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   مؤلفي مقدمه

  اعجاز
خداوند به نيكوترين شيوه انسان را خلق كرد، وي را باالترين كرامت بخشيد و 

 عقل را به وي نعمت. هستي را برايش مسخّر كرد تا سبب تمايز و برتري وي شود
ارزاني داشت و بر فطرتي آفريد كه به سوي كمال سير كند و در او ميل به شهوت قرار 

به او .  صبر و شكر در برابر آن، راه نزديكي به خدا برايش ميسر گرددي داد تا با تجربه
هايي فرستاد تا به  و برايش كتاب. آزادي و اختيار بخشيد، تا اعمالش را ارزشمند گرداند

خداوند اين همه را . ها برايش ممنوع است ها برايش مجاز و پليدي م كند كه پاكياو الها
به انسان نماياند كه پروردگارش را بشناسد و بندگي او را به جاي آورد و در نهايت، 

  .بختي دنيا و آخرت را براي خويش رقم زند خوش
. ر و هدفمندها و زمين را در بر گرفته است، پايدا حقيقت خداوندي، خلقت آسمان

ماند كه  اي مي حقيقت به دايره. هدف است اساس و بي اما باطل كه غيرخدايي است، بي
ل صريح، فطرت سليم و در بر گيرنده چهار خط متقاطع است؛ خط نقل صحيح، عق

  .واقعيت عيني
عقل صريح، ابزار . نقل صحيح، كالم و بيان خداوند و فرستادگان معصوم اوست

. ند به انسان عطا نموده تا از طريق آن خالق خويش را بشناسدسنجشي است كه خداو
جهت با شريعت خداست، كه در سرشت انسان  ترازويي منطبق و هم  فطرت سليم هم

، همان مخلوقات پيرامون عينياما واقعيت . نهاده شده كه اشتباهات خويش را دريابد
كن حقيقت، همه از يك منبع اين چهار ر. تأثير قوانين خداوندي هستند انسانند كه تحت

  .اند گيرند، پس همه باهم منطبق و هماهنگ سرچشمه مي
اند   نهاده شدهنابنيتمام اديان خدايي در هر زمان و هر مكان، فقط بر دو اصل اساسي 

  :توان تصور كرد، اين دو اصل در آيه زير روشن گشته است  و غير آن دو را نمي
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Èβρ ß‰ç7ôã $$ sù  〈   ) 25 :انبياء(  
: ايم كه كه به او وحي كرده ايم، مگر اين ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده«

  .» من نيست، پس فقط مرا پرستش كنيدزجبه حق معبودي 
عني شناخت داليل وجود، يكي بودن كمال و نيز توحيد، ي: ست از ااصل اول عبارت

هاي واالي خداوند متعال و اصل دوم عبادت است يعني  هاي نيكو و صفت شناخت اسم
برداري آگاهانه و   فرمان،ست، عبادتانسان ا خلقت انگيزه خدا كه بندگيشناخت راه صحيح 

قيني است و انسان را ارادي است كه با محبت و خواست قلبي همراه است و اساس آن باور ي
  .در واقع، توحيد نمود و قُلّه معرفت، و عبادت نمود عمل است. رساند به سعادتي جاودانه مي

 انسان را برمبناي قواعد خصوص بهها و زمين و تمام جهانيان  خداوند متعال، آسمان
 )علت و معلول(ترين آنها، نظام سببيت  و قوانين بسيار دقيقي آفريده است كه واضح

باشد، يعني توافق دو شيء از نظر وجود و عدم، كه يكي از آن دو، بر ديگري مقدم  مي
اين نظام جالب را عقل . ناميم مي) معلول(و دومي را نتيجه ) علت(است، اولي را سبب 

 زيرا عقل بشري، حوادث و ؛كند كند، تكميل مي انسان كه خود برمبناي اسباب حكم مي
خالق هستي نيز در تكميل رحمت . پذيرد اب و علل، نمياتفاقات را بدون وجود اسب

خويش بر ما، اينگونه حكم كرده است كه اين نظام حاكم بر هستي و آن مبناي درك 
كه خود ذات ) االسباب مسبب(عقالني بشري، ما را به آرامي به سوي پديدآورنده اصلي 

د مسير و آب بر ها بر وجو روشن است كه گام. سازند باري تعالي است رهنمون مي
داراي گذرگاهها، بر  ها و زمين هاي داراي برج آيا آسمان. داللت دارند) نهر(وجود آبگير 

سازند؟ باز از رحمت خداوند است كه  وجود خالقي حكيم و آگاه رهنمون نمي
اي ثابت را در هستي ايجاد و راه را براي كشف قوانين  هماهنگي اسباب و نتايج، قاعده

بخشد، تا درك و  هموار نموده و به هر چيزي خصوصيت متمايز و ثابتي مينهفته در آن 
و اگر اين تالزم و هماهنگي ميان علت و معلول نبود، . ارتباط با آن آسان صورت گيرد
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گراييد و انسان هم در مسير معرفت ناتوان  نظام هستي به هرج و مرج و بيهودگي مي
گونه  برد، نيز بايد دانست، اگر شخصي اين اش نمي اي از عقل و انديشه گشته و بهره

بينديشد كه اسباب به تنهايي عامل ايجاد نتايج است و مبناي اعتقاد او از دايره اسباب 
به همين خاطر خداوند متعال براي بازگرداندن . فراتر نرود، مرتكب شرك گرديده است

اب مورد باور، آنها را گونه برنامه چيده كه گاهي اسب اين افراد مبتال به شرك خفي، اين
جانب تفريط . (شود بيني نشده مواجه مي دارد و آن شخص با نتايج پيش از تأثير باز مي

رف توكل بر يعني اگر كسي به گمان خويش به صِ) قضيه نيز بايد مورد دقت قرار گيرد
ف شده توجهي كند، دچار نافرماني و انحرا همال و بيإكارگيري اسباب،  خداوند در به

 زيرا قانون جاري در خلق خدا را ناديده انگاشته و انتظار دارد كه خداوند ت؛اس
در اين ميان فرد مؤمن صادق از . هاي حاكم بر هستي را به خاطر او تعطيل كند سنت

 گونه كه نقش خدا را در نظام عليت انكار كند و نه آن  اما نه آن؛جويد اسباب بهره مي
كند كه  اي از اسباب استفاده مي  بلكه به گونه؛تأثير بداند گونه كه اسباب را بيهوده و بي

 توكل و  چنانگويا تمام تأثير در رسيدن به مقصود به آن بستگي دارد و بر خداوند نيز
كند كه گويا اسباب بدون نقش خدا هيچ ارزشي ندارند و هرچه خدا خواهد   ميياعتماد

اين . راده خداوند به نتيجه رسانندتوانند ما را بدون ا همان خواهد شد و اسباب نمي
اند، تا چه رسد به  بهره بينش توحيدي مثبت است كه بسياري از اهل ايمان نيز از آن بي

   :كند كه  غيرمؤمنان، نداي خدايي ما را هوشيار مي
® $ tΒ uρ ß⎯ÏΒ ÷σãƒ Νèδ ãnY ò2 r& «!$$ Î/ ω Î) Νèδ uρ tβθ ä.Î ô³–Β 〈  ) 106: يوسف(  
  .»باشند ايمان به خدا هستند، مشرك ميو اكثر آنان كه مدعي «

چه . دهد ريزد و خالف آن روي مي اما بايد دانست كه گاهي نظام عليت، به هم مي
  وقت و چگونه؟

هرگاه پيامبري از جانب خداوند، براي تبليغ شريعت او : گويد  وقتي كه شخصي مي
ودن كتاب او كند، مردم حق دارند كه از وي دليلي بر رسالت و آسماني ب ظهور مي
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آيد، كه دليلي بر صداقت و حقانيت رسالت و برنامه او  بخواهند، پاي معجزه به ميان مي
هاي طبيعت را  خوانيم كه خرق قوانين و سنت و ما در برخي تعاريف اعجاز مي. باشد

 زيرا اوست كه آن قوانين را قرار داده ؛آيد گويند، كه جز از قدرت خالق هستي برنمي
كند كه دليلي بر صداقت رسالت  وست كه معجزات را به پيامبرانش عطا ميو هم ا. است

و فرق .  اما از جهت عادت نامأنوس؛معجزه از لحاظ عقلي ممكن است. و پيامشان باشد
اي كه از فهم آن عاجز باشد و  كه عقل كاري را محال بداند، با پديده است ميان اين

  /.تن آن نيستآگاهي نداشتن به يك چيز، دليل وجود نداش
كه در ايمان به وجود خدا، وحدانيت و (كه اصل دين  اما بايد توجه داشت، زماني

) شود  و ايمان به توانايي او در هر چه كه بخواهد، خالصه مي،كمال او در علم و قدرت
له معجزات و سخن أمورد انكار و شك واقع شود، ديگر جايي براي پرداختن به مس

هاي طبيعي   نيست، معجزاتي كه در دايره قوانين و سنتراندن از جزئيات آنها
 زيرا روش صحيح دعوت بر اين است كه عموم مردم با اصول دين مورد ؛گنجند نمي

باشند  شوند و اين مؤمنان هستند كه مكلف به پذيرش فروع دين هم مي خطاب واقع مي
قع شده بود، اما اگر اصل دين موردپذيرش وا. و معجزات هم جزو فروع دين هستند
  .باشد بحث از معجزات هم خالي از اِشكال مي

از طرفي ديگر، تمام هستي با مدارهاي پرتعداد و گازهايش، با ستارگان عادي و 
اش، با  هاي نوري ستارگان حجيم هاي طوالني و سرعت دارش، با مسافت دنباله

هايش، با  ها و بلندي ها و پستي اش، آنگاه زمين با كوهها و دره ها و نيروي جاذبه چرخش
ها و  ها و رودهايش، با حيوانات و نباتات و ماهي ها و چشمه درياها و درياچه

هايش، سپس انسان با عقل و عطوفت و اعضا و  پرندگانش، با معادن و ثروت
اش، همه و همه،  اش، با فطرت وسرشت و زوجيت و نسل هاي پيچيده دستگاه
ها و  تمام هستي با آسمان: كه  ، و خالصه كالم آنانگيز هستند هايي بسيار شگفت معجزه

زمين و در همين وضعيت عادي، بدون وجود هيچ قانون غيرطبيعي هم، معجزه هستند و 
  :سازد  آيه زير ما را رهنمون مي! بسيار جاي تأمل
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® χ Î) ’Îû È, ù= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ É#≈ n= ÏF÷z $#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ pκ ¨]9$# uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ 

É=≈ t6 ø9 F{$# ∩⊇®⊃∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρ ã ä.õ‹tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθ ãè è% uρ 4’ n?tã uρ öΝÎγ Î/θ ãΖã_ tβρ ã ¤6xtG tƒ uρ 

’ Îû È, ù= yz ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ $ uΖ−/ u‘ $ tΒ |M ø)n= yz # x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7 sΨ≈ ys ö6 ß™ $ sΨ É)sù 

z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$# 〈   ) 190: آل عمران(  
پياپي، و تاريكي و روشني، (ها و زمين، و آمد و رفت   آسمانمسلماً در آفرينش«

آشكار براي شناخت (ها و داليلي  شب و روز، نشانه) و كوتاهي و درازي
كساني كه خدا را * براي خردمندان است) آفريدگار و كمال و دانش و قدرت او

 ياد )و در همة اوضاع و احوال خود(ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده 
ها و  آسمان) انگيز و اسرارآميز انگيز و دلهره شگفت(كنند و دربارة آفرينش  مي

انگيزد،  زاي آن، شور و غوغايي در آنان برمي و ساختار حيرت(انديشند  زمين مي
را بيهوده و ) دستگاه شگفت كائنات(اين ! پروردگارا:) گويند و به زبان حال مي

با (، پس ما را !)از دست يازيدن به كار باطل (اي؛ تو منزه و پاكي عبث نيافريده
  .»ظ دارومحف) دوزخ(از عذاب آتش ) توفيق بر انجام كارهاي شايسته

و اين انسان است كه به دليل غرق شدن در مشاغل و غفلت از خدا و عادي شدن 
اش، جنبه اعجازي هستي را فراموش كرده و از عظمت پروردگارش كه  محيط پيرامون
گونه   نمايان است، غافل گرديده است و به دليل جهل و غرور، ايندر مخلوقات

و بر . آيند انديشد كه فقط حوادث غيرطبيعي و خارق عادت، معجزه به حساب مي مي
هاي عادتي و مألوف را معيار سنجش ايمان و كفر خويش  اين مبنا، قوانين و روش

االترين مراتب تمدن و پيشرفت  جهل آشكار انساني است كه به بي و اين نشانه. داند مي
يابد، آن كس كه توانسته است اين همه  كه با اندكي تأمل درمي در حالي. رسيده است

گر يست كه بر آن اعجازي دني سخت برايش  هيچدر هستي بيافريند،را جنبه اعجازي 
  .هاي آفرينش اوليه ايجاد كند نيز بيافزايد يا تبديل و تغييري در برخي دستگاه
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 ازآن قدرتي كه بر خلقت جهان توانا بوده، «: گويند   از دانشمندان غربي ميبرخي
 بلكه خدا آن را ؛ آن نيز تواناست و جهان اصالً وجود نداشتچيزي برحذف يا اضافه 

جهاني ديگر در حال پيدايش است «: ، و اگر به شخص منكر معجزات گفته شود »آفريد
و . اين غيرممكن و غيرقابل تصور است: گويد  يكه چنين و چنان است، فوراً در پاسخ م

  1.»پردازد شديدتر از معجزات به انكار آن مي
ست كه بدانيم، پيامبران گذشته فقط براي اقوام  اآنچه كه در اين ميان مهم است، اين

اند و معجزات آنان، حسي و در محدوده زمان و مكان آنان بوده و  خويش مبعوث شده
كبريت، يكبار براي هميشه روي داده است، كه برخي آن را مانند روشن شدن چوب 

  .اند تصديق و برخي تكذيب كرده
، كه پايان بخش انبياء و پيامبران است، به سوي همه مردم تا اما پيامبر ما محمد

پس الزم است معجزه او هم تا . آخرالزمان، فرستاده شده و بشارت و انذار داده است
هاي اعجاز علمي در  اقي باشد، و به همين دليل است كه نشانهپايان جهان به حال خود ب

  .قرآن و سنت، متكي بر علم و قطعي است
و قرآن كريم در اين جهت هزار و سيصد آيه نازل فرموده كه از هستي و خلقت 

6انسان، بحث نموده است، يعني 
و اگر آيات .  قرآن را به خود اختصاص داده است1

امل دستورات خدا، مقتضي اطاعت و آيات شامل نهي مقتضي پرهيز از برخي موارد ح
  است، پس آيات آفاق مقتضي چه كاري است؟

تَفَكُّرُ ساعهٍ خَيرٌ مِنْ «:  آمده است روايتيست كه مقتضي تفكراند، در  اجواب اين
 نماز سنت تهجد در هاي خدا، از ها و نشانه يك ساعت تفكر در نعمت«يعني  2»قِيامِ لَيلَهٍ

  .»طول شب، ارزشمندتر است
                                                           

 منظور مؤلف اين است كه، شخص منكر معجزات، طبيعتاً منكر اخباري است كه از اكتشافات جديد -1
. نيز ايمان داشته باشدهاي بشر ايمان دارد بايد به معجزات  پس كسي كه به يافته. دهند بشري خبر مي

 )مترجم(
 ).118(، و شعب بيهقي از اقوال ابودرداء )35223( مصنف ابن ابي شيبه، از اقوال امام حسن بصري، -2
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گونه تفسيري از آيات   هيچتوجه است كه بنابر حكمت واالي الهي، پيامبر قابل
 زيرا در صورت ؛آفاق بيان ننموده است؛ نه از روي اجتهاد خويش و نه از وحي الهي

بود و اگر  ميهاي بعدي غيرقابل قبول  تفسير آنها به مقتضاي فهم اطرافيانش، براي قرن
كرد، فهم آن براي افراد پيرامونش، سنگين و  هم بر مبناي فهم بشر امروزي، تفسير مي

  .شد غيرقابل درك مي
كول شده و خاطر، تفسير اين آيات به سطح فهم و درك خاص هر عصر م بدين

هاي مختلف علمي در هر زمان، زواياي اعجازآميز اين دسته از آيات  است، تا پيشرفت
 .شن كنند و تداوم جنبه اعجازي قرآن نيز تا روز قيامت، اينگونه قابل فهم استرا رو
  
  علم

باشد،  به نظر برخي دانشمندان، منظور از علم، شناخت خدا، اوامر خدا و مخلوقات او مي
شناخت پروردگار مبنا و اساس . يا منظور از آن، شناخت حقيقت، شريعت و خلق خداست

  .اس عبادت و شناخت خلق او، اساس صالح دنياستدين، شناخت اوامر او، اس
ها و زمين، فرا  از اين رو اسالم به شناخت خدا از طريق تفكر در خلقت آسمان

خوانده است و در چند سوره قرآن به طور پياپي به آن اشاره شده و مبناي اساسي و 
  :فرمايد  خداوند مي... هاي عقيدتي و ايماني قرار گرفته است  اوليه پايه

® Í ÝàΨ u‹ù= sù ß⎯≈ |¡ΡM}$# §ΝÏΒ t, Ï= äz ∩∈∪ t,Ï= äz ⎯ÏΒ &™ !$ ¨Β 9,Ïù# yŠ ∩∉∪ ßl ãøƒ s† .⎯ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ 

É=ù= Á9$# É=Í← !# u©I9$# uρ 〈   ) 7-5: طارق(  
او از آب !* انسان بايد بنگرد و دقت كند كه از چه چيز آفريده شده است؟«

پشت و آبي كه از ميان استخوان * جهنده ناچيزي آفريده شده است
  .»آيد هاي سينه بيرون مي استخوان

  :و در جايي ديگر فرموده است 



 شگفتيهاي خداوند در بدن انسان

 

16

® Í ÝàΖu‹ù= sù ß⎯≈ |¡ΡM}$# 4’ n< Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ$ yè sÛ ∩∪ $ ¯Ρ r& $ uΖ ö; t7|¹ u™ !$ yϑ ø9$# $ {7|¹ ∩∪ §ΝèO $ uΖø) s)x© 

uÚ ö‘ F{$# $ y)x© ∩∪ $ uΖ ÷Kt7/Ρ r'sù $ pκ Ïù $ {7xm ∩∪ $ Y6 uΖÏã uρ $ Y7 ôÒ s% uρ ∩∪ $ ZΡθ çG ÷ƒ y— uρ Wξøƒ wΥuρ ∩∪ 

t, Í←!# y‰tn uρ $ Y6 ù= äñ 〈   ) 30-24: عبس(  
كه چگونه ما آن را (انسان بايد به غذاي خويش بنگرد و دربارة آن بينديشد «

بخش آن، چه  ايم، و در ساختمان مواد غذايي و اجزاء حيات براي او فراهم كرده
 شگفتي ي هگونه ما آب را از آسمان ب) * ايم دقت و مهارت و ظرافتي بكار برده

ها را   در آن دانه* كنيم  شكافيم و از هم باز مي سپس زمين را مي* بارانيم  مي
  .»هاي پردرخت و انبوه را باغ و* درختان زيتون و خرما را  و* رويانيم  مي

  :باز فرموده است 
® Ÿξ sùr& tβρ ã ÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/M}$# y#ø‹ Ÿ2 ôM s)Ï= äz ∩∪ ’ n< Î)uρ Ï™ !$ uΚ ¡¡9$# y# ø‹Ÿ2 ôM yè Ïùâ‘ 

∩∪ ’n< Î) uρ ÉΑ$ t6 Ågù: $# y# ø‹ x. ôM t6 ÅÁ çΡ ∩∪ ’ n< Î) uρ ÇÚ ö‘F{$# y#ø‹ x. ôM ys ÏÜß™ 〈     
  )20-17: غاشيه (  

كنند  و به آسمان نگاه نمي! اند؟ نگرند كه چگونه آفريده شده آيا به شتران نمي«
نگرند كه چگونه نصب و  ها نمي و به كوه! كه چگونه برافراشته شده است؟

نگرند كه چگونه پهن و گسترانيده شده  زمين نميو به ! اند؟ پابرجاي شده
  .»!است؟

  :و نيز فرموده است 
® È≅ è% (#ρ ã ÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4 $ tΒ uρ © É_ øóè? àM≈ tƒ Fψ$# â‘ä‹ –Ψ9$#uρ ⎯ tã 

5Θöθ s% ω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ 〈   ) 101: يونس(  
ها و زمين  در آسمان) يدو چشم برون و درون را باز كنيد و ببين(بنگريد : بگو «

هاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني  آيات خواندني كتاب! ي است؟يچه چيزها
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 سودمند خواهند ايمان بياورند دهندگان به حال كساني كه نمي جهان هستي و بيم
  .»افتد نمي

. باشد ها و زمين، نوعي عبادت و بلكه بهترين آن مي سان تفكر در خلقت آسمان بدين
 روايت كرده است ي اهللا عنها رضكه عطا از عايشه 1ان آمده استحبيح ابن در صح
بگذار كه امشب را به عبادت پروردگارم : نزد من آمد و فرمود شبي به ) ص(پيامبر

مشغول باشم، سپس به سوي مشك آب رفته، وضو گرفت و پس از آن به نماز ايستاد، 
قدر گريست، كه  ه رفت و آنقدر گريست كه محاسن وي خيس شد، سپس به سجد آن

كه بالل براي اذان صبح  اشكهايش زمين را خيس كرد، آنگاه به پهلو دراز كشيد، تا اين
اي پيامبر خدا، چه چيز شما را به گريه : شد و پرسيد ) ص(آمد، او متوجه گريه پيامبر
هاي پسين و پيشين شما را آمرزيده  كه خداوند تمام لغزش انداخته است، در حالي

كه خداوند،  چگونه نگريم در حالي! گويي، بالل تو چه مي: فرمود ) ص(است؟ پيامبر
  : امشب آيات زير را بر من نازل كرد 

® χ Î) ’Îû È, ù= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ É#≈ n= ÏF÷z $#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ pκ ¨]9$# uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ 

É=≈ t6 ø9 F{$# 〈 2    
ا گرما بخشيده و چه كسي آن را نور داده به خورشيد بنگر و بپرس چه كسي آن ر

است، چه كسي آن را همانند سكه بر دل آسمان ضرب كرده و يا همانند ساعت، آويزان 
چه كسي به خورشيد رفعت . هايش تا قيامت در گردش هستند نموده است كه عقربه

را هاي مختلف قرار داده و كيست كه روشني خورشيد  داده و در مداري دقيق و در برج
 آسمان دنيا انتقال داده است، زمان محصول آن است و از فروع و اصول آن سرچشمه هب

بندي آن هم نتيجه تغييرات خورشيد   نوشتار درآوردن و فصلي گرفته است و به عرصه
آمد  گرفت و در شمارش نمي ها نظم نمي ها و سال  اگر خورشيد نبود، روزها و ماه.است

                                                           
 .620 صحيح ابن حبان، شماره -1
 . ترجمه آيه در بحث قبل بيان شد-2
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هاي  شد، طالي اصيل از سرچشمه  نور و تاريكي ميسر نميو اگر خورشيد نبود، تمايز
گر شكست تاريخ  شود و اين پرتوها نظاره آن و شفق سرخ از پرتوهاي آن نمايان مي

  . استهز بين نبرداي زيباي وي را  اند و پيشرفت و ترقي بشر جلوه بوده
  :چه زيبا فرموده است خداوند كه 

® óΟ Îγƒ Îß∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ$# 〈   ) 53: فصلت(  
ها  آسمان(هاي خود را در اقطار و نواحي  ما به آنان هرچه زودتر داليل و نشانه«

  .»نشان خواهيم داد) و زمين، كه جهان كبير است
اكنون به قلب بنگر، و در كار و آثارش، هدف و مقصدش، اندازه و ارزشش، پيرامون 

هايش، تأمل كن و باز  ها، دهليزها و حفره پردهها و  ها، دريچه ها، منافذ و سوراخ و ديواره
هايش، پايداري و بيداريش  هاي خون و محل انباشت آن در قلب، پاكي و تيرگي در رگ

گيرد،  تحمل و هوشياري و نيز خطرات عظيم آن دقت كن، قلب را غفلت و خواب نمي
 و شكايت بر فراموشي و اشتباه، لغزش و انحراف، خستگي و از كار افتادگي و افسردگي

باشد كسي كه  شود، هميشه صبور است و تحت فرمان خالق كاردانش مي او جاري نمي
 حيات بخشيده و مهلت و زمان مشخصي براي كارش تعيين ي آن را ساز و برگ و شعله

  .دهد نموده است، قلب بدون آرام و راحت و برگشت و توجيه به كار خويش ادامه مي
  :اين آيه و چه زيباست تالوت دوباره 

® óΟ Îγƒ Îß∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ$# 〈   ) 53: فصلت(  
  ... نگريم  اي ديگر مي در نشانه) رض(اكنون به همراه حضرت علي

و اندام لطيفش، كه نه با نگاه خوب ديده ! مورچه را بنگر، با جثه كوچك«
ي رود؟ و روز شود و نه به انديشه در آيد، چگونه بر زمين به نرمي مي مي

برد، و آن را در قرارگاه خود آماده  جويد، دانه را به النه خويش مي خويش را مي
، تكاپويشآورد و در  دارد، در روزهاي گرما براي فصل سرد خويش گرد مي

 شده است و به قدر نيازش مقرر گشته، تضمينروزيش از سوي خدا 
دارد،  روم نميرسان پراحسان از او غافل نمانَد و داور قهار، او را مح روزي
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رطوبت باشد و اگر در  هرچند كه در سنگي صاف و خشك و جامد و بي
هاي گوارش مورچه، از باال و پايين، انديشه كني و شكم و پيرامون شكم  گذرگاه

 را از نظر بگذراني در آفرينش آن شگفتيها هايش ها و گوش و سر و چشم
كه او را بر پاهايش   آن، و از توصيف آن به رنج افتي، چه بزرگ استبيني مي

هاي بدنش پايدار كرد، او كه در آفرينش شريك و  استوار داشت و بر ستون
  .»همكاري ندارد

  :خداوند، چه نيكو فرموده است 
® $ tΒ uρ ⎯ÏΒ 7π −/!# yŠ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ 9È∝ ¯≈ sÛ ãÏÜ tƒ Ïµø‹ xm$ sΨ pg¿2 Hω Î) íΝtΒ é& Νä3 ä9$ sVøΒ r& 4 $ ¨Β 

$ uΖ ôÛ§ sù ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# ⎯ÏΒ &™ó© x« 4 ¢ΟèO 4’ n< Î) öΝ ÎκÍh5 u‘ šχρ ã |³øt ä† 〈   ) 38: انعام(  
كند وجود  مي اي كه با دو بال خود پرواز اي در زمين و هيچ پرنده هيچ جنبده«

ص و يو هر يك داراي خصا(هايي همچون شمايند  كه گروه ندارد مگر اين
ز فروگذار هيچ چياز در كتاب ) باشند مميزات و نظام حيات خاص خود مي

  .»شوند ايم پس آنان در پيشگاه پروردگارشان جمع آورده مي نكرده
علم نگاهي به تاكنون بحث از علم و شناخت خداوند بود، يعني علم حقيقت، حال 

  ؟بيندازيماوامر خدا يعني علم شريعت 
ها و زمين و شناخت خدا به عنوان خالق و مربي و  انسان با تفكر در خلقت آسمان

اي  هاي ارجمند او، انگيزه هاي نيكو و صفت اي از اسم ش و نيز معرفت گوشهبخ حيات
 و در تكاپو براي وصول به مقام قرب او، به انجام يابد قوي براي نزديكي به خداوند مي

جا اهميت علم شريعت، كامالً  پردازد، در اين اوامر و دستورات و پرهيز از منهيات او مي
 و نواهي خداوند، در زمينه عبادات و معامالت و اخالق در  زيرا اوامر؛گردد هويدا مي
  .شود آن بيان مي

اي  لهأ لذا هر مس؛شريعت خدايي، سراسر عدل و رحمت و مصلحت و حكمت است
كه از عدل به جور و از رحمت به غضب و از مصلحت به فساد و از حكمت به 
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ار تأويل و توجيه به آن بيهودگي بگرايد، در شريعت هيچ مبنايي ندارد، اگرچه با هز
  .نسبت داده شده باشد

هر كس كه «: فرمايد   در روايتي كه امام بخاري نقل كرده است، ميپيامبر گرامي
  1.»گرداند خدا، خير او را خواهد، در دين فقيهش مي

پردازيم، اسالم ما را به شناخت  اكنون به بيان علم مربوط به شناخت خاليق مي
خواند، تا از آن  ء و قوانين حاكم در روابط ميان آنها فرا ميخصوصيات و صفات اشيا

  :فرمايد  خداوند مي... بهره برده و زمينه تحقق تسخير اشياء براي ما فراهم شود 
® óΟs9 r& (#÷ρ u s? ¨β r& ©!$# u ¤‚ y™ Νä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# x t7ó™ r& uρ 

öΝä3ø‹ n= tæ …çµ yϑ yèÏΡ Zο uÎγ≈ sß ZZπ uΖÏÛ$ t/uρ 3 z⎯ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ ãΑ Ï‰≈ pgä† † Îû «! $# Îö tóÎ/ 5Οù= Ïæ 

Ÿω uρ “ W‰èδ Ÿω uρ 5=≈ tG Ï. 9ÏΖ •Β  〈   ) 20: لقمان(  
ها و زمين است مسخر شما كرده  ايد كه خداوند آنچه را كه در آسمان آيا نديده«

را چه هاي خود  ، و نعمت)و در مسير منافع شما به حركت انداخته است(است 
 بر شما گسترده و افزون ساخته است؟ –هاي باطن  هاي ظاهر و چه نعمت نعمت

برخي از مردم بدون هيچگونه دانش و هدايت و كتاب روشن و روشنگري، 
  .»گيرند دربارة خدا راه ستيز و جدال را پيش مي

® $ uΖø9 u“Ρr& uρ y‰ƒ Ï‰ ut ù: $# ÏµŠ Ïù Ó¨ ù't/ Ó‰ƒ Ï‰x© ßìÏ≈ sΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 〈   )25: يد حد(  
ايم كه داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني براي مردمان  و آهن را پديدار كرده«

  .»است
 زيرا راه استخراج معادن، ؛دهد يادگيري علوم تجربي بشر را در آباداني زمين ياري مي

. ، هموار نمودن مشكالت و برآوردن نيازها را در بردارد ها كارگيري نيروها و انرژي به
  :فرمايد   ميخداوند

                                                           
 . به روايت معاويه1037 و مسلم، حديث 71 بخاري، حديث -1
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® 4’ n< Î) uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{ r& $ [s Ï=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç6ôã $# ©!$# $ tΒ / ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9 Î) …çν ã öxî ( 

uθ èδ Νä.r' t±Ρr& z⎯ ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# óΟä. uyϑ ÷è tG ó™ $#uρ $ pκ Ïù çνρ ãÏ øó tFó™ $$ sù ¢ΟèO (#ûθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9Î) 4 ¨β Î) ’ Ïn1u‘ 

Ò=ƒ Í s% Ò=‹Åg’Χ 〈   )61: ود ه(  
اي : گفت . به سوي قوم ثمود يكي از خودشان را فرستاديم كه صالح نام داشت«

او است كه . خدا را بپرستيد كه معبودي جز او براي شما وجود ندارد! قوم من
پس از . شما را از زمين آفريده است و آباداني آن را بر شما واگذار نموده است

) به بندگانش(گمان خداوند  بي. ديد و به سوي او برگركنيداو طلب آمرزش 
خوانند و  است كه او را مخلصانه به زاري مي) دعاي كساني(نزديك و پذيرندة 

  .»طلبند به ياريش مي
از سوي ديگر، يادگيري علوم تجربي و پيشرفت در اين زمينه، قدرتي ارزشمند به 

ارزه با دشمنان رود و شايسته است، در اختيار مسلمين باشد تا در جبهه مب شمار مي
 خداوند نيز تحقق ي حقيقت و نيكي و اسالم مورد استفاده قرار گيرد و به اين فرموده

  :داده شود كه 
® (#ρ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™$# ⎯ ÏiΒ ;ο §θè% ∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/Íh‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $# šχθ ç7 Ïδ öè? ⎯ ÏµÎ/ ¨ρ ß‰tã 

«! $# öΝ à2 ¨ρ ß‰tã uρ t⎦⎪ Í yz# u™ uρ ⎯ ÏΒ óΟ ÎγÏΡρ ßŠ Ÿω ãΝ ßγ tΡθ ßϑ n= ÷è s? ª! $# öΝ ßγßϑ n= ÷è tƒ 4 $ tΒ uρ (#θà)ÏΖ è? ⎯ ÏΒ 

&™ ó© x« ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ¤∃ uθãƒ öΝ ä3 ø‹ s9 Î) óΟ çFΡ r& uρ Ÿω šχθ ßϑ n= øàè? 〈   ) 60: انفال(  
و ) مادي و معنوي(توانيد نيروي  آنان تا آنجا كه مي) مبارزه با(براي «

من خويش را هاي ورزيده آماده سازيد، تا بدان، دشمن خدا ودش اسب
 بترسانيد، و كسان ديگري جز آنان را نيز به هراس اندازيد كه ايشان را

هر آنچه در راه خدا صرف كنيد، . شناسد  و خدا آنان را ميدشناسي نمي
گونه ستمي  شود و هيچ پاداش آن به تمام و كمال به شما داده مي

  .»بينيد نمي
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ها نه با  ست و جنگ ميان ملتو چون امروز قدرت و برتري در علم و تكنولوژي ا
شود، بر هر فرد مسلماني الزم است كه در اين  بازوها، بلكه با عقل و دانش اداره مي

 زيرا حقيقتي كه با خود دارد براي نشر و گسترش، نيازمند قدرت است ؛ قوي باشدزمينه
  : نيز فرموده است و شوكت، و پيامبر

تر از مؤمن ضعيف و ناتوان است  تنيدوست داشمؤمن قوي و توانا، نزد خداوند «
  1.»هرچند كه هر دو از خير و نيكي در حد خود برخوردارند

  
  قرآن و سنتپرتو اعجاز در 

ها براي اهل علم بارز گشته است، چه در نظم  معجزات علمي قرآن، در تمام زمينه
كه  اين. هاي تشريعي و غير آن آن، اخبار گذشتگان، خبر از آينده و يا بروز حكمت

 ي اعجاز علمي در عصر حاضر رايج شده به دو دليل است، يكي داللت كردن بر همه
. شناسي در خالل آن هاي هستي ابعاد اعجازي قرآن و سنت، و ديگري، پي بردن به دانش

طلبي و  العاده، همراه با تحدي و مبارزه معجزه در اصطالح دانشمندان به امري خارق
  .شود محفوظ از معارضه، اطالق مي
طلبد كه همانندي چون قرآن  ست كه مردم را به مبارزه مي امنظور از اعجاز قرآن، اين

و علمي بودن اعجاز هم در ارتباط با دانش بودن آن است، يعني حقيقت . را بياورند
دهد، با   ادعاها را خاتمه ميي اعجاز در دانش است و با مبناي علمي خود همه

اگر اعجاز، علمي نبود، .  و داراي پشتوانه و دليل استهاي جهان سازگار بوده واقعيت
گراييد و اگر با واقعيت سازگار نبود، جهل و اگر مبتني  قرآن به توهم و شك و گمان مي
  .آمد بر دليل نبود، تقليد به حساب مي

                                                           
 .به روايت ابوهريره) 2664( مسلم، حديث -1
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اعجاز در واقع، خبر از حقيقتي است توسط قرآن يا سنت نبوي كه، علوم تجربي هم 
 به اثبات رسيده ناتواني امكانات بشري براي درك آن، در زمان پيامبربه آن پي برده و 

  . روشن و واضح گشته استو در نتيجه صداقت و درستي پيام پيامبر
 دليلي است بر، – با در بر داشتن حقايق علمي –معجزات قرآني از طرفي ديگر 

  .جهاني بودن پيام اسالم
ه رسالت آنان از اقوام و زمان خاص آنها فراتر  را كه حيطخداوند پيامبران قبل از محمد

 و زنده شدن مردگان توسط ي، همانند عصاي موسيسرفت، با داليل و معجزات حِ نمي
ي خويش تا پايان رسالت دداده است و اين معجزات با قدرت تَح، مورد تأييد قرار عيسي

دن چشمه زالل آن رسالت، كه با گذشت زمان و مكدر ش هر پيامبر، باقي بوده است تا اين
آور آن نيز، از ميان رفته و خداوند پيامبر جديدي را با دين جديد و معجزه  قدرت معجزه پيام

 ،اما با پايان يافتن سلسله نبوت و ظهور خاتم پيامبران، حضرت محمد.  استدهاترسفجديد، 
ده و آن را با دليل و هاي بشري تا قيامت، ضمانت كر خداوند حفاظت دين او را براي تمام نسل
  .طلبد، حمايت و تأييد نموده است برهاني عظيم، كه تا قيامت به تحدي مي

® ö≅ è% ‘“ r& >™ó© x« ã y9 ò2 r& Zο y‰≈ pκy− ( È≅è% ª!$# ( 7‰‹Îκ y− © É_øŠ t/ öΝä3 sΨ ÷ t/uρ 4 z© Çrρ é&uρ ¥’n< Î) # x‹≈ yδ 

ãβ#u™ö à)ø9$# Νä. u‘É‹ΡT{ ⎯Ïµ Î/ .⎯tΒ uρ x n= t/ 〈   ) 19: انعام(  
باالترين گواهي، : بگو ) خواهند به كساني كه بر رسالت تو گواهي مي! اي پيغمبر(«

خدا ميان من و شما گواه : بگو ) تا او بر صدق نبوت من گواهي دهد؟(گواهي كيست 
  .»اين قرآن به من وحي شده است) بهترين دليل آن اين است كه! (است

  :و فرموده است 
® Ç⎯ Å3≈ ©9 ª! $# ß‰ pκô¶ tƒ !$ yϑ Î/ tΑ u“Ρr& y7 ø‹s9 Î) 〈   ) 166: نساء(  
بر ) از قرآن(ليكن خداوند بر آنچه ) كنند هر چند كه كافران نبوت را انكار مي(«

  .»دهد تو نازل شده است گواهي مي
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، رد شده در اين دو آيه، كه ادعاي كافران، مبني بر دروغ شمردن نبوت محمد
 و همگام با 1ماند دم باقي مياست، خصوصيت اعجاز علمي قرآن نيز كه در ميان مر

گيرد و در  هاي مختلف بشري در زمينه علم و دانش، رنگ جديد به خود مي پيشرفت
 نازل شده و داليل وحي. يان شده استعين حال با مضامين وحي الهي، مرتبط است، ب

 كه حاوي علم خدايي و قابل فهم بشر در هر زمان و مكان است، بر پيامبر
:  فرموده است گردد، پيامبر ها و قرون، تازه مي  و با گذشت زمانتر گشته درخشنده

ها و معجزاتي به او عطا شده كه  كه، نشانه هيچ پيامبري، ظهور نكرده است مگر اين«
 اما آنچه كه به من عطا شده، وحيي ؛بشريت به مشابه و همانند آن ايمان آورده است
  2.»امبران، بيشترين پيروان را داشته باشماست از جانب خداوند پس اميدوارم در ميان پي

به معجزه جاويد   اين كالم راپيامبر«: فرمايد  امام ابن حجر در شرح اين حديث مي
د بسيار و منافع عمومي است ي زيرا داراي فوا؛قرآن كه قبالً بيان شد مربوط ساخته است

فع قرآن، مخاطبان حاضر هاي او و اخبار آينده را نيز در بر دارد و منا و دعوت او، حجت
اين . گيرد هاي آتي بشري را در بر مي عصر خود را و نيز آيندگان و نسل و غايب هم

  ... .ارتباط حقيقتاً زيباست 
ست كه  االبته در شرح آن نظري ديگر نيز، گفته شده كه هدف از اين حديث، اين

عصر، آن را  ن هممعجزات ساير پيامبران با گذشت زمان، از بين رفته و فقط مخاطبا
اند، اما معجزه قرآن تا روز قيامت، پايدار است و اسلوب و بالغت و اخبار غيبي  ديده

هاي  و با گذشت هر عصري از روزگاران، يكي از پيشگويي. ماند العاده، مي آن، خارق
  3.»... خواهد شد قرآن، به ظهور پيوسته و دليل ديگري بر صحت ادعاي پيامبر

كه، چون قرآن، معجزه جاويد، براي همه خاليق، تا روز قيامت است،  نكته ديگر اين
كند و به عنوان  پس بيانات و داليل آن را، هر عرب و غيرعربي به طور يكسان درك مي

                                                           
 )مترجم. (باشد  مي»لِاُنْذِركُم بِه ومنْ بلَغَ« منظور جمله -1
 .به روايت ابوهريره) 152(و مسلم حديث شماره ) 4696( بخاري، حديث شماره -2
 .با اندكي تصرف) 9/7(الباري،   فتح-3



 ي مؤلف مقدمه

 

25

يابيم كه چون  ما اخباري را در قرآن مي. ماند يك پديدة هميشه نو تا روز قيامت، باقي مي
ه راحتي قابل فهم است، اما حقيقت ذاتي و با زبان عربي آشكار، نازل شده است، ب

  :كنيم، لذا خداوند فرموده است  كيفيت آن را جز در زماني مشخص، درك نمي
® ÷βÎ) uθ èδ ω Î) Ö ø.ÏŒ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ù= Ïj9 ∩∪ £⎯ ßϑ n= ÷è tG s9 uρ …çν r't7 tΡ y‰÷è t/ ¥⎥⎫Ïm 〈   ) 88-87: ص(  
 ) جملگي ايشانو ماية بيداري(ز پند و اندرز جهانيان جاين قرآن، چيزي «

و خبر آن را بعد از مدت زماني خواهيد دانست و به زودي صدق وعد * باشد نمي
و وعيد و راستي اخبار و گفتار قرآن را هم در اين جهان و هم در آن جهان خواهيد 

  .»ديد
و اين خواست خداوند است، كه هر خبري از اخبار قرآن در زمان خاصي تحقق يابد 

ايان شدن حادثه مربوط به آن، مفاهيمي كه در زير حروف و الفاظ و با رويداد و نم
  :فرمايد  گيرد، خداوند متعال مي قرآن، پوشيده است، درخشيدن 

® Èe≅ ä3Ïj9 :* t7 tΡ @ s) tG ó¡–Β 4 t∃ öθ y™ uρ tβθ ßϑ n= ÷è s? 〈   ) 67: انعام(  
و در هنگام (موعد خود دارد ) كه خداوند در قرآن بيان كرده است(هر خبري «
) صدق اين اخبار را به هنگام وقوع(و ) پذيرد رر و جاي معين تحقق ميمق

  .»)آييد و خواهيد ديد به چه عذابي گرفتار مي(خواهيد دانست 
  .ماند پس اخبار الهي، تمام اشكال نوظهور را در طول تاريخ، در بر گرفته و باقي مي

  :فرمايد  و اين گفته در ارشاد خداوند تجلي يافته كه مي
® Ÿ≅ ø‹ sƒ ù: $#uρ tΑ$ tó Î7ø9 $#uρ u Ïϑ ys ø9$# uρ $ yδθ ç6 Ÿ2 öyI Ï9 Zπ uΖƒ Î— uρ 4 ß,è= øƒ s† uρ $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? 〈   

  )8: نحل (  
ها را آفريده است تا بر آنها سوار شويد و  ها و استرها و االغ اسب) و خدا(«

براي حمل و (چيزهايي را ) كه به دلهايتان شادي بخشد، و خداوند(زينتي باشند 
  .»دانيد نمي) شما هم اينك چيزي از آنها(آفريند كه  مي) ل و طي مسافاتنق
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بيني  پرستي و جادوگري و سحر و طالع قرآن كريم در زماني نازل شد كه، جهل و خرافه
ها از اين جاهليت، سهم بيشتر را برده بودند، و خداوند  در تمام جهان، شايع شده بود، كه عرب

  :نيز به آن اشاره دارد 
® uθ èδ “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵Íh‹ ÏiΒW{$# Zωθß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θ è= ÷Ftƒ öΝÎκö n= tã ⎯ ÏµÏG≈ tƒ# u™ öΝÎκ Ïj.u“ ãƒ uρ 

ãΝßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ù:$# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 5≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7–Β 〈     
  )2: جمعه (  

انگيخته است و به سويشان سوادان پيغمبري را بر  است كه از ميان بيهم او«
او . گسيل داشته است، تا آيات خدا را براي ايشان بخواند، و آنان را پاك بگرداند

آنان پيش از آن تاريخ واقعاً در . آموزد و شريعت را مي) قرآن(بديشان كتاب 
  .»گمراهي آشكاري بودند

رموز خاليق در چنين وضعي بود كه پيامي نازل شد، حاوي علم خدا و بيان اسرار و 
هاي نفس بشري را بيان نموده، از گذشته شروع  كاري در گستره هستي، علمي كه ريزه

هاي آينده و چگونگي ساير مخلوقات نيز، پرده  به بيان اسرار آينده كرده و از پوشيده
  .برداشته است

ترين ابزارهاي كاوش  امروزه كه بشريت در عصر اكتشافات علمي قرار گرفته و دقيق
ر اختيار دارد و قدرتي يافته كه در هر جنبه علمي، گروهي از دانشمندان را به كار را د

هاي مختلف علوم انساني  گيرد تا از اسرار پنهان زمين و آسمان پرده بردارند و در زمينه
آوري  ها به جمع ها و دريافت نتايج مشغول باشند و در طول قرن آوري مقدمه به جمع
پنهان، رو به كمال وضوح و   در چنين حالي كه اشكال نيمهآوردها بپردازند و دست

انگيز با تجلي انوار الهي كه بر  اند، رخدادي شگفت حقايق، رو به درخشندگي نهاده
 و در هزار و چهارصد و اندي سال پيش نازل شد، روي خواهد داد اگر آيه و محمد

 و حاوي دقت يا حديثي، يكي از حقايق كشف شده توسط بشر را در بر گرفته
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گرداند  له متوجه ميأقرآن كريم، ما را به اين مس. آميز و بيان روشن و واضح باشد معجزه
  :فرمايد  و مي

® ö≅ è% óΟçF ÷ƒ u™ u‘ r& β Î) tβ% Ÿ2 ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã «! $# §Ν èO Λän ö xŸ2 ⎯ ÏµÎ/ ô⎯ tΒ ‘≅ |Ê r& ô⎯£ϑ ÏΒ uθ èδ 

’ Îû ¥−$ s)Ï© 7‰‹Ïè t/ ∩∪ óΟ ÎγƒÎ ß∴y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ ’Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝÎκ Å¦ àΡ r& 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ öΝßγ s9 

çµ ¯Ρr& ‘, ut ù: $# 3 öΝs9 uρ r& É#õ3 tƒ y7 În/u Î/ … çµ̄Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ä. &™ó© x« î‰‹Îκ y− 〈   ) 53-52: فصلت(  
از سوي خداوند آمده باشد، ) قرآن(به من خبر دهيد اگر اين : بگو ) اي محمد(«

تر خواهد بود از آن كسي  چه كسي گمراهو آنگاه شما به آن ايمان نداشته باشيد، 
كه منكر (ما به آنان * سخت در مبارزه و مقابله باشد؟) با حق و حقيقت(كه 

هاي خود را در اقطار و نواحي  هر چه زودتر داليل و نشانه) اسالم و قرآنند
كه جهان (و در داخل و درون خودشان ) ها و زمين، كه جهان كبير است آسمان(

نشان خواهيم داد تا براي ايشان ) كه منكر اسالم و قرآنند( آنان به) صغير است
براي برگشت كافران از (روشن و آشكار گردد كه اسالم و قرآن حق است آيا 

تنها اين بسنده نيست كه پروردگارت بر هر چيزي ) كفر و مشركان از شرك
  .»حاضر و گواه است

مشاهده عيني )  حقانيت شريعتاز راههاي اثبات(«: گويد    ميدانشمندانيكي از 
فاق و انفس دريابند كه پيام ابالغ شده آاست به اين معني كه بندگان با تأمل در آيات 

منظور از آفاق، چهار سوي  : 1گويد  ديگر ميدانشمندي. »توسط پيامبران، حق است
، ها ها و زمين؛ از جمله خورشيد و ماه و ستارگان و شب و روز، بادها و باران آسمان

چنين . »باشد مي... ها و درياها و  ها، گياهان و درختان و كوه رعد و برق و صاعقه
  .اي مفسران برجسته روايت شده است مضموني از عده

                                                           
 .، نقل كرده استاز عطا و ابن زيد) 374، ص 15ج ( قرطبي اين گفته را در تفسيرش -1
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هاي خدا در مخلوقات سخن  اين موارد آيات خدايي در قرآن هستند كه از نشانه
 بشري ي پيشرفته علمي روشني را نمايان ساخته كه در عصر اكتشافات ي گفته و معجزه
  .درخشند در هستي، مي

هاي خويش را به ما بنماياند تا   خدايي هستيم كه نشانهي ما در انتظار تحقق وعده
  :معاني دقيق آيات خدا را دريابيم، چون خود او فرموده است 

® È≅ è% uρ ß‰ôϑ ut ù: $# ¬! ö/ä3ƒ Î ã y™ ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ $ pκ tΞθ èùÍ ÷è tG sù 〈   )93: ل من(  
او آيات خود را به شما نشان خواهد . د و سپاس خداي را سزاستحم: و بگو «

دهيد غافل و  و پروردگار تو از آنچه انجام مي. داد و شما آنها را خواهيد شناخت
  .»خبر نيست بي

هاي خداوند براي  از آنچه بيان شد روشن گشت كه بشريت هميشه در انتظار وعده
آن است كه در برابر چشمان او قرار هاي او در كتاب هستي و كتاب قر كشف نشانه

  .بگيرد و حجت و برهان خدا تكميل گشته و ديدگان بشر معجزه را عيان بيند
 زيرا تفسير علمي ؛و بايد دانست كه تفسير علمي آيات با اعجاز علمي تفاوت دارد

اما اعجاز . هاي جديد علمي ست از كشف معاني آيات و حديث، در پرتو يافته اعبارت
 از حقيقتي كه علوم تجربي هم ست از خبر قرآن كريم يا سنت پيامبر اعبارتعلمي، 

اند و ثابت شده است كه آن حقيقت با امكانات بشري زمان  جديداً به آن دست يافته
  . قابل درك نبوده استپيامبر
  

  قواعد و اصول تحقيق در زمينه اعجاز علمي
 از خطا مصون است و  كه شامل و فراگير بوده و است علمي آنعلم خدا، - 1

 علم انسان، محدود است و قابل تغيير و در معرض  امانقصي در آن نيست،
  .خطاست
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داراي داللت قطعي و يقيني وحي و  هستند كه برآمده از ي در دسترسمتون - 2
 .اي نيز وجود دارند حقايق علمي ثابت شدهكه  اين كما ،هستند

هاي   برخوردارند و نيز نظريهبرخي متون وحياني كه از داللت ظني و غيريقيني - 3
 .اند هاي اثبات نشده علمي كه هنوز در حد فرضيه

محال است كه ميان نصوص قطعي وحي و حقايق ثابت شده علمي، تضاد  - 4
 ي هاين قاعد. كه قطعيت يكي از آنها مخدوش باشد وجود داشته باشد، مگر اين

هايي را در  آنها كتاباند و چندين تن از  نيكو را دانشمندان مسلمان، بيان كرده
  .اند  توافق حتمي عقل و نقل، تأليف كردهي زمينه
اي از  هاي آفاقي يا انفسي را در تصديق آيه كه خداوند متعال يكي از نشانه هنگامي

سازد، معني آيه واضح گشته و توافق آنها با هم   ظاهر ميقرآن يا حديثي از پيامبر
يق علمي و درنتيجه، محدود و مشخص گرديدن كامل شده و تفسير آيه نيز با كشف حقا

  .شود و اعجاز هم همين است هاي مختلف آن، ثابت مي داللت
با به همراه داشتن «:  فرموده است اند، پيامبر  با الفاظ فراگير، نازل شدهكالم اهللا

سازد كه، عباراتي كه از   و اين قضيه روشن مي1»...ام  گفتارهاي فراگير، مبعوث شده
 وارد شده است بر تمامي معاني و مصاديق درست آن داللت دارد، اما ر گراميپيامب

. گيرند هاي بشري، يكي پس از ديگري، در آن قرار مي هركدام طبق ظروفي كه نسل
، با يك نظريه متون الهيالبته از نظر نبايد دور داشت كه اگر ميان داللت قطعي يكي از (

 ؛شود  دهد، طبيعتاً، نظريه علمي انكار و رد ميتضادي روي) ظاهراً ثابت شده(علمي 
و اگر هم توافق .  وحياني از جانب كسي است كه بر همه چيز احاطه كامل داردمتنزيرا 

جنبه ديگر قضيه ). نه برعكس(دانيم  وجود داشت، نص وحياني را مؤيد نظريه علمي مي
و حقيقت علمي، هم متصور است، يعني زماني كه نص وحياني، داراي داللت ظنّي، 

                                                           
 .به روايت ابوهريره) 523(و مسلم، ) 2815( بخاري، -1
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. شود ثابت شده باشد، در اين صورت، نص وحياني در جهت حقيقت علمي تأويل مي
  .شود تر است ترجيح داده مي اما اگر هيچ توافقي حاصل نشد، آن كه قطعي

  
  بيان روش تحقيق در زمينه اعجاز علمي در پرتو روش سلف صالح

فس، بيان نموده است تا آنچه كه خداوند متعال در مورد اسرار خلقت آفاق و ان
 از آن هيچ راهي پيشكه حقيقت آن را به ما نشان ندهد، غيب محسوب شده و  زماني

كه از طريق وحي، بيان شده  براي شناخت كيفيت و جزئيات آن وجود ندارد، مگر اين
ها، تالشي  سلف صالح امت هم، خارج از اين محدوده و نسبت به نادانسته. باشد

هاي لغوي آن  ست كه معني آيات مربوط به غيب و داللت ااز اينسخن . اند نداشته
و كسي كه به توصيف و تفسير .  اما كيفيت و جزئيات آنها پنهان هستند؛روشن است

دقايق و جزئيات اين آيات پس از روشن ساختن و عيني كردن آن توسط خداوند، 
دن يكي از نصوص به پردازد، نسبت به كسي كه قبل از آن و فقط با اكتفا به شني مي

 ؛دهد تري ارائه مي پردازد و از مدلول واقعي آن، آگاه نيست، تفسير صحيح تبيين آنها مي
تر از توصيفات شخصي است كه فقط  زيرا توصيفات شخص شنونده و بيننده كامل

  .شنيده است
مفسران سلف صالح امت، به مقدار زيادي در تفسير آيات و شرح معاني آنها، توفيق 

كه بسياري از حقايق هستي در عصر آنان پنهان مانده بود و  اند، با وجود اين تهياف
مفسري كه بدون شناخت اين حقايق به تفسير آيات آفاق و انفسي بپردازد و فقط به 

دوش با ارشادهاي  تر از مفسري است كه هم هاي وحياني، اكتفا كند، ضعيف شنيده
جويد و آن چه را از وحي  هستي نيز، بهره ميبه حقايق هاي مربوط  وحياني، از يافته

  .شنيده با آن چه در دنياي واقع ديده، با هم جمع كرده است
شناسي نسبت به  اما مفسران پيشين، هر چند كه نزد آنان مسايل مربوط به هستي

 نصوص عقيده، اكتفا نكرده و ي اهميت بود، ليكن به محدوده مسايل عقيدتي، بسيار بي
اند و  هاي علمي در تفسير آيات نموده  براي استفاده از حداكثر دانستهتالش خويش را
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 .اند طبق فهمي كه خداوند به آنان عطا كرده بود، آثاري ارزشمند از خويش بر جاي نهاده
هاي علمي در تفسير آيات كه در طول  هاي ارزنده آنان در استفاده از يافته و نتيجة تالش

، ما را با سطح پيشرفت علمي انسان در آن روزگاران، آشنا اند قرون متمادي به خرج داده
 زيرا ؛گردد سازد و توفيقات خاصي را كه خداوند، نصيب آنان نموده است، هويدا مي مي

 اما هماهنگي ؛اگر هنوز وقت مشاهده حقايق هستي در آن عصور فراهم نشده بود
اين توفيق مفسران . (شود آشكاري ميان الهامات وحياني و مشاهدات عيني آنان ديده مي

 معارف انساني مقيد به مشاهدات حسي و دانش بشري ي هو ظهور محدود) از يك سو
تر و  جنبه اعجازي قرآن را بسيار روشن) از سوي ديگر(مقيد به زمان و مكان آنها 

  .آشكارتر نموده است
 در شرح خداوند متعال، توفيقات بسياري را براي مفسران رقم زده بود كه توانستند

واضح . توجهي بردارند هاي قابل آيات و احاديث مربوط به اسرار زمين و آسمان، گام
هاي وحي آسماني و الهام گرفتن  است كه اين توفيق، نتيجة برخورداري آنان از راهنمايي

ها و معاني درست آيات  از كسي است كه آگاه به اسرار زمين و آسمانهاست و داللت
  .ده استرابه آنان آموزش دا

  
  هاي اعجاز علمي جنبه
 كه شناسان هاي هستي يافتهوجود هماهنگي دقيق ميان نصوص كتاب و سنت و  - 1

اند كه در وقت نزول قرآن، وجود  حقايق و اسراري را از هستي، كشف كرده
 .نداشت

هاي مختلف بشري، نسبت به اسرار خلقت   افكار باطلي كه در ميان نسلاصالح - 2
 .آن و سنتشت از طريق قروجود دا

آوري شود، خواهي  اگر همه آيات و احاديث صحيح مربوط به هستي، جمع - 3
 ،گردد يافت كه همديگر را تكميل كرده و در خالل آن حقيقت روشن مي

. اند هاي مختلفي نازل شده و در قرآن هم پراكنده  اين نصوص در زماناگرچه
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ها و زمين،  سرار آسماندارد كه قرآن از جانب خدايي آگاه به ا اين قضيه بيان مي
 .نازل شده است

در زمان نزول قرآن بر  اي كه حكمت آنها بنيان نهادن دستورات شرعي حكيمانه - 4
 اما تحقيقات علمي مختلف، از حكمت آنها پرده برداشته ؛مردم پوشيده بود

 .است
 كه به توصيف هستي و – با وجود كثرت آنها – وحي آيات ميان هماهنگي - 5

 با وجود فراواني و گستردگي –ازد، با حقايق علمي كشف شده پرد اسرار آن مي
كه با ها و نظريات مختلف علمي   آشكار ميان يافتهدوگانگي و وجود –آنها 

ها و   و نيز وجود تضاد ميان علم و دانش با گفتهكند پيشرفت زمان تغيير مي
  .عقايد وارده در اديان تحريف شده

  
   كتاب و سنتمي اعجاز علي  در زمينهپژوهشاصول 

 و رايج بودهگونه كه در اوايل نزول وحي  مراعات معاني لغوي مفردات نصوص، آن -1
،  و ويژگيهاي آنهاي آن و قواعد بالغي زبان عربي نيز مراعات قواعد نحوي و داللت
لفظ نبايد از معني حقيقي خارج شود و به «: گويد  مخصوصاً قاعده بالغي زير كه مي

 ».ي كافي گر با وجود قرينهي مجاز برود م حوزه
 . نبوت پيامبروپرهيز از تأويل نصوص مربوط به اعجاز علمي در قرآن  - 2
پرهيز از تطبيق قرآن با حقايق هستي، بلكه عرضه نمودن حقايق علمي بر قرآن  - 3

 .كه اگر موافق قرآن بود، پذيرفته شده، در غير اين صورت، مردود است
 علمي، كه تحت بررسي و ي هاي ثابت نشده يهپرهيز از تفسير قرآن بر مبناي فرض -4

ها در تفسير قرآن،  زني باشند و به طريق اولي استفاده از حدسيات و گمانه كنكاش مي
 .  زيرا هميشه در حال تغيير و تبديل و بلكه در معرض ابطال هستند؛مجاز نيست

راد، واقع تأثير نقص و اي هاي مختلف اعجاز علمي، گاهاً تحت كه، زمينه البته اين
 بلكه ؛شوند، نبايد مجوزي براي خط بطالن كشيدن بر كل قضيه اعجاز علمي گردد مي
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مسؤوليت علما و دانشمندان اسالمي را بيشتر كرده كه تالش خود را براي خدمت به 
شناسي به كار برده و همانند سلف صالح كه در  هاي گيتي قرآن و سنت در زمينه دانش

اند، آنان نيز دين   ساير علوم شرعي خدمات شايسته، انجام دادهزمينه لغت، اصول، فقه و
ايم كه پيشتازان  اي بزرگ و علمي واقع شده  چرا كه در مقابل معجزه؛خود را ادا نمايند

  .اند  علم و تكنولوژي در عصر حاضر نيز در برابر آن سر تسليم فرود آوردهي عرصه
 وارده در مورد اعجاز علمي قرآن و سنت اساس از طرف ديگر، دشمنان اسالم، مطالب بي

هاي علمي ثابت نشده را  دار كردن آيات و احاديث قرار داده و نظريه اي براي خدشه را وسيله
بنابراين پژوهشگر اعجاز علمي در كتاب و سنت پيش از اين . دهند مبناي كار خويش قرار مي

 اما در حقيقت از علم –كند علمي است  اي كه گمان مي يا حديثي را با نظريه اي از قرآن كه آيه
  . ربط دهد، بايد تحقيق و تأمل و درنگ بسياري داشته باشد–به دور است 

 و قطعيت هاي ثابت نشده كه، تفسير علمي قرآن و سنت، اگر بر فرضيه خالصه كالم آن
  تكيه داشته باشد، مردود است و از ارزش علمي برخوردار نيست و همچنين اگر ازنيافته

قواعد و اسلوب زبان عربي هم خارج باشد و مفردات قرآن براساس مدلول وارده در زمان 
اگر شخصي معاصر كه تحقيقات علمي را مبنا قرا  ، تفسير نشود باز مردود است و ياپيامبر

، پردازد و در نتيجه ميكند و با اين روش به تفسير قرآن  داده و قرآن را بر آن عرضه مي
 ن قضيه مخالف باشدآقرآن و سنت در جايي ديگر با دهد، يا اگر  ه مييول اراتفسيري غيرمقب

از جمله  كه هنوز به ثبات نظري و علمي نرسيده  صادر شودو يا از هر شخصي غيرمحقق
كنند كه عالمند  كساني كه در گرفتن مطلب و رساندن آن مورد اعتماد نيستند و خود گمان مي

 ي اما اگر شخصي به قواعد زبان عربي و محدوده.  پذيرفتني نيستاما در واقع ازعلم به دورند،
ه خواهد داد، شخصي يلغات و اصول تفسير و حدود شريعت پايبند باشد، تفسيري مقبول ارا

. پژوه است، وجه تمايز او باشد كه تحقيق و احتياط و دقت كه خصوصيات هر متفكر قرآن
 به قرآن و سنت آگاه  باشد كه شخصيجانب از همچنين تفسير قرآن درست خواهد بود اگر

و به حقايق علمي و تجربي نيز تسلط داشته باشد و الزم است كه نص مورد بحث است 
داراي داللت و ثبوت قطعي بوده و جنبه علمي مورد بحث هم، قطعي و يقيني باشد و رابطه 
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 هم ربط داده شده كه با توجيهات ساختگي به آنميان آنها به صورت عادي و كامل باشد، نه 
  .باشند
  

  اهميت تحقيق در زمينه اعجاز علمي و نتايج آن
اند خداوند به  ، بسياري از معجزات را با چشم خود ديده معاصران پيامبرچون

 ثابت  با آن متناسب با فهم آنها، نشان داده و از پيامبرشاي هنيز معجز  مردم اين زمان
 مردم زمان .ان اعجاز علمي قرآن و سنت است، همهنموده كه قرآن حق است، اين معجز

، براي هيچ چيز ديگري به اندازه علم و آثار علمي ارزش  با نژادها و دينهاي گوناگونما
  . قايل نيستند

اي  باشد وسيله ها و زمين را كه مبناي علوم تجربي مي خداوند متعال، تفكر در آسمان
 است، ديني كه خود به سوي دانش و براي ايمان به خود و پيامبر و دينش قرار داده

  .خواند دانش نيز به سوي آن فرا مي
قدم شده و آن  گيري صحيح علم، پيش مسلمانان اين توانايي را دارند كه براي جهت

اي براي ايمان به خدا و پيامبر و تأييد  اش قرار دهند، آن را وسيله را در محل مناسب
  .م، از آن بهره گيرندقرآن قرار داده و در اثبات حقانيت اسال

 نيز ازها و تفكر در معني احاديث  ز بزرگترين عبادتاها و زمين  تفكر در آسمان
 آفريدگارترين و مؤثرترين دعوت به سوي  ه آن به مردم خالصيبرترين اعمال و ارا

و تمام اين فضايل با پرداختن به بحث اعجاز علمي قرآن و . ها و زمين است آسمان
 براي اكتشاف اسرار هستي با را مسلمين تواند ميله أاين مس. شود سنت، ميسر مي

ها  ماندگي خويش در اين زمينه  دوران طوالني عقب برانگيزاند وهاي ايماني قوي انگيزه
را پشت سر بگذارند و قطعاً هر محقق مسلماني كه پا در اين عرصه بگذارد و كالم 

يابد كه وي  قرار دهد، داليلي روشن ميخالق را براي دريافت اسرار هستي مورد تحقيق 
  .كند  ميراهنماييرا به سوي نتايج بزرگ و ارزشمند 
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حال كه با اهميت تحقيق در اين زمينه آشنا گشته و دانستيم كه چه تأثيري بر تقويت 
هايي كه كفر و الحاد، لباس علم بر تن آن كرده است و نيز تأثيري كه  ايمان و دفع فتنه
يرمسلمين به سوي اسالم و از همه مهمتر در فهم قرآن و سنت صحيح در فراخواندن غ

و آماده كردن مسلمين براي برخورداري از امكانات الزم براي نهضت علمي هماهنگ 
با دين دارد؛ الزم است بدانيم كه پرداختن به بحث اعجاز علمي از مهمترين اهداف 

 1.رود مسملين بوده و فرض كفايه به شمار مي
  

   اين كتابداستان
 سال پيش، به من توفيق داد كه 30خداوند متعال از ...  دارد  جالبياين كتاب داستان

تواند آن   كه اسالم دين خداست و فقط او ميم بود باورگير اين موضوع باشم، بر اين پي
 بلكه ؛را حفظ كرده و ياري دهد و الزم نيست كه ما نگران حفظ و نگهداري آن باشيم

 ن باشد كه چرا خداوند تاكنون به ما توفيق خدمت به آن را نداده و ايننگراني ما اي
بنده اين مسؤوليت را كه بر دوشم گذاشته شده . گونه نباشد كه از اين به بعد هم ندهد

 و نتيجه اعتقادات راسخي -  با خود بسته بودمشد  سه دهه ميي كهيها بود به دليل پيمان
  . پذيرفتم- بود

رها كه مرا به اين كار واداشت اين بود كه اسالم، عقل انساني و قلب از جمله اين باو
 زيرا انسان ؛او را مورد خطاب قرار داده و زندگي و دنياي او را مدنظر گرفته است

دارنده و جسمي متحرك است، غذاي عقل او  كننده، قلبي دوست متشكل از عقلي درك
و . نوشيدني، لباس و مسكن استعلم، غذاي قلب او محبت و غذاي جسم او، خوراك، 

هاي عقالنيت لحاظ نشده و به قلب او توجه نشده و مصالح  اگر در برنامه اسالم، پايه
توانست چنان قدرتي به  يافت، اسالم هرگز نمي  او در آن تحقق نميرواياساسي و 

دست آرد كه بر ديگران تأثير گذاشته، تفكرات آنان را تغيير داده و از جهتي ديگر 
                                                           

اإلعجاز العلمي تاصيالً «: اي با عنوان  هاي فكري، كه در اين بخش، بيان گرديده، از مقاله  برخي برداشت-1
 .، اثر دكتر زغلول النجار، اقتباس شده است)يابي و سبك اعجاز علمي ريشه(» و منهجاً



 شگفتيهاي خداوند در بدن انسان

 

36

اورهاي آنان را دگرگون سازد و آنان را به تغيير رفتار و روش زندگاني وا دارد، در ب
  .كه تمامي اين تغييرات آگاهانه و با اختيار صورت گيرد نه با اجبار حالي

بر هر دعوتگري الزم است كه نسبت به اصول و فروع دين آگاه باشد، حقايق 
طبيعت نفس انساني و خصوصيات آن مستدل و وارده از قرآن و سنت را بشناسد، به 

، كه موجب تغييرات اساسي در نفس انسان گرآگاه باشد و بر ابزار تربيتي مؤثر و كار
 فرهنگ روز، ياهنيز بر هر دعوتگر الزم است كه ثابت و متغير. شود مطلع باشد مي

خصوصيات زمان، سرعت پيشرفت و ترقي، نيروهاي فعال و معيارهاي سنجش معتبر را 
اي چنين سنگين براي داعي دشوار نمود، بايد بداند كه  و اگر پرداخت هزينه. اسدبشن

سازد و  دعوت به سوي خدا هم بزرگترين عملي است كه بندگان را به خدا نزديك مي
  :ماند كه خداوند فرموده است  به عمل انبياء مي

® öΝ ßγ çG ¨ŠÏt rB tΠöθ tƒ …çµ tΡöθ s)ù= tƒ ÖΝ≈ n= y™ 4 £‰ tã r&uρ öΝçλ m; #Xô_ r& $ Vϑƒ Í x. ∩∪ $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ © É<¨Ζ9$# !$ ¯Ρ Î) 

y7≈ sΨ ù= y™ ö‘ r& #Y‰Îγ≈ x© # [Åe³t6 ãΒ uρ #Xƒ É‹tΡ uρ ∩∪ $ ·ŠÏã# yŠ uρ ’ n< Î) «! $# ⎯ ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ % [`# u Å uρ #[ÏΨ–Β 〈   
  )45-46: احزاب (  

و به عنوان * دهنده  رسان و بيم ما تو را به عنوان گواه و مژده! اي پيغمبر«
  .» فرستاديم سوي خدا طبق فرمان اهللا، و به عنوان چراغ تابان بههكنند دعوت

هاي مفيد تأثيرگذاري در موضوعات مختلف، ارتباط  روشن است كه از جمله روش
دادن اهداف با وسايل، سنت با تجدد، ثابت با متغير و گذشته با حال است و نيز ارتباط 

روي و اعتدال است، كه  انش، ميانهنگري، د  زيرا اسالم دين فطرت، واقع؛اسالم با زندگي
ها و نيازها، اصول و مصالح، جسم و روح و دنيا و آخرت را باهم جمع نموده  ارزش
  .است

اين اعتقادات ايماني ثابت و بينش موضوعي نسبت به دعوت ديني در عصر حاضر، 
ن و  فراخواني به ديهاي مختلف نمونهها، اشكال و  مرا واداشت كه در تمام زوايا، روش

 و فرهنگي و يا در وسايل ارتباط جمعي تبليغاتيها، مراكز  چه در مساجد، دانشگاه
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محلي، عربي، اسالمي و جهاني، تالش خاصي را براي بيان ارتباط ميان حقايق ديني و 
 برايشان روشنعلمي به خرج دهم تا حقيقتي كه بر بسياري از مسلمين پنهان مانده بود، 

 خالق هستي همان است كه قرآن را فرستاده و حقيقت شود، يعني اين حقيقت كه
اي است كه داراي چهار خط متقاطع است، خط نقل صحيح، عقل صريح،  همانند دايره

هاي   بيانات ديني من، بحثي فطرت سليم و واقعيت موجود؛ و به همين دليل در همه
  .شود علمي ديده مي

 سال دعوت 30ت كه در طول اي از موضوعات علمي اس اين كتاب در واقع مجموعه
آوري، تنظيم و تصحيح، در اختيار متخصصين  ام، كه پس از جمع به سوي خدا، بيان كرده

و در . هاي آنان درنظر گرفته شده است علوم مختلف قرار داده شده و نظرات و اصالحيه
در ستون مربوط به ثبت منابع و مراجع، قسمتي نيز به ثبت منابع مربوط به اعجاز علمي 

  .دهد ام را تشكيل مي قرآن و سنت اختصاص داده شده كه بخش اصلي كتابخانه
 اخير ي هام كه اعداد و ارقام قديمي را كه در مراجع گذشته دو ده بنده تالش كرده

 اما با اين وجود و تحقيق و دقت ؛آمده است به اعداد جديد و علمي روز تبديل كنم
ها،   گرامي، ممكن است به اعداد، اندازهي همتخصصين در اين كتاب، باز هم خوانند

 علمي وي در تضاد ي هايي برخورد كند كه با واقعيات مربوط به حوزه اشكال و اسم
 زيرا علم و دانش پيوسته در حال پيشرفت است ؛ اما اين تفاوت كامالً طبيعي است؛باشد

اما در هر حال ) ر گرفتتوان معيار ثابتي از ارقام و اعداد را براي طول زمان درنظ و نمي(
 زيرا اين كتاب هم به هدف شناخت خداوند نگاشته شده ؛چنين تفاوتي، پذيرفتني است

  .است و پرداختن به جزئيات علمي و تخصصي، هدف آن نيست
 و قصد ما در اين كتاب، ،حقايق علمي وارده در اين كتاب، وسيله است نه هدف

شناسي  دا را از طريق هستي و انسان بلكه مدلولي است كه شناخت خ؛اعداد نيست
خورد، بنده مقصر  گرداند و اگر اختالفي ميان اعداد و ارقام به چشم مي تر مي واضح
 و اگر هدف دارم در اختيار  من بلكه به دليل اختالف ميان مراجعي است كه؛نيستم
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ظر من اي كه از ذكر مقادير و اعداد مدن اصلي كتاب براي خواننده روشن نباشد، فايده
  .رسد بوده است، به او نمي

دانيم كه كمال فقط مخصوص خدا و عصمت هم، مخصوص پيامبر است و  مي
طلبي در يك زمينه پيشرفت  مجموعه افراد امت هستند كه از خطا مصونند و هر دانش

اي ديگر؛ پس اخذ و عطا جزو ضروريات عرصه دانش است و  كرده و ديگري در زمينه
، قابل انكار است، من نيز منتظرم كه ي به غير از حضرت محمدچون گفتار هر انسان
 باتوجه به –اند  هاي پيشين به من آموخته گونه كه در كتاب  همان–خوانندگان گرامي 

ترين مردم در نزد من  محبوب«: فرمايد  كه مي) رض(ارشاد و راهنمايي حضرت عمر
 خويش را در رابطه با اين ، پيشنهادات1»كسي است كه عيبهايم را به من بنماياند

ام و ارتباطي كه ميان   علمي و نوع استنباطي كه از آيات قرآن و احاديث داشتهي دانشنامه
ام، با من در ميان بگذارند، تا در چاپهاي بعدي، به اميد  حقايق علمي و ديني بيان كرده

ها و  مانكه، خالق آس اين كتاب تالشي ناچيز است براي بيان اين. خدا، لحاظ گردد
 و هدايتگر انس و جن است، و  قرآن، فرستنده پيامبر عدناني كننده زمين، همان نازل

اگر راه را درست رفته باشم، توفيق خدا بوده و در غير اين صورت، نقص و ضعف من 
  .بوده است

و حقيقت برتر از اَشكال، معاني برتر از عناوين و اصول برتر از اشخاص است، 
توز و  اند و منافقان نسبت به يكديگر كينه  يكديگر خيرخواه و مهربانمؤمنان نسبت به

اي است،  بيند كه در برابر او چاله اي را مي روايت شده كه يك پيشوا، بچه. حسود
من اگر بيفتم، : گويد  ميپسرك در جواب .  كه نيفتيمواظب باشاي پسر، : گويد  مي

لذا هيچ كس نيست كه نتواند . ط خواهد كرد اما تو اگر بيافتي جهاني با تو سقو؛تنهايم
  .نقد كند و كسي هم نيست كه نقد نشود

گونه كه شايسته  كه دعا كنم كه خداوندا، آن آيد جز اين و اكنون كاري از من برنمي
گونه كه شايسته مقام اصحاب بزرگوار  است، وي را پاداش ده و آن) ص(مقام پيامبر

                                                           
 ).رحم اهللا من اهدي الي عيوبي(با لفظ ) 1/169(ي، حديث شماره  سنن دارم-1
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كه به ما آموزش داده را ادرم، اساتيد، شيوخ و هر كس اوست، آنان را پاداش ده، پدر و م
  .و حقي بر ما دارد به تناسب حالشان، پاداش نيكو عطا فرما

دانم كه در پايان اين سير و گذار، از تمامي برادران گرامي، كه مرا در  و الزم مي
 در اند، قدرداني نموده و تشكر خاص خويش را از كساني كه تأليف اين كتاب ياري داده

اند و نيز  نويسي كامپيوتري و تايپ مطالب و ضبط نوارها در كامپيوتر، كمك كرده برنامه
ها و مراجع پرداخته و در  كساني كه همگام با استماع نوارها به مطابقت آنها با كتاب

بندي كرده  لغات و مفردات نصوص دقت كرده و با اصل مطابقت داده و مطالب را طبقه
اند، قدرداني و تشكر كنم از كساني كه بازنگري نهايي و  رآوردهو به صورت مطلوب د

و صاحب امتياز » دارالمكتبي«اند، مخصوصاً كاركنان نشر  چاپ كتاب را برعهده گرفته
اند و ابراز دارم كه تمام  آن، چه آناني كه پاداش گرفته و چه آنان كه اجر خدايي طلبيده

ر اجر آن شريك هستند و مشمول آيه زير قرار اندركاران تهيه و تأليف اين كتاب د دست
گيرند، اگرچه من هم شناختي از آنان نداشته باشم و همين كافي است كه معرف  مي

  :حضور خداوند باشند  
® ô⎯ tΒ uρ ß⎯|¡ôm r& Zω öθ s% ⎯£ϑ ÏiΒ !% tæ yŠ ’ n< Î) «! $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [s Ï=≈ |¹ tΑ$ s% uρ © É_ ¯ΡÎ) z⎯ÏΒ 

t⎦⎫Ïϑ Ï= ó¡ßϑ ø9$# 〈   ) 33: فصلت(  
خواند و  گفتار چه كسي بهتر از گفتار كسي است كه مردمان رابه سوي خدا مي«

و منقادان اوامر (دارد كه من از زمرة مسلمانان  كند و اعالم مي كارهاي شايسته مي
  .»هستم؟) خدا

از خداوند، تمنا دارم كه يكي از آنان باشم، از جمله كساني كه با اعمال نيك در 
يد است كه خداوند اعمال همه را قبول فرموده و همه را خدا هستند، امرضاي طلب 

  .مورد رحمت قرار دهد
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، به تو داشته باشمبرم كه از كالم مورد رضاي تو، قصد غير تو را  پروردگارا به تو پناه مي
پردازم كه از ببرم كه به كاري  انگيز و به تو پناه مي انگيز و اعمال فتنه  فتنهسخنانبرم از  پناه مي

  .آورم اتوانم و نيز از غرور و خودپسندي در اعمال نيكويم به تو پناه ميآن ن
  ب نابلسيتدكتر محمد را  

**          *            
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  آيا هستي معجزه نيست؟
  

 و يا ،بريم اشياء عادي و غيرعادي و آنچه را كه از طريق عقل به وجود آنها پي مي
در به طور يكسان و پندارند، تماماً   ميقابل دركمردم آن را غيراشيايي را كه برخي 

پيوندد،  مي دارند، خداوند هر آنچه بخواهد به وقوع  قرارتحت سيطره قدرت الهي 
  : فرمايد  قرآن ميدر كه  همچنان

® $ uΖù= è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ ÏΤθ ä. # YŠöt/ $ ¸ϑ≈ n= y™ uρ #’ n? tã zΟŠ Ïδ üö/ Î) 〈   ) 69: انبياء(  
  » آتش سرد و سالم شو بر ابراهيمايستور داديم به آتش د«

و چنانچه سوزاند  ميسوزاند، هر گاه خداوند بخواهد  ده خداوند نمياآتش جز به ار
 و ،باشد مايع ميبه صورت سيال و سوزاند، و آب با خواست خداوند  نخواهد، نمياو 

 به دقت كنيد ؛ چنان خواهد شددرآيد جامد و سخت  به حالت خداوند بخواهدهر گاه
  :فرمايد   ميدرباره اوآنچه كه خداوند با موسي انجام داده است 

® $ £ϑ n= sù #u™ ü s? Èβ$ yè ôϑ yf ø9 $# tΑ$ s% Ü=≈ ys ô¹ r& #© y›θãΒ $ ¯Ρ Î) tβθ ä.u‘ ô‰ßϑ s9 ∩∪ tΑ$ s% Hξ x. ( ¨βÎ) 

z© Éë tΒ ’ Ïn1u‘ È⎦⎪ Ï‰÷κ u y™ ∩∪ !$ sΨ øŠxm ÷ρ r'sù 4’ n< Î) #© y›θãΒ Èβ r& > ÎôÑ$# x8$ |Á yè În/ u ós t7ø9$# ( t, n= xΡ$$ sù 

tβ% s3 sù ‘≅ ä. 5−öÏù ÏŠöθ ©Ü9$% x. ÉΟŠ Ïà yèø9$# 〈   ) 63-61: شعرا(  
چنگال (ما در : هنگامي كه هر دو گروه يكديگر را ديدند، ياران موسي گفتند «

چنين نيست پروردگار با من است، : موسي گفت . گرديم گرفتار مي) فرعونيان
 موسي وحي نموديم كه عصاي خود را به به دنبال آن به. رهنمودم خواهد كرد

  .»دريا بزن، دريا از هم شكافت، و هر بخشي همچون كوه بزرگي گرديد
 دريا راه خشكي گردد، چرا خداوند خرق عادت سپس با عصايت بر دريا بزن

چون اگر چيزي را نتيجه سببي دانستي، و چنين پنداشتي كه آن سبب نمايد؟  مي
خود خداوند كه  غافل از اينايد، و شما  شرك دچار شده است، به زيچ آن ي آفريده

 باور وبا نتيجه هماهنگ شده است، و اين فقط باشد، و اين سبب   ميزيچ ي آفريننده
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اشاره نمايد، و با  احراق ايجاد مي] قوه[كه در آتش  باشد، وليكن آن عقيده درست مي
  .باشد د ميآفريند، خداون چشم انتقال از مكاني به مكان ديگر را مي

كه شرط زمان و قادر خواهد بود بخواهد ان و مكان آفريدگار زمهرگاه خداوند پس 
 ي  همچون حكم هر معجزه نيزحكم اسراء و معراجو نمايد، و ابطال تعطيل را مكان 

  . ديگري است، كه در قرآن وارد شده است
 كه يد، به گاوباشن  عادي و غيرعادي هر دو معجزه مييكه اشيا  ديگر، اينيي تهنك

در جهان با هم آلي  و دانشمندان شيمي ،مردم كه اگر تمامبنگريد دهد،  به شما شير مي
از اين گياه سبز و دست به دست هم دهند، هرگز نخواهند توانست كه اجتماع نمايند 

 آيا پس ،فراهم شوددر آن ي ما ي مواد غذا بوده و ياشيرخواص حاوي  بسازند كه يشير
يست؟ آيا آفرينش انسان معجزه نيست؟ آيا روياندن گياه معجزه نيست؟ گاو معجزه ن

و از آنها آگاه ايد،  ها معجزه واقع شده  ميليونميانبارش باران معجزه نيست؟ و شما در 
   آيا هستي معجزه نيست؟. نيستيد

 ي ههستي معجزه است، اين كودك خردسال از آب ناچيزي آفريده شده است، از نطف
 و هر ،گردد د، چهارصد ميليون نطفه از مرد رها ميشو با چشم ديده نميناچيزي كه 

اي است كه  يابند، و در رأس آن ماده باشند و گسترش مي  گردن و دم مي،كدام داراي سر
و اين .  برخورد نمايد پاره گرددكبا پوست نازكي پوشانده شده است، و چون با تخم

 كو نطفه به تخمباشد،  مينقش داراي آن  و دخول به ك تخمه جداري تجزيهماده در 
. حجم به تعداد فراواني تقسيم گرددافزايش  بدون ، رفتن به رحمراه و در ،وارد گشته

  1.معجزه استنيز پس آفرينش انسان 

                                                           
ها به نام آكروزوم وجود دارد كه  م و زيكولهايي محتويي آنزيمراسپ ي سر  در باالي هسته و ناحيه-1

 تريپسين، آكروزين و نورآمينيداز –ها براي نفوذ اسپرم به داخل تخمك هيالورونيداز  مهمترين آنزيم
ي  ايي، طبقه ضمن اسپرم بايستي از سه مانع عبور كند تا وارد تخمك شود سلوهاي تاج پردهباشند در  مي

هاي رحم  شفاف و غشاي تخمك، بعد از ورود اسپرم به داخل تخمك و تركيب دو هسته در لوله
 سلولي را 16ي   كه توده16 و 8، 4، 2شود و سلولهاي حاصل از تقسيم  تقسيمات هيتوزي آغاز مي
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، در مغز او صد و چهل ميليارد سلول شت پا به عرصه دنيا گذا پس از اين كهانسان
 ،، معدهرگها سرخ، استخوان، قلب، هاصبع وي،  وجود درچنين هموابسته وجود دارد، و 

 روده، شنوايي، بينايي، لبان، زبان، عضالت، اعضاء، مو، پوست، منفذهاي زير ،شش
 اين آفريده كوچك معجزه است، آفرينش اين - چربي و عرق ريزهاي  غدهپوست، 

  .گردد  يافت مي–باشد  ها مي يكي از بزرگترين معجزهخود كودك از نطفه 
دست بشر همچون آن  روي زمين ساخته ي و برگ آن، بزرگترين كارخانه گياه

 ساكتي است، كه آب و امالح را از خاك ي خانه ، كارانگيز نيست پيشرفته و شگفت
كلروفيل (كلروپالست  با داشتنبرگ . رساند هاي بااليي گياه مي  و به قسمتفتهگر 

سيدكربن از هوا و امالح معدني اك ، پس از دريافت دي)رنگدانه سبز درون كلروپالست
خاك و انرژي نوراني خورشيد مواد موردنياز خود و سائر موجودات زنده را تأمين  از
  1.شود  تنه و ميوه ساخته مي– خوشه ،سازد كه از آن شاخه اي مي كند و شيره مي

 را در ويژگي و تواناييها را تعليم داده است؟ چگونه خداوند تمام اين آنچه كسي 
   به وديعت نهاده است؟بذر

 نوع ماهي در درياها وجود ها د، ميليوننباش معجزه ميان و جانداران هر كدام گياه
وزن آن به صد و هشتاد تن به تازگي كشف شده است، دارند و يك نوع ماهي كه 

 آن  جرعه سهكهباشد  سيصدكيلوگرم ميبرابر با آن و جرعه رسد، كه يك مكيدن  مي
  انداماما پشه كوچكود، ب ها  شد، و اين برخي اطالعات درباره ماهيبا برابر يك تن مي
   ي كه خداوند در آيه

® ¨β Î) ©!$# Ÿω ÿ⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡ tƒ β r& z> ÎôØ o„ Wξ sV tΒ $ ¨Β Zπ |Êθ ãè t/ $ yϑ sù $ yγ s% öθ sù 〈     

                                                                                                                                                    
ي زوناپلوسيدا، اگرچه تعداد  بايستي توجه نمود كه بعلت محصور بودن تخم بوسيله. گويند ميموروال 

شناسي پزشكي  ماند جنين ي تخم، بدون تغيير باقي مي سلولها طي تقسيمات زياد مي شود ولي حجم اوليه
 .زاد  دكتر جعفر سليماني–

ه زندگي تمام موجودات مستقيم و يا دهد فتوسنتز نام دارد ك  اين پديده كه در گياهان روي مي-1
  .آب + 2CO+  نور → 2O + 6O12H6Cاست غيرمستقيم به آن وابسته 
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  )26: بقره (  
  .»اي يا كمتر از آن خداوند شرم ندارد از اينكه مثال زند به پشه«

كردن خون، دستگاه  رقيق، دستگاه  رادار؛يد، داراي چهار دستگاهنما از آن ذكر مي
باشد، و اين پشه در يك ثانيه صدها بار بالهايش را تكان  حسي و دستگاه تجزيه مي بي
يك داراي نيز  آن ي هباشد؛ قلب مركزي و هر بال داراي سه قلب ميچنين  همدهد، و  مي

 يهاي ايستادن بر سطوح صاف، و چنگهايي جهت  و در پاهاي آن شاخه. باشد قلب مي
   :و خداوند چه زيبا فرموده . گردد هاي زبر يافت مي ادن بر سطحجهت ايست

® ¨β Î) ©!$# Ÿω ÿ⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡ tƒ β r& z> ÎôØ o„ Wξ sV tΒ $ ¨Β Zπ |Êθ ãè t/ $ yϑ sù $ yγ s% öθ sù 〈     
 ثمرها و خورشيد معجزه ،ها پشه، گوسفند، گاو، مرغ، آفرينش انسان، انواع ميوه

با باشد،  كيلومتر از ما دور ميميليون كه صد و پنجاه و شش  باشند، و خورشيد با اين يم
جوييم، و چنانچه  جهت گرمايي و روشنايي از حرارت و نور آن بهره مياين وجود ما 

  .گردد زمين در درون آن قرار داده شود، در يك ثانيه بخار مي
 واست كه دوري مكان و زمان را لغر باشد، آيا بر خداوند دشوا تمام هستي معجزه مي

المقدس نقل نموده و او را به آسمان عروج دهد، چنانچه  نمايد و پيامبر را از مكه به بيت
 عادي و غيرعادي تماماً در قدرت خداوند يبينيد كه اشيا يد، مييمل نمادر هستي تأ

  .باشند يكسانند، و همگي در اصل معجزه مي
  

  كالبد انسان
هاي اعجازآوري است كه آشكارا بر عظمت  ها نشانه دام از انسان هركزندگيدر 

جمله آنها كالبدي است كه از هر چيز به ما  نمايد، از خداي عزّ و جلّ داللت مي
 مو وجود دارد، كه هر مو داراي  تارتر است، در سر هر كدام از ما سيصد هزار نزديك

  .باشد تي ميوراثو  چربي ي از، رگ، سرخرگ، ماهيچه، عصب، غدهپي
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و كمانك آن ] چشم[باشد، كه در بين مخروط   چشم داراي ده قسمت ميي هيو شبك
از چشم به مغز بينايي كه گردد، و عصب  صد و چهل ميليون گيرنده نور يافت مي

  1.هزار تار عصبي است رسد شامل پانصد مي
ول سلسي هزار  چشم وجود دارد، و در آن ي نيز چيزي مانند شبكيهو در گوش 

براي صداها وجود دارد، و در مغز دستگاهي ترين  رساندن پايينشنيداري جهت 
گوش، اگر ثانيه را به  گيري تفاضل زماني وجود دارد براي رساندن صدا به هر دو اندازه

هزار و ششصد جزء تقسيم كنيم در كمتر از يك جزء جهت صدا را براي انسان مشخص 
  .كند مي

هاي شيرين، ترش، تلخ و شور برآمدگي چشايي  مزهجهت شناخت و بر روي زبان 
  .رساند وجود دارد، و سپس مزه را به مغز مي

 هفده عضله در تشكيل آن شركت ،آيد مي و هر حرفي كه بر روي زبان به صدا در
  . نمايند مي

 كه در قسمت داخلي دهان پانصدهزار سلول وجود دارد؟ كند باور تواند  ميچه كسي
 و نيم ميليون ، از بين رفته آن داخليي ه نيم ميليون سلول در ديوارهو در هر پنج دقيق

  .دنگير جاي آنها را ميديگر جديد ) زنده(سلول 
 ي  كرهمحيط هاي قرمز خون چنانچه كنار هم چيده شوند طول آن شش برابر گلبول
 مترمكعب خون پنج ميليون گلبول قرمز وجود دارد، و هر  و در هر ميليباشد، زمين مي

آيد، و مسافت هزار و  گلبول قرمزي در روز هزار و پانصد بار در خون به گردش درمي
  .نمايد پنجاه كيلومتر را طي مي

خراش خون تلمبه  در عمر متوسط بيشتر از ظرفيت يك آسمان) انسان(قلب 
تپد، كه  زند، و در روز هزار بار مي نمايد، در يك دقيقه شصت الي هشتاد بار نبض مي مي

                                                           
براي (ي مخروطي   داخلي و عصبي چشم بوده كه در كل شبكيه چشم چند ميليون گيرنده شبكيه اليه -1

ود دارد فيزيولوژي وج) براي ديدن در نور كم(ايي   ميليون گيرنده استوانه100و بيش از ) ها ديدن رنگ
  .ريز دكتر سيدعلي حائري روحامي اعصاب و غدد درون
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نمايد و هر دويست ليتر معادل يك  ين تعداد تپش هشت هزار ليتر خون تلمبه ميدر ا
 پنجاه و ،]متوسط [باشد، و برخي دانشمندان تهيه خون توسط قلب را در عمر بشكه مي

  .باشد  و هرگالن معادل پنج ليتر مياند شش ميليون گالن حساب نموده
 و مغز انسان داراي ،نمايد ف مي ثانيه صد و بيست ميليون سلول مصردوانسان در هر 

باشد كه كارآيي آنها هنوز   ميبنيادينچهارده ميليارد سلول بيروني و صد ميليارد سلول 
باشد، با اين وجود   وجود آدمي مي درقسمتترين   پيچيدهمغزشناخته نشده است، و 

  .ز فهم حقيقت خود عاجز استمغز ا
وجود دارد، و  هاي انگور انند خوشه مريويسلول  هفتصد ميليون نوع ششُو در دو 

 در روز شهر دو شُد، و ننك  مساحت دويست متر مكعب را اشغال مي،اگر پخش گردند
نمايند و در كبد  تپند، و صد و هشتاد متر مكعب استنشاق مي بيست و پنج هزار بار مي

 و ،گردند  تجديد مياًماه تمام سيصد ميليارد سلول وجود دارد كه در ظرف چهار
 سهآور است، به طوري كه انسان بدون كبد بيش از   كبد فراوان، مهم و حيرتي وظيفه

  .تواند دوام بياورد ساعت نمي
را در يك روز افزون بر چند ليتر اسيد . در جداره معده ميلياردها سلول وجود دارد

كه چرا معده خودش را هضم  -نمايد، و دانشمندان در حل اين معما  تراوش مي
   آيا معده اعجازآور نيست؟  پس،اند تالش نموده بسيار -ايد؟ نم نمي

مترمربع يافت  اي جهت مكيدن در هر سانتي ها سه هزار و ششصد مو روده و در روده
  .نمايد ها تماماً هر چهل و هشت ساعت دوباره تجديد حيات مي گردد، و اين مو مي

هم صد روي نها  كه طول آ هست خوني و در كليه دو ميليون دستگاه تصفيه
  .نمايد  پنج بار خون از آنها عبور مي،باشد كه در هر روز كيلومتر مي

شود،   حرارت بدن يافت ميي هكننده و تهوي  پوست پانزده ميليون تنظيمي و زير اليه
 تعديل ، تنظيم،نيز داراي تهويهعرق ريز باشند و هر غدد عرق ريز كه همان غدد 

   .باشد حرارت و رطوبت مي
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باشد و اين  ترين شيء نسبت به ما مي يم نزديكينما البدي كه ما با آن زيست ميو ك
لقاً جاي جر و طاند و م را كشف نموده هايي است كه پزشكان دهها سال پيش آن واقعيت

   :فرمايد  مينيز  قرآن  وبحث نيست
® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈   ) 21: ذاريات(  
  .»بينيد؟ وجود دارد آيا نمي] آياتي[و در خود شما «

  
  سيماشكل و بهترين آفرينش انسان در زيباترين 

  :فرمايد  خداوند مي
® ô‰s) s9 $ uΖø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# þ’Îû Ç⎯|¡ôm r& 5Οƒ Èθ ø) s? ∩∪ ¢ΟèO çµ≈ tΡôŠ yŠu‘ Ÿ≅ xó™ r& t⎦,Í# Ï≈ y™ ∩∪ 

ω Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9$# óΟ ßγ n= sù íô_ r& ã ö xî 5βθãΨ øÿ xΕ 〈   ) 6-4: تين(  
اسفل سافلين سپس او را به * ايم ما انسان را در بهترين شكل و سيما آفريده«

اند و كارهاي شايسته بكنند كه آنان  مگر كساني كه ايمان آورده*  مانداختي
  .»منت دارند پاداش قطع ناشدني و بي

و قرآن بايي بخشيده  است، خداوند هر آنچه را ساخته و آفريده كمال و زي
  :فرمايد مي

® $ ¨Β 3“ u s? ’ Îû È,ù= yz Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ⎯ÏΒ ;Nâθ≈ xs? 〈   ) 3: ملك(  
  .»يبين در آفرينش خداي مهربان خلل و نقص نمي«

و سيما به زيبايي تركيب را و با اين وجود خداوند در اين آيه و آيات ديگر انسان 
  : فرمايد   و مي.اختصاص نموده است

® þ’ Îû Äd“ r& ;ο u‘θß¹ $ ¨Β u™!$ x© y7 t7ª.u‘ 〈   )8: ار فطان(  
  .»را آفريد) انسان(به هر شكلي كه خواست تو «

  :فرمايد  ميي آفرينش وي   دربارهو در آيات زير
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® ô‰ s)s9 $ uΖ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# þ’ Îû Ç⎯ |¡ôm r& 5Οƒ Èθø) s? 〈  ) 4: تين(  
  :فرمايد  و نيز مي

® “ Ï% ©!$# y7 s) n= yz y71 §θ |¡ sù y7 s9 y‰yè sù 〈   )7: ار فطان(  
پروردگاري كه تو را آفريده است و سپس سر و سامانت داده است، و بعد تو «

  .»را معتدل و متناسب كرده است
  به ايندارد مكرّم است، و اشاره ي  به اين آفريدهخدابسيار زياد  و اين بيانگر عنايت

  .باشد  ميكه انسان نزد خداوند و در نظام هستي داراي ارج و منزلت
هاي داخلي و ظرافت و كمال دستگاهاين انسان كه از لحاظ بافت و تركيب اعضاء و 

ترين   خلقت وي آگاهي ساخت و طريقهاز  و ،است در نظام طبيعت  موجودترين پيچيده
 و آرزوها و  آميخته احساسات و عواطفبا است كه يسفْداراي نَ  واند هماند دانشمندان عاجز 

ز درك واقعيت آن  اروانشناسانترين  كه آگاهاي  گونه به ،باشد  در كشمكش ميهاارزشنيازها و 
  .ناتوانند

هاي   مبادي و مسلّمات و نيروي و صاحب نيروي عقل نهفته است دارايانسان
ساير  بر ييت برترصالح به وي است كه ي تحليل و تشخيص و ابتكارانديشه

  :فرمايد  و تفضيل وي ميو خداوند در مورد تكريم . 1بخشد مخلوقات مي
                                                           

 باورند، كه انسان اشرف مخلوقات بوده و در   قريب به اتفاق دانشمندان اسالمي و غيراسالمي بر اين-1
 نمايند كه خداوند انسان را تكريم ي تكريم استدالل مي هستي برتر از انسان وجود ندارد، و غالباً به آيه

ي  ي تكريم با دقت و تأمل نگريسته شود و از قيد و بند كتابهاي مطول و نظريه نموده است؛ اما اگر در آيه
شويم كه قرآن بشر را بر تمام مخلوقات برتري نداده است؛ بلكه او را بر  پردازان بگذريم متوجه مي نظريه

چنين بشرتمام نقاط هستي وسيع و پهناور بسياري از آنها تكريم و برتري داده است، و هم ...] علي كثير [
را زير رو نكرده است تا به اين نتيجه نايل شده باشد كه برتر از بشر در ) اناله لموسعون(خداي موسع 

باشد كه ما  توانيم بگوييم بشر اشرف مخلوقات در كره زمين مي نظام هستي وجود ندارد، با اين تعبير مي
 اشرفيت انسان در هستي ادعايي ثابت نشده و غيرواقعي است، اما با اين و ادعاي. ايم از آن آگاهي يافته

ها و مكتوبات پيشين  وجود كتابها و نظريات غير مبرهن فراواني در اين باره وجود دارد كه همگي از گفته
 »م«. اند اي ارائه نداده خود اتخاذ نموده، هيچ كدام در اين زمينه تحقيق قانع كننده
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® ô‰ s)s9 uρ $ sΨ øΒ § x. û© É_ t/ tΠyŠ# u™ 〈   ) 70: اسراء(  
باشد، وجود دستگاه يا  آنچه كه بيانگر آفرينش انسان در زيباترين شكل و سيما مي

  .باشد  سوم در كالبد انسان مييديواره دفاع
 اين  اولينكه است، ي به انسان بخشيدههاي بسيار دقيق خداوند متعال دستگاه

 را مواد مضراي است بر بدن، ميكروب و   و جامه زرهكه مانند ،باشد ها پوست مي دستگاه
 باشد، خداوند متعال  ميي دفاعي ديوارهاولين ) پوست( و اين سازد، از آن به دور مي

به  .ه استد خاص خود اختصاص داي دفاعدستگاهدر انسان   هر عضو و اندامبراي
هاي خاص  دستگاه و اين ،شود محافظت مي و پلك و اشك عنوان مثال چشم با مژگان

  .باشند  ميي بدنديواره دفاعدومين 
باشد  هاي سفيد مي  خون با نيرو و سربازهايي از گلبول، بدن دفاعي سومي اما ديواره

بيست و پنج دهند  را تشكيل مي سوم ي دفاعي ي ديوارههاها كه نيرو و تعداد اين گلبول
] بيماري[باشند، و اين تعداد در حالت مبارزه   ميوزهاي سالمتي رميليون گلبول در

به  – تجاوز ننمايد روزهاها و  كه از ساعت مدتي –يابد، و در حالت جنگ  افزايش مي
هاي سفيد داراي   گلبول و پادزهريابد، و اين لشكر زهرآگين افزايش ميصدها ميليون 

 كه به عنوان پل ارتباطي و تفاهم ،يمياييتركيب يافته از چند مواد ش -هاي كشنده  اسلحه
  .دنباش  مي–د نآي ميان آنها به حساب مي

ظرافت جسم از لحاظ در دفاع از  - سلولهاي سفيد خون – ي سيستم دفاعي اما ديواره
 كه در سيستم عملكرد اند ي قرار گرفتهانگيز و نظم و خالقيت و زيركي به شيوه شگفت

زده نموده   دانشمندان را وحشتآنهاوظيفه ا و يا در تحقق  كشنده آنهقشآنها در تقسيم ن
هاي خطوط دفاعي اولي و دومي  است، بعد از چند ثانيه از ورود هر جسم ناآشنا به ديواره

سالح  كه كارشان حمل وجود دارندهايي  آورند، و گلبول سم ناآشنا روي ميجبه آن 
مبارزه، جايي كه ه مركز انتقال آن بدشمن و دفاع و جهت راندن شيميايي خاص 

  .دنپرداز مي پادزهرها جهت ساخت  سالح به تفكيك رموز اين پيشگيريهاي  سلول
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با حمل سالح به جسم ] ترميم كننده[هاي جنگنده   سلولپادزهر از ساختن پس
هايي   سلول، اين سالح برندهي هآورند، و بعد از كشمكش با آن به وسيل ناآشنا يورش مي
 – جهت برگشت خون پاك وسالم –هاي دشمنان  دان معركه از جنازهجهت پاكسازي مي

 سيستم دفاعيدر و نقش اصلي را نمايند و اين گلبول سفيد كه عنصر اساسي  اقدام مي
  :فرمايد   چه زيبا مي كريم قرآن.نيست 1ميكرون قطر آن بيش از پانزده نمايد ايفاء مي

® ô‰ s)s9 $ uΖ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# þ’ Îû Ç⎯ |¡ôm r& 5Οƒ Èθø) s? 〈   ) 4: تين(  
به تازگي كشف گروهي به نام دسته كماندو و تكاور ] سلول[در داخل اين لشكر 

  .زا را فوراً كشف و از بين ببرند هاي سرطان توانند سلول كه مياند،  شده
Ο¢ ® :فرمايد  كه خداوند مي اما اين èO çµ≈ tΡôŠ yŠu‘ Ÿ≅ xó™ r& t⎦,Í#Ï≈ y™ 〈  ه گردد ك زماني محقق مي

ي شرعي  بدون ضابطه و به نداي غريزة ،انسان از سلوك و روش پروردگارش منحرف گردد
 در اين هنگام عملكرد اين دستگاه ابطال گرديده و ، گويدپاسخيا مخالف با فطرت و عقل 

بندوبار را   كه دنياي بينقص سيستم دفاعيرود،  ميترين بيماري از بين  انسان با كوچك
   .فرمايد زي جز تأكيد اين حقيقت نيست كه قرآن مي چي،نمايد تهديد مي

® ¢Ο èO çµ≈ tΡôŠ yŠu‘ Ÿ≅ xó™ r& t⎦,Í#Ï≈ y™ 〈     
 هرگاه پروردگارش را – زيرا وي باشد؛ آيات بر جنبه روحي انسان  تأكيدچه بسا

 داراي اين –با كردار نيك به وي تقرّب جويد و بشناسد، و بر طريق او سير نمايد، 
 اين اصل اشاره هشتگان مقرّب فايق آيد و قرآن بلت وي بر فراستعداد است كه منز

  :فرمايد   مي، آن چهنمود
® ô‰ s)s9 $ uΖ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# þ’ Îû Ç⎯ |¡ôm r& 5Οƒ Èθø) s? 〈   ) 4: تين(  

منهج او منحرف گردد، و با از  نمايد، و گرداني روياما چنانچه از پروردگارش 
اي  رسد كه هيچ آفريده هاي سقوطي مي ه ورطه نمايد بيبندگان و مخلوقات او بد رفتار

                                                           
 ]فرهنگ عميد. [گيري اشياء كوچك، يك هزارم ميليمتر حد بسيار كوچكي است براي اندازهوا:  ميكرون -1
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 پايداري بر ميمنتكه حيوانات به افتد  مي  أسفل سافلين طوري به.هرگز به آن نرسد
برتر ) انسان( غريزي خود از او ي  و تسبيح پروردگار و حسن اداي وظيفه خويشفطرت

  1.باشند و پايدارتر مي
  توازن و تعادل ميان زن و مرد

يعني هر .  به مردان چهار به يك رسيد نسبت زنانآمارهاني دوم  جنگ جاواخردر 
كه  چهار زن در برابر يك مرد، و اين نسبت جز چند سال اندكي دوام نياورد تا اين

 صد و پنج درصد مرد و نود و پنج –به وضعيت طبيعي الهي ] ميان زن و مرد[نسبت 
 ثابت زمانهاها و  ، قاره در تمام كشورها، شهرها، برگشت، و اين نسبت–درصد زن 

 مثالً -  تعداد زن و مردتفاوت رغم وجود  كه علي  اين،است، اما آنچه قابل توجه است
و  -باشد  ردي نيز عقيم ميففردي داراي هشت دختر ديگري چهار دختر و چهار پسر و 

اي  يافته هاي متفاوت در هر شهر و زمان و مكاني در نهايت به نسبت سازمان اين نسبت
كه هزينه  باشند، مثالً وزارت دارايي براي اين  كه جغرافيدانان به آن واقف مي،گردد رميب

اي دربارة  نامه پردازد؟ هر حكم و قطع برمبناي نمودار و برنامه باشد به چه اقدامي مي
براي آن خرج و هزينه به ثبت برسد،   مقداربايست به ثبت برسد، و چون هزينه مي

 در مورد مرد و زن نيز چنين است، كه فردي داراي هفت پسر و شود، ريزي مي برنامه
ديگري هفت دختر، و خداوند در اين مورد داراي ثبت دقيقي است، به طوري كه در 

و اين موضوعي است . باشد نهايت تماماً برمبناي نسبت مقرر شده از جانب خداوند مي
هايي كه تمام مادران فرزند  لباشد، با اين وجود بعد از سا كه مستلزم تفكر و تأمل مي

بيست و پنج به از مردان به زنان بعد از جنگ جهاني دوم  نسبت ،ذكور به دنيا آوردند
                                                           

توان  الهي و سقوط از مقام انساني را در شيوع بيماري ايدز در جوامع مي ايي از انحراف از منهج  نمونه-1
 به مركز  و به بدن و حمله آنHIVمشاهده كرد اين بيماري كه حاصل ورود يكنوع ويروس تحت عنوان 

شود كه هر دو مسير  باشد از دو طريق منتقل مي كننده مي  كمكTفرماندهي سربازان دفاعي بدن يعني 
اعتياد :  ب جنسي غيرمشروعتماس : باشد الف  ناشي از انحراف انساني از جاده مستقيم الهي مي

  )هاي مشترك سرنگ(
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تعديل يافت و به وضعيت كنوني ] مذكور[كه نسبت  تا اينهفتاد و پنج درصد رسيد، 
ها را  اين نسبتهاي دقيقي  رسيد، آيا دست پنهان خداوند در كار نيست؟ آيا پرونده

 سوره رعد آشكارا 8 ي نمايد؟ آيا ترتيبات دقيقي در كار نيست؟ آيه صادر و قانوني نمي
  : فرمايد  و مي] پردازد به تأييد موارد مذكور مي[

® ª!$# ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ ã≅ Ïϑ øt rB ‘≅ à2 4© s\Ρé& $ tΒ uρ âÙ‹Éó s? ãΠ$ xm ö‘ F{$# $ tΒ uρ ßŠ# yŠ÷“ s? ( ‘≅ à2 uρ 

>™ó© x« …çν y‰Ψ Ïã A‘# y‰ø)Ïϑ Î/ 〈   )8 : رعد(  
ها از  داند كه رحم كند و مي  چه چيز حمل مي بارداريداند هر زن خداوند مي«

 و هر چيز نزد خداوند به مقدار و ،افزايند  و بر چه چيز مي،كاهند چه چيز مي
  .»ميزان است

  
  مرد همسان زن نيست

  :فرمايد   حضرت مريم ميي پروردگار ما خداوند سبحان در قصه
® $ £ϑ n= sù $ pκ÷J yè |Ê uρ ôM s9$ s% Éb> u‘ ’ÏoΤÎ) !$ pκ çJ÷è |Ê uρ 4© s\Ρé& ª! $#uρ ÞΟ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ ôM yè |Ê uρ }§øŠ s9uρ 

ã x.©%! $# 4© s\ΡW{$% x. 〈   ) 36: آل عمران(  
ي من دختر  بچهپروردگارا : مريم را به دنيا آورد گفت ] مادر مريم[كه  هنگامي«

  .» نيستدختر  همچونپسرو   استآگاهتربه دنيا آورده  به آنچه خداوند و است
دانشمندان مسلمان اتفاق دارند بر اين كه زن در تكليف، شرافت و مسؤوليت 

 زيرا زن ؛ وليكن زن در بسياري چيزهاي ديگر همانند مرد نيست،باشد همچون مرد مي
هاي   نيروي ادراك و طبيعت تشخيص خود داراي ويژگي، اجتماعي،در اساس دروني
مند باشد چنانچه، حركات و  زند پسر و دختر بهرهباشد، فردي كه از فر خاص خود مي

برد، دختر   به اختالف ميان آنان پي مي،نظر بگيرد هاي آنان را زير ها و خواسته بازي
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برادرش نيست هاي  خواستههايي همچون  كوچك در اوايل عمر داراي عاليق و خواسته
  1.اشد آشكار نشده بي دختر و پسر نيز هنوز هاي ويژه گرچه نشانه

روانشناسان و خصوصاً روانشناسان كودك و نوجوان بر اين باورند كه زن داراي 
هاي بيولوژي مادي است، عالوه بر آن مرد و زن از نظر  هايي غير از ويژگي ويژگي

  .با هم تفاوت آشكاري دارندجسمي 
نظر برخي دانشمندان درباره تفاوت دقيق مادي و جسمي ميان زن و مرد را براي 

ها و منابع  فصلي كه از كتاب ميكي از دانشمندان پزشكي بعد از تحقيق. كنم ن ميشما بيا
تر   از قامت مرد كوتاه،قامت زن در تمام نژادها: گويد   مي،معتبر به دست آورده است

 ساختار ، و نيز در وزن،باشد متر مي است، ميانگين تفاوت در هنگام رشد كامل ده سانتي
تر است، و تركيب ساختار زن از لحاظ  ستخواني مرد سبك اساختاراستخواني زن از 

3هاي او به مقدار  نيرو و كار از مرد كمتر و ماهيچه
 اما ؛تر است توان  از ماهيچه مرد كم1

بر باشد  ميهاي حسي  هاي خوني و عصب بافت سلولي زن كه شامل بسياري از ظرفيت
 ، و ذخيرههاي چربي را براي وي فراهم ي او اليه و بافت سلول،مرد برتري داشته

  .اي به خود گرفته است دايرهشكل   است كه چربيي نمايد، و با وجود اين اليه مي
40تر است و نسبت مغز مرد به جسم وي  مغز مرد صد گرم از مغز زن افزون

1 
44 اما نسبت مغز زن نسبت به كالبد وي ؛باشد مي

ترين اليه   مغز زن داراي كم،باشد  مي1
] گيرايي[ و بخش تشخيص ، و سيستم را داراستيترين نظام بخش هاي آن كم و چين

از لحاظ او  وليكن مراكز احساس، شور و هيجان است،كمترين مساحت داراي   اومغز
رد وسعت  مشش زن از سينه و شششديدتر است، و سينه و از مراكز مرد كارآيي 

تر  تر و قلب وي از قلب مرد كوچك  ولي نفس زدن وي از تنفس مرد سريع،كمتري دارد
  .باشد تر مي  و سرعت نبض او از نبض مرد سريع،است

                                                           
برتر و اشرفتر جلوه دهد و در نتيجه براي وي  منظور نويسنده اين نيست كه بخواهد مرد را نسبت به زن -1

خواهد بگويد زن و مرد در عين برابري حقوق انساني و اجتماعي خويش  امتيازي قايل شود، بلكه مي
 )مترجم. (باشند ي متفاوت و خاص خود مي داراي وظيفه و استعداد و سليقه
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از جهت قلب، تنفس، مراكز احساسي، مغز، ] ميان زن و مرد[هاي دقيق  اين تفاوت
ينش محكمي از جانب  كه آفر،بندي، قامت و وزن بيانگر اين است ساختار استخوان

خداوند حكيم انجام گرفته است، و اين نظام تكوين زن را نزد مرد محبوب ساخته و 
  :فرمايد   سكينه و آرامش مرد قرار داده است، خداوند ميي  مايه راخداوند او

® ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ ÷β r& t, n= yz /ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& % [` üρ ø— r& (#ûθ ãΖä3ó¡ tFÏj9 $ yγ øŠs9 Î) Ÿ≅ yè y_ uρ 

Νà6 uΖ÷ t/ Zο ¨Šuθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 ¨β Î) ’Îû y7Ï9 s̈Œ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρ ã ©3x tFtƒ 〈  ) 21: روم(  
ر  آفريده تا دتانكه از خود شما همسراني را براي هاي خداوند، اين و از نشانه«

 همانا در اين ، آنها آرامش گيريد، و ميان شما الفت و رحمت قرار داده استكنار
  .»نمايند  تفكّر مي كه براي كسانييي است،ها انهنش

  
  تعادل در تمام مخلوقاتي كه خداوند آفريده است

  :فرمايد  خداوند مي
® uÚö‘F{$#uρ $yγ≈tΡôŠy‰tΒ $uΖøŠs)ø9r&uρ $yγŠÏù z©Å› üρu‘ $uΖ÷Fu;/Ρr&uρ $pκÏù ⎯ÏΒ Èe≅ä. &™ó©x« 5βρã—öθ̈Β 〈   

  )19: حجر (  
هاي استوار و پابرجايي را پديد   و در زمين كوهايم، ما زمين را گسترانيده«

هاي متناسب و   سنجيده و هماهنگ و در اندازهي ه و همه چيز را بگون،ايم آورده
  .»ايم مشخص در آن ايجاد كرده

را متناسب و  آنكه هر چيزي را آفريده و  عظمت خداوند اين بيانگر يها  از نشانه
اي  انگيزترين واقعه ديگر طغيان ننمايد، شگفتمشخص قرار داده است، تا چيزي بر چيز 

 ؛ كاشته شدسيم خارداركه نوعي كاكتوس همچون   اين،كه در قاره استراليا واقع گرديد
 و به ،چنان رشد كرد كه مساحتي بيشتر از مساحت بريتانيا را در برگرفتاما اين گياه 
ا مزاحمت به بار آورد، و مبدل گرديد، و براي اهالي شهرها و روستاه] آفت[گياه وبائي 

كه  هايشان گرديد، تا اين هاي آنان را نابود ساخت، و مانع از كشت زمين مزرعه
اين حشره دست يافتند، داد  مياي كه جز بر كاكتوس ادامه زندگي ن دانشمندان به حشره
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 ، گويي كه هر آنچه خداوند بيافريده است، را محدود كندتوانست گسترش كاكتوس
بي [خداوند براي وي حدي آفريده تا از رشد ت رشد بي حد و مرز است، داراي طبيع
 أشياء  و.]در آفرينش الهي[دل  و اين يعني توازن و تعا،آن ممانعت نمايد] حد و مرز
  .ندگير مبناي قاعده توازن قرار مي  بر نظام طبيعتفراواني در

تنظيم امالح در ز جهت  و ني، تنظيم قند،براي تنظيم مايعات] انسان [بدندر خداوند، 
 و نسبت امالح، قند، آب و و موزون آفريده استدستگاههاي مختلف را با معيار بدن 

هايي نيز وجود دارند كه انسان بدون نداشتن آنها   و ويتامين، ثابت استبدن در ها هرمون
  ه نامهاي سوءتغذي به بيماري آن  از، كه دانشمندانشود رو مي  روبههاي فراواني با بيماري

بدون سبب ] در دريا[ برخي دريانوردان در طول مسافرت طوالني خود در قديم. برند مي
و . رو گرديده است هها روب  آنان با كمبود ويتاميني تغذيهمردند و بعداً معلوم شد كه  مي

] ها انسان[در طبيعت ايجاد نموده، جلب توجه نموده و اين تعادل و توازني كه خداوند 
هاي  هاي بزرگ، ماهي  چنانچه ماهي؛خواند، به عنوان مثال تي و حيرت فرا ميبه شگفرا 

 طغيان نموده، و دريا به جاي درياي آب به دريايي هاخوردند بر آب دريا كوچك را نمي
طريق گشت و همچنين خداوند تنفس حشرات را به جاي شش از  از ماهي بدل مي

بيش از  ،بود ميها  نايژهغير فس آنان از طريق تناگر قرار داده است، چون ] نايژه[ها  لوله
تر   حجم آنان بزرگ،بودند نمودند، چنانچه داراي دو شش مي حجم فعلي رشد مي

ها و جسم  شدند، حشرات، گياهان، حيوانات، ماهي گشت، و سبب هالكت انسان مي مي
  و چنانچه در،باشند موازين خاص خود ميو بشري هركدام داراي حدود و معيار 

خداوند . بينيد ها را مي انگيزترين شگفتي ها و زمين دقت نماييد شگفت آفرينش آسمان
  :فرمايد  مي

® uÚö‘F{$#uρ $yγ≈tΡôŠy‰tΒ $uΖøŠs)ø9r&uρ $yγŠÏù z©Å› üρu‘ $uΖ÷Fu;/Ρr&uρ $pκÏù ⎯ÏΒ Èe≅ä. &™ó©x« 5βρã—öθ̈Β 〈1  
  )19: حجر (  

                                                           
 .ي فوق پيشتر ذكر گرديد ي آيه  ترجمه-1
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 تكثير آن از روي معيار و گياه موزون است، كميت و ارزش غذايي، حجم، رشد و
بود خداوند با اين رشد بي حد و مرز  ميزان است، و چنانچه اين معيار و ميزان نمي

كه خداوند  ساخت، و جريان اين نوع كاكتوس جز دليلي آشكار بر اين را نابود مي انسان
  .نيستاست هر چيز را با معيار و اندازه آفريده 

طريق شنيدن و ديدن و يا خواندن با آن برخورد از هايي را كه  اين آيات و نشانه
 نيد،ككه در حقيقت آنها دقت نموده و بر عظمت خالق آن تأمل  بدون اينيد، ينما مي

هاي الهي  در توصيف كساني كه در آيات و نشانه خداوند و گذرا از آن نگذريد،سطحي 
  :فرمايد  نمايند، مي تأمل مي

® χ Î) ’Îû È, ù= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ É#≈ n= ÏF÷z $#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ pκ ¨]9$# uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ 

É=≈ t6 ø9 F{$# ∩⊃∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρ ãä.õ‹ tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθ ãè è% uρ 4’ n? tã uρ öΝÎγ Î/θ ãΖã_ tβρ ã¤6 xtG tƒ uρ 

’ Îû È, ù= yz ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ $ uΖ−/ u‘ $ tΒ |M ø)n= yz # x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7 sΨ≈ ys ö6 ß™ $ sΨ É)sù 

z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$# 〈   ) 191-190: آل عمران(  
لي يها و دال مسلّماً در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و رفت شب و روز، نشانه«
 كساني كه خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلويشان افتاده ياد ، خردمندان استايبر
] كائنات[اين را ! انديشند، پروردگارا  آفرينش آسمانها و زمين ميي هكنند، دربار مي

  .»...اي، تو منزه و پاكي پس ما را از عذاب آتش محفوظ دار   و عبث نيافريدهبيهوده
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  ها و عمر آنها تعداد سلول
باشد، اين   تريليون ميهاصدها و ميلياردبر بشري افزون ها در كالبد   تعداد سلول

كه سلول صد و   جز اين، ممكن نيستغيرمسلح مسلول كه امكان رؤيت آن با چش
باشد، يعني هرگاه هزار ميليون سلول   وزن آن يك هزارم ميليون گرم ميچهل برابر شود،

 هر ثانيه صد و بدن  در و،گردد  برابر ميواحددر كفه ترازويي گذاشته شود با يك گرم 
  .ميرند و پنج ميليون سلول ميبيست 

ل هايي است كه حام ي هسته و كروموزمكه سلول دارا و آنچه قابل توجه است اين
ژن و يا بيشتر دست يافته ] نوع[به كشف هشتصد ] امروزه[باشند، و علم  مي ييها ژن

  .است
] به تنهايي[ و غشاء خود ، و غشاء وجود داردها اندامكپالسم، سيتودر سلول هسته، 

 اما جسم سلول، دانشمندان را متحير و مبهوت ساخته است، تا ؛استو تأمل جاي بحث 
 بلكه دستگاه فيزيولوژي ، دستگاه ساختن نيستاند كه سلول كه فرياد برآورده اين

  . نيستي بدن هدهند  تشكيلي است، و سلول كوچكترين ماده) كاربردي(
  پس سلول چيست؟

هايي است كه  شوند، و در سلول مخزن  ساخته مي در سلولها كه پروتون  اينگفتش
و رسانا، هاي  هاي پاكسازي، نايژه گردد، و در سلول دستگاه برخي مواد در آن ذخيره مي

 پس با ،باشد  سلول ميساختارهاي انرژي وجود دارد، تمام موارد مذكور در  توليدكننده
 كه  اينيبعج.  بلكه دستگاه فيزيولوژيست،دستگاه سازندگي نيستسلول اين وجود 

هاي پوست بيش از  باشند، سلول عمر سلول بر حسب طبيعت خود با هم متفاوت مي
 خود را بشوييد احساس د و بخواهيد وارد حمام شويگاهد، هر مانن يك ساعت زنده نمي

باشند،  هاي مرده مي شود كه همان سلول كنيد چيزي از پوست شما كنده و دور مي مي
مانند، يعني بايد  هاي كوچك بيشتر از چهل و هشت ساعت زنده نمي هاي روده سلول

، دگردن ا تجديد ميهاي كوچك شم هاي روده بدانيد كه هر چهل و هشت ساعت سلول
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هاي  مانند و گلبول هاي چشايي به مدت هفت روز زنده مي ها مانند سلول و برخي سلول
  .مانند بيست و پنج روز زنده مينيز سفيد 

يست بدانيد كه تمام سلولهاي شما جز نانچه شما پنج سال زندگي كنيد، بد نو چ
 انسان ، مغز تازه گردندهاي اگر سلولگردند، چون  هاي مغز و قلب تجديد مي سلول

 فرا  كهراي  تمام معلومات و اطالعات و خاطرات، مانند طب، هندسه–معلومات خود را 
نمايد، و به همين خاطر حكمت خداوند اقتضا نموده كه سلول مغز   فراموش مي–گرفته 

  .و قلب از زمان جنيني تا مرگ در انسان زنده بمانند
مرگ بر عوامل زندگي و حيات وي غلبه يافته پير كيست؟ پير كسي است كه عوامل 

گردند، و اين   وي زنده و مرده ميبدن پياپي در باشند، ميها داراي عمر  پس سلول. باشد
  :فرمايد   كه مي،باشد  آل عمران مي27 ي مفهوم آيههمان 

® ßk Ï9θ è? Ÿ≅øŠ©9 $# ’ Îû Í‘$ yγ ¨Ψ9$# ßk Ï9θ è? uρ u‘$ yγ ¨Ψ9$# ’ Îû È≅ øŠ©9 $# ( ßl Í ÷‚ è?uρ ¢‘y⇔ø9 $# š∅ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9$# 

ßl Í÷‚ è? uρ |M Íh‹ yϑ ø9$# z⎯ ÏΒ Çc‘ y⇔ø9 $# 〈     
، و زنده را از آوري آوري و روز را از دل شب در مي در پس روز ميشب را «

  .»آوري  پديد ميمرده و مرده را از زنده
  :فرمايد   و قرآن مي،آورند هاي زنده را به دنيا مي ه، سلولمردهاي  سلول

® ßl Í ÷‚ è?uρ |M Íh‹yϑ ø9$# z⎯ÏΒ Çc‘y⇔ ø9$# ( ä− ã—ö s? uρ ⎯ tΒ â™!$ t± n@ Îö tó Î/ 5>$ |¡Ïm 〈   )27:عمران آل(  
آوري و به هر كس بخواهي بدون حساب روزي   پديد مي، مرده زندهزا«

  .»بخشي مي
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  اند؟ و يا خودشان آفريدگارند؟ آيا ايشان بدون هيچگونه خالقي آفريده شده
  :فرمايد  ميدر قرآن خداوند 

® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈   ) 21: ذاريات(  
  »بينيد؟  آنها را نميآياوجود دارد ] در حقانيت خداوند[هايي   نشانهتانو در خود«

 اساسي است كه موجود زنده از واحدها تشكيل يافته، و سلول  كالبد بشري از سلول
 يعني هزارها ميليون سلول ،تريليون صد بيشتر ازيابد، و در كالبد انسان  آن تشكيل مي

 كه با حواس ما قابل تشخيص و رؤيت ،اي است وجود دارد، و سلول موجود زنده
كه شيء را صد و  - باشد  هايي كه نيازمند ميكروسكوپ مي نيست، و از جمله گلبول

هاي  باشد، چون اگر گلبول هاي قرمز مي گلبول -چهل برابر نمايد تا با چشم ديده شود 
بينيم، و وزن آن يك ميلياردم  را مي تر كنيم با چشم آن مز را صد و چهل مرتبه بزرگقر

از بين  در هر ثانيه صد و بيست و پنج ميليون سلول را  بدن انسانباشد، و گرم مي
تمام اين  ي و پايهنمايند، و اصل  ها هر هفته جواني خود را تجديد مي ، و سلولبرد مي

به باشند كه قرآن   مي نطفه1)شاجام (ي  سلول آميخته،باشند يصد تريليون مها كه  سلول
  :فرمايد  آن اشاره نموده و مي

® $ ¯Ρ Î) $ sΨø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ÏΒ >π xôÜœΡ 8l$ t±øΒ r& Ïµ‹ Ï= tG ö6 ¯Ρ çµ≈sΨ ù= yè yf sù $ Jè‹Ïϑ y™ # ¶ÅÁ t/ 〈   
  )2: انسان (  

  .»ايم م او را شنوا و بينا كردهيزمايآ ايم، و چون او را مي  آميخته آفريدهي  را از نطفهما انسان«
و اين هسته مركز اداره : اند   آن گفتهي كه دربارهباشد،  اي مي اين سلول داراي هسته

 ماده باشد، و خود و سه جفت كروموزوم مي است، و بر اين هسته بيست مديريت
يليون ها، افزون بر هزار م حيات بوده و اسرار وجود در آن نهفته است، و بر اين ژن

 ،چنانچه بخواهيم آنها را بر روي كاغذ بياوريم  ارائه دادتوان  اطالعات را ميمطلب و

                                                           
 »م«. باشد  مي)زيگوت(م و تخمك يا همان تخم  سلول اسپر تركيبمروزيبه تعبير ا:  امشاج -1
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 افزون بر يك ميليون صفحه، در هر صفحه پنج هزار مطلب –المعارف  نيازمند يك دايره
  .نداريمو آگاهي باشد، و ما از آن مطالب شناخت   مي–و نكته 

توان از خالل آن   كه مي، اعجازآور استربسياها  ها، و سلول  كروموزم،بحث ژنها
  : فرمايد  ، خداوند ميختعظمت خداوند را شنا

® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈    
يد و برخي از چيزها به نام چرك از پوست وي دور شو  ميخود راكه انسان  هنگامي

پالسم و سيتو ،ستهباشند، و هر سلولي داراي ه هاي مرده مي  سلول، كه همانودش مي
 و ،بوده و داراي رشد ذاتم به يباشد، و سلول موجود زنده و قا  و غشاء ميها اندامك

  .گردد ها تدريس مي در دانشگاه است كه سلول به تنهايي سالياني طوالنيبحث و بررسي 
جهان بزرگي در تو نهفته حال پنداري كه تو جسم كوچكي هستي و  آيا چنين مي

 چيز قابل ذكري در اصل و ، را آفريده استانساناي كه  دگار بلندمرتبهآيا آفري. 1است
  !؟ شناخت و آيا نبايد از وي پيروي و اطاعت كرد را نبايد اوه،نبود

  
  در كالبد بشري ]حساس[خطرهاي زودرس  زنگ

برخي كه اي دالّ بر عظمت خداوند سبحان وجود دارد،  در جسم بشري نشانه
اين  ي هاي پيشرفته اند، و برخي دولت ناميده» بدن انسان خطر   زنگ«دانشمندان آن را به 

هشداردهنده  زودرس وهاي خطر   كه به زنگ،نمايند  ميختراعهايي ا  دستگاهروزگار
را  آناند، و اين جسمي كه خداوند آن را در زيباترين شكل و سيما آفريده است،  موسوم

، پوست سطحي استوست به كار گذاشته  در پآنها را و ،ها آراسته است  اين دستگاهبا
ها در زير سطح   عصبتراكمپوشاند، و  ها را مي  عظيمي از عصبي است كه شبكه

منتهي هايي خاص   ذرهها به باشد، و اين عصب انگيز مي تپوست چيز باشكوه و شگف
عصب و معيني اختصاص دارند، و پيام  حس رساندن و هر كدام از آنها به شود مي

                                                           
 .و فيك انطوي العالَم األكبرُ     أتحسب أَنَّك جرم صغيرُ -1
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كه دستانت را  ، پس اين1نمايند جا مي هجود دارند كه سرما و گرما را جاب وتارهايي
اگر  اما ؛ست ااي  چيز مقبول و پسنديدهد، اين در زمستان و آب بر صورت بزني،يديبشو

پذيرند، چون  بيشتر مردم نمي اين عمل را د پشت خود بريزيهببه جاي صورت آب را 
هاي موجود در   بيش از تعداد عصب،اند  شدههايي كه بر پشت انسان توزيع تعداد عصب

هايي كه هر   انداملذاباشد، حكمت بزرگي در اين جا نهفته است،  دست و صورت مي
قرار در آنها ضعيف سرمايي هاي احساس   عصب،بايست شسته شوند روز پنج بار مي

دند، ريخته شود دچار آسيب گرآب هايي كه چون بر آنها  وليكن اندام، ستا  داده شده
هايي  ها و مولكول  ذره،ها  و در آن اندام،هاي احساس سرمايي در آنها فراوان است عصب

 و مسأله احساس فشار موضوع مفصل و ،نمايند  مي را احساسهستند كه سختي و فشار
 زيرا هرگاه ؛دتغل مي] بر پهلو[يش از چهل مرتبه بباشد، انسان در يك شب  طوالني مي

روند گردش خون  تنگ گرديده، و رگها وارد آيد، سرخفشار   از بدنبر سمت معيني
م فرد ه و ،نمايند  ارسال ميخها احساس فشار را به م  لذا اين مولكولگردد؛ ضعيف مي

 و اين مطلب در ،ندك مي  صادررا دستور تكان و حركت  و مخ،باشد در حالت خواب مي
را بيان   است و قرآن آن وارد شده–باشد   كه جزو اعجاز علمي آن مي–قرآن كريم 

  :فرموده است 
® öΝßγ ç6 Ïk= s)çΡuρ |N# sŒ È⎦⎫Ïϑ u‹ø9 $# |N# sŒuρ ÉΑ$ yϑ Ïe±9$# 〈   ) 18: كهف(  
  .»غلتانيم و آنها را به سمت راست و چپ مي«

                                                           
هايي است كه محركها را شناسايي كرده و در قسمتهاي مختلف پوست پراكنده   منظور مؤلف گيرنده-1

هاي  باشد كه در بين آنها گيرنده ين آنها گيرنده فشار ميتر و عمقي ي درد ترين آنها گيرنده اند سطحي شده
سرما و گرما و لمس و غيره نيز قرار دارند كه پس از تحريك اين گيرندها پيام عصبي در انها به قشر مخ 

  .شود تا دستور الزم براي پاسخ به محرك داده شود واقع در پشت شيار مركزي منتقل مي
باشد كه   سوره نساء مي56ترين قسمت پوست و آيه  ي درد در خارجيها نكته قابل توجه حضور گيرنده

هاي درد براي   گيرنده برخي پزشكان معتقدند چه بسا تجديد و بازسازي پوست در آخرت جهت ترميم
 .باشد احساس بيشتر عذاب مي
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 و ،داافت  انسان از رختخواب مي،بود و چنانچه غلتيدن فقط بر طرف راست يا چپ مي
طرف راست و چپ باشد، و دو  غلتيدن به اقتضا كرده است كهچنين حكمت خداوند 

پنج سه تا «: گويند  باشد، برخي از دانشمندان مي  ميدرداين همان احساس فشار و 
 سرما احساس درد، و بيش از دويست هزار عصب جهت سسااح جهت ،ميليون عصب

  »!!! و نيم ميليون هم براي احساس فشار در انسان وجود دارد،و گرما
هفتاد و شش عصب را  گرما، درد، فشار و لمس ،دقيق از سرماام و پياين معلومات 

بوده و از آن اطالع ندارد، هرگاه دست با خواب  در حالت فردرسانند، و   ميخمركزي به م
 كشيدن كمتر از يك صدم ثانيه در پس دست العمل عكس گرمي تماس پيدا كند، چيز

 بلكه كافي است ؛ به مغز برسد خطرناك نياز نيست كه احساسچيز، در پذيرد  ميصورت
 دست را صادر  دستور پس كشيدنكه به نخاع شوكي برسد كه در كمتر از يك صدم ثانيه

 بوده خودآگاهي، و چنانچه در غير حالت دباش  نميدار آگاه يروگاز اين  نيز فردنموده و 
  1.كند نيز همين طور عمل مي ، گرمي تماس پيدا كندچيزباشد و دست با 
 و ، پنجاه مفصل-   كه از وظايف برخي عصبهاست–عادل و توازن را احساس ت

 بدون در اين كه شخصكه همه  آورند  به وجود ميدويست استخوان و دويست ماهيچه
  .نمايند ل در تعادل بر روي پاهايش بايستد شركت مياختال

  :د فرماي شود كه مي  سوره فصلت يادآوري مي53 ي و همواره با بيان مطالب فوق آيه

® óΟ Îγƒ Îß∴ y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝ ÎκÅ¦ àΡ r& 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7oKtƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘,ut ù: $# 3 öΝs9 uρ r& 

É#õ3 tƒ y7 În/u Î/ … çµ̄Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ä. &™ó© x« î‰‹Îκ y− 〈    ) 53: فصلت(  
در هاي خود را  ل و نشانهيهر چه زودتر دال] كه منكر دين و قرآنند[ما به آنان «
و در داخل و درون خودشان نشان خواهيم داد ] آسمانها و زمين[طار و نواحي قا

                                                           
 انعكاس پاسخ باشد و ها مركز برخي از انعكاسهاي بدن نيز مي  نخاع عالوه بر ارتباط بين مغز و اندام-1

باشد مانند زدن چكش به زردپي زير زانو و باال آمدن پازيت  ها به محركها مي ناگهاني و غيرارادي ماهيچه
 .43 و 42 و آزمايشگاه ص 2
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براي [آيا ...  روشن و آشكار گردد كه اسالم و قرآن حق است شانتا براي
تنها اين بسنده نيست كه ] برگشت كافران از كفر و مشركان از شرك

  .»پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است
ست، چنانچه انسان تمام عمرش را در هپاياني  هاي بي  نشانهدر وجود ما آيات و
وي  عمر ،هاي خود سپري نمايد ها، عضالت و عصب ها، اندام توجه و دقت در دستگاه

  .به پايان رسد و آيات بيانگر عظمت خداوند همچنان باقي است
 اي از زمين رويد هر دانه

  

 وحده ال شريك له گويد  
  

  
   انسانا در بدنه و متغيربتاث

كه خداوند قلب انسان را آفريده و  از جمله آيات بيانگر اعجاز الهي در آفرينش اين
در وي ايجاد نموده است، با اين وجود تا اكنون در ميان موتورهايي را توان دگرگوني 

 همچون آن وجود نداشته و نخواهد ،كه انسان ساخته و يا در آينده خواهد ساخت
ف و و اما قلب بشري برحسب ظر؛باشد يك حركت واحد ميداشت، موتور داراي توان 

ترين حد ثابت آن شصت الي هشتاد بار در  در پايينشود،  اش دگرگون مي تواناييشرايط 
ها و يا از نردبان و يا هنگامي   اما هرگاه با شرايط سختي مانند صعود از كوه؛تپد دقيقه مي

هاي آن   روبرو گردد، تعداد نبضاكترسناي  ني مواجه شده و با صحنهاكه با مشكل رو
  .رسد به صد و هشتاد مي

ا ام ؛بيند چشم هر چيزي را كه بيش از شش متر فاصله داشته باشد با وضوح تمام مي
 – عمل مطابقت – نهايت دقيق و شگفت  بيكمتر از شش متر نياز به فعاليتيدر فاصله 

ميان چشم و توپ جهت سومي ، هر گاه بخواهيد كه به توپي بنگريد، گويي كه در دارد
نمايد، و به اندازه يك هزارم  گيري مي هست كه مسافت ميان چشم و توپ را اندازه

 چشم ي هيتصوير جسم بر شبككه اي  آورد، به گونه متر بر عدسي چشم فشار مي ميلي
كننده نيست،  طابق تاكنون به انجام رسيده است، قانعتماند، و تفسيراتي كه درباره اين  مي
رفت و آمدي را ببيند و راه شلوغ و پر تواند  ميفردگمان از عنايت خداوند است،  بي
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 تصوير بر شبكيه كند  چشم تغيير مييهاي عدس  محدبكند هرگاه يك كسي نگاه مي
گيرد كه بر عدسي  و اين عمل با عضالتي مژگاني بسيار دقيق و باريك انجام مي، افتد مي

ت محدبي آن به اندازه دوري جسم از چشم افزايش و يا  تا حالآورد چشم فشار وارد مي
  .كاهش يابد، و اين عمل را تطابق گويند

 ولي چگونه با، دارد ي دماي ثابت است كهاي ديگر؛ انسان از جمله موجوداتي نكته
 هاي هشود، و غد  با آن مواجه مي  عرقي ه غدها گردد؟ با ميليون  گرم مواجه ميهواي
 مايع را ها باشد، زماني كه اين غده بدن ميسازي  خنك دقيق در  بسيارهاي غده  عرق

گيرد، و   كه حرارت را از پوست مي–كنند، تبادل دما ميان پوست و اين مايع  تراوش مي
اي بسيار دقيق   وسيله گيرد، پس غده عرق  انجام مي–گردد  حرارت پوست با آن كم مي

نمايد، و هر گاه دما از حد  دما را جبران ميباشد، كه بدن با آن باال رفتن  و پيچيده مي
نيز ، و موي انسان نمايد ميتوليد را  عضالت حرارت با تحرك، لرزش بيايد پايين عادي

ي سرد ذخيره نمايد، هواي و جبران ف تالايرا برسيخ كرده تا مقداري هواي گرم 
  .مايدن  لرز با سرما و گرما مقابله مي و انسان با عرق ريختننابراين بدنب

اما مغز؛ هرگاه يك مؤثر خارجي مانند گرما يا سرما يا درد يا اثر شيميايي بر 
نمايد، وليكن اگر درد به حد  هاي حسي اصابت نمايد، انسان احساس درد مي عصب
حس كند، و اين ماده از  را بي نمايد تا آن اي تراوش مي فرسايي رسيد، مغز ماده طاقت
باشد، و با اين ماده اغماء حاصل  ن درد ميدربز بين حسي جهت ا ترين مواد بي عالي
 و فرد را از گيرد انجام مي مغز ي  مخدر به وسيلهي تراوش مادهبا شود، و عامل اغماء  مي

  1.سازد احساس درد به دور مي
ا و همتغيراو ايد؟ گاهي در   دقت كردهكه آفرينشي اعجازآميز داردآيا به اين انسان 
گام ناند، وليكن ه هاي قلب ثابت  ضربان تعدادوجود دارد،ا هگاهي هم غيرمتغير

                                                           
شود واين سركوب در  ها سركوب مي هاي عصبي به نام انكفالين دهنده اي از انتقال  پيام درد توسط دسته-1

شود  ها سركوب مي ل از مخابره شدن پيام درد به مركز درد در مغز اين پيامگيرد يعني قب نخاع صورت مي
 .هرچند آسيب بافتي وجود دارد
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باشد، ولي در كمتر از شش متر   چشم ثابت ميديدِرسد، و  ضرورت به صد و هشتاد مي
گيرد، و حرارت و دماي   انجام مي، استچشمترين علميات  تطابق كه يكي از دقيقبا 

 هماهنگي و تطبيق بدن  ابزار جهتوريزي د  ولي سيخ شدن بدن و عرق،بدن ثابت است
 ولي هنگامي ؛نمايد باشند، و مغز با شكل ثابتي احساس درد مي  سرد و گرم ميهوايبا 

محل درد را تا نمايد  اي ترشح مي يابد، مغز به هم ريخته و ماده كه درد افزايش مي
 و بيهوشي است كه گاهي انسان از آن دچار اغماءحالت همان نمايد و اين  حس  بي

  .گردد  ميرنج و زحمت
  

   انسانرساعت بيولوژي د
توانند زمان را محاسبه   كه گياهان مي،يكي از دانشمندان فرانسوي كشف كرده است

از گياهان در وقت معيني از روز اي  مجموعههاي  به طوري كه برخي برگ. نمايند
ساعت را دهند، دانشمندان حالت موجود گياه  حركات معيني را از خود نشان مي

  .نامند  مي–نمايد   كه زمان را براي وي محاسبه مي–وژي بيول
  توانايياند كه حيوانات مانند گياهان داراي  كشف نمودههمچنيندانشمندان 

با دقت بسيار بااليي گذر زمان را د، حيواناتي وجود دارند كه نباش اي زماني مي محاسبه
آورند، و چنانچه  ، و در زمستان به مكان استراحت خود روي ميدهند تشخيص مي

نيز  و برخي حيوانات شوند رو مي دير يا زود اين كار را بكنند با خطر مرگ روبهاندكي 
 تا تمام فصل زمستان به خواب روند، و اگر اين حيوانات ،گردند هاي خود برمي به النه

 و .كنند زندگي توانستند گاهي و شناخت نداشتند چگونه ميبا مرور و گذشت زمان آ
  :فرمايد  مي  بارهر ايندقرآن 

® tΑ$ s% $ uΖš/ u‘ ü“ Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ ä. >™ ó© x« …çµ s)ù= yz §ΝèO 3“ y‰yδ 〈   ) 50/ طه(  
پروردگار ما آن كسي است كه هر چيزي را وجود بخشيده، و : موسي گفت «

رهنمودش كرده ) در راستاي آن چيزي كه براي آن آفريده شده است(سپس 
  .»است
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انگيزي دارد،   هاي شگفت اي سلول با ويژگي  هيپوفيز مجموعهي دهاما انسان در كنار غ
احساس اين نمايد، و   احساس مي،افتد ي مروزهنگام در وري را كه بر صفحه شبكيه ن

 شبكيه ي نمودن بدين معني است كه روز شده است، و هرگاه اين اشعه كه روي صفحه
وقت شب فرا كه  اين است هاي مذكور  از بين رفت معني آن نزد سلولافتاده است
  .رسيده است

چه دگرگوني به نيز آيد؟ و در شب   انسان به وجود ميبدندر روز چه تغييراتي در 
  پيوندد؟ وقوع مي

يابد، و درجه حرارت آن نيم   افزايش مييانرژ] ساخت[ براي بدندر روز مصرف 
  .يابد يدرجه از ميانگين متوسط آن باال آمده و در شب نيز نيم درجه كاهش م

نمايد كه هنگام روز يا شب  زا را آگاه مي هاي انرژي ها و سلول پس چه كسي سلول
 چشم ي يهاند از خالل شبك  هيپوفيز قرار گرفتهي هايي كه در كنار غده ست؟ اين سلولا

  .باشد برند كه هنگام روز مي پي مي
  :اند   زير تفسير و شرح نمودهي را به گونه مطلب  ايندانشمندان

 مايعات عصبي از ميان تارهاي عصب بينايي به ي ه نور بر روي شبكيه به واسطشبتا
 هيپوفيز نيز تكامل و ي هديابند، و غ انتقال مي) ها  غدهي ملكه( هيپوفيز ي غده

نيروي تأمين نمايد، و  را تأمين مي) بدن(هاي داخلي   دستگاهكارهايسازي ميان  انطباق
 غده غذا به انرژي تبديل  اينباشد و در  تيروئيد ميي  غدهي به عهدههم عمومي بدن 

 و غذا در روز به انرژي با توان بااليي و در شب به انرژي با توان پاييني تبديل ،گردد مي
 داراي ساعت و تحت تأثير زمان هستند و هيپوفيز و تيروئيد ي گردد، و غده مي

  .نمايند ميباشند كه پياپي آمدن شب و روز را محاسبه  سنجي مي زمان
يابد، و ادرار در روز   در شب افزايش ميبرابر آنضربان قلب در روز ده تا بيست 

با دستگاه گردد، از خالل ثبت فعاليت مغز  نسبت به شب دو الي چهار برابر مي
هم روز افزايش يافته و در شب فعاليت آن در  معلوم گرديد، كه الكتروكارديوگراف

يابد، و تعداد  ي خون در روز نسبت به شب كاهش ميد، ميزان چسبندگياب  ميشكاه
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گردد، چه چيزي   ميبيشتر در روز – دفاعي ي  همچون اسلحه–هاي سفيد خون  گلبول
  نمايد كه هنگام روز است؟ خبر و آگاه ميبا  را بدن

ها كه ميان روز و شب  كه اين سلول - عقل پي خواهيد برد ي و شما به وسيله
يد آ ميو پايين ند، و يا ميانگين كارآيي آنها ميان روز و شب باال ك عملكردشان تغيير مي

  ؟سازد  چه كسي آنها را از زمان باخبر مي–
، پس داردنام » ساعت بيولوژي«و اين همان چيزي است كه در اصطالح دانشمندان 

آفتاب را  كه نور 1باشد  هيپوفيز ميي ههايي در كنار غد ساعت بيولوژي، مجموعه سلول
 لذا هرگاه انسان در ؛نمايد  احساس و درك مي،تابد  چشم ميي هيبر شبكر روز كه د

 – زيرا ساعت بيولوژي ؛گردد تاريكي مداوم زندگي كند، بيولوژي زندگي وي مختل مي
ترين مطلب  واضح. افتد  از كار مي– چشم ي  نور آفتاب به شبكيهرسيدنبه علت عدم 

يابد، تعداد  ي خون از نور به تاريكي تغيير ميها كه مقدار هورمون  انسان اينبدندر 
 زيرا خداوند ؛يابد هاي موجود در خون در روز تفاوت مي ها در شب با هورمون هورمون

، در شب هورمون رشد و  قرار داده است، و شب را جهت آسايشفعاليتروز را براي 
 درصد د، و مصرف قند نسبت به روز سينياب هاي بارورسازي افزايش مي هورمون

در شب نسبت به روز سي درصد كمتر نيز يابد، و لذا فعاليت دستگاه تنفسي  كاهش مي
$ ô‰s)s9 ® ي مفاهيم آيههاي  جلوهبرخي از بيانگر و اين . گردد مي uΖø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# þ’ Îû Ç⎯ |¡ôm r& 

5Οƒ Èθ ø) s? 〈 كه در روز–باشد، و اين دگرگوني ميزان شادابي و نشاط حاالت جسم را  مي  
سازد، به عنوان مثال دماي   محدود و معين مي– يابد ميافزايش يافته و در شب كاهش 

                                                           
هاي مخ و در بين دو برجستگي جلويي از برجستگيهاي چهارگانه مغز مياني غده كوچكي   در زير نيمكره-1

دارن خونسرد  فيزودر مهره  اپي دهشود اين غ آل ناميده مي ي پنيه قرار دارد كه به علت شباهت به كاج غده
داران خونسرد باعث  شود هورمون اين غده به نام مالتوئين در بعضي مهره چشم سوم نيز خوانده مي

روزي است و اين تناوب به  شدت ترشح مالتوئين داراي تناوب شبانه. شود روشن شدن رنگ پوست مي
ي كاجي در انسان اثر آن در به  ناخته شده غدهشود كارهاي ش هاي بينايي شبكه مربوط مي تحريك گيرنده

تأخيرانداختن بلوغ و افزايش ترشح آلدوسترون از بخش قشري فوق كليه است اين غده را يكي از 
 .هاي تناوبي شركت دارد دانند كه در تنظيم پديده هاي زيستي بدن نيز مي ساعت
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به رسد، و در ساعت شش صبح   خود ميي ترين درجه  در طول شب به پايينبدن
  .يابد تفاوت مينيز ، و نبض قلب و فشار شرياني از شب تا روز رسد باالترين درجه مي

  . گردد هضم غذا در طول شب كم مياما توان تراوش معده و توان آن بر 
گردد، كه به سرعت  اي در خون متراكم مي در هنگام بيداري ماده: اند  دانشمندان گفته

به همين سبب . انجامد  ميبدن نشاط و توان  افزايشنبض و باال رفتن فشارخون و به
 از –ظهر  بعد ساعت نه تا دوازده ظهر و از چهار تا شش–بسياري از مردم دو نوبت 

  در اين ساعاتكنند، و اين ساعات اوج توان و انرژي است،  را براي كار انتخاب ميروز
 اوج قدرت زمانشود در اين دو  توصيه ميلذا  ؛يابد افزايش ميهم توان حواس پنجگانه 

بيشتر به استراحت توان و انرژي بپردازيد و در اوقات كاهش و فعاليت  به تالش توانو 
 من پربركت اُمتها را براي   صبح!خدايا«:  است در اين باره فرموده بربپردازند، و پيام

  1.»گردان
ها را مطلع و باخبر  ها و غده ها، سلول ها، بافت ها، اندام ساعت بيولوژي، دستگاه

سازد كه هنگام روز است، پس چنين و چنان كنيد، و از انجام اعمال اين چناني  مي
ها،  ها، دستگاه ه همان ساعت بيولوژي است، اندامها ك خودداري كنيد، و اين سلول

، پس چنين و چنان فرا رسيدهسازد كه وقت شب  ها را مطلع مي ها و سلول ها، غده بافت
  .د در شب آن را انجام دهيدتواني  نميددهي كنيد، و آنچه را كه در روز انجام مي

كند، ساعت   ميفردي كه شب و روز پياپي كار: گويند  اي از دانشمندان مي عده
  .گردد بيولوژي در جسم وي مختل مي

اند  كشف نمودهيك نوع بيماري پردازند،  كساني كه به انجام كار ميدر و دانشمندان 
يابند، ساعت   آناني كه به سرعت از شهري به شهر ديگر انتقال ميگويند و مي
 خداوند است، هاي آفريدهترين  از دقيقدستگاه گردد و اين   دچار اختالل ميشانبيولوژي

  :فرمايد  و خداوند مي

                                                           
) 1322(اند و احمد  ر غامدي روايت نموده، از صخ)2236(و ابن ماجه ) 2606(، ابوداود )1212( ترمذي -1

 .از علي روايت كرده است
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® yì ÷Ψ ß¹ «!$# ü“ Ï% ©!$# z⎯s) ø?r& ¨≅ ä. >™ó© x« 〈   ) 88: نمل(  
شما داراي ساعتي . خداوند همه چيز را به طور كامالً حكيمانه و درست آفريد

بخشد و اين  ها، نبض، فشار، دما، توانايي بر هضم را انتظام مي باشيد كه هورمون مي
 شب  يا فرد در هنگام روز ويابد كه در ميتباط با نيروي تشخيص انسان ساعت بدون ار
 و كمال بخشيده استرا هر چيزي او ، و اين مخلوق خداوند است كه قرار گرفته است

  :فرمايد  هاي خود مي جهت تأمل در آفريده
® ’ Îûuρ ÇÚö‘ F{$# ×M≈ tƒ#u™ t⎦⎫ÏΖ Ï%θ çΗ ø>Ïj9 ∩∪ þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡ r& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈   

  )21-20: ذاريات (  
 بر حقانيت خداوند يهاي در زمين براي اهل يقين و در خود شما نيز نشانه«

  »ينيد؟ب آيا نميدارد وجود 
  

   در بدن انساندكنرسدستگاه تهويه و 
در سازي   و خنكهويهاز جمله آيات بيانگر عظمت و شكوه خداوند وجود دستگاه ت

آيد، انسان موجودي  ها به شمار مي ترين دستگاه ن و پيچيدهتري باشد كه از دقيق انسان مي
، پس هرگاه دماي او باال يا باشد مي –برابر با سي و هفت درجه  – دماي ثابت داراي
رود، چه كار بايد كرد؟ هرگاه حرارت وي با رطوبت كامل به چهل و پنج درجه بپايين 

  اين ازغير  دراما؛ آيد  در مييكي مطلق به شصت درجه برسد فرد از پابرسد، و با خش
  درجه سي و هفترويرا   بدناي كه دماي دو حالت انسان به دستگاه بسيار پيچيده

  . مجهز گرديده است،دارد مينگه  ثابت
 به طور حكيمانه در پوست توزيع   عرقي در انسان از سه تا چهار ميليون غده

 وجود   عرقي ارصد و هشتاد غدهمتر مربع چه اند، مثالً در كف دست در هر سانتي شده
 به پنج شخص هر  چنانچه كنار يكديگر چيده شوند، طول آنها در بدنِها هدارد، اين غد
از دويست در هر ساعت  در روزهاي بسيار گرم  اين غدد عرق. رسد كيلومتر مي
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عرق گاه كنند، هر   تراوش ميعرقمتر مكعب  هزار و پانصد سانتيتا متر مكعب  سانتي
د بر سطح پوست كه مساحت آن در انسان يك و هشت دهم مترمربع ويده شتراو
 به ه است،شد حريز ترش هاي عرق سلولتوسط و اين آبي كه گردد   ميپخش ،باشد مي

 و هنگامي كه عرق ،گيرد  تبادل دمايي انجام ميتبخيرگردد، و همراه با  بخار تبديل مي
. گرداند ميباز  ثابت ي را به درجه  آننمايد كه شود از بدن دمايي جذب مي تبخير مي

و چون . باشد  تنظيم در طبيعت ميهاي ترين دستگاه از پيچيدههاي عرق  غدهگمان  بي
گردند تا گردش خون در سطح بيروني كم شود  ها تنگ مي گردد، رگ بدن انسان سرد مي
ها   رگ ورگها خرسند، ك و هر گاه انسان احساس گرمي  را نگه داردو خون دماي بدن

ترين مساحت در پوست پخش گردد، و چون انسان سرد  وسعت يافته، تا خون در وسيع
 جهت بقاي خون در داخل – گها ر خرسها و  گ شود، چون قطر ر گردد رنگ وي زرد مي
لرزد، اين لرزيدن انرژي  گردند، زماني كه انسان مي  ميتر تنگ –براي حفاظت از دما 

 جبران نمايد و ،در محيط بيروني از دست داده استكه نچه را  تا آ،كند گرمايي توليد مي
پس در هنگام . دهد ايستد موي بدن هواي گرم را در خود پوشش مي انسان ميگاه هر 

  .گيرد اي صورت مي  روند بسيار پيچيدهباال رفتن و پايين آمدن دما از حد معقول
د معادل هزار و سيصد متر مكعب دما از بدن انسان بيرون رو چنانچه هزار سانتي

با سرما و گرما مقابله  انرژي گرمايي را از دست داده است، و اين دستگاه دقيق كالري
  :فرمايد   قرآن مي،باشد ، و از آيات دال بر عظمت خداوند مينمايد مي

® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈    
  

  ي در انسانريز دستگاه عرق
ريزي   كه دانشمندان آن را دستگاه عرقدسازي دار كانسان دستگاهي براي خن

اند، و اين دستگاه همچون دستگاه خنك كردن و دستگاه تنظيم دما براي انسان  ناميده
هايي به   تشكيل شده است و يك غده از لوله  عرقي هاين دستگاه از يك ميليون غد. است
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10طول دو ميليمتر و قطر 
 و به پوست تابيدهها بر خود  اين لوله. دوش  مي تشكيلمتر  ميلي1

  در پيشاني، پاشنه پا،اند شدهاي غيرمساوي بر سطح پوست پخش  وه و به شي،اند وصل شده
متر  در هر سانتيسيصد غده ميانگين   و در جاهاي ديگر باباشند،  كف دست فراوان ميو

املي است، و اين ميليون لوله اگر كنار ريز ك دستگاه عرقبه تنهايي اي  و هر غده. باشد مي
رسد، و  به پنج كيلومتر ميهر فرد  طول آنها در بدن ،دنبه يكديگر وصل گردچيده و هم 

گردد، نود و نه گرم آب و يك گرم  ها تراوش مي در هر صد گرم عرقي كه توسط سلول
بيست و هر  ، و انسان دراست مواد تجزيه شده، نمك، اوره و برخي مواد شيميايي ديگر

چون نمايد، و  چهار ساعت ششصد تا هزار گرم برابر با يك كيلوگرم عرق تراوش مي
بسيار از حد معمول كه   مگر اين،كنيم را احساس نمي  آنآن هميشگي استتراوش 
باشد، و اگر   نرمي و رطوبت پوست مي،باشد، و دليل تراوش هميشگي آنتر  فراوان
ريزي سوپاپ اطميناني  يافت نگردد، و عرق] در پوست[ريزي نباشد نرمي و رطوبت  عرق

كه مبادا  خارپز از ترس اينخي ظروف برگونه كه ب باشد، همان براي ارتفاع دماي بدن مي
باشند، بدن نيز چنين است، اگر دماي  منفجر گردند داراي دريچه و سوپاپ اطمينان مي

وپاپ اطمينان وجود دارد، تا هرگاه  لذا س؛ميرد رود انسان ميبانسان از ميانگين آن باال 
ها آب فراواني تراوش   باال رود، اين دستگاهبيرون و يا حرارتي از درونحرارت بدن از 

 ردد، و با اين شيوه بر دماي ميانگينگ نمايند، حرارت را جذب نموده و تبديل به بخار مي
  .شود پوست محافظت مي

 تنظيم دماي بدن  و، نرم كردن پوستريزي، دور انداختن اوره از جمله كارهاي عرق
بايست  آن مينامطبوع و بوي ريزي  به همين خاطر براي از بين بردن آثار عرق. باشد مي

چون بدن ما داراي امالح و اسيد اوره كامل به نظافت و پاك كردن بدن پرداخت، 
 :ست  و در همين زمينه گفته شده ا–ار نيز وجود دارد ركه در اد  كما اين–باشد  مي

  .»يدي خود را بشو،به يك دينار باشدآن  هر مشت و پيمانه ،گرچه آب«
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، و  يافته است واجب ارتقاءمرزريزي، غسل جمعه به   عرقآثاربه علت از بين بردن 
كه از   كما اين، هفت روز غسل نمايد بعد ازحق خداوند بر فرد مسلمان اين است، كه

بر مسلمان واجب جمعه غسل : يد فرما مبر ميپيا:  كه گفته است ؛جابر روايت شده است
هاي   و نظافت از ايمان است، و با نظافت بوي نامطبوع عرق از بين رفته و رسوب1است

ريز  هاي غدد عرق هاي پوست و دهانه  و سوراخ،رود از بين ميتبخير نيز عرق بعد از 
  .دنشو گشوده مي

  
  ؟شود رو مي چگونه با سرما روبهانسان بدن 

 كه خداوند او را در زيباترين سيما آفريده است، ي موجودهمانجود بشري، اين مو
 به چه چيزي تجهيز شده كند و  چه كار ميچنانچه به سرماي شديدي گرفتار شود

هايي را در وي به وديعت  نمايد؟ خداوند چه دستگاه است؟ چگونه از خود دفاع مي
  نهاده است تا با سرما مواجه شود؟

باشد، تمام حوادث و  وزارت خارجه ميپوست براي انسان مانند : ويند گ دانشمندان مي
در پوست مركزي دهد،  و محيط پيرامون رخ داده باشد گزارش مي اطراف در را كه رخدادهايي

 پس هرگاه جو سرد ،هستهاي مربوط به باال رفتن هوا يا كاهش آن  نقل يافتهگزارش و جهت 
  كند؟ اين موجود جاندار چه ميوگيري نمايد نعي نباشد تا از سرما جلو ماشد، 

هاي سطحي، پس هرگاه  ، و خصوصاً رگشود  تنگ ميها رگ سرخها و  ظرفيت رگ
گردد، و  كم مينيز آيد  مي  به گردش دردر رگها گرديد مقدار خوني كه كمظرفيت آنها 

 و يابد نيز كاهش ميها كاسته شد پرتوافكني گرمايي  رگچون مقدار خون گردشي در 
  .كند داري مي بدن حرارت ذخيره شده از سوختن مواد غذايي را نگه

 ي فرستد، و غده  هيپوفيز هورموني را به طرف غده تيروئيد ميي ي ديگر؛ غده نكته
ي   غدهپردازد،  مياي كه تبديل غذا به انرژي باشد پيچيدهو تيروئيد به كار سخت 

                                                           
 ).5007(و ابن أبي شيبه در المصنف ) 14305( احمد -1
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سازي بيفزايد، و  رساند تا به انرژي ي تيروئيد مي هيپوفيزي پيام هورموني را به غده
هاي موجود درخون را بررسي   در بدن ايجاد گردد، چنانچه هورمونچرخشيحرارت 
باال  - رمونهاي صادر شده از غده هيپوفيزومخصوصاً ه -  بينيم كه مقدار آن كنيم، مي

  1.دهند  ساخت انرژي در بدن دستور ميازديادرفته است، و به 
د، در سر انسان افزون بر شو  ابزار ديگري با سرما روياروي ميباچنين  همانسان 

يابند، هر مويي داراي رگ،  دويست و پنجاه هزار مو وجود دارد، كه افزايش و كاهش مي
 يفردبه طرف باشد، هرگاه سرما   رنگ ميي  چربي و غدهي شريان، عصب، عضله، غده

 ،ايستند، و چون راست ايستادند مي] سيخ[رسد و موها راست  ها پيام مي بيايد به مو
  .دهند بيشتر از قبل هواي گرم را در خود پوشش مي

 انجام –كه انسان متوجه گردد   بدون اين–اين كاري است كه ارگانيسم بدن 
ي هيپوفيز براي رويارويي با سرما به فعاليت  شود، غده رگها تنگ مي ؛ سرخدهد مي
يابد؛  برد و مقدار قند خون افزايش مي م را باال ميي تيروئيد ميزان متابوليس افتد، غده مي

شود تا اينچنين با سرما مقابله كند و چه زيبنده  لرزد و موهايش سيخ مي لذا شخص مي
x8 ®: فرمايد  است كه فرموده خداوند را كه مي u‘$ t7 tF sù ª!$# ß⎯ |¡ôm r& t⎦⎫É)Ï=≈ sƒ ù: تالوت  〉 #$

  .نمائيم
  

                                                           
آيد و او را وادار به ساخت هورمون تيروكسين جهت   هورموني كه از هيپوفيز پيشين به تيروئيد مي-1

باشد كه خود اين هورمون  روپين مي يا آدرنوكورتيكوتACTHنمايد هورمون  افزايش سوخت و ساز مي
 تاير دارد عالوه بر 4شود تيروكسين كه در ساختمان خود  نيز بوسيله هورمونهاي هيپوتاالموس كنترل مي
هاي دوران حاملگي نقش دارد و به   جنسي و ذهني جنين–افزايش سوخت و ساز بدن در رشد جسمي 

ماندگي  آورند با عقب ا بيماري كرتينيسم به دنيا ميهمين دليل مادران مواجه با كمبود يد فرزنداني ب
هاي يددار و غذاهاي دريايي كه يد  شود از نمك پس به زنان باردار توصيه مي.  جنسي و ذهني–جسمي 

  .دارند استفاده كنند
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  و امضاء است مهان، شناسسند سرانگشتان انسان
 سرانگشت اولي با ديگري ،چنانچه دوقلويي از يك تخمدان واحد آفريده شوند

  : فرمايد  نمايد، و مي ن به اين واقعيت اشاره ميآتفاوت دارد، و قر
® Ü= |¡øt s† r& ß⎯≈ |¡ΡM}$# ⎯©9 r& yì yϑ øgªΥ …çµ tΒ$ sàÏã ∩∪ 4’ n?t/ t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s% #’ n? tã β r& y“ Ècθ |¡ Σ 

…çµ tΡ$ uΖ t/ 〈   )4-3 : قيامه(  
او را گرد نخواهيم آورد ) پوسيده و پراكندة(پندارد كه استخوانها  آيا انسان مي«

توانيم سرانگشتان او را كامالً همانند  ما حتي مي) آوريم آنها را گرد مي(آري 
  .») ...و به حال اول بازگردانيم(خودش بيافرينيم، 

و اگر دوازده كشف كنند،  و عالمتاند از سرانگشت صد نشانه  دانشمندان توانسته
 هر دو متعلق به يك نفر ،نشانه از صد نشانه در دو سر انگشت با هم تطابق داشتند

 احتمال اين در آن حال ، انسان وجود داشته باشد ميليارد64و چنانچه در زمين باشند  مي
تعداد ساكنين حال  شبيه يكديگر باشند، و  به طور تصادفيوجود دارد كه دو سر انگشت

  .باشد زمين شش ميليارد نفر مي
ها، خطوط و  ها، شاخه ها، زاويه ها، كجي ها، منحني سرانگشت داراي، شكل، قوس

ها اثر انگشتي نشان داده شده  قانوني ي در برخي پزشك. باشد هاي خاص خود مي صورت
ن پانزده هزار نوع اثر انگشت ديگر نشان داده شده است، كه دو اثر از آاست و در زير 

  .آنها با هم تشابه ندارند
، گرفتهشكل وي باشد سر انگشت  هنگامي كه كودك در رحم مادر در ماه ششم مي

 و هر گاه اين تكه گوشت كامالً از بين رود، گوشت ،ماند  مرگ باقي مي زمانو تا
چنانچه عمل . رويد ميدوباره جديدي كه داراي همان سر انگشت زايل شده باشد، 

ي فردي انجام شود، و سر انگشت وي به كلي از بين رود و اين برا) پيوند(جراحي 
پيوند زده با آن  و كاشته و ،پوست برداشته شود و از جايي ديگر پوست ديگري آورده
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م سر انگشت برگشته و بر گوشت جديد كه از جايي ديگر يشود، بعد از چند ماهي عال
  .گردد برداشته شده است ظاهر مي

 آفريده خداوند ي انسان است كهامه، كارت شناسايي و امضا شناسن مانندسر انگشت
  .نيروهاي بشري توانايي محو و نابودي آن را ندارندو  ،است

 جراحي بر سر انگشتان خويش انجام دادند و پوست يهاي لبرخي مجرمين عم
 از چند ماه اين سرانگشتان دوباره پس اما ؛با آن پيوند زدنداي ديگر را  ي از نقطهديگر

و نيروي بشر  كه به انسان ارزاني داشته است، ،گمان امضاي الهي است مايان گشتند، بين
  . محو آن را ندارديتواناي

ها  ها و شطرنج نمايد، اين امضاء، خطوط، شاخه هنگامي كه خداوند ما را زنده مي
  :يد فرما و قرآن به اين اعجاز علمي اشاره نموده و ميگردند  اند بر مي همانطور كه بوده

® 4’ n? t/ t⎦⎪ Í‘Ï‰≈ s% #’ n?tã β r& y“ Ècθ |¡Σ … çµ tΡ$ uΖ t/ 〈     
و به حال (توانيم سر انگشتان او را كامالً همانند خودش بيافرينيم،  ما حتي مي«

  .»)اول بازگردانيم
 در شود هاي خداوند است، اين سرانگشت چگونه خلق مي اي از نشانه اين نشانه

را  باشد؟ و چگونه خداوند پس از مرگ دوباره آن يانسان هنوز در رحم مادر محالي كه 
  !؟گرداند برمي

**          *            
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  يشناسي اسالم روان
  
 هيجان، ، قوانين،گوييم روانشناسي علم جديدي است، و از خصوصيت  ميهياگ

 يا خود را خبر گويد، و از اين بي  توان و ضعف درون سخن مي،ها، نيازها خشم، انگيزه
 سخن به ميان ، خداوند از علمي به نام روانشناسي،ايم كه در قرآن كريم خبري زده به بي

  .آورده است
اي در  بيشتر اصطالحات روانشناسي و آشكارترين قوانين عمومي و كلي آن به گونه

  .قرآن كريم وارد گشته است
 كه به الگوهاي -  »روانشناسي اسالمي«عنوان از جمله ابوابي كه در كتابي تحت 

در [باشد، و پروردگار ما  انواع نفس ميبحث شده است،  –شود  بشري از آن تعبير مي
اين نيز  را بيان كرده است و آيات بسياري )مطمئنه، لوامه، اماره، زكيه(س فانواع ن] قرآن
  : فرمايد  ميكريم قرآن  نمايند، ها را ذكر مي نمونه

® $ pκ çJ§ƒ r'̄≈ tƒ ß§ø¨Ζ9$# èπ ¨ΖÍ× yϑ ôÜßϑ ø9$# ∩∪ û© Éë Å_ ö‘ $# 4’ n< Î) Å7În/ u‘ Zπ u‹ÅÊ# u‘ Zπ §‹ÅÊ ó£∆ ∩∪ 

’ Ì?äz ôŠ$$ sù ’ Îû “ Ï‰≈ t6 Ïã ∩∪ ’Ì? äz ôŠ$# uρ © ÉL ¨Ζy_ 〈   ) 30-27: فجر(  
كه هم در پرتو خدا و پرستش اهللا، آرامش به هم (آسوده خاطر ! اي انسان«

عبادات در اينجا باري از اندوخته طاعات و  اي و هم اين كه با كوله رسانده
از ) خدا هم(به سوي پروردگارت بازگرد در حالي كه تو خوشنودي، و ) اي آرميده

  .»به ميان بندگانم در آي و به بهشت من داخل شو. تو خوشنود است
 او، صفات ياهنفس مطمئنه آن است كه پروردگار خويش را بشناسد، و به او، اسم

ي طمينان يافته و اطمينان يابد كه معبود به حقوحدانيت او ا وعيد، بهشت، ،عاليه، وعده
  . نيست]خدا[جز او 

 . پاك و به دور باشد، عيب و از هر صفت پستي،و نفس زكيه يعني از هر آلودگي
 آن ي خويش را اداء نموده، و هر آنچه به سود و فايده ي  است كه وظيفهآننفس زكيه 

  : فرمايد  د ميباشد بدون اجحاف و طغيان و ظلم اخذ نمايد، خداون
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® tΑ$ s% |M ù= tG s% r& $ T¡ø tΡ Oπ §‹Ï. y— Îö tó Î/ <§ øtΡ ô‰s)©9 |M ÷∞Å_ $ Z↔ ø‹x© #Xõ3 œΡ 〈   ) 74: كهف(  
 عمل ناپسندي انجام  به راستي كهاي، را به ناحق كشته) يسيا ك(آيا نفس زكيه «

  .»اي داده
  :فرمايد  و نيز مي

® <§ øtΡ uρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∪ $ yγ yϑ oλ ù; r'sù $ yδ u‘θ ègé $ yγ1 uθ ø) s?uρ ∩∪ ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8 ª.y— 

∩∪ ô‰s% uρ z>% s{ ⎯ tΒ $ yγ9¢™ yŠ 〈   ) 10-7: شمس(  
سپس راه گناه و * كه او را ساخته و پرداخته كرده است  سوگند به نفس و آن«

شود كه نفس  قسم به همه اينها كسي رستگار مي* تقوا را بدو الهام كرده است 
گردد كه نفس خود را  و كسي ناكام و نااميد مي* د و بپيرايد خود را پاكيزه دار

  .»بپوشاند و پنهان دارد و به گناه بيااليد
ورزد، و از حدود  حسد و ظلم نميو  و كينه است، يعني پاك » استفالن زكي«پس 

 و از ، صلح را دوست داشته،باشد كند، بسيار بخشنده و نيكوكار مي خود تجاوز نمي
 به آن اشارهبيزار است، اين نفس زكيه در آيات فراواني در قرآن كريم  ستمدشمني و 
  .شده است

مند  از آن بهرهامه ايمانداران ي است كه ع نفس،و اما نفسي كه خداوند آن را ستوده
  :فرمايد  ميدرباره آن ، قرآن  كه همان نفس لوامه استباشند، مي

® Iω ãΝÅ¡ø% é& ÏΘöθ u‹Î/ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ∩∪ Iω uρ ãΝÅ¡ø% é& Ä§ ø¨Ζ9$$ Î/ Ïπ tΒ#§θ   )2-1: قيامه (   〉 9$#=¯
  .»و سوگند به نفس لوامه* سوگند به روز قيامت«

ي خود بگويد  زند بايد آن را بسنجد و همان سخن را درباره شخص وقتي حرف مي
 و يا  باشدانگيزي  نه شايد غيبت و يا فتنه يا!كه آيا گفتن اين سخن رواست؟و بينديشد 

 از ابوهريره روايت شده است كه پيامبر فرموده  چراكهخداوند را خشمگين نمايدكه  اين
كند، در حالي  گويد و در آن دقت و تبيين و تدقيق نمي چه بسا انسان سخني مي«: است 
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كه ممكن است بخاطر همان سخن به جهنمي وارد شود كه از فاصله مابين دو مشرق 
  1.»بيشتر است

بايست بسيار  ت كه خداوند بر آن ستايش نموده، و مؤمن مياين نفس لوامه نفسي اس
د ، در دنيا سخت خود را محاسبه كنگر خود باشد، و هميشه از خود سؤال نمايد سرزنش

، خود را  به خاطر يك قرن هم محاسبه نمايدتا روز قيامت حسابش آسان باشد، خود را
اسبه ديگران محر حقوق  مادي و معنوي بدرازي دستبر نگاه، بر سخن، بر هر نوع 
، و نوع هدآماست كه در قرآن از انواع نفس يگري د ي نمايد، اين نفس لوامه نمونه

  :فرمايد  كند و مي را ذكر مي  كه قرآن آن وجود داردورز ديگري به نام نفس رشك
® ¨Šuρ ÖÏVŸ2 ï∅ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9$# öθ s9 Νä3 tΡρ –Šã tƒ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝä3ÏΖ≈ yϑƒ Î) #·‘$ ¤ ä. 

#Y‰ |¡xm ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã ΟÎγ Å¡ àΡr& 〈   ) 109: بقره(  
 كردهدي كه در وجودشان ريشه سبسياري از اهل كتاب از روي رشك و ح«

  .»است، آرزو دارند اگر بشود شما را از ايمان بازگردانند
و اين نفسي است كه از خداوند دور شده و از او بريده و در شرك خفي واقع شده 

  .ورزد  رشك و حسادت مياست و به مردم
 خداوند تحريم نموده  را كه آنچهوجود دارد و) عصيانگر( نام آثمه و نفس ديگري به

  :فرمايد  گردد، خداوند مي  ميمرتكب
® ⎯ tΒ uρ ó= Å¡õ3 tƒ $ Vϑ øO Î) $ yϑ ¯Ρ Î* sù … çµç7Å¡õ3 tƒ 4’ n? tã ⎯Ïµ Å¡ø tΡ 〈    ) 111: نساء(  
  .»نمايد يكه گناهي كسب نمايد بر ضرر خويش كسب م هر آن«

از زبان دهد خداوند  يك نوع نيز وجود دارد كه بسيار به انجام كار زشت دستور مي
  :فرمايد  مي يوسف

                                                           
تبينُ إنَّ العبد لَيتكلَّم بِالكَلِمهِ ماي«: چنين آورده ) 2988(و مسلم ) 6112(و بخاري ) 2314( ترمذي -1

 .»فيها، يزلُّ بها فِي النارِ أَبعد مما بينَ المشْرقِ
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® !$ tΒ uρ ä—Íh t/é& û© Å¤ ø tΡ 4 ¨β Î) }§ø¨Ζ9$# 8ο u‘$ ¨Β{ Ï™ûθ ¡9$$ Î/ ω Î) $ tΒ zΟ Ïm u‘ þ’Ïn1 u‘ 〈   
  )53/ يوسف (  

كند مگر  سيار به بدي امر مي ب نفس چراكهدانم  نمي به دورگناه   از راتنخويش«
  .»اين كه خدا رحم كند

و چون فرد مؤمن قرآن . باز، سركش و بخيل وجود دارند هايي ستمگر، نيرنگ و نفس
بايست اين  ند، ميكهاي نفس بشري برخورد   اين نمونهفرا تالوت نمايد، و به اوصا

 ،مطمئنهآيا داراي شم؟ با  دارا مي راكه من از كدام نمونه: سؤال مهم را از خود بپرسد 
باشم بابي از  سركش و يا بخيل ميستمگر، مكار، زكيه، لوامه، حاسده، عصيانگر، اماره، 

 نفس بشري كه در هر زمان و مكاني تكرار ي اين است كه نمونههم ابواب روانشناسي 
  .نمايدريف عگردند براي شما شناخته و ت مي

: ل از أحنف بن قيس ذكر نموده است حافظ محمدبن نصر مروزي در بخش قيام اللي
(ô‰s ® سوره انبياء را 10 ي هنشسته بود آي] احنف بن قيس[كه روزي « s9 !$ uΖ ø9 u“Ρr& öΝä3ø‹ s9Î) 

$ Y6≈ tG Å2 ÏµŠ Ïù öΝä.ã ø.ÏŒ ( Ÿξ sù r& šχθ è= É)÷è s? 〈 بر : به خود آمد و گفت . را بر او عرضه نمودم
 من كيستم و به كدام نوع نفس شباهت من الزم است خود را در قرآن بيابم، تا بدانم

دانست كه قرآن تمام صفات بشري و طبقات و مراتب آنان را بيان  ميدارم؟ و چون 
 كه جزو كدام دسته و در كدام مرتبه و  و بداندبيابدرا خواسته خود  ميكرده است، 

رآن هايي رسيد كه ق  و به گروهكرد ندرجه واقع است؟ قرآن را گشود و شروع به خواند
  :فرمايد   مياوصافشان ي هاي زير درباره در آيه

® (#θ çΡ% x. Wξ‹ Ï= s% z⎯ÏiΒ È≅ø‹ ©9$# $ tΒ tβθ ãè yf ÷κu‰ ∩∪ Í‘$ ut ô F{$$ Î/uρ öΝèδ tβρ ãÏ øó tGó¡ o„ 〈     
  )17: ذاريات (  

و در سحرگاهان در خواست آمرزش * خفتند   از شب مييآنان اندكي و پاس«
  .»كردند مي
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® t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ à)ÏΖãƒ ’ Îû Ï™!#§ œ£9$# Ï™!#§ œØ9$# uρ t⎦⎫Ïϑ Ïà≈ x6 ø9$#uρ xá ø‹tó ø9$# t⎦⎫Ïù$ yè ø9$#uρ Ç⎯ tã 

Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª!$# uρ =Ït ä† š⎥⎫ÏΖÅ¡ ós ßϑ ø9$# 〈   ) 134: آل عمران(  
 و تنگدستي به احسان و بذل و بخشش رفاهآن كساني كه در خوشي و ناخوشي در «

كنند، و خداوند  مردم گذشت ميخورند، و از  يازند، و خشم خود را فرو مي دست مي
 .»دارد نيكوكاران را دوست مي

® t⎦⎪ Ï%©! $#uρ ρ â™ §θ t7s? u‘# ¤$! $# z⎯≈ yϑƒ M}$# uρ ⎯ÏΒ ÷ΛÏιÏ= ö6 s% tβθ ™7Ït ä† ô⎯ tΒ u y_$ yδ öΝÎκ ö s9Î) Ÿω uρ 

tβρ ß‰Åg s† ’ Îû öΝ ÏδÍ‘ρ ß‰ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& šχρ ãÏO ÷σãƒ uρ #’ n? tã öΝÎκÅ¦ àΡr& öθ s9 uρ tβ% x. 

öΝÎκÍ5 ×π |¹$ |Á yz 4 ⎯ tΒ uρ s−θ ãƒ £x ä© ⎯ Ïµ Å¡øtΡ y7 Í×¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝèδ šχθ ßs Ï= øßϑ ø9$# 〈  
  )9: حشر (   
را آماده كردند و ايمان ] آئين اسالم[آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه «

دوست  اند، كساني را كه به پيش آنان مهاجرت كرده) در دل خود استوار داشتند(را 
كنند، به چيزهايي كه به مهاجران داده شده   و در درون احساس نيازي نميدارند مي

دهند، هر چند كه خود سخت نيازمند باشند،  است، و ايشان را بر خود ترجيح مي
 .»دارند، قطعاً رستگارند كساني كه از بخل نفس خود را نگه مي

 نشناختم، خداوندا نفس خود را در اينجا: نف از قرائت ايستاد و گفت حسپس ا
 آنان به حساب ي هاز زمررا يعني او اين صفات را در درون خويش نيافت، تا نفس خود 

 گروهي را مرور نمود كه آورد، سپس راه ديگري پيش گرفت و از روي قرآن سرگذشتِ
  :فرمايد  قرآن درباره آنان مي

® öΝåκ ®ΞÎ) (#ûθ çΡ% x. #sŒÎ) Ÿ≅‹ Ï% öΝçλ m; Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª! $# tβρ ãÉ9 õ3tG ó¡ o„ 〈   ) 35:صافات(  
شد جز خدا معبودي نيست، بزرگي و استكبار  قتي به آنان گفته ميو«

  .»نمودند مي
  :فرمود  اي رسيد كه درباره آنان مي  به دسته خواندن خود قرآنادامهنف در حو ا
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® $ tΒ óΟä3 x6n= y™ ’ Îû u s)y™ ∩∪ (#θ ä9$ s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t⎦,Íj# |Áßϑ ø9 $# ∩∪ óΟ s9 uρ à7 tΡ 

ãΝÏè ôÜçΡ t⎦⎫Å3ó¡Ïϑ ø9$# ∩∪ $ ¨Ζ à2 uρ ÞÚθ èƒ wΥ yì tΒ t⎦⎫ÅÒ Í← !$ sƒ ù: $# ∩∪ $ ¨Ζä. uρ Ü> Éj‹ s3çΡ ÏΘöθ u‹ Î/ 

È⎦⎪ Ïd‰9$# ∩∪ #© ®L xm $ sΨ9s?r& ß⎦⎫É)u‹ø9 $# ∩∪ $ yϑ sù óΟ ßγ ãèxΖs? èπ yè≈x x© t⎦⎫Ïè Ï≈ ¤±9$# 〈   
  )48-42: مدثر (  

ويند در گ مي* و بدان انداخته است؟  چه چيزي شما را به دوزخ كشانده«
و ما پيوسته با * ايم  داده  نميدنين خور نمازگزاران نبوديم و به مستمنداي هزمر
ايم  دانسته و روز سزا و جزا را تكذيب و دروغ مي* ايم  رفته گرايان فرو مي باطل
كنندگان و  ديگر شفاعت و ميانجي شفاعت* تا مرگ به سراغمان آمد * 

  .»بخشد گران به آنان سودي نمي ميانجي
. نمايم جويم و طلب پاكي مي خدايا از اينها به تو پناه مي: احنف ايستاد و گفت 

كدام  ي زمره كه او در  تا بداندزد و در پي اين بود همواره صفحات قرآن را ورق مي
  :كه به اين آيه رسيد  ينتا ا طبقه قرار گرفته است

® tβρ ã yz# u™ uρ (#θ èùu yIôã $# öΝÎκÍ5θ çΡ ä‹Î/ (#θ äÜn= yz Wξ yϑ tã $ [s Ï=≈ |¹ u yz# u™ uρ $ ·⁄ ÍhŠ y™ © |¤ tã ª! $# 

β r& z>θçG tƒ öΝÎκö n= tã 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θ àxî îΛ⎧ Ïm   )102: توبه (   〉 ‘§
كنند، و كار خوبي را با  خود اعتراف مي ديگري هم هستند كه به گناهانگروه «

د گمان خداون  آنان را بپذيرد بيي آميزند، اميد است كه خداوند توبه كار بدي مي
  .»داراي مغفرت فراوان و رحمت بيكران است

  .باشم  اين دسته ميي من در زمره: گفت احنف در پايان و 
  

  شناسي اسالمي  در روانبافي منفيي و ينااميدي، دورو
دار بزرگي است، داراي روابط، قواعد و قوانين ثابتي  روانشناسي اسالمي علم ريشه

باشيد  روان و نفسي ميداراي و شما خود گويد  كه درباره روان و نفس سخن مياست 
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يابد، و نيز دچار   كه از بين نرود و تعالي ميي همان ذات،كه در كنار تو و با تو است
 از كتاب خداوند و سنت كههاي روان  تباهي گردد، روانشناسي اسالمي يعني واقعيت

  . برگرفته شده استرسول او
 است، ه فطرت خويش را شناخت حقيقت ذات و، اتصال يابداانسان چون با خد

 ، گويند به آنهاي دروني هرگاه از خداوند منقطع گردد، به آنچه كه روانشناسان پريشاني
 دروني را در رديف نااميدي به حساب ياههاي روانشناسي اضطراب دچار گردد، كتاب

  :فرمايد  ميهم آورند، و خداوند  مي
® ÷⎦ È⌡ s9 uρ $ sΨ ø% sŒ r& z⎯≈ |¡Σ M} $# $ ¨Ψ ÏΒ Zπ yϑ ôm u‘ §ΝèO $ yγ≈ sΨ ôã u“ tΡ çµ ÷ΨÏΒ … çµ̄Ρ Î) Ó¨θ ä↔ uŠs9 Ö‘θ àŸ2 〈   

  )9: هود (  
را از او بگيريم و  چشانيم، سپس آنبو اگر از سوي خود به انسان نعمتي «

  .»شود بستانيم، بسيار نااميد و ناسپاس مي
   : فرمايد  نااميدي ميي چنين خداوند در قرآن كريم درباره همو 

® !#sŒÎ) uρ $ sΨ ôϑ yè÷Ρ r& ’ n?tã Ç⎯≈ |¡Σ M}$# uÚ {ôã r& $ t↔ tΡuρ ⎯Ïµ Î7ÏΡ$ pg¿2 ( # sŒÎ) uρ çµ¡¡ tΒ •¤³9$# tβ% x. 

$ U™θ ä↔ tƒ 〈   ) 83: اسراء(  
 گردد، و از عبادت مسروربخشيم مغرور و  كه به انسان نعمت مي هنگامي«

كه بيماري و بدي وي را فراگيرد بسيار نااميد  گردد، و هنگامي روگردان مي
  .»شود مي

 زيرا ؛ از خداوند استدورينااميدي اضطراب دروني است، كه سبب آن يأس و 
عدم ايمان  ي الزمهگردد، و   به اين اضطراب منجر مي پيوند با اوعدم ايمان به او و قطع

 و اعتماد به آنچه نزد ، اميدواري،باشد، وليكن مؤمن ميهمان و عدم اتصال به خداوند 
 كه نيرومندترين مردم باشيد داستي هرگاه خواند  گفتهنمايد، و  بر او غلبه مي،خداوند است

 به آنچه در دست ،نيازترين مردم باشيد پس بر خدا توكل كنيد، و هرگاه خواستي كه بي
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باشيد بيشتر تكيه و اعتماد كنيد، و چون  خداوند است نسبت به آنچه خود مالك آن مي
  .شته باشيدداترين مردم باشيد تقواي خداوند را   كه گراميدخواستي

شرك معلول آورند كه   را اضطراب دروني به شمار ميدورويي ،روانشناسان مسلمان
باور نمايد كه  معبودهايي را به خداوند شرك بورزد، و غير از اوباشد، هرگاه انسان  مي

 باشد، اين خطاي اعتقادي مستلزم اضطراب دروني خدا در دست امر و نفع و ضرر آنان
  .گردد نفاق ميو 

  :فرمايد  ميي ي مورد نفاق و دورو در زيري در آيهداوند خ
® z⎯ÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ ãΑθà)tƒ $̈ΨtΒ#u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$$Î/uρ Í½zFψ$# $tΒuρ Νèδ t⎦⎫ÏΨÏΒ÷σßϑÎ/ ∩∪ 

šχθããÏ‰≈sƒä† ©!$# t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ $tΒuρ šχθããy‰øƒs† HωÎ) öΝßγ|¡àΡr& $tΒuρ tβρáãèô±o„ 〈 
  )9-8: بقره (  

 .باشد شرك ميآن  بيماري و اضطراب دروني است كه سبب ي پس نفاق جلوه
 هاي خود را با غير خداوند پيوند داده، سپس آن رزوناكامي انسان زماني است كه انسان آ

 و هدف او را متحقق ، نمودهخوار او را ، است را بر وي معلق ساختهرزوهايشكه او آ
گردد كه همان ناكامي و  ديدي دچار مي و به حالت دروني دردناك شزد،نسا

  :فرمايد  مينيز سرشكستگي است، خداوند سبحان 
® ô‰s) s9uρ z© Çrρé& y7 ø‹ s9Î) ’ n< Î)uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ y7 Ï= ö7s% ÷⎦ È⌡ s9 |Mø. uõ° r& £⎯ sÜt6 ós u‹s9 y7 è= uΗ xå 

£⎯ tΡθ ä3tG s9uρ z⎯ÏΒ z⎯ƒ Î Å£≈ sƒ ù:   )65: زمر (   〉 #$
پيش از تو وحي گرديده است كه اگر شرك و پيامبران ] اي محمد[و به شما «

 زيانباران قرار ي گردد و در زمره  از بين رفته و نابود ميانبورزيد عمل و كردارت
  .»د گرفتيخواه

 روي آوري آن و بر ،پنداريببزرگ را كه چيزي  اينيعني ناكامي و به عبارت ديگر 
گذشت زمان آشكار و به خاطر آن جواني و پيري خود را تباه سازي، سپس بعد از 

  .نخواهد رساند و شما را به سعادت ، كه او چيزي نبوده،گردد
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 با خداوند چيزي است رابطهاز انواع اضطراب دروني ناشي از ضعف ايمان و ضعف 
  و افسردگيمباالتي  هميشگي نام دارد، و چون كشمكش دوام يابد به بيرگيريكه د

امروزي است، كشمكش ميان حق و باطل، شايع هاي  يكي از بيماريكه د، شو  ميكشيده
اين كشمكش  دنيا و آخرت، ميان عقل و هوس، با ضعف ايمان انسان قرباني و طعمه

  :فرمايد  خداوند ميو گردد،  مي
® t⎦⎫Î/ x‹ö/ x‹–Β t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9¨sŒ Iω 4’ n< Î) Ï™ Iω àσ¯≈ yδ Iω uρ 4’ n< Î) Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ 4 ⎯ tΒ uρ È≅ Ï= ôÒãƒ ª!$# ⎯ n= sù 

y‰Åg rB … ã& s! Wξ‹ Î6 y™ 〈   ) 143: نساء(  
گاهي خود را در صف ايمانداران و گاهي هم در (، اند در اين ميان سرگشته«

و نه با اينان و نه با آنان هستند، و هر كه را ) دهند صف مشركان جاي مي
  .»خداوند سرگشته و گمراه كند، راهي را براي او نخواهي يافت

هاي دور از  هاي رواني در جامعه يك كساني كه در كلين.استافسردگي بيماري امروزه 
د، و برخي نباش گيرند، پنجاه و پنج درصد مي معنويات و خداوند تحت معالجه قرار مي

بيماري عصر  - افسردگي علت و ،ندشو  ميدرمان خود دوستان پزشكروانشناسان نيز نزد 
آنان را اند فطرتشان  داراي فطرت سالم بوده، و چون منحرف گشته آناناين است كه  –

را به احساس گناه و  و اين چيزي است كه دانشمندان آناند  عذاب داده و افسرده گشته
  :فرمايد  خداوند ميو اند،  عقده كمبود و يا افسردگي نام نهاده

® ô⎯ tΒ uρ uÚ u ôã r& ⎯ tã “ Í ò2ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê 〈   ) 124: طه(  
مايد، زندگي پررنج و فشاري در پيش اعراض ن] خدا[هر كس از ذكر و دين من «

  .»دارد
و چون به خداوند ايمان داشته باشيم در تندرستي و سالمت دروني و با درون خشنود، آرام، 

 ايمان  و نتايجها  خواهيم زيست، اين صفات عالي و برجسته از ميوهبين خوشاميدوار و 
  .باشد مي
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  تأثير شادي و اندوه بر درون و روان
  : فرمايد  رة اندوه و سرور ميخداوند دربا
® !$ tΒ z>$ |¹ r& ⎯ÏΒ 7π t6ŠÅÁ–Β ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# Ÿω uρ þ’ Îû öΝä3Å¡àΡr& ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Å2 ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% 

β r& !$ yδ r& uö9 ¯Ρ 4 ¨β Î) y7 Ï9 s̈Œ ’ n? tã «!$# ÖÅ¡ o„ ∩∪ Ÿξ øŠs3Ïj9 (#öθ y™ ù's? 4’ n?tã $ tΒ öΝä3 s?$ sù Ÿω uρ 

(#θ ãm u øs? !$ yϑ Î/ öΝà69 s?# u™ 3 ª!$# uρ Ÿω = Ït ä† ¨≅ ä. 5Α$ tF øƒ èΧ A‘θ ã‚ sù 〈     
كه  دهد، مگر اين پيوندد، يا به شما دست نمي هيچ رخدادي در زمين به وقوع نمي«

به نام لوح محفوظ، (پيش از آفرينش زمين و خود شما، در كتاب بزرگ و مهمي 
ر اين بدان خاط* بوده است، و اين كار براي خدا ساده و آسان است ) ثبت و ضبط

است كه شما نه بر از دست دادن چيزي غم بخوريد كه از دستتان بدر رفته است، و 
 خداوند هيچ  و بدانيد كهنه شادمان بشويد بر آنچه خدا به دستتان رسانده است،

  .»دارد ر و فخرفروشي را دوست نميبتكسم
  .تاين اس سوره حديد نظرها را به سوي خود فرا خواند، 23 و 22هاي  آنچه در آيه

كه انسان هر گاه اندوه و يا  نمايد به اين  دوم اشاره ميي  آيهاين دو آيه مخصوصاً
را در ، و آنچه كه اندوه و شادي وي داشتهرا ن  افزون گردد قلب وي تحمل آنشسرور

از  چون را از جانب خداوند بداند، و  است كه آندارد اين سالم نگه ميحد معمول 
بر وي كاسته گردد، چه بسا نيز ها  د، فشار مشكالت و شاديباشمند  بهرهتوحيد خداوند 

اند كه چون  نواياني بوده ها آسيب رواني داشته باشند، چه بسيار بي ها همچون اندوه شادي
اند، و خداوند   نداشتهرا آن زيرا تحمل ؛اند  سكته نموده،اند به ثروت انبوهي نايل گشته

 و به آنچه كه به شما ارزاني ، اندوه نخوريد،ايد داده آنچه كه از دست رتا ب(فرمايد  نيز مي
يعني اگر موحد باشي و طوري به امور نگاه كني كه از )  مسرور نگرديد،شده است

 بن يابد، از عبداهللا ميجانب خداوند است، فشار اندوه و شدت شادي بر قلبت كاهش 
رگز به سوي كسي غصه و اندوه ه«:  كه پيامبر فرمود شدهمسعود از پيامبر روايت 

باشم،  خدايا من بندة تو، پسر بنده تو، پسر كنيز تو، در اختيار تو مي: آيد كه بگويد  نمي
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ام عدل است، با هر اسمي كه خود را به   گرديده، قضاي تو دربارهاجراام  حكم تو درباره
 و يا اي تاده فرو فروسايد، و يا در كتابت  دادهداي هركدام از بندگانت  بهو ياآن نام نهاده 

خواهم كه قرآن را بهار دل و  از تو مياي،  در علم غيب نزد خود آن را به خود مختص نموده
 از  راخداوند غصه و اندوه ويو قطعاً  ،ام قرار دهي زدودن و راندن غصهمايه ام و  نور سينه

را   آناي رسول خدا چرا: د پرسيدنابن مسعود گفت؛ . بين برده و به جاي آن شادي بنشاند
  1.»را شنيده باشد فرا گيرد آري الزم است هر كس آن: مود رفرا نگيريم؟ پيامبر ف

هر كس خداوند وي را نعمتي ارزاني «:  فرموده است و روايت شده كه پيامبر
 را سپاس نمايد، و هر كس گناهان وي افزودن گردد استغفار نمايد، و  خدادهد، بيشتر

  2.» بگويد»ال حولَ و ال قوه إالّ باهللا«ر د بيشتيابهر كس روزي او كاهش 
  از ما نيست مگر اينهيچ فردي –و اين سخن درستي است  –گويد  و ابن عباس مي

ل بد را به صبر  آن،شود وليكن هر كه به مصيبت دچار آيد اندوهگين و يا شاد ميكه 
  3.را به شكر بدل نمايد  آن،كند، و هر كه به نيكي و خير نايل آيد

  و تابعان ميليون نفر از رعايا2ترين آمارها اين كه در جنگ جهاني دوم،  بيجو از ع
  كه در ميدان نبرد سهاند در حالي كشورهاي غربي به سبب فشار سخت دروني مرده

 بر  و زيانباريميليون نفر مرده بودند، فشار دروني بدون توحيد و ايمان اثر خطرناك
   :فرمايد  لذا قرآن ميگذارد، انسان مي

® !$ tΒ z>$ |¹ r& ⎯ÏΒ 7π t6ŠÅÁ–Β ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# Ÿω uρ þ’ Îû öΝä3Å¡àΡr& ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Å2 ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% 

β r& !$ yδ r&u ö9 ¯Ρ 4 ¨β Î) y7 Ï9¨sŒ ’ n? tã «!$# ÖÅ¡o„ 〈   ) 22: حديد(  
شاد نگردد و بر آن دنيا را شناخت براي خوشي و شادي ماهيت هر كس پس 

 و قيامت را ، آزمايش ساختهي خداوند آن را خانههگين نگردد، چون مشكالت هم اندو

                                                           
 ).10/186(الزوائد  و مجمع) 1/509(و حاكم ) 972(و ابن حبان ) 5297(و أبويعلي ) 3712( احمد -1
 .از ابوهريره روايت نموده است) 965( طبراني در معجم صغير -2
 . عباس نقل نموده استكرمه از ابناز ع) 9771( بيهقي در بخش ايمان -3
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را  پس خداوند بالي دنيايي را سبب عطاي آخرت و عطاي آخرت ، عاقبتي هم خانه
  .نمايد تا پاداش دهد گيرد تا ببخشد و ابتال مي به جاي بالي دنيايي قرار داده است، او مي

  رنگ سبز
از جمله در . يان آمده استدر آيات متعددي در قرآن كريم از رنگ سبز سخن به م

  :فرمايد   رحمن ميي سوره
® t⎦⎫Ï↔ Å3−G ãΒ 4’ n? tã >∃ uøù u‘ 9ôØ äz Ad“ Í s)ö7 tã uρ 5β$ |¡Ïm ∩∪ Äd“ r' Î6 sù Ï™ Iω#u™ $ yϑ ä3În/ u‘ 

Èβ$ t/Éj‹ s3è? 〈   )76: ن ارحم(  
نظير   بيداربهشتيان بر بالشهاي نگارين گرانبهاي سبز رنگ، و فرشهاي نقش«

  .»گيريد كنند پس چرا نعمتهاي پروردگار را ناديده مي تكيه ميبسيار زيبا 
  :فرمايد  ميهم و در آيه ديگري 

® öΝåκ u Ï=≈tã Ü>$ u‹ÏO C¨ ß‰Ζß™ Ö ôØäz ×− uö9 tG ó™ Î) uρ ( (# ûθ = ãm uρ u‘ Íρ$ y™ r& ⎯ÏΒ 7π Ò Ïù öΝßγ9 s)y™ uρ 

öΝåκ›5 u‘ $ \/# u x© #·‘θ ßγ sÛ 〈   ) 21: انسان(  
سبز و ديباي ضخيم است، و با دستبندها و بر تن ايشان، لباسهاي ابريشم نازك «

  واند، و پروردگارشان به ايشان شراب النگوهاي سيمين، زيب و زينت شده
  .»ندانوش نوشيدني پاك مي

  :فرمايد  ي سوره كهف در وصف رنگ سبز لباس بهشتيان م31و در آيه 
® y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝçλ m; àM≈̈Ζ y_ 5βô‰ tã “ Íøg rB ⎯ÏΒ ãΝ ÎκÉJ øt rB ã≈ pκ ÷ΞF{$# tβ öθ ¯= ut ä† $ pκ Ïù ô⎯ÏΒ u‘ Íρ$ y™ r& 

⎯ÏΒ 5= yδsŒ tβθ Ý¡ t6ù= tƒ uρ $ ¹/$ u‹ÏO #[ôØäz ⎯ÏiΒ <¨ ß‰Ζß™ 5− uö9 tG ó™ Î) uρ t⎦⎫Ï↔ Å3 −G –Β $ pκ Ïù ’ n?tã 

Å7 Í←!# u‘ F{$# 4 zΝ÷è ÏΡ Ü># uθ ¨W9$# ôM sΨ Ý¡xm uρ $ Z)x s?öãΒ 〈   ) 31: كهف(  
كه در زير آن جويبارها آنان كسانيند كه بهشت جاويدان از آن ايشان است، بهشتي «

هاي سبز حرير نازك و  شوند، و جامه روان است، با دستبندهاي طال آراسته مي
اند، چه پاداش خوبي  پوشند، در حالي كه بر تختها و مبلمانها تكيه زده ضخيم مي

 .»! ...و چه منزل و مقرّ زيبايي است! است
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ويند تأثير رنگ بر انسان بسيار گ  انسان و رنگها ميي روانشناسان در ارتباط با رابطه
باشد، بلكه چه بسا رنگ در اقدام و يا خودداري كردن ما مؤثر باشد، و  عميق و ژرف مي

ايم و رنگ در آن تأثير  چه بسا احساس سردي و يا گرمي و يا شادي و افسردگي نموده
خش ب نگاه وي به زندگي اثر نوع چه بسا در شخصيت انسان ووداشته است، ي يبه سزا
  .باشد

را  نشاط دستگاه عصبي  كه دارد رنگ زرد با طول موج: گويند  دانشمندان مي
 اي را  پر همهمهي هاي عمومي اعالميه انگيزاند، پس هر گاه خواستيد كه در راه برمي

ترين موج را در ميان  از لحاظ موج طوالنيرا انتخاب كنيد؛ زيرا يد رنگ زرد ياعالن نما
 در انسان احساس گاه عصبي را تحريك و شاد نموده و بيشترها داراست و دست رنگ

قرمز و رنگ  و رنگ آبي ،بخش است رنگ ارغواني آرامش. كند تحمل و صبر ايجاد مي
خواند، وليكن رنگي كه در درون بشري شادي و سرور  و مشتقات آن به سكون فرا مي

باشد، به همين علت  ز ميهاي فرح در آن شور بزند رنگ سب  و انگيزهها جلوهبرانگيزاند 
) انسان( سبز در زمين در درون فضاهاينموده است، اين خداوند گياه را سبزرنگ 

  .آفرينند شادي مي
بستر  مريض كه بر چونين علت لباس جرّاحان از رنگ سبز انتخاب شده است دب

 اطرافيانسبز  با ديدن رنگ –رد يگ  ميمجان وي ا بربيماري است و عمل جراحي
  .نمايد ميشادي و آرامش احساس 

هاي بهشت  كه خداوند اهل بهشت و نعمت قابل توجه است اين] در اينجا[و آنچه 
  .را ذكر نموده و در اين آيات رنگ سبز را نيز ذكر نموده است

  
   خشم با تندرستيي رابطه

 تنفس و باال رفتن ،هيجانات و انفعاالت شديد با ابزار گوناگون به شتاب تپش قلب
 فرد خشمگين ،ندك ها ورم مي گردد، صورت سرخ گشته و شاهرگ ون منجر ميفشار خ

، خطر  خوندر دقيقه رسيده و با باال رفتن فشاربار نبض قلبش به صد و شصت 
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  به وجود آمدهو يا لختگي خون در قلب] فلج مغزي[ريزي مغزي، ترمبوس مغزي  خون
  .انجامد و يا به كوري ناگهاني مي

 ؛آيد  قند خون بعد از هيجان شديد به وجود ميهايبيشتر حالت: د گوين دانشمندان مي
 دستور و –ها   غدهي ه ملك– هيپوفيز ي گردد، غده چون انسان هنگامي كه عصباني مي

به وي برساند آن  تا مقدار فراواني قند ،دهد دستور مي چربي نموده و به كبد درخواست
، به همين بديا مي افزايش  خون قندميزان هايتاًو ندارد،  مقدار زيادي قند عرضه مي هم

قند خون غالباً پس از انفعال بسيار شديد ايجاد : اند  است كه دانشمندان گفتهسبب 
  .گردد مي

ها و به   رگنكه عصبانيت شديد به باال رفتن چربي خون و به سفت شد ديگر اين
  .انجامد هاي قلبي مي بيماري

فردي كه از لحاظ ذهني گردد،  ها مي حركت رودهشديد مانع و هيجانهاي و انفعاالت 
سبب تحركي مزمن نيز   است، بيو هميشگي درگيرتحركي مزمن  با بيباشد عصبي 

  .گردد هاي روده منجر مي  و در پايان به سرطان استخوانپوسيدگي و پوكي
، و با هدونم  در انسان تضعيف سيستم دفاعي را شديد، تاما بزرگترين خطر انفعاال

 زيرا ؛گردند  فعال ميزا نيز بيماريهاي  ها و باكتري  دستگاه مصونيت ميكروبضعف
  .آورد  ميكروبي و سرطاني جلوگيري به عمل ميبيماريهاي از سيستم دفاعي

 سيستمند، چون دستگاه باش مينودونه درصد از بيماران مبتال به ايدز داراي سرطان 
به انجام پايان خود را  رشد بينيز ] يسرطان[هاي   خود را از دست داده و سلولدفاعي
  .اند رسانده

وده  از عصبانيت نهي فرمد، و پيامبرباش اخالق ميو برترين لذا بردباري مهمترين 
مرا : است، از ابوهريره روايت شده است كه مردي نزد پيامبر آمد و به پيامبر گفت 
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تكرار  خود را ي خواستهچند بار » خشمگين مشويد«: توصيه و پند دهيد، پيامبر فرمود 
  1.خشمگين مشويد: پيامبر فرمود باز كرد، 

كمك حلم و بردباري خُلق بسيار عالي و برتري است، و توحيد بر بردباري و علم 
 قدرت خداوند  سلطه كه تمام امور دربر اين باور باشيدنمايد، چون اگر  ميشاياني 

 انجام ،آنچه خداوند اراده نمايد و هر ،است و تمام افعال خداوند از روي حكمت بوده
 وي منوط به ي پذيرد و هر چيزي انجام پذيرفته باشد خداوند خواسته است و اراده

مطلق و حكمت مطلق نيز مربوط به خير مطلق است، و هر آنچه خداوند حكمت 
و اين توحيد با  پس ،بخواهد به وجود آيد و هر آنچه خداوند نخواهد به وقوع نپيوندد

  .ايد خود را فراهم نمودهب آرامش و سالمتي سباور ب
  .توحيد راحتي، آرامش، اعتماد، پيشگيري و تندرستي است

  :فرمايد  خداوند ميو 
® “ Ï% ©!$# © É_ s) n= yz uθ ßγ sù È⎦⎪ Ï‰÷κu‰ ∩∪ “ Ï% ©!$# uρ uθ èδ © É_ßϑ Ïè ôÜãƒ È⎦⎫É) ó¡o„ uρ ∩∪ # sŒÎ) uρ 

àM ôÊ ÍtΒ uθ ßγ sù É⎥⎫Ï ô±o„ ∩∪ “ Ï% ©!$# uρ © É_ çGŠÏϑ ãƒ ¢ΟèO È⎦⎫ÍŠøt ä† ∩∪ ü“ Ï% ©!$# uρ ßì yϑ ôÛ r& β r& 

u Ïøó tƒ ’ Í< © ÉL t↔ ÿ‹ ÏÜyz uΘ öθ tƒ É⎥⎪ Ïe$!   )82-78: شعرا (   〉 #$
* نمايد  كه مرا آفريده است، همو مرا هدايت و راهنمايي مي) پروردگارجهانياني(«

و هنگامي كه بيمار شوم * دهد  آن كسي است كه او به من خوردني و نوشيدني مي
ميراند و سپس مرا زنده  و آن كسي است كه مرا مي* دهد  را شفا مياو است كه م

 .»و هم او است كه اميدوارم در روز جزا گناهم را بيامرزد* گرداند  مي
؛ دهد كه خداوند ذكر كرده است، ابراهيم نگفته است مرا بيمار نموده و شفايم مي همچنان

ه است و انسان به علت ضعف توحيد  مذكور بيماري به انسان نسبت داده شدي  در آيهبلكه
   .گيرد گردد، و اسباب كينه و خشم او از شرك سرچشمه مي دچار اضطراب و افسردگي مي

**          *            

                                                           
 ).5765( بخاري -1
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  زودهنگامخواب 
  
 از خالل آيات و احاديث پردازد، كالم خداوند و سنت نبوي مي ي به مطالعهكه  آن

به زود خوابيدن و زود بيدار همواره ايد كه خداوند و رسول او نم متعددي استنباط مي
  :فرمايد  مينيز قرآن و نمايند،  شدن ترغيب مي

® $ uΖù= yè y_ uρ ö/ ä3tΒ öθ tΡ $ Y?$ t7 ß™ 〈   ) 9: نبأ(  
  : رمايد ف ميدر جايي ديگر  و قرار داديم آرامش و آسايشتان ي هو خوابتان را ماي

® tβ# u™öè% uρ Í ôf xø9 $# ( ¨βÎ) tβ# u™ö è% Íôf xø9$# šχ% x. #YŠθ åκô¶ tΒ 〈   ) 78: اسراء(  
  .گردد گمان نماز صبح بازديد مي ، بييدو نماز صبح را بخوان

 صبحگاهان را براي امتم مبارك اپروردگار:  روايت شده است كه فرمود و از پيامبر
  1.گردان

عت نماز صبح دو رك:  فرمود روايت شده است كه پيامبررضي اهللا عنها از عايشه 
  2.از دنيا و مافيها بهتر است

نشيني بعد از نماز عشاء  پيامبر ما را از شب: از عبداهللا بن مسعود نقل است كه فرمود 
، وليكن بيداري و نشستن جهت طلب علم جايز است، و بخاري در صحيح 3بازداشت

 است، اما  احاديثي را در اين زمينه ذكر نموده–علم طلب نشيني در  باب شب -خود، 
 نيست، و نبايد بعد از نماز پيامبر جزو سنت ، غير طلب علمدر شب دربيدار ماندن 

عشاء جز براي طلب علم اجتماع نمود، پيامبر از ما خواسته است كه زود بخوابيم و زود 
در برخي » و قرآن الفجر«: فرمايد  ميدر آن جا كه و خداوند نيز هم از خواب برخيزيم، 

  . آيه به معني تالوت قرآن در نماز صبح معني شده استتفاسير اين 

                                                           
 .اند از صخر غامدي روايت كرده) 2236(و ابن ماجه ) 2606(و ابوداود ) 1212( ترمذي -1
 ).26330(و احمد ) 1452(، نسايي در سنن كبري )416(، ترمذي )725( مسلم -2
 .روايت نموده است) 703( ابن ماجه -3
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باشد   گاز اوزون در هنگام طلوع فجر ميمقداردارند كه بيشترين  دانشمندان اظهار مي
گرايد، و اين گاز   و اتمام ميرو به كاهش تا هنگام طلوع خورشيد تدريجاً مقدارو اين 

و گردد،   فكري و عضالني ميسبب نشاطنيز  و شتهتأثير بسزايي بر دستگاه عصبي دا
كه بعد از طلوع خورشيد در بستر خويش  هر آن ،اين واقعيت روشن و آشكاري است
  .نمايد و كمبود انرژي ميبماند در طول روز احساس خستگي 

نسبت به ساير اوقات  ماوراء بنفش هنگام طلوع آفتاب ي  اشعهمقدارمطلب ديگر، 
وادار ) د(بنفش پوست را بر ساختن ويتامين و اين اشعه ماوراء . بيشتر استديگر 

بيگمان نمايد،   ميكمكها   كلسيم در استخوانايجادخود به ) د(نمايد، و ويتامين  مي
  .گردد ميبندي  استخوانخوابيدن تا بعد از طلوع خورشيد باعث پوكي استخوان و ضعف 

ون هشت گردد، چ مي] متوالي[زود بيدار شدن مانع خواب طوالني ديگر اين كه 
ساعت خواب پياپي رشد جسم و تعداد نبضات قلب را به كمترين حد رسانده و خون 

ها   رگي يابد، و در اين هنگام مواد چربي در ديواره ها جريان مي به كندي در رگ
گردد، و بيداري تا هنگام  درد مي   سبب تنگي رگها و سينهچنين  همنمايد، و رسوب مي

] بايست چنين باشد و مي[گردد، پس اگر ممكن باشد   مينماز فجر مانع خواب طوالني
  . انجام گيرد– قبل از نماز صبح و بعد از طلوع آفتاب –كه خواب در دو نوبت 

را در انرژي شود كه  يافت ميبه نام كورتيزول  هورمونيكه، در جسم   اين دگرنكته
ه باالترين درجه دهد، و اين ماده هنگام فجر ب قند خون را افزايش ميجسم و مقدار 

دهد،  هاي انسان را افزايش مي ها و اندام  دستگاه، كليهعالوه بر اينها توانرسد، و  ميخود 
 رسد و سپس به هفت درجه كاهش ه ميو مقدار آن در هنگام فجر به بيست درج

  .يابد مي
 كريم و سنت نبوي شريف از جانب خداوند قرآنكه ذكور بيانگر اين است مطالب م
  .باشد واحد مي
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  .ها و آيات خداوند است خواب شبانگاهي از نشانه
جهت آماده ساختن خداوند خواب بزرگترين نعمتي است كه : گويند  دانشمندان مي

 و آن بر ما ارزاني داشته است، ،را فرسوده ساخته است نيروي جسماني كه خستگي آن
  :فرمايد  ميهاي عظمت خويش ذكر نموده است، و  را از نشانه

® ô⎯ÏΒ uρ ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ /ä3 ãΒ$ uΖtΒ È≅ ø‹©9$$ Î/ Í‘$ pκ ¨]9$# uρ Νä.äτ !$ tó ÏG ö/$#uρ ⎯ÏiΒ ÿ⎯Ï& Í#ôÒ sù 4 χ Î) ’Îû 

y7 Ï9 s̈Œ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχθ ãè yϑ ó¡ o„ 〈   ) 23: روم(  
هاي خداوند خواب شما در شب و روز است و تالش و كوششتان  و از نشانه«

لي است براي كساني كه يمور دالقطعاً در اين امندي از فضل خدا،  براي بهره
  .»گوش شنوا داشته باشند

 انسان بيدار شود، و كار را آغاز  گاههر: گويد  جديدترين تحقيقات دربارة خواب مي
چه زمان  و هر ،دشو  يا مقدار كمي مواد شيميايي در خون او ترشح مياي كند ماده

 ،فعاليت به حد معيني رسيد با زمان و مروررود و چون به  ميبگذرد اين مقدار باالتر 
 خود پيام را به مراكز خواب در ي  و مغز هم به نوبه،دترسف مي به سوي مغز  راپيامي

روان  و ماده هعصبي از هم دور شدمولكولهاي كه  عصبي رسانده، يا اينمولكولهاي 
هاي عصبي به هم  كه رگ است و يا اين] موصوف[قطع گردد و اين همان خواب 

اي شيميايي،  يابد، لذا ابزار خواب ماده مي جاري عصبي جريان ي ند و مادهشو مينزديك 
د و هر اندازه شو روز به مقدار ناچيزي ترشح مييا مجموعه موادي است كه در آغاز 

كه به ميزان مشخصي برسد، جسم از  يابد، تا اين ميوقت بگذرد مقدار اين ماده افزايش 
فرستد، به طوري كه مغز به   مغز پيام ميبهخواب طريق عصب براي نزديكي حالت 

هاي عصب از يكديگر فاصله  دهد و مولكول مراكز خواب دستور كار و عمل مي
 كيست؟ ي آيد، اين تدبير كيست؟ تنظيم كيست؟ آفريده گيرند و خواب به وجود مي مي

بود؟ چنانچه انسان دو شب پياپي بيدار  كيست؟ زندگي ما بدون خواب چگونه ميابداع 
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ز خواب دهد، پس اگر ا گردد، و تعادل خود را از دست مي باشد، ساختارش مختل مي
  ؟شود م شود چه ميوحرم

 مراكزي جهت خواب سبك و مراكزي نيز براي خواب عميق وجود دارد، بدندر 
كشيد، يك يا دو ساعت از آن خواب  شما هشت ساعت بر روي رختخواب دراز مي

اي از آنچه  يد، يعني شما به گونهدارخواب سبك ها   ساعتي يد، و بقيهدارعميق 
 اطالع –زند  شود و يا در را مي گويد، وارد مي  چه كسي سخن مي–گذرد   ميپيرامونتان

كنيد، پس چه  كدام از موارد مذكور را احساس نمي داريد، ولي در خواب عميق هيچ
 براي مركزي را براي خواب عميق و خواب سبك و مركزي راشما كسي در جسم 

  بيداري قرار داده است؟
خوابد تا جسم وي رشد   در طول بيست و چهار ساعت ميفراوانيكودك ساعات 

خوابد، و نوجوان نه ساعت  نمايد، كودكي كه به سن پنج سالگي برسد دوازده ساعت مي
  .خوابد خوابد، و فرد بالغ هفت الي هشت ساعت مي مي

 راحت و ي  لحظهوموده است،  مدت و نوعيت آن را تنظيم ن،چه كسي خواب
   ؟ها قرار داده است ها و دستگاه آرامش را براي ماهيچه

  
  بر پهلوي راست خوابيدن

خوابد، برخي بر بكه چگونه ند ك دقت بايدرود  زماني كه انسان به رختخواب مي
خوابند، آناني كه بر روي  روي شكم و برخي بر پشت و يا بر سمت چپ و راست مي

 چون سنگيني پشت و اندام استخواني بر ،نمايند مينفس  احساس تنگي خوابند شكم مي
  .باشد ، اين نوع خواب نامناسب ميآنگردد، عالوه بر  ها واقع مي روي شش

 دستگاه تصفيه و –ها  ترين دستگاه خوابند يكي از دقيق اما آناني كه بر پشت مي
اي وجود  ماهيچههاي  ا رگهاي داخلي ب نمايند، در بيني اليه  را تعطيل مي– اييگرم

همراه ] از بيني[ها توسعه يابند با جاري شدن خون فراواني  هرگاه ماهيچهكه دارند، 
 كه – و با خون ،هاي مياني حلزوني شكل وارد گردد گردند، و چون هوا در اين اليه مي
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وصول آن به و به محض ، ندكتماس پيدا  -ها جاري است   عضله شرياني به وسيله
 به -   گرچه قبل از ورود به بيني در دماي صفر درجه بوده باشد-  )اليه( سوراخ اولين

 تا از باشند،  ميژالتينياي   داراي مادهها  عالوه بر آن اين اليهرسد،  درجه مي38دماي 
ورود گرد و غبار و ساير مواد جلوگيري نمايد، و چنانچه مواد ديگري به هر دليل با 

خداوند در بيني موهايي اسي پيدا نكنند و به بيني وارد شوند،  تم]چسبان[ژالتيني ماده 
هاي بيني   اليهگمان بيآفريده است تا مواد ناآشنا و اشياء آويزان در هوا را صيد نمايند، 

 هواي پاك و تصفيه شده به رسيدنترين دستگاه گرمايي و تصفيه براي  بهترين و عالي
  . باشند الريه مي ذات

 پشت بخوابد و از طريق دهان تنفس نمايد، گويا كه اين و هرگاه انسان بر
و لذا بيني فرد هنگام سرماي شديد نموده است، هاي بسيار پيچيده را تعطيل  دستگاه
داد؟ بيش از هر چيز  نمود چه روي مي  اگر انسان از دهان تنفس مياماشود،   ميسرخ

و به گرديد،   خشك مي و لثه وي،گرفت ديگر در معرض زكام و سرماخوردگي قرار مي
 غيرقابل تحمل، هاي و عالوه بر اين خر و پفشد  مبتال مي) شايع لب شكري(بيماري 

همانطور كه گفته شد خوابيدن بر پشت و باشد،  نيز ناشي از تنفس از طريق دهان مي
شود هضم غذا كه   باعث ميبر سمت چپاما خوابيدن  ؛آورد شكم تندرستي به بار نمي

طول به هشت ساعت انجام گيرد پنج تا چهار ساعت الي  در مدت دوعي حالت طبيدر 
 كه –آورد و كبد  بر قلب فشار مي -  است تر كه بزرگ - زيرا شش راست ؛بيانجامد

اما هرگاه انسان بر سمت گيرد،  به خود مي حالت معلق –باشد  بزرگترين اعضاء مي
قرار  بر جهت زمين مهتر است، و كبد  تر و سبك راست بخوابد، شش چپ كوچك

  .گيرد  انجام مي بيشتريهضم با سرعتو گرفته 
با حالت درازكش بر روي را پيامبر مردي : از ابوهريره روايت است كه گفته است 

  1.»دارد  خداوند آن را دوست نميدن درازكشي نوعاين«: شكم ديد، فرمود 

                                                           
 ).8028(، احمد )2768( ترمذي -1
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دن خواب اند بر پشت خوابي گفته] سنج از اهل حكمت و نكته[اي هم  عده
، و خوابيدن بر سمت چپ، خواب ، و خوابيدن بر شكم، خواب شياطينفرمانروايان

خوابند تا استراحت   زيرا آنان به علت پرخوريشان بر سمت چپ مي؛ثروتمندان است
  .باشد خوابيدن بر سمت راست خواب دانشمندان و آگاهان مي اما ؛نمايند
  

  طوالنيخواب 
توالي به م ساعتهايي  كه است، فردي اثبات رساندهپزشكي بهعلم قيقات امروزه تح

ها   چربيهاي قلبي بيشتر است، و يك حالت بخوابد، احتمال دچار شدن وي به بيماري
وده و باعث تضعيف و نابودي رگ نم  و قلب او رسوب ها ر رگد مقدار فراواني هب

 با رسوب چربي دهند، و  عضالت را از دست ميي ها توانايي الزم تغذيه شود، و رگ مي
 نقش دارند كه هر كدام در جاري شدن خون به قلب كمك ها ها، شريان  رگي هبر ديوار

گيرند، ديگر حالت انعطاف آنها از  پذيري به خود مي و همچون پالستيك حالت انعطاف
آيد تعداد  بين رفته، رسوب چربي در قلب و رگ كه بر اثر خواب طوالني به وجود مي

دهد، و باعث تنگي قطر رگ  ها را نيز كاهش مي هندگي خون در رگهاي قلب و ج نبض
  .گردد گشته و سرانجام به مشكالت ذهني منجر مي

نمايند كه بعداز چهار پنج  محققين توصيه مي: گويند  دانشمندان غيرمسلمان مي
هاي قلبي و دوري از رسوبات چربي و  پذيري رگ ساعت خواب، جهت حفظ انعطاف

بايست به انجام برخي حركات ورزشي و يا يك ربع ساعت به  ر ميهاي ديگ بيماري
  .روي پرداخت پياده

حركات ، و به اجراي برخي هبايست بيدار شد چهار يا پنج ساعت خواب، ميبعد از 
بايست ساعت پنج جهت  خوابيديد، مي] شب[ورزشي پرداخت، مثالً اگر ساعت يازده 

يد، يروي نما ك ربع ساعت به طرف مسجد پيادهكه ي اداي نماز صبح بيدار شويد، يا اين
  .را انجام دهيدنماز ] حركات[ن كافي همچوو برخي حركات ورزشي 
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د تا صبح ن و گفت،نزد پيامبر از فردي بحث شد:  نقل است كه گفته از عبداهللا
شيطان در گوشش ادرار «: خيزد، پيامبر فرمود  به پا نمي] صبح[ و براي نماز ،خوابد مي

  1.»استكرده 
گرانترين نماز بر منافقين نماز عشاء : از ابوهريره روايت شده است كه پيامبر فرمود 

با چهار دست و پا هم  ،دانستند چه خيري در آنها نهفته است  و اگر مي،باشد و صبح مي
نماز دستور دهم و مردي  ي اقامهام تا به  كردهشتافتند، و من عزم  بود به طرف آن مي مي
از طايفه  -  حزم همراهايم كه براي مردم نماز اقامه نمايد، سپس با من و مرداني امر نمرا 

هايشان   ، جهت سوزاندن خانهندداشت رف قومي كه نماز را بر پا نميبه ط -حطب 
  2.شديم ميرهسپار 

پيامبر : گفت   از جندب قسري شنيدم ميروايت شده است كهاز انس بن سيرين 
خداوند است، و ] حفاظت[ز صبح را برپاي دارد در ذمه و هر كه نما: فرموده است 

نمايد، هر  براي هيچ چيز مؤاخذه نمي - باشيد   او مي و پناهدر ذمه كه –خداوند شما را 
كس درصدد آزار و مؤاخذه ذمه خداوند باشد، خداوند او را به چنگ آورده، و او را بر 

  3.كوبد روي صورت در آتش جهنم مي
از را دانيد كه به پا خاستن شما براي اداي نماز صبح قلب شما  آيا مي !برادر مسلمانم

ها جلوگيري   رگاز گرفتگي و سفت شدننيز  و دارد  دور مي سينه درد،ديادز ميچربي 
  .كند مي

 كه اند اين مطلب سخن و نظر دانشمنداني است كه هرگز شناختي از اسالم نداشته
امد، و فرد در خواب طوالني قلب وي انج خواب طوالني به كندي حركت قلب مي

 ،كندي حركت خون در عروقكاهش نبض قلب زند، و  نبض ميبار پنجاه الي شصت 
 نارساييو در نتيجه ، تنگي سينهآنها، ت شدن ف س،رگها سرخرسوب چربي بر ديواره 
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كه عبادت و تقرب به  ، پس نماز عالوه بر اينآورد را به بار مي و اضافه چربي يذهن
در قرآن كريم ، خداوند و سالمتي استتندرستي بزرگترين عامل ند است خداو
  : فرمايد  مي

® û© É_ ¯ΡÎ) $ tΡr& ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡr& ’ ÏΤô‰ç6 ôã $$ sù ÉΟÏ% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ü“ Í ò2 Ï% Ï! 〈   ) 14: طه(  
پس مرا پرستش كنيد، و براي گمان من خدايم پروردگاري جز من نيست  بي«

  .»ن نماز را به پاي داريدذكر و ياد م
 نيست چون  از تعليمات آفريدگار است، و از طرف پيامبر وي خداوندي يوهاين ش

  .گردد گويد، جز وحي نيست كه به او الهام مي  سخن نمي و هوساو از روي هوي
**          *            
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  ي نماز با تندرستي رابطه
  

جا   در اين،باشد  ميي بحث  ريز و شايسته موضوعبدنستي  نماز با تندري رابطه
تفصيل آن ممكن نيست، وليكن برخي مطالب را از اين موضوع دقيق  و گسترش

 تندرستي بدن و نماز باشد ي  بسيار كوچكي كه بيانگر رابطهي نموده، و از زاويهچين  گل
 آن خشوع و  و در است واجبينماز عالوه بر اين كه عبادتسخن خواهيم گفت، 

برد، و در ميان نمازگزاران به  ش خون را باال ميگردآرامش وجود دارد، توانايي قلب و 
شوند كه گرفتار بيماري ستون فقرات باشند، چون طبيعت ركوع  ندرت افرادي يافت مي

هاي مفاصل، و بيماري  تندرستي ستون فقرات است، انواع التهابعامل و سجود و قيام 
 تراكم خوني ، و نيزها هاي عميق شاهرگ و لختگي] يافته هاي گشايش سياهرگ[واريس 

ميان نمازگزاران به ندرت يافت در شود  در لگن كه سبب بواسير و خونريزي رحم مي
  .شود مي

 باشد  اندك ميباشد ها مي  در ششاكسيدكربن ديراكم گاز ناشي از ت كه  سينهو تنگي
نمايند، موجب  يجاد ميبه طور طبيعي ا نفسي كه ركوع و سجودت چون دم و بازدم و

  .گردد ها مي قلب و ششتقويت 
و فراموشكاري پيرانه ميان ) صفتي در پيرمردان بچه(گويي  ياوهسري و  سبك

 كمبود علتگي پيران به  زرهگويي و  ياوهچون غالباً . باشد اندك مينيز نمازگزاران 
اين ريخته، و  و كاسه سر خون ارگهبر  طبيعتاً  سجوداماباشد،   مييهاي مغز ظرفيت
  .دهد كاهش ميدر ميان نمازگزاران را علتها 

از سالم بن اَبي : و شفافي به اين مسأله نموده است مختصر اشاره  هم و پيامبر
به گمانم از طايفه  - :  كه مردي از زبان مشعر بيان نموده است ،جعد نقل شده است

يافتم، گويا آنان بر او   استراحت و آرامش ميخواندم تا كاش نماز مي -خزاعه باشد 
اي بالل نماز را اقامه كن، مرا : فرمود  ام كه مي از پيامبر شنيده:  گفت  اوخرده گرفتند، و
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باشد، كار  ي با هم ميبدن و راحتي در نماز همان آرامش روحي و 1»با نماز راحت گردان
 يا حكمت واحدي تفسير گردد، وبا علت تنها خداوند بسيار بزرگتر از اين است كه 

  . حكمت و علل دستورات الهي قابل شمارش نيستچون
 كه فرد چون سرش را پايين بياورد خون در آن اند انجام دادهدانشمندان آزمايشي را 

گردد، و چون ناگهاني سرش را باال ببرد   ميرگها سرخ و باعث افزايش فشار، گشتهجمع 
هاي   ازدياد فشار و از بين رفتن آن در ظرفيتثرابر و رود،  فشار از بين ميبالفاصله 

اي برسد  گردد، و چنانچه فشار انسان به بيست و سه درجه جيوه خوني انعطاف ايجاد مي
 كه نماز اما فردي ؛باشند  تحمل اين فشار را دارا مي]پذير انعطاف[اين ظروف 

اي مغز وي پاره ه  چه بسا رگ، چنانچه فشار وي به هشت درجه برسد،خواند نمي
  .شوند، و دچار سكته مغزي گردد

تماماً با تمريناتي وجود دارد كه م در زنان رحبه نام واژگوني  بيماري نيز يك نوع
  . در دستورهاي خداوند نهفته است حكمتانهزارگردد،  معالجه ميمانند حركات نماز 

 به ما امر شده  انسان،ي ما، سازنده آفريدگار بزرگ و دانايدستوراتي كه از طرف 
است تا انسان قبل از طلوع آفتاب، و قبل از غروب آن بيدار باشد و خود را در معرض 

 عملي است كه در آن رضايت خداوند و ،اين اشعه سودمند ماوراء بنفش قرار دهد
  .فراهم شده است بدنو تأمين نياز سودمندي 

سيستم اني به علت ضعف هاي سرط دارد كه ورم هاي پزشكي بيان مي ترين يافته تازه
 انسان را از رويارويي با ، خداوند و توحيدِ،آيد ني به وجود ميا ناشي از فشار رودفاعي

  .دارد  محفوظ ميهافشارنوع اين 
، چون  استنيد و بگوييد كه ايمان تندرستيكتوانيد اعالن  نقطه و مكاني ميهر در 

رحيم و قادر است و تنها يك وقتي دانستي كه خداوند تنها متصرف، حكيم، عليم، و 
ني ا، فشار رودرون آرامش ابيابد، و  نمايد، درونت آرامش مي دست در هستي تصرف مي
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به هاي سرطاني   زيرا بيشترين رشد سلول؛ تقويت گرددسيستم دفاعيو  بر تو سبكنيز 
ني بر انسان ا است، و ضعف آن هم ناشي از فشار روسيستم دفاعيضعف سبب 

بخشد، لذا   دروني را بهبود نميي فشارچيزز توحيد و يگانگي خداوند  و ج.1باشد مي
  :فرمايد  خداوند ميو اند،  بندگان بهتر از توحيد را فرا نگرفته

® Ÿξ sù äí ô‰s? yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) u yz# u™ tβθ ä3tG sù z⎯ÏΒ t⎦⎫Î/ ¤‹yè ßϑ ø9$# 〈   ) 213: شعراء(  
 ي از زمره] ير اين صورتدر غ [يدهمراه خدا معبود ديگري را فرا مخوان«

  .»باشيد شدگان مي عذاب
  

  دهد  و او را بر بهبودي ياري مي را كاهش دادهبيمارنماز و نيايش درد 
هاي آمريكا تحقيقي پيرامون اثر نماز و نيايش در كاهش دردها به   از دانشگاه يكيدر

مار احساس نمايد كه نماز و نيايش از دردي كه بي انجام رسيد، اين تحقيق تأكيد مي
  . كاهد كند مي مي

 پيام درد به نخاع ،هايي براي درد وجود دارد، و از طريق عصب  و بابها ورودي
  .رسد شوكي و به مغز مي

يابند، چنانچه مؤمن و   غلبه ميماريبها بر   ورودياز طريقني ا روهاي تحالفشار و 
دار درد اندكي به مغز شود، جز مق ها بسته مي راضي به قضا و قدر الهي باشد، اين درب

مند باشد، دردهاي جسماني  كه از ايمان قوي بهره آنتجربه نشان داده است  .رسد نمي
بسته در بدنش هاي درد   زيرا ورودي؛نمايد احساس ميكمتر را  بيماريهاناشي از برخي 

 از درمان كه اردبر حقانيت اين مطلب تأكيد د] دانشگاه آمريكا[شده است، واين تحقيق 
نمايد كاهش  عادي احساس ميدر حالت ريق نماز و نيايش دردهايي را كه بيمار ط

  .دهد مي

                                                           
باشند نقش  ء سيستم ايمني مي كشنده و ماكروفاژها كه جزTبران سلولهاي سرطاني لنفوسيت   درازبين-1

  .دارند
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كه پنجاه و هفت درصد از كساني كه در اين آزمايش شركت   ديگر ايني نكته
 دست اند و پيامبر اسالم تأثير قرار گرفته اند از طريق نماز و دعا بسيار تحت كرده

ده ش روايت كرد، از ابن عباس  و دعا ميگذاشت شريف خود را بر مكان درد مي
چيزي نيست «: فرمود  ميو شد عيادت نموده  وارد ميكه  بيماري راپيامبر هر است كه 

 انسان صاحب چون، به دست آمده ها كه  برخي تجربهبربنا 1»انشاءاهللا پاكيزه باشي
، و گردد ميبر محل درد دست بگذارد، نتايج مثبت آن مشاهده  ،واييقشوكت و ت

كه  را انجام داده است و ما را به انجام آن دستور نموده است، به خاطر اين  آنپيامبر
  را مثبتيريثتأگونه  هيچكه مفهوم  بيو ل توهمي  علمي داشته باشد، مسايي تحقيق جنبه

ند، و به او ندمثالً آب مقطر را به بيمار نوشادر كنار تحقيق آزمايش نمودند ، شتندا
 با خياالت و اوهامي كه وي را در بر بيمار كه در آن بهبودي است، و ندردوانمود ك

 درد همراه با دعا و  جاي با نماز و نيايش و گذاشتن دست برلي، ويافتگرفته شفاء ن
  .گرديدنماز متأثر خواهد 

هدف اين نيست كه ما نماز بخوانيم  تا بهبود يابيم، نماز عبادت و واجب الهي است، 
هم  سيستم دفاعيگشته و نيم دردها بسيار سبك ك د ارتباط پيدا ميو چون با خداون

 زيرا مبارزه با ؛شويم  بر عوامل بيماري غالب مي آنگردد، و در تقويت تقويت مي
  .باشد  مي اين سيستمي هاي ويروسي و سرطاني به عهده بيماري

 علمي انجام پذيرفته است نقل سايتكه در يك را در همين زمينه اكتشافي 
ورزد كه نماز  ، و تأكيد ميههاي بزرگ به انجام تحقيقي پرداخت نماييم، يكي از دانشگاه مي
 وي را بالفاصلهنمايد، بكاهد و  تواند دردي را كه بيمار احساس مي  روحي ميدرمانو 

ني است، كه بر شفاء و كاهش دردها كمك اروعالي بهبود بخشند، و اين حالت 
 خارج نيست، يا حالت وهم و گمان است، و يا حالت ايمان نمايند، و اين از دو حال مي

به فردي تومان  صد ميليون  مبلغهاما تقلبي ب) چك(ورق بهاداري مثالً باشد،  و يقين مي

                                                           
 ).3420( بخاري -1



 نماز، وضو و دعا

 

107

ني وي باال رفته و احساس اداند كه جعلي است، حاالت رو شود، و او نمي داده مي
قعي نيست، و تحقيق اشاره  درست و واساسحاكند كه ثروتمند بزرگي است، وليكن  مي

 با كاهش دردها و تعجيل بهبودي ارتباط دارد، وليكن اين باالني ا حالت روكرده كه
باشد،   خداوند ميا بطابترحالت گاهي به سبب ايمان و تسليم شدن در برابر دستور و ا

، استاساس  باشد، و گاهي اين حالت وهمي و بي پس اين حالت پاك و برجسته مي
باشد، هر اندازه  اند علم داور حال و وضعيت مي باشد، لذا گفته  داراي اثر ميهم آن البته
  .ل خود را با آن استوار سازيدحا توانيد بيشتر مي پربار و متين باشد، اندانشت

اي است كه به سبب  نم كه تحقيق مربوط به حالت عاليهكخواستم بيان با اين توضيح 
آيد و چه بسا به سبب  ر او و پيوند با او به وجود ميايمان به خداوند و استقامت بر ام
  .ديگري باشد كه موردنظر ما نيست

نم كه شما هرگاه كخواستم اين تحقيقات و تجارب را در اختيار شما بگذارم تا تأكيد 
:  قدسي روايت شده است حديث، و در ايد  رسيده چيزمهبا خداوند پيوند يابيد به ه

ايد، و اگر از  يابيد، هرگاه مرا يافتيد همه چيز را يافته نيد مرا مياي فرزند آدم مرا طلب ك«
تر  تو جدا شوم، همه چيز از تو جدا گشته است، و من نزد تو از هر چيزي محبوب

  1.»باشم مي
پروردگارا هر كسي تو را يافت چه كمبودي دارد؟ هر كسي تو را نداشت چه چيزي 

باشد پس چه كسي عليه شماست؟ و هرگاه  شمارا يافته است؟ و هرگاه خداوند با 
  .خداوند عليه شما باشد، پس چه كسي با شماست؟

  
   آن با نمازي و رابطه )د(ويتامين 

 و به جذب هدشتا فعال شود  تشكيل ميها   در كبد و كليه،در زير پوست) د(ويتامين 
د، اين ننماي ها رسوب   در استخوان آن دو، ونمودهها كمك  كلسيم و فسفر از روده
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هاي پوست خارجي داراي   انسولين از لوزالمعده و نيز در رشد سلولحويتامين در ترش
 پزشكان معروف است، وليكن نظر جديد ر ميانباشد، و اين امر د سزايي مي نقش به

و غروب آن پزشكان اين است كه بهترين وقت استفاده از تابش آفتاب هنگام برآمدن 
 افرادي كه وسزايي دارد،   در تندرستي انسان نقش بهفجرباشد، به همين علت نماز  مي
خوابند، به نرمي  گيرند، و به صورت طوالني مي  معرض تابش آفتاب قرار نميرد

  .گردند استخوان دچار مي
هاي   داشته باشد، ولي نبايد از جنبهپرستشي و عبد تي امر خداوند، گرچه جنبه

كه ما اكنون درصدد و مفهوم بهداشتي معني سالمتي آن غفلت نماييم و اين بهداشتي و 
  :فرمايد  گردد كه مي ي زير استنباط مي آن هستيم از آيه
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يد و به يگرا ديدي كه به هنگام طلوع به طرف راست غارشان مي خورشيد را مي«

 قرار اي از غار آنها در گوشه و شد ل ميايهنگام غروب به طرف چپشان م
  .»هاي خداوند است ي از نشانهيكداشتند، اين 

 ماوراء بنفش آفتاب ي ز اشعهپس هر كسي قبل از طلوع و قبل از غروب بيدار باشد ا
 ي  بلكه اشعه؛گيردب اشعه قرار  اينمستقيماً در پرتوفرد گردد، الزم نيست كه  مند مي بهره

 كه در جذب كلسيمِ) د(در تشكيل ويتامين  –پخش شده در اين دو وقت به پوست 
 هاي پوست شركت  و در رشد مغز استخوان و سلوليت آنها، و تقو از رودهها استخوان

  .رساند  فايده مي–كند  مي
  

  رابطه بين وضو و بيماري تراخم چشم
گردد، اطالع  ي به نام تراخم كه چشم به آن مبتال مييبر موضوعي در رابطه با بيمار

نموده، و مدتي  اين بيماري التهابي است كه به قسمت دروني قرنيه چشم اصابت ،يافتم
  مد نظر ما نيست،كه البتهانجامد،  ايجاد خارش و سوزش خفيف نموده و به كوري مي
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باشد، و اما آنچه  هاي طب بشري قابل استنباط مي  اين موضوعي است كه از كتابچون
 -اي علمي  كه در مجله  استيتخصصي م  نويسندهي خانم نوشته نظر ماستمورد 
: گويد  مي منتشر شده است و نويسنده - ملل متحد سازمان  آژانس اطالعات تابع چاپ
) تراخم(ي رهاي اسالمي در منع انتشار اين بيما  منظم و وضو براي نماز در جامعهغسل

 كمك فراواني نموده است، و –باشد   كه عامل اصلي نابينايي در جهان سوم مي–
افزايد حدود پنج ميليون نفر در سراسر دنيا به اين بيماري مبتال هستند كه با دنبال  مي

توانند خود را از   از نماز ميپيش واجب بر هر مسلمان  اسالمي در نظافتِي كردن طريقه
 بند هاي اسالمي پاي مالحظه شده است كه در جامعه: گويد  دور سازند، و ميه نابينايي ب

هاي   مقدار مبتاليان به اين بيماري در حد پاييني است، بلكه در جامعهبه واجبات ديني،
اند به حد صفر رسيده  فتن ملتزم نمودهاسالمي كه در روز پنج بار خود را به وضو گر

  .است
بايست ايمان و باور داشته باشيم كه اين اوامر و نواهي از جانب آفريدگار  پس مي

داراي تنها لوحي است كه تصور كنيم دستور خداوند  باشد به همين خاطر ساده بشر مي
مارش، اين  قابل شغيردي را داراست يباشد، دستورات الهي فوا يك يا دو فايده مي
ندارد، در خالل ] اسالم[اي است كه مطلقاً ربطي به مسأله دين  مطلب از نويسنده

پژوهش و تحقيقات و آمارها يافته است كه تعداد مبتاليان به بيماري تراخم كه پنج 
 ملتزم به  كههاي اسالمي گردند، در جامعه ميليون نفر در دنيا هر سال به آن دچار مي

شريعت ] اثر[اين . كن شده است  با نحو مشهودي ريشه هستندوضو و رعايت نظافت
 ميان عبادت و نتايج ي رابطه: گويند  الهي است، به همين مناسبت برخي دانشمندان مي

  .باشد اي علمي مي  آن رابطهي  و نتيجهگناهآن و نيز ميان 
 خويش سرشته يكه انسان برحسب وجود و سالمت و كمال وجود وجه به اينت با
و ه است، الزم است به آغاز خود برگردد و به عبادت و تطبيق روش الهي بپردازد، شد
  :فرمايد  اوند ميخد
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 و سعادت ور او اطاعت و پيروي نمايد به پيروزيآ هر كسي از خدا و پيام«

  .»تل شده اسيبزرگي نا
  

  د بهداشتي آنيوضو و فوا
 پزشكي در يكي از كشورهاي ي در يك تحقيق علمي كه تعدادي از اساتيد دانشكده

 فردي كه در روز پنج بار وضو ،، ثابت نموده بودندند انجام داده بود مسلمانعربي
نمايد، و فردي كه وضو  پاك مي... ها و غبارها و  از باكتريگيرد بيني خود را  مي
 كه –] زا بيماري[هاي  ها و ميكروب رد بيني خود را در معرض تعدادي از باكتريگي نمي

  .دهد  قرار مي–رسد  تعدادشان به يازده باكتري مي
  همان،هاي قارچي ميان انگشتان پاها را ضمانت نموده وضو مصونيت از رشد انگل

مايد و احتمال ن ميمنع هاي چركين  طور كه پوست را از ابتال به التهاب و چرك و زخم
كه متراكم   زيرا مواد شيميايي را قبل از آن؛دهد حدوث سرطان پوست را كاهش مي

علت اين حقيقتِ ثابت برد، به همين  شوند و بر سطح پوست جمع شوند از بين مي
  .اي است، كه ابتال به سرطان پوست در كشورهاي اسالمي اندك است شده

 اعضا ي ش خون را فعال نموده و تغذيه گردها ن مشت و مال و ماساژ اندامو همچني
ها  بخشد، و بدين سبب حركت خون به مغز و كليه  و رونق ميكند  ميرا با خون فعال

يابد، و وضو از انسداد دستگاه عصبي مركزي تخفيف نموده و ذهن را فعال  افزايش مي
با هم مكان را  لباس و ، پاكي بدن،دانيد، اسالم بر صحت نماز كه مي نمايد، همچنان مي

 كه پاكيزگي ، روايت شده استمشروط ساخته است، از ابن مالك اشعري از پيامبر
نمايد و سبحان اهللا و  را پر مي) حسنات(و الحمدهللا ميزان  ايمان است،بخشي از 

 صبر  و صدقه برهان،نمايند، و نماز نور ا پر ميرها و زمين  الحمدهللا مابين آسمان
باشد، همه مردم در حال حركت  جتي بر سود و يا ضرر شما ميروشنايي است، قرآن ح
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، يا آن را دهد خود را از دست مينفس يا باشد،   خود ميمسئولو هر كس باشند،  مي
  1.دهد مييا آن را پناه رده و آزاد ك

سيصد  - آوري  ه است، شمار سرسامكردم ينظتدر آماري كه سازمان بهداشت جهاني 
گيرند  باشند، و مسلمانان كه وضو مي مبتال ميپيسي آلوده وهاي  يبه بيمار -ميليون نفر 

باشند، چون وضو موجب مصونيت از اين  دانسته يا ندانسته از اين بيماري مصون مي
  .گردد ها مي بيماري

 يعني  علم به تمام جزئيات آن نيست،عنيبه ماند كه بهره بردن از شيء  لذا گفته
هاي وضو كه به آن  عبادت وضو بگيريد، و نتيجهممكن است كه شما به قصد اداي 

باشيد نصيب گردد، و حال شما نيز متوجه نيستيد، و كافي  ميخبر  واقف و يا از آن بي
 كه فرمان  باشيد  داشتهو اعتقاداست كه شما به حقانيت امر خداوند اعتراف نموده 

  .گرديد مند مي رهباشد، و در اين هنگام از ثمر اين دستور به خداوند خير مطلق مي
گيرد، در خير و سعادت و مصونيت و  هنگامي كه انسان در مسير خداوند قرار مي

توان يافت، تمام خير و رستگاري و نجات و پيشرفت  امنيتي است كه بهتر از آنها را نمي
  كريمقرآنو . باشد در دست خداوند است، و تمام خردها در اطاعت خداوند مي

  :فرمايد  مي
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  د بهداشتي آنيروزه ميان فرمان تعبدي خداوند و فوا
  

برخي . دانند ها مي دانشمندان روزه را عامل پيشگيري و درمان بسياري از بيماري
ها، ضعف  هاي قند، كشيدگي زياد عصب رگ ر و العالج، انواع بيماريهاي دشوا بيماري
هاي صفرا و برخي  ريزه  التهابات گوارشي مزمن، سنگ، سينه تنظيم نمك، تنگي،كليوي

  .شوند  پوستي به وسيله روزه درمان ميبيماريهاي
م  ترسيگونه كه پيامبر اسالمآن  ،باشد، و چنانچه ها مي روزه درمان برخي بيماري

ي  بنابر گفتهپس . هاي فراواني است  عملي گردد عامل پيشگيري از بيماري،نموده است
 توان نفس و عادت دادن بر رهايي از افزايشني است، و اپزشكان روزه عامل سالمت رو

كه انسان به هيچ  باشد، و بهترين عادت اين قيد و بند و هر نوع خوي و عادتي مي
ه به سيگار عادت كرده است، چگونه توانسته است در ماه  فردي ك1.عادتي، عادت ننمايد

 از آن بدور باشد و  نيزتواند براي هميشه رمضان آن را از خود دور كند، پس مي
  .باشد بزرگترين شاهد و نمونه هم ماه روزه مي

 اخالص  وند، و روزه عبادتك انسان اراده و اخالص خويش را با روزه تقويت مي
دهد، و چه بسا خوراك و نوشيدني فراهم است، و   ميرشدسان را باشد و مشاعر ان مي

  .نمايد نمي چيزي از آن تناول دار روزهانسان 
 ، دستگاه گردش خون، دستگاه گوارش،كه معده د مادي روزه اينياز جمله فوا

هاي مهم هرگاه از كار بيفتند  نند، اين دستگاهك ها و قلب در رمضان استراحت مي كليه
ي  ادامه، ها ناگهاني متوقف گردند  كليهانچهگردد، و چن ان به جهنّم تبديل ميزندگي انس

ها تنگ و  نيست، و هرگاه قلب به ضعف و سستي مبتال گردد، و رگ پذير امكان زندگي
روزه از گردد، و  قلب گرفته شود در اين صورت كار مشكل مييا سفت شوند و 

 ، روده،هاي معده شوند، و بيماري مبتال مي ها به آن  و رگكه قلب] زيادي[هاي  بيماري

                                                           
 )مترجم. (عادت كنيد كه عادت نكنيد: گويند  شناسان و خبرگان تربيتي مي  بسياري از روان-1
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و گوارش و ) خون(هاي مهم از قبيل دستگاه گردش   دستگاهديگر دستگاه ادرار، و ،كبد
 بلكه ؛گوييم كه روزه فقط درمان است ، و ما نمينمايد پيشگيري مي... و  ،دفع زوايد

  .عامل پيشگيري استعالوه بر آن 
بخشي و  كار قلب و سالمت آن و انتظام: گويد  ميهاي قلب  اي درباره بيماري مقاله
 و نيز ها بستگي به حجم و نوع غذاي موجود در معده دارد، لذا پيامبر  رگ انعطاف

خداوند . اند  در خوراك و نوشيدني دستور دادهروي ميانهخداوند ما را به رعايت 
  :فرمايد  مي
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  .»كنندگان را دوست ندارد گمان خداوند اسراف روي نكنيد، بي  زياده؛ امابخوريد و بياشاميد«

روي كرده باشد، ماه رمضان نزد وي آمده تا  پس هركه در خوردن و آشاميدن زياده
، و ندك  را اصالح افياضها و تعفنات در دستگاه گوارش و وزن  ، كجيهاآن خطا

 آن  براي وضع حد و مرزباگردد، روزه  اشتباهاتي كه انسان در طول سال مرتكب مي
بند سنت نبوي باشد، ماه رمضان به  ، اما هرگاه انسان پايجبران نمايدرا اشتباهات 

 و امام غزالي در كتاب احياء علوم الدين باب بزرگي در ،افزايد  و نشاط وي ميسالمتي
هاي گرسنگي نهفته   در خزانههاتمام خير: فرمايد   است، و ميآورده گرسنگي فضايل

 در خوردن و روي ميانه بلكه منظور ؛است، و هدف از آن گرسنگي شديد نيست
برد و افزايش خوراك و ريختن غذا   زيرا پرخوري ذكاوت را از بين مي؛آشاميدن است

و خمول و ركود و را به كسالت هاي غذايي انسان  بر غذايي ديگر و افزايش وعده
د، و رمضان جهت تجديد سالمت و تندرستي انگرد عفونت روده و فشار قلبي مبتال مي

با [كه   و يا اين،كه با نشاط و توان به سر بريم آيد، و عمر ما محدود است، يا اين مي
و در هاست،  مان شويم، و ميان دو حالت مذكور تفاوت و فاصله سربار خانواده] بيماري

  .د روزه نيستياين جا مجال بحث از فوا
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  .»روزه بگيريد تا تندرست باشيد «1»صوموا تَصِحوا«:  روايت شده است همچنين
جا پيشگيري از بيماري است، چون اگر شما روزه  و معني تندرستي و صحت در اين
ناكي كه شما هاي خطر ، جسم خود را از بيماريداين ماه را تمام و كمال به انجام رساندي

، وليكن اين فردي كه از خوردن و ايد دور نگه داشتهرا ياراي مقابله با آن نيست 
از ورزد، ولي هرگاه كنار سفره بنشيند همچون شتر به خوردن بپردازد،  آشاميدن امتناع مي

، پس رعايت اعتدال در خوردن و آشاميدن در ايام روزه گيرد اي نمي اش بهره روزه
 بدل انههاي شب در رمضان به وعدهرا هاي غذايي روزانه  ا اگر وعده ام؛ست اضروري
تا توانسته تناول نموده،  افطار در ؟گردد  و چه حاصلت مي؟ايد پس چه كار كرده! كرديد
اين فرد  صرف نمايدرا  ي ديگري  و هنگام سحر نيز وعدهاي شب وعده و نيمه
ها و   نداده است و بيماريهاي روزانه را با شب عوض نموده، كاري انجام وعده
  .دردها به حالت خود باقي مانده است دل

  
   پيشگيري و درماني استي روزه دوره

باشد، بدين معني  سخن گفتن از روزه به عنوان عبادت و تقوا و اكرامي كه در آن مي
 را  و عقلهاد موجود در روزه خردهايد بهداشتي ندارد، بلكه فواينيست كه روزه فوا

 زيرا آفريدگار انسان خود روزه را بر وي فرض نموده ؛سازد زده مي شگفتمبهوت و 
 يك حكمت واحد  بهتنهارا  كه آن تر است از ايناست، و دستور خداوند برتر و بزرگ

  .هايي است كه قابل شمارش نيست  روزه داراي حكمتلذاتوجيه نماييم، 
هاي  ه است، از بيماري پيشگيري سالياني روزه دوره: اند  برخي دانشمندان گفته

به   وها عامل پيشگيري، تناسب برخي بيمارينمايد، پس روزه به  فراواني پيشگيري مي
جهت تندرستي اين موجود زنده  درماني ي ه دوري ديگرها نسبت برخي بيماري
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هاي معتدل در خوردن در هنگام روزه تبعيت  باشد، روزه مسلماني را كه از روش مي
  .دارد دور مي...]  و فراموشكاري[هاي پيري  بيماريبسياري نمايد از  

گردد، وليكن عوامل آن در زمان جواني  هاي پيري در بزرگسالي آشكار مي بيماري
ها توازن برقرار  آيد تا ميان مصرف ارگانيسم و پيشگيري دستگاه گردد، روزه مي آغاز مي

:  از جمله – موجود زنده  پيري از افراط در بيش از حد توانهاي نمايد، بيشتر بيماري
، روزه گيرد نشأت مي در طول زندگي –... خوردن و آشاميدن، كار، خستگي، تالش و 

 ماههاي سال ي  و اشتباهاتي را كه در بقيههديبخش به اين ارگانيسم راحتي و استراحت 
 مصون مانده و وزه ري ه بعد از گذراندن دوربدننمايد، و  ميمرتكب شده است تصحيح 

  .نمايد يد نيرو ميتجد
كه پزشكان  همچنان. »روزه بگيريد تا تندرست شويد«: از پيامبر روايت شده است 

 مجاز است افطار بيمار زيراتر است تا به درمان،  روزه به پيشگيري نزديك: گويند  مي
از دستگاه گردش خون، قلب و را فشار در اين است كه هاي روزه   كند، و برخي حكمت

ترين  نمايد، به طوري كه مقدار چربي و اسيد اوريك در اين ماه به پايين يها سبك م رگ
انسان خود را از بيماري خطرناكي ] چربي[رسد، و با پايين آمدن اين مقدار  درجه مي

 و سينه درد –گردد  روي قلب مي  كه سبب لختي و زياده–ها  مانند سفت شدن رگ
 بيماريد اوريك در خون انسان خود را از سازد، و با پايين آمدن مقدار اسي مصون مي

روزه با كاهش زوايد دگرگوني . نمايد ديگري همچون التهاب مفاصل محفوظ مي
ها را راحت و در آسايش   كليه–گردد  تبديل مي...  چون خوراك به انرژي –ها  خوراكي
گيرد و دار براساس دستور پيامبر روزه ب دهد، در ماه رمضان به شرطي كه روزه قرار مي

رسد، اما اگر  ها به كمترين حد مي با اعتدال بخورد عمل دگرگوني مواد توسط كليه
  . دستور نيستطبق مطلوب و ي هاي روز را به شب بياورد اين ديگر روزه دار وعده روزه

 تجزيه و با تجزيه شدهروزه هنگام  در – ذخيره قندي –قند كبد : گويند  پزشكان مي
تواند بيش از سه ساعت  نمايد، و انسان بدون كبد نمي  نيرو مي كبد تجديد،اين ذخيره
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 زيرشده در آن چربي ذخيره همراه  و .1تجزيه نمودزنده بماند، و روزه قند كبد را 
هاي كبد نيز تحرك و فعاليت را  ها و غدد و سلول  و پروتئين،تجزيه شدهنيز پوست 
 پاكيزهها را تغيير داده و  بافتگويند   پزشكان ميآن طور كهنمايند، روزه  آغاز مي

 بدنهاي  ها و دستگاه نمايد، گويي كه مصونيت و پاكسازي ساالنه براي بافت مي
 آن از اين درمانيبود، اما جنبه ] روزه[ پيشگيري ي از جنبه] كه ذكر شد[باشد، اين  مي

  :قرار است 
ها،  فشار رگها، از جمله التهاب حاد معده، باال رفتن  روزه براي برخي بيماري

  .آيد هاي پوستي درمان به حساب مي بيماري قند، نارسايي مزمن كبد، و برخي بيماري
گرداند،  منور مينيز  پاك نموده و قلب را  راو قانون الهي مبارك بوده و دروندستور 

و شر شناخت  باطل و خير وحق   ازبا آندارد، و   ارزاني ميانسانو بينش صحيح را به 
  .يدنما حاصل مي

  
  ]گوارش[روزه و ابزار هضم 

 نيست يچيزتنها شناخت انسان به ساختار خوراك : گويند  متخصصان علم تغذيه مي
ه ب بلكه احساس فشار گرسنگي و عالقه ؛دهد كه او را به تناول خوراك سوق مي

احساس گرسنگي انسان را براي . نمايند  تحريك ميآنخوراك هر دو انسان را به طرف 
 اما اشتها و ميل ؛خواند تا نياز خود را از خوراك رفع نمايد ه چيزي فرا ميحفظ بقا ب

  .باشد  بلكه وسيله مي،انگيزاننده به غذا هدف نيست
باشد   ميانسانكه غذايي كه عامل بقاي حيات  هاي خداوند اين از جمله نعمت

 احساس گرسنگي و از طرف ي پس از جهتي انگيزه] و به كام خوش آيد[خوشمزه 
شود  ديگر لذت خوراك وجود دارد، و انسان نياز خود را با مايعي كه در خون متراكم مي

اين خوراك را داراي كه رساند، و خداوند بر ما منت نهاده است،  به انجام و كمال مي
                                                           

باشد كه در واقع گلوكز اضافي بدن ما تحت تأثير هورمون انسولين   قند ذخيره شده در كبد گليكوژن مي-1
 .داري از آن استفاده شود از پانكرا در كبد و ماهيچه به شكل گليكوژن ذخيره شده تا در هنگام روزه
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 است، و هر گاه انسان آن را هدف   لذيد نموده است، پس اشتهاي خوراك وسيلهي مزه
 مردم از روي محاسبه نادرست و يا يگردد، بسيار اب مي دچار اضطربدنخويش نمايد 

كه را  هدف و غايت گردد، آنچه دارند و چون خوردناز ضعف اراده اشتهاي خوراك 
 تعطيل ،زند  زنگ مي هنگام گرسنگياند كه فقط نهاده زنگ مخفي نام به نام دانشمندان 

  .گردد مي
از حجم ابتدايي  -كند  كش پيدا مي  ظرفيت خودمعده چند برابر: اند  دانشمندان گفته

 - يابد  مترمكعب كش مي مترمكعب، به دو هزار و پانصد سانتي دويست و پنجاه سانتي
آيد و در اين هنگام زندگي  مي پس هرگاه معده كش يابد خوراك به عنوان هدف در

  . بخوريم نه اين كه بخوريم تا زنده بمانيمنيم تاك مي
بدن با خوراك كه ابزار تعامل  اينشده  و ثابت انگيز واقعيت بسيار شگفتيك 

ا را طوري آفريده است كه به نحوي هبدلاك  باشد، خداوند بلندمرتبه مستلزم روزه مي
آمادگي تعامل با تركيبات غذايي هماهنگ با ابزاري كه در سه مرحله با نظم و هماهنگي 

  . مهمي است، و اين مطلب بسيارطي نموده و به انجام رسانندمسير خود را 
باشد، سپس نوبت جذب و  ها مي  هضم غذا در معده و رودهي مرحله:  اول ي مرحله

 بدن ديگري كه ي هباشد، و به مواد امالح شد تبديل غذا به قندي كه در خون جاري مي
  .برد ها به كار مي آوري انرژي و ساختن بافت براي به دست

 قند اضافي در كبد و ، بر نياز بدنمازادنرژي  اِ،گذاري  ذخيرهي مرحله:  دوم ي مرحله
پس مرحله  .گردند  نيز در بيشتر اعضاي بدن ذخيره ميي اضافهاي  و چربيها ماهيچه

  .اول شامل جذب و مصرف و مرحله دوم ذخيره نمودن است
گلوكز و  ههاي انرژي و تبديل قند و چربي ب  گشايش ذخيرهي مرحله:  سوم ي مرحله

باشد، و اين مرحله داراي ويژگي خاصي است   ميبدني انرژي در  چرب براي رهاسازاسيد
 فرد براي مدت معلوم از خوردن خوراك خودداري ننمايد، كه تا اينپيوندد   به وقوع نميكه

  .پذيرد  سوم انجام نميي  مرحلهمايدنپس چنانچه فرد از تناول خوراك دوري ن
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گرم در هر  تا صد و بيست ميليمقدار قند در خون از هشتاد : گويند  دانشمندان مي
شش ساعت روزه كاهش از  و اين مقدار قند در خون بعد ،رسد مترمكعب مي سانتي
يابد، مركزي   تجلي ميبدن انسانانگيز  هاي شگفت رونديابد، و در اين هنگام يكي از  مي

كه از او طلب ياري و  -ريز  هاي سريعي را به غدد درون در مغز وجود دارد كه پيام
انرژي  كه ودهتراوش نمرا  هورموني ي فوق كليوي غده و ،رساند مي -  مك خواستهك

ي تيروئيد نيز از طريق تراوش   و غده،كند   و كبد را به قند تبديلها  در ماهيچهموجود
 و به شته تا رها گنموده تحريك  را قند ذخيره شده در عضالت و كبدنخوهورمون 

هاي  عد از شش ساعت روزه پايين آمده، و غدهمصرف برسد، چون مقدار قند خون ب
 ،نمايند  تحريك ميشدنجهت مصرف بر رهالوزالمعده نيز از طريق هورمون قند خون را 

هاي ذخيره   و كبد را به مصرف رساند به چربيماهيچه ،هاي قند انسان چون ذخيره  بدنو
نمايد و تحقيقات   آزاد ميرا  و آنها را نيز از بين برده و انرژي آنآورد، نيز روي ميشده 

 بدنهاي متراكم در نقاط رسوب شده بر  ها و مصرف چربي علمي بر ازدياد سوختن چربي
  1.ورزند هاي روزه تأكيد مي در طول ساعت

 سه كيلومتر مويرگ مندهاي چربي نياز كه هر كيلوگرم بافت آور اين واقعيت شگفت
، پس چنانچه وزن  بر قلبست ان فشاري و اي،تا خون از ميان آنها جاري گرددباشند  مي

 اضافه ر بدن وي سيصد كيلومتر مويرگِدكه  يعني اينانسان ده كيلوگرم افزايش يابد، 
 ساختار و فيزيولوژي آفرينش بدن مستلزم خودداري  :گويند  و پزشكان مي،وجود دارد

 دوم و ي  اول و مرحلهي باشد، چرا؟ به سبب راحت گذاشتن مرحله از تناول طعام مي
غذا و  و جذب و چون هضم.  سومي فراهم نمودن فرصت براي عمل مرحله

                                                           
  شود  باشد كه سبب افزايش گلوكز خون مي  هورمون قشر فوق كليه كورتيزول مي-1

  : الف 
  .شود باشد كه باعث افزايش متابوليسم در بدن مي هورمون مترشحه از غده تيروئيد نيز تيروكسين مي: ب 
 باعث  جزاير النگرهانس در لوزالمعده نيز انسولين بوده كهBهورمون ساخته شده توسط سلولهاي : ج 

  .شود  درصد سلولهاي بدن براي سوختن آن مي80ورود گلوكز به حدود 
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 و ها  امتي هبراي هر انساني ضروري است، اين فريضه بر همانرژي گذاري  ذخيره
  :فرمايد  خداوند ميو ها فرض شده است،  گروه

® $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ |= ÏG ä. ãΝà6ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |= ÏGä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ 

öΝà6Ï= ö7 s% öΝä3¯= yès9 tβθ à)−G s? 〈   ) 183: بقره(  
كه بر   بر شما واجب گرديده است، همچنانهاي كساني كه ايمان آورده روز«

  .»هاي پيش از شما واجب گرديده بود تا تقوا پيشه سازيد امت
وزه عبادت و ن كه ر اياز جملهند، و ك اين تحقيق علمي مطلب دقيقي را دنبال مي

 جز روزه كه استآدم براي خويش   بنيعمل خداوند، و ارتباط با اوست، و هر  به تقرب
باشد، و او روزه را پاداش دهد، روزه اراده را تقويت نموده تا انسان  براي خداوند مي

 روزه را كه ي ضعف بشري خود را احساس كند، پس اين تحقيق عملي نقش اوليه
 دستور و قانون خداوند متنوع است از زيرا ؛نمايد خدوش نميعبادت و تقرب باشد م

و ست، عالوه بر آن داراي تندرستي  اطرفي عبادت و تقرب و ارتباط و نيازمندي
  .باشد نيز ميسالمتي 

  
   در زمينه سحري و افطاراي از سفارشهاي بهداشتي پيامبر گزيده

 است سفارش كردهداران  كه پيامبر به روزهرا هاي بهداشت و سالمت  رخي توصيهب
روا فإنَّ في سحتَ«:  روايت شده كه پيامبر فرمود نماييم، از انس بن مالك ذكر مي

  .» بركت هستآنسحري بخوريد چون در  «1»السحور برَكَه
] سحري[همانا  «2»اها فَال تدعوهيإِاِنَّها بركه أعطاكُم اهللا «: و در روايتي از نسايي 

  .»را ترك نكنيد وند به شما ارزاني داشته است، پس آنكه خدااست بركتي 

                                                           
 ).1692(و ابن ماجه ) 2456(، نسايي )708(، ترمذي )1095(، مسلم )1823( بخاري -1
 ).2472( نسايي -2
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 آن  بركت دنيوي، ويكياند كه  شناسان اين بركت را به دو نوع تفسير نموده حديث
شود چه بسا   جهت خوردن سحري بيدار مي كهبركت اخروي است، و كسيديگري 

شنود و  را مي] ناز قرآ[اي  نمايد، و بعد از نماز صبح آيه نماز صبح را در مسجد ادا مي
كند و اشك از   و چه بسا در خلوت خدا را ياد ميگذارد، در درون وي اثر به سزايي مي

قرآن را تالوت نموده تا بهار قلبش گردد، تمام اين يا گردد، و  چشمانش جاري مي
، پس موارد مذكور شامل بركت آيد مي پيشخيرها به جهت بيداري وي براي سحري 

كساني جمله ، و از خورد ميدار سحري  ركت دنيايي، هرگاه روزهو اما ب. اخروي است
 .بگيردروزه و سختي تواند با كمترين مشقت  ، ميپردازد  ميكار سختكه به انجام باشد 
خوردن غذاي سحري سنت لذا  است؛ به سوخت نياز دارد، و سوخت آن خوراك بدن

ماند، و  مه شب بيدار مي اما فردي كه تا ني؛باشد است، و تأخير سحري نيز سنت مي
تأخير سحري را از دست داده ثواب خوابد نماز صبح و  خورد، سپس مي سحري مي

امت من همواره در خير «:  روايت شده است كه فرمود  از پيامبراست، از ابوذر
  1.»باشند اگر در افطار عجله نموده و در سحري تأخير بورزند مي

سحري را تناول نمايد و گاه كه انسان هر  آنچه الزم است كه تأكيد شود، اين
هاي  بالفاصله به رختخواب برود، چه بسا دچار سوءهاضمه گردد، و به ناخوشي

 لذا ميان تناول سحري و خواب وقت كافي الزم ؛بهداشتي مربوط به غذا دچار گردد
  . قرآن، و نماز و ذكر سپري گرددبايست در قرائت است، اين وقت مي
با را هر كس نماز صبح :  فرمود  روايت شده است كه پيامبراز انس بن مالك
 دو ركعت نماز ، و و سپس تا طلوع آفتاب به ذكر خداوند بنشيند،جماعت ادا نموده

 گردد، انس  و عمره براي وي مكتوب مي تمتع پاداشي همچون پاداش حج،بخواند
  2).تكرار كردو سه بار آن را (به طور كامل :  فرمود امبرگفته است كه پي

                                                           
 ).21350( احمد -1
 ).586( ترمذي -2
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 به رختخواب غذاكه بعد از خوردن   از ايندارند برحذر ميبدين سبب پزشكان 
كه هنگام  نمايد كه در افطار تعجيل نماييم، به محض اين  امر مي را ماپيامبر. مرويب

چند خرمايي ] در هنگام افطار[ ، لذا پيامبرشدابدار افطار كرده  غروب فرا رسد، روزه
نوشيد، سپس نماز مغرب  اي آب مي  و يا جرعه،خورد شيرين سبك را مييا هر نوشيدني 

آرام گرفته ] با افطار اندك[خورد، و گرسنگي  نمود و بعد از نماز غذايش را مي را ادا مي
كاهد، و   و از شدت گرسنگي او ميهيابد، و قند خرما به خونش رسيد  مي تعادلو اعضاء

 مستحبر معتدل به خوردن بپردازد و اين روش او را طوري قرار داده است كه به طو
است، البته براي فردي كه قبل از خوردن غذا، خواندن نماز برايش ميسر باشد، اما اگر 

 در وقت مناسب غذا جا يككه  ترين روش اين آسان چنين براي مردم سخت باشد اين
 را به جاي بخوريد، وليكن اگر برايت ممكن بود كه سه خرما بخوريد، و نماز مغرب

  .باشد سنّت مينيز آوريد و بعد از نماز به خوردن اقدام نماييد 
 كار و ايبر) قيلوله( است كه با خواب نيمروزي مقرر كرده براي ما  پيامبرهمچنين
خواب نيمروزي را رعايت : فرمود   روزه كمك و ياري جوييم، و مي برايبا سحري

  1. ندارند)زيخواب نيمرو( شياطين قيلولهگمان ، بيكنيد
 –هم  يك ساعت  حتي-  امكان خواب فراهم آيدهرگاه در رمضان براي انسان 

رساند، روزه به خاطر اين   ياري ميويحار زيرا اين يك ساعت بر اداي نماز ت؛بخوابد
 بگيرد، و قرآن را فهم بهره در نماز ونماز است تا با اداي اين نماز فرد نيرومند گردد، 

تا به گردد، آماده تا قلب براي حب خداوند .  بر قيام كمك گيريدپس با قيلوله ،كند
  .ل شويديهاي مذكور نا بهره

 به بود كه پيامبر) در رابطه با روزه(هاي بهداشتي  كه ذكر شد برخي توصيهمطالبي 
  .فارش نموده استآن س

                                                           
، اتحاف الساده المتقين )11/70(ري البا ، فتح)13/23(، قرطبي )1/1010(، انس المطالب )4570( الفردوس -1

باشد از ا نس روايت شده  اين حديث حسنْ مي). 6168(الصغير  ، جامع)8/112(الزوائد  ، مجمع)5/143(
 .است
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   آن از لحاظ پزشكيي  بين ايام البيض و روزهرابطه
سه روز سيزدهم و :  امر فرموده است كه  رابر مااز ابوذر روايت شده كه پيام

  1.روزه بگيريم] ايام البيض[زدهم پانچهاردهم و 
ميان آن و واقعيت علمي ارتباط  اين است تاآن ي  هياين حديث و اراهدف از نقل 

وجود رابطه  ميان حركت انسان در زندگي و گردش ماه دانسته شود كهبرقرار نمايم و 
ا ايام البيض در روزهاي برابر برا  پليس ي  در اداره موجوديها هدارد، محققي پروند
 به نسبت ساير ايام بسيار در آن روزهايافته بود كه نسبت حوادث بررسي كرده بود، در

 مخصوصاً كساني كه از – ، پس هر گاه انسان سه روز از هر ماه را روزه بگيردبودباالتر 
كه  نمايد، همچنان در آنان تأثير مي يام البيض اي روزه –ند دار شكوه  بودنعصبي مزاج

 ي آورده است از علم و اجتهاد و فرهنگ و يا دانش شخصدانيد آنچه كه پيامبر مي
و چه بسا ميان گردش ماه و اضطراب باشد،   وحي از طرف خداوند مي؛ بلكهخود نيست
  .نمايد  آرام ميرا درون نگراني و آشفتگياي باشد، روزه  انسان رابطه

**          *            

                                                           
 ).2739( نسايي -1



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

رداري، ي با دوره
 جنين و والدت



 حمل، جنين و والدت

 

125

  علم ژنتيك در سنت
  

 در برخي احاديث شريف خود نتايج علمي قوانين ژنتيك را تثبيت و پيامبر
 سلولي است با هسته و ، لقاح شدهك است كه تخممروزه پيداگذاري نموده است، ا پايه

هاي كشف شده آن فراوان   ژنهايي وجود دارد، و تعداد ها كه در آن نيز ژن كروموزم
 با هم تعامل و برخورد كهاي موجود در تخم  با ژناسپرمهاي موجود در  است، ژن

آيد، و   به وجود ميكهاي تخم و ژن، هاي اسپرم ند، و تخم لقاح شده از ژننماي مي
   :فرمايد ، و مي انسان به آن اشاره نموده استي خداوند در سوره

® $ ¯Ρ Î) $ sΨø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ÏΒ >π xôÜœΡ 8l$ t±øΒ r& Ïµ‹ Ï= tG ö6 ¯Ρ çµ≈sΨ ù= yè yf sù $ Jè‹Ïϑ y™ # ¶ÅÁ t/ 〈     
يم پس او را داراي شنوايي و يآزما ايم او را مي انسان را از نطفه مخلوط آفريده«

  .»بصيرت گردانديم
 نزديك و درجه اول خويشانپيوند و ازدواج ميان : گويند  ن علم ژنتيك ميدانشمندا

به نسبت ] ديگر[هاي  ها را به نسل ها و ناتواني جسماني در ژن ف، بيمارياشكاالت، ضع
ند، و ازدواج با فاميالن درجه دوم دوازده درصد اشكاالت ك قل ميتنمپنجاه درصد 
 مقدار شش درصد د، و در ميان فاميالن درجه سوم اينده ها را انتقال مي موجود در ژن

 سوره نساء نهفته شده است كه قرآن 23  تفسير آيهضمن اين تفسير علمي در .است
  :فرمايد  مي

® ôM tΒ Íhãm öΝà6ø‹ n= tã öΝ ä3çG≈ yγ ¨Β é& öΝä3è?$ sΨ t/uρ öΝà6è? üθ yz r&uρ öΝä3çG≈ £ϑ tã uρ öΝä3 çG≈ n=≈ yz uρ 

ßN$ sΨ t/uρ ËˆF{$# ßN$ sΨ t/uρ ÏM÷z W{$# ãΝà6çF≈ yγ ¨Β é& uρ û© ÉL≈ ©9$# öΝä3 sΨ÷è |Ê ö‘ r& Νà6è? üθ yz r& uρ 

š∅ ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê §9$# 〈   ) 23: نساء(  
 و زناني كه نتانها، دختران برادر و دختران خواهرا ها، خاله مادران، دختران، خواهران، عمه«

  .»اند بر شما حرام] در ازدواج[اند و خواهران شيري شما  به شما شير داده
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يابد، از  ها در آن تقليل مي اما ازدواج با اقوام درجه چهارم نسبت انتقال اشكاالت ژن
ها ازدواج كنيد تا به  با غريبه «1»اغتربوا التُضووا«: روايت شده است كه فرمود  عمر

هاي دور   چون هر اندازه در انتخاب همسر از غريبه و فاميل»ضعف نسل دچار نشويد
  .گردد تر مي انتخاب كنيد نسل قوي

عيف گمان فرزند ض يد، بييبا نزديكان بسيار نزديك ازدواج ننما: فرمايد   ميو عمر
هاي خود انتخاب  براي نطفه«: فرمود  از پيامبر روايت شده است كه مي. 2آيد به وجود مي

  3.»آورند و گزينش نماييد، زنان فرزندان شبيه به برادران و خواهران خويش به دنيا مي
  .ماند اش مي كودك همچون دايي و خاله: گويند  و مردم عامه نيز مي

 طلب نماييد، چه بسا فرد مثل ازدواج را براي هاي خودهم طراز«: فرمايد  و پيامبر مي
  4.»هايش باشد دايي

هاي خود گزينش و انتخاب  براي نطفه:  از عايشه روايت است، كه پيامبر فرموده
  5.طرازها را با هم ازدواج دهيد  هم ونماييد، و هم كفو

                                                           
در حديثهاي غريب ابن قتيبه آمده و او : [و گفته . ذكر نموده است) 3/146( ابن حجر در تلخيص الحبير -1

و ) اغربوا والتضووا(ها زن بگيريد تا نسلتان ضعيف نشود  از ميان بيگانه:  آمده است گفته در حديث
يعني ) أضوت المرأه(گويند  مي. ي ضاوي و به معناي الغر است چنين تفسير كرده كه تضووا از ريشه

 همچنين براي اطالعات بيشتر. ي الغري به دنيا آورد، مفهوم حديث هم همان است كه بيان گشت بچه
اين حديث يعني با زنهاي بيگانه : [در آن جا آمده ) 3/106(نگاه كنيد به النهايه في غريب الحديث 

اي است كه زن فاميل به دنيا  تر و نيرومندتر از بچه ي زن غريبه نجيب ازدواج كنيد نه فاميل؛ زيرا بچه
هاي  اين است كه بچه» وواالتض«پس معني . ي ضعيفي به دنيا آورد  و أضوت المرأه يعني بچه. آورد مي

 ].الغر يا ضعيف و باريك به دنيا نياوريد
 ).3/146(تلخيص الحبير ابن حجر : نگاه ) 3/106( النهايه في غريب الحديث -2
 ).198(و دار قطني ) 13536(، بيهقي در السنن الكبري )2687(، حاكم )1968( ابن ماجه -3
هاي مرد  هاي زن بر ژن اگر ژن«: احمد چنين آورده ) 24654(، و احمد )2917(، )960(كشف الخطاء  -4

 ».هاي زن غلبه يابد بچه شبيه مرد خواهد بود هاي مرد بر ژن شود و اگر ژن بچه شبيه داييهايش مي. غلبه كند
 ).13536(، بيهقي )1968( ابن ماجه -5
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عالي و بنيه هاي عقلي  كه نسلي به وجود آيد داراي توانايي  يعني اين–اصالح نسل 
هاي علوم ژنتيك  ترين شاخه  از برجسته– باشد لماسجسماني نيرومند، و درون آزاد و 

  .باشد مي
 داراي شما حقوق فراوان داريد، و او نيز بر ان خودبه همين سبب شما بر فرزند

يد اين اولين حق از يكه در انتخاب مادر وي نيك عمل نما باشد، اولين حق اين حقي مي
  . وجود بگذارندي  كه پا بر عرصهباشد، قبل از اين  ميانسانند بر حقوق فرز

 ، را انتخاب نمايد– شريك زندگي خود –كه انسان همسر خويش  قبل از اين
ند، تا با سنت نبوي هماهنگ باشد ديندار را كبايست در اين انتخاب بسيار دقت  مي

  .خوريد انتخاب كنيد، در غير اين صورت شكست مي
  

  سي يكي از اعجاز قرآنشنا جنين
  : فرمايد   كه ميز داليل اعجاز علمي قرآن است مؤمنون اي سوره 13 و 12آيه 

® ô‰s) s9uρ $ sΨ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩∪ §Ν èO çµ≈ sΨ ù= yè y_ Zπ xôÜçΡ ’Îû 9‘# u s% 

&⎦⎫Å3 ¨Β 〈     
 ه و آنداي در آور  به صورت نطفهسپس او را* ايم  ي از گِل آفريدها ما انسان را از عصاره«

  .»ايم را در قرارگاه استوار جاي داده
  :فرمايد  در حروف عطف دقت نماييد كه قرآن مي

® §ΝèO çµ≈sΨ ù= yè y_ Zπ xôÜçΡ ’ Îû 9‘# u s% &⎦⎫Å3 ¨Β 〈     
  :فرمايد   و نيز ميو قرار مكين همان رحم است،

® ¢Ο èO $ uΖ ø)n= yz sπ xôÜ‘Ζ9$# Zπ s)n= tæ $ uΖø)n= y‚ sù sπ s)n= yèø9 $# Zπ tó ôÒãΒ 〈     
  :فرمايد  گردد و مي  آن با حرف فاء عطف ميي هو در دنبال

® $ uΖø)n= y‚ sù sπ tó ôÒ ßϑ ø9$# $ Vϑ≈sà Ïã $ tΡ öθ |¡s3 sù zΟ≈ sà Ïèø9$# $ Vϑ øt m: 〈  ) 14: مؤمنون(  
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 تا گوشت با فاء آناستخوان و از  تا] پارچه گوشت[از علقه تا مضغه و نيز از مضغه 
كه   حرف ثُم عطف شده است، با علم به ايناا از نطفه تا علقه ب ام؛عطف شده است

 عطف براي ي اما حرف فا؛باشد حرف ثم در عطف براي ترتيب همراه با تأخير مي
  .باشد مي] سريع[دنبال آمدن به ترتيب و 

 نطفه و علقه ي كه بين مرحله است شناسي اين جديدترين مطلب در علم جنين
ت به كندي رشد مد دو هفته وجود دارد به طوري كه جنين در اين ي افزون بريا  فاصله

 در اين  جنين،باشد  نطفه در ديواره رحم ميي ي رخنه همرحل  مرحلهنمايد، چون اين  مي
  .دكن ميرا فراهم هاي جذب غذا از رحم   شيوه اما ؛ندك  رشد نميمرحله

 شكل دو صف هظم بهاي من اي متشكل از سلول همچون دايرهدر اين مرحله جنين 
 ا اول و دوم و سوم لقاح را بهاي هفتهحل كُند ا خداوند اين مر،اند يافته متوازي سازمان

با حرف فاي عطف  اما از علقه تا مضغه را ؛ده استكرم از آن تعبير و عطف  ثُحرفِ
   :فرمايد  ميبيان نموده است، و 

® $ uΖø)n= y‚ sù sπ tó ôÒ ßϑ ø9$# $ Vϑ≈sà Ïã $ tΡ öθ |¡s3 sù zΟ≈ sà Ïèø9$# $ Vϑ øt m: 〈     
را بيان  اي جنين باشد با حرف ثم آن  علقهي كه همان مرحله مرحله  يكو در

  : فرمايد  مينمايد، و  مي
® ¢Ο èO $ uΖ ø)n= yz sπ xôÜ‘Ζ9$# Zπ s)n= tæ 〈     

 اين تخم لقاح شده به صد سلول افزايش يافته است به رشد اي كه در خالل دو هفته
 لذا رشد ؛آورد  رحم روي ميي ين و حفظ خويش از جدارهآورد، بلكه به تمك روي نمي
 و ،نمايد تعبير مياز آن  با حرف عطف ثُم  را حقيقت علميينگردد، و قرآن ا آن كُند مي

  :فرمايد  مي
® ô‰s) s9uρ $ sΨ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩∪ §Ν èO çµ≈ sΨ ù= yè y_ Zπ xôÜçΡ ’Îû 9‘# u s% 

&⎦⎫Å3 ¨Β ∩∪ ¢ΟèO $ uΖø) n= yz sπ xôÜ‘Ζ9$# Zπ s) n= tæ $ uΖø) n= y‚ sù sπ s) n= yèø9 $# Zπ tó ôÒãΒ $ uΖ ø)n= y‚ sù sπ tó ôÒ ßϑ ø9$# 
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$ Vϑ≈ sàÏã $ tΡöθ |¡ s3 sù zΟ≈ sà Ïèø9 $# $ Vϑ øt m: ¢ΟèO çµ≈tΡ ù't±Σ r& $ ¸)ù= yz u yz# u™ 4 x8 u‘$ t7tF sù ª!$# ß⎯|¡ôm r& 

t⎦⎫É)Ï=≈ sƒ ù:   )14-12: مؤمنون (  〉 #$
اي در قرارگاه  سپس او را به صورت نطفه* ل آفريديم اي از گِ انسان را از عصاره«

را به تكه گوشتي بدل  سپس نطفه را به لخته خوني و آن* استوار قرار داديم 
به استخوان تبديل نموديم و استخوان را با گوشت را و تكه گوشت * نموديم 
ست بخشيم، واالمقام و مبارك خداوند ا را آفرينش جديدي مي سپس آن. پوشانيدم

  .كه بهترين سازندگان است
اين سخن پروردگار جهانيان است، اين سخن خالق هستي است، و آيات اعجاز قرآن 

هاي اعجاز قرآن  اي از جلوه هر اندازه علم پيشرفت نمايد جلوهتمام شدني نيست، 
  .گردد كشف و آشكار مي 

  
  شناسي با حديث نبوي علم جنينتطبيق 

گيري جنين در رحم مادر  ي وجود دارد كه درباره شكلشناس علم جديدي با نام جنين
پزشكان به طوري كه گيري نموده است  هاي اخير پيشرفت چشم ند و در سالك  ميحثب

وم، س ي  در هفتهپردازي توانند جنين را در رحم در حال رشد و تكامل و دانشمندان مي
 از جنين در رحم مادر  در ميان اين تصويرها.چهارم، پنجم و ششم تصويربرداري نمايند

باشد كه چه چيزي را   ششم موردنظر و توجه ما ميي هاي متفاوت ابتداي هفته در هفته
  بينيم؟ مي

اند، دست را  بينيم كه بيني و دهان با هم مخلوط شده و به چشم متصل شده مي
كه همچون پاروي كوچكي است، و سر به تنه چسبيده، اين تصوير نماييم  مشاهده مي

باشد، و چون اين هفته به پايان رسد سر از تنه جدا  در آغاز هفته ششم ميجنين 
ها  هاي چشم، گوش، دهان و سيماي دست و پا ظاهر شوند، اين شكل  و شكل،گردد مي

باشند، و هفته هفت روز است، پس هرگاه هفت را در   ششم ميي سيماي آخر هفته
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 عبداهللا بن مسعود نقل است كهاز  و .باشد حاصلضرب چهل و دو ميشش ضرب نماييم 
اي را براي  هرگاه چهل و دو شب از عمر جنين سپري شود خداوند فرشته: فرمود  پيامبر 
و را شكل دهد فرستاده و گوش، چشم، پوست، گوشت و استخوان او را خلق كه ا اين

 خداوند هر چه بخواهد ؟گويد اي پروردگار دختر يا پسر باشد نمايد سپس فرشته مي
اجل او چگونه ! گويد خدايا ند، سپس ميك مي عمل همان طور نمايد، و فرشته نيز قضا

: گويد مي] فرشته[، سپس نويسد ميگويد و فرشته  باشد؟ پروردگارت هر چه بخواهد مي
 ،دسيون  و فرشته ميكند  اراده ميخدايا روزي وي چگونه باشد؟ خدا هر چه بخواهد،

 را به تمام و دست بيرون رود و دستور خداونداي در  سپس فرشته با صحيفه و لوحه
  1.دهد كمال انجام مي

از  ششم ي بنگريد و دقت كنيد، كه اين حديث چگونه با تصويرهايي كه در آخر هفته
  :فرمايد ي دقيق پيدا كرده است، خداوند ميتطبيق و هماهنگ ،شود جنين تصويربرداري مي

® $ tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Ç⎯tã #“ uθ oλù; $# ∩∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© óruρ 4© yrθãƒ 〈   ) 4-3: نجم(  
جز وحي و پيامي ازجانب خدا . گويد پيامبر از روي هوي و هوس سخن نمي«

  .»نيست
  

  آيد وجود نميه اي فرزند ب از هر نطفه
آيد، و  فرزند به دنيا نمي] نطفه[از هر آبي : ه فرمود روايت شده است كاز پيامبر 

  2.دارد ي نمايد، هيچ چيز او را باز نمي آفريدن چيزي هرگاه خداوند اراده
 زناشويي ميان زوجين ي بطهارهاي اسپرمي در  تعداد نطفه: گويد  امروزه علم مي
و ور  باشد و در مايع غوطه م ميباشد، و هر نطفه داراي سر و گردن و د سيصد ميليون مي

 سيصد ميليون –ان نمايد، و اين تعداد فراو از آن تغذيه نموده و حركت نطفه را آسان مي

                                                           
 ).15201(و بيهقي، السنن الكبري ) 3044(، طبراني در معجم كبير )2645( مسلم -1
  ).11456(و احمد ) 1438( مسلم -2
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ها تبديل به فرزند  با لقاح نمايد، چون تمام نطفه تخمك آورد، تا  روي ميرحمبه  -
 و از ،نگردند، پس پيامبر چگونه اينها را دانسته است؟ از چه دانشگاهي تحصيل نموده
ل نايل يكدام تحقيق علمي اين حقيقت را دريافت نموده است؟ و چگونه به اين مسا

  گشته است؟
اسپرم موجود رسند، و از ميان سيصد ميليون   ميلوله رحم به ها اسپرم عضي از اينب

  .نمايد  را انتخاب ميدر مايع مني يك اسپرم
 اسپرمكه هرگاه اين  انگيز اين شود؟ شگفت  ميهاي رحم لوله چگونه وارد اين اسپرم

 كه اسپرم سر رأاي اصيل د گردد، و ماده  برخورد كند، غشاء پاره ميك تخمي به ديواره
نمايد، و   تغذيه ميكآيد، و با فرود آمدن در تخم  پوشيده است بيرون ميييبا غشا
 مسدود ك ورودي تخم، سپسن شدهآ واردنمايد و   را ذوب ميك تخمي ديواره

  1.گردد مي
ر د و  و غشاء وجود داردسيتوپالسم سلول است و در آن هسته و يكاين تخم 

اند و  هايي كشف شده است، كه دانشمندان آنها را ژن ناميده و تخمك چيزاسپرم ي هسته
كه به طور تعداد چند ميليون ژن در يك نطفه واحد و تخمك شناخته شده است 

  .پذيرد ه و در وقت معيني صورت مييافت سازمانانگيز و  شگفت
پردازد، در هنگامي كه صداي جوان  هر ژني در وقت معيني به تحرك و فعاليت مي

رويد و يا در هنگام رشد  گردد و نيز در هنگامي كه موي ريش او مي  خشن ميكلفت و
  .پردازد سينه دختران به تحرك و فعاليت مي

 ركيباند، و بعد از ت  تخمك قرار گرفتهي ر هسته و داسپرمي  ر هستهها ژن د ميليون
  .گردد  تخمك لقاح يافته تقسيم مياسپرم،تخمك با 

                                                           
1-  
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رسد و  گردد، و در طريق خود به رحم مي ش تقسيم مييافته به صد بخ تخمك لقاح
شناسي وجود دارد، كه روزها  علم خاصي به نام جنين] وجود نطفه در رحم[در اين باره 

  :فرمايد   و تحقيق آن كافي نيست، و قرآن ميسيربراي تفهم ها و ماهها  و هفته
® $ ¯Ρ Î) $ sΨø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ÏΒ >π xôÜœΡ 8l$ t±øΒ r& Ïµ‹ Ï= tG ö6 ¯Ρ çµ≈sΨ ù= yè yf sù $ Jè‹Ïϑ y™ # ¶ÅÁ t/ 〈     

  )2: انسان (  
يم او را شنوا و يآزما و چون او را مي*  آميخته آفريديم ي ما انسان را از نطفه«

  .»بينا نموديم
  

  اي در جايگاه امن قرار داديم نطفهبه صورت سپس آن را 
كه  ز اينپيمود و بعد ا ميرا رب راه علم غدر قرن هيجدهم زماني كه جهان 

 مرد ي انسان فقط از نطفه كه پنداشتند  چنين ميندانميكروسكوپ كشف گرديد، دانشم
كه  داد  نظريه ديگريجاي خود را به نظريه نقض گرديد، و  اينآيد، سپس به وجود مي

باشد و   مرد فقط براي تحريك ميي آيد، و نطفه  زن به وجود ميي انسان تنها از نطفه
ها سردرگم دست و پا  فدهم و هيجدهم در نظريات و فرضيهدانشمندان در قرن ه

كه انسان از چه آفريده  دش سؤال  از پيامبر،زدند، وليكن چهارده قرن پيش مي
گردد، از عبداهللا بن   كه از جمله داليل نبوت او محسوب ميپاسخي فرمودشود؟  مي

بود كه فردي كه پيامبر در حال صحبت كردن با يارانش « روايت شده است مسعود
كند كه او   خدا عبور كرد، قريش گفتند اي يهودي محمد ادعا ميليهودي از كنار رسو

را نداند،  پيامبر است، يهودي گفت من از او سؤالي خواهم پرسيد كه جز نبي كسي آن
اي يهودي از : شود؟ فرمود   انسان از چه آفريده مي!نزد پيامبر آمد، و گفت اي محمد

  است كه غليظاي  مرد نطفهي  اما نطفه؛شود  زن با هم آفريده ميي ز نطفه مرد و اي نطفه
از آن گوشت و كه باشد   زن رقيق ميي  اما نطفه؛وجود آيده از آن استخوان و عصب ب
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پيامبران پيش از تو نيز چنين : فرد يهودي برخاست و گفت . دشو  ميساختهخون 
  1.»گفتند مي

 از مرد  ميليون اسپرم300 افزون بر انزال در يك  : كهمايندن ميعلوم جديد نيز اشاره 
گردد، از ابوسعيد خُدري نقل شده   تلقيح ميك تخمبا اسپرمشود، و تنها يك  خارج مي

گاه خداوند بخواهد كه  هر. آيد فرزند از تمام نطفه به وجود نمي: است كه پيامبر فرمود 
  2.دارد ز نميوي را از آفريدن بانيرويي چيزي را بيافريند هيچ 
 خداوند نيست؟ آيا دستاوردهاي امروزي براي شناخت اين ي آيا محمد فرستاده

  حقايق كافي است؟
  :فرمايد   خداوند مياي ديگر اين كه نكته

® ô‰s) s9uρ $ sΨ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩⊇⊄∪ §ΝèO çµ≈ sΨ ù= yè y_ Zπ xôÜçΡ ’ Îû 9‘# u s% 

&⎦⎫Å3 ¨Β 〈 3  )13-12 : مؤمنون(  
رفته گدر وسط كامل هندسي بدن زن قرار كه كامالً و قرار مكين همان رحم است 

 جايگاه ،گيري شود  عرضي بدن زن اندازهپاره خط خط طولي و يا  پارهاست، پس اگر با
  . گيرد رحم در تقاطع دو خط قرار مي

 كند ح ميترشاي چسبنده   چرا رحم قرار ناميده شده است؟ چون مادهيگر دي نكتهاما 
 رحم محل لذا بچسبد، آن ي گاه تخمك تلقيح شده به طرف رحم بيايد به ديواره هركه 

هاي  از رگتعداد غيرقابل تصوري  و ، محل عبور آن است نه)زيگوت(تخم استقرار 
 تلقيح تخمك ي خون را برا،ي جنين وجود دارد، كه همگي جهت تغذيهدر آن خوني 

ين به سرعت رشد نمايد اين تخمك بارور شده از لحاظ ، تا جنسازند شده فراهم مي
 كه؛ ديگر مطلب اين. باشد  ميبدنترين اعضاي  بافت در تكثير و تقسيم آن جزو سريع

                                                           
 ).4438( احمد -1
 ).11456(و احمد ) 1438( روايت از مسلم -2
 . در صفحات قبل ترجمه آيه فوق ذكر شد-3
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هايي كه از جنين گرفته شده است ظاهر   در عكسكه نازكي است، ي جنين در پرده
 برخورد آناي ه  است، و در قسمت بااليي رحم آويزان شده است، و با ديواره گشته
از تمام صدمات مايعي اطراف جنين را فرا گرفته است كه عالوه بر آن كند، و  نمي

كه تمام رحم در لگن زن به بندهايي به  تر اين و عجيب 1نمايد جلوگيري مي] ممكن[
كه قرآن با بياني رسا  آمده زير ي تمام اين توضيحات در آيه. اطراف لگن آويزان است

  :فرمايد  مي
® §ΝèO çµ≈sΨ ù= yè y_ Zπ xôÜçΡ ’ Îû 9‘# u s% &⎦⎫Å3 ¨Β 〈   ) 13: مؤمنون(  

زن هاي لگن  گويند استخوان  مييشناس و مفصلاستخوان متخصص برخي پزشكان 
ترين استخوان در نوع بشر است، و اين سختي به سبب جلوگيري از صدمات  سخت

  : فرمايد  قرآن ميو باشد،  مي
® óΟ Îγƒ Îß∴ y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝ ÎκÅ¦ àΡ r& 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7oKtƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘,ut ù: $# 3 öΝs9 uρ r& 

É#õ3 tƒ y7 În/u Î/ … çµ̄Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ä. &™ó© x« î‰‹Îκ y− 〈   ) 53: فصلت(  
هاي خود در  هرچه زودتر داليل و نشانه) كه منكر اسالم و قرآنند(ما به آنان «

درون خودشان به آنان نشان   داخل و و در)آسمانها و زمين(اقطار و نواحي 
خواهيم داد تا براي ايشان روشن و آشكار گردد كه اسالم و قرآن حق است، آيا 

  .»تنها اين كافي نيست كه پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است؟

                                                           
اين مايع در اوائل حاملگي .  اين پرده، پرده آمنيوني بوده كه پر از مايعي است موسوم به مايع آمنيون-1

گيرد و  ي آن از خون مادر منشاء مي لي با پيشرفت حاملگي قسمت عمدهتوسط سلولهاي آمنيوني ترشح و
ند حجم مايع در ك از ماه چهارم به بعد با دفع ادرار به داخل مايع آمنيوني جنين در تشكيل آن شركت مي

 باشد اين مايع از ماه ليتر مي  ميلي1000ليتر و اواخر حاملگي   ميلي400ليتر، ماه پنجم   ميلي50ماه سوم 
بلعد  ليتر از آن را مي  ميلي400شود كه تقريباً در اواخر حاملگي جنين روزانه  پنجم توسط جنين بلعيده مي

پذير نموده امكان حركات جنين را كه  گيري دارد و رشد متقارن جنين را امكان اين مايع هم نقش ضربه
 محيط رشد جنين جلوگيري پذير و از تغيير سريع درجه حرارت در رشد و تكامل آن مؤثر است امكان

 .135راد ص  شناسي پزشكي دكتر جعفر سليماني كند جنين مي
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 هر اندازه علم پيشرفت نمايد  است، جاويداني يعني اين قرآن كالم خداوند، معجزه
  .گردد هاي اعجاز علمي آن آشكار مي اي از جنبه جنبه
  

  ي بارداري گانه مراحل سه
  :فرمايد  خداوند عزّوجلّ مي

® t⎦⎪ Ï%©! $#uρ tβ öθ ©ù uθ tFãƒ öΝ ä3ΖÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [` üρ ø— r& z⎯ óÁ −/u yI tƒ £⎯Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ yè t/ö‘ r& 9åκ ô− r& 

#[ ô³tã uρ 〈   ) 234: بقره(  
گذارند،  ي از خود به جاي ميميرند و همسران  كساني كه ميدر ميان شما«

  .»همسرانشان بايد چهار ماه و ده شبانه روز انتظار بكشند
چرا چهار ماه يا )  ده روزچهار ماه و(كند  انسان از اين رقم و تعداد معين تعجب مي

زن حامله سه مرحله : گويند  پنج ماه يا شش و يا دو و سه ماه نگفته است؟ پزشكان مي
 شك، كه در آن عادت ماهيانه قطع ي  اول، مرحلهي  مرحلهد،رگذا را پشت سر مي

باشد، اما آيا اين عالمت قطعي  شود و انقطاع عادت ماهيانه عالمت حمل زن مي مي
گردد،  قطع مي) لمغير از ح( زيرا بسياري اوقات عادت ماهيانه به داليلي ؛است؟ خير
 دستگاه تناسلي زن، تمام ات روحي، يا هورموني و يا به علت اختالل درمانند اضطراب

گردد، پس انقطاع دوره دليل قطعي بر حامله  موارد فوق مستلزم انقطاع عادت ماهيانه مي
 پاي  است ظن و گماني كه دوره دوم ي  شك به مرحلهي بودن نيست، و بعد از مرحله

هاي دروني مانند ناراحتي گوارشي و استفراغ و تهوع و  نهد، به طوري كه عارضه مي
مردم  -آورند  به وي روي مينفسي تهاي گوارشي و  يجه، و ميل به عزلت و عارضهسرگ

 غالب بر اين است كه زن حامله كه گمان به طوري - گويند اصطالحاً به آن ويار مي
 ؛باشد؟ دوباره جواب منفي است است، وليكن آيا اين مرحله نيز دليل قاطعي بر حمل مي

ست، ناگهان دوره ماهيانه برگشته و هي حمل كاذب ها  عارضهبه نامهايي  زيرا عارضه
يعني در روز دهم ) روز(گردد، و اما در روز بيست و ششم بعد از صد  حمل الغاء مي
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تپد، و با تپش قلب  بعد از چهار ماهي كه قرآن كريم ذكر نموده است قلب جنين مي
ام زن به د، در اين هنگكن  حركت و تكان آن را احساس ميو زننمايد،  حركت مي

پس حركت كودك در شكم مادر دليل . درس  يقين باشد، ميي  سوم كه مرحلهي مرحله
  :فرموده است كريم باشد، لذا قرآن  بر حمل ميو مطمئن قطعي 

® t⎦⎪ Ï%©! $#uρ tβ öθ ©ù uθ tFãƒ öΝ ä3ΖÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [` üρ ø— r& z⎯ óÁ −/u yI tƒ £⎯Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ yè t/ö‘ r& 9åκ ô− r& 

#[ ô³tã uρ 〈   ) 234: بقره(  
اين حقايق پزشكي با قرآن كريم تطابق و هماهنگي عجيبي دارد، در روز 

تپد، و همراه با تپش قلب   قلب جنين مي]روز[بيست و ششم بعد از صد 
  .شود مي يقين وارد ي  مرحله يعني سومي هخورد و زن به مرحل تكان مي

  
  ]گير ضربه [نويامن مايع

  : رمايد ف خداوند متعال در كتاب خود مي
® öΝä3 à)è= øƒ s† ’ Îû Èβθ äÜç/ öΝà6 ÏG≈ yγ ¨Β é& $ Z) ù= yz .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ 9,ù= yz ’ Îû ;M≈ yϑ è=àß ;]≈ n= rO 〈   

  )6: زمر (  
 گوناگونهاي  گانه آفرينش تان در ميان تاريكيهاي سهندرا ماهاي  در شكم راو او شما«

  .»بخشد  ميپياپيو 
ظلمت شكم و : اند  ، برخي گفتهاند مفسرين اين ظلمات را تفسيرهاي متفاوت نموده

ند كه ويگ مياي نيز  هايي است كه جنين را فرا گرفته است و عده رحم و ظلمت پرده
  . از اعجاز علمي قرآن باشد اينجنين با سه پرده پوشانده شده است، و چه بسا

 ي كه پرده] غشاء[ كه اين پرده يمينما  دقت مين آمنيوي  به نام پردهها  پرده يكي ازدر
اي   پرده و  از هر طرف او را پوشانده است، و آن كيسهوباشد   جنين ميتباطني از جه

 وجود دارد كه با رشد جنين نن مايعي به نام آمنيوآ در كهباشد  نازك و بسته شده مي
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اندكي قبل  - ليتر يك رسد، سپس به  يابد و در ماه هفتم به يك ليتر و نيم مي افزايش مي
  .ددگر برمي -از والدت 

  .يافت بود جنين از مرگ حتمي نجات نمي ند كه اگر اين مايع نميك چه كسي باور مي
لي و قندي و امالح غيرآلي وجود آنمايد، در آن مواد  اين مايع جنين را تغذيه مي

  .دارد
هاي فضانوردي مقايسه   با مركب.نمايد  جنين را از صدمات حمايت مي كهاين مايع

 جهتكپسول فضانوردان و ميان مركب فضانوردي مايعي  ميانشده است به طوري كه 
 -اي  هرگاه جنين از اين جهت دچار ضربهكار گذاشته شده است، مثالً ها  گرفتن ضربه

نمايد، و   سطح توزيع ميتماممايع نيرو را بر   اين شود،–متر نيرو و توان   سانتي4مثالً با 
كه  است  اين،ها ن روش براي گرفتن ضربهتري د، و تازهانرس  ي مبه نيم ميليمتررا فشار 

 .پذير و محيط بيروني مايعي وجود داشته باشد ميان شيء ضربه
 كه از يبا مايعنيز اي كه مغز  شود، به گونه  اين مايع در مغز نيز يافت ميي هنمونو 
نمايد پوشانده شده است، بلكه اين مايع هر  ها جلوگيري مي  مغز با ضربهپذيري آسيب
ها،  ي جنين را از ضربهن امنيوي ، و ماده1نمايد ي را هم هر چند بزرگ باشد دفع ميا ضربه

 زاين مايع انمايد، پس   حمايت ميوارد شود، زن حامله  بهسقوط و حركات سخت كه
 و آن را بر تمام سطح جنين تقسيم ،انعت به عمل آوردهم ماتها و يا صدم ضربه
 . تا جنين متأثر نگردد،نمايد مي

دهد، چون اجسامي كه حركاتشان   حركت سبك و آزاد به جنين ميي مايع اجازهاين 
 .دننماي تر حركت مي  از ديگر اجسام كه در غير آب باشند آسان،در آب ظاهر گشته

 ،شود ، كم و زياد نميبودهثابت دماي  داراي باشد، تهويه ميدستگاه مانند مذكور مايع 
نگه شد، اين مايع حرارت را براي جنين ثابت  سرد و يا گرم بابيرونهر اندازه جو 

 .رساند و او را بر رشد ياري مي دارد مي

                                                           
1-  
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 اگر به غشاي زيرانمايد،  ي منع ميناين مايع جنين را از چسباندن به غشاي آمنيو
 .كند نقص پيدا ميمذكور بچسبد، جنين 

نين از آن ه جهايي ك ، و بر لغزش و توسعه مكانهدونم خود اين مايع والدت را آسان 
 .دكن گذرد كمك مي مي

را پاك و ضدعفوني ) جنين(ريزد مجراي  اين مايع چون قبل از جنين بيرون مي
پاك : به مسموميت و خفگي دچار نشود، تمام موارد مذكور از قبيل نمايد تا جنين  مي

نمودن مجرا، تسهيل والدت، ايجاد حرارت ثابت، تحقق حركت آزاد خفيف، مصونيت 
اي از   اول نشانهي ي در داخل رحم و داخل پردهن آمنيوضربات، قراردادن مايعجنين از 

 منظم ذكر نموده و ي هو قرآن مراحل مذكور را به شيو. باشد هاي خداوند مي نشانه
   :فرمايد  مي

® öΝä3à) è=øƒ s† ’Îû Èβθ äÜç/ öΝà6ÏG≈ yγ ¨Β é& $ Z)ù= yz .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ 9,ù= yz ’ Îû ;M≈ yϑ è=àß ;]≈ n= rO 4 

ãΝä3Ï9 s̈Œ ª!$# öΝä3š/u‘ 〈   ) 6: زمر(  
گانه آفرينشهاي  او شما را در شكمهاي مادرانتان در ميان تاريكيهاي سه«

  .»اهللا است كه پروردگار شماست كند بخشد، كسي كه چنين مي جوراجور مي
باشد، و او خالق آگاه و پروردگار كريم  يب ميا و غحاضرعالم آگاه به ) خدا(او 
  :يد فرما قرآن مي. است

® Ü=|¡ øt s† r& ß⎯≈ |¡ΡM}$# β r& x8 uøIãƒ “ ´‰ß™ ∩∪ óΟ s9 r& à7 tƒ Zπ xôÜ çΡ ⎯ÏiΒ &c© É_̈Β 4© o_ ôϑ ãƒ ∩∪ §Ν èO 

tβ% x. Zπ s)n= tæ t, n= y⇐ sù 3“ §θ |¡sù ∩∪ Ÿ≅ yè pgm çµ÷Ζ ÏΒ È⎦ ÷⎫ y_ ÷ρ ¨“9$# u x.©%! $# #© s\ΡW{$# uρ ∩∪ }§øŠ s9r& 

y7 Ï9 s̈Œ A‘ Ï‰≈ s) Î/ #’ n? tã β r& }‘ Ï↵øt ä† 4’ sAöθ pR ùQ$# 〈    ) 40-36: قيامه(  
ي ناچيزي از  آيا او نطفه* پندارد كه او بيهوده به حال خود رها شود  آيا انسان مي«

اي در  گردد؟ سپس به صورت خون لخته و دلمه مني نيست كه پرت و ريخته مي
اي بخشيده است، و بعد اندام او را نظم و سر و  آيد، و خداوند او را آفرينش تازه مي
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آيا چنين * و از او دو جنس نر و ماده ساخته و پرداخته است  * سامان داده است
  .»!تواند مردگان را زنده گرداند؟ خدايي نمي

  :فرمايد  مينيز  عبس ي و در سوره
® Ÿ≅ ÏGè% ß⎯≈ |¡ΡM} $# !$ tΒ … çν u xø.r& ∩∪ ô⎯ÏΒ Äd“ r& >™ ó© x« …çµ s) n= yz ∩∪ ⎯ÏΒ >π xôÜ œΡ …çµ s) n= yz 

…çν u‘£‰ s)sù ∩∪ §Ν èO Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9$# … çν uœ£ o„ ∩∪ §ΝèO …çµ s?$ tΒ r& …çν uy9 ø% r' sù 〈   ) 21-17: عبس(  
آفريند؟  خدا او را از چه چيزي مي! كشته باد انسان چه خدانشناس و ناسپاس است«

سپس راه را * بخشد  آفريند و قوت و قدرت بدو مي ي ناچيزي مي او را از نطفه
  .»گرداند د گورش ميميراند و وار و بعد او را مي* كند  براي او آسان مي

  
   الهييي هوشمند يا تقديري غشا،رحم

اي شكل بزرگي است در رحم مادر كه جنين را   دايرهي صفحه) مشيمه(دان  بچه
 خوني در آن وجود دارد ي  از والدت انداخته شود، و دو دورهنمايد، و بعد همراهي مي

اي نازك به نام  كه پرده خوني مادر ي  متعلق به دورهييكي متعلق به خون جنين و ديگر
نوع گروه خوني هركدام با ديگري متفاوت است، . مشيمه ميان آنها فاصله گرديده است

 است كه ي بزرگ  خود يك معجزه نازك فاصل ميان دو گردش خوني هو اين پرد
 ورود غذاي تصفيه ي  بااليي اجازه دقتنمايد، ولي با هاي مادر را از جنين جدا مي خون

، كلسيم و كربنات پتاسيمدهد، جنين به  ميرا ب از خون مادر به خون جنين شده و منتخ
 ورود غذاي مناسب را به خون جنين ي اجازهالزم غيره نياز دارد، و اين پرده با دقت 

 و اجازه  به جنين برسداكسيژن از خون مادرتا  دهد  ميدهد، و همچنين اجازه مي
 ي موادي سوختن  نتيجه در و مواد سمي و شود واردها  بيماريجلوگيري از مواد دهد مي

 از خون جنين به خون مادر  توليد شده از روند ساخت و مصرفاكسيدكربن مانند دي
، و مواد زايد موجود در خون جنين از طريق اين غشاء به خون مادر منتقل منتقل شود

ها  از ميكروبگردد، پس اين غشاء مواد پااليش شده و اكسيژن را به جنين رسانده و  مي
 اين غشاء  جا دارد بپرسيمآورد، پس زا جلوگيري به عمل مي هاي بيماري و باكتري
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كه خون جنين و مادر با هم مخلوط گردند به طور  چيست؟ تمام اعمال فوق بدون اين
شاء ميان آنها فاصله باشد و اين غ گيرد، و خون هر كدام مستقل مي كامل انجام مي
  !!اي از آيات الهي است يه و نشانه اين آانداخته است كه

 غالباً بيماري از طريق غشاي مذكور ،ي دچار شودميكروبچنانچه مادر به بيماري 
نين چآن را هم  هوشمند و عاقلي است و پزشكان ءيگردد، غشا به جنين منتقل نمي

  .اوستپايان  بيالهي است كه گوياي رحمت و لطف  تقديراند، و آن  نام نهاده
پس   راه اكسيژنك  به ايناند را خالصه كرده] دان بچه[كان عملكرد مشيمه برخي پزش

دان قرار  شش جنين در بچه -دهد  ش را انجام مي كار شُ-گيرد   مياكسيدكربن ديو داده 
، و پزشكان اين غذا را در دهد  به جنين ميينمعه مقدار ب را هدارد، و غذاي هضم شد

اند كه اين مشيمه برحسب   نتيجه رسيده اينند بها دها دقرار تحقيق مورد طول چند ماه 
رساند و كار دستگاه گوارش را  الزم را به جنين ميغذاي رشد جنين هر روز مقدار 

هاي مادر براي آماده شدن تراوش  هايي را براي رشد پستان دهد، و هورمون انجام مي
ايق اين غشا آگاهي ها و وظايف و دق نمايند چنانچه انسان به ويژگي ميشير ارسال 

  .آورد و در برابر عظمت او سر فرود مي افتاد يافت براي خداوند به سجده مي مي
  

  بارداري و قطع قاعدگي
 همراه و هماهنگ نيستند، پس به طور قطعاگر حمل با قاعدگي و قاعدگي با حمل 

 آيا يك را انتظار بكشند،] و يا قاعدگي[چرا خداوند دستور داده است كه زنان سه پاكي 
   و معلوم شود كه حامله نيست؟،پاكي كافي نبود تا زن به حيض افتد

يك بار آن دليل بر عدم وجود حمل به جواب منفي است، وجود قاعدگي و انقطاع 
 دو يا ، يك بار، زيرا حاالت نادري هستند كه زن به عللي در آغاز حمل؛آيد شمار نمي

 و هم آمده تا به طور قطعي و بدون شكقرآن  ي گردد، و آيه سه بار به قاعدگي دچار مي
  :فرمايد  گمان رحم را تبرئه نمايد و قرآن مي
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® àM≈s)¯= sÜßϑ ø9$# uρ š∅ óÁ−/ uyI tƒ £⎯Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n= rO &™ÿρ ã è% 4 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £⎯çλ m; β r& z⎯ ôϑ çFõ3 tƒ $ tΒ 

t, n= yz ª!$# þ’ Îû £⎯Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& β Î) £⎯ä. £⎯ ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ Í ½z Fψ$# 〈   ) 228: بقره(  
و زنان مطلقه سه پاكي را بايد در انتظار باشند، و نبايد آنچه خداوند در رحمشان «

  .»آفريده كتمان كنند، اگر به خداوند و روز قيامت ايمان داشته باشند
 شده گذاري پايهبدانيم كه اين شريعت از جانب آفريدگار هستي كه  به علت اين

يابيم و پزشكان هم به وجود آن   مين حاالت نادري را كه در تمام زنا و بدانيم كه،است
اين آيه از حاالت نادر اهمال  -هاي زنان  خصوصاً متخصصان بيماري -يقين دارند 
چون بعد آيد،  از حمل به حساب نميلذا رحم جز بعد از سه پاكي بريء . ننموده است

با هم  زن  خود شوهر، و يا مادر وگردد، و از طرف از آن از طريق پزشكي آشكار مي
  .شود چشم ديده مي

  
   اوجنين و احساسات

اي از آيات خداوند دالّ بر عظمت او  از اكتشافات علمي پزشكي كه آيه و نشانه
 ،باشد ترين درجه حيات مي كه جنين در نظر طب قديم جانداري در پايين اين ،باشد مي

كردند كه در دل خاك   لوبيا تشبيه ميي نهحيات جنين را به داقديم هاي طبي  و كتاب
نمايد، و حركات جنين در شكم   رشد مي،كاشته شده باشد، و با وصول آب و مواد الزم

گذارند، اما طب جديد از خالل ابزار  مادر پاسخ چيزهايي است كه بر وي اثر مي
 از بدن هاي تصويري و صوتي و رسيدن به درون كارگيري دستگاه اكتشافي پيشرفته و به

، و طب امروزي حقايق اند  آگاهي يافته دروني و رواني وي طرز رفتارجنين و
اي در ماه ششم كه به سيگار معتاد شده  ، مادر حاملهستا  انگيزي را كشف كرده شگفت

پس سيگاري را به او سرا ترك نمايد،  خواست تا مدت زيادي آنپزشك از وي بود، 
 و ،اضطراب قلب جنين را نشان دادهستگاه سنجش داد، به محض روشن كردن سيگار، د
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اين پاسخگويي شرطي است، كه نوعي فراگيري است، جنين كه در ماه ششم : گفتند 
  . كردرنجشبود، در شكم مادرش با استعمال سيگار از طرف مادر احساس ناراحتي و 

ير قرار  جنين نيز تحت تأث،ني مانند عصبانيت گرفتار آيدادر بحراني روهرگاه مادر 
گردد، و هرگاه مادر در شادي و  هاي بدن وي مضطرب مي گيرد، و اندام و دستگاه مي

كه جنين  تر اين يابد، و عجيب يابد، اندام وي انتظام مي  ميشآرامش باشد جنين نيز آرام
دهد، و بعد از تولد  يابد، و به وي گوش فرا مي در شكم مادر به صداي پدرش تمايل مي

  .يابد يش مياين حالت افزا
د بورز و به آن ولع ،رغبت و عالقه نشان دهدش يخوهرگاه مادر نسبت به حمل 

 بر حسن  را، و مودت و سپاس خودهدد  مينشانجنين نيز با مادر شادي و سرور 
با حركاتي در شكم مادر ، و دنك پذيرش او به مادر تقديم داشته، و احساس آرامش مي

نسبت ، اما مادري كه بيش از حد استآن بر قلب مادر پاسخ داده و ميزان لذت شيريني 
به حمل رغبت ندارد، و با اكراه و ناخواسته حامله شده باشد، ارتباط ميان او و جنين 

در آن وحشت، اضطراب، اختالل كه  از مادر جدايي گردد، و جنين با حياِت قطع مي
 داده، و سپس با پاهايش به مباالتي را با صبر پاسخ ند، و در ابتدا اين بيك  رشد ميهست

پردازد، و بعد از  زند، گويا به دليل كراهت مادر از وي به تكان خوردن مي مادر لگد مي
كند، بلكه بر پستان ديگري   مادر را ترك مي اوها و شيرِ والدت نيز با عدم پذيرش پستان

ضه كنند از آورد، حتي اگر چشمان وي را بپوشانند، و پستان مادر را به وي عر روي مي
نمايد، چون مادر در اصل او را رها كرده است، پس جنين در  گرفتن آن خودداري مي

  .پردازد  و به فراگيري ميردشكم مادر زندگي رواني دا
هاي معيني دارد، مادري   ويژگي گاهي خواب مادري دوره: گويند  برخي پزشكان مي

ها دير بيدار  باشد، و مادري كه صبح ماند، فرزند وي نيز همچون وي مي كه زياد بيدار مي
  .گردد شود فرزند وي نيز چنين خواهد بود، و جنين با تأثر مادر قبل از تولد متأثر مي مي

 و اننزديكمهربان از گيرد، اگر فردي  كه زني كه درد زايمان او را مي عجيب اين
يختن خون كند، و ر  والدت نقش اساسي بازي ميآسانيدر كنار وي باشد، در خويشان 
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يابد، و جنين در اثناي درد زايمان جان   جنين افزايش ميي بر رحم و جنين جهت تغذيه
گردد، و   و سبك مي رسيدهبه حداقلگيرد، و دردها و مشكالت كمبود اكسيژن  تازه مي

 و يا اضطراب دروني بينجامد، بنگريد به مادر مغزي افتادگي كمبود چه بسا به عقب
د، و مادري كه با همسر خويش در آرامش رادخود رغبت و تمايل بار خوشبختي كه به 

 و مادري كه در كنار گذارد، برد، سالمت جسمي و روحي او بر جنين اثر مي به سر مي
گيرد او را بر تسهيل والدت، و دوري او از  خويش در اثناي والدت قرارميدختر 

هاي  يا صرع و يا اضطرابافتادگي و  چه بسا منجر به عقب كهمشكالت كمبود اكسيژن 
هايي را  نمايد، به حكمت خداوند نگاه كنيد، كه صفات و ويژگي  ياري مي،دروني گردد

در حالي  گذارد  آن بر جنين در شكم اثر ميكند، بيشتر كه مادر در اثناي حمل عملي مي
  .كه هنوز در رحم است

 در زندگي اتخاذ شويم، و اسلوب ديگري كه ما از قانون خداوند دور مي و هنگامي
  .گذارد نماييم، اثر آن بر سالمت و رشد فرزندمان تأثير مي مي

  
  گردد عامل اختالل در جنين مي ني در هنگام بارداريافشار رو
ني شديد كه زن هنگام بارداري و حتي قبل از آن با آن اگمان فشار عاطفي و رو بي

 زيرا يكي از عوامل مختل ؛ددتواند عامل ظهور اختالل در جنين گر گردد، مي روبرو مي
مبالغه نيست اگر . برد  عاطفي رواني است كه زن در آن به سر ميياه اضطراب شدن جنين

شماري است،  هاي بي ني عامل بيماريانمايند كه فشار رو بگويم صدها موضوع تأكيد مي
د، شو و مشكل روحي با ايمان به خداوند و اطاعت او، ياد و اخالص براي او تداعي مي

ني مصون است، و زن مؤمن پاك و عفيف و مطيع همسر او فرد مؤمن از مشكل رو
  .باشد خويش از مشكل روحي به دور مي

ند كه فشار روحي شديد مانند از دست دادن كار، طالق، جدايي گوي دانشمندان مي
از دست دادن مرد در خالل اثر زن و مرد به علت كار، مسافرت و يا اندوهگين شدن بر 

 از قبيل، شكافتن  عيب و نقصهاييرداري، ممكن است به حاالت غيرطبيعي در جنين وبا
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: گويند در تفسير اين مسأله ميمشكل حلقي و غيره منجر گردد و ] شكري لب[ها  لب
ها   باال رفتن قند خون و كاهش اكسيژن در بافتموجب هورموني كه برني افشار رو

ن با بدن ا روي ، رابطهدارنداختالالت بدني جنين تأثير  و هر دو در نمايد  تأثير ميگردد، مي
ن ان سالم باشد بدن نيز سالم خواهد بود، و چون رواانگيزي است، هرگاه رو چيز شگفت

 اين  درمان ما تنهاگردد، و يابد، و تمام اندام سالم مي شد قلب استقامت ميباتندرست 
نيم و ك عمل آنچه دستور داده است  بهآشتي كنيم و نزد او توبه كنيم و كه با خداوند است
  .او باشيم  سنت پيامبرپيرو

  
  شير مادر و مهر او

خداوند متعال عالوه بر مهر مادران نسبت به فرزندانشان رحمت و مهري را در دل 
 ، در پستان زن قرار داده است كهنوع خاصي شيرآن آنها به وديعت نهاده است، و 

، و چنانچه تمام استانگيز   شگفتبسيارير مادر، ش: گويند  كه پزشكان مي همچنان
نند و توا مينرا درك نمايند،   تا خصوصيات تركيبي آنشوندنيروي بشر با هم جمع 

  .باشند ها از ساختن آن عاجز مي بزرگترين كارگاه
كه كودكي را كه خداوند آفريده است به ميزان  اما آنچه كه قابل تأمل است اين

هاي هاضمه را در وي به وديعت نهاده است، اگر شير گاو  آنزيممتناسب با شير مادر 
ماند، بسياري  خورانديم كودك از هضم آن عاجز مي تازه يا به صورت خشكيده به او مي

 مواد ي فع و تصفيهشدند، و د ها و اسيدهاي آمينه هضم نمي از مواد چربي و پروتئين
خورد،  برد، لذا كودكي كه شير گاو مي ها آن را خسته و از بين مي از طريق كليهمذكور 

ها خسته و توان هضم آنها  آمينه، پروتئين  كردن موادهاي چربي، اسيدفعهاي او از د كليه
باشد، و با شير گاو  كودك متناسب با شير مادر ميدر هاي هضم  را ندارند و آنزيم
ز اسيدهاي در شير گاو چهار نوع اسيد وجود دارد، و در شير مادر ا. هماهنگ نيست

  .آمينه خبري نيست
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افتادگي و آفات  باال رفتن مقدار اسيد آمينه در خون باعث عقب: اند  دانشمندان گفته
  .گردد شيرخوار ميدر هاي مزمن  قلبي و هوشي، كبدي و گوارشي و بيماري

هاي اعضاي  پيوسته برحسب نياز و پذيرش دستگاه) شير مادر(اما تركيب آن 
گوني است، از لحاظ تناسب در حد بااليي است، چون مستقيماً از شيرخوار در حال دگر

در نتيجه . گيرد شود در معرض آلودگي هيچ نوع ميكروبي قرار نمي  گرفته ميپستان مادر
، بوده و كمترين ضرر را داراستترين طريق تغذيه  از لحاظ پاكي و سترون كردن مطمئن

كه ذكر [شد، وجود چنين شروطي با حرارت آن در خالل يك شيردهي واحد ثابت مي
 ،باشد، و عالوه بر آن در تابستان دماي خنكي دارد دهي مصنوعي مشكل ميردر شي] شد

شود، و زمان هضم آن از يك ساعت و نيم  سان هضم ميآباشد،  و در زمستان ولرم مي
بيش از سه ساعت ] شيرخشك[يابد، اما زمان هضم شير قوطي و شيشه  افزايش نمي

ها واكسينه  خورد در برابر تمام بيماري شد، و كودكي كه از پستان مادر شير ميك طول مي
اي و تنفسي  گردد، چون شير مادر داراي موادي است كه پادزهري براي التهابات روده مي
  .، عالوه بر اينها از لحاظ اقتصادي كمترين هزينه را داراستدارد

كودكان با ميان هاي شايع  ماريبيشتر حاالت تنگي نفس و عفونت روده و ديگر بي
  .شود شيرخوارگي طبيعي درمان مي

ها جلوگيري  ها به ديواره روده در شير مادر موادي است كه از چسبيدن ميكروب
را اند، شيرخواري طبيعي كودك  ها نهفته  موادي اسيدي جهت كشتن ميكروبنيزكند،  مي

  و پيشگيريدارد  نگه ميمصون ... وهاي وبا، اسهال خوني، فلج اطفال، كزاز،  از بيماري
شيرخواري كودك از پستان مادر . باشد ند، چون تمام مصونيت مادر در شير وي ميك مي

هاي قلبي،  يرخوار را از آفتهاي بيمار مصون نموده، و ش هاي پستان وي را از ورم
ة  از شير در او ضرببلكه قطع زودهنگام شيرخوار. دارد اي محفوظ مي  تغذيههوشي و

  .كند روحي و انحرافات رفتاري ايجاد مي
چون . باشد  به آساني در دسترس مي– شب و روز در سفر و حضر –شير مادر 

باشد و  هضم آماده ميدر نظير و سهولت  اي بي هميشه با حرارت مناسب و استرليزه
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 ، و قرآن كريم در ايننمايد ها پيشگيري مي بسياري بيماريداراي مصونيتي است كه از 
  : فرمايد  زمينه اشارات و بيانات شيوايي دارد، و مي

® ô‰ s)s9 $ uΖø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ’ Îû >‰t6 x. ∩∪ Ü= |¡øt s† r& β r& ⎯ ©9 u‘ Ï‰ø)tƒ Ïµ ø‹n= tã Ó‰tn r& ∩∪ 

ãΑθ à) tƒ àM õ3n= ÷δ r& Zω$ tΒ #´‰ t7—9 ∩∪ Ü= |¡øt s† r& β r& öΝ©9 ÿ…çν u tƒ î‰tn r& ∩∪ óΟ s9 r& ≅ yèøg wΥ …ã& ©! 

È⎦ ÷⎫ uΖøŠ tã ∩∪ $ ZΡ$ |¡Ï9 uρ É⎥ ÷⎫ tG x x© uρ ∩∪ çµ≈ sΨ ÷ƒ y‰yδ uρ È⎦ ø⎪ y‰ôf ¨Ζ9$# 〈   ) 10-4: بلد(  
برد هرگز كسي بر  آيا انسان گمان مي. ايم ما آدمي را براي رنج و محنت آفريده«

گويد من دارايي فراواني را نابود و تباه  مي. يابد او توانايي ندارد و بدو دست نمي
آيا ما براي او دو .  او را نديده است؟كند كه كس آيا انسان گمان مي. ام كرده

و راه خير و . ايم و زباني و دو لب قرار نداده. ايم؟ چشم را ترتيب نداده و نساخته
  .»ايم شر را بدو ننموده

 از طرف خداوند اي ، كه هديه1ها پستان: نجدين عبارتند از : گويد   ميابن عباس
  .باشد مي

گذارد  د كه كودك هنگامي كه به دنيا پا ميگوين دانشمندان روانشناسي كودكان مي
ها، مفاهيم، تشخيص و  ي نيست، تمام تواناييادراك و تشخيص گونه هيچداراي 
  :فرمايد  آيد، و قرآن نيز مي ها، در نتيجه تماس وي با جامعه به دست مي اهليت

® ª!$# uρ Νä3 y_ u÷z r& .⎯ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? $ Z↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝ ä3s9 yì ôϑ ¡¡9$# 

u≈ |Á ö/F{$#uρ nο y‰Ï↔ øùF{$# uρ   öΝä3¯= yè s9 šχρ ãä3 ô±s? 〈   ) 78: نحل(  
خداوند شما را از شكمهاي مادرانتان بيرون آورد در حالي كه چيزي «

  .»گذار باشيد دانستيد، او به شما گوش و چشم و دل داد تا سپاس نمي
هم به آموزش ندارد، مثالً  و نيازي ،دهروانشناسان كودك متولد شنظر اما برخالف 

 زيرا ؛يافتيد بود، انساني را در پنج قاره دنيا نمي عمل مكيدن، چون اگر مكيدن نمي

                                                           
 ).4/513( ابن كثير -1
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خبري به دنيا آمده توانايي توجيه ضرورت گرفتن پستان مادر، و خود  كودكي كه در بي
 تا دن فهم دريافت كتواند اين توجيهات را با را ندارد، و نمي هماهنگ نمودن با آنياراي 

  .دهدتطبيق كه خود را با آنها  شير به وي برسد چه جاي اين
آورد در  عطوفت و مهري كه كودك در اثناي شيرخواري از طرف مادر به دست مي

  .نمايد  او نيز به اطرافيان خود منعكس ميهنشاند كه در آيند قلب وي مهر و عطوفتي مي
® ßN ẗ$ Ï! üθ ø9$# uρ z⎯ ÷è ÅÊ öãƒ £⎯ èδ y‰≈ s9÷ρ r& È⎦ ÷,s!öθ xm È⎦ ÷⎫ n= ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑ Ï9 yŠ# u‘ r& β r& ¨ΛÉ⎢ ãƒ sπ tã$ |Ê §9$# 〈    

  )233: بقره (  
دهند هرگاه يكي از والدين يا هر  مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير مي«

  .»دوي آنها خواستار تكميل شيرخوارگي شود
باشد، و باالترين و  شش ماه مي] شيرخوار[گويند كمترين زمان  ميهم پزشكان 

  .باشد ترين مقدار نيز دو سال كامل مي كامل
ي امر ذكر شده است، يعني اي مادران نبه صورت خبر در مع» نَعضِري «ي غهيو ص

اي نباشد كه برخالف آن داللت   و قرينهفرزندانتان را شير دهيد، و هر امري اگر نص
  .باشد  مستلزم وجوب مي،نمايد

ند، دانشمندان ك نتواند از شير مادر استفاده ي كودكي به هر دليلاي مهم؛ هرگاه نكته
 و يا هر  او شير گاو بهكه ، نه اين پيدا كردبايست براي وي شيردهي بر اين باورند كه مي

  :فرمايد  قرآن نيز مي داد، يشير ديگر
® ÷β Î) uρ öΝ›?Š u‘ r& β r& (#ûθ ãèÅÊ ö yIó¡ n@ ö/ä. y‰≈ s9÷ρ r& Ÿξ sù yy$ uΖ ã_ ö/ä3 ø‹n= tæ 〈   ) 233: بقره(  
  .»و اگر خواستيد دايگاني براي فرزندان خود بگيريد گناهي بر شما نيست«

نيست، بلكه به دنبال شيردهي بايد رفت، و اين جايگزين شير مادر شيرهاي قوطي 
بايست داراي خصوصيات زير باشد؛ تندرست و سالم، داراي خرد بزرگ،  فرد شيرده مي

  .و اخالق نيكي باشد
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كه  نمايند به اين سازي كودكان را ملزم مي هاي شيرخشك ها، كارخانه ر دولتو بيشت
و تحقيق علمي . »هيچ چيزي جايگزين شير مادر نيست«: روي هر قوطي شير بنويسند 

 هوش فطري تعدادي از ي در يك كشور پيشرفته اجرا گرديد كه پژوهشگران درجه
 كه  و مصنوعي مقايسه نمودندهاي مختلف را به نسبت شيردهي طبيعي كودكان ملت

 از ميان  يا اقيانوس آرامانگيز بود، به طوري كه كودكان جزيره  آن شگفتي نتيجه
باشند،  اند داراي باالترين ميزان هوش و ذكاوت مي كودكاني كه مورد بررسي قرار گرفته

 كه آنان مطلقاً با شيرخواري مصنوعي آشنايي ندارند، و استين سبب دو اين هم ب
  : فرموده است   هم زيباداوندخ

® ßN ẗ$ Ï! üθ ø9$# uρ z⎯ ÷è ÅÊ öãƒ £⎯ èδ y‰≈ s9÷ρ r& È⎦ ÷,s!öθ xm È⎦ ÷⎫ n= ÏΒ% x. 〈   ) 233: بقره(  
ند كه از خداوند ك مياين منهج و تعليمات الهي است، پس چه چيزي بنده را منع 

  :فرمايد   چه مانعي است كه او مؤمن باشد؟ و باز ميند؟ وكاطاعت 
® çµ≈ sΨ ÷ƒ y‰yδ uρ È⎦ ø⎪ y‰ôf ¨Ζ9$# 〈   ) 10: بلد(  

   :اند  در همين زمينه عرفا گفته
 بهترين كفيل در رحم مرا كفالت اي ،در تاريكي رحم مرا مورد لطف قرار دادي

 ما قرار داديد، وها  در پستان، غذاهاي ما را نمودي و در قلب مادران بر ما مهر گذاشتيد
 ، تو پروردگار ماييكه نمودي تا اقرار نمايد  و زبان ما را باز،را در كودكي پرورش دادي

  .اي  تو چون مرا رشد دادهو خود را به ما شناساندي، پس هميشه سپاس براي
هايشان شير، كه آن رحمت معنوي  خداوند در قلب مادران مهر گذاشته، و در پستان

  .و غذاي جسمي است
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  )ن النسبيحرم من الرضاعه مايحرم م( ي روايت دربارهاستدالل علمي 
  : فرمايد   نساء ميي قرآن كريم در سوره

® ôM tΒ Íhãm öΝà6ø‹ n= tã öΝ ä3çG≈ yγ ¨Β é& öΝä3è?$ sΨ t/uρ öΝà6è? üθ yz r&uρ öΝä3çG≈ £ϑ tã uρ öΝä3 çG≈ n=≈ yz uρ 

ßN$ sΨ t/uρ ËˆF{$# ßN$ sΨ t/uρ ÏM÷z W{$# ãΝà6çF≈ yγ ¨Β é& uρ û© ÉL≈ ©9$# öΝä3 sΨ÷è |Ê ö‘ r& Νà6è? üθ yz r& uρ 

š∅ ÏiΒ Ïπ yè≈|Ê §9$# àM≈ yγ ¨Β é&uρ öΝä3Í← !$ |¡ÏΣ ãΝà6ç6 Í×¯≈ t/ u‘ uρ © ÉL≈©9 $# ’Îû Νà2 Í‘θ àf ãm ⎯ÏiΒ 

ãΝä3Í← !$ |¡ ÏpΣ © ÉL≈ ©9$# ΟçF ù= yz yŠ £⎯Îγ Î/ β Î* sù öΝ ©9 (#θ çΡθ ä3s? ΟçF ù= yz yŠ £⎯Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ sΨã_ öΝà6ø‹ n= tæ 

ã≅ Í×¯≈ n= xm uρ ãΝ à6Í← !$ sΨ ö/r& t⎦⎪ É‹ ©9$# ô⎯ÏΒ öΝà6Î7≈ n= ô¹ r& β r&uρ (#θ ãè yϑ ôf s? š⎥ ÷⎫t/ È⎦ ÷⎫ tG ÷z W{$# 

ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 3 χ Î) ©!$# tβ% x. # Y‘θà xî $ VϑŠ Ïm   )23: نساء (   〉 ‘§
خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، «

گانتان، خواهرزادگانتان، مادراني كه به شما شير  هايتان، برادرزاده هايتان، خاله عمه
اند، خواهران رضاعيتان، مادران همسرانتان، دختران همسرانتان از مردان  داده

و رعايت شما پرورش يافته و با مادرانشان همبستر ديگر كه تحت كفالت 
ايد، ولي اگر با مادرانشان همبستر نشده باشيد، گناهي بر شما نيست،  شده

همسران پسران خود، و اين كه دو خواهر را با هم جمع آوريد، مگر آنچه در 
  .»گذشته بود، بيگمان خداوند بسي آمرزنده است و مهربان

يم آمد اجازه خواست ععموي رضا:  روايت شده است كه گفت  رضي اهللا عنهاشهياز عا
 از پيامبر سؤال نمايم، پيامبر آمد و من از وي  اينكهكه وارد خانه شود به وي اجازه ندادم تا

گفتم اي رسول : گويد  شه مييباشد وي را اجازه دهيد، عا او عمويت مي«:  فرمود ،پرسيدم
او عمويت : د مرا شير نداده است، پيامبر فرمود شير داده است، و مرخدا همانا زن مرا 

 همانا اين جريان بعد از نزول حجاب بود، و  :گويد شه ميي عا.وارد شودايد بباشد،  مي
  1.»باشد ي نيز حرام ميعهر آنچه از طريق نسب حرام شده است از طريق رضا: عائشه گفت 

                                                           
 ).1254(، مالك )1948(، ابن ماجه )1148(، ترمذي )1445(، مسلم )4941( بخاري -1
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 ي بچه معروف آن باشند كه رضاعت با شروط  فوق بيانگر اين ميروايتآيه و 
نمايد و   شيري وي ميريكبرادر شنيز شيرخوار را پسر شيرده نموده، و او را 

هاي جديد كه علم ژنتيك  خويشاوندي رضاعي ثابت و قابل انتقال است، در پرتو يافته
ورزد كه رضاعت   ذكر كرده است تأكيد مي–باشد  هاي پزشكي مي ترين يافته  كه تازه–

  .دهد يرده به شيرخوار انتقال ميبرخي ژنها را از ش
قرآن نيز و  يهمچون نزديكي و قرابت نسبرا  آنو اين خويشاوندي كه پيامبر در سنت 

باشد، اين   به شيرخوار مي]شيرده[ها از شير مادر  سبب انتقال ژنبه چنين قرار داده است، 
  .يابند وي نيز انتقال مي مخلوط شده و به وارثان آنو با ، تهشكاف هاي شيرخوار را  ها سلول ژن

گيرد، و دستگاه ژنتيكي   بيش از يك نوع سلول را در بر ميشير: گويند   ميپزشكان
  .پذيرد باشد آنها را مي  مي نارسخودهاي ناآشنا را انتقال داده و چون  شيرخوار ژن

اي جنين را ه  سلول،هاي موجود در شير او  را شير دهد ژنيهرگاه زني كودك
رسند، لذا پيامبر فرموده  گيرند، و به دستگاه ژنتيكي وي مي  آن جاي ميشكافته و در

  .»يحرم منَ الرضاعهِ ما يحرم مِنَ الوالده«: است 
 به گويد، سخنان وي وحي است كه به وي  سخن نميهوس هوي و  روي ازپيامبر
راي باشد، دا ، پس هر آنچه كه در قرآن و سنت صحيح ميگردد تشريعي الهام ميصورت 

اند كه شير  اي علمي است، و دانشمندان كنوني ژنتيك كشف نموده اصل و پايه
 ،هاي اصلي شكافته هاي جنين را به طرف ژن  بافت،ها  سلولاي هيافته از مجموع تشكيل

از خود شود تا جزئي روند، و دستگاه ژنتيكي جنين هر چيز غريبي را  و در آن فرو مي
  .پذيرد مي

طريق ، جز از »يحرم منَ الرضاعهِ ما يحرم مِنَ الوالده«فرمود پس پيامبر وقتي كه 
  .خداوند آن را بر زبان نياوردو الهام از طرف وحي 

**          *            
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  به استخوان بنگريد
  

  : فرمايد  پروردگار ما درباره نگريستن به استخوان مي
® ö ÝàΡ$#uρ ’ n< Î) ÏΘ$ sà Ïèø9 $# y# ø‹Ÿ2 $ yδã” Å³⊥ çΡ §ΝèO $ yδθ Ý¡õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 〈  ) 259: بقره(  

اي اساسي به نام كلسيم تركيب  ها مجموعاً از ماده استخوان: گويند  دانشمندان مي
 ديگري است، هشتاد و پنج ي ا تركيبات آن به گونهاند، وليكن توزيع ماده مذكور ب يافته

بنات كلسيم، و سه هزارم آن نيز درصد از استخوان كلسيم و فسفات و ده درصد كر
باشد و  كلريد كلسيم، دو هزارم آن فلورايد كلسيم، و يك درصد هم فسفات منيزيم مي

ها  اما جذب كلسيم از روده.  در استخوان به كار رفته استبدننود و نه درصد از كلسيم 
شد آن را با  تيروئيد ميي ه كه غده بسيار كوچكي كه در كنار غد– هورموني ي به وسيله

 بسيار كوچك از كار بيفتد، جذب ي گيرد، و چنانچه اين غده  انجام مي–كند  تراوش مي
   1.هاي موجود زنده ممكن نخواهد بود ز رودهكلسيم ا
باشد، و چون   مي(D) ديگر؛ به كار رفتن كلسيم در استخوان نيازمند ويتامين ي نكته

گردد، و علت  مي استخوان دچار ميويتامين مذكور فراهم نگردد، كودك به پوكي و نر
ها  باشدو اين خار و دنده كه شكل استخوان همچون خار مي است  اينD نياز به ويتامين

روند و چون در يكديگر فرو روند جسم بسيار محكم و متيني را تشكيل  در هم مي
 تحمل دهند، و در واقع استخوان ران فشاري تقريباً برابر با دويست و پنج كيلوگرم را مي
شود،  هاي متانت و قدرت يافت مي آوري ويژگي نمايد، و در استخوان به نحو شگفت مي

  :فرمايد  قرآن كريم نيز مي
® ö ÝàΡ$#uρ ’ n< Î) ÏΘ$ sà Ïèø9 $# y# ø‹Ÿ2 $ yδã” Å³⊥ çΡ §ΝèO $ yδθ Ý¡õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 〈  ) 259: بقره(  

                                                           
شود كه غده  يافت مي عدد در سطح پشتي غده تيروئيد دو تا در باال و دو تا در پائين 4اين غده به تعداد  -1

شود  كند كه باعث افزايش كلسيم خون مي پاراتيروئيد نام دارد اين غده هورمون پاراتورمون را ترشح مي
برد همچنين تعاد و فعاليت   جذب كلسيم را در روده باال ميDاين هورمون با فعال كردن ويتامين 

 آزاد شدن كلسيم از استخوانها به خون را افزايش داده و باعث) استئوكاللت(خوار  سلولهاي استخوان
  .145 و 144ريز دكتر حائر روحاني ص  شود فيزيولوژي اعصاب و غدد درون مي
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ار سخت و را بر شكل خارهايي در هم رفته و بسي آن«در آيه يعني » ننشرُها«
  .»دهيم محكم قرار مي

اي از آيات بيانگر عظمت خداوند   هر كدام از ما نشانهبدن كه كنيم تأكيد ميهمواره 
  :فرمايد  باشند و قرآن نيز مي مي

® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈   ) 21: ذاريات(  
  

  پيكر استخواني انسان
. باشد  است بيانگر آيات عظيم خداوند مياين پيكر استخواني كه بدن بر آن استوار

اي است با بافتي محكم، در برابر نيروهاي سخت مقاومت نموده و در برابر نيروي  پيكره
 برجسته هاي آورد، يكي از وظايف اين بافت محكم حمايت از دستگاه فشار دوام مي

مه گذاشته  استخواني به نام جمجي هاي برجسته كه در كره باشد، مغز جزو دستگاه مي
متر درون مجراي وسط   سانتي45 تا 40متر و طول   سانتي1به قطر شده است، و نخاع 

 و قلب مهمترين دستگاه بدن است كه در قفسه سينه قرار ها قرار گرفته است ستون مهره
هاي  هاي گلبول و رحم در استخوان لگن گذاشته شده است، و كارگاهه شده است، ددا

 استخواني ي  و چنانچه دستگاه و پيكره1تخوان قرار گرفته استقرمز خون در داخل اس
  .بود شكل مي  از پوست و گوشت بيتركيبيبود انسان  نمي

 خارجي قسمتاساس آن سخت و . اين دستگاه از دويست قطعه تشكيل شده است
 داخلي آن نيز ي ، و اگر بنيهمنفذدار اسفنجي استآن محكم بوده و از طرف داخلي 

د، ش ما چهاربرابر وزن طبيعي خود ميبود، وزن هركدام از  ت خارج آن ميهمچون قسم
  .شد ، وزن وي دويست و چهل كيلوگرم مي باشداگر وزن كنوني هر كس هفتاد كيلو

در ساختن استخوان با كمترين لوازم باالترين نتيجه حاصل : گويند  پزشكان مي
وجود دارد، آن  مقاوم ي يهوزني و بن انگيزي ميان سبك گردد، پس تعادل شگفت مي

صد و پنجاه تن، و سوخت آن كه براي شويم وزن آن  هواپيمايي كه ما بر آن سوار مي
                                                           

 .سازند درون مغز استخوان سلولهاي مادر بنيادي وجود دارد كه همه انواع سلولهاي خوني را مي -1
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باشد، و چنانچه از سيصد تن آهن  كند نيز صد و پنجاه تن مي چهار ساعت پرواز بسنده 
  .داشت شد به سيصد تن سوخت نياز مي ساخته مي

  رفتن زيبايي و هدري دربود، مشكالت  ميو اگر وزن ما چهار برابر وزن كنوني ما
  .كرديم انرژي بيهوده پيدا مي

آن ترين چيزي كه در اين دستگاه استخواني وجود دارد، سوخت و ساز بادوام  عجيب
ند ك  استخواني را تجديد ميي  پنج بار پيكره،باشد، به طوري كه انسان با عمر متوسط مي

 ي د، عملكرد سوخت و ساز تمام پيكرهشو يعني هر شش يا هفت سالي كه سپري مي
  .گردد استخواني تجديد مي

هاي  نمايد از جمله نعمت ها كمك مي دبن  كه بر التيام شكستهپياپيتخريب و ساخت 
گرداند، پس  باشد، و سوخت و ساز بادوام استخوان را مخزن آهك مي بزرگ خداوند مي

 به –د اشز اين ماده سرشار نبغذاي وي ا –هرگاه مادر براي تشكيل استخوان فرزندش 
 عمل و. دهد آهك نياز داشت، جنين از استخوان مادر استخوان خود را تشكيل مي

  . آهك گرددي سوخت و ساز بادوام بدين سبب است كه استخوان منبع ذخيره
هايي وجود دارند كه رشد استخوان و توقيف آن را در حد معيني تنظيم  هورمون

پيكر  بود، انسان كوتوله، يا موجود غول نمي] رومذك [هاي و اگر هورموند، نبخش مي
متر و وزن پنج كيلوگرم و داراي  شد، و كوتاهترين انسان با طول پنجاه و پنج سانتي مي

شد، پس  متر مي باشد، و درازترين انسان دويست و چهل سانتي بيست و سه سال مي
  .رشد ارتباط داردآسايي و كوتوله بودن به هورمون  غول

 از حيات جنيني – تبديل غضروف به استخوان –سازي  كه استخوان  ديگر ايني نكته
  تا بيست و يك سالگي از هفده–آغاز شده و بعد از والدت تا سن اتمام رشد طولي 

 اي غضروفي كه به نظر دانشمندانِ يابد، و در كنارهاي استخوان طبقه  تداوم مي– سالگي
هاي آهن   كه ميان تكهماند ي ميكائوچوگيرد همچون  ميها را   جلو ضربه، مكانيكعلمِ

 جلو كه –اي غضروفي  رود، ميان هر دو فقره از فقرات پشت نيز صفحه به كار مي
  . وجود دارد تا انسان داراي زندگي آرام و راحتي باشد– گيرد را ميضربات 
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فاصل اي چسبان جهت سهولت حركت م انگيز ديگر، كنار مفاصل ماده  شگفتي نكته
گردد، اين  نهاده شده است، و اين مايع ميان مفاصل هر لحظه به طور خودكار تجديد مي

  .باشد  استخواني آيتي از آيات دال بر عظمت خداوند ميي پيكره
  

   دست انسان مفاصلاستخوان و بندها در
 نشان خالق انسان را  عظمتنظر نموده، و انگيز كه جلب از آيات شگفتيكي 

يم، در دست پنج انگشت و در هر انگشت جز دار كه ما  است دستيد، همانده مي
انگشت شصت سه بند وجود دارد، اما انگشت شصت از دو بند تشكيل يافته است، و 

  .در اينجاستنهفته سرّ 
كند متعلق به اين انگشت  انسان به آن افتخار ميي را كه چه بسا باور نكنيد، تمدن

به علت دقت و  .باشد  مخلوقات خاص انسان ميشصت در ميانشصت باشد، و انگشت 
ظرافت ساختار دست، آزاد گذاشته شده است، تا به انجام وظايف وكارهاي نامحدودي 

  .بپردازد
تجربه كنيد كه آزمايش و بود ساير انگشتان ارزشي نداشتند،  اگر انگشت شصت نمي

كه بر   و يا اين.بدون انگشت شصت بنويسيد، يا بدون آن بدوزيد و يا لباس بپوشيد
دستگاهي بدون آن كار كنيد، شما نخواهيد توانست كاري انجام دهيد، اين ساخت 

  :فرمايد   و چه زيبا مي.را به كمال رسانده است خداوند است كه آن
® yì ÷Ψ ß¹ «!$# ü“ Ï% ©!$# z⎯s) ø?r& ¨≅ ä. >™ó© x« 4 …çµ ¯ΡÎ) 7Î7 yz $ yϑ Î/ šχθ è= yè øs? 〈   ) 88: نمل(  
و دو بند بخشد،  پذيري بااليي به آن مي انعطاف] انگشت شصت [شكل مفصل كروي

 ، قبض، حالت بسط،تدارك شده كمتر از پنج رگ نيست، كه به آساني در تمام جهات
  .بخشد چرخش، نگه داشتن و مقابله را به آن مي
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، اين هاي آن بزند  بنشيند و شش ساعت بر دكمهكامپيوتر دستگاه پشتچنانچه كسي 
دهد، بدون اين كه شخص  اري برابر با چهل كيلومتر راه رفتن انجام ميانگشت شصت ك
  .به اين امر پي ببرد

انگيزي را پيش  اين انگشت شصت عالم شگفت«: گويد  يكي از دانشمندان غربي مي
 عظمت و وحدانيت او افزوده است،  و به خداوند را، معرفت ما»روي ما گشوده است
اي از استخوان، رگ، ماهيچه، عصب،  جموعهداراي م) دست(اين ابزار عجيب 

  .باشد ها مي رگ سرخ
در دست بيست و هفت استخوان، بيست و هشت مفصل، و سي و سه ماهيچه وجود 

  .دارد
بخشد، و  باشد، و در هر سمتي به دست حركت مي هفت استخوان ميداراي اما مچ 

بود   به يك جهت ميبود، دست نيز معني نداشت، و اگر حركت آن فقط اگر اين مچ نمي
  .رفت هاي آن از بين مي بيشتر ويژگي
 آبياري خوني است كه ي انگيزترين چيزي كه خداوند آفريده است شبكه از شگفت
شده در دو آبشار به هم متصل و ريزد،  در دو نهر بزرگ بر كنارهاي مچ ميپس از گذر 

گردد، و در   توزيع مي در دستها  و شريانها گ ري ه خوني به وسيل بسيار دقيقي شبكه
آيد، و اين بدين معني است  هر نقطه از دست سر سوزني را فرو ببريد خون بيرون مي

  وجود دارد،در آن از خون  بسيار دقيقي ي كه شبكه
يابند، و خداوند انسان را با اين  ها، ابزار، بدون دست مفهومي نمي اين تمدن، صنعت

باشد  نزد ما ميخداوند هاي  ن آيات و نشانهتري دست تكريم بخشيده است، و از نزديك
  : خداوند فرموده است 

® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈   ) 21: ذاريات(  
  »بينيد؟ ي بر وجود خداوند وجود دارد، آيا نمييها و در خود شما نشانه«
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  رابطه استخوان ران با استخوان لگن
  :فرمايد  خداوند آگاه و خبير مي

® ß⎯ øt ªΥ öΝ ßγ≈ sΨø) n= s{ !$ tΡôŠ y‰x© uρ öΝèδ uó™ r& ( #sŒ Î)uρ $ uΖø⁄ Ï© !$ uΖø9 £‰t/ öΝ ßγ n=≈ sWøΒ r& ¸ξƒÏ‰ ö7s? 〈   
  )28: انسان (  

را سفت بهم بسته و استوار  ايم، و بندها و پيوندهاي اندامشان ما ايشان را آفريده«
  .»ازيمس هاي ديگري را جايگزين آنان مي ايم، و هر وقت بخواهيم انسان داشته

ده است كه استخوان ران داراي گردن است، و اين گردن هاي پزشكي آم در كتاب
ند، يعني انسان با دو كتواند نيروي فشار افزون بر دويست و پنجاه كيلوگرم را تحمل  مي

اما طريقه ارتباط ] پابرجاست[الخصوص قسمت متصل به لگن  استخوان ران، و علي
  .آوري است استخوان ران با لگن چيز شگفت

م و هوا را از داخل آن خالي ينكيك توپ مسي را بياوريم، و آن را دو قسمت اگر 
مخالف از آن زور  هشت اسب در دو قسمت يم چنانچهندبرا محكم ب كنيم، سپس آن

ايد، و  را از هوا خالي كرده توانند آنها را از هم جدا كنند، چرا؟ چون شما آن نمايند، نمي
  .آورد ا اين طريق عجيب بر آن فشار ميچون فشار خارجي ب

ها،  ها، رباط پيزردها،   استخواني، از طريق ماهيچهي بدن انسان و خصوصاً پيكره
 با داخل آنها در نهايت دقت و متانت محكم گرديده ها  استخوانسرپوست، تناسب 

، ارتباط آرنج با داخل بكشددست ناحيه است، پس اگر پدري، پسرش را با شدت از 
؛ مشكلي پيش نمايد انه ارتباط محكمي است و چند برابر وزن كودك را تحمل ميش

نيروهاي در برابر ، و در آن تحمل عجيبي رد استخوان محكم و متانت عجيبي دا.آيد نمي
  :فرمايد  و قرآن هم مي است دقتاي ها با هم ج دارد، و ارتباط استخوانفشار وجود 

® ß⎯ øt ªΥ öΝ ßγ≈ sΨø) n= s{ !$ tΡôŠ y‰x© uρ öΝèδ uó™ r& ( #sŒ Î)uρ $ uΖø⁄ Ï© !$ uΖø9 £‰t/ öΝ ßγ n=≈ sWøΒ r& ¸ξƒÏ‰ ö7s? 〈 1  
  

                                                           
 . ترجمه آن در صفحه قبل گذشت-1
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  ها ماهيچه
 و چيز سنگيني را بلند كند ميهنگامي كه انسان از جايي به جاي ديگر حركت 

دهد، سرّ اين حركت و سرّ اين عمل چيست؟ همانا در   و يا كاري را انجام ميكند مي
خريد اين گوشتي را كه  ، و گوشت ميرويد مي قصاب عضالت نهفته است، وقتي كه نزد

 ها ، خداوند با حكمت رساي خود اين عضله را متشكل از ميليوناستايد، عضله  خريده
ها و تارهايي  بينيد كه از نخ پز نماييد مي الياف و تار قرار داده است و اگر آن را آب

 هرگاه از طرف مغز يا شود، و  شده است، و هر تار و نخي به عصب منتهي ميتشكيل
گردد، يعني شصت درصد از طول آن  دستگاه عصبي به اين تار دستور بيايد، منقبض مي

متر  ده سانتي) تار(ماند پس اگر طول ليف  در هم فرو ميرود، و چهل درصد از آن مي
  .گردد متر مي چهار سانتي) منقبض شدن(باشد هنگام در هم رفتن 

انجامد، و اگر   به تحريك استخوان ميآنانقباض عضله به استخوان وصل است و 
بود، انسان همچون  نمي - كه خداوند در عضله به وديعت نهاده است  -اين ويژگي 
 اما حركت ارادي عضالت، حركت ؛شد حركت بر روي زمين مي  بيي هچوب افتاد

ها، اين نوع حركات از دستگاه استخواني  اعضاء مانند چرخاندن سر، حركت دست
را به طرف  اي كه آن عضله. باشد گيرد، هر استخواني با دو عضله مرتبط مي ت مينشأ

را بسته و ديگري  اي كه آن راند، عضله  به طرف چپ مييراست حركت داده و ديگر
  نمايد، اين سرّ چيست؟ را باز مي آن

به كار يا حركت شناخته اي  هاي عضله  تبديل غذاي موجود در سلولي نحوهتاكنون 
 عضله به عصبي متصل است، هرگاه . است، اين سري كه هنوز كشف نشده استنشده

با انقباض آن  منقبض گشته و عضلهدستگاه عصبي به حركت و پاسخ امر نمايد، 
ايد، متوجه  افتد، گاهي شما نشسته حركت نموده و انسان به حركت ميهم استخوان 

خيزيد، خطر را درك و  برميشود، به طرف وي   بخاري نزديك ميبهبچه شويد، كه  مي
 مغز به عضالت پيام آمده، و عضالت حركت نموده و ايد، پس از طرفِ احساس نموده

 اين عملي ،ايد ، سپس با دست بچه را از بخاري دور نمودهكردهشما به طرف آن حركت 
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 و يمكن  هيچ فكر و دقت نمياي است كه در آن دهيم كار بسيار پيچيده را كه ما انجام مي
  .گذريم اده از كنار آن ميس

و انسان ششصد  در هر عضله دهها ميليون بافت وجود دارد: گويند  دانشمندان مي
 غيركنند و صد عضله ديگر  عضله دارد، پانصد عضله ارادي يعني با اراده انسان كار مي

اي   را در آينهان تاريكي باشيد، سپس اتاق روشن شود، و چشمانتق هرگاه در اتا.ياراد
را وسيع  توانيد آن گردد، آيا مي تر مي مردمك چشمان تنگ و تنگبينيد كه  گاه كنيد، مين

، باشد  عضله مي داراي چشمي عنبيه.  خيركنيد؟ و از تنگ شدن آن جلوگيري ،گذاشته
  1.وليكن حركت آن با اختيار شما نيست

اين . تيدها، حركت نموده و شما به حركت آنها آگاه نيس ها، شش ها، دستگاه روده
 خداوند است كه هر چيزي را به كمال رسانده است، آيا شايسته ي آفرينش كامل آفريده

 ساختمان به ي عبادت نيست؟ آيا شايسته اطاعت نيست؟ و هرگاه انسان از يك طبقه
 هفتاد كيلوگرم خود را سه متر بلند نموده است، و اين بالغ بر بدن ديگر باال رود، ي طبقه

 در و آنباشد، مقياس تالش با اين  يك اسب و نيم مي] قدرت[ه برابر با در نيروي محرك
بايست انسان در حال حركت، خوردن، خوابيدن و راه  لذا ميباشد،  نهايت اعجاز مي

  . در آيات خداوند بپردازد رفتن به تفكر و تأمل
® t, Ï= äz ⎯ ÏΒ &™!$ ¨Β 9, Ïù# yŠ ∩∪ ßl ã øƒ s† .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ É= ù=Á9$# É=Í← !#u ©I9$# uρ 〈     

  .آيد بيرون مي] زن[و سينه ] مرد[از آب جهنده خلق شده است از ميان پشت 
® ô‰ s)s9 $ uΖ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# þ’ Îû Ç⎯ |¡ôm r& 5Οƒ Èθø) s? ∩∪ ¢ΟèO çµ≈ tΡôŠ yŠu‘ Ÿ≅ xó™ r& t⎦,Í#Ï≈ y™  〈   

                                                           
 غيرارادي يكي از نوع شعاعي و ديگري از نوع حلقوي وجود دارد ي صاف در عنبيه چشم دو نوع عضله -1

اعصاب سمپاتيك با تأثير بر عضالت شعاعي در تاريكي باعث انقباض اين عضالت و گشادي مردمك و 
اعصاب پاراسمپاتيك در روشنايي باعث انقباض عضالت حلقوي و كوچك شدن سوراخ مردمك 

 .شود مي
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چنانچه عضالت و تنها با تفكر در عضالت كافي بود كه به خداوند ايمان بياوريم 
بودند، اين  بودند، و اگر عضالت نمي اي نمي دند، صاحب حِرَف داراي حرفهبو نمي

يافتيد،  بر روي زمين نميرا هاي بشري چيزي  شدند، و از ساخته  ساخته نميها ساختمان
كه با تأثير دستگاه عصبي منقبض  حركت و كار را به اين دستگاه عضالني و خداوند

گردد، تاكنون   غذا به كار و انرژي تبديل مياما چگونه مرتبط ساخته است، گردد، مي
  .شناخته نشده است

**          *            
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  مغز و نعمت تمركز و عادت
  

  :فرمايد  خداوند بزرگ مي
® β Î) uρ (#ρ ‘‰ãè s? |M yϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øt éB 〈   ) 34: ابراهيم( 

 .»توانيد هرگز نمياگر بخواهيد نعمت خدا را بشماريد، «
، به خاطر اين كه شما اگر تمام عمر را در شمارش »نعمتهاي خدا « فوايدنفرمود

آييد، پس حاال كه از شمارش  ي شمارش آن بر نمي فوايد يك نعمت بگذرانيد، از عهده
فوايد تنها يك نعمت ناتوانيد؛ بدانيد كه در به جاي آوردن شكر همين يك نعمت نيز 

  .بسي ناتوانتريد
هايي هست كه اگر يكي از آنها از بين  كنيد كه در مغز انسان خاصيت آيا باور مي

ها تمركز و عادت  ي اين خاصيت شود؟از جمله برود، زندگي تبديل به يك جهنم مي
تمركز يعني اين كه انسان در يك زمان مشخص بر يك . است؛ دو ويژگي ضد هم

ي  ك دستگاه ضبط صوت را بر پنجرهبراي يك آزمايش ساده ي. موضوع معين دقت كند
ي يك   و نيم ساعت درباره نشستهروبه خيابان بگذاريد و آن گاه با دوست يا برادري

سپس از او بپرسيد هنگامي كه بحث . موضوع مشخص بسيار مهم با هم صحبت كنيد
اكنون ضبط را روشن ! گويد چيزي نشنيدم كرديم در خيابان چه خبر بود؟ البد مي مي

شما متوجه هيچ يك از . شنويد سروصداها، داد و فريادها و خالصه شلوغيي مي: كنيد 
ي دستگاه شنوايي  ايد، يعني چه؟ صدا وارد اتاق شده و به پوسته اين سروصداها نشده

ي صماخ رسيده و آن را به ارتعاش در آورده، و سپس صدا به مغز گزارش  ني پردهعي
گويند، بدين معني كه انسان در يك وقت  ي تمركز ماين پديده را! شده، اما شما نشنيديد

دانشمندان اين حالت را توجه . كند  را بر يك مطلب معين متمركز ميمعين هوش خود
 عينهاي ورود معلوماتي را كه ربطي به آن موضوع م  مغز تمام راهزيرااند،  كامل ناميده
تمام اين منفذها بسته . ددبن سوراخ گوش، چشم و راه احساس همه را مي. بندد ندارد، مي
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ماند و مغز اجازه ميدهد  شود و تنها و تنها راه براي ورود آن موضوع خاص باز مي مي
  .شود، وارد شود  موضوع مربوط ميها و فكرهايي كه به نوعي خاطرهتنها 

بندد وتنها به چيزهايي كه به اين  ربط را مي مغز تمام راههاي ورود معلومات بي
  .دهد؟ اين همان توجه كامل يا تمركز است ي ورود مي  اجازهموضوع ربط دارد

تر نيز وجود دارد، و آن تمركز  دانشمندان معتقدند عالوه بر آن، حالتي پيچيده
ترين سروصداها  ي شيرخوار دارد از ميان جنجالي هميشگي است؛ مثالً مادري كه بچه

. كند گري بيدارش نميشناسد و جز صداي او چيز دي ي خود را مي ي بچه صداي گريه
ممكن است در بسته و يا شلوغي و سروصدايي ايجاد شده باشد، و او در خواب باشد، 

اش را  ي بچه شود، اما به محض اين كه صداي گريه با تمام آن سروصداها بيدار نمي
اين به راستي چه تفسيري دارد؟ تفسير اين . گردد پرد و بيدار مي بشنود، از خواب مي

صداهاي شديدتر و بلندتري بود كه او را . نمايد نظر علمي بسيار دشوار ميواقعه از 
. اين حالت ديگري است، در واقع تمركز هميشگي است: اند  دانشمندان گفته. بيدار نكرد

اين چه جور . راننده نيز گاهي در ماشنيش به صداي ناگهاني حساسيت عجيب دارد
آيد،   مي عها و در بعضي موارد پيشحساسيتي است؟ تمركز هميشگي در برخي موضو

شود، و صداي ناآشنايي در يك دستگاه  اش بيدار مي ي بچه مثالً مادر با صداي گريه
توانستيم به  اين پديده تمركز نام دارد كه اگر نبود هر آينه نمي. كند صاحبش را بيدار مي

س با وجود دانشجويان در داخل كال. درستي بينديشيم، فكر كنيم يا تصميم بگيريم
اين : دهند  ناپذير سالن؛ با دقت هر چه تمامتر به استادشان گوش مي سروصداي تحمل

  .همه به فضل خاصيت تمركز است كه خداوند در وجود انسان نهاده است
كند، اگر اين سروصداها توجه  اما برعكس كسي كه در يك كارگاه پرسروصدا كار مي

ماند، بر همين  فرسا مي زندگيش به جهنمي طاقتو تمركزهاي مداومي در او ايجاد كند، 
خوابد و به محض اين كه  ي آسيابش مي اساس مثالً آسيابان در ميان سروصداي پرطنطنه

پرد، اين پديده عادت نام دارد و تاكنون دانشمندان  آسياب خاموش شود، اواز خواب مي
 به مغز، راهي به شناخت اين اشارات صوتي و خاموش كردن آن پيش از رسيدن
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كنند، كارمندان فرودگاهها،  آنهايي كه در كارگاهي پرسروصدا و شلوغ كار مي. 1اند نيافته
هاي  هايشان مشرف به خيابان كساني كه در آسيابها مشغول به كارند و آنهايي كه خانه

خوابند؟ خاصيتي در مغز هست كه اين  شناسند، چگونه مي شلوغ است، آيا خواب را مي
 به مركز بيداري يعني مغز  از ورود آنبرد، و نشاند و از بين مي  فرو ميسروصداها را

كه  اين پديده عادت نام دارد، يعني ناديده گرفتن چيزهايي آورد، ممانعت به عمل مي
  ].ايد به آنها خوگرفته [.ي آن پس از گذشت مدتي با وجود تكرار و ادامه

بود، خداوند عزوجل  نمي بيش نميي انسانها جه اگر اين دو پديده نبود زندگي همه
  :فرمايد  مي

® β Î) uρ (#ρ ‘‰ãè s? |M yϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øt éB 〈   
  .»آييد اش برنمي اگر بخواهيد نعمت خدا را بشماريد، از عهده«

گيري،  نعمتهاي فراواني هست؛ از جمله نعمت انديشيدن، خيال، تصور، تصميم
ديده انگاشتن  تمركز و نعمت عادت يا ناك، احساس، نعمت هوشياري ياادرا، يادآوري

 كه آنها را در وجود ست خدا بر ما فراوان فضل و رحمتبيانگر كه اين دو نعمت اخير
  .ما نهاده است

  

                                                           
 كه يك محرك حسي پيوسته يايي كه هنگام ها توجه كرد به گونه ازش گيرندهشايد بتوان آن را بوسيله س -1

شود  كند ولي بعداً از تعداد آنها كاسته مي شود، گيرندها ابتداء تعداد زيادي ايمپالس صادر مي اعمال مي
ش  ثانيه ساز1هاي موظرف حدود  يابند گيرنده العاده سريع سازش مي فوق) گيرنده فشار(اجسام پا چيني 

ترين زمان براي  هاي مكانيكي ساعتها يا روزها براي سازش نياز دارند طوالني يابد بعضي گيرنده مي
 مكانيسم سازش ناشي از فرايندي موسوم به تطابق است و – روز ثبت شده است 2 گيرنده حدود  سازش

جريان سديم از آن هم ناشي از غير فعال شدن كانالها سريع غشاي فيبرعصبي است بدين معنا كه خون 
 2شود فيزيولوژي پزشكي ويرايش نهم جلد  طريق كانالها به طريقي باعث بسته شدن تدريجي آنها مي

 .601ص 
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  مخچه
 مشتي تارهاي برهم  جزاگر به آن بنگريد. افتد مخچه به ندرت به ياد انسان مي

 نقش  چناناه گرم وزن ندارد؛ امابينيد كه بيشتر از صد و پنج مينانباشته و درهم ريخته 
هايي به كار  دانشمندان در خالل آزمايش. گنجد مهمي در زندگي دارد كه در خيال نمي

مخچه در . اند اند، و آن را مركز توافق وتنظيم حركتهاي بدن شمرده مخچه پي برده
  .ي مخ است ي پوسته كارهاي ذهني دخالتي ندارد، بلكه اين دسته از كارها وظيفه

اگرمغز دستور به برداشتن گوشي تلفن، يا باز كردن در اتومبيل بدهد، چه چيزي 
چطور يك . كند؟ اين كار مخچه است مقدار نيروي الزم براي اين كار را محاسبه مي

كشد، و چسان مهندس ديگري حساب وكتاب  ي ساختمان را مي مهندس معماري نقشه
 ستونها را همه به ي ضخامت هن و اندازهان، آدهد، حساب سيم همه را به دقت انجام مي

هاي دقيقي براي مغز در جهت اجراي كارهايي  كند، مخچه نيز حساب درستي تهيه مي
بنابراين مخچه ! اي است حقا كه سيستم بس پيچيده. رساند دهد به انجام مي كه دستور مي

يش بايستد، تواند بر پاها چگونه انسان مي.  و تنظيم حركتهاي بدن استمركز هماهنگي
  .دانند اين نعمتي است كه بسياري از مردم قدرش را نمي

 پاها ايستادن حركت پهلواني عجيبي است،  رويدانشمندان بر اين باورند كه بر
چطور؟ در درون گوش دستگاهي به نام دستگاه حفظ تعادل وجود دارد كه داراي سه 

دهد،مايع و ابزارهاي ريزي در  اي است و جهت جاهاي خالي را نشان مي دايره كانال نيم
، دستگاه مذكور وضعيت دهند  از خود حساسيت نشان مي تحرك مايع كه باآن هست،

دهد، كه آيا ايستاده است يا خميده؟ نشسته است يا خوابيده؟  بدن را به مخچه اطالع مي
ها و استخوانها را به مخچه  ها، مفصل و همين طور احوال و اوضاع اعصاب، عضله

ي اين اطالعات و حركتها يك كل منظم را  مخچه نيز از مجموعه. كند  ميگزارش
اند ايستادن ساده حركت  دهد؛ برهمين اساس است كه دانشمندان گفته تشكيل مي

ي  تواند بايستد، بنابراين مجموعه آوري است؛ زيرا مثالً مرده نمي ي شگفت پهلوانانه
ايستادن بر پاها، راه رفتن، . خيل استعجيبي از سيستمهاي مختلف در ايستادن انسان د
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خم شدن، نشستن، بلندشدن، به چپ و راست چرخيدن، اينها به راستي كارهايي بسيار 
  .سخت و پيچيده است

شود،  نميهم ي يك دانه عدس  ي پرنده را كه به اندازه اگر بخش كوچكي از مخچه
اگر بخشي كوچكتر از يك تواند پرواز كند و  افتد و ديگر نمي درنگ مي خراب كنيم، بي

تواند بر پاهايش بايستد و  دار كنيم، هرگز نمي ي انسان را عيب ي عدس از مخچه دانه
فهمند كه در   بيمار مي شخصِاز اين روي پزشكان از روي راه رفتنِ. افتد فوراً مي
و چنين كسي هنگام راه رفتن پاهايش را براي ايجاد . ي او خللي هست يا نه مخچه
اش مشكل دارد  به كسي كه مخچه. گذارد كيه كردن بيشتر بر آنها از هم دور ميامكان ت

گويند  دانشمندان مي. لرزد تواند و دستش مي نمي. گويند سرانگشت را بر بينيت بگذار مي
اين حالت لرزش ارادي نام دارد و يك نوع بيماري است كه به علت اشكال در مخچه 

 قهوه به كسي كه اين بيماري را دارد، بدهيد، هنگام اگر فرضاً يك فنجان. كند بروز مي
لرزد، در چنين مواردي حتماً در مركز تنظيم و تعادل حركات بدن   دستش مي آنرفتنگ
  .ايرادي هست) مخچه(

همچنين اگر بخش كوچكي از مخچه را از كار بيندازيم، بينايي نيز مشكل پيدا 
طر يا هر چيز ديگري متمركز كند تا آن تواند چشمانش را بر يك س كند و انسان نمي مي

واگر يك . اند اين بيماري را دانشمندان چرخش يا عدم تمركز چشم ناميده. را بخواند
دار كنيم، در راه رفتن با مشكل  ي انسان را عيب ي عدس از مخچه جزء كوچكتر از دانه

خص مست دهد و مانند يك ش  به او دست مي1شود، و حالتي به اسم هروله مواجه مي
اي وارد شود، سيستم حرف زدن هم ايراد  واگر به جزئي از مخچه خدشه. رود راه مي
تواند قدر  چه كسي مي. شود مي... كند، و شخص دچار لكنت و زبان گرفتگي و  پيدا مي

اند،  اين دستگاه كوچك را كه در جمجمه جاي گرفته و دانشمندان آن را مخچه ناميده
ر از صد و چهل و سه گرم وزن ندارد و به شكل نخهاي درهم بداند؟ دستگاهي كه بيشت

                                                           
 .سراسيمه راه رفتن، نوعي رفتن بين راه رفتن و دويدن: هروله  -1
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بخشد و مقدار دقيق نيروي الزم را  برهمي است، و هم اوست كه به بدن انسان نظم مي
اي پر به وزن پنجاه كيلوگرم، حساب  براي ورق زدن يك كتاب و براي تكان دادن كيسه

ت، يكي است؟ هنگامي كه مغز كند، آيا نيرويي كه براي انجام اين دو عمل الزم اس مي
دهد، چه چيزي تشخيص  دستور به برداشتن اين كيسه يا دستور به ورق زدن كتابي مي

خواهد، در  كند كه ورق زدن نيرويي بيشتر از چند گرم نمي دهد و دقيقاً تعيين مي مي
ي شكر به زور بسيار زيادي نياز دارد؟ گويا مغز مهندس  حالي كه تكان دادن كيسه

ر است و مخچه مهندس شهرشناسي كه حساب متراژ، مصالح ساختماني از جمله معما
  .ي ستونها و مانند آن به دست اوست سيمان، آهن، تير و اندازه

هاي بزرگي در درون انسان هست كه انديشمندان و متفكران را به زانو در  نشانه
   :فرمايد ميآورد، خداوند بلندمرتبه  مي

® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈    ) 21: ذاريات(  
  .»بينيد؟ هايي هست، پس آيا نمي در درون خود شما نيز نشانه«
دانيد راه رفتن نعمتي است كه تنها وقتي كه از دستش بدهيم قدرش را  هيچ مي

دانيم؟ راه رفتن، ايستادن، نشستن، خم شدن، نماز خواندن، به ركوع و سجود رفتن،  مي
اي هستند و اگر به بركت  اي تحيات، اينها حركتهاي بسيار پيچيدهحالت نشستن بر

توانستيم دراز  توانستيم بايستيم، بنشينيم، خم شويم، و نمي وجود مخچه نبود، هيچ نمي
و اگر نبود . بكشيم، حرف بزنيم و نگاه بكنيم، در تمام اين كارها به مخچه نياز هست

 را نداشت؛ زيرا مخچه مركز تنظيم وترتيب هاي حركتي انسان هيچ كدام از اين فعاليت
  :فرمايد  خداوند مي. انواع حركتهاي بدن است

® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈    ) 21: ذاريات(  
كه  اگر مخچه نبود همچنين هيچ كس ياراي سوار شدن بر دوچرخه را نداشت؛ چرا

غز دستور تعديل حركت فرمان در اين كار به محض اين كه اندكي پيش برود، از م
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هاي بس بزرگ  آيد، تا شخص بتواند تعادل داشته باشد، اين از نشانه دوچرخه مي
  .خداوند است

اند كه مغز بزرگترين موجود روي زمين است، و هم  برخي از دانشمندان اظهار كرده
گيري است؛ اما مخچه  هاي ذهني، انديشه و حكم كردن و تصميم او مسؤول حركت

  .ايي است ول حركتهاي عضلهمسؤ
  

  ثبات سلولهاي مغز
تر كسي  كند، و كم ميانسان نعمتي است كه با هيچ قيمتي برابري ندر ثبات شخصيت 

ها و  بدين معني كه سلولهاي بدن، سلولهاي بزرگ، بافتها، عضله. شود متوجه آن مي
ل تعويض ها و حتي مو و هر گونه سلولي كه در بدن هست هر پنج تا هفت سا سيستم

 هفت سال انسان ديگري هستي كه حتي يك سلول  شما بعد از گذشتبنابراين. شود مي
شود،  شود، پوستت عوض مي قديمي هم در بدنت نيست؛ استخوانهايت عوض مي

ها است،  شود، و كم عمرترين سلول بدن سلول درون معده و روده موهايت عوض مي
كند، يعني در هر چهل و  ت تغيير مي هر چهل و هشت ساع)سطح داخلي روده(پرزها 

ترين اين سلولها پنج يا هفت سال  با دوام. آيد هاي جديدي پديد مي هشت ساعت مويچه
اين يعني انسان بنابر قول مشهور هر هفت سال يك بار دستخوش تغيير و . كند عمر مي

، كند، شغل شود و اگر مغزش تغيير كند، تخصصش را فراموش مي اي مي تبديل ريشه
داند  كند و نمي آشنايان، فرزندان، مهارتها، خاطرات و منبع درآمدش را فراموش مي

از اين رو بنابر يك حكمت بسيار به . همسرش كيست و فرزندانش چه كساني هستند
كند؛ چراكه اگر تغيير و تبديلي در آن روي  جا و انديشمندانه سلولهاي مغز تغيير نمي

من كه پزشك بودم، : گويد  و انسان در آن هنگام ميدهد، مصيبت بزرگي خواهد بود، 
در ! ام، من مهندس بودم، سخنران بودم، بازرگان بودم پس چرا تخصصم را از دست داده

پس بايد بدانيم كه . رود صورت وقوع هرگونه تغييري در مغز شخصيت انسان از بين مي
  :خداوند فرمود . خبريم بيپايان و ما از آن  شمار و بي در بدن انسان نعمتهايي هست بي
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® ⎦ Éi⎪ r( Ÿ2 uρ ô⎯ ÏiΒ 7π tƒ# u™ ’Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ šχρ ”ßϑ tƒ $ pκö n= tæ öΝèδ uρ $ pκ ÷]tã 

tβθ àÊ Í÷è ãΒ 〈   ) 105: يوسف(  
توجه از كنار آن  ها هست و انسان بي هايي كه در زمين و آسمان چه بسيار نشانه«

  .»بيند گذرد و نمي مي
  :و نيز فرمود 
® $ tΒ uρ ß⎯ÏΒ ÷σãƒ Νèδ ãnY ò2 r& «!$$ Î/ ω Î) Νèδ uρ tβθ ä.Î ô³–Β 〈    ) 106: يوسف(  
  .»بيشترشان به خدا باور ندارند و مشركند«

  
  وندنظير خدا از نعمتهاي بي... ي مخ  پوسته

چون در حقيقت پوست است، اين نام را بر . ي مخ در مغز چيزي هست به نام پوسته
ي مخ چهارده ميليارد سلول  همين پوسته. رسد يليمتر نميكلفتيش به دو م. اند آن گذاشته

. كل وزنش از صد گرم بيشتر نيست. درپي جاي گرفته است ي پي هه در شش اليدارد ك
پله به نظر  ايي بودنش، به خاطر كم بودن مساحتش پله با توجه به شكل طبقه طبقه

  .گويند رسد، به همين خاطر آن را لفافه نيز مي مي
كند اين است كه در اين پوسته، اليافي عصبي وجود دارد كه   توجه ميآن چه جلب

ي بسيار نازك در عوض مهمترين  اين صفحه!! طولش بيشتر از هزار كيلومتر است
ها را به عهده دارد، رفتار شخص و گرايشهايش را تعيين و در سخن گفتن و بيان  وظيفه

ادآوردن، نوآوري، اختراع، كند، در يادگيري، حفظ، به ي مطالب به او كمك مي
انديشي، و نيز در احساس كردن، تكان خوردن، حركت كردن، شنيدن و ديدن به او  چاره

زنند كه در اين  اند، تخمين مي دانشمندان با توجه به آن چه تاكنون شناخته. كند كمك مي
پوسته چيزي حدود پنجاه تا صد مركز وجود دارد؛ از جمله مركز شنوايي، بينايي، 

گيري و مركز حركت، و خود در مهمترين كارها در احساس و دريافت  حافظه، تصميم
  : به قول مشهور . احساسهاي بيروني و در حركت نقش دارد
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أتحسبأنك صغيرٌ جرم  
 

  األكبرُمو فيك انطوي العالَ 
 

گمان نبر كه تو تنها يك موجود كوچك هستي، چراكه آن چه مشهور به عالم بزرگتر 
  .، در درون تونهفته استاست

اش  ستند است كه هنوز وظيفههسلولهاي مغز خود بالغ بر صد و چهل ميليارد سلول 
ترين  ترين عضو انسان، بلكه پيچيده اند كه مغز پيچيده شناسايي نشده و چه بسيارگفته

ي تمام ذرات جهان معلومات در  تواند به اندازه اند مغز مي نيز گفته. موجودهستي است
ها و بزرگترين مخترعها تنها از بخش بسيار كوچكي از  د بگنجاند و بزرگترين نابغهخو

پس اين مغز اگر ما به كارش نگيريم و يا بد از آن . اند ي بهينه كرده مغزشان استفاده
ي شناخت خود دانسته،  استفاده كنيم، چنان كه آفريدگار اراده كرده و آن را وسيله

ا به ساحل سالمت و آرامش و در آخرت به بهشت خوشبختي اي كه ما را در دني وسيله
هايمان را به كار نگيريم  پس چه خسارت بزرگي است اگر عقل. رساند، نخواهد بود مي
  .ال هوا و هوس بيفتيمنبو د

  
  برد كند كه درد را از بين مي اي ترشح مي ماده مغز

  وروديهاي درد
ي مخدري هست كه هرگاه درد به حد  اند كه در مغز انسان ماده دانشمندان پي برده

اين ناشي . برد كند و احساس درد را از بين مي  ناپذيري برسد، مغز آن را ترشح مي تحمل
اند كه در مجراي دستگاه  نيز كشف كرده. از رحمت و مهرباني خداي رحمان است

ي شود و از ورود آن به مغز جلوگير هايي هست كه به روي درد بسته مي عصبي دروازه
به طوري كه اگر انسان در . ثير بسزايي داردأكند و عوامل رواني در اين وروديها ت مي

جهت خشنودي خدا گام بردارد و از تالشها و عملكرد خود در اين راه خرسند باشد، 
  1.رسد احساس درد هرگز به مغز نمي

                                                           
در نخاع هاي ورودي درد را قبل از مخابره به مغز  خود مغز اين قابليت را دارد كه بسياري از پيام -1

باشد نواحي دور بطني و خاكستري دور قنات در  سركوب كند اين سيستم موسوم به سيستم ضددرد مي
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ر حالتها و موقعيتهاي زيادي در تاريخ ذكر شده؛ چگونه يك صحابي دست راستش د
كنند؛ با بازوانش  گيرد، آن را نيز قطع مي شود پرچم را با دست چپ مي جنگ قطع مي

اند و اظهار  گيرد، مگر درد ندارد؟ اين حالت را دانشمندان تازگيها كشف كرده مي
ي عصبي كه نزديكتر به نخاع شوكي و جسم  اند بر سر راههاي نفوذ درد و راه ماده داشته

اي مغز است، وروديهايي وجود دارد كه درد براي رسيدن به ه زير عصب بينايي و پرده
. گردد شود و مانع رسيدن درد به مغز مي مغز بايد از آن بگذرد واين مسير گاهي بسته مي

در اين وروديها عوامل رواني مانند ايمان راستين به خدا، ايمان به رستگاري دخيل 
كند و  ي مخدري تزريق مي ، مغز مادهاست، و باالتر ازهمه اگر درد غير قابل تحمل باشد

  .برد احساس درد را به كلي از بين مي
پس اگر انسان قوي و هدفش بزرگ و مقدس باشد و توان و تالشش را در راه 

اندازد، كمترين رنجي  رسيدن به اهللا صرف كند، از دردهايي كه انسان را بر زمين مي
  . گمان ايمان نيرويي بس پرقدرت است برد و بي نمي

ي سپاه اسالم را به جنگي در  ي مسلمانان، خالدبن وليد، فرمانده ابوبكر صديق خليفه
 صد و سي كافرانشرق آسيا فرستاد و خالد از او نيروي كمكي خواست، زيرا شمار 

داران حدود سي هزارنفر بود، و خالد انتظار داشت پنجاه هزار يا  هزار و لشكر ايمان
اما ناگاه تنها يك نفر به نام قعقاع بن . اضافي به او برسددست كم سي هزار نفر نيروي 

پس نيروي كمكي : خالد به او گفت . اي با خود دارد آيد و نامه عمرو را ديد كه مي
: تو؟ و نامه را باز كرد، در آن نوشته بود : گفت . منم: كجاست؟ قعقاع در پاسخ گفت 

گويم، اي خالد هيچ شگفت  پاس مياز طرف ابوبكر صديق به خالد بن وليد، خدا را س(
ام، به خداوند يكتا قسم لشكري كه قعقاع بن عمرو در  مدار كه يك نفر را برايت فرستاده

                                                                                                                                                    
ها  و از اين هسته) النخاع پاين پل و باالي بصل(باالي پل مغز پيام را به هسته سجافي بزرگ فرستاده 

شود  ها مي  كه باعث انتقال پيامشود ماده ميانجي ها از طريق ستون خلفي طرفي نخاع پايين فرستاده مي پيام
افيوني در نقاط مختلف   ماده شبه12تاكنون . باشند باشد كه ماده شبه مورفين مي انكفالين و سروتونين مي

 .628 ويرايش نهم ص 2دستگاه عصبي يافت شده است فيزيولوژي كاتيون جلد 
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و در آن جنگ سخت، كليد پيروزي در دستان قعقاع ). خورد آن باشد هرگز شكست نمي
ان آهي بيش ايم پس يك نفر با ايمان برابر است با هزار نفر، و هزار نفر بي. بن عمرو بود

  .نيست
  

  حافظه
  :فرمايد  خداوند پاك و منزه مي

® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈    ) 21: ذاريات(  
  .»ها نهفته است اگر ببينيد در درون خودتان بس نشانه«

ي انسانها در مغز خود بخشي به نام حافظه دارند كه نقش بسيار مهمي در  همه
  : اند  ي زير برداشت كرده خي از دانشمندان اين را از آيهبر. كند زندگي بازي مي
® öθ s9uρ â™!$ t± tΡ óΟ ßγ≈ sΨ ÷‚ |¡ yϑ s9 4’ n? tã óΟ Îγ ÏFtΡ% x6tΒ $ yϑ sù (#θ ãè≈ sÜtG ó™ $# $ w‹ÅÒ ãΒ Ÿω uρ 

šχθ ãèÅ_ ötƒ 〈   )67: س ي(  
كنيم، آن گونه كه نه توان رفتن به  اگر بخواهيم آنها را در جاهاي خود مسخ مي«

  . »برگشتن نداشته باشندجلو و نه پاي 
داني؟ اما چه طور آدرسش را  گردي؟ حتماً آدرسش را مي ات باز مي چگونه به خانه

ات چگونه اين تكه را از اين جا،  تو در مغازه. ات هست داني؟ چون جايش در حافظه مي
ات  داري، چون تمام اين قطعات و جاهاي آن در حافظه و از آن جا آن قطعه را برمي

داني، اين همه كجا انبار شده؟ در  رد و در خانه نيز هر چه بخواهي جايش را ميجاي دا
دهي، راستي اين امتحان چه جوري  خواني و امتحان مي مدرسه هنگامي كه كتاب مي

شود، در واقع كسي كه حافظه  شود؟ اين اطالعات همه به حافظه سپرده مي انجام مي
براي او غيرممكن دارد، و يادگيري و ياد دادن نداشته باشد، يعني اين كه اصالً وجود ن

  :د فرماي خداوند مي. است
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® öθ s9uρ â™!$ t± tΡ óΟ ßγ≈ sΨ ÷‚ |¡ yϑ s9 4’ n? tã óΟ Îγ ÏFtΡ% x6tΒ $ yϑ sù (#θ ãè≈ sÜtG ó™ $# $ w‹ÅÒ ãΒ Ÿω uρ 

šχθ ãèÅ_ ötƒ 〈  
  .»كنيم تا نتوانند بروند يا برگردند اگر بخواهيم آنها را در جاهاي خود مسخ مي« 
وقتي انسان شصت سال «ي حافظه نوشته شده، آمده كه  هاي علمي كه درباره در مقاله

اش چيزي حدود شصت ميليارد اطالعات و معلومات از تصويرهايي  كند، حافظه عمر مي
دارد؛ اگر بخواهيم اين همه اطالعات را بنويسيم هزاران جلد كتاب در  كه ديده، نگه مي

دانيم در كجاي مغز ذخيره  ت كه ما تا حاال نميآيد، كتابهايي كه حاوي معلوماتي اس مي
هاي جديدي نيز هست مبني بر اين كه حافظه در مغز هيچ جايي  نظريه. شده است

  .شود ندارد، بلكه به زندگي روحي و رواني مربوط مي
رسد، بعضي از آن در جايي نزديك و  به هر حال تمام اين معلوماتي كه به انسان مي

شود، تا در هنگام نياز مراجعه به آن آسان باشد، و بعضي در جايي  يداري م دمِ دست نگه
داري   شود، مقداري نيز اصالً نگه داري مي متوسط و بعضي ديگر در جايي دوردست نگه

بندي  و چون اين همه اطالعات وارد انبار مغز شد بر اساس نوع آن تقسيم. شود نمي
ها،  ط به ديدنيها، و بخشي براي چهرهشود، قسمتي مربوط به بويايي، قسمتي مربو مي

كار بسيار دقيق و . بخشي ديگر براي رنگها، عطرها، و قسمتي مربوط به نامها است
خواهيم چيزي را بازيابي كنيم يا  گويند هنگامي كه مي اما دانشمندان مي. ظريفي است

ر عطري كند؛ مثالً اگ ز در كمترين وقت ممكن عمل ميورممي  بشناسيم حافظه با شيوه
خيره ذبه كسي داده شود كه قبالً آن را بوييده، چون در حافظه نود و هفت نوع بو 

شود تا مشخصاتش را  شود، با تمام انواع بوهاي موجود در حافظه، تطبيق داده مي مي
گويد اين عطر فالن نام دارد، اين در بوياييها، اين در خوردنيها، اين در  بيابد، سپس مي
. جاي دارد... ها و  ها و فالن در نامها و شماره  ديدنيها و اين در چهرهچشاييها، اين در

ي حافظه در دست هست  اطالعاتي كه درباره. شود در همه چيز بدين ترتيب عمل مي
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بسيار اندك است، با اين وصف حقيقتهايي در آن نهفته است كه عاقالن از آن در 
  .شگفت آيند

 دايره المعارف و مترجمي فوري است، و گويند حافظه برخي از دانشمندان مي
ميرد، چون اگر تقسيم شود يا  شود و نمي آور اين كه سلول حافظه تقسيم نمي شگفت

من به : گويند  دهد، آن گاه مي بميرد انسان تمام آگاهيها و دانشهايش را از دست مي
 كرده ي قانون كار ي پزشكي داشتم، و من پنجاه سال در زمينه مدت چهل سال سابقه

بودم، و اين يكي چندين سال در صنعت مهارت به دست آورده بود، تمام اين آگاهيها و 
اش را از دست بدهد، به  شود، تا انسان رشد كند، و اگر حافظه مهارتها برهم انباشته مي

اي بس بزرگ  كند، حافظه خود به تنهايي نشانه دانسته فراموش مي يكبارگي هرچه مي
  .كند جالل پروردگار داللت مياست كه بر عظمت و 

**          *            
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  نگه داشتِ چشم
  

نگرد، اين نگاه دوم بيشتر از هر چيز  كند، و دوباره مي آن گاه كه مرد به زني نگاه مي
به دنبال اين نگاه هورمونهاي جنسيي شليك . ماند اي مي ي اسلحه به كشيدن ماشه

نوردد، اين هورمونهاي جنسي ضربان قلب را  ام جاي جاي بدن را در ميشوند كه تم مي
كند، و فشار خون را  تند، رگهاي اصلي را گشاد و رگهاي كوچك و متوسط را تنگ مي

رسد و راه ادرار بسته و در عوض راه مسير آب زندگاني  برد، به پروستات مي نيز باال مي
شود، سپس در تركيب   پربار جاري ميي پاك، عطرآگين و شود، و يك ماده باز مي

آيد تا روند نزديكي جنسي مراحل تكميلي خود را طي  شيميايي خون تغييراتي پديد مي
  .كند و نسل بشر همچنان باقي بماند

افتد؟  كند، چه اتفاقي مي اما هنگامي كه انسان در طول روز چشمش را كنترل نمي
افتد،  رگهاي خوني به گردش ميهورمونهاي جنسي در نقاط مختلف بدن از طريق 

  :فرمايد  خداوند بزرگ مي
® ≅è% š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äó tƒ ô⎯ÏΒ ôΜ ÏδÍ≈ |Áö/ r& (#θ Ýà xøt s† uρ óΟßγ y_ρ ã èù 4 y7 Ï9 s̈Œ 4’ s1ø— r& 

öΝçλ m; 〈   ) 30: نور(  
داران بگو چشمشان را كنترل كنند و شرمگاههاي خود را نيز  اي پيامبر به ايمان«

  .»ها بس بهتر و پاكتر است ين براي آننگه دارند، ا
تواند به معني سودمندتر  پاكتر، همچنين مي» أَطْهر«يعني » أَزكَي«: اند  دانشمندان گفته

تر باشد؛ اما پاكي يا از نظر پاك شدن از گناه، يا دوري از بيماريها است؛ زيرا  و پاكيزه
 مِن سِهام إبليس  سهمةالنظر«:  روايت كرده كه فرمود  از پيامبرحذيفه
، منْ تَركَها مِنْ خوفِ اللَّهِ جلَّ و عزَّ أَثابه اهللاُ إيماناً يجِد حالوتَه في ةٍمسموم
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 يعني نگاه به نامحرم تيري از تيرهاي زهرآگين شيطان است، هركس از ترس 1.»قلبِهِ
 را در قلبش دهد كه شيرينيش خدا از آن بپرهيزد، خداوند در پاداش ايماني به او مي

 سهم مسموم من ةُالنظر«: در روايت ديگري در حديثي قدسي آمده . احساس كند
 2.»سهام الشيطان منْ تَركها مخافتي أَعقَبتُه عليها إيماناً يجد حالوته في قلبهِ

تيري زهرآلود از تيرهاي شيطان است، هركس از ترس من از آن ) به نامحرم(يعني نگاه 
  .بخشم كه شيرينيش را در دل بچشد  خاطر آن، ايماني به او ميدوري كند، به

ي مشخصي  كند، و چه بسا به يك نقطه تير هر گاه به بدن فرو رود، زخمي ايجاد مي
 –پيامبر . كند رساند؛ اما اگر زهرآلود باشد، زهر به تمام نقاط بدن سرايت مي آسيب مي

هاي نگاه دوباره به نامحرم را بيان  يان چهارده قرن پيش ز–درود و سالم خدا بر او باد 
پس نگاه مانند وارد آمدن فشار بر ماشه است كه به سبب آن يك سلسله . داشته است

شود كه تأثيرات زيادي بر تمام  ي جنسي شروع مي ها و ترشح هورمونهاي پيچيده واكنش
سازد، تا در  اعضا بلكه بر تمام سلولهاي بدن دارد و بدن را براي عمل جنسي آماده مي

ها بايد در  تمام اين كنش و واكنش. ي نسل مأموريت خود را به انجام برساند روند ادامه
پذيرد؛ اما اگر رها شدن هورمونها دربدن بدون خالي  يك زمان مشخص صورت مي
  .شود ها و خطرهاي دوچنداني براي بدن مي شدن به درازا بكشد، باعث آسيب

حقيقي پيدا كردم كه بيست سال پيش آغاز شده و  پژوهشي، ت–در يك سايت علمي 
نخست اين كه اين هورمونها در رگها جريان دارد و در بدن : به نتايج زير رسيده بود 

افتد، چه  دارد، به گردش و جريان مي شخصي كه چشمش را از نگاه به نامحرم نگه نمي
ي  چشمي، عرضه ي  حجاب هم باشد، گوشه كند، بي اي كار مي بسا زني دركتابخانه

                                                           
حديث مستند و : گفته است از حذيفه اين حديث را روايت كرده، و ) 7875( حاكم در المستدرك -1

از ابن ) 10362(همچنين طبراني در المعجم الكبير . اند درست است كه مسلم و بخاري آن را نياورده
 .مسعود روايت كرده است

 .از ابن عمر روايت كرده است) 293( قضاعي در مسندالشهاب -2
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انگيز بدن و جاي خلوتي هم باشد، صحبت از مسايل جنسي هم پيش  جاهاي فتنه
  .الخ... اي نيز و  آيد، مجله مي

راند مسلمانان را از نگاه پشت  پيامبر گرامي كه از سر هوي وهوس سخن نمي
 سرنگاه بر حذر داشته و زنان را از آرايش و عطرزدن هنگام بيرون رفتن از خانه منع

چنان كه از خلوت با اشخاص بيگانه، از دست دادن زن و مرد و از تمرد زن  فرموده، هم
ها به خاطر  ها و هشدار دادن تمام اين نهي كردن. در بستر شوهرش نهي فرموده است

  .پاياني است شمار و بي دوري از بيماريهاي بي
  : اكنون اندكي به جزئيات بپردازيم 
آورد، دليل علمي اين امر  گزد، گاهي او را از پاي درمي چرا وقتي افعي انسان را مي

كند، در نتيجه فشار پايين  آن است كه زهر رگها را تا حد غيرقابل تحملي منبسط مي
امروزه از زهر افعي دارويي بسيار مفيد براي انبساط شاهرگها . ميرد آيد و شخص مي مي

ها بيش از حد انبساط پيدا كند، كنند؛ لذا وقتي مويرگها و شاهرگ و مويرگها تهيه مي
ي  پژوهشگر نامبرده نيز اين هورمونها را زهر ناميده؛ اندازه. شود منجر به مرگ مي

بر اثر گردش [.  درد است آناي زياده از حد  اندازه اما، دوا وزهرمشخص و محدود از 
ول اولين چيزي كه در اثر گردش اين سمها در طدهد؟  چه روي مي] اين سمها در بدن
پس . شود، بوي بسيار نامطبوعي از زير بغل و قسمتهايي از بدن است روز مشاهده مي

هايي هم باشد،  ها و فيلم ها، منظره شود، مجله قيد گذاشته مي تا زماني كه چشم آزاد و بي
ي پوشيده، خلوت با زنان بيگانه، صحبت از اميال جنسي هم در ميان باشد،  زناني برهنه

 روز همچنان در جريان و گردش خواهد بود، و بر مقدار آن افزوده هورمونها در طول
  .كند ي مدت چرخش و گردش، آن را به سم تبديل مي گردد و همين ادامه مي

ي  بنابراين نخستين عاليم، پيدا شدن بوي نامطبوع زير بغل و پاها و گشايش روزنه
اين خود چندين نوع . ها و در باسن است ها، پاشنه هاي عرق و چربي در قوزك غده

هاي چربي از طريق گردش هورمونها  بيماري بواسير به همراه دارد و گشايش روزنه
در جريان بودن هورمونهاي جنسي . شود سبب درآمدن جوشهاي جواني در صورت مي
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كه چيزي از زهر كم ندارد، و برانگيختن آن تا حد زيادي، سبب ميگرن يا سردرد خفيف 
  .اند  كنون درماني براي آن پيدا نكردهشود كه پزشكان تا مي

هاي بزرگ  ها به ويژ مفصل تر است دردهايي است كه به مفصل اما آن چه ترسناك
رسد كه اين هورمونها از ميزان لزجي  به نظر مي. دهد مانند زانو و مفصل ران دست مي

 كاهد و اندك اندك سبب خشكيدن اين مايع و سپس به هم مايع بين استخوانها مي
  .شود ساييدن استخوانها و آن گاه درد مفصل كه غير قابل تحمل است، مي

هاي غربي در سنين پايين به خاطر گردش اين سمها در بدن در طول روز،  در جامعه
دو كارمند سيرك در بريتانيا در سن سي . برند از بيماريهاي اين چنيني بسيار رنج مي

اي جز برانگيختن  كننده  هيچ دليل قانعسالگي به دردهاي حاد مفاصل مبتال شدند، و
  .مستمر هورمونهاي جنسي ندارد

يا اين (اما در زمينه قلب و رگهاي خوني بايد گفت كه توالي گردش اين هورمونها 
سبب پايين آمدن ضربان قلب و كندي گردش خون و خون بستگي احتمالي و ) هازهر

برد،  پذيري آن را از بين مي نعطافشود كه نرمي و ا رگها مي گشايش زياد و متوالي سرخ
آيد كه بيشترين  با اين وضع و با تغيير تركيب شيميايي خون، تصلب شرايين پيش مي

عالوه بر . قيد و بند شايع است هاي بي و اين بيماري در جامعه. بيماري اين دوران است
شود كه  افتد، باعث گرفتگي چربي مي  اين زهرها كه در جاي جاي بدن به گردش ميآن

اگر در يك جاي مشخصي نفوذ كند موجب نابينايي، راشيتيسم، لنگي، ديوانگي يا 
شود، و اگر در طول روز در بدن در جريان باشد، سبب لكنت  حافظگي و مانند آن مي بي

گردد  شود؛ و نيز باعث پديد آمدن يبوست مي زبان و سختي چرخش زبان در دهان مي
پس كسي كه خيره به زيبارويان . شود ي از آن ناشي ميكه خود چيزي حدود پنجاه بيمار

اي زلفكان  نگرد و سلسله و زناني كه صبحگاهان و شامگاهان در رفت و آمدند، مي
آيد،  خواند و در جاهايي كه خدا را خوش نمي ها را مي  پايد، مجله رويان را مي مه
  .شود نشيند، با تمام اين مشكالت و بيماريها دست به گريبان مي مي



  انسان بدن درشگفتيهاي خداوند

 

180

از ديگر آثار منفي استمرار گردش اين سمها، در سنگ صفرا و گاهي ورم زودرس 
شود، اين نتايج پژوهش يك پزشك در  پروستات كه بيش از حد معمول است ديده مي

اي علمي در يكي از كشورهاي عربي بود كه من آن را از يك سايت علمي  مؤسسه
 سهم مِن سهام ةُالنظر«: ست گرفتم؛ اما در حقيقت مصداق اين حديث شريف ا

 حالوتَه اهللاُ إيماناً يجد هنْ تركها من خوفِ اهللاِ جلَّ و عزَّ أَثابإبليس مسمومه م
 يعني نگاه به نامحرم يكي از تيرهاي زهرآلود شيطان است، هركس از ترس 1.»في قلبهِ

شيرينيش را در دهد كه  خداي بزرگ از آن بپرهيزد، خداوند در پاداش ايماني به او مي
  .راهنمايي پيامبر خود سري نيست. چشد دلش مي

® $ tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Ç⎯tã #“ uθ oλù; $# ∩∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© óruρ 4© yrθãƒ 〈   ) 4 و 3: نجم(  
 بلكه در واقع وحي است كه بر او ؛زند او از روي هوي و هوس حرف نمي«

   .»شود نازل مي
چيزي را حرام كند مگر اين كه نتايج محال است خداوند چيزي را مشروع بدارد يا 

گران بهايي در پي داشته باشد كه خوشا به حال هر كه آن را دريافت و بدا به حال آن 
داشتِ كشف حكمتهاي  داران دستورهاي خدا را بدون چشم ما ايمان. كه به آن پي نبرد

ان به عظمت كنيم؛ اما در عوض اگر حكمتها نيز برايمان آشكار شود، ايمانم آن اجرا مي
  .يابد اين دين افزوني مي

  :فرمايد  خداوند بلندمرتبه مي
® (#ÿρ ßŠ# yŠ÷” zÏ9 $ YΖ≈ yϑƒ Î) yì̈Β öΝÎκÈ]≈ yϑƒ Î) 〈    ) 4: فتح(  
  .»تا ايمانشان همچنان رو به فزوني باشد«

  : و رحمت بر آن كه فرمود 
 يا رامياً بسهام اللحظ مجتهداً

 

 أنت القتيل بما ترقي فالتصب 
 

                                                           
 . سند حديث ذكر شد-1
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 الطرف يرتاد الشفاءلهو باعث 
 

  رسولك اليأتيك باالعطبساحب 
 

اندازي خود را به  كني با تير مژگان به هدف بزني، با آن چه مي اي كسي كه تالش مي
اي و  دهي و كشته خود تو هستي، بيهوده نزن؛ و اي آن كه چشم به او دوخته كشتن مي

  .آورد منتظر شفا هستي، چشمت را فرو هل كه درماني برايت نمي
  
   گوشي صماخ پرده

  :خداوند فرمود 
® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈    ) 21: ذاريات(  
  .»بينيد؟ هايي هست، مگر نمي در وجود خود شما نيز نشانه«

ي  هايي هست كه به شمار نيايد، از جمله پرده در ميان اعضاي بدن انسان، نشانه
رسد و قطرش نه  ست و كلفتيش به نيم ميليمتر نمياين پرده كه بسيار نازك ا! صماخ

 است، در هر كس با نظم و دقت خاصي كار – كمتر از يك سانتيمتر –ميليمتر 
دار، و در حمل و  اين پوسته مانند ستون فقرات محكم، مانند الستيك نرم و كش.كند مي

انسان از دست در صورت از كار افتادن اين پرده، شنوايي . نقل صداها بسيار فعال است
رهاندش مجهز كرده  اي كه از خطر مي رود، به همين سبب خداوند آن را با وسيله مي

ي انگشت كوچك  دار قرارداده كه تنگتر از اندازه است و آن را در داخل يك كانال پيچ
  .دارش نكند و باعث سوراخ شدنش نشود است تا به آن نرسد و عيب

اني را توسط كانالي به گلو پيوند داده خداي بزرگ از روي حكمت خود گوش مي
؛ لذا اگر فشار صوتي زيادي در حد سوارخ كردن به اين پرده وارد شود، درمقابل 1است

شود و   آيد و در نتيجه اين دو فشار هم وزن مي ي آن از دهان مي نيز فشاري به اندازه
 را  تواند آن بلند ميماند، چراكه صداهاي  شدن در امان مي ي صماخ از پاره بدينسان پرده

  .پاره كند
                                                           

 .كند مياني را به حلق وصل ميشود كه گوش  اين مجرا شيپوراستاش ناميده مي -1
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ي آنها بيشتر از پنجاه و پنج   استخوان كوچك كه وزن همهسهي صماخ به  پرده
كار اين . متر طول ندارد، بسته شده گرم نيست، و در كل بيشتر از نوزده ميلي ميلي

كند و  ك بسيار جالب است، بيست برابر صداهاي ضعيف را رساتر ميهاي كوچاستخوان
آورد، بنابراين يك سيستم كوچك دو كار بلند و   بلند و گوشخراش را پايين ميصداهاي

گمان كاري است كه در حد توانايي بشر نيست و  بي. 1كم كردن صداها را به عهده دارد
  .هاي عظمت و بزرگي آفريدگار حكيم است از نشانه

ندتر از صد گذشته از اين، يك ابزار عصبي بسيار پيچيده وجود دارد كه صداهاي بل
هنگامي كه . دهد آزارد، كاهش مي  كه گوش را مي–گيري صدا   واحد اندازه–ديسيبل را 

يم چه گفتي نشنيديم؟ در اين هنگام برخي يگو شنويم به او مي صداي كسي را نمي
اي كه به استخوان ركابي  حركتهاي صورت بر يك عصب مشترك مابين صورت و عضله

به طوري كه وقتي . گذارد سيت گوش را بيشتر كند، تأثير ميتواند حسا آويزان شده و مي
شود، دستگاه  يابد و هنگامي كه سخني را متوجه نمي ي شخص تغيير مي خطوط چهره
شود و آن عضله  اي منتقل مي اي هست كه از طريق عصب شنوايي به عضله بسيار پيچيده

  .دهد حساسيت گوش را افزايش مي
شود، و فضاي خالي  ل يك فضاي خالي نرم منتقل ميصدا ارتعاشي است كه در خال

اما فضاي صاف سخت ومحكم صدا را با سرعت بيشتري جا به جا . همان هوا است
را با سرعت بيشتر و دقت باالتري نسبت به فضاي قبلي منتقل  كند و فضاي ميعان آن مي
ي صماخ  ردهرسد و در پ ي صماخ مي به همين خاطر صدا از طريق هوا به پرده. كند مي

بنابراين . شود شود و سپس وارد كانالي از مايع مي  استخوان منتقل ميسهاز طريق آن 
ي صماخ از راه جسمهاي سختي  ي نخست از طريق هوا و سپس از پرده صدا در مرحله

  2.گردد جا مي و سپس از طريق كانالي از مايع جابه

                                                           
 .باشند  سنداني و ركابي مي–اين استخوانها كه در گوش مياني قرار دارند شامل استخوانهاي چكشي  -1
 .شود لنف، و بعد به آندولنف منتقل مي اين مايع ابتدا پري -2
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يام را براي تشخيص به  و پدر گوش وجود داردسلول شنوايي  بيست و پنج هزار
اند به اين نكته پي ببرند كه گوش چگونه بين  رساند و تاكنون دانشمندان نتوانسته مغز مي
  .دهد گذارد وآنها را از هم تشخيص مي فرق ميصداها 

خورد  چرا وقتي صداي خرد شدن يك تكه شيشه زير چارچوب در به گوش مي
آيد و چندش عجيبي در بدن به وجود  كند دارد از پوستش بيرون مي انسان احساس مي

ايستد، آرامش  خراشي دارد، مي آيد؟ چرا وقتي در برابر يك آبشار كه صداي گوش مي
گيرد؟ آن سروصدا است و اين نغمه، و اما چگونه اين دو را از  يابد و با آن انس مي مي

ي شناسد؟ و چطور گوش صدها هزار صدا را هر يك با لحن و آهنگ خاص هم باز مي
شود؟ چطور از پشت خط تلفن صداي دوستت را  گيرد و همه در حافظه ثبت مي مي
ي  در حافظه. كند شناسي؟ اين چه حساسيتي است در گوش كه صداها را ذخيره مي مي

  .داند چگونه؟ خدا مي. شود انسان صدها، بلكه هزارها صداي گوناگون ذخيره مي
اي  ي نشانه ي است؛ و هنوز به مثابههنوز گوش يكي از اسرار كارگه كون ومكان اله

آن چه در اين نوشتار آمد مشتي مطالب مختصر . دال بر عظمت پروردگار پابرجاست
درنگ براي  هاي نهفته در گوش بيشتر مطلع شويد، بي بيش نبود؛ اما اگر از شگفتي

  .افتيد تعظيم پروردگار و شكر او به سجده مي
  

  اد كُلُّ أُولئِك كَانَ عنه مسؤُالًؤإِنّ السمع والبصرَ والفُ
  .ي اينها مسؤوليت دارد انسان در قبال گوش و چشم ودل و همه

هاي داللت كننده بر عظمت خدا كه در جهان هستي هست و از تطابق  از جمله نشانه
شود، آياتي است كه بر آمدن قرآن از  كامل آيات قرآن با آفرينش انسان استنباط مي

آوري از ازل تا ابد بين آن  ند تأكيددارد و اين كه هماهنگي و تطابق شگفتجانب خداو
براي نمونه پروردگار . چه در قرآن آمده و آن چه علم بشري به آن رسيده، وجود دارد

  :فرمايد  سبحان مي



  انسان بدن درشگفتيهاي خداوند

 

184

® $ ¯Ρ Î) $ sΨø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ÏΒ >π xôÜœΡ 8l$ t±øΒ r& Ïµ‹ Ï= tG ö6 ¯Ρ çµ≈sΨ ù= yè yf sù $ Jè‹Ïϑ y™ #¶ÅÁ t/ 〈   
  )2: انسان (  

گذاريم و  ي آزمايش مي ي پراكنده و آميخته آفريديم، او را در بوته ما انسان را از نطفه«
  .»او را شنوا و بينا قرار داديم

ناپذيري در ساختار جمله به كار رفته؛ چرا شنوا را  در اين كالم خدا دقت وصف
  :فرمايد  پيش از بينا آورده؟ خداوند در جايي ديگر مي

® óΟ çF÷ƒ u™u‘ r& ÷β Î) x‹s{ r& ª!$# öΝä3yè øÿ xœ öΝä. u≈ |Á ö/r& uρ 〈    ) 46: انعام(  
  .»گوييد اگر خداوند گوش و چشمهايتان را از شما بگيرد؟ چه مي«

ي دانشمندان گوش در زندگي انسان  دو حكمت در اين آيات هست؛ بنا به گفته
رو و  راست و چپ، روبههاي ششگانه، از  مهمتر از چشم است؛ زيرا انسان از جهت

پشت سر، باال و پايين و نيز در تاريكي و روشنايي، در شب و روز صداها را دريافت 
رسد، پس گوش تمام خانه  هاي محكم صدا به گوش انسان مي كند، و با وجود مانع مي

مثالً اگر كسي خوابيده باشد و در اتاق پذيرايي صدايي به گوش . دهد را پوشش مي
ي همان اتاق خواب به او  رود، اما چشمش تنها در محدوده وي آن ميبخورد، به س

بيند؛ اما اگر  اي پشت فرمان است فقط روبروي خود را مي كند، نيز وقتي راننده كمك مي
رسد و در  ايرادي در موتور يا چرخهاي اتومبيل پيش بيايد، صداي آن به گوشش مي

ارات دانشمندان بود و بيانگر اين نكته اي از اظه اين گوشه. كند موقع مناسب توقف مي
  .است كه گوش مهمتر از چشم است

  :فرمايد  اي ديگر در كالم خدا هست آن جا كه مي اما نكته
® (#θ ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζ ä. ßìyϑ ó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅É)÷è tΡ $ tΒ $ ¨Ζ ä. þ’ Îû É=≈ ut õ¾r& ÎÏè   )10: ملك (   〉 9$#¡¡
ي  عقلي سليم داشتيم اكنون از جملهگويند اگر گوشي شنوا و يا  در آن روز مي«

  .»جهنميان نبوديم
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چرا در اين آيه تنها گوش را آورده؟ به خاطر اين كه هركس ناشنوا باشد، گنگ نيز 
شنود و نه  تواند حرف بزند، و كسي كه نه مي وآن كس كه شنوايي ندارد، نمي. هست

قرار هاي عقلي  هماند ي عقب هو در زمر. ماند زند، از نظر عقلي عقب مي حرف مي
اند، و در عين حال از  اما كم نيستند آنهايي كه بيناييشان را از دست داده. گيرد مي

تواند  اند؛ اما كسي كه حس شنوايي ندارد، نمي هاي علم و ادب بوده برجستگان و ستاره
  .حرف بزند ودر واقع فهم ندارد

جام شده در خلق چشم دقتي كه در آفرينش گوش به كار گرفته شده كمتر از دقت ان
  :فرمايد  نيست؛ زيرا خداوند مي

® $ ¨Β 3“ u s? ’ Îû È,ù= yz Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ⎯ÏΒ ;Nâθ≈ xs? 〈    ) 3: ملك(  
  .»يابي هاي پروردگار نمي هيچ تفاوتي در آفريده«

كند و به آن  در عوض برخي شركتها هستند كه مثالً محصولي درجه دو توليد مي
هي نيز محصولي درجه يك با قيمتهاي مخصوصي توليد گويد، و گا ي تجارتي ميالكا
هاي رحمان هيچ فرقي و تمايزي  كند، اين دو محصول با هم فرق دارد؛ اما در آفريده مي

  . سنجيده و حكيمانه و در حد اعال است تماماًنيست؛
شنود و درك  ها را مي انسان با گوش حقيقت. گوش و چشم هر يك وظايفي دارند

بيند؛  مي ها و ويژگيهاي مخصوصي  م زيباييها و اشياء را با اشكال و اندازهكند و با چش مي
  .كند هاي آن را درك مي اما با گوش حقيقت

اند كه جنين در رحم مادر در روز بيست و دوم از خلقتش  دانشمندان كشف كرده
اش كامل  شود و در هنگام والدت شبكيه جاهاي گوش و چشم برايش مشخص مي

به عبارت ديگر . تواند چشمش را بر هر منبع روشنايي متمركز كند زاد ميشود و نو مي
تواند چيزها را تطبيق بدهد و از هم باز بشناسد، در پايان ماه  بيند؛ اما هنوز نمي نور را مي

اما پس از ماه چهارم . كند دوم بچه هر چيزي متحرك در برابرش را با چشم دنبال مي
ألخره در پايان ماه ششم كار مطابقت به طور كامل تمام دهدو با ها را تشخيص مي رنگ
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ي بيست و ششم يعني در ماه ششم كه هنوز در رحم  ت در هفتهقشود؛ اما در حقي مي
خش رحم و غار  دهد و ضربات قلب مادر و صداي خش مادر است، به صداها گوش مي

اند كه در  انجام دادههايي  برخي از دانشمندان آزمايش. شنود ها را مي و غور شكم و روده
اند و  خش رحم و غار وغور شكم را ثبت كرده ي آن صداي تپش قلب و خش نتيجه

كرده، با شنيدن اين  اند، جنين كه گريه مي پيش از به دنيا آمدن جنين به گوش او رسانده
ي ماه ششم در رحم مادر  صداها ساكت شده است، بنابراين حس شنوايي در نيمه

. شود ر حالي كه بينايي درماه سه و چهار پس از والدت كامل ميشود، د تشكيل مي
ها و اظهارات دانشمندان را خداوند در هفده آيه از قرآن ذكر كرده است كه به  يافته

خاطر اهميت بيشتر و زودتر شكل گرفتن، گوش را بر چشم مقدم داشته است؛ اما چرا 
  :ي زير ديدن بر شنيدن مقدم شده  در آيه

® !$ sΨ−/ u‘ $ tΡ ö|Ç ö/r& $ uΖ ÷èÏϑ y™ uρ $ sΨ ÷è Å_ ö‘ $$ sù ö≅ yϑ ÷è tΡ $ ·s Ï=≈ |¹ $ ¯Ρ Î) šχθ ãΖÏ%θ ãΒ 〈 ) 12: سجده(  
پروردگارا ديديم و شنيديم پس ما را برگردان تا كار نيك كنيم، ما يقين حاصل «

  .»ايم كرده
دانشمندان بر اين اعتقادند كه به خاطر اين است كه سرعت انتقال شكل بيشتر 

ال صدا است؛ چراكه شكل با سرعت سيصد هزار كيلومتر در ثانيه انتقال ازسرعت انتق
  ؟.يابد؛ اما سرعت انتقال صدا بيشتر از سيصد و سي متر در ثانيه نيست مي

 در هفده آيه – آفريدن گوش و چشم –پس تا وقتي كه سخن از آفريدن است 
، چشم را گوش بر چشم مقدم شده، و چون بحث به خلق بينايي و چشم كشيده شد

بيند، لذا بينايي  مقدم آورد؛ زيرا چشم شكل را قبل از اين كه صدا به گوش برسد مي
  :مقدم بر شنوايي شد 

® !$ sΨ−/ u‘ $ tΡ ö|Ç ö/r& $ uΖ ÷èÏϑ y™ uρ $ sΨ ÷è Å_ ö‘ $$ sù ö≅ yϑ ÷è tΡ $ ·s Ï=≈ |¹ $ ¯Ρ Î) šχθ ãΖÏ%θ ãΒ 〈 ) 12: سجده(  
نيك كنيم كه يقين حاصل پروردگارا ديديم و شنيديم، پس ما را برگردان تا كار «

  .»ايم كرده
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بيند؛ و پس از  ترين مثال براي اين نكته رعد و برق است، انسان اول برق را مي گويا
بينيم  خورد، اگر از دور به يك سنگتراش نگاه كنيم، مي اندكي صداي رعد به گوشش مي

  .درس كه چكش را بر سنگ فرود آورده، اما اندكي پس ازآن صداي چكش به گوش مي
اندك آياتي كه در آن ذكر چشم پيش از گوش آمده آياتي است كه انسانها را از 

ها كوچكترين  كند، و در هيچ كدام از اين آيه ترساند، يا كافران را وصف مي عقاب مي
خداوند در اين . ها، يا رشد آنها نيست ي آن اي به خلق اين دو حس، يا بيان وظيفه اشاره
  :فرمايد  آيه مي

® öΝ çλm; uρ ×⎦ ã⎫ôã r& ω tβρ ã ÅÇö7ãƒ $ pκÍ5 öΝ çλm; uρ ×β#sŒ# u™ ω tβθ ãè uΚ ó¡o„ !$ pκÍ5 〈  ) 179: اعراف(  
  .»شنوند گوشهايي كه با آن نمي بينند و با آن نمي چشمهايي دارند كه«

به عبارت ديگر آن طور كه بايد و شايد است از نعمت چشم و گوش استفاده 
  :و نيز در اين آيه . كنند نمي

® ôΘ r& óΟ ßγ s9 ×⎦ ã⎫ôã r& šχρ ãÅÇö7ãƒ !$ pκÍ5 ( ÷Πr& óΟßγ s9 Òχ#sŒ# u™ tβθ ãèyϑ ó¡o„ $ pκÍ5 〈   
  )195: اعراف (  

  .»شنوند بينند و يا گوشهايي كه با آن مي  دارند كه با آن ميييا چشمهاي«
  :و در اين آيه نيز فرموده 

® §ΝèO (#θ ßϑ tã (#θ ‘ϑ |¹ uρ ÖÏVŸ2 öΝåκ÷] ÏiΒ 〈   ) 71: مائده(  
  .»ه بسياري از آنها كور شدند و كر نيز همآن گا«

  :همچنين فرمود 
® öΝ èδã à³øt wΥ uρ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4’ n?tã öΝÎγ Ïδθ ã_ ãρ $ \Šôϑ ãã $ Vϑ õ3ç/ uρ $ tϑ ß¹ uρ 〈    )97 : ءاسرا(  
  .»كنيم روز قيامت آنها را كور و كر و الل حشر مي«

  ي چشم و گوش وظيفه
  :فرمايد  خداوند بزرگ بلند مرتبه مي
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® ª!$# uρ Νä3 y_ u÷z r& .⎯ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? $ Z↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝ ä3s9 yì ôϑ ¡¡9$# 

u≈ |Á ö/F{$#uρ nο y‰Ï↔ øùF{$# uρ   öΝä3¯= yè s9 šχρ ãä3 ô±s? 〈    ) 78: نحل(  
خداوند شما را از رحمهاي مادرانتان بيرون آورد در حالي كه هيچ چيزي «

م و دل را به شما بخشيد باشد كه سپاسگزاري دانستيد، و گوش و چش نمي
  .»كنيد

  :فرمايد  و نيز مي
® ¢Ο èO çµ1 §θ y™ y‡ xtΡ uρ ÏµŠ Ïù ⎯ÏΒ ⎯ Ïµ Ïmρ •‘ ( Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝä3 s9 yì ôϑ ¡¡9$# u≈ |Á ö/F{$#uρ nο y‰Ï↔ øù F{$# uρ 4 

Wξ‹ Ï= s% $̈Β šχρ ãà6 ô±n@ 〈   ) 9: سجده(  
دميد و گوش و را آراست و از روح خودش در او ) آدم(سپس خداوند او «

  .»كنيد چشم و دل براي شما در نظر گرفت؛ اما شما بسيار كم سپاسگزاري مي
  :فرمايد  در جايي ديگر مي

® ö≅ è% uθ èδ ü“ Ï% ©!$# ö/ä.r' t±Σ r& Ÿ≅ yè y_ uρ â/ ä3s9 yìôϑ ¡¡9$# u≈ |Á ö/F{$# uρ nο y‰Ï↔ øùF{$# uρ ( Wξ‹ Ï= s% $ ¨Β 

tβρ ãä3 ô±n@ 〈   ) 23: ملك(  
ريد و گوش و چشم و دل به شما عطا كرد؛ اما شما بگو اوست كه شما را آف«

  .»نماييد بسيار اندك سپاسگزاري مي
  :فرمايد  همچنين در اين آيه مي

® óΟ s9 r& ≅ yè øg wΥ … ã&©! È⎦ ÷⎫uΖ øŠtã 〈    ) 8: بلد(  
  .»نداديم؟) انسان(مگر دو چشم به او «

ي   را با اندازهايد كه با اين چشم كوچك چگونه اشياء آيا تا به حال به اين انديشيده
ي كف  دهد كه از اندازه بينيد؟ زيرا بزرگترين تصويرنگار شكلي را نشان مي واقعي آن مي

چطور كوه را كوه، دريا را دريا و خورشيد را خورشيد و هر كدام ! دست بزرگتر نيست
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بينيد؟ چگونه وسايل را در حجم حقيقي خود مشاهده  ي واقعي خود مي را به اندازه
  .هيچ دانشمندي تاكنون نتوانسته به اين سؤال پاسخ بدهدكنيد؟  مي

اي ديگر؛ اگر مثالً رنگ سبز يا هر رنگي را به هشتصد هزار درجه  اما نكته
بندي كنيم، در صورت اضافي بودن دو درجه از اين هشتصد درجه چشم سالم  تقسيم

óΟ ®: فرمايد  خداوند بزرگ مي. تواند آن را تشخيص دهد مي s9 r& ≅ yèøg wΥ …ã& ©! È⎦ ÷⎫uΖ øŠtã 〈  مگر 
  به او دو چشم نداديم؟

را تشخيص ) يعني عمق(عد سوم تواند ب ي ديگر اين كه چگونه همين چشم مي مسأله
اگر خداوند تنها يك چشم به ما داده بود، . بيند دهد؟ طول و عرض و عمق را دقيقاً مي

هاي   بنابراين مسافت.ديديم با آن، چيزها را مسطح ونه با تجسم هر سه بعد آن، مي
هايي را كه در  كنيم؛ ولي مسافت مان را تنها با وجود دو چشم با هم، درك مي روي پيش

ديگر اين كه چطور . توان تشخيص داد گيرد، با يك چشم مي معرض ديد چشم قرار مي
بندد و اگر يك ثانيه را به پنجاه جزء  افتد، بر آن نقش مي وقتي تصوير بر شبكيه مي

تواند در  شود؟ بر اين اساس چشم مي كنيم در كمتر از يك جزء به مغز منتقل ميتقسيم 
كند، پس اين  يك ثانيه پنجاه تصوير را به مغز برساند و مغز نيز معنا و مفهوم آن را درك 

  شود؟ تصويرها كي ظاهر مي
ي يك بيستم ميليمتر را  تواند دوخط با فاصله مطلب ديگر اين كه چشم سالم مي

تواند  گذشته از اينها در چشم موارد و چيزهاي ديگري هست كه اين نوشتار نمي. ببيند
ي ذكر آن برآيد؛ براي نمونه در شبكيه كه خود بيشتر از چند ميليمتر  به تمامي از عهده

هاي سفيد و سياه و هفت   براي رنگاي گيرنده استوانهمساحت ندارد، صد و سي ميليون 
  :خداي تعالي فرمود . ي رنگها و جزئيات ديگر وجود دارد مخروط براي  گيرندهميليون

® óΟ s9 r& ≅ yè øg wΥ … ã&©! È⎦ ÷⎫uΖ øŠtã ∩∪ $ ZΡ$ |¡Ï9 uρ É⎥ ÷⎫ tG x x© uρ 〈   ) 9 ـ 8: بلد(  
  .»مگر دو چشم و يك زبان و دو لب به او نداديم؟«
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ي صاف مانند  ي بسيار شفاف و صاف دارد كه اگر اين قرنيه چشم يك قرنيه
شد، عمل ديدن به اين واضحي انجام  بدن از طريق مويرگها تغذيه ميهاي ديگر  بافت
كرديم؛ اما قرنيه به تنهايي  اي يا تورمانندي بر روي چشم احساس مي گرفت و پرده نمي

سلولهاي خارجي غذاي خود و سلول از ، بدين معني كه شود  تغذيه ميانتشاراز راه 
  1.و واضح بماندگيرد تا بينايي سالم، شفاف  اش را مي همسايه
كند، هنگامي كه نور اندك باشد،  ي رنگارنگ نيز كه انقباض و انبساط پيدا مي عنبيه
يابد، و هرگاه نور شديد باشد منقبض  شود، يا به عبارت ديگر انبساط مي گشاد مي

به . گيرد اين عمل انقباض و انبساط بدون اين كه انسان پي ببرد صورت مي. گردد مي
ي كسي به طور ناگهاني از يك جاي روشن به يك جاي تاريك وارد عنوان مثال وقت

. ي چشمش به طور غيرارادي گشايش بيايد بيند مگر اين كه حدقه شود، چيزي را نمي مي
 كه بزرگترين دانشمندان از  در حاليدهد اين كار را يك جسم بلوري شكل انجام مي

يابد و باال  رود، گسترش مي و ميشود، درهم فر اين جسم فشرده مي. انجام آن ناتوانند
  .اي شكل نيز فشارهاي معيني دارد رود و مايع شيشه مي

ي يك دستگاه درمغز  اما در بحث ازگوش ذكر اين نكته جالب است كه به وسيله
رسد و از روي شناخت بلندي و پاييني صدا مغز جهت آن را  فرق صداها به گوش مي

رود و از پشت سر بوق ماشيني را  يابان راه ميهنگامي كه انسان در خ. دهد تشخيص مي
. دهد؟ به كمك گوشها شنود، چگونه جهت و جاي ماشين را در خيابان تشخيص مي مي

  :فرمايد  خداي بزرگ مي
® ª!$# uρ Νä3 y_ u÷z r& .⎯ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? $ Z↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝ ä3s9 yì ôϑ ¡¡9$# 

u≈ |Á ö/F{$#uρ nο y‰Ï↔ øùF{$# uρ   öΝä3¯= yè s9 šχρ ãä3 ô±s? 〈   ) 78: نحل(  

                                                           
 عدسي را پر كرده تغذيه قرنيه و عدسي كه فاقد رگ خوني هستند از طريق مايع زالليه كه بين قرنيه و -1

دهد در ضمن مواد دفعي نيز وارد زالليه شده و از طريق كانال اشلم از چشمه خارج  است روي مي
 .باشد شود منشاء زالليه نيز مويرگهاي جسم مژگاني مي مي



 حواس پنجگانه

 

191

خداوند شما را در حالي از رحمهاي مادرانتان بيرون آورد كه هيچي «
  .»دانستيد و او گوش و چشم ودل به شما بخشيد باشد كه سپاسگزاري كنيد  نمي

  
  حس بويايي و ساختار آن

دانشمندان . شويم حس بويايي است توجه آن مياز جمله نعمتهاي خداوند كه كمتر م
 كه نور –اند؛ چشم جز به كمك يك واسطه  اي كرده بين حس بويايي و بينايي مقايسه

كند؛ اما بيني هيچ نيازي به واسطه ندارد؛ چراكه انسان شب و روز، در   كار نمي–است 
بين انسان و شيء خواهد  كند و نمي نور شديد يا در تاريكي شديد حس بوياييش كار مي

نزديك و مستقيمي وجود داشته  آن گونه كه در شنوايي الزم است، اتصال و برخورد
ي امنيتي بسيار گسترده را براي  بويايي يك محدوده: اند  به همين خاطر گفته. باشد

كند، بدين صورت كه وقتي خوابيده باشد بوي گاز را در خانه  شخص فراهم مي
همچنين هنگامي كه .  هست نه نوري، و نه برخورد مستقيميكند؛ نه صدايي احساس مي

در اتاق خواب است و گاز آشپزخانه باز است، درها نيز بسته است، تاريكي شديد 
حكمفرماست، هيچ صدايي و هيچ برخورد مستقيمي هم نيست، با اين حال بو را حس 

اي  ي گسترده  دايرهاين چنين حس بويايي يك. بندد شود و گاز را مي كند و بيدار مي مي
  .كند از امنيت و آسايش براي انسان ايجاد مي

 عصبي مخصوص گيرندهاش صد ميليون  تواند باور كند كه در بيني چه كسي مي
هاي عصبي همه در استخوان بااليي بيني در  حس بويايي وجود دارد؟ اين سلول

 عصبي كه شمار آن هگيرنداين . اي دويست و پنجاه ميليمتري انباشته شده است محدوده
ها يك مايع  د و بر روي اين مژهن ميليون است چيزي بيشتر از هفت مژه دار صدحدود

مخاطي حاوي مواد مذاب روغني هست كه در مواجهه با بو واكنش شيميايي از خود 
مطبوع يا (العمل شكل هندسي مشخصي بنابر طبيعت بو  دهد واز اين عكس نشان مي

براي نمونه هنگام به مشام رسيدن بوي گل شكل . شود ميتشكيل ) نامطبوع بودنش
گيرد، شبيه كليد است و هنگام شنيدن بوي موردپسند،  ها به خود مي هندسي كه مژه
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اين چنين كنش و واكنش . آيد ها به شكل مستطيل يا به شكل حوض شنا در مي مژه
 و شكل هندسي به شود، هاي بويايي داراي ويژگي مذاب رد و بدل مي شيميايي بو و مژه

بيني جاي دارد، پيامي به مركز بويايي در  دست آمده، از راه عصب بويايي كه در سقف
تواند ده هزار بو را نه تنها از هم تمييز دهد؛ بلكه آن را  فرستد، مغز نيز مي مغز مي

ي بويايي وجود دارد كه هرگاه بويي را احساس  شناسايي كند؛ زيرا در مغز يك حافظه
گيرد و بالفاصله  دهد و شكل هندسي مناسب به خود مي ها واكنش نشان مي ژه م،كند

ي  ي ده هزار بو در حافظه   شده ي ذخيره دارد، مغز كه نمونه پيام را به مغز ارسال مي
گذارد تا آنها را با  ي بوهاي موجود مي يكي بوي رسيده را بر همه مخصوص دارد، يكي

كه مثالً اين بوي ياسمن، آن بوي گل ياس است، و آن گيرد  هم تطبيق دهد، و نتيجه مي
  .شود تمام اين فعل و انفعاالت دريك چشم بر هم زدن انجام مي. يكي بوي زنبق

توانند در كمترين  هاي بسياري دارند؛ مي ها خاصيت گويند اين مژه دانشمندان مي
وقتي بو را . كند بو را احساس –گرم در يك سانتيمتر مكعب   نيم ميليونم ميلي–تمركز 

يا بوي  گويد اين فالن بو كند و مي برد و مغز آن را شناسايي مي دريافت كرد به مغز مي
  .فالن چيز است

شناسد؛ مثالً با چشم كار  انسان ابزارهايي در اختيار دارد كه با آن محيط بيرون را مي
 يا در اتومبيل دهد، اما چيزهايي هست كه وقتي انسان در داخل خانه ديدن را انجام مي
) در صورت داشتن(ولي گوش سروصداي آن را . تواند آن را ببيند است چشم نمي

بنابراين شنيدن يك كانال دفاعي ديگر است، و چيزهايي نيز هست كه نه . شنود مي
تواند آن را ببيند و نه صدايي از آن بشنود؛ مثالً اگرموشي در خانه بميرد، چه جوري  مي

پس در واقع اين از فضل و . گمان از روي بوي آن شود؟ بي ر ميدا از وجود آن خبر
بخشش خداوند بر انسان است كه از طريق بو امكان شناسايي محيط اطراف و احساس 

  .وجود چيزي در آن را براي او فراهم كرده است
ها يك مايع مخاطي   ميليون سلول كه هر كدام هفت مژه دارد و بر روي مژهصد

 با بوها واكنش شيميايي از خود بروز  روغني هست كه در روياروييحاوي مواد مذاب 
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فرستد  كند كه پيامي به مغز مي ي آن واكنش، شكلي هندسي پيدا مي دهد، و در نتيجه مي
هاي بوهاي موجود  شناسد؛ بوي موردنظر بر تمام نمونه و مغز ده هزار بو را ازهم باز مي

  .و سپس بگويد اين فالن بو استگذرد تا آن را شناسايي كند  در مغز مي
گرم در سانتيمتر مكعب براي به مشام رسيدن آن  تراكم بو با مقدار نيم ميليونم ميلي

ي عصبي بويايي وجود دارد و در كل توان  در سر سگ صد ميليون پايانه. كافي است
 ماده از ي مثالً پروانه. بويايي بعضي از حيوانات يك ميليون برابر توان بويايي انسان است

ي نر   خود، پروانهي نيم مايلي از طريق بويايي و پخش كردن بوهايي شيميايي از فاصله
ها  ي بسيار دور بيشتر از ده ي گلها را از فاصله د، و زنبور عسل بوي شيرهخوان را فرا مي

پشه بوي عرق . شنود كند و نيز از همان فاصله بوي كندويش را مي كيلومتر احساس مي
پس پاك و منزه است پروردگار . كند ي شصت كيلومتري احساس مي  از فاصلهانسان را

  .ي امنيت و كرامت انسان است، در وجودش نهاده است كه اين حس را كه مايه
  

  مركز چشايي در مغز
اي در وجود انسان نهاده كه به شكل برجستگيهايي  خداوند بزرگ سلولهاي ويژه

ي غذاهاي شيرين و پاكيزه را بچشد و  طريق آن مزهتواند از  شود و انسان مي منتشر مي
ي ترش و تلخي در آن باشد، سوا كند و نيز با آن آب زالل را سر بكشد و آب  اگر مزه

پس جا دارد بپرسيم چه كسي اين سلولهاي چشايي را در . شور بدمزه را دور بريزد
تشخيص  را ي شيريني وجود انسان خلق كرده است؟ سلولهايي كه برخي از آن مزه

دهد؟  ي ترش را تشخيص مي اي شوري و شماري نيز مزه  ، بعضي تلخي، عدهدهد مي
اند، برخي از آن در  اند و جاي جاي آن را در برگرفته اين سلولها بر روي زبان پراكنده

ي تلخي و  اي براي مزه ي شيريني است، و عده قسمت پيشين زبان و براي چشيدن مزه
هاي ترش و  گرفته، بعضي نيز در دو طرف زبان براي تشخيص مزهدر انتهاي زبان قرار 

  .شور است
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ي  انگيز اين كه حساسيت سلولهاي چشايي مخصوص مزه چيز قابل توجه و شگفت
ي شيريني است؛ اما چرا؟  تلخ ده هزار بار بيشتر از حساسيت سلولهاي مخصوص مزه

يي را   تلخ مزه–ر عموم  در بيشتر موارد و به طو–به خاطر اين كه خداوند حكيم 
يك نوع هماهنگي بسيار . آور قرار داده است ويژگي تمام خوردنيهاي سمي و زيان

. آور است، تلخ است حكيمانه است؛ غذايي كه سودمند است شيرين، و آن چه زيان
سم (پس براي اين كه انسان مسموم نشود . اند براي همين است كه تمام سمها، تلخ مزه

ي تلخ، ده هزار بار بيشتر از   حساسيت سلولهاي مسؤول تشخيص مزه)يا زهر نخورد
  . دارد ي شيريني را به عهده حساسيت سلولهايي است كه چشيدن مزه

ي تلخي اصوالً با ضرر و زيان همراه است، در حالي كه  ي ديگر اين كه مزه نكته
نگي از اين هماه. پسند با فايده و سودمندي هماهنگ است ي مقبول و عامه مزه

بزاق دهان نيز به طور بسيار فعال در . هاي پروردگار بلندمرتبه به شمار است  حكمت
ي آن توسط سلولهاي چشايي  سازي براي چشيدن مزه جذب و هضم غذا به منظور زمينه
  .پراكنده بر روي زبان، سهيم است

ا بلند  گازي كه از غذ– اگر تعبير درستي باشد –يا  ي سوم اين است كه بخار نكته
ي غذا بويايي و چشايي است و هر  گيرد تا ببويد؛ زيرا اساس مزه شود بيني آن را مي مي

يابيم و شكر خدا را به خاطر آن به جاي  مزه مي خوريم و آن را خوش غذايي كه مي
انسان . ي سلولهاي بويايي و چشايي تشكيل شده است آوريم، با مشاركت دو جانبه مي

كند كه بوي غذا در  شود، احساس مي دگي شديدي مبتال ميهنگامي كه به سرماخور
در مغز هم . گمان ناشي از فيض و رحمت الهي است دهانش تغيير يافته است و اين بي

مركز ديگري براي چشايي وجود دارد، همان طور كه مركزي نيز براي بويايي اختصاص 
دهد، مثل روندي كه در تواند ده هزار مزه را از هم تشخيص  اين مركز مي. يافته است

رسد و آن را احساس و سپس شناسايي  گرفت، مزه نيز ابتدا به مغز مي بويايي صورت مي
ي  ي رسيده را بر ده هزار مزه شناسايي نيز به اين ترتيب است كه مغز مزه. كند مي

اي ثبت شده در حافظه هم  كند، و هرگاه با مزه ي چشايي عرضه مي موجود در حافظه
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... ي فالن غذاست و در اين غذا فالن ماده هست  گويد اين مزه د، ميخوان باش
  :ي خداي تعالي به همين اشاره دارد  فرموده

® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈    ) 21: ذاريات( 
  .»بيند؟ شمار هست آيا نمي هايي بي در درون خود شما نيز نشانه«

**          *            
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  قلب
  

گون آن به اين منظور است كه قلب از  عبادات به طور كلي و با اقسام و اشكال گونه
بيماريها و ناپاكيها رهايي يافته و پاك شود و به درجات كمال كه خداوند برايش در 

مند  نظرگرفته آراسته گردد تا به سوي پروردگار پربگشايد و در نزديكي و رضوان او بهره
  . گرددو خوشبخت

ي كارها  قلب در بدن انسان جايگاه نخست را دارد و در تمام امور و در همه
گاه، هم آن است و هيچ جاي شگفتي نيست، چراكه اوست رهبر و ديگر اعضا و  تكيه

دهد و هم باز  اوست كه دستور مي. ي لشكريان و خدم و حشم اويند اندامها به منزله
در وصف آن همين بس كه خداوند . اب اوينددارد و اعضاي بدن پيرو و در رك مي

  :فرمود 
® ¨β Î) ’Îû y7 Ï9 s̈Œ 3“ u ò2 Ï% s! ⎯yϑ Ï9 tβ% x. … çµ s9 ë= ù= s% ÷ρ r& ’ s+ø9 r& yìôϑ ¡¡9$# uθ èδ uρ Ó‰‹Îγ x© 〈  

  )37: ق (  
سپارد، تذكري و  در اين امر براي كسي كه قلب دارد يا با حضور دل گوش مي«

  .»پندي هست
ب است؛ شگفت اين است كه خداوند حيات بدن و حقيقت وجودي انسان همان قل

فعاليت آن را درگرو بقاي قلب و سالمتي و نظم كار آن نهاده است و زندگي روح و 
  .شكوفايي آن را مشروط به پاكي قلب و سالمت روحاني آن دانسته است

هم آن است كه مورد خطاب قرار . درك و محسوس انسان استمقلب همان بخش 
گردد، جايگاه دانش، تقوي، اخالص،  شود يا سرزنش مي لوب واقع ميگيرد يا مط مي

خاطره، عشق، كينه، وسوسه و خطرها همه آن است، و نيز ايمان، كفر، توبه، اصرار و 
شناسد، به  اين قلب است كه خدا را مي. تأكيد، آرامش و پريشاني در آن جاي دارد

سالم مانده باشد در درگاه خداوند جويد و هم آن است كه اگر از غيرخدا  اونزديكي مي
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اين قلب است كه با .ماند افتد واگر به غير اهللا پرداخته باشد از درگاه او باز مي مقبول مي
رسد و با دوري از او به درك بدبختي  بختي مي نزديكي به پروردگار به اوج خوش

 أفال طهرْت منظري عبدِي طَهرْت منظرَ الخلق سنينَ،«: در روايت آمده كه . افتد مي
بينند پاكيزه داشتي و  ي من سالياني دراز ظاهر خود را كه مردم مي اي بنده. »ةًساع

گاه  گاه مرا پاك كني؟ همانا قلب تجلي خواهي ساعتي نيز تجلي آراستي، آيا نمي
رسد و رستگاري  پروردگار است، انسان جز با پاكيزه كردن و نگه داشتن آن به پاكي نمي

ابد و هرگاه آن را به ناپاكي آلود و مخدوش كرد، به وادي نااميدي و بدبختي ي نمي
  .افتد مي

تر و  گردي، شگفت ي خدا در آسمانها و زمين مي ترين آفريده اگر به دنبال عجيب
هرگاه تارهاي ارتباطيش اصالح . تر و زيباتر از قلب انسان هرگز نخواهي يافت نازك

ني، عشق، محبت، معاني لطيف و احساسات انساني ي رحمت، مهربا پذيرد، سرچشمه
گيرد، و هر گاه تارهايش  ي مقرب پيشي مي شود، تا جايي كه در بلندنظري از ماليكه مي

چكد، تا اين كه به اسفل سافلين  رو به خرابي نهد، قساوت و سرزنش و بدي از آن مي
ر كوچك و كند؛ با آن كوچكيش جهان هستي را در خود جاي داده چقد سقوط مي

چقدر بزرگ، چقدر ريز و چقدر درشت است، بزرگ است ولي ما بزرگيش را 
آورد، همچنين كوچك  بينيم، آن قدر بزرگ كه هر بزرگي در برابرش سرفرو مي نمي

بينيم، آن قدر كوچك كه هر كوچكي بر روي آن بزرگ   است و ما كوچكيش را نمي
  .نمايد مي

كند؛ يكي قلب به گوهر دردانه  ينش فرق ميها همه يكي است؛ اما مضام شكل قلب
سان سنگ خارا پرقدرت و  ماند؛ رنگي با صفا و آبي زالل دارد، و قلبي ديگر به مي

سخت، منفعتي از آن برآيد، اما تهي ازدرخشش الهي است، و قلبي ديگر پيدا آيد كه 
ميرد،  ميگاهي قلب . ماند، وزنش سبك و رنگش پريده است بيش از هر چيز به هوا مي

گيرد و گاه به پستي  ميرد، گاهي اوج مي گردد، و گاه زنده است و مي سپس زنده مي
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گذرد و در عين حال طوق طاعت و  آيد، و بسا كه در بلندي از ستارگان در مي فرود مي
سرسپردگي به گردن دارد؛ آيا غير از اين است كه بزرگترين بانيان دنيا از قلبي بزرگ، 

اند، اما اگر انسان همه چيز را به چنگ  اي آهنين برخوردار بوده  ارادهاحساسي راستين و
  .آورد و قلبش را ببازد، در واقع هيچ نيافته و همه چيز را باخته است

آيد، يك  انگيزترين مخلوقات خداوند به شمار مي قلبي كه در بدن است از شگفت
غذا و مواد مصرفي را از كند؛ خوني كه  ي دو مصرفه است كه خون را پمپاژ مي تلمبه

اي از رگهاي خوني كه بيشتر از صد و پنجاه كيلومتر طول دارد، به تمام  طريق شبكه
قلب كار خود را از ماه دوم . رساند هاي بدن مي ها، اندامها و تمام دستگاه سلولها، بافت

اي از كار خود غفلت  لحظه) مرگ(كند، و تا زمان موعود  زندگي جنين آغاز مي
شود،  ايستد، ضعيف نمي رود، از كار نمي كند، به خواب نمي ورزد، فراموش نمي نمي

استراحت، بدون بازگشت و بدون  اي ندارد، بلكه يك ريز بي شناسد، گاليه خستگي نمي
دهد و با  كاري خويش آن را آزار مي انسان با ستم. كند هيچ راهنما يا حفاظي كار مي

كند، در حالي كه در  اش مي ه و ماتم، خسته و كوفتهكند و با اندو آتش كينه كبابش مي
در تمام . ي زندگي انسان و خورشيد تابناك جهانيش همان قلب است حقيقت پايه

ي نيرو و توان و حركاتش از آن  احوال و در تمام كارهايش بر آن تكيه دارد، و همه
 راهي به آن گمان قلب ابزاري غيرعادي است؛ خستگي هيچ و بي... گيرد  سرچشمه مي

يابد، براي رويارويي با خستگي و زحمت ناگهاني چندين برابر، قدرت و توانش  نمي
ترين عضالت بدن انسان از نظر ساختار، كاركرد و انجام  يابد، يكي از پيچيده افزايش مي

وظيفه، و از استوارترين و نيرومندترين آن است، در هر دقيقه هشتاد بار منقبض و 
رسد و در  هاي اضطراري سرعت تپش به صد و هشتاد مي  در حالتشود و منبسط مي

كند، قلب در  هر روز هشتاد هزار ليتر، يعني چيزي برابر هشتاد متر مكعب خون پمپاژ مي
ي ظرفيت انباري با گنجايش تمام محتواي آسمان خراشهاي  طول عمر انسان به اندازه

  .كند دنيا خون پمپاژ مي
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 قلب از دستگاه عصبي مستقل است؛ چرا كه ضربانش در ميان اعضاي بدن تنها
ريزي قلب  دهد و با يك پيام برقي از جانب مركز توليد خودي كه اساس برنامه فرمان مي

و يكي از !! كند ي قلب به طرز منحصر به فردي تغذيه مي شود، عضله است، تنظيم مي
يك مسير واحد دهد در  شگفتيهاي قلب چربيهاي محكمش است كه به خون اجازه مي

  .جاري شود و اين خود يك اصل ثابت در امر پمپاژ است
هرگاه قلب در قفس خود از حركت بازايستد و از فراز و فرود خود راحت شود، 

ي درخت خرماي قطع  گذارد كه گويي باقي مانده جاني را به جا مي جسد سرد و بي
استگوي اسالم در يك سخن پيامبر ر. اي است و ديگر روي زندگاني را نخواهد ديد شده

حت صلح الجسد  إذا صلُةًأَلَا و إنّ في الجسدِ مضغ«: ي قلب فرموده  كوتاه درباره
أَلَا و هي القلب ،كُلُّه فسد الجسد إِذا فسدت يعني بدانيد كه در بدن تكه 1.»كلّه، و 

 گرايد شود، و اگر به خرابي گوشتي هست كه اگر درست باشد تمام بدن، اصالح مي
خدا رحمت كند آن شاعر را . شود، همانا آن تكه گوشت، قلب است فاسد ميتمام بدن 
  : كه فرمود 

  لَهةٌدقّات قلب المرء قائل
 

 إنّ الحياه دقائق و ثوانِ 
 

 فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها
 

 فالذكر لإلنسان عمرٌ ثانِ 
 

قيقه و چند ثانيه است و گويد كه زندگي تنها چند د ضربات قلب انسان به او مي
بس، پس پيش از اين كه به كام مرگ فرو روي نام و ياد روحت را به درجات باال 

  .ي عمر دوباره است برسان، چراكه ذكر خير و نام نيك براي انسان به مثابه
  

                                                           
 .اند از نعمان بن بشير روايت كرده) 3984(و ابن ماجه ) 1599(، مسلم )52( بخاري -1
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  خاصيت لختگي خون و ي تامور قلب و كيسه
ريدگان خداوند است و ي آدمي زاد است، يكي از شگفتيهاي آف اين قلبي كه در سينه

ي نوع بشر  ترين عضله قلب نيرومندترين و سخت: اند  ي آن چنين گفته دانشمندان درباره
كنند كه كار گردش  ي باالآور و فشاردهنده تعبير مي و از آن به عنوان يك تلمبه. است

 رساند،  تا زمان مرگ به انجام مي– يعني در رحم مادر –خون را از زمان نخستين تپش 
اي بياسايد و تا آخرين نفس انسان از كار باز  بدون اين كه سست يا خسته شود، يا لحظه

  .ايستد نمي
اي چسبيده به قلب به نام پوسته درست كرده كه  عجيب اين است كه خداوند كيسه

قلب در درون آن جاي گرفته است و اين كيسه خود با يك پوشش ديگري به نام تامور 
كند تا با  كند كه حركت آن را روان مي اي ترشح مي ي قلب ماده كيسه. احاطه شده است

خودِ قلب اصطكاك پيدا نكند و دقيقاً مانند روغن يا گريس در قطعات ماشين عمل 
ي قلب  عالوه بر آن خود قلب با پوشش بسيار بسيار نازك و صاف به نام پوسته. كند مي

كند،  ي روانكاري را ترشح مي   مادهي تامور اين پوسته كه به وسيله. پوشانده شده است
از . به اين خاطر خلق شده تا از اصطكاك و ساييدگي در حركت قلب جلوگيري نمايد

ها  ها اين كه در خون خاصيتي هست كه اگر نبود هيچ كس از ما انسان ديگر شگفتي
بدين صورت كه خون وقتي . ماند، و آن خاصيت لختگي يا خون بستگي است زنده نمي

هاي رو  شود كه سوراخ هايي از آن تشكيل مي كند رشته واي بيرون برخورد پيدا ميبا ه
اگر خاصيت لختگي نباشد تمام خون انسان از يك زخم ناچيز . بندد به بيرون رگها را مي

ريزد؛ اما به محض اين كه هواي بيرون از بدن به خون بزند، خون لخته  بيرون مي
 زخم يا هر چيز ديگر از –يد كه سوراخ ايجاد شده را آ شود و به شكل اليافي در مي مي

  .گيرد  به كلي مي–اين قبيل 
® y7 Ï9 s̈Œ ãƒ Ï‰ø) s? Í“ƒ Í• yèø9 $# ÉΟŠ Ï= yè ø9$# 〈   ) 96: انعام(  
  .» خداي توانمند و دانا و تقديراين است نظم«
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كند، هيچ استراحتي ندارد، خون رگها را كه يك بار در  قلبي كه يك ريز كار مي
ريزد و از آن جا به بطن راست، و   بدن به گردش در آمده، به دهليز راست مياعضاي

رود تا پس از گرفتن اكسيژن به دهليز چپ و بعد از آن به بطن چپ  ها مي سپس به ريه
با . فرستد، برگردد كه اين نيز از راه سرخ رگ آئورت خون را به تمام اندامهاي بدن مي

كشند و بدون  ن دارد كه خون را از بدن به قلب مياين حساب قلب دو دهليز و دو بط
  .فرستند سستي و خستگي آن را دوباره به بدن مي

اند كه در هر تپش قلب بيشتر از ده سانتيمتر مكعب خون از  دانشمندان تخمين زده
شود، با احتساب هشتاد بار ضربان قلب در هر دقيقه چيزي  قلب به بيرون فرستاده مي

برخي ديگر مقدار خوني را كه قلب در هفتاد . شود نيم خون پمپاژ ميحدود دو گالون و 
گمان براي يك  اند و اين بي كند در حدود چهار ميليون گالون برآورد كرده سال پمپاژ مي

  .آور است عضله بسيار سرسام
 هاي بزرگ خداوند در جهان آفرينش است، و پيامبر بنابراين قلب يكي از نشانه

أَلَا و إنَّ في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كلّه، و «: ود ي آن فرم درباره
 بدانيد كه در بدن تكه گوشتي هست كه اگر اصالح 1.»إذا فسدت فَسد الجسد كله

شود، هان كه  شود، و اگر به فساد گرايد، تمام بدن فاسد مي پذيرد تمام بدن اصالح مي
  .آن قلب است

  
  دستگاه گردش خون

هاي خداوند در جهان هستي، و در وجود انسان، بزرگترين و  نهگمان نشا بي
ها  رويم؛ زيرا كه اين نشانه نزديكترين دري است كه از طريق آن به سوي خداي خود مي

  :فرمايد  كند، خداوند مي رو مي انسان را با عظمت و جالل او روبه

                                                           
 . سند حديث ذكر شد-1



 قلب و عروق

 

203

® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈    ) 21: ذاريات( 
  .»هايي هست، باشد كه ببينيد در وجود شما نشانه«

جايي كردن  نماياند، سيستم جابه ها كه شكوه و بزرگي او را مي يكي از اين نشانه
هاي زندگانيشان و همچنين براي  جانداران براي انجام فعاليت. خون در بدن است

رش است كه كار اشان نياز به غذا دارند و اين دستگاه گوا بازيافت سلولهاي تلف شده
ي آن به  جا كردن فشرده وارد كردن غذا از بيرون به درون بدن را به عهده دارد؛ اما جابه

  .ي دستگاه گردش خون است تمام سلولهاي بدن، وظيفه
جايي در  در موجودات بسيار پيچيده و مجهز تا حد اعجاز، به ويژه انسان، اين جابه

براي به . تگاه گردش خون يك مدار بسته استپذيرد؛ زيرا دس يك مدار بسته انجام مي
اي باشد تا خون را به رگها بفرستد و خود كار  جريان افتادن خون در رگها بايد تلمبه

  .فرستادن و برگرداندن را انجام دهد
 مويرگها ها رگ سياه، رگها و  رگسيستم رگها شامل سرخ رگها و سرخ رگهاي فرعي

مويرگهاي بسيار باريك . م بدن را پوشش داده استو مويرگهاي بسيار ريز است كه تما
خود متصل به مويرگهاي ديگري هستند و آن نيز به سياه رگ كوچك، از آن به يك 

  1.رسد رگ بزرگتر و بزرگتر وصل است، تا نهايتاً به قلب مي سياه
ي قابل توجه اين كه شمار مويرگها در بدن از صد تا صد و شصت ميليارد  نكته

درازي . تراود اي كه اگر در هر جاي بدن سوزني به پوست بزنيد، خون مي نهاست؛ به گو
اگر . گذرد اين رگها صد و پنجاه كيلومتر است كه حدود هفت تا ده ليتر خون از آن مي

شويم كه در بيست و سه ثانيه از قلب بيرون  در كار گلبولهاي سرخ دقت كنيم متوجه مي
ه سه هزار و هفتصد بار در رگها به گردش در گردد و خون روزان رود و باز مي مي

                                                           
تواند به  رگها را به هم وصل كنيم و دو انتهاي آنها را امتداد دهيم مي  مويرگها و سياه–اگر سرخرگها  -1

 كيلومتر را در افراد بالغ پوشش دهد همين مقدار 160935 كيلومتر در كودكان و 96561طور متوسط 
 .38رم دل ص خ ترجمه دكتر 14 دورزمين را بپوشاند في ظالل جلد   مرتبهوكافي است حداقل د
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شد گفت كه در روز  اگر رگها براي كنترل اين امر ورودي و خروجي داشتند، مي. آيد  مي
گذرد، قلب روزانه هشت متر مكعب خون پمپاژ  هفت تا ده هزار تن خون از آنها مي

  .كند و هر متر مكعب به طور تقريبي يك تن است مي
دود صد و پنجاه تا دويست و پنجاه هزار تن خون از رگها در طول عمر چيزي ح

دار ورودي و خروجي بود، در طول  ي كنترل اگر قلب پمپي با يك دريچه. كند عبور مي
اگر تالش قلب انسان را بيان . كرد عمري شصت ساله بزرگترين آسمان خراشها را پر مي

ي چهار  ربااليي به سوي قلهكنيم بايد بگوييم كه براي هل دادن يك قطار در مسيري س
  :خداي پاك و منزه فرمود . كرد هزار و هشتصد متري كفايت مي

® #x‹≈ yδ ß,ù= yz «!$# ’ ÏΤρ â‘ r'sù # sŒ$ tΒ t, n= yz t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ 4 È≅ t/ tβθ ßϑ Ï=≈©à9$# ’Îû 

5≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7–Β 〈   ) 11: لقمان(  
به راستي كه . اند كردهاين آفرينش من است، پس بگوييد ببينم آنها چه خلق «

  .»ستمكاران آشكارا در گمراهيند
تكه گوشتي در بدن . آن حديث نيز كه پيشتر ذكرش افتاد، بس جاي تأمل است

شود و اگر فاسد گردد، تمام بدن فاسد  هست كه اگر اصالح پذيرد تمام بدن اصالح مي
  .شود، هان كه آن قلب است مي

  .آشكار دستگاه گردش خون در انسان بودهاي  آن چه گفته آمد اندكي از حقيقت
  
  رگها رگها و سياه سرخ

  :فرمايد  خداوند بزرگ مي
® ô‰ s)s9 uρ $ uΖø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ÞΟ n= ÷è tΡuρ $ tΒ â È̈θ ó™ uθ è? ⎯Ïµ Î/ …çµ Ý¡øtΡ ( ß⎯ øt wΥ uρ Ü> u ø% r& Ïµ ø‹s9 Î) 

ô⎯ÏΒ È≅ö7 xm Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9$# 〈    ) 16: ق(  
ي دروني او آگاه هستيم، و در واقع ما از ها ما انسان را آفريديم و از وسوسه«

  .»تريم رگ گردن به او نزديك
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 حاوي روشنرگ خون  در سرخ. رگ وجود دارد رگ و سرخ در بدن انسان سياه
شود تا به كوچكترين سلول  هاي كوچكتري تقسيم مي اكسيژن جريان دارد و به شاخه

ز شديد و مداومي به اكسيژن بدن برسد و غذا را براي آن ببرد، از طرفي ديگر خون نيا
ها  ند تا قلب آن را به ريهدانرگ ميبربه همين خاطر سياهرگها، خون را به قلب . دارد

خون موجود در سياهرگها هنگام حركت از پا به . بفرستد و از آنها اكسيژن دريافت كند
دانيم مايع هم در  مي. ي زمين در جريان است سوي قلب در خالف جهت نيروي جاذبه

چاره اين است كه خون باال رفته از روي . اي در كار باشد رود، بايد چاره سربااليي نمي
حكمتي بليغ كه خدا خواسته و ساختار محكمي كه او پديد آورده ديگر باز پايين 

هايي كيسه مانند   برد دريچه رگها كه خون را از پاها به قلب مي براي اين سياه. آيد نمي
هاي  ، كيسه1گذارد سرازير شود دهد، اما نمي ي باالرفتن مي جازهنصب كرده كه به خون ا

ي رگها  هاي آن به ديواره ي رگها در هنگام باالرفتن خون ديواره موجود بر ديواره
شود و  ها پر مي چسبد و خون عبور ميكند و چون در جهت پايين آمدن بيفتد، كيسه مي

پس چه حكمتي در اين . بندد را ميچسبد كه مسير خون  كند و چنان به هم مي باد مي
هايي كه خدا بر روي سياهرگها نهاده نهفته است؟ حكمت اين است كه تنها در  دريچه

  .دهد ي ورود به خون مي يك مسير بدون بازگشت اجازه
رگها  ها ايرادي پديد بيايد و راه خون را مسدود نكند، خون در سياه  اگر در اين دريچه

رگها وارد  ي سياه رود، و گلبولهاي سرخ از ديواره سرعت باال ميشود و فشار به  جمع مي
. رساند گردد و درد بسياري به شخص مي شود و در نتيجه پاها كبود و متورم مي بافتها مي

   2.آور است ها بسيار دقيق و شگفت بنابراين كار كيسه. اين همان بيماري واريس است

                                                           
رگهاي متوسط وجود دارند كه از برگشت خون جلوگيري  نام اين دريچه النه كبوتري بوده كه در سياه -1

 .كند مي
آيد  شوند اين موضوع وقتي بوجود مي ي بكرات نارسا يا گاهي حتي خراب مي هاي سيستم وريد دريچه -2

ها يا ماهها مثالً در آبستني يا وقتي شخص  فتهبر اثر افزايش فشار وريدي براي ه) رگها سياه(كه وريدها 
شود سطح مقطع وريدها افزايش  ايستد بيش از حد ممتنع شده باشند كه منجر مي بيشتر اوقات سرپا مي
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® ô‰ s)s9 $ uΖ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# þ’ Îû Ç⎯ |¡ôm r& 5Οƒ Èθø) s? 〈   ) 4: تين(  
  .»انسان را به بهترين شكل ممكن آفريديم«
  
  ي خون دهنده مواد تشكيل

از ديدگاه برخي از دانشمندان خون انسان به مانند يك درياي سرشار از واحدهاي 
رساني كه عبارتند از گلبولهاي سرخ،  ناوگان است؛ كشتيهايي هستند براي كمك

مند از قدرت مانوردادن، فريبكاري و تاخت و تاز كه اين  ي و بهرهكشتيهايي براي پشتيبان
گروه گلبولهاي سفيد هستند، كشتيهايي نيز براي نجات از مرگ حتمي وجود دارد كه 

وديگري ) قند(ذرات شناور خون است، ديگر كشتيهايي براي حمل و نقل مواد غذايي 
اسيد (ها  مانده ي براي برداشتن پسو گروه ديگر) پروتئين(جايي مواد ترميمي  براي جابه

بر اين اساس خون دريايي سرشار از كشتيهاي . وجود دارد) اوريك و مواد ترشيده
رساني، كشتيهاي   در اين درياي گسترده كشتيهاي كمك. حامل مواد مختلف است

پشتيباني، كشتيهاي نجات و كشتيهاي حمل مواد غذايي و كشتيهايي براي حمل 
تمام اين كشتيها آزادانه و بدون اين كه .  حال انجام وظيفه هستندها در مانده پس

كوچكترين برخوردي با هم داشته باشند، يا غرق شوند و يا دچار شكستگي گردند، در 
  .حركتند

 ها پالكتاين مايع قرمزرنگ كه بنيان زندگي انسان است، از گلبولهاي سرخ، سفيد و 
  .گذرانيم ي سرخ را از نظر ميكه در اين جا گلبولها. تشكيل شده است

گلبول سرخ سلولي است با ابعاد نازك و قطر هفت ميكروني، اگر ميليمتر را به هزار 
ماند، هفت ميكرون يا به عبارت  ي نان مي بخش تقسيم كنيم، قطر اين گلبول كه به گرده

                                                                                                                                                    
ي آن برآمدگيهاي بزرگ پيازي شكل  شوند نتيجه شوند پس دريچه كامل بسته نمي ها بزرگ نمي اما دريچه

گردد راه درمان باال بردن مداوم پا الاقل  مخصوصاً ساق پا مشخص ميوريدها در زير پوست سراسر پا و 
 .263 ص 2باشد فيزيولوژي پزشكي گاتيون جلد  هاي كشي محكم مي تا سطح قلب و استعمال جوراب
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و ديگر هفت جزء از هزار جزء ميليمتر است؛ ولي كلفتيش بيشتر از دو ميكرون نيست 
آيد كه  اكنون اين سؤال پيش مي. اين دوميكرون نيز دو جزء از هزار جزء ميليمتر است

چند گلبول سرخ در بدن انسان وجود دارد؟ شمار تقريبي و تخميني آن حدود بيست و 
پنج تريليون، يعني بيست و پنج هزار هزار ميليون است، به طوري كه اگر اين گلبولهاي 

ا را يكي يكي كنار هم بگذاريم هفت بار زمين را از خط موجود در خون هر يك از م
ي  زند؛ زيرا در هر ميليمتر مكعب پنج ميليون گلبول سرخ هست، و نكته استوا دور مي

ي قطر گلبول  قابل توجه اين است كه نوعي مويرگ وجود دارد كه قطرش به اندازه
اين رگها ناچارند شود؛ به همين خاطر گلبولهاي سرخ براي عبور از  سرخ خون نمي

انگيزتر اين كه رگهاي بسيار  شگفت. يكي يكي و با نظم و ترتيب خاصي رد شوند
باريك ديگري هست كه قطرش كمتر از قطر گلبولهاي سرخ است، پس چگونه عبور 

شود و براي امكان گذشتن از مسير تنگ شكل  كند؟ در اين مواقع نيز به صف مي مي
  : بلند مرتبه فرمود خداوند. گيرد بيضي به خود مي

® óΟ Îγƒ Îß∴ y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝ ÎκÅ¦ àΡ r& 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7oKtƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘,ut ù: $# 3 öΝs9 uρ r& 

É#õ3 tƒ y7 În/u Î/ … çµ̄Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ä. &™ó© x« î‰‹Îκ y− 〈   ) 53: فصلت(  
نمايانيم تا   ميهاي خود در جهان، و در درون خود ايشان را به آنها ما نشانه«

آيا براي وجود پرورگارت همين بس نيست ! برايشان روشن شود كه اوست حق
  .»كه او بر همه چيز حاضر و ناظر است

در بدن انسان بيست و پنج هزار ميليون گلبول سفيد وجود دارد و داراي خاصيتهايي 
ي يك دهم حجم  تواند در كانالي به اندازه اين گلبولها مي. گنجد است كه در عقل نمي

مغز استخوان در هر ثانيه دو ميليون و نيم از اين گلبولها . خود با انعطاف بااليي بگذرد
اين گلبولها پس از مرگ نيز همه به يك . ميرد سازد و به همين تعداد هم در ثانيه مي مي

  .شود جمعي به نام طحال منتقل مي گور دسته
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بيماري ايدز يعني قتل عام اين .  استگلبولهاي سفيد در نقش نيروي پشتيباني بدن
آيد، دستگاه  گلبولها، كه در اثر آن انسان بدون كمترين گزند ميكروبي از پاي در مي

بخش اطالعات از دشمن و اسلحه و . پشتيباني بدن لشكري به تمام معنا به شمار است
. پردازد يسازد و بخشي ديگر به جنگ م بخشي اسلحه مي. كند ويژگيهايش اطالع پيدا مي

بر، عنصر خعنصر اطالعاتي يا كسب : دهد  بنابراين سه عنصر مهم را تشكيل مي
اين سيستم دفاعي مجهز به بيست و پنج هزار . سازي و عنصر رويارويي با دشمن اسلحه

 است كه اگر اين ذرات شناور نباشد، خون پالكتميليون گلبول سفيد و يك تريليون 
از اين روي هرگاه زخمي در بدن ايجاد شود اين . زدري انسان از يك زخم ساده مي

پوشاند و بدين سان  شود و روي زخم را مي رود و بر هم انباشته مي ذرات به سويش مي
كند اين است كه  آن چه توجه انسان را به خود جلب مي. آيد لختگي خون به وجود مي

ر اين ماده نباشد، در اي براي تعيين ميزان گرانروي خون وجود دارد، اگ در خون ماده
ريزد؛ اما با وجود اين ماده  شش دقيقه مقدار هزار سانتيمتر مكعب خون از بدن بيرون مي

كشد، بنابراين خاصيت گرانروي براي خون  خروج اين مقدار خون سي دقيقه طول مي
  .بسيار بنيادي و ضروري است

 نيز هست كه اي شود و ماده همچنين خون حاوي موادي است كه باعث لختگي مي
آيد، خون با  در اثر توازني كه بين اين دو ماده به وجود مي. گرداند خون را به مايع برمي

نه آن قدر روان است كه تمام خون انسان در زمان . ماند اين حالت عجيب باقي مي
رگها  كوتاهي بريزد و باعث مرگ شود و نه آن قدر غليظ كه مانند گل و الي در سرخ

  .و بماند، بلكه حالتي بسيار دقيق و ظريف بين غلظت و رقت استنشين شود  ته
پالسماي . رساند هاي بيانگر جالل و شكوه پروردگار مي ي خون ما را به بزرگترين نشانه كنكاش درباره

 þ’Îûuρ ®پس . آور الهي است خون، عناصر پالسما، گلبولهاي سرخ و سفيد و نيز ذرات شناور از آيات شگفت

ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξsùr& tβρãÅÇö7è? 〈 كنيد هاي بسياري هست، اما درك نمي در وجود خود شما نيز نشانه.  
  

**          *            
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  ي هيپوفيز غده
  

اي به سنگيني نيم گرم هست كه وظايف بسيار مهمي به عهده  در مغز انسان غده
.  هزار تار عصبي به جسم زير مهاد بسته شده استاين غده با صد و پنجاه. دارد

 رشد را كه خود از صد و هشتاد و هشت اسيد حفاظتي تشكيل شده، اين غده 1هورمون
در هر ليتر خون بايستي ده ميكروگرم از اين هورمون وجود داشته باشد و . كند ترشح مي

 بيشتر باشد،  نيز ميزانشود، و اگر از اين  ميولهدر غير اين صورت انسان ريز جثه و كوت
كند؟ اين هورمون، هورمون رشد كه  پس چه چيزي آن را كنترل مي. شود غول پيكر مي

  .از صد و هشتاد و هشت اسيد حفاظتي تشكيل شده است
شود، بدين صورت كه  ي هيپوفيز توليد مي هورمون ترشح شير توسط غده) الكتوژن(

افتد، تا اين كه پس از  ن به گردش مياندكي پس از بارداري هورمون نامبرده در خو
هاي زن توسط اين غده كه كمتر از نيم گرم است،  رسد و پستان بارداري به اوج خود مي

ي زير اين  خالق اين نظم و ترتيب كيست؟ خداوند بزرگ در آيه. شود پر از شير مي
  :دهد  حقيقت را مورد تأكيد قرار مي

® óΟ s9 r& ≅ yè øg wΥ … ã&©! È⎦ ÷⎫uΖ øŠtã ∩∪ $ ZΡ$ |¡Ï9 uρ É⎥ ÷⎫ tG x x© uρ ∩∪ çµ≈ sΨ ÷ƒ y‰yδ uρ È⎦ ø⎪ y‰ôf ¨Ζ9$# 〈   
  )10-8: بلد (  

نداديم، مگر او را به ) انسان(مگر دو چشم و دو لب و يك زبان به او «
  .»هاي بلند و هموار راهنمايي نكرديم سرزمين

يعني . 2ست ا»و هديناه ثَديينِ«ي اين آيه بر اين نظرند كه  برخي از مفسرين درباره
  .راهنمايي كرديم) هاي مادر پستان(او را به سوي پستان 

                                                           
 .شود ريز ساخته مي باشد كه توسط غدد درون ايي استروئيدي يا آمينو اسيدي مي هورمون ماده -1
و ابن كثير در تفسيرش ) 30/201(ن عباس كه طبري آن را در تفسيرش  براساس روايتي از اب-2

 .اند آورده) 4/013(
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كند كه هورموني ترشح كند  ي تيروئيد را تحريك مي همچنين هورمون ديگري، غده
بايد اذعان كرد كه متابوليسم خود يكي از . تا كار متابوليسم بدن را به انجام برساند

ي  از يك سوي غده. غذا به انرژي استترين فرايندهاي بدن و عبارت از تبديل  پيچيده
ي هيپوفيز  تيروئيد مسؤوليت تمام روند متابوليسم را به عهده دارد، و از ديگر سوي غده

ي تيروئيد براي ترشح اين  دهي به غده كه وزني بيشتر از نيم گرم ندارد مسؤول جهت
  . هورمون است

 - ي فوق  با خطر، غدهرو شدن انسان   در بدن هورموني ديگر هست كه هنگام روبه
دهد كه ضربان  كند، اين غده به پيه دستور ترشح هورموني را مي كليوي را تحريك مي

انگيزد و رگها  ها را در جهت افزايش دم و بازدم بر مي برد و ريه قلب را دو برابر باال مي
 ها برسد، كند كه ميزان رواني خود را كاهش بدهد تا خون به عضله را نيز تحريك مي

دهد قند ترشح كند اين چهار دستور را به پيه با پيامي از  همچنين به كبد دستور مي
  .رساند ي هيپوفيز به انجام مي غده

هاي  اين غده عالوه بر آن، مسؤول هورمون رشد جنسي در مغز نيز هست، و ويژگي
ي هيپوفيز ترشح  هاي هورموني است كه غده العمل جنسي زن و مرد ناشي از عكس

ي رنگارنگ  ند، همچنين هورمون سلولهاي زير پوست باعث ترشح مادهك مي
شود، اين نيز از  ي رنگ انسان از سفيد، اسمر، گندمگون و دورنگ مي دهنده تشكيل

  .ي هيپوفيز است كه وزني كمتر از نيم گرم دارد جمله وظايف غده
ر صورت و د. كند سنگي مايعات در بدن را برقرار مي هورمون ديگري هست كه هم

ايراد پيدا كردن، زندگي انسان جهنمي خواهد شد و بايد تمام وقت در كنار شير آب و 
همان طور كه . در حمام بماند تا آب بنوشد و عرق و ترشحات بدنش را بشويد

هورموني براي انقباظ و انبساط رگها و فعال كردن حافظه وجود دارد، يكي ديگر از 
نظر به اين كه . تراود ي هيپوفيز مي ست كه از غدههورمونهاي بدن هورمون زايمان ا

يابد و  زايمان فرايندي بسيار دشوار و پيچيده است كه طي آن لگن خاصره بسط مي
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هاي اجرايي چنان وارد  شود، اين هورمون با برنامه هاي رحم جمع و منقبض مي عضله
  ... .شود كه هر حركت با يك حالت مناسب همراه است  كار مي

® §ΝèO Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9$# …çν uœ£o„ 〈   ) 20: عبس(  
  .»سپس او راه را آسان كرد«

، با اين وجود انسان 1كند ي هيپوفيز ترشح مي هورمونهاي بسياري هست كه غده
  :كند  بسيار ناتوان است و خداوند آفريننده، او را چنين وصف مي

® t, Ï= äz uρ ß⎯≈ |¡ΡM} $# $ Z‹Ïè |Ê 〈   ) 28: نساء(  
  .»فريده شدهانسان بس ناتوان آ«

ي كوچكي در مغزش هست كه دانشمندان آن را پادشاه و  چنين است انسان، غده
هورمون ... ي هيپوفيز كه وزنش نيم گرم است اند؛ غده ها دانسته ي غده زمامدار همه

كند، اگر در اين غده يا ترشح هورمونهايش خللي  بنيادين زندگي انسان را ترشح مي
  :شود  ناپذير مبدل مي  جهنمي تحملوارد شود، زندگي انسان به

® óΟs9 r& ≅ yèøg wΥ …ã& ©! È⎦ ÷⎫uΖ øŠtã ∩∪ $ ZΡ$ |¡Ï9uρ É⎥ ÷⎫ tG xx© uρ ∩∪ çµ≈ sΨ ÷ƒ y‰yδ uρ È⎦ ø⎪ y‰ôf ¨Ζ9$# ∩∪ 

Ÿξ sù zΝys tFø% $# sπ t7 s)yè ø9$# ∩∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ôŠr& $ tΒ èπ t7 s)yè ø9$# ∩∪ ’7 sù >π t6 s% u‘ 〈   ) 13 – 8: بلد(  

                                                           
ش پيشين آن بوسيله هيپوتاالموس خباشد كه ب غده هيپوفيز شامل سه بخش پيشين، پسين و مياني مي -1

  .سازد كنترل شده و هورمونهاي زير را مي
  قند خونسازي و رشد، باال بردن   افزايش پروتئين←رشد ) الف
   تحريك ترشح شير← غده پستان ←) الكتوژن(پروالكتين ) ب
   تحريك ترشح كورتيزول← قشر فوق كليه←آدرنوكورتيكوتروپين ) ج
  )تيروكسين( تحريك ترشح هورمونهاي يددار ← تيروئيد ←تيروتروپين ) د
   تحريك ترشح هورمونهاي ؟؟؟← غدد جنسي ←هورمون لوتئيني )   ه

 و آنتي - ) و خروج شير از پستانها- )زايمان(توسين  محل ذخيره دو هورمون اكسيهيپوفيزپسين نيز 
   .باشد مي)  ادرار ها و كاهش حجم باز جذب آب در ليه(ديورتيك 
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 داديم و راه درست را بر او )انسان(ه او دو چشم و دو لب و يك زبان ب«
نمايانديم، اما او نتوانست از مانع بگذرد، تو چه داني اين مانع چيست؟ همانا كه 

  .»آزاد كردن بنده است
رهاند تا به خدا برسد، زيرا كه  اما كاش انسان خود را از شهوتهاي دنيايي مي

اين همه كه تقرير افتاد بايد گفت با  .اي و مانعي بين او و خداوند است ها پرده شهوت
ها هنوز به وضوح روشن نشده و بسيار مبهم و در عين حال مهم مانده  بحث هورمون

دهد و فعاليتش را از  شود و تكاني به خود مي هنگامي كه انسان از خواب بيدار مي. است
امها و گيرد، از ميزان پيچيدگي و دقت به كار رفته در آفرينش خود و حركت اند سر مي
 كه خداي بزرگ را به خاطر اين نعمتها ه استدنهاي بدنش آگاه نيست، پس زيب سيستم

  .سپاس گويد
  
  ي صنوبري غده

ي  ي سفيد ذرت است كه غده ي يك دانه ي كوچكي به اندازه در وسط مغز آدمي غده
 البته با –يك دانشمند بزرگ در يكي از كشورهاي پيشرفته . شود ري ناميده ميبصنو
اي است، هيچ كار  فايده ي بي ي صنوبري غده غده«:  به دانشجويانش گفته –يار مادي مع

اما خداوند بلندمرتبه . »يا فعاليت خاصي و كوچكترين نقشي در بدن انسان ندارد
  :فرمايد  مي

® !$ tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ω Î) WξŠ Ï= s% 〈   ) 85: اسراء(  
  .» داده شده استمقدار بسيار اندكي علم به شما«

ي پزشكي بود كه در درس كالبد شكافي به  ي دانشمند بزرگي در رشته گفته
اي است كه در بدن  پس از آن دريافتند كه اين غده نخستين غده.  گفتشدانشجويان

اي است كه اسرار و رموز خود را براي علم پزشكي   و آخرين غدهگيرد  شكل ميجنين
از . كند كه در تمام موجودات زنده هست  ترشح مياين غده هورموني. كند فاش مي
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. حيوانات، انسان، گياهان و حتي جانداران تك سلولي، همه، اين هورمون را دارند
مثالً . نظير اين است كه اين هورمون در تمام موجودات زنده مانند هم است عجيب و كم

ي  شر شد، درباره منت1995دانشمندان در پژوهشي كه سال . شود تنها در شب ترشح مي
به بدن در . اين هورمون يكي از فعالترين عناصر بدن انسان است: اند  آن چنين گفته

كند راحت  كما اين كه به شخص كمك مي. كند مبارزه با ميكروبها و ويروسها كمك مي
بخوابد و خوابهاي خوبي ببيند و نيز در كاهش بيماري رگها و قلب بدن را تقويت 

زندگي موجود  كاهد و نشاط و سر ر خستگي ناشي از سفر طوالني ميكند و از آثا مي
توان عنصر  دهد، تا حدي كه اين هورمون را مي زنده و نيروي عضالتش را افزايش مي

  .زندگي و سالمتي انسان و درستي وظايف اعضاي بدن دانست اول در سر
فايده است  ري بيي صنوب غده«خواهم به اين دانشمند كه گفته  با اين همه توضيح مي

يادآوري كنم كه در اين سخن » و هيچ وظيفه و فعاليتي و نقش خاصي در بدن ندارد
شود  قرارنيست هر چه نوشته يا خوانده مي. اساسش از راه درست منحرف شده است بي

  .شنويم، درست باشد و تمام آن چه مي
گ رستد، حكم مكند، اگر از كار بازاي اين غده مهمترين هورمون بدن را ترشح مي

ي يك دانه ذرت در وسط مغز به  اي است كوچك به اندازه غده. انسان صادر شده است
ي موجودات زنده از گياه گرفته تا انسان و حيوان و حتي  ي صنوبري، در همه نام غده

  .سلولي هست موجودات تك
® !$ tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ω Î) WξŠ Ï= s% 〈   ) 85: اسراء(  
  .» مقدار اندكي از علم به شما عطا شدهتنها«

® Ÿω uρ tβθ äÜŠÅs ãƒ &™ ó© y´ Î/ ô⎯ÏiΒ ÿ⎯ Ïµ Ïϑ ù= Ïã ωÎ) $ yϑ Î/ u™!$ x© 〈   ) 255: بقره(  
  .»شوند از علم خداوند جز آن چه او بخواهد، مطلع نمي«

تاكنون يك قطره از درياي شناخت به پاي انسان «: گويند  برخي از دانشمندان مي
  .»اند شمندان در برابر راز جهان هستي و راز اين انسان، سردرگمنخورده و هنوز دان
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ي اين غده  در يك سال سيصد پژوهش علمي وسيع درباره«: گويند  اي نيز مي عده
آيد كه انسان از روي ناداني با حرفهايي كه  ، پس گاهي پيش مي»منتشر شده است

زيبد در برابر خداي  ميزند از ارزش چيزي بكاهد، اما چون به حقيقت پي ببرد،  مي
  .عزوجل به سجده بيفتد

  
  ي تيموس غده

شود،  پس از دو سال باريك مي. كند اي است كه در آغاز والدت رشد مي تيموس غده
اين غده هيچ كاري : همين امر دانشمندان بزرگ را واداشته كه چنين اظهارنظر كنند 

 از اين است كه علم هنوز راه به و اين ناشي. پايه است ندارد و اصالً درزندگي انسان بي
ها در زندگي  جايي نبرده، اما پس از مدتي كشف شد كه اين غده يكي از مهمترين غده

  .انسان است
ترين سيستمهاي بدن آدمي و متشكل از يك سپاه دفاعي با  سيستم دفاعي از پراهميت
ساني و ر سازي، جنگ، خدمت هاي اطالعاتي، اسلحه گروه. آمادگي بسيار خوب است

ي گروههاي جنگي  در اين جا درباره. ي تكاور در اين سپاه هست هاي جنگنده گروه
  .كنيم بحث مي

شود، و مختص  گروهي از گلبولهاي سفيد خون كه در مغز استخوان ساخته مي
 تجربي به يك دانشگاه –اي آموزشي  هاي جنگي است، براي گذراندن دوره مأموريت

شود و پس از گذراندن امتحان نهايي با عنوان  ستاده ميي تيموس فر جنگ به نام غده
گلبولهاي سفيدي كه براي جنگ ساخته شده، در . 1آيد بيرون مي) سلول آموزش ديده(

شناسايي خودي و دوست، و شناسايي :  گيرند  اين مدرسه دو درس اساسي ياد مي
  .آور دشمن بيماري

                                                           
باشند كه دوران بلوغ يا تكاملي خود را در تيموس   ميTهاي  اين دسته از گلبولهاي سفيد لنفوسيت -1

  .گذرانند مي
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ار بدن آدمي شركت دارد به اين ي نخست صدها هزار پروتئين كه در ساخت در مرحله
شود، و به سلولها ياد  شود و به عنوان نيروهاي دوست شناسانده مي سلولها نشان داده مي

دهند كه به اين دسته حمله نكنند، چراكه با حمله به آنها بدن خود، خود را نابود  مي
  .كند مي

يت مادر كه با ي دوم آن چه بشريت در طي نسلها از طريق مراقبت و رعا در مرحله
ي مستقيم به عنوان عنصر بيماركننده شناخته، به  رسد و از طريق تجربه شير به بچه مي

بچه در سالهاي نخستين از روي فطرت بسيار ميل دارد كه هر . شود سلولها نشان داده مي
اش عناصر دشمن را بشناسد  هاي جنگنده چيزي را بگيرد و در دهانش بگذارد تا سلول

گذارد، در  ي دشمنانش در اختيار او مي بتال به بيماري اطالعات بيشتري درباره ا گاهييا
اثناي اين آزمون و خطاها گلبولهاي سفيد جنگنده عناصر دشمن كه بايد به آنها حمله 

كند، و يا اين كه خود در دستگيري آنها  كند، شناسايي، يا خبر حضورشان را پخش مي
  .كند شركت مي

هاي انار به نظر  ر ميكروسكوپهاي الكتروني به شكل طبقات دانهي تيموس در زي غده
شود تا اين درسهاي مهم را ياد بگيرد، و  آيد كه گلبولهاي سفيد بر روي آن رديف مي مي

گلبولها نيز تك . اي بايد امتحاني هم داشته باشد هر دانشگاه، مركز آموزشي يا مدرسه
امتحان . شود  در دو درس نامبرده امتحان ميگذرد و همه هايي امتحاني مي تك از دروازه

شود، اگر به آن  درس اول چنين است كه يك عنصر دوست بر گلبول سفيد عرضه مي
شود؛ چون   كند؛ بلكه كشته مي عبوري تيموس  غده ازاجازه ندارد حمله كند رد شده، و

  .برد كه در صورت ورودش به خون به هم شكلهاي خود هجوم مي
ن صورت است كه نيرويي از دشمن به گلبول سفيد نشان داده درس دوم به اي

شود، و اگر نتواند آن را بشناسد و در مقابلش بايستد، در امتحان قبول نشده و آن نيز  مي
ورزد و  شود، زيرا چون وارد خون شود از دشمن غفلت مي به همان سرنوشت دچار مي

  . كند امكان حمله به بدن را برايش فراهم مي
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از آغاز والدت تا سه سالگي به درازا ) ي تيموس غده(ي جنگ  ر اين دانشكدهكار د
ي رساندن روند مراقبت و ضبط عملكرد گلبولهاي سفيد را به  كشد، و سپس وظيفه مي

ي  گلبولهاي سفيد موفق شده در امتحان كه پس از فارغ التحصيلي سلولهاي آماده
، تا آنها نيز همچنان اين دانش را به گيرد آموزش ديده نام گرفته است، به عهده مي

  .بعدي گلبولهاي سفيد منتقل كنندنسلهاي 
نهد و  در هفتاد سالگيهاي عمر آموزش گلبولهاي سفيد جنگنده رو به سستي مي

هاي بدن و اندامها را آماج حمله قرار  اندك اندك عناصر دوست و برخي دستگاه
بيماريهاي شايعي مانند التهاب مفاصل، دهد، به همين خاطر است كه در چنين سنيني  مي

شود كه سببي جز ضعف آموزش سيستم  و برخي بيماريهاي كليوي و غيره ديده مي
ي اين امر ضبط و ثبت كار سلولهاي جنگنده به خوبي انجام  دفاعي ندارد، زيرا در نتيجه

 حمله شود و اين يعني اختالل در سيستم دفاعي، و سلولهاي جنگنده محافظ به بدن نمي
كند در حالي كه بدن اين سلولها را براي دفاع از خود درست كرده و تعليم داده بود،  مي

كند و چه بسا اين سخن مصداق  با اين وضع بدن حالتي نظير جنگ داخلي پيدا مي
  : حالش باشد 

 أُعلِّمه الرّمايه كل يوم
 

 فلما اشتد ساعده رماني 
 

 وكم علّمتُه نظم القوافي
 

  هجانيةًما قال قافيفل 
 

دهم، اما او همين كه دست و بازويي و مهارتي  يعني هر روزتيراندازي به او ياد مي
پيدا كرد، به سوي خودم تيرانداخت و چه بسيار شعر سرودن را به او آموختم و او وقتي 

  .بيت شعري ساخت در هجو خودم بود
دانند،  اش مي صالً خالي از فايدهاين غده كه مردم كوچكترين توجهي به آن ندارند و ا

ي  به يك مدرسه. هاي بدن است ترين غده ترين و حساس در حقيقت جزو با اهميت
دهد تا دوست و  ماند كه نيروهاي جنگنده را آموزش مي ي نظامي مي جنگ يا دانشكده
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هاي داللت كننده بر جالل و شكوه  با پيشرفت روزافزون علم نشانه. دشمن را بشناسد
  .شود وند بيشتر كشف ميخدا

  
  لوزالمعده و مرض قند
بدين . آور در بدن به نام پانكراس يا لوزالمعده است اي شگفت منشأ بيماري قند غده

كند، ساختار  هاي هضم كننده برخورد مي رسد و با ماده صورت كه وقتي غذا به معده مي
ي  اوند در ديوارهشود كه خد گيرد و باعث برانگيختن عصبهايي مي اسيدي به خود مي

ي  اندازد و مخ به غده و اين عصبها مركزهايي را در مخ به كار مي. معده ايجاد كرده است
هايي ترشح كند تا ترشي غذا را تعديل كند،  دهد مواد و عصاره پانكراس دستور مي

هايي است كه غذا را  ي سنگين پانكراس ترشح مواد و عصاره بنابراين نخستين وظيفه
ها را  ي دوم اين غده اين است كه قند انبار شده در كبد و عضله وظيفه. سازد يقليايي م

اي و  پس قند دونوع است؛ قند ذخيره. كند اي به قند قابل سوخت تبديل مي از قند ذخيره
ي پانكراس ترشح شود تا قند را از حالتي به  و بايد هورموني از طرف غده. قند مصرفي

  .حالت ديگر درآورد
 سوم و بسيار مهم اين است كه پانكراس براي مصرف قند و سوختن آن، ي وظيفه

و هرگاه اين غده در ترشح انسولين كوتاهي كند، قند در ادرار ظاهر . انسولين ترشح كند
اي  آري، غده. شود زا در بدن ضعيف مي شود و سوخت اين دسته از مواد انرژي مي

دهد، چنين است  ن كارها را انجام ميكوچك كه ما هيچ توجهي به آن نداريم، بزرگتري
  :فرمايد  ي دانا كه مي ي كاردان حكيم و آفريننده آفريده

® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈    ) 21: ذاريات( 
  .»هايي هست، اگر چشم بصيرت داشته باشيد در درون خود شما هم نشانه«

ي  مام زندگي را در انديشهانگيزي هست كه اگر ت در واقع در بدن آيات شگفت
چه پاك و منزه است . كاريها و دقت در آن بگذرانيم، باز به پايانش نخواهيم رسيد ريزه
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خدايي كه انسان را آفريد و به بهترين شكل ممكن رنگ و صورت او را آراست، او كه 
  .هاي خلقت او را محكم و استوار داشت انسان را خلق كرد و پايه

  
  طحال

 عجيب و اين عضو مهم كه اگر از كار باز ايستد يا فعاليتش انداماين طحال چيست؟ 
طحال دستگاهي يا عضوي يا . دهد از حد خود بيشتر شود به زندگي انسان پايان مي

خواهد، است كه بيشتر از دويست گرم وزن ندارد، به رنگ  اي ياهر چه دلت مي غده
رگ طحالي   سرخ رگ و سياهقرمز پررنگ است و رگهاي خوني بسياري همراه با يك

هايي به شكل خانه وجود دارد و  در درون آن پرده. دهد آن را با خون پيوند مي
شود و خون ذخيره شده در داخل طحال  هايي را در برگرفته است كه منقبض مي عضله

  . كند را خالي مي
. كند اين طحال است كه همراه با كبد گلبولهاي سفيد را در دوران جنيني توليد مي

ي سالمتي آن  كننده گر بدن و تأمين گلبولهايي كه خود به واقع لشكر مدافع و حمايت
در . رسند، وجود دارد در طحال گورستاني براي گلبولهاي سرخ مرده كه به آن مي. است

ي آن تجزيه  پاشد كه گلبولها را به مواد اصلي تشكيل دهنده اي بر آن مي آن جا ماده
هاي گلبولهاي خون يعني مغز استخوان منتقل  شود و به كارگاه د ميكند؛ لذا آهن آزا مي
بنابراين طحال . رود تا صفرا توليد كند گردد و به كبد مي شود، هموگلوبين نيز آزاد مي مي

هاي اصلي تبديل  دهنده گورستاني است كه گلبولهاي سرخ خون در آن به تشكيل
شود، و  ه گلبولهاي سرخ جديدي تبديل ميلذا آهن دوباره ب. شود تا از نوساخته شود مي

  .گردد كه در هضم غذا دخالت دارد ي صفرا مي هموگلوبين هم از نو سرچشمه
ريزي اقتصادي گفت؟ آيا اين توجيهي الهي نيست براي اين  توان به اين برنامه آيا نمي

  كه اسراف و هدر دادن مواد با كمال بشري سازگار نيست؟
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ل دستگاهي است براي ساخت گلبولهاي قرمز خون، اما ي ديگر اين كه طحا نكته
و تنها زماني كه كار ساخت در مغز استخوان . بيشتر مانند يك كارخانه زاپاس است
  .سازد تا همچنان از زندگي انسان محافظت كند تعطيل شود، اين مركز، گلبول سرخ مي

هنگام نياز آنها نيز همين طحال در واقع انباري براي گلبولهاي سرخ خون است، كه 
اي براي  اي ذخيره انبار و كارخانه. اي است انباري ذخيره. كند را به سوي بدن روانه مي

ي گلبولهاي سفيد و گورستان گلبولهاي سرخ مرده،  همچنين كارخانه. گلبولهاي سرخ
  .باشد  مي

شود، انسان  افتد و باعث از بين رفتن گلبولهاي سرخ زنده مي چون به كار مي
شود، و چون در كارش سستي بورزد  اي مي خوني از نوع ويژه يرد، يا دچار كمم مي

شود، همان چيزي كه امروزه جهانيان از آن به شدت رنج  سيستم دفاعي بدن ضعيف مي
  .برند مي

ي ساندويجي خريد، بدون  توان اين طحال را مانند يك ساندويچ از مغازه گاهي مي
: د دنيايي است مستقل، پيامبر بزرگوار فرمود خوريم خو كه بدانيم آن چه مي اين
»ميتتانِ و دمانِ أُحلَّت لَكُم  : و أما الدمانِ فالكبد ،و الجراد ا الميتتانِ فالحوتفأم

ها  مرده: يعني خوردن دو چيز مرده و دو نوع خون براي شما حالل است . »1و الطحال
  .ها كبد و طحال است ماهي و ملخ و خون

*        *          *    
  

                                                           
 .اند از ابن عمر روايت كرده) 5723( و احمد )3314( ابن ماجه -1
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  ساختار بزاق و كاركرد آن
  

هاي واقع در زير  هست كه غده) آب دهان(ي روان به نام بزاق  در دهان يك ماده
ها و شرح و  ما در اين جا به شمار اين غده. كند چانه، زير زبان و زير گوش ترشح مي

ساختار بزاق و وظايف : كنيم  را بررسي ميتوضيح آن كاري نداريم؛ بلكه دو چيز مهم 
  .آن

تواند باور كند كه در بزاق كانيهاي معدني وجود دارد؛ از جمله سديم،  چه كسي مي
پتاسيم، كلسيم، منيزيم، كلر، فسفات، بيكربنات، يد، ازت و نيز پروتئين و قند، 

چنين آن را ي اين بزاق كيست؟ چه قدرتي اين  سازنده. ها پادزهرهاي فعال و آنزيم
  .تركيب كرده است؟ چه كسي اين كانيهاي معدني و عضوي را در آن ايجاد كرده است

اند كه بزاق نقشي  ي وظايف اين ماده بايد اظهار داشت كه دانشمندان دريافته درباره
كند، چون  اول اين كه سطح داخلي دهان را مرطوب مي. بسيار مهم در چند سطح دارد

ها در  تركد و ميكروب شود و در نتيجه مي شك و پوسته پوسته مياگر اين ماده نباشد خ
پردازند بنابراين يكي از وظايف آب دهان، خيس كردن زبان و سطح  آن به فعاليت مي
كند تا بدين  ي غذا را خيس و نرم مي و ديگر اين كه بزاق لقمه. داخلي دهان است

هاي   واقع كار عصارهترتيب كار جويدن و هضم آن به آساني صورت پذيرد و در
خورد و مدت زيادي  لذا وقتي كسي نان مي. دهد ي اوليه را در دهان انجام مي كننده هضم

ي  اين يعني مواد و عصاره. كند ي شيريني را احساس مي دارد، مزه آن را در دهان نگاه مي
  .كند اي در بزاق هست كه نشاسته را به قند تبديل مي كننده هضم

براي تلفظ هر يك .  براي حرف زدن نيز بسيار مفيد وكارساز استاين ماده همچنين
اگر بزاق . زدن است و بس ي حرف از حروف هفده عضله دخيلند، و زبان فقط وسيله

  .ي صحبتش نيست نباشد انسان قادر به ادامه
كند، نقشي كه چه بسا كسي متوجه آن  هاي غذا پاك مي مانده بزاق، دهان را از پس

دن چيزي ترش به مقدار زياد ترشح رين است كه بزاق در هنگام خوجالب ا. نيست
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هاي بزاقي را  ي ترشي زياد در آن، غده اي دارد و مزه هر نوع نوشيدني، مزه. شود مي
  .كند تا مايع غليظ اندكي رقيق شود و آزاري به انسان نرساند تحريك به ترشح بيشتر مي

سرد را مقداري گرم و غذاي داغ را نيز تواند از طريق تبادل حرارتي غذاي  بزاق مي
بهتر از . كما اين كه در روند گرداندن لقمه در دهان نقش بسزايي دارد. اندكي سرد كند

اي ضدپوسيدگي دندان و ضد ميكروب است؛ چراكه دهان  ها بزاق حاوي ماده ي اين همه
ارت به روي هواي آزاد باز و براي رشدميكروب محيطي بس مناسب است كه هم حر

در آن هست و هم رطوبت و اين هر دو براي افزايش ميكروبها در محيط بسيار 
تواند  اي ضدميكروب وجود دارد كه مي به همين دليل در آب دهان ماده. اند مناسب

  1.ميكروب را به محض به وجود آمدن از پاي درآورد
روب، ضد از مواد ضد ميك: دهد  بنابراين بزاق كارهاي مفيد زيادي را انجام مي

كند، و كار ستردن  بخش را نابود مي پوسيدگي دندان تا مواردي كه محلولهاي زيان
دهان، روان كردن زبان در هنگام سخن گفتن، نرم كردن لقمه در  هاي غذا در مانده پس

ي اين  داشتن سطح دهان همه وقت جويدن، هضم مقدماتي غذا در دهان، تا نمناك نگه
 پوسته و شكافته  به طوري كه اگر نباشد دهان پوسته. كند وظايف را به خوبي ادا مي

  :شود  مي
® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈    ) 21: ذاريات( 
  .»بينيد؟ هايي هست، مگر نمي در درون خودتان نيز نشانه«

                                                           
ي موسين ساخته  كننده هاي ترشح  تحت فكي و زيرزباني و غده–هاي بناگوشي  بزاق كه توسط غده -1

  .باشد شود شامل موارد زير مي مي
: كند ج  پتيالين كه نوعي آميالز است و نشاسته را به قندهاي ساده تبديل مي:  درصد آب ب 99: الف 
آورد كه باعث چسباندن ذرات جويده  ين كه پس از جذب محلول چسبناك به نام موكوز بوجود ميموس

 و عوامل ضد باكتريايي ليزوزيم و الكتومزين IgA: شود د  شده و لغزنده شدن غذا براي تسهيل بلع مي
  .73 و آزمايشگاه ص 1شناسي  شود زيست كه باعث ضدعفوني شدن دهان مي
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ها  اي از سلولها، غده دهد، ساختار ريز و پيچيده اين بزاق كه كسي به آن اهميتي نمي
 وظايف گوناگون دارد، فقط به خاطر اين كه انسان آرام و راحت در كمال آسودگي و

  .زندگي كند
  
  ، زبان و دستگاه گوارشفك

ها و زمين و در درون انسان كه به خود نزديكتر است،  انديشه در آفرينش آسمان
اوند خد. آيد هاي رسيدن به خدا و در واقع نزديكترين راه به شمار مي ترين راه گسترده

  :فرمايد  بلندمرتبه مي
® óΟ Îγƒ Îß∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝ ÎκÅ¦ àΡ r& 〈   ) 53: فصلت(  
  .»دهيم هاي خود در جهانيان و در وجود خودشان را به آنها نشان مي نشانه«
ها يكي آرواره است كه شش عضله در تكان دادن آن به سمت پايين و  از اين نشانه

ان دادنش رو به باال، دو تا به راست و چپ، و باألخره چهار عضله در شش عضله در تك
بر اين اساس حركت در جهات ششگانه صورت . دنتكان دادن آن به جلو و عقب دخيل

بلعد و  جود و مي پذيرد و انسان روزانه حدود دو هزار و چهار صد بار غذا را مي مي
  .دستگاه بلعيدن نيز بسيار دقيق است

از طرفي هفده عضله هم در . دگرد  ميتجديده صدهزار سلول در دهان در هر دقيق
. گرداند زبان وجود دارد كه آن را قادر به حركت به هر طرف براي چرخاندن لقمه مي

چرخد، و چطور دستگاه مخلوط كني دارد كه آن را به  به خميرگير نگاه كنيد، چگونه مي
اي پاييني به راست و چپ باال و پايين،  رهزند؛ دهان نيز به همين شكل است؛ آروا هم مي

كن را دارد كه به هر سو  كند، و زبان نيز نقش همان مخلوط و به جلو و عقب حركت مي
  .چرخد تا غذا و لقمه را قاطي كند مي

 نقش گلوت اپيموضوع بلعيدن نيز بس دقيق و مرتب است كه در آن زبان كوچك و 
بلعد از يك طرف زبان كوچك   انسان لقمه را ميكنند؛ به اين ترتيب كه وقتي بازي مي
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 مسير گلوت اپيبندد، و از طرف ديگر   را مي–ي پشتي بيني   دو دريچه–راه بيني 
 و 1شود گيرد، اما هنگامي كه انسان در خواب است بزاق در دهان جمع مي حنجره را مي

ي از دهان به پياز هاي عصب پيامگيرد؛ به اين شكل كه  آوري انجام مي روند بسيار شگفت
كند، آن گاه دستور به زبان كوچك و  بزاق را گردآوري مي. شود مغز فرستاده مي

بندد، در نتيجه بزاق به مري هدايت  آيد و مسيرِ بيني و حنجره را مي  ميگلوت اپي
گيرد كه انسان در خواب است، اما عنايت  تمام اين كارها در حالي انجام مي. شود مي

  .دارالهي هميشه بي
هاي جمجمه، هفتم، نهم، يازدهم و دوازدهم كه همه  ي عصب روند بلعيدن به وسيله

شود، و اگر اين سيستم به هر دليلي  گذرد، با دقت و درستي انجام مي ي مغز مي از ريشه
آيد و از ديگر  شود و از آن بيرون مي آسيبي ببيند، غذا از يك سو وارد مسير بيني مي

ي اين امر مرگ شخص در اثر  رود كه در نتيجه ها مي ن جا به ريهسوي به حنجره و از آ
  .شدن حتمي است خفه

ي است كه به وهايي حلق  سانتيمتر دراز است مجهز به عضلهcm30 - 25مري كه 
باشد و غذا به او  بنابراين اگر شخصي در بيمارستان بستري . شود طور تدريجي جمع مي

كند، واگر كسي از  را از مري به سوي معده طي ميبدهيم به طور طبيعي غذا مسير خود 
ي زمين  پاهايش آويزان شده باشد و غذايي به او بدهند، به طرف باال در عكس جاذبه

اي است كه پي در پي جمع و  هايي دايره رود، به خاطر اين كه مري داراي عضله مي
  .كند شود و شخص در هر حالتي باشد لقمه را به معده منتقل مي منقبض مي

معده سرپوشي دارد كه محكم بسته شده تا مايعهاي ترشيده از آن بيرون نيايد و 
كند احساس سوزش غيرقابل تحملي  انسان را اذيت نكند، هنگامي كه انسان استفراغ مي

موجود در معده است؛ بنابراين به خاطر اين اسيد دهد كه ناشي از ترشي  به او دست مي
. شود كند و انسان را نيازارد، سرپوش مربوطه كامالً بسته ميكه اين اسيد به مري نفوذ ن

                                                           
 .73 و آزمايشگاه ص 1يابد زيست  گام خواب بسيار كاهش ميترشح بزاق در هن -1
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براي اين كه لقمه وارد شود بايد فشار وارده از جانب لقمه به سرپوش كه چهار برابر 
تمام اين فعل و انفعاالت براي اين . فشار در جاي ديگري از مري است، از بين برود

د و شبانه ناخودآگاه بزاق دهان را باست كه انسان بخورد و بنوشد و نفس بكشد و بخوا
دهد؟ كدام دانش و  چه كسي اين كارها را ترتيب مي... فرو ببلعد و غذا به معده برسد و 

  كاري را راه انداخته است؟ كدامين قدرت، اين محكم
® ô‰ s)s9 $ uΖ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# þ’ Îû Ç⎯ |¡ôm r& 5Οƒ Èθø) s? 〈   ) 4: تين(  
  .»اترين ساختار ممكن آفريديمبه راستي كه انسان را با زيب«
  

  )گلوت اپي (نايبند
در بدن انسان يك پليس راهنمايي و رانندگي هست كه از زمان شكل گرفتن انسان 

آيد ونه از  اي سستي پيش مي كند، نه در كارش ذره در رحم مادر تا روز مرگش كار مي
. كند ان كار ميشود، شب و روز در بيداري و خواب انس كار كردن خسته و ناخرسند مي

ها از طريق ناي و مسير غذا از  مسير هوا از بيني به ريه. اين پليس همان نايبند است
ي كوچك كه گلو باشد به  دهان به معده از طريق مري است و اين دو راه در يك تنگه

  .رسند هم مي
شود و كار بسيار بااهميتي در زندگي انسان   وارد عمل ميگلوت اپياين جاست كه 

ها برسد، انسان  اگر نصف ليواني آب اشتباهي وارد ناي بشود و به ريه. دهد جام ميان
شود؛ زيرا سلولهاي اصيل مغز اگرتنها پنج دقيقه اكسيژن به آنها نرسد،  درنگ خفه مي بي
 اگر فراموش كند راه ناي را ببندد و مسير مري را باز نكند؛ اين گلوت اپيميرد، و اين  مي

شود اگر غذا از ناي پايين  پس چطور مي. شود ت جان انسان تمام ميفراموشيش به قيم
شود و انسان خيلي زود در اثر خفگي  ميها خراب   برود؟ دراين صورت مجراي ريه

  .ميرد مي
اين عضو كوچك كه هنگام غذا خوردن مسير مري و هنگام نفس كشيدن مجراي 

ن گاه كه انسان خوابيده، او كند، شب و روز سرگرم كار خويش است، آ ريه را باز مي
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خوريم، اما همين بزاق كه در دهان  شبها كه غذا نمي: ممكن است بگوييد . كند كار مي
بلعيد؟  شود، چگونه درحالي كه خوابيديد، بدون اين كه احساس كنيد، مي جمع مي

كيست كه به اين عضو دستور داده، بدون اين كه شخص در جريان باشد، راه مري را 
 تا بزاق گردآمده به معده فرو رود؛ سپس آن مسير را بگيرد تا عمل نفس كشيدن بگشايد

  به خوبي و سالمتي ادامه يابد؟
ساز است كه اگر  به خاطر اهميت كار ناي و به خاطر اين كه دستگاهي سرنوشت

ميرد، خداوند منان بر ما منت نهاده و آن را مجهز به  چند دقيقه بند بيايد انسان مي
 هر –لرزاني كرده است كه هميشه به سمت باال در حركت است؛ لذا هر چيزي هاي مژك

شود تا در   وارد آن بشود توسط اين تارها به سمت باال سوق داده مي–چيز اندكي 
ي شش را با اين  كيست كه قصبه. حنجره در قالب خلط يا هر چيز ديگر جمع شود

يگار كشيدن اين تارهاي تنفسي را تارهاي متحرك آراسته است؟ الزم به ذكر است كه س
كند و ريه را به خاطر سستي اين تارهايي كه به سمت باال درحركتند، در  ضعيف مي

  .دهد هاي عفوني قرار مي معرض ابتال به التهاب
 پي در انقباض و   است كه پي درحلقويهاي  مري نيز مجهز به يك سري عضله

اي غذا به او بدهيد، يا آبي   كنيد و لقمهانبساط است، به طوري كه اگر كسي را وارونه
. رود ي زمين به سمت باال مي به او بنوشانيد، آب و غذا در خالف جهت نيروي جاذبه

پس . اي است كه هميشه در نوسان است هاي دايره ي وجود اين عضله اين تنها از سايه
ري را ي شش جاي داده؟ و چه كسي م  هاي متحرك را در قصبه كيست كه اين رشته
توجه به حالت ايستادن  اي كرده است كه همه چيز را بي هاي دايره مجهز به اين عضله

  ... .گمان خداي سبحان اين كار را كرده است  برد؟ بي انسان به سوي معده مي
® ’ Îûuρ ö/ä3É)ù= yz $ tΒ uρ ‘]ç6 tƒ ⎯ÏΒ >π −/!# yŠ ×M≈ tƒ#u™ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ 〈   ) 4: جاثيه(  
داران  ما و حيوانات پراكنده شده بر روي زمين، براي گروه ايماندر آفرينش ش«

  .»شمار هايي هست بي نشانه
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  :نيز فرمود 
® óΟ Îγƒ Îß∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝ ÎκÅ¦ àΡ r& 〈   ) 53: فصلت(  
هاي خود در سراسر هستي و نيز در وجود خود انسانها را به آنها نشان  نشانه«

  .»دهيم مي
® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈    ) 21: ذاريات( 
  .»در درون خودتان نيز بس نشانه هست، اگر ببينيد«

 كه هيچ نيازي به كتاب و مجله و ميكروسكوپ  استاي آن چه بيان گشت نشانه
  .تواند در آن بينديشد ندارد، هركس مي

  
  غشاي زيرين و احساس درد

. اند، قرار دارد كه پزشكان آن را غشاي زيرين نام كردههاي باريك بر يك غشا  روده
ها  در مواقعي كه انسان آب جوشي بنوشد، روده. ي بسيار بزرگي دارد اين غشا وظيفه

هاي بزرگ  كند، زيرا خداوند بزرگ از روي حكمت خود، روده داغي آن را احساس نمي
، آن را با يك غشا و كوچك را به طور كامل بدون عصب حس، آفريده؛ بلكه در عوض

از جمله اين وظايف اين است كه . كه وظايف زيادي به عهده دارد، پوشش داده است
ترين  ها را آرام و نرم نگه داشته، به طوري كه قادر به حركت باشند، و اين از دقيق روده

در درون اين . ها در امر هضم غذا اساس مكانيكي دارد كارها است؛ چراكه حركت روده
ي سيستمهاي دفاعي بدن  هايي عصبي و مراكزي لنفاوي قرار دارد كه به منزله يانهغشا پا

ها پديد بيايد، و سوراخ شود، غشاي  مثالً اگر التهاب شديدي در روده. انسان است
در اين . سازد كه ميكروبها را از بين ببرد كند و سرمي مي زيرين شروع به فعاليت مي

ها نيست، بلكه از غشاي زيرين   اما درد ناشي از روده.كند  درد ميسهنگام انسان احسا
اگر سوراخي يا التهاب حادي همراه با . خيزد ي هشدار آغازين است، برمي كه وسيله
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هاي عصبي كه در غشاي زيرين هست، انسان را از  ها ايجاد شود، پايانه عفونت در روده
  .كند درد آگاه مي

كند و  دارد كه نوع ميكروب را شناسايي ميعالوه بر آن مركزهايي دفاعي نيز وجود 
غشاي نازكي كه . دهد له را پايان مييكشد و غا سازد و ميكروب را مي سرم ضد آن را مي

هاي پيه  هايي بلغمي شكل مانند توده ها بيابي، گره چه بسا در قصابي آن را در ميان روده
دفاعي است، و داراي هاي  ي مجهزترين دستگاه شود كه خود از جمله در آن ديده مي

هايي و نيز كارگاهي براي  كند، و جنگنده سربازاني است كه نوع دشمن را شناسايي مي
  .ساخت سرمهاي كشنده

ها نسبت  ي زنگ خطري زودهنگام است، و تمام اين غده تمام دردهاي شكم به مثابه
د، اما از آي هاي دفاعي به شمار مي ها كه در وجود انسان حياتي است، سيستم به روده

ها عصب حس وجود ندارد، پس چطوري درد به شخص  روي حكمت الهي در روده
ها ايجاد شود و درد به حدي برسد كه قابل تحمل  رسد؟ آن گاه كه سوراخي در روده  مي

  :خداوند بلندمرتبه فرمود . نيست
® (#θ à)ß™ uρ ¹™!$ tΒ $ VϑŠ ÏΗ xq yì©Ü s)sù óΟ èδ u™!$ yèøΒ r& 〈   ) 15: محمد(  
  .»هايشان را پاره پاره كرد غي بنوشيد، و چون نوشيدند رودهآب دا«
ي باال  بنابراين آيه. كند شود انسان احساس درد مي ها بريده يا سوراخ مي وقتي روده
ترين دستاوردهاي دانش است؛ اگر قرآن كالم و پيام خدا نبود پيامبر  مطابق با تازه

در آن روزگار علم به چنين پيشرفتهايي ها پي ببرد؛ زيرا كه  توانست به اين حقيقت نمي
هاي بسيار حساس است، جز با سوراخ شدن  اين غشا كه مجهز به عصب. نرسيده بود

ها هيچ احساس دردي وجود ندارد؛ به طوري كه اگر  در روده. كند درد را احساس نمي
 كند؛ اما در چه حالي درد را انسان آب داغي بنوشد ضررمند بودن آن را احساس نمي

  : خداوند بزرگ فرمود . كند؟ فقط وقتي كه روده زخم بردارد يا سوراخ شود احساس مي
® (#θ à)ß™ uρ ¹™!$ tΒ $ VϑŠ ÏΗ xq yì©Ü s)sù óΟ èδ u™!$ yèøΒ r& 〈   ) 15: محمد(  
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هايشان را پاره پاره  به آنها گفته شد بنوشيد از اين آب داغ، پس آن گاه روده«
  .»كرد

برد، بر سر سپردگيش در برابر خداوند   پي ميانسان هر چقدر به حقايق درون خود
زاد، كتابي  چنين است كتاب خدا، خالق آدمي. گردد بزرگ وتعظيمش به او افزوده مي

  .اي حكيمانه، راهي درست و نور رهنما و مستمسك استوار است متين، برنامه
  

  »كاسل«معده و عامل 
خواهد كه در  دار مي  دامنهاين معده كه خداوند در بدن انسان نهاده و بحثي عميق و

هاي دال بر عظمت و  گنجد، ما در اين جا به ذكر يكي از نشانه ي مقاالت نمي حوصله
ي طبقه  كنيم، و آن اين است كه خدا معده را به چهار پرده شكوه خدا در معده اكتفا مي

اي است كه در ميان خود  ها عضله طبقه روي هم آراسته است و برخي از آن طبقه
هاي  يي، مستقيم و خميده دارد و بدين سان تمام پيچ و تاب هاي گوناگون دايره هعضل

  .رسد الزم براي هضم غذا به انجام مي
ي هاضمه با ميانگين  ي مهم اين است كه چيزي حدود سي و پنج ميليون غده نكته

ها آنزيمها و اسيد  و اين غده. هشتصد غده در هر سانتيمتر مربع در معده هست
كند، اما سؤالي كه  كند كه همه چيز حتي گوشت را تجزيه مي ريك را ترشح ميكلريد

اي به آن داده نشده اين است كه چرا معده خودش را هضم  كننده هنوز پاسخ قانع
اي  كند، در حالي كه خود نيز گوشت است، و ماده خوريم هضم مي كند؟ گوشت مي نمي

ه سري است كه با خودش اين چنين پس چ. كند كند گوشت را تجزيه مي كه ترشح مي
اند؛ اما آن چه قابل توجه است  و هنوز پاسخي به آن نداده.  سؤال مهمي است1نيست؟

هاي مغز استخوان  گلبولهاي قرمز كه در كارخانه: گويند  اين كه برخي از دانشمندان مي
ش تمام رسد و ساختار به آن نخورد، نمي) 12ب (شود، تا زماني كه ويتامين  ساخته مي

                                                           
1-  
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ي پروتئيني با  تر اين كه ويتامين مذكور جز به كمك يك همراه كه ماده شگفت. شود نمي
ي  اين ماده. تواند به خون برسد و نه در كبد ذخيره شود وزن اتمي بسيار كم است، نه مي
كند و دانشمندان آن را به نام كاشف آن عامل كاسل  پروتئيني را معده ترشح مي

تواند وارد   مي12هرگاه معده اين ماده را ترشح كند، ويتامين ب . 1دان گذاري كرده نام
هاي موجود در مغز  خون شود و هم در كبد نيز ذخيره گردد، و سرانجام كارخانه

. كند استخوان تنها دريك ثانيه چيزي حدود دو ميليون و نيم گلبول قرمز توليد مي
گلبولهاي قرمز نظارت دارد، برابر با پنج ي اين ويتامين در كبد كه بر روند توليد  اندوخته

گرم از  كند؛ زيرا انسان ساالنه يك ميلي گرم است و براي پنج سال انسان كفايت مي ميلي
  .كند اين ويتامين مصرف مي

ي ديگر اين كه نياز روزانه به اين ويتامين سه تا پنج ميكروگرم است و  نكته
عامل (انسان مشكل پيدا كند اين عامل ي  اگر معده. ميكروگرم يك ميليونم گرم است

خوني،  آيد؟ كم رساند، آن وقت چه پيش مي  به كبد نمي12ديگر ويتامين ب ) كاسل
التهاب زبان، الغري معده، مبتال شدن نخاع، ايراد در بلعيدن، كاهش فعاليت، افسردگي، 

اطر اين است ها به خ  ي اين عيب و آفت همه. آيد سستي پاها واختالل در تعادل پديد مي
چه دقتي در آفرينش انسان به كار . گرم ذخيره در كبد تمام شده است كه اين چند ميلي

  !رفته است
® Ü=|¡ øt s† r& ß⎯≈ |¡ΡM}$# β r& x8 uøIãƒ “ ´‰ß™ ∩∪ óΟ s9 r& à7 tƒ Zπ xôÜ çΡ ⎯ÏiΒ &c© É_̈Β 4© o_ ôϑ ãƒ ∩∪ §Ν èO 

tβ% x. Zπ s)n= tæ t, n= y⇐sù 3“ §θ |¡sù ∩∪ Ÿ≅ yè pgm çµ ÷Ζ ÏΒ È⎦ ÷⎫ y_ ÷ρ ¨“9$# u x.©%! $# #© s\ΡW{$# uρ 〈   
   )39 – 36: قيامت (  

                                                           
اين ماده كه فاكتور داخلي نام دارد گليكوپروتئيني است كه توسط سلولهاي كناري كه مسئول ساخت  -1

سازد در شرايطي  پذير مي  جذب آن را در روده امكان12Bشود كه با اتصال با  اسيد هستند درست مي
 12Bور داخلي با برداشت معده بوسيله عمل جراحي، به علت عدم جذب ويتامين مانند عدم ترشح فاكت

گردد  سنتز هموگلوبين گلبولهاي قرمز مختل و موجب پيدايش آنمي موسوم به آنمي خطرناك مي
  .260راد ص  شناس دكتر جعفر سليماني بافت
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شود؟ آيا فراموش  كند همين جوري به حال خود رها مي آيا انسان گمان مي«
اي؟ و آن گاه خداي دانا آن  اي بيش نبوده، سپس خون دلمه شده كرده كه او نطفه

  .»را آفريد و راست و درست كرد و از او جفت زن و مرد را پديد آورد؟
  

  كبد يك شهرك صنعتي به تمام معنا
اين كبد كه در درون آدميان قرار گرفته و بزرگترين اندام دروني است، يكي از 

تواند بيشتر از سه دقيقه بدون  اگر انسان نمي. هاي شكوه و جالل خداوندي است نشانه
كبد . تواند به زندگي ادامه بدهد قلب زنده بماند، بدون كبد نيز سه ساعت بيشتر نمي

تواند خود را بسازد؛ به طوري كه اگر پزشك جراحي چهار پنجم كبد را بردارد، كبد   مي
سازد؛ زيرا كه خداوند خالق قدرت ترميمي عجيبي  خود با سرعت عجيبي آن را از نو مي

شود سلولهاي كبد است كه خود  سلولهايي كه خيلي سريعتر تقسيم مي. به آن داده است
هده دارد، برخي از دانشمندان پانصد وظيفه براي كبد حدس وظايف بسياري را به ع

اند، و بعضي ديگر هفتصد، و اندكي نيز شمار وظايف كبد را از هزار بيشتر  زده
ي قابل تأمل اين است كه هر سلول كبدي به تنهايي اين  به هر حال نكته. اند دانسته

  1.دهد وظايف را انجام مي

                                                           
 ساخت مايع صفرا و برخي باشد از جمله وظيفه در بدن به عهده كبد مي) پنج هزار (5000بيش از  -1

 و آهن و مس، B و k و t و D  وAهاي  هيرها گليكوژن و ويتامينگ ها، ذخيره مواد مانند تري پروتئين
  . توان نام برد زدايي، تنظيم چربي و قند و غيره را مي سم

ر  آلوده شود تمام اعمال مختلي و در صورت عدم رسيدگي رنگ بيماBاگر اين عضو به ويروس هپاتيت 
ميرد اين ويروس كه يك هفته در محيط  كم زرد، شكم متورم و در نهايت در اثر سرطان شخص مي كم

 تماس خوني مشكوك، از طريق مادر ، مشكوكجنسيشود تماس  ماند از طرق زير وارد بدن مي زنده مي
ا، عالئم ه ي شده توسط ديرگي به بچه آلوده به فرزند، وسائل بهداشتي مشترك، لقمه يا غذاي جويده

 زردي ، پررنگ شدن ادرار– درد مفاصل –درد   تب، دل– غ تهوع و استفرا–اشتهايي  بيماري شامل بي
  .شوند هيچ عالمتي ندارند از كسانيكه آلوده مي% 30ها كه ذكر اين نكته الزم است  پوست و چشم
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كبد يك انبار بزرگ خون است، چنان كه هزار . تاز اين وظايف يكي انبار كردن اس
اي ناگهاني رخ  دهد، و چون حادثه و پانصد سانتيمتر مكعب خون را در خود جاي مي

ريزي، والدت يا مورد خطرناكي پيش بيايد، نوعي هورمون در پيه به كبد  بدهد، يا خون
  .آزاد سازددهد بخشي از خون ذخيره شده را به جاي خون از دست رفته  دستور مي

بنابراين يك . از ديگر وظايف كبد ذخيره كردن قند، چربي، پروتئين و ويتامينهاست
آمدن گرسنگي، عدم دسترسي به خوردني و  انبار مواد غذايي است كه در صورت پيش
ريزي  ، يا وقتي خون)مانند روزه و قحطي(نوشيدني، خواه ارادي باشد يا غيرارادي 

انباري براي . كند د پيش آمده را به نحو احسن جبران ميسختي واقع شود، كبد كمبو
در واقع گرسنگي يعني كاهش مواد . ي موادي كه انسان به آن نياز دارد ذخيره
اگر خون يك شخص گرسنه را آزمايش كنيم مواد بنيادي را به طور . ي كبد شده ذخيره

 به هر دليلي نتواند كه شخصي گرسنه چون به ناچار و كنيم؛ چرا كامل در آن مشاهده مي
كند،از اين روي گرسنگي  چيزي بخورد، ساعاتي چند احساس خستگي و گرسنگي نمي

  .اي كبد است؛ نه نقص در خون روان در رگها نقص در مواد ذخيره
سازي  دگرگونكبد يك ويژگي جالب توجه ديگري دارد كه دانشمندان آن را خاصيت 

قند رابه پروتئين، پروتئين را به قند، قند را به تواند  اند، بدين صورت كه مي نام نهاده
زا و  عجيب است، در كبد هم مواد قندي و هم مواد چربي. چربي و بالعكس تبديل كند

تواند اين مواد را به هم تبديل  هم مواد پروتئيني وجود دارد، و كبد در هنگام نياز مي
ت و تمام اين تبديل و  كبد اسمهمهاي  سازي يكي از خاصيت بنابراين دگرگون. كند

  .شود دگرگونيها به خاطر حفظ زندگي انجام مي
وقتي قند . گيري را به عهده دارد مورد ديگر اين كه كبد همچنين كار سنجش و اندازه

 خون – به ويژه هرگاه غذاي قندداري بخوريم –شود  به نسبتهاي بسيار باال وارد كبد مي
بنابراين . ، نيست1/1000، 5آن بيشتر از شود نسبت قند در  وقتي از كبد خارج مي

  .ي مواد كار كبد است گيري قند، چربي و همه اندازه
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دهي است، خاصيت منجمد كردن و مايع كردن را كبد ترتيب  چهارم وظيفه شكل
ي شكل گرفتن اين دو حالت به طور مناسب خون به اين حالت  در نتيجه. دهد مي

دهد، خون در رگها نكاري را خوب انجام  يت رواناما اگر كبد خاص. آيد معمولي در مي
 -دهد؛ كما اين كه اگر خاصيت گران  درنگ جان مي شود و انسان بي  الي ميومانند گل 

  .ريزد ي كوچك بيرون مي روي را ترتيب ندهد خون بدن به تمامي از يك روزنه
شخص گيري و م كند كه نسبت آب بدن را اندازه همچنين كبد پروتئيني ترشح مي

شود، يعني بدن  ي كبد آسيب ببيند دچار استسقا مي كند؛ بنابراين هر كسي از ناحيه  مي
  .كند آب زياد و بيشتر از حد الزم ذخيره مي
كند،  ي سمي را بررسي مي چنان كه وضعيت ماده. از ديگر وظايف كبد آميختن است

آورد  اي در بند مي به شيوهكند، يا اين كه آن را  يا آن را با يك واكنش شيميايي تعديل مي
گويي عاقلي است كه بهترين . كند، كه بستگي به نسبت خطرسازيش دارد ويا دورش مي

ريزد و  اي را بر آن مي كند، سپس يا ماده سم را آزمايش مي. دهد كار مناسب را انجام مي
راند و  اگر نه آن را به سمت بيرون بدن مي. كند كند، و يا آن را محاصره مي خنثايش مي

  .هاي كبد است اين مراحل همه از وظايف و مسؤوليت. ريزد همراه ادرار دور مي
ميرد و به  كند، در هر ثانيه دو ميليون و نيم گلبول سرخ مي كبد صفرا را نيز توليد مي

شود و در آن جا به اجزاي بنيادي خود تجزيه  طحال، گورستان گلبولهاي سرخ منتقل مي
شود، و  ي مغز استخوان برده مي ي اين گلبولها به كارخانه ه از تجزيهگردد، آهن بازيافت مي
بنابراين صفرا كه در . شود ي هموگلوبين به كبد حمل و در آن جا به صفرا تبديل مي ماده

اي  توان پرسيد چه وظيفه ي تحليل گلبولهاي قرمز مرده، است، مي كبد است نتيجه
كند،  ها كمك مي ن و به حركت رودهبرعهده دارد؟ به روند جذب چربي و هضم آ

كند، به همين خاطر است كسي كه  ها را در برابر ميكروبها ضدعفوني مي همچنين روده
  .شود صفرايش ايراد پيدا كند، جذب چربي برايش دشوار مي

دانشمندان . شود؟ يرقان التهاب كبد است كبد چه جوري دچار سوختگي مي
. كند يي به مواد ناپاك آلوده گردد كبد سوزش پيدا ميهرگاه غذا و لوازم غذا: گويند  مي
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احاديثي كه در باب پاكيزگي آمده يكي به همين خاطر است، پيامبر بزرگوار در 
ها و هر چه كه از بدن خارج  هاي بسياري ما را به پاكيزگي، دوري از آلودگي حديث

  .شود، تشويق كرده است كه همه به خاطر نگهداري از كبد است مي
دليل بزرگي دارد كه همانا اعتياد به ) بيماري كبد(اند كه تشمع  نشمندان تأكيد كردهدا
 است، و بسياري از آنهايي كه عادت به شراب دارند كبدهايشان - الخبائث  ام- شراب

يكي از داليلي كه . شود، تشمع يعني باز ايستادن كبد ازانجام وظايفش دچار تشمع مي
ها و حاالت بسياري هست كه كبد  موقعيت. رده همين استقرآن كريم شراب را حرام ك

  :خداوند فرمود . شود تلف يا با مصرف الكل مبتال به تشمع مي
® $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΨ tΒ#u™ $ yϑ̄Ρ Î) ãôϑ sƒ ù: $# ãÅ£ øŠyϑ ø9$# uρ Ü>$ |ÁΡF{$#uρ ãΝ≈ s9ø— F{$# uρ Ó§ ô_ Í‘ ô⎯ ÏiΒ 
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ها و تيرها پليد و از كارهاي  اي گروه ايمانداران بدانيد كه شراب، قمار، بت«

  .»پس از آن بپرهيزيد باشد كه رستگار شويد. شيطان است
دانيد كه در بدنتان اين اندام بسيارمهم، اين آزمايشگاه و پاسدارخانه و  هيچ مي

دهي،  گيري، شكل سازي، اندازه  هست؟ كار ذخيره كردن، دگرگونكارخانه و انبار بزرگ
و هر كدام از سلولهاي كبد خود به تنهايي . آميختن و ترشح، برخي از وظايف كبد است

  .دهد و بدون كمترين سروصدا تمام اين وظايف را انجام مي
رويد و اين عضو سياه، يعني كبد را  به قصابي مي! اين است آفرينش خداوند

تواند بدون آن بيشتر ازسه ساعت زنده بماند،  دستگاهي كه انسان نمي. كنيد ريداري ميخ
  :خداي بزرگ فرمود 
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É=Í← !# u©I9$#uρ ∩∪ …çµ ¯ΡÎ) 4’ n?tã ⎯ Ïµ Ïèô_ u‘ Ö‘ ÏŠ$ s)s9 〈   )8 – 5: ارق ط(  
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انسان بايد به خود بنگرد و بينديشد كه از چه چيزي آفريده شده است، از آبي «
تواند آن را  جهد درست شده و آفريدگار دانا مي روان كه از ميان سينه و كمر مي

  .»روز قيامت بازسازد
  . ها آفريده شده است اي، كبد، مغز، قلب، درون و كليه ارزش، از نطفه از آبي بي

  )35: طور (   〉 أَم خُلِقُوا مِنْ غَيرِ شَيءٍ أَم هم الْخالِقُونَ ®
  .»اند اند، يا آنها خود خالق آيا غير از اين است كه از هيچ آفريده شده«

ي  ي پرستش نيست؟ شايسته آن كه انسان را آفريد وتعديل كرد، آيا به راستي شايسته
ايش گوش داد و عمل كرد، و از آن زيد كه به دستورهار دوست داشتن نيست؟ آيا نمي

زيد عمر گران مايه را در طاعت و سرسپردگي او  ار چه نهي فرمود، پرهيز كرد؟ نمي
التَزولُ قدم ابنِ آدم يوم «: گذراند؟ در روايتي از ابن مسعود از پيامبر آمده كه فرمود 

أفناه و عن شبابهِ فيم عن عمرِهِ فِيم : القيامه منْ عندِ ربهِ حتَّي يسألَ عن خمسٍ 
 انسان در 1»أباله، و مالِهِ منْ أينَ اكتسبه؟ و فيم أنفقه؟ و ماذا عملَ فيما علم؟

ي پنج  دارد مگر پس از آن كه درباره روز قيامت از پيشگاه پروردگار قدم از قدم برنمي
چه صرف اين كه عمرش را چگونه به سر برده، جوانيش را به :  چيز بازخواست شود 

كرده و در چه گذرانده، مالش را از چه راهي به دست آورده و در چه راهي خرج كرده، 
  .دانسته چگونه عمل كرده است و به آن چه مي

  

                                                           
 ).2416( ترمذي -1
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  درست نوشيدن
أَنَّ النبي كانَ يتنفس في اإلناءِ ثالثاً و يقولُ «: از انس بن مالك روايت شده كه 

 در هنگام نوشيدن يك ليوان آب سه بار نفس مبرا يعني پي1»هو أَمرأُ و أَروي«: 
به عبارت ديگر . تر است كننده تر و سيراب گفت اين چنين گواراتر و زالل داد و مي مي

پس در نوشيدن . كرد اي تنفسي مي نوشيد و در ميان هر دو جرعه آب را در سه جرعه مي
كند   رفع تشنگي مييعني بيشتر» أروي«: گفت  كشيد و مي يك ليوان آب سه بار نفس مي

از ابوهريره نيز . تر است يعني گواراتر و در نوشيدن آسان» أمرأ«و به سالمت نزديكتر، و 
أَنّ النبي كانَ يشرب في ثالثه أنفاسٍ، إذا أدني إلي فيه اإلناء «: روايت شده 

آب را  پيامبر در سه نفس 2»سمي اهللاَ فإِذا أَخّرَه حمِداهللاَ، يفعل ذلك ثالث مرّات
نوشيد الحمدهللا  كرد بسم اهللا و چون مي  وقتي ليوان را به دهانش نزديك مي؛كرد ميل مي

  . كرد گفت، اين كار را سه بار تكرار مي مي
آسايي در بدن هست كه عصب مبهم نام دارد، از يك طرف به معده و از  اندام معجزه

مثالً آب . دهد يغافلگيري سخت به شدت آزارش م. طرف ديگر به قلب مربوط است
 – آن طور كه حديث اشاره كرده –سرد اگر يك باره و بدون اين كه ابتدا كمي مزه شود 

ي اين عصب مبهم غافلگيري سختي است كه چه بسا او نيز ابه درون سرازير گردد، بر
مرگهاي ناگهاني زيادي به سبب . دارد رساند و قلب را از كار باز مي پيام را به قلب مي

دن اين جور غافلگيريها بر سر عصب مبهم رخ داده است كه دانشمندان آن را وارد آم
  .شود اند كه منجر به ايست قلبي و گاهي مرگ ناگهاني مي نهي دستگاه عصبي ناميده

                                                           
ن و غريب است، نسايي هم آن را حديث حس: گويد  روايت كرده و ابوعيسي مي) 1884( ترمذي -1

 .آورده است
 .اند روايت كرده) 586(و سيوطي در الجامع الصغير ) 10475(، الكبير )844( طبراني در األوسط -2
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مورد ديگر اين كه انسان در حالت گرما و خستگي بسيار زياد نبايد زياد آب بنوشد؛ 
زند و باعث پوسيدگيش   بريزيد، زنگ ميزيرا آب را حتي اگر بر ماشين آالت فلزي

  :خداوند فرمود . چه برسد به انسان. شود مي
® $ £ϑ n= sù Ÿ≅ |Á sù ßNθ ä9$ sÛ ÏŠθ ãΖ àf ø9$$ Î/ tΑ$ s% χ Î) ©!$# Νà6‹ Ï= tFö6 ãΒ 9yγ sΨÎ/ ⎯ yϑ sù z> ÎŸ° 

çµ ÷ΨÏΒ }§ øŠn= sù © Éi_ ÏΒ ⎯tΒ uρ öΝ©9 çµ ôϑ yè ôÜtƒ …çµ ¯ΡÎ* sù û© Éi_ ÏΒ ω Î) Ç⎯tΒ t∃ u yIøî $# Oπ sùö äî ⎯ Ïν Ï‰u‹ Î/ 4 

(#θ ç/Î |³sù çµ ÷Ψ ÏΒ ω Î) WξŠ Ï= s% öΝßγ ÷Ψ ÏiΒ 4 $ £ϑ n= sù …çν y— uρ% y` uθ èδ š⎥⎪ Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ …çµ yè tΒ (#θ ä9$ s% 

Ÿω sπ s%$ sÛ $ uΖ s9 tΠöθ u‹ ø9$# |Nθ ä9$ yf Î/ ⎯ Ïν ÏŠθ ãΖã_ uρ 4 tΑ$ s% š⎥⎪ Ï% ©!$# šχθ ‘ΖÝà tƒ Νßγ ¯Ρ r& 

(#θ à)≈ n= –Β «!$# ΝŸ2 ⎯ÏiΒ 7π t⁄Ïù A' s#ŠÏ= s% ôM t7 n= xî Zπ t⁄ Ïù Oο uÏWŸ2 Èβ øŒÎ* Î/ «! $# 3 ª!$# uρ yì tΒ 

t⎦⎪ Î É9≈¢Á9$# 〈   ) 249: بقره(  
آن گاه وقتي طالوت لشكريان خود را جدا كرد به آنها گفت خداوند شما را با «

آزمايد، بدين ترتيب كه هر كسي از آن بنوشد از گروه من نيست  اي مي رودخانه
جز شمار . ي كف دست، از گروه من است زهو هر كس از آن ننوشد مگر به اندا

و هنگامي كه طالوت و كساني كه ايمان آورده بودند از آن . اندكي بقيه نوشيدند
اما . و را نداريماگذشتند گفتند امروز توان جنگ و نبرد با جالوت و سربازان 

آنهايي كه به ديدار خدا ايمان داشتند گفتند چه بسيار گروه اندكي بر لشكر 
  .»و قطعاً خدا همراه و ياور شكيبايان است. شود ي به ياري خدا پيروز ميبزرگ

در حالتهاي گرماي شديد و خستگي زياد دقت شود كه بايد مقدار اندكي آب آن هم 
  .جرعهبدون فاصله و بدون با تناوب نوشيد نه 

ز آن اميدوارم ا. آن چه ذكر افتاد بعضي از راهنماييهاي پيامبر براي حفظ سالمتي بود
  .مند شويم بهره

**          *            
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  تنفس ؛كارهاي ارادي و غيرارادي
  

ي  ماند، نشانه گويند وضوح و نزديكيِ بسيار به حجاب مي برخي از دانشمندان مي
 آن واضح و آشكاري بر عظمت خدا وجود دارد كه ما به خاطر نزديكي و الفت بسيار با

رود در  انسان به خوابي عميق فرو مي. شك تنفس است انه بينيستيم؛ اين نشمتوجهش 
كند و قلبش نيز با آرامي و نظم  هايش با نظم و ترتيب خاصي كار مي حالي كه ريه

  .كند تپد، دستگاه گوارش هم به درستي و به دقت كار خود را مي مي
ها به ما   و ريهپس اگر انجام وظايف دستگاه گوارش، دستگاه گردش خون، قلب

اي بخوابد؟ يا اندكي كار كند؟ يا براي  شد، آيا كسي بود كه بتواند لحظه مربوط مي
ي كارهاي غيرارادي است كه به شكلي  ها همه از جمله اي با دوستش بنشيند؟ اين دقيقه

  .شود نظيري انجام مي آور، با دقت و حكمت و تدبير بي سرسام
 براي كنترل كارهاي غيرارادي وجود دارد كه از جمله مركزهايي: اند  دانشمندان گفته

داند،  ها، روند گوارش، ترشح وكارهاي زيادي كه تنها خدا مي بر تپش قلب، حركت ريه
ريز پانكراس، كبد، فوق كليوي،  هاي درون همان طور كه كار غده. كند نظارت مي

ي ضربان قلب و تيروئيد، هيپوفيز، تعادل حرارتي، يكساني بين مايعات و هماهنگ
  .پذيرد كارهاي بسيار ديگري به صورت غيرارادي و زيرنظر اين مركز انجام مي

 واقع در قسمت پاييني مغز چيزي به نام گره زندگي النخاع بصلاند در  همچنين گفته
قرار دارد، مركز تنظيم تنفس و مركز تنظيم ضربان قلب و نيز مركزهاي رگها كه از اين 

شود، در اين بخش قرار دارد؛ و همين طور مركز بلعيدن، جويدن،  مكان تنگ وگشاد مي
تعادل قند، مركز عرق، بزاق، خواب و بيداري، راه رفتن، خاصيت دوران قاعدگي، 

ي مغز قرار دارد و اين  هاي جنسي، تمام اينها در بخش زيرين ساقه حرارت بدن، غده
ي بدن انسان است كه اگر  ين نقطهاند و مهمترين و حياتيتر منطقه را گره زندگي ناميده

براي توضيح بيشتر از اين ميان . دهد خللي در آن ايجاد شود، بالفاصله انسان جان مي
  .كنيم دستگاه تنفس را انتخاب مي
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 اكسيدكربن ديگاز .  وجود دارد دمباز و ديگري  در اين ساقه دو نقطه يكي براي دم
هرگاه مركز دم را فعال كند، آن ديگري را . گرداند موجود در خون اين دو پديده را مي

اما اگر هر دو با هم به كار واداشته شوند، اوضاع به هم . دارد و بالعكس از كار باز مي
ريزد؛ زيرا در هنگام كارِ يكي ديگري بايد خاموش باشد، ظرافتي عجيب و بلكه  مي

  .كننده است بسيار حيران
تواند با  نفس ارادي است؛ انسان مييك مورد ديگر كه بايد به آن اشاره كرد ت

دم ارادي وجود دارد كه از بازمركزي براي دم و . خواست خود دم فرو برد يا دم برآورد
 هر چند انسان از كار اين مركز به كلي غافل است؛ اما خود به خود و. گيرد مغز پيام مي

كند؟ در حقيقت اين  چه چيزي اين مركز را اداره مي. كند بدون نياز به فكر انسان كار مي
 موجود در خون است كه هرگاه انباشته گردد ودر خون زياد اكسيدكربن ديهمان گاز 

اگر انسان سرش را با پتويي يا هر چيزي بپوشاند . گردد شود اين دو فرآيند دوچندان مي
 زياد شود، اگر دقت كند در اين اكسيدكربن ديو اكسيژن در بستر كاهش يابد و گاز 

اين امر به سبب . شود هايش بدون اين كه احساس كند بيشتر مي خش ريه هنگام خش
اين گاز هرگاه در خون زياده شود به اين دو مركز، .  استاكسيدكربن ديافزايش گاز 
كنند، بدون اين كه  مركزها نيز فعاليتشان را دوبرابر مي دهد و دم خبر ميبازمركز دم و 

خبريم و اين چشم ناظر است كه  ودار به كلي بيانسان بداند، ما انسانها از اين گير
  .خوابي ندارد

ي   مقدارِ دو دهم به اندازهاكسيدكربن ديدانشمندان بر اين باورند كه اگر گاز 
شود، و اگر به همين مقدار كم شود،  معمولش در خون افزوده گردد، تنفس بيشتر مي

 در خون اكسيدكربن دين گاز اين چه نوع تعادلي است؟ هرگاه ميزا. گردد تنفس قطع مي
شود و اندكي  هوش مي باال برود و بدون اين كه به مراكز تنفسي اطالع دهد، انسان بي

شوند، چه  آنهايي كه گاهي در اثر مثالً سوخت گازي در حمام خفه مي. ميرد بعد مي
 در هوا و سپس در خون باال اكسيدكربن ديدليلي دارد؟ علت اين است كه نسبت گاز 

  .ميرد شود و شخص مي رود، و سرانجام تنفس قطع مي مي
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هايش با نظم  خوابد ولي شش ها، انسان مي عجيب نظمي در بدن هست؛ تنفس، شش
ريز با  هاي درون تپد، غده خوابد اما قلب منظم مي كند، انسان مي خاص خود كار مي

 كار خود ادامه دهد و دستگاه گوارش نيز با نظم به آرايش زيبايي كار خود را انجام مي
  :بدين خاطر است كه خداوند فرمود . دهد مي

® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈    ) 21: ذاريات( 
  .»هايي بس شگفت هست، اگر بنگريد در درون خود شما هم نشانه«

  
  ها شش

هاي شكوه و  ي انسان به امانت نهاده شده، از ديگر نشانه سينهقفسه ها كه در  شش
هر دو از طريق ناي با محيط بيرون ارتباط پيدا . ل پروردگار در بدن انسان استجال
هاي هوا كه كوچكترين جزء ريه است،  ي نايژكها يا كيسه ناي خود تا به شبكه. كند مي
ها كه پر از هواست يك  شود؛ قطر اين كيسه رسد، به بيست و سه شاخه تقسيم مي مي

ي  طر خود ناي پنج سانتيمتر است يعني به اندازهچهارم ميكرون است، در حالي كه ق
اي  ها هفتاد متر مربع است كه هوا را از قصبه مساحت كيسه. يك تكه فلز يا اندكي بيشتر

ها سيصد  كنيد كه در شش آيا باور مي. گيرد كه قطرش بيشتر از پنج سانتيمتر نيست، مي
ت آن دو هزار برابر بيشتر از ي هوا وجود دارد؟ ومساح و پنجاه ميليون نايژك يا كيسه

اند و مساحت نايژكها را به سالن  مساحت ناي است؟ مساحت ناي را به ليره مانند كرده
اي به منظور  ي گسترده شود و در محدوده هوا از ناي وارد مي. اند تنيس تشبيه كرده

  .گردد يي با اكسيژن پخش مي جا جابه
شود  هاي هوا منتهي مي به كيسهها كه  عجيب اين كه با وجود طول اين شاخه

ها چيست؟ موهايي است كه هر يك، شش  هايي نيز به طور پراكنده هستند؛ اين مژه مژه
ها براي دور كردن هر گونه خطر  اين مژه.  ميكرون است2ميكرون دراز و قطرش 

احتمالي و اشياي ناشناس و براي پاك و صاف نگه داشتن مسير هوا در هر دقيقه هزار تا 
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اند عمل كاشت  پزشكان تاكنون نتوانسته. كند ار و پانصد بار به سمت باال حركت ميهز
هاي آويخته به  ريه را با موفقيت انجام دهند، به خاطر اين كه از وصل كردن عصب

ها تا به  هاي شش پراكنده در ناي و در شاخه تر اين كه مژه شگفت. ها ناتوانند مژه
. راند انزده ميليمتر در دقيقه اشياي بيگانه را دور ميرسد با سرعت ش هاي هوا مي كيسه

رفه آيد، س شود، سرفه پيش مي مثالً وقتي چيز ناشناسي مانند قطره آبي وارد ناي مي
شود،   ها با سرعت نهصد كيلومتر در ساعت مانند كمپرسور خارج مي چيست؟ هوا از ريه

  .تا هر چه در ناي هست به بيرون براند
 غيرارادي از دستگاه عصبي متناوب پياميتر اين است كه تنفس با  مورد بس شگفت

كرد كار، بسيار مشكل  اگر خداوند بزرگ تنفس را به ما واگذار مي. گيرد انجام مي
يك . زديم؛ زيرا خواب در حكم مرگ بود بايست قيد خواب را مي شد، آن وقت مي مي

رو  شش را با مشكل روبه متناوبنوع بيماري بسيار كميابي هست كه مركز هشدار 
تواند شب بخوابد، گويا دارويي بسيار  كند، كه در آن صورت انسان هرگز نمي مي

بها اختراع شده كه انسان هر ساعت آن را بايد بخورد؛ اما براي اين كار هر ساعت  گران
دانيم كه  به راستي ما هرگز نمي. يك بار بايد بيدار شد؛ زيرا اثر آن تنها يك ساعت است

  .بريم در چه ناز و نعمتهايي به سر مي
  

  ي حواس حنجره و محدوده
  :فرمايد  خداوند سبحان در كتابش مي

® $ ¯Ρ Î) ¨≅ ä. >™ó© x« çµ≈ sΨ ø)n= yz 9‘ y‰s) Î/ 〈   ) 49: قمر(  
  .ما هر چيزي را به اندازه آفريديم

همين معني از . ميزان بسيار دقيقي در تمام آن چه خداي بزرگ آفريده وجود دارد
  :آيد  ن آيه نيز برمياي

® t,n=yz ÏN üθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ Èd,utù:$$Î/ ö/ä.u‘§θ|¹uρ z⎯|¡ômr'sù ö/ä.u‘uθß¹ ( Ïµø‹s9Î)uρ ãÅÁyϑø9$# 〈  
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  )3: تغابن (   
آسمانها و زمين را به حق آفريد و شما را به زيبايي تصوير كرد، بدانيد كه «

  . »عاقبت به سوي او باز خواهيد گشت
ي ثابت و پايداري است   از معناي باال معني ديگري هم دارد و آن نكتهحق گذشته

  .در مقايسه با باطل كه فاني و ناپايدار است
® $ tΒ uρ $ sΨ ø)n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ !$ yϑ åκs] øŠt/ ω Î) Èd, ys ø9$$ Î/ 〈   ) 85: حجر(  
ه درستي هاست همه را به حق و ب آسمانها و زمين و آن چه در ميان آن«

  . »ايم آفريده
آيد و آن هر چيز هدفمندي است كه با عبث يا بيهودگي  معناي ديگري از حق برمي

  :فرمايد  خداوند همچنين مي. خواني ندارد هم
® $ tΒ uρ $ sΨ ø)n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκs] ÷ t/ t⎦⎫Î6 Ïè≈ s9 〈   )38:دخان(  
  .»ايم آنهاست، به بازيچه نيافريدهما آسمانها و زمين و آن چه در ميان «

معني سوم اين است كه شيء به حق آفريده شده، يعني از جانب يك حكيم بسيار 
  .داناي آگاه به درستي و به طور دقيق مقدر شده است

ي حنجره  گويند، دريچه ي حنجره كه دستگاه صوتي انسان است، پزشكان مي درباره
ريزي شده است؛ به طوري كه اگر بيش از آن چه   طرح دقيقيي بسياري اندازه قت ودبا 

شد؛ و اگر باريكتر و تنگتر از آن  بود صداي انسان آشكار نمي تر مي اآلن هست گشاده
بايست تنفس راحت باشد  پس يا مي. شد بود، نفس كشيدن مشكل مي چه اآلن هست مي

ي حكمت و  و صدا نماند، و يا صدا واضح باشد و تنفس دشوار گردد؛ اما در نتيجه
دانش و قدرت آفريدگار بزرگ، سوراخ حنجره دقيق و حساب شده، است چه كسي اين 

  :فرمايد  دريچه را به اين اندازه آفريده است؟ خداي پاك و منزه كه مي
® yì ÷Ψ ß¹ «!$# ü“ Ï% ©!$# z⎯s) ø?r& ¨≅ ä. >™ó© x« 4 …çµ ¯ΡÎ) 7Î7 yz $ yϑ Î/ šχθ è= yè øs? 〈   ) 88: نمل(  
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 كه همه چيز را به تمام وكمال خلق كرد، او به راستي از ي خدايي آفريده«
  .»هاي شما آگاه است كرده

. بيند چشم در يك چارچوب خاصي مي. رسيم هاي حواس مي از اين جا به آستانه
شد، وقتي انسان به  اگر بينايي بيشتر از آني بود كه اآلن هست، زندگي تبديل به جهنم مي

ي  بيند؛ اگر حوزه شود، آن را زالل و پاك و شيرين مي ينوشد، خيره م ليوان آبي كه مي
شد، در ليوان آب  تر مي گشت و بيشتر از حد معمول دقيق ديد چشم اندكي افزوده مي

شمار  زيان، و ميكروبهاي بي ديد، ميكروبهاي بي ديد، موجودات زنده را مي شگفتهايي مي
ي صاف و روشن   چهرهنوشيد و در در آن صورت هيچ كس آب نمي. ديد ديگري مي

از اين روي خداي دانا . ديد هايي مي ي كوچك چيزهايي در هيأت چال و چوله بچه
  :فرمود 

® $ ¯Ρ Î) ¨≅ ä. >™ó© x« çµ≈ sΨ ø)n= yz 9‘ y‰s) Î/ 〈    ) 49: قمر(  
  .»اي معين آفريديم ما هر چيزي را به اندازه«

نست شب توا ي كار گوش هم اگر اندكي در سطح باالتري بود كسي نمي حوزه
ربود، بلكه سروصداهاي دستگاه گوارش  بخوابد، زيرا گوش همه نوع سروصدايي را مي

بنابراين خداوند درپوشي براي گوش كه از . شد خود به مانند يك كارگاه بزرگ مي
همچنين اگر حس المسه هم بيشتر بود، انسان . خودش بزرگتر نيست، وضع كرده است

ناپذير تبديل  گمان زندگي را به جهنمي تحمل كرد كه بي ي ساكني را احساس مي الكتريسته
حس بويايي در برخي حيوانات يك ميليون برابر بيشتر و تواناتر از بويايي انسان . كرد مي

ها را با دو گوش و چشم و يك دل چنان تحكيم  خداوند بزرگ و منزه انسان. است
هم به زيبايي و با حكمت حس المسه و بينايي را . بخشيده كه هرگز عيبي نتوان ديد

  .فراوان به آنها داده است و تمام اين حواس، بسيار دقيق و ريزبينانه سازمان يافته است
**          *            
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  كليه و شكر نعمت آن
  

الحمدهللاِ الذي «: گفت   مي،آمد از پيامبر روايت شده كه وقتي از توالت بيرون مي
 سپاس خداي را كه رنج را از من دور كرد و به 1»ذي و عافانيأَذهب عنِّي األَ
الحمدهللا الذي أَذاقني لذّتَه و أَبقي «: فرمود  در يك حديث ديگر مي. سالمت داشت

سپاس خداي را كه لذت غذا را به من چشاند و . »فِي قوته و أَذهب عنِّي أَذاه
ها روزانه  كليه. ش را از بدنم دور كردي دردسر انرژيش را در بدنم باقي گذاشت و مايه

ممكن است باعث تعجب انسان شود؛ اما اين . كنند هزار و هشتصد ليتر خون تصفيه مي
عدد در چندين و چند منبع ذكر شده و جاي شكي نگذاشته و اين خبر را از مرز شاذ يا 

ي   خانوادهي يك اين اندازه خون معادل سوخت ساالنه. دور از واقع بودن گذرانده است
 نفرون به طول شصت كيلومتر در به نامهاي باريكي  عالوه بر اين لوله. متوسط است

ي بيست برابر خون مورد نياز  ها وجود دارد؛ همچنين داراي نيرويي در حد تصفيه كليه
هاي انسان از كار بيفتد با يك كليه  به همين خاطر است كه اگر يكي از كليه. انسان است

 سرچشمه از رحمت وعطوفت الهي  كهمگر نه اين. ت زيادي زندگي كندتواند مد مي
ي يدكي از آن يا يك كليه  دارد؟ چون كليه دستگاهي بس پراهميت است، يك قطعه

  .بيشتر از حد نياز به انسان عطا كرده است
تواند باور كند كه تمام خون بدن در هر بيست و چهار ساعت سي و شش  كسي مي
د، نرسان اي به انجام مي ها عمليات بسيار بغرنج و پيچيده گذرد و كليه يها م بار از كليه

هاي  گيرد و با نسبت بدين ترتيب كه مواد قندي، عناصر و پروتئينها را از خون مي
كند و مواد قندي بيش از حد مورد  رگ برون از خود هدايت مي منظمي آن را به سياه

  .شود نياز از طريق ادرار دفع مي

                                                           
 .از انس روايت كرده است) 301( ابن ماجه -1
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. برد كه به مرض قند مبتال شده است؟از وجود قند در ادرار نسان پي ميچگونه ا
ريزد، و اگر انسان نمك  گيرد و بقيه را به ادرار مي يعني كليه نسبت معيني از قند را مي

شود كه بخشي از نمك  زيادي مصرف كند و ادرارش را به آزمايشگاه بدهند، معلوم مي
  .با ادرار دفع شده است

اظهارات دانشمندان كليه امكان خوردن همه چيز را براي انسان فراهم با توجه به 
پس بايد . ميرد اگر نسبت نمكهاي خون تا هشتاد هزار باال برود، انسان مي. كند مي

  .اي باشد كه اين نسبت در خون را ثابت نگه دارد و آن همانا كليه است وسيله
 هوشمندي  ند، يك تصفيه خانها بنابراين كليه آن طور كه دانشمندان توصيف كرده

ها از  كند و هرچه از اين نسبت ها را منظم و با آرايش خاصي كنترل مي است كه نسبت
ي اين  ريزد، در نتيجه قند، امالح و عناصر ديگر زياده بيايد، آن را به درون ادرار مي

ماالً و چون اين مواد اضافي بيگانه و احت. كند فرايند است كه رنگ ادرار تغيير مي
ي آن بيشتر از يك  اي كه اندازه پس كليه. ريزد آور است، كليه مستقيماً آن را دور مي زيان

داشتي، بدون پاداش و بدون تعطيلي و  هيچ چشم سروصدا و بي گالبي نيست، آرام و بي
ي انسان در هنگام كار، خواب، پژوهش،  كليه. دهد استراحت به كار خود ادامه مي

كند و در هر روز سي و شش بار  صدا كار مي وش و مسافرت بيتجارت، خريد و فر
ي   آن سختي و رنج را ندارد كه انسان وقتي با يك كليه هرگزرود، و ها مي خون به كليه

كشد؛ يعني هورمونهايي كه فشار خون را كنترل  كند، مي مصنوعي خونش را تصفيه مي
  .كنند كند، ترشح مي مي

شود، و كليه هورمونهايي براي  شار خون مختل ميوقتي كليه سوزش پيدا كند، ف
اي ديگر براي كنترل  خوني و عده تنظيم آن، و نيز هورمونهايي براي از بين بردن كم

ريزد،  و چون التهاب پيدا كند ميزان مايعات درهم مي. كند ميزان مايعات بدن ترشح مي
. راه دستشويي بگذرانددر اين صورت انسان بايد كل زندگيش را در كنار شير آب و در 

آيا اين بس نيست براي اين كه انسان به خاطر نعمت كليه پروردگارش را شكرگزاري 



 دستگاه ترشح

 

249

الحمدهللاِ الذي أذهب «: فرمود  آمد مي كند؟ پيامبر هنگامي كه از دستشويي بيرون مي
 سپاس خداي را كه رنج و آزار را از من دور كرد و به من 1»عنِّي األذي و عافاني

  .دادسالمتي 
پرسند چه اتفاقي  اگر كليه از كار بيفتد و نسبت ادرار در خون باال برود، پزشكان مي

شود و در كار و كردارش خللي پديد  اش ضعيف مي افتد؟ انسان دچار تشنج و حافظه مي
شود و چه بسا اثاث منزل را درهم  آيد و به خاطر كوچكترين مشكل خشمگين مي مي
افتد و نسبت ادرار درخونشان  شان به طور ناگهاني از كار ميياه كساني كه كليه. ندكبش

اند و به  كنند كه از بس خشن و اوقات تلخ يابد، رفتارهاي غيرمعمولي پيدا مي افزايش مي
و . شوند هايشان غيرقابل تحمل مي روند، براي خانواده ل ناچيز از كوره در مييخاطر مسا

يش باشد و اين حالت ادامه يابد، انسان چون نسبت ادرار درخون همچنان روبه افزا
دهند و  ي مهمي را تشكيل مي ها و مثانه دستگاه پيچيده بنابراين كليه. ميرد خيلي زود مي

  .اند قيمت خود نعمتي بزرگ و گران
گاهي انسان در سنين جواني دچار سستيهايي . كرامت انسان در گرو اين عضو است

خورد،  يش از اطرافيان ناسزاهايي به گوشش ميشود و كم و ب هايش مي در برخي عضله
بنابراين مثانه ... كسي كه قادر به كنترل خود نيست موقعيت بس دشواري خواهد داشت 

به جاي آوردن شكر نعمت تأمين سالمتي آن است، پس . از ديگر نعمتهاي بزرگ است
الذي أذهب الحمدهللاِ «: آيد شايسته است بگويد  وقتي انسان از دستشويي بيرون مي

سپاس خداي را كه رنج و آزار را از من دور كرد و به سالمتم . »عنِّي األذي و عافاني
  .نگه داشت

                                                           
 . پيشتر سند حديث ذكر شد-1
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ها كه با نظم و دقت  به خاطر اين دو عضو بسيار مهم خداوند را سپاسگزاريم، كليه
كردنش در برابر  كنند، همين شكر بر سالمتي آن برابر است با بيمه ناپذير كار مي وصف

  .كردنش در برابر ايست ناگهاني تهاب و هر نوع مشكل و نيز بيمهال
  
  ي ادرار ها، دستگاه تصفيه كليه

آمد، دعايي  از پيامبر اين سنت به يادگار مانده كه وقتي از دستشويي بيرون مي
الحمدهللاِ «: فرمود  انس ابن مالك روايت كرده كه پيامبر در چنين مواقعي مي. خواند مي

سپاس خداي را كه رنج و آزار را از بدنم رهانيد . »نِّي األذي و عافانيالذي أذهب ع
الحمدهللا الذي أذاقني لذَّتَه و أبقي في «: فرمود  همچنين مي. و سالمتي به من بداد

سپاس خدا را كه لذت غذا را به من چشانيد و انرژي و . »قُوته و أذهب عني أذاه
  .ي رنج و آزارش را از بدنم دور كرد قدرتش را در بدنم نگه داشت و مايه

اما كارهاي شگفت در كليه . غذا و نوشيدني هم نيرو و لذت دارند و هم فضوالت
ترين دستگاه بدن پس از مغز   گيرد كه به طور خالصه چنين است؛ پيچيده صورت مي

 آيد كه اي كه از مسلمات علم است برمي كليه است، و از برخي اطالعات پيش پا افتاده
در هر كليه يك ميليون واحد تصفيه، كه . ها دوميليون واحد تصفيه وجود دارد در كليه

عبارت است از يك لوله و يك ظرف بسيار بسيار باريك و نازك كه به دور خود 
دانشمندان كالبدشناسي اين لوله را . اي يا كره مانندي تشكيل دهد پيچد تا تپه مي

  .شود، پوشش داده شده است اي ختم مي كه به لولهاند و توسط غشايي  گلومرول ناميده
اي دارد؛ چرا نه، من كه گفتم  آيد؟ روند بسيار پيچيده ادرار چگونه پديد مي

ي  براي اثبات كافي است بدانيد كه كليه. ترين دستگاه پس از مغز كليه است پيچيده
 خون ي ي طبيعي دارد و شخص براي تصفيه مصنوعي حجمي بسيار بزرگتر از كليه

ي طبيعي تصفيه  چهار ساعت يا بيشتر وقت نياز دارد كه البته هيچ وقت مانند كليه
اگر اين واحدهاي . شود اش با چشم غيرمسلح ديده نمي گلومرول و غشا و لوله. كند نمي
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رسد و  تصفيه يكي يكي در كنار هم به صف شوند، طولش به صد و شصت كيلومتر مي
پس خون هر روز در . گيرد  شود هشت متر مكعب جا ميهاي داخلي آن گشوده اگر اليه

  .گذرد تي بيشتر از صدكيلومتر ميفمسيري با مسا
ي هفتاد گرمي  يك كليه. رسد  وزنشان به صد و چهل گرم نمي هر دو كليه با هم
اگر در روند كارش كند . دهد كه مغز حتي قادر به فهم آن نيست كارهايي را انجام مي
در سمها و زهرهايش غرق  ان لحظه پايان زندگي انسان است وشود يا بايستد، هم

الحمدهللاِ «: گفت  به همين خاطر بوده كه پيامبر پس از دستشويي رفتن مي. شود مي
سپاس خداي را كه رنج و آزار را از من دور كرد . »الذي أذهب عنِّي األذي و عافاني

  .و سالمتي نصيبم كرد
ند اين دستگاه ظريف، اين دستگاه مستحكم كه شمار و زياد بيماريهاي كليه بي

ي اين نيست كه هر چه بيشتر خدا را  كند، آيا شايسته زحمت و آزار را از انسان دور مي
  به خاطر آن شكر كرد؟ يا مثانه، اگر نباشد وضعيت انسان چه جوري خواهد بود؟

د براي اين كه آن چه در اين جا بيان شد تنها ذكر گذراي اسامي و اعداد و ارقامي بو
  .هاي دقيق و بسيار ظريف بدن خود جلب شود توجه انسان به دستگاه

  
  ي آن با نمك كليه و رابطه

هاي نمايانگر شكوه و عظمت خدا در انسان و در بدن  كليه در حقيقت يكي از نشانه
  :فرمايد  خداوندي كه مي. و بدن نزديكترين چيز به خداوند است. اوست

® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈    ) 21: ذاريات( 
  .»بينيد؟ شماري هست آيا نمي هاي بي در درون خود شما نيز نشانه«

نمك نسبت مشخصي در خون . يكي از وظايف كليه دور ريختن نمك اضافي است
او بدون . دهد دارد كه اگر از آن بيشتر يا كمتر شود، انسان را در معرض هالكت قرار مي

خورد، ممكن است غذايش شور باشد، يا چيزي  بدون هيچ حساب و كتابي ميتأمل و 
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خورد، اما  بخورد كه نمك زيادي داشته باشد، در واقع انسان آن گونه كه اشتها دارد مي
نسبت نمك در خون بايد بين هفتاد تا هشتاد در هزار باشد و اگر از اين اندازه باالتر 

گردد، بنابراين همين  افتد و چه بسا نابود مي  خطر ميبرود يا كمتر شود، زندگي انسان به
دهد، كاري كه  بيند در عوض كار بزرگي انجام مي كليه كه انسان آن را خيلي ريز مي

  .زندگي انسان به آن بستگي دارد، اين دستگاه مسؤول دفع نمك اضافي خون است
در اين امر . استدار صادق بدن در قبال نمك و قند اضافي خون  كليه پاسدار امانت

. رساند ي دستور به تمامي اعضاي بدن است، به آن ياري مي خطير مغز كه صادركننده
هنگامي كه انسان مقدار زيادي نمك به : يك مثال واضح براي كاركرد كليه اين است 

خورد، پيامي از مغز مبني بر اين كه اين نمك بيش از حد  ويژه همراه برخي خوردنيها مي
ي هيپوفيز  درنگ دستوري هورموني از طريق غده  لذا مغز بي؛آيد ميالزم است، 

الزم به ذكر است . اش را كنترل كند فرستد كه كليه خروج آب از اتاقكهاي ذخيره مي
ي مخاطي به  اي دارد كه پر از آب است كه در اين جور مواقع غده كليه اتاقكهايي ذخيره

چرا؟ زيرا . ها بريزد اي اتاقك گذارد آب ذخيرهدهد ن ي هورمونها به كليه دستور مي وسيله
در اين هنگام . كند يابد و زندگي انسان را با خطر مواجهه مي غلظت نمك افزايش مي

فرستد، در نتيجه تشنگي  قلب با يك هورمون ديگري تلگرافي به اعضاي گوارش مي
 آب بيشتري گمان هر مواد خوراكي شور نياز به كند، و بي شديدي در انسان ايجاد مي

كند كه آب زياد بنوشد و آب  عجيب نيست؟ و همين تشنگي شخص را وادار مي. دارد
شود تا نمك اضافي را خنثي كند، و به  با سرعت هر چه بيشتر از معده به خون منتقل مي

اي  رسد كه تمام آب ذخيره محض خنثي شدن نمك زايد، دستور ديگري به كليه مي
. يابد شود و به بيرون از كليه انتقال مي  اين آب زايد حل ميبيرون ريخته شود و نمك در
خبر است، و غذاي شوري خورده و چه بسا از آن لذت  انسان از تمام اين فعاليتها بي

هاي دقيق ومنظم است كه تنها خدا  ي اين دستگاه ي كارها به عهده برده است، و بقيه
ها، تمام اعضا و تمام  تمام دستگاهاگر از جزئيات . داند ميزان دقت و نظم آن را مي
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 ما را از خود  مانيم و اين شگفتي گمان مدهوش و حيران مي حسهاي بدن آگاه شويم بي
  ! كند، اين همه دقت خدايا، و بنده غافل از همه چيز بيخود مي

 أتحسب أنك جرم صغير
 

 و فيك انطوي العالم األكبرُ 
 

تر  ، چراكه عالم بزرگ و دنياي شگفتزاد گمان مبر كه جسم كوچكي هستي اي آدمي
هاي  نوشيد از دستگاه الزم است بدانيد كه ليوان آبي كه مي. در وجود تو نهفته است
ي فهم و درك آن و نه  گذرد كه عقل بشري حتي در مرحله بسيار ظريف و دقيقي مي

  :شود، خداوند بزرگ فرمود  شناخت طرز كارش حيرت زده مي
® yì ÷Ψ ß¹ «!$# ü“ Ï% ©!$# z⎯s) ø?r& ¨≅ ä. >™ó© x« 〈   ) 88: نمل(  
  .»ي خدايي كه همه چيز را با استحكام و به درستي خلق كرد اين است آفريده«

  
  مثانه

هاي آن مجهز كرده، و چون پر  هاي ريزي در ديواره خداي كارساز مثانه را به عصب
وكي گردند و پيامي مبني بر پرشدن مثانه به نخاع ش ها خبردار مي شود، عصب مي
فرستد تا جمع شوند،  هاي مثانه مي ي خود دستوري به عضله فرستند، نخاع نيز به نوبه مي

اي كه محكم بسته   رسد و عضله ي زيرين، سر مي دستور دوم مبني بر باز شدن دريچه
نظير   اما آفرينش خداي دانا سرشار از حكمتهاي بي؛شود شده بود، سست و سپس باز مي

ستور نخاع شوكي مبني بر جمع و سست شدن را دريافت كرده هايي كه د است، عضله
اي از جانب  آورد، مگر پس از اين كه اشاره ي اجرا در نمي بود، دستور را به مرحله

دقيقاً همان گونه كه . مرجع باالتر يعني مغز مبني بر انجام اين كار و صحت آن بيايد
. باالتر مهر تأييد خورده باشدكند مگر اين كه از طرف مراجع  كسي حكم را باور نمي

ي مهم باشد و مثانه پر شود، و دستور  اگر انسان در يك جاي حساس و در يك جلسه
شود؟ شخصيتش كجا  از نخاع شوكي صادر گردد و نيز اجرا شود، جايگاه انسان چه مي

ي مهم و عجيبي كه هست اين كه اگر  رود؟ اما نكته رود؟ ارزش و احترام كجا مي مي



 انسانشفگتيهاي خداوند در 

 

254

وافق نباشد چي؟ اگر بر عدم موافقتش پافشاري كند تا جايي كه ادرار از ميزناي مغز م
در چنين مواقعي ! آيد ي خون پيش مي ها برسد، خطر مسموم شدن همه بگذرد و به كليه

هاي مثانه دستور  ديگر نخاع شوكي منتظر موافقت مغز نخواهدماند، بلكه خود به عضله
دهد كه شل گردد،  ي زيرين را نيز دستور مي هي دريچ دهد منقبض شود و عضله مي

اين چه جور ابداعي ! ، فقط به خاطر حفظ سالمتي انساندريز  سپس ادرار بيرون مي
است؟ زندگي بدون مثانه چه جهنمي خواهد بود؟ هر بيست ثانيه دو قطره از كليه 

 هفت ساعت تواند پنج يا چكد، انباري است با ظرفيت بيشتر از يك ليتر ونيم كه مي مي
سوار ماشين شود و انسان در عالم خود راحت و آرام با تمام شخصيت و منزلتش به سر 

  :خداوند بزرگ فرمود . برد مي
® ÷Π r& (#θ à)Ï= äz ô⎯ÏΒ Î öxî >™ ó© x« ÷Π r& ãΝèδ šχθ à)Ï=≈ y‚ ø9$# 〈    ) 35: طور(  
  .»هستند؟) خود(اند؟ يا آن كه خودشان خالق  آيا از هيچ آفريده شده«

جهان هستي دري بزرگ و بسيار . ن دستگاه را كي آفريده، خداوند عزوجلاي
هايش هميشه بازِ باز  گسترده به سوي خالق بزرگ است، بياييد از آن به درآييد كه دروازه

  .است
**          *            
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  ي آن با مالنين گوني رنگ بشر و رابطه اگون
  

  :فرمايد  كتابش ميخداوند عزوجل در 
® ô⎯ ÏΒ uρ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ ß,ù= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ß#≈ n= ÏG ÷z $# uρ öΝà6ÏG sΨ Å¡ø9 r& ö/ä3ÏΡ¨uθø9 r& uρ 4 

¨β Î) ’Îû y7 Ï9¨sŒ ;M≈ tƒ Uψ t⎦⎫ÏϑÏ=≈ yè ù= Ïj9 〈   ) 22: روم(  
ها و آيات خدا آفرينش آسمانها و زمين و اختالف زبانها و رنگهاي  از نشانه«

  .»ست، و در اين نكته عاليمي براي جهانيان نهفته استشما آدميان ا
≈#ß ®در قسمتي از اين آيه  n= ÏG ÷z $# uρ öΝà6ÏG sΨ Å¡ø9 r& ö/ä3 ÏΡ¨uθø9 r& uρ 〈  نگرشي كوتاه خواهيم

ي پوست سلولهايي عنكبوتي يعني به شكل  گويند در رويه دانشمندان مي. داشت
شمار اين .  كشيده شده استهاي نازكي هايش زايده عنكوت وجود دارد، كه در كناره

اختالفي در تعداد سلولهاي انسانهاي . رسد سلولها در هر اينج مربع به شصت هزار مي
ي آدميزاد چه سفيد، چه سياه و دورنگ و  سياه و سفيد نيست؛ زيرا تعداد سلولها در همه

ن ي رنگي به نام مالني ، اما اختالف در رنگ از انبوهي ماده1رنگهاي ديگر يكي است
  .گيرد سرچشمه مي

ي رنگي كه بيشتر از يك گرم نيست،  انسانهاي سياه و سفيد در واقع در اين ماده
ي قابل توجه اين است كه اين سلولها به طور متوسط هر دو سال،  اما نكته. تفاوت دارند

يابد؛ بنابراين پوست انسان با باال رفتن عمر به طرف  ده تا بيست درصد كاهش مي
                                                           

اي قرار داشته و بعد از ساخت مالنين  ايهباشند كه در زير پايين سلولهاي پ ها مي اين سلولها مالنوسيت -1
پوستان  در سياه. كند دارند كه اين سلولها نيز مِلنين را انبار مي ها ارسال مي آنرا به سلولهاي كراتينوسيت

كند حال آن كه  تجاوز مي) دار طبقه دانه(ذرات مالنين به حدي زياد است كه حتي به سلولهاي باالتر 
اي محدود است الزم به يادآوري است   طبقات عمقي بويژه سلولهاي پايهمالنين در سفيدپوستان در
درم شامل طبقات پوسته پوسته،  درم، درم و هيپودرم درست شده است كه اپي پوست از سه قسمت اپي

شناسي محمد صادق رجحان  باشد بافت ايي مي و پايه) ها كراتينوسيت(دار، خاردار   شفاف، دانه–شافي 
 .39 تا 35ص 
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ي  اما ما به اين كاري نداريم؛ بلكه با نفوذ اين ماده. گرايد تر شدن مي نسفيدي و روش
رنگي در سلولهاي عنكبوتي كه در زير پوست است، و شمار آن در هر اينج مربع بيشتر 
از شصت هزار سلول نيست، سروكار داريم؛ و اين كه نسبت اين ماده توسط سلولهاي 

  .شود ي سلول تعيين مي ارثي در هسته
اند؛ در حالي  كنند سياه پوست هاي استوايي زندگي مي  چرا ملتهايي كه در سرزميناما

اند؟ اين امر چگونه  كه ملتهاي ساكن نواحي قطب شمال و قطب جنوب سفيد پوست
اي بين مردم و محل سكونتشان هست؟ در اين جا حكمت  شود؟ و چه رابطه تفسير مي

  .خداوند بزرگ و واالمرتبه نقش دارد
بخش ماوراي بنفش است و  ي زيان ي تيره، جذب اشعه از ويژگيهاي ماده : گويند

چون در سرزمينهاي اطراف خط استوا تابش نور خورشيد مستقيم و شديد است، رنگ 
  :فرمايد  ي زير بينديشم كه مي ، اكنون به آيه1مردمان ساكن اين مناطق تيره است

® ô⎯ ÏΒ uρ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ ß,ù= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ß#≈ n= ÏG ÷z $# uρ öΝà6ÏG sΨ Å¡ø9 r& ö/ä3ÏΡ¨uθø9 r& uρ 4 

¨β Î) ’Îû y7 Ï9¨sŒ ;M≈ tƒ Uψ t⎦⎫ÏϑÏ=≈ yè ù= Ïj9 〈   ) 22: روم(  
هاي خدا آفرينش آسمانها و زمين واختالف زبانها و رنگهاي شما  از جمله نشانه«

  .»هاي بسياري هست ي جهانيان نشانه است، به راستي كه در اين مورد براي همه
اي دال بر شكوه وعظمت آفريدگار دانا است و  وناگوني رنگ پوست آدميان نشانهگ
.  جستجو كنيم راارزد كه در آن دقيق شويم و بيشتر بينديشيم و راز نهفته در اين امر مي

بيني كه رنگش مانند رنگ ديگري باشد،  ي انسانها بنگري هيچ كس را نمي اگر به چهره
 از آنها عكس بگيري، تقريباً همه يك رنگ به نظر اما اگر با يك دستگاه عكاسي

                                                           
يك واكنش فيزيكي : كند الف  شود بدو جهت اين كار را مي تابش خورشيد كه باعث تيرگي پوست مي -1

: ها توزيع گردد و ب  شود مالنيني كه از قبل ساخته شده به سرعت به كراتينوسيت شيميايي باعث مي
رجحان ص شناسي محمدصادق و  سازي خود بيافزايند بافت ها فعال شده و بر شدت مالنين مالنوسيت

444. 
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. بيني رسند؛ اما اگر با چشم آنها را از نظر بگذراني هر كس را با يك رنگ ويژه مي مي
تواند هشت صد هزار درجه از يك رنگ را  چشم انسان آن گونه كه تاكنون ثبت شده مي

  . دقيق رنگارنگي داردبنابراين دقت بسيار بااليي در تشخيص درجات! از هم جدا كند
ي پيامبر در روزهاي پس از  از ابن نضرت روايت شده كه يكي از آنهايي كه خطبه

يا أَيها الناس أَلَا إِنَّ «: عيد قربان را شنيده بود، برايم تعريف كرد كه پيامبر فرموده 
 لعجمي علي  أَعجمي، و الليربكم واحد و إنّ أباكُم واحد، أَلَا الفضلَ لعربيٍ ع

 اي مردم بدانيد  1»سود علي أَحمرَ إِلّا بالتقويأ لِ العربي و ال ألحمرَ علي أَسود، و
كه خداي شما همه، يكي است و همه با هم برادريد، بدانيد كه هيچ عربي بر غيرعربي و 

پوست  پوستي بر سرخ پوست، و هيچ سياه پوستي بر سياه هيچ عجمي بر عربي، هيچ سرخ
  .ري ندارد مگر با تقويبرت

إنّ اللَّه الينظَرُ إلي صورِكم و «: از ابوهريره نيز روايت شده كه پيامبر فرمود 
ها و ثروتهايتان  خداوند به چهره. 2»أَموالِكم و لكن ينظرُ إلي قلوبكم و أَعمالكم

 همه ثروت خانه و ماشين، اينها. كند دهد؛ بلكه به دلها و كردارهايتان نگاه مي اهميتي نمي
  .نگرد نگرد، بلكه به دل و رفتارتان مي اند و خداوند به صورت و مالهايتان نمي و دارايي

  
  مؤمن، پير نوراني

ي خلقت انسان به دست آمده، اين است كه در سر هر  از جمله اطالعاتي كه درباره
 كسي صد تا دويست و پنجاه هزار تار مو وجود دارد، و هر مويي سه سال يا اندكي

دويست روز . كند، براي اين كه تمام موهاي انسان تازه و جديد بشود بيشتر عمر مي
ي موسازي هست، بنابراين هر تار  وقت نياز است و به تعداد موهاي بدنش كارخانه

                                                           
 .روايت كرده است) 23536( احمد -1
 ).7814(و احمد ) 2564( مسلم -2
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رسد،  كند و به اوج عمر مي شود، رشد مي مويي يك كارخانه دارد كه در آن جا توليد مي
  .دنش عبارت است از ريختن و افتادنميرد، كه مر سپس پير شده و مي

اي براي تكان خوردن  رگ براي تغذيه و عضله رگ و يك سرخ هر مويي يك سياه
دهد تا بايستد و نيز هر مو داراي يك  هر يك تار مو عصبي دارد كه تكانش مي. دارد
دانند چرا مو سفيد  اما پژوهشگران تاكنون نمي. ي رنگ است ي چربي و يك غده غده
 منشأ – پيري –اند سفيد شدن مو  برخي از آنها در جديدترين پژوهشها گفته! د؟شو مي

آيد و گلبولهاي سرخ  عصبي دارد، بدين صورت كه گلبولهاي سفيد به سمت مو باال مي
هاي دانشمندان پيري  آن چه مورد تأكيداست اين است كه با توجه به گفته. خورد را مي

  .دمشكل پوستي است كه منشأ عصبي دار
قرآن كريم حدود هزار و پانصد سال پيش اين حقيقت را بيان كرده است، آن جا كه 

  :فرمايد  خداوند بزرگ مي
® y# ø‹ s3sù tβθà) −G s? β Î) ÷Λ änö x x. $ YΒ öθ tƒ ã≅ yè øg s† tβ ẗ$ ø!Èθ ø9$# $ ·7ŠÏ© 〈    ) 17: مزمل(  
توانيد گرداند پرهيز  پس اگر كفر بورزيد چگونه از روزي كه كودكان را پير مي«

  .»كرد
از ابن عباس روايت شده كه ابوبكر . 1بنابراين منشأ پيري يك نوع ترس دروني است

شَيبتني هود، والواقعه، «:پيامبر در پاسخ فرمود . اي اي پيامبر عزيز پير شده: فرمود 

                                                           
بدون داليل علمي واضحي در تاريخ گزارش شده كه در اثر هيجانات و اندوه فراوان بسرعت حتي در  -1

آنتوانت همسر  شود بهترين مثال شرح حال ماري مدت يك شب موهاي اشخاص سفيد يا خاكستري مي
باشد كه تا شب قبل از اعدام موهايي سياه داشت و چون فهميد فردا  زدهم پادشاه فرانسه ميلوئي شان
  .483شناسي دكتر ممد صادق رجحان ص  شود تا صبح موهايش خاكستري رنگ گشت بافت اعدام مي

ممكن است ترس شديد و ناگهاني باعث سفيد شدن رنگ موي سر و صورت شود و بيماريهاي بهك 
ي ترشحات آدرنالين و استروئيدها  و از دست دادن كنترل ادرار كه در نتيجه) گ پوستسفيد شدن رن(

 .68ن ص آشود را به همراه داشته باشد طب در قر عارض مي
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هاي هود، واقعه،   سوره1»والمرسالت، و عم يتسائلون و إذا الشمس كورت
ي هود اورا پير كرده و چه بسا  يعني سوره. ون و تكوير مرا پير كردمرسالت، عم يتسائل

  :فرمايد   است كه مي به خاطر اين آيه
® öΝÉ) tG ó™$$ sù !$ yϑ x. |N öÏΒ é& ⎯ tΒ uρ z>$ s? y7 yè tΒ Ÿω uρ (#öθ tó ôÜs? 4 …çµ ¯ΡÎ) $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s? 

ÖÅÁ t/ 〈   ) 112: هود(  
 كن و هر كه باتو توبه كرده نيز بايد اي ايستادگي پس همان گونه كه دستور يافته«

  .»دهيد بسيار بيناست چنين كند، نافرماني نكنيد؛ زيرا خداوند به آن چه انجام مي
هاي گوناگون پير  با باال رفتن سن هر انساني دچار خستگي عصبي و به نسبت

  :خداوند فرمود . شود  مي
® ª!$# “ Ï% ©!$# Νä3 s)n= s{ ⎯ÏiΒ 7#÷è |Ê ¢ΟèO Ÿ≅ yè y_ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ 7#÷è |Ê Zο §θ è% ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ .⎯ÏΒ 

Ï‰÷è t/ ;ο §θè% $ Z÷è |Ê Zπ t7 øŠx© uρ 4 ß, è= øƒ s† $ tΒ â™!$ t± o„ ( uθ èδ uρ ÞΟŠ Ï= yè ø9$# ãƒ Ï‰s) ø9$# 〈   ) 54: روم(  
خدايي كه شما را ابتدا ناتوان آفريد، سپس توان و نيرويي داد، و پس از آن نيز «

  .»كند و اوست داناي توانا خلق ميباز ناتواني و پيري داد، هر چه بخواهد 
را در » النذير«ي  بنابراين پيري غالباً همراه است با باالرفتن سن و امام قرطبي كلمه

  2. به يپري تفسير كرده است»وجاءكُم النَّذيرُ«ي  آيه
! و اين جلب توجه لطيفي است از جانب خداي بزرگ مبني بر اين كه اي بنده

چشمت ! اي؟ اي بنده بين براي روز مالقات چه تدارك ديدهمالقات نزديك است، پس ب
  .كني ضعيف و موهايت سفيد شد، پشتت خميد، پس چرا هنوز از من شرم نمي

                                                           
 .»شيبتني هود و أخواتها«: اند  چنين آورده) 790(و طبراني در الكبير ) 3297( ترمذي -1
 ).7/276( تفسير قرطبي -2
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بلند ، چرا موي سر: دهد  سؤالي جزئي هست كه حكمت خدا را مورد تأكيد قرار مي
آيد اما در   ميچرا مو در داخل بيني در! شود؟ شود اما موي ابروان و مژگان بلند نمي مي

  !دهان نه، چرا پشت دست پوشيده از مو است؛ اما كف دست چنين نيست؟
عصي اإللهفوا عجباً كيف ي 

 

 ه الجاحدأو كيف يجحد 
 

 و في كل شيءٍ له آيه
 

 تدلّ علي أنّه واحد 
 

شود و چطور  با اين همه آيات، شگفت است كه چگونه از پروردگار نافرماني مي
گويد او خداوند و  اي دال بر او هست كه مي در هر چيز نشانه. كند يكسي انكارش م

  .آفريدگار يكتاست
  

  جاهاي احساس در پوست
  :فرمايد  خداوند عزوجل مي

® ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ t∃ öθ y™ öΝÎκ Ï= óÁ çΡ #Y‘$ tΡ $ yϑ ¯= ä. ôM pg¾Ö mΩ ΝèδßŠθ è= ã_ 

öΝßγ≈ uΖ ø9£‰t/ #·Šθ è= ã_ $ yδ uö xî (#θ è%ρ ä‹u‹ Ï9 z># x‹yè ø9$# 3 χ Î) ©!$# tβ% x. # ¹“ƒ Í• tã $ VϑŠ Å3xm 〈1   
  )56: نساء (  

                                                           
هاي عصبي زيادي كه اطالعات  ي گيرنده دهد كه پوست عضوي است در برگيرنده يكالبدشكافي نشان م -1

 – گرما –ها احساسهايي از قبيل درد  فرستند اين گيرنده  را از محيط دريافت و به مغز ميجديد و زنده
ن تري هاي فشار عمقي ترين آنها و گيرنده هاي درد سطحي كنند گيرنده سرما و فشار را به مغز منتقل مي

گيرد و شخص دچار درد بسيار شديدي  باشند موقعي كه پوست در معرض سوختن قرار مي ها مي گيرنده
رسد از درد  گذرد و به قسمتهاي داخلي مي شود و هنگاميكه سوختگي از قسمتهاي مختلف پوست مي مي

ه پوست كنيم خداوند در آيات قرآني به اين مسئله ك شود و بدين ترتيب مشاهده مي ته ميآن كاس
كند بازسازي پوست  هاي درد در سطح قرار دارند اشاره مي مهمترين عضو ناقل درد بوده و اينكه گيرنده

 .29 و 28هاي درد از بين رونده باشد طب در قرآن ص  چه به بسا براي بازسازي گيرنده
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هاي ما را انكار كردند، زودا كه آنها را به آتش دراندازيم، هرگاه  آنهايي كه نشانه«
گذاريم تا عذاب را كامالً  پوستشان بسوزد، پوست ديگري به جاي آن مي

  .»يم استبه راستي كه خداوند توانا و حك. بچشند
سوزي   دهد، به ويژ درد آتش كند، نشان مي گويا اين آيه جاهايي كه درد را حس مي

$ ®كه در پوست هست، پس به خاطر اين كه عذاب را بچشد  yϑ ¯=ä. ôM pg¾Ö mΩ Ν èδßŠθ è= ã_ 

öΝßγ≈ uΖ ø9£‰t/ #·Šθ è= ã_ $ yδ uö xî (#θè%ρ ä‹u‹ Ï9 z># x‹ yèø9 اي  هرگاه پوستهايشان كامالً سوخت پوسته 〉 #$
  .دهيم تا عذاب را خوب بچشند ديگري به آنها مي

 پوست كه سطحاي به اسم  دانشمندان معتقدند پوست از دو اليه تشكيل شده، اليه
براساس جايگاهش در بدن و براساس ميزان برخورد و براساس محيط،كلفتي و نازكيش 

ي مياني و  وني، اليهي بير ي ديگر تشكيل شده، اليه اين اليه خود از سه اليه. كند فرق مي
اين . م نام دارد كه شگفتيها و عجايب در اين اليه استري دوم پوست د اليه. زيرين
هاي عصبي،  هاي خوني، پايانه  رگمويدر آن اليه متشكل از بافتي است كه ي دروني  اليه
 كه در اي چربي زير اين اليه دروني عرق و منطقههاي  هايي براي ترشح چربيها، غده غده

  1.ي فعال پوست همين است، وجود دارد واقع اليه
فرستد  ي تيروئيد هورمونهايي به سلولها مي وقتي انسان در آب و هواي گرم باشد، غده

كند، و با زياد شدن فعاليت غده مقدار حرارتي كه اين سلولها  كه فعاليت آن را بيشتر مي
  .شود اي گرم سازگار مييابد، واين چنين بدن با هو كند نيز افزايش مي منعكس مي
تر اين است كه اگر انسان در هواي چهل درجه باالي  تر و شگفت ي عجيب اما نكته

دويست ذره در جاي جاي :  گويند  شود؟ برخي از دانشمندان مي صفر باشد، چه مي
ها  پوست پراكنده هستند كه چون دماي هواي اطراف از حد معمول باال رفت، اين ذره

                                                           
طبقه باشد كه خود از دو بخش پاپيالئي و رتيكولر درست شده است  قسمت دوم بدست درم مي -1

و طبقه رتيكولر نيز داراي مو، ) براي دريافت حس المسه(هاي خوني و اجسام ماسينر  پاپيالئي شامل رگ
باشد در زير اين اليه هيپودرم  هاي عصبي بويژه جسمك پا سيني مي  جسمك–غدد چربي، غدد عرق 

 راد اسي دكتر جعفر سليمانيشن بافت .شود  بافت چربي به مقدار زياد ديده مي–قرار دارد كه در آن پياز مو 
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فرستد و مخ نيز دستوري مبني بر  وسط تارهاي عصبي به مخ ميپيامهاي عصبي ت
كند، به همين خاطر وقتي دماي  رگهاي باريك در تمام نقاط بدن صادر مي گشايش سرخ
  .گرايد شود و رنگش به سرخي مي رود انسان سرخ مي هوا باال مي

**          *             



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 سيستم دفاعي



 

  گلبولهاي قرمز
  

رگهايش جاري  رگها و سياه ن و مرد، كوچك و بزرگ خوني در سرخهر كس از ز
داند اين خون چيست؟ و از چه تشكيل شده؟ و چه مقدار  چه بسا انسان نمي. است

ي حقيقت اين خون روان در  است يا چه رازي نهفته دارد؟ اما اگر چيزي درباره
  .افتد جده ميرگهايش بداند، در برابر خداوند خالق سر بر خاك نهاده و به س

تواند باور كند كه در بدن هر انساني چيزي حدود بيست و پنج ميليون  كسي مي
رگها  ميليون گلبول سرخ يا بيشتر به عنوان بخش كوچكي از خون وجود دارد و در سرخ

و شمار گلبولها در هر ميليمتر مكعب كمتر از پنج . رگهاي بدن در جريان است و سياه
  .ميليون نيست
اند باربري است كه هرگز خستگي نشناسد، اكسيژن را به  گلبول سرخ گفتهدر وصف 
ي سوخت را  مانده برد، و پس ها، اندامها و تمام جاهاي بدن مي ها دستگاه سلولها، بافت

به راستي كه حمالي است كه نه خستگي . ريزد  را دور مياكسيدكربن ديآورد و گاز  مي
ز كار، هر روز اين گلبولها هزار و پانصد بار در بدن شناسد، و نه سستي و نه بيزاري ا مي
عمرشان اندكي بيشتر از بيست و پنج روز است، و بعد از . روند آيند و مي گردند، مي مي

ميرند، در طول اين عمر بيست و پنج روزه، هزار و صد و پنجاه كيلومتر در بدن  آن مي
كنند در حالي كه قطر  جا مي هكنند و چيزي حدود شش صد ليتر اكسيژن جاب راه طي مي

  .هر يك بيشتر از هفت ميكرون نيست
كه هر  شويم اگر ساختار اين گلبولهاي سرخ را مورد بررسي قرار دهيم متوجه مي

هايي است كه داراي آهن بوده و   ميليون مولكول از پروتئين250گلبول قرمز حاوي 
ود حمل كنند در نتيجه يك  مولكول اكسيژن روي خ4هموگلوبين نام دارند و قادرند 

كند هر هموگلوبين   بيليون مولكول اكسيژن را حمل و نقل مي1سلول گلبول قرمز تا 
 آمينواسيدي كه 141 رشته 2 آمينواسيدي و 146پتيدي دو رشته پ  رشته پلي4شامل 

 روز يا كمتر طول 5 اسيدآمينه تشكيل شده است كار توليد گلبول قرمز 5740مجموعاً از 
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بنابراين داخل استخوان . شود  ساخته مي– مغز استخوان –هايي   در كارخانه.دكش مي
كيست باور كند كه اين كارخانه در هر يك . ي ساخت گلبولهاي سرخ است كارخانه

از  ها ستون فقرات و بعد سازد و فعالترين كارخانه ثانيه دو ميليون و نيم گلبول سرخ مي
  .استخوان جناغ و باألخره استخوانهاي اطراف استي سينه، سپس  هاي قفسه آن استخوان

هاي احتياطي هم مجهز كرده است و آن، كبد و  خداوند بزرگ بدن را با كارخانه
هاي اصلي تعطيل شود كبد و طحال كار توليد گلبول سرخ  هرگاه كارخانه. طحال است

  .گيرند را به عهده مي
ها  گيري خون در كليه جش و اندازهي بسيار مهم؛ اين كه مركزي براي سن اما يك نكته

اش كمتر شود  كند، و هرگاه از حد طبيعي هست كه به طور مداوم از خون مراقبت مي
فرستد كه سقف توليد  هاي ساخت خون مي اين مركز دستورهايي هورموني به كارخانه

ها  را باال ببرند، و هر وقت نيز خون از حد طبيعي افزايش يابد همين مركز كه در كليه
خواهد  فرستد و از آنها مي هاي توليد گلبولهاي سرخ مي است، دستورهايي به كارخانه

ها هست از همين  اي كه بين فشار خون و التهاب كليه  ميزان توليد را كاهش دهند؛ رابطه
ها مركزي بسيار حساس هست  اي است؟ در كليه شود، اما اين چه نوع رابطه جا ناشي مي

  1.اقب مقدار خون در بدن استكه به طور مداوم مر
رگها  يابد و همين كاهش در سرخ رگها كاهش مي در هنگام حجامت، خون در سرخ

هاي خون دستور بدهد سقف توليد را باال  كند به كارخانه مركز سنجش خون را وادار مي
شوند وكارشان بر مسير مناسب عمري كه انسان  ها فعال مي در نتيجه كارخانه. ببرند

دهي و نظم از كيست؟ چه كسي اين كارگاه  اين سازمان. شود داشت، منطبق ميخواهد 
ي پرستش نيست؟ آيا نبايد از  را آفريده؟ و اين چنين مرتب كرده است؟ آيا او شايسته

  :فرمايد  او اطاعت كرد؟ نبايد از او بترسيم؟ و تقوايش را در دل داشته باشيم؟ او مي
                                                           

هورموني به نام اريتروپويتين % 10و كبد % 90 ها در كاهش فشار اكسيژن بخصوص در ارتفاعات از كليه -1
دهد زيست  ي مغز استخوان اثر و توليد گلبولهاي قرمز را افزايش مي شود كه بر سلولهاي زاينده ساخته مي

 .107 و آزمايشگاه ص 1
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® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈    ) 21: ذاريات( 
  .»ها نهفته است، اگر ببينيد در درون خود شما نيز بس نشانه«

ي  رسد، كتابهاي بسياري فقط درباره بحث خون در يك يا چند مقاله به جايي نمي
اي تخصصي به نام بيماري خون  خون نگاشته شده و حتي در علم پزشكي هم شاخه

  .هست
  

  درمان خود به خودي
ك تنها امكان درمان يها و امكانات پزشكي چه از نظر دارو و چه از نظر تكن يككلين

كند و مابقي بيماريها يا هيچ درماني ندارد  يك چهارم بيماريها را براي پزشكان فراهم مي
  .شود و يا خود به خود خوب مي

 هيچ پزشكي نيست كه نديده يا نشنيده باشد كه بيماري مزمني بدون هيچ گونه دليل
از زماني كه علم پزشكي پديد آمده هميشه بسياري از . پزشكي روشني درمان شده باشد

اما علم پزشكي . بيماريهاي بغرنج وناشناس به طرز عجيب و نامعلومي شفا يافته است
در . دهند توجهي به آن نكرده، زيرا برخي پزشكان آن را به داليلي غيرعلمي ارجاع مي

. گردد به رحمت و رأفت پروردگار نسبت به بندگانش برميحالي كه در حقيقت اين امر 
  :فرمايد  او مي

® “ Ï% ©!$# © É_ s) n= yz uθ ßγ sù È⎦⎪ Ï‰÷κu‰ ∩∪ “ Ï% ©!$# uρ uθ èδ © É_ßϑ Ïè ôÜãƒ È⎦⎫É) ó¡o„ uρ ∩∪ # sŒÎ) uρ 
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دهد و  ه آب و غذايم ميكند و هم اوست ك خدايي كه مرا آفريد راهنماييم مي«
گرداند  ام مي ميراند و سپس زنده چون بيمار شوم شفايم دهد، و اوست كه مرا مي

و او كه اميدوارم روز حساب گناهانم را ببخشايد، پروردگارا دانشي مرا ده و به 
نيكوكارانم برسان و كاري كن در ميان مردم نام مرا به صداقت ببرند و مرا از 

  .»نت گردانوارثان بهشت بري
ي خودشفايي وجود دارد كه در فهرست كتابهاي  دستگاهي ويژه: گويد  نويسنده مي

هاي بيماري دشواري وجود دارد كه   اند، حالت پزشكي و دايره المعارفها نامي از آن نبرده
هايي كه اين نوع درمان  ي دستگاه دليلي واضح شفا يافته، از جمله به طرزي ناشناس و بي

هاي عجيبي است كه  ذار شده سيستم دفاعي است كه خود يكي از دستگاهبه آن واگ
هيچ جاي ثابتي در بدن ندارد، دستگاهي سيار است و بدين منظور . خداوند آفريده است

اي را بشناسد و براي نابودي آن اقدام كند،  طراحي شده كه هرگونه سلول بيگانه
يبش است؛ زيرا هرگز دچار ي عج مهمترين چيزي كه در اين دستگاه هست حافظه

اي است كه از زمانهاي دور باز به رويارويي با دشمن  در واقع اسلحه. شود فراموشي نمي
اي از فعاليتهاي  اي اين چنين قوي نداشت هيچ فايده اگر اين دستگاه حافظه. پردازد مي

 شود، و به طور اين سلولها در مغز استخوان ساخته مي. خواست ضد بيماريش برنمي
كند، چنان كه اين  ي تيموسي زير استخوان سينه آمادگي پيدا مي ويژه و خوب در غده

غده مركز آماده ساختن مبارزان است و اين سلولها خط مقدم دفاع بدن را تشكيل 
چه بسا يكي از . كند دهد وهمين طور از بدن در برابر سرطان حمايت مي مي

ن اين سلولها گروهي مسؤول جستجو و در ميا. ترين ويژگيهاي آن همين است برجسته
گيرد و به نزد  ي دفاعش را مي شناسايي ميكروب يا سلول بيگانه است، و وسيله

ي ويرانگري براي مقابله با دشمن مزاحم بسازد،  برد تا اسلحه سلولهاي ساخته شده مي
اند و  گروهي نيز جنگنده. كند وگروهي از اين سلولها دارو يا سرم ضد بيماري توليد مي

تا ميكروب را از بين ببرند، گروهي . روند دارند و به ميدان جنگ مي اسلحه برمي
برد،  كند و آنها را از بين مي سلولهاي كشنده است، ويروس ايدز به اين سلولها حمله مي
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شود، بيماري  به همين خاطر خطرناكترين بيماريي كه امروزه در ميان بشريت ديده مي
شود كه مسؤول تحقق خودشفايي  بودي سيستم دفاعي بدن ميايدز است كه باعث نا

  1.است
رود و  ها مي يكي از زيباترين وظايف اين سلولها اين است كه قسمتي از آن به ريه

اي باشدبراي  زدايد، اين مژده آثار روي نايژكهاي هوا و آثار ناشي از سيگار كشيدن را مي
  . خواهند سيگار ترك كنند كساني كه مي

ي  اي در اين دستگاه اين است كه گروهي از سلولهاي آن كه در اواخر دهه تازهمورد 
تواند  يعني مي. كشف شد، فطرتاً و به طور غريزي خاصيت كشندگي دارد هفتاد

سلولهاي ناشناس و مشكوك را پيش از آغاز فعاليت و يا سلولهايي كه ايجاد ورم 
د سيستم دفاعي بدن اين است كه در اما مهمترين مطلب در مور. كند، شناسايي كند مي

اي با مصونيت ندارد و   كه رابطهباشد مي از بدن خارجنيرويي داراي پشت آن 
دهد؛ بنابراين نيروي مسلط از درون بدن  ي دستگاه است و به آن دستور مي دهنده تشكيل

ان گم داند اين چه قدرتي است، بي ي كتاب نمي نيست، بلكه از بيرون آن است، نويسنده
  .دست الهي است

گويد افسردگي، اندوه، سستي و فشار رواني قدرت اين دستگاه را كاهش  علم مي
از اين روي . دهد دهد، اما اميد، عشق وآرامش تواناييهاي دفاعي آن را افزايش مي مي

  :فرمايد خداوند در كتابش مي. كند عف ميشرك به خدا اين دستگاه را به شدت دچار ض
® Ÿξ sù äí ô‰s? yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) u yz# u™ tβθ ä3tG sù z⎯ÏΒ t⎦⎫Î/ ¤‹yè ßϑ ø9$# 〈   ) 213: شعراء(  
  .»ديدگان نباشي هيچ كس ديگر غير از خدا را مخوان، تا در شمار عذاب«

                                                           
 كمك كننده، Tدسته  باشند كه شامل سه  ميTهاي  اي از گلبولهاي سفيد به نام لنفوسيت اين سلولها دسته -1

T كشنده و Tباشد كه  كننده مي  تضعيفT كشنده در حمله به سلولهاي سرطاني و سلولهاي آلوده به 
 كمك كننده نيز نقش رهبريت را در سيستم دفاعي بدن Tويروس و دفع پيوند بيگانه نقش اساسي دارد 

يف كننده نيز اثر ع تضTدهد و   اين سلولهاي را مورد حمله قرار ميHIVبرعهده دارد كه ويروس 
  .تنظيمي بر فعاليت دو سلول ديگر دارد
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  : اما كار مؤمن واگذاري و تسليم به امر پروردگار و توكل و ايمان به اين آيه است 
® ¬! uρ Ü= ø‹xî ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ Ïµø‹ s9Î) uρ ßì y_ ö ãƒ ãøΒ F{$# …ã& —#ä. çν ô‰ç6 ôã$$ sù ö≅ 2 uθ s? uρ 

Ïµ ø‹n= tã 4 $ tΒ uρ y7 š/u‘ @≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? 〈   ) 123: هود(  
گردد، بر اوتوكل  ها و زمين از آن خداست و تمام كارها به او برمي غيب آسمان«

  .»خبر نيست كنيد بي كن، كه پروردگارت از آن چه مي
تي يك نوع سالمتي است؛ زيرا كه خشنودي، اطمينان، امنيت و ايمان به خدا يكتاپرس
آن را مسؤول خود شفايي  بيني نسبت به آينده همه، سيستم دفاعي كه خداوند و خوش

كند، بنابراين اين دستگاه  كند؛ اما نگراني، شرك وكينه آن را سست مي كرده تقويت مي
  .ي سالمتي انسان است شالوده
  

  اريي واگيردار نيستهيچ بيم
در . بحث واگيرداري را پيامبر گرامي چهارده قرن پيش از اين بيان فرموده است

العدوي، والصفر «: صحيح بخاري از ابوهريره روايت شده كه پيامبر فرمود 
اما يك . ي سر ، هيچ بيماريي واگيردار نيست، نه يرقان و نه دردهاي ناحيه»والهامه

ي پيامبر عزيز پس چرا شتران من آهوصفتان، زيبا و تميز در بيابان ا: نشين پرسيد   باديه
كند و آنها را نيز گر  آيد و خود را قاطي آنها مي چرند، اما ناگهان شترِ گَري مي مي
 پس چه كسي آن شتر را مبتال كرد؟ پيامبر 1»فَمنْ أَعدي األَولَ«: كند؟ پيامبر فرمود  مي

زد، بلكه سخنش وحي از طرف خداوند   نميقدر ازروي هوي و هوس حرف گران
در حالي كه اين امر ثابت شده است، و او خود در » واگيري نيست«: فرمايد  است، مي

إذا سمِعتُم «: فرمايد  حديث ديگري كه اسامه بن زيد براي سعد روايت كرده مي
 يعني »نهابالطاعون بأَرضٍ فَلَا تدخلوها، و إِذا وقع بأرضٍ و أنتم بها فالتخرجوا م

                                                           
 ).7609(و احمد ) 3911(، ابوداود )2220(، مسلم )5387( بخاري -1
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گيري در سرزميني شايع شد، شما وارد آن جا نشويد، واگر در سرزميني  اگر بيماري همه
چرا؟ به خاطر سرايت، و . شيوع پيدا كرد كه شما در آن هستيد، از آن بيرون نرويد

شناسي حاوي اين نكته است كه سرايتي وجود  ي ميكروب ترين پژوهش درباره تازه
 از بيمار به شخص سالمي منتقل شود، اما شخص سالم ميكروب ممكن است. ندارد

يابد و شخص  شود وگاهي از شخص سالمي به شخص سالم ديگري انتقال مي بيمار نمي
شود، و نيز ممكن است از يك شخص بيمار به آدم سالمي منتقل شود  دومي مريض مي

و ميكروب باعث افزايش قدرت دفاعي و مصونيت شخص سالم گردد، گاهي هم 
... مكن است از يك شخص سالم به شخص سالم ديگري و از او به سوم و چهارمي م

  .تا دهمي برسد و اين نفر دهم را مبتال كند
 يعني اين كه سرايت خود »العدوي، والصفر، والهامه«ي پيامبر كه  پس فرموده

 كه كند، مفهوم فرمايش پيامبر شود، بلكه مقدمات بيماري را فراهم مي باعث بيماري نمي
  1.بسيار دقيق است اين چنين است

فِرَّ مِنَ المجذوم فرارك مِن «: همچنين از ابوهريره روايت شده كه پيامبر فرمود 
گونه هم از آدم  گذاري، همان  چطور با ديدن يك شير جنگلي پا به فرار مي2»األَسد

                                                           
اين امر : ويد گ مي) 10/241(در توضيح حديث واگيرداري » فتح الباري« حافظ ابن حجر در كتاب -1

به سرايت بود، يعني باعث پديدآمدن گري درميان شترانش ) نشينان باديه(براساس اعتقاد آنها 
كردند اگر مريضي به جمع مردم سالمي  در حقيقت اين پنداري جاهالنه است، آنها گمان مي. شود مي

باطل و از آن نهي كند، برهمين اساس صاحب شريعت اين رسم را  وارد شود آنها را نيز بيمار مي
چه كسي شتر نخستين را مبتال «: نشين ترديد داشت، پيامبر در پاسخ فرمود  كرد، و چون آن باديه

پاسخي بس بليغ و زيباست، نتيجه اين كه به گمان آنها گري از كجا آمد؟ اگر بگويند از شتر » كرد؟
ا ذكر كنند، و اگر بگويند آن آيد، يا اگر بگويند به دليل ديگري است آن ر ديگري، تسلسل پيش مي

. شود كس كه شتر نخستين را مبتال كرد، هم او دومي را نيز به دام بال انداخت، اين ادعا ثابت مي
يعني اگر كسي كه همه را مبتال كرد آفريدگار تواناست كه قادر به هر كاري است و او خداي پاك و 

 .بلندمرتبه است
 ).9720(و احمد ) 5380( بخاري -2
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نهايي در اين حديث هيچ دوگانگي نيست، واگيرداري و سرايت به ت. جذامي فرار كن
  .سازد كند، اما اسباب ابتال را فراهم مي كسي را بيمار نمي

اين كه، ناراحتي ديگري هست به نام آسم كه دانشمندان آن را موجودات  مورد ديگر
  .شود، يعني ميكروبها دانند كه باعث تنگي نفس انسان مي ي بسيار ريزي مي زنده

انسان سرايت بيشتري در آن شناسان سؤال شده كه كدام جاي بدن  از برخي ميكروب
پرسيم پس وضو براي  و اكنون ما مي. دست و پا و صورت: اند  گيرد؟ گفته صورت مي

چيه؟ انسان نبايد در ظرف دستانش را بشويد؛ زيرا پيامبر گرامي ما را از آن باز داشته، تا 
ر پيامبر بزرگوا. اگر احياناً ميكروبي در دست باشد به آب داخل ظرف منتقل نشود

 مانند بيني، دهان و تواند از آن به بدن نفوذ پيدا كند همچنين جاهايي كه ميكروب مي
روز  شريعت به ما گفته شبانه. ، به ما ياد داده و بر نظافت آن تأكيد كرده استگوش را

بايد پنج بار اين منفذها را شستشو داد، بنابراين وضو بهترين و بزرگترين پيشگيري از 
ت، زيرا هم غرغره، هم استنشاق و همچنين شستن صورت، سرايت ميكروب اس

  .شود ها و پاها نيز همه در وضو به خوبي انجام مي دست
كمااين كه پيامبر ما را به استفاده از سواك براي تميز كردن دهان و دندان سفارش 

اي است كه  دهد كه حاوي ماده ي سواك نشان مي ترين پژوهشها درباره كرده است و تازه
برد، به همين منظور امروزه در برخي خمير دندانها پودر سواك به  كروب را از بين ميمي

  .برند كار مي
شود، از اين روي  و باألخره اين كه واگيرداري از طريق دستگاه تنفس نيز منتقل مي

 يعني 1»أَبِنِ القدح عنْ فيك«: نوشيد، فرمود  پيامبر به يكي از يارانش كه آب مي
پيامبر فرموده كه چون انسان در . هانت دور نگه دار تا نفس در آن نرودظرف را از د

 نفس بكشد، و اين راهنماييهاي پزشكي پيامبر كه پيش از  آنظرفي آب نوشد، نبايد در

                                                           
 .اند از ابوسعيد خدري روايت كرده) 1950(و مالك ) 11558(احمد  -1
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ترين مطالب مربوط به واگيري   هزار و چهارصد سال به بشريت ارايه داده، امروزه با تازه
  .و ميكروب منطبق است

 يعني 1»اليورد ممرض علي مصح«:  روايت شده كه پيامبر فرمود از ابوهريره
بنابراين بيمار بايد از ارتباط با شخص سالم . نبايد شخص بيمار به نزد آدم سالمي برود

إذا سمعتم «: بپرهيزد، زيرا پيامبر طبق حديث باال و همچنين در اين حديث فرمود 
 كه درجايي بيماري واگيري هست به آن  اگر شنيديد»بالطاعون بأرض فال تدخلوها

  .جا نرويد
كند، بلكه اين نكته را كه  با توجه به آن چه بيان شد پيامبر سرايت را به كلي رد نمي

كند، و ما را سفارش كرده كه پيشگيري كنيم،  شود، رد مي سرايت خود باعث بيماري مي
التهاي بسياري هست كه سرايت به تنهايي براي انتقال بيماري كافي نيست؛ زيرا ح و

با اين شرح بايد اذعان كرد كه .  بيماري نيستكامل تام و لتدهد سرايت ع نشان مي
 ؛ علمي بهداشتي استهاي  توصيهترين ترين و ريزبينانه ي دقيق راهنمايهاي پيامبر از جمله

ها و  هاي او سرچشمه از آموزه راند، و آموزه زيرا كه از روي هوي و هوس سخن نمي
  .م الهي داردعل

**          *            
  

  

                                                           
 ).9252(و احمد ) 2221( مسلم -1
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  علم پزشكي در دنياي اسالم
  

هاي خود بر سالمتي و پاكي جان  اسالم دين سرشت و خلقت است، و در آموزه
كند، و هدفش  سنگي ايجاد مي ها هم ورزد، و بين ماده و روح، نيازها و ارزش تأكيد مي

  .ست؛ زيرا دنيا مركب رفتن به سوي آخرت استاصالح جهان و هم آخرت ا
سالمتي بدن محور سالمتي و رفعت قدر و منزلت روح و خواستگاه سالمتي و 

مندي بدن  و بر همين اساس خداوند پاك و بلندمرتبه سالمتي و توان. برتري عقل است
  :انديشي عقل علت پاكي و صفاي روح دانسته و فرموده است  و برتري و روشن

® tΑ$ s% uρ óΟßγ s9 óΟßγ –Š Î; tΡ ¨β Î) ©!$# ô‰s% y] yè t/ öΝà6s9 šVθ ä9$ sÛ % Z3 Ï= tΒ 4 (# ûθä9$ s% 4’ ¯Τr& ãβθä3 tƒ 

ã& s! à7ù= ßϑ ø9 $# $ uΖøŠ n= tã ß⎯ øt wΥ uρ ‘, xm r& Å7 ù= ßϑø9 $$ Î/ çµ÷Ζ ÏΒ öΝ s9 uρ |N ÷σãƒ Zπ yè y™ š∅ ÏiΒ ÉΑ$ yϑ ø9$# 4 tΑ$ s% 

¨β Î) ©! $# çµ8 xsÜ ô¹ $# öΝ à6ø‹n= tæ …çν yŠ# y— uρ Zπ sÜó¡o0 ’ Îû ÉΟ ù= Ïèø9 $# ÉΟó¡Åf ø9 $#uρ ( ª!$# uρ ’ ÏA÷σãƒ 

…çµ x6ù= ãΒ ∅ tΒ â™ !$ t±o„ 4 ª! $#uρ ììÅ™ üρ ÒΟŠ Ï= tæ 〈   ) 247: بقره (  
گفتند . پيامبرشان به آنان گفت خداوند طالوت را به فرمانروايي شما برگزيده«

تر از او هستيم و او مال  چگونه فرمان وي را باشد و حال آن كه ما شايسته
خداوند او را براي شما انتخاب كرده و بر شما برتري : فرمود . ني نداردچندا

داده و علمي گسترده و قدرت بدني زياد به او عطا كرده و بدانيد كه خداوند 
  .»ي دانا دهنده دهد و اوست وسعت فرمانرواييش را به هر كه بخواهد مي

و به اصطالح روز داري  خداي عزوجل براي انسان روشن ساخته كه قدرت و امانت
شايستگي و پاكي مقياس درست شناختن كسان است كه هرگاه بخواهيم در بعضي 
كارها از كسي تقليد كنيم و يا كاري به او بسپاريم بايد اول اين دو خصيصه را در او 

  :فرمايد  اين دو معيار در قرآن كريم آمده است، آن جا كه مي. بسنجيم
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® ôM s9$ s% $ yϑ ßγ1 y‰÷n Î) ÏM t/ r'̄≈ tƒ çν öÅf ø↔ tG ó™ $# ( χ Î) u öyz Ç⎯tΒ |N ö yf ø↔ tG ó™ $# ‘“ Èθ s)ø9 $# 

ß⎦⎫ÏΒ F{$# 〈   ) 26: قصص(  
را به كار بگير زيرا بهترين ) موسي(او ! يكي از دختران شعيب به اوگفت؛ پدر«

  .»دار است تواني كار را به او بسپاري شخص نيرومند و امانت كسي كه مي
دار  يعني ايمان. »لقوي خيرٌ مِن المؤمن الضعيفالمؤمن ا«: پيامبر نيز فرمود 
دار ضعيف بهتر  دار ناتوان است، نگفت انسان نيرومند از ايمان نيرومند بهتر از ايمان

شود، اما اگر با  است؛ زيرا قدرت و توان بدون ايمان باعث تباهي شخص و جامعه مي
د، از ابوهريره روايت شده كه آفرين هايي در راه خير و نيكي مي ايمان جمع گردد، معجزه

في كلٍّ المؤمن القوي خيرٌ و أحب إلي اهللاِ مِن المؤمن الضعيف، و «: پيامبر فرمود
: ك واستَعِنْ باهللاِ، والتعجزْ و إنْ أصابك شيء فالتُقل عخيرٌ، احرِص علي ماينف
فعل فإِنَّ لو تفتح عمل ، و ماشاء  و كذا، و لكن قُلْ قدر اهللالَو أَنِّي فعلت كان كذ

دار ناتوان  تر از ايمان داشتني دار نيرومند به نزد خدا بهتر و دوست يعني ايمان. 1»الشيطان
بر آن چه به نفعت است، حريص . است، البته در هر دو خير و خوبي و نيكي هست

ن كار باش، و از خدا ياري بخواه و كوتاه نيا، و اگر مشكلي برايت پيش آمد، نگو اگر اي
شد، بلكه بگو از تقدير خدا بود، واو هرچه خود بخواهد،  كردم، چنين و چنان مي را مي

  .گذارد كار را به روي شيطان باز مي» اگر«دارد، و بدان كه  مقدر مي
گذشته از اين پيامبر بزرگ سالمتي بدن را يك سوم دنيا دانسته است، از سلمه بن 

صحبتي داشته، روايت شده كه پيامبر  ا پيامبر همعبداهللا بن محصن خطمي از پدرش كه ب
منْ أَصبح مِنكُم أمِناً في سِربِه، معافي في جسدهِ، عنده قوت يومه، «: فرمود 

                                                           
 ).79(و ابن ماجه ) 2664( مسلم -1
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هركس در ميان خويشان خود ايمن و از سالمتي بدن . 1»فكأنّما حيزت لَه الدنيا
  . گردآوري شده استبرخوردار باشد و غذاي روزش هم فراهم باشد گويي دنيا برايش

و . تر از كفر دانسته است تر از تنگدستي و آسان امام علي بيماري را مصيبتي سخت
او . تر از ثروت و دارايي و كمتر از ايمان است سنگ در نظر او سالمتي نعمتي گران

تر از نيازمندي و  بدانيد كه نيازمندي مصيبت است و بيماري بدن سخت: (فرمود 
ترين بيماري ناراحتي قلب است، بدانيد كه دارايي زياد يكي از  تنگدستي، و سخت

هاي الهي است، اما سالمتي بدن بهتر از مال فراوان و تقواي دل بهتر از سالمتي  نعمت
  ).بدن است

پزشكي طبيعي، روان پزشكي، پيشگيري و : پزشكي در اسالم چهار شاخه است 
  .درمان

 كه شخصيت انسان مسلمان مبتني بر در پزشكي طبيعي ذكر اين نكته الزم است
تنگي، و مبتني بر تالش است نه انگلي و استفاده از زحمات  بخشش است نه دست

ي عمل وكار است، نه آرزو و خيال، بر ايثار مبتني است نه  ديگران، و بر پايه
فشاني است، نه بر طمع، بر انكار خود است نه تأكيد بر وجود خود،  خودپسندي، بر جان

  . واقع تالش در جاي خود يك نوع سالمتي استو در
هاي پزشكي كه پيرامون پژوهش در بيماريهاي قلب برگزار شده،  در برخي از كنگره

اين كه سالمتي بدن در تالش كردن و آرامش روان  اند بر رأي بوده كنندگان هم شركت
عصر جديد ها و ويژگيهاي طبيعت  يي و ناراحتي رواني از الزمه است، و كسالت عضله

شده است و اين دو مورد باعث باال گرفتن بيماريهاي قلب در بيشتر كشورهاي پيشرفته 
  .از نظر مادي و مالي شده است

                                                           
روايت كرده و گفته حديث حسن و غريب است تنها از مروان بن معاويه و ابن ) 2234( ترمذي -1

 .ديده شده است) 4141(ماجه 
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ها را به  ها و دستگاه كوشش و تالش در حد توان سالمتي قلب و رگها و عضله
ها  ي غزوهآورد و پيامبر گرامي در اين زمينه براي همه ما الگواست، او در برخ ارمغان مي

ي ياران جنگجويش شتر براي سوارشدن نيست، لذا فرمود هر  متوجه شد كه به اندازه
أنا و علي و أبولبابه علي «: سپس فرمود . سه نفر به نوبت بر يك شتر سوار شوند

با اين كار پيامبر خود را در . شويم من و علي وابولبابه بر يك شتر سوار مي. »ةٍراحل
علي و (رويش شد، بر دوستانش  سان دانست، و چون نوبت پيادهتالش با يارانش هم

ي اسالمي است، پياده  گران آمد كه آنها سوار شوند و او كه تاج سر جامعه) ابولبابه
و آن جا سخن مشهورش را بر زبان . »اي رسول خدا پياده نشو: حركت كند، لذا گفتند 

 يعني 1»، وال أنا بأغني منكما عن األجرما أَنْتُما بأقوي منِّي علَي السيرِ«: راند كه 
  .شما دو تا در راه رفتن از من نيرومندتر، و در اميد به پاداش خير از من نيازمندتر نيستيد

هاي بدن و  ها و دستگاه بنابراين تالش كردن خود سالمتي قلب و رگها، عضله
 در واقع دركي سالمتي زندگاني اجتماعي واستحكام پيوندهاي آن را به همراه دارد،

روشن و درست نسبت به حقيقت زندگي دنيايي است كه منزل انجام تكاليف است، اما 
  .اي از پزشكي طبيعي بود اين گوشه. آخرت منزل به مقام رسيدن است

نمايد كه بيماريهاي زيادي، برخي  پزشكي ذكر اين نكته جالب مي ي روان اما درباره
رگها، بيماريهاي دستگاه  بيماريهاي قلب و سرخمزمن و برخي كشنده، هستند، مانند 

منشأ اساسي اين بيماريها به . ها و ديگر بيماريهاي رواني و عصبي هاضمه، و كليه
گردد كه انسان مشرك در اين روزگار از آن رنج  ها و اختالالت رواني برمي بحران

دازد، ان و هر كس به خدا شرك بورزد، خداوند ترس و وحشت به دلش مي. برد مي
  :فرمايد  مي

                                                           
اين ) 4299(و حاكم در المستدرك ) 8807(سايي در السنن الكبري ، ن)3901( احمد در مسند -1

 .اند حديث را آورده
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® ‘ É)ù= ãΖy™ ’Îû É>θè= è% š⎥⎪ Ï%©! $# (#ρ ãx x. |= ôã ”9$# !$ yϑ Î/ (#θ à2 u õ° r& «!$$ Î/ $ tΒ öΝ s9 öΑ Íi”t∴ ãƒ 

⎯ ÏµÎ/ $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ ( ãΝßγ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# 4 }§ø⁄ Î/uρ “ uθ ÷VtΒ š⎥⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# 〈   ) 151: آل عمران(  
حشت بيفكنيم، به خاطر آن كه زودا كه در دل آنهايي كه كفر ورزيدند ترس و و«

چيزي را شريك خدا قرار دادند كه قدرتي به آن نداده، و جايگاه آنان آتش 
  .»است و چه بد جايي است آرامگاه ستمكاران

و انسان گاهي به خاطر . بنابراين انتظار مصيبت داشتن خود مصيبتي بزرگتر است
ا كه به خاطر ترس از بيماري، ترس از تنگدستي خود به تنگدستي گرفتار آيد، و چه بس

  :خداوند فرمود . بيمار شده است
® ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# t, Ï= äz %·æθ è= yδ ∩∪ # sŒÎ) çµ ¡¡ tΒ • ¤³9$# $ Yãρâ“ y_ ∩∪ # sŒÎ) uρ çµ¡¡ tΒ ãö sƒ ù: $# 

$ ¸ãθãΖ tΒ ∩∪ ω Î) t⎦,Íj# |Á ßϑø9 $# ∩∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝ èδ 4’ n? tã öΝÎκ ÌEŸξ |¹ tβθ ßϑ Í← !#yŠ ∩∪ š⎥⎪ É‹©9 $#uρ 

þ’ Îû öΝÏλÎ;¨uθøΒ r& A,xm ×Πθ è= ÷è̈Β ∩∪ È≅ Í←!$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãós yϑ ø9 $#uρ ∩∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ tβθ è% Ïd‰|Á ãƒ ÏΘöθ u‹ Î/ 

È⎦⎪ Ïd‰9$# 〈  ) 26 – 19: معارج(  
صبر آفريده شده، هرگاه شر وبدي دامنش را  تحمل و بي انسان به راستي كم«

 بگيرد بس ناشكيباست و چون خير و نعمت و رفاهي به دستش آيد، بسيار
بازدارنده و كنس است، مگر نمازگزاران آنهايي كه هميشه نماز به پا دارند و در 

شده از براي تنگدستان و نيازمندان در نظر  داراييهاي خود حقي مشخص و تعيين
  .»اند، و نيز آنهايي كه روز جزا را باور دارند گرفته

ي   و مشغلهبرخي از پزشكان معتقدند كه فشار خون در حقيقت فشار اندوه و غم
فكري است، و انسان چون از حقيقت يكتاپرستي غفلت ورزد و به درك شرك بيفتد، آن 

  :شود، خداوند سبحان فرمود ذاب رواني به رويش گشوده ميعوقت است كه درهايي به 
® Ÿξ sù äí ô‰s? yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) u yz# u™ tβθ ä3tG sù z⎯ÏΒ t⎦⎫Î/ ¤‹yè ßϑ ø9$# 〈   ) 213: شعراء(  
  .»ذاب نباشيعي اهل  ي بزرگ كس ديگري را مپرست، تا از جملهبا خدا«



  انسان بدن درشگفتيهاي خداوند

 

280

ي كارها به او  پس ايمان به خداوند به عنوان آفريدگار،مربي و گرداننده و اين كه همه
ترين و بهترين چيز  سنگ دهد كه گران گردد احساس امنيت و آرامش به انسان مي برمي

انگر را كه زندگي روحي را به در زندگي رواني است، و آن نگراني و اضطراب وير
  :راند، خداوند سبحان فرمود  كند، از انسان دور مي ناپذير تبديل مي جهنمي تحمل

® y# ø‹Ÿ2 uρ ß∃% s{r& !$ tΒ öΝçG ò2 u õ° r& Ÿω uρ šχθ èù$ sƒ rB öΝä3 ¯Ρ r& Ο çG ø.u õ° r& «!$$ Î/ $ tΒ öΝ s9 

öΑÍi” t∴ãƒ ⎯ Ïµ Î/ öΝà6ø‹ n= tæ $ YΖ≈ sÜù= ß™ 4 ‘“ r' sù È⎦ ÷⎫ s)ƒ Í xø9$# ‘,xm r& Ç⎯øΒ F{$$ Î/ ( β Î) ÷Λä⎢Ζä. 

šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ óΟ s9uρ (# ûθÝ¡ Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= ÝàÎ/ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ß⎯ øΒ F{$# 

Νèδ uρ tβρ ß‰ tG ôγ –Β 〈   ) 82 – 81: انعام(   
چگونه امكان دارد از چيزي كه شما شريك خدا قرار داديد، بترسم در حالي كه «

ايد كه او هيچ   باكي نداريد از اين كه چيزي را شريك خدا دانستهشما خود
دانيد كدام گروه  قدرتي از آسمان برايش فرو نفرستاده، با اين وصف پس اگر مي

اند و  تر است؟ كساني كه ايمان آورده براي رسيدن به امنيت و آسايش شايسته
يش دارند و هم آنها هدايت اند آنهايند كه امنيت و آسا ايمانشان را به ظلم نيالوده

  .»اند شده
 آمدن مصيبت، امنيت نيز  پس حاال كه سالمتي و آسايش برابراست با عدم پيش
  :فرمايد  معادل است با نداشتن انتظار مصيبت، خداوند در اين باره مي

® ≅è% ⎯ ©9 !$ uΖ u;‹ÅÁ ãƒ ωÎ) $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# $ uΖ s9 uθ èδ $ uΖ9 s9öθ tΒ 4 ’ n?tã uρ «!$# È≅ 2 uθ tG uŠ ù= sù 

šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9   ) 51: توبه (    〉 #$
شود مگر آن چه خدا برايمان مقدر  گيرمان نمي بفرماييد كه هيچ مصيبتي دامن«

داران بايد بر او توكل  كرده باشد، و چون او موال و سرور ماست، پس ايمان
  .»كنند
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الت اطمينان به عد. سازد چنين ايماني جان را ماالمال از اطمينان و آرامش مي
خداوند؛ زيرا سكان و كليد تمام كارها و مقدرات به دست اوست و او هرگز به مردم 

  :دارد  ستمي روا نمي
® β Î) uρ šχ% Ÿ2 tΑ$ s)÷W ÏΒ 7π ¬6 xm ô⎯ ÏiΒ @Α yŠö yz $ sΨ ÷ s?r& $ pκ Í5 3 4’ s∀ x.uρ $ sΨ Î/ š⎥⎫Î7Å¡≈ xm 〈    

  )47: انبياء (  
ايم  ايم، بلكه آورده وش نكردهي خردلي باشد آن را فرام ي دانه هر چند به اندازه«

  .»ماي و ما خود براي حساب وكتاب كردن بسنده
رهاند و  كند، و از هر مصيبتي و دشواريي آنها را مي  داري مي داران جانب و او از ايمان

  .رساند در برابر دشمنان به آنها ياري مي
و رسيدن به اين ايمان روح و روان آدمي را سرشار از احساس به پيروزي، رستگاري 

سعادت و به دست آوردن خشنودي خدا كه بزرگترين و گرانقدرترين موفقيتي است كه 
همان طور كه اين ايمان جان آدمي . گرداند تواند بر روي زمين كسب كند، مي انسان مي

هاي آسودگي، تسليم، واگذاري و توكل و خشنودي به قضاي الهي كه  مايه را با دست
در . سازد دار خود پيوسته با خير و خوشي همراه است، آگنده مي ي ايمان نسبت به بنده

 يعني ايمان به قضا و 1»اإلِيمان بِالقدر يذهب الهم والحزن«: ها آمده است كه  روايت
  .برد قدر حزن و اندوه را از بين مي

رساند، خوشبختي كه  احساساتي اين چنين خوشبختي روحي و رواني را به تحقق مي
ي آن را چشيده باشد، از اين روي است كه  ن كه مزهآشناسد مگر  ن را نميهيچ كس آ

مهرباني «برخي از پزشكان معتقدند كه . سالمت رواني پايه و بنياد سالمت بدن است
رواني براي كنترل تپش سريع قلب و بازگرداندن آن به حالت عادي و پايين آوردن فشار 

  .»كند  خون باال به حد طبيعي، كفايت مي

                                                           
 .از ابوهريره روايت شده است) 277( در مسند الشهاب -1
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يماري شود كه از بين بردن سبب ب اصل پيشگيري در اسالم از اين نكته ناشي مي
ها و عاليم آن، و بيماري هرچند عاليم آن با   از بين بردن پديدهتر است مفيدتر و آسان

دارو زايل شده باشد، ممكن است در آينده آثار جانبي داشته باشد و در قالب بيماريهاي 
  .هيچ سبب مستقيمي بروز كندقلبي، رگ و كليوي بدون 

 زيرا كه توان ؛ي تمام علوم پزشكي بشر است بر اين اساس پيشگيري اصل و سردسته
شود، و  شود، و بازده آن با بازده افراد مقايسه مي تك افراد آن نمايان مي ملت در توان تك

 ميان آن گمان ملتي كه بيماريها به درون آن پا باز كرده و يا بيماريهاي واگيري در بي
گردد، ديگر فرقي به حالش  جاگير شود، آن ملت با ضرر و زيان بزرگي مواجه مي

از دست رفتن اين انرژيهاي انساني بيمار و از كار افتاده باشد كه  كند كه ضرر در نمي
هاي خود در روند افزايش ثروت ملي همكاري كند، يا در اين همه  توانست با تالش مي

توانست در   شود و مي  كه براي درمان چنين بيماراني خرج ميهاي هنگفت باشد هزينه
. خدمت به ميهن صرف گردد و در باال بردن نيروي دفاعي و منزلت آن سهيم باشد

گردد، بنابراين ما  عالوه بر اين نرخ بيشتر داروها به صورت ارز خارجي پرداخت مي
  .به ملت برگرداند، نيازمنديمهاي توليدي كه بتواند سود عمومي را  بسيار به اجراي طرح

ها  كشد، و هزينه بايد دانست كه درمان بيماري سل به طور متوسط نُه ماه به درازا مي
ه از اين كه خود بيمار چه گذارد؛ گذشت و امكانات بسياري را بر دوش بيمار و دولت مي

ريالي كشد، در حالي كه پيشگيري از اين بيماري جز به واكسني چند  ذابي ميرنج و ع
  .توان پيشگيري كرد به هيچ چيز ديگري نياز ندارد، چقدر ساده مي
شك نظافت است، و اسالم بر آن تأكيد كرده  يكي از راههاي پيشگيري از بيماريها بي

توان از انتقال بسياري از بيماريهاي واگيردار مانند وبا، اسهال  است، و با رعايت آن مي
عالوه بر آن . شود، جلوگيري كرد فت منتقل ميخوني، و ورم معده كه از طريق كثا

سازد، و از  نظافت با انگيزش اعصاب و پاكيزگي اعضا گردش خون را فعال و روان مي
كند، گذشته از اين كه نظافت در ساختار  تعطيلي انجام وظايف پوست جلوگيري مي

  .شخصيتي و در بهبود روابط اجتماعي بسيار مؤثر است
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را به رعايت آن تشويق كرده و آن را سبب جلب محبت خود خداوند بزرگ نيز ما 
  :فرمايد  دانسته، آن جا كه مي

® ¨β Î) ©!$# =Ït ä† t⎦⎫Î/ §̈θ −G9$# =Ït ä† uρ š⎥⎪ Í Îdγ sÜ tFßϑ ø9$# 〈   ) 222: بقره(  
  .»دارد گان را دوست مي كاران و پاكيزه خداوند توبه«

يك پاكيزه نگه داشتن :  است امام محمد غزالي اين آيه را در چهار سطح تفسير كرده
ظاهر از ناپاكي و پليدي، دوم پاك كردن اعضاي بدن از آثار گناه و نافرماني، سوم پاك 

هاي ناپسد، و چهارم پاك كردن روح از هر آن  كردن روان از اخالق زشت و خصلت
 از آن  و پسپيامبر اكرم نيز بركت غذا را در شستن دست پيش. چه غير از اهللا است

يعني بركت . 1»بركَه الطعام الوضوء قبلَه و الوضوء بعده«: سته است، و فرموده دان
پيداست كه وضوي صرف غذا عبارت . غذا در وضوي قبل و بعد از صرف آن است

  .است از شستن دست و دهان
حقٌ علَي كُلِّ مسلمٍ أَنْ «: فرمايد  پيامبر غسل روز جمعه را وصيت كرده است و مي

هرمسلماني بايد هر . 2»في كلّ سبعه أيام يوماً يغسلُ فيهِ رأَسه و جسدهيغتسلَ 
آن چه بهتر از هر دليل و مدركي بر اهميت . هفت روز يك بار سروبدنش را بشويد

كند اين است كه قرآن آن را شرط درستي نماز دانسته،  نظافت در اسالم داللت مي
  :فرمايد  خداوند بزرگ مي

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΨ tΒ#u™ #sŒ Î) óΟçF ôϑ è% ’ n< Î) Ïο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$ sù öΝä3 yδθã_ ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ 

’ n< Î) È,Ïù# uyϑ ø9 $# (#θ ßs |¡ øΒ$# uρ öΝä3Å™ρ â™ã Î/ öΝà6 n= ã_ ö‘ r& uρ ’ n< Î) È⎦ ÷⎫ t6 ÷è s3ø9$# 4 β Î) uρ öΝçGΖä. $ Y6 ãΖã_ 

(#ρ ã £γ ©Û$$ sù 4 βÎ) uρ ΝçGΨ ä. #© yÌó£∆ ÷ρ r& 4’ n?tã @ x y™ ÷ρ r& u™!% y` Ó‰tn r& Ν ä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝÍ← !$ tó ø9$# ÷ρ r& 

                                                           
 .اند از سلمان روايت كرده) 6546(و حاكم ) 82/7(، احمد، )1846( ترمذي -1
 .از ابوهريره روايت كرده است) 856( بخاري -2
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ãΜ çG ó¡yϑ≈ s9 u™ !$ |¡ÏiΨ9$# öΝn= sù (#ρ ß‰Åg rB [™!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹ tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $ Y6 ÍhŠsÛ (#θ ßs |¡ øΒ$$ sù 

öΝà6Ïδθ ã_ âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çµ ÷ΨÏiΒ 4 $ tΒ ß‰ƒ Íãƒ ª! $# Ÿ≅ yè ôf uŠÏ9 Ν à6ø‹n= tæ ô⎯ ÏiΒ 8l uxm ⎯Å3≈ s9 uρ 

ß‰ƒ Í ãƒ öΝä.u Îdγ sÜãŠ Ï9 §Ν ÏG ãŠÏ9uρ …çµ tG yϑ ÷è ÏΡ öΝ ä3ø‹n= tæ öΝ à6¯= yè s9 šχρ ãä3ô± n@ 〈    
  )6: مائده (  

ايد هرگاه خواستيد نماز بخوانيد، صورت و دستهايتان  اي كساني كه ايمان آورده«
را تا آرنج بشوييد و سر و پاهايتان تا قوزك را مسح كنيد، و اگر احياناً شرايط 

و يا اگر مريض يا در سفر بوديد، ) غسل كنيد(ود را پاك كنيد، نماز نداشتيد، خ
يا قضاي حاجتي كرديد، و يا با زنانتان نزديكي كرديد، و آب نيافتيد، با خاكي 
پاك تيميم كنيد، بدين صورت كه از آن خاك به صورت و دستهايتان بماليد، و 

 تنگنا قرار هد، خواهد بر شما سخت بگيرد يا شما را در بدانيد كه خداوند نمي
خواهد شما را پاكيزه نگه دارد و نعمت و رحمتش را بر شما تمام  بلكه مي

  .»گرداند، باشد كه شما شكرگزاري كنيد
اي كه  خداوند آب پاك را از فيض خود به انسان بخشيده، يعني آب پاك و پاك شده

  :فرمايد  كند، مي انسان با آن خود را پاكيزه مي
® uθ èδ uρ ü“ Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& yx≈ tƒ Íh9$# #M ô³ç0 š⎥ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ ⎯ ÏµÏG yϑôm u‘ 4 $ uΖ ø9u“Ρr&uρ z⎯ÏΒ 

Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ # Y‘θ ßγ sÛ 〈   )48: ن افرق(  

ي پيشاپيش رحمت خود فرستاد، و سپس از آسمان  اوست كه بادها را به عنوان مژده«
  .»آبي پاك فرو بارانيد
  :همچنين فرمود 

® øŒÎ) ãΝä3Š Ïe±tó ãƒ }¨$ yè‘Ζ9$# Zπ uΖtΒ r& çµ ÷Ψ ÏiΒ ãΑÍi” t∴ãƒ uρ Νä3ø‹ n= tæ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ Νä.u Îdγ sÜã‹ Ïj9 

⎯ ÏµÎ/ |= Ïδõ‹ãƒ uρ ö/ ä3Ζ tã u“ ô_ Í‘ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# xÝ Î/ö zÏ9 uρ 4’ n? tã öΝà6Î/θ è= è% |M Îm7 sWãƒ uρ Ïµ Î/ 

tΠ#y‰ø% F{$# 〈   ) 11: انفال(  
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بر شما مسلط ساخت، بخشي كه از جانب او بود  آن گاه كه خواب سبك آرامش«
و باراني از آسمان برايتان فرو فرستاد تا شما را با آن پاك كند و پليدي شيطان را 

  .»از شما بزدايد و دلهايتان را محكم سازد و گامهايتان را استوار گرداند
روي در غذا و خوردني و نوشيدني و ديگر چيزهاي حالل نوع ديگري  همچنين ميانه
  :فرمايد  وند بزرگ ميخدا. از پيشگيري است

® û© É_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ (#ρ ä‹è{ ö/ä3tG t⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ ä. 7‰Åf ó¡ tΒ (#θ è= à2 uρ (#θ ç/u õ° $#uρ Ÿω uρ (# ûθèùÎ ô£è@ 4 

…çµ ¯ΡÎ) Ÿω = Ït ä† t⎦⎫Ïù Îô£ßϑ ø9   )31: اعراف (   〉 #$
در هنگام نماز و در مسجد خود را آراسته كنيد، بخوريد و ! اي آدميزادگان«

  .»كنندگان را دوست ندارد ما اسراف نكنيد، زيرا خداوند اسرافبياشاميد؛ ا
كند؛ اما نهي از  روي در خوردن و نوشيدن سفارش مي بنابراين متن آيه به ميانه

  .قيد آمده تا شامل هر چيزي شود اسراف مقيد به غذا و آب نيست، بلكه بي
ما مألَ آدمي وعاء «: وده مروي را روشن كرده است و فر پيامبر به درستي اين ميانه

لثٌ لطعامِهِ ثشَرّاً مِنْ بطنٍ، بحسب ابنِ آدم اُكُالت يقمنَ صلْبه فَإِن كان المحاله فَ
 يعني آدميزاد هيچ ظرفي بدتر از شكم را پر نكرده 1»و ثلثٌ لشرابِهِ و ثلثٌ لِنَفَسه

3ت لزوم هاي چندي جهت نيرودهي آدميزاد كافي است، و در صور لقمهاست، 
 شكم 1

3و معده خود را براي خوراك و 
3 آنرا براي نوشيدني و 1

.  آنرا نيز خالي بگذارد1
خوريم براي زنده ماندنمان كافي  يك دهم آن چه مي«: پزشكي اظهار داشته است كه 
پيامبر . »كند براي زنده ماندن پزشكان كفايت ميخوريم  است، و نُه دهم آن چه مي

برگزيده موضوع را روشن ساخته و فرموده كه لذت غذا با انتخاب گرانترين و 

                                                           
؛ به جاي )3349(از مقدام بن معدي كرب روايت كرده، و در روايت ابن ماجه ) 2380( ترمذي -1

 . آمده است»لُقَيمات«، »أُكُالت«
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آيد؛ بلكه بستگي به حالتي دارد كه با حالت شخص  ترين غذاها به دست نمي مزه خوش
  .هماهنگ باشد، و آن همانا گرسنگي است

سنگي يك اصل اساسي است؛ زيرا اثر غذا در پزشكي پيشگير خوردن به علت گر
يابد، و از طرفي هضم و جذب به درستي صورت  جز با جذب درست آن تحقق نمي

كننده بر غذا فرو بريزد، و آن نيز جز در  هاي هضم پذيرد، مگر وقتي كه عصاره نمي
روي در خوردني و نوشيدني و ديگر  شود، عالوه بر آن ميانه هنگام گرسنگي ترشح نمي

  . استييزهاي حالل يكي ديگر از اصول پزشكي پيشگيرچ
كه عبارت است از مصرف دارو و پناه ... پزشكي درماني نيز در اسالم وجود دارد 

آيد،  بردن به راههاي شفايابي، پزشكي درماني نيز با عقل و شرع از در سازگاري در مي
 است و با شرع نيز از اين روي با عقل سازگار است كه مصرف دارو سودآور و ضررزدا

  : هماهنگي دارد؛ زيرا در قرآن آمده 
® # sŒÎ) uρ àM ôÊ ÍtΒ uθ ßγ sù É⎥⎫Ïô±o„ 〈   ) 80: شعراء(  
  .»دهد شفايم مي) خدا(و چون بيمار شدم او «

ينْزِلْ  تداووا فَإِنّ اهللاَ لَم«: پيامبر گرامي مضمون اين آيه را روشن كرده و فرموده 
 يعني به دنبال درمان 1»شفاء، علِمه منْ علِمه و جهِلَه منْ جهِلَه لَه نزلَداء إِلّا أَ
 زيرا خداوند هر دردي را كه فرو فرستاده، درماني هم برايش نازل كرده كه هر ؛بگرديد

همچنين پيامبر بيان كرده . داند اش نشود نمي داند و هر كس پاپي كس به دنبالش باشد مي
نخست درست شناختن بيماري، و درست : از به دو شرط دارد كه درمان بيماري ني

ي  انتخاب كردن دارو براي آن، كه اين شرط، الزم است ولي كافي نيست، و دوم اراده
. برد خداوند در تأثير اين دارو كه اگر تحقق پذيرد، عاليم و سبب بيماري را از بين مي

                                                           
 .اند روايت كرده) 7424(و حاكم ) 4236( احمد -1
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 1»ا أُصيب دواء الداء برأ بإِذن اهللاِ تعاليلِكُلِّ داءٍ دواء فَإِذ«: به همين خاطر فرموده 
  .يابد يعني هر دردي درماني دارد كه اگر درمان درست باشد، به اذن خدا بيمار شفا مي

 إِنّ الطبيب لَه علم يدلُّ بِهِ
 

 إِنْ كان للناس في اآلجال تأخيرُ 
 

 حتي إذا انقضت أيام رحلته
 

 حار الطبيب و خانَته العقاقيرُ 
 

برد، البته اگر اجل بيمار فرا  پزشك علمي دارد كه به كمك آن به درمان پي مي
نرسيده باشد، و در مرگ انسانها تأخيري در كار باشد، اما اگر تأخير نباشد و بيمار فوت 

يابد كه دارو و درمانش سودي نبخشيده  شود و درمي كند، پزشك سرگشته و حيران مي
  .است

 بخاري از  و قدر و توكل هيچ مغايرتي ندارد، در همين بارهدرمان با ايمان به قضا 
ي سرغ  و چون به ناحيه. عبداهللا بن عباس روايت كرده كه عمر بن خطاب به شام رفت

هان لشكرها، با او مالقات كردند، و به او خبر  ي جراح و يارانش فرمانده رسيد، ابوعبيده
: عمر گفت : گويد  ه است، ابن عباس ميدادند كه وبا به جان مردمان سرزمين شام افتاد

نخستين مهاجران را برايم فرا بخوان؛ و او آنها را جمع كرد و حضرت عمر با آنها به 
نظر پيدا  مشورت پرداخت، وآنها را از خبر انتشار وبا در شام آگاه كرد، اما اختالف

 ما اين است كه از اي نظر تو حتماً براي كار مهمي به اين جا آمده: كردند، برخي گفتند 
ديگر مردمان و ياران پيامبر نيز با تو هستند، : كارت منصرف نشوي، برخي ديگر گفتند 

. توانيد برويد اكنون مي: و او فرمود . كنيم آنها را به دام اين وبا بيندازي و ما فكر نمي
رد، و و من آنها را فرا خواندم، با آنان نيز مشورت ك. انصار را صدا كنيد: سپس گفت 

از : نظر شدند و باز گفت  همان راه مهاجرين را دنبال كردند و مانند آنها دچار اختالف
از ميان پيران و سالخوردگان قريش هر كس هست احضار : سپس فرمود . پيشم برويد

نظري پيدا  من نيز همين كار را كردم، و هيچ كدام از آنها بر سر اين قضيه اختالف. كن
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نظر ما اين است كه مردم را برگرداني و آنها را به دام اين وبا  : نكردند، همه گفتند
. گردم، شما نيز همين كار را بكنيد من برمي: آن گاه عمر به مردم گفت . نيندازي
اي ابوعبيده كاش اين : كنيد؟ او گفت   ميراز قضاي الهي فرا: ي جراح گفت  ابوعبيده

 الهي به سوي قضاي الهي ديگري فرار بله، از اين قضاي! شنيدم حرف را از تو نمي
ي شتري داشته باشي و وارد دشتي با دو پستي و بلندي شود كه  كنيم، اگر تو گله مي

علف باشد، آيا اگر تو شتران را در  يكي سرسبز و پرعلف و آن ديگري خشك و بي
آب و  زار بچراني به قضاي الهي است ولي اگر آن را در مكان خشك و بي علف و سبزه

ناگهان : گويد  ي ماجرا مي عف بچراني به قضاي الهي نيست؟ ابن عباس در ادامه
من در اين مورد : عبدالرحمن بن عوف كه براي انجام كاري رفته بود برگشت، و گفت 

إِذا سمِعتُم بِهِ بِأَرضٍ فالتقدموا علَيهِ «: از پيامبر شنيدم كه فرمود : دانم  چيزهايي مي
يعني اگر شنيديد كه در . »رضٍ و أَنتُم بِها فَالتخرجوا فراراً مِنهو إِذا وقَع بأَ

سرزميني وبا هست به آن جا نرويد، ولي اگر وبا در سرزميني افتاد كه شما در آن 
گويد عمر خداي را سپاس گزارد و دنبال كارش  هستيد، از آن فرار نكنيد، ابن عباس مي

  1.رفت
 دارويي كه پزشكان به طور يقين معتقد به فايده و مصرف: اند  برخي از فقيهان گفته

اثر سودمند آن براي درمان يك بيماري باشند كه شخص مريض را از انجام واجبات و 
فرايض الهي و وظايف خود در برابر مردم بازدارد، يا بيماريي كه زندگي او را با خطر 

ي در حد يك جدي مواجه كند، يا يك عضو بدنش را ناقص كند، خود واجبي دين
  .فرضيه است

اكنون جا دارد اشاره كنيم به اين كه پزشكي در اسالم يك تخصص است، ودر 
منْ «: حديثي از عمرو ابن شعيب از پدرش و او از جدش آمده كه رسول خدا فرمود 
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هركس  .1» فَهو ضامن– أي معرفه بالطب –تطبب و لَم يعلَم منه طِب قبل ذلك 
به طبابت آشنا  يعني – باشد  شده ديدهاي از طبابت از او سابقهين كه بدون اخودسرانه 

  .باشد  و در قبال كار خود مسئول مي، ضامن استبه اين كار بپردازد – نباشد
  

  شود هر دردي دوايي دارد كه با آن درمان مي
از جمله داليل نبوت پيامبر حديثي است كه مسلم در صحيحش از جابر روايت 

لِكلِّ داءٍ دواء فإِذا أُصيب دواء الداءِ برأ بإِذن اللَّهِ «: د پيامبر فرمود گوي كرده، مي
هر دردي درماني دارد، كه اگر دارو به درستي انتخاب شده باشد، به إذن . 2»عزوجلّ

همين . در اين حديث معنا و مفهوم بسيار مهمي نهفته است. يابد خدا بيمار شفا مي
ي معنوي بيمار و حالت روانيش را كه در روند  روحيه» داردهر دردي درماني «ي  فرموده

 همان طور كه اين حديث دانشمندان و .برد كند، باال مي شفا يابيش بسيار كمكش مي
كند، كه براي يافتن درماني براي هر دردي كه هنوز عالج  پژوهشگران را تشويق مي

اري است به اين كه در امر نشده، بگردند و از تالش باز نايستند و نيز اين حديث هشد
اش كه  و اين فرموده. دقت به خرج دهند تشخيص براي رسيدن به درمان مناسب بسي 

اشاره دارد به ضرورت دقت در تشخيص » اگر دارو به درستي انتخاب شده باشد«
بيماري و انتخاب درست و خوب داروي مناسب از نظر نوع و كميت و پرهيز از 

اما با درست تشخيص دادن بيماري و انتخاب . نبي داروهاي جا كوچكترين عارضه
درست داروي مناسب با كميت مناسب و نيز در وقت مناسب، درمان، هنوز حتمي 
نيست، اينها همه شرط الزم درمان است، اما كافي نيست، شرط كافي اين است كه 

 شفا، يا خداوند به دارو امكان دهد تأثير بخشي خود در عامل بيماري را يا به صورت
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ي بسيار ريز هم اشاره كرده  كاهش بيماري انجام دهد، و پيامبر براي اين كه به اين نكته
  .»يابد به إذن خداي عزوجل شفا مي«: ي حديث فرمود  باشد، در ادامه

رساند روي آوردن به سوي  مورد ديگري كه پايبندي به سبب را به مراحل كاملتر مي
ي سببهاست، در اين  ي همه ؛ چرا كه او پديد آورندهخداي بزرگ با دعا و نيايش است

يعني با صدقه . 1»داووا مرضاكُم بِالصدقاتِ«:  روايت شده كه فرمود باره از پيامبر
صدقه دادن . 2»الصدقه في السرِّ تطفيء غضب الرب«و نيز . نتان را درمان كنيدابيمار

باكِروا بالصدقه فإِنّ «: همچنين . نشاند به طور نهاني آتش خشم پروردگار را فرو مي
سازد  يعني در صدقه دادن پيشدستي كنيد؛ زيرا ديواري حفاظتي مي. 3»البالء اليتخطّاها

  .تواند از آن عبور كند كه بال نمي
  
  ت درمان بسياري از بيماريها عبادا

به . »علت وجودي عبادات سود و نفع مردم است«: فرمايد   مي رحمه اهللامام شافعي
عبارت ديگر اگر آن گونه كه خداوند خواسته عبادات و فرايض انجام شود، شخصيت 

شود و چشمها متوجه او  آورد، كه جانها جذبش مي دار در مي نظيري از انسان ايمان بي
يابد و چون عبادات آن گونه كه خدا اراده كرده ادا  گردد، و دلها با نور او هدايت مي مي

تبديل به يك شخصيت روشن ذهن و روشن دل و با چشم و شود، انسان مؤمن همزمان 
توان تشخيص داد كه از  اش درهم پيچيده، نمي شود، كه انديشه و عاطفه بصيرتي تيز مي

توان  ي نخستند؟ و نمي  درست و شناخت خوب او كدامينشان در مرتبهتيبادب و تر
  تر است؟  كننده تيزهوش او كدام يك حيران  ذهنمايه و دريافت از بين جان گران

                                                           
 .از عبداهللا بن مسعود روايت كرده است) 6385( بيهقي در السنن -1
 .از عبداهللا بن جعفر روايت كرده است) 6418( حاكم در المستدرك -2
 .از انس روايت شده است) 3353(و شعب االيمان ) 6720( در سنن بيهقي -3



 بيماريها و علم پزشكي

 

291

دار داراي يك افق  اگر عبادات آن گونه كه خدا خواسته انجام شود، شخص ايمان
بينانه و تصميمي درست خواهد بود و او در چنين مقامي در يك  گسترده، نظري ژرف

تواند  هاي حسي روي زمين نمي مندي شود كه تمام بهره ور مي بختي غوطه دنياي خوش
رسد كه نه  هم چنان كه به اخالق و رفتاري زيبا و نيكو مياو را از آن باز دارد، 

  .تواند آن را درهم بريزد هاي درخشان طال و نه فشارهاي بازدارنده نمي شمش
مؤمن راستين در استواري به كوه، در سختي و پايداري به سنگ، در نورانيت به 

 شادابي به بهار، در خورشيد تابان، در ژرفناكي به دريا، در صفا به آسمان، در طراوت و
  .ماند دلي به بچه مي ي پاك و در نرم گوارايي و رواني به آب، در شرم و حيا به دوشيزه

اما چون انسان از اصول سرشتي خود روي برتابد و خداي بزرگ را پرستش نكند، و 
ي انسانيت پا بيرون نهد، ثبات درونيش دستخوش ناآرامي  با گناه و نافرماني از محدوده

برد،  دهد كه سالمتي روانيش را از بين مي شود و احساسي به او دست مي ضطراب ميو ا
اند كه خود عامل  شناسان و روان پزشكان، ناراحتي رواني نام نهاده اين حالت را روان

رسيم و آن اين است  اصلي بسياري از بيماريهاست، از اين مطلب به حقيقت بزرگي مي
  .اي نهفته است هاي عضله ر ناراحتيهاي رواني و سستيكه عامل بسياري از بيماريها د

توان به اينها اشاره  شود مي از جمله بيماريهاي عضوي كه از عوامل رواني ناشي مي
رگها، باالرفتن فشار  تند شدن ضربان قلب، اختالل در نظم قلب، تنگ شدن سرخ: كرد 

ماريهاي اعصاب و ها، بي خون در اثر مشكل عصبي، زخمهاي دستگاه گوارش، آلرژي
ي خوبي دارد  ولي هنگامي كه انسان با خدا رابطه. روان و فلج عضوي داراي منشأ رواني

نهد، و براي نزديكي جستن  كند، و به خواست پروردگار گردن مي و از گناهانش توبه مي
كند كه بار سنگيني به بزرگي كوهي  دهد، چنين احساس مي به او كارهاي نيك انجام مي

هاي تاريكيهاي انباشته برهم در برابرش متالشي  اش برداشته شده و اليه  سينهاز روي
  .شده است
گنجد و احساس  كند كه در وصف نمي بختيهايي را احساس مي دار خوش ايمان

كند اندوه و فشار و مضيقه زايل شده و ديگر بازگشتي ندارد، در آن هنگام است كه  مي
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ني در دلش هست كه اگر در ميان ساكنان يك كشور پندارد چنان خوشبختي و اطمينا مي
كند، و آن وقت سهيم بودن در اين سالمتي رواني  پخش گردد، تمامشان را سعادتمند مي

دهد و بيشتر عاليم بيماريهاي عضوي با منشأ  تأثير شگرف و مثبتي از خود نشان مي
  .رود رواني از بين مي

 چون كسي رواني سالم و درست و توبه و كار نيك بنيان سالمت رواني است، و
بين با معنويات واال بخواهد، بايد با خدا آشتي كند و چون با او آشتي  درخشان و خوش

نهد،  ي خوب با او برقرار ساخت تمام زندگانيش رو به بهبود و خوبي مي كرد و رابطه
استقيموا ولَن « : روايت شده كه فرمود بر همين اساس است كه از پيامبر خدا

به عبارت ديگر . هاي بسيار ببريد يعني درست باشيد و پايداري كنيد تا بهره. 1»تحصوا
ي درستي و  تواند نيكيهايي را كه در نتيجه انسان چون درست كردار باشد، هرگز نمي

  .، بشماردآورد مي به دست پايداريش
وند ما گمان عباداتي چون نماز، روزه، حج و زكات از جمله عباداتي است كه خدا بي

  :را به آن امر فرموده، و در قرآن به خوبي علت و توجيه آن را بيان كرده 
® õ‹è{ ô⎯ ÏΒ öΝÏλÎ;¨uθøΒ r& 7π s% y‰ |¹ öΝèδ ãÎdγ sÜ è? ΝÎκ Ïj. u“ è?uρ $ pκ Í5 Èe≅ |¹ uρ öΝÎγ ø‹ n= tæ ( ¨βÎ) y7 s? 4θ n= |¹ 

Ö⎯ s3y™ öΝ çλ°; 3 ª!$# uρ ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Ï= tæ 〈   ) 103: توبه(  
اي برگير كه آنها را پاك گرداند و بر آنان درود فرست،  صدقهاز داراييهاي آنها «

بدانيد كه خداوند شنوا و . ي آرامش و آسايش است زيرا درود تو بر ايشان مايه
  . »داناست
  :همچنين فرمود 
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Ç∅ tã Ï™ !$ t±ós xø9 $# Í s3Ζßϑ ø9 $#uρ 〈   ) 45: عنكبوت(  
شده، بر ايشان بخوان، نماز به پادار كه از آن چه را كه از كتاب بر تو وحي «

  .»دارد زشتيها و كارهاي ناروا باز مي
  :و نيز فرمود 
® $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ |= ÏG ä. ãΝà6ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |= ÏGä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ 

öΝà6Ï= ö7 s% öΝä3¯= yès9 tβθ à)−G s? 〈   ) 183: بقره(  
داران روزه بر شما واجب گشت همان گونه كه بر كسان پيش از شما  اي ايمان«

  .»نيز واجب شده بود، باشد كه پرواي خدا را داشته باشيد
خداوند حكمت اين عبادات را بيان فرموده اما آن چه خدا روشن ساخته مانع 

هاي ديگر بسيار زيادي داشته باشد، براي نمونه  كه عالوه بر آن حكمتشود  نمي
اند كه تمام مردم در تمام  ريزي كرده كارشناسان تربيت بدني تمريناتي متوسط برنامه

توانند آن را انجام دهند، بدون اين كه زيان و خطري  سنين و در هر وقت و هر جايي مي
ان را خشك گرداند، در اين راستا حركات و هايش براي قلبشان داشته باشد يا عضله

اند كه به طور كامل با نماز تطبيق دارد، بنابراين نمازي كه خدا  تمرينهايي در نظر گرفته
گرداند و ما را به ياد  ما را به اداي آن امر فرموده گذشته از اين كه ما را به او نزديك مي

. هايي نيز براي بدنمان دارد ، فايدهگردد اندازد و باعث ايجاد پيوند بينمان مي او مي
هاي زيادي براي سالمتي  حركاتي كه در نماز هست، ايستادن، ركوع و سجود همه فايده

  .بدن دارد
برند،  در برخي كشورهاي توسعه نيافته مردم به شدت از بيماريهاي شايعي رنج مي

اي اسالمي با وجود ها در كشوره زند، اما اين بيماري برخي از اين بيماريها به چشم مي
كند كه وضو و حركتهاي نماز كه دستوراتي پرستشي  وضو اندك است، آيا كسي باور مي
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هاي روحي و عبادتي  ها و فايده است و نه چيز ديگر، در حقيقت عالوه بر آن، خاصيت
كند؟ به ياد دارم كه زني براي  بسياري نيز دارد كه بيماريهاي زيادي را از انسان دور مي

ن ميگرن كه دردهاي مستمر در سر است، به يك كشور اروپايي رفته بود، پزشكي درما
از : دهد  اي؟ زن جواب مي از كجا آمده: پرسد  شناسد از او مي كه خداي عزوجل را نمي

گويد برو نماز بخوان  دكتر مي. نه: گويد  خواني؟ مي آيا نماز مي: پرسد  او مي. سوريه
بله او تعجب كرده . شود قرار مي آيد و بي در شگفت مياما زن ! شود دردت برطرف مي

و . نماز بخواند: بود كه سوار هواپيما شده و هزاران ليره خرج كرده بود تا به او بگويند 
او تنها وقتي تعجبش برطرف شده بود كه پزشك به او گفته بود يكي از عاملهاي ميگرن 

كند  رگها را گشاد و روان مي خرگهاي مغز است، و سجده اين سر ضعف در رواني سرخ
سازد، پس وضو و سجود و ركوع همه در اصل  و خون را به سوي سر سرازير مي

و چون دانشمندان . دهد كند و با او پيوند مي اند وانسان را به خدا نزديك مي عبادت
رگها آن را  متخصص، كارشناسان تربيت بدني و متخصصين بيماريهاي رگها و سرخ

  .شوند رو مي د، با شگفتيهاي بسياري روبهكنن بررسي مي
  

  آيند پزشكان از ادعاي جدايي دين و علم كوتاه مي
هاي بزرگ خانم پزشكي،  ي مركز بهداشتي وابسته به يكي از دانشگاه در اتاق معاينه

زن بيماري را در اتاق خود پذيرش كرد كه پنجاه و چهار سال داشت و به تازگي يك 
ش آمده بود و از تنگي نفس هميشگي شكايت داشت، اما پس از ي قلبي برايش پي حمله

معاينه كامالً براي پزشك روشن شد كه بيمارش به هيچ وجه دارويي نياز ندارد و به 
جاي آن درماني را پيشنهاد كرد كه نشان داد قدرت درمان بااليي در بسياري از موارد 

بيمارش سفارش كرد كه براي توصيه شده داشته است، اما چه درماني بود؟ پزشك به 
آن دو زن با اين توصيه و قول به اجراي آن خداحافظي . خداوند بزرگ نماز بخواند

  .كردند كردند و زيرلبي نماز را تكرار مي
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ي پزشكي به خود  اين مالقات و اين درمان نشان از دگرگوني آرامي دارد كه حرفه
ماز خواندن تشخيص دهد و اين كه با يعني اين كه پزشك درمان بيمار را در ن. بيند مي

خدا ارتباط يابد و به سوي او بازگردد، با او آشتي كند، و اين بخشي از روند درمان 
است كه نه از راه پرستش و نه از راه تطبيق شريعت الهي، بلكه از راه تجربه كشف شده 

  .است
كنند؛ اما آن   ميداند چند نفر از پزشكان بيمارانشان را به نماز سفارش هيچ كس نمي

چه مسلم است اين است كه شمار روزافزوني از پزشكان در گوشه و كنار اياالت متحده 
هاي درماني بسياري در نماز  ديگر باوري به جدايي دين و علم ندارند و به وضوح فايده

طبق يك نظرسنجي كه ماه اكتبر در يك گردهمايي ساالنه با شركت بيش از . بينند مي
از پزشكان بر اين باورند كه وقتي بيمارانشان را به % 99ك انجام گرفت، دويست پزش

  .گيرند ي مثبت مشخص و واضحي مي كنند نتيجه نماز سفارش مي
كنند به  ي بهداشت كار مي در يك دانشگاه ديگر بيش از هزار نفر كه در زمينه

و . اي هست  رابطهاي دعوت شدند، آنان نيز تأكيدكردند كه بين نماز و شفا يافتن كنگره
گويند، پيشترها نظر غالب بر اين بود كه علم هيچ مناسبتي با دين  برخي از پزشكان مي

هنوز كسي شجاعت كافي ندارد تا به قدرت تأثيرگذاري : ندارد، و يكي از آنها افزود 
نماز اعتراف كند، و در واقع يك جاي خالي در آن چه مربوط به توجه كامل به 

  .شود، وجود دارد بيمارانمان مي
، سيستم دفاعيش تقويت ي كندبيمار وقتي با خدا در ارتباط باشد، و با او آشت

  .گردد، اين حقيقتي علمي است مي
انگيز است كه خداوند در بدن انسان آفريده  سيستم دفاعي همان سيستم زيبا و حيرت

 - ين دستگاه مهم نقش ا. تا با بيماري، با سرطان و با هر گونه ايرادي در بدن مبارزه كند
آفرين در پيوند با خدا و با عشق و محبت و با امنيت و آرامش و اطمينان تقويت 

بنابراين ايمان يعني . نهد گردد، و با نگراني و اضطراب رو به ضعف و سستي مي مي
  .سالمتي به تمام معناي كلمه و با معناي اصطالحي نيز
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ما : گويد  هاي علمي است مي وهشيكي ديگر از پزشكان كه رييس مركز ملي پژ
كرديم در ميان گذاشتن موضوع دين با بيماران خود، مخالف آداب  پيشترها گمان مي

شغل پزشكي است؛ اما اكنون اين يك ضرروت است كه خود طبيعت حرفه و نياز 
  .كند رواني، آن را فرض مي

ها  خواهند، توصيه ي توجه پزشكان به دين اين است كه بيماران از پزشكان مي انگيزه
در برخي از . پاي آنها بگذارند و راهنماييهاي روحي را در طول دوران درمان پيش

ي شفا و نماز پرسيده شده، شصت و  ي رابطه آمارهاي اخير آمده كه از هزار نفر درباره
داري درست يا پيوند  اي محكمي بين شفا و دين چهار درصد از آنان معتقدند كه رابطه

  .تبا خدا هس
بينيم پزشك  كنم، وقتي مي اندازه احساس اطمينان مي من بي: گويد  يكي از بيماران مي

با يك قدرت برتر و واالتري در ارتباط است، و او سفارشهايي برخاسته از نفس الهي به 
  .كند اين طرز تفكر چه بسا بدن آن بيمار را در مسير شفايابي كمك مي. دهد من مي

تواند در  دهد كه نماز مي مي به شكل رو به افزايشي نشان مياما برخي از داليل عل
كاهش بسياري از دردها و بيماريها كمك كند، حتي آن بيماريهايي كه به نظر مزمن و 

پژوهشهاي نوين كه به طور كلي بيشتر از دويست پژوهش است حاكي . آيد درمان مي بي
تر است؛ زيرا اساس  هايشان سالمتر و قلب داران فشار خونشان عادي از اين است كه دين

دار خداست،  ي فكري ايمان ي فكر و اندوه است، و مشغله فشار خون، فشار مشغله
ي فكر و  هاي فكريت را به يكي تبديل كني كه براي همه بنابراين سعي كن تمام مشغله

كار كن كه تمام ) براي رضاي خدا(ذكرهاي ديگري بسنده باشد، به يك منظور 
  .ديگر را دربرداردمنظورهاي 

خوانند در  دهد كه سالمتي ذهني در بيماراني كه نماز مي همچنين پژوهشها نشان مي
اي بهتر است؛ زيرا آنها كمتر با دلسردي و سرخوردگي و دردهاي مزمن  حد گسترده

  .كنند ونيزآنها به ندرت اقدام به خودكشي مي. شوند رو مي روبه
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بيعي و قلبش توانا و پرقدرت است، به خاطر دار فشار خونش در حد ط انسان دين
  .اين كه او به خداوند بزرگ اطمينان دارد و تسليم تقدير اوست

® ≅è% ⎯ ©9 !$ uΖ u;‹ÅÁ ãƒ ωÎ) $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# $ uΖ s9 uθ èδ $ uΖ9 s9öθ tΒ 4 ’ n?tã uρ «!$# È≅ 2 uθ tG uŠ ù= sù 

šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9   )51: توبه (   〉 #$
گر آن چه خدا اراده كرده، و اوست سرور و م آيد بگو هيچ چيزي بر سر ما نمي«

  .»بنابراين مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند. سرپرست ما
  .سپارد دارد و كارش را به خدا مي او راه و روش زندگي خود را راست مي

به اين حديث صحيح نيز دقت كنيد، از معاذ روايت شده كه گفت من با پيامبر در 
 اهللاِ علَي عباده، وما حق  ما حقُّيا معاذ، هل تدري«: رمود رفتيم، پيامبر ف راهي مي

داني خداوند چه حقي بر بندگان دارد و بندگان نيز چه حقي   آيا مي»العباد علَي اهللاِ؟
فَإنّ حقَّ اهللاِ علَي العباد أن «: دانند، فرمود  بر خدا دارند؟ گفتم خدا و پيامبرش بهتر مي

شيئاً، و حقّ العباد علَي اهللاِ ألّا يعذّب منْ اليشرك بِهِ يعبدوه و اليشركوا بِهِ 
يعني حق خدا بر بندگان اين است كه او را بپرستند و هيچي را شريك او قرار . »شيئاً

اند، عذاب  ندهند، و حق بندگان بر خدا اين است كه آنهايي را كه به او شرك نورزيده
: اين مژده را به مردم بدهم؟ فرمود آن گاه من پرسيدم اي رسول خدا آيا . ندهد

  . نه به آنها نگو تا خود توكل داشته باشند. 1»التَبشِّرْهم فَيتَّكِلوا«
خود در نظر گرفته، و آن اين است كه عذابمان ندهد،  خداوند بزرگ حقي براي ما بر

، كند پس هرگاه مؤمن با خدا پيوند دارد، و در تمام كارهاي زندگيش از او اطاعت مي
  :خداوند فرمود . احساس آرامش دارد

                                                           
 ).30(و مسلم ) 2701( بخاري -1
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در حالي كه شما از اين كه گردانيد بترسم،  و چگونه از آن چه شريك خدا مي«

هراسيد؟ پس  ، نميايد كه او هيچ قدرتي به آن نداده چيزي را شريك خدا قرار داده
دانيد كدام يك از دو دسته به امنيت و آرامش سزاوارترند؟ در حقيقت كساني  ر مياگ

  .»اند اند، آنان به آسايش و امنيت راه يافته كه ايمان آورده و ايمانشان را به ستم نيالوده
ار، داند كه بيمار دين اين دسته از دانشمندان از راه پژوهش و تجربه و تحقيق پي برده

يابد، و  كند، زودتر و سريعتر شفا مي ي استوار تكيه مي  دارد و به يك پايهكه با خدا پيوند
تر  ي خود را با خدا پاره كرده است، سالمت نسبت به كسي كه با گناه ريسمان رابطه

اي از آن راه  گردند و حقا كه تازگيها به گوشه آن بيگانگان به دنبال حقيقت مي. است
  .اند يافته
  

  رد كاربرد آنحجامت، فوايد و موا
كرد و گفت كه بر هر  از ابن مسعود روايت شده كه پيامبر از شب معراج تعريف مي

امتش را به حجامت توصيه «كردند كه  گذشته به او سفارش مي گروهي از ماليكه مي
إِنَّ أمثلَ ما تداويتُم بِهِ «: بخاري نيز از انس روايت كرده كه پيامبر فرمود . 1»كند

توانيد با آن به امر درمان بپردازيد، حجامت  ني بهترين چيزي كه مييع. 2»الحجامه
  .است

                                                           
 .اند روايت كرده) 3479(و ابن ماجه از انس ) 2052( ترمذي از ابن مسعود -1
 ).12906(و احمد ) 5371( بخاري -2
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نخستين كاربرد : اند  ي حجامت و موارد كاربرد آن گفته دانشمندان مسلمان نيز درباره
حجامت در هنگام جوش آمدن يا تحريك خون است، جوش آمدن خون عبارت است 

خون باال رفتن فشار يا بنابر آن چه در از زياد شدن آن، و منظور از تحريك و زياد شدن 
  .اصطالح علمي مشهور است تصلب الشرايين است

رگها، سردرد و احساس  هاي باالرفتن فشار يا شدت تصلب سرخ از جمله عارضه
  .آكندگي سر و سرگيجه، و سرعت اضطراب و اختالل در كار چشم است

خون به . 1اند ري ناميدهي فك بعضي از پزشكان فشار خون را فشار اندوه يا مشغله
نهد، به ويژه در فصل بهار و  كميتش رو به افزايش مي. شود آيد و تحريك مي جوش مي
من أَراد الحجامه فليِتحر سبعه عشر أوتسعه عشر «در حديث آمده كه . آغاز گرما

يعني هر كس خواست . 2 »أو إحدي و عشرين، واليتبيغ بأحدكم الدم فيقتله
زهاي هفده، نوزده يا بيست و يكم ماه را براي اين كار انتخاب كند، و حجامت كند، رو

مورد استعمال . شويد رو مي نگذاريد خونتان جوش بيايد وگرنه با خطر مرگ روبه
سردرد با باال رفتن فشار خون . ي سر  ديگري نيز هست در سردرد و دردهاي ناحيه

ود دارد كه به علت تنگ شدن همراه است و يك نوع سردرد به نام سردرد آوندي وج
هركس كه به : ابوداوود از رسول خدا روايت كرده كه . كند رگهاي مغز بروز مي سرخ

  3.»حجامت كن«گفت  كرد به او مي پيش پيامبر از دردي در ناحيه سر شكايت مي
بخاري در صحيحش از ابن عباس روايت كرده كه . كاربرد سوم در ميگرن است

  4.»در لباس احرام بود به خاطر سردردي كه داشت حجامت كردپيامبر در حالي كه «
                                                           

شود با حجامت درد و رنج را ازخود  هرگاه گرما زياد مي: يد گو مي) 1/282( مناوي در فيض القدير -1
آيد، يعني تا خون تحريك نشود و شما را از پاي  دور كنيد، اين چنين ديگر خون به جوش نمي

 .درآورد
 .از انس روايت كرده است) 3486( ابن ماجه -2
 .اند وايت كردهاز ابورافع و او از جدش ر) 9/339(و بيهقي در السنن ) 3858( ابوداود -3
 ).5374( بخاري -4



  انسان بدن درشگفتيهاي خداوند

 

300

اما آن چه قابل توجه است . عالوه بر اينها حجامت موارد استعمال ديگري نيز دارد
خواند و در هنگام ركوع و سجود در طول روز، هفته، ماه و  اين كه كسي كه نماز مي
 نوعي حالت نرمي و رواني در اين باال و پايين بردن سر. اندازد سال سرش را پايين مي

رگهاي مخ جمع  برد خون در سرخ وقتي كه سرش را پايين مي. كند رگها ايجاد مي سرخ
ي باال رفتن و  رود در نتيجه برد يكباره فشار باال مي شود و هرگاه سرش را باال مي مي

 آيد كه آن را از خطر پايين آمدن فشار حالت رواني و نرمي در سرخ رگها پديد مي
  .دارد تصلب و بادكردگي و به دنبال آن تركيدن، نگه مي

رگهاي مخ است،   از سرخيخورد تركيدگي در يك آن چه خيلي زياد به گوشمان مي
آيد؟ به سبب باال رفتن فشار و چرا با باال رفتن فشار  اما چرا اين تركيدگي پيش مي

اما كسي كه نماز . ترگها سفت شده اس دهد باز به خاطر اين كه سرخ تركيدگي رخ مي
پذيري  رگهاي مخش نرمش و انعطاف خواند چنان چه فشارش باال برود در سرخ مي

  .دارد كافي هست كه آن را از سفت شدن و تركيدن نگه 
مورد ديگر اين كه گردش روان خون در مغز در سالمتي بسيار اساسي است؛ و 

رگها گشاد  تيجه سرخو در ن. آورد حالت سجده در نماز خون را به حركت در مي
شدگي  شوند و از طرفي بيشتر بيماريها كه به سر مربوط است ناشي از سفت مي

داند كه  گهاست و كسي كه براي خداوند بزرگ به سجده رود چه بسا نمي  ر سرخ
دارد و اين  شدگي، تركيدگي و نابود شدن سالم نگه مي رگهاي مغزش را از سفت سرخ

هاي قرمز وجود دارد  ايي براي ساخت گلبول در بدن كارخانهكه دانشمندان معتقدند كه 
هاي  زيرا هر استخواني جاي خالي در داخلش هست؛ كارخانه. كه در مغز استخوان است

ساخت گلبول قرمز در اين جاهاي خالي است و در هر ثانيه بيشتر از دو ميليون و نيم 
هاي زاپاس  ا بدن را با كارخانهشود و گذشته از آن پروردگار دان گلبول قرمز توليد مي

هاي  اي براي ساخت گلبول ي ذخيره ديگري مجهز ساخته است كبد و طحال دوكارخانه
  .افتد اي به كار مي قرمز است كه در صورت تعطيلي كارخانه
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آيد كه اين  عامل هست كه وقتي پيش مي خوني بي يك بيماري خطرناك به نام كم
افتد، پس چه  دون اين كه علت آن را بدانيم از كار ميها به طور ناگهاني و ب كارخانه

  سازد؟ كند؟ و چه چيزي آن را فعال مي ها محافظت مي چيزي از اين كارخانه
رگها آن را به كار  اند كه كم بود ميزان خون در سرخ ها دانشمندان كشف كرده تازگي

 را نشان و حجامت در اين جا نقش خود. دارد و محافظت و افزايش توليد وا مي
رگها دراثر حجامت كاهش پيدا كند، اين كاهش،  هرگاه ميزان خون در سرخ. دهد مي

ماند و در اثر  كند و در نتيجه رگها محفوظ مي هاي گلبول قرمز را تحريك مي كارخانه
كمبود منظم خون در نگهداري «گويند  شود، لذا دانشمندان مي  فعاليتش بيشتر ميبودكم

  .»م استها سهي اين كارخانه
اين مشكل در زنان در اثر عادت ماهيانه حل شده است؛ زيرا زن هرماه بخشي از 

ماند و پزشكان  دهد و در نتيجه از ابتال به اين سردردها مصون مي خونش را از دست مي
دانند كه مبتال شدن به اين سردردهاي نوبه در زنان كمتر از مردان است اما در عوض  مي

اند در نتيجه پس از بند آمدن قاعدگي نسبت ابتال  مت سفارش شدهمردان به انجام حجا
  .شود بين زن و مرد يكسان مي

اي است كه خداوند به پيامبر خود نماياند و بيشتر از هفده حديث هست  اين پديده
منْ أَراد الحجامه فَليتحرَّ «: كه در آن حجامت سفارش شده است از جمله فرمود 

 1»ر، أو إِحدي و عشرين واليتبيغَ بِأَحدكم الدم فيقتلَكمسبعه عشر، أو تسعه عش
هر كس خواست حجامت كند، روزهاي هفده، نوزده يا بيست و يكم ماه را براي اين 

. شود كار انتخاب كند، و نبايد بگذارد خون به جوش آيد وگرنه با خطر مرگ مواجه مي
  .زمان حجامت آغاز فصل بهار با شديد شدن گرما است

بدن دستگاهي بسيار مهم به نام دستگاه نظارت بر خون وجود دارد كه به طور در 
داند، پس  هر افزايش يا كاهشي در خون پديد بيايد مي. مداوم مراقب ميزان خون است

                                                           
 .از انس روايت كرده است) 3486( ابن ماجه -1
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هاي ساخت گلبولهاي  هرگاه ميزان خون كاهش يابد، اين دستگاه تلگرافي به كارخانه
 توليدخون را باال ببرد، و خون به حال طبيعي فرستد تا ميزان سرخ در مغز استخوان مي

خودش برگردد، بنابراين حجامت يك سنت پيامبري است و هدف آن و منظور از آن 
  .سالمتي بدن است

دانست آيا در اسالم حجامت يعني كم كردن ميزان  تحقيقي از يك نويسنده كه نمي
ي غربي نوشته  ين نويسندهخون يك بار و يا دوبار در سال، هست يا نه، مطالعه كردم، ا

  .»شود هاي قلبي مي كاهش خون به طور مداوم باعث مقاومت انسان در برابر حمله«: بود 
گويد افزايش ميزان آهن  ي تركيب آهن خون انجام شده كه مي ي مفصلي درباره مقاله
همچنين .  قلبي را در پي دارد كند و برخي ناراحتيهاي ي قلب آن را ضعيف مي در عضله

. نوشته شده است» بيماريهاي خون«اي با عنوان  يك كتاب بيش از دو هزار صفحه
بنابراين خون خود يك دنياي جداگانه است، و در واقع سرم، گلبولهاي سرخ، وسفيد، 
ذرات شناور، شمار آن، توليد، حركت و نابودي و وظايف آن، به راستي چيزهايي 

  :گويد  خداوند بزرگ مي. انگيز است شگفت
® þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ÅÇö7è? 〈    ) 21: ذاريات( 
  .»بيند؟ ها هست، پس مگر نمي در درون خود شما نيز نشانه«

هاي حجامت اين است كه بهتر از فصد سطح  اما فايده«: ابن قيم در زادالمعاد گويد 
ون را از كند، و فصد براي درون بدن بهتر است، در حالي كه حجامت خ بدن را پاك مي

دهد كه  ي حجامت و فصد نشان مي تحقيق درباره. »كشد نواحي پوست بيرون مي
هاي گرم كه خون مردم در  فرقهاي زيادي با هم دارند، در كشورهاي گرم و زمانها و طبع

 زيرا در چنين ؛است، حجامت بسيار سودمندتر از فصد است) جوشش( پختگي  اوج
و حجامت آن را . ريزد  و به سطح داخلي بدن ميشود جوشد، رقيق مي مواقعي خون مي
ها و كسي كه توان  كشد كه در فصد امكانش نيست، بنابراين براي بچه طوري بيرون مي

اند كه در  پزشكان نيز تأكيد كرده. و طاقت فصد راندارد، حجامت مفيدتر و بهتر است
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اسط ماه و پس حجامت در او. هاي گرم حجامت بهتر و سودمندتر از فصد است سرزمين
 زيرا در اول ماه خون تحريك نشده ؛ي چهارم ماه مستحب است از آن و در كل در هفته

و به جوش نيامده و در آخر آن نيز ديگر آرام يافته است، اما در وسط ماه و كمي پس از 
  .آن در اوج فزوني است

ود؛ زيرا ش مينانجام حجامت در اول ماه سفارش : گويد  مي) ابن سينا(مؤلف قانون 
شود؛ زيرا  تركيبات هنوز به جريان نيفتاده و تهييج نشده، و در آخر ماه نيز سفارش نمي

ديگر تركيبات كاهش يافته است؛ بلكه حجامت در اواسط ماه مناسب است كه تركيبات 
: از پيامبر روايت شده كه فرمود . خون تحريك شده و به اوج افزايش خود رسيده است

پردازيد   بهترين چيزي كه با آن به مداوا مي»به الحجامه و الفصدخيرُ ماتداويتم «
خير الدواءِ الحجامه و «: حجامت و فصد است، و در حديث ديگري چنين آمده 

  .بهترين داروها حجامت و فصد است. 1»الفصد
  

  بيماريهاي آلودگي
هاي علمي امور بهداشت، در سراسر  از آمارهاي مهم و جالب كه يكي از مؤسسه

آيد كه بيماريهاي ناپاكي كه از راه آلودگي دست به آب و غذا  جهان گردآوري كرد، برمي
  : رساند، از اين قرار است  شود و به شدت به دستگاه گوارش آسيب مي منتقل مي

در سراسر جهان سي ميلون مبتال به بيماري تيفوئيد، ششصد ميليون به التهاب روده، 
ه وبا و پنج ميليون مبتال به ورم كبد هستند، و ساليانه سه دويست و پنجاه ميليون مبتال ب

خورد، بلكه ما بيشتر اخبار  اينها به گوشمان نمي. شود ميليون نفر قرباني اين بيماريها مي
سه . شنويم، اما چنين آماري را نه ها و سقوط هواپيماها را مي جنگهاي داخلي، زلزله

ميرند، كه نيمي  بب پيروي نكردن از سنت ميميليون نفر هرسال به علت آلودگي و به س
توجهي به پاكيزگي و نظافت دست و  ها هستند، و اين ضايعه در اثر بي از اين شمار بچه

                                                           
 ).41ص (و الطب النبوي ) 4/53( زادالمعاد -1
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از پيامبر .  و توجهي به آن نداريماديده گرفتهنشستن آن پيش از غذا است؛ اما ما آن را ن
يعني بركت غذا در . 1»بركه الطعام الوضوء قبله و الوضوء بعده«: روايت شده كه 

وضوي غذا عبارت است از شستن دست قبل از . وضو گرفتن پيش و پس از آن است
شستن دهان و دست و دقت و توجه در استنجا يعني پاكيزگي كامل پس از قضاي . آن

إِذا «: از عبداهللا بن ابوقتاده، از پدرش روايت شده كه پيامبر فرمود . حاجت سنت است
نفس في اإلِناء، و إذا أتي الخالء فاليمس ذكره بيمينه، وال شرب أحدكم فال يت

يعني اگر كسي آبي نوشيد، نبايد نفسش را در ظرف خالي كند، و . 2»يتمسح بيمينه
  .چون كسي به دستشويي برود، نبايد با دست راست خود را پاك كند

ردن در تنفس در ظرف يكي از راههاي سرايت است، از همين روي پيامبر از فوت ك
دور «: اگر آشغالي در ظرف باشد چي؟ فرمود : يكي پرسيد . نوشيدني نهي فرموده است

فَأَبِنِ القدح «: پيامبر فرمود . شوم من با يك نفس سيرآب نمي: آن مرد باز گفت . »بريز
يعني پس اگر چنين است، در هنگام نفس دادن ليوان را از . 3» عن فيك– إِذن –

پيامبر نوشيدن از شكاف «: همچنين از ابوسعيد خدري روايت شده كه . دهانت دور بگير
شكاف ظرف منظور شكاف . 4»يا ترك ظرف و فوت كردن در نوشيدني را نهي فرمود

ها و  پيامبر همچنين ما را به گرفتن ناخن. ظرفي است كه ترك خورده يا شكسته است
 نشسته نهي كرده؛ زيرا مانند ي تميز كردن بين انگشتان امر فرموده، و از خوردن ميوه

رود نبايد با دست راستش خود را  و چون كسي به دستشويي مي. خوردن خاك است
                                                           

ما اين حديث را از قيس بن ربيع : گويد  از سلمان روايت كرده است، ابوعيسي مي) 1846( ترمذي -1
روايت كرده و گفته حديث ) 3761(نيز ابوداود . ايم واو در روايت حديث ضعيف است شنيده

 .ضعيفي است
 ).310(و ابن ماجه ) 29(، نسايي )31(، ابوداود )267(، مسلم )152( بخاري -2
 .اند از ابوسعيد خدري روايت كرده) 1650(و مالك ) 11558(، احمد )1887( ترمذي -3
 ).11777(و احمد ) 3722( ابوداوود -4
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و اگر با دست . دهد خورد و هم با مردم دست مي تميز كند؛ زيرا با دست راست غذا مي
ز اينها ا. كند راستش اين كار بكند، احياناً ميكروب يا بيماري را به تمام مردم منتقل مي

همچنين از ابوهريره آمده كه از رسول خدا .  و سفارشهاي پيامبر بودها ي راهنمايي جمله
ل ساليبولَنَّ أَحدكم في الماء الدائم الذي اليجري، ثم يغت«: شنيدم كه فرمود 

  .كند، ادرار كند يعني هيچ كسي نبايد در آبي كه جاري نيست و در آن غسل مي. 1»فيه
، »اتّقوا المالعنَ الثَالثَ«: گفت  كه از پيامبر شنيدم كه مياز ابن عباس روايت شده 

: كدامند يا رسول اهللا؟ فرمود : گفتند . از نشستن در سه جا براي قضاي حاجت بپرهيزيد
در زير . »لُّ بِهِ، أَو في طريق، أو في نقع ماءٍظأَنْ يقعد أحدكم في ظلٍّ يست«

  2).بركه(اه و يا در آبي كه جمع شده كنند، يا در ر اي كه از آن استفاده مي سايه
 پيامبر بود در زماني كه هنوز خبري از هايياي از سفارشها و راهنماي اينها گوشه

 برگرفته از گزارشهايي بود كه  آمار آنشناسي و علم بيماريهاي مسري نبود، و ميكروب
. دين ندارديك سازمان امور بهداشت در سراسر جهان تهيه كرده بود و مطلقاً توجهي به 

دانيم، به  ميرند و ما نمي در گزارشهاي اين سازمان آمده كه سه ميليون نفر هر سال مي
انگاري در تمييزي  سبب رعايت نكردن نظافت دستها و نشستن آن پيش از غذا و سهل

پس اين دين آمده تا راه درست را به مردم نشان دهد و اين قرآن به آن . ميرند خود مي
شدگان را  كاران و پاك خواند و خداوند توبه تر است فرا مي درستتر و  چه راست
  .دوست دارد

  
  روان نژندي

تابهاي مربوط به بيماريهاي رواني آمده است كه كشناسي به ويژه  در كتابهاي روان
. اي ندارد روان نژندي نوعي سراسيمگي است كه هيچ پايه و اساس كالبد شناسانه

                                                           
 .اند و ديگران روايت كرده) 57(و نسايي ) 69(د ، ابوداو)282(، مسلم )236( بخاري -1
 ).2715( احمد -2
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. ني يا بيماري رفتاري است كه هيچ اساس عضوي نداردعبارت از يك نوع بيماري روا
  .آيد در اين بيماري اضطراب رواني با حفظ سالمت توان عقلي در شخص پديد مي

، )روان نژندي(شناسان بر اين باورند كه يكي از مهمترين نوع روان رنجوري  روان
. هم دايمهم نوع موقت دارد و. ترين نوع آن است نگراني است كه بيشترين و رايج

كنند كه نگراني، احساس عمومي به آزردگي ناخوشايند،  برخي آن را چنين تعريف مي
داند از كجا  انتظار خطر وترس ناشي از خطري است كه شخص منتظر آن است و نمي

  .گيرد سرچشمه مي
اديبي بزرگ يادداشتهاي يكي از دوستانش را كه اتفاقاً ثروتمند و توانگر، و صاحب 

در ترسي دايم و من هميشه «:  بود، مطالعه كرد، اين توانگر نوشته بود جاه و مقام
برم، هيچ چيزي آرامش و اطمينان   و چيزها و حتي از خودم به سر ميوحشت از مردم

به من نبخشيد، نه ثروت، نه مقام و جاهي، نه بهداشت، نه مردانگي، نه زن، و نه عشق و 
اش به تنگ آمدم، من از خودم بدم  از همهنه غروبهاي سرخ، همه چيز را آزمودم و 

ترسي، آيا احساس  ترسم، آيا تو از شبحهاي دور و برم نمي آيد، و از خودم مي مي
گشايد تا مرا در خود فرو برد، اين همه ترس به خاطر  كني ترس دهانش را مي نمي

م فراهم ي فكري و غم و اندوه كه اصالً ندارم، تمام امكانات زندگي براي چيست؟ مشغله
ترسم؟ شايد ترسم به خاطر اين باشد كه هيچ چيزي  است، پس چرا با اين همه باز مي

دانم چيست، به  ترسم كه نمي وجود ندارد كه من از آن بترسم، من از آن چيز ناشناس مي
ام، و اكنون زندگي  راستي كه در زندگي سرگردانم و حيران؛ زيرا به اوج زندگي رسيده

  .»ترسم ست، من حتي از خود زندگي مينخستين دشمن من ا
انسان نياز به امنيت و آسايش : گويند  شناسان در سخن از نيازهاي انسان مي روان

دارد، اما اين آسايش كجاست؟ بيماريهاي زيادي شمشيرآسا مردم را به گرداب دلهره و 
از ي قلبي، ترس از ناتواني،  ترس از ورم عفوني، ترس از حمله. اندازد شكست مي

فلجي، از نبود روزي، انسان به راستي به امنيت و آرامش، به پيروزي و محبت نياز دارد، 
ي اين  اند كه انسان بيش از هر چيز و پيش از همه و روان شناسان قطعاً فراموش كرده
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رسد، و  نيازها به ايمان نياز دارد؛ زيرا كه انسان چون ايمان داشته باشد، به اطمينان مي
  .شود داشته باشد در رسيدن به راز وجودي خود موفق ميچون ايمان 

نفي و بين آن دو فرق مترس مثبت و ترس : دانند  دانشمندان ترس را دو نوع مي
كند، براي اين است كه به  ترسد طبق دستورهاي او عمل مي كسي كه از خدا مي. قايلند

بختي و عشق و  وشاطمينان برسد، پس ترس از خدا راه رسيدن به اطمينان، امنيت، خ
ترسد، به راه آشفتگي وروان نژندي و زيان  پيروزي است؛ اما كسي كه از غير خدا مي

  :خداوند بزرگ فرمود . گام نهاده است
® t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ ’⎦È⌡uΚôÜs?uρ Οßγç/θè=è% Íø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿωr& Íò2É‹Î/ «!$# ’⎦È⌡yϑôÜs? Ü>θè=à)ø9$# 〈 

  )28: رعد (  
و بدانيد ) رستگارند(گيرد  ايمان آورده و دلهايشان با ياد خدا آرام ميكساني كه «

  .»رسد كه با ياد خدا دلها به آرامش مي
را جلوتر از » القلوب« يعني »تَطْمئِنُّ الْقُلوب بِذِكرِ اهللاِ«: فرمود  اگر خداوند مي

 او دلها آرامش شد كه با ياد او و نيز به ياد غير آورد مفهوم چنين مي  مي»بذكر اهللا«
يابي جلو انداخته، پس مفهوم چنين است كه دلها  يابد، اما چون ياد خدا را بر آرامش مي

  :هاي ديگر فرمود  يابد؛ به همين خاطر در آيه منحصراً با ياد خدا آرامش مي
® ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# t, Ï= äz %·æθ è= yδ ∩∪ # sŒÎ) çµ ¡¡ tΒ • ¤³9$# $ Yãρâ“ y_ ∩∪ # sŒÎ) uρ çµ¡¡ tΒ ãö sƒ ù: $# 

$ ¸ãθãΖ tΒ ∩∪ ω Î) t⎦,Íj# |Á ßϑø9 $# ∩∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝ èδ 4’ n? tã öΝÎκ ÌEŸξ |¹ tβθ ßϑ Í← !#yŠ ∩∪ š⎥⎪ É‹©9 $#uρ 

þ’ Îû öΝÏλÎ;¨uθøΒ r& A,xm ×Πθ è= ÷è̈Β ∩∪ È≅ Í←!$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãós yϑ ø9 $#uρ ∩∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ tβθ è% Ïd‰|Á ãƒ ÏΘöθ u‹ Î/ 

È⎦⎪ Ïd‰9$# ∩∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ Ν èδ ô⎯ÏiΒ É># x‹ tã ΝÎκÍh5 u‘ tβθ à)Ïô±–Β ∩∪ ¨β Î) z># x‹ tã öΝÎκ Íh5u‘ ãö xî 

5βθ ãΒù' tΒ ∩∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ óΟ èδ öΝÎγ Å_ρ ã àÏ9 tβθ ÝàÏ≈ xm ∩∪ ω Î) #’ n? tã óΟ Îγ Å_¨uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ 

ôM s3n= tΒ öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ åκ®ΞÎ* sù ãö xî t⎦⎫ÏΒθ è= tΒ 〈   ) 30 – 19: معارج(  
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ا آفريده شده، چون بديي به او صبر و ناشكيب به راستي كه انسان كم تحمل و بي«
كند، و چون نيكي و خيري به او رسد، بس بازدارنده و  تابي مي رسد بسيار بي

ِ تنگ دنيادوست است، مگر نمازگاران از اين قاعده استثنا باشند، آنهايي كه  چشم
هميشه نمازهايشان را بر پا دارند، و نيز آنهايي كه در داراييهاي خود براي تنگ 

اند، و آنهايي كه روز قيامت را باور  ين حقي معلوم در نظر گرفتهدست مسك
 زيرا كسي از عذاب –دارند، و آنهايي كه از عذاب پروردگارشان بيمناكند 

دارند و   و نيز آنهايي كه دامن خود را پاك نگه مي–پروردگار در امان نيست 
ورد جاي كنند مگر بر همسران خود يا كنيزكانشان كه در اين م كنترل مي

  .»سرزنشي بر آنها نيست
تواند از زندگي دنيا  بهاترين احساس كه انسان مي اصل موضوع اين است كه گران

داشته باشداحساس اطمينان و آرامش است، از سلمه بن عبيداهللا بن محصن خطمي و او 
منْ «: ي دوستي داشت، روايت شده كه پيامبر فرمود   رابطهاز پدرش كه با رسول خدا

صبح منكم آمِناً في سِربِِهِ، معافي في جسده، عنده قوت يومه، فكأَنما حيزت له أ
ي خود امنيت داشته باشد، و سالم و تندرست  هر كس در ميان دار و دسته. 1»الدنيا

  .ي اختيار اوست باشد وغذاي روزش را داشته باشد، چنان است كه تمام دنيا در حوزه
: گفت . تويي: پادشاه كيست؟ پاسخ داد : رانش پرسيد پادشاه ستمگري از يكي از وزي

اي دارد كه در آن پناه  شناسيم و نه او ما را، خانه پادشاه كسي است كه نه ما او را مي. نه،
دارد، و داراي روزيي است كه برايش بسنده  گيرد و همسري كه خشنودش مي مي
كند، اما ما چون او را  كند، او اگر ما را بشناسد در طلب خشنودي ما تالش مي مي

  . داريم بشناسيم در جهت خوار كردن او گام برمي
اين نيازهايي كه به راستي جايش خالي است، مهمتر و نبودنش خطرناكتر از بسياري 

برد كه فشار رواني  كند، بيشتر پي مي از بيماريها است، علم پزشكي هر چه پيشرفت مي

                                                           
 .اند و لفظ حديث از ترمذي است روايت كرده) 4141(و ابن ماجه ) 2342( ترمذي -1
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نهفته است و اطمينان و آرامش همراه و مالزم ي بيشتر بيماريها  در پس پرده) اندوه(
انسان امنيت و به سالمتي است، بنابراين هيچ چيزي وجود ندارد كه بسان يكتاپرستي 

كند،  آسودگي ببخشد، و هيچ چيز مانند شرك دل را سرشار از ترس و وحشت نمي
  :خداوند بلندمرتبه فرمود 

® Ÿξ sù äí ô‰s? yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) u yz# u™ tβθ ä3tG sù z⎯ÏΒ t⎦⎫Î/ ¤‹yè ßϑ ø9$# 〈    ) 213: شعراء(  
با وجود خداوند هيچ كس ديگر را نپرست و مخوان تا از گروه عذاب «

  .»شوندگان نباشي
  

  بيماريهاي كمبود الياف
هاي بزرگي در طول تاريخ علوم غذايي به دست آمده است كه نخست از  نقطه عطف

دوم . شود  و سبب بيماريهاي بسياري ميكند آن كشف ميكروب بود كه غذا را آلوده مي
روي در خوردن برخي خوراكيها  آور بود، مانند زياده كشف برخي از خطرها و مواد زيان

كه اين در تاريخ بهداشت و غذا نقطه عطف ديگري بود، و نيز بيماريهاي زيادي وجود 
  .شود دارد كه از كمبود مواد غذايي ناشي مي

ها كشف شده بيماري كمبود الياف است كه در حقيقت اما چيز مهمي كه اين تازگي
طبيعت اين روزگار چنان است كه غذاي پاك و . يكي از بيماريهاي شايع روز است

غل و غش است، از  مثالً قند كامالً سفيد، و آرد سفيد و بي. دارد برگزيده را برتر مي
ها و  يز الياف و پوستهخوريم، و خالصه همه چ ي آنها را مي ها نيز عصاره يا شيره ميوه
  .شود هايي كه خداوند ميوه را در آن درست كرده، كنده مي هسته

ي گندم را  هايي كه دانه داند كه اين الياف كه قالب ميوه است، يا پوسته كمتر كسي مي
در خود گرفته، يا همين كارهايي كه در برخي مواد قندي هست، فوايد زيادي دارد، ما 

ي  شماريم، آب ميوه مصرف مي فايده و بي اندازيم و آن را بي دور ميداريم و  آن را برمي
خوريم و شكر خالص را مصرف  نوشيم، ونان زيباي سفيد را مي زالل و پاك را مي
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كنيم، اين غذاي پاك كه از نوآوريهاي عصر نوين است بيماريها و كمبودهاي زيادي  مي
  .آورد براي بدن پديد مي

ي اضافي است و نقش  ها ماده ها و هسته شتند كه پوستهپندا دانشمندان چنين مي
منفيي در جريان جذب و هضم دارد، و آن اندازه كه دركش را داشتند آن را معرفي 

گذرد بدون اين كه جذب و  هاي هضم مي بخشي از غذاست كه از كانال: كردند و گفتند 
دي به شمار هضم گردد، و گذشته از اين آن را براي دستگاه گوارش باري زيا

يي به نام غذاهاي خالص به  وردهآآوردند، به همين منظورآن را از غذا زدودند، و فر مي
  .انسان ارايه دادند

ها و  ها، رشته در حالي كه نخستين خطر اين غذاي خالص يبوست است؛ زيرا پوسته
 براي ها هنگامي كه كند، و روده ها را آسان مي هاي ميوه و برخي غذاها كار روده هسته

هاي معده را تحريك كند  افتد نياز به اندكي الياف دارد تا ديواره هضم غذا به جنبش مي
و چنان چه اين الياف ناياب شود، و تمام غذا به صورت مايع و خالي از اين الياف 

  . كند سودمند باقي بماند، يبوست بروز مي
 آب را جذب – الياف –اين مواد سلولزي : گويند  مورد ديگر اين كه دانشمندان مي

دارد، تا روند هضم به آساني و به رواني صورت پذيرد، بنابراين  كند و آن را نگه مي مي
  .كند مانند مواد نرم كننده عمل مي

كند؛   را جذب مي– چربيها –ي كلسترول  ي سوم اين كه الياف سلولزي ماده نكته
گها باعث بروز يكي از هاي ر زيرا وجود كلسترول در خون يا نفوذ آن به ديواره

شود، و تنگ شدن رگها از  خطرناكترين بيماريهاي امروزين كه آنژين صدري است، مي
برخي از دانشمندان معتقدند عمر انسان بستگي . خطرناكترين بيماريهاي اين عصر است

زا در آن  يابد و مواد چربي رگها دارد، و هنگامي كه ظرفيت آن كاهش مي خ به عمر سر
اندازيم، و آن را به  ها و اليافي كه دور مي پس پوسته. شود كند، قلب خسته مي نفوذ مي

دهيم، در واقع به شدت به آن نيازمنديم؛ زيرا مواد چرب را  عنوان علف به حيوانات مي
  .كند جذب و نيز نسبت چربيهاي موجود در خون را تعديل مي
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ها  م و بدون وجود اين پوستهها مانند مايع صفرا، به طور مداو ترشح برخي از عصاره
 اما وجود آن، مواد چرب و ؛شود والياف باعث بروز برخي بيماريهاي بدخيم و مزمن مي

كند، تا جايي كه  ها را آسان مي برد و حركت روده ها را فرو مي مقداري از ترشحات غده
 و  خونلها و باالرفتن ميزان كلسترو گويند تشكيل سنگريزه بعضي از دانشمندان مي

رگها، و عامل سرطان كولون، برخي بيماريهاي قلب و رگها،  ي سرخ نفوذ آن در ديواره
يبوست، بعضي بيماريهاي واريس، بيماريهاي ديافراگم و آپانديست به سبب كمبود 

  .آيد الياف در غذا پديد مي
بنابراين ناچار بايد به همان چيزي كه خداوند آفريده بازگشت، پس هر چيز را آن 

 كه خداوند درست كرده بخوريد، بدون اين كه دستي در آن ببريد و كم و زيادي گونه
هاي نوين مصرف نكنيد، بلكه آن گونه ميل  در آن ايجاد كنيد، غذا را به روشها و شيوه

  .نماييد كه خداوند خواسته است
ي عطف چهارمي در راه بهداشت، سالمتي و غذا  دانشمندان اين كشف را نقطه

، بنابراين بگذاريد غذايتان بدون پيرايش و افزايش باشد، بدون دور انداختن اند دانسته
تواند هضمش  اي ندارد و دستگاه گوارش نمي رود فايده هايي كه گمان مي الياف و پوسته

  .كند، بلكه در حقيقت اين چنين نيست
د زيب از ما خواسته شده كه حكمت پروردگار در آفرينش هر چيزي را دريابيم و نمي

  .ي خداي بزرگ را دگرگون سازيم يا تعدليش كنيم كه آفريده
  

  بيماري ايدز
يا ميكروب در » جرثوم«ي  كلمه. دنياي ميكروبها به اين تازگيها كشف شده است

ي هر چيزي است، و اين موجود بسيار ريز كه با چشم  لغت به معناي اصل و ريشه
شود، چون اصل  يكروب ناميده ميشود، م توان ديد و با حواس درك نمي غيرمسلح نمي

اي كوچك به اين موضوع شده است، آن جا  در قرآن كريم اشاره. و اساس بيماري است
  :فرمايد  كه مي



  انسان بدن درشگفتيهاي خداوند

 

312

® Iξ sù ãΝÅ¡ø% é& $ yϑ Î/ tβρ ã ÅÇö6 è? ∩∪ $ tΒ uρ Ÿω tβρ ãÅÇö6 è? 〈   ) 39 ـ 38: حاقه(  
  .»بينيد بينيد و آن چه نمي قسم به آن چه مي«
ي   اما غيب مطلق آن است كه اصالً در محدوده؛يب نسبي استبينيم غ آن چه نمي

درك يا  زندگاني ما نيست، برخالف غيب نسبي كه در زندگي ما هست، اما حواس ما از
سؤال مهمي كه هست اين كه اين موجودات ريز كه در تمام . ي آن ناتوان است مشاهده

 با يكديگر و در حركات و زندگي، در خوردني و نوشيدني، تنفس و در برخورد انسانها
سكنات آنها هست، آيا نبايد در شريعت كه از سوي خداي عزوجل آمده، چيزي 

  ي اين موجودات باشد؟ درباره
 وجود دارد؛ گلبولهاي قرمز كه خود بحث مفصلي دسته سلولدر خون انسان سه 

  .)ها پالكت(خواهد، گلبولهاي سفيد و ذرات شناور مي
ي از ا ت كه كار مهم دفاع از بدن در برابر هرگونه حملهگلبولهاي سفيد لشكري اس

. نامند  سيستم دفاعي بدن مي سربازانجانب ميكروبها را به عهده دارد و پزشكان آن را
توانند در خالف  فردي دارند، مي اين گلبولها در خون در گردشند و وضعيت منحصربه

اي  وند و وارد بافتهاي عضلهمسير جريان خون روان شوند، و از رگهاي خوني بيرون بر
اي را كه در بدن هست، بشكافد و  توانند تمام انتظامات تحكيم يافته شوند، همچنين مي

  .از آن بگذرند
هايي دارند كه در آن پناه  ؟ قلعه1پس جا دارد بپرسيم اين گلبولهاي سفيد چي هستند

هاي لنفاوي است و  ؟ عقدهها ديگر چيستند اما اين قلعه. روند گيرند و از آن بيرون مي مي
  .ماند كه شمار بسيار زيادي از گلبولهاي سفيد درآن جاي دارند هايي مي به قلعه

                                                           
ها واحدهاي متحرك سيستم حفاظتي بدن هستند كه معموالً به دو شيوه  ولهاي سفيد يا كلوسيتگلب -1

خواري وفاگوسيتوز  ي بيگانه با انهدام عوامل بيگانه بوسيله: الف (د كنن زا مبارزه مي با عوامل بيماري
اين سلولها به صورت شش نوع متفاوت در . هاي حساس شده كورها و لنفوسيت با تشكيل آنتي) 2(

ها و   لنفوسيت–ها   مونوسيت–ها  ها، بازوفيل ها، ائوزنيوفيل خون وجود دارند نوتروفيل
هايي از يك نوع هفتم گلبولهاي  تعداد زيادي پالكت وجود دارد كه تكهها عالوه بر آن  پالسموسيت
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 آوري و جمعگروهي از اين گلبولها كار جستجو : گويند  بعضي از دانشمندان مي
اي وارد بدن شود، اين گروه براي  اطالعات را به عهده دارند، و هرگاه ميكروب بيگانه

شوند تا ساختار تركيبي و نقاط ضعف آن را بشناسند   به آن نزديك ميميكروبشناسايي 
توانند آن را دستگير كنند و يا از  اندازد، و چگونه مي و بدانند چه چيزي آن را از كار مي

ي زيركي و  اين گلبولهاي سفيد كه گويي موجودات عاقلي با باالترين درجه. بين ببرند
گردند تا طبيعت  هاي لنفاوي برمي اصلي خود يعني عقدههوشياري هستند، به جاهاي 

ها  ميكروب، نقاط ضعف و روش نابودي آن را به آزمايشگاهايي كه در اين عقده
  .كارساخت مواد ضد ميكروب را به عهده دارد، گزارش دهند

گروه اول كار . گلبولهاي سفيد ديگري وجود دارند كه مسؤول ساخت اسلحه هستند
يعني در اين . سازد رساني را به عهده داشتند و اين گروه اسلحه مي جستجو و اطالع

  .تواند ميكروب را از پاي در بياورد شود كه مي  توليد ميهايي تندپاها  عقده
دارد  افتد، اين پادزهرها را برمي گروه ديگري كه طبيعتي بسيار كشنده دارد، به راه مي

. كند تا باألخره نابودش سازد حاصره ميرود و آن را م و به سرعت به سوي ميكروب مي

                                                                                                                                                    
 گلبول سفيد در 7000سفيد موجود در مغز استخوان به نام مگاكاريوسيت هستند انسان بالغ داراي 

كه در . باشد  پالكت در هر ميكروليتر خون مي300,000هر ميكروليتر خون است و بطور طبيعي 
شوند   تقسيم ميT و B شدن خون نقش دارد لنفوسيت ها كه به دو دسته فعال كردن مكانيسم لخته

 بعد از تبديل به پالسموسيت از طريق ساخت و Bهاي  در ايمني اكتسابي نقش دارند لنفوسيت
 نيز به سه گروه عمده تقسيم Tشود و ؟؟؟؟  ها وارد مبارزه مي ترشح پادتن به خون بر عليه ميكروب

 تضعيف كننده فراوانترين آنها T سيتوتوكسيك يا از بين برنده سلولها و Tكننده،   كمكTشوند  مي

4كه 
3

Tباشد  ها ميTهاي ايمني  ي اصلي تمام واكنش كننده  كمك كننده بوده كه به عنوان تنظيم
يك از  سيتوتوكسTبرد سلول  و آنها را از بين مي.  به آنها حمله كردHIVكنند و ويروس  عمل مي

 كه سوراخ مدور بزرگي در غشاي Perforinsفورين  كننده اين به نام پر هاي سوراخ طريق پروتئين
شود همچنين اين سلولها نقش  زا وارد مبارزه مي كنند عليه عوامل بيماري سلول مورد حمله ايجاد مي

كنند  باز ميهاي بيگانه و سلولهاي آلوده به ويروس  مهمي در انهدام سلولهاي سرطاني، بافت
  .34 و 33فيزيولوژي گاتيون فصل 
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هاي سفيدي ببيند، بداند كه آن جا جنگ  هرگاه انسان بر روي جاهايي از بدنش لكه
  .گري بين گلبولهاي سفيد و ميكروب بيگانه در حال روي دادن است ويران

هاي دفاعي نيز در بدن هست كه گروه جستجوگر گلبولهاي سفيد  يك سري خط
چنان چه ميكروب از . دهد هاي لنفاوي خط دوم از آن را تشكيل مي هخط اول را و عقد

شود، و در نتيجه  هاي لنفاوي بگذرد، فرمان بسيج عمومي در سراسر بدن اعالم مي عقده
شود و باألخره  اش ضعيف مي رود، و بدن در انجام كارهاي روزانه دماي بدن باال مي

كند، ظاهر  بدن اشاره يا داللت ميعاليمي كه بر وجود بيماريي ميكروبي كلي در 
  .شود مي

ي اساسي و عناصر اطالعاتي يا جستجوگر،  اين سيستم دفاعي بدن است با سه ماده
انديشمندانه سازنده و كشنده، با اين سه گروه و نيز به كمك فرماندهي مركزي و خطهاي 

يرد و احياناً از بين گ اما گاهي اين دستگاه مورد حمله قرار مي. پردازد به دفاع از بدن مي
ي آن  آيد كه امروزه در تمام دنيا درباره رود، مانند حالتي كه در بيماري ايدز پيش مي مي

) سارس(ها  ي التهاب ريه از طرفي ديگر در سالهاي اخير بيماري كشنده. شود بحث مي
شايع شده است، پس نبايد فراموش كرد كه هميشه سنت خدا در ميان آفريدگانش 

 آن طور كند اين است كه پيامبر اما آن چه براي من بيشتر جلب توجه مي.  استبرقرار
ي اين بيماري يادآوري كرده است، مثالً  ها آمده، چيزهايي درباره كه در برخي از حديث

يا معشرَ «:  به نزد ما آمد و فرمود از عبداهللا بن عمر روايت شده كه پيامبر
 إِذا ابتُلِيم تَظهرِ الفاحشه في المهاجرينَ خمس نَّ، لَمبهِنَّ و أَعوذ باهللاِ أَنْ تدركوه

قومٍ قطّ حتي يعلنوا بها إِلّا فشا فيهم الطاعون و األوجاع التي لم تكن مضَت في 
أَسالفهم الذينَ مضوا، ولَم ينقصوا المكيالَ و الميزان إِلّا أُخِذُوا بالسنين و شده 

أَموالهم إِلَّا منعوا القطر مِن ةلَم يمنعوا زكاالمؤونه و جور السلطان عليهم، و 
اهللاِ السماءِ و لو الالبهائم لَملم ينقضوا عهد مطروا، وو رسوله إِلّا سلّط اهللاُ ي 
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علَيهم عدواً مِن غَيرهم، فَأَخذوا بعض ما في أَيديهم، و مالَم تحكُم أَئَمتُهم بِكتاب 
يعني اي گروه مهاجرين . 1» إِلّا جعلَ اهللاُ بأسهم بينهماهللاِ، و يتخيروا مما أنزلَ اهللاُ
خواهم آن را نبينيد و در ميانتان شايع نشود، اول هرگاه  پنج چيز هست كه از خدا مي

فحشا در ملتي پيدا آيد و آن را آشكار سازند، طاعون و قحطي و گرسنگي در ميان آن 
ر پيمانه، وزن و ترازو كم كنند، آيد كه در گذشتگانشان نبوده، و چون د ملت پيش مي

شوند، و اگر زكات مال و داراييهايشان را  دچار گراني خرج و ستم سلطان بر خود مي
گردند و اگر به خاطر حيوانات و  پرداخت نكنند، از نعمت و رحمت باران محروم مي

مبرش چهارپايان نباشد هيچ باراني در سرزمينشان نخواهد باريد، و اگر پيمان خدا و پيا
سازد تا هر چه داشته باشند از آنها  را بشكنند، خداوند دشمني بيگانه را برآنها چيره مي

بگيرد، و چون پيشوايانشان براساس كتاب خدا عمل نكنند وآن چه را كه خدا فرو 
  .اندازد فرستاده برتر ندانند، خداوند آسيب و زيانشان را در ميان خودشان مي

امل آن ويروسي هنوز ناشناخته است، تمام دنيا را در اين بيماري واگيردار كه ع
برگرفته و بنابر آمارهاي سازمان بهداشت جهاني تا چند سال پيش سي و چهار ميليون 
مبتال به ايدز در جهان وجود داشته، در حالي كه كارشناسان بهداشت تأكيد دارند كه 

 چه وضعيت را بدتر از آن. 2آمار درست دو برابر اين عدد و يا شايد بيشتر هم هست
                                                           

 ).4019( ابن ماجه -1
 ميليون نفر مرد و زن و كودك 68 حدود 2002بنابر تخمين سازمان جهاني بهداشت تا دسامبر سال  -2

 ميليون 2004اند اين سازمان تخمين زده است تا سال   بودهHIVدر سراسر جهان آلوده به ويروس 
 ميليون 42زند تعداد موارد زنده  ر در آستانه مردن هستند اين سازمان تخمين مي ميليون نف40مرده و 
گردد  شدگان دنيا افزوده مي اد آلودهد هزار نفر به تع16 – 20اند در حال حاضر روزنانه  نفر بوده

از مواردآلودگي مربوط به كشورهاي جهانِ % 90ميرند بيش از   ميليون نفر مي5/2 – 3ساالنه بين 
 درصد اعتبارات بهداشتي تعدادي از كشورهاي آفريقايي صرف مبارزه با ايدز 80 تا 70 بوده سوم
 ميليون نفر 5/2 ميالدي در آفريقاي جنوبي حدود 2010شود تا سال  شود و تخمين زده مي مي

گزارش شده  + HIV تعداد 82 تا 65در ايران از سال .  آلوده خواهند شدHIVكودك به ويروس 
  . نفر بوده است634بوده كه تعداد موارد فوت  نفر 4846
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هاي علمي و امكانات اقتصادي  كند ناتواني تمام جهان با تمام مؤسسات و هيأت اين مي
 در بيشتر حالتها تنها از HIVويروس . موجود در ساخت واكسني ضد اين بيماري است

بندوباري جنسي، اعتياد به مواد مخدر و تزريق آن و از طريق  طريق هرج ومرج و بي
ي اول به  اين بيماري بنابر حكمت پروردگار در درجه. شود  انسان پخش ميي مبادله

شود و تناقض عجيبي در اين بيماري هست، از يك سوي  رفتار شخصي مربوط مي
نهايت سخت و دشوار يا اصالً غيرممكن است و عاقبت هر  بينيم كه درمان آن بي مي

ن بسيار آسان است به طوري مبتاليي مرگ حتمي است، و از ديگر سوي پيشگيري از آ
ي عفت و  هاي الهي درباره تواند با پايبندي به برنامه كه هر كسي كه هنوز مبتال نشده، مي

صبر به طور كامل از ابتال به آن جلوگيري كند؛ زيرا خداوند هر شهوتي را كه در 
ين بنابرا. خطري هم براي آن در نظر گرفته است سرشت آدمي نهاده، كانال درست و بي

  .سازد كند، و هرگز آزاديهايمان را محدود نمي دستورهاي ديني سالمتي ما را تضمين مي
ي ظاهري خود را  تواند در هر زماني شكل و قيافه  ميHIVشگفت اين كه ويروس 

تغيير دهد، پس اگر هزاران ميليون دالر در راه پژوهش علمي به منظور ساخت واكسني 
رود، گذشته از آن اين ويروس نسلهاي زيادي دارد   ميضد آن هزينه گردد، همه به هدر

آورد، پس  كه اگر كسي از يك نسل آن نجات يابد، نسل ديگري او را از پاي درمي
خداوند بزرگ اراده كرده كه انسان پايبند به ارزشهاي اخالقي باشد و با پاكدامني و 

  : فرمايد  مي. يدا كنددرست كردار بودن و نه با واكسن و دارو از اين بيماري نجات پ
® u yγ sß ßŠ$ |¡ xø9$# ’Îû Îh y9 ø9$# Í ós t7ø9$#uρ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. “ Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Νßγ s)ƒ É‹ ã‹Ï9 uÙ ÷è t/ 

“ Ï% ©!$# (#θ è= ÏΗ xå öΝßγ ¯= yè s9 tβθ ãèÅ_ ö tƒ 〈    ) 41: روم(  
شوند، خشكي و دريا را فرا گرفته، تا  فساد با كارهايي كه مردم مرتكب مي«

  .»ي كردار خود را بچشند، شايد كه دست بردارند تيجهبخشي از ن
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دانشمندان همچنين معتقدند كه اگر فرض شود كه تالشهاي مداوم آنها تا پنج سال 
 كه اين فرضيه به محال –آينده به نتيجه برسد و واكسني ضد ويروس ايدز بسازند 

  .گذرد ي درمان يك بيمار از مرز ده ميليون دالر مي  هزينه-نزديكتر است 
گري و  در يك پژوهش آماري دقيق در كشوري كه شيوع اين بيماري به سبب الابالي

بندوباري جنسي باال گرفته است، معلوم شد كه در هر ده ثانيه يك نفر بر اثر اين  بي
دليل مرگ زياد . دهد، اين پژوهش از برخي راديوهاي جهاني پخش شد بيماري جان مي

شود، كه البته   تصاعد هندسي منتشر ميبصورت بيماري بر اثر ايدز آن است كه اين
اين بيماري به صورت تصاعدي : بنابراين بايد گفت . دهد ميزان انتشار آن را نشان نمي
كند  بررسيهاي آماري ديگري هم هست كه برآورد مي. يابد انفجاري خطرناك شيوع مي

يون نفر بوده، اين آمار در ، صد و بيست ميل2000شمار مبتاليان به اين بيماري در سال 
بعضيها معتقدند كه شخص مبتال به ايدز خود عامل . اي چاپ دمشق منتشر شد روزنامه

انتقال آن نيز هست، و كسي كه اين ويروس را دارد قطعاً مبتالست؛ اما هنوز در 
شود كه  ي نمودار شدن آن ديده مي ي رشد است و عاليم ترسناكش در مرحله مرحله

كشد، بنابراين عمالً جدا كردن مبتاليان و حامالن اين ويروس  ال طول ميگاهي چند س
  1.معنايي ندارد، چراكه تنها از نظر زماني باهم فرق دارند و نه چيز ديگر

                                                           
كشد تا آزمايش خون عالئم  طول مي)  ماه16حداكثر ( هفته 12 تا 2از زمان ورود ويروس به بدن  -1

تواند ديگران را آلوده سازد به دنبال مرحله  آلودگي را نشان دهد ولي در اين مدت فرد آلوده مي
گردند پس از ورود  ار و در نهايت عالئم ويروسي ظاهر مينهفتگي باليني عالئم اوليه، عالئم آشك

HIVگردد كه باعث ايجاد   و به دنبال عفونت اوليه نوعي سندرم حاد ويروسي بر بيمار عارض مي
شود كه در اكثر موارد  هاي لنفاوي و اسهال مي سردرد، دردهاي عضالني، گلودرد، بزرگ شدن غده

شود  دگيها و بيماريهاي شبيه آنفلوآنزا تشخيص داده نميرسد و از سرماخور معمولي به نظر مي
 را با HIVتوان  مرحله حاد بيماري با همانندسازي سريع ويروس همراه بوده و در اين مرحله مي

 ويروس و RNA (PCR)ايي پلي مراز   ياتشديد واكنش زنجيره25Pژن  گشت خون، تعيين عيار آنتي
DNAاد يك دوره متغير نهفتگي باليني ايجاد كه با نت حوويروس شناسايي كرد پس از عفو پر

 ماه تا 6( مشخص شده و معموالً از چند ماه تا چند سال HIVفقدان نشانه يا عالئم قابل انتساب به 
  . انجامد و يا بيشتر به طول مي)  سال10
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 با تمام امكانات اقتصادي و علمي در برابر – از نظر مادي –كشورهاي پيشرفته 
اند و كوچكترين   پاي درآمدهترين ويروسي كه تاكنون شناخته شده، ناتوان از ضعيف

كاري از دستشان برنيامد، در حالي كه اين ويروس ميليون ميليون از كساني را كه از 
  اند كند، انگار سربازاني خدايي اند، تار و مار مي اخالق و منش درست منحرف گشته

® $ tΒ uρ ÞΟ n= ÷è tƒ yŠθ ãΖã_ y7 În/u‘ ω Î) uθ èδ 〈   ) 31: مدثر(  
  .»شناسد روردگار سربازان او را نميو هيچ كس جز خود پ«

شايد خداوند اين بيماري را به عنوان كيفر زودرس براي كساني كه از سرشت سالم 
اند، در نظر گرفته  پا بيرون نهاده، گمراه شده و گمراه كرده، فاسد شده و فاسد كرده

ير ؛ چرا كه براي رهايي از آن راهي جز بازگشت به اخالق و سيرت درست و مس1است
دهد و دانشمندان  برهان روشني كه اين نكته را مورد تأكيد قرار مي. هدايت وجود ندارد
 نيش خود را در بدن انسان مبتال به اين بيماري  اند، اين است كه پشه از آن در شگفت

دارد، سپس ويروس را به انسان سالمي منتقل  اش بر مي كند و از خون آلوده فرو مي
كند، در نتيجه خون سالم با خون آلوده   خون پاك او فرو ميكند و نيشش را در مي

ي  شود، چه سري در اين هست؟ آيا اين نكته گردد؛ اما بيماري منتقل نمي آميخته مي
انگيز نشان بارزي نيست بر اين كه خداوند اين بيماري مرگبار را تنها سزاي  شگفت

  ور اتفاقي ممكن نساخته است؟بندوباري اخالقي قرار داده و ابتال به آن را به ط بي

                                                           
د آن آيا در واقع ممكن است شاه: در سر مقاله يكي از جمالت پزشكي اين پرسش مطرح گرديد  -1

به صورت يك بيماري واگير تحقق مي يابد؟ » ي گناهانشان كيفر شايسته«: ي من پل  باشيم كه گفته
(AL+man 1986, p. 17)  

شود و به عبارتي نهفتگي ويروسي   متوقف نميHIVرغم دوره طوالني نهفتگي باليني، همانندسازي فعال  علي
به طور مداوم بر اثر همانندسازي )  كمك كنندهT(دار  4CDافتد در دورة نهفتگي باليني سلولهاي  اتفاق نمي

شوند به مرور قدرت دفاعي بدن كم شده به ترتيبي كه افراد مبتالء در آخرين مرحله   تخريب ميHIVسريع 
اكتريايي، ها را ندارند و سرانجام در اثر ابتالء به انواعي از بيماريهاي ب ترين عفونت  توانايي مقابله با خفيف

  .ميرند ها مي  و ويروسي و يا برخي از سرطانقارچي
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اگر آب شهري آلوده گردد و بيماريهاي واگيرداري در ميان مردم پيدا شود، آيا 
ريم آب آلوده مردم شهر را به هالكت اي عقل و حكمت چنين است كه بگذ الزمه

برساند، سپس دنبال سرم ضد آن و واكسن شفابخش بگرديم، پزشك بياوريم، كلينيك 
كند كه اول آب آلوده را  هاي الزم را تهيه كنيم، يا نه، خرد حكم مي بسازيم و دستگاه

قطع كنيم يا آن را پاك گردانيم و مشكل را متوقف سازيم و از شيوع بيشتر بيماريهاي 
  واگيردار جلوگيري كنيم، آن گاه به درمان مبتاليان بپردازيم؟

 برابر عامل بيماري شود، جهانيان در متأسفانه اين نكته در تمام جهان رعايت نمي
كوشند عاليم و نتايج آن را از بين ببرند، در حالي كه يك دالر براي  ايستند، بلكه مي نمي

  : پيشگيري خيلي بهتر از پول هنگفتي براي درمان است 
® |M ÷ƒ u™ u sùr& Ç⎯tΒ x‹ sƒ ªB$# …çµ yγ≈ s9Î) çµ1 uθ yδ ã& ©#|Ê r&uρ ª!$# 4’ n?tã 5Ο ù= Ïæ tΛ s⎢ yz uρ 4’ n? tã ⎯Ïµ Ïè øÿ xœ 

⎯ ÏµÎ7 ù= s% uρ Ÿ≅ yè y_ uρ 4’ n? tã ⎯Ïν Î|Ç t/ Zο uθ≈ t±Ïî ⎯ yϑ sù ÏµƒÏ‰÷κ u‰ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ «!$# 4 Ÿξ sùr& tβρ ãª. x‹s? 〈 
  )23: جاثيه (  

آيا ديدي كسي را كه هوي و هوسش را خداي خود قرار داده بود، و خداوند «
اي بر  گمراه كرد و بر گوش و قلبش مهر گمراهي زد و پرده دانسته او را

كند؟ پس به غير از خدا چه  درك واقعيات جلوگيري مي  انداخت كه ازچشمش
  .»گيريد؟ تواند او را هدايت كند؟ با اين همه آيا شما پند نمي كسي مي

گردد، او در ظاهر دنبال  جواني كه جوياي كار است، و به دنبال همسري هم مي
؛ اما در حقيقت با اين كند گردد و نيازش را برآورده مي ي خود مي ارزش و مقام شايسته

ي پاك و پايبند  كند؛ زيرا خانواده عملكردش در ساخت جامعه و ملت خود شركت مي
در حالي كه جواني كه نسبت به . ي درست و پيشرفته است نخستين خشت بناي جامعه

كند، با  هاي نامشروع برآورده مي تفاوت است، و آرزوهاي خود را از راه كار و شغلش بي
جايي رفت و آمد دارد، بخواهد يا نخواهد، دانسته يا ندانسته در مسير ويران دختران هر
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و ملت تنها با جوانان دختر و . دارد كردن شخصيت خود، خانواده و جامعه گام برمي
  :چه خوش گفت آن كه گفت . كردار پابرجاست پسر درست و نيرومند و راست

حصنوا هذا البناءاًيا بنات الجيل هي  
 

 رشدوهم للصواب الشباب أَ جيلَاحفظوا 
 

  الغزير و لكم عذب الشراب النبعهمفَ
 

 نيروا كالبدوري الشباب لِحصنوا كلَّ 
 

يروا أمر الزواج التغالوا بالمهورس 
 

 التباهي باألثاث و القصورو احذروا داء  
 

ضمن الصدور السعاده كامنٌإنما نبع  
فهو اآلناحذروا الفيروس  

 

  الرماديختفي تحت جمرٌ 
 

  تجاهلنا الحقيقه فاجأتناإنْ
 

  العباد و اكتوي كلَّالنار يوماً 
 

بعلم دوا الجهلَبد 
 

  الرقادأيقظوا أهلَ 
 

توهرٍ بطُجوا العلم 
 

  فهو العمادصادقٍ 
 

يغتال ها هو الفيروس 
 

 البالدا كلَّالضحايا قاصد  
 

ن شبابٍو هو أعمي ع 
 

  الفساد يأبيطاهرٍ 
 

ماءإنما العفه  
 

 عذب زاللبارد  
 

 و يروي يطفي الجمرَ
 

  من طلب الحاللكلَّ 
 

اي دختران جامعه بياييد اين ساختمان را محكم بنا كنيد و از نسل پسران جوان 
اند و  اي پر آب محافظت كنيد، و آنان را به راه درست راهنمايي كنيد، آنها به مانند چشمه

اي محفوظ نگه داريد كه مانند  تمام جوانان را به گونه. گواراي آن هستيدشما خود طعم 
ها را زياد باال نبريد و در  در ازدواج آسان بگيريد، مهريه. ماه شب چهارده بدرخشند

 خود را به گرداب هالكت نيندازيد، ،ي بيش از حد نياز و كاخ و ويال  درخواست اثاثيه
  .ها و دلها نهفته است، بياييد آن را كشف كنيد سينهي خوشبختي در  بدانيد كه سرچشمه
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 بترسيد كه اكنون مانند اخگر زير خاكستر است، و اگر از حقيقت غفلت HIVاز 
كند و تمام بندگان را در كام خود فرو  ي ما را غافلگير مي  همه آنبورزيم روزي آتش

خبران را از  بيدگان و بيبرد، با علم و تكنيك ديو جهل را از ميدان به در كنيد و خوا مي
گذاري كنيد كه هم آن بنياد و  خواب غفلت بيدار كنيد، آن گاه علم را با پاكي راستين تاج

هدف  گيرد و تمام كشورها را ببينيد ويروس چگونه قربانيهايي مي. ي زندگي است پايه
آبي ، به راستي كه عفت به كور است جوان پاك دور از فساد در برابرگرفته است، او 

نشاند و هر طالب حاللي را  ماند، كه آتشِ شهوت را فرو مي سرد، گوارا و زالل مي
  .گرداند سيرآب مي

اند كه عامل نخست اين بيماري شيوع فحشا و به ويژه  دانشمندان بر اين عقيده
لم «: ، پيامبر اسالم با نظر به اين نكته فرمود 1فحشاي زشت بين افراد جامعه است

 اگر فحشا در ملتي پيدا شود و آن را »...في قوم قط حتي يعلنوبهاتظهر الفاحشه 
هاي گروهي  ها و مجالت و در رسانه آشكار گردانند، به طوري كه آن را در روزنامه

پخش كنند، مثالً در جهان غرب و نيز در كشورهايي كه ارزشها زير پا گذاشته شده، 
هاي گروهي اعالم  ز اخالق در رسانههاي فحشا و كارهاي به دور انمكاكاريها و  ب خرا
 يعلنوا بها إلّا فشا فيهم الطاعونُ واألوجاع التي لم تكن مضت في حتّي« 2شود مي

                                                           
اند گسترش سريع ايدز  راً همچنين بازي مردان را در ارتباط با تأثير اجتماعي بيماري ايدز دانستهاخي -1

گرا در  هاي همجنس فرهنگ هايي بود كه توسط خرده ي افزايش فرصت ايي نتيجه ترديد تا اندازه بي
بازانه فراهم گرديده بود مردان همجنس  اي برخوردهاي همجنسآمريكاي شمالي و جاهاي ديگر بر

 درصد كل موارد ايدز در اياالت متحده آمريكا، و نسبت بيشتري در 75باز هنوز عامل انتقال بيش از 
 از بيماري ايدز 1985ي سينما در سال  اكثر كشورهاي اروپايي مستقر هنگاميكه راك هورسن ستاره

جهان را تكان داد ماهيت بيماري او نبود بلكه اين واقعيت بود كه اين مرد آنچه بيشتر مطبوعات 
 227 – 226شناسي آنتوني گيدنز ص  جامعه. باز بود سمبول دالوري مردانه همجنس

افزايش تصاعدي در ميزان تجربه خبر پيش از ازدواج به ويژه در ميان زنان در اياالت متحده آمريكا  -2
رسد بيشتر جوامع غربي دير يا زود به  ود داشته است به نظر ميو اكثر كشورهاي اروپايي وج

 درصد 95 به آن رسيده، هنگامي كه حدود 1970ايي خواهند رسيد كه سوئد در اوائل دهه  نقطه
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شود كه   طاعون و قحطي در ميان آن ملت پيدا مي،و آن را آشكار گردانند. 1»أسالفهم
  .اند گذشتگانشان مانند آن را به خود نديده

آور، در اثر بيماري ايدز كارايي خود را  دستگاه شگفتسيستم دفاعي بدن انسان، اين 
دهد، و ويروسي كه هنوز ويژگيش كشف نشده و هنوز به حقيقتش پي  از دست مي

 پنج مورد ابتال به اين بيماري در آمريكا پيدا 1981در سال . برد اند، آن را از بين مي نبرده
فته صد مورد بروز شد، سپس به سي و پنج مورد رسيد و طوري شد كه در هر ه

 به دوازده هزار رسيد كه نيمي از آنها جان 1984كرد، تا اين كه كل مبتاليان در سال  مي
. كنند كه در آمريكا يك ميليون نفر مبتال به ايدز وجود دارد پزشكان برآورد مي. دادند

هاي  ريبندوبا اين بيماري ابتدا از طريق فرانسه وارد اروپا شد و پيوسته در هر جا كه بي
اخالقي با انواع مختلف آن و اعتياد به مواد مخدر، و گاهي در موارد انتقال خون بود، 

اند حتي يك مورد از اين بيماري را  عجيب اين كه تاكنون نتوانسته. يافت انتشار مي
درمان كنند؛ بلكه تمام تالش دانشمندان و پزشكان اين است كه آن را در اين حد كنترل 

 به اين بيماري مبتال شود، به طور متوسط پس از ابتال از هجده تا صد و اگر كسي. كنند
بيست و پنج هفته يعني چهار ماه تا دو سال و نيم زنده نخواهد ماند، و در بعضي موارد 

  .ميرد بيمار بالفاصله پس از ابتال مي
عرق از جمله عاليم اين بيماري كاهش زياد وزن، باال رفتن دماي بدن، اسهال مداوم، 

خوني و كاهش سلولهاي بدن است تا  فراوان، ضعف عمومي بدن، نداشتن تمركز، كم
  :خداوند فرمود . ميرد شود و مي اين كه اندك اندك شخص آب مي

                                                                                                                                                    
آنتوني گيدنز ص . اند  آميزش جنسي قبل از ازدواج بوده مردان و زنان در آن كشورها داراي تجربه

225.  
 تن مورد تجاوز قرار گرفته 1 تن 6 زن در لندن آشكار ساخت كه از هر 1236ي  يك بررسي درباره

 تن بقيه يك تن توانسته بود با مبارزه مانع اقدام به تجاوز شود و نيمي كه از تجاوزات 5بودند از هر 
 Hall 1985 Hkj,kd 'dnkcي تجاوز كننده روي داده بود  ي خود زن يا در خانه خبر يا در خانه

220.  
 .تر سند حديث ذكر شد پيش-1
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® Ÿω uρ (#θ ç/u ø)s? #’ oΤÍh“9$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u™ !$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ 〈   ) 32: اسراء(  
 كه كاري بس زشت و راهي بسيار نادرست اي آدميزاد، مبادا به طرف زنا برويد«

  1.»است
ي مردمان  جهان غرب دين را به كناري نهاده و معتقد است روشي غيبي و شيوه

نخستين است و عقل و خرد يعني همه چيز، تمام دنيايشان در زندگي و لذت خالصه 
شان آمد شود، بنابراين چنان رفتار كردند كه دوست داشتند، و در نتيجه باليي به سر مي

پس نبايد از ياد برد كه صبر و پايداري برابر است با . كه مرغان هوا به حالشان گريه كنند
تواند، زندگاني آرام و راحتي را براي  سالمتي و تندرستي، و با وجود صبر انسان مي

خود دست و پا كند؛ اما چون سر ناسازگاري داشته باشد و دست از پا خطا كند و سر 
 زودرس در دنيا عذابورد سرنوشت معلومي در انتظارش خواهد بود، كه به طغيان برآ

  .پيش از كيفر آخرت است
اند و بر آن تأكيد  گير داده» انحراف اخالقي«جالب اين كه دانشمندان به اين اصطالح 

خواري  اند و آن را به معني تمام انواع اخالق ناباب، اعتياد به مواد مخدر و شراب كرده

                                                           
هاي دين بدون شناخت از علم خداوندي و  مغرضان و ناآگاهان نسبت به حكمت خداوند و برنامه -1

هاي  توجه به اينكه احكام و حدود الهي در راستاي مصلحت و سعادت انسانها مقرر شده به شيوه
زناكار را ) متأهل(م و رج) مجرد(زدن  گوناگوناين احكام را مورد طعنه قرار داده و تازيانه

دانند غافل از اينكه  آميز تلقي نموده و آنرا مخالف آزادي انسان در جهت ارضاي غرايز مي خشونت
ميليونها نفر در سراسر ) ايدز و هپاتيت(ساالنه در اثر انحراف جنسي و شيوع بيماريهاي مقاربتي 

 فرد عادل و بوسيله 4 شهادت دهند از يك طرف رجمي را كه فقط با جهان جان خود را از دست مي
دانند كه بيشتر نقش واكسينه كردن جامعه  آميز مي آيد خشونت حكومت اسالمي به مرحله اجرا درمي

نين متولد نشده  طرف ديگر ابتال و مرگ ميليونها جنسبت به شيوع زنا را دارد نه كشتن افراد، و از
در اثر ابتالي به ايدز را كه ناشي از ) ت از مادر آلوده به جنين اسHIVيكي از راههاي انتقال (

كنند شيوع سوزاك و سفليس در  انحراف مادرانشان است را در راستاي آزادي انسان تفسير مي
ن جوامعي كه احكام وتوان به انحرافات روزافز جامعه افزايش كودكان ولدزنا و غيره را نيز مي

  . گيرند افزود خداوندي را ناديده مي
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تواند از راه خريد و فروش خون و بردن آن از كشوري به  اهي اين بيماري ميدانند، گ مي
  .شود كشور ديگر منتقل مي

ايدز اين بيماري خطرناك كه تمام جهان را به لرزه درآورده و ترس و وحشت در 
ترسد، و اين مرض خود از  دلها انداخته، چنان شده كه انسان با وجود آن از همه چيز مي

 انسانها از حدود قوانين و دستورهاي الهي گذشتند و به شريعتش توجهي آن جا آمد كه
نكردند، روابط اجتماعي را آلودند، و در نتيجه اين بيماري پيدا شد تا آنها را هراسان كند 

يا معشرالمهاجرين خمس إِذا ابتُليتُم بِهِنَّ و أَعوذ باهللاِ «. و زندگيشان را جهنم سازد
ظهرِ الفاحشه في قوم قط حتي يعلنوا بها إلّا فشا فيهم الطاعون أن تدركوهنَّ لَم تَ

اي گروه مهاجرين پنج . 1»و األوجاع التي لم تكُنْ مضت في أَسالفهم الذينَ مضوا
چيز هست خدا نكند شما به آن مبتال شويد، اول فحشا كه در ملتي پيدا شود و آن را 

طاعون و قحطي و گرسنگي است كه در برمال سازند، حاصل آن شيوع بيماري واگيردار 
  .گذشتگان آن ملت نبوده است

  
  ي گوشت انسان خورنده

 بيماري خطرناكي در بريتانيا شيوع پيدا كرد كه عامل آن 1994در ماه مه سال 
در حقيقت . ي گوشت انسان  سلولي ميكروسكوپي بود به نام خورنده ميكروبهاي تك

 لعنت خدا بر فاسدان - نالد، ريت از دست آن مياين بيماري پس از ايدز كه امروزه بش
اري مردند و چند روز پس از آن مدر اين ماه شش نفر به علت اين بي -. داو گمراهان ب

  .زني هم به سرنوشت آن شش نفر پيوست
اين چه نوع بيماريي است؟ ميكروبهايي كه با ميانگين يك اينج در ساعت گوشت، 

خورد، و آثاري مانند آثار سوختگي بر روي بدن  را ميها و پوست بدن بيمار همه  عضله
ميرد، مدت زمان وفات يعني  درنگ مي گذارد، سپس شخص مبتال بي بيمار به جاي مي

                                                           
 .ديث ذكر شد پيشتر سند ح-1
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ي ابتال تا وفات بستگي به مكان خوردگي دارد، اگر جاهاي عصبي باشد  وقت بين فاصله
كه يك يا دو سال به ماند، پس بيماري ايدز  بيمار بيش از يك يا دو ساعت زنده نمي

دهد؛ اما  دهد، اين بيماري بيش از يك يا دو ساعت مهلت نمي بيمار فرصت زندگي مي
كشد و  اگر خوردگي از اطراف بدن آغاز شود، تا كار بيمار تمام شود، دو روز طول مي

سبب . آورد در كل از يك تا دو ساعت و يك تا دور روز مبتال به اين بيماري دوام مي
بندوبري اخالقي  مان اسباب بيماري ايدز يعني شراب، مخدرات، فحشا و بيدقيقاً ه
اين بيماري در كشورهاي انگلستان، آمريكا، كانادا و ژاپن شايع شد، و اين . است

: ي گوشت انسان ناميده شده هم هوايي است و هم غيرهوايي  ها كه خورنده ميكروب
 هر جايي و هر محيطي را آلوده كند، و تواند يعني قادر به انتقال و انتشار است و مي

  .ي كارش تاكنون ناشناخته مانده است شيوه
فحشا در هر ملتي پيدا آيد و آن را آشكار « در اين حديث كه ي پيامبر فرموده

، صدق پيدا »افتدكه در گذشتگانشان نبوده سازند، طاعون و گرسنگي در ميانشان مي
ار در گذشته نبوده، خدا بنابر حكمت خود هاي واگيردار مرگب كند اين بيماري مي

خواسته كه كيفر از نوع عمل باشد، و اين بيماريهاي خطرناك كه پاسخي به انحراف و 
و اين ناشي از رحمت و مهرباني . تواند ديگران را نيز آلوده كند فساد بشريت است، مي

طر عمل زشتش توانست انسان را تنها در آخرت به خا خدا نسبت به انسان است، او مي
شود زنگ خطري است  گير گناهكاران مي كيفر دهد؛ اما پاداش دردناكي كه در دنيا دامن

دارد، تشويقي است براي  نيا دريافت ميدبراي ديگر گناهكاران، و جزايي كه نيكوكار در 
گيرد،  به راستي كه اين از مهرباني خدا در حق ما انسانها سرچشمه مي. ديگر نيكوكاران

ن اين بود كه بيماري در زندگي نباشد؛ زيرا خداوند بر انجام هر كاري توانا است، و امكا
وامكان اين هم بود كه حساب و كتاب به كلي به روز قيامت واگذار شود؛ اما خداوند 
حكيم چنين خواسته كه عذاب دنيوي را براي برخي از گمراهيها و فسادها در نظر بگيرد 

گر گناهكاران وكساني باشد كه قصد گناه دارند، تا اين عذاب هشداري براي دي
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ومقداري از پاداش برخي از بندگان نيكوكارش را در دنيا بدهد تا تشويقي باشد براي 
  .ديگر نيكوكاران و آنهايي كه قصد نيكو دارند

برد، به  هر مشكلي كه انسان چه به طور فردي و چه به طور جمعي از آن رنج مي
ش و سبك زندگي درست است كه خداوند براي انسان نهاده، و خاطر بيرون رفتن از رو

هر انحرافي از روش درست و سيرت راستين، ناشي از لباس ناداني است كه انسان به 
  .تن كرده است

  
  زخم تخت

گويند، زخم تخت از آن بيماريهاي سختي است كه بيماران در  بعضي از پزشكان مي
 به خاطر ناراحتيهايي ي كه ناچارند مدت طوالنيكسان .برند بيمارستانها از آن رنج مي

مدت مانند شكستگي لگن خاصره، شكستگي ستون فقرات، فلجي و حالتهاي بيهوشي دراز
  .شود كه الزم است بيمار روزها و ماهها بر روي تخت دراز بكشد، باعث زخم تخت مي

خم تخت بار اضافي كه اين بستري شدن به دنبال دارد بيماري خطرناكي به نام ز
است؛ بدين صورت كه گوشت و پوست و بافت از داخل زير فشار استخوان و از خارج 

كند، و در  ها جلوگيري مي گيرد كه از روان شدن بافت زير فشار سطح غضروفي قرار مي
  .آيد افتد و زخمهايي بسيار سخت در اطرافش به وجود مي ها از كار مي نتيجه اين بافت

 به هر كسي كه مجبور است مدت زيادي بر تخت دراز جويي پزشكان براي چاره
كنند كه هر دو ساعت از اين پهلو به آن پهلو شود؛ زيرا چنان چه  بكشد، سفارش مي

بيشتر از دوازده ساعت بر يك پهلو و به يك حالت بماند، زخمهايي بر روي پوست 
 پيشگيري از اين ميرد، لذا تنها راه شود و بافتهاي زير پوست اندك اندك مي ايجاد مي

  .زخمها غلتيدن بيمار به طور متناوب است
آن چه باعث تعجب است اين كه خداوند بزرگ ياران غار را سيصد و نه سال در 

  :غار نگه داشت، بدون اين كه زخمي در بدنشان ايجاد شود 
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® öΝßγ ç6 Ïk= s)çΡuρ |N# sŒ È⎦⎫Ïϑ u‹ø9 $# |N# sŒuρ ÉΑ$ yϑ Ïe±9$# 〈   ) 18: كهف(  
  .»گردانيم ا را به پهلوي راست و چپ ميفرمود آنه«

افتاد و  ها از كار مي داشت و بافت چون اگر اين گرداندن نبود پوستهايشان زخم برمي
اند به اين كه بدن خوب نيست در يك حالت  هايي قرآني مردند، اينها اشاره باألخره مي
يشتر در معرض اين هايي از بدن كه ب دانشمندان و پزشكان معتقدند كه بخش. باقي بماند

گيرد، قسمت باسن، كفل، استخوانهاي شانه و  قرار مي) زخم تخت(بيماري خطرناك 
به خاطر اين كه استخوان بر مكان . دار بدن است قوزك پا است كه جاهاي استخوان
شود وكار روان  كند و در نتيجه گوشت كوفته مي سخت و سفت تخت فشار وارد مي

شود و  افتد و سياه مي  گيرد، كه در اثر آن بافت از كار مي يشدن خون به خوبي انجام نم
  .گردد در پوست زخم پديدار مي

اند، مشاهده  گمان آناني كه روزهاي طوالني پيش از مرگ بر تخت بستري شده بي
  :افتد، به خاطر اين خداوند فرمود  شده كه گوشتشان تكه تكه مي

® öΝßγ ç6 Ïk= s)çΡuρ |N# sŒ È⎦⎫Ïϑ u‹ø9 $# |N# sŒuρ ÉΑ$ yϑ Ïe±9$# 〈   
  .»دانيمگر آنها را به پهلوي راست و چپ مي«

تواند سيصد و نه سال در يك جا  اين سخن پروردگار است وگرنه چگونه انسان مي
بماند و پوست يا بافتهاي بدنش زخم برندارد، و از كار نيفتد؟ اشاره و حكمت عجيب 

ر گرفتند و متوجه شدند كه اي را زيرنظ در اين كار هست، دانشمندان شخص خوابيده
كند، تا  در يك شب، بدون اين كه خود بداند سي و شش بار حالتش را عوض مي
اين در . بافتهايش زيرفشار استخوان از يك طرف و تخت خواب از طرف ديگر له نشود

حالتهاي عادي؛ اما در موارد بيماري مانند به گچ بستن پشت و لگن خاصره كه بيمار 
 حالتش را تغيير دهد، بايد كسان ديگري او را بگردانند تا به اين بيماري تواند خود نمي

  .اين كالم و پيام پروردگار جهانيان است. دچار نشود
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  سيگار كشيدن خطرناكترين بيماري واگيردار جهان
منتشر » سيگار كشيدن خطرناكترين بيماري واگيردار جهان«تازگيها كتابي با عنوان 

كسي بگويد در اين عنوان مبالغه شده؛ اما اگر حقيقتهاي ذكر ممكن است . شده است
اي چاپ سويس  د دانست، مجلهيشده در اين كتاب را ببينيد، ديگر آن را مبالغه نخواه

شركتهاي تنباكو به ميزان دو نخ « نوشت 1978پس از انجام يك آمارگيري دقيق در سال 
 نفر است، ارد جهان شش ميليجمعيت. »كند سيگار براي هر نفر در جهان توليد مي

مقدار مواد سمي موجود . كند  نخ سيگار توليد ميميلياردبنابراين شركتها روزانه دوازده 
تواند تمام نژاد بشر  در اين اندازه سيگار اگر به يكباره مستقيماً در خون ريخته شود، مي

  .كن سازد، و تأثيري بيشتر و مخربتر از بمب اتم خواهد داشت را ريشه
رگ  بنابراين گزارش اگر مقدار مواد سمي سيگارها جدا شود و مستقيماً به داخل سياه

  .درستي را از پاي درآورد تواند انسان كامالً تن تزريق گردد، مي
 منتشر كرد كه در 1975سازمان بهداشت جهاني نيز گزارش بلند بااليي در سال 

ميرند يا زندگي خود را تباه   شمار كساني كه بر اثر سيگار مي :بخشي از آن آمده
كنند، بيشتر از تمام كساني است كه بر اثر طاعون، وبا، آبله، سل، جزام، تيفوئيد و  مي

ميرند، و ميزان تلفات بر اثر سيگار بيشتر از ميزان در گذشتگان براثر تمام  تيفوس مي
ي آمده بيماريهاي واگيردار است، اين مطلب در بخشي از گزارش سازمان بهداشت جهان

  .بود
هاي بزرگ از مالياتهاي هنگفت توليد سيگار به  از طرفي جمع كل درآمدي كه دولت

هايي است كه براي درمان بيماريهاي ناشي از آن  آورند، بسيار كمتر از هزينه دست مي
گيرند هر چه باشد،  ميزان مالياتهايي كه از مصرف كنندگان سيگار مي. كنند خرج مي

  .رود  كه در راه بيماريهاي ناشي از سيگار هدر ميكمتر از مبلغي است
از هر سه «:  اين مطلب را چاپ كرد 1978ي پزشكي بريتانيايي در سال  يك مجله

  .»ميرد نفر سيگاري، يكنفر در اثر آن مي
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رو  كشورهاي بزرگ با نگراني و اضطراب بسياري با بيماريهاي واگيردار روبه
ي آن  كشورها شيوع يابد، مسؤولين بهداشتي از عهدهشوند، اگر وبا در يكي از اين  مي

ها  اما چرا در آغاز با اين حساسيت با آسيب. دهند آيند و فرار را برقرار ترجيح مي برنمي
بخش سيگار در آغاز به  كنند؟ پاسخ اين است كه آثار زيان هاي سيگار مبارزه نمي و زيان

پنج سال، و در واقع خطر اين دهد، مگر پس از بيست و  روشني خود را نشان نمي
گردد، جوانان  گر آن با گذشت يك ربع قرن ظاهر مي هاي ويران جاست؛ چراكه نشانه

كنند؛ اما بيست سال بعد آثار سهمناك آن بروز  دانند چه كار مي كشند و نمي سيگار مي
كند، و انسان در سرشتش چنان است كه بايد مستقيماً خطر را ببيند و هشدار به  مي
  . دهد طرهاي آينده راگوش نميخ

رگها و  در بخشهايي از اين گزارش آمده كه يك نخ سيگار به نسبت عمر سرخ
با . كند كشد، از عمر انسان كم مي تصلب آن به ميزان وقتي كه كشيدن سيگار طول مي
 بلكه ؛ها  نه به حساب ما مسلمان–اين حساب اگر انسان روزي بيست نخ سيگار بكشد 

 پنج سال از عمرش كم –رگها و تصلب آن  پذيري سرخ ي و انعطافبراساس نرم
  .شود مي

شوند، نسبت به آنهايي  هاي شيرخواري كه در اتاقهاي پر از دود سيگار بزرگ مي بچه
كنند، بيشتر در معرض بيماريهاي التهاب  كه در اتاقهاي تميز و با هواي سالم زندگي مي

كشند، به  بر اين اساس پدراني كه سيگار مي. گيرند ريه و انواع برونشيت قرار مي
  .رسانند، اين يك اصل پزشكي ثابت شده است هاي بزرگي مي هاي خردسالشان زيان بچه

سيگاركشيدن «: كنند كه بر روي پاكت بنويسند  دولتها، شركتهاي سيگار را مجبور مي
 مجبور كرد اما سازمان بهداشت جهاني تمام شركتها را. »آور است براي سالمتي زيان

سيگار كشيدن موجب سرطان ريه، التهاب مزمن ناي و لختگي خون «: بنويسند 
  .»شود مي

گويند كاغذهاي سيگار حاوي موادي مانند باز سمي و در رأس آن  دانشمندان مي
تواند بالفاصله و در مدت اندكي يك سگ را  مقدار يك گرم نيكوتين مي. نيكوتين است



  انسان بدن درشگفتيهاي خداوند

 

330

كشد، هشت قطره از   مي آنرادر چشم موشي بريزند، در حالبكشد،  و يك قطره از آن 
آورد، اين  آن را زير پوست اسب تزريق كنند، در طول چهار دقيقه آن را از پاي در مي

مطلب، واضح و بديهي است و هيچ شكي در آن نيست، در پژوهشهايي كه سابق بر اين 
 اطالعات را از آن گرفتم ها كشف شده است و اين كتاب هم كه من اين انجام شده، اين

  .ده سال پيش چاپ شده است
در سيگار سم ديگري هم وجود دارد كه دويست برابر بيشتر از آن است كه 

يك نوع سم . اند هاي بهداشتي در صنايع غذايي مجاز دانسته سازمانهاي بهداشت و كميته
بن كراين سم  كند، و ديگر هست كه كاركرد گلبولهاي قرمز خون را ضعيف مي

دو نوع . كند شود و شخص را خسته مي  است كه با گلبولهاي قرمز متحد ميمونواكسيد
ترين منابع   اين پژوهش علمي از موثق.آور هم در سيگار وجود دارد سرطانگاز سمي 

  .گرفته شده است
دهد كه روزانه به علت دود سيگار هزار نفر جان  يك آمار رسمي در آمريكا نشان مي

هاي رانندگي و بر اثر  ين آمار هفت برابر آمار كساني است كه در حادثهد، كه انده مي
سيگار «: بنابراين سازمان بهداشت جهاني اعالم كرده است كه . شوند ها كشته مي تصادف

  .»كشيدن يكي از عوامل قطعي بيماريهاي مرگبار است
اي ارزشمند از  ي آن با سيگار را كه از مقاله هاي بدن و رابطه اكنون يكي يكي سيستم

چاپ » نهج االسالم«ي  اين مقاله در مجله. گذرانيم ايم، از نظر مي دكتر نزاردقر گرفته
  1.شد

صد و چهل ميليارد سلول .  مغز انسان باهوشترين عضو بدن است:مغز و اعصاب 
عالوه بر آن، چهارده ميليارد . اش شناسايي نشده، در آن هست  كه هنوز وظيفهبنيادي

اين عضو زيرك كه نتوانسته . ي فعاليت فكري انسان است اي دارد كه حوزه هسلول پوست

                                                           
 .1997، سال 68 – 67ي  شماره» نهج اإلسالم«ي   مجله-1
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ترين دستگاه هستي  ترين عضو بدن انسان ودر واقع پيچيده خود را بشناسد، پيچيده
  .است، وكرامت انسان به خاطر اين عضو است و به آن بستگي دارد

ن وقتي به مغز آورد؟ سمهاي حل شده در خو اما سيگار چه باليي بر سر مغز مي
ربايد، ودر آن وقت اندكي  رسد، مغز آن را به آساني و با حرص هر چه بيشتر مي مي

دهد، نيكوتين حل شده در خون كه به  حسي به انسان دست مي احساس سستي و بي
آلودگي و گاهي احساس سرزندگي و  حسي و خواب رسد، گاهي احساس بي مغز مي

كننده  حس بخش و بي ن دود در يك آن هم آرامبنابراي. دهد نشاط به شخص دست مي
  1.كننده، و راز اعتياد در همين نكته نهفته است است و هم فعال

كند، و در نتيجه دچار التهاب  ي اعصاب را ضعيف مي اين سم در مغز روند تغذيه
از ديگر آثار آن در اعصاب لرزش استخوانهاي پهلو است، و همچنين دست و . شود مي

افتد، التهاب مغز به خاطر ضعف گردش خون در آن است، ونيز دچار  زه ميپاها به لر
دود همچنين حافظه را نيز ضعيف . شود سردرد و دردهاي عصبي ديگر در اطراف مي

از جمله عاليم عصبي سيگار كشيدن سست شدن . شود شخص فراموشكار مي كند، و مي
تر و حاضر  كشد باهوش ميكشد از آن كه  فعاليت ذهني است، و كسي كه سيگار نمي

  .شود به عالوه حس چشايي سيگاريها بيشر اوقات ضعيف مي. تر است جواب
نتايج يك پژوهش علمي با بررسي شش هزار و هشتصد حالت مختلف نشان 

  .ي آشكاري بين دود سيگار و ضعف هوش هست دهد كه رابطه مي

                                                           
گرم آن براي انسان كشنده و   ميلي60ايي اعتيادآور بوده كه سمي است و حدود  نيكوتين ماده -1

دهنده عصبي  يك نوع انتقال(آور است اين ماده به دليل شباهت ساختاري كه با استيل كولين  مرگ
هاي استيل  دارد به گيرنده) دهد  از يك سلول عصبي به سلول ديگر انتقال مياست كه پيام عصبي را

كولين در روي سلولهاي عصبي متصل ميشود اين جايگاهها از مراكز كنترل مغز بوده كه بسياري از 
به جاي (كنند بعد از مدتي بدن فرد سيگاري فقط در حضور نيكوتين  هاي مغزي را كنترل مي فعاليت

كند و در صورت حذف نيكوتين حالت طبيعي بدن مختل  به طور طبيعي كار مي) استيل كولين
 .36 و آزمايشگاه ص 2شود زيست  مي
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ي اول شامل  ن در درجههاي سيگار كشيد زيان: گويند   دانشمندان مي:دستگاه تنفس 
گيرد؛ زيرا اين دستگاه مانند  شود، كه بيشترين تأثير بد را از آن مي دستگاه تنفس مي

ي هوايي است، و كيسه خالي است،  اي از آن يك كيسه ي انگور است، كه هر دانه خوشه
ي زنده و بسيار  يك مبادله. شود جا مي  با اكسيژن جابهاكسيدكربن ديگاز  در آن و

هاي هوايي چه وضعيتي را ايجاد  سي، سپس بايد پرسيد سيگار كشيدن در اين كيسهاسا
  .رساند كند؟ به بافتهاي مهيا شده براي تارهاي ريوي آسيب مي مي

سازد و منجر به التهاب مزمن بيني و گلو و التهاب   تنفسي را هم ضعيف ميمژكهاي
ابر آن در غير سيگاريها نسبت سرطان در سيگاريها بيست بر. شود حنجره و ناي مي

كند؛ مثالً ناي  رو مي سيگار كشيدن وسايل دفاع از راههاي تنفس را با مشكل روبه. است
 هوايي آن به طور دايم رو به مژكهايهاي شگفتي آفريده،  كه خداوند آن را با خالقيت

اين تواند در آن بماند؛ بلكه   كند، و هر چيز كه وارد حنجره شود، نمي باال حركت مي
شود، از  دهد و در قسمت پاييني حنجره جمع مي   ميقوسها آن را به سمت باال  مژه

كند، در  طرف ديگر در دود سيگار سم نيكوتين هست كه كار اين تارها را سست مي
شود؛ زيرا  ها در تارهاي هوايي جمع مي مانده ها و پس ها، عفونت نتيجه اين خرده

فرستد، از كار افتاده، در نتيجه هم ريه وهم ناي در  يدستگاهي كه آن را به سمت باال م
  .گيرد معرض ابتال به بيماريهاي عفوني قرار مي

ي  شوند و رابطه الريه و ورم شش مي سيگاريها بيشتر از ديگران مبتال به ذات
  .تنگاتنگي بين سيگار كشيدن و سرطان ريه وجود دارد

اري شصت نفر دچار سرطان ريه سيگفرد طبق يك آمار علمي دقيق در ميان هزار 
شوند در حالي كه در هر هزار نفر غيرسيگاري تنها دو نفر مبتال به اين بيماري  مي
گويند سمهاي داخل دود سبب جهش و جست و خيز  بعضي از دانشمندان مي. شوند مي

گردد كه خود يكي از عوامل  شود، و جست و خيز باعث خراش در سلول مي سلول مي
  .ها است سرطان بافت
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ي قلب و رگها، از سيگار كشيدن  ي بيماريهاي كشنده  بخش عمده:قلب و عروق 
ها و  گويند بيشتر جراحيهاي داخلي قلب در اثر زيان آيد، پزشكان جراحي قلب مي مي

دكتر ديگري متخصص . گردد ي اول به سيگار برمي هايي است كه در درجه آسيب
شخصي مبتال به سرطان حنجره به پيشش بيماريهاي گوش و حلق و بيني، يك بار 

شود كه قوطي كبريتي در جيبش  گذارد، متوجه مي اش مي رود، وقتي دست بر سينه مي
عامل نخست اين بيماريهاي . سرطان ناشي از اين قوطي است: گويد  هست، به او مي

 شود، واز انجام مهمترين كار در پرخطر اين است كه اكسيد كربن با رنگ خون يكي مي
  .كند  جلوگيري مياكسيدكربن ديجايي اكسيژن با گاز  زندگي انسان يعني جابه

حقيقت اين است كه خداوند دانا براي اكرام انسان و به منظور سالمتي او و براي 
هاي بسيار پيچيده و مهمي را در بدن او نصب  رهايي او از نابودي و هالكت، دستگاه

  .ظت كنده است تا در مواقع خطر از او محافدكر
شود؟ شكل افعي بر   را ببيند، چه مي– مثالً افعي –اگر كسي موجود ترسناكي 

كند، شبكيه تصوير را از طريق عصب  شود و آن را احساس مي ي چشم نمايان مي شبكيه
رساند تا با توجه به آن چه ياد گرفته، معناي اين تصوير را تشخيص  بينايي به مغز مي

را از ) ي هيپوفيز غده(ي سيستم هورموني  ه عصبي است ملكهمغز كه پادشاه دستگا. دهد
اين غده دستور .دهد طريق يك رابطه كه جسم زيرتاالموس است، مورد خطاب قرار مي
ملكه است، پس . دارد مغز را براي عملكرد درست به منظور حفظ سالمتي دريافت مي

فرستد تا  فوق كليوي ميي  عناصر هورموني فعالي در اختيار دارد، لذا دستوري به غده
برد؛  اولي سرعت ضربان قلب را باال مي. دهد  كه پنج كار انجام مي ترشح كنديهورمون

كند تا خون به  كند؛ سومي رگهاي بزرگ را گشاد مي ها را زياد مي دومي جهش ريه
برد و پنجمي هورمون لختگي  ها و پوست برود، چهارمي ميزان قند خون را باال مي عضله
ي فوق كليوي ترشح  تمام اين كارها توسط هورمون آدرنالين كه غده. كند شتر ميرا بي
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ها به سبب تحريك بخشي از دستگاه عصبي  ي اين فعاليت گيرد، و همه كند، انجام مي مي
  1.گيرد خودكار صورت مي

شود، در  هايش بيشتر مي رود و جهش ريه كسي كه ترسيده ضربان قلبش باال مي
گردد درنتيجه رنگش به زردي  رگهاي اصليش تنگ مي. زند ينتيجه نفس نفس م

شويم كه قند خونش و  گرايد، در اين موقع اگر خونش را آزمايش كنيم، متوجه مي مي
كند، باال رفته، سم نيكوتين دقيقاً همان كار  نيز نسبت عامل لختگي كه كبد ترشح مي

ه سرعت ضربانش باال است، دهد، بنابراين شخص سيگاري هميش  آدرنالين را انجام مي
هايش تند و رگهاي بزرگش تنگ است و زردي رنگش از همين جا ناشي  جهش ريه

اين . شود، مقدار هورمون لختگي در خونش و نسبت قند خون بسيار باال است مي
جاست كه چنين كسي هشت برابر بيشتر از غيرسيگاريها در معرض ابتال به لختگي 

  .حقيقت مسلم استگيرد، و اين  خون قرار مي
 سياليتيكي از علل بيماري موات دود سيگار است، بدين صورت كه دود نسبت 

شود،  گردش و جريان خون در رگهاي ظريف و باريك كند مي رد وآو  ميپائينخون را 
  .شود در نتيجه خون به خاطر نارواني از دور و بر دچار موات مي

شود، رگ وقتي   التهاب انسدادي رگها ميعالوه بر آن دود باعث بيماري نادري به نام
شود، و بسته شدن آن ناشي از ضعف جريان خون است  كند مجرايش بسته مي ورم مي

  .كه بيماري موات را نيز در پي دارد

                                                           
بعد از مواجه شدن با خطر بالفاصله اعصاب سمپاتيك از طريق تأثير بر مركز فوق كليه باعث  -1

لف كه مؤلف به آن هاي مخت ساخت هورمون آدرنالين و نورآدرنالين شده كه اين هورمونها به شيوه
نمايند و از سوي ديگر هيپوتاالموس ضمن تأثير بر  ي مواجه با خطر مي بدن را آماده. اشاره نمود

هيپوفيز پيشين باعث ساخت هورمون آدرنوكورتيكوتروپين شده كه آن هورمون نيز بر قشر فوق 
عث افزايش قندخون شوند كه هورمون كورتيزول با كليه تأثير و باعث ساخت هورمون كورتيزول مي

 .شود مي
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شود و از جمله  كنندگان سيگار ديده مي بيماري ديگري وجود دارد كه در مصرف
  .عاليم آن سيانوز و سرخ شدن دستها است

تواند سرعت ضربان  پراكند كه مي اي را به اطراف مي  دود ماده:گردش خون دستگاه 
دود همچنين . شود باعث پيچش در آنها مي قلب را افزايش داده، رگها را تنگ كرده و

هر پاكت سيگاري . شود صدري وسفت شدن رگهاي تاجي مي ي آنژين باعث حمله
اين يك . »رگها و قلب ضرر دارددود براي دستگاه تنفسي، «: بينيد زيرش نوشته  مي

هيأتي از بزرگترين پزشكان در جهان .  مورد گذشته استهاتذكر علمي است كه از هزار
ارايه كردند كه در آن » دود و سالمتي«اي با عنوان  غرب گزارشي سيصد و هفت صفحه

رگ خداوند بز. اند به طور قطع خطرهاي ويرانگر سيگار كشيدن را مورد تأكيد قرار داده
چيزهاي مفيد وخوب را براي انسان حالل كرده و هر چيز ناپاك و بد را حرام كرده 
است، و با دليل و مدرك محكم ثابت كرده كه دود براي سرخ رگها ضرر دارد، قلب و 

كند، و باعث تصلب شرايين، افزايش سرعت قلب،  رگهاي تاجي را اذيت مي سرخ
هاي سرخناي را  شود، كما اين كه نايژه ايي ميهاي هو التهاب ريه و ضعف دفاع در نايژه

 اندازد، پس آيا با آگاهي از اين همه خطر، باز سيگار بكشيم؟ و با دستان خود از كار مي
نابود كنيم؟ و قلبهايمان را تلف كنيم؟ اي آدميزاد مگر عمر  اعصاب و مغز خودمان را

بستري شدن، سالمتي تاج ي تو نيست؟ و باألخره سيگار كشيدن برابر است با  سرمايه
  .بيند درخشان سر تندرستان است كه تنها شخص بيمار آن را مي

ها، التهاب در   دود باعث ورم در غشاي دروني پلك چشم، خشكي پلك:چشم 
  .شود مي) 12ب (عصب بينايي و كمبود ويتامين 

از مبتاليان به سرطان لب سيگاريها هستند، و نيز   نود درصد:دستگاه گوارش 
هاي بزاقي، باد كردگي وآلوده شدن  هاي لثه و زبان، ورم غده رطان زبان و مري، زخمس

آن و گاهي سختي و دشواري در بلعيدن در ميان آنها بيشتر است، گذشته از اينها دود 
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هاي كبد، كم شدن يا جمع شدن كبد و باألخره سرطان كبد  منجر به مسموم شدن سلول
  .شود مي

يكي از بزرگترين عوامل ضعف جنسي و زشتي مني در مردان  دود :دستگاه تناسلي 
ي بين زن و  شود، رابطه شود، و در هر دو جنس هم زن وهم مرد منجر به عقيمي مي مي

كند، و بيشتر موارد سقط جنين و مرده به دنيا آمدن، و زايمان  شوهر را ضعيف مي
ي شيرخوار،  گاهي مرگ بچه. زودهنگام و كاهش وزن به سبب دود سيگار است

ها و ناشنوايي به خاطر سيگاري بودن مادر  بداخالقيها، مرگ در گهواره، تنگي نفس بچه
  .است

ي تازه به دنيا آمده اين سم كشنده را با  اي كه باور كردني نيست اين كه بچه اما نكته
 تپشدرپي، تشنج و سريع شدن  لذا استفراغهاي پي. چون شير آلوده است. خورد شير مادر مي

. رود قلب بچه از تأثيرات منفي سمهاي دود است كه از طريق شير مادر به بدن بچه مي
شود، كه گاهي به  كمااين كه انبوهي اين سمها باعث زخم و خراشهايي بر پستان زن مي

  . انجامد سرطان پستان مي
ي مهمتر اين است كه اگر صد نفر شراب بنوشند احتمال اعتياد به شراب پانزده  نكته

رصد است، در حالي كه اگر همين تعداد سيگار بكشند، هشتاد وپنج درصد به بيماري د
  .شوند ويرانگري به نام اعتياد به سيگار مبتال مي

پاك يا خالص و ناپاك و آلوده، و : كنند دود دو نوع است  بعضي از مردم گمان مي
يلتر تنها از ورود دود پاك از طريق فيلتر سيگار تصفيه شده؛ اما حقيقت اين است كه ف

كند و بس، بلكه سمهاي موجود در دود به تمامي از  ها جلوگيري مي ي قطران به ريه ماده
بنابراين تصور اين كه نوعي دود فيلتر شده وجود دارد، گماني واهي . گذرد فيلتر مي

  .بيش نيست و هيچ اساس بهداشتي ندارد
شود، بلكه به  ري منحصر نميخطرناكترين اثر دود اين است كه تنها به شخص سيگا

وقتي كسي به مدت . شود اطرافيان نيز، از جمله همسر، فرزندان و دوستان منتقل مي
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چهار ساعت در اتاقي باشد كه يك نفر سيگاري در آن هست مانند اين است كه ده نخ 
سيگار كشيده باشد، بنابراين آن شخص در اصطالح پزشكي يك سيگاري منفي است، او 

نشين شده، پس كسي كه سيگار  كشد، بلكه با يك نفر سيگاري هم ر نميخود سيگا
شود، ندانسته  مند مي  بهره- كه هرگز حقيقت ندارد –كشد و از بوي خوش دود  مي

  .دهد اطرافيان خود را آزار مي
دهد كه قربانيان سيگار در سطح كشور سيصد و  آمار حقيقي در آمريكا نشان مي

هاي  به عبارت ديگر هر روز هزار سيگاري و سيگاري. استپنجاه هزار نفر در سال 
هايشان  كشند بلكه پدران ومادران يا دوستان و هم كالس منفي كه خود سيگار نمي

ودر كل مجموع كساني كه در يك كشور غربي به علت . دهند اند جان مي سيگاري
  .شتر در روزميرد، چهار صدهزار نفر است يعني چيزي حدود هزار نفر و بي سيگار مي

 زيرا نسبت سمهاي آن خيلي ؛ي آمريكا بسيار بد و مضر است  سيگارهاي صادره
خود پاكت، آرم تجاري روي آن و . باالست و تا ده برابر بيشتر از حد معمول است

دهد كه سيگاري كه به كشورهاي جهان سوم در خاورميانه صادر  قيمت نشان مي
  . بسيار نامرغوب است،شود مي

در بريتانيا بر روي هشتاد و سه نفر سيگاري انجام شد و نتيجه بيانگر اين پژوهشي 
هاي ناشي از سيگار با مرگ  است كه از هر ده نفر سه نفر به زودي به سبب بيماري

هاي مزمني كه به نوعي باسيگار رابطه دارد رنج  و مابقي هم از بيماري. شوند روبرو مي
  .برند مي

سيگارها بخواهيم بحث  سوزيهاي ناشي از ته ارده از آتشي خسارت و اما اگر درباره
ها و مالياتهاست كه از اين صنايع   بايد بگوييم كه بيشتر از تمام سودهاي شركت،كنيم

  .شود دريافت مي
سيگاري را دور انداخت  نظيرش يك گردشگر ته هاي بي در كشور دلرباي ما با جنگل

تمام اين خسارت . ز را به آتش كشيدهاي سرسب و دويست و پنجاه هكتار از جنگل
  .جبران ناشدني به خاطر يك ته سيگار ناچيز
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روم و  گويند من هيچ دردي ندارم، راه مي اند مي برخي از سيگاريها دچار توهمي شده
بايد گفت حقيقت بس . كنم دوم، از سالمتي خوبي برخوردارم سيگار هم مصرف مي مي

شود  هاي سيگار در بدن بر روي هم انباشته مي انمهمي را فراموش كرده است اين كه زي
  .هاي دقيق بدون اين كه آثارش نمايان گردد مگر با انجام آزمايش

كند هيچ بيماري و ناراحتي ندارد در حالي كه آثار مخرب  بنابراين شخص گمان مي
گردد، و يك خط قرمزي وجود دارد، هرگاه تراكم آثار تخريبي به خط  سيگار انباشته مي

. نامند كند و اين حالت را شكست خط مقاومت مي قرمز برسد به ناگاه عاليم بروز مي
ي ديگر يك كيلو  گذارد و در كفه ي ترازو مي وقتي كسي پنج كيلوگرم وزن در يك كفه

شود  تر است، اما چون وزن برابر مي سپس دو كيلو، سه و چهار هنوز آن كفه سنگين
شوند چه چيزي آن را تكان  كند و برابر مي ي دوم هم حركت مي خود كفه خودبه

آيا اين اندك چيزي كه در آخر اضافه كرد آخرين گرم؟ خير، بلكه تراكم و ! دهد مي
يكي از . ي اين آخرين گرم كه كار را تمام كرد آن را تكان داد  انباشتگي پيشين به اضافه

ن يا شركتهايي كه با شركتهاي تنباكو يعني شركتهاي كُشت«: گويد  دانشمندان غربي مي
دانشمندان مسلمان در گذشته به خاطر شناخت اندكشان نسبت . »كند مرگ دادوستد مي

اند، از آن جمله عالمه ابن  هاي سيگار كشيدن فتواهاي ضد ونقيضي صادر كرده به زيان
ي فقه حنفي  كه بزرگترين منبع درباره» حاشيه در فقه حنفي«ي كتاب  عابدين نويسنده

برخي ! بعضي از گذشتگان آن را حرام دانسته: گويد  سخن از سيگار كشيدن مياست در 
اند؛ زيرا كه زيانهايش نمايان نبوده است و در  مكروه و گروهي آن را مباح دانسته

حقيقت در مورد هر چيزي اصل بر اين است كه مباح است و اين كه دانشمندان قديمي 
هاي آن بوده؛ چراكه  العي نسبت به ضرر و زياناط اند از روي كم سيگار را حالل دانسته

گشت،  ها هم آشكار مي هاي سيگار براي آن ي مضرت اگر حقايق قاطع كنوني درباره
  .كردند تر از ما آن را حرام مي قطعاً زودتر و سريع
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هاي سيگار ديگر اصالً جايي براي سخن گفتن از  پس از بيان اين مقدار زياد از زيان
ماند؛ زيرا پيامبر گرامي از جانب خداوند آمده كه خوردنيهاي  اقي نمي بودن آن بمارح

  .پاك و تميز را براي بشريت حالل كند و خوردنيهاي زيانبخش و ناپاك را حرام
گيرد  توان تصور كرد كه انسان عاقلي سيگاري به دست مي پس با اين وصف آيا مي

ي است به اين كه سيگار ناپاك كند؟ خير، محال است و اين دليل فطر و آن را دود مي
و » بسم اهللا الرحمن الرحيم«زيبد كه انسان پيش از خوردن غذا و هر چيزي  است و مي
ها   بگويد و از خدا بخواهد نعمتهاي خود را بر آن»الحمدهللا رب العالمين«پس از آن 
  :فرمايد  خداوند مي. بيشتر كند

® t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãè Î7−F tƒ tΑθ ß™ §9$# ¢© É<¨Ζ9$# ¥’ ÍhΓW{$# “ Ï% ©!$# …çµ tΡρ ß‰Åg s† $ ¹/θ çG õ3tΒ öΝ èδy‰Ψ Ïã ’Îû 
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كنند كسي كه اسم نوشته  ي خدا پيامبر امي پيروي مي كساني كه از فرستاده«

يابند و آنها را به كارهاي  ش را در كتابهاي تورات و انجيل پيش خود ميا شده
دارد، غذاها و خوردنيهاي پاك و  دارد و از كارهاي زشت باز مي خوب وا مي

كنند و بار گرانشان  مفيد را برايشان حالل و ناپاك و مضرها را برايشان حرام مي
گمان آنهايي  بي. دارد شان برمي هايي كه بر دست و پاي آنها بود، از دوش و زنجير

اند و يار و ياور او شدند و از نوري كه در پيشاپيش اوست  كه به او ايمان آورده
  .»پيروي كردند، رستگار شدند
  :فرمايد  پروردگار عزوجل در جايي ديگر مي
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® (#θ à)ÏΡr& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω uρ (#θ à) ù=è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’n< Î) Ïπ s3 è=÷κ −J9$# ¡ (#ûθ ãΖÅ¡ ôm r& uρ ¡ ¨β Î) ©!$# 

=Ït ä† t⎦⎫ÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$# 〈   ) 195: بقره(  
در راه خدا بخشش كنيد و به دست خود، خودتان را به هالكت نيندازيد، نيكي «

  .»كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست دارد
  .»كشد بايد بداند كه خود را در مسير هالكت انداخته است و آن كه سيگار مي

  :يد فرما همچنين مي
® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ûθ è= à2 ù's? Νä3 s9¨uθøΒ r& Μ à6 sΨ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/ Hω Î) β r& 
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$ VϑŠ Ïm u‘ 〈    ) 29: نساء(  
ييهاي خود را در ميان خود به ناحق تلف ايد دارا اي كساني كه ايمان آورده«

همديگر را به كشتن ندهيد و . نكنيد مگر اين كه با رضايت خود تجارتي بكنيد
  .»بدانيد كه خداوند در حق شما بس مهربان است

اسالم خودكشي را حرام كرده است امروزه نوعي خودكشي وجود دارد كه در 
 چاقويي در جايي از بدن خود بزند، شود اين چنين كه شخصي كمترين زمان انجام مي

اما يك نوع خودكُشي ديگر كه تدريجي است اين است كه  اين يعني خودكشي سريع و
  .سيگار بكشد

منْ تَردي مِنْ جبلٍ فقتل نفسه، «:  فرمودند از ابوهريره روايت شده كه پيامبر
و منْ تحسي سما فقَتَلَ نفسه، فَهو في نارِ جهنّم يتردي فيهِ خالداً مخلَّداً فيها أبداً 

 هنْ قتل نفسم خلَّداً فيها أَبداً وا مفي نارِ جهنَّم خالِد اهِدهِ يتحسفي ي همفَس
، فحديدتُه في يده يجأُ بِها في بطنِهِ في نارِ جهنّم خالداً مخلّداً فيها ةٍبحديد
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زد و كشته شود، در آتش جهنم خواهد بود هر كسي خود را از كوهي پايين بيندا. 1»أَبداً
و هميشه در آن خواهد ماند، و هر كس زهر بخورد و خود را بكشد، آن زهر در دستش 

چشد، و هر كس خود را با تكه آهني  خواهد بود و در ميان آتش جهنم تا ابد از آن مي
براي بكشد، تكه آهن در درون آتش جهنم در دستش خواهد بود و ) چاقو يا هر چيز(

  .كند هميشه آن را در شكم خود فرو مي
از ام سلمه . اي را نهي فرمود كننده ها پيامبر هرگونه مست و سست گذشته از اين

  2.»اي نهي فرموده پيامبر از هر گونه مست و سست كننده«روايت شده كه 
كشد بايد بداند كه احمق است، و هر ثروتمندي كه  هر آدم تنگدستي كه سيگار مي

  :فرمايد  كند، خداوند مي ادت را دارد اسراف مياين ع
® ¨β Î) t⎦⎪ Í‘ Éj‹ t6 ßϑ ø9$# (#ûθ çΡ% x. tβ üθ ÷z Î) È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# ( tβ% x.uρ ß⎯≈ sÜø‹ ¤±9$# ⎯Ïµ În/u Ï9 # Y‘θà x. 〈    

  )27: اسراء (  
اسراف كنندگان برادر شيطانند و شيطان به راستي كه نسبت به پروردگارش بس «

  .»ناسپاس بود
ارزشي  شود، حتي چيزهاي كم نهاي بسياري كه صرف كشت تنباكو مياگر سرزمي

گيرد، در  ها در آن كاشته شود، خير و بركت همه جا را فرا مي مانند سبزيجات و ميوه
گمان انسانيت در حال و وضعي  مانند و بي يابد، مردم به سالمت مي آمدها افزايش مي

  .برد  سر مي از اين خواهد بود كه اكنون در آن بهديگر غير
يكي از دانشمندان بزرگ دولت عثماني در تحريم تنباكو و سيگار فتوايي صادر كرده 
و غير از او بزرگان ديگري مانند عالمه ابراهيم لقاني، شيخ سالم سنبوري و مفتي 

 سعودي، شيخ بدرالدين حسني، شيخ شام شيخ علي دقر و شيخ محمد حامد عربستان
  .اند نيز چنين فتوايي داده

                                                           
 .و ديگران) 20043(و ترمذي ) 109(، مسلم )5442( بخاري -1
 ).3686(و ابوداود ) 26676( امام احمد -2
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: شيخ جاد الحق شيخ دانشگاه األزهر فتوايي صادر كرده كه متن آن از اين قرار است 
بس آشكار است كه مصرف دخانيات هر نوعي باشد و به هر طريقي مصرف شود، چه «

رساند، او را به بسياري از  در حال يا در آينده زيان بسيار زيادي به جان و مال انسان مي
با توجه به اين داليل و زيانهايي كه دارد و بنابر آن چه . كند  ميبيماريهاي گوناگون مبتال

بنابراين به هيچ وجه، و به منظور حفظ جان و مال و . ياد شد، مصرف آن حرام است
هايي كه علم پزشكي بيان داشته، براي مسلمان جايز نيست آن  پرهيز از خسارت و زيان

  .»را مصرف كند
زمانهاي بهداشت جهاني، دانشگاههاي بسيار مطالب علمي ذكر شده همه از سا

گروهي از . هاي دقيق گرفته شده و حقيقت هم همين است پيشرفته و پژوهش
اي با عنوان  دانشمندان علم پزشكي در غرب گزارشي سيصد و هشتاد و هفت صفحه

ي   كه تأكيد دارد خطرهاي بزرگ و مرگباري در نتيجهاند ارايه كرده» سيگار و سالمتي«
  .آيد ار كشيدن براي انسان پيش ميسيگ

توان از آن بحث كرد اين است كه بيماريهاي قلب و  ي جديدي كه مي اما پديده
شود كه شخص  عروق و بيماريهاي خون، معموالً در سن شصت سالگي به باال ديده مي

 بلكه اكنون خطر در حالتهاي ديگري ؛ديگر به آخرهاي خط رسيده و رو به زوال است
م، در سن سي، بيست و پنج و بيست و دو سالگي، مرگ بر اثر سيگار، اين است، آس

  .ي نوظهوري است كه پيشتر نبوده است پديده
تاست، نخست هدايت، دوم سالمتي و سپس لياقت و  ترين نيازهاي زندگي سه بنيادي
و الزم به ذكر است كه بدون فراهم بودن سالمتي، لياقت و شايستگي معنايي . شايستگي

بنابراين يكي از اركان بنيادي زندگي . فايده است تي بيمارد، و بدون هدايت نيز سالند
تواند نقش جانشيني خود بر روي  مؤمن، سالمتي است؛ زيرا كه با داشتن سالمتي مي

، برسد، و با وجود هزمين را به خوبي بازي كند و به هدفي كه از بهر آن آفريده شد
مند گردد، پس  ايت دست يابد و از مال و سامان بهرهتواند به هد سالمتي است كه مي



 بيماريها و علم پزشكي

 

343

كند معقول نيست  اگر برايش محقق شود كه سيگار و دود سالمتيش را با خطر مواجه مي
  :فرمايد  خداوند مي. كه حتي يك نخ سيگار هم بكشد
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 تورات  كه نام او را نزد خود، در–آنان كه از اين فرستاده، پيامبر درس نخوانده «

كنند، همان پيامبري كه آنان را به كار   پيروي مي-يابند  و انجيل نوشته مي
دارد، و براي آنان چيزهاي پاكيزه  دهد و از كار ناپسند باز مي پسنديده فرمان مي

گرداند، آنهايي كه از او پيروي كنند غريق  را حالل و چيزهاي ناپاك را حرام مي
  .»شوند رحمت الهي مي

هاي پاك و سالم را براي ما انسانها حالل شمرده  زرگ و بلندمرتبه خوردنيخداوند ب
و ناپاكيها را حرام كرده است، بنابراين مؤمن بايدچيزهايي را كه برايش سودمند است و 

اش را بداند، و  آور است، خوب بشناسد، و قدر عمر گران مايه آن چه را كه برايش زيان
گذراند، پيامبر بزرگوار ما را از هر چيزي كه برايمان  يبايد بداند كه چگونه عمرش را م

كند و  وخداوند بزرگ ما را به ايمان تشويق مي. آور است، باز داشته است مضر و زيان
 كفر، بدكاري و نافرماني را برايمان زشت و ، است، و در مقابل آن را در دلمان آراسته

رش نافرماني كند، در لغزشگاههاي نادرست دانسته و چون انسان از دستورهاي پروردگا
  .كند و پرآزار افتد كه زندگي و آخرتش را ناامن مي خطرناكي مي

  
  رگها اي سيگار كشيدن در قلب و سرخه  زيان

پروردگار پاك و دانا به منظور تكريم و بزرگداشت انسان و ارج نهادن به او مجموعه 
 با خطر به ياريش بشتابد؛ مثالً هايي در بدنش نصب كرده كه در هنگام رويارويي سيستم
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شود؟ اين مراحل زير روي  اگر كسي در جايي راه برود و ناگهان ماري ببيند، چه مي
  : دهد  مي

ي  شود كه اين مرحله ي چشم رسم مي بالفاصله قيافه و شكل مار بر روي شبكيه
سپس . احساس است، احساس ديدن، يعني شخص خطر را ديده و احساس كرده است

گردد و مخ با توجه به شناختي كه  ر روي شبكيه به مراكز ادراك در مخ ارسال ميتصوي
شود كه اين  دارد و از راه تجربه و يادگيري به اين شناخت دست يافته است، متوجه مي

رو است، در اين  كند، پس او اكنون با خطر روبه مار زندگي انسان را با خطر مواجه مي
شود و با ابزارهايي بس پيچيده  است وارد عمل ميجا مغز كه اصل دستگاه عصبي 

ي فوق كليوي خود  كند، و غده بخش مخصوص دستگاه عصبي خودكار را آگاه مي
  .كند مستقيماً به اين امر اقدام مي

دهد به منظور حفظ خون  فرمان اول چنين است كه به تمام رگهاي خوني دستور مي
شود و زردي رنگ شخص  گها تنگ ميمجراهاي خود را تنگ كند، در نتيجه تمام ر

شود تا ضربانش را باال  دستور دوم هم براي قلب صادر مي. ناشي از اين فرآيند است
تپد، اما گاهي براي مواجهه با خطر تپش  ببرد، قلب در حال عادي هشتاد بار در دقيقه مي

  .تدفرس ها مي رسد و خون را با سرعت بيشتري به عضله آن به صد و هشتاد بار مي
رسد كه جهش خود را بيشتر كند، به خاطر همين  ها مي دستور سومي هم به ريه

رسد تا مقداري قند  دستور ديگري به كبد مي. زند است كسي كه ترسيده نفس نفس مي
فرمان بعدي براي ذرات شناور خون . در خون رها سازد تا بتوان باخطر مقابله كرد

از هرگونه خلل يا شكافي در سرخ رگها به هنگام آيد، كه خالق آن را براي جلوگيري  مي
زخمي شدن آن درست كرده، و بنابر مضمون فرمان رسيده، شمار آن در خون افزايش 

  .يابد مي
گردد قلبش  رو مي البته در نظر انسان اين امر طبيعي است، وقتي انسان با خطري روبه

ر تنگ شدن مجراي رگها جهد و به خاط ها هم تندتر مي زند، شش با سرعت بيشتري مي
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رود، و شمار ذرات شناور براي  گرايد، ميزان قند درخون باال مي رنگش به زردي مي
  .شود اي، بيشتر مي بستن هرگونه شكاف وارده

ي سميي به نام نيكوتين در دود هست  آورد؟ ماده اما دود چه باليي بر سر انسان مي
ين است كه ضربان قلب را تند و دهد، و آدرنال كه ترشح آدرنالين را افزايش مي

  .كند، به همين خاطر بيشتر سيگاريها رنگشان زرد است رگها را تنگ مي سرخ
رگهاي قلب  رگها گاهي سبب انسداد سرخ پس خطر كجاست؟ تنگي مداوم سرخ

كند، يا باعث لختگي خون در داخل رگها  شود، و آنژين صدري در شخص بروز مي مي
رو  ي مغزي روبه شود و در نتيجه شخص با سكته مخ ميرگهاي  يا مسدود شدن سرخ

كند كه موات را در پي دارد و در اين  رگهاي ساق پا را مسدود مي شود يا سرخ مي
خطر ديگري كه سيگار كشيدن دارد اين است . اي جز قطع پا نخواهد بود صورت چاره

رگها چه   سياهرگها و تنگي سرخ. كند كه حالتي از سستي و تنگي در رگها ايجاد مي
آن چه ذكر شد مواردي است كه شكي در آن . برد خطري دارد؟ فشار خون را باال مي

نيست و ثابت شده است، به همين خاطر شركتهاي توليد تنباكو و سيگار در سراسر 
هاي بزرگي براي قلب و  سيگار زيان«: جهان موظفند روي پاكت يا تنباكو بنويسند 

   .»رگهاي خوني در پي دارد
گيرد و آن  ها مي در گلبولهاي قرمز مقاديري هموگلوبين هست كه اكسيژن را از ريه

  .رساند تا مواد قندي مصرف شود و نيروي بدن را تأمين كند را به سلولها مي
ي سيگار كشيدن  هموگلوبين آدمهاي سيگاري با نخستين اكسيد كربني كه در نتيجه

ي اين اتحاد هموگلوبين از انجام روند حمل  يجهشود، و در نت  آيد، متحد مي به وجود مي
چون پانزده درصد از هموگلوبين انسان سيگاري به جلوگيري . ماند و نقل اكسيژن باز مي

رود، يك سوم گلبولهاي خون  خيزد و چون ميزان سيگار كشيدن باال مي از اين كار برمي
ماند،  به سلولها باز ميها  يا يك سوم هموگلوبين موجود در آن از نقل اكسيژن از شش

  .رگها است خ رگها و سر اين تأثير دوم سيگار كشيدن بر روي قلب، سياه
  .افزايد هشتاد درصد بيماران قلب، سيگاريها هستند ي اين مقاله در ادامه مي نويسنده
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گذارد، و مقداري  هاي محكمي مي ها و لوله هاي سيگار، تنباكو را در ظرف كارخانه
سپس خمير . ريزد ي ديگري بر روي آن مي گور، آب سيب يا ميوهآب ميوه، آب ان

كنند، سه سال محكم آن را نگه  بندي مي گذارند و آن گاه بسته هايي بر آن مي پاره
دارند، تا كهنه شود و تنباكو با شراب و الكل قاطي گردد و در نتيجه برگهاي تنباكو به  مي

شود، به اين خاطر است كه يك نخ   ميالياف نرم و خشكي كه در الكل جوشيده تبديل
شود؛ چون تنباكو با الكل آميخته  شود تا آخرش خاموش نمي سيگار وقتي روشن مي

كه بر تابلوهاي تبليغاتي سيگار نوشته » !بفرماييد، بوي مطبوع«ي  شده است، و جمله
اش پس از ديداري از  اين مطلب در كتابي كه نويسنده. شده به اين اشاره دارد

  .هاي توليد تنباكو در آمريكا نوشته بود، آمده است رخانهكا
مورد ديگري كه قابل ذكر است اين كه مردي به نام ماكالريم كه شخصيتي بسيار 

كردند و اغلب لباس يك  جذاب داشت، شركتهاي سيگار در تبليغات از او استفاده مي
 كه مردم را به سيگار آوردند پوشيدند، و طوري او را به سخن مي ان را به تنش ميچوپ

اين شخص در اوج جواني در گذشت؛ زيرا در اثر سيگار كشيدن . كشيدن تشويق كند
به سرطان ريه مبتال شده بود؛ و آخرين سخنانش چنين بود كه به من باور نكنيد، دود 

  .گفتم دانم، من به شما دروغ مي سيگار مرا كشت، خودم بهتر مي
داند،   كه ارزش خود، زندگي و سالمتي را ميهاي مؤمن اين است يكي از نشانه

كند و نعمتهايي كه  سالمتي قطاري است كه او را در ايستگاه خوشبختي آخرت پياده مي
رساند، پس بايد با جان  در سالمتي نهفته است پلي است كه او را به بهشت جاودانه مي

 و خداوند ي زندگي است، كه سرمايه و دل در راه حفظ سالمتي خود بكوشد؛ چرا
  :فرمايد  بلندمرتبه مي

® Ÿω uρ (#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r' Î/ ’ n< Î) Ïπ s3è= ÷κ−J9$# 〈   ) 195: بقره(  
  .» خود را به وادي هالكت نيفكنيد،با دست خود«
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ي  بايد دانست كه اولين اكسيد كربن ناشي از سيگار بر روند نفوذ كلسترول در ديواره
ي رگها مجراي آن را تنگ  فوذ اين ماده در ديوارهكند و ن رگها كمك مي رگها و سياه سرخ
  .كند برد و قلب رابه شدت خسته مي كند، فشار خون را باال مي مي

ي ديگري كه الزم است به آن اشاره كرد اين است كه احتمال ابتالي سيگاريها  نكته
. كشند رگها پانزده برابر بيشتر از آنهايي است كه سيگار نمي به بيماري قلب و سرخ

شوند؟ در پاسخ  آيا آنهايي كه سيگاري نيستند مبتال نمي: ممكن است كسي بپرسد 
  .شوند، اما به ميزان بسيار كمتري نسبت به سيگاريها گويم چرا، مبتال مي مي

اين مطالب را به عنوان نصيحت از اين جهت بيان كرديم تا خوانندگان را از آن آگاه 
ز چه قرار است و چه سرنوشتي در انتظارشان است، گردانيم و سيگاريها بدانند جريان ا
  . ما انسانها به يكديگر و دلسوزيهايها چون دين عبارت است از نصيحت
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  سيگار كشيدن منفي
اين اصطالح يعني قرار گرفتن در معرض دود سيگار كسان ديگر در جاهاي شلوغ و 

پژوهش . گذارد تأثير ميدود سيگار بيشتر از خود سيگاريها بر اطرافيان آنها . سربسته
گويد دود موجب افزايش نسبت  اند مي علمي كه گروهي از دانشمندان به انجام رسانده

گيرند، كه  شود كه در معرض دود سيگار ديگران قرار مي كلسترول در خون كساني مي
خود منجر به ابتال به بيماريهاي قلب، سرطان پوست و گلو و ديگر بيماريهاي مربوط به 

از طرفي بايد اذعان كرد كه سيگار ضرر مضاعفي براي زنان . شود  كشيدن ميسيگار
وقتي پدر خانواده در كنار زن آبستنش . باردار دارد، هرچند كه خود سيگاري نباشند

ي نيكوتين به  كشد بايد بداند چه خطرهايي در پي خواهد داشت؛ زيرا ماده سيگار مي
كند، روزي سه ساعت در   هم مصرف نميپس چنان چه زني كه سيگار. رسد جنين مي

هايي در  معرض دود سيگار ديگران قرار بگيرد، احتمال ابتالي جنينش به عيب و نقص
  .شود سخن گفتن و ذهنش بيشتر مي

 مشكالتي كه در رشد عقلي به غير ازاش  اما اگر زن بارداري خود سيگار بكشد، بچه
همچنين . د و يا پيش از موعد طبيعيآي و ذهني خواهد داشت، يا كم وزن به دنيا مي
كشد يا در معرض دود سيگار ديگران  سيگار كشيدن تنها بر جنين زني كه سيگار مي

هايش نيز تأثيرگذار خواهد بود، و وقتي  گيرد، تأثير بد ندارد و بس؛ بلكه در نوه قرار مي
ي نيز منتقل ي سيگار به نسل بعد هاي نهفته  اي به دنيا بياورد، زيان چنين زني بچه

  .ها هم تأثير خواهد داشت شود و عالوه بر آن در رشد منفي نوه مي
هاي غيرسيگاري است كه در معرض دود سيگار  امروزه سخن از زنان و مردان و بچه

  .هاي علمي به آن رسيده است گيرند، اينها نتايج هولناكي بود كه پژوهش ديگران قرار مي
  :فرمايد  خداوند مي
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بري كه نام و وصف او را در ند، پيامنك ميكساني كه از پيامبر امي پيروي «

يابند، او كه آنها را به كارهاي  كتابهاي خود انجيل و تورات ثبت شده، مي
دارد، چيزهاي پاكيزه و مفيد  كند و از كارهاي ناپسند باز مي پسنديده سفارش مي

كند، كساني  آور را برايشان حرام مي را برايشان حالل و ناپاكيها و چيزهاي زيان
  .»وي كنند رستگارندكه از او پير

هاي تحقيقي ثابت شده كه دود سيگار از  امروزه با داليل علمي درست و پژوهش
ي باال نيز برداشت  آور است، و البته اين نتيجه از مفهوم آيه ناپاكيها و چيزهاي زيان

  .شود مي
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