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  به نام پروردگار مهربان مهرورز
  

   مترجمي مقدمه
 ،قرآن كتابها دانشهاست، تكليف بشر و منهج حيات اوست و رسيدن به كمال

اما مهم . مانت كرده استپذير است و قرآن نيز اين مطلوب را ض فقط از طريق آن امكان
 با پرداختن به تفسير آيات آفاقي و فهم بشر از آن است و مهمتر اين كه داعيان راه خدا

 برتري، ارزش و منحصر به فرد بودن آن را در هر آوردهاي جديد، انفسي آن طبق دست
ت  و به بشري و جاويد بودن اين معجزه را تازه و نو نگه دارندعصر و مكاني نشان دهند

تمام تواند  ميخسته و درمانده از هر جا، ثابت كنند كه فقط اين برنامه خداست كه 
و پرداختن به اعجاز علمي قرآن تالشي . سازد برآورده تا نهايت دوران نيازهاي او را 

است در اين راستا كه مؤلف دانشمند كتاب اين عمل ارزشمند را به عهده گرفته و بنده 
 باشد كه شناخت ما از .ه فارسي براي خود و ديگرن مفيد يافتمنيز برگرداندن آن را ب

  .همتا بيافزايد و به نهايت خضوع و محبت او نائل سازد يزدان بي
 در مقدمه كتاب بيان نموده بسيار جامع و گوياست و محترمآن چه مؤلف 

  الزمپس من به همين مقدار اكتفا نموده و نكاتي را. نياز از آن نيست خواننده كتاب بي
  : دانم  به ذكر مي

دوست گرامي آقاي كار ترجمه كتاب با تالش بسيار و دقت فراوان و همكاري 
 منابع مختلفي مورد ،انجام شد و براي مستندتركردن مطالبزاده  عبدالباسط عيسي

استفاده قرار گرفت كه بيشترين تالش را در اين زمينه دوست عزيزم آقاي يوسف 
و مطالبي را با .  با شوق و تالش بسيار برعهده گرفت)شناسي دبير زيست(زاده سليمان

از  يح مطلبضافه كرده و در توضبه كتاب ا استناد به كتب علمي به صورت زيرنويس
 و. نمايم اند كه اجر و پاداش معنوي را براي ايشان مسئلت مي شواهد علمي كمك گرفته

 كه در ترجمه كتاب  همينيوفا حسآقاي دانم كه از همكاري، سعي و كوشش  الزم مي
 البته تالشهاي مخلصانه آنان برتر از چنين تقدير و .كنمنقش داشتند تقدير و تشكر 
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اند  پرست نيز كه راه را براي نشر كتاب فراهم نموده از آقاي يزدان. تشكري است
 الزم به ذكر است كه چون طبق اشاره مؤلف بخشي از مطالب از نوارها و .گزارم سپاس
ضبط و ثبت مطالب و اعداد و ارقام  ري ايشان گردآوري شده، ممكن است دنيهاسخنرا

رسد، اما با مراجعه و  آميز به نظر مي اشتباي رخ داده باشد و احياناً مطالب، مبالغه
يكي در مورد قدرت حمل بار . بازنگري علمي غيراز دو مورد ايرادي مشاهده نشد

مده بود و ديگر در مورد ارتفاع كوه هيماليا كه مورچه كه در كتاب عدد سه هزار برابر آ
 هزار متر بيان شده بود و ما قدرت حمل مورچه را به ده برابر وزن برابر وزن 12عدد 

 از خداوند خواهشمندم كه در پايان . متر تغيير داديم8848خود و ارتفاع هيماليا را به 
سوز و تالشگران عرصه دعوت  و همه اساتيد و مربيان دل راپدر و مادر عزيز و محبوبم

 عاجزانه ، بسيار آمرزندهآن ذات و از مند گرداند را از اجر معنوي اين اثر بهرهاسالمي 
  . حمت و قبول دارمرالتماس 
  

  محمد آزاد شافعي
  1385خرداد ماه 
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  ي مؤلف مقدمه

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

به وي نعمت عقل را . 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 . ي صبر و شكر در برابر آن، راه نزديكي به خدا برايش ميسر گردد داد تا با تجربه
هايي فرستاد تا به  تا اعمالش را ارزشمند گرداند و برايش كتابآزادي و اختيار بخشيد، 

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

  .زندبختي دنيا و آخرت را براي خويش رقم  خوش
. ها و زمين را در بر گرفته است، پايدار و هدفمند حقيقت خداوندي، خلقت آسمان

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

  .واقعيت عيني
عقل صريح، ابزار . ن خداوند و فرستادگان معصوم اوستنقل صحيح، كالم و بيا

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

لوقات پيرامون اما واقعيت عيني، همان مخ. نهاده شده كه اشتباهات خويش را دريابد
اين چهار ركن حقيقت، همه از يك منبع . تأثير قوانين خداوندي هستند انسانند كه تحت

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

  :ن دو اصل در آيه زير روشن گشته است توان تصور كرد، اي و غير آن دو را نمي
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 !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Ï= ö7s% ⎯ ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) û© ÇrθçΡ Ïµ ø‹s9 Î) …çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡr& 

Èβρ ß‰ç7ôã $$ sù    ) 25: انبياء(  
: ايم كه ايم، مگر اين كه به او وحي كرده ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده«

  .» من نيست، پس فقط مرا پرستش كنيدزج  به حقمعبودي
 و خدا و يگانگي و كمال اواصل اول عبارت است از توحيد، يعني شناخت داليل وجود 

 و اصل دوم عبادت است يعني .هاي واالي خداوند متعال هاي نيكو و صفت نيز شناخت اسم
اري آگاهانه و برد  عبادت فرمان. كه انگيزه خلقت انسان است،شناخت راه صحيح بندگي خدا

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

 ها و زمين و تمام جهانيان خاصتاً انسان را برمبناي قواعد و خداوند متعال، آسمان
) علت و معلول(ترين آنها، نظام سببيت  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 

كند؛ زيرا عقل بشري، حوادث و  كند، تكميل مي  حكم ميانسان كه خود برمبناي اسباب
خالق هستي نيز در تكميل رحمت . پذيرد اتفاقات را بدون وجود اسباب و علل، نمي

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

ها بر وجود مسير و آب بر  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  تايج، قاعدههماهنگي اسباب و ن

بخشد، تا درك و  نهفته در آن هموار نموده و به هر چيزي خصوصيت متمايز و ثابتي مي
و اگر اين تالزم و هماهنگي ميان علت و معلول نبود، . ارتباط با آن آسان صورت گيرد
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 ناتوان ،ييد و انسان هم در مسير معرفتگرا نظام هستي به هرج و مرج و بيهودگي مي
برد، نيز بايد دانست، اگر شخصي اين گونه  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 
راي بازگرداندن به همين خاطر خداوند متعال ب. فراتر نرود، مرتكب شرك گرديده است

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

يعني اگر كسي به گمان خويش به صِرف توكل بر ) قضيه نيز بايد مورد دقت قرار گيرد
توجهي كند، دچار نافرماني و انحراف شده  كارگيري اسباب، إهمال و بي د در بهخداون

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

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

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

اين .  را بدون اراده خداوند به نتيجه رسانندوتوانند ا همان خواهد شد و اسباب نمي
اند، تا چه رسد  بهره  ايمان نيز از آن بيمدعيانبينش توحيدي مثبت است كه بسياري از 

  : كند كه  به 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 و اكثر آنان كه مدعي ايمان به خدا هستند، مشرك مي«

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

ليغ شريعت او  پيامبري از جانب خداوند، براي تبمن: گويد  وقتي كه شخصي مي
.  بخواهندشمردم از وي دليلي بر رسالت و آسماني بودن كتابالزم است كه ، هستم
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آيد، كه دليلي بر صداقت و حقانيت رسالت و برنامه   پاي معجزه به ميان مياينجاست كه
هاي طبيعت را  خوانيم كه خرق قوانين و سنت و ما در برخي تعاريف اعجاز مي. استاو 

آيد؛ زيرا اوست كه آن قوانين را قرار داده  ز قدرت خالق هستي برنميگويند، كه جز ا
كند كه دليلي بر صداقت رسالت  و هم اوست كه معجزات را به پيامبرانش عطا مي. است

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

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

) شود كمال او در علم و قدرت و ايمان به توانايي او در هر چه كه بخواهد، خالصه مي
د، ديگر جايي براي پرداختن به مسأله معجزات و سخن مورد انكار و شك واقع شو

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

باشند  يشوند و اين مؤمنان هستند كه مكلف به پذيرش فروع دين هم م خطاب واقع مي
اما اگر اصل دين موردپذيرش واقع شده بود، . 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 
ش، با ا 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،  وسرشت و زوجيت و نسلاش، با فطرت  هاي پيچيده دستگاه
ها و  تمام هستي با آسمان: انگيز هستند، و خالصه كالم آن كه  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‘$ pκ̈]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  مسلماً در آفرينش آسمان«

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(فتاده ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان ا

ها و  آسمان) انگيز و اسرارآميز انگيز و دلهره شگفت(كنند و دربارة آفرينش  مي
زاي آن، شور و غوغايي در آنان  و نقشة دلربا و ساختار حيرت(انديشند  زمين مي

ت دستگاه شگف(اين ! پروردگارا:) گويند انگيزد، و به زبان حال و قال مي برمي
از دست يازيدن به كار (اي؛ تو منزه و پاكي  را بيهوده و عبث نيافريده) كائنات
از عذاب آتش ) با توفيق بر انجام كارهاي شايسته و بايسته(، پس ما را !)باطل

  .»محفوظ دار) دوزخ(
و اين انسان است كه به دليل غرق شدن در مشاغل و غفلت از خدا و عادي شدن 

اعجازي هستي را فراموش كرده و از عظمت پروردگارش كه در ش، جنبه نمحيط پيرامو
انديشد كه  مخلوقات نمايان است، غافل گرديده و به دليل جهل و غرور، اين گونه مي

و بر اين مبنا، قوانين . آيند فقط حوادث غيرطبيعي و خارق عادت، معجزه به حساب مي
و اين . 1داند و كفر خويش مي سنجش ايمان زاني برايهاي عادتي و مألوف را مي و روش
كه به باالترين مراتب تمدن و پيشرفت رسيده هرچند ي جهل آشكار انساني است  نشانه

_____________________________________________________________  
منظور اين است كه چنين انساني، هرگاه چيزي مخالف عرف و عادت مشهور يافت بر ايمانش افزوده  -1

 تأثيري ندارد، چون گردد، در غير اين صورت قوانين و نظام جاري در ميان مجموعه هستي در باور او مي
طبق نگرش اوعادي و طبيعي است، هرچند كه از نگاه انسان عاقل و با بينش ايماني، همه آن قوانين بدون 

 ).مترجم. (استثناء جنبه اعجازي دارند
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يابد، آن كس كه توانسته است اين همه جنبه  در حالي كه با اندكي تأمل درمي. باشد
اعجازي را در هستي بيافريند، هيچ برايش سخت نيست كه بر آن اعجازي ديگر نيز 

  .هاي آفرينش اوليه ايجاد كند زايد يا تبديل و تغييري در برخي دستگاهبياف
 برآن قدرتي كه بر خلقت جهان توانا بوده، «: گويند  برخي از دانشمندان غربي مي

حذف يا اضافه چيزي بر آن نيز تواناست و جهان اصالً وجود نداشت؛ بلكه خدا آن را 
جهاني ديگر در حال پيدايش است «: ود ، و اگر به شخص منكر معجزات گفته ش»آفريد

و . اين غيرممكن و غيرقابل تصور است: گويد  كه چنين و چنان است، فوراً در پاسخ مي
  1.»پردازد شديدتر از معجزات به انكار آن مي

آنچه كه در اين ميان مهم است، اين است كه بدانيم، پيامبران گذشته فقط براي اقوام 
جزات آنان حسي و در محدوده زمان و مكان آنان بوده و اند و مع خويش مبعوث شده

مانند روشن شدن چوب كبريت، يكبار براي هميشه روي داده است، كه برخي آن را 
  .اند تصديق و برخي تكذيب كرده

، كه پايان بخش انبياء و پيامبران است، به سوي همه مردم تا )ص(اما پيامبر ما محمد
پس الزم است معجزه او هم تا . ت و انذار داده استآخرالزمان فرستاده شده و بشار

هاي اعجاز علمي در  پايان جهان به حال خود باقي باشد، و به همين دليل است كه نشانه
  .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 
6ي انسان، بحث نموده است، يعن

 اگر آيات حال.  قرآن را به خود اختصاص داده است1
حامل دستورات خدا، مقتضي اطاعت و آيات شامل نهي مقتضي پرهيز از برخي موارد 

  است، پس آيات آفاق مقتضي چه كاري است؟

_____________________________________________________________  
 كه از اكتشافات جديد بشري باشد منكر اخباري بايد منظور مؤلف اين است كه، شخص منكر معجزات، -1

  .)مترجم. (هاي بشر ايمان دارد بايد به معجزات نيز ايمان داشته باشد سي كه به يافتهپس ك. دهند خبر مي
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مِنْ تَفَكُّرُ ساعهٍ خَيرٌ «: جواب اين است كه مقتضي تفكراند، در روايتي آمده است 
هاي خدا، از نماز سنت تهجد در  ها و نشانه يك ساعت تفكر در نعمت«يعني  1»قِيامِ لَيلَهٍ

  .»طول شب، ارزشمندتر است
گونه تفسيري از آيات  هيچ) ص(توجه است كه بنابر حكمت واالي الهي، پيامبر قابل

 صورت آفاق بيان ننموده است؛ نه از روي اجتهاد خويش و نه از وحي الهي؛ زيرا در
بود و اگر  هاي بعدي غيرقابل قبول مي 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

 خاطر، تفسير اين آيات به سطح فهم و درك خاص هر عصر موكول شده  بدين
هاي مختلف علمي در هر زمان، زواياي اعجازآميز اين دسته از آيات  يشرفتاست، تا پ

  . باشدرا روشن كنند و تداوم جنبه اعجازي قرآن نيز تا روز قيامت، اينگونه قابل فهم
 
  علم

باشد،  به نظر برخي دانشمندان، منظور از علم، شناخت خدا، اوامر خدا و مخلوقات او مي
 مبنا و اساس ،شناخت پروردگار. قت، شريعت و خلق خداستيا منظور از آن، شناخت حقي

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

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

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

É=ù= Á9$# É=Í← !# u©I9$# uρ    ) 7-5: طارق(  

_____________________________________________________________  
 ).118(، و شعب بيهقي از اقوال ابودرداء )35223( مصنف ابن ابي شيبه، از اقوال امام حسن بصري، -1
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او از آب !*  شده است؟انسان بايد بنگرد و دقت كند كه از چه چيز آفريده«
آبي كه از ميان استخوان پشت و * جهنده ناچيزي آفريده شده است

  .»آيد هاي سينه بيرون مي استخوان
  :و در جايي ديگر فرموده است 

 ÍÝàΖ u‹ù= sù ß⎯≈ |¡ΡM}$# 4’ n< Î) ÿ⎯ Ïµ ÏΒ$ yè sÛ ∩∪ $ ¯Ρ r& $ uΖ ö; t7|¹ u™ !$ yϑ ø9 $# $ {7|¹ ∩∪ §Ν èO $ 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
ي شگفتي  ما آب را از آسمان به گونه) * 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
و * ودرختان زيتون و خرما را * رويانيم و رزها و گياهان خوردني را  مي
  .»هاي پردرخت و انبوه را باغ

  : فرموده است و
 Ÿξ sù r& 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  يو به آسمان نگاه نم! 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  و به زمين نمي! اند؟ پابرجاي شده
  .»!است؟

  :و نيز فرموده است 
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 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) و چشم برون و درون را باز كنيد و ببينيد(بنگريد : بگو «

 ديدني جهان هستي و موجود در آسمانها و زمينآيات ! چه چيزهايي است؟
  .»خواهند ايمان بياورند افتد كه نمي دهندگان به حال كساني سودمند نمي بيم

. باشد ها و زمين، نوعي عبادت و بلكه بهترين آن مي سان تفكر در خلقت آسمان ينبد
) ص(روايت كرده است پيامبر) رض(كه عطا از عايشه  1در صحيح ابن حبان آمده است
بگذار كه امشب را به عبادت پروردگارم مشغول باشم، : شبي به نزد من آمد و فرمود 

و پس از آن به نماز ايستاد، آن قدر سپس به سوي مشك آب رفته، وضو گرفت 
گريست كه محاسن وي خيس شد، سپس به سجده رفت و آن قدر گريست، كه 
اشكهايش زمين را خيس كرد، آنگاه به پهلو دراز كشيد، تا اين كه بالل براي اذان صبح 

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  اخته است، در حالي كه خداوند تمام لغزشاند

م در حالي كه خداوند، ريگِچگونه نَ! 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‘$ pκ̈]9$# uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ 

É=≈ t6 ø9 F{$#  2    
همچون آتشي برافروخته و همچون به خورشيد بنگر و بپرس چه كسي آن را 

 بر دل اي زرد رنگ ، چه كسي آن را همانند سكهعالمتي روشن آويزان ساخته است
هايش تا قيامت در   كه عقربهدر فضا آويختهآسمان ضرب كرده و يا همانند ساعت، 

هاي مختلف  چه كسي به خورشيد رفعت داده و در مداري دقيق و در برج. دباشنگردش 
_____________________________________________________________  

 .620 صحيح ابن حبان، شماره -1
 . ترجمه آيه در بحث قبل بيان شد-2
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 است، زمان محصول آن آوردهقرار داده و كيست كه روشني خورشيد را به آسمان دنيا 
بندي آن  ي نوشتار درآوردن و فصل  و به عرصهايام، دستاورد آن است فروع و اصول و

ها نظم  ها و سال نبود، روزها و ماهاگر خورشيد . هم نتيجه تغييرات خورشيد است
آمد و اگر خورشيد نبود، تمايز نور و تاريكي ميسر  گرفت و در شمارش نمي نمي
شود و اين   پرتوهاي آن نمايان ميزردي غروب و سرخي ابتداي شب در اثرشد،  نمي

گذشت و اند و   تاريخ بوده و گذشتگر شكست  نظاره با طول عمر و دوام خودپرتوها
  .را از بين نبرده استآن ي زيباي   جلوهآن در مسير زمان،فت پيشر

  :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«

  .»دادنشان خواهيم ) 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 ها و پرده 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،  و نيز خطرات عظيم آن دقت كن، قلب را غفلت و خواب نميتحمل و هوشياري 
فراموشي و اشتباه، لغزش و انحراف، خستگي و از كار افتادگي و افسردگي و شكايت بر 

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

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

 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
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و اندام لطيفش، كه نه با نگاه خوب ديده ! بنگر، با جثه كوچكمورچه را «
رود؟ و روزي  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
كاپويش، دارد، در روزهاي گرما براي فصل سرد خويش گرد آورد و در ت مي

روزيش از سوي خدا تضمين شده است و به قدر نيازش مقرر گشته، 
دارد،  رسان پراحسان از او غافل نمانَد و داور قهار، او را محروم نمي روزي

رطوبت باشد و اگر در  هرچند كه در سنگي صاف و خشك و جامد و بي
يرامون شكم هاي گوارش مورچه، از باال و پايين، انديشه كني و شكم و پ گذرگاه

هايش را از نظر بگذراني در آفرينش آن شگفتيها  ها و گوش و سر و چشم
بيني، و از توصيف آن به رنج افتي، چه بزرگ است آن كه او را بر پاهايش  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{$# Ÿω uρ 9È∝ ¯≈ sÛ ãÏÜ tƒ Ïµ ø‹xm$ sΨ pg ¿2 Hω Î) íΝtΒ é& Ν ä3ä9$ sV øΒ 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(  
وجود كند  اي كه با دو بال خود پرواز مي اي در زمين و هيچ پرنده هيچ جنبده«

و هر يك داراي خصايص و (هايي همچون شمايند  ندارد مگر اين كه گروه
در كتاب از هيچ چيز فروگذار ) باشند مميزات و نظام حيات خاص خود مي

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

  به اوامر خدا يعني علم شريعت بيندازيم؟
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 بخش و نيز معرفت گوشه حيات
 قرب او، به انجام يابد و در تكاپو براي وصول به مقام قوي براي نزديكي به خداوند مي
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پردازد، در اين جا اهميت علم شريعت، كامالً  اوامر و دستورات و پرهيز از منهيات او مي
گردد؛ زيرا اوامر و نواهي خداوند، در زمينه عبادات و معامالت و اخالق در  هويدا مي
  .شود آن بيان مي

اي  هشريعت خدايي، سراسر عدل و رحمت و مصلحت و حكمت است؛ لذا هر مسأل
كه از عدل به جور و از رحمت به غضب و از مصلحت به فساد و از حكمت به 
بيهودگي بگرايد، در شريعت هيچ مبنايي ندارد، اگرچه با هزار تأويل و توجيه به آن 

  .نسبت داده شده باشد
هر كس كه «: فرمايد  در روايتي كه امام بخاري نقل كرده است، مي) ص(پيامبر گرامي

  1.»گرداند را خواهد، در دين فقيهش ميخدا، خير او 
پردازيم، اسالم ما را به شناخت  اكنون به بيان علم مربوط به شناخت خاليق مي

خواند، تا از آن  خصوصيات و صفات اشياء و قوانين حاكم در روابط ميان آنها فرا مي
  :يد فرما 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 ÇÚö‘ F{$# x t7ó™ r& uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ 

…çµ yϑ yè ÏΡ Zο u Îγ≈ sß Zπ uΖÏÛ$ t/uρ    ) 20: لقمان(  
ها و زمين است مسخر شما كرده  ايد كه خداوند آنچه را كه در آسمان آيا نديده«

هاي خود را چه  ، و نعمت)ه حركت انداخته استو در مسير منافع شما ب(است 
ر شما گسترده و افزون ساخته  ب–هاي باطن  هاي ظاهر و چه نعمت نعمت
  .»است؟
 $ 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: حديد(  
براي مردمان ديم كه داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني فرستا فروو آهن را «

  .»است

_____________________________________________________________  
 . به روايت معاويه1037لم، حديث  و مس71 بخاري، حديث -1
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دهد؛ زيرا راه استخراج   بشر را در آباداني زمين ياري مي،يادگيري علوم تجربي
، هموار نمودن مشكالت و برآوردن نيازها را در  ها كارگيري نيروها و انرژي معادن، به

  :فرمايد  خداوند مي. بردارد
 4’n< Î) uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{ r& $ [s Ï=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# $ tΒ / ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9 Î) … çν ãö xî ( 

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: هود(  
اي : فت گ. 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 او . شما را آبادكنندگان آن قرار داده استشما را از زمين آفريده است و 

) به بندگانش(گمان خداوند  بي. طلب آمرزش كنيد و به سوي او برگرديد
خوانند و  ا مخلصانه به زاري مياست كه او ر) دعاي كساني(نزديك و پذيرندة 

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

رود و شايسته است، در اختيار مسلمين باشد تا در جبهه مبارزه با دشمنان  شمار مي
ي خداوند نيز تحقق  هحقيقت و نيكي و اسالم مورد استفاده قرار گيرد و به اين فرمود

  :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 «

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

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

ها نه با  و چون امروز قدرت و برتري در علم و تكنولوژي است و جنگ ميان ملت
 فرد مسلماني الزم است كه در اين شود، بر هر بازوها، بلكه با عقل و دانش اداره مي

زمينه قوي باشد؛ زيرا حقيقتي كه با خود دارد براي نشر و گسترش، نيازمند قدرت است 
  :نيز فرموده است ) ص(و شوكت، و پيامبر

تر از مؤمن ضعيف و ناتوان است  مؤمن قوي و توانا، نزد خداوند دوست داشتني«
  1.» برخوردارندهرچند كه هر دو از خير و نيكي در حد خود

  
  اعجاز در پرتو قرآن و سنت

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

عجازي ي ابعاد ا اعجاز علمي در عصر حاضر رايج شده به دليل داللت كردن بر همه
معجزه در اصطالح . شدن آن به وسيله علوم تجربي است كشفقرآن و سنت، و 

طلبي و محفوظ از معارضه،  العاده، همراه با تحدي و مبارزه دانشمندان به امري خارق
  .شود اطالق مي

طلبد كه همانندي چون قرآن  منظور از اعجاز قرآن، اين است كه مردم را به مبارزه مي
با دانش است، يعني حقيقت كامل  ارتباط به خاطرعلمي بودن اعجاز هم و . را بياورند

دهد، با  ي ادعاها را خاتمه مي اعجاز در دانش است و با مبناي علمي خود همه
اگر اعجاز، علمي نبود، . هاي جهان سازگار بوده و داراي پشتوانه و دليل است واقعيت

واقعيت سازگار نبود، جهل و اگر مبتني گراييد و اگر با  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 ) ص(به آن پي برده و ناتواني امكانات بشري براي درك آن، در زمان پيامبر

  .روشن و واضح گشته است) ص( پيامبررسيده و در نتيجه صداقت و درستي پيام
 دليلي است بر – با در بر داشتن حقايق علمي –معجزات قرآني از طرفي ديگر 

  .جهاني بودن پيام اسالم
را كه حيطه رسالت آنان از اقوام و زمان خاص آنها فراتر ) ص(خداوند پيامبران قبل از محمد

و زنده شدن مردگان توسط ) ع(وسيرفت، با داليل و معجزات حِسي، همانند عصاي م نمي
، مورد تأييد قرار داده است و اين معجزات با قدرت تَحدي خويش تا پايان رسالت )ع(عيسي

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

اما با پايان يافتن سلسله نبوت و ظهور خاتم پيامبران، حضرت . جديد، فرستاده است
هاي بشري تا قيامت، ضمانت كرده و  ، خداوند حفاظت دين او را براي تمام نسل)ص(محمد

أييد نموده طلبد، حمايت و ت  ميانسانها را به مبارزهآن را با دليل و برهاني عظيم، كه تا قيامت 
  .است

 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(  
هي، باالترين گوا: 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(  
) از قرآن(ليكن خداوند بر آنچه ) كنند يو را انكار متهر چند كه كافران نبوت («

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

گيرد و در  نش، رنگ جديد به خود ميهاي مختلف بشري در زمينه علم و دا پيشرفت
و داليل وحي نازل شده بر . عين حال با مضامين وحي الهي مرتبط است، بيان شده است

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

ها و معجزاتي به او عطا شده كه  يچ پيامبري، ظهور نكرده است مگر اين كه، نشانهه«
بشريت به مشابه و همانند آن ايمان آورده است؛ اما آنچه كه به من عطا شده، وحيي 

  2.»است از جانب خداوند پس اميدوارم در ميان پيامبران، بيشترين پيروان را داشته باشم
اين كالم را به معجزه ) ص(پيامبر«: فرمايد  حديث ميامام ابن حجر در شرح اين 

جاويد قرآن كه قبالً بيان شد مربوط ساخته است؛ زيرا داراي فوايد بسيار و منافع 
هاي او و اخبار آينده را نيز در بر دارد و منافع قرآن،  عمومي است و دعوت او، حجت

هاي آتي بشري را در بر  عصر خود را و نيز آيندگان و نسل مخاطبان حاضر و غايب هم
  ... .اين ارتباط حقيقتاً زيباست . گيرد مي

البته در شرح آن نظري ديگر نيز گفته شده كه هدف از اين حديث اين است كه 
عصر، آن را  معجزات ساير پيامبران با گذشت زمان از بين رفته و فقط مخاطبان هم

و اسلوب و بالغت و اخبار غيبي آن اند، اما معجزه قرآن تا روز قيامت پايدار است  ديده
هاي قرآن به  و با گذشت هر عصري از روزگاران، يكي از پيشگويي. ماند العاده مي خارق

  3.»...خواهد شد ) ص(ظهور پيوسته و دليل ديگري بر صحت ادعاي پيامبر
نكته ديگر اين كه چون قرآن، معجزه جاويد براي همه خاليق تا روز قيامت است، 

كند و به عنوان   و داليل آن را هر عرب و غيرعربي به طور يكسان درك ميپس بيانات
_____________________________________________________________  

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

  :كنيم، لذا خداوند فرموده است  نميكيفيت آن را جز در زماني مشخص درك 
 ÷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(  
) و ماية بيداري جملگي ايشان(اين قرآن، چيزي جز پند و اندرز جهانيان «

دي صدق وعد و خبر آن را بعد از مدت زماني خواهيد دانست و به زو* 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 
و با رويداد و نمايان شدن حادثه مربوط به آن، مفاهيمي كه در زير حروف و الفاظ قرآن 

  :فرمايد  گيرد، خداوند متعال مي ت، درخشيدن پوشيده اس
 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 مقرر و جاي معين تحقق مي
  .»)آييد و خواهيد ديد به چه عذابي گرفتار مي(ست خواهيد دان

  .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) نقل و طي مسافات
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بيني  پرستي و جادوگري و سحر و طالع م در زماني نازل شد كه جهل و خرافهقرآن كري
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% ©!$# y] yè t/ ’Îû z⎯↵Íh‹ÏiΒ W{$# Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Îκö n= tã ⎯ Ïµ ÏG≈ 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(  
سوادان پيغمبري را برانگيخته است و به سويشان  هم او است كه از ميان بي«

او . ن را پاك بگرداندگسيل داشته است، تا آيات خدا را براي ايشان بخواند، و آنا
آنان پيش از آن تاريخ . آموزد را مي) يزدان(و شريعت ) قرآن(بديشان كتاب 

  .»واقعاً در گمراهي آشكاري بودند
در چنين وضعي بود كه پيامي نازل شد، حاوي علم خدا و بيان اسرار و رموز خاليق 

 از گذشته شروع هاي نفس بشري را بيان نموده، 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

 كار را در اختيار دارد و قدرتي يافته كه در هر جنبه علمي، گروهي از دانشمندان را به
هاي مختلف علوم  گيرد تا از اسرار پنهان زمين و آسمان پرده بردارند و در زمينه مي

 ذخيرهها به  ها و دريافت نتايج مشغول باشند و در طول قرن آوري مقدمه انساني به جمع
پنهان، رو به كمال وضوح و  آوردها بپردازند و در چنين حالي كه اشكال نيمه دست

انگيز با تجلي انوار الهي كه بر  اند، رخدادي شگفت ي نهادهحقايق رو به درخشندگ
و در هزار و چهارصد و اندي سال پيش نازل شد، روي خواهد داد اگر آيه ) ص(محمد

آميز   و حاوي دقت معجزهكند يانو يا حديثي، يكي از حقايق كشف شده توسط بشر را ب
ا را به اين مسأله متوجه قرآن كريم، م. باشدكه در آن باره و بيان روشن و واضح 

  :فرمايد  گرداند و مي مي
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 ö≅ è% óΟ çF÷ƒ u™ u‘ r& β Î) tβ% Ÿ2 ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã «!$# §ΝèO Λän ö xŸ2 ⎯Ïµ Î/ ô⎯tΒ ‘≅ |Ê r& ô⎯£ϑ ÏΒ uθ èδ ’ Îû 

¥−$ s)Ï© 7‰‹Ïè t/ ∩∪ óΟ Îγƒ Îß∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ#u™ ’Îû É−$ sùFψ $# þ’ Îûuρ öΝÎκ Å¦ àΡr& 4© ®L xm t⎦ ¨⎫t7 oKtƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρr& 

‘, ut ù: $# 3 öΝs9 uρ r& É#õ3 tƒ y7 În/u Î/ …çµ ¯Ρ 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  و آنگاه شما به آن ايمان نداشته باشيد، چه كسي گمراه
كه منكر (ما به آنان * ر مبارزه و مقابله باشد؟سخت د) 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(به آنان ) 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 ) از راههاي اثبات حقانيت شريعت(«: گويد   يكي از دانشمندان مي
ل در آيات آفاق و انفس دريابند كه پيام ابالغ شده است به اين معني كه بندگان با تأم

منظور از آفاق، چهار سوي  : 1گويد دانشمندي ديگر مي. »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

هاي خدا در مخلوقات سخن  اين موارد آيات خدايي در قرآن هستند كه از نشانه
ي بشري  ي علمي روشني را نمايان ساخته كه در عصر اكتشافات پيشرفته گفته و معجزه
  .درخشند در هستي، مي

_____________________________________________________________  
 .از عطا و ابن زيد، نقل كرده است) 374، ص 15ج ( گفته را در تفسيرش  قرطبي اين-1
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هاي خويش را به ما بنماياند تا معاني   هستيم كه نشانه خداي ما در انتظار تحقق وعده
  :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: نمل(  
او آيات خود را به شما نشان خواهد . حمد و سپاس خداي را سزاست: و بگو «

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

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

  .ل گشته و ديدگان بشر معجزه را عيان بيندبگيرد و حجت و برهان خدا تكمي
و بايد دانست كه تفسير علمي آيات با اعجاز علمي تفاوت دارد؛ زيرا تفسير علمي 

اما اعجاز . هاي جديد علمي عبارت است از كشف معاني آيات و حديث، در پرتو يافته
 تجربي از حقيقتي كه علوم) ص(علمي، عبارت است از خبر قرآن كريم يا سنت پيامبر

اند و ثابت شده است كه آن حقيقت با امكانات بشري زمان  هم جديداً به آن دست يافته
  .قابل درك نبوده است) ص(پيامبر
  

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

است و قابل تغيير و در معرض نقصي در آن نيست، اما علم انسان، محدود 
  .خطاست

متوني در دسترس هستند كه برآمده از وحي و داراي داللت قطعي و يقيني  - 2
  .اي نيز وجود دارند هستند، كما اين كه حقايق علمي ثابت شده

  برخيبرخي متون وحياني از داللت ظني و غيريقيني برخوردارند و نيز - 3
 .اند ثبات نشدههاي ا هاي علمي هنوز در حد فرضيه نظريه
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محال است كه ميان نصوص قطعي وحي و حقايق ثابت شده علمي، تضاد  - 4
ي  اين قاعده. وجود داشته باشد، مگر اين كه قطعيت يكي از آنها مخدوش باشد

هايي را در  اند و چندين تن از آنها كتاب نيكو را دانشمندان مسلمان بيان كرده
 .اند دهي توافق حتمي عقل و نقل، تأليف كر زمينه

اي از  هاي آفاقي يا انفسي را در تصديق آيه هنگامي كه خداوند متعال يكي از نشانه
سازد، معني آيه واضح گشته و توافق آنها با هم  ظاهر مي) ص(قرآن يا حديثي از پيامبر

كامل شده و تفسير آيه نيز با كشف حقايق علمي و درنتيجه، محدود و مشخص گرديدن 
  .شود و اعجاز هم همين است ، ثابت ميهاي مختلف آن داللت

با به همراه «: فرموده است ) ص(اند، پيامبر عبارات وحياني با الفاظ فراگير نازل شده
سازد كه، عباراتي كه   و اين قضيه روشن مي1»...ام  داشتن گفتارهاي فراگير، مبعوث شده

 آن داللت دارد، وارد شده است بر تمامي معاني و مصاديق درست) ص(از پيامبر گرامي
. گيرند هاي بشري، يكي پس از ديگري در آن قرار مي اما هركدام طبق ظروفي كه نسل

البته از نظر نبايد دور داشت كه اگر ميان داللت قطعي يكي از متون الهي، با يك نظريه 
شود؛  تضادي روي دهد، طبيعتاً، نظريه علمي انكار و رد مي) ظاهراً ثابت شده(علمي 
و اگر هم توافق . ن وحياني از جانب كسي است كه بر همه چيز احاطه كامل داردزيرا مت

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

. شود در جهت حقيقت علمي تأويل ميثابت شده باشد، در اين صورت، نص وحياني 
  .شود تر است ترجيح داده مي اما اگر هيچ توافقي حاصل نشد، آن كه قطعي

  

_____________________________________________________________  
 .به روايت ابوهريره) 523(و مسلم، ) 2815( بخاري، -1
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  بيان روش تحقيق در زمينه اعجاز علمي در پرتو روش سلف صالح
آنچه كه خداوند متعال در مورد اسرار خلقت آفاق و انفس بيان نموده است تا زماني 

 ندهد غيب محسوب شده و پيش از آن هيچ راهي براي كه حقيقت آن را به ما نشان
. شناخت كيفيت و جزئيات آن وجود ندارد، مگر اين كه از طريق وحي بيان شده باشد

. اند ها، تالشي نداشته سلف صالح امت هم، خارج از اين محدوده و نسبت به نادانسته
آن روشن است؛ هاي لغوي  ي آيات مربوط به غيب و داللتاسخن از اين است كه معن

و كسي كه به توصيف و تفسير دقايق و جزئيات . اما كيفيت و جزئيات آنها پنهان هستند
پردازد، نسبت به  اين آيات پس از روشن ساختن و عيني كردن آن توسط خداوند، مي

پردازد و از  كسي كه قبل از آن و فقط با اكتفا به شنيدن يكي از نصوص به تبيين آنها مي
دهد؛ زيرا توصيفات شخص  تري ارائه مي ي آن آگاه نيست، تفسير صحيحمدلول واقع

  .تر از توصيفات شخصي است كه فقط شنيده است شنونده و بيننده كامل
مفسران سلف صالح امت به مقدار زيادي در تفسير آيات و شرح معاني آنها توفيق 

نهان مانده بود و اند، با وجود اين كه بسياري از حقايق هستي در عصر آنان پ يافته
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  هاي مربوط به حقايق هستي نيز بهره مي وحياني، از يافته

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

ي نصوص عقيده اكتفا نكرده و  اهميت بود، ليكن به محدوده مسايل عقيدتي بسيار بي
د و ان هاي علمي در تفسير آيات نموده تالش خويش را براي استفاده از حداكثر دانسته

. اند طبق فهمي كه خداوند به آنان عطا كرده بود، آثاري ارزشمند از خويش بر جاي نهاده
 تفسير آيات كه در برايهاي علمي  هاي ارزنده آنان در استفاده از يافته و نتيجة تالش

اند، ما را با سطح پيشرفت علمي انسان در آن روزگاران  طول قرون متمادي به خرج داده
گردد؛   و توفيقات خاصي را كه خداوند نصيب آنان نموده است هويدا ميسازد آشنا مي
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زيرا اگر هنوز وقت مشاهده حقايق هستي در آن عصور فراهم نشده بود؛ اما هماهنگي 
اين توفيق مفسران . (شود  و مشاهدات عيني آنان ديده ميخداييآشكاري ميان الهامات 

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

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

واضح . وجهي بردارندت 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
  .رابه آنان آموزش داده است

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

 امكان اند كه در وقت نزول قرآن حقايق و اسراري را از هستي كشف كرده
  . وجود نداشتشناخت آن

هاي مختلف بشري، نسبت به اسرار خلقت  اصالح افكار باطلي كه در ميان نسل - 2
 .وجود داشت از طريق قرآن و سنت

آوري شود خواهي  معاگر همه آيات و احاديث صحيح مربوط به هستي ج - 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 اگرچه اين نصوص در زمان
ها و زمين  دارد كه قرآن از جانب خدايي آگاه به اسرار آسمان اين قضيه بيان مي
 .نازل شده است
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اي كه حكمت آنهادر زمان نزول قرآن بر   شرعي حكيمانهبنيان نهادن دستورات - 4
مردم پوشيده بود؛ اما تحقيقات علمي مختلف از حكمت آنها پرده برداشته 

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

 با وجود فراواني و گستردگي –پردازد، با حقايق علمي كشف شده  اسرار آن مي
ها و نظريات مختلف علمي كه با   و وجود دوگانگي آشكار ميان يافته–ها آن

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

  
  ي اعجاز علمي كتاب و سنت اصول پژوهش در زمينه

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

  ».ي كافي ي مجاز برود مگر با وجود قرينه حوزه
 ).ص(جاز علمي قرآن و نبوت پيامبرپرهيز از تأويل نصوص مربوط به اع - 2
پرهيز از تطبيق قرآن با حقايق هستي، بلكه عرضه نمودن حقايق علمي بر قرآن  - 3

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

ها در تفسير قرآن  زني به طريق اولي استفاده از حدسيات و گمانهباشند و  كنكاش مي
جاز نيست؛ زيرا هميشه در حال تغيير و تبديل و بلكه در معرض ابطال هستندم . 

تأثير نقص و ايراد واقع  هاي مختلف اعجاز علمي، گاهاً تحت البته اين كه زمينه
يه اعجاز علمي گردد؛ بلكه شوند، نبايد مجوزي براي خط بطالن كشيدن بر كل قض مي

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

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

هاي علمي ثابت نشده را  ر كردن آيات و احاديث قرار داده و نظريهدا 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 اي از قرآن يا حديثي را با نظريه كه آيه
  .د تحقيق و تأمل و درنگ بسياري داشته باشد ربط دهد، باي–به دور است 

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

وارده در زمان   باشد و مفردات قرآن براساس معنيقواعد و اسلوب زبان عربي هم خارج
 رتفسير نشود باز مردود است و يا اگر شخصي معاصر تحقيقات علمي را مبنا قرا) ص(پيامبر
نظر او با يكي ديگر از متون قرآن و سنت در تضاد كند يا اگر   و قرآن را بر آن عرضه دده

 و يا از شخصي غيرمحقق صادر شود كه هنوز به ثبات نظري و علمي نرسيده و گمان باشد
اما اگر .  پذيرفتني نيست است، چنين تفسيري همعلم دور  اما در واقع از استكند كه عالم يم

ي لغات و اصول تفسير و حدود شريعت پايبند باشد،  شخصي به قواعد زبان عربي و محدوده
تفسيري مقبول ارايه خواهد داد، شخصي كه تحقيق و احتياط و دقت كه خصوصيات هر 

همچنين تفسير قرآن درست خواهد بود اگر از .  وجه تمايز او باشدپژوه است، متفكر قرآن
 داردجانب شخصي باشد كه به قرآن و سنت آگاه است و به حقايق علمي و تجربي نيز تسلط 

و الزم است كه نص مورد بحث داراي داللت و ثبوت قطعي بوده و جنبه علمي مورد بحث 
 صورت عادي و كامل باشد، نه آن كه با توجيهات هم قطعي و يقيني باشد و رابطه ميان آنها به

  .ساختگي به هم ربط داده شده باشند
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  اهميت تحقيق در زمينه اعجاز علمي و نتايج آن
اند خداوند به  ، بسياري از معجزات را با چشم خود ديده)ص( معاصران پيامبراگر

ده و با آن ثابت كر عطااي از پيامبرش متناسب با فهم آنها،   نيز معجزه مردم اين زمان
مردم زمان .  اين معجزه، همان اعجاز علمي قرآن و سنت است.نموده كه قرآن حق است

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

اي   وسيلهستن را كه مبناي علوم تجربي اها و زمي خداوند متعال، تفكر در آسمان
براي ايمان به خود و پيامبر و دينش قرار داده است، ديني كه خود به سوي دانش و 

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

ا و پيامبر و تأييد اي براي ايمان به خد  آن را وسيله واش قرار دهند را در محل مناسب
  .قرآن قرار داده و در اثبات حقانيت اسالم، از آن بهره گيرند

ها و تفكر در معني احاديث نيز از  ها و زمين از بزرگترين عبادت تفكر در آسمان
ترين و مؤثرترين دعوت به سوي آفريدگار  برترين اعمال و ارايه آن به مردم خالص

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

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

يابد كه وي  خالق را براي دريافت اسرار هستي مورد تحقيق قرار دهد، داليلي روشن مي
  .كند را به سوي نتايج بزرگ و ارزشمند راهنمايي مي

حال كه با اهميت تحقيق در اين زمينه آشنا گشته و دانستيم كه چه تأثيري بر تقويت 
لباس علم بر تن آن كرده است و نيز تأثيري كه هايي كه كفر و الحاد،  ايمان و دفع فتنه

در فراخواندن غيرمسلمين به سوي اسالم و از همه مهمتر در فهم قرآن و سنت صحيح 
و آماده كردن مسلمين براي برخورداري از امكانات الزم براي نهضت علمي هماهنگ 
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ين اهداف با دين دارد؛ الزم است بدانيم كه پرداختن به بحث اعجاز علمي از مهمتر
  1.رود مسملين بوده و فرض كفايه به شمار مي

 
  داستان اين كتاب

 سال پيش به من توفيق داد كه 30خداوند متعال از ... اين كتاب داستان جالبي دارد 
تواند آن  گير اين موضوع باشم، بر اين باور بودم كه اسالم دين خداست و فقط او مي پي

ست كه ما نگران حفظ و نگهداري آن باشيم؛ بلكه را حفظ كرده و ياري دهد و الزم ني
نگراني ما اين باشد كه چرا خداوند تاكنون به ما توفيق خدمت به آن را نداده و اين 

انجام اين دعوت را كه از سه دهه بنده مسؤوليت . گونه نباشد كه از اين به بعد هم ندهد
  .رفتماعتقادات راسخي پذيپيش بر دوشم گذاشته شده بود به خاطر 

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

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

 و گشت ميشد و به قلب او توجه ن ميهاي عقالنيت لحاظ ن اگر در برنامه اسالم، پايه
توانست چنان  يافت، اسالم هرگز نمي  او در آن تحقق نميمشروعمصالح اساسي و 

تغيير داده و از جهتي قدرتي به دست آرد كه بر ديگران تأثير گذاشته، تفكرات آنان را 
ديگر آنان را به تغيير رفتار و روش زندگاني وا دارد، در حالي كه تمامي اين تغييرات 

  .آگاهانه و با اختيار صورت گيرد نه با اجبار
بر هر دعوتگري الزم است كه نسبت به اصول و فروع دين آگاه باشد، حقايق 

عت نفس انساني و خصوصيات آن مستدل و وارده از قرآن و سنت را بشناسد، به طبي
آگاه باشد و بر ابزار تربيتي مؤثر و كارگر، كه موجب تغييرات اساسي در نفس انسان 

_____________________________________________________________  
اإلعجاز العلمي تاصيالً و «: اي با عنوان   كه در اين بخش بيان گرديده، از مقالههاي فكري  برخي برداشت-1

 . دكتر زغلول النجار، اقتباس شده است، اثر)يابي و سبك اعجاز علمي ريشه(» منهجاً
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نيز بر هر دعوتگر الزم است كه ثابت و متغيرهاي فرهنگ روز، . 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. بشناسد
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
 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ © É<¨Ζ9$# !$ ¯ΡÎ) y7≈ sΨù= y™ ö‘ r& #Y‰Îγ≈ x© #[Åe³ t6 ãΒ uρ #Xƒ É‹tΡ uρ ∩∪ $ ·ŠÏã# yŠuρ ’ n< Î) «! $# ⎯Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 

% [`# uÅ uρ #[ÏΨ –Β    ) 45-46: احزاب(  
و به عنوان * دهنده  رسان و بيم ما تو را به عنوان گواه و مژده! اي پيغمبر«

  .»كننده به سوي خدا طبق فرمان اهللا، و به عنوان چراغ تابان فرستاديم دعوت
مخصوصاً [براي جايگزيني موضوعات ي مفيد ها روشن است كه از جمله روش

، ارتباط دادن اهداف با وسايل، سنت با تجدد، ثابت با متغير و گذشته با حال است ]ديني
روي و  نگري، دانش، ميانه و نيز ارتباط اسالم با زندگي؛ زيرا اسالم دين فطرت، واقع

 دنيا و آخرت را ها و نيازها، اصول و مصالح، جسم و روح و اعتدال است، كه ارزش
  .باهم جمع نموده است

اين اعتقادات ايماني ثابت و بينش موضوعي نسبت به دعوت ديني در عصر حاضر، 
ها، اشكال و رنگهاي فراخواني به دين و چه در  مرا واداشت كه در تمام زوايا، روش

 ها، مراكز تبليغاتي و فرهنگي و يا در وسايل ارتباط جمعي محلي، مساجد، دانشگاه
عربي، اسالمي و جهاني، تالش خاصي را براي بيان ارتباط ميان حقايق ديني و علمي به 
خرج دهم تا حقيقتي كه بر بسياري از مسلمين پنهان مانده بود، برايشان روشن شود، 
يعني اين حقيقت كه خالق هستي همان است كه قرآن را فرستاده و حقيقت همانند 

متقاطع است، خط نقل صحيح، عقل صريح، فطرت اي است كه داراي چهار خط  دايره
هاي علمي  ي بيانات ديني من، بحث سليم و واقعيت موجود؛ و به همين دليل در همه

  .شود ديده مي
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 سال دعوت 30اي از موضوعات علمي است كه در طول  اين كتاب در واقع مجموعه
ر اختيار متخصصين آوري، تنظيم و تصحيح، د 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
ستون مربوط به ثبت منابع و مراجع، قسمتي نيز به ثبت منابع مربوط به اعجاز علمي در 

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

آمده است به اعداد جديد و علمي روز تبديل كنم؛ اما با اين وجود و تحقيق و دقت 
ها،  ي گرامي، ممكن است به اعداد، اندازه متخصصين در اين كتاب، باز هم خواننده

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

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

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

تر  شناسي واضح نيست؛ بلكه مدلولي است كه شناخت خدا را از طريق هستي و انسان
خورد، بنده مقصر نيستم؛ بلكه  چشم ميگرداند و اگر اختالفي ميان اعداد و ارقام به  مي

به دليل اختالف ميان مراجعي است كه من در اختيار دارم و اگر هدف اصلي كتاب براي 
اي كه از ذكر مقادير و اعداد مدنظر من بوده است، به او  خواننده روشن نباشد، فايده

  .رسد نمي
ت و دانيم كه كمال فقط مخصوص خدا و عصمت هم مخصوص پيامبر اس 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 )ص(، حضرت محمد»قبه الخضراء«چون گفتار هر انساني به غير از صاحب 
هاي پيشين به من   همان گونه كه در كتاب– گرامي است، من نيز منتظرم كه خوانندگان
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: فرمايد  كه مي) رض( باتوجه به ارشاد و راهنمايي حضرت عمر–اند  آموخته
، پيشنهادات 1»ترين مردم در نزد من كسي است كه عيبهايم را به من بنماياند محبوب«

يات قرآن و  علمي و نوع استنباطي كه از آالمعارف يرهخويش را در رابطه با اين دا
ام، با من در ميان  ام و ارتباطي كه ميان حقايق علمي و ديني بيان كرده احاديث داشته

اين كتاب تالشي ناچيز است . بگذارند، تا در چاپهاي بعدي، به اميد خدا، لحاظ گردد
ي قرآن، فرستنده پيامبر  كننده ها و زمين، همان نازل براي بيان اين كه، خالق آسمان

و هدايتگر انس و جن است، و اگر راه را درست رفته باشم توفيق خدا بوده ) ص(عدنان
  .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، 
 و توز اند و منافقان نسبت به يكديگر كينه مؤمنان نسبت به يكديگر خيرخواه و مهربان

اي است،  بيند كه در برابر او چاله اي را مي روايت شده كه يك پيشوا بچه. حسود
من اگر بيافتم، : گويد  پسرك در جواب مي. اي پسر، مواظب باش كه نيافتي: گويد  مي

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

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

اوست، آنان را پاداش ده، پدر و مادرم، اساتيد، شيوخ و هر كس را كه به ما آموزش داده 
  . دارد به تناسب حالشان، پاداش نيكو عطا فرماو حقي بر ما

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

اند و نيز  وتر كمك كردهنويسي كامپيوتري و تايپ مطالب و ضبط نوارها در كامپي 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
_____________________________________________________________  

 ).رحم اهللا من اهدي الي عيوبي(با لفظ ) 1/169( سنن دارمي، حديث شماره -1
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اند، قدرداني و تشكر كنم از كساني كه بازنگري نهايي و  و به صورت مطلوب درآورده
و صاحب امتياز » دارالمكتبي«اند، مخصوصاً كاركنان نشر   كتاب را برعهده گرفتهچاپ

اند و ابراز دارم كه تمام  آن، چه آناني كه پاداش گرفته و چه آنان كه اجر خدايي طلبيده
اندركاران تهيه و تأليف اين كتاب در اجر آن شريك هستند و مشمول آيه زير قرار  دست
 شناختي از آنان نداشته باشم و همين كافي است كه معرف گيرند، اگرچه من هم مي

  :حضور خداوند باشند  
 ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ôm r& Zωöθ 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(  
واند و خ 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؟) يزدان

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

  . دهدرحمت قرار
اي از من  ي علمي كه به من داده برم از اين كه كسي به وسيله پروردگارا به تو پناه مي

برم كه از كالم مورد رضاي تو، قصد غير تو را داشته باشم،  سعادتمندتر شود، به تو پناه مي
اري بپردازم برم كه به ك انگيز و به تو پناه مي انگيز و اعمال فتنه برم از سخنان فتنه به تو پناه مي

  .آورم كه از آن ناتوانم و نيز از غرور و خودپسندي در اعمال نيكويم به تو پناه مي
  دكتر محمد راتب نابلسي  

*          *          *  
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  هستي
  

:  كرده، آمده است نقل) رض( عطاء از عايشهكهروايتي و در در صحيح ابن حبان 
اي عايشه، بگذار امشب را به عبادت «: من، نزدم آمد و فرمود در نوبت ) ص(پيامبر

آنگاه به نماز ايستاد و . ، سپس به طرف مشك آب رفته، وضو گرفت»پروردگارم بپردازم
ايشان خيس شد، سپس سجده كرد و آنقدر گريست، كه آنقدر گريست كه محاسن 

كه از وقت نماز صبح خبر د، آنگاه به پهلو دراز كشيد، تا اينكه بالل آمد شزمين خيس 
موجب اي رسول خدا، چه چيز : پرسيد ) ص(بار پيامبر با ديدن چشمان اشك(دهد، 

ست؟ ، بخشيده شده ااهاي پسين و پيشين شم ام لغزشتمگريستن شما شده، در حاليكه 
امشب اين آيه  در حاليكه ،چگونه نگريم! باللاي گويي،  تو چه مي: فرمود ) ص(پيامبر

  : شده است من نازلبر 
 χ Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ É#≈ n=ÏF ÷z $#uρ È≅øŠ ©9$# Í‘$ pκ̈]9$# uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ 

É=≈ t6 ø9 F{$#   )190 : آل عمران(  
  1.واي بر كسي كه آن را بخواند، اما در آن تدبر نكند

من با پروردگارم به من امر كرده كه سكوت «: روايت شده كه فرمود ) ص(از پيامبر
  2.»تفكر، گفتار من با ذكر خدا و نگاه من با عبرت، همراه باشد

اگر در گفتار كسي حكمت نباشد، دچار لغو و اگر «: فرمايد  مي) رح(حسن بصري 
آميز نباشد دچار لهو  سكوت او با تفكر همراه نباشد، دچار سهو و اگر نگاه او عبرت

  .»شده است
  :فرمايد  حق آفريده است ميها و زمين را به  خداوندي كه آسمان

_____________________________________________________________  
 .620 صحيح ابن حبان، حديث شماره -1
 آن را 151، ص 6 و ذهبي در ميزان االعتدال، ج 1159 به روايت قضاعي در مسند الشهاب، شماره -2

  .داند حديث معضل مي
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 óΟ Îγƒ Îã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝ ÍκÅ¦ àΡ r& 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘, pt ø: $# 3   
  )53: فصلت (  

هاي خود را در  هرچه زودتر دالئل و نشانه) كه منكر اسالم و قرآنند(ما به آنان «
و در داخل و درون ) ن كبير استها و زمين، كه جها اقطار و نواحي آسمان

نشان خواهيم ) كه منكر اسالم و قرآنند(به آنان ) كه جهان صغير است(خودشان 
  .»داد تا برايشان روشن و آشكار گردد كه اسالم و قرآن حق است

، خاص اوست، در مقابل  ماندگار و ثابت است و برتري و بلندمرتبگي،فقط حقيقت
خداوند فرموده و بيهودگي است، ال و نابودي و پستي  كه عين زوآن باطل وجود دارد

هاي خدا در  نمايانيم، اما كجاست نشانه  ميهاي خويش را در آفاق به آنان نشانهكه 
  آفاق؟

هاي ماسه و  نهدر روايتي آمده است كه تعداد ستارگان در آسمان به اندازه تعداد دا
رگان را در حدود هزارها ستاره شناس تعداد ستا  دانشمندان كيهانسنگ است، در گذشته

ها ستاره سخن راندند و  كردند، پس از ترقي و پيشرفت ابزار رصد، از ميليون برآورد مي
پس از مدتي به ميلياردها، يعني هزاران ميليون رسيدند و امروزه تعداد ستارگان را در 

 ستاره  ميليارد30هاي عظيم، در حدود  كهكشان راه شيري و با استفاده از تلسكوپ
دانيم كه اين كهكشان از لحاظ حجم، متوسط است و خود جزو  اند و مي برآورد كرده

داند، و   است كه تعداد واقعي آن را، فقط خداوند عظيم مييهزار ميليون كهكشانصدها 
  :چه نيكو فرموده است 

 óΟ n= sù r& (# ÿρ ãÝàΖtƒ ’ n< Î) Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ôΜ ßγ s% öθ sù y# ø‹x. $ yγ≈ oΨ ø‹t⊥ t/ $ yγ≈ ¨Ψ−ƒ y— uρ $ tΒ uρ $ oλm; ⎯ÏΒ 8lρ ãèù  
  )6: ق (  

اند كه ما چگونه آن را  و به آسمان ننگريسته) اند تاكنون سر بلند نكرده(آيا آنان «
  .»ايم و هيچگونه خلل و شكافي در آن نيست؟ ايم و آراسته بنا كرده

  !تعداد ستارگان اين بود، تا چه رسد به حجم آنها؟
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باشد و خورشيد   ميليون كيلومتر مكعب مي يكن برابردانيم حجم زمي وقتي كه مي
 كيلومتر است و يكي از 000/000/150 برابر زمين است و فاصله ميان آنها 000/300/1

به وسعتي برابر فاصله زمين تا خورشيد را ستارگان برج عقرب به قدري بزرگ است كه 
د ميليون مرتبه از اي ديگر به اسم منكب الجوزاء، ص دهد و ستاره  ميخود اختصاص

بريم كه  لي به عظمت فرموده خداوند پي ميا دانستن چنين مسائخورشيد بزرگتر است، ب
   :فرمايد  مي

 u™ !$ uΚ ¡¡9$#uρ $ yγ≈ oΨ ø‹t⊥ t/ 7‰&‹÷ƒ r' Î/ $ ¯ΡÎ) uρ tβθ ãè Å™θ ßϑ s9    ) 47: ذاريات(  
  .»بخشيم ايم و همواره آن را وسعت مي ما آسمان را با قدرت بنا ساخته«

  ون از تعداد و حجم ستارگان سخن گفتيم، اما فواصل آنها؟تاكن
شود، و نور در هر ثانيه  گيري مي دانيم كه فاصله ميان ستارگان با سال نوري اندازه مي

كند، يعني در هر سال ده هزار ميليارد كيلومتر را طي   كيلومتر را طي مي000/300
 ثانيه نوري و خورشيد هم به اندازه جالب است بدانيم كه ماه فقط به اندازه يك. كند مي

 ساعت نوري 13هشت دقيقه نوري با ما فاصله دارد و قطر منظومه شمسي بيشتر از 
براي درك ! ترين سياره نوراني با زمين چهار سال نوري فاصله دارد نيست و نزديك

 اگر با يك سواري به سرعت ماه به سوي اين: مسافت چهار سال نوري، بايد بگوييم كه 
ت اين سواري با عكشد و اگر سر تاره حركت كنيم، اين سفر صد هزار سال طول ميس

!! كشد هاي زميني برابر باشد، سفر ما تقريباً پنجاه ميليون سال طول مي سرعت ماشين
  !!يعني برابر چهار سال نوري

 كه دو ميليون سال نوري از ما دور است، چه M33حال در مورد سحابي مارپيچي 
يا در مورد كهكشاني كه جديداً كشف شده و بيست هزار ميليون سال نوري از بگوييم؟ 

  :ما فاصله دارد چه بگوييم؟ حقيقتاً چه نيكو فرموده است 
 Iξ sù ÞΟÅ¡ ø% é& Æì Ï%≡ uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ ÒΟ |¡ s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑ n= ÷è s? íΟŠ Ïà tã   

  )76-75: واقعه (  
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و اين قطعاً * ها، و محل طلوع و غروب آنها هاي ستاره سوگند به جايگاه«
دربارة مفهوم آن بينديشيد، و از علم نجوم و (سوگند بسيار بزرگي است، اگر 

  .»بدانيد) شناسي، چيزي ستاره
از نحوه حركت ستارگان اي از عجايب هستي بود و ما  آنچه بيان شد، گوشه

پردازي، نيروي جاذبه ميان هاي باالي آنها، مدارهاي بزرگ، استحكام، قدرت نور سرعت
 كه ناتواني خويش را از درك ايم، و همين آنها و تعادل آنها در حركت، بحثي نكرده

  :فرمايد  ايم، نشانه فهم است، خداوند متعال مي  پي بردههستي
 $ tΒ uρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ⎯ Íν Í‘ ô‰s% ÞÚö‘ F{$# uρ $ Yè‹Ïϑ y_ … çµçG ŸÒ ö6 s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uρ 7M≈−ƒ Èθ ôÜ tΒ ⎯ ÏµÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ 4 …çµ oΨ≈ ys ö7ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã šχθ ä.Îô³ ç„   
  )67 : زمر(  

اين است كه تو را به شرك (اند  آنان آنگونه كه شايسته است خدا را نشناخته«
خدا آن كسي است كه در روز قيامت سراسر كرة زمين يكباره در . خوانند مي

. شود  دست راست او در هم پيچيده ميوسيلةها ب مشت او قرار دارد و آسمان
و دورِ دور از انبازهاي ايشان و فراتر از انديشة (ه از شرك آنان خدا پاك و منزّ

  .»است) انسان
  

  سوگند به آسمان برگرداننده
  :فرمايد  پروردگار مي
 ™ !$ uΚ ¡¡9$# uρ ÏN# sŒ Æìô_ §9$# ∩⊇⊇∪ ÇÚ ö‘F{ $#uρ ÏN# sŒ Æí ô‰¢Á9$#   ) 12-11: طارق(  
امواج راديويي و بخارهاي آب به صورت برف و (سوگند به آسمان برگردانندة «

ها و  در برابر قدرت حركت گياه(بردار  و سوگند به زمين شكاف)!* باران
  .»!دواني آنها، و يا بر اثر عوامل ديگر ريشه

  :كند  اين خالق هستي است كه فقط با يك كلمه، آسمان را توصيف مي
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 ™ !$ uΚ ¡¡9$# uρ ÏN# sŒ Æìô_ §9$#   
يابد كه اين تعريف اندك و  كند، حقايق جديدي مي و هرچه كه علم پيشرفت مي

گيريم كه در مدار خود به دور زمين  ماه را درنظر مي. كند آميز را، حمايت مي معجزه
نگريم  خورشيد را مي. گردد چرخد، پس از يك دور، دوباره به همان مكان اول، برمي مي

 محور خويش، در گردش است و پس از هر بار گردش دوباره به مكان اول كه نسبت به
كه در » ستاره هالي«دار، از جمله  هاي دنباله گردد، به همين صورت، ستاره خويش باز مي

، دوباره بازگشت و هر بار 1986 از كنار زمين عبور كرد و سپس در سال 1910سال 
بينيم كه زمين، ماه،  پس مي. كشد مي سال طول 76گردش اين ستاره به دور زمين، 

اي هستي  شكل و يا دايره دار و هر چه كه در مدارهاي بيضي هاي دنباله خورشيد، ستاره
پس پروردگار سبحان، اگر آسمان را با اين كلمه، . گردد زند و برمي قرار دارد، دور مي

ت خدايي كه واالمقام و مبارك اس. وصفي كامالً حقيقي است» ذات الرجع«وصف نمود 
  .گيران و سازندگان است بهترين اندازه

گويند كه گازهاي  آنان مي. اند اي ديگر از اين آيه تعبير كرده برخي دانشمندان به گونه
اكسيد كربن  پذيرند، مثل اكسيژن كه پس از تنفس انسان به دي موجود در هوا برگشت

باره به صورت اكسيژن به طبيعت تبديل شده، آنگاه مورد استفاده گياهان قرار گرفته و دو
گردد، پس حتي گازها نيز داراي دور و بازگشت طبيعي هستند؛ اكسيژن به  باز مي

 حتي اگر امواج الكترومغناطيسي به شود  تبديل مي اكسيژن بهاكسيد كربن و دوباره دي
بر اين گردد و مبناي كار تمام امواج مورد استفاده بشر،  آسمان ارسال شود، دوباره باز مي

اساس است، بخار آب نيز پس از صعود به آسمان، به صورت باران درآمده و به زمين 
  :گردد، پروردگار هستي، بر اين اساس فرموده است كه  باز مي

 ™ !$ uΚ ¡¡9$# uρ ÏN# sŒ Æìô_ §9$#   
امواج آسمان، بخار آب را به صورت باران، امواج الكترومغناطيسي را به صورت 

و هرچه كه در آسمان است را كه وجود دارند را طي تغييراتي به آنچه راديويي، گازها 
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گردند  چرخند و مي ، زيرا در آسمان مي)ها مانند ستاره(گرداند،  به مكان اول خويش برمي
انگيز  پس اگر خداوند در كالمي شگفت. شكل در حركتند اي يا بيضي و در مسيري دايره

$!™ : فرمايد  مي uΚ¡¡9$#uρ ÏN# sŒ Æìô_ §9$#   به اين معني است كه اين قرآن از جانب خالق
يابي كه اين توصيف از جانب خدا، خالق هستي و پديدآورنده  هستي نازل شده و در مي

  .آن است
مورد ديگر در سوره طارق اينست كه اگر بخواهي زمين را با يك تعريف فراگير، 

ا خداوند اين كار را در جمله گسترده و منحصر به فرد، وصف كني، نخواهي توانست، ام
  : زير، انجام داده است، كه فرموده 

 ÇÚ ö‘ F{$#uρ ÏN# sŒ Æíô‰¢Á9$#   
  »بردار و سوگند به زمين شكاف«

هاي كنوني، زماني به هم متصل بوده و سپس شكاف برداشته و  دانيم كه همه قاره مي
وچك نيز، شكاف ها و حتي اجزاي بسيار ك ها و سنگ اند؛ زيرا كوه از هم جدا شده

اي داشته باشي كه خصوصيات ثابت  دارند، پس اگر قصد توصيف زمين را به گونه برمي
بردارنده است، يعني  زمين شكاف: گويي  آن را از ابتدا تاكنون در بر گيرد، به ناچار مي

‘ ÇÚö :همان تعبير خداوند  F{$# uρ ÏN# sŒ Æí ô‰¢Á9$#  ها چگونه است؟ اما كيفيت اين شكاف  
مرغي را درنظر بگير، كه  وشن است كه زمين، داراي طبقات مختلفي است، تخمر

اي نازك و پس از آن سفيده و سپس  سپس اليهداراي يك پوسته خارجي از آهك است، 
در . هاي آن، همان اليه خارجي است ترين قسمت اما سخت. مرغ وجود دارد زرده تخم

شود و به  شويم، از سختي آن كاسته مي مورد زمين هم هرچه كه به عمق آن نزديكتر مي
قيق پيوسته كه هر چه اين نظريه به تح. كنيم اي لزج و سپس مواد مذاب برخورد مي ماده

رويم، از سختي زمين كاسته شده و دماي آن باالتر   زمين پيش ميبه طرف اعماق
 آن رود، در مركز زمين مواد مذاب داراي جوشش عجيبي هستند كه خداوند نيز به مي

  :فرمايد  اشاره نموده است و مي
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 Λä⎢ΨÏΒr&u™ ⎯̈Β ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9$# βr& y#Å¡øƒs† ãΝä3Î/ uÚö‘F{$# #sŒÎ*sù š†Ïφ â‘θßϑs?   
  )16: ملك (  

دانيد كه دستور بدهد زمين  آيا از كسي كه در آسمان است، خود را در امان مي«
  .»حركت بكند؟را بشكافد و شما را فرو ببرد، و آنگاه بلرزد و بجنبد و 

با اين .  مايع درون آنش، يعني جوش و خروش زمين در اثر جوش1معني تمور
وصف ما از نعمت وااليي برخورداريم كه بر روي زمين، استقرار داريم و از صالبت و 

هاي محكم و  هاي بلند را بر پايه ساختمانتوانيم  منديم و مي  قوت اين اليه بيروني بهره
و اگر زمين فرو ريزد، بر روي مايعي مذاب و آتشين كه در جوشش استوار، بنا نهيم، 

  :فرمايد  خواهيم افتاد، اينست كه خداوند مي است،
 Λä⎢ΨÏΒr&u™ ⎯̈Β ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9$# βr& y#Å¡øƒs† ãΝä3Î/ uÚö‘F{$# #sŒÎ*sù š†Ïφ â‘θßϑs?   

لع را از اين خصوصيات زمين و آسمان مطّ) ص(پس تدبر كنيم كه چه كسي پيامبر
داند كه در شكم اين زمين  سواد است، او چه مي ي و بيمساخته است؟ پيامبري كه اُ

و جل نيست؟زّمايعي آتشين وجود دارد؟ آيا اين قرآن، كالم خداوند ع   
 در قرآن قرار گرفتي، خواهي دانست  كه در برابر آيات مربوط به هستيپس هرگاه

آميز و بليغ   قبال اوصاف مختصر، اما معجزههاي علمي، باز در كه با وجود تمام پيشرفت
  .قرآن، ناتواني

  
  باالي همديگر و هماهنگ آفريده است ها را او كسي است كه آسمان

  :فرمايد  خداوند سبحان و بلندمرتبه، در سوره تبارك، اينگونه مي
_____________________________________________________________  

يعني : مار الشيء موراً ... شود  يمور، مورا؛ به چيزي كه در حال رفت و آمد و تردد باشد، گفته مي مار، -1
: گويد  مي399، ص 4ابن كثير در تفسير خود، ج ). لسان العرب، ذيل ماده مور(دچار تكان و تحرك شد، 

: ، آمده است كه 21ص ، 27، در تفسير طبري، ج ]فاذا هي تمور، يعني رفت و آمد و دچار اضطراب شد[
: از ابن عباس روايت است كه، تَمور السماء موراً، يعني، حركت و تكان آن، از مجاهد روايت است كه [

 ].زند يعني آسمان دور مي
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$ Y∞Å™% s{ uθ èδ uρ ×Å¡ ym   ) 4-1: ملك(  
از آن ) جهان هستي(آن كسي كه فرمانروايي بزرگوار و داراي بركات بسيار، «

همان كسي كه مرگ و زندگي * اوست و او بر هر چيزي كامالً قادر و تواناست
.  كدامتان كارتان بهتر و نيكوتر خواهد بود،را پديد آورده است تا شما را بيازمايد

آن كه هفت آسمان را باالي * خشاينده استاو چيره و توانا، و آمرزگار و ب
خداوند مهربان هاي  اصالً در آفرينش و آفريده. يكديگر و هماهنگ آفريده است
ت جهان را و با دقّ(بيني، پس ديگر باره بنگر  خلل و تضاد و عدم تناسبي نمي

ديدة خود را (باز هم * بيني؟ اي مي آيا هيچگونه خلل و رخنه) وارسي كن
ديده سرانجام .  ورانداز كنبارها و بارها بنگر و)  عالم هستي بنگر وبگشاي و به

  .»گردد فروگشته و حيران، و درمانده و ناتوان، به سويت باز مي
“  :فرمايد   اين قسمت آيه كه ميرد Ï% ©!$# t, n= y{ yìö7y™ ;N≡uθ≈ yϑ y™ $ ]%$ t7ÏÛ   تأملي
ل آسمان، همان طبقه پايين است طبقه او«: گويند كه  دانشمندان فضاشناس مي. كنيم مي

خود اين . كنند كه موجودات زنده مانند پرندگان و ساير مخلوقات در آن زيست مي
 بهمكان است، تبديل  كه در حال دگرگوني و تغييرچند طبقه تشكيل شده است، طبقه از 

 سرمايي و به حالت ابري و باراني و سپس طوفان و تندباد و جابجايي وحالت گرمايي 
 كه اين نقل و ]هاي آن است از نشانه[هاي پايين و باال و حركت مكاني آنها  ودهت

  .»گيرد انتقاالت، مبناي اخبار هواشناسي قرار مي
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اما . رسد اين طبقه اول و پايين است كه ارتفاع آن در وهله اول به شانزده كيلومتر مي
 ساختن ابرها و طبقه دوم، كه ذرات گوگردي به صورت گاز وجود دارد، در بارور

باريد و  باران نميزايي آنها نقش اساسي دارند و اگر اين طبقه وجود نداشت  تسهيل باران
اي متشكل  ن در همين طبقه است كه پردهاليه اوزو. شد روي زمين ايجاد نميحياتي بر 

كه براي انسان بسيار است، اين اليه اشعه فرابنفش را ) 3O(از اكسيژن سه واحدي 
شود، اما  اين اشعه از خورشيد صادر مي. كند  كشنده است، به خود جذب ميخطرناك و

دهد، مگر مقدار بسياربسيار اندكي، كه آن هم براي  ن به آن اجازه عبور نميوزواليه ا
هاي كشنده در بدن جانداران الزم است، پس قرار گرفتن اليه  نابودي برخي ميكروب

 اخيراً در اثر كثرت سفرهاي فضايي و رفت و اما. ن در برابر خورشيد، مفيد استوزوا
هايي در آن ايجاد شده كه مضر است، زيرا سرطان پوست در  ها، سوراخ آمد ماهواره

اند به تعداد فراوان به   كه تعداد زيادي ماهواره و فضاپيما گسيل داشتههكشورهاي پيشرفت
نفش از اين سوراخ وارد اشعه فرابن آسيب ديده و وزوو در اثر آن، اليه ا. خورد چشم مي

  1.سازد هرچه شود آن را ملتهب مي
اي و بسيار پرحرارت است و اگر اين طبقه نبود،  اما طبقه سوم، شبيه يك تنور هسته

كردند، اما اين طبقه هر  ها و اجرام آسماني، با زمين برخورد كرده و آن را نابود مي سنگ

_____________________________________________________________  
اگرچه براي سالمتي به مقدار كمي تابش فرابنفش نيازمنديم، اما مقدار زياد آن بسيار خطرناك است و  -1

اين پرتو با شكستن پيوندهاي كواالنسي و .  آسيب بسيار جدي خواهند ديدموجودات زنده در حضور آن
زمين در برابر اين تابش . تواند باعث آفتاب سوختگي و سرطان در انسان شود تخريب مولكولها مي

توان  گرچه در هر ارتفاعي از هوا كره مي. خطرناك از يك پوشش محافظ به نام اوزون برخوردار است
 150 تا 15ي  همه اوزون موجود در فاصله% 90چيزي اوزون يافت با اين حال بيش از مقدار بسيار نا

از تابش فرابنفش % 99ي استراتوسفر جمع شده است و حدود  كيلومتري سطح زمين يعني در اليه
امروزه ثابت شده در اثر . كند اندازد و آن را به تابش فروسرخ و اوزون تبديل مي خورشيد را به دام مي

باعث نابودي اين اليه ) كلروفلوئورو كربنها (CFCاي از تركيبات شيميايي به اسم  ليتهاي انساني دستهفعا
تواند صدهزار مولكول  شود و هر اتم كلر مي  گاز كلر آزاد ميCFCدر اثر تابش فرابنفش به . شود مي

  )يوسف ().71و ص 70شيمي سال اول دبيرستان، ص . (اوزون را نابود كند
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هاي كوچك و  ت، ستارهسنگها، فلزا كند؛ از جمله شهاب چيزي را ذوب مي
كنند، همه اين  هاي آنها كه در اثر نيروي جاذبه زمين به طرف آن حركت مي سنگ پاره

شوند كه جز خاكستري از آنها  مواد قبل از رسيدن به زمين، چنان آتش گرفته و ذوب مي
  .باشند ها، قابل ديدن مي ماند و فقط با تلسكوپ باقي نمي

ات با بار ي همان طبقه يونسفر است كه داراي ذرهاي هواي طبقه چهارم از اليه
الكتريكي است و با قشرهاي مختلف خود در فاصله هشتاد كيلومتر و باالتر از طبقه 

هاي خورشيد، مخصوصا فرابنفش قرار  اين طبقه در معرض اشعه. ماگنتوسفر قرار دارد
شود كه يكي   ميدارد كه در شكسته شدن اتمهاي اكسيژن و نيتروژن نقش دارد، و باعث

اين . هاي خود را از دست داده و يونيزه شده و داراي بار مغناطيسي گردد از الكترون
ها آيينه، در فضا  هاي باردار ديگر تركيب شده و همانند ميليون هاي باردار با يون هذر

 در. گرداند  برمي را منعكس كرده و به زمينراديوييكنند، به اين شيوه كه امواج  عمل مي
اي به قاره ديگر و در تمام جهان، به اين شيوه   از قارهراديوييواقع روش ارسال امواج 

  .است
اما در طبقه پنجم كه از هزار تا شصت و پنج هزار كيلومتري زمين ادامه دارد هوا به 

پس هواي . شود و در ارتفاعات باال، يافت نمي. شود شدت و با افزايش ارتفاع، كم مي
اما وقتي كه اين .  وجود داردتقريباًارتفاع شصت و پنج هزار كيلومتري اطراف زمين تا 

  :بريم  خوانيم به اعجاز بيشتري پي مي آيه را مي
 $ uΖù= yè y_ uρ u™ !$ yϑ ¡¡9$# $ Zø) y™ $ Wßθ àøt ¤Χ ( öΝ èδuρ ô⎯tã $ pκ ÉJ≈tƒ# u™ tβθ àÊ Ì÷è ãΒ   ) 32: انبياء(  
خداشناسي (هاي   نشانهو ما آسمان را سقف محفوظي نموديم، ولي آنان از«

و دربارة اين همه عظمتي كه باالي سرشان (آن روي گردانند ) موجود در
  .»انديشند گر است نمي جلوه

 $ Zø)y™ $ Wßθ àøt ¤Χ ، ي از سيارشود، ب سقفي كه سبب محافظت زمين مي:  يعني
زمين  واقعي براي حافظجو زمين يك م«: دانشمندان غيرمسلمان نيز بر اين باورند كه 
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هاي مضر و  غلظت، اما بسيار ضخيم است و سبب متوقف شدن اشعه است كه كم
كند و هر چه را كه به سوي  ها شده و از حيات دنيايي ما، حفاظت مي سوزاندن شهاب

و اين موارد . »دهد، مگر آنچه كه به نفع انسان باشد زمين در حركت باشد برگشت مي
  :مصداق فرموده زير است 

 $ uΖù= yè y_ uρ u™ !$ yϑ ¡¡9$# $ Zø) y™ $ Wßθ àøt ¤Χ ( öΝ èδuρ ô⎯tã $ pκ ÉJ≈tƒ# u™ tβθ àÊ Ì÷è ãΒ   
هاي  هاي آسماني، ستاره سنگ ها، فلزات، پاره هاي آتشين و شهاب جو زمين گلوله

در . كند هاي كشنده و هرچه كه سبب آسيب ديدن زمين شود را منع مي كوچك، اشعه
هاي كشنده،  ن از نفوذ اشعهوزوپس اليه ا. ندك ميمنع سوزاند و يا  واقع يا آن را مي

كند و طبقه چهارم كه سوزان است، همه چيز را نابود  جلوگيري كرده و آن را جذب مي
  .كند مي

ها، كه در سفر حج و داخل هواپيما بودم، اعالم شد كه دماي هوا در  در يكي از سال
ع و در جايي مثل  درجه زير صفر است، در حاليكه در آن موق50خارج هواپيما، 

 درجه باالي صفر است اما در جو آن منطقه، 55ها  سرزمين عربستان، دماي هوا در سايه
  1.پنجاه درجه زير صفر بود

رسد و  هزار درجه ميباالتر از سوزاند، دماي هوا به  در طبقه پنجم كه همه چيز را مي
  .كند ميتبديل ي آهن را ذوب كرده و به خاكستر حتّ

 “ Ï% ©!$# t, n= y{ yìö7 y™ ;N≡ uθ≈ yϑ y™ $ ]%$ t7ÏÛ ( $ ¨Β 3“ t s? † Îû È,ù= yz Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ⎯ÏΒ ;Nâθ≈ x s? ( 

ÆìÅ_ ö‘ $$ sù u |Ç t7ø9$# ö≅ yδ 3“ t s? ⎯ÏΒ 9‘θ äÜèù   ) 3: ملك(  
  .اي بسيار بزرگ است، كه جز علما، كسي را ياراي فهم آن نيست بايد بدانيم كه آيه
 $ yϑ ¯ΡÎ) © y´ øƒ s† ©!$# ô⎯ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n=ãè ø9$# 3  ) 28: فاطر(  

_____________________________________________________________  
 كيلومتري زمين ادامه دارد و با افزايش ارتفاع 82 تا 52كاهش دما مربوط به اليه مزوسفر است كه از  اين -1

 .)مترجم. (رسد درجه نيز مي) -90(يابد و به  دماي آن نيز كاهش مي
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  .»تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آميخته با تعظيم دارند«
اي از قرآن كه در مورد يكي از علوم سخن گفته است و به جزئيات  حقيقتاً هر كلمه

آن اشاره كرده، چنان وسيع است كه اگر انسان تمام زندگي خويش را صرف تحقيق در 
  .مطالب آن را بيان نمايد يك دهم تواند حتي نميآن كند، 

  
  دهد از وجود تاريكي در فضاي خارجي خبر مي خداي بلندمرتبه

هاي فضايي در يكي  پرتاب سفينهيكي از دانشمندان فضاشناس، در ديداري كه از ايستگاه 
را به فضا اي  دارد كه مدتي پيش از ديدار من سفينه از كشورهاي پيشرفته داشته است، بيان مي
ها رئيس گروه فضاپيما با مركز  در يكي از تماس. پرتاب كرده و در تماس مداوم با آن بودند

بينم، اين در حالي بود كه سفينه در  اكنون هيچ چيز را نمي: تماس گرفته و اعالم داشت كه 
ء روشنايي روز پرتاب شده بود، پس از اندكي سفيه از پوسته جو، خارج شد و به منطقه خال

ما هيچ چيز را : نور است، رئيس گروه دوباره فرياد برآورد  وارد شد، كه كامالً تاريك و بي
  ايم، چه اتفاقي افتاده است؟ بينيم، گويا كور شده نمي

آنچه كه اتفاق افتاده بود اين بود كه شعاع خورشيد در برخورد با اليه جو پراكنده 
شود، چيزي كه دانشمندان فيزيك، انتشار  شده و در ميان ذرات هوا و غبار سرگردان مي

ات هوا و غبار نامند، در اين حالت، نور خورشيد در ميان ذر نور يا پراكندگي نور مي
افتد،  درخشند، مانند آنچه كه در زمين اتفاق مي پراكنده شده و همه را نوراني كرده و مي

جاها، نور خورشيد ها با تماس مستقيم نور خورشيد روشن گشته و برخي  برخي مكان
مانند فضاي . نيست بلكه پرتوهاي منعكس شده آن سبب روشني آنجا گرديده است

بينيم در حاليكه نور مستقيم خورشيد در آنجا نيست،  داخلي مسجد، كه همديگر را مي
ات هوا و غبار برخورد كرده و منعكس بلكه پرتو خورشيد است كه با اجسام و ذر

ي هم پس از عبور از جو زمين و از بين رفتن پديده انتشار ه فضاينسفي. گرديده است
  .اند نور، در تاريكي مطلق فضا قرار گرفته و سرنشينان آن، هيچ چيزي را نديده
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حال اگر به كتاب خداوند كه چهارده قرن و اندكي سال پيش، نازل شده است و در 
اين تعبير زشت و خشن آن زمان، اهل زمين، شناختي از سفر به ماه، و جنگ فضايي، با 

بريم، خداوند  هاي جوي نداشتند مراجعه كنيم، به يك اعجاز علمي پي مي و عبور از اليه
  :فرمايد  مي

 öθ s9 uρ $ oΨ ós tF sù ΝÍκö n= tã $ \/$ t/ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# (#θ = sà sù ÏµŠ Ïù tβθã_ ã÷è tƒ ∩⊇⊆∪ (#þθ ä9$ s)s9 $ yϑ ¯ΡÎ) 

ôN tÅj3 ß™ $ tΡã≈ |Á ö/r& ö≅ t/ ß⎯øt wΥ ×Πöθ s% tβρ â‘θ ßs ó¡¨Β   ) 15-14: حجر(  
دري از آسمان به روي آنان بگشاييم و ايشان از آنجا شروع به ) به فرض(اگر «

)* هاي جهان باال را با چشم خود ببينند فرشتگان و شگفتي(باال رفتن كنند و 
بينيم ابداً  و آنچه مي(اند  بندي كرده حتماً ما را چشم: گمان خواهند گفت  بي

اين است كه چيزها را عوضي (اند  و بلكه ما را جادو نموده!)  نداردواقعيت
  1.»بينيم مي

ايم، چهار قرن پيش در قرآن  آنچه كه رئيس گروه فضانورد بيان كرد كه ما كور شده
 كالم خالق بشر است، اين عي بر اين نيست كه قرآنبيان شده است، آيا اين آيه دليل قاط

د، يعني زماني كه بشر پوسته جوي زمين را شناخته و در اتفاق حدود ده سال پيش افتا
آن نفوذ كرده بود، آنان به محلي رسيدند كه پديده انتشار نور از بين رفته و در تاريكي 

با اين اتفاق انسان پي برد كه فضاي خارجي جو زمين، كامالً تاريك . مطلق قرارگرفتند
نوري پراكنده نيست، خداوند اي درخشان، چيزي وجود ندارد و  است و جز ستاره

  :فرمايد  مي

_____________________________________________________________  
بندي  به چشم» سكرت ابصارنا« در ترجمه آيه كه از تفسير نور اثر دكتر خرمدل گرفته شده است معني -1

با اين وصف كه چون با  تر باشد شم كه نظر مؤلف است صحيحه است و شايد تعبير كوري چتعبير شد
در هر حال . اند بندي شده كنند كه چشم بينند، گمان مي قرار گرفتن در تاريكي مطلق، چيزي را نمي

 .مترجم. »واهللا اعلم«.  انسان و حيرت او در چنين وضعيتي مقصود هر دو نظر است زيادشگفتي بسيار
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 öθ s9 uρ $ oΨ ós tF sù ΝÍκö n= tã $ \/$ t/ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# (#θ = sà sù ÏµŠ Ïù tβθã_ ã÷è tƒ ∩⊇⊆∪ (#þθ ä9$ s)s9 $ yϑ ¯ΡÎ) 

ôN tÅj3 ß™ $ tΡã≈ |Á ö/r& ö≅ t/ ß⎯øt wΥ ×Πöθ s% tβρ â‘θ ßs ó¡¨Β   ) 15-14: حجر(  
 خودش بوده و با مدلول خويش از خصوصيات وحي، اينست كه داليل آن از جنس

كننده يعني اعجاز، فرستاده  با ظاهري خيره) ص(وحي نازل شده بر پيامبر. مطابقت دارد
 اكنون با پيشرفت  اماشد، و انسان در زمان نزول آن از معرفت آن عاجز و ناتوان ماند،

  : د كن علم، برخي جوانب اين قضيه روشن شده است و اين گفته خداوند را تأكيد مي
 óóΟ Îγƒ Îã∴ y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ $# þ’ Îû uρ öΝÍκÅ¦ àΡr& 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘, pt ø: $# 3 öΝs9 uρ r& 

É#õ3 tƒ y7 În/t Î/ … çµ̄Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ä. &™ó© x« î‰‹Íκ y−   ) 53: فصلت(  
 در هاي خود را هرچه زودتر دالئل و نشانه) كه منكر اسالم و قرآنند(ما به آنان «

و در داخل و درون ) ها و زمين، كه جهان كبير است آسمان(اقطارو نواحي 
نشان خواهيم ) كه منكر اسالم و قرآنند(به آنان ) كه جهان صغير است(خودشان 

براي (آيا . داد تا براي ايشان روشن و اشكار گردد كه اسالم و قرآن حق است
ن بسنده نيست كه تنها اي) بازگشت كافران از كفر و مشركان از شرك

  .»پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است؟
آمده است، براي نشان دادن زمان آينده است، يعني » سنُريِهم«حرف سين كه در كلمه 
دهيم تا براي مخالفان و منكران و شكاكان حقيقت روشن  آيات خويش را نشان مي

  .گردد كه قرآن فرموده خداوند است
 پروردگار، نياز فكري ما نيست و بايد هجاي به اندازه فهم من ألها، هيچ مسمدر زندگي 

هاي آن، حالل و حرام،   ابعاد و مدلول،بر ذهن ما مسلط و چيره شود، فهم كتاب خدا
وعد و وعيد و آيات آفاقي و تكويني آن از همين اهميت برخوردار است، زيرا راه 

  .سعادت و هدايت ما در آن نهفته است
  



  هستي

 

49

  به در جهاننيروهاي جاذ
و علم هر چه بيشتر به كشف . آنچه كه بسيار روشن است، نامتناهي بودن جهان است

د نايل آيد، باز دهها هزار ميليون سال نوري از ما فاصله داركهكشاني بسيار دور، كه 
عرصه ) انگيز اينست كه اما نكته بسيار شگفت. (شود تر مي نامتناهي بودن هستي واضح

كند، قانوني كه به نيروي جاذبه معروف  ثابت حكمراني مي، يك قانون نامتناهي هستي را
  . است

اي از هستي، مجموعه ديگري را در حد خويش و در حد مسافت ميان  هر مجموعه
توان گفت كه  با تصرف كائنات توسط قانون واحد نيروي جاذبه، مي. كند آنها، جذب مي

اي، همانند خويش را جذب  هاي واحد است و اگر هر مجموع كل هستي، مجموعه
 اما چه چيزي ميان پراكندگي هستي و همگرايي آن به عنوان يك مجموعه ،كند مي

  1واحد، حايل شده است؟
  :اي از قرآن نهفته است  پاسخ در آيه
 Ï™ !$ uΚ ¡¡9$# uρ ÏN# sŒ Æìô_ §9$#   ) 11: طارق(  
  »سوگند به آسمان برگردانندهو «

ش است، در مداري بسته و در حال دور زدن و هرچه كه در آسمان است، در چرخ
. شود ي و پي در پي، موجب ايجاد نيروي گريز از مركز ميناين حركت دورا. برگشتن

اين تقابل و حركت مداوم ميان اين دو نيرو، تعادل . نيرويي در برابر نيروي جاذبه
و نشانه هاي خداوند است   كه باز يكي ديگر از نشانه،آورد حركتي را به وجود مي

  :عظمت پروردگار 
 ª! $# “ Ï% ©! $# yì sù u‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# Îö tóÎ/ 7‰uΗ xå $ pκtΞ÷ρ ts?   ) 2: رعد(  
بينيد، بدون ستون بر پا  ها را چنانكه مي آسمان خدا همان كسي است كه«

  .»داشت
_____________________________________________________________  

 ).مترجم( در واقع چه چيزي كل هستي را به عنوان مجموعه واحد در تعادل نگه داشته است؟ -1
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ها و زمين، قابل رؤيت نيست  جمع عمود است، يعني ستون، اما ستون آسمان) عمد(
 ... Îö tó Î/ 7‰ uΗ xå $ pκ tΞ÷ρ t s?   

ها،  كه اين آيه بر وجود نيروي جاذبه ميان كهكشان: گويند  برخي از دانشمندان مي
  .كند هاي فضايي، داللت مي ستارگان و توده

  :اي از قرآن، به اشاره آمده است  نيروي جاذبه در آيه
 ⎯ ¨Β r& Ÿ≅ yè y_ uÚ ö‘F{ $# #Y‘# t s%   ) 61: نمل(  
ساخته ) ها و محل اقامت انسان(ا كسي كه زمين را قرارگاه ي) بتها بهترند(«

   .»است
اند؟ حقيقت وزن  كيست كه همه چيز را بر روي زمين قرار داده و جذب آن شده

اگر انسان در . چيست؟ هوا و درياها و هرچه كه روي زمين است، جذب آن شده است
  .كند وزني مي احساس بيفضا پرواز كند و به خط پايان نيروي جاذبه برسد، 

 ⎯ ¨Β r& Ÿ≅ yè y_ uÚ ö‘F{ $# #Y‘# t s%   
  :كند  آيه ديگري كه بر نيروي جاذبه داللت مي

 # sŒÎ) uρ ÞÚ ö‘ F{$# ôN £‰ãΒ ∩⊂∪ ôM s)ø9 r&uρ $ tΒ $ pκ Ïù ôM ¯= sƒ rBuρ   )4-3: نشقاق ا(  
ها  ها و پستي با زدوده شدن فرازها و نشيب(شود  و هنگامي كه زمين گسترده مي«

در ) ها ها و مرده از خزينه(و آنچه ) گردد  آن، صاف و هموار ميهاي و بلندي
  .»گردد خالي مي) از آنها(اندازد، و  درون خود دارد بيرون مي

با از بين رفتن نيروي جاذبه، زمين تمام محتويات درونش را بيرون ريخته و پراكنده 
هاي باال  استداللمحور . گردد شود و ديگر به حالت اول برنمي كند و درون تهي مي مي

  :فرمايد  آيه زير است كه خداوند مي
 ¨β Î) ©!$# Û Å¡ôϑ ãƒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ β r& Ÿωρ â“ s?   ) 41: فاطر(  
) از مسير خود(گذارد  كند و نمي ها و زمين را نگاهداري مي خداوند آسمان«

  .».خارج و نابود شوند
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اگر خداوند . آيد حساب ميخروج خورشيد از وسط آسمان، انحراف خورشيد به 
  :فرمايد  خبير و آگاه مي
 Ï™ !$ uΚ ¡¡9$# uρ ÏN# sŒ Æìô_ §9$#   ) 11: طارق(  

اي در هستي، براي حركت و  و آن را قانون آسمان قرار داده است، پس هر سياره
گردد، آن هم  دورانش، محوري كروي يا بيضي شكل دارد، و با طي آن به محل اول برمي

 كار كيست؟ اگر خورشيد از مسير خويش ،ت و نظماين دقّ .رافي انحنبدون كمتري
اثر تصادم با آن، حيات از اي ديگر ميل خواهد كرد و در  شود، به سوي سيارهخارج 

ها را در مسير حركت اصلي خويش ثابت  بندد، كيست كه اين سياره  ميزمين رخت بر
ا بقاي سقوط خواهد كرد، امدارد؟ اگر يك قطار از راه آهني خويش خارج شود،  نگه مي

آن در مسير و بقاي وسايل نقليه، هر كدام بر مسير خود و نيز بقاي زمين در مسير خود 
  :فرمايد   است، خداوند متعال ميبه دور خورشيد، تقدير و برنامه پروردگار توانا و حكيم

 ¨β Î) ©!$# Û Å¡ôϑ ãƒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ β r& Ÿωρ â“ s?   
ستاره هالي . ترل آنها و عدم خروج آنها از مسير خويش در كنترل خداستكن: يعني 

 از كنار زمين عبور كرد و پس از هزاران سال 1986 و بار دوم در سال 1910كه در سال 
د و حتي كمترين تغييري در سرعت آن ايجاد نشده وش مي در مسير دقيق خود ديده هنوز
زمين و كل منظومه شمسي به تدبير چه كسي در دار،  دنبالههاي  ، و يا ساير ستارهاست

  اند؟ اين وضعيت دقيق و منظم قرار گرفته
  :فرمايد  خداوند، خود مي
 ß§ ôϑ ¤±9$# uρ “ Ì øgrB 9hs) tG ó¡ßϑ Ï9 $ yγ ©9   ) 38: يس(  
خورشيد به سوي قرارگاه خود ) نشانة ديگري بر قدرت خدا، اين است كه(و «

  .»در حركت است
كند، چون  مسير خويش در حركت است و از آن عدول نميهمه اجزاي هستي در 

  :قدرتي توانا پشتوانه آن است، يعني خالق هستي كه 
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 ¨βÎ) ©!$# Û Å¡ôϑ ãƒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ β r& Ÿωρ â“ s? 4 ⎦ È⌡ s9uρ !$ tG s9#y— ÷β Î) $ yϑ ßγ s3|¡øΒ r& 

ô⎯ÏΒ 7‰tn r& .⎯ ÏiΒ ÿ⎯Íν Ï‰÷è t/ 4 … çµ̄Ρ Î) tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= ym #Y‘θ à xî   ) 41: فاطر(  
) از مسير خود(گذارد  كند و نمي ها و زمين را نگاهداري مي خداوند آسمان«

خارج و نابود شوند، ) هم بخواهند از مسير خود(خارج و نابود شوند، هرگاه 
خداوند . نگاه و محفوظ دارد) در مسير خود(تواند آنها را  كس نمي جز خدا هيچ
و توبة (دارد و آمرزنده است   نميتعجيل رواو در مجازات (شكيبا است 

  .»)بخشايد بزهكاران را مي
توانايي باز آيا تمام نيروهاي زميني، در صورت انحراف زمين از مدار خويش، 

گرداندن آن را به مسير درست آن دارند؟ و يا خورشيد اگر منحرف شود، براي اهل 
  زمين قابل بازگشت خواهد بود؟

  
  ها از زمين  كهكشانو دورترين تلسكوپ بسيار بزرگ

چهار سال پيش، يك سفينه فضايي كه «: اعالم كرد ري جهان بهاي خ يكي از ايستگاه
. قطر عدسي اين تلسكوپ هشت متر بود. حامل تلسكوپي عظيم بود به فضا پرتاب شد

سرعت حركت اين سفينه، تقريباً چهل هزار مايل در ساعت بوده و به قصد كشف 
اكنون كه چهار سال از اين اقدام . ي به فضا فرستاده شدنكات پنهان و اسرار هست

. ه تلسكوپ عظيم حامل آن به سياره مشتري نزديك شده باشد ممكن است كگذرد مي
برداري نموده  اين فضاپيما دو روز پيش، از كهكشاني كه تاكنون كشف نشده بود، عكس

  .»است
 سال نوري 000/000/000/24رفت كه دورترين كهكشان كشف شده،  قبالً گمان مي

از ما فاصله دارد و نزديكترين ستاره نورافشان، چهار سال نوري با ما فاصله دارد، مفهوم 
چهار سال نوري يعني اينكه اگر شخصي بخواهد كه به طرف اين ستاره برود و از يك 

  .ماشين زميني استفاده كند، به پنجاه ميليون سال وقت نياز دارد تا به آن برسد
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دو ميليون سال نوري ) 33M(طبي، چهار هزار سال نوري و سحابي مارپيچي ستاره ق
ر ميليون سال نوري از ما ست و چهاياما كهكشان تازه كشف شده، ب. از ما فاصله دارد

هاي خبري جهان، ضمن  اين خبري بود كه چهار سال پيش يكي از ايستگاه. فاصله دارد
اين خبر زماني بود كه سفينه . ز داشتخبر پرتاب سفينه حامل تلسكوپ به فضا ابرا

مذكور با سرعت چهل هزار مايل در ساعت و در نزديكي سياره مشتري ارسال داشت، 
 –اما چند روز پيش تصويري جديد از يك كهكشان ديگر فرستاد كه فاصله آن تا زمين 

برابر كه هر بيليون .  صدها بيليون سال نوري است–ت كنيد شود دقّ در رقمي كه بيان مي
هزار ميليون است، اما نكته جالب اينجاست كه كهكشان مذكور، با سرعت دويست و 
چهل هزار كيلومتر در ثانيه در حركت است و فاصله بيان شده راجع به محل ضبط شده 

اي با زمين دارد،  در آن لحظه بوده است، اما اكنون در چه موقعيتي است و چه فاصله
  مشخص نيست؟

  :ر كن  گرفتن مطالب مذكور در اين آيه تفكّاكنون، با درنظر
 Iξ sù ÞΟÅ¡ ø% é& Æì Ï%≡ uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ ÒΟ |¡ s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑ n= ÷è s? íΟŠ Ïà tã   

  )76-75: واقعه (  
و اين قطعاً !* ها، و محل طلوع و غروب آنها هاي ستاره سوگند به جايگاه«

 آن بينديشيد، و از علوم نجوم و دربارة مفهوم(سوگند بسيار بزرگي است، اگر 
  .»بدانيد) چيزيشناسي،  ستاره

هايي است، شايسته است كه  آيا آن خدايي كه خالق و پديدآورنده چنين شگفتي
ته است كه انسان نسبت به اوامر و نواهي سمورد عصيان و نافرماني قرار گيرد؟ آيا شاي

 و آيا شايسته است و قايل نباشد؟ها و وعيدهاي ا تفاوت بوده و ارزشي براي وعده او بي
كه غير از خدا، كسي ديگر را هدف وصول قرار دهد، از غير خدا ترس داشته و رضايت 

  .ديگران را بجويد؟ پس باز در اين آيه تدبر كن
 Iξ sù ÞΟÅ¡ ø% é& Æì Ï%≡ uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ ÒΟ |¡ s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑ n= ÷è s? íΟŠ Ïà tã   
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حال اگر . ن اخير با زمين، سيصدهزار بيليون سال نوري است كهكشاقفاصله دقي
سپس در ساعت ) 60(سرعت نور كه سيصدهزار كيلومتر در هر ثانيه است را در دقيقه 

اي جز مراجعه و تدبر مجدد  ارهبا مشاهده نتيجه، چ(ضرب كنيم، ) 365(و در سال ) 60(
  ).داريمدر اين آيه و سر تسليم فرود آوردن در برابر خداوند ن

 Iξ sù ÞΟÅ¡ ø% é& Æì Ï%≡ uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ ÒΟ |¡ s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑ n= ÷è s? íΟŠ Ïà tã   
  

  و سرعت آنها ها، ستارگان كهكشان
اما . خوانيم شنويم و در مورد آن مطالب بسياري مي كلمه كهكشان را بسيار مي

نسان را به شك انگيز است كه گاه ا كشفيات جديد در مورد آنها به حدي شگفت
  .اندازد مي

انگيزي هستند، كه واحدهاي اساسي  هاي فضايي بسيار شگفت ها، جزيره كهكشان
دارها،  ها، دنباله د و شامل غبارها، ابرها، ستارگان، سيارهنرو هستي به شمار مي

هاي مغناطيسي و الكتريكي شديد و سخت  ها و ميدان سنگ ها، شهاب تيرشهاب
اما نكته قابل توجه اينجاست با وجودي . گيرد ان همه را در بر ميباشند، و يك كهكش مي

هاي موجود، تاكنون هزار ميليون كهكشان را رصد كرده  كه يكي از بزرگترين تلسكوپ
 كنيم، است، اما ما با چشم غيرمسلح، فقط سه كهكشان در پهنه آسمان مشاهده مي

هاي عظيم   تلسكوپاما .كوچك ابر ماژالني بزرگ و ابر ماژالني ،كهكشان راه شيري
ديگر، بالغ بر اين مقدار را رصد كرده و دانشمندان با تحقيقات خويش، حدود يك 

و مهمتر آنكه هر كهكشان به طور متوسط، . اند ميليارد كهكشان را برآورد كرده
  : فرمايد  اينست كه پروردگار قادر مي. گيرد سيصدهزار ميليون ستاره را در بر مي

 Iξ sù ÞΟÅ¡ ø% é& Æì Ï%≡ uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ ÒΟ |¡ s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑ n= ÷è s? íΟŠ Ïà tã   
  )76-75: واقعه (  
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آيد و  گيريم، كه كهكشان ما به حساب مي حال كهكشان راه شيري را درنظر مي
طول اين كهكشان، صد و پنجاه هزار سال نوري است، و . جزئي كوچك از آن هستيم

 ما با ماه فقط يك ثانيه نوري و با خورشيد هشت دقيقه نوري اين در حالي است كه
اما . فاصله داريم و طول كل منظومة شمسي نيز، بيشتر از سيزده ساعت نوري نيست

طول كهكشان راه شيري، بالغ بر صد و پنجاه هزار سال نوري است و شكلي شبيه يك 
  .ظرف پر از ستاره دارد

ي ناشناخته در فضاي   محور نقطهبه دورها  انشنكته عجيب ديگر اينكه، همه كهك
10هستي و با سرعتي باورنكردني، يعني 

يعني اگر نور در هر . اند سرعت نور در حركت 8

10ها، با سرعتي ميان  كند، كل مجموعه كهكشان ثانيه، سيصدهزار كيلومتر را طي مي
ا ت 7

10
  .سرعت نور، در حركت هستند 8

حوري براي چرخش مدر درون كهكشان راه شيري، داراي خود منظومه شمسي نيز، 
10 به دور آن است و هر بار گردش آن، با سرعتي برابر

سرعت نور، دويست و پنجاه  7
  .كشد ميليون سال طول مي

عت و فواصل ميان اجرام آسماني، حقيقتاً، تصور چنين اعداد نجومي براي بيان سر
  . استناممكنبراي عقل انساني 

چرخد و  زمين نيز با سرعت هزار و ششصد كيلومتر در ساعت به دور خود مي
اما خورشيد هم داراي . سرعت گردش آن به دور خورشيد نيز سي كيلومتر در ثانيه است

ثانيه به دور آن محوري براي چرخش است، كه با سرعتي برابر دويست كيلومتر در 
كهكشان راه شيري نيز با سرعت دويست و چهل هزار كيلومتر در ثانيه در . چرخد مي

حال اگر درنظر بگيريم كه خورشيد . حركت است، يعني با سرعتي نزديك سرعت نور
براي يك دور گردش در محور خود به دويست و پنجاه ميليون سال زمان نياز دارد، 

  :فرمايد  گردد، خداوند مي تر مي اي ما واضحنسبت حركت كل كهكشان بر
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 Ÿξ sùr& tβρ ãÝàΨ tƒ ’n< Î) È≅Î/M} $# y#ø‹ Ÿ2 ôM s)Î= äz ∩⊇∠∪ ’ n< Î) uρ Ï™ !$ uΚ ¡¡9$# y# ø‹Ÿ2 ôM yèÏùâ‘ 

∩⊇∇∪ ’ n< Î) uρ ÉΑ$ t6 Ågø: $# y# ø‹ x. ôM t6 ÅÁ çΡ ∩⊇®∪ ’ n< Î)uρ ÇÚö‘ F{$# y# ø‹ x. ôM ys ÏÜß™   
  )20-17: غاشيه (  

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

  .»!نگرند كه چگونه پهن و گسترانيده شده است؟ و به زمين نمي! اند؟ شده
در فضا مشخص شده  (M28)ها كه با شماره  مدتي پيش در مركز يكي از كهكشان

در اثر . هاي آتش آن، صدها ميليون كيلومتر طول داشت ، انفجاري رخ داد كه زبانهاست
ل شد كه هر حاصاين انفجار، انرژيي برابر نيروي دو هزار بيليون بيليون بمب هيدروژني 

بمب هيدروژني به تنهايي قادر به ويران كردن بزرگترين شهر موجود در زمين است، 
! ون بمب هيدروژني منفجر گردد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟حال اگر دو هزار بيليون بيلي

  .خداوند است) قوي(انگيز، يكي از مظاهر اسم   اين پديده شگفتحقيقتاً
  :فرمايد  او كه مي
 $ yϑ ¯ΡÎ) © y´ øƒ s† ©!$# ô⎯ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n=ãè ø9$#   ) 28: فاطر(  
  .»عظيم دارندتنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آميخته با ت«

پس هرچه كه شناخت تو از هستي بيشتر گردد، ترس تو از عذاب خدا بيشتر خواهد 
ها همانند ستارگاني بسياربسيار كوچك بر روي زمين هستيم و زمين به  ما انسان. شد

اي بزرگ در كهكشان و كهكشان زمين به دور  به دور ستارهدور خورشيد و خورشيد 
  :رخند، همه در گردشند و طبق بيان چ اي مبهم در فضا مي نقطه

 Ï™ !$ uΚ ¡¡9$# uρ ÏN# sŒ Æìô_ §9$#   
شكل در گردش و چرخش است، پس در خلقت  هر جرم آسماني در مداري بيضي

   :ها و زمين تفكر كن، كه خالق تو فرموده است  آسمان
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 t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρ ã ä.õ‹tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθ ãè è% uρ 4’ n? tã uρ öΝÎγ Î/θ ãΖ ã_ tβρ ã¤6x tG tƒ uρ ’Îû È,ù= yz 

ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ uΖ−/u‘ $ tΒ |M ø)n= yz #x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $ oΨ É)sù z># x‹ tã 

Í‘$ ¨Ζ9$#   ) 191: آل عمران(  
و در همة اوضاع و (كساني كه خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده «

انگيز و  انگيز و دلهره شگفت(كنند و دربارة آفرينش  ياد مي) احوال خود
زاي آن،  و نقشة دلربا و ساختار حيرت(انديشند  ها و زمين مي آسمان) اسرارآميز

! پروردگارا:) گويند انگيزد، و به زبان حال و قال مي شور و غوغايي در آنان برمي
از (ه و پاكي اي؛ تو منزّ را بيهوده و عبث نيافريده) دستگاه شگفت كائنات(اين 

با توفيق بر انجام كارهاي شايسته و (، پس ما را !)ن به كار باطلدست يازيد
  .»ظ دارومحف) دوزخ(از عذاب آتش ) بايسته

  
  ها  ستاره جايگاه

  :فرمايد  خداي بلندمرتبه مي
 Iξ sù ÞΟÅ¡ ø% é& Æì Ï%≡ uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ ÒΟ |¡ s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑ n= ÷è s? íΟŠ Ïà tã   

  )76-75: واقعه (  
 سه معني ،هاي ستارگان چيست؟ كه در پاسخ  اينجاست كه منظور از جايگاهسؤال

  :ذكر شده است 
هاي بسيار طوالني ميان ستارگان است كه درك آن براي  منظور، فاصله: معني اول 

ها، هيجده هزار ميليون سال نوري،  مثالً ميان زمين و برخي كهكشان. عقل محال است
 درنظر گرفتن سرعت نور كه سيصدهزار كيلومتر در ثانيه فاصله وجود دارد، حال اگر با

  است، سرعت آن در دقيقه و ساعت و روز و ماه و سال، چه مقدار خواهد شد؟
 Iξ sù ÞΟÅ¡ ø% é& Æì Ï%≡ uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ ÒΟ |¡ s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑ n= ÷è s? íΟŠ Ïà tã   
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ي معادل سيصد و شصت هزار  يعن،ميان ماه و زمين فقط يك ثانيه نوري فاصله است
ميليون كيلومتر و ميان زمين و خورشيد هشت دقيقه نوري كه معادل صد و پنجاه 

طول منظومه شمسي سيزده ساعت نوري و طول . باشد فاصله وجود دارد كيلومتر مي
هايي  آيا تصور چنين فاصله(باشد  كهكشان راه شيري، صد و پنجاه هزار سال نوري مي

  :)است، پس جا دارد دوباره زمزمه كنيم كه براي عقل ممكن 
 Iξ sù ÞΟÅ¡ ø% é& Æì Ï%≡ uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ ÒΟ |¡ s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑ n= ÷è s? íΟŠ Ïà tã   
هاي مختلفي هستند و مدام در حركتند، و  همه ستارگان داراي موقعيت: معني دوم 

  . در مسيري خاص شناورندكدامهر 
 @≅ ä. uρ ’Îû ;7 n= sù šχθ ßs t7ó¡o„   ) 40: يس(  
  .»دهند و مسير خود را بدون كمترين تغيير ادامه مي(هر يك در مداري شناورند «

 آن ثبوت به معني ستارهرمز اعجاز اين آيه است، زيرا جايگاه يك » بمواقع«كلمه 
ها سوگند ياد نكرده، بلكه   در آن جايگاه نيست و خداوند نيز به فواصل ميان ستارهستاره

 درها را بيان نموده است، زيرا ستارگان، ثابت نبوده و  هاي ستاره ميان جايگاهفاصله 
…  :و اگر يكي از دانشمندان فضاشناس آيه . حركت هستند çµ̄Ρ Î) uρ ÒΟ |¡ s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑ n= ÷è s? 

íΟŠ Ïàtã   را بخواند، خاشعانه به سجده خواهد افتاد.  
كند، و  پنج روز طي ميزمين، گردش به دور خورشيد را در سيصد و شصت و 

ها در دو سال، سه سال و يا كمتر از يك سال اين كار را انجام  برخي ديگر از سياره
اي شكل و يا  ها، مدارهاي كوتاه يا طوالني، دايره دهند و هركدام داراي جايگاه مي

  :بيضوي هستند، امري كه مصداق اين آيه است 
 Iξ sù ÞΟÅ¡ ø% é& Æì Ï%≡ uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$#   

اي، در هر ثانيه، جايگاهي خاص دارد، حال با وجود اينكه  در واقع هر ستاره
شوند، اين سؤال مطرح  تي ميدقّ هاي ساخت بشر هم گاهي دچار بي ترين ساعت دقيق
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ها براساس  اين ساعت: گوييم  شود كه چه چيزي مالك تنظيم آنهاست؟ در جواب مي مي
 در حركت آنها و ظاهر شدنشان در حركت ستارگان كه كوچكترين لغزش و خطايي

ها بر اساس يك سيستم  ارهزيرا اين ست. شوند هاي خاص وجود ندارد تنظيم مي موقعيت
 و سپس 1910حتي ستاره هالي كه در .  در هر ثانيه در موقعيت جديدي هستندزا حيرت

 اكنون در  و قبل از آن در دو هزار سال قبل از ميالد ديده شده است و هم1986در 
كشد، هرگز  انتظار ديدن آن هستيم، و هر بار گردش آن هفتاد و شش سال طول مي

 ميليون كيلومتري زمين واقع 30دچار تقديم و تأخير نشده است، در حاليكه در فاصله 
  . است

هاي بزرگتر  ميان ستارگان نيروي جاذبه وجود دارد و مجموعه: معني سوم 
كنند، عامل مهم ديگر و دخيل در اين امر،  هاي كوچكتر را به خود جذب مي مجموعه

يافت، توازن  ميها تغيير  هاست، كه اگر اين مسافت هاي ميان مجموعه ثبوت مسافت
ها با همديگر برخورد كرده و هستي به يك مجموعه  خورد و ستاره هستي به هم مي

ط و مسلّهاي ستارگان با تدبير  اما جايگاه. شد نظم و روي هم ريخته شده تبديل مي بي
به آنان القا شده است و نتيجه آن دوران و در عين حال ) از جانب خداوند(اي چيره

  .استقرار آنهاست
ها، فواصل بسيار دور  هاي ستاره پس در معني اول بيان شد كه منظور از جايگاه

اما از (آنهاست و در معني دوم، حركت آنها و نقل مكان از موقعيتي به موقعيت جديد 
، لحاظ شد و در معني سوم بيان شد كه ستارگان با تفاوت در بزرگي و )ن شدهپيش تعيي

اند و نيروي جاذبه، ميان  اي دقيق قرار داده شده كوچكي، نزديكي و دوري، همه در نقطه
  .نظير را به وجود آورده است آنها را استحكام بخشيده و اين نظام شگفت و بي

  :فرمايد  پروردگار متعال مي
 ¨β Î) ©!$# Û Å¡ôϑ ãƒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ β r& Ÿωρ â“ s?   ) 41: فاطر(  
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) از مسير خود(گذارد  كند و نمي ها و زمين را نگاهداري مي خداوند آسمان«
  .».خارج و نابود شوند

 نابود شوند نيست، يعني» انْ تَفْني«چيست؟ قطعاً به معني » ان تزوال«آيا معني كلمه 
، 1مثالً با نزديك شدن زمين به خورشيد. باشد مي» خارج شونداز مسير خود «بلكه يعني 

يابد، تا اثر جاذبه خورشيد را در حال تعادل نگه دارد و به  آن هم افزايش ميسرعت 
پس دوباره اين آيات را مرور .  و در مسير خويش باقي بماندهطرف آن جذب نشد

  :كنيم  مي
 Iξ sù ÞΟÅ¡ ø% é& Æì Ï%≡ uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ ÒΟ |¡ s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑ n= ÷è s? íΟŠ Ïà tã   

شما نيز در اين آيات دقت كنيد، تحقيق و تأمل كنيد و به تصور آن بپردازيد تا به 
  :شناخت خداوند نايل آييد، چرا كه 

 ’ Îûuρ ÇÚö‘ F{$# ×M≈ tƒ#u™ t⎦⎫ÏΖ Ï%θ çΗ ø>Ïj9    ) 20: ذاريات(  
خواهند به يقين  ي كساني كه ميهاي فراواني است برا در زمين آيات و نشانه«

  .»و از روي دليل خداي را بشناسند و آثار قدرت او را ببينند(برسند 
  :و نيز 

 È≅ è% (#ρ ã ÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’ Îû ÅV≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4 $ tΒ uρ © Í_ øó è? àM≈ tƒ Fψ$# â‘ ä‹–Ψ9$#uρ ⎯ tã 

7Θöθ s% ω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ   ) 101: يونس(  
ها و زمين  در آسمان) رون و درون را باز كنيد و ببينيدو چشم ب(بنگريد : بگو «

هاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني  خواندني كتاب(آيات ! چه چيزهائي است؟
به حال ) پيغمبر نام، و اندرزها و انذارها هيچكدام(دهندگان  و بيم) جهان هستي

  .»خواهند ايمان بياورند افتد كه نمي كساني سودمند نمي

_____________________________________________________________  
شود و   چون مدار حركت زمين به دور خورشيد بيضوي است، گاهي به آن نزديك و گاهي دور مي-1

 .)مترجم. (مبناي تغييرفصول هم، همين است
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هاي هميشگي خداوند وجود دارد و هرگز  نشانهها و زمين،   كه در آسمانبه درستي
كننده نيستند بلكه انكارناپذير و قاطع هم هستند  ها، فقط قانع اين نشانه. شود متوقف نمي

  .تر است كننده، گوياتر و بليغ و دليل انكارناپذير و قاطع از دليل قانع
  

  تعداد ستارگان در آسمان
ت شمردند، پس از مد شناس، تعداد ستارگان را در حد هزارها بر مي دانشمندان كيهان

ها ستاره سخن راندند و در يك شمارش ها و چندي پيش از ميليارد زماني از ميليون
هاي متوسط هستي  ابتدايي از تعداد ستارگان كهكشان راه شيري كه يكي از كهكشان

آنان .  شمسي يكي از اجزاي آن است ميليارد ستاره را برآورد كردند كه منظومه30است، 
ها به عددي خيالي رسيدند، يعني يك  هاي يكي ديگر از كهكشان در شمارش ستاره

اكنون سخن از شمارش ستارگان نيست بلكه به يك ميليون  اما هم. ميليون ميليون ستاره
مقدار ستاره را در خود جاي داده اند، كه هر كهكشان همين  ميليون كهكشان رسيده

  :و پديده آورنده اين همه عظمت چه زيبا فرموده است . ستا
 u™ !$ uΚ ¡¡9$#uρ $ yγ≈ oΨ ø‹t⊥ t/ 7‰&‹÷ƒ r' Î/ $ ¯ΡÎ) uρ tβθ ãè Å™θ ßϑ s9   ) 47: ذاريات(  
  .»بخشيم ايم و همواره آن را وسعت مي ما آسمان را با قدرت بنا ساخته«

 دست هاست، خلقت به عدد اخير كه بيان شد، بيانگر عظمت خلقت در آسمان
  : فرمايد  خالقي كه مي
 È≅ è% (#ρ ã ÝàΡ$# # sŒ$ tΒ ’Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ   ) 101: يونس(  
ها و زمين  در آسمان) و چشم برون و درون را باز كنيد و ببينيد(بنگريد : بگو «

  .»!چه چيزهائي است؟
له و برخي ديگر از جمرفت كه برخي ستارگان متحرك  ها پيش، گمان مي تتا مد

تأثير است، در حاليكه  خورشيد ثابت هستند و گذشت زمان در ثبوت و حركت آنها بي
  : دهد كه  خداوند متعال از خورشيد خبر مي
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 ß§ ôϑ ¤±9$# uρ “ Ì øgrB 9hs) tG ó¡ßϑ Ï9 $ yγ ©9 4 y7 Ï9≡sŒ ãƒ Ï‰ø) s? Í“ƒ Í• yèø9 $# ÉΟŠ Î= yè ø9$#   ) 38: يس(  
خورشيد به سوي قرارگاه خود ) نشانة ديگري بر قدرت خدا، اين است كه(و «

گيري و تعيين خداي بس چيره و توانا و  اين، محاسبه و اندازه. در حركت است
  .»آگاه و دانا است

 و منظومه آن، با سرعتي بالغ بر دويست دو در اين اواخر كشف شد كه خورشي
 ديگر در فضا در حركت است و هر دور كامل آناي  كيلومتر در ثانيه، به دور ستاره

 كيلومتر در ثانيه به دور 30كشد و البته زمين نيز با سرعت  ها سال طول مي ميليون
  .چرخد خورشيد مي

و . اند ها به اعداد خيالي دست يافته ي دانشمندان در برآورد سرعت برخي كهكشانحتّ
اند، يعني  سرعت برخي را در حدود دويست و چهل هزار كيلومتر در ثانيه برآورد كرده

آيا حقيقت اين هستي وسيع و پهناور چيست؟ قطعاً منشأ . متر از سرعت نورمقداري ك
  .هر چيز است و سرپرستي آن را برعهده گرفته استآن خدايي است كه خالق 

  :فرمايد  پروردگار متعال مي
 uθ èδuρ “ Ï% ©!$# t, n= y{ Ÿ≅ø‹ ©9$# u‘$ pκ̈]9$# uρ }§ ôϑ ¤±9$# uρ t yϑ s)ø9 $#uρ ( @≅ ä. ’ Îû ;7 n= sù tβθ ßs t7ó¡ o„   

  )33: انبياء (  
اي، چه كوچك و چه بزرگ در فضايي خاص خود، شناور است، و  يعني هر ستاره

  :فرمايد  مي
 Ÿω ß§ôϑ ¤±9$# © Èö t7.⊥ tƒ !$ oλ m; β r& x8 Í‘ ô‰è? t yϑ s)ø9$# Ÿω uρ ã≅ ø‹©9$# ß,Î/$ y™ Í‘$ pκ ¨]9$# 4 @≅ ä.uρ ’ Îû 

;7 n= sù šχθ ßs t7ó¡ o„    ) 40: يس(  
و نه . ماه رسد) مدار(به )  مدار خود سريعتر شود ودر(نه خورشيد را سزد «

هر يك در مداري ). و مانع پيدايش آن شود(شب را سزد كه بر روز پيشي گيرد 
  .»دهند و مسير خود را بدون كمترين تغيير ادامه مي(شناورند 
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قرآن كريم كالم خدا و هستي خلق خداست، لذا وجود توافق و هماهنگي ميان آنها 
  : و دو آيه زير به اين مضمون اشاره دارند ضروري است،
 ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©!$# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$# uρ Ÿ   )1: نعام ا(  

 ß‰÷Κ pt ø:$# ¬! ü“ Ï% ©!$# tΑ t“Ρr& 4’ n?tã Íν Ï‰ö7 tã |=≈ tG Å3 ø9$#   ) 1: كهف(  
 دماي سطح آن،. گيريم خورشيد، اين واقعيت درخشان و شناخته شده را درنظر مي

و قدرت نورپردازي آن به حدي . شش هزار درجه و مركز آن بيست ميليون درجه است
شود، اما نكته مهم اينجاست كه  باالست كه با واحدهاي مخصوص نوري تعيين مي

در . سيارات ديگري در فضا وجود دارند كه نور آنها، بيست و شش برابر خورشيد است
رسد و خورشيد ما در  هزار برابر نيز ميبرخي ديگر اين عدد به صد برابر و پانصد 

  .با آنها جز يك سياره نوراني متوسط چيز ديگري نيستمقايسه 
  :فرمايد  تمامي اين موارد مصداق اين آيه است كه مي

 óΟ Îγƒ Îã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝ ÍκÅ¦ àΡ r& 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘, pt ø: $#   
  )53: فصلت (  

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

نشان خواهيم ) كه منكر اسالم و قرآنند(به آنان ) كه جهان صغير است(خودشان 
  .» حق است)و قرآن(سالم داد تا براي ايشان روشن و آشكار گردد كه ا

  
  و گلگون گردد چون روغن گداخته آنگاه كه آسمان شكافته شود

ر در آيات هر كاوشگر و محقق و متفكري با تأمل و تحقيق در هستي و نگرش و تدب
كه قرآن، سخن پروردگار است كه بر يابد  قرآني مربوط به جهان، با تمام وجود درمي

حال است كه بشريت به طور فردي و يا با دستياري نازل شده و م) ص(د پيامبرمحم
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هاي جهاني كه در مراكز  كنفرانس. 1همديگر توانسته باشند، آن را به وجود آورند
سازد كه  شود، روشن مي ت برگزار ميمختلف دنيا و در موضوع اعجاز علمي قرآن و سنّ

 خدمت  در جهتتحقيقات علمي دقيق و استوار، كه توسط دانشمندان غيرمسلمان و نه 
ها دالر،  ت اسالمي انجام گرفته است و دهها سال طول كشيده و ميليونبه قرآن و سنّ

صرف آن شده است، نتايجي را به دست داده كه بدون هيچ اجباري و اصرار و تأويل و 
يا تحريف حقايق كامالً مطابق و هماهنگ با رهنمودهاي قرآن و سنت است و نه تنها با 

، بلكه با كلمات و حروف قرآن نيز، هماهنگي دارد، اين موضوع تمفهوم كلي آيا
  :فرمايد  مصداق اين آيه است كه مي

 óΟ Îγƒ Îã∴ y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ $# þ’ Îû uρ öΝÍκÅ¦ àΡr& 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘, pt ø: $# 3 öΝs9 uρ r& 

É#õ3 tƒ y7 În/t Î/ … çµ̄Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ä. &™ó© x« î‰‹Íκ y−    ) 53: فصلت(  
هاي خود را در  هرچه زودتر دالئل و نشانه) كه منكر اسالم و قرآنند(ما به آنان «

و در داخل و درون ) ها و زمين، كه جهان كبير است آسمان(و نواحي  اقطار
نشان خواهيم ) كه منكر اسالم و قرآنند(به آنان ) كه جهان صغير است(خودشان 

آيا تنها اين . ار گردد كه اسالم و قرآن حق استداد تا براي ايشان روشن و اشك
  .»بسنده نيست كه پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است؟

هاي فضايي مشهور، از طريق يكي از   ميالدي يكي از ايستگاه1990 اكتبر سال 31در 
اي، در اولين  هاي بزرگ خويش تصويري از فضا را منتشر كرد كه هر بيننده تلسكوپ
هاي  هاي قرمز سيري بزرگ و برگ  را به شكل يك گل كامالً قرمز، با برگنگاه، آن

ديد و در اين  داشت ميرنگ قرار  كوچكتر سبزرنگ و براق، كه در وسط آن كاسبرگ آبي
اي بزرگ به اسم  اما آن عكس در حقيقت، تصوير انفجار ستاره. قضيه هيچ شكي نداشت

_____________________________________________________________  
خواستند به اسالم طعنه زنند در كنگره خاورشناسان گرايان كافر در روسيه كمونيستي زماني كه  مادي -1

 ادعا كردند كه اين قرآن ممكن نيست كار فرد واحدي باشد، بلكه كار گروهي بسيار است و 1954سال 
العرب  ممكن نيست كه در جزيره العرب نوشته شده باشد، بلكه برخي از بخشهاي آن در خارج جزيره

 .يوسف) لد مخر، ترجمه 583، ص 7 ج في ظالل القرآن،. (نگارش يافته است
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البته در آن ايستگاه هزاران . ل نوري فاصله داشتبود كه با زمين سيزده هزار سا» عين القط«
هاي بزرگ به دست آمده بود و هركدام عجايبي از  تصوير رنگي ديگر كه توسط تلسكوپ
  .شد فضا را به تصوير كشيده بود، يافت مي

بيان » الرحمن«اي از سوره  اما رابطه اين تصاوير با بحث اعجاز قرآن را با ذكر آيه
  :فرمايد  كنيم، خداوند مي مي

 # sŒÎ* sù ÏM¤) t±Σ $# â™ !$ yϑ ¡¡9$# ôM tΡ% s3 sù Zο yŠ ö‘ uρ Èβ$ yδ Ïd‰9$$ x.   ) 37: رحمن(  
بدانگاه كه آسمان شكافته شود، و گلگون گردد همچون روغن گداخته «
  .»)آيد دهد كه به گفتار در نمي حوادث هولناكي رخ مي(

ت كني، مطلبي اند دقّ شدهاگر در تمام تفاسير قرآن كه قبل از انتشار اين عكس نوشته 
كه تفسير اين آيه را در حد قناعت انسان بيان كند، نخواهي يافت، زيرا همانگونه كه 

و . حضرت علي فرموده است، در قرآن آياتي وجود دارد كه هنوز تفسير نشده است
حقيقت امر اينست كه در اثر انفجار آن ستاره و پراكنده شدن دود و گازهاي حاصل از آن، 

لي شبيه به يك گل درخشان پديد آمده است، در هر حال اگر اين انفجار، هر صورت شك
رفت،  گرفت، باز تفسيري مناسب براي اين آيه به شمار مي زيباي ديگري را نيز به خود مي

و اين بار هم اعجاز قرآن در اين قالب خود را نشان داده است و استمرار اعجاز تا قيامت، 
به همين دليل پيامبر . گذارد انگيز ديگر نيز مي هاي شگفت ر پديدهما را در انتظار ظهو

، يا به اجتهاد خويش و يا به الهام خداوند از تفسير اكثر آيات آفاقي قرآن )ص(گرامي
شد، در صورت شرح و تفسير مختصر و كوتاه پرهيز نموده است، زيرا همانگونه كه بيان 

تند و در صورت تفصيل معني آنها، همراهان و پرداخ  آيندگان به انكار آن مياين آيات،
. پرداختند ت ايشان ميعصران ايشان را ياراي درك و فهم كامل آن نبود و به انكار نبو هم

  .كول شده استولذا تفسير آنها به پيشرفت و تكامل علم و زندگي، م
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 ôM : 1آمده است) رح(در تفسير ابن كثير tΡ% s3 sù Zο yŠö‘ uρ Èβ$ yδÏd‰9$$ x. ، يعني همانگونه كه 
  .شوند  و نقره ذوب مي2روغن

. شود  قرمز مي،منظور اينست كه آسمان همانند چرم:  كه 3در رأي ديگري آمده است
  4.شود يعني مانند اسب سرخ رنگ مي: ابن عباس نظر ديگري نيز روايت كرده كه 

  .شود يعني آسمان رنگارنگ مي : 5گويد حسن بصري مي
شود، اين نظر در تفسير ابن  هاي روغني مي ند روغن و رنگمان : 6گويد مجاهد مي
  .كثير آمده است

شود  يعني آسمان مانند روغن، صاف و شفاف مي« : 7در تفسير قرطبي آمده است كه
. گيرد اند كه رنگ قرمز نيز به خود مي و سعيدبن جبير و قتاده همان را ذكر كرده و گفته

  .»شود ماند و مانند روغن جاري مي رخي به گل ميدارد كه در س رأي ضعيفي نيز بيان مي
، همان پوست قرمز است، يعني آسمان »هانالد«: گويد   ضعيف ديگري نيز ميو رأي

  .»شود در اثر شدت گرما همانند چرم قرمز، سرخ مي
اما همانگونه كه ذكر كرديم، آنچه كه در تفسير اين آيه، توجه ما را به خود جلب 

به » القط عين«توسط تلسكوپ فضايي هابل، تصويري از انفجار ستاره كند اينست كه  مي

_____________________________________________________________  
 .276، ص 4 تفسير ابن كثير، ج -1
ابن كثير كلمه دردي را به كار گرفته كه به معني روغن و يا هر چه كه پس از ذوب شدن اشياء رسوب  [-2

دردي چيست؟ : دهيد؟ سؤال شد  آيا در نَبيذ، دردي قرار مي: در حديث باقر آمده است . باشد كند، مي مي
شود تا  منظورش از دردي، خميري است كه در شيره و آب انگور گذاشته مي. »الروبه«يعني  : گفت

لسان العرب، زير )]. (رسوبات. (ماند را گويند در اصل هر چه كه در انتهاي مايعات باقي مي. تخمير گردد
 .112، ص 2النهايه في غريب الحديث، ج : ، و نگا )ماده درد

 .ر اين شماره روايت شده، از ابن عباس نقل شده است اين نظر و آنچه كه د-3
 .276، ص 4 ابن كثير، ج -4
 . همان منبع-5
 . همان منبع-6
 .، با اندكي تصرف173، ص 17 تفسير قرطبي، ج -7
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اين عكس توسط سازمان فضايي آمريكا . دست آمده كه كامالً مشابه يك گل سرخ است
  .در اينترنت منتشر شد) ناسا(

* #sŒÎپس مصداق واقعي اين آيه  sù ÏM ¤)t±Σ $# â™!$ yϑ ¡¡9$# ôM tΡ% s3 sù Zο yŠö‘ uρ Èβ$ yδ Ïd‰9$$ x.  هاقعدر و 
اي است  و معجزه. كند كه اين قرآن كالم خداوند است شود و ثابت مي مذكور يافت مي

اي در آسمان  كرد كه ستاره به ذهن چه كسي خطور مي. كه تا پايان هستي ادامه دارد
هاي قرمز و كاسبرگ آن در وسط و  منفجر شود و شكل كامل يك گل سرخ را با برگ

گيرد، اين تصوير را تلسكوپ بزرگي چون تلسكوپ هاي كوچكتر سبز، به خود ب برگ
اين ستاره سيزده هزار . كه در حال انفجار بوده، گرفته است» عين القط«هابل از ستاره 

هاي واقعي روز  اما مهم اينست كه اين واقعه جزو پديده(سال نوري با زمين فاصله دارد 
  ).است و كامالً جاي اعتماد و باور

 كتاب خدا در دستان ماست كه منهج و قانون زندگي ما و ،در طرف ديگر قضيه نيز
ريسمان محكم الهي است كه هر كس به آن عمل كند، خوشبخت و موفق بوده و آنكه 

  :هاي خداست  پديده مذكور جزو نشانه. تركش كند، بدبخت و هالك خواهد شد
 óΟ Îγƒ Îã∴ y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ $# þ’ Îû uρ öΝÍκÅ¦ àΡr& 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘, pt ø: $# 3 öΝs9 uρ r& 

É#õ3 tƒ y7 În/t Î/ … çµ̄Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ä. &™ó© x« î‰‹Íκ y−   )  53: فصلت(  
  

  ستاره درخشان و نافذ
  :فرمايد  خداوند متعال مي
 Ï™ !$ uΚ ¡¡9$# uρ É−Í‘$ ©Ü9$#uρ ∩⊇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ä− Í‘$©Ü9$# ∩⊄∪ ãΝôf ¨Ψ9$# Ü= Ï%$ ¨W9$#   

  )3-1: ق طار(  
  :فرمايد  و نيز مي
 ÉΟ ôf ¨Ψ9$#uρ #sŒÎ) 3“ uθ yδ   ) 1: نجم(  
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اند و   بسيار تأمل نموده1»النجم الثاقب«در حقيقت، دانشمندان مفسر در تفسير كلمه 
در نهايت آن را به معني ستاره بسيار نوراني و نفوذكننده كه طبقات مختلف جو را 

  .داراي رأي مشتركي نيستند 2»الطارق « كلمهدر مورداما . اند شكافد دانسته مي
 ÉΟôfو درباره آيه  ¨Ψ9$#uρ #sŒÎ) 3“ uθ yδ   در اين آيه نيز » نجم«منظور از كلمه : بايد گفت كه

  :مانند آيه . بينيم شهاب نيست، زيرا شهاب را با خصوصيات آن در بسياري آيات ديگر مي
 ω Î) ô⎯ tΒ y# ÏÜyz sπ xôÜsƒ ø: $# …çµ yè t7ø? r'sù Ò>$ pκÅ− Ò= Ï%$ rO   ) 10: صافات(  
كنندة  نان هر كه با سرعت استراق سمعي كند، فوراً آذرخشي سوراخو اما از آ«
  .»افتد  او ميبدنبال) جو آسمان و بدن آن شيطان(

  :فرمايد  مياز زبان جنيها و 
 $ ¯Ρ r&uρ $ oΨ ó¡yϑ s9 u™!$ yϑ ¡¡9$# $ yγ≈ tΡô‰ y` uθ sù ôMy∞ Î= ãΒ $ U™ t ym #Y‰ƒ Ï‰ x© $ Y7åκ à− uρ   ) 8: جن(  
ما قصد آسمان كرديم، و همه جاي آن را پر از محافظان و نگهبانان نيرومند «
  .»يافتيم) ي سوزنده(ها و شهاب) مالئكه(

هايي  چيزي غير از شهاب» النجم الطارق، النجم الثاقب و النجم اذا هوي«پس منظور از 
  .كنيم ه آنها را مشاهده ميشوند و همه روز افتند و در آسمان پرتاب مي است كه بر زمين مي

كنيم كه، ستارگان به هنگام  موضوع بسيار پيچيده است، اما براي تبيين بيشتر بيان مي
 شوند و تمام فواصل ميانْ تشكيل و ساخته شدن، به شدت در خود پيچيده و منقبض مي

 از ر كوچك گشته اما وزن بسيار باالي خود را آنها حذف شده و از لحاظ حجم بسياسلوليِ

_____________________________________________________________  
نور : يعني » ثقوبه«، يعني درخشيد، »ثَقَب«نيز در قرآن آمده است، » شِهاب ثاقِب«يعني نوراني، ] : الثاقب [-1

، 498، ص 4، به نقل از تفسير ابن كثير، ج ]يعني، آتش را روشن كن» اَثْقِب نارك«: گويد   عرب مي.آن
، ص 30، به نقل تفسير طبري، ج ]يعني ستاره درخشان» النجم الثاقب«: از ابن عباس روايت است كه [

141. 
آنچه كه در شب : [د گوي  مي1885، ص 4 بخاري در كتاب حديث خويش و در تفسير سوره بروج، ج -2

اَثقب : شود  هم يعني درخشان، گفته مي» الثاقب«شود،  نزد تو آيد، طارق است، به ستاره هم گفته مي
 .آتش را روشن كن: نارك يعني 
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، شايد برخي به اندازه يك توپ فوتبال كوچك شده و به يك ستاره نوتروني دهند دست نمي
و اگر چنين . رسد ها به پنجاه هزار ميليون ميليون تن مي ستارهتبديل شوند، اما وزن اين نوع 

دقيقاً . شود اي بر روي زمين قرار گيرد، آن را سوراخ كرده و از طرف ديگر آن خارج مي ستاره
 مانند اين كه يك وزنه فوالدي را درون يك استوانه پر از پنبه يا درون مايعي ژله مانند قرار

شود، اين حالت را براي ستارگان، با كلمه  كه از طرف ديگر آن خارج ميدهي، خواهي ديد 
 يعني ستاره نوتروني كه در اثر فشار زياد به اندازه يك توپ فوتبال ،كنند وصف مي» الثاقب«

مرغ  د به اندازه يك تخموش رپيو اگر زمين نيز . ه شده است و وزني برابر وزن زمين داردفشرد
طبق . يابد، بلكه فقط از حجم آن كاسته شده است كوچك خواهد شد، اما وزن آن تغييري نمي

نظر برخي از دانشمندان، ستاره ثاقب به اين معني است و ممكن است يكي از وجوه اين آيه 
  .را كه قرآن در بر گيرنده وجوه بسياري استهمين باشد، چ

 پرتوهاي نوري متناوبي ،اي، همواره از ستارگان هاي ماهواره عالوه بر اين، تلسكوپ
كنند و مانند آنست كه ستارگان با ارسال متناوب اين پرتوها، درِ فضا را  دريافت مي

دوران پيري و كهنسالي تر از  ها سريع اين پرتوها به هنگام جواني عمر ستاره. كوبند مي
اي  هاي ماهواره اين پرتوها كه توسط تلسكوپگيري تعداد  و با اندازه. كنند آنها عمل مي
كوبند و برخي  ها مي پس برخي ستاره. توان به عمر ستاره پي برد شوند، مي دريافت مي

  .شناسي است و اين مسئله يكي از تحقيقات جديد كيهان. كنند ديگر نفوذ مي
$!™ Ï :در آيه  uΚ ¡¡9$# uρ É− Í‘$ ©Ü9$# uρ ∩⊇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ä−Í‘$ ©Ü9$#  ،خداوند به ستاره طارق 

 β : فرمايد سوگند ياد كرده است، اما جواب قسم كدام است؟ باتوجه به ادامه آيات كه مي Î) 

‘≅ ä. <§ øtΡ $ ®R°Q $ pκö n= tæ ÔáÏù% tn  و اينگونه . يابيم كه جواب قسم همين بخش از آيه است درمي
ها و هرچه كه از  تمام حركات و سكنات، اقوال و افعال، آرزوها و انگيزه: شود كه  معني مي

اي، در كنترل و نظارت خداست و همه را ثبت و ضبط كرده و برمبناي آنها  مردم پنهان كرده
در كند، در واقع كسي كه خالق ستاره درخشنده و ستاره كوبنده و ستاره  تو را محاسبه مي
و كسي كه . باشد، تو را نسبت به اعمال و رفتارت بازخواست خواهد كرد حال غروب مي
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، از كنترل او خارج )به نسبت بشر(شمار و اليتناهي  حتي يك ستاره از ميان ستارگان بي
  .زميني از نظر او پنهان ماندنيست، آيا ممكن است، يك شيء 

  :خوانيم  پس دوباره با هم مي
 Ï™ !$ uΚ ¡¡9$#uρ É− Í‘$ ©Ü9$#uρ ∩⊇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘÷Š r& $ tΒ ä−Í‘$ ©Ü9$# ∩⊄∪ ãΝôf ¨Ψ9$# Ü=Ï%$ ¨W9$# ∩⊂∪ β Î) 

‘≅ ä. <§ øtΡ $ ®R°Q $ pκö n= tæ Ôá Ïù% tn   
داني  تو چه مي!* آيند سوگند به آسمان و به ستارگاني كه شبانگاهان پديدار مي«

 درخشاني ستارگان!* گردند چه هستند؟ كه ستارگاني كه شبانگاهان پديدار مي
كسي * كنند سوراخ مي) شكافند و ها را مي نور خود دل تاريكي(هستند كه با 

پايد و پندار و كردار و  كه او را مي(وجود ندارد مگر اينكه بر او نگهباني است 
  1.»نمايد گفتارش را ثبت و ضبط و حفظ مي
  

  دار هالي و دنباله مدارهاي ستارگان
  :فرمايد  خداوند متعال مي
 Ÿω ß§ôϑ ¤±9$# © Èö t7.⊥ tƒ !$ oλ m; β r& x8 Í‘ ô‰è? t yϑ s)ø9$# Ÿω uρ ã≅ ø‹©9$# ß,Î/$ y™ Í‘$ pκ ¨]9$# 4 @≅ ä.uρ ’ Îû 

;7 n= sù šχθ ßs t7ó¡ o„   )  40: يس(  
و نه . ماه رسد) مدار(به ) در مدار خود سريعتر شود و(نه خورشيد را سزد «

ك در مداري هر ي). و مانع پيدايش آن شود(شب را سزد كه بر روز پيشي گيرد 
  .»دهند و مسير خود را بدون كمترين تغيير ادامه مي(شناورند 

شود كه خورشيد و ماه، هركدام داراي مدارهاي  از ظاهر آيه چنين برداشت مي
كند و توجه به اين  جداگانه هستند و از هم فاصله دارند، لذا خورشيد با ماه برخورد نمي

_____________________________________________________________  
ترجمه آيات از تفسير نور دكتر خرمدل گرفته شده است و اگر احياناً تضادي با متن كتاب داشته باشد -1

 ).مترجم. (گاه ايشان با مؤلف كتاب استناشي از تفاوت در نوع ن
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≅@ : قسمت آيه  ä.uρ ’ Îû ;7 n= sù šχθ ßs t7ó¡ o„  ها و زمين  دهد كه هر چه در آسمان نشان مي
  :است، داراي چنين مدارهايي هستند، كه آيه 

 ¨β Î) ©!$# Û Å¡ôϑ ãƒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ β r& Ÿωρ â“ s?   ) 41: فاطر(  
يعني اينكه خداوند مانع » ان تزوال«قبالً نيز بيان شد كه . كند اين گفته را تأييد مي

شود و با زوال اصطالحي كه به معني انحراف  از مدارهايشان ميخارج شدن آنها 
  .خورشيد در وقت ظهر از وسط آسمان است، متفاوت است

، چنان برداشت شده است كه تمام ستارگان داراي مدار خاص »يس« سوره 40از آيه 
$!™ Ï خود هستند و آيه uΚ ¡¡9$#uρ ÏN# sŒ Æì ô_ §9$#  ّي برخيمؤيد اين مطلب است و حت 

اند و چنان اعتقاد دارند كه هيچ  ترين وصف آسمان دانسته دانشمندان آن را دقيق
تي به همان نقطه  در آسمان بدون مدار نيست و با حركت بر روي آن پس از مداي ستاره
آندار هالي كه همه روزه در انتظار ديدن گردد، همانند ستاره دنباله ه خويش باز مياولي  

ها و زمين در مدار خويش جريان داشته و به اندازه يك  قت آسمان از زمان خل كههستيم
بند انگشت نيز از مسير خود منحرف نشده است و در قسمتي از مدار خود به فاصله 

ترسند كه مسيرش را مستقيماً به  رسد، و مردم مي سيصد ميليون كيلومتري زمين مي
  ويش با زمين برخورد كند، اما نود و سه كيلومتري خ هسوي زمين ادامه دهد و با دنبال

 ¨β Î) ©!$# Û Å¡ôϑ ãƒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ β r& Ÿωρ â“ s?   ) 41: فاطر(  
) از مسير خود(گذارد  كند و نمي ها و زمين را نگاهداري مي خداوند آسمان«

  .»خارج و نابود شوند
 و زمين و ها سال است كه در مدار خويش مستقر است، دار هالي ميليون ستاره دنباله

ها سال است كه در مدار خويش در جريانند، كه خود اين استقرار،  خورشيد نيز ميليون
  :هاي بزرگ خداوند است كه در اين آيه اشاره نموده است  يكي از نشانه



 شگفتيهاي خداوند در جهان آفرينش

 

72

 Ÿω ß§ôϑ ¤±9$# © Èö t7.⊥ tƒ !$ oλ m; β r& x8 Í‘ ô‰è? t yϑ s)ø9$# Ÿω uρ ã≅ ø‹©9$# ß,Î/$ y™ Í‘$ pκ ¨]9$# 4 @≅ ä.uρ ’ Îû 

;7 n= sù šχθ ßs t7ó¡ o„     
شود و سرعت ستارگان را كم و زياد  اي طويل و كوتاه نمي و مدار هيچ ستاره

كند، چرخش زمين به دور خود ثابت و طول هر  خورشيد با ماه برخورد نمي. كند نمي
ها، پس از هزاران سال همان اعداد و ارقام را  شب نيز تغييرناپذير است و تمام تقويم

كه صد سال ديگر در هفدهم آوريل سال سه هزار : توان گفت   و مثالً ميدارند، بيان مي
اين گفته به چه معني است؟ آيا . كند  دقيقه طلوع مي6:2′ميالدي، خورشيد در ساعت 

  :پروردگار در قرآن نفرموده است كه 
 Ÿω uρ ã≅ ø‹©9$# ß,Î/$ y™ Í‘$ pκ̈]9$# 4 @≅ ä.uρ ’ Îû ;7 n= sù šχθ ßs t7ó¡ o„     

كه در اين آيه آمده است به چه چيزي اشاره دارد؟ » كلٌّ«انيم كه لفظ بدجالب است 
ها تشكيل  حتي يك وسيله چوبي كه از اتم. ه نظر ما به تمام خلقت و خاليق اشاره داردب

هايي است كه در مداري خاص در گردشند و در واقع  شده و هر اتم داراي نوترون
بيند داراي  هرچه كه انسان ميهاست و  ها همانند سيستم كهكشان سيستم اتم

بار مغناطيسي تشكيل هاي داراي  و الكترونها و آن نيز از هسته  هائيست كه از اتم سلول
پس . شده است كه در مدارهاي خود به دور هسته و با سرعت ثابتي در گردش هستند

’  : در مدار خويش شناور است ،هر چه كه در عالم هستي وجود دارد Îû ;7 n= sù 

šχθ ßs t7ó¡ o„ 1  
_____________________________________________________________  

يعني همانند ماهي درون آب در جريان و گردش هستند، خداوند متعال كه : في فلك يسبحون  [-1
و به اسبي كه به هنگام حركت، دست خويش را   و السابِحاتِ سبحاً : فرمايد  راستگوترين است مي

يك نكته نحوي هم وجود دارد كه طبق نظر سيبويه » حونيسب«در كلمه . گويند كند، سابح مي دراز مي
آمد، اما چون فعل عقال را به آنها  مي» يسبحنَ يا تَسبح«دهد، بايد به لفظ  چون از اشياء غيرعاقل خبر مي

كه » نون«و » واو«نسبت داده و در اطاعت از خدا و فرمانبرداري منزلت عقال را به آنها داده است، لذا با 
ابن عباس . 286، ص 11تفسير قرطبي، ج . مت جمع مذكر عاقل است، آن را جمع بسته استعال
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ها، ظروف، جام بلوري و تخته نرد و هر  ها، چوب ها، سنگ پس همه اجزاي صخره
هاي  هاست و سلول چه كه در منظر چشمان تو قرار دارد، جسمي تشكيل شده از سلول

  .آن نيز از اتم و اتم نيز از هسته و الكترون  تشكيل شده است
  

  سرعت نور
  :فرمايد  خداوند متعال مي
 ã În/y‰ãƒ tøΒ F{$# š∅ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# ¢Ο èO ßl ã÷è tƒ Ïµ ø‹ s9Î) ’Îû 5Θöθ tƒ tβ% x. 

ÿ…çν â‘# y‰ø)ÏΒ y# ø9r& 7π uΖ y™ $ £ϑ ÏiΒ tβρ ‘‰ãè s?    ) 5: سجده(  
از آسمان گرفته تا زمين، زير پوشش تدبير خود ) تمام عالم هستي را(خداوند «

سپس تدبير امور ).  وجود نداردو جز او مدبري در اين جهان(قرار داده است، 
شماريد، به سوي  در روزي كه اندازة آن هزار سال از سالهايي است كه شما مي

  .»گردد او باز مي
كساني است كه مبناي شمارش آنها، سال قمري است، » تَعدونَ«خطاب آيه در لفظ 

اگر فاصله حال . چرخد به دور زمين يك دور كامل مي) عموماً( روز 30كه ماه در هر 
ميان مركز ماه تا مركز زمين يعني نصف قطر مدار چرخشي ماه به دور زمين را به دست 

هاي طي شده ماه در هر گردش كامل به دور زمين را  توانيم تعداد كيلومتر آوريم مي
 ماه ضرب كنيم، مسافت طي 12محيط دايره چرخشي ماه را در طول و اگر . تعيين كنيم

 ضرب كنيم مسافت هزارساله آن را كه به دور 1000ال و اگر در شده آن را در طول س
 سوره سجده 5اي كه در آيه  مسافت هزارساله. آوريم زمين طي كرده است به دست مي

  .بيان شده است

                                                                                                                                                    
چرخند، ابن  يعني همانند چرخ ريسندگي در محل و حيطه خويش مي» كل في فلك يسبحون«: گويد  مي

 .179، ص 3كثير، ج 
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زيرا . كند پيمايد، نور در يك روز طي مي در واقع، مسافتي را كه ماه در هزار سال مي
هاي كامل يك روز تقسيم كنيم،  را بر تعداد ثانيهاگر مسير طي شده ماه در هزار سال 

آيد، حال  ، عددي برابر سرعت نور در هر روز به دست مي)24×60×60= ها  تعداد ثانيه(
 تقسيم كنيم، عدد زير حاصل سرعت نور در يك روز را بر مسافت هزار ساله ماهاگر 
متر و نيم، كه عدد يعني دويست و نود و نه هزار و هفتصد و نود و دو كيلوشود،  مي

 است كه توسط كنفرانس جهاني پاريس اعالم شده  در ثانيهدقيق مربوط به سرعت نور
نور، يكي از دستاوردهاي مهم بشر در قرن بيستم به حساب  كشف دقيق سرعت. است
عدد باالترين حد سرعت در هستي است و اگر شيء ديگري به غير از نور آيد، اين  مي

نامحدودي پيدا ذره گشته و حجم   حركت كند همانند نور ذرهبتواند با سرعت نور
اما اگر با شود،  گنجد و زمان براي آن متوقف مي  و در شكل مشخصي نميكند مي

گردد و در غير اين صورت زمان  سرعت بيشتر از نور حركت كند، زمان به عقب برمي
  .شود كوتاه مي

مسافت طي شده آن در طول يك  و برابر بودن مقدار آنچه كه راجع به سرعت نور
تي  سال بيان كرديم همان نظريه نسبيوسط ماه در هزارروز با مقدار مسافت طي شده ت

  .بالد است كه غرب به آن مي
  :فرمايد  كند، اين است كه مي آيه ديگري كه درباره مقدار سرعت بحث مي

 ßlã÷ès? èπx6Í×̄≈n=yϑø9$# ßyρ”9$#uρ Ïµø‹s9Î) †Îû 5Θöθtƒ tβ%x. …çνâ‘#y‰ø)ÏΒ t⎦⎫Å¡÷Ηs~ y#ø9r& 7πuΖy™  
  )4: معارج (  

روند در مدتي كه  باال مي) كشند و پر مي(فرشتگان و جبرئيل به سوي او (يعني «
  .»كشد طول مي) ها معمولي بر انسان(پنجاه هزار سال 

 زيرا. ها، وجود ندارد يعني طبق شمارش شما انسان» مِما تعدون«در اين آيه، جملة 
  .باشد  مي نورسرعت مذكور در اين آيه، سرعت مالئكه است كه باالتر از سرعت
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چرخد و  دانيم كه ماه در مدت زمان يك ماه قمري، يك بار به دور زمين مي همه مي
 هميشه  براي ماكشد، به همين دليل چرخش ماه به دور خود نيز، همين مقدار طول مي

زيرا چرخش آن به دور . بينيم را نميآن يك طرف ماه قابل رؤيت است و طرف ديگر 
 در بيست و نه روز و هشت ساعت، انجام با سرعتي يكسان يعنيخود و به دور زمين، 

  . گيرد مي
از مدار خويش به دور زمين توجه اينست كه ماه در هر روز، سيزده درجه  نكته قابل
شود، كه اگر   ظاهر ميكند، اما نسبت به طلوع روز قبل، چهل و نه دقيقه ديرتر را طي مي

اي را نداشت هميشه آن را به صورت ماه بدر  هر روز اين تأخير چهل و نه دقيقه
هاي  شود كه ماه در مراتب و درجه كرديم، اما اين تأخير روزانه باعث مي مشاهده مي

مختلف هاللي، ربع اول، ماه بدر، هالل آخر و غياب كامل مشاهده شود، به همين دليل، 
  :فرمايد   ميپروردگار

 uθ èδ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ š[ôϑ ¤±9$# [™ !$ u‹ÅÊ t yϑ s)ø9 $#uρ #Y‘θ çΡ …çν u‘ £‰s% uρ tΑ Î—$ oΨ tΒ (#θ ßϑ n= ÷è tF Ï9 

yŠ y‰tã t⎦⎫ÏΖÅb¡9$# z>$ |¡Ås ø9 $#uρ   ) 5: يونس(  
 هخدا است كه خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانده است، و براي ما«

  .»را بدانيد) كارها(ها و حساب  لمنازلي معين كرده است تا شمارة سا
 كه ماه را اينگونه فرمان  استو اين نعمتي ديگر از جانب خالق و پديدآورنده هستي

داده كه هر روز چهل و نه دقيقه، نسبت به روز قبل ديرتر ظاهر شود، تا منازل و مراتب 
ساب و در دل آسمان باشد و شما اي اهل زمين، حشماري  مختلفي به خود گيرد و گاه

  .به راستي كه خدا پرورنده جهانيان است. كتاب روز و ماه و سال خويش را بدانيد
نكته ديگر اينست كه ماه يكي از هشتاد جزء زمين است و نيروي جاذبه در سطح 

6ماه، 
جاذبه روي زمين است و اگر انساني شصت كيلويي در سطح ماه قرار نيروي  1

  .كند تا ده كيلو كاهش پيدا ميگيرد، وزن او 
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ها  با وجود اينكه قمرهاي ديگري نيز وجود دارد كه گردش آنها به دور خودشان سال
 برخي بسيار دور و برخي بسيار نزديكند، اما حسن تدبير و برنامه  وكشد طول مي

 چرخد، به دور اي بوده كه قمر زمين در همان زماني كه به دور زمين مي خداوند به گونه
بود و در هر گردش به دور زمين، سيزده درجه از  چرخد و اگر اينگونه نمي خود نيز مي

ير نسبت به روز گذشته ظاهر خكرد و هر روز با چهل و نه دقيقه تأ مدارش را طي نمي
  .ها قرار دهيم توانستيم از آن استفاده شمارشي برده و مبناي كار تقويم شد، نمي نمي

اگر فاصله ماه تا زمين كمتر از مقدار . اره ماه مطرح استاما سؤال ديگري نيز درب
  شد؟ بود چه مي كنوني مي

  :پروردگار عليم فرموده است 
 ß§ ôϑ ¤±9$# ãyϑ s)ø9 $#uρ 5β$ t7ó¡ çt ¿2    ) 5: رحمن(  
  .»هستند) منظمي در چرخش و گردش(خورشيد و ماه برابر حساب «

ه است كه جزر و مد يكي از پس فاصله ماه تا زمين، طبق حسابي دقيق تعيين شد
شد، آب  اگر اين فاصله كمتر از آن چه كه هست مي. نتايج آن با تأثير محدود است

گرفت و زندگي بر روي زمين غيرممكن  درياها باال آمده و تمام خشكي را در بر مي
و در . كرد شد، جذب زمين شده و با آن برخورد مي شد و اگر بيشتر نزديك مي مي

پديده جزر و مد كه تأثيرات مهمي در يافت  صله آن با زمين افزايش ميصورتي كه فا
بيشتر و با افزايش . گذاشت رفت و آثار ناگواري بر حيات مي گذارد، از بين مي درياها مي

شد كه زمين در چهار ساعت، حركت  جذب سيارات ديگر شده و باعث مياين فاصله، 
آيه زير تمام . آمد  ساعته پديد مي2و روز  ساعته 2انتقالي خود را انجام دهد، و شب 

  :محاسبات مذكور را در بر گرفته است 
 ß§ ôϑ ¤±9$# ãyϑ s)ø9 $#uρ 5β$ t7ó¡ çt ¿2   

فرمايد  ت خورشيد و ماه است، ميآيات زير نشانه اهمي :  
 t yϑ s)ø9$# uρ çµ≈ tΡö‘ £‰s% tΑÎ—$ oΨ tΒ 4© ®L ym yŠ$ tã Èβθ ã_ óãè ø9$% x. ÉΟƒ Ï‰ s)ø9$#    ) 39: يس(  
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به صورت ) پس از طي كردن آنها(كه ايم  هايي تعيين كرده براي ماه نيز منزلگاه«
  .»)قوسي شكل و زرد رنگ(آيد  در مي) خوشه خرما بر درخت(ته ماندة كهنة 

  : فرمايد  سپس مي
 Ÿω ß§ôϑ ¤±9$# © Èö t7.⊥ tƒ !$ oλ m; β r& x8 Í‘ ô‰è? t yϑ s)ø9$# Ÿω uρ ã≅ ø‹©9$# ß,Î/$ y™ Í‘$ pκ ¨]9$# 4 @≅ ä.uρ ’ Îû 

;7 n= sù šχθ ßs t7ó¡ o„     
  : فرمايد  و باز مي
 t ¤‚ y™ uρ ãΝä3 s9 }§ôϑ ¤±9$# t yϑ s)ø9$#uρ È⎦ ÷⎫t7 Í←!# yŠ ( t  )33: براهيم ا(  
و خورشيد و ماه را مسخر شما كرده است كه دائماً به برنامة خود ادامه «

  .»دهند مي
 اين قضيه مدت زمان حيات ماه به ذهن هيچ كس خطور نخواهد كرد، خداوند به

  :اشاره دارد كه 
 t ¤‚ y™ uρ }§ ôϑ ¤±9$# t yϑ s)ø9 $#uρ @≅ ä. ü“ Ìøg s† #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡ •Β χ r& uρ ©! $# $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ ÷è s? ×Î7 yz   ) 29: لقمان(  
ها به جريان  و در مسير منافع انسان(ر شما كرده و خورشيد و ماه را مسخّ«

دهند   معيني به حركت خود ادامه مي؟ و اينكه هر كدام تا سرآمد)انداخته است
و خداوند از آنچه انجام ) يابد و اين نظم و نظام با پايان گرفتن دنيا، پايان مي(

  .»دهيد آگاه است مي
  :هاي خداوند است كه بر عظمت وي داللت دارد  اين آيه نيز يكي ديگر از نشانه

 x8 u‘$ t6 s? “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ’Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# % [`ρ ãç/ Ÿ≅ yèy_ uρ $ pκ Ïù % [`≡ uÅ  #\ yϑ s% uρ #ZÏΨ •Β    
  )61: فرقان (  

هايي را به وجود آورده  پاينده و بزرگوار خداي رحماني است كه در آسمان برج«
  .»و ماه تابان را ايجاد نموده است) فروزان خورشيد(چراغ است و در آن، 

  :فرمايد  در جايي ديگر مي



 شگفتيهاي خداوند در جهان آفرينش

 

78

 óΟ s9 r& (#÷ρ t s? y# ø‹ x. t, n= y{ ª!$# yì ö7 y™ ;N≡uθ≈ yϑ y™ $ ]%$ t7ÏÛ ∩⊇∈∪ Ÿ≅ yè y_ uρ t yϑ s)ø9 $# £⎯Íκ Ïù #Y‘θ çΡ 

Ÿ≅ yè y_ uρ }§ôϑ ¤±9$# % [`# uÅ    ) 16-15: نوح(  
بينيد كه خداوند چگونه هفت آسمان را يكي باالي ديگري آفريده  مگر نمي«

كرده ) درخشان(و ماه را در ميان آنها تابان، و خورشيد را چراغ * است؟
  .»است؟

هاي  لب است بدانيم كه خاك ماه، منعكس كننده نور است و اين از حكمتجا
و نور . (شود خدايي است، زيرا نور ماه يكي از هيجده جزء نور خورشيد محسوب مي

تا بتوانيم از آن ) دهد  و در منظر ديد ما قرار ميهسطح آن، به ماه فرصت اظهار وجود داد
 خورشيد يك پس.  كنيمن قرار دارد، استفادهبه عنوان يك تقويم دقيق كه در دل آسما

  :فرمايد   خداوند داناي آگاه مي.است شمار بهره روزروزانه و ماه يك ساعت 
 uθ èδ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ š[ôϑ ¤±9$# [™ !$ u‹ÅÊ t yϑ s)ø9 $#uρ #Y‘θ çΡ …çν u‘ £‰s% uρ tΑ Î—$ oΨ tΒ (#θ ßϑ n= ÷è tF Ï9 

yŠ y‰tã t⎦⎫ÏΖÅb¡9$# z>$ |¡Ås ø9 $#uρ 4   ) 5: يونس(  
 هخدا است كه خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانده است، و براي ما«

  .»را بدانيد) كارها(ها و حساب  منازلي معين كرده است تا شمارة سال
اين موارد، جزو آيات آفاقي قرآن هستند كه بر عظمت و وحدانيت خداوند داللت 

هاي گذشته، به صدا  هاي تبليغاتي غرب از كشف آنها در سال دارد كه بوق دستگاه
درآمده است، در حاليكه قرآن كريم از هزار و چهارصد سال پيش آن را به صراحت و 

روي و به  به كجا مي) سرگشته و شيداي غرب(پس اي انسان . وضوح بيان كرده است
  گريزي؟ ر در اين آيات ميآوري؟ آيا از تفكّ چه كس روي مي

  
  ل نيستاز لحاظ عقلي محا معجزه اسراء و معراج

مردم به خواص طبيعي اشياء انس گرفته و . ي استاين موضوع بسيار دقيق و جد
ها و زمين بر آن قرار گرفته است به  قوانين جاري خداوند در طبيعت را كه مدار آسمان
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از مكاني به مكان ديگر،  آتش و حركت ،مثالً براي آب. پذيرند آساني پذيرفته و مي
برخي از اجسام با برخي ديگر هماهنگ و .  داردخواص و قوانين مشخصي وجود

اما آنچه كه مدنظر ماست، تفاوت . ندهستناهمگوني همگون و با برخي ديگر در تضاد و 
ميان محال عرفي و عادتي با محال عقلي است كه در توضيح اين قضيه، مسائلي را بيان 

  :كنم  مي
تواند آن را از اين كار نهي  ميخداوند متعال، آتش را براي سوزاندن آفريده است، اما 

باشد،  درست است كه هر چيزي در هستي، داراي خاصيت و قانون خاص خود مي. كند
اما چون خداوند خالق است و اوست كه اين خواص را به اشياء بخشيده است، قادر به 

تواند  و اگر جسمي را با خواص و در شكلي مشخص آفريده، مي. تغيير آنها نيز هست
هاي  دگرگون ساخته و ساختاري ديگر ببخشد، حال با اين نگاه، اگر پديدهآن را 

اعجازآميزي چون اسراء و معراج در قرآن بيان شده است، لزومي ندارد كه آن را حتماً 
زيرا .  باشيم بر اين مبناي و معروف گنجانده و درصدد تفسير آنتحت سلطه قوانين ماد

از سويي ديگر نبايد اينگونه .  در هم ريخته استاسراء و معراج مبناي اين قوانين را
بيانديشيم كه خود اسباب توانايي خلق نتيجه را دارند كه اگر شخصي به اين مسئله 

زيرا خالق نتيجه، اسباب نيست، بلكه . م داشته باشد، دچار شرك گرديده استبراعتقاد م
  .پروردگار عالم اين كار را بر عهده دارد

اينكه از طريق .  كه اسباب از كار افتاده و قانون آنها لغو شودو هر لحظه ممكن است
از جمله اين . شود معجزاتي ظاهر مي) صلوات خدا بر آنان باد(پيامبران و يا نبي اسالم 

موارد بوده و از لحاظ عقلي ناممكن نيست، بلكه عادتاً و در عرف مردم محال است و 
آنچه كه در . اند عقلي و عرفي، فرق قايل شدهعلماي كالم در تبيين اعتقادات ميان محال 

  :مورد بحر نيل اتفاق افتاد، از اين دسته است 
 $ £ϑ n= sù # u™ℜ t s? Èβ$ yè ôϑ yf ø9 $# tΑ$ s% Ü=≈ ys ô¹ r& #© y›θãΒ $ ¯ΡÎ) tβθ ä. u‘ ô‰ßϑ s9   ) 61: شعراء(  
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در چنگال (ما : هنگامي كه هر دو گروه يكديگر را ديدند، ياران موسي گفتند «
  .»)شويم و هالك مي(گرديم  گرفتار مي) نفرعونيا

آورد و در پيشاپيش قوم موسي درياي نيل  فرعون از پشت سر هجوم ميدر آن حال، 
  : كند  بود، خداوند موضع درست موسي را اينگونه بيان مي

 tΑ$ s% Hξ x. ( ¨β Î) z© Éë tΒ ’ În1u‘ È⎦⎪ Ï‰öκ u y™   ) 62: شعراء(  
قطعاً به دست دشمنم . (ر من با من استچنين نيست، پروردگا: گفت ) موسي(«

  .»رهنمودم خواهد كرد) سپارد و به راه نجات نمي
خداوند متعال، آب را به صورت مايع آفريده است، اما در آن لحظه با قدرت خويش 

او به موسي امر كرد كه عصاي خويش را در آب زند و با اين كار، . آن را منجمد كرد
اين نمونه . شت و راهي خشك در وسط آن ايجاد شددرياي نيل از وسط شكاف بردا

هاي خداوند و عظمت او بنگري،  ر در نعمترا درنظر بگير كه اگر با تفكّاعجازآميز 
العاده را محال نخواهي دانست، اگرچه از لحاظ عرفي  هاي خارق معجزات و پديده

 نبايد از ياد برد اند كه آب مايع است و آتش سوزان، اما مردم باور كرده. ناممكن باشند
خداوند است و اوست كه آنها را در اشياء جاري  ،كه خالق اين صفات و خصوصيات

كند و آنچه را كه تو  خواهد لغو مي هرگاه بخواهد، آنها را آنگونه كه ميساخته است، اما 
قوانين مكان و زمان را، او بنيان نهاده . دهد پنداري، تغيير مي قانون ثابت طبيعت مي

را به نزد خود خواند و او در يك زمان كوتاه از ) ص(د اما آنگاه كه محبوبش محماست،
المقدس و مسير برگشت را پيمود، خداوند خواسته بود كه قوانين حاكم  اش تا بيت خانه

  .بر زمان و مكان براي او لغو گردد
كه اگر : قريش وي را تكذيب كردند و براي صحت ادعايش دليل خواستند، گفتند 

كه شب گذشته به طور ) ص(پيامبر. المقدس را ديده است، برايشان وصف كند بيت
ت توصيفات او شك كرده و آنان از دقّ. واقعي آن را ديده بود، برايشان توصيف كرد

لذا خواستند كه آنچه در راه ديده .  كسي ديگر آن را برايش وصف نموده استپنداشتند
با .  كه در راه بود و ذكر نام آنها پرداختاي ايشان به وصف قافله. است وصف كند
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افراد قافله . دنبازگشت قافله به مكه، قريش به نزد آنها رفته تا صحت اخبارش را بسنج
با اين حال، . گفته بود، شرح حال خويش را بيان كردند) ص(دكه محمنيز، همانگونه 

 بوده و پذيرش آن بايد بپذيريم كه قضيه اسراء، مبتني بر داليل محكم قرآن و حديث
  .جزو ضروريات دين است

حادثه اسراء و معراج هرچند از لحاظ عرفي و نگرش مردم عادي ناممكن است، اما 
گاهي مردم ميان عرف و عقل هيچ تفاوتي قايل . از لحاظ عقلي كامالً ممكن است

» كن فيكون«آنها از خداوند متعال و قدرت او شناخت درستي ندارند، معني . شوند نمي
هاي خداوند  دانند كه زمان و مكان نيز در جمله مخلوقات و آفريده را درك نكرده و نمي

اين دسته از مردم . شود است و قوانين حاكم بر آنها در صورت لزوم تعطيل و ناكارا مي
يا اسراء را پذيرفته، اما ممكن است به وقوع اسراء و معراج نيز ايمان نداشته باشند، 

كنند، در حاليكه هر دو قضيه ثابت شده و واقعيت دارد، زيرا تمام هستي، معراج را انكار 
ها و فضاي اليتناهي، زمين و آسمان، از عدم و نيستي ايجاد شده است، آيا  كهكشان

از جايي به جايي ديگر؟ ) ص(ايجاد هستي از عدم قابل باورتر است يا انتقال پيامبر
و » اسراء«است يعني بر وزن » افعال«از باب فعلي كه در آيه سوره اسراء به كار رفته 

آيا معقول است كودكي خردسال . شود پس كار به خدا نسبت داده مي. متعدي است
قعطاً جواب منفي است، اما اگر توسط ! بتواند به تنهايي به كوه هيماليا صعود كند؟

 شمار ديگران حمل شده، وي را باالي كوه برده باشند، قابل باور و امري عادي به
  : قضيه اسراء و معراج نيز همينگونه است و طبق بيان خداوند كه فرمود . رود مي

 z⎯≈ ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ u ó r& ⎯Íν Ï‰ ö7yè Î/   )1: سراء ا(  
با قدرت خداوند بود كه در يك شب از مكه به ) ص( نبي مكرم اسالم،اعتقاد داريم

تواند مانع قدرت  هيچ چيز نميو . المقدس و از آنجا به آسمان حركت كرده است بيت
پس پذيرش اين پديده . خداوند شود، بلكه قدرت او بر هر مخلوقي مسلط و چيره است

از نگاه عقل ممكن است، هر چند كه به دليل ناآشنا بودن مردم آن زمان با چنين 
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تواند با  اما براي بشر امروزي كه مي. واقعياتي، مورد انكار عرف واقع شده است
ي كه سرعت آن چهل هزار كيلومتر در ساعت است، ظرف سه روز به ماه سفر ا وسيله

 آنان  براي مگر،بسيار آسان گشته است) ص(كند، درك و پذيرش محاالت زمان پيامبر
خواهم به ذكر اين  در پايان مي. باشند كه ميان محال عقلي و عرفي، تفاوت قايل نمي

انسان بيش از ت و درك و شعور او، زايش دقّنكته بپردازم كه با رشد عقالني انسان و اف
 عادت نيز روي  اي خارق برد در حاليكه پديده پيش به اعجازآميز بودن خلقت پي مي

  آيا هستي معجزه نيست؟. نداده است
ها و  اينكه انساني در رحم مادرش پديد آمده و داراي مغز و سلول و اعصاب و رگ

، دستگاه تنفس مختلفهاي  گاه گوارش و غدهها و دست هاي دروني و چربي قلب و حفره
و گردش خون و دفع فضوالت شده است و پدر و مادر او در اعطاي اين همه امكانات 

 هرچنداند، به خودي خود معجزه به حساب آمده  و سيستمها به او هيچ نقشي نداشته
  .جزو خوارق عادت هم نيست

زيرا . رساند  عقالني مي به باوريت، معجزات حسي گذشته راپيشرفت علمي بشر
ت، معجزات انبياء در رف آنگاه كه بشريت در كشتزارهاي دانش چهار دست و پا مي

اما با خيزش بشر و پيشرفت نسبي او، .  به ظهور پيوسته بودچارچوب مسايل حسي
است و جاويد، نازل كرد و مبناي تمام ) ص(خالق هستي، قرآن را كه معجزه پيامبر

ور شده و سپس خاموش  نند چوب كبريت، يك باره شعلهمعجزات حسي كه هما
اما . كردند  برخي به آنها ايمان آورده و برخي انكار ميهشود، برچيده شد، معجزاتي ك مي

معجزه قرآن در طول روزگاران و تا نهايت دوران بر مسند قدرت و تحدي باقي است و 
.  ديگر اعجازي قرآن را دارداي از زواياي پيشرفت علوم نيز همواره افتخار كشف زاويه

اي عقالني در ميان ماست و اين خصوصيت آن، حقانيت دين و پيامبر  اكنون، معجزه هم
رساند، و ما جز تالش و حركت، به كاري ديگر مكلف  و قرآن و بهشت و جهنم را مي

  .نيستيم
  :فرمايد  خداوند مي
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  .»اي هست؟ گيرنده ايم، آيا پند پذيرنده و عبرت ما قرآن را آسان ساخته«
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  خورشيدهاي هستي
  

ترين دانشمند فضاشناس  رئيس بزرگترين خبرگزاري فضايي جهان كه برجسته
 به ور آن كه شعلههاي  ه اخترهاي آسماني و مجموعهباشد، در پاسخ به سؤالي راجع ب مي

خورشيدهاي نوراني، سه دسته هستند؛ برخي : گفت هستند، رنگ قرمز و سفيد و سياه 
از آنها مانند خورشيد زمين، داراي رنگ قرمز هستند و نصف عمر خود را سپري 

  .اند يعني پنجاه ميليارد سال از عمر آنها باقي است كرده
 حجم آنها بسيار بزرگ ،ز خورشيدها، پس از طي دوران انتشار نور قرمزبرخي ديگر ا

100گذرند، سپس ناگهان كوچك شده و به  شده و از حد معقول مي
1ه خويش  حجم اولي

در اين حال، نور سفيدي از آنها ساطع شده كه دماي آن بسيار باالتر از نور . رسند مي
  .شود ها نيز سفيدرنگ ميسطح خود آن. قرمز است

رسد و همانند يك  پس از آن، همين خورشيد به مرحله تراكم و فشردگي مي
بين نيز قابل مشاهده  هاي كوچك گردد كه با ذر مترمكعب آهن كه در اثر تراكم به اندازه

  .شود نباشد، فشرده مي
 تراكم و فشردگي اين خورشيد به حدي است كه قدرت جاذبه آن چنان افزايش

  .يابد، كه پرتوهاي نوري قدرت خروج و انتشار نخواهند داشت مي
) سياه(هاي فضايي  اند، چاله حالت تاريك پيدا كردهامروزه به اين خورشيدها، كه 

ها چنان قوي است كه اگر زمين در ميدان  قدرت جذب اين چاله. شود گفته مي
مرغ كوچك  ازه يك تخممغناطيسي آن قرار گيرد، حجم خود را از دست داده و به اند

انگيز است  تصور چنين حالتي بسيار شگفت. البته همان وزن قبلي را داراست. شود مي
5  كهها و درياهاي سطح آن زمين به همراه پنج قاره خشكي و اقيانوسكه 

 مساحت آن 4
به اندازه هاي سياه،  اند، در صورت جذب شدن توسط چاله را به خود اختصاص داده

  .مرغ كوچك گردد يك تخم
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آيد كه نور از آن  پس مرحله سوم و در واقع نوع سوم خورشيد، زماني پديد مي
  . و حرارت بسيار بااليي داشته باشد خارج نشده و قدرت جاذبه بسيار شگفت

خواهيم داشت، اگر حديث شريف زير را بخوانيم كه به اين العملي  چه عكس
صد سال پيش اشاره داشته است، در ترمذي آمده است كه حقيقت در هزار و چهار

هزار سال در آتش دميده «: نقل كرده است كه فرمود ) ص(ابوهريره روايتي را از پيامبر
شد تا به سرخي گراييد، هزار سال ديگر در آن دميده شد تا سفيد گشت و هزار سال 

  1.»ديگر نيز در آن دميده شد تا سياه گشت و كامالً تاريك شد
دانست كه  است، زيرا ايشان از كجا مي) ص(ت پيامبراين حديث يكي از داليل نبو

  هزار سال در آتش دميده شده و قرمزرنگ گشته است؟
ظاهر حديث «: فرمايد  در شرح اين حديث مي» فيض القدير«امام مناوي در كتاب 

 و زمان طوالني را از هزارسال، تكثير و مبالغه بوده) ص(دهد كه منظور پيامبر نشان مي
2.»نظر داشته استمد  

ها، ستارگان،  ارهازكها،  ها و هرچه در آن است، از جمله كهكشان پس آسمان
  .ها دارها، خورشيدها و ماه ها، دنباله سيارگان، برج

ها،  ها، درياها، رودها، ماهي ها، دشت و زمين و هر چه در آن است، از جمله؛ كوه
  . جانوران، شب و روز و خورشيد و ماهها، پرندگان، گياهان و گل

اش همه و همه بر  و انسان با خلقت و سرشت و هيكل و اعضا و همسر و فرزندان
شوند و از كمال او و ظهور صفات   ميد داللت دارند و به سوي او رهنمونوجود خداون
ظم، ا سازه بر سازنده، نظام بر ن،چرا كه خلقت بر خالق. دهند ها خبر مي او در پديده

 داراي آيا آسمانِ.  داللت داردآبگيرها بر مسير و آب بر وجود  گامحركت بر محرك، 
  اي حكيم و آگاه، داللت ندارند؟ ها بر آفريننده  داراي گذرگاهها و زمينِ برج

 رنگ و از آب جاري بپرس از دشت سبز
  

 مانند يخماز صحراها و كوههاي   
  

_____________________________________________________________  
 .2591 به روايت ترمذي، حديث شماره -1
 .80، ص 3 فيض القدير، ج -2



  خورشيد

 

87

 از مرغزار زيبا و از شكوفه و شبنم
  

 ز شب و روز و پرندگان آوازخوانا  
  

 و نيز از دم حيات و زمين و آسمان
  

 شنوي و از هر چه پرسي، حمد و ستايش خدا مي  
  

**          *            
 هاي حكمت اويند خورشيد و ماه از جلوه

  

 و خشكي و دريا فيضي از بخشش او  
  

 ها تقديس او پرنده تسبيح او و كشت
  

 ها مناجاتش كنند گويند و ماهيو موج دريا تكبير   
  

 زبان مجد او گويد مورچه در زير صخره سياه بي
  

 و زنبور از ميان كندوي خويش بانگ حمد گشوده است  
  

 پروردگار آسمان و زمين است كه براي برتري او
  

 اند ها خاضع شده  سرزمينجن و وس ان  
  

 پوشد اش كنند و او مي مردمان به آشكارا نافرماني
  

 كند دگان از يادش برند اما او فراموششان نميبن  
  

**          *            
  

  ميان ستارگان منظومه شمسي هاي دور فاصله
از جمله حقايق انكارناپذير اينست كه تاكنون صدهزار ميليون كهكشان در فضا 
شناسايي شده است، كه كهكشان راه شيري با صد هزار ميليون ستاره و كوكب و طول 

 پنجاه هزار سال نوري و عرض بيست و پنج هزار سال نوري، يكي از صد و
فاصله ماه تا زمين يك ثانيه نوري و فاصله خورشيد تا زمين . هاي متوسط است كهكشان

حال . باشد هشت دقيقه نوري و فاصله منظومه شمسي تا زمين سيزده ساعت نوري مي
كند، درك اين   كيلومتر را طي مينور در يك سال، ده ميليون ميليونبا دانستن اينكه 

  .شود فاصله تاحدودي قابل فهم مي
منظومه شمسي كه ما در آن واقع هستيم و سيزده ساعت نوري طول دارد را درنظر 

: گويد   وي مي،نگريم را مي) جوهان بوت(شناس آلماني  گيريم و تحقيقات كيهان مي
او . كند دقيق پيروي مي مسافت ميان ستارگان منظومه شمسي از يك قاعده رياضي

هر عدد . 192، 96، 48، 24، 12، 6، 3، 0: اي را منتشر كرد كه حاوي اعداد زير بود  ورقه
 6 را براي زهره، 3عدد صفر را براي عطارد، عدد . باشد دو برابر عدد قبل از خودش مي
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ن  را براي مريخ درنظر گرفت و به همين حد اكتفا كرد، سپس اي12را براي زمين و 
عددي كه به دست . در نه ميليون مايل ضرب كرد جمع كرده و حاصل را 4داد را با عا

بيان شد و  اين قاعده در قرن نوزدهم. كرد آمد، فاصله هر ستاره را تا خورشيد بيان مي
 را با 192 يا 24جنجال زيادي بر پا كرد و در دو مورد صحيح نبود، يعني اگر عدد 

 از نتيجه آن، جايي را نشان هكردند، مكان به دست آمد  ميضربقاعده مذكور جمع و 
كه در محل عدد اما پس از مدتي كشف شد . نبوداي  داد كه محل وجود هيچ ستاره مي
.  نيز ستاره اورانوس، واقع است192اي از ستارگان كوچك و در محل عدد   مجموعه24

 در يك سلسله اعداد اي را قانون مذكور كامالً دقيق بود و هر ستارهبا اين وصف، 
 نمود كه و در نه ميليون ضرب جمع كرد 4هندسي يا رياضي ترتيب داده، سپس با عدد 

  .حاصل اين عمليات، بيانگر فاصله هر ستاره تا خورشيد بود
به راستي كه عظمت خداوند سبحان در هستي نمودار است و جايگاهي است براي 

  :فرمايد  هاي نيكوي او، كه مي مجسم شدن اسم
 È≅ è% (#ρ ã ÝàΡ$# # sŒ$ tΒ ’Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ   ) 101: يونس(  

  
  خورشيد و زمين

آيا شما را به بهترين و «: كند كه فرمود  روايت مي) ص(ابودرداء از پيامبر
رساند و برتر  كه شما را به باالترين درجه ميآگاه نكنم ترين عمل نزد خداوند  پسنديده

از اجر  هايشان باشد و  روياروي شدن با دشمنانتان و زدن گردناز بخشش طال و ورق و
البته :  گفتند ]آيا شما را به چنان عملي آگاه نكنم؟[، شهادت در راه خدا نيز باالتر باشد

  1.»ذكر و ياد خداي تعالي: فرمود . اي پيامبر خدا، آگاه كن
ي انسان مؤمن شود كه ذكر خدا نقش بسيار مهمي در زندگ از اين حديث روشن مي

دارد و چگونه چنين جايگاهي نداشته باشد، در حاليكه در بيشتر از سيصد آيه از قرآن، 

_____________________________________________________________  
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دارند كه انسان بايد در همه حال در ذكر و ياد خدا باشد،  تكرار شده است و بيان مي
هاي خدا در  يكي از اقسام ذكر، يادآوري نشانه.  قلب و فكر و زبان استزيرا عبادتِ
هاي ظاهري و باطني، عمل  ات او در قرآن است، ياد خدا در استفاده از نعمتهستي و آي

 تسبيح و . نواهي، تعريف خدا براي مردم، و ياد او در قلب و بر زبان به اوامر و ترك
دهندگي او و تنها   و تكبير او را نمودن و يادآوري نقش پرورشحيد و تو گفتنحمد

 كن، تا  ياداو را بسيار.  نيز، ذكر خداوند استخدا را فرياد زدن در هر حال و وضعيت
ات فراخ و روزيت فراوان شده و بر  هايت رفع شود، سينه قلبت آرام گيرد، نگراني

  .دشمنت پيروز گردي
فكر براي شناخت تهاي آفاق و انفس نيز، ذكر خداست، اين  ر در آيات و نشانهتفكّ

  :، كه فرموده است پروردگار و درك مقام و منزلت او در حد ممكن است
 χ Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ É#≈ n=ÏF ÷z $#uρ È≅øŠ ©9$# Í‘$ pκ̈]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≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ $ uΖ−/ u‘ $ tΒ |M ø)n= yz # x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $ oΨ É)sù 

z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$#   ) 191-190: آل عمران(  
ها و زمين، و آمد  آسمان) عجيب و غريب و منظم و مرتب(مسلماً در آفرينش «

ها و  شب و روز، نشانه) پياپي، و تاريكي و روشني، و كوتاهي و درازي(و رفت 
براي )  آفريدگار و كمال و دانش و قدرت اوآشكار براي شناخت(داليلي 

و (كساني كه خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده * خردمندان است
انگيز و  شگفت(كنند و دربارة آفرينش  ياد مي) در همة اوضاع و احوال خود

و نقشة دلربا و ساختار (انديشند  ها و زمين مي آسمان) انگيز و اسرارآميز دلهره
انگيزد، و به زبان حال و قال  زاي آن، شور و غوغايي در آنان برمي يرتح
را بيهوده و عبث ) دستگاه شگفت كائنات(اين ! پروردگارا:) گويند مي
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، پس ما را از عذاب !)از دست يازيدن به كار باطل(ه و پاكي اي؛ تو منزّ نيافريده
  .»ظ دارومحف) دوزخ(آتش 

فاق هستي به وديعت نهاده است، جاذبه حركتي ميان از جمله آياتي كه خداوند در آ
  :فرمايد  اكب و ستارگان است، و ميكو

 ª! $# “ Ï% ©! $# yì sù u‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# Îö tóÎ/ 7‰uΗ xå $ pκtΞ÷ρ ts? (   ) 2: رعد(  
هايي كه براي ما قابل ديدن  ها را با ستون سازد كه خداوند آسمان اين آيه واضح مي
كل هستي كه هاي نامرئي، همان نيروي جاذبه است  و اين ستون. تنيستند، برافراشته اس

مثًال خورشيد، زمين را با قدرتي عظيم به . ه تا كهكشان، سامان بخشيده استرا از ذر
چرخد و اگر قدرت  اي بسته به دور آن مي كشد، به همين دليل در دايره سوي خود مي

يز از مسير خويش خارج شده و در جاذبه ميان خورشيد و زمين، از ميان رود زمين ن
شود و با كاهش دما در حد   در ميان ظلمت و انجماد، سرگردان ميوفضاي هستي 

دويست و هفتاد درجه زير صفر، كه درجه صفر مطلق است و مجالي براي حركت 
   :فرمايد  خداوند مي. بندد ذرات نيست حيات هم از روي زمين رخت برمي

 ¨β Î) ©!$# Û Å¡ôϑ ãƒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ β r& Ÿωρ â“ s?   ) 41: فاطر(  
) از مسير خود(گذارد  كند و نمي ها و زمين را نگاهداري مي خداوند آسمان«

  .».خارج و نابود شوند
كنيم اين نيرو به هر دليل، از بين رفته  براي درك نيروي جذب خورشيد، فرض مي

مسير خود، الزم است كه به وسيله براي باقي ماندن زمين به دور خورشيد و در . باشد
زمين را به خورشيد محكم است، ترين فلزات و بسيار  هاي فوالدي كه جزو سخت طناب

كند و ما   صد كيلو وزن را تحمل مي،متر هر سيم فوالدي با قطر يك ميلي. متصل سازيم
اه و براي نگه داشتن زمين به يك ميليون ميليون ريسمان فوالدي كه هر كدام صد و پنج

شش ميليون كيلومتر طول و هر ريسمان پنج متر قطر داشته باشد و بتواند بيشتر از دو 
  :در واقع قدرت جاذبه خورشيد، اينگونه است . ميليون تن وزن را تحمل كند، نياز داريم
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   ميليون تن2×  ميليون 1×  ميليون 1= قدرت جذب خورشيد 
دي را در زمين بكاريم تا آن را نگه هاي فوال حال اگر بخواهيم يك طرف از ريسمان

 5هاي فوالدي مواجه خواهيم شد كه فاصله هر ريسمان از  دارد، با جنگلي از ريسمان
ها، مانند كوهي عظيم است كه نور خورشيد را از ما  متر كمتر است و حجم اين ريسمان

نيروهاي تمام اين . برد پنهان كرده، هر حركت و ساخت و فعاليتي را نيز، از بين مي
متر در اطراف خورشيد و روي  كيلو 30عظيم به اين خاطر است كه زمين در هر ثانيه، 

  :مدار خود حركت كند، خداوند چه نيكو فرموده است كه 
 ª! $# “ Ï% ©! $# yì sù u‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# Îö tóÎ/ 7‰uΗ xå $ pκtΞ÷ρ ts? (   

شكل به دور خورشيد  از جمله حقايق ثابت ديگر اينست كه زمين در يك مدار بيضي
گردد و اين مدار داراي دو قطر كوچك و بزرگ است و نيروي جاذبه هم كه ميان  مي

 شيء بزرگتر، كوچكتر را به خود  كهكند بر اين اساس است زمين و خورشيد حكم مي
تري هم خواهد داشت و با  كند و هرچه كه بزرگتر باشد قدرت جذب قوي جذب مي

سرعت زمين در حركت به دور خورشيد، سي . شود م كم ميافزايش فاصله، قدرت آن ه
رسد و فاصله آن  اما هنگامي كه به قطر كوچك مدار خويش مي. كيلومتر در ثانيه است
تأثير نيروي جاذبه آن كه به دليل كاهش  شود، ممكن است تحت با خورشيد كمتر مي

شش هزار درجه  جذب خورشيد شده و گرماي سطح آن كه ،فاصله، افزايش يافته است
است، زمين را سوزانده و تبخير كند، لذا براي پيشگيري از اين حادثه، سرعت زمين به 
هنگام رسيدن به قطر كوچك افزايش يافته و نيروي اضافه جذب خورشيد را خنثي 

يابد تا به دليل كاهش  كند و به هنگام رسيدن به قطر بزرگ، سرعت آن كاهش مي مي
پس  ارج نشده و در فضاي سرد و تاريك هستي منجمد نگردد، قدرت جاذبه، از مسير خ

نكته ديگر . دياب كند، تغيير مي اي كه از خورشيد پيدا مي سرعت زمين به تناسب فاصله
بسيار ) كاهش آن در قطر بزرگ و افزايش آن در قطر كوچك(اينكه، اين تغيير سرعت 
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ام سطح دحيات نشده و از انهپذيرد تا سبب به هم خوردن تعادل و نظم  آرام صورت مي
  .آن جلوگيري كند
 ¨β Î) ©!$# Û Å¡ôϑ ãƒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ β r& Ÿωρ â“ s?   ) 41: فاطر(  

  
  مسافت ميان ما و خورشيد ر دربارهتفكّ

  :فرمايد  پروردگار متعال مي
 È≅ è% (#ρ ã ÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’ Îû ÅV≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4 $ tΒ uρ © Í_ øó è? àM≈ tƒ Fψ$# â‘ ä‹–Ψ9$#uρ ⎯ tã 

7Θöθ s% ω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ   ) 101: يونس(  
ها و زمين  در آسمان) و چشم برون و درون را باز كنيد و ببينيد(بنگريد : بگو «

هاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني  خواندني كتاب(آيات ! چه چيزهائي است؟
به حال )  هيچكدامپيغمبر نام، و اندرزها و انذارها(دهندگان  و بيم) جهان هستي

  .»خواهند ايمان بياورند افتد كه نمي كساني سودمند نمي
  :فرمايد  و باز مي
 ⎦ Éi⎪ r( Ÿ2 uρ ô⎯ÏiΒ 7π tƒ#u™ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ šχρ” ßϑ tƒ $ pκ ö n= tæ öΝ èδ uρ $ pκ ÷]tã 

tβθ àÊ Ì÷è ãΒ    ) 105: يوسف(  
ها و زمين وجود  ر آسماند) دالّ بر وجود خدا(هاي  و چه بسيار داليل و نشانه«

گذرند و از پذيرش آنها روي  از كنارشان مي) كوركورانه(دارد كه آنان 
  .»گردانند مي
خورشيد، يك ميليون و سيصد هزار بار از زمين بزرگتر است «: گويند  دانشمندان مي

 طول دارد و شود، بيشتر از يك ميليون كيلومتر و زبانه آتشي كه از خورشيد خارج مي
برخي دانشمندان عمر . »شود  زمين جذب خورشيد شود، در يك ثانيه بخار مياگر

خورشيد را بيشتر از پنج هزار ميليون سال و فاصله آن را با زمين، صد و پنجاه و شش 
اي نوراني كه از  گويند در برج عقرب، ستاره  ميآنان. اند ميليون كيلومتر، برآورد كرده
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العقرب ناميده   اسم آن را قطبكه در وسط آن است،زمين قابل رؤيت است وجود دارد 
گيرد  ميان آنها را در بر ميي بزرگ است كه خورشيد و زمين و فاصله و به حد:  

 È≅ è% (#ρ ã ÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’ Îû ÅV≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4 $ tΒ uρ © Í_ øó è? àM≈ tƒ Fψ$# â‘ ä‹–Ψ9$#uρ ⎯ tã 

7Θöθ s% ω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ   

 ⎦ Éi⎪ r( Ÿ2 uρ ô⎯ÏiΒ 7π tƒ#u™ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ šχρ” ßϑ tƒ $ pκ ö n= tæ öΝ èδ uρ $ pκ ÷]tã 

tβθ àÊ Ì÷è ãΒ     
  :فرمايد  و باز مي
 Iξ sù ÞΟÅ¡ ø% é& Æì Ï%≡ uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ ÒΟ |¡ s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑ n= ÷è s? íΟŠ Ïà tã   

  )76-75: واقعه (  
و اين قطعاً !* و غروب آنهاها، و محل طلوع  هاي ستاره سوگند به جايگاه«

دربارة مفهوم آن بينديشيد، و از علم نجوم و (سوگند بسيار بزرگي است، اگر 
  .»بدانيد) شناسي، چيزي ستاره

ميان زمين و ماه يك ثانيه نوري فاصله وجود دارد و با خورشيد هشت دقيقه نوري و 
  .با دورترين ستاره منظومه شمسي، سيزده ساعت نوري فاصله داريم

، ستاره قطبي است كه )كه جزو منظومه شمسي نباشد(ترين ستاره به زمين  نزديك
اين فاصله را با فاصله ماه كه فقط يك ثانيه . چهار هزار سال نوري با ما فاصله دارد

  .نوري فاصله دارد، مقايسه كنيد
ن  آسما،بشر در فتح فضا توانست به اندازه يك ثانيه نوري پيشروي كند و دانشمندان

اما پس . توانيم با سفينه شالنجر، آسمان را فتح كنيم مي: گفتند كه . را به مبارزه طلبيدند
  .اي از آتش تبديل شد از هفتاد ثانيه سير در فضا به پاره

فاصله ميان دورترين ستاره كهكشان راه شيري و زمين، صد و پنجاه هزار سال نوري 
 Iξ دارندوري با ما فاصله است و برخي ديگر، هيجده هزار ميليون سال ن sù ÞΟÅ¡ø% é& 
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ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$#   ها سخن رفته است، كه خداوند در دنباله  اين آيه فقط از جايگاهدر

 …çµ :فرمايد  آن مي ¯ΡÎ) uρ ÒΟ |¡s) s9 öθ ©9 tβθßϑ n=÷è s? íΟŠ Ïàtã   گفت،  ها سخن مي از مسافتحال اگر
  شد؟ چه مي

اواخر شب بود . خوابيدم) ص(يك شب نزد پيامبر «:از ابن عباس روايت است كه 
، بپاخواست و از اطاق خارج شد به آسمان نگريست سپس اين آيه را )ص(كه، پيامبر

  :تالوت فرمود 
 χ Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ É#≈ n=ÏF ÷z $#uρ È≅øŠ ©9$# Í‘$ pκ̈]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≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ $ uΖ−/ u‘ $ tΒ |M ø)n= yz # x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $ oΨ É)sù 

z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$#     
آنگاه به نماز ايستاد و پس از آن . سپس به اطاق برگشت مسواك زد و وضو گرفت

به پهلو دراز كشيد، اما دوباره بپاخواست، بيرون رفت و به آسمان نگريست و همان آيه 
  1.»فت و نماز خواندررا تكرار فرمود، سپس برگشت، مسواك زد و وضو گ

، و نيز 2)ر از شصت سال عبادت برتر استيك ساعت تفكّ: (گويد  حسن مي
  3.»ر نيستهيچ عبادتي چون تفكّ«: گويد  مي

  :فرمايد  خداوند مي
 $ tΒ uρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ⎯ Íν Í‘ ô‰s% ÞÚö‘ F{$# uρ $ Yè‹Ïϑ y_ … çµçG ŸÒ ö6 s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uρ 7M≈−ƒ Èθ ôÜ tΒ ⎯ ÏµÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ 4   ) 67: زمر(  
_____________________________________________________________  

 ).256( به روايت مسلم، شماره -1
و بيهقي در الشعب به روايت ابو ) 35223( به روايت ابن ابي شيبه در المصنف به طور موقوف، شماره -2

 ).118(درداء، شماره 
 ).838(شماره  مسند الشهاب، به روايت علي به طور مرفوع، -3
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اين است كه تو را به شرك (اند  آنان آنگونه كه شايسته است خدا را نشناخته«
 در روز قيامت سراسر كرة زمين يكباره در )خدا آن كسي است كه. خوانند مي

خدا . شود ها با دست راست او در هم پيچيده مي مشت او قرار دارد و آسمان
) و دورِ دور از انبازهاي ايشان و فراتر از انديشة انسان(پاك و منزه از شرك آنان 

  .»است
  

  خورشيد اهل زمين
  : فرمايد  خداوند مي
 Ÿ≅ÏG è% ß⎯≈ |¡ΡM} $# !$ tΒ …çν t xø. r& ∩⊇∠∪ ô⎯ÏΒ Äd“ r& >™ ó© x« …çµ s)n= yz ∩⊇∇∪ ⎯ÏΒ >π xôÜœΡ …çµ s) n= yz 

…çν u‘£‰ s)sù ∩⊇®∪ §ΝèO Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9$# …çν uœ£o„ ∩⊄⊃∪ §ΝèO … çµ s?$ tΒ r& … çν u y9 ø% r'sù ∩⊄⊇∪ §ΝèO #sŒ Î) u™ !$ x© …çν u|³Σ r& 

∩⊄⊄∪ ξ x. $ £ϑ s9 ÇÙ ø)tƒ !$ tΒ …çν zs∆ r& ∩⊄⊂∪ ÌÝàΖ u‹ù= sù ß⎯≈ |¡ΡM}$# 4’ n< Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ$ yè sÛ ∩⊄⊆∪ $ ¯Ρr& 

$ 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 $ {7ym ∩⊄∠∪ 

$ Y6 uΖ Ïã uρ $ Y7 ôÒ s% uρ ∩⊄∇∪ $ ZΡθ çG ÷ƒ y— uρ Wξ øƒ wΥ uρ ∩⊄®∪ t, Í← !#y‰ tn uρ $ Y6ù= äñ ∩⊂⊃∪ Zπ yγ Å3≈ sùuρ $ |/r& uρ ∩⊂⊇∪ 

$ Yè≈ tG ¨Β ö/ä3©9 ö/ä3 Ïϑ≈ yè ÷ΡL{uρ   ) 32-17: عبس(  
خدا او را از چه چيزي !* چه خدانشناس و ناسپاس است! كشته باد انسان«

) و جمال و كمال(و قوت و قدرت آفريند  آفريند؟ او را از نطفة ناچيزي مي مي
تا (كند  را براي او آسان مي) شناخت خوبي و بدي(سپس راه * بخشد  وي ميهب

ميراند و  بعد او را مي)* لت را ترك گويدراه هدايت را در پيش گيرد، و راه ضال
دستوري را ) با وجود طول حيات(انسان ! هرگز! هرگز* گرداند وارد گورش مي

و وظايفي را كه براي وي تعيين كرده است، آن چنان (كه خداوند بدو داده است 
!* هنوز كه هنوز است انجام نداده است) كه شايستة مقام با عظمت الهي است

د به غذاي خويش بنگرد و دربارة آن بينديشد كه چگونه ما آن را براي انسان باي
ت بخش آن، چه دقّ ايم، و در ساختمان مواد غذايي و اجزاء حيات او فراهم كرده
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 *بارانيم  مي ما آب را از آسمان بگونة شگفتي* ايم و مهارت و ظرافتي بكار برده
كه (رويانيم  ها را مي   آن دانهدر* كنيم شكافيم و از هم باز مي سپس زمين را مي

ودرختان * و رزها و گياهان خوردني را)* ماية اصلي خوراك انسان است
براي * و ميوه و چراگاه را* هاي پردرخت و انبوه را و باغ* زيتون و خرما را

  .»مندي شما و چهارپايان شما استفاده و بهره
  :فرمايد  و نيز مي
 È≅ è% (#ρ ã ÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’ Îû ÅV≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4 $ tΒ uρ © Í_ øó è? àM≈ tƒ Fψ$# â‘ ä‹–Ψ9$#uρ ⎯ tã 

7Θöθ s% ω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ   ) 101: يونس(  
ها و زمين  در آسمان) و چشم برون و درون را باز كنيد و ببينيد(بنگريد : بگو «

هاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني  آيات خواندني كتاب! چه چيزهائي است؟
 به حال )پيغمبر نام، و اندرزها و انذارها هيچكدام(دهندگان و بيم) جهان هستي

  .»خواهند ايمان بياورند افتد كه نمي كساني سودمند نمي
 درخشش خود به سوي خدا بابخشي است كه  هاي روشني  خورشيد يكي از نشانه

كند، ستاره متوسطي است كه يك ميليون و سيصد هزار بار از زمين بزرگتر  هدايت مي
اما ستارگان ديگري نيز . است و با آن صد و پنجاه و شش ميليون كيلومتر فاصله دارد

  .وجود دارد كه حجم آنها از خورشيد و زمين و فاصله ميان آنها بيشتر است
اما حرارت مركزي آن، بيست ميليون درجه است كه اگر زمين در درون خورشيد 

كهاي آتش اطراف آن به ي ل زبانه طو.شود تي، تبخير ميانداخته شود در اندك مد 
 دو هزار به اندازهحرارت آن به حدي است كه در هر ثانيه، . رسد ميليون كيلومتر مي

اين جسم نوراني، هر روز سيصد و شصت . كند حرارت توليد ميميليارد تن زغال سنگ 
  برآورد دانشمندان، تاكنونقدهد و طب هزار ميليون تن از حجم خويش را از دست مي

دهند كه تا قبل از پنج  گذرد و به مردم اطمينان مي پنج هزار ميليون سال از عمر آن مي
اما در صورت خاموشي آن، زمين را . هزار ميليون سال ديگر، خاموش نخواهد شد

يابد،  تاريكي شديدي فرا گرفته و دماي آن به دويست و هفتاد درجه زير صفر كاهش مي
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از بين رفتن گرما و نور در زمين كافي است كه . شود و به گورستاني يخي تبديل مي
  1.هاي حيات را نابود سازد تمام نشانه

همچون آتشي برافروخته و همچون به خورشيد بنگر و بپرس، چه كسي آن را 
 بر دل اي زرد رنگ همانند سكه و چه كسي آن را عالمتي روشن آويزان ساخته است

هاي آن تا روز   كه عقربهفضا آويخته استدر آسمان ضرب كرده و يا همانند ساعت 
قيق و برجهاي  دي داده و در مداررفعتكيست كه به آن .  گردش باشندقيامت در
   است؟آوردهآن را به آسمان دنيا كيست كه روشني  قرار داده و مختلف

 و نوشتار اجزاء و ايام، دستاورد آن است فروع و اصول دوزمان محصول آن 
ها،  ها و سال  است، اگر خورشيد نبود روزها و ماهرات خورشيدنتيجه تغيي شفصلهاي

زردي غروب و  ،شد  و تاريكي متمايز نميآمد و نور گرفت و در شمارش نمي نظم نمي
با طول عمر و دوام و اين پرتوها شود  يان ميانم پرتوهاي آن سرخي ابتداي شب در اثر

 آن در مسير زمانپيشرفت و   گذشتواند  تاريخ بودهو گذشت گر شكست  نظارهخود 
  . را از بين نبرده استآني زيباي  جلوه

  :فرمايد  و خالق او مي
 ô⎯ ÏΒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ ã≅ øŠ©9 $# â‘$ yγ ¨Ψ9$# uρ ß§ ôϑ ¤±9$# uρ ã yϑ s)ø9 $#uρ 4 Ÿω (#ρ ß‰àf ó¡ n@ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 Ÿω uρ 

Ì yϑ s)ù= Ï9 (#ρ ß‰ß∨ó™ $#uρ ¬! “ Ï%©! $#  ∅ ßγ s) n= yz β Î) öΝçFΖà2 çν$ −ƒ Î) šχρ ß‰ç7÷è s?   
_____________________________________________________________  

 روز يك بار به 5/25كه هر : حركت وضعي : الف : خورشيد داراي حركات مختلف است، از آن جمله  -1
  . چرخد دور خود مي

 كيلومتر همراه با منظومه شمسي 5/19حركت انتقالي از جنوب آسمان به شمال آن كه هر ثانيه : ب 
  .كند حركت مي

گردد و در اين حركت  ومتر در ثانيه به دور مركز كهكشان مي كيل225حركت انتقالي كه با سرعت : ج 
  .برد منظومه شمسي را نيز با خود مي

گيرد تا انرژي نوراني و گرما توليد كند و  اي صورت مي درون خورشيد دائماً انفجارات هسته: د 
گاه تا  انفجارها باعث زيرورو شدن مواد مذاب داخل خورشيد شده و  بخش ما باشد و همين روشني

 .يوسف) 160، ص 1پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، ج . (شود كيلومترها به بيرون پرتاب مي
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  )37: فصلت (  
براي خورشيد . خدا، شب و روز و خورشيد و ماه است) قدرت(هاي  از نشانه«

سجده نكنيد، براي خدايي كه آنها را آفريده است، سجده كنيد، اگر واقعاً و ماه 
  .»كنيد او را عبادت و پرستش مي

  :فرمايد  و مي
 t ¤‚ y™ uρ ãΝä3 s9 }§ôϑ ¤±9$# t yϑ s)ø9$#uρ È⎦ ÷⎫t7 Í←!# yŠ (    ) 33: ابراهيم(  
نورافشاني و (و خورشيد و ماه را مسخر شما كرده است كه دائماً به برنامة «

ها و درياها و خدمات  تربيت موجودات زنده و ايجاد جزر و مد در اقيانوس
  .»دهند خود ادامه مي) ديگر

  :فرمايد  و نيز مي
 ß§ ôϑ ¤±9$# uρ “ Ì øgrB 9hs) tG ó¡ßϑ Ï9 $ yγ ©9 4 y7 Ï9≡sŒ ãƒ Ï‰ø) s? Í“ƒ Í• yèø9 $# ÉΟŠ Î= yè ø9$#   ) 38: يس(  
خورشيد به سوي قرارگاه خود ) نشانة ديگري بر قدرت خدا، اين است كه(و «

گيري و تعيين خداي بس چيره و توانا و  اين محاسبه و اندازه* در حركت است
  .»آگاه و دانا است
  سال هجري، سال قمري

ت كه سال شمسي كه سال تحول هم نام هاي اعجاز علمي قرآن اينس يكي از جلوه
دارد، برابر مدت زمانيست كه خورشيد دوبار پي در پي از يك نقطه اعتدال عبور كند، 
اندازه اين سال برابر است با سيصد و شصت و پنج روز و هزار و چهارصد و بيست و 

ايام سال ، اين عدد ايام سال شمسي به طور دقيق است، با گذشت )1422/365(=دو 
اما سال قمري كه سيصد و پنجاه . آيد شمسي، بهار و تابستان و پاييز و زمستان پيش مي

، برابر )36780/354(و چهار روز و سي و شش هزار و هفتصد و هشتاد روز است 
مدت زماني است كه بين دو كسوف متوالي وجود دارد، كه اگر اين عدد را بر حركات 

فرق ميان سال شمسي و قمري، ده . آيد به دست مياي ماه تقسيم كنيم، سال قمري  دايره
به همين ) 875137/10(روز و هشتصد و هفتاد و پنج هزار و صد و سي و هفت است 
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) قريب يك سال(جهت در هر سي و سه سال تفاوتي برابر سيصد و پنجاه و هشت روز 
روي خواهد داد و با گذشت هر صد سال، سه سال اضافه بر سال شمسي، در سال 

. در واقع سيصد سال شمسي برابر است با سيصد و نه سال قمري. شود مري ايجاد ميق
و يك . اند  رقم اعشاري پيش رفته6اند و تا  اين محاسبات دقيق را فضاشناسان انجام داده

حقيقت ثابت در هستي و مورد تأييد علم جديد است، اما قرآن هزار و چهارصد سال 
   :صحاب كهف به آن اشاره كرده است پيش، ضمن پرداختن به داستان ا

 (#θ èW Î6 s9 uρ ’Îû óΟÎγ Ïôγ x. y]≈ n= rO 7π s($ ÏΒ š⎥⎫ÏΖÅ™   ) 25: كهف(  
  :فرمايد  هاي شمسي است، اما به دنبال آن مي اين قسمت آيه بيانگر سال

 (#ρ ßŠ# yŠø— $#uρ $ Yèó¡Î@  
 )در حال خواب(در غارشان ) افزوده شده(نه سال اصحاب كهف مدت سيصد «

  .»ماندند
هاي قمري را به  حسابي دقيق از تعداد ايام سالهاي قمري است و  كه منظور سال

ها و  در حاليكه دانشمندان قرن اخير نيز با استفاده از بزرگترين تلسكوپ. دهد دست مي
 رقم اعشاري به همان عدد مذكور در آيات قرآن 6محاسبات بسيار دقيق فلكي و دقت 

  . سيصد سال شمسي برابر است با سيصد و نه سال قمرييعني هر. اند پي برده
  :فرمايد  ابن كثير در تفسير خويش ذيل اين آيه مي

 (#θ èW Î6 s9 uρ ’Îû óΟÎγ Ïôγ x. y]≈ n= rO 7π s($ ÏΒ š⎥⎫ÏΖÅ™   
اين آيات به بيان وضعيت اصحاب كهف و مقدار زمان ماندن آنان در غار كهف از زمان 

را مطلع ) ص(پردازد و خداوند متعال با نزول آن، پيامبر يخواب تا بيداري و اطالع مردم م
سازد، كه مدت خواب آنان، سيصد و نه سال قمري و طبق سال شمسي، سيصد سال  مي
  1.»باشد يعني تفاوت ميان هر صد سال قمري با شمسي، سه سال مي. باشد مي

  : در تفسير جاللين آمده است كه 
_____________________________________________________________  

  .80، ص 3 تفسير ابن كثير، ج -1
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 (#ρ ßŠ# yŠø— $#uρ $ Yèó¡Î@   
  1.»نه سال زيرا هر سيصد سال شمسي با سيصد و نه سال قمري برابر استيعني «

  :خداوند چه نيكو فرموده است 
 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ 3“ t 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 (  
راي آن كه تذكر و اندرز بزرگي است ب) سرگذشت پيشينيان(به راستي در اين «

  .»داشته باشد، يا با حضور قلب گوش فرا دهد) آگاه(دلي 
**          *           

 

_____________________________________________________________  
 .384، ص 1 تفسير جاللين، ج -1
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  سوف و كسوفخ
  

با وفات پسرش ابراهيم، موقف پدري مهربان و دلسوز، مؤمن به قضا و ) ص(پيامبر
س روايت شده او را گرفت، از انقدر، صبور در برابر حكم خدا و راضي به خواست 

 بود رفتيم، 1به نزد ابوسيف قَين كه شخصي شيرده) ص(به همراه پيامبر: است كه فرمود 
پس از . ، ابراهيم را بوسيد و بو كرد)ص(پيامبر. تا امر شيردهي ابراهيم را به وي بسپاريم

چشمان . مدتي به نزد آن مرد برگشتيم، ديديم كه ابراهيم در حال جان دادن است
بار شد، عبدالرحمن بن عوف با تعجب از گريه   با ديدن آن صحنه اشك)ص(پيامبر
اي : جواب داد ) ص(، پيامبر!كنيد؟ شما هم اي پيامبر خدا، گريه مي: پرسيد ) ص(پيامبر

ريزد و قلب  چشم، اشك مي«: ، و ادامه داد كه »پسر عوف، اين گريه نشانه رحمت است
آوريم و اي ابراهيم،  خشنود سازد بر زبان نميگيرد، اما جز آنچه كه خدا را  را حزن مي

  2.»ما از دوري تو غمگين هستيم
) ص(همزمان با وفات ابراهيم، خورشيد نيز كسوف كرد، و برخي از ياران پيامبر

خاطر بار است و گفتند كه به  گمان كردند كه آسمان نيز در حزن وفات ابراهيم ماتم
اي ايراد فرمود، تا  با شنيدن اين قضيه، خطبه) ص(اما پيامبر. ابراهيم كسوف كرده است

در رعايت امانت آسماني خود و حفظ آن از تحريف كوتاهي نكرده باشد و با رد اين 
ابوبكر آن را . ادعا از اختالط ميان حقايق علمي و احساسات مسلمين جلوگيري كرد

هاي   از نشانهخورشيد و ماه، دو نشانه«: فرمود ) ص(كند كه پيامبر اينگونه روايت مي
و اين . كنند خداوند هستند و براي مرگ و زندگي هيچ كس، كسوف يا خسوف نمي

_____________________________________________________________  
باشد، اما اينكه مردي را به  دار و سكون همزه، شخص شيرده مي با كسر ظاء نقطه» ظِئْر«منظور از  [-1

ه دليل اين است كه همسر وي به اين كار اشتغال داشته و او نيز در تربيت او نقش شيردهي وصف كرده ب
] . براي شتري كه بچه شتر ديگري را مورد مهر قرار داده، اطالق شده است» ظئر«و اصل . داشته است

 )173، ص 3الباري، ج  فتح(
 ).2315(و مسلم، حديث شماره ) 1241( بخاري، حديث شماره -2
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خداوند متعال است كه با ايجاد اين دو پديده، قصد هراساندن مردم را از عذاب خودش 
  1.»دارد

خسوف عبارتست از پنهان شدن كل ماه يا قسمتي از آن، هنگام عبور زمين از ميان 
ا كسوف عبارتست از پنهان شدن كامل خورشيد يا قسمتي از آن، ماه وخورشيد، ام

و رحمت پرودگار دانا اين دو پديده بر عظمت . هنگام عبور ماه از ميان زمين و خورشيد
  :فرمايد  و عظيم اشاره دارند كه مي

 ô⎯ ÏΒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ ã≅ øŠ©9 $# â‘$ yγ ¨Ψ9$# uρ ß§ ôϑ ¤±9$# uρ ã yϑ s)ø9 $#uρ 4 Ÿω (#ρ ß‰àf ó¡ n@ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 Ÿω uρ 

Ì yϑ s)ù= Ï9 (#ρ ß‰ß∨ó™ $#uρ ¬! “ Ï%©! $#  ∅ ßγ s) n= yz β Î) öΝçFΖà2 çν$ −ƒ Î) šχρ ß‰ç7÷è s?   
  )37: فصلت (  

براي خورشيد . خدا، شب و روز و خورشيد و ماه است) قدرت(هاي  از نشانه«
و ماه سجده نكنيد، براي خدايي كه آنها را آفريده است، سجده كنيد، اگر واقعاً 

  .»كنيد دت و پرستش مياو را عبا
  :فرمايد  مينيز و 

 ö≅ è% óΟ çG ÷ƒ u™ u‘ r& β Î) Ÿ≅ yè y_ ª!$# ãΝà6ø‹ n= tæ Ÿ≅ ø‹©9 $# #´‰tΒ ÷ |  4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ô⎯ tΒ îµ≈ s9Î) 

çö xî «! $# Νà6‹ Ï?ù' tƒ >™ !$ u‹ÅÒ Î/ ( Ÿξ sù r& šχθ ãè yϑ ó¡n@   ) 71: قصص(  
 شب را تا روز قيامت هميشه اگر خداوند! بگوييدبه من ) !مدراي م(: بگو «

بجز خدا كدام خدا است كه ) و روز روشن را به دنبال آن نياوريد(ماندگار كند 
و روز روشني پديدار كند تا در آن به تالش (بتواند براي شما روشنايي بياورد؟ 

بايد كه بشنويد و بنگريد و (شنويد؟  آيا نمي) بپردازيد و كسب و كار كنيد؟
  .»عاقليداگر ) كرنش بريد

شايد شخصي سؤال كند، چگونه امكان دارد كه ماه، قرص خورشيد را بپوشاند، در 
  حاليكه چهارصد بار از آن كوچكتر است؟

_____________________________________________________________  
 ).915(و مسلم، شماره ) 995( بخاري، حديث شماره  به روايت-1
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پاسخ اينست كه فاصله خورشيد از زمين، چهارصد بار بيشتر از فاصله آن با ماه 
ن ظاهر شود كه ماه و خورشيد، به يك اندازه نسبت به زمي است، و اين حالت سبب مي

  .تواند مانع تمامي پرتوهاي خورشيد شود و نگذارد كه به زمين برسند شوند، لذا ماه مي
بايد هوشيار باشيم كه زيبايي كسوف، باعث نشود كه از خطرات نگاه كردن به آن، 

هاي جدي به  زيرا ناخودآگاه آسيب. بدون داشتن عينك مخصوص اين كار، غافل شويم
درماني در شبكيه چشم به اين امر،  وجود نداشتن هيچ پيشرساند، كه  چشم انسان مي

كنند و شبكيه  بيني بروز خطر را نمي دهد، مخصوصاً اطفال كه پيش حساسيت بيشتري مي
به همين . تر از بزرگساالن است، بايد از اين كار پرهيز كنند چشم آنان بسيار حساس

كه حاوي قرائت و سجده ، نماز كسوف را سنت قرار داده )ص(دليل است كه پيامبر
  .سازد طوالني است و ما را به هنگام رخ دادن اين واقعه، كامالً به خود مشغول مي

طبق محاسبات فضاشناسان در تاريخ يازدهم آگوست، تمام كشورهاي عربي قادر به 
شرقي اين كشورها قابل   كسوف كامل فقط در نقاط مرزي شمالوديدن كسوف بودند، 
شرقي سوريه و اندكي پس از ظهر همان روز، كسوف  شمالدر له رؤيت بود و از جم

جزيي روي داد و حدود يك ساعت طول كشيد، اما پس از آن به مدت دو دقيقه به 
  .كسوف كامل تبديل شد

و در اين دو دقيقه، فرصت مناسبي ايجاد شد كه انفجارهاي سطح خورشيد و 
همچنين امكان ديدن سيد، ديده شود، ر  كيلومتر مي ميليونهاي آتش آن كه به يك زبانه

و طبق مثل مشهور . پنج ستاره عطارد و زهره و مريخ و مشتري و زحل نيز ميسر شد
بيني و ناگوار شده است،  ميان مردم كه درباره شخصي است كه متحمل امر غيرقابل پيش

ا به هنگام ها ر ها را به هنگام ظهر ديد، ما نيز در هنگام كسوف، ستاره ستاره: گويند  مي
  .ظهر و به طور حقيقي، ديديم
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  اي راجع به معني لغوي كسوف و خسوف نكته
افتد كه مردم هر كدام از اين كلمات را براي معني خاص خود به كار  بسيار اتفاق مي

كنند، لذا قصد  برند، يعني خسوف را براي ماه و كسوف را براي خورشيد استعمال مي مي
  .وي اين دو كلمه بپردازم، شايد نفعي در آن باشدكردم كه به بيان معني لغ

كَسف القَمرُ، يكسف كسوفا و كذلك الشمس كَسفَت «: العرب آمده است كه  در لسان
يعني ماه و خورشيد، نور خود را از دست داده و سياه گرديدند، برخي : تَكْسِف كُسوفاً 

. نيز درست است» كَسفَها اهللاُ و اَكْسفها «، اما اشتباه است، استعمال»اِنكَسف«: د نگوي مي
به معني از دست دادن » و كَسف القَمرُ«براي ماه نيز همانند خورشيد است، افعال اين 

 هر دو به يك معني هستند، در حديث نيز، كَسف و خَسف... نور و سياه شدن آن است 
آن را با و برخي از راويان هر دو لفظ هم براي خورشيد و هم براي ماه استعمال شده 

اند كه  اما همه روايت كرده. اند استفاده كرده» خ« و در مورد ماه از  در مورد خورشيد»ك«
هاي خدا هستند و براي مرگ و حيات هيچ شخصي، دچار  خورشيد و ماه، جزو نشانه

 ه بيشترين كاربرد را در لغت عرب دارد و مورد تأييد نظركو آنچه . شوند كسوف نمي
فرّاء نيز هست، اينست كه كسوف براي خورشيد و خسوف براي ماه استعمال شده است 

و » خسف القمر«و » انكسفت«و » كسفها اهللا«و » كسف الشمس«: شود كه  و گفته مي
يعني خورشيد، در روز » كسفت الشمس«: گويد  ابو زيد نيز مي» انخسفت«و » خسفه اهللا«

زماني است كه نور آن بر نور ستارگان » نجومكسفت الشمس ال«دچار تيرگي شود و 
غالب شده و اثري از آنها باقي نماند، در اين صورت خورشيد را پوشاننده ستارگان 

  1.»نامند مي
كسفت الشمس و خسف القمر، يعني استعمال كسوف براي «: گويد  ثعلب مي

  2.»خورشيد و استعمال خسوف براي ماه، بهتر است

_____________________________________________________________  
 .العرب، ماده كسف، با اندكي تصرف  لسان-1
 .العرب، ماده خسف  لسان-2
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  اماال خسوف براي خورشيد، بيشتر است استعمدر احاديث«: گويد  ابن اثير مي
 آنچه كه در اين حديث بيان مشهور اين است كه براي خورشيد، كسوف استفاده شود و

بر ) كه لفظ ماه است(شده و كسوف براي هر دو به كار رفته، از جهت تغليب مذكر 
رود،  ز به كار مياين اشتراك براي معاوضه ني. باشد مي) كه لفظ خورشيد است(مؤنث 

خورشيد و ماه دچار كسوف : همانند آنچه كه در روايت ديگري آمده است كه 
اما كاربرد كلمه خسوف براي خورشيد، به طور جداگانه نيز درست است، . شوند نمي

 نور و تاريك شدن  دادنزيرا خسوف نيز مانند كسوف، يك معني دارد و آن، از دست
  1.» داردخودخورشيد و ماه را در ضمن 

  
  فشار هوا و نتايج آن

  :فرمايد  پروردگار مي
 ⎯yϑ sù ÏŠÌ ãƒ ª!$# β r& …çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y uô³ o„ …çν u‘ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 ( ⎯ tΒ uρ ÷ŠÌ ãƒ βr& … ã& ©#ÅÒ ãƒ 

ö≅ yè øgs† … çν u‘ ô‰|¹ $ ¸)Íh‹ |Ê % [` t ym $ yϑ ¯Ρr' Ÿ2 ß‰¨è ¢Á tƒ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 4 š Ï9≡x‹Ÿ2 ã≅ yè øgs† 

ª!$# }§ ô_ Íh9$# ’ n? tã š⎥⎪ Ï%©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ   )125: نعام ا(  
) با پرتو نور ايمان باز و(اش را  آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند، سينه«

سازد، و آن كس را كه خدا بخواهد گمراه و  اسالم مي) پذيرش(گشاده براي 
سازد كه گويي به سوي آسمان صعود  اي تنگ مي اش را بگونه سرگشته كند، سينه

هر لحظه و به سبب رقيق شدن هوا و كمبود اكسيژن، تنفس كردن (كند  يم
پوسيده، هر دم شود، كافر لجوج نيز با پيروي از تقاليد  تر مي مشكل و مشكل

اش نسبت به حق و حقيقت بيشتر  بيش از پيش از هدايت آسماني دورتر و كينه
 عذاب را بهرة بدين منوال خداوند) شود و پذيرش اسالم براي وي دشوارتر مي

  .»آورند سازد كه ايمان نمي كساني مي

_____________________________________________________________  
 .31، ص 2 النهايه في غريب الحديث، ج -1
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هاي اعجاز علمي در قرآن كريم و از داليل صدق رسالت  اين آيه يكي از نشانه
در علم پزشكي بيان شده است كه با صعود انسان به ارتفاعات، . باشد مي) ص(پيامبر

ند، كه در ك دچار عوارض جسماني شده كه از احساس تنگي نفس تا خفگي پيشرفت مي
  :آيه زير به آن اشاره شده است 

 ö≅ yè øg s† …çν u‘ ô‰|¹ $ ¸) Íh‹|Ê % [` t ym $ yϑ ¯Ρr' Ÿ2 ß‰¨è ¢Á tƒ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 4   
كه ارتفاع افزايش يابد، فشار هوا كم شده و از مقدار اكسيژن كاسته زيرا هرچه 

  . شود مي
اكسيژن يا كاهش فشار اگر تا ده هزار پا، باالتر از سطح دريا برويم، احساس كمبود 

اين احساس به وسيله كنيم، اما از فاصله ده هزار پايي تا شانزده هزار پايي  نمي
ها سبب  اين دستگاه. شود هايي كه خداوند در بدن انسان قرار داده است درك مي دستگاه

شود كه بدن انسان در چنين ارتفاعي خود را با فشار محيط و مقدار اكسيژن، سازگار  مي
البته با افزايش ارتفاع از شانزده هزار پايي تا بيست و پنج . 1ه و نياز بدن را تأمين كندكرد

هاي مذكور، ديگر قادر به تأمين نيازهاي حياتي جسم نيستند و  هزار پايي، سيستم
  .باشد شود كه در ابتداي آنها، تنگي نفس مي عوارض مختلفي براي انسان حاصل مي

 ö≅ yè øg s† …çν u‘ ô‰|¹ $ ¸) Íh‹|Ê % [` t ym $ yϑ ¯Ρr' Ÿ2 ß‰¨è ¢Á tƒ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 4   
بيهوشي كامل بر انسان عارض با افزايش ارتفاع از مقدار بيست و پنج هزار پا، 

حال پرواز است به مقدار هشت   هواپيمايي كه در ارتفاع چهل هزار پا درشود، لذا مي
تناسب فشار زمين را براي برابر هواي سطح زمين، داراي هواي متراكم است، تا فشاري م

سرنشينان آن تأمين كند، در غير اين صورت سرنشينان آن به بيهوشي كامل دچار 

_____________________________________________________________  
) از كبد% 10از كليه و % 90( در ارتفاعات باعث ساختن هورموني به نام اريتروپويتين 2Oكاهش اكسيژن  -1

هورمون با تأثير بر سلولهاي مادر خونساز در مغز استخوان باعث افزايش تعداد گلبولهاي شده كه اين 
قرمز شده تا تعداد كافي گلبولهاي قرمز براي حمل مقادير كافي اكسيژن به بافتها فراهم شود فيزيولوژي 

  .يوسف.  چاپ دوم جلد اول638پزشكي ص 
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اي در اثبات  در حقيقت آيه مذكور از داليل اعجاز علمي در قرآن كريم و نشانه. شوند مي
تاكنون سخن از تأثيرات كمبود اكسيژن بود، اما نتيجه افت فشار . است) ص(ت پيامبرنبو

  چه خواهد بود؟
با كاهش فشار، تمام گازهاي درون بدن انسان دچار انبساط و «: گويد  دانشمندان مي

ها، روده بزرگ و  هاي بدن از جمله، ريه ها و دستگاه پراكندگي شده و به همراه آن، بافت
نتايج ناگوار كاهش فشار هوا به اين موارد ختم . شوند گوش مياني، دچار پارگي مي

گيري، مخصوصاً در ناحيه روده بزرگ،  بلكه دردهاي شكمي غيرقابل پيششود،  نمي
حال جاي اين پرسش . ها و مفاصل نيز، جزو آن است ها، گوش دردهاي مربوط به ريه

به آسمان صعود كرده بود، كه توانسته چنين مطالب دقيق علمي ) ص(است كه آيا پيامبر
يشان، شخص ديگر، به فضا و ارتفاعات اي لطيف بيان كند؟ آيا در زمان ا را با اشاره

باالي جو، صعود كرده بود؟ آيا هواپيما وجود داشت كه شخصي به وسيله آن به فضا 
  آورده باشد؟) ص(رفته واخباري براي پيامبر

  :ت دوباره در آيه با دقّ
 ⎯yϑ sù ÏŠÌ ãƒ ª!$# β r& …çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y uô³ o„ …çν u‘ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 ( ⎯ tΒ uρ ÷ŠÌ ãƒ βr& … ã& ©#ÅÒ ãƒ 

ö≅ yè øgs† …çν u‘ ô‰|¹ $ ¸)Íh‹ |Ê % [` t ym $ yϑ ¯Ρr' Ÿ2 ß‰¨è ¢Á tƒ ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# 4   
در قرآن آياتي «: شود كه فرمود  نيز بيشتر درك مي) رض(اهميت كالم حضرت علي

  .»وجود دارد كه هنوز تفسير نشده است
شك و پرواز حقايق علمي بيان شده، پس از پيشرفت علم و استفاده از هواپيما و مو

هاي بااليي جو، كشف شده است و اگر امروز، با سوار شدن هواپيما و پرواز در  به اليه
شويم به دليل ساماندهي فشار  ارتفاعات باال با تأثيرات منفي افت فشار مواجه نمي

باشد و اگر به هر علت، سيستم تقويت فشار  متناسب با زمين در داخل هواپيما مي
افتد، هواپيما بالفاصله بايد از ارتفاع خود كاسته و فرود آيد تا مسافرين هواپيما از كار بي

  : بريم  اينجاست كه به اهميت اين آيه پي مي. خود را از مرگ حتمي نجات دهد
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 ö≅ yè øg s† …çν u‘ ô‰|¹ $ ¸) Íh‹|Ê % [` t ym $ yϑ ¯Ρr' Ÿ2 ß‰¨è ¢Á tƒ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 4   
منتشر شده بود كه در آغاز به بيان واحد فشار باال، : اي تحت عنوان  يكبار مقاله

متر  سنجش فشار هوا پرداخته بود كه برابر است با هزار و سي و سه گرم بر هر سانتي
  . متر مكعب جيوه، يكسان است مربع كه اين مقدار با وزن هفتاد و شش سانتي

يست دانيم كه هر انساني با يك يا دو متر مساحت بدن خود، فشاري برابر ده تا ب مي
كند، در واقع همه ما در قعر اقيانوسي پر  كند، اما آن را احساس نمي تُن هوا را تحمل مي

  .كنيم كنيم كه فشاري برابر ده تا بيست تُن هوا را بر بدن خود حمل مي از هوا زندگي مي
فشاري كه در درون زمين وجود دارد برابر است با سه هزار و : گويند  دانشمندان مي
و فشار دروني خورشيد نيز برابر است با صد  بيشتر از فشار جوي، ششصد ميليون

بوده، و يك ستاره نوتروني كه قبالً به اندازه خورشيد بزرگ . بيليون برابر فشار جوي
سپس در اثر فشار به حدي كوچك شده كه قطر آن به چهارده كيلومتر كاهش پيدا كرده، 

  .ون برابر فشار جوي استداراي فشاري برابر يك ميليون ميليون بيلي
ترين عنصر تحت فشار زمين، الماس است، اين فلز با چهار ميليون برابر فشار  سخت

اخيراً . جوي، فشرده شده است و فشار آن به مراتب بيشتر از فشار دروني زمين است
اند با حرارت دو هزار درجه، ذغال عادي را تا پنج هزار  گروهي از دانشمندان توانسته

  .بر فشار جو، متراكم كنند، كه به الماس صنعتي مشهور استبرا
ي مهمي كه در رابطه با فشار وجود دارد اينست كه دانشمندان علم پزشكي  نكته

پسندند، زيرا احتمال  استفاده از داروهاي مايع را بيشتر از داروهاي جامد و متراكم مي
  .ص خود را از دست بدهندتأثير فشار، برخي خوا دهند كه داروهاي فشرده، تحت مي

و آن . توان نتيجه معنوي زيبايي از آن گرفت پردازيم كه مي حال به بيان حقيقتي مي
ترين ماده طبيعت، صد و چهل ميليون دالر،  اينست كه الماس را به عنوان سخت

حال اگر ذغالي عادي را با وزن همان مقدار الماس، تحت فشار . اند گذاري كرده قيمت
  .يابد شود، و ارزشي تقريباً يكسان با الماس مي  قرار دهيم، به الماس تبديل ميبسيار باال
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و اگر شخصي به خداوند و پيامبرش ايمان داشته باشد و هدفي بزرگ ومقدس و 
ها و فشارهاي مخالف آن را  خدايي را دنبال كند و مقصد حياتش قرار دهد و سختي

  .كند امل نور هدايت خدايي تبديل ميتحمل كند وي را از فردي عادي به انساني ح
تأثير فشار باال به الماسي چنان  ارزد، تحت رنگ كه يك ريال هم نمي قطعه ذغالي سياه
  .گذاري كرد توان آن را قيمت شود كه نمي ارزشمند تبديل مي

چون و چرا از شهوات و لذات، هرگز سبب  طلبي و پيروي بي كسالت و تنبلي، راحت
 بلكه تحمل سختيها در راه ،انگي، پيشرفت و برتري نخواهد شدايجاد ايمان، مرد

  .سازد خداست كه انسان را به وجودي درخشنده و پرنور بدل مي
) ص(پيامبر اكرم. و اين قضيه در نحوه ارتباط با خداوند نيز كامالً درست است
نمود، ها را تحمل  زندگي لبريز از سختي و فشار را برگزيد، هجرت كرد و انواع شكنجه

حقيقت هميشه اينگونه بوده است كه پس از تنگنا و . شد تر مي اما هر بار به خدا نزديك
شود و پس از شب سياه است كه صبح اميد، ظهور  سختي، وسعت و فراخي حاصل مي

  :فرمايد  كند و پروردگار لطيف مي مي
 #© |¤ tã β r& (#θ èδ tõ3 s? $ \↔ ø‹x© uθ èδ uρ × ö yz öΝà6©9 (   ) 216: بقره(  
  .»داريد و آن براي شما نيك باشد ليكن چه بسا چيزي را دوست نمي«

  
  »عميق«و رابطه آن با كلمه  كروي بودن زمين

  :فرمايد  در اين رابطه اشارات لطيفي در قرآن وجود دارد، خداوند مي
 β ÏiŒr& uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk pt ø: $$ Î/ š‚θ è?ù'tƒ Zω% y Í̀‘ 4’ n? tã uρ Èe≅à2 9 ÏΒ$ |Ê š⎥⎫Ï? ù' tƒ ⎯ÏΒ 

Èe≅ ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã 1  ) 27: حج(  

_____________________________________________________________  
خداوند در اين آيه آنهايي را كه پياده به حج : [فرمايد   مي39، ص 12 قرطبي در تفسير خويش، ج -1

، »ضامر«و معني كلمه ... ها، ذكر كرده است، زيرا خستگي آنان بيشتر است  روند قبل از سواره مي
ضمر، يضمر، ضموراً، خداوند در اين : شود  شتريست كه در اثر خستگي سفر، ناتوان شده است، گفته مي
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، پياده، يا سواره بر )افراد مسلمان و مستطيع(به مردم اعالم كن كه !) اي پيغمبر(«
ها و وسايل خوب  ورزيده و چابك و پرتحمل، و مركب(اندام  شتران باريك

ا كنند، به حج كعبه بيايند و نداي تو ر هاي فراخ و دور را طي مي كه راه) ديگري
  .»پاسخ گويند

≅ ⎯ÏΒ Èe ال شود كه چرا بجايؤممكن است س ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã  نفرمود :  ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 
  ؟ بعيدٍ

به كروي بودن » بعيد«به جاي » عميق«استعمال كلمه : فرمايند  علما در اين باره مي
توضيح زمين اشاره دارد، زيرا خطوط سطح زمين راست نيستند بلكه منحني بوده و در 

آنها به بعد سوم جهات يعني عمق نيز نياز هست، لذا پروردگار دانا با اين كلمه به كروي 
  .زمين اشاره داردبودن 

نكته قابل توجه ديگر در اين باره اينست كه خداوند حكيم ميان سطح علمي و فهم 
  .هاي آينده، هماهنگي و توافق برقرار كرده است مردم عصر نزول قرآن و قرن

  
  ا زمين را گردآورنده قرار نداديمآي

  : فرمايد  خداوند مي
 óΟ s9 r& È≅ yè øg wΥ uÚ ö‘F{ $# $ ·?$ xÏ. ∩⊄∈∪ [™!$ u‹ôm r& $ Y?≡uθ øΒ r& uρ    ) 26-25: مرسالت(  
مردمان در حال حيات بر روي خود، و در حال (گردآورندة آيا ما زمين را «

  .»حال ممات؟هم در حال حيات و هم در * ايم؟ نساخته) ممات در دل خود

                                                                                                                                                    
و سبب خستگي شتر را نيز با اين جمله .  به مكه، وصف نموده استاي براي رسيدن آيه شتر را وسيله

را » ياتين«يعني طول سفر بر شتر اثر كرده است و ضمير فعل . بيان نموده است» ياتين من كل فج عميق«
به جمع شترها باز گردانده تا حركت در جهت حج را به همراه اربابش، گرامي داشته باشد، آنگونه كه در 

 ].كننده در جهاد، بيان داشته است هاي شركت يعني اسب»  ضبحاوالعاديات«
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يعني وي را در بر : است و كفَت يكفِتُه كفْتاً، كفَّتَه » كَفَت«از ريشه » كفاتا«كلمه 
 از خصوصيات زمين، در بر گرفتن و جذب كردن و به ،1گرفت و به خود نزديك كرد

خود نزديك ساختن است و اين آيه به روشني به جاذبه زمين اشاره دارد، زيرا زمين 
كند و وزن اشياء در حقيقت حاصل نيروي جاذبه آن است   خود جذب ميهمه چيز را به

يعني اگر شئي بر روي زمين صد كيلوگرم وزن داشته . كه با حجم زمين نيز تناسب دارد
6باشد، بر روي ماه 

 آن وزن را داراست و انساني كه در زمين شصت كيلوگرم وزن 1
پس وزن هر شيء بر روي ماه يا زمين، متناسب . رم وزن دارددارد بر روي ماه ده كيلوگ
  :باتوجه به اين خصوصيت است كه خداوند فرمود . با قدرت جذب آنها است

 óΟ s9 r& È≅ yè øg wΥ uÚ ö‘F{ $# $ ·?$ xÏ. ∩⊄∈∪ [™!$ u‹ôm r& $ Y?≡uθ øΒ r& uρ     
اگر نيروي جاذبه نبود، زندگي چگونه ممكن بود؟ و آب چگونه روي زمين باقي 

تأثير نيروي جاذبه نبود، چگونه گرداگرد آن دوام  ماند؟ و هواي اطراف آن نيز اگر تحت مي
شد يعني زمين  يافت؟ اگر اين نيروي قوي نبود و باعث گردش هوا به همراه زمين نمي مي

ماند، گردبادهايي با سرعت بيشتر از هزار و ششصد  كرد و هواي اطراف ثابت مي حركت مي
  .كرد ميآمد و تمامي سطح زمين را با خود نابود   پديد ميكيلومتر در ساعت

كرده و نيروي جاذبه را سبب كيست كه هوا را با زمين مرتبط : باز از خود بپرسيم 
اين ارتباط قرار داده است؟ و كيست كه درياها را با اين نيرو به زمين مربوط كرده و 

  استقرار بخشيده است؟
  :فرمايد  ت، خداوند ميناپذير اس وزني حالتي تحمل بي

 ⎯ ¨Β r& Ÿ≅ yè y_ uÚ ö‘F{ $# #Y‘# t s%   ) 61: نمل(  

_____________________________________________________________  
: كَفَت يكفِت كفتاً : [ذيل ماده كفَت آمده است كه » القاموس المحيط«العرب، ماده كفَت و در  لسان:  نگا -1

اند كه زمين نيز  يعني جايي كه اشياء گردآمده: يعني جذب كرد، در بر گرفت و شامل خود كرد و كِفات 
 ].گردآورنده ما انسانهاست
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ساخته ) ها و محل اقامت انسان(يا كسي كه زمين را قرارگاه ) بتها بهترند(«
  .»است

در واقع زميني كه در حال گردش است، در عين استقرار بوده و اشياء سطح خود را 
برخي از علما گمان . ن بخشيده استنيز ثابت و به خود جذب كرده و به آنها وز

رود اما خداوند زندگان  اند كه زمين انسان را به خود جذب كرده تا در قبر فرو مي كرده
  :را نيز در شمول اين حكم آورده است 

 [™ !$ u‹ôm r& $ Y?≡uθ øΒ r& uρ     
اند و مثالً وزن شصت كيلو براي  و زندگان نيز با زمين مرتبط بوده و جذب آن شده

با اين وصف آيا اين . خص به معني ميزان قدرت جذب زمين نسبت به اوستيك ش
ها و حقايق  آيات گفتار خداوند نيست؟ و براي ايمان ما كافي نيست كه قرآن به نظريه

  .علمي امروزي، اشاره كرده است
  

  استقرار زمين
  :اي از قرآن بيان شده است  اين حالت زمين نيز در آيه

 ⎯ ¨Β r& Ÿ≅ yè y_ uÚ ö‘F{ $# #Y‘# t s% 1  ) 61: نمل(  

_____________________________________________________________  
،  ⎯̈Βr& Ÿ≅yèy_ uÚö‘F{$# #Y‘#ts% : فرمايد  خداوند مي: [فرمايد   مي371، ص 3 ابن كثير در تفسير خود، ج -1

كه اگر . لرزاند اي آرام و ثابت، بدون لرزه و تكان قرار داده و ساكنانش را نمي يعني كيست كه زمين را قاره
اما آن را به فضل و رحمت خويش محل آرامش و . ي آن خوشايند نبوداينگونه نبود، زندگي بر رو

 اهللاُ الّذي جعلَ لَكُم   :فرمايد  نگونه كه در آيه زير ميحركت قرار داده است، هما آسايش و ثابت و بي
گوارا و پاك كه در ميان يعني در زمين نهرهاي ،  و جعلَ خِالَلَها اَنْهارا  ،األرض قَراراً و السماء بِناءاً 

شود، نهرهايي نه بزرگ و نه كوچك به سوي شرق و به سوي غرب به  خاك آن، راه باز كرده و جاري مي
هاي مختلف كه در نقاط  سوي شمال و به سوي جنوب، برحسب مصلحت و نياز بندگان و سرزمين

 ].حواله كرده استگوناگون زمين اسكانشان داده است و براي آنان روزي مورد نيازشان را 
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ساخته ) ها و محل اقامت انسان(يا كسي كه زمين را قرارگاه ) بتها بهترند(«
   .»است

ها روي آن ايستاده و  كيست كه زمين را محل استقرار قرار داده است؟ كه ساختمان
دار چه كسي آن را مستقر نموده در حاليكه در هر ثانيه، سي كيلومتر از م. ريزند فرو نمي

اما با اين وجود در ثبات و استقرار كامل است و اگر لرزيدن گيرد، . پيمايد خويش را مي
هاي خويش را به ما  خداوندا ازدياد نعمت. آورد هيچ ساختماني بر روي آن دوام نمي

  .بنما و آن را از ما مگير
  :فرمايد  خداوند در مورد زمين مي

 “ t s?uρ tΑ$ t7 Ågø: $# $ pκâ: |¡ øt rB Zο y‰ÏΒ% y` }‘ Éδuρ ”ßϑ s? § tΒ É>$ ys ¡¡9$# 4   ) 88: نمل(  
ها  ، در حالي كه كوهپنداري حركت مي بيني و آنها را ساكن و بي ها را مي كوه«

ها بخشي از كرة زمين بوده و  چرا كه كوه(مانند ابرها در مسير حركت هستند 
  .»گردد كرة زمين به دور خود و به دور خورشيد مي

ا مانند ابرها در حركتند، زيرا ها ثابت هستند، ام رفت كه كوه مان مياين، گتا قبل از 
  .به همراه زمين در چرخش هستند

هاي بالكان در گرفت و شش  در جنگي كه ميان جمعي از كشورها با يكي از دولت
ها و هواپيماهاي ضد رادار و اشعه ليزر را  ترين نوع سالح ماه تمام ادامه يافت، پيشرفته

هاي بمباران در شب و روز نيز  دترين سالحيجدها،  رفتند، كامپيوترها، ماهوارهبه كار گ
از وسايل استفاده شده در اين جنگ بود، روزانه چهارصد هواپيما در آسمان ظاهر شده 

 اين فاجعه شش ماه تمام طول كشيد و سيصدهزار ميليون .كردند و به شدت بمباران مي
  .دالر هزينه در بر گرفت

اي بسيار ناگوارتر  ت چهل و پنج ثانيه بلرزد و نتيجهيست كه يك ستاره به مداما كاف
  :از آن جنگ ويرانگر را به بار آورد 

 ¨β Î) |· ôÜt/ y7 În/u‘ î‰ƒ Ï‰t± s9    ) 12: بروج(  
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كيفر گمان پروردگارت يورش و تاخت بردن و در هم كوبيدن و به  بي«
  .»رساندنش سخت و شديد است

 ⎯̈Β  :فرمايد خداوند مي r& Ÿ≅ yè y_ uÚ ö‘ F{$# #Y‘# t s%  )ملكيت زمين در اختيار خداست (
اگر زمين به اندازه هشت درجه در مقياس ريشتر بلرزد . و ما چيزي را در اختيار نداريم

 حقيقتاً در چنين حالتي، ؟تواند مانع شود ها را نابود سازد، چه كسي مي و همه ساختمان
 جز اينكه زير آوارها ناله كند، و كسي ناله او را آيد، كاري از دست انسان برنمي

  . باشد شنود، و حتي كسي به فكر او نمي نمي
  :فرمايد  خداي عزّ و جلّ مي

 ö≅ è% uθ èδ â‘ ÏŠ$ s)ø9 $# #’ n?tã β r& y] yèö7 tƒ öΝä3 ø‹n= tæ $ \/# x‹tã ⎯ ÏiΒ öΝä3Ï% öθ sù ÷ρ r& ⎯ÏΒ ÏM øt rB 

öΝä3Î= ã_ ö‘ r& ÷ρ r& öΝä3 |¡Î6 ù= tƒ $ Yè u‹Ï© t,ƒ É‹ãƒ uρ /ä3ŸÒ ÷è t/ }¨ ù't/ CÙ ÷è t/   ) 65: انعام(  
و يا * ها ها و مين و يا عذابي چون زلزله* ها عذابي چون صاعقه و موشك«

  .»شما و نابوديتان قرار دهدعذابي چون جنگ داخلي را سبب شكنجه 
  : فرمايد  خداوند متعال مي
 z> u ŸÑuρ ª! $# Wξ sW tΒ Zπ tƒ ös% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ oΨ ÏΒ#u™ Zπ̈ΖÍ≥ yϑ ôÜ •Β $ yγ‹ Ï?ù' tƒ $ yγ è% ø— Í‘ #Y‰ xîu‘ ⎯ ÏiΒ 

Èe≅ ä. 5β% s3 tΒ ôN t xx6 sù ÉΟ ãè ÷Ρr'Î/ «!$# $ yγ s%≡sŒr' sù ª!$# }¨$ t6 Ï9 Æíθ àf ø9$# Å∃ öθ y‚ ø9$# uρ $ yϑ Î/ 

(#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãè uΖóÁ tƒ   ) 112: نحل(  
مردمان شهري را مثل ) كنند، داستان براي آنان كه كفران نعمت مي(خداوند «

بردند و از هر طرف روزيشان بگونة فراوان به   امان بسر ميزند كه در امن و مي
 به خاطر شد، اما آنان كفران نعمت خدا كردند، و خداوند  ميرسويشان سرازي

ها را از  و نعمت(كاري كه انجام دادند، گرسنگي و هراس را بديشان چشانيد 
  .»)ايشان سلب گردانيد و بالها بدانان رسانيد
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آيهمي كه براي معني دو  ⎯̈Β r& Ÿ≅ yè y_ uÚ ö‘ F{$# # Y‘# t s%   متصور است، در خالل سؤال از
شود، نيرويي كه هر چه در سطح زمين است، جذب آن  خالق نيروي جاذبه روشن مي

يابد، فضانوردان به هنگام سفر در حال خواب هستند، كه  شود، و مفهوم وزن معني مي مي
بينند كه به سقف  اند خود را در هوا مي سيدهوزني ر ناگهان بيدار شده و چون به منطقه بي

 است، ممكنكنند، اما اين حالت فقط براي چند لحظه  وزني مي فضاپيما چسبيده و احساس بي
 كه از بايد از خود بپرسيم، آنچه. اما زندگي چندين ساله در اين حالت غيرقابل تحمل است

 چه  ويابد؟ ح زمين استقرار ميشود، به تدبير و فرمان چه كسي در سط دستان ما خارج مي
كسي است كه نيروي جاذبه را آفريده است؟ طبعاً پاسخ اينست كه، خداوند آفريدگار آن 

  .است
هاي تو را  در اين سؤال نهفته است كه چه كسي تمام نيازمندينيز  معني سوم  يكاما

گي كني؟ تواني زند  در زمين قرار داده است؟ آيا در جايي بدون آب مي– اي انسان –
دويست و هشتاد و پنج  خداوند است كه طبق شمارش دانشمندان،  ازآيا كسي به غير

  هزار ماده غذايي متنوع را براي خوراك انسان و تغذيه او قرار داده است؟
آنها پند هاي خداوند در ميان ماست، اما خوشبخت كسي است كه از  در واقع نشانه

، زيرا هرگاه فرمان خدا نزد مردم باشددرأي گيرد و بدبخت كسي است كه خودسر و خو
ارزشي قرار  هي و كمتوج اهميت و سبك شمرده شد، ذات خداوند نيز مورد بي كم
  :گيرد، كه عاقبتي اين چنين دارد  مي

 Νßγ ¨Ψ s)ƒ É‹ãΖ s9 uρ š∅ ÏiΒ É># x‹ yè ø9$# 4’ oΤ÷ŠF{$# tβρ ßŠ É># x‹yè ø9$# Î y9 ø.F{$# öΝßγ ¯= yè s9 

šχθ ãèÅ_ ötƒ   ) 21 :سجده(  
بديشان ) آخرت(تر  را پيش از عذاب بزرگ) دنيا(تر  ما قطعاً عذاب نزديك«

  .»برگردند) از كفر و معاصي دست بكشند، و به سوي خدا(چشانيم، شايد  مي
  :اين هم نتيجه ديگر آن است و 
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 t yγ sß ßŠ$ |¡ xø9$# ’ Îû Îh y9 ø9$# Ì 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(  
تباهي و خرابي در دريا و خشكي به خاطر ) هميشه چنين بوده است كه(«

بدين وسيله خدا سزاي . اند داده كارهايي پديدار گشته است كه مردمان انجام مي
چشاند تا اينكه آنان  دهند بديشان مي برخي از كارهايي را كه انسانها انجام مي

  .»برگردند) بيدار شوند و از دست يازيدن به معاصي(
پس از واقعه زلزله تركيه، يكي از رهبران ترك در مجلس نمايندگان تركيه درباره اين 

آزاد گذاشتن پيماني با يهود،   همي در نتيجهما : گفت  زلزله ويرانگر داد سخن گشود و 
 انتشار سموم مهلك و مبارزه با حجاب از طريق ترويج اي مبتذل در ماهوارههاي  شبكه
حجابي، به جنگ و مبارزه با خدا روي آورديم، اكنون نوبت خداست كه ما را  بي

  .مجازات كرده و به كيفر اعمالمان برساند
گفت، زيرا خداوند نسبت به ما مهربان   آن شخص اين بود و درست هم ميمكال

و با جهل و خودسري و (ش رحيم و مهربان نباشيم است، اما اگر خود ما در حق خوي
به ناچار او به معالجه ما ) پيروي از شيطان راه جهنم و گمراهي را در پيش گيريم

دهد، در حديثي قدسي آمده  ر و يادآوري قرار ميپردازد و اين حوادث را سبب تذكّ مي
، طبيبشان خواهم بود اگر مردم توبه كردند من دوستدارشان و اگر توبه نكنند«: است كه 

كنم تا از گناهان و معايب پاك شوند و هر  و آنها را به مصايب و مشكالت مبتال مي
، هاي آنان جز به اندازه آن بر بدينيكي آنها را، ده برابر و بيشتر پاداش داده و در برا

من نسبت به ت و مهر كنم، زيرا محب  ميشتگذكنم و يا اينكه از آن  ازات نميمج
  .»ت مادر، نسبت به فرزندش بيشتر استانم، از محببندگ
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  گهواره زندگي شما قرار داده است اوكسي است كه زمين را
اما چرا از ميان تمام . اي به اسم زمين در حال حيات هستيم ارهما بر روي سي

عطارد، زهره، مريخ، مشتري، زحل، اورانوس، : هاي منظومه شمسي، از جمله  ارهسي
  وتون، فقط زمين است كه براي حيات مناسب است؟نپتون و پل

اره عطارد را درنظر ميسي اره داراي هشتاد و هشت روز در سال يعني گيريم، اين سي
آيا چنين شرايطي براي . باشد چهل و چهار شب و چهل و چهار روز پي در پي مي

رسد هر  شوي، شب به انتها نمي خوابي و بيدار مي زندگي مناسب است؟ هرچه كه مي
چهار فصل سال در اين هشتاد و هشت روز است و اين ستاره در اين مدت دور كامل 

عالوه بر اين فاقد هواست و با اين اوصاف، شايسته زندگي . كند خورشيد را تمام مي
  .نيست

وز است كه نصف آن در حدود اره زهره كه داراي دويست و بيست و پنج ريا سي
آن در روز به بيست درجه سطح اما دماي .  پي است شب و بقيه روز پي درصد روز

آيا چنين شرايطي . كند درجه زير صفر تنزل ميت سها به بي و شبرسد  ميباالي صفر 
  .آب وجود داردبراي زندگي مناسب است، جايي كه نه هوا و نه 

امباشد اما هر سال آن  اره مريخ، هرچند كه داراي روزي بيست و چهار ساعته ميا سي
اگر انسان در آنجا زندگي كند، يعني . سال زميني استششصد و هشتاد و هفت ابر بر

هاي خود نيز فصل جديدي را  تواند حتي پس از گذشت عمر خود و فرزندان و نوه نمي
 و .بينند برند و تابستان را نمي ببينند و همه در يك زمستان زندگي خود را به پايان مي

مند شوند، اين  ييرات متنوع، كه حاصل تغيير فصول است بهرهها و تغ توانند از زيبايي نمي
چرخد و دمايي برابر   به دور خورشيد ميسالاره در مدت ششصد و هشتاد و هفت سي

آيا چنين مكاني شايسته . هفتاد درجه زير صفر دارد و از آب و هوا نيز خبري نيست
  زندگي است؟
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رسد و هر سال آن  ها مي به انتاره مشتري كه روزهاي آن با گذشت پنج ساعتسي
4ي برابر صد و سي درجه زير صفر و ضخامتي برابر دماي است و دوازده سال زميني

1 
نجا نيز شايسته آاي متشكل از گازها است، آيا  ارهضخامت زمين دارد، در واقع سي

  زندگي است؟
و اي برابر يك ميليارد  له و فاص سال است29هر سال آن اي  ارهزحل، يعني سي

  .چهارصد هزار كيلومتر با خورشيد، دارد
آن و نپتون كه هر سال .  استسال زمينيو اورانوس كه هر سال آن چهل و هشت 

 است و پلوتون كه هر سال آن دويست و چهل و هفت سال زمينيصد و شصت و نه 
  .هايي شايسته زندگي هستند آيا چنين سياره. استسال زميني 

  :كه زمين شايسته حيات است كه خداوند فرموده است بل
 “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝà6 s9 uÚ ö‘ F{$# # Y‰ôγ tΒ   1    

با اي راحت و نرم  ها براي اطفال خود، گهواره چگونه ممكن است كه ما انسان
اما خداوند متعال با . كه از هر جهت با او سازگار باشدكنيم  حرارت معتدل را مهيا مي

كند؟ بلكه او نيز به لطف خود، زمين را گهوارة انسان براي زندگي قرار انسان چنين ن
داده است، لذا فاصله آن را با خورشيد متعادل قرار داده، دمايش را از صفر تا چهل 
درجه تنظيم كرده، ضخامت آن را متوسط، خورشيد و نيروي جاذبه و سرعت روزانه و 

زگار با حيات انسان قرار داده ونعمت طول فصول آن را متعادل و در حد متوسط و سا
  :فرمايد  خود را بر ما تكميل كرده است، لذا مي

 “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ à6s9 uÚ ö‘F{ $# #Y‰ôγ tΒ Ÿ≅ yè y_ uρ öΝä3 s9 $ pκ Ïù Wξ ç7ß™ öΝä3¯= yè©9 

šχρ ß‰tG ôγ s?   ) 10: زخرف(  

_____________________________________________________________  
منظور از مهد، جاي قرار و آرامش است كه : [فرمايد  ، مي157، ص 3 ابن كثير در تفسير خود، ج -1

 ].توانيد روي آن ايستاده، بخوابيد و يا سفر كنيد مي
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شما كرده است و در آن ) زندگي و محل آرامش(كسي كه زمين را گاهوارة «
  .»هايي بوجود آورده است تا اينكه رهنمود شويد راه

  :خداوند متعال با اين بيان و نيز با آيه 
 óΟ s9 r& È≅ yè øg wΥ uÚ ö‘F{ $# #Y‰≈ yγ ÏΒ   )6: ا بن(  

گرداند،  ها را هوشيار و ديدگان ما را به سوي خود متوجه مي افكار ما را بيدار و عقل
آيا در ايد؟  ده است، آيا در اين فكر كردهاين زمين براي شما و استقبال از شما آفريده ش

ايد؟ زميني كه در  زميني كه خداوند آن را محل استقرار و ثبات شما قرار داده، انديشيده
خورد؟ آيا ديواري  پيمايد، آيا در روي آن چيزي تكان مي هر ثانيه، سي كيلومتر راه مي
  ).ين باشدكه نتيجه حركت و سرعت زم(ريزد؟  ويران شده و سقفي فرو مي

 óΟ s9 r& È≅ yè øg wΥ uÚ ö‘F{ $# #Y‰≈ yγ ÏΒ     
هواي اطراف زمين به همراه آن در گردش و حركت است، بادهايي لطيف و پاكيزه 

نبود و هوا اگر اينگونه . دهد آيد و آرامش دو چندان به بشر مي كننده هوا به وجود مي
. شد ومتر ايجاد ميهايي با سرعت هزار و ششصد كيل ساكن و زمين متحرك بود، طوفان

ترين طوفاني كه اثري از حيات بر روي زمين باقي  دانيم خطرناك با اين كه مي
رسد و در سرعت  گذارد، حداكثر سرعت آن به هشتصد كيلومتر در ساعت مي نمي

حال اگر سرعت اين . تخريب و ويرانگري بسيار باال دارددويست كيلومتري قدرت 
  متر برسد، چه خواهد شد؟ ها به هزار و ششصد كيلو طوفان

 óΟ s9 r& È≅ yè øg wΥ uÚ ö‘F{ $# #Y‰≈ yγ ÏΒ     
  .»شما كرده است) زندگي و محل آرامش(زمين را گاهوارة «

باشد و در عين حال در حركت و سرعت؟ و چگونه ممكن است كه زمين آرامگاه 
هايي چندين طبقه ساخت؟   ساختمانچگونه ممكن است بر روي زميني با اين سرعت، 

ها،  ها، پل ها، خانه ساختمانشود،   حاليكه اگر اندكي بلرزد همه چيز نابود ميدر
  .شود هاي آبي و همه چيز ديگر ويران، نابود و در هم ريخته مي كانال
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هاي زمين را به  گاه زلزله از غفلت، گاهاي انسان، خداوند براي بيداري تو و نجاتت 
و . سازد  ميي و بلندي آن را دگرگوناندك، پستدهد كه در چند ثانيه  تو نشان مي

  : پرسيم  باز مي. دهد شهرهاي بزرگ را زير آوارها و خاك قرار مي
 óΟ s9 r& È≅ yè øg wΥ uÚ ö‘F{ $# #Y‰≈ yγ ÏΒ     

چه كسي زمين را در مسير خود نگه داشته است؟ چه كسي سرعت آن را در قطر 
 سرعت را به آرامي و كند؟ چه كسي اين تغيير كوچك بيشتر و در قطر بزرگ، كمتر مي

دهد؟ آيا غير از  كند؟ و كيست كه تو را از سقوط و نابودي نجات مي آهستگي ايجاد مي
  .خداست و آيا دستي به غير از دست او در كار است

 óΟ s9 r& È≅ yè øg wΥ uÚ ö‘F{ $# #Y‰≈ yγ ÏΒ     
كيست كه به زمين حرارتي مناسب عنايت كرده است؟ كه اگر زمين متوقف شود، دماي 
آن به سيصد و پنجاه درجه باالي صفر در روز و دويست و هفتاد درجه زير صفر در شب 

پس چه كسي حرارت آن را متناسب با زندگي و جسم ما قرار داده است؟ كيست . رسد مي
  كه زمان روز و شب آن را متناسب با نياز خواب و بيداري ما قرار داده است؟

 óΟ s9 r& È≅ yè øg wΥ uÚ ö‘F{ $# #Y‰≈ yγ ÏΒ     
وار نخوانيد، بلكه در آيات آن توقف كرده و  پس اگر قرآن را تالوت كرديد، مسلسل

 óΟs9: فرمايد  وقتي كه او مي. تأمل كنيد r& È≅ yè øgwΥ uÚ ö‘F{$# #Y‰≈ yγ ÏΒ   بنگر كه چگونه زمين را
تو قرار داده است؟ بنگر كه چگونه در اندازه و سرعتي در تناسب با براي تو مهيا كرده و 

ها  ناسب آفريده و آن را با آب و هوا و خورشيد و گياهان و حيوانات و پستي و بلنديم
 بنگر كه  سازگار و با نيازهاي تو هماهنگ كرده است؟،و شب و روز و حركت و جاذبه

چگونه تو را دو پا و دو دست و دو چشم و دو شُش و دو گوش و قدرت عقل و 
هاي ديگران، عطا  يان و گوش شنواي نكتهقضاوت و زبان آزاد و توانا در سخن و ب

  .فرموده است
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صدا و پيامبر نيز  گوست، و هستي كتاب قرآن ساكت و بي  قرآن كتاب هستي سخن
ت كن تا از طريق هستي به شناخت خالق پس در مخلوقات خدا دقّ. قرآن متحرك است

  : فرمايد  آن راه يابي كه خدا مي
 $ yϑ ¯ΡÎ) © y´ øƒ s† ©!$# ô⎯ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n=ãè ø9$# 3   ) 28: فاطر(  
  .»تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آميخته با تعظيم دارند«

  
  سرعت زمين

آيه اول . فقط دو آيه در قرآن كريم وجود دارد كه به سرعت زمين اشاره كرده است
  :فرمايد  اينست كه مي
 ⎯̈Βr& Ÿ≅yèy_ uÚö‘F{$# #Y‘#ts% Ÿ≅yèy_uρ !$yγn=≈n=Åz #\≈yγ÷Ρr& Ÿ≅yèy_uρ $oλm; †Å›≡uρu‘ Ÿ≅yèy_uρ 

š⎥÷⎫t/ Ç⎯÷ƒtóst7ø9$# #¹“Å_%tn 3 ×µ≈s9Ï™r& yì̈Β «!$# 4 ö≅t/ öΝèδçsYò2r& Ÿω šχθßϑn=ôètƒ   
  )61: نمل (  

، ساخته است) ها و محل اقامت انسان(يا كسي كه زمين را قرارگاه ) بتها بهترند(«
هاي پابرجا و  د آورده است، و براي زمين كوهها پدي آن رودخانهو در ميان 

و ميان دو دريا مانعي ) تا قشر زمين را از لرزش نگاه دارند(استوار آفريده است 
آيا معبودي با ) حال باتوجه به اينها. تا آميزة يكديگر نگردند(پديدار كرده است 

  .»)دانند ميو قدر عظمت خدا را ن(خبر و نادانند  خدا است؟ اصالً بيشتر آنان بي
م آمده است در آيه دو:  
 ª!$# “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝà6s9 uÚ ö‘F{ $# #Y‘# ts% u™!$ yϑ ¡¡9$# uρ [™!$ oΨÎ/ öΝà2 u‘ §θ |¹ uρ z⎯ |¡ôm r' sù 

öΝà2 u‘ uθß¹ Λäl s% y— u‘ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# 4 ãΝä3Ï9≡sŒ ª!$# öΝà6 š/u‘ ( š‚ u‘$ t6 tG sù ª! $# U u‘ 

š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9 $#   ) 64: غافر(  
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، و آسمان را به شكل آن كسي است كه زمين را جايگاه و قرارگاه شما كردخدا «
هايتان را زيبا بيافريد، و  و شما را شكل بخشيد و شكل ساخت، خيمه

در حق شما كرده است ) الطافي(آن كه چنين . هاي پاكيزه نصيبتان نمود خوراكي
  .»انيان استپس باال و واال خداوند تعالي است كه پروردگار جه. اهللا ا ست

بزرگ خداست كه بسياري از مردم، نسبت به آن هاي  سرعت زمين يكي از نشانه
 كيلومتر 1600زمين در خط استوا با سرعتي برابر . كنند توجه بوده و در آن تأمل نمي بي

چرخد و با سرعتي برابر سي كيلومتر در ثانيه نيز به دور  در ساعت به دور خويش مي
انتقالي است، اما با اين وجود ي داراي دو نوع حركت وضعي و چرخد، يعن خورشيد مي

داراي ثبات و استقرار كامل است و حتي به اندازه يك بند انگشت، تكان و لرزه ندارد، 
 :پرسد  ريخت، اينست كه خداوند مي هاي زمين فرو مي كه اگر چنين بود تمام ساختمان

 ⎯̈Βr& Ÿ≅yèy_ uÚö‘F{$# #Y‘#ts%  تواند زمين را در حال استقرار نگه دارد؟ آيا  مي، كيست كه
ايد و آيا بر اين كار تواناييد؟  شما هستيد اي بندگان ضعيف و ناتوان كه آن را نگه داشته

اي كه يكي از شهرهاي شما را در بر گرفته و آن را به  پس چرا به هنگام وقوع زلزله
  شويد؟ سازد، مانع آن نمي دشتي صاف تبديل مي

  :فرمايد   كه خدا مي نشودنهتا آنگو
 $ oΨù= yè yf sù $ pκu Î=≈ tã $ yγ n=Ïù$ y™   ) 74: حجر(  
) و پايين آن را باال(باالي آن را پايين، و ) آنجا را زير و رو كرديم و(آنگاه «

  .»گردانديم
چه كرديد؟ آيا توانستيد از لرزش زمين جلوگيري كنيد؟ آيا توانستيد پس از لرزيدن 

 _ ⎯̈Βr& Ÿ≅yèy :فرمايد  تواند چنين كاري كند كه مي دانيد؟ يا خدا ميبه حال اولش بازگر

uÚö‘F{$# #Y‘#ts%  .اي را كه به قيمت دهها ميليون و در يكي از  از خود سؤال كن، خانه
اي كوتاه ويران شود، چه  لرزه اي پس از زمين هاي پيشرفته شهر خريداري نموده محله

اي ضعيف،  لرزه د، چندين خانه خريداري كني و با زمينارزد؟ اگر با ثروت خو مقدار مي
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.  ⎯̈Βr& Ÿ≅yèy_ uÚö‘F{$# #Y‘#ts%  :ر كن همه در هم ريزد چه خواهي كرد؟ پس در اين آيه تفكّ
هاي آن در اطراف بنگر،  بر هواپيمايي سوار شو كه بسيار پيشرفته هم باشد، آنگاه به بال

تواني در هواپيمايي  خورد، آيا مي تكان ميخواهي ديد كه هواپيما به چپ و راست 
تي كامل است و با گذشت اما زمين داراي استقرار و ثبا. بنشيني كه هرگز تكان نخورد

گونه تغيير و تحولي  ل خود باقي است و هيچهنوز هم به حال اوها سال،  صدها و هزار
  .يابي و اين نشانه استقرار زمين است در آن نمي

 ⎯̈Βr& Ÿ≅yèy_ uÚö‘F{$# #Y‘#ts%   
  :فرمايد  خداوند مي
 “ t s? uρ tΑ$ t7Ågø: $# $ pκâ: |¡øt rB Zο y‰ÏΒ% y` }‘Éδ uρ ”ßϑ s? § tΒ É>$ ys ¡¡9$# 4 yì ÷Ψ ß¹ «!$# ü“ Ï% ©!$# 

z⎯ s)ø? r& ¨≅ ä. >™ó© x«     )88: نمل (   4
ها  پنداري، در حالي كه كوه حركت مي بيني و آنها را ساكن و بي ها را مي كوه«

ها بخشي از كرة زمين بوده و  چرا كه كوه( در مسير حركت هستند مانند ابرها
اين ساختار خدايي است كه ) گردد كرة زمين به دور خود و به دور خورشيد مي

  .»همه چيز را محكم و استوار آفريده است
با سرعت ابرها، اشاره شده است و اين دليل حركت ها  در اين آيه به حركت كوه

  . اي نيكو و لطيف به آن اشاره شده است  شيوهوضعي زمين است كه به
چرخد زيرا محيط آن چهل هزار  زمين در هر ثانيه، نيم كيلومتر به دور خود مي

براي . گردد لي خود باز ميكيلومتر است، يعني پس از بيست و چهار ساعت به نقطه او
است را بر ر محاسبه سرعت زمين بايد مقدار كيلومتر مدار زمين، كه چهل هزار كيلومت

بيست و چهار ساعت تقسيم كنيم تا عدد هزار و ششصد كيلومتر در ساعت به دست 
  .باشد كه همان سرعت زمين به دور خود مي. آيد
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 ⎯̈Βr& Ÿ≅yèy_ uÚö‘F{$# #Y‘#ts%  كه زمين را كامالً ثبات و استقرار بخشيده و  ، كيست
 به همراه خورشيد كه خود چرخش آن به دور خود، به دور خورشيد و نيز چرخش آن

چرخد و نيز چرخش آن و خورشيد و كهكشان كه خود نيز در  اي ديگر مي به دور نقطه
  .چرخش است، تأثيري بر استقرار آن ندارد

 Ÿω ß§ôϑ در واقع چرخش كل هستي كه خداوند در آيه ¤±9$# © Èö t7.⊥ tƒ !$ oλ m; β r& x8Í‘ ô‰ è? 

t yϑ s)ø9 $# Ÿω uρ ã≅ ø‹©9$# ß, Î/$ y™ Í‘$ pκ̈]9$# 4 @≅ ä.uρ ’Îû ;7 n= sù šχθ ßs t7ó¡ o„  تأثيري در استقرار زمين ندارد.  
با تأثير نيروي جاذبه و ثبوت اشياء م در رابطه با استقرار زمين در رابطه معني دو

با عبور از ميدان جاذبه . تصور كنيد كه شخصي بر سفينه فضايي سوار شده است. است
و اگر چيزي . شود  ندارد، زندگي كامالً دگرگون ميزمين، جايي كه وزن در آنجا مفهوم 
حال كه ما از نعمت ثبات . چسبد كند و به سقف مي در سفينه رها شود، در هوا پرواز مي

و قرار برخورداريم از خود بپرسيم كه چه كسي همه چيز را به زمين مربوط كرده و بر 
  :ايد فرم  است كه ميداشته است؟ آيا غير از خداييآن ثابت نگه 
 ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 &™ó_ x« çνρ ß‰ç6 ôã$$ sù   )102: عام ان(  
  .» پس عبادتش كنيدهمه چيز را او آفريده است«

د و وش و اگر سرعت زمين بيشتر و دوچندان شود همه چيز به آسمان پرتاب مي
اگر ليواني آب را بر روي يك گردونه قرار دهيم و با . ماند چيزي روي آن باقي نمي

كند،  مين بچرخانيم، به دليل نيروي گريز از مركز از جاي خود حركت سرعت مناسب
كره جنوبي  پرسيم كه چه كسي آبهاي نيم باز مي. شود زيرا نيروي جاذبه، مانع اين كار مي

 كره جنوبي، استراليا و آرژانتين برويم، خواهيم را در زمين نگاه داشته است؟ اگر به نيم
تعريف آسمان مشكل در و ايم،   كه تاكنون ديدهديد كه آسمان و زمين همان است

مقابل مركز زمين تعريف كنيم زيرا در  آسمان را به عنوان نقطه خواهيم داشت، لذا بايد
  .شمال زمين نيز همين وضعيت حاكم است
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گوييم كه خداوند در اين دو آيه توجه ما  ل بحث ميبا تأمل در دو آيه مذكور در او
كه در آن پس خوشا به حال كسي . كند يروي جاذبه جلب ميرا به حقيقت و نتايج ن

  .تر و مؤثرتر است تأمل كند، زيرا يك ساعت فكر و تأمل از عبادت شصت سال باارزش
 È≅ è% (#ρ ã ÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’ Îû ÅV≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4 $ tΒ uρ © Í_ øó è? àM≈ tƒ Fψ$# â‘ ä‹–Ψ9$#uρ ⎯ tã 

7Θöθ s% ω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ   ) 101: يونس(  
ها و زمين  در آسمان) و چشم برون و درون را باز كنيد و ببينيد(بنگريد : بگو «

هاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني  آيات خواندني كتاب! چه چيزهائي است؟
به حال ) ، و اندرزها و انذارها هيچكدامپيغمبر نام(دهندگان  و بيم) جهان هستي

  .»ايمان بياورندخواهند  افتد كه نمي كساني سودمند نمي
  

  اي از اعجاز لغوي در قرآن نمونه
þ’ Îû  ’ oΤ ÷Šr& ÇÚö‘ F{$#   

دهد و دقيقاً به وقوع  از داليل اعجاز قرآن كريم اينست كه از آينده خبر مي
  :فرمايد  پيوندد، از جمله اين اخبار آيه زير است كه مي مي

 $Ο !9# ∩⊇∪ ÏM t7Î= äñ ãΠρ ”9$# ∩⊄∪ þ’Îû ’oΤ ÷Šr& ÇÚ ö‘F{ $# Νèδ uρ -∅ ÏiΒ Ï‰÷è t/ óΟÎγ Î6 n= yñ 

šχθ ç7Î= øó u‹y™ ∩⊂∪ ’Îû Æì ôÒ Î/ š⎥⎫ÏΖ Å™ 3 ¬! ãøΒ F{$# ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% .⎯ÏΒ uρ ß‰÷è t/ 4 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ uρ 

ßy t øtƒ šχθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#   ) 4-1: روم(  
در ) اين شكست(اند  شكست خورده) از ايرانيان(روميان *  ميم– الم –الف «

و ) ن عرب كه نواحي شام است، رخ داده استبه سرزمي(ترين سرزمين  نزديك
 همه چيز در  *در مدت چندساليتشان پيروز خواهند شد سايشان پس از شك

و چه ) اند  كه روميان شكست خورده(دست خدا و به فرمان او است، چه قبل 
 و قدرت و شكست و پيروزي و غيره ضعف. گردند كه آنان پيروز مي(بعد 
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مؤمنان شادمان ) گردند كه روميان پيروز مي(آن روز در ). آزمون خداوندي است
  .»گردند مي

’ þ نكته موردتوجه ما در اين آيه جمله Îû ’ oΤ÷Šr& ÇÚ ö‘ F{$#  خواهيم   مي كهباشد، مي
آن است؟  بدانيم قصد خدا از اين جمله چيست؟ و چه مكاني از زمين، نزديكترين نقطه

 و خطوط آن نيز به هم متصل است و دانيم كه زمين كروي شكل بوده در حاليكه مي
انتها و فاقد خطوط شكسته و  شكل كروي تنها شكل هندسي است كه داراي خطوط بي

  :و قرآن كريم نيز به كروي بودن زمين اشاره دارد . باشد متقاطع مي
 uÚ ö‘ F{$# uρ $ yγ≈ tΡ÷Š y‰tΒ   ) 19: حجر(  

اي متوقف  هپس زمين داراي خطوط متقاطع نيست و خطوط آن در هيچ نقط
يعني اگر تصور كني كه به شمال يابند،  شوند بلكه به همديگر متصل شده و ادامه مي نمي

كره ديگر حركت مستقيم را ادامه دهي  اي، سپس از نيم حركت كرده و به قطب رسيده
و معني. ل خواهي رسيدبه نقطه او  uÚ ö‘ F{$# uρ $ yγ≈ tΡ÷Š y‰tΒ  هم همين است.  

’ þ ودن زمين كه قرآن هم به آن اشاره داد، معني جملهاما با وجود كروي ب Îû ’ oΤ ÷Šr& 

ÇÚ ö‘F{ $#  چيست؟  
تر، كه اگر معني نزديكي را به دليل  تر و نزديك ندو معني دارد؛ پايي» اَدني«كلمه 

 تمام مفسرين نيز 1.بگيريم» تر پايين«كروي بودن زمين، منتفي بدانيم، بايد آن را به معني 
ها بر ايرانيان كه در چند سال اندك روي داد و  كه محل پيروزي روميد بر اين باورن

يكي از دانشمندان مسلمان نزد . وعده خداوند هم تحقق يافت در صحراي فلسطين بود
كه كدام نقطه زمين داراي كمترين پرسد  دان غربي رفته و از او مي بزرگترين جغرافي

ترين نقطه  خ ابراز داشته است كه اگر پايينترين نقطه آن است؟ او در پاس ارتفاع و پست

_____________________________________________________________  
ترين نقطه به مكه نيز در نظر بگيريم، باز جنبه اعجازي آن باقي است  را، نزديك» ادني« البته اگر معني -1

 .)مترجم.(ها كه قرآن از آن خبر داده بود، دقيقاً به وقوع پيوست يرا خبر شكست و پيروزي مجدد روميز
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 كه حدود دوازده هزار 1.زمين را در درياها درنظر بگيريم بايد به گودال ماريانا اشاره كرد
ترين نقطه خشكي در سرزمين فلسطين واقع  اما پايين. تر از سطح درياست متر پايين

گانه فراهم نبوده است تا  جهاي پن يابي به قاره است، و چون در موقع نزول اين آيه دست
ترين نقطه زمين براي مردم روشن شود، پس اين اعجاز قرآن است كه  بلندترين و پست

ترين نقطه زمين خبر داده و اين واقعه دقيقاً در  از محل شكست روم به عنوان پايين
ه و طبق اذعان كتب تاريخ محل شكست و پيروزي نهايي روميان ادهمان محل روي د

  .باشد ر ايرانيان، همان صحراي فلسطين ميدر براب
اند و جمله  دهد كه برخي از آيات قرآن هنوز تفسير نشده اين قضيه به ما نشان مي

، ]در قرآن آياتي وجود دارد كه هنوز تفسير نشده است: كه فرمود [) رض(حضرت علي
  :فرمايد  مصداق اين آيه است كه مي

 óΟ Îγƒ Îã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝ ÍκÅ¦ àΡ r& 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘, pt ø: $# 3   
  )53: فصلت (  

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

نشان خواهيم داد تا براي ايشان ) كه منكر اسالم و قرآنند(نان به آ) جهان صغير است
  .»روشن و آشكار گردد كه اسالم و قرآن حق است

دانست  اين مسايل در كتاب خدا بيان شده است، كتاب خالق هستي، كه فقط او مي
جالب آنكه همين مسئله در آيه ديگري نيز . ترين نقطه زمين در كجا واقع است كه پست
  : فرمايد  ده است، آنجا كه ميبيان ش

 β ÏiŒr& uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk pt ø: $$ Î/ š‚θ è?ù'tƒ Zω% y Í̀‘ 4’ n? tã uρ Èe≅à2 9 ÏΒ$ |Ê š⎥⎫Ï? ù' tƒ ⎯ÏΒ 

Èe≅ ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã   ) 27: حج(  

_____________________________________________________________  
 .)مترجم. ( اين نقطه در اقيانوس آرام و جنوب ژاپن واقع شده است-1
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تر بود، اما همانگونه كه در چند بحث  مناسب» عميق«در جاي » بعيد«كه وجود كلمه 
باشد، زيرا   اين كلمه درصدد بيان كروي بودن زمين ميپيش به آن پرداختيم، خداوند با

هر چه كه در مسير مستقيم پيش رويم، چون خطوط زمين منحني هستند، گويا در 
  1.رويم عمقي از آن فرو مي

  
  ها كوه

   :فرمايد  ه ما ميپروردگار پاك و منزّ
 $ uΖù= yè y_ uρ $ pκ Ïù z© Å›≡uρ u‘ ;M≈y‚ Ïϑ≈ x© / ä3≈ uΖø‹ s)ó™ r& uρ [™ !$ ¨Β $ Y?# tèù   ) 27: مرسالت(  
ايم، و از آب گوارا به شما  هاي استوار و بلند پديد نياورده  در آن كوه آياو«

  .»؟ايم ننوشانده
  :فرمايد  و باز مي
 Ÿξ sùr& tβρ ãÝàΨ tƒ ’n< Î) È≅Î/M} $# y#ø‹ Ÿ2 ôM s)Î= äz ∩⊇∠∪ ’ n< Î) uρ Ï™ !$ uΚ ¡¡9$# y# ø‹Ÿ2 ôM yèÏùâ‘ 

∩⊇∇∪ ’ n< Î) uρ ÉΑ$ t6 Ågø: $# y# ø‹ x. ôM t6 ÅÁ çΡ   ) 19-17: غاشيه(  
كنند كه چگونه  و به آسمان نگاه نمي! اند؟ نگرند كه چگونه آفريده شده آيا به شتران نمي«

  .»!اند؟ نگرند كه چگونه نصب و پابرجاي شده ها نمي و به كوه! برافراشته شده است؟
  :فرمايد  و باز مي
 óΟ s9 r& È≅ yè øg wΥ uÚ ö‘F{ $# #Y‰≈ yγ ÏΒ ∩∉∪ tΑ$ t7Åg ø: $#uρ #YŠ$ s? ÷ρ r&   )7-6 : بأن(  
ها  و آيا كوه* ايم؟ نساخته) ها براي زندگي شما انسان(اي  آيا ما زمين را جايگاه آماده«

  .»ايم؟ براي نگهداري زمين در برابر فشار مواد مذاب دروني ننموده(هايي  را ميخ
ها و  كوهر در يابيم كه خداوند، صراحتاً ما را به تفكّ ت در اين آيات درميبا دقّ

  .خواند چگونگي نصب آنها فرا مي
_____________________________________________________________  

شوند، مفهوم   نگاه كردن با دوربين به قطار يا كشتي كه در مسير مستقيم طوالني از ديد ما پنهان مي-1
 .)مترجم. (دهد را به ما مي» عميق« از كلمه واضحي
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3  كههايي هستند ها همانند ميخ كوه
هاي   آنها در دل زمين قرار داشته و از ميان اليه2

ها به هنگام چرخش زمين از هم دور  شود كه اين اليه گذرد و باعث مي مختلف آن مي
  .نشوند و با هم در ارتباط باشند

ها كه نمايان است فقط  يابيم اينست كه، آن مقدار از كوه ها درمي  كوهي كه در موردمعني ديگر

3
 هشت آن است و بقية آن در دل زمين فرو رفته است و هر كوهي از جمله هيماليا كه بالغ بر 1

3ع، فقط دارد اينگونه است و در مورد هيماليا بايد گفت كه اين ارتفاهزار متر ارتفاع 
 بيروني آن 1

  :فرمايد  به همين دليل است كه خداوند مي. است و دو برابر آن در دل زمين است
 tΑ$ t7 Ågø: $#uρ $ yγ9y™ ö‘ r& ∩⊂⊄∪ $ Yè≈ tG tΒ ö/ ä3©9 ö/ä3Ïϑ≈ yè ÷ΡL{uρ   ) 33-32: نازعات(  
همة (ن شما براي استفادة شما و چهارپايا* ها را محكم و استوار كرد و كوه«

  .»ايم اينها را سر و سامان داده و سرگشته و فرمانبردار كرده
  :اين آيه تأمل در با 

 ª! $#uρ Ÿ≅ yè y_ /ä3 s9 $ £ϑ ÏiΒ šY n= y{ Wξ≈n= Ïß Ÿ≅ yè y_ uρ / ä3s9 z⎯ÏiΒ ÉΑ$ t6 Éf ø9$# $ YΨ≈ oΨò2 r&   
  )81: نحل (  

 برايتان از چيزهايي كه آفريده است پديد آورده، وهايي  خداوند سايه«
  .»ها ساخته است هايي برايتان از كوه پناهگاه

هاي كنار ساحل  شود و آن اينست كه رشته كوه  روشن ميخاصيت سومي هم براي كوهها
آب شده و بادهاي تند و  شوند كه منطقه پشت آنها، كامالً خشك و بي درياها باعث مي
 شهر حمص به شهر ظاهر نشود، به عنوان مثال اگر از طريق) ساحل دريا(سركش در آنجا 

 رشته ون منطقه به دليل شكاف موجود ميان دحلب سفر كني، خواهي ديد كه تمام درختان اي
 بودن 1ها، پناهگاه پس يكي از اوصاف كوه. كوه واقع در ساحل دريا، به صورت مايل هستند

_____________________________________________________________  
ها و  هر چيزي است كه خانه» ظالالً«منظور از : [فرمايد   مي159، ص 10 قرطبي در تفسير خود، ج -1

  .گيرد همه انواع سايبان را در بر مي» مما خلق«پوشاند و منظور از  درختان را مي
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ها هاي ميان آن ها و شكاف در واقع تغييرات مربوط به آب و هوا در رابطه با كوه. آنهاست
ها هستند كه راه آن را سد كرده و متوقفش  گيرد، زيرا مانع اصلي بادها، كوه ميصورت 

  .كنند مي
  :فرمايد  خداوند مي: چهارم خاصيت 
 uθ èδuρ “ Ï% ©!$# £‰tΒ uÚö‘ F{$# Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ Ïù z© Å›≡uρ u‘ # \≈ pκ÷Ξ r&uρ (   ) 3: رعد(  
  .»ها و جويبارها قرار داده است هو او آن كسي است كه زمين را گسترانيده و در آن كو«

هاست در واقع  شود وجود رابطه ميان رودها و كوه آنچه كه از اين آيه برداشت مي
  .هاي رودها هستند ها سرچشمه كوه

  : فرمايد  د ميخداون:  پنجم خاصيت

 4’ s+ø9 r& uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# † Å›≡uρ u‘ β r& y‰‹Ïϑ s? öΝà6Î/   ) 15: نحل(  
 استوار و پابرجايي را قرار داد تا اينكه زمين شما را نلرزاند هاي و در زمين كوه«
  .»و با حركت خود شما را مضطرب نگرداند(

اين كره خاكي با سرعتي كه در حركت خويش دارد، بايد دچار لرزش و تكان گردد، 
توان از لرزش و تكان  ها در نقاط مختلف آن مي اما با توزيع و پخش شدن مناسب كوه

’ 4 كه معني آيه.  كرده و استقرار و ثبات كاملي به آن بخشيدآن جلوگيري s+ø9 r&uρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# † Å›≡ uρ u‘ β r& y‰‹Ïϑ s? öΝà6Î/ شود  ها سبب مي  نيز همين است، يعني وجود كوه
  .كه زمين به هنگام حركت و چرخش دچار لرزش نشود

  :فرمايد  خداوند مي:  ششم خاصيت
 ⎯̈Βr& Ÿ≅yèy_ uÚö‘F{$# #Y‘#ts%   

                                                                                                                                                    
 است كه انسان را در برابر باد و باران حفاظت كند، كه است، چيزي» كِنّ«كه جمع » كناناً«منظور از : دوم 

 ].گيري افراد است ها مدنظر است كه پناهگاه و محل اعتزال و گوشه در اينجا غارهاي درون كوه
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كيست كه زمين را ثبات و سكون كامل بخشيده است در حاليكه با سرعت سي 
كيلومتر در ثانيه در حركت است و با سرعت هزار و ششصد كيلومتر در ساعت به دور 

سكون و استقرار ريزد، كه اگر  چرخد، اما هيچ ساختماني ترك بر نداشته و نمي خود مي
نگاري تكان و لرزشي  كمترين واحد شمارشي لرزهكامل زمين نبود و حتي به اندازه 

  :يد فرما ت كنيم كه خدا چه ميپس دقّ. شدند ها روي آن ويران مي داشت تمام ساختمان
 ⎯̈Βr& Ÿ≅yèy_ uÚö‘F{$# #Y‘#ts% Ÿ≅yèy_uρ !$yγn=≈n=Åz #\≈yγ÷Ρr& Ÿ≅yèy_uρ $oλm; †Å›≡uρu‘   

  :فرمايد  ه ميگردد ك مورد ديگر با تأمل در اين آيه روشن مي
 $ uΖù= yè y_ uρ $ pκ Ïù z© Å›≡uρ u‘ ;M≈y‚ Ïϑ≈ x© / ä3≈ uΖø‹ s)ó™ r& uρ [™ !$ ¨Β $ Y?# tèù 1  ) 27: مرسالت(  

ها مساحت زمين چهار برابر مساحت  با در نظر گرفتن كوه«: گويند  دانشمندان مي
شود يعني اگر مساحت اشغال شده توسط كوه را با مساحت خود كوه مقايسه  كنوني مي

ها مساحت را افزايش داده،  بينيم كه پنج واحد كمتر از آن است، پس اين كوه م، ميكني
به همين » داند هوا را پاكيزه و لطيف ساخته و وظايف ديگري نيز دارند كه فقط خدا مي

  :فرمايد  خاطر است كه خداوند مي
 Ÿξ sùr& tβρ ãÝàΨ tƒ ’n< Î) È≅Î/M} $# y#ø‹ Ÿ2 ôM s)Î= äz ∩⊇∠∪ ’ n< Î) uρ Ï™ !$ uΚ ¡¡9$# y# ø‹Ÿ2 ôM yèÏùâ‘ 

∩⊇∇∪ ’ n< Î) uρ ÉΑ$ t6 Ågø: $# y# ø‹ x. ôM t6 ÅÁ çΡ   ) 19-17: 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؟
  .»!اند؟ پابرجاي شده

_____________________________________________________________  
$  :فرمايد   مي461، ص 4 ابن كثير در تفسير خود، ج -1 uΖ ù= yèy_ uρ $ pκÏù z© Å›≡ uρu‘ ;M≈ y‚Ïϑ≈ x©  ها را  يعني كوه

/  م زمين قرار داده تا نلرزد،سبب استحكا ä3≈ uΖø‹ s)ó™ r& uρ [™!$ ¨Β $Y?#t èù   يعني آب گوارا و زالل كه از ابرها
≅×  جوشد، ها مي بارد يا از چشمه مي ÷ƒuρ 7‹ Í× tΒöθ tƒ t⎦⎫ Î/Éj‹ s3Þϑù= Ïj9   يعني واي به حال كسي كه در اين

  .و كفر خود ادامه دهدمخلوقات كه نشانگر عظمت خالق هستند بنگرد، اما باز به تكذيب 
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  معادن نقره

هاي گازي در آخرين مرحله از كار  هاي ساخت شيشه  جايي بيان شد كه كارگاهدر
هاي آن از  دهند تا ميكروب اي عبور مي هاي نقره آب مورد استفاده در كار خود را از لوله

» نقره«پس از مدتي در كتابي كه در مورد فلزات نوشته شده بود، زير عنوان . بين رود
رت آن به شرح زير است، جالب آنكه هيچ كدام از مؤلفان مطلبي را خواندم كه عين عبا

نقره داراي «: آن به اسالم و شايد به هيچ ديني اعتقاد نداشتند، آنان نوشته بودند 
هاي داخل آب را از بين ببرد و  تواند تمام ميكروب خاصيت بسيار مهمي است كه مي

سازي آب به اين و براي پاك. اين خاصيت نقره ناشي از تشعشعات خاص آن است
هاي نقره اندود شده عبور داد و يا اينكه قطعات نقره را  توان آب را از لوله روش مي

  .درون آب گذاشت
  .اين فلز قاتل باكتريهاست: در جايي ديگر نوشته بودند كه 

هاي آن از بين   تماس آب با نقره، تمام ميكروبدبه مجر: و باز نوشته بودند كه 
  .رود مي

براي پاكسازي يك ليتر آب، كافي است كه ذراتي از : ر گفته بودند كه در جاي ديگ
  . ميلياردم گرم در آب ريخته شود يكنقره در حد

توان به وسيله آن پاكي و ناپاكي هوا را  يكي ديگر از خصوصيات نقره اينست كه مي
وا دهد كه در ه دهد و نشان مي تشخيص داد، زيرا نقره در هواي آلوده تغيير رنگ مي

  .گازهاي سمي وجود دارد
اما به غير از موارد ذكر شده، خصوصيات ديگري هم براي نقره وجود دارد كه در 

 و غيره كاربرد دارد و نيز سيم و باسيم  وسايل ارتباطي بيصنايع مختلف، عكاسي،
نيز باشد، اما عالوه بر تمام اين موارد، خداوند  گذاري ساير فلزات مي معياري براي نرخ

  :فرمايد  مي
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 ß∃$ sÜãƒ uρ ΝÍκö n= tã 7π u‹ÏΡ$ t↔ Î/ ⎯ ÏiΒ 7π Ò Ïù 5># uθ ø.r& uρ ôM tΡ% x. O#tƒ Í‘# uθ s% ∩⊇∈∪ (# tƒ Í‘# uθ s% ⎯ ÏΒ 

7π Ò Ïù $ yδρ â‘ £‰s% #\ƒ Ï‰ø)s?   )16-15: سان ان(  
* آيد هاي بلورين مي ميانشان به گردش درمي  شراب و قدحاي نقرهجامهاي «

آنها را درست به اندازة الزم ) خدمتكاران بهشتي (اند هاي بلوريني كه از نقره قدح
  .»اند پيموده

. بسيار قابل توجه است كه چرا خداوند متعال در اين آيه به ذكر طال نپرداخته است
روشن ! باشد؟  طال مي،تر بوده و از جمله ظروف اهل بهشت قيمت در حاليكه از نقره گران

و بيان اينكه اصول اساسي علوم بشري در است كه به دليل خواص منحصر به فرد نقره است 
  .قرآن موجود است

  
  و آهن را فرو فرستاديم

  :فرمايد  خداوند متعال مي
 ô‰ s)s9 $ uΖ ù= y™ ö‘ r& $ oΨ n= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ $ uΖ ø9t“Ρr&uρ ÞΟßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9 $# šχ#u”Ïϑ ø9 $#uρ tΠθ à)u‹ Ï9 

â¨$ ¨Ψ9$# ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ ( $ uΖø9 t“Ρr& uρ y‰ƒ Ï‰pt ø: $# ÏµŠ Ïù Ó ù̈' t/ Ó‰ƒ Ï‰x© ßì Ï≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 zΝ n= ÷è u‹Ï9 uρ 

ª!$# ⎯ tΒ …çν çÝÇΖtƒ …ã& s#ß™ â‘ uρ Í= ø‹tó ø9$$ Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# ;“ Èθ s% Ö“ƒ Ì“ tã   ) 25: حديد(  
روانه ) به ميان مردم(ما پيغمبران خود را همراه با دالئل متقن و معجزات روشن «

 شناسايي حق و عدالت(ن زاو مي) وانينآسماني و ق(ايم، و با آنان كتابهاي  كرده
) برابر آن در ميان خود(ايم تا مردمان   نازل نموده را)باشد كه عقل سليم مي
ايم كه داراي نيروي زياد و سودهاي  و آهن را پديدار كرده. دادگرانه رفتار كنند

و نزول كتب آسماني و از ارسال انبياء (هدف . فراواني براي مردمان است
اين است كه خداوند بداند چه كساني او ) فرينش وسائلي چون آهنهمچنين آ

. كنند ياري مي) از ديدگان مردمان(را و فرستادگانش را بگونة نهان و پنهان 
  .»خداوند نيرومند و چيره است
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نات همراه پيامبران، همان معجزات آنان است كه راستي رسالت آنان را تأكيد پس بي
منبع شريعت است، ميزان هم عقل انسان است كه از شروط كند و كتاب هم، همان  مي

اما هدف از همه اينها، برپايي عدالت خدايي در زمين است كه نياز به . تكليف است
يعني آهن كه داراي نيروي زياد و » حديد«قدرتي بازدارنده دارد كه اين قدرت هم از 

  .شود هاي فراوان براي مردم است، تأمين مي منفعت
هاي  اره پها، تكه سنگ ها و شهاب ن فضاشناس بر اين باورند كه شهابدانشمندا

اينكه اولين فلز .  اجرام آسماني هستند كه بيشتر مواد آن از آهن استبزرگ و كوچك
گذارد، زيرا به صورت  كشف شده توسط انسان، آهن بود، بر اين مطلب صحه مي

 هزاران شهاب بر روي زمين هنو ساال. افتد ميها به زمين سنگ خالص و در شكل شهاب
براي نمونه شهاب سنگي در آمريكا . رسد ها تُن مي افتد كه وزن برخي از آنها به ده مي

پيدا شد كه وزن آن بالغ بر شصت و دو تن بود و از دو عنصر آهن و نيكل تشكيل شده 
يجاد شهابي ديگر در ايالت آريزونا، گودالي به عمق دويست متر و قطر هزار متر ا. بود

هاي آن شهاب سنگ استخراج شد  كرده بود و مقدار آهن تركيب شده با نيكل كه از پاره
   .رسيد ها تن مي به ده

$  :فرمايد  گردد كه مي باتوجه به اين مطالب دقت اين آيه قرآن روشن مي uΖø9 t“Ρ r&uρ 

y‰ƒ Ï‰ pt ø: $#  ن قسمت از هاي بسيار آن كه در اي اما هدف از نيروي شديد آهن و يا منفعت

 ÏµŠ :آيه  Ïù Ó ù̈' t/ Ó‰ƒ Ï‰ x© ßìÏ≈ oΨtΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9  بيان شده است، چيست؟  
اند كه فلز آهن داراي  شيميدانان درباره آهن به اين نتيجه رسيده: در پاسخ بايد گفت 

همچنين از لحاظ . باشد پذيري و تحمل در برابر فشار مي بيشترين دوام، نيرو، انعطاف
 فلزات است كه سبب تعادل زمين نيز شده و قدرت مغناطيسي ترين ضخامت، ضخيم

بسيار باالي آن كه از هر فلز ديگر بيشتر است، باعث حفظ نيروي جاذبه زمين شده 
  .است
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الزم به ذكر است كه عنصر اساسي ساختار بسياري از موجودات زنده را نيز آهن 
گيرند و عامل  از خاك ميزيرا در ساختمان گياهان كه مواد خويش را . دهد تشكيل مي

هاي خوني  آهن وارد شده و از آن طريق وارد سلولتغذيه جانداران ديگر هستند، ذرات 
  .شود  ميساير موجودات زنده

رسي جايگاه فلزات در منابع براي بر) 1910(اي كه در سال  در كنفرانس ساالنه
تمام ذخاير ) 1970( تشكيل شد، اين نگراني وجود داشت كه ممكن است تا سال طبيعي

منتشر شد كه اين فلز به مقادير بسيار هايي  اما پس از آن گزارش! زميني آهن تمام شود
عظيم در زمين وجود دارد به طوريكه طبق آخرين تحقيقات پنج درصد وزن پوسته 

و دانشمندان اين مقدار را، هفتصد و پنجاه هزار . دهد زمين را آهن تشكيل مي
اما آنچه كه مدنظر ماست اينست كه زندگي ما و تمام ! اند ورد كردهميليون تن برآ ميليون

گياهان و جانداران ديگر به آهن بستگي دارد، هرچند كه باور اين قضيه قدري مشكل 
  .است

اما آهن در تركيب خون، نقش اساسي دارد و اگر هر انساني سه گرم از آهن خويش 
، هرچند كه تمام آهن موجود در بدن شود را از دست دهد زندگي وي با مرگ روبرو مي

اما همين مقدار است كه در هموگلوبين خون وجود . باشد  گرم نميپنجانسان بيشتر از 
  1. در آنهاستآهنها ناشي از حضور  داشته و رنگ قرمز پررنگ اين سلول

  

_____________________________________________________________  
ها، پراكسيداز و كاتاالز اهميت   آهن براي تشكيل هموگلوبين، ميوگلوبين و مواد ديگر از قبيل سيتوكروم-1

 درصد آن به شكل هموگلوبين 65 گرم است كه حدود 5 تا 4دارد مقدار كل آهن بدن بطور متوسط 
ه شكل تركيبات مختلف هم، و يك ديگر آهن به شكل ميوگلوبين،يك درصد ب% 4وجود دارد حدود 

 درصدآن بطور 30 تا 15درصد بصورت تركيب با پروتئين ترانسفرين در پالسماي خون وجود داشته و 
شود  عمده در سيستم رتيكولوآندوتليال و سلولهاي پارانشيم كبد عمدتاً به شكل فريتين ذخيره مي

 .يوسف). 641فيزيولوژي گايتون ص (
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  خاك و جانداران موجود در آن
 از دويست هزار كرم شايد قابل باور نباشد كه در هر مترمكعب خاك زراعي، بيشتر

عنكبوتي، صد هزار حشره، سيصد عدد كرم عادي هزاران ميليون ميكروب و موجودات 
هر گرم از اين خاك شامل چند ميليارد باكتري و موجودات . بسيار ريز، وجود دارد

باشد كه برخي از آنها به  ها مي ها، ميكروب سلولي  تكها، بسيار ريز در شكل باكتري
نياز از آن هستند، برخي بدون اندام حركتي و برخي داراي  اشته و برخي بياكسيژن نياز د

  .باشند هاي حركتي مي مژه
اي  به راستي كه اين موجودات بسيار ريز داراي حركتي دائمي و در حال انجام وظيفه

اي كه تا امروز جزو مسايل پيچيده و پوشيده بدون جواب  بسيار مهم هستند، وظيفه
  ين سؤال هنوز باقي است كه وظيفه اين موجودات چيست؟و ا. مانده است

اند، اما به اصل موضوع و هدف  هرچند كه دانشمندان به ذكر برخي موارد پرداخته
اما آنچه كه واضح است، اهميت و فايده بسيار زياد . اند اساسي خلقت آنها پي نبرده

، حيات باز هم ادامه كن شود فعاليت آنها براي انسان است و اگر نسل نوع بشر، ريشه
خواهد داشت، اما اگر اين موجودات ريز، از بين روند، حيات هم نابود خواهد شد، 

زيرا هر چه كه مورد استفاده غذايي . گويا اهميت زيستي آنها از انسان بيشتر است
مثالً گوشت . ماست، به طور مستقيم يا غيرمستقيم از گياهان سبز به وجود آمده است

ه ما همين حكم را دارد، زيرا از گوسفندي كه با تغذيه از گياهان رشد كرده مورد استفاد
 مستقيم يا غيرمستقيم به گياهان ربط  به طورپس ريشه همه مواد غذايي. تهيه شده است

  : فرمايد  دارد، خداوند متعال مي
 “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ /ä3 s9 z⎯ÏiΒ Ì yf ¤±9$# Î |Ø÷z F{ $# #Y‘$ tΡ !# sŒÎ* sù ΟçFΡr& çµ ÷ΖÏiΒ tβρ ß‰Ï%θ è?   

  )80: يس (  
آن كسي كه از درخت سبز، براي شما آتش بيافريده است، و شما با آن آتش «

، قادر بر برانگيختن مردگان )هاست او كه قادر بر رستاخيز انرژي(كنيد  روشن مي
  .»و بازگرداندن به زندگي دوبارة ايشان است



 شگفتيهاي خداوند در جهان آفرينش

 

138

چگونه ممكن است درخت سبز، اند، كه  دچار حيرت شده» االخضر«علماء در كلمه 
اما چرا از . اي دارد چنين استفاده چوب خشك اساساًسوخت آتش گردد؟ در حاليكه 

  استفاده كرده است؟ » من الشجر االخضر«جمله 
به يك نكته علمي اشاره دارد كه » االخضر«كلمه : اند كه  برخي از علما در پاسخ گفته

ن است، و رشد هر گياه بستگي به انجام هاي سبز آ وجود هر درختي وابسته به برگ
هاي سبز  عملياتي دارد كه به فتوسنتز مشهور است كه طي آن، نور خورشيد توسط برگ

در واقع اگر نور خورشيد و . كند شود و احتياجات خود را از آن تهيه مي گياه جذب مي
ان هم اكسيدكربن نباشد، حياتي هم براي گياهان متصور نيست و برگ گياه آب و دي

  .كنند هايي براي ساخت مواد اساسي و آلي موردنياز گياه را ايفا مي فقط نقش كارخانه
شوند، آنگاه توسط ميلياردها  ريزند و توسط باد در اطراف پراكنده مي ها مي برگ

رگتر از خود زشوند و به خوراكي مناسب براي موجودات ب بيني تجزيه مي موجود ذره
ها هستند، و همه اين كارها در سه مرحله انجام  اكتريشوند كه همان ب تبديل مي

هاست كه  ش به هوا نياز دارد كه تأمين آن بر عهده كرمنگيرد؛ اما انجام اين واك مي
ها و جوندگان  هايي را در خاك ايجاد كرده تا هوا به داخل آن نفوذ كند پس كرم حفره

كنند وظيفه تهويه هواي  گي ميزيرزميني و مارها و تمام موجوداتي كه در زير خاك زند
  .خاك را برعهده دارند كه اگر اين كار صورت نگيرد، گياهان رشد نخواهند كرد

داند كه در هر هكتار چند  و فقط خدا مي. كنند ها خاك را تجزيه و كود ترشح مي كرم
. باشد تن مواد را تجزيه كرده و محصول كود آنان در هر كيلومتر مربع چه مقدار مي

ما كه اين هستي عظيم، آفريننده عظيم و شريعت : ن شايسته است كه پرسش كنيماكنو
چيزي ما را از آفريننده هستي و انجام رويم؟ و چه  حكيم را داريم، پس به كجا مي

اي از حقايق مهم هستي است،  سازد؟ آنچه كه بيان شد گوشه دستورات او، رويگردان مي
  :فرمايد  زيرا خالق آن مي
 !$ tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ω Î) WξŠ Î= s%   )85: سراء ا(  
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ها باتوجه  و علم شما انسان(چرا كه جز دانش اندكي به شما داده نشده است، «
  .»)به گسترة كل جهان و علم اليتناهي خداوند سبحان، قطره به دريا هم نيست

 Ÿω uρ tβθ äÜŠÅs ãƒ &™ ó© y´ Î/ ô⎯ÏiΒ ÿ⎯ Ïµ Ïϑ ù= Ïã ωÎ) $ yϑ Î/ u™!$ x© 4   ) 255: بقره(  
  .»د جز آن مقداري را كه وي بخواهدنآور چيزي از علم او را فراچنگ نمي«

 اين موجودات در زير خاك به چه .در هر گرم خاك ميلياردها باكتري وجود دارد
ساز و  هاي دگرگون اين كارگاهها، موجودات ريز، واكنش. داند مشغولند؟ فقط خدا مي

ير خاك وجود دارد همه در راستاي اعطاي نتيجه به ماست و هايي كه در ز همانندسازي
اطالعيم و كاري جز چيدن آثار و نتايج كار آنها نداريم،  ما از حقيقت اين مسايل بي

كنيم  ها را درو كرده و مصرف مي كنيم، كشت كرده ها را چيده و از آنها استفاده مي سبزي
پس بايد هماهنگ با اين آيه . ر استامور به خدا بستگي دارد و به او واگذاو ساير 

  :بگوييم كه 
 β Î) uρ (#ρ ‘‰ãè s? |M yϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øt éB 3   )34: براهيم ا(  
توانيد آنها را  نمي) از بس كه زيادند(هاي خدا را بشماريد  و اگر بخواهيد نعمت«

  .»شمارش كنيد
خلق كرده تا او ]  مابراي [ راخداوند زمين و محتويات بيروني و دروني و مياني آن

را بشناسيم، كه اگر شناخت او حاصل شود، هدف خلقت او تحقق يافته و در غير اين 
  . صورت، حسرت و ندامت براي ما خواهد بود

 β r& tΑθ à)s? Ó§ø tΡ 4’ tA uô£ ys≈ tƒ 4’ n? tã $ tΒ àMÛ § sù ’ Îû É= /Ζ y_ «! $#   ) 56: زمر(  
) شويد و از تعاليم وي پيروي كنيدبه درگاه خدا برگرديد و تسليم فرمان او («

طاعت و (ها كه در حق  چه كوتاهي! دردا و حسرتا: تا روز قيامت كسي نگويد 
  .»ام خدا كرده) عبادت
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  تغيير دادن مسير بادها
باشد كه   بقره مي164اند، آيه  از جمله آياتي كه زبان به عظمت خدا گشوده

  :فرمايد مي
 É#ƒ ÎóÇ s?uρ Ëx≈tƒ Ìh9$# É  

حال ببينيم كه .  هستندداران ديگرها و جان دها يكي از اسباب زندگي ما انسانبا
  دهد؟ خداوند چگونه آنها را مورد تغيير و دگرگوني قرار مي

هرگاه آب در معرض حرارت قرار گيرد و جسم جامد و «: گويند  دانشمندان مي
تر از   پايينسخت ديگري را نيز در همان زمان و درجه حرارت، گرم كنيم، دماي آب

، »دماي جسم جامد خواهد بود، زيرا آب در جذب حرارت كندتر از جسم جامد است
هرگاه يك مقدار مساوي از آب و جسم . شود با آزمايشي ديگر نيز اين قضيه ثابت مي

 6ديد كه دماي آب تا جامد را به مدت يك ساعت زير نور خورشيد قرار دهيم، خواهيم 
پس آب در كسب حرارت و دفع آن . رود  درجه باال مي10ا درجه و دماي جسم ديگر ت

  .كند كندتر از ساير اجسام عمل مي
به همين خاطر است كه در مناطق ساحلي هميشه دماي خشكي بيشتر از دماي آب 

شود كه هواي خشكي منبسط شده به طرف باال حركت كرده  همين امر باعث مي. است
شود، اما در عين حال غلظت و سردي و  كم ميو رقيق شود، در نتيجه فشار هوا نيز 

فشار هواي دريا بيشتر بوده و به طرف خشكي حركت كرده تا جايگزين هواي صعود 
كرده آن شود، به همين علت است كه در بعدازظهر سواحل دريا، نسيمي خنك به طرف 

همين مطلب » الرياحتصريف «پس منظور خداوند از . خشكي در حال جريان است
  .است

و «ظر راجح در تفسير ن«: فرمايد  امام طبري در تفسير خود، ذيل همين آيه مي
باشد كه  هاي مختلفي از جانب خدا به باد مي ، واگذار كردن مأموريت»تصريف الرياح

ها، آنرا به اطراف  گاه براي انجام لقاح در ميان گياهان و درختان و گاه بدون حمل گرده
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از . كند نوان عذاب خدا ارسال شده و همه چيز را نابود ميدارد و گاه نيز به ع گسيل مي
اين » رخَّسو تصريف الرياح و السحاب الم«منظور از : گويد  قتاده روايت است كه مي

است كه خداوند بر اين كار تواناست كه باد را به عنوان عذاب و عامل نازايي، ارسال 
هي كه به طرف آنها گسيل داشته دارد كه در اين صورت عذابي خواهد بود براي گرو 

يعني بادها، » و تصريف الرياح«: گويند كه  شناسان عرب مي برخي از لغت. شده است
وزند، و  يك بار از جنوب، يك بار از شمال، يك بار از روبرو و باري از پشت سر مي

هاي باد است نه  تصريف باد به اين معني است، و اين اوصاف، بيان احوال و دگرگوني
در واقع دگرگون شدن باد، همان . كننده آنها كه خالق هستي است وصف دگرگون

  .»اختالف جهت در وزيدن آن است
  

  آلودگي هوا و محيط
تأثيرات منفي بسياري بر دهد  آنچه كه امروزه بشر در محيط زندگي خويش انجام مي

ده، اما از سالمتي او گذاشته و هر چند كه در ظاهر به پيشرفت و ترقي زندگاني رسي
  .جانب ديگر آن را ويران كرده است

هاي زراعي موجود  ها و ماشين تا زماني كه ماشين و هواپيما و ابزارآالت كارخانه
اما اين گاز چه . باشد، آلودگي هوا به وسيله مونواكسيد كربن نيز ادامه خواهد داشت

 اين گاز كه توسط .شود كند؟ اين گاز وارد هموگلوبين خون شده و با آن تركيب مي مي
شود پس از تركيب با  ها و هواپيماهاي سوخت مايع در هوا پراكنده مي ماشين

در واكنش با آهن ) باشد ماده قرمز رنگ خون كه داراي ذرات آهن نيز مي(هموگلوبين 
شود، زيرا تمايل اين گاز به تركيب با  خون ميخون، سبب از دست رفتن اكسيژن 

اين كار به معني ايجاد نقص . 1ل آن به تركيب با اكسيژن استهموگلوبين بيشتر از تماي
  اما نتيجه اين نقص چه خواهد بود؟. هاست در سهم اكسيژن موردنياز سلول

_____________________________________________________________  
ون، ص تفيزيولوژي گاي. (شود تر از اكسيژن با هموگلوبين تركيب مي  بار قوي250كربن مونوكسيد  -1

 .يوسف). 770
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شوند، ضربان قلب كاهش يافته و  ها با كمبود اكسيژن روبرو مي وقتي كه سلول
و ناتوان خسته ) تحت فشار زياد براي جبران اكسيژن از دست رفته(دستگاه تنفسي 

و در نتيجه تكرار اين حالت و فشار بسيار زيادي كه بر دستگاه تنفسي وارد . شود مي
 8اگر هر فردي به مدت . شود هاي مختلف قلبي و تنفسي ايجاد مي آيد، بيماري مي

1000000ساعت در هوايي تنفس كند كه محتوي 
 گاز مونواكسيد كربن باشد احساس 80

ها اين گاز سمي را به  ، هنگامي كه در خيابان شلوغي هستي و ماشينكند خفگي مي
دهند و هواي موردنياز تنفس تو را حتي به اين  مدت هشت ساعت از خود انتشار مي

⎟مقدار كم 
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
1000000

سازند، سرعت انتقال اكسيژن به خون به مقدار  به اين گاز آلوده 80
  .دهد  خواص اساسي خود را از دست مييابد و خون هم ده درصد كاهش مي

 ميزان ،ها و در ساعات اوج حركت با شدت يافتن عبور و مرور و ازدحام خيابان
1000000انتشار اين گاز سمي در هوا به 

يابد و به همين دليل بسياري از   افزايش مي40
ي حاد، سردرد، ها ساكنان مناطق پرجمعيت و داراي رفت و آمد زياد، به مسموميت

هاي داخلي مبتال  ها، حالت تهوع و بسياري از بيماري ضعف بينايي، نقص ماهيچه
به بيهوشي شده و در برخي موارد هم سكته و شوند، كه در بسياري موارد منجر  مي

در واقع هواي آلوده به گاز مونواكسيدكربن، محصول تمدن . مرگ ناگهاني را در پي دارد
 در )بدون توجه به اين امر (را واداشته است كه و انسان امروزي  است،)و غربي (جديد

ها و مسيرهاي پرازدحام كه مملو از اين گاز است،  ماشين شخصي نشسته و در بزرگراه
  .رانندگي كند

هاي تنگي نفس و التهاب حاد  اكسيدكربن جزو عوامل افزايش ميانگين بيماري دي
وند هستي را پاك آفريده اما ما آن را آلوده در حاليكه خدا. رود ها به شمار مي ريه
آلودگي محيط زيست . ها، هم با اخالق و رفتارها ايم، هم با وسايل و ماشين كرده
ها و صداهاي  آلودگي صوتي كه نتيجه شلوغي: دارد، از جمله هاي مختلفي  جنبه
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دخواهي طلبي و خو هاي ديگر كه نتيجه رفاه هميشگي است، آلودگي هوا و بسياري جنبه
اي ديگر سبب تخريب و   از جنبه، داشتهآورد مثبتي هاي او هر دست بشر است، و تالش

بنده شما را به كنار گذاشتن اتومبيل . آسيب در سالمتي، تندرستي و پاكيزگي شده است
خوانم، بلكه درصدد بيان آثار زيانبار جنبه منفي تمدن غربي بر بشريت  خود فرا نمي

  .هستم
  

  ك و شيميقوانين فيزي
جويد و درصدد  هاي مختلف، خالق هستي را مي انسان مؤمن با مطالعه علوم و دانش

  .هاي عالي قوانين خداست كشف حكمت
 خاصيت ذوب شدن آنها آشنا هستيم  با برخي از خواص فلزات از جمله باهمه ما

است كه حال اين سؤال مطرح . آيند كه مواد جامد در اثر آن به حالت مايع و روان درمي
اگر اين خاصيت مواد نبود، آيا امكان استخراج فلزات از معادن آن وجود داشت؟ و نيز 
اگر خصوصيت انجماد آنها نبود، آيا تشكيل دوباره آنها به صورت فلزي خالص، 

پس خاصيت ذوب شدن و انجماد فلزات به ما امكان استخراج فلزات از . پذير بود امكان
و اين قانوني است كه خداوند در . دهد زات موردنياز را ميمعادن و تبديل آنها به فل

  .عرصه طبيعت به اجرا گذاشته است
خاصيت تبخير و تراكم آب است، كه اگر اين دو قانون وجود : از جمله قوانين ديگر 

دانيم كه آب درياها شور و نامطلوب است كه  نداشت، آيا امكان نزول باران بود؟ مي
چه كسي اين قانون را ) شود و به آب گوارا تبديل مي(ر شده توسط نور خورشيد تبخي

 رسوبي داخل مايعات تبخير نشوند و پس از تبخير آب، در همان داووضع نموده كه م
محل باقي بمانند؟ و چه كسي قانون تراكم را وضع نموده كه طي آن، آب بخار شده در 

وبي داخل مايع در اين چرخه اثر سرما دوباره به آب تبديل شود، بدون اينكه مواد رس
باريد و آب گوارايي كه سبب  ها نبود، باران نمي شركت داشته باشد، كه اگر اين قانون

  .داشت رفع تشنگي ما باشد وجود نمي
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ارزش خلق شده  و باز قانوني ديگر، يعني قانون رسوب مواد، انسان از قطره آبي بي
مستحكم، در قسمت ران خود شده هايي چنان  است و از همين قطره داراي استخوان

است كه قادر است وزني برابر دويست و پنجاه كيلوگرم را در هر ران خود تحمل كند 
 اگر حالتواند كه پانصد كيلوگرم را تحمل كند  و اين انسان سزاوار تكريم و نيرومند مي

ين ستخواني چنپذيري مواد داخل آنها نبود، آيا ا گذاري مايعات و رسوب حالت رسوب
  .شد  محكم و سخت تشكيل مي

پس از الماس، بيشترين درجه سختي متعلق به ميناي دندان : گويند  پزشكان مي
و اگر اين پديده . گذاري مايعات است است، كه خود وابسته به همان خاصيت رسوب

  .هاي محكمي نبوديم نبود، ما داراي چنان دندان
هاي مؤثر در  كه خود از ديگر پديدهاست  قابليت انحالل مواد در آب )قانون ديگر(

هستي است و در صورت عدم آن، گياهان توانايي جذب امالح موردنياز خود از رطوبت 
در آب قابل حل ) موردنياز گياه(زيرا امالح تمام معادن . دادند از دست ميرا خاك 

را از آن ها منتقل شده و مواد موردنياز خود  ها و ساقه گياه به برگ هستند و توسط ريشه
آمد و ممكن  پذيري مواد نبود، غذاها به صورت مايع درنمي اگر خاصيت حل. گيرند مي

دهنده آن نيرو و انرژي  هاي تشكيل نبود كه وارد خون شده و به جسم انسان و سلول
  .برسد

گذاري و  پس با تأمل و تفكر در مورد قوانين ذوب و انجماد و انحالل و رسوب
انسان مؤمن اگر درصدد . بريم رت و حكمت پروردگار پي ميتبخير و تراكم، به قد

كند و مطالعه  شناخت خدا برآيد، همه هستي وي را در اين راستا راهنمايي و هدايت مي
 فقط جنبه علمي دارند، وي را به سوي عظمت  حتيهايي كه قوانين مندرج در كتاب

آنها در آب ممكن نبود، ما اگر تبديل فلزات به امالح و انحالل . دهند خداوند سوق مي
توانستيم بر روي دو پاي خود راه برويم؟ اسكلت استخواني   و نميداشتيم هم وجود نمي

گيري عضالت ماست، در نتيجه پديده  بدن ما كه حامي و پشتوانه حركت و شكل
پذيري مواد نبود، امكان دريافت غذا  اگر خاصيت حل. رسوب مواد به وجود آمده است
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گيرد، ممكن نبود، واضح است كه  فلزي كه بدون احساس انسان صورت ميو تركيبات 
اند كه در نتيجه  تركيبات فلزي موردنياز بدن به صورت امالح در خون حل شده

  .مندي از اين مواد حاصل شده است پذيري آنهاست كه امكان بهره خاصيت حل
داشتند زندگي  ميت كنيد، كه اگر وجود ندر اين قوانين و خواص ششگانه مواد دقّ

  : فرمايد  گرفت، خداوند متعال مي بشر شكل نمي
 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  ندر آسما) و چشم برون و درون را باز كنيد و ببينيد(بنگريد : بگو «

هاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني  آيات خواندني كتاب! چه چيزهائي است؟
به حال ) پيغمبر نام، و اندرزها و انذارها هيچكدام(دهندگان  و بيم) جهان هستي

  .»خواهند ايمان بياورند افتد كه نمي كساني سودمند نمي
د به مشركين اي محم: فرمايد  به ميخداوند بلندمرت«: فرمايد  طبري در تفسير اين آيه مي

خواهند و براي يكتاپرستي و بطالن خدايان ديگر  قومت كه براي صحت ادعاي تو، دليل مي
هاي خدا و داليل صحت  ها كه پر از نشانه اي قوم من در آسمان: طلبند، بگو  ت ميحج

و نزول باران از باشد بنگريد؛ به خورشيد و ماه، تفاوت شب و روز  دعوت من به توحيد مي
ها براي  ها و شكاف ابرها كه روزي بندگان را به همراه دارد، و به زمين بنگريد كه شامل كوه

باشد و باز بر صداقت و درستي دعوت  رشد گياهان و روزي بندگان و ساير عجايب مي
 پند و ر بيانديشيد،ل و تدبر كنيد، كه اگر با تعقّكند، در اينها نيز تفكّ توحيدي داللت مي

، كار ذات اي بزرگ خواهد بود بر اينكه پديد آمدن هستي عبرت شما خواهد شد و نشانه
شريكي است كه در تدبير امور آن و حفظ و پروردن آن به معاون و همكار نياز ندارد،  بي
1.سازد نياز مي  بي)فايده موردنظر شما و بي (هاي ديگر ر در اين آيات شما را از نشانهتدب  

  
_____________________________________________________________  

 .175، ص 11 تفسير طبري، ج -1
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  و زلزله قيامت هاي دنيا زلزله
شود تا  قيامت برپا نمي«: فرمود ) ص(امام بخاري از ابوهريره روايت كرده كه پيامبر

پيوندد و  هاي فراوان به وقوع مي شود، و زلزله زماني كه علم از ميان مردم برداشته مي
ان بند و باري كه هم ها و بي شود و فتنه  به هم نزديك مي– براي طي مسافت –زمان 

شود و مال و ثروت شما بسيار شده و به وفور يافت  قتل و كشتار است زياد مي
  1.»شود مي

شنويم كه هر كدام از  بسياري اوقات خبر وقوع زلزله را در شهرهاي مختلف مي
اين واقعيت و كثرت . كشند ديگري شديدتر است و زندگي افراد زيادي را به نابودي مي

ي است كه از روي هوي و هوس سخن حديث پيامبرها مصداق  وقوع و شدت زلزله
ها اين است  از نتايج اين زلزله.  و هر چه به زبان آورده است وحي خداوند استفتهگن

سازند، قيامتي كه خداوند  زلزله بزرگ قيامت را تاحدودي براي ما روشن ميكه مفهوم 
  :فرمايد  وعدة شكنجة كافران را در آن داده است و مي

 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à) ®?$# öΝ à6−/u‘ 4 χ Î) s' s! t“ ø9y— Ïπ tã$ ¡¡9$# í™ó© x« ÒΟŠ Ïàtã   ) 1: حج(  
  .»از پروردگارتان بترسيد، واقعاً زلزلة قيامت چيز بزرگي است! اي مردم«
هاي منظومة شمسي بيشترين ضخامت را دارد و پنج  ارهيزمين در ميان سخشكيهاي 

گويند حركتي  هتي دانشمندان در تفسير زلزله مياز ج.  استهاي آنبرابر ضخامت آب
آيد كه پوستة  است كه از درون زمين شروع شده و فشار بسيار زيادي از آن به وجود مي

همين شكسته شدن پوستة زمين شود و  زمين تحمل آن را نداشته و در نتيجه شكسته مي
ت بدانيم كه ضخامت شنويم، الزم اس است كه برخي اوقات به عنوان زلزله از اخبار مي

 كيلومتر است و جنس آن عموماً از سنگ بازالت است كه 90پوستة زمين بيشتر از 
هاست، اما با  اين وجود تحت فشار بسيار زياد زمين خورد و  ترين نوع سنگ سخت

_____________________________________________________________  
 ).989( به روايت بخاري، حديث شمارة -1
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دهد كه در آية  اي از قدرت خداوند را به ما نشان مي اين واقعه گوشه. شود متالشي مي
  :فرمايد  زير مي

 ¨β Î) ©!$# uθ èδ ä−#¨— §9$# ρ èŒ Íο §θ à)ø9$# ß⎦⎫ÏG yϑ ø9$#   ) 58: ذاريات(  
  .»رسان و صاحب قدرت و نيرومند است و بس تنها خدا روزي«

اي از آن  اند كه نمونه هاي واقع شده در جهان ارائه داده نگاران آماري را از زلزله زلزله
 830وي داد كه در چند ثانيه جان اي در چين ر  زلزله1556در سال : به شرح زير است 
 در و هزار نفر 180اي در هند روي داد كه جان   زلزله1737در سال . هزار نفر را گرفت

 هزار نفر را خاتمه داد و در 100اي در ژاپن روي داد كه زندگي   نيز زلزله1923سال 
را به كام  هزار نفر 35اي در چين روي داد كه در چند ثانيه  زلزلهدوباره  1976سال 

  :فرمايد  سپاريم كه مي حال گوش به فرمودة خداوند مي. مرگ كشيد
 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à) ®?$# öΝ à6−/u‘ 4 χ Î) s' s! t“ ø9y— Ïπ tã$ ¡¡9$# í™ó© x« ÒΟŠ Ïàtã   ) 1: حج(  

 دقيقه قبل از 15ن است كآيا مم«: شناس پرسيدند كه  از يك دانشمند بزرگ زلزله
خير اما بسياري از حيوانات آن را :  مطلع شويم؟ در جواب گفت وقوع زلزله از آن

كنند كه در رأس آنها حيواني است كه حماقت آن مثال  مدتي قبل از وقوع درك مي
به نظر ما . »شود  دقيقه قبل از وقوع زلزله از آن باخبر مي15زدني است يعني االغ كه 

رند اين است كه همانند انسان مكلف ب علت اينكه حيوانات زودتر از زلزله به آن پي مي
  :فرمايد  نبوده و هدف از وقوع زلزله آنها نيستند، به دليل اين آيه كه خداوند مي

 $̄ΡÎ) $oΨôÊttã sπtΡ$tΒF{$# ’n?tã ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ÉΑ$t6Éfø9$#uρ š⎥÷⎫t/r'sù βr& $ pκs]ù= Ïϑ øt s† 

z⎯ ø)xô© r&uρ $ pκ÷] ÏΒ $ yγ n= uΗ xquρ ß⎯≈ |¡ΡM} $# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $ YΒθ è= sß Zωθßγ y_   ) 72: احزاب(  
ها و  بر آسمان) باشد را كه فرايض يا أوامر و نواهي خداوند مي(ما امانت را «

ها عرضه داشتيم اما از پذيرش آن خودداري كردند و از آن ترسيدند،  زمين و كوه
شد اما برخي و داراي موقعيت بسيار ممتازي (حال اينكه انسان زير بار آن رفت 
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برند و قدر مقام واالي خويش را  پي به ارزش وجودي خود نمي(آنان ) از
  .»واقعاً ستمگر و نادانند) دانند و نمي
  :فرمايد  خداوند مي
 # sŒÎ) ÏM s9Ì“ ø9 ã— ÞÚ ö‘F{ $# $ oλ m;#t“ ø9 Î—   ) 1: زلزله(  
  .»شود هنگامي كه زمين سخت به لرزه انداخته مي«

 به شدت تكان خورد و پريشان شد و زمين با لرزة بزرگ خود يعني) زلْزِلَت(كلمة 
و اين ماهيت زلزلة قيامت است كه . كه آخرين لرزيدن آن است به شدت ناموزون شد

  :در ادامة آيه آمده است . هاي كوچك و محدود آن هستند هاي دنيا نمونه زلزله
 ÏM y_ t÷z r& uρ ÞÚ ö‘F{ $# $ yγ s9$ s)øO r&   ) 2: زلزله(  
  .»اندازد ن سنگيني و بارهاي خود را بيرون ميو زمي«

همان مخلوق مكلفي كه براي بهشتي به پهناي  ،1منظور از سنگيني زمين انسان است
او وزين و سنگين است زيرا قبول امانت نموده و . ها و زمين خلق شده است آسمان

كه ته است را براي وي رام كرده و جانشين خود در زمين ساخها و زمين  خداوند آسمان
اگر عقل او بر شهوتش چيره گردد از مالئكه برتر و اگر شهوت او بر عقلش چيره گردد 

  .تر ست از حيوات پست
 tΑ$ s% uρ ß⎯≈ |¡ΡM} $# $ tΒ $ oλ m;   ) 3: زلزله(  
  .»گويد زمين را چه شده است؟ و انسان مي«

  . اين گفتة انسان از روي تعجب و ترس است
 7‹ Í×tΒ öθ tƒ ß^ Ïd‰pt éB $ yδ u‘$ t7÷z r&   ) 4: زلزله(  

_____________________________________________________________  
زمين جسم همة مردگان را به صورت زنده : [ گفته است 265، ص 30 امام طبري در تفسير خود، ج -1

]. و ابن عباس گفته منظور مردگان هستند... كند  ان درون زمين بر آن سنگيني مياندازد و مردگ بيرون مي
. كند يعني آنچه از مردگان در زمين است را به بيرون پرت مي: [ گفته است 540، ص 4ابن كثير نيز در ج 

 ].اند اين نظر را چند تن از سلف ابراز داشته
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  .»كند در آن روز زمين خبرهاي خود را بازگو مي«
  .باشند ها مي يعني خبر از اعمال نيك و بد ساكنان خود كه انسان

 ¨β r' Î/ š −/ u‘ 4© yr ÷ρ r& $ yγ s9   ) 5: زلزله(  
  .»پيام داده است) زمين(بدان سبب است كه پروردگار تو به او «

مين را بر سخن گفتن توانا كرده و امر به كالم نموده منظور اينست كه خداوند، ز
  .است

 7‹ Í≥ tΒöθ tƒ â‘ ß‰óÁ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# $ Y?$ tG ô© r&   ) 6: زلزله(  
  .»آيند در آن روز، مردمان پراكنده بيرون مي«

يعني فردفرد و متفرق، بدون تجمع، بدون همفكر و همراه و همكار، بدون هياهو و 
امروز «:  سوره يس وصف نموده است 65داوند در آيه ر با اين حال كه خهمهمه و تكب

گويند و پاهايشان بر دستاوردشان  نهيم و دستانشان با ما سخن مي بر دهانهايشان، مهر مي
  .»دهند گواهي مي

  :فرمايد  خداوند در ادامه سوره زلزله مي
 (#÷ρ uã Ïj9 öΝßγ n=≈ yϑ ôã r& ∩∉∪ ⎯yϑ sù ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s) ÷WÏΒ >ο §‘ sŒ #\ø‹ yz … çν t tƒ ∩∠∪ ⎯tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ 

tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ # vx© … çν t tƒ   ) 7 - 6: زلزله(  
ه غباري كار نيكو پس هر كس به اندازه ذر* تا كارهايشان به آنان نموده شود«

  .»كرده باشد و يا بدي كسب نموده باشد، پاداش و سزاي خود را خواهد ديد
شناسان استفاده برد كه  هاي زمين ز يافتهتوان ا در تبيين بيشتر مفاهيم اين سوره مي

اند و قرآن نيز به صورت بسيار دقيق به آن  ها رابطه برقرار كرده فشان ها و آتش ميان زلزله
فشان به اين  گويند كه رابطه محكم ميان زلزله و آتش شناسان مي زمين. اشاره كرده است

ر  ب درون زمين و فشار آنهاي داغ گونه است كه يك بار زلزله در نتيجه حركت توده
اي قوي  در هر حال رابطهشود،  پوسته بوده و يك بار زلزله باعث ايجاد آتشفشان مي

نكته ديگر اينكه مواد مذاب درون زمين داراي وزني . ميان زلزله و آتشفشان وجود دارد
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. باشد» اثقالها« كلمه  يكي از مصاديقتواند بسيار باال و منحصر به خود هستند كه مي
  : فرمايد  شناس با قرائت اين قسمت از سوره زلزله كه مي يكي از دانشمندان زمين

 # sŒÎ) ÏM s9Ì“ ø9 ã— ÞÚ ö‘F{ $# $ oλ m;#t“ ø9 Î— ∩⊇∪ ÏM y_ t ÷z r& uρ ÞÚ ö‘ F{$# $ yγ s9$ s)øO r&   
  .دچار حيرت و دهشت شد

اي لطيف از جانب خداوند است به وجود  آنچه كه در اين سوره بيان شد، اشاره
سازد كه فرستنده قرآن همان خالق هستي است  ميان زلزله و آتشفشان و روشن ميرابطه 

دار  هاي دنباله  و خالق ستارهكه صد هزار ميليون كهكشان را در عرصه گيتي پديد آورده
او كه خالق هستي است، فرستنده قرآن است، . ها است ارهها و ستارگان و سي هارازو ك

ها چون برتري خود او بر  برتري آن بر ساير كالمد كه فضل وكالمي چنان ارزشمن
  .باشد مخلوقاتش مي

براستي نعمتي بزرگ است كه صبح به هنگام بيدار شدن از خواب، زمين را در حال 
استقرار و آرام مشاهده كني، اما هرگز قدر اين نعمت را نخواهي دانست تا زماني كه 

ها نيز تركيده شود، خداوند  ت قلباي مهيب باشي كه از ترس آن ممكن اس شاهد زلزله
  : فرمايد  كند، آنگاه كه مي متعال توجه ما را به همين نعمت جلب مي

 ⎯ ¨Β r& Ÿ≅ yè y_ uÚ ö‘F{ $# #Y‘# t s%   ) 61: نمل(  
   .»آيا ديگران بهترند يا كسي كه زمين را قرارگاه ساخته است«

. شد بات برخوردار نميحقيقتاً اگر اين استقرار نبود هيچ ساختماني از استحكام و ث
  : چرا كه 

 ÇÚ ö‘ F{$#uρ ÏN# sŒ Æíô‰¢Á9$#   ) 12: طارق(  
  .»بردار سوگند به زمين شكاف«

  :فرمايد   وجود شكاف از خواص ترسناك زمين است و خداوند مي
 $ tΒ uρ ã≅ Å™ öçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$ Î/ ωÎ) $ Zƒ Èθ øƒ rB   ) 59: اسراء(  
  .»سازيم را نميما معجزات را جز براي بيم دادن مردم اج«
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اي فراگير شما را در بر گيرد ي بگيريد، قبل از اينكه حادثهپس طاعت از خدا را جد.  
  

  زلزله قاهره
كند و تا زماني كه  سوار شدن هواپيما احساس نگراني ميهر انساني به هنگام 

آن وقت است كه . گيرد هاي هواپيما در باند فرودگاه به حركت درنيايد، آرام نمي چرخ
اين حالت به هنگام سوار شدن در . خدا را سپاس كه به سالمت رسيديم: گويد  يم

آيد و تا رسيدن به خشكي آرام  كشتي و حركت در آب و هيجان امواج نيز پيش مي
اما اين زمين آرام كه از هوا و دريا آرزوي استقرار و آرامش آن را داريم، . گيرد نمي

  :فرمايد  اوند درباره آن ميو خد. شود گاهي دچار حركت و لرزه مي
 Λ ä⎢ΨÏΒ r& u™ ⎯ ¨Β ’Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# β r& y#Å¡ øƒ s† ãΝä3Î/ uÚ ö‘F{ $# #sŒ Î* sù š† Ïφ â‘θßϑ s?   

  )16: ملك (  
دانيد كه دستور دهد زمين را  آيا از كسي كه در آسمان است، خود را در امان مي«

  .»بشكافد و شما را فرو برد، و آنگاه بلرزد و بجنبد و حركت كند؟
هاي  كشيد نصف خانه اگر زلزله قاهره فقط ده ثانيه طول مي«: گويند  شناسان مي زلزله

اما خداوند با لطف فراوان . »باختند آن ويران شده و بيشتر از پنج ميليون نفر جان مي
توانست آنها را از عذاب  خويش آنان را در بر گرفت، در غير اين صورت چه چيزي مي

 در  زلزلهرهاي قوي و محكم از خطَ هاي بتوني با پايه كه خانهخدا نجات دهد؟ وقتي 
تواند مردم را نجات دهد، در غير اين  امان نيست، پس بايد به خدا پناه برد كه فقط او مي

  .صورت زمين زير پاي آنها خواهد لرزيد
 طبقه ويران شد و چنان در هم فرو ريخت و 14در زلزله قاهره، ساختماني با ارتفاع 

هاي آن با بتون  وسايل الكتريكي و تزئينات داخلي و فرشافراد، ابزارها، ده شد كه گويا فشر
هاي بسياري را با خود  ند رسايي است كه نشانهپاين واقعه . اند تركيب شده و محكم شده

  .به همراه داشت كه الزم است در آن قدري تأمل كنيم
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: گويند   دانشمندان در اين باره مياخيراً امكان تفسير علمي زلزله فراهم شده است كه
شوند كه در  قطعات مختلف پوسته زمين با هم برخورد كرده و تحت فشار واقع مي«

لغزد و در نتيجه آن  برخي موارد يكي از اين قطعات حركت كرده و روي ديگري مي
  .»دهد زلزله روي مي

كند؟ نه  ن را باطل ميآنچه كه بيان شد، تفسير علمي زلزله بود، اما آيا تفسير ديني آ
و در (به خدا قسم، از خود بپرسيم كه چه كسي اسباب را آفريده است؟ قطعاً خداوند 

تفسير ديني هم توجيه علمي اين پديده مقبول است، اما فرق آن با تفسير علمي محض 
). گيرد اينست كه، خدا را به عنوان حاكم و فرمانرواي هستي در پشت قضايا در نظر مي

پذيرد در شمار افرادي است كه خداوند درباره   كه تفسير ديني زلزله را نميپس كسي
  :آنها گفته است 
 öΝ åκ̈ΞÎ) (#þθ çΡ% x. #sŒ Î) Ÿ≅‹ Ï% öΝçλ m; Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª! $# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡ o„   ) 35: صافات(  
  .»ورزند شود، جز خدا معبودي نيست، تكبر مي وقتي كه به آنان گفته مي«

  :ن دسته ديگر نيز هست كه خداوند اينگونه وصفشان نموده است و در شمار اي
 β Î) uρ (#÷ρ ttƒ $ Zó¡Ï. z⎯ÏiΒ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# $ VÜ Ï%$ y™ (#θ ä9θ à) tƒ Ò>$ ys y™ ×Πθ ä.ö̈Β   ) 44: طور(  
  .»گويند قطعه متراكمي است اي از آسمان فرو افتد، مي اگر ببينند كه قطعه«

اما اكنون جاي تفصيل آن نيز زلزله را توضيح داد، دانان  توان از نگاه جغرافي البته مي
زلزله نتيجه حركتي است كه درون زمين انجام : گوييم كه  نيست، فقط به اختصار مي

دارد و با فشار شديد خود باعث شكسته شدن سطوح آن  شود، پوسته را به تكان وا مي مي
دهد و گاهي  يجه ميشود، گاهي فشار به صورت عمودي است كه زلزله عمودي را نت مي

كه (هاي بلنديست  شود و گاهي داراي طول موج افقي است و زلزله افقي را باعث مي
كنيم،  زلزله را تفسير ميكه ي اما در هر حال و از نگاه هر علم) قدرت تخريب باالتري دارد

  : فرمايد  ت كنيد كه ميدر اين آيه دقّ.  تفاسير ديني آن منافات نخواهد داشتباز با
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 ö≅ è% uθ èδ â‘ ÏŠ$ s)ø9 $# #’ n?tã β r& y] yèö7 tƒ öΝä3 ø‹n= tæ $ \/# x‹tã ⎯ ÏiΒ öΝä3Ï% öθ sù ÷ρ r& ⎯ÏΒ ÏM øt rB 

öΝä3Î= ã_ ö‘ r& ÷ρ r& öΝä3 |¡Î6 ù= tƒ $ Yè u‹ Ï© t,ƒ É‹ ãƒ uρ / ä3ŸÒ ÷è t/ }¨ ù't/ CÙ ÷è t/ 3 öÝàΡ$# y#ø‹ x. ß∃ Îh|Ç çΡ 

ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝßγ ¯= yè s9 šχθ ßγ s)ø tƒ   ) 65: انعام(  
تواند كه عذاب بزرگي از باالي سرتان و يا از زير پاهايتان بر شما  بگو، خدا مي«

بگمارد و يا اينكه كار را بر شما بهم آميزد و دسته دسته و پراكنده گرديد و 
برخي از شما را به جان برخي ديگر اندازد و گرفتار همديگر سازد، بنگر كه 

  .»گردانيم تا بلكه بفهمند چگونه آيات را بيان و روشن مي
  :فرمايد  يا در آيه زير مي
 z> u ŸÑuρ ª! $# Wξ sW tΒ Zπ tƒ ös% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ oΨ ÏΒ#u™ Zπ̈ΖÍ≥ yϑ ôÜ •Β $ yγ‹ Ï?ù' tƒ $ yγ è% ø— Í‘ #Y‰ xîu‘ ⎯ ÏiΒ 

Èe≅ ä. 5β% s3 tΒ ôN t xx6 sù ÉΟ ãè ÷Ρr'Î/ «!$# $ yγ s%≡sŒr' sù ª!$# }¨$ t6 Ï9 Æíθ àf ø9$# Å∃ öθ y‚ ø9$# uρ $ yϑ Î/ 

(#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãè uΖóÁ tƒ   ) 112: نحل(  
بردند و از هر  زنند كه در امن و امان بسر مي خداوند مردمان شهري را مثل مي«

شد، اما آنان كفران نعمت  طرف روزيشان بگونة فراوان به سويشان سرازير مي
خدا كردند، و خداوند به خاطر كاري كه انجام دادند، گرسنگي و هراس را 

  .»بديشان چشانيد
له قاهره لطف بزرگي را شامل حال اهل آن كرد و خداوند متعال به هنگام وقوع زلز
 هزار 830اي رخ داد كه جان   در چين زلزله1556به آن شدت نداد، آنگونه كه در سال 

نفر را گرفت و يا در هند تعداد كشتگان به سيصدهزار نفر رسيد كه عدد بسيار بزرگي 
ار كرد و با نوك عصا به ، اما خداوند به قاهره و اهل آن لطف كرد و فقط ما را بيد1است

  :فرمايد  ما اشاره كرد، اوست كه مي
_____________________________________________________________  

ي بسيار  لرزه  هجري شمسي شاهد پنجمين زمين4/10/1383 ميالدي برابر با 26/12/2004جهان در روز  -1
كه در سواحل .  ميالدي به اين طرف بود1900 ريشتر از سال 9/8بزرگ وحشتناك با شدت مقياس 

ي  ي آن از طرف شمال به جزيره ي سوماتراي شمال اندونزي روي داد و دامنه استان آچه در جزيره
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 β Î) uρ ⎯ÏiΒ >π tƒ ös% ω Î) ß⎯øt wΥ $ yδθà6Î= ôγ ãΒ Ÿ≅ ö6 s% ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ÷ρ r& $ yδθç/Éj‹ yè ãΒ $ \/# x‹ tã 

#Y‰ƒ Ï‰ x© 4 tβ% x. y7 Ï9≡ sŒ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# #Y‘θ äÜó¡ tΒ   ) 58: اسراء(  
گردانيم يا به عذاب سختي   قيامت نابود ميهر شهر و دياري را پيش از روز«

  .» كتاب ثبت گرديده است درنماييم، اين دو گرفتار مي
هاي بسيار نازك و  امروزه هر شهري به فساد كشيده شده است، زنها با پوشيدن لباس

شود و حقوق  زني مشغولند، مال ربا و سود حرام استفاده مي ناقص به فحاشي و پرسه
، حال با ارتكاب چنين گناهاني و با ضايع نمودن حقوق، بايد شود مردم تباه مي

: كند كه فرمود  نقل مي) ص(سرانجامي شوم، در پايان آن باشد، ابوهريره روايتي از پيامبر
 بخشندگان ميان ،آنگاه كه اميران و كارگزاران شما افراد اليق و شايسته و ثروتمندان«

 پذيرد ظاهر و بيرون زمين براي شما بهتر  انجامتشما باشند و امورات شما با مشور
است و نيكو، اما اگر اميران و كارگزاران شما از افراد پست و بدكاره و ثروتمندان شما، 

و تنگدست بوده و كنترل امور شما به دست زنان افتاد، در اين صورت درون بخيل 
  1.»تر از بيرون آن است زمين براي شما بهتر و شايسته

  :فرمايد  خداوند نيز مي
 $tΒuρ tβ%Ÿ2 š•/u‘ šÏ=ôγãŠÏ9 3“tà)ø9$# 8Νù=ÝàÎ/ $yγè=÷δr&uρ šχθßsÎ=óÁãΒ  ) 117: هود(  
ها را ستمگرانه ويران كند، در  پروردگارت چنين نبوده است كه شهرها و آبادي«

  .»حاليكه ساكنان آن درصدد اصالح برآمده باشند

                                                                                                                                                    
ل كشورهاي سريالنكا، تايلند، اندونزي و هند را در برگرفت آندامان در اقيانوس هند كشيده شد و سواح

خانمان  هاي سهمگيني شد كه منجر به كشته شدن دويست و اندي هزار نفر و بي و باعث ايجاد موج
 .)يوسف. (45 ص 20شدن يك ميليون نفر گرديد مجله نداي اسالم شماره 

جز از : گويد  داند و مي يث را غريب ميابوعيسي اين حد). 2266( به روايت ترمذي، حديث شماره -1
شناسيم كه در حديث او غرابتي وجود دارد كه خاص روايت اوست و  طريق صالح مري، آن را نمي

 .آورد، در هر حال مردي صالح است شاهدي براي آن نمي
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كار محال است و شايسته مقام خداوند دارد كه اين  بيان مي» و ما كان ربك«جمله 
  :فرمايد  اي ديگر نيز مي در آيه. نيست

 š ù= Ï? uρ #” tà) ø9$# öΝßγ≈ oΨõ3 n= ÷δ r& $ £ϑ s9 (#θ çΗ s> sß $ uΖù= yè y_ uρ ΝÎγ Å3Î= ôγ yϑ Ï9 #Y‰Ïã öθ̈Β  
  )59: كهف (  

ايم و  هاييست كه ما موعدي براي هالكشان تعيين كرده و اين شهرها و آبادي«
  .»اند ايم كه ايشان ظلم و ستم پيشه كرده را نابود ساختهزماني آنها 

ماند و آن هنگامي است كه  در اين صورت، انسان فقط در يك حالت به سالمت مي
يابد و  خداوند سالمت وي را خواهد و فقط در يك حالت به امنيت و آرامش دست مي

فرموده است  او در اين رابطه. ت او را خواهدآن هنگامي است كه خداوند امني:  
 y# ø‹Ÿ2 uρ ß∃% s{ r& !$ tΒ öΝçG ò2 uõ° r& Ÿω uρ šχθ èù$ sƒ rB öΝä3¯Ρ r& ΟçG ø.u õ° r& «! $$ Î/ $ tΒ öΝs9 

öΑÍi” t∴ãƒ ⎯ Ïµ Î/ öΝà6ø‹ n= tæ $ YΖ≈ sÜù= ß™ 4 ‘“ r' sù È⎦ ÷⎫ s)ƒ Ì xø9$# ‘,ym r& Ç⎯øΒ F{$$ Î/ ( β Î) ÷Λä⎢Ζä. 

šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ óΟ s9 uρ (#þθ Ý¡ Î6ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ y7 Í×¯≈ s9 'ρ é& ãΝßγ s9 

ß⎯øΒ F{$# Νèδ uρ tβρ ß‰tG ôγ •Β   ) 82-81: انعام(  
ترسم؟ و حال آنكه شما  سازيد مي ميچگونه من از چيزي كه آن را شريك من «

سازيد كه او هيچ دليلي بر  ترسيد كه چيزي را براي خدا شريك مي از اين نمي
تر به   با اين وجود كدام دو گروه شايستهدرستي آن براي شما نفرستاده است؟

اند و ايمان خود را با  كساني كه ايمان آورده* دانيد؟ امن و امان است، اگر مي
  .»گانند يافته شرك نياميخته باشند، سزاوار امن و امان هستند و آنان همان راه

گرديم پس الزم است كه به پروردگار داراي عزت و جالل پناه بريم و به سوي او باز
چرا كه خوشبخت كسي است كه از ديگران پند گيرد و بدبخت كسي است كه تنها خود 

هاي واقع شده، در برابر  هاي ناشي از زلزله و بدانيم كه تمام زيان. دهد را معيار قرار مي
اي كوچك از   اشارههاي دنيا فقط زلزله قابل ذكر نيست زيرا )هنگام قيامت (زلزله كبري

  :فرمايد   او كه ميجانب خدا است،
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 (#þθ ç7 ÏΡr& uρ 4’ n< Î) öΝä3În/ u‘ (#θ ßϑ Î= ó™ r& uρ …çµ s9 ⎯ÏΒ È≅ ö6 s% β r& ãΝä3 u‹Ï?ù' tƒ Ü># x‹ yè ø9$# §ΝèO Ÿω 
šχρ ç |ÇΖè? ∩∈⊆∪ (#þθ ãè Î7¨?$# uρ z⎯ |¡ôm r& !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& Ν ä3ø‹s9 Î) ⎯ÏiΒ Ν à6Î n/§‘ ⎯ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& 

ãΝà6 u‹Ï?ù' tƒ Ü># x‹yè ø9$# Zπ tG øó t/ óΟ çFΡr& uρ Ÿω šχρ ã ãèô± n@   ) 55 - 54: زمر(  
و به سوي پروردگار خود باز گرديد و تسليم او شويد، پيش از آنكه عذاب «

ناگهان به سوي شما تاخت آرد و ديگر كمك و ياري نشويد و از زيباترين و 
بهترين چيزي كه از سوي پروردگارتان براي شما فرستاده شده است پيروي 

  .»خبري باشيد  ناگهان به شما تاخت آرد و شما در بيپيش از اينكه عذاب. كنيد
كنند، از جمله زلزله كه اگر با  هاست كه ناگهان ظهور مي اين خصوصيت برخي عذاب

نگاه به گذشته تاريخ آن را ورق زنيم، درخواهيم يافت كه در بسياري از شهرهاي دنيا 
 كارهاي خويش را كنترل .واقع شده است، پس بايد پند گرفته و به سوي خدا باز گرديم

وش خداوند اداره كنيم، برگرديم و به اصالح بپردازيم، شايد كه رهايمان را بر  كرده و خانه
ت كنيم كه هيچ شهر و كشوري از دقّ. خداوند متعال ما را از عذاب خود نجات دهد

ه اي رخ داد ك  در همين قاهره، حدود پنجاه سال پيش زلزله.عذاب زلزله در امان نيست
هايي  اين زلزله ممكن است هر جا رخ دهد، و گفته. اي سالم نماند و ويران شد هيچ مناره

خيز نيست، گفتار باطلي است، در قاهره نيز كسي  منطقه ما زلزله: گويند  چون آنكه مي
تاريخ آخرين زلزله را در ياد نداشت، اما دوباره آمد و چنان با شدت هم آمد كه ا گر ده 

كرد و بيشتر از پنج  هاي قاهره را ويران مي كشيد نصف تمام خانه ول ميثانيه ديگر ط
  .باختند، اما خداوند مهربان لطف و كرم نمود و ما را بخشيد ميليون نفر جان مي

ها و زمين را نگاه  بدانيد كه خداوند خالق اسباب و مسببات است و اوست كه آسمان
و اسباب مادي مورد اتكاي ما را نيز باطل د نك ميداشته است، اگر بخواهد زلزله ايجاد 

  .، چرا كه او بر هر كاري تواناستگرداند مي
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  مركز دنياي قديم و جديد كعبه
اين هاي زمين به صورت يكنواخت در اطراف خانه خدا پراكنده شده است،  خشكي

شناسي واقع در يكي از كشورهاي همسايه   كه توسط يكي از مراكز ستاره استحقيقتي
رين تحقيقات علمي خويش را در اين زمينه انجام داده مورد تأكيد واقع شده كه آخ
هاي پيشرفته به محاسبه فواصل موجود ميان مكه و  اين مركز با استفاده از حسابگر. است

و در نتيجه آن ثابت شده . شهرهاي اطراف آن در جهان گذشته و جديد پرداخته است
آفريقا، اروپا و آسيا، هشت هزار كيلومتر با اره سه قهاي واقع در  كه دورترين سرزمين

مكه مكرمه فاصله دارند، كه به نسبت دنياي گذشته، همه در اطراف مكه واقع شده و 
  .كعبه مركزيت آنهاست

شامل آمريكاي شمالي و جنوبي و استراليا و اقيانوس اما به نسبت دنياي جديد كه 
اره در مسافت سيزده كيلومتري مكه  هر سه قمنمد جنوبي است بايد گفت كه انتهاي

دهد، اما در جهت  واقع هستند و خانه كعبه مركزيت اين شكل هندسي را نيز تشكيل مي
پس باتوجه به . ديگر مكه، اقيانوس آرام قرار دارد و در اين محاسبه لحاظ نشده است

هاي زمين روشن شد، خداوند  اين محاسبات، وضعيت مكه به عنوان مركز خشكي
  :رمايدف مي

 ¨β Î) tΑ ¨ρ r& ;MøŠ t/ yì ÅÊ ãρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 “ Ï% ©# s9 sπ ©3 t6 Î/ % Z. u‘$ t7ãΒ “ Y‰èδ uρ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9   
  )96: آل عمران (  

از حيث قدمت و حرمت كه با دست انبياء جهت پرستش و (اي  نخستين خانه«
اي است  براي مردم بنيانگذاري گشته است، خانه) نيايش صحيح خداوند يگانه

پربركت و نعمت ) و كعبه نام و از لحاظ ظاهر و باطن(ه قرار دارد كه در مك
  .»است و هدايت جهانيان است
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  دوباره سبز و چمنزار خواهد شد عربستان
شناس كه در مورد مسايل   زميندانشمنديكي از دانشمندان مسلمان، از مشهورترين 

آيا «: كند كه  ميمحيطي منطقه بين افريقا و جزيره العرب، تخصص دارد سؤال  زيست
هاي خرم بوده  ها و بستان دليلي وجود دارد كه منطقه عربستان در گذشته داراي باغ

اين مسئله جزو موارد مشهور و مورد تأييد دانشمندان : است؟ او در جواب گفت 
اي  رسوبات رودخانه: طبق كدام دليل؟ گفت : عالِم مسلمان پرسيد . باشد متخصص مي

آب و  اي بي كه منطقه» الربع الخالي« عرب ديده شده است و نيز در  فراواني در جزيره
ها مدفون شده  باشد، روستايي كشف شد كه در زير شن علف در جنوب عربستان مي

بود و نيز مناطقي سنگي و سخت در دو منطقه ديگر آن كشف شده كه پس از تحقيق و 
ر اين منطقه وجود باشد كه د تفحص روشن شد كه شامل ريشه درختان بزرگي مي

سازد كه منطقه عربستان جزو مناطق سرسبز و  تمام اين موارد روشن مي. »داشته است
ها  پوشيده از باغ» الربع الخالي«حتي همين منطقه . داراي رودها و باغهايي بوده است

بوده و رودهاي آب در آنجا جريان داشته است و اين يك مسئله مورد تأييد ميان 
دانشمند مسلمان سؤال . اند است كه آثاري مؤيد اين گفته را در آنجا يافتهدانان  جغرافي

آيا دليلي بر بازگشت طراوت و سرسبزي مانند «: شناس پرسيد، كه  ديگري از آن زمين
اين مسئله هم جزو «: گذشته به اين سرزمين خشك وجود دارد؟ او در پاسخ گفت 

هاي  قطعه: به چه دليل؟ در پاسخ گفت : پرسيد . موارد مشهور و ثابت شده نزد ماست
اند، و به همين دليل است كه چند سال  ضخيم پوسته زمين به سمت جنوب تمايل يافته

هاي اروپا و آمريكا بسيار سخت و سرمايي بود، ادامه حركت اين  پيش زمستان قاره
ر  به سمت جنوب، در آينده شكل زمين را نيز تغيير خواهد داد كه دههاي پوست تكه

و . هاي هوايي نيز تغيير خواهد كرد  تودهيگير زايي زمين و جهت نتيجه آن خطوط باران
همين تغيير است كه سرزمين عربستان را دوباره همانند گذشته به طراوت و شادابي باز 

نظر شما راجع به شخصي كه : دان گفت  دانشمند مسلمان به آن فرد جغرافي. گرداند مي
قيامت «: گويد  ش چنين نظري ابراز داشته است چيست كه ميهزار و چهارصد سال پي

بر پا نخواهد شد تا زماني كه مال و ثروت به مقدار زياد در اختيار افراد قرار خواهد 
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آيد، اما هيچ كس را  گرفت و فرد مسلم براي دادن زكات از خانه خويش بيرون مي
ا زماني كه سرزمين عربستان و قيامت بر پا نخواهد شد ت. يابد كه آن را بپذيرد نمي

بر اين » تَعود« كلمه .»1همانند گذشته به باغستان و محل جاري شدن رودها تبديل شود
مسئله داللت دارد كه عربستان در گذشته سرسبز بوده است و دوباره همانگونه خواهد 

زده  شناس با شنيدن اين حديث، شگفت دانشمند زمين. 2اين حديث صحيح است. شد
اند، حال  دانست كه دانشمندان اين حقيقت را در دهه اخير دريافته زيرا او ميشد، 

ي چنين مطلب علمي دقيقي را كه نياز به تحقيقات فراوان، مطالعه چگونه، پيامبري ام
زياد و سفرهاي طوالني و سخت و كاوش در زمين و شناخت خواص آن دارد، در 

  :فرمايد  دهيم كه مي  خدا گوش فرا ميگذشته بسيار دور، بيان كرده است؟ به كالم
 $ tΒ uρ ß, ÏÜΖtƒ Ç⎯tã #“ uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© óruρ 4© yrθãƒ    ) 4-3: نجم(  
چيزي كه با خود آورده است و (آن * گويد و از روي هوي و هوس سخن نمي«

) از سوي خدا بدو(جز وحي و پيامي نيست كه ) با شما در ميان نهاده است
  .»گردد ام ميوحي و پي

» تَعود«گردد كه با استفاده از كلمه  بالغت نبي مكرم اسالم از اين حديث روشن مي
كه » حتّي يصبِح«اي مانند  اگر ايشان از جمله. دهد از گذشته و آينده اين سرزمين خبر مي

ن بود كرد، فقط خبر از آينده اين سرزمي  استفاده ميبود، مي» تا اينكه تبديل شود«عني به م
» تعود«داد، اما با كلمه  كرد، فقط از گذشته آن خبر مي استفاده مي» كانت«و اگر از كلمه 

  : كه پس بايد تكرار كنيم. خبر داده استاز گذشته و آينده آن 
 $ tΒ uρ ß, ÏÜΖtƒ Ç⎯tã #“ uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© óruρ 4© yrθãƒ   )  4-3: نجم(  

**          *           

_____________________________________________________________  
 .به روايت ابوهريره) 9384(و احمد شماره ) 157( به روايت مسلم، شماره -1
 دجِالي فَهِالِ مكاةِزَ بِلُج الرَّجرُخْي يتَّ حفيض ي و المالُرَثُكْتي ي حةُاع السقومال تَ«: است الفاظ حديث اين  -2

 .مترجم. »هاراًنْ اَ ووجاًرُ مبِرَ العرض اَودعي تَتَّ ح وهنْها مِلُبقْ يداًحاَ
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 $ oΨ ù=yè y_ uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑø9 $# ¨≅ ä. >™ ó© x« @c© yr (   
  »ايم را از آب آفريده] اعم از انسان، حيوان و گياه[اي  و هر چيز زنده«

  وجود آب استوارزندگي جانداران بر روي زمين، خواه انسان، حيوان يا گياهان بر
اند امالح و مواد غذايي را به صورت تو اي است كه مي  واسطه آب تنها ماده. است

چنانچه آب نبود، بر روي زمين زندگي وجود . محلول به بدن موجود زنده منتقل كند
  .نداشت

 ميليون 16گذرد، فقط يك ثانيه،  اي كه مي  در هر ثانيه،كند اما كداميك از ما باور مي
 :مايد فر خداوند مي. ريزد تن آب از آسمان بر روي سطح كره زمين فرو مي

 $ ¯Ρ r& $ uΖö; t7|¹ u™ !$ yϑ ø9$# $ {7|¹   ) 25: عبس(  
  .»بارانيم ما آب را از آسمان به گونه شگفتي مي«

. ريزد  ميليون تن آب از آسمان بر زمين فرو مي16براي بقاي زندگي، در هر ثانيه، 
چنانچه . كند را كه از نامهاي خداوند است به ذهن متبادر مي» لطيف« نام ي، بارشچنين

باريد، همه چيز را از  اين آب پيوسته و يكباره به صورت جمع شده بر روي زمين مي
اما اين آب به صورت قطرات ريزي . داد كرد و به زندگي پايان مي  و نابود مي بردهبين
از يك  [در سومين شماره. ريزد د، فرو مينلطافت، حكمت و رحمت داربا خود كه 

هاي فراواني كه در   به لطف باران،كشورمان سوريه مراتع  در خواندم كه]تحقيق علمي
به طوري كه اگر . ، علوفه موردنياز چهارپايان رشد خوبي داشت باريد1988سال 
اما اين . داشت  ميليارد ليره هزينه برمي10خواستيم اين علوفه را از خارج وارد كنيم،  مي

 از پرداخت چنين مبلغ  ما را،بارانهاي فراوان كه خداوند به ما ارزاني داشته است
  .نياز كرده است هايمان بي هنگفتي براي علوفه دام

  : فرمايد  خداوند مي
 ’ Îûuρ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ö/ä3 è%ø— Í‘ $ tΒ uρ tβρ ß‰tãθ è?   ) 22: ذاريات(  
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شويد، وجود  در آسمان روزي شما و چيزهايي كه بدان وعده و وعيد داده مي«
  .»دارند

خوريم، وجود  بود، غذايي كه ما مي  نمي آسمانيانهايآيه بدين معني است كه اگر بار
پاك و .  درختان در آن سال قابل تصور نبود ها و ثمره  ميوه]اما به لطف خدا. [داشت نمي
كنندة   خود تعيينكهو ا!! آورد كه اگر عطا كند، شگفتي به وجود مي خدايي ه استمنزّ

افزايد تا محصول فراوان  رضه ميت و عهاي فراوان بر كمي و با باران هم،هاست قيمت
  :فرمايد   مي– تعالي –خداوند . ها پايين بيايد شود، در نتيجه قيمت
 ’ Îûuρ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ö/ä3 è%ø— Í‘ $ tΒ uρ tβρ ß‰tãθ è?   
شويد، وجود  در آسمان روزي شما و چيزهايي كه بدان وعده و وعيده داده مي«

  .»دارند
  :فرمايد  همچنين مي
 β Î) uρ ⎯ ÏiΒ >™ó© x« ω Î) $ tΡ y‰ΨÏã … çµ ãΨÍ← !#t“ yz $ tΒ uρ ÿ…ã& è!Íi” t∴çΡ ω Î) 9‘ y‰s)Î/ 5Θθ è= ÷è̈Β  ) 21: حجر(  
هاي آن در پيش ماست و جز به اندازة  و چيزي وجود ندارد مگر اينكه گنجينه«

  . »فرستيم آن را فرو نمي] كه حكمت ما اقتضا كند[معين و مشخصي 
 ميليون تن آب 16او .  قوي و استوار استدهنده،  روزي– سبحانه و تعالي –خداوند 

 ميليارد ليره براي 10ريزد كه ما را از پرداخت  را در يك ثانيه به صورت باراني فرو مي
اين اعداد و ارقام در نظر مؤمنان نشانه لطف و بخشش .  كند نياز مي خريد علوفه بي
 :فرمايد   مي– سبحانه و تعالي –خداوند . پروردگار است

 yξä. ‘‰ÏϑœΡ Ï™Iωàσ̄≈yδ Ï™Iωàσ̄≈yδuρ ô⎯ÏΒ Ï™!$sÜtã y7În/u‘ 4 $tΒuρ tβ%x. â™!$sÜtã šÎn/u‘ #·‘θÝàøtxΧ  
  )20: اإلسراء ( 

] كه دنياپرستانند، در اين جهان[و از آنان ] كه آخرت طلبانند[ما هركدام از اينان «
ر و كاف[رسانيم و  كمك مي] گردانيم و مند مي بهره[از بخشايش پروردگارت 

، ]چرا كه در صورت رعايت اسباب و علل. نشانيم مؤمن را بر اين خوان يغما مي
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ممنوع نگشته ] از كسي بازداشته نشده است و از او[بخشايش پروردگارت هرگز 
  .»است

  :فرمايد   مي–  و تعالي سبحانه–خداوند 
 ÌÝàΖu‹ ù= sù ß⎯≈ |¡ΡM} $# 4’ n< Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ$ yè sÛ ∩⊄⊆∪ $ ¯Ρ r& $ uΖ ö; t7 |¹ u™!$ yϑ ø9 $# $ {7|¹ ∩⊄∈∪ §ΝèO $ uΖ ø)s) x© 

uÚ ö‘ F{$# $ y) x© ∩⊄∉∪ $ uΖ ÷Kt7 /Ρr' sù $ pκ Ïù $ {7 ym ∩⊄∠∪ $ Y6 uΖ Ïã uρ $ Y7ôÒ s% uρ ∩⊄∇∪ $ ZΡθ çG ÷ƒ y— uρ Wξ øƒ wΥ uρ 

∩⊄®∪ t, Í← !#y‰tn uρ $ Y6 ù= äñ ∩⊂⊃∪ Zπ yγ Å3≈ sù uρ $ |/ r&uρ ∩⊂⊇∪ $ Yè≈ tG ¨Β ö/ä3 ©9 ö/ ä3Ïϑ≈ yè ÷ΡL{uρ   
  )32-24: عبس (  

و دربارة آن بينديشد كه چگونه ما آن را براي او [ي خويش بنگرد انسان بايد به غذا«
بخش آن، چه دقت،  ايم و در ساختمان مواد غذايي و اجزاء حيات فراهم كرده

* بارانيم ما آب را از آسمان به گونه شگفتي مي]* ايم مهارت و ظرافتي به كار برده
كه مايه [رويانيم  ها را مي نهدر آن دا* كنيم شكافيم و از هم باز مي سپس زمين را مي

و درختان زيتون و * و تاكها و گياهان خوردني را]* اصلي خوراك انسان است
براي استفاده و *  را و ميوه و چراگاه* و باغهاي پردرخت و انبوه را* خرما را

  .»مندي شما و چهارپايانتان بهره
  
  فائده

اي را خلق كرديم آيا ايمان  دهو از آب هر چيز زن«: نويسد  ابن كثير در تفسيرش مي
شوند و همه اين  كم ظاهر مي بينند كه كم يعني آنان مخلوقات خداوند را مي» آورند؟ نمي

  :امر دليلي بر وجود خالق فاعل مختار و تواناي مطلق است 
ففي كلِّ شيءٍ له آيه 

  

  تدلٌّ علي أنّه واحد 
  

  1.»دهد او يكتاست ن مياي وجود دارد كه نشا در هر چيزي براي او نشانه«

_____________________________________________________________  
 ).3/178( تفسير ابن كثير -1
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ريزد و از زمين  و از آبي كه از آسمان فرو مي«: در تفسير جاللين آمده است 
اي، اعم از گياهان و غيره را آفريديم، پس آب مايه حيات آن  جوشد هر چيز زنده مي

  1»!آورند؟ آيا به يكتايي و وحدانيت من ايمان نمي. موجود زنده است
  

  ميان هوا و آب رابطه
زيرا اگر اين ارتباط . كنيم اينجا نعمت هوا و آب و ارتباط ميان آن دو را ذكر ميدر 

  .بود وجود نداشت انساني بر روي زمين نمي
دهد و  رابطه ميان آب و هوا عبارت است از اينكه هوا بخار آب را در خود جاي مي

مثال هر براي . كند به تناسب درجه حرارت مقدار متفاوتي از آب را با خود حمل مي
. دهد  گرم بخار آب را در خود جاي مي5مترمكعب هوا در دماي صفر درجه سانتيگراد 

 گرم بخار 130 درجه سانتيگراد افزايش يابد، مقدار 30 يا 20اگر دماي اين مقدار هوا به 
  .كند آب را با خود حمل مي

ن تفاوت نسبت حمل بخار آب در هوا متناسب با درجات حرارت، سبب ريزش بارا
بود، گياهان وجود نداشتند و اگر گياهان وجود نداشتند،  چنانچه باران نمي. شود مي

توانستند زندگي كنند و چنانچه جانوران وجود نداشتند، انسان نيز وجود  جانوران نمي
  :فرمايد  خداوند مي. زيرا آب مايه و اساس زندگي است. 2نداشت

 $ oΨù= yè y_ uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9$# ¨≅ ä. >™ó© x« @c© yr (   ) 30: انبياء(  
  .»ايم را از آب آفريده] اعم از انسان، حيوان و گياه[اي  و هر چيز زنده«

. رساند ها مي ها و قاره اما خداوند چگونه آب درياها را از طريق باران به همة دشت
زماني . شود اين كار به وسيلة حمل بخار آب در هوا متناسب با درجة حرارت انجام مي

 گرم بخار آب را وارد يك مترمكعب هوا كنيم، آنگاه اين 130 عمل تبخيرسيلة كه به و
_____________________________________________________________  

 ).1/423( تفسير الجاللين -1
اكسيد كربن، اكسيژن و غذاي مورد نياز  گياهان از طريق فتوسنتز با استفاده از نور خورشيد، آب و دي -2

 )يوسف. (كنند تمام موجودات زنده را تأمين مي
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  فوراً دماي خود، بخار آبمهواي اشباع شده به وسيلة بخار آب را به جاي سردي ببري
 كاهش درجه كمك خود را به ظرفيت بخار مازاد بر ، هواي سرددهد و را از دست مي

اساس ريزش . ريزد صورت قطرات آب فرو مي و آن را به كند خود دور مي از ،حرارت
  .باران چنين است

زيرا درياها . تابد اشعه خورشيد بر مناطق بسيار وسيعي از كره زمين، يعني درياها مي

5
هوا بخار آب را با خود حمل . شود اين آب تبخير مي. دهند  سطح زمين را تشكيل مي4
ها و استوا و قطب موجب به   مناطق ساحلي و بيابانيوااختالف شديد دماي ه. كند مي

زماني كه هواي اشباع . كند باد با خود بخار آب را حمل مي. شود وجود آمدن بادها مي
 خود را فرو ازاد بر ظرفيت آب مخار آب با جبهه سرد برخورد كند،شده به وسيلة ب

  .بارد بدين ترتيب باران مي. ريزد مي
 وضع كرده است؟ چه كسي به آب ويژگي بخار شدن را داده چه كسي اين قانون را

 ويژگي حمل كردن بخار آب را اعطا كرده است؟ چه كسي براي هوااست؟ چه كسي به 
هر درجه از دما مقدار بخار آب مشخصي را تعيين كرده است كه هوا بيشتر از آن را 

 درجه 20در و   گرم5 در صفر درجه سانتيگراد  يعنيتواند با خود حمل كند؟ نمي
 هوا مقدار بخار آب ،اگر حرارت را به صفر درجه كاهش دهيمو .  گرم130سانتيگراد 

  .ريزد در درجه صفر را فرو ميخود حمل ظرفيت مازاد بر 
تر از  ها بسيار پيچيده ولي باران. رسند ها در ابتدا بسيار ساده به نظر مي اين واقعيت

اين ويژگي آب كه خداوند آن را به . زبان ساده بوداما هدف ما بيان حقيقت به . اينهاست
 خاصيت هوا كه خداوند آن را آفريده و ارتباط ميان آن دو، حجم بزرگ ووجود آورده 

كند، بادي كه از تفاوت دماي هوا به وجود  ها، اشعه خورشيد كه آب را بخار مي اقيانوس
كند، همه   پس از مرگ زنده ميبرد و آن را هاي تشنه مي آيد و ابرها را به سوي زمين مي

  :فرمايد  خداوند مي. هاي اوست هاي خداوند و يكي از نعمت اي از نشانه نشانه
 β Î) uρ (#ρ ‘‰ãè s? |M yϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øt éB 3   ) 34: ابراهيم(  
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قادر ] به علت فراواني بيش از حد[هاي خدا را بشماريد  نعمت] بخواهيد[و اگر «
  .»اهيد بودبه شمارش آنها نخو

  
   آب و ويژگي انبساط و انقباض

  :فرمايد  خداوند مي
 $ oΨù= yè y_ uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9$# ¨≅ ä. >™ó© x« @c© yr ( Ÿξ sù r& tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ   
آيا . ايم را از آب آفريده] اعم از انسان، حيوان و گياه[اي  و هر موجود زنده«
  .»؟آورند ايمان نمي] انديشند و دربارة آفرينش كائنات نمي[

اگر چندين جلد كتاب دربارة تفسير اين آيه نوشته شود با اين وجود هم به طور 
  .كنيم اي از معاني پربار آن را ذكر مي اما در اينجا گوشه. كامل مفهوم آن بيان نشده است

 آن را اساس و مايه – سبحانه و تعالي –يكي از دانشمندان درباره آب كه خداوند 
هاي كوچك خود را از دست  اگر آب يكي از ويژگي: گويد  يزندگي قرار داده است، م

اين ويژگي مهم چيست؟ ! ترديد زندگي بر روي كره خاكي پايان خواهد يافت بدهد، بي
اينكه هر گاه آب را سرد كنيم، مانند هر مادة ديگري در روي زمين، يعني جامدات، 

را همة مواد به وسيلة زي. شود يابد و منقبض مي مايعات و گازها، حجم آن كاهش مي
اگر دماي آب .  آب نيز چنين است وشوند  كاهش دما منقبض مي باافزايش دما منبسط و

در حال جوشيدن را كاهش دهيم و حجم آن را به وسيلة دستگاههاي حساس 
 100اگر درجه حرارت را از . يابد يابيم كه حجم آن كاهش مي  درمي،گيري كنيم اندازه

كند و حجم آن   درجه كاهش دهيم اين امر صدق مي5 و 10، 20، 30، 40، 60درجه به 
  1.شود يابد و منبسط مي افزايش مي

آب را در ظرفي . توانيد آن را مشاهده كنيد اين امري است كه شما خودتان نيز مي
پس از يخ بستن . بريزيد و آن را در يخچال بگذاريد و حجم آن را به خاطر بسپاريد

_____________________________________________________________  
  .يوسف. چگالي =  جرم:فرمول آن از اين قرار است  -1

                                        حجم
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اگر آب در داخل بطري باشد، بطري ترك . يابد ن افزايش مييابيد كه حجم آ درمي
اما ارتباط اين خاصيت با . شما نيز از اين قضيه آگاهي داريد. شكند دارد و مي برمي

وجود حيات بر روي زمين چيست؟ اگر با يخ بستن آب حجم آن كاهش يابد يعني 
روزي فرا . رود فرو مي و به عمق درياها فتهيا منقبض شود، غلظت و چگالي آن افزايش 

با يخ بستن درياها، تبخير متوقف . بندد رسد كه از سطح تا عمق همة درياها يخ مي مي
در نتيجه گياهان از بين . چنانچه تبخير متوقف شود، ديگر باران نخواهد باريد. شود مي
 و اگر انقباض.  جانوران و مرگ انسان خواهد بود گياهان،نتيجه امر، تلف شدن. روند مي

اما اين . انبساط آب مانند عناصر ديگر بود، از ميليونها سال پيش حيات خاتمه يافته بود
 است، يعني افزايش حجم آب در دماي  به آب دادهويژگي مخصوصي كه خداوند آن را

چنانچه . شود چهار درجه باالي صفر، باعث ادامه حيات بر روي كره زمين مي
نها باعث افزايش حجم آب و در نتيجه كاهش چگالي ها منجمد شوند، انجماد آ اقيانوس
. شود كم بودن چگالي يخ نسبت به آب باعث شناور ماندن آن روي آب مي. شود آن مي

كنيم كه سطح آب را  چنانچه به اقيانوس منجمدشمالي و جنوبي برويم مشاهده مي
و جانوران در آن  جريان دارد در زير اين الية يخي، آباما . اي از يخ پوشانده است اليه

  .اين امر در اماكن ديگر نيز وجود دارد. كنند زندگي مي
آيا اين ويژگي آب به صورت اتفاقي به وجود آمده است؟ اگر اين خاصيت آب 

با . روي زمين زندگي وجود نداشتو . در قيد حيات نبوديمنبود، هيچكدام از ما 
يد كه اين جهان آفريننده بزرگ، هاي خداوند دريافت انديشيدن و تأمل در آيات و نشانه

 نشانه راه ، همچنان كه جاي پا.كنندة حكيم، شنوا، بينا، قوي، مهربان و لطيفي دارد اداره
آيا آسمان داراي .  است، اين جهان نيز نشانه و عالمت وجود خالق يكتاسترونده

  يستند؟ها، دليلي بر وجود خداوند  حكيم و خبير ن هاي فلكي و زمين پر از دره صورت
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 β Î) uρ ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« ωÎ) $tΡ y‰Ψ Ïã … çµ ãΨ Í← !# t“ yz   
  »هاي هر چيزي پيش ماست ترديد گنجينه و بي«

  :  فرمود – و جلّ  عزّ–در حديث قدسي صحيح آمده است كه خداوند 
  َنْ قالا مطِرْنا بفضل : أصبح من عبادي مؤمنٌ بي و كافر، فأمم

و كافرٌ بالكوكب؛ و أما من قال بنوء اهللا و رحمتِهِ، فذلك مؤمن بي، 
    كذا و كذا فذلك كافرٌ بي، و مؤمن بالكوكب

ورزند؛ اما  آورند و گروهي ديگر كفر مي از ميان بندگانم گروهي به من ايمان مي«
به فضل و رحمت پروردگار بر ما باران باريد، او نسبت به : گويد  كسي كه مي

اين [اما كسي كه بگويد . ر ورزيده استمن مؤمن است و نسبت به ستارگان كف
بخشش فالن شخص و فالن چيز بر ما بوده است، او نسبت به من كفر ] باران

  1.»ورزيده و به ستارگان ايمان آورده است
بلكه . اما كاهش بارش توسط خداوند، برعكس بشر نشانه عجز و خست نيست

روپا آن را منتشر كرد، اين خبري كه سازمان فضايي ا. هدف از آن تربيت و تأديب است
تلسكوپ فضايي اروپا كه با اشعه مادون قرمز : در اين خبر آمده بود . كند امر را تأييد مي

كند ابري از بخار را در خارج از جو زمين رصد كرده است كه قادر است در يك  كار مي
  .ها را پر از آب شيرين و گوارا كند روز شصت بار اقيانوس

اين تلسكوپ در چندين مكان از هستي : اسان در اين باره گفت شن يكي از ستاره
اما ابري كه اخيراً كشف شده است به عنوان . ابرهاي بخار را كشف كرده است

باشد كه خداوند  اين امر مصداق آيه زير مي. آيد توليدكننده عظيم بخار آب به شمار مي
  :فرمايد   مي– تعالي –

 β Î) uρ ⎯ ÏiΒ >™ó© x« ω Î) $ tΡ y‰ΨÏã … çµ ãΨÍ← !#t“ yz $ tΒ uρ ÿ…ã& è!Íi” t∴çΡ ω Î) 9‘ y‰s)Î/ 5Θθ è= ÷è̈Β   ) 21: حجر(  

_____________________________________________________________  
 ).71شماره (، صحيح مسلم )1038شماره ( صحيح بخاري -1
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ت و آن را فقط به مقدار معين هاي هر چيزي پيش ماس ترديد گنجينه و بي«
  .»ريزيم ميفرو

  :اما معني محروم كردن از نعمتي با هدف تربيت و تأديب در آيات زير آمده است 
 öθs9uρ xÝ|¡o0 ª!$# s−ø—Îh9$# ⎯ÍνÏŠ$t7ÏèÏ9 (#öθtót7s9 ’Îû ÇÚö‘F{$# ⎯Å3≈s9uρ ãΑÍi”t∴ãƒ 9‘y‰s)Î/ $̈Β â™!$t±o„ 4  

  )27: شوري (  
بدانگونه كه خودشان [اگر خداوند رزق و روزي را براي همة بندگانش «

كنند،  توسعه و گسترش دهد، قطعاً در زمين سركشي و ستمگري مي] خواهند مي
  .»رساند خواهد روزي را مي لذا بدان اندازه كه خود مي

 Èθ ©9 r&uρ (#θ ßϑ≈ s) tFó™ $# ’ n? tã Ïπ s)ƒ Ì©Ü9$# Νßγ≈ oΨ ø‹s)ó™ V{ ¹™ !$ ¨Β $ ]% y‰xî ∩⊇∉∪ ÷Λàι oΨÏG ø uΖÏj9 ÏµŠ Ïù 4 ⎯ tΒ uρ 

óÚ Ì÷è ãƒ ⎯ tã Ìø.ÏŒ ⎯Ïµ În/u‘ çµõ3è= ó¡ o„ $ \/# x‹tã #Y‰ yè|¹   ) 17-16: جن(  
مانبرداري از اوامر و نواهي يكتاپرستي و فر[اگر آدميان و پريان بر راستاي راه «

هدف * گردانيم بهرة ايشان مي] و نعمت فراوان[ماندگار بمانند، آب زياد ] الهي
هر كس از ذكر و ياد . بيازماييم] نعمت فراوان[اين است كه ما آنان را با آن 

فرسايي دچار  گردان گردد، او را به عذاب سخت و طاقت پروردگارش روي
  . »كنيم مي
 öθ s9 uρ öΝåκ̈Ξ r& (#θ ãΒ$ s% r& sπ1 u‘ öθ −G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM}$# uρ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& Ν Íκö s9Î) ⎯ÏiΒ öΝÍκÍh5 §‘ (#θ è=Ÿ2 V{ ⎯ÏΒ 

óΟÎγ Ï% öθ sù ⎯ÏΒ uρ ÏM øt rB ΟÎγ Î= ã_ ö‘ r& 4   ) 66: مائده(  
و بدانچه كه از سوي ] اصلي و تحريف نشده[اگر آنان به تورات وانجيل «

و در ميان خود قوانين [شده عمل كنند بر آنان نازل ] به نام قرآن[پروردگارشان 
از هر سو، غرق در [از باالي سر و زير پاهايشان ] الهي را اجرا كنند و برپا دارند
  .»روزي خواهند خورد] نعمت شده و از آسمان و زمين

ترسانند، بار ديگر از كمبود  افراد نادان و رانده شده يك بار مردم را از كمبود غذا مي
افروزي بر  دهند و به جنگ ديك بودن پايان ذخاير چاههاي نفت بيم ميآب و گاهي از نز
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آنان از اين نكته غافلند كه هدف خداوند از كم . ندا ختهپردا سر آب، گندم و اخيراً نفت 
  .اي بر روي زمين ادب كردن انسانهاست نه ناشي از عجز و ناتواني كردن ماده

  
  قانون راندن به سوي باال

 دقيقو برفي كه خداوند بر ما ارزاني داشته است، چيست؟ اين سؤال منبع اين باران 
زيرا خداوند ما را به انديشيدن در ملكوت آسمانها و زمين تشويق . و جالبي است

  :كند  مي
 È≅ è% (#ρ ã ÝàΡ$# # sŒ$ tΒ ’Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4    ) 101: يونس(  
ها و زمين  در آسمان] كنيد و ببينيدو چشم ظاهر و بصيرت را باز [بنگريد : بگو «

  . »چه چيزهايي است
دانيد، نسبت مساحت دريا به كل   چنانكه مي.ها، درياست منبع اصلي اين باران

آن  درصد 29 درصد از سطح زمين را درياها و 71يعني .  درصد است71مساحت زمين 
آب فراوان از اين  : و اين پاسخ همان سؤال دقيق است كه. دهد خشكي تشكيل ميرا 

  كجا آمده است؟
 كيلومتر 12 هزار متر يعني 12 از اقيانوس آرام بيش از عمق دريا در بعضي نقاط

هاي آسيا، اروپا،  هاي قاره ها و بيابان ها، كوه ها، دشت اگر مساحت همة سرزمين. است
 درصد سطح زمين را 29آمريكا، افريقا، اقيانوسيه و قطب جنوب را باهم جمع كنيم، 

دهد كه عمق  بقيه سطح زمين را درياهايي با اعماق متفاوت تشكيل مي. دهد شكيل ميت
  بنابراين، اين آبها از كجا آمده است؟. رسد  هزار متر مي12آن گاهي در بعضي اماكن به 

اين نمك از كجا آمده است؟ نظريه شوري درياها هنوز هم نظريه مبهمي است كه 
چه كسي اين دريا را . شود  مسأله ديگر مطرح  ميدر اينجا يك. تفسير صحيحي ندارد

بيش از يك . ها منبع غذايي بشر بوده است پر از ماهي كرده است؟ ماهي در طول قرن
 انواع و تعداد  كه منبع غذايي بشر قرار گرفته وميليون نوع ماهي در درياها وجود دارد
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را وسيلة اتصال ميان  مسأله ديگر اينكه خداوند درياها . غيرقابل شمارش استآنها
 هر كدام از اين امور . كرده استها تقسيم ها قرار داده است و سطح آن را ميان قاره قاره

خواهم به يكي از قوانين اساسي  اما در اينجا مي. نياز به تحقيقات فراوان و طوالني دارد
  .در درياها اشاره كنم

كند كه آن را از پايين  فت مينيروي درياهر جسم شناور در آب : گويد  اين قانون مي
  1.اين نيرو برابر است با وزن آب جابجا شده توسط جسم. راند به باال مي

كنيد كه نصف وزن  احساس مي. شيء سنگيني را برداريد و آن را در آب شناور كنيد
اين نيرو تابع قانون . راند گويي نيرويي آن را به طرف باال مي. خود را از دست داده است

نيروي رانش به سوي باال برابر است با وزن آب مساوي با حجم اين . استخاصي 
به علت وجود . توانست بر روي درياها حركت كند اگر اين قانون نبود، انسان نمي. جسم

ي يك ماهي هم در غير اين صورت در دريا حتّ. توانند شنا كنند ها مي اين قانون ماهي
ت كه با نند زيرا وزن آنها كمتر از مقدار آبي اسك ها در آب شنا مي ماهي. شد يافت نمي

به همين دليل نيرويي ماهي را به سوي باال . نندك  ميفرو رفتن در آب آن را جابجا
به همين دليل . توانست امواج دريا را بشكافد اگر اين قانون نبود، كشتي نمي. راند مي

  :فرمايد   مي– سبحانه و تعالي –خداوند 
 ª! $# “ Ï% ©! $# t ¤‚ y™ â/ä3s9 t ós t7 ø9$# y“ Ìôf tG Ï9 à7 ù= àø9 $# Ïµ‹ Ïù ⎯Íν Ì øΒ r'Î/   )12: يه ثجا(  
ها مطابق  خداوند همان كسي است كه دريا را رام شما كرده است، تا كشتي«

در ] ها و آبها و ديگر عوامل طبيعي داده است كه به ماده كشتي[فرمان و اجازه او 
  .»دريا روان شوند

كشي وجود دارند كه بيش از يك ميليون تن  هاي نفت م كه كشتياخيراً اطالع يافت
 هزار و 700 هزار، 500هايي با حجم  از سالها پيش دربارة كشتي. كنند نفت را حمل مي

_____________________________________________________________  
  :شود برابر است با ميزان وزن سيال جابجا شده  نيرويي كه از طرف سيال بر جسم درون آن وارد مي -1

F = W = mg = ρug) يوسف.(  
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كش بيش از يك  هاي نفت اما جديدترين كشتي.  هزار تن مطالبي را شنيده بودم800
نند شهرهايي هستند كه امواج دريا آنها در واقع ما. كنند ميليون تن نفت با خود حمل مي

اما آنها به فضل و لطف چه كسي قادر به اين كار هستند؟ به لطف وجود . شكافند را مي
 به و كه خداوند آن را براي آب خلق كرده است – راندن به سوي باال –اين ويژگي 

  .يكي از دانشمندان غربي اين قانون را كشف كرده است. كند  عمل مياوفرمان 
  : در آيات بسياري به اين امر اشاره كرده است – سبحانه و تعالي –اوند خد

  :آيه اول 
 ª! $# “ Ï% ©! $# t ¤‚ y™ â/ä3s9 t ós t7 ø9$# y“ Ìôf tG Ï9 à7 ù= àø9 $# Ïµ‹ Ïù ⎯Íν Ì øΒ r'Î/   

  : فرمايد  آنگاه خداوند مي
 (#θ äó tG ö; tG Ï9uρ ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î#ôÒ sù ö/ä3¯= yè s9 uρ tβρ ã ä3ô±s?   )12: يه جاث(  

و شما انسانها بتوانيد از فضل و روزي خدا بهره گيريد، و شايد كه سپاسگزار «
  .»]و شكر نعمتهاي بيكران يزدان را به جاي آوريد[گرديد 

  :كند، اين آيه است  آيه دوم كه به اين قانون اشاره مي
 óΟ s9 r& t s? ¨β r& y7 ù= àø9$# “ Ìøg rB ’Îû Ìós t7ø9$# ÏM yϑ ÷èÏΖ Î/ «! $#   
ها در درياها به فرمان خداوند و در پرتو نعمت او حركت  اي كشتي يدهآيا ند«

  .»كنند مي
  :آيه سوم 
 ô⎯ ÏΒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ Í‘# uθ pg ø: $# ’ Îû Ì ós t7ø9$# ÉΟ≈ n= ôã F{$% x.   ) 32: شوري(  
هايي است همچون كوهها  او كشتي] شناخت خدا و قدرت[هاي  از جمله نشانه«

  .»آيند كه بر صفحه درياها به حركت درمي
  :آيه چهارم 
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 ã& s! uρ Í‘# uθ pgø: $# ßN$ t↔ t±Ψ çRùQ $# ’ Îû Ì ós t7 ø9$# ÄΝ≈ n= ôãF{$% x. 1  ) 24: الرحمن(  
در درياها دارد ] آفريدگان خود به نام انسانها[هايي ساخته و پرداختة  او كشتي«

  . »كه همسان كوهها هستند
  :آيه پنجم 

 Å7 ù= àø9$# uρ © ÉL ©9$# “ Ì øgrB ’ Îû Ì ós t7ø9$# $ yϑ Î/ ßìxΖtƒ }¨$ ¨Ζ9$#   ) 164: بقره(  

و برابر قانون وزن [هايي كه به سود مردم در دريا در حركتند  و كشتي«
هاي  مخصوص اجسام و سرشت آب، ماده، بخار، برق و غيره كه از ساخته

  .»]پروردگارند در جريانند
  :آيه ششم 
 $ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡o„ Èβ#t ós t7ø9$# #x‹≈ yδ Ò> õ‹tã ÔN# tèù ÔÍ← !$ y™ … çµç/# uŸ° # x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% y` é& ( 

⎯ÏΒ uρ 9e≅ ä. tβθ è= à2 ù' s? $ Vϑ ós s9 $ wƒ Ì sÛ tβθ ã_ Ì ÷‚ tF ó¡ n@ uρ Zπ uŠù= Ïm $ yγ tΡθ Ý¡t6 ù= s? (   
اين يكي گوارا و شيرين و براي نوشيدن خوشگوار . دو دريا يكسان نيستند«

نها گوشت تازة از هر دوي آ] با وجود اين تفاوت[است و آن ديگر شور و تلخ 
خوريد و از هر دوي آنها وسايل زينت  مي] ها و جانوران ديگر دريا را ماهي[
  .»آوريد براي پيرايش بيرون مي] مرواريد، صدف، در، مرجان و غيره[

آنگاه در ادامه . ها اين مرواريد فقط براي شما آفريده شده است يعني اي انسان
  : فرمايد  مي

 “ts?uρ y7ù=àø9$# ÏµŠÏù tÅz#uθtΒ (#θäótGö;tGÏ9 ⎯ÏΒ ⎯Ï&Î#ôÒsù öΝä3̄=yès9uρ šχρãà6ô±n@ 2  

_____________________________________________________________  
ها به علت بزرگي و حمل  كاألعالم يعني اين كشتي«: نويسد   تفسيرش مي273 صفحه 4 ابن كثير در جلد -1

به . پردازند همانند كوهها هستند  سرزمين ديگر كه به نقل و انتقال مايحتاج مردم ميكاالها از سرزميني به
 .»فبأي آالء ربكما تكذبان: فرمايد  همين دليل بعد از اين آيه مي

بيني كه دريا  ها را مي تري الفلك مواخرَ، يعني كشتي«: نويسد   تفسيرش مي552 صفحه 3 ابن كثير در جلد -2
 22همچنين طبري در جلد . »كند كه شبيه سينه پرندگان است  سينه خود آبها را باز ميشكافد و با را مي
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  )12: فاطر (  
در پرتو قانون وزن مخصوص اشياء، از هر [ها  بينيد كشتي مي] شما انسانها[«

روند، تا از فضل خداوند بهره گيريد  شكافند و پيش مي درياها را مي] طرف دل
  . »باشيد] اوندگاراين همه نعمت و لطف خد[و شكرگزار 

يعني هرگاه چيزي را كه از . باشد  مي– عزّ و جلّ –هاي خداوند  اين امر از نشانه
چنانچه . اين آيات را به ياد بياوراستفاده كردي سرزمين دوردستي وارد شده است 

آفريد،   را نمي– راندن اجسام به سوي باال – اين قانون – سبحانه و تعالي –خداوند 
. ي براي شما حمل و نقل كنندنك ميتوانستند آن كااليي را كه از آن استفاده  يها نم كشتي

  :دهنده عظمت اوست  هاي خداوند و نشان پس اين امر يكي از نشانه
 Äd“ r'Î7 sù Ï™Iω#u™ $ yϑ ä3În/ u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3è?   ) 25آيه : رحمن(  
  .»!كنيد؟ هاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كداميك از نعمت«

                                                                                                                                                    
ها در آن درياها با سينه خود  بيني كه كشتي و تري الفلك مواخر يعني مي«: نويسد   تفسيرش مي123صفحه 

فرد مواخر، ماخره م]. رود و به پيش مي[كنند  يعني در هنگام عبور آبها را از هم باز مي. شكافد آبها را مي
 .با اندكي تصرف. »مخرت تمخر مخراً به معناي شكافتن آب با سينه آن است. است
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  ها ارتباط آب با رنگ صخره
 جلّ – اعجاز علمي آب اشاره دارد، آيه زير است كه خداوند راز جمله آياتي كه ب

  : فرمايد   مي–جالله 
 óΟs9 r& t s? ¨β r& ©!$# tΑ t“Ρ r& z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ $ oΨ ô_ t ÷z r' sù ⎯Ïµ Î/ ;N≡t yϑ rO $ ¸Î= tFøƒ ’Χ $ pκ çΞ≡uθ ø9 r& 4 

z⎯ ÏΒ uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9$# 7Šy‰ ã` ÖÙ‹Î/ Öôϑ ãm uρ ì#Î= tF øƒ ’Χ $ pκçΞ≡uθ ø9 r& Ü=ŠÎ/# { xî uρ ×Šθ ß™ ∩⊄∠∪ š∅ ÏΒ uρ 

Ä¨$ ¨Ζ9$# Å_U!# uρ¤$! $# uρ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# uρ ì#Î= tFøƒ èΧ …çµ çΡ≡uθ ø9 r& š Ï9≡x‹ x. 3 $ yϑ ¯ΡÎ) © y´ øƒ s† ©! $# ô⎯ÏΒ 

Íν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ¯≈ yϑ n= ãèø9 $# 3 χ Î) ©! $# î“ƒ Í• tã î‘θà xî   ) 28-27: فاطر(  
باراند و با  بيني كه خداوند از آسمان آب سودمندي را مي  مگر نمي]اي عاقل[«

مگر [آورد و  هاي رنگارنگ را به وجود مي آن محصوالت گوناگون و ميوه
كه بر سطح زمين كشيده شده [هايي است  كوهها خطوط و جاده] بيني كه نمي
ها سياه  كه بعضي سفيد و گروهي سرخ و بعضي] هايي خطوط و جاده. است

با [هاي متفاوتي  ررنگ است و هر يك از آنها به رنگهاي مختلفي و در طرحپ
ها، جنبندگان و  انسان* است] دست تقدير پرودگار، بر چهره زمين ترسيم شده

هاي  اين نشانه... [هاي مختلفي بوده و متفاوتند  چهارپايان نيز كامالً داراي رنگ
كند  انگان را به خود جلب ميبزرگ آفرينش، بيش از همه توجه خردمندان و فرز

تنها بندگان دانا و دانشمند، از خداوند، ترس آميخته با تعظيم ] و اين است كه
كننده  براي بندگان توبه[چيره و ] آرايي در كار جهان[قطعاً خداوند توانا و . دارند

  . »بس آمرزگار است] ر به الطاف كردگارياو اميدو
  . رنگها اشاره شده استدر اين آيه در سه مورد به اختالف

ارتباط بارش باران و برف از آسمان با اختالف رنگ كوهها ] شنيدن[شايد انسان از 
 ي مادهاي آمده است كه آب اين  در خالصه تحقيق مفصل و بسيار پيچيده. تعجب كند

رود، عامل قطعي در تعيين  كننده و فعال به شمار مي  ذوبموادحياتي كه جزو بهترين 
ها به وسيلة رنگ عناصري كه در ساختمان آن مشاركت  رنگ كوه. باشد ها مي رنگ كوه



 شگفتيهاي خداوند در جهان آفرينش

 

176

د و آب با نشو عناصر نيز متناسب با ميزان اكسيد شدن، رنگين مي. شود دارند، تعيين مي
ز عوامل رنگي بودن يابيد كه يكي ا به همين دليل درمي. اين اكسيد شدن ارتباط دارد

 آب ،ديگرسياه، سفيد، قرمز و رنگهاي  مانند  اختالف رنگ آنهاسنگها و كوهها، و
  : فرمايد   مي– تعالي –به همين دليل خداوند . باشد مي

 óΟs9 r& t s? ¨β r& ©!$# tΑ t“Ρ r& z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ $ oΨ ô_ t ÷z r' sù ⎯Ïµ Î/ ;N≡t yϑ rO $ ¸Î= tFøƒ ’Χ $ pκ çΞ≡uθ ø9 r& 4 

z⎯ ÏΒ uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9$# 7Šy‰ ã` ÖÙ‹Î/ Öôϑ ãm uρ ì#Î= tF øƒ ’Χ $ pκçΞ≡ uθ ø9r& Ü=ŠÎ/# { xî uρ ×Šθ ß™   
  )27: فاطر (  

اي از اعجاز علمي قرآن كريم را كشف  پس هر اندازه كه علم پيشرفت كند جنبه
كند تا به صورت يقيني بدانيم كسي كه اين قرآن را نازل كرده است همان آفريننده  مي

م خدا و جهان  كال،زيرا وحي. جهان است و مطابقت علم با وحي قطعاً منطقي است
پس بايد علم حقيقي با .  فروع استاتحاد در اتحاد در منبع به معناي  وآفريدة اوست

اي  ترديد حق دايره بي: م ا هگفت به همين دليل همواره . نقل صحيح مطابقت داشته باشد
است كه بايد در آن خطوط نقل صحيح با تأويل صحيح و خطوط عقل صريح نه 

گراي تحريف  فطرت سالم مسخ نشده و خطوط واقعيت موضوعكننده با خطوط  توجيه
بايد به صورت قطعي بدانيم كسي كه جهان را آفريده است، . نشده همديگر را قطع كنند

  : فرمايد  خداوند مي. همان كسي است كه اين قرآن را نازل كرده است
 óΟ s9r& t s? χ r& ©! $# tΑ t“Ρr& š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ ßx Î6 óÁçF sù ÞÚ ö‘F{ $# ¸ο §ŸÒ øƒ èΧ 3 χ Î) 

©!$# ì#‹ ÏÜs9 ×Î7yz   ) 63: حج(  
را فرو ] باران[آسمان آب ] ابر[نگري كه خداوند از  آيا نمي] اي خردمند[«

سبز و ] روياند و به وسيلة آن، گياهان گوناگوني از خود مي[و زمين . آورد مي
در همة امور، از [و بسيار با لطف ] با بندگان خويش[گردد؟ واقعاً خدا  خرم مي

جمله در توليد و تبخير آب شيرين، آفرينش و پرورش بذر گياهان و بارور 
  . »بسيار دقيق و آگاه است] كردن درختان
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  :فرمايد  آنگاه خداوند در آيه ديگري مي
 óΟs9 r& t s? ¨β r& ©!$# tΑ t“Ρ r& z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ $ oΨ ô_ t ÷z r' sù ⎯Ïµ Î/ ;N≡t yϑ rO $ ¸Î= tFøƒ ’Χ $ pκ çΞ≡uθ ø9 r& 4 

z⎯ ÏΒ uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9$# 7Šy‰ ã` ÖÙ‹Î/ Öôϑ ãm uρ ì#Î= tF øƒ ’Χ $ pκçΞ≡uθ ø9 r& Ü=ŠÎ/# { xî uρ ×Šθ ß™ ∩⊄∠∪ š∅ ÏΒ uρ 

Ä¨$ ¨Ζ9$# Å_U!# uρ¤$! $# uρ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# uρ ì#Î= tFøƒ èΧ …çµ çΡ≡uθ ø9 r& š Ï9≡x‹ x. 3 $ yϑ ¯ΡÎ) © y´ øƒ s† ©! $# ô⎯ÏΒ 

Íν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ¯≈ yϑ n= ãèø9 $# 3 χ Î) ©! $# î“ƒ Í• tã î‘θà xî 1  ) 28-27: فاطر(  
 راهي به ديعني اگر علم را به دست نياوردي. به معناي حصر و قصر است» إنّما«

اگر بخواهيد به صورت حقيقي از خداوند بترسيد بايد كسب . سوي ترس از خدا نداريد
  :فرمايد   مي–  و جلّ عزّ–زيرا خداوند . علم كنيد

 َّإنن عبادهِ مِخشي اهللاَما يالعلماء    
  .»ترسند و از او بيم دارند عني فقط علما، نه ديگران از خداوند ميي«

در را خداوند در اين آيه قدرت مطلقش «: د فرماي ابن كثير در تفسير اين آيه مي
 همان آبي كه از  يعنيدهد  نشان ميماده تنوع از يك  ايجادآفريدن اشياي مختلف و

 سفيد ،گارنگ با رنگهاي زرد، قرمز، سبزهاي رن  به وسيلة آن ميوهوفرستد  آسمان فرو مي
 در آيه – تعالي –خداوند . آورد  به وجود مي را مختلفشكلهاي بو و  و طعم وغيرهو 

  :فرمايد  ديگري مي
 ’ Îûuρ ÇÚ ö‘ F{$# Óì sÜÏ% ÔN≡u‘ Èθ≈ yf tG •Β ×M≈ ¨Ζy_ uρ ô⎯ÏiΒ 5=≈ uΖôã r& ×í ö‘ y— uρ ×≅Š Ïƒ wΥ uρ ×β#uθ ÷ΖÏ¹ 

çö xî uρ 5β#uθ ÷Ζ Ï¹ 4’ s+ó¡ç„ &™!$ yϑ Î/ 7‰Ïn≡uρ ã≅ ÅeÒ xçΡ uρ $ pκ |Õ÷è t/ 4† n? tã <Ù ÷è t/ ’ Îû È≅à2 W{$# 4 

¨β Î) ’Îû š Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχθ è= É)÷è tƒ   ) 4: رعد(  
_____________________________________________________________  

يعني راههايي كه با رنگ كوه متفاوت است » جدد بيض و حمر«در آيه . راه، جمع آن جدد است: الجده  [-1
خطوط سفيد، سياه و قرمزي همانند . هاي روي كوههاست الجدد به معناي راهها و طرح: گويد  فرّاء مي... 

، ]بسيار سياه، جمع آن غرابيب است: الغربيب [لسان العرب مادة جدد، ]. راههاست و مفرد آن جده است
 ).2/352(النهايه في غريب الحديث 
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كه خاك هر يك مناسب [هايي در كنار هم قرار دارد  در روي زمين، قطعه زمين«
ها و ها و كشتزار و تاكستان] محصولي و جنس هر كدام شايسته منظوري است

پايه و دوپايه در آن موجود است كه هرچند با يك نوع آب  هاي يك نخلستان
. دهيم  گروهي را بر گروه ديگر برتري مي،شوند اما از نظر طعم سيراب مي

اختالف استعداد خاكها و گوناگوني درختان و گياهان و [گمان در اين  بي
براي كساني است كه ] بر قدرت خدا[هايي  نشانه] ها و طعم آنها دگرگوني ميوه

  .»گيرند عقل خويش را به كار مي
  :آيه 

 z⎯ ÏΒ uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9 $# 7Š y‰ã` ÖÙ‹Î/ Öôϑ ãm uρ ì#Î= tF øƒ ’Χ $ pκçΞ≡ uθ ø9r&   
هاي مختلفي از قبيل سفيد و قرمز  بينيم خداوند، كوهها را با رنگ يعني چنانكه مي

  .خلق كرده است
هاي مختلفي   كه آنها نيز داراي رنگبر روي بعضي از آنها راههايي كشيده شده است

الجدد به معناي راهها و غرابيب به : گويد   مي– رضي اهللا عنهما –ابن عباس . هستند
هرگاه اعراب بخواهند شدت سياهي : گويد  ابن جرير مي. هاي سياه بلند است معناي كوه

  :آيه . برند را به كار مي) أسودِ غِربيب(را توصيف كنند عبارت 
 š∅ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# Å_U !#uρ ¤$! $#uρ ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $#uρ ì# Î= tFøƒ èΧ …çµ çΡ≡uθ ø9 r& š Ï9≡ x‹x. 3   

 هر جانوري كه بر روي پاها و حيوانات اعم از انسان و جنبندگان  همهيعني» كذلك«
گوناگونند  نيز يعني آناناز باب عطف خاص بر عام ذكر شده است » واألنعام«. راه برود

 اسالوها و روميان  وپوستند سياهو بربر، حبشي يا طماطم  گروهي مانند انسانها كه
به همين دليل خداوند در . ترند ها از آنان سياه گونند و هندي ها گندم عرب. سفيدپوستند

  :فرمايد  آيه ديگري مي
 ß#≈ n= ÏG ÷z $#uρ öΝ à6ÏG oΨ Å¡ø9 r& ö/ä3ÏΡ≡uθ ø9 r&uρ 4 ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ t⎦⎫Ïϑ Î=≈ yè ù=Ïj9     ) 22: روم(  
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و مختلف بودن زبانها ... خداوند ] دال بر قدرت و عظمت[هاي  و از زمرة نشانه«
آفرينش ستارگان فراوان جهان كه با نظم و [ترديد در اين  و رنگهاي شماست، بي

داليلي است براي فرزانگان و ] آور گردانند و در اين تنوع خلقت نظام شگفت
  .»دانشوران

حتي اگر از يك جنس باشند داراي رنگهاي مختلفي چهارپايان و جنبندگان نيز 
بلكه ممكن است يك . بلكه حتي يك نوع از آنها نيز داراي چندين رنگ است. هستند

به همين دليل .  واالمقام و مبارك استه،خداوند بهترين آفرينند. حيوان دورنگ باشد
  :فرمايد  پس از آن مي
 $ yϑ ¯ΡÎ) © y´ øƒ s† ©!$# ô⎯ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n=ãè ø9$#   
  .»تنها بندگان دانا و دانشمند، از خداوند، ترس آميخته با تعظيم دارند«

زيرا هر . ترسند اي مي از او به طرز شايسته، شناسند يعني فقط كساني كه او را مي
تر و   شناخت كامل،هاي زيبا اندازه كه از خداوند توانا، دانا، داراي صفات كمال و نام

  1.»ود داشته باشد، ترس از او بزرگتر و بيشتر خواهد بودتري وج علم شامل
  

  درياي برافروخته
ها نازل شده  از جمله آيات درخشاني كه در قرآن كريم دربارة درياها و اقيانوس

اي است كه در ابتداي سورة طور آمده و دريا را با صفت مسجور يعني  است، آيه
  :فرمايد   مي–الي  تع–خداوند . كند گداخته و برافروخته وصف مي

 Ì ós t7ø9 $#uρ Í‘θàf ó¡ pRùQ$#   ) 6: طور(  

  .»قسم به درياي سراپا آتش و گداخته«
كند، حال آنكه ذات مقدس باري  خداوند بزرگ به اين درياي گداخته قسم ياد مي

ا او نظر آنها را به عظمت آن چيزي ام. نياز است تعالي از قسم خوردن براي بندگانش بي
_____________________________________________________________  

 ).3/554( تفسير ابن كثير -1
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زيرا پروردگار جهانيان فقط به امور و چيزهاي . كند خورد جلب مي گند ميكه بدان سو
مسجور در لغت به معناي چيزي است كه بر روي . كند بزرگ و باعظمت سوگند ياد مي

زيرا وجود يكي از .  آب با آتش تناقض دارد اما.شود تا گداخته شود آن آتش روشن مي
پس . كنيم ه ما با آب، آتش را خاموش ميبه طوري ك. برد ديگري را از بين ميآن دو 

: گويد   دريا برافروخته و سراپا آتش شود؟ يكي از دانشمندان مي،چگونه ممكن است
مگر نه اين است كه آب از هيدروژن و اكسيژن تشكيل شده است؟ هيدروژن گازي قابل 

باط چنانچه خداوند، اين ارت. كند اكسيژن نيز به عمل سوختن كمك مي. اشتعال است
حال آنكه دانشمند . شود اي از آتش تبديل مي سرد ميان آنها را از بين ببرد، دريا به توده

هايي وجود  فشان ها آتش ثابت شده است كه در كف اقيانوس«: گويد  معاصر ديگري مي
هاي خداوند در  اين امر نيز يكي از نشانه. »كنند ها را به بيرون پرتاب مي د كه گدازهندار

به طوري كه اگر اين آتش وجود نداشت موجودات زنده . ينش استميان آفر
در دهه شصت قرن بيستم . ها زندگي كنند نستند در تاريكي شديد كف اقيانوساتو نمي

ها و   همة اقيانوسكفكنند كه   سال پس از نازل شدن قرآن اعتراف مي1400يعني 
 حقيقتي است كه قرآن  اين امر،بسياري از درياها به وسيلة آتش گداخته شده است

  . سال پيش آن را ذكر كرده و آن را درياي برافروخته ناميده است1400
  

 # x‹≈ yδ Ò> õ‹ tã ÔN# t èù # x‹≈ yδ uρ ìx ù=ÏΒ Ól% y` é&   
  »ن و ديگري كامالً شور استياين يكي كامالً شير«

به طوري كه . هاي دال بر عظمت خداوند، شور بودن آب درياهاست يكي از نشانه
 50 همه جهان گرم نمك دارد و ساليانه در 27هر ليتر آب دريا : گويند  ندان ميدانشم

نسبت نمك در آب دريا معادل . شود استخراج شده از درياها استفاده ميميليون تن نمك 
 ميليون 34بلكه در هر كيلومتر مكعب از آب دريا .  درصد مجموع آب درياهاست5/3

  .تن نمك وجود دارد



  آبها

 

181

 آن ، پنج قاره جهانيها  استخراج و خشك شود و بر روي خشكياگر نمك درياها
ها را به وسيلة نمك به طور مساوي بپوشانيم ارتفاع نمك بر  را بگسترانيم و همة مكان

  .رسد  متر مي153 خشكي به تمام نقاطروي 
اين همه نمك از كجا آمده : كند اين است كه  توجه مي  سؤالي كه در اينجا جلب

.  ميليون مايل مكعب نمك وجود دارد5/4گويد در درياها  دانشمندان مييكي از . است
پس اين نمك از كجا آمده . هاي علمي استخراج شده است همة اين ارقام دقيق از كتاب

براساس . هاي مختلفي وجود دارد و چگونه در دريا ريخته شده است؟ در اين باره نظريه
هاي نمكي وجود دارد كه متالشي و در  صخرهها و درياها  يكي از آنها در كف اقيانوس

 كه علت اين امر آب جويبارها و دهد  نشان مي ديگراي نظريه. شود آب ذوب مي
كنند مسألة شوري آب دريا را تفسير كنند  ها كه تالش مي همة اين نظريه. هاست رودخانه

اد فراواني كنند و آن اينكه در روي زمين تعد بست برخورد مي اي به بن به دليل ساده
ها و جويبارها براي شور كردن آب  اگر آب رودخانه. درياچه آب شيرين وجود دارد

 كه بيشتر به درياهاي –هاي بزرگ و فراوان  بود، چرا آب اين درياچه دريا كافي مي
ها سال است، شيرين مانده است؟ تفسير اين امر چيست؟   ميليون–كوچك شبيه هستند 

نان به صورت معماي بزرگي باقي مانده است و جز با علت شوري آب درياها همچ
  : فرمايد  خداوند مي. آيات زير قابل تحليل نيست

 uθ èδuρ “ Ï% ©!$# yl t tΒ Ç⎯÷ƒ tós t7ø9$# #x‹≈ yδ Ò>õ‹ tã ÔN# tèù #x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% y é̀&   
  )53: فرقان (  

ر چگالي و بر اث[سازد  خداوند كسي است كه دو دريا را در كنار هم روان مي«
شوند  مخصوص يعني تفاوت غلظت آب شور و شيرين، با همديگر مخلوط نمي

  .»اين يكي كامالً شيرين و ديگري كامالً شور است] و
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هاي نمكي در آن متالشي  ، يا صخرهب اقيانوسها شدهها وارد آ حتي اگر رودخانه
هد شد و اوهايي از نمك باشد اين آب هرگز شور نخ شوند يا بر مسير جويبارها كوه

  .شيرين باقي خواهد ماند
  : فرمايد  خداوند مي
 uθ èδuρ “ Ï% ©!$# yl t tΒ Ç⎯÷ƒ tós t7ø9$# #x‹≈ yδ Ò>õ‹ tã ÔN# tèù #x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% y é̀&   

  . »اين آب شور نيز آفريده خداست و به اراده او خلق شده است«يعني 
 Ÿ≅ yè y_ uρ $ yϑ åκ s]÷ t/ % Y{ y— ö t/   ) 53: فرقان(  

  .»يان آن دو حاجز و مانعي ايجاد كرده استدر م«
اي از آب شيرين وارد دريا شود و دهها بلكه صدها كيلومتر به  حتي اگر رودخانه

زيرا در ميان دو دريا . شود و شيرين باقي خواهد ماند مسير خود ادامه دهد، شور نمي
  .حائلي وجود دارد كه تا امروز ناشناخته است

  : اما 
 Ÿ≅ yè y_ uρ $ yϑ åκ s]÷ t/ % Y{ y— ö t/ #\ ôf Ïm uρ #Y‘θ àf øt ¤Χ 1  
 و مانعي را ايجاد كرده كه آنها را كامالً از هم جدا ئلخداوند در ميان آن دو حا«

  . »كرده است
  .شود هاي آب شيرين به آب شور و برعكس مي  مانع ورود ماهي،اين حايل
  : فرمايد   در سورة الواقعه مي– عزّ و جلّ –خداوند 

_____________________________________________________________  
اين آيه اين است كه از مقصود از «: نويسد   تفسيرش مي14 صفحه 19 طبري در تفسير اين آيه در جلد -1

هاي خداوند بر مخلوقات و قدرت فراوان او اين است كه آب شيرين دريا را با آب شور آن  جمله نعمت
شود تا به سبب عبور  كند اما با قضا و قدر خود مانع تغيير طعم آب شيرين و از بين رفتن آن مي مخلوط مي

از آب شيرين نيابند پس ميان آن دو مانع و حاجزي به نمك از آن دو تباه نشود، و چنان نشود كه هنگام ني
 .»كند وجود آورده است كه هركدام از آنها را از تباه كردن ديگري حفظ مي



  آبها

 

183

 ÞΟ çF÷ƒ u™ t sùr& u™!$ yϑ ø9$# “ Ï%©! $# tβθ ç/u ô³n@ ∩∉∇∪ öΝ çFΡ r& u™ çνθ ßϑ çFø9 t“Ρ r& z⎯ÏΒ Èβ ÷“ ßϑ ø9$# ÷Π r& ß⎯øt wΥ 

tβθ ä9Í”∴ßϑ ø9$# ∩∉®∪ öθ s9 â™!$ t±nΣ çµ≈ uΖù= yè y_ % [`% y` é& Ÿω öθ n= sù šχρ ãä3ô± n@   
  )70-68آيه : سوره واقعه (  

آيا شما آب را از ]* ايد و دربارة آن انديشيده[ايد  نوشيد ديده آيا آبي را كه مي«
شيرين [اگر ما بخواهيم اين آب * آوريم؟ آوريد يا ما آن را فرود مي ابر پايين مي

  .»كنيم پس چرا نبايد شكرگذاري كنيد را تلخ و شور مي] و گوارا
پس چرا خدا ... كرد  خواست همانند آب درياها آن را شور مي يعني اگر خداوند مي

  كنيد؟ ي نميرا به خاطر اين نعمت شكرگذار
  :فرمايد  خداوند مي: آيه سوم 
 $tΒuρ “ÈθtGó¡o„ Èβ#tóst7ø9$# #x‹≈yδ Ò>õ‹tã ÔN#tèù ÔÍ←!$y™ …çµç/#uŸ° #x‹≈yδuρ ìxù=ÏΒ Ól%y é̀& (   

  )12: فاطر (  
اين يكي شيرين و گوارا و براي نوشيدن خوشگوار . دو دريا يكسان نيستند«

  . »است و آن ديگر شور و تلخ
. هاي فراواني وجود دارد  داستان، مرگ هزاران نفر در درياها بر اثر تشنگيدربارة

هاي  يابند و سوار قايق شوند و بعضي از سرنشينان آنها نجات مي ها غرق مي گاهي كشتي
دهند در حالي كه آنان بر  اما بر اثر تشنگي جان خود را از دست مي. شوند نجات مي

  : بنابراين . روي آب دريا درحركتند
 $ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡o„ Èβ#t ós t7ø9$# #x‹≈ yδ Ò> õ‹tã ÔN# tèù ÔÍ← !$ y™ … çµç/# uŸ° # x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% y` é& ( 

⎯ÏΒ uρ 9e≅ ä. tβθ è= à2 ù' s? $ Vϑ ós s9 $ wƒ Ì sÛ tβθ ã_ Ì÷‚ tF ó¡n@ uρ Zπ uŠù= Ïm $ yγ tΡθ Ý¡t6 ù= s? ( “ t s? uρ 

y7 ù= àø9$# ÏµŠ Ïù t Åz# uθ tΒ (#θ äó tG ö; tG Ï9 ⎯ÏΒ ⎯ Ï& Î#ôÒ sù öΝ ä3¯= yè s9 uρ šχρ ãà6ô± n@   ) 12: فاطر(  

اين يكي گوارا و شيرين و براي نوشيدن خوشگوار . دو دريا يكسان نيستند«
از هر دوي آنها گوشت تازه ] با وجود اين تفاوت. [است و آن ديگر شور و تلخ
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خوريد و از هر دوي آنها وسايل زينت  مي] ها و جانوران ديگر دريا را ماهي[
به عالوه از . [آوريد ي زينت بيرون ميبرا] مرواريد، صدف، در، مرجان و غيره[

بينيد  مي] لذا شما انسانها. توانيد براي نقل و انتقاالت استفاده كنيد هر دو مي
درياها را ] در پرتو قانون وزن مخصوص اشياء از هر طرف دل[ها  كشتي
اين همه [روند تا از فضل خدا بهره گيريد و شكرگذار  شكافند و پيش مي مي

  .»باشيد] اوندنعمت و لطف خد
 درياها هستند ]خود [هاي خداوند، يكي ديگر از نشانه] عالوه بر مسئله شوري آبها[

هاي بزرگي   در هنگام آفرينش زمين براي آن حوض– سبحانه و تعالي –كه اگر خداوند 
 كيلومتر عمق 10بعضي از درياها بيش از . آورد، آنها نيز وجود نداشتند نميبه وجود 

  ها را آفريده است؟ ي اين حوضچه كس. دارند
اي از  هاي دريا همگي نشانه ها و زينت ها، صدف ، ماهي ها، آبها، شوري حوض

هاي فراواني را منتشر ساخته   بر روي زمين نشانهو اوهاي وجود خداوند هستند  نشانه
  :فرمايد  خداوند مي. است

 ’ Îûuρ ÇÚö‘ F{$# ×M≈ tƒ#u™ t⎦⎫ÏΖ Ï%θ çΗ ø>Ïj9    ) 20 :الذاريات(  

خواهند به يقين  هاي فراواني است براي كساني كه مي و در زمين داليل و نشانه«
  .»] خداوند را بشناسند و آثار قدرت او را ببينند،و از روي دليل[برسند 

  
  مانعي كامالً جداكنندهدريا و   دو ميانديواري

ومي در اولي در سوره رحمن و د.  وجود دارند در اين بارهدر قرآن كريم دو آيه
  : فرمايد  در آيه اول خداوند مي. باشد سوره فرقان مي
 yl t tΒ Ç⎯÷ƒ t ós t7ø9 $# Èβ$ u‹ É)tG ù= tƒ ∩⊇®∪ $ yϑ åκ s]÷ t/ Óˆy— ö t/ ω Èβ$ u‹ Éóö7 tƒ ∩⊄⊃∪ Äd“ r'Î7sù Ï™ Iω#u™ 

$ yϑ ä3În/ u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3è?   ) 21-19: رحمن(  
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 كنار هم روان را در] مختلف شيرين و شور، گرم و سرد[دو درياي ] خداوند[«
اما در ميان آن دو حاجز و مانعي و جود * كرده و مجاور يكديگر قرار داده است

پس كداميك از * شود دارد كه مانع اختالط و سركشي يكي بر ديگري مي
  .»كنيد؟  تكذيب و انكار مي راهاي پروردگارتان نعمت

كجا قرار دارد؟ آيا اند كه در  دانشمندان در تفسير اين مانع و حايل دچار حيرت شده
بين درياي سرخ و اقيانوس هند است؟ يا در ميان درياي سياه و درياي مديترانه است؟ 

؟ اين برزخ ديترانه و اقيانوس اطلس استالطارق ميان درياي م در بسفر يا در جبليا 
  كجاست؟

 yl t tΒ Ç⎯÷ƒ t ós t7ø9 $# Èβ$ u‹ É)tG ù= tƒ ∩⊇®∪ $ yϑ åκ s]÷ t/ Óˆy— ö t/ ω Èβ$ u‹ Éóö7 tƒ ∩⊄⊃∪ Äd“ r'Î7sù Ï™ Iω#u™ 

$ yϑ ä3În/ u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3è?   ) 21-19: رحمن(  
كند اين است كه هر دريايي درجه شوري، غلظت،  توجه مي چيزي كه بسيار جلب

دما و رنگ ثابتي دارد كه عليرغم اينكه دو دريا به همديگر متصل هستند كم يا زياد 
المندب يا بسفر يا  سمان بر فراز باباگر انسان سوار هواپيمايي شود و در آ. شود نمي

  . تفاوت فراواني داردديگري دريا با يكيابد كه  الطارق پرواز كند، درمي تنگه جبل
اند كه اگر ذرات آب درياي سرخ در اثناي حركت به  دانشمندان علوم دريايي دريافته

 هند گردند و آب اقيانوس خط فرضي در باب المندب برسند به سوي درياي سرخ برمي
 به سوي پايين يعني ،هنگام حركت به سوي درياي سرخ در محل اين خط فرضي

 و گيرد  را در برنمي درياي سرخ،بنابراين آب اقيانوس هند. گردد اقيانوس هند برمي
  :زيرا . شود درياي سرخ نيز با اقيانوس هند مخلوط نمي

 $ yϑ åκs] ÷ t/ Óˆ y—ö t/ ω Èβ$ u‹ Éóö7 tƒ   
گذارد يكي با ديگري بياميزد و  و مانعي است كه نميميان آن دو حاجز «

  .»سركشي كند
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. شود هركدام از آنها غلظت، دما و شوري خاص خود را دارند كه كم و زياد نميو 
  .درياي مديترانه با درياي سياه و اقيانوس اطلس نيز چنين است

  : فرمايد  خداوند مي
 yl t tΒ Ç⎯÷ƒ t ós t7ø9$# Èβ$ u‹É) tG ù= tƒ ∩⊇®∪ $ yϑ åκs] ÷ t/ Óˆ y—ö t/ ω Èβ$ u‹ Éóö7 tƒ   

  .اما اين برزخ، حائل و مانع، ديوار نيست بلكه شيء نرم و لطيفي است
 مركب در لاسي سورة الرحمن ذكر شده است، به صورت 19 كه در آيه مانعاين 

  .خود آب است
ر باشد كه د  سورة فرقان مي53اي كه در اين باره در قرآن آمده است آيه  دومين آيه

  : فرمايد  در اين آيه خداوند مي. كند آن به مسأله ديگري اشاره مي
 uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# yl t tΒ Ç⎯ ÷ƒ tós t7ø9$# # x‹≈ yδ Ò> õ‹tã ÔN# tèù # x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% y` é& Ÿ≅ yè y_ uρ 

$ yϑ åκ s]÷ t/ % Y{y— ö t/ #\ôf Ïm uρ #Y‘θ àf øt ¤Χ    ) 53: فرقان(  
و بر اثر وزن [سازد  هم روان ميخداوند كسي است كه دو دريا را در كنار «

مخصوص، يعني تفاوت درجه غلظت آب شور و شيرين، با يكديگر تركيب و 
. اين يكي كامالً شيرين است و آن ديگر كامالً شور است] شوند و مخلوط نمي

خداوند در ميان آن دو حاجز و مانعي ايجاد كرده است كه آنها را كامالً از هم 
  .»جدا ساخته است

 يكي از عنوان مثال به .ميان درياي شيرين و شور مانع و حايلي وجود دارددر پس 
 در ثانيه به اقيانوس  را هزار مترمكعب آب شيرين300هاي آمريكا بيش از  رودخانه

اين آب شيرين در . دهد ريزد و هشتاد كيلومتر به مسير خود در دريا ادامه مي اطلس مي
$  زيرا. شوند يگر مخلوط نميكند اما با يكد ميان آب شور حركت مي yϑ åκs] ÷ t/ Óˆy— öt/ ω 

Èβ$ u‹Éó ö7tƒ  همچنين بيشتر . ميان آب شيرين و آب شور حاجز و مانعي وجود دارد
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هاي آبهاي شور نيز وارد   ماهيو. شوند هاي آبهاي شيرين وارد آبهاي شور نمي ماهي
  : شود  آب شيرين يا شور مي مانع ورود آنها به ،اين حاجززيرا . شوند آبهاي شيرين نمي
 uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# yl t tΒ Ç⎯ ÷ƒ tós t7ø9$# # x‹≈ yδ Ò> õ‹tã ÔN# tèù # x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% y` é& Ÿ≅ yè y_ uρ 

$ yϑ åκ s]÷ t/ % Y{y— ö t/ #\ôf Ïm uρ #Y‘θ àf øt ¤Χ    ) 53: فرقان(  
. دهد هاي خداوند است كه عظمت و بزرگي او را نشان مي اين يكي از آيات و نشانه

تواني  آيا مي. دنشو ي آب درياها عليرغم اتصال آنها به يكديگر، باهم تركيب نمييعن
هم  اي آب شيرين را در يك ظرف بريزي، بدون اينكه با اي آب شور و كاسه كاسه

تواني از آن  ؟ آيا مي1تواني آنها را از يكديگر جدا كني  مي از آنآيا پسو تركيب شوند؟ 
  : امور خارج از توانايي انسان است ظرف آب شيرين را بنوشي؟ اين 

 yl t tΒ Ç⎯÷ƒ t ós t7ø9 $# Èβ$ u‹ É)tG ù= tƒ ∩⊇®∪ $ yϑ åκ s]÷ t/ Óˆy— ö t/ ω Èβ$ u‹ Éóö7 tƒ ∩⊄⊃∪ Äd“ r'Î7sù Ï™ Iω#u™ 

$ yϑ ä3În/ u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3è?   ) 21-19: رحمن(  
 دريافتند كه قرآن  وكشف خوشحال و شادمان بودنداين هنگامي كه دانشمندان از 

 . سوره الرحمن به اين امر اشاره كرده است، دچار شگفتي شدند21-19 آيه كريم در
يكي از . آنان همچنين كشف كردند كه بين دو درياي شيرين و شور دو مانع وجود دارد

كند، حتي اگر آب دو دريا شور هم  اين موانع از تركيب آب دو دريا با هم جلوگيري مي
كه از ورود ماهيهاي هر دريا به درياي ديگر اي است  اما مانع ديگر به گونه. باشد

دهنده  شود كه هر دريا، غلظت، ميزان شوري و مواد تشكيل كند و باعث مي جلوگيري مي
.] و آن را در اثر همجواري با درياي ديگر، از دست ندهد[مخصوص خود را حفظ كند 

دها و جزر و مد  وسيلة فعاليت با بهبلكه.  ميان دو دريا ثابت نيستكه اين مانع دومي

_____________________________________________________________  
تواند چنين كاري كند و مانع تركيب شدن  منظور مؤلف اين است كه انسان بدون استفاده از امكانات نمي -1

 ).مترجم. (راي چنين خاصيتي هستندآبها شود، در حاليكه آب درياها خود به خود دا
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ل ديوار او م اشاره كرده است و مانع وقرآن كريم به اين كشف علمي دو. كند حركت مي
م را حِرا برزخ و ديوار دوفرموده است –خداوند تعالي . ر ناميده استج  :  
 uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# yl t tΒ Ç⎯ ÷ƒ tós t7ø9$# # x‹≈ yδ Ò> õ‹tã ÔN# tèù # x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% y` é& Ÿ≅ yè y_ uρ 

$ yϑ åκ s]÷ t/ % Y{y— ö t/ #\ôf Ïm uρ #Y‘θ àf øt ¤Χ 1   ) 53: فرقان(  

و بر اثر وزن [سازد  خداوند كسي است كه دو دريا در كنار هم روان مي«
مخصوص، يعني تفاوت درجه غلظت آب شور و شيرين، با يكديگر تركيب و 

داوند خ. اين يكي كامالً شيرين و آن ديگر كامالً شور است] شوند و مخلوط نمي
 مانعي ايجاد كرده است كه آنها را كامالً از ]حجر [حاجز و] برزخ[ميان آن دو 
  . »كنند هم جدا مي

  .تحقيقات دربارة اين دو مانع همچنان ادامه دارد
در اين يافتيم كه مانع از بين رفتن آب شيرين ما قدرت خداوند را : گويد  طبري مي

  .م تركيب شوندهرچند كه با ه. شود به وسيله آب شور مي
اما اگر آبهاي شور و شيرين جدا از هم و در مكاني مخصوص بودند، مسئله مهمي 

 همة آمد كه مايه تذكر و پند جاهالن باشد، هرچند كه نبود و چنين امر شگفتي پيش نمي
آنچه خداوند آفريده است عجيب است و در آن بزرگترين پندها، مواعظ و داليل قاطع 

  .وجود دارد
  

ها و درياها   با نسبت خشكي)البحر(و ) البرّ( تعداد دفعات تكرار كلمات تناسب
  بر روي زمين

از جمله اعجاز بالغي، رياضي، . در قرآن كريم انواع مختلفي از اعجاز وجود دارد
: از جمله . كند، مطابقت عددي است توجه مي در اينجا آنچه جلب. تشريعي و اخباري

_____________________________________________________________  
برزخ يعني آنها ) و جعل بينهما برزخاً: ( تفسير طبري به روايت از مجاهد آمده است 25 صفحه 19 در جلد -1

يعني شوري اين آب با شيريني اين آب ) حجراً محجوراً. (شوند كنند اما تركيب نمي با يكديگر برخورد مي
 .كند  بر ديگري سركشي نميشود و هيچكدام از آنها تركيب نمي
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دريا به صورت ) البحر( و كلمه 1خشكي تكرار شده است) البرّ( بار كلمه 13در قرآن 
 – صلي اهللا عليه و سلم – با علم به اينكه پيامبر 2. بار در قرآن تكرار شده است33مفرد 

در ) البحر(و ) البرّ(دريا را نديده بود و با آن ارتباط خاصي نداشت، اگر آياتي كه كلمه 
 اگر تعداد آياتي كه  و. خواهد بود46 آمده  عدد به دستد با هم جمع كني راآنها آمده

د نسبت كني تقسيم 46 بر اين مجموع يعني عدد  رادر آنها ذكر شده) البرّ(كلمه 
  .آيد ها به مجموع سطح زمين به دست مي خشكي

 46اگر عدد سيزده را بر كه  درصد خشكي است 29 درصد دريا و 71اين نسبت 
آيا اين كالم بشر است؟ چگونه . آيد دست مي درصد به 29تقسيم كنيد، عددي معادل 

 تعداد آياتي كه كلمه دريا در آنها هاي زمين ذكر شده وتعداد آياتي كه در آنها خشكي
؟ اين است مجموع سطح كرة زمين درها  ها و آب آمده است متناسب با نسبت خشكي

  .روف است دقيق و حكيمانه قرآن كريم است كه به احكام حسابي معهاي نمونهيكي از 
آيا اين امر اتفاقي . به معناي ماه تكرار شده است) شهر(در قرآن دقيقاً دوازده بار لفظ 

بوده است؟ آيا اين قرآن كالم انسان است؟ هرچه زمان بگذرد و علم بيشتر پيشرفت كند 
شود كه قبالً  هايي از اعجاز قرآن كشف مي تر شود، جنبه و تحقيقات علمي گسترده

  .بوده استشناخته شده ن
برتري كالم خداوند نسبت به كالم مردم همانند برتري . اين قرآن كالم خداوند است

اي است كه همة ما  اين قرآن كتاب تعيين شده. خداوند بر آفريدگان و بندگانش است
خوش به . دريگ ميپس خوش به حال كسي كه آن را ياد . آزمايش شويمبايد دربارة آن 

دهد و  ياد مي] به ديگران[واند و خوش به حال كسي كه آن را خ ميحال كسي كه آن را 

_____________________________________________________________  
؛ 65، عنكبوت 63؛ نمل 70، 68، 67؛ اسراء 22؛ يونس 97، 63، 59؛ انعام 96مائده :   اين آيات عبارتند از -1

 .28؛ طور 32؛ لقمان 41روم 
، 22؛ يونس 163، 138؛ اعراف 97، 63، 59؛ انعام 96؛ مائده 164، 50بقره :  اين آيات به ترتيب عبارتند از -2

؛ 49؛ نور 65؛ حج 77 دوبار؛ طه 109، 79، 63، 61؛ كهف 70، 67، 66؛ اسراء 14؛ نحل 32ابراهيم ؛ 90
 .24؛ رحمن 6؛ طور 12؛ جاثيه 24؛ دخان 32؛ شوري 31، 27؛ لقمان 41؛ روم 63؛ نمل 63شعراء 
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خوش به سعادت . دهد  و آن را برنامه اصلي زندگي خودش قرار ميرابطه دارد آن اب
قرآن غنا و ثروتي است كه پس از . نمايد كند و آن را تصديق مي كسي كه بدان عمل مي

 كه بدان  استكسي[كننده  اعتقرآن شف. آن فقري وجود ندارد و به جز آن ثروتي نيست
  .و ريسمان محكم الهي است] عمل كند

  :خداوند فرموده است . پس بياييد به اين قرآن بازگرديم كه منبع اصلي اسالم است
 β Î) #x‹≈ yδ tβ#u™ö à)ø9$# “ Ï‰öκ u‰ © ÉL ¯= Ï9 š†Ïφ ãΠ uθø% r&   ) 9: اسراء(  
براي [ترين راهها  قيمكند كه مست به راهي رهنمود مي] مردمان را[اين قرآن «

  .»است] رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي
  :همچنين فرموده است 

 ⎯ yϑ sù yì t7©?$# y“#y‰ èδ Ÿξ sù ‘≅ ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’ s+ô±o„   ) 123: طه(  

  .»كسي كه از هدايت و رهنمود من پيروي كند، گمراه و بدبخت نخواهد شد«
  : فرمايد  همچنين مي
 ⎯ yϑ sù yìÎ7 s? y“#y‰ èδ Ÿξ sù ì∃ öθ yz öΝ Íκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθ çΡt“ øt s†   ) 38: بقره(  

كساني كه از هدايت من پيروي كنند، نه ترسي بر آنان خواهد بود و نه غمگين «
  . »خواهند شد

هايي از اعجاز  شمار است آنچه ذكر شد فقط گوشه اعجاز قرآن بسيار فراوان و بي
  1.قرآن كريم بود] علمي[

  

_____________________________________________________________  
 115 هر كدام دنيا و آخرت: شمار ديگري از اعجاز عددي در قرآن كريم وجود دارد از جمله  هاي بي  نمونه-1

 مصيبت و – بار 145 حيات و مشتقاتش و موت و مشتقاتش هر كدام – بار 68 شيطان و مالئكه –بار 
 154 مشتقات كافرين و نام هر كدام – بار 73 مشتقات ارضا و نفاق – بار 75مشتقاتش و شكر و مشتقاتش 

اعجاز عددي در ...  و – بار 25ظه  بار لسان و موع49 مشتقات عقل و نور – بار 41 ملسمين و جهاد –بار 
 ).يوسف. (قرآن كريم
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  جريان خليج دريايي
كنند ممكن است بعد از  انسان وارد دريا شود قطرات آبي كه بدن او را خيس مياگر 

 و لطي جرياناتي از استوا به قطب شمازيرا آب . سفري چندساله به آنجا رسيده باشند
 هزار كيلومتر را طي 15 و گاهي مسافتي بيش از كند جنوب و بالعكس حركت مي

هاي  آب جايگزين شده است كه مسافتشود  اين آبي كه در دريا يافت مي. كند مي
حركت آب در درياها و . كند طوالني را به طرف شمال، جنوب، شرق و غرب طي مي

اما آنچه براي ما اهميت دارد اين است . اي است  پيچيدهبسيارها براساس قوانين  اقيانوس
كه علت اين حركت گرم شدن آب در خط استوا به وسيله نور خورشيد است كه منجر 

گيري   به شكلناچيزاين باال آمدن . شود متر مي  سانتي20ه باال آمدن آن به ارتفاع تقريباً ب
 و به علت سرد شود مي دو قطب سرد  درآب. كند جريان آب به سوي شمال كمك مي

رود و به سوي خط استوا  ه همين دليل به اعماق دريا پايين ميشده و ببودن سنگين 
با اين مقدمه . آيند هاي سطحي و عمقي به وجود مي انبنابراين جري. كند حركت مي

هاي خداوند كه عظمت او را نشان  خواهيم به اين نتيجه برسيم كه از جمله نشانه مي
اگر يك .  سرعت دارد در ساعت كيلومتر8اين جريان . دهد، جريان خليج است مي

كند  كت مي حر در ساعت كيلومتر8كشتي وارد آن شود و موتورهايش خاموش شوند، 
  .بدون اينكه موتور آن روشن باشد

حجم آب .  متر است450 كيلومتر و عمق آن بيش از 80عرض اين جريان بيش از 
ت كار اين جريان چيست؟ اين جريان در مد.  ميليون تن است4اين جريان در هر دقيقه 

ايد اين جريان فو. كند هاي يخي دو قطب را ذوب مي  هزار تن از توده130 روز، 10
علت . اي معتدل تبديل شود شماري دارد و باعث شده است منطقه سرد اروپا به منطقه بي

جريانات ديگري . آب و هواي زيبا و معتدل كشورهاي اسكانديناوي جريان خليج است
ها هنگام رسيدن به   متري دريا جريان دارند و اگر زيردرياييسه هزارهستند كه در عمق 

 از جايي به جاي ديگر حركت آن را خاموش كنند به وسيله اين جريان موتورهايشان
اي كه عظمت آفريدگار هستي را  مين نشانهاما دو. اين امر بسيار جالب است. كنند مي
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دهد اين است كه يك جريان سرد به سوي سواحل امريكاي جنوبي حركت  نشان مي
 از گياهان دريايي را يزياداين جريان مقدار . كند تا به كشورهاي پرو و شيلي برسد مي

 برند ميهاي ساردين را با خود   اين گياهان تعداد فراواني از ماهي و.كند با خود حمل مي
كنند و كالغ  اي است كه در ساحل اين درياها زندگي مي ها پرنده كه غذاي ميليون
آمد گذارند كه منبع اصلي در اين پرندگان از خود فضوالتي بر جاي مي. دريايي نام دارند

. آيد زيرا بهترين نوع كودها از فضوالت اين پرندگان به دست مي. مردم آن مناطق است
آوري و به نقاط مختلف جهان صادر  ها جمع كش  ميليون پرنده با شن50فضوالت 

درآمد اصلي مردم سواحل امريكاي جنوبي فضوالت پرندگاني است كه از . شود مي
زنند كه اين پرندگان ساليانه  شمندان تخمين ميدان. كنند هاي ساردين تغذيه مي ماهي

ها نيز به وسيلة گياهاني  اين ماهي. بلعند ها را مي  ميليون تن از اين نوع ماهي3بيش از 
شوند و خداوند با حكمت  آورد به اين مكان منتقل مي كه اين جريان آنها را با خود مي

هرگاه خداوند مسير را . دهد ر خود اراده كرده است كه مسير اين جريان را گاهي تغيي
 با مرگ آنها .شوند  تلف ميدر نتيجهشود و  ها فراهم نمي تغيير دهد، اين غذا براي ماهي

در چنين حالتي ترتيب  بدين. ميرند  و ميدادهپرندگان نيز منبع تغذيه خود را از دست 
كند كه  ت نميآيا اين امر ثاب. خواهند بردهاي كشنده رنج  ها و قحطي  از گرسنگيمردم

 جريان را به همراه گياهان وست كه اينرسان، نيرومند و قوي است و ا خداوند روزي
] به سوي گياهان[شماري  ها به تعداد بي آورد و اين ماهي خوراكي به حركت درمي

ها طعمه پرندگان  اين ماهي. شود آيند و از آن ساليانه سه ميليون تن مصرف مي مي
 بهترين نوع كودها به ءگذارند كه جز  خود فضوالتي بر جاي ميشوند و پرندگان از مي

اين مردم فقط به اصلي شود، درآمد  آيد و به كشورهاي مختلف جهان صادر مي شمار مي
 جريان سرد است كه به سوي سواحل هاي اين از بركت. شود نحصر مياين امر م

 50د كه بيش از زنن گروهي از محققان تخمين مي. كند امريكاي جنوبي حركت مي
كنند تا اين مقدار فراوان از ماهي ساردين را  ميليون پرنده در اين سواحل زندگي مي

بگذارند تا به بيشتر كشورهاي جهان صادر  ببلعند و اين فضوالت را از خود بر جاي 
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اين جريان سطح آب و ديگري . اين جريان گرم خليج و آن جريان سرد بود. شود
اي است  حركت آب در درياها موضوع دقيق، طوالني و پيچيده. جريان اعماق آب بود

  :اي از آن را ذكر كرديم  كه گوشه
في كلِّ شيءٍ له آيه و 

  

 واحِددلُّ علي أنّه تَ  
  

  .» او يگانه استدهد ز خدا وجود دارد كه نشان مياي ا در هر چيزي نشانه«
چه . ترديد پروردگار جهانيان دهد؟ بي ها و پرندگان را روزي مي چه كسي اين ماهي
ترديد  دهد؟ بي  فضوالت پرندگان روزي فراوان مي طريق فروشكسي اين مردم را از
  .است] خداوند[دهندة بزرگ  اين امر ارادة روزي

 بينديشي، اين جهان اعم از آسمان، – عز و جلّ –هرگاه بخواهي به عظمت خداوند 
ها  ها، گياهان، حيوانات و انسان ن، كوهها، درهها، آب و هوا، پرندگا زمين، درياها، ماهي

ترين راه براي رسيدن به خداوند و شناخت  ترين و گسترده  هستند و نزديكمقابل تودر 
  : فرمايد   مي– عز و جلّ –خداوند . باشند مياو 

 óΟ Îγƒ Îã∴ y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ $# þ’ Îû uρ öΝÍκÅ¦ àΡr& 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘, pt ø: $# 3 öΝs9 uρ r& 

É#õ3 tƒ y7 În/t Î/ … çµ̄Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ä. &™ó© x« î‰‹Íκ y−   )  53: فصلت(  
هر چه زودتر داليل و ] كه منكر اسالم و قرآن هستند[ما به آنان «

ها و زمين، كه جهان كبير  آسمان[هاي خود را در اقطار و نواحي  نشانه
كه منكر اسالم [به آنان ] تكه عالم صغير اس[و در درون خودشان ] است

نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و آشكار گردد كه اسالم ] و قرآنند
] براي برگشت كافران از كفر و مشركان از شرك[آيا ... و قرآن حق است 

تنها اين بسنده نيست كه پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است؟ 
ر كه با خط تكوين، داليل قدرت چه حضور و شهادتي از اين برتر و باالت[

و حكمت خود را بر روي همة ذرات كائنات و وجود موجودات نگاشته 
  »؟]است
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  آب زمزم، غذا و شفاي بيماري

إنها «:  كند  آب چاه زمزم را چنين توصيف مي– صلي اهللا عليه و سلم –پيامبر 
ايتي كه بزّاز با سند در رو. »اين آب داراي بركت و غذاست «1»عمٍمباركه إنّها طعام طُ

 در ادامه اين حديث – صلي اهللا عليه و سلم – پيامبر ،صحيح از ابوذر روايت كرده است
  . »و شفاي بيماري است «2»قمٍو شفاء س«: فرمود 

بهترين آب بر روي زمين : شنيدم كه گفته شد : گويد   مي– رحمه اهللا – ابن جريج
  3.آب زمزم است

 صلي اهللا عليه –شنيدم كه رسول خدا : يت شده است كه گفت از جابربن عبداهللا روا
، هرچه نوشيده شودآب زمزم براي  «4»ماء زمزم لِما شُرِب له«: فرمايد   مي–و سلم 

  .»مفيد است
 –دار قطني در سنن خود در ادامه اين حديث كه به صورت مرفوع از ابن عباس 

 تستشفي به هتَبرِنْ شَفإ«: ت  روايت شده است، چنين آورده اس–رضي اهللا عنه 
شفاك اهللا و إن شربتَه لِشبعِك أشبعك اهللاُ، و إن شربته ليقطع ظمأك قطعه اهللاُ 

زْمه رُحفْ:  أي – جبريل 5ةُو هو ه–هرگاه آن را بنوشي و از  «6» إسماعيلَيا اهللاِقْ وس

_____________________________________________________________  
 .آورده است) 2473( مسلم آن را به روايت از ابوذر به شماره -1
 ).14132(و مصنّف ابن ابي شيبه ) 3929( مسند بزاز حديث شماره -2
 .آن را روايت كرده است) 11/98(و الكبير ) 4/179( طبراني در األوسط -3
 .اند آن را تخريج كرده) 14892(و احمد به شماره ) 3062(ره  ابن ماجه به شما-4
الهزمه به معناي گودي در .  با پايش آن را كوبيد در نتيجه آب فوران كرد– عليه السالم –يعني جبرئيل  [-5

 چاه  و استفاده آن برايهرگاه آن را با انگشتانت فشار دهي و گود نمايي،است سينه و گودي در سيب 
 ).5/262(النهايه ]. باشد آن را حفر كني، ميهنگامي كه 

 ).238( سنن دار قطني -6
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ر آن را بنوشي تا تو اگ. دهد خداوند به وسيلة آن طلب شفا نمايي خداوند تو را شفا مي
ات قطع شود،  اگر آن را بنوشي تا تشنگي. نمايد را سير كند، خداوند تو را سير مي

اين چاه جاي پاي جبرييل و چشمه خداوند . نمايد ات را برطرف مي خداوند تشنگي
  .» است– عليه السالم –براي حضرت اسماعيل 

 نزدكند كه  كر روايت ميابن ماجه در المناسك از محمدبن عبدالرحمن بن أبي ب
اي؟  از كجا آمده: پرسيد ] ابن عباس[بن عباس نشسته بودم، مردي پيش او آمد  عبداهللا
چگونه؟ : آيا آنگونه كه شايسته است از آن نوشيدي؟ گفت: پرسيد . از چاه زمزم: گفت 
ش در هنگام نوشيدن آن رو به قبله كن، نام خداوند را ياد كن و سه بار نفس بك: گفت 

زيرا . هرگاه از اين كار فارغ شدي خداوند را شكر كن. شوي و از آن بنوش تا كامالً سير 
 نافقينَ الما و بينَنَنَي ما بةَ آينَّأِ«: فرمود   مي– صلي اهللا عليه و سلم –پيامبر خدا 

 زمزم كامالً تفاوت ما با منافقان اين است كه آنها از آب «1»مزَم زنْ مِونَعضلَّتَايهم لَإنَّ
  .»نوشند شوند و از آن زياد نمي سيراب نمي

ياران پيامبر و تابعين و بسياري از علماي مسلمان و عامة مسلمانان بر سيراب شدن 
و نيات مشخصي را به هنگام نوشيدن آن در . نده و داراز آب زمزم تأكيد فراوان داشت

پس زمزم براي . م مستحب استزيرا دعا كردن در هنگام نوشيدن آب زمز. گيرند نظر مي
از جابر روايت شده است . نوشد مفيد و سودمند است از آن مي] با هر هدفي[كسي كه 

 » يوم القيامهِأِظَم لِهبرَشْإَي نّأِ مهاللَّ«: گفت  كه او در هنگام نوشيدن آب زمزم مي
  2.»نوشم تشنگي روز قيامت مي] رهايي از[پروردگارا من آن را براي «

_____________________________________________________________  
 ).3061( ابن ماجه، شماره -1
 ).4/393( زادالمعاد -2
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: گفت  نوشيد مي همچنين از ابن عباس روايت شده است كه هرگاه آب زمزم را مي
پروردگارا از  «1» داءٍلِّ كُنْفاء مِعاً و شِزقاً واسِعاً و رِماً نافِلْ عِكسألُنّي أَ أِمهاللّ«

  .»خواهم علم سودمند، رزق فراوان و شفاي هر دردي را به من عنايت فرمايي تو مي
آب زمزم سرور آبهاست و بهترين، ارزشمندترين، «: گويد  ما مييكي از عل

  2.» گرانبهاترين آبها در نظر مردم است وترين داشتني دوست
 بود كه دربارة آب زمزم  آنت صحيح و آثارآنچه در باال ذكر شد مطالبي از سنّ

علمي خواهيم بدانيم كه در زمينه علم و تحقيقات دقيق  در اينجا مي. روايت شده است
هاي جهاني   م شركت1980 م و 1973درباره آب زمزم چه چيزي وجود دارد؟ در سال 

هاي شيميايي فراواني درباره آب  بزرگ و متخصص در زمينه تحقيقات و تجزيه و تحليل
به طوري كه ثابت شد آب زمزم از . زمزم انجام دادند و به نتايج عجيبي دست يافتند

  .باشد شود خالي مي آلودگي آن وجود هرگونه ميكروب كه باعث 
 در هر ليتر – كه مردم به خريد آنها گرايش و عالقه فراواني دارند –آبهاي معدني 

 2000اما اين نسبت در آب زمزم به . گرم امالح معدني دارند  ميلي350 تا 150 حداكثر
زيم، توان به كلسيم، سديم، مني از مهمترين اين عناصر مي. رسد گرم در ليتر مي ميلي

  .پتاسيم و غيره اشاره كرد
 به 3آب زمزم از جمله معدود آبهايي است كه عنصر كلسيم در آن بسيار فراوان است

رسد، بنابراين پيامبر گرامي  گرم در ليتر مي  ميلي200طوري كه نسبت كلسيم در آن به 

_____________________________________________________________  
 ).3/554( شرح العمده -1
 ).4/392( زادالمعاد -2
شود همچنين به انقباض ماهيچه   كلسيم در ساختمان استخوان و دندان شركت كرده و باعث سختي آنها مي-3

كند  ي آكسون كمك مي ي عصبي از پايانه ه انعقاد خون و كار طبيعي اعصاب و خروج انتقال دهندهو ب
گرم درصد باعث تحريك اعصاب و ايجاد اسپاسم و انقباض مداوم عضالت شده   ميلي7 تا 6 به Caكاهش 
در تركيب  درصد كلسيم بدن 99ي آن خفگي ناشي از انقباض عضالت حنجره و قفسه سينه است  كه نتيجه

  .)يوسف. (استخوانهاست
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 إنها مباركه إنها طعام«: اند كه   درست فرموده– صلي اهللا عليه و سلم –اسالم 
  .»اين آب داراي بركت و غذاست «1»طعمٍ

نوشند به بيماري  كند كساني كه اين گونه آبها را مي تحقيقات علمي صحيح ثابت مي
 صلي –به همين دليل بايد گفت پيامبر خدا . شوند هاي تاجي قلب كمتر دچار مي شريان

يماري آب زمزم شفاي ب« »شفاء سقم«:  به درستي فرموده است –اهللا عليه و سلم 
  2»است

گرم در ليتر بيكربنات داشته باشد، به عنوان آب گازدار   ميلي250چنانكه آبي بيش از 
هاي گازدار در  از جمله مشهورترين آب. شود كننده به هضم غذا محسوب مي و كمك

 357به طوري كه نسبت بيكربنات در آن به . هاي چشمه افيان در فرانسه است جهان آب
. گرم در ليتر است  ميلي366اما نسبت بيكربنات در آب زمزم . رسد ميگرم در ليتر  ميلي

ماء «:  به درستي فرموده است كه – صلي اهللا عليه و سلم –در حقيقت پيامبر خدا 
لَه ا شُرِب3.» مفيد استهر چه نوشيده شودآب زمزم براي  «»زمزم لِم  

م چاپ شده است  1995يكي از دانشمندان علوم پزشكي در كتابي كه در سال 
جلوگيري از هاي روماتيسم و   آبهاي معدني براي درمان بسياري از بيماري؛نوشته است

ادرار و ايجاد افزايش اسيد معده، اسهال مزمن و سوءهاضمه مفيد است، باعث افزايش 
 صلي اهللا عليه – رسول خدا .كند مزاجي شده و كمبود مواد معدني بدن را جبران مي نرم

 هبتَرِ شَنْ، و إِ اهللاُفاكه تستشفي به شَتَفإنْ شرب«: اند كه   درستي فرموده به–و سلم 
براي هرگاه آن را  «4»ه اهللاُعطَك قَمأَع ظَطَيقْته لِبرِ شَنْ إِ، وعك اهللاُب أشْكبعِشَلِ

_____________________________________________________________  
 . تخريج آن در صفحات پيشين ذكر شد-1
 . تخريج آن در صفحات پيشين ذكر شد-2
 . تخريج آن در صفحات پيشين ذكر شد-3
 . تخريج آن در صفحات پيشين ذكر شد-4
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اگر آن را بنوشي تا تو را . دهد  به وسيلة آن تو را شفا ميشفاي بيماري بنوشي، خداوند
ات قطع  اگر آن را بنوشي تا تشنگي. كند سير نمايد، خداوند به وسيلة آن تو را سير مي

  .»نمايد ات را برطرف مي شود، خداوند تشنگي
بلكه كمي شور است انسان فقط با اعتقاد به بركت . آب زمزم شيرين و گوارا نيست

  .فرد است سير شدن از آن دليل بر ايمان  پس.نوشد موجود در آن اين آب را مي
 آن را شيرين نيافريده است تا شيريني و گوارايي آن – و جلّ  عزّ–شايد خداوند 

اما در مجموع طعم آن . باعث فراموش شدن معني بندگي در هنگام نوشيدن آن نشود
إنَّ «:  به درستي فرموده است كه – صلي اهللا عليه و سلم –رسول خدا . قابل قبول است

  1» إنَّهم ال يتَضَلَّعونَ منْ زمزمقينَنافِ المنا و بينَنَي ما بةَآي
 چه مؤسسات – صلي اهللا عليه و سلم –در زمان پيامبر : كنيم  در اينجا سؤال مي

علمي تحقيقاتي وجود داشتند كه اين حقايق عجيب را دربارة آب زمزم در اختيار او 
 دربارة اين آب به دست  كه اين نتايج دقيق راي و تخصصيهيأت تحقيقاتآن اند؟  گذاشته
 اين آب و بررسي به تجزيه و تحليل  كههاي بزرگي اند؟ آزمايشگاه اند، چه كساني بوده آورده

 در – صلي اهللا عليه و سلم – كه پيامبر  كدامنداند نسبت امالح معدني در آن پرداخته
وي . استسخنان او وحي :] گوييم  ناچار مي[ استناد كرده است؟ سخنانش به مدارك آنجا

  . گفتار او چيزي جز وحي نيستفته وهرگز از روي هوي و هوس سخن نگ
 در شفا يافتن به به همراه چند تَن ديگرمن «: فرمايد   مي– رحمه اهللا –امام ابن القيم 

من به وسيلة آن از چندين بيماري شفا . وسيلة آب زمزم امور عجيبي را تجربه كرديم
 وسيلة آن مدت فراواني بهاي  هام كه عد ديده. ام را بازيافتم به اذن خداوند سالمتيه و يافت

ند و همراه با مردم به ا رده و احساس گرسنگي نكهدرك تقريباً نيم ماه و بيشتر تغذيه 

_____________________________________________________________  
 . تخريج آن در صفحات پيشين گذشت-1
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 بعضي از آنها تا چهل روز به وسيلة آب گويااطالع يافتم كه . اند هم پرداختهطواف 
  1.»ندا ختهپردا  بارها به طواف د وان رفتهگ و روزه اند  زمزم تغذيه كرده
خواهيم كه در روز قيامت كه روز تشنگي بزرگ است ما را از حوض  از خداوند مي

 سيراب سازد تا بعد از آن هرگز احساس – صلي اهللا عليه و سلم –اش  پيامبر گرامي
  .تشنگي نكنيم

**          *            
  

_____________________________________________________________  
 .با اندكي تصرف) 4/393( زادالمعاد -1
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  سلوك گياهانتأثير قرآن در رشد و 
  

 علمي و با تحقيقات كند كه  محققي زندگي مي،در يكي از كشورهاي عربي مجاور
. است تخصص او در زمينه ژنتيك. ناخته شده است دنيا شهمةاش در جهان عرب و  عملي

وي به علت تجربيات علمي فراوانش . او استاد دانشگاه و داراي جايگاه علمي بااليي است
خواهيم بدان بپردازيم، ممكن است تصديق نكنيد اما  اي را كه مي بهاما تجر. شهرت دارد

  :نمايد   آن را تأييد مي نيز آن را اثبات كرده است و قرآن كريم،واقعيت
 ßxÎm6 |¡ è@ ã& s! ßN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ßìö7 ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ⎯ tΒ uρ £⎯ Íκ Ïù 4 β Î) uρ ⎯ÏiΒ >™ó© x« ωÎ) ßx Îm7|¡ç„ 

⎯ Íν Ï‰÷Κ pt ¿2 ⎯Å3≈ s9 uρ ω tβθßγ s)øs? öΝßγ ys‹Î6 ó¡n@ 3 … çµ̄Ρ Î) tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= ym #Y‘θ àxî   ) 44: اسراء(  

كساني كه در آنها هستند همگي تسبيح خداوند و گانه و زمين  هاي هفت آسمان«
هاي  نه تنها آسمان. كنند با تنزيه و تقديس او، رضايت او را طلب مي[گويند و  مي

حمد و ] با زبان حال يا قال[ مگر اينكه بلكه هيچ موجودي نيست] هفتگانه و زمين
دانيد و از  زيرا زبانشان را نمي[فهميد  مينولي شما تسبيح آنها را . گويد ثناي او مي

ساختار اسرارآميز عالم هستي و نظام پيچيده جهان آفرينش چندان مطلع نيستيد، پس 
 كائنات كنار هماهنگ با ساير جهانيان به يكتاپرستي بپردازيد و از راستاي جملگي

درهاي توبه و بازگشت به سوي پروردگار جهان بر روي همگان . نرويد و دور نشويد
و در كيفر رساندن شتاب [ترديد خداوند بسيار شكيبا و بخشنده است  بي] باز است

دهد و در  ورزد و فرصت آشنايي با توحيد و رها كردن شرك را به مردمان مي نمي
  . »]آمرزد  آنها را ميبرابر بيداري از خواب غفلت

 óΟs9 r& t s? ¨β r& ©!$# ßx Îm7|¡ ç„ …çµ s9 ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ çö ©Ü9$#uρ ;M≈ ¤¯≈ |¹ ( @≅ ä. 

ô‰s% zΝÎ= tæ …çµ s?Ÿξ |¹ … çµ ys‹Î6 ó¡n@ uρ 3 ª! $#uρ 7Λ⎧ Î= tæ $ yϑ Î/ šχθ è= yè øtƒ   ) 41: نور(  
ها و زمين به سر  يي كه در آسمانداني همه كساني و همه چيزها مگر نمي] اي پيامبر[«

خداوند و [اند، سرگرم تسبيح  بال گسترده] در هوا[برند و همة پرندگان در حالي كه  مي
و برابر فرمان تكويني يا [او هستند؟ همگي به نماز و تسبيح خود آشنايند ] فرمانبردار اوامر
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نگر عظمت و جبروت تشريعي و يا الهام الهي، به وظيفة خويش در زندگي آگاهند و بيا
دهند  خدا دقيقاً از كارهايي كه انجام مي] پروردگار و نمايانگر قدرت و حكمت آفريدگارند

  .»آگاه است
 uθ èδ ª!$# ß, Î=≈ y‚ ø9$# ä—Í‘$ t7ø9 $# â‘ Èhθ |Á ßϑ ø9$# ( ã& s! â™!$ yϑ ó™ F{$# 4© o_ ó¡ßs ø9$# 4 ßx Îm7|¡ç„ …çµ s9 $ tΒ ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ( uθ èδ uρ â“ƒ Í• yèø9 $# ÞΟŠ Å3pt ø: $#   ) 24: حشر(  

او خداوندي است كه طراح هستي و آفريدگار آن از عدم و صورتگر جهان «
ها و زمين هستند  چيزهايي كه در آسمان. داراي نامهاي نيك و زيباست. است

  .»گويند و او چيرة كار به جاست تسبيح و تقديس او مي
  : فرمايد  همچنين خداوند مي.  رفته استدر اين آيه براي غيرعاقل به كار) ما(حرف 

 ãΝ ôf ¨Ζ9$# uρ ã yf ¤±9$#uρ Èβ#y‰ àf ó¡o„   ) 6: الرحمن(  
  . »كنند سجده مي] براي خداوند[گياهان و درختان «

گياهان همانند اجرام آسماني و مخلوقات ديگر خداوند، : گويد  اين پژوهشگر مي
رگذار پيراموني به صورت مثبت يا امل تأثيوشنوند و به امور و ع كنند، مي احساس مي

  .اين خالصه تحقيق بود. دنده منفي پاسخ مي
 م در باغچه دانشكده علوم 1997اين پژوهشگر در سال : به صورت تفصيلي بايد گفت 

 آنها را به يك اندازه از خاك ،اندازه ساخت وي چهار اتاق پالستيكي هم. دست به آزمايشي زد
 و همة .يكساني قرار دادهاي گندم را در عمق  و دانها .دم كاشتپر كرد و در آنها يك نوع گن

 كرد و به اندازه مساوي و در تعداد دفعات معين تغذيهآنها را به اندازة مساوي از كود معيني 
يس، (هاي  سپس از يكي از دانشجويان دختر خواست كه در هفته دوبار سوره. آبياري كرد

از دانشجوي دختر ديگري .  اول بخواندگياه اتاق روي را بر) الكرسي فاتحه، اخالص و آيه
تكه  پاره و تكه پارهدر اتاق دوم  كاشته شده  و آن را در برابر گياهخواست كه گياهي را بياورد

اي را در برابر اين گياه  رحمانه قطعه نمايد و سخنان زشت و بي  و اجزاي آن را قطعههدرك
 گياه  كه نسبت بهدانشجوي ديگري را مأمور كرد. رار كندبگويد و اين كار را دوبار در هفته تك
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به .  نشان داده و با گرما آزارش داده و با قيچي قصد بريدن آن را كند خشونتقسمت سوم 
شد و  شد، در برابر دومي گياهي پرپر مي ، گياه اول در برابر آن قرآن تالوت ميطور خالصه

هارم را به حال خود رها كرد تا به صورت اما گياه چ. شد گياه سوم شكنجه و تعذيب مي
  اي به دست آمد؟ چه نتيجه. ناميد) نمونه(و آن را . طبيعي رشد نمايد

گياهي كه بر : نتيجه تحقيق كه آن را در يك كنفرانس علمي عرضه كرد چنين بود 
هاي   درصد بيش از گياه نمونه رشد كرده بود و دانه44روي آن قرآن تالوت شده بود 

 شاهد آزار داده شدند و ياگياه دوم و سوم كه .  درصد بيش از گياه نمونه بود140آن 
تر از گياه نمونه   درصد كوتاه35 طول آنها ند،تكه شدن گياه ديگري بود تعذيب و تكه

اين امر تفسير علمي بركت است .  درصد كاهش يافته بود80بود و محصول آنها نيز به 
كند و  كند و قرآن را با روح و نيت پاك تالوت مي پس هرگاه فرد مؤمني كشاورزي مي

  .شود كند، اين ذكر در برابر گياهان باعث افزايش محصول آنها مي همواره خدا را ياد مي
دهد   كيلو محصول مي1500اگر مساحت مشخصي از زمين : گويد  اين دانشمند مي

  :  تن محصول بدهد 14تواند  با استناد به آيه زير مي
 ã≅sẄΒ t⎦⎪Ï%©!$# tβθà)ÏΖãƒ óΟßγs9≡uθøΒr& ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# È≅sVyϑx. >π¬6ym ôMtFu;/Ρr& yìö7y™ Ÿ≅Î/$uΖy™ 

’Îû Èe≅ä. 7's#ç7/Ψß™ èπs($ÏiΒ 7π¬6ym 3 ª!$#uρ ß#Ïè≈ŸÒãƒ ⎯yϑÏ9 â™!$t±o„ 3 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ íΟŠÎ=tæ   
  )261: بقره (  

»اي است كه  كنند همانند دانه ل كساني كه دارايي خود را در راه خدا صرف ميثَم
د و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند براي هر كه هفت خوشه بر آر

و از همه [فراخ ] قدرت و نعمتش[كند و خدا  بخواهد آن را چندين برابر مي
  .»آگاه است] چيز

دهند و به آن  ممكن است از اين امر تعجب كنيم كه گياهان به قرآن گوش فرا مي
  : فرمايد  كنيد؟ مگر نه اين است كه قرآن مي ند، چرا تعجب ميده پاسخ مي
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 öθ s9 $ uΖø9 t“Ρr& #x‹≈ yδ tβ# u™öà) ø9$# 4’ n?tã 9≅ t6 y_ …çµ tF÷ƒ r& t©9 $ Yè Ï±≈ yz % Yæ Ïd‰|Á tF •Β ô⎯ÏiΒ Ïπ uŠô± yz 

«!$# 4 š ù= Ï?uρ ã≅≈ sVøΒ F{$# $ pκæ5Î ôØtΡ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 óΟßγ ¯= yès9 šχρ ã©3 xtG tƒ 1   ) 21: حشر(  

فرستاديم، كوه را از ترس خدا،  ما اين قرآن را براي كوهي فرو مياگر «
. داريم ها را براي مردمان بيان مي ما اين مثال! ديدي كنان و شكافته مي كرنش

و با ديد بينا و بينش آگاه به آيات قرآني بنگرند و [شايد كه ايشان بينديشند 
  .»]ركت درآورندشان را با نور قرآن بيدار نموده و به ح قلبهاي خفته

  از ميان كوه و گياهان كداميك به زندگي نزديكترند؟
 نازل شده است تا برنامه زندگي ما – صلي اهللا عليه و سلم –قرآن كريم بر پيامبر 

در او نازل شده است از آن غفلت نموده است ] سعادت[ كه قرآن براي ي انسان اما.باشد
  :فرمايد   ميخداوند. دنده  بدان پاسخ ميانگياهحاليكه 

 ßxÎm6 |¡ è@ ã& s! ßN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ßìö7 ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ⎯ tΒ uρ £⎯ Íκ Ïù 4 β Î) uρ ⎯ÏiΒ >™ó© x« ωÎ) ßx Îm7|¡ç„ 

⎯ Íν Ï‰÷Κ pt ¿2 ⎯Å3≈ s9 uρ ω tβθßγ s)øs? öΝßγ ys‹Î6 ó¡n@ 3 … çµ̄Ρ Î) tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= ym #Y‘θ àxî   ) 44: اسراء(  

ها هستند، همگي تسبيح خداوند هاي هفتگانه و زمين و كساني كه در آن آسمان«
اصالً نه تنها . جويند س او رضايت پروردگار را مييبا تنزيه و تقد[گويند و  مي

به زبان حال [بلكه هيچ موجودي نيست مگر اينكه ] هاي هفتگانه و زمين آسمان
زيرا [فهميد  گويد، ولي شما تسبيح آنها را نمي حمد و ثناي خداوند مي] يا قال

فهميد و از ساختار اسرارآميز عالم هستي و نظام پيچيده جهان  ا نميزبان آنها ر
پس هماهنگ با سراسر جهان هستي به يكتاپرستي . آفرينش چندان مطلع نيستيد

درهاي توبه و . بپردازيد و از راستاي جملگي كائنات كنار نرويد و دور نشويد
_____________________________________________________________  

لو أنزلنا هذا القرآن علي جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من «: نويسد  مي) 4/344(سير اين آيه  ابن كثير در تف-1
فهميد و به آنچه در آن  اگر كوه با اين همه استحكام و قوتش معني و مفهوم قرآن را مي: يعني . »خشيه اهللا
 انسانها شما كه امر خداوند را اي. شد ترديد از بيم و ترس خداوند فروتن و شكافته مي انديشيد، بي است مي
شود؟ به همين دليل  ايد آيا قلبهايتان از بيم خدا نرم، فروتن و شكافته نمي ايد و در كتاب او انديشيده فهميده

 .»و تلك األمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون«: فرمايد  خداوند مي
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يزدان بس ] نگما بي. [بازگشت به سوي يزدان جهان بر روي همگان باز است
ورزد و فرصت آشنايي با  و در كيفر رساندن شتاب نمي[شكيبا و بخشنده است 

دهد و در برابر بيداري از خواب  توحيد و رها كردن شرك را به مردمان مي
  .»]آمرزد غفلت آنها را مي

  :فرمايد  خداوند همچنين مي
 öθ s9 $ uΖø9 t“Ρr& #x‹≈ yδ tβ# u™öà) ø9$# 4’ n?tã 9≅ t6 y_ …çµ tF÷ƒ r& t©9 $ Yè Ï±≈ yz % Yæ Ïd‰|Á tF •Β ô⎯ÏiΒ Ïπ uŠô± yz 

«!$# 4 š ù= Ï?uρ ã≅≈ sVøΒ F{$# $ pκæ5Î ôØtΡ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 óΟßγ ¯= yès9 šχρ ã©3 xtG tƒ    ) 21: حشر(  
فرستاديم، كوه را از ترس   فرو مي-  و نه گياهي–اگر ما اين قرآن را بر كوهي «

داريم،  را براي مردمان بيان ميها  ما اين مثال! ديدي كنان و شكافته مي خدا، كرنش
و با ديد بينا و بينش آگاه به آيات قرآني بنگرند و [شايد كه ايشان بينديشند 

  .»]شان را با نور قرآن بيدار سازند و به حركت درآورند هاي خفته قلب
  :فرمايد  خداوند همچنين مي

 ãΝ ôf ¨Ζ9$# uρ ã yf ¤±9$#uρ Èβ#y‰ àf ó¡o„ ∩∉∪ Äd“ r' Î6 sù Ï™ Iω#u™ $ yϑ ä3În/ u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3è?   
  )13 و 6: الرحمن (  

ها  اي گروه پري* [برند كنند و كرنش مي گياهان و درختان براي خدا سجده مي«
  .»كنيد هاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كداميك از نعمت] ها و انسان

مخلوق باشد، آيا معقول است كه انسان، اين اينگونه اگر تعامل گياهان با قرآن كريم 
ترين راه   كه مردم را به استوارترين و مستقيم–گرامي داشته شده و مخاطب اصلي قرآن 

 نسبت به قرآن غفلت ورزد تا مسلمانان مصداق اين آيه از كالم –كند  هدايت مي
  : فرمايد  پروردگار شوند؟ كه مي

 tΑ$ s% uρ ãΑθ ß™ §9$# Éb> t≈ tƒ ¨βÎ) ’ ÍΓöθ s% (#ρ ä‹sƒ ªB$# #x‹≈ yδ tβ#u™ öà)ø9 $# #Y‘θ àf ôγ tΒ   ) 30: فرقان(  
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. كند عرض مي] كنان از كيفيت برخورد مردمان با قرآن شكوه[و پيامبر «
كه وسيلة سعادت دو جهان بود رها و از آن [پروردگارا قوم من اين قرآن را 

  .»]اند ر و عمل بدان غفلت ورزيدهو از خواندن، تدب[اند  دوري كرده
  

   آب استوظيفه گياهان ذخيره كردن
ها   مسافر در بيابان هر.وظيفه اصلي بعضي از گياهان در بيابان ذخيره كردن آب است

به همين دليل بعضي از گياهان در . قبل و بيش از هر چيزي به آب نياز دارد
 هزار ليتر آب را 3توانند در داخل تنة خود بيش از  آب مي هاي خشك و بي سرزمين

هاي  به آب به وسيلة شكستن شاخهرا ند نياز خود نتوا  ميتا حيوانو هاانسان. ذخيره كنند
گويي اين گياه عمداً و . دنن برطرف سازآاين گياه و جاري شدن آب شيرين و زالل از 

اين گياهان مقادير فراواني از . انسان در راه آفريده شده است] رفع تشنگي[فقط براي 
اين بافت . نمايند  مشهورند، ذخيره ميكنندة آب اي كه به ذخيره هاي ويژه آب را در بافت

اين ذخيره در فصل خشك گاهي . كه شبيه اسفنج است در وسط اجزاي گياه قرار دارد
.  هستندعيب  مخلوقاتي كامل و بيوهاي خداوند  اينها از آفريده. رسد  ليتر مي3000به 

 كه ما دهد اما فساد و تباهي زماني رخ مي. همة نيازهاي انسان برآورده شده است
ها به  ، بيماري در نتيجهوكنيم   و آبها را كثيف ميآلودهها را   بيابان،ها را قطع جنگل

. در آيه زير به اين امر اشاره شده است. مسأله آلودگي بسيار مهم است. آيند وجود مي
  : فرمايد  خداوند مي

 #sŒÎ) uρ 4’ ¯< uθ s? 4© të y™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# y‰Å¡ øã‹Ï9 $ yγŠ Ïù y7 Î= ôγ ãƒ uρ y^ö ys ø9$# Ÿ≅ ó¡¨Ψ9$#uρ 3 ª!$#uρ Ÿω 
=Ït ä† yŠ$ |¡ xø9$#   ) 205: بقره(  

در زمين ] رود كند و مي يا پشت مي[رسد  هنگامي كه به رياست و حكومت مي«
ها و  انسان[افتد تا در آن فساد و تباهي ورزد و زرع و نسل  به تالش مي
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 اموال و ارواح را از بين و با فساد و تباهي خود، قوت،. [را نابود كند] حيوانات
  .»دارد و خداوند فساد و تباهي را دوست نمي] ببرد

  
  جذب شدن گياهان

اگر گياهي را در اتاقي قرار دهيم و اين اتاق . شوند گياهان به سوي نور جذب مي
اي كه نور از آن وارد  ها و برگهاي گياه به سوي پنجره  شاخه،يك پنجره داشته باشد

 تنظيم شگفتي اينكه برگهاي درخت به صورت تر اما جالب. وندش شود، مايل مي مي
افتد كه  به ندرت اتفاق مي. كنند  همة آنها اشعه و نور خورشيد را دريافت تاشوند  مي

 روند و در اين صورت هم در سطح بسيار كمي ايجاد روفديگر هم درهاي گياهان  برگ
 چه كسي در گياه اين .گيرند مي همگي به سوي نور خورشيد قرار  باز همشود و مي

  ويژگي را قرار داده است؟ 
 ×µ≈ s9 Ï™r& yì̈Β «!$#   ) 63: نمل(  
  .»آيا معبودي با خداست؟«

اي قرار   گياهي را آوردند و آن را به صورت افقي در لوله دانشمندان :نمونهيك 
گرفته  دريافتند كه ريشه به طرف پايين و ساقه به سوي باال قرار پس از مدتي. دادند
 و ساقه به سوي خورشيد و هوا كشيده ،يعني ريشه به سوي رطوبت و آب. است
چه كسي اين گياه را طوري خلق كرده است كه قسمتي از آن به سوي خورشيد . شود مي

≈ ×µو قسمت ديگرش به طرف زمين كشيده شود؟  s9Ï™ r& yì ¨Β «! $# »  آيا معبودي با
  »خداست؟
عضي از درختان براي جستجوي آب به سي متر  طول ريشة باينكه ديگر نكته

چه كسي در گياهان اين ويژگي را قرار داده است كه ساقه به طرف باال و ريشه . رسد مي
ها به طرف آب  به طرف پايين كشيده شود؟ اگر آب در يك طرف خاك باشد ريشه

رف باال اگر به ساقه كه همواره به ط. شوند در حالي كه در عمق زمين هستند كشيده مي
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در اينجا يك . شود شود، نور از جهت ديگري بتابد گياه بدان سو متمايل مي كشيده مي
  1شود و آن اينكه آيا ماده عقل دارد؟ سؤال به ذهن انسان متبادر مي

مايل شدن گياهان به . كند مسأله گياهان به تنهايي نظر انسان را به خود جلب مي
ها به طرف آسمان يكي از  ي زمين و ساقهطرف نور و آب، كشيده شدن ريشه به سو

   2.خداوند استعظمت هاي  نشانه
چنانكه گياه تشنه . دهد پديده ديگري در گياهان عظمت خداوند را بيشتر نشان مي

حال آنكه در ابتدا آب برگها مصرف . باشد، بايد در ابتدا آب ريشه را مصرف نمايد
ها مصرف   در آخر آب ريشههاي فرعي سپس تنه اصلي و شود سپس آب ساقه مي
هنگامي كه به گياهي آب نرسد، آخرين قسمتي كه آب خود را از دست . شود مي
كند كه درخت را به مدت طوالني  گاهي كشاورز فراموش مي. دهد، ريشه است مي

كند كه  اما اين گياه فقط آبي را مصرف مي. بارد آبياري كند و از آسمان هم باراني نمي
كند، آب   آخرين آبي كه آن را مصرف مي پس.بيند  نمي جدي آن آسيبيبا از دست دادن

 گياه خشك آبي،  در همان اوايل بي مصرف شود، ابتداها  اگر آب ريشه زيرا.هاست ريشه
  .ميرد شود و مي مي

  : در وراي اين اصل چه حكمتي نهفته 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(  
در آسمانها و زمين ] يرت و ظاهر را باز كنيد و ببينيدبصو چشم [بنگريد : بگو «

هاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني  خواندني كتاب[آيا ! چه چيزهايي است؟
_____________________________________________________________  

 اكسين موجود در رأس ساقه نقش آن را به كه. گويند) فتوتروپيسم( تمايل گياه به طرف نور را نورگرايي -1
 .مترجم). 230 و ص 229زيست سال سوم تجربي ص . (عهده دارد

پوشاند در تشخيص نيروي   كالهك، توده فنجاني متشكل از سلولهاي پارانشيمي كه رأس ريشه را مي-2
شوند  هك جمع ميجاذبه زمين نقش دارد و اين كار را به وسيله آميلوپالست كه در حاشيه سلولهاي كال

 .يوسف). 165 و 164مباني بيولوژي گياهي، ص . (دهد انجام مي
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براي كساني كه ] ها و انذارها هيچكدامپيامبر، اندرز[دهندگان  و بيم] جهان هستي
  . »رسانند خواهند ايمان بياورند سودي نمي نمي

ترديد هر چيزي كه روي زمين وجود دارد بر عظمت، حكمت، علم، رحمت و  بي
  .فضل خداوند داللت دارد

  
  كارخانه برگ سبز

اي  برازندهشود و لباس  ايم كه زيبا مي گمان همة ما طبيعت را در بهار مشاهده كرده بي
دهند و برگهاي بعضي از آنان رشد  كند به طوري كه درختان شكوفه مي را به تن مي

هاي خداوند كه در  آيا در اين نشانه از نشانه. دوش مي زمين به فرشي سبز تبديل كرده و
  : ايم  آيه زير بدان اشاره كرده است انديشيده

 uθ èδ uρ ü“ Ï%©! $# tΑ t“Ρr& z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# [™ !$ tΒ $ oΨ ô_ t÷z r' sù ⎯Ïµ Î/ |N$ t7 tΡ Èe≅ä. &™ ó© x« $ oΨô_ t÷z r'sù 

çµ ÷ΨÏΒ #ZÅØ yz ßl Ìøƒ Υ çµ ÷Ψ ÏΒ $ {6 ym $ Y6 Å2#u tI•Β z⎯ÏΒ uρ È≅ ÷‚ ¨Ζ9$# ⎯ÏΒ $ yγ Ïè ù= sÛ ×β# uθ÷Ζ Ï% ×π uŠÏΡ#yŠ 

;M≈̈Ψ y_ uρ ô⎯ÏiΒ 5>$ oΨ ôãr& tβθ çG ÷ƒ ¨“9$# uρ tβ$ ¨Β ”9$#uρ $ Yγ Î6 oKô± ãΒ u ö xîuρ >µ Î7≈ t± tFãΒ 3 (#ÿρ ã ÝàΡ$# 4’ n< Î) 

ÿ⎯ Íν Ìyϑ rO !#sŒÎ) t yϑ øO r& ÿ⎯Ïµ Ïè ÷Ζtƒ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû öΝä3 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ   ) 99: انعام(  

كه خداوند [فرستد، و ما  فرو مي] باران[آسمان، آب ] ابر[او كسي است كه از «
ها را  به وسيلة آن آب، همة روييدني] جهان هستيم، با قدرت فراوان خود

هاي  آوريم و از آن سبزينه، دانه ها سبزينه بيرون مي رويانيم و از روييدني مي
هاي آويزان نزديك به  هاي درخت خرما خوشه تنگاتنگِ يكديگر، و از شكوفه

در شكل، [سازيم كه  هاي انگور و زيتون و انار پديد مي هم و در دسترس، و باغ
به ميوة نارس و رسيدة يكايك بنگريد . همگون يا غيرهمگونند] مزه، بو و سود

گوناگوني دروني و بيروني و تغيير [بيگمان در اين . آنها، آنگاه كه ميوه دادند
آورند،  ايمان مي] پذيرند و بدان حق را مي[براي كساني كه ] ها آغاز و انجام ميوه

  .»وجود دارد] خداشناسي[ها و داليل  نشانه
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ه به درخت، پوشيدن اين لباس زيبا و سبز شدن گياهان و درختان، تبديل اين گيا
هايي از قدرت و عظمت پروردگار جهان  ها همگي نشانه ها و شكوفه روييدن انواع گل

  :فرمايد   همچنين مي– و جلّ  عزّ–خداوند . هستند
 ÌÝàΖu‹ ù= sù ß⎯≈ |¡ΡM} $# 4’ n< Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ$ yè sÛ ∩⊄⊆∪ $ ¯Ρ r& $ uΖ ö; t7 |¹ u™!$ yϑ ø9 $# $ {7|¹ ∩⊄∈∪ §ΝèO $ uΖ ø)s) x© 

uÚ ö‘ F{$# $ y) x© ∩⊄∉∪ $ uΖ ÷Kt7 /Ρr' sù $ pκ Ïù $ {7 ym ∩⊄∠∪ $ Y6 uΖ Ïã uρ $ Y7ôÒ s% uρ ∩⊄∇∪ $ ZΡθ çG ÷ƒ y— uρ Wξ øƒ wΥ uρ 

∩⊄®∪ t, Í← !#y‰tn uρ $ Y6 ù= äñ ∩⊂⊃∪ Zπ yγ Å3≈ sù uρ $ |/ r&uρ ∩⊂⊇∪ $ Yè≈ tG ¨Β ö/ä3 ©9 ö/ ä3Ïϑ≈ yè ÷ΡL{uρ   
  )32-24: 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

ما آب را از آسمان به گونه شگفتي ]* 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
و گياهان ] انگور[و رزها ]*  خوراك انسان استكه مايه اصلي[رويانيم  مي

و ميوه * هاي پر درخت انبوه را و باغ* و درختان زيتون و خرما را* خوردني را
  .»مندي شما و چهارپايان شما براي استفاده و بهره* و چراگاه را

شود اما خداوند  مند مي رود و از مناظر زيبا بهره كسي كه به گردش و تفريح مي
هاي آن را نشانة بزرگي از عظمت   و زيباييهاكند و فصل شكر و ستايش نميبزرگ را 

اين آيه كريمه توجه انسان . داند، انساني است كه از قرآن كريم غافل است خداوند نمي
  :كند  را به خود جلب مي
 “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ /ä3 s9 z⎯ÏiΒ Ì yf ¤±9$# Î |Ø÷z F{ $# #Y‘$ tΡ !# sŒÎ* sù ΟçFΡr& çµ ÷ΖÏiΒ tβρ ß‰Ï%θ è?   

  )80: يس (  
و شما با آن آتش . آن كسي كه براي شما از درخت سبز آتش آفريده است«

تواند مردگان را نيز  هاست، مي او كه قادر بر رستاخيز انرژي. [كنيد روشن مي
  .»]برانگيزد و دوباره به زندگي بازگرداند
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سوزد  گيرد و مي ممكن است شخصي سؤال كند كه اين درخت سبز زماني آتش مي
  : فرمايد  كه خشك باشد پس چگونه است كه خداوند مي

 “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ /ä3 s9 z⎯ÏiΒ Ì yf ¤±9$# Î |Ø÷z F{ $# #Y‘$ tΡ !# sŒÎ* sù ΟçFΡr& çµ ÷ΖÏiΒ tβρ ß‰Ï%θ è? ؟  
اند كه يك سلول سبز هرگاه در برابر نور خورشيد قرار گيرد  دانشمندان كشف كرده

گياه به وسيله آب و بعضي از مواد معدني و . زدسا  ميتركيب ارگانيك 20در هر دقيقه 
 )2CO(اكسيدكربن  ديگيرد، گاز  كند بيشترين گازي كه از هوا مي ارگانيسم تغذيه مي

ساختمان و پيكره گياه برخالف .  به وجود آمدن ساختمان گياه نقش دارد دراست كه
 برگهاي  ازن رابلكه از كارخانه عظيمي است كه خداوند آ. تصور انسان از خاك نيست

گويي خداوند در آيه فوق به اين امر اشاره كرده است كه اگر گياه . سبز آفريده است
اين امر با هستي گياه ارتباط اساسي . هاي سبز نبود، ديگر وجودي نداشت داراي برگ

دارد و چنانچه اين عمل توليد كه در برگ سبز با قرار گرفتن آن در برابر نور خورشيد و 
اگر گياهي را در تاريكي بكاريم، . شود، نبود، گياهي وجود نداشت ام ميهوا انج

اين درختان بلند . كند اگر گياه در معرض نور خورشيد قرار نگيرد رشد نمي. 1رويد نمي
 آنها كه چندين تن وزن دارند، نتيجه عمليات دقيقي است كه در برگ ضخيمهاي  و تنه

  .شود سبز انجام مي
  :فرمايد  شود؛ چگونه خداوند مي  مطرح ميدر اينجا اين سؤال
 “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ /ä3 s9 z⎯ÏiΒ Ì yf ¤±9$# Î |Ø÷z F{ $# #Y‘$ tΡ !# sŒÎ* sù ΟçFΡr& çµ ÷ΖÏiΒ tβρ ß‰Ï%θ è?   

  .سوزد گيرد و مي اين درخت خشك است كه آتش مي! سوزد درخت سبز نمي

_____________________________________________________________  
 و دارواش و سهاي بعضي گياهان مانند سِ ها بستگي به نوع گياه دارد و دانه  نقش روشنايي در رويش دانه-1

قها فقط در تاريكي دانه و بعضي شقاي هايي ديگر مانند سياه اما دانه. رويند هايي از كاهو در تاريكي نمي نمونه
 گياهي سال  زيست. (هاي غلّات تفاوتند مانند دانه ها نيز نسبت به نور بي برخي ديگر از دانه. نندك  مي رويش

 .يوسف). سوم تجربي
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شمار  هاي بي ارخانهاما اين آيه به اين امر اشاره دارد كه اگر خداوند در درخت اين ك
برگ هر سلولِ كلروپالست دارِ. داد، درخت وجود خارجي نداشت و فراوان را قرار نمي

ي كارخانه عظيمي است كه مواد الزم را كه در رشد گياه و افزايش حجم آن  به منزله
 صلي –از پيامبر گرامي اسالم . هاي الهي است تأثير دارد ساخته و اين امر يكي از نشانه

  :  روايت شده است كه فرمودند – عليه و سلم اهللا
»رَهإن اهللا أمرني أن يكون نطقي ذكراً و صمتي فكراً، و نظري عِب «  
همراه با ياد او، سكوتم توأم با خداوند به من دستور داده است كه سخن گفتنم «

  1.»آميز باشد تفكر و نگريستنم عبرت
خداوند . از آيات خداوند غفلت بورزدرود نبايد  پس هنگامي كه انسان به گردش مي

  : فرمايد  مي
 ⎦ Éi⎪ r( Ÿ2 uρ ô⎯ÏiΒ 7π tƒ#u™ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ šχρ” ßϑ tƒ $ pκ ö n= tæ öΝ èδ uρ $ pκ ÷]tã 

tβθ àÊ Ì÷è ãΒ   )  105: يوسف(  
در آسمانها و زمين ] دال بر وجود خداوند[هاي  و چه بسيار داليل و نشانه«

گذرند و از پذيرش آنها روي  از كنارشان مي] ركورانهكو[وجود دارد كه آنان 
  .»گردانند مي

  :فرمايد  همچنين خداوند مي
 Í ÝàΖu‹ù= sù ß⎯≈ |¡ΡM} $# 4’ n< Î) ÿ⎯ ÏµÏΒ$ yèsÛ    ) 24: عبس(  
  .»انسان بايد به غذاي خويش بنگرد و دربارة آن بينديشد«
ا در بهار اين ام. بيند اي مي  درخت را به صورت چوب خشكيدهزمستانانسان در 

 شكوفه ، درخت،اند؟ پس از جوانه زدن ها از كجا آمده  اين جوانه.زند درخت جوانه مي

_____________________________________________________________  
 . تخريج آن در صفحات پيشين گذشت-1
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د؟ و به دست ده اين كارها را چه كسي انجام مي. رويند پس از مدتي برگها مي. دهد مي
  ريزي شده است؟ چه كسي برنامه

 از او بپرس چه هرگاه در بيابان گياهي را ديدي كه به تنهايي در حال رشد است،
 خالق و آفريننده ترديد خداوند  و به تو قدرت رشد داده است؟ بيكسي تو را رويانده

  : فرمايد   مي كهاو. هر چيزي است
 (# ÿρã ÝàΡ$# 4’ n< Î) ÿ⎯ Íν Ì yϑ rO !# sŒÎ) t yϑ øO r& ÿ⎯ ÏµÏè ÷Ζ tƒ uρ 4 ¨β Î) ’Îû öΝä3Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ 1  

  )99: انعام (  
گمان در  بي.  ميوة نارس و رسيدة يكايك آنها، آنگاه كه ميوه دارند، بنگريدبه«

ها و داليل  نشانه] ها گوناگوني دروني و بيروني و تغيير آغاز و انجام ميوه[اين 
ايمان ] پذيرند و بدان حق را مي[براي كساني وجود دارد كه ] خداشناسي[

  . »آورند مي
  

  سبزينه گياهان
ترين كارگاه و كارخانه ساخته دست بشر به اندازة آنچه در داخل شود بزرگ گفته مي
  ؟گذرد  داخل برگ سبز چه ميآيا. گذرد پيشرفته نيست برگ سبز مي

اي به نام سبزينه يا كلروفيل وجود دارد كه  گياهان مادهبعضي برگ سلولهاي در 
حدهاي حرارتي  به واهاي آن يد قرار گيرد، مولكولهرگاه اين ماده در مقابل نور خورش

با تجزيه آب . كند شوند كه آبي را كه در برگ وجود دارد تجزيه مي قوي تبديل مي
  . آيد موجود در برگها عناصر هيدروژن و اكسيژن به دست مي

_____________________________________________________________  
د آمدن آن خداوند به وسيله تغيير حالت گياه و به وجو«: نويسد   تفسيرش مي50 صفحه 7 قرطبي در جلد -1

فهماند كه اين گياه خالق توانا و  سازد و به او مي از نيستي، انسان را به يكتايي و توانايي كامل خود آگاه مي
. اين امر بر امكان زنده شدن پس از مرگ به علت روييدن گياه بعد از خشك شدن داللت دارد. دانايي دارد
 .»رسيد: نضج : وعاً أي ينع الثمر ينيع ينعاً ينيعا و ين: گويد  جوهري مي
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 اگر ما بخواهيم با وسايلي كه در اختيار ،بجاست كه در اينجا به اين نكته اشاره كنيم
يدروژن تجزيه كنيم به نيرويي معادل حرارت داريم يك مولكول آب را به اكسيژن و ه

ها، گياهان و حيوانات همواره اكسيژن   انسان اما. درجه نيازمنديم2500دادن آب تا دماي 
ماند؟ در بعضي از آمارهاي علمي ذكر  كنند؟ پس چگونه اين نسبت ثابت مي را تنفس مي

ازت و گاز نكه نسبت اكسيژن، شده است كه مجموع گياهان روي زمين براي اي
  تنبيليون 25 و اكسيدكربن ديتن گاز ون يليب 100 هوا ثابت بماند، اكسيدكربن دي

همچنين مجموع . كند  تن اكسيژن تبديل ميبيليون 100هيدروژن را به مواد غذايي و 
هايي است كه انسان   برابر مجموع انرژي10انرژي مصرف شده در عمل فتوسنتز گياهان 

برگهاي يك درخت متوسط در هر ساعت . كند هان مصرف ميدر هر سال در سراسر ج
 شب هنگام به قند تبديل ،اين محصول غذايي. كند يك كيلوگرم مواد غذايي توليد مي

خداوند . شود  در گياه ذخيره ستهشود تا درخت از آن تغذيه كند يا به صورت نشا مي
  :فرمايد  مي

 “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ /ä3 s9 z⎯ÏiΒ Ì yf ¤±9$# Î |Ø÷z F{ $# #Y‘$ tΡ !# sŒÎ* sù ΟçFΡr& çµ ÷ΖÏiΒ tβρ ß‰Ï%θ è?   
  )80: يس (  

درخت سبز، براي شما آتش بيافريده است و شما با آن، آتش او كسي است كه از «
ها، برانگيختن مردگان، باز گرداندن ايشان  او قادر بر رستاخيز انرژي[كنيد  روشن مي

  .»]به زندگي دوباره است
زيرا برگ هر درختي كارخانه عظيم و بزرگي . ه اشاره داردبه سبزين» األخضر«كلمة 

  1.دهد كه آدمي قادر به انجام آن نيست است كه عمل بسيار مهم و مشكلي را انجام مي
  

_____________________________________________________________  
. اند  سوره انعام را معادل سبزينه يا كلروفيل دانسته99ي  در آيه» خُضْراً«كلمه هم دانشمندان ديگر از  برخي -1

 .يوسف). 61براهيني بر يكتاپرستي، عبدالمجيد زنداني، ص (
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   و انواع آنهابذر گياهان
 اساس زندگي گياه را برپايه بذر و دانه بنا نهاده است و – سبحانه و تعالي –خداوند 

د نها دنياي بزرگي دار  دانه.ستبه وسيلة بذر تعيين كرده انيز را راه اصلي تكثير گياهان 
  .شود هايمان فروتن مي كه اگر از آن اطالع يابيم قلب

هندي به حدي كوچك است كه بذر جوزِ. حجم و اندازه بذرها بسيار مختلف است
گي اين بذرها همانند غبار هستند اما ويژ. شود  بذر را شامل مي000/70هر گرم بيش از 

اين موجود زنده . مشترك بين همة بذرها اين است كه هر بذري موجود زنده است
، چند د در اين باره چيزي بدانيدخواهي اگر مي.  محدود و هماهنگي دارد،غذاي مشخص

 زنده هاي اي خيس بگذاريد و ببينيد چگونه اين جوانه دانه لوبيا يا نخود را بر روي پنبه
حجم نخود براي تغذيه اين جوانه . دنشو   تبديل ميچه ه ريش وچهكنند و به ساق رشد مي

  .كافي است تا زماني كه ريشه قادر به دريافت غذا از زمين باشد
بعضي از آنها بالدارند يعني . اما مسأله جالب توجه اين است كه اين بذرها مختلفند

كنند و  ز ميهاي كوچكي هستند كه به وسيلة آن در هوا صدها كيلومتر پروا داراي بال
 آنها را ،باد. 1برند سرسبزي را از كشوري يا سرزميني به كشور يا سرزمين ديگر مي

و به . هاي مرطوب برويند برد تا به صورت طبيعي در زمين صدها كيلومتر با خود مي
هاي  ها كرك دارند و فاصله بعضي از بذرها و دانه. وندش   تبديلدرختان زيبا و شاداب

ها و صدها  ها و سرزمين اي كه براي پيمودن قاره دانه. كنند وا پرواز ميكوتاهي را در ه
هاي كوتاه و  اي كه براي طي كردن مسافت اما دانه. كيلومتر آفريده شده است بالدار است

  .هايي همانند كرك پشم دارد انتقال از جايي به جاي ديگر آفريده شده است، كرك
كند و به وسيلة  ند دارند كه آب در آن نفوذ نمياي عايق مان  پوسته،ها بعضي از دانه

اي  آنها به وسيلة پوسته. شوند ها از جايي به جاي ديگر منتقل مي ها و سيالب روخانه

_____________________________________________________________  
زيست سوم تجربي، (چرخد  نه ميهاي هيلكوپتر در هنگام افتادن دا  مثالً دانه كاج بالي دارد كه مانند تيغه-1

 .يوسف). 197ص 
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  منفي آب در رشد جوانه تأثيررطوبتبه طوري كه . اند كاري شده محكم كامالً عايق
  .ندارد

ز آن به بدن بعضي از حيوانات ها خارهاي كوچكي دارند كه با استفاده ا بعضي از دانه
 داراي ماده و برخي ديگر. شوند چسبند و از سرزميني به سرزمين ديگر منتقل مي مي

چسبند تا در طي مهاجرت آنها از  اي هستند كه به پاهاي بعضي از پرندگان مي چسبنده
  .سرزميني به سرزمين ديگر همراه آنان، منتقل شوند

. شود دارند كه در بعضي از شرايط طبيعي شكسته ميگروهي از بذرها در غالفي قرار 
  .شوند ها پخش مي با شكسته شدن اين غالف و پوسته دانه

اي قرار دارند كه محفظه نيز در باالي  ها به ويژه بذر گياهان مرتعي در محفظه بعضي از دانه
د افتن زماني كه قسمت حلزوني بر روي زمين مي. يك قسمت حلزوني شكل واقع شده است
سپس بذرها از طريق همين قسمت حلزوني به . كند باد به كاشته شدن آن در زمين كمك مي

  .شود اين امر خود بخود و بدون دخالت انسان انجام مي. شود زمين منتقل مي
رويند بيش از   ها مي ها يا بيابان عجيب اين كه ريشه بعضي از گياهاني كه در دشت

  . تا از آن رطوبت را جذب كندرود  متر در اعماق زمين فرو مي17
باران آفريده  اين گياهان مخلوقات خداوند هستند كه آنها را براي مناطق خشك و كم

بنابراين ريشه . است جايي كه به گياهاني نياز هست كه بتوانند خشكي را تحمل كنند
كند تا   متر در اعماق خاك نفوذ مي17اين ريشه بيش از . آنها شرايط خاصي دارد

  . گيرند هايي دارند كه رطوبت هوا را مي  كركو نيز. بت را از زمين بگيردرطو
 # x‹≈ yδ ß,ù= yz «!$# † ÎΤρ â‘ r' sù #sŒ$ tΒ t, n= y{ t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ   ) 11: لقمان(  
هاي خدايند شما به من نشان دهيد، غير  آفريده] بينيد نگريد و مي كه مي[اينها «

  .»اند؟ خداوند چه چيزهايي را آفريده
بعضي از آنها پوستي ضدآب . دارند گروهي از بذرها بالدار و گروهي ديگر كرك

 بذرهايي نيز وجود دارند كه در . هستند ي خاردار يا داراي ماده چسبندهبعض. دارند
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 درريشه بعضي از بذرها . شود اي قرار دارند كه در زمان مشخصي شكسته مي محفظه
  .شود تا بتواند آب را جذب كند اكنده مياعماق زمين و در ابعاد بزرگ پر

  1.هستندبذرها به تنهايي آيه و نشانه بزرگي مبني بر عظمت پروردگار 
  

  ها و تحمل شرايط دشوار دانه
پس از بارش هايي كه بر عظمت پروردگار داللت دارد، اين است كه  از جمله نشانه

بهره بوده و جز  يات بيآب و علف كه مدتهاست از مايه ح باران بر زميني خشك و بي
رويند به طوري كه باعث  ها مي  گياهان، گلها و علفشود شن و ماسه در آن يافت نمي
در مدت : آيا اين سؤال به ذهن شما خطور نكرده است. شود تعجب و حيرت فراوان مي
، اين بذرها از كجا ران نباريده است و زمين خشك بودهاين هفت يا ده سالي كه با

كسي اين بذرها را در آنجا . ا اين گياهان برويند؟ اين سؤال كامالً به جاستاند ت آمده
آب و علف به بهشت سرسبزي   اين منطقه از بيابان خشك و بي حال.نپاشيده است

  . اينجاستكليدِ معماچه كسي اين بذرها را در آنجا پراكنده است؟ اما . تبديل شده است
تأثير شرايط دشوار و عوامل   نيز تحتهاي سخت و محكم دانيم كه حتي صخره مي

عوامل و شرايط دشوار عبارتند از باد، باران، گرما و سرما . گيرند زيست محيطي قرار مي
همچنين عوامل . كنند ها را تحت تأثير قرار داده و به خاك تبديل مي اين عوامل سنگ... 

_____________________________________________________________  
شوند يا  هايي كه به وسيله باد پراكنده مي دانه. باشند  باد، آب و جانوران از جمله عوامل پراكندگي بذرها مي-1

گرم وزن دارد و يا بايد كركدار باشند كه بتوانند صدها  مانند پيروال كه فقط چند ميلي. بايد سبك باشند
هاي  ي كنند مانند تبريزي، پنبه كلماتيس و شقايق نعماني و يا بايد بالدار شوند مانند كاج يا دانهكيلومتر را ط

هايي كه به  توان به نيلوفر آبي اشاره كرد و دانه شوند مي هايي كه به وسيله آب پخش مي و از دانه. گنه گنه
ستند كه توانايي چسبيدن به پر يا شوند، داراي قالب، سيخك، منقار يا وسايلي ه وسيله جانوران پخش مي
ها  برخي ديگر از دانه. دهد، مانند هويج كوكاليس، توريليس و گياهان تيره كاسني پشم جانوران را به آنها مي

ها پوشش استخواني دارند و هنگام  شوند، اين دانه توسط پرندگان خورده شده و با فضوالت آنها دفع مي
. هاي گل سرخ، تمشك و زرشك بينند، مثل دانه انگور، فندقه سيب نميعبور از دستگاه گوارش جانوران آ

 .يوسف). 441 تا ص 436يسون، ص د، گي يبندي گياهان آوند ساختار و رده(
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اين عوامل در بذرها كه آيا . دهند تأثير قرار مي ها را نيز تحت  و رودخانه كوهها جوي
  د؟نگذار كند، تأثيري نمي خداوند آنها را در خاك پنهان مي

اند كه عوامل دشوار و  ها طوري آفريده شده بذرها و دانه: گويند  دانشمندان مي
 را هاد و ما آننشو زماني كه در دل خاك پنهان مي. كند فرساينده در آنها تأثيري ايجاد نمي

اپي سرما و گرما، بادهاي شديد، هواي بسيار گرم و يخبندان شديد بينيم، سالهاي پي نمي
ها ساليان طوالني جوانه و پوسته نازكي كه اطراف  اما اين دانه. كند حكمراني ميبر آنها 

هاي كوچك، ساقك، و ذخيره غذايي را همچنان حفظ  جوانه را فراگرفته است، ريشه
ناگهان زمين به بهشت سرسبزي تبديل . بارد بعد از چندين سال باران مي. ندنك مي
پس . كنند نوازي مي رنگها و تناسب آنها چشم. پيچد ها در فضا مي عطر شكوفه. شود مي

اين همه زيبايي در اين مدت كجا بوده است؟ خداوند آن را از عوامل و شرايط دشوار و 
  .تواند همه چيز را نابود كند، حفظ كرده است فرسايشي كه مي
ترين و  ويخداوند در معدة انسان يكي از ق. تري بزنيم ملموس و عينيمثال بسيار 

هرگاه گوشت . باشد را آفريده است مي كه نام آن اسيدكلريدريك تأثيرگذارترين اسيدها
خوريد حتي اگر آن گوشت بسيار سفت باشد كافي است كه در اسيد معده  سفتي را مي

هاي فراواني انجام شده است به  ه آزمايشدر اين بار. 1شناور شود تا تجزيه و هضم گردد
. دار گذاشتند  در يك توپ كوچك سوراخي راطوري كه دانشمندان تكه گوشت سفت

آنگاه بعد از اينكه حيوان آن را خورد، پس از مدتي حيوان را ذبح كردند و توپ را از 
ل توپ اسيدهاي هاضمه به داخ. معدة آن خارج كردند اما تكه گوشت را در آن نيافتند

آيا عمل هضم يك عمل مكانيكي است . نفوذ كرده و گوشت را ذوب كرده بودندفلزي 
هرگاه غذايي به وسيلة . يا يك عمل شيميايي؟ در حقيقت عمل هضم هر دوي آنهاست

هر . دنكن ها و مواد شيميايي آن را به مايع تبديل مي عمل مكانيكي هضم نشود، عصاره
 تبديل آنزيمهادازه كه سفت باشد به وسيلة اين اسيدها و خورد هر ان غذايي كه انسان مي

_____________________________________________________________  
يق تبديل پروتئاز به مولكولهاي كوچكتر ر ناگفته نماند كه اسيد كلريدريك به طريقه غيرمستقيم و از ط-1

 .يوسف). 74زيست سال دوم تجربي، ص . (وشت را تجزيه مي كندكند و پپسين، گ پپسين فعال عمل مي
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ها  هايي كه انسان به همراه ميوه با اين وجود بعضي از دانه. شود به مايع قابل جذبي مي
 عوامل مكانيكي و شيميايي معده  وشوند خورد، سالم از بدن انسان خارج مي مي
 –  وجلّ عزّ– زيرا او.  خداوند استهاي  از نشانهاين امر. ر آن تأثير بگذاردتواند د نمي
 پوسته و محافظي قرار داده است كه آن را از هر نوع تأثير مكانيكي و ،ها دانهاطراف در 

هايي را   اهرام مصر، گندم درونفراموش نكنيد كه دانشمندان از. كند شيميايي حفظ مي
 با  وها را كاشتند مآنان اين گند.  هزار سال قبل ذخيره شده بود6اند كه  استخراج كرده
پس اين جوانه كوچك و حساسي كه ! ها روييدند  ديدند كه اين دانه كمال تعجب

 و پوسته نازكي آن را احاطه كرده و در استخداوند در آن زندگي را به امانت گذاشته 
 را در آن به وجود آورده هچ ه و ريشچه هاين پوسته غذاي آن ذخيره شده و ساقميان 

 هزار 6 ،اوند آن را در جوانه خلق كردهود زندة لطيف و كوچكي كه خداست، اين موج
  : فرمايد  به همين دليل خداوند مي. 1سال بدون اينكه آسيبي ببيند، سالم باقي مانده است

 #x‹≈ yδ ß,ù= yz «!$# † ÎΤρ â‘ r'sù #sŒ$ tΒ t, n= y{ t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ 4 È≅ t/ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ’ Îû 

9≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7•Β   
هاي خدايند، شما به من نشان دهيد آناني  آفريده] بينيد نگريد و مي كه مي[اينها «

تا شايسته پرستش و شراكت در [اند؟  كه جز خدايند چه چيزي را آفريده
  .»در گمراهي آشكاري هستند] كفرپيشه[بلكه ستمگران ] الوهيت باشند

  

_____________________________________________________________  
زني خود را از  هاي برخي گياهان عمر محدود دارد و با گذشت چند روز تا چند ماه قدرت جوانه دانه -1

زني هستند مثالً دانه نوعي  ها بعد از گذشت هزاران سال هنوز قادر به جوانه دهند بعضي از دانه دست مي
تواند جوانه بزند و اين امر وابسته به وضعيت خفتگي دانه دارد   چندين هزار سال ميگندم پس گذشت

ها،  ي بعضي دانه زني در معرض نور يا سرما قرار گيرند، شكستن پوسته ها بايستي قبل از جوانه بعضي دانه
يره نيز براي ها و غ  عبور از دستگاه گوارش جانوران، افتادن روي تخته سنگ–قرار گرفتن در معرض آتش 

 ).يوسف (214 و 213 و آزمايشگاه ص 2ها الزامي است زيست  زني بعضي دانه جوانه
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  و فوايد آن براي سالمتي انسان) سبوس(پوسته گندم 
اين امر عنايت . وند گندم را به عنوان غذاي كاملي براي انسانها خلق كرده استخدا

اي آفريده است كه در همه كشورهاي جهان، در  اما او گندم را به گونه. و لطف اوست
گمان  بي. رويد ها، آب و هواي سرد و آب و هواي گرم يا معتدل مي ها، دره ها، كوه دشت
خداوند گندم را به صورت . م در حال روييدن هستند گندهاي  دانه زمينجاي در هر

دهد كه   درصد وزن آن را تشكيل مي9پوسته خارجي آن . غذاي كاملي آفريده است
همچنين پوسته نازكي دارد كه به اطراف ماده ازتي كشيده . نامند مردم آن را سبوس مي

 در آن وجود يا  جوانه زندهو. دهد  درصد از وزن دانه را تشكيل مي3شده است كه 
 درصد وزن 4اين جوانه . كند  كه در صورت فراهم شدن شرايط روييدن رشد ميدارد

 اگر. دباش  درصد وزن آن نشاسته خالص مي84همچنين . دهد دانه گندم را تشكيل مي
اي كه مردم  اما پوسته. ماند  فقط نشاسته خالص باقي مينماييدپوسته و غشاي آن را جدا 

 و 6و ب ... ، 2، ب 1ويتامين ب :  ويتامين است 6مند، داراي نا آن را سبوس مي
داراي  وكه غذاي مغز و اعصاب است است همچنين داراي فسفر . هاي ديگر ويتامين

حمل اكسيژن در خون شود و به  كه موجب دميدن نشاط و نيرو در خون مياست آهن 
ها را تقويت  ت و دندانساز اس  كلسيم وجود دارد كه استخوان،در پوسته. 1كند كمك مي

 يد و در آن. كند به عالوه داراي سليكن است كه موها را قوي و درخشان مي. كند مي
همچنين مواد پتاسيم، . دهد  و به فرد آرامش ميهدروجود دارد كه غده تيروئيد را فعال ك

 مواد ها، اسيدها و  توليد بافت درسديم و منيزيم در پوستة گندم وجود دارد كه اين مواد
خوريم كه به گفته   ما فقط نشاستة خالص گندم را مياما. دنكننده نقش اساسي دار هضم

عظمت الهي در آفرينش اين پوسته .  استي در معدهيك پزشك همانند سريش چسبناك

_____________________________________________________________  
وبين لـ  ميليون مولكول از پروتئينهايي است كه داراي آهن هستند و هموگ           250 هر گلبول قرمز خون حاوي       -1

وانـد تـا يـك بيليـون        ت   مولكول اكسيژن را با خود حمل كنند، پس هر گلبول قرمز مـي             4نام دارند و قادرند     
 .يوسف. ل اكسيژن را حمل و نقل كند و به سلولهاي بدن تحويل دهدمولكو
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تا ما گندم را به همراه پوستة آن .  متبلور است در آن وجود دارد كه فوايد فراوانيدر
  .خداوند در آن آفريده است استفاده كنيمبخوريم و از موادي كه 

 كاهش سرفه و سرماخوردگي يارهرگاه پوسته يا سبوس در آب داغ جوشانده شود ب
 و براي درمان زخم و هها شد اين جوشانده باعث جمع شدن و انقباض روده. مفيد است

همچنين باعث تغذيه پوست و حفظ آن از . مفيد است عفونت معده و اسهال خوني
  .شود ريها به ويژه اگزما ميبيما

 از ، يين فرموده و پيامبر دستور دادهبه همين دليل بايد همانگونه كه خداوند تع
  .ها در امان باشيم ها استفاده كنيم تا سالمت خود را حفظ نموده و از بيماري نعمت

آيا پيامبر خدا : از سهل بن سعد پرسيدم «: از ابن حازم روايت شده است كه گفت 
 صلي اهللا عليه –پيامبر خدا : خورد؟ سهل گفت   نان گندم مي–لي اهللا عليه و سلم  ص–

گفتم آيا در دوران .  از زماني كه مبعوث شد تا زمان وفاتش نان گندم را نديد–و سلم 
 صلي اهللا عليه و –پيامبر :  الك داشتيد؟ گفت – صلي اهللا عليه و سلم –رسول خدا 

  پس:ه پيامبري تا وفاتش الك و غربالي را نديد، گفتم  از زمان مبعوث شدن ب–سلم 
كرديم و در آن فوت   آن را آرد مي :خورديد؟ گفت الك نكرده ميرا چگونه جو 

ماند آب  جدا شود و بر روي آنچه باقي ميين طريق آنچه ممكن است، ااز كرديم تا  مي
  1.»خورديم پاشيديم و آن را مي مي

 صلي اهللا عليه – بدعت مسلمانان پس از وفات پيامبر در روايت آمده است كه اولين
  . غربال كردن آرد بود–و سلم 

  
  انهد سياه

نبوت در حديث شريف امري است كه پيشگويي علمي ناميده اثبات از جمله داليل 
 صلي اهللا عليه و –در صحيح بخاري به روايت از ابوهريره آمده است كه پيامبر . شود مي

_____________________________________________________________  
 ).3335(و ابن ماجه ) 5097( بخاري -1
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دانه استفاده كنيد و آن را بخوريد زيرا در آن شفاي همه  سياهاز «:  فرمود –سلم 
  1.»ها به جز مرگ وجود دارد بيماري

روي هوي و  از – صلي اهللا عليه و سلم –پيامبر . اين يك حديث صحيح است
 علماي  اما ببينيم.شود  ميالهام كالم او وحي است كه بر او گويد و بيهوده سخن نمي

  اند؟ ير كردهپيشين چگونه آن را تفس
به معناي » من كل داءِ«سخن ايشان «: الباري در شرح اين حديث آمده است  در فتح

زيرا در هيچكدام از گياهان آنچه با سليقه . امر عامي است كه قصد از آن خاص است
پس، . ها مؤثر باشد، وجود ندارد ها سازگار باشد و در معالجة همة بيماري همه انسان

ابوبكربن العربي . شود هايي است كه از رطوبت ناشي مي مة بيماري شفاي هدانه سياه
با اين وجود در بعضي از . دانه است خاصيت شفابخش عسل بيشتر از سياه: گويد  مي

از اگر قصد پروردگار . شود ميمريض  اذيت مصرف شود، باعثها چنانچه عسل  بيماري
اق مردم خاصيت شفابخش عسل، اين باشد كه براي اكثريت قريب به اتفشفابخشي 

 كه خداوند  بايد دانست.2»تر است دانه نيز به حقيقت نزديك دارد، اين سخن دربارة سياه
  :  فرموده است عسلدربارة 

 ÏµŠ Ïù Ö™!$ xÏ© Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 3   
   3.»در آن شفايي براي مردم وجود دارد«

د دربارة آن زيرا خداون. با اين وجود نبايد آن را شفابخش همه بيماريها دانست
دانه نيز همين مطالب   و در مورد حديث سياه.شفا فقط در آن است: كه نفرموده است 

  .كند صدق مي

_____________________________________________________________  
 .لفظ حديث از كتاب سنن ترمذي روايت شده است) 2041(، ترمذي )2215(، مسلم )5364( بخاري -1
 ).10/145( فتح الباري -2
 .69 سورة نحل آيه -3
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ترين دانشگاههاي جهان تحقيق  دو دانشمند بزرگ علم پزشكي كه در پيشرفته
دانه باعث تقويت دستگاه ايمني و دفاعي بدن  كردند به اين نتيجه رسيدند كه سياه مي
هاي ميكروبي و سرطاني   بدن را از همة امراض به ويژه بيماري،گاه ايمنيدست. شود مي

هر اندازه كه دستگاه ايمني انسان تقويت شود، توانايي فرد براي مقابله با . كند حفظ مي
هاي  اين دو پزشك به وسيلة آزمايش. شود هاي ميكروبي و سرطاني بيشتر مي بيماري

دانه هر روز دو بار به مدت  فاده از يك گرم سياهفراوان به اين نتيجه رسيدند كه است
غدد . دهد  درصد افزايش مي25د لنفاوي را دهاي غ چهار هفته عملكرد و تأثير سلول

 به دفاع از بدن كمك و هدرك  توليد )پادزهر(پادتن هايي هستند كه  لنفاوي داراي سلول
دانه  ر بار يك گرم سياه هفته هر روز دوبار و ه4 هرگاه انسان به مدت  پس.نمايد مي

هاي لنفاوي كه وظيفه آنها ساختن پادزهر و كشتن  مصرف كند، غدد و سلول
  1.كنند  درصد بيشتر فعاليت مي25ميكروبهاست 

 داراي  دانه از جمله اينكه سياه. تحقيقات فراواني درباره اين دانه انجام شده است
دانه به بركت  ارآميز بودن سياهاسر. هاست  درصد انواع چربي28فسفات، آهن، فسفر و 
ها، مواد كشنده  ويروس ها، آنتي بيوتيك ها آنتي در اين چربي. وجود اين روغنهاست

دهندة ادرار و صفرا،  كننده، افزايش هاي تقويت ها، مواد ضدسرطان، هورمون ميكروب
در . داردبخش وجود  كننده و آرام اسيدها و همچنين مواد فعال كننده، آنتي هاي هضم آنزيم

گويد و خداوند   بيهوده سخن نمي– صلي اهللا عليه و سلم –اين شكي نيست كه پيامبر 
 به وسيلة وحي او را از اين امر مطلع نموده است به همين دليل – سبحانه و تعالي –

دانه استفاده كنيد كه در آن براي هر دردي به جز مرگ شفايي  از سياه«: فرموده است 
  .»وجود دارد

_____________________________________________________________  
ها اسفنجي بوده كه  وجود دارد، اين گره) غده لنفي(ر رگهاي لنفي برآمدگيهايي به اسم گره لنفي  در مسي-1

گذارد، ماكروفاژها در اين  لنف از ميان آنها عبور كرده و ميكروبها و ذرات درشت خود را در آنجا برجاي مي
. ، زير بغل و كشاله ران وجود دارندها در اطراف گردن اين گره. كنند گره وجود دارند وبا ميكروبها مبارزه مي

 .يوسف). 111 سال دوم تجربي، ص 1زيست (
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. اند دانه استفاده كرده و خواص درماني فراوان آن را دريافته ري از مردم از سياهبسيا
هاي پوستي،  بيماري: از جمله آنها .  بيماري تأثير دارد50ر درمان بيش از ددانه  سياه
توان  دانه دارو هم نباشد حداقل مي اگر سياه. اي، عصبي، تب، عروق و شريانها روده

:  فرموده است – عليه ا لصاله و السالم –ن دليل كه پيامبر به همي. گفت واكسن است
  . »عليكم بهذه الحبه السودآء فإنّ فيها شفاء من كلِّ داءٍ إالّ السام«

 ذكر شدهدر بسيت و سومين كنفرانس داروسازان جهان تحقيقي ارائه شد كه در آن 
دانيم افزايش فشارخون  يچنانكه م. دانه در كاهش فشارخون تأثير دارد بود شونيز يا سياه

. دانند بيماري خطرناكي است و تا امروز پزشكان علت اين بيماري را به طور دقيق نمي
ها در  هاي مصر پس از تحقيقات دقيقي كه از طريق كشت ميكروب در يكي از دانشگاه

، انجام شد به اين شتوجود دا... دانه به صورت محلول، پودر و  هايي كه سياه ظرف
  .كند دانه رشد ميكروبها را در محيط پيرامون خود متوقف مي رسيدند كه سياهنتيجه 

مان دانه براي در  سياهكه طبق آن. دانه انجام شد همچنين تحقيق سومي دربارة سياه
 دانشمندان تا امروز علت دقيق و عالج آن تنگي نفس شديد بسيار مفيد دانسته شد كه

  .اند راكشف نكرده
 كه در زمينه پزشكي به زبان عربي تأليفاتي  استدانشمندانيابن سينا از جمله 

القانون كه از جمله مشهورترين كتابهاي پزشكي است، معتقد كتاب  در وياند،  داشته
دانه براي درمان سرماخوردگي، افزايش ادرار، شكستن سنگ مثانه و سنگ  است كه سياه

 به وضوحوي .  زگيل مفيد استكليه، افزايش شير مادر، تسكين سردرد، و از بين بردن
  .به اين امور اشاره كرده است

به . دانه كشف خواهند كرد رسد كه مردم امور ديگري را دربارة سياه زماني فرا مي
 بهره جوييم، از جمله – صلي اهللا عليه و سلم –هاي پيامبر  همين دليل بايد از راهنمايي

در اينجا اسم فعل است به ) عليكم(. »عليكم بهذه الحبه السوداء«:  فرمودند اينكه
  »فإنَّ فيها شفاء من كلِّ داء إالّ السام«. معناي انجام بدهيد يعني آن را بخوريد
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  فوايد زنجبيل
آوري   جمع راها آمده است  گروه ادويهان آياتي را كه در آنها نام گياهانيكي از پزشك

ان ذكر شده است، اولين گياه و مشاهده كرد كه در قرآن نام سه گياه از اين دسته گياه
  : فرمايد  خداوند مي. زنجبيل است
 tβ öθ s) ó¡ç„ uρ $ pκ Ïù $ U™ ù( x. tβ% x. $ yγ ã_# z• ÏΒ ¸ξŠ Î6 pgΥy—   )17 : انسان(  

  .»دهند كه آميزة آن زنجبيل است هاي شرابي بديشان مي در آنجا از جام«
  :فرمايد  خداوند مي.  مسك استمادهدومين 

 … çµßϑ≈ tF Åz Ô7 ó¡ÏΒ 4   ) 26: مطففين(  
و با دست زدن بدان، بوي عطر مشك، در [» مهر و دربند آن از مشك است«

  .»]شود فضا پراكنده مي
  :فرمايد  خداوند مي. باشد  سومي كه در قرن ذكر شده است، كافور ميماده

 ¨β Î) u‘# tö/F{$# šχθ ç/u ô³tƒ ⎯ ÏΒ <¨ ù( x. šχ% x. $ yγ ã_# t“ ÏΒ #·‘θ èù$ Ÿ2   )5 : انسان(  
نوشند كه آميخته به كافور  كشند و مي هاي شرابي را سر مي نيكان جام«

  .»است
 در كتب  رااين پزشك همة آنچه. خواهيم دربارة زنجبيل صحبت كنيم در اينجا مي

، همچنين هفت تحقيق ه استطبي قديمي دربارة زنجبيل نوشته شده بود مطالعه نمود
 در ه ودكر شده بود، بررسي و مطالعه  كه از سوي مراكز علمي معتبر انجام راعلمي
آنچه در . اش به نام تحقيقاتي كه دربارة اين ماده انجام شده است اشاره كرده است مقاله

چنانكه در كتب طبي قديمي آمده است، زنجبيل  : استد اين نك توجه مي اين زمينه جلب
  آنكننده قويتباعث گرم شدن بدن، كمك به هضم غذا، نرم كننده شكم، پاك كننده و ت

همچنين براي .  سرماخوردگي مفيد است وزنجبيل براي درمان التهاب حنجره. باشد مي
همچنين داراي خاصيت ضدتهوع . پيچه بسيار مفيد است كاهش درد ورم مفاصل و دل
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اين امور در كتب قديمي . هاي چشم مفيد است جوشاندة آن براي بيماري. باشد مي
  اند؟ هاي پزشكي جديد درباره آن چه گفته بينيم كتابحال ب. پزشكي ذكر شده است

 در قرآن كريم يلبجنز نام وجود كه از  شده است دانشمنداني انجامتوسطتحقيقات جديد 
آمده است كه زنجبيل باعث تقويت و شادابي قلب و دستگاه تنفس ناآگاهند، در اين تحقيقات 

ها و  زنجبيل رگ. كند سين عمل مي دكوكيعني همانند. شود  قلب ميعمل انقباضو تقويت 
بنابراين . كند هاي خون جلوگيري مي ها را گشاد و از جمع شدن و به وجود آمدن لخته شريان

هاي مغزي،  هايي از جمله لخته  و براي درمان بيماريه روان و سيال شدن خون كمك كردهب
مچنين به كاهش ه. ها مفيد است لخته شدن خون در اندامجلوگيري هاي قلبي و  بيماري

چرا اين ماده در قرآن ذكر شده . كند ن كمك ميآفشارخون و كاهش ميزان كلسترول در 
م قسمتي از ردك  آنچه در اينجا براي شما ذكر ؟ها را باهم دارد است؟ آيا همة اين ويژگي

  .الذكر دربارة فوايد زنجبيل ذكر كرده بود مطلبي است كه آن دانشمند در مقاله فوق
كننده عضالت قلب،  ها، تقويت  همزمان گشادكننده رگها و شريان،نجبيلاينكه ز

و براي درمان التهاب باشد كننده خون   رقيق ودهنده كلسترول و فشارخون كاهش
  . است– و جلّ  عزّ–هاي عجيب آفرينش خداوند  مفاصل مفيد است، يكي از نشانه

شكم را . كند ضم غذا كمك مي به ه وكننده است زنجبيل گرم«: فرمايد  ابن القيم مي
هاي كبد ناشي از سرما و رطوبت مفيد  براي درمان ناراحتي. كند تا حد متوسطي نرم مي

همچنين خوردن و سرمه كشيدن آن براي درمان ضعف بينايي ناشي از رطوبت . است
ها و معده  دهرواز بروز نفخ در . كند به جماع و همبستر شدن كمك مي. مفيد است
  1.»كند و در مجموع براي كبد و معدة افراد سردمزاج بسيار مفيد است يجلوگيري م

در اين جهان همه چيز وجود دارد و بهترين داروها، داروهاي گياهي هستند كه 
كنيم داروهاي  حال آنكه بيشتر داروهايي كه از آنها استفاده مي.  جانبي ندارندعوارض

 سوي ديگر مضر و داراي عوارض شيميايي است كه از يك سو براي بدن مفيد و از
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چنانچه به طور كامل به بررسي و تحقيق علمي درباره گياهان بپردازيم . جانبي است
  .دنباش يابيم كه گياهان داراي منافع فراوان و فاقد عوارض جانبي مي درمي

  
  خرما، اهميت و تركيب آن

:  فرمود –و سلم  صلي اهللا عليه –بن عمر روايت شده است كه رسول خدا  از عبداهللا
در  «»إِنَّ مِنَ الشجرِ شَجره اليسقط ورقها و إنها مثَلُ المسلِمِ فَحدثوني ما هِي؟«

 فرد شابهريزد و اين درخت م ميان درختان، درختي وجود دارد كه برگهاي آن نمي
مردم نام درختان بيابان را ذكر » به من بگوييد آن درخت كدام است؟. مسلمان است

اما خجالت كشيدم . به ذهنم خطور كرد كه درخت خرماست: گويد  عبداهللا مي. دندكر مي
اهللا به ما بگو آن كدامين درخت است؟ پيامبر  يا رسول: اصحاب گفتند . آن را بگويم

   1.»آن درخت نخل است «»هِِي النخله«: فرمود 
ي دربارة در يكي از كشورهاي صادركنندة خرما كنفرانسي برپا شد و در آن تحقيق

تنه آن همانند : در آن تحقيق آمده بود كه . مشابهت درخت خرما با انسان ارائه شد
نشيند كه عمل  فقط در صورتي به بار مي. باشد داراي نر و ماده مي. انسان، راست است

. چنانچه سر آن قطع شود از بين خواهد رفت. لقاح بر روي آن صورت گرفته باشد
. دقيقاً مانند انسان است. رود يا آسيبي وارد شود از بين ميچنانچه به قلب آن صدمه 

تنه آن پوشيده از ليف . اي از آن بشكند ديگر قابل تعويض يا ترميم نيست چنانكه شاخه
 ميليون اصله درخت 90در جهان بيش از . است كه به موهاي بدن انسان شبيه است
 خرما .كنند اه رمضان از آن تغذيه ميداران در م خرما وجود دارد كه انسانها به ويژه روزه

  .در ماه رمضان فوايد بيشتري دارد
روزه گرفتن بار مسؤوليت و وظيفه دستگاه گردش : گويد  يكي از دانشمندان مي

به طوري كه نسبت چربي و اسيدها در خون به . دهد خون، قلب و رگها را كاهش مي
_____________________________________________________________  
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گرفتگي و (از تصلّب شرايين اين امر باعث حفظ فرد . رسد ترين حد خود مي پايين
  .شود  مفاصل ميو درد) شدن رگها سخت

زايد اي كه مواد  به گونه. شود  دفع ادرار مي ها و دستگاه همچنين باعث استراحت كليه
در نتيجه . آورد قند كبد را به حركت درمي. دهد حاصل از هضم غذا را كاهش مي

ها  به همراه آن پروتئين ماهيچه. وندش  ميهيجزهاي ذخيره شده در زير پوست نيز ت چربي
بنابراين روزه يك دوره پيشگيري ساليانه است كه فرد را از . آيد نيز به حركت درمي
 درماني به شمار ي هها دور  براي بعضي از بيماريو. كند ها حفظ مي بسياري از بيماري

فرط در  كه از خستگي ماست پيري عوارضعالوه بر اين باعث حفظ فرد از . آيد مي
 روايت شده است كه – عليه الصاله و السالم –از پيامبر خدا . شود اعضا ناشي مي

  1.»روزه بگيريد تا سالم باشيد «»صوموا تصحوا«: فرمودند 
 در ماه رمضان به وسيلة خرما افطار – عليه الصاله و السالم –به همين دليل پيامبر 

 صلي اهللا عليه و سلم –پيامبر «: گفت بن مالك روايت شده است كه  از انس. كردند مي
اگر . كردند را بخواند، به وسيلة چند دانه خرما افطار مي) مغرب( قبل از اينكه نماز –

در غير اين صورت . كردند  مياستفاده چند دانه خرماي خشك ازخرماي خوب نداشتند 
فطار شد، به وسيلة چند جرعه آب ا شان اصالً خرما يافت نمي چنانچه در خانه

  2.»كردند مي
:  فرمود– صلي اهللا عليه و سلم –بن عامر ضبي روايت شده است كه پيامبر  از سلمان

» فإنّه ،يجد تمراً فالماء فإنْ لم رٍ فَإِنّه بركهلَي تَمفْطِرْ عفَلْي كُمدإذَا أَفطَرَ أَح
ا با خوردن خرما اين كار ر] اش را افطار كند خواست روزه[هرگاه يكي از شما  «»طهور
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كننده  زيرا آب پاك. چنانچه خرمايي نيافت پس با آب اين كار را انجام دهد. انجام دهد
  1.»است

 درصد مواد قندي 75خورد، داراي  دار به همراه آب مي خرمايي كه فرد روزه
به طوري كه قند خرما در . دي با قابليت هضم آسان و جذب سريع استيمونوساكار

شود و به سرعت مركز احساس سيري در  قه از دهان به خون منتقل مي دقي10كمتر از 
كند و چنانچه پس از  دار احساس سيري مي كند و روزه مغز را فعال مي) هيپوتاالموس(

گويي . آن غذايي بخورد، به صورت عادي آن را خواهد خورد و پرخوري نخواهد كرد
ها بيش از  اما هضم و جذب چربي. برد به سر مي] غير ماه مبارك رمضان[در ايام عادي 

  .كشد  ساعت طول مي3
كند احساس سيري  دار هر اندازه كه بيشتر غذاي پرچرب ميل مي بنابراين روزه

ميان سيري و پر شدن شكم . ا احساس پر شدن شكم خود را خواهد كرد ام،نخواهد كرد
 مغز را )موسهيپوتاال ( مركز احساس گرسنگي و سيري درشدنسير. تفاوت وجود دارد

 او ي هكند حتي اگر به معد با تحريك اين مركز فرد احساس سيري مي. كند تحريك مي
  .اما احساس پر شدن معده چيز ديگري است. غذاي فراواني وارد نشده باشد

شان را افطار   به وسيلة چند دانه خرما روزه– عليه الصاله و السالم –پيامبر 
كسي كه . پرداختند خواندند سپس به تناول غذا مي يآنگاه نماز مغرب را م. كردند مي
 را عملي نسازد، خير و ثواب فراواني را در روزه، – صلي اهللا عليه و سلم –ت پيامبر سنّ

  .اش از دست داده است دين، سالمت و روحيه
يكي از پزشكان .  است– عليه الصاله و السالم –ت پيامبر اين امر يكي از داليل نبو

هايي را كه داراي مواد قندي  ي در غير ايام ماه رمضان بايد ميوهحتّ: گويد  مي
دهنده آن را چربي تشكيل  دي هستند، قبل از غذاهايي كه بيشتر مواد تشكيليمونوساكار
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ل بهشت ي از آيه زير است كه خداوند اهاين امر يك استنباط ظنّ. دهد، مصرف كرد مي
   :فرمايد كند و مي را توصيف مي
 7π yγ Å3≈ sùuρ $ £ϑ ÏiΒ šχρ ç ¨ y‚ tG tƒ ∩⊄⊃∪ ÉΟ øt m: uρ 9 ö sÛ $ £ϑ ÏiΒ tβθ åκ tJô± o„    ) 21-20: واقعه(  
اي را كه برگزينند  هر نوع ميوه] نوجوانان بهشتي براي آنان[«
  .»اي را كه بخواهند و آرزو كنند و گوشت پرنده]* گردانند مي[

 به وسيلة خرما يا آب –لم  صلي اهللا عليه و س–افطار پيامبر «: گويند  ابن القيم مي
. شود روزه باعث خالي شدن معده از غذا مي. داراي حكمت و تدبير بسيار لطيفي است

يابد تا آن را براي عضالت و  در خود چيزي براي جذب نمي) ي قند محل ذخيره(كبد 
تر از هر ماده ديگري به كبد  اين در حالي است كه قندها سريع. بقيه اعضاي بدن بفرستد

تر   جذب آن آسانزيرا. به ويژه اگر آن قند خرما باشد. رسند و براي آن خوشايندترند مي
. شوند مند مي يابند و از آن بهره  و به وسيلة آن كبد و اعضاء توان خود را باز مياست

چنانچه خرما يافت نشد، نوشيدن چند جرعه آب سوزش معده و حرارت روزه را 
كند و جلوي شهوت فرد را  ه ميدامي پس از آن آ غذابرايكند و آن را   ميتعديل

  1.»گيرد مي
. ها و درصد كمي چربي است كنندة بافت خرما همچنين داراي مواد پروتئيني ترميم

 نوع 8عالوه بر اين داراي . همچنين داراي پنج نوع ويتامين اصلي موردنياز بدن است
 نيمي از نياز بدن به مواد  درصد تا20 گرم خرما در روز 100. ماده معدني اساسي است

بخش و   مواد آرام، نوع اسيد آمينه12همچنين خرما حاوي . كند معدني را تأمين مي
شود كه خرما مانع به   نوع بيماري مي150يبوست باعث به وجود آمدن . كننده است نرم

خوني و افزايش  شود و داراي تأثيرات مثبتي در پيشگيري از كم وجود آمدن يبوست مي
كننده و  خرما تسهيل. كند ها كمك مي همچنين به بهبود شكستگي. ارخون استفش
ها آلوده  تحقيقات علمي ثابت كرده است كه خرما به وسيله ميكروب. بخش است آرام
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مكد و  مي) ي اُسمز به طريقه(ها را   آب ميكروب،شود زيرا نسبت باالي قند در آن نمي
نافع و نتايج مثبت در خرما جمع شده است همة اين م. شود باعث خشك شدن آنها مي

همان خرمايي كه ما آن را . اند  برشمردهمورد 47 آن را  عناصر بعضي از علماو
  .خوريم اما از تأثيرات مثبت آن بر روي جسم اطالعي نداريم مي

:  فرمود – صلي اهللا عليه و سلم –پيامبر خدا : از عايشه روايت شده است كه گفت 
»أهله أو يا عائشه بيت ال تَمرَ فيه جياع ال تمر فيه جياع أهله، يا عائشه بيت 

اي كه در آن خرما نباشد  اي عايشه خانه «1. و آن را دو يا سه بار تكرار كرد»ه أهلُجاع
] خانه[اي كه خرما در آن نباشد اهل آن  اي عايشه خانه. گرسنگانند] خانه[اهل آن 

  .»گرسنگانند يا گرسنه هستند
ن دارو آن است كه خوراكي باشد و بهترين غذاها، آنهايي هستند كه دارو بهتري
  .باشند

خرما به علت داشتن كالري فراوان يكي از «: نويسد  ابن القيم دربارة خرما مي
باعث با شكم خالي خوردن آن . كند هايي است كه بيشتر از بقيه بدن را تغذيه مي ميوه

. بخشي است كالري فراوان داراي خاصيت آرامعالوه بر . شود مي] روده[كشتن كرم 
 آنها را ضعيف  ودهد ها را كاهش مي  مصرف شود، كرم با شكم خاليچنانچه همواره

  2.» در واقع، غذا، ميوه، دارو، نوشيدني و شيريني است خرما.كشد كند و يا مي مي
  

  فوايد ليف خرما و مواد معدني آن
يهاي سخت، شديد و العالج در سالهاي اخير پزشكان از افزايش نسبت ابتال به بيمار

رود كه علت اصلي اين امر تغيير در خلقت  گمان مي. اند دچار حيرت و تعجب شده
 به زندگي طبيعي كه خداوند براي ما تعيين  اگرپس. باشد] و روش زندگي[خداوند 
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 زندگي سالمتترديد به  برگرديم، بيماست  صحت و سعادت و در جهتنموده 
  . بايد به اصول باز گرديمراي اين كاربو . كردخواهيم 

هاي سخت و غيرقابل عالجي وجود دارند كه جوامع غربي از آنها رنج  بيماري
  غذاهاي آنهااساس تغذيه كه ]و شايد يكي از علتهاي اصلي آن اين باشد [برند مي

ايد انسان  بو. اگر غذاي انسان خالي از الياف باشد، مفيد نخواهد بود. تصفيه شده است
شود كه  اين الياف مانع يبوست مي. مصرف كندرا  گرم يا بيشتر از اين الياف 30در روز 

ها در رگهاي  اين الياف مانع تشكيل چربي.  نوع بيماري است150علت به وجود آمدن 
خرما داراي اين . تر است ها شايع شود كه امروزه از همة بيماري كننده قلب مي تغذيه

  1.تفايده بزرگ اس
. گرم سديم در صد گرم خرما  ميلي5 يعني .خرما داراي مقدار بسيار كمي سديم است

نيمي از مقدار نياز بدن به خرما در هر صد گرم . اما سرشار از پتاسيم و منزيم است
5پتاسيم و 

 عنصر سديم كه علت افزايش اما در آن،. نياز بدن به منيزيم وجود دارد 1
با كاهش . شود كم است ها مي رخون، به وجود آمدن لخته خون در مغز و ساير اندامفشا

  .كند  فرد احساس آرامش عجيبي مي،فشارخون
 انسان به اين عنصر بسيار كهگرم آهن وجود دارد   ميلي6در هر صد گرم خرما 

در . اردهاي حياتي در جسم تأثير بسيار فراواني د آهن براي خون و فعاليت. نيازمند است
3هر صد گرم خرما 

اين ويتامين در . شود  تأمين مي3نياز بدن انسان به ويتامين ب  1
كند اين  آنچه بسيار جلب توجه مي. هاي جسم انسان تأثير حياتي دارد بعضي از فعاليت

در حديث . كنند ها در آن زندگي نمي زيرا ميكروب. شود است كه خرما آلوده نمي
برد و در آن هيچ نوع بيماري  ها را از بين مي ريف آمده است كه خرما دردها و بيماريش

  .وجود ندارد
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به  به خوردن غذاهاي طبيعي كه - سبحانه و تعالي – خداوند اميدوارم كه به لطف
 از نعمت سالمتي كه سرمايه ما در زندگي است واند بازگرديم  فريده شدهآ نفع ما
 بعضيزا و  د، سرطاننغذاهايي كه رنگهاي شيميايي داربرخي از  ا زير.مند شويم بهره

در اين عصر همه چيز تغيير كرده و .  بايد از آنها دوري كرد وهاي ديگرند مسبب بيماري
  .پس انسان بايد آنها را كنار بگذارد و به اصل فطرت باز گردد. خطرناك شده است

  
  خرما دارويي براي زايمان آسان

گويد سه كلمه وجود دارد  رآن كريم كه دربارة حضرت مريم سخن مي ق آياتي ازدر
كه علم پزشكي جديد كشف كرده است كه اين امور اساس زايمان آسان را تشكيل 

  :فرمايد  مي) ع(خداوند خطاب به حضرت مريم. دهد مي
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اين فرزند با [بنوش و ] از آن آب گوارا[بخور و ] از اين خرماي شيرين[پس «

در اين [چشم را روشن دار، و هرگاه كسي را ديدي ] دلبند و معجزه خداوند
بگو كه من براي خداي ] واست با اشاره به او بفهمان وزمينه از تو توضيح خ

ام و به همين دليل امروز  نذر كرده] سكوت و خودداري از گفتار[مهربان روزة 
  .»گويم با انساني سخن نمي

“ دانشمندان از عبارت  Ìhs% uρ $YΖ øŠtã ( اند كه وضعيت روحي مادر قبل   استنباط كرده
چنانكه زن داراي . زايمان ارتباط تنگاتنگي دارداز وضع حمل با سهولت و راحتي 
 همسرش به  و در خانه مشكلي نداشته باشدهدوآرامش روحي، اطمينان و فراغت فكر ب

 عامل زيرا آرامش روحي. در انجام زايمان آسان موفق خواهد بوداو احترام بگذارد، 
طفي و هرگونه اضطراب روحي، مشكل عا. آيد به شمار ميسهولت زايمان اصلي 

شود و ممكن   قبل از تولد فرزند باعث مشكل شدن تولد نوزاد مي،اختالف زن و شوهر
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اين امري است كه . است زن با زايمان مشكل و سختي كودك را به دنيا بياورد
  .اند  سورة مريم دريافته26دانشمندان از آيه 

  : حكمت فراوانش در اين آيه فرموده است متعال طبقخداوند 
 ’ Í?ä3 sù ’ Î1u õ° $#uρ “ Ìh s% uρ $ YΖøŠ tã ( 1  

اي است كه به  هاي علمي اين است كه خرما داراي ماده ترين كشف از جمله عجيب
 750متر مكعب به   سانتي5/2 حجم آن در هنگام تولد از كهكند  انقباض رحم كمك مي

 به رگهاي خوني كه وجود دارد يي غشارحمدر زير . يابد مترمكعب افزايش مي سانتي
چنانچه جنين به طرف پايين حركت كند غشا نيز به همراه آن حركت . ادر متصل استم

شوند چنانچه اين رگها در چنين  ريزد و اين رگها پاره مي خواهد كرد و به پايين فرو مي
خواهد كرد و جان خود را از دست خواهد ] شديدي[ خونريزي ،حالتي باقي بمانند مادر

 رحم را طوري ا حكمت فراوان خود، ب– سبحانه و تعالي – خداوند ،به همين دليل. داد
به طوري كه ديوارة رحم . شود به شدت جمع مي] پس از زايمان[خلق كرده است كه 

چنانچه ماما به رحم مادر دست بزند و آن را . شود همانند سنگ سفت و محكم مي
 همة  رحمشديدانقباض و جمع شدن . كند سفت بيابد از صحت زايمان اطمينان پيدا مي

خرما داراي . شود بندد و بدين ترتيب خونريزي متوقف مي هاي باز را مي ها و رگ شريان
 سورة مريم 26ه به همين دليل در آي. كند اي است كه به انقباض رحم كمك مي ماده

پس  «»فكلي«: فرمايد   در هنگام درد زايمان ميخداوند خطاب به حضرت مريم
  . »بخور] از اين خرماي شيرين[

_____________________________________________________________  
بنابراين آيه هيچ چيز در نظر من براي زن  : گويد ربيع بن خثيم مي«: گويد  مي) 11/96( قرطبي در تفسيرش -1

دانست آن را به  چنانچه خداوند از ميان غذاها چيز ديگري را براي زائو مفيد مي. زائو بهتر از خرما نيست
: اند  همچنين گفته. اند خرما براي زن زائو مفيد است به همين دليل گفته. كرد حضرت مريم معرفي مي

 بهترين غذا براي فرد و نيزشكل شد، براي او چيزي بهتر از خرما وجود ندارد چنانچه زايمان زن سخت و م
 .»بيمار عسل است
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اي وجود دارد كه به حركت و جريان يافتن غذا  كننده كننده و نرم پاكدر خرما ماده 
پزشك يا ماما از هر زني كه در حال وضع حمل . كند هاي خشن و زبر كمك مي در روده
تا پر بودن آنها خروج جنين از . هايش از غذا خالي باشد خواهد كه معده و روده باشد مي

اي است كه به ويژه براي  كننده و پاك كننده خرما داراي مادة نرم. زدرحم را مشكل نسا
  .هاي خشن و زبر مفيد است روده

گاهي ممكن است تعداد ضربان . مسأله ديگر اينكه درد زايمان بسيار جانفرساست
قلب .  بار افزايش پيدا كند180 بار به 80يا از .  بار در دقيقه برسد100قلب به بيش از 

 نيز براي  نياز دارد، عضالتنرژيمت در برابر اين افزايش شديد ضربان به ابراي مقاو
 10 جذب خرما از دهان تا خون بيش از  چونبه همين دليل. دن نياز دارنرژي به اتحرك

شود، مصرف آن  و به سرعت از حالت غذايي به انرژي تبديل ميكشد  دقيقه طول نمي
  .در هنگام زايمان بسيار مفيد است

به همين دليل . اند اي در آن آفريده شده موجود در خرما به صورت بسيار فشردهمواد 
  : فرمايد  به همين دليل مي. دگرد و جذب آن آسان  شودنياز به مايعي دارد تا در آن حل

 ’ Í?ä3 sù ’ Î1u õ° $#uρ  » بنوش] از آن آب گوارا[بخور و ] از اين خرماي شيرين[پس«.  
 او  گوارشيشيريني به نوشيدن آب نياز دارد؟ ساختارچرا انسان بعد از خوردن 

به .  زيرا مواد شيرين به مايعي نياز دارند تا در آن حل و هضم آن آسان شود،چنين است
. همين دليل نوشيدن آب براي زني كه در آستانه وضع حمل قرار دارد، ضروري است

اد است بايد غذاي  يك عامل اساسي در تولد نوزمادر سالمت روحي پس همانگونه كه
موادي كه به انقباض رحم كمك كند، :  باشد ويژگي چهار  داراي زايماناو نيز قبل از

 و نرم نمايد و موادي كه فرد پاكها را  موادي كه مانع خونريزي شود، موادي كه روده
  1.ترين زمان ممكن از آن تغذيه كند ترين راه و كوتاه بتواند در آسان

_____________________________________________________________  
گرماي خرما معدة سردمزاج را . طبيعت خرما همانند آب است«: نويسد  مي) 4/312( ابن القيم در زادالمعاد -1

مزاج سازگار است و باعث  و با طبع افراد سرددهد نيرو ميبدن را . كند و با آن سازگار است تقويت مي
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الي يك قصه ذكر  وردگار جهانيان است، كلماتي را در البهقرآن كريم كه سخن پر
فكلي و اشربي و «: يابيم  كند، اما چنانچه در آن تأمل كنيم، امور عجيبي را درمي مي

 آرامش خاطر زن زائو نياز به غذا و نوشيدني مخصوص دارد و بايد پس .»قري عيناً
  .داشته باشد

يقين بيشتري بشر ازه كه علم پيشرفت كند، هر اند. اينها قسمتي از آيات قرآن بودند
كند كه اين كالم از جانب پروردگار جهانيان و آفرينندة هستي است نه سخن  پيدا مي
  .آدميان

  
  روغن زيتون

 م اولين تحقيق دربارة تأثير روغن زيتون بر كاهش ميزان كلسترول 1986در سال 
 كه در آن آمده بود كه در جزيره به دنبال آن تحقيق ديگري منتشر گرديد. خون ارائه شد
بسيار به ندرت يافت  رگهاي قلب و گرفتگي عضالت آن  مربوط بههاي كريت بيماري

 فراواني روغن زيتون به مقدارزيرا مردم اين جزيره .  بلكه تقريباً وجود ندارند،شوند مي
وا لُكُ« :فرمايد   در حديث صحيح مي– عليه الصاله و السالم –پيامبر . كنند مصرف مي

 »ةٍكَبار مةٍرَج شَنْ مِجرُخْ يهه، فإنَّوا بِنُ ادهِ وهِوا بِمدِتَائْبارك و مه فإنَّيتالزَّ
. زيتون بخوريد زيرا مبارك و خجسته است و به وسيلة آن خود را چرب كنيدروغن «

  1.»آيد زيرا از درخت مباركي به وجود مي
برد،  ه از وجود كلسترول اضافي در خون رنج ميده سال قبل همة پزشكان كسي را ك

 يعني. اما امروزه خالف آن ثابت شده است. داشتند از مصرف روغن زيتون برحذر مي
كاهش و ميزان را روغن زيتون نسبت كلسترول خطرناك و مضر در بدن انسان 

                                                                                                                                                    
هايي است كه با طبع و سليقه مردم مدينه و مناطق  از جمله بهترين ميوه. شود غذاي فراواني ميل كنند مي

 .»همچنين سودمندترين ميوه براي بدن است. شود سازگار است ديگري كه در آنجا يافت مي
 .به روايت از ابن عمر) 3319(اجه به روايت از ابي اسيد انصاري، سنن ابن م) 2052( سنن دارمي -1
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آسانتر ها  ها و چربي روغن زيتون از همه انواع روغن. دهد كلسترول مفيد را افزايش مي
پزشكان اتفاق .  و غذايي استيهمچنين داراي خاصيت پيشگيري، درمان. شود هضم مي

توان آن را  از جمله اينكه مي. دارند كه اين روغن داراي تأثير درماني بسيار عجيبي است
 ها از تصلب شرايين  قند خون، حفظ رگها و شريانكاهشبراي كاهش فشارخون، 

  .در ديواره آنها به كار برد  سوب مواد چربي ر جلوگيري ازو] سختي رگها[
دهد هر صد گرم روغن زيتون داراي يك گرم از انواع  هاي دقيق نشان مي بررسي
به عالوه داراي پتاسيم، كلسيم، منيزيم، .  گرم چربي دارد11همچنين . هاست پروتئين

كه براي هايي است  همچنين سرشار از ويتامين. گوگرد و الياف استمس، فسفر، آهن، 
ها، تغذيه مغز و تغذيه كودكان،  ها، توليدمثل، سالمتي استخوان تركيب و فعاليت سلول
همة . همچنين در شكستن سنگ كيسه صفرا و مثانه تأثير دارد. مفيد و ضروري است

 –كند كه پيامبر  هاي علمي ارائه شده و ثابت مي ها در كنفرانس اين تحقيقات و پژوهش
 كالم او همان فته و از روي هوي و هوس و بيهوده سخن نگ–م عليه الصاله و السال

  .وحي است كه بر او نازل شده است
روغن . كند اي وجود دارد كه از لخته شدن خون جلوگيري مي در روغن زيتون ماده

هاي   از بيماري ديگر التهاب و سوزش پوست و بعضياييفي برلطزيتون داراي تأثيرات 
 استفاده از آن حتي به صورت استعمال خارجي بر روي پوست همچنين. باشد پوستي مي
ه و از روي هوي و هوس سخن  بيهود– صلي اهللا عليه و سلم –پيامبر . مفيد است

] داند و مي[او به چربي نياز دارد . داند چه چيزي را بايد بخورد فرد مؤمن مي. گويد نمي
  .كه برخي از آنها مضر و برخي مفيد هستند

از  پيش از آنكه دليل و برهاني –را بدين علت ذكر كردم كه بيشتر مردم اين موضوع 
د و پيش از آنكه دريابند كه اين دين كمال مطلق و حق مطلق بنسوي پروردگارشان بيا

كنند كه سخنان پزشكاني كه مردم را از تناول و مصرف اين روغن كه   گمان مي–است 
 عليه – عليرغم تضاد آن با حديث پيامبر كنند، آيد نهي مي از درخت مباركي بدست مي

  . صحيح است–الصاله و السالم 
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در يك تحقيق علمي دقيق ثابت شده است كه يكي از مواد موردنياز و ضروري براي 
ها، كلسيم،  بدن انسان روغن زيتون است، زيرا حاوي آب، پروتئين، روغن، كربوهيدرات

فسفر، مغز را تغذيه و حافظه را . شدبا فسفر، آهن، سديم، پتاسيم و ويتامين ب مي
ها  رسوب كلسيم در استخوانفع دنمايد و به ذخيره شدن و  تقويت و اعصاب را فعال مي

ويتامين ب با . كنند  انرژي، گرما و شادابي توليد مي،ها كربوهيدرات. كند كمك مي
رتباط ها و اختالل توازن عصبي ا هاي چشم، مفاصل، التهاب ماهيچه باروري، بيماري

 ريزش مو و بزرگ شدن پروستات ،همچنين مانع لخته شدن خون در اندامها. دارد
سديم در پالسماي . كند همچنين از چروك شدن صورت نيز جلوگيري مي. شود مي

ها بسيار ضروري  ها و ماهيچه پتاسيم براي اعصاب، قلب، شريان. خون تأثير فراواني دارد
كمبود . شود افزوده گردد، نياز او به پتاسيم بيشتر ميهر اندازه كه بر عمر انسان . است

اين ماده به ويژه براي كودكان . ساز است كلسيم استخوان. شود خوني مي آهن باعث كم
اما . يابيم عالوه بر چربي همه اين مواد معدني را در روغن زيتون مي. حياتي است

اليت فكري، ضعف كاهش آب و پروتئين در بدن چه عوارضي دارد؟ باعث كاهش فع
حافظه، ضعف اندامها، خستگي زودهنگام، احساس سرما در انگشتان و پهلوها، يبوست، 

ها،  ها، خارش پوست، پوسيدگي و خوردگي دندان اشتهايي، بهبود ديرهنگام زخم كم
در عضالت، ناآرامي و پريشاني در هنگام  شبها و گوشه دهان، تشنج  ارتعاش پلك

كمبود مواد موجود در روغن زيتون باعث همة مشاكل . ودش خواب و درد مفاصل مي
  .شود فوق مي

كننده است و همانند دارويي براي  كننده و تسهيل اين روغن داراي خاصيت نرم
هاي ملتهب و تحريك شده را نرم و  پوست و قسمت. شود يبوست از آن استفاده مي

اندازد  يري را به تأخير ميپ. رود  براي نرم كردن سطح پوست به كار مي وكند لطيف مي
  .شود  آن ميسيدن زودهنگامو مانع ر

 م تحقيق مفصلي صورت گرفت و براساس آن ثابت شد كه روغن 1990در سال 
. دهد همچنين قند و كلسترول خون را كاهش مي. آورد زيتون فشارخون را پايين مي
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ند بسيار كمتر ردك ميزان فشارخون، قند و كلسترول كساني كه از روغن زيتون تغذيه مي
  . نفر انجام شد100 ردومر اين تحقيق د. ردندك از افرادي بود كه آن را مصرف نمي

 آنان.  در يك مركز تحقيقاتي به يك حقيقت بسيار دقيق دست يافتند انگليسيدانشمندان
داليل جديدي را به دست آوردند كه خواص پيشگيرانة روغن زيتون در درمان سرطان 

همچنين . گيرد  هزار قرباني مي20سرطان روده ساليانه فقط در انگليس . كند ابت مي ث راها روده
  .ها مبتال هستند در جهان تعداد فراواني از مردم به تورم خطرناك روده

اند كه روغن زيتون با اسيد معده تعامل دارد و مانع ابتال  پژوهشگران ديگري دريافته
 كشور جهان وجود دارد كه 28طان معده در ابتال به بيماري سر. شود به سرطان مي

. بيشتر مبتاليان به آن در كشورهاي اروپايي، آمريكا، برزيل، كلمبيا، كانادا و چين هستند
اند كه عوامل غذايي باعث ابتال به اين بيماري  همچنين پژوهشگران به اين نتيجه رسيده

ها و حبوبات مصرف  يشود و نسبت ابتال به اين بيماري در ميان كساني كه سبز مي
  .كنند بسيار پايين است مي

هاي بسيار فراوان دريافتند كه غذاي مردم خاورميانه  بعد از تحقيقات و پژوهشآنان 
بهترين نوع غذا در جهان است زيرا مردم اين منطقه فقير هستند و بيشتر غذاي آنها را 

مواد سلولزي كه . م استغذاهاي كنسرو شده در ميان آنها ك. دهد مواد گياهي تشكيل مي
كند و مقدار فراوان  دهد، عمل هضم را آسان مي ها را تشكيل مي اساس سبزيجات و ميوه
عالوه بر اين . دهد ها را كاهش مي كند و مدت ماندن غذا در روده كلسترول را جذب مي

پروتئين گياهي . آيد در اين كشورها روغن زيتون به عنوان يك غذاي اصلي به شمار مي
هاي  بيماري. وردعالقه آنها مانند نخود و لوبيا نيز از بهترين انواع پروتئين استم

زيرا .  برابر كشورهاي فقير است8خطرناك در كشورهاي ثروتمند بسيار فراوان و تقريباً 
  .كنند آنها ثروتمندند و مقادير بسيار فراواني گوشت مصرف مي

هاي سرشار از روغن زيتون خطر همچنين در اين تحقيق ثابت شد كه با مصرف غذا
ه فوايد روغن زيتون به پيشگيري از بتلا. يابد اي كاهش مي هاي روده ابتال به بيماري

ها  بلكه فرد را از ابتال به تعداد بسيار زيادي از بيماري. شود هاي قلبي محدود نمي بيماري
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 چنانكه و. تها ذكر شده اس كند كه در اين تحقيق نام بعضي از اين بيماري حفظ مي
روغن زيتون . گويند عمر انسان به سالمت رگها و شريانهايش بستگي دارد پزشكان مي

  .رود يكي از غذاهاي اصلي براي حفظ سالمت و نرمي رگها به شمار مي
پس روغن . خداوند در قرآن كريم، درخت زيتون را مبارك و ميمون ناميده است

:  فرموده است )ص( زيرا پيامبرچرب كنيدزيتون را بخوريد، و به وسيلة آن خود را 
به وسيلة آن خود را چرب كنيد زيرا از درخت مباركي .  خجسته و مبارك استتونزي«

  1.»آيد به وجود مي
شد و مردم را از مصرف روغن زيتون برحذر  مقاالتي كه در گذشته منتشر مي

هايي   كارخانهبلكه تحت تأثير نظرات صاحبان. داشت، داراي اساس علمي نبودند مي
 با هدف تبليغ انآن. پرداختند بودند كه در كشورهاي ثروتمند به توليد روغن مي

. پرداختند هاي اصلي به انتشار اين مقاالت مي كاالهايشان و منع مردم از مصرف روغن
  .پرهيز كنيمعلمي در بحثهاي علمي پس بياييد از ترويج اين گمان غلط و نيرنگ 

 عز و –مودم تا مفهوم آيه زير را برايتان روشن سازم كه خداوند اين حقايق را بيان ن
  :فرمايد   مي–جلّ 

 ª!$# â‘θçΡ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ 4 ã≅ sW tΒ ⎯Íν Í‘θçΡ ;ο 4θ s3ô±Ïϑ x. $ pκ Ïù îy$ t6 óÁ ÏΒ ( 

ßy$ t6 óÁ Ïϑ ø9$# ’ Îû >π y_% y ã̀— ( èπ y_% y` –“9$# $ pκ̈Ξ r( x. Ò= x.öθ x. A“ Íh‘ ßŠ ß‰ s%θãƒ ⎯ÏΒ ;ο t yf x© 

7π Ÿ2 t≈ t6 •Β   ) 35: نور(  
 صلي –پيامبر خدا :  روايت شده است كه گفت – رضي اهللا عنه –از عمربن خطاب 

زيتون  «»كُلوا الزّيت و ادهِنُوا بِهِ فإنَّه مِنْ شجرهٍ مباركهٍ«:  فرمود –اهللا عليه و سلم 
  2.»آيد ست ميزيرا از درخت مباركي به د. را بخوريد و به وسيلة آن خود را چرب كنيد

_____________________________________________________________  
 . تخريج اين حديث در صفحات پيشين ذكر گرديد-1
 ).6701(، نسايي )3319(، ابن ماجه )1851( ترمذي -2
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 فوايد مواد موجود در آن براي  ودهندة زيتون آيا اين تحقيق كه دربارة مواد تشكيل
  ؟.باشد  نمي-  عليه الصاله و السالم –ت پيامبر ، دليلي بر نبوهجسم انسان انجام شد

آنها .  قرار نگيريم سخنان افراد آشفته و پريشانبايد هوشيار بود كه تحت تأثير
همچنين بايد اطمينان . اند ق را دريافته و از درك بعضي ديگر عاجز ماندهقسمتي از حقاي
 كامالً علمي است يا هدف آن كسب سود اقتصادي تمقاالگونه اين آيا پيدا كنيم كه 

  .ميان اين دو تفاوت بسيار زيادي وجود دارد. هاي اقتصادي است براي مراكز و بنگاه
  

  روغن زيتون، سوخت بدن انسان
  :  فرموده است او.  روغن زيتون را سوخت ناميده است– سبحانه و تعالي –خداوند 
 ß‰ s%θ ãƒ ⎯ÏΒ ;ο t yf x© 7π Ÿ2 t≈ t6 •Β   
  .»شود از درخت پربركتي برافروخته مي«

  .مقصود آيه اين است كه اين ماده براي بدن انسان همانند سوخت است
ي انرژي است چنانچه  كالر8اند كه هر گرم روغن زيتون داراي  دانشمندان دريافته

 كالري يعني نصف نياز روزانه 800 گرم روغن زيتون مصرف كند، بيش از 100فرد 
  .خود به انرژي را تأمين كرده است

 در اين – سبحانه و تعالي –كند اين است كه خداوند  اي كه جلب توجه مي مسأله
نوع چربي روغن يك ويژگي مهم قرار داده است و آن اين است كه روغن زيتون يك 

  .برد كننده نيست يعني ذرات چربي معلق در خون را از بين مي خاص است كه چاق
هاي او بستگي  عمر شريان] سالمت و[عمر انسان به «: گويد  يكي از پزشكان مي

ها در  هاي خطرناك، بيماري تصلب شرايين و رسوب چربي از جمله بيماري. »دارد
  .شود ي رگها و خستگي قلب ميبه طوري كه باعث تنگ. ديواره رگهاست

ها و از بين برندة  كنندة شريان  خداوند در اين روغن مادة نرمنكته دقيق اين است كه
 اين روغن را به صورت چربي و.  قرار داده استچربي رسوب كرده در ديواره رگها را
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كننده به صورت معلق در خون  هاي حيواني چاق اما روغن. كننده نيافريده است چاق
 و  كردهماند و ممكن است در طول خواب طوالني در ديوارة رگها رسوب اقي ميب

خداوند تعالي . باعث تنگ و سخت شدن آنها و مشكالت خطرناك قلبي ديگر شوند
  : فرمايد  مي

 Zο t yf x© uρ ßlã øƒ rB ⎯ÏΒ Í‘θ èÛ u™ !$ uΖ øŠy™ àMç6 /Ψ s? Ç⎯÷δ ‘$! $$ Î/ 8ö6 Ï¹ uρ t⎦⎫Î= Å2 Eζ Ïj9   
  )20: مؤمنون (  

صدها سال [رويد و  آفريديم كه در كوه طور سينا مي] با آن[مچنين درختي ه«
كند و پيوسته سبز و خرّم است و بدون زحمت زياد، بركات فراواني بهر  عمر مي
كه داراي امالح كلسيم، [كند  و توليد روغني و نان خورشي مي] سازد شما مي

هاي  ئين است و استفادههاي آ و ب بوده و سرشار از پروت نآهن، فسفر، ويتامي
براي ] باشد و نيز مواد غذايي همچنين در طب نيز مورد استفاده مي. صنعتي دارد
  .»]است[خورندگان 

  :فرمايد  خداوند در آيه ديگري مي
 ª!$# â‘θçΡ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ 4 ã≅ sW tΒ ⎯Íν Í‘θçΡ ;ο 4θ s3ô±Ïϑ x. $ pκ Ïù îy$ t6 óÁ ÏΒ ( 

ßy$ t6 óÁ Ïϑ ø9$# ’ Îû >π y_% y ã̀— ( èπ y_% y` –“9$# $ pκ̈Ξ r( x. Ò= x.öθ x. A“ Íh‘ ßŠ ß‰ s%θãƒ ⎯ÏΒ ;ο t yf x© 

7π Ÿ2 t≈ t6 •Β 7π tΡθ çG ÷ƒ y— ω 7π §‹Ï% ÷ Ÿ° Ÿω uρ 7π ¨ŠÎ/ó xî ßŠ% s3tƒ $ pκ çJ÷ƒ y— â™ û© ÅÓãƒ öθ s9 uρ óΟ s9 çµ ó¡ |¡ôϑ s? Ö‘$ tΡ 

4 î‘θ œΡ 4’ n? tã 9‘θ çΡ 3 “ Ï‰ öκu‰ ª! $# ⎯ Íν Í‘θ ãΖÏ9 ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 4 ÛUÎ ôØo„ uρ ª!$# Ÿ≅≈sW øΒF{ $# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 3 

ª!$# uρ Èe≅ ä3Î/ >™ó© x« ÒΟŠ Î= tæ    ) 35: نور(  

و اوست كه جهان را با نور فيزيكي [خدا روشنگر آسمانها و زمين است «
ستارگان تابان، و با نور معنوي وحي، هدايت و معرفت درخشان و با شواهد و 

ماند كه  ي مينور خدا به چلچراغ]. آثار موجود در مخلوقات فروزان كرده است
در آن چراغي باشد و آن چراغ در حبابي قرار گيرد، حباب درخشاني كه گويي 

از درخت ] كه[افروخته شود ] با روغني[ستارة فروزان است و اين چراغ 
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بلكه تك درختي [كه نه شرقي و نه غربي است ] به دست آيد[پربركت زيتوني 
روغن آن به حدي . تابد است در دشت مرتفعي كه از هر سو بدان آفتاب مي

نوري . شود ور مي گويي بدون تماس با آتش دارد شعلهكه ] خالص و تميز است
ديگر، نور چلچراغ و نور حباب و نور روغن زيتون همه [است بر فراز نوري 
به همين ترتيب نور تشريعي وحي و نور تكويني هدايت . اند جا را نورباران كرده

 شك و شبهه را از جلو ديدگان همگان به كنار هاي و نور عقالني معرفت پرده
اما اين چشم بينا و دل . اند زده و جمال ايزد را بر در و ديوار هستي متجلي كرده

خدا هر كه را بخواهد به نور خود هدايت ] تواند ببيند و دريابد آگاه است كه مي
زانش رساند و سراپا فرو و شمعك نور خرد را به چلچراغ نور احد مي[كند  مي
تا معقول را در قالب محسوس [زند  ها مي خداوند براي مردم مثل]. كند مي

 تا آنجا كه ممكن است با –بنماياند و امور دور از دايرة دريافت خرد را 
خداوند از هر چيزي ].  به خرد نزديك نمايد–تلسكوپ وحي و در پرتو دانش 

  .»]شنا كندداند چگونه مخلوق خود را با معبود آ و مي[آگاه است 
رة درخت مبارك زيتون و دانشمندان هنگام بررسي و تفسير اين دو آيه به تأمل دربا

  .رود  زندگي انسان به شمار مياولين روغن استفاده شده در اند كه روغن آن پرداخته
اطالعي يا عدم اطمينان از فوايد و سودمندي اين  بعضي از دانشمندان به علت بي

اما قرآن كريم و . كه محصوالت آن براي سالمتي فرد مضر استاند  درخت  گمان كرده
  .اند  خالف آن را ثابت كرده– عليه الصاله و السالم –ت پيامبر سنّ

كند كه  تحقيقات صحيح علمي كه در چند سال اخير انجام شده است، ثابت مي
  .روغن زيتون سوخت بدن انسان و بهترين انرژي براي اوست

وم تغذيه ميان اسيدهاي چرب اشباع شونده و اسيدهاي چرب همچنين دانشمندان عل
اند  شونده از ميان اسيدهاي چرب گروهي هستند كه اشباع. اند نشده تفاوت گذاشته اشباع

كنند و  مانند و گاهي در ديوارة رگها رسوب مي و در خون به صورت معلق باقي مي
مواد چربي . وندش باعث تنگي و سخت شدن ديوارة آنها و ضعيف شدن قلب مي
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با جذب و از بين نشده اما مواد چربي اشباع . شونده براي بدن انسان مضر است اشباع
 روغن زيتون را جزو ،دانشمندان. شوند ها باعث ايجاد توازن مي بردن انواع ديگر چربي
ها  دانند كه براي جسم مفيد است و مانع رسوب چربي  مي نشدهاسيدهاي چرب اشباع

شونده كه در بيشتر  برخالف اسيدهاي چرب اشباع. شود هاي خوني ميدر ديوارة رگ
به . شود هاي حيواني وجود دارد و باعث تصلب شرايين و ضعيف شدن قلب مي چربي

كنند كه انسان هر روز يك قاشق روغن زيتون مصرف  همين دليل پزشكان توصيه مي
عث روان شدن حركات اين روغن با. كند تا از ابتال به تصلب شرايين مصون بماند

هاي حيواني  بيشتر روغن. شود ها مي  از بين بردن و راندن كرم وشكم، تسكين دردها
ها و  باعث تقويت لثه و دندانكه روغن زيتون به غير از . شوند باعث ناراحتي معده مي

 و در 1اسيد چرب غيرقابل اشباع استداراي اين روغن . شود ميهم نرم شدن پوست 
اين . شود ها نمي كند و باعث تنگي و سختي شريان ها و رگها رسوب نمي ديوارة روده

  :فرمايد  است معناي سخن خداوند كه مي
 Zο t yf x© uρ ßlã øƒ rB ⎯ÏΒ Í‘θ èÛ u™ !$ uΖ øŠy™ àMç6 /Ψ s? Ç⎯÷δ ‘$! $$ Î/ 8ö6 Ï¹ uρ t⎦⎫Î= Å2 Eζ Ïj9   

  )20: مؤمنون (  
  : فرمايد  خداوند همچنين مي

 ß‰ s%θ ãƒ ⎯ÏΒ ;ο t yf x© 7π Ÿ2 t≈ t6 •Β 7π tΡθ çG ÷ƒ y— ω 7π §‹Ï% ÷Ÿ° Ÿω uρ 7π ¨ŠÎ/ó xî    ) 35: نور(  

به دست [از درخت پربركت زيتوني ] كه[برافروخته شود ] اين چراغ با روغني[«
درختي است در دشتي مرتفع كه از  بلكه تك[كه نه شرقي است و نه غربي ] آيد

 . »]تابد هر سو بدان آفتاب مي
  :موده است خداوند در آيه ديگري فر

 ⎦⎫ÏnG9$# uρ ÈβθçG ÷ƒ ¨“9$# uρ    ) 1: تين(  

_____________________________________________________________  
سازد و  اي از ليپيدها هستند كه واحد ساختاري آنها را تركيباتي به نام اسيد چرب مي ها دسته روغن -1

 ).يوسف(شوند  نشده تقسيم مي باعشده و اش اسيدهاي چرب به دو دسته اشباع
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  .»سوگند به انجير و زيتون«
 آمده است – صلي اهللا عليه و سلم –همچنين در حديث صحيح به روايت از پيامبر 

كلوا الزَّيت فإنّه مبارك و ائتدِموا و ادهنوا به، فإنَّه يخرج من شَجرَهٍ «كه 
زيرا مبارك و خجسته است و به وسيلة آن خود را چرب . وريدزيتون بخ «»مباركَهٍ

  1.آيد زيرا از درخت مباركي به وجود مي. كنيد
نزديكتر ) ص(به حقايق وارده در قرآن و سنت پيامبرهرچه علم پيشرفت كند، 

افتادگي، نقص و  دهندة عقب ت دور شود، نشانشود و هر اندازه كه علم از قرآن و سنّ مي
  .ز حقايقي است كه قرآن و سنت آورده استانحراف آن ا

عصارة زيتون رسيده و آبدار بهترين نوع «: فرمايد  ابن القيم دربارة روغن زيتون مي
زيتون سياه باعث گرم شدن بدن، توليد رطوبت، دفع سموم، روان شدن شكم . آن است

شي بيشتري نوع رسيده آن داراي خاصيت گرمابخ. شود ها از بدن مي و بيرون راندن كرم
همة . تر و مفيدتر است زيتوني كه آبياري شده است داراي حرارت كمتر، لطيف. است

آب زيتون شور مانع تاول . اندازد ير ميخكند، پيري را به تأ انواع آن پوست را نرم مي
، باد سرخبرگهاي آن براي درمان . كند شود و لثه را محكم مي زدن محل سوختگي مي

فوايد . شود هاي چركين مفيد است و مانع عرق كردن مي  زخمحسي، خارش بدن و بي
  2.»آن چندين برابر آن چيزي است كه ذكر كرديم

  كدو
  :فرمايد  خداوند در سورة صافات مي

 $ uΖ÷F u; /Ρr& uρ Ïµ ø‹ n= tã Zο tyf x© ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ÏÜø) tƒ    ) 146: صافات(  
تا در [نديم  گياه كدويي را رويا]– عليه السالم –حضرت يونس [ما بر او «

  .»]هاي پهن و مرطوب آن بيارامد سايه برگ
_____________________________________________________________  

 .به روايت از ابن عمر) 3319(به روايت از ابي اسيد انصاري، سنن ابن ماجه ). 2052( سنن دارمي -1
 .244و الطب النبوي، ص ) 4/317( زادالمعاد -2
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 – صلي اهللا عليه و سلم – پيامبر ،مرد خياطي«: از انس بن مالك روايت شده است 
 صلي اهللا عليه و –من هم همراه رسول خدا : گويد  انس مي. را براي غذايي دعوت كرد

 نان جو و –ليه و سلم  صلي اهللا ع–آن مرد براي پيامبر .  به آن دعوت رفتم–سلم 
 صلي اهللا –ديدم كه پيامبر : گويد  انس مي. خورشي از كدو و گوشت خرد شده آورد

از آن روز همواره غذاي كدو را دوست . خورد  از كنارة ظرف، كدو را مي–عليه و سلم 
  1.»داشتم مي

 –ديدم روزي براي پيامبر «:  روايت شده است كه گفت – رضي اهللا عنه –از انس 
ديدم .  خورشي آوردند كه در آن كدو و گوشت خرد شده بود–صلي اهللا عليه و سلم 

  2.»خورد ميگشت و آن را  ي داخل غذا ميكدودنبال كه ايشان 
بر انس بن مالك وارد شدم، ديدم كه او «:  طالوت روايت شده است كه گفت ياز اب

 دوست داشتني چقدر برايم!  خوبيبوتهچه : گويد  در حال خوردن كدوست و مي
  3.»داشت  تو را دوست مي– صلي اهللا عليه و سلم – زيرا پيامبر .هستي

$  ابن كثير در تفسير آيه uΖ÷F u; /Ρ r&uρ Ïµ ø‹n= tã Zο t yf x© ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÜ ø)tƒ بعضي از علما «: فرمايد   مي
دار بودن برگهاي بزرگ و  اند از جملة آنها روييدن سريع، سايه فوايد كدو را ذكر كرده

توان به كيفيت  همچنين از فوايد كدو مي. شود مگس به آن نزديك نمي. باشد  مينرمي آن
 به صورت كال و پخته همراه با پوست و محتويات درون كه همغذايي خوب ميوه آن، 

 صلي اهللا –اند كه پيامبر  نويسان نوشته همچنين سيره. اشاره كردقابل خوردن است آن 
  4.»خورد  ميكرد و لبه بشقاب جدا ميداشت و آن را از  كدو را دوست –عليه و سلم 

كدو سرد و مرطوب است و غذاي آساني به شمار «: گويد  ابن القيم جوزي مي
  از آن چنانچه قبل از هضم فاسد نشده باشد تركيب خوبي وشود زود هضم مي. آيد مي

_____________________________________________________________  
 .، و غيره)3782(، ابوداود )2041(، مسلم )5123( بخاري -1
 .، و غيره)2041(، مسلم )5121( بخاري -2
 ).1849( ترمذي -3
 ).23-4/22( تفسير ابن كثير -4
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و مخاطي به اي نرم و آبدار است و غذايي مرطوب  اين غذا ماده... آيد  به دست مي
. مناسب افراد سرد مزاج نيست مزاج مناسب است اما آيد و براي افراد گرم حساب مي

چنانچه فردي كه به سردرد شديد مبتالست آب آن . شود آب آن باعث رفع تشنگي مي
كدو . يابد د، سردرد شديد او تسكين مييرا بنوشد يا به وسيلة آن سر خود را بشو

  1.»ترين آنهاست  و زودهضمهاموع كدو جزو بهترين غذادر مج. كننده شكم است نرم
هاي آ و ب، آهن و كلسيم  كدو سرشار از قند، ويتامينطبق نظر پزشكان معاصر 

.  اسيدهاي آمينه از جمله لوسين وجود دارد ودر آن عناصر فعالي مانند قرعين. است
كننده و  رمكننده، ن بخش، مرطوب همچنين زودهضم، آرام. كننده نيست كدو تحريك

نمايد، تميزكننده سينه، مجاري  مايعات قابل دفع را دفع مي. دهندة ادرار است افزايش
براي درمان التهاب مجاري ادرار، بواسير، مشكالت . تنفسي و مجراي ادرار است

. ها، يبوست و گرفتگي مجاري ادراري مفيد است گوارشي، التهابات روده، ضعف اندام
 قند خون مبتال  وخوابي هاي قلبي، بي  افرادي كه به بيماريهمچنين مصرف كدو براي

  .هستند، بسيار مفيد است
بهترين دارو آن است كه خوراكي باشد، و بهترين «: گويد  يك اصل طاليي مي

  .»خوراكي آن است كه دارو باشد
كدو شامل كدوي حلوايي و كدوتنبل است اگرچه «: نويسد  ابن القيم در زادالمعاد مي

اما در لغت آن را بر هر درختي كه داراي ساقه عمودي نباشد اطالق . كدو عام استلفظ 
  :فرمايد  خداوند مي. مانند خربزه، هندوانه، خيار، و خيارچنبر. كنند مي

 $ uΖ÷F u; /Ρr& uρ Ïµ ø‹ n= tã Zο tyf x© ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ÏÜø) tƒ    ) 146: صافات(  

تا [ كدويي را رويانديم ]گياه[ درخت –السالم   عليه–حضرت يونس [ما بر او «
  .»]در سايه برگهاي پهن و مرطوب آن بيارامد

_____________________________________________________________  
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گويند نه  مي» نجم«اگر كسي بگويد به آن گياهي كه داراي ساقه عمودي نباشد 
:  پس چرا خداوند فرموده است ،داشته باشد] عمودي[ شجر آن است كه ساقة  و»شجر«
 Zο tyf x© ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÜ ø)tƒ  قيد لفظ  چنانچه به صورت مطلق و بي: ؟ در جواب بايد گفت

اما اگر ]. داراي ساقه عمودي است[شجر آورده شود، منظور از آن همان درخت 
چيزي غير از درخت عمودي  ذكر شود، يدهمچنانكه در آيه آمده است به صورت مق

 پس تفاوت بين مطلق و مقيد در اسماء مبحث مهمي است كه براي فهم .مدنظر است
  1.»بسيار مفيد استدرك لغات مختلف و درست موضوع 

  
  ا و دواستذ غ،شلغم

 غذايي  اين نكته توجهم را جلب كرد كه جنبه دارويي غذاي مورد استفاده ما بيشتر از جنبه
ها را   مواد فعالي را قرار داده است كه بسياري از بيماريغذاهاخداوند در اين . آن مدنظر است

هاي خون به  كننده اشتن امالح معدني جزو بهترين ترميم شلغم به علت د مثالً.دهد شفا مي
 خون است و برايخون همواره به ترميم نياز دارد و شلغم يكي از بهترين مواد . آيد شمار مي

ها  ها و دندان مقدار فراواني كلسيم براي ساختن استخواندرون خود يكي از گياهاني است كه 
به گفته پزشكان به . كند ها جلوگيري مي اري بيماريشلغم به علت داشتن منيزيم از بسي. دارد

بنابراين . كند علت دارا بودن منيزيم و ازت از به وجود آمدن تومورهاي سرطاني جلوگيري مي
پتاسيم موجود در آن باعث شده . هاست كننده خون و محافظ بدن در برابر بيماري م تصفيهغشل

م غبنابراين شل. كند ها محافظت مي اشت چربياست كه بهترين گياهي باشد كه بدن را از انب
همچنين در آن ماده ارسنيك وجود دارد كه در توليد . هاي خون است كنندة چربي ذوب
عالوه بر اين در آن مقادير فراواني اسيد فسفريك وجود . هاي قرمز و سفيد نقش دارد گلبول
 كسي كه داراي فعاليت شلغم براي. شود اسيدفسفريك باعث تغذيه سلولهاي عصب مي. دارد

غم مملو لهاي ش برگ. شود فكري فراواني است مفيد است و باعث تغذيه مغز و اعصاب او مي

_____________________________________________________________  
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همچنين داراي . اين مواد براي تقويت و تغذيه خون ضروري هستند. از آهن و مس است
به عالوه اين گياه :  عنصر يد است كه براي غده تيروئيد ضروري است قابل توجهيمقادير 

هاي كليه متالشي  شود سنگ آب شلغم باعث مي. باشد هاي آ، ب و ث مي داراي ويتامين
شود آب شلغم مصرف  شوند، بنابراين به كساني كه به سنگ كليه مبتال هستند سفارش مي

همچنين باعث پيشگيري از . كند يز مييجوشاندة شلغم مجاري تنفسي، حلق و ناي را تم. كنند
. شود از شلغم براي ماليدن به پوست استفاده مي. شود وستي ميهاي پ تاول، جوش و لكه

 در اين – سبحانه و تعالي – آيا شلغم غذاست يا دارو؟ بدين ترتيب خداوند !اهللا سبحان
داروها به به جاي : د نگوي به همين دليل پزشكان مي. گياهان بعضي از داروها را قرار داده است

 را بخوريد تا ناخواسته از ]خوراكي[  و همة انواع گياهانغذاها توجه كنيد] كاربرد دارويي[
  .مند شويد خواص دارويي همة آنها بهره

  
  تربچه

  وخريم  گاهي آن را مي.كنيم ما تقريباً هر روز گياه تربچه را در بازار مشاهده مي
ارزش بودن اين گياه در نظر  به علت كم. كنيم  از خريد آن خودداري مي تاوقابعضي 
 : گويند  كه ميگيرد  مورد استفاده قرار ميگاهيالمثلي رايج شده است كه  ضربمردم 

  .تر از تربچه است ارزش كمفالن چيز 
اين گياه حاوي مواد ازتي، مقاديري نشاسته و مواد معدني : گويند  دانشمندان مي

ها داراي  عالوه بر اين ويتامين. همچنين مقدار قابل توجهي ويتامين ث دارد. است
ها تربچه  باتوجه به دارا بودن اين ويتامين. باشد قاديري كلسيم و آهن نيز ميم

عصاره آن براي . كنندة ادرار است دهنده و روان ها و افزايش كننده استخوان تقويت
هاي ريز همراه با ادرار را ذوب  همچنين سنگ. شكستن سنگ كليه و صفرا مفيد است

در بعضي از . كند د و به هضم غذا كمك ميشو باعث شفاي بيماري كبد مي. كند مي
مرغان استفاده   از آن براي مبارزه با آبله– به تناسب عصر حاضر –كشورهاي اروپايي 

  .كنند مي
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ها و مواد معدني در گياهي است كه  همة اين ويتامين! هيپروردگارا تو پاك و منزّ
ه چيز را به صورت  هم– سبحانه و تعالي –خداوند . دهند مردم به آن اهميتي نمي

  :ه است ساختاين گياه چيز موزوني از عيب و بديعي آفريده است و  بي
 $ uΖ÷F u; /Ρr& uρ $ pκ Ïù ⎯ÏΒ Èe≅ä. &™ó© x« 5βρ ã—öθ ¨Β    ) 19: حجر(  
هاي متناسب و  و همه چيز را به گونه سنجيده، هنماهنگ و در اندازه«

  .»]و آفريديم[مشخصي در آن رويانديم 
 درصد آب و مواد ازتي، مقاديري مواد 85: ربچه عبارتند از درصد تركيبات ت

همة اين . اي، معدني، ويتامين آ، ويتامين ث، كلسيم، آهن و اسيدهاي مخصوص نشاسته
ها حفظ شود و در ترميم بعضي از اعضا به  مواد براي آن است كه فرد از بعضي بيماري

 را نشانه و دليلي براي عظمتش  اين گياهان– سبحانه و تعالي –خداوند . او كمك كند
  :  است قرار داده

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

uÚ ö‘ F{$# $ y) x© ∩⊄∉∪ $ uΖ ÷Kt7 /Ρr' sù $ pκ Ïù $ {7 ym ∩⊄∠∪ $ Y6 uΖ Ïã uρ $ Y7ôÒ s% uρ ∩⊄∇∪ $ ZΡθ çG ÷ƒ y— uρ Wξ øƒ wΥ uρ 

∩⊄®∪ t, Í← !#y‰tn uρ $ Y6 ù= äñ ∩⊂⊃∪ Zπ yγ Å3≈ sù uρ $ |/ r&uρ ∩⊂⊇∪ $ Yè≈ tG ¨Β ö/ä3 ©9 ö/ ä3Ïϑ≈ yè ÷ΡL{uρ   
  )32-24: عبس (  

كه چگونه ما آن را براي او [و در آن بينديشد [انسان بايد به غذاي خويش بنگرد «
بخش آن، چه دقت،  ايم و در ساختمان مواد غذايي و اجزاء حيات فراهم كرده

* بارانيم ما آب را از آسمان به گونه شگفتي مي]* ايم  كار بردهمهارت و ظرافتي به
كه مايه [رويانيم  ها را مي در آن دانه* كنيم شكافيم و از هم باز مي سپس زمين را مي

و درختان زيتون و * ها و گياهان خوردني رازو ر]* اصلي خوراك انسان است
براي استفاده و *  را اگاهو ميوه و چر* و باغهاي پردرخت و انبوه را* خرما را

  .»مندي شما و چهارپايانتان بهره
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  كلم
انسان غالباً از توافق بين :  استنباط كردم كه اي را ديدم و پس از مطالعة آن لهمقا

 كند كه فراموش ميكند غافل است و  ساختار بدنش و تركيب مواد غذايي كه مصرف مي
 اين گياه نيز مخصوصاً براي  و.ريده استآفريننده او همان كسي است كه اين گياه را آف

  .او آفريده شده است
ولي ما گاهي قرآن را . در آيات فراواني از قرآن كريم به اين حقيقت اشاره شده است

  : فرمايد  خداوند مي.  حقيقت آن غافل هستيمدركخوانيم ولي از  مي
 zΟ≈ yè ÷ΡF{$# uρ $ yγ s)n= yz 3 öΝà6s9   ) 5: نحل(  

 كه مردم بيشتر در فصل زمستان آن را مصرف –الب كه دربارة كلم در يك تحقيق ج
 ثابت شده است كه اين گياه از ميان همة سبزيجات داراي بيشترين مقدار –كنند  مي

اين گياه در . ي بيشتر از ليموستميزان اين ويتامين در كلم حتّ. باشد ويتامين ث مي
ميان روييدن اين . فصل سرد فراوانندهاي  دانيد بيماري رويد و چنانكه مي زمستان مي

هايي ناشي از سرما  گياه در زمستان و داشتن بيشترين مقدار ويتامين ث كه با بيماري
ويتامين ث در كلم، ليمو و مركبات وجود . كند چه ارتباط عجيبي وجود دارد مقابله مي

  .از ميان آنها كلم بيشترين ميزان ويتامين ث را داراست. دارد
  و مواد معدنياهاي ديگر از قبيل ويتامين ب، ك گر اينكه كلم داراي ويتامينمسأله دي

دانشمندان معتقدند، اين گياه باعث رفع خستگي، . باشد  كلسيم، گوگرد و فسفر ميمانند
ها  هاي پوستي، تقويت مو، ناخن و رشد استخوان مقاومت در برابر سرماخوردگي، جوش

  .م هستنداينها خواص پيشگيرانه كل. شود مي
هاي شكم، التهاب ناي و  مقاومت در برابر كرم: اما خواص درماني آن عبارتند از 

زيرا داراي مقادير فراواني .  مصرف اين گياه براي كودكان و نوجوانان مفيد است.ها نايژه
همچنين دارويي براي . كند هايشان كمك مي كلسيم است كه به رشد استخوان

ها را دفع  زيرا در آن پتاسيم وجود دارد كه آب اضافي بافت. باشد هاي كليه مي نارسايي
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توان از آن به  همچنين مي. باشد هاي كليه مي بنابراين درمان مفيدي براي بيماري. كند مي
اي است كه كامالً  زيرا داراي ماده. هاي قلبي استفاده كرد عنوان دارويي براي بيماري

براين كلم براي  عالوه. ي بيماري قند خون استبنابراين كلم دارو. مشابه انسولين است
كلم به مقادير . هاي پوستي مفيد است درمان بيماري قند خون، مسموميت دارويي و تاول

  .شود فراوان در بازار يافت مي
 و. كنيم به دارو بيشتر شبيه است گياهي كه ما آن را به عنوان غذا مصرف ميگويي 
 اما طب پيشگيري آفريده است عملي كردن را براي  اين گياهان– و جلّ  عزّ–خداوند 

  .شود درماني اين گياهان نيز استفاده مي خاصيت  ازد،واگر بدن انسان به مشكلي دچار ش
بايد اطمينان داشته باشيم كه آفريننده انسان همان كسي است كه گياهان را خلق كرده 

ز ارتباط تنگاتنگ بين  اين توافق و مطابقت عجيب چيست؟ رادر غير اين صورت. است
 –هاي خداوند  ساختار بدن انسان و نسبت تركيبات اين گياه چيست؟ اين گياه از آفريده

  .سبحانه تعالي است
  :  فرموده است – تعالي –خداوند 
 ÌÝàΖu‹ ù= sù ß⎯≈ |¡ΡM} $# 4’ n< Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ$ yè sÛ ∩⊄⊆∪ $ ¯Ρ r& $ uΖ ö; t7 |¹ u™!$ yϑ ø9 $# $ {7|¹ ∩⊄∈∪ §ΝèO $ uΖ ø)s) x© 

uÚ ö‘ F{$# $ y) x© ∩⊄∉∪ $ uΖ ÷Kt7 /Ρr' sù $ pκ Ïù $ {7 ym ∩⊄∠∪ $ Y6 uΖ Ïã uρ $ Y7ôÒ s% uρ ∩⊄∇∪ $ ZΡθ çG ÷ƒ y— uρ Wξ øƒ wΥ uρ 
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  )32-24: عبس (  

 في السرِّ  اهللاِةَشيسعٍ؛ خَبِتِ بيأَمرَنِي ر«:  فرمود – عليه الصاله و السالم –پيامبر 
الَنِيلِ في الغَضَبِ و الرِّةِو العدوالع ،صِلَ ي، و أنْ أَنَ في الفَقْرِ و الغِدِضا، و القَص

 صمتِي فِكْراً، كونَ ينْمنْ قَطَعنِي، و أَعفُو عمنْ ظَلَمني، و أُعطِي منْ حرَمنِي، و أَ
ترس از .  چيز دستور داده است9خداوند مرا به  «»ظَرِي عِبرَهو نُطْقِي ذِكْراً، و نَ

  فقر و ثروتمندي، درروي ميانه ،شادي و تعادل هنگام خشمخداوند در نهان و آشكارا، 
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 صلة رحم با كسي كه با من قطع رابطه نموده است، عفو كسي كه به من ظلم بجا آوردن
همراه  سكوتم  اينكهه است، ونصيب كرد  كسي كه مرا بي و بخشش بهكرده است،

  .» باشدآميز و نگاه كردنم عبرت] خداوند[انديشه، سخن گفتنم ذكر 
 در آن نظر كردي و انديشيدي، فراموش نكن كه از  وخواندي] اين مطالب را[هرگاه 

هايي براي مؤمنان داراي   در زمين نشانه– سبحانه و تعالي –زيرا خداوند . آن پند بگيري
هاي فراواني   آيات و نشانه نيزها و زمين ده است و در نفس انسان، آسمانيقين قرار دا
  . استمنتشر كرده

  
  چاي سبز و ارتباط آن با تومورهاي بدخيم

ها بگيريم و چه چيزي  ما چه چيزي را از غربي: از يكي از انديشمندان پرسيده شد 
ذهن و مغزهايشان است، آنچه را كه در :  كنيم؟ گفت هارا براي آنها باقي بگذاريم و ر

 برايهاي ما  احساسات و ارزش. كنيم  در نفوس آنهاست، رها مي راگيريم و آنچه مي
اما اين علوم مرز مشترك .  خودشان استبرايهاي آنها  خودمان و احساسات و ارزش

هاست و  تي از آن همة انسانفرهنگ هر ملّ: وي همچنين افزود . هاست تميان همة ملّ
.  به دست آمده استهاي مختلف  است كه در طول زمان از گلهاي ملتهمانند عسلي

 ما را نيش بزنند معقول ،آيا اگر چند زنبور عسل. هاست اين عسل متعلق به همة انسان
  است كه از عسل آنها استفاده نكنيم؟

ميزان ابتال به تومورهاي بدخيم همواره به طرز وحشتناكي همانند تصاعد هندسي در 
دانيد علت آن تغيير دادن خلقت خداوند در عصر حاضر  چنانكه مي. ش استحال افزاي

اين تغيير در بيشتر كشورها عامل اصلي افزايش ميزان ابتال به تومورهاي بدخيم به . است
به  دستگاه دفاعي وجود دارد كه  يكدانيم كه در بدن انسان همة ما مي. رود شمار مي

 در آن گروه تجسس،  و است جنگير يك لشكر تمام عياتمام معني همانند
ها، دستة كماندوهاست  از جملة اين گروه. سازي، رزمنده و مهندسي وجود دارد اسلحه

بلكه . تواند انحراف سلول را فوراً تشخيص دهد و آن را ترميم نمايد اين دسته مي
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  است كه در انسان ژني وجودحاكي از آن مهندسي ژنتيك و وراثت هاي يافتهجديدترين 
اي وجود دارد كه اين ژن و تومور   مادهبه همراه آنامل تومور بدخيم است و حدارد كه 

شود؟  ندة تومور ميبازدار شدن عامل جدااما چه چيزي باعث . برد را از بين مي
 پالستيك را به صورت ]ناخواسته [چنانچه. كند اتم پالستيك اين كار را مي: گويند مي

اسيدي به كار ببريم و آن را به شيوه مكانيكي استعمال كنيم فشرده به همراه مواد داغ و 
اين كار ممكن هست . دهد شود و نقش خود را از دست مي اين عامل بازدارنده جدا مي

بخواهيم از ماده غذايي ] يا شيء تيز ديگري[هنگامي اتفاق بيافتد كه ما به وسيله چاقو 
ت ذرات پالستيك به همراه نوك زيرا ممكن اس. داخل ظرف پالستيكي استفاده كنيم

چاقو وارد غذاي ما شود و اين ذرات عامل بازدارنده تومور را از بين ببرد و تومور 
  .بدخيم فعال شود

 نفت را استشمام كنيم يا آن را به هر طريقي صحيح ات مسأله ديگر اينكه چنانچه ذر
  .شود  باعث فعال شدن تومور مي باز هميا غلط بخوريم،

عامل ديگر آن .  در به وجود آمدن اين تومورها نقش اساسي دارند نيزواكتيومواد رادي
 روحي و افسردگي است كه بيشتر مردم و كساني كه به شرك خفي گرفتار هايناراحتي
در واقع . كنند آنها فشار بسيار فراواني را تحمل مي. شوند اند به آن مبتال مي شده

  :فرمايد  خداوند مي. ومورهاست اين تتحريكمشكالت روحي يكي از عوامل 
 Ÿξ sù äí ô‰s? yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t yz# u™ šχθ ä3tG sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫Î/¤‹ yèßϑ ø9$#    ) 213: شعراء(  

از ] اگر چنين كني[به جز خدا معبوي را به فرياد مخوان و پرستش مكن كه «
  . »شوندگان خواهي بود زمرة عذاب

هدايت آن در خارج از جسم انسان : يند گو دانشمندان دربارة دستگاه دفاعي بدن مي
 ترس، كند و  اين دستگاه را تقويت ميمحبت،امنيت و .  استتوانابه دست خداوند 

 فرموده است – صلي اهللا عليه و سلم –پيامبر . شود نگراني و كينه باعث تضعيف آن مي
 در قاهره دانه براي بررسي خواص سياه. دهد دانه هر درد و بيماري را شفا مي كه سياه
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شود  دانه باعث تقويت دستگاه دفاعي بدن مي كنفرانسي تشكيل شد و ثابت شد كه سياه
  .هاي ميكروبي و بدخيم را برعهده دارد كه وظيفه حفظ بدن از بيماري

چه كسي . اي است براي اينكه به موضوع دقيقي برسيم اما مطالب فوق مقدمه
5شود و  ليون تن چاي مصرف مي مي5تواند باور كند كه ساالنه در جهان  مي

اين مقدار  1
به وسيلة تحقيقات علمي ثابت شده است كه چاي سبز . دهد را چاي سبز تشكيل مي

همچنين به عنوان دامي براي مواد شيميايي عامل . داراي خاصيت ضدسرطاني است
  .كند ا جلوگيري ميه  بدخيم رودهورآيد و غالباً از بروز توم سرطان به شمار مي

به همين دليل . ي استت ملّدر ژاپن نوشيدن چاي سبز به همراه غذا يك عادت و سنّ
مطالب فوق را در يك مجله . در اين كشور ميزان ابتال به اين بيماري بسيار كم است

  . مستند علمي مطالعه كردم كه خواستم آن را در اختيار شما قرار دهم
بلكه به خانواده او و همه مسلمانان .  او نيستخاصقط هرحال، سالمتي انسان ف به

اجل انسان زودتر يا ديرتر از موعد تعيين شده . سالمتي فرد سرمايه اوست. تعلق دارد
دهد و گاهي به  انسان گاهي به صورت سالم به زندگي خود ادامه مي. رسد فرا نمي

 – درود و سالم خدا بر او باد –ت پيامبر اين امر به ميزان پيروي او از سنّ. صورت بيمار
زيرا باعث دوري انسان از . توحيد بهترين راه پيشگيري از اين بيماريهاست. بستگي دارد

ما بايد براساس اين حقايق عمل و به سالمتي خودمان توجه . شود ناراحتي روحي مي
 گراميزيرا سالمتي سرمايه، ابزار كار و راه ما به سوي جلب رضايت خداوند . كنيم
  .است
  

  مركبات و ارتباط آنها با فصل زمستان
هايي كه خداوند آنها را آفريده است حكمت فراواني وجود دارد كه فقط  در ميوه

راستي چرا . دانند اند، آن را مي دانشمنداني كه به بررسي عميق و دقيق اسرار آنها پرداخته
  فصل رسيدن مركبات زمستان است؟
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 –ه از فوايد مركبات و چگونگي رسيدن آن در زمستان اين يك موضوع دقيق علمي است ك
علت امر اين است كه پرتقال : گويد  يكي از دانشمندان مي. گويد  سخن مي–هاي ديگر  نه فصل

. ث استها، ويتامين  مهمترين اين ويتامين. باشد هاي متعدد مي داراي تركيبات غذايي و ويتامين
از چروك شدن پوست، كم شدن كلسيم در . برد مياين ويتامين ضعف عمومي بدن را از بين 

يك دانه پرتقال نياز . كند اشتهايي و انواع التهاب جلوگيري مي ها، مشكالت گوارشي، بي استخوان
كمبود اين ويتامين در شير مادر يا شير خشك را به . كند روزانه انسان به اين ويتامين را تأمين مي
چنانچه شيرخشك مورد مصرف . كنند وار جبران ميوسيلة دادن آب پرتقال به كودك شيرخ

كودكان شيرخوار داراي مقادير كم آهن باشد، آب پرتقال كمبود مواد معدني و آهن در 
در درجه اول بايد . كند اين ويتامين با بسياري از سموم مقابله مي. 1كند شيرخشك را جبران مي

 در يك ليتر آب  را گرم ليمو10نچه مثالً چنا. گيهاي باورنكردني استژگفت ليمو داراي وي
اي كه آب آن آلوده است  چنانچه در منطقه. كشد  اين محلول همه ميكروبها را مي،بريزيم

اين . چند قطره آب ليمو بريزييدني شنو در آب تواني خواستار آب ضدعفوني شده هستي مي
اين ميوه كه خداوند آن . كافي است] تيفوئيد[چند قطره براي از بين بردن ميكروب وبا و حصبه 

شود و با  باعث تقويت قلب مي. كند هاي معده مبارزه مي را آفريده است، با روماتيسم و بيماري
. برد ميكند يا آنها را از بين   ميبلهخورد، مقا  آنها را به همراه غذا ميناخواستهسمومي كه انسان 
  .ست باشد به عنوان يك دارو خلق شده اميوهليمو پيش از آنكه 

پرتقال كه ما آن را صرفاً . هاي خداوند در ميان مخلوقاتش است اينها آيات و نشانه
. شود باعث حفظ، تقويت و فعال كردن بدن مي. ، سرشار از داروستدانيم ميوه مي

] از شوق[د و چشمانش شو شع مياچنانچه انسان در غذاي خويش تأمل كند، قلب او خ
  .افتد د به سجده ميآيند و براي خداون به گريه درمي

  
_____________________________________________________________  

شود  كند به همين دليل به مادران توصيه مي  ويتامين ث موجود در پرتقال به جذب آهن از روده كمك مي-1
دار را به فرزندان خود  ي غذاهاي ويتامين ثدار از جمله حبوبات به فرزندان مقدار همراه غذاهاي آهن

 )يوسف. (بدهند
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  موز
  : فرمايد  هاي بهشتيان مي خداوند دربارة ميوه

 8x ù= sÛ uρ 7Šθ àÒΖ̈Β   ) 29: واقعه(  
هايش روي هم رديف رديف و  برند كه ميوه و در سايه درختان موزي به سر مي«

  . »چين افتاده است چين
 گرم 100ري  گرم موز مطابق با كال100عجيب اينكه مقدار كالري به دست آمده از 

در اين ميوه مقاديري از كلسيم، فسفر، . زاست موز از جمله غذاهاي انرژي. گوشت است
همة اين مواد معدني اساسي هستند و انسان بدانها . آهن، پتاسيم، مس و فلور وجود دارد

. كند بلكه سه عدد موز در هر روز نياز روزانه او به اين مواد را تأمين مي. نيازمند است
هاي بدن تأثير   ويتامين اساسي وجود دارد كه در عمل دستگاه8ن در اين ميوه همچني

به عالوه شير و نان كه خداوند آنها را به ما ارزاني داشته است، اين ميوه . فراواني دارند
كند، بايد به طور يقين بداند كه  پس كسي كه اين ميوه را مصرف مي. كنند را كامل مي

د كه خداوند همه انديش مياينگونه  انسان مؤمن . شده استمخصوصاً براي او آفريده
در اختيار او قرار داده تا هم گراميش بدارد و هم راه شناخت آنچه را كه در زمين است 

ارتباط بين نياز بدن انسان به ويژه كودكان و مواد . خود را برايش هموار نمايد
يم، مس و فلور كه از پوسيدگي كلسيم، فسفر، پتاس.  بسيار دقيق استموزدهنده  تشكيل
، ب 2، ب 1هاي ب  ويتامني. كند، همگي در اين ميوه وجود دارند ها جلوگيري مي دندان

همچنين در آن . هشت نوع ويتامين موجود در اين ميوه هستند...  و ،، د، و12، ب 6
ز  ا نيزپس اين ميوه. ها، مواد پروتئيني و آب وجود دارد مواد قندي، بعضي از چربي

  ! بر ما ارزاني داشته استفضل خويش  بههايي است كه خداوند نعمت
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  تأثيرات آن بر تندرستي و 1جعفري
 وهاي خداوند بيشتر شود، معرفت و شناخت ا  نسبت به نشانه انسانهرچه شناخت

ممكن است هرگز به ذهن ما خطور نكرده باشد كه . يابد از خداوند نيز افزايش مي
خوريم، بينديشيم كه در آن بسياري از عناصر  ه هر روز آن را ميدربارة گياه جعفري ك

3دو قاشق از اين گياه به صورت خرد شده . هاي فرّار وجود دارد كمياب و روغن
نياز  1

3 و A بدن انسان به ويتامين
ر نياز انسان به ويتامين ث و تمام آهن موردنياز انسان د 2

  .كند  تأمين مي رايك روز
اين مواد نادر و . ، مس و تيتانيم هستند...مواد كمياب موجود در جعفري، ارسنيك، 

هر چيزي را به : گفت   مييك پزشكبه همين دليل . كمياب در جعفري وجود دارند
. كنندة بدن وجود دارد كننده و معالجه زيرا در هر غذايي مواد ترميم. اندازه بخوريد

. كنند اين گياه پنج دقيقه قبل از تناول غذا بر سر سفره گذاشته شود كان توصيه ميپزش
  .زيرا داراي روغن فرّار است و فايدة اصلي آن در اين روغن فرّار است

دهندة ادرار است و در موارد ابتال به بيماري استسقا،  كننده و افزايش اين گياه روان
هاي ديگر كليه و مثانه،  ، سنگ كليه و بيماريموارد رژيم غذايي براي بيماران قلبي

نفس را تنظيم و قلب را فعال و به تاين گياه . صفرا كاربرد دارد هاي كبد و كيسه بيماري
ها، درمان محل  باعث زيبا شدن چهره، حفظ لثه. كند خروج گازها از جسم كمك مي

ثيرات گياهي است كه ما اينها تأ. شود ها مي ها و زنبورها و از بين بردن انگل نيش پشه
اين گياه باعث رفع بوي . اما در حقيقت داروست.  قائل نيستيمارزش چندانيبراي آن 

هاي ابتال به  شود كه وظيفه حفظ بدن در حالت بد بدن و تقويت غدد فوق كليوي مي

_____________________________________________________________  
باشد و از  مي» مقدونس«ظاهراً اصل كلمه «نامند،  مي» معدونس«و اهل مغرب » بقدونس« اهل مشرق آن را -1
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 رگهاي  ودنبر كليوي ضربان قلب را باال مي غدد فوق. دنناراحتي و بيماري را برعهده دار
  .دنكن ها را بيشتر مي ني محيطي را تنگ و فعاليت ششخو

اين گياه براي غده تيروئيد كه وظيفه كنترل متابوليسم بدن را برعهده دارد، مفيد 
كند و مانع پاره شدن آنها در هنگام افزايش فشارخون  رگهاي خوني را تقويت مي. است
مانع از . فع ادرار مفيد استهاي دستگاه تناسلي و د همچنين براي درمان بيماري. شود مي

همچنين براي معالجه بيماري استسقاء و . شود ها و مثانه مي به وجود آمدن سنگ در كليه
براين به عنوان  عالوه. كند را تنظيم ميزنان عادت ماهانه . هاي چشم مفيد است بيماري

 ماست و  در اين گياه كه در دسترسيسكچنانچه . آيد يكي از مواد آرايشي به شمار مي
كنيم بينديشد، بزرگي و عظمت آفريدگارش را درك  به عنوان غذا آن را مصرف مي

هاي كمياب  چه كسي اين مقدار مواد معدني و ويتامين] پرسد و از خود مي[. خواهد كرد
بهترين دارو آن است كه : اند  را در آن آفريده است؟ به همين دليل پيشينيان گفته

جعفري داروي گياهي . ا آن است كه دارو و شفابخش باشدخوراكي باشد و بهترين غذ
كنيم، از يك  اما داروهاي شيمايي كه ما آنها را مصرف مي. عوارضي است متعادل و بي

  .رسانند دهند و از طرف ديگر به او زيان مي سو فرد را شفا مي
  

  سركه
 صلي –دا  روايت شده است كه روزي پيامبر خ– رضي اهللا عنه –از جابربن عبداهللا 

. اي نان آوردند  دست مرا گرفت و با خود به منزل برد و براي او تكه–اهللا عليه و سلم 
: گفتند » آيا هيچ غذا يا خورشي نداريم؟«:  فرمود – صلي اهللا عليه و سلم –پس پيامبر 

جابر . » غذا يا خورش خوبي است،سركه«: پيامبر فرمود . نه به جز سركه چيزي نداريم
  1.»داشتم از زماني كه اين سخن را از رسول خدا شنيدم، سركه را دوست مي: گويد  مي

_____________________________________________________________  
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 – صلي اهللا عليه و سلم –در حديث ديگري به روايت از عايشه آمده است كه پيامبر 
  1.» غذا يا خورش خوبي استسركه«: فرمود 

خالل سركه در : گويند  آنها مي. اند كه سركه فوايد فراواني دارد دانشمندان دريافته
چنانچه نتوان مواد موردنياز ساالد را به . كشد هاي داخل معده را مي چند دقيقه ميكروب

كند و در چند دقيقه  خوبي ضدعفوني كرد، سركه داخل آن، آنها را ضدعفوني مي
حتي معده را از اسهال و مسموميت . كشد هاي داخل و خارج از معده را مي ميكروب

 آن مواد معدني، پتاسيم، فسفر، كلرين، سديم، منيزيم، همچنين در. دارد مصون نگه مي
سركه به درمان التهابات دهان . مقدار كالري آن صفر است. كلسيم و گوگرد وجود دارد

باعث . دهد ها را كاهش مي درد شقيقه. برد ها را از بين مي چربي. كند و حلق كمك مي
. شود هاي بدن مي و شريانبهبود التهاب مفاصل و از بين رفتن رسوبات داخل رگها 

بلكه .  از روي هوي و هوس و بيهوده نبوده است– صلي اهللا عليه و سلم –سخن پيامبر 
  .هاست او طبيب روح و جسم انسان. شد سخنان او وحي است كه براي او فرستاده مي

از . سردي آن بيشتر است. سركه تركيبي از گرمي و سردي است: گويد  ابن القيم مي
سركه براي . كند طبع و سرشت آدمي را لطيف مي. كند  مواد جلوگيري ميهدر رفتن

شود،  باعث از بين رفتن بيماري تب زرد يا يرقان مي.  مفيد است، داراي التهابي دهمع
خون و شير منعقد شده در بدن را حل . برد هاي داروهاي كشنده را از بين مي زيان
 يبوست  رفعدن پوسته و ديوارة معده وباعث تازه ش. براي طحال مفيد است. كند مي
ها جلوگيري و به هضم غذا  از به وجود آمدن ورم. كند برطرف ميتشنگي را . شود مي

. كند غذاهاي غليظ و سفت را نرم مي. شود مانع به وجود آمدن بلغم مي. كند كمك مي
ي و چنانچه به همراه نمك مصرف شود براي كسي كه قارچ سم. نمايد خون را رقيق مي

جرعه نوشيده شود، براي درمان لخته  چنانچه جرعه. كشنده خورده است مفيد است
چنانچه سركه گرم مضمضه شود . هاي به وجود آمده در فك مفيد است خون و گره

_____________________________________________________________  
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همچنين براي درمان . كند ها را تقويت مي  و لثه.براي درمان درد دندان مفيد است
  1.»...ر و خوشبوكننده معده است هاي داغ و سوختگي مفيد است اشتهاآو ورم

سركه غذا يا خورش «: اند   به درستي فرموده– صلي اهللا عليه و سلم –در واقع پيامبر 
  2.»خوبي است

  
  ها و تأثير آن بر روي ميكروب 3سواك

 – صلي اهللا عليه و سلم – روايت شده است كه پيامبر – رضي اهللا عنها –از عايشه 
سواك پاكي دهان و رضاي پروردگار  «»رَه لِلْفَمِ مرْضَاه للرَّبالسواك مطْه«: فرمود 

  4.»آورد را با خود به همراه مي
اي از يك  شود مقاله  مشهور كه در يكي از كشورهاي عربي منتشر مياي در مجله

: گويد  وي در اين مقاله مي. متخصص علوم ميكروبي در آلمان به چاپ رسيده بود
كنند در خاطرات و سفرنامه  ها به عنوان مسواك از آن استفاده ميدربارة چوبي كه عرب

 نويسنده م كههاي عربي پرداخته بود، مطلبي را خواند جهانگردي كه به ديدار از سرزمين
_____________________________________________________________  

 .با اندكي تصرف) 4/306(، زادالمعاد 235 الطب النبوي، ص -1
دربارة اين حديث ) 7-14/6(نووي در شرح صحيح مسلم .  در صفحات پيشين تخريج آن ذكر گرديد-2

اهل لغت . شود أُدم ناميده مي] در زبان عربي[دربارة حديث فوايد سركه بايد گفت كه سركه «: گويد  مي
گويند أدم  مي. مانند خورش. خورند گويند اإلدام به كسر همزه چيزي است كه نان را به همراه آن مي مي

أُدم با . به ضم همزه و دال مانند إهاب و أُهب و كتاب و كُتُبالخُبزَ يأدِمه به كسر دال و جمع أدام، أدم است 
مفهوم كلي حديث به : گويند  خطابي و قاضي عياض دربارة اين حديث مي. سكون دال مفرد إدام است

ائتدموا بالخلِّ، و در : تقدير آن چنين است . خوري و خودداري نفس از لذت غذاهاست معناي مدح كم
زيرا باعث فساد . يعني خود را به شهوات مشغول نكنيد. ارزش بودن وجود دارد  و بيهزينه معناي آن كم

حقيقت . اند اين كالم خطابي و كساني است كه از او پيروي كرده. شود دين و بيمار شدن جسم و بدن مي
 .»باشد توان بر آن تأكيد كرد، اين است كه حديث به معناي مدح خود سركه مي قطعي كه مي

 .آيد كنند و از درخت جوچ يا اراك به دست مي  چوب كه عربها از آن به عنوان مسواك استفاده مي نوعي-3
 ].مترجم[

 ).79( البخاري، باب السواك الرطب و اليابس للصائم، و النسائي -4



 شگفتيهاي خداوند در جهان آفرينش

 

262

هاي   و آن را يكي از نشانهاز سواك سخن گفتهبا لحني گزنده و تمسخرآميز 
يز ي دندانهايشان را با چوب تمافتادگي عربها دانسته بود كه آنها در عصر حاضر عقب
  .كنند مي

كردم و با   ميا من از ديدگاه ديگري به مسأله نگاهام«: گويد  اين دانشمند آلماني مي
 هيچ ،ها ناميده بودم چوب كه آن را مسواك عرب  وراي اين تكهخود  انديشيدم آيا

آن با خود آرزو كردم كاش روزي بتوانم بر روي . حقيقت علمي وجود ندارد
سپس يكي از دوستانم به سودان مسافرت كرد و در . هاي علمي انجام دهم آزمايش

درنگ به بررسي آنها و  بي. اي از اين سواكها را آورده بود بازگشت به همراه خود بسته
پودر خيس شده . آنها را كوبيدم و خرد كردم و خيس نمودم. اجراي آزمايشات پرداختم

اي را كه انتظارش را نداشتم  ناگهان نتيجه. شده گذاشتمهاي كِشت  را بر روي ميكروب
اي قوي در كشتن  سيلين است كه ماده دريافتم كه اثر آن همانند پني. مشاهده كردم

اين امري است كه دانشمند آلماني متخصص در زمينه علم . »رود ها به شمار مي ميكروب
  .گويد ها مي شناسي و بيماري ميكروب

دهان را خوشبو، لثه را : سواك داراي چندين فايده است «: گويد  ابن القيم مي
ها را از  پوسته شدن دندان زردي و پوسته. كند محكم، بلغم را قطع و چشم را روشن مي

به هضم غذا كمك و مجاري تكلم را . كند برد، معده را سالم و صدا را صاف مي بين مي
خواب را از . كند ماز فعال و آماده ميفرد را براي خواندن، ذكر و ن. كند آسان و آرام مي

موجب رضايت فرشتگان و افزايش . كند خداوند را از فرد خشنود مي. پراند سر مي
  1.»شود  ميي انسانها نيكي

 و مانند آن تهيه  آن است كه مسواك از چوب درخت اراكبهتر«: گويد  همچنين مي
تفاده كرد زيرا امكان دارد كه نبايد از چوب درختان ناشناخته به عنوان مسواك اس. شود

روي  چنانچه در مسواك زدن زياده. شودروي  بايد در استفاده از آن ميانه. سمي باشند

_____________________________________________________________  
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ها از بين برود و باعث شود كه  شود ممكن است زيبايي، درخشندگي و صيقلي دندان
  1.»ها بر آن اثر بگذارد بخارهاي معده و آلودگي

**          *           
 

_____________________________________________________________  
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   ميان موجودات زنده درقلب مادر
  

 كه عظمت و بزرگي او را نشان – سبحانه و تعالي –هاي خداوند  از جمله نشانه
منظور ما قلب فيزيكي كه از دو دهليز، دو بطن، سرخرگها و . دهد، قلب مادر است مي

 . استمعنويبلكه منظور قلب نفس يا دل . سياهرگها تشكيل شده است، نيست
. ترين انگيزه در وجود انسان، انگيزه و رابطه مادري است قوي: گويند  دانشمندان مي

. تر است ها قوي ي در ميان همه موجودات زنده از ديگر انگيزهبلكه انگيزه مادري حتّ
 رحم و شفقت مادر نه تنها در انسان بلكه در همه موجودات  وشواهد و داليل مهرباني

  .شمار است زنده بي
 در – صلي اهللا عليه و سلم –بداهللا بن مسعود روايت شده است كه پيامبر از ع

به اسم  (اي اي رفت و از آنجا تخم پرنده يكي از افراد به سوي بيشه. دندايستاتوقفگاهي 
 و – صلي اهللا عليه و سلم –آن پرنده بر باالي سر پيامبر خدا .  را با خود آورد)حمره

كداميك از شما اين پرنده را آزرده «: پيامبر پرسيد . ردشروع به دور زدن كيارانش 
آن را : فرمود ) ص(پيامبر. من يكي از تخمهاي آن را آوردم:  آن مرد گفت »است

  1.»به خاطر رحم به او آن را برگردان«:  در روايت ديگري آمده است .برگردان
ل، اين مكد و در يك چوب مستطيل شك زنبور سرخ شيره گلها و گياهان را مي

. كند كند و آن حفره را بوسيلة آنها پر مي آوري مي  را جمع برگهاي شيرين ها و تكه شيره
براي اين كندو سقفي درست آورد و  اره مي آنگاه با خود خاك. گذارد سپس تخم مي

شود و در آنجا  پس از مرگ آن زنبور، تخم تبديل به زنبور مي. ميرد  ميه و سپسدرك
  :فرمايد  خداوند مي. يابد  ميسال رايك براي خود غذاي 
 tΑ$ s% $ uΖš/ u‘ ü“ Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ ä. >™ ó© x« …çµ s)ù= yz §ΝèO 3“ y‰yδ    ) 50: طه(  
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پروردگار ما آن كسي است كه هر چيزي را وجود بخشيده : گفت ] موسي[«
رهنمودش ] در راستاي آن چيزي كه براي آن آفريده شده است[است و سپس 

  .»كرده است
يابد و آن  آنگاه كرمي را مي. كند  در زمين تونلي را حفر ميس ماده نوعي از زنبورجن

. كشاند سپس آن را به داخل تونل مي. كشد كند اما آن را نمي زند و بيهوش مي را نيش مي
اي از  هايش غذاي تازه كند وي براي جوجه  تونل را مسدود مي درِه،درك گذاري   تخمو

آنگاه خودش . كنند كه براي مدت طوالني از آن تغذيه مي ردگذا ميخود بر جاي 
  .ميرد مي

دهند و  هايشان غذا مي  بار به جوجه1300بعضي از پرندگان ماده در روز بيش از 
  .پردازند هاي آنها از صبح تا شب به خوردن غذا مي جوجه

سگ ماده نيز در فقدان . كند  از دست دادن فرزندانش گريه ميشتر ماده براي
دهد به  اش را از دست بدهد، شيهه بلند سر مي  كره،چنانچه اسب. ديگر هايش مي لهتو

دهد كسي  كند و اجازه نمي شود و احساس وحشت مي طوري كه صداي آن شنيده مي
اش را بردارند و دفن كنند، آن اسب نيز به  چنانچه كره مرده. اش نزديك شود به كره

ماند  اش دفن شد، در كنار قبرش مي چنانچه كره. دافت همراه مردم، پشت سر آن به راه مي
هاي خداوند كه عظمت او را  از جمله نشانه. كند و از خوردن آب و غذا خودداري مي

دهد قلب مادر است كه نه تنها در انسان بلكه در همة موجودات زنده داراي  نشان مي
  .رحم، مهرباني و شفقت فراوان است

  
  مرغ فوايد تخم

 نوع مادة 8 نوع مادة معدني كمياب و 16مرغ  اند باور كند كه در تخمتو چه كسي مي
 درصد پوسته آن را مواد معدني 10مرغ و  معدني مشهور وجود دارد؟ دو درصد تخم

  . دهد تشكيل مي
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 نوع 14 در آن و نوع پروتئين است؟ 200مرغ داراي  كند كه تخم چه كسي باور مي
ا وجود دارند كه مانع فاسد شدن و از بين رفتن آن ه بيوتيك ويتامين، موادقندي و آنتي

  .هاي سبك و سنگين است همچنين داراي روغن. شود مي
به مقدار هاي هندسي آن اين است كه  از جمله ويژگي. شكل است مرغ بيضي تخم

  .غلتيد بود، تا مسافات دور مي غلتد چنانكه شكل آن كروي مي نميزياد 
 هندسي است كه مقاومت فراواني را تحمل ايساختارهترين  اين شكل جزو قوي

ساختار . شود شكل در همة نقاط سطح آن منتشر مي مقاومت اشياء بيضي. كند مي
  .از آن را آسان نموده است و نگهداري  استفادهمرغ تخم

  
  )بيماري فكري (بيماري جنون گاوي

تماد هنگامي كه انسان نسبت به وحي آسمان كفر ورزيد و فقط به عقل خويش اع
ها   را از بيمارستانجنينها فت او را بدان سو سوق داد كه ج، عقل.كرد، گمراه شد

همچنين استخوان خوك و .  آنها را خشك نموده سپس پودر نمايد،آوري كرده جمع
ده و جوشانند سپس خشك كر اند، مي گنديدهها پوسيده و  دان هايي را كه در زباله الشه

و در نتيجه اين . دهند ها به ويژه گاو مي  عنوان خوراك به دامكنند و به  تبديل به پودر مي
شود كه دانشمندان آن را جنون گاوي   گاو به بيماري بسيار خطرناكي مبتال مي،كار

  .اند ناميده
 ميليون رأس گاو را 11اين بيماري خطرناك دامداران را مجبور كرده است كه 

زيرا آنها در تغذيه اين . ند انگليسي است ميليارد پو33بسوزانند كه ارزش آنها معادل 
عامل به . اند  مخالفت ورزيده– سبحانه و تعالي – با روش و منهج خداوند ،حيوان

اند و اين   موجودات بسيار ريزي هستند كه تا امروز ناشناخته،وجودآورنده اين بيماري
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اين . 1ه داردذرات ريز داراي دورة فعاليت بسيار طوالني هستند كه تا هشت سال ادام
اين بيماري خطرناك نشانه التهاب و نشانه تدافعي . رسد  سال مي20دوره در انسان به 

 و. كند  گاوها و در نتيجه انسان را مبتال مي،اخيراً كشف شده است كه اين بيماري. ندارد
 به يك نوع بيماري تغذيه كنندها از گوشت گاوهاي مبتال به جنون گاوي  چنانچه انسان

كند و مشكل شدن : هاي اين بيماري عبارتند از  نشانه. شوند  جنون گاوي مبتال ميشبيه
اشتهايي، ليسيدن  راه رفتن، بلند كردن پاها به سوي باال، افزايش درك حسي، خارش، بي

بسيار، نداشتن كنترل عصبي، سپس مرگ و به همراه همه موارد فوق داشتن رفتار 
  .باشد ال به جنون ميخصمانه از جمله ويژگيهاي گاو مبت

رفتار انسان رانده شده، كسي كه به روش پروردگار آفريننده به يكي از آيات قرآن 
. كند كفر ورزيده است و تنها براساس عقل ناقص خود عمل كرده است، اشاره مي

  :فرمايد  خداوند مي
 χ ç Éi tóãŠ n= sù šY ù= yz «! $# 4   ) 119: نساء(  

ها و قوانين او را دگرگون  تيعني سنّ. »دهند  ميآنان آفرينش خدا را تغيير«
  .سازند مي

براساس حال ببينيم . اين گاو به علت جنون بشر به مرض جنون مبتال شده است
 عليه الصاله و السالم – مجنون كيست؟ پيامبر – صلي اهللا عليه و سلم –تعريف پيامبر 

اي   مرد ديوانه اينجا:گفتند » چه شده است؟«:  بر گروهي از مردم عبور كرد و پرسيد –
صاب،  مهنَّ لكِ وونِنُجالم بِيسلَ«:  فرمود – صلي اهللا عليه و سلم –رسول خدا . است

_____________________________________________________________  
زا را كشف كرد او اين   پژوهشگري به نام استانلي پروزينر نوعي ذرات غيرزنده بيماري1982 در سال -1

اي در انسان و جانوران به  تواند بيماريهاي كشنده پريون مي. ذرات را كه نوعي پروتئين بودند، پريون نام نهاد
 .سفيو). 24، سال سوم تجربي، ص 2زيست . (وجود آورد
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بلكه بيمار . اين فرد مجنون نيست «»عالي تَ اهللاِةِيصِع علي م المقيمونُنُجما المنَّاِ
  1.» ورزدماقد االيتعدر حقيقت مجنون كسي است كه بر نافرماني خداوند . است

ترتيب است كه فرد به از  به گفته دانشمندان شكل ابتالي انسان به اين بيماري بدين
 قدرت تكلم و كوري  كاهشتوازن،عدم هماهنگي بين عضالت، نادست دادن حافظه، 

 عاليم بيماري جان خود را از  ماه تا يك سال پس از ظهور3صله شود و در فا دچار مي
نظمي در   فرد به استرس، افسردگي، تغييرات رفتاري و بي،وه بر اينعال. دهد دست مي

 در واقع. كند  گاو و انسان را مبتال مي،اين بيماري. شود فعاليت الكتريكي مغز دچار مي
به همين دليل كشورهاي . كند كه گوشت اين گاوها را مصرف كنند افرادي را مبتال مي
  .ه به اين بيماري گوشت وارد نكنندكنند تا از مناطق آلود مختلف تالش مي

به همين دليل خوردن و استفاده از گوشت، روغن، اعضاء، مخلّفات و محصوالت 
هاي كنسرو شده بدست آمده از آنها، شير و مشتقات  ، لوازم آرايشي و گوشتكودآن، 

، هايي كه در آنها از روغن، كره يا خامه اين گاوها استفاده شده است آن، انواع شيريني
  .كند همه اين مواد امكان ابتالي فرد به بيماري جنون گاوي را فراهم مي. باشد ممنوع مي

ممكن است اين سؤال به ذهن شما خطور كند كه آيا اين مسأله با پختن گوشت حل 
  شود؟ نمي

اما گوشت آلوده اگر . پزد  درجه مي100گوشت در دماي . خير: در جواب بايد گفت 
 بيماري و ميكروب وآيد  اي به دست نمي  پخته شود، هيچ فايده درجه هم120با دماي 

زيرا ميكروب عامل اين بيماري درجات حرارت باال را تحمل . ماند در آن باقي مي
  .كند مي

 جهاني رساني سازمان بهداشت از نشريه اطالعآن را بدون مبالغه اين حقايقي بود كه 
  .گرفته و به طور خالصه در اختيار شما گذاشتم

_____________________________________________________________  
 .به روايت از انس) 6644( الفردوس بمأثور الخطاب -1
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اين بيماري نيز يكي از نتايج . شيطان قسم ياد كرده است كه مردم را گمراه كند
  :هاي اوست  گمراهي

 öΝßγ ¨Ψ ¯= ÅÊ _{uρ öΝßγ ¨Ψ t ÏiΨ tΒ _{uρ öΝßγ ¯Ρ tãΒ Uψ uρ £⎯à6ÏnG u; ã‹ n= sù šχ#sŒ# u™ ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# öΝåκ̈Ξ zß∆Uψ uρ 

χ çÉi tó ãŠn= sù šY ù= yz «!$# 4 ⎯ tΒ uρ É‹Ï‚ −F tƒ z⎯≈ sÜø‹ ¤±9$# $ wŠÏ9 uρ ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# ô‰s)sù 

t Å¡yz $ ZΡ#t ó¡äz $ YΨÎ6 •Β    ) 119: نساء(  
كنم و به دنبال آرزوها و خياالت  حتماً آنها را گمراه مي:] گويد  شيطان مي[«

وسيله ايشان را فرمانبر خود كردم، هرچه را  آنگاه كه بدين[كنم و  شان مي روانه
] دهند از جمله عمال خرافي انجام ميا[دهم و آنان  بديشان دستور مي] خواستم
دهم و آنها آفرينش  كنند و بديشان دستور مي هاي چهارپايان را قطع مي گوش

دهند و فطرت توحيد را  ي دين خدا را تغيير ميو حتّ. [كنند خدا را دگرگون مي
و هر كه اهريمن را به جاي خدا سرپرست و ياور خود كند !] آاليند به شرك مي
  .»ان آشكاري كرده استبه راستي زي

  :فرمايد  خداوند مي. ميان راه خداوند و روش شيطان چه بسيار فاصله وجود دارد
 # sŒ$ yϑ sù y‰÷è t/ Èd, ys ø9$# ω Î) ã≅≈ n= Ò9$# ( 4’ ¯Τ r'sù šχθ èùu óÇè?    ) 32: يونس(  
آيا به جز حق، جز گمراهي چيز ديگري وجود دارد؟ پس چگونه از راه به در «

  . »شويد ميبرده 
  

  شير گاو
كنيم غذاي  مصرف مي...  پنير و ،هاي مختلف ماست، كره شيري كه ما آن را به شكل

داراي چربي، و دهد   درصد آن را آب تشكيل مي91 تا 87 زيرا. آيد كاملي به شمار مي
 اكسيژن، گازكربنيك و مانند يها و گازهاي ها، مواد معدني، ويتامين قندها، پروتئين
م و هاي آ، ب، ث و د، مواد معدني كلسي ت محلول و همچنين ويتامينآمونياك به صور
  .باشد  قند، چربي و آب ميغيره،لبومين و هاي كاترين و آ فسفر، پروتئين
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ه آن است كه اين شير از ميان خون و گياه جويده شده به صورت خالص از زاما معج
 يها كه گاو داراي غده نشان از اين داردجديدترين تحقيقات . شود شكم گاو خارج مي

هركدام از .  به چندين قسمت تقسيم شده استها اين غده. باشد  شير ميي هتوليدكنند
اين . ندا  شوند تقسيم شده هاي كوچكي كه ريشه ناميده مي ها نيز به محفظه اين قسمت

. هايي وجود دارد اند كه در اطراف آن مويرگ ها به وسيله غشايي احاطه شده ريشه
گيرند و به درون    مواد موردنياز براي توليد شير را از مويرگها ميءي اين غشاها سلول
ريزند شير از طريق مجرايي به مركز غده و سپس به پستان گاو منتقل  ها مي محفظه

گيرند و به  ها كه خون را از بيرون مي اما تاكنون چگونگي عملكرد اين سلول. شود مي
  .ستكنند، مشخص نشده ا شير تبديل مي

يابد تا   ليتر خون جريان مي400 تا 300ها  گويند در اطراف اين ريشه دانشمندان مي
آيد   ليتر خون به دست مي400 تا 300 از يعني هر ليتر شير. شير به دست آيديك ليتر 

خداوند . پس گاو كارخانه بزرگي است. كند ها حركت مي كه در اطراف اين مويرگ
  : فرمايد  مي

 .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ 7^ö sù 5Θ yŠuρ $ ·Ψt7 ©9 $ TÁ Ï9% s{   ) 66: نحل(  

  .»]تراود بيرون مي[از ميان تفاله و خون شيري خالص «
آور اينكه تا امروز چگونگي كار كردن اين سلولها مشخص نشده است كه  تعجب

گيرد   و آب را مي ها، قندها، چربي ها، مواد معدني، پروتئين ها، ويتامين چگونه از مويرگ
كند و   كيلوگرم شير توليد مي40 تا 30هر گاو روزانه تقريباً . كند ير توليد ميو از آن ش

  . ليتر خون است300هر كيلو نتيجه گردش 
. آيد  براي تهيه يك ليتر شير به گردش درمي ليتر خون400 تا 300ها   مويرگدر اين

 اشاره هاي عظمت و بزرگي خودش  در آيه زير به يكي از نشانه– تعالي –خداوند پس 
  :فرمايد  در اين آيه مي. كرده است

 / ä3‹ É)ó¡ Σ $ ®ÿ ÊeΕ ’ Îû ⎯ ÏµÏΡθ äÜç/ .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ 7^ösù 5ΘyŠ uρ $ ·Ψ t7©9 $ TÁ Ï9% s{ $ Zó Í←!$ y™ t⎦⎫Î/Ì≈ ¤±= Ïj9   
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  )66: نحل (  
از برخي از چيزهايي كه در شكم آنها وجود دارد، شير خالص و گوارايي را به «

تراود و نوشندگان را خوش  اله و خون بيرون مينوشانيم كه از ميان تف شما مي
  .»آيد مي

 را تنظيم و اين اوامر را صادر و كارها كه چه كسي در جستجو هستنددانشمندان 
دهد كه پتاسيم، فسفر، كلسيم،  ها دستور مي كند؟ چه كسي به اين سلول هماهنگ مي

گيرند؟ چگونه آنها را باهم ها را از خون ب ها، مواد معدني، گازها، قندها و چربي ويتامين
شود كه در آن  كنند؟ چگونه اين مواد به شير خالص و سفيدرنگي تبديل مي تركيب مي

اي دست نيافتند جز آنكه به اراده  اثري از خون و تفاله وجود ندارد؟ آنان به نتيجه
  .كند اعتراف كنند خداوند كه در نهان عمل مي

مين يا حيواناتي كه در اطراف او هستند يا ها و ز چنانچه انسان در آفرينش آسمان
ترديد دچار   آفرينش خودش بينديشد، بي يا دركند و دربارة گياهاني كه از آنها تغذيه مي

 شگفتي فراوان خواهد شد و براي خداوند به سجده خواهد افتاد و از او كامالً اطاعت
ها از علفي  ي انساناين خداوند بزرگ است كه برا.  و او را پرستش خواهد نمودكرده

توانيد اين علف را به شير  آيا شما مي. آورد خورد، شير به وجود مي كه گاو آن را مي
 شير در زندگي انسان يك غذاي اصلي به چگونه است كه. ترديد هرگز تبديل كنيد؟ بي

همة اين . رد شير، ماست، پنير، كره و غيره استفاده كتوان آن را به صورت و ميشمار 
  :فرمايد  خداوند مي. ها بخشش و عنايت پروردگار است نعمت

 zΟ≈ yè ÷ΡF{$# uρ $ yγ s)n= yz 3 öΝà6s9 $ yγŠ Ïù Ö™ô∃ ÏŠ ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ $ yγ ÷ΨÏΒ uρ tβθ è=à2 ù' s?   ) 5: نحل(  
را آفريده است كه در آنها براي ] همانند گاو، بز، شتر و گوسفند[و چهارپايان «

ل پوشيدني و گستردني ساخته از پشم و در برابر سرما، از قبي[شما، وسيلة گرما 
وجود دارد و از ] حاصل از نسل و شير و سواري و غيره[و سودهايي ] مويشان

  .»]كوشيد و در حفظ حيات خود مي[خوريد  آنها مي] گوشت[
  : فرمايد  خداوند همچنين مي
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 $ yγ≈ oΨù= ©9 sŒuρ öΝçλ m; $ pκ÷]Ïϑ sù öΝæκ â5θ ä.u‘ $ pκ ÷]ÏΒ uρ tβθè= ä.ù' tƒ    )72 : يس(  
برخي از آنها را مركب خود . و چهارپايان را براي آنها رام كرديم«

  . »كنند سازند و از برخي ديگر تغذيه مي مي
توانند گاوها را  ايم و رام كرديم حتي كودكان نيز مي آنها را در اختيار شما درآورده

 دچار جنونگاو چنانچه اما ! چراند برد و آن را مي يك كودك گاو را با خود مي! بدوشند
  !كشد  دهها نفر را مي،شود

ها آفريده و رام شده است؟ آيا شايسته نيست خداوند را  گاو براي استفادة ما انسان
آيا شايسته نيست از او اطاعت كنيم و او را دوست داشته و پرستيم؟ ب او را وشكر كنيم؟ 

  باشيم؟
  

  شتر
ترين  د كه اين حيوان جزو بديعياب ت كند درميچنانچه انسان در شتر بينديشد و دقّ

شتر براي حمل و نقل در مناطق .  عجيب است بسيارحيوانات و از نظر ساختار بدن
6خشك و پهناوري كه 

اي بسيار ارزشمند به شمار  دهد، وسيله ها را تشكيل مي خشكي 1
طق با مشكل روبرو ترين وسايل حمل و نقل نيز در عبور از اين منا حتي قوي. آيد مي
  .شوند مي

نها همواره در حال افزايش  ميليون شتر وجود دارد كه تعداد آ15  ازدر جهان بيش
 وجود شتر به بهترين شيوه براي هماهنگي و سازگاري با شرايط دشوار آب تمام. است

هاي  چشمان شتر داراي دو پلك است كه مانع ورود شن. استشده و هوايي آفريده 
به . شود بان به چشم شتر و باعث بزرگنمايي اشياء و نزديك نشان دادن آنها ميفراوان بيا

. شود مي كودكي خردسال يا حيواني ضعيف همين دليل است كه به آساني تسليم
  :فرمايد   مي– سبحانه –خداوند 

 $ yγ≈ oΨù= ©9 sŒuρ öΝçλ m; $ pκ÷]Ïϑ sù öΝæκ â5θ ä.u‘ $ pκ ÷]ÏΒ uρ tβθè= ä.ù' tƒ    ) 72: يس(  
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سازند و از  برخي از آنها را مركب خود مي. ارپايان را براي آنها رام كرديمو چه«
  .»كنند برخي ديگر تغذيه مي

 او حركت كردن بر روي پهنپاهاي . ها و بيني خود را ببندد تواند گوش شتر مي
 و انعطافهاي شتر داراي  لب. كند بدون اينكه در آن فرو برود ها را براي او آسان مي شن

آنها در جمع كردن غذا و خارها نقش . كنند  هستند و خارهاي تيز را خرد ميماستحكا
به طوري كه شتر با بيرون كشيدن زبانش هيچ رطوبي را از دست نخواهد . فعالي دارند

  .داد
 Ÿξ sù r& tβρã ÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/M} $# y# ø‹Ÿ2 ôM s)Ï= äz   ) 17: غاشيه(  
  .»اند؟  شدهنگرند كه چگونه آفريده آيا به شتران نمي«

با وجود اينكه شتر قادر . باشد ها و مزاياي شتر، نياز كم آن به آب مي از جمله ويژگي
تواند دهها روز بلكه چندماه بدون آب به   اما مي،است به اندازة وان حمام آب بنوشد

تواند آب موردنياز خود  به طوري كه در صورت نياز شديد مي. زندگي خود ادامه دهد
4در نتيجه . اي بدنش تأمين كنده رااز بافت

دهد، بدون آنكه   وزن خود را از دست مي1

5 شتر در كوهان خود معادل . از نظر حركتي ضعيف شود
وزن بدنش، چربي ذخيره  1

   .كند چنانچه غذايي به دست نياورد، غذاي موردنياز خود را از آن تأمين مي. كند مي
 Ÿξ sù r& tβρã ÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/M} $# y# ø‹Ÿ2 ôM s)Ï= äz   
  .»اند؟ نگرند كه چگونه آفريده شده آيا به شتران نمي«

شتر در صورتي به راحتي قابل كنترل و .  سال است40ميانگين عمر شتر بيش از 
 . عبرت استةها ماي اين امر براي انسان. سوار شدن است كه به مهرباني با آن رفتار شود

 Ÿξ: پس بياييد به اين آيه توجه بيشتري كنيم  sù r& tβρã ÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/M} $# y# ø‹Ÿ2 ôM s)Ï= äz    
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  اسب
 صلي –پيامبر . دهد، اسب است هاي خداوند كه عظمت اورا نشان مي از جمله نشانه

  : فرمايد   دربارة اسب مي–اهللا عليه و سلم 
  ةِيام القِومِ ييها الخيرُ إليود فيِ نواصِعقُ ميلُالخَ

  1.»بسته است] نقش[در پيشاني اسب تا روز قيامت خير و نيكي «
هاي اين حيوان كه خداوند آن را براي تكريم و بزرگداشت انسان  گيژاز جمله وي

 پاهاي اسب ياين حيوان صدا. براي او مسخّر كرده است، نيروي شنوايي قوي است
ن قبل از اينكه اسب ديگري را در افق ببيند، همچني. شنود آن ميديدن ديگر را قبل از 

  .دهد شنود و به صاحب خود اطالع مي صداي پاي آن را مي
  :دهد   قدرت زاد و ولد خود را از دست نمي،اسب با افزايش سن

  الخيل معقود في نَواصِيها الخير
  .»بسته است] نقش[ خير ونيكي بدر پيشاني اس«

تر از بدن  بدن اسب سريع. يابد لتيام و شفا ميهاي اسب به سرعت ا بيماري و زخم
. شوند هاي شكسته او با سرعت عجيبي ترميم مي استخوان. يابد انسان التيام و بهبود مي

  . مسير طوالني به مقدار كمي علف نياز دارد دراسب براي راه رفتن
ه به باشد ك  قوي و داراي دوشش بزرگ و قفسه سينه بسيار پهن مي،دستگاه تنفسي اسب

  .ن طوالني كمك نمايددويدكند مقدار فراواني اكسيژن را تنفس كند تا به او در  او كمك مي
4تواند باري معادل  ها و مشقات فراواني است و مي اسب قادر به تحمل سختي

وزن  1
. ر را حمل كند كيلوگرم با100تواند   كيلوگرم باشد، مي400چنانچه وزن آن . خود را حمل نمايد

اسب داراي حافظه . وددهاي طوالني، بدون غذا و آب بِ ها و مدت تواند در مسافت همچنين مي
. كند را ثبت ميكند   اماكني كه اسب در آن زندگي مي،تاين حافظه به دقّ. قوي و تيزي است

_____________________________________________________________  
 .به روايت از جرير و غيره) 1871(به روايت از ابن عمر، مسلم ) 2694( بخاري -1



 شگفتيهاي خداوند در جهان آفرينش

 

276

 را اش او چنانچه صاحب اسب دچار مشكلي شود، اسب قادر است با استفاده از قدرت حافظه
ترين جزئيات را به خاطر   دقيقترين راهها و  پيچيدهتواند حتي اسب مي. اش بازگرداند به خانه
بلكه حتي . تواند بدون اينكه صاحبش را ببيند صداي او را تشخيص دهد همچنين مي. بسپارد

 او را به وسيله توان گفت كه و مي. شناسد صاحبش را از چگونگي سوار شدن و سواركاري مي
  .دهد اسب به حركات سوار كارش به سرعت پاسخ مي. شناسد سواري مي ، بو يا شيوه اسبصدا

دور از چشم والدينش و به [اي  درباره اسب داستاني روايت شده كه دختر بچه
آن اسب احساس ترس كرده و به خاطر آسيب . شود سوار اسب پدرش مي] سختي

شود تا  دن از دسترس او دور مينرسيدن به آن دختر، وي را پايين آورده و با دوي
  .وفاداريش را به مالكش نشان دهد

در تحقيقات علمي ثابت شده . ترين و وفادارترين حيوانات است اسب يكي از باهوش
. شود ها و دستگاه گوارشي مي هاي قلب، كبد، كليه است، سواركاري باعث پيشگيري از بيماري
  .شود اي قلب، كليه و كبد ميه برخالف رانندگي كه باعث ابتال به بيماري

  :كند  عنْتَرَه بن شداد، يكي از شاعران دورة جاهلي اسبش را چنين وصف مي
فازوبانهلَ منْ وقعِ القنا بِر 

  

  بع و شكا إليو تَةٍرب حم1مِح 
  

اش از جايش منحرف شد و با اشك و صداي منقطع  اسبم در اثر ضربات نيزه بر سينه
  ].تا به او رحم كنم و از اين وضع نجاتش دهم. [ كردپيش من شكايت

 لوكان يدري ما المحاوره اشتكي
  

  انَكَلَوع لِ لوم الكالم لِّميكَم 
  

كرد و اگر سخن گفتن  شكايت مي] هايش از رنجش[اگر اسب من گفتگو بلد بود 
  .گفت سخن مي] هايش دربارة ناراحتي[دانست با من  مي

_____________________________________________________________  
 أم هل عرَفت الدار بعد توهم    هل غادر الشعراء من متردم:  بيت اول معلقه چنين است -1
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 صلي اهللا عليه و سلم –پيامبر . كنند  و وفاداري اسب اشاره مياين دو بيت به هوش
در  «»الخَيلُ معقود في نواصيها الخير إلي يوم القيامه«: فرمايد   به درستي مي–

  1.»بسته است] نقش[پيشاني اسب تا روز قيامت خير و نيكي 
  
  زرافه

  :فرمايد   مي– تعالي –خداوند 
 yì ÷Ψ ß¹ «! $# ü“ Ï% ©!$# z⎯s) ø?r& ¨≅ ä. >™ó© x« 4   )88: ل من(  
] و مرتب و منظم[چيز را محكم و استوار  هاي خدايي است كه همه اين آفريده«

  .»آفريده است
  :فرمايد  همچنين مي
 $ ¨Β 3“ t s? † Îû È,ù= yz Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ⎯ ÏΒ ;Nâθ≈ x s? (   ) 3: ملك(  
تناسبي هاي خداوند مهربان، خلل، تضاد و عدم  اصالً در آفرينش و آفريده«

  . »بيني نمي
اين حيوان . باشد  متر مي6طول زرافه بيش از . آيد زرافه، بلندقدترين حيوان به شمار مي

خداوند براي او دو چشم آفريده است كه . ترين حيوانات است ترين و چابك جزو باهوش
تواند  ها مياند و با استفاده از آن همانند برج در باالي سر او قرار گرفته و از حدقه بيرون زده

وزن زرافه . بيند  افق را در چهارسو ميةچشمان زرافه، هم.  درجه اطراف خود را ببيند360
  .رسد  كيلومتر در ساعت مي60در هنگام دويدن سرعت آن به . يك تن استبالغ بر 

گردن زرافه از گردن همه جانوران ديگر بلندتر است طول آن بيش از يك و نيم متر 
اين سر . اي برسم خواهم به نتيجه از اين موضوع هم مي. رگ استسر زرافه بز. است

داراي خاصيت عجيبي [ متر است 2ول مجموعه آنها بيش از بزرگ و گردن بلند كه ط
 به  به شدت چنانچه زرافه بخواهد سرش را پايين بياورد تا چيزي بخورد خون]است

_____________________________________________________________  
 . تخريج آن در صفحات پيشين ذكر شد-1
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واهد سرش را بلند چنانچه بخ. شود هاي مغزش قرمز مي  رگشده وسوي سرش جاري 
 داده امكاناتيبه همين دليل خداوند به او . كند طبيعتاً بايد دچار سرگيجه و بيهوشي شود

هاي سر اين حيوان داراي  شريان. است كه دانشمندان را به شگفتي واداشته است
اين رگها داراي عضالتي است كه چنانچه خون به سوي آنها . خاصيت عجيبي است

شوند تا همة خوني را كه به وسيلة  سيلة خاصيت انبساط گشاد ميشود به و جاري مي
  .دنكند در خود جاي ده  جريان پيدا ميهانيروي جاذبه به سوي آن

كند، همة   هنگامي كه زرافه سرش را بلند ميهايي هستند و اين رگها داراي دريچه
كم دريچه  نگاه كمآ. ماند  در سر حيوان باقي مينشوند و اين مقدار خو ها بسته مي دريچه

عملكرد اين رگ قابل تأمل . گردد هاي ديگر بدن باز مي كم به شريان  خون كمباز شده و
زيرا چنانچه مقدار فراواني خون به سوي آن سرازير شود گشاد شده و آن را در . است

شود و  چنانچه زرافه سرش را ناگهان بلند كند دريچه رگها بسته مي. دهد خود جاي مي
چه كسي اين . هوشي دچار نشود دارد تا به سرگيجه و بي در خود نگه ميخون را 

هاي  دستگاه را براي زرافه قرار داده است؟ چه كسي اين رگها را به عضالت و ماهيچه
  مخصوص مجهز كرده است؟

 خلق كرده است؟ آيا او همان خداوند بسيار ييها چه كسي براي اين رگها، دريچه
  نياز ستايش شده نيست؟ ست؟ آيا او آفرينندة توانا و بيدانا، باحكمت و آگاه ني

خداوند همة مخلوقاتي را كه روي زمين، در زير زمين يا باالي زمين هستند به 
  :فرمايد  خداوند مي. بهترين شيوه آفريده است

 $ ¨Β 3“ t s? † Îû È,ù= yz Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ⎯ ÏΒ ;Nâθ≈ x s? (   ) 3: ملك(  
هاي خداوند مهربان خلل، تضاد و عدم تناسبي  اصالً در آفرينش و آفريده«

بلكه هستي با تمام عظمتش داراي استحكام و انسجام شگفتي است و [بيني  نمي
  .»]ذرة كائنات حكمفرماست نظم و نظام عجيب و قوانين و روابط دقيق بر ذره

  .فرستد  ليتر خون را به قسمتهاي مختلف بدن مي55قلب زرافه در هر دقيقه 
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  : فرمايد  يخداوند م
 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(  
در آسمانها و زمين چه چيزهايي ]  و ظاهر را باز كنيد و ببينيدونردو چشم [بنگريد : بگو «

و ] از جمله قرآن، و ديدني جهان هستي[ آسماني، هاي آيا خواندني كتاب! است؟
خواهند ايمان بياورند  براي كساني كه نمي] پيامبر، اندرزها و انذارها هيچكدام[دهندگان  بيم

  . »رسانند سودي نمي
بيني نشانه عظمت اوست و در هر چيزي كه  پس هر چيزي كه در اين جهان مي

 اين دارد كه اهللا همان ذات واحد ديان ازت كني، نشان بينديشي و در آن بنگري و دقّ
  .واحد احد و فرد صمد است

  
  حكمت تحريم گوشت خوك

در . اي از كتاب يك دانشمند غربي دربارة خوك بود اي را خواندم كه خالصه مقاله
 خوردن گوشت خوك را تحريم – سبحانه و تعالي –كه خداوند اين ،اين مقاله آمده بود

  .شماري است  بيهاي ، داراي حكمتنموده
يعني هم از . خوك جانوري گوشتخوار و گياهخوار است: نويسد   كتاب مياو در اين

كند و همة اديان خوردن گوشت آن را  گياهان و هم از گوشت جانوران ديگر تغذيه مي
هاي  از جمله ويژگي. اين جانور داراي عادت و اخالق بسيار ناپسندي است. اند حرام دانسته

  . ي مادرش استگيري با محارم حتّ ، كثيف بودن، بداخالقي و جفت كودني،خوك
هاي صحرايي مرده را بيش از هر  مسأله ديگر اينكه اين جانور نجاسات و موش

چنانچه خوك . ترين غذا براي خوك الشه مردار است داشتني دوست. چيزي دوست دارد
 آشغال وجود داشته باشد، اي از آن مكان نجاسات و را به مكان تميزي ببريد و در گوشه
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اين امر يكي از . كند تا در آنها به جوالن بپردازد ترديد خود را به نجاسات نزديك مي بي
  .هاي عجيب اين جانور است ويژگي

انسان از تخم كرم روده كه ممكن است در گوشت خوك وجود داشته باشد، در امان 
 باز هم خطر رفع نشده ي اگر اين گوشت يك ساعت كامل در آب بجوشدحتّ. نيست
 باعث از بين رفتن خطر ابتال  همپختن گوشت به صورت عادي و كباب كردن آن. است

  .شود به كرم روده نمي
الي گوشت اين جانور عوامل  ها و البه  در سلول!اهللا سبحان: با خود گفتم 

. ستندها بسيار مقاوم ه  و اين كرموجود داردهاي خطرناكي  هاي فراوان و كرم بيماري
. روند ها از بين نمي چنانچه گوشت خوك به صورت عادي پخته يا كباب شود، اين كرم

گراد زيرصفر قرار داد يا بيش   درجه سانتي30به ناچار بايد گوشت را در دماي كمتر از 
  .ها در گوشت آن از بين بروند از يك ساعت آن را در آب جوشاند تا اين كرم

، حكمت بزرگي  اين گوشت را حرام دانسته–و تعالي  سبحانه –هنگامي كه خداوند 
  .كنيم ها اشاره مي  در زير به بعضي از اين حكمت كهوراي اين حكم وجود داشته است

ها، كثافات و  وظيفه اين حيوان تميز كردن زمين از الشه«: گويد  نويسنده كتاب مي
  .اند هاما بعضي از مردم گوشت آن را غذاي خود قرار داد. »نجاسات است

ترديد بين نتايج  كند، بي  چيزي را تحريم مي– سبحانه و تعالي –هنگامي كه خداوند 
چنانچه گوشت مملو از كرم و ميكروب .  علمي وجود داردرابطه يك مآن و علت تحري

به . شوند هاي آن كشته نمي ها و كرم را به صورت عادي بپزيم يا كباب كنيم، ميكروب
 شايع  خاصيخورند، بيماريهاي شورهايي كه گوشت خوك ميهمين دليل در بعضي از ك

6بلكه . اين امر كامالً طبيعي است. شود مي
كرمي ] در اين كشورها[علت مرگ و مير  1

  . كند است كه در بدن خوك زندگي مي
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مسأله ديگر اينكه چربي خوك داراي درصد بااليي كلسترول است و در كشورهايي 
 برابر كشورهايي 8كنند، سكته قلبي و تصلب شرايين   گوشت خوك تغذيه ميكه از

  .كنند است كه آن را مصرف نمي
هدف از ذكر مطالب آن مقاله اين بود كه فرد مسلمان بداند كه چرا خداوند خوردن 

اما . گوشت خوك را بر او حرام كرده است؟ مقاله طوالني و داراي تفاصيل فراواني بود
  .چند پاراگراف از آن اشاره كردممن فقط به 
چيزي كه . ها را حالل دانسته است ها را حرام و پاكي  پليدي- و جلّ  عزّ–خداوند 

نفس به وسيلة آن احساس راحتي و پاكي كند حالل است و چيزي كه جسم يا عقل 
  . انسان را از بين ببرد، حرام است
 است كه از  كافيينهمر الهي  علت هر فرمان و ام برايبه هر حال بايد بدانيم كه

 پس از گفتگو و مناظره طوالني دو دانشمند مسلمان دربارة .شده است صادر جانب خدا
پس از اين مناقشه : تر گفت  تر و آگاه حكمت و علت تحريم گوشت خوك دانشمند فقيه

  1.طوالني براي من كافي است كه بگويي خداوند آن را تحريم كرده است

_____________________________________________________________  
تأثير سوءرواني، : اول : توان سخن گفت  ر مورد حرمت گوشت خوك و فلسفه آن، از دو جهت مي د-1

كند و جفت خود را در معرض استفاده   معنوي و اخالقي؛ چراكه خوك غيرت ناموسي ندارد و ديوثي مي
كنند به اين  برد، به همين دليل افرادي كه از گوشت خوك استفاده مي كهاي نر ديگر قرار داده و لذت ميخو

 آنتاميب – يرقان عفوني ج – اسهال خوني ب –ضررهاي بهداشتي؛ الف : دوم . شوند صفت مبتال مي
 –الف : بيماريهايي كه تنها علت آنها خوردن گوشت خوك است .  بيماري شبيه بادسرخ–هيستوليتيك د 

احساس درد، اسهال و اشتهايي،  كرم كدوي خوك كه سبب نارسائيهاي در دستگاه گوارش از جمله كم
اين كرمها با پختن . كند كه با نفود به قلب سكته قلبي ايجاد مي...  كرم تري شينوز–شود ب  يبوست مي

ي آن منعقد شده و كرم در وسط  شوند، زيرا به هنگام حرارت گوشت مواد سفيده گوشت خوك نابود نمي
ز سبب پيدايش جوشها و دملهاي پراكنده در كرم تريشينو. ماند اجرام منعقدشده از آسيب حرارت مصون مي

ميزان چربي . شود تمام بدن، درد شديد عضالني و سختي تنفس و ناتواني در سخن گفتن و جويدن غذا مي
و اسيد اوريك موجود در گوشت خوك زياد و باعث ابتالء به بسياري از بيماريها از جمله تصلب شرايين، 

ود گوشت خوك ديرهضم بوده واغلب سميتي به اسم بوتوليسم ش دردهاي مفصلي و مسموميت غذايي مي
 .يوسف). 324 تا 319پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، ص . (آورد به وجود مي
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  كند رو كه در بيابان زندگي ميوگجانوري شبيه كان
كند و داراي دو پاي  از جمله عجايب آفرينش جانوري است كه در بيابان زندگي مي

دم آن داراي دسته مويي است . كند رو به وسيله آنها پرش ميوبلند است كه همانند كانگ
غيير تواند به وسيلة آن جهت خود را ت كه مانند دم هواپيما در هنگام پرش در هوا مي

اين جانور يك ويژگي بسيار عجيب دارد مانند جانوران ديگر داراي دستگاه . دهد
اما اين جانور . گوارش و دستگاه گردش خون است و در آن مايعات فراواني وجود دارد

 سبحانه و تعالي –خداوند . نوشد ي يك قطره آب هم نمياش حتّ در تمام دوران زندگي
  : فرمايد   مي–

 $ oΨù= yè y_ uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9$# ¨≅ ä. >™ó© x« @c© yr ( Ÿξ sù r& tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ    ) 30: انبياء(  
دربارة [آيا . ايم را از آب آفريده] اعم از انسان، حيوان و گياه[اي  و هر چيز زنده«

  . »آورند ايمان نمي] انديشند و آفرينش كائنات نمي
رصد وزن بدن انسان  د70مثالً . اي است آب يك عنصر اساسي براي هر موجود زنده

بعضي از . نوشد در حالي كه اين جانور در دوران حياتش اصالً آب نمي. آب است
 آن  خواستندجانورشناسان اين جانور را اهلي كردند و آن را در مزارعي پرورش دادند و

پس آب بدن اين جانور از كجا تأمين . ند اما موفق نشدندنرا وادار به نوشيدن آب ك
هاي بدن آن مايعات وجود   بسيار مهمي است، جالب اينكه در همة بافتالؤشود؟ س مي

اخيراً به اين نتيجه رسيدند كه اين جانور در دستگاه گوارش خود از اكسيژن و . دارند
 اين پس. اي دارد هاي بسيار پيچيده كند كه اين كار نياز به دستگاه هيدروژن آب توليد مي

دروژن موردنياز را گيرد و هي اكسيژن را از هوا مي. كند ها زندگي مي  كه در بيابانجانور
كند آنگاه به وسيلة دستگاه گوارش  خورد تأمين مي هاي خشكي كه مي  دانهنيز از بعضي

  . تا به ادامه حيات او كمك كندهدرك از تركيب آنها آب توليد 
آنها  حقيقت جويايهاي  ه چشمك اشياء و امور بسيار عجيبي وجود دارند ،در جهان
خداوند قادر به انجام هر . كنند  مينسبت به عظمت خداوند يقين پيدا  ه ودررا مشاهده ك
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اما خداوند انسان را گرامي داشته . هر جانور به شكلي برتر از انسان است. كاري است
چنانچه انسان نسبت به اين . است و بار و امانت مكلّف بودن را بر دوش او نهاده است

زيرا حيوانات . غفلت ورزد، در حقيقت همة حيوانات از او برترندوظيفه و تكليف 
در مخلوقات و آفرينش خداوند . شوند مكلّف و داراي اختيار نيستند و دچار عذاب نمي
در زمين، غذا، . هاي فراواني وجود دارد بنگريد و در آن انديشه كنيد كه در آن نشانه

بينيد،   در همه جا هستند و آنها را ميهايي كه پيرامون شما و نوشيدني و همه پديده
  .هايي مبني بر عظمت و بزرگي خداوند وجود دارد نشانه

  
  هاي ناشي از آن سگ و بيماري

يك تحقيق علمي دربارة سگها خواندم كه در ابتداي آن سه حديث آورده شده بود 
  :اند  روايت شده] و كتابهاي ديگر[كه در صحيحين 
گويد؛ پيامبر   مي– صلي اهللا عليه و سلم –ايت از پيامبر ابن عمر به رو: حديث اول 

من اتّخذ كَلْبا إالّ كلب زرعٍ أوغَنَمٍ أوصيدٍ ينقص مِنْ أجرهٍ كلَّ يومٍ «: فرمود 
كسي كه به جز سگ مزرعه يا سگ گله يا سگ شكار، سگ ديگري را  «»قيراط

⎟نگهداري كند، هر روز يك قيراط 
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

24
  1.»شود ز ثواب اعمالش كاسته ميا 1

 نهني عغْمن اقتني كلباً الي«:  فرمود – صلي اهللا عليه و سلم –پيامبر : حديث دوم 
زقَرعاً نَ ضَعاً و الَرمٍ منْ عملهِ قيراطصكسي كه سگي را نگه دارد كه از  «» كلَّ يو

 اعمالش كاسته ]ثواب[كند، هر روز يك قيراط از  كشتزار يا گلة او پاسداري نمي
  2.»شود مي

_____________________________________________________________  
 .و غيره) 1574(، مسلم )3146( بخاري -1
 .و غيرهما به روايت از سفيان بن أبي زهير) 1576(، مسلم )2198( بخاري -2
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به روايت از عبداهللا بن مغَفَّل آمده است كه من جزو كساني بودم كه : حديث سوم 
 كنار – صلي اهللا عليه و سلم –هاي درختان را از جلوي صورت رسول خدا  شاخه
 مِم األُنَ مِةٌملوال أنَّ الكالب أُ«: وي فرمود . خواند زدم، در حالي كه او خطبه مي مي
 كَلباً إالّ ونَطُبِرتَنْ أهلِ بيتٍ ي ما مِد بهيمٍ وولَّ أَسها كُنْوا مِلُتُاقْها فَلِتْقَت بِرْمألَ

منْ ع نَقَصغَنَملهِمِ كلَّم حرثٍ أوكلْب صيدٍ أوكلب مٍ قيراطٌ إالّ كلْبيو « .
پس هر سگ كامالً . ددادم آنها را بكشي چنانچه سگها نيز يكي از امتها نبودند، دستور مي«

ها ارتباط داشته باشد، هر روز يك قيراط از  اي كه با سگ هر خانواده. سياهي را بكشيد
مگر آنكه آن سگ براي شكار، پاسداري از كشتزار يا . شود اعمالشان كاسته مي] ثواب[
  1.»گوسفند باشد] گله[

 ابتالي فرد به  بيماري را ذكر كرده بود كه سگ باعث36نگارنده اين تحقيق علمي 
ها  اي نيست جز اينكه از خود سگ ها چاره براي رهايي از اين بيماري. شود آنها مي

الزم به ذكر است كه بيماري خطرناكي وجود دارد كه نام آن بيماري سگ . رهايي يابيم
 ابتالي فرد به آن باعث يا هاري است كه يك بيماري كشنده است و پنج روز پس از

در جواب . دنشو آيا حيوانات ديگر باعث ابتال به هاري نمي: د بپرسيد شاي. شود  ميمرگ
 انتقال هاري از گربه به انسان سگ با سايرحيوانات قابل مقايسه نيست، مثالً: بايد گفت 

  . درصد است92 درصد و از سگ به انسان 7
در حالي كه . هفت ميليون سگ وجود داشته است.  م1976فقط در فرانسه در سال 

كشورهاي غربي تا حد غيرمعقولي به سگها .  ميليون نفر بوده است52عيت آن كشور جم
  2.نياز كرده است گويي سگها آنها را از فرزندانشان بي. دهند اهميت مي

_____________________________________________________________  
 .)2008(و الدارمي ) 1486( ترمذي -1
 درصد مردان ايتاليايي، سگهاي 30 از صدا و سيما پخش شد، حدود 1384 در آماري كه در آذرماه سال -2

 .يوسف. دهند خود را بر زنان خويش ترجيح مي
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 خالء روحي موجود در اروپا و امريكا كه در جبرانعجيب اينكه تعداد فراوان سگها 
  .اي جنسي دارده نقش فراواني در نابهنجاريشوند  نگهداري مي

هاي شكار و پاسبان  اما در دين پاك و حنيف اسالم، براي وجود و نگهداري سگ
 –زيرا پيامبر .  نگهداري سگ جز براي اهداف فوق جايز نيستو. اشكالي وجود ندارد

من اتّخذ كَلْبا إالّ كلب زرعٍ أوغَنَمٍ أوصيدٍ «:  فرموده است –صلي اهللا عليه و سلم 
  1.»رهٍ كلَّ يومٍ قيراطينقص مِنْ أج

  
  حس بويايي سگ

ها و آيات عجيبي را آفريده است و در ميان هر كدام  خداوند در ميان حيوانات نشانه
سگ داراي نيروي بويايي عجيبي است . از آنها ويژگي منحصر به فردي قرار داده است

د مخدر را توان چند گرم موا مي. تر از حس بويايي انسان است كه يك ميليون بار قوي
اين ماده را به وسيلة ورقي . بندي كنيم در قوطي محكمي قرار داده و به طور كامل بسته

اين دو قوطي . از كاتيم بپوشانيم، آنگاه اين قوطي را در داخل قوطي ديگري قرار دهيم
آنگاه . در كنار آن بگذاريماي بگذاريم، سپس تعداد يكصد جعبه مشابه  را در داخل جعبه

 جعبه به سوي اين ماده 100 آن سگ از ميان بينيم مي، در آن محيط قرار دهيمسگي را 
ممكن . خداوند به او اين توانايي را داده است. يابد  و آن را ميكند مخدر حركت مي

شود و چگونه اين جانور اين بو را  چگونه بوي اين ماده منتشر مي: است بپرسيد 
  .واقعاً معجزه است! دهد؟؟ تشخيص مي

كند داراي  م جديد ثابت كرده است كه هر انساني كه بر روي زمين زندگي ميعل
بلكه حتي هركدام از . هيچگاه بوي دو نفر شبيه يكديگر نيست. بوي مخصوصي است

كافي . اند، داراي بوي مخصوصي هستند دوقلوها نيز كه از يك تخمك به وجود آمده
 برسد، چنانچه اين فرد در ميان است كه مقدار كمي از بوي عرق انسان به مشام سگ

_____________________________________________________________  
 . ترجمه و تخريج آن در صفحات پيشين ذكر شد-1
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واقعاً امر . تواند بوي فرد موردنظر را تشخيص دهد صدها هزار نفر باشد، آن سگ مي
  .عجيبي است

اما . متر مربع هستند  سانتي5هاي بويايي در انسان داراي فضايي كمتر از  سلول
در بيني انسان . مترمربع مساحت دارند  سانتي50هاي بويايي در اين حيوان بيش از  سلول

 اما تعداد ،دهند  ميليون سلول بويايي وجود دارد كه بوها را تشخيص مي5بيش از 
باشد كه به وسيله آنها به تشخيص   ميليون سلول مي150هاي بويايي سگ بيش از  سلول

  .پردازد بوي اشياء مي
مين به ه. تر از حس بويايي انسان است قدرت بويايي اين حيوان يك ميليون بار قوي

هاي بسيار مخفي   را در مكانمواد كنند و اقچيان مواد مخدر تالشدليل هر اندازه كه قاچ
  .برانداز را كشف كنند توانند اين مواد خانمان ها مي و ناپيدا جاسازي كنند، سگ

 هزار نفر تشخيص دهند، 100توانند بوي فردي را در ميان  هاي تربيت شده مي سگ
  . باشدبالً به مشام سگ رسيدهوي آن فرد قبه شرطي كه ب

ها بو را در خود نگه  تواند ميليون تواند باور كند كه حافظه اين جانور مي چه كسي مي
هرگاه سگ براي كشف بوهاي مشخصي تربيت شود، قادر به تشخيص همة . دارد

  .اند بوهايي است كه در حافظه او ذخيره شده
 ليتر آب بريزيم و 50ر هر ظرف نيز  ديگر اينكه اگر دو ظرف داشته باشيم و دثالم

تواند به وسيله حس بويايي  ، سگ ميقاشق كوچكي نمك را در يكي از آنها حل كنيم
  .آب شيرين را از آب شور تشخيص دهد

 5 تن آب بريزيم، در محل ديگري 5 هزار ليتر يعني 5 يك قاشق سركه را در يا اگر
رف آبي را كه داراي سركه است، از آب ، اين حيوان ظداشته باشيمهزار ليتر آب شيرين 
چه رازي در وراي اين حس بويايي قوي و عجيب وجود . دهد شيرين تشخيص مي

  دارد؟
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 براي كشف نشت گاز در ته اشاره كنيم كه بعضي از كشورهاجالب است به اين نك
 پردازد و در سگ به بو كردن مسير لوله مي. كنند هاي زيرزميني از سگ استفاده مي لوله

  .كند تا محل آن را به مأموران نشان دهد محلي كه نشت گاز وجود دارد پارس مي
در حق خدا ما .  اين حيوان را در اختيار ما گذاشته است– سبحانه و تعالي –خداوند 

كنيم؟  هاي فراوانش در اين جهان بزرگ ستايش مي ايم؟ آيا او را به خاطر نعمت چه كرده
كنيم؟ خداوند  كه در اختيار ما گذاشته است، شكر ميآيا او را به سبب مخلوقاتي 

  :فرمايد مي
 uθ èδ “ Ï%©! $# šY n= y{ Νä3s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# $ YèŠÏϑ y_   ) 29: بقره(  
هاي روي زمين را براي شما  خداوند كسي است كه همة موجودات و پديده«

  .»آفريد
  

  اي عقرب و انفجار هسته
 خصوصياتي ،ها عالوه بر اين ويژگي. ي استهاي منحصر به فرد انسان داراي ويژگي

 به داشتن هر صفتي كه افتخار كند، اما. با مخلوقات ديگر مشترك استدارد كه در آن 
تري  در ميان مخلوقات ديگر خداوند موجوداتي هستند كه اين صفت را به طرز كامل

 انسان را از ، خداوند به وسيلة علم، حكمت و نيروي ادراكبا اين تفاوت كه. دارا هستند
همچنين اين مخلوق را گرامي داشته و به آباد كردن . ديگر موجودات متمايز كرده است

اما اگر انسان به اموري بپردازد كه فقط از آن . زمين و تزكيه نفس دستور داده است
اوست بهتر است از اينكه براي برتري در اموري تالش كند كه خداوند آن را به 

  .نموده استموجودات ديگر عطا 
 سال پيش فرانسه در صحراي الجزاير 35 ، در آن آمده بوددستم رسيد كهاي به  مقاله

 آتش سوزان و فشار شديدي است كه هيچ ،اي انفجار هسته. اي كرد اقدام به انفجار هسته
اين انفجار حفره بسيار بزرگي بر جاي . گياه، جانور يا انساني را زنده نخواهد گذاشت
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 از آتش را به وجود آورد كه بر فراز مناطق وسيعي به سوي باال اي لهگلوگذاشت و 
 را اي زنده  بعد از پايان انفجار و آرامش زمين، در محل انفجار عقرب. كرد حركت مي

  .يافتند و همه به شدت غافلگير شدند
 سال به تحقيق بر روي عقرب پرداختند و دريافتند كه عقرب 25شناسان  زيست

تواند به مدت دو روز  همچنين مي. سال متوالي بدون آب و غذا زندگي كندتواند سه  مي
آنها دريافتند چنانچه عقرب را در يخچالي با دماي . نفس خود را در زير آب حبس كند

هاي سوزان بيابان منتقل كنند كه درجه   درجه زيرصفر نگه دارند، سپس به شن10
 خود را با اين تغيير ناگهاني سازگاري تواند گراد است، مي  درجه سانتي60حرارت آن 

هاي كشنده قرار بگيرد هيچ  عالوه بر اين چنانچه عقرب در ظرفي از ميكروب. دهد
سپس عقرب را در مقابل .  گويي در آب سردي قرار دارد،شود آسيبي به آن وارد نمي

آن را اشعه راديواكتيوي كه سيصد برابر آستانه تحمل انسان بود قرار دادند، توانست 
 به جاي آن مايع و دريافتند كه خون ندارد ،بدن آن را كالبدشكافي كردند. تحمل كند

  دهد؟  مينشاناين امر چه چيزي را به ما . زردرنگي وجود دارد
انسان . رود  كه انسان بسيار زود از بين ميگيريم در مقايسه عقرب با خود نتيجه مي

  .براي او دشوار استرجه يا صفر درجه  د40كند و تحمل   درجه دما را تحمل مي37
انسان .  چنين اراده كرده است كه انسان حساس باشد– سبحانه و تعالي –خداوند 

اما . توانست همانند اين مخلوق باشد كه هيچ چيزي در او تأثيري نكند و بيمار نشود مي
 موجود عقربي كه. شود اي به سوي آسمان است كه بر روي انسان باز مي بيماري پنجره

كشيم،  كند و بلكه اگر آن را ببينيم، آن را مي كوچكي است و كسي به آن توجهي نمي
و ما [. ماندبد و سالم نيباي هيچ آسيبي ن اين مقاومت را دارد كه در محل انفجار هسته

 بدان معني است كه بيماري داراي حكمتي است كه گاهي اما اين] تر از آنيم ضعيف
 به ما اين مقاومت را بدهد دتوان  او مي،ر به انجام هر كاري استخداوند قاد. ناپيداست

كه به هيچ مرضي مبتال نشويم نيازي به بيمارستان نداشته باشيم، از باالرفتن فشارخون، 
  .هيچ اثري نباشد... ها و تومورها و  هاي قلب و شش بيماري
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اض قرار گيرد، و امر اهكه انسان در معرض بالاما خداوند چنين اراده كرده است 
با اين . كه گاهي آشكار و گاهي نهان استزيرا بيماري داراي حكمتهاي فراواني است 

ها و از بيمارستان و دردها و  وجود خداوند قادر است كه انسان را از همه بيماري
  .اي به سوي آسمان است اما بيماري پنجره. ارددها در امان نگه  تومورها و ورم

  
  حرام بودن خون

  :فرمايد   مي– سبحانه و تعالي –وند خدا
 ≅ è% Hω ß‰É r̀& ’ Îû !$ tΒ z© Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §pt èΧ 4’ n?tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ…çµ ßϑ yè ôÜ tƒ Hω Î) β r& šχθ ä3tƒ 

ºπ tG øŠtΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ à ó¡¨Β ÷ρ r& zΝós s9 9ƒ Í”∴Åz …çµ ¯ΡÎ* sù ê[ô_ Í‘ ÷ρ r& $ ¸)ó¡Ïù ¨≅ Ïδé& Îö tó Ï9 «! $# 

⎯ ÏµÎ/ 4 Ç⎯yϑ sù §äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã ¨βÎ* sù š −/u‘ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘  ) 145: انعام(  
اي حرام   در آنچه به من وحي شده است، چيزي را بر خورنده: بگو ] اي پيامبر[«

همچون حيوان خفه شده، [مردار، :] چهار چيز و آنها عبارتند از [يابم، مگر  نمي
نه بسته [ خون روان  و...]ي نشده پرت شده، شاخ زده، درنده خورده، ذبح شرع

و گوشت خوك كه همة ] همانند جگر خون مانده در ميان عروق، كه مباح است
در هنگام ذبح به نام [هستندو گوشت حيواني كه ] و براي بدن مضر[اينها ناپاك 

غيرخدا ذبح شده باشد ] بتي يا معبودي[به نام ] خدا سربريده نشده باشد و بلكه
به سبب قحطي و نيافتن [ولي اگر كسي ]  از عقيده صحيح استكه مايه خروج[

شود بدون آنكه ] به استفاده از اين محرّمات[مجبور ] چيزي براي خوردن
تجاوز كند ] ميزان رفع گرسنگي و ضرورت[باشد و از ] به آنها[مند  عالقه

  .»چه پروردگار تو بس آمرزگار و مهربان است] گناهي بر او نيست[
  گويند؟ دربارة خون چه ميدانشمندان 

 زيرا ،كند حمل ميآور فراواني را   و تركيبات زيانخون با خود سموم و مواد زائد
. تا به محل دفع آنها جريان يابند. يكي از وظايف خون نقل مواد زائد و سموم است
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ها   پروتئيني هيجز هستند كه از تدهندة خون اوره و اسيد اوريك تشكيلمهمترين مواد 
ها به كبد منتقل  خون بعضي از سمومي را كه براي تعديل از روده. آيند ست ميبه د
چنانچه انسان خوني را بنوشد مقدار اين تركيبات در بدن . كند ند با خود حمل ميشو مي
آيد، وارد خون  اين تركيباتي كه از هضم خون به دست مي بر  عالوه. يابد افزايش مياو 
در نتيجه به بيماري مغزي و بيهوشي . دهد  افزايش ميشود و ميزان اوره خون را مي
  .انجامد مي

بنابراين خداوند آن را به علت ...  نظر دانشمندان درباره خون بود ،مطالب فوق
  .هاي فراوان و مهمي حرام دانسته است حكمت

از اين ويژگي خون . هاست خون محيط بسيار مناسبي براي انواع مختلفي از ميكروب
به . توان از خون به عنوان غذا استفاده كرد نمي. شود ستفاده مياها  روبدر كشت ميك

همين دليل خوردن گوشت حيواني كه خون آن جاري نشده و كامالً از بدن خارج نشده 
نبايد حيوان ذبح . زيرا خون آن حيوان همچنان در بدن وجود دارد. است، جايز نيست

همه خوني . ه است، به هيچ عنوان خورداي را كه براساس شريعت اسالم ذبح نشد شده
  .كه در آن است داراي سموم و مواد زائد و مضر است

مسأله ديگر اينكه بايد اين حكم شرعي كه از اين آيه استخراج شده است در ذهن 
چنانچه به كشورهاي غربي مسافرت كردند، نبايد گوشت . مسلمانان كامالً واضح باشد

 بعضي از فقها معتقدند لبتها.  بخورند،سالم ذبح نشدهحيواني را كه براساس شريعت ا
اگر در هنگام ذبح حيواني نام خداوند ذكر نشده باشد، خوردن گوشت آن حيوان جايز 

 ي هاما اگر حيوان به شيو. بگويد) اهللا بسم(خورد  است، به شرطي كه فردي كه از آن مي
ردن گوشت آن براي شده باشد، خونشرعي يعني خارج شدن همة خون از بدن ذبح 

 به حساب – عزّ و جلّ – نافرماني از خداوند  در ضمن،انسان بسيار خطرناك است و
  .آيد مي
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  ها خون جاري و ارتباط آن با ميكروب
اين امر .  خوردن خون جاري را بر ما حرام كرده است– سبحانه و تعالي –خداوند 

  :فرمايد   مي–و جلّ خداوند عز . آيد جزو اعجاز علمي آيه زير به شمار مي
 ≅ è% Hω ß‰É r̀& ’ Îû !$ tΒ z© Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §pt èΧ 4’ n?tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ…çµ ßϑ yè ôÜ tƒ Hω Î) β r& šχθ ä3tƒ 

ºπ tG øŠtΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ à ó¡¨Β  ) 145: انعام(  
اي حرام   در آنچه به من وحي شده است، چيزي را بر خورنده: بگو ] اي پيامبر[«

همچون حيوان خفه شده، پرت شده، شاخ زده، درنده [يابم، مگر مردار،  نمي
 خون مانده  ونه بسته همانند جگر[و خون روان ...] خورده، ذبح شرعي نشده و 
  .»...و  ]در ميان عروق، كه مباح است

كند كه خون جاري محل زندگي  به اين امر اشاره مي» مسفوحاً«كلمة 
ت هايي وجود دارد كه خون را به دقّ  دستگاهجاندار زندهاما در بدن . هاست ميكروب

 را دفع پاك كرده و آنسمي  ها خون را از وجود مواد ها و شش كليه. ندنك تصفيه مي
  .كنند مي

به همين . شود ها تبديل مي چنانچه جانوري بميرد خون آن به محل زندگي ميكروب
هاي آن  دليل جالب اين است كه در جهان غرب پس از كشف اين امر، و دريافتن زيان

 سبحانه –اما خداوند . كرد قوانيني صادر شد كه خوردن خون و گوشت مردار را ممنوع 
 سال پيش در قرآن كريم خون جاري و گوشت حيوان مرده را 1400 بيش از –و تعالي 

  .بر ما حرام كرده است
نمايد اين است كه هر چاقوي قصابي هزاران  امري كه اين حقيقت را تأكيد مي

كنند،  ها با خون تماس پيدا مي هنگامي كه اين ميكروب. دارد  نگه ميدا در خوميكروب ر
 ميكروب در مدت 1000يعني . شوند ساعت دو برابر مي كنند و در مدت نيم ل ميمثتوليد

به همين دليل هنگامي كه خداوند در . شود ها ميكروب تبديل مي  ساعت به ميليون3
ا حرام ساخته است، آن را مطابق با جديدترين قرآن كريم خون وگوشت مردار را بر م
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خوانيد   كه قرآن ميپس هرگاه. يمبيا ميها  نظريات امروزي دربارة رشد و تكثير ميكروب
  : بايد بدانيد كه اين كتاب كالم پروردگار آفريننده جهان است 

 Ÿω uρ y7 ã∞Îm; uΖ ãƒ ã≅ ÷WÏΒ 9Î7 yz    ) 14: فاطر(  
با خبر ] از چنين مطالبي[تو را ] به طور يقين[اه، آگ] خداوند[هيچ كس همانند «

  .»سازد نمي
  .تر از خداوند نيست تر و راستگوتر و دقيق هيچ كس آگاه

 به  و.كند خوني كه در رگها جريان دارد پاك است ثابت مي» دماً مسفوحاً«كلمة 
  .كنند ميها آن را تسخير  ب شود، ميكرو  ميماندگارمجرد اينكه 

كردند و  ريختند و آن را كباب مي ها مي هدجاهلي خون را در رواعراب دوران 
كنند، دوست  امروزه در كشورهايي كه براساس فرمان خداوند عمل نمي. خوردند مي

دارند كه گوشت را به همراه خون آن بخورند به همين دليل به جاي اينكه حيوان را ذبح 
 ليتر است در گوشت 5 خون حيوان كه در نتيجه. كنند تكه مي كشند و تكه كنند، آن را مي

خواهي و دوست داري   اگر خوشبختي خودت را مي]اما تو اي مؤمن [.ماند آن باقي مي
اين قرآن تعاليم .  تعاليم آفريدگار را عملي كن،از شر مشكالت زندگي رهايي يابي
محدود  را نسان آزادي ا،دستورات و تعاليم ديني. اوست كه بايد فرد مؤمن آن را بفهمد

  .نمايد كند، بلكه سالمت او را تضمين مي نمي
آيا » !خطر مرگ«: برقي مشاهده كرديد كه نوشته شده است  اگر بر روي تير چراغ

 اين تابلو را براي محدود كردن آزادي شما نصب ، مسؤوالن و مأموراندكني احساس مي
  .اند ما نصب كردهبلكه آن را فقط با هدف تضمين سالمت ش! ترديد هرگز اند؟ بي كرده

هرگاه پلي را مشاهده كرديد كه در . بايد دين را به صورت عميق و اساسي فهميد
يد اشو شما رانندة كاميوني ب»  تن5حداكثر بار «: كنار آن بر روي تابلو نوشته شده بود 

آيا كسي : گوييد   با خود مي آيا بخواهيد از اين پل عبور كنيدو تن است، 7كه بار آن 
. ؤاخذه خواهد كرد؟ آيا كسي هست كه مرا زيرنظر بگيرد و كنترل كند؟ هرگزمرا م
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چنانچه با اين بار .  بكند يا خيرتر از اين است كه كسي با شما مخالفت مسأله بسيار مهم
اين تابلو كه در اول پل . كنيد ترديد به داخل رودخانه سقوط مي از روي پل بگذريد، بي

فرد . دي شما نيست، بلكه ضامن سالمتي شماستنصب شده است محدودكنندة آزا
 مرزهايي را تعيين فرموده – عز و جلّ –به همين دليل خداوند . مؤمن بايد چنين بفهمد

  : است 
 y7 ù= Ï? ßŠρ ß‰ãn «!$# Ÿξ sù $ yδρß‰ tG ÷è s? 4   ) 229: بقره(  
  .» از آنها تجاوز نكنيدالهي است پس] احكام شرعي[و مرزهاي اينها حدود «

آيد كه   ميدان مغناطيسي به وجود مي،طوري كه در اطراف جريان فشارقوي برق همان
به همين دليل خداوند . كند، معاصي و گناهان نيز چنين هستند اشيا را به خود جذب مي

  :فرمايد  مي
 y7 ù= Ï? ßŠρ ß‰ãn «!$# Ÿξ sù $ yδθç/ tø)s? 3 y  ) 187: بقره(  
  .» نزديك نشويد پس بدانها،اين حدود و مرزهاي الهي است«
پس به حدود و مرزهايي كه انسان . بسيار است» التقربوها«و » التعتدوها«فاصله بين 

  .كند، نزديك نشويد كشاند و جذب مي را به سوي خود مي
 Ÿω:فرمايد  خداوند بزرگ مي uρ (#θ ç/ tø) s? #’ oΤÌh“9$# (  »زنا چند مرحله » به زنا نزديك نشويد

 y7 : فرموده است ن درباره آخداوند و .است ù= Ï? ßŠρ ß‰ãn «!$# Ÿξ sù $ yδθç/ tø)s? 3 y » اين حدود
فرمايد  دن مال حرام ميراما درباره خو. »پس بدانها نزديك نشويد. و مرزهاي الهي است

:  Ÿξ sù $ yδρß‰ tG ÷è s? 4  »به هر حال اين مرزها، ضامن سالمت توست. »از آنها تجاوز نكنيد .
مرزهايي است كه براي سالمت انسان، جلب رضايت پروردگار و منظور از حدود اهللا، 

 نتايج ءهمه اين امور جز. خداوند تعيين شده استحقوق استحقاق عنايت و حفظ 
چنانچه از خداوند اطاعت كنيد شما در پناه حفظ و . احترام به حدود خداوند است

ها بپردازيم  اگر ما به جستجو و بحث دربارة همة طاعت. توفيق او خواهيد بود
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همچنين معصيت خداوند داراي شر و . شماري دارند يابيم كه خير و محاسن بي درمي
  .داند پيروي نكند اما انسان بايد بفهمد و از آنچه كه نمي. حد و حصري است بدي بي

  
  حكمت پاك كردن گوشت حيوان ذبح شده

پاك شدن حيوان  مسأله علمي– صلي اهللا عليه و سلم –ت پيامبر يكي از داليل نبو 
 ذبح كردن – عليه الصاله و السالم –براساس دستور پيامبر . ذبح شده از خون است
كه در گردن قرار [ردن سياهرگ اصلي بدن اين كار با قطع ك. روش مخصوصي دارد

در شبه . شود و فرد ذبح كننده بايد از قطع كردن كامل سر خودداري كند انجام مي] دارد
هاي   بلكه در دوران– عليه الصاله و السالم –تنها در دوران پيامبر جزيره عربستان نه 

هاي علمي كه علت اين  بعد از او و حتي در مراكز تمدني شرق و غرب نيز نتايج و داده
 چند دهه قبل كشف شد كه  وتا اينكه در اين اواخر. دستور را بيان كند وجود نداشت
 الزم به ذكر .تپد  ميخود آندر ريكي  مركز الكت يكقلب به وسيلة تحريك خودكار

 همچنين دو است كه هم قلب انسان و هم قلب حيوانات داراي چنين ويژگي هستند،
با از كار افتادن اولين مركز، دومي به كار . مركز اضطراي ديگر در كنار آن قرار دارند

اما اين . نمايد سومين مركز نيز در صورت از كار افتادن دومين مركز عمل مي. افتد مي
و [ ضربان 80 باعث به وجود آمدن حالت عادي يعني ،آيد تنظيم خودكار كه از قلب مي

شود و نياز  رو مي اما هنگامي كه موجود زنده با خطر روبه. شود در دقيقه مي] نه بيشتر
هاي  ها دارد تا فعاليت  بار تپيدن براي جريان يافتن سريع خون در شريان180به 

يلة خون بيشتر باال برود، بايد يك دستور اضطراري الكتريكي هورموني اي به وس ماهيچه
براي اين كار بايد سر حيوان به . كليوي سپس به قلب برود از غدة هيپوفيز به غدد فوق

  1. صادر شود از آنجابدنش متصل باشد تا فرمان اضطراري افزايش ضربان قلب
_____________________________________________________________  

ه و مركز زايش  دهليزي كه گره پيشاهنگ بود– منظور از دو مركز اضطراري در قلب، يكي گره سينوسي -1
 بطني است كه در حد فاصل بين –باشد و گره دوم گره دهليزي  تحريكات طبيعي قلب بدون نياز به مغز مي

يا حيوانات در [هنگام مواجه شدن انسان . ها و كمي متمايل به دهليز راست قرار گرفته است دهليزها و بطن
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 –ريق وجود ارتباط مغز و قلب  از ط–هاي اضطراري قلب بعد از ذبح حيوان  ضربان
. راند و حيوان ذبح شده پاك و گلگون خواهد شد  خون را به خارج از بدن ميةهم

 در هنگام ذبح حيوان بيرون راندن همة خون حيوان از قلبچنانكه فهميديم وظيفة 
هاي طبيعي قلب براي خارج شدن همة خون حيوان از بدنش كافي  ضربان. بدنش است

 ، سر حيوان به طور كامل قطع شود، قلب از دريافت فرمان اضطراريچنانچه. نيست
 هورموني افزايش ضربان قلب براي خارج شدن همة خون از بدن محروم - الكتريكي

استفاده اين گوشت براي ماند و خطري كه   خون در بدن حيوان باقي ميپس. شود مي
ن حيوان باقي بماند، خوردن  چنانچه خون در بدو.  بر هيچ كس پوشيده نيستافراد دارد

زيرا خون در زمان حيات حيوان به وسيلة . گوشت آن براي سالمت انسان مضر است
اما بعد از ذبح كردن خون به محيط مناسبي . شود ها و عرق كردن تصفيه مي ها، ريه كليه

به طوري كه اسيدهاي سمي كه در بدن حيوان . شود هاي كشنده تبديل مي براي ميكروب
به وسيلة وجود . گيرند ارند و براي انسان مضر هستند همة گوشت را فرا ميد وجود

كنند، منتقل  اسيداوريك در خون حيوان همة اين مواد به بدن افرادي كه از آن تغذيه مي
. شود  مفاصل مي به دردءچنانچه انسان از چنين گوشتي تغذيه كند باعث ابتال. شود مي

به همين دليل پاك شدن حيوان ذبح شده . كند ب ميزيرا اسيد اوريك در مفاصل رسو
خون از بدن حيوان به طور كامل . به معناي خروج خون از بدن آن به طور كامل است

  .شود مگر آنكه سر حيوان به بدنش متصل باشد خارج نمي
 اين حقايق را كه مدتي پيش كشف – صلي اهللا عليه و سلم –چه كسي به پيامبر 

دادند، رگهاي گردن  است؟ به طوري كه ايشان به يارانش دستور مياند ياد داده  شده

                                                                                                                                                    
فزايش ضربان آن شده و همچنين از مركز با خطر، اعصاب سمپاتيك ضمن اثر بر قلب باعث ا] حال ذبح

نفرين ساخته شده كه از طريق افزايش قطر رگهاي مغزي، قلب و  نفرين و نور اپي فوق كليه دو هورمون اپي
عضالت و كم كردن قطر رگهاي پوست و كليه و تشديد بيشتر عمل سمپاتيك بر قلب و افزايش تپش آن 

 .يوسف) 297ريز،ص  فيزيولوژي اعصاب و غدد درون (.كند ي رويارويي با خطر مي بدن را آماده
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هاي خارج از جهان اسالم   بيشتر كشتارگاهو امروزهحيوان را بدون قطع سرش، ببرند، 
  كنند؟ نيز چنين مي

  .ت اوستها و داليل نبو  جزو نشانه– صلي اهللا عليه و سلم –اين حديث پيامبر 
زيرا او بسيار دانا و بسيار آگاه . حرام كرده است خداوند هر چيزي را به دليلي و
  : فرمايد  خداوند مي. است

 Ÿω uρ y7 ã∞Îm; uΖ ãƒ ã≅ ÷WÏΒ 9Î7 yz    ) 14: فاطر(  
باخبر ] از چنين مطالبي[تو را ] به طور يقيني[آگاه ] خداوند[هيچ كسي مانند «

  . »سازد نمي
كسي كه با . ترين است است، آگاه نسبت به آنچه براي ما سودمند او ما را آفريده است و

پس . به ناچار سرنوشت ناگوار آن را خواهد ديد مخالفت كند، –  و جلّ عزّ–فرمان خداوند 
 جاري شدن خون و بريدن – عليه الصاله و السالم –هاي پيامبر   از جمله سنتاز ياد نبريم كه

 حيوان ذبح شده خارج  به طوي كه بايد خون به طور كامل از بدن،رگهاي گردن حيوان است
  .شود

**          *           
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 گ رهاي بز ماهي
كه   هستنديكند ماهيهاي بزرگ ميداللت هاي خداوند كه بر عظمت او  يكي از نشانه
 قابل توجه اين است كه يك نوع از اين ماهيها كه كبود نكته .پيمايند اقيانوسها را مي

 اين ماهي .باشد  مي عدد هزار150 طبق برآورد علما تعدادشان بالغ بر باشند رنگ مي
اگر وزن اين ماهي را ! باشد  متر مي35 تن وزن دارد و طول آن بالغ بر 130كبود رنگ 

 اگر آنرا بر انسانهاي روي كهآيد   ضرب كني، رقم بزرگي به دست ميتعداد آنهادر 
 . رسد  كيلوگرم مي4ميليون،  هزار 6زمين تقسيم كني به هر انساني از 

باشد   وقتي كه در شكم مادرش به صورت جنين مي.والدتي شگفت دارداين ماهي 
 متر و 7كند در حالي كه بعد از والدت طول آن به  متر تجاوز نمي طول آن از يك سانتي

 دقيقه در آب 30اين ماهي قادر است كه بيشتر از . دباي ميافزايش  تن 2  بهوزن آن
 اين. به سر برد دقيقه در آب 3 اما انسان قادر نيست كه بدون تنفس بيشتر از ،بماند

كند در   اكسيژني را كه استنشاق ميزيرا است، به خاطر شيوه آفرينش اين ماهي توانايي
نگه هايش   و ده درصد از آنرا در ريههدرك  ذخيره بافتهاي بدن در خون يا در ،عضالت

به سوي  كند و  كره زمين را از شمال به جنوب طي ميپيكر اين ماهي غولدارد  مي
 چنانكه معلوم .گردد رود و به خط استواء باز مي مي)  و قطب جنوبلقطب شما(ين بطْقُ

كه ضخامت آن  يك اليه از چربي امااست در درياها تغييرات دمايي بسياري وجود دارد 
 كه به خط استوا، محل كند و هنگامي ماهي را از سرما حفظ ميرسد  به يك متر مي
رسد مقدار اين چربيها بر حسب ميزان آبهاي گرم به نصف كاهش  آبهاي گرم مي

  .يابد مي
 و چنانكه شود  تن سير نمي4اين ماهي بزرگ در يكبار غذا خوردن با كمتر از 

 وقتي كه به ماهيهاي كوچك .كند گويند، با اين مقدار غذا معده خود را كامالً پر مي مي
 اما به يابيم، و تمام امكانات و دستگاههاي بدن ماهي بزرگ را در آنها نيز مييم نگر مي

 آنچه است درق ال متعال و خ وپاك و منزه] متوجه خداوند گشته كه[نسبتي كوچكتر، 
. باشد هاي خداوند متعال مي اي از نشانه  نشانهيابيم كه اين ماهي هم آفريند و درمي كه مي
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 همگي را دربردارد، بيش از ميليونها نوع ماهي ونچه در آن است  دريا و آبه راستي كه
  :فرمايد  خداوند متعال مي. اند براي ما خلق شده
  ¤‚ y™ uρ /ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# $ Yè‹ÏΗ sd çµ ÷ΖÏiΒ 4  ) 13: جاثيه( 

  . »دانيد مسخر شما گر از جانب خود راهمهو آنچه در آسمانها و زمين است «
ها را براي دو وظيفه آفريده است؛ وظيفه اول،  خداوند متعال اين آيات و نشانه

  .و دوم وظيفه دنيويراهنمايي و تذكر 
 ⎯ øt wΥ $ yγ≈ oΨ ù= yè y_ Zο tÏ.õ‹ s? $ Yè≈tG tΒ uρ t⎦⎪ Èθ ø)ßϑ ù= Ïj9    73: واقعه(  
  .»ايم وسيله يادآوري و وسيله زندگي اقوياء و فقراء نمودهما آنرا «

هم جنبه تذكر و پند دارد و هم جنبه چيزي كه خداوند متعال خلق كرده است هر 
  : بهره دنيايي 
 x Îm7 |¡sù ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ ÉΟŠ Ïàyè ø9$#   ) 74: واقعه(  
  .»پس نام پروردگار بزرگت را به نيكي ياد كن«

  
  گيري فشار آب  ماهي، بالهاي آن و اندازه

  :فرمايد  خداوند متعال مي
 θ èδ uρ ” Ï% ©!$# t ¤‚ y™ t ós t7ø9 $# (#θ è= à2 ù'tG Ï9 çµ ÷ΖÏΒ $ Vϑ ós s9 $ wƒ Ì sÛ    14: نحل(  
 آن تازهر گردانيد تا از گوشت و هم او خدائيست كه دريا را براي شما مسخَّ«

  . »تغذيه كنيد
 بيش از صد ميليون تن انواع دارايجهان برحسب بعضي از آمارگيريهاي قديمي 

گويند كه   دانشمندان مي.غذايي فراواني براي بشر استكه منبع . باشد ميماهي دريايي 
در درياها بالغ بر ميليونها نوع ماهي وجود دارد كه بعضي از آنها بزرگ هستند و وزنشان 

 بعضي صدف دارند و ،و بعضي كوچك هستند) نهنگهاي عظيم(باشد مثل   تن مي140
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ين دريا سرشار از انواع بنابرا. ي هستندقرب زيبا و بعضي رخي ب،بعضيها خشن و لجوج
  . ندسته و غير قابل شمارش هدوماهيها ب

اند كه  اند و بعضيها گفته  كردهتحقيق دانشمندان در مورد باله ماهيان جالب اينست كه
يعني ماهيها به . آنهاست زيبايي و كنترل سرعت ،اي براي دفاع، تعادل بال ماهيها وسيله

 و به وسيله هدركنند و به جلو حركت ك ن را كم ميايستند يا سرعتشا وسيله بالهايشان مي
 و كنند و جهت خود را به طرف چپ و راست يا باال آن تعادل و توازن خود را حفظ مي

  . كنند  ميا تنظيمه پائين از طريق باله
 مسير درست را رده وكيابي  ، جهتدهند  تغيير مسير ميها ها توسط باله ماهي

خداوند متعال دستگاهي را در بدن ماهيها . ايستند ن ميدهند و به وسيله آ تشخيص مي
داند كه در آنِ واحد در چه   يك ماهي ميو. گيرند  مي قرار داده كه با آن فشار را اندازه

اگر شما با دستان خود يك ماهي را بگيريد در قسمت فوقاني . عمقي از آب قرار دارد
هاي  اين همان لوله. باشد متصل ميبينيد كه از سر و گردن آن به دمش  آن خطي را مي

داند   كه هر گاه فشار آب بر آن بيشتر شد، ماهي از طريق اين فشار مياستخالي از هوا 
  آيا در سطح آب است يا در پايين آب؟ . كه در چه عمقي از آب قرار دارد

 تواند غذا را به هوا يك ماهي مي. باشند هاي خداوند متعال مي ها يكي از نشانه ماهي
پرد وقتي كه هواي اضافي را رها كرد دوباره به عمق آب   باال مياو به طرفتبديل كند، 

پرد  د، پس باال مينك ميد و اين همان هوايي است كه از غذاي شكمش درست درگ ميبر
هاي  د اين هم يكي از نشانهدرگ ميبرشود و به داخل آب  و آنرا رها كرده و سبك مي

  . باشد خلقت خداوند مي
ك و منزه است خداوند متعالي كه همه چيز را براي ما خلق كرده و مسخّر ما پا

هاي   و در نشانهبه سير و گردش پردازد پس بر انسان واجب است كه .گردانيده است
 مخلوقاتش بشناسد و آنگاه كه او را شناخت طريقخداوند فكر كند شايد كه خدا را از 

خداوند متعال . او بترسد و تقوا پيشه كند و از هدربر دستورات خداوند پايداري ك
  :فرمايد  مي
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 $ tΒ uρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ⎯ Íν Í‘ ô‰s% ÞÚö‘ F{$# uρ $ Yè‹Ïϑ y_ … çµçG ŸÒ ö6 s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uρ 7M≈−ƒ Èθ ôÜ tΒ ⎯ ÏµÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ 4 …çµ oΨ≈ ys ö7ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã šχθ ä.Îô³ ç„  
  )67: زمر (  

 شايسته است به عظمت نشناختند و اوست كه روز قيامت زمين خدا را چنانكه«
 آن ذات پاك .شود با دست راست او درهم پيچيده مي او و آسمانها مشتدر 

  . »ه و متعالي از شرك مشركان استيكتا منزّ
. توان وي را شناخت هاي خدا نمي   نشانهطريق تفكر درتفكر عبادت است و جز از 

  :فرمايد  خداوند مي
 y7 ù= Ï? àM≈ tƒ#u™ «!$# $ yδθ è= ÷G tΡ y7ø‹ n= tã Èd,ys ø9$$ Î/ (   ) 6 :جاثيه(  
  .»كنيم  تو تالوت ميه حق برب كهماست اين آيات «

  :فرمايد  و همچنين مي
 χ Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ É#≈ n=ÏF ÷z $#uρ È≅øŠ ©9$# Í‘$ pκ̈]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≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ $ uΖ−/ u‘ $ tΒ |M ø)n= yz # x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $ oΨ É)sù 

z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$#   ) 190 و 191: آل عمران(  
شب و روز دالئلي روشن براي  و زمين و رفت و آمد هامحققاً در خلقت آسمان«

بر پهلو آنهائي كه در هر حالت ايستاده و نشسته و . خردمندان عالم وجود دارد
 و گويند انديشند مي و زمين ها، خدا را ياد كنند و در خلقت آسمانافتاده

اي، پاك و منزهي، ما   تو اين دستگاه با عظمت را بيهوده خلق نكرده،پروردگارا
  . »دارمحفوظ عذاب دوزخ را به لطف خود از 

  



 شگفتيهاي خداوند در جهان آفرينش

 

302

  ماهي سلمون 
باشد يك نوع ماهي به نام   عظمت خداوند متعال مييلهاي ديگري كه دل از نشانه

ب كرده و كه اين ماهي با رفتار خود دانشمندان را متعج. استسلمون يا ماهي سليمان 
  :فرمايد  خداوند مي. شود يكي از معجزات است كه جز در ساية قرآن تفسير نمي

 tΑ$ s% $ uΖš/ u‘ ü“ Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ ä. >™ ó© x« …çµ s)ù= yz §ΝèO 3“ y‰yδ    ) 50: طه(  
گفت خداي ما همان كسي است كه همة موجودات عالم را نعمت وجود «

 هدايتش كرده در راستاي آن چيزي كه بر آن آفريده شدهبخشيده و سپس 
  .»است

و از اين ) ها سرچشمه(وند ش هاي آمريكا متولد مي اين ماهيها در سر رودخانه
 و از آنجا به انتهاي اقيانوس اطلس و سپس سواحل فرانسه مهاجرت آبريزهاها به  چشمه

اين . گردند  زادگاهشان باز ميبهها  كنند و سپس از سواحل فرانسه و مجاري رودخانه مي
  در اين جهتفقط يك گمان و حدس نيست بلكه روي آن دهها سال تحقيق شده و

 كه طي دو ماه فعاليت دو ميليونها قرار داده شده  تحقيقاتي در بعضي از رودخانهكز امر
 بعضي از .كرده استگردند شمارش  ماهي سلمون را كه هر روز به زادگاهشان باز مي

 بدن آنهاي را كه تاريخ هجرت ماهيها بر روي آن نوشته روي فلزدانشمندان يك قطعه 
مهمي كه اما سؤال . دت سفر آنها معلوم باشد تا وقتي كه بازگشتند مكردندنصب 
اين است كه ماهيها چگونه از اقيانوس اطلس به زادگاه خود باز آور است  تعجب

 داراي دو چشم كه را بر قايقي سوار كنيم شناسد؟ اگر يكي از دانشمندان دريانگرد مي
اين انسان دانشمند  از سواحل فرانسه به رودخانه آمازون برو، ،بصير باشد و به او بگوييم

سايل  و و باشد اگر مجهز به نقشهداراي تخصصمتفكر هر چند كه در دريا شناسي 
 ماهي كه در ايناما . تواند به آنجا برسد  ديگر نباشد نميسيم و راهنما و اشياء ارتباط بي

رسد   به رودخانه ديگر ميمنحرف شوداگر تنها يك درجه از مسيرش و اعماق درياست 
تغيير مسير  درجه تغيير جهت بدهد از آمريكاي شمالي به آمريكاي جنوبي 3 اگر يا
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 در حالي از سواحل فرانسه به زادگاهش بازگرددتواند   چگونه ميبا اين وجود ،دده مي
 از همان مسيري كه توانند امكانات انسان در اختيار ماهيها نيست با اين وجود ميكه 
 عكسهاي دقيقي از ماهي در اين مورد. دنرو ها باال ميگردند و گاهي از آبشار اند باز رفته

رود تا به زادگاه خود بازگردد جايي  سلمون گرفته شده در حالي كه از آبشارها باال مي
راستي چه كسي اين ماهي را اينگونه خلق . ميرد شود و همانجا مي كه همانجا متولد مي

  :فرمايد  كرده است؟ خداوند مي
 tΑ$ s% $ uΖš/ u‘ ü“ Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ ä. >™ ó© x« …çµ s)ù= yz §ΝèO 3“ y‰yδ    ) 49 و 50: طه(  

  :فرمايد  و همچنين خداوند متعال مي
 Ëx Îm7 y™ zΟ ó™ $# y7 În/u‘ ’ n? ôãF{$# ∩⊇∪ “ Ï% ©!$# t, n= y{ 3“ §θ |¡ sù ∩⊄∪ “ Ï% ©!$# uρ u‘ £‰s% 3“ y‰yγ sù  

  ) 1-3: اعلي (  
آفريند و سپس  مان كه ميه. تسبيح و تقديس كن پروردگار واالمقام خود را«

  . »نمايد كند و رهنمود مي گيري مي خدايي كه اندازه. آرايد مي
بينيم، عالوه بر ماهي   را ميها حيوانات تفكر كنيم عجيبترين پديدهاگر در رفتار 

چه كسي آنها را ايجاد كرده؟ و . بينم  دريايي و پرندگان آسماني را ميمارهايسلمون، 
 شب و روز به آنها داده است به طوري كه اگرهدافشان را در چه كسي قدرت شناخت ا

  . رسند يابند و به هدفشان مي  آنها را گمراه كنند باز مسيرشان را مي نيزانسانها
  

  ماهي هالمي 
 اين ماهيها با مردمان سواحل .شوند يده مينام نوعي از ماهيها وجود دارند كه هالمي 

 و آنجا را به سرزميني وحشتناك مثل بيابانهاي هديجنگ فرانسه و ايتاليا براي مدت زيادي 
اي نزديك آتن شنا  شناگري كه دور از سواحل صخره. اند ها مبدل كردهمارمملو از 

در ساق پايم ناگاه احساس درد شديدي كردم : گويد  به مرگ بود ميكرد و نزديك  مي
ساس كردم كه چيزي كند و بعد از ربع ساعت اح مثل دردي كه يك آهن داغ ايجاد مي
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 پزشك پس از عمليات نجات، .سپس بيهوش شدم. شبيه سنجاق در سرم فرو رفت
د اعدتاند كه   بعضي از دانشمندان گفته! فشار خونم نزديك به صفر بود.ام كرد معاينه

و . باشد  ماهي در هر متر مكعب مي25جنگند بالغ بر  ماهيهاي هالمي در اماكني كه مي
 .شود  شامل ميماهي را از اين تعداد زيادي متر 2 به طول نهااي آ اجتماع دسته

 وجود منطق واضحي براي حركات اين ماهيدانشمندان زيست شناس بر اين باورند كه 
اي وجود دارد؟ و  دانيم آيا آنجا قاعده جنگند؟ نمي  چرا در اين سواحل مي اينكهندارد و

 دارد  ماهي هالمي وجود از هزار نوع بيش.دانيم ؟ نمي منشأ آن است حركتهاي ثابتييا
 در چند دقيقه منجر به نوع استراليايي آنرسد و نيش   متر مي2كه قطر بعضي از آنها به 

بدنهاي . همچنين داراي مغز نيستند. ماهيهاي هالمي چشم و گوش ندارند. شود مرگ مي
ها را آب  درصد بدن آن98 . نرم و در مقابل آب و هوا مقاوم است،نازكآنها شفاف 
روي بدن اين ماهي برآمدگيهايي سمي و تيز وجود دارد كه همانند . دهد تشكيل مي

اين برآمدگيها داراي قابليت . رسد و ديدن آنها سخت است اي نخ به نظر مي رشته
اي مارپيچي  باشند كه در حالت عادي در كيسه متر مي انبساط و كشش تا هشتاد سانتي

ي طعمه خويش را لمس كند، ميليونها رشته از اين برآمدگيها هرگاه اين ماه! قرار دارند
  .از محل خويش بيرون جهيده تا سم را در بدن قرباني خويش داخل كنند

امداد و كمكهاي اوليه واحدهاي كنند كه سواحل بايد مجهز به  پزشكان توصيه مي
 زيرا ازاشند  ب1لرتيزووكنند كه مجهز به ماده ك  و همچنين به شناگرها توصيه ميودهب

   . اين ماهيها در امان نيستندشندهگزشهاي كُ
نظر دارند كه  شناس و درياشناس بر اين امر اتفاق با وجود اينكه دانشمندان زيست

منطق روشن و واضحي براي اين حركات ماهي هالمي وجود ندارد، اما دانشمندان 
_____________________________________________________________  

. شود  از اين داروها در واكنشهاي ناشي از حساسيت و عفونتهاي مختلف و برخي سرطانها استفاده مي-1
كورتيزول با نقشي كه در جلوگيري از تخريب غشاي ليزوزومي سلولها دارد، مانع تخريب بافتها شده و با 

ريز، ص  فيزيولوژي اعصاب و غدد درون. (دهد ي مويرگها التهاب را كاهش مي هكم كردن نفوذ پذيري ديوار
 .يوسف) 148
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هدفي مشخص كه از خداشناس و موحد بر اين باورند كه اين ماهي براساس نقشه و 
زيرا اين ماهي فقط به سمت . كند جانب خالق او برايش ترسيم شده است حركت مي

  :فرمايد  خداوند متعال مي .كند كه بر اثر فساد انسانها تباه شده است سواحلي حركت مي
 t yγ sß ßŠ$ |¡ xø9$# ’ Îû Îh y9 ø9$# Ì 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(  
به اين فساد و پريشاني به كردة بد خود مردم در همة بر و بحر زمين پديد آمد «

  .» باشد كه بازگردندد،چشان مي كيفر بعضي اعمالشان را به آنها وسيله خدا
  :فرمايد  و همچنين مي
 ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 &™ ó© x« ( uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« ×≅‹ Ï. uρ   ) 62: زمر(  
  .»خداوند آفريننده هر چيز است و بر هر چيز نگهبانست«

خط دقيقي كه پروردگار و جز بر اجازه حركت اين ماهي جز با اراده خداوند و 
هيچ انسان عاقلي چيزي را بدون . پذير نيست  امكانخالق وي براي او رسم كرده است

توان گفت كه خداوند بدون هدف اين ماهي را   ميحال چگونه. دهد نميهدف حركت 
باشد؟ خداوند  ؟ آيا حركت اين ماهي در سواحل بدون هدف ميبه گردش واداشته است

  :فرمايد  متعال مي
 $ ¨Β ⎯ÏΒ >π −/!#yŠ ω Î) uθ èδ 8‹Ï{# u™ !$ pκÉJ uŠÏ¹$ uΖÎ/ 4   ) 56: هود(  
  .»ر او تسلط دارداي نيست مگر اينكه خدا ب هيچ جنبنده«
  :فرمايد  و نيز 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) š Ï9≡sŒ ’n? tã «! $# ×Å¡ o„   ) 22: حديد(  
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 اينكه دهد مگر پيوندد يا به شما دست نمي هيچ رخدادي در زمين به وقوع نمي«
 و اين كار پيش از آفرينش زمين و شما، در كتاب بزرگ و مهمي ثبت بوده است

  .»بر خدا آسانست
 چون خداوند  و لشكريان او بسيارندباشد  خداوند مي هم يكي از لشكرياناين ماهي

  :فرمايد  مي
 $ tΒ uρ ÞΟ n= ÷è tƒ yŠθ ãΖã_ y7 În/u‘ ω Î) uθ èδ 4   ) 31 :مدثر (  
  . » آگاه نيستتحد لشكرهاي پروردگار دة بياز عجز خدا هيچكس «

 بيابان پر همانند را آنجنگد و   ايتاليا و يونان مي،ماهي هالمي كه در سواحل فرانسه
 براي حكمتي خلق شده  و توسط خداوند متعال، كردهاز مار به محيطي ترسناك تبديل

  .كه بر مؤمنان پوشيده نيست
  

  ماهي پزشك 
درون زيردريايي تحقيقاتي مشغول بررسي بود كه س يكي از دانشمندان درياشنا

متوجه ماهي بزرگي شد كه از دسته خود جدا شده و به سمت يك ماهي كوچك 
اين دانشمند طبق معمول تصور كرد كه ماهي بزرگ قصد خوردن ماهي . حركت كرد

 ديد كه ماهي بزرگ در كنار ماهي كوچك ايستاد و ،كوچك را دارد، اما برخالف آن
اين پديده براي آن دانشمند .  كوچك شروع به خوردن برخي پولكهاي بدن او كردماهي

  .شد كامالً ثابت
 ماهي كوچك اينكه سال يك حقيقت شگفت انگيز كشف شد، و آن تقريباً پس از ده

 عهد و پيماني غير مكتوب ميان گوياو . باشد متخصص درمان بيماريهاي همه ماهيها مي
 متخصص بيماريها، نبايد خورده  ماهي كوچك به اين معنا كهماهيان دريا گذاشته شده

اين ماهي محل زندگي در اين رابطه تحقيقات فراواني صورت گرفته و دانشمندان . شود
  ). ماهي پزشك( و سرانجام اسم خاصي را براي اين ماهي تعيين كردند هكرد را بررسي 
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 و قارچهاي روي عفونتها،  چركهاها،خداوند متعال غذاي اين ماهي كوچك را دمل
 ماهيهاي بزرگ جهت برطرف شدن بيماريشان به و ،بدن ماهيان بزرگ قرار داده است

بعضي از حالتهاي . است در آمده گويي كه به صورت يك عادت. روند  ميسوي او
عجيبتري كه ثبت شده و به تصوير در آمده اين است كه يك ماهي بزرگ وقتي از چرك 

آيد و دهانش را گشوده  د، نزد اين ماهي كوچك ميوش عاجز شو دملهاي داخل دهان
 اماكند  خورد و او را مداوا بتا ماهي كوچك وارد دهان او شده و چرك و دملهاي او را 

  . كند تا او را بخورد در همين لحظه يك ماهي بزرگتر به ماهي در حال مداوا حمله مي
. گريزد اندازد و مي  بيرون ميخويش، ماهي كوچك را از دهان در حال مداواماهي 

هاي  اين چه عرف و قرارداد و پيماني است؟ و اين چه قانوني است كه در تمام گوشه
  شود؟  دريا از آن پيروي مي

 باريكاين ماهي كه خداوند متعال آنرا آفريده است، مجهز به يك منقار خيلي 
 و دملها و ها انواع چرك اين ماهيگوارش دستگاه .و عملكردي بسيار دقيق داردباشد  مي

ماهيهاي بزرگ وقتي از دست اين رود  به شمار ميپذيرد و غذاي وي   را ميعفونتها
 كه  استچرك و دملها كه ناشي از مالش و اصطكاك ماهيها به همديگر يا جنگهايي

  . روند تا آنها را معالجه كند  به سوي او ميشوند ميافتد، عاجز  احياناً ميان آنها اتفاق مي
 اين ماهيها در مقابل ماهي  تعداد اين است كه وقتيباشد ميچيزي كه جالب توجه 

ايستند و شلوغي يا  شود به دنبال هم مثل يك جامعه متمدن به صف مي كوچك زياد مي
 اين آري. اندازند كنند و جنگ و جدال به راه نمي مزاحمتي براي همديگر ايجاد نمي

 كه به دهد  دهها ماهي را نشان مي،برخي تصاوير  وايستند ماهيهاي بزرگ به صف مي
  آنهامانند تا نوبت معالجه آنها فرا برسد و گاهي معالجه اند و منتظر مي دنبال هم ايستاده

   1.دهند  ماهيها به راه خود ادامه ميآنگاهكشد  يك دقيقه يا بيشتر طول مي

_____________________________________________________________  
، از شبكه دوم سيماي جمهوري اسالمي ايران نتايج پژوهش يكي از مؤسسات 1384ماه سال   در آبان-1

 .)مترجم. (تحقيقاتي خارجي به صورت مستندي زيبا پخش شد و تمام مطالب مذكور را به تصوير كشيد
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 # x‹≈ yδ ß,ù= yz «!$# † ÎΤρ â‘ r' sù #sŒ$ tΒ t, n= y{ t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ   ) 11: لقمان(  
 حال به من نشان دهيد كه كساني كه به جز خدا ،اين همه آفريدة خداست«

  .»اند؟ هستند در جهان چه آفريده
 داده كه نبايد اما چه كسي به آنها آموزشوجود دارد  در دريا ميليونها نوع ماهي

تا به كار مهم خويش ؟ خورده شوند و نبايد به آنها تجاوز و حمله بشودماهيهاي پزشك 
  :فرمايد ؟ آيا آنها عاقل هستند؟ خداوند مي استچه كسي به اين ماهيها ياد داده. بپردازند

 tΑ$ s% $ uΖš/ u‘ ü“ Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ ä. >™ ó© x« …çµ s)ù= yz §ΝèO 3“ y‰yδ   ) 50: طه(  
  

  زخمهاي ماهيان و سرعت بهبود يافتن آنها 
 فنون جنگي ماهيان است كه ،كند  مي داللتاوندهايي كه بر عظمت خد يكي از نشانه

 است و هيچ جنگي جنگ هجوم و فراردانيد  همچنانكه مي. دهند آنرا با دقت انجام مي
  . نيست كه در آن كشته يا زخمي وجود نداشته باشد

ساكنان دريا نيز از اين قاعده مستثني نيستند و بسياري از ماهيها پس از جنگ و 
گريزند، كه اين زخمها در  آلود و با زخمهاي عميق از معركه مي جدال، به صورت خون

اما نكته مهم اينست كه اين . شود اثر گاز گرفتن و نيش دندان ماهي ديگر ايجاد مي
 اين امر دانشمندان يابند به طوريكه زخمها در مدت بسيار كوتاه و باورنكردني بهبود مي

   .جانور شناس و درياشناس را متحير كرده است
 كه واقعاً خيلي كوتاهتر از –بعضي از دانشمندان سرعت بهبود زخمهاي ماهيان را 

 در گفتهولي اين . اند  به شوري آب دريا نسبت داده–باشد  زمان التيام زخمهاي انسان مي
 . تفسير خوبي نيست،اند مقابل شواهد زيادي كه دانشمندان درياشناس با چشم خود ديده

ر خالل بعضي از تحقيقات خود دريافتند كه بعضي از ماهيها شناس ددريادانشمندان 
برند و اين ماهيها پشت  شوند به ماهيهاي ديگر از نوع خودشان پناه مي وقتي زخمي مي
پس از چسبيدن اولين و گيرند تا به نوبت به ماهي زخمي بچسبند،  سر هم قرار مي
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 پس از تحقيقات آزمايشگاهي ندانشمندا. يابند مي زخمها التيام دومين و چندمين ماهي
 اين ماهيها موادي را كه براي شفاي زخمها و بهبودي آنها به اين نتيجه رسيدند كه

 بعضي از اين ماهيها را به آزمايشگاه برده و آنان. كنند  مياز خود ترشحمشخص شده، 
در آب شور با همان ويژگيهاي دريا قرار دادند و سپس زخمهايي در بدن اين ماهيها 

 جالب توجه اين بود كه ماهيها از مداواي دوستانشان در پيش چشم  نكته.ايجاد كردند
مند پس از  تا اينكه يك دانش،اين راز سالها مدفون ماند. كردند خودداري ميدانشمندان 

 ترشح موادي كه ماهيها هنگام چسبيدن به دوستان زخميشان سالها تحقيق بر روي
 ولي بعضي از اين .مواد ظاهراً سمي و خطرناك هستندكنند توانست بفهمد كه اين  مي

مواد مختص لخته كردن خون و بعضي از آن براي انقباض پوست و عضالت تعيين شده 
 منعقد شده و خون با تأثير اين مواد ابتدا. و در بعضي از آنها ماده چسبناكي وجود دارد

شود و  ته مي ماده چسبناك روي زخم ريخسپس. شوند عضالت و پوست محكم مي
 اين دانشمند مقداري از مواد را روي زخم انسان قرار داد و. يابد نهايتاً زخم التيام مي

و مدت  .يافت، التيام پيدا كرد  زماني كه عادتاً التيام مي3/1 اين زخم در متوجه شد كه
 بدون اينكه اين مواد عوارض جانبي داشته فت، از ده روز به سه روز كاهش يابهبود آن

منعقد شدن گويي اين مواد متنوع كه بعضي از آن براي : گويند  دانشمندان مي. اشندب
 بعضي براي تقويت پوست و عضالت و بعضي براي چسبيدن هستند با هم خون،

 آگاهانه و هدفمند براي رسيدن به يك نتيجه تالش وهمكاري و تقسيم وظائف دارند 
  . دباش كنند و آن هم سرعت بهبودي زخميها مي مي

  :باشند   مصداق كالم خداوند ميپديده طبيعي نيزاين 
 tΑ$ s% $ uΖš/ u‘ ü“ Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ ä. >™ ó© x« …çµ s)ù= yz §ΝèO 3“ y‰yδ   ) 50: طه(  
 كه به همه چيز نعمت وجود بخشيده و  استگفت پروردگار ما همان كسي«

  .»سپس هدايتش كرده است
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 باالتر از قدرت او علمي وجود ندارد و وكه باالتر از علم ا] و خداوند ذاتي است[
هر انساني كه در اين هستي : اند   گفتهاينست كه خداشناسان دانشمند. قدرتي نيست

 حكيمترين حكيمان و رحيمترين ، عالمترين عالماندرتها،قويترين قراهي براي شناخت 
 زيرا .مردهرحيمان را نبيند انساني است به لحاظ جسمي زنده ولي از لحاظ قلب و عقل 

  .است كه بر يكتابودن پروردگار رهنمون استاي  در هر چيزي نشانه
  

  ي دريا برقماهيان 
 نيروي فعاليت روزمرّه خود هيچ موجودي نيست كه در :گويند  دانشمندان مي

كند،   ولت توليد ميم الكتريكي معادل يك صدجريانيالكتريسيته توليد نكند، مثالً قلب 
ر  الكتريكي ميسريان از طريق اين جهم فقطگيري ضربان قلب  هو كار دستگاه انداز

 پس واضح.اند گذاري الكتريكي ناميده به همين دليل اين دستگاه را دستگاه نشانه. ستا
 و اين نيرو به .كند است كه هر عضله با حركت خود يك نيروي الكتريكي توليد مي

وجود  ،چيزي كه باور كردني نيستاما . اي است كه انسان بتواند آنرا تحمل كند گونه
 ولت 220بيش از  نوعي ماهي در درياست كه امواج الكتريكي توليدشده توسط آن

هاي الكتريكي از خود دفاع   اين ماهيها در اعماق دريا به وسيله ارسال صاعقه.باشد مي
و  كه از دانييرا شدت جهو بعضي ديگر از اين ماهي. كشند كنند و دشمنانشان را مي مي

   بعضي از اين ماهيها را گرفته دانشمندان.رسد  ولت مي600كنند به  طرف خود توليد مي
آنها مشاهده .  كه به مدار چند چراغ الكتريكي متصل بودو داخل حوضهايي قرار دادند

در حالي ( چراغ را روشن كند 6 توانست كه كردند كه اين ماهي با هر تخليه الكتريكي
. و اين نور افشاني براي مدت چند ثانيه ادامه داشت)  وات بود100كه نيروي هر چراغ 

 خوانند شناسي مي يك ماهي كه در اعماق درياست و دانشجويان آنرا در زيستآري 
تواند چنان  ميپرسند كه چگونه اين ماهي   مي دانشمندان.داراي چنين قدرتي است

 در طرفين آن ص شد مشخ كالبد شكافي پس ازكند؟ نيروي الكتريسيته را توليد 
 از طريق و ه الكتريكي بودسلولهاي كه به منزله وجود دارد شش تائي هاي تيز دندانه
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 دريافتند كه تنها در آنان. دكنن ميتوليد  را  در بدن ماهيهانيروي الكتريكي شيميايي مواد
  و به هم مرتبط هستندزنجيروار الكتريكي وجود دارد كه سلول 400يك ماهي بيش از 

 خود را به طرف دشمن خالي انرژي تمام يكباره فرمان از مغز ماهي هنگام صدور به
گيري  اتصال اين سلولها به همديگر و نحوه پيام چيزي كه عجيب است دقت اما. ندنك مي

توانند در آن واحد طي واكنشي شيميايي  اي كه چهارصد سلول مي از مغز است به گونه
ند كه شدت آن بالغ بر ششصد ولت بوده و همانند به توليد انرژي الكتريكي بپرداز

  .كند اي عمل مي صاعقه
 خداوند  و اين.كشد  مياو رااگر ماهي اين صاعقه را به سوي شناگري بفرستد فوراً 

  :فرمايد  مياست كه 
 óΟ Îγƒ Îã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝ ÍκÅ¦ àΡ r& 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘, pt ø: $# 3   

  )53: فصلت (  
 خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان هاي اسالم داليل و نشانه  به منكرانما«

  . »گردانيم تا ظاهر شود كه خدا بر حق است كامالً هويدا و روشن مي
 ولت 220يك ماهي كوچك با قدرت توليد ] نگريم باز در اين نشانه خداوند مي[

عظمت اين .  ولت600همين ماهي با قدرت توليد الكتريكي و نوعي ديگر از  جريان
دانشمندان ماهي نوع دوم را قبل از مرگ بر . پديده در يك آزمايش ساده روشنتر گرديد

اي خيس قرار دادند، آنگاه يك زنجيره انساني به تعداد هشت نفر دست  روي پارچه
داشت لمس همديگر را گرفتند، سپس نفر اول پارچه خيس را كه ماهي روي آن قرار 

 شدت جريان به حدي بود كه تمام ]پس از چند لحظه كه ماهي برق توليد كرد [كرد،
  .افراد را دچار لرزش و تكان كرد

مخلوقات خداوند متعال بر عظمت و قدرت و علم و آگاهي وي ] به راستي[
  .كنند  ميراهنمايي

 Ÿω r& ãΝ n= ÷ètƒ ô⎯tΒ t, n= y{ uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ¯=9$# çÎ7sƒ ø: $#   ) 14: ملك(  
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آيا آن خدائي كه خلق را آفريده عالم به اسرار آنها نيست و حال آنكه او بر «
  . »باطن و ظاهر همة امور عالم آگاهست

  
   الكتريكي مارماهي

  وحشي جانوراندر مجاري آبهاي شيرين در برزيل و در آبگير رودخانة آمازون
 اين حيوانات سرشار از . الكتريكي نام دارندمارماهيكنند كه  عجيبي زندگي مي

صدمة تا  كافي است كه انساني فقط يكبار آنرا لمس كند .باشند قوي ميلكتريسيتة ا
  . شود كه در طول زندگيش فراموش نكند الكتريكي به او وارد 

5 متر طول دارد و 2 بيش از مارماهياين 
 بدنش شامل دستگاههاي توليد برق و 4

اين . معده و اعضاي حياتي وي در قسمت پيشين بدنش قرار دارند. دش با ذخيره آن مي
است كه هر كدام از آنها نيز مجهز به سه جفت مولد الكتريسيته داراي حيوان 
اين صفحات . هايي هستند كه همانند پيل ماشين نقش ذخيره الكتريسته را دارند صفحه

  .اند ت فشرده در كنار هم چيده شده عدد متغير است به صور36 تا 30كه تعدادشان از 
 هرتواند نيروي الكتريسيته توليد كند و   هيچ جانوري نميجاندارانبجز شش نوع از 

 .كند  ولت توليد مي500 حدود جرياني الكتريكي مارماهي .باشند  نوع از ماهيها مي6
و گاهي  خطرناكباشد و با وجود اين   ولت مي220 يا 110 دانيد كه برق خانگي  ميشما

  . فرستد  ولت مي500 به شدت  جرياني است، حال مقايسه كنيد كه اين مارماهيكشنده
كند تا جائي كه به   توليد ميجريان الكتريكي بسيار قوي الكتريكي مارماهيآري 

ارسال مقدار  در مارماهي اين است كه ،اما چيزي كه عجيب است. رسد صدها ولت مي
خواهد حيواني را با دور كردن از خود بترساند  وقتي مي. الكتريسيته كنترل كامل دارد

و هنگامي كه . فرستد  الكتريكي خود را به سوي او ميهاي ضعيفي از مولدجريان
 گيرد كه كار مي ضعيفي را به ريانخواهد موقعيت دشمن را نسبت به خود بسنجد ج مي

من را شناسايي  موقعيت دشاز طريق آنيابد و  مثل رادار به طرف خودش انعكاس مي
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از جريان قوي خود  دشمن را بكشد واهدخباما اگر . دارد  يا دشمن را باز مي،كند مي
  . كند  دخالت مي، خودريان الكتريكي در شدت جمارماهي بنابراين .كند استفاده مي

و براي . كند  به حجم انسان كفايت ميجانداري قوي براي قتل بار اصابت جريانيك 
 به حجم اسب كه چه بسا كشنده باشد، كافي به نظر جانداري بدن اي در ايجاد صدمه

  . رسد مي
 بعضي از اين ماهيها .كنند  الكتريكي توليد ميجريانانواع ديگري از ماهيها هستند كه 

ناچار آن را شود و   دچار صدمه مي،كند بدنشان برق دارد وقتي كه انسان آنرا لمس مي
بر روي بدن آنها . را دارندنور خاموش كردن وشن و برخي ديگر توانايي ر. كند رها مي

 بعضي از اين .شود درخشد و گاه خاموش مي چراغهايي نصب شده است كه گاه مي
 درست آبير نور ديگكنند و بار ديگر نور سفيد و بار  ماهيها يكبار نور قرمز ايجاد مي

  1.كنند مي
 بر روي بدنشان ،اشندب ها كه داراي اسمهاي عجيب و غريب ميماهيبعضي از مار

و مانند چراغهاي داخل اتوبوس كه شبانه در مسير خطهاي متصل نوراني وجود دارد 
  .كند نمايي مي هبينيم جلو مي

اي جهت دفاع از خود بكار  بعضي از اين ماهيها خاموش كردن نور خود را وسيله
ها پنهان  آنديدشود و از   وقتي كه دشمن به آنها نزديك شد نورها خاموش مي،گيرند مي
  . مانند مي

_____________________________________________________________  
هاي مكانيكي وجود دارد  گيرنده) خطي كه در دو سوي بدن ماهي قرار دارد(در خط جانبي ماهيها  -1

ماهي در خط جانبي خود  بعضي ماهيها مثل گربه. دهند كه جهت حركت آب را تشخيص مي
سازند تا ميدان الكتريكي ضعيفي را كه توسط  هاي الكتريكي نيز دارند كه ماهي را قادر مي گيرنده

مارماهي در دم خود اندامي حساس به الكتريسيته دارد كه به . شود تشخيص دهد طعمه توليد مي
كند و به اين وسيله ميدان الكتريكي ضعيفي را در اطراف  هاي الكتريكي توليد مي طور پيوسته، تكانه
 هر شي مثل سنگ، گياه يا ماهي ديگر كه سبب آشفتگي در خطوط ميدان. كند ماهي برقرار مي

هاي الكتريكي خط جانبي را تحريك و مارماهي از آن باخبر  الكتريكي اطراف ماهي شود، گيرنده
  .يوسف). 73 و ص 72زيست سال سوم تجربي، ص . (شود مي
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آنچه در اين موضوع علمي بسيار جالب توجه است اين است كه انسان براي توليد 
 هيچ چراغي دهد و  مقدار زيادي از انرژي را به صورت گرماي غيرمفيد از دست مي،نور

ولي . دهد  را هدر مينآ و هدركند مگر اينكه حرارت زيادي توليد ك پرتو افشاني نمي
  . كنند بدون اينكه بدنشان گرم شود ا اين نور را توليد ميماهيه
 موجودات دريايي  تنوع.وجود دارد ميليونها نوع ماهي اهدرياگويند كه در  مي
 .اند ر شده اينها خلقت خداوند هستند و همگي براي انسان مسخّانگيز است همه حيرت

 .باشد ز پروردگارش مير وي هستند غافل ا رام و مسخّ،انساني كه اين مخلوقاتاما 
   :فرمايد  خداوند متعال مي
 ßxÎm6 |¡ è@ ã& s! ßN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ßìö7 ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ⎯ tΒ uρ £⎯ Íκ Ïù 4 β Î) uρ ⎯ÏiΒ >™ó© x« ωÎ) ßx Îm7|¡ç„ 

⎯ Íν Ï‰÷Κ pt ¿2 ⎯Å3≈ s9 uρ ω tβθßγ s)øs? öΝßγ ys‹Î6 ó¡n@ 3 … çµ̄Ρ Î) tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= ym #Y‘θ àxî   ) 44: اسراء(  

گانه و زمين و كساني كه در آنها هستند، همگي تسبيح خدا   هفتآسمانهاي«
حمد و ) به زبان حال يا قال(گويند، بلكه هيچ موجودي نيست مگر اينكه  مي

بيگمان خداوند بسيار . فهميد گويند ولي شما تسبيح آنها را نمي ثناي وي مي
  . »شكيبا و بخشنده است

كنند و اما انساني كه همة اين  يح ميپس همگي اين مخلوقات پروردگارشان را تسب
 غافل است و از طرف ديگر مرتكب د رام وي هستند از يك طرف از خداون،مخلوقات
 . شود  مينافرماني

**          *           
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  باشد  پرندگان و امكانات آنها كه برتر از هواپيماها و انسانها مي
هيچ «: آمده است  ، پرندگان است و بزرگ كه درباره علمييالمعارف هدر مقدمة داير

 پرندگان برسد و ]كارآيي [ وجود ندارد كه به سطح توسط انسانهواپيماي ساخته شده
  . » نزديك شودين سطحت پيدا كند كه به اأيا جر

 باشند و هاي او مي پرندگان كه خداوند متعال آنها را خلق كرده است يكي از نشانه
  :كند  آنها را اينگونه توصيف مي

 Οs9 uρ r& (#÷ρ t tƒ ’n< Î) Îö ©Ü9$# ôΜ ßγ s% öθ sù ;M≈¤¯≈ |¹ z⎯ôÒ Î7ø) tƒ uρ 4 $ tΒ £⎯ßγ ä3Å¡ôϑ ãƒ ω Î) ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# 4 

…çµ ¯ΡÎ) Èe≅ ä3Î/ ¥™ó© x« îÅÁ t/   ) 19: ملك(  

گاهي بالهاي خود را گسترده و نگرند كه باالي سرشان  آيا مرغ هوا را نمي«
 زيرادارد  ؟ كسي جز خداي مهربان آنها را در فضا نگه نميكنند ي جمع ميگاه

  . »گاه استآاو به احوال همة موجودات كامالً 
و آواي آنها از هر پرندگان نسبت به ساير مخلوقات زيباييهاي بيشتري دارند 

ت  در هر نقطه از جهان ياف.اند اعجاب برانگيزپرندگان بسيار ،تر است موجودي دلنشين
خروشانترين درياها، هاي بلند كوهها، در  شوند، در اطراف مناطق قطبي، در قله مي

  .  وجود دارندترين شهرها، آنها همه جا ترين بيابانها و شلوغ ترين جنگلها خشك تاريك
 خداوند متعال به .اند  هزار نوع پرنده شمارش كرده9دانشمندان تا بحال بيش از 
هاي هوايي كه   كيسه. تا كار پرواز را برايشان آسان سازدهپرندگان وزني سبك عطا نمود

كاهد و عضالت گرم بدنشان را كه  در هر جايي از بدنشان وجود دارد از وزن آنها مي
 خداوند متعال استخوانهاي آنها را تو خالي و .كند براثر شدت پرواز گرم شده خنك مي

 و با خصوصيات ديگري كه الزمه  را سبك قرار داده تا بتوانند پرواز كنندپرهايشان
پرندگان داراي قدرت بنيايي بسيار بااليي هستند كه . پرواز است آنها را ياري داده است

 2 شكار خود را از فاصله آنهابعضي از . باشد  برابر انسان مي8 در بعضي از آنها
ن آنها چشما. و حجم بيشتري از مخ آنها به حس بينايي تعلق دارد .ندنبي هزارمتري مي
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 درجه 180فقط  چشم انسان قادر است به زاويه يك دايره كامل گردش كند، در حاليكه
 ميدان ديد او بسيار بيشتر از اين سر و صورتش را بچرخاند  پرنده هنگامي كه.بيند را مي

دهد دايره   ميمكان به آنها ااما چشمان آنها در دو طرف سر قرار دارد و. يابد وسعت مي
  . دند بدون آنكه سر و بدن خود را بچرخانننكامل را ببي

و . ندنبي  هزار متري به طور واضح مي2بعضي از پرندگان غذاي خود را از ارتفاع 
يا در حال پرواز در  .در نظر دارد برگ درختان الي در البه را  خود تخمبرخي ديگر

ده و آن را ارتفاع باال طعمه خويش را در زير آب در نظر گرفته و درون آب شيرجه ز
  .گيرند مي

 هزار 6 آنهاباشد و بعضي از   كيلومتر در ساعت مي130سرعت پرندگان بيش از 
 و در اين زنند  ساعت بدون توقف بال مي86كنند و يا  كيلومتر را بدون توقف پرواز مي

 بدون نياز به سوخت وكدام هواپيماست كه . كنند مدت از غذا و آب نيز استفاده نمي
   را بپيمايد؟ اند چنين مسافتيتو توقف مي

 Οs9 uρ r& (#÷ρ t tƒ ’n< Î) Îö ©Ü9$# ôΜ ßγ s% öθ sù ;M≈¤¯≈ |¹ z⎯ôÒ Î7ø) tƒ uρ 4 $ tΒ £⎯ßγ ä3Å¡ôϑ ãƒ ω Î) ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# 4 

…çµ ¯ΡÎ) Èe≅ ä3Î/ ¥™ó© x« îÅÁ t/   ) 19: ملك(  

توليد قدرت زياد و اسكلت محكم و سبك دو شرط اساسي يك هواپيما هستند كه 
پس اگر خواستي كه ويژگيهاي .  هر هواپيما وجود داشته باشد تا به پرواز درآيددربايد 

 توليد قدرت به اندازه زياد و : خالصه كني بايد بگوئي ههواپيما را در چند كلم
گويند كه اين دو شرط به  دانشمندان جانورشناس مي. بندي محكم و سبك اسكلت

پرندگان . يعني قدرت زياد و وزن سبك:  در پرندگان وجود دارد فرد منحصربهصورت 
 بسيار باال، به تپشقدرت اين قدرت محركه را از عضالت قوي سينه و قلبي بزرگ با 

 پرواز كنند و حتي به مدت زمان زيادپذير است كه  براي پرندگان امكان. آورند دست مي
 سيستم تواناترين كه –پرندگان دستگاه تنفس . روند به شمار ميسريعترين حيوانات 

. توان مقابله با حرارت توليدي عضالت را دارد –باشد  داران مي  مهرهتنفسي در ميان
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وسايل متحركه هميشه با مشكل خنك كردن دستگاهها مواجه هستند و اگر سازندگان 
و ممكن ] دستگاه كارآيي الزم را نداشته[كننده آنها كوتاهي بورزند،  در سيستم خنك
  .است آتش گيرد

 انرژي بسيار زيادي در  وكرده هزار كيلومتر بدون توقف پرواز 5 كه بيش از اي پرنده
 بسيار جاي تأمل است كه قلب او ،كند كند اما با اين حال عرق نمي اين راه صرف مي

قدرت ضربان و تپش و پمپاژ خون و عضالت آن تا چه حد قوي هستند كه از عهده 
   .آيند اين كار برمي

 گيرند و ها سرچشمه مي وجود دارد كه از ريهپرندگان كانالهايي در بدن عالوه بر اين 
تا عضالت پرنده . رسد  نقاط بدن پرنده، حتي اطراف پاهايش ميةاز طريق آن هوا به كلي

  . را هنگام پرواز خنك نگه دارد
 برانگيز است اين است كه دستگاه تنفسي پرندگان در تمام بدن آنچه كه بسيار تأمل

كند تا آنرا   عضالتش رخنه ميهمهكند در  د و هوايي كه پرنده استنشاق مي شعبه دارآنها
   1.خنك گرداند

هاي به هم پيوسته زير پوستشان به طور كافي به عنوان  توانند از پيه پرندگان مي
  . سوخت استفاده كنند

_____________________________________________________________  
اي از  اند، ممكن است دسته افرادي كه بر فراز هيماليا بين چين و هندوستان با هواپيما پرواز كرده -1

 كيلومتري باالي سطح زمين، جايي كه آدمي به دليل 9كه در ارتفاع غازهاي وحشي را ديده باشند 
از جمله . تواند زندگي كند، در حال پرواز و مهاجرت هستند سرماي شديد و كمبود اكسيژن نمي

تواند  عوامل ايجاد كننده اين سازگاري در غازهاي وحشي، كارآيي باالي ششهاي آنهاست كه مي
هموگلوبين آنها نيز قدرت پيوستگي زياد . ود در هوا را جذب كندمقدار بسيار اندك اكسيژن موج

رساند،  هاي پروازي مي با اكسيژن را دارد تعداد مويرگهاي آنها فراوان بوده و خون زيادي به ماهيچه
تواند هميشه  اي به اسم ميوگلوبين هستند كه شبيه هموگلوبين است و مي ها داراي ماده اين ماهيچه

  .يوسف). 89زيست سال دوم تجربي، ص . (در خود، ذخيره داشته باشدمقداري اكسيژن 
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 كيلومتر بدون توقف پرواز 5500طالئي نام دارد مسافت » الكردان«اي كه  پرنده
 آن كه در مقايسه با وزن كلي دهد اما فقط مقدار اندكي از وزنش را از دست ميكند  مي

  . چيزي نيست
   آيــهـــه لَءٍـــي شَـلِّو في كــُ

 

 دـــه واحـِنـَّلـــــي أَلُّ عدتـَ 
 

  .»دهد او يگانه است اي از او وجود دارد كه نشان مي در هر چيزي نشانه«
  

  ) رستوي درياييپ(پرنده شكاري دريايي 
به همين علت . گريزد نوعي پرنده به اسم پرستوي دريايي وجود دارد كه از سرما مي

و براي اين . كند از شمال آسيا و آمريكا به مناطق گرم در جنوب كره زمين مهاجرت مي
اي با   اين پرنده توشهكند اما تاني و تابستاني پرواز مي هزار كيلومتر در كوچ زمس19كار 

شوند، زيرا اگر آب در آنها  پرهاي آن ضد آب هستند و خيس نمي .دارد بر نميخود 
ور شدن در آب بدن و بالهاي او بسيار سنگين شده و  كرد پس از هر بار غوطه نفوذ مي

  .داد توانايي پرواز را از دست مي
تمامي پرندگان دريايي پرهايشان با آب خيس «: گويند كه  دانشمندان پرنده شناس مي

نها از ماهيهاي آ زيراماند،  شود و مطلقاً هيچ اثري از آب بر روي آن باقي نمي مين
  . »كنند دريايي تغذيه مي

 وقتي اين پرندگان ماهي ،كند پرستوي دريايي بعضي از پرندگان شكاري را دنبال مي
هايشان ببرند، پرستوي دريايي در هوا  را از آب صيد كردند و خواستند كه براي جوجه

نند و اين پرنده قبل از اينكه ك ميرها كند و آنها ترسيده و شكار را  آنها حمله ميبه 
پذير است كه بعد از آنكه   آيا براي يك خلبان امكان.گيرد ماهي به آب برسد آنرا مي

 قبل از آنكه به آب برسد آنرا بگيرد و در آسمان پرواز ،شكار از دهان پرنده شكاري افتاد
  كند؟ 
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ز پرندگان از منطقه منجمد شمالي به منطقه منجمد جنوبي مهاجرت نوع ديگري ا
شايد كسي بپرسد كه . كنند  هزار كيلومتر را سپري مي32كنند و در اين مهاجرت  مي

 پرندگاني را در  آنانشود كه گفته ميدر جواب ؟اند به آن پي بردهدانشمندان چگونه 
هاي فلزي رمزداري قرار  ان حلقهدر پاي آنگيرند و   ميهايشان النه زمين از شمال
را اند  كه طي كردهت اين پرندگان و مقدار مسافتي  هجر و به اين ترتيبدهند مي
  . ندياب ميدر

كنند بدون اينكه چيزي   هزار كيلومتر را طي مي4نوع ديگري از پرندگان مسافت 
  :فرمايد  خداوند مي. كنند  پرواز ميپيوسته ساعت 86بخورند و بعضي ديگر 

 Οs9uρr& (#÷ρttƒ ’n<Î) Îö©Ü9$# ôΜßγs%öθsù ;M≈¤̄≈|¹ z⎯ôÒÎ7ø)tƒuρ 4 $tΒ £⎯ßγä3Å¡ôϑãƒ ωÎ) ß⎯≈oΗ÷q§9$# 4   
  )19: ملك (  

  :فرمايد  و همچنين مي
 óΟ s9 r& t s? ¨β r& ©!$# ßx Îm7 |¡ç„ …çµ s9 ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ çö ©Ü9$#uρ ;M≈¤¯≈ |¹ (   

  )41: نور (  
و همه پرندگان در  كه هر كس در آسمانها و زمين است داني نمي  پيغمبر آيايا«

  . » همه به تسبيح و ثناي خدا مشغولنداند، حالي كه بال گسترده
  . گشايند اين است كه هنگام پرواز بالهايشان را مي» صافات«و معني 

  :فرمايد  و خداوند متعال مي
 óΟ s9 r& (#÷ρ t tƒ ’ n< Î) Ì øŠ©Ü9$# ;N≡t ¤‚ |¡ãΒ † Îû Èhθ y_ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# $ tΒ £⎯ ßγ ä3Å¡ôϑ ãƒ ω Î) ª!$# 3 ¨βÎ) 

’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ   ) 79: نحل(  
 و بجز خدا كسي فرمانبردارندآسمان در فضاي د كه نگرن آيا در مرغان هوا نمي«

  . » استدر اين امر براي مؤمنان نشاني از قدرت حق پديدار. نگهبان آنها نيست
 ما را به تفكر در مورد پرندگان مثل ساير ،گر و واضح روشن، محكمي اين سه آيه

  . انگيزد خلقتهاي خداوند متعال بر مي
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  خصوصيات باز شكاري
 رمز كه  استآنهاكمك و همكاري بين وجود  شكاري هاياز جمله خصوصيات باز

 از آنگاه كهد و نك يم و از آنها دفاع هدرحمايت كرا جنس خودش  و هما . استهمت
باز شكاري به همين دليل بعضي از دولتها . كند د آنها را رها ميدننياز ش كمك و دفاع بي

 بوده و هنگاميپذير  از ويژگيهاي باز اين است كه تعليم. اند را نماد ملي خود قرار داده
كه ويژگي ديگر وي آن است . ردب ميلذت  راضي است اويش از كند مرب كه احساس مي

از  نيست، وقتي كه محتاج به چيزي باشد اهل خيانتدهد و  تن به ذلّت و خواري نمي
اي از  رفتار وي با جفتش نشانه. كند نياز باشد رها مي  و وقتي بيكند آن استفاده مي

 و در مورد آنها بودههايش   جوجهدار دوست، او است و دوستي و نيك رفتاري هربانيم
  . باشد غيور مي
 موجوديآيا اين باز گراميتر از انسان است؟ آيا شريفتر از » سبحان اهللا«گويم  مي

  است كه خداوند او را گرامي داشته و فضيلت داده است؟
 ô‰ s)s9 uρ $ oΨ øΒ § x. û© Í_ t/ tΠyŠ# u™ öΝ ßγ≈ oΨù= uΗ xq uρ ’ Îû Îh y9 ø9$# Ìós t7 ø9$#uρ Νßγ≈ oΨø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9$# 

óΟßγ≈ uΖù= Ò sùuρ 4’ n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯ £ϑ ÏiΒ $ oΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒ øs?   ) 70/ اسراء(  
 خشكي و دريا حملر دو ما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم و آنها را «

كرديم و از هر غذاي لذيذ و پاكيزه آنها را روزي داديم و بر بسياري از 
  .»مخلوقات خود برتري و فضيلت كامل بخشيديم

 هستند و حيوانات مركب از شهوت بدون عقل فرشتگان مركب از عقل بدون شهوت
 گرفت ي اگر عقل انسان بر شهوت وي پيش،اند و انسانها از عقل و شهوت تركيب يافته
 به غلبه يافتشود و اگر شهوت وي بر عقلش  به موجودي باالتر از مالئكه مبدل مي

؟ آري، استتر از حيوان  آيا انسان كافر پست. شود تر از حيوان مبدل مي موجودي پست
باشد اين باز شكاري كه حيواني زبان بسته است  انسان كافر بدترين مخلوقات مي

پذير   تعليم،كند  از آنها دفاع مي،دهد اخالقي چنين دارد كه همنوعان خود را ياري مي
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 وقتي كه ، نيستكار خيانتدهد و   نميتَن به خواري ،برد يادگيري لذت مياست و از 
  اوكند، رفتار نياز باشد رهايش مي  وقتي بيكند و ستفاده ميا آناز  محتاج به چيزي باشد

كند و از آنها  هايش محبت مي  به جوجهعطوفت است، محبت و اي از جفتش نشانهبا 
 كه انسانهاييكند، وقتي كه يك باز شكاري اينگونه است نظرت در مورد  محافظت مي

كنند و اموالي  آوري مي  جمعنياز ندارند را كه آنچه خواري پذيرند ،كنند ظلم و ستم مي
كبر تر يادگرفتن د كه يا آنانكنند، چيست؟ و   ميانباشتهرا كه بدان نيازمند نيستند، 

آنها  غرور و خودپسندي فراخواني شان به راه راستاگر كه كساني!! ورزند، چيست؟ مي
  .شود مانع پذيرش آن مي
 # sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% ã& s! È,̈? $# ©! $# çµ ø?x‹ s{ r& äο ¨“ Ïè ø9$# ÉΟøO M} $$ Î/ 4   ) 206: بقره(  
 او را بزرگي و نخوتو چون او را به اندرز و نصيحت گويند از خدا بترس «

  .»فراگرفته و به بدكاري برانگيزد
 öΝ åκ̈ΞÎ) (#þθ çΡ% x. #sŒ Î) Ÿ≅‹ Ï% öΝçλ m; Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª! $# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡ o„   ) 35 :صافات(  
) از قبول آن (شد جز خدا معبودي نيست بزرگي كرده و وقتي به آنان گفته مي«

  . »كردند سركشي مي
 وي در اختيار همگي  راآسمانها و زمينخداوند آيا اين باز شكاري از انساني كه 

ست؟ زماني كشاورزان از دست بازهاي شكاري ا، شريفتر  او را گرامي داشته وقرار داده
 گاهي بر زيراكردند  طقه خود شكايت ميخسته شده بودند و از فراواني آنها در من

آمريكايي  كشاورزان به مسئولين ،ندخورد  و آنها را ميهبرد جوجه مرغهاي آنان حمله 
 در مدت دو ماه همه آنها را از بين توانست ميدولت براي كسي كه . ردندب شكايت خود

 امابين رفتند  و بدين ترتيب تمام بازهاي اين منطقه از .برد جايزه نفيسي تعيين كرد
اين . رويه موشهاي داخل زمينهاي زراعي مواجه شدند كشاورزان ناگاه با افزايش بي

 اين بود كه. خوردند ميموشها اكثر محصوالتي را كه كشاورزان به آن نياز داشتند، 
اكنون كشاورزان .  ميان همه جانوران طبيعت و گياهان وجود دارد دقيقيدريافتند توازن
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 چون .اند  روآوردههاي طبيعي  به استفاده از كشندههاي شيميايي به جاي كشنده
 وقتي و آفات جانبي ندارند اما هستند متناسب با بيماريهاي گياهي ي طبيعيها كشنده
هاي شيميايي را بكار بگيريم چه بسا كه توازن طبيعت را مختل كند و دچار  كشنده

  .نيماز آن دوري كبيماريهايي بشويم كه بايستي حتماً 
 و كساني است كه از فرمان خدا سرپيچي دنيادارانتغيير مخلوقات خداوند صفت 

 ميان  و نيز حيوانات و گياهانحشرات،در ميان  حكمتهاي فراواني به راستي. كنند مي
 پس هر خللي كه در طبيعت برقرار است،حيوانات با گياهان و ميان انسان با گياهان 

  . تر بايد بپردازيم ي سنگينكنيم تاوان آن را خيل وارد مي
  

  داركوب 
ي از پرندگاني كه خداوند متعال خلق كرده يكمعلوماتي كه باور كردني نيست؛ 

ايد، اگر در ساختمان اين پرنده دقت كنيم   اكثر شما اسم آنرا شنيدهوداركوب نام دارد 
ي قوي و اين پرنده داراي منقار. باشد بينيم كه خارج از تصور مي استحكاماتي را مي

 نوك اين پرنده به حدي قوي است .كند زياد مقاومت مي  كه در برابر فشاراستمحكم 
  . كند كه مثل يك وسيله شكافنده درخت، يعني مثل يك مته عمل مي

. اين منقار در قدرت و استحكام و سختي از تركيبات عجيبي ساخته شده است
 استحكامقدرت اين عضالت و باشد چون   قوي مي نيز بسيارعضالت گردن اين پرنده

 كه مثل قلم چوب تراش عمل  آنهاي محكمي كه توسط منقار آنها براي تأمين ضربه
 بر روي درخت  اوشكافد؟ باشد اما اين پرنده چگونه درختان را مي كند الزم مي مي
 به مغز وكند   آنرا سوراخ مي]زند تا اينكه پيوسته به يك نقطه ضربه مي [ايستد و مي

 به آن  خود رااي وجود دارد كه ا حشرهي در مغز اين درخت كرم گاهي. رسد ميدرخت 
 در آن مكان يا فهمد كه حشره  مي چگونهاما اينكه اين پرنده. خورد  و آنرا ميهدانرس 

  .كسي به آن پي نبرده است، چيزي است كه تا بحال مشخص وجود دارد
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 و محكمي استوار باريكاطهاي باشد كه با رب  ضخيماي  داراي جمجمهبايد داركوب 
پيشرفته ي وسايل رخباشد همچنانكه در ب هايي  گير  داراي ضربهنيز بايدشده است و 

 بين جمجمه و منقار بسيار متراكم يگير به صورت بافت  اين ضربه.وجود داردامروزي 
ه به اين پرنده بايستي يك زبان بلند و دراز به طول منقارش داشته باشد ك. وي قرار دارد

خود  حشره مورد نظر تا بتواندد باش ماده چسبناكي روي آن وشود  يك سطح زبر منتهي 
 پاهاي الغر و نازك  كه با،باشد  داراي پاهاي كوتاه و قوي همچنين بايد. شكار كندرا 

 محكمي بر و ضربات هدرك  بر روي اين پاها تكيه زيرا. متفاوت استاكثر پرندگان 
 اين پرنده داراي انگشتان گيره مانندي است كه دو انگشت در .دكر خواهد وارددرختان 

 كه خيلي محكم به ندسته انبردست كاملي مانندجلو و دو انگشت در عقب دارد و 
  . دنكن گير مي،  پوست درخت

ها  ه به وسيله آن بر شاخهباشد ك  و محكم ميبا پرهاي سختم داركوب داراي يك د
اين [. كند تا اينكه منقارش به مغز درخت برسد  ميريشيا و در ضربه زدن هداد تكيه 

  ].پرنده تمام خصوصيات و امكانات ذكر شده را داراست
  :فرمايد  خداوند مي
 yì ÷Ψ ß¹ «! $# ü“ Ï% ©!$# z⎯s) ø?r& ¨≅ ä. >™ó© x«     )88: نمل  (  4
هاي خداوندي است كه هر چيزي را در كمال اتقان و استحكام  اين ساخته«

  .»ساخته است
 . و دقيقاً كليه امكانات يك مته را دارداي است پيچيدهين پرنده گويي كه ابزار بسيار ا
هاي قوي، مقاوم در مقابل ضربات، داراي يك منقار قوي و محكم و زباني به طول  پايه

  . منقارش كه سطحي زبر دارد و روي آن ماده چسبناكي قرار دارد
  :فرمايد  خداوند متعال مي
 tΑ$ s% $ uΖš/ u‘ ü“ Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ ä. >™ ó© x« …çµ s)ù= yz §ΝèO 3“ y‰yδ    ) 50: طه(  

  .  آنها بخشيده استيعني كمال خلقت را به
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  :فرمايد  و خداوند سبحان مي
 Ëx Îm7 y™ zΟ ó™ $# y7 În/u‘ ’ n? ôãF{$# ∩⊇∪ “ Ï% ©!$# t, n= y{ 3“ §θ |¡ sù   ) 2 -1 :اعلي(  

 خلق ه پرند اين برايخداوند اين دستگاهها و اعضاي محكم راتوان گفت،  پس مي
 و حشراتي را كه موجب آزار هديكه به مغز درخت رسرا به او داد  اين وظيفه وكرد، 

ترين وسايل  پيچيده است كه از  به نحوي داركوب امكانات.شوند، بخورد درخت مي
  .چيزي كم نداردسوراخ كننده 

  
   تاريخ هاي نامه بر اولين خبرگزاريهايكبوتر

هيد، هنگامي كه امير سرزمينهاي شام و مصر بود، پست هوايي را به كار نورالدين الش
 نوع 500تعداد كبوترهاي نامه بر بيش از به گفته دانشمندان ]. ربيعني كبوترنامه [. گرفت

 داراي آنها . دارندبااليي هوشمند هستند و قدرت پرواز كبوترها بسيار .دنباش مي
كبوتر حيواني است . كند هدف و منزلشان هدايت ميند كه آنها را به هست قوي اي غريزه

  .شود گرفته و اهلي ميكه زود انس 
 $ yγ≈ oΨù= ©9 sŒuρ öΝçλ m;   ) 72: يس(  
  . »و آن حيوانات را مطيع و رام آنها ساختيم«

قدرت ته؟ و چه كسي اين قدرت هوش زياد، چه كسي اين پرنده را مطيع و رام ساخ
به او داده است؟ چه كسي اين را رساند  را به هدفش مياي كه او  پرواز بسيار و غريزه

   است؟ر وي ساختهحيوان را مونس و خدمتكار انسان و مسخّ
كند و  ه طور مستمر طي ميبر، مسافت هزار كيلومتري را بدون توقف و ب كبوتر نامه

 9ساالنه پرنده اين . كند  كيلومتر پرواز مي60 دقيقه يك كيلومتر و در هر ساعت در هر
 بلند به ما كمك از ميان آسمانهايها  اين كبوترها در بردن نامه. دكن  مي تربيتجفت بچه

به هر حال . رسانند  با آن زمان، به مقصد ميباال در مقايسهد و آن را با سرعتي نكن مي
بر . كرد ميهاي بين دمشق و قاهره از كبوتر استفاده  سلطان نورالدين براي انتقال نامه
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 خاصي كه هاي درون محفظهها   نامه.شد  اسم سلطان حك مي پرندگانروي نوك اين
نتقال نامه بين خود و سلطان براي اِ. شد  ميقرار دادهداراي وزن نسبتاً كمي بودند 

  . ه بود دو هزار كبوتر به كار گرفتسرزمينهاي مختلف در كارگزارانش
ست كه ينت زده كرده ا تا امروز محققان را حيراما آنچه كه به عنوان معمايي بزرگ

كند  رود و روشي كه از آن استفاده مي  به سوي هدف خود تواند ميچگونه اين كبوتر 
؟ يابد خود را ميپرسند كه چگونه اين كبوتر مسافتهاي طوالني   دانشمندان مي.چيست؟

ملتها آيد و نزد تمامي   اولين خبرگزاري تاريخ به حساب مياين پرندهفراموش نكنيد كه 
و در تمامي زمانها براي ....  اعراب و  نزد يونان و روم ودر! آن استفاده شده استاز 

بعضي از دولتهاي غربي حتي . شده استها و رساندن اخبار از آن استفاده  انتقال نامه
 به يعنيكردند  مثل هلند براي رساندن دستورات خود به سوماترا از كبوتر استفاده مي

ولي سؤال . پيمود  هزار كيلومتر را مي17 مسافتي بالغ بر  وآمد شرقي آسيا مي جنوب
كند در حالي كه  انگيز اين است كه اين پرنده چگونه مسافتهاي طوالني را طي مي حيرت

باهوشترين خلبانان بدون نقشه و راهنما و گزارشهاي مداوم كه از ايستگاههاي زميني 
 مسافرت از غرب اروپا در واقع. دن برد ره به جايينتوان  نميشود ه ميدافرست آنها براي 

اي   چگونه اين پرنده كوچك نامهحال . است مسافتي بسيار طوالنيبه جنوب شرقي آسيا
كند  رساند؟ و حسي كه پرنده را در جهت مسيرش هدايت مي  ميچنين نقطه دوريرا به 

رساند   آنچه پرنده را به هدفش مي نسبت بهگويند كند؟ دانشمندان مي   ميعملچگونه 
و  بر روي زمين قرار دارد هايي اند كه نشانه شمندان گفته بعضي از داناما، شناختي نداريم

 و به وسيله آنها هدايت شناخته آنرا براي هميشهبندد و  در حافظه پرنده نقش مي
 به اين ترتيب كه .انكار شد ديگر كه توسط دانشمندي اين يك فرضيه است اما. شود مي

در .  و او دقيقاً به هدف رسيد به سوي هدف روانه كردشمان بستهبا چكبوتري را 
 با وجود اينكه اما .توانست كار بگيرد  مي ديد و نه از حافظه حاليكه نه عالئمي را مي
  . د به سوي هدفش روانه شدوبچشمان كبوتر بسته شده 
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ه زادگاه دهد كه از طريق آن ب اي را تشكيل مي كبوتر با خورشيد زاويه: فرضيه دوم 
كند و به   پرواز  همدر شبتواند  كبوتر مي اگر گفته شود كه اما .گردد خود باز مي

  . شود رسد اين فرضيه نيز رد ميبهدفش 
 كه يك دستگاه راداري در مغز اين كبوتر معتقدنداي از دانشمندان  عده: نظريه سوم 

ك دستگاه كوچك  پس بر روي سر كبوتر ي،رساند وجود دارد كه وي را به هدفش مي
اي  سپس عده.  باز هم به هدفش رسيداما . كندمختلالكتريكي قرار دادند كه كار رادار را 

هاي   بنابراين حلقه.كند يابي مي ديگر گفتند كه از طريق ميدان مغناطيسي زمين هدف
 كند دچار اختاللدر پاهاي اين كبوتر قرار دادند تا ميدان مغناطيسي را مغناطيسي آهني 

   1.ي با وجود اين باز هم به هدفش رسيدول
 پس اين پرنده چگونه دهها هزار مايل بر روي .ها مردود شد در هر حال تمام نظريه

رساند چگونه  اي كه او را به هدف مي كند؟ و زاويه  پرواز ميها و كوهها و صحراهادريا
 مندان گفتهيكي از دانش. آور باقي مانده است است؟ اين رازي است كه همچنان حيرت

رساند همان چيزي است كه خداوند   كه پرندگان را به هدف و منزلشان ميهچآن« : ستا 
  :متعال فرموده 
 tΑ$ s% $ uΖš/ u‘ ü“ Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ ä. >™ ó© x« …çµ s)ù= yz §ΝèO 3“ y‰yδ    ) 50: طه(  

 را متعلق به هدايت خداوند آن است كه حيحترين تفسير براي اين موضوع همانو ص
  :فرمايد   ميكهمتعال بدانيم 
 Ëx Îm7 y™ zΟ ó™ $# y7 În/u‘ ’ n? ôãF{$# ∩⊇∪ “ Ï% ©!$# t, n= y{ 3“ §θ |¡ sù ∩⊄∪ “ Ï% ©!$# uρ u‘ £‰s% 3“ y‰yγ sù  

  ) 1-3: اعلي (  

_____________________________________________________________  
كند كه در نهايت، همين نظريه اثبات شده است، منتها با استفاده از   البته مؤلف محترم در بحث آتي بيان مي-1

 .مترجم. تر امكانات پيشرفته
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به نام خداي خود كه برتر و واالتر از همه موجودات است به تسبيح و ستايش «
به حد كمال خود رسانيد مشغول باش، آن خدائي كه عالم را خلق كرد و همه را 

  . »اي داد و به راه كمالش هدايت نمود آن خدايي كه هر چيز را قدر و اندازه
. آرايد آفريند و سپس مي همان كه مي. تسبيح و تقديس كن پروردگار واالمقام خود را

  .نمايد كند و رهنمود مي گيري مي خدايي كه اندازه
انگيز را هدايت خداوند متعال و  حيرت پديده اين ،به همين دليل دانشمندان موحد

 پيچيده و عمل هوشمندانه در كاراين و اند،   آنرا غريزه ناميده،شناس دانشمندان زيست
  . شود  بدون آموزش توسط كبوتر انجام مياي ريزي شده  و برنامهمراحل متعدد

  
  مهاجرت پرندگان 
  :فرمايد  خداوند متعال مي
 óΟ s9 r& (#÷ρ t tƒ ’ n< Î) Ì øŠ©Ü9$# ;N≡t ¤‚ |¡ãΒ † Îû Èhθ y_ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# $ tΒ £⎯ ßγ ä3Å¡ôϑ ãƒ ω Î) ª!$# 3 ¨βÎ) 

’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ   ) 79: نحل(  
  :فرمايد  و همچنين مي
 Οs9 uρ r& (#÷ρ t tƒ ’n< Î) Îö ©Ü9$# ôΜ ßγ s% öθ sù ;M≈¤¯≈ |¹ z⎯ôÒ Î7ø) tƒ uρ 4 $ tΒ £⎯ßγ ä3Å¡ôϑ ãƒ ω Î) ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# 4 

…çµ ¯ΡÎ) Èe≅ ä3Î/ ¥™ó© x« îÅÁ t/   ) 19: ملك(  

اي براي تفكر در  آيا در اين آيات انگيزهكنيم؟  ما با اين آيات چگونه برخورد مي
 پرندگان آسماني نيست؟ محركي براي تفكر در پديدهآسمانها و زمين وجود ندارد؟ آيا 

  نيست؟  بر عظمت او ي كه خداوند متعال انتخاب كرده دليلتآيا اين آيا
في شده و در  مخپاييزبيند كه به طور كلي در   مي،از موقعي كه انسان پرندگان را شناخته

دهها هزار ميليون از پرندگان هر ساله مهاجرت «اند كه   دانشمندان گفته.شوند بهار ظاهر مي
  به جنوب آمريكا و جنوبالي به نيم كره جنوبي و از آنجاكنند، مخصوصاً از نيم كره شم مي

 .باشد كنند، آمريكاي شمالي، اروپا و آسيا مي  اما سرزمينهايي كه از آن مهاجرت مي.آفريقا
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 دانشمندان در. »روند به جنوب آفريقا ميعبور كرده اين پرندگان از خط استوا 
  .گويند اند، سخن مي نه به اين حقايق علمي رسيدهكه چگواينالمعارفهاي علمي از  دايره

ي كه فلزهاي   كه در پاهايشان حلقهاستفاده شد ميليون پرنده 4 بيش ازبراي اينكار 
 نيز كه اولي مجموعه ديگر  دوباشد، قرار داده شد و نشانگر هويت و حركات آنها مي

بود تحت آزمايش قرار گرفت اين  ميليون پرنده 13ومي شامل د ميليون پرنده و 3 شامل
ي در فلزهاي  ن قرار داشتند حلقههايشا  كه كوچك بودند و در النهگاه پرندگان آن

اين پيگيري توسط . دشو قرار داده شد تا حركت آنها از شمال به جنوب دنبال شانپاهاي
  . گرفت مراكز تحقيقاتي كه بين شمال و جنوب كره زمين پراكنده بود انجام مي

كنند و   هزار كيلومتر را در سفر خود طي مي14د كه ننوعي از پرندگان وجود دار
اي از   كه مجموعهمسافتيترين   طوالنياماپيمايد   هزار كيلومتر را مي16 ديگر نوع

 از منطقه منجمد شمالي به جنوب  بود يعني هزار كيلومتر22اند  پرندگان طي كرده
ولي .  بود متغير كيلومتر در ساعت100 تا 40 سرعت اين پرندگان بين  در حاليكه.آفريقا

 كيلومتر در ساعت 360د به كن شكارش حمله مي كه به هنگاميسرعت باز شكاري 
 وجود دارد كه نشان اي بر روي بعضي از انواع پرندگان  ثبت شدهتحقيقات. رسد مي
 را بدون توقف و در مدت بيس ساعت  كيلومتر2700 بيش از دهد برخي از آنها مي
 به رنوعي ديگ و ي متر4200 ي، متر1500  متري،900  به ارتفاع و بعضي.پيمايند مي

اين در حالي است كه هواپيماهاي  .گيرند  اوج مي– كيلومتر 6 – ي هزار متر6ارتفاع 
  . گيرند  كيلومتر اوج مي12 جديد
، چون هر ساله در همان وقت و داشته باشد اين پرندگان ساعتي قرار مغز در دباي

هد د ها خبر ميآنچه كسي به در غير اين صورت . كنند  مهاجرت ميموعد سال گذشته
 يك زمان سنج در سر هر يك از پرندگان پس وجودكه وقت مهاجرت رسيده است؟ 

اند كه پرندگان قدرت عجيبي براي پيمودن  بعضي از دانشمندان گفته. ضروري است
ي بر روي زمين در طي كردن مسافتهاي دور جانداردارند و هيچ طوالني مسافتهاي 

.  كه خداوند متعال خواسته است استمتيخاطر حكو اين به . تر از پرندگان نيستتوانا



 شگفتيهاي خداوند در جهان آفرينش

 

330

 20 مسافتهاي طوالني بيش از براي پيمودن اين است كه پرندگاني كه تر از همه شگفت
، قبل از اينكه مهاجرت كنند چربيهايي را در بدن خود شوند آماده ميهزار كيلومتر 

و از . دياب ي مافزايش به علت اين چربيها آنهاكنند تا جائي كه وزن بعضي از  ذخيره مي
  . كنند اين چربيها براي سوخت و انرژي در مسيرهاي سخت و طاقت فرسا استفاده مي

 جغرافيايي مثل هاي پديدهكنند كه پرندگان توسط   ميگمانبعضي از دانشمندان 
يابند ولي اين نظريه قبالً باطل شد،  ها و درياها و كوهها و سواحل، هدايت مي رودخانه

 از هدف بينند با وجود اينكه چيزي نميكنند و  پرواز ميل شب هم در طوچون پرندگان 
  . شوند خود دور نمي

برخي ديگر معتقدند كه حس بويايي قوي، پرندگان را در شناخت مسير ياري 
اند كه  بعضي ديگر گفته. دهد، كه البته علم عكس اين مطلب را ثابت كرده است مي

 انجام شد و متوجه شدند كه پرنده در و آزمايشاتيشوند  توسط خورشيد هدايت مي
  . كند  باز در مسير صحيح خود حركت مينبود خورشيد

 اما پس از اينشود   توسط گنبد آسماني ياري مي پرنده كهدر نظري ديگر آمده است
و . دائم خود حركت كرد باز در مسير ناتوان كردند گنبد آسماني  استفادهكه او را از

. كنند پرندگان پيچ و خمهاي راه را در اعماق ذهن خود ثبت مياند كه  بعضي ديگر گفته
قدرت تشخيص پرنده  قرار دادند تا اي شكل و مسطح مسيري دايرهر دپس يك پرنده را 

  .  موفق نشدند باز هم وليمختل شود
در  امااند   در مورد اين نظريه مطرح كرده همي ديگرتوضيحاتبعضي از دانشمندان 

 در سر پرندگان يك بافت وجود دارد كه حجم آن كمتر از نيم ميليمتر  كه دريافتندنهايت
پيچي  آنان سيم .گذارد  از موادي تشكيل شده كه مغناطيس زمين بر آن تأثير ميو استمربع 

ميدان مغناطيسي آن با جهت ميدان مغناطيسي زمين را در بدن پرنده قرار دادند كه جهت 
اما . رواز خود را تغيير داد و در جهت عكس حركت كرداين بار پرنده مسير پ. متفاوت بود

اين سؤال باقي است كه ماهيت اين بافت كه در ميان چشم و مخ پرنده قرار دارد و از ميدان 
اند و آن   ارائه دادهنيز دانشمندان نظريه ديگري .؟پذيرد چيست مغناطيسي زمين تأثير مي
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اي انساني كه هوشيار هستي و تو  و .يابند  ميراه ستارگان آسمان با توجه بهاينكه پرندگان 
  . درس خوانده، چه بسا كه نتواني از طريق ستارگان آسمان راه را بيابي

پرنده يكي اينكه : ماند   فقط دو نظر باقي ]در هر حال پس از اين همه تحقيقات[
گونه اين كار ها و چ كند، اما با استفاده از كدام ستاره ها راه خود را پيدا مي توسط ستاره

 بافتي دارد كه از ه و نظريه دوم اينكه پرند.گيرد هنوز مشخص نشده است انجام مي
كند بدون اينكه از   اين مسافت طوالني را طي ميو. گيرد ميدان مغناطيسي زمين تأثير مي

 شود، قطعاً هزار كيلومتر اين ميدان منحرفاگر حتي يك درجه از و . هدفش دور شود
  .گيرد  فاصله ميدف اصليشاز ه

  :فرمايد اين معناي كالم خداوند است كه مي. و اين راز همچنان پيچيده مانده است
 $ tΒ £⎯ßγ ä3Å¡ ôϑ ãƒ ω Î) ß⎯≈ oΗ÷q §9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) Èe≅ ä3Î/ ¥™ ó© x« îÅÁ t/   ) 19: ملك(  

 او به احوال همة زيرادارد  كسي جز خداي مهربان آنها را در فضا نگاه نمي«
  .» آگاه استموجودات كامالً

 هدايتي است كه خداوند متعال به ]يابي پرندگان به هر دليل كه باشد جهت [پس قطعاً
اند،   قابل توجه است اين كه پرندگان كوچكي كه تازه متولد شدهآن چه. عهده گرفته است

 بدون اينكه واند،  در مسير خود رها شده هايي در پاهاي آنها قرار داده شده و حلقه
چه كسي اين قدرت . ا آنها را آموزش بدهند در مسير صحيح خود قرار گرفتندبزرگتره

  :فرمايد  امانت نهاده، تا هدفش را بيابد، خداوند ميبه عجيب را در اين پرنده كوچك 
 tΑ$ s% $ uΖš/ u‘ ü“ Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ ä. >™ ó© x« …çµ s)ù= yz §ΝèO 3“ y‰yδ    ) 50: طه(  
 همة موجودات را نعمت وجود بخشيده و گفت خداي ما همان كسي است كه«

  . »سپس هدايتش كرده است
 يك هواپيماي و.  مستقيم نيستندهاي هوايياست كه خطوط سفراين  عجيب اما

خطهاي اي كوچك نياز به  براي تغيير مسير در زاويهعادي در مسافت چند كيلومتري 
 با زمين دارد تا در مسير ها و تماسهاي مداوم  نقشه، رادارها، كمك خلبان، خلبان،هوايي

 پيچ و با خطوطي هستند  بلكهمستقيم نيست،نيز  سفر پرندگان وطخط. خود باقي بماند
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اين خطوط را ) خداوند ( زيرا].شود اما با اين وجود از مسير خود منحرف نمي[زياد خم 
  . براي آنها رسم كرده و به آنها الهام كرده كه در آن مسير بروند

اگر اين پرنده يك درجه از هدفش منحرف شود : گويند كه  دان ميبعضي از دانشمن
 كمتر از هزار كيلومتر اوست و اين انحراف دورتر از هدف بسياررسد كه  به جايي مي
اين است كه  راست و استوار كرد؟  براي اوچه كسي اين هدف را. نخواهد بود
  .  دارند، در حيرتندكه پرندگان در پروازشانتوانايي شناسي از   زميندانشمندان

 هزار كيلومتر پنج ادگاه خوداي در هواپيما گذاشته شد و از ز پرنده] در يك آزمايش[
ي قرار داشت و از ساما با وجود اينكه در قفبه طرف شرق يا غرب و يا شمال دور شد 

  !!... ز گذشت ده روز به زادگاه خود بازگشتديدن اطراف ناتوان بود پس ا
  :اوند متعال فرموده كه  خددليلبه همين 
 óΟ s9 r& (#÷ρ t tƒ ’ n< Î) Ì øŠ©Ü9$# ;N≡t ¤‚ |¡ãΒ † Îû Èhθ y_ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# $ tΒ £⎯ ßγ ä3Å¡ôϑ ãƒ ω Î) ª!$# 3 ¨βÎ) 

’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ   ) 79: نحل(  
ل  و به جز خداي متعادر فضاي آسمان فرمان بردارندد كه ننگر آيا در مرغان هوا نمي«

  . »كسي نگهبان آنها نيست در اين امر براي مؤمنان نشاني از قدرت حق هويداست
  1.تواني ايمان بياوري ميهاي هستي  معناي آيه اين است كه از طريق نشانه

  :فرمايد  خداوند مي
 y7 ù= Ï? àM≈ tƒ#u™ «!$# $ yδθ è= ÷G tΡ y7ø‹ n= tã Èd,ys ø9$$ Î/ (   ) 6: جاثيه(  
  . »كنيم همه ادله قدرت خداست حق بر تو تالوت مياين آيات قرآن كه ما به «

**          *            
_____________________________________________________________  

ها، مانند   تعدادي از گونهسازي در پژواك] كه بر عظمت خدا داللت دارد[هاي هستي  از جمله نشانه -1
باشد كه ضمن انتشار امواج صوتي در محيط و تجزيه و  خفاش، دلفين و به مقدار كمتري والها مي

 اين پديده به خفاش امكان... كنند  تحليل پژواك حاصل از آن، تصويري از محيط را ايجاد مي
ه شده است به دقت حشراتي را كه دهد در اتاقي كامالً تاريك كه در سراسر آن تارهاي سيمي كشيد مي

 .يوسف). 72زيست سال سوم تجربي، ص . (ها بگذرد الي سيم در حال پروازند شكار كند و از البه
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  كرم ابريشم و ابريشم 
  :فرمايد  پروردگار پاك و منزّه مي

 ’ Îûuρ ÇÚö‘ F{$# ×M≈ tƒ#u™ t⎦⎫ÏΖ Ï%θ çΗ ø>Ïj9   )  20: ذاريات(  
  . »در روي زمين براي اهل يقين ادله قدرت الهي پيداست«

 وقتي آب دهان اين ،اند انشمندان، كرم ابريشم را بدون ترديد پادشاه بافندگان ناميدهد
شود و به صورت تارهاي ابريشمي در  گيرد منجمد مي كرم در مجاورت هوا قرار مي

همانند مرواريد به آن  شده و مخلوطآيد، آب دهان اين كرم با يك ماده پروتئيني  مي
 تار ابريشمي را به طور 6 قادر است در يك دقيقه كرم ابريشم. دهد درخشندگي مي

ن ه پيله مساوي يك پيرا360 هر .باشد  مي متر 300 هر كدامببافد كه طول مداوم 
  خواهد بود؟ وزن اين پيراهن چقدر آيا. استابريشمي 
 و مشابه آنرا درست هدر تا بحال نتوانسته كه از نحوه دوختن كرم ابريشم تقليد كبشر

. تر هستند يرا تارهاي ابريشمي بسيار سبك و در عين حال از فوالد محكمزكند، چرا؟ 
اگر بتوانيم كه يك قطعه . باشد ابريشم مي) يك رطل( مثقال 84 هزار پيله مساوي 25

بسيار محكمتر از فوالد خواهد ، تار ابريشمي تهيه كنيمفوالد را به قطر يك تار ابريشم 
باشد و اين ساخته خداوند عزَوجل   سبك هم ميوكم  مح، براق، زيباعالوه بر آنو . بود

  .است
 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(  
آفريده است، مسلما او از ساختة خداست كه هر چيزي را در كمال استحكام «

  . »ستدهيد كامالً آگاه ا كارهايي كه شما انجام مي
توانند محصوالت خود را از ابريشم   ميكنندگان لباس تهيه] از بركت همين نعمت[

البته رنگ طبيعي ابريشم طالئي تحت . اي و يا مرواريدي كامل تهيه كنند طالئي، نقره
تأثير نور خورشيد قرار نگرفته و نيازي به تثبيت رنگ ندارد و هميشه همانند طال و 

  .درخشد مرواريد مي
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، علم،  در روي زمين گسترانيده تا اينكه عظمت،هايي است كه خداوند نشانهاين 
  :فرمايد   خداوند متعال مي.او را بشناسيمغناي  كارداني، قدرت و ،رحمت

 š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# Å_U!#uρ ¤$! $# uρ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# uρ ì# Î= tF øƒ èΧ … çµçΡ≡uθ ø9 r& š Ï9≡x‹ x. 3 $ yϑ ¯ΡÎ) © y´ øƒ s† 

©!$# ô⎯ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n=ãè ø9$# 3   ) 28: فاطر(  
تنها د چهارپايان نيز به رنگهاي مختلف هستنو از أصناف مردم و جنبندگان و «

  . »بندگان دانا و دانشمند، از خدا ترس آميخته با تعظيم دارند
  :فرمايد  و همچنين مي
 χ Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ É#≈ n=ÏF ÷z $#uρ È≅øŠ ©9$# Í‘$ pκ̈]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≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ $ uΖ−/ u‘ $ tΒ |M ø)n= yz # x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $ oΨ É)sù 

z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$#  )  191 - 190: آل عمران(  
محققاً در خلقت آسمان و زمين و رفت و آمد شب و روز دالئلي روشن براي «

به پهلو آنهائي كه در هر حال ايستاده و نشسته و . خردمندان عالم وجود دارد
 كرده و گويند  تفكر خدا را ياد كنند و در خلقت آسمانها و زمينافتاده

اي، پاك و منزّهي ما را به  هپروردگارا تو اين دستگاه با عظمت را بيهوده نيافريد
  .»لطف خود از عذاب دوزخ نگاهدار

 ايستاده و نشسته، در خانه يا همراه دوستان ، است كه در هر حالزمالپس بر انسان 
 كه تارهاي ابريشمي و پشمي لباسهايش فرزندان و نيازهايش و در مورد ،در خلقت خود

  . فكر كندت آن نيست ساختقادر به 
  

  انة جالل و بزرگي خداوند زنبور عسل نش
  :فرمايد   مياو كه. باشد  بر عظمت خداوند متعال مياني فاخر و گواهزنبور عسل نش
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 4‘ ym ÷ρ r& uρ y7 •/ u‘ ’ n< Î) È≅ øt ª[“ $# Èβ r& “ É‹Ïƒ ªB$# z⎯ÏΒ ÉΑ$ t6 Ågø: $# $ Y?θ ã‹ ç/ z⎯ÏΒ uρ Ì yf ¤±9$# $ £ϑ ÏΒ uρ 

tβθ ä© Ì÷è tƒ   ) 68: نحل(  
 مخاطب است گويي كه اين آيه فقط در بر دارنده ياي مونث» إتخذي«در » يا«حرف 

  :فرمايد   خداوند مي.شود نه مذكرها ها مي مؤنث
 4‘ ym ÷ρ r& uρ y7 •/ u‘ ’ n< Î) È≅ øt ª[“ $# Èβ r& “ É‹Ïƒ ªB$# z⎯ÏΒ ÉΑ$ t6 Ågø: $# $ Y?θ ã‹ ç/ z⎯ÏΒ uρ Ì yf ¤±9$# $ £ϑ ÏΒ uρ 

tβθ ä© Ì÷è tƒ ∩∉∇∪ §ΝèO ’Í?ä. ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡t yϑ ¨W9$# ’Å5 è= ó™ $$ sù Ÿ≅ ç7ß™ Å7 În/u‘ Wξ ä9èŒ 4 ßl ã øƒ s† .⎯ÏΒ 

$ yγ ÏΡθ äÜ ç/ Ò># uŸ° ì# Î= tFøƒ ’Χ …çµ çΡ≡uθ ø9 r& ÏµŠ Ïù Ö™ !$ xÏ© Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 

tβρ ã©3 xtG tƒ   ) 68-69: نحل(  
داربستهايي كه مردم و خدا به زنبور عسل وحي كرد كه از كوهها و درختان و «

هاي شيرين و شهد گلهاي خوشبو   ميوههمهو سپس از . ريد منزل گيسازند مي
 شما تعيين كرده است و كامالً و راههايي را بپيمائيد كه خدا برايتغذيه كنيد 

 دارد رنگهاي مخلتف تراود كه زنبور عسل مايعي بيرون مي از درون .اختيارنددر
نه روشني بيگمان در اين برنامه زنبور عسل نشا .كه در آن شفاي مردمان است

  . »انديشند است براي كساني كه مي
 و . غذا انبار كندعنوان گلها را به دتواند شه اي است كه مي زنبور عسل تنها حشره

كند كار بزرگي را   و عسل استفاده ميموم ، از آن براي ساخت كندو كهعالوه بر اين
 عسل تعداد بدون دخالت زنبور كه كه عبارت از بارور كردن گلهاستدهد  انجام مي

  . ثمر خواهند بود زيادي از گياهان بي
 استزنبور عسل از جمله موجوداتي است كه داراي نظام اجتماعي دقيق و محكمي 

  .توانند همانند آن رفتار كنند نميهاي بشري  ترين جامعه كه پيشرفته
يا . اي شهد به دست بياورد  تا قطرهنشيند شكوفه مي روي بيش از هزار ،زنبور عسل

 آمدن زنبور عسل روي گلها دارد و براي فروديك قطره شهد نياز به هزار بار به عبارتي 
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سرعت . آوري كند نياز به يك ميليون گل دارد اينكه زنبور عسل صد گرم شهد جمع
 نزديك به سرعت  است، يعني كيلومتر در ساعت65زنبور عسل در پروازهايش بيش از 

 كيلومتر در 30كند سرعتش به  ا را حمل مي ولي هنگامي كه شهد گله.يك ماشين
كند   فراموش نكنيد كه وزن شهدي كه زنبور عسل حمل مي.يابد كاهش ميساعت 
3معادل 

 هزار كيلومتر 400 يك كيلو عسل نياز به حدود  تهيه.باشد  مي وزن بدنش1
 كه معادل ده مسافتيني يع.  خط استوا داردبرزمين چرخيدن به دور پرواز و ده دور 

 پرواز روي اين شهدها تغييرات شيمايي نكته ديگر اينكه هنگام. برابر محيط زمين است
  . گيرد صورت مي

گيرند   مي ديگربعضي از دولتهاي پيشرفته در صنعت، مواد اوليه و خام را از يك قاره
 با كشتي] ه انتقالفاصل[ پيچيده و فراواني را در همان تغييراتها  و در مسير كارخانه

دهند تا هم از اتالف وقت جلوگيري كرده و هم تمام همت و  روي اين مواد انجام مي
 اين اما زماني كه آنان .به كار گرفته باشند] براي تهيه محصول مفيد[تالش خود را 

 از آنها پيشي گرفته بود، روش گامهاي بسيارروش را ابداع كردند زنبور عسل در اين 
در خالل پروازش تغييرات شيميايي زيادي روي شهد انجام هم ور عسل  زنبزيرا
  . دهد مي

دهد و زود  باشند زنبور عسل شهد خود را به ديگري مي  كه گلها زياد ميدر فصلي
 هنگامي كه گلها كم باشند اما . و شهد گلها را بگيردهدرگردد تا اتالف وقت نك بر مي
  . دهد  در جاي مناسبي قرار ميكند و  شهدها را وارد كندو ميخود او
 هزار تا حدوددر فصل بهار هر روز و باشد   آنها ميبزرگتر از همه ملكه زنبورها جثّه

 را در يك  تخمهاي ملكه  اين است كه ملكهآور  نكته حيرت.گذارد دو هزار تخم مي
سب دهد تا برح قرار ميمكان و تخمهاي نر و ماده را نيز جداگانه و در جايي مخصوص 

گويي كه قبل از زاده . و توجه مخصوص به آنها بشودگرفته جنسشان غذاي مخصوص 
  . پذير نيست داند و اين براي بشر امكان د را ميزاون جنس ،شدن



ششگفتيهاي خداوند در جهان آفرين  

 

338

 ، آنگاهپزشكي بخواند و متخصص بيماريهاي زنان و زايمان باشددرس اگر زني 
 ملكه اما؟ يستشكمش چداند كه جنس جنين داخل   آيا مي، و حامله شودهدرازدواج ك

به همين  .داند كه آنچه در شكمش است مذكر است يا مؤنث و يا ملكه زنبور عسل مي
  . گذارد  در مكان مناسب ميمخصوص ور جاي ا را د هر كدام از آنهدليل

 دانشمندان زنبور شناس اين .آورند زنبورهاي كارگر غذاي مخصوص ملكه را مي
وقتي كه ملكه بميرد كندو به جوش و خروش . ندنام زنبورهاي كوچك را كارگر مي

كند و مدافعان ملكه در اين هنگام انسان را نيش  افتد و انسان اين تغيير را مشاهده مي مي
در تالش است زنند كه در رسيدن به مقام ملكه  زنند بلكه ملكه ديگري را نيش مي نمي

ها و  ورهاي مذكر باروري ملكه به همين دليل وظيفه زنب.زيرا نسبت به ملكه قبلي غيورند
هاي  و اين يكي از نشانه. وظيفه مؤنثها كار كردن و وظيفه ملكه به دنيا آوردن است

  :فرمايد  ميكه باشد  عظمت خداوند مي
 4‘ ym ÷ρ r& uρ y7 •/ u‘ ’ n< Î) È≅ øt ª[“ $# Èβ r& “ É‹Ïƒ ªB$# z⎯ÏΒ ÉΑ$ t6 Ågø: $# $ Y?θ ã‹ ç/ z⎯ÏΒ uρ Ì yf ¤±9$# $ £ϑ ÏΒ uρ 

tβθ ä© Ì÷è tƒ ∩∉∇∪ §ΝèO ’Í?ä. ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡t yϑ ¨W9$# ’Å5 è= ó™ $$ sù Ÿ≅ ç7ß™ Å7 În/u‘ Wξ ä9èŒ 4 ßl ã øƒ s† .⎯ÏΒ 
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اي را براساس باالترين سطح تعاون   حكمت خود خواسته كه جامعهراساسخداوند ب

 آن قرار دهد وصخصم ا ردقيق نظم  و روشمندكند و كار نتيجه بخش وو تكامل خلق 
  .  نه يك امر تكليفياست يك امر تكويني و اين حاصل

 براساس زيرابدين خاطر ممكن نيست كه خلل و فسادي را در جامعه زنبوران يافت 
ما كه آنچه  اين است . در اينجا تكويني است نه تكليفي خداباشد و امر كمال خلقت مي

  . در جامعه زنبور عسل يافتيم
كند و   يك ملكه بر آن حكومت مي،است متّحد و متكامل ة زنبورها يك جامعةجامع

ترشح اي كه ملكه   تمامي زنبورها از طريق مادهارد،ديگري با او نزاع و درگيري ند
 و زنبورهاي كارگر اين ماده را به تمام. كنند ي را در كندو احساس مي ود وجودكن مي
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پاشد و هرج و مرج  رد نظام كندو از هم ميبمي هنگامي كه ملكه .رسانند افراد كندو مي
  . شود يابد و كارها فلج مي گسترش مي

دهند كه برحسب سنّ و آمادگي  انجام مي كارهاي متنوع زيادي را هاي مادهزنبور
هر  ايام پرمشقّت ضرورت و ، در هنگام خطرو. ن آنها تقسيم شده استجسماني ميا

 زنبورهاي كوچكي هستند كه در  مثالً. بايد انجام بدهند،كاري كه بر آنها فرض شده
بايد  زنبورهاي پرورش دهنده  ياآورند و  را مياوكنند و غذاي  خدمت ملكه كار مي

 كارگرهايي وجود دارند كه  يا و.و غذاي مناسب به آنها بدهندوده  بچه زنبورها بمراقب
 هستند كه خنك كردن كندو را در  نيز ديگريعده .آورند آب را به داخل كندو مي

 و هنگام خشكي آنرا مرطوب نگاه برعهده داشتهتابستان و گرم كردن آنرا در زمستان 
ي آنرا از طريق ها دهند و ديواره  نظافت كندو را انجام ميهم بعضي ديگر .دارند مي

  . دارند  نگاه ميدرخشان صاف و  نرم،،موادي مخصوص
كنند و به هيچ زنبوري كه   كندو را از حملة دشمنان حفظ مي نيزاي نگهبانزنبوره

 در مواقع  هم كلمه رمز.كشند او را ميدهند و  كلمه رمز را نگويد اجازه عبور نمي
  . دشو ميداده ضروري تغيير 

آن ميان  در خته وسا  قرصهاي موم را به شكل شش ضلعي اي از زنبورها هم عده
  . سازند كه حتي بزرگترين مهندسان از تقليد آن عاجزند  ميسي رادقيقترين شكل هند

آنان به . باشد  وظيفه آنها كشف محل گلها ميكاشف هم وجود دارند كهزنبورهاي 
محل و با اين كار رقصند  اي خاص مي گردند و به گونه  به كندو باز ميهنگام يافتن گلها

 در اين ميزان فعاليت آنهاكند  خص ميگلها را براي ساير زنبورهاي كارگر مشو مسافت 
  . رقص نشانگر فراواني غذا يا كم بودن آن است

روند تا شهد آنها  تعداد زيادي از زنبورهاي كارگر به طرف جاي گلها ميپس از آن 
 اين گلها بيش از ده محل گاهي .باشد  ماده اوليه عسل ميزيرا شهد گلهارا بگيرند 

اي به كندو باز  بور عسل بعد از گرفتن شهد به گونهزن. كيلومتر از كندو دور است
  . گردد كه تا امروز مجهول مانده است مي
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 انتقال و ذخيره مقدار زيادي شهد در ،آوري  حشرات در جمعتواناترينزنبور عسل 
 و ثمر دادن كمترين زمان و با كمترين تالش است و بهترين حشره براي باروري گياهان

از كندو به طرف مكاني كه قبالً مشخص شده براي گرفتن شهد  زنبور عسل ، استآنها
ه اين است كه بيماريهاي ج قابل تواما نكتهشود  گلهايي كه قبالً مشخص شده خارج مي

  . كند زنبور عسل هيچكدام از طريق عسل به انسان سرايت نمي
 وا .باشد كه تفسير آن مشكل است زنبور عسل داراي قدرت زمان سنجي بااليي مي

هاي گلها   دانههنگامد و چه كنن  ميترشح چه وقت شهدشان را  هر نوع گليداند كه مي
قيمت عسلهاي . رود در زمان مناسب به سراغ گلها ميبنابراين . اند براي باروري مناسب

 تمامي براي فوائد عسل درماني  زيرا.استدرماني چند برابر قيمت عسلهاي غذائي 
 و استي كه فراتر از عقل طوربه .  است ثابت شدهتهاي آن بافاعضا و ،دستگاههاي بدن

   : نباشد در حالي كه خداوند متعال فرموده است چنين راچ
 ßl ã øƒ s† .⎯ÏΒ $ yγ ÏΡθ äÜç/ Ò># uŸ° ì#Î= tFøƒ ’Χ …çµçΡ≡uθ ø9 r& ÏµŠ Ïù Ö™!$ xÏ© Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ 

Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρ ã©3 xtG tƒ  
  )69: نحل (  

 در آن دارد و رنگهاي مختلف تراود كه مايعي بيرون مي زنبور عسل درون از«
بيگمان در اين برنامه زنبور عسل نشانه روشني است براي شفاي مردمان است 

  . »انديشند آنان كه مي
  . اعجاز نظم اين آيه چيست؟ بگذاريد كه اين كار را به راوي و عالم آن بسپاريم

كرد و   تربيت زنبور عسل را تدريس ميدانشال تمام  س40د دانشگاه تييكي از اسا
  :هنگامي كه اين آيه را خواند 

 4‘ ym ÷ρ r& uρ y7 •/ u‘ ’ n< Î) È≅ øt ª[“ $# Èβ r& “ É‹Ïƒ ªB$# z⎯ÏΒ ÉΑ$ t6 Ågø: $# $ Y?θ ã‹ ç/ z⎯ÏΒ uρ Ì yf ¤±9$# $ £ϑ ÏΒ uρ 

tβθ ä© Ì÷è tƒ   ) 68: نحل(  
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ربستهايي كه مردم داو خدا به زنبور عسل وحي كرد كه از كوهها و درختان و «
  .» منزل گيريدسازند مي

 مدلول كلمات و ، نظم آن، ترتيب اين آيهزيرا! بهت وحيرت فراواني وي را گرفت
حال آنكه نقشي . هماهنگ استزيبايي اشارات آن با جديدترين نظريات زنبورشناسي 

جنبه  كند در وقت نزول آيه شناخته شده نبود و عسل فقط كه عسل در اين زمان ايفا مي
 يك داروخانه و اكنون عسل آن زمان ماده شيريني بود .داروست امروز غذايي داشت اما

و أوحي ربك إلي النَّحلِ أنِ اتَّخَذِي مِنَ الجِبِالِ بيوتاً و مِنَ الشَّجرِ «باشد  كامل مي
  :ست كه ند محققاً به زمين وحي كرده ااند كه خداو  دانشمندان گفته»و مِما يعرِشُونَ

 ¨β r' Î/ š −/ u‘ 4© yr ÷ρ r& $ yγ s9   ) 5: زلزله(  
و .  كار مشخصي را انجام دهدمين اين است كه به آن امر كردهو وحي خداوند به ز

و . اي است كه در وي قرار داده است كه به زنبور عسل وحي كرده همان غريزهآنچه 
نكه به مادر حضرت كند كه الهام نام دارد همچنا گاهي به يك انسان عادي وحي مي

   :ي كرد حو) ع(موسي 
 !$ uΖøŠ ym ÷ρ r&uρ #’ n< Î) ÏdΘé& #© y›θ ãΒ ÷β r& Ïµ‹ Ïè ÅÊ ö‘ r& (   ) 7: قصص(  
  . »ما به مادر موسي الهام كرديم كه موسي را شير بده«

 كه خداوند متعال به زنبور عسل وحي كرده، براي اين است كه اين حشره چيز حال
 در قرآن آمده است؛ در فقط درباره دو موضوع» شفاء«كلمة  انسان دارد، گرانبهايي براي

. باشد  مي2، گويي كه عسل شفاي بدن و قرآن شفاي روح1و در مورد قرآن  1مورد عسل

_____________________________________________________________  
’  ΝèO: اي كه در مورد عسل آمده   آيه-1 Í?ä. ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡ t yϑ̈W9 $# ’Å5è= ó™ $$ sù Ÿ≅ç7ß™ Å7În/ u‘ Wξä9 èŒ 4 ßlã øƒs† .⎯ ÏΒ $ yγÏΡθ äÜç/ 

Ò>#uŸ° ì#Î= tFøƒ’Χ … çµçΡ≡ uθ ø9 r& ÏµŠÏù Ö™!$ xÏ© Ä¨$̈Ζ= Ïj9 3 ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡ sŒ Zπ tƒUψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβρã ©3x tGtƒ  ) 69/ نحل(  
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 ãΑ : آياتي كه در مورد قرآن آمده است -1 Íi” t∴çΡ uρ z⎯ ÏΒ Èβ#u™ö à)ø9 $# $tΒ uθ èδ Ö™!$ xÏ© ×πuΗ ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σ ßϑù= Ïj9   Ÿω uρ ß‰ƒÌ“ tƒ 

t⎦⎫ ÏϑÎ=≈©à9 $# ωÎ) #Y‘$ |¡ yz )  فرمايد  و همچنين آيه ديگري مي). 82/ اسراء :öθ s9 uρ çµ≈oΨ ù=yè y_ $ ºΡ#u™ öè% $ |‹Ïϑ ygõƒ r& 
(#θ ä9$ s)©9 Ÿωöθ s9 ôMn= Å_Áèù ÿ…çµ çG≈ tƒ# u™ ( @‘ Ïϑyg õƒ−# u™ @’Î1 t tãuρ 3 ö≅è% uθ èδ š⎥⎪Ï%©# Ï9 (#θ ãΖtΒ#u™ ”W‰èδ Ö™!$ xÏ© uρ )  و ). 44/ فصلت

$  :فرمايد  خداوند مي pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% Νä3ø? u™ !$y_ ×π sà Ïãöθ ¨Β ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ Ö™!$ xÏ©uρ $ yϑÏj9 ’Îû Í‘ρß‰Á9 $# “Y‰ èδ uρ 
×π uΗ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΨÏΒ ÷σßϑù= Ïj9 )  57/ يونس .(  

عليكم «در حديث ديگري آمده كه [  :گويد  مي27، ص 1ج» الطب النبوي«كتاب  ابن قيم در -2
عسل : كنم  يعني شما را به دو چيز كه شفادهنده هستند توصيه مي »العسل و القرآن: بالشفائين 

وقرآن كه جمع بين طب انساني و طب الهي است و جمع بين طب جسماني و طب روحاني و 
 . دواي زميني و دواي آسماني است

شخصي كه براي درمان اسهال شديد كه در اثر ترش كردن معده ] بايد بگويم[پس از بيان اين مطلب 
آمد، به وي دستور نوشيدن عسل داد تا مواد زائد جمع ) ص(خوري ايجاد شده بود نزد پيامبرو پر

كه . شود زيرا عسل موجب پاكي آن و دفع مواد زائد مي. ها را پاك كند شده در اطراف معده و روده
م معده آن مرد نيز توسط مواد خلط مانند و لزج پوشيده شده بود و مانع استقرار كامل غذا و هض

زيرا ديواره معده مانند حوله داراي پرزهايي است كه اگر مواد زائد در ميان آنها قرار . شدن آن بود
شود، پس دواي اين اخالط  و باعث از بين رفتن غذاي داخل معده ميگيرد معده را از كار انداخته 

اشد مخصوصاً ب آن ميو عسل بهترين دارو براي . دهد باشد كه به معده جال و روشني مي عسل مي
  .  كنيممخلوط را با آب گرم اگر آن

دوباره وي را به ] با مراجعه مجدد آن شخص و بهبود نيافتن كامل بيماري او) [ص(اينكه پيامبر
نوشيدن عسل امر كرد، منظور پزشكي زيبايي دارد و آن اين است كه هر دارويي براساس نوع 

 از آن مقدار كمتر مصرف شود، بيماري را به طور بيماري بايد به مقدار مناسب استفاده شود و اگر
برد و اگر بيشتر از آن هم مصرف شود سبب كاهش و ضعف نيرو شده و آسيب  كامل از بين نمي
آن شخص هم در مرتبه اول به مقدار كافي از عسل استفاده نكرده بود، اين . آورد جديدي به بار مي

سل امر كرد تا دارو را به مقدار كافي مصرف كرده دوباره وي را به نوشيدن ع) ص(بود كه پيامبر
به درستي كه در نظر گرفتن مقدار . باشد و در نتيجه اين كار و لطف خدا بيماري وي شفا يافت

كافي از داروها و توجه به كيفيت آنها و شدت و ضعف بيماري و حاالت بيمار از بزرگترين اصول 
  .طبابت و پزشكي است

خداوند صادق و راستگوست و اين » «صدق اهللا و كذب بطن اخيك« است  پيامبر فرمودهكهاين 
است و باقي ) عسل(اشاره به محقق شدن منفعت اين دارو . »گويد   است كه دروغ ميبرادر توشكم 
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‘ 4 : فرمود چرا اما خداوند متعال ym ÷ρ r& uρ y7 •/u‘ ’ n< Î) È≅ øt ª[“$#  با »اوحي اهللاُ« و نفرموده 
 و تمامي اسامي هدرك ر ذات واجب الوجود داللت علَم است و ب» اهللا«وجود اينكه اسم 

 خداوند متعال خواسته است زيرا ؟،جمع شده است» اهللا«نيك پروردگار در لفظ جاللة 
 و هدرك كه به انسان برساند كه اين رب كريم و پرورش دهنده توست كه از تو مراقبت 

 .ر تو خلق كرده استو همان كسي است كه زنبور عسل را به خاطا .دهد تو را ياري مي
  .پس سخن در اينجا نشان از تربيت و نگهداري دارد
 و همان . داده استدش و روحت را رمپروردگار تو همان كسي است كه تو را و جس

 و فلزاتكسي است كه تو را به وجود آورده و به وسيله هوا و آب و غذا و نوشيدني و 
و همان .  تو را ياري كرده است و تمامي مخلوقاتي كه روي زمين استفلزها شبه

  . كند پروردگار توست كه به زنبور عسل وحي مي
 كه زنبور عسل در اين آيه به صورت مؤنث آمده  است ديگر اين جالب نكتهاما
  .است

 4‘ ym ÷ρ r& uρ y7 •/ u‘ ’ n< Î) È≅ øt ª[“$# Èβ r& “ É‹ Ïƒ ªB$# z  ) 68: نحل(  
  .ه استدر حالي كه خطاب به مورچه را به صورت مذكر آورد

                                                                                                                                                    
ماندن بيماري نشانه ضعف دارو نيست بلكه نشان اين است كه شكم بيمار مشكل دارد و مواد فاسد 

طب پيامبر مثل طب . پس پيامبر وي را به تكرار مصرف دارو توصيه كرد. زيادي در آن وجود دارد
 سرچشمه گرفته  چراغ نبوت و كمال عقل، قطعي و يقيني است كه از وحي بلكهپزشكان نيست

  . ]است
كند كه از ابوسعيد در صحيحين روايت شده است و آن   به حديثي اشاره مي در اين بحثابن قيم
و عسل ه اب:  پيامبر فرمود .نالد برادرم از درد شكم مي: آمد و گفت ) ص(مردي نزد پيامبر (اينكه 

به :  و براي بار سوم نيز پيامبر فرمودهعسل بدبه او   :د، سپس براي بار دوم آمد و پيامبر فرموددهيب
اما بهبود [اي پيامبر من هر بار به او عسل دادم :  و گفت  و بعد براي بار چهارم آمددهيدعسل باو 
 ،گويد، باز عسل بنوشد خداوند راست فرمود، ولي شكم برادر تو دروغ مي: پيامبر فرمود ] يافتن

  . پس عسل نوشيد و نجات يافت
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  :فرمايد  و مي
 #© ¨L ym !#sŒÎ) (#öθ s? r& 4’ n? tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9$# ôM s9$ s% ×' s#ôϑ tΡ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9$# (#θ è= äz ÷Š$# 

öΝà6 uΖÅ3≈ |¡ tΒ   ) 18: نمل(  
 اي  :اي گفت  مورچه.به وادي مورچگان رسيد) لشكر سليمان(تا آنجا كه «

  .»هاي خود رويد موران همه به خانه
 به زنبور عسل را مؤنث آورده  خطاب خطاب به مورچه را مذكر وچرا خداوند

ها مذكر و مؤنث وجود دارد و در دستور زبان وقتي كه   ميان جماعت مورچهزيرااست؟ 
مذكر  مذكر و مؤنث با هم باشند و بخواهي آنها را مخاطب قرار بدهي بايد از ضمير

در . ط از ضمير مؤنث استفاده كني مؤنث باشد بايد فقمخاطباما وقتي كه . استفاده كني
 فقط زنبورهاي كارگر ماده زيرا خطاب به زنبور عسل به صورت مؤنث آمده اين آيه

؟ شناخته شده بود) ص( در زمان پيامبر قضيه آيا ايناما. سازند هستند كه عسل مي
هاي زيادي هستند كه خداوند آنها را در هستي و زمين گسترانيده است و انسان  نشانه

ماديگرايان از ها كه عقل نها دقت كند تا ايمانش به خداوند توسط آ ايد در اين نشانهب
  .  عاجز است محقق شودتصور آن

  
  هاي آن  عسل و فايده

العاده خلق شده است كه در آن  زنبور عسل براساس يك نظام اجتماعي خارق
 مصلحت  به خاطرتخصص و تالشباالترين درجه همكاري و نظم و باالترين درجه 

 پس يكي از ،باشد نه امر تكليفي  امر تكويني خداوند ميكه حاصل. عمومي وجود دارد
زندگي اجتماعي زنبور عسل است و اكنون محصول آن يعني هاي عظمت خداوند  نشانه

  .عسل محور بحث ماست
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 سبقت  آن را دانشمندانوگيرد  اعجاز قرآن قرار ميعنوان يكي از آياتي كه تحت 
 شفاي  را به عنوان است كه خداوند متعال عسلاين ،اند  ناميده نيز كريمعلمي قرآن

  .كند ذكر ميمردمان 
  ßl ãøƒ s† .⎯ ÏΒ $ yγ ÏΡθ äÜç/ Ò># uŸ° ì#Î= tFøƒ ’Χ …çµ çΡ≡uθ ø9 r& ÏµŠ Ïù Ö™ !$ xÏ© Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 3   ) 69: نحل(  

 و ، عسل جز ارزش غذائي، ارزش داروئي نداشتبه هنگام نزول اين آيه كه در حالي
اند  بعضي از دانشمندان گفته.  سال پيش به آن اشاره كرده است1400بيش از كريم قرآن 

به سرعت تحت تأثير گرما  است كه فعالكه اساس ارزش درماني عسل وجود آنزيمهاي 
 اگر عسل را به به همين دليل. يابند شوند و قابليت جذب مي قرار گرفته و شكسته مي
 ذخيره كنيم  درجه20 يا به مدت يك سال در گرماي رجه د30مدت يك ماه در گرماي 
و  عسل را در وضعيت طبيعي خود نگاه داشت پس بايد. رود اكثر فوايد آن از بين مي

  .  يا در جاي گرم ذخيره كرد آنرا گرم كردهنبايد
 ÏµŠ :فرمايد   كه ميبراي اينكه انسان با شنيدن اين آيه Ïù Ö™!$ xÏ© Ä¨$̈Ζ= Ïj9 3  ن به يقي

 يعني عسلي كه از شهد است پروردگار  مدنظرالزم است كه ميان عسل حقيقي كه برسد
گذارند،   عسلي كه از آب و شكري كه نزديك كندوي زنبور عسل ميباگلها گرفته شده 

در  كم است بسيار تأثير عسل ساخته شده و تقلبي زيرا شود،ساخته شده تفاوت قائل 
 ÏµŠ: فرمايد   ميد عسلدرباره تأثير زيا خداوند حاليكه Ïù Ö™ !$ xÏ© Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 3 .تحقيقات ، 

 و ي دستگاه عصبگوارش،ر دستگاه ب آثار عسل ردومر د دقيقي آزمايشهايمطالعات و 
ها انجام گرفته و در مورد رابطه عسل با مرض قند تحقيق شده  پوست و كبد و روده

 ، و دستگاه تنفسيآلرژي ،خوابي  بي، عصبهاحساسيتاست و همچنين رابطه آن با 
 تمامي دستگاههاي بدن و. دستگاه قلب و گردش خون مورد بررسي قرار گرفته است

بدون استثناء تأثير فوري و مثبت از عسل حقيقي كه از شهد گلها گرفته شده باشد، 
  . گيرند مي
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 خداوند متعال التهابات د عسل بايد گفت كهئو براي نزديك كردن خواننده به فوا
 عسل براي رشد بهتر استخوانها مفيد است .دهد  روده را به وسيله عسل شفا ميشديد

شود و نقش   ميها  و باعث جلوگيري از بد بو شدن رودهشود زيرا خيلي زود جذب مي
درمان  براي داروي بسيار خوبي عضالت مثانه و ادراري دارد و كاركردمثبتي در 
  . باشد   ميگوارشگاه  معده و روده و اكثر بيماريهاي دستزخمهاي

 و زود هضم يك واحديشود چون شكر آن  عسل باعث اذيت بيماران قندي نمي
خوابي نيز با   بي.شود  ميبه سرعت برطرف با مصرف عسل حساسيت عصبياست و 

شود تا   ميپوست نيز با عسل رفعو بيماريهاي حساسيتي و . رود مصرف عسل از بين مي
گذارند تا زود التيام بيابد چون سرعت  وي زخمها عسل ميجائي كه پزشكان امروزه بر ر

   .ابر سرعت بهبودي عادي آن است بر3بهبودي زخمها از طريق عسل 
 صاف و بايد از اين نوشيدنيقيمت   داروهاي گران به جاي استفاده از انسانپس

ان در  دانشمند.بهره جويدگوارا كه خداوند ويژگيهاي فراواني را در آن قرار داده است 
نقش  عسل نوشيدن است كه چنانعسل هفتاد ماده داروئي دارد و : اند  مورد عسل گفته

 نوع قند كه هر 12 ويتامينها و عناصر مفيد،آنزيمها، . باشدرا دارا يك داروخانه كامل 
و اين موضوع همچنان جاي بحث و .  استوجودمدر عسل يك فوايد خاصي دارند 

 و چيزهايي همچنان از ديد آنها هدرچيزهايي را كشف ك دانشمندان زيراتحقيق دارد 
  . ه استماند مخفي 

  
  هاست  اين جامعه مورچه

شود و در هر  اي اجتماعي و پيشرفته است كه در هر جايي يافت مي مورچه حشره
به ها   بعضي از مورچه.دنباش  هزار نوع مي9  بيشتر ازها  انواع مورچه.زماني وجود دارد

زندگي چادر نشيني آنها كنند و بعضي از  هاي محكمي زندگي مي نهدر خاطور ثابت 
 با ظلم و ستم به دست   رزقشان را با سعي و كوشش و بعضي ديگر  بعضي.دارند
نوعان خود   و اگر از هماست اجتماعي خوياي است كه داراي   مورچه حشره.آورند مي
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مناسبي براي او ط ميرد هر چند كه غذاي خوب و مكان خوب و شراي جدا شود مي
سرو صدا و  پس مورچه مثل انسان است وقتي او را در مكاني تاريك و بي. فراهم شود

 روز تنها بگذاريم توازنش را از دست 10بدون ساعت و بدون شب و روز به مدت 
  . دهد مي

وقتي يك مورچه گرسنه به . دده مي به انسان مؤثريمورچه در مورد همكاري درس 
دهد  هاي غذائي خود به مورچه گرسنه مي هاندوخترسد، مورچه سير از  مورچه سيري مي
تواند به وسيله آن به ديگري  اي قرار دارد كه مي ها تلمبه  مورچهگوارشچون در دستگاه 

عان بليس المومن الذي يبيت ش«: ت كنيد دقّ) ص(در اين حديث پيامبر . غذا بدهد
اش گرسنه  بخوابد در حالي كه همسايهمؤمن نيست كسي كه سير « يعني »و جاره جائع

  . »باشد
ار آنها براي اند و كار و فعاليت بسي ها را بررسي كرده دانشمندان شيوه زندگي مورچه

كنند و  با همديگر همكاري ميكه .  را مدهوش ساخته استآنها به دست آوردن روزي
زرگي دارند كه ها ملكه ب مورچه. گيرد صورت ميت تمام ت و جديتقسيم وظايف با دقّ

ها   مورچهة مطمئن در خاني داراي مكانوگذاري و تقسيم وظائف است  وظيفه او تخم
 همهاي مؤنث   مورچه.باشد  ميسرزمين خود در تماس هميشگي با همة افراد وا. است

 .باشد مانند بخش تعليم و تربيت ميها كه  وظايف متنوعي دارند از جمله تربيت بچه
  و سري بزرگ هستند گويي كه كاله خود بر سر دارندراي جثه وداهاي سرباز  مورچه

تميز . كنند  مي عملمنيتي دشمنان مثل بخش افعدر پاسداري از ملكه و حفظ امنيت و د
 نقشي مانندباشد و   كارگر ميهاي  مورچهها و معابر وظيفه كردن و نظافت خانه

ها و دفن كردن آنها در  ا از خانهه همچنين بيرون كشيدن جنازه مرده.  را دارندشهرداريها
 غذا از هاي كارگر وارد كردن ديگر مورچهاز جمله وظايف . استها آنزمين وظيفه 

است  از وظايف آنها كاشتن گياهان  نيزو. باشد  واردات ميي خارج است كه شبيه دايره
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 كشاورزي و همچنين وظيفه كارگران پرورش حشراتي است كه مانند نقش بخش
  .كنند مانند عملكرد دامداريها استفاده مي از شهد آنها ها مورچه

 يك رهبر دارد كه وي را امر و نهي ،استمورچه داراي نظم دقيقي در زندگي 
به اتاقهاي مختلف تقسيم شده و برخي مخصوص انبار غذا هايي دارند كه   خانه،كند مي
 نگهباني به نوبتاند كه  رده نگهبانهايي بر آن گمادرپيچي دارد و باشد كه داالنهاي پيچ مي
گيرد كه گويي آپارتمانهايي هستند كه  ها روستايي شكل مي  از مجموع اين خانه.دهند مي

  . و تا سطح زمين امتداد دارددنكن ها آنها را به هم وصل مي راهها وجاده
كند   كار ميبسيار هدفمندآور و   انضباط سرساممحل زندگي خود براساسمورچه در 

  1.هايي است كه داراي سر و خرطوم بزرگتري هستند ارت مورچهتحت نظو 
 و غذا را در درست كرده تونلها كند، احداث ميسازد و راهها  مورچه شهرها مي

 و گياه كشت هدرك  درست ييها باغها  بعضي از انواع مورچه.كند انبارها ذخيره مي
 خداوند متعال .اندازند يكنند و بعضي ديگر جنگهايي را عليه قبايل ديگر به راه م مي
  :فرمايد  مي

 $ tΒ uρ ⎯ÏΒ 7π −/!#yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ 9È∝ ¯≈ sÛ çÏÜ tƒ Ïµ ø‹ym$ oΨ pg ¿2 Hω Î) íΝtΒ é& Ν ä3ä9$ sV øΒ r& 4 $ ¨Β 
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_____________________________________________________________  
نشيند و   يكي از دوستان بنده كه براي درس خواندن به فضاي باز رفته بود به صورت اتفاقي در جايي مي-1

اي كوچكتر نزد آنها  تند، پس از چند لحظه مورچهشود كه در حال جنگيدن با هم هس متوجه دو مورچه مي
دوست ما اندكي بعد دو . رود چرخد و به سرعت به داخل النه مي آمده و چند دور به اطراف آنان مي

كننده را  هاي دعوا كند كه از سوراخ بيرون آمده و هر كدام گردن يكي از مورچه مورچه بزرگتر را مشاهده مي
كند  ايشان كه از تعقيب هر دو ناتوان بود يكي از آنها را تعقيب مي. برند تلف ميگيرند و به دو سوي مخ مي

مورچه بزرگتر سر مورچه كوچك . ها در آنجا افتاده است هاي زيادي از مورچه رسند كه الشه تا به جاي مي
مان خداوند اين هم يكي ديگر از واقعيتهاي مستند طبيعت كه به فر. گردد كند و به النه بر مي را قطع مي

 ).مترجم. (جاري گشته است
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اي كه به دو بال در هوا   پرندهيچاي در زمين و ه  جنبندهيچق بدانيد كه هيقبه تح«
اي مانند شما نوع بشر هستند   همگي طايفه وجود ندارد مگر اينكهكند پرواز مي

 همه به سوي پروردگار انما در كتاب آفرينش هيچ چيز را فرو گذار نكرديم آن
  . »شوند خود محشور مي

كنند  ن را روي زمين درست ميهايشا د كه خانهنها وجود دار نوع ديگري از مورچه
 بيشتر زير درختان  دسته را اين.سازند هاي آن خانه مي يعني از برگ درختان و شاخه

تراشند همچنانكه   درختان قديمي ميدر تنههايشان را   يا خانهتوان يافت ميصنوبر 
را ندارند ها ابزار و وسايل الزم   با وجود اينكه مورچه.سازند  خانه مي، كوهدر دلانسانها 

 انكه در اين كار از قيچي تيز دهانش. كنند ت و استحكام بنا ميبرجهايي در نهايت دقّ
د تا به شكل نجو  ميدرصدد قطع آن هستنداي كه آنچه را كه  د به گونهنگير كمك مي

كردند  ها و اهرامشان استفاده مي شايد آنچه كه مصريان قديم در خانه. خمير در بيايد
مانند و سنگها را  ها مي هاي كوچك در خانه مورچه. ها باشد ه مورچهتقليدي از شيو

البته با نظارت . كنند تراشيده و راهروهاي زيرزميني ايجاد كرده و در همانجا رشد مي
ها و هر  هاي مربي و مسئول نگهباني يا نظافت يا حفظ و مرتب كردن ذخيره مورچه

كسي دهد  الً پرهيز كرده و اجازه نميمورچه از اينكه كسي از اسرارش مطلع شود كام
اند كه   دانشمندان دريافته.براي شناخت اسرار عجيب زندگي او كنجكاوي و دخالت كند

كه داراي   مشخصي يك ماده شيمياييفواصلكند در  اش را ترك  مورچه هر گاه خانه
 از هر گاه يكي. ريزد تا وقتي كه برگشت بتواند راهش را بشناسد بوي خاصي است مي

  . اش باز گردد تواند به خانه شما آثار اين ماده شيميايي را پاك كند مورچه نمي
 اطراف بوي خاصيتواند آنرا حمل كند  وقتي كه مورچه چيز مفيدي را ببيند كه نمي

دارد و به سرعت به طرف هم نوعان   و مقدار كمي را از آن ماده بر ميهدرآن پخش ك
دهد تا نوع ماده را   را به او ميآن مادهمقداري از د ببين را  از آنهاكدامرود و هر  خود مي

دارند و   و آنرا بر ميدهش ها دور آن ماده جمع   گروهي از مورچهدر نهايتبه او بفهماند 
 بايد بدانيم كه .كنند كشند و در انتقال آن با هم همكاري مي با سعي و كوشش فراوان مي
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 بزرگترين و مانندباشند   قوي مي بسيارهاي هها نسبت به حجمشان داراي عضل مورچه
تواند ميان دو فك خود چيزي را كه   يك مورچه مي،هستندكشتي گيران و ورزشكاران 

  . مشكل نمايد حمل كند بدون اينكه احساس است برابر خودش سنگينتر ده
ميرند بوي مخصوصي را از خود  ها هنگامي كه مي اند مورچه  دريافتهدانشمندان

اكنند تا اينكه بقيه اعضا متوجه مرگ وي بشوند و قبل از اينكه حشرات ناآشنا وي پر مي
 دانشمندان مقداري از اين ماده را روي يكي از. كنند را به طرف خود بكشند آنرا دفن 

 رسيدند و در حالي كه آن مورچه تسرعبه ها   مورچهقرار داد، سايراي  مورچه زنده
  . زنده بود وي را دفن كردند

 كردن غذا را در وي   ذخيرهحشراتي است كه خداوند متعال غريزهمورچه جزء اندك 
هاي خود كه اكثر اوقات مرطوب و  تواند حبوبات را در خانه مورچه مي. قرار داده است

ها  غذا برحسب انواع  آنها.اي نگهداري كند كه هيچ آسيبي نبيند گرم هستند به گونه
ها را آن و پوست هدرك  مورچه دانه گندم را دو نصف . دارند متفاوتيروش ذخيره كردن

 هفته آنرا در هوا و حرارت چنديا اينكه به مدت . كند تا دوباره سبز نشوند ميجدا 
 گياهان رشد كرده  از اينكهدهد كه رشد كنند، پس گذارد و بعد از آن اجازه مي معيني مي

 به صورت وكند  و خشك مي كرده آنرا قطع برويند انهاي كوچك آن و ساقه و ريشه
 همچنين با استفاده از مدفوع نوع .كند استفاده مياي آماده براي غذاي زمستان  ماده
كنند كه در نتيجه آن نوعي قارچ بر روي آنها  ها برگها را كودزني مي  از پروانهيخاص

  رااي اين نوع قارچ عده. كنند رشد كرده و به عنوان يك منبع غذايي از آن استفاده مي
د نبر  ميانشياه  را به النهبعضي حشراتها تخمهاي  نامند، بعضي از مورچه نان كالغ مي

ند و آنها را بر روي گياهاني كه نك  آنرا به بيرون حمل ميندو بعد از آنكه تخمها تركيد
گرداند و شيره عسلي   در شب آنرا به النه بر ميآنگاهد نده شيره عسلي دارند قرار مي

 از اين  قطره48توانند حدود  به طوري كه هر كدام از اين حشرات مي. دنگير آنرا مي
 بايد بدانيم كه .ها تحويل دهند كرده و به مورچه ساعت درست 24شيره را در خالل 



  حشرات

 

351

خداوند متعال . در نظر گرفته است حشرات اطاقهاي خاصي را مورچه براي پرورش اين
  :فرمايد  مي

 #© ¨L ym !#sŒÎ) (#öθ s? r& 4’ n? tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9$# ôM s9$ s% ×' s#ôϑ tΡ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9$# (#θ è= äz ÷Š$# 

öΝà6 uΖÅ3≈ |¡ tΒ Ÿω öΝä3 ¨Ζyϑ ÏÜ øt s† ß⎯≈ yϑ øŠ n= ß™ …çν ßŠθ ãΖ ã_ uρ óΟèδ uρ Ÿω tβρ ããè ô± o„   ) 18: نمل(  
اي موران :  موري گفت .ند به وادي مورچگان رسيد)لشكر سليمان (تا آنجا كه«

 مبادا سليمان و سپاهيانش ندانسته شما را پايمال هاي خود رويد همه به خانه
  . »كنند

مطالبي  ثابت كرده است و  راها  مورچهسخن گفتنخداوند متعال در خالل اين آيه 
آيا دانشمندان زبان اما .  بازگو نموده استگفت ها به كارگران مي  كه ملكه مورچهرا

ها  كه در شكم و سر مورچهگويند  اند؟ بله، دانشمندان مي ها را كشف كرده مورچه
 زبان كهشيميايي را به عهده دارد نوعي پيام هاي شيميايي وجود دارد كه فرستادن  غده

  . دهند  مخاطب قرار مي راو به وسيله آن همديگرهاست  مورچه
 زبان :ها روشهاي مختلفي براي برقراري ارتباط وجود دارد از جمله  در ميان مورچه

، استفاده از حركات، استفاده از اصوات زبان ديدنيزبان شنيداري، اي،  زبان اشاره صوتي،
مورچه با . باشد ها شايع است زبان شيميايي مي  زباني كه ميان مورچه. زبان بوياييو

ايي را درك ي وي قرار دارد اشارات شيمحسيحس بويايي خود كه بر روي شاخكهاي 
كوچ دسته جمعي بكنند يكي از غذا براي يافتن ها بخواهند كه  هر گاه مورچه. كند مي

د و كن ميترشح شود و يك ماده شيميايي را در مسيرش  ها به دنبال غذا خارج مي مورچه
  . استها   مورچه ارتباطياين يكي از زبانهاي

 روحية اجتماعي را براي مورچه نوعي شناخت وخداوند متعال در خالل اين آيات 
 در در داستان سليمان به نحو خودخواهانه فقطآن مورچه .  آنها ثابت كرده استميان

 سليمان  پايمال شدن زير پاهاي و همراهانش را ازكر نجات خودش نبود بلكه دوستانف
اين داللت بر روحيه اجتماعي و همكاري آنها با هم   و.اشتد ميبرحذر و لشكرش 
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گيري  ه عصبي و اعصابي براي اندازسلولهايها داراي مغز كوچك و  مورچه. كند مي
هايي دارند كه به وسيله آنها به سمت غذا و منازلشان  معلومات هستند و همچنين نقشه

  . روند مي
 پا 6اي شكل دارند و همچنين داراي   يك بدن و يك دم استوانه،ها يك سر مورچه

يي براي پرش لهااب نيز برخي .توانند سريع حركت كنند يله آن ميباشند كه به وس مي
باشند كه دو چشم از آنها مركب و در دو طرف   چشم مي5ها داراي  مورچه. دارند

متناسب با يكديگر چنان اند و   ساده به وجود آمدهصدها چشمكه از . سرشان قرار دارد
 و سه چشم باقي مانده به شكل مثلثي ،كنند  كه مثل چشم واحدي عمل مياند قرار گرفته
 البته. يبي نيستندتركبوده و  چشمها ساده ينا. اند قرار گرفته چشمهاي مركب و باالتر از

كار و هدف باشد و به سبب   مينوع مادههاي مذكر بزرگتر از چشمهاي  چشمان مورچه
  1.مهم خود به همديگر نزديك هستند

كند و مثل   را حس ميشياءهر مورچه دو شاخك دراز مثل مو دارد كه توسط آنها ا
  . اند  ناميدهيشاخكها را حس اين .كنند دست و پا و انگشتان عمل مي

_____________________________________________________________  
خرچنگها و حشرات چشم مركب دارند كه از تعداد زيادي واحد مستقل بينايي تشكيل ] ها عالوه بر مورچه[ -1

كند، هر  شده است كه هر كدام يك قرنيه و يك عدسي دارد و نور را روي تعدادي سلول گيرنده متمركز مي
كند و در نتيجه تصويري كه ايجاد  وچكي از ميدان بينايي دريافت مييك از اين واحدها نور را از بخش ك

ترين حركات را  جانور به وسيله اين نوع چشم قادر است جزئي. شود، موزاييكي از بخشهاي مختلف است مي
برخي حشرات همانند زنبور عسل . در محيط تشخيص دهد و وجود شكارچي را به موقع احساس كند

تواند  زنبور عسل به اين وسيله مي. ز چشم مركب، رنگها و حتي پرتوهاي فرابنفش را ببينندقادرند با استفاده ا
 .يوسف). 70زيست سال سوم تجربي، ص . (گلهاي توليدكننده شهد را بهتر رديابي كند
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و از جمله باهوشترين حشرات . 1باشند ها داراي يك نوع تصرف عاقالنه مي مورچه
تواند   مي)اشعه ماوراي بنفش (بيند  نوراني را كه انسان نميامواج  برخي مورچه.هستند
 و ديگري ارتباطيكه دو وظيفه دارد يكي . است زبان مورچه يك زبان شيميايي .ببيند

  به وسيله آنكه شود د بويي از آن صادر مييكن اي را له مي  وقتي مورچه.رساندنت
او از نزديك شدن به دهد كه  هشدار مي و يا طلبد را به كمك ميهاي ديگر  مورچه

اش بشود مگر اينكه كلمه رمز را  تواند داخل خانه اي نمي  هيچ مورچه.كنند خودداري 
  . بيان كند

 روده و دستگاه مكنده و ، معده، مري، دهان، عجيبه گوارشراي دستگاها دا مورچه
  . باشند تلمبه مي
گذارند و مربياني  هاي بزرگترها مي هاي مؤنث تخمهاي خود را نزديك خانه مورچه

 حرارت مناسب را براي تخمها و. دهند روزي از آنها اختصاص مي را به مراقبت شبانه
آيند،   بيرون مي كرم كوچك بدون دست و پابه صورت تا اينكه تخمها كنند فراهم مي

غذا ه شدت هفته ب7  به مدتهر كرم. دهند يان از آنها مراقبت كرده و به آنها غذا ميمرب 
پس  .خوابد ميدر آن بافد و  سپس با دهانش يك توپ ابريشمي براي خود مي. خورد مي

ه و آن را دي برشود و نخهاي توپ ابريشمي را  از خواب بيدار مياز گذشت چند روز
گيرند  را به عهده ميكنند و نظافت او  يها به وي كمك ميكه در اين كار مربكند  پاره مي

_____________________________________________________________  
 ôMs9$ :شود  اشت مي هاي ظريفي كه از اين آيه برد  از نكته-1 s% ×' s# ôϑ tΡ $ yγ•ƒr'̄≈ tƒ ã≅ ôϑ̈Ψ9 $# (#θ è= äz÷Š $# öΝ à6uΖ Å3≈ |¡ tΒ 

Ÿω öΝä3̈Ζ yϑÏÜ øts† ß⎯≈ yϑøŠ n=ß™ …çν ßŠθ ãΖã_ uρ óΟ èδ uρ Ÿω tβρã ãèô± o„  اين مورچه به مهرباني و جهت هشدار به ساير 
'× % ôMs9$s ها آنها را مخاطب قرار داده است مورچه s# ôϑ tΡ $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ ã≅ôϑ̈Ψ9 $# از  و با تشويق آنها را به پرهيز 

 (#θكرده است لشكر سليمان امر  è= äz÷Š $# öΝ à6uΖ Å3≈ |¡ tΒ و براي اين كار دليل ذكر كرده است .  Ÿω 
öΝä3̈Ζ yϑ ÏÜøt s† ß⎯≈ yϑøŠ n=ß™ …çν ßŠθ ãΖã_ uρ  ببين كه چطور مورچه . دهد را بهانه قرار مي و كار سليمان و لشكرش

با حكمت و  ها را  پاك و منزه است خدايي كه اين مورچه.حكمت و تقدير را به دست آورده است
 . به سخن آورده استتقدير خود
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 عشق بسيار مورچه به نظافت كردن .شود تا جايي كه پاها و دستهايش پديدار مي
  . ورزد مي

دهند و محبت و دوستي فقط   را بدون هيچ عالمتي تشخيص مييكديگرها،  مورچه
تا جايي كه ممكن .  دشمنان آنها هستندديگرانو . يك روستا موجود استميان اهل 

ده يپس در صفهاي منظم و كش. ها جنگ در گيرد است ميان چند روستا از مورچه
هاي  مورچه. ماند برجاي ميشود و كشته و زخميهاي زيادي   جنگ شروع مي.ايستند مي
و كشته شدگانشان را در قبرهاي گيرند   اسيران را براي خدمت در روستايشان مي،فاتح

ها در  مورچه. كنند كنند و سرزمينشان را از جسد دشمنانشان پاك مي مخصوص دفن مي
ها به صورت يك نيروي  گاهي مورچه. كارهايشان نزديكترين حشرات به انسان هستند

ه تا جايي ك. ندشو  ميآفرينآيند، و براي خود انسانها خطر آشوبگر و ويران كننده در مي
ها فروبريزد يا اينكه   سقف خانهود نبشكاف ها را احتمال دارد ستونهاي چوبي خانه

  .  و آنها را پاره كنندهها به وجود بياورند و برگ كتابها را خورد  را در كتابخانههايي النه
  : فرمايد  دهم كه مي خاتمه مي) رضي اهللا عنه(اين موضوع را با سخن حضرت علي 

و اندام لطيفش، كه نه با نگاه خوب ديده ! ا جثه كوچكمورچه را بنگر، ب«
رود؟ و روزي  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
 دارد، در روزهاي گرما براي فصل سرد خويش گرد آورد و در تكاپويش، مي

روزيش از سوي خدا تضمين شده است و به قدر نيازش مقرر گشته، 
دارد،  رسان پراحسان از او غافل نمانَد و داور قهار، او را محروم نمي روزي

رطوبت باشد و اگر در  هرچند كه در سنگي صاف و خشك و جامد و بي
شكم هاي گوارش مورچه، از باال و پايين، انديشه كني و شكم و پيرامون  گذرگاه

هايش را از نظر بگذراني در آفرينش آن شگفتيها  ها و گوش و سر و چشم
بيني، و از توصيف آن به رنج افتي، چه بزرگ است آن كه او را بر پاهايش  مي
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هاي بدنش پايدار كرد، او كه در آفرينش شريك و  استوار داشت و بر ستون
  .»همكاري ندارد

  
  ها  پشه

  :فرمايد  باشد اين آيه است كه مي د مياز آياتي كه نشانه عظمت خداون
 ¨βÎ) ©!$# 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 4 $ ¨Β r' sù š⎥⎪ Ï% ©!$# 

(#θ ãΨ tΒ#u™ tβθ ßϑ n= ÷è uŠsù çµ ¯Ρr& ‘,ys ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝÎγ În/§‘ ( $ ¨Β r& uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãx Ÿ2 šχθ ä9θ à) u‹sù !#sŒ$ tΒ 

yŠ# u‘ r& ª!$# #x‹≈ yγ Î/ Wξ sVtΒ ¢ ‘≅ÅÒ ãƒ ⎯ ÏµÎ/ #ZÏVŸ2 “ Ï‰ôγ tƒ uρ ⎯ Ïµ Î/ #ZÏW x. 4 $ tΒ uρ ‘≅ ÅÒ ãƒ ÿ⎯Ïµ Î/ 

ω Î) t⎦⎫É)Å¡≈ xø9 $#   ) 26: بقره(  
كساني كه  از آن مثل زند رشرم ندارد از اينكه به پشه و چيزي كوچكتو خدا «

 اين صحيح و درست است و از) هدف از تمثيل چيست(دانند  ايمان دارند مي
 از اين مثل چه گويند خدا اند مي  كه كافر شدهانب خداوند آنهاست اما كسانيج

كند   هدايت ميخدا با آن مثل، بسياري را سرگردان و بسياري را؟ داردمقصود 
  . »كند به آن مگر فاسقان را  گمراه نمياما خداوند

م كشي و اصالً چيزي ه نشيند، آنرا مي اي روي دستهاي تو مي هنگامي كه پشه
نزد  پشه ارزش بودن كم اين بخاطر . اتفاق نيفتاده استهيچكني و گويي كه  احساس نمي

 ما ةٍوضَ بعناح ج اهللاِدنْ عِلُدِعنيا تَ الدتِو كانَلَ«: فرمايد  مي) ص( پيامبر  حتي.توست
رزش  ااگر دنيا در پيشگاه خداوند به اندازه يك بال پشه «1» ماءٍةَربي كافراً منها شَقَس
  . »داد هم نمي آبي جرعه هيچ كافري  بهداشت مي

الكتروني  وجود دارد و اگر سر يك پشه را با ميكروسكوپ  ها صد چشم در سر پشه
 48در دهان پشه . بينيم  را مثل يك كندوي عسل ميآنبزرگ كنيم چشمهاي صد گانه 

_____________________________________________________________  
 ). 4110(، ابن ماجه )2320( ترمذي -1
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 فين او دوطر و در است سه قلب وجود دارد كه يك قلب مركزي  آندندان و در سينه
 و دو پيه وجود بطن دو  كوچك، و در هر قلبي دو گوش ديگر قرار گرفته استقلب
  . دارد

 و آن با آن كيفيت ندارندباشد كه هواپيماهاي جديد نيز آنرا  پشه داراي دستگاهي مي
به اين معنا كه پشه اشياء را با شكل و . است حرارتي هاي كننده يا دريافتدستگاه رادار 

اي در يك اتاق تاريك  اگر پشه. دهد تشخيص مي آنها دماي اشناسد بلكه ب  نميرنگ آنها
بيند چونكه حرارت انسان بيشتر از  نميرا  چيزي جز انسان خوابيده در آن اتاق باشد

درجه به حدي است كه يك هزارم حساسيت اين دستگاه . باشد حرارت وسايل اتاق مي
 تجزيه و تحليلاي دستگاهي هستند كه خونها را ها دار  پشه.كند  را درك ميگراد سانتي
اما خوابند   بچه در يك رختخواب مي2 گاهي يست، هر خوني مناسب آن نزيرا. دنك مي

 پيشاني يكي از آنها پر از نيشها و گزشهاي پشه است ولي پيشاني ديگري پس از خواب
  . شود هيچ اثري از گزش روي آن ديده نمي

وقتي كه دماغش را در پوست . باشند  مي همكننده حس يبها داراي يك دستگاه  پشه
اما كند  مين درككشد ولي محل گزش را  كند شخص وي را مي شخص خوابيده فرو مي

ها داراي  همچنين پشه ،كند  اثر گزش و درد آنرا احساس ميحسي  بيفعرپس از 
ريز و كند تا عبور آن از خرطوم  دستگاهي هستند كه خون مكيده شده را رقيق مي

  .باريك او آسان باشد
ه آن در پوست گزيده شده تيغ هستند كه چهار اي تيغهها داراي دماغي شش  پشه

 پنجم و هاي هتيغو . كند و بايد اين زخمها به رگهاي خوني برسد زخمي مربعي ايجاد مي
اد به تعد بالهاي پشه در هر ثانيه .دهند تا خون را بمكند اي را تشكيل مي ششم با هم لوله

ها  در پاهاي پشه. خيزد  آنها صداي وزوز بر ميحركت از  به طوري كهزند  ميزياد
 بر سطوح هايي براي ايستادن پره بر سطوح زبر و همچنين ستادنچنگالهايي براي اي
  .صاف وجود دارد

  :فرمايد  خداوند متعال مي



  حشرات

 

357

 ¨βÎ) ©!$# 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 4 $ ¨Β r' sù š⎥⎪ Ï% ©!$# 

(#θ ãΨ tΒ#u™ tβθ ßϑ n= ÷è uŠsù çµ ¯Ρr& ‘,ys ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝÎγ În/§‘ ( $ ¨Β r& uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãx Ÿ2 šχθ ä9θ à) u‹sù !#sŒ$ tΒ 

yŠ# u‘ r& ª!$# #x‹≈ yγ Î/ Wξ sVtΒ ¢ ‘≅ÅÒ ãƒ ⎯ ÏµÎ/ #ZÏVŸ2 “ Ï‰ôγ tƒ uρ ⎯ Ïµ Î/ #ZÏW x. 4 $ tΒ uρ ‘≅ ÅÒ ãƒ ÿ⎯Ïµ Î/ 

ω Î) t⎦⎫É)Å¡≈ xø9 $#   
اين آيه قرآن جواب كافراني است كه به قرآن «فرمايد كه  مي) رحمه اهللا(ابن قيم 

گفتند كه پروردگار بزرگتر از آن است كه در كتابش نام  كردند و مي ميوارد اعتراض 
) ص(پس اگر آنچه محمد . ارزش را بياورد مگس و عنكبوت و امثال اين حيوانات بي

ارزش در آن باشد و خداوند متعال  يد اسم اين حيوانات بي نبااستآورده كالم خداوند 
تر از آن مثل  كوچكدهد كه خداوند را باكي از آن نيست كه به پشه و چيزي  جواب مي

 از آن متضمن تحقق حق و توضيح آن و تر ارزش بيچون اگر مثل زدن به پشه و . زند
در كار نيكو و  است و هشيوباشد اين خود بهترين و نابودي آن همچنين ابطال باطل 

 كبود كه بالغ بر نهنگبه راستي كه ارزش پشه كمتر از . »1پسنديده شرم و حيا نيست
. خورد شير مي كيلو 300ن خورد در هر بار شير اش بچه كه تن وزن دارد نيست 150

هر گاه خود نهنگ و . باشد  ميغذا معادل يك تن  تقريباً در روز بار شير خوردن3يعني 
 در حاليكه براي . تن ماهي دارد4اش را پر كند نياز به  اهد غذايي بخورد كه معدهكه بخو

 زيرا. ستو آفرينش پشه كمتر از آفرينش اين ماهي ني.  چربي نيستي چندان لقمه او
  :خداوند متعال فرموده است 

 $ ¨Β 3“ t s? † Îû È,ù= yz Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ⎯ ÏΒ ;Nâθ≈ x s? (   ) 3: ملك(  
  .» نخواهي يافت و تضادينظمي و نقصان  خداي رحمان بي در خلقتاصالً«

  :فرمايد  و همچنين خداوند سبحان مي

_____________________________________________________________  
 . 946-47 صص ،4 جلد ، بدائع الفوائد-1
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گفت پروردگار ما همان كسي است كه به تمام اشياء نعمت وجود بخشيد و «

  . »سپس هدايتش كرده است
 كه جز با ميكروسكوبها بسيار ريز يك خلقت كامل است كه از ويروسهاي هستي
 به كهكشانهايي كه ميلياردها آن آغاز شده و از ريزترشود و مخلوقات خيلي  ديده نمي

اين است پروردگار جهانيان كه از يك ذره تا . شود  منتهي ميسال نوري از ما دور هستند
 خدائي است كه آفرينشو اين .  استآفريدهنظام واحد و محكمي را در يك كهكشان 

  . » استبراساسي متين بنيان نهادههمه چيز را 
  
  ها  مگس

  :فرمايد  خداوند متعال مي
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به غير  كه كساني را گوش فرا داريد، آن  زده شده است كهياي مردم بدين مثل«
همه هر چند ( هرگز بر خلقت مگسي كنيد  و پرستش ميخوانيد  خدا مياز

، قادر نيستند و اگر مگس چيزي از آنها بگيرد قدرت باز پس )اجتماع كنند
  . »هر دو ناتوانند) پرست بت و بت(گرفتن آن را ندارند، طالب و مطلوب 

ها را  ، ديدهناقل آن است و بيماريهاي كه مگس مگس و اذيتهاي آزار:  كه گويند مي
ر حالي كه مگس يكي از عجايب د. اين حشره باز داشته استدر از تأمل و تفكر 

. خداوند پاك و متعال براي مردم مگس را مثل زده است. شود آفرينش الهي محسوب مي
 ضعيف به ظاهرو . شود  ميتكثيرآوري  اين مخلوق ضعيف و كثيف با سرعت سرسام

 آنها را بجز يك مگس ماده بكشي، ه پر از مگس كني و هم را اگر مكانيامانماياند،  مي
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. كند ده توليد مينشكگس ماده يك نسل مگس براي مقاومت در برابر اين ماده اين م
 پس چه . براي نابودي مگسها كاري شكست خورده است شندهكُمواد بنابراين ساختن 

هاي  پادزهر دقيق بدن خودمگسها در دستگاههاي ! تواند مگسها را بكشد؟ چيز مي
 حتي اگر مگسها .كند اد كشنده مبارزه مي با اين موو به وسيله آنكنند  طبيعي درست مي

د كه در مقابل سرما مقاومت نآور در برابر سرما بميرند نسلي از فرزندان را به دنيا مي
  . كنند

چيزي چشم مگس صد برابر بزرگ شده كه در اين بزرگنمايي  ،با ميكروسكوپ
 امكان  وودندديگر چسبيده ببه يك هزاران عدسي كه  يعنيشد،  ديده انگيز بسيار شگفت

 بيزارنداين موجود ضعيف كه مردم از آن . آورند ديدن كامل را براي مگس فراهم مي
 هواپيماهاي جنگي قادر به آن ترين  و پيشرفتهد كه حتي بزرگتريندهتواند مانوري  مي

كند و قادر است كه   حركت ميبسيار زيادمگس نسبت به حجمش با سرعتي . نيستند
 از سقفي به سقف ديگر برود و اين چيزي ياغيير مسير دهد و  درجه ت90ناگهان تا 

  :فرمايد   خداوند مي.توانند انجام بدهند  نميي بشرياست كه هواپيماها
 y# ãè |Ê Ü= Ï9$ ©Ü9$# Ü>θ è= ôÜyϑ ø9$# uρ   
  . »طالب و مطلوب هر دو ناتوانند«

 در هر گاه مگسي«: فرمايد  جالب توجه است كه مي) ص(اما اين حديث پيامبر 
 در زيرا آن را كامالً در نوشيدني فرو ببريد بعد آنرا دور بياندازيد ،نوشيدني شما افتاد

  1.» بالهايش بيماري وجود دارد و در ديگري شفاست ازيكي
و كشف شده كه در  : 2 صحت و درستي اين حديث را ثابت كرده استدديوم جعل

پس هر گاه . كند بها مبارزه مييكي از بالهاي مگسها پادزهري وجود دارد كه با ميكرو
_____________________________________________________________  

 ).7141(و احمد ) 3505(، ابن ماجه )3844(، ابوداود )3142( بخاري،  به روايت-1
اند، يعني  زيسته ي جراحاني كه در سالهاي پيش از كشف تركيبات سولفات مي در عصر كنوني همه -2

اند كه شكستگيهاي سخت و زخمهاي مزمن  ي سوم قرن حاضر، با چشم خود ديده در سالهاي دهه
دادند و چنين  اند و حتي مگس را جهت اين كار پرورش مي كرده را به وسيله مگس مداوا مي
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در نوشيدني شما مگسي كه روي پاهاي آن ميكروبها و باكتريهاي خطرناك وجود دارد 
 فرو نمگس را كامالً در آ] در صورت تمايل و جلوگيري از اسراف[توانيد  ميافتاد 
خداوند متعال .  پادزهر اين ميكروبها وجود داردزيرا در يكي از بالهاي آن. ببريد
  :فرمايد  مي
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  گياهان و اعضاي تكه تكه شدهنابود كردناز وظايف اين حشره اين است كه با 
 ميليون 500 خود بيش از الي بدن البهولي هر مگسي در . كند ، هوا را پاك ميجانداران

 دليل بر اين است كه آن مكان هر مكاني وجود مگس در پس. كند ميكروب حمل مي
هايمان را تميز   خانهمحركي قوي است براي اينكهمگس وجود ه تميز نيست گويي ك

   .كنيم
باشد   بر سر سفره تو اگر امروز. كند  نقل مكان ميبه سرعتاي است كه  مگس حشره
اين حشره داراي قدرت زاد . باشد   در مسافتي بيش از ده كيلومتر دورتر ممكن است فردا

آورد اما  كبار، نسلي جديد به دنيا مييو ولد بسياري است به طوري كه هر ده روز 
چيزي كه باوركردني نيست اين است كه دستگاه عصبي مگس كامالً شبيه دستگاه عصبي 

  . باشد انسان مي
                                                                                                                                                    

آن واحد يعني مگس در . اي بر مبناي ويروس باكتريوفاژ است كه نابودكننده ميكروبهاست معالجه
كننده و از بين برنده  زا است و هم حامل ويروس باكتريوفاژ كه دفع هم حامل ميكروبهاي بيماري

دو پژوهشگر ). ، دكتر قرضاوي156 – 149، ص 1ديدگاههاي فقهي معاصر، ج . (ميكروبهاست
گس يكي از اساتيد دانشگاه ملك عبدالعزيز كه ثابت كرد در بدن م[كانادايي پس از كشف باعشري 

بحثي را در هشتمين كنفرانس پزشكي رياض ] هم عامل بيماري و هم داروي ضد آن وجود دارد
هايي از اعجاز علمي قرآن و  جلوه. (كند ارائه دادند كه وجود اين ماده را در بدن مگس ثابت مي

 .يوسف)  با اندكي تصرف44 تا 40سنت، ص 



  حشرات

 

361

و داراي . العاده دارد ، نيرويي فوق اشياء نيرومند است و در ديدنبسيارچشمان مگس 
ا تهديد كند به شدت هنگامي كه خطري وي ر. باشد  سطح عالي ميقدرت جداسازي در

در . كند گيرد و احساس درد مي شود و ياد مي مگس عصباني مي. شود عصباني مي
كند و داراي  مگس به اندازه كافي كار مي. باشد  يك ميليونم گرم ميآن وزن مغز حاليكه

  .  دقيقه دوام دارد2 تا ي او  و حافظهاستها  اي از غده مجموعه
 هستند و بعضي مانند زنبور شكارچيند بعضي هستمگسها بالغ بر صد هزار نوع 

 هواپيماها و برخي نيز با. كنند  ميها را تخمير ميوه  مكند و بعضي عسل شيره گلها را مي
را  آنها كه مهاجمانشان را گمراه كرده وكنند و قادرند  در سرعت و مانور زدن رقابت مي

  .به بازي گيرند
زمان علمي قادر به خلق يك مگس نيستند ترين   تمامي مردم در پيشرفتهحال كه

  : فرمايد  پروردگار خالق و دانا مي
و إِن يسلُبهم الذُباب شَيئاً ال يستَنقِذُوه مِنه ضَعف الطالِب و 

طلوبالم   
ه و از كجا آنرا فهميده است؟ آيا پيامبر شناختچگونه اين حقيقت را ) ص( پيامبر اما

 آنجا ابزارها و آزمايشگاههاي تجزيه و تحليل وجود داشت؟ آيا  داشت؟ آياآزمايشگاهي
هر گاه «: فرمايد  ميچگونه ) ص( پس پيامبر ؟آن زمان ميكروسكوپ وجود داشت

مگسي در نوشيدني شما افتاد، آنرا در نوشيدني فرو ببريد و سپس آنرا بيرون بياندازيد 
 در نبود اين و[ .»يگري شفاي آن در يكي از بالهاي مگس بيماري وجود دارد و در دزيرا

  كرد؟  مي چگونه آنرا ثابت دانش جديد] حديث
ت پاك و هر آنچه كه از سنّ. دي نيستت پاك محمو اين چيزي جز وحي الهي و سنّ

 هر كس آنرا انكار كند ،باشد  قطعي الثبوت و قطعي الدالله  وبه تواتر رسيده باشدپيامبر 
  . كافر است

  :آنرا در هستي گسترانيده دقّت كنيد در آيات خداوند كه 
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 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(  
 ديدة بصيرت بنگريد تا بسيار آيات  وبگو در آسمانها و زمين به چشم عقل«

آيات خدا و رت خدا را مشاهده كنيد گرچه هرگز يكتائي حق و ادله قد
  . »افتد خواهند ايمان بياورند سودمند نمي دهندگان به حال كساني كه نمي بيم

در اين حديث : فرمايد كه  در مورد اين حديث مي» الطب النبوي«ابن قيم در كتاب 
پزشكي،  اما در مورد معناي ...دو امر وجود دارد؛ يك امر فقهي و يك امر پزشكي 

و . دشو خارج  از بدنش مثل درد آن، تا شفاي مگسدييعني فرو بر: ابوعبيد گفته أمقِلوه 
 وجود دارد كه ورم و خارش حاصل از گزش نشانگر قدرت آلودگيبدان كه در مگسها 

افتد با اين   ميمگس در حالتي آزاردهنده وقتي . استسالح اوو به منزله . آن است
به اين خاطر فرموده كه براي مقابله با اين ) ص( پيامبر .كند  از خود محافظت ميسالح

پس . سم از آنچه كه خداوند در بال ديگرش به عنوان شفا قرار داده است استفاده كنيد
 در مقابل ماده پادزهر آن تا شود به طور كامل در آب و غذا فرو برده ميبدن مگس 

به آن برجسته ست كه پزشكان اين طبي ا. آن از بين برود  و ضررقرار گيردسمي 
 دانشمند و موفق كسي است  پزشكِو. نشأت گرفته استت  از چراغ نبوبلكهاند  نرسيده

بيان نموده كسي كه اين حديث را صداقت كه نسبت به اين درمان متواضع باشد و به 
 توسط وحي الهي كه داند و باور دارد كه اوباعتراف كرده و او را كاملترين خاليق 

   1. شده استاست ياريج از نيروي بشري خار
  

  دستة ملخها 
  :فرمايد  خداوند متعال مي
 $ tΒ uρ ÞΟ n= ÷è tƒ yŠθ ãΖã_ y7 În/u‘ ω Î) uθ èδ 4   ) 31: مدثر(  

_____________________________________________________________  
 . 112، ص 4 وز ادالمعاد، ج 98 الطب النبوي، ص -1



  حشرات

 

363

  . »و آگاه نيستت از عده بي حد لشكرهاي پروردگار  جز خداوندو هيچ كس«
گهگاهي  كه ما قطعاً كسي جز خداوند متعال از لشكرهاي وي آگاه نيست، و آنچه

با اهل كنند و  اي به منطقه ديگري كوچ مي  اين است كه دسته ملخها از منطقهشنويم مي
اين همان ملخهايي هستند كه انسان . كنند آنان فرار ميو از دست . جنگند  سرزمين ميآن

  .  هستندارد اما در حقيقت خطرناكندپ ضعيف مي
 معادل ،خورند ائي كه ملخها در روز ميمقدار غذ: گويند كه  بعضي از دانشمندان مي

 ،به وزن هشتاد هزار تن باشندجمعاً اي از ملخها   وقتي دسته پس.باشد وزن خودشان مي
 اشاره به  همو شايد اسم ملخ. خورند در يك روز هشتاد هزار تن از مواد غذايي را مي

ان باقي ها و پوست درخت  ميوه،ها  چيزي از برگزيرا هر كجا باشند 1اين باشد
  . گذارند نمي

و طول . در هر كيلومتر مربع بين صد ميليون تا دويست ميليون دسته ملخ وجود دارد
 – يعني از دمشق تا حلب و بيشتر –رسد   كيلومتر مي400بعضي از دسته ملخها به 

  . باشند  بيش از چهل ميليون ملخ مي شامل بعضي از دسته ملخهاگاهي
  

_____________________________________________________________  
، كه از ريشه جرَد به معني پوست كندن و عاري كردن و برهنه كردن »جراد«البته اسم ملخ در عربي، يعني  -1

 ).مترجم. (كنند يعني ملخها در هجوم به مزارع آن را به شدت از بين برده و از محصول عاري مي. باشد مي
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   1خانة عنكبوت
  :فرمايد  ال در كتاب كريمش ميخداوند متع
 ã≅ sW tΒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ä‹sƒ ªB$# ⎯ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# u™ !$ uŠÏ9 ÷ρ r& È≅ sV yϑ x. ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$# ôN x‹sƒ ªB$# 

$ \F÷ t/ ( ¨βÎ) uρ š∅ yδ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç6 ø9$# àM øŠt7 s9 ÏNθ ç6 x6Ζyèø9 $# ( öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθßϑ n= ôè tƒ   
  )41: عنكبوت (  

همچون كار عنكبوت است كه اند  ستي گرفتهسرپره  كساني كه غير خدا را بكار«
ها، خانه عنكبوت است  ترين خانه  برگزيده است، بيگمان سست)ناچيز(اي  خانه

  .»دانستيد اگر مي
دانشمندان . باشد ها مي ترين خانه با توجه به نص اين آيه خانه عنكبوت سست

ان اوهن «كند  لت ميفعل است كه بر تاكيد داله ب حرف مشبه» نَّإ«: اند كه  گفته

_____________________________________________________________  
نظمي قدرت كشش بسيار بااليي  اين بي. اند نظمي زيادي به هم پيچيده مارپيچهاي آلفا در تار عنكبوت با بي -1

شود و طول  شود، پيچ و تابهاي مارپيچ آلفا باز مي به تار عنكبوت بخشيده است وقتي رشته تار كشيده مي
پيچند و تار  يابد، پس از قطع كشش، بار ديگر مارپيچهاي آلفا درهم مي هاي تار به چهار برابر افزايش مي رشته

تر است با وجود آن در مقايسه با فوالد بسيار  تار عنكبوت از فوالد محكم. گردد به حالت نخست باز مي
اين فوالد زنده به قدري محكم است . اند از اين رو بعضي آن را فوالد زنده ناميده. پذير است سبك و انعطاف

قدر سبك و و در عين حال آن .  را متوقف كرد747توان با آن توري ساخت و يك هواپيماي بوئينگ  كه مي
توان از تار عنكبوت براي تهيه نخ جراحي  چنين مي توان از آن لباس تهيه كرد، هم پذير است كه مي انعطاف

عنكبوت براي حفاظت تار پروتئيني خود در برابر . زردپي و رباط مصنوعي و دستكشهاي جراحي بهره برد
توان براي پانسمان  پس از آن مي. كند ته ميباكتريها و قارچها، تارش را به مواد ضد باكتري و ضد قارچ آغش

توان در توليد طناب كوهنوردي، چتر نجات، تورهاي محكم ماهيگيري، لباس  و نيز مي. زخمها استفاده كرد
، 535شناسي، شماره  آموزش زيست. (ها و لباس ضدگلوله استفاده كرد غواصي مقاوم در برابر حمله كوسه

شود فقط با انجام تغييرات و به  كاربردهايي كه از تار عنكبوت ميطبيعي است كه . يوسف). 7 – 4ص 
كارگيري مقدار بسيار زيادي از اين تار است و سستي خانه عنكبوت كه در آيه اشاره شده ثابت است، هم از 
لحاظ عدم مقاومت در برابر موجودات بزرگتر از عنكبوت و هم از لحاظ روابط داخلي و شايد اصل منظور 

 .مترجم. بست ويران است در واقع خانه از پاي. متوجه ضعف اجتماعي خانه عنكبوت باشدآيه هم 
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، كه اشد، كه در اصل الم تأكيد استب  الم مزحلقه مي»لبيت« الم در  حرف و»البيوت
  . بنابراين دو تاكيد در اين آيه وجود دارد.فته استيا لغزش به خبر آن »انّ«از اسم 

 ¨β Î) uρ š∅ yδ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç6 ø9 $# àM øŠt7 s9 ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$#   
  : فرمايد  در ادامه ميخداوند متعال 
  ù= Ï? uρ ã≅≈ sVøΒ F{$# $ yγ ç/ÎôØ nΣ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ( $ tΒ uρ !$ yγ è= É)÷è tƒ ω Î) tβθ ßϑ Î=≈ yè ø9$#    43: عنكبوت(  
 لزنيم و به جز مردم دانشمند كسي در آن تعق و ما اين همه مثلها براي مردم مي«

  .»نخواهد كرد
 دانشمندان قط فيعني. كند  ميدر اين آيه اشاره به اهل تخصص) دانشمندان(واژه 

  . يابند حشره شناس راز اين آيه را در مي
 در مقابل گرما و است زيرادر بعضي از تفاسير آمده است كه خانه عنكبوت ضعيف 

 اماباشد  يز ميچ و ناسستكند چون خيلي  سرما و باران و باد از عنكبوت محافظت نمي
 از كتابهاي علميش يكيدر شناس، در دانشكده علوم دانشگاه قاهره  د حشرهتييكي از اسا

≅ È در اين كالم خداوند اعجاز علمي وجود دارد؛: گويد  مي sVyϑ x. ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$# ôN x‹sƒ ªB$# 

$ \F÷ t/ (كنند و به همين خاطر تاي تأنيث   يعني عنكبوتهايي كه مؤنث هستند خانه بنا مي

≅ È :آورده است  sVyϑ x. ÏNθ ç6 x6Ζyèø9 $# ôN x‹ sƒ ªB$# $ \F÷ t/ ( نكبوت مؤنث همان عنكبوتي است ع
اي  كند به گونه كند و عنكبوت مذكر را به وارد شدن در آن تشويق مي كه خانه سازي مي

رساند تا   به گوش او ميصداهاي آهنگيندهد و   انجام ميفريبنده او حركات برابركه در 
هايش   بچهنپس از آ .خورد  او را مي انجام عمل لقاح ازپسو . كنداش  او را وارد خانه

پس خانه عنكبوت . خورند ها بعضي ديگر را مي  بعضي از بچهحتيخورد  مينيز را 
 اين دو پس. باشد  نيز ضعيف ميلحاظ اجتماعي و روابط داخليعالوه بر ضعف بنا از 

  . اند  ه جمع شدجاضعف در يك 
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  وبر او خشم گيرد] در غير حقوق[هر كس به زنش اجازه دهد كه : گفته شده كه 
 عمل كند در اين صورت مثل چهارپايان به آنهاوي بشود و نامشروع هاي  مطيع خواسته

 مذكر براي مونث فقط نزد زيرا اين گونه تسليم شدن و بلكه گمراهتر از آنها، ،باشد مي
  . حيوانات و چهارپايان وجود دارد

 حاميان  مسلمانان امروزي در سختيهايي كه با دشمنانشان يعني يهود وتوان گفت مي
 به نيروهاي زميني ه و بدون توجه به اوآنها دارند هر گاه به غير خداوند اعتماد كرد

  .باشند ند مثل عنكبوت ميگردند و تسليم آنها ومتوسل ش
 ã≅ sW tΒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ä‹sƒ ªB$# ⎯ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# u™ !$ uŠÏ9 ÷ρ r& È≅ sV yϑ x. ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$# ôN x‹sƒ ªB$# 

$ \F÷ t/ ( ¨βÎ) uρ š∅ yδ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç6 ø9$# àM øŠt7 s9 ÏNθ ç6 x6Ζyèø9 $# ( öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθßϑ n= ôè tƒ   
  )41: عنكبوت (  

  
  هاي حسي در حشرات شاخك

 اجسام متحرك و هواشناسي ،هايي براي رصد حركات ستارگان انسان رصدخانه
ت زنده شاخكهاي حسي وجود موجوداكند كه در  اختراع كرده است، چه كسي باور مي

  ن از انجام دادن كار آنها ناتوان است؟ دارد كه انسا
شماريم،  كنيم و سبك مي  آنها را تحقير ميچه بسادر حشرات اين دنيا كه 

 .دباش دقيقترين دستگاههاي ساخت انسان ميمشابه ي وجود دارد كه هايدستگاه
در بعضي از حشرات شاخكهاي حسي وجود دارد كه در آن : گويند كه  دانشمندان مي

د و نده  عطر و بوي مواد را تشخيص مي كه رايحه، شيميايي قرار داردهاي دهكنن دريافت
. دشو  شيميايي تعيين ميحسگرهايهاي اين   براساس دادهجاندارحركت و جستجوي 

 است مكانيكي حسگرهايدر بعضي از حشرات شاخكهاي حسي وجود دارد كه داراي 
نواع  همچنانكه بعضي از ا.ندكن كه به وسيلة آنها صداها و حركت باد را احساس مي
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اما . گيرند  مكانيكي از حركت تأثير ميحسگرهاي اين .كنند مگسها اين كار را مي
   1.شوند  شيميايي از تركيبات شيميايي متأثر ميحسگرهاي

يني  ديگر اين كه بعضي از حشرات به محض اينكه در يك جايي ماده شيرنكته
  .شوند ريخته شود فوراً حاضر مي

  . كنند ميعمل  شيميايي حسگرهايآيند؟ اينها از طريق همان  رات چگونه مياين حش
 است كه اي ماده به خاطر وجود  حضور آنهاآيند؟ اين خرمگسها چگونه به اينجا مي

 در بعضي از حشرات كه اما عجيبتر اين.اند به آن پي بردهبوي آن در فضا پخش شده و 
به اين صورت كه . كنند  ميعملادون قرمز هايي وجود دارد كه از طريق اشعة م حسگر

هرگاه گرما و اشعه مادون قرمز را پيوسته دريافت كند، نشان از اين دارد كه به آن 
شود و هرگاه از آن دور شود اين حسگرها به صورت متناوب و منقطع آن را  نزديك مي
سايي كرده و تواند به راحتي هدف خود را شنا كنند و حشره از اين طريق مي دريافت مي
 در يك شخصپس اگر دو . ها وجود دارد اين شيوه عملكرد در بعضي پشه. به آن برسد

 3پشه از فاصله  خوابيده باشند و يكي از آنها تب داشته و حرارتش باال باشد، اطاق
ه حسگرهاي  كه بست داراي شاخكهاي حسي ازيرادهد   را تشخيص ميمتري او

 كه تب شخصي فقط به طرف آن شود، پس منتهي ميز  اشعة مادون قرمحساس در برابر
  .رود دارد مي

  
  
  

_____________________________________________________________  
هاي شيميايي، روي شاخك نَرِ پروانه ابريشم قرار دارد، شاخك اين جانور  ترين انواع گيرنده يكي از حساس -1

 قوي هستند و به هاي شيميايي اغلب اين اجسام داراي گيرنده. پوشاند را هزاران جسم مو مانند ظريف مي
بوي بدن جانور ماده حساس هستند، وقتي تعداد كمي از اين اجسام مو مانند ظريف با مولكولهاي بوي بدن 

زيست سال سوم . (دهند شوند و حضور جانور ماده را تشخيص مي كنند، تحريك مي جاندار ماده برخورد مي
 .يوسف). تجربي
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