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درباره زندهکردن تصویر شیر

کرامت امام هادی

«بررسی موردی کرامت حضرت امام هادی
تاریخ دریافت61/1/61 :

در مورد خوردن شعبدهباز هندی توسط شیر»

تاریخ تأیید61/7/03 :

در تشیع امامی ،وجود کرامات برای امامان شیعه

وحیده حیران

1

مهدی یکهخانی

2

 ،اعتقادی مسلّم بوده و

درباره آن کتابها نوشته شده است .منابع ،کرامات متعدددی از امدا هدادی
گزارش کردهاند که تعدادشان بسیار است .کرامت اما هدادی

و شدعددهبداز

هندی ،یکی از این کرامات است .این کرامت ،اوّلینبار در کتاب هدایة ااکبرة ا

خصیدی ( 333ق) که متهم به ارتداط با نصیریه (غالت) است ،نقل شده است.
بررسی روایات منسوب به اهلبیت
ائمه

 ،خصوصاً روایاتی که مربوط بده سدیره

است ،موجب ارزیابی و برداشت عالمانهتر از سدیره معصدومین

و

دفع حمله مخالفان میگردد.
این نوشتار ،ابتدا به نقل این گزارش در کتابهای هدای ااکبرة ا خصدیدی وا

اکخ ائج راوندی ( 373ق) پرداخته و سپس با بررسی سلسلهسند ،به نقد سندی
و سیر تطور آن در منابع مختلف مدادرت نموده اسدت و در نهایدت ،بده نقدد و
ارزیابی محتوایی این روایت میپردازد.

 .1دانش ش آموختشششط شششتخ شششایخ

ش ش یش ش

ا ش ش  شششو علمیشششاخشششوارااان ا ن مشششا 

.v.heyran@gmail.com
 .2دان آموختط و علمیاقمودانشجویدکتایی

ا

ن ا ن ما .Mahdyqo@gmail.com
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کلیدواژگان :امام هادی

درباره زندهکردن تصویر شیر

 ،کرامت ،متوکل عباسی ،شعبدهباز هندی.

مقدمه

علیبنمحمدبنعلیبنموسی (۲6۲ـ۲۵۲ق) مشهور به امام هادی و امام علیالنقی ،
فرزند امام جواد و دهمین امام شیعیان است .او از سال  ۲۲3تا  ۲۵۲قمری به مدت 0۲
سال امامت شیعیان را به عهده داشت .بیشتر سالهای امامت آن حضرت در سامرّا ،تحـت
نظارت مستقیم حاکمان عباسی سپری شد .امام دهم و فرزندش امام حسن عسـرری
به عسرریین شهرت یافتنـد 6.کنیـه وی ،ابوالحسـن اسـت ۲و بـرای اجتنـاا از اشـتباه،
«ابوالحسن ثالث» به امام هادی اختصاص یافته است.
شیعیان امامی معتقد به وجود کرامات 0برای امامـان شـیعه

هسـتند و دربـاره آن،

کتااهایی چند نوشته شده است .در آثار معتبر شیعی مانند کافی کلینی و آثار شیخ صدوق،
 .1ابنجوزی ،تذکرة الخواص ،ج  2ص .۲۹2
 .2اربلی ،مناقب ،ج  ،۲ص .۲۳2
 .۳از نظر آيتاهلل سبحانی ،تفاوت کرامت و معجزه در واقع در ادعای نبوت و عدم ادعای نبوت است.
(ر.ک :جعفر سبحانی ،محاضرات فی االلهيات ،تلخيص علی ربانی گلپايگانی ،قم :مؤسسة النشر االسالمی،
ششم1۲11 ،ق ،ص  )۳73اما آيتاهلل خويی میفرمايد :معجزه ،آن است که کسی که مدعی يكی از مناصب
الهی است ،عملی انجام دهد که خارق سنّتها و قوانين طبيعت باشد و ديگران از انجام آن عاجز باشند و

اين عمل را شاهدی بر صدق ادعای خويش قرار دهد( .سيد ابوالقاسم موسوی خوئی ،البيان فی تفسير
القرآن ،قم :دار الثقلين ،سوم1۲11 ،ق ،ص  )۳3بر همين اساس ،امام صادق

فرمود« :معجزه ،نشانهای

برای خداست که خداوند آن را به کسی جز پيامبران و رسوالن و حجّتهايش عطا نمیکند و هدف از آن،

اين است که به وسيله آن ،راستگويی راستگو ،از دروغگويی دروغگو شناخته شود( ».مجلسی ،بحار
األنوار ،ج  ،12ص  )77بنا بر نظر استاد مصباح يزدی ،اصطالح معجزه برای ائمه

نيز اطالق میگردد و

فرق آن با کرامت در اين است که معجزه ،همراه با ادعاست؛ بر خالف کرامت( .ر.ک :مصباح يزدی ،راه و
راهنماشناسی ،ج ۲و ،3ص )31ادر تأييد اين قول ،میتوان به آثار شيعيان و اطالق کلمه «معجزه» برای
ائمه

در آثار تاريخی اشاره کرد؛ همچون کتابهای عيون المعجزات و نوادر المعجزات .ا
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تعداد این نقلها کمتر است و جنبههای داستانی در آنها در مقایسـه بـا دوران بعـد ،کمتـر
وجود دارد.
بنابراین ،اصل آن ،کموبیش مورد اتفاق عالمـان شـیعی اسـت هرچنـد روایـاتی کـه
مصادیق را تعیین میکند ،بیشتر از سوی طیفهای اخبـاری نقـل شـده و در ایـن میـان،
کتااهایی در این زمینه تدوین شد .از سده ششم قمری به بعد و با عمومیشـدن جریـان
وعظ و شیوع منقبتخوانیهای صوفیه ،و همچنین ،به دلیل شرلگیری متقابل جریانـات
منقبتخوانی و فضایلخوانی میان سنّیان و شیعیان ،شیعیان هم در تقابل ،اهتمام بیشتری
به نقل کرامات و تدوین آثاری در این زمینه پیدا کردند که از مهمتـرین نمونـههـای آن:
خ ائج راوندی (م ۵70ق) ،اکثاقبافیااکمناقب ابنحمزه طوسی (م ۵13ق) ،اعالم الوری باعالما

الهدی طبرسی (م ۵۲1ق)،امناقب ابنشهرآشوا (م ۵11ق) ،نزه ااکب ام رازی (قرن هفتم) و
کتااهای متعددی از عمادالدین طبری (زنده در 736ق) بود که با ظهور دولت صـفوی و
ضرورت تأکید بر هویت شعائری شیعه ،مرتب اخباری هم تأثیر خـود را در حـدیثگرایـی
عالمان شیعی حتی در مسائل اعتقادی گذاشت و چنین شـد کـه آثـاری میرمعتبـر ماننـد
کتااهای رجب برسی (قرن هشتم) که بیتردید به مرتـب مـ ت شـیعی و سـنّت آنـان
وابسته بود و حتـی برخـی آثـار نصـیریه ماننـد الهدايةة خصـیبی (م00۲ق) مـورد اهتمـام
نویسندگان کتااهای معاجز و دالیل قرار گرفت 6.روایات کرامات ائمه

در طول قرون

متمادی در منابع شیعه ،مورد بررسی سندی واقع نشدهاند و علت اصلی نقل این روایات را
در آثار عالمان شیعی ،میتوان در اصل توانایی امامان بر انجام افعال خارقالعاده و ع قـه
به گسترش این باور در میان تودههای شیعی جهت مقابله با مخالفان دانست.

 .1ر.ک :نعمتاهلل صفری فروشانی« ،حسينبنحمدان خصيبی و کتاب الهداية الكبری» ،مجله طلوع ،زمستان
 ،1۳1۲ش .13
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در این نوشتار ،سعی شده است یری از کرامات منسوا به امام هادی

کـه در آثـار

شیعی نقل شده ،به لحاظ سندی و محتوایی نقد و بررسی گردد برخ ف مقاالتی که قب ً
فقط به ذکر کرامات امام هادی

پرداختهاند همچون مقاله «گوشهای از کرامـات امـام

هادی » توسط حسین تربتی 6که تنها به ذکر کرامات امام هادی

اکتفا نموده است و

هیچگونه نقد و بررسی درباره روایات صورت نگرفته است .البته نمونههایی از نقد و بررسی
درباره کرامات سایر ائمه

نیز انجام شده است همچون مقاله «کرامات امام کـاظم

(بررسی موردی کرامت حرکت درخت به دستور امام)» که توسـط فاطمـه کرمـی تـألیف
گشته است ۲.آثاری درباره بررسی روایات مربوط به کرامات ائمـه

بـه لحـاظ بررسـی

سندی و منابع تاریخی انجام شده است همچون :مقاله حسینبنحمدان خصیبی و کتـاا
الهدايةاالكبری توسط نعمتاهلل صفری 0،مقاله اعجاز ائمه و روایات مربوط به آن (نقد مقاله
حسینبنحمدان خصیبی و کتاا الهداية الكبری) توسط سید محمد نجفی یزدی ۲و بررسی
اسناد روایات دالیل و کرامات امامان شیعه

بر اسـا

قواعـد درايةة الحةدي توسـط

کامران محمد حسینی و اصغر قائدان ۵که در تمامی ایـن آثـار ،اسـناد روایـات کرامـات و
 .1حسين تربتی« ،گوشهای از کرامات امام هادی

» ،مجله مبلغان ،ش  ،32ص ۳۲ة.۲۳

 .2انجمن تاريخپژوهان حوزه علميه قم ،مجموعه مقةاالت همةايش سةيره و زمانةه حاةرت امةام موسةی
کاظم

 ،ج  ،2ص .321

 .۳نعمت اهلل صفری فروشانی« ،حسينبن حمدان خصيبی و کتاب الهداية الكبةری» ،مجلةه طلةوع ،زمسةتان
 ،1۳1۲ش  ،13ص 13ة.۲3
 .۲سيد محمد نجفی يزدی« ،اعجاز ائمه

و روايات مربوط به آن (نقد مقاله «حسينبنحمدان خصيبی و

کتاب الهداية الكبری»)» ،قسمت اوّل ،فصةلنامه طلةوع ،تابسةتان ،1۳13 ،ش  ،11ص121ةة132؛ همةان،
قسمت دوم ،فصلنامه طلوع ،پائيز  ،1۳13ش  ،1۹ص 1۳3ة.17۲
 .3کامران محمد حسينی و اصغر قائدان« ،بررسی اسناد روايات داليل و کرامات امامان شيعه
قواعد دراية الحدي » ،فصلنامه شيعهپژوهی ،تابستان  ،۹۲ش  ،۳ص 3۹ة.7۲

بر اساس
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کتااها و منابع اینگونه روایات مورد بررسی واقع شدهاند و به لحاظ محتوایی ،روایـات را
بررسی ننمودهاند درحالیکه در مقاله پیشِ رو ،سعی شده است عـ وه بـر نقـد و بررسـی
روایت ،محتوای روایت نیز بررسی گردد .بنابراین ،موضوع این مقاله ،یعنی نقـد و بررسـی
کرامات امام هادی

به لحاظ سندی و محتوایی ،تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

گزارشی از متن روایت

با توجه به اینره متن روایت و عبارات آن در نقد سندی و محتوایی اهمیـت دارد ،ترجمـه
فارسی دو روایتِ نقلشده از کتااهای الخرائج و الجرائح راوندی و الهداية الكبری خصـیبی
ذکر میگردد .اصل روایتها ،در پاورقی آمده است.
الف .قطب راوندی در کتاا الخرائج و الجرائح آورده است:
یری از نگهبانان متوکل میگوید :مرد شعبدهبازی را از هند آورده بودند کـه کارهـای
خارقالعاده انجام میداد .متوکل که دوست داشت امام هادی

را خجالـتزده کنـد ،بـه

شعبدهباز گفت« :اگر علیبنمحمد را سرافرنده کنی ،هزار دینار خالص به تو مـیدهـم».
شعبدهباز گفت« :دستور بده نانهای سبک و نازکی بپزند و در سفره بگذارند و مرا کنار او
جای بده ».سفره گسترده شد .شعبدهباز کنار پشتیای که عرس شیری بر آن نقش بسـته
بود ،نشست .هنگام مذا ،امام هادی

دست برد که نانی بردارد اما با شعبده آن شخص،

نان از زمین به هوا بلند شد .بار دیگر ،امام خواست نان دیگری بردارد که آن نـان هـم از
سفره بلند شد و همه حضار در مجلس خندیدند .در ایـن هنگـام ،امـام هـادی

دسـت

خویش را به پشتی زد و به نقش شیر روی پشتی فرمود« :این مـرد را بگیـر ».در همـان
لحظه ،نقش شیر به صورت شیر درندهای زنده شد و بیرون پرید و آن مرد را بلعید .آنگـاه
باز سر جای خودش قرار گرفت و مثل سابق به شرل نقشی درآمد .همگان متحیر شـدند.
امام هادی

برخاست تا از مجلس خارج شود متوکل گفت« :درخواست میکنم بنشینید

و این مرد را دوباره برگردانید ».امام فرمود« :سوگند بـه خـدا! دیگـر او را نمـیبینـی .آیـا
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میخواستی دشمنان خدا را بر اولیای خدا مسلط کنی؟» سپس ،از مجلس متوکل خارج شد
و از آن مرد شعبدهباز دیگر اثری دیده نشد.

6

ب .حسینبنحمدان خصیبی نیز در کتاا الهداية الكبری روایت را این گونه نقل نموده
است:
مردی شعبدهباز از هند بر متوکل وارد شد که به صورت ماهرانهای با دسـتانش بـازی
می کرد .پس ،متوکل از کارهای هندی بسیار تعجب کرد و به او گفت« :مـردی لحظـاتی
دیگر نزد ما می آید و تو در مقابل او هر چه بلدی ،انجام بده و او را مسخره نما ».سـپس،
سرور ما امام هادی

در مجلس حاضر شد و هندی شروع به بـازی کـرد و او را تماشـا

میکرد و متوکل هم تعجب کـرد از کارهـایش ،و هنـدی گفـت :ای شـریف! تـو را چـه
میشود؟ آیا از کارهایم تعجب نمیکنی؟ گمان میکنم گرسنهای و هندی فریادی زد و با
انگشت سبابه به سینهاش زد و گفت :بلند شو و دیدند که نانی به هـوا برخاسـت و سـاحر
گفت :برو به سمت این گرسنه تا بخورد تو را ،تا سیر شود و از بازی ما شاد شـود .سـپس،
 .1راوندی ،الخرائج و الجرائح ،ج  ،1ص ۲44؛ برسی ،مشارق انوار اليقين ،ص 114؛ بياضی ،صراط
المستقيم ،ج  ،2ص 24۳؛ حرّ عاملی ،اثبات الهداة ،ج  ،۲ص ۲۳3؛ مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،34ص :1۲3
«وَ مِنْهَا :مَا رَوَى أَبُو الْقَاسِمِبنأَبِی الْقَاسِمِ الْبَغْدَادِیُّ عَنْ زَرَافَةَ صَاحِبِ الْمُتَوَکِّلِ أَنَّهُ قَالَ :وَقَعَ رَجُلٌ مُشَعْبِذٌ مِنْ
نَا حِيَةِ الْهِنْدِ إِلَى الْمُتَوَکِّلِ يَلْعَبُ لَعِبَ الْحُقَّةِ وَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُ وَ کَانَ الْمُتَوَکِّلُ لَعَّاباً فَأَرَادَ أَنْ يُخْجِلَ
عَلِیَّبنمُحَمَّدِبنالرِّضَا

فَقَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ إِنْ أَنْتَ أَخْجَلْتَهُ أَعْطَيْتُكَ أَلْفَ دِينَارٍ زَکِيَّةٍ .قَالَ تَقَدَّمْ بِأَنْ يُخْبَزَ

رِقَاقٌ خِفَافٌ وَ اجْعَلْهَا عَلَى الْمَائِدَةِ وَ أَقْعِدْنِی إِلَى جَنْبِهِ فَفَعَلَ وَ أَحْاَرَ عَلِیَّبنمُحَمَّدٍ

لِلطَّعَامِ وَ جُعِلَتْ لَهُ

مِسْوَرَةٌ عَنْ يَسَارِهِ کَانَ عَلَيْهَا صُورَةُ أَسَدٍ وَ جَلَسَ اللَّاعِبُ إِلَى جَانِبِ الْمِسْوَرَةِ .فَمَدَّ عَلِیُّبنمُحَمَّدٍ

يَدَهُ إِلَى

رُقَاقَةٍ فَطَيَّرَهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ فِی الْهَوَاءِ وَ مَدَّ يَدَهُ إِلَى أُخْرَى فَطَيَّرَهَا فَتَاَاحَكَ الْجَمِيعُ .فَاَرَبَ عَلِیُّبنمُحَمَّدٍ
يَدَهُ إِلَى تِلْكَ الصُّورَةِ الَّتِی فِی الْمِسْوَرَةِ وَ قَالَ خُذْهُ فَوَثَبَتْ تِلْكَ الصُّورَةُ مِنَ الْمِسْوَرَةِ فَابْتَلَعَتِ الرَّجُلَ وَ عَادَتْ
فِی الْمِسْوَرَةِ کَمَا کَانَتْ .فَتَحَيَّرَ الْجَمِيعُ وَ نَهَضَ عَلِیُّبنمُحَمَّدٍ

فَقَالَ لَهُ الْمُتَوَکِّلُ سَأَلْتُكَ إِلَّا جَلَسْتَ وَ رَدَدْتَهُ

فَقَالَ وَ اللَّهِ لَا يُرَى بَعْدَهَا أَ تُسَلِّطُ أَعْدَاءَ اللَّهِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَمْ يُرَ الرَّجُلُ بَعْدُ».
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سید ما (امام هادی ) انگشتانش را بر روی تصویر درندهای که روی قالیچه بود ،کشید و
فرمود :بگیرش .سپس ،درندهای عظیم از تصویر بیرون پریـد و سـاحر هنـدی را خـورد و
بازگشت به صورتش در قالیچه .پس ،متوکل با صورت به زمین خورد ،و فرار کرد هرکس
که ایستاده بود ،و متوکل هنگامیکه به هوش آمد ،گفت :ای ابوالحسن مـرد را برگـردان!
پس ،حضرت به او گفت :اگر عصای موسی برگرداند ،برمیگردانم و برخاست. ...

6

پیش از نقد روایت ،منابعی که این روایت را نقل نمودهاند ،به صورت اجمالی معرفی و
بررسی میگردند:
 .1اکهدای ااکبر

روایت این کرامت را اوّلینبار کتاا الهداية الكبری نقل کرده است .الهداية الكبری ،کتابی
است درباره زندگی و کرامات چهارده معصوم

اثر ابوعبداهلل حسینبنحمـدان خصـیبی

(حضینی) (م 0۲1ق) ،محدث و راوی شیعه امامیه .این اثر ،از قدیمیترین متونی است که
با ذکر سلسله سند ،در صدد اثبات امامت و وصایت یرایک ائمه

از راه کرامات اسـت.

بعضی از رجالشناسان متقدم شیعه و برخی از محققان معاصر ،درباره شخصیت نویسنده و
پارهای از مطالب کتاا انتقاد کردند و روایات کتاا را مالیانه دانستهاند .ایـن کتـاا ،راوی
« .1وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْجَوَارِی ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِبنمُحَمَّةدٍ ،قَةالَ :حَةدَّثَنِی مُحَمَّةدُبةنأَحْمَةدَ الْخَصِةيبِیُّ وَ هُةوَ غَيْةرُ
أَحْمَدَبن الْخَصِيبِ قَالَ :وَرَدَ عَلَی الْمُتَوَکِّلِ رَجُلٌ مِنَ الْهِنْدِ شُعْبَذِیٌّ يَلْعَبُ الْحُفَّةَ فَلَعِبَ بَيْنَ يَدَیِ الْمُتَوَکِّلِ بِأَشْةيَاءَ
ظَرِيفَةٍ فَكَثُرَ تَعَجُّبُهُ مِنْهَا فَقَالَ لِلْهِنْدِیِّ يَحْاُرُ عِنْدَنَا السَّاعَةَ رَجُلٌ وَ الْعَبْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَكُلَّ مَةا تُحْسِةنُ اقْصِةدْهُ وَ
خَجِّلْهُ فَحَاَرَ سَيِّدُنَا أَبُو الْحَسَنِ

فَلَعِبَ الْهِنْدِیُّ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ الْمُتَوَکِّلُ يَعْجَبُ مِةنْ لَعْبِةهِ حَتَّةی تَعَةرَّ َ

الْهِنْدِیُّ لِسَيِّدِنَا وَ قَالَ مَا لَكَ أَيُّهَا الشَّرِيفُ لَا تَهُشُّ لِلَعْبِی أَظُنُّكَ جَائِعاً وَ صَاحَ وَ ضَرَبَ عَلَی صَدْرِهِ بِالسَّبَّابَةِ وَ
قَالَ ارْتَفِعْ وَ أَرَاهُمْ أَنَّهَا رَغِيفُ خُبْزٍ وَ قَالَ :امْضِ إِلَی هَذَا الْجَائِعِ يَأْکُلْكَ وَ يَشْبَعْ وَ يَفْرَحْ بِلَعْبِی فَوَضَةعَ سَةيِّدُنَا
أَبُو الْحَسَنِ إِصْبَعَهُ عَلَی صُورَةِ سَبُعٍ فِی الْبِسَاطِ وَ قَالَ :خُذْهُ فَوَثَبَ مِنَ الصُّورَةِ سَبُعٌ عَظِةيمٌ وَ ابْتَلَةعَ الْهِنْةدِیَّ وَ
رَجَعَ إِلَی صُورَتِهِ فِی الْبِسَاطِ فَسَقَطَ الْمُتَوَکِّلُ لِوَجْهِهِ وَ هَرَبَ کُلُّ مَنْ کَانَ قَائِماً وَ قَدْ أَثَابَ عَقْلُهُ وَ قَالَ :يَةا أَبَةا
الْحَسَنِ رُدَّ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ

إِنْ رَدَّتْ عَصَا مُوسَی أَرُدُّهُ وَ نَهَضَ».
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این کرامت را ابیالجواری که او از عبداهللبنمحمد و او از محمدبـناحمـد خصـیبی نقـل
میکند ،میداند.
 .2الثاقب فی المناقب

این کتاا ،اثر ابنحمزه طوسی معروف بـه عمادالـدین طوسـی (م ۵13ق) ،از فقهـای
امامیه در سده ششم هجری است .با توجه به جنبه فقاهت او ،به ابوجعفر ثانی یا ابـوجعفر
متأخر مشهور است .کتااِ یادشده ،از نظر محتوا شباهت زیادی به کتاا معاصرش الخرائج

والجرائحاراوندی دارد و مؤلف فقـط بـه مناقـب ،آنهـم کرامـات و حـوادث خـارقالعـاده
میپردازد .ابن حمزه سعی کرده روایات خود را با ذکر اسناد نقل کند هرچند در بسیاری از
آن ،سلسله کامل سند را نیاورده است و فقط راوی اخیر را نام میبرد .در مورد این کرامت
نیز سند آن را ذکر نمیکند و فقط نام زرافه ،حاجب متوکل را میآورد.

6

 .3الخرائج و الجرائح

این اثر ،نوشته قطبالدین ابوالحسین سعیدبنعبداهللبنحسینبنهبةاهلل راوندی کاشانی
(م ۵70ق) ،معروف به قطب راوندی محدث ،مفسر ،مترلم ،فقیه و فیلسوف و مورخ بزرگ
شیعه در قـرن ششـم هجـری ،و از شـاگردان شـیخ طبرسـی (م ۵۲1ق) صـاحب تفسـیر
مجمعااکریان است .وی در کتابش انواع مختلف معجزات ک می و میرک می را ذکر میکند
و در ذکر روایات ،به قدر نیاز اکتفا شده و توضیحات میرمرتبط با مطلب اصلی حذف شده
 .1جناب آقای احمد پاکتچی در ذيل مدخلهای ابنحمزه (عمادالدين) و ابنحمةزه (نصةيرالدين) در دائةرة
المعارف بزرگ اسالمی بنا بر استداللهايی اظهار داشته که کتاب الثاقب فی المناقب نمیتواند از عمادالدين
ابنحمزه باشد و آن را يكسره به نصيرالدين عبداهللبنحمزة الطوسی الشارحی نسةبت داده اسةت .بعاةی از
محققان ،اين نظر را رد کرده و اشتباه دانستهاند؛ مثل مقاله «نويسنده اين دو کتاب کيست؟؛ اختالفات فقيهان
امامی در اواخر سده ششم بر سر يك مسئله فقهی» ،نوشته حسةن انصةاری ،بةه نقةل از :پايگةاه اينترنتةی
بررسیهای تاريخی ،نشانی:
http://ansari.kateban.com/post/2019
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است .وی در کتابش به نام ابوالقاسمبنابیالقاسم بغدادی اشاره مینماید که شخصیت وی،
مجهول است و او این روایت را از زرافه ،حاجب متوکل نقل میکند .در کتاا الخرائج ،سند
این روایت را که به کدام کتاا و منبع میرسد ،ذکر نمیکند ولی از شواهد برمیآید ایـن
مطلب را از کتاا الهداية الكبری خصیبی گرفته و در این روایت ،تغییراتی داده اسـت ولـی
نامی از این کتاا نمیبرد چون خصیبی را جزء م ت دانستهاند.

6

 .4کشفااکغم
ج
نوشته علیبنعیسی اربلی (م 16۲ق) است .از شباهت این روایـت بـا روایـت اکخة ائ ا

درمییابیم که وی روایتِ این کتاا را از الخرائج راوندی نقل کرده است.
 .5مشارق انوار الیقین

تألیف رجببنمحمدبنرجب البرسی الحلی (م 160ق) است .با توجه به قراین ،روایـت
برســی شــبیه روایــت کتــاا الهدايةةة الكبةةری خصــیبی اســت البتــه برســی روایــت را از
محمدبنالحسن الحضینی میداند .کتاا مشارق انوار اليقين برسی روایت الهداية الكبری را با
تفاوت کمی آورده و به جای «اصبعه» ،کلمه «ید» را میآورد و روایت را مختصـرتر نقـل
میکند و آخر متن الهداية را که «ان ردت عصا موسی ارده و نهض» است ،نمیآورد.

۲

 .6صراط المستقیم

تألیف بیاضی (م 177ق) است .وی این روایت را شبیه الخرائج ذکر کرده اسـت .پـس،
متوجه میشویم که این روایت را احتماالً از الخرائج راوندی گرفته است .وی ،سلسله سـند
را ذکر نررده است.

0

 .1ر.ک :ابنغاائری ،کتاب الرجال ،ص 3۲؛ نجاشی ،رجال النجاشی ،ص .37
 .2برسی ،مشارق انوار اليقين ،ص .114
 .۳بياضی ،صراط المستقيم ،ج  ،2ص .24۳

67

کرامت امام هادی

درباره زندهکردن تصویر شیر

 .7اثرات اکهداة

تألیف شیخ حرّ عاملی (م 663۲ق) است .وی این روایت را مشابه الخةرائج نقـل کـرده
است .پس ،احتماالً ایشان از این منبع بهره گرفته است.

6

 .8حلی ااألب ار

تألیف سید هاشم بحرانی (م 6636ق) است .وی در ابتدای روایت میگوید« :راونـدی
گفت» یعنی او این روایت را از این منبع (الخرائج راوندی) گرفته است.

۲

 .9مدین ااکمعاجز

تألیف سید هاشم بحرانی (م 6636ق) اسـت .از شـیوه گـزارش ایـن روایـت ،احتمـال
میرود که وی این مطلب را از مشارق انوار اليقين برسی گرفتـه باشـد کـه مشةارق هـم از
الهداية الكبری نقل کرده است .پس ،منبع اصلی این کتاا ،الهداية الكبری بوده است.

0

 .11بحار األنوار

تألیف محمدباقر مجلسی (م 6663ق) است .این کتاا ،ماجرا را از دو منبع نقل نمـوده
است .در جایی از کتاا الخرائج و الجرائح راوندی گرفته است ۲و در جای دیگـر ،از کتـاا
مشارق انوار اليقين برسی نقل نموده است.

۵

 .66انوارااکرهی

تألیف شیخ عبا

قمی (م 60۵6ق) است .وی این روایت را از زرافه نقـل مـیکنـد و

مشابه اکخ ائج است .پس ،احتمال میدهیم که وی از این منبع بهره گرفته باشد.
 .1شيخ حرّ عاملی ،اثبات الهداة ،ج  ،۲ص .۲۳3
 .2بحرانی ،حلية األبرار ،ج  ،2ص .۲7۳
 .۳بحرانی ،مدينة المعاجز ،ج  ،7ص .۲32
 .۲مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،34ص .1۲3
 .3همان ،ص.211
 .3شيخ عباس قمی ،انوار البهية ،ص .۲۳1
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66


نقد سندی

مهمترین نقدی که به این روایت وارد میشـود ،در مـورد سـند آن اسـت کـه از دو راوی
مختلف این روایت نقل میشود .روایتی که در این کتااها آمده ،مشـخص نیسـت کـه از
کدام منبع دستهاوّل گرفته شده است .در سند الخرائج آمـده کـه ابوالقاسـمبـنابـیالقاسـم
البغدادی از زرافه ،صاحب متوکل ،این روایت را نقل کرده است .پس ،سند الخرائج مقطوع
است ضمن اینره به صورت سلسلهسند ذکر نشده و مرسل است اما در منبعی دیگر گفته
شده که ابیالجواری از عبداهللبنمحمد از محمدبناحمد خصیبی این روایت را نقـل کـرده
است مثل کتاا الهداية الكبری خصیبی ،بدون اینره راوی اوّلیه آن را بـه طـور مشـخص
بیان کند.
در کتاا الثاقب فی المناقب فقط از قول زرافه که حاجب متوکل بوده ،این روایت را نقل
میکند بدون اینره سلسلهسند آن را ذکر کند .طبق بیان بررسی و تحقیقاتِ انجـامشـده،
ابوالقاسمبنابیالقاسم البغدادی ،فردی مجهول است و اط عاتی از این شخص وجود ندارد
و در مورد محمدبناحمد خصیبی باید گفت که وی نیز فردی مجهول است که از او فقـط
در کتاا الهداية الكبری نام برده شده است هرچند از کلمـات علمـا و محـدثان بـه دسـت
میآید که حسینبنحمدان خصیبی ،دارای کتابی به ایـن نـام بـوده اسـت .در اینرـه آیـا
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خصیبی کتابی به این عنوان داشته است ،میان دانشمندان اتفـاق نظـر نیسـت 6.در مـورد
حسینبن حمدان خصیبی ،صاحب کتاا الهداية الكبری ،بایـد گفـت کـه او را جـزء مـ ت
دانستهاند اما ملوّ او در کتاا الهداية الكبری به حدی نبود که او را به مرز کفر برشاند و در
هیچ موردی از اسناد کتاا ،ارجاع به کتاا یا اصل خاصی ،مشاهده نشده اسـت و طریقـه
ن قل روایت خصیبی ،از طریق سماع ،یعنی شنیدن مستقیم از مشایخ خود بوده است ۲و بـه
ج
جهت همین ضعفها ،بیشتر منابعی که این کرامـت را ذکـر کـردهانـد ،از کتـاا اکخة ائ ا

راوندی نقل کردهاند.

0

نقد محتوایی

با بررسی تمامی منابعی که پیش از این ذکر گردید ،مشخص گردید که بقیه منابع از یری
از دو کتاا (الهداية الكبری /الخرائج والجرائح) ماجرا را نقل کـردهانـد ضـمن اینرـه کتـاا
الثاقب فی المناقب طوسی که معاصر الخرائج والجرائح راوندی است ،توسط سایر منابع از آن
به عنوان منبع اصلی استفاده نشده است اما به لحاظ اعتبار زمانی ،در اینجا همچون کتاا
الهداية الكبری و کتاا اکخ ائج مورد بررسی قرار میگیرد:
 .6الفاظ روایت الثاقب ،شبیه الفاظ الخرائج است و تفاوت ایـن دو در الفـاظ ،بـا الهدايةة

الكبری است.

 .1ر.ک :سيد محمد نجفی يزدی« ،اعجاز ائمه

و روايات مربوط به آن (نقد مقالةه «حسةينبةنحمةدان

خصيبی و کتاب الهداية الكبری»)» ،قسمت اوّل ،فصلنامه طلوع ،تابستان  ،1۳13ش .11
 .2ر.ک :نعمتاهلل صفری فروشانی« ،حسينبنحمدان خصيبی و کتاب الهدايةة الكبةری» ،فصةلنامه طلةوع،
زمستان  ،1۳1۲ش .13
 .۳ر.ک :به نموداری که پيش از اين ،در همين مقاله ترسيم گرديده است.
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 .۲در روایت الهداية الكبری ،جمله «يَحْاُرُ عِنْدَنَا السَّاعَةَ» آمده است بـرخ ف روایـت
الخرائج و الثاقب که نشان میدهد فاصله زمانی میان آمدن امام

و آشـنایی متوکـل بـا

شعبدهباز هندی ،وجود دارد.
 .0در روایت الهداية الكبری ،شعبدهباز درخواست تهیه نـان نمـینمایـد و بـا اسـتفاده از
صورت نان ،امام

را تمسخر میکند ولی در روایات الخرائج و الثاقب ،توسط نانی کـه از

قبل دستور تهیه آن داده شده ،امام

را به گمان خودش تمسخر مینماید.

 .4در الخرائج و الثاقب ،جمله «أَخْجَلْتَهُ أَعْطَيْتُكَ أَلْفَ دِينَارٍ زَکِيَّةٍ» آمده است؛ حال آنکه
این عبارت ،در الهداية الكبری خصیبی نیامده است.
 .5تفاوت های دیگری در قسمت پایانی روایات وجود دارد؛ مثالً در الهدايةة الكبةری در
پایان روایت ،جمله «إِنْ رَدَّتْ عَصَا مُوسَی أَرُدُّهُ وَ نَهَضَ »...آمده؛ درحاا یکاه در اکخة ائجا وا

الثاقب ،عبارت «وَ اللَّهِ لَا يُرَى بَعْدَهَا أَ تُسَلِّطُ أَعْدَاءَ اللَّهِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ» آمده و در ادامه آن
عبارت «وَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَمْ يُرَ الرَّجُلُ بَعْدُ» آمده است.
مواردی از تغییرات لفظی که در اصل محتوا چندان مؤثر نیست ،به شرح ذیل است:
 .6تنها کتاا مشارق انوار اليقين راوی را محمدبنالحسن الحضـینی معرفـی مـیکنـد
درحالیکه این ،همان محمدبن احمد الخصیبی (حضینی) است که در کتاا الهداية الكبةری

به این نام اشاره شده است و احتماالً این نام در کتاا المشارق بهاشتباه ضبط شده است.
 .2در الثاقـب بعد از کلمه «خذیه» ،عبارت «فابتلعت الرجل» آمده است؛ اما در الخةرائج

«فَوَثَبَتْ تِلْكَ الصُّورَةُ مِنَ الْمِسْوَرَةِ» آمده و در الهداية الكبری «فَوَثَبَ مِنَ الصُّةورَةِ سَةبُعٌ
عَظِيمٌ» آمده است.
 .3در الهداية الكبری «رَمِیفُ خُبْزٍ» ذکر شده؛ و ی در الخرائج و الثاقب «بِأَنْ یُخْبَـزَ رِقَـاق
خِفَافٌ» آمده است.
 .۲در الهداية الكبری متن و عبارت در مقایسه با الخرائج واالثاقب« ،سَبُعٌ عَظِةيمٌ» آمـده
درحالیکه در این دو کتاا ،کلمه «اسد» آمده است.
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نکات پایانی محتوا

با توجه به اینره در پایان روایت ،دلیل از بین بردن شعبدهباز توسط امام  ،مسخرهنمودن
بیان شده ،نراتی را متذکر میگردیم:

امام

 .6در متن الهداية الكبری که نخستینبار او این نقل را روایت کرده اسـت و یـا حـداقل
می توان گفت در آثار موجود ،اوّلین نقل مربوط به اوست ،دلیـل مفقودشـدن شـعبدهبـاز و
اینره دیگر ظاهر نمیشود را مطابق عمل حضرت موسی
میداند درحالیکه معجزه حضرت موسـی

با شعبدهبازهای زمان خویش

دارای شـرایط اعجـاز بـود و سـبب ایمـان

ساحران شد ضمن اینره او ساحران را به ه کت نرساند بلرـه آالت و آثـار ایشـان را از
بین برد.
 .۲اما دو احتمال برای قتل این شعبدهباز هندی میتوان در نظر گرفت:
اوّل :حرم ساحر ،قتل است که امام

خودش به این کار اقدام نموده است .از ظـاهر

روایت می توان برداشت نمود که شعبدهباز ،مسلمان نبوده و بنا بر قول مشهور ،کیفر ساحر
مسلمان ،قتل است خواه آن را ح ل بشمارد یا حرام بداند اما کیفر سـاحر کـافر ،تعزیـر
است 6.برخى در ساحر مسلمان ،بین کسى که سحر را ح ل مىشمارد و میـر او ،تفـاوت
قائل شده و قتل را تنها در صورت نخست ،ثابت دانستهاند.

۲

دوم :حرم این شعبدهباز هندی ،همان حرم سااّ النبی
فقهی باید گفت شرایط سااّ النبی

و االئمه

است که درباره این حرـم

 ،مورد اخت ف فقهاست ضمن اینرـه

سبّ در لغت ،به معنای فحش و ناسزا و اهانت اسـت امـا در اصـط ح روایـی ،فقهـی و
حقوقی ،سبّ ،معنای ویژهای دارد و به ناسزاگوییخاصی اط ق میگردد .سبّ در روایات،
منابع فقهی و حقوقی ،یعنی کسی پیامبر اعظم
 .1جواهر الكالم ،ج  ،22ص 13؛ همان ،ج  ،۲1ص .۲۲۳
 .2مصباح الفقاهة ،ج  ،1ص 2۹2ة.2۹۳
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را ناسزا بگوید 6.در این صورت ،دشنامدهنده ،محروم به قتل است

و هرکسی بشنود ،کشتن دشنامدهنده ،بر او واجب است  ۲درحالیکه در ماجرای نقلشـده،
شعبدهباز قطعاً مرترب حرام شرعی شده است اما به دستور متوکل ،با شعبده بـه تمسـخر
امام

میپردازد و ناسزا نمیگوید که باز هم طبق این روایت ،مستحق و مستوجب مرگ

نیست بلره باید تعزیر شود و اگر این روایت به همین صورت که نقل گردیـده ،از طـرف
فقها پذیرفته شود ،باید در احرام حدود تجدید نظر نمایند که اکنون ،خـ ف ایـن مطلـب
ثابت است.
 .0بررسی روش و سیره ائمه

در مواجهه با مخالفان و اصول حـاکم بـر آن ،بحـث

مطولی را میطلبد که در اینجا به صورت مختصر باید گفت ضوابط حاکم بر قتل دشمنان
در این ماجرا ،خدشهپذیر است ضمن اینره متوکل بیش از شـعبدهبـاز ،مسـتحق عقوبـت
است اما در این ماجرا ،شیر اص ً متعرض او نمـیگـردد .در ادامـه ،چنـد نمونـه از رفتـار
معصومان

و حضرت امام هادی

در مقایسه با این ماجرا ذکر میگردد:

الف .متوکل عباسی ،بر اثر دملی که در بـدنش ایجـاد شـده بـود ،سـخت بیمـار شـد
چنانکه در شرف مرگ بود .مادرش نذر کرده بود اگر او بهبود یافت ،مقدار زیادی پول ،از
دارایی خود ،نزد ابوالحسن ،علیبن محمد بفرستد« .فتحبنخاقان» ،وزیر و منشی متوکـل،
به وی گفت« :ایکاش! نزد این مـرد (امـام هـادی ) مـیفرسـتادی .او راه معالجـه را
می داند» .متوکل ،شخصی را نزد حضرت فرستاد .او دارویی تجویز کرد که حـال متوکـل
خوا شد .مژده بهبودی او را به مادرش دادند وی ده هزار دینار نزد حضرت فرستاد و مُهر
خود را بر آن کیسه زد .در مقابل ،وقتی متوکل ،بهبود یافـت و جریـان هدیـه مـادرش را
شنید ،به دربان خود ،سعید ،گفت« :شبانه به او حمله کن و هرچه پول و اسلحه نزدش بود،
 .1خويی ،تكملة االمنهاج الصالحين ،ص .۲۳
 .2شرائع االسالم ،ج  ،1ص 31؛ جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم ،ج  ،۲1ص .۲۳۳
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رفت .آن حضرت ،درحالیکه

و ک ه پشمی داشت ،بر سجادهای حصیری نماز میخواند .دربان ،همه جا را گشت

ولی تنها چیزی که یافت ،کیسهای پول با مُهر مادر متوکل و یک شمشیر ساده در م ف
بود .او آنها را نزد متوکل بُرد .متوکل ،مادرش را طلبید و ماجرا را پرسید .مادرش مـاجرا را
گفت و متوکل آن اموال را بازگرداند.

6

ا .درباره حلم و بردباری و بخشش آن جناا آوردهاند که بریحه عباسی ،امام جماعت
مدینه ۲،یری از عام ن تبعید امام هادی

به سامرّا بود .بریحه ،هنگام تبعید امام ،ایشان

را همراهی کرد و در میان راه ،به امام گفت« :اگر نزد متوکل از من شرایت کنی ،تمـامی
درختان شما را در مدینه آتش مـیزنـم و خـدمترارانتان را مـیکشـم ».امـام

فرمـود:

«شرایت تو را نزد خدا بردم و بر میرخدا ،عرضه نخواهم داشت ».بریحه ،با شنیدن سخن
امام ،به پای حضرت افتاد و با گریهوزاری از امام
امام فرمود« :تو را بخشیدم».

تقاضای عفو و بخشش کـرد .آنگـاه

0

ج .در فتح مره ،کسانی که بدترین ستمها و جسارتها و دشمنیها را در حقّ حضرت
محمد

و یارانش کرده بودند ،در هالهای از رعب و وحشت گرفتار شدند و منتظر انتقـام

و واکنش متقابل پیامبر

بودند اما آن حضرت فرمود« :من آنچه را یوسف

در مـورد

برادران ستمگر خود انجام داد ،همان میکنم و هماننـد او مـیگـویم" :التثریـب علـیرم
الیوم  ۲امروز ،م مت و سرزنشی بر شما نیست"».

 .1داود الهامی ،امامان ما

در گفتار اهلسنّت ،ص .۲33

 .2مسعودی ،اثبات الوصية ،ص .2۳۳
 .۳همان ،ص  ،1۹3به نقل از :اکبر دهقان ،آينه کمال ،ص .1۹۳
 .۲سوره يوسف ،آيه .۹2
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د .حضرت علی

در میان اصحاا خود نشسته بود و به بیان مسئلهای پرداخـت .در

این حال ،یری از خوارج که در آنجا حضور داشت ،با لحنی بسیار زشت گفت« :خـدا ایـن
کافر (علی ) را برشد چقدر دانا و فقیه است!» اصحاا خشمگین شدند و خواسـتند بـه
سوی او حمله کنند ولی امام فرمود« :آرام باشید! او ناسزایی گفته و دشـنامی داده کـه در
پاسخ او ،یا باید مقابلهبهمثل کرد و یا اینره از گناه او درگذشت ».و معلوم است که امام
خودش راه دوم را در پیش میگیرد.

6

از مجموعه روایات ،اینگونه برداشت میگردد که اصل در سیره اهلبیـت

 ،عفـو و

بخشش ،حتی در برابر مخالفان است اما اگر در روایتـی موضـوع عفـو و بخشـش وجـود
نداشت ،دلیل آن را باید توسط قراین بررسی نمود .در روایت مورد بحث ،راوی یا راویـان،
با استناد به دو عبارت متفاوت از امام

سعی نمودهاند روایت محل بحث را که هم ضعف

سندی دارد و هم محتوای آن با عقل و شرع در تضاد است ،توجیه نمایند.
در روایت راوندی ،با عبارت «أتسلط اعداء اهلل علی اولیاءاهلل» ،و در روایت خصیبی بـه
عملررد حضرت موسی
امام

در برابر ساحران که واقعهای قرآنی است ،اشاره گردیده تا رفتار

در قبال قتل ساحر توجیه گردد درحالیکه جمله مورد استناد در روایـت راونـدی،

توسط مسلمات تاریخی بارها نقض شـده اسـت و منظـور از جملـه «تسـلط اعـداءاهلل بـر
اولیاءاهلل» ،نمیتواند تسلط ظاهری و لحظهای باشـد چراکـه در بیشـتر روایـات قرآنـی و
تاریخی ،دشمنان خدا درظاهر بر دوستان خدا تسلط داشتهاند و حتی پیامبران و ائمه

را

به شهادت رساندهاند و اگر این دلیل که نباید دشمنان خدا بر دوستان خدا تسلط یابنـد ،در
هر شرایطی مجوزی برای ارائه معجزه گردد ،نبایـد فاجعـهای همچـون واقعـه کـرب رخ
میداد درحالی که خ ف این مطلب ،به اثبات رسیده است و معجزات ،استثناهایی خـ ف
قاعده کلی هستند و زمانی پذیرفتنی هستند که دلیلی قطعی بر این گونـه امـور در دسـت
 .1نهجالبالغه ،حكمت .۲24
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باشد .در استناد به واقعه قرآنی هم ،استدالل ناقص است زیرا عصای موسی

مارهـایی

را که توسط ساحران با چوا و طناا درست شده بودند ،بلعید و ساحران را نبلعید امـا در
روایت مورد بحث ،شیری که زنده شد ،ساحر را بلعید.
 .۲با وجود قراین بسیار بر ساختگیبودن روایت بدون در نظر گرفتن صحت و اصـالت
سند ،اگر بنا باشد این روایت را به لحاظ محتوایی بازسازی نماییم ـ به شرطی که روایـت
زد که شیر فقط صـورت نـان (طبـق

تمامی شرایط اعجاز را داشته باشد ـ میتوان حد

روایت خصیبی) یا نان (طبق روایت راوندی و طوسی) را خـورده اسـت و کلمـهای میـان
«ابتلع» و «الهندی» حذف شده است ضمن اینره با توجه به روایت خصیبی و شخصیت
او که از مُ ت است ،اهداف مشخصی در نقل این روایـت وجـود دارد و بـا فـرض اینرـه
روایت واقعیتی خارجی داشته باشد ،خصیبی با بهرهگیری از فضای موجـود در زمـان امـام
هادی

و دعوت حضرت به جلسات متعدد توسط متوکل و قصد تحقیر امام  ،روایـت

را به صورتی نقل نموده که دیگران هم بعدها دچار اشـتباه شـدهانـد و تنهـا در بعضـی از
عبارات (صورت نان یا نان واقعی) ،اخت ف داشتهاند.
نتیجه

با توجه به شواهد و قراین موجود ،روایت مورد بحـث ،بـه لحـاظ سـندی (مجهـولبـودن
راویان ،مقطوعبودن سلسله سند ،عدم اعتبار کتاا های متقدم که روایت را نقل نمودهاند)،
اعتبار ندارد اما به لحاظ محتوایی نیز این روایت قابل پذیرش نیست و طبـق آنچـه بیـان
گردید ،مخالف فقه شیعی و سیره معصومین

در ماجرای کشتن شعبدهباز هندی است

ضمن اینره اوّلین بار ،این روایت در کتاا خصیبی آمده است و شخصیت خصـیبی ،مـورد
خدشه است و روایت با عقاید و اهداف خصیبی و فرقـه نصـیریه (مـ ت) ،مطابقـت دارد.
ازاینرو ،امران جعل و ساختگیبودن وجود دارد و ممرن است ماجرا بهگونهای دیگر اتفاق
افتاده باشد و در کتب و آثار متقدمان ،تصحیف در نام راویـان و تحریـف در محتـوای آن
صورت گرفته باشد.
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سند روایاتی که از پیامبر

و ائمه معصومین

نقل میگردد ،به جهت اینره پیروی

از ایشان واجب و الزم است و احادیث آنان در احرام فقهی تأثیرگذار است ،اهمیت ویژهای
دارد ضمن اینره محتوای خبری که از اعجاز ،سخن به میان میآورد ،باید در پذیرش آن
تأمل نمود و حالت طبیعی امور را بر حالت اعجاز ترجیح داد .کرامات اهلبیت

 ،اموری

میرعادی هستند که فقط زمانی که دلیل قطعی بر این گونه امور بود ،پذیرفتنی هسـتند و
در اخبار مع جزات و کرامات ،باید قصد اثبات حجت الهی در واقعه وجود داشته باشـد و بـا
حساسیت بیشتری به دنبال مؤیدات و تجمیع قراین بود زیرا رویدادی برخ ف اصل نظام
طبیعت صورت گرفته است.
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