173/4ذهبای354/1 :1407 ،

بیتق ای ،بیتااا 19 /3 :اب ا شااتر آش ا ا80/1 :1376 ،؛ إربه ای 24/1 ،1405 ،صااالحی
شامی 494/9 :1414 ،اب کثیر 367/4 :1412 ،طبرسی)76/1 :1417 ،
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 .2-3تسبیح ،دعا و نیایش جمادات
االم هستی ،یکپارچه زم مهی قدسی دارند کاه مهک تیااد ،ایا صادا را از هار سا باه
خ بی میشن ند .آیات بسیاری در قرآد ،مانند آیات ذیال ،حااوی تسابیح هلاهی هساتی و
ازجلهه سن ها میباشند:
«آسلادهای هفتگانه و زمی و هرک کاه در آدهاسات ،او را تسابیح مایگ یناد ،و
هی چی نیست مگر ای که در حاا ستایش ،تسبیح او میگ ید ،ولای شالا تسابیح آدهاا را
درنلییابید .به راستی که او هل اره بردبار و آمرزنده است( ».إسراو)44/
«آیا ندانستی که خداست که هرک در آسلادها و هرک در زمی است ،و خ رشاید
و ماه و ستارگاد و ک هها و درختاد و جنبندگاد و بسیاری از مردم برای او سجده میکنند
و بسیاریاند که اذاا بر آناد واجب شده است( ».حج)18/
«و ک هها را با داوود و پرندگاد به نیایش واداشتیم( »...انبیاو)79/

الاف .در روایات بسیار و متنا ای ،از تسابیح ریا
گ ارش شده به نح ی که صحابیاد نی آد را شنیدهاند:

هاا در دسات پیاامبر اساالم

،

«ان گفت ما ن د پیامبر ب دیم که مبتی ری برگرفت و ما صادای تسابیح آد را
در دست ایباد شنیدیم( ».ثعهبی 103/6 :1422 ،متقی هندی 407/12 :1409 ،صالحی
شامی)504/9 :1414،

تأثیرات مادّی و معنوی «فیروزه» از منظر روایات و چرایی آن

«آیااا ندانسااتهای کااه هرکااه و هرچااه در آساالادهااا و زماای اساات ،باارای خاادا تساابیح
میگ یند ،و پرندگاد نی درحالیکه در آسلاد پر گب دهاناد ،تسابیح او مایگ یناد هلاه
ستایش و نیایش خ د را میدانند( ».ن ر)41/
ّ
و صحابه در تسبیح تلام م ج دات ،متعدد و
روایات مأث ر از پیامبر  ،اهل بیت
ّ
متضل دقایق بسیاری است و چ د م ض ما« ،فیروزه» است ،تنتا باه ذکار برخای اخباار
تسبیح جلادات و سن ها ،بسنده میکنیم.
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«اب ذر گفته :پیامبر تنتا نبسته ب د که ن دش رفتم و هفت سن برداشت ،سن ها در
دست ایباد تسبیح و باانگی چا د زنبا ر اسال داشاتند( ».بیتقای 64/6 :1405 ،متقای
هندی 386/12 :1409 ،سی طی)74/2 :1320 ،
«اب اباس گ ید :مه ک حضرم ت ن د پیامبر آمدند و گفتند :چط ر بادانیم کاه
شلا رس ا خدا هستید ایباد مبتی سن ری ه برداشت و گفت ای ها شاتادت میدهناد.
سن ها در دست ایباد تسبیح و شاتادت باه رساالت دادناد( ».سای طی75 :2 :1320 ،
صالحی شامی)493/9 :1414 ،
ب .در پارهای روایات ،سخ از تسبیح طعام رس ا خدا

است:

«اب مسع د :ما با رس ا خدا طعام میخ ردیم کاه صادای تسابیح طعاام ایبااد را
میشنیدیم(».بخاری 171/4 :1401 ،سی طی)185/4 :1404 ،
«اب مسع د گفت :با رس ا خدا در سفر ب دیم که دست ر به آوردد طعام کردناد و
آد تسبیح میگفت( ».اب حباد)417/14 :1414 ،
«انا گفاات:برای پیااامبر  ،خ ا راک تریاات آوردنااد و ایباااد گفتنااد:آد تساابیح
میکند.س أا شد میفتلید پیامبر گفت:بهه .برخی دیگر نی ظارف غاذا را گرفتناد و
تسبیح غذا را شنیدند( ».صالحی شامی 493/9 :1414 ،سی طی)75/2 :1320 ،
ج .در پارهای اخبار ،سخ از تسبیح آا است چنادکه در روایتی آمده است« :ابا
مسع د گفت :ما تسبیح آبی را که رس ا خادا میآشاامیدند ،میشانیدیم( «.سای طی،
 185/4 :1404صالحی شامی)493/9 :1414 ،
َ ْ
َّ ِّ َ ِّ َ ْ
ْ َ ْ
اد ِه
و ِإ ِماان ای ٍء ِإال یساابح ِبحما ِ

در تفساایر آیااهی:
د .اماماااد باااقر و صااادق
(إسراو« )44/و هی چی نیست مگر ای که در حااا ساتایش ،تسابیح خادا مایگ یاد».
تصریح کردهاند هلهی م ج دات ،ازجلهه جامدات ،مانند دیا ار و درختهاای خباک و
چ ا اهااا ،اهاال تساابیحاندّ ( ».ایاشاای 293/2 :1380 ،فاایض کاشااانی195/3 :1374 ،؛
اروسی ح ی ی 168/3 :1370 ،بحرانی)537/3 :1414 ،
ها  .در پاارهای از روایاات ،ساخ از تسابیح می ههاسات .اماام صاادق گفتهاناد:
«جبریل ظرفی از می هی انار و انگ ر برای پیامبر که بیلار ب د ،آورد .در هنگام خ ردد

پیامبر می هها تسبیح میگفتناد .ساپ امامااد حسا  ،حسای و اهای
می هها تناوا کردند و آدها تسبیح میگفتند( ».ثعهبی)103/6 :1422 ،

آمدناد و از
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و .تسبیح ج امد از صحابیاد و تابعاد نی نقل شده است:
ُ ُ
ابارت«:أب الدرداو و سهلاد میأکالد م مصحفة إذ مس َّب محت مو مما ف میتا» (صاالحی شاامی،
 493/9 :1414ساای طی )75/2 :1320 ،حاااوی تساابیح ظاارف و مظااروف أب الاادرداو و
سهلاد است.
م َّ ُ َّ
ُ ُ م
َّ م م ُ ُ م ِّ ُ م ُ ُ ُ
انة ُت مس ِّب ُح و مل می م
عیب َّ مأحدکم ث مباه ،فاإد کال
اکرمه با ابارات« :البجرة تسبح و اعسط
م
شیو ُی مس ِّب ُح ب محلده» (طبری 116/15 :1415 ،اب کثیر )46/3 :1412 ،تصریح به تسبیح
درختها ،ست دها و لباسها میکند.
ّ
درباره ّ
مطرف ب ابدالهه که ج و تابعاد و از راویاد حضرت اهی به شلار میآیاد،
چنی نقل شده است« :هنگاام ورود باه خاناه ،هلاراه باا تسابیح وی ،ظاروف نیا تسابیح
میگفتند( ».اب أبی الدنیا 94 :1413 ،سی طی)185/4 :1404 ،
 .4چیستی و حقیقت تسبیح
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آیات و روایات ،حاوی ای مطهب است که تلام ّذرات هستی ،دارای شع رند و هلاهی
م ج دات ااقل ـ ّ
اام از انسادهای م م  ،کافر و منافق ا و غیر ااقل ا هلانناد خ رشاید،
ماه ،ستارگاد ،سن ها ،ک هها و ...ا بادود اساتثناو ،تسابیح و ساجدهی تکا ینی دارناد.
َ ْ
َ
ّ
االمه طباطبایی ذیل آیهیَ :و ِإ َّ ِم ْنها لما َی ْه ِب ُِّ ِم ْن خش َی ِة القه (بقاره« )74/و برخای از
سن ها از بیم خدا فرو میری د ».تأکید میکند که سن ها بهط ر تک ینی ،امر خدای را
میفتلند( .طباطبایی)203/1 :1390 ،
ت ّ
فیض کاشانی با ابارت«:فتذا تسبیح فطري و اقتضاو ذاتی منبأ ماا تجال متجهای لتام،
م
َّ
ّ
فأحب ُ ه و مابت معث ا إلی الثناو ماهیه م غیار متکهیاف» (فایض کاشاانی 195/3 :1374 ،هلا ،
ّ
 )682/1 :1418تأکید میکند که چ د خداوند در تلام هستی ،تجهی نل ده ،لذا محبا ا
ّ
آفرینش است و تسبیح م ج دات ،امری است فطری ،تک ینی ،ذاتای و آمیختاه باه تکهاف
نیست .گرچه تسبیح تک ینی ،استثناوناپذیر استّ ،اما بسیاری از انسادها از تسبیح تبریعی،
تکهیفی و اختیاری ،خ دداری میکنند چناادکاه آیاهی ذیال آد را تأکیاد میکناد« :آیاا
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ندانستی که خداست که هر ک در آسلادها و هر ک در زمی است ،و خ رشید و مااه
وستارگاد و ک هها و درختاد و جنبندگاد و بسیاری از ماردم بارای او ساجده مایکنناد و
بسیاریاند که اذاا بر آناد واجب شده است( ».حج)18/
بیتردید ،مقص د از تسبیح م ج دات ،تسبیح کالمی و حقیقی است و معناای مجاازی
ّ
ّ
جاللیه ب دد و خض آدها در برابار قا انی
کلالیه و
آد یعنی نظم ،انسجام ،آینهی صفات
َ ْ َ ِّ َ
و نظامات هستی ،مقص د نیست زیرا ای ها ام ری قابل احساس اسات کاه باا التفقهاْ
َ ْ َ
بیح ِّه ْم (إسراو« )44/ولی شلا تسبیح آدها را درنلییابید» هلخ انی ندارد .باهااالوه
تس
ِّ َ ْ
َ ِّ َ ْ
َ َ َّ ْ َ َ
َ
در آیهی :و سلرنا مع داود ال ِجبال یسبحن (أنبیاو« )79/و ک هها را با داوود و پرندگاد
به نیایش واداشاتیم ».بیتردیاد باه «داوود» جا معناای حقیقای نلیتا اد نسابت داد ،و از
رهگذر وحدت سیاق ،باید در م رد ک هها نی به نح حقیقت باشد.
ّ
َ
َّ
االمه طباطبایی ذیل آیهیَ :و ِإ ْ ِم ْان ا ْ ٍء ِإال ِّی َساب ِّح ِب َح ْم ِاد ِه (إساراو »)44/تأکیاد
میکند که دلیهی بر معنای مجازی تسبیح ،وجا د نادارد زیارا حلال مجاازی در صا رتی
جای اسات کاه امکااد حلال کاالم بار حقیقات نباشاد( .طباطباایی )110/13 :1390 ،از
س یی ،کالم ،تنتا لف نیست بهکه هرچی که کاشف از مقاصد باشد ،کالم خ اهاد با د.
در آیات بسایاری (بقاره174 ،118 ،75/و  253نسااو 164/اااراف 143/شا ری،)51/
«کالم» به خدا اسناد داده شده ،با ای که کالم او از ن صدا نیست .روش تفتایم و ّ
تفتام
انساد هم گرچه در اکثر م ارد بر استخدام واژگاد استقرار یافته است ،اما پارهای از مقاصاد
را با اشارهی دست و سر و چه بسا با نصب االئم ،انتقاا میدهد ،که صدق کالم بر آدهاا
نی غیر قابل تردید است ،و در ای حاا ،کالم انساد ،منحصر در طرق ف ق هم نیست.
ً
االمه طباطبایی با ابارت«:ک نه قالیا ل یساته م أد یکا د بألفاا م ضا اة و أصا ات
مقرواة» (طباطباایی )110/13 ،بار ایا مطهاب تأکیاد دارد کاه تسابیح حقیقای و کالمای
م ج دات ،مسته م ای نیست که باا الفاا شانیدنی و قاراردادی ماا باشاد مسال نبا دد
تسبیح هستی و معادد و سن فیروزه برای ما ،دلیل بر ادم آد نیست .برای انسااد ،امکااد
استلا تسبیح هست ،لک باید در درجهی نخست ،با نف و باط تکامالیافتاه و نا رانی،
آد حقیقت درک ش د تا ح ّ و گ ش هم کهلات حاوی آد معانی را احساس کنند.
بهاالوه با ت ّجه به ت سیع معنای «کاالم» ،چا د هلاهی م جا دات ،خادای متعااا را

آ گاهانه ،من ّ ه از هرگ نه نقص ،میدانند و خ د را در مقام ذات ،صفات و افعاا ،هر لحظاه
نیازمند و قائم به او مییابند ،هلی ادراک« ،کالم و تسبیح» آدهاست هرچناد باه گ ناهی
الفا شنیداری نباشد .از س یی ،هلی تسبیح تکا ینی و ذاتای ،سابب رفاع نیااز و تکامال
هستی و مجرای ارت اق آدهاست .رس ا خدا فرم دهاند« :ن ح در هنگاام وفااتش
باه فرزنادانش گفاات :شالا را باه تساابیح و حلاد خاادا امار مایکنم کااه آد ،نلااز هلااهی
م ج دات و سبب ارت اق هله است( ».طبری 116/15 :1415 ،اب کثیر)46/3 :1412 ،
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نتیجهگیری
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ّ
 .1آثار ّ
متضاد با اقال و اهام نیسات،
مادی و معن ی فیروزه که در اخبار آمده ،گرچه
ّاما میت اند فراتر از درک آد دو باشد زیرا اب ار معرفت ،در ح ّ و اقل منحصار نیسات و
آم زههای وحیانی نی منبع شناخت ،شلرده میش ند.
ّ
ّ
 .2طبق آیات و اخبار متعدد ،جتاد هستی ازجلهه جامدات ،از رهگذر تجهی خداوند،
ّ
دارای حیات و اهماند ،و به گ نهی تک ینی ،حقیقای ،مقاالی و بادود تکهاف ،باه تسابیح
ّفیاض محب ا خ د ،اشتغاا دارند ،گرچه به ص رت الفا ااتباری ببر نلیباشد.
 .3پدیدههای هستی ،از نظر ّ
قابهیت تسبیح ،یکساد نیستند و برخی ،ازجلهه «فیاروزه»،
از رهگذر ای که محص ا االی چند معدد دیگار مانناد ما  ،آها و آل مینیا م اسات ،از
ّ
قابهیت بیبتری برخ ردار است و به هلی جتت ،هلراه داشات آد ،در حقیقات ،هلراهای
ّ
ِّ
مسبح هلیبگی و یکی از جن د الهه است که انرژیهاای مثبات ،ت لیاد میکناد .از هلای
رهگذر پای میفبریم بر ای که هلادگ ناه کاه دااا ،اساتغفار و شافاات انسااد ماأذود و
دارای شرایب ،در ّ
حق دیگراد اجابت میش د ،سن فیروزه هم ،هلاد کارکرد را دارد.
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فهرست منابع

* قرآ لریم

* نهج البالغة
ّ
ّ
محلد ،الهْاتف ،بیروت :م سسة الکتب الثقافیة1413 ،ق.
 .1اب أبی الدنیا ،ابدالهه ب
 .2اب أثیر ج ری ،اهی ب محلد ،الكامش فی التاریخ ،بیروت :دار الصادر لهطباااة و
النبر1386 ،ق.

 .3اب بطریق ،یحیی ب حس  ،عمدة عیاْ صاحاا االخباار فای مناقام إماا

اْلبرار ،قم :م سسة النبر اإلسالمی1407 ،ق.
 .4اب حبادّ ،
محلد ،صحیح ابن حباا  ،تحقیق :شاعیب اعرنا وط ،بیاروت :م سساة
الرسالة1414 ،ق.

 .5اب حنبل ،احلد ،مسند أحمد بن حنبش ،بیروت :دار صادر ،بیتا.
ّ
ّ
ّ
محلااد ،وفیااات اْلعیااا و أنباااء أبناااء الزمااا ،
 .6اباا خهکاااد ،احلااد باا
تحقیق:إحساد اباس ،بیروت :دار الثقافة1972 ،م.
 .7اب سیری ّ ،
محلد ،منتلم الكال فی تفسایر اْلحاال  ،مصار :شارکة مکتباة و
مطبعة مصطفی البابی الحهبی و أولده1359 ،ق.

 .8اب شتر آش ا ،مناقم آل ابی طالام ،تحقیق :لجنة م أساتذة النجف اعشرف،
النجف :اللکتبة الحیدریة1376 ،ق.

 .9اب طاووس ،ابدالکریم ،فرحة الغاری ،تحقیق :تحسی آا شبیب الل س ی ،بیجاا:
مرک الغدیر لهدراسات اإلسالمیة1419 ،ق.

 .10اب اساکر ،اهی ب حس  ،تاریخ مدینة دمش  ،تحقیق :اهای شایری ،بیاروت:
دار الفکر1415 ،ق.

 .11اب ا کثیاار ،اساالاایل ،تفساایر القاارآ العظاایم ،تصااحیح :ی سااف ابااد الاارحل
اللرابی ،بیروت :دار اللعرفة1412 ،ق.

ّ

 .12اربهی ،اهی ب ایسی ،لشف الغمة ،بیروت :دار اعض او1405 ،ق.
ّ
حهی ،احلد اب فتدّ ،عدة ّالداعی و نجاا ّ
الساعی ،تصحیح :احلد الل حدی
.13
ّ
القلی ،قم :مکتبة وجدانی ،بیتا.
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ّ

 .14أصاابتانی ،إساالاایل ،دالئاش النبا ّاْة ،تحقیااق :مسااااد با سااهیلاد ،الریاااض :دار
العاصلة لهنبر والت زیع ،بیتا.
 .15اإلمااام العسااکری

 ،حساا باا اهاای ،التفساایر المنسااْب إلاای ا مااا

العسكر ّی

 ،قم :مدرسة اإلمام اللتدی

1409 ،ق.

 .16أنطاکی ،داود ،تذلرة أولی اْللباب ،بیروت :اللکتبة الثقافیة ،بیتا.
ّ
 .17اإلیجی ،اضد الدی  ،المْاقف ،تحقیق:الیرة ،بیروت :دار الجیل1417 ،ق.

 .18بحرانی ،هاشم با ساهیلاد ،البرهاا فای تفسایر القارآ  ،تتاراد :بنیااد بعثات،
1414ق.

 .19بخاریّ ،
محلد ،صحیح البلاری ،بیروت :دار الفکر لهطبااة والنبر1401 ،ق.

 .20برقی ،احلد ،رجال البرقی ،تتراد :انتبارات دانبگاه تتراد1383 :ق.

 .22بصااری ،احلااد باا ابدالرضااا ،فااائ المقااال فاای الحاادیث و ّ
الرجااال،
تحقیق:غالمحسی قیصریهها ،قم :دارالحدیث1380 ،ش.

ّ

 .23بیتقی ،أحلد ب الحسی  ،دالئش الن ّبْة ،تعهیق :ابد اللعطی قهعجای ،بیاروت :دار
الکتب العهلیة1405 ،ق.

 .24بیتقی ،أحلدّ ،
السنن الكبری ،بیروت :دار الفکر لهطبااة و النبر ،بیتا.
ّ

ّ

 .25تبری ا ی ،ج ا اد ،التهااذیم ف ای مناسااك العماارة و الحااج ،قاام :دار التفساایر،
1423ق.

ّ

 .26ترمذی ،محلد ب ایسی ،سنن الترماذی ،تحقیق :اباد الارحل محلاد اثلااد،
بیروت :دار الفکر1403 ،ق.
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ّ

 .21بروجردی ،حسی  ،جامع أحادیث الشیعة ،قم :منب رات مدینة العهم1368 ،ش.
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محلد ،الكشف و البیاا  ،تحقیق :أبی ّ
ّ
محلد ب ااش ر ،بیروت:
 .27ثعهبی ،احلد ب
دار إحیاو التراث العربی1422 ،ق.
ّ
محلد ،را المْاقف ،مصر :مطبعة السعادة1425 ،ق.
 .28جرجانی ،اهی ب
ّ
الادین ّ
 .29جعفریّ ،
محماد
محلدتقی ،تفسیر و نقاد و تحقیاش منناْی جاالل
مْلْی ،تتراد :انتبارات اسالمی1352 ،ش.
محلد ،الجْاهر ّ
ّ
 .30حر اامهیّ ،
القدسیة ،بغاداد :اللکتباة
الس ّنیة فی اْلحادیث
العهلیة1384 ،ق.

ّ

 .31ااااااااااااااااااااا ،هدایااة اْلمااة إلاای أحكااا اْلئماة ،مبااتد :مجلااع البحا ث
اإلسالمیة1412 ،ق.

ّ
 .32ااااااااااااااااااا ،وسائش الشیعة ،قم :م سسة آا البیت

ّ

1414 ،ق.

ّ

 .33حسینی فیروزآبادی ،مرتضی ،فضاائش اللمساة مان الصاحاا ّ
الساتة ،بیاروت:
م سسة اعاهلی1393 ،ق.
ّ
 .34حهی ،حس ب سهیلاد ،ملتصر بصائر الدرجات ،النجاف اعشارف ،منبا رات
اللطبعة الحیدریة1370 ،ق.

ّ

ّ
الیْمیة ،تحقیاق :متادی
 .35حهی ،اهی ب ی سف ،العدد القْیة لدفع الملاوف
رجائی ،قم :مکتبة اللرابی النجفی1408 ،ق.
ّ
 .36دارمی ،ابدالهه ب الرحل  ،سنن الدارمی ،دمبق :مطبعة الاتداا1349 ،ق.

 .37دمیااری ،کلاااا الاادی  ،حیاااة الحیااْا الكبااری ،بیااروت :دار الکتااب العهلیااة،
1424ق.

 .38ذهبی ،محلد ب احلد ،تاریخ ا سال  ،تحقیق:الر ابدالسالم تادمری ،بیاروت:
دار الکتاا العربی1404 ،ق.

 .39راوندی ،قطاب الادی  ،اللارائج و الجارائح ،قام :م سساة اإلماام اللتادی
1409ق.

،

ّ
ّ
 .40رضائیاد اطار ،مساع د ،خاْاّ ِساحری و درماانی سانگهاا ،تتاراد :ناشار

ادبستاد1389 ،ش.
محلد ّ
محلد ب بتادر ،البحر المحیُ ،تحقیقّ :
 .41زرکبیّ ،
محلد تامر ،بیاروت :دار
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الکتب العهلیة1421 ،ق.
ّ
 .42زمخبری ،جارالهه ،ربیع اْلبرار و نصّْ اْلخبار ،تحقیاق :اباد اعمیار متناا،
بیروت :م سسة اعاهلی لهلطب اات1412 ،ق.
ّ .43
سید ب طااووس ،اْلماا مان أخطاار اْلسافار و اْلُماا  ،قام :م سساه آا
البیت

إلحیاو التراث1409 ،ق.

 .44ااااااااااااااااااا ،فرج المهمْ  ،قم :منب رات ّالرضی1363 ،ش.

ِّ

ّ

 .45ااااااااااااااااااا ،مهج الدعْات و منهج العبادات ،تتراد :سنائی ،بیتا.

ّ

 .46سی طی ،ابدالرحل  ،الدّر المننْر فی تفسیر الماأثْر ،قام :مکتباة اللرابای
النجفی1404 ،ق.

ّ
ّ
 .47ااااااااااااااااااااااا ،لفایة الطالم القبیم فی خصائص الحببیم ،حیادرآباد
 .48ش شتری ،محلدتقی ،قامْس ّ
الرجال ،قم :م سسه النبر السالمی1428 ،ق.
 .49ش فر برگر ،لندهر ،سنگدرماانی ،ترجله :فرحناز ثنایی م ّحد ،تتراد :نبر اه را،
1388ش.

 .50صادقی اردستانی ،احلد ،جقْههاای نمااُ در قارآ و حادیث ،تتاراد :نبار
مطتر1374 ،ش.

 .51صااالحی شااامی ،محلااد ،ساابش الهاادی و ّ
الر اااد ،تحقیااق :اااادا أحلااد
ابدالل ج د ،بیروت :دار الکتب العهلیة1414 ،ق.
 .52صدوقّ ،
محلد ب اهی ب باب یه ،ثْاب اْلعمال ،قم:البریف الرضی1368 ،ش.

ّ
الشرایع ،تحقیقّ :
محلدصاادق بحار العها م،
 .53ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،عقش
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الدک  :دار الکتاا العربی1320 ،ق.
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نجف :منب رات اللطبعة ّ
الحیدریة1385 ،ق.

ّ

ّ

 .54اااااااااااااااااااااااااااااااا ،لمال الدین و تماا النعماة ،تصاحیح :اهای أکبار
ّ
غفاری ،قم :م سسة النبر اإلسالمی1363 ،ش.
 .55طباطباییّ ،
محلدحسی  ،المیزا فی تفسیر القارآ  ،بیاروت :م سساة اعاهلای
لهلطب اات1390 ،ق.

 .56طبرانی ،سهیلاد ،المعجم الكبیر  ،بیروت :دار إحیاو التراث العربی1406 ،ق.
 .57طبرس ای ،فضاال ب ا حس ا  ،اعااال الااْری بااأعال الهاادی ،قاام :م سسااة آا
البیت

إلحیاو التراث1417 ،ق.

 .58ااااااااااااااااااااااااااااااااا ،مجمع البیا فی تفسیرالقرآ  ،تتاراد :انتباارات
ناصرخسرو1372 ،ش.

 .59طبرسای ،حسا با فضاال ،مكااار اْلخااال  ،قاام :منبا رات الباار یف الرضای،
1392ق.

 .60طبری ،محلد ب جریر ،جامع البیا عن تأویش آیة القرآ  ،بیروت :دار الفکر
لهطبااة و النبر1415 ،ق.
 .61ط سیّ ،
محلد ب حس  ،اْلمالی ،قم :م سسة البعثة1414 ،ق.

ّ

 .62اااااااااااااااااااااااااااا ،رجال الطْسی ،تحقیق ج اد قیا می ،قام :م سساة نبار
الفقاهة1415 ،ق.

ّ
 .63اااااااااااااااااااااااااااا ،الغیباة ،تصحیح :ابادالهه الطترانی ،قام :م سساة اللعاارف
اإلسالمیة1411 ،ق.

 .64ظاهری ،خهیل ب شاهی  ،ا

ارات فی عقام العباارات ،مصار :شارکة مکتباة و

مطبعة مصطفی البابی الحهبی و أولده1359 ،ق.

 .65اامهی ،حس ب زی الدی  ،التحریر الطاووسی ،تحقیق :فاضل الج اهری ،قام:
مکتبة اللرابی النجفی1411 ،ق.

 .66اامهی نباطی ،اهی ،الصارا

المساتقیم ،تصاحیح :محلادباقر بتبا دی ،نجاف:

اللکتبة اللرتض یة إلحیاو اآلثار الجعفریة1384 ،ق.

ّ
 .67اروسی ح ی ی ،ابداهی ب جلعه ،تفسیر نْر النققاین ،تحقیاق :هاشام رسا لی
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محالتی ،قم :م سسه مطب ااتی اسلاایهیاد1370 ،ش.
ّ
 .68اطاردی ،ا ی الهاه ،مساند ا ماا الر اا  ،مباتد :آساتاد قادس الرضا ی،
1406ق.
ّ .69ایاشیّ ،
محلد ب مسع د ،لتاب التفسیر ،تتراد :چاپخانه ّ
اهلیه1380 ،ق.

 .70اینی ،محل د ب احلد ،عمدة القاری ،بیروت ،دار إحیاو التراث العربی ،بیتا.
ّ .71فتااا نیبااب ریّ ،
محلاد با حسا  ،رو ااة الااْاعظین ،قاام :منبا رات البااریف
الرضی ،بیتا.

 .72فیض کاشانیّ ،
محلد ،اْلصفی فی تفسیر القرآ  ،قم :مرک النبر التابع للکتاب
اإلاالم اإلسالمی1418 ،ق.
ّ
 .73فیض کاشانیّ ،
محلد ،تفسیر الصافی ،تتراد :انتبارات الصدر1374 ،ش.
1414ق.

 .75قباانجی ،حسا  ،مسااند ا مااا عقای

 ،بیااروت :منبا رات م ّسسااة اعاهلای

لهلطب اات1421 ،ق.

ّ

 .76قندوزی ،سهیلاد ب ابراهیم ،ینابیع المْدة ،تحقیق :اهی جلااا أشارف حساینی،
قم :دار اعس ة1416 ،ق.

 .77قلی ،اهی ب إبراهیم ،تفسیر القمی ،قم :م سسه دار الکتاا1363 ،ش

ّ

 .78کاشااف الغطاااو ،جعفاار ،لشااف الغطاااء عاان مبهمااات الش اریعة ،تحقیااق:
ّ
ابدالحهیم حهی ،مبتد :مکتب اإلاالم اإلسالمی1380 ،ش.
ّ
کبیّ ،
محلد ،اختیار معرفة ّ
الرجال ،تصحیح و تعهیق :میرداماد اساترابادی ،قام:
.79
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 .74ااااااااااااااااااااااااا ،الْافی ،اصفتاد ،مکتبة المام أمیر الل منی اهی

العاماة،
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م سسة آا البیت

1404 ،ق.

 .80کفعلی ،إبراهیم ،جنة اْلما الْاقیة وجنة االیما الباقیاة ،بیاروت :م سساة
اعاهلی لهلطب اات1403 ،ق.
ّ
 .81کهینیّ ،
محلد ب یعق ا ،الكافی ،تصحیح :اهیاکبار غفااری ،تتاراد :دار الکتاب
اإلسالمیة1363 ،ش.
ّ
ّ .82متقی هندی ،اهی ،لنز العمال ،تصحیح :صاف ة الساقا ،بیاروت :م سساة الرساالة،
1409ق.

ّ
 .83مجهسای ،مح ّل ادتقی ،رو ااة المتقااین ،تعهیااق:اهی پناااه اإلشااتتاردی ،قاام :بنیاااد
فرهن اسالمی ک شادپ ر ،بیتا.
محلاادباقر ،بحااار اْلنااْار ،تصااحیحّ :
 .84مجهس ایّ ،
محلاادباقر بتب ا دی ،بیااروت :دار
إحیاوالتراث العربی1403 ،ق.
 .85مجهسیّ ،
محلدباقر ،مرآة العقْل،تتراد :دار الکتب السالمیة1368 ،ش.

ّ
ّ
محب الطبری ،أبیجعفر أحلد ،الریاض النضرة فی مناقم العشارة ،بیاروت:
.86
دار الکتب العهلیة ،بیتا.

 .87مدیر شانهچی ،کاظم ،عقم الحدیث و درایة الحدیث ،قم :انتبارات اساالمی،
1379ش.

ّ
محلد ،تجارب اْلمام ،تحقیق :أب القاسم امامی ،طتاراد:
 .88مسک یه رازی ،أحلد ب
دارسروش لهطبااة و النبر1379 ،ش.

ّ
ّ
 .89مبااغری العااامهی ،ی سااف با حاااتم ،الاادّر النظاایم ،قاام اللباارفة :م سسااة النباار
اإلسالمی ،بیتا.

 .90مصطفی ،ابراهیم و هلکاراد ،المعجم الْسیُ ،طتاراد :م ّسساة الصاادق ،چاا
پنجم1426 ،ق.
ّ
 .91مفیدّ ،
محلد ،ا ر اد ،بیروت :دار اللفید1414 ،ق.
محلد ب

 .92مقری ی ،احلد ،إمتاع اْلسماع ،تحقیق :محلد اباد الحلیاد النلیسای ،بیاروت:
دار الکتب العهلیة1420 ،ق.
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 .93مهکی تبری ی ،ج اد ،المراقبات ،قم :م سسة دار الاتصام1416 ،ق.

 .94نابهسی ،ابدالغنی ،تعطیر اْلنا فی تعبیر المناا  ،مصار :شارکة مکتباة و مطبعاة
مصطفی البابی الحهبی و أولده1359 ،ق.
 .95نجفیّ ،
محلدحس (صاحب ج اهر) ،جاْاهر الكاال  ،تحقیاق :ابااس ق چاانی،
تتراد :دار الکتب اإلسالمیة1367 ،ش.

 .96اااااااااااااااااااااا ،نجاة العباد فای یاْ المعااد ،تحقیاقّ :
محلدرضاا رضا ی،
بیجا1318 :ق.

ّ
اسالمیه1398 ،ق.
 .97نجفی خلینی ،محلدج اد ،تفسیر آسا  ،تتراد :انتبارات

 .98نلازی شاهرودی ،مستدرك سفینة البحار،قم :م سسة النبر اإلسالمی1419 ،ق.
 .99ن ری طبرسی ،حسی  ،مستدرك الْسائش ،بیروت :م سسة آا البیت

إلحیااو
تأثیرات مادّی و معنوی «فیروزه» از منظر روایات و چرایی آن

التراث1408 ،ق.
ّ
 .100هیثلی ،ن رالدی  ،مجمع الزوائد ،بیروت :دار الکتب العهلیة1408 ،ق.
 .101ی ا دیّ ،
محلاادکاظم ،العااروة الااْثقی ،قاام :م سسااة النباار اإلسااالمی1420 ،ق.

