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 علم عقائد

  
 علم عقائد چیست؟ 

گیــرد و نیــز راه حــق از باطــل دانشی است که در آن معتقدات بشر مورد گفتگــو و بررســی قــرار مــی

  گردد.آشکار می

  گوید؟علم عقائد در مورد چه امري سخن می

  معتقدات بشر.

  فائده آن چیست؟ 

و ســعادت ابــدي کــه خواســته بدست آوردن عقائد صحیح است که در اثر آن آدمی به خوشبختی دنیا 

  گردد.هر بشري است نائل می

  تشخیص عقیده حق و باطل از یکدیگر:

  شناسیم؟اي عقائد صحیح و باطل را از یکدیگر جدا نموده و آن را میبه چه وسیله 

میزان در شناختن عقیده صحیح از باطل عقل سلیم و قرآن کریم است زیرا عقل عبارت اســت از همــان 

روردگار مهربان ما براي تمیز هر حقّی از باطل بما عطا فرموده و بوسیله همین نیروســت نیروئی که پ

دهــیم، البتــه آن عقلــی کــه از امــراض نفســانی که ما بدي هر امر بد ونیکی هر امر نیک را تشخیص می

گــردد زیــرا چنــین صــورت امــر دشــوار مــیسالم و به صفات ناپسند آلوده نباشد, چرا که در غیر این

کند و این نکته ناگفته نمانــد ی چه بسا حق در نظرش باطل و به عکس باطل در نظرش حق جلوه میکس

بینــیم کــه افــراد می اما قرآن کریم:که این افراد نیز قابل هدایتند به شرطی که خود خواهان حق باشند. 

ی خود بر همــه حقــائق بشر به حقائق اشیاء احاطه کلّی ندارند و تنها آفریدگار جهان است که به علم ازل

کنیم تا برحقانیت آن بــراي مــا یقــین حاصــل محیط است لذا عقائد خویش را با کالم الهی نیز تطبیق می

  اي هم دلیل عقلی و هم دلیل شرعی الزم است.شود. پس براي اثبات هر عقیده
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  اي دارند؟پیش از اثبات شریعت دالئل شرعی چه فائده

  ست:دالئل شرعی داراي دو فائده ا

که چون ما علم اجمالی به ثبوت شریعت داریم (زیرا در محل خود بــا دالئــل قطعــی شــرع انــور این -1

اي بــا دهیم که شاید اشتباه کرده باشیم پس تطبیــق هــر عقیــدهثابت است) و از طرفی این احتمال را می

  سازد.شرع انور، ما را از پریشانی خاطر آسوده می

گردد که هــر یــک ست با عقل، بدین معنا که به این وسیله بر ما روشن میتطبیق نمودن شرع انور ا -2

  از مبانی شرع اسالم با عقل منطبق است.

  
  تقلید

 

تقلید در اصول دین حرام و تحقیق در آن واجب است به اتّفاق جمیع ملل و مذاهب تقلید که قبــول قــول 

  عقالً . نه شرعاً و نه ،غیر، بدون دلیل است در اصول دین جائز نیست

پس دلیل آن، آیات بسیاري است که بر ذمّ تقلید در اصول دین داللت دارد از آن جملــه، آیــه  اما شرعاً:

  سوره لقمان است که فرموده است: 21مبارکه 

لشَّیْطانُ یَدْعُوهُمْ اِلی واِذا قیَل لَهُمُ اتَّبِعُوا ما اَنْزَلَ اهللاُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَیْه اباءَنا اَوَ لَوْ کانَ ا
شود پیروي کنید آنچه را که خداي تعالی نــازل (هنگامی که به کفار و مشرکین گفته می عَذابِ السَّعیرِ.

ایم، آیا اگر چــه شــیطان چه را که پدرانمان را بر آن یافتهکنیم آنفرموده است گویند بلکه ما پیروي می

یعنی اگر چه پدران ایشان در راه باطل هم باشــند بــاز تقلیــد  )ایشان را به سوي عذاب سوزان بخواند؟

و از این قبیل آیات و براین مضامین روایات بسیار است، لذا حرمــت تقلیــد در اصــول از ایشان نمایند؟ 

دین اجماعی تمام مسلمانان است.

اي از افــراد دســتهکنیم که هر هر گاه از روي بصیرت بر احوال مردمان بنگریم مشاهده می و اما عقالً:

دیگــر اي بــا دســته اند و از نظر عقیده هــم دســتهانسانی روش خاصی را در زندگی خویش پیش گرفته

اي منکر آنند، بعضی متشرع و برخــی منکــر شــرایعند اي معتقد به آفریدگار جهان و دستهمخالفند. عده
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وه بــا عقائــد گــروه دیگــر و نیز معتقدین به شرایع خود گروههــاي مختلفــی هســتند کــه عقائــد هــر گــر

ناسازگار است. پس، هر گاه تقلیــد در اصــول دیــن جــایز باشــد الزم آیــد کــه هــم عقیــده معتقــدین بــه 

آفریدگار جهان و هم عقیده منکرین آن، هر دو درست باشد، یعنی الزم آید خداي تعالی هم باشد و هــم 

ین جایز باشد باطل بودن ســایر ادیــان نباشد و این امر عقالً محال است. خالصه اگر، تقلید در اصول د

نماید و این امــر اتفــاقی جمیــع و مذاهب معنائی ندارد، زیرا هر فردي در اصل دین تقلید از پدر خود می

اي عقالي عالم است که همه ملل و مذاهب برحق نیستند بلکه راه حق یکی بیش نیست نهایــت هــر دســته

بنابر آنچه که گفته شد این تقلید منجی بشر نخواهــد بــود داند. از روي تعصب عقائد خود را بر حق می

  کند مگر آنچه از روي دالئل قطعی بر او ثابت گردد. زیرا عقیده جزمی براي احدي حاصل نمی

  آوریم؛باز براي روشن شدن مطلب مثالی می

هر یــک  اگر در شب تاري فرضاً یکصد نفر را در مسجدي که یکصد ستون دارد وارد کنند و بگویند که

از شما ستونی را در بغل بگیرید و یکی از این ستونها طال باشد و هر که ستون طال در بغلش باشــد از 

آن خودش باشد در این صورت حتی آن فردي که ستون طــال را در آغــوش دارد، پریشــان و متزلــزل 

که ســتون طــال در گردد و آن فرد یقین کند رود که روشنائی آشکار میاست آن هنگام تزلزل ازبین می

بغل اوست. پس، دلیل به منزله روشنائی است و اعتقادي که از روي دلیل نباشد هر چند در واقــع حــق 

هم باشد دارنده آن از تزلزل خالی نخواهد بود و اعتقــاد از روي تزلــزل منجــی شــخص نخواهــد بــود. 

  حقیق الزم است.پس، روشن گردید که عقالً و شرعاً در اصول دین تقلید جایز نیست بلکه ت

  آیا الزم است که آفریدگار جهان وجهانیان را بشناسیم؟

  پاسخ سئوال فوق مثبت است، به دالئل بسیاري.

  باره چیست؟نظر شرع اَنْوَر در این

آیه در این مــورد آمــده اســت کــه یکــی از آنهــا بــراي نمونــه یــادآوري  200از آیات قرآن کریم قریب 

وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ فرموده است: » والذاریات«سوره  56ر آیه مبارکه شود: پروردگار مهربان ما دمی
از  (جنّیان و آدمیان را نیافریدم مگــر بــراي ایــن کــه عبــادت و اطاعــت کننــد مــرا.) الْاِنْسَ اِلّا لِیَعْبُدُونِ.

نــه واضحات است که اطاعت پروردگار مهربان فرع شناســائی اوســت، زیــرا اگــر او را نشناســیم چگو
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تفسیر کرده انــد (اطاعــت کننــد مــرا  لِیَعْرِفُونَرا به  لِیَعْبُدُونِکنیم؟ ولذا مفسرین قرآن کریم اطاعتش می

  یعنی بشناسند مرا). 

و اما اخبار و احادیث بسیاري از خاندان عصمت و طهارت (علیهم السالم) رسیده که براي نمونــه یکــی 

(ع) در اولین خطبه نهــج البالغــه علی منین آقاؤامیرالم از آنها یادآوري می شود: حضرت سیدالموحدین

  )ابتدا و آغاز دین شناسائی آفریدگار جهان است.(  اَوّلُ الدّینِ مَعرِفَتُهُفرماید: می

  باره چیست؟نظر دانشمندان مدهبی در این

 وجوب تحصــیل معرفــت ازعشر فرموده که: شرح باب حادي 4علّامه مجلسی (قدّس سرّه) در صفحه 

 10و مرحوم طبرسی (اعلی اهللا مقامه الشریف) در صفحه  مبدأ تا معاد اجماعی تمام دانشمندان است.

جلد یک کفایت الموحّدین فرموده: وجوب تحصیل معرفت اهللا اتّفاقی تمام ارباب ملل و شرایع اســت لــذا 

ده انــد و در ایــن چگونه ممکن است کلیه دانشمندان که از صدر عالم تاکنون در این مــورد تحقیــق نمــو

  بر امر باطلی اتّفاق نمایند؟ اندرشته تخصّص داشته

  ؟کندوجدان ما در اینباره چه حکم می

  براي روشن شدن مطلب توجّه به دو نکته ضروري است:

کند و نســبت بــه او کنیم که هر صاحب وجدانی از کسی که به او احسان کرده تشکر میمشاهده می -1

ر در برخی از حیوانات مشاهده شده، بلکه در جانوران گزنده از مشــاهده ایــن فروتن است، حتی این ام

فهمیم اظهار سپاسگزاري از احسان کننده از وجدانیات است، زیرا نه تنها عقال بلکه آنانی کــه احوال می

  ند.اداراي خرد هم نیستند این مطلب را وجدان کرده و با عقال هماهنگ

ست از تمام اعضا و قواي ظاهري و باطنی گرفتــه ا شماري در اختیار ماکنیم که نعم بیمشاهده می -2

یــک از دانــیم کــه هــیچمی تا انواع عناصر و جمادات و نباتات و حیوانات و کرات و بسیاري امور دیگر.

  پس مسلّم است که آنها را دیگري در اختیار ما گذاشته است. ،ایماینها را خود ما به وجود نیاورده

هــاي اي از خــود نداریــد و بــا دشــواريجه به این دو نکته، اگــر فــرض کنــیم؛ کــه مــثالً خانــهپس از تو

هــزار متــر اي به مساحت یکسازید، در این حال اگر به شما بگویند که خانهسوزید و میمستأجري می

آئیــد کــه الاقــل تشــکّري نمــوده را کسی به شما بخشیده است. آیا در صدد شناسائی آن کس بــر نمــی
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در جــواب بــه او  ،ســتا فعالً خانه در اختیار تــو ،خواهی چه کنیاشید؟ آیا اگر کسی به شما بگوید میب

انــدازد گوئی که خیر، من که از یک سگ کمتر نیستم که درباره کسی که پاره استخوانی طرفش مــینمی

را نشناســم تــا احســان کننــده  کند، چطور من که انسانم در مقابل این احسان بزرگ،اظهار تشکّري می

خانه بهتر است یا نیــروي بینــائی؟ خانــه بهتــر ، ظهار تشکّري از او بکنم. اینک اي صاحب وجدانالاقل ا

... آیــا بهتر اســت یــا جــانی کــه تــو داري؟ و است یا قوّه شنوائی؟ خانه بهتر است یا نیروي عقل؟ خانه

؟ و آیا آنها کــه در صــدد شناســائی ها را بشناسینباید در صدد برآئی تا احسان کننده این همه احسان

هــائی اســت کــه هــر وجــدان بیــداري تر از حیوانات نیستند؟ اینها پرســشچنین نیکوکاري نیستند پست

دهد. پس به حکم وجــدان واجــب و الزم اســت کــه در صــدد شناســائی محســن پاسخ مثبت به آنها می

  حقیقی باشیم. 

  رأي عقل سلیم در این باره چیست؟ 

  به اصل دلیل توجه به دو مطلب الزم است؟قبل از شروع 

اگر چــه آن ضــرر محتمــل باشــد تــا  ،داندهر عقل سلیم دفع ضرر از نفس را واجب و ضروري می -1

که ضرر مظنون یا مقطوع بوده باشد و این امر از بدیهیات است و نیازي بــه دلیــل نــدارد، برسد به این

ز خبر دهد کــه در میــان رختخــواب شــما مــاري داخــل کنیم هرگاه طفلی غیر ممیکه مالحظه میچه این

زیــرا عقــل هــیچ عــاقلی در ایــن  ،جوینــدشده است حتّی کم خردان مانند اطفال از این احتمال دوري می

  دهد که به رختخواب داخل شود مگر آنکه جستجوي الزم را بنماید.حال به او اجازه نمی

تقــد بــوده و هســتند کــه ایــن جهــان و جهانیــان را بینیم اکثر مردم از آغــاز جهــان تــا کنــون معمی -2

اي تعیین فرموده و بــه وســیله ســفیران خــود بــه مــا رســانده آفریدگاري است که او براي بشر برنامه

است که نتیجه اجراي این برنامه را در جهان دیگري بعــد از ایــن عــالم خــواهیم یافــت و آن عبــارت از 

باشد و نیز نتیجه عــدم اجــراي ایــن برنامــه عــذاب بشر میزندگی جاودان با لذّتی است که فوق تصور 

ابدي خواهد بود و افراد بسیاري از معتقدان به این عقیده کسانی بودند کــه در عقیــده خــود بــه قــدري 

از همــه اینهــا کــه بگــذریم  محکم و استوار بودند که اموال بلکه جان خویش را فداي عقیده خود کردند.

کنیم. با در نظــر گــرفتن یک از معتقدات خود را به انواع مختلفه دالئل ثابت میند که ما هر اایشان مدّعی
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گوئیم از توجّه به احــوال و اقــوال معتقــدین آفریــدگار جهــان، الاقــل بــراي مــا این دو مطلب، اکنون می

احتمالی به صدق عقیده ایشان حاصل خواهد شد و احتمال ضرري عظیم در صورت اعتنــا نکــردن بــه 

ده ایشان در میان است و چون عقل سلیم حاکم است که دفع ضــرر احتمــالی واجــب و الزم قول و عقی

باشد پس به جهت جلوگیري از چنین ضــرر عظیمــی بــه حکــم عقــل، واجــب و الزم اســت درصــدد می

جستجوي عقیده خداپرستان باشیم. پس تحصیل معرفت اهللا شــرعاً و عقــالً و نقــالً و وجــداناً بــراي مــا 

   روشن گردید. 







  توحید جزوه اعتقادات/ مبحث

 7 القرآنمیقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

  بحث اول
  در اثبات صانع تعالی

  
اگر چه براي اشخاص بصیر، صانع تعالی آشکارتر از هر چیزي است، زیرا بر هر کســی هویــدا اســت 

اي خواهد داشت و قرآن کریم بــه پس این عالم هست کننده ،خواهداي هست کننده میکه هر هست شده

اَفِــی اهللاِ شــکَّ فــاطِرِ (ع) فرمــوده اســت: مطابق فطرت اصلیه بشر در آیه مبارکه دهم سوره ابراهیم 
پــس ظهــور  تعالی آفریننده آسمانها و زمین است شکی است؟)(آیا در اینکه خداي السَّمواتِ وَ االَرضِ

حضرت باري تعالی از هر چیزي شدیدتر است. اما خفاي او تعالی از بعض عقول نــاقص بــه دو جهــت 

  است:

  است نه مثلی تا بتوان به ضدّش یا به مثلش شناخته شود.که براي حضرت حقّ نه ضدّي این اول:

شدّت ظهــور نــور آفتــاب  که خفاي او تعالی از جهت شدّت ظهور است. از باب محسوس مانند:آن دوم:

  بیند. چه خوش سروده آن شاعر:نسبت به چشم شب پره که بسیار ضعیف است که آفتاب را نمی

  وي نهان گشته از هویدائی              اي که پنهان شده ز پیدائی            

لی ندارد که به او مثل زنیم لکــن بعضــی از اوقــات نچه گفته شد پروردگار مهربان ما مِثمخفی نماند چنا

کــه در واقــع مثلیــت شود براي نزدیک شدن مطلب به ذهن اســت نــه آنکه مثلی از محسوسات زده می

گــردد لــذا بــه جهــت براي عقول ناقص خفائی حاصل میداشته باشد، بالجمله چون از این دو جهت که 

  شود:روشن شدن اذهان دالئلی چند ذکر می

اي واقع شوند به طریقی کــه مضــطر و ناچــار ست که از طوایف مختلف هرگاه در مهلکها آن دلیل اول:

در ایــن گردند مثل کسی که در بیابان خطرناکی راه گم کرده باشد و کسی نباشد که به فریاد او برسد، 

چــه  ســت. چنــانا بــرد کــه خــالق اوصورت بدون فکر و اختیار بلکه از روي ناچاري پناه به کسی مــی

امــام کند که فردي به جنــاب به اسنادي نقل می 41بحار صفحه  3عالمه مجلسی ( قدس سره ) در جلد 

بســیار  مرا به سوي خداي تعالی داللت فرما کــه جــدل کننــدگان بــر مــن جــدل ،صادق (ع) عرض نمود

اي؟ عــرض کــرد: بلــی. فرمــود: آیــا کشــتی تــو کنند، حضرت فرمود: آیا هرگز بر کشتی سوار شدهمی
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تاکنون در جائی که فریادرسی نبوده شکسته است؟ عرض کرد: بلی. فرمود: آیــا در آن حــال دلــت بــه 

کــس کــه که کسی هست و قدرت دارد تو را نجات دهد متوجّه گشت؟ عرض کــرد: بلــی. فرمــود: آن این

  قادر است به فریاد تو برسد در جائی که فریادرسی نیست، آن کس خداوند متعال است.

 30چــه خداونــد متعــال در آیــه مبارکــه  بالجمله عقیده بر وجود صانع تعالی امري فطري است، چنــان

(بــه  سَ عَلَیْهــا.فَاَقِمْ وَجْهَکَ لِلّدینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اهللاِ الَّتی فَطَر النـّـافرمایــد: سوره روم می

و لــذا هــر یــک از انبیــاء کــه  دین حقّی که آفریدگار عالم فطرت مردم را بر آن آفریده است توجــه نمــا.

خواندند نه اثبات صــانع تعــالی، اگــر کســی انــدك کاوشــی در کتــب  الاِلهَ اِلَّا اهللاُآمدند مردم را به کلمه 

افرادي بسیار اتفاق افتاده کــه در حــال اضــطرار داند که براي هر گونه تواریخ و اخبار داشته باشد می

اند، حتی این مطلب نیز در مــورد حیوانــات مشــاهده شــده دفعتاً به خداوند عالم پناه برده و نجات یافته

است و از این قبیل حکایات از اشخاص موثّق بسیار نقل شده و هر یک از علماي علم عقائد هم کــه ایــن 

اند، براي مطالعه بیشتر به کتــب ایشــان رجــوع نمائیــد از چندي نقل نمودهاند حکایات دلیل را ذکر کرده

 1، مرحــوم طبرســی در ج 4و ص  3الیقــین ص علّامه مجلســی در حــقّ( آن جمله چند کتاب ذیل است:

  ).18الی ص  9فاضل کاشانی در هدایت الطّالبین ص  ،30صو 29دین صکفایت الموحّ

یامبران و اوصیاء ایشان (صلوات... علیهم اجمعین) صــادر شــده معجزاتی است که از تمام پ دلیل دوم:

مانند عصا را اژدها کردن و شکافتن دریا و زنده کردن مرده و نظیر اینهــا. مرحــوم طبرســی در  ،است

فرموده: مجموع معجزات ایشان بیش از پانصد هزار بوده اســت. بــر هــر  7کفایت الموحدین ص  1جلد 

ها فوق توانائی بشر است. پس از مالحظه این معجزات براي آدمــی یقــین عاقلی روشن است که همه این

حاصل خواهد شد که البته باید خدایی باشد که همه اینها را بــراي اظهــار حقیقــت ایشــان بــر دستشــان 

جاري گردانیده. اگر کسی تأمل کند، همه امور عالم عجیب و غریب است لکن به جهت آنکــه بســیاري از 

کنیم و چیز غریبــی کــه ایم لذا چندان تعجّبی نمیایم و به آنها عادت کردهت مدیدي دیدهآنها را ما در مدّ

کنیم، مثالً خلقت انسان از آب منی و سبز شدن گیاهــان و بیــرون کنیم از آن تعجّب میتازه مشاهده می

یم و حــال آنکــه کنــست از اینها تعجّــب نمــیا ها از درختان با وجود غرابتی که در آنهاآمدن انواع میوه

  . اگر اندکی تأمّل کنیم غرابت خلقت آدمی از آب منی به درجات شدیدتر است از اژدها شدن عصا
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  هر که فکرت نکند نقش بود بر دیــــوار    جود              این همه نقش عجب بر در ودیوار و

  برآرد گل صد برگ از خارکه توانـــد که دهد میوه رنگین از چوب                  یا که داند که 

  عقـل عاجـز شود از خوشه زرّین عنـب                  فهم حیران شود از حقه یاقوت انــــــار

اتّفاق جمیع انبیاء و اولیاء و حکما و علما و محقّقین و بزرگان از هر دیــن و ملّتــی اســت از  دلیل سوم:

ت است که اگر اتفــاق نماینــد اهــل شــهري بــر صدر عالم تا کنون بر وجود صانع تعالی، چه از واضحا

که اهل کشوري یــا اهــل عدالت شخصی، براي شما به عدالت او قطع حاصل خواهد شد چه رسد به این

عالم اتفاق نمایند بر امري، باالخص کسانی که از صدر عالم تا کنون تحقیقــات عمیقانــه علمــی و عقلــی 

  تّفاق ایشان بر امري باطل.ممتنع خواهد بود ا اند در اعصار متعددنموده

یــا همــه قدیمنــد، یــا همــه حادثنــد، یــا  د عقل، هستی از سه قسم خارج نیســت،که در نزآن دلیل چهارم:

یــابیم کــه از نیست زیرا وجداناً ما خود را می عقلبعضی حادث و بعضی قدیمند. قسم اول مورد قبول 

ز مورد قبول عقل نیست، زیرا اگر بنــا باشــد کــل و اما قسم دوم نی ایم، پس همه قدیم نیستند.ازل نبوده

یعنی هــیچ نبــوده و بعــداً بــه  ،هستی حادث باشند یعنی مسبوق به عدم محض باشند، و به عبارت دیگر

مانــد قســم اند پس چه کسی آنها را به وجود آورده؟ پس این قسم هم باطل گردید. باقی میوجود آمده

گویــد آن باشــد، زیــرا عقــل مــیقسم مــورد قبــول عقــل مــی سوم که بعضی حادثند و بعضی قدیم. این

  بعضی که ازلی بوده، باقی را به وجود آورده.

  راهنمائی قرآن کریم یا بهترین راه در خداشناسی دلیل پنجم:

هاي گوناگون براي خداشناســی فــراوان اســت، چنانچــه بعضــی از آنهــا را مشــاهده دالئل علمی از راه

ا بعداً مورد مطالعه قــرار خــواهیم داد. امــا نکتــه جالــب اینجاســت کــه تمــام هاي دیگري رنمودیم و راه

دالئلی که در این مورد ذکر شده با اینکه فهم و درك غالب آنها بسیار دشوار است، تنها وجــود هســتی 

کنــد اوالً قابــل کند، لیکن راهی را که قرآن براي خداشناسی به ما معرفی میآفریدگار جهان را ثابت می

براي تمام طبقات مردم است، ثانیاً عالوه بر اثبات وجود خداوند عالم، همه صــفات حضــرت حــق  درك

شناســاند، یعنــی سازد، به عبارت دیگر خداي واقعــی را بــه مــا مــیتعالی را براي ما ثابت و روشن می

، وجــودش نیــاز اســتر است، از همگان بــیاندازه حکیم و مدبّنهایت قدرت و علم دارد، بیخدائی که بی
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شبه و مثل و مانند است، به سخن دیگر دوّمی ندارد. و همچنین در مورد تمام صفات کمال و جمــال بی

نماید تــا در نتیجــه بــه هاي چهارگانه میکه قرآن کریم ما را موحّد حقیقی به توحیدو جالل. خالصه آن

  سعادت دنیا و آخرت و فیض کامل حق تعالی کامیاب گردیم.

ســت، ارزش ایــن دلیــل را جــز ا که ثمن هر چیزي به اندازه ثمــره آنل و نیز به حکم اینپس به حکم عق

یه نکــات و کلّ ،جا است که در آموختن آن با تمام قوا کوشش کردهه خداي دانا نداند، از این رو بسیار ب

عظمت قــرآن هاي آن را مورد توجه قرار دهیم. این نکته هم ناگفته نماند که تا حدودي هم به کاريریزه

پروردگــار مهربــان مــا هرگــز نخواســته کــه بشــر در کارهــاي خــود  کریم آشنایی پیدا خــواهیم کــرد.

هــاي گونــاگون در مــوارد بســیار، افــرادي را کــه در امــور تعقّــل کورکورانه قدم بردارد، لذا به عبارت

رَّ الــدَّوابِّ د: فرمایــانفال مــی 22کنند، مذمت و نکوهش فرموده است. از جمله در آیه مبارکه نمی اِنَّ شــَ
(به طور حتم، بدترین جنبندگان در نــزد آفریــدگار جهــان کســانی  عِنْدَاهللاِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذینَ الیَعْقِلُونَ

  بندند.)ند و خرد خود را به کار نمیاهستند که از شنیدن حقایق کر و از گفتن آن گنگ

ر و نظــر ل و تفکّــکه به عناوین مختلف بشــر را بــه تعقّــخورد آیات بسیاري در کتاب عزیز به چشم می

ه از کلیه نقائص است امــر صف به تمام صفات کمال و منزّهاي آفریدگار که متّنمودن در آیات و نشانه

  شود:فرموده است، که براي نمونه بعضی از آنها ذیالً ذکر می

بگــو اي پیــامبر ...  فِی السَّمواتِ وَ الْارضِ قُلِ انْظُرُوا ماذافرماید: سوره یونس می 101در آیه مبارکه 

ســوره  20و آیه مبارکه  گرامی (ص), به آنچه که در آسمانها و زمین است به دیده بصیرت بنگرید.

بگو اي پیامبر گرامــی(ص) در   قُلْ سیرُوا فِی الْاَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَاَ الْخَلْقَفرماید: عنکبوت نیز می

 53و در آیــه مبارکــه  و سپس بنگرید که خداوند عالم چگونه خلق را آفریده اســت. زمین سیر کنید

بــه یعنــی:  سَنُریهِم ایاتِنا فِی الْافاقِ وَ فی اَنْفُسِهِمْ حَتّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ اَنَّــهُ الْحـَـقُّفرماید: سوره فصلت می

ر اســت از اســرار جــوّ و هاي خود را در آفــاق (آنچــه بــاالي ســزودي نشان دهیم به مردم نشانه

هاي خودشان (اسرار فیزیولوژي و خودشناسی) تا حدّي کــه روشــن کهکشانها و غیره) و در نفس

  و واضح گردد اینکه پیغمبر ما(ص) بر حقّ است.
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از این قبیل آیات بسیار است، لکن همین سه مورد براي نمونه کافی است. اینک گوش دل باز کنید و بــه 

  فاق و انفس نظر نمائید.دیده خرد در آیات آ

شود کســی گمــان نکنــد کــه ایــن مطالــب قبالً باید یادآور شد آنچه را از شگفتیهاي عالم وجود گفته می

بافی است، بلکه دانشمندان بسیاري در علوم مختلف و در قرون متعدد, رنجهــا فرضی یا خواب و خیال

اند، به ویژه در نــیم قــرن اخیــر بــا در دســت دههاي هنگفتی متحمّل شاند و هزینهاند و جانها باختهبرده

انــد، حــال اگــر مــا در آن علــوم تا به این حقــایق رســیدهاند داشتن وسائل الزم، کاوشهاي علمی نموده

چندان ورودي نداشته باشیم، اوالً راه جهت تحصیل باز است و ثانیــاً آنچــه را کــه از آثــار علمــی آنهــا 

  صنعتی، کشاورزي، طبی و غیره، ما را بس است. بینیم یعنی مشاهده پیشرفتهاي می

  افکنیم: نخست نظري به آسمان می

اگر شامگاهان در محلی قرار گیرید که در اطرافش مانع کمتر باشد و هوا هم صــاف  ثوابت وسیّارات:

باشد، خصوصاً نور ماه نیز مــانعی ایجــاد نکنــد، گنبــد نیلگــون آســمان را بانقــاط درخشــنده بســیاري 

اند. حال اگــر آســمان را بــا کنید. این نقاط درخشان ستارگانی هستند که در آسمان پراکندهمیمشاهده 

دهنــد و بعضــی بــه نظــر ثابــت دقت مالحظه کنید خواهید دید که برخی از آنها در آسمان تغییر جا مــی

  نامند. آیند، ستارگان متحرّك را سیّارات و آنها را که حرکتی ندارند ثوابت میمی

  گویند. به یک ستاره ثابت و چند سیّاره که به گرد آن در حرکتند، منظومه می ه:منظوم

دانــد، زیــرا بســیاري از ســتارگان بــا تعداد واقعی آنها را خداي دانا مــی ها چقدر است؟تعداد منظومه

تــري بســازد بــر تعــداد شوند و هر چه بشر توانسته است تلســکوپهاي قــويچشم غیر مسلح دیده نمی

هاي علمی که بشر به آن دست یافتــه, قریــب ن بیشتري دست یافته است و طبق آخرین بررسیستارگا

  اي وجود دارد.هاي سیاره(ده میلیارد) منظومه 000/000/000/10به 

( هزار ودویست) اینچی دستگاههاي رادیوتلسکوپ، کمــک شــایانی  1200امروزه عالوه بر تلسکوپهاي 

تواند مــدت فضائی بسازد که میهاي که بشر توانسته است رصدخانهبه کاوشهاي علمی بشر نموده، بل

  (سیصدوبیست هشت هزار) قطعه ترکیب شده است. 328000ماه در مدار زمین حرکت کند و از  6
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ـــگفت آور: ـــله ش ـــدود  فاص ـــه ح ـــت ک ـــاه اس ـــره م ـــا ک ـــه م ـــتاره ب ـــرین س  384000نزدیکت

اي کــه بشــر تــاکنون د و دورترین فاصــله(سیصدوهشتادوچهارهزار) کیلومتر با کره زمین فاصله دار

(ده بلیون) سال نوري است که هر ســال نــوري  000/000/000/10توانسته است با چشم مسلح دریابد 

کیلــومتر، یعنــی ایــن عــدد  300000در  60در 60در 24در  365مساوي است بــا حاصــل ضــرب عــدد 

  کیلومتر.  000/000/800/460/9

اي کــه در امتــداد شــمال ان نگاه کنیم توده ابر مانند نورانی و کشیدهوقتی شب هنگام به آسم کهکشان:

گوینــد. کنــیم، ایــن باریکــه ابــر ماننــد نــورانی را, راه شــیري مــیو جنــوب قــرار دارد را مشــاهده مــی

دهند که همین توده ابر مانند داراي میلیونها میلیون ستاره اســت. یــک چنــین تلسکوپهاي قوي نشان می

  نامند.تارگان را کهکشان میاز ساي مجموعه

این کهکشان، یعنی همان راه شیري آسمان, کهکشانی است که منظومه شمسی مــا جزئــی از آن اســت. 

هــاي دیگــري وجــود در کهکشان ما در حدود صد هزار میلیون ستاره است. جز کهکشان مــا کهکشــان

  دارد که هر یک از هزارها میلیون ستاره درست شده است.

هــا بــه ســرعت از یکــدیگر دور دهد که کهکشــانمشاهده نشان می ولد و پرورش کرات:فضا یا محل ت

شوند و هر چه فاصله ستارگان از ما بیشتر باشد سرعت دور شدن آنها از ما بیشتر است. ســرعت می

العاده دور با سرعت هــزاران کیلــومتر در ثانیــه رسد که ستارگان فوقدور شدن ستارگان به جائی می

این مقدار از فضا که میدان دید بشر است، آیا ستارگانش رو بــه  ،گردند. بنابراینو ناپدید میدور شده 

رود؟ هرگز! بلکه طبق یک فرمول خاصی که در علم کیهان شناســی مطــرح اســت، ســتارگان کاهش می

آیــد، البتــه در مــدت بســیار طــوالنی و ایــن خــود از مهمتــرین مســائل در علــم دیگري از نو بوجود می

گــردد، دوبــاره از نــو بــه اي که از میدان دید بشر ناپدید میکه مقدار مادهیهانشناسی است. حاصل آنک

یابد. نکتــه جالــب اینجاســت کــه ده قــرن قبــل از ایــن کــه آید و بدین ترتیب آسمان توسعه میوجود می

خــود اطــالع داده  اصالً کوچکترین دوربینی ساخته شود، آفریدگار جهان این مطلب را به وسیله پیامبر

عُونَ.فرماید: می» والذاریات«سوره  47است، چنانچه در آیه  ماءَ بَنَیْناهــا بِاَیْــدٍ وَ اِنّــا لَمُوســِ (و  وَ الســَّ
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یعنی مائیم کــه آســمان  )آسمان را به قدرت کامله خود بیافریدیم و البته مائیم وسعت و گشایش دهنده.

  .دهیمرا توسعه می

  گردند: ها به طور کلی به سه دسته تقسیم میشناسی، کهکشان لم کیهاندر ع ها:اقسام کهکشان

ها از این قبیل است و منظومه شمسی مــا هــم در کهکشــان کهکشان %80هاي مارپیچی که کهکشان -1

  باشند.ها مهد پرورش کرات میهاي مارپیچی بیش از سایر کهکشانمارپیچی واقع شده. کهکشان

دهــد. پــرورش کــرات در هــا را تشــکیل مــیکهکشــان %17کروي شکل کــه هاي بیضوي و کهکشان -2

  ها بسیار کم است.گونه کهکشاناین

ها غیــر مــنظم بــوده و هــیچ آثــاري از پــرورش کهکشان %4تا  2بقیه یعنی   هاي غیر منظمکهکشان -3

  شود.کرات در آنها دیده نمی

، ولی همــین قــدر بــراي نمونــه کــافی اســت. خواهدها وقت میشناسی سال البته مطالعه پیرامون کیهان

اي هــم از منظومــه شمســی خودمــان بگــوئیم. آري از هــزاران میلیــون کهکشــان، یکــی حال چند کلمــه

ست و از هزاران میلیون منظومه که در این کهکشان است یکی منظومه شمســی اســت، بــه ا کهکشان ما

  باشد.ترین منظومه میقول بعضی از کیهانشناسان کوچک

نــد کــه ااره بــه دور آن در مــدارهاي معــین در گردشسیّ 9خورشید است و  ،ره اصلی این منظومهستا

تــون و پلوتــون, در ن، مریخ، مشتري، زحــل، اورانــوس، نپزمی ،زهره ،آنها به ترتیب عبارتند از: عطارد

  ارات و حرکت آنها به دور خورشید نشان داده شده است.مدارات سیّ )1(شکل 

  منظومه شمسی از خورشیدفاصله سیّارات 

(صدوهشــت میلیــون) 000/000/108زهــره  -(پنجــاه وهشــت میلیــون) کیلــومتر 000/000/58عطــارد 

 000/000/227مــــریخ  -(صــــدوپنجاه میلیــــون) کیلــــومتر 000/000/150زمــــین  -کیلــــومتر

ــومتروبیســت(دویســت ــت میلیــون) کیل ــون)  000/000/777مشــتري  -وهف (هفتصــدوهفتادوهفت میلی

اورانــــوس  -(هزاروچهارصدوشــــانزده میلیــــون) کیلــــومتر 000/000/416/1زحــــل  -کیلــــومتر

ــدو شصــت 000/000/865/2 ــون) کیلــومتر(دو هزاروهشتص  000/000/440/4نپتــون  -وپــنج میلی
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ونــه هزارونهصدوبیســت(پــنج 000/000/929/5پلوتون  -(چهارهزاروچهارصدوچهل میلیون) کیلومتر

  میلیون) کیلومتر.

  مه شمسیحجم ستارگان منظو
 )(پنجــاه وچهــارهزارم 054/0عطــارد  -(یک میلیون وسیصدهزار) برابــر زمــین 000/300/1خورشید 

(یکهــزار  000/000/000/000/1زمــین  -زمــین )(هشتصدوشصت وهشت هــزارم 868/0زهره  -زمین

(هــزار وسیصــد) برابــر  1300مشــتري  -(پــانزده صــدم) زمــین 15/0مــریخ  -میلیارد کیلومتر مکعب)

تــون نپ -(شصت وسه) برابــر زمــین 63انوس اور -(هفتصدوچهل وپنج) برابر زمین 745حل ز -زمین

53پلوتون  -(هفتادوهشت) برابر زمین 78
1

  ( یک پنجاه وسوم) زمین. 

گردند و ایــن حرکــت را حرکــت وضــعی تمام ستارگان حتی خورشید به دور خود می حرکت وضعی:

(بیســت وچهــار  24(بیســت وپــنج ونــیم) روز و زمــین  5/25ید تقریبــاً گویند. حرکــت وضــعی خورشــ

  اند.(ده) ساعت و بقیه را به طور اختالف در کتب هیئت نوشته 10مشتري  ،ساعت)

کننــد، ایــن ارات عالوه بر حرکت وضعی, به دور خورشید نیز گردش مــیهر یک از سیّ حرکت انتقالی:

  ارات منظومه شمسی به قرار ذیل است:الی سیّحرکت انتق حرکت را حرکت انتقالی گویند،

4زمــین -(دویســت وبیســت وپــنج) روز 225زهــره   -(هشتادوهشــت) روز 88عطارد 
سیصــد ( 365 1

(دوازده)  12مشــتري  -(ششصــدو هفتــادو هشــت) روز 678مریخ  -وشصت وپنج ویک چهارم) روز

(صــدو شصــت وپــنج)  165تــون نپ -چهار) ســال(هشــتادو 84اورانــوس  -(سی) سال 30زحل  -سال

  (دویست وچهل ونه) سال. 249پلوتون  -سال

. آنهــا را مــاه یــا قمــر گوینــد نــد،ابه دور بعضی از سیارات در گردشکرات کوچکتري هستند که  اقمار:

نپتــون یــک  زمین داراي یک قمر، مریخ دو قمر، مشتري یازده قمر، زحل ده قمر، اورانوس چهــار قمــر،

 29مثالً قمر زمین در مــدت  ،ارات نیز متفاوت استدور سیّه و بقیه هم بدون قمرند. حرکت اقمار بقمر 

 7یکــی در مــدت  گردد، اما مریخ که دو قمــر دارد،دقیقه یکبار به دور زمین می 44ساعت و  12روز و 

بــه دور  دقیقه یک دوره حرکت انتقــالی خــود را 14ساعت و  30دقیقه و دیگري در ظرف  40ساعت و 

  دهد.سیاره خویش انجام می
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شــوند کــه حجــم آنهــا از اقمــار ارات کوچکی دیده میدربین مدار مریخ و مشتري سیّ سیارات صِغار:

تعدادشــان زیــاد  سیّارات بــه دور خورشــید در گردشــند و سیارات هم کمتر است. اینها نیز مانند سایر

  اند.عدد آنها را کشف کرده 1500است. تاکنون متجاوز از 

  هللاُ اکبر از این مهندسی و طراحیاَ

بــر روي کــدام ســتونی  ،اید که ایــن همــه کــرات بــا ایــن حجــم و وزن عجیــبآیا تاکنون هیچ فکر کرده

 چهــار میلیــارد میلیــارد تــن هفتــاد و و هــزار و نهصــدمثالً همین زمین خودمان پــنج اند ؟افراشته شده

، تر استمرتبه از زمین سبک 81ارد. البته کره ماه وزن د )000/000/000/000/000/000/000/974/5(

برابــر زمــین وزن دارد.  )479/324(هفتاد ونه  هزار و چهارصد وچهاربیست و  اما خورشید سیصد و

هــاي کرات دیگري هستند که میلیاردها برابر خورشید ما وزن دارنــد ایــن همــه ســتارگان بــا ایــن وزن

ند. گــردش ســتارگان بــه قــدري مــنظم و اعجیبی در گردشسرسام آور چگونه در این فضا روي نظم 

شود و روي همین نظم عجیب است که خسوف و کســوف را بــه ي پس و پیش نمیادقیق است که ثانیه

اي جلــو و ثانیــه ، با ایــن بزرگــی،ها سال کار کردهاین ساعتی که میلیون .دهندطور دقیق قبالً اطالع می

  در جمالت زیر مالحظه فرمائید: عقب نرفته. حال رمز این مطلب را

خواهیــد دیــد کــه ســنگ  متري به طرف زمین رها ســازید 50ي اگر سنگی به وزن یک کیلو گرم از بلند

گــردد. اگــر ســقوط مربــوط بــه تر شود سرعت سیرش زیادتر میمذکور هر چه به طرف زمین نزدیک

شــود نیرویــی معلــوم مــی پــس، در مدت فرود آمدن آن تغییري حاصل نشــود باید خاصیت سنگ بود

نامنــد. امــا گمــان نکنیــد کــه این نیرو را همان نیروي جاذبه زمین می، کشاندطرف زمین میه سنگ را ب

تنها زمین داراي نیروي جاذبه است بلکه تمام اجرام ســماوي هــر یــک بــه نســبت خــود حــاوي جاذبــه 

خالصــه از کــرات  ،کــره مــاه اســتبرابر  6و زمین  برابر زمین 62مثالً نیروي جاذبه خورشید  ،هستند

منــد بــوده و در یکــدیگر تــأثیر نهایــت کوچــک همــه از نیــروي جاذبــه بهــرهات بینهایت بزرگ تا ذرّبی

اما از طرفی نیــروي  اجرام کوچکتر را به خود جذب کنند،تر باید روي این حساب اجرام بزرگ ،کنندمی

نیــروي جاذبــه را تعــدیل  آیــدرانــی بوجــود مــیدیگري بنام نیروي گریز از مرکز که در اثر حرکــت دو

  شود:بد نیست براي روشن شدن مطلب مثالی گفته می بخشد.می
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  گرمی را به نخــی ببندیــد و آن ســر نــخ را در دســت خــود گرفتــه و بــه آن 50اگر شما مثالً یک سنگ 

گریــزد، خواهــد از مرکــز خــود بشــود کــه مــیدر این ســنگ نیروئــی ایجــاد مــی حرکت دورانی بدهید،

نیروي گریز از  حرکت دورانی هر قدر شدیدتر باشد، و این )گریزدمی چه اگر مثالً نخ پاره شود،(چنان

ســرعت حرکــت دورانــی را هــر چــه  ، کــش ببنــدیم،جاي نــخه چه اگر بچنان ر خواهد بود،مرکز شدیدت

مســیر بیشــتري را ســنگ مــذکور  شود و اگر نخ باشد و پاره شــودامتداد کش زیادتر می زیادتر کنیم،

  شود.تر مینیروي گریز از مرکز قوي ه حرکت دورانی هر چه شدیدتر باشد،کحاصل این . کندطی می

گریــز از مرکــزي کــه در زمــین هســت حال کامالً دقت فرمائید: اگر نیروي جاذبه خورشــید از نیــروي 

اي زیــادتر هز از مرکــز ذرّاگر نیــروي گریــ نیز و گردد، زمین جذب خورشید خواهد شد اي زیادترهذرّ

حال فقط زمــین و  .زمین از تحت جاذبه خورشید فرار خواهد کرد و آنچه نباید بشود خواهد شد، شود

  ارات را شما خود مالحظه کنید.ل زده شد، تمام سیّخورشید مثا

رده, بــه مــام کــرات کــگیري دقیق را در تاحی و اندازهواهید بدانید کدام مهندسی این طرّخاکنون اگر می

اهللا تعــالی همــان (  اَهللا الّذي رَفَعَ السَّموات بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا م سوره رعد مراجعه کنید:آیه مبارکه دوّ
خواســت اگر آیــه مبارکــه مــی دقت بفرمائید، کسی است که آسمانها را با ستونهاي نامرئی برافراشته.)

وْنَها اضافه بــود. آیــه مبارکــه از راشته نیست جمله تَرَه و ستونی افها اصالً روي پایبفرماید که آسمان

  کند:چند جهت مسئله توحید را براي ما بازگو می

میالدي که مطــابق بــا  1642یوتُن دانشمند انگلیسی که کاشف جاذبه عمومی بوده در سال سحاق نا -1

کــه مــردم  ان زمــانییعنی همــ ) قرن قبل،14، چهارده (اما قرآن کریم ه دنیا آمده،شمسی است ب 1021

 فرمــوده گفتند روي شاخ گــاو اســت، دانستند و زمین را میهاي کوبیده بر آسمان میستارگان را میخ

فهمــیم کــه هــیچ از اینجــا مــا مــی استوار است، ها و ستونهاي غیر مرئیکرات آسمانی بر روي پایه که

مــوده و آن و طرّاحــی را نآن کسی کــه خــودش ایــن مهندســی  احدي از این موضوع اطالع نداشته جز

    است. خبر داده(ص) آفریدگار جهان است که در آن زمان بوسیله پیغمبرش 

و هــم معجــزه باقیــه نــد مطلب را طــوري فرمــوده کــه هــم در آن زمــان و آن محــیط مضــحکه نکن -2

  پیغمبرش باشد.
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قــدرت و حکمــت و پی بــه عظمــت و  حی و اندازه گیري عجیب در کائنات،ابا دقّت در اهمیت این طرّ -3

ماننــد آیــه  شــود،بریم. این موضوع از آیات دیگري نیــز اســتفاده مــیانتهاي آفریدگار جهان میعلم بی

  فرماید: سوره قمر که می 49مبارکه 

  )گیري دقیق آفریدیم.(ما هر چیزي را با اندازه کُلَّ شَیئٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ.اِنّا 

گنجایش کــالس بــیش از ایــن  خواهد، افسوس که،عمري وقت میهاي کیهانی خود گو در شگفتیو گفت

اکنــون اي تفکر کنیم که مــا خوابیم الاقل لحظهها که زیر این آسمان نیلگون مینیست. چه نیکوست شب

  ند.اتبرداري آفریدگار خود مشغول فعالیا میلیاردها کرات به این عظمت در راه فرمان ایم، امّخفته

  ــاده اندي                         دهان با خاکیــــان بگشاده انديتو گوئی اختران استـ

  که هان اي خـاکیان بیدار باشید                         در این در گه دمی هشیار باشید

  تو خوش خفتی و مـا اندر ره او                         هــــمی پوئیــــم خاك درگه او

  

  وچکنهایت کنظري در جهان بی
 يچــه نیکوســت کــه روزنــه نهایت بزرگ براي ما باز شــد،اي بسیار کوچک به جهان بیحال که روزنه

نهایــت ا ناگفته نمانــد کــه ایــن جهــان بــیهایت کوچک براي ما گشوده شود، امّنکوچکی نیز به جهان بی

یــه نــزّه از کلّنامتناهی اســت و م ه حدّکوچک در معرفی نمودن آفریدگاري که جامع تمام صفات کمال ب

آورتــر درجــات از آن شــگفته بلکــه بــ نهایت بــزرگ نــدارد،نقائص است نه تنها دست کمی از جهان بی

فــی نموده و خــداي واقعــی را بــه مــا معرّهاي خود مسئله یکتاپرستی را در ما تزریق است و با شگفتی

  کند.می

    مادّه چیست؟

 ،هــوا فضا را بگیرد، مادّه نام دارد. کتاب، میــز، ازیعنی قسمتی  هر چیزي که وزن و حجم داشته باشد،

 (المســه)،بساوائی، بینــائی اسه را بــه یکــی از حــو. ما معموالً وجــود مــادّباشندمیماده اقسام مختلف 

  کنیم.بویائی و چشائی درك می
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  حاالت مختلف مادهّ

داراي شــکل و حجــم  جامــدات مایع و بخار یــا گــاز وجــود دارد. ادهّ به سه حالت مختلف یعنی جامد،م

شــکل ظــرف ه داراي حجم ثابتند ولی شکل معینی ندارنــد و همیشــه بــ مایعات مانند آهن. ،ثابت هستند

نه حجم ثابتی دارند و نه شکل ثــابتی و در هــر طرفــی کــه  گازها یا بخارات مانند آب. ،آیندخود در می

ین این سه آن است کــه مولکولهــاي تفاوت ب کنند, مانند بخار آب،وجود داشته باشند آن ظرف را پر می

  باشد. ط و در گازها سریع میها در مایعات متوسلی حرکت مولکولحرکتند وجامد تقریباً بی

  جسم ساده و مرکّب

  مرکب-2ساده  -1شوند: اجسام خالص به دو دسته تقسیم می

ا جســم مرکــب آن ر دو یا چند جسم مختلــف منقســم گــردد، به ،هر جسمی که با یکی از وسائل تجزیه

شــود بــه ب است که در هنگام تجزیــه تقســیم میآب یک نمونه از جسم مرکّ ا جسم ساده نامند. مثالًوالّ

  دو جسم ساده که اکسیژن و هیدروژن باشد.

تعداد اجسام مرکب بسیار زیاد و روزافزون است. صنعت شیمی هر روزه ترکیبات جدیــدي بــه دنیــاي 

  و غیره. هاپالستیک ،هاویتامین ،کند. مانند داروهاامروز عرضه می

عنصــر در طبیعــت  92 ،باشــدتعدادشــان محــدود مــی ساده که آنها را عناصــر نیــز گوینــد،اما اجسام 

ولی فراموش نشود  ،عنصر داریم 104بس جمعاً  ،طور مصنوعی تهیه شدهه عنصر هم ب 12موجود و 

مصــالح  تــوان گفــت عناصــر،واقــع مــی در ،اندکه تمام اجسام مرکب از همین اجسام ساده ترکیب شده

  آیند.اولیه ساختمان تمام اجسام مرکب به شمار می

  مولکول و اتم

امــا در واقــع هــر جســمی چــه ســاده و چــه مرکــب  آیند،صل و چسبیده به هم میبه نظر ما متّ ،اجسام

ی وجــود توانــد بــه تنهــائکوچکترین جزء جسم ساده را که مــی هاي بسیار کوچکی،تشکیل شده از دانه

توانــد بــه کوچکترین جسم مرکب را که مــی .داشته باشد و داراي خواص همان ماده هم باشد اتم نامند

  تنهائی وجود داشته باشد و داراي خواص همان جسم هم باشد مولکول نامند.
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یه هاي یک جسم کــامالً شــبها و اتماما مولکول ند،ااي چند جسم مختلف با هم متفاوتهها یا اتممولکول

هــا از ایضــاً مولکــول . فرامــوش نشــودبه هم بوده و هیچ فرقی از جهت حجم و جرم و خواص ندارنــد

اي هاي مختلف بین خود فاصــلهاتم ،اند. به عقیده دانشمندان در ساختمان یک مولکولها تشکیل شدهاتم

 .مولکــولی اصــله بــینباشــد بنــام فاي مــیها فاصلهو همیچنین بین مولکول ،دارند بنام فاصله بین اتمی

  پس روشن گشت که ساختمان اجسام انفصالی است.

  شگفتیهاي اتم 

تــازه گمــان نکنیــد کــه  .شوداگر یکصد هزار اتم را در طول هم بچینیم فقط یک میلیمتر می کوچکی اتم:

نــیم کو اگر بخواهیم به چشم آید و مثالً یک میلیمتر مکعب از اتم را بخواهیم حساب  توان دیدآن را می

چون از نظر دقیق علمی یک میلیمتــر اتــم کــه در طــول  ض این که عدد یکصد هزار صحیح باشد،فره ب(

ـــد از  ـــم بچینن ـــی  2ه ـــی 5ال ـــاي مختلـــف م ـــون در اتمه ـــک میلیـــون میلیـــارد: میلی ـــد) ی باش

قدري بــزرگ اســت کــه شخصــی بتوانــد در هــر ه شود و این رقم باتم می 000/000/000/000/000/1

تی یک ثانیه عمــل شــمارش تعطیــل کار را شب و روز بدون اینکه ح دد شماره کند و ایناي صد عثانیه

  تازه بیش از سیصد هزار سال وقت الزم دارد تا این رقم بزرگ شمرده شود. شود انجام دهد،

رقمــی یعنــی  21باید به تعداد یک عدد  ،متر مکعب اتم هیدروژن را محاسبه کنیمو اگر بخواهیم یک میلی

آن وقــت اگــر بخــواهیم  ،بگــذاریم 125عدد صــفر جلــوي  18یعنی  ،اتم داشته باشیم 125×1810این عدد

بدانیم این عدد چقدر بزرگ است اگر فرض این باشد که در هر ثانیــه بتــوانیم یکصــد عــدد بشــماریم و 

تــا ایــن کشــد قدر طــول میدانید چآیا می ،شبانه روز بدون یک ثانیه تعطیلی به این شمارش ادامه دهیم

  سال. 000/500/27ت و هفت میلیون و پانصد هزار بیش از: بیس رقمی شمارش شود؟ 21عدد 

ات بســیار کــوچکتري این ذره به  این کوچکی ترکیب شده از ذرّکند!! چه ساختمانی که عقل را خیره می

  ها.الکترون ،هانوترون ،هاتوان سه رقم زیر شمرد: پروتونکه مهمترین آنها را می

ها با ســرعت دهند و اما الکتروننام هسته را میه ها در مرکز اتم تشکیل قسمتی بها و نوترونپروتون

  چرخند.سرسام آوري به دور هسته می
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1850است که وزن آن  الکتریکیدانه  الکترون:
ي الکتریســیته منفــی باشــد و داراوزن یک پروتون مــی 1

هید بدانیــد خواحال اگر می اندك است. کوچکی اتم را دانستید نهایتحجم الکترون بی ،است بسیار کمی

میلیون الکترون به اندازه یک اتم خواهــد بــود. بعضــی از دانشــمندان  4حجم  حجم الکترون چقدر است

1000000اند: حجم مجموع اجزاء تشکیل دهنده اتم فرموده
  ود اتم است.) خی اُم(یک میلیون1

باشد. پروتــون بــا آنکــه جزئی از هسته اتم است که وزن آن تقریباً به اندازه اتم هیدروژن می پروتون:

باشد. به حجمش کمتر از حجم الکترون می هشتصد وپنجاه) برابر الکترون است،(هزار و 1850وزنش 

  باشد.پروتون بار مثبت را دارا می اندازه که الکترون بار منفی دارد،همان 

نیز جزئی از هسته اتم است که وزنش کمی بیشتر از پروتون و حجمش کمتــر از آن نوترون  نوترون:

اتــم هیــدروژن بــدون  بــار الکتریســیته نــدارد. هســته ،ولی از لحاظ الکتریکی خنثی است یعنی باشدمی

تــرون تجزیــه نوترون برخالف پروتون که ثابت است در خارج هسته بــه پروتــون و الک نوترون است.

هاي تمام عناصر از یک نوع معین و کامالً نظیر هــم هســتند ها و الکترونها و نوترونپروتون .شودمی

ها در خارج از هســته ها در هسته و عده الکترونها و نوترونه پروتونو تفاوت عناصر مختلف در عدّ

کــه  طــوريه مدارها برابر اســت بــ يِِهاها در هسته با عده الکترونالبته همیشه عده پروتون باشند،می

  باشد.اتم از نظر بار الکتریکی خنثی می

دور ه دور هسته با گردش ستارگان منظومه شمسی بــه ها را ببوهر دانشمند دانمارکی حرکت الکترون

ها در اطراف هسته اتــم خورشید تشبیه کرده است. به عقیده بعضی دیگر از دانشمندان حرکت الکترون

یعنــی گــاهی اوقــات بــه هســته ، باشــددور کندوهایشــان مــیه شبیه به حرکت زنبور عسل ببا حرکتی 

  شوند.نزدیک و گاهی دور می

  هايِ هر اتم در مدارهاي معینتعداد الکترون

تــرین عناصــر هیــدروژن ســبک و عنصر) اســت،(نود ود 92قبالً دانستیم که عناصر موجود در طبیعت 

رود تــا باشد. همچنان باال میعد از آن هلیم که داراي دو الکترون میاست که فقط یک الکترون دارد و ب

ن گــردش باشد و هر قسمت از آنها بر روي یک مــدار معــیّ(نود ودو) الکترون می 92اورانیم که داراي 
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نی بیشتر ممکن نیست الکتــرون وجــود داشــته یک تعداد معیّ ،عبارت دیگر در هر مدار از اتمبه  ،کنندمی

  باشد.

  هاي عناصر: هاي هر مدار از اتماسبه براي پیدا کردن تعداد الکترونمح

ضــربدر  ، بــه تــوان دو،هاي هر مدار مساوي است با شــماره مــدارتوان نوشت تعداد کامل الکترونمی

  ) . 2 2دو(

بــا دو الکتــرون پس مــدار یــک  شود (دو)،ضربدر دو می ،شود (یک)مدار یک ضربدر یک می توضیح:

پس مدار دو با هشــت  )،هشت(شود ضربدر دو می شود (چهار)،شود. مدار دو ضربدر دو میکامل می

پس مدار ســوم  )،هیجده(شود می دوضربدر  نُهشود میضربدر سه   سهمدار  ،شودالکترون کامل می

شــود ربدر دو مــیضــ )،شــانزده(شــود شود. مدار چهار ضربدر چهار مــیبا هیجده الکترون کامل می

شــود مــدار پــنج ضــربدر پــنج مــی شــود،. پس مدار چهارم با سی ودو الکتــرون کامــل مــی)سی ودو(

شــود. کــامالً دقــت پس مدار پنجم با پنجاه الکترون کامل می )،پنجاه(شود ضربدر دو می )،و پنجبیست(

  کار رفته است.ه نهایت کوچک بفرمائید در نظم عجیبی که در این ذره بی

  !!! بحان اهللا ساختمان باین ظریفی این قدر محکم س

مــثالً فــرض کنیــد کــربن کــه داراي  کزي فاصله بسیار عظیمــی وجــود دارد،ها و هسته مربین الکترون

هسته مرکزي در وســط آن میــدان بــه انــدازه  ه اندازه میدان سپه بزرگ شود،شش الکترون است اگر ب

کــه دانشــمندان  دور آن در حرکتند. طبق محاســباتیه دد ماش بیک نخود و شش الکترون مانند شش ع

ه شود و همــه ذرّات بــه هــم ها گرفتها و الکترونها و اتمفرضاً اگر بشود فاصله میان مولکول ،اندکرده

 ،شود به اندازه یک نارنج و حــال اینکــه همــان وزن اولیــه را خواهــد داشــتکره زمین می جذب شوند،

وزنــش بــه انــدازه  متر مکعب بــه یــک نــارنج کــاهش یافتــه،از هزار میلیارد کیلویعنی با آن که حجمش 

  ) خواهد بود. 000/000/000/974/5هصد و هفتاد و چهار میلیارد تن: (یعنی پنج هزار و ن ،کنونی زمین

اي هاتــم ذرّ ،ســتا هــابا این فاصله عظیمی که بــین هســته مرکــزي و الکتــرون از عجیب هم عجیب تر:

هــا بــا چــه ســرعت ولی اگر در نظــر بگیــریم کــه الکتــرون ،سخت و غیر قابل تراکم و نفوذ است بسیار

گردد. اتم هیــدروژن کــه علت این سختی اتم روشن می ،دور هسته در گردش هستنده سرسام آوري ب
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 3000 ســت /ا هــاتــرین اتــمسرعت ســیر الکتــرون هیــدروژن کــه ســبک ،فقط داراي یک الکترون است

هــاي سرعت حرکــت الکتــرون ،هاي متعددي داردهمچنین تا اورانیم که الکترون یه است،کیلومتر در ثان

رســد. حــال کــوچکی ) در ثانیه می 164/21آن به بیست و یک هزار و صد و شصت و چهار کیلومتر ( 

خــود  يمدار را هم در نظر بگیرید و ببینید در هر ثانیه چندین میلیارد دور هر الکترون بــه گــرد هســته

  فرمائید: دقّت در مثال ذیل . براي روشن شدن مطلبگرددمی

هــاي آن چــوب یــا توانیــد از میــان پــرهمی ،کندکه کار نمی اگر یک پنکه را شما در نظر بگیرید در حالی

هــاي آن عبــور توان از میان پرههیچ چیز را نمی ،کندکه کار می اما در حالی ،چیز دیگري را عبور دهید

هــا بســیار نــا چیــز اســت و دانید سرعت حرکت پنکه بالنّسبه به حرکت الکترونمی که در صورتی داد،

  ست که اتم را سخت غیر قابل نفوذ کرده است.ا هاهمین سرعت فوق العاده الکترون

  نهایت کوچک:نهایت دقیق در آن محیط بییک مهندسی بی

 ي مثالً اگر شما لبه یــک شــانه رد،، حالت کهربائی وجود دادهد که در بعضی از اشیاءمشاهده نشان می

طــور کــه آهــن ربــا  همــان ،دهیدســخشــک مــالش  پشمیِ يِاي را با پارچهشیشه ◌ِ يپالستیکی یا میله

ها هم بعضی از اشیاء کوچک و سبک را مانند خرده کاغــذ بــه این کند،آهن را به خود جذب می يبراده

ه نــام کنند گوینــد داراي دو نیروئــی هســتند بــب میگونه اشیاء که یکدیگر را جذاین ،کنندخود جذب می

همــین طــور  کننــد،بلکه دفع هم می کنند،یعنی دو نیروي منفی یکدیگر را جذب نمی نیروي مثبت و منفی،

کــه دو نیــروي مثبــت و منفــی یکــدیگر را  حاصــل آن دو شیئی نیروي مثبت داشته باشند، است اگر هر

حــال چــرا جــذب  الکتــرون بــه هســته مرکــزي جــذب شــوند، تروي این حساب باید ذرا .کنندجذب می

گردد: همیشه حرکت دورانــی نیروئــی ایجــاد شوند؟ با دقت در مثال ذیل رمز این مطلب روشن مینمی

بنابراین نیروي جــذب اتــم  ها گذشت،همانطور که در بحث کهکشان ه نام نیروي گریز از مرکز،کند بمی

بــه قــوه گریــز از مرکــز کــه مولــود حرکــت  در هسته و الکتــرون،بت و منفی است که مولود دو قوه مث

 اياگــر قــوه جــذب ذره گیري شــود، زیــرا روشــن اســتاین دو نیرو باید دقیقاً اندازه باشد،دورانی می

ها جذب هسته خواهند شد و دیگر از جهان و جهانیان اثــري نخواهــد مانــد و اگــر الکترون بیشتر شود
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بــاز جهــان منهــدم  ،ها از مــدار هســته فــرار کــردهبیشتر شود الکترون شاي نیروي گریز از مرکزذره

  خواهد شد.

ر بّ، شــما را بــه وجــود حکیمــی مــدنهایــت کوچــکدقیق و خطیــر در آن محــیط بــی گیريِآیا این اندازه

یْئٍ فَقـَـدَّرَ :ین آیه مبارکه سوره فرقان فرمودهکه خودش هم در دوم کندراهنمایی نمی هُ وَ خَلَقَ کُلَّ شــَ
گیري کرد هر یــک از اشــیاء را بــه انــدازه معــین و (و آن خدائی که آفرید هر چیزي را و اندازه .تَقْدیراً

  مخصوص.)

    چه نیروي عظیمی ،اهللا اکبر

دانیــد چــه اید جز یک توده انرژي متراکم چیز دیگــري نیســت. امــا آیــا مــیاتم به این کوچکی که شنیده

  اي در این وادي حیران است.وندهراستی عقل هر شن بهمقدار انرژي؟ 

امــا حقیقــت آن از اســرار  در درسهاي کالسیک هم متــداول اســت طبق یک عملیاتی که تئوري آن حتی

امــا وزن آن دو  شود،آن اتم به دو اتم دیگر تجزیه می شکنند،باشد وقتی که هسته اتم را مینظامی می

چیــزي کــه از آن اتــم تبــدیل بــه انــرژي شــده و ر نااال یک مقدار بسیا ،اتم مطابق آن یک اتم قبلی است

اولــین آزمایشــی کــه  !دانید چقدر است؟آیا می شود،چیز از اتم تبدیل به انرژي میهمین مقدار بسیار نا

آب و علف مکزیک بــود کــه دانشــمندان میالدي در صحرائی بی 1945از این نیرو به عمل آمد در سال 

در  بمب اتمــی را منفجــر کردنــد، اي از دورفوالدي سنگینی به وسیلهاتمی براي آزمایش در باالي برج 

) متــر از آن  000/12اثر این انفجار برق و صداي عظیمی برخاست و ابري بــه ارتفــاع دوازده هــزار ( 

دیدنــد بــرج فــوالدي ذوب شــده و در اثــر  ،دانشمندان وقتی محــل انفجــار را بررســی نمودنــد بلند شد.

 ،به کلی از بین رفته است. فراموش نشود که این عمل بــراي آزمــایش بــود یر وحرارت فوق العاده تبخ

ها بر حســب تصــادف راستی فکر کنید از این همه ذرات اتمی که وجود دارد چطور حتی یک دانه از آن

  شود.منفجر نمی

را بــه  تواند خداي واقعینهایت کوچک آیا مینهایت بزرگ در آن محیط بیمحفوظ ماندن این نیروي بی

  شما معرفی کند؟

  هاي مولکولچند کلمه هم از شگفتی
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ولــی ورود عمقــی بــه آن روشــن اســت کــه  ،از اتم بیشتر است )زیادي(هاي مولکول به مراتب شگفتی

هــاي مختلــف علمــی دارد کــه بــراي زیــرا کــه احتیــاج بــه رشــته ،خور فهم کالس نیستمقدور ما و در

.  ماال یُدْرَكُ کُلُّهُ الیُتْــرَكُ بُلُّــهُاما از آنجا که  ،الزم استها عمري تحصیل تخصص در هر یک از آن

هــا و چــون شود به جهت باز شدن روزنه براي تفکر در مورد مولکــولآوري میتنها یکی دو نمونه یاد

اي نیست جز آنکه حتی المقــدور ســطح چاره رین افراد کالس از نظر علمی بشود،تباید مراعات ضعیف

  ین آورده و از اطالعات علمی خودداري شود. مطلب را پائ

حــال در چنــد نمونــه از  هــاي عناصــر،شود از دو یا سه بیشــتر از اتــمدانیم هر مولکول ترکیب میمی

  .زنندمی ال اِلهَ اِلَّا اهللاي از ذرات عالم داد ببینید که هر ذره ،پایان این جهان دقت فرمودهترکیبات بی

آب اســت. هــر مولکــول آب تشــکیل شــده از دو اتــم هیــدروژن و یــک  ،عــتیکــی از مرکبــات عــالم طبی

ترین و مفیدترین ترکیب مــایع در این آب از ضروري و فرمول گسترده ) (و  )O2H(اکسیژن

ت مهمــی هــا وقســمرودخانه ها،دریاچه ها،دریا ها،که به صورت اقیانوسعالوه بر آنطبیعت است. آب 

ء مهــم گیاهــان و موادغــذائی را تشــکیل بــدن انســان و جــز %70در حدود  ه،از سطح زمین را فرا گرفت

 ،رســدآبــی بــه نظــر مــی ،و اگر ضخامت آن زیاد باشــد ،طعمبی ،بودهد. آب خالص مایعی است بیمی

  است.   )هیجده( 18وزن آب از نظر اصطالح علوم طبیعی 

شــود می اضافه شود، اتــم اکسیــژن اکنون دقت مطلب اینجاست اگــر در ترکیب مولکول آب فقط یک 

  )،2O 2 H( آب اکسیــژن

                                2H2O                  )2CO( 2
1 +2O H    

وزن  یژنه مایعی است غلــیظ و شــربتی شــکل،آب اکس ،شودخوب دقت فرمائید چقدر تفاوت حاصل می

این جسم در اثر حــرارت و روشــنائی  ،است 34یعنی از نظر اصطالح علوم طبیعی  تر،آن از آب سنگین

  گردد.شود و به آب و اکسیژن تبدیل میتجزیه می

2
1O2  +H2O2H                2O 

 شــود.هــا از آن اســتفاده مــیشوي زخمو شستدر آب اکسیژنه در ضدعفونی کردن دهان و گوش و 

رود و ایضــاً بــراي بــور کــردن به به کار مــیهاي حصیري و چوب پنآب اکسیژنه در سفید کردن کاله
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شود. خوب دقت فرمودید که در اثر کم و زیاد شدن تنها یک اتــم در ترکیــب از چنــد جهــت مصرف می

  شود.تفاوت حاصل می

این گــاز ترکیــب شــده از دو  عالم جسمی است به نام گاز کربنیک،هاي این نمونه دیگري از ترکیب شده

 0003/0اســت و مقــدار 44وزن آن از نظر علوم طبیعی اصطالحاً  ).2CO(ن اتم اکسیژن و یک اتم کرب

از  شــود،دهد. در اثر تنفس موجودات زنده و احتراق گازکربنیک هــوا زیــاد مــیحجم هوا را تشکیل می

نــگ و بــو گــاز کربنیــک رمانــد. کنند به طوري که این نسبت ثابت میطرفی گیاهان این گاز را جذب می

هــاي آهــک بــه سازي گاز کربنیک الزم را از کورههاي قنددر کارخانه ،ندارد لکن اندکی ترش مزه است

  آورند.دست می

باز دقت فرمائید چنانچه یک اتم اکسیژن از این ترکیب کم شود, یعنی هر مولکول ترکیب شده باشــد از 

و دقت فرمائید کــه چقــدر  "اکسیدکربن"ام شود به نگازي ترکیب می )،co( یک اتم اکسیژن و یک کربن

مگــر بــه طــور مصــنوعی و فقــط از  شــودگاز اکسیدکربن در طبیعت یافت نمی شود.تفاوت حاصل می

گازي اســت  ،باشدمی 28آید و وزن آن از نظر اصطالح علوم طبیعی سوختن ناقص زغال به دست می

 تنفس آن گلبولهاي خون بیهــوش شــده اثراین گاز بسیار خطرناك است و در  .بو و سمیرنگ و بیبی

  گردد.و باعث مرگ فوري می

  تر !!!باز از این هم عجیب

شــد. هاي فوق الذکر با کم و زیاد شدن یک اتم در ترکیب دیدید کــه چقــدر تفــاوت حاصــل مــیدر مثال

نــی یع ینیــد کــه فرمــول بســته آنهــا یکــی اســت،تر این است که دو یا چند جسم مختلف را ببحال عجیب

مــثالً از ایــن فرمــول:  ،هــا در ترکیــب تغییــر کــردههــاي جســم کــم و زیــاد نشــده و فقــط جــاي اتــماتم

2C22 و دیگــري بــه یکی به نام اسید استیک ( جــوهر ســرکه  آید،دو جسم مختلف به دست می (

هــاي دومــی تــرش نیســت و شــبیه بــه نمــک ،اولی ترش است و بوي ســرکه دارد نام فرمیات دو متیل.

باشند دون دیگــري, در صــورتی کــه فرمــول معدنی است و چه بسا هر یک داراي خواص بسیاري می

شود؟ در فرمول گسترده آنها توجه فرمائید:بسته هر دو جسم یکی است. تفاوت از کجا حاصل می
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                                                                      H-C-C-O-H                                  گسترده اسید استیک                                         فرمول 

                                                        O                H                   
H                                                                                                               

  H-C-O-C-H                                                                      فرمول گسترده فرمیات دومتیل 
                                                                                                                   O     H 

ها این تفاوت و اخــتالف جســمی حاصــل شــده مثــال دیگــر از جا شدن اتمه ب مالحظه فرمائید که از جا

) دو جسم مختلف با خــواص گونــاگون بــه C26Oیک اکسیژن ( ،شش هیدروژن ،فرمول دو کربن

  آیند.دست می
H  H                                                                                                              

                                      H-C-C-O-H                             گسترده الکل اتلیک                                               فرمول
                                                                   H  H        

H      H                                                                                                          
                  H-C-O-C-H                                                                    اترمتلیک         فرمول گسترده 

H     H                                                                                                           

دو جســم مختلــف بــه دســت آمــد کــه  ،ها در ترکیبجا شدن اتمهباز مالحظه فرمودید که چگونه با جاب

 35/78هاســت و چــه خــواص مختلفــی دارنــد. مــثالً در از خانواده اتر يها و دیگرخانواده الکل یکی از

    .آیددرجه حرارت به جوش می 8/34آید اما اتر در درجه حرارت به جوش می

ســه جســم مختلــف بــه دســت  C5H 12مــثالً از فرمــول  مثال زیاد است باید به محلش مراجعه شــود،

 28C 13آیــد. و از فرمــولهفتاد و پــنج جســم مختلــف بــه دســت مــی  1022 Cآید و از فرمولمی

د اســت و عــده آید. باید دانست که اجســام مرکــب بســیار زیــاهشتصد و دو جسم مختلف به دست می

مانند بســیاري  ،زیادي از آنها را بشر توانسته مصنوعاً بسازد حتی آنهائی که در طبیعت موجود نبوده

با این حــال فرمــول بعضــی از اجســام بــه قــدري ها و غیره، پالستیک ،هانایلون ،هاویتامین ،از داروها

کــه  ) X  )5C  10H  6O پیچیده است که هنوز بــر دانشــمندان کــامالً مشــخص نشــده ماننــد فرمــول

نیــد کــه در خــارج از بیباشد و لــذا مــیهاي گیاهی میهاست که همان دیوارهاي سلولمربوط به سلولز

  اند.کند گذاشتهکه نیابت از عدد مجهولی می Xپرانتز عالمت 
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  تالشی اندك !!نهایت در برابر سود بی
تعــالی مرهــون شناســائی اوســت و ارزش عمــل هــر دانید که رسیدن به فیض کامل بــاريهمه شما می

 ،فردي به اندازه معرفت آن فرد است نسبت به آفریدگار مهربان خود و هر چه درجه معرفــت بــاال رود

  گردد.ارزش عمل زیادتر می

یک تومان و در فــرد دیگــر ده  ،ت کار در یک فردکنیم که در کارهاي دنیائی ارزش یک ساعمشاهده می

شخص دیگري هزار تومان اســت و چــه بســا اشخاصــی هســتند کــه  در تومان و دیگري صد تومان و

ت و یّــبنابراین معلوم است که ارزش عمل بــه کمّ ،باشدارزش عمل یک ساعت آنها صد هزار تومان می

. شــما در کارهــاي اخــروي نیــز چنــین اســت رد.بلکه به کیفیت و چگونگی عمل بســتگی دا ،مقدار نیست

قبل از تحصیل معرفت خداونــد عــالم,  گوئیدگفتید, اکنون هم میاهللا اکبر می پیش از تحصیل معرفت اهللا،

دهید. گفتــار و اکنون هم انجام می دادیدکار نیک را به جهت خشنودي پروردگار مهربان خود انجام می

امــا  م پس از تحصیل ارزنده بــوده و هســتهم پیش از تحصیل و هکردار شما در نزد آفریدگار جهان 

دانید که ارزش گفتار و کردار شما اکنون چقدر افزایش یافته است؟ تعداد آن را تنها خداي علــیم آیا می

پــس بــراي بــاال دنیا بیرون نهیــد،  يداند و شما نیز هنگامی خواهید دانست که قدم از این تاریکخانهمی

توانیم باید در تکمیل معرفت آفریدگار خــود بکوشــیم و بهتــرین راه بــراي ل خود تا میبردن ارزش عم

طــرح کنــیم   اي براي خــودچه نیکوست برنامه ،پس .همانا تفکر در آثار صنع و خلقت اوست ،کسب آن

 هُجَلَّــتْ عَظَمَتـُـاي به فکر فرو رویم و در آثار صنع حضرت حــق الاقل چند دقیقه ،که در هر شبانه روز

ءَ اهللا تعالی بــه اید و آنچه بعداً خواهید خواند اِنْ شاتوجه نمائیم . در همین درسهائی که تا کنون خوانده

و آنهائی هــم کــه  علومات بیشتري در این مورد دارند راه براي ایشان بیشتر باز استویژه آنهائی که م

فکر براي آنها محدود به همــین حــدي گمان نکنند راه ت وماتشان بیش از حد این کالس نیست،حدود معل

براي نمونه ســه نــوع زیــر  .توانند هر روز یک نوع تفکر در این باره بنمایندبلکه می ،انداست که خوانده

  شود:پیشنهاد می

داند که چقــدر بلکه خداي تعالی می نها براي رسیدن به کمال علمی استها تگمان نکنید که این درس -1

کی از آنها تفکر در آنچــه گفتــه شــد خــود از بزرگتــرین عبــادات اســت. بنــابراین یــک مثالً ی ،فایده دارد
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هاي گذشته یا آینده را با دقت از ذهن خود بگذرانیــد و توجــه برنامه این است که هر روز یکی از درس

بلکه خود همین توجــه و تفکــر یــک  ن عمل نه براي حاضر کردن درس استداشته باشید و بدانید که ای

 .بــردبسیار بزرگی است و درجات ایمان و یقین و ارزش عمل شما را به ســرعت نــور بــاال مــی عبادت

قدر حسرت خواهید خورد و از ندامت دســت گیرم که اگر ترك این عمل کنید آنخداي علیم را شاهد می

س پــ .اي براي شما نخواهد داشت بــه دنــدان خواهیــد گزیــدخود را در روزي که دیگر این کارها نتیجه

یکی اینکه هر روز عین مطالــب یکــی از درســهاي گذشــته یــا آینــده را تــوجهی کــرده و از ذهــن خــود 

بگذرانید. 

استفاده کــرده  هاشود از همین درسها گفته میممکن است مطالب دیگري غیر از آنچه که در درس -2

شــود کــه ایــن ستفاده مــیاز دقت در مطالب گذشته ا تفکر نمود. یک نمونه از باب مثال؛در آنها توجه و 

تریکــی، همه اجسام گوناگون با خواص مختلفه همه از اتم درست شده و خود اتم از ســه نــوع ذرات الک

نوترون ( ترکیبی از پروتــون و الکتــرون ) تشــکیل شــده  -3و  الکترون (منفی) -2پروتون (مثبت)،  -1

 .انــرژي متــراکم چیــز دیگــري نیســتندباشد و جز ها هم یکنواخت میها و الکتروناست و تمام پروتون

بعضــی  ،ها نوع خلقت گونــاگونت است که از یک انرژي متراکم میلیونقراستی چقدر شایان توجه و د

اي جامدند کــه مــایع ســاختن ند که جامد ساختن آنها دشوار و پارهابعضی مایع ،برخی رنگین ،رنگبی

عمــر  ،بعضــی جانــدار ،جــانبعضــی بی ،ردبسیار ســبرخی  ،بعضی بسیار داغ .آنها بسیار سخت است

هــا نــوع خالصه میلیون ،بعضی عایق ،بعضی هادي برقند ،بسیار کم و بعضی دیگر بسیار زیادبعضی 

اجسام مختلف که هر یــک داراي شــکل خــاص و وزن خــاص و رنــگ خــاص و طعــم خــاص و غیــره 

  باشند.می

که از یک انــرژي  ه حکمتی است و چه عظمتی است، چی استمچه عل . این چه قدرتی است،ال اِلهَ اِلَّا اهللا

اي از این همه اشیاء گوناگون را با این وضع محیرالعقول آفرید که اگر بــه چشــم بصــیرت بــه هــر ذره

  زنند.داد یکتائی و جالل شکوه او را می ،زبانیهمه با زبان بی ذرات عالم وجود بنگریم،

  ا اهللاو شنیــد از هر سو ال اله الّ                       ر که شد آگاه      جان ه از یُسَبُِّح لِلّه

  ا اهللاال اله الّ ،جمله راست گویائی     صحرائی                         آهوان ،ماهیان دریائی
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در برخــورد هــر چیــزي یــاد از مــنعم حقیقــی نمائیــد. مــثالً هــم اکنــون خودکــار در دســت گرفتــه  -3

هــم اکنــون  هــا اتــم ترکیــب شــده،از میلیــارد کــه همــین خودکــار تنهــا، ایــن نویسید. توجه نمائید بهمی

کار شما تعطیل خواهد شــد. هنگــامی  ر چنین نباشدها با چه شدتی مشغول فعالیت هستند که اگالکترون

به فکر فرو رفته با خود بگوئید که اگــر هنگــام خــواب احتمــال  خواهید بخوابید و استراحت کنید،که می

واب مراقب دفــع مزاحمــت از شخصی نوکر خود را مأمور کند که در هنگام خ ،اي من باشدمزاحمتی بر

اکنــون مــن بــه خــواب  منده احسان آن شــخص خــواهم بــود،راستی من چقدر ممنون و شر من باشد،

ایستند. خورشــید و مــاه روم اما این کرات به این عظمت خواب نیستند و آنی از فعالیت خود باز نمیمی

هــا میلیــارد کــنم امــا میلیــاردسایر کواکب مشغول فعالیت هستند. مــن اکنــون اســتراحت مــی و زمین و

هــا و ســایر نهایت باکتريبیهستند تا نظم بدن من برقرار باشد. جانداران مشغول فعالیت و جانفشانی 

بــه  آن کــس کــه هستند تا براي من غذا آماده کنند. من که خود چیزي نــدارم،جانداران مشغول فعالیت 

نهایــت بــزرگ را بــه نهایت کوچــک تــا کــرات بــیبلکه از ذرات بی نهایت جانداران،اش بیرحمت واسعه

  راستی چقدر مرا شرمنده احسان خود نموده! ،خدمت من گماشته

منتهاي تو اظهار پروردگار مهربان ما، من ناتوان چگونه ممکن است در مقابل این احسان بی

  تشکري کنم؟!!

 خوردن و ســخن گفــتن و شــنیدن و دیــدن،شوید و هنگام غذا می که از خواب بیدار میو همچنین هنگا

قسم به ذات اقدس آفریدگار اگر این توجهات را ادامه دهیــد تــا  یک به صورت دیگر والی غیرالنهایه،هر 

به جائی خواهیــد رســید کــه ارزش آن را جــز خــداي  ائماً این گونه توجه داشته باشید،عادت کنید که د

  لیم نداند.ع

  رسد آدمی به جائی که به جز خدا نبیند                       تو ببین که تا چه حد است مقام آدمیت

، یک کاري که نه پــول احتیــاج شما را به جان مقدس حضرت ولی عصر ارواحنافداه قدري به خود آئیم

امــا نتیجــه آن نجــات  دکی توجه، خواهد، فقط و فقط اننه رنج بدنی در بر دارد و نه جانفشانی می دارد،

از عذاب ابدي و رسیدن به سلطنت سرمدي و کامیاب شدن از فیض کامل آفریدگار تمام عــوالم وجــود 

آئــیم؟ مــا بــراي بــه دســت پس چرا به خــود نمــی ،این چنین کار و آنچنان فائده .باشدمی جَلَّتْ عَظِمَتُهُ
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امــا بــراي رســیدن بــه یــک نعمــت  ،رنج می بریم این همه ،آوردن چیزي که به زودي نابود خواهد شد

  کنیم.انتها و دائمی که الزمه آن فقط توجه داشتن است از آن خودداري میبی

  چه اي اي دل که به عمرت قدمی ننهادي           ا چون قدمی بیش نبودزخودي تا به خد

  هاي موجودات زنده:چند نمونه از شگفتی

جانــدار و بیجــان. امــا جانــداران در چنــد  شوند:ه دو دسته تقسیم میموجودات مادي به تقسیم اولیه ب

   بــه غــذا احتیــاج دارنــد. -1. شــوندمشخص و شناخته می، صفت که با هم مشترکند از سایر موجودات

  حرکت دارند. -5کنند. تولید مثل می -4کنند. رشد می -3 کشند.نفس می -2

آنهائی که با چشــم غیرمســلح  -1شوند. قسمت تقسیم میموجودات زنده از نظري به دو  تقسیم دیگر:

  شوند.آنهائی که با چشم غیرمسلح دیده نمی -2شوند. دیده می

نامنــد و جانــداران میکروســکوپی مــی ،شــوندقسم دوم را به اعتبار اینکه فقط با میکروسکوپ دیده می

 ،هــابــاکتري، هــاسلول :مانند ،دارند هاي گوناگونیانواع آنها بسیار زیاد است و به اعتبارات مختلف نام

  ها و غیره.ها و قارچباسیل ،هاآمیب ،هاویروس

گوینــد در اینها را حیوانــات تــک ســلولی مــی، و باز به اعتبار اینکه بدن اینها فقط یک موجود زنده است

چــون بــدن  ،گوینــدآنها را حیوانهاي پرسلولی می ،شوندمقابل حیواناتی که با چشم غیرمسلح دیده می

  ها و. . .انسان ،هاحیوان ،هاکلیه گیاه :مانند ،آنها از سلولهاي بسیاري تشکیل شده

شــماري مقدار بــی ،دهندحیوانات تک سلولی عالوه بر آنکه تشکیل وجود بدن حیوانات پرسلولی را می

تــاب مقاومــت در  کنند و بعضی از آنهاکیلومتري اعماق زمین زندگی می 3از آنها در هوا و آب بلکه تا 

مقدار زیادي از  ،درجه حرارت را دارند. اگر یک قطره آب را در پشت میکروسکوپ بگذاریم 100حدود 

یعنــی در  ، شیمیســت معــروف فرانســوي بــود ، پاســتورآنها را خواهیم دید. کاشف حیوانات ذره بینی

زیــرا زمــان  ،تحدود صد و چند سال قبل کسی اطــالع صــحیحی از وجــود حیوانــات ذره بینــی نداشــ

تــی از طــرز زنــدگی آنهــا بوده اما نکته جالب اینکه پیشوایان مــا ح 1895الی  1821زندگانی پاستور از 

زیســته اســت در کتــاب . مرحوم مالمحمد یعقوب کلینی که در حدود قرن چهارم هجري مــیآگاه بودند

ســئواالتی از حضــرت  حدیثی نقل نموده که فتح بن زید جرجــانی 119صفحه  1در ج  خود یعنی کافی،
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کند که حضرت براي او تشــریح فرمایــد معنــاي که درخواست می از آن جمله آن ،کند(ع) می رضاامام 

ترجمه جواب حضرت در پاسخ این سئوال عبارات ذیل است و بسیار به جاست که در نکــات  ،لطیف را

  فرمایشات حضرت کامالً دقت فرمائید.

بینــی جهت خلقت لطیف دقیق و علمــی کــه بــه اشــیاء دارد. آیــا نمــی خوانیم بهاي فتح خدا را لطیف می

  خداوند ترا موفقیت بدهد و در اثر صنع خود در نباتات لطیف و غیر لطیف ثابت بکند.

هم ریزتر هاي ریز و آنچه از آنطور کلی در خلقت لطیف دقیق اعم از حیوانات کوچک و پشه و پشههب

اینها داراي نر و ماده و زائیــده افــراد قبلــی  ،دهندص آنها را نمیاست که چشمها به علت کوچکی تشخی

بینــیم کــه بــه جمــاع و بــه فــرار از دانیم و با وجود کوچکی میها را میوقتی که ما کوچکی این ،هستند

انــد و از اینهــا در اعمــاق دریاهــا و پوســته درختــان و در مرگ و جمع آوري مایحتاج راهنمــائی شــده

آورنــد و بــه بــراي اوالدشــان غــذا مــی ،آشنائی بــه منطــق یکــدیگر داشــته ،ها هستندو بیابان صحراها

هــا بــه علــت پســتی و که نه چشم باشند و اینرنگهاي مختلف قرمز و زرد و سفید مخلوط به قرمز می

فهمیم که خالق ایــن پس می ،توانیم آنها را لمس کنیمبا دست می نهست و ا ریزي قادر به تشخیص آنها

  »که به اسباب و آالتی متوسل باشد. ریزه کاري و لطافت به کار برده بدون این طیف است،خلق ل

جان به قربانت که فرمایشــاتت پــس از  ، چنین پیشوایانی دارند؟ اي امام هشتم،راستی آیا ملل دیگر هم

  .دمددوازده قرن روح ایمان برما می

  هاي جانداران میکروسکوپیشگفتی
از جانداران, به خصوص از نظر علمی آنقدر زیاد است که حتــی آن مقــداري کــه هاي این دسته شگفتی

هــاي آن کننــد تــا در بعضــی از رشــتهیــک عمــر در آن تحصــیل مــی ،بشر تا کنون به آن دســت یافتــه

  شود:هاي آنان یادآوري میدر اینجا هم فقط براي نمونه سه مورد از شگفتی تخصص پیدا کنند.

  تی آنهاکوچکی و فعالیت حیا -1

هــاي معمــولی کــه قدري کوچکند که بعضی از انواع آنها حتی با میکروسکوپهاین جانداران با این که ب

شوند. و براي آنها یــک نــوع میکروســکوپ دیگــري بــه دیده نمی ،شودچندین هزار برابر نشان داده می

کنند تــا بتواننــد آنها را رنگ  هاییبا این حال باید به وسیله ،اندهاي الکترونیکی ساختهنام میکروسکوپ
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 بینــیم،شما به خاطر بیاورید ذرات بسیار کوچکی را که در روزنه آفتاب با چشم غیرمســلح مــی ببینند.

هاي الکترونیکــی هــم تــا سپس دقت کنید در این که این حیوانات چقدر کوچکند که حتی با میکروسکوپ

نهایــت کوچــک که در بدن این حیوانــات بــی د به اینشود دید. اکنون توجه فرمائیآنها را رنگ نکنند نمی

 کننــد،غذا را حــذب مــی کشند،نفس می هاي حیاتی را دارند،هاي به کار رفته که انواع فعالیتچه دستگاه

 نماینــد،رشــد و نمــو مــی کنند،مواد زائد را دفع می کنند،تولید انرژي می کنند،هضم می کنند،ذخیره می

در مقابــل دشــمن مقاومــت کــرده و  دهنــد،صــفات ارثــی را نقــل مــی ، در تولید مثلنمایندتولید مثل می

  دهند.هاي عجیبی از خود نشان میالعملعکس

تــوان ولــی همــین قــدر مــی اج به یک دوره مقدماتی علمــی دارد،افسوس که درك عمیق این مطلب احتی

به راســتی کــه  ،ی عجیبی نیز دارداین ذره به این کوچکی  یک موجود زنده است و فعالیتهاي حیات :گفت

  پروردگار مهربان ما احسن الخالقین است.

  ولید مثل در حیوانات میکروسکوپیت -2

به این طریق که هــر  ،تولید مثل در این دسته از جانداران بیشتر اوقات از راه تقسیم است نه تخمگذاري

گــردد. شود تا به دو قسمت میک میقدر باریگاه این حیوان به حد رشد رسید از کمر باریک شده و آن

مــدت  کنــد.بینی است که باز شروع به رشد و نمو مــیکه هر یک از این دو قسمت یک موجود زنده ذره

هــر نــیم ســاعت یــک بــاکتري  ،هــامثالً در باکتري ،رشد در انواع مختلف از این جانداران متفاوت است

البتــه در  ،کندروس مدت یک دقیقه و نیم رشد میها هر ویگردد. اما در ویروسرشد کرده و تقسیم می

کننــد ها وقتی خود را وارد بدن ســلول مــیمثالً ویروس ،صورتی که محل مناسب براي رشد آنها باشد

دقیقه کار بــه  20شوند که در مدت یابند و به قدري به سرعت زیاد میمحل مناسب براي رشد خود می

ریزند. اگر یک باکتري محل مناسب ماننــد ویروس بیرون می ترکد و صدهارسد که سلول میجائی می

بــا یــک  ،شــودبــار تقســیم مــی شیر براي رشد خود بیابد از همین راه تقسیم که در هر نیم ساعت یــک

یک باکتري دویست و پنجاه هزار میلیارد بــاکتري خواهــد شــد.  ،ساعت 24حساب تصاعدي در عرض 

دقیقه و نیم است حساب کنید که بــا چــه ســرعتی تکثیــر  حال در ویروس که مدت رشد و تقسیمش یک

نی ایــن جانــداران بســیار نــاچیز یابد. با همه پیشرفت علم هنوز معلومات بشر درباره اسرار زنــدگامی
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اگر تنها یک بــاکتري وجــود  است، هاها و ویروسمثالً با این سرعت عجیب که در ازدیاد باکتري است،

آري مدت سه روز حجم ایــن باکتریهــا از  در مدت سه روز، لید مثل کندداشته باشد و با این سرعت تو

 وگیري از ایــن امــر خطیــر وجــود دارد،حال چه عــواملی بــراي جلــ .حجم کره زمین بیشتر خواهد شد

مثل نبودن شرائط مناسب یــا از بــین بــردن خــود آنهــا یکــدیگر را و دیگــر  ،اندبعضی از آنها را فهمیده

توانــد ولی اینها و دهها عوامل دیگر هنوز جوابگوي بشــر نمــی نیستند،براي تقسیم اینکه همه آنها قابل 

ها مشغول بررســی ایــن عوامــل باشد و دانشمندان متخصص این فن با در دست داشتن آخرین وسیله

  باشند.می

اد هاي حکمت آفریدگار جهان است که بشر را از اول بار جاهل اما بــا اســتعداین هم خود یکی از نشانه

نامحدود آفرید تا با کوشش خود این اسرار را یکی پس از دیگري درك کرده و پی به عظمــت و قــدرت 

ند تــا در الیق و سزاوار ستایش و پرستش نداپایان آفریدگار جهان برده و احدي را جز او و حکمت بی

  اثر طاعت او استحقاق ثواب یافته به فیض کامل فیاض مطلق نائل آید.

  میکروسکوپی شغل جانداران

از جمله اسرار زیادي که شایسته توجه و دقت است شغلی است که هر دسته از این جانداران به عهــده 

اگــر خــوب دقــت کنیــد  .کننــدهاي مهمی به اینها واگذار شــده و انجــام وظیفــه مــیدارند. آري چه پست

هــر گــاه  باشــند،بشــر مــیجیــره و مواجــب خواهید دید که تمام این جانداران نوکران بلکه فــدائیان بــی

خود عمري تحصیل الزم دارد لکن براي نمونه ســه  هاي اینها را بررسی کنیم،خواسته باشیم تنها شغل

  شود.مورد ذیل یادآوري می

هــا عــدد از آنهــا کنند هر روز میلیوناز میلیاردها جانداران پرسلولی که در کره زمین زندگی می -الف

ها ها و مردابشوند . هر روز در باتالقها تن فضوالت از آنها جدا مینهر روزي میلیو و در میرندمی

گــردد بنــابراین اگــر ایــن ها تن مواد غــذائی و غیــره فاســد و مــتعفن مــیمیلیون ،و اماکن مختلفه دیگر

هــم انباشــته شــود در مــدت بســیار  هاي مردارها و این فضوالت و این مواد متعفن هر روز رويالشه

از طــرف دیگــر میلیاردهــا میلیــارد از  که زندگی براي اهل زمین مقدور نخواهد بــود. کمی روشن است

ازت و غیــره را مصــرف  زمــین را از قبیــل هیــدروژن، اکســیژن،نباتات و حیوانات مــواد غــذائی روي 
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کنند و این مواد هر چه زیاد باشد باالخره محدود است و با ایــن مصــرف زیــادي کــه دارد بایــد در می

ایــن  يمواد غذائی روي زمین را فراگیرد. رفع و دفع این دو خطــر عظــیم بــه عهــده قحطیِ ،یاندك مدت

هــا و فضــوالت و هاي عجیبی این الشــهاینها با فعالیت ،نهایت کوچک است به این طریق کهجانداران بی

ز قبیــل تبــدیل بــه مــواد حیــاتی ا هاي طبیعی خود هضم و تجزیه نموده،کثافات حیوانات را در البراتور

 ،مواد فاسد و مزاحم را از بین بــرده و هــم ،کنند و بدین وسیله همهیدروژن و اکسیژن می بن، ازت،کر

کنند. آنچه که بیش از همه در این مــورد شــایان توجــه و دقــت جاي مواد مصرف شده حیاتی را پر می

چک به کار رفتــه اســت کــه نهایت کوچه دستگاه دقیق و عجیبی در بدن این حیوانات بی ،است اینکه اوالً

چه تعداد سرسام آوري از ایــن جانــداران دائمــاً  ،ثانیاً کنند.مواد ضد حیاتی را تبدیل به مواد حیاتی می

توجــه داشــتن بــه اینکــه ایــن یکــی از نعــم  ،مشغول زحمت کشیدن و خدمت کردن به مــا هســتند. ثالثــاً

حیرالعقول خود را بــه  خــدمت مــا گماشــته نهایت مخلوقات مشمار پروردگار مهربان ما است که بیبی

منتی بر ما ننهــاده  ،نهایت بزرگروي ما هم نیاورده و در این بخشش بی تر این که اصالً بهاست و مهم

  است.

جــز تــو ســزاوار ســتایش و پرســتش راستی که کسی را  پروردگارا، چقدر آقائی تو، چقدر بزرگی تو،

آن کدام بیــان اســت کــه  .باشده صفات تو منحصر به خودت مییّهاي تو بلکه کلّراستی که نیکی نیست،

نیــاز کنی در حالی کــه از مــا بــیاین همه به ما نیکی می را بستاید به آن طور که تو هستی؟ تواند که تو

  راستی که شرمنده احسان تو هستیم. باشی،محض می

    سلولهاي تشکیل دهنده گیاهان -ب

هر فــرد فــرد آنهــا از میلیاردهــا ســلول گیــاهی  ،بینیددر این جهان می تمام انواع و اقسام گیاهان را که

ه دار اســت کــه تخصــص بعضــی انــواع آن ین مورد به قــدري دامنــتشکیل شده است. بحث علمی در ا

هــاي گیــاهی هــر چنــد در پیشــرفت شناســائی عمري تحصــیل الزم دارد. ورود علمــی دربــاره ســلول

زیــرا موکــول بــر مقــدمات علمــی  کالس مقدور نیست وس که در ایناما افس ،د استمِّآفریدگار جهان مُ

اتی که گــاهی یــک دســته آن را در میــدان بــه یــک ریــال اما همین قدر بدانید همین سبزیج طویلی است

 انــدها جاندار محیرالعقــول جانفشــانی کــردهمیلیون ،اي از آنخرید براي به وجود آوردن هر شاخهمی
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میلیــارد خرید هر دانه آن دسترنج میلیاردهــا ک کیلوي آن را به ده ریال میجاتی که گاهی یهمین میوه

فرمائید که متدینین از ما خیلی خواســته باشــند هر وعده غذائی که میل می جانداران محیرالعقول است،

تنهــا بــراي بــه دســت آمــدن هــر  هم اکثراً به لقلقه زبان، گویند آنتقدسی به خرج دهند یک الحمداهللا می

انــد. اگــر ها کــردهها برده و جانفشانیاي از این غذا میلیاردها میلیارد از مخلوقات محیرالعقول رنجمهلق

ببینید مطلب به درجات بــاالتر از آن اســت کــه  ،بروید یک دوره فیزیولوژي گیاهی بخوانید باور ندارید

گفــتن حقیقــت مطلــب زیرا روشن است که با فقــدان معلومــات مقــدماتی زبــان از  ،به عرض شما رسید

کــه در  الجمله مطلب که او را وادارد به ایناما براي صاحب انصاف کافی است درك فی گردد،بسته می

اي از ایــن کــه هــر لقمــه هنگام میل نمودن انواع نعم منعم حقیقی الاقل در ذهن توجه داشته باشد به این

ول آفریدگار جهــان اســت. از ایــن توجــه هاي میلیونها مخلوقات محیرالعقغذا نتیجه زحمت و جانفشانی

یقین قطعی براي او حاصل خواهد شد که اگر عمري فرمانبرداري حق تعالی را کند شــکر یــک لقمــه از 

تواند به جا آورد. وقتی این یقین و توجه براي او حاصل شــد دیگــر دائمــاً از جــان و دل بــا غذا را نمی

خــود را حاصــل کنــد و دائمــاً پــوزش طلبــد کــه  شــنودي پروردگــار مهربــانکوشــد کــه ختمام قوا می

  من ناتوان چگونه شکر نعم نامتناهی ترا به جاي آورم. ،پروردگارا

  بنده همان به که زتقصیر خویش                    عــــــذر به درگــــاه خدا آورد

  وردورنه سزاوار خداونـــــــــدیش                    کــــــس نتواند که به جــا آ

  هاي تشکیل دهنده حیواناتسلول -ج

شــود و شــاید در اینجا واقعاً یک جهان شــگفتی اســت. تمــام کارهــاي عجیبــی کــه در بــدن انجــام مــی

بــه عبــارت دیگــر  اســت، هااي از همین سلولهر یک به عهده عده ،مختصري از آن بعداً یادآوري شود

دار شــکیل شــده کــه هــر دســته از آنهــا عهــدههر بدن متوسط یک انسان از ده میلیون میلیارد ســلول ت

غیــر از  ،کننــدمثالً سلولهائی که درد را حس کرده و فوري بــه مغــز مخــابره مــی ،باشندشغلی مهم می

هــاي هاي تشکیل دهنــده اســتخوان غیــر از ســلولسلول .کنندهایی هستند که سردي را درك میسلول

باشند. بلکــه خــود هاي مغز میلب و آنها غیر از سلولو آنها غیر از سلولهاي ق هاتشکیل دهنده ماهیچه

باشند. خالصــه تنهــا کار بسیار مهمی میدار ها که هر نوع عهدهمغز تشکیل شده از انواع مختلفه سلول
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اما در اینجا فقط براي نمونــه  دهنده بدن عمري تحصیل الزم دارد، هاي تشکیلهاي سلولبررسی شغل

اي یــادآوري دهنــد چنــد کلمــهه در خون بدن مأموریت خود را انجام مــیهائی کشغل یک نوع از سلول

  شود:می

در خون بدن نیز اسرار بسیاري نهفته است از آن جمله این است که دو نــوع ســلول بــه نــام گلبولهــاي 

تعداد گلبولهاي قرمز در هر میلیمتر مکعــب از خــون بــالغ بــر پــنج  .کنندقرمز و سفید در آن زندگی می

در  ،رســدهزار می  8تا  6اما تعداد گلبولهاي سفید در هر میلیمتر معکب از  ،) است000/000/5(میلیون 

ســاختمان  ) گلبــول ســفید وجــود دارد، 000/000/000/30بدن یک انسان متوسط حدود سی میلیــارد (

لــیکن بحــث مــا در مــورد شــغل اینهــا  گفت آور است و انواع مختلف دارنــد،بدن گلبولهاي سفید بس ش

دانید این سفیدپوشان چه مأموریت مهمی را به عهده دارند؟ اینها سربازان مــدافع بــدن آیا می باشد،یم

  کنند.یا نیروهاي مسلح و فدائیانی هستند که بدن را از شر دشمنان حفظ می

 ،شــوندهنگامی که میکروب یا مواد مضري از راه خراشیدگی یا آب یا غذا یا طور دیگري وارد بدن مــی

خواهیــد ایــن معنــا را درك کنند. اگر خوب مــیخود محل مناسبی یافته و به سرعت تولید مثل می براي

اگــر  میلیون میلیارد جمعیــت داشــته باشــد،کنید در ذهن خود شهر بسیار بزرگی را مجسم کنید که ده 

آن وقت لشگري به سرعت وارد این شــهر بشــود و  ،کنیمچه چنین شهري وجود ندارد, ولی فرض می

توانند از افــراد ایــن شــهر قتــل عــام کننــد چنــین شهر را تصرف کرده و تا آنجا که میهاي تمام آذوقه

هــاي دیگــر وارد بــدن انگیزي آن هنگامی است که یک یا چند ویروس یا باکتري یا میکــروبداستان غم

ول جنــگ و هــاي بــدن مشــغدانید تولید مثل کرده و زیاد شوند و با ســلولشده و با آن سرعتی که می

خورند. حال ببینید طراح کشور تن چــه پــیش بینــی غذاهاي آنها را تصرف کرده و می ،شوندکشتار می

  آوري فرموده. حیرت

  اسند !!!این سربازان چقدر حسّ

بــه محــض ورود  .کنــدپاشی میشروع به تغذیه و تکثیر و سم ،هر گاه میکروبی وارد پوست بدن شود

و هــر  رســانندها به محل مزبور میشوند و فوري خود را از راه مویرگمیکرب این سربازان مطلع می

هــا هاي مــویرگیعنی بین فاصله سلول اه دورتري داشته باشند از بیراهه،گاه بعضی از این سربازان ر
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ها را محاصره نمــوده و آنهــا را یکــی پــس از دیگــري خود را به محل تهاجم دشمن رسانده و میکروب

از طرف دیگر موادي از خود ترشح نمــوده کــه  ،کنندبدن خود هضم می يِگاه هاضمهبلعیده و در دست

بــه ایــن طریــق کــه  ،ســازدبرد و هم خود آنها را نابود میها را از بین میاین مواد هم اثر سم میکروب

موادي که گلبولهاي ســفید از خــود ترشــح  .سازدسپس متالشی می ،ها را به هم چسباندهاول میکروب

کنند تــا ایستند, بلکه عالوه بر سمی که ترشح میکار نمیها هم بیالبته میکروب کنند پادتن نام دارد،می

بــر  ،هــا قــوي و خیلــی زیــاد باشــندبرند و اگر چنانچه میکروبها را از بین میتوانند گلبولآنجا که می

بینیــد زخــم تنتــان مــی کننــد. چرکهــا و جراحــاتی کــه درگلبولها غلبه کرده در کشور تن پیشــروي مــی

هــا هــیچ ها هستند امــا از ســرعت تکثیــر تولیــد مثــل میکــروبها و گلبولهاي کشته شده میکروبالشه

کننــد. زیرا عالوه بر آنکه سی میلیارد سربازان فدائی که تا پاي جان ایستادگی مــی ،وحشت نباید داشت

ازان تازه نفس بــه میــدان جنــگ سرب اه مخصوص سازنده گلبول یعنی طحالدستگ ،هر چه کشته شوند

گــر و هــا و جها قوي و زیاد باشند که سراسر کشور تن حتــی غــدهفرستد مگر آنکه آنقدر میکروبمی

  ند که البته در این صورت وضع بیمار خطرناك خواهد بود.طحال را در تصرف خود در آور

  شخصیت سربازان کشور تن را بشناسید!

ر جمــالت ذیــل کــه یان شما چه شخصــیت بزرگــی دارنــد، داز این فدائ خواهید بدانید که هر یکاگر می

ست کامالً دقت فرمائید: قبالً گفته شد که گلبولهاي سفید مــوادي ا هاي آنهااي از هنرمنديهوشنمودار گ

اکنون دقت مطلب در این است که در مقابل هر نوع میکــروب و هــر  ،کنند به نام پادتناز خود ترشح می

کننــد کــه ضــد گلبولهاي سفید یک نوع پادتن از خود ترشح مــی ،ه مضر به حال بدن باشدنوع موادي ک

میکروب ضعیف همــان مــرض را  ،همان میکروب یا همان مواد باشد و لذا براي جلوگیري از هر مرض

هــا از ها پــادتن مخصــوص همــان میکــروب را گلبــولدر اثر ورود این میکروب ،کنندبه بدن تزریق می

هــا در ترشــح پــادتن اکتفــا بــه مقــدار از بــین بــردن البته بایــد دانســت کــه گلبــول کنند،میخود ترشح 

در نتیجــه بــدن در مقابــل آن  ،کننــدبلکه مقدار بیشــتري پــادتن ترشــح مــی ،موجود نکرده يهامیکروب

رود کند یعنی هر گاه میکروب قوي آن مرض داخل بدن شــود زود از بــین مــیمرض مصونیت پیدا می

  باشد.ن عبارت از همین تزریق میکروب میو واکس
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 .کننــدکه به اشخاص بیمار براي کمک به دفاع بــدن تزریــق مــی ايعبارت از پادتن آماده شده رم:اما سُ

میکــروب ضــعیف شــده یــک مــرض را تزریــق  ،آوردند کــه بــه اســبیسرم را بدین طریق به دست می

 آیــد،پادتن فــراوان بــه وجــود مــی ،آن که در بدن اسبکنند تا کنند و مقدار آن را رفته رفته زیاد میمی

بــراي کمــک  ،گیرند و با دستگاه مخصوص پادتن آن را جدا کردهسپس چند لیتري از خون اسب را می

البته سرم در بعضی موارد براي پیشــگیري از بیمــاري نیــز بــه  کنند.به دفاع بدن بیمار به او تزریق می

میکروبی یک نوع پادتن مخصوص الزم دارد و لذا سرم دیفتري بــه حاصل آن که هر نوع  .رودکار می

  کند نه از مرض سل.با ایجاد میخورد. یا واکسن وَبا فقط مصونیت از مرض وَدرد حصبه نمی

نــد، هــم دکتــر دکتــر در طب ،پس با توجه به این مقدمات خواهید دانست این فدائیان و جانبازان شما هــم

دانند که در مقابل ایــن نــوع میکــروب چــه نــوع د و مینشناسرضی را میزیرا میکروب هر م داروساز،

آیــا از صــدر عــالم تــا بــه حــال هــیچ  کننــد.پادتنی باید بسازند و اشتباه هم هرگز در کارهاي خود نمی

دانشگاهی این گونه طبیب و داروساز تربیت کرده که هم در تشــخیص تمــام امــراض گونــاگون اســتاد 

از همــه اینهــا  .فوري دواي آن را بسازد ،دست باشد که پس از تشخیص مرضباشد و هم ماهر و زبر

گذشته چه کارخانه عظیم و عجیب داروسازي در بدن حیوانات به این کوچکی ساخته شده که هــزاران 

  سازد.مورد نیاز باشد, فوري همان را می که سازد و هر داروئیگونه دارو می

گــاه غــرور و نخــوت و عجــب و ت بزرگــی کــه دارنــد هــیچیصــهاي به این کوچکی با ایــن شخاین جثه

بــین اید که اتحــاد واقعــی حال دیدههآیا شما در مدت عمر خود تا ب .نمایندخودپسندي از خود ابراز نمی

ی نــه تنهــا اخــتالف نظــر هــایببینید بین سی میلیــارد از چنــین شخصــیت یک میلیون نفر از افراد باشد،

یر آن در عالم انســانیت دیــده آن چنان با هم متحدند و هماهنگی دارند که نظ بلکه تمام این افراد نیست،

با همه شخصیتی که دارند در انجام وظیفه خود نهایت کوشش را کرده تــا پــاي جــان مقاومــت  نشده و

بلکه ایــن یکــی  ،کنند. مخفی نماند که کارها و مأموریت این سربازان انحصار به آنچه گفته شد نداردمی

هاي پروردگار مهربــان خــود قائــل توان حدي براي نیکیول به آنان است. راستی آیا میهاي محّاز کار

(آیا سزاي نیکــی جــز نیکــی چیــز دیگــري  هَلْ جَزاءُ الْاِحْسانِ اِلَّا الْاِحسانِ؟آنیم؟ شد؟ چرا به خود نمی

  باشد؟)می
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  یداز دست و زبان که برآید                     کز عهده شکرت بدر آ

ایم و حــال آنکــه فرمانبردار واقعی تو باشیم شکر این احسانت را نکرده ،راستی اگر تا ابد از جان و دل

  هاي تو شماره ندارد.بخشش

  هاي نباتات چند نمونه از شگفتی
 ، به چنــد مطلــبها در نباتات بسیار زیاد است اما چون راه علمی آن در این کالس مقدور نیستشگفتی

  شود.ز عالم نباتات که از نظر ظاهري محسوس است اکتفا میبسیار ساده ا

  اهمّیّت نباتات:

مثــل شــیر  ،خوارندتهیه غذاي تمام حیوانات به عهده نباتات است اگر چه بعضی از حیوانات گوشت -1

  ولی گوسفند علخوار است.خوریم یا ما گوسفند را می خورد لکن آهو علفخوار است،که آهو را می

  وا به وسیله جذب ازت و گاز کربنیک و پخش رطوبت و اکسیژنتصفیه ه -2

در کمون هر یک از آنها به ودیعه گذاشــته در درمــان امــراض  در اثر خواصی که آفریدگار مهربان -3

  شود. در چند نمونه ذیل توجه فرمائید:گوناگون به وسیله آنها می

اي سازگار اســت. اگــر و به هر معده باشدی) مA B Cهاي (ار فراوانی از ویتامینهلو داراي مقد هلو:

ســازد. هلــو تا چند روز مرتب هر روز صبح ناشتا یک لیوان آب هلو بخورید یبوســت را برطــرف مــی

هــر  .کنــدهاي ترشحات داخلی بسیار مفید است و ترشحات طبیعی آنها را تقویــت مــیبراي تقویت غده

صــداهاي  گوش او ریختــه شــود، هسته هلو درگاه گوش کسی زوزه و صدا کند اگر مقداري از روغن 

  گردد.بیهوده بر طرف می

توان براي گرم معده اطفال استعمال کرد. ضــماد خــود گرد برگ و گل هسته هلو را اگر ضماد کنند می

رود. یــک گِــرم گــل هلــو را در هاي سوختگی و سودا و امراض دیگري به کار میهسته هلو براي زخم

گــردد. شــربت غلــیظ گــل هلــو به بچه بدهید یبوست مزاجش به کلی مرتفع می ،یک فنجان آب دم کرده

ســاعت  12براي تهیه شربت هلو صد گرم گــل هلــو را در  ،دارویی بسیار عالی براي رفع یبوست است

در یک لیتر آب بخیسانید بعد در صافی ریخته فشار دهید. هم وزن آن شــکر اضــافه کنیــد و در آتــش 

  بجوشانید. ،آهسته ، آهستهمالیمی
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ه هلــو براي زیبائی صورت مالیدن هلوي تازه به صورت توصیه شده است اگر ششصد گرم برگ تــاز

براي تصــفیه خــون بســیار مفیــد اســت. اگــر برگهــاي درخــت هلــو را بــا  را در یک لیتر آب بجوشانید،

جملــه هاي مختلف از ضماد مناسبی است براي جراحت ،جعفري بکوبید و با روغن زیتون مصرف کنید

  کنند.هاي دیگري که داروسازان از آن میسوختگی و استفاده

منیــزیم و غیــره  ،فســفر ،کلســیم ،) و مواد فراوانــی از قبیــل آهــنA B Cهاي (داراي ویتامین گالبی:

مراضی از قبیل رماتیســم درد هائی است که به جاي داروئی گرانبها براي ا. گالبی یکی از میوهباشدمی

و  باشــد)دي است در دست و پا و آن ورم مفاصل است که بیشتر در انگشــتان مــینقرس (در مفاصل،

 و از فشار خون تقریباً در اماننــد.باشد. کسانی که مرتب گالبی بخورند خون آنها تصفیه شده غیره می

گــرم از 100اگر پوست دو گالبی را جوشانیده هنگام خواب بخورید براي رفع یبوســت نیکوســت. اگــر 

دقیقــه در آب  20، مــدت گالبی و پوست سیب درختــی را بــه طــور مســاوي خشــک کــردهبرگ درخت 

خوراك آن براي امراضی از قبیل سنگ کلیه (کلیه عضــوي اســت کــه بــول را از خــون  ،دم کنید جوش

گرم بــرگ تــازه و جــوان درخــت گالبــی را  100کند) و مثانه (جاي بول) نتایج مفیدي دارد. اگر جدا می

ادرار آور بوده و ورم مثانه را کــه ناراحــت کننــده  ،دقیقه در آب جوش دم کنید 20خشک کرده و مدت 

  بخشد.است شفا می

) و داراي مواد قندي, کــربن, آهــن, کلســیم, فســفر, A B Cسرشار از ویتامینهاي ( آلو سیاه یا زرد:

اســت. بــراي  یبوســت يِِمفیــد معالجــه یباشد. کمپوت آلوچــه دارویــمنیزیم, پتاسیم, سدیم و غیره می

توان کمک گرفت کــه در ایــن مــورد درمان یبوستهاي مزمن و سخت از آلو سیاه خشک و یا آلوچه می

ســاعت در  12عدد آلوچه خشک را در مــدت  8براي رفع یبوست  .آلوچه یا آلو سیاه چاره قطعی است

ر همــان موقــع کــه دقیقه آن را در آتــش بگذاریــد و بپزیــد, د 10 ،آب غیرآلوده یعنی تمیز و پاك ریخته

هاي پختــه را بــا دو عــدد ســیب مشغول جوشیدن است کمی آبلیموي سالم در آن بریزید, سپس آلوچه

 خوابید. پــیش از ظهــر و بعــد از ظهــردرختی هنگام صبح و موقع خوابیدن بخورید. در شب بالفاصله ب

  است.  هم هر دفعه دو لیوان آب طبیعی و خالص بنوشید مغز هسته آلو و آلوچه کرم کش
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هــا بایــد براي دفع کرم روده بچــه .تب بر و کرم کش است ن،ملیّ ، ادرار آور،برگهاي خشک درخت آلو

ضمادي که از مخلوط برگهاي تازه درخت آلو با ســرکه و دوده نــرم دودکــش بخــاري مخلــوط شــده 

از قبیــل  اســت،عالجه بیماریهــاي بســیاري مفیــد است تهیه و آن را به پائین شکم آنها بگذارید. آلو در م

بــه اي است که خستگی جسمی و غیره. آلو میوه ، ضعف و ناتوانی،کم خونی ،رماتیسم ،نقرس بوست،ی

اعصــاب و مراکــز عصــبی بــدن را تقویــت کــرده و همچنــین اعمــال  واسطه منیزیم و فسفري که دارد،

کــه زیــاد شــیرینی هــائی سازد. از جمله توصیه پزشکان این است کــه بچــهها را سریع و آسان میهکلیّ

فایده اســت و موجــب کــم خــونی و کــرم ها براي آنها مضر و گاهی بیاغلب این شیرینی دوست دارند،

آلــو و  ، خوب است مــادران بــه جــاي شــرینی،شودخوردگی دندان و عوارض مختلفه دیگر در آنها می

ه بــه را عــادت دهنــد کــا همانطور که خشک است به آنها بدهند و آنها اند یآلوچه خشک را که آب کرده

  آلوچه مصرف کنند که براي تقویت بدن و تندرستی اعضاي بدن بسیار نافع است. جاي شیرینی،

منیزیم  ،سیلیسیم ،آهن ،کلسیم ،پتاسیم ) و مواد چربی سلولز،A B C(هاي سرشار از ویتامین سیب:

مصــرف  دهــد،غــذا مــی که هم عضالت و هم اعصــاب راهائی است سیب یکی از بهترین میوه باشد.می

 ،چــاقی ،نقرس ،کبد ،رماتیسم : درد مفاصل،مانند ،سیب براي بسیاري از امراض توصیه و تجویز شده

  امراض ریوي و غیره.

براي کســی کــه  ین داروي تصفیه خون را خورده است.هر کس صبح ناشتا یک دانه سیب بخورد بهتر

هــا را بــه عمــل روده ،کــامالً جویــده بخــورداگر مدتی سیب را موقع خواب با پوســت آن  اردیبوست د

گرداند. کسانی که به درد معده دچارند سیب را رنده کرده و بخورنــد. بعضــی از صورت طبیعی بر می

اند که در موقع گریب فقط سیب خام بخورید البته مدت دو یا سه روز کســی کــه پزشکان چنین فرموده

خ رنده کرده به طور کلی از خوردن هــر چیــز احتــراز به این بیماري مبتال شده است. غیر از سیب سر

نماید این رژیم خیلی قدیمی است ولی مدتهاي مدیدي است که مردم دهات فرانسه دســت بــه ایــن عمــل 

هــا وقتی بچــه .شوداند در نتیجه در مدت دو یا سه روز بیماري سخت گریب آنها بر طرف میمهم زده

بتوانــد آن  طفلجز سیب خام خوب رسیده که رنده شده باشد و دن غذا انمبتال به اسهال شوند از خور
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زیــرا ســیب یکــی از غــذاهائی  ،از دادن غذاهاي دیگر خودداري کنید ،قندرا هضم کند و چاي کمرنگ بی

  آورد.ها را به حالت طبیعی در میاست که دافع اسهال بوده و عمل طبیعی روده

برگ جعفري را در دهان جویده پس از آن تفالــه آن را  ،تکسانی که نَفَس بدبو دارند باید یک ربع ساع

دور انداخته و یک دانه سیب بخورند. چهار عدد سیب را پوست  کنده قطعــه قطعــه کنیــد در ظرفــی کــه 

روي آتــش بگذاریــد تــا جــوش  یــک ســاعت ،یک لیتر آب دارد با یک مشت کشمش و پانزده گــرم انــاب

دوباره روي آتش بگذاریــد تــا  ،گرم شکر به آن اضافه کنیدسپس آن را صاف کنید و صدوپنجاه  بیاید،

براي زکام و سیاه سرفه دارویی بســیار مفیــد  ،کم خورده شودبعد کم، قوام بیاید و شربتی سفت شود

اگــر  .سیب را با روغن مایع نباتی مخلوط کنید بــراي زخــم و جراحــات مختلفــه شــفابخش اســت است.

آیــد کــه مرهمــی بــه وجــود مــی ،و آن را در شــیره خــودش بپزیــدسیب را در هاون انداخته و بکوبید 

آب سیب را اگــر بــه مقــدار مســاوي بــا  هاي خیلی شدید و سخت را به سرعت درمان خواهد کرد.زخم

بخشد. اگر یک ســیب قرمــز را ها را شفا میآید که زخممرهمی به دست می ،روغن زیتون مخلوط کنید

 و کمــی شــیر زن  بــه آن اضــافه کنیــد، بپزیــد ،را در آوریــد داخــل آن ،که شیرین باشــد پوســت کنــده

د و از آن د است. اگر سیب درختــی را رنــده کنیــبراي انواع درد چشم مفی ،شودضمادي که حاصل می

ثر و ؤبر آن وارد شده بگذارند دارویــی مــ این ضماد را اگر روي چشمی که ضربهضمادي تهیه نمائید 

کوزه یا زیر خاکستر بپزند و شب موقع خوابیدن آن را به کوشــی کــه اگر سیب را در  .مفید خواهد بود

  شود.کند بمالند و بخوابند فوراً درد ساکت میدرد می

بــراي رفــع انــواع ســرفه  ،گرم در یک لیتر آب بجوشــانید )سی( 30 گل خشک یا تر سیب را يِدَم کرده

کــه بــه گوشــت آن لطمــه ج کنیــد وقتی خواستید سیب را براي ساختن مربا از پوســت خــار ،مفید است

  اول آن را یک دقیقه در آب جوش انداخته به آسانی پوست کنید. نخورد،

خاصــیت  باشــد.پتاسیم و غیره می ،منیزیم ، فسفر،) و مواد کلسیمA B Cهاي (داراي ویتامین انگور:

 ء هضــم،میت در مقابل خستگی یا سوء تغذیــه، درد مفاصــل، ســومسمو خوردن انگور براي کم خونی،

ورم امعاء (معده و روده) و یبوست بسیار مفید اســت. در موقــع  ،کبد ،طحال ،انسداد مجاري م،رماتیس

یبوست و خشکی مزاج باید صبح ناشتا مقدار زیادي از انگور را با هسته و پوســت بــه شــرطی کــه بــا 







  توحید جزوه اعتقادات/ مبحث

 43 القرآنمیقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

معالجــه و  اســت، ر اثر مسمومیت بدن تولید شدههاي زیادي که ددقت جویده شود بخورید. در بیماري

 ،ء هضمسو ،رماتیسم ،چاقی ،هاي یبوستبیماري اند. مخصوصاً براي رفعرژیم با انگور توصیه کرده

گرفتن رژیم انگور توصیه شده است. البتــه  ،طحال و کبد ،مجازيانسداد  ،عصبانیت ،کم خونی ،بواسیر

 هــاي نقــرس،انجام دهید. در بیمــاري هاموقع انگور چینی خصوصاً در باغستان را توانید این کارتا می

معالجه معمولی با آب انگــور هــر روز ســه لیــوان کوچــک بایــد در طــول  ،سنگ کلیه و مثانه ،رماتیسم

چندین ساعت که با غذا فاصله دارد بنوشید. در معالجه چاقی باید دو روز پشت سر هم هر روزي یــک 

بعــد از هشــت روز دوبــاره ایــن عمــل را  ،دکیلو و دویست گرم انگور را بدون هیچ غذائی مصرف کنیــ

در ماه یک کیلو و نیم الی دو کیلو الغر خواهیــد کــرد. آب اي بدین ترتیب بدون هیچ عارضه ،تکرار کنید

 250دم کرده برگ خشک انگــور بــه مقــدار  کند.انگور به شکل مایع پوست را روشن کرده و تقویت می

یک دارنــد کســانی کــه رماتیســم و ســیات .گرددتجویز می گرم در یک لیتر آب در مورد اسهال و یرقان

انگــور را بــه بــدن خــود بمالنــد و مــدتی هاي توانند تفالــهبیرون آمدند می وقتی حمام رفتند و از حمام

دوباره بدن خود را بشویند ایــن عمــل نتیجــه خــوبی بــه حــال ایشــان دارد و خــواص بســیار  ،بنشینند

  و از حوصله کالس خارج است.شد کدیگري که بحث را به درازا می

هــا داراي شود و هر یک از آنحال فکر کنید در مورد هزاران هزار گیاهی که در روي زمین روئیده می

بــه راســتی  بی و صنعتی و غیره براي بشر دارد.هاي فراوان طباشد و چه استفادهخواص بسیاري می

این تفکر اوالً توجــه فرمائیــد بــه اینکــه ایــن  اگر گیاهان نبودند حیات براي حیوانات مفهومی نداشت. در

ی قطعــاً معلــول تصــادف ،نباتات با این خواص گوناگون معلوم است که براي غیر خود آفریده شده پــس

 مه گرفته و منظور نظر حکیمی بــوده،بلکه ایجاد این اشیاء به حکم عقل از قصد قاصدي سرچش نیست،

 .چــه حکمتــی اســت ،چه علمــی اســت ،چه عظمتی است ،تی استثانیاً توجه فرمائید به اینکه این چه قدر

باشد یک نوع از مخلوقاتش در زمین ایــن نباتــات اســت کــه اي از دفتر ملکش میاین کره زمین که نقطه

ها فرد و هر فردي ترکیب شده از میلیاردها سلولهاي گونــاگون و هزاران هزار نوع و هر نوعی میلیون

نهایــت اش بــیدهنــد کــه نتیجــهمتها به کار رفته و چه کارهــا انجــام مــیدر ساختمان هر سلول چه حک

  خواص گوناگون در این نباتات است.
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  الهـا بزرگـی سزاوار تــوست                        شگفت جهانی جملگی کار توست

هــا را بــه آن شمار پروردگار مهربان ما همین نباتات است کهثالثاً توجه فرمائید به اینکه یکی از نعم بی

انــواع مــواد  .گونــاگون ببــریمهاي انواع مختلف آفرید تا همه وقت و همه جــور بتــوانیم از آن اســتفاده

در هــر یــک  ،ها بــه حیــات و زنــدگی خــود ادامــه دهــیمها قرار داده تا با استفاده از آنحیاتی را در آن

درمــان کــرده و بهبــودي حاصــل گوناگون خود را هاي خواص مختلف قرار داد تا بدین وسیله بیماري

هــاي گونــاگون براي هر یک طعم خاصی قرار داد تا ذائقه ما از آنها لذت برد براي هــر یــک رنــگ .کنیم

جات و در گیاهــان مختلــف بوهــاي هاي گوناگون و میوهقرار داد تا دیدگان ما از آنها لذت برد و در گل

  .ما از آنها لذت برد يهمتنوع خوشی قرار داد تا شام

اي. این همه وســائل لــذت و خوشــی بــراي مــا فــراهم قدر بخشندهه پروردگارا: تو چقدر مهربانی! و چ

اي. راســتی کــه محبــت تــو در دل مــا جــائی بــراي محبــت فرموده و همه رقم دفع مضرات ما را نموده

  گذارد:دیگران باقی نمی

  خداوند اقـــــــرارهارد که نــدارد بآفــرینش همه تنبیه خداوند دل اســـت                  دل نــد

  که تواند که دهد میوه رنگین از چـــوب                  یاکه داند که برآرد گل صد برگ از خـــار

  تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش                  حیف باشد که تو درخوابی ونرگس بیـدار

  ارــزار آغچه ریزند عروسان بهــــصد ه                د  ـــآیمژدگانی که گل از غنچه برون می

  باد گیسوي عروسان چمن شانه کنــــد                   بوي نســـــرین و غُرنْفُل ببرد در افطــار

  ژاله بر الله فرود آمده هنگام سحــــــر                   راست چون عارض گلگون عرق کرده یار

  ه خضراي چمـــن                   نقشهائـــی که در او خیره بماند ابصــارارغوان ریخته بر درگ

  عقل عاجز شود از خوشه زرین عنــــب                   فهم حیــــران شود از حقه یاقوت انـــار

  سیب را هر طرف داده زصنعش رنگــی                    هم بدان گونه که گلگونه کند روي نگــار

  ولطف                    کوزه چنــد نبات است معلق بر بــــــارامرود توگوئی که به شیرینیشکل

  بِّ خشخاش کند در عسل شهد به کـارنع که همـی                    حَ حشر انجیر چو حلوا گر صا

  یاید زهــــزارتا قیامت سخن اندر کرم و رحمــــت او                    همه گوینـــد و یکی گفته ن







  توحید جزوه اعتقادات/ مبحث

 45 القرآنمیقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

قدر زیاد است که بــا عمــري تحصــیل بــه پایــان فراموش نشود که عجائب و شگفتی در عالم نباتات آن

هــاي باشــد وجــود شــگفتیقطع نظر از شگفتیهائی که از نظر علمی در عــالم نباتــات مــی .نخواهد رسید

رویــد کــه در اندونزي مــی مثالً نوعی خیزران ،داردظاهري نیز در بعضی گیاهان ما را به تعجب وا می

هــا و بعضی از گیاهان هستند با شکل ،کندچهل متر طول دارد و روزانه قریب سی سانتی متر رشد می

ها چون به زمین بیفتد مانند تیري به زمین فرو رفته و در مــدت دو ســاعت هاي عجیب که تخم آنرنگ

خوار کشــف شــده ایــن گیاهــان از ده ) نــوع گیــاه گوشــت450تا به حال چهارصد وپنجاه ( ،کندرشد می

هــاي عجیبــی شــکار هــا را بــا نیرنــگها تا بچه قورباغهکند و از پشهسانتی متر الی یک متر تجاوز نمی

هاي سفید در مقابــل تهــاجم میکــروب که در بدن حیوانات گلبولهمچنانکنند. کرده و در خود هضم می

زیــادي بــه  باتات نیز این کشف شده اما هنوز اطالعاتدر ن ،کنندمی دفاع نموده و پادتن از خود ترشح 

هــاي دیگــر کــه مجــال گفــتن آنهــا نیســت. قدر حیوانات از آنها به دست نیامده و هزاران هــزار شــگفتی

                                                    پروردگارا:

  ا بیاراستیخودخواستی                        زمین و زمان رچنان آفریدي که
  

  آیات انفسی یا انسان شناسی 
هــا نیازمنــد عمــري اي است که تخصص در هر یک از آنلی مختلفهانسان شناسی نیازمند به علوم اص

آن  ،دراز است پس در این کالس به خاطر اینکه در آیات انفسی هم تفکري کرده باشیم فقط ســه نمونــه

  شود.ادآوري میهم به طور بسیار فشرده از اعضاي بدن انسان ی

هــر کننــد کــه انسان شناسان دستگاه گوارش بدن را به شش قسمت مهــم تقســیم می دستگاه گوارش:

اي از هضــم را هــا مرحلــهقسمت وظیفــه مخصــوص بــه خــود دارد و غــذا در هــر یــک از ایــن قســمت

  گذراند.می

  ها عبارتند از:این قسمت

  ش.امختلفههاي دهان با دستگاه -1

  هاي عجیبش.و انفعال حلق با فعل -2
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  آورش.مري با ساختمان شگفت -3

  هایش.معده با شش الی هفت میلیون غده -4

شود و هر قسمت چــه کارهــا انجــام روده کوچک که این قسمت خود به سه قسمت دیگر تقسیم می -5

  بماند. ،شودمی

  است. شود و در هر قسمت یک دنیا اسرارروده بزرگ ایضاً به سه قسمت تقسیم می -6

در سابق یادآوري شده که یک بدن متوسط از ده میلیون میلیارد موجود زنــده  فائده دستگاه گوارش:

خواهد. غذاهاي خــارج بــه صــورت معمــولی قابلیــت تشکیل شده و مسلم است که موجود زنده غذا می

بــه ســاعت تبــدیل  36هاي بدن را ندارنــد. دســتگاه گــوارش غــذاهاي خــارج را در مــدت خوراك سلول

باشد و هــم در هاي گوناگون میهاي مختلف براي سلولکه هم خوراكکند موادهاي بسیار مختلفی می

نــوع  22رود از باب مثال تنها در معده و روده براي هضــم غــذا موارد بسیار دیگري از بدن به کار می

  رود.ماده به کار می

لکن گذشــته از اینکــه  ،بسیار زیاد استهاي گوارش اگر چه سخن در پیرامون هر یک از دستگاهمعده: 

اي تنهــا دربــاره معــده از مطالبش علمی است مجالی هم براي گفتنش نیست و در عین حــال چنــد کلمــه

معــده توقفگــاهی اســت در ســر راه عبــور مــواد غــذائی از دســتگاه  شود.اش یادآوري میمطالب ساده

هــا ائی. عمل گوارش معــده کمتــر از رودهگوارش به منظور تجزیه و ترکیب و قابل جذب شدن مواد غذ

 ودن بــه انــدازه یــک مشــت بیشــتر نیســت،باشد. این قطعه گوشت کیسه مانند که در حالت خــالی بــمی

تواند بیش از پنج لیتر آب و هر نوع غذا را در خود پذیرفته و به فعالیــت خــود در خــواب و بیــداري می

همین قطر به این باریکی داراي سه الیه اســت  ،ر استمتمیلی 3الی  2ادامه دهد. ضخامت دیواري معده 

هائی به کار رفته است بماند. تنهــا در الیــه پوســت داخلــی معــده اي چه شگفتیکه در ساختمان هر الیه

نوع غذائی به معده مواد مخصوصی از خود ترشــح کــرده  هر هائی وجود دارد که در هنگام ورودغده

گوینــد. هــر یــک از ایــن آب در آورده که به آن کیمــوس معــدي مــیو بدین وسیله غذا را به شکل دوغ 

هــا میلیون از این غــده 7الی  6اي ها چه ساختمان و سازمان اسرار آمیزي دارد بماند. در هر معدهغده

قدر سوزان است کــه کنند آنها براي هضم و طبخ غذا از خود ترشح میوجود دارد اسیدي که این غده
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آفریدگار حکیم ماده محافظی در معــده  کند و در مقابل،خته شود ایجاد تاول میاگر روي دست شما ری

تواند از آن گذشته و بــه جــدار معــده آســیب اي نمیباشد که هیچ مادهثر میؤایجاد فرموده که آنقدر م

رساند حتی اسید معدي. مدت مکث غذا در معــده نســبت بــه غــذاهاي گونــاگون مختلــف اســت بعضــی 

 3هاي قوي و سالم اکثــر غــذاها کشد اما غالباً در معدهساعت طول می 6هم تا حدود  زودگذر و بعضی

کند. معده یک سلسله اعمال و فعل و انفعاالت شــیمیائی دارد کــه بســیار عجیــب ساعت بیشتر مکث نمی

  توانند به کتب مربوطه مراجعه کنند.است اما مطالب آن علمی است و دانشجویان می

تــر اســت و تمــام ها به مراتب از معده بیشتر و عجیــبهاي گوارش خصوصاً رودههاعمال سایر دستگا

شــود و این کارها به جز مقدار کمی در ابتداء ورود غذا به دهان بقیه تمامش بدون اراده مــا انجــام مــی

  نداریم تا چه رسد به اعطا کننده آن.ها ي خود این دستگاها هیچ توجهی به فعالیت شبانه روزم

در میان اعضاي شگفت آور وجود انسان هیچ عضوي مانند کبد پرکــار و حیــاتبخش نیســت. ایــن  کبد:

هاي طرف راست بدن قرار گرفتــه اســت غده بزرگ که در حدود یک کیلوونیم وزن دارد و در زیر دنده

با فعالیت وقفه ناپذیري به سوخت و ساز مواد مختلف خون مشغول است و مدام در کار حفــظ تعــادل 

  باشد.خت و پرداخت عناصر حیاتی بدن میو سا

بنــدي شــده طبقه  عجیب براي کبد شناخته و يتا به امروز متجاوز از چهار هزاروپانصد عمل و وظیفه

باشد. ناگفته پیداست که تفصیل ایــن مطالــب بایــد بــه محلــش و اعمال دیگري در شرف کشف شدن می

  شود:اش یادآوري میاز مطالب ساده مراجعه شود لکن اینجا هم چند نمونه بسیار مختصر

مثالً هرگاه بخواهید از پلکانی باال بروید بدن شــما احتیــاج بــه انــرژي دارد  تهیه سوخت انرژي زا: -1

دهد. به اینطورکه مقداري از موادي بــه نــام گلیکــوژن کــه اینجا فوراً کبد این نیاز بدن شما را جواب می

ضــالت بــدن اســت انرژي زا و ســوخت عاي دل به گلوکز که مادهقبالً ساخته و در خود ذخیره کرده مب

  سازد.می کرده وارد جریان خون

ت رســاندن غــذا و یــمورهــاي قرمــز کــه مأگلبول ساختن مواد آهنی براي ساختمان گلبول قرمز: -2

و کنند. هنگامی که پیــر روز عمر می 225الی  110ها را به عهده دارند در حدود اکسیژن به سایر سلول

شناسند آنها را احاطــه کــرده و هاي قرمز را میهاي سفید افراد مسن و پیر گلبولفرسوده شدند گلبول
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ســازند. حاصــل آنکــه در هــر ثانیــه حــدود اي بــه نــام همــولیزین آنهــا را متالشــی مــیبا ترشح مــاده

که همیشه آمــاده  وند. کبدرهاي قرمز بدن ما بدین ترتیب از بین می(ده میلیون) از گلبول 000/000/10

ها را تجزیه نموده هر یک را بــه مصــرف خاصــی اجزاء و عناصر ناشی از تخریب این گلبول کار است

ست که در خود ذخیره کرده و به مصــرف ســاختمان جدیــد گلبــول ا آن ،یساند از جمله مواد آهنرمی

  رساند.قرمز می

اگــر کبــد ایــن مــاده مخصــوص  :ساختن ماده مخصوصی به نام فیبري نوژن براي انعقاد خــون -3

براي از بین رفتن حیات یکنفر کافی است خراش کوچکی در بدن او ایجاد شــود,  ،انعقاد خون را نسازد

  یعنی آنقدر از این سوراخ کوچک خون آید تا خون بدن تمام شود.

یــن ا .ســوزانندگلــوکز مــی ،عضالت براي به دست آوردن انــرژيتبدیل اسید الکتیک به کلیکوژن:  -4

گردد. این اســید اگــر متــراکم گردد و بقیه به اسیدالکتیک مبدل میماده یک مقدارش تبدیل به انرژي می

در این حالت کبد مداخله کرده و ایــن اســید را تحلیــل  ،کندوم میمو منعقد گردد همه پیکر انسان را مس

ز هنگام حاجت آن را تبــدیل کند تا باآورد و در خود ذخیره میصورت گلیکوژن در میهبرده و آن را ب

  به گلوکز کند و به مصرف الزم برساند.

هــا صــفراي کبــد در درون رودههاي غذا به چربی طبیعــی و مــورد اســتفاده بــدن: تبدیل چربی -5

گردد. چربیها در اثر تخمیر به اسید غلــیظ تبــدیل شــده و ریزد و منجر به هضم و تحلیل چربیها میمی

  گردد.هاي مورد لزوم اعضاء میوسیله همین عضو تبدیل به چربی شود و بهبه کبد حمل می

کبــد ایضــاً بــا تخلیــه صــفراي  هاي غذا به عناصر مختلفه ساختمان اصلی سلول:تبدیل پروتئین -6

اي که عضو اصــلی حیــات دار مانند گوشت را به عناصر متشکلهخود در روده کوچک غذاهاي پروتئین

  نماید.د تبدیل میو عناصر ساختمان سلولی باشن

هــا منجــر بــه فســاد یــک ســم بــزرگ یعنــی آمونیــاك تجزیه این پــروتئین تبدیل آمونیاك به اوره: -7

هــا دفــع کنــد کــه بــه وســیله کلیــهکبد باز هم پا درمیانی کرده آمونیاك را با اوره مبادلــه مــی .گرددمی

  گردد.می
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کبــد زهرآلــودگی ایــن  باشــند:هرآگین مــیزکنیم اکثر داروهائی که در این زمان ما استعمال می -8

  آورد.مواد را گرفته به صورت مواد کم زیانی در می

غده تیروئید که در حنجره قرار دارد و در رشــد  هاي مختلف:تبدیل هورمون تیروئید به ویتامین -9

ده از ثر کبد نبــود ترشــحات زیــاؤو نمو متابولیسم(سوخت و ساز) بدن تأثیر فراوان دارد. اگر وجود م

تنهــا کبــد اســت کــه ایــن  ،ســاختآگین و متحرکــی مــیحد غده تیروئید انسان را تبدیل به اسکلت خشم

) تبــدیل و در خــود ذخیــره A B Cهــاي (فوران خطرناك هورمون تیروئید را تباه کرده و به ویتامین

  رساند.کند و در مورد لزوم به مصرف بدن میمی

تراکم خــون موجــب خســتگی  کبد قابل انبساط است. شدت ارد:دخون اضافی را در خود نگاه می -10

  کند.افتد و موقتاً این مازاد را جذب میو در این موقع کبد مانند مخزنی کشدار به کار می گرددقلب می

هــاي کبــد انحصــار بــه لکن باید دانست شــگفتی .این بود چند نمونه بسیار مختصر از کارهاي زیاد کبد

هــاي کبــد آن اســت کــه ایــن عضــو ن شگفتیصد کار یا بیشتر ندارد مثالً یکی از آهزار و پاناین چهار 

بــاقی مانــده تمــام ایــن  %10رنــد همــان بُآن را هــم بِ %90ثل سرطان اگر هاي مزمن مپرکار در بیماري

چنــد مــاه بعــد هــم رشــد کــرده و بــه حالــت اولــی خــود  ،دهد و به قدرت کامله حــقکارها را انجام می

  گردد.برمی

4ر اهمیت کبد همین قدر بس که قلب د
و فقط ریه است کــه از کند خون خود را مصرف این عضو می  1

  دارد.کبد بیشتر خون دریافت می

و حصر ندارد حتی آن مقــداري هــم کــه  شناسی حدّ چنانچه گفته شد سخن در پیرامون انسان خاتمه:

 الزم اســت تــا همــه آنهــا را بفهمــد. و در آن یک عمر هزار سالهبراي کندوکا ،بشر به آن پی برده است

بنابراین راجع به بدن انســان همــین دو  ،هاي بسیار زیادي راجع به این موضوع نوشته شده استکتاب

توانیــد بــا مراجعــه بــه کتــب مربــوط خودتــان مطالعــه تواند کافی باشد لکن مــینمونه که گفته شد نمی

یــدگار آفر د مراجعه کننــد بــه کتابهــایی ماننــدواننتبهره علمی زیادي ندارند میفرمائید. حتی آنهائی که 

هــاي جــالبی در یا بعضی مجالت پزشــکی و علمــی قطعــه، و مانند اینها افکار روز -خداشناسی -جهان
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باره دارند. حاصل آن که به این مقدار اکتفا نکنید و حتماً مطالعات خارجی داشته باشــید. در خاتمــه این

  نیست راجع به مغز که محل ارتباط روح با بدن است چند جمله مختصر گفته شود. بد

 -2مــخ  -1گــردد: عضوي است به ظاهر خاکستري رنگ و لزج و به چهار قسمت مهم تقسیم مــی مغز:

  هیپوتاالموس. -4تاالموس -3مخچه 

شرح مختصــري داده  فیزیولوژي مغز را عالوه بر کتب طبیعی در کتاب آفریدگار جهان هم درمورد آن

مخ یک قســمت از  ،شده و نتایج توحیدي هم گرفته شده است ولی به طور بسیار بسیار خالصه این که

  محل ارتباط روح با این بدن است. و اراده و ادراك و حافظه و هوش استمغز است و مرکز شعور و 

موضــوع شــگفتی  رد،وخــهاي مخ انسان بــه چشــم میهاي خارجی در شگفتیآنچه که از ترجمه کتاب

پس بعضــی  ،حافظه است. آزمایشات فراوانی که تاکنون انجام شده گو این که غالباً در این قسمت بوده

  از آن آزمایشات ایشان راجع به حافظه و مغز عبارت است از:

  تر از سایر مغزهاي حیوانات است.مغز آدمی بزرگ -1

اي را به هــم ارتبــاط موضوعات و مطالب مختلفهمغز سر ما سازمانی دارد که در عرض یک دقیقه  -2

  کند.افکار و عقاید را تجزیه و تحلیل می شناسد،ها را میدهد, چهرهمی

توانــد بــه ســرعت زي دارد که در هر دقیقه نه فقط موضوعات مختلف را میمغز آدمی بایگانی مجهّ -3

آورد و در ی شــده را بــه خــاطر مــیبلکه در هر ثانیه موضــوعات و مطالــب بایگــان در آن بایگانی کند،

  گیرد.مورد صدها مطلب و موقعیت و موضوع تصمیم می

ولت برق دارد و با همــین مقــدار  10/1کند و معادل مغز سر ما به توسط جریان الکتریسیته کار می -4

د توانــکند و مــیجریان برق کوچکترین تجربیات زندگی را بالفاصله در مغز ثبت و ضبط و بایگانی می

  ها خاطره و تجربه و کلمه را در خود حفظ کند.میلیون

هــا و شــنیدنی ،هــادیــدنی ،هــاچشیدنی ،هابوئیدنی :مانند ،کندمغز آدمی آنچه را که حواس درك می -5

در عــین  ،دویــل دهــسال بدون کم و کاســت تح 60تواند پس از غیره همه را در خود ضبط کرده و می

کــار  ،انــدگذارده "سسیناپ"ارد که دانشمندان نام آن را وي وجود دحال در یک قسمت از مغز سر عض

اهمیت و یا مطالبی کــه در درجــه دوم اهمیــت گردد که عالمات بیاین عضو این است که مانع از آن می
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قرار دارد در مغز سر ضبط و بایگانی گردد. روي این اصــل صــدها و هزارهــا موضــوع و پیشــامد و 

  گردد.افتد و اهمیت زیادي ندارد به وسیله سیناپس خنثی میا اتفاق میواقعه که در روز براي م

نند چشم و گــوش و دســت و پــا سلولهائی که توسط اعصاب بسیار باریک از مراکز مختلف بدن ما -6

تنها در یک قسمت از مــخ کــه  .کنند نورون نام دارداخبار مختلفه را گرفته و به مغز مخابره می و غیره،

(دوازده میلیــارد) نــورون وجــود دارد. فقــط  000/000/000/12متــر قطــر نــدارد میلــیبــیش از چنــد 

  باشند.(یکصد میلیون) می 000/000/100کنند ها را مخابره میی که دیدنییهانورون

دارنــد. هاي مختلف بدن ما از منطقه مخصوصی از مغز ســر دســتور دریافــت میهر یک از قسمت  -7

ار شکافتند تا دریابند مناطق مختلــف مرکــز اعصــاب واقعــاً حقیقیــت دارد یــا مغز سر را در یک البراتو

کننــد شــد اعصــاب بصــري را اداره میاي که گفتــه میخیر. بعد به وسیله شارژ الکتریکی مثالً به منطقه

اي در شارژ الکتریکی وارد کردند و با تعجب مشاهده نمودند کــه بیمــار احســاس کــرده اســت صــاعقه

داشــت کــه صــداي هر شده است. وقتی قوه شنوائی مغز را تحریک کردند بیمــار اظهــار مقابل چشم ظا

وقتی اعصاب مرکز صحبت کردن را تحریک کردند شروع کــرد بــه صــداهاي  شنود،ضربه و زنگ می

  عجیب و غریب از حنجره خارج ساختن.

ون خــاطره را بــه هائی که شده هر فرد عادي قادر است در حدود ده میلیــون میلیــبر اساس حساب -8

مغز جا بدهد. به عبارت دیگر چنانچه مجموعه خاطرات نوشته شده را به صورت کتبی بــا قطــع عــادي 

اي خواهــد شــد کــه در حــدود چنــدین کتابخانــه ،منتشر نمائیم به طور متوسط خاطرات یک نفر عــادي

  میلیون جلد کتاب در آن باشد.

باشد که براي هــر یــک از ایــن میلیون می 4یک تا محفوظات اصلی یک مغز الکترونیک بزرگ در حدود 

  رود.محفوظات یک سیم حلقوي نازك مغناطیسی به کار می

ماشــینی اســت کــه  ،جدیدترین دستگاهی که اختراع شده و درباره آن تبلیغــات زیــادي صــورت گرفتــه

میلیــون  16محفوظــات آن را تــا  ،اند با افزودن واحدهاي کمکی جدید به هسته مرکزي دســتگاهتوانسته

این مغز الکترونیکی جدید با کلیه وســائل در حــدود بیســت تــا بیســت وپــنج  .واحد خبري افزایش دهند

ساخته شد و فقــط قــادر بــه  1946) متر مکعب حجم دارد و نسبت به دستگاه اولیه که در سال 25-20(
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یــک از ایــن مغزهــاي اما قدرت حافظه مغز با هیچ ،رسیدواحد بود بسیار پیشرفته به نظر می 600حفظ 

باشــد زیرا یــک قطعــه کوچــک مغــز کــه بــه انــدازه انتهــاي ســنجاق می کترونیکی قابل مقایسه نیست،ال

ســباتی کسب و نگهداري نماید و طبــق محا ،تواند خیلی بیش از هر یک از واحدهاي الکترونیکی خبرمی

بــر جدیــدترین مغزهــاي هــر مغــز انســان بــیش از دو میلیــون ونــیم برا انــدکــه خــود دانشــمندان کرده

الکترونیکی قدرت حفظ و ضبط دارد. این رشته سر دراز دارد. خود شما هــم قــدري زحمــت کشــیده و 

  مطالعات خارجی داشته باشید.
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  بحث دوم
  در صفات آفریدگار جهان و جهانیان

  
  قبل از ورود به بحث توجه به چند نکته ضروري است:

  تعالی سه چیز است: ت حقآنکه اقرار و اعتقاد ما راجع به حضر -1

  ش ازالً و ابداً حتمی و ضروري است.ااول: آنکه هستی

  دوم: آنکه متصف به هر صفت کمالی است به حد الیتناهی.

  سوم: آنکه هرگز به هیچ صفت نقصی متّصف نخواهد بود.

  شود:صفات باریتعالی به طور کلی به سه دسته تقسیم می -2

ه آن صــفت بــوده و هســت و صــف بــبه این معنی کــه همیشــه متّ تی که غیر منفک از اوسصفات -الف

حیــات  تعالی متصّف به آنها نباشد، مانند: قدرت، علــم، و محال است حتی یک آن ذات باري خواهد بود

این قسمت از صفات را در اصطالح علماء علم عقاید صــفات حقیقیــه یــا ذاتیــه یــا کمالیــه  و امثال ذالک.

  خوانند.می

یــک از صف به هیچتعالی متّ گاه ذات باريیعنی هیچ، سلب آنها از حق تعالی واجب استصفاتی که  -ب

 :ماننــد ،آن صفات نبوده و نیست و نخواهد بود و حتی یک آن هم محال است که متصف به آنهــا باشــد

این قســم از صــفات را در اصــطالح علمــاي علــم  ناقص بودن و مانند اینها. ،مثل داشتن ،احتیاج داشتن

  گویند.اید صفات سلبیه یا نقصیه یا جاللیه میعق

، ماننــد: خــالق و رازق و امثــال شودشود و گاهی هم نمیج) صفاتی که گاهی بر خداي تعالی اطالق می

به این معنی که در ازل چون خداي تعالی شیئی نیافریده بود تا خالق و رازق باشــد پــس صــحیح  اینها،

لی قبل از ایجاد. اما پس از آفریدن صحیح اســت اطــالق خالقیــت و نبود اطالق خالق و رازق بر حق تعا

و این قسم از صفات را در اصطالع علمــاي علــم  به طریق حقیقت نه مجاز ةالعزرب رازقیت بر حضرت

  عقاید صفات فعلیه یا اضافیه یا جمالیه نامند.
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مــثالً اگــر چــه در اشد، بصفات ذات مقدسش میباید دانست که صفات فعلیه خداي تعالی منشعب از  -3

  ازل خداي تعالی خالق و رازق شیئی نبوده لکن قدرت بر خلق و رزق همه چیز را داشته است.

باشد کــه از جانــب شــارع مقــدس ها و صفات خداي تعالی به زیاده از یکهزار میباید دانست که نام -4

امــا در علــم عقایــد  ،بــر داردبه ما رسیده است و عبارات دعاي جوشــن کبیــر تقریبــاً همــه آنهــا را در 

انــد مــثالً اند بلکه آنچه را کــه در مقابــل عقیــده مخــالفی باشــد متعــرض گردیدهمتعرض همه آنها نشده

 انــد. حاصــل آن کــه اســماء و صــفات بــاريتعــالی نموده اي از فالسفه نفی قدرت مطلقه از باريطایفه

  نیست به خصوص در دوره اجمالی.کنند منحصر تعالی به آنچه که در این علم از آن بحث می

  پروردگار مهربانمان علم و قدرت نامتناهی دارد 
توان اثبــات کــرد هاي مختلف میباشد اگر چه آنها را از راهدو صفت فوق که از صفات ثبوتیه ذاتیه می

ه باشد که بیان آن به طور تفصــیل نســبت بــاما بهتر از همه همان راه تفکر در آثار صنع حق تعالی می

این کالس در بحث اول گذشت و به خوبی روشن گشت که هر چه بیشتر در آثار صنعش تفکــر نمــائیم 

  بهتر به عظمت و علم و قدرت نامتناهیش پی خواهیم برد.

 27آفریدگار جهان و جهانیان خود از زبان پیغمبرش در کالم مجیــدش در آیــه مبــارك  اما دلیل نقلی:

اَقْالمٌ وَ الْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَجْعَۀُ اَبْحُرٍ ما  ةنَّ ما فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَوَلَوْ اَفرماید: سوره لقمان می
(اگر تمــام درختــان روي زمــین قلــم شــود و آب دریــا و هفــت  .نَفِدَتْ کَلِماتُ اهللا اِِنَّ اهللاَ عَزیزٌ حَکیمٌ

 "ات و مخلوقات خداي تعالی را بنویســندونویسندگان معلوم"برابر آن مرکب گردد  "براي تکثیر است"
شود، البته خداي تعالی با قــدرت و کارهــایش از روي خداي تعالی تمام نمی "کن فیکونی"هرگز کلمات 

  باشد.)حکمت و مصلحت می

که چگونــه نامتنــاهی بــودن قــدرت و حکمــت و علــم حــق  ما نَفِدَتْ کَلِماتُ اهللاِدر جمله  دقت فرمائید:

فرمود شماره موجودات در سراسر جهــان آفــرینش بــه انــدازه عــددي ند زیرا اگر میرساتعالی را می

نَفدَتْ ولی فرموده است: مــا  ،بوداست که صد میلیون صفر جلوي آن بگذارند باز محدود و متناهی می
مــا یــد: فرماشود ســپس بعــد از ایــن آیــه مییعنی هر چه بنویسید و حساب کنید تمام نمی کَلِماتُ اهللاِ

هماننــد  "از نظــر ســهولت " ( آفریــدن و زنــده کــردن همــه شــما .قَکُمْ وَال بَعْثُکُمْ اِالّ کَنَفْسٍ واحِدَةٍلْخَ
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کــاهی بــراي خــداي تعــالی  یعنی ایجاد همه عوالم وجود با ایجاد پر آفریدن و زنده کردن یک تن است)

واســتن همــان و ایجــاد خ یعنــی؛رمایــد. فزیرا که او تعالی به اراده کامله خویش ایجاد می یکسان است،

اِنَّمــا اَمْــرُهُ اِذا اَرادَ فرمایــد: سوره یــس می 82چه باز در آیه مبارکه  چنان ،بالفاصله شدن همان است
کــه وجــود (مطلب جز این نیست که شأن خداي تعالی ایــن اســت هنگــامی. ئاً اَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُشَیْ

  یابد.)ید آن چیز را (که) باش، پس وجود میچیزي را بخواهد، همین که بفرما

 باشدپروردگار مهربان با اینکه احتیاج به مکان ندارد در همه جا حاضر و ناظر کارهاي ما می

  تا حقیقت مطلب درك شود: معنایش واضح و روشن و اثبات گردد،در اینجا دو مطلب باید 

  مکان نداشته باشد و در جائی قرار نگیرد. شود حقیقتی که وجود دارد احتیاج بهاینکه چگونه می -1

  یعنی چه و به چه دلیل؟ ر همه جا حاضر و ناظر اعمال ماست،اینکه پروردگار ما د -2

بطور اجمال از آن گفتگــوئی البته بحث مفصلش بعهده عقاید تفصیلی است لکن در اینجا  اما مطلب اول:

که باشد و جا نخواهــد؟ ایــن  -اینکه چگونه استوجود خداي تعالی در گذشته اثبات شد و اما  .شودمی

یعنــی تنهــا  ي تعالی مثل و شبیه و نظیر نــدارد،درکش مشکل است و باید هم مشکل باشد. چون که خدا

ا بــا چیــزي کــه باشــد و جــا نخواهــد خواهد و لــذا ذهــن مــهمین خداي تعالی است که هست و جا نمی

  توجه فرمائید: براي روشن شدن مطلب در حکایت ذیل مأنوس نیست.

خواســتند در آن مکــان به مکانی که می ،کردکنند روزي شخصی با کور مادرزادي مسافرت مینقل می

ماســت  :شخص بینا به نابینــا گفــت کردند،اب غذا با یکدیگر مشورت میدر انتخ .غذا تناول کنند رسیدند

بود. پرسید: ماســت چیســت؟ خوریم. اتفاقاً آن شخص کور در مدت عمر خود اصالً ماست نخورده می

: ماننــد ایــن کــور مــادرزاد پرســید: ســفید چیســت؟ جــواب داد است، ماست یک غذاي سفید رنگی :گفت

پرسید غاز چیست؟ مرد بینا انگشتان خود را به هم آورد و گفت: غاز  چیــزي اســت  غازها که سفیدند،

ینم. دست رفــیقش را گرفتــه لمــس بب :برد. کور مادرزاد گفتکه سر خود را به این طور در آب فرو می

  ماست این طور است من ماست را دوست ندارم. کرد پس از آن گفت: اگر

 ،سیاهی و سفیدي قابل درك بــراي او نیســت رمادرزاد چون ذهنش آشنائی به مُبصّرِات ندارد،آري کو

شــود  هاي دیگر باشــد بــه جــز ســفیدي آن وقــت بــه او گفتــهبلی فرضاً اگر ذهن کسی مأنوس با رنگ
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ســفیدي هــم رنگــی از ایــن  ،ســیاهی هــر کــدام عبــارت از رنگــی اســت ،ســبزي ،همانطور کــه قرمــزي

اما وقتی ذهنش آشنائی با نظیــر و مثــل و ماننــد  کندالجمله سفیدي را درك میهاست. آن وقت فیرنگ

ك ولــی در یدي قابــل درك بــراي او نخواهــد بــودسفیدي ندارد مثل همان کورمادرزاد به هیچ وجه سف

  نشدن سفیدي به وسیله کورمادرزاد دلیل نخواهد بود بر اینکه سفیدي در عالم وجود ندارد.

 ، لذا درکش براي ما مشــکل اســت.خواهدبه طور خالصه چون تنها همین یکی است که هست و جا نمی

ینجــا همــین خواهد خواهد آمد امــا فعــالً در اشاء اهللا تعالی دالئل قطعی بر این که خداي تعالی جا نمینا

  قدر که رفع استبعاد از این امر شد و این که امکان دارد که باشد و جا نخواهد براي ما کافی است.

حال ممکن است براي بعضی این ســئوال پــیش آیــد کــه بــا همــه  اما مطلب دوم و جواب سئوال مقدر:

ر هــیچ مکــانی تعالی دگوئید خداي اما شما از طرفی می خواهددشواري بپذیریم که خداي تعالی جا نمی

گوئید در همه جا حاضر و ناظر اعمال ماست. چگونه می شود چیــزي کــه در از طرفی دیگر می نیست،

در عــین  xناً مانند آن است که بگوئیــد آقــاي هیچ مکانی نباشد به همه مکانها احاطه داشته باشد این عی

  باشد.حالی که کوسه است ریش پهن هم می

در واقع هــم  به نظر شما کوسه و ریش پهن باشد، نطور نیست که هر شخصی کهاوالً ای جواب اینست:

دیگر بگوید آقاي زیــد بــد مثالً ممکن است شخصی بگوید آقاي زید خوب آدمی است و بار  ،چنین باشد

آید اما اگر از گوینده این ســخن ســئوال این سخن ابتداء به نظر شما کوسه و ریش پهن می آدمی است،

زیــد از حیــث  :و او در جواب شــما بگویــد ،نه ممکن است شخصی هم خوب باشد و هم بدکنید که چگو

در ایــن  ،خورد بد آدمی استکند خوب آدمی است ولی از حیث اینکه مشروب میاینکه وفاي به عهد می

  هنگام متوجه خواهید شد که این سخن کوسه و ریش پهن نبوده است.

معنــایش ایــن  ،همه جــا حاضــر و احاطــه بــه همــه مکانهــا دارد خداي تعالی در شودحال اینکه گفته می

نیست که مثالً مانند وجود هوا که تمام مکانهاي روي زمین را پر کرده این طور باشد بلکه اگــر اینطــور 

  بود.گفتیم سخن ما کوسه و ریش پهن میمی

ه علمــی اســت. یعنــی پس این امر چگونه است؟ احاطه پروردگار مهربان ما بر همه اشیاء از حیث احاط

یعنــی جــائی  باشــدشود که او تعالی همه جا مــیبه علم ذاتیش دانا بر هر چیزي است. پس اگر گفته می
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حال البد دوست دارید بدانید که این سخن از کجا اخــذ  لم ذاتی ازلی او تعالی خالی باشد،نیست که از ع

احاطــه علمــی اســت نــه اینکــه  نیاً این احاطه،یاء احاطه دارد ثاشده است که خداي تعالی اوالً به تمام اش

خداي تعالی چیزي باشد که معزوج با اشیاء شده باشد, این ســخن را بهتــر از همــه از خــود آفریــدگار 

یْ: فرمایدسوره طالق می 12جهان و جهانیان بیاموزید که او در آیه مبارکه   ئٍاَنَّ اهللاَ قَدْ اَحاطَ بِکُلِّ شــَ
یعنــی بطــور حــتم خــداي  الی بطور حتم احاطه دارد به تمام اشیاء باحاطه علمیــه)(یعنی خداي تع عِلْماً

علمــی نداشــته  يخلوق خود احاطهمبه  خالقو اصالً محال است  تعالی به تمام اشیاء احاطه علمی دارد

  چون خالق، قیوم هم باید باشد. ،باشد

  شود:قدري دقت فرمائید موجودات ذهنی شما از نظري بر دو قسم می

بینید. (با قســم مــذکور چه را که با چشم می مثل آن ندد،باشیائی که از خارج در ذهن شما نقش می -1

  .کاري نداریم)

خالصــه هــر چــه را  ،مثالً یک آپارتمان یا یک ماشین یا یک آدم آفرینید،اشیائی که در ذهن خود می -2

تا زمانی کــه توجــه شــما  ،داشته باشداگر چه او در خارج وجود نکنید بخواهید در ذهن خود ایجاد می

آن موجود ذهنی شما وجود دارد و به محــض اینکــه قطــع توجــه کنیــد آن  .باشدبا این وجود ذهنی می

ارنــده آن بــر پــا د یجاد کننده موجود ذهنــی خــود هســتید،گردد. پس شما که اموجود نیست محض می

به عبارت دیگر آن موجودي که بــه  بدارید،خود شما او را باید باقی  یعنی موجود هم خود شما هستید،

به خواست و اراده شما باید باقی بماند و لذا یک آن که خواست شــما  ،خواست و اراده شما ایجاد شده

  آن موجود نیست محض است. ،نباشد

حال ببینید چگونه مخلوقات ذهنی شما در نزد شما حاضر اســت و شــما نــاظر موجــودات ذهنــی خــود 

است معناي احاطه علمی. وجدانی است که ممکن نیست شما احاطه علمی بــه مخلــوق  باشید و همینمی

در صورتی که خالقیت شما نیروئی اســت کــه آفریــدگار جهــان بــه شــما بخشــیده  ،خود نداشته باشید

  است. 
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خداونــد عــالم  يکاملــه بــه اراده ،با توجه و دقتی بیشتر به این امر بنگریم: تمام موجودات عالم وجــود

مــا همــه نیســت محضــیم و  ،یک آن اگر این اراده و خواست آفریدگار جهــان نباشــد ،باشندود میموج

  فرماید:سوره بقره می 255چنانچه قرآن کریم در آیه مبارکه  ،ت حق تعالیهمین است معناي قیومیّ

ه و بر پــا دارنــده عــالم وجــود ( نیست الیق پرستش جز همان اهللا که زند قَیُّومُاَهللاُ ال اِلهَ اِلّا هُوَ الْحَیُّ الْ
نَۀٌ وَ أْالتَفرمایــد بــه اینکــه: و لذا پس از این جمله حق تبارك و تعالی خود را معرفی می است) خـُـذُهُ ســِ
، زیرا اگــر اراده و خواســتن یــک آن نباشــد (براي هرپا دارنده عالم وجود خواب و چرتی نیست) النَوْمٌ

  . همه نیست محضند

  شود.شود لکن از جهت اهمیت موضوع به عبارت دیگر مطلب تکرار میدر اینجا سخن تمام می

  فرق است بین سازنده و آفریننده 
 ،چــوب و غیــره و خــواص موجــود در مصــالح ،آهن : خاك،یک ساختمان از خود مصالح مثل سازنده

از  خالصــه خــورد و ماننــد اینهــا ومانند محکم بودن آهن و اینکه آهن به وسائلی با یکدیگر جوش مــی

از مصــالحی  ،در مــدت زمــانی ،کند و بــا آالت و وســائلیاشیاء و خواص موجود در اشیاء استفاده می

امــا عمــارت تــا  ،شــودسازد و پس از ساختن ممکن است ســازنده نیســت محــض مییک ساختمان می

  باقی بماند. ،زمانی که این مصالح و خواص موجود در آن هست

بلکه به محض اراده یعنــی خواســتن همــان و  ت و ابزار و بدون مدت،مصالح و آالبدون  اما آفریننده:

کنــد و آن موجــود بــاقی اســت تــا زمــانی کــه آن هر چه را بخواهد ایجاد می ،موجود شدن همان است

امــا  ،خواست و اراده آفریننده باقی باشد. وجود اراده و خواســت بســتگی بــه وجــود اراده کننــده دارد

میــرد و لــذا ســازنده مــی ،در مصالح بستگی به وجود ســازنده نــداردوجود مصالح و خواص موجود 

اما مخلوق ذهنی شما تا زمانی باقی است کــه شــما هــم زنــده باشــید و هــم  ،هنوز ساختمان باقی است

امــا آفریننــده قیــوم و  سازنده قیوم و برپا دارنده نیســت، پس ،بخواهید که آن موجود ذهنی باقی بماند

شما که آفریننده موجود ذهنی خود هستید به محض اینکــه شــما را خــواب یــا  .اشدببرپا دارنده نیز می

چون شما در هنگام خواب و چرت دیگر نــاظر  شود،چرت فرا گیرد موجود ذهنی شما نیست محض می

  موجود ذهنی خود نیستید.







  توحید جزوه اعتقادات/ مبحث

 59 القرآنمیقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

خُــذُهُ أْقَیُّــومُ التَوَ الْحَیُّ الْاَهللاُ الاِلهَ اِلّا هُ: کنیمبار دیگر توجه و دقت بیشتري در آیه مبارکه میاینک یک
  سِِنَۀٌ وَالنَوْمٌ. 

  دقت فرمائید که تمام این مقدمات براي درك دو مطلب بود:

  ت چیست؟یّاین که معناي قیوم -1

  که محال است آفریننده قیوم نباشد. این -2

ال بــدون نتیجــه اید درس را دوبــاره از اول مطلــب شــروع کنیــد واپس اگر این دو مطلب را درك نکرده

  توان از آن صرف نظر کرد.خواهد بود و نتیجه هم بسیار مهم است و نمی

که این معنا را درك کردید که حق تبارك و تعالی آفریننده و قیوم و برپــا  پس از این خالصه و نتیجه:

ر مــا فریــدگاما حاصل خواهد شد که به طور حتم آدیگر یقین غیر قابل تشکیک براي ش ،دارنده ما است

زیرا که در تمام آنــات تحــت نظــر آفریــدگار  ،در همه آنات از تمام حاالت ظاهري و باطنی ما آگاه است

  خود هستیم و به عبارت دیگر آفریدگار ما در همه حال حاضر و ناظر اعمال ما است.

ی ود بســتگشــمنــد مــیاکنون اگر کسی توجه داشته باشد به اینکه هستی خودش و آنچه که از آن بهره

حضــور در شــود چگونــه مــی ،همه جا حاضر و همه آن ناظر اعمال او است به اراده کسی دارد که در

  باز نافرمانی کند؟!! ،آفریننده و برپا دارنده خودش و تمام عوالم وجود

  پروردگار مهربان ما به هیچ یک از صفات مخلوقات متصف نیست 
  است: يبراي درك مطلب توجه به دو نکته ضرور

 وصف نمودن هر یک از آن دو چیز را بــه صــفت دیگــري ،که اگر دو چیز مغایر یکدیگر باشند این اول:

زیــرا  ،خندنــدهواپیما را آشامیدم به او مــی :مثالً اگر کسی بگوید از آن جهت که مغایرند صحیح نیست،

یــران بــه بــا آب از ا :گردد و همچنین اگر کســی بگویــدصف به صفت آشامیدن نمیکه هواپیما هرگز متّ

مغایر را صحیح نیست به صفت یکدیگر از آن حیث کــه  ئپس روشن شد که دو شی مکه پرواز نمودم !!

  مغایرند وصف نمود.

لکن در عین حال همه در یــک چیــز بــا  ر یک از جهاتی با یکدیگر مغایرند،تمام افراد عالم هآن که  :دوم

بین خداي تعالی و مخلوقات هیچ قــدر مشــترك اما  اند،هم مشترکند و آن این است که همه آفریده شده
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به خالف ما سوي اهللا کــه همــه  ین هستی است و سابقه نیستی ندارد،زیرا که حق تعالی ع ،وجود ندارد

خداي تعالی مغایرت کلــی دارد بــا ماســواي  :اکنون پس از دانستن این نکته گوئیم .باشندهست شده می

پــس صــحیح نیســت وصــف  ،ت مغــایر خــودشخودش و صحیح نیست وصف نمودن چیزي بــه صــف

شود و این دلیل را اگر نیکو دریابیــد پروردگــار نمودن حق تعالی را برصفتی که در مخلوقات یافت می

امــا همــین قــدر حــق  تــوان درك کــرد،زیرا که کنه ذات حضرت حق را نمی ،ایدمهربان خود را شناخته

پس چون یــافتی مخلوقــات  فت مخلوقات نیست.کنید که وجود دارد و متصف به صتعالی را وجدان می

 ،پس او تعالی محدود نیســت ود، و چون یافتی مخلوقات محدودند،شاو تعالی درك نمی شوند،درك می

و چون یافتی مخلوقات آلــوده بــه عدمنــد,  ، پس او تعالی محتاج نیست،و چون یافتی مخلوقات محتاجند

شــوند و در یکــدیگر یافتی مخلوقات آمیخته با هم مــی پس او تعالی ترکیب از اجزاء نشده است و چون

و چون یافتی مخلوقــات متغیرنــد، پــس او  شودپس او تعالی در طرف و جهتی واقع نمی کنند،حلول می

، پــس او تعــالی و چون یافتی مخلوقات ضد و مثل و شــبیه و نظیــر و ماننــد دارنــد تعالی متغیر نیست،

پس او تعالی در ذهن و وهــم  گنجد،ر ذهن و وهم و عقل شما میو چون یافتی مخلوقات د چنین نیست،

و چون یافتی علم و قــدرت و حیــات و ســایر صــفات مخلوقــات محــدود و بــالغیر  گنجد،و عقل تو نمی

محــدود ، بلکــه بالــذات و ناسایر صفات حق تعالی ایــن چنــین نیســت پس علم و قدرت و حیات و ،است

چنانچــه قــرآن کــریم در آیــات  ،د خداي تعالی آن طــور نیســتخالصه هر طور که مخلوقات باش .است

(ذات حضــرت  اهللاَ عَمّا یَصِفُونَ حانَسُبْایــد: فرممنون میؤسوره م 91چندي از آن جمله در آیه مبارکه 
  کنند منزه است.)حق از آن چه مردمان وصف می

کنه ذات پروردگار مهربانمان براي مخلوقات قابل درك نیست و هرگز به تصور احــدي در 

  نخواهد آمد.

ي باطنی و نــه شود نه به حواس ظاهري و نه به قواباید دانست که کنه ذات مقدس حق تعالی درك نمی

ا احــدي ذات حضــرت حــق ر ،کنــدو جز ذات مقدس خودش کــه خــود را درك مــی به وهم و نه به عقل

  تواند تصور یا توهم یا تعقل کند و این مطلب به دالئل بسیاري از شرع و عقل ثابت است.نمی
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باشد که فرمــوده اســت: سوره انعام می 103پس آن آیات بسیاري است از جمله آیه مبارکه  اما شرعاً:

در  344ص  4ج  البیــانو در مجمــع (ذات حضرت حق تعالی را چشــمها درك نکنــد) التُدْرِکُهُ الْاَبْصارُ

التُدْرکـُـهُ  :ذیل آیه شریفه حدیثی نقل نموده از حضــرت رضــا (ع) در قــول خــداي تعــالی کــه فرمــوده
یَقَعُ وَ هذِهِ الْاَبْصارُ لَیْسَتْ هِیَ الْاَعْیُنُ اِنّما هِیَ الْاَبْصارُ الَّتی فیِ الْقُلُوبِ الحضرت فرمودند:  الْاَبْصارُ

فرمایــد خــداي تعــالی را (این بصرهائی که حضرت حق تعــالی مــی . یُدْرِكَ کَیْفَ هُوَالعَلَیهِ الْاَوْهامِ وَ

درك نکنند این چشمهاي ظاهري نیست, بلکه ابصاري هستند در دلها یعنی به دیده قلبی که همــان نظــر 

عقلی باشد حق تعالی درك نشود و نیز بر خداوند عالم اوهام واقع نشود و درك اینکه او چگونه اســت 
  امکان ندارد و میسر نیست).

مالحظه فرمودید که آفریدگار جهان در آیــه مبارکــه و حضــرت رضــا (ع) در حــدیث شــریف تصــریح 

و نه به وهم و نــه بــه عقــل و بــر  تعالی درك نشود نه به حواس ظاهري فرمودند به اینکه حضرت حق

آقــا علــی (ع) در خصوصــاً در خطــب حضــرت ســیدالموحدین  ،این مضامین دالئل شرعی بسیار است

  :البالغهنهج

یــل تقریباً متضمن تمام صفات ســلبیه اســت و دل ،شودشروع می 458البالغه که از ص نهج 153خطبه 

است و ایضاً در خطبــه  724که در ص  227و نیز در اول خطبه  شرعی خوبی است براي این موضوع

  .664ص  204شود ایضاً خطبه یشروع م 732به نحو کاملتري بیان فرموده که این خطبه از ص  228

عقلیــه یــا وهمیــه باشــد مخلــوق  چه در ذهن حاصل شود و قابل اشاره پس بدان جهت که آن اما عقالً:

علــی در اوکه حــق جــل اکنون باید توجه داشت به این که ایجاد کننده آن صاحب همان ذهن است. است،

ق شماست نه خالق شما و خداي تعــالی خــالق چه که در ذهن است مخلو زیرا آن ،گنجدذهن کسی نمی

علی احاطه نتوانــد اَوشماست نه مخلوق شما و عقل هر چه بزرگ و قوي باشد بر ذات حضرت حق جل

پس محاط عقــل واقــع نشــود و نیــز  ،زیرا که خداي تعالی محیط بر همه عقول و سایر اشیاء است ،کرد

  چه بیان آن گذشت. نیست چنان مُدْرَكْمخلوقات دلیل است بر اینکه  مُدرَکِیَّت
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  :چهار نکته دانستنی و ضروري

صــفاتی ذاتــی او تعــالی ماننــد  کنــه ،شــودچون ثابت شد که کنه ذات حضرت حق تعالی درك نمی یک:

به ایــن  ،زیرا که صفات ذاتی چیز دیگري جز ذات نباشد ،شودعلم و حیات و غیره نیز درك نمی قدرت،

چه تفصــیل آن گفتــه خواهــد شــد. انشــاء اهللا  چنان باشد،ت حضرت حق میمعنا که صفات ذاتی عین ذا

  تعالی.

راي پــس نامگــذاري بــ ،شودچون ثابت شد که کنه ذات و صفات ذاتی حضرت حق تعالی درك نمی دو:

دانیم که چه نامی مناســبت بــا ذات خــداي تعــالی دارد و ایــن زیرا ما نمی خداوند عالم عقالً جایز نیست

ســوره اعــراف  180چنانچــه خــداي تعــالی در آیــه مبارکــه  ،باشــدمطابق با شرع انور می مطلب عقلی

کــه خــودش آنهــا را معــین  ( و براي خداي تعالی نامهاي نیکوئی است) وَلِلّهِ الْاَسْماءُ الْحُسْنیفرموده: 

فرمائیــد مالحظــه  212الی  184بحاراالنوار از ص  4کرده و آنها هزار اسم است و تفصیل آن را در ج 

مائِهحدوُوَذَروُ الَّذینَ یُلْ (پس بدان نامها خداي تعالی را بخوانید) فَادْعُوهُ بِها (و آنــان را کــه  نَ فی اَســْ

یعنــی  ابت شد که اسماء اهللا تــوقیفی اســت،. پس ثکنند رها کنید)نامهاي آفریدگار جهان میل به باطل می

  موقوف به اذن شرعی است.

پــس تفکــر در کنــه ذات  ،گنجــدي تعالی در ظرف ذهن یا وهم یا عقل نمــیچون واضح شد که خدا سه:

چه را که ما در ذهنمان تصــور یــا تــوهم یــا تعقــل  زیرا آن ،اي نخواهد داشتحضرت حق تعالی نتیجه

چنانچــه  ،انور از تفکر در ذات باري تعالی منع شده استاو ذات حضرت حق نیست و لذا در شرع ،کنیم

حدیث در ایــن مــورد نقــل  32یک آیه و  267الی ص  257بحار از ص  3ه در ج سرعالمه مجلس قدس

: کند کــه فرمــوده اســت آن حضــرتاز آن جمله در حدیث چهارم از حضرت صادق (ع) نقل می ،نموده

 تیهــایــدُ اِالّ فَاِنَّ تَفَکُّرِ فیِ اهللا الیَز (از تفکر در ذات خداوند سبحان بپرهیزید.) اِیّاکُمْ وَ التَّفَکُّرِ فی اهللاِ

کــه  البتــه بعــد از آن .افزایــد)(زیرا اندیشه در ذات او تعالی جز تحیــر و ســرگردانی چیــز دیگــري نمــی

مانــد کــه تفکــر در ذات دیگر جاي تردید باقی نمی ،گنجدفهمیدیم خداي تعالی در ذهن و وهم و عقل نمی

  .و سرگردانی براي ما نخواهد داشتاو تعالی جز تحیر 
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کســی گمــان نکنــد پــس  .که گفته شد عقل از درك کنه ذات حضرت حــق تعــالی عــاجز اســت نای چهار:

زیرا علم به وجود شیی غیر از علم بــه حقیقــت و کنــه ذات آن اســت,  شود شناخت،خداي تعالی را نمی

اید یــا بسیاري از چیزها است که شما علم و یقین به وجودشان دارید اما کنه ذات آنها را یا درك نکرده

امــا هنــوز کســی  ،مثل همین روح و عقل که شما یقین به وجودشــان داریــد ،توانید درك کنیداصالً نمی

نفهمیده و نداسته است که حقیقت آن چیست. پس واضح شد که علم به وجــود چیــزي غیــر از علــم بــه 

 کنــیم آن اســت کــهچه در اثبات صــانع تعــالی و توحیــد بحــث از آن مــی حقیقت آن چیز است و ما آن

صــف حقیقتی که به صفت قدرت و علــم و حیــات و اراده و ادراك و غیــر ذلــک از صــفات اهللا تعــالی متّ

اما ذات مقدسش چه چیز است یا بــه چــه  ،اش محال استش حتمی و نیستیاهستی باشد وجود دارد و

داي اوالً ذات مقدس باري تعالی داراي کیفیت و چگونگی ازصفات مخلوقات اســت و خــ ،باشدکیفیت می

بلکه خالق همه اشیاء است. ثانیاً محال است کــه عقــل مــا محــیط بــر ذات حضــرت  ،تعالی مخلوق نیست

در معرفت اهللا تعالی پــی بــردن بــه کنــه ذات را نخواســته  شود و ثالثاً شارع مقدس هم از ما،حق تعالی 

مــانع از پــس عجــز عقــل از درك ذات حضــرت حــق تعــالی  منع کرده اســت.را بلکه تفکر در آن  ،است

توانــد کــه ذات حضــرت حــق اگر عقل نمی ،ت خود باقی استیّشناختن خداي تعالی نیست و عقل به حجّ

تواند درك کند که این عالم کیان با این همه عجائب خلقــت و دقــائقی کــه در ولی می ،تعالی را درك کند

از درك کنــه  ،چــه عقــل اگــر ،آن به کار رفته است باید خالق و صانع و مدبر قادر حکیمی داشته باشــد

شود حادث باشــد بلکــه بایــد لکن از درك اینکه آفریدگار جهان نمی .ذات حضرت حق تعالی عاجز است

لکــن  ،اگر عقل از درك کنــه حضــرت حــق تعــالی عــاجز اســت زلی و سرمدي بوده باشد عاجز نیست.ا

یکدیگر و در عــین حــال متمایز از  ،عاجز نیست از درك بطالن این مطلب که خداي تعالی سه چیز است

) قائلند باقانیم ثالثه که اَبْ (خداي پدر) و اِبْن (خداي پســر یک شیی بسیط بیشتر نیست چنانچه نصاري

کند که سه چیز متمایز محال است یــک شــیی بســیط باشــد دانند. عقل درك میو روح القدس را خدا می

کنــد و خــود همــین ام اینها را عقل درك مــیتم ،باشدآنچه در اعتقادات مورد گفتگو می .والی غیر ذالک

تواند محیط بر ذات حضرت حــق تعــالی کند که معرفت کنه ذات محال است و عقل نمیعقل نیز درك می

  گردد.
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  پروردگار مهربان ما محدود به حدي نیست
یعنــی جــا  ،در پیرامون این مطلب در گذشته مختصر بحثی شد که خداي تعالی احتیاج بــه مکــان نــدارد

از نظر عقــل هــم ایــن مطلــب روشــن به عبارت دیگر در زمان و یا مکان واقع نشده است و  ،خواهدمین

 ،دانیم هر محدودي متصور خواهــد بــود و حــال ایــن کــه آفریــدگار مــا متصــور نیســت. زیرا میاست

  چنانچه گذشت.

  پروردگار مهربان ما مرکب نیست

ی و ترکیب ذهنی یا عقلــی. امــا ترکیــب خــارجی ترکیب خارج د دانست که ترکیب بر دو قسمت است:بای

دانــیم هــر مــی ،آدمــی :ماننــد ،اي که وجود شیی را تشکیل دهندعبارت است از جمع شدن اجزاء متفرقه

گــوش  ،دســت و پــا :و باز همین بدن از اجزائی مانند ،انسانی مرکب از دو جزء است: روح و بدن مادي

ن اجزاء باز داراي اجــزاء دیگــري اســت. مثــل اینکــه دســت و غیر ذلک ترکیب شده است و هر یک از ای

گوشــت و خــون و غیــره ترکیــب شــده انسان که یک جزء از بدن اوست از استخوان و رگ و پوست و 

هائی هائی و ایضاً هر سلولی مرکب از مولکولاند از سلولو باز هر یک از این اجزاء ترکیب شده است،

و هر اتم باز ترکیبی از اجزاء دیگــري اســت. خالصــه هــر یــک از  هائیو هر مولکول مرکب است از اتم

و همــه اینهــا را ترکیــب خــارجی  باشــندموجودات را که مشاهده کنیم باالخره ترکیبــی از اجزائــی مــی

آش کــه مخلــوط و  :ماننــد ،به سخن دیگر ترکیب خارجی اعم است از اشــیاء ممــزوج و مخلــوط ،گویند

آب کــه از  :ماننــد، و ترکیبــات شــیمیائی زي، لوبیــا، گوشــت و غیــرهمانند سب ممزوجی است از اشیائی

  اکسیژن و هیدروژن ترکیب شده.

یعنی هنگامی که چیــزي  ،عبارتست از اجزائی که فقط وجود آنها در عالم ذهن است و اما ترکیب عقلی:

گونــه وجــود مســتقل هیچا آن اجزاء لّرسیم و اِرا مورد تجزیه و تحلیل عقلی قرار دهیم به ان اجزاء می

عقــل, او را   ،مثالً هر یک از افراد انسانی را وقتی مورد تجزیه و تحلیل عقلی قرار دهــیم ندخارجی ندار

به عبــارت دیگــر هرگــاه ، دوم جزء ما به االمتیاز ،نخست جزء ما به االشتراك ،کندبه دو جزء تجزیه می

یابیم و آن این است که زید یکی از افراد انســان یبه نظر عقلی به شخص زید بنگریم در او معنائی را م
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پس زید از حیث جنبه انسانیش با علی و حسن و اصغر و سائر افــراد انســانی مشــترك اســت و  ،است

  گویند. ما به االشتراك یا جنس یا نوعاین جزء مشترك را در زبان علمی جزء 

معنــی ایــن اســت کــه زیــد داراي یــک  یــابیم و آنو ایضاً به نظر عقلــی در زیــد معنــاي دیگــري را مــی

گــردد. بــاز بــه خصوصیتی است که به آن از سائر افراد انسانی مشخص و معین و ممتــاز و جــدا مــی

عبارت دیگر آنچه که زید بودن زید به آن است که به آن چیز ما تشخیص مــی دهــیم کــه زیــد اســت و 

اگــر چــه صــدهزار زیــد در  ،یگر اســتدهیم که این زید غیر از زید دحتی تشخیص می، مثالً علی نیست

جــزء گردد آن را در زبان علمی عالم باشد. پس به آن چیزي که زید از سائر افراد انسانی مشخص می

. یــک: جــزء مــا بــه االمتیــازپس زید از نظر عقلی مرکب از دو جزء است.  ،گویند ما به االمتیاز یا فصل

زیــرا کــه وجــودش در  ،گوینــد ترکیب عقلی اصطالح ك و این گونه ترکیب را دردو: جزء ما به االشترا

اکنــون  ،حاال که معناي اجزاء خــارجی و اجــزاء عقلــی را دانســتیم کند.ذهن است و عقل آن را درك می

بلکــه جزئی ندارد نه خــارجی و نــه عقلــی، گونه باید دانست که قول حق آن است که خداي سبحان هیچ

شود خداي تعــالی مرکــب نیســت و بســیط محــض فته میاینکه گ .بسیط محض است و کسی توهم نکند

است به این معنی است که یک جزء غیر قابل قسمت است, بلکه اصــالً جــزء نــدارد ولــو فقــط یــک جــزء 

  باشد و این به دالئل بسیاري از طرق شرع و عقل ثابت است. 

ا تنهــا بــه ذکــر دو باید دانست که دالئل شرعی از آیات و اخبار بســیار اســت ولــی در اینجــ اما شرعاً:

  کنیم چون صراحت در مقصود دارد.حدیث اکتفا می

ص  3و نیز عالمــه مجلســی در بحــار ج  338کفایه الموحدین ص  1مرحوم طبرسی در ج   حدیث اول:

  :  فرماید کهپس از ذکر سند می 206

ن اعرابــی مــردم بــه آ .در جنگ جمل عربی در مورد وحدت حق تعالی از امیرالمؤمنین (ع) سئوالی کرد

بینــی کــه امیرالمــؤمنین (ع) در حــال جهــاد بــا آیــا نمــی ،این چه وقت سئوال است :حمله کردند و گفتند

او را  :چون آن جناب آن حالت مشاهده نمودند بــه اصــحاب خــود فرمودنــد .دشمنان و تفرق قلب است

ایــم کــه اینــک بــا منــافقین هزیرا آنچه را که اعرابی از ما خواسته است ما نیز آن را اراده کرد ،واگذارید

 ،یعنی مقصود ما همان اعالن کلمه توحید است که ایشان را از شرك و نفــاق بیــرون آوریــم جنگیم،می
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اطــالق دو قســم  ،اي اعرابی سخن در این که حق تعالی واحد است بر چهار قسم اســت :سپس فرمودند

ی نمود و دو قســم دیگــر از بــراي حــق آن بر خداوند بزرگ جایز نیست و باید آن را از خداي تعالی نف

 ،اما آن دو قسمی که اطالق آن بر خداوند عالم جــایز نیســت تعالی ثابت است که باید آن را اثبات نمود.

زیــرا هــر  ،نخست آن است که بگوئیم خداوند عالم واحد است و مقصود ما از آن وحدت عــددي باشــد

 ،رد و براي حق تعالی ثانی و دومی وجود نــداردواحدي که از باب اعداد است براي آن دومی وجود دا

ثالثــه بینی که کفر است اگر کسی بگوید حق تعــالی ثالــث آیا نمی .پس واحد من باب االعداد نخواهد بود

لَقـَـدْ کَفـَـرَ فرمایــد: سوره مائــده اســت کــه مــی 73اشاره به آیه مبارکه است یعنی سومی از عدد است 
(کفر است هر کس بگوید واحد از باب اعداد است, یعنی عددي از اعــداد  الثُ ثَالثَۀٍالذَّینَ قالوُا اِنَّ اهللاَ ث

  باشد.)می
دوم آن است که بگوئیم واحدي از مردم است و مقصود ما از آن واحدي از جنس یعنی وحــدت نوعیــه 

اع زیرا هر واحد نوعی داراي جنسی است کــه مــا بــه االشــتراك بــین انــو ،حق تعالی چنین نیست ،باشد

اطالق این نوع وحــدت بــر خداونــد عــالم مســتلزم  .است و داراي فصلی است که ما به االمتیاز آنهاست

  ترکیب اوست از اجزاء عقلی و آن باطل و محال است. 

نخست آن است که بگوئیم خداونــد واحــد  ،اما آن دو قسمی که اثبات آن براي خداوند عالم واجب است

یعنی در میان اجسام و اشیاء بــراي خداونــد عــالم  ،ئی و یگانگی باشداست و مقصود از آن تکی یا یکتا

شبه و مانند وجود نداشته باشد (براي درك این معنــا در فارســی لفــظ تــک یــا یکتــا یــا یگانــه بــه کــار 

است و قصــد نمایــد بــه آن اینکــه حــق  حق عزّوجّل اَحَدِيُ الْمَعْنیرود) همچنین قول قائل که بگوید می

 ،نخواهد بود در وجود و اجزائی از براي او نیست نه در خارج و نه در عقل و نه در وهــمتعالی منقسم 

  چنین است پروردگار ما عزوجل.

حکــم بــنبه اسنادي از حشــام ،حدیث هشتم 67بحار ص  4عالمه مجلسی قدس سره در ج  حدیث دوم:

عــالم همیشــه در ازل بــه  نقل نموده است که زندیقی از حضرت صادق (ع) سئوال نمود کــه آیــا صــانع

آمدها عالم است پس از ایجاد کــه آنهــا را بــه وجــود آورده اســت؟ حضــرت در جــواب حوادث و پیش

 .ســپس آنهــا را آفریــده اســت ،فرمودند: حق تعالی در ازل قبل از خلق اشیاء به آنها عــالم بــوده اســت
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بعضــی از کــه لــف االجــزاء، االجزاء است و یا مؤت آیا حق تعالی مختلف الصفات و مختلف :عرض کرد

 ،دیگر است فرمودند: اختالف و ائتالف ســزاوار و شایســته حــق تعــالی نیســت اجزاء او موافق با اجزاء

زیرا هر مختلفی صاحب اجزاء است و هر مؤتلفی صاحب ابعاض لهذا خداوند عالم نه مختلــف اســت و 

د: او یگانــه (واحــد) اســت در ذات دانــیم؟ فرمــوپس چگونه او را خداي یگانه می :عرض کرد .نه مؤتلف

زیرا واحــد ماســواي ذات مقــدس  ،خود نه واحد احدي (عددي) و نه واحد ابعاضی, چون ماسواي خود

آن ثــانی و ثــالثی گــردد و از بــراي او صاحب اجزاء است و واحد عددي است کــه داخــل در اعــداد می

  او واقع نگردد.ولی حق تعالی متجزي و صاحب اجزاء نیست و عدد بر  ،وجود دارد

  وجوه بسیاري است که از آن جمله چند وجه ذیل است:هپس آن ب اما عقالً:

و از واضــحات  ئی اعــم از اجــزاء خــارجی و یــا عقلــی،آنکه مرکب یعنی ترکیب شده از اجزا دلیل اول:

ه خواهد و وجود ترکیب کننــده بایــد قبــل از ترکیــب شــداي میترکیب کننده ،اياست که هر ترکیب شده

اي قبــل از وجــود پس اگر خداي عزوجل از اجزائی ترکیب شده باشد الزم آید کــه ترکیــب کننــده ،باشد

 ،در سابق ثابت گشت که حق تعــالی ازلــی اســت و ازل مــا قبــل نــداردخودش داشته باشد و حال اینکه 

  پس محال است ما قبل خداي تعالی چیزي باشد تا ترکیب کننده حق تعالی شود.

 ،یا مرکب عقلی است و یا خارجی و هــر دو باطــل اســت ،ن که اگر خداي تعالی مرکب باشدآ دلیل دوم:

اگر مرکب عقلی باشد الزم آید تصور باریتعــالی و حــال اینکــه در ســابق ثابــت شــد کــه  ،به جهت آنکه

خداي تعالی متصور نیست و اگر مرکب خارجی باشد البد است از ایــن کــه جســم و محــدود بــه مکــان 

  ل این که قبالً ثابت شد که خداي تعالی محدود به حدي نیست.باشد و حا

مثالً سرکه انگبــین ترکیــب شــده از  ،آنکه هر مرکبی در وجود خود احتیاج به اجزایش دارد دلیل سوم:

و نیز سرکه انگبین غیــر از  آمدشکر و سرکه و آب و اگر این سه جزء نبود سرکه انگبین به وجود نمی

احتیــاج بــه غیــر خــودش  ،پس هر مرکبی در اصل وجود خود ،غیر از شکر استآب و غیر از سرکه و 

یعنــی در اصــل  ق تعــالی واجــب الوجــود بــا لــذات اســت،دارد و حال اینکه در سابق اثبات شــد کــه حــ

  بلکه عین هستی است. ،زیرا که هست شده نیست ،وجودش احتیاج به غیر ندارد
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ســایر صــفات ســلبیه ماننــد: ، ســلب ا مرکــب نیســتپس از ثبوت اینکــه پروردگــار مهربــان مــ تبصره:

  زیرا تمام آنها مستلزم ترکیب است.  ،ت و غیره همه ثابت استعرضیّ ،تجوهریّ ،جسمیت

  همتاستپروردگار مهربان ما بی

و بــه طــور خالصــه  شــبه و ماننــد و نظیــر و شــریک نــداردباید دانست که آفریدگار تواناي ما مثــل و 

  دالئل بسیاري از عقل و شرع ثابت است. همتاست و این مطلب بهبی

از آن جمله خداي تعالی در آیه مبارکه چهارم ســوره توحیــد  ي وجود داردپس دالئل بسیار اما شرعاً:

  )باشد.(براي خداوند همتائی نمی وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً اَحَدفرموده است: 

  باشد:از جمله ادله ذیل می ،پس آن نیز بی شما راست اما عقالً:

انــد و اگــر اند که از جانب یک خــدا آمــدههزار پیغمبر آمدند و همه آنها مدعی بوده 124آنکه  دلیل اول:

اما تــاکنون دیــده یــا شــنیده  ،نمودفرستاد و اظهار حیاتی میخداي دیگري بود البد آن هم پیغمبري می

  م.انشده است که پیغمبري بیاید و بگوید من از جانب خداي دیگري آمده

پس یک خدا را قبول دارد که ما هــم قبــول  ،آنکه هر کسی مدعی باشد خدا بیش از یکی است دلیل دوم:

  داریم اما زیاده بر یکی که ما قائلش نیستیم بر مدعی است اثباتش.

ارتباط تمام عالم است به یکدیگر و منظم بودن آن به طوري که هیچ اختالف و فســادي در  دلیل سوم:

و همین عدم فساد و منظم بودن عالم دلیل روشنی است بر اینکه مــدبر ایــن  گرددقع نمیپیرامون آن وا

چه از واضحات است که اگر امور مملکتی به دست دو پادشاه باشــد ممکــن  .امور یک فرد بیشتر نیست

فساد و اخــتالف اوضــاع اهــل آن مملکــت  مملکت منظم بوده باشد، بلکه باعث نیست که همیشه حال آن

اســت برهــانی  پس بر هر عاقلی مخفی نیست که این وحدت و انتظامی کــه در اجــزاء عــالم ،شد خواهد

  قاطع بر یکتائی آفریدگار مهربان ما. است

کوتــاه ها ها آن هنگام که دست از همــه وســیلهها و سختیاي در تنگیآن است که هر بنده دلیل چهارم:

با توجه طبیعی بدون اینکه مردد باشــد کــه آیــا بــه ، تبرد که خالق اوساختیار پناه به کسی میگردد بی

  .بردداند و پناه به او میخالق را یکی می ،کدامیک از خدایان پناه برد بلکه به سبیل قطع
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پــس  است و خداي سبحان بــا مخلوقــات مغــایرت کلــی دارد،آنکه تعدد از صفات مخلوقات  دلیل پنجم:

  متصف به صفات ایشان نگردد.

  گار جهان و جهانیانیکتایی آفرید
کسی است که به یکتائی پروردگــار مهربــان در ذات و صــفات و افعــال و اســتحقاق در  موحد کیست؟

  دانند: و لذا در علم عقاید توحید را چهار قسم می تعالی اقرار و اعتقاد داشته باشدعبادت او 

  توحید عبادي -4د افعالی               توحی -3          توحید صفاتی       -2            توحید ذاتی    -1

موحد در توحید ذاتی کسی اســت کــه معتقــد و مقــر باشــد بــر ایــن کــه حضــرت حــق  اما توحید ذاتی:

  اما بسیار قابل دقت است. ،رسدسبحانه و تعالی دومی ندارد و این امر اگر چه به نظر ساده می

توحید یعنی خداي تعالی یکیســت امــا  :گوینداند میهها که هنوز رشد عقلی نکردبه بچه توضیح مطلب:

  در واقع اطالق یکی بر خداي تعالی جایز نیست.

کند بر ایــن کــه ایــن داللت نمی ،این لفظ یکی، گوئید این المپ یکی استمثالً شما می ،قدري دقت فرمائید

امــا اگــر  ،باشــندیــز یکــی مــیزیرا نظیر این المپ بسیار است که هر کــدام از آنهــا ن ،المپ دومی ندارد

بــه عبــارت دیگــر  ،شود که دومی ندارداین معنی در ذهن شنونده حاصل می ،بگوئید این المپ یک است

کننــد بلکــه لفــظ گاه لفظ یکی بر خداي تعالی اطالق نمینظیر این المپ وجود ندارد و لذا بزرگان ما هیچ

حال پس از تّوجــه  کنند.ک زودتر این معنی را استفاده میظ تبرند. اما عوام از لفیکتا یا یگانه به کار می

یعنــی یکتــا و تــک   ،به معناي یکتائی باید دانست که آفریدگار جهان و جهانیان در هیچ چیز دومی ندارد

  هاي گذشته به نیکی خواهید یافت.است و اثبات این مطلب را با کمی دقت از درس

که ذات خداوند متعال را از ترکیب عقلی و خارجی منــزه بــدانیم عبارت است از این  اما توحید صفاتی:

اش زائــد بــر و نیز منزه بدانیم حق جل جالله را از ایــن کــه صــفات کمالیــه یانش گذشتکه این قسمت ب

بلکه تمام صفات کمالیه را عین ذات مقدسش بدانیم و این قسمت را در اصطالح علماء علــم  ،ذاتش باشد

  یند.گو نفی معانیعقاید 

باید دانست که اشاعره (پیــروان مــذهب ابوالحســن علــی ابــن اســمعیل اشــعري کــه از  توضیح مطلب:

هــا باشــند پیــرو مــذهب او اي از عامه که سنیباشند و امروزه قسمت عمدهشاگردان ابوعلی جبائی می
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لــم و حیــات و امثــال ذالــک هریــک تعالی از قبیل قدرت و ع هستند) قائلند به این که صفات کمالیه باري

عبارتست از معنائی که این معانی قائمنــد بــه ذات اقــدس باریتعــالی و مغــایر بــا ذات مقــدس او تعــالی 

و  ،یــد اســم اســت بــراي ذات مشــخصزگویند می ،علم زیدشود وقتی گفته می، علم ما :مانندباشند. می

زیــد یعنــی تــا زیــد نباشــد علــم  ،از زید اســت فهمیم که علم غیرپس ما می ،علم اسم است براي معنائی

پس وجــود  ،پس علم زید ذات مشخص نیست که وجود مستقل خارجی داشته باشد ،کندوجود پیدا نمی

  این بود معناي قائم به ذات.  ،علم زید بستگی به وجود خود زید دارد

بــر اینکــه از بــراي ذات  پسر ابوعلی جبــائی) قائلنــد ،بهشمیه (پیروان مذهب عبدالسالم ابوهاشم جبائی

تعــالی  مثالً یکی از حــاالت بــاري ،کندحضرت حق تعالی حاالتی است که هر حالتی صفتی را اقتضا می

و  کند که قــادر باشــد و همچنــین الــی آخــراالتش اقتضا مییکی دیگر از ح ،کند که عالم باشداقتضا می

از بــراي او قــوه و حــالتی اســت کــه  شود این است که شــخص زیــد مــثالًآنچه از قول ایشان درك می

کند بخوابد و حالت دیگر در زید است که اقتضایش این است کــه زیــد ببینیــد و همچنــین الــی اقتضا می

 ،اند به این که صفات کمالیه باریتعــالی زائــد بــر ذات اقــدس او اســتاي از معتزله قائل شدهآخر و فرقه

پس مرجع همه ایــن ســه مــذهب  ت و زائد بر ذات ماست.هر یک از ما که صفاتمان غیر ذات ماس :مانند

تعــالی  به یک معنی است و آن این است که صفات کمالیه حضــرت حــق تعــالی عــین ذات اقــدس بــاري

یعنی ما قائلیم که صفات کمالیه باریتعــالی عــین ذات او تعــالی  ،باشد و عقیده ما به خالف این استنمی

  هم شرعاً و هم عقالً. ،وان داریماست و ادله براي اثبات مدعاي خود فرا

کفایه الموحدین احــادیثی چنــد در  1از آن جمله مرحوم طبرسی در ج  ،دالئل آن بسیار است اما شرعاً:

کنــد کــه: زنــدیقی از حکــم نقــل می بنحــدیثی از هشــام 380مــن جملــه در ص  ،این مورد نموده اســت

داي تعالی سمیع و بصیر است؟ در جــوابش گوئید که خا میت صادق (ع) سئوال نمود که آیا شمحضر

اما شنوائی او بدون آلــت شــنیدن و بینــائی او بــدون آلــت دیــدن  مودند: حق تعالی شنوا و بینا استفر

بلکه به ذاته سمیع است و به ذاته بصیر و مقصود من از سمیع بودن او به ذاتــه ایــن نیســت کــه  ،است

بلکه همــان مجــرد تعبیــر در افهــام از بــراي مخاطــب  ،سمع و علم او چیزي است و ذات او چیز دیگري
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ن کــه بــدون ایــ و ســمیع و بصــیر و عــالم و خبیــر اســت،است که بفهمد مرجع سخن من این است که ا

  پس سمع و علم و قدرت حق تعالی همان ذات مقدس او است الغیر. اختالفی در ذات و معنی باشد،

تعالی زیاده از حد تــواتر اســت و  ت ذاتی باريو اخبار اهل عصمت و طهارت بر این مضامین در صفا

مــدرك شــرعی  573در ص  178البالغه خطبــه و نیز نهج راجعه کنندتوانند به کتب مربوط مطالبان می

  خوبی است براي نفی معانی. 

  باشد: دالئل آن نیز بسیار است که از جمله ادله ذیل می اما عقالً:

اوصاف مخلوقات است و حق تعالی با مخلوقات مغایرت کلــی  آنکه مغایرت ذات با صفات از دلیل اول:

  صف به صفات ایشان نگردد.پس متّ ،دارد

الزم آیــد کــه مرکــب  ،چیــز دیگــري باشــد ،آنکه اگر صفات ذاتی باریتعالی جز ذات مقدسش دلیل دوم:

  ارد.شدن صفات با ذات و حال آنکه در سابق اثبات شد که ترکیب به هیچ وجه در حق تعالی راه ند

 ،ی یا حاالت یا صــفات زائــد بــر ذات باشــدفات کمالیه حق تعالی عبارت از معانآنکه اگر ص دلیل سوم:

الزم آید متصور باشد و حال آنکه سابقاً اثبات شد که پروردگار عظیم در ظرف ذهن یــا وهــم یــا عقــل 

  گنجد.نمی

د مخــالفین مــا در ایــن مــورد پس از آنکه به دالئل قطعی عقلی و شرعی ثابت شد کــه عقائــ رفع توهم:

حال اگر کســی تــوهم  .باطل است و قول حق آن است که صفات ذاتی باریتعالی عین ذات مقدس اوست

آیا ایــن عقیــده از  ،هم بسیط من جمیع الجهاتآن ئ بسیط باشدشود چند چیز یک شیکند که چکونه می

ســه  ،اشاره شد به اینکــه عقــالً باطــل اســت باشد؟ چه آنکه سابقاًقبیل اقانیم ثالثه که نصاري قائلند نمی

پــس چگونــه  ،زنیمئ بسیط باشد و ما در این مورد به نصاري طعنه مــییک شی ،چیز متمایز از یکدیگر

بســیط مــن جمیــع الجهــات  تعالی یــک شــیئ خودمان قائلیم به اینکه این همه صفات کمالیه با ذات باري

  در جواب این توهم باید گفت: ؟بیش نیستند

یعنی حضرت مسیح که خداي پسر اســت و خــداي تعــالی کــه  ،یم ثالثهآن که نصاري قائلند به اقان :اوالً

گوینــد اینهــا کــه ، شوندیک چنین سه چیزي که حتی با چشم هم دیده می ،القدسخداي پدر است و روح

  پس قول ایشان با قول ما نهایت تفرق و جدائی را دارد. ،شیئ بسیط بیش نیستند
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اما چه مــانعی دارد کــه چنــد صــفت در ، نقیضین یا ضدین است ،نچه که اجتماعشان محال استآثانیاً: 

ســفید اســت  -3شــور اســت  -2جسم است  -1مثالً نمک داراي چند صفت است:  ،یک چیز جمع نشوند

داراي  -8متحیز و شاغل مکان اســت  -7داراي ثقل و سنگینی است  -6حادث است  -5 مرکب است -4

و همچنین اگــر خــواص آن را شــماره کنــیم ممکــن  محدود است -10متصور است  -9 است طبع حاره

است یکصد صفت در همین یک چیز جمع شود و مقصود از ذکر این مثــال نــه آن بــود کــه ذات اقــدس 

بلکه مثالی بــود از محســوس  ،که صفاتش عین ذاتش باشد مثالً از حیث این ،پروردگار مانند نمک است

تعــالی اصــالً درك  چه آن که سابقاً بیان شد که ذات اقــدس بــاري ذهن، مطلبی بهبه جهت نزدیک شدن 

 ،پس تا اینجا ثابت شده که قول نصاري غیر از قول ماســت ،نشود و مغایرت کلی با جمیع ممکنات دارد

زیرا که حضرت مسیح و خداي تعالی و روح القدس هر یک با دیگري ضد هستند که اجتماعشــان عقــالً 

ی تــو حتی از قبیل مثال نمک هم نیستند و ثابت شد هم شرعاً و هم عقالً  که تمام صــفات ذامحال است 

مانــد و آن ایــن کــه فقط از براي شخص متوهم یک چیز بــاقی می ،باشداو تعالی عین ذات مقدسش می

بگوید اگر چه بر من ثابت شد به دالئل شرعی و عقلی که صــفات ذاتیــه بایــد عــین ذات باشــد و محــال 

توانم هضــم کــنم کــه چنــدین صــفت بــا لکن من این مطلب را نزد خود نمی ،ست که مغایر با ذات باشدا

  ذات یک شیئ بسیط آنهم بسیط من جمیع الجهات باشد.

چــه آنکــه صــفات ذاتــی  ،کنیم و نباید هم آن را هضم کنیمجوابش این است که قول شما را تصدیق می

با صــفات مخلوقــات  مأنوسو ذهن شما ه قابل هضم عقلی باشد تعالی از قبیل صفات ما نیست ک باري

چه بیان این مطلب در سلب حد به نیکی روشن شد. عزیزم علم ازلــی را بــا علــم حــادث مقایســه  ،است

ایســه نمــود؟ تــوان مقنتوان کرد و هم چنین قدرت ازلی نامحدود را با قدرت حادث محــدود چگونــه می

بســنجیم و گنجد تا اینکه این دو قدرت را با یکدیگر در ذهن نمی ،ستمتصور نی ،اصالً او نامحدود است

توانیم آثار قدرت را آنهم به قدر اســتعداد خــود درك کنــیم و از ایــن آثــار پــی بــه اما می ،مقایسه کنیم

بــاز بــراي توضــیح مطلــب  ،ا کنه صفت ازلی نامحدود است و متصور نیستلّقدرت باري تعالی بریم واِ

  :شود تا انشاء اهللا تعالی مطلب به نیکوترین وجهی روشن گرددمثالی گفته می
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ــل می ــهوري را نق ــدیث مش ــی ح ــراي شخص ــی از قضــاوتروزي از ب ــه یک ــردم ک ــرت ک ــاي حض ه

ه و آن این است که روزي سه نفر آمدند خدمت آن حضرت و هفــد ،باشدالموحدین آقا علی(ع) میولیم

ضرت عرض کردند که امر چنین اســت کــه یکــی از مــا خدمت آن ح ،عدد شتر همراه خود آورده بودند

نصف







2
برد و دیگري یــک ثلــثاین هفده شتر سهم می 1








3
و نفــر ســوم یــک تســع 1








9
, پــس ایــن 1

عــرض  ؟تحضرت به نفر اول فرمودند از ایــن شــتران چقــدر حــق توســ .شتران را بین ما تقسیم فرما

عــرض  ؟تو نه شــتر بــدهم راضــی هســتیهحضرت فرمودند: اگر ب .یعنی هشت شتر ونیم : نصف،کرد

 :عــرض کــرد ؟تو چقــدر ســهم داري :سپس به نفر دومی فرمودند .آري. نه شتر به نفر اول دادند :کرد

یــک  اکنون کــه هفــده شــتر داریــم ،رسیدداشتیم شش شتر به من مییعنی اگر هیجده شتر می ،یک ثلث

اگر همــان شــش شــتر تمــام را بــه تــو بــدهم  :حضرت فرمودندرسد. ثلث کمتر از شش شتر به من می

تــو  :پــس از آن بــه نفــر ســوم فرمودنــد .آري. شش شتر به نفر دوم دادنــد :راضی هستی. عرض کرد

 ،رســیدداشتیم دو شــتر بــه مــن مییک تسع یعنی هرگاه هیجده شتر می :عرض کرد ؟چقدر سهم داري

و شــتر اگــر د :حضــرت فرمودنــدرســد. ن که هفده شتر داریم یک تسع کمتر از دو شتر به من میاکنو

شتر نفــر  9در نتیجه  . دو شتر هم به نفر سومی دادند،آري :عرض کرد تمام به تو بدهم راضی هستی،

شــود در صــورتی مجموعاً همان هفده شــتر می دوم و دو شتر هم نفر سوم گرفتند، شتر نفر 6اول و 

  اند.که به حسب ظاهر هر سه نفر زیادتر از سهم خود برده

لکــن در  ، چون غنچه گــل از هــم شــگفته شــد،وقتی که این حدیث شریف را براي آن شخص نقل کردم

لکــن مــن  ،با این همه براي من یقین است که این مطلب درست اســت :گفتعین حال با قیافه متفکري می

متفکرم چگونه هر سه اینها زیادتر از ســهم خــود بردنــد و حــال  توانم این موضوع را هضم کنم ونمی

غرض از ذکر این مثال این بود که بسیاري از چیزهــا هســت  .آنکه همان هفده شتر بین آنها تقسیم شد

 ،چه بسا مطالبی باشد که در نزد بعضی از مــردم از بــدیهیات باشــد ،توانیم آن را هضم کنیمکه ما نمی

ماننــد همــین مطلــب کــه عــرض شــد کــه بــراي  ،د بعضی دیگر قابل هضم نباشدلکن همان مطلب در نز

ن یکی از معجزات آن حضــرت کنند که ایحتی بعضی از عوام خیال می ،شخص مذکور قابل هضم نبود

نفر دانش آموز و ریاضیدان از بدیهیات است و این مســئله را از راه  همین مطلب در نزد یک ،است لکن
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، بــراي شــما، پس عزیزم نه چنان است کــه اگــر امــري قابــل هضــم نباشــدکند. تقسیم به نسبت حل می

واهــد شــد و تصــور ا متصــور خلّــخصوص چنین امري که نباید قابل هضم باشد واِ خالف واقع باشد،

تعــالی  پس نتیجه بیانات گذشته ایــن شــد کــه صــفات کمالیــه بــاري چنانچه گذشت. صفات ذاتیه نشاید،

ن مطلب هم مطابق شرع و هم مطابق عقل است و عدم توانایی ما بر هضــم عین ذات مقدس اوست و ای

  پس نیکو تأمل نمائید که توحید صفاتی همین است. ،رساندآن ضرري به مطلب نمی

و آن عبارتست از  منــزه دانســتن افعــال حــق تعــالی از ســتم و لغــو و عبــث و احتیــاج  توحید افعالی:

  حدي و این اعتقاد مستلزم اثبات نکاتی چند است:نداشتن قادر متعال در افعال خود به ا

  پروردگار مهربان ما غنی بالذات است. -1

خــداي (. اهللاَ غّنـِـیٌّ عَــنِ الْعــالَمینَ اِنَّفرماید: عمران است که میسوره آل 97آیه مبارکه  دلیل شرعی:
  .)نیاز استتعالی قطعاً از همه عالمیان بی

دیگر جــاي تردیــد بــراي احــدي  ،باشداش میاینکه هر چه هست به اراده کامله بعد از ثبوت دلیل عقلی:

  نیاز است.ماند که آفریدگار توانا از همگان بیباقی نمی

تــر را انجــام بلکــه همیشــه کــار خــوب ،دهد و نه خوبپروردگار مهربان ما نه کار بد انجام می -2

  دهد:می

  دهد از نظري به دو قسم است: ارهائی که پروردگار مهربان ما انجام میک

  آسمان و سایر چیزها. به آفرینش اشیاء مثل آفریدن زمین،راجع  -1

هدایت و خذالن ( واگــذاردن بنــده بــه حــال خــود ) و ازدیــاد  :مانند افعالی که راجع به بندگان است، -2

  ثواب دادن مطیع و عقاب کردن عاصی و مانند اینها. لطف درباره بعضی بندگان و

  .به دالئل بسیاري از عقل و نقل ،شودعقیده حقه در هر دو قسم این است که به بهترین وجه انجام می

یْسوره سجده فرمود:  7در آیه مبارکه  دلیل شرعی براي قسم اول: (آن  خَلْقـَـهُ ئٍاَلَّذي اَحْسَنَ کُلَّ شــَ
  م خلقش به بهترین وجه است.)خدائی که تما

 .لْعَبیدِلِ امٍِوَاَنَّ اهللاَ لَیْسَ بِظَلّعمران فرموده: سوره آل 182در آیه مبارکه  دلیل شرعی براي قسم دوم:

بحــار از علــل الشــرایع بــه  61و نیــز در ج  )فرمایــد.(قطعاً خداي تعالی هیچگونه ستمی به بنــدگان نمی
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کنــد (حــدیث طــوالنی بن فضل هاشمی سئوالی از حضرت صــادق (ع) میاکند که عبداهللاسنادي نقل می

ا اِنَّ اهللاَ تَبارَكَ و تَعالی الیَفْعَلُ بِعِبادِهِ اِلّــ ،فرماید: یابن فضلچنین می 4س  124است) تا آنکه در ص 
اي پسر فضل قطعاً خداي تبــارك و  .اسَ شَیْئاً ولکِنَّ النّاسَ اَنْفُسَهُمْ یَظْلِموُنالْاَصْلَحَ لَهُمْ وَال یَظْلِمُ النّ

بلکه خود مــردم  ،کندباره مردم هیچ ستمی نمیآورد و درتعالی نسبت به بندگانش جز اصلح به جا نمی

    کنند.درباره خودشان ستم می

 دهــدیکار بد را کســی انجــام م دهد:دلیل عقلی بر اینکه پروردگار مهربان ما اصالً کار بد انجام نمی

دهــد و یــا به ناچار بــد را انجــام می ،تواند کار خوب را انجام دهدنمیداند لکن که یا نداند بد است یا می

در مباحــث  .دهــدجهــت کــار بــد را انجــام میلکن بی ،تواند خوب را انجام دهدمیداند بد است و نیز می

 ،نهایــت حکــیم اســتقــدرت دارد و نیــز بی نهایتما بیگذشته ثابت و روشن شد که پروردگار مهربان 

چنانچه از راه تفکر در صنعش در گذشته دیدیم و در آینــده بــاز مقــداري بحــث خواهــد شــد انشــاء اهللا 

ابــداً در خــداي تعــالی یافــت  ،شود براي انجــام کارهــاي بــدیک از چیزهائی که علت می. پس هیچتعالی

بــه عبــارت دیگــر  ،جود نداشت معلول هم به طریق اولی وجــود نخواهــد داشــتوقتی علتی وشود. نمی

پــس بــراي چــه  ،باشدحکیم هم می ،پروردگار مهربان ما عالوه بر  آنکه جاهل و عاجز و محتاج نیست

  !کار بد انجام دهد؟

ابــت شــد بعد از آنکه ث دهد:تر را انجام میدلیل عقلی بر اینکه پروردگار مهربان ما همیشه کار خوب

تر را انجام دهــد و بــا داشــتن تواند همیشه کار خوبپس می ،نهایت قدرت داردپروردگار مهربان ما بی

و حال اینکه ثابت شد خــداي تعــالی  انجام دهد این خود فعل قبیح است بر کار بهتر اگر کار به را قدرت

  دهد.فعل قبیح انجام نمی

توانــد دو ســاعت وقــت و بیســت تومــان ســرمایه می مثالً فرض کنید کفاشی با صرف توضیح مطلب:

کفشــی  ،توانــدکفشی بسازد که سی تومان ارزش داشته باشد و بــا همــین مقــدار وقــت و ســرمایه می

این کفاش اگر کفش ســی تومــان را ســاخت عقــالي عــالم  ،بسازد که شصت تومان ارزش داشته باشد

چــه یــک میلیــون  ،چــه پرکــاهی ایجــاد کنــد ،اري کــهبنابراین آفریدگ اي.تو بد کرده :گویندهمه به او می
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پس کار بهتر بــراي  ،زیرا خواستن همان است و ایجاد شدن همان ،کهکشان هر دو برایش یکسان است

  دهد؟چرا کار بهتر را نکند و لذا همیشه کار بهتر را انجام می ،قادر متعال زحمتی ندارد

  شود؟ست آفریدگار جهان انجام میآیا در عالم هستی تمام کارها با اراده و خوا -3

بعد از آنکه روشن گشت تمام ماسواي اهللا مخلوق و آفریده شــده خداونــد عالمنــد و معنــاي خالقیــت و 

ه تمام کارهــائی کــه در ایــن عــالم انجــام ماند در این کدیگر جاي تردید باقی نمی ،مخلوقیت را دانستیم

 ،تا گردش عجیب الکترونها بگــرد هســته مرکــزي سرسام آور کرات آسمانی گرفتهشود از حرکات می

از ترکیب شگفت آور اتم و مولکول گرفته تا ترکیب محیرالعقول آدمی و باالخره تبدیل ماده بــه انــرژي 

  .باشدبالعکس همه و همه به اراده و خواست آفریدگار خود می و

  آیا افعال صادره از بندگان هم به اراده و خواست پروردگار عالم است ؟

  اختیار. سه : مکتب ،مکتب تفویض :دو، مکتب جبر :یک :در اینجا سه مکتب وجود دارد

دهــد تحــت یــک سلســله عوامــل که آدمی انجــام میهر کاري :گویندطرفداران این مکتب می مکتب جبر:

اگر کســی ؛ مثالً، خواست و اراده آفریدگار جهان استهجسمی و روانی و خارجی است که آن عوامل ب

گفت عواملی او را رهبري و وادار به این عمل کرده که آن عوامل بــه اراده خداونــد عــالم وجــود دروغ 

البتــه مســئله جبــر از باشــد.داشته و دارد بنابراین بنده در اراده و انتخاب آزاد نبوده بلکــه مجبــور می

الــذکر فوق لکــن مطالــب خن در پیرامون آن بسیار گفتــه شــده،جنجالیترین مسائل علم عقاید است و س

  خالصه و فشرده عقیده طرفداران جبر است.

  مفاسد ناشی از عقیده به جبر

براي نمونــه تنهــا پــنج مــورد  ناشی از عقیده به جبر بسیار است، لکن چون بنابر اختصار است، مفاسد

  شود.آن یادآوري می

زیــرا اجتمــاع  ،ی داردهاي قابل توجهعقیده به جبر از نظر علمی زیان تشویق به تنبلی و وادادگی: -1

تــالش و کوشــش  ،کسی که به آزادي اراده ایمان نــدارد دهد.را به تنبلی و وادادگی و بیکاري سوق می

هاي خود را معلول یک سلســله علــل ماندگیها و عقببدبختی ،کندبراي یک زندگی بهتر را فراموش می

بــراي اصــالح و بهبــود وضــع خــود  پندارد و با ایــن عقیــده هرگــز فکــريجبري و غیرقابل اجتناب می
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برخورد کرده باشــید کــه هــر یــک نســبت بــه محــیط  شما ممکن است به افراد گوناگونی، . خودکندنمی

و چــه اند دچار این بیماري روانی یعنی تنبلی شــده ،زندگی خود در اثر این فکر غلط یعنی عقیده به جبر

مــثالً بــه یــک نفــر جبــري وقتــی  ،گیــردمیهاي جبران ناپــذیري کــه از بیمــاري سرچشــمه بسیار زیان

  گوید:گوئی: آقا چرا به دانشگاه نرفتی تا دکتر یا مهندس شوي میمی

  اگـر روزي بدانش برفزودي               زنــــادان کم روزي تر نبودي

  خدا روزي به نادانان رساند                که صد دانا در او حیران بماند

دهنــد و ایــن بینی در دکان نانوائی مزد شاطر را به پــادو هرگــز نمیمگر نمی :گفت اما به این نادان باید

وقتــی بــه یــک کاســب جبــري مســلک اضافه مزد به خاطر دانائی آقــاي شــاطر در فــن نــانوائی اســت. 

گوید: آنقدر کسان تالش کردند به جائی نرســیدند! کنی؟ میچرا تالش در کسب و روزي نمی :گوئیدمی

ســوره نجــم  39خداي تعالی خودش در آیــه مبارکــه  :باید به آن نادان هم گفت د خدا بدهد.ثروت را بای

وقتی به  )یابد.(بطور قطع آدمی جز آنچه کوشش کرده است نمی .اَنْ لَیْسَ لِلْاِنسْانَ اِلّا ماسَعیفرموده: 

 ،کنــیه نمیگوئید: با داشتن امکانات چرا تــالش بــراي بهبــود وضــع جامعــیک متمکن جبري مسلک می

  گوید:می

  اگر تیغ عالم بجنبد زجاي                      نبرد رگی تا نخواهد خداي

 ،ولی فعالً که این طور خواسته اگر تیغی به رگی رسید ببــرد : اگر نخواهد بله،باید به این نادان هم گفت

  بیشتر است.اگر باور نداري امتحانش مجانی است. اگر بخواهیم صدهزار نمونه بگوئیم باز 

اثر سوم دیگري که عقیده به جبر دارد ضربه سختی اســت کــه بــر پایــه بهم ریختن اساس اخالق:  -2

سازد و اجتماع را به طور وحشتناکی به فســاد اساس تمام فضائل اخالقی را متزلزل میزند. اخالق می

دي اراده ندارنــد و هــر چــه هنگامی که افراد یک اجتماع معتقد باشند که اصالً از خود آزادهد. سوق می

 ،بینی شده است و کوچکترین تغییري در آن ممکــن نیســتکنند معلول یک سلسله عوامل جبري پیشمی

گناه و ثواب در نظــر ایشــان  ،بینندمی دهند و خود را در پیشگاه وجدان معذورتن به هر خیانتی در می

معنا و پنــد و تقاد از مفاسد در نظر آنها بیان ،تفاوت استفضیلت و رذیلت در نظر آنها بی ،یکسان است

  بیهوده است. عملیاندرز یا مجازات افراد تبهکار 
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پیرامــون مکتــب جبــر محــال اســت یک فساد اعتقادي یعنی انکار اصل عدالت حضرت حق تعالی:  -3

ي لوب االختیــاري را بــه کــاراین چه عدالتی اســت کــه موجــود مســ .بتوانند خداي تعالی را عادل بدانند

سپس چیزي از او طلبکار شود و او را مجازات کند که چرا این کــار را کــردي؟ عینــاً ماننــد آن  وادارد،

بعــد بیــرونش آوریــد و  م ببندید و او را در آب بیندازید،است که فرضاً شما دست و پاي کسی را محک

  او را بزنید به جرم آنکه چرا تر شده است!!

لذا پیروان مکتب جبر در مســئله عــدالت خــداي  ،الی سازگار نیستخالصه این عقیده با عدالت خداي تع

اي از آنها براي اینکه خــود را راحــت کننــد عدهاند. بست الینحلی شدهتعالی مواجه با اشکال بزرگ و بن

اصوالً در کار خداي تعالی چــون و چــرا غلــط اســت,  :اندیک جواب سرباال براي خود پیدا کرده و گفته

همــه چیــز مــال و ملــک  ،اساساً ظلم در مورد او تعــالی مفهــومی نــدارد ،ین عدالت استآنچه او بکند ع

داند این جواب مصداق عذر بــدتر اما هر آدم منصفی می ،کنداوست و هر کار در ملک خود خواست می

کند که همه جهان حتی خود ما متعلــق بــه او هســتیم و او تعــالی صــاحب کسی انکار نمیاز گناه است. 

گونه اختیاري از خود نداریم نــه بحث در این است که کیفر دادن در برابر اعمالی که هیچ ،ماست اختیار

  عاقالنه است نه عادالنه.

عقیده به جبر با بسیاري از مبانی دینی که هر یک در محــل خــود از روي دلیــل  تناقضات اعتقادي: -4

اهیم عقیده بــه جبــر را درســت بــدانیم و سازش ندارد. به عبارت دیگر اگر بخو ،عقلی و نقلی ثابت است

ثمر بــوده و آمدن انبیاء و نزول کتب آسمانی بی :باید بگوئیم ،بگوئیم آدمی واقعاً مسلوب االختیار است

و  اســاس اســتبه معــاد بی ثواب و عقاب و حشر و نشر و حساب و جنت و دوزخ و کلیه مسائل راجع

مــورد ثمر است و مذمت بدکاران و مــدح نیکوکــاران بییوجوب امر به معروف و نهی از منکر لغو و ب

با عقیــده بــه جبــر  ،ائنین و تشویق خادمین معنی نداردبا درست بودن عقیده جبر تعقیب خ .خواهد بود

با عقیــده بــه جبــر کلیــه قــوانین  ،مورد بوده باشدبیالزم آید که اوامر و نواهی آفریدگار جهان بیجا و 

با عقیده بــه جبــر بایــد تــالش و  ،مورد استلغو و بی، دود و قصاص و غیرهح :مانند ،حقوقی و جزائی

خالصه اگر دقــت فرمائیــد از آفتــاب  ،هاي همه انبیاء و شهداء و صلحا و ندارد سفیهانه باشدجانفشانی

  تر است که اعتقاد به جبر با هیچ یک از مبانی شرعی و عقلی سازش ندارد.روشن
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لّــا پیــروان جبــر بایــد هرگونــه جبر مخالف بــا وجــدان اســت و اِهعقیده ب اصوالًمخالفت با وجدان:  -5

چــون  ،جنایتی که درباره آنها بشود نه تنها اعتراض و شــکایت نکننــد بلکــه بایــد خوشــحال هــم باشــند

  خواست خداوندي است و بنده مسلوب االختیار است.هعقیده آنها تمام این کارها بهب

هــاي درختــان کــرده دید شخص ناشناسی حمله به میوه باغ خود شد، ند روزي باغبانی واردحکایت کن

صاحب باغ عصــبانی  .هاستمشغول چیدن میوه ،زندشبان میو همچون گرگی که به گله گوسفندي بی

دزد که از طرفداران مکتب جبر بوده بــا کمــال خونســردي  ؟ايبه اجازه کی وارد باغ شده :شده و گفت

ت آن بــاغ بــه اراده و مشــیّ دا در باغی که خدا آفریده وارد شده و از میــوهبنده خدا به خواست خ :گفت

باغبان باهوش که از این منطق سخت عصــبانی چیند. اي از خود داشته باشد میخدا و بدون اینکه اراده

جــان او افتــاد. شده بود, دزد را گرفت و محکم به درخت بست و چند ترکه آبدار از درختــی چیــده بــه 

بنده خدا به خواست خدا دزد خــدا  :زنی؟ باغبان گفتانصاف چرا اینطور میآخر بی د بلند شد،فریاد دز

زنــد, داشــته باشــد او را میرا به درخت خدا بسته و به اراده و مشیت خدا بدون اینکه از خود اختیاري 

  بدین ترتیب وجدان خفته او را بیدار کرد.

  مکتب تفویض

اینکه آفریدگار توانا این جهان را مانند یک ماشین اتوماتیک ســاخته و  پیروان مکتب تفویض معتقدند به

آدمــی در کارهــاي  :گویــدزیــرا جبــري می ، یعنی درست نقطه مقابل جبــر،به حال خود رها کرده است

 ،دهد با اراده و خواست خداونــد عــالم اســتخود اصالً اختیاري از خود ندارد و هر کاري که انجام می

گونه دخالتی ندارد و مــا در کلیــه امــور اراده خداي تعالی اصالً در کارهاي ما هیچ :ویدگاما تفویض می

  العنان هستیم.مطلق

  مفاسد ناشی از عقیده به تفویض:

, هــیچ در انجــام افعــال ارادي خــود اســتقالل تــام دارد :گویــدکسی که می شرك و دوگانه پرستی: -1

معتقــد بــه دو بلکــه در حقیقــت  ،ندتواند دخالت کي من نمیقدرتی حتی قدرت خداوند عالم در افعال اراد

دیگر خــدایان کوچــک  ،ها و غیرهیکی خداي بزرگ آفریننده زمین و آسمان و انسان ،خدایان شده است

زیرا فرض ایــن اســت کــه  اینهــا همــه در  ،یعنی افراد انسان که آفریننده تام االختیار افعال خود هستند
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اینهــا خــالق و آفریننــده کارهــاي ارادي  ،اي دارنــدمطلقه غیر قابل معارضهقلمرو اختیار خود حکومت 

اگر چه دوگانــه پرســتی و ثنویــت  .همانطور که خداوند خالق و آفریننده جهان بزرگ است ،خود هستند

البتــه مــا هــم  اشکال مختلفی دارد ولی این نیز یکنوع دوگانه یا چندگانه پرستی و از انواع شرك اســت.

دانیم لکن نه به طور مســتقل و توضــیح ایــن مطلــب بــه زودي خواهــد آمــد الق افعال خود میبنده را خ

  انشاء اهللا تعالی.

کسی که در افعال ارادي انسان معتقد به تفــویض  محدود ساختن قدرت آفریدگار جهان و جهانیان: -2

زیــرا او افعــال  ،دانــدپایــان و نامحــدود بتواند قــدرت آفریــدگار عــالم را بینمی ،و واگذاري مطلق است

گونه دخــل و داند و معتقد است که خداوند عالم هیچارادي انسان را از دائره قدرت خداوندي بیرون می

زیرا اثبات شد کــه پروردگــار مهربــان  ،تصرفی در این افعال ندارد و بطالن این عقیده در سابق گذشت

  ما قدرتش نامتناهی است.

نیــازي از خداونــد عــالم در پیروان این عقیــده یــک نــوع بیجهانیان:  نیازي از آفریدگار جهان وبی -3

چنانچه بحث آن در قیومیت آفریــدگار  ،کنند و این اعتقاد عالوه بر این که اشتباه استخود احساس می

زیــرا کســی کــه خــود را از آفریــدگار جهــان  ،سرچشمه یک سلسله مفاسد اخالقــی اســت ،عالم گذشت

 از هــیچ ،کنــداگر قدرتی به دستش افتاد هر چه خواست می ،کندرکشی مین و سپندارد طغیانیاز میبی

اگر ثروتــی بــه  .کند نه براي قانون احترامی قائل است نه براي حقوق مردمکس و هیچ مقامی پروا نمی

اندازد و هم چنین هر نــوع مــوفقیتی نصــیب او گــردد ها آن را به کار میترین راهدستش افتاد در کثیف

  کند و این خود خمیر مایه انواع انحرافات اخالقی است.روا از آن سوء استفاده میپبی

  االمرینمکتب اختیار یا امر بین

کنیم کــه در بســیاري از کارهــا مــا زیــرا وجــدان مــی ،عقیده ما این است که عقیده به جبر باطــل اســت

و  ،رویمنخــواهیم نمــی ،رویممــیبخــواهیم راه  ،گوئیمم. نخواهیم نمیگوئیبخواهیم سخن می مختاریم.

دانیم و نیــز عقیــده بــه نیکوکار را الیق مدح و بدکار را مســتحق نکــوهش مــی ،روي همین اصل اختیار

زیرا تمام وجود ما حتی همین اختیار ما به اراده کامله حق تعالی موجــود  ،دانیمتفویض را هم باطل می

زیرا اگــر یــک آن اراده و خواســت آفریــدگار مــا  ،یمپس در هر آن ما به اراده خالق خود نیازمند ،است
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نــه ایــن  لوب االختیاریم و نه عنــان گســیخته،ما نه مس ا نیست محضیم. بطور خالصه و ساده،م ،نباشد

درست است که اراده ما اصالً دخالت در کار ما نداشته باشــد و نــه آن صــحیح اســت کــه اراده خــداي 

  باشد. پس چگونه است؟ مطلب بسیار دقیق است؟تعالی اصالً دخالتی در کار ما نداشته 

امــا دخالــت  ،شود هم اراده ما دخالت دارد و هم اراده خــداي تعــالیدر افعال ارادي که از ما صادر می

آنچــه  .ت گذشــتو اما دخالت اراده خداي تعالی اثباتش در بحــث قیومیّــ ،اراده خود ما که وجدانی است

، ته باشیم آن است که چگــونگی دخالــت خــداي تعــالی را بــدانیمدر این جا الزم است توجه و دقت داش

دهیم تمام آنهــا بــه اراده دخالت خالق عالم در کار ما این است که آنچه به سبب آن ما فعل را انجام می

باز به سخن دیگــر دخالــت حضــرت  که یکی از آنها همین اراده و اختیار ماست. ،او تعالی موجود است

ن و اختیــار داشــته کُّــما در افعــال ارادي خــود وجــود و تمَخواهد این است که میحق تعالی در کار ما 

آن وقت مجبور بــودیم و قــول بــه جبــر درســت بــود.  ،یارخواست منهاي اختبله اگر همه را می .باشیم

مفاســد  ،فرمائید که مکتب اختیار عالوه بر آنکه مطابق عقل سلیم و فطرت اصلیه بشر اســتمالحظه می

دانــد هــر چــه دارد از کســی کــه می گونه مفسده دیگري را همراه نــدارد.ر و تفویض بلکه هیچمکتب جب

در هر لحظه و هــر آن بایــد از ناحیــه  ،تواند بازگیرداو بخشیده و او می ،ناحیه پروردگار مهربان است

ارد, مالــک و اي برسد تا به زندگی و حیات خود ادامه دهد و در عین ایــن کــه آزادي اراده داو مدد تازه

 کنــد.چنین کسی هرگز از قدرت و موقعیت خود سوء اســتفاده نمی صاحب اختیار، آفریدگار توانا است،

ایــن  :گویدمی ،پذیردمکتب اختیار در عین آنکه اصل آزادي اراده را به عنوان یک اصل مسلم فطري می

مــا آزادیــم و  ،رگشت نیســتآزادي به صورت یک معامله غیرقابل فسخ و یک واگذاري مطلق غیرقابل ب

زیرا همه چیز ما حتی هستی ما وابسته به هستی مطلق اســت کــه  ،اما نه استقالل تام و مطلق ،مستقلیم

کار خود مــا اســت و از روي اختیــار و ، کنیم خوب یا بدما اگر کاري می ها از ناحیه اوست.همه هستی

مگر نــه ایــن  ،دهیمخداي تعالی انجام نمی خواستدهیم و در عین حال کاري بر خالف آزادي انجام می

 ،است که او خواست ما آزاد باشیم؟ در عین حال جبر هم نیست! زیرا جبر آن است کــه اختیــار نباشــد

یعنــی خــداي تعــالی  ادت و بدبختی ما به دست خــود ماســت،بنابراین قسمت مهمی از سرنوشت ما سع

مــا  .ري در تعیــین سرنوشــت مــا داردؤثّا نقــش مــلــذا افعــال ارادي مــ آنها را به دست ما سپرده است.
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فضائل یا رذائل اخالقی براي خود کسب کنیم و در عــین حــال از آن ذاتــی  ،توانیم خوب یا بد باشیممی

اي اســت کــه درك این همــان راه میانــه ،نیاز نیستیمحتی یک لحظه بی ،کی هستیمکه به او وابسته و متّ

  صحیح آن دقت الزم دارد.

بی از امام صادق(ع): بحث کوتاه خود را در پیرامون این مســئله بــه گفتــاري کــه از پیشــواي گفتار جال

  دهیم.جهان تشیع به ما رسیده است پایان می

حضرت در یــک جملــه کوتــاه  ،در حضور امام صادق(ع) سخن از مسئله جبر و تفویض در میان بوده

لْطانِهِ مــا الیُریــدُاَهللاُ اَکْرَمُ مِنْ اَنْ یُکَلّفَ ما الیُطیفرموده:  خــداي (. قوُنَ وَ اهللاُ اَعَزُّ  اَنْ یَکُونَ فــی ســُ
در صــورت "تر از این است که به بندگان خود تکلیفی کنــد کــه قــدرت انجــام آن را ندارنــد تعالی بزرگ

تــر از و خداي تعالی قوي "که همان عقیده به جبر است گنهکار، قدرت به اطاعت نداردعدم آزادي اراده 
  »115وافی ص«. )ش انجام پذیرداست که در قلمرو حکومتش چیزي بر خالف خواست و ارادهآن ا

  (عبادي) -توحید عبادتی
الی را الیــق پرســتش و بنــدگی موحّد در توحید عبادتی کسی است که تنها ذات اقدس حضرت حــق تعــ

  ظاهراً و باطناً. بداند،

اما آن اطاعتی کــه بنــده در مقابــل امــر  ،عتبندگی عبارت است از اطا معناي واقعی پرستش و بندگی:

  مولی کامالً منقاد باشد. براي روشن شدن مطلب در حکایت ذیل نیکو دقت فرمائید:

اي را پــیش , بــرده فروشــی بنــدهاي خریــداري کنــدکنند در روزگار پیشین کسی خواســت بنــدهنقل می

چــه  :پرســید ،فــالن :پوشی؟ گفــتیچه م :پرسید ،فالن :آورد, خریدار پرسید: اسمت چیست؟ جواب داد

. بــاز بــه همــین دیگــري را آوردنــد ،خــورداین بنده به کار من نمی :خریدار گفت ،خوري؟ گفت: فالنمی

نامــت  :اي را آوردند که از او پرســیدخالصه پس از چند تن که بدین ترتیب خریدار رد کرد بنده منوال،

 ؟خــوريچه مــی :پرسید ،آنچه تو بپوشانی :؟ گفتپوشیچه می :پرسید ،آنچه تو بگذاري :چیست؟ گفت

 ،ام و بنده را بــا اختیــار کــاري نیســتمن بنده :کنی؟ گفتچه اختیار می :پرسید ،آنچه تو بخورانی :گفت

پــس  ، این اســت معنــاي بنــدگی حقیقــی،خورداین است بنده حقیقی و همین به کار من می :خریدار گفت

  طیع آفریدگار خود باشد.گونه مبنده حقیقی کسی است که این
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  حال چه کنیم تا موحد در توحید عبادتی و بنده حقیقی آفریدگار خود باشیم؟ 

رســتش نیســت جــز وجــدان خــواهیم کــرد کــه واقعــاً احــدي ســزاوار پ ،هاي گذشــتهاز توجه به درس

کسی بــه  زیرا اوست که از هر کس تواناتر و از رگ گردن به ما نزدیگتر و از هر پروردگار مهربان ما،

یه نقــائص بــه عــالوه لّیه صفات کمال به حد نامتناهی و منزه است از کّلّصف است به کّما مهربانتر و متّ

پس از توجه به این امــور دوســتدار  نیاز محض است و سود طاعتش عاید خود ما خواهد بود.از ما بی

  ید اطاعت است.واقعی آفریدگار تواناي خود خواهیم شد و همین محبت و دوستی است که کل

بســیاري از افــراد ممکــن اســت گمــان کننــد کــه  آیا واقعاً پروردگار مهربان خــود را دوســت داریــم؟

پروردگار مهربان خود را دوست دارند و چه بسا گمان کنند که از همه چیز و همه کس بیشتر دوســت 

اســت کــه خــود را دارند و حال اینکه سخت در اشتباهند. نکنــد کــه مــا هــم از آنهــا باشــیم! چــه خــوب 

اگــر بــود خوشــا بــه حــال مــا واال در  ،هاي دوستی و محبت در ما هست یا نــهبیازمائیم و ببینیم نشانه

  صدد تحصیل آن برآئیم.

  هاي دوستی پروردگار مهربان:نشانه

چنانچــه در مناجــات حضــرت موســی  شوق به بیداري شب و خلوت و مناجات با محبوب خــود: -1

کند مــرا دوســت دارد و حــال پندارد آن کسی که گمان میدروغ می پسر عمران،ي فرماید: اکلیم (ع) می

و مگر نه این است که هر دوســتی دوســت دارد  خوابدمی اینکه هنگام تاریکی شب مرا فراموش کرده و

  .)329ص  13که با دوست خودش خلوت کند؟ (بحار طبع جدید ج 

فرماید: میعمران سوره آل 31چه در آیه مبارکه چنان پیروي و اطاعت از دستورات شارع مقدس: -2

(بگو اي پیامبر گرامی (ص) اگر شما دوستدار خداي تعــالی هســتید  .قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اهللاَ فَاتَّبِعُونی

هــاي دوســت بلکــه دوســت همیشــه خواســته ،شوداصالً دوستی با مخالفت جمع نمی )،مرا پیروي کنید

  دهد.انجام میخود را از روي شوق 

باره اگــر چــه سخن در اینبیشتر است:  لذتش براي محبّ تر باشد،هر چه اطاعت محبوب مشکل -3

زیــرا  چند بیت از اشعار سعدي شیرین ســخن،بسیار زیاد است لکن به جهت اختصار اکتفا می شود به 

  رساند.الجمله مطلب را میفی
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  ـــــاید همی صبر وآرام دلتورا حب همچون خودي زآب وگل               رب

  بصــدقش چــنان سـر نهی برقدم                که بینی جهان با وجودش عدم

  گرت جان بــخواهد بـه لب برنهی                 ورت تیــغ بر سرنـهد سرنـهی

  چه حبی که بنیاد آن بـرهــواست                 چنین فتنه انگیز و فرمانرواست

  ســالـکان طــریق                  که باشند در بحر مــعنی غریقعجب داري از 

  چنان غرقه در حسن صورت نگار                 که با حسن صورت ندارند کار

  وگر صورت خوب را بنـــگـرنــد                  در آن سر صنع خدا بنــگرنـد

  مغز اوستلهی بست بیندادند صاحب دالن دل به پـوست                  وگر اب

خائف است از اینکه مبادا عملی از وي ســر بزنــد  ،آري همیشه محب خوف از ناخشنودي محبوب: -4

که موجب ناخشنودي محبوب گردد و از این روي پیوسته مراقب است که عملی مخــالف میــل محبــوب 

  انجام ندهد.

ر باشــد : و لذا اگــر مخیّــاشدببزرگترین لذّت و همّت محب به دست آوردن خشنودي محبوب می -5

خشنودتر است ولو به یــک درجــه اگرچــه زحمــتش از آن کند که محبوبش آن را اختیار میبین دو کار 

ش را نه شــما بپرســید و اهاي دوستی بسیار است لکن بقیهالبته نشانه دیگري هزار درجه بیشتر باشد.

یکــی از اســاتید و بزرگــان هنگــام  اســت. گوئیم اگر براي آزمایش است همین پنج نمونــه بــسمینه ما 

قــدر همین ،درس در اینجا کالم دلنشینی داشت که فراموش شدنی نیست و آن کالم این بود: پروردگارا

  دوستدار تو باشم. ،توانم بگویم که من دوست دارممی

  حال چه کنیم که پروردگار خود را واقعاً دوست داشته باشیم:

رســهاي آینــده هید به مقصد خواهید رسید انشاء اهللا تعالی و آن اینکــه بــه دشما تنها یک کار را انجام د

  آنچه دانستنی است خوب بدانید و آنچه انجام دادنی است خوب انجام دهید. بیش از پیش دل بدهید،

محبتهائی که پروردگار مهربان درباره شما نموده است یک به یک به خاطر آورده و ارزش آنهــا را بــا 

  نجید!!عقل خود بس
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اَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السّمَاءِ ماءً فَــاَخْرَجَ بِــهِ مِــنَِ الثَّمَــراتِ رِزِْقـَـاً لَکـُـمْ وَ اَهللاُ الَّذيِ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْ
وَ الْقَمَرَ دائِبَیْنِ  وَسَخَّرَلَکُمُ الشَّمْسَ )32(سَخَّرَلکُمُ الْفُلْکُ لِتَجْرِيَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهِ وَ سَخَّرَلَکُمُ اَلْاَنهْارَ

وهاَ اِنَّ وَاتْ )33(وَسَخَّرَلَکُمُ الَّیْلَ وَ النَّهْارَ اَلْتُمُوهُ وَ اِنْ تَعُــدُّوا نِعْمـَـتَ اهللاِ التُحْصــُ یکُمْ مِنْ کـُـلِّ مــا ســَ
ز آسمان ها و زمین را آفریده است و آب را ا(اهللا تعالی همان است که آسمان )34(الْاِنْسانَ لَظَلُومٌ کَفّارٌ

ر گردانیــد بــراي شــما خّســَ هائی که روزي شماست بیرون آورد و مُمیوه فرستد تا به سبب آنفرو می

ر گردانیــد و بــراي شــما خّســَ رود و بــراي شــما نهرهــا را مُکشتی را که در دریا به فرمانش پــیش مــی

ز شــب و روز را ر گردانیــد و نیــخّســَ خورشید و ماه را در حالی که مستمرند بر دئب و عــادت خــود مُ
ر گردانید و به شما آنچه را کــه خواســتارش بودیــد عطــا فرمــود و هــر گــاه بخواهیــد خّسَبراي شما مُ

هاي پروردگار مهربان را شماره کنیــد هرگــر یــاراي آن را نخواهیــد داشــت حقــا کــه ها و احسانانعام
  »34الی  32ابراهیم سوره مبارکه « )انسان خیلی ستمکار وسخت ناسپاس است.

  آیه مبارکه و ترجمه آن را خوب به خاطر بسپارید زیرا که درسهاي آینده تفصیل آن است.

  پروردگار مهربان ما خورشید به این عظمت را بر خدمت ما گماشته
میلیــون  150فهرست بعضی از مشخصات خورشید: این کانون حرارت و منبع نور و انرژي در حدود 

یک میلیون وسیصــد هــزار برابــر حجــم زمــین اســت (وزن زمــین کیلومتر با ما فاصله دارد. حجم آن 

میلیــون  70مرکــزي آن را بــه اما حــرارت  ،درجه 12000میلیارد تن). حرارت سطح خارجی آن  5974

میلیون قســمت  235رسد یک قسمت از مقدار حرارتی که از خورشید به زمین می ،اندمین زدهدرجه تخ

هــاي عظیمــی از گــاز در سطح خارجی خورشید توده، گیردحرارتی است که از خورشید سرچشمه می

کشــد و طبــق گردبادهاي پر پیچ و تاب از درون این کانون حرارت زبانه می :مانند ،هاي سوزانو شعله

 000/160ارتفــاع آنهــا بــه  ،انــدهاي کوه پیکــر بدســت آوردهکه در هنگام کسوف از این شعلهاطالعاتی

گــردد و نیــز دور خود میهورشید در هر بیست و پنج روز و نیم یک بار بخ رسد.کیلومتر و بیشتر می

سوي شمال در فضاي بیکــران بــه منــزل نــامعلومی رهســپار هارات منظومه خود از جنوب ببا تمام سیّ

  سرعت این حرکت در هر ثانیه تقریباً هشت کیلومتر است. ،است
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  فهرست بعضی از فوائد خورشید براي بشر
هــیچ گیــاهی  .کنــدروید و رشد و نمــو مــیبواسطه اشعه خورشید می ،کنیمز آن تغذیه میآنچه ما ا -1

یــا غیرمســتقیم از  بدون نور و حرارت خورشید روئیدنی نیست و هر حیوانی بــاالخره بطــور مســتقیم

اه امــا گوســفند بــاز از گیــ ،کنــیممثالً ما عالوه برگیاه از گوسفند هم تغذیه مــی ،کنندمی گیاهان استفاده

  پس تمام قواي عضالنی ما جز انرژي تبدیل یافته خورشید چیز دیگري نیست.، کندتغذیه می

 ،تماماً به برکت همین خورشید اســت ،مایه بقاء و حیات و آسایش که عبارت از نور و حرارت باشد -2

هــا حرارتیا غیر مستقیم مثل سایر نورها و  : همین نور و حرارت ظاهريمثل ،حال یا به طور مستقیم

انعکــاس همــین نــور خورشــید اســت یــا  ،رســدمثالً نوري که از ماه به ما می که مورد استفاده ماست،

سوخت آنها یــا چوبهــا و گیاهــانی هســتند کــه در  ،شودحرارت و نورهائی که در اثر سوخت ایجاد می

نــده نبــاتی امــا ذغــال ســنگ ما ،یــا ذغــال ســنگ اســت یــا نفــت و انــدپرتو اشعه خورشید روئیده شــده

پوشــاند و در اثــر همــین ها سال قبل سطح زمین را مــیاي است که شاید میلیونهاي مدفون شدهجنگل

  رشد و نمو کرده است. ،اندرویات ما را میخورشید که امروز غلّ

مخصوصاً حیوانات دریائی به وجــود آمــده  تاین روغن معدنی نیز از بقایاي اجسام حیوانا ،و اما نفت

-زنــدگی مــی ،روئیــدهار قدیم به وسیله نور خورشید و آنچــه در پنــاه نــور خورشــید مــیکه در اعص

نــور و حرارتــی کــه بــه وســیله  :ممکن است بعضی بگویند ،اندسپس در دل خاك مدفون شده ،نداکرده

اکثــر بــرق امــروز مولــود  امــا ،بعضی از آنها به وســیله ســوخت اســت آید چه؟ البتهبرق به دست می

چنانچــه ذیــالً  ،شــودخود همین آبشارها به وسیله حرارت خورشید ایجــاد مــی :باید گفت ،آبشارهاست

  گردد.روشن می

      شــود و ها و دریاها جمــع مــیطبعاً در گودال ،آب که مایه حیات و به طریق مختلف مورد نیاز است -3

اي اســت کــه رشید عظیمترین تلمبهخو ،اي باال بردبلکه باید آن را به وسیله ،تواند خودش باال بیایدنمی

رود و بخــار آب بــاال مــی ،کندبدین طریق که با حرارت خود آنها را بخار می ،دهدن عمل را انجام میای

ریــزد و کنیم و این بخار به صورت باران و بــرف فــرو میما آن را به شکل ابر در آسمان مشاهده می
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ها و چشمه سارها و آبشارها و مزارع و غیــره را رودخانه شود,ها جاري میها به درهها و تپهاز کوه

  شود.هاي زیادي نصیب ما میدانید چه فایدهدهد و در اثر این عمل شما خود میتشکیل می

ها و ریاحین همه و همه از برکــت همــین اشــعه خورشــید هاي چمنزارها و گلها و زیبائیتمام رنگ -4

  اراً از ذکر آنها خودداري شد.است و فوائد بسیار دیگري که اختص

ها سال پــیش از اینکــه مــا بــه پروردگارا, تو خورشید با این عظمت را با این همه آثار از میلیون«

اي راستی که اگر تــا ابــد واقعــاً و کــامالً مطیــع و فرمــانبردار تــو دنیا بیائیم به خدمت ما گماشته

  »ایم.شکر این یک احسانت را به جا نیاورده ،باشیم

  پروردگار مهربان ما این ماه زیبا را براي انتفاع ما آفریده است
میلیارد کیلومتر مکعــب, فاصــله متوســط آن بــا  21حجم آن تفریباً  فهرست بعضی از مشخصات ماه:

میلیــون  24مدار آن  ،طول ه طور متوسط در ثانیه یک کیلومتر،سرعت سیر ب ،هزار کیلومتر 384زمین 

  باشد.تن می 72×1710وزن آن  ،کیلومتر

  فهرست بعضی از فوائد ماه براي ما:

ــعه آن:  -1 ــور و اش ــابقن ــاه مط ــور اکتســابی م ن







800000
ــید  1 ــور خورش ــزارم ن ــک هشتصــد ه ی

است







800000
بــر  عــالوه ،باشــدکه همین مقدار نور یک چراغ نورافکن زیبائی براي ساکنین زمین می 1

  مات علمی است.داراي فوائدي است که درك آن منوط به مقدّبراي ما  ،روشنائی و زیبائی اشعه آن

گیري زمــان در زنــدگی اجتمــاعی بشــر شــایان هنظــم و انــداز اَهِلّه قمر یا ساعت خودکار جهــانی: -2

مام آنها احتیــاج لکن ت ،هاي دیگري کردهگیريع براي خود اندازهاگر چه بشر به طور تصنّ ،اهمیت است

دهــیم اول بلکه آالت وابزار از کجا تشــخیص مــی ،مثالً بدون استفاده از علم ،به تحصیل و صنعت دارد

ولــی  ،اما اگر ما باشیم و این جهان بدون استفاده از هیچ صنعت و علمی ،یا وسط یا آخر اردیبهشت را

خــواهیم دیــد کــه  ،گیریــده خود مــیهاي گوناگونی که قرص ماه در ظرف یک ماه بجلوه نظري کنیم به

درست مانند ســاعتی اســت کــه اوقــات مــاه را مشــخص  ،جالب بسیار منظم و دقیق استهاي این جلوه

خســتگی و فرســودگی در آن راه  ،رها سال به وظیفه خود ادامه داده اســتساعتی است که هزا ،کندمی

حــروف و ، ي و شستشوئی ابزار نیســتگیرمها و جرمحتاج به کوك کردن فنر و بازکردن چرخ ،نیافته



 



  جزوه اعتقادات/ مبحث توحید

 88 القرآنمیقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

ند و در هر ماه بــا قیافــه بــاز و خوامی خطوط این ساعت به قدري روشن است که اهل هر لغت آنها را 

  کند.کوشش خستگی ناپذیر مجدداً کمر خدمت بسته و جلوه می

ید و تحت تأثیر نیــروي جاذبــه خورشــ ،جزر و مد که حرکات منظم آب دریاستجزر و مدّ دریاها:  -3

آب دریا تقریباً در مدت شــش ســاعت بــاال آمــده و در مــدت شــش گیرد. ماه روزي دو مرتبه انجام می

باال آمدن آب دریا را مد و فرو رفــتن آن را جــزر گوینــد. شــدت جــزر و مــد در نشیند. ساعت فرو می

ســی مطــرح شناالبته به عللی کــه در علــم کیهــان ،گوناگون است ،نواحی مختلف بلکه در فصول مختلف

رسد و از این راه براي مشــروب ســاختن مزارعــی متر تا پانزده متر میاین تفاوت از چند سانتی ،است

فرانســه  :ماننــد ،شــود و اخیــراً در بعضــی از کشــورهاکه در سواحل دریاها واقع اســت اســتفاده مــی

جله دانشمند در بهمــن مــاه دریا نیروي عظیمی از برق تولید کنند. م با استفاده از جزر و مدّ اندتوانسته

نوع اختراع در مورد استفاده از نیــروي جــزر  218باید دانست که تا کنون  :نویسدیم 74صفحه  1345

شکی نیست که بشر با به کــار بســتن عقلــی کــه پروردگــار  ،دریا در جهان به ثبت داده شده است و مدّ

  د برد.مهربان به او داده در آینده نتایج بیشتري از این راه خواه

د، بلکــه طبــق رات تنها خورشید و ماه نیســتند کــه بــراي مــا مفیدنــباید دانست که از این همه کُ تبصره:

از هر یک از کرات حتی آنهائی کــه  ،اندهی با وسائل علمی و دقیق به دست آوردآنچه که کیهان شناسان

آیــد و کیهانی به طرف مــا مــیریزي به نام اشعه ذرات بسیار  ،ها سال نوري با ما فاصله دارندمیلیون

اثــرش  ،رســداي که از کرات منظومه شمسی به مــا میالبته اشعه ،گی ما داردهر یک اثر خاصی در زند

 ،عطــارد روي اعصــاب ،مــاه روي معــده ،مثالً خورشید روي قلب و چشــمها ،بیش از سایر کرات است

  گذارد.أثیر میت ،مشتري روي کبد ،مریخ روي قواي عضالنی ،زهره روي غدد داخلی

  خاتمه بحث نعم کیهانی: 

شود, لکن به یقین بدانید کــه حتــی یــک چون بنابر اختصار است, از نعم کیهانی به همین مقدار اکتفا می

  دم آنچه که تا کنون بشر فهمیده گفته نشد.میلیار

  مـــهاي زوجــــود تو وجــــود همـــه                        پرتـــوي از جود تو جود ه

  کن هست ونیست                         غیر تو وصُنع تو موجود چیستکن ونیستهست
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  عرصـــه غَبرا ز تو پیــــــراستـه                         صفحـــه خضرا ز تو آراستـــه

  روشنـــــــــی لعل بدخشان ز تو                          پرتو خورشید درخشان ز تـــو

  کــاي از عسگر ملکت ملهشحن                       ک    ـــــَت فَلــاي از دفتر مُلکَـهنقطـ

  »مرحوم نراقی«                                                                                                                 

هایش بــراي  آســایش مــا تگیمشخصــات و شــگف پروردگار مهربان ما، این کره زمین را بــا همــه«

  »آفریده است.

(پروردگار مهربانی که به حکمت بالغه و قــدرت کاملــه خــود بــه جهــت . اَلَّذي جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ فِراشاً
  )22(بقره آیه  انتقاع شما زمین را بساطی گسترده قرار دارد.)

کناي مــا اســت. اکنــون مختصــري سُ است که محلّ یکی کره زمین ،ات با عظمتاز میلیاردها میلیارد کرّ

  هم تفکر و توجه در مشخصات این نعمت عظیم بکنیم.

  فهرست بعضی از مشخصات و فوائد کره زمین براي ما

در یک مــدار بیضــی بــه دور  میلیون کیلومتر 150الی  148زمین در فاصله  فاصله زمین با خورشید:

حرارتی کــه از خورشــید ، شید دو برابر مدار کنونی آن بوداگر فاصله زمین تا خور ،گرددمیخورشید 

شــد و طــول و سرعت حرکت بر مدار آن نصــف مــی کردل میرسد به ربع حرارت کنونی تنزّبه ما می

امــا اگــر فاصــله  ،بســتندموجودات زمین یــخ مــی هشد و در این صورت هممی مدت زمستان دو برابر

چهار برابر و ســرعت مــدار دو برابــر و طــول مــدت گرما  ،شدزمین تا خورشید نصف مدار کنونی می

شــد کــه حیــات در آن یاي ســوزان مفصــول نصــف (اگــر فصــلی امکــان داشــت) و زمــین بــه انــدازه

 ،پروردگــار مهربــان از جانــب ین خــوددر حد معّــ توانست برقرار بماند, پس قرار دادن مدار زمیننمی

  محبّت بزرگی است درباره ما.

, قــوه بــودهزار میلیارد کیلومتر مکعب است. اگر زمین به کوچکی مــاه مــی زمین یکحجم  حجم زمین:

ها و هوا بــر روي شد و این مقدار جاذبه دیگر براي نگاه داشتن آبجاذبه آن یک ششم جاذبه فعلی می

اما اگر زمین بــه بزرگــی خورشــید  رفت.یاي باال مه حرارت به صورت کشندهدرج ،کردآن کفایت نمی

کــرد و بخــار شــدن ل میزّکیلومتر تن 10ارتفاع جو به حدود شد و برابر می 150نیروي جاذبه  ،ودبمی
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اً زنــدگی عقالئــی نتیجتــ ،کردکیلوگرم وزن پیدا می 150 ،یک جانور یک کیلوگرمی شد.آب غیرممکن می

ن یکــی دیگــر پس قرار دادن حجم زمین را در این حد معیّ ،بودبراي چنین موجوداتی دیگر امکان پذیر ن

  از محبتهاي نامتناهی پروردگار مهربان ماست.

ساعت و ده دقیقه و چند ثانیه یکبــار از مغــرب بــه مشــرق بــه  23زمین در مدت  حرکت وضعی زمین:

  چرخد این حرکت وضعی گویند.دور محور خود می

بســیاري نتیجه این حرکت پیدایش شبانه روز و تعدیل درجــه حــرارت و فوائــد  نتیجه حرکت وضعی:

  پایان پروردگار مهربان ماست.این هم یکی دیگر از محبتهاي بی .گرددمیکه از اینها منشعب 

گــردد و یک مرتبه به دور خورشــید مــی ،شبانه روز و ربعی 365زمین در مدت  حرکت انتقالی زمین:

  کیلومتر است. 30انتقالی گویند. سرعت این حرکت در ثانیه این حرکت را حرکت 

درجه مایل است. این مایــل  23باید افزود محور زمین نسبت به سطح مدار خود  رکت انتقالی:نتیجه ح

اش پیــدایش فصــول چهارگانــه اســت و نتیجــه ،بودن محور زمین را که ضمیمه کنیم به حرکت انتقــالی

پایــان پروردگــار این هــم بــاز یکــی دیگــر از محبتهــاي بــی گیرد.فوائد بسیاري که از آن سرچشمه می

  ربان است.مه

عبارت از همین جو زمــین اســت کــه ماننــد یــک زره یــا پیــراهن  ،کنیمهوائی که ما تنفس می جو زمین:

  دور زمین را احاطه کرده.، کودك

ولی آنچه که مشهور اســت ضــخامت ، بعضی اختالف دارند، دانشمندان در ضخامت جو ضخامت جو:

میلیــارد تــن  900/5یــن مقــدار از جــو را بــه لکــن وزن ا ،زننــدجو را تا حدود صد کیلومتر تخمین مــی

  اند.محاسبه نموده

اکســیژن و  %95/20ازت و  %08/78جو زمین مخلوطی از یازده گاز است که  اجزاء تشکیل دهنده جو:

  ن از گازهاي دیگر.اما معیّ مقدار بسیار اندك،

  بعضی از فوائد جو:

شــود از همین جو تامین مــی ،یاهان استتنفس که عامل اصلی حیات حیوانات و گ مایه حیات است: -1

که اگر چند لحظه تــنفس متوقــف  و نیازمندي موجودات زنده به این مایه زندگانی آن اندازه شدید است
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هــا وارد کــرده لیتر از آن را به شش 510به طوري که آدمی در هر ساعتی  ،یابدزندگی پایان می ،شود

  فرستد.و بیرون می

ا اشکاالت زیــاد مواجــه بنقل امواج صوتی و شنیدن  که بدون هوا،ی است: وسیله نقل امواج صوت -2

  گردد.

  آید.که یکی از مهمترین وسائل حیات است به وسیله هوا به وجود می آتش: -3

اً یــک کیلــوگرم متر مربع بدن ما تقریبــهر سانتی یعنی بر سازد:فشار مخصوصی به بدن وارد می -4

خــون از آن جــاري  ،رگهــاي بــدن پــاره شــده ،فشار مختصري کــم شــودکند و اگر این فشار وارد می

 شــود و لــذا در صــنایعفشار هوا کمتر مــی ،باید دانست که هر چه از سطح زمین باالتر رویم .شودمی

  هائی شده.از این جهت پیش بینی هوائی براي پروازهاي بسیار بلند

 ،گرفــتدر مقابل یک منبع نــورانی قــرار مــیفقط نقاطی که  ،اگر هوا نبودموجب انتشار نور است:  -5

آمد که شــفقی وجــود ماند و به همین جهت الزم میها در تاریکی باقی میشد و سایر قسمتروشن می

  رسید.تاریک به نظر می ،اي که خورشید در آن استنداشته باشد و آسمان هم جز نقطه

قسمتی از زمــین کــه در مقابــل  ،و نبوداگر زمین داراي ج محافظت زمین از گرما و سرماي مضر: - 6

شد به قدري گرم و سوزان بود که براي هیچ جانــداري قابــل تحمــل نبــود و تمــام آبهــا آفتاب واقع می

ماند و بالعکس قسمت دیگــر زمــین کــه در براي حیات نبات و حیوان باقی نمیشد و دیگر آبی بخار می

  حیات نبود.از شدت سرما قابل  ،شدمی سمت مخالف آفتاب واقع

هاي آسمانی بــا میلیون سنگ 20هر روزه در حدود هاي آسمانی: زره محافظ زمین است از سنگ -7

 کنند و در اثر این برخورد و تولید حــرارت جــويّکیلومتر در ثانیه جو زمین را بمباران می 50سرعت 

هــاي کیهــانی ز اشــعهو نی گردند.منهدم در جو می ،رسیدن به سطح زمین به صورت پودر شدهقبل از 

هــاي زیــادي بــراي ســاکنان زمــین زیــان ،اگر جو زمین نبــود ،آیدات به سوي زمین میکه از سایر کرّ

سوره انبیــاء  32البته اگر زمین فرضاً ساکنی داشت و لذا خود آفریدگار جو هم در آیه مبارکه  ،داشتند

  ).ر دادیم آسمان را سقفی حفظ شدهو قرا(ا السَّماءَ سَقفاً مَحْفُوظاً وَجَعَلْنَفرماید: می
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گردد و در نتیجه هواي سبک شده بــه طــرف تغییر درجه حرارت سبب انبساط هوا می تولید بادها: -8

کنــد و موجــب براي پرکــردن نقطــه خــالی حرکــت می ،کند و هواي نقاط مجاور با فشارباال صعود می

  د داراي فوائد بسیاري است:در واقع باد یعنی حرکت هوا و این خو .شودجریان باد می

رانــد هاي خشک میابرهائی را که از دریا سرچشمه گرفته است به سر زمین حرکت دادن ابرها: -الف

  ها به صورت بیابان کویر و غیرقابل سکونت بود.قارهتمام  ،و اگر این عمل نبود

      ر و برخی عضو مــادهبعضی عضو ن ، داراي دو نوع میله است،ها و شکوفه درختانگل عمل لقاح: -ب

هاي ریز که به منزلــه نطفــه حیوانــات نــر اســت و است پر از گرده هائیکیسه هاي نردر میله .باشندمی

رســد کــه مثــل تخمــدان حیوانــات مــاده هاي ماده درونشان خالی و قسمت پائین آن به تخمدان میمیله

بــا  ،رســیده هاي مــادهیلــههاي نــر روي مهگرد ،یکی از فوائد باد آنست که در نتیجه وزش آن .باشدمی

  شود.یدرخت و گیاه آبستن م ،کنداعمال شگفت انگیزي که حکایت از حکمت کامل الهی می

نسیم مالیــم ســحرگاهان کــه ایــن انــدازه فــرح انگیــز اســت و  وسیله تندرستی و شادمانی است: -ج

واي آلــوده نقــاط محصــور را کــه برنــد و هــسوغات می ،بادهاي دیگر مأمورینی هستند که هواي تازه

بیــرون کــرده بــه فضــاي وســیع و آفتــابگیر جــو  ،هاي موذي شده باشــندممکن است پناهگاه میکروب

 ،رود و هم به کلیه پیر زنان و خانه تنــگ مســتمنداناین مامور فعال هم به قصر پادشاهان می رانند.می

یرامون فوائــد جــو بســیار بســیار زیــاد سخن در پ رساند.می و سوغات روح بخشی نامبرده را به همه

  گنجایش بیش از این نیست.، لکن این کالس را است

  هاي تو را ارزیابی کرد؟ها و احسانشود انعامچگونه می اي پروردگار مهربان ما،

  از دست و زبان که برآید              کز عهده شکرت بدر آید

ک از آنهــا داراي فوائــد مخصوصــی است.قســمت از قطعات مختلفی تشکیل یافته که هر ی سطح زمین:

ره و طــال و نقــ :ماننــد ،مهمی از آن دریاها را به وجود آورده و بخش دیگري به نام معدن, مواد قیمتی

و قطعاتی براي کشت و زرع مناســب و قســمتی بــه نــام کــوه ســر بــه  آهن و نفت را در آغوش گرفته،

  سوي آسمان برافراشته است.
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ق شرائط حیات تأثیر شــایانی داشــته و موجــب هاي طبیعی و تحقّدر پدیده مین:پستی و بلندي روي ز

  گردیده است که روي زمین براي زندگی مناسب و تمدن باشکوه بشري به وجود آید.

  ها:بعضی از فوائد کوه

طبــق قــوانین  ،در دریا ذخیره شــده و در فصــل زمســتان و آغــاز بهــار ،که مایه زندگانی است آب: -1

ها اندوختــه تپهها و دل یعنی قله کوه ،هاي طبیعیآید و در این مخزناي به صورت برف در میانهیمحک

وســیله هــا و از طرفــی دیگــر بــه تا در فصل بهار و تابستان از طرفی به جهت آب شدن برف ،شودمی

 ،حیــاتجویها پدید آید و نهرها تشکیل شود و براي همیشه و در همه جا این مایــه  ،هاجوشیدن چشمه

  هاي اساسی آدمیان تأمین گردد.دسترس موجودات زنده قرارگیرد و نیازمنديیعنی آب در 

هــاي ســریع مختلــف کــه در در صحنه اضطراب عجیبی قرار گرفتــه, از طرفــی حرکــت کره زمین: -2

عرصــه پهنــاور فضــا را بــر گــرد خورشــید  ،هــزار کیلــومتر در ســاعت 180بعضی از آنها به سرعت 

 :ماننــد ،کیلــومتر در ســاعت 1680دیگــري بــه ســرعت  ،و در ضمن جنبش حرکت انتقالی) !!پیماید (می

!!) و با این جنبش عظــیم و سرگشــتگی عجیــب در حرکت وضعی!(غلطد میفرفره کودکان بر گرد خود 

کیلــومتر در  2880تر است به سر منــزل نــامعلومی بــه ســرعت تر و سرگشتهآفتابی که از او شیفتهپی

یــازده قســم  ،! مخفی نماند که بعضی از دانشمندان عالوه بر ســه حرکــت مــذکورار است!ساعت رهسپ

شــناس مشــهور اثر فالماریون مــنجم و کیهــان ،حرکت دیگر براي زمین قائلند!!! ( اسرار مرگ و زندگی

با این همه اضطرابی کــه دارد از طرفــی دیگــر گازهــاي  ).11س  67ایضاً ص  14س 58ص  ،فرانسوي

در ایــن صــحنه تالطــم و  !!آورنــد!مــی تــر در آن فشــارر درون آن به شــدت هــر چــه تمــاممتراکمی د

هــا اســت کــه کــوه تفرق قطعات زمین مانع گردیده است،تالشی و میگانه چیزي که از  ،اضطراب عجیب

 ،بــه عبــارت روشــن تــر اند.صل نمودهریشه آنها در اعماق زمین فرو رفته و قطعات زمین را به هم متّ

ها تختــه بنــدي قطعات زمین به وسیله کوه ،نمایدکوبی و تخته بندي میار قطعات تخته را میخنجّ چنانکه

شده تا بدین وسیله از پاشیدگی آن جلوگیري کامل به عمل آید ولذا خــود آفریننــده زمــین هــم در آیــه 

(آیــا مــا زمــین را محــل   لَ اَوْتــاداًاَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهاداً وَ الْجِبــافرماید: سوره نَبَأ می 7و 6مبارکه 

  هاي آن قرار ندادیم ؟؟)ها را میخپرورش و کوه
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مانند سد عظیمی جلوي بادهاي ســرد شــمالی را گرفتــه (بادهــائی  ،هاي بلندکوهستان ها:کوهستان -3

گــر ایــن دیوارهــاي ا کاهنــد، چــهگیرند) و از شدت آنها ممیکه از اقیانوس منجمد شمالی سرچشمه می

چنان که در کویرهاي وسیع بــه  ،آوردقطعاً بادهاي سرد شدید آثار زیانباري پدید می لند طبیعی نبود،ب

  شود..هاي موحشی مشاهده میها طوفانعلت نبودن کوه

ها ذخیره شده اســت تــا هاي قیمتی در کوهنقره و سنگ از قبیل مس، آهن، سرب، طال،انواع معادن:  -4

ات بشر در پرتــو آنهــا تــأمین گــردد و فوائــد بســیار دیگــري کــه بــه جهــت هاي مهمی از احتیاجقسمت

این مقدار کــه  انحصار به ،ها و معادنضمناً باید دانست که این کوه اختصار از ذکر آنها خودداري شد.

باشــند و هاي زمین میمانند خشکی ،ها تماماًهاي دریاها و اقیانوسبلکه زیر آب در خشکی است ندارد،

  شود.ه معادن در آنجا هم یافت میگونمهه

در سازمان موجودات زنده آب به آن اندازه مهم است که بــدون آن زنــدگانی امکــان هاي زمین: آب -5

بــه صــورت محلــول بــوده و مقــدار  ،رســدپذیر نیست. آنچه از مواد زمین به مصرف تغذیه گیاهان می

تــا  70از آب اســت و معمــوالً  %95هاي آبدار زیادي آب به همراه دارد, چنان که ساختمان بیشتر میوه

کنــد. قســمت هاي مختلف گیاه فــرق مــیدرصد وزن گیاهان آب است که البته برحسب نوع وقسمت 80

قریــب دو ســوم وزن بــدن را آب تشــکیل  ،عمده سازمان بدن حیوانات از آب تشکیل یافته و در انســان

اي را از (هر موجــود زنــده ماءِ کُلَّ شَیْئٍ حَیٍّا مِنَ الْوَجَعَلْن ،خالصه به قول خود آفریدگار آب ،دهدمی
  )30(انبیاء  آب قرار دادیم.)

آب عالوه بر آنکه مایه حیات است فوائد مهم دیگري نیز دارد که بعضی از آنها بــراي نمونــه یــادآوري  

  شود:می

هــا ها و برگره گلچه ریزد،گاهی از باال مانند دوش فرو میعامل اصلی نظافت و شستشو است: -1

 ،بخشــدها را جلوه و طــراوت مخصــوص مــیصحن باغستان ،کندگرد و غبار را زایل می شوید،را می

  برد.نماید و با خود به رودخانه و دریاها میهمین که در سطح زمین جاري شد کثافت را جاروب می

ب به همه نقاط زمین برســد براي اینکه آ گیرد:آمیزي در دسترس همه قرار میطبق قوانین حکمت -2

 ،ر فرمــودهآمیــزي مقــرّپروردگار مهربان ما قوانین حکمت شوند،مند و همه جا از این منبع حیات بهره
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ســپس بادهــا را  ،رودباال مــی ،آب را طوري آفریده که در اثر تابش اشعه آفتاب به صورت بخار گشته

پــس از آن بعضــی  و به جاي سردي رسانده، ها راندهمأمور فرموده که آن بخارها را به باالي خشکی

و  ت بخش نباتات و صفا بخش زمین گــرددبه صورت قطرات باران به طرف زمین رهسپار شده تا حیا

هــاي بعضی دیگر به صورت برف درآمده تا در مزارع و باغستان به تدریج آب شود و به اعماق ریشه

تابستان کــم کــم آب شــود و جویهــا و نهرهــا را  ها ذخیره شده تا در فصلگیاهان برسد یا در قله کوه

  تا در نتیجه آب که مایه حیات است براي همیشه در دسترس باشد. ،تشکیل دهد

و این خود فوائد بیشــماري همــراه دارد کــه بــراي نمونــه ها و دریاهاست: تشکیل دهنده اقیانوس -3

  شود:بعضی از آنها یادآوري می

قل و مسافرت است. از روزي که بشر براي ادامه زندگی اجتمــاعی و دریا یکی از وسائل حمل و ن -الف

دریــا را بــراي ایــن موضــوع اســتخدام کــرده و  ،حمل و نقل کاالهاي بازرگانی احساس احتیــاج نمــوده

از  ،روز در تکمیل این وسیله کوشیده است تا آنکه امروزه بیشتر حمل و نقل کاالهــاي بازرگــانیهروزب

از کسانی کــه از وســائل  ،کنندرد و شماره کسانی که به وسیله کشتی مسافرت میگیراه دریا انجام می

  کنند کمتر نیست.سریع السیر استفاده می

  برد که در سابق اشاره شد.دریا بشر می فوائدي که از جذر و مدّ -ب

کــه شود که یکی از آنهــا گوشــت اســت مواد غذائی و صنعتی و شیمیائی متعددي از دریا گرفته می -ج

دانشمندان معتقدند دریاهاي زمین هر سالی یکصد میلیون تــن مــاهی  گردد،از راه صید ماهی تأمین می

اند پنجاه هزار نوع جــانور مختلــف و که تا امروز دانشمندان توانسته ،طور اجمال بدانیدهب کنند.تهیه می

هــاي هر نــوعی داراي تیــرهولی فراموش نکنید که  ع گیاه گوناگون در دریا کشف کنند،سیصد هزار نو

کنــد. تــازه از ســخنان هــا مــیبشــر امــروز اســتفاده جانوران و گیاهــان، متعددي است و از هر یک این

مشهور در السنه دانشمندان روز است که امروز اطالعات ما از سطح کره مــاه بــیش از اعمــاق دریاهــا 

ریاها بیش از یک یا دو صدم نیســت اطالعات ما از د :گویندمیست و خود دانشمندان اقیانوس شناس ا

  ،هاي بیشمار دیگري غیر از جانور و گیاه که مجال گفتنش نیست. پروردگاراو استفاده

  چنان آفریدي که خود خواستی                             زمین و زمان را بیاراستی
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  حشرات زمین
مــیالدي کــه  1948ري که در سال به طو زمین به خصوص انواع بسیاري دارند، این دسته از جانوران

پــس از ایــن ســاالنه  ،نوع حشرات شناخته شده در آن ثبت گردیده بود 000/686نام  ،آماري تهیه شده

دانشمندان معتقدند کــه اگــر روزي نــام  شود.شش یا هفت هزار حشره دیگر به این صورت افزوده می

ن بالغ خواهد شــد. دربــاره ایــن دســته از میلیو 10رقم آن به  این قسم از این موجودات ثبت شود، همه

جانداران علم مستقلی به نام حشره شناسی بــه وجــود آمــده و بســیاري از دانشــمندان عمــر عزیــز و 

بردن به اسرار خلقت و طرز زندگی آنها صرف نمــوده و از ایــن راه هاي خود را براي پیاوقات گرانب

تنــوع  ،حشــره شناســی در فــنّ انــد.بشــریت آورده هاي بسیار ارزنده و قابل توجهی براي عالمارمغان

ها را بــه سیصــد به طوري که دانشمندان تاکنون انواع گوناگون سوسک ،دار حشرات از یک طرفدامنه

د و بــه بیشــتر از نــدانزنند و تعداد انواع زنبورها را به چهارهزار و پانصد نوع بالغ میهزار تخمین می

ند که هر نوع و نژاد داراي امتیازات اســرارآمیزي اســت و پشــتکار و امورچه پی برده ،هفت هزار نژاد

موجب گردیده است که هر یک از آنها مطالعات و تحقیقــات خــود را  ،حوصله دانشمندان از طرف دیگر

اند و لذا جمعــی هائی به رشته تألیف در آوردهدر یک نوع انجام داده و در قسمت تخصصی خود کتاب

همــین تحقیقــات و مطالعــات اســت کــه  اي زنبورشــناس و غیــره هســتند.و عــدهاز آنها مورچه شناس 

کتاب فقط راجع به مورچه وجــود دارد کــه بعضــی از آنهــا از  000/20مؤسسه حشره شناسی آمریکا 

 ،باید دانست فایده تحقیقات دانشمندان تنها فرضیه حس کنجــاوي بشــر نبــوده هشت جلد متجاوز است.

براي بشر داشته و دارد, بــراي نمونــه کــافی اســت بدانیــد کنــدوهاي زنبــور  بلکه فوائد بیشمار دیگري

کنیــد اگــر گفتــه شــود در حتمــاً تعجــب مــی نــد،دهسالی چهار الی پنج کیلــو عســل مــی ،عسل در ایران

کشورهاي دیگر در اثر نگاهداري این زنبورها طبق اسلوب علمی هر کندو به طــور متوســط صــد کیلــو 

، اگفته پیداست که اگر بخواهیم تنها راجع به زنبور عســل تخصــص پیــدا کنــیمن .کنندعسل برداشت می

کــافی  ،لکن براي نمونه فقط راجع به بعضی از فوائد همین یــک حشــره خود عمري تحصیل الزم دارد،

  است اشاره مختصري شود.
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  بعضی از فوائد زنبور عسل
گیــرد و فوائــد اي صــنعتی قــرار مــیهــرساند که مورد اســتفادهزنبور عسل براي ما موم می موم: -1

  شود.بسیاري از این راه عاید بشر می

قنــد طبیعــی و زنــده کــه بــدون  درصــد قنــد دارد، 80عســل در حــدود  ســازد:براي ما عســل مــی -2

-ها و ماهیچــهشود و به مصرف بافتکوچکترین اشکال از طرف بدن جذب شده و فوراً داخل خون می

اســت و داراي مــواد معــدنی و عطرهــاي )  A B Cیتامینهــاي (عســل منبــع و رســد.هــاي بــدن مــی

هضــم غــذاهاي دیگــر را نیــز تســهیل  شــود،عسل عالوه براینکه به خوبی هضــم مــی .مخصوص است

 ،داردمفیــد اســت. عســل آدمــی را جــوان نگــاه مــی ،کند. عسل براي شخص در هر ســنی کــه باشــدمی

زنبوران عسل براي ملکه کنــدو غــذاي  کند.یقواي شخص را حفظ م ،استعمال مرتب و همه روزه عسل

رسازند که معجون طول عمر است و با خوردن آن ملکه زنبــور پــنج شاهانه مخصوصی به نام ژله می

هــائی عســل ،کنددر صورتی که زنبور معمولی بیش از چهل تا پنجاه روز عمر نمی نماید،سال عمر می

 ،هــیچ غــذائی بــه انــدازه عســل لی به میزان مختلف دارنــد.و ،خوریم از این ژله به اندازه کافیکه ما می

هــاي توانــد زیســت کنــد. از کتــابباشد و در عسل هیچ نوع میکربــی نمــینظیف و ضدعفونی شده نمی

بعضی از آنها به فارسی ترجمــه و چــاپ گردیــده, حتمــاً  ي که راجع به زنبورعسل نوشته شده،بسیار

ر اجمال بدانید کــه ایــن حشــره کوچــک بــاهوش بــراي بــه دســت قدر به طومراجعه کنید اما فعالً همین

 ،هاي معطر و نتیجه همکاري هزارهــا زنبــور اســتهاي رنگارنگ و شکوفهآوردن عسل که عصاره گل

میدان فعالیت زنبورها معمــوالً از فاصــله یــک کیلــومتر از کنــدوي آنهــا  ،دهدت عجیبی به خرج میجدیّ

ســرعت  .کننــداین نوش تا هفت یا هشت کیلومتر نیز پرواز مــی کند ولی گاهی در جستجويتجاوز نمی

براي اینکه کار پر زحمــت ایــن حشــره  .پرواز زنبور عسل بین هشت تا دوازده کیلومتر در ساعت است

دســت کــم  ،رســدکه به دست ما مــی یکوچک را درك کنیم باید بدانیم که براي هر چهار صد گرم عسل

هم بپیونــدیم و مســافت هاگر این رفت و آمدها را ب ،ته و برگشته استبار از کندو به صحرا رف 000/80

نوبت رفتن را یک کیلومتر در نظر بگیریم. مسافتی که زنبور عسل براي بــه دســت آوردن چهــار صــد 

یعنــی ایــن حشــره پرکــار بــراي گــردآوردن  ،شــوددو برابر محیط کره زمین مــی ،پیمایدگرم عسل می
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به اندازه مسافت دو بار گردیدن به دور کره زمــین را  ،شودن ساخته میگرم عسل از آ 400نوشی که 

  پیموده است.

ولــی  ،دهــدشد که این کار را باد انجــام مــیاي در سابق راجع به تلقیح نباتات اشارهتلقیح گیاهان:  -3

خصوصاً در بعضی مواقع که فقــط توســط  ،گیردباید دانست که این عمل توسط حشرات نیز انجام می

داخــل گــل  ،بارندگی شد  اگر در موقع گل کردن درختان سیب، باید این تلقیح انجام گیرد، مثالًحشرات 

همــین وقــت  ا که سنگین و لــزج اســت انتقــال دهــد،شود و باد قادر نیست که گرده گل رسیب خیس می

ر حشــرات اگر چه در این مورد زنبور عســل بــا ســای ح به وسیله حشرات باید انجام شود،است که تلقی

بــه طــوري کــه لقــاح نصــف  ،شــودولی زنبور عسل بیش از همه موجب این نقل و انتقال می ،مشترکند

در برابر هر پنج تومان عســل و اند که پذیرد و دانشمندان دریافتهبیشتر گیاهان به دست او صورت می

در کار زراعــت کمــک دست کم به اندازه یکصد تومان ما را  ،کنندمومی که زنبورها براي ما درست می

د کنــدوئی چنــد از زنبــور در گوشه و کنار کشــتزار و بــاغ خــو ،کشاورزان و باغداران آزموده کند.می

عسل مــدیون که آنان را در کار گرده افشانی گیاهان یاري دهد. بنابراین نه تنها در موم و  عسل دارند،

  ز از زحمات با برکت آن داریم.لذیذ خود را نیهاي بلکه بیشتر میوه خدمات زنبور عسل هستیم،

  هاي تو را که تواند شماره نماید؟ها و احسانها و نیکیبه راستی که نعمت ،پروردگارا

  ار کرد         یا کیست آن که شکر یکی از هزار کردـــلطف خداي را که تواند شم

در مقابل مقداري کــه آن مقدارش که تاکنون کشف شده با اینکه  ،فوائدي که موجودات براي بشر دارند

تحصیل همین مقدارش جداً از عهده مستعدترین افراد بشــر خــارج  نهایت است،هست, هیچ در مقابل بی

به دست آوریــد, بنــابراین توانید هاي گذشته میواقعیت این مطلب را تا حدودي از دقت در درس است!!

خــود شــما  ن زمینــه پیشــروي شــود،که باید در ایــنا گفته پیداست که مقدور این کالس نیست آن طور 

بــراي ایــن کــه بدانیــد فوائــد  .گونــه کتــب بپردازیــدتوانید تا آنجا که مقدورتان باشد به مطالعــه ایــنمی

  اش تا کجا کشیده شده است در چند جمله زیر دقت بیشتري فرمائید.موجودات براي بشر دامنه
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  حیوانات زهرآگین
در نــزد کســانی کــه بــه نظــر ســطحی بــه  باشند،زهرآگین میحیوانات  ،از جمله موجودات روي زمین

بلکــه مضــر هــم  ،نگرند ممکن است گمان کنند این قسم از موجودات نه تنها مفیــد نیســتندموجودات می

کنــد و در البراتورهــاي زیادي از همین زهرهــا مــیهاي باشند, در صورتی که امروزه بشر استفادهمی

چنــد مــورد اســتفاده از آن را در  ،گردد. به عنوان نمونهي تهیه میبزرگ از این سموم داروهاي متعدد

  جمالت زیر مالحظه فرمائید.

و در درمان کــزاز و جــزام  اي در معالجه صرع و حمله داردزهر مارهاي زنگی تأثیر قابل مالحظه -1

  ر است.نیز مؤثّ

  از آن اثر عجیبی دارد.نیش زنبور عسل در معالجه بسیاري از انواع رماتیسم و عوارض ناشی   -2

زهر مارهاي کبري براي تسکین درد بیماران مبتال به سرطان به جاي مرفین مــورد اســتفاده قــرار  -3

  گیرد.می

کنند کــه ) داروي عجیبی تهیه می»مارمولک«از یک نوع وزغ (جانوري است به شکل و شبیه کربسه  -4

ترشــحات خــارج  ،امراض قلبی حسی اعضاء،یب : انقباض عضالت،مانند ،هاي مختلفدر درمان بیماري

  رود.از حد غدد به کار می

بــراي آزار و  ،هــا و ســمومی کــه در اختیــار حیوانــات زهــرآگین هســتندباید دانست نــیش رفع توهم:

بلکه اینها یک وسیله مطمئن دفاعی براي آنهــا در برابــر دشــمنان آنهــا اســت.  ،ناراحتی ما آفریده نشده

 ،براي نابود کــردن مــا نیســت این دسته از حیوانات است،نیش و زهر که در اختیار عبارت دیگر این هب

بلکه براي این است که خودشان نابود نشوند. اگر درست دقت کرده باشید حیوانات زهردار قطــع نظــر 

از این وسیله دفاعی حیوانات کم دست و پا و کم مقاومتی هستند و اگر از این وســیله دفــاعی محــروم 

که وجود آنها براي بشــر  در صورتی شدند،به زودي زیر دست و پاي جانداران قویتر نابود می ،بودند

بــه  احتیاطی خود بشر است که انحصاربی رسد،و اگر گاهی از ناحیه آنها ضرري به بشر می مفید بود

احتیــاطی بــی :احتیاطی از طرف دیگري این خطر متوجه ما گردد. مثلبیآن ندارد و ممکن است، در اثر 

در مقابل برق و سایر خطرات صنایع روز و غــذاهاي مســموم و غیــره. بــر هــر عــاقلی روشــن اســت 
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 تاز طریــق دیگــر خیلــی بیشــتر از طریــق حیوانــا ،شوداحتیاطی متوجه بشر میخطراتی که در اثر بی

  زهرآگین است.

  چرا بعضی از مردم راجع به خلقت حیوانات زهرآگین اعتراض دارند؟

  افراد از نکاتی غافلند که باید ایشان را به آن نکات آگاه نمود و آنها از قرار ذیل است: این گونه

  باید ایشان را برفوائد وجود آنها آگاه کرد. -1

هــا از چنانچــه میلیــون تــرین حیوانــات اســت،باید ایشان را متوجه کرد کــه خــود انســان خطرنــاك -2

ترسند و یک میلیونیم مقــداري کــه انســان ت از انسان میبرد و همه حیواناهمنوعان خود را از بین می

احتیــاطی خــود تازه این مقدار هم در اثر بــی کشند،نمی ،آنها از انسان کشد،از حیوانات زهرآگین را می

  ایشان است.

و انســان از فوائــد وجــود آنهــا  ،شــدنسلشــان منقــرض مــی ،اگر اینها این وسیله دفاعی را نداشتند -3

  د.مانمحروم می

       کردنــد و از روي نقشــه کــار ا اگر همه با هم سازش میلّبینیم که به آنها عقل داده نشده است واِمی -4

  توانستند نسل بشر را منقرض کرده و از شر ایشان راحت شوند.می ،کردندمی

  است. نهایت متوجه است که وجود آنها براي آدمی الزم قدرت دارد نسل آنها را منقرض کند،بشر  -5

هــاي ماند که شخص یک میلیون تومان بسته پول به کسی بدهــد و ایــن بســتهاین اعتراض بدان می -6

احتیاطی کرده با دست خود بخواهــد نخهــا را پــاره بعد آن کس بی ،هاي محکمی ببنددکناس را با نخاس

پــس  اســت.سپس اعتراض کند کــه چــرا اینطــور محکــم بســته شــده  ، در نتیجه دست خود را ببرد،کند

روشن شد که وجود حیوانات زهرآگین مفید به حال بشر است و نیش آنها براي حفاظــت وجــود خــود 

احتیــاطی خــود شــود در اثــر بــیآنها است نه براي نابود کردن ما و ضرري که از آنها متوجه مــا مــی

  ماست.

را طوري قرار این پروردگار مهربانی که این همه به ما لطف دارد، چه خوب بود وضع جهان ما «

  »بود.داد که آمیخته با درد و رنج و محنت نمیمی







  توحید جزوه اعتقادات/ مبحث

 101 القرآنمیقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

ولــی بعضــی  ،دانــدالبته اسرار کارهاي آفریدگار جهان و جهانیان را آن طور که هست تنها خودش می

  کنیم.بازگو می ،رسداز آنها را که به عقل قاصر ما می

و به فیض کامل حــق تعــالی مــی رســد  ها استحقاق ثواب اخروي پیدا کردهتبشر در قبال این مشقّ -1

که آن عبارت است از نفعی که مقارن با تعظیم و اجالل باشد و بزرگداشت بدون اســتحقاق قبــیح اســت 

  به دالئلی که گذشت. ،و خداي تعالی فاعل قبایح نیست

کرد و این طغیان بشــر بــیش بشر طغیان می بود،اگر براي بشر جز وسائل خوشی چیز دیگري نمی -2

  نمود.هر چیزي براي خود او ایجاد ناراحتی می از

 ،اند و دل بستن به آن صــحیح نیســتچون مثل دنیا مانند پلی است که بر سر رهگذر آخرت گذارده -3

این آمیخته بودن با رنج و درد و محنت براي آن است که مــا دل بســتگی بــه دنیــا نداشــته باشــیم. آیــا 

مالنــد کــه طفــل از پســتان بر سر پستان چیز تلخــی مــی ،بگیرند اید طفل را چون بخواهند از شیرندیده

ها آمیخته شده بعضــی آن را آنقــدر ولی چقدر شگفت آور است با اینکه دنیا به این تلخی ،منزجر گردد

اند و دارالسالم حضرت حق را که آمیخته با رنج و نــاراحتی نیســت و صددرصــد بلکــه از محکم گرفته

اي پروردگار مهربــان مــا، بــه همــان لطــف  اند!!!د لذت محض است رها کردهدرص نهایتباب مبالغه بی

  نامتناهی خودت ما را مایل به دارالسّالم خود بگردان.

و در پایان بحث نمونــه چنــدي هــم  پایان پروردگار مهربان مامختصري از لطف بیهاي این بود نمونه

هــا مــا را تــا حــدودي ت توجه به این محبتامید اس ،شودهاي وجود خود انسان یادآوري میاز شگفتی

  نشاء اهللا تعالی. ،ان واقعی پروردگار مهربانمان گردانداز محبّ

  هاي بدن انسانچند نمونه مختصر از شگفتی
در آن حــال شخصــی  ،اگر فرضاً کسی خانه نداشته باشد و با دردسرهاي مستأجري بسوزد و بسازد

تا زمانی که این امر در نظرش باشد خــودش را شــرمنده  ،داي براي آن کس فراهم آوربدون منت خانه

بــه خــاطر  حال چه نیکوست آدمی الاقل مختصري از تاریخ گذشته خود را و رهین احسان او می داند!

آوري چه کسی این اجزاء را جمــع ،اء بدنش در میان عناصر عالم پراکنده بودبیاورد، آن زمانی که اجز

مقــداري بــود و از صــلب پــدر بــه آن روزي که آب بــی ،پدر جاي دادکرده و به صورت منی در صلب 
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چــون پــدر و مــادر و  ؟چه کسی او را به نیکــوترین وجــه صــورت بنــدي نمــود ،رحم مادر انتقال یافت

چه کسی به او چشم بینا و گوش شنوا و زبان گویا داد؟ چه کســی  یگران از این کار اطالعی نداشتند،د

زاء و جوارح دیگر بخشید؟ چه کسی به او قواي ظاهري و بــاطنی داد؟ چــه به او دست و پا و سر و اج

امــا  ،کسی به او فکر و روح و عقل و ادراك عطا فرمود تا باالخره به صــورت یــک بشــر زنــده درآمــد

در چنین حــال چــه کســی حفاظــت و  د دفع کند یا نفعی به خود برساند،قدرت نداشت ضرري را از خو

خوب به خــاطر آوریــد آن زمــانی را کــه در داخــل رحــم مــادر  دار بود.ا عهدهنگهداري و نگهبانی او ر

نشسته بودید و پرده سفید لطیفی سراسر پیکر حتی روي دهــان و چشــم و گــوش شــما را پوشــانیده 

اي هاي خونی به نام جفــت قــرار داشــت کــه روي آن پــردهبود و در نزد شما جسم اسفنجی پر از رگ

 ،اي که تقریباً یک متــر بــود و بــه قطــر یــک انگشــت ضــخامت داشــته به لولهقرار گرفته بود و آن پرد

هاي باریک تري وجود داشت. این لوله از راه ناف به شکم شما متصــل مربوط بود و در داخل آن لوله

د و از آنجا بــه شها از بدن مادر وارد جفت شده و در آن جا تصفیه میبود. مواد غذائی توسط مویرگ

-در بدن شما به محل خــود برمــی ،پس از جریان ،گردیدهاي نامبرده به بدن شما داخل میتوسط لوله

گرفــت تــا اینکــه بــه محــض تولــد تــنفس از راه گشت و بدین وسیله تغذیه شما در رحم مادر انجام می

ار تر اینکه پروردگــنکته جالب ها و تغذیه از راه دهان شروع شد و دستگاه دفع بدن نیز بکار افتاد.شش

چنانچه بعضی از آنها در گذشته یادآوري شــد  ،مهربان ما پیشاپیش وسیله زندگی ما را فراهم فرموده

  انشاء اهللا تعالی. ،شودو باز براي نمونه بعضی دیگر یادآوري می

  پستان یا مخزن آب و نان:

به صــورت یک دستگاه خودکاري تعبیه فرموده است که خون را  پروردگار مهربان ما در وجود مادر،

آورد کــه بــا هاضــمه ضــعیف و طبــع لطیــف یک ماده غذایی بسیار جامع و گوارائی به نام شیر در می

گــردد کــه نــوك آن کودك کامالً مناسب است و محصول این دستگاه در مخزنی به نام پستان جمع می

باره به دهــان با دهان بچه مطابق بوده به عالوه داراي سوراخهاي بسیار ریزي است تا این که شیر یک

انیم که استخوانهاي بدن نوزاد نــرم اســت و شــیر عــالوه بــر دمی وي داخل نشود و گلوي او را نگیرد.

باشــد و ایــن مــاده بــراي کلســیم مــی داراي امالح آهکی از قبیل فســفات، اینکه حاوي مواد غذائی است
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رد دستگاه مزبــور بــه کــار پیش از آنکه نوزاد به این جهان قدم بگذا استحکام استخوان ضرورت دارد.

گــذارد تــا کند شیر رو به افزایش میآید و هر اندازه که جنین رشد میافتد و شیر در پستان پدید میمی

موقعی که خلقت جنین کامل شد و هنگام والدت فرارسید شیري که با سن جنــین کــامالً مناســب اســت 

شــود تغییراتــی در شــیر برحســب زرگتر میپس از تولد نیز هر قدر که کودك ب گردد.آماده و مهیا می

ي که تازه بــه دنیــا آمــده از شــیر اگویند تغذیه بچهآید و لذا دانشمندان طب میتناسب سن وي پدید می

زنی که مدتی است وضع حمل نمــوده اســت صــالح نیســت و بــراي مــزاج هــر کــودکی شــیر مــادرش 

  باشد.مناسبتر و موافقتر می

  سی در دل پدر و مادر قرار داد؟این چنین محبت عجیب را چه ک

داري را در پروردگار مهربان ما محبت وصف ناپذیري در دل پدر و مادر قرار داده تــا زحمــات دامنــه

راه تربیت فرزند متحمل شوند روي همین جهت لباسهاي نــوزاد را قــبالً فــراهم نمــوده و دوختــه و بــا 

همین کــه وارد شــد  زیز وارد شود،این مهمان ع کنند تااشتیاق فراوانی منتظر نشسته دقیقه شماري می

شــمارند و در پرتــو محبــت مقدمش را گرامی مــی کنند،دهند و لباسهاي نو دربرش میشستشویش می

تا اینکــه  شود.گیرد دوران فداکاري مادر و خدمتگزاري پدر شروع میمادر و کنف حمایت پدر قرار می

دســتگاه هاضــمه قــویتر شــده از انــواع  ،زنــددانها جوانــه مــیها دنــاز میان لثه کند،رفته رفته رشد می

شــود لطــف پروردگــار مهربــان راستی که آدمی هر چه بزرگتر مــی شوند.مند مینعمتهاي غذائی بهره

گردد. هنگامی که در جنین بوده در محیط تاریک رحم نشســته و از خــون تغذیــه نسبت به او بیشتر می

محیط پهناور و روشن این جهان قــدم گــذارده و بــه جــاي خــون از  نمود مقداري که بزرگتر شد بهمی

پس از مدتی از میان لثه سرخ دندانهاي ســفید ماننــد رشــته در ســر بیــرون کند شیر گوارا استفاده می

بهــره ها یآشــامیدن ها وخوردنیها و شود و به جاي شیر از انواع میوهکشد و هاضمه نیرومند میمی

  ها است.ها و آشامیدنینعمتهائی که غیر از خوردنی گردد و همچنینمند می

  گشاید راه صد بستان بر اوان به او                       میــگر ببندد راه یک پست
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  آیات انفسی
(در روي زمین و نیز وجود خودتان براي . وَ فیِ الْاَرْضِ ایاتٌ لِلْمُؤْمِنینَ وَ فی اَنْفُسِکُمْ اَفَال تُبْصِروُنَ

  نگرید؟)هائی است از قبیل قدرت و حکمت و غیره آیا به دیده بصیرت نمیهل یقین دالئل و نشانها
 هاي رنگارنگ،گل هاي پرخروش، درختان زیبا،رودخانه هاي سرسبز،پس از تماشاي مناظر جالب دره

... قــدري ده و، ماه درخشــنمهر فروزنده ،قطعات ابرها ،دریاهاي مواج ،هاي بلندکوه هاي رنگین،شکوفه

 ،هم به مطالعه صفحه وجود خود بپردازید کــه در ایــن صــفحه پــرنقش و نگــار و کتــاب پراســرار هــم

  عجائب بسیار خواهید دید.

پروردگار مهربان ما به جهت حکم و مصالح بسیاري لباس زیبا و اسرارآمیزي به نام پوست بــه مــا 
  مرحمت فرموده است.

اي فراگرفته است. این حصار عجیب مرز دنیاي سربســته ،پوستاطراف مملکت بدن را حصاري به نام 

کنــد و زیــرا از طرفــی از نفــوذ آب و گازهــا جلــوگیري مــی ،است که به تمام وسائل دفاعی مجهز است

توانــد ایــن عوامــل مــی ،کندبه عالوه با موادي که ترشح می گردد،ها مانع میهمچنین از ورود میکروب

پوست بدن با وجود لطافت و نازکی نگهبانی است دقیق و مســتحفظی اســت  زیان بخش را از بین ببرد.

کند و مرطــوب و نــرم و نیرومند که محیط داخلی را از دستبرد تغییرات همیشگی دنیاي خارج حفظ می

  قابل کش بوده و فرسوده شدنی نیست. 

وجــود آمــده. یعنــی  از دو طبقــه بــه ،این لباس زیبا و لطیف که در درگاه قدرت الهی بافتــه شــده اســت

  شود.داراي رویه و آستر است که رویه بشره و آستر جلد نامیده می

  بشره یا رویه این لباس زیبا:

  شود:در بشره دو قسمت تشخیص داده می

هــاي خشــک و ســخت ســاخته شــده و ماننــد زره محکمــی عهــده دار که از ســلولقمست خارجی:  -1

بلکــه  ،ازکی و ضخامت آن در همه نقاط بدن یکسان نیســتالبته ن ،هاي داخلی بدن استمحافظت قسمت

تــر و مقــاومتش در تــر و ضــخیمچنانچه پوست سر و کف پا محکــم .کندبر حسب مصالح بدن فرق می
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براي اینکه این لباس زیبــا بــا  ،تر استتر و لطیفهاي دیگر نازكمقابل تأثیرات خارجی بیشتر و قسمت

  شوند.به سرعت عوض میسلولهاي آن  ،طراوت و شاداب باشد

در ایــن  ،هاي نژادهاي مختلف بشر به تفــاوت رنــگ ایــن طبقــه بســتگی داردکه رنگقسمت داخلی:  -2

  کند:طبقه دو چیز جلب توجه می

هاي قسمت خــارجی چنانکــه گفتــه شــد زیرا سلول ،رندیهاي این قسمت همیشه در تکثآنکه سلول -الف

  گردد.ایگزین آنها میافتد و سلولهاي این قسمت جدائماً می

ایــن قســمت  ،شوداي پاره مییعنی وقتی که پوست بدن در ناحیه موضوع مرمت و رفوکردن است، -ب

یعنــی طــوري  هــاي معمــولی نیســت،در حقیقت این لباس مانند لباس ،کندپاره شده را به تدریج رفو می

  کند.الح میخودش را رفو و اص اي از آن پارگی رخ دهد،است که اگر در یک نقطه

ائی وجود دارد کــه در هدر سطح خارجی شیارهاي کم عمق و در بین آنها برجستگی نکته جالب دیگر:

نگاري براي ثبــت آثــار مخصوصاً سطح داخلی انگشتان کامالً واضح است و در انگشت کف دست و پا،

شــود و روي کاغذ ثبت میاي هگیرد. آثار انگشتان که از این برجستگیانگشتان مورد استفاده قرار می

در هر شخص وضع خاصی دارد به طوري که اگر اثر انگشت تمام مردم روي زمین را با هــم مقایســه 

دو نفر مانند هم پیدا نخواهــد شــد, اگــر چــه دوقلــو باشــند و ایــن خــود یکــی از بهتــرین وســائل  ،کنند

دهد و این طبقه که حکــم شکیل میطبقه تحتانی پوست بدن را ت ،باشد. جلدشناسائی افراد از یکدیگر می

نرمــی و ســختی  ،ســرما ،یعنــی احســاس گرمــا ،ري استتدار وظیفه حساسعهده ،آستر بشره را دارد

اي باریکی از اعصــاب در ایــن هزیرا رشته گیرد،اجسام و احساس درد و فشار به وسیله آن انجام می

ماننــد یــک ســیم از  ،زارها رشته باریــکقسمت از پوست در سراسر بدن پراکنده است که هر یک این ه

نبایــد از ایــن تشــبیه یعنــی تشــبیه  رســاند.اطالعات را به دستگاه عصبی مرکزي می ،دستگاه تلفن بوده

البتــه ایــن  ،خبرگذاري سطح بدن به دستگاه تلفن خیال کنید که مطلــب بــه ســادگی دســتگاه تلفــن اســت

هــاي زیرا رشــته ،تر استتر و دقیقبسیار کامل ،ا موضوعلّتشبیه براي بهتر درك کردن مطلب است واَ

قسمتی از آنهــا  از لحاظ ساختمان و وظیفه با یکدیگر فرق دارند. ،اعصاب که در سطح بدن وجود دارد

العاده یعنی دردها را بــه ات فوقاي تأثرّاي خبرگذار گرما و باالخره دستهمأمور رساندن فشار و دسته
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براي احساس سرما و گرمــا  ،که سراسر پوست بدن همانطور که گفته شدبا این  دهند.مغز گزارش می

 طبــق مصــالح خلقــت بــراي انجــام وظیفــه،سرانگشــتان  :ماننــد ،ولی بعضــی از نقــاط ،باشدو غیره می

  باشد.تر میتر و آمادهحساس

ماریهــاي بی :ماننــد ،هاي خطرناك درونییکی دیگر از فوائد مهم پوست آن است که بیماري فائده دیگر:

هــا در پوســت آثــار و عــوارض چون بسیاري از بیماري ،دهداطالع می ،کبد و غیر آن را آشکار نموده

  برند.هاي درونی پی میمخصوصی دارند و پزشکان از مشاهده آن عوارض به بیماري

  ،دفع مواد سمیباز فائده مهم دیگر

ت آن از ادرار کمتــر یّاگرچــه ســمّ .تعــرق اســ ،له مواد سمی که در داخل بدن مــا اســتدانیم از جممی

هــاي ســخت ولی ماندن آن در بدن مضر و خطرناك است و بایــد دفــع شــود واال تولیــد بیمــاري ،است

-حتی ممکن است حیات ما را تهدید نماید. لذا براي دفع آن پروردگار مهربان ما تــدبیر حکیمانــه ،نموده

کی در سراسر پوست بدن ایجاد فرموده که تعــداد هاي بسیار باریاي فرموده است بدین ترتیب که لوله

هــاي لولــه ،رســدو در تمام بدن بــه دو تــا ســه میلیــون مــی 12000متر مربع تقریباً آنها در هر سانتی

دفع عرق است و روي همین جهت نظیف نگاه داشتن سطح بدن بسیار الزم است و بــه هاي نامبرده راه

  کمک می کند. ،سرعت و سهولت دفع عرق

یعنی در هر ساعتی ســی تــا چهــل  ،کندمی در شبانه روز معادل ششصد تا نهصد گرم عرق دفع میآد

گرم البته مقدار دفع عرق با گرماي محیط خــارج و نــوع آشــامیدنی و کارهــاي انســان بســتگی دارد و 

بــه  ،منتهی چون ترشح آن در بسیاري اوقات شدید نیست ،گیردترشح عرق از بدن همیشه صورت می

  رسد.نمینظر 

  طور کلی داراي سه نتیجه زیر است ترشح عرق به

  دفع ماده سمی چنانکه گفته شد. -الف

  گیرد.حس لمس بهتر صورت می ،با ترشح عرق پوسف بدن نرم شده -ب

  تنظیم حرارت به کمک تبخیر در سطح بدن. -ج
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  چشم
زیباي بینا عطــا فرمــوده  هر یک از ما دو چشمهپروردگار مهربان ما به جهت حکم و مصالح بسیاري ب

زیــرا بــراي آن  ،افسوس که ما قادر نیستیم از نظر علمی درباره ســاختمان چشــم بررســی کنــیم است.

ولــی بــراي درك  خــود عمــري تحصــیل الزم دارد. ،مقداري هم که تاکنون براي بشر کشف شده است

اشــیم و در ســایر مــوارد فوائد آن قسمتی که براي عموم روشن است نیز باید نهایت توجه را داشــته ب

درك واقعی مطلب منوط به فهمیدن مبانی علمی خواهد بود. با این حال اشاره مختصري بــه بعضــی از 

  ثمر نخواهد بود.هائی که پروردگار مهربان ما از این راه به ما عنایت فرموده است بیمحبت

هــا و یعنی رنگ کنیم،صل میبه وسیله همین چشم با قسمت مهمی از موجودات این عالم ارتباط حا -1

کنیم و آفریدگار توانا آنچنان قدرتی عطا فرمــوده اســت هاي بسیار اجسام را درك میها و فاصلهشکل

  بینیم.سال نوري را می 10000000که به وسیله همین چشم با تلسکوپ 

آن  پروردگار مهربان ما براي این عضــو ارزنــده صــندوقچه مخروطــی محکمــی آفریــده تــا درون -2

  محفوظ باشد.

براي این که کره چشم و اعضاي لطیف و حساس دیگري کــه در میــان ایــن صــندوقچه اســتخوانی  -3

فضاي داخلی این صندوقچه از یک مــاده چــرب کــه تــا حــدي  ،قرار دارند کامالً محفوظ و راحت باشند

  باشد.سیال هم هست پر می

ا از گرمــا و ه کــه صــفحه لطیــف چشــم رجلوي چشم دو پرده ظریف و محکم آویخته شــد ها:پلک -4

تــا در پنــاه خــود  ،گردندکنند و در مواقع خواب و خطر کامالً با هم جفت میمیسرما و غیره محافظت 

 چشم را از هرگونه صدمه احتمالی محفوظ بدارند و به عالوه در تعدیل نور نقش مهمی به عهده دارنــد.

نــد و در نتیجــه مــایع خورها به هــم مــیه طور منظم پلکاي چند مرتبه بدر مواقع معمولی در هر دقیقه

بــر روي  ،کنــدترشــح مــی ،هائی که در قســمت فوقــانی چشــم قــرار داردمخصوص اشک را که از غده

به عالوه همیشــه تــازه و مرطــوب نگــاه دارنــد و در  ،گردد تا آن را شستشو دادهصفحه چشم پهن می

  نتیجه فعالیت آن را آسان گردانند.
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در ساختمان کره چشم واقعاً یــک دنیــا اســرار اســت. افســوس کــه مطالــب آن علمــی و  چشم:کره  -5

حال چه اســراري  ،این پرده ظریفی که روي کره چشم را پوشانیده ،لکن همین قدر بدانید ،طوالنی است

 ،هد بماند. شما فقط توجه بــه محکمــی آن نمائیــدددر ساختمان آن به کار رفته و چه کارهایی انجام می

تــوان ایــن پــرده ظریــف را ســوراخ کــرد, در ممکن است اغلب مردم گمان کنند که با نــوك خــاري مــی

خیلی زیــاد بتوانــد آن صورتی که صالبت و سختی آن طوري است که چاقوهاي معمولی مگر با فشار 

و لذا پزشکان در موقع اعمال جراحی داخل چشــم احتیــاج بــه چاقوهــاي بســیار ظریــف و  را پاره کند،

  ك تیزي دارند.نو

براي اینکه عکس برداري چشم از اشیاء به سرعت و سهولت انجام گیــرد  عضالت گرداننده چشم: -6

پروردگار مهربان مــا شــش عضــله در  ،هاي خود این وظیفه حیاتی را انجام دهدو کره چشم با حرکت

  اطراف آن آفریده است تا حرکت آن را در جهات مختلف تأمین نماید.

هاي فوقانی انبوهی از موهــاي مــنظم آفریــده پروردگار مهربان ما در باالي هر یک از پلک ابروها: -7

کند و در تعدیل نــور مخصوصــاً که عالوه بر جنبه زیبائی از ریزش عرق به درون چشم جلوگیري می

  تابند تأثیر به سزائی دارند.نورهایی که از طرف باال می

ها موهاي صف کشیده منظمــی آفریــده کــه از ورود ه بیرون پلکپروردگار مهربان ما در لب ها:مژه -8

کاهنــد و در کنــار شوند و در مقابل نورهاي شدید نیز مقاومت کرده از شدت آن میگردوغبار مانع می

هــا را هــا و مــژههائی آفریده است که از آنها ماده چرب مخصوصی ترشــح کــرده کــه پلــکها غدهپلک

از جریان اشک چشم به  رخسار در حالــت عــادي جلــوگیري شــود و  ،ادارد تچرب و مرطوب نگاه می

  ها به یکدیگر موجب ناراحتی انسان نگردد.ضمناً اصطکاك مداوم پلک

این مایع با ترکیــب دقیــق در  .اید که اشک چقدر سودمند استآیا تاکنون هیچ فکر کردهاشک چشم:  -9

  شود.متر و نیم ترشح مییلیشود و در هر روز تقریباً یک مجلوي چشم مالیده می

اشک بــا آب خــالص مشخصه و خواص فیزیکی و شیمیائی اشک باید قبول کرد که  ،با مشاهده صورت

(یــک  %8/1لکــن  ،(نودوهشت و دودهم درصد) آن آب خالص است %2/98هر چند  تفاوت زیادي دارد،

لمی قــرار گرفتــه و از مــواد و هشت دهم درصد) باقی مانده ارزش آن را دارد که مورد مطالعه دقیق ع
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... که هر یــک ، کلوکز واوره ،آمونیاك ،ازت غیر پروتئینی ، سدیم،فسفر ،کلر ،پناسیم :مانند ،مخصوصی

نتیجــه  یــق و عجیــب اســت کــه فوائــد بســیاري راباشد ترکیب شده و همین ترکیب دقبه قدر معینی می

  دهد که از آن جمله امور ذیل است:می

حفاظــت  -4حفاظــت فیزیکــی (علیــه ســائیدگی)    -3آرام کننــده چشــم    -2 روغــن مــالی چشــم   -1

  شیمیائی (علیه عفونت)

یعنــی  ،ســازنداشک را مــی ،تیّت و کمّبه تفاوت کیفیّ ،ده غده مختلف در چشم غدد سازنده اشک: -10

تــر یک میلیم ،ساعت 24مقدار و نوع ترشحاتشان مختلف است. در هنگام عادي به طور متوسط در هر 

 40تــا  20البتــه از ســن  ،کنــداین ترشح از تولد تا مرگ فرق می ،شودو نیم از این غدد اشک ترشح می

ولی باید دانست که این ترشح دائمی است و پس از اینکه چشم را شستشــو  ،سالگی ترشح بیشتر است

ولــه اشــکی شود و از آنجا به وســیله لبه طرف گوشه داخلی چشم سرازیر می ،داده و ضدعفونی کرد

, کنــدریــزد و در آنجــا نیــز توقــف نمــیشود مــیبه درون کیسه مخصوصی که کیسه اشکی نامیده می

یزد تا در اثر تبخیر هواي تــنفس ربلکه تدریجاً به فضاي تحتانی بینی می ،اندممصرف هم نمیضمناً بی

  مرطوب سازد. ،را که از بینی به طرف ریه رهسپار است

امــا بــا اختصــار ســازش نــدارد کســانی کــه  ،هاي چشم بسیار اســتو شگفتیسخن در پیرامون فوائد 

  باره بنمایند.اي از علوم طبیعی داشته باشند بسیار بجا است که مطالعات بیشتري در اینبهره

  راستی که اگر تا ابد فرمانبردار واقعی تو باشیم نتوانیم شکر این یک احسانت را به جا آوریم. ،معبودا

بان ما به جهت حکم و مصالح بسیاري به هر یک از ما دو گوش شنوا با یــک دســتگاه پروردگار مهر
  گیرنده عطا فرموده است.

ســوم  ،دوم گــوش متوســط ،خــارجی ،اول گــوش :این دستگاه از سه قسمت متمایز تشکیل یافته اســت

  گوش داخلی.

-یز نامیده مــیالله گوش که خیمه گوش ن :گوش خارجی از دو عضو تشکیل شده است گوش خارجی:

  شود و مجراي گوش.

ها و شیارهاي مخصوص است.اي است غضروفی که داراي برجستگیتیغه الله گوش:
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آوري امــواج صــوتی دار جمعاین قسمت عالوه بر اینکه داراي جنبه زینت است عهده فایده این قسمت:

اي آن را پــر کننــد هــخــوردگی به طوري که اگر آن را جدا کنند یا چــین ،و تشخیص جهت صوت است

شدن صوت نیــز  ، به عالوه همین قسمت در کاستهشخص جهت صوت را درست تشخیص نخواهد داد

  تأثیر دارد.

متــر و در انتهــاي مجراي گوش سوراخی اســت بــه طــول ســه ســانتی و اما مجراي گوش و فایده آن:

 .کنــدمتوســط جــدا مــیاي به نام (پرده صماخ) قرار دارد و گوش خــارجی را از گــوش داخلی آن پرده

هــاي فراوانــی اســت و مــاده باشد که داراي کركدیواره این سوراخ از پوست مخصوصی مفروش می

گــردد و کشد و از دخول حشرات مانع میها را میکند که در نتیجه میکروباي ترشح میسمی چسبنده

بایــد دانســت  نمایــد.ي میکند از ورود گرد و غبار نیز جلوگیرچون موهاي داخلی مجرا را چسبنده می

بنابراین شرح ســاختمان  ،که وضع ساختمان گوش متوسط و گوش داخلی بسیار پیچیده و علمی است

نظــر کــرد یــادآوري  شود در اینجا از آن صرفتنها آنچه را که نمی .آن از عهده این کالس خارج است

  اي درباره اهمیت این احسان بزرگ است.چند جمله

  گیرنده چه نقش بزرگی در زندگی اجتماعی دارد؟ راستی این دستگاه

گشاید با موجودات عالم اصالً آشنائی نــدارد و بایــد معلومــات انسان هنگامی که چشم به این جهان می

یعنــی  ،کنــدتهیه کند و بسیاري از آنها را از راه همین سامعه تحصیل مــی ،همین حواس ،خود را از راه

کنــد تــا بــه خــواص و آثــار و در صفحه خاطر خود ثبــت مــیشنود می نتایج افکار و تجارب دیگران را

بــه معــانی  ،دانــدلغت نمــی ،فهمدزبان نمی ،شود. آدمی که حس شنوائی نداردموجودات جهان آشنا می

ها کــه محصــول افکــار تواند از کتابالفاظ آشنا نیست تا به این وسیله چیزي یاد بگیرد و در نتیجه نمی

قوه ســخن گفــتن هــم  ،نیز استفاده کند. آدمی که از حس شنوائی محروم است ،ستو زحمات دیگران ا

نه تنها از فهم مقاصد همنوعان خود جــز مقــدار بســیار کمــی  ،نداندارد و لذا کسانی که کر به دنیا آمده

عیــب باشــد الل هــاي دهــان و ســاختمان زبانشــان بــیبلکه خودشان هم اگر چــه مخــرج ،عاجز هستند

یعنی نخواهند توانست از این وسیله براي ابراز منویــات خــود اســتفاده کننــد و علــت ایــن  ،خواهند بود

موضوع آن است که این اشخاص اصوات و الفاظی را که افراد دیگر براي بیــان مقاصــد خــود بــه کــار 
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، اند تا بتوانند آنهــا را وســیله بیــان مقاصــد خــود قــرار دهنــدنسپرده اند و به ذهن خودبرند نشنیدهمی

ترین وسیله تفاهم مقدمه و شرط ضروري قوه تکلم است و تکلم بزرگ روي همین  جهت حس سامعه،

اي اســت و العــادهباشد و موضوع تفاهم در زندگی اجتماعی بشر حائز اهمیت فــوقمیان افراد بشر می

  ست.و از این نظر آن را اشرف از حس باصره دان ن سامعه را (حس اجتماعی) نام دادتوالذا می

 دون حــس باصــره بســیار اتفــاق افتــاده،همین قدر بس که بــ ،در برتري داشتن حس سامعه بر باصره

  بالعکس بسیار دشوار است که از میان افراد گنگ یکی دانشمند شود. اند،افرادي دانشمند شده

اش امــا کــ ،بینــیم بــر دیگــري برتــري داردهــاي تــو را کــه مــیها و احســانهر یک از نیکی پروردگارا،

امــا هیهــات کــه احــدي را توانــائی  ،تــوان تــو را سپاســگزاري کــرداي مــیدانســتیم بــه چــه وســیلهمی

  سپاسگزاري یک احسانت باشد.

پروردگار مهربان ما دو سازمان بازرسی مجهز بــه نــام ســازمان چشــائی و بویــائی بــه مــا عطــا 

  فرموده:

ر شــده تــا نســبت بــه واردات ایــن دّمقــ ،در مرز مملکت بدن دو سازمان مجهز براي بازرسی و کنتــرل

کشور دقت و احتیاط الزم به عمــل آیــد و از ورود مــواد زیــان بخــش جــداً جلــوگیري شــود و آن دو 

  سازمان عبارت است از:

هــاي شــود کــه برجســتگیبسیاري دیده میهاي در سطح فوقانی زبان برجستگیسازمان چشائی:  -1

دار هــاي نــامبرده عهــدهشــود. برجســتگیه آنهــا منتهــی مــیزیرا اعصاب ذائقه ب ،شوندذائقه نامیده می

زبــان در حقیقــت  باشند.یعنی شیرینی و تلخی و شوري و ترشی و غیره می ،احساس طعم مواد غذائی

نتیجه را بــه مرکــز فرمانــدهی  ،مانند دریائی است که مواد اولیه کارگاه بدن را مورد بررسی قرار داده

در اینجا از ایــن نکتــه نبایــد  تا از ورود آنچه مضر است جلوگیري شود. کندیعنی مغز مخابره می ،بدن

گردد انسان به خوردن غذاهاي مناسب به منظــور غفلت کرد که احساس طعم غذا چون موجب لذت می

البته براي درك مزه مواد غذائی الزم است کــه غــذا  ،نمایدتأمین نیروهاي زندگی تشویق شده اقدام می

ایی در دهــان موجــود هــشود تا به صورت محلول در آید و روي همین جهت چشــمهبا مایعی مخلوط 

  کند تا این هدف تأمین شود.است که مایعی از آنها ترشح می
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باشد ما را از نظافــت و آلــودگی محــیط این سازمان که در قسمت فوقانی بینی می سازمان بویائی: -2

بــه عــالوه بســیاري از غــذاهاي مطبــوع و  ،کنــیمسازد تا از تنفس هواهاي آلــوده خــودداري مطلع می

و فائــده مهــم دیگــري نیــز دارد و آن ایــن اســت کــه از  دهــیمغیرمطبوع را از بوهاي آنها تشخیص می

  هد.داستشمام بوهاي خوش و مطبوع براي انسان لذت و نشاطی دست می

فرمــودي و بــراي به جهت حکم و مصالح بسیاري به ما ســازمان چشــایی و بویــایی عطــا  ،پروردگارا

بریم لذتهاي گوناگون هــم بــرده باشــیم اینکه گذشته از فوائد مهم بسیاري که ما از این دو سازمان می

  راستی که احدي توانائی اداء حق تو را ندارد. ،هاي لذیذ و بوهاي خوش آفریديانواع مزه

  ست.شمار پروردگار مهربان ما استخوان بندي سازمان بدن ااز جمله محبتهاي بی

انــد هاي بدن عالوه بر این که مانند جرزهاي محکمی این سازمان شگفت انگیز را برپــا داشــتهاستخوان

یعنــی  ،دار وظیفــه نگهبــانی هســتندشــوند. قســمتی از آنهــا عهــدهاز نظر وظیفه به دو قسمت تقسیم می

ن ســر کــه بــراي اســتخوا :ماننــد ،نمایندبعضی از اعضاء حساس و لطیف بدن را در پناه خود حفظ می

و قفسه سینه به منظور نگهبــانی قلــب و  ستون فقرات براي حفاظت مغز تیره هايحفظ مغز و استخوان

-ها و مثانه و کلیــه و کبــد و غیــره مــیو باالخره لگن خاصره مخصوص حفظ و نگهداري روده هاریه

  باشد.

  دند:گرها از نظر دیگر به سه بخش متمایز تقسیم میتقسیم دیگر: استخوان

  هاي دست و پا.  استخوان -3هاي تنه      استخوان -2هاي سروصورت    استخوان -1

مــه بــراي از هشت استخوان پهن یک جعبه استخوانی بسیار محکمــی بــه نــام جمج هاي سر:استخوان

بقیــه بــه وســیله  شــده، یکی از این هشت استخوان در کف جمجمــه واقــع حفاظت مغز به وجود آورده،

اگــر چنانچــه تمــام جمجمــه ســر  انــد.ائی که در اطراف آنها موجود است به یکدیگر جفــت شــدههدندانه

امــا  ،گردیــدآمد این آسیب متوجه تمام ســر مــیاگر آسیب بر آن وارد می بود،استخوان یک پارچه می

ماننــد بقیه محفوظ و سالم می ب و شکستگی و خطر متوجه یکی گشته،اکنون که هشت قطعه است آسی

اي که در پشت سر واقــع شــده چــون چشــم آن هاي پروردگار مهربان ما این که قطعهیگر از محبتو د
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 تــر آفریــده تــا ماننــد ســپري،کند و بیشتر در معرض خطر است از تمام قطعات محکــمرا محافظت نمی

  عضو لطیف مغز را حفاظت کند.

هــاي بینــی و تخوانصورت مرکب از چهــارده اســتخوان اســت کــه شــامل اســ هاي صورت:استخوان

هاي چشم و گونه و دوفک و کام و باالخره دو استخوان ظریف مثلثی شــکل ماننــد ســتون خیمــه حفره

اند تا کار تنفس و ترشــحات بینــی بــه آســانی انجــام گیــرد و نیــز قائم گشته و بینی را به وجود آورده

ده تا به یکدیگر جفت شــوند و هایی قرار دادندان ،پروردگار مهربان ما در کنار استخوان سر و صورت

حرکت  بمانند و دیگر اینکه در نوك بینی یعنی انتهاي دو اســتخوان بینــی غضــروفی آفریــده تــا اوالً بی

آن  ،گــرددهــاي لطیــف موجــب نــاراحتی مــیسخت و تمــاس آن بــا بافــتاي است چون استخوان ماده

هاي دیگــر این موضوع در استخوانالبته  ،غضروف واسطه التیام توافق میان استخوان و گوشت باشد

هنگام تــنفس شــدید دهانــه ســوراخ بینــی وســعت  ،ساع استرعایت شده و ثانیاً چون غضروف قابل اتّ

  یابد.می

هــا را صفوف مــنظم دنــدان ،ها پهلوي هم چیده شدهدر ناحیه صورت واحدهایی از استخوان ها:دندان

رار گرفته (ریشــه) و قســمتی از آن کــه در بیــرون دهند. قسمتی از دندان که در توي گوش قتشکیل می

هاي زیــر را در آن مشــاهده قسمت ،کنیم شود. هرگاه دندان را به طول قطعاست (تاج) دندان نامیده می

  کنیم:می

 شــود،اي نرم به نام مغز دندان در وسط قرار گرفته و رگهاي غذا دهنده دندان در آن وارد میماده -1

  گردد.سبب حساسیت دندان می ،اعصاب بدین قسمت منتهی شده هایی ازچنانچه ریشه

  شود.تر پوشانیده است که عاج دندان نامیده میاي سختاطراف مغز دندان را ماده -2

قمست باالئی دندان (ناحیه تاج) روي تاج را پوشش سفید رنــگ بســیار ســختی بــه نــام مینــا قــرار  -3

ها وظیفه بسیار مهمــی دارنــد و روزي چنــد که دندان ستگرفته است و این احسان بزرگ به جهت آن ا

  دهند.مرتبه این وظیفه حیاتی را انجام می

  پوشش دیگري به نام (ساروج) دور ریشه را احاطه کرده است. -4
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  ها به طور کلی چهار نوع است:ها: دندانشکل دندان

ست و تعداد آنها در هر فکی چهــار اســت اي برنده اهاي پیشین (ثنایا) که لبه بیرونی آنها تیغهدندان -1

  باشند.و اینها مأمور بریدن غذا می

شود که براي دریــدن غــذاها دو دندان مخروطی و تیز (در هر طرف یکی) دیده می ،در طرفین ثنایا  -2

  .ستها) گویند و عدد آنها در هر فکی دو ارود و آنها را انیاب (نیشبه کار می

تعــداد آنهــا در هــر  ،باشــدهــا پهــن بــوده و داراي دو برجســتگی مــیدندانآسیاي کوچک: تاج این  -3

انــد (در هــر طــرف دوتــا) و اینهــا داراي دو هاي نیش قرار گرفتــهاي چهار است و طرفین دندانآرواره

  ریشه هستند.

هــا در هــر پهن بوده و داراي برجســتگی اســت. تعــداد ایــن دنــدان ،آسیاي بزرگ: که در آن نیز تاج -4

 ،باشــداي شش عدد (در هر طرف سه عدد) است و براي آســیا کــردن غــذا مــورد اســتفاده مــیارهآرو

آســیاها بــه  شــود.ها در پائین گاهی به سه و در باال به چهار عــدد بــالغ مــیهاي این دندانتعداد ریشه

ه ائی کــهــطور کلی چنانچه از اسم آنها پیداست براي خورد کردن و سائیدن غذاســت و بــا برجســتگی

به طــوري کــه پــس از مخلــوط  نمایند،رد می، خُرین اجسام غذائی راتسخت ،دارند به یکدیگر جفت شده

نکتــه جالــب دیگــر اینکــه  .شدن به بزاق دهان مواد غذائی براي ورود به کارگاه معده کامالً آماده اســت

برنــده در جلــوي دهــان هاي ابتدا باید بریده سپس نرم شود. دندان ،گذارندچون غذا را که در دهان می

هاي جلو زینت بخش انســان هــم محســوب به عالوه دندانکننده را در عقب قرار داده, هاي نرمو دندان

  شوند.می

  هاي تنه:استخوان

  باشد.ها و لگن خاصره میهاي تنه شامل ستون فقرات و سینه و دندهاستخوان

اي بــراي عبــور نخــاع (مغــز لوله ،گرفته ها: سی وسه حلقه محکم استخوانی روي هم قرارستون مهره

هــاي حیــاتی کــه بــه انــواع آورند و از یک قطعه اســتخوان آفریــده نشــده تــا فعالیــتتیره) به وجود می

اي آفریــده اســت تــا و نیز ستون فقرات را به شکل استوانه نیازمند است به سهولت انجام گیردحرکات 

 اشکال دیگر مقاومت بیشتري در مقابــل صــدمات دارد. زیرا این شکل در میان ،صدمه را دیرتر بپذیرد
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این لوله در عین حال که مجراي مناسبی است براي نخاع, ستون محکمی نیز براي قســمتی از اعضــاي 

گردد. در بین هر دو مهــره ا و قلب و معده و روده و غیره محسوب میهحساس و لطیف بدن یعنی ریه

ا بــه یکــدیگر ســائیده نشــود و موقــع حرکــت ایجــاد زحمــت هیک صفحه غضروفی قرار گرفته تا مهره

اي سه زائده وجود دارد. دو زائده طرفی کــه در طــرفین مهــره اســت, یــک زائــده نگردد و در هر مهره

که در عقب مهره واقــع گردیــده اســت تــا ســپر محکمــی شــده و اعضــاء را از هرگونــه صــدمه  ،خاري

اي بــاقی ي طرفی و خاري فضائی به نام سوراخ بین مهــرههاها و زائدهاحتمالی حفظ نماید و بین مهره

اي دو رشــته عصــب از مغــز تیــره یعنی در طرفین هر مهره ،ماند که محل گذر اعصاب نخاعی استمی

  شود.بیرون آمده در نواحی مختلفه بدن پراکنده می

تون فقــرات و از شوند از عقب به سدوازده جفت استخوان کمانی شکل که دنده نامیده می قفسه سینه:

بــه واســطه غضــروف تــر جلو هفت دنده فوقانی هر یک به وسیله غضروفی و ســه جفــت دنــده پــائین

و دو جفت دنده آخــر آزاد بــوده بــه جنــاغ متصــل  گردندمشترك مجموعاً به استخوان جناغ متصل می

  شود.نمی

بــه دوازده عــدد مهــره آورند کــه از عقــب هاي نامبرده قفسی را به وجود میخالصه مجموع استخوان

ها و از جلو به استخوان سینه و در قسمت تحتــانی بــه حجــاب حــاجز (پــرده پشت و از اطراف به دنده

ها و روي معده واقع گردیده است) محدود است. این قفس محکــم مخصوصی است که زیر قلب و شش

هــا و قلــب ششها و قلب منظور گردیده است و چون حجم براي حفاظت دو عضو بسیار حساس شش

ولــی روده و معــده و  ،ها محــدود فرمــوده اســتاز اطراف به استخوانکند، یّنی تجاوز نمیعاز اندازه م

گیرند (هنگام غذا خــوردن و حاملــه بــودن) از طــرف جلــو بــا هاي مختلفی به خود میمثانه چون حجم

مــا از طــرف عقــب چــون از استخوان محدود نفرموده تا به اندازه امکان در مورد احتیاج وسعت یابــد ا

منظر چشم دور است به ستون فقرات محدود فرموده تا محفــوظ باشــد و نیــز قفســه ســینه را چنانکــه 

بقیــه  ،هــا صــدمه وارد گردیــدها به وجود آورده است تا اگر به یکی از اســتخوانگفته شد از استخوان

  محفوظ بماند.
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تخوانی بسیار محکم که مخصــوص حفــظ و در انتهاي تحتانی ستون فقرات یک ظرف اس لگن خاصره:

مثانــه و غیــره قــرار گرفتــه اســت و الحــق  ،هایعنی روده اري یک قسمت از اعضاء نرم و حساس،نگهد

نکته جالب دیگر این که این لگــن را در زن  ، یک صندوق به این محکمی است،الزمه حفظ چنین اعضائی

  بیش از مرد مقرر فرموده است.

  استخوان بندي دست:

ها را از سی استخوان دراز و کوتاه آفریده است و به وسیله اســتخوان شــانه بــه بــدن یک از دست هر

هــاي متصل فرموده است. چون انسان در تدبیر معاش و اداره چرخ زندگی به اعمال صــنعت و حرکــت

دار حیاتی نیازمند است لذا داراي استخوان بندي بسیار کامل اســت. مخصوصــاً چــون دســت بــه دامنه

منظــور انجــام کارهــاي دقیــق و صــنایع گونــاگون بشــري آفریــده شــده اســت از قطعــات بیشــتري از 

هــا و هائی به یکدیگر پیوند داده تا دستها را به وسیله لولهها به وجود آورده و این استخواناستخوان

ه شــایان راســتی کــ کار را به سهولت انجام دهــد،هاي مختلف در آورد و هرگونه ها را به شکلانگشت

عــدد  8قطعــه اســتخوان آفریــده (  27هــا در هــر دســتی توجه است که از مچ دســت تــا نــوك انگشــت

اش بــا حســن قدرت کامله و حکمت بالغــههها) و باستخوان انگشت 14 ،استخوان کف 15استخوان مچ, 

زیبــائی و  هائی که در نوك انگشت آفریده است عالوه بر جنبه جمال وناخن .هم ترکیب فرمودههوجه ب

و نیــز اســتخوان  باشــدهــا در بعضــی از کارهــاي دقیــق کمــک خــوبی مــیتأثیر آن در حفاظت انگشت

درازتــر و ظریفتــر آفریــده  ،هاي دست چون براي انجام کارها و گرفتن اشیاء باید مناسب باشدانگشت

  تر آفریده.حکمتر و مقوي ،هاي پا چون براي نگهداري بدن و راه رفتن باید مناسب باشدولی انگشت

  :ي پااستخوان بند

پاهــا تمــام وزن  ایســتید،وقتــی مــی ن شاهکاري هستند و باید هم باشــند،تشریح پاهاي انسا از نظر فنّ

در طول زندگی خــود یکصــد هــزار  کنید که اگر یک آدم معمولی باشید،کنند یا حساب بدن را تحمل می

یک مرد هفتاد و پــنج کیلــوئی  .کنیداهایتان وارد میروید و هر روز صدها تن فشار به پکیلومتر راه می

کند. پاهاي شــما با پیمودن هزار وپانصد متر راه به اندازه صدوسی و دو تن به پاهایش فشار وارد می

در ضمن باید رل فنر را هم بازي کرده و از انتقــال ضــربات بــه بــدن شــما جلــوگیري کنــد, آفریــدگار 
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, یعنــیاستخوان در پاهاي ما آفریده است کارها پنجاه و دومهربان ما براي انجام تمام این 







4
تمــام   1

هــاي هــا بافــت و رگها با دویست رشته پی و چهل ماهیچه میلیــونو این استخوان هاي بدن،استخوان

ر اســتخوان دیگــ 6پاشنه است که در جلوي آن  پا،ترین استخوانه بزرگ .خون به هم مربوط شده است

  گردد.تقریباً به صورت کمان قرار دارند که به پنج استخوان بلند متصل می

  :  مکانیزم عجیب حرکت انسان

هــاي بلنــد تقســیم هاي عقبی اســت و بقیــه بــین اســتخوانقسمت اعظم وزن بدن انسان روي استخوان

بــه ســرعت بــه ســینه پــا  ولی ،گیردوزن بدن ابتدا بر روي پاشنه قرار می ،رویدوقتی راه می .شودمی

توانید قــدم بعــدي شود و میشود و سپس به شست پا که مانع چرخیدن شما روي پاشنه میمنتقل می

  .را بر دارید

  مفاصل بدن ( بندها ):

  :و مفاصل بدن انسان بر سه قسم استشود مفصل نامیده می ،محل تالقی دو استخوان

ها نسبت بــه یکــدیگر در این نوع مفاصل استخوان سر، هايمثل مفاصل استخوان ،حرکتثابت و بی -1

در بعضی مفاصل غیر متحرك بین دو استخوان یک ورقه نازك غضروفی وجــود دارد  حرکتی ندارند،

: ماننــد ،کننــدها داخل یکدیگر شده اتصال محکمی پیدا مــیهاي اطراف استخوانو در برخی دیگر دندانه

  . استخوانهاي سر

هاي غضروفی آفریــده شــده ها تیغهمعموالً بین استخوان ،: در این نوع مفاصلركمفاصل نیمه متح -2

  .هاستون مهره :مانند باشد،و تحرك آنها بسیار کم می

  کند:: در این گونه مفاصل سه چیز جلب توجه میمفاصل متحرك -3

اســتخوان  مقداري غضروف موجود است که بر ســطح دو ،الف) در سر هر یک از دو استخوان متالقی

  .اثر تماس با یکدیگر صدمه نبینند ها درکی است تا استخوانمتّ

، محــل پیوندد تا در موقع حرکت اوضالنی محکمی دو استخوان را به هم میعه هائی یعنی رشتب) لوله

  .طبیعی خود دور نشوند
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. ایــن مــایع نمایــدرشح میاي به نام کیسه مفصلی آفریده که مایع لزجی تج) پروردگار مهربان ما کیسه

  .نمایداز سائیده شدن آنها جلوگیري می ،باعث سهولت حرکت دو استخوان بوده

ندان فیزیــک و هاي ماشین بسیار مهــم اســت و دانشــمها و ابزار دستگاههمانطور که روغن کاري چرخ

بــدن هــم طــرز هــاي در دســتگاه ،دهندکاري را مورد توجه قرار میطرز روغن مکانیسینها مخصوصاً،

تی با این موضوع خیلــی هاي حیاها شایان اهمیت است و سهولت فعالیتروغن کاري مفاصل استخوان

  .بستگی دارد

تــر و هاي معمولی هر چه دقیقبینیم که کارقدر میما همین اي در این امر بیاندیشیم،چه نیکوست لحظه

و بــا پاهــاي  دهیمها به سهولت انجام میدوختن و امثال اینها را با دست نوشتن،: مانند تر باشد،ظریف

نــاگونی از قبیــل رامیم و بــدن مــا برحســب احتیاجــات زنــدگی و اوضــاع گوخــخود باکمال آسانی مــی

بینــیم چــه دقــائقی در اما اگر فکــر کنــیم مــی گیرد،خم و راست شدن به خود می نشستن و برخواستن،

  بریم.پایان پروردگار مهربان خود پی میآن وقت به قسمتی از محبتهاي بی ،رفته است بدن ما به کار

  دــــــهم درفکنــدائی بـــع خـــد               بصنـــــت از چند بنـببین تا یک انگش

  رـــزد و وصل کرد               که چند استخوان پیـــــــر رفتار مـــتأمل کن از به

  اي چون تو پرداخته استکه گل مهره          ریکدیگر ساخته است     دوصد مهره ب

  وش و دلـرد بخشد و هــــل                روان وخگــــند زـــــبدیعی که نفس آفری

  وشــــر عاقلی در خالفش مکگـــــا           تو را آنکه چشم و دهان دادوگوش     

  رود آوريــــکه سر جز به طاعت ف               روري  ـــــنین سـزیبد تو را با چـن

وَ اِنْ تَعـُـدُّوا نِعْمَــتَ اهللاِ روشــن خواهــد شــد:  لی حقیقت ایــن آیــه مبارکــه بــراي شــماحال با اندك تأمّ
  )34. ( ابراهیم التُحْصُوها

 ،هــاي پروردگــار مهربــان خــو راهــا و نیکــیها و احســانبه راستی که اگر بخواهیم شماره کنیم نعمت

اصالً به شماره نیاید. به راستی که کسی را توانائی آن نیست که یکی از نعم نامتنــاهی مــنعم حقیقــی را 

ارزیابی کند. به راستی که احدي سزاوار ستایش و پرستش و اطاعت نیست جــز آفریــدگاري کــه قــادر 

 ،ن اســتچــاره ســاز بــی چارگــا ،پروردگار مهربــان اســت ،قدرت نماي است, فیاض علی االطالق است







  توحید جزوه اعتقادات/ مبحث

 119 القرآنمیقات -مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

پنــاه  ،فریــادرس دادخواهــان اســت ،کســان اســتکس بی ،آمرزنده گناهان است ،دستگیر افتادگان است

صف است به کلیه صفات کمال و جمال و جالل بــه حــد امید دل امیدواران و باالخره متّ ،پناهان استبی

الوه از ما ســواي خــود به ع تر است،تر و از رگ گردن به ما نزدیکالیتناهی و از هر کس به ما مهربان

اش نکنیم؟ چرا نســبت بــه پس چرا اطاعت سود طاعتش عائد خود ما خواهد شد، نیاز محض است وبی

شــنودیش نکنــیم؟ چــرا شیم؟ چــرا کوشــش در بــه دســت آوردن خندازه محبت نداشته بااحضرتش بی

-نســبت بــه نافرمــانیافتخار به بندگیش نکنیم؟ چرا در تمام مشکالت به حضرتش پناهنده نشویم؟ چرا 

هاي گذشته پشیمان نگردیم؟ و از حضرتش پوزش نطلبیم؟ چرا به تقصیر خود اعتــراف  نکنــیم؟ چــرا 

به بدي خود اقرار ننمائیم؟ چــرا بــه بازگشــت بــه ســویش تصــمیم قطعــی نگیــریم؟ چــرا از خلــوت بــا 

  ؟          یمحضرتش لذت نبریم؟ چرا به راز و نیاز کردن با یک عظمت نامتناهی افتخار نکن

  دا را               چو صد شب داشتی نفس و هوا راـــــــی بیدار دار آخر خـــشب

  ودنــزخود غافل به حق هشیار ب       چه خوش باشد به شب بیدار بودن        

  داري هـــنیاز خود بر حق عرض        چه خوش باشد که در شبهاي تاري       

  فتهگـــــری ــرفته               ره تو با حق انجامگـــــــی ــالم در آرامـــهمه ع

  هترــزدنیا و آنچه در دنیاست ب      ر          ـر شود اشکی میسگــــدر این دم 

  رـــدل دیوانه را درکش به زنجی      ر          ــبگیر این حلقه را در وقت شب گی

  رــــی فریاد مشتاقانه سرگیــدم            ر    ـــــوانه برگیــابند از دل دیـــو ی

  ويگـــیــــم دیرینه دل باز مــغ     گوئی            زبان بگشاي و با حق راز می

 شب هـــــاي نیمــها و نالهـرازه      ب            ـل طلــــوشا آن گریه اهــاي خ


