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 یبسمه تعال

 

 پيشگفتار

 یكه اينك به توفيق اله «بازرگان یمهندس مهد»هفتمين شماره از مجموعه آثار 
باشد كه به دليل  یگردد، مشتمل بر هفت مقاله مستقل م یتقديم خوانندگان ارجمند م

در كنار يكديگر قرار  «ی، اسالمیث علممباح»حول محور  یاشتراك موضوع
 یاسالم یها در محافل انجمن یاين مقاالت ابتدا به صورت سخنران یاند تمام گرفته

همچون؛ كانون اسالم و حزب ايران، ايراد  یدانشجويان و مهندسين يا اماكن ديگر
 ت.انتشار يافته اس یمستقل یها شده و سپس تدوين و تفصيل يافته و به صورت نوشته

 یها تنظيم اين مقاالت و نظارت دستگاه یها سال یآور پليس دليل شرايط خفقان به
عبداهلل »مستعار  یها از مقاالت اين كتاب با نام یبر فرهنگ و مطبوعات، بسيار یامنيت

اسم نويسنده،  یجا شده و بعضاً به یو... منتشر م «سحاب یمهندس مهد»، «صالح
 ذكر شده است. «یجعفر یسيدمهد یبه اهتمام آقا»جمله  

انتشار كه در اثر فشار ساواك  یفعاليّت شركت سهام یپس از توقف اجبار
سينا، كانون معرفت  ، ابنیاز اين مقاالت توسط انتشارات اعلم یصورت گرفت، برخ

 «انتشار یشركت سهام»و ناصر قم تجديد چاپ شد و در نهايت پس از فعاليت مجدد 
 گرفت. در انحصار اين مؤسسه قرار

 ی( و آشفتگ1322دوم ) یپس از جنگ جهان یمقاالت اوّل و دوم در شرايط زمان
جامعه تهيه شده است نسل جوان آن روزگار كه فريفته  یفرهنگ -یسياس

 یافتادگ پنداشت علت عقب یها شده بود، م فرنگی یآور علم حيرت یها پيشرفت
است، نويسنده در  یيمكهنه قد یها و احكام و سنت یدين یها ملت در وابستگی

نشان داده است كه  یكتاب مطهرات در اسالم با استفاده از قوانين فيزيك و بيوشيم
 یمات دينبهاانه تنها دين و دانش با يكديگر تعارض ندارند، بلكه با چراغ علم 
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ضريب تبادل ماديات و »شود، مقاله  یتر شده و حقانيت آن آشكارتر م روشن
رابطه تنگاتنگ  یپراگماتيست یين سال نوشته شده از ديدنيز كه در هم «معنويات

را  یدين یماديات و معنويات و نياز انكارناپذير جامعه به اخالق و معنويت و آرمانها
و اختيار  ی، بر عنصر آزاد1328منتشر شده در سال  «اختيار»دهد و مقاله  ینشان م

 كند. یسان تاكيد مبه عنوان مهمترين زمينه و زير ساخت رشد شخصيت ان یآدم

اند متناسب با اوضاع و احوال  كه با فاصله دو دهه نگارش يافته یسه مقاله بعد
 28از كودتاو سركوب  یناش یاز سكوتِ طوالن است كه پس 1342تا  1338 یها سال

 یآزاد حاصل شده بود. تأسيس نهضت یمجدداً جنبش و جمعيت 1332مرداد سال 
متعلق به همين  1342خرداد سال  15و قيام خونين  .134ايران در ارديبهشت ماه سال 

زندان »از اين مجموعه در  «باد و باران در قرآن»كه كتاب  یدوران است به طور
نشان دادن پتانسيل  یاست برا ینيز تالش «اسالم جوان»قصر نوشته شده است. نوشته 

 امعه.ايجاد تحول در ج یمحرّك و مولد و مبارز اسالم جوان برا یو نيرو

و با فاصله  1356آخرين مقاله اين مجموعه )توحيد، طبيعت، تكامل( در سال 
 نسبت به بقيه مقاالت، در آستانه انقالب نوشته شده است. یبيشتر یزمان

نويسنده را  ینيز كه دقيقاً در همين سال نگارش يافته نگران «آفات توحيد»كتاب 
دهد. هر چند  یاست نشان م یدين یاه كه معموالً در انتظار نهضت یآفات  نسبت به

اشخاص كم  در باره و غلو  یرو ها را نسبت به زياده حساسيت یهيجانات اجتماع
 یديد كه خبرش ساليان یرا م یهاي كرده بود، امّا نگارنده در خشتِ خام، خودخواهی

 بعد ظاهر شد.

فرت و نويسنده مغ یو برا یملت عزير ايران علم و آگاه یاز خداوند خبير برا
 نمايد. یرحمت آرزو م

 بازرگان یمهندس مهد يبنياد فرهنگ
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 یسپاسگزار

 

شمار روات و  یب یها كه در اثر فداكاری یاستفاده از اخبار و استخراج احاديث
اين كتاب از آنها در تدوين  یشده و مختصر یآور سابق جمع یزحمات بسيار علما

باشد. از  یم یسيداحمد نخجوان یآقا یبه كار رفته است، بيشتر مرهون راهنماييها
 یايران و كتابخانه مل ی، كتابخانه بانك ملّیطرف ديگر ذخاير كتابخانه دانشكده فن

 ما بود. یبرا یمنابع ذيقيمت

يند، به ما بنما یتكميل يا تصحيح كتاب، كمك يا ايرادهاي ینيز كه برا یاز كسان
 سپاسگزار خواهيم گرديد.

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

*مطهرات در اسالم
 

 

 مقدمه

 یكه طبيعت در نهاد موجودات به وديعت گذاشته، غريزه پاكيزگ یاز جمله خصايص
 و ميل به نظافت است.

باشند و  یكامل طراوت و صفا م یها نمونه یها در حالت طبيع هميشه درخت
ايد كه در  ت را بنمايند. مثال مرغ را ديدهحيوانات كمتر ممكن است تحمل كثافا

پاشد اما پس از  یزند و خاك برپشت خود م یدانه زمين را چنگ م یجستجو
سازد. گربه  یبه خود داده، ذرات خاك را از خويش دور م یبرخاستن تكان شديد

كند. همين طور زبان گاو نه  یليسد و پاك م یبا حوصله تمام تن خود را م یخانگ
وسيله آب و جارو كردن  یآن حيوان است، بلكه گاه یت چرا و بلع غذا براتنها آل

 باشد. یش مها سالپوست تن و تر و تازه كردن بدن لطيف گو

                                                
 7/12/1322هاى اوّليه اين اثر از كانون اسالم. يادداشت مؤلف در 1322هاى سال سخنرانی  تدوين و تفصيل* 

 ب، تدوين نهايى شده، ادامه داشته است.كه كتا 1322ماه  آغاز شده و تا آبان

از اداره كُل نگارش وزارت فرهنگ درخواست مجوّز نشر كتاب را  216/1322مؤلف، طى نامه موّرخ 
، از نظر فرهنگى اعالم موافقت نموده كه 27/6/1322موّرخ  3849كرده و اداره مذكور طى نامه شماره 

 ارائه شده است. 151تصوير آن در صفحه 

سينا، چاپ دوّم در تيرماه  با سرمايه مؤلف و توسط كتابخانه ابن 1322ل اين اثر در آذر ماه سال چاپ اوّ
توسط شركت سهامى انتشار انجام  1341توسط كانون معرفت و چاپ سوّم آن در ارديبهشت  1333سال 

لف فقيد روى پذيرفته است. متن حاضر با استفاده از نسخه چاپ سوّم كتاب تهيه شده است و نظريات مؤ
نسخه چاپ اوّل كه از كتابخانه شخصى مؤلف به دست آمده است و واجد  اصالحات و پاورقى 

 شود.  باشد، در آن ملحوظ شده و با مختصرى ويرايش تقديم مى دستونشته مؤلف مى
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شايق است و شايد در اعصار  یو به پاك یدر اين ميان انسان نيز طبعاً از كثافات بر
س و تغذيه عادت و مانند تنف یامر طبيع یشناور یماقبل تاريخ استحمام در آب، يعن

بشر بوده است. بعدها كه زيور تمدن بر وجود بشر آراسته گرديد و طبيعت  یاجبار
كنند، به  یكه پدر و مادر پس از سن رشد به حال خود رها م یاو را مانند جوان بالغ

ضعيف شده، به هدايت عقل در  یاختيار خويش گذاشت، رفته رفته غريزه طبيع
برآمد و به تدريج وسايل و  یو تمرين پاكيزگوسايل رفع كثافات  یجستجو

به صورت آداب  یخود اختراع نمود. ضمناً مقررات یتأمين پاكيزگ یبرا یيها بااسب
برخود تحميل كرد كه هنوز هم شايع  یو اجتماع یمعاشرت يا دستورات مذهب

 باشد. یم

از  از آنها كه از حيث زمان و مكان بيش یدر ميان اين مقررات و دستورات يك
 است. یباشد، قوانين مطهرات اسالم یسايرين به ما نزديك م

را مطالعه  یمطهرات اسالم یطرفانه و با طريقه علم یخواهيم ب یدر اين مختصر م
در بر  یهاي قديم، تازگی یكه موضوع با وجود كهنگ  دهيم ینماييم و قبال مژده م

 دارد.

 یال بزرگان دين تأليفات زيادپيغمبر اسالم و شرح احو یاخيراً راجع به زندگان
 یها كتابو تاريخ ملل يا افراد مسلمان نيز  یاقوام اسالم در باره انتشار يافته است. 

شناختن شخصيت يك پيشوا و اطالع بر عمل يا رفتار  ینوشته شده است ول یچند
نيست. باالتر از شخص و مهمتر از عمل او، خود كالم و اصل  یپيروان هميشه كاف

سازد و اتفاقاً  یباشد كه بيش از هر چيز انسان را به حقيقت امر آگاه م یت مدستورا
باشد، نشده و  یكه شايسته آنها م یمطالعات یدر قرون اخير در زمينه احكام اسالم

با تجربيات و معلومات عصر حاضر به عمل نيامده است. از آن  یمفيد یها مقايسه
فقها زياده از حد مورد بحث و جدال جمله احكام طهارت و نجاست است كه ميان 

صرفاً از نظر تطبيق با اصل و با الفاظ و استخراج احكام؛ و چون در  یقرار گرفته ول
كه شايسته است  یبه طور یآنها تعقل كامل به عمل نيامده و حقيقت و مقصود اصل

در عمل نتيجه معكوس بخشيده و مسلمان را نمونه كثافت و  یمعلوم نشده، گاه
جلوه داده است. بنابراين الزم است كه از يك طرف اين طبقه از  یف به زشتمتّص

 هموطنان به مصداق آيه كريمه:
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«...
.» 

 یيافته به تمام معن یحرج كه به وسواس در آمده است، رهاياز اين زحمت و 
و قوت را  یمند شده، مزه سالمت بهره یپاك و تميز گردند و از كمال نعمت خداوند

 بچشند تا شكرگزار منعم خود گردند.

دور افتاده و  یاز طرف ديگر غالب هموطنان از اساس و كيفيت مطهرات اسالم
نگرند.  یه، به نظر خرافات و رياضت به احكام مدر اثر عدم اطالع يا سوء توج

كه به حقايق مذهب شيعه پيدا  یبنابراين ممكن است خواندن اين كتاب و معرفت
فايده نباشد و اگر دقت كردند، شايد تصديق نمايند كه احكام  یكنند، برايشان ب یم

طيف عقل سليم و طبع ل یكه به اقتضا یاز حدود سفارشات اخالق یمطهرات اسالم
بر يك سلسله قوانين  یرايج شده باشد، باالتر بوده و مبن یممكن است در ميان ملت

كامل واضع آن به  یباشد كه حكايت از بيناي یدقيق م یصحيح و نكات علم یطبيع
 نمايد. یرموز طبيعت و اسرار خلقت م

زنيم،  یاين كتاب كه نه داعيه اكتشاف داريم و نه دم از الهام م ضمناً در
از احكام قديم تطبيق نماييم  یا از ثمره علوم جديد را با گوشه یا خواهيم خوشه یم

به  یوسيع یها محترم خود بنماييم كه تحقيقات جديد نيز دريچه یو به فقها و علما
 یبيشتر از ابواب حاد یكند و گاه یاطوار صنع خلقت و انوار خاندان نبوت باز م

كه در قرآن كريم  یا به مصداق آيات محكمعشر و ذكرها و وردها، انسان مجاهد ر
رساند. در همين علوم  ینمايد به مقام يقين م یامر صريح به تفكر در عوالم طبيعت م

كه ايشان به نظرِ ضاللت و يا حقارت نگريسته و از نزديك شدن به آن سخت 
 ها سالاز آن، قدما  یرسيدن به جزء كوچك ینهفته است كه برا یگريزانند، حقايق

 .2نوشتند یبردند و خروارها كتاب م ینج مر

                                                
ا خواهد شما ر خواهد براى شما سختى و حرجى ايجاد كند، بلكه مى : ... خداوند نمى 6/ ( 5) مائده .1

 پاكيزه نمايد و نعمت خود را بر شما تمام كند؛ شايد سپاسگزار شويد.
نوشته شده بود. جاى بسى خوشوقتى است كه از آن زمان تا به حال توجه و  1322اين مقدمه در سال . 2

هاى ساده صحيح در ميان طلّاب و علماى  تحوّل كامالً محسوس در جهت افكار و علوم جديد و روش
 (. 1341ر شده است )نقل از پاورقى چاپ سوّم در سال دينى ما پديدا
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را كه در اين زمينه در طبيعت حاكم بر  یافاده مطلب ناگزيريم قبالً قوانين یبرا
خوانندگان حوصله و  یباشد، طبق ارائه علوم جديد ببينيم و اگر برا یموجودات م

ز متمدن ا یكه در تنظيف شهرها یعمل یها از استفاده یعالقه فراهم باشد، بعض
باشد و  یمطلعين يادآور یكه برا ینامبرده شده است بگوييم؛ به طور یقوانين طبيع

را  ی. آنوقت پس از آنكه اصول مطهرات اسالمیا غير اهل فن اشاره یبرا
آنها بپردازيم. در اين  در باره  یتوانيم به تحقيق علم یوار مرور نموديم، م فهرست

 یببينند، نظر یند قضايا را به وجه روشنترموقع اگر خوانندگان خسته نشده و خواست
و  یاز وجوه ارتباط تاريخ یبه قوانين مشابه در ساير اديان خواهيم انداخت تا بعض

دستورات  یكه ميان اديان مهم است، برايمان معلوم گردد و ضمناً مقام واقع یقرابت
 اسالم را از طريق قياس درك نماييم.

 شود: یصل ذيل خالصه مبه اين ترتيب كتاب ما در چهار ف

 

 یطبيعت و قوانين تصفيه حيات ی: شستشو فصل اول
 : خالصه احكام طهارت در اسالم فصل دوم

 در زمينه مطهرات ی: تحقيق علم فصل سوم

 : احكام طهارت در مذاهب سلف فصل چهارم

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول

 

 یطبيعت و قوانين تصفيه حيات یشستشو

(Assainissement de la nature et les lois de l′epuration biologique) 

 

 طبيعت یتطهير دايم

از رفقا ما  یيك روز تعطيل كه به قصد تفريح كنار دريا رفته و عزم شنا داشتيم، يك
 گفت: یرا از اين عمل منع نموده و به طور شوخ

آن  یاند؛ شما چطور تو ها تا به حال مردم در آب دريا ... كرده از زمان فنيقی»
 .«رويد! یم

واقعاً هم اگر درست فكر كنيم، از خود خواهيم پرسيد: اين همه كثافات از قبيل 
كه الينقطع از موجودات  یاجساد اموات و الشه انواع حيوانات به انضمام فضوالت

را تشكيل داده و نكبت  یعظيم یكوهها یقرون متماد یشود و بايد ط یزنده دفع م
 باشد، كجا رفته و چه شده است؟آنها دنيا را فرا گرفته 

تا به  یبه اين نتيجه رسيديم كه از زمان حضرت موس یتقريب یبا يك محاسبه خيل
هزار ميليون جسد آدم جمع شده باشد. حال اگر تعداد مردار ساير  225حال بايد 

را  یحيوانات بزرگ و كوچك كه حجمشان ميلياردها برابر انسان است و مدفوعات
اند به حساب بياوريم،  زمين يا به آب دريا ريخته یدت عمر خود روكه هر يك در م
 1چه خواهد شد؟!

زمين پخش  یو رو یتدريج متالش البته ممكن است فكر كنيم اين فضوالت به
ها رفته رفته رو به  شده باشد. به اين ترتيب بايد ناچار آب درياها و سطح خشكی

                                                
 كيلوگرم ادرار است.  441كيلوگرم مواد جامد و  331در سال،  یبه طور متوسط، مدفوعات انسان عاد .1
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كم شود و به تدريج سطح زمين از آنها قرن به قرن  یرفته و درجه صفا یآلودگ
بينيم كه چنين نيست. درجه  یحساً م ی... ول يك قشر معجون كثافت پوشيده گردد!

از فضوالت  یا ماند و نمونه یجو به طور متوسط ثابت م یخلوص آب دريا و هوا
شود. پس ناگزير بايد  ی، ديده نمیازمنه قديم، نه به صورت توده و نه به حالت متالش

اند. اتفاقاً همين طورها هم هست و ذيالً خواهيم  كنيم كه فضوالت برداشته شدهقبول 
نابود  یشوند. آيا معدوم و به كل یكامل كلمه از صحنه عالم محو م یديد كه به معنا

 گردند؟ خير؛ یم

1«شود. یموجود نم یمعدوم و هيچ معدوم یدر دنيا هيچ چيز»
 

به حالت ديگر و چون  یقال از حالتانت یهر چه هست، تحويل و تحول است؛ يعن
 یگردد؛ به طور یشود، سيرت آن نيز دگرگون م یء عوض م یحالت يا صورت ش

شود. فضوالت نيز در اين دستگاه  یكه ماهيت اول محو و آثار حاصله از آن معدوم م
 یو شيمياي یحيات یپرپيچ و خم طبيعت در معرض يك سلسله فعل و انفعاالت طوالن

تركيب شدن با اكسيژن هوا تبديل  یكه در اثر سوختن، يعن یو مانند چوبقرار گرفته 
ترين شباهت خود را با صورت اوليه از دست  شود و كوچك یبه دود و خاكستر م

 گردند. یشده و پراكنده م یديگر یدهد، آنها نيز مستحيل به چيزها یم

ال كنيد قبل از آنكه وارد تفصيل امر شويم حق داريد همين جا از خود سؤ
شوند و نگران باشيد كه اگر به فرض فضوالت  یم یفضوالت، مستحيل به چه چيز

مانند، پس به صورت دود و  ینم یروح به همان صورت كثافات باق موجودات ذی
باشيد،  یاگر آدم تيز هوشِ صاحب نظر یتفاله در آمده، باز مزاحم خواهند بود. ول

لوازم آن است و  یالم بسته به بقاحدس خواهيد زد كه چون ادامه حيات در ع
اين سير تحويل و  یباشد، مرحله انتهاي یناموس طبيعت با تكرار و دُور مأنوس م

به  یو حيوان یرجعت از حالت نبات ی، يعنیصورت ابتداي هانا بازگشت بتحوّل هم
است. شايد از اين حد نيز قدم فراتر نهاده، به ياد آوريد كه  یو معدن یحالت خاك

ه حيات، فعاليت است و سبك پرورش در عالم خلقت از راه منازعه بوده، الزم
طبيعت هميشه حربه به دست موجودات داده و انجام دفاع را به خود آنها واگذار 

كند، تعجب نخواهيد كرد كه موجودات زنده در گرداندن اين چرخ هزارپَر سهم  یم
باشد كه ميان انواع  یعه وسيعبه عهده داشته و اين گردش مواد توأم با مناز یبزرگ

                                                
 یبه نقل از الوازيه ، دانشمند فرانسو .1
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كه تفصيالً خواهيم ديد،  یمختلف دايماً در جريان است و بالنتيجه به طور یحيات
باشد.  ی، در كار می، تصفيه خودكاریيا به اصطالح فن یدايم یيك عمل شستشو

طبيعت نيز محتاج و مشمول مراسم تطهير بوده، و دامن گسترده آن شب و روز  یيعن
 شود. یت زدوده ماز لوث فضوال

 یيك عده عوامل حيوان یاين عمل تصفيه طبيعت را كه در نتيجه تشريك مساع
 Epuration يا Epuration biologiqueگيرد  یم  صورت یو افعال حيات
biochimique ترجمه كرده و مختصراً  یو شيمياي ینامند و ما آن را تصفيه حيات یم

 شرح خواهيم داد.

 

 ... يد و فلك در كارندابروباد و مه و خورش

پوسد. در حقيقت بايد گفت  یايد كه جسد انسان در زير خاك م يقيناً ديده يا شنيده
 یكه اگر به وسيله مومياي یپوساند؛ به طور یپوسد، بلكه خاك آن را م یكه جسد نم

 خواهد ماند. یكنيم، جسد به حال خود باق یاز تأثير خاك جلوگير یيا تدابير ديگر

سيگار  یمنفذ باشد، مختصر یكه در بسته و كامالً ب یديگر: در اطاق يك تجربه
 یبكشيد يا اسپند دود كنيد و بعد از دو سه روز به آنجا سر بزنيد. خواهيد ديد كه بو

 سيگار و عطر اسفند محو شده است.

   حوض آب زياد، بارش از پس بهار فصل در كه  باشيد كرده را هم مشاهده اين شايد
 . گردد... یبد رنگ شده باشد، شفاف و متالءأل م یمختصر یر آلودگكه در اث

باشد، طبيعت  یاز هزاران آثار مشابه ديگر م یكوچك یها اين كارها را كه نمونه
دهد. هر اندازه نبات و حيوان و انسان كه در واقع  یبه عهده گرفته است و انجام م

اند كثافت بريزند، از  وانده شدهدريغ خ یاو هستند و بر سر خوان نعمتش ب یاوالدها
 یكند؛ به طور یآنها فرّاشان مخصوص فرستاده، زمين و فضا را آب و جارو م یپ

اوالد آن اوالدان، مجدداً قابل سكونت باشد و  یتازه، يعن یها ميهمان یكه محل برا
 رنگارنگ مستور. یسفره كَرَم هميشه از غذاها

نوع بشر كمر  یخدمت بن یه زعم او براكه ب یاز چهار مأمور یاگر در شعر سعد
به عهده  یا اند، ماه را كه معلوم نيست از لحاظ منظور ما وظيفه همت به ميان بسته

ابر و باد و خورشيد و شب و روز به  یديگر يعن یداشته باشد، كنار بگذاريم، سه تا
كه در هستند  یعظيم اشتغال داشته و سه عامل بزرگ یتنظيم و تطهير اين مهمانسرا
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به خود راه دهند،  یغفلت يا فرسودگ یجزو هزاران اعمال ديگر، بدون آنكه آن
خيابان اين  یاند و البته بهتر از سپورها طبيعت را به عهده گرفته یمأموريت شستشو

 یدهند. مانند آنها نيز نيستند كه كثافات را گردو غبار كرده، از جاي یكار را انجام م
 در حلق پيران و زلف جوانان جا دهند. ديگر بنشانند يا یبه جا

 

 یو مواد آل یمواد خاك

آنكه در سطور بعد به زبان يكديگر  یدر اينجا مجبوريم يك پرانتز باز كرده و برا
اند عالم قديم را از  كه عادت نداشته یآشنا باشيم، دو اصطالح فوق را جهت كسان

و  یتركيبات زمين یواد خاكدريچه علوم جديد نگاه كنند شرح دهيم. مقصود ما از م
دهد؛ مانند سنگ،  یاست كه قشر زمين و اجسام غير ذيروح را تشكيل م یمعدن

خاك، هوا، گوگرد و غيره. اين قبيل اجسام معموالً از دو يا سه عنصر مثل، آهك، 
ساختمان ساده و عبارت  یزغال، اكسيژن، گوگرد، آهن و غيره تركيب شده، دارا

 باشد. یم ی( كوتاهیاي)فرمول شيمي یاختصار

از  یرا گوييم كه به نحو ی( موادMatires organiques) یبالعكس، مواد آل
انحاء در تشكيل نسوج يا محتويات بدن ذيروح، اعم از نبات و حيوان، شركت يا 
نوعيت دارند؛ مانند پنبه، نشاسته، قند، شير، خون، استخوان، سفيده تخم مرغ و غيره. 

مواد اوليه حادث شده، اغلب اوقات  یوالً از اتحاد و تعداد بيشتراين قبيل اجسام معم
 -باشند  یم یديگر یعناصر اضاف یكربن )زغال(، ازت، هيدروژن و گاه یمحتو

اوقات  ی( و گاهQuaternaire) ی(، ذره چهار عنصرTernaire) یذره سه عنصر
 یمول شيميايفور ی، يعنیتر و عبارت اختصار آنها مفصل یباالتر. ساختمان داخل

تر از مواد  ثبات ی، سست و بیباشد. ضمناً مواد آل یم یتر از مواد خاك یشان طوالن
به نوع محيط و  یدهند و اين تغيير حالت بستگ یبوده، زودتر تغيير حالت م یخاك

 اند، دارد. كه در معرض آن قرار گرفته یتأثيرات

اك رس را در نظر شويم و ابتدا خ یتصور مطلب به دو مثال متوسل م یبرا
در  یساخت يا آن را به صورت آجر و كاش یتوان كوزه سفال یگيريم. با خاك م یم

به  یآورند؛ يعن یمديد دوام م یها سالآورد. اين اشياء در مقابل سرد و گرم روزگار 
و گوشت يا با شير و  یباشند. بالعكس، با سبز یم یمواد ساده و پايدار یطور كل

. اگر یموقت یپزند كه بسيار مأكول است ول یاران رقم غذا مشكر و تخم مرغ  هز
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نخواهدكشيد كه تغيير حالت خواهند داد و به  یآنها را به حال خود رها كنند، طول
خشك يا مرطوب و در محل سرد يا مقابل آفتاب باشند،  یحسب اينكه در جا
است در ميان  گيرد. به عالوه، ممكن یپالسد يا بو م یزند و م یخشكيده يا كفك م

نيز بروز كند و باالخره معدن عفونت و منشأ ناخوشيها گردد.  یآن حشرات و كرمهاي
ساختمان متنوع و مفصل هستند، معموالً  یكه دارا یگوييم مواد آل یپس به طور كل

 باشند. ی( مPutrescibleناپايدار و اغلب فسادپذير )

 

 عمل یهيكل و بزرگ یريزگ

بود پافراتر گذارده، وارد عالم  یمواد و مربوط به علم شيماز اين مبحث كه تقسيم 
 یو حيوانات ذره بين یيك سلول یها ترين مرتبه ذيروح مخلوق یذيروح شويم. ادن

شوند و امروزه وجود آنها  یهستند كه با ميكروسكوپ به زحمت ديده م یكوچك
ايد و  ا شنيدهايد، الاقل نامشان ر پوشيده نيست. شما اگر آنها را نديده یبر كس

ايد. اگر اهميت هر دسته يا طايفه را در  آشناشده ها ميكربمخصوصاً با اسم و رسم 
العاده  فوق یدنيا موقوف بر جمعيت آن بدانيم، بايد بگوييم كه حيوانات ذره بين

باشند. مثالً در يك قطره آب تعداد اين  یچهارپايان و طيور م یمهمتر از انسان وحت
 یخود عالم یت سر به چندين ميليون بزند. اين موجودات براحيوانات ممكن اس

باشند. آنها هم مانند ما با يكديگر معاشرت و  یشمار م یانواع و اطوار ب یدارند و دارا
اند، نه از  بهره یها دارند. نه از لذتِ توالد و تناسل ب مزاوجت و مخصوصاً منازعت

خدمت نيست،  یب یا ه خلقت ذرهصدمات تنازع و تكامل  بركنار؛ و چون در داير
انجام  یا عمده یجوارح، كارها یجثه و سادگ یاين حيوانات با تمام كوچك

كه اگر  یباشند. به اين معن یم یاز آنها متمم موجودات عال یدهند و قسمت یم
تشكيل بدهيم، نبات و حيوان و  یا حيوانات ذيروح را در دنبال هم قرار داده و حلقه

طرف ديگر حلقه  ینمايند و اين حيوانات ذره بين یلقه را اشغال مانسان يك طرف ح
 .یاست به مواد خاك یموادآل یكنند. عمل آنها تبديل دايم یرا تكميل م

 تشريح مطلب چنين گوييم: یبرا

رويند به وسيله ريشه خود مايعات زمين را كه محلول  یزمين م یكه رو ینباتات
مكند. اين  یخاك م یباشد، از ال یمثال آن مازت دار و ا یاز امالح معدن یرقيق

در داخل الياف و نسوج نبات غلظت يافته، آب آن به صورت  یشيره يا عصاره معدن
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سازد. باقيمانده آن كه مواد  یكند و هوا را مرطوب م یبخارِ آب به فضا مراجعت م
كه  یشود و كربن یكه در مدت شب از هوا اخذ م یدار باشد با اكسيژن ازت یخاك

)كلروفيل( از انيدريد كربنيك هوا استخراج  «»در آفتاب به وسيله 
به صورت ساقه و برگ و ميوه تشكيل  ینبات یگردد تركيب گشته، مواد آل یم
 گردد. یم

و علف بيابان، يا در فصل خزان به صورت  یاين شاخ و برگ درختان و سبز
خوار گشته،  علفخوار و دانه یها ا خوراك حيوانريزد و ي یبه زمين م ینبات یمواد آل

در  یجديد یها در اثر عمل تنفس و هاضمه حيوان در معرض تحويل و تركيب
تر و از  مفصل یيابد كه از سلول نبات یارتقاء م یآيد؛ تا آنكه به حالت سلول حيوان یم

د شده كه در شكم حيوان وار ینبات یها تر است. تفاله و زايده سلول كامل ینظر
 ريزد. یاست، به صورت فضله و مدفوعات به زمين م

را به پايان رسانده،  یخوار نيز به نوبه خود يا عمر طبيع حيوانات علفخوار و دانه
شود يا دست اجل آنها را طعمه حيوان  یالشه آنها پس از مرگ در زمين جايگزين م

 هذا. یدهد... و قس عل یكه گوشتخوار باشد قرار م یتر قوی

تغذيه خود كه شرط ادامه حيات  یس به طور خالصه جماعت نبات و حيوان براپ
ديگر را اخذ نموده، تبديل به  یموجود در زمين يا مواد آل یباشد دايماً مواد خاك یم

، مجدداً به ینمايند و باالخره پس از سير كوتاه يا دراز یم یتر درجه عالی یمواد آل
باشند كه از يك طرف  یم یا ت مانند كارخانهدر حقيق یگردانند. يعن یزمين برم
به انواع مختلف بيرون  یساده دريافت كرده و از طرف ديگر مواد آل یمواد خاك

ها سال در گردش  است كه ميليون یدهند. و چون اين كارخانه كارخانه بزرگ یم
 یبايد ريشه و شيره زمين را متالش ینهايت كارگر دارد، بعد از مدت یباشد و ب یم

 ساخته، يك قطره آب و يك مشت خاك در كره ارض يافت نشود!

شوند. آنها در ضمن تغذيه و  یوارد ميدان م یبين اينجاست كه وجود حيوانات ذره
دهند كه درست معكوس عمل نباتات و حيوانات  یرا انجام م یتنفس خود عمل

تبديل به كه  یاست تا جاي یكردن و تجزيه مواد آل یبزرگ است. كار آنها متالش
اضافه يا برداشت نمايند.  یگردد؛ بدون آنكه از خود چيز یگاز و آب و مواد خاك

 یبه صورت اوليه برگشت نموده، حلقه فعل و انفعاالت غذاي یبه اين ترتيب موادآل
 شود. یدر طبيعت بسته م
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شود، در  یمخصوص انجام م یبين را كه به وسيله حيوانات ذره یاين اعمال شيمياي
انقالب »توانيم  یگويند كه ما م (Fermentation) فرمانتاسيون یح شيماصطال

 ( نامند.Fermentباشد، فِرمان ) یترجمه نماييم و آنچه را كه عامل آن م «یحيوان

نتيجه آن به تجربه  یجزئيات طرز عمل حيوان شايد هنوز درست روشن نباشد ول
صنايع  یو حت یطبيع یشيمياياز آثار  یكه بسيار یرسيده و ثابت شده است؛ به طور

، یباشند؛ مانند صنايع قندساز یمديون و منسوب به اين حيوانات م یشيمياي
 و غيره. ی، الكل، لبنيات، خبازیآبجوساز

 

 یبين يا اعمال حيوانات ذره یچند مثال از انقالب حيوان

 یمورد بحث، مأمور تجزيه و انحالل جسم خاص یبين هر دسته از حيوانات ذره
 باشند. یم

( Levureلُووِر ) نمايند معروف به یترشح م یا ماده یبين يك دسته از حيوانات ذره
باشند؛ مطابق  یتبديل قند به الكل و انيدريد كربنيك م ی، يعنیكه وسيله انقالب خل

 فورمول ذيل:

2526126 CO2OHHC2OHC  

الب شير و ( موجب انقBaciles lactiques) یشير یها دسته ديگر به نام باسيل
 گردند. یشدن آن م تُرش

نموده، باعث تركيب  یدر آب زندگ یآمونياك یها مولد فرمان یها ميكرب
 گردد. ی( به آب و تبديل آن به كربنات دامونيوم مureشدن جوهر ادرار )

242222 )NH(COOH2)NH(CO  
( و حيوانات anaérobieدرون آب ) یبين از همين راه و به وسيله حيوانات ذره

پس از چند  ها آبدر مرد ی( است كه نسوج نباتaérobieآب ) یسطح یبين ذره
بو  یانيدريد كربنيك كه ب یشود؛ يك یدو گاز م مرحله تجزيه و تركيب، تبديل به

  متان كه متعفن و قابل احتراق است: یاست، و ديگر

6OHCOHOHC 12625106      Cellulose 
426126 CH3CO3OHC       Glucose 

 
 (Fermentsیازت یها مهم ديگر هست موسوم به فِرمان یها يك نوع فِرمان

(nitrifiants گيرد،  یكه از هوا م ینموده و با اكسيژن یخاك زندگ یكه ال
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و بعد » نيتريت«ابتدا آنها را تبديل به  یسوزاند. يعن یرا م یآمونياك و مواد آمونياك
 دهد. یم نموده، تحويل زمين» نيترات«تبديل به 

در فرانسه  Muntzو  Schloesingتوسط  1878نوع اخير در سال  یفِرمانها
آب شهر را از داخل  فاضل یكشف گرديد و كشف آنها از اين راه شد كه وقت

در آب  یمختلف یكردند، مشاهده نمودند كه نيتراتها یخاك رد م یمحتو یها لوله
كردند، ازت  یگرم م درجه 111اگر خاك را در حرارت  یشود ول یپيدا م

 شد. یآب، ديگر تبديل به ازت نيترات نم آلبومينوئيد فاضل

 یپاشد و سم متعفن تند یدرختان م یرا كه باغبان پا یها كود همين قبيل فِرمان
 ینافع نموده، غذا یها تبديل به نيترات یباشد، بدون اطالع او به آهستگ یم

اهميت  ید كه از نظر تحقيق ما داراها هستن سازند و همين یسبزيجات را فراهم م
 بوده و مجدداً به ذكر آنها خواهيم پرداخت. یبزرگ

جثه و  یاست و هر كدام با وجود كوچك «یالتُعَدُوا وَ التُحْص»انواع فرمانها 
دهند كه بشر در كارخانجات  یرا با صبر و سكوت انجام م یوسايل، كارهاي یسادگ

و به كار بردن فشار در درجه حرارت طاقت فرسا  یآالت قو وسيع به استعانت ماشين
 اوقات اصال قادر نيست. یشود و يا گاه یفايق م

 
 یسرنوشت مواد آل

كه بنا به توضيحات فوق خود به خود مستعد تغيير حال و تجزيه شدن بود،  یمواد آل
تأييد و تعيين گشته و از  یتحويل آنها در تحت تأثير و تحريك حيوانات ذره بين

، گودالها، ها باگردد. اين امر كه نظاير آن در مرد یخارج م یت اوليه بزودصور
متعفن و  یشود و اغلب توأم با توليد گازها یها، مستراحها و غيره بسيار ديده م مزبله

 یشود كه ما آن را فساد و فسادپذير یناميده م Putrefactionاجسام مورد تنفر است، 
و مدفوعات  یحيوان یمخصوصاً در مورد مواد آلفساد  یاصطالح كرديم. ماده اصل

 .1باشد یآنها ازت م
روان گشت علف سبز بركنار آن  یاز طرف ديگر همان طور كه هر جا چشمه آب

 یآيد و هرجا كه صحنه بيابان را مرغزار یروئيده و خرم و خندان به اهتزاز در م
جمع شده، به پرواز و پوشانيده و درختان بارور سر به هوا كشيدند، طيور و چارپا 

                                                

1. Mondon , t,i ; p.15 
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دهند،  یدرندگان و صيادان تشكيل م یبرا یآيند، و چون طعمه لذيذ یگشت در م
 یگردد، مسكن حيوانات ذره بين یآن محل ميعادگاه انواع وحوش و باالخره انسان م

در  یهمينكه مواد آل یاست كه خوراك آنها فراهم و فراوان باشد. يعن ینيز آنجاي
كه از اطراف بر سر فضله  یچون مگسان یوانات ذره بينريخته شد، حي یكنار

 یشوند، گله گله و ميليون ميليون رو آور شده، كمر همت برا یحيوانات خوانده م
» تغذيه«كه طبيعت به آنها محول كرده است و نامش را در زبان عرف  یانجام خدمت

زنند. يا به  یرِ مِثل مبندند و فوراً دست به تكثي یاند، م نهاده «تجزيه»و در بيان علم 
 ی، يعنیمعدن یعبارت ديگر، محصول عمده آنها تفاله غذا و فضوالتشان مواد خاك

كه دانستيم،  یگردد و باالخره به طور ینبات م یبرا یو ماده غذاي یعصاره حيات
گردند تا به انسان برسد. به اين ترتيب از مدفوع،  ینباتات هم خوراك حيوانات م

پديدار گشته، حلقه فعل و انفعاالت  یهاي شود و از مرده، زنده یه مساخت یمطبوعهاي
به طور خالصه، حيات و تكثير پس از ممات و  یشود. يعن یاز نو شروع م یزندگ

دادن به نسل مابعد تمام  یروز یكند و ذخيره طبيعت برا یتحليل، تسلسل پيدا م
 :توان تصور كرد ینم یآن حساب و حدود یبوده و برا ینشدن

«... 
».1 

 
 با يكديگر و معامله آنها با ما یجدال حيوانات ذره بين

كه باشد، دار تنازع و ميدان رقابت است. همان طور  یدنيا در هر مرتبه و در هر شأن
نيز با هم  یبين شود، حيوانات ذره یكالغ و الشخور بر سر الشه متعفن نزاع مكه ميان 

آيند و همان طور  یسر سازش نداشته، به جنگ و ستيز و نابود كردن يكديگر بر م
پشه ضعيف   یگرگ گوسفند را دريده و گاه یكه در جرگه حيوانات بزرگ گاه

نيز از راه صيدِ همقطاران  یينب حيوانات ذره ینوشد، بعض یپنجه م یاز خون شير قو
مهمان ناخوانده حيوانات  یديگر با كمال سليقه و تن پرور یكنند و برخ یارتزاق م

بداند و فرهنگستان آنها  یدهند كه انسان آنها را طفيل ینم یتر گرديده، اهميت بزرگ

                                                
سازی و به هر كه  آوری و از زنده مرده خارج می می: ... )خداوندا( از مرده زنده در  27/ ( 3) عمران آل .1

 رسانی.  حساب روزی می بخواهی، بی
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به صفت زشت پارازيت متصف شده و به عنوان  یرا انگل بنامد يا در كتب اروپاي
 ، ملعون و منفور كافر و مسلمان گردند.یرب موذميك

كه در  یبين نزديك به او، حيوانات ذره یبنابراين از نظر منافع انسان و حيوانات اهل
 شوند: یكنند به دو دسته تقسيم م یم یجوارِ انسان زندگ

 (Saprophitesضرر ) یحيوانات ب -

 (.Pathognesآور ) یيا ناخوش یحيوانات موذ -

باشد كه از خود  یم یالمثل عوام، كرم بر سبيل ضرب یموذ یها ربميكاغلب 
جلد يا داخل بدن انسان پرورش يافته، همراه  یتخم آنها در رو یدرخت است؛ يعن

امكنه پرجمعيت مملو از ميكرب  یكه هميشه فضا یكند. به طور یآن نقل مكان م
و مخصوصاً در  -سد ر یهزار ميكرب در متر مكعب و بيش از آن نيز م .1تا  -است 

گردند. مثالً در هر ميليمتر مكعب مدفوع انسان  یخارج م یجزو مدفوعات وارد دنيا
 یها ميكربرسد و يك قسمت از آنها  یهزار م 81تا  61به  ها ميكربتعداد اين 

 باشد. یوبا، اسهال، حصبه و سل فراوان م یها ميكرببوده و در آن ميان  یموذ

يافتند؛  یشيطان را دارند اگر محيط مساعد یها بچه كه حكم یموذ یها ميكرب
فاسد  یو مخصوصاً حيوان ینبات یخود كه مواد آل یبدون مانع توانستند در غذا یيعن

شوند و  یالعاده يافته، در زمين و هوا منتشر م ور باشند، توسعه فوق شده است غوطه
گردند. اگر  یك موحشتنا یباعث بروز امراض مسر یجان انسان گرديده، گاه یبال

زمين يا داخل آب و عمق  یرو یهمسايگان غير معاند، مدت یمحيط نامساعد بود ول
كنند. مثالً ميكرب سل تا سه ماه در خاك  یخاك در انتظار روزگار بهتر استراحت م

آورد. ميكرب وبا طاقتش از آنها  یتا يك ماه دوام م یكند و ميكرب هار یعمر م
 باشد. یز همه، ميكرب كزاز و بيش از آن ميكرب سياه زخم مكمتر است و پايدارتر ا

از لحاظ معيشت در مضيقه  ها ميكرب یباالخره اگر اتفاقاً محيط ناجور بود؛ يعن
 یبنا یانصاف آنها را احاطه نموده و عوامل طبيع یقرار گرفتند و ضمناً رقيبان ب

 گردند. یمعدوم م یرا گذاشتند، از ادامه حيات محروم و بزود یبدسر

 
 به عهد یوفا

 یرا برا یدر مقدمه فصل گفتيم فراشان طبيعت نه تنها خوان نعمت خداوند
آنها را  یدارند، بلكه كنار سفره و زير پا یتازه وارد رنگين و داير نگاه م یمهمانها
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نمايند. در دو بحث اخير ترتيب برچيده شدن سفره و تجديد طبخ را  ینيز جارو م
است بدانيم پاك شدن زمين و فضا از وجود عناصر نامطلوب و  ؛ حاال الزم ديديم

 گيرد. یمواد نامطبوع چگونه صورت م

كه حكم  یبين از حيوانات ذره یهاي قسمت اعظم اين عمل نيز به دست دسته
 گيرد. یمالئك مأمور رفت و روب را دارند صورت م

 
 عوامل تصفيه طبيعت و موارد هر يك

 
 ابر و باد و خورشيد تصفيه طبيعت به وسيله -1

در فصل بهار كه بايد كودكان طبيعت سر از خواب زمستان بردارند، درختان جوانه 
دهند و حشرات پر و بال گيرند، الزم است وجود نحيف اين نونهاالن در مقابل نيش 

 اند، حمايت شود. كه چندين ماه است انتظار قدوم آنها را كشيده ها ميكرب

را در صحنه آسمان به حركت در آورده، از ميان  یسياه یها ضخيم توده یابرها
 یچون غرش توپ تپيدن. اين كوس جنگ فرياد یكند و رعد یجهيدن م یآنها برق

كه  یرساند. چه در اثر تخليه الكتريك یاست كه به گوش نونهاالن مژده حمايت م
متراكم و از اكسيژن هوا  یآيد، مقدار یميان دو ابر يا ميان ابر و زمين به عمل م

3تبديل به اُزُن )
O Ozone-جوانه و شكوفه نباتات شربت  یگردد و اين ازن برا ی( م

است كه  یزهر تلخ ها ميكرب یگيرند و برا یباشد كه از آن رمق م یم یگواراي
بدبو و  ینافذ است كه گازها یگردد. ضمناً دواي یآنها م یو نابود یباعث ناتوان

نمايد و يا با اكسيژن تركيب  یم یرا تجزيه و متالش كثيف آلوده كننده هوا یجرمها
كند و باالخره فضارا چون دل جوانمردان پاك و چون  یم یو تبديل به چيز ديگر

 .1نمايد یدختران لطيف م یرو

 یانگيز است و باد تند خزان كه بس نسيم ماليم سحرگاهان كه اين اندازه فرح
د كه در سايه خنك درختان و باشن یم یمخوف و گردخيز است، چون مأمورين

تازه  یاند، هوا بهره یكه از نور آفتاب ب یجاهاي یتنگ خانه درويشان، يعن یزوايا

                                                
اند و چنين حدس  برای لطافت هوا كه مشاهده شده است با نظافت فرق دارد، هنوز تعريف علمی نيافته .1

و همچنين  زنند كه لطافت مربوط به وجود اُزُن باشد كه مخصوصاً در فصل بهار و اوان شكوفه گياهان می
 در ييالقات دور از اجتماع به مقدار بالنسبه زياد وجود دارد. 
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 یها ميكربآلوده آن نقاط را كه ممكن است پناهگاه  یبرند و هوا یسوغات م
 رانند. یوسيع و آفتابگير جوّ م یشده باشد بيرون كرده و به فضا یموذ

اينكه باعث تبخير درياها و توليد باران و گردش آب  آفتاب، گذشته از یگرمِ
طبيعت  یكه ذيالً خواهيم ديد بزرگترين كمك را به خرم یگردد، به طريق یم
»خورشيد است كه  یكند و عالوه بر آنكه در تحت تأثير معجزه آسا یم

- violetنفش آن ) هكند، اشعه فوق ب ینباتات كسب غذا و درك صفا م «

Rayons ultraیها ميكرببر تن  1است كه با سرعت برق یتيز ی( مانند تيرها 
 آورد. یهر جا كه باشند از پا در م فرورفته، آنها را یموذ

 
 تطهير طبيعت به وسيله آب -2

زمين  یمانند دوش بر سر و رو یطبيعت است. زمان یشستشو یآب عامل اصل
را كه در هوا پراكنده است و  یو غبار بارد تا برگ درختان را جال دهد و گرد یم

شد،  یرا كه بر آنها سوارند، فرو ريزد. همين كه در سطح زمين جار یيها ميكرب
 یها برد يا در زير شكاف یها و درياها م كند و با خود به رودخانه یكثافات را جارو م

نقاب گذارد و خود در چشمه زار يا مظهر قنات  یزمين فرو رفته، كثافات را جا م
 گردد.... یشستشو باز حاضر م یدارد و برا یظلمت از طلعت شفاف برم

 یآب منحصر به همين اندازه است؛ يعن یكردند عمل شستشو یها تصور م مدت
شود و  یگاه اوليه ريشه كن نموده، گل آلود م آب فضوالت و كثافات را از تكيه

حقيقت امر باالتر و  ی. ولبرد یمانند صحرا يا دريا م یدور دست یهمراه خود به جا
كه سابقاً نام  یبين بيشتر از اينهاست. همان حيوانات ذره یقدرت پاك كننده آب خيل

و  یتوانند زندگ یهستند كه در آب بهتر از هر جا م یبرديم، شناوران و غواصان قابل
 ابراز فعاليت نمايند.

ميشه شناور مجاور هوا زيست كرده، ه یاز آنها در سطح آب، يعن یهاي دسته
ديگر دور از هوا در  یها شوند. دسته ی( ناميده مAérobienباشند و هواخوار ) یم

                                                

1. Marboutin , t. 5; p.22: 
Staphylocoque ect détruit en   11-5 secondes. 
B. Coli ect détruit en  21-15 secondes . 
B. subtilis (spores) ect détruit en  61-31 secondes.  
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تنفس خود به اكسيژن محلول در آب كه از هوا  یداخل آب مسكن گزيده، برا
نمايند. اينها غواص بوده و  یشود و مقدار آن بسيار كم است، اكتفا م یگرفته م

(Anaérobienخوانده م )شوند. ی 

هستند كه  یسر و صداي یو ب یبسيار مفيد نامري یها ميكرب یبين حيوانات ذره اين
از ما ندارند. هميشه  یاكسيژن محلول، توقع ديگر یجز محيط تميز و مختصر

 یيا اعضا و فضوالت حيوان یاعم از نسوج نبات یمترصد هستند همين كه مواد آل
تيز  یگرايد، با دندانها یرگاين جوهر پاك به تي یوارد آب گرديده، قرار شد صفا

دار  ازت یخود به جان آنها افتاده، به ضرب اكسيژن مأخوذ از هوا يا از آب، مواد آل
باشند، در حمله اول چنان منكوب و مكسور  یرا كه در حال فساد و ميل به عفونت م

( و ئيدروژن 4CH( يا متان )2COنمايند كه آه آنها به صورت گاز انيدريد كربنيك )
راه فرار اختيار  یسياه به صورت امالح آمونياك ی( بيرون آيد و با روH2Sلفوره )سو

اكسيژن محلول در  یغواص، يعن یبين نمايند. در اين موقع اگر در آذوقه حيوانات ذره
غلظت مايع  یحاصل نشده باشد و ضمناً دشمن در اثر كثرت عدد، يعن یآب نقصان

پراز  یها مجدد با چنته یآراي رات و صفبر آنها چيره نگردد، پس از تعويض نف
نموده، آن قدر گلوله اكسيژن بر سنگر دشمن  یبر مواد آمونياك یمهمات حمله دوم

ئيدروژن به پرواز در آيد و ازت تبديل به  یآنها يعن یكنند تا مايه حيات یپرتاب م
تقريباً از  كه به اين ترتيب یها بشود. دشمن ( گرديده، توليد نيتريتN2O3اسيد نيترو )

كار دريافت  پا در آمده است، در حمله سوم باز چند تير اكسيژن از حريف كهنه
روح در عمق  یب ی( در آمده و چون خاكN2O5صورت نيترات ) دارد و باالخره به یم

 یاينكه سرتسليم فرود آورده و با آب و مواد معدن ینمايد يا به جزا یآب رسوب م
به صورت  یگيرد؛ يعن یست در آغوش آب جا مهمكيش گرديده است، مانند دو

 آيد. یامالح محلول در م

 یها گردد در كليه جبهه یاين جنگ و جفا كه آخر كار منجر به صلح و صفا م
 یباريك يا آبگيرها یعريض و نهرها یها بزرگ و رودخانه یآب اعم از درياها

شود،  یمكه از سيالن باران موقتاً درست  ینشط محدود یراكد كوچك و حت
از  یشود كه صدا و رنگ و بوي یو حوصله انجام م یبا تأن یگيرد و طور یصورت م

آب و  یكه گفتيم تنها شرط آن خلوص كاف یبه طور ینمايد؛ ول یآن تظاهر نم
تر بوده و در اثر ريزش و جريان  وجود اكسيژن محلول است. البته هر قدر آب پاكيزه
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شود  یاكسيژن باشد، اين عمل بهتر انجام م یابر یقدرت جذب بيشتر یو تالطم دارا
ولو معطر و مطبوع ريخته، حيوانات  یديگر یو بالعكس، اگر قبالً در آب مواد آل

 یموذ یها ميكربو  یرا سرگرم به آنها نموده باشند يا هرگاه هجوم مواد آل یبين ذره
رت ديگر فرسوده گردند و به عبا یبين شديد و غليظ باشد كه حيوانات ذره یطور

گردد  یاكسيژن محلول در آب تندتر از آنچه ترميم و تعويض م یمهمات آنان، يعن
 یبين تابعه آنها بر حيوانات ذره یها ميكربفساد پذير و  یبه مصرف برسد، مواد آل

گردند و بنابراين آب، محيط دلخواه عوامل شر شده، تجزيه و تحويالت  یچيره م
شود و رايحه نامطبوع پراكنده  یرت شروع مبا سرعت و كث یفسادآور مواد آل

كه  یو آب 1گردد یگردد. رنگ آب برگشته و درطعم آن البته تغيير حاصل م یم
 گردد. یتبديل م یبود به جِرم كدر متعفن پر از ميكرب بخش زالل و حيات

 یمخصوص دارا یدادن حيوانات ذره بين یپس به طور خالصه آب در اثر سكن
در خود را به  یو فضوالت محتو یاده ذيقيمت است كه مواد آلالع اين خاصيت فوق

 سازد. ینموده، كثافات را منهدم م یتدريج تحليل و تبديل به گازها و مواد خاك

و چون اهميت مسئله به اين پايه رسيد، جا دارد موضوع انحالل اكسيژن را كه 
 شرط حسن انجام عمل است از نزديك ببينيم.

 
 در آبانحالل اكسيژن هوا 

روابط دوستانه و مبادالت  یكنند دارا یم یآب و هوا كه در جوار يكديگر زندگ
گردد،  یكه آبِ تبخير شده، همرنگ مواد منتشر در آن م طور باشند. همان یعادالنه م

دهد و اين گازها در آنجا  یاز ازت و اكسيژن خود را به آب قرض م یهوا نيز مقدار
بخار آب  ین طور كه هوا پس از جذب مقدار معينشوند. از طرف ديگر هما یحل م

شود، قدرت قبول اكسيژن در آب نيز محدود  یديگر سيراب و به اصطالح اشباع م
شود. افزايش گرما اين  یبرقرار م یباشد و باالخره يك حالت اعتدال و تراض یم

از  یدككند و ان یجذب م یتر شده، بخار بيشتر هواتشنه یدهد؛ يعن یتعادل را تغيير م
درجه، هر متر مكعب آب  5كند. مثالً در حرارت  یمحلول در آب فرار م یهوا

 25گرم اكسيژن را در خود حل كند و اگر درجه حرارت به  7/12تواند تا حدود  یم
ماند. به عبارت ديگر هر قدر آب  ینم یگرم اكسيژن در آب باق 2/8برسد، بيش از 

                                                

1. Imhoff  P . 79 et p. 83. 
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ر است و گرم كردن آب باعث اخراج سردتر باشد، اكسيژن محلول در آب بيشت
 گردد. یاكسيژن م

 یكه در آب زندگ یتنفس ماهيها و ساير جانوران یاين اكسيژن محلول برا
باشد و دايماً به  یم یغواص، ضرور یبين همان حيوانات ذره ینمايند و از جمله برا یم

ح يابد، سط یدر ضمن اينكه اكسيژن محلول در آب تقليل م یرسد ول یمصرف م
نمايد. جذب اكسيژن كه  یباشد، كسب اكسيژن جديد م یآزاد مايع كه مجاور هوا م

به سطح مجاور با هوا دارد مربوط به درجه غلظت اكسيژن محلول در آب  یبستگ
كند و  یاست. هر قدر آب از اكسيژن سيرتر باشد، كمتر و كندتر اخذ اكسيژن هوا م

كه  یبيشتر و تندتر. )مطابق شكل(. مثالً آب تر باشد، تر و كم    اكسيژن هر قدر گرسنه
  61اكسيژن % یاز اكسيژن محلول در آن تحليل رفته و بنابراين غلظت نسب 41فقط %

كند  یباشد، در مدت يك روز از هر متر مربع سطح خود يك گرم اكسيژن جذب م
باشد، قدرت جذب  51% یكم باشد كه غلظت نسب یو اگر اكسيژن محلول به قدر

 .1رسد یگرم م .1هر متر مربع سطح به  یه اكسيژن براروزان
 

 آب یتعيين مقدار اكسيژن محلول و درجه صفا

قرمز را در شيشه پر آب دهان بسته قرار دهيد، خواهيد ديد  یهر گاه چند دانه ماه
همينكه داخل آب هوا  یشوند و ممكن است بميرند؛ ول یها سست م ماهی یزود هب

گيرند. همين  یها جان م كنيد، ماهی یخال یپهن و روباز بدميد يا آن را در ظرف
طور است اگر آب تازه با آن مخلوط كنيد. توضيح امر واضح است؛ مقدار اكسيژن 

ها رفته رفته كم شده است و چون شيشه  ماهی یمحلول در آب در اثر تنفس جلد
دن، گستردن و بعداً در اثر دمي یدهان بسته بوده، جذب از هوا ميسر نگرديده است ول

 يا وارد كردن آب تازه، اكسيژن افزوده شده است.

كه وجود  یطور ؛ به (Truiteآالست ) قزل یتر از همه ماه ها حساس در ميان ماهی
 باشد. یآن آب م یآن در هر آب يا رودخانه دليل بر نهايت صفا

ه و دايماً از اكسيژن محلول قرض گرفت یبين آلوده چون حيوانات ذره یها آبدر 
اكسيژن كاسته  یرسانند، از غلظت نسب یم یبه مصرف تجزيه و تحليل مواد آل

 گردد. یشود و بنابراين تنفس ماهيها و مخصوصاً قزل آال مشكل م یم

                                                

1. Imhoff  P . 91. 
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آب،  یتعيين درجه صفا یبرا ی( وسيله دقيقLaboratoireدر آزمايشگاه )
 Laنمايند ) ین مرا تعيي یاكسيژن حيات یمعمول است و به اين ترتيب مقدار تقاضا

demande biochimique en oxygéne)1 درجه  ،یحيات یو اين مقدار تقاضا
 دهد. یآب را نشان م یآلودگ

توضيح آنكه هر گاه آب خالص را در شيشه دهان بسته قرار دهند به همان حال 
قرار داده  یا اگر مختصراً آلوده باشد و آن را در ظرف سربسته یخواهد ماند ول یباق

مثالً توليد  یخواهد گنديد؛ يعن یز دريافت اكسيژن محروم نماييم، پس از مدتو ا
شود. زيرا حيوانات  یمايل م ینمايد و ضمناً رنگ آن به سياه یم H2Sگاز متعفن 

فسادپذير، طبيعت خبيث خود را  یاند، مواد آل آذوقه مانده و مرده یپس از آنكه ب
 اند. بروز داده

 یبه تبديل كامل مواد آل یكه بايد منته یبين وانات ذرهحي یدوره عمليات شيمياي
كشد. خصوصاً در پنج  روز اول فعاليت  یگردد، چندين روز طول م یبه مواد خاك

كه هر گاه  یكشد؛ به طور یروز طول م 21حيوانات شديد بوده و حداكثر مدت 
موجود  یشود غلظت مواد آل یروز آب سربسته به فساد نگراييد، معلوم م 21پس از 

در آن، آن قدرها نبوده است كه اكسيژن موجود در آب كفايت انهدام آنها را نكند 
ثابت، انجام يافته و  یفساد پذير به مواد خاك یو در اين مدت تبديل كامل مواد آل

 ( گويند.Eau stableرا آب پايدار ) یآن آب ديگر نخواهد گنديد. چنين آب

 یگندد. برا ی( و اگر به حال خود بماند مInstableآب آلوده ناپايدار است )
 از فساد دو كار ممكن است: یجلوگير

تركيبات اكسيژن دهنده در آن  یدمند يا بعض یاكسيژن آزاد در آب م -1
 شود. یشهرها مصنوعاً انجام م یها و در بعض ريزند. اين كار در آزمايشگاه یم

 
كه رقيق شده  یطور نند بهك یآب پاك مخلوط م یآب آلوده را با مقدار زياد -2

 یبين حيوانات ذره یبرا یرسد، ذخيره كاف یم یوسيله آب اضاف كه به یو اكسيژن
 .2باشد

                                                
 یدر بطر یسانتيمتر مكعب آب محتو 111درصد بلودومتيلن در  5سانتيمتر مكعب محلول  6استعمال . 1

 درجه حرارت.  21سربسته، واقعه در اتو و 

2. Imhoff  P . 84, - Marboutin, t.5 ; p. 25. 
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سطح گسترده و در حال جريان بوده، به سهولت بتواند  یضمناً اگر اين آب دارا
مصرف شده را از هوا اخذ نمايد بهتر است. اين كار را طبيعت از  یعوض اكسيژنها

بزرگ اروپا مورد استفاده  یداده و از نيم قرن به اين طرف در شهرها یم مقديم انجا
كه خواهيم ديد در چهارده قرن پيش شارع اسالم آن را  یاند و... به طور قرار داده

 در ميان مسلمين متداول نموده است!

 
 (épuration des riviéres-Autoها ) تصفيه آب رودخانه

يابند و  یو صفا م یاند، گذشته از اينكه زيباي ا بنا شدهه كه در كنار رودخانه یشهرهاي
نيز  یكنند، استفاده مهم ديگر یم یاگر رودخانه وسيع و آرام باشد در آن كشتيران

دهند. در مذهب ايرانيان قديم  یها و كثافات شهر را به آب م نمايند. تمام زباله یم
را كه در  یكس یبود و حت یالعاده زشت كثيف كردن آب رودخانه عمل فوق

دانستند. اتفاقاً اين كار آن قدرها هم بد  یانداخت، واجب القتل م یرودخانه مرده م
باشد، با اين تفاوت كه سابقاً  یبسيار متمدن اروپا معمول م ینيست و در شهرها

كه حاال متعمداً و مطمئناً مبادرت به  یكردند در صورت ینشناخته و نفهميده چنين م
شهر سهلتر از  یو پاكيزگ یازاله فضوالت خانگ یتعمد دارند چون برا نمايند. یآن م

 یآن دارند، چون بنا به تجربه و تئوريها یضرر ینيست. اطمينان به ب یا اين وسيله
راه خودبخود پاك  یمقدار یمذكور در فوق ثابت شده است كه رودخانه پس از ط

 ید. پس تنها مالحظه يا دقتآي یبيرون م ی( و از آلودگépuration -Autoشود ) یم
به شهر پايين  یكه بايد بكنند اين است كه رودخانه را آن قدر كثيف ننمايند كه وقت

 رسد، هنوز پاك نشده باشد. یدست م

كه قبالً گفته شد، زايد باشد و شخصاً توجه كرده  یشايد توضيح مطلب با مقدمات
برد و پس از آنكه چند  یراه مباشيد كه رودخانه فضوالت را برخود هموار نموده، هم

غوّاص و شناور وارد عمل  یبين كرد، آن حيوانات ذره یدور غلطاند و منقسم و متالش
به وسعت و سرعت آب و درجه  یكه بستگ یمسافت یشوند و باالخره پس از ط یم

 یاوليه آن دارد، كليه كثافات تبديل به گاز متصاعد شونده يا مواد معدن یآلودگ
نشين  ته یبه صورت گل و ال یمختصر یده، فقط باقيمانده خاكمحلول گردي

گردد. حال اگر رودخانه در جلگه جريان دارد، پر و بال خود را باز كرده، همه  یم
است، دايماً در  یدره كوهسار جار یجا با هوا تماس خواهد داشت و اگر در تنگنا
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حال هر قدر حيوانات در هر  یبلعد. يعن یكند و هوا م یجوش و خروش بوده، كف م
 یكه به آنها محول شده است اكسيژن طلب كنند، برا یانجام خدمت یبرا یبين ذره

 آنها فراهم خواهد نمود.

 
 راكد یها آبتصفيه 

محروم  یبين راكد مانند حوض و بركه و غيره نيز از وجود حيوانات ذره یها آب
ن و آرامند، ديرتر از چون ساك یشود ول ینيستند و اكسيژن هوا از آنها دريغ نم

توانند بدل مايتحلل كرده و اكسيژن مصرف شده را جذب نمايند.  یم یجار یها آب
كه به دست  یشيمياي یراكد نيز همان فعل و انفعالها یها آبدر هر حال در داخل 

يابد و يقيناً به تجربه  یگرفت، وقوع م یصورت م یجار یها آب یبين موجودات ذره
كه  یگيرد؛ در صورت یفرا م یلجن سياه یحوضِ خانه را پس از چندكه ته  1ايد ديده

 یكه شباهت به لجن داشته باشد از جو یايد و جسم هيچ وقت در آن مركب نريخته
 كوچه به حوض نيامده است.

رساند؛  یبه ما نم یما چندان تميز نيست و آب گواراي یها كوچه یالبته نهرها
آلود زرد رنگ و برگ و  كنيد، آب گل یسهل است هر وقت راه آب را باز م

ذلك لجن نيست. اين مواد و همچنين  مع یشود؛ ول یوارد حوض م یخاشاك زياد
گردد به تدريج  یكه در اثر شستن ظروف و لباس و غيره وارد حوض م یمواد ديگر

گيرد. در  یقرار م یحيوان یتمام در معرض عمليات شيم ینشين شده و با تأن ته
يابند،  یغواص فعاليت فوق العاده م یبين ابستان كه حيوانات ذرهگرم ت یروزها

انيدريد كربنيك  یشود كه گازها یم یسرعت عمل و كثرت محصول آنها طور
(2CO( و متان )4CHمجال حل شدن و خروج تدريج )صورت  را نداشته، به ی

ترند، باعث باال آوردن  شوند و چون از آب سبك یكوچك جمع م یها باحب
 یبينيد رو یگرم م یاست كه روزها یگردند. اين همان قطعات لجن یت لجن مقطعا

گاز را كه  یها بااز آنها را دست بزنيد، حب یشود و اگر يك یآب حوض شناور م
 مشاهده خواهيد كرد. یدر زير قرار گرفته است به خوب

ر و شود با صب یرا كه در آن ريخته م یتواند مواد آل یبنابراين آب راكد نيز م
اين مواد كم باشد با مختصر  یكه مقدار نسب یحوصله هضم كند و در صورت

                                                
 نشده است.  یكش كه هنوز لوله یدر شهرهاي .1
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نمايد از فساد آنها  یم یكه از راه سطح خارج یكه در خود دارد و اكتساب یاكسيژن
را  یطبيعت در قعر فرو نشاند و قسمت یخاك ینموده، به صورت گل و ال یجلوگير

طور  به یسازد. يعن گاز خارج حالت بنمايد يا به به صورت محلول ازجنس خود
بروز  یتازه عفونت یيا محروم شدن از هوا یكه در اثر هجوم مواد آل یخالصه مادام

ساير  یمزايا یننموده يا تغيير رنگ و مزه عارض نشده باشد، قابل استفاده و دارا
 باشد. یم ها آب

 
 تصفيه آب در عبور از خاك -3

متعفن باشد و آب قنات در غير فصول  ايد آب چشمه گل آلود يا هيچ وقت ديده
مخصوص و  یمعدن یها چشمه یدر مظهر خود زالل نباشد؟ اگر بعض یسيالب
هستند كنار بگذاريم،  یجار یرس سست و خاكِ یها را كه در زمين یهاي قنات

سنگريزه  یبلند از ال یآب چشمه است كه در دامنه كوهها ها آبگواراترين 
 یها عميق از شكاف یها يع ريگزار در قعر مادرچاهوس یها جوشد يا در دشت یم

دست  یاز مالل و گاه یهم زاللند و هم خال ها آبچكد. اين  یباريك قطره قطره م
كه در هر قطره  یموذ یها ميكرب یباشند كه گوي یها م نخورده و منزه از آلودگی

علت چيست؟  اند! اند در آنجا پا نگذاشته هزاران هزار جمع شده یمعمول یها آباز 
طهور مگر از عالم ملكوت به اين دنيا آمده و يا از زمزم و كوثر جدا  یها آباين 
پر غل و غش سطح زمينند كه پس از عبور از  یها آباند؟ خير. اينها همان  شده

ماسه و خاك  یاند و اگر تصور كنيد عبور از ال خاك اين طور پاكيزه شده یقشرها
ها را گرفته است، راه  دردها و آلودگی یداده و جلوساده را انجام  یعمل يك صاف

 یها نيستند كه در حفره یها مواد جامد درشت پيماييد. چه اوالً تمام آلودگی یخطا م
خاك گير كنند، بلكه قسمت عمده آنها در آب محلول و غيرقابل تفكيك بوده و 

اريك هم باشد، هر اندازه ب ینيز آن قدر ريز هستند كه از هر خلل و فرج ها ميكرب
 نمايند. یعبور م

فعال  یبين حقيقت اين است كه در اينجا هم باز جوهر حيات و آن حيوانات ذره
از نوع  یزياد یها خاك كلنی یباشند و در قشر فوقان یم یدخالت مؤثر یدارا

اين حيوانات در اثر نفوذ آب با  ینمايند. وقت یم ی( زندگAérobienهواخوار آنها )
 گردد. یموجود در آب مصادف شدند، فوراً اعالن جنگ صادر م یوذم یها ميكرب
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 .1كنند یم یآراي صف یموذ یها ميكربحيوانات هواخوار در مقابل هجوم 
آنها حكم فرسخها دارد طبق  یكه برا یهرگاه در جبهه اول مغلوب شدند، چند وجب

زاد زمين سانتيمتر از سطح آ 81تا  51نمايند و در فاصله  یم ینقشه عقب نشين
ها و  گيرد. ثانيه یسازند. جنگ تن به تن شديد در م یبرقرار م یمحكم یسنگربند

دست به دست  یگذرد و مناطق یرا دارد م ها سالآنها حكم  یها كه برا دقيقه
نبرد معلوم شود. اگر  یگردد؛ بدون آنكه پس از چندين ساعت باز نتيجه قطع یم

مانند  یموذ یها ميكرب، فراخ گردد و حاصل شده یكه در خطوط دفاع یشكافهاي
سطح  یموذ یها ميكربهجوم آور شوند،  -طوفان است یدر النه مور، شبنم -سيل

روند و هر چه در مسيرشان  یناجور همراه آب به اعماق زمين فرو م یها و آلودگی
محكم قابل  یها در زمين یاگر سنگربند ینمايند. ول یاز چاه و قنات باشد آلوده م

به صورت نشط كم زور باشد، قبل از  یسطح یها آبآراسته شده و يا حمله  دفاع
 یموذ یها ميكربدر مقابل  یهواخوار سد سكندر یها ميكربگذشتن مدت زياد، 

كامل تشكيل  یبندند و به اين ترتيب يك صاف یبسته، راه را بر كوچك و بزرگ م
 گردد. یم

موسوم به  یبين ، حيوانات ذرهاشاره نموديم 11كه در صفحه  یضمناً همان طور
Ferments nitrifiants كمك اين  به یديگر یها ( و فِرمانیازت یها )فِرمان

را  یمواد آل یخواربار دشمن، يعن یجنگجو شتافته، در عقب جبهه انبارها یها دسته
زمين، هم از لحاظ  یدر عبور از قشرها یسطح یها آبكه  یزنند؛ به طور یآتش م
 شود. یتصفيه م یموذ یها ميكربل و هم از لحاظ محلو یمواد آل

 
  تنظيف طبيعت به وسيله خاك و تأثير آفتاب -4

و  یكه ما را از همه طرف احاطه كرده است در زمين نيز به حسب درجه نرم یهواي
از هوا نيستند.  یكند و معموالً تا يك متر عمق ذرات خاك عار یتخلخل آن نفوذ م

كنند  یتوانند در خاك زندگ یهواخوار م یبين حيوانات ذره متر بنابراين تا عمق يك
 فراوانترند. یو در منطقه نزديك به سطح به طريق اول

زمين  ی، رویموذ یها ميكرب یبا عساكر خود، يعن یمواد آل یهمين كه مقدار
 ريخته شد چند صورت ممكن است اتفاق افتد:

                                                

1. Espitallier, p. 91. 
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در آنجا  ینيم ها ميكربعارض نخواهد شد و  یخشك باشد تغيير یاگر مواد آل
 به وسيله باد به اطراف پراكنده خواهند شد. یمسكن گزيده و نيم

به حالت مايع و مرطوب باشد يا قبالً در محل آب جمع  یچنانچه مواد آل یول
كه خاك انجام خواهد داد ايجاد تفرقه و جدا كردن مواد از  یشده باشد، اول كار

مكيدن  خاصيت جذب و یم مختلف، داراه خاك، نسبت به اجساچ؛ 1يكديگر است
( را به خود قبول Albuminoideباشد. مثالً مواد شبيه به سفيده تخم مرغ ) یمتفاوت م

نمايد و مواد محلول و قابل تبلور را به داخل فرو  یرا منتشر م یكند، مواد چرب ینم
ارند، آن د یها كه مجموع دانه یالعاده وسيع كشد و باالخره در اثر سطح فوق یم

( در بين آمده، اكسيژن و گازها را در خود Adsorption) یا خاصيت جذب ذره
 نمايد. به اين ترتيب: یحبس م

كه قصد داشتند دست به دست هم داده و ديگ فساد را به  یاوالً، ميان جماعت
 افتد؛ كه اين خود اولين قدم تأمين اضمحالل است. یجوش بياورند تفرقه م

غدار از دست آنها گرفته يا دور  یها ميكربوت اليموت از ق یثانياً، قسمت
كه اشعه گرما رسانِ  یشود. حال اگر خورشيد به سراغ آنها بيايد، در همان حين یم

كنند و در اثر گرم  ی( رطوبت محل را خشك مRayons infra-rougeمادونِ قرمز )
آذوقه آنها زياد و تخريب  ها ميكربرا در جنگ با  یبين كردن، فعاليت حيوانات ذره

بعد از  یرا يك ها ميكرب( violet -Rayons ultraكنند، اشعه فوق بنفش ) یم
ولو آنكه از  ها ميكربهر گاه آفتاب نتابد،  یول 2فرستند یبه ديار عدم م یديگر

محروم باشند، معدوم نخواهند شد؛ فقط اجازه دارند در حال انتظار در  خوراك
فراتر نهاده، به داخل خاك رهسپار شدند، چون قهراً  یسطح زمين بمانند و اگر قدم

كه خلل و  یبين خواهند بود، دچار رقابت آن حيوانات ذره یبه حالت متفرق و انفراد
 .3شوند و مغلوب خواهند گشت یاند م فرج زمين را كمينگاه قرار داده

                                                

1. Marboutin, t.5 ; p. 28  - Mondon, t.I ; p.41 

نظر به اينكه عبور از طبقات آب خود باعث  جذب و بنابراين ضعيف شدن اين اشعه شده است، تابيدن . 2
نيست و تا تمام قشرآب در زير اشعه خورشيد كه حامل  یها كاف كشتن باسيل یآفتاب به سطح آب برا

 توان اطمينان به انهدام كامل باسيلها داشت.  یفش است، خشك نشود، نمفوق بن یاشعه نامري

3. Mondon, t.I ; p.41 
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كه در  یتجزيه كننده ديگر یها و فرمان یازت یها از طرف ديگر وجود فرمان
كه  یطور گرديده و به یمتوال یشيمياي یها اك وجود دارد باعث تحليل و تبديلخ

 . 1آورد یدر م یرا به صورت مواد خاك یقبالً ديديم مواد آل

 یعمل تصفيه خاك اين است كه خشك و به حالت كلوخ يعن یشرط اصل
سطح كم  یمتخلخل يا به صورت غبار نرم باشد. خاك محجر يا ماسه كه دارا

 .2ندارند یقو یا ، خاصيت جذب ذرههستند

 
 تنظيف شهرها یتطهير برا یاز قوانين طبيع یاستفاده عمل

 
 تاريخچه

را ترك نموده و در  یو صحراگرد یچادرنشين یكه افراد بشر زندگان یاز روز
شهرها دور يكديگر گردآمدند، تشكيل جماعات در ضمن اينكه از طريق تقسيم 

ها نيز در برداشت. معاشرت  مزاحمت یا قع شد، پارهوظايف و تكميل وسايل مفيد وا
چند فرد در يك خانه ومجاورت چند خانه در يك محله و باالخره در يك شهر قهراً 

اشخاص و توابع آنها رفته رفته انباشته شده،  یشد كه فضوالت زندگان یسبب م
آنها و  یكه در صفحات گذشته ذكر نموديم از پس انهدام فور یعوامل طبيع

از بروز فساد بر نيايند. بنابراين درصدد برآمدند حاال كه قادر به منع معايب  یجلوگير
دور كردن از حول و حوش خود بپردازند.  یحاصله از اجتماع نيستند، به دفع آنها يعن

باشند، از اين بابت نيز پيشقدم و استاد اروپاييان  یكه پدران تمدن بشر م یملل آسياي
از اين افكار ديده  یبابل و نينوا آثار یها كه در خرابه یطور اند؛ به امروز بوده

 شود. یم

                                                
گردند، تحت  یخاك متوقف م یها دانه ی( از نوع سفيده تخم مرغ كه روColloideمثال مواد دردآلود ) .1

به تدريج تبديل به  در آمده، Polypeptideو بعد  Peptoneتجزيه كننده ابتدا به حالت  یتأثير باكتريها
Aminoacide ازت  یازت یها متر فرمان 1گردند. از اين به بعد در عمق  یم یو باالخره امالح آمونياك

آورند كه كود  یآمونياك را به حالت اكسيد ناقص )نيتريت( و دست آخر به صورت امالح نيترات در م
 است.  یكامل

2. Espitallier, p. 151   
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غالب بوده است، اولين  یپرست بر نوع یاز طرف ديگر چون هميشه خودپرست
اطاق نشيمن خود  یكه انسان در راه ازاله فضوالت برداشته، از حدود خانه و حت یقدم

 دورتر نرفته است.

فاضالب كه در زير قصر  یمجار یقاياقصر حضرت سليمان ب یها در خرابه
شود و محققين وجود دو حوضچه  یسخت كنده شده است ديده م یداخل سنگها

اند و چنين معلوم شده  آن دليل بر استفاده از آب گرفته یمختلف السطح را در انتها
كشيده  یقصر به وسيله آب به آن مجار یها است كه فضوالت از تمام قسمت

پس از ته نشين شدن در حوضچه اول به عنوان كود برداشته شده و باالخره  یم
كه آب لبريز حوضچه اول پس از توقف در حوضچه دوم به  یشده، در حال یم

 .1رسيده است یباغ م یمصرف آبيار

دنباله آن در  یاند ول كرده یها نيز در اين راه تدابير زياد ها و رومی بعدها يونانی
ل تمدن در مغرب زمين و عدم توجه به احكام كه دوره انحطاط كام یقرون وسط

بوده است قطع گرديد و همين دوره است كه متناوباً امراض  یبهداشت یيا مدن یمذهب
شده است. تا آنكه باالخره در قرون  یآور م مسريه شديد مثل وبا و طاعون هجوم

كر از ممالك اروپا مخصوصاً فرانسه و انگليس به ف یبعد( بعض به 16جديد )قرن 
شهرها افتاده، تدابير و  یاعيان نشين پايتخت و بعداً نظافت عموم یها نظافت محله

 یمفصل نسبتاً كامل امروز یها به سيستم یانديشيدند كه منته یمختلف یها طريقه
اروپا و آمريكا متداول شده است. ضمناً به موازات اين  یگرديده و در غالب شهرها

 ين نيز وضع گرديده است.عمليات يك سلسله مقررات و قوان

باشد در حقيقت  یكه امروزه معمول م یاين عمليات و مقررات به طريق كامل
دهد و باالخره به دست همان عوامل  یاست كه طبيعت انجام م یاقتباس از كارهاي

در اين مورد نيز عقل بشر  یشود. يعن یخصوصاً آب و خاك اجرا م یبزرگ طبيع
د تسخير نموده و آنها را واداشته است تا بر طبق عوامل طبيعت را به خدمت خو

بيش از آنچه به ميل خود انجام  ینمايد و با نظم و فعاليت یكه تعيين م یا برنامه
 دادند، كار او را اجرا كنند. یم

از مقررات  یو مواد یعمل یها از طريقه یچند یها ما به طور اختصار نمونه
 نماييم. یرا ذيالً اشاره م یقانون

                                                
 .شود یآب ديده م فاضل یمجار یتخت جمشيد نيز آثار و بقايا یها در زير خرابه .1
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 (égouté ′Reseau dفاضالب ) یبكه عمومش

حفر يا  یزيرزمين یها و معابر يك شبكه مجار بزرگ در زير خيابان یدر شهرها
كوچك  یفرع یها بدن انسان از كوچه یوريد یها نصب شده است كه مانند رگ

را كه  یتر بزرگ یتشكيل مجار یاصل یها شروع شده و در كوچه یبا قطر باريك
نيز بر حسب شيب  یاصل یها كوچه یدهد. مجار یتر قطر دارد، مسانتيم 51مثالً 

ها واقع است  ها و خيابان كه در شاهراه یفراختر یبه مجار یزمين و وضع مكان منته
بزرگ تشكيل گرديده يا به  یسيمان یها ممكن است از لوله یگردد. اين مجار یم

 باشد. چيده و ساخته شده یبا مصالح بناي یزيرزمين یشكل داالنها

داخل است كه فاضالب  یيك شبكه لوله كش ینيز به نوبه خود دارا یهر عمارت
 یآور ها را جمع ناودان یها، حمام، حياط، مطبخ و گاه یكليه مستراحها، روشوي

رو واقع است و متصل به شبكه  شود كه در زير پياده یم یبه لوله شيبدار ینموده، منته
نامبرده آب  یها بازم است در كليه اماكن و اسبگردد. البته ال یفاضالب م یعموم
 ريخته شود تا سبب حمل و انتقال فضوالت گردد. یفراوان

زير  یاست و بعد از آن رفته رفته در مجار یكه همه جا نامري یيها فاضالباين 
سطح  یشستشو يا بارندگ یها آبموارد كليه  یشود و در بسيار یمعابر زياد م

دهد و  یرا م یا شهر تشكيل رودخانه یمجرا گردد، در شاه یم ها بر آن مزيد خيابان
 نمايد. یم یمساكن و معابر را از فضوالت خال

 ايجاد شبكه فاضالب سه مسئله مهم در بر دارد:

 یزيرزمين یتحمل مخارج سنگين ساختمان مجار -1

اينكه  یليتر در روز( برا 511تا  111هر نفر  یدارا بودن آب فراوان )برا -2
 كردن و جريان دادن فضوالت، ميسر باشد.ر د

 .ها فاضالبتخليه يا مصرف  -3

مسئله سوم را كه  یموضوع مسئله اول و دوم خارج از بحث اين كتاب است ول
 دهيم. یباشد، در ذيل چند عنوان مورد مطالعه قرار م ینيز م ها فاضالبمتضمن تصفيه 

 
 در رودخانه يا درياچه ها فاضالبتخليه 

شود و البته از همه چيز مخلوط دارد،  یمجرا جمع م كه به اين ترتيب در شاه یفاضالب
باشد؛ بلكه اگر به  یچندان مطبوع و مخصوصاً خوشنام نيست و تنها قابل استفاده نم
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توليد خواهد نمود. بايد  یفاسد و متعفن شده، مضار زياد یحال خود بماند به زود
 شود كرد. یديد با آن چه م

ترين  قيمت باشد، البته سهل یبنا شده و آب ب یر كنار رودخانه معظماگر شهر د
ست در رودخانه. سابقاً هم همين ها آبكردن اين  یرسد خال یكه به نظر م یا چاره

يكديگر نزديك شد، اين عمل سبب  بعدها كه شهرها به یكردند ول یكار را م
تر بايد از همان  ينگرديد كه چند كيلومتر پاي یشهرها يا قصبات یشكايت اهال

 یبه عمل آمده، قوانين یشدند گرديد. بنابراين مطالعات مفصل یرودخانه مشروب م
كه در  یهمان اصول یحمايت ساكنين ساحل رودخانه وضع كردند. حاال رو یبرا

ها ذكر نموديم، با در نظر گرفتن مقدار  تصفيه آب رودخانه در باره بحث گذشته 
دست وجود دارد،  كه تا محل پايين یا همچنين فاصلهآب رودخانه و وسعت آن و 

كنند باالترين حد مقدار فاضالب چه بايد باشد و تا چه اندازه آن را با  یحساب م
آب تميز بايد مخلوط و رقيق كرد تا اوالً آلوده شدن آب رودخانه باعث زحمت 

انه خود به آن نگردد و ثانياً قبل از آنكه به محل زير دست برسد، رودخ یها ماهی
 به قدر لزوم پاك شده باشد. ها ميكربها و  خود از آلودگی

شهر باشد، گنجايش درياچه را در نظر  یدر نزديك یا همچنين اگر دريا يا درياچه
باشد،  یاكسيژن الزم م یبرا یگيرند و پس از اطمينان از اينكه سطح آن كاف یم

 نمايند. یفاضالب را به آنجا روانه م

جود مخلوط كردن فاضالب با آب تازه و رقيق نمودن آن باز موفق چنانچه با و
كه  یپرداخت يا مانند مواقع یبه حل مسئله باال نشدند، ناچار بايد به تصفيه مقدمات

 از تدابير ذيل گرديد. یاصوالً رودخانه و درياچه در دسترس نباشد، متوسل به يك

 
 (Poisson  Etang) یبا فاضالب و استفاده غذاي یايجاد درياچه مصنوع

را  یهمان حلقه عجيب یديگر به طور مصنوع یشهرها یدر شهر استراسبورگ و بعض
 یو آل یخود با مواد خاك یو در دامن اليتناه یمتماد یها سال یكه طبيعت ط

 دهند. یانجام م یدهد، در محيط محدود و تحت نظم معين یتشكيل م

به عمق  یوسيع یمصنوع یاه شهر را وارد بركه یها فاضالبتوضيح آنكه 
كند، جذب  یكه آب پيدا م یا نمايند. در اثر سطح گسترده یسانتيمتر م 71متوسط 

توانند با  یشناور و غواص م یبين شود و حيوانات ذره یاكسيژن مورد احتياج آسان م
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آورده و متفرق  ها فاضالبكه همراه  یاطمينان خاطر به تجزيه و انهدام مواد آل
 ردازند.شوند، بپ یم

 یضمناً عمل ديگر یشود ول یبه اين ترتيب شهر از فساد فضوالت خود خالص م
شود. دست طبيعت با سخاوت است و در اين آبِ پر از همه چيز حق  یانجام م

مخصوص كه به  یبين داده نشده است؛ غير از آن حيوانات ذره یانحصار به كس
وانات كوچك و بزرگ ديگر نيز افتخار آنها ضيافت برپا شده است، هزاران رقم حي

كه رغبت  یتر برند. حيوانات درشت یم یشوند و از خوان نعمت نصيب یحاضر م
چشيدن محتويات فاضالب را نداشته باشند، به طمع بلعيدن حيوانات ريزتر، خبر 

 یدهند... برا یشبيه به خاكشير و كرم و غيره را م یشوند و تشكيل دستجات یم
بهتر از اين بستر مهيا و مطبخ مهنا. اگر مناعت طبع به خرج داده  یها چه شناگاه ماهی

باز شد، چرا راه  یماه یآورند. حاال كه پا یم یخود نيايند، آنها را دست یو به پا
 شوند. یبسته باشد؟ پس اُردكان زياد در آن آبگير رها م یمرغاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مُقَدَر و  یهر يك روزي ی، برااند تمام اين حيوانات كه در آبگير وسيع جمع شده
مُعَلَق است. با رعايت سلسله مراتب به بلعيدن و دريدن يكديگر مشغول  یاَجَل

شوند ... چرا انسان در اين ميان غافل بماند و سابقه حيوانيت خود را فراموش  یم
رسد، نستاند؟! و آن  یرا كه انصافاً پس از قبول اين همه زحمات به او م یكرده، حق

ميز نكند؟ مخصوصاً  یتميز را صيد ننموده، زينت رو یها لذيذ و مرغابی یها اهیم
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حد اعتدال را از دست نخواهد داد، به عالوه آنچه كه گرفته است  یكه در اين صياد
 به صورت ديگر پس خواهد داد! یعيناً ول

 
 با فاضالب یزراعت یمشروب نمودن اراض

زياد شد كه ممكن نگرديد تمام آنها را  یبه قدر ها فاضالبدر شهر پاريس مقدار 
را در  یزياد یافتاده، اراض یبه فكر ديگر یدر رودخانه سِن بريزند. بنابراين شهردار

Clichy  به عامل دوم طبيعت كه  یكردند؛ يعن یآبيار ها فاضالباجاره و آنها را با
 خاك باشد، متوسل شدند.

زمين  یرو یخوب  فاضالب به تنظيم شده باشد كه یالبته اين عمل بايد طور
الذكر عمل  سابق یبين به حال خود بماند تا حيوانات ذره یمتخلخل گسترده و مدت

در  یفسادپذير محتو یصفادهنده خود را انجام دهند. به اين ترتيب هم مواد آل
 یرسد كه برا یم یشود و هم به زمين كود یفاضالب تبديل به مواد ساده ثابت م

 .1نافع استبسيار  یسبزيكار

 
 فاضالب یتصفيه مقدمات

 یزراعت یتوان مستقيماً وارد رودخانه و درياچه يا روانه اراض یمعموالً فاضالب را نم
اين كار  یباشد. برا یالزم م یبه نام تصفيه مقدمات ینمود. يك تصفيه مختصر

د دهن یدهد عبور م یرا م یكه تشكيل شبكه درشت یفلز یها فاضالب را از ميان نرده
گسترانند تا قسمت  یم یبزرگ یها تا برگ و قطعات جامد جدا شود. بعد در حوض

 نشين شود. ته یعمده مواد مخلوط با آب به صورت گل و ال

 
 فاضالب یتصفيه شيمياي

در دسترس نباشد  یزراعت یوسيع مانند رودخانه و دريا و اراض یچنانچه وسايل طبيع
مكانيك و  یصاف یها د، متوسل به دستگاهيا الزم آيد كه فاضالب كامالً پاك شو

تر عمل  تر و مكان كوچك شوند. به اين ترتيب در زمان كوتاه یم یشيمياي یها طريقه
از  یشود. در يك یم یصورت گرفته، از فساد آنها جلوگير یتفرقه و تجزيه مواد آل

                                                
كه  یا باشد و در پروژه ینداريم قابل توجه م یايران كه آب زياد دور ريختن یشهرها یاين طريقه برا .1

اليه خيابان  یوضع زمين در منته شهر كه بنا به های فاضالبجهت فاضالب تهران تهيه شده، درنظر است 
 و دهات زيردست بر سد.  یاراض یمصرف آبيار از تصفيه وتهيه كود به شود، پس یم جمع خيام و شاهپور
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اند كه بدان وسيله از  پيش گرفته یا ( طريقهAlbuquerqueآمريكا ) یشهرها
قابل احتراق  یفاضالب كه گازها یشيمياي یها حاصله از فعل و انفعال یازهاگ

 اند. اسب به كار انداخته 151است، يك موتور گاز به قدرت 

 
 یاستحاله و تصفيه فضوالت در مؤسسات غير عموم

كه دور از  یفاضالب هستند و يا مؤسسات یكه فاقد شبكه عموم یساكنين شهرهاي
توانند خود را از  یم یاند، با مختصر تشكيالت و مخارج فتهبزرگ قرار گر یشهرها

 خطرات فضوالت حفظ نمايند.

كه در ايران معمول  یسرپوشيده به طريق یالبته فرستادن فضوالت در چاهها
اين ترتيب  یپذير است ول توأم باشد( امكان یبا آب مختصر یباشد )خصوصاً وقت یم

كند  یرا ملوث م ینمايد، قشر داخل یون مزمين را از آلوده شدن مص یرو یكه فضا
 یها آب یآلوده ممكن است تا عمق زياد یها آبكه ديديم، هجوم  یو به طور

زيرزمين را مسموم نمايد و اگر بنا باشد اشخاص به وسيله چاه يا قنات مستقيماً از 
 مواجه خواهند بود. یزيرزمين مشروب شوند، با خطرات زياد یها آبهمين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باشد. در اروپا كه  یكه معمول شده، اقدام به تخليه چاه م یدر ايران تنها كار
شده و منبع اين  یجمعيت زياد است و معموالً آب شرب از چاه يا چشمه برداشته م

بوده كه در اطراف محل اقامت  یباران یها آبها معموالً همان  چاه و چشمه
 یجوي اين از دو قرن پيش درصدد چارهريخته است، خطر قضيه بيشتر بوده و بنابر یم

 برآمدند. یزيرزمين یها آبو ممانعت از تأثير فضوالت در  یاساس

تعبيه  یا ( طريقهMourasبه نام مورا ) یيك كشيش فرانسو 1861اول دفعه در 
داده، باعث تعجب مخترع و محققين ديگر گرديد.  ینمود كه نتايج غير منتظره نيكوي
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 21قرار داد كه مطابق شكل، فضوالت در عمق  یآب انبارمورا در زير مستراح 
 شد. یسانتيمتر زير آب ريخته م

آب تازه در يك سمت وارد آب انبار شده و از  یاز طرف ديگر دايماً مقدار معين
سانتيمتر پايينتر از سطح آزاد آب  25تا  21اش  كه دهانه یا سمت مقابل به وسيله لوله

كه به اين  یرفت. در عمل مشاهده نمودند آب یبه بيرون مقرار داشته باشد مازاد آب 
 یاز بو و كثافت بود. بعدها برا یشد، كامالً پاك و عار یترتيب از آب انبار خارج م

است و هر  یغريب یانبار قرار داده و ديدند معما یبرا یا يك جدار شيشه یكنجكاو
گردد.  ینابود م یكلكاغذ و برگ و پنبه ب یشود، حت یچيز كه وارد آب انبار م

شناور و غواص و  یبين امروزه البته معما حل شده و جواب مسئله وجود حيوانات ذره
باشد كه در بحث گذشته ديديم و همين اسباب خود  یم یفعل و انفعاالت شيمياي

نامبرده گرديد. آب تازه كه دايماً بايد  یبود كه باعث كشف قضايا یاز عوامل یيك
 یبين ادامه فعاليت حيوانات ذره یباشد كه برا یم ی، حامل اكسيژنوارد آب انبار شود

 الزم است.

ساخته شد. حاليه  fosse sceptiqueالبته طريقه مورا بعدها تكميل گرديده و 
( در يك آب یتصفيه را كاملتر كرده، پس از آنكه فضوالت )كليه فضوالت خانگ

اجسام متخلخل مانند كُك، سفال  از یطبقات ی، فاضالب را رو1انبار رقيق و مايع شد
 دمند. یريزند و از پايين هوا م یم lits bacteriensغيره به نام  و

 كه دست آخر از دستگاه خارج یبه اتمام رسيده، آب 2به اين ترتيب عمل تصفيه
توان آن را بدون ترس در سطح زمين  یآزار است و م یشود، كامالً خالص و ب یم

 فرو داد. یكرد يا در هر چاه یجار

بوده،  یكامالً عمل یخصوص یها ها و ساختمان مريضخانهدر باره اين طريقه 
 شود. یدر تخليه مكرر چاه فاضالب نيز م یجوي باعث صرفه

 
 ها فاضالبمقررات و قوانين مربوط به  یبعض

در داخل منازل و ازاله و  ها فاضالب یآور در تمام ممالك متمدن جمع یكل طور به
باشد كه به وسيله آنها از مضرات  یم یدقيق یمشمول مقررات عموماخراج آنها 

 شود. یم یفضوالت جلوگير یعفون

                                                
1. Liquéfaction      .2 Epuration 
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 یمسرّيه ممانعت شود. يك یاصوالً بايد از بروز فساد در فاضالب و ايجاد عفونتها
كه گفتيم، روانه كردن آنها در رودخانه  یبه طور ها فاضالبتصفيه  یاز وسايل طبيع

باشد. مثالً در آلمان بايد  یمجاز م یل فقط با رعايت شرايطاست. البته اين عم
فسادآور  یها انقالبرقيق شده باشند كه ديگر  یقبالً طور ها فاضالب

(Fermentation Putrideممكن نباشد )انگليس  ی. در انگلستان كميسيون سلطنت1
 :4وضع نموده است یتر مقررات دقيق

مقدار آب رودخانه به مقدار    نسبت  یكه درجه رقت )يعن یدر صورت -1
باشد، فاضالب قبالً بايد آن قدر تصفيه شده باشد كه     151فاضالب( كمتر از 

( در هر ليتر،    Matierès organiques en suspensionشناور ) یمواد آل
 ميليگرم باشد. 21روزه، كمتر از  5ميليگرم و احتياج اكسيژن  31كمتر از 

شناور در  یباشد، مقدار مواد آل 311و  151قت بين كه درجه ر یدر صورت -2
 ميليگرم هم برسد. 61ليتر ممكن است به  هر

    یاست كه مواد آل یباشد، كاف 511و  311كه درجه رقت بين  یدر صورت -3
 ميليگرم تجاوز ننمايد. 151شناور فقط از 

ه    باشد، ريختن فاضالب در رودخان 511كه درجه رقت مافوق  یدر صورت -4
 بدون قيد و شرط مجاز است.

 

                                                

1. Marboutin, t.5 ; p. 25         .4 Marboutin, t.5 ; p. 25   



 

 

 
 
 
 
 
 

 فصل دوم
 

 خالصه احكام طهارت در اسالم

 
 (1شيعه یعلما ی)طبق مدارك و فتاوا

 
 حاال آمديم سر اصل مطلب.

اروپا نقل شد. اگر  یبود كه از تحقيقات و نظريات علما یهاي تا به حال صحبت
 یر ترتيب مطلب دخالتتلفيق كلمات و تركيب عبارات به قلم ما انجام يافته و د

 ايم. نداده ینتايج تغيير یايم و در اهميت نسب نكرده یتحريف یايم، در معان داشته

نكات مندرج در فصل سابق هنوز بيش از يك قرن در دفتر معلومات اروپاييان 
خودمان را كه  یباشد. اينك كتاب احكام مذهب یعمر ندارد و از كشفيات جديد م

اند و  زنيم. ببينيم در آنجا چه گفته یگذرد، ورق م یتأليف آن مچهارده قرن از تاريخ 
 نمايد. یها تطبيق م ها با اين فهميده تا چه اندازه آن گفته

از نجاسات و مطهرات را خوانده  یهر فرد مسلمان دركتب شرعيات، مختصر
ف به خاطر دارد. ازطر یاست و اگر اتفاقاً اهل تقوا نبوده باشد، باز كم و بيش چيز

دارند.  یبهتر از نگارنده به اين مطالب آشناي یاز خوانندگان خيل یديگر بسيار
ثابت شدن اساس بحث خود، رئوس احكام مربوط به نجاسات و  یذلك برا مع

باشد،  ینماييم و چون بنا بر اختصار م یطور اختصار در اين فصل ذكر م مطهرات را به
به طور اجمال و تقريب ذكر شد، خرده از قلم افتاد يا  یهاي اميد است اگر قسمت

 نگيرند.

  یگيريم؛ مثالً رساله مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهان یيك رساله جديد را برم
 یاز شيعيان اخير بوده است و برا یساكن نجف و مرجع تقليد بسيار یكه از علما

ائل را مانند كتاب وس یفهم بهتر مطالب و درك ريشه احكام، يك كتاب معتبر قديم

                                                
 تسنن را نيز ذكر خواهيم كرد.  یعلما یكتاب، فتاوا یدر انتها .1
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نوشته شده و جامع اخبار و  یبه دست محمد حُر عامل یهجر 11الشيعه كه در قرن 
باشد و مورد مراجعه فقها و محققين است، به عنوان كمك  یاحاديث مهم شيعه م
ما در تدوين فصول دوم و  یدهيم. اين دو كتاب مدارك اصل یمورد استفاده قرار م

 .1سوم خواهد بود

 
 نجاسات

 
 انواع نجاسات

شخص مسلمان  یكه در مذهب اسالم نجس تشخيص داده شده است، يعن یچيزهاي
بايد از آنها پرهيز نموده، در خوراك و شُرب راه ندهد و در صورت آلوده شدنِ 

نماز(، به ترتيب  یادا یبدن يا لباس يا مكان خود، اقدام به تطهير كند )مخصوصًا برا
 درجه اهميت و ابتال، به قرار ذيل است:

بول و غايط انسان و هر حيوانِ حرام گوشت )تقريباً كليه حيوانات     -2و1
 گوشتخوار(.

    یو مردار )يا قطعه جدا شده از بدن( و خون انسان و هر حيوان یمن -5و4و3
تقريباً جزو اين     یخون جهنده باشد )كليه حيوانات درجه عال یدارا كه

 از آنند(. حشرات خارجومار و سوسك و  یباشند وامثال ماه یم دسته

 سگ وخوك -7و6

 هر مسكر مايع. یشراب و آبجو و به طور كل -9و8

 از علما(. یكافر )مشركين و غيراهل كتاب به عقيده بسيار -11

باشد.  یهستند كه پرهيز از آنها واجب م 1نجاسات حتميّه يا نجاسات درجه  اينها
كيد شده است و در واقع نيز وجود دارد كه احتراز از آنها تأ یديگر یچيزها

از  یكه طبع انسان عاد یچيزهاي یهستند؛ مثالً خوردن خبائث، يعن 2نجاسات درجه 
از غذا كه يك مرتبه از دهان  یآن روگردان باشد و همچنين آب دهان يا قطعات

 خارج شده باشد.

                                                
چون  عالوه بهاحكام، تعليم مسائل شرع يا اجتهاد و فتوا نيست.  یا د ما از بيان پارهناگفته نماند كه مقصو. 1

در احكام  یهاي آيد و استثنا و اختصاص یاختالف فتوا ميان علما و مراجع تقليد پيش م یدر مسائل شرع
 یوان مبان، به عنیشود بايد به عنوان كليات اجمال یوجود دارد، آنچه را كه در اين فصل عنوان م یكل

 كرد.  یفصول آينده تلق یها بحث و تحقيق
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گذشته از بول و غايط حيوانات حرام گوشت، فضله و مخصوصاً بول حيوانات 
از حيوانات حالل گوشت نيز زياد مورد احتراز قرار گرفته، به عالوه  یعضمكروه و ب

 .1آيد یدر رديف حيوانات منفور بعد از سگ و خوك و موش م
مطالعه  یمربوط به آنها را ضمن فصل آت یاز اين قبيل نجاسات و دستورها یبعض

 خواهيم نمود.

 
 طرز رفع نجاسات

نجسند و قابل تطهير نيستند؛ مگر در صورت ( 1نجاسات نامبرده باال )نجاسات درجه 
كه باشد؛ مانند تبديل شراب  یخارج شدن از صورت اوليه به هر نحو یاستحاله، يعن

 یدهند به سبزيجات و يا باالخره ارتقا یدرختان م یكه پا یبه سركه يا تحويل كود
 به حيوان كامل و همچنين مسلمان شدن كافر. یمن

از نجاسات نامبرده آلوده  یمربوط يا الصاق عين به يككه از طريق اتصال  یاشياي
به  یآيند )در اصطالح عاد یشوند، متنجِس خوانده شده و در حكم نجاسات در م

تطهير، ازاله  یقابل تطهيرند و شرط مقدمات ینامند( ول یطور غلط آنها را نيز نجس م
 شد.با ینجاست م یبرداشتن و پاك كردن آثار ظاهر یعين نجاست، يعن

 از مطهرات شد. یتطهير بايد متوسل به يك یبرا

 
 مطهرات

 
 انواع مطهرات

هر يك  یكه برا یهستند كه به وسيله آنها و به طرز خاص یمطهِرات عوامل و اشياي
متنجِس )نجس شده ( رفع نجاست  یتوان از اشيا یشود، م یجداگانه شرح داده م

 نمود.

 باشند: یمال به قرار ذيل ممطهِرات به ترتيب اهميت و مورد استع

 آب -1

 زمين و خاك -2

 آفتاب -3

                                                
استحباب ترك الخبز و شبهه اذ اشمه الفاره :  211: استحباب غسل اثر الفاره ؛ صفحه 199وسائل، صفحه . 1

 او الكلب. 
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 حرارت آتش -4

1حيوان زنده -5
 

 
 تطهير با آب -1

 .2كند یآب به شرط مطلق بودن، هرچيز نجس شده را پاك م
ور  ء نجس شده را يك مرتبه در آن غوطه یاست ش یچنانچه آب كثير باشد، كاف

 نمايند.

ء نجس شده  یش یاست از آن دو مرتبه رو یكه آب قليل باشد، كاف یدر صورت
 بريزند.

است كه آن را مطلقاً آب بنامند و مانند آب قند،  یمقصود از آب مطلق آب
 نباشد. یگالب يا آبگوشت و غيره اسماً مضاف به چيز ديگر

باشد يا مانند آب دريا و  یآب كثير ممكن است مانند آب نهر و رودخانه، جار
 حوض، ساكن.

است  یاست كه آن را كُر گويند و كُر مقدار آب یكثير و قليل حد فصل مشترك
 كيلوگرم(. 384من تبريز ) 128وجب و به وزن  3/5×3/5×3/5به حجم 

كه در اثر  یشود، مگر در صورت یآب مطلق پاك است و پاك كننده و نجس نم
 مالقاتِ نجاست؛ به رنگ، بو يا طعم آن درآيد.

ده نيست و به مجرد مالقات نجاست، نجس پاك كنن یآب مضاف پاك است ول
 شود. یم

شود،  یجسم نجس ريخته م یرو یوقت یآب قليل پاك است و پاك كننده ول
شود و  یغساله اول آن نيمه پاك است و خود در صورت مالقات نجاست نجس م

كه به طور موقت يا دايم مربوط و  یتوان استعمال نمود؛ مگر در صورت یآن را نم
 كثير گردد. متصل به آب

                                                
نيستند. مثالً ذهاب ثلثين و انتقال،  یبرند، مطهِرات خاص مستقل یها اسم م كه در رساله یمطهِرات ديگر .1

مخرج  یشوند كه ما قبالً ذكر نموديم؛ استنجاء عمل خاك است؛ استبرا یيك نوع استحاله محسوب م
 حيوان حالل و همچنين اسالم آوردن كافر در واقع رفع علت نجاستند، نه مطهِر.  یبول و استبرا

نيز الزم  یالرا كه سگ ليسيده باشد كه در اينجا خاكم یظرف یمورد خاصِ وَلوغ سگ، يعن یبه استثنا .2
 شود.  یم
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كه مقدار آن كمتر از يك كُر باشد، باز در حكم آب قليل  یآب چاه در صورت
 دارد. ینيست و احكام خاص

زمينِ نسبتًا سخت مختصر  یآب باران در حال باريدن و به شرط آنكه در رو
 است. یجريان پيدا كند، در حكم آب جار

 
 تطهير بازمين و خاك - 2

كند؛ به شرط راه  یفش، عصا و امثال آن را پاك مزمين خشك و پاك؛ كف پا و ك
 .1رفتن و مالش بعد از ازاله عين نجاست

توان مخرج غايط رابدون استعمال آب و سه  یهمچنين به وسيله سنگ و كلوخ م
 مرتبه ماليدن پس از ازاله عين نجاست پاك نمود.

 
 

 تطهير با آفتاب -3
را پس از ازاله عين نجاست و به  آفتاب، زمين و درخت و ساختمان و امثال آنها

 كند. یشرط آنكه محل مرطوب بوده و در اثر تابيدن آفتاب خشك شود، پاك م

 
 تطهير به وسيله حرارت -4

كه دراثر سوزاندن سبب استحاله و رفع نجاست  ینظر از موارد حرارت نيز صرف
 (.گردد، باعث تطهير است )تفصيل اين نكته را در فصل سوم خواهيم گفت یم

 
 تطهير به وسيله حيوان زنده - 5

بدن حيوان زنده كه احياناً در اثر تماس با نجاسات نجس شده باشد، پس از زوال 
 شود و محتاج به تطهير مخصوص نيست. ینجاست، طاهر شناخته م

وغيره كه در  یدهن و بين یهمين طور است داخل بدن انسان )بواطن( مانند فضا
خارج  ی، يعنیباشد و فقط سطح ظاهر یالً پاك مصورت زوال عين نجاست، اصو

 كه بعداً خارج شود، پاك است. یآنها را بايد تطهير كرد و بزاق يا لعاب

 
 یمطِهرات فرع

                                                
ظاهراً پاك شدن در اثر راه رفتن و مالش الزم نيست پس از ازاله عين نجاست باشد؛ همچنين طهارت به . 1

 وسيله سنگ و كلوخ. 
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هستند كه در باال گفته شد و مقصود  یهاي ما، مطهِرات همان یدر اصطالح عاد
قها كلمه در اصطالح قرآن و عرف ف ینمايد ول یاست كه رفع نجاست م یچيزهاي

بر وسايل رفع نجاست و موجبات نظافت هر دو  یتر از اين است؛ يعن یطهارت عموم
 شود. یاطالق م

را كه به لفظ عام در غير مورد دفع نجاست وارد يا  یما در اين كتاب مطهرات
ناميم.  یم ی، مطهِرات فرع2و 1تشخيص از مطهرات درجه  یواجب شده است، برا

عبادات دستورداده  یا حاالت يا مقدمه پاره یجبران بعض یبرا هستند كه یاينها اعمال
 شده است و عبارتند از:

 وضو  -1
 غسل  -2
 تيمّم  -3

 
 وضو -1

دو  یصورت و دو دست )تاآرنج( و تر كردن )مسح( فرقِ سر و رو یوضو، شستشو
 باشد. یپا م

 
 غسل -2

از آن، ريختن و با  تمام بدن است. در اثر فرو رفتن در آب يا بهتر یغسل، شستشو
از آن طرف راست و بعد طرف چپ  ماليدن آب ابتدا به سر و گردن و پس دست
 بدن.

 
 تيمّم -3

ها و كشيدن )مسح( بر صورت و پشت دو دست  تيمّم، غبارآلود كردن كف دست
 است.

كنند بايد تميز و  یكه استعمال م یاست كه در هر سه مورد آب يا خاك یبديه
 .طاهر و مطلق باشد

مواضع مسح و مخصوصًا استنشاق و مضمضه مستحب  یقبل یدر وضو شستشو
يا كثافات و  یبايد محل وضو و غسل قبالً پاك بوده، از چرب یاست و به طور كل
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كه مانع رسيدن آب به بشره است، پوشيده نباشد. استعمال آب گرم شده  یچيز
 از خشك كردن رطوبت وضو مستحب. یمكروه است و خوددار

، اخراج ريح ینمازگزار بايد با وضو باشد و وضو در اثر خوابيدن، بيهوششخص 
شود. وضو گرفتن قبل از خواب،  یحوادث ديگر باطل م یيا مستراح رفتن و بعض

قرائت قرآن و زيارت بقاع متبركه  یقبل از غذا، قبل از مسافرت، بعد از مجامعت، برا
 دايماً با وضو بودن مستحب است. یو به طور كل

، قاعده شدن و زايمان و باالخره در یغسل در اثر احتالم، انجام عمل زناشوي
گردد و در  یكه غسل داده نشده باشد، واجب م یا نتيجه دست زدن به بدن مرده

 باشد. یجمعه و اعياد، مستحب م یروزها

مرده انسان را نيز قبل از دفن كردن بايد به آب سدر و كافور و به آب خالص 
 غسل دهند.

 در ميان آيد. یو مانع یبه آب نباشد يا عذر یاست كه دسترس یوقت یتيمم برا
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 فصل سوم

 
 در زمينه مطهرات یتحقيق علم

 
 یانتقاد ذوق

كنم آنچه تا اينجا از نجاسات و مطهرات ديديد به نظرتان زياد دور از  یتصور نم
را  یخرافات وموهوم پرست یمنطق يا مخالف ذوق سليم آمده باشد. آيا هيچ بو

 داد؟ یم

ها زايد بيايد و  ها و اين سختگيری البته ممكن است به نظر شما اين طول و تفصيل
 یشود و ضرر به جاي یمثالً شستن و آب ريختن بر محل ادرار را كه خود خشك م

صورت و زخم دست چيز  یزند، الزم ندانيد يا بگوييد به فرض هم كه بريدگ ینم
از ميكرب بوده، احتياط و ادب اقتضا نمايد كه آن را بعداً با آب  یمعدننامطبوع و 
كه خون پس از خشك شدن بريزد و خود به خود پاك  یدر صورت یبشويند ول

 شود، ديگر دو مرتبه آب كشيدن آن چه ضرور؟...

فقط كثافات  یهفتگ یها روزانه و غسل یهمين طور شايد به نظر شما وضوها
كردن با  یيا ضد عفون یصابون مال یوده، به هيچ وجه جارا برطرف نم یسطح

 ادوكلن را نگيرد.

ها را ممكن است بگوييد و دستورات شرع را كم و بيش مبالغه يا  همه اين حرف
كه  یطهارت را به قسم یكنم پرهيز از نجاسات و اجرا یگمان نم یفايده بدانيد ول یب

د؛ بلكه يقيناً قبول داريد كه بداني یعمل مضر یبد و حت یگفته شد، كار خيل
باشد و عمل كردن به آنها، اگر  یسالمت و نظافت انسان مفيد م یرفته برا هم روی
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باشد. اگر چنين است معلوم  ید، بهتر از ترك آنها مانسان زير بار زحمتش برو
 .1برسيم یتوانيم با هم راه بياييم و پله پله به نتايج ديگر یشود م یم

 یفرماييد كه اينها يك مشت دستورات ساده و مقررات بديهضمناً تصور هم ن
رسيده است. خير هنوز هم اروپاييان كه در علم و  یبه آن م یباشد كه عقل هر كس

هستند،  یو خوش سليقگ یباشند و در نظر همه سرمشق پاكيزگ یتمدن استادان ما م
هم  یهاي بلكه متوجه قسمتاند،  نبرده یاز اين احكام پ ینه تنها به تأثير يا لزوم بسيار

 اند. آيد، نشده یبه چشم ما ساده و پيشِ پا افتاده م یكه خيل

منِشها( رسم  یها )و اروپاي ايد( كه در سر ميز اروپايی ايد )ياشايد شنيده مثالً ديده
هر كس يك ليوان آب هم  یآورند، برا یعنوان دسر م ميوه به یاست وقت

قبالً شسته نشده، دانه دانه در ظرف كوچك آب  ها ميوه را كه گذارند. مهمان یم
آب شستشو  یخورند و بعد با كمال ظرافت نوك انگشتان خود را تو یزنند و م یم

ترتيب البته دانه  اين كنند. به یكه در كنار است خشك م یا داده، با حوله اطو شده
افت لعاب يا غبار و كث یشود ول یاول گيالس يا حبه انگور در آن آب تميز م

كه همراه آن باشد در مقدار مختصر آب مخلوط شده، رفته رفته غليظ  یديگر
تر از اول كند و در دهان  را آلوده یبعد یها گردد و باالخره ممكن است دانه یم

 مهمان وارد شود!

 یها همين منوال است وضع دست و صورت شستن آنها! اكنون كه در ساختمان به
شده( وجود  یكش )آب لوله یروپا آبِ جارا یاغلب شهرها یو خصوص یعموم

صبحانه، بنا به  یدار نصب شده است، موقعِ شستشو سيفون یچين یها دارد و روشويی
سوراخ خروج  یآورند؛ يعن یدر م یرا به صورت طشت یرسم قديم، لگن روشوي

نمايند و در همان  یمسدود نموده، لگن را نيمه آب م یفاضالب را با درپوش الستيك
خود را صابون  یمختصرِ محدود كه از يك سطل هم كمتر است، دست و روآبِ 

كه بارها ديده شده، بدون آنكه از آب تازه وارد،  یشويند و به طور یزنند و م یم
 كنند! یبه صورت و دست خود بريزند، بالفاصله با حوله خشك م یچيز

را به قدر  ( كه ته آنbaignoireمگر حمام رفتن و غوطه ور شدن در يك وان )
شود  یجا چرك بدن و كف صابون حل م ريزند و همان یگرم م دو سه سطل آب نيم

                                                
ها را نمونه دستور اسالم كه  ها و مخصوصاً ايرانی مشروط بر آنكه هيچ وقت در ذهن خود، عمل مسلمان .1

 .آن دارد، نگيريد اغلب اوقات مباينت كامل با
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اروپا فقط اجازه يك مرتبه پر كردن وان به مشتريان داده  یها از حمام یو در بسيار
 است؟ یشود، كار تميزتر یم

در آن تصور  یكنند و عيب یم یاست كه اروپاييان به طور عاد یاينها عمليات
اينكه  یكند! برا یطبع يك نفر مسلمان هيچ وقت آن را قبول نم یمايند. ولن ینم

و ساكن فرق گذاشته و او را  یاسالم در نظر او ميان آبِ كثير و قليل و آبِ جار
آن عبور  یء كثيف بايد آب تميز را رو یپاك نمودن ش یعادت داده است كه برا

در اختيار خود  یو اگر آب جار دهد و فاضالب يا به اصطالح غساله را دور بريزد
فرو برد كه آن قدر فراوان باشد كه در ميان آن،  یء كثيف را در آب یندارد، ش
ء بر  یكه مجدداً به ش یها و مختصر آثار نجاست مستهلك گردد؛ به طور آلودگی

 نگردد.

را اروپاييان هنوز  یو در عين حال به اين صحيح یپس ديديد نكته به اين سادگ
آب و از ميان اعراب سراپا كثيف، در  یب یها كه از بيابان یاسالم یاند ول كردهتوجه ن

شد، طلوع نموده، با يك دقت و  یبرده نم یكه از بهداشت و نظافت اسم یا دوره
 به آن توجه كرده است. یمتانت كامل

توان البته حكم به اعجاز قرآن يا الهام خارق العاده محمد )ص( كرد  یاز اينجا نم
 فكر و ظرافت ذوق او نمود! یناچار بايد اعتراف به روشن یول

 

 در مورد نجاسات یانتقاد علم

خواهيم بدانيم آيا كتاب نجاسات و طهارات  یم یدر ذيل اين عنوان و عنوان آت
 اسالم به مصداق آيه:

« ....»1 
نوشته شده و  یتنفر از كثافات و عشق به پاكيزگ یذوق لطيف، يعن یتنها از رو
تكميل گرديده است يا عالوه بر آن  یمشاهدات و مالحظات تجرب یا احياناً با پاره

تأكيد  یچيز در باره باشد. به عبارت ديگر اگر  یصحيح نيز م یبر موازين علم یمتك
و مباحيت روا  یآزاد یيگرچيز د در باره و اصرار مخصوص به خرج داده شده و 

 خيال و عادت بوده است؟ یباشد يا صرفاً رو یدر بين م یطبيع یاند، دليل علم داشته

                                                
 دارد.  ی: ... خداوند توبه كاران و تطهيركنندگان را دوست م 222/ ( 2) بقره .1
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هم ميان اين دوا و آن  یانديشيده شده، آيا تناسب یدواي یدرد یهمچنين اگر برا
امروز كشف  یمفيدتر یعلم یدرد وجود دارد و واقعاً عالج كننده درد بوده و دوا

 ...نشده است؟

 

 تعريف نجاسات

و  یانفراد یكه از لحاظ زندگان یمطلق و تأثير یهر گاه بخواهيم از نظر علم
 ی، تعريفیو نظريات روح یباشد، بدون مالحظات دين یحايز اهميت م یاجتماع

 نجاسات قايل شويم، شايسته است چنين بگوييم: یبرا

حيط خود باعث اختالل م یاست كه وجود آن يا بخود ینجاست چيز»
 یطور شود؛ به یم یموذ یها ميكربگردد يا سبب تقويت  یانسان م یزندگان

شخص بوده، در صورت عدم اقدام به رفع  یكه در هر دو حال مضر به سالمت 
 «وارد خواهد شد. یآن حتماً يا احتماالً ضرر

پوست بدن  ی(، مسكن، آب و هوا، خوراك و حتMilieuمقصود از محيط )
 نها تماس دايم دارد.است كه انسان با آ

نيست كه نتوانيم قبول كنيم. فقط بايد نشان بدهيم  یاين تعريف، تعريف نامعقول
 نمايد. یكه با مفهوم نجاسات تطبيق م

 
 تعريف مطهرات

 توانيم اين طور تعريف كنيم: یمطهرات را نيز م

هستند كه در اثر دخالت آنها عادتاً نجاسات نابود  یمطهرات وسايل و عوامل»
 «شود. یگردند و در هر حال ضررشان عمالً از انسان دور م یيا ناتوان م

 
 نجاسات     یبرا یفورمول شيمياي

هستند كه كم و  یعموماً مواد ناپايدار یكه در فصل اول ديديم، مواد آل یطور به
باشد. در  ی( مPutrefactionبيش ميل به انقالب دارند و اين انقالب يك نوع فساد)

يا  یبوده و در زير سايه روح نبات یكه متعلق به موجود جاندار یامحقيقت ماد
يابند، مانند برگ با طراوت و چون گل خوشبو هستند؛ يا آنكه  یپرورش م یحيوان

 یروان بوده، عضالت نيرومند بازو یحيوان به صورت مايع گلگون یدر رگها
 یآمدند و خصوصاً وقت روح در یدهند. اما همين كه به حالت ب یپهلوانان را تشكيل م
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درنگ شده، نامطبوع و  هفاسدكننده قرار گرفتند، پژمرده و ب یها در چنگالِ فِرمان
 شوند. یم یموذ یها ميكربگردند و جوالنگاه  یمتعفن م

 یكه سابقاً اشاره نموديم، ازت است و معموالً برا یفساد همان طور یعنصر اصل
موجود را بدون رعايت نوع و  یاد آلمجموعه مو ها فاضالب یتعيين درجه آلودگ

 .1دهند ی( نمايش مAzote organique) یاسم هر يك بر حسب مقدار كل ازت آل
ازت قوت نيافته باشد، از لحاظ  یمقدار نسب یكه در مواد آل یبه اين ترتيب مادام

 یذيل را برا یتوانيم فورمول شيمياي یچندان خطرناك نيستند و ما م یفسادپذير
 بول نماييم:نجاسات ق

 یيا چهار عنصر یسه عنصر ینجاسات در درجه اول عبارتند از مواد آل»
( بوده، محيط بسيار Putrescible)  العاده فسادپذير كه فوق  مراحل عاليه

( تشكيل Pathogènes) یموذ یها ميكرب ینشوونما ینيز برا یمساعد
 «دهند. یم

 
 نجاسات یبند درجه

آزار  یب یها صورت شاخ و برگ اند به نبات تجاوز نكرده كه از عالم یمادام یمواد آل
و قابل خوراك بودن  یپوسند و فقط خاصيت مطبوع یتدريج م زمين ريخته، به یرو

انسان باشد بروز  یكه مضر به زندگ یعفونت و فساد یدهند ول یخود را از دست م
 یموذ یها ميكرب یهم برا یمناسب یدهند؛ به عالوه، محيط مساعد و غذا ینم

 یو حيوانات چند سلول یبه قلمرو حيوانات برسيم، حيوانات يك سلول ینيستند. وقت
اند كه  قرار گرفته یها و جانوران كوچك و خزندگان در مراحل و باالخره كرم

پس از فراق  یباشند؛ يعن ینيافته، ساده و كوتاه م یآنها هنوز تكامل زياد یها سلول
به سهولت و سرعت انجام  یازگشت به حالت معدنو ب یروح، عمل انقالب شيمياي

 یها ميكربكنند، با  یكه در جوار آنها زيست م یطفيل یها ميكربيابد و  یم
 باشند. ی( نمPathogénesهمجوارانسان اختالف زياد داشته، چندان مولدمرض )

رسيم  یتر و چارپايان و گوشتخواران م از اين دسته كه بگذريم به حيوانات عالی
 یدارترند. گوشت و خون آنها از عالم معدن تر و ازت مفصل یها سلول یداراكه 

                                                

1. Mondon, t.I ; p.15 
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 یموذ یها ميكرب یبرا یالعاده دور شده، كامالً فسادپذير و طعمه لذيذ فوق
 باشد. یم

جزو  یموادآل یدهد، مقدار یكه بدن حيوانات را تشكيل م یگذشته از مواد آل
كيب اين مدفوعات كه در موقع شود. خواص و تر یمدفوعات به خارج فرستاده م

باشد، طبيعتاً  یم یآنها شروع شده و محيط فاسد یخروج از حيوان عمل فسادپذير
خوار و علفخوار ازت  به نوع خوراك حيوان دارد. در مدفوع حيوانات دانه یبستگ

است، به مقدار كم وجود دارد و در مدفوع حيوانات  یكه ازت كم آزار ینبات
كه  یشود. به عالوه فرق ديگر یديده م یبه مقدار بيشتر ینگوشتخوار ازت حيوا

مدفوعات حيوانات و مخصوصاً انسان با خون و قطعات جدا شده از بدن آنها دارد، 
آزار( و  ی)ب Saprophyte یها ميكربوفور انواع ميكرب و تخم  یوجود و گاه

Pathogne يليمتر مكعب كه سابقاً گفتيم هر يك م یطور باشد. به یزا( م ی)بيمار
 یآورد كه در ميان آنها باسيلها یهزار ميكرب همراه خود م 81تا  61مدفوع انسان 

 وبا، اسهال، حصبه و سل فراوان است.

و پرورش  یلحاظ خطر فسادپذير  بنابراين اگر بخواهيم نجاسات را از
كنيم، در رديف اول  یبند باشد درجه یآنها م یكه دو صفت اصل یموذ یها ميكرب

و الشه و  یيد مدفوع انسان و حيوانات گوشتخوار را قرار دهيم و پس از آن، منبا
 یرا بياوريم. اتفاقاً ترتيب یخون و قطعات جدا شده از انسان و حيوانات مراحل عال

 یهم كه در كتب فقه از قديم رعايت شده همين است و نكته شايان توجه اينكه وقت
 :1بنماييمصورت تجزيه ادرار و غايط را مقايسه 

 

 درادرار       درغايط     مواد
 روز و برای هر نفر گرم در شبانه 1/51    8/25    مواد آلی

 روز و برای هر نفر گرم در شبانه 1/12    1/2     ازت

 روز و برای هر نفر گرم در شبانه 1/13    5/4   مواد معدنی

 نفرروز و برای هر  گرم در شبانه 8/1    62/1  اسيد فسفريك

 روز و برای هر نفر گرم در شبانه 22/2    73/1     پتاس

 

                                                

1. Kling, t.5 ; p. 115   
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 یموجود در ادرار فوق العاده بيشتر از ازت آل یازت آل یبينيم مقدار نسب یم
و مضرات بول به مراتب بيشتر از غايط  یفسادپذير یباشد. يعن یموجود در غايط م

بر غايط ذكر شده و  بول مقدم یاست و شايد به همين مناسبت باشد كه در كتب فقه
اند. مثالً تطهير مخرج غايط  روا داشته یبيشتر یها مخصوصاً در تطهير آن سختگيری

توان طاهر  یكه مخرج بول را فقط با آب م یبا سنگ و كلوخ مجاز است؛ در صورت
نمود. به عالوه پس از ازاله عين نجاست، غساله مخرج غايط پاك است و غساله بول 

نشده و ظاهراً يك مرتبه  یزياد یبول پسربچه شيرخوار سختگير در باره ناپاك )
باشد. در هر حال  یاند واين خود نكته قابل تحقيق م دانسته یخيس كردن محل را كاف

در ادرار  یكه در ذيل مبحث احكام چاه خواهيم ديد، مقدار ازت محتو یبه طور
 العاده ناچيز است(. طفل شيرخوار بالنسبه به شخص بالغ فوق

فضوالت و مخصوصاً بول حيوانات حالل گوشت غير مأكول، مانند چارپايان و 
 یاز طيور حالل گوشت، اگرچه جزو نجاسات اسم برده نشده ول یهمچنين بعض

 .1احتراز از آنها زياد تأكيد گرديده است
 یفسادپذير، مؤيد ميكرب موذ یقلم نجاسات رديف اول كه تماماً مواد آل 5از 

كنند، بگذريم، نام سگ و  یكه سابقاً داده شد كامالً تطبيق م یتعريف باشند و با یم
كه بر مصاحبت آنها  ینجاست اين دو حيوان و مضرات در باره بينيم.  یخوك را م

اند. ماچون فرصت تحقيق در  آورده یزده شده و داليل یزياد یمترتب است، حرفها
تطهير به  به موضوع یفقط وقتو  2گذرانيم یاين قسمت را پيدا نكرديم، به سكوت م

 وسيله حيوان زنده رسيديم، اشاره خواهيم كرد.

جزو نجاسات  9و  8هر مسكر مايع( كه در رديف  یطوركل شراب و آبجو )و به
آيد كه نجاست آنها  ینظر م چنين به یفسادپذير هستند ول یاند، البته مواد آل آمده

از فقها  یيرمستقيم از طرف بعضمطلق نبوده، معلول حرمت شرب باشد و به طور غ
كه راجع به نجس بودن شراب رسيده  یاند. در هر حال اخبار عنوان نجاست يافته

                                                
 .19وسائل، صفحه . 1

  ، نشريه هشتم، انجمن تبليغات اسالمی.«اسالم و علم امروز»رجوع شود به كتاب . 2
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بين  كه موضوع آشاميدن در یاخبار، درجاي یباشد و بنا به بسيار ی، متعارض م1است
 .2نباشد، حكم به طهارت شده است

                                                
باشد كه يا مستقيماً از  یگردد اساساً از حضرت رسول )ص( م یدر اين كتاب ذكر م كه یاخبار و احاديث .1

اوقات  یخود ايشان شنيده شده يا از ائمه و مخصوصاً از حضرت جعفر صادق)ع( امام ششم. ائمه نيز گاه
اند كه مطلب را از پدرشان شنيده و پدرشان از جدشان و باالخره از حضرت رسول. در نظر  ذكر كرده
پيغمبر و مرجع  یائمه نيست و امام را جانشين حقيق یها پيغمبر و گفته یها مابين گفته یشيعه تفاوت

 دانند. یتفسير آيات قرآن و ترجمه فرمايشات رسول خدا م یصالحيتدار برا

 یامويه بود. در اين عصر شيعيان مختصر آزاد یامامت حضرت صادق )ع( مصادف با دوره ضعف خلفا
كه  یشد و وسايل تبليغ خارج یكه از طرف شخص امام داده م یجالس درس خصوصپيدا كرده، م

گرفت، رونق پيدا كرد وسبب شد كه علوم شيعه بيشتر در زمان و در زير  یتوسط صحابه خاص انجام م
 سايه امام ششم منتشر شود.

و در آن زمان  شجاعت و فصاحت و قضاوت معروف گشته ابن ابيطالب )ع( بيشتر به یدر ميان ائمه، عل
اين امور احتياج بوده است. بعدها كه معاويه و يزيد حقايق اسالم را  تأسيس اسالم بيش از هر چيز به یبرا

)ع( در اثر نهضت كربال علمدار حق گرديد. و یزير پا گذارده و بساط ظلم را برپا نمودند، حسين بن عل
عابدين)ع( تنگ شد و از هر طرف در ميان ال بن الحسين زين یچون زنجير اسارت و فشار خلفا بر عل

مأمورين و مفتشين محصور گشت، آن حضرت از راه تدوين دعا و تنظيم صحيفه سجاديه به اشاعه 
ادامه  یاميه و محاق خاندان عل یپرداخت. در دوره امام محمد باقر )ع( نيز قدرت بن یمعارف محمد

جهل و حكومت ظلم به تنگ آمده بودند، كم  یكه چندين سال از تاريك یبه تدريج مردم یداشت ول
هاشم شدند. تكاليف دنيا و  یكم از خواب غفلت بيدار و از اشتباه حيلت بيرون آمده، مجدداً متوجه به بن

درس امام ششم حضور يافتند. به اين ترتيب حضرت صادق )ع( به عنوان معلم  یمسائل دين پرسيدند و پا
 خوانند. یم یهب تشيع را به نام مذهب جعفرشود و مذ یو استاد فقها شناخته م

 : وسائل( 211و  211نماييم )صفحه  یطور نمونه ذكر م از آن جمله است دو حديث ذيل كه به .2

 
نماز  یاز شراب رسيد، آيا الزم است برا ی)به حضرت امام جعفر صادق)ع( گفتم: اگر به لباس من چيز

 شود.( یندارد؛ لباس كه مست نم یخواندن آن را بشويم؟ فرمود: اهميت

 
خريم كه در نزد بافندگان آن  یرا م یا حضرت امام محمدباقر و حضرت صادق)ع(: ما جامه)پرسيدند از 

توان قبل از آب كشيدن، با آن نماز خواند؟  یبا شراب و با ران خوك تماس پيدا كرده است؛ آيا م
ا ت زدن و نماز خواندن ب، خداوند اكل و شرب آنها را حرام كرده است، نه پوشيدن و دسیفرمودند: بل

 آنها را.



 
 

 

 
 

 69 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمطهرات در اسالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

متقدمين، كافر  یفقها آخرين قلم نجاسات، كافر است و مقصود از كافر به عقيده
واضح است. اهل كتاب  یا باشد. علت آن تا اندازه یمشرك غير اهل كتاب م

از نجاسات و طهارات  یاحكام یكه در فصل چهارم خواهيم ديد، دارا یطور به
شديدتر و سختگيرتر از دستورات اسالم است؛ بنابراين در  یخيل یباشند كه گاه یم

كفار  ینمايند و اصوالً پاكند؛ ول یاسات پرهيز مصورت تبعيت از كيش خود از نج
 یمشرك كه فاقد اين حس و عادتند، ممكن است در خوراك و لباس و به طور كل

را راه داده، معاشرت با  یموذ یها ميكربفاسد و  یگونه مواد آل در جوار خود همه
 . 1مسلمان مورث خطر باشد یآنها برا

ر نجاسات داديم د یكه سابقاً برا یباال تعريفبنابراين با در نظر گرفتن توضيحات 
شود، مسئله نجاسات در اسالم  یكه ديده م یطور حاالت مختلف آن صادق بوده و به

هم كه معين  ی. طرق تطهيریجسمان -یو معلول به علل حيات یاست صرفاً ماد یامر
مسئله نمايد و برخالف ساير مذاهب است كه در آنجا  یشده، همين نكته را تأييد م

نيز به خود گرفته است و  یو تعليمات یو روح یاحساسات یها نجاست و طهارت جنبه
بر آن نشسته و  یاوقات در اثر عدم رشد امت يا طول مدت، غبار اوهام زياد یيا گاه

 است. لباس خرافات پوشيده

 

 استحاله

مدن يا در آ یحال به یاز حال یشوند. استحاله يعن ینجاسات در اثر استحاله پاك م
 ء عوض شود. یكه به اصطالح قدما ماهيت ش یتغيير حالت دادن به طور

 یاز اهميت نيست. در زمان یخود خال یخود هب یتوجه به اين امر و قبول اين معن
از تحويالت  یوضع شده و نه صحبت یكه نه ترموديناميك و شيم

(Transformations درميان بود، گفتن اينكه اشيا قبول استحاله ) و تغيير خاصيت
(. و اگر اين Observationباشد ) یم ینمايند، الاقل مستلزم حس مشاهده تيز یم

طبعاً قابل  یباشند و مواد آل یفسادپذير م یرا با علم به اينكه نجاسات، مواد آل یمعن
آزار است، جمع كنيم  یب یتحويلند و تحويل باعث برگرداندن آنها به صورت معدن

                                                
حصار خود  یاند اسالم در اثر نجس شناختن كافر خواسته است مسلمين را در چهارديوار اينكه گفته. 1

خارج را ببندد، صحيح نيست. مقصود از نجس بودن كافر اجتناب از  یمحدود نموده، راه مراوده با دنيا
شرط عدم تجاوز رطوبت  را بههم غذا شدن با آنها  یو حت یاست و استخدام ذم یماد ینجاسات جسمان

 (. 215اند )وسائل، صفحه  جايز دانسته
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جز استحاله  یخارج شدن نجاست از حال نجاست، راه یبراو متذكر باشيم كه 
وجود ندارد، تعجب ما بيشتر خواهد شد و تصديق خواهيم كرد كه شارع اسالم در 

 را بيان كرده است. یصحيح یضمن توجه به مسئله استحاله يك اصل كل

د شوند نظريه اخير را تأيي یضمناً اعتقاد به اينكه نجاسات در اثر استحاله پاك م
يا  یكه به اسام یيا وهم یدهد كه به نظر شرع، نجاست يك امر ذات ینموده، نشان م

و مربوط به بهبود  یاست كامالً جسمان یباشد، بلكه موضوع یاماكن تعلق بگيرد، نم
؛ خصوصاً كه صرف تماس يا مجاورت را سبب نجس شدن ندانسته، يك یزندگان

 .1الصاق عين، شرط شده است ارتباط مرطوب يا ی، يعنیراه انتقال فيزيك
 یدهد: هر چيز یاستحاله كه رفع كننده نجاسات است دامنه مطهرات را وسعت م

توان آن  یكه سبب منقلب شدن نجاست گردد و بعدها كشف يا به كار برده شود، م
 یرا جزو مطهرات به شمار آورد و هر زمان كه يقين بر استحاله و انقالب نجاست

 شده بايد دانست. حاصل شد، آن را پاك

 

 تعريف استحاله

در بردارد، آن  یدقيق یآيد چون نكته علم یمفهوم استحاله با آنكه به ظاهر ساده م
اوقات در تطبيق  یطور كه بايد و شايد معلوم فقها و مشهود قدما نشده، به نظر ما گاه

ين باب گردند. بنابراين ضرر ندارد در ا یآن با موارد عمل دچار ترديد و اشتباه م
السالم( در  كه معصومين )عليهم یهاي تأمل نموده، با استفاده از شواهد و مثال یقدر

 استحاله پيدا كنيم. یبرا یدقيق یاند تعريف علم جواب پرسش كنندگان داده

 نويسند: یدر رساله چنين م

طاهره؛  یاز اشيا یبرگردد به يك یاستحاله عبارت است از اينكه جسم نجس»
شود و  یكه به سوختن، خاكستر يا دود يا بخار شود، پاك م یپس هر نجس

كه از هر چيز نجس برخيزد، پاك است اگر چه به سبب سوختن يا  یبخار

                                                
مَسِ النَجَاسَةِ الْيَابِسَةِ الثَوْبَ و الْجَسَدَ و اِذَا لَمْ يَعْلَقْ بِهِمَا  ی: رَخَصُوا صَلَوَاتُ اللَهِ عَلَيْهِمْ ف161ِوسائل، صفحه  .1

 ءٌ مِنْهَا یشَ

از آن به  یك به لباس و بدن برخورد نمايد؛ مشروط به اين كه چيزاند از اينكه نجاست خش )معاف داشته
 لباس و بدن نچسبد(.

فقط در مورد تماس با ميّت و مردار است كه با وجود خشك بودن، در حالت اول غسل واجب است و 
(؛ همچنين است دست زدن به سگ 163در حالت دوم شستن دست مستحب )فقه الرضا، وسائل، صفحه 

 و خوك. 
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كه از آن به هم رسد نيز پاك است، مگر آنكه عرفاً از  یآتش نباشد و عرق
همان خواص باشد و همچنين عرق متنجس مطلقاً پاك  یهمان حقيقت و دارا

اه چوب نجس به سوختن زغال شود يا سنگ نجس به پختن است و هر گ
كه از نجس به هم  یشود، و هر حيوان یآهك يا گچ شود، هيچ يك پاك نم

كه از غايط انسان متولد شود، پاك است و از اين قبيل است  یرسد، مثل كرم
و شبه آن، هر گاه به آب نجس به عمل آمده باشد، پس همه پاك است  یسبز

 «نمكزار بيفتد و نمك شود، پاك است.كه در  یو سگ

ها  ايم( يك نوع موشكافی تر كرده اوالً در اين عبارات )كه ما از اصل آن را كوتاه
 یاز حس مسئوليت دقيق و احتياطكار یبينيد كه حاك یم یهاي و تفصيل و دقت

 شباهت به مباحث فيزيك و طبيعيات نيست. یباشد و ضمناً ب یخاص فقها م

در  یمقصود خود تعريف جامع صحيح یكه انسان برا یماداماغلب اوقات، 
دست نداشته باشد، مجبور است همين طور به تفصيل جُمل و تنوع امثله بپردازد. در 

ء نجس( يك عمل و يك پديده  یكه ذكر شده )جز مورد صعود بخار از ش یمثالهاي
 Transformation) ی( اشتراك دارد و آن تحويل شيميايPhénomne) یواحد

chimique) 1 برگشت از  چون زغال شدن و پخته شدن سنگ نجس را یاست. حت
اند و  اند، طاهر نشناخته ء طاهر ندانسته و مشمول استحاله نديده یجسم نجس به ش

 eauدر ذرات ) یتوان گفت كه در مورد پختن سنگها، اغلب آب محتو یاتفاقاً م

d′hydratationیدهد؛ به طور یرا از دست م ( تبخير شده، حالت انيدريد خود 
 است. ینبوده، بيشتر تحويل فيزيك یكه تحويل، كامالً تحويل شيمياي

ندارد كه  یخيزد، لزوم یء نجس برم یكه از ش یدر مورد پاك بودن بخار
موضوع استحاله را در ميان بياوريم. خروج بخار يك نوع عمل تفكيك و تفرقه 

 یء پاك )آب(، از مجاورت موقت یش( است كه باعث شده Séparationكامل )
همراه خود آورده  یء ناپاك جدا شود؛ بدون آنكه از آثار آن چيز مهم مؤثر یش

 باشد.

                                                
را گوييم كه در اثر تجزيه جسم يا تركيب آن با اجسام ديگر،  یتحويل یبه طور اجمال، تحويل شيمياي .1

 جسم تغيير يابد. یو عمق یخواص باطن

جسم تغيير كند؛ مانند يخ بستن  یو جزئ یاست كه فقط خواص صور یتحويل یبرعكس، تحويل فيزيك
 ر آب و غيره. آب، آهن ربا شدن فوالد، تبلور نمك، انحالل قند د
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شدن شراب چنين   تشخيص مرحله استحاله و پاك ، امام راجع بهیدر حديث
 دهد: یتوضيح م

«
.» 

 یكه در آن كار ی)پرسيدم از حضرت صادق)ع( راجع به شراب
شود بر  یكه درست م یكنند تاترش شود. فرمود: هرگاه چيز یم

 نيست.( یآنچه قبالً بود غالب شود، باك

( كامالً با مفهوم Transoformation chimique) یبنابراين كلمه تحويل شيمياي
 یتوانيم تعريف استحاله بدانيم. ذهاب ثلثين برا ینمايد و آن را م یاستحاله تطبيق م

شيره و انتقال خون از بدن انسان به بدن حشره گزنده كه آنها را موارد جداگانه از 
 باشند. یم یشيمياي یها حويلدانند نيز در واقع ت یمطهرات م

نمايند و چون تحويل  یآن ترديد م در باره كه علما  یاز موارد یبرعكس، يك
است كه در اثر  یها يا مواد است حكم بر طهارت بايد كرد، مورد روغن یشيمياي

شود؛ مانند گليسيرين و قند و  ینجس ساخته م یاز اشيا یفعل و انفعاالت شيمياي
نجس وارد شده باشد و عجب در اين است  یجزو اوليه آنها اشياصابون و غيره كه 

را استنباط كرد، از معصومين رسيده و  یكه بتوان از آنها چنين داللت یكه اتفاقاً اخبار
 : از آن جمله است خبر ذيل

«
.»1 

 یكه دارا ی)از حضرت اميرعليه السالم پرسيدند كه اگر در روغن زيتون، حيوان 
خون جهنده است بيفتد و بميرد، تكليف چيست؟ فرمود: خود زيتون را ممكن است 

 به صابون پز بفروشند.(

  در اثر تبديل شدن بهكه روغن نجس توان حمل بر اين كرد  یاين خبر را م
 گردد. یصابون، پاك م

 

 لزوم طهارت با وجود ازاله عين نجاست

                                                
 . 163وسائل، صفحه  .1
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 یموذ یها ميكربفسادپذير و حامل  یتركيبات شيمياي ینجاسات نظر به اينكه محتو
، یآنها، به صورت غبار و ذرات نامري یبقايا یباشند و باوجود محو شدن ظاهر یم

دهند،  یباقيمانده، اثر سوء خود را بروز م در خلل و فرج پوست بدن يا سطح اشيا
وجه رفع مضرات امر و تأمين مقصود  هيچ آنها به یخشك شدن يا پاك كردن سطح

نجاست گرديده، چون آيينه   كه آلوده به یرا نخواهد كرد. بنابراين الزم است سطح
باشد كه نه تنها قطعات درشت و ريز  یزدوده شود و مطهرات و طرز تطهير طور

تأثيرات سوء آنها را گرفته و مخصوصاً  یخود بردارد، بلكه جلو یاست را از جانج
 را نابود يا ناتوان بكند. ها ميكرب

 

 مطهرات در باره  یانتقاد علم

 
 تطهير با آب -الف
 

 آب، پاك است و پاك كننده

«....»1 
 (2اديم كه پاك است و پاك كننده.فروفرست ی)... از آسمان آب 

كند اين است كه آب را  یكه در مورد آب نظر ما را جلب م یا اولين نكته
 اند: دانسته یخاصيت پاك كنندگ یطبيعتاً پاك و مطلقاً دارا

«.»3 
نده خلق )امام صادق)ع( فرمود: خداوند آب را پاك و پاك كن 

 كرده است.(

 ديگر: یيا در جا

«.» 
 شود.( یكند و پاك نم ی)امام صادق)ع( فرمود: آب پاك م

اتفاقاً ديديم كه اكتشافات جديد كامالً اين نكته را تأييد و ثابت نموده كه آب نه 
باشد،  یننده و مستهلك كننده آنها متنها جداكننده كثافات از محل خود و حمل ك

                                                
 : ... و از آسمان آبی پاك نازل كرديم. 48/ ( 25) فرقان. 1

 . 319ترجمه به نقل از تفسير رازی، جلد هفتم، صفحه  .2

 211وسائل، صفحه  .3
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، كليه كثافات را كه از مواد یبين حيوانات ذره یو شيمياي یبلكه در اثر اعمال حيات
 یخودِ آن چيز یكند؛ بدون آنكه از صفا و پاك یباشد منهدم و معدوم م یم یآل

 نهايت دفعه ديگر تكرار كند. پس آب بنا به یكاسته شود و نتواند همين عمل را ب
 یكه در اثر فراوان یتواند ناپاك باشد. فقط موقع یطبيعتِ خود پاك خلق شده و نم

ناتوان گشته و اكسيژن مورد  یبين يا فاسد شدن محيط، حيوانات ذره یو غلبه مواد آل
مخصوص  ی( شروع و بوPutrefactionحاجت به قدر كفايت نرسد، فوراً فساد )

 . بنابراين نشانه1گردد ینيز عارض م اوقات تغيير رنگ یگردد. گاه یمتصاعد م
آب، به وسيله بروز  یمفيد و اضمحالل خاصيت پاك كنندگ یها ميكربشكست 

شود و عجب در اين است كه شارع مقدس نيز وسيله  یرنگ اعالم م بو، يا تغيير
تشخيص آب تميز و غيرتميز يا به عبارت ديگر عالمت نجس شدن آب را همان 

پيدايش  یوليد بو و بروز رنگ و طعم قرار داده است؛ يعنتغيير حالت به صورت ت
بدان متوسل  یشيم یها كه اكنون نيز در آزمايشگاه یدقيق یمشخصات طبيع

كه در اثرمالقات  یشود مگر وقت یشوند. و مقرر كرده است كه آب نجس نم یم
 آن تغييركند: ینجاست، رنگ يا مزه يا بو

«
.»2 

كه در باب آب چاه از حضرت رضا)ع( نقل شده است، دو  یحديث ديگر
شود و نشان  یدهد: آب در اثر تغيير رنگ و بو فاسد م یطرف مسئله را كامالً نشان م

 .3تصفيه آن، زوالِ رنگ و بو است
                                                

1. Imhoff , P . 79 et 83. 

گ و بو و طعم آب، به رنگ كنند برای نجس شدن بايد حتماً رن اغلب فقها تصور می ،21وسائل، صفحه . 2
 و بو و طعم نجاست در آيد. در صورتی كه:

اوالً، در عبارات اخبار چنين تصريحی نيست و فقط گفته شده است كه در اثر مالقات نجاست، تغييری 
 در اوصاف ثالثه عارض شود.

بو و رنگ خود  ثانياً، از نظر علمی، به طوری كه در فصل اول مشروحاً ديديم، الزمه بروز فساد، ظهور
و يا توليد مواد جديدی است كه به آب، بو و رنگ و  4CHو  2Coماده آلی نيست؛ بلكه متصاعد شدن 

 .دهد طعم نامطبوعی می

باشد،  كه در فصل اول ديديم فاسد شدن آب كه سير آن از حالت صفا به حالت ناپاكی می طوری همان .3
( discontinu)  بلكه كامالً وضع انفصالی  نيست، (Phenomne continu) يك امر تدريجی يا اتصالی

بينی مخصوص و اكسيژن محلول به قوت و غلظت خودباقی هستند، مواد  كه حيوانات ذره  دارد. مادامی
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 پاك كننده نيستآِب مضاف 

 شود. یآبِ مضاف پاك كننده نيست و به مجرد مالقات نجاست نجس م

است كه اسماً مضاف به چيزِ  یگويند آب یكنند، م یآب مضاف را تعريف م یوقت
برند: گالب،  یرا اسم م ها آبآورند، اين قبيل  یمثال م یباشد و وقت یديگر

سركه، آب باقال، آب زعفران و آبگوشت، آب كدو، عرق رياحين يا عصاره آنها، 
 یيا حيوان یهستند كه با مواد مأكول يا غيرمأكول نبات یيها آبغيره. تمام اينها 

 اند. مخلوط شده

با  یاز طرف ديگر تصريح شده است كه آب دريا طاهر است و طاهركننده؛ يعن
باشد، در حكم مضاف نيست.  یمزه مخصوص م یو دارا یآنكه مملو از امالح معدن

نيست، مطهِر و در  یدهد و خوردن یگوگرد م یراكه بو یمعدن یها آبو همچنين 
 .1اند حكم آب مطلق دانسته

نيست كه صد  یآيد كه مقصود از آب مطلق آب یها چنين برم از مقابله اين مثال
مخصوص هستند،  یو بو یمواد معدن یكه دارا یيها آبدر صد خالص باشد، بلكه 

در خود  یاست كه مواد آل یشوند. آبِ مضافِ غيرمطهِر آب یباز آب مطلق حساب م
محلول داشته و اين مواد آن قدر زياد باشد كه آب، طعم يا بو و يا رنگ آنها را قبول 

 كرده باشد.

اشباع شده و شايد فاقد اكسيژن و  یكه از مواد آل یحقاً هم همين است. چنين آب
 یموادآل یر آن نيست كه كثافات يعنمخصوص باشد، ديگر قادر ب یبين حيوانات ذره

شود، تجزيه و تحليل نمايد. به عبارت ديگر، گالب  یرا كه در آن وارد م یجديد

                                                                                                              
كه مقدار مواد آلی فزونی  شوند و فساد بروز نخواهد كرد. ولی همين زودی معدوم می هآلی تجزيه و ب

اصطالح احاديث، نجاست بر آب غلبه كرد، انقالب فسادآور  يافته، اكسيژن تحليل رفت، يا به
(Putrefactionو تغيير حالت پديدار می ) گردد: شود و آب از صورت پاكی و پاك كنندگی خارج می 

مْ تُغَيِرْهُ اَبْوَالُهَا يُتَوَضَأُ مِنْهُ وَ كَذلِكَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَقِيعِ تَبُولُ فِيهِ الدَوَابُ فَقَالَ اِنْ تَغَيَرَ الْمَاءُ فَلَايُتَوَضَأُ وَ اِنْ لَ
 الدَمُ اِذَا سَالَ فِی الْمَاءِ وَ اَشْبَاهِه

توان  )پرسيدند از امام راجع به آب گودالی كه حيوانات در آن بول كنند. فرمود: اگر آب تغيير كند، نمی
شود و همين طور است  گرفته می با آن وضو گرفت و اگر بول حيوانات تغييری در آب ندهد، وضو

 . 21هرگاه خون يا نظاير آن در آب بريزد(. وسائل، صفحه 

 : اَلْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ: جَوَازُ الطَهَارَةِ بِالْمِيَاهِ الْحَارَةِ الَتِی يَشُمُ مِنْهَا رَائِحَةَ الْكِبْريِت. 12وسائل، باب . 1
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دست يا لباس برداشته و  یرا از رو یتواند هر نجاست یبا آنكه مانند آب خالص م
ذلك چون قابليت محو نمودن  محل را نه تنها شستشو دهد بلكه معطر هم بنمايد، مع

را ندارد، مطهر شناخته نشده است.  ها ميكربهدم كردن مواد فسادپذير و كشتن و من
زنيم كه منظور شارع از عمل طهارت، صرف برداشتن و حل  یاز اينجا حدس م

باشد و آن انهدام  یدر نظر م یمؤثرتر یكردن نجاسات نيست؛ بلكه يك عمل عمق
 نجاسات و محو آثار آن است. یقطع

و  یگوگرد یها آبمحلول دارند، مانند آب دريا و  یمعدن كه مواد یيها آبدر 
وجود ندارد، تطهير جايز  یبين حيوانات ذره یبرا یغيره، چون ممانعت و مزاحمت

( épuration-autoآب مضاف كه فاقد قدرت تصفيه )در باره  یشناخته شده ول
ست نجس اند كه ولو به مقدار بسيار زياد باشد، به مجرد مالقات نجا است، گفته

 شود. یم

 روان و امثال آن نيز وارد است. یها روغن در باره نظير مقررات آب مضاف، 

 

 آب كثيف، صالحّيت تطهير ندارد

راكدِ رنگين و متعفن  یها آبآب كثيف نيز صالحيت تطهير را ندارد. آيا در 
 مضاف نيستند؟ ها آبتوان طهارت كرد و وضو گرفت؟ آيا اين  یم

را عرفاً مردم آبِ مضاف  ها آبگويند: اگر اين  یكنيد، م اگر از فقها سؤال
شناختند،  یآب عاد یاگر آنها را آبِ مطلق يعن یگفتند، طهارت جايز نيست ول

 ندارد. یاشكال

 یتواند مالك حقيقت باشد. آب حوض یمردم نم یعقيده ما عرف و اسم گذار به
محلول  یضاف بودن، يعنتوان به آن نزديك شد، از لحاظ م یكه از فرط عفونت نم

از گالب و آب كدو و غيره  یو بو و طعم مخصوص، دست كم یداشتن مواد آل
آن را با  یقيد یندارد؛ غيرقابل استفاده است و الزم االحتراز؛ ولو آنكه مردم در اثر ب

به منع اين  یآب تازه مطلق فرق نگذارند. به عالوه در اخبار و احاديث اشارات زياد
 .1است یگر اجازه داده شده باشد، فقط در موارد انحصار و ناچاركار هست و ا

را در كتاب لغت مجمع  لغت آجن یآجِن گويند و وقت یآب گنديده را به عرب
 بينيد: یالبحرين جستجو كنيد، در مقابل آن چنين م

                                                
 اللَهِ )ع( فِی الْمَاءِ الْاجِنِ: يُتَوَضَأُ مِنْهُ اِلَا اَنْ تَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ فَتَنَزَهْ. : عَنْ اَبِی عَبْد21ِوسائل، صفحه . 1
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«
.» 

كه تغيير  یآب یشده است؛ يعن ی)در حديث، از وضو گرفتن با آب گنديده نه
 رنگ و مزه داده باشد.(

 یها آبهمچنين با آنكه بول چارپايان اصولًا نجس نيست، استفاده كردن از 
وصاً و مخص 1اند آلوده به بول حيوانات و فضله طيور و امثال آن را شديداً منع نموده

 .2اند تغيير خواص عارض شده باشد، اجازه وضو گرفتن را نداده اگر
 

 است یقو یتطهير با آب و وضو، كشنده ميكرب و ضدعفون

كه ديديم  ی( نه تنها به طورLes espces banalesآزارِ آب ) یب یبين حيوانات ذره
، قويترين یاتنمايند، بلكه از راه رقابت و تنازع حي یرا تجزيه و تحليل م یمواد آل

 .3باشند یم یموذ یها ميكربدشمن و مؤثرترين حربه عليه 
نشينند يا  یانسان م یكه به وسيله هوا از خارج بر دست و رو یموذ یها ميكرب

باشند، دايماً شخص را در  یدَماغ و حفره دهان م یاساساً مصاحب پوست و مجار
آب كه تكرار و استمرار  با یاند. شستشو حال محاصره و مخاطره شديد نگاهداشته

 یآن در شرع تأكيد شده است، نه تنها خاصيت تميز كردن را دارد، بلكه معالجه قبل
باشد و شايد حكمت آنكه سفارش شده است  یم ها ميكربعليه  یو مدافعه مؤثر

و  4مانده و به حال خود خشك شود یصورت و دست مدت یبگذارند آب وضو رو

                                                
 23وسائل، صفحه . 1

 3، پاورقی شماره 81حديث ذيل صفحه  .2

3. Duclaux Traité de microbiologie, t. و I , p.  584  
cité Par A. Kling p. 113 : 
"... Ces microbes (les espces banales) sont les plus grands ennemis des microbes 
,et il n’y a pasde précipitation chimique ni de filtration porceuse, si parfaite qu'elle 
soit, qui vaille une bonneinvasion de germes et une impureté passagre. Une eau 
simplement purifiée, par filtration oupar collage, conserve la plus grande partie, 
sinon la totalité, de la matière organique et sera constamment exposée recvoir et  à 
nourrir des germes qui pourront être nocifs, tandis qu’ une fois purifiée par des 
espèces banales, elle sera devenue un milieu resistant ou improper à toute 
implantation nouvelle." 

 . 64وسائل، صفحه . 4
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اند  داده ، ترجيح1حوله يا لباس )به شرط نظيف بودن(اين عمل را برخشك كردن با 
 از همين راه باشد.

كه قهراً از  یا مو، مخصوصاً با استفاده یپوست و ال یدر هر حال ماندن آب رو
 یمفيد فرصت و فعاليت خوب یبين آيد، به حيوانات ذره یم حرارت ماليم بدن به عمل

 برسانند. یرا به جاي یموذ یها بميكرو كشتن  یدهد كه وظيفه تحليل مواد آل یم

)ع(  یالنق یگيريم كه حضرت امام عل یدر نظر م یاز طرف ديگر وقت
 اند: فرموده یم

2«گيرم. یمن هميشه با آب سرد وضو م»
 

و حضرت رسول )ص( گرم كردن آب وضو را در آفتاب بر عايشه منع 
و  4است مكروهوضو و غسل  یاستعمال آب گرم شده برا یو به طور كل 3نمودند یم

اليموت  نيز به خاطر بياوريم كه در اثر گرم شدن آب، اكسيژن محلول كه قوت
كه در وضو  یشود، منافع و مقاصد یكم م یمخصوص است خيل یبين حيوانات ذره

 گردد. یروشنتر م یگرفتن بوده است برايمان قدر

 

 رقيق نمودن و تهويه است یدر تطهير با آب، اصل كل

كه در آب آلوده مشغول انهدام  یمفيد یها ميكربندن اكسيژن به رسا یديديم برا
فساد، دو راه  از انقالب به یباشند و جلوگير یمضر م یها و نزاع با ميكروب یمواد آل

 وجود دارد: یعمل

كه محلول بسيار     یآب تازه به طور یمخلوط كردن آب آلوده با مقدار زياد -1
 5.حاصل شود یرقيق

 ساختن. یوسيله گستراندن يا جار تهويه آب به -2

 

                                                
: الَبَأْسَ بِمَسْحِ الرَجُلِ وَجْهِه بِالثَوْبِ اِذَا تَوَضَأَ اِذَا كَانَ الثَوْبُ  : عَنْ اَبِی عَبْدِاهللِ )ع( قالَ 63وسائل، صفحه  .1

 نَظِيفاً. 
 .29مستدرك، صفحه . 2
 . 29وسائل، صفحه  .3
 غُسْلِ الْاَمْوَاتِ وَ الْاَحْيَاءِ مُطْلَقاً.  یيُسْخَنُ بِالنَارِ فِ ی: كِرَاهَةُ الطَهَاَرَةِ بِالْمَاءِ الَذ29ِمستدرك، صفحه . 4

5. Principe de dilution (Marboutin V. 5, P. 29 ; Imhoff , P. 83 ) 
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بينيم همه جا همين  ینماييم، م یاحكام تطهير با آب را در اسالم دقت م یوقت
تطهير بايد كثير باشد، مقصود اين  یاند آب برا اصل رعايت شده است. اگر گفته

نجاسات در آن، بسيار رقيق گردد و در اين صورت  ی، يعنیاست كه محلول مواد آل
اند و چون آب قليل ممكن است از كثافات غليظ  دانسته یارتماس را كافيك مرتبه 

 یء نجس را در آن وارد كنند؛ بلكه الزم است آب را رو یاند ش شود، اجازه نداده
ء بريزند. ريزش آب كه گسترده شدن و قطره قطره شدن است، خود موجب  یش

دو  یر داده شده، وقتباشد. به عالوه همان طور كه دستو یتهويه و جذب اكسيژن م
اش اين است كه هر گاه در وهله اول مقدار آب  مرتبه اين كار را تكرار نمايند، فايده

ريزند مثالً ده برابر  یكه م ینجاست باشد و در دفعه دوم آب ینامري یصد برابر بقايا
شود و  یبرابر م 11×111=1111 یرطوبت باقيمانده در محل باشد، تناسب انتهاي

دانيد فقط غساله اول را كه به  یگردد. ضمناً همان طور كه م یكامل حاصل ماطمينان 
اند. همچنين در مورد تطهير پارچه  رقيق و مطمئن نيست نيمه نجس دانسته یقدر كاف

و امثال آن الزم است پس از ريختنِ آبِ اوَل، آن را فشار دهند تا قسمت اعظم 
الياف پارچه را پر كرده  یباشد و البال یغساله كه قهراً از حيث مواد محلول غليظ م

 خارج شود و آنوقت آب دوم را بريزند.

باشد و  یتطهير آب قليل داده شده، باز مؤيد همين نكته م یكه برا یدستور
 یجز تكرار يا انعكاس قوانين نهان یرساند كه احكام نجاست و طهارت چيز یم

، نيست. توضيح آنكه هر گاه آب روشن شده یا ما تا اندازه یطبيعت كه امروزه برا
خواهد ماند، مگر در  یدر اثر مالقات نجاست نجس شود به حال نجس باق یقليل

اختالط با آب  یكه آن را متصل به كُر )آب كثير( بنمايند. اتصال به كر، يعن یصورت
 .یفراوان و رقيق شدن يا به وجه ديگر، دريافت اكسيژن كاف

 

 آب یبين ات ذرهتوجه و تصريح به وجود حيوان

عمل پاك كننده آب و  یبه عقيده ما واضع اين احكام كامالً واقف به چگونگ
داشته  یو كار و احتياج آنها آگاه یبين قوانين مربوطه بوده، از وجود حيوانات ذره

رموز ديگر كه بعدها بايد مكشوف گردد(. دليل اين عقيده  یاست )و شايد از بسيار
ت كه يك يك شرح داديم و ديديم نه تنها با اصول تصفيه اس یهمان قوانين واحكام

با نتايج آنها  ی( منافات ندارد، بلكه به دقت غريبépuration biologique) یحيوان
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توضيح ذيل  یما مانده باشد، وقت یبرا ینمايد. و اگر در اين عقيده باز تأمل یتطبيق م
اند  در آب بيان كرده از ادرار كردن یرا كه حضرت امير )ع( راجع به خوددار

1بينيم: یم
 

«.» 
 هست؛ پس آنها را با بول و غايط آزار نرسانيد.( ی)در آب ساكنين

 تاًًباشد، قاعد یدانيم كه اين حرف صددرصد صحيح و تنها جواب مسئله م یو م
 ماند. ینم یما باق یبرا یديگر ترديد

آن زمان، يك  یاعراب عام یالبته نبايد توقع داشته باشيم كه امام يا پيغمبر برا
را تشريح نموده باشند. در ذكر اين خبر هم يقيناً مقصود  یو بيولوژ یدوره شيم

رود بر سبيل اتفاق و تأكيد اشاره رفته  ینبوده، گمان م یاظهار فضل يا تعليم بيوشيم
 باشد.

در ميان آمده، پرسش  یراجع به بول در آب صحبت و سؤال ديگر باز یدر جا
 شود؟ یشده است آيا آب كثير در اثر بول نجس م

خير و از بول كردن در آب راكد مخصوصاً بايد  یاند: آب جار جواب داده
2 نمود. یخوددار

 

داد و امروز  یشد آيا همين جواب را م یم یچنين سؤال یدر آن روز اگر از ديگر
 بپرسند، آيا غير از اين جواب خواهد داد؟ یلم مطلعاگر از عا

 

 مسئله ُكر

( و یاست كه ما بين آب كثير )اعم از راكد و جار یكُر حد فاصل و فصل مشترك
كه در اثر  یكه هر گاه آب بيش از كُر باشد، مادام یآب قليل قرار دارد؛ به طور

 یپاك است ول از خواص سه گانه نداده باشد، یبرخورد با نجاست تغيير يك
 یكمتر از كُر به محض دريافت مختصر نجاست و بدون آنكه تغيير خواص یها آب

 در آنها عارض گردد، بايد دور ريخته شوند.

بر  یكه مبتن یهاي در احاديث وارد شده و اندازه یراجع به كُر اخبار متعدد
 اع و غيره.اند؛ از قبيل رطل، دلو، ذر باشد داده یوزن يا حجم زمان م یها مقياس

                                                
 . 45از ابواب احكام الخلوه، صفحه  19و وسائل، باب  38مستدرك، صفحه . 1

 .21وسائل، صفحه  .2
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كه  ینيز ميان فقها از قديم شده و باالخره دو ميزان یزياد یها در اين باب بحث
 باشد، چنين است: یامروزه مورد قبول اكثر م

كه هر يك از ابعاد آن سه وجب و نيمِ شخصِ متوسط  یميزان حجم: مكعب -1
 ليتر حجم كل(. .37سانتيمتر هر بعد، يا  .7الخلقه باشد )در حدود 

 كيلوگرم(. 384من تبريز )در حدود  128:  ميزان وزن -2

است كه از  یها در واقع اقتباس و انطباق كه گفته شد اين ميزان یهمان طور یول
اند و در چند مورد كه ذيال بيان  جمع و مقابله اخبار و آثار مختلف به دست آورده

 باشد: یآيد كه عمق آب، محل توجه خاص یشود، چنين به نظر م یم

«
.»1

كه عمق آب آن سه وجب و نيم در مثل آن باشد، در  ی)هر چاه
 است(. یحكم آب جار

 همچنين از حضرت صادق)ع( روايت شده است كه:

«

.»2

پرسيدم كه سر راه مكه و  ی)از حضرت صادق راجع به آبگيرهاي
روند و سگ و االغ از آنها آب  یمدينه است و وحوش در آنها م

گيرد. فرمود:  یكند يا وضو م یخورد و جُنُب در آنها غسل م یم
رمود: از آن اندازه آب چقدر است؟ گفتم: نصف ساق پا تا زانو. ف

 توان وضو گرفت.( یم

شود كه اين حد  یم  ، انسان تحريكیدر هر حال از نظر تحقيق و حس كنجكاو
ميان اين مقدار و مسئله نجس و پاك شدن آب وجود  یربط آمده و چه معين از كجا

 دارد.

                                                
 . 27مستدرك، صفحه . 1

  .23وسائل، صفحه . 2
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 بر علت انتخاب مقدار كُر يافت نشد. یدراخبار و احاديث نشانه و دليل

( در Principe de dilutionرسد شايد همان اصل رقيق شدن ) یابتدا به نظر م
)ماكزيمم( دانست كه با وجود  یمقدار آب یاينجا حاكم باشد و كُر را بايد منتها

غلبه داشته،  یو حضور اكسيژن بر مواد آل ینجاسات وارده، هميشه از لحاظ فراوان
وجيه چندان معقول نيست؛ نمايد. معلوم شد اين ت یمطمئناً آنها را تحليل و تجزيه م

مثالً ما بين مقدار آب  یو به فرض كه يك تناسب یاست نسب یزيرا كه امر، امر
خالص و مقدار نجاست وارده قايل شويم، هر قدر وزن نجاست و مخصوصاً اندازه 

آن بيشتر باشد، به همان نسبت وزن آب هم بايد بيشتر باشد و چون مقدار  یازت آل
آب كُر حد  یتوان تحديد نمود و تحديد هم نشده است، برا ینجاست وارده را نم
يك سر سوزن  یوجود نخواهد داشت. يك استكان آب برا یثابت و اندازه معين

يك سطل نجاست قليل  یكه يك حوض آب برا یبول كُر خواهد بود، در حال
 باشد. یم

 آن محاسبه ذيل انجام شد، اين است: یكه به نظر رسيد و رو یا نكته

است كه هر گاه يك مرتبه در اثر ورود نجاست مغلوب واقع  یر مقدار آبكُ
خود قادر به بازگشت به صفا و  یگرديده و رو به فساد گراييد، ديگر به خود

است كه اگر آن را صاف و مطلق  ینباشد. به عبارت ديگر آب كُر آب یپاكيزگ
وث نشده است و اگر احياناً بينيم، قبالً و هميشه نيز صاف و پاك بوده، هيچ گاه ملّ یم

آلوده گردد كه در آن فساد بروز نمايد، حالت فساد رو به توسعه نهاده، تغيير  یطور
 یمحسوس خواهد داد و ما را وادار به دور ريختن آن و احتراز از اشياي یرنگ و بو

است كه هيچ وقت  ینمايد. يا به وجه ديگر، آب كُر آب یاند م كه در جوارش بوده
 واند از نجاست اشباع شود.ت ینم

اين نظريه بيشتر قابل قبول است و اگر نيت شارع هم چنين بوده، در واقع 
كه در غياب يا غفلت او ممكن است  یاند مسلمان را از فريب خوردن و زيان خواسته

شده باشد از اينكه آب مورد استعمال از  یرخ دهد حفظ كنند. و همچنين جلوگير
 یكه خواهيم ديد، آبِ كمتر از كُر ممكن است مدت یطور ه بهكثافات اشباع شود؛ چ

و توسعه  یپس از دريافت نجاست در اثر بروز فساد )كه توأم با توليد مواد عفون
 یبه واسطه جذب تدريج یاست( تغيير رنگ و بو بدهد ول یموذ یها ميكرب

به مواد فاسد شده غالب آمده، پس از تبديل آنها  یاكسيژن، مجدداً بر مواد آل
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را از دست بدهد و ظاهراً چنين نمايد كه هميشه بدين  یعارض ی، رنگ و بویمعدن
 یحكمفرماي یحاصله از فساد كه چند یكه مواد عفون یمنوال بوده است. در حال

 یاند؛ و مخصوصاً در محيط را كه بايد رسانده یاند، كار خود را كرده و ضرر داشته
مضر با فرصت  یها ميكرباند،  بود يا ناتوان شدهمفيد آن نا یبين كه حيوانات ذره

 اند. فراوان يافته یكامل نشو و نما

 

 محاسبه كر

موجود در آب به وسيله  ی( كه تحليل و تجزيه مواد آل43سابقاً ديديم )صفحه 
روز وقت الزم است تا به طور  21گيرد و حداكثر  یاكسيژن مذوب از هوا صورت م

 گرديده، خطر هر گونه فساد مرتفع شود. یاد معدنتبديل به مو یكامل مواد آل

باشد  یكه به حال خود گذاشته شده است، راهِ دريافتِ اكسيژن از هوا م یآب یبرا
توان معلوم كرد هر متر مربع سطح آزاد آب در روز  یم 42صفحه  یمنحن یو از رو

 نمايد. یچقدر اكسيژن جذب م

مترمكعب بناميم و فرض  Vم آن را مترمربع و حج Sحال اگر سطح آزاد مايع را 
هر  ی( براLa demande biochimique en oxygéneكنيم اكسيژن مورد احتياج )
گرم و  dبه حد اشباع رسيده است،  ی، يعنیآلودگ یمتر مكعب آب كه به منتها

 یگرم باشد، در اين صورت برا aقدرت جذب روزانه اكسيژن از هر مترمربع سطح، 
ز اكسيژن مورد نياز به ذرات محلول برسد، بايد اين رابطه را رو 21اينكه درمدت 

 داشته باشيم:

V × d = 21 s × a 

 آيد: یناميم به دست م یم hو از آنجا عمق آب كه آن را 

d
a

s
Vh 20 

 

كه به وسيله سطح آزاد مايع  یحال اگر عمق آب بيش از اين مقدار باشد، اكسيژن
را نداده، آب خواهد گنديد و چون در  یاجات داخلشود كفاف احتي یجذب م

انجام نيافته، آب ديگر پاك  یبه مواد معدن یروز استحاله كامل مواد آل 21ظرف 
باشد، همين كه از مواد  hكه عمق آن بيشتر از  ینخواهد شد. به عبارت ديگر، آب

بنابراين  اشباع شد، تغيير خواص داده و به همين حال خواهد ماند؛ و بالعكس. یآل
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شود كه آب قبل از آنكه از  یباشد و باعث م یم یيك نوع ضمانت hدارا بودن عمق 
 نجاسات اشباع شود، تغيير خواص داده و از مطهر بودن خارج گردد.

 بايد بدانيم: hتعيين مقدار صحيح  یبرا

چقدر است و چون در مورد  dرسد،  یآب آلوده به حد اشباع م یاوالً، وقت
اطمينان بايد  یممكن است مقادير متفاوت داشته باشد، برا dلف، نجاسات مخت
 را اختيار نمود. dكوچكترين 

 aدرجه غلظت اكسيژن و بنابراين مقدار متوسط  یثانياً، بايد ديد در چنين محلول
 كندياخير. یمقصود را م روز تأمين.2چقدراست و آيا رسيدن منظم اكسيژن درمدت 

اينكه الاقل يك  یاز اعداد مطلوب در دست نبود، برا ینظر به اينكه مقادير دقيق
( به دست آيد، از صورت Ordre de grandeur) یا تخمين و حدود اندازه

 .1آلمان داده است، استفاده شد یراجع به فاضالب شهرها «Imhoff»كه  یهاي تجزيه
چنين  انهدام مواد محلول و مواد دردآلود یروزه اكسيژن را برا 5در آنجا احتياج 

 معين نموده:
 gr/m

3211 =61  +141 

 یرسوب شدن ینيز مواد آل یمورد آزمايش مقدار زياد یها آبو چون در 
 وجود داشته، ناچار به حال اشباع بوده است.

gr/mدرجه حرارت،  16اوليه اكسيژن را كه در آب تازه  یاينك موجود
311 

روزه است،  5برابر احتياج  5/1روزه كه  21باشد، از كل اكسيژن مورد احتياج  یم
 به دست آيد: dنماييم تا  یكسر م

291  =11 - 211  ×5/1 =d 

درجه و غلظت  یمصرف اكسيژن به اعل یدر چنين محلول تاًاز طرف ديگر قاعد
درصد فرض  5باشد. ما آن را به طور متوسط  یاكسيژن محلول بسيار ضعيف م

 شود: یم aمقدار  42 مندرج در صفحه ینماييم. بنابراين طبق منحن یم

a = 11 gr/m
2
 / jour 

 آيد: یو از آنجا چنين به دست م
1/69 m =290

1020  =h 

                                                

1. Imhoff , P. 71 
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سانتيمتر، با طول نظير سه  69 یشود حد حاصله، يعن یكه مالحظه م یبه طور
 شود، چندان فرق ندارد. یسانتيمتر م 72وجب و نيم كه 

ه ما بود هيچ كدام مقادير دقيق مطلوب كه مأخذ محاسب یاتفاقاً چون ارقام
كامل با اندازه سه وجب و نيم چندان شايان اهميت و اعتبار نيست  یباشد، تساو ینم

كرديم. نكته مهم در اين  یآن را پيدا م یممكن بود با اختالف كمتر يا بيشتر یو حت
 یعدد( de même ordre de grandeur) است كه عدد حاصله همطراز و همرديف

 یاند واين خود تأييد نسبتًا محكم و تصديق متقن كُر معين كرده یباشد كه فقها برا یم
متر يا  2111مانند  یكه در باال داده شد. هر آينه نتيجه محاسبه، عدد یا است از نظريه

 بود. یوقت استدالل فوق قابل تكذيب م شد، آن یميليمتر م 2

كه از چند خبر مذكور در  طور ر همانبيش از اين معلوم نشد كه آيا حقيقتاً در كُ
معاصر، دو  یشود، فقط عمق آب مدخليت دارد يا بنا به اصرار فقها یفوق استنباط م

باشد. در  یبعد ديگر نيز مؤثر بوده و حجم كل يا به عبارت ديگر، وزن آب اساس م
اهميت نيست و حقيقتًا يك  یكه مسلم است اين است كه عمق آب ب یهر حال چيز

كه از نظر  یقليل وجود دارد؛ به طور یها آبآب ميان  یاز لحاظ ناپايدار یازامتي
 .1باشد ینم ینيز ايده يا مسئله كُر موضوع موهوم یعلم

 
 احكام آب چاه

چاه بوده است.  یمركز یاز منابع مهم تحصيل آب در قديم خصوصًا در آسيا یيك
 یها شمه حيات، همان چاهريگزار آفريقا و عربستان يگانه چ یهنوز هم در واديها

 یها خشك حفر شده، در اثر نشط رطوبت یاست كه در عمق اراض یباريك
نمايند. از قديم االيام، چاه آب مورد  یم یجمع آور یآب مختصر یاالرض تحت

كه در فصل بعد خواهيم ديد، مذهب  یبوده، به طور یعالقه و مراقبت ملل آسياي
 چاه داده است.راجع به  یزرتشت نيز دستورات دقيق

به  یدر مذهب اسالم، هم از لحاظ شُرب و هم از لحاظ تطهير، توجه خاص
 نمايد. یاز اين مقوله صحبت م یچاه شده و در كتب فقه باب مفصل یها آب

                                                
 41( هم در همين حدود بايد باشد: 53، صفحه  Poisson ê étangتصفيه فاضالب ) یها اتفاقاً عمق بركه. 1

 متر در وسط. 1سانتيمتر در اطراف و 
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از نظر تحقيق ما، اولين نكته شايان توجه اينكه آب چاه را ولو به مقدار كمتر از 
تطهير آن )كه  یاند و برا محدود ندانستهراكد  یكُر باشد، در حكم آب قليل، يعن

 اند. قايل شده ینجس ضايع شود( طريقه خاص یممكن است در اثر افتادن اشيا

كه به  یاست ممكن و صرف نظر كردن از چاه یالبته نجس شدن آب چاه امر
گاه قبيله يا محل است، اگر محال نباشد، بسيار  زحمت زياد حفر شده و يگانه تكيه

است كه هرچه  یانديشيد و درد را دوا نمود. بديه یا پس بايد چارهدشوار است. 
را كه افتاده است بيرون آورد. آيا اين آب را  یا ء نجس يا ميته یزودتر بايد ش

( شده است. eéPolluشود آشاميد يا استعمال نمود؟ البته نه، چون حتماً آلوده ) یم
ختگير و احتياط كار بود )معموالً آيا تمام آب چاه را بيرون بايد كشيد؟ اگر شرع س

كه  یفقط در مورد یداد. ول یاحتياط زائيده جهل است(، يقيناً همين دستور را م
 یاند تمام آب چاه را خال تغيير رنگ و بو و طعم در چاه حاصل شود، دستور داده

 یآب بكشند. در اينجا باز تئور یساعت متوال 24پذير نباشد،  كنند و اگر امكان
آلوده را ممكن  گويد آب یدهد. م یبه كمك ما آمده، جواب مسئله را م یمبيوشي

از فاسد شدن نجات داد.  یاست در اثر مخلوط كردن با آب تازه به مقدار الزم و كاف
بيشتر، احتياج به آب تازه كه آورنده اكسيژن است بيشتر. آب  یهر قدر درجه آلودگ

باشد و  یز خود چاه. چاه زاينده آب متازه را در بيابان خشك از كجا بياوريم؟ ا
است از آب آن بردارند تا جايش را آب تازه پر كند. شرع هم همين دستور را  یكاف

كه در چاه افتاده باشد،  یء نجس ینوع ش یآب، يعن یداده و به حسب درجه آلودگ
ر معين شده است كه بايد از چاه آب بكشند تا تطهير شود. اين مقادي یمقادير متناسب

بر حسب نصف يا ثلث و ربع آب موجود درچاه نيست،  یتابع ظرفيت چاه، يعن ینسب
آن اندازه  یاست مطلق و قاعدتًا بايد هر يك از اين مقادير محتو یبلكه مقادير

 ريخته شده در چاه الزم است: یانهدام موادآل یاكسيژن محلول باشد كه برا

 
1ليتر 13دلو =  1   .......................................................................... بول بچه شيرخوار

 

                                                
رطل )وسائل، صفحه  1211( و يك كُر را 28اند، )مستدرك، صفحه  نوشته یرطل عراق 41يك دلو  را . 1

شود. حال  یليتر م 13باشد، يك دلو معادل  یليتر م 384با  یمن تبريز و مساو 128( و چون يك كُر، 24
 ميليگرم اكسيژن111فرض نماييم، هر ليتر آب تازه وارد  16اگر آب چاه را به درجه حرارت متوسط 

ميليگرم  131همين كتاب؛ يا به عبارت ديگر، هر دلو آب حامل  42آورد )صفحه  یمحلول همراه خود م
 اكسيژن خواهد بود. 



 
 

 

 
 

 87 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمطهرات در اسالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ليتر 41دلو =  3  ..........................................................................  ،ه غذاخواربول بچ

 ليتر 521دلو =  41  .............................................................................. بول مرد بالغ،

 ليتر 261دلو =  21 ........................................ قطره خون يا شراب يا گوشت خوك،

 ليتر 131دلو =  11...................... نشده باشد، یكه متالش یعَذِرَه يا سرگين در صورت

 ليتر 651دلو =  51  ........................................................ عَذِرَه يا سرگين ذوب شده،

 ليتر 261دلو = 21 ........................................................................ ميته مرغ يا كبوتر،

 ليتر 441دلو =  3 ............................................... ميته موش اگر فوراً در آورده شود،

 ليتر 91دلو =  7   ..................................... كه نفخ كرده باشد، یميته موش در صورت

 ليتر 261دلو =  21  ...................................... كه پاره پاره شود، یميته موش در صورت

 ليتر 521تا  391دلو =  41تا  31  .............................................................. ميته سگ، 

 ليتر 384يك كر =  ...................................................................................ميته االغ، 

 ليتر 911دلو =  71  .............................................................................. جسد انسان،

 تمام آب ................................................................................................... ميته شتر،

 ليتر 95دلو=  7 ......................................................................................غسل جنب،

 
 تعبير بيوشيميك احكام آب چاه

كه معين شده است  یتشخيص درجه صحت اين ارقام و تطبيق تعداد دلوهاي یبرا
( La demande biochimique en oxygéne) اكسيژن مورد تقاضا یبا مقادير واقع

ارقام مثالً در مورد آب  یبعض یعالً براف یالبته بايد متوسل به تجربه مستقيم شد؛ ول
 در دست داريم. یكه با بول انسان نجس شده باشد، وسيله محاسبه اجمال یچاه

باشد و مقدار ازت  یم ی، ازت آلیفسادپذير یدر فصل اول ديديم كه ماده اصل
 .1گرم است 12/1روز شخص بالغ به طور متوسط  موجود در ادرار يك شبانه یآل

در هر  یمرتبه بول نمايد، مقدار ازت آل 4ييم انسان در شبانه روز اگر فرض نما
 بول خواهد شد:

4 = 125/3  گرم
12/1 

 

                                                

1. Ronchése , P. 112 
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بو  یب یفسادپذير به حالت كامالً خاك یاينكه ازت موجود از حالت آل یحال برا
است ازت به مرحله  ینيز خارج شده باشد؛ كاف یدر آمده، از تركيب آمونياك

 در آيد. در اين صورت: N2O3به صورت  یتريت برسد؛ يعنني
 

                                        1/717
12

214
316 


 

 
بول انسان بالغ چنين به دست  یشود. و از آنجا مقدار اكسيژن مورد تقاضا برا یم
 آيد: یم

 125/3 یمقدار ازت آل×  71/1= نسبت اكسيژن به ازت  151/5گرم 

 باشد: یكه شرع معين كرده چنين م یاز طرف ديگر مقدار

 41تعداد دلو ×  131/1= مقدار اكسيژن محلول در هر دلو  ..5/2گرم 

گذاريد يا چيز ديگر، خود  یحال اسم اين توافق عجيب را شما تصادف م
 ! مختاريد

باشد و  یم CO(NH2)2 (urée) آن به صورت اوره 82ازت موجود در ادرار، %
شود، از يك طرف متناسب  یساعت در ادرار انسان دفع م 24كه در  یا ر اورهمقدا

گرم،  365/1شخص بالغ،  یگرم و برا 12/1ساله،  2طفل  یبا وزن شخص است )برا
 یباشد( و از طرف ديگر مربوط به مقدار ازت یهر يك كيلوگرم وزن بدن م یبه ازا

 .1گردد یاست كه از راه تغذيه وارد معده م
خورد با شخص بالغ  ینم یديگر یرا كه جز شير مادر غذا یگر طفلحال ا

 مقايسه نماييم:

 تر است؛ برابر سبك .1اولًا، وزن طفل الاقل 

 یالعاده كمتر از ازت ساير غذاهاست و به طور ثانياً، در شير مادر مقدار ازت فوق
موالً است كه مع یبرابر كمتر از ازت 6شود، بيش از  یكه در جدول ذيل ديده م

 .2كند یجذب م یشخص عاد

 11/2%          مقدار ازت در شير زن   

 51/3%          مقدار ازت در شير گاو

                                                
1. Ronchése , PP. 111, 113 , 147 . 
2. Guillin , PP. 48, 261 , 295 . 

 وزن اكسيژن تركيب شده
 وزن ازت اوليه 
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 26/11%         مقدار ازت در آرد گندم   

 81/16%       مقدار ازت در گوشت گوسفند   

 2 نمايند؛ مثالً یخارج م یخود را در دفعات بيشتر یروز ثالثًا، اطفال ادرار شبانه
 برابر.

كه در هر مرتبه بول شخص بالغ  یبه اين ترتيب به طور متوسط تناسب مقدار ازت
 شود، چنين خواهد بود: یبالنسبه به طفل شيرخوار يافت م

42/526101/02
0/365  

مرتبه  .4تبديل و تصفيه شدن، در حدود  یبه عبارت ديگر بول طفل شيرخوار برا
دلو الزم  .4بول بالغ  یج به اكسيژن دارد و چون براكمتر از بول شخص بالغ احتيا

كه شرع  یهمان مقدار یباشد؛ يعن یم یبچه شيرخوار يك دلو كاف یشده بود، برا
 .1معين كرده و بدون اين مقايسه ممكن نبود علت آن را بيابيم

 یبر مفروضات یباشد و مبتن یبر مقادير متوسط م یالبته از اين محاسبات كه متك
آنها قايل شد، نبايد انتظار  یتوان حد ثابت و اندازه معين برا یاصوالً نم است كه

نتايج دقيق مطلق داشت و اگر به فرض، خالصه محاسبات ما به انطباق كامل هم 
كه شايان  یكاست؛ چه آن چيز یاز صحت مدعا نم یگرديد، باز چيز ینم یمنته

                                                
فرانسه( كه مستقيماً  یو جراح یب)كتاب دايرةالمعارف ط Encyclopedie Medico-chirurgicalاز . 1

آوريم: ادرار نوزاد در دو روز اول تقريباً  یدهد، همين نتيجه را به دست م یمقدار اوره ادرار طفل را م
 یشود. در ماهها یروز دفع م سانتيگرم اوره در شبانه .3تا  15( . در روز سوم Tracesبدون اوره است )

 7شود و از آن به بعد تناسب به  یسانتيگرم م 4يلوگرم وزن طفل اول و دوم مقدار اوره در مقابل هر ك
 رسد تا طفل غذاخور شود. یسانتيگرم م

كند يك سال بدانيم و  یرا كه بچه هنوز منحصراً از شيرمادر تغذيه م یسن یبه اين ترتيب هرگاه حداعال
اوره يا  17/1×  12=  84/1گرم او  یروز كيلوگرم در نظر بگيريم، در ادرار شبانه 12را به وزن  یبچه چاق

 = 39/1گرم 
60
ازت وجود خواهد داشت. حال اگر با ازت ادرار شخص بالغ مقايسه نماييم و  84/1×  28

 خواهد بود: .4آيد بازبيش از  یكه بدست م یدفعات بول را يك برابر و نيم هم بگيريم نسبت

46/50/39
1/512/1  

كه  یا كند اين است كه بنا به معروف نزد مادرها، هر گاه پسربچه یكه در اينجا جلب توجه م ینكته ديگر
تطهير آن به عوض دو مرتبه آب ريختن و  یلباس ادرار كند، برا یهنوز به غذا خوردن نيفتاده است، رو

تصادف  یا مدتاست فقط يك مرتبه آب ريخته، محل را خيس كنند. اتفاقاً اين دوره ب یغساله گرفتن، كاف
 باشد.  ینمايد كه در ادرار طفل مقدار ازت ابتدا معدوم و پس از آن بسيار ناچيز م یم



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعی و فنی»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  91

 

بودن حدود است كه كامالً ها و يكسان  باشد، نزديك بودن نسبت یتوجه و مهم م
 باشد. یبرقرار م

در ميان بود و نه مواد  یسال قبل كه نه از اوره و ازت نام1311حال بايد ديد در 
معين شده است. آيا  یچه مأخذ یتجزيه كرده بود، اين مقادير از رو یرا كس یغذاي

 از راه ديگر؟... بوده؟ آيا از راه تعليم و تقليد بوده؟ يا باالخره یالعميا و اتفاق یعل

 كنيم. یقضاوت امر را به تشخيص خوانندگان واگذار م

 
 تطهير بازمين و خاك -ب 

 
 خاك يطهارت طبيع

اوقات آن را در  یخاك نيز مانند آب اصولًا پاك و پاك كننده شناخته شده و گاه
 آيد: یكه از مضمون چند حديث ذيل برم یاند؛ به طور رديف آب قرار داده

«
»1.

)امام صادق عليه السالم فرمود: خاك، پاك و پاك كننده قرار 
داده شده، كما آنكه آب نيز پاك و پاك كننده قرار داده شده 

 است(.

 

«»2.
زمين يكديگر را پاك  یالسالم فرمود: اجزا )امام صادق عليه

 كنند(. یم

 

«
» 

جايز نيست و بايد مضاف(  یها آب)استعمال هيچ يك از اينها )
 آب خالص يا خاك به كار برد(.

                                                
 . 21وسائل، صفحه  .1

 از ابواب نجاسات.  33، باب 198وسائل، صفحه  .2
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شود كه آنچه را كه در  یدرست روشن م یاين چند حديث وقت یواقع یمعنا
در خاك ذكر نموديم و مشابهت آن را  یفصل اول راجع به تجزيه و تبديل مواد آل

د با تأثيرات داخل آب ديديم، به خاطر بياوريم و متوجه باشيم كه طبيعت در اثر وجو
كه شرح داده شد، دامن اين دو  یمخصوص و كيفيات ديگر یبين حيوانات ذره

تنظيف و تطهير  یعنصر را از پليد شدن پاك نگاه داشته و آنها را دو عامل اصل
 طبيعت قرار داده است.

 
 تيمم با خاك

 آيد: یاز سوره مائده، دستور تيمّم به دنبال دستور وضو، اين چنين م 6در آيه 

سَفَرٍ اَوْجاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ اَوْلمَسْتُمُ النِساءَ فَلَمْ  یاَوْ عَل ینْ كُنْتُمْ مَرْض... وَ اِ»
 1«تَجِدُوا مآءً فَتَيَمَمُوا صَعيداً طَيِبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ اَيْديكُمْ مِنْهُ...

پرسيد  یرد و از خود مك یرسيد، تعجب م یسابقاً هر وقت نگارنده به اين آيه م
كه وضو گرفتن را قبول نموديم باالخره يك نوع شستشو و وسيله نظافت باشد؛ اما 

گرد  یدارد؛ آن هم خاك غبار شده، حت یماليدن چه معناي یخاك به دست و رو
( phenoménes d'adsorption) یا جذب ذره یها اتفاقاً به قضيه پديده یجاده! وقت

شود و مخصوصاً اعمال  یعاده گسترده ذرات غبار حاصل مال كه در اثر سطح فوق
نفسه چيز  یمجود در خاك برخورد نمود، معلوم شد خاك ف یبين حيوانات ذره

و  یموذ یها ميكربنيست كه سبب تأييد امراض شود؛ بلكه خود كشنده  یكثيف
صورت  یاست و شايد همان گستراندن غبار رقيق خاك رو یمنهدم كننده مواد آل

نماييم،  یم را مطالعه «جائِزُ الْتَيَمُم»مواد  یچه وقت 2از فايده نباشد؛ یست خالو د
، در خشك بودن و حالت غبار داشتن آنها یاصل یبينيم گذشته از لطافت و پاك یم

 .3تأكيد شده است
                                                

د خو یها از شما از غايط آمده باشد يا با زن ی: ... و اگر ناخوش يا در سفر باشيد يا يك 6/ ( 5) مائده .1
به آب پيدا نكرديد، پس با خاك بسيار پاكيزه تيمم كنيد؛ به اين ترتيب  یمباشرت كرده باشيد و دسترس

 . خود مسح كشيد... یها كه از آن به صورت و دست

در خاك كشف  یداخل یها و زايل كننده عفونت یميكرب كش قو یسلين دارو یدانيد كه پن یآيا م. 2
 شود؟  یشده و از خاك گرفته م

رساند.  یرا م یمطبوع ی، يعنیخاكِ تيمّم شرط شده است، نهايت پاكيزگ یصفت طيّب كه در اينجا برا. 3
باشد،  یكه بايد عمل تطهير را با آن انجام داد، نه تنها بايد طاهر عاد یخاك یبنابراين خاك تيمّم، يعن

 نيز باشد. یبلكه الزم است دست نخورده و محفوظ از هر گونه آلودگ
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 موارد تطهير با خاك

مورد استعمال مشهور يا به اصطالح كالسيك تطهير با خاك همان است كه در 
و امثال آنها را  یچوب ینمايند: زمين؛ كف پا، ته كفش، ته عصا یذكر م یتب شرعك

كند. در اينجا گذشته از اصطكاك كه عمل  یدر اثر راه رفتن يا مالش پاك م
آيد.  ی( در بين مdilution sécheباشد، يك نوع رقيق شدن خشك ) یمكانيك م

ا يا كفش چسبيده باشد، با كه به پ یدر ضمن راه رفتن، مختصر آثار نجاست یيعن
ازت رسان  یها گردد و فرمان یخاك زمين مخلوط گشته، منتشر و رقيق م

(ferments nitrifiants )كه قبالً گفتيم،  ی، شرط عمل به طور1سازند یكار آن را م
محل است و اين زمين البته در اثر پاك كردن كف پا يا  یطاهر بودن قبل خشك و

 د.كفش، خود نجس نخواهد ش

باشد كه محتاج به  یاز تطهير با خاك م یبا سنگ يا كلوخ نوع ديگر یاستنجا
 توضيح مخصوص و تطبيق با نكات نامبرده نيست.

تر از اين دو مورد  یباالتر و عموم یاصوالً خاصيت مطهر بودن خاك خيل یول
ما حق خاك را نشناخته و ادا  یباشد و در حقيقت بايد گفت فقها یكوچك م

 تر از آنچه هست و كمتر از آنچه معصومين یو مقام تطهير آن را جزئ 2ندا نكرده
كه فوقاً اشاره شد ديديد كه امام خاك را  یاند. در چند حديث اند، گرفته دستور داده

گوييم كف پا يا ته كفش به راه رفتن  یدهد. و اينكه م یهمرديف آب خالص قرار م
شود، بلكه خاك و  یو ته كفش پاك م شود، نبايد اشتباه كنيم كه كف پا یپاك م

شوند. در اينجا پوست پا و تخت كفش  یمواد ملصق به آن از حالت نجاست خارج م

                                                                                                              
 كند: یم یاين طور معن «مجمع البحرين»عيد را كه در آيه تيمم است، كتاب لغت كلمه ص

«» 

 است كه با آن شوره و ريگ مخلوط نشده باشد(. ی)صعيد خاك

  !یا است و ريگ مانع خاصيت جذب ذره یشوره مانع وجود حيوانات ذره بين

 فرمايد: یتوضيح مسئله و رفع تعجب پرستش كننده م یدر همين جاست كه امام برا .1

  «كنند. یزمين يكديگر را پاك م یاجزا»

شمارند، خاك و زمين را جزو مطهرات  یبا سنگ و كلوخ را جايز م یعامه با آنكه استنجا یعلما .2
 اده است. كه نص صريح قرآن به خاك نسبت مطهر د یدانند؛ در صورت ینم
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دهد، طاهر كننده و طاهر شونده هر  یكه امام توضيح م یندارند. همان طور یدخالت
 دو خاك است:

«.»1

اك نجس را كه با خاك پاك ماليده و مخلوط گردد يا بنابراين چرا خود خ
است از  یهمجوار باشد پاك ندانيم. طاهر شدن كف پا و ته كفش، مورد جزئ یمدت

باشد؛ به  یآن م یكه پاك شدن خاك و خاصيت پاك كنندگ یيك مورد كل
آلود شود اگر آن را به خاك  كه هرگاه كف دست يا كف پا هم خون یطور

 .2كف كفش تطهير خواهد شدبمالند، مانند 

اين حرف كامالً صحيح است: خاك نجاسات را پس از گذشتن  یاز نظر علم
 نمايد. یو منهدم م یمتالش یزمان كاف

مزيد اعتبار دو حديث ديگر نقل  یهم يقيناً صحيح است و ما برا یاز نظر شرع
 نماييم: یم

«

.» 
سرگين خشكيده رد  ی( بودم. اتفاقاً از رو)با امام محمدباقر )ع

 آن گذاشت و به لباسش اصابت نمود. یشده، پا رو

 ات رسيد. و به جامه یسرگين پا گذاشت یگفتم: فدايت شوم، رو

 فرمود: آيا خشك نبود؟

 گفتم: چرا.

 (3كنند. یزمين يكديگر را پاك م ینيست؛ اجزا یفرمود: باك

 

                                                
 كنند.  یزمين يكديگر را پاك م یحديث از معصومين: اجزا .1

مدفوع خود خاك  یحيوانات مانند گربه رو یاست كه بعض یطبيع یخاصيت مطهر بودن خاك به قدر .2
 مالند.  یشود، پوزه يا منقار خود را به خاك م یدهانشان كثيف م یحيوانات ديگر وقت یريزند و بسيار یم

ها را نجس دانسته، پس از رسيدن به خانه،  غبار خيابان یاز آقايان كه حت یز فكر با عمل بعضاين طر .3
 فرق دارد!  یكشند، اندك یلباس و صورت خود را آب م
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«

.»1

آيد و در  یكه از آب در م یم از خوك)از امام صادق)ع( پرسيد 
گذرد؛ و سپس من  یريزد، بر راه م یكه آب از او فرو م یحال

 پابرهنه از آن راه بگذرم.

 نيست؟ یآن چيز خشك یفرمود: آيا ورا

 .یگفتم: بل

ديگر را پاك  یزمين بعض یاز اجزا یفرمود: نگران نباش كه بعض
 كند.( یم

 
طهير را كه با تصريح ذكر شده است و در هر حال ما دو مورد ديگر از ت

از آنها در كتب فقه نام  ینماييم. يك یباشد، در اينجا اشاره م یمخصوص به خاك م
نه در مبحث طهارت با زمين( و مورد ديگر اصالً به نام نيامده است و  یبرده شده )ول

و اعمال  یا هر دو مورد، نظريه ما را كه در طهارت با خاك نتايج جذب ذره
 نمايد. یباشد، تأييد م یمحل توجه م یبين يوانات ذرهح

بابُ تَقارُبِ »مورد اول در فصول مربوط به مجاورت چاه آب و چاه فاضالب 
 بحث شده است. 2«الْبِئْرِ وَ الْبَالُوعَه.

توان از  یكنند آيا در صورت نزديك بودن چاه فاضالب م یاز معصوم سؤال م
 چاه آب وضو گرفت؟

 عارض شده باشد، خير. یگر آثار بو يا تغيير طعم و رنگفرمايد: ا یم

 .شود اگر در زمين مجاور چاه آب، احيانًا بول ريخته یسؤال م 3ديگر یدر جا

دهد، سه نكته رعايت  یكه حضرت صادق م یباشد، تكليف چيست؟ در پاسخ
 شده است:

 آن؛ یو نفوذ پذير یاوالً، جنس زمين و سخت
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 ثانياً، فاصله محل چاه؛

الثاً، وضع ژئولوژيك زمين و اينكه محل بول از لحاظ جريان آب مسلط بر چاه    ث
 باشد يا زيردست يا پهلودست.

كه چاه مسلط بر محل باشد، حداقل فاصله يك ذراع تعيين شده  یدر صورت
 ذراع. 12ذراع؛ و اگر زيردست باشد،  7است؛ اگر همسطح باشد، 

ب بكنند، حداقل فاصله را در زمين همچنين اگر بخواهند جنب بالوعه چاه آ
كه محل  یاند؛ مگر در صورت ذراع معين كرده 7ذراع و در زمين سست،  5سخت، 

 یچاه آب، مسلط بر چاه فاضالب باشد كه در اين صورت يك ذراع را كاف
 .1اند دانسته

 یما مجموعه اين احكام را كه ممكن است از لحاظ كميت و ابعاد، احكام محل
كه مورد بحث بوده است بيشتر تعلق داشته باشد،  یو به وضع مكانمخصوص بوده 

 : نماييم یدر اين چند جمله خالصه م

شود. حداقل ضخامت قشر خاك  یآب نجس در اثر عبور از قشر خاك طهير م
متر معين شده و در هر حال بايد  2به جنس و شيب زمين دارد، در حدود  یكه بستگ

محو و به عبارت ديگر آب بنا به تشخيص  یو به كلرنگ و ب یآثار نجاست و بقايا
در  یعرف، تصفيه شده باشد. به اين ترتيب بنا به عقيده شرع، خاك نجاسات محتوا

 شود. ینمايد و از اين لحاظ نيز جزو مطهرات شناخته م یآب را متوقف م

نجاست را بپوشاند؛ به  یرو یاست كه خاك مدت كاف یمورد تطهير ديگر وقت
 2شود: یاز حديث ذيل مستفاد م كه یطور

«

.» 

                                                
 ی(، ديديم كه قشر دفاع46 سابقاً در ذيل عنوان تصفيه آب در عبور از خاك )فصل اول، صفحه. 1

سانتيمتر از  81 یال 51به فاصله  یموذ های ميكرب( در مقابل anaérobienغير هواخوار ) های ميكرب
 sable non submergéسازند ) یهمين اصل م یرا هم كه رو یهاي باشد. صافی یسطح آزاد خاك م

filtres áگيرند.  یتيمتر بيشتر نمسان 111 یال 81باشد، هيچ وقت از  ی( و بسيار مؤثر م 
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توان محل مزبله  یالسالم سؤال شد: آيا م )از جعفر بن محمد عليه
آن خاك  ینجاستگاه را مسجد قرار داد؟ فرمود: چنانچه رو

نيست؛  یآن را زايل كند، باك یكه بپوشاند و بو یبريزند، به طور
كند و سنت  یو اين از آن جهت است كه خاك نجاست را پاك م

 بر اين گذشته است.(

 شود! یتصريح از اين بهتر و توضيح از اين بيشتر نم

 
 تطهير با آفتاب -ج

پرستيدند.  یها آن را م خورشيد از قديم االيام مطلوب و معبود بشر بوده است. مصری
گذاشتند. البته  یكمتر از خدا به آن احترام نم یدانستند ول یها آفتاب را خدا نم ايرانی

است كه  یخورشيد كاف یليل معلوم است. همان گرما و روشنايعلت اين تج
آفتاب يا اثر تبخير كننده و ساير  یترين قبايل نيز بدون آنكه از عمل كلروفيل یوحش

 بدانند. یداشته باشند، اين جثه عظيم را موجود مفيد مهم یبخش آن خبر اعمال روح

ديگر بجز خدا( نشده  از خورشيد )و اساساً از هيچ چيز یدر قرآن تجليل خاص
كه در اشعه خورشيد وجود  یحق آن نيز در اسالم فراموش نگرديده، از آثار یول

كه گفتيم غير از  یدارد، نام رفته و استفاده شده است. در ميان اشعه خورشيد به طور
( كه infra rouge) «مادون قرمز» یكه مشهور همه است و اشعه حرارت یاشعه نوران

( وجود violet - ultra) «مافوق بنفش»به نام  یاشد، اشعه ديگرب یمحسوس همه م
 یكوتاه ، در مدت1بوده یا العاده كش فوق قدرت ميكرب یدارد و اين اشعه دارا

واد مكند. بنابراين اگر شارع اسالم آفتاب را بعد از آب و  یرا معدوم م ها ميكرب
 باشد. یفسادپذير هر دو م یآل

تاب برخالف آب كامالً محدود و منحصر است به توضيح آنكه مطهر بودن آف
كه متصل به  یچيزهاي یبه طور كل یزمين و درخت و ساختمان و در و پنجره؛ يعن

زمين و مستور از خاك يا غبار باشند. از اين گذشته وجود مايع يا مرطوب بودن 

                                                
1  .  Kling  . p.153 : L’action antisceptique de la lumiére solaire n’est plus á demontrer 

depuis longtemps. 
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 . بنابراين شرط1محل و خشك شدن آن در اثر مستقيم تابش آفتاب قيد شده است
 هير با آفتاب جمع بودن سه عامل ذيل است:تط

 اشعه فوقِ بنفش در اثر تابيدن آفتاب؛ -1

 ( در اثر وجود خاك و غبار؛adsorption) یا خاصيت ذره -2

 در اثر اجتماع خاك و حرارت. ها ميكرب یفعاليت و تنازع حيات -3

لين متذكر شديم كه اشعه فوق بنفش در عبور از او 49قبالً ما در ذيل صفحه 
شوند و بنابراين تابيدن آفتاب به يك چاله آب  یطبقات نازك سطح آب جذب م

نيست و تا تمام آن آب در مقابل خورشيد خشك  یابداً كاف ها ميكرباعدام  یبرا
توان اطمينان بر نفوذ و وصول كامل اشعه فوق بنفش به تمام ذرات داشت.  ینشود، نم

اند كه حتمًا محل به آفتاب  آفتاب الزم دانسته شايد از همين راه باشد كه در تطهير با
 .2خشك شود

 
 تطهير با حرارت -د

 نمايد. یحرارت نيز رفع نجاست م

در كتب  یبرند ول یاز حرارت به عنوان مطهر نم یجديد اسم یدر كتب شرع
آوردند و شاهد مثال، سوختن  یسابق آتش را هم در رديف مطهرات به قلم م یشرع

دن خاكستر آن بود. متأخرين چون ديدند اين عمل آتش چوب نجس و طاهر ش
 از مطهرات را حذف كردند. یبا استحاله ندارد، يك یفرق

كه  یصحبت از حرارت بشود يا نشود، در اخبار یدر هر حال چه در كتب شرع
اند؛ بدون آنكه  از امام رسيده، به طور صريح به حرارت انتساب طهارت داده

3باشد. از آن جمله است حديث ذيل:منظورشان حصول استحاله 
 

                                                
شَمْسُ ثُمَ يَبِسَ الْمَوْضِعُ فَالصَلوةُ عَلَی عَنْ اَبی عَبْدِاللَه: اِذَا كَانَ الْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ الْبَوْلِ اَوْ غَيْرَ ذلِكَ فَاَصَابَهُ ال. 1

 الْمَوضِعِ جَائِزَةٌ. 

جا دارد تحقيق شود كه آيا در مطهر بودن آفتاب، انعكاس بر آينه يا عبور از شيشه و اشيای ديگر تأثيری . 2
 دارد؟ 

 . 24از ابواب ماء المطلق، صفحه  14وسائل، باب  .3
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«

.» 
باعبداهلل )حضرت امام جعفر صادق)ع(( )سؤال شد از حضرت ا

بيفتد و بميرد و  یديگر یكه در آن موش يا چارپا یراجع به چاه
 شود خورد؟ یفراهم نمايند. آيا از آن نان م یبا آب چاه خمير

از خوردن آن  یفرمودند: همين كه آتش به آن رسيده باشد، باك
 نداشته باشيد.(

 شود. ینم یتر از اين چيز واضح

مقصود از آتش رسيدن، در اينجا سوختن نيست؛ پخته شدن و حرارت ديدن البته 
 است.

 حديث ديگر:

«
» 

كه درست شود و نان  ی)از حضرت صادق)ع( راجع به خمير
بوده است، سؤال  یبكنند، بعد معلوم شود در آب آن مردار

 كردند.

 ندارد؛ آتش آنچه را كه در آن بوده، خورده است(. یفرمود: مانع

كه با آب نجس ساخته شده  یشود به عقيده امام)ع(، حرارت از نان یمعلوم م
)آتش آنچه را كه  «النَارُ مَا فِيهِاَكَلَتِ »نمايد و در اينجا عبارت  یباشد، رفع نجاست م

 باشد. یدر آن بود، خورده و از بين برده است( مخصوصاً شايان دقت م

كه در زبان  -ديگر از پخته شدن سنگ صحبت شده و صريحاً آتش را  یدر جا
 1اند: در رديف آب و مطهر قرار داده -امروز بايد به حرارت تعبير كرد  یعلم

«

» 

                                                
 . «ا يُسْجَدُ عَلَيْهم». از ابواب 1وسائل، باب . 1
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پختن  یراكه ب یبن جعفر)ع( از گچ ی)پرسيدم از حضرت موس
اند و بعد مسجد را با آن اندود  آن نجاست و استخوان مرده سوزانده

توان بر آن سجده كرد؟ در جواب به خط خود  یكنند كه آيا م
 اند(. برايم نوشت: بدان كه آب و آتش كامالً آن را پاك كرده

نبايد در مطهر بودن  تاًمتعدد ديگر قاعد یها بنا به اين چند حديث و حديث
از امام)ع(  یها و تعليم زياد شك داشته باشيم؛ منتها چون در اين باب سؤال حرارت

نشده و حدود طهارت با حرارت و كيفيات آن تفصيالً معين نگرديده )يا مطالعه 
را كه شايسته است  ینشده(، شايد فقها از اين نظر به مسئله تطهير با حرارت، اهميت

 اند. نداده

به تشريح  یقضيه روشن و مسلم است و احتياج در هر حال از نظر تحقيق ما،
از  یدر راه جلوگير یمطلب و تطبيق با قوانين علم جديد نداريم. علم امروز وقت

شود و گرم كردن، خواه  یرسد، متوسل به حرارت م ینم یدستش به جاي ها ميكرب
ه بر ترين حرب ، مطمئنیپز در اتوو و اتوكالو باشد، خواه در تنور نانوا و كوره گچ

 خورد. یرا م ها ميكربست و به اصطالح خود امام)ع(، ها ميكربعليه 

و بر سبيل اتفاق  یضمناً ناگفته نماند كه اين چند اشاره به آثار حرارت، استثناي
منقول از معصومين بسيار است. مثالً آب جوشيده  ینبوده، نظاير آن در دستورها

ان ما با تعجب و اهميت به اين آشاميدن، اختراع قرون اخير نيست واگر هموطن
اند، در اثر آن است كه حقايق اسالم در ميان ما  سفارش اروپاييان توجه كرده

است  یمدع كه 1یفراموش گشته است. اين شهادت را ما از قلم يك نفر دكتر مسيح
 كنيم: یداشته، نقل م یاسالم از وجود ميكرب و خصوصيات آن آگاه پيغمبر

«.»2 
 است.( ی)پيغمبر خدا)ص( فرمود: آب جوشيده نافعتر از هر چيز

 

                                                
 تأليف دكتر تومانيانس .  «حفظ الصحه در دين اسالم»كتاب  .1

 : كند تری نقل می اين حديث را با عبارت كامل «تحفة االحباب»كتاب . 2

«.» 

دهد و به چيزی زيان  ده بياشاميد كه آب جوشيده به هر چيزی فايده می)آب جوشي
 رساند.( نمی
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«
.» 

به ظرف  یو از ظرف ی)آب گرم را هر گاه هفت مرتبه جوشانيد
كند و به ساق و قدمها قوت  ی، تب را برطرف میديگر برگرداند

 بخشد.( یم

 
كشتن كامل  یاست؛ جوشاندن مكرر آب برا یتر از اول حديث دوم مُسَجِل

 ها يا جذب مجدد اكسيژن. دا كردن رسوبج یو انتقال ظرف به ظرف برا ها ميكرب

كه راجع به رفع تب و تقويت ساق و قدم گفته شده؛ در عين اينكه خالف  یقسمت
 در باره گفته شده باشد و  ینبوده، در مورد خاص یباشد، ممكن است كل یحقيقت نم

 كه مخاطب كالم بوده، بيشتر صدق نمايد. یوضعيت شخص

 
 ندهتطهير به وسيله حيوان ز -  ه

 
 مطهر ذيروح

پس از استفاده از آب و خاك و آفتاب كه سه عامل شستشو دهنده در طبيعت 
روح  یباشند و آتش كه عامل بسيار مؤثرِ مصنوعِ بشر است و مجموعاً مطهرات ب یم

دهد كه دامنه عمل آن  یرا نشان م یدهند، شارع اسالم مطهر ذيروح یرا تشكيل م
كه هرگاه حيوان در  یباشد. به اين معن یور ممحدود و به بدن خود حيوان محص

بعداً  یكه آلوده شود ول یرا بخورد، به طور یء نجس یبخوابد يا ش یمحل نجس
نجاست از بدن آن برطرف گردد، در اين صورت  یترك عادت نموده، آثار ظاهر

شرع اسالم آن حيوان را بدون آنكه با آب يا خاك تطهير نموده باشد، پاك شده 
 د )البته غير از سگ و خوك كه اصوالً نجس هستند(.دان یم

 
 امتياز حيوانات از انسان

را  یاز احساسات و قواي یدر مقابل، بسيار یداده ول یطبيعت به انسان شعور سرشار
داشته، از او گرفته يا ضعيف نموده است و مخصوصاً قوه دفاع  یكه به حيوانات ارزان

بيشتر. حيوانات از  یاو به ناخوشيها خيل یابتال كمتر از حيوانات است و یانسان خيل
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كنند كه انسان ممكن نيست پيش خود  یكارها م ی( خيلinstinct) یراه غريزه حيوان
 و بدون تعليم يا وسيله انجام دهد.

راه رفتن و غذا خوردن نيست و از  یبچه حيوان محتاج به پرستار و كمك برا
كند و  یكند، از دشمن فرار م یاشتباه نم روز والدت در تشخيص دانه يا طعمه خود

 دهد. یرا با شامه خود تشخيص م یعلف سم

 یشوند، بدون اصرار پرستار از غذا خوردن خوددار یناخوش م یحيوانات وقت
 یكه دوا یمخصوص یها علف یگيرند، به جستجو یدرد م نمايند و همين كه دل یم

را كه در زمين  یهاي كند و سبزی یلباسشان را اطو نم یروند. كس یباشد، م یآن م
 یذلك مادام شويند. مع یهم نم یبا آب معمول یچرند با محلول پرمنگنات و حت یم

)آن هم در اثر اجتماع در اطراف بشر(  یشان نرسيده و يا مرض مسر یكه مرگ طبيع
كه آنها هم  یكنند. در صورت یم یشايع نشده است، در كمال سالمت و قوت زندگ

اند. پس ناچار  محاصره شده یموذ یها ميكربفسادپذير و  یان از مواد آلمانند انس
هست كه به  یپوست آنها خواص و وسايل یبايد قبول كنيم كه در داخل بدن و رو

كه بايد  یپردازد؛ به طور یم ها ميكربو ضعف  یدفع مدفوعات و رفع مواد آل
د داشته، از آفتابه وجو épuration - auto «صفيه نفست»گفت در آنها يك نوع 

نياز هستند.  یباشد، ب یكه انسان ناگزير بدان م یهاي برداشتن و رعايت ساير احتياط
نيز آنها را به اين امتياز شناخته، بدنشان را پس  یشناس محمد بنابراين شريعتِ طبيعت

 داند. ی، طاهر شده میاز ازاله كامل نجاست و گذشتن زمان كاف

سگ و خوك در اين باشد كه اين دو حيوان در  یشايد يك علت نجاست عين
( بوده، refractaireاعتنا ) یكه به حال انسان مضر است، ب ها ميكرباز  یا مقابل پاره

نياز از قوه رفع آنها باشند و در واقع از اين لحاظ و نسبت به انسان، فاقد  یبنابراين ب
 خاصيت ساير حيوانات زنده باشند.

 
 مطهرات درجه دو

 یتوان مطهرات درجه يك ناميد. مطهرات یرا كه تا به حال ذكر نموديم، مآنچه 
رفع  یباشد و برا یم نماز و شُرب و اَكل واجب یادا یبودند كه استعمال آنها برا

است؛ مانند بول و  یاند كه ضررشان زياد و احتراز از آنها حتم معين شده ینجاسات
 غايط و خون و غيره.
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يا كثافات، منحصر به اين عده محدود نيست. انسان به  یالبته نجاسات زندگ یول
 شود كه: یمبتال م یكثافات ديگر

اوالً، تشخيص و تحديد آنها مانند بروز بول و غايط و خون و غيره چندان دقيق 
 نيست.

يا به  یا العاده آنها را واجب بشمارند، ايجاد زحمت فوق یثانياً، اگر رفع فور
 شود. یاصطالح شرع، عسر و حرج م

در هر حال بايد اقدام  یباشد ول ینم یثالثاً، ضرر آنها چندان شديد و هميشه حتم
 به رفع آنها نمود؛

شود يا فضوالت  یاز قبيل تفاله غذا و عرق و چرك بدن كه به تدريج جمع م
 نيستند و امثال آنها. ی، كه محل فساد فوری، غير از نجاسات اصلیخانگ

ناميديم، از نظر شرع دور نبوده و  2ها را نجاسات درجه اين قبيل كثافات كه ما آن
 و اين 1«.»پيغمبر اسالم فرموده است:  یبا آنكه به طور كل

رفع هر يك از  یذلك به طور جداگانه برا است، مع یخود بزرگترين تمجيد پاكيزگ
صورت مستحب را دارد و ما مطهرات  كه یمفصل و مؤكد یموارد كثافت دستورها

كه هست، چون رعايت آنها واجب  یناميم، وارد شده است. منتها چيز یم 2درجه 
ها از قلم افتاده و در منابر و مجالس كمتر به زبان آمده است؛ بنابراين  نبوده، در رساله

اوقات  یگاه یوزامر یها اند و بالنتيجه مسلمان پنداشته «كَانْ لَمْ يَكُنْ»مردم آنها را 
 اند. آلوده به كثافات و امراض شده

است كه ما به حسب مورد  یهاي به صورت دستورات و سفارش 2مطهرات درجه 
 نماييم. یاستعمال هر يك، ذيالً اشاره م

 
 بهداشت بدن

انسان،  یمتناوبًا صورت و دست و سر و پا یواجب و مستحب شبانه روز یوضوها
عريان يا بيشتر در معرض گرد و غبار خارج تاً كه عاداز بدن را  یقسمتهاي یيعن

بعد  یبعد از جنابت و جماع جهت مردان و غسلها یها دهد. غسل یهستند، نظافت م
و جماع و غيره كه جهت زنها واجب شده و همچنين غسل جمعه و  یاز قاعدگ

 یبرا یمطمئن یها كه به عنوان مستحب تأكيد گرديده است، بهانه یديگر یغسلها

                                                
 رانَد. پاكيزگی )شخصی را( به سوی ايمان پيش می. 1
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باشد؛ خصوصًا از توجه به اينكه در موقع وضو و  یبدن م یرفع عرق و كثافات سطح
و كثافات پوشيده نباشد،  یغسل، بايد آب كامالً به ظاهر بدن برسد و بشره از چرب

ذلك راجع  واجب شده است. مع یگردد كه تميز بودن بدن به طور ضمن یمعلوم م
بن  یو اگر دستور حضرت موس رسيده یمكرر یبه حمام و استحمام سفارشها

 را عمل نماييم، بايد يك روز در ميان حمام بگيريم. 1«اَلْحَمَامُ يَوْمٌ وَ يَومٌ لَا» -جعفر 
سرگرفته تا ناخن پا، يك يك  یبدن، از مو یاز اين گذشته راجع به اعضا

حفظ الصحه »داده شده كه خوانندگان را به كتاب دكتر تومانيانس  یدستورات دقيق
 دهيم. یحواله م «ر دين اسالمد

 یمثالً راجع به بهداشت دهان و دندان، پيغمبر اكرم مسواك كردن را به قدر
 كه یطور ، به2ها نه در طول دن در عرض دندانسفارش كرده )آن هم مسواك كر

فرمايد اگر ترس از عسر و حرج نبود، آن را واجب  یدهند( كه م یحاال دستور م
 .3نمودم یم

باشد داده  یالعين م كه نجس یگر دستور پرهيز فقط از دو مدفوعاز طرف دي
شود، بايد از خود  یكه در اثر نظافت بدن حاصل م یاز فضوالت ینشده، بلكه بعض

سر و صورت، دندان، جنين، خون  یدور و در خاك چال كرد؛ از قبيل ناخن، مو
 .4حيض و غيره

 
 نظافت لباس

باشد و  یسوره مدثر م ینازل شد، به قول بعض اولين سوره قرآن كه بر پيغمبر اكرم
 كند: یآيه چهارم آن امر به پاكيزه نمودن لباس م

«.»5 
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 یبه طور كل یالبته واجب است ول یخاص فقه یلباس در موقع نماز به معنا یپاك
 یهاي باشد و از هر يك از معصومين سفارش یمستحب م یعام، پاكيزگ یو به معنا

 چند در اين باب رسيده است:

«.»1 
كند، الزم است  یبه تن م ی)پيغمبر خدا)ص( فرمود: هر كس لباس

 آن را نظيف نمايد.(

 

«
.»2 

)اميرالمومنين)ع( فرمود: شستن لباس غم و غصه را بر طرف 
 نماز است.( یكند و باعث پاك یم

 كاظم)ع( نقل شده است كه: یاز حضرت صادق)ع( و امام موس

كردن آنها اسراف  داشتن ده دست و بيست دست پيراهن و عوض»
 3«نيست.

 ت كه:از حضرت صادق)ع( و امام باقر)ع( منقول اس

تا كردن جامه، راحت جامه و باعث دوام آن است و فرمود كه »
 «كند. یجامه پاكيزه دشمن را منكوب م

لباس نموده، بلكه مرد مسلمان  یضمناً بايد دانست كه شرع نه تنها امر به پاكيزگ
به دستور ائمه اطهار بايد خوش لباس و خوش پوش هم باشد و با نيكوترين هيئت 

 كردند، اين آيه را در جواب یكه از كالم حضرت امير تعجب م یقع. مو4بيرون آيد
 خواندند: یم

«...»5 
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 فرمودند: یو م

نيكوست و نيكو  یجامه نفيس بپوش و خود را زينت كن كه خدا»
1«اما بايد از حالل باشد. دارد؛ یرا دوست م

 

 
 نظافت ظروف

كه راجع به  یكه راجع به اَكْلْ و شُرب وارد است و تأكيد یگذشته از آداب مفصل
باشد، دستورات  یشستن دست قبل از غذا و بعداز غذا شده و از بحث ما خارج م

 ظروف غذا داده شده است. یانتخاب و شستشو یبرا یچند

مخصوص، آب  یشام یها در قدح معروف است كه حضرت رسول)ص(
 فرمود: یآشاميد و م یم

«.»2 
 شماست.( یها ترين ظرف )اين از پاكيزه

ظروف ترغيب كرده، اين عمل را سبب  یديگر مردم را به شستشو یدر جا
 كه قابل از حضرت صادق)ع( نقل شده است ی. حديث3اند دانسته یگشايش روز

 : باشد یدقت م

«
.»4 

)از امام صادق)ع( پرسيدم، فرمود: ظروف خود را بدون پوشش 
ظرف پوشيده نباشد، تف در آن  یكه شيطان وقت نگذاريد؛ زيرا

 دارد.( یافكنده و آنچه بخواهد از آن برم

لب ظروف و دسته آن كه جايگاه  یهمچنين آب خوردن از محل شكستگ
 .5باشد منع شده است یشيطان م

 

                                                
 . 3حليةالمتقين، صفحه  .1

 . 64تحفةاالحباب، صفحه  .2

 .319وسائل، صفحه  .3

 . 278. و 32وسائل، جلد سوم، صفحه . 4

اِنَهُ .: عن ابی جعفر: ... قَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ مَوْضِعِ اُذْنِه وَ لَا مِنْ مَوْضِعِ كَسْرِه ف31َوسائل، جلد سوم، صفحه . 5
 مَقْعَدُ الشَيْطَانِ. 



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعی و فنی»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  116

 

 یمنع از انجام ضرورت در معابر و كنار مجار
را  یبه انجام ضرورت، محلهاي دستورات راجع یاز ابواب احكام الخلوة، يعن یدر يك

 بينيم: یم و در آنجا چنين 1كنند یكه نبايد مورد استفاده قرار داد، معين م

«

.» 
كن از اطراف مساجد،  یبن جعفر)ع(: دور ی)از حضرت موس

ها،  حل ريزش ميوهم -دارند یكه آب برم یجاي -آبگير نهرها
و در  -بين راه یها و منزل یشهر یها مسافرخانه -منزلگاه واردين

ديگر كه  یه هم مباش؛ آن وقت، هر جاموقع غايظ و بول رو به قبل
 ، لباست را باال بزن و رفع حاجت كن.(یخواه یم

 

«

.» 
وارد در  یها كند: غريب یاز حضرت سجاد)ع( سؤال م ی)شخص

فرمود: احتراز  -منظور رفع حاجت است -شهر كجا پاكيزه شوند
محل عبور و زير درختان بارور و  یها شود از آبگير نهرها و راه

 شود.( یكه باعث بدگوي یمواضع

شود، در  یكه از استقبال به قبله منع م یت. در همان عبارتآور اس حقيقتاً تعجب
 یشود؛ ول یم یو اطراف منزلگاه نيز نه یهمان جا از كثيف كردن معابر و كنار مجار

منابر فقط حرمت رو به قبله ادرار كردن را به گوش مردم  یو باال یدر كتب شرع
بالد مسلمان و  یها ه كوچهب یزنند و بالنتيجه وقت ینم یحرف یرسانده، از ساير مناه

 بينيد! یاندازيد، درست وارونه سفارشات شرع رام یعادات مردم نظر م

آب ذكر شده است و  یلبه چاهها «شُطُوطُ الْاَنْهارِ»به عوض  یدر حديث ديگر
دقت و توجه  یدهد پيشوايان اسالم چقدر در محافظت آب مشروب اهال یاين نشان م

                                                
 .34صفحه  ، 11وسائل، باب  .1
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در تهران در اثر اينكه شخص  [1321ريد كه سال قبل ]سال اند و اگر به ياد آو داشته
 یدر مجاورت قنات فرمانفرما رفع حاجت كرده بود صدها نفر از اهال یدار حصبه

 شهر را مبتال به حصبه نمود، بيشتر اهميت اين دستور شرع را حس خواهيد كرد.

آن باشد. علت  یم یمسلمين اغلب منشأ امراض مسر یهمين طور زيارتگاهها
رخ داده، جماعات زياد در منازل و  یاست كه در فصول زيارت یبيشتر در اثر ازدحام

وسايل  گيرند؛ بدون آنكه تداركات صحيح و مخصوصاً یتنگ جا م یها مسافرخانه
خورند و هر  ینوشند و م یشده باشد. هر چيز كه پيش آيد، م یبين ازاله فضوالت پيش

كنند. در اينجاست كه امام)ع( به شخص  یم یآيد، معده خود را خال جا كه پيش
ها و خواربار را مسموم  دهد آب شهر را آلوده نكند؛ ميوه یغريب دستور اكيد م

 نگرداند و منازل و معابر را كثيف نسازد!

 
 ازاله كثافات از داخل خانه و رفت و روب كوچه

«
.»1

)پيغمبر خدا)ص( فرمود: زباله و كثافات را در داخل خانه جا 
شود، روز خارج سازيد؛ زيرا  یندهيد. آنچه را كه در شب جمع م

 كه نشيمنگاه و مسكن شيطان است.(

 

«
.»2 

خود را از تار عنكبوت پاك  یها )اميرالمومنين)ع( فرمود: خانه 
 خواهد شد.( یكنيد، زيرا كه در غير اين صورت موجب تنگدست

 

«
.» 
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)اميرالمومنين )ع( فرمود: پيغمبر خدا)ص( فرمود، خانه شياطين در 
 منازل شما النه عنكبوت است.(

 

«

.»1

)اميرالمومنين)ع( فرمود: حضرت رسول)ص( مكرر فرمودند 
دستمال گوشت را در اطاق خود جا ندهيد كه آن خوابگاه و آغل 
شيطان است و خاك و خاكروبه را پشت در اطاق )يا در خانه( 

 است(. نريزيد كه آن پناهگاه شيطان

 
باشد. ضمناً  یم یاين چند حديث محتاج به تشريح نيست و كامالً مفيدِ معن

مكرر است به شيطان و اگر لفظ شيطان را  یها كند، اشاره یكه جلب توجه م یا نكته
در استدالل و در  یبينيد تغيير یآن كلمه ميكرب را قرار دهيد، م یبرداشته، به جا

ين است در چند حديث راجع به نظافت شود. همچن یمفهوم مطلب حاصل نم
 ظروف.

باشد؛ خصوصاً اگر  یواضح است كه تعبير شيطان آن روز، همان ميكرب امروز م
كه داده شده دقت نماييد، بهتر تصور موضوع را خواهيد  یها و توضيحهاي در تشبيه

نمود. در سه مورد سه نوع تشبيه به عمل آمد: در حديث آخر دستمال )يا زنبيل( 
اند و مَرْبِض در لغت محل خواب و خوراك  شت را مَرْبِض شيطان دانستهگو

كه مزبله را جايگاه شيطان و  یريزند. در صورت یچارپايان است كه همان جا فضله م
چقدر با واقع امر نزديك  تاَاند. حقيق خاك پشت در را به پناهگاه آن تشبيه كرده

ريزد. دستمال  ید و آفات مخور یاست! در دستمال چرب گوشت، ميكرب غذا م
 یكه مزبله اقامتگاه و محل سكنا یگوشت محل خواب و خوراك اوست. در صورت

او نه مطبخ است، نه مسكن و فقط  یتل خاك پشت در برا یول ؛2باشد یميكرب م
 باشد. یم یمقابل اشعه خورشيد و يا باران و غيره پناهگاه بسيار خوب در
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! اسالم آيين تعقل است و كالم امام يا پيغمبر حقاً كه اسالم دين تقليد نيست
 از استدالل! یا نمونه

اند زباله و كثافات را خارج  اين دستورات راجع به داخل خانه بود. اگر گفته
كه از حديث ذيل و  یاند. حال به طور نماييد، ديديد كه اجازه ريختن آن را نداده

آن را جا داد و خانه مسلمان مانند شود، در حريم خانه هم نبايد  ینظاير آن معلوم م
 وجود او كه ظاهر و باطنش سالم است، بايد از داخل و خارج پاك باشد:

«» 
)از حضرت صادق)ع( نقل است: شستن ظروف و رفت و روب 

 است(. یحريم خانه باعث جلب روز

 دانند. یثواب م یدانيد كه مؤمنين آب و جارو كردن در خانه را خيل یبه عالوه م

 
 به كالم خدا خوش است يپرگوي

بدن  یسفال یكه از تطهير اعضا یواجباتِ مطهرات و مستحباتِ بهداشت اسالم
 شروع شده و به تنظيف منازل و رفت و روب معابر ختم گرديد، را ديديد.

معلوم شد: نور نظافت  یو منظره يك شهراسالم یيك مسلمان واقع باالخره قيافه
 آن بتابد و اگر غير از اين باشد، در اسالميت آن بيد ترديد كرد. یبايد از سر و رو

باشد كه اگر درست رعايت  یم یاحكام طهارت و بهداشت چون قلعه مستحكم
 را به بالد مسلمان راه نخواهد داد! یشود، هيچ گونه ناخوش

در اثر تقدّس جاهالنه تحريف يافته و از نظر  یال اگر اين حقايق در نزد بعضح
يا تعصب فاسقانه مستور مانده است، بر اصل مطلب كه به  یخبر یبه واسطه ب یا پاره
وارد نيست و ما در تحرير اين كتاب،  یباشد، ايراد یخود روشن و متقن م یجا

اگر بخواهيم در پايان فصل سوم ايم. اينك نيز  جز كشف مكشوف نداشته یهنر
بهتر از كالم  یا مطهرات را بيان كنيم، جمله یها را خالصه نموده، مقصود اصل گفته

به كالم خداخوش است. بنابراين به همان جا كه در  یخدا نخواهيم يافت كه پرگوي

                                                                                                              
Degré de nocivité des ordures. ... elles sont susceptibles de maintenir á l’tal de 

virulence de nombreux microbes pathogénes et se trouvent ainsi le siège de foyers 
virulence de épidemiques. 
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آيه طهارت را تكرار  یمقدمه كتاب شروع نموده بوديم برگشته، عبارت انتهاي
 : 1 منمايي یم

«......» 
و  یخداوند تحميل زحمت و تكليف رياضت نخواسته، قصد مشكل كردن زندگ

 مكرر در بين نيست. یها ها و احتياط كاری آبكشيدن

 

« ......» 
 از نكبت بيرون بياورد. خواهد شما را پاك و پاكيزه كند؛ یبلكه م

 

« ......» 
!... در یباالتر از سالمت یاينكه نعمت خود را بر شما كامل كند. چه نعمت یو برا

مند  شمار خلقت بهره یو قوت بدن است، از نعمات ب یكه حافظ سالمت یاثر پاكيزگ
 شويد و استفاده ببريد.

«....» 
آن قدر استفاده ببريد و از رنج و درد بركنار باشيد كه خوشحال بوده، به درگاه 

 بفرستيد! یولينعمت خود لبخند سپاسگزار

ائمه را ديديد. استدالل پيغمبر را خوانديد و موعظه قرآن را هم  یدستورها
ضاوت امر را شنيديد!... ما بيش از اين از حدود تحقيق و رسوم تأليف خارج نشده، ق

 نماييم! یبه نظر خواننده واگذار م

                                                
 تمام آيه چنين است: .1

اِلَی الصَلوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَی الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا  : يا اَيُهَا الَذينَ امَنُوا اِذا قُمْتُم6ْمائده/ 
 اَوْجاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ بِرُءُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُم اِلَی الْكَعْبَيْنِ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَهَرُوا وَ اِنْ كُنْتُمْ مَرْضی اَوْعَلی سَفَرٍ

ريدُ اللَهُ وْلمَسْتُمُ النِساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَمُوا صَعيدًا طَيِبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْديكُمْ مِنْهُ ما يُمِنَ الْغائِطِ اَ
 رُونَ.لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُريدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُ

های خود را تا آرنج بشوييد  خيزيد، صورت و دست ايد، وقتی برای نماز برمی )ای كسانی كه ايمان آورده
و فرق سر و روی پاها را تا قوزك مسح كنيد و اگر جنب باشيد، غسل كنيد و اگر بيمار يا مسافر بوده يا 

كنيد، با خاك پاكيزه تيمم نماييد؛ قضای حاجت يا با زنان مباشرت كرده باشيد و به آب دسترسی پيدا ن
خواهد برای شما تنگی و  های خود بكشيد. خداوند نمی )به اين ترتيب كه( از آن بر صورت و دست

سختی قرار دهد، بلكه قصد دارد شما را پاك گرداند و نعمت خود را برشما تمام كند؛ شايد شكر گزار 
  او شويد.( 
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«...»1 
 

 یعمل ینتيجه خصوص

حال كه معلوم شد دستور خدا بر طهارت كامل است و نيت شارع نيز نظافت بدنها، 
ن اين منظورها يقيناً مستوجب كمك به تأمي گونهباشد، هر  یها و معابر م ها، خانه جامه

 است: یثواب و اجر اخرو

 تقسيم صابون و دستمال در مساجد؛ به عوض نذر خرما و حلوا، *

 آب و فاضالب شهر، یكمك در لوله كش *

اعتقادان مانند حيوانات در كشتزارها و در معابر شهرها  یاز اينكه ب یجلوگير *
 علناً مدفوع كنند.

كه نكبت دنيا را نيز در     یر خدا، نه تنها عقوبت اخرواز دستو یحقاً كه دور *
 بر دارد.

 
 
 
 

                                                
ر دين نيست؛ محقّقاً رشد و رسايی از فريب و گمراهی متمايز و )آيةالكرسی(: تحميلی د 256بقره/  .1

 آشكار شد...





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم

 
 احكام طهارت در مذاهب سلف

 
 یمقايسه قبل

اهميت  یكه امروزه از لحاظ تمدن و تعداد پيروان دارا یدر ميان مذاهب سلف، اديان
و  ی، كليمیهماي، بری، كنفوسيوسی، بودايی: مذاهب مسيح باشند، عبارتند از یم

 .یباالخره زردشت

در دست نداشتيم كه  یمتأسفانه مدارك و مأخذ یراجع به عقايد شرق اقص
دانيد در  یكه م یاحكام مطهرات آنها را استخراج نماييم. مذهب مسيح هم به طور

باشد )عهد عتيق( و در واقع حضرت  یفروع دين و احكام، تابع همان قوانين تورات م
نياورده است. در هر حال آيين اروپاييان از حيث  یات جديد)ع( دستوریعيس

زرتشتيان كه  ماند دين كليميان و كيش یبنابراين م .1مايه است یمطهرات كامالً ب
تكميل كتاب به ما  یبرا یبه طهارت شده و مطالب یاتفاقاً در هر دو توجه خاص

 دهند. یم

ر اوالعزم شناخته شده، از )ع( رسماً به عنوان پيغمبیدر نظر مسلمين حضرت موس
شخص و از كتاب او كه تورات باشد در قرآن ذكر زياد به ميان آمده است. اما راجع 

به اين نام در  یبه زرتشت و كتاب زند يا اوستا كه شرح بر زند است، تصريح و تأييد
اظهار داشته،  یراجع به پيغمبر ايرانيان عقايد مختلف یقرآن نيست و مورخين اسالم

ا با حضرت به عكس، او ر یدانند و برخ یاو را خارج از عداد پيغمبران بحق م یبعض

                                                
در قرون وسطی سبب امراض مسری خطرناك طاعون و  Mondonمايگی است كه به قول  و همين بی .1

 شده است.  خوره می
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هست كه حضرت رسول )ص( و حضرت  یدهند و روايات یابراهيم خليل تطبيق م
 .1اند نموده یامير )ع( با گبرها معامله اهل كتاب م

توحيد است و نه تنها از  ی، يعنیپرست در هر صورت آيين زرتشت كيش يگانه
العاده با  فوق یكه خواهيم ديد از لحاظ احكام نيز شباهتها یحيث، بلكه به طور اين

يك  دين اسالم با دين يهود و دين زرتشت منتسب به یبه طور كل و 2اديان حقه دارد
اگر در طرز تعليم و وسعت احكام، ما بين  یباشد؛ يعن یاز يك حقيقت م یمنبع و ناش
شود، در اصول عقايد و رؤس قواعد با  یان ديده مزمان و مك یبه اقتضا یآنها تفاوت
 ندارند. یهم اختالف

را  یاز احكام طهارت اسالم یبنابراين بايد منتظر باشيم در اين فصل نظاير بسيار
 گويد: یروزه ماه رمضان م در باره كه صريحًا  یببينيم. حقيقت هم چنين است. قرآن

«......»3

كند از اينكه بگوييم احكام طهارت اسالم نيز تكرار همان احكام  یيقيناً منع نم
باشد؛ نهايت آنكه در اسالم دايره تكامل، وسعت تمام يافته است.  یپيغمبران سلف م

را  یرت ، يك حقيقت عريانیو دست نخوردگ یبه عالوه احكام قرآن در اثر تازگ
 یها فهم امت به پيرايه ینمايد كه در مذاهب سلف در اثر بعد زمان و كوتاه یم

 آرايش يافته است. یزياد

كه در ضمن مطالعه اين فصل متوجه  یدر مورد مخصوص مطهرات به طور
 سه اختالف فاحش، قابل تذكر است: یخواهيم شد، سه نكته مهم، يعن

داشته و ديديم  یهرات صرفًا جنبه ماددر اسالم تشخيص نجاسات و تعيين مط -1
فسادپذير مولد يا مؤيد  یدر آمدند )مواد آل یكه نجاسات تحت فورمول واحد

بودند كه به طور مستقيم مؤثر و باعث محو  ی(. و مطهرات عواملیموذ یها ميكرب
شوند. به عالوه طرز تطهير هميشه به تناسب عمل نجاست  یيا ضعف نجاسات م

                                                
1. Henry , p. 275 : il (arabe) le (persan) compta parmi ceux qui, .«avaient re,cu un 

Livre» , ainsi qu’ il disait des Juifs et des chretiens. 
مستشرق و ايران شناس معروف فرانسه يكی از علل عمده استقبال ايرانيان از  Darmesteterبه عقيده  .2

ای آداب  ای بوده است كه ميان اصول عقايد و پاره العاده اسالم و قبول مذهب تشيع همانا نزديكی فوق
 ديدند.  و آيين جديد می مذهب قديم خود

 : ... بر شما روزه مقرر شد، همان طور كه بر پيشينيان شما واجب شده بود، 183بقره/  .3
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ه با آن اختيار شده است. در مذاهب ديگر اين حكم هميشه صدق مربوطه و مبارز
 كند. ینم

انسان ارتباط دارد، به ترتيب  یفسادپذير كه با زندگان یدر اسالم كليه موادآل -2
بوده و فايده آن  یكه نابود كردنشان ضرور یاهميت و درجه فساد هر يك، تا آنجاي

امر به احتراز از آنها شده است؛ در  به زحمتش بيارزد، در عداد نجاسات در آمده و
كه در مذاهب ديگر عده نجاسات معدود و احكام مطهرات در عين شدت و  یصورت

از حدود مبارزه با نجاسات  یاست. به عالوه دايره مطهرات اسالم یغير كاف یسخت
 شود. ینيز م یدورتر رفته، وارد منطقه وسيع بهداشت و تأمين و تقويت سالمت

كه در امر مطهرات شده است،  یم با وجود تفصيل و توجه زيادتردر اسال -3
 یطوالن یشود؛ از قبيل انزواها یزايد كه در مذاهب ديگر ديده م یها سختگيری

اشخاص يا شكستن و سوزاندن اشيا و ساير آداب پر مشقت حذف گرديده،  یبرا
عتدال و تناسب ا یباشد و منتها یم یجديد كامالً عمل یاحكام آن در زندگان یاجرا

 داعيه: یرعايت شده است. اينجاست كه معن

«.» 
 ام.( شده ی)من مأمور ابالغ شريعت آسان

 شود. یروشن م

نيز وجود دارد كه مربوط به طرز بيان احكام است.  یضمناً تفاوت ديگر
با يك نوع استدالل توأم دستورات اسالم اعم از آيات قرآن و اخبار معصومين 

باشد كه دين را به صورت تعليم در آورده است. قصد تربيت كردن جسم و روح  یم
و نيت تعليم دادن فكر در يك جا جمع شده است. در موردِ خاصِ مطهرات، در 

كشف شده است كه در  یضمن تعليم يا توضيح احكام به طور تصادف اسرار
 آنها برداشته نشده بود. یواز ر یا مذاهب سلف كوچكترين پرده

 
 احكام مطهرات در مذهب زرتشت -الف

بوده و مردانِ  «پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك»شعار مذهب زرتشت نه تنها 
 العاده داده است. جسم نيز اهميت فوق یپرورانده، بلكه به پاك یپاك نهاد م

زياد و  تاًنسب داده شده است یكه در مذهب زرتشت در زمينه پاكيزگ یدستورات
راه مبالغه  یبه حد یدر احتياط و سختگير یگاه یباشد ول یرفته مفيد م هم روی
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 ینمايد، بلكه تقريباً غير عمل یتطبيق نم یپيموده شده كه نه تنها با موازين علم
 باشد. یم

را كه اساساً ارتباط با حفظالصحه ندارد يا  یاوقات چيزهاي یاز طرف ديگر بسيار
كند، ناپاك شناخته است. همچنين تشخيص  یشخص وارد نم یمتبه سال یضرر

 در باره است كه آن مذهب  یاوقات معلول احترام يا تنفر یپاك و ناپاك گاه
 قايل شده است. یو معنو یماد یاشيا

با مرده، ولو در موقع مرگ از هم دور باشند،  یمثالً ارتكاب گناه يا خويشاوند
كه آنها به آب و آتش و خاك دارند،  یتمادگردد و اع یباعث نجاست شخص م

كه  یبدانند؛ در صورت یبزرگ یباعث شده است كه ملوث كردن اين اشيا را خطا
ترين  دانيم آب و خاك معموالً و آتش مخصوصاً لوث بردار نيستند و خود قوی یم

 باشند. یها م پاك كننده

از  یا به طور خالصه مسائل نجاست و طهارت در مذهب زرتشت مجموعه
 یمخلوط با آثار اوهام  یدين یاخالق  و نكات یبهداشت یمالحظاتِ ماد

(superstition.است ) 

و نكات  یاز دستورات عال یكيش نياكان ما خال یدر هر حال احكام پاكيزگ
 1شويم. یايم، در اينجا يادآور م پيدا كرده ینيست و ما آنچه را دسترس یدانستن

 
 ياز آلودگ يحفظ عناصر طبيع

اند؛ در  پرست گفته دانستند كه به غلط آنها را آتش یآتش را مقدس م یايرانيان طور
را  یديگر یكه زرتشتيان كامالً موحد بوده، جز اهورمزدا خدا یصورت

بد را به اهريمن نسبت داده، عقيده داشتند كه  یضمناً چيزها یپرستيدند. ول ینم
نيك خود  ید و انسان بايد با كارهاباشن یاهورامزدا و اهريمن دايماً در نزاع م

 است، جلوتر بيندازد. یاهورامزدا را كه حتم یپيروز

مانند آب، خاك و آتش را كه مخلوق و محبوب  یو روشناي یعوامل آباد
كه در كتاب  ینمودند. به طور یالعاده احترام و محافظت م دانستند، فوق یاهورمزدا م

                                                
های زند و اوستا كه در  متأسفانه در اثر عدم آشنايی به زبان سانسكريت و پهلوی، ناچار متوسل به ترجمه .1

است بدون آنكه تعمدی در بين باشد، مختصر  ايم شديم و از اين راه ممكن كتب فارسی و فرانسه يافته
 تحريفی در نقل احكام اصلی پيش آيد. 
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مان رفته بود، فرشته خرداد به او چنين كه زرتشت به آس یزند مسطور است، موقع
 گويد: یم

كه راكد  یاست و آب یكه جار یسپارم. آب یزردشت من آب را به تو م یا»
آيد... به مردم بياموز كه  یكه در كوهها م یيها آبها؛  باشد؛ آب رودخانه یم

 .1دنيا به آب است یباشد و خرم یدهد آب م یكه قوت به اشيا م یآن چيز
اينكه  یرا آلوده نموده، در آن مرده يا ناپاك بريزيد؛ زيرا برا مبادا آب
 2«شما سالم باشد، الزم است در آب پاك پخته شود! یها خوراك

 نمايد: یفرشته اسپندار به نوبه خود چنين خطاب م

زردشت كه...، زمين را از خون و از كثافات مردگان حفظنما. مردگان  یتو ا»
و آب و انسان از آنجا گذر شت و زرع باشد از ك یببر كه خال یرا جاي
3«...نكنند!

 

 ، انداختن مرده در4بوده یترين اعمال كه مستوجب اعدام فور از زشت یيك
بشويند يا  در آن دست ی. رودخانه را بسيار محترم دانسته، نبايست5رودخانه بوده است

قدم از  6دود ح كه در آن مرده افتاده باشد تا یا . آب رودخانه6حاجت كنند یقضا

                                                
 مقايسه كنيد اين جمله را با آيه زير: .1

« ......» 

 .: ... به وسيله آب هر چيزی را زنده گردانديم...(.3)انبياء/ 

رويد  آيه قرآن به حقيقت نزديكتر است. تا آب نباشد، درختی نمی هر دو بيان يك نكته است ولی چقدر
پايد؛ اما ممكن است موجودی در عين سيرابی ضعيف هم باشد. آب شرط حيات است  و جانداری نمی

  بدون آنكه ضامن قوّت باشد.

2. Malcolin . P.  289  

دهند  ان را در وضع مشكلی قرار میاين دو سفارش هر دو فوايد بزرگی در بردارند، ولی در عين حال انس. 3
ها را در  ها را به آب نشويند و ناپاكی نمايند. اگر آلودگی و صد در صد با حقايق طبيعت تطبيق نمی

رودخانه نريزند، پس چه كنند؟ مگر طبيعت آب را برای همين كار مسلح نكرده است؟ برای جا دادن 
دورن خاك؟ كشت و زرع نه تنها از دفن مردگان  مردگان و جلوگيری از مضار آنها چه جايی بهتر از

 برد.  بيند، بلكه انتفاع و طراوت می پليدی و آزاری نمی

 در مذهب زردشت جز دو سه مورد استثنايی، در هيچ مورد ديگر اعدام مقرر نشده است.  .4

ه آب و آتش دليلی كه برای اين امر آورده شده، مخصوصاً قابل توجه است: چون كسی نسا )مردار( ب. 5
در دين فرمايد كه سين )پشه( و ملخ كه بسيار آيد، از  72بزند، مرگرزان )مستحق مرگ( باشد؛ چه سدر 

 .تر بود آن جهت آيد كه نسا به آب رسانيده باشند. همچنين زمستان سردتر بود و تابستان گرم
                   (Darmesteter t.2; p.199) 
 كنند!  خوب به دستور نياكان عمل میحقيقتاً اوالد داريوش  .6
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 -بايد برعكس باشد!  تاًقاعد –قدم پايين دست  3قدم باال دست و فقط  9دو سمت، 
 ناپاك است.

يك خمس آب چاه  یهر گاه در چاه مرده بيفتد، پس از خارج كردن مرده بايست
 .1را بكشند

 
 مردگان يبيچارگ

ر عوض دنيا و رونق كار زندگان توجه داشته، د یآيين زردشت هر قدر به آباد
روح معدن فساد و  ینگريسته است. البته جسد ب یم یانگيز مردگان را با نظر نفرت

معلوم  یها را از مضرات آن بركنار داشت؛ ول باشد و بايد زنده یمظهر امراض م
 اند! كرده یمتعلق به ميت و اشخاص وابسته به او چه تقصير ینيست اشيا

پنداشتند، جسد ميت حقيقةً دچار حيرت  ینظر به اينكه مرده را ناپاكترين چيزها م
كردند، چون خاك مقدس  یشد. آن را در زمين دفن نم یالعاده م فوق یو بيچارگ

سوزاندند، از ترس اينكه آتش ملوث خواهد  یاقوام هند در آتش نم یبود. مانند بعض
2شد. البته در رودخانه و دريا هم نبايد بيندازند...

 

مربوط به او بايد حتماً چندين نفر تشريك  یرهاكا یانتقال ميت و تصد یبرا
كفالت اين كار را از راه اضطرار يا  یبه تنهاي ینمايند و اگر احياناً شخص یمساع

القتل نزد مردم خواهد بود و  به عهده بگيرد، رانده درگاه خداوند و واجب یدلبستگ
ر از آب و آتش و مؤمنين ها گذارده، ابدالعم اگر فوراً به كيفر نرسد، بايد سر به بيابان

 به دور باشد.

 یبست، نه تنها لباس تن و بستر بيمار یرخت برم یاز اين دارفان یهمين كه شخص
گرفتند )تا اينجا حرف صحيح و احتياط  یو پرستاران او در رديف ناپاكان قرار م

داخل  یها است( بلكه تمام خانه و كاشانه و مايملك او از قبيل لباس یعقالي
 -درخت و باغچه و حياط و حشم بايد تطهير شوند  یو ظروف مطبخ و حت صندوق

تر اوالد و اقوام  از آن مشكل یاست. ول یگوييم مبالغه در احتياط كار یاين را هم م

                                                
1. Henry ; p. 136 

دهند و كفن  در اسالم مرده را قبل از دفن كردن به آب سدر و كافور و آب خالص سه مرتبه غسل می .2
 كنند.  می
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 یخبر از مرگ آن بيچاره باشند، گرفتار بليه ناپاك یداغديده، ولو آنكه دور و ب
 .1شوند یم

ط نمايد، صدمات وضع حمل و سقط جنين را جان سق یاوالد ب یا اگر زن حامله
كه بايد در اثر چنين حادثه خالف تحمل نمايد، فراموش خواهد  یدر برابر عقوبت

 .2كرد

 
 ها و نجاسات انواع ناپاكي

در نزد زرتشتيان بسيار است و درجات دارد. گذشته از اشخاص،  یموارد ناپاك
 شوند. یاشيا هم ناپاك م

از شديدترين  یها و مخصوصًا وضع حمل آنها يك زناحتالم مردها و استحاضه 
 باشد. یم یعلل ناپاك

ترين ذره  كه كوچك یدست زدن به مرده باعث نجس شدن است؛ مگر وقت
 باقيمانده باشد. یگوشت از اسكلت مرده محو و استخوان خال

گناهكار از دنيا برود،  ینمايد. اگر كس یگناه، شخص را نجس م ارتكاب به
 شاوندان او مضاعف خواهد بود.خوي یناپاك

مانند  یعوامل طبيع عالوه بهدر اثر مالقات مرطوب سرايت كننده است؛  یناپاك
 شوند. یآب و آتش هم در اثر مالقات مرطوب يا مجاورت، نجس م

 
 و طرق تطهير يرفع ناپاك

چند و  یها جويی از اشخاص و اشيا، چاره یو سهو یعمد یجبران ناپاكيها یبرا
 یا مانند انزوا و شستشو تا اندازه یتطهير مفصل بيان شده است كه برخ یاه طريقه

 یكامالً لفظ یديگر مانند ادعيه و عمليات تشريفات یباشد و بعض یو صحيح م یمنطق
 باشد. یم یدشوار یرفته كارها هم است و روی یو اوهام

و ا یبه درجه پليد یكه بستگ یشخص ناپاك بايد تا مدت معين یبه طور كل
قدم دور از آتش، آب، هيمه مقدس و  31اقالً به فاصله  یدارد، در محل مجزاي

                                                
1. Henry ; p. 135 
2. Henry ; p. 132 
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است كه در اثر موت به بستگان و  ی، ناپاكيیو شديدترين ناپاك 1مؤمنين قرار گيرد
 گيرد. یشخص تعلق م مايملك

اوراد كه بايد با آداب  یتطهير درخت يا باغچه و ديوار خانه ميت به بعض یبرا
 نمايند. یؤبدان به عمل آيد، اكتفا ممخصوص توسط م

شويند؛ پس از آن خاكمال نموده و  یظروف متعلق به ميت را اول با ادرار گاو م
به جنس ظروف  یكه بستگ یشويند. و اين عمل بايد به عده دفعات یباالخره با آب م

مرتبه،  3 یظروف طال يك مرتبه، نقره دو مرتبه، حلب یدارد تكرار شود. مثالً برا
مرتبه. چنانچه ظرف از چوب يا  5 یظروف سنگ یمرتبه و باالخره برا 4 یفوالد

 .2نظر نمايند سفال باشد، تطهير بردار نبوده، بايد از آن صرف

كه به ميت برخورده باشد قابل تطهير است. ابتدا آن را با  یالبسه مرده يا هر لباس
دست آخر با آب شستشو  شويند و پس از آنكه به زمين ماليدند، یادرار گاو نر م

شود؛ آنوقت مدت سه ماه لباس را مقابل  یدهند و اين عمليات سه مرتبه تكرار م یم
البسه  یباشد. برا یاست كه لباس پوست یدهند. اين در صورت یآفتاب قرار م

ماه خواهد  6شود و مدت باد دادن به آفتاب  یمرتبه تكرار م 6عمليات  یا پارچه
از مرده برداشته باشد، قابل تطهير نبوده و  یترين لك باس كوچكهر گاه ل یبود... ول

 .3بايد آن را چال كنند

روز نجس  31تا  5كه با ميت دارند، مدت  یكسان مرده به حسب درجه قرابت
بوده، بايد انزوا اختيار نمايند و اگر مرحوم نامرحوم باشد، مدت انزوا دو برابر 

 شود. یم

از علوفه ماترك ميت  یرسانند كه هر گاه حيوان یم یپرهيز از مرده را به جاي
 بخورد، تا يك سال شير آن حيوان قابل شرب نخواهد بود.

، ناپاك یهر گاه آتش آتشكده يا هيمه مخصوص آن در اثر نزديك شدن ناپاك
از  یقبل از خاموش كردن آن، خرمن یشود، آن هيمه و آتش را بايد دور بريزند؛ ول

چينند و پس از آنكه با شعله  یسوراخدار م یمجموعه فلزيك  یهيمه پاك را رو
كشد آن هيمه را  یريز مجموعه زبانه م یها آتش آلوده شده كه فقط از ميان سوراخ

                                                
1. Henry ; p. 137 
2. Henry ; p. 141 
3. Henry ; p. 141 
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نمايند. آتش دوم نيز كامالً  یمشتعل كردند، اقدام به خاموش كردنِ آتشِ ناپاك م
خارج  یآلودگ پاك نيست و بايد هفت مرتبه اين عمل تكرار شود تا آتشكده از

 .1گردد

 یانزوا اختيار نموده، دست به چيز یمرد محتلم و مخصوصاً زن حائض بايد مدت
از  یالشرايط و ترتيب معين جامع ینزد او نرود و باالخره به دست مال ینزند و كس

 روز است. 41بعد از وضع حمل  یبيرون آيد. دوره انزوا یپليد

را بلند كرده باشد و  یا مرده یبه تنهاي كه یها )مانند وضع كس از ناپاكی یبعض
بلد  یو نف یابد یباشد و شخص محكوم به انزوا یگناهان ديگر( غيرقابل تطهير م

ها  جبران پذير كه طهارت بردار باشد، انزوا بايد با غسل یاست. اما در مورد ناپاكيها
به  یاز سرايت ناپاك یتوأم شود. مقصود از انزوا، جلوگير یو مراسم مخصوص

 سايرين و مقصود از مراسم مخصوص، دور كردن شياطين است.

 
 

 غسل باراشنوم نوشابا
 در باره  كه 2باشد ینمونه كامل اين مراسم، غسل نه روزه موسوم به باراشنوم نوشابا م

كه بايد در مقابل  یتطهير مغهاي یمهم )مثالً سقط جنين( و همچنين برا یها آلودگی
تشريفات ياسنا و وانديداد را بر پا نمايند وارد شده است. آتش بهرام مشرف شوند يا 

كه قبالً علف كن و تميز شده و كامالً تسطيح كرده باشند، محوطه  یدر محل مجزاي
نمايند. در اطراف اين چارگوش  یدر امتداد شمال و جنوب رسم م یمربع مستطيل

كشند. در ميان  یماز عبور شياطين  یمعين به منظور جلوگير یبسته يك عده شيارها
نمايند )عمق سوراخها در  یسوراخ به فواصل دقيق و عمق كم حفر م 9مربع مستطيل 

ايستد و  یمأمور تشريفات در خارج خطوط م یكند(. مال یتابستان و زمستان فرق م
گردد.  یسوراخ اول حاضر م یشخص ناپاك كه بايد تطهير شود، در داخل و پهلو

كه دسته  یو سرب یمخصوص با قاشق بزرگ آهن یمال در ضمن خواندن دعاها
مؤمن يا مؤمنه مايع گومز و نيرنگاب  یگره بايد داشته باشد، به سر تا پا 9آن  یچوب

سوراخ سه مرتبه  6 یپاشد. اين عمل، پا ی)ادرار گاو و آب مخصوص دعاخوانده( م
اند و خشك یشود. آنوقت شخص ناپاك بدن خود را با خاك زمين كامالً م یتكرار م

                                                
1. Henry ; p. 142 
2. Henry ; p. 138 
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 یسوراخ هشتم و سه مرتبه پا یسوراخ هفتم، دو مرتبه پا یباالخره يك مرتبه پا
شويد و پس از خشك كردن، عطر استعمال نموده و  یسوراخ نهم خود را با آب م

نمايد.  یگردد و نه روز تمام انزوا اختيار م یرا ببيند، از خط خارج م یبدون آنكه كس
 در آن موقع ديگر پاك خواهد شد!

 
 صبحانه یوضو

مخلوط  یبا رسوم سخيفه خرافات یجوي كه حس پسنديده طهارت یاز موارد یيك
خود را دو  ی. زرتشتيان هر روز صبح دست و رو1باشد یزرتشتيان م یشده، وضو

؛ مرتبه اول با گومز و یو به طريق معمول ینه با آب معمول یدهند ول یمرتبه شستشو م
 دفعه دوم با نيرنگاب.

اينها با  یدار گاوِ نر است و نيرنگاب، يك آب وِرد خوانده؛ و هر دوگومز، ا
شب  9شود. توضيح آنكه مغها پس از آنكه  یتوسط مغها تهيه م یمراسم مخصوص

 ینمايند و گاونر یروز مراسم وانديداد را اجرا م 6تا  3تزكيه نمودند، مدت  یمتوال
آورند و در  یده باشند، پيش مپاك به آن خوران یرا كه از سه روز قبل فقط غذاها

دريافت  یبرا ینمايند؛ اول یدارند. دو ظرف يا قدح نيز حاضر م ینگاه م یا محوطه
كه انتظار  یاند. مغ مأور در حال آب ريخته یادرار گاو تخصيص داده شده و در دوم

خواند. مايع  یكشد، دايماً ادعيه و اوراد بر آن ظروف م یخروج مايع مقدس را م
شود و چون مقادير حاصله ممكن  ینيرنگاب ناميده م ینيرنگ گومز و مايع دوم یاول

است كفايت احتياجات كليه مؤمنين را ندهد، اجازه داده شده است هر كس شخصاً 
كه با مراسم مفصل فراهم  یهاي از اين دو مايع تهيه نموده، فقط يك قطره از نمونه

 .2شده است در آنها بريزد
 

                                                
1. Henry ; p. 112 

های اوستا كه تفسير برزند  های زند و گفته شايد زرتشتيان امروز چنين كاری نكنند. در هر حال نوشته .2
ها  باشد و مقصود ما در اينجا مطالعه دستورات مذاهب نيز با عمل مسلمان است به قوت خود باقی می

ترين مذاهب به  عالقه ا بود ايرانيان نمونه مسلمانی باشند، بايستی اسالم را بینمايد و اگر بن خيلی تطبيق نمی
 پاكيزگی و بهداشت بدانيم.

ها به نام تجددخواهی و به بهانه تعصب  ضمناً اين نكته را متذكر شويم كه خيلی جای تعجب است بعضی
بازگشت به زرتشتی و آداب پرستی دانسته  ايرانی ولی در حقيقت به قصد دشمنی، دين اسالم را كهنه

 نمايند. سخيف باستانی را توصيه و ترويج می
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 در مذهب يهود  احكام طهارت  -ب

اسرائيل در سفر چهارم و پنجم تورات )سفر  یاحكام مربوط به نجاست و طهارت بن
الويان و سفر اعداد( با تكرار و تأكيد زياد به تفصيل وارد شده است و ما ذيالً 

 گذرانيم. یماحصل آنها را از نظر خوانندگان م

 
 انتقال نجاسات
شود، انتقال نجاست از راه مالمسه  یه مكه در احكام يهود مشاهد یاولين خصوصيت

همان طور كه در قوانين  عالوه بهدر بين باشد.  یساده است بدون آن كه رطوبت
اوقات ارتكاب به گناه يا بروز حاالت خاص در انسان سبب  یزردشت ديديم، گاه

 شود. یبدن م ینجاست كل

آيد و  یكروه مدر عداد نجاسات؛ در مرحله اول، الشه حيوانات حرام گوشت و م
 باشد: یتعداد اين حيوانات زياد م

سم نباشند )مانند خوك،  كه در آنِ واحد نشخوار كننده و شكافته یكليه حيوانات
 سگ، خرگوش، شتر، ونگ و غيره(؛

چلپاسه،  زند )موش كور، موش، سوسمار، دله،خ یبر زمين م 1كه یكليه حشرات
 كرباسه، بوقلمون(؛

 كه پر و فلس ندارند؛ یايو دري یكليه حيوانات آب

خوار، نسر بحر، كركس، انواع الشخوار، انواع  مرغان مكروه )عقاب و استخوان
 غراب، شتر مرغ، جغد، بوم، غواص، غاز لقلق(؛

 جستن به زمين نداشته باشند؛ یكليه حشرات بالدار چارپا كه ساق برا

د و هر چه حشرات مكروه )هر چه بر شكم راه رود و هر چه بر چارپا راه رو
 .زياد دارد(... یها پای

 است. یكه خوردن یهمچنين است الشه ذبح نشده بهايم

رسد كه نجس است و  یپس از الش و مردارِ حيوانات، نوبت به ميّت انسان م
 شود. یهم كه در چادر شخص محتضر حضور داشته باشد نجس م یكس

 باشد: یانسان زنده در موارد ذيل نجس م

                                                
 اصطالح تورات است. . 1
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روز و اگر دختر باشد  7كه اوالد پسر باشد، تا  یان )در صورتدر درجه اول زايم
 روز(؛ 14تا 

 ديگر. یها و جماع و استحاضه و جريان یدر درجه دوم خروج من

نشيمنگاه او نيز نجس  یدر اين موارد گذشته از بدن شخص، لباس و بستر و گاه
 از آنها دست بزند. یكه به يك یباشد و همچنين است كس یم

 شود، عبارتنداز: یكه سبب نجاست مرتكب م یگناهان

 جماع با حيوان،

 روز(، 7هم بستر شدن با زن همسايه يا با زن حائض )تا مدت 

 جنايت ورزيدن مخفيانه زن نسبت به شوهر،

 كشف عورت محارم،

 ازدواج دو خواهر،

 خوردن ميته حيوان يا حيوان دريده شده،

 و غيره.

نجس بوده، هر كس به آنها دست بزند دراين موارد نيز لباس و بستر شخص 
 شود. ینجس م

كه در خانه  یشخص مبتال به برص يا سعفه و برص زنخ و سر و همچنين كس
 مبروص خوابيده باشد نجس است.

در اسفار تورات نديديم. مثالً در عين  یغير از اين موارد، موارد نجاست ديگر
نجس بودن آنها و تطهير از  یاينكه دستور خاك كردن مدفوعات داده شده، ذكر

 مواضع مربوطه نشده است.

حالل گوشت ذبح شده( به  یهمين طور با آنكه از خوردن خون حيوانات )حت
جسد خون آن است و هر كه آن را بخورد از قوم خود  یاعتبار اينكه جان هر ذ

اند كه خون جانور يا مرغ صيد  ، منع اكيد گرديده و دستور داده1منقطع خواهد شد
به نجاست آن نيست؛  یذلك تصريح به زمين بريزند و به خاك بپوشانند، مع را شده

وسيله تطهير و تقديس شناخته  یسهل است كه ماليدن و پاشيدن خون حيوان قربان
 است. 2شده

                                                
 . 14، آيه 17سفر الويان، باب  .1

  ، 28سفر الويان، باب  .2
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 جريمه نجاست

از آنها توأم با جرم نيز  یاهميت موارد نجاسات نامبرده البته يكسان نيست و بعض
كه از او نجس  یس كردن الشه حيوانات حرام گوشت يا بدن آدمباشد؛ مانند لم یم
 شوند. یم

گيرد متفاوت است.  یكه به هر يك از موارد نجاست تعلق م یا همين طور جريمه
خداوند است و  یكه برا یشخص نجس نبايد از گوشت ذبيحه سالمت یبه طور كل

 .1مقدس بخورد واال از قوم خود منقطع خواهد شد یساير چيزها

كه الشه وحش نجس يا آدم نجس را لمس كند، بايد پس از اعتراف به  یكس
 مخصوص )بره ماده يا بز( نزد كاهن برده و گناهش را كفاره نمايد. یگناه خود، قربان

 پس از قطع شدن جريان بايد در 2كه صاحب جريان باشد يا زن حائض یمرد
در خيمه اجتماع برده،  روز هشتم دو فاخته يا دو جوجه كبوتر به حضور خداوند

                                                                                                              
های مذبح به هر طرف به انگشت خود ماليد و  : و آن را ذبح كرد و موسی خون را گرفته، بر شاخ5آيه 

 مذبح را طاهر ساخت.

: و آن را ذبح كرد و موسی قدری از خون را گرفته، بر نرمه گوش هارون و بر شست پای راست 22ه آي
 او ماليد. 

 
 . 12سفر الويان، باب . 1

ها از قبيل منع اقامت در مسجد و مس  ای محروميت در اسالم نيز حيض زن و احتالم مرد باعث پاره .2
آور نيست؛ به اين معنی كه لباس و ساير  چ يك نجاستشود و بايد غسل نموده؛ ولی هي كتابت قرآن می

شود و به  نقاط بدن در صورت عدم آلودگی پاك است و خود موضع نيز در اثر تطهير ساده پاك می
آيد، نشده است. حتی در ضمن  هيچ وجه امر به انزوا و احتراز كه به نظر هم چندان منطقی و الزم نمی

 ست:تفسير آيه ذيل كه مربوط به حيض ا

وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ اَذًی فَاعْتَزِلُوا النِسآءَ فِی الْمَحيضِ وَ التَقْرَبُوهُنَ حَتَی يَطْهُرْنَ »: 222بقره/ 
 ،»طَهِرينَفَاِذا تَطَهَرْنَ فَاْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللَهُ اِنَ اللَهَ يُحِبُ التَوَابينَ وَ يُحِبُ الْمُتَ

پرسند، بگو: حيض رنجی است. پس در ايّام حيض از زنان دوری گزينيد و به آنها  )تو را حيض زنان می
نزديك مشويد تا پاك گردند و چون پاك شوند از آنجا كه خدا فرمان داده است با ايشان نزديكی 

 كنيد، هر آينه خدا توبه كنندگان و پاكيزگان را دوست دارد.(

كنند كه شبی برای او عذری پيدا شد و خواست از بستر رسول خدا خارج شود.  يشه نقل میاز قول عا
حضرت فرمودند: بند ازار محكم كن و به جای خود بازآی. و صبح كه از او اسباب نماز خود را 

 كنی؛ دست تو كه حائض نشده است.  خواستند، استنكاف نمود. باز حضرت فرمودند: چرا استنكاف می
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 یبرا یگناه و ديگر یقربان یبرا ینمايد؛ يك یتوسط كاهن جهت كفاره جريان قربان
 .یسوختن یقربان

چنين  12، باب «سفر الويان»كردن است و در  یبعداز زايمان شرط تطهير، قربان
 خوانيم: یم

لمس  و سه روز در خون تطهير خود بماند و هيچ چيز مقدس را ی: و س 4آيه »
 ننمايد و به مكان مقدس داخل نشود تا ايام طهرش تمام شود.

 یقربان یساله برا پسر يا دختر تمام شود، بره يك ی: و چون ايام طهرش برا 6
گناه به در خيمه اجتماع نزد  یقربان یبرا یا و جوجه كبوتر يا فاخته یسوختن

 كاهن بياورد.

يد و برايش كفاره خواهد كرد : و او آن را به حضور خداوند خواهد گذران 7
 .تا از چشمه خون خود طاهر شود...

: و اگر دست او به قيمت بره نرسد، آنگاه دو فاخته يا دو جوجه كبوتر  8
 یگناه و كاهن برا یقربان یبرا یو ديگر یسوختن یقربان یبرا یبگيرد؛ يك

 «كفاره خواهد كرد و طاهر خواهد شد. یو

كه از ميته نجس شده  یمچنين مبروص و كسشخص محتلم و صاحب جريان و ه
هستند، بايد از اردوگاه خارج شوند و حق  یكه به نجاست خود باق یباشد، مادام

 ورود به اجتماع را ندارند.

 
 توقيف در نجاست

)تا غروب يا تا  یديگر از نكات مخصوص اينكه شخص نجس شده تا مدت معين
به صِرف طهارت كردن خروج از حالت  ماند و یم یشام( اجباراً به حال نجاست باق

كند؛ يا به تعبير ديگر يك نوع  ینجاست تأمين نشده و زمان، حكم مطهر را پيدا م
شود. در اغلب موارد  یتوقيف و انزوا شبيه به آنچه در مذهب زرتشت است، الزم م

 نجاست، اين حكم برقرار است:

شوند  یبه آن نجس م را كه یكه ميته بخورد يا الشه حيوانات و هر چيز یكس
لمس كند يا دست به زن حائض و لباس و بستر او بزند، تا شام نجس است؛ همچنين 

 شخص محتلم و صاحب جريان.

 یدر اينجا ذكر نشده است كه اگر بعداز غروب شخص اقدام به چنين كار یول
كه صبح زود نجس شود يا دم غروب،  یبكند تكليفش چيست و از طرف ديگر كس

 ارفاق شده است. یخيل ینسبت به دومدر واقع 
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كه از احتالم شب نجس شود، بايد از اردو بيرون رود و داخل اردو  یشخص
نشود. چون شب نزديك شود، با آب غسل كند و چون آفتاب غروب كند، داخل 

 اردو شود.

روز در خون  33روز نجس است و پس از آن بايد تا  7كه پسر بزايد، تا  یزن
، چيز مقدس را لمس ننمايد و به مكان مقدس داخل نشود تا ايام تطهير خود بماند

كه بايد در  یطهرش به پايان برسد. اگر دختر بزايد، دوره نجاست او دو هفته و مدت
 .1روز خواهد بود 66خون تطهيرش بماند، 

 یكه ميته آدم يا شهيد شمشير يا استخوان يا قبر را لمس كند يا داخل چادر یكس
صاحب   همچنين است باشد و یروز نجس م 7درآنجا بميرد، تا  یكه كس باشد

 جريان.

 
 مطهرات و طرز تطهير با آنها

خودمان و با اقتباس از تورات، مطهرات يهود را  یاگر بخواهيم به سبك كتب شرع
كنيم، بايد در مرحله اول آب را اسم ببريم، بعد از آن زمان و باالخره  یشماره بند

 اين مطهرات توأماً بايد به كار برده شوند. یه گاهرا. به عالو یقربان

برده  یمخصوصاً استحاله، آفتاب و زمين در تورات نام یاز ساير مطهرات اسالم
شود. همچنين  یاز حرارت )آتش( در يك جا به عنوان مطهر ياد م یشود، ول ینم

نجس در آتش، بدون آنكه  یاشيا یدفن كردن مدفوعات در خاك و سوزاندن بعض
 عنوان مطهر به آنها داده شده باشد، جزو دستورات آمده است.

تطهير انسان با آب فقط به صورت غسل تمام بدن وارد شده است؛ از آن جمله 
است در مورد لمس كردن صاحب جريان يا حائض و بستر و جايگاه او، خوردن ميته 

 به برص و غيره. یدريده شده، احتالم، جماع و جريان، ابتال

ها و  آب شست و غسل و استحاضه زن بايد به لباس را مورد ديگر فقط در چند
 لمس كردن شخص نجس.

بعد از نجاست اگر فقط به عنوان صدقه يا كفاره گناه ذكر شده بود،  یها قربانی
تصريح به طهارت و شرط خروج از حال  یگاه یگذاشتيم؛ ول یما نام مطهر بر آن نم

و همچنين  یمس الشه حيوان يا نجاست آدمنجاست شده است. مثالً در مورد ل

                                                
 . 12الويان،  سفر .1
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در  یجرم و كفاره آمده است ول یبه نام قربان یصاحب جريان و استحاضه، قربان
 12، باب 7و  6مورد زايمان زن صحبت از غسل و تطهير به آب در بين نيست و آيه 

 گويد: یدر سفر الويان م

 یقربان یاله براس پسر يا دختر تمام شود، بره يك یو چون ايام طهرش برا»
گناه به در خيمه اجتماع نزد  یقربان یو جوجه كبوتر يا فاخته برا یسوختن

و او آن را به حضور خداوند خواهد گذرانيد و برايش كفاره  -كاهن بياورد 
 «خواهد كرد تا از چشمه خون خود طاهر شود.

 بينيم: ی، باز چنين م8در سفر اعداد، باب 

خود كفاره كرده، رخت خود را شستند و هارون گناه  یوالويان برا - 21»
ايشان كفاره نموده،  یايشان را به حضور خداوند هديه گذرانيد و هارون برا

 «ايشان را تطهير كرد.

 
 غسل مس ميت

 یشده و برا یآدم زرتشتيان تأكيدبسيار به احتراز از مرده درتورات نيز مانند كتاب
 به اي  مرده  نزديك شدن به از است. اوالً  گرديده  قايل یزياد  ميت تشريفات  مس

سفرالويان،  المقدور بايد احتراز كرد؛ یصطالح از نجس ساختن خود به مرده حتا
 : 21 باب

پسران هارون خطاب كرده، به  یگفت: به كاهنان يعن یو خداوند به موس -1»
 مردگان خود را نجس نسازد. یاز شما برا یايشان بگو كس

مادرش و پدرش و پسرش و  یبرا ین نزديك خود يعنخويشا یجز برا -2
 دخترش و برادرش.

او خود را  یخواهر باكره خود كه قريب او باشد و شوهر ندارد، برا یو برا -3
 «نجس تواند كرد.

كه به عمل آمده  یا در موضوع جنگ با مديانيان و بعد از گرفتن انتقام و مقاتله
 :31اد، باب كند؛ سفر اعد یبود، تورات چنين نقل م

راكشته  یشخص و شما هفت روز بيرون از لشگرگاه خيمه زنيد و هر كه -19»
را لمس نموده باشد، از شما و اسيران شما، در روز هفتم  یا و هر كه كشته

 «بعد از آن به لشگرگاه داخل شويد.رخت خود را بشوييد تا طاهر شويد و 

(. آب تنزيه 19ر اعداد، باب آيد )سف یاما غسل مس ميت با آب تنزيه به عمل م
كه به طرز مخصوص بايد كشته شود،  یاست كه با خاكستر سوخته گاو قربان یآب
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زوفا در آب تنزيه فرو  یمخلوط كرده باشند. در روز سوم و هفتم بايد شخص طاهر
 كننده ميّت و بر مقتول و بر قبر بپاشد. و اشخاص و مَس ها بابرده، بر خيمه و اسب

كه بدن ميّت را مس كرده يا داخل چادر ميّت شده  یا شخص زنده در روز هفتم
 كند؛ آن یشويد و به آب غسل م یباشد، خويشتن را تطهير كرده، رخت خود را م

وقت در شام طاهر خواهد بود و اگر چنين نكرد، از ميان جماعت خداوند منقطع 
را لمس كند تا كه او  یكه آب تنزيه را پاشيده است و كس یخواهد شد. ضمناً كس
 شام نجس خواهد بود.

 
 نجاست اشيا

مجاور انسان نيز  یذلك اشيا اشخاص است، مع یبا آنكه بيشتر احكام نجاست برا
 داده شده است. یتطهير يا احتراز از آنها دستورات ینجاست بردار بوده، برا

كه در آن الشه  یكه در خيمه ميّت باشد نجس است. ظرف یا ظرف سرگشاده
گردد و  یكه در ظرف باشد، نجس م یمايع يا مرطوب یفتد، به انضمام غذانجس بي

 یبرا یشود. به طور كل یرا كه صاحب جريان لمس كند، نجس م یهمچنين ظرف
ظرف  یتطهير ظرف بايد آن را در آب بگذارند و تا شام نجس خواهد بود ول

 تنور و اجاق بايد شكسته شود. یسفالين و حت

اند،  كه از جنگ با مديانيان برگشته یاد، راجع به جنگجويان، سفر اعد31در باب 
كه همراه آنها بوده است و هر چه متحمل آتش  یگويد: ظروف و آالت فلز یم
از آتش بگذارنند تا طاهر شود و به آب تنزيه آنها را طاهر سازند و  یشود، بايست یم

 هر چه متحمل آتش نشود، آن را از آب بگذرانند.

شود، بايد بشويند و تا شام نجس خواهد بود. همچنين  یآلوده به من را كه یلباس
كه دست به مردار بزند يا آن را بردارد يا از آن بخورد نيز نجس شده،  یلباس كس

بايد به آب شسته شود. چنانچه در لباس و چرم برص ظاهر شود، اگر انتشار نيابد، به 
 انند.آب تطهير شود و اگر انتشار يابد، به آتش بسوز

كه به هر چيز نجس برخورد، خورده نشود؛ به آتش سوخته شود و هر  یگوشت
 (.7كه طاهر باشد، از آن گوشت نخورد )سفر الويان، باب 

روز بسته شود. پس از معاينه مجدد، اگر  7خانه شخص مبروص بايد معاينه و تا 
بريزند؛ اگر باز بال  ها را بيرون بال پهن شده باشد، اَندودِ ديوارها را بتراشند و سنگ

 (.13پهن شود، خانه را خراب كنند )سفر الويان، باب 
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 دستورات دفن كردن مدفوعات

 خوانيم: یاز سفر اعداد چنين م 23در باب 

 .یبيرون از اردو باشد تا به آنجا بيرون رو یو تو را مكان -12»

كَن و با آن بِ ینشين یباشد و چون بيرون م یو در ميان اسباب تو ميخ -13
 برگشته، فضله خود را با آن بپوشان.

داده،  یخرامد تا تو را رهاي یتو م یزيرا كه يهوه خدايت در ميان اردو -14
تو مقدس باشد، مبادا چيز پليد را  یدشمنانت را به تو تسليم نمايد. پس اردو

 «در ميان تو ديده، از تو رو گرداند.

ن آنكه عنوان مطهر به آن داده شده بنابراين دفن كردن و پوشاندن با خاك، بدو
باشد، به صورت دستور آمده است؛ و بدون آنكه راجع به نجس شدن و لزوم تطهير 

 .1رفته باشد یا خود بدن اشاره

 
 2فلسفه طهارت بنا به تورات

پليد را بايد  یدر سفر اعداد شد، ديديد: چيزها 23، باب 14را كه در آيه  یاستدالل
را  یخرامد و ممكن است پليد یچون خدا در ميان اردو م از اردوگاه دور ساخت

 ديده، از اسرائيل رو گرداند!

شود كه چندان با  یاز سفر اعداد م 5در باب  یدر همين زمينه استدالل ديگر
 دهد: یتوحيد وفق نم

 را خطاب كرده، گفت: یو خداوند موس -1»

دارد و هر كه از ميته     اسرائيل را امر فرما كه مبروص را و هر كه جريان یبن -2
 نجس شود از اردو اخراج كنند.

                                                
اسالم به عوض دفن كردن، امر به تطهير مدفوعات كرده است؛ ولی چيزهای ديگری را سفارش نموده . 1

 است در خاك چال كنند:

حَيْضِ وَ الْمَشيِمَةِ  وَ الْعَنْ عايشَه؛ اِنَ رَسُولَ اللَهِ كَانَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ سَبْعَةَ اَشْياءٍ مِنَ االِنْسانِ الشَعْرِ وَ الظُفْرِ وَ الدَمِ
 (.82وَ السِنِ وَ الْعَلَقَةِ )وسائل، صفحه 

باشد يا مقدار و مدت زيادی برای اين  ظاهراً اينها اشيايی هستند كه آب قادر به تجزيه و تصفيه آنها نمی
 كار الزم است.

 اند.  البته مقصود توراتی است كه ترجمه آن را به دست ما داده .2
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را اخراج  خواه مرد و خواه زن، ايشان را اخراج نماييد. بيرون از اردو ايشان -3
كه من در ميان ايشان ساكن    هستم، نجس  یخود را، جاي ینماييد تا اردو

 .«نسازند

؛ یتر ستدالل عارفانهبا ا یديگر باز همين نوع تشويق به عمل آمده، ول یدر جا
 :11سفر الويان، باب 

شما هستم، پس خود را تقديس نماييد و مقدس  یزيرا من يهوه خدا -44»
كه بر زمين  یباشيد؛ زيرا من قدوس هستم. پس خويشتن را به همه حشرات

 خزند نجس مسازيد. یم

شما  یزيرا من يهوه هستم كه شما را از زمين مصر بيرون آوردم تا خدا -45
 «اشم، پس مقدس باشيد؛ زيرا من قدوس هستم.ب

 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ضميمه
 

 احكام طهارت به طريق اهل سنت
 
 

شوند: اهل سنت واهل  یتقسيم م یدانيد مسلمين به دو دسته اصل یكه م یبه طور
 دارند. یمختلف یها تشيع و هر يك از اين دو دسته نيز فرقه

ر دو در اوايل اسالم و در ميان اعراب و شيعه كه ظهور ه یاختالف عمده ميان سن
بوده در اين است كه اهل سنت در تعيين احكام دين و در تفسير آيات قرآن اكتفا به 

نمايند كه به عقيده آنها از شخص يا زمان خود حضرت  یم یاخبار و آثار
 اند. شده و جماعت بر آن شهادت داده یرسول)ص( نقل گرديده، سنت بر آن جار

شود، به  یم یابيطالب و خاندان او را كه به يازده نفر امام منته بن یلاهل تشيع ع
نمايند،  یكه اقامه م یكنند و داليل یكه از رسول خدا روايت م یاعتبار آيات و اخبار

را كه  یجانشينان بر حق پيغمبرو بعد از او تنها مراجع صالحيتدار دانسته، تفسير آيات
كنند و  یرا كه مورد احتياج گردد از آنها نقل م یمحل اشكال باشد و دستور احكام

كه ميان اهل سنت باب  ینمايند در صورت یپس از ائمه به عقل و اجتهاد عمل م
 اجتهاد بسته شده است.

تسنن منحصر و محدود شده است به  یمدارك علما یاين اختالف اساس یرو
ن دوره پيش كه در آ یكه از زمان حيات حضرت رسول رسيده و مسائل یاطالعات

باشد،  یدارتر م تر و دامنه تشيع كه وسيع یكه مدارك علما یآمده است؛ در صورت
نيز  یزيدان عالم معروف نصران یكه جرج یسبب شده است كه فقه شيعه به طور

تسنن  یتر گرديده باشد. مدارك علما تر و كامل العاده مفصل دهد، فوق یشهادت م
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توان گفت خالص و كامالً  یم یاظ تاريخچون قديميتر و محدودتر است از لح
 یعلما ینفوذ نكرده باشد(؛ ول یباشد )البته به شرط آنكه در نقل آنها خلل یمطمئن م

هستند كه چون احكام ايشان فقط از طرف ائمه معصومين تعليم داده  یشيعه مدع
نبوده است، صد در صد صحيح و كامل  یا شده و در اصلِ آنها خطا و خدشه

الشرايط از نو  . به عالوه در هر دوره، اين احكام بايد به وسيله مجتهدين جامعباشد یم
 اقتباس و انتقاد شده و با زمان انطباق داده شود.

در هر حال در مورد احكام طهارت و از لحاظ تحقيق الزم بود كتاب ما ناقص 
 یعلما یتاوانبوده، اختصاص به احكام شيعه نداشته باشد. بنابراين بدون اظهار نظر، ف

ميان چهار مذهب آنها وجود ندارد  یتسنن را كه اتفاقاً در اين باب اختالف محسوس
و قضاوت امر را به خوانندگان واگذار  ینگاريم و مقايسه با قوانين طبيع ینيز ذيالً م

 كنيم. یم

 

 ها العين نجس

انسان و كنند: بول و غايط  یرا در كتب اهل سنت بدين طريق شماره م ینجاسات عين
، خون، چرك و آب ی، مذیساير حيوانات )اعم از حالل و حرام گوشت(، وذ

حيوانات،  ی، نشخوار، شير حيوانات غير مأكول، منیجراحت كه متغير شده باشد، ق
اند، مو واستخوان  خون جهنده یكه دارا یخوك، سگ، مسكرِ مايع، مردار حيوانات

 س.حيوانات مردار نجس و كرم متولد از چيز نج

شود، مگر شراب كه سركه شود؛ آن هم در اثر انتقال از  یالعين پاك نم نجس
سركه شود، پاك نخواهد  یاگر در اثر ريختن چيز یآفتاب به سايه و بالعكس. ول

 .1بود
انسان، جسد مرده انسان، بلغم، آب  یشمارند: من یذيل را خصوصاً پاك م یاشيا

كه مادرش ذبح شده  یت، ريح، جنيندماغ، نسج عنكبوت، بخار متصاعد از نجاس
كه آن را پاره نكرده  یباشد، پوست حيوان مأكول كه ذبح شده باشد و شكار تاز

 باشد.

 

 معفوات

                                                
 باشد، همين است و آن هم به وجه كامالً محدود.  استحاله كه مقبول اهل سنت میتنها مورد . 1
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اگر در آب قليل بيفتند آب  یتوان چشم پوشيد ول یكه از نجاست آنها م یچيزهاي
ه كم، فضله پرنده و مدفوع آنچ ینجس خواهد شد، به قرار ذيل است: نجاست خيل

، خونِ كَكْ و پشه و شپش و خون و چرك دمل كه یشود مانند ماه یاز آب توليد م
 زياد نباشد.

 

 متنجس و طرز تطهير آن

 شود و متنجس بر دو قسم است: یانتقال نجاست از راه رطوبت م

 ،یحس
 .یحكم
آن است كه نجاست آن محسوس باشد و به شستن با آب پاك  یمتنجس حس

 ل عين نجاست يقين شود.كه زوا یشود، تا حد یم

آن است كه نجاست آن محسوس نباشد؛ مانند متنجس به ادرار  یمتجنس حكم
 یتطهير آن فقط جريان آب كاف یاز اوصاف سه گانه باشد. برا یكه خشكيده و عار

 است، اگر چه يك مرتبه باشد.

 

 مطهرات

 :یآب است كه بايد مطلق باشد؛ يعن یمطهر اصل

 «نياز است، متغير نشده باشد یكه از آن ب یبه چيز»

 یدهد يا در اثر گل و ساير اشيا یخود در آب رو یكه به خود ی)تغيير خواص
موجود در مسير آب يا قورباغه حاصل شده باشد يا نتيجه مجاورت با چوب و روغن 

 ندارد(. یاند باشد، اهميت كه در آن ريخته یو خاك

 شود و همين كه به ینجس م است به مالقات نجاست 1كه كمتر از دو قله یآب
گانه  حد دو قله برسد، پاك خواهد شد. آب مافوق دو قله در اثر تغيير خواص سه

خود يا به آب ديگر رفع شود،  یشود و همين كه تغيير خواص آن به خود ینجس م
 پاك خواهد گرديد.

 یا بيفتد، بايد به اندازه یآب چاه هر گاه بيش از دو قله باشد و در آن چيز نجس
 ینيست؛ ول یاز آن بيرون بكشند كه اطمينان حاصل شود آثار نجاست در آب باق

                                                
.. رطل بغدادی )هر رطل بغدادی يك مشت آب( يا به وجه ديگر، يك 5دو قله )قلتان( عبارت است از: . 1

 ذراع و ربع ذارع مكعب. 
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در آن بريزند كه به دو قله برسد؛  یا اگر كمتر از دو قله باشد، بايد از خارج به اندازه
 آنگاه تمام آب را بيرون بكشند تا چاه پاك شود.

ت )غير سگ و است كه باعث طهارت جلد حيوانا یمطهر ديگر غير از آب، دباغ
 یاست كه رو یشود و الزمه آن كندن مو و برداشتن گوشت و اشياي یخوك( م

 پوست باشد.

غير از اين مورد مخصوص،  یمخرج غايط با كلوخ جايز است؛ ول یاستنجا
 باشند. یخاك يا زمين قايل نم یبرا یسمت مطهر ديگر

 شود. یده نمبه عنوان مطهر بر یاز خورشيد و حرارت و حيوان زنده نيز نام

 

« 

.»1 
 
 
 
 
 
 

                                                
بر همه اديان پيروز گرداند و  : اوست كه پيامبرش را به هدايت و دين حق فرستاد تا آن دين را28فتح/  .1

 خدا شهادت را كافی است. 
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ضريب تبادل ماديات و معنويات
 

 
 

 مقدمه

است كه در ده راهش  یغرض ما در زمينه تبادل ماديات و معنويات حكايت آن كس
و  یمترق یها پرسيد! امروزه جماعات زياد و مسلك یدادند، خانه كدخدا را م ینم

ده و اصالً منكر واقعيت معنويات قايل نبو یبرا یهست كه اهميت و ارزش یمتجدد
بر معتقدات  یباشند. معنويات راساخته و پرداخته اوهام و يا مبتن یو وجود معنويات م

 دانند. یكهنه غلط م

رويه و سليقه اغلب افراد اين است كه اعمال و افكار انسان بايد صرفاً در طريق 
ات را قبول حساب عقل و علم باشد. فقط آن اندازه از معنوي یتحصيل ماديات ورو

مفيد باشد)آداب و  یو اجتماع یداشته و از نظر منافع فرد یكنند كه حاصل ماد یم
، رعايت حقوق مردم و غيره(. و البته تمام اين آداب یرسوم، انضباط، تربيت اجتماع

محيط و احتياجات موقع  یو موقت گرفته و تابع تقاضا یو قيود را با جنبه نسب
 دانند. یم

اين دو را داشتند، البته حق هم به  یبا اين طرف است هم زور. وقتفعالً، هم مُد 
را  یرويم و در بحث خود، منطق كسان یجانب آنهاست! بنابراين به جنگ آنها نم

                                                
  باشد كه پس از تدوين، برای اولين بار توسط  در حزب ايران می 1322اين اثر عنوان سخنرانی در سال

يافته است. پس از تأسيس  تبريز انتشار« سروش»آقای سيد هادی خسروشاهی و به وسيله كتابفروشی 
مرز ميان دين »و  «پراگماتيسم در اسالم»، «ها نهايت كوچك بی»شركت انتشار اين مقاله همراه با مقاالت: 

توسط شركت مذكور منتشر « مذهب در اروپا»و بعداً نيز به ضميمه مقاله  1343در سال  «و امور اجتماعی
با نام مستعار  «اعلمی»اثر يكبار توسط انتشارات  شده است، پس از توقف فعاليت شركت انتشار اين

 قم منتشر شده است. «ناصر»و بار ديگر توسط كانون انتسارات  «عبداهلل صالح»

منتشر شده تهيه و با  «انتشار»مجدداً توسط شركت  1344ای كه در سال  متن حاضر با استفاده از نسخه
 شود.  مختصری ويرايش تقديم می
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هستند، پيش  یبند قيود معنو ی، پایيا عواطف وجدان یكه بنا به عقايد دين
 گيريم. ینم

ن است كه معنويات الاقل باشد، اي یكه هست و مورد انكار هيچ طرف نم یچيز
دارد و مخصوصاً داشته است. در نزد افراد و  یمفهوم یاز لحاظ ذهن و عاليق بشر

 یشود كه هدف و منشأ آنها تمايالت يا احتياجات ماد یديده م یاجتماعات اعمال
 یو بدن یبه خوراك و پوشاك و مسكن و تأمين لذايذ شهوان یباشد و منته یم
باشد و كامالً تحت  ینفس و توليد نسل م یه تهيه لوازم بقامحتاج ب یشود؛ يعن یم

 شود؛ اينها مادياتند. یحساب سود و زيان و يا فرمان عقل اداره م

خيزد و مثل اينكه خارج از  یهست كه از دل برم یبالعكس، اعمال و آرزوهاي
اختيار و انتخاب شخص و مستقل از حساب سود و زيان باشد و با احساسات و 

شخص سر و كار دارد. اين اعمال البته جنبه پسنديده و جنبه ناپسند داشته،  ملكات
گويند؛ مانند: محبت، حقيقت، امانت،  یآن را كه پسنديده است، معنويات م

 ، ذوقيات، سخاوت، شجاعت، غيرت و غيره.یفداكار

شود،  یزياد م یكند و علم او به مصالح و كيفيات زندگ یهر قدر عقل بشر رشد م
كند و  یاو كمتر تأثير م یشخص در زندگان یمعنو یاست كه تحريكات و قوا یقهر

برسد كه مطابق دلخواه ماديون،  یشود. شايد هم روز یضعيف م یاحساسات بشر
 و اوراق تاريخ جا داشته باشد! یشناس مردم یها معنويات فقط در قفسه موزه

ز فراهم نشده هنو یدر حال حاضر در دنيا و كشور خودمان چنين وضع یول
، ارتباط تام و تمام با وضع یماد یاز مخارج و اشتغاالت زندگان یاست. اتفاقاً بسيار

توان  یباشد؛ مثالً تمام بودجه پليس را م یما دارد و تابع درجه معنويت افراد م یمعنو
و  یدرست یجبران كردن و جانشين یجامعه گذاشت. برا یبه حساب عامل معنو

كنيم و اگر مردم درستكار و امين و  یيليون تومان ما خرج مچند م یحقيقت، سال
 شد. یم یجوي ما صرفه یعادل بودند، اين قلم از مخارج ماد

ها وقسمت عمده  وزارتخانه یادارات و دواير بازرس طور است بودجه تمام همين
 .آيد یسند و قبض و دفتر و غيره به عمل م یها برا كه در بانكها و تجارتخانه یمخارج

مبارزه با امراض  یو همچنين فردفرد اشخاص برا یكه وزارت بهدار یا بودجه
نمايند،  یحاصله از الكل و ترياك و فحشا و ساير انحرافات خالف اخالق صرف م

 رود. یاست كه از حساب بستانكار ماديات به بدهكار معنويات م یقلم بزرگ ديگر
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شود، بلكه  یكثير م یماد ینهاموجب زيا یو معنو ینه تنها فقدان ملكات اخالق
سبب  یپرور و نوع یشناس و وظيفه یمانند امانت و عدالت و دلسوز یوجود معنويات
گرديده، قدرت توليد  یو عموم یاجتماع یالعاده راندمان كليه كارها افزايش فوق

 نمايد. یاجتماع را شايد ده برابر و صد برابر م یماد

نظر از ريشه و پايه  اساس باشند، صرف یم و بموهو یبنابراين معنويات، ولو امور
باشند. از همين جاست كه موضوع  یاثر و ارزش م ی، دارایآنها و صرفاً از لحاظ ماد

رفع خالء  یپرسيم چقدر ماديات برا یآيد. از خود م یتبادل و ضريب تبادل در بين م
ه مبلغ و جبران فالن قدر معنويات الزم است و با يك واحد صداقت يا محبت چ

 توان تأمين نمود؟ یم یماد یداراي

 

 پيشرفت علوم

توان  یكرده است كه م یترق یبشر طور یو علم یو قدرت فن یامروز وسايل ماد
آورده است؛ چه در  یبشر راه حل و دواي یتمام مشكالت و دردها یگفت تقريباً برا

 حمل و نقل و غيره.عالم طب، چه در عالم صنايع و چه در زمينه مواد اوليه و اغذيه و 

حل نشده  ینيست كه از لحاظ فن یو مطلب یدر كشور خودمان واقعاً هيچ مشكل
ها را  شما مصفاترين گلستان یبرا تواند در وسط كوير لوت یباشد! صنعت امروز م

كه باشد، آب در آورد؛ هوا را خنك و مطبوع  یاحداث كند؛ از هر جا و هر عمق
يره مبارزه نمايد؛ از كوچكترين ماده اوليه استفاده كند؛ با پشه و گرگ و مار و غ

 نموده، در كوتاهترين مدت خانه برپا كند و محموالت و احتياجات را تأمين نمايد.

داند با هر چيز و با  یتاريك اشيا و اشخاص نفوذ نموده است و م یعلم در زوايا
 بايد كرد. یا نموده و چه استفاده یا هر كس چه معامله

 یكودكانه مهندس یو برق از كارها یثل آب روان شده است؛ روشنايم یآبيار
شود؛ ديگر موانع  یاست؛ گرم كردن و سرد كردن با گرداندن يك پيچ حاصل م

دنيا غريب  یدر هيچ جا یمانند جنگل و كوه و كوير وجود ندارد و هيچ فرد یطبيع
ت؛ مبادالت كس نيست؛ نشر علم و بسط فرهنگ بسيار بسيار آسان شده اس یو ب

از يك طرف دنيا به طرف ديگر، مثل معامالت رايج بازار شده است...  یتجارت
ايم؛ هم از آب محروميم، هم از برق، هم از امنيت،  ذلك ما فاقد تمدن و بيچاره مع

 .هم از سواد، هم از نان و از همه چيز...
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، داريم و تحصيل اين لوازم تمدن را نداريم؟ خير یچرا ؟ آيا عقل و شعور برا
اگر كم داشته باشيم، استخدام متخصص آسان است. آيا عقل اداره و سازمان 

 .نداريم؟ آيا بلد نيستيم قانون و مقررات بنويسيم؟ خير، همه را داريم...
كسر نيست؛ فقط يك چيز كسر است و آن  یچيز یو از نظر ماد یاز نظر فن

ما مثل  یو اجتماع یدولت یاه است. ادارات و دستگاه یو فداكار یحقيقت و درست
اين كه سوء نيت در كار است  یروند. برا یگل فرو م یخرِلنگ از قدم اول تو

هنگفت  یها شود. سرمايه یقوانين م یمانع از اجرا یو تبعيض و سياست باز یدزد
 در بيراهه. یشود، ول یكنيم و صرف م یفراهم م

)البته از  یواند كار مفيدت یما فلج است و نم یدولت یها خالصه آنكه دستگاه
 ( انجام دهد.یلحاظ ماد

شوند و تمام قدرت و راندمان هر  یا توانند منشأ اثر عمده یهمين طور افراد هم نم
شركت و  یآنهاست. همين كه پا یيك محدود به شعاع بصر و بُردِ قدم شخص

 ، كاله سر اویآيد، شركاء و نمايندگان و مأمورين شخص یدر پيش م ینمايندگ
عهده گرفته شود  دار در اين كشور به دامنه یشود كارها یكه نم یطور گذارند؛ به یم

، یاشخاص با هم جمع شده و از طريق اتحاد و همكار یو فكر یمال یها و يا سرمايه
 انجام گيرد. یعمل قابل

نداريم كه  یاست. البته كار یاينها در نتيجه فقدان يا الاقل ضعف جنبه معنو
و  یو غرائز موروث یباشد يا ميراث اخالق تيجه معتقدات دين فراهم شدهمعنويت در ن

 .یيا تحميل اجتماع
 

 ارزش معنويات

در هر حال تمام ماديات كه در يك طرف قرار بگيرند، در صورت فقدان معنويت 
 برسانند. یقادر نيستند كه يك استفاده ماد

 یارج یب یچيزهابنابر اين در وضع حاضر بشر و بخصوص كشورما، معنويات 
 یارزد كه برا یهم كه باشد، بايد مورد توجه قرار گيرند و م ینيستند و از لحاظ ماد

 آنها صرف وقت و سرمايه و كار كرد.

كه ما و ساير ملل داريم در نتيجه وجود و حكومت  یماد یها مسلماً اين سرمايه
ل و ذخيره شده اعمال كار و كوشش و در سايه امانت و عدالت تحصي یمعنويات يعن
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معنويات متمركز شده هستند، مبالغه  یكه اگر بگوييم ماديات از جهت یاست؛ به طور
 ايم. نكرده

حال كه اهميت و ارزش معنويات به اين پايه رسيد و قابل قياس با ماديات شد، 
گاه آن در  جا دارد مطالعه كنيم ببينيم منشأ و ريشه معنويات در گذشته چيست و تكيه

بحث شد، ابداً  یكه در ابتدا یر و آينده چه بايد باشد البته بنا به عهدحال حاض
استمداد از عقايد معنويون و قدما نكرده، صرفاً از دريچه چشم ماديون نگاه خواهيم 

 كرد.

 

 ماديون یها گفته

هيچ  ی، پیمحركات و كيفيات انسان یهيچ اشكال ندارد با ماديون هم آواز شده، برا
است  ی، يك ملكه معنویزنيم: حس كنجكاو ینرويم. مثل م یماد جز عوامل یعامل

در  یباشد(. اين حس به احتمال قو یاز اغراض انتفاع یخالص و خال ی)خصوصاً وقت
 افراد بشر اوليه وجود نداشته است.

باعث پيدايش علم نشده و علم موجب استفاده  یگويند: كنجكاو یماديون م
كه به  یانسان در اثر احتياج یبرعكس است؛ يعننبوده، بلكه قضيه كامالً  یماد

خود رفته است. با  یخوراك و پوشاك و خانه و غيره داشته، به دنبال مايحتاج ماد
ء  یخود ش یرا سراغ گرفت، يا با چشم و گوش و ساير آالت ماد یشامه چيز

باز را تشخيص داد، به دنبال آن رفت، گوشها را تيز كرد، چشمها را  یمطبوع و مطلوب
پيدا كرد و  یو هشيار ینمود، حواس خود را متوجه و متمركز ساخت، حالت بيدار

نهايت مرتبه اين عمل را  یخود رسيد. دفعه دوم و سوم و... ب یباالخره به هدف ماد
او در اثر استعمال، قويتر و مجهزتر  یتكرار كرد، دفعه به دفعه آالت و حواس ماد

معتاد و مأمور و  یرفته اعصاب و مركز مخصوص هگرديد. در مغز و در وجود او رفت
پيدا كرده است  یمتخصص اين عمل گرديد. اين مركز، شخصيت و شغل مخصوص

 گذاشتيم. یكه ما اسمش را حس كنجكاو

 یشود و چشم در نتيجه روشناي یحال همان طور كه گوش انسان به صدا بيدار م
آنها به نام حس  یمل جمعهم كه ع یها و نسوج گردد، اعصاب و سلول یتحريك م

شود، در اثر مواجهه با هر پديده تازه يا مرموز تحريك گرديده  یناميده م یكنجكاو
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در كار باشد و ما خيال  یافتد؛ بدون آن كه نفع و نظر یو خود به خود به كار م
 است. یغيرماد یكنيم از يك مبدأ و منشأ خاصِ روحان یم

مانند محبت، شجاعت، غيرت و  یهمين طور است وضع ساير خصايل معنو
است؛  یغيره... محبت در وضع حاضرِ تكامل يافته بشر، يك ملكه خالص غير انتفاع

نفغ حاصل شده است. توضيح  ی، اين خاصيت غير ذیاما در نتيجه تحريكات ماد
افراد به  یآنكه سرچشمه محبت، همان انس و اجتماع و ارتباط و احتياج ماد

 یف و ناتوان بود؛ در پناه همنوع رفت؛ با يكديگر همكاريكديگر است. فرد، ضعي
 یكردند و توانستند خود را از دشمنان حفظ كنند و سهلتر و بيشتر احتياجات ماد

آور و شيرين،  طرفين، انتفاع یخود را تأمين نمودند. استمرار مؤانست و معاضدت برا
طور خودكار و گرديد و طبع شخص متمايل به آن شد. به  یبلكه الزم و ضرور

بدون استدالل، از حالت مستشعر به حالت غيرمستشعر درآمد و حس رأفت و محبت 
 .ايجاد گرديد... یپرور و نوع

زنند. فرض كنيم  یمنكرين معنويات م یاست كه ماديون يعن یهاي اينها حرف
 گيريم؟ یم یا چه نتيجه یندارد، ول یدرست باشد، مانع

 

 ها نتيجه

و نتيجه ماديات و  یمنشأ و اساس نيست؛ بلكه ناش یتِ موهومِ باوالً: معنويات صفا
 طبيعت است؛ پس الاقل همپايه با ماديات است.

حاصل شده، پس تجسم و  یثانياً: چون معنويات در نتيجه همان احتياجات ماد
هم كه باشد، بسيار  یاست. از لحاظ ماد یماد یفعاليتها یتظاهر بسيار عميق و طوالن

 باشد. ی، قابل استفاده شايان میمولّدِ منافعِ ماد یه و به عنوان اعضاقيمت بود یذ

ميليونها نفر در مدت  یخالصه و عصاره فعاليت ماد یثالثاً: چون احساسات معنو
انسان متمركز گرديده و محرك غرايز و  یباشد كه در سلولها یميليونها سال م

 یضامن منافعِ ماد انسان است، خود موجد و بلكه یماد یاحساسات و اعضا
 از ماديات بايد محسوب گردد. یالعاده به عنوانِ معدنِ سرشار فوق

توانيم آن ضريب تبادل مطلوب را حساب كنيم. معنويات از جنس  یحال م
، پشت یمادياتند و هر دو به يكديگر قابل تبديلند. يك عمر تاريخ بشر و فعاليت ماد

د آورده است و به صورت ملكات و غرايز اندر پشت و بتدريج اين مراكز را به وجو
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يك فرد بشر  یذخيره شده است. پس به طور متوسط، مجموعه ملكات معنو یمعنو
 یاست با حاصل ضرب تعداد پدران او ضرب در ارزش مكتسبات ماد یامروز مساو

 هر يك .

اين ضريب، كوچك نيست و در  یمقدار عدد یكنيد كه نسبت، يعن یمالحظه م
تبديل  یاصل ضرب جِرم در مجذور سرعت نور است كه اينشتين برارديف همان ح

قايل شده است. معنويات در مقابل ماديات، حكم ماديات را دارند در  یجسم به انرژ
 ها. یمقابل انرژ

 یها ها تبادل وجود دارد و سرمايه كه در عالم اجسام و انرژی طور اتفاقاً همان
باشند، معنويات و  یقابل تبديل به يكديگر مبه طور مستقيم يا از طريق پول  یماد

 شوند. یسهولت به يكديگر تبديل م هسِنخ بوده و ب جنس و هم ماديات نيز هم

آيد كه اگر ماديات و معنويات اصوالً از يك جنس و  یحال اين بحث پيش م
قابل تبديل به يكديگرند و تنها، محل ظهور و بروز آنها متفاوت است، كدام اصل 

 كدام فرع؟است؟ و 

شود كه در استخدام و استفاده  یآيا معنويات در وجود انسان تهيه و ذخيره م
تشكيل و تقويت  یبرا یا باشد؟ يا بالعكس، ماديات بهانه و وسيله یماد یها هدف

 معنويات هستند؟!

 یرود. ول یامر هر دو فرض قابل قبول است و نظر بيشتر به فرض اول م یدر باد
 یخوراك و لباس و شهوت و ساير داراييها یكه ماديات، يعناگر متوجه باشيم 

شوند  یجنبه موقت و رهگذر را داشته، خورده و پوشيده و مصرف و فراموش م یماد
كه در اخالق، نفس  ینتايج یبگذارند؛ ول یباق یروند، بدون آنكه اثر یو از بين م

شوند، به  یل محاص یماد یتربيت و شخصيت انسان كه از زد و خوردها و تالشها
را كه رهگذر و موقت بوده و  یماند، آن وقت بايد ديد، آيا چيز یم یطور مسلم باق

كه پا بر  یشود، بايد اصل و اساس گرفت يا آن چيز یم یپس از انجام مأموريت فان
 شود. یكند و بزرگ م یرفته رشد م ماند و رفته یجا م

فا و ارزش آن، اساس و هدف رود، با همه ص یشود و م یم یكه در نهر جار یآب
دواند و شاخ و برگ باال  یمانده، ريشه م یكه در جا یو مقصودِ باغبان است يا درخت

 دهد؟ یم
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شود و سطح زمين هموار خواهد  یم یدنيا با همه اَشكال و سر و رويش فان یبل
است كه در نتيجه تالش و  یماند، شخصيت و ملكات و معنويات یم یشد؛ آنچه باق

 ماند: یو عمل در شخص تشكيل شده و به يادگار م یسع ی، يعنیت زندگفعالي

 

 
 

 تحصيل و حفظ معنوّيات

و ضريب شد، چگونه بايد آن را تحصيل و حفظ  چنين مقام یحال كه معنويات دارا
 كرد؟

 آيا با طرد كردن ماديات؟

به ماديات و تعقيب آنها اصالً معنويت حاصل  یديديد كه خير. بدون ابتال
باشد، بايد بسيار عزيز  یشود. ماديات از اين لحاظ كه تنها وسيله تأمين معنويات م ینم

 ه به عنوان هدف.صرفاً به عنوان وسيله، ن یشمرده شود. ول

خرج نمود )مثل زكات، انفاق  یدايماً بايد ماديات را تحصيل كرد؛ اما فور
دستگاهِ  یواحسان( و بايد آن اندازه از ماديات را نگاه داشت كه چرخِ فعاليتِ ماد

 تر بگردد. نخوابد؛ بلكه سريعتر و قويتر و پرحاصل یمعناساز

 فظ و زياد كرد.پس معنويات را بايد از همان راه ماديات ح

از آداب و  یبه حدود یو احتياجات اجتماع یكه از لحاظ منافع ماد یكسان
مند هستند، نظر فوق را كامالً  ( عالقهیمعنويات )يابه قول خودشان تربيت اجتماع

 یصرف منافع ماد ینبايد اشتباه كرد و تصور نمود معنويت رو یكنند. ول یتصديق م
شود، اين نوع معنويات از نوع الفاظ و حروف است؛  یو حساب سود وزيان تأمين م

سنگ  یاست كه رو یا ريشه یرود و در حكم بوته ب یم یآيد و با باد یم یبا باد
گذاشته شده باشد. اتفاقاً محك معنويات همان تصادم با ماديات است و پايبند 

ض و فدا كردن اغرا یشخص یآن یگذشت كردن از منافع ماد یمعنويات بودن، يعن
 .یو احتياجات شخص

                                                
ايم تا آنان را بيازماييم كه كدامشان  ا آنچه را بر زمين است، آرايش آن ساخته: م 8و  7كهف/ . 1

 نيكوكارترند.

 گياه خواهيم ساخت.  و ما آنچه را بر روی آن است خاكی هموار و بيابانی بی 
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اجتماع اراده خود را به صورت  یرا بگيريم و بگوييم نيرو یاگر جنبه اجتماع
به افراد تحميل خواهد كرد، باز درست  یمعنو یقوانين و مقررات و آدابِ اجتماع

 آيد. چون: یدر نم

است كه مصالح آن را فردفرد مردم  یاوالً، اجتماع انتگرال افراد است؛ بناي
 باشد. یم یدهند و محل بروز و ظهور متوسط صفات فرد یتشكيل م

پِرَنسيپ )مثل اجتماع خودمان(،  یثانياً، از يك اجتماع دزد و دروغگو و متملقِ ب
امانت و صداقت و شهامت و  یكل یالعملها توان انتظار عكس یوقت نم هيچ

تماع، پشت ، به حكم همان قوانين اجیرا داشت. مسلماً در چنين اجتماع یپرست اصول
خواهد داشت و  یو خيانت و ارتشاء و فساد رواج بيشتر یو كالهبردار یانداز هم

 صالح و حق و كمال حتماً مطرود و غريب خواهد ماند.

كنيم. اجتماع البته  یفريبنده نم یو مبان یبنابراين خود را دلخوش به يك معان
متوسط افراد  یع كه مساواجتما یدهد؛ ول یكند و او را تغيير م یيك فرد اثر م یرو

كند، بلكه هر فرد را در جهت وضعِ متوسطِ جمع  یفرد متوسط اثر نم یاست، رو
 دهد. یسوق م

 

 راه معنويات

 اند. دو راه و دو وجه دارد: حال ببينيم معنويات طبعاً و عمالً چگونه تأمين شده

 .یو دين یوجهِ اعتقاد -1
 .یو طبيع یوجهِ غريز -2

از لحاظ ايمان به ثواب و عقاب  یدارند. اول یو ريشه كامالً مادهر دو وجه منشأ 
بودن آن. اتفاقاً آن وجه از معنويات كه در نتيجه  یو ماد یاز لحاظ طبيع یو دوم

و  یداشته، بيشتر ظاهر یباشد، در غالب موارد ارزش و اثر كمتر یم یاعتقادِ دين
و لئامت و سوءِ خُلق و ( است و در عمل، چه بسا از لحاظ شقاوت ی)قشر یسطح

 كثافت و غرور، آثار مخالف بروز داده است.

كه مالزم با ايمانِ عميقِ صحيح و عشق و  یآن ملكات و اخالقيات یالبته به استثنا
 درجه معنويات پاك و صحيح است. یشعور باشد كه اعل یيقين و از رو

شود،  یم ها و مغرب زمين مشاهده كه مخصوصاً در اروپايی یمعنويات غريز
دار و مؤثر است و همين صفاتِ غرور  و موقت ندارد، بسيار ريشه یچون جنبه ساختگ
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و  یپرور ، شهامت، نوعی، آزاديخواهی، علم دوستی، كنجكاوی، ميهن دوستیمل
 غيره است كه محرك و حافظ تمدن درخشان مغرب زمين گرديده است.

 یحاظ ما( مثل ساير غرايز طبيعاز معنويات است كه )متأسفانه از ل یالبته اين وجه
كند. تازه در خود مغرب زمين و به طور  ینيست و درد ما را دوا نم ی، اكتسابیبشر
 دانيد، غرايز روز به روز در حال انحطاطند. یدر بشر، همان طور كه م یكل

باشد كه از طريق شك و انتقاد،  یبزرگترين دشمن غرايز و احساسات، عقل م
از  یزند. معنويات و عقل هر دو ناش یه عادات و ملكات است متيشه به ريشه هر چ

به قول ماديون  یباشند؛ ول یمنبعث از ماديات م ی، يعنیزندگ یماد یفعاليتها
كند، ماديات هم به وسيله  یخود درست م «تز یآنت»، «یتز»، از آنجا كه هر یافراط

ترشح كرده و امروز )يا باشد،  یرشد دادن عقل، سمِ ضدمعنويات را كه از خودشان م
 نمايد. یدر آينده نزديك( بنيان معنويات را از بيخ و بُن سست م

ها شريك نيستيم، دلخوش باشيم كه حداقل  ها در خوشبختی حال كه ما با اروپايی
 مولد معنويات برويم. یدوا یآتيه نزديك همدرديم و مجتمعاً بايد پ یدر بدبخت

 یگاه ماد تكيه یماديات تقويت و تأمين كرد. بايد پالبته معنويات را بايد از طريق 
تحمل اين وزن ثقيل متمركز را  یكه تواناي یدار گاهِ محكمِ ريشه تكيه یرفت؛ ول

 یيك عمر يك فرد، به هيچ وجه برا یيك روز، و حت یآنِ یداشته باشد. منافع ماد
 نيست. یكاف یتحمل چنين بار

آن در زمانِ  یشده و مباد یآور بشر جمعها سال عمر  معنويات را كه از ميليون
كه سر از زمان  یشود، ناگزير بايد با مادياتِ ديگر یبينهايت دورِ گذشته گم م

بينهايت طويل آينده درآورد، تأمين كرد و اين همان اعتقاد به آخرت است. آخرت 
 .یو جسمان یماد

سال عمر به چندين  یماد یبردار بداند كه دوران سعادت و بهره یشخص وقت
خواهد  یشود، بلكه بعد زنده خواهد شد و تا ابد زنده و محتاجِ زندگ یمنحصر نم

 بند معنويات خواهد شد. یوقت از هر دو نظر، ماده و معنا، پا بود، آن
 

 پايان
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 مقدمه

ه عنوان بحث، يك اصطالح غيرمأنوس و مخصوصًا لغت خواهد ك یقبالً معذرت م
بيگانه اختيار شده است. علت امر اين است كه مفهوم آن در فرهنگ و در آداب ما 

 وضع نشده است. یا آن كلمه ینداشته و برا یسابقه و طرفدار زياد

سابقاً در توصيف اشخاص مراتب فضل و كمال، تشخّص، زهد وتقوا در نظر 
تا اين  یدر ميان نبود. حت «مرد عمل بودن»از  یاما به هيچ وجه حرفشد،  یگرفته م
 یو جِلف یشأن و شرافت كه نبود هيچ، عيب و يا الاقل سَبُك «مرد عمل بودن»اواخر 

و جبروت مالك تشخّص و احترام بود.  یشد. وقار و طمأنينه، سنگين یمحسوب م
ها و نوكرها و  اص به غالمو باالخره كار، اختص یو چاالك یحركت و فعاليت، چست

 ها داشت! رعيت

ندارد و در ميان  یتظاهر «پراگماتيسم»متداول بين متشرعين نيز  یدر اعمال مذهب
مقدسين هم روال بر آرامش و سكوت و انتظار است كه در كار دنيا فقط به دعا و 
نذر و نياز اكتفا كرده و در كار آخرت فقط به اميد شفاعت و توسل دل خوش 

 ند.دار

دسته متشرعين را از  یو تصوّف حت یهم هستند كه به نام درويش یعده ديگر
به دنيا مورد سرزنش قرار داده و معتقدند كه تنها بايد حق گفت و  یلحاظ دلبستگ

 .هو كشيد..

                                                
  اراد شده و سپس تدوين و به  به صورت سخنرانی در انجمن اسالمی دانشجويان 1328اين اثر در سال

ب جيبی توسط شركت سهامی انتشار دو بار چاپ و منتشر شده است. چاپ سوّم كتاب در صورت كتا
قطع جيبی و با نام مستعار )عبداهلل صالح( توسط انتشارات اعلمی تهران و چاپ ديگری از آن در قطع 
رقعی توسط كانون انتشارات ناصر قم و متن حاضر با استفاده از چاپ چهارم قطع جيبی كه در تيرماه 

 شود.  توسط شركت سهامی انتشار، منتشر شده است با مختصری ويرايش تقديم می 1344
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 یا در آنجا هم تا اندازه یاز اروپا و بلكه از امريكا آمده، ول «پراگماتيسم»كلمه 
از  «یجان ديوئ»و  «ويليام جيمز»و  «پيرس»ن اين مكتب گذارا دارد. پايه یتازگ

 باشند. یاز انگلستان م» شيللر«امريكا و 

يا  «مكتب انديشه و نظر»مقابل  «Pragmatisme»يا  «عمل مكتب»
«Intellectualisme» و  یاست و متك یباشد و يك نوع مسلك و يا عقيده فلسف یم

 ت.متوجه به اصالتِ عمل و نتيجه و فايده اس

 كند: ی، پراگماتيسم را اين طور تعريف م«ويليام جيمز»

آنكه  یآنكه مفيد است و مفيد است برا یيك موضوع حقيقت است برا»
 .«است یحقيقت است و اين دو مطلب بيان امر واحد

تشخيص صحيح از سَقيم، و حقيقت،  یشود در اين مكتب برا یچنانكه مالحظه م
مورد مطالعه قرار داده و  یرا از لحاظ نظر یوعآنكه موض یاز غير حقيقت، به جا

استدالل شوند و احياناً به بيراهه رفته و از مقصود و مطلوب دور  یها وارد پيچ و خم
 دهند. یو نتيجه و فايده آن را مورد مطالعه قرار م یافتند، اثر عمل

 
 ! ؟پراتيك و تئوريك

نيم آيا پراگماتيسم يا مسلكِ بعد از ذكر اين مقدمه، اينك وارد اصل مطلب شده، ببي
اند، ترياكِ  ها گفته كه بعضی ی، به طوریعمل، سوغات مغرب است؟ و خداپرست

 مخدّر است يا خير!

اسالم را از لحاظ تطبيق آن با اصول پراگماتيسم  یتعاليم و دستورات حقيق
اين كار ابتدا تفاوت خصوصيات يك فرد پراتيك و يا مرد  یكنيم و برا یمطالعه م

 كنيم. یعمل را با يك فرد تئوريك و يا مرد احساس و تخيل بيان م

هدف معين و معلوم بوده، تمام حركات و اعمالش  یيك فرد پراتيك دارا
خواهد،  یگويد و هر چه م یرود و هر چه م یمتوجه همان هدف است؛ هر كجا م

 زند و خالصه در هر كشش و كوششِ یدور م یهمه و همه در اطراف محور خاص
كند. در تفكر و در اعمال، منظم و  یم یخودنماي یاو، يك منظور و مقصود خاص

 یصحيح و منطق یرسيدن به مقصود همواره دنبال راه یباشد. برا یمتمركز م
 یكند. در مورد هر موضوع یترين آنها را انتخاب م ترين و كوتاه گردد و ساده یم

 یعلم را به خاطر فايده و اثر ید. حتو فايده و نتيجه آن توجه دار یتنها به اثر عمل
 گيرد. یدارد، فرا م یكه در زندگ
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بالعكس، يك فرد تئوريك و يا مرد احساسات و تخيل، اصوالً عاشق پيشه و 
كند كه  یرا انتخاب م ینوعاً هدفهاي یشود. هدف دارد، ول یخيالباف و هوسباز م

ارد و تازه دايماً آن را تغيير و زودگذر باشد؛ اعمالش صرفاً جنبه هوا و هوس د یموقّت
پرد. در كارها غرضش تنها  یبه شاخ ديگر م یدهد و به اصطالح معروف، از شاخ یم

آن ويا سرعت و سهولت وصول به  یبه فايده و اثر عمل یمشغول بودن است و توجه
 گيرد! یقديم، فقط به خاطر علم فرا م یعلم را مانند يونانيها یمقصود ندارد. حت

خالصه يك فرد پراتيك، مرد عمل و كار و فعاليت است و يك فرد به طور 
 تئوريك، مرد حرف و خيال و هوس.

 
 خصوصيات يك فرد پراتيك و تعاليم اسالم

پردازيم به تطبيق و مقايسه خصوصيات يك فرد پراتيك با تعاليم و  یاينك م
 .یبا تعليمات اديان توحيد یدستورات اسالم و به طور كل

يات فرد پراتيك داشتن هدف معين است. يك فرد خداپرست از خصوص یيك
 ینيز هدف معين دارد و اين هدف عاليترين و دورترين هدفهاست؛ اصالً پرستش يعن

يوميه  یچندبار ضمن نمازها یتوجه و تمركز در يك هدف واحد. خداپرست روز
 كند كه: یبه خود تلقين م

«.» 
جز او نيست و  یخداست، معبود ی)منزه است خدا، پرستش برا

 است.( یتر و باالتر از هر تصور خدا مافوق همه چيز بوده، بزرگ

 در آيه شريفه قرآن است كه:

»: 162انعام/ 
.» 

 یو مرگ من برا ی)پرستش و نيايش من، راه وروش من و زندگ
 است كه پروردگار جهانيان است.( یخداوند

 كند: یم ینه یخواند و از پراكندگ یهدف واحد م یقرآن مردم را به سو

 «...»: 113عمران/  آل
 ان خدا چنگ بزنيد و پراكنده نگرديد: ....()به ريسم
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كند و اعراض از آن را از  یقرآن انسان را از عمل لغو و بيهوده جداً منع م
 شمارد: یمؤمنين م یها صفت

 «.»: 3مؤمنون/ 
 بيهوده روگردانند.( یكه از كارها ی)و كسان

 یگردد، مسلمان هم الاقل روز یترين راه م رين و سادهت مرد عمل به دنبال سهل
 خواهد كه او را به راه راست هدايت كند: یخود م یده بار از خدا

 «.»: 6فاتحه/ 
 )ما را به راه راست هدايت كن.(

در  و عمل، آن هم یندانسته، مردم را به سع یقرآن هدايت و ايمانِ تنها را كاف
 گويد: یكند؛ آنجا كه م یدعوت م یمنظور و نتيجه معين و معلوم یجهت معين و برا

... »: .4و  39نجم/ 
.» 

 و كوشش به دست آورده و یانسان نيست مگر آن چه كه به وسيله سع ی)برا
 شود.( یديده م یاو بزودمحققاً )نتيجه و فايده( كوشش 

انجام نگرفته،  یمنظور خاص یرا كه در جهت معيّن و برا یقرآن عمل كسان
 فرمايد: یكند و م یتخطئه م

» :114و  113كهف/ 
.» 

صاحب( زيانبارترين  یها )بگو: آيا شما را خبر دهيم از )انسان
گم شد  یدنيو یكه تالش و كوشش آنها در زندگ یاعمال؟ كسان

پندارند كه چه  یكه( خودشان چنين م ی)و از بين رفت( و )در حال
 كنند!( یم ینيكوي یكارها

 یاليم ايمان را اعراض و احتراز از كارهااز ع یو بالعكس چنان كه گفتيم، يك
محسوس و مطلوب ارائه  یانسان نتيجه عمل یمساع یداند. و برا یبيهوده و عبث م

از داليل و شواهد واقعيت بهشت و جهنم، يك  یدهد، بهشت و جهنم، و يك یم
 فرمايد: یاستدالل پراگماتيك است و م

 «.»: 115مؤمنون/ 
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ما بازگردانده  یسو كرديم و به  )آيا گمان داريد شما را بيهوده خلق
 شويد؟( ینم

را الزم  یداند، بلكه سه شرط اساس یراه درك بهشت را تنها تمنّا و دعا نم
 شمارد: یم

 ايمان )داشتن هدف(، -1

 عمل مخالف(تقوا )احتراز از انحراف و  -2

 عمل صالح. -3

البته اهل ايمان و تقوا و عمل صالح بودن آسان نيست، تمرين و تربيت الزم است. 
 گويند: یترين اساتيد تعليم و تربيت كه م قرآن مانند پراتيك

بايد كودك يا شاگرد يا شخص را وادار كرد كه خود به خود پرهيزكار باشد »
آنچه شخص با فكر و عمل و فعاليت  یو مشاهده عامل و ارزش را فقط برا

 تحصيل كند، قايل بود.( یشخص

شناسد و  ی، نمیو درون یقرآن بهشت و جهنم را نيز جز مكتسبات شخص
 فرمايد: یم

 «.»: 38مدّثر/ 
 باشد.( ی)هر كس در گرو آنچه كسب كرده است م

 و هم چنين:

»: 22جاثيه/ 
.» 

ها و زمين را به حق آفريد و تا جزا داده شود هر كس را  )آسمان
 شود.( یبه آنچه كسب كرده است و بر آنها ظلم نم

ورد كه بسيار قابل توجه آ یم یتشريح حق و باطل در سوره رعد مثال یقرآن برا
 است:

»: 17رعد/ 

.» 
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شد و  یاز آسمان باران را فرو فرستاد و از آن رودخانه جار «خدا»)
آب است و  یدر رو یكف یاز آب باران، سيل پديد آمد كه دارا

آيد، بدين  یمانند آن پديد م یهم كف یاز ذوب كردن فلزات قيمت
كند، كف تدريجاً از بين  یترتيب خدا حق و باطل را تشبيه م

رساند،  یكه به مردم منفعت م یآب و فلزات قيمت یرود، ول یم
 زند.( یماند؛ به اين ترتيب خدا مثال م یم یباق

نمايد، مقايسه  یاز پراگماتيسم م «ويليام جيمز»كه  یحال اين تشبيه را با تعريف
 كنيد.

در بر  یا فايده یحق و پاك باشد، ول یقرآن قابل قبول نيست كه چيز یبرا
 فرمايد: یديگر م ینداشته باشد و در يك آيه بسيار عال

... »: 25و  24ابراهيم/ 
 

...» 
است كه ريشه آن ثابت و  ی)سخن پاك مانند درخت پاك

 هايش در آسمان است. شاخه

 دهد.( یثمر م یو به اذن خدا در هر آن

خداوند پراتيك است! و در دفتر خود نام و شهرت و شكل اشخاص را ثبت 
د، بلكه اعمال و آثار عمل را ثبت كرده و طبق آن با احصائيه دقيق پاداش كن ینم
 دهد: یم

»:  12ياسين/ 
.» 

ند و آثار و ا كنيم، و آنچه از پيش فرستاده ی)ما مردگان را زنده م
 یرا در لوح آشكار ینويسيم و )آثار( هر چيز یاعمال آنها را م

 ايم.( كرده ینگاهدار

شود كه قرآن و اسالم كامالً پراتيك بوده و از  یبا توجه به مراتب باال مالحظه م
 یكه مفيد فايده بوده، اثر و نتيجه مثبت یخواهند و بس، آن هم عمل یمسلمانان عمل م

 ته باشد:داش یدر زندگ
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 «.... »: 56اعراف/ 
 رحمت خداوند به نيكوكاران نزديك است.( ی)به راست

 فرمايد: یبه اين مسئله اهميت داده كه م یپيامبر بزرگ اسالم هم به قدر

«.» 
كه صبح كند و اهتمام در امور مسلمين نداشته باشد،  ی)هركس

 مسلمان نيست.(

كه فوت كرده  یالسالم پرسيدند: از كجا بفهميم شخص از حضرت صادق عليه
 گيرد؟ یاست مورد آمرزش يا عقاب خدا قرار م

 فرمود: اگر مردم از رفتن او غمناكند، آمرزيده است.

ايم!؟ بدبختانه بايد گفت در اين مورد هم مانند ساير  هما مسلمانان چه كرد یول
ايم. ما از اين دستورات و تعاليم مقدس تنها  موارد اسم را گرفته و رسم را رها كرده

ايم. قرآن را فقط به  تسبيح انداختن و ذكر گفتن موقع نماز استفاده كرده یبرا
 یايم و در اين زمينه به قدر خواندنش اكتفا كرده و نام اين تلقينات را اعمال گذاشته

 یايم كه اجتماع، به عنوان اعتراض، به صدا در آمده و به زبان سعد افراط كرده
 گفت:

 به تسبيح و سجاده و دلق نيست   جز خدمت خلق نيست هعبادت ب

*  *  * 

خدا جز  ی، حقًا بايد گفت عبادت به جز خدمت خلق نيست، مگر بندگیآر
ست و تقرب به خدا جز از راه متّصف شدن به صفات اوست. از امر و اراده او یپيرو

 مگر نه اين است كه خداوند منبع خلق و ايجاد و فيض و رحمت است؟

پس بنده خدا هم بايد موجد و فيّاض و مؤثر و مفيد باشد و اين صفات جز از راه 
 آيد و اكتساب هم بدون تجربه و عمل ميسر نيست. یاكتساب به دست نم

اين است كه كار نكنيم. دعا كردن از لوازم و  یند دعا كنيم نه براا اگر گفته
تجليات هر دين و اصولًا از امتيازات انسان و به قول دكتر الكسيس كارل مثل نفس 

است و دعا كردن ناقض و ناسخ آيات  یكشيدن و آب خوردن از ضروريات زندگ
تواند باشد؛ بلكه  یكند، نم یياد شده در باال كه صريحًا عملِ مفيد و مؤثر را توصيه م
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ها مؤيد و محرك عمل  متمّم و مكمّلِ آن بوده، مانند موزيك سربازها و آواز ساربان
 و كار است.

نيست؛ هو و حق كشيدن  یتوجه و ورد خواندنِ ظاهر ی، ذكر گفتنِ بیخداپرست
 است. یمثبت و عال یاز تراوشات عمل یهم نيست؛ بلكه منبع سرشار

*  *  * 

و  یآن است كه مسلمانانِ اسم یايم، برا ها به روز سياه افتاده ا مسلماناگر م
 و تئوريك هستيم، نه مسلمانِ پراتيك. یفرض

ايم، در عوض قرآن زنده است و جاودان. اگر ما  اگر ما مرده و مسخ شده یول
ايم، تعاليم مقّدسِ قرآن و پيشوايان  جنبه مفيد و مؤثر بودن خود را از دست داده

 بخش است. م هنوز هم مؤثر و حياتاسال

و سعادت هستيم، قرآن بخوانيم و دستورات نجات  یاگر خواهان خوشبخت
و مقدس داشته باشيم و با كار و  یاش را آويزه گوش و دل كنيم. هدف عال دهنده

زحمت، به دنبال آن برويم. در كارِ نيك و فعاليت و عمل مفيد و خير رساندن، با هم 
 فرمايد: یم كه قرآن ممسابقه بگذاري

 «...... »: .11كهف/ 
)هر كس خواهان ديدار و لقاء پروردگار است، پس بايد كار كند 

 و كار شايسته و صالح كند...(

 
 پايان
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اختيار
 

  
 رح مسئلهعلت ط

از  ی، و دين اسالم و قرآن خصوصاً كه خيلیاز جمله مشكالت اديان به طور كل
منكرين باز كرده،  یارتداد انداخته و راه را برا یمتفكرين را به تعجب و ترديد و حت

 : گويند یباشد. م یوجود و حدوث مفاسد و شرور در دنيا م

 هست؟ یاگر خدا هست، چرا بد

دهد كه ظالم ظلم كند و فاسق فسق و     یاست، چرا اجازه م اگر خدا قادر و حكيم
 فجور نمايد؟

 كنيم؟ یچرا خدا شراب را آفريد كه ما مست

 چرا خدا عشق و شهوت داد كه ما مرتكب زنا و لواط بشويم؟

چرا خدا از يك طرف شيطان را خلق كرد كه مردم را از راه به دَر كند و از 
 د كه مردم را هدايت نمايند؟طرف    ديگر پيغمبران را رستا

 یسازد؟ مگر بابندگان چه دشمن یاصوالً شيطان چيست و چرا خدا جهنم را م
 دارد؟

                                                
  باشد كه در سال  در انجمن اسالمی دانشجويان می 1328اين اثر متن تدوين يافته سخنرانی مؤلف در سال

 1344توسط آقای حسن محجوب با قطع وزيری انتشار يافته است. بار ديگر اين نوشته در سال  1335
تجديد چاپ گرديده است. پس از توقف اجباری فعاليت شركت سهامی  «ذره بی انتها»همراه با كتاب 

اين اثر را با نام مستعار عبداهلل صالح بارها چاپ  «مجاز و غيرمجاز»، ناشرين ديگر «ساواك»انتشار توسط 
 اند.  كرده
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برد و     یاگر غرض خدا لطف و رحمانيت است، چرا از اول همه را به بهشت نم
 دهد؟ یاين قدر مرارت م

 ......؟

نيست، يا اگر  در كار یها پوچ است! يا خداي شود اساس اين حرف یپس معلوم م
هستند. انسان هم مانند  یهست، تكليف و مسئوليت و بهشت و جهنم فرضيات غلط

طبيعت و  یآيد به مقتضا یحيوان آمده تا بخورد و بخوابد و هر چه از دستش برم
طبيعت و اجتماع انجام دهد. انسان ماده  یغرايز و احساسات خود تحت جريان كل

كه البته معاف از مسؤوليت )و ضمناً فاقد شرافت و باشد  یم یاختيار یاراده و ب یب
 .جبر است!... یشخصيت( است. دنيا، دنيا

سلسله استدالل به اينجا رسيد ممكن است انسان انكار خدا را نكند؛  یالبته وقت
است و همه  یمسلماً نظريه جبر با اساس دين كه سراسر تبليغ و تربيت و امر و نه یول

 یتواند سازگار درآيد و خواه و ناخواه يا منته یبر دارد، نم جا مسئوليت و تكليف در
 شود. یم یدين یبه ب یو يا منته یو بيچارگ یبه بيكارگ

اند  كرده یدر مقابل اين پديده، مدافعين اديان درصدد اثبات تفويض برآمده، سع
در  یثابت نمايند كه بشر صاحبِ اختيارِ مطلق است و كوچكترين تبعيّت و اجبار

 ال دنيا و خدا ندارد. امام صادق)ع( در مقابل اين دو مكتب فرموده است:قب

«» 
 )نه جبر درست است و نه اختيار؛ واقع امر ما بين اين دو است(.

ما قضيه آدم و حوا و پس از آن خوردنِ  یاز جمله معضالت ديگر عقايد دين
سابق، با  یاصول یدم و رانده شدن از بهشت است كه عالوه بر اشكالها و ايرادهاگن

 نمايد و بعد از آن موضوع شيطان. یداروين نيز ظاهراً مباينت پيدا م ینظريه تكامل

 یندارد. فالسفه و معتقدين ميدان را خال یالذكر هيچيك تازگ مطالب فوق
 یظاهرًا در تمام جدالها ینمانده است. ول اديان بالدفاع یاند و اصول اعتقاد نگذاشته
موضوع بيشتر رعايت شده است تا جنبه  یو فلسف یو مدافع، جنبه نظر یبين مدع

 .یبين واقع
كه  یو تكامل و با اتكا به اختالفات مشهود یممكن است با توجه به قوانين طبيع

آنچه  یو از رو نماييم یبينيم، به اين موضوع رسيدگ یعمالً ما بين موجودات زنده م
 شود، تكليف خود را روشن سازيم. یهست و م
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دانيم كه گياه با جماد اين اختالف را دارد كه تحت تأثير عوامل و بر طبق  یم
 یكند. موجود صد در صد منفعل یسازد و نمو م یقوانين طبيعت، هم شكل خود را م

ور اثر محيط مجا یرو یو داخل یعوامل خارج ینيست؛ بلكه تحت تأثير بعض
خاك و  یو شيمياي یو فيزيك یشود در تغيير وضع مكانيك یم یكند و خود عامل یم

 نمايد. یتوليد مثل نيز م یديگر. حت یدر درجه رطوبت و حرارت هوا و چيزها

است صد در صد تابع طبيعت كه طبق فرمان  یبا همه اين احوال گياه موجود
گذارد، بر حسب ترتيب  یار آن مكه طبيعت در اختي یطبيعت و با وسايل و مصالح

كند. اجازه كوچكترين انحراف را ندارد و همين كه  یمعين رشد و توليد مثل م
شود. صد در صد  یمصالح و مايحتاج به آن نرسيد يا محيط نامساعد شد، خشك م

از غير.  یاحتياج است و صد در صد اطاعت؛ در مقابل، صد در صد مجهز و مستغن
العمل از راه تغييرات در برگ و  حيط، مختصر تكامل و عكسدر مقابل تغييرات م
 دارد. یپوست و غيره ابراز م

را طبيعت، ديگر  یشود. مواد غذائ یعوض م یرسيم، پرده به كل یبه حيوان كه م
 یرساند. بايد بدود، بچرد و بجَوَد؛ يعن یبه صورت عصاره آماده دم دهان حيوان نم

قات نيز بر سر آبشخور واحد و چراگاه مشترك او یخود را به غذا برساند. گاه
 باديگران بجنگد.

خواهد: پا، دست، چشم، شاخ، چنگال، بال ... و تا  یاين وضع و خاصيت وسيله م
هوش. طبيعت خست به خرج نداده و حيوان را از اين لحاظ مجهز كرده  یا اندازه

ان، وسيله و است. اما در مقابل، اينك كه طبيعت در عوض غذا رساندن به حيو
و قدرت مقاومت  یدهد، حيوان هم يك درجه آزاد یمأموريت طلب مايحتاج را م

او خشك شود، او خشك  یكند: اگر آب در نزديك یخود احراز م یبرا یبيشتر
رود. اگر محيط سرد و نامطلوب شود،  یديگر م یميرد؛ به جا یشود و نم ینم

از احتياج و از  یا ه خود را تا اندازهسازد. خالصه آنك ینمايد يا النه م یمهاجرت م
 كند. یاسارت طبيعت آزاد م

طبيعت؛  یها است كم و بيش آزاد. آزاد از سختگيری یبنابراين حيوان موجود
 باز صد در صد مطيع و منقاد. آزادِ مطيع است. یول
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اينكه تحت كشش و جاذبه غرايز تا حدود الزم به تكاپو  یمطيع است برا
شود. يا به عبارت  ین كه احتياجش تأمين شد، غريزه خاموش مپردازد و همي یم

 ديگر تحت كنترل شديد غرايز است.

بينيم كه عمل انسان به هيچ وجه محدود به غرايز  یم یاما انسان، به طور حسّ
 یشود. بيش از حد تشنگ یشود؛ بلكه غرايز قرن به قرن در او ضعيف و نابود م ینم

كه دل درد و سوء هاضمه  یخورد؛ به حد یغذا م یآشامد؛ بيش از گرسنگ یآب م
خورد.  یكه مورد احتياج مزاج نيست و ضرر هم دارد، م یگيرد. مشروب و مأكول یم

 یشود و اعضا یبه توليد مثل نم یاو محدود به فصول معين سال و منته یفعاليت جنس
يوان، در مقابل اندازد. اگر مثل ح یبه كار م یرا در غير موارد الزم يا طبيع یتناسل

برد؛ بلكه  یشود، فقط آن را به بدن دشمن فرو نم یدشمن چنگال و سالحش ظاهر م
شخص خودش ادامه  یدوستان و زيردستان او و حتّ در باره دامنه غضب و خشمش 

 كند. یپيدا م

خالصه آنكه كليه احساسات انسان دامنه عمل وسيع از دو طرف دارد. هم ممكن 
موارد اصالً عطش و  یدر بسيار یشامد، هم كمتر از آن؛ حتاست بيش از عطش بيا

 ندارد؛ بالتكليف است. یغريزه و تمايل معين

شود، برخالف حيوان كه طبعاً به طرف درمان و علف معين  یناخوش م یوقت
داند چه بايد بكند. دشمن  یكند، انسان نم یخاص م یشود و طبعش اقتضا یكشيده م

كند؛  یرا حس نم یو غير سمّ یدهد؛ خوراك سمّ یو دوست را درست تشخيص نم
 دهد و غيره. یشناسد؛ خانه و النه را بدون نشانه تشخيص نم یمادر يا فرزند را با بو نم

بيشتر از حيوان از قيود  یرساند كه انسان خيل یكليه اين احوال و كيفيات م
از  یا از بسيارباشد. انگار طبيعت او ر یطبيعت آزاد شده و مطيع و فرمانبردار نم

جهات به حال خود گذاشته است. انسان، آزاد، سركش و مجاز است. صاحب اختيار 
كند و به  یثابت و معين تجاوز م یها بينيم از حدود و اندازه یاست. به اين دليل كه م

اختيار  یباشد. انسان اجبارًا دارا یموارد حيران و بالتكليف م یاين دليل كه در خيل
 است.

 
 احتياج، تكامل ،یآزاد



 
 

 

 
 

 167 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاختيار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كه از عالم جماد و نبات و حيوان شروع شده در مرحله انسان به  یتدريج یاين آزاد
گردد. هر قدر در نردبان  یرسد، توأم با ضعف و نقص در تجهيزات م یحد اختيار م

 كه موجود بيشتر محبوب طبيعت است. یتكامل پائينتر را نگاه كنيم، گوي

او، بدون حركت و  یو به رو یو نور و غذا به پاگياه، نه تنها آب  یمثالً برا
ها و غيره، عمل  رسد، بلكه طبيعت با برانگيختن بادها و فرستادن پروانه یزحمت م

 نمايد. یلقاح و توليد و توسعه نسل را نيز تأمين م

آب و  یخودشان بايد به جستجو یطوركه به پا بينيم همان یدر مورد حيوانات م
ها بكند.  ها و فداكاری نزاع یم بايد به دنبال ماده بدود و گاهعلف بروند، جنس نر ه

 یپس از انعقاد نطفه، اختالف زياد یند؛ ولا بهااز اين حيث همه حيوانات تقريباً مش
 : نماييم یدر طرز حفاظت از تخم و پرورش جنين طبق ترتيب زير مشاهده م

به دست طبيعت ماهيها و حيواناتِ پَست تخم را در آب يا در داخل زمين 
مخصوص و محفوظ به وديعه گذارده  یباالتر تخم بايد در محلها یسپارند. قدر یم

 آن پناهگاه بسازند )كرم ابريشم(. یشود )حشرات(؛ يا برا

پس از بيرون  یزير بدن خود آن را بايد گرم كنند و چند روز یپرندگان مدت
 آمدنِ جوجه، غذا در حلقومش بگذارند.

در رحم خود  یدهند؛ بلكه چند ماه یر تخم را تحويل طبيعت نمپستانداران، ديگ
حركت و تربيت  ینمايند و پس از زائيدن بايد شير هم بدهند؛ ول یم یاز آن نگاهدار

 در حيوانات بيدار است. یگيرند و غرايز از بچگ ینوزاد را به عهده نم

 كامالً هويداست: 1«ا.... خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفً»رسيم، مصداق  یبه انسان كه م
در آغوش مادر،  ی، زندگی، يك سال و دو سال شيرخوارگیمدت حمل طوالن

از سرما و  یبه نگاهدار ی، احتياج طوالنی، نادانیشعور ی، بیزبان ی، بیدست و پاي یب
تا باالخره پس از پانزده  یو تعليم آداب زندگ یترين اعمال حيوان گرما، تمرين ساده

 یگردد. ول یرسد و صاحب صفات نوعِ كاملِ خود م یم یشود؛ يعن یمسال اسماً بالغ 
دار معاش و تشكيل خانواده گردد.  كشد تا بتواند عهده یباز چند سال طول م

در  یتر از حيوان بوده، تحمل كمتر ناقصتر و ضعيف یاو نيز خيل یتجهيزات طبيع
 یحيوان و حيوان را خيلبيشتر از  یبرابر ناماليمات دارد. پس طبيعت، انسان را خيل

                                                
 : ... آدمی ناتوان آفريده شده است. 28نساء/  .1



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعی و فنی»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  168

 

گذارد. مخصوصاً انسان كه به  یبيشتر از نبات به حال خود و به اميد و عمل خود وام
 شود: یتدريج مديون و مرهون مكتسبات خود م

«.»1 
رود، ما شاهد دو امر يا  یدر واقع به تدريج كه مرحله تكامل و سرعتِ آن باال م

 عمل متضاد هستيم:دو 

 از يك طرف و شدت احتياج از طرف ديگر. یتوسعه آزاد

ضعف و احتياج را دارد و ضمناً  یو اختيار، منتها ینسب یانسان، در نهايتِ آزاد
 در برابرش باز است. یدر تحوّل و تكامل نيز سرعت عجيب و ميدان وسيع

 

 تكامل یها تازيانه

گانه باال هست يا نه. اگر هست، كدام علت  ات سهما بين كيفي یا بايد ديد، آيا رابطه
 است و كدام معلول؛ كدام وسيله است، كدام هدف.

باشد.  یم یدانشمندان بر اصل تكامل است و تكامل توأم با آزاد یعقيده عموم
بينيم همين طور  یپس ساير كيفيات را بايد اسبابِ كارِ تكامل دانست. عمالً هم م

حتياج و عدم تعادل و عدم رضايت پيش نيايد، تحرّك و است تا ضعف و اشكال و ا
كند، يك  یگردد. ضمناً هر قدر موجود رشد پيدا م یحاصل نم یتغيير و تحول و ترق

اسارت طبيعت را )كه ظاهراً حمايت است( پاره كرده و خود را  یبند ديگر از بندها
 سازد. یيك درجه آزادتر م

آب و علف باشد، چون شكم  یا تكاپومحرِكِ فعاليت و عمل و رشد اگر تنه
تحريكِ بيشتر  یخواهد بود. برا یمحدود است، فعاليت و تحوّل محدود و بطئ

 یتر ديگر الزم است. بايد طبيعت برا و رشد، يك عامل قوی یفعاليت و هشيار
موجود دشمن بتراشد تا او را از چراگاه و آسايشگاه براند. حالت تعادل او را دايماً 

ند يا تهديد كند تا وادار به حمله و دفاع شود. اين همان اصل تنازع يا دومين به هم بز
اسباب تكامل است كه در مراحلِ باالترِ تكاملِ حيوانات ظاهر شده است و به طور 

 نمايد. یعمل م یتقريباً دايم و جار

خود طبيعت  یو استثناي یو به طور ناگهان یاوقات در فواصل دورادور زمان یگاه
با برانگيختن انقالبات، بساط استراحت و ارتزاق موجودات را واژگون كرده و از  نيز

                                                
 هر نفسی در گرو عملی است كه انجام داده است.  :38مدّثر/ . 1
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اندازد:  یرا جلو م یغيرمعمول و غيرمأنوس، افراد مناسب و مستعد یها ميان نمونه
 . Mutation]جهش[ يا  یناگهان یظهورها

 یها گويند طبيعت دو كار بزرگ كرده است كه پايه یقبل از اين مراحل نيز م
 یو ديگر یتوليد مثل جنس یباشد. يك یم یترق یها ترين قدم یتكامل و قطع یلاص

 كه توأم با آن بوده است، اختراع مرگ.

قبل از اين حادثه آلَگها و حيوانات پست و موجودات برزخ مابين نبات و حيوان، 
كه شرايط محيط  یدادند و تا زمان یاز طريق رشد و توسعه نمو، افراد جديد بيرون م

لقاح و مرگ هيچ يك دربين نبود.  یآنها ادامه داشت. يعن یشد زندگ یوض نمع
در معرض  یتركيب دو موجود متمايز دربين آمد و هر موجود یهمينكه پا یول

نمود. از  یو ضعف و هالك قرار گرفت، ماشين تكامل جهشِ عظيم یفرسودگ
تنازع و  یبرا یآيد كه زمينه مساعد یبيرون م یتركيب هميشه، محصول جديد

 شود. یانواع تازه بهتر باز م یو مرگ جا برا یانتخاب اصلح خواهد بود و با فرسودگ

از  یارتحال از حيوان به انسان نيز بايد همراه با يك ی، يعنیرسيدن به مرحله انسان
حاصل  یبشر تغيير شيب یاين تكانها و حوادث و استثناها باشد، تا در مسير ارتقاي

فراهم شود كه عوامل تكامل، مؤثرتر و شديدتر عمل نمايند؛ تكاپو  یا گردد و وسيله
دارتر، تنازع با دشمنان شديدتر و  وصول به حالت تعادل و تناسب با محيط دامنه یبرا

 وافرتر گردد. یبديع و ناگهان یها باالخره احتمال پيدايش نمونه

ر تأمين شده و كه ذيالً خواهيم ديد، از راه اختيا یاين هر سه منظور، به طور
 شود. یم

 

 درميان دو قطب مخالف

 شود. یقبالً بايد ببينيم خود اختيار چگونه تأمين م

اختيار نخواهد شد. به  ، صاحبیبگويند: تو مختار یالبته از اينكه به موجود
گرفتار است. هر عمل  یغرايز طبيع یكه ديديم، موجود از هر طرف در بندها یطور

باشد. بنابراين كليه حركات او يك طرفه  یفرمان طبيعت مو هر هوس او ناچار تحت 
 تواند داشته باشد. ینم یاست و از خود هيچ اراده و اختيار

كه موافق و مساعد با مزاج و  یتنها راه حل اين است كه در مقابل غرايز طبيع
پيدا شود تا انسان ميان اين دو جاذب  یباشد، يك عامل و محرك مخالف یمحيط م
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 یبرا یگير كند و مجبور به اختيار و انتخاب موضوع و راه قطب مخالف دو یيعن
 كند. یاست كه هر گونه تصوّر ديگر، بااختيار منافات پيدا م یخود باشد. بديه

صفات باشد، ناگزير هر تشخيص و آرزو و عمل  یاگر انسان صد در صد ملكوت
جز اين  یا و چاره خواهد بود و باالجبار عمل صالح انجام داده است یاو ملكوت

 اختيار نيست. نداشته است. در اين صورت صاحب

بالعكس اگر در وجود شخص فقط عامل حيوانيت يا شيطنت وجود داشته باشد، 
تواند مسئول باشد؛ قهرًا و طبعًا به يك سمت خواهد  یباز مجبور خواهد بود و نم

 رفت.

انست به طور اتوماتيك وجود قطب مخالف اين تأثير را دارد كه انسان نخواهد تو
بدون تالش، در حال تعادل و توافق با محيط قرار گيرد؛ اگر  یو خود به خود، يعن

 یداشته باشد. حفظ تعادل و استقامت در راه طبيع یچه محيط وضعِ ثابت و مساعد
باشد كه هميشه همراه انسان و  یم ی، با دشمنیدرون یصحيح، مستلزم يك نزاع دايم

مير و داخل در رگ و ريشه شخص باشد. در صورت اطاعت از مطلع بر اسرار ض
 یو نارضايت یبه ناراحت یقطب مخالف، خروج از حال اعتدال دست داده و منته

بازگشت به  یگردد و شخص از حالت توافق و تناسب با محيط خارج شده و برا یم
 گردد. یتعادل ناگزير به اصالح نفس و حركت و فعاليت م

، يا شخص منحط و مضمحل یو نوسان و جدال دايم ها در اين كشمكش
مفيد و به كار انداختن اراده و توجه و  یگردد و يا در نتيجه استمداد از استعدادها یم

پيدا كرده و بر مَلَكات و  ی، رشد و تكامل او سير تصاعدیبه كار بردن صبر و پايدار
 گردد. یمكتسباتش افزوده م

نيز كه نگاه كنيد، همين وضع برقرار است و  افراد و جماعات یخارج یدر زندگ
 یو اجبار به رفع بدبختيهاي یبزرگترين حافظ و مُصلح بشر، هميشه ضروريات زندگ

نمايد و هيچ گاه نتوانسته است حالت استغنا پيدا  یاست كه به دست خود ايجاد م
 كند.

و صالح به انحراف  یاين قطب مخالف كه شخص را از جاده مستقيم طبيع
كشاند، همان شيطان است كه در عين ملعون و دشمن بودن، مخلوق خدا و اسباب  یم

 كار تكامل انسان و صد در صد موافق حكمت و مصلحت است.
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 آثار و نتايج اختيار

كه اين خصوصيت در تكامل نوع بشر و اصولًا در  یحال ببينيم آثار اختيار و دخالت
 تشكيل انسان داشته، چگونه است.

زمانِ  یبوده و به مرورِ ايام و در ط یكامالً تدريج یر و عوامل طبيعالبته امو
جمع  یباشد و هميشه بايد رو یو سريع نم یكند و سرعت اثر آنها آن یطويل، عمل م

 قضاوت نمود و اثر متوسط را ديد.

گذرانيم و با  یزود م یروشن كردن مطلب و اختصار كالم، زمان را خيل یما برا
استفاده  یطبيع یياد جلو خواهيم رفت. ضمناً از اين قانونِ تجربتقريب و تسريع ز

كه بيشتر مورد احتياج و استفاده قرار  یخواهيم كرد كه در موجودات زنده هر عضو
گيرد، رشد و توسعه بيشتر يافته و خود موجب پيدايش خصايص و احتياجات و  یم

مانند،  یكه بيكار م یهايشود. بالعكس عضو يا اعضا و استعداد یجديد م یاستعدادها
 شوند. یدر نتيجه تعطيل، رفته رفته ضعيف گرديده و باالخره محو و حذف م

 
 غريزه و عقل -1

اختيار داشتن و ملزم نبودن به تبعيت از غريزه باعث تعطيل و تضعيف مراكز غريزه 
موجود كاسته شده و  یشود. غرايز و احساسات كه ضعيف شد، از تجهيزات طبيع یم

 یاكتساب یشخص یرا بيشتر وادار به استمداد از نفس و به كارانداختن قوااو 
 نمايد. یم

كه مقدمات آن در مراحل مختلف نبات و حيوان و انسان به  یاين سير عموم
و احتياج نشان داده  یتوأم با افزايش درجه آزاد یصورت ضعف تجهيزات طبيع

در تاريخ بشر  یوشناست كه در مورد مخصوص انسان، به وضع ر یشد، سير
و سپس به  «غرايز مُسْتَشْعَر»خود را به  یجا «غرايز ال يَشعَر»شود و دايماً  یمشاهده م

و به احساسات داده و باالخره در انسان متمدن، احساسات و عواطف  «یغرايز اراد»
و  یدماغ ینيز ضعيف گرديده، اختيار و فرمانِ شخص منحصراً به دست عقل و قوا

شود. پس عقل اگر زائيده اختيار نباشد، تقويت شده و  یو زيان داده م تشخيص سود
 رشد و تربيت يافته اختيار هست.

 
 حافظه -2
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از دو طرف تصميم ناچار اشتباه خواهد بود.  یالزمه اختيار ترديد و تحيُر است و يك
و زحمت، پس از تكرار  یاندازد. گرفتار یو زحمت م یاشتباه، فرد را به گرفتار

سازد و طبعاً  یاو را وادار به نظر درگذشته و عبرت از اعمال خود و ديگران م یافك
مند به حفظ امور و ضبط آثار و به خاطر نگاه داشتنِ مواردِ صحيح و غلط  عالقه

شود و رشد  یگردد. بنابراين حافظه و توجه در انسان پديدار م یگذشته م یتصميمها
 نمايد. یم

ه و ارث، با موش به يك نوع معامله كرده است و اين يك گربه هميشه بنا به غريز
به  ینمايد. احتياج ینوع طرز شكار و عمل را به غريزه و ارث به نسل خود منتقل م

ها و  مختلف نداشته و ندارد تا به سلول یثبت و ضبط و توجه و تعمق در روشها
باشد( فشار و  و مراكز حافظه )كه شايد در مغز او نيز وجود داشته یدماغ یمبان

تا گربه گربه است( محدود به  یوارد آورد. بنابراين حافظه او تا ابد )يعن یدرخواست
چند فقره مواردِ خاصِ معينِ معدود خواهد بود و صورت اليتغيّر ثابت يا به عبادت 

 ديگر به صورت غريزه خواهد ماند.

 
 تفكر -3

كه از اشتباهات  یوردگموجود در ميان دو قطب مخالف و سرخ یتحير و سرگردان
سازد و وادار به  یمند به تشخيص راه صحيح از غلط م كند، او را عالقه یپيدا م یقبل

حافظه و  یاين عالقه و احتياج و به اتكا ینمايد. رو یو سنجش م یانديش تأمل و مآل
گيرد. مراكز تفكر كه به كار افتاد و رشد پيدا كند، هوش  یتوجه، تفكر صورت م

 شود. یحاصل م

 یاست كه موجودِ مجبور، مانند نبات يا حيوان كه به وسيله قطب واحد یبديه
تواند در پيش  یصحيح( م یشود، فقط يك راه )راه طبيع یم یو رهبر یراهنماي

شد، چون هيچ  یداشته باشد، به فرض هم كه صاحب عقل و انديشه و هوش، خَلق م
 یكرد، مسلماً پس از چند یپيدا نمگاه احتياج به مقايسه و مطالعه و اِعمال عقل 

رفت. به عبارت ديگر اگر از  یاز بين م یتفكر و تعقل او در نتيجه بيكار یسلولها
الذكر را  را بگيرند، رفته رفته تمام خصايل فوق ینيز اختيار و آزاد یانسان امروز

 فراموش و ترك خواهد كرد.

 
 آرزو و اراده -4
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غريزه بوده، يك كار و يك راه بيشتر  حيوان در عمل و در هدف تحت تأثير
تواند داشته باشد. اما اختيار كه در بين آمد، حكومت غريزه و طبيعت نه تنها در  ینم

عمل و منشأ حركت كه قصد و ميل  یروش و رفتار ضعيف خواهد شد، بلكه در مبنا
 خواهد كرد. یاست كه فرمانده «اختيار»اوليه است، 

و ميل به بقا و فعاليت هيچ گاه زايل نشده و از طرف ديگر چون اصل حيات 
 یشود، موجود مختار ناچار محرك اوليه را نيز بايد خود تأمين نمايد؛ يعن ینم

از يك طرف و  «اختيار»كند. به عبارت ديگر وسعت دامنه  یو آرزومند یهدفگير
ز با ميل به خروج ا یغرايز از طرف ديگر، وقت یآزاد شدن انسان از جاذبه انحصار

نمايد و انسان با  یرا ايجاد م «آرزو»تحيُر و عشق به بقا و فعاليت و حركت توأم شود، 
 را به كار خواهد انداخت. «اراده»دارد، ناچار  یكه در وسايل طبيع یضعف و زبون

شوند. در موجودات  یم «اختيار»دو ثمره مستقيم  «اراده»و  «آرزو»به اين ترتيب 
پيدا  یدهد و مورد یاصالً مفهوم خود را از دست م ینمجبور و محصور، اين دو مع

 كند. ینم

 
 يشخصيت، تربيت، ترق -5

آورد و  یاست كه اجبار و انحصار، كليه افراد را از يك قالب و يك نوع درم یبديه
نسبت به هم داشته باشند، موجب آن، محيط خارج و  یاگر احياناً اختالف و امتياز

بود. در هر حال هيچ يك از افراد احراز شخصيت و عوامل حاكمه بر آنها خواهد 
 مسئوليت نخواهند كرد.

وجود داشته باشد  یعمل و اختيار یشود كه آزاد یشروع م یشخصيت از موقع
، یشخص یو هر فرد بنا به انتخاب و تشخيص خود و با به كارانداختن عوامل و مساع

 بنمايد. یاكتساب

تواند  یكه گفته شد، نم یاست، به طريق یلو تعا یپايه تربيت نيز كه وسيله ترق
حيوانات  یكه بعض یجز شخصيت و اختيار باشد. البته تربيت نه به آن معناي یچيز

دهند، يا  یعادت م یتقليد یباهوش مانند سگ و اسب و فيل و ميمون را به حركات
و ترتيب كه از ذات  یدارند؛ بلكه به آن معن یوار گفتن وا م یرا به طوط یطوط

ميل و اختيار متخلق به صفات  یشخص جوشيده و او را عالمًا و عامدًا و از رو
از فضيلت و  یكه خود چشمه جوشان یطور تر و سازنده و فزاينده بنمايد. به عالی

 در اجتماع گردد. یعامل مؤثر و مفيد



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعی و فنی»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  174

 

 
 اجتماع و تمدن -6

و تمدن  ینشينتمدن و اجتماع الزم و ملزوم يكديگرند. بدون اجتماع و اُنس، شهر
مردم  یتمدن هم، همنشين یتوانسته است فراهم شود و بدون آداب و مزايا ینم یبشر

اگر بخواهيم حق تقدم قايل شده باشيم، البته  یو تشكيل اجتماع هم ميسر نيست. ول
 اجتماعات بوده كه تمدن را تشكيل داده است و هسته اوليه اجتماعات خانواده است.

شود. اگر بشر اختيار نداشت  یمحبت زن و شوهر شروع م یخانواده در اساس رو
موقت  یتوليد مثل، حالت شهوان یو فقط در مواقع معين مثل حيوانات و صرفاً برا

يافت. مرد چون اجازه و  یدوام نم یكرد، هيچ وقت رشته عالقه زن و شوهر یپيدا م
ه و جماع است، را دارد و هميشه مايل به معاشق یامكان تجاوز از حدود خشك طبيع

شهوت و محبت و احتياج به زن پيدا كرده است و طرفين كانون ازدواج را تشكيل 
 اند. داده

پدر و مادر  یآيد، ضعيف و محتاج به ادامه سرپرست یهمين طور بچه كه به دنيا م
تبديل به سه نفر و  یدر خانواده مكث خواهد كرد و اجتماع دو نفر یاست. پس مدت

و محدود به  یكه در حيوانات موقت یشود. محبت و پيوند فرزند یر مچهار نفر و بيشت
 یاحتياجِ رشدِ اوليه است، در انسانِ مختار وسعت پيدا كرده، خود مطلوب و مشغوليت

 ساخته است. یگرديده و خانواده را ابد

و مقيّد به خانواده و مقررات قبيله و طايفه  یالبته تمدن جديد مانند قديم زياد متك
آن  یجايگزين آن شده است. ول یو روحيه اجتماع یباشد و مؤسسات اجتماع ینم

ضعف  یكه موجب تشكيل و تحكيم خانواده و قبيله و اجتماع است )يعن یچيز
است. هر  یو بلكه در حال ترق یو احتياج انسان به استمداد( به قوت خود باق یطبيع

افراد طوالنيتر و  یو جوان یشود، دوران كودك یقدر درجه تمدن و تكامل بيشتر م
 گردد. یبيشتر م یو حمايت عموم یاحتياج به مؤسسات اجتماع

 
 اختالف -7

و  یكرديم، ديديم كه اجبار و انحصار همشكل یكه از شخصيت صحبت م یآنجاي
 یبنا شد هر فرد یكند. وقت یآورد. البته اختيار عكس آن را درست م یم یهموار

از يك طرف و به يك راه نخواهند  یناچار همگاختيار و شخصيت داشته باشد، 
شود. اختالف در ساختمان و شكل، در سليقه، در رويه،  یرفت و اختالف حاصل م
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نمايد و  یدر فكر، در عقيده، در منافع و غيره. اين تنوع، رقابت و تنازع ايجاد م
 یسازد. يعن یخاص را زيادتر م یكثرت تنوع، درجه احتمالِ پيدايشِ نوظهورها

 كند. یتقويت م یرا به درجه شديد یتكامل طبيع یعواملِ اصل

با اختيار  یرا دربردارد و تسلط وقت یهاي ها و تسلط ها، تفّوق البته اين تنوع و تنازع
شايد  یفراوان نخواهد بود. فساد و بد یها كُشی ها و حق از ستمكاری یتوأم شد، خال

 شود. یبيش از عدالت و خير ظاهر م

اعتدال  ینند فرد از نعمت اختيار سوء استفاده نموده و از جاده طبيعاجتماع ما
همان طور كه در مورد شخص، وجود قطبِ مخالف و  یكند. ول یانحراف پيدا م
ماشين تكامل را به  یها از حال تعادل بود كه چرخ یها ها و خروج همين انحراف

به مقياس عمر  یما يعن آورد، در مورد اجتماع نيز آنچه به نظر یسرعت و اثر در م
شود، معلوم نيست از يك نظر  یافكار و آمال ما شرّ و فساد ناميده م یبين كوتاه و كوته
 ینردبان ترق یها تر، مصلحت و يگانه راه حل اصالح نباشد. مگر پله یباالتر و عموم

ها كه  علوم و افكار و صنايع و عقايد از همين اختالفات و اجحافات و محروميت
ها گرديده،  ها و فداكاری جويی ها و چاره به احساسات و انقالبات و جنگ یمنته

 درست نشده است؟

 
 آثار ديگر اختيار -8

نيست. همه چيز بشر )آنچه كمال و صفت  یشدن ها تمام دامنه اين بحث و استنتاج
باشد. نه  یم «اختيار»مميزه انسان از حيوان و هدف آينده اوست( مرهون و مديون 

و مالكيت و خط و اخالق، بلكه زبان يا قوه ناطقه  یتمدن و علم و آزاديخواهتنها 
و دنباله آن انحراف و « اختيار»هم نتيجه مستقيم خصيصه اختيار است. زيرا اگر 

نياز  ینبود و بشر مانند نباتات و حيوانات، مطيع، مجهز و ب «آرزو»و  «احتياج»ضعف و 
 افتاد. یود متوجه و متوسل و متكلم شود، نمبود، به صرافت اينكه به همنوع خ یم

تر و  صحيح یاند، ول تعريف كرده «حيوانِ ناطق»هر چند قدما اگر انسان را 
 .«حيوانِ مختار»تر اين است كه بگوييم:  عميق
 

 حدود اختيار
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بينيم آثار آن هست: انحرافات و اختالفات.  یهست؛ به اين دليل كه م «اختيار»پس 
آن  یلفظ یها و بازی یالزم بدانيم يا مضر و زايد. چه با داليل فلسف چه آن را مفيد و

 .یو جار یاست قديم یرا اثبات كنيم يا انكار؛ واقعيت

ها و  مسلك و تفويضی یكه مؤمنين و منكرين و روحيون و ماديونِ جبر یغوغاي
ند با كن یم یاند و با هم به جدال و بحث پرداخته و سع سايرين در دنيا راه انداخته

منطق يا با زور طرف را با خود همعقيده سازند، بهترين گواه بر وجود اختيار و قبول 
 آن است. یضمن

نداشت و تربيت و تعليم يا پاداش  یاگر اختيار در كار نبود، ايراد يا تمجيد، مورد
توان  یكرد. از موجودِ مجبور كه توقعِ تغيير و تربيت نم یپيدا نم یو كيفر مصداق

 داشت!

 است؛ اما صد در صد نيست: یالبته اختيار هست و اين اختيار اجبار

و خواسته طبيعت )يا خالق  یاست اجبار یاين كه خودِ اين اختيار امر یاوالً، برا
 طبيعت(.

غرايز در  یفارغ و فارق از حيوانيت نيست؛ بقايا یثانياً، از اين نظر كه انسان به كل
پوشاك و توليد مثل و غيره مسلم بوده و از  است و احتياجش به خوراك و یاو باق

خواهد،  یكه م یمتعدد بسيار محكم به سمت یاين راه، طبيعت او را با بندها
 كشاند. یم

كه در  یخود ساخته و مخصوصاً اجتماع یكه شخص برا یثالثاً، محيط و شخصيت
اران باشند كه هر لحظه هز یم یكامالً قو یثانو یها او مسكن گزيده است، طبيعت

كه  یطور گذارند كه خارج از اختيار و فرمان اوست. به یعامل و نيرو در مقابلش م
 یاختيار زندگ یبا مختصر یاجبار، ول یها از سيم یتوان گفت: انسان در قفس یم
 كند: یم

«...»1

حركت  یاين قفس طور یامكان و استعداد اين را دارد كه در چهار ديوار یمنته
 واز نمايد كه:و پر

 تر سازد. نسل به نسل، ميدانِ خود را وسيع -الف

                                                
 حديث از امام صادق)ع(: نه جبر درست است و نه اختيار.... 1
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 قفس را هم با خود پايين يا باال ببرد. -ب

 یدر او چنان قدرت تحرك و خالقيت یهمان ضعف و احتياج و استغنا و آزاد
 گردد. ینمايد كه مسلط بر محيط و تسخيركننده طبيعت م یايجاد م

 

     یمشكالت و مضاراختيار و آزاد
دادن به بشر به اينكه به دلخواه خود عمل كند و به  : اجازه و وسيلهیاختيار )يعن

به نفس خويش ستم نمايد(، به نظر متفكرين و دلسوختگان بشر  یديگران و حت
آور آمده است و اگر اختيار دنيا با انسان بود، هرگز تن به امر  هميشه ناپسند و شگفت

تربيت اجازه و امكان  ی: به مردم بيسوادِ بی، )يعنیزادكه آ طور داد. همان ینم «اختيار»
از هموطنان و  یاظهارنظر و دخالت در امور و در كار خود را دادن(، به نظر بعض

 یكند و كمتر صاحب قدرت یروشنفكران ما خالف مصلحت و حق جلوه م یحت
 بدهد. یاست كه به ميل خود به زيردستان آزاد

ها و  بيچارگی یختيار )و فرزندِ آن، آزادالبته قابل انكار نيست كه ا
فراوان به بار آورده است و بدون هدايت و مراقبت، قابل دوام  یها سوءاستفاده

 یالعاده كمتر از آنهاي اند، شايد فوق نيست. آنها كه مستقيمًا و محسوسًا متمتع شده
و  یدرست است كه حاالت فرد یاين حساب وقت یاند. ول باشند كه متضّرر گشته

 یگذشته و سير عموم یها اجتماع و مخصوصًا ميراث یرا نگاه كنيم؛ يعن یآثار آن
جز گذراندن زمان و تعادل و  یو غايت یجريان را درنظر نگيريم و باالخص كه هدف

 مند نباشيم. استراحت را قايل و عالقه

البته اگر در خلقت بشر از روز اول اختيار وجود نداشت اين همه افراط و 
شد. بشر هم  یانتها حاصل نم یها و مشكالت ب ها و ظلم و فسادها و بدبختی طتفري

مرد...  یزيست و راحت م یها خوشبخت و راحت م ها و كرم ها و سوسك مانند كالغ
 ماند! یمثل آنها تا ابد كالغ و سوسك و كرم م یول

رت كه و قد ی)به حداكثر كمال و ترق یيا از روز اول كامل و عال یبايست یبشر م
قابل تصور باشد و هنوز بشر به آنجا نرسيده و به سرعت به سمتش در پيشرفت است( 

توانيم  یدانيم چرا نشده است و نم یدرست شده باشد )كه متأسفانه نشده است و ما نم
خود نردبان كمال را  یعمل كنيم( يا اگر قرار باشد كه به تدريج و به پا یطور ديگر

مانند حيوانات پس از وصول به حالِ تعادل درجا  یيد؛ يعنبپيمايد و زود هم بپيما
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جز وجود دو قطب مخالف و خصيصه  یا نزند، مثل اينكه بنا بر آنچه گفته شد، چاره
 اختيار در بين نبوده است.

آينده بنماييم،  یجمع و حال را فدا یفرد را فدا یاز اين نظر كه نگاه كنيم، يعن
)يا الاقل اسباب  یتيار را كه اسبابِ كارِ اجبارممكن است قضاوتمان عوض شود. اخ

و مفيد هم بشناسيم و در  یكار مؤثر( تكامل ديديم، نه تنها بد ندانيم، بلكه ضرور
و مفيد بدانيم كه زير بار تمام  ی، آن قدر آن را ضروریآت یعموم یحساب كل

 مشكالت و مضار آن برويم.

مسئله  یو بشر یاجتماع و یتر سياس كوچك یهمين طور است از جنبه خيل
. طبيعت با همه مشكالت و مضارش بشر را مختار یو دموكراس یآزاد یاختيار، يعن

تر و  ساخته است؛ چرا ما خود را از طبيعت )يا صاحب طبيعت( زرنگ
خودمان ممنوع بسازيم؟! خصوصًا كه اگر  یرا برا یتر دانسته و آزاد انديش مصلحت

كرد و خود زمام اختيار او را به دست  ینوع بشر سلب م قرار بود طبيعت، اختيار را از
شود، عنان او  یم یاز اجتماع انسان سلب آزاد یوقت یگرفت )مانند حيوانات(. ول یم

را طبيعت يا يك مقام فوق بشريت كه عالم و قادر و ضامن افراد باشد، به دست 
 كند!... ین كار را متر( از آنها اي مثل خود آنها )و شايد پست یگيرد، بلكه كس ینم

 یخلق، تحت انضباط شديد حزب یكه با ظاهر فريبنده دموكراس یهاي آن مسلك
و شخصيت  ی، از افراد سلب آزادیو به بهانه ضرورتِ اطاعت كوركورانه اجتماع

يا  یحكومت فرد یيا عمل یطور رسم كه به یهاي نمايند و همچنين آن دولت یم
ترين خيانت و جنايت را در حق افراد ملت خود  زرگنمايند، ب یرا اجرا م یديكتاتور
كه برخالف خواسته طبيعت )و صاحب طبيعت(  یشوند. خيانت و جنايت یمرتكب م

 و مانع نجات و سعادت بشريت است!

 

 اختيار از دريچه اديان و قرآن

يا  یانسان مسئوليت دنياي یكه برا یاوالً، اختيار در كليه اديان و هر مكتب تربيت
وضع بنمايد، قبول شده است. خالف آن تناقض است.  یقايل بوده و تكاليف یآخرت

 یا كه پاره یو تعميم و اتهام یمسلك يا قَدَر یو شيعه جبر یفِرَق سن یاعتقاد بعض
اند، يا نتيجه جهل و مطالعه  زده، اسالم را مذهب جبر شناخته ینويسندگان اروپاي

 آنهاست يا عناد و تهمت. یسطح
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هست كه در بيان قدرت مطلقه خداوند و در تشريح احاطه  یقرآن آياتالبته در 
شناسد. عزت و ذلت مردم و  یاز خدا م یكامل مشيت او، هر چيز را مربوط و ناش
دهد؛ همان طور كه تعويض شب و روز و  یهدايت و ضاللت آنها را به خدا نسبت م

 فرمايد: یرود كه م یداند. تا آنجا پيش م یتبديل مرده و زنده را به دست او م

«...»1 
 خواهيد مگر خدا خواسته باشد... یرا نم یشما چيز

كننده اوليه  خالقِ طرح یوجود و اراده ازل یاين قبيل آيات بيان همان جريان كل
بشر  خلقت یاختيار هم يك امر اجبار یاست كه البته همه چيز از اوست و گفتيم حت

آنها در ميان هوا را نيز به  ی، قرآن پرواز پرندگان و نگاهداریاست. در اين زمينه كل
 دهد، آيه اين است: یدست خدا نسبت م

«...»2

تواند خارج از طبيعت و خالف  یاست كه در داخل طبيعت هيچ چيز نم یطبيع
 آن باشد. یقرار و جريان عموم

را به عقيده تقدير و جبر  یتوجه شود، بعض یدر مقابل اين آيات كه اگر به تنهاي
اراده و ميل  یوجود دارد كه نقش انسان يعن یكشانده است، آيات زيادتر و صريحتر

هد و شخص را مسئول د یو عمل او را در سرنوشتش به وجه روشن و محكم نشان م
شناسد. در اين زمينه آيات، در  یدر برابر آمال و اعمال و مرهون مكتسبات خود م

شاهد مثال زياد « شده یراه ط»و كتاب  «عشق و پرستش»كتاب  یمتن و در پاورقيها
 نماييم: یم احتراز از نقص بيان، چند آيه را تكرار ی. برا3آورده شده است

«.»4 
 

«......»1 

                                                
 خواهيد مگر آنچه را كه خدا خواسته باشد... : و شما نمی29تكوير/  .1

خداوند ايد كه در جوّ )و فضای( آسمان در تسخير خداوند هستند و جز  : آيا پرندگان را نديده 79نحل/  .2
 دارد... كسی آنها را نگاه نمی

مباحث »به نام  «(1مجموعه آثار )»از آثار مندرج در  «عشق و پرستش»و  «راه طی شده»های  كتاب. 3
 باشند كه توسط شركت انتشاراتی قلم چاپ و منتشر شده است.  می «بنيادين

 .ده باشد: و اينكه برای انسان حقی و چيزی نيست مگر آنچه كوشش كر39نجم/ . 4
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...»2 

 
«

.»3 

 
«......»4 

 
...... 

و اختيار انسان را در انتخاب  یخداداد یآيات ديگر كه كامالً آزاد یو بسيار
 رساند. یمطلوب مسير م

است كه او را  یسراسر قرآن را كه نگاه كنيد، اصالً طرز كالم، گفتگو با كس
كه  یخواهد او را از راه غلط یداند و م یقابل تربيت و تغيير م مسئول و مختار و

 رود برگردانده، به راه مستقيم هدايت نمايد. یم

صرف نظر از بحث فوق، اصل مطلب در اين بود كه ببينيم مسئله اختيار به چه 
در كه  یهاي كيفيت در اديان و در قرآن آورده شده است و جواب ايرادها و اشكال

 شود. یگيرند، چگونه داده م یان و فساد و شرور مشيط باره 

اين موضوع بهتر است به مبدأ خلقت انسان و بلكه به تكوين جهان طبق  یبرا
 روايات اديان مراجعه كنيم.

چند حكايت مشترك يا مشابه وجود دارد )صحيحتر  یدر كليه اديان توحيد
اوليه در بهشت،  یاست بگوييم ريشه مشترك دارد( : خلقت آدم از گل، زندگ

شيطان و خوردن از ميوه ممنوع، ظاهرشدن عورت آدم و حوّا، هبوط از  یاغوا

                                                                                                              
: ... به سود اوست آنچه كسب كرده و به دست آورده است و به زيان اوست نيز آن چيزی كه 286بقره/ . 1

 كسب نموده است...

دهيم و هر  .: هر كس طالب زراعت و بهره آخرت باشد، در آن برای او ازدياد و بركت می2شوری/  .2
 م. رساني كس خواستار محصول دنيا باشد، از آن به او می

كنيم، هم اين دسته و هم آن دسته را و بخشش  همگی را از بخشش پروردگارت كمك می : 21اَسری/  .3
 شود.  پروردگارت از كسی دريغ نمی

 : ... مرا بخوانيد تا من اجابت كنم )دعا و درخواست( شما را ...   61مؤمن/  .4
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بهشت و غيره ... كه تمام آنها مورد ايراد و الاقل اعجاب منكرين است. در قرآن 
جالب است و شايد در كتب ديگر  یخدا با فرشتگان نيز آمده كه خيل یيك گفتگو

 نباشد.

عميق اختيار  یها كنيم، پايه یآيات منور قرآن بررس یناياين مطلب را اگر با روش
 يابيم: یو تكامل را م

كند. سرنوشت و منظور از خلقت  یآدم مقدّر بوده است كه در بهشت زندگ -1
از خاك و زمينِ  یشود؛ يعن یپيدايش او از صفر شروع م یاو چنين بوده است. ول

 خاصيت: یجان و ب یحركتِ ب یب

«....»1 
 شود. یخلقت و سِيرِ انسان از اين حالت شروع م

از داروين و المارك هم جلوتر رفته و از گل و  یاين همان مسئله است كه خيل
 باشد، شروع كرده است. یم یماقبل مواد آل یخاك كه مرحله معدن

 

 : فرمايد یم دارد و یخداوند مشيت خود را به مالئك ابراز م یوقت -2
 و از 2به عنوان خليفه خود در زمين از خاك خشك )... مِنْ صَلْصالٍ...( یمن بشر

 .4نمايند ی( خواهم آفريد، آنها تعجب م3بدبو )... مِنْ حَمَأٍ مَسنُونٍ. یگل و ال
ها بكند؛  و خونريزی یكه در زمين تباه یبيافرين یخواه یرا م یگويند: كس یم

 كنيم؟! یرانه نعماتت تو را تسبيح و تقديس مكه ما به شك یدر حال

«...
...»5 

 فرمايد: یخدا م

                                                
 : ... و خلقت انسان را از گِل آغاز كرد. 7سجده/ . 1

 . 33يا  26ر/ حِج. 2

 . 33يا  26حِجر/ . 3

های جديدِ پيدايش حيات در روی زمين،  ای است. در فرضيه در اينجا اشاره به گل و الی، خود نكته .4
های حاوی تركيباتِ كربنی آلی  های كنار دريا، در ميان لجن ها را در رسوب تشكيل اولين جرثومه

 زنند!  فسادپذير حدس می

ها بريزد و حال آنكه ما به ستايش تو  آفرينی كه در آنجا فساد كند و خون يا كسی را می... آ : 31بقره/  .5
 كنيم... گوييم و تو را تقديس می تسبيح می
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«....»1 
دهد. به  یآموزد، جواب فرشتگان را م یم یو اسماي یبعد از آنكه به آدم علوم

سازد تا مالئك به جهل خود اقرار كرده و  یفراهم م یاصطالح مجلس امتحان
صاحب علم شده » یكه از خاك و گل پديد آمده، ول یتصديق نمايند كه از آدم

 تر هستند. ، پست«است

را از  اين همان قابليت تربيت و استعداد بشريت و مقام شامخ دانش است كه انسان
 سازد. یفرشته برتر م

 

( و فضيلت آدم بر مالئكه ثابت ی)يا ماد یقابليت چنين موجود خاك یوقت -3
2رسد: یشود، از درگاه حضرت سبحان به فرشتگان امر م یم

 

«.»3 
 كنند جز ابليس: یتمكين م یهمگ

«
.»4 

( است، بر آدم كه از خاك یكند و خود را كه از آتش )انرژ یابليس تكبر م
 داند: ی)ماده( ساخته شده، برتر م

                                                
 دانيد.  دانم كه شما نمی : ... من چيزی می 31بقره/ . 1

رد، كلمات تنزل دا ها مانند مجادالت فيمابين ما صحبت می البته اين آيات كه از گفتگوی خدا با فرشته .2
در منطق آفرينش و عالم تكوين در درگاه  باشد؛ واالّ ای می يافته و به لباس و لسان آدمی درآمده

پروردگاری كه خود پديد آورنده زمان و مكان و وارسته از قيود و حدود آن است، چنين گفت و 
ها شايد  يريم. اين قول و فعلهای زمان را نبايد به قياس و مفهوم معمول خودمان بگ شنودها و پس و پيش

يك نوع زبان حال و بيان امر قبل از حدوث و ظهور قضيه باشد كه اينك به فراخور فهم ما در قالب 
آيد. همان طور كه در مخيله و در نقشه مهندس طرح كننده يك ساختمان  الفاظ و تصاوير و تمثيل در می

به وجود آمده باشد، تمام مراحل و مواضع عمارت نيز قبل از آنكه سنگ و آجری روی هم چيده و بنايی 
ها طوری با صاحبكار يا بامعمار حرف  تجسم يافته است و حتی راجع به ترتيبات و تزيينات داخلی اطاق

ها ساخته و پرداخته شده است. در اين آيات و اشارات بعدی نيز توجه بايد  زند كه انگار تمام قسمت می
 قدير و تكوين قضيه باشد. بيشتر به جنبه و به مفهوم ت

: پس از آنكه من او را خوب آراستم و منظم و مرتب نموده و از صفت خود )روح خود( در او 29حجر/  .3
 دميدم، بر او سجده كنيد. 

: به فرشتگان گفتيم: آدم را سجده كنيد، همه سجده كردند جز ابليس كه سر باز زد و برتری  34بقره/  .4
 بود. جست و او از كافران 
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«....»1 
المتياز انسان از ها آب، میدر آدم و وديعه گذاشتن صفت اله یدميدن روح خداي

است كه انسان را بايد تا مقامِ استقالل  یحيوان و مبدأ اوليه مرحله سريع و رفيع تكامل
 و استغناء و ابداع و خالقيت باال ببرد.

 گويد: یتورات م

 «به صورت خود آفريد. خداوند آدم را»

هر عمل و  یداند؛ يعن یم «»آن را  یاسالم نيت هر عبادت و شرط قبول
نزديك شدن و رسيدن به خدا و باالخره نهايت سير  یبايد باشد برا یا قدم مؤمن پله

رَبِنا  یاِل ... اِنَا»، 3 «عُونَ.... اِنَا اِلَيهِ راجِ»، 2«... اِلَينا تُرجَعُونَ.»مكرر  یها را نيز در جمله
 نمايد. یو غيره بيان م 4«مُنْقَلِبُونَ.

از سير و تكامل موجودات و ارتحال به  یاگر قسمت یدانشمندان بزرگ طبيع
اند، قرآن در اين چند رديف آيات، سراسر سير از حالت  انسان را درك و بيان كرده

چشم ما  ینهايت را جلو یتا ب از صفر ی، يعنیخاك خشك تا حالت خداي یمعدن
 نيز آمده است كه: یدهد. در حديث نبو یگذارد و هدف و مقصد را نشان م یم

«.» 
 یخودم و برا یتو آفريدم و تو را برا یتو يا به سو ی)اشيا را برا

 رسيدن به خودم.(

يافتن صورت و هيكل  پس از تكميل و تنظيم یيالبته آن دميدن روح خدا
 یمدارها یبيش نبود. اين نطفه بايد طبق قرار عموم یا ، يك مقدمه و نطفهیحيوان
 و به مصداق: یزندگ

«
...»5

                                                
 ای و او را از گِل.  : ... گفت، من از او بهترم، مرا از آتش آفريده12اعراف/  .1

 شويد.   : ... و به سوی ما باز گردانده می35انبياء/ . 2

 گرديم.  : ... و به درستی كه ما به سوی او باز می156بقره/  .3

 ايم. دگارمان تحوّل يافته: ... به درستی كه ما به سوی پرور 51يا شعراء/  125اعراف/  .4

كند،  حق آفريد و تا اينكه هر كسی به آنچه خود كسب می هها و زمين را ب : و خداوند آسمان22جاثيه/  .5
 شود... پاداش داده می
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بات خود نردبان تكامل را بپيمايد؛ زحمت و عمل از با فعاليت و مرارت و با مكتس
 آدم، وسيله از خدا.

 

نمايد،  یآدم اعراض م یكرده و از خدمتگزار یابليس كه از امر خدا سرپيچ -4
شود  یشود. بالعكس به او مهلت داده م ینابود و ناتوان نم یشود. ول یرانده درگاه م

شود( كه برود در زمين و  یيت داده مشود، اگر نگوييم مأمور یاجازه داده م ی)يعن
بندگان خدا را فريب دهد و به اشتباه و انحراف بيندازد. در رگ و ريشه و در دل و 

، از چنين كمين گاهِ «كه آنها او را نبينند یآنها را ببيند، در حال»سينه مردم جا بگيرد، 
آدم بفرستد و  دروغ را به اوالد یغرور و وعده وعيدها یمحكمِ امنِ نزديك، تيرها

 ...«را تغيير دهند یخلقت خداي»آنها را وادارد تا 
ترين مسائل اديان همين جاست. شخص گيج  از غامض یعجيب است! يك یخيل

 شود؛ ممكن است عصيان ورزد و كافر شود! یم

توانستند زير بار اين اشكال و تضاد خالف انتظار  یها ظاهراً چون نم زرتشتی
در مقابل يزدان تصور كردند و  ینده، اهريمن را عامل يا خدايبروند، مسئله را گردا

 یدنيا را ميدان مبارزه اين دو حريف زورمند شناخته و وجدان خود را به اين راض
از آن اهورامزدا خواهد شد! اما قرآن صاف و پوست  یكردند كه دست آخر پيروز

از  یخدا و مَلَك نمايد كه شيطان مخلوق یكنده با كمال صراحت و جرئت اعالم م
 مالئك بود كه درخواست مهلت تا روز قيامت كرد:

« 

.»1 
 و به اين عمل معذور و در واقع مأذون گرديد.

همان مسئله دو قطب مخالف  یآور است؛ ول موضوع البته بسيار عجيب و حيرت
 آورد كه در بحث اختيار تشريح شد. یمرا به ياد 

، وجود شيطان یبشر به مقام ملكوت یشرط تكامل و اسباب تربيت و وسيله ارتقا
دل و دعوت به  یبود. شيطان بايد باشد تا اختيار و تمام آثار آن باشد. از او اغوا

 .یخالف، از بشر هم مقاومت و مبارزه با نفس و منازعه در ميدان زندگ
 

                                                
 . ! شوند، مهلت بده : )شيطان( گفت، مرا تا روزی كه برانگيخته می15و  14اعراف/ . 1

 لت داده شدگانی. درستی كه تو از مه ه)خداوند( گفت: ب 
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 یاز صفات اله یا رسيده و نطفه یحيوان یكه تازه به كمال جسمان یشرب یبرا -5
 ینرسيده، هنوز خيل یانسانِ خداي یبه كمال معنو یدر او كاشته يا دميده شده، ول

 زود است كه در بهشت مرتباً بميرند و نسل جديد زنده شود:

«......»1 
تكامل و اختراع بزرگ  یقو یاز افزارها یطبيع یگفته علما قبالً هم ديديم كه به

 .2طبيعت، مسئله مرگ توأم با توالد و تناسل بود
شيطان  یاوالد آدم ساقط شده به زمين در كِش و قوس اختيار و تحت اغوا

 دشمنيها و فسادها خواهند كرد:

«...
.»3 

جنگ كه روشن خواهند كرد، به جسم  یها زهر اين فسادها و دود اين آتش یول
 شوند: یو چشم خودشان خواهد رفت. تا نرود متنبه و متوجه به راه كمال نم

«
.»4 

 

جز تمتّع دنيا در دل  یآنها كه هدف یدر اين گيرودار نفس و عقل چه برا -6
و  پويند، مرارت یو چه آنها كه راه حق م 5پرورانند )بَلْ تُؤثِرُونَ الْحَيوةَ الدُنْيا...( ینم

 مشقّت فراوان است.

بايد ببيند.  یفروان یبه جانب خدا، سختيها و خستگيها یين سرباالينوع انسان در ا
 باالخره خواهد رسيد؛ يا نعمت و راحت و يا نكبت و حسرت: یول

                                                
 . ريد... می يابيد( و در آن هم می شويد )و زندگی می : ... در آن )زمين( زنده می 25اعراف/ . 1

البته در تاريخ تكاملِ طبيعی روی زمين پيدايش مرگ و تكفيك نر و ماده، خيلی قبل از پيدايش انسان و  .2
 197توجه به توضيحی كه در پاورقی صفحه پستانداران و حتی طبقات پست حيوانات بوده است، ولی با 

شود. در قرار خلقت و تكوين )و همچنين در فكر يك سازنده و  داديم، مطلب روشن می 3در زمينه بند 
 اجرای منظور است.  بينی و حسن اداره كننده( جلوانداختن مراحل، الزمه پيش

قرارگاه و جای برخورداری شما تا روز : ... گفتيم، پايين رويد، برخی دشمن برخی ديگر و  36بقره/  .3
 قيامت در زمين باشيد. 

شود تا  اند، پديدار می : فساد در خشكی و دريا درنتيجه آنچه مردم به دست خود فراهم كرده41روم/  .4
 اند، بچشند؛ )برای آنكه( شايد برگردند.  آنكه مختصری از آنچه را به عمل آورده

 گزينيد... ن جهان را برمی: آری، شما زندگی اي16اعلی/ . 5
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«.»1 
را بر خود او  یگذارد. راهنماي یالبته خداوند بنده ضعيف ذليل خود را تنها نم

و  یحكمت و مرحمت به ايشان آزاد یشمارد. اگر در وسط كار از رو یفرض م
 اختيار داده است، اول و آخر كار، باز در يد قدرت و مالكيت اوست:

«.» 
به زمين پر از خطر و كند و  یكه آدميزاد را از بهشت بيرون م یدر همان موقع

پشت سر اين اخراج، هدايت من  «نترسيد»دهد كه  یم یفرستد، به آنها دلدار یخطا م
 ینماييد. اگر پيرو یكنيد يا سركش یشما خواهد آمد. مختاريد، از آن پيرو یبرا

 نخواهيد داشت:« از گذشته» یا و غصه «از آينده» یكرديد، خاطر جمع باشيد، ترس

«
.»3

*  *  * 

بود كه خداوند كريم راجع به اختيار و راجع به سرآغاز و  یهاي اينها آيات و نشانه
چنين  یاو كسسرانجام بشريت، بر پرچمدار هدايت خود فروخواند. غير از 

 توانست بداند و بگويد: ینم

 

« 

».4 

                                                
 كشی؛ پس پاداش آن را خواهی ديد.  : اين انسان، تو در راه پروردگارت رنج فراوان می6انشقاق/  .1

 : و آنچه بر ماست، راهنمايی است، و از آنِ ماست آن جهان و اين جهان. 13و  12ليل/  .2

من راهنمايی برايتان آمد، بر آنها كه از  : گفتيم، همه از بهشت بيرون شويد؛ پس اگر از جانب38بقره/  .3
 شوند.  راهنمايی من پيروی كنند بيمی نخواهد بود و خود اندوهناك نمی

 .خوانيم و يقين بدان كه تو از پيغمبرانی حق و راستی بر تو می ه: چنين است آيات خدا كه ب252بقره/  .4



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسالم و جوان
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعی و فنی»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  188

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

اسالم جوان
 

 
 

 الرحمن الرحيم بسم اهلل

«
...»1 

 

كه از خارج و  یتعجب كرده باشيد و كسان «اسالم جوان»ممكن است از عنوان 
تنها آن را بشنوند ايراد بگيرند. بياد اصطالحات مشابه متداول از قبيل ايرانِ جوان، 

ه ادعا يا احتياج به يك جوان، سازمان جوانان و غيره افتاده چنين تعبير كنند ك یآسيا
خواهيم با فكر و سليقه خود،  یداشته باشيم و م یاسالم جوان غير از اسالم قديم اصل

 پيشنهاد نمائيم. یا زمان و مكان، يك اسالم تر و تازه یبه اقتضا

 

 اسالم هميشه جوان

، هميشه یغرض اين نيست؛ اين است كه به بينيم و بگوئيم كه اسالم، اسالم واقع
شود و پير شده است اسالم نيست. اسالم  یشود. آنچه پير م یاست و پير نم جوان

 پيوسته زنده است و زنده كننده.

 

                                                
 انجمن اسالمی دانشجويان ارائه و  1341سال  اين اثر ابتدا به صورت سخنرانی، در هشتمين جشن عيد فطر

توسط شركت سهامی انتشار در قطع جيبی چاپ  1341سپس متن تدوين و تفصيل يافته آن در خرداد ماه 
منتشر گرديده  «»چهار مقاله»ای به نام  های سوم تا هفتم اين كتاب در مجموعه و منتشر شده است. چاپ

 5/4/1357مورّخ  1174چاپ كتاب كه در قطع وزيری و به شماره است. متن حاضر با استفاده از آخرين 
 شود.  به ثبت رسيده است، با مختصر ويرايشی تقديم می

فرا خواندند كه زندگيتان  یچيز ايد، چون خدا و پيغمبرش شما را به كه ايمان آورده یكسان ی: ا24انفال/  .1
 بخشد، دعوتشان را اجابت كنيد...  یم
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 آرزو به جوانان عيب نيست

بر خالف گوينده، شما حاضرين در اين مجلس جوانيد و سراسر شور و حركت، به 
يب كه نيست . ع«آرزو به جوانان عيب نيست»اند  دنبال آرزو و اميد. از قديم گفته

 هيچ، حسن هم هست.

و  یاست كه نه مال از خود دارد، نه مقام و نه نام، نه معلومات كاف یجوان كس
خواهد و عقيده دارد كه بايد صاحب همه چيز  یم یتجربيات. هيچ چيز ندارد ول

 باشد؛ آرزو. یبشود. يك چيز دارد كه تنها سرمايه او م

و  یآيد. حركتِ فكر ینبالش حركت مآرزو كه آمد و توأم با اميد بود به د
كار. كار نيز توليد  ی. حركت در جهت مطلوب و به فرمان و كشش آرزو يعنیبدن

 كننده و فراهم كننده هر چيز است.

 

 و تشخيص سن یتعريف جوان

نيرو و  ی، آرزوست و نتيجه آرزو، حركت و شور و وصال. يعنیبنابراين الزمه جوان
 نشاط.

هست،  یآرزو هست. و اگر بگوئيم تا آرزو هست جوانهست  یجوان یتا وقت
 شايد گزافه نگفته باشيم.

و زن و فرزند شده به رتبه و شهرت و  یها، صاحب زندگ برعكس، پيرها و مسن
اند به  است. هرچه دويده ها و احتياجات آنها ارضاء شده اند. هوس رسيده یاطالعات

 یخواهند و عقب چيز ینم یر چيزاند. در هر حال ديگ نرسيده و مأيوس شده یجاي
است. در هر حال آرزو  دوند. يا آنكه غريزه و اشتها و حوصله در آنها كور شده ینم

 هم نيست. یدر كار نيست. بنابراين شور و حركت یو عشق

و آرزو و فعاليت و نشاط چهار ركن توأم يا همراه و همكار با  یجوان یبه طور كل
 و غير مطلق. یاست نسب یامر یيكديگراند و اصال سن يا پير

ايد. شهرت و اهميت او با توجه به موضوع  نام الكسيس كارل را حتماً شنيده
« یسن وظائف االعضاي»يا  age physiologiqueبه نام  یا جديد و طرح مفهوم تازه

 شروع شد. یيا زمان یتقويم یدر مقابل سن معمول

يك شخص يا يك  یواقع تشخيص سن یكه آلكسيس كارل برا یميزان و معيار
وارده بود. هر  یها عضو وضع كرد عبارت از سرعت يا قدرت نسوج در التيام زخم
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تازه و نسج  یها تر بتواند سلول تر و در مدت كوتاه قدر عضو يا صاحب عضو راحت
 یالزم را بسازد و توليد مثل كرده و ضايعات را ترميم بنمايد، جوانتر است. آن كس

اليت كمتر و كندتر دارد، پيرتر است. به اين ترتيب ديده شده كه كه از اين جهت فع
بيكاره و پيراند و چه بسيار پيرها  یو پژمردگ یها كه در اثر فرسودگ چه بسيار جوان

 باشند. یكه زنده دل و شاداب و چاالك هستند و در حقيقت جوان م

 

 دين جوان

. هر فرد يا دسته يا ملت ها است یغير از قديم یشما جوانيد و جوان خواهان چيز
اند و از مظاهر  كرده یكهنه كه نقش خود را باز یها جوان بنا به عادت، از مسلك

 موجود مكتسب كه تحصيل حاصل باشد، اكراه دارد.

 است كه: یاين يك واقعيت

 فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر

 است دگر یسخن نو آر كه نو را حالوت

قد وطالب دين باشد طالب يك صورت تازه و شمايل بنابراين طبقه جوان اگر معت
در تحول و تجدّد است  یاوضاع و شرايط جهان با سرعت عجيب ینوين آن است. وقت

شود يك سلسله آمال و آداب كهن باز قابليت انطباق و حكومت بر آنرا  یچطور م
 داشته باشد و در برابر سيل بنيان كن زمان دوام بياورد؟

آيد همين جا  یكه ميان نسل پير و جوان پيش م ین و تصادماتفاقاً مشكل اديا
 است.

 

 تعيين هدف

به حقيقت اسالم و واقعيت بهشت و جهنم نداريم كه در صورت اثبات مطلب  یكار
آور است. اين بحث  و اعم از آنكه اسالم صورت نو يا كهنه داشته باشد الزاماً تبعيت

كنند. در  یاند و م سايرين كرده یر براشما و كسان ديگ یديگر برا یرا خودِ ما جا
 مطلب نظر داريم. یو تر و تازگ یاينجا فقط به جنبه جوان

 اگر هدف و تعريف معلوم باشد، مطلب روشن خواهد شد.

ايم.  دور نيفتاده یاگر هدف را فعاليت و تأمين حركت بگيريم قاعدتاً از مرز جوان
د و نزد همه اقوام و افكار مسلم باش یآنچه معمول و مطلوب بشر و مفهوم تمدن م

 است. یاست كه وجهه ديگر جوان یاست همانا مشغوليت و پيشرو
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كه شخص را در طلب و اميد نگاه دارد و به جانب خود  یهر معبود يا مقصود
و  یبكشاند موجب مشغوليت و موجد فعاليت و حركت خواهد بود و عامل جوان

 خوريم. یاميد برم رزو و عشق توأم باشود. در اينجا باز به آ یمحسوب م یزندگ

قوم جوان روم كه در شهر نو بنياد خود احراز امنيت و استقالل كرده  یبرا یزمان
كار افتاده  هبود عظمت روم و بسط قدرت آن مطلوب بود. پير و جوان در اين راه ب

رفتند. باالخره  یساختند. خوش بودند و پيش م یم یساده و سخت یبودند. به زندگ
 یجهان را به وجود آوردند. ول یهم به كمال مطلوب رسيدند و مقتدرترين امپراطور

اين كمال مطلوب، با همه ارزش و عظمت، محدود بود و چون به آن رسيدند متوقف 
و لذت  یبردار ديگر در جلو نداشتند كه به جانبش پيش بروند. به بهره یشدند. چيز

و  یو خودخواه یگذران د. دوران خوشبردن از مال و مقام و مكتسبات پرداختن
جانشين دوران قناعت و فعاليت و اتحاد و نشاط و  یاختالف و فساد و ستمگر

 به هالكت گرديد. یشد. توقف، منجر به تفرقه و تنزل و باالخره منته یپيشرو

خواهند، چنان معبود بينهايت دور و  یشناسند و م یآنها كه او را م یاما خدا، برا
و توقف و تنزل حاصل  یاست كه نه هر قدر پيش بروند دسترس یزديكبينهايت ن

هست كه مانع حركت  یو نااميد یشود و نه هر قدر دور مانده باشند بيگانگ یم
كشاند و او را مرتبه به  ینماياند و پرستنده را به پيش م یگردد. در هر حال خود را م

 شود! یكهنه م شود و نه یبرد. نه عقب سر گذاشته م یمرتبه باال م

و  یما اين نبود. غرض اين نيست كه ثابت كنيم خداپرست یموضوع سخنران یول
مشكالت و  یتواند جوابگو یاسالم هميشه مسلك تازه و منطبق با جهان بوده و م

، ی، سياسی، قضائی، فكری، اقتصادی، اجتماعیمسائل گوناگون روز )اعم از فرد
ليه مسلكها است. اين موضوع در خور يك و غيره( باشد و جامع و فوق ك یفلسف

 زياد است. یها كتابمتعدد و  یديگر بلكه سخنرانيها یسخنران

خواهيم وارد شويم اين نيست كه چگونه اسالم خود را زنده و  یآنچه امروز ما م
است بلكه از اين جهت كه چگونه مسلمان و مسلمين  یدارد و دين ابد یجوان نگاه م

 دارد. یرا جاويد و جوان م یامعه اسالمكند و ج یرا زنده م

 

 روزه، تمرين زنده
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بر مشكالت  یايد و حاال جشن فيروز كه شما يك ماه تمام گرفته یا از همين روزه
سال قبل است بلكه به  .134نمائيم. روزه نه تنها يادگار  یكنيد، شروع م یآن را برپا م

 مصداق:

«......»1 
دوران فراعنه و شايد حضرت ابراهيم)ع( و  یها يهودی یاز رسوم و شؤون زندگ

 یكرد و زندگ یاالغ حركت م یپياده يا با پا یباشد كه بشر با پا یمتعلق به اعصار
 توانست یو ركود يك ماه در سال، م یچندان توأم با عجله و كوشش نبود. گرسنگ

 اثر و كامال مجاز باشد. یب

 یو مخصوصاً برا «تونس»رئيس دولت  «بورقيبه»اما حاال بنا به گفته دو سال قبل 
مافات را در  یالعاده تالف خواهند با فعاليت و سرعت فوق یملل عقب افتاده كه م

آورند و كارگران سازنده اجتماع نوين، احتياج به تغذيه و تقويت دارند؛ حتماً دورِ 
 ه گرفتن را بايد خط سياه بكشند!روز

جشن عيد فطر  یمورد نظر خود را برا یدر دو سال قبل اتفاقاً عنوان سخنران
خواستم جواب همان فتوا و  یگذارده م« دنيا به یدهن كج»دانشجويان  یانجمن اسالم

اظهارات او نداده  كه ظاهراً سايرين به یجواب -حضرت بورقيبه را بدهم یادعا
منظور  یدر اثر تطويل برنامه جشن آن سال و تأخير ناهار، از سخنران یول -بودند

 صرف نظر شد.

كه خود  -ها خواستم بگويم جناب بورقيبه نيز مثل غالب تازه به قدرت رسيده یم
العاده و  نمايند احراز قدرت موقت در نتيجه نبوغ فوق یكنند و تصوّر م یرا گم م

قاطعانه  یهمه چيز است و حق دارند در هر امراحاطه همه جانبه آنها به همه كس و 
 بسيار در اشتباهند. -حكم نمايند 

و  یاوالً، به اين دليل كه در صدر اسالم اصحاب پيغمبر در شرايط سخت طبيع
كه با  یروز و مبارزه بسيار شديد یو اجتماع یو مشكالت عجيب اقتصاد یغذائ

 یها شان چندين برابر همشهری یكفار داشتند مقدار فعاليت و ميزان مصرف انرژ
ذلك بر مشكالت و وظائف  گرفتند و مع یذلك روزه م بورقيبه بود مع یامروزه آقا

 یروزه گرفتن موجب ضعف و شكست نشد. بلكه همان نيرو یيافتند. يعن یغلبه م
                                                

اند، مقرر شده  كه پيش از شما بوده  یكسان  كه بر  روزه داشتن بر شما مقرر شد، همچنان  ..: .183بقره/  .1
 . بود...



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعی و فنی»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  194

 

جنگ و  یها داد در جبهه یكه به آنها امر به روزه گرفتن و رياضت كشيدن م یايمان
بخشيد. بر خالف منطق صد در  یروميت، آنها را قوت و حركت مدر عسرت و مح

كه مبدأ و معاد هر چيز را اقتصاديات و  یو آمريكائ یامروزه اروپائ یصد ماد
بر مسلمين حكومت  یدانند، آن زمان منطق ديگر یم یماد یها غذائيات و انرژی

را وسيله  شناخت و ماديات یكرد كه معنويات و معتقدات را مبدأ و معاد م یم
و  یماد یكه فراهم آوردن نيروها یگرفت و عمال صحت خود را تا آنجائ یم

 ماديات است به اثبات رساند.

ها روزه  ثانياً، به اين دليل كه به حكم تجربياتِ روزه بگيرها و مطالعات اروپائی
نسوج و  یشود بلكه در اثر خانه تكان یبدن نم یگرفتن سبب ضعف و كسر

 یزوائد بدن دفع و يك عمل تصفيه و استراحت و يك نوع احيا عضالت، سموم و
هم كه نظر كنيم روزه  یمنطق ماد یرو یشود. يعن یبدن انجام م یها اعضاء و سلول

آورد. اتفاقاً ملل رنجديده رنجور كه  یباال م یسطح توليد افراد را به طور كل
در پيش  یشوار سنگينآينده و جبران گذشته هستند و برنامه د یآرزومند نجات برا

اراده  یدارند به قياس ملل مرفه مجهز مسلط، بيشتر محتاج به قدرت و مقاومت و نيرو
از خواص و آثار پسيكوفيزيلوژيكِ روزه گرفتن تقويت اراده  یباشند، يك یو صبر م

 است.

 یخواستم نتيجه بگيرم كه بر خالف استنباط ظاهراً منطق یاز اين مقدمات چنين م
بورقيبه، دستور روزه اسالم كه امر به امساك  یجناب آقا یاستدالل سطحو  یبديه

به دنيا و به  ینمايد يك نوع دهن كج یم یبشر یاز تغذيه و مخالفت با احتياج طبيع
 طبيعت است.

اسالم خالف انتظار ما و ظاهراً  یها از احكام و توصيه ینه تنها روزه بلكه خيل
احسان و  یمثل خمس و زكات و به طور كل -ت به طبيعت يا طبع بشر اس یدهن كج

 -انفاق كه از دست دادن مال و محروم ساختن خود از مايملك و مكتسب است 
 : كند یشيطان هم مثل بورقيبه استدالل م

«...»1 

                                                
 . ترساند... یم ی: شيطان شما را از بينواي268بقره/  .1
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 یدم خروس وقت یشويد. ول یگويد اگر مال خود را انفاق كنيد دچار فقر م یم
 : كند ی، شخص را به فحشاء امر میشود كه در عين چنين دلسوز یهر مظا

« ......»1 
مال از يك طرف و از  یسبب ولخرج یكه ظاهراً مطبوع و مطلوب است ول

 شود. در مقابل: یاز طرف ديگر م یتوليد یو نيروها یدست دادن سالمت

«......»2 
 دهد و باالتر از آن: یرا مژده م یخداوند به ازاء انفاق، آمرزش و فزون

«
...»3 

و نائل و حكمت  یبه شيطان و به ما، ما را صاحب فزون یامر خدا با اين دهن كج
 نمايد! یبه خير كثير م

 

 یدائم یدستگير

ها و شواهد زنده وجود خدا مظاهر فراوان خالف روال  از نشانه یاصالً كار خدا و يك
غير از خدا و غير  یخواهم بگويم طبيعت و عوامل طبيع یطبيعت است. البته نم یعاد

 یخلقت خدائباشد. بلكه عمل ابداع و  یاز مصنوع و مشيت او است و آيت خدا نم
 گذارد. یفقط در يك مرحله و روز اول نبوده و آن را به حال خود وانگذاشته و نم

 یشده، اصل یيا به آن متك یكه از آن ناش یهائ در ترموديناميك و در فلسفه
دائماً در حال  یگويد هر سيستم يا مجموعه يا هر موجود یاست مسلم و مجرب كه م

تواند به صور مختلف انجام  ین تحويل يا تبديل متغيير و تبديل و تحوّل بوده اي
كه درجه احتمال وقوعش بيشتر است هميشه منطبق  یآن تحول يا تحويل یپذيرد ول

 یهميشه و عمالً تحويلها یباشد. يعن یآنتروپ یاست كه مالزم با ترق یبا آن جهت
الح آنرا كهولت اصط ی)كه در دانشكده فن یاست كه آنتروپ یطور یو عاد یطبيع

 اش داده خواهدشد( رو به افزايش برود. در باره  یايم و ذيال توضيح مختصر كرده

                                                
 . دارد... یزشت وا م ی: ... و به كارها268بقره/ . 1
 . دهد... یوعده م یزونكه خدا شما را به آمرزش خويش و اف ی: ... در حال268بقره/ . 2
 . فروان داده شده... ی: به هر كه خواهد، حكمت عطا كند و به هر كه حكمت عطا شده، نيك269بقره/ . 3
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باشد  یبحث و ارائه مطلبمان م یيا كهولت مبنا ینظر به اين كه مسئله آنتروپ
مثال يك  یآن بيشتر حرف بزنيم و توضيح بدهيم. برا یرو یحوصله كنيد كه قدر

تيز و مرتفعتر  تر و نوك یزمان مخروط تل خاك يا تپه ريگزار ممكن است به مرور
در آيد و يا آنكه گسترده و پهن شود. شق اخير كه  یبه صورت ديوار یشود، حت

العاده از دو شق ديگر بيشتر است همان است كه مالزم با  احتمال وقوعش فوق
 دهد. یاست كه تپه را تشكيل م یها مجموعه ريگ یافزايش آنتروپ

متراكم و تحت  یسته مملو از هوا داشته باشيم كه يكيا مثالً اگر دو ظرف سرب
فشار يكدهم جو، و اين دو ظرف را به  یرقيق و دارا یفشار دَه جو باشد و ديگر

ممكن الوقوع است.  یمتعدد یآمدها بهم متصل كنيم پيش یوسيله لوله رابط و شير
دارند از كه  یمغشوش یاز جمله آنكه ذرات گاز هيچ يك از دو ظرف در پرواز دائم

نكند. يا آنكه  یحدود ظرف اوليه تجاوز نكرده در همانجا بمانند و فشارها تغيير
فشار به تدريج به ظرف پرفشار منتقل شده از فشار آن ظرف  ذراتِ گازِ ظرفِ كم

 یكاسته و بر فشار ظرف ديگر افزوده شود. اين دو پيش آمد بنا به نظريه تحرك
ه ت كضعيف اس یاما درجه احتمال وقوع آنها به قدر اند. الوقوع ممكن كامالً 1گازها

هيچ كس تا به حال شاهد آن نبوده است و شايد در دنيا اتفاق نيافتاده باشد و اگر 
 یموجب تنزل آنتروپ یبود و دوم یمالزم با عدم تغيير آنتروپ یافتاد، اول یاتفاق م

 یفاده توليد انرژداد از اختالف فشار مابين دو ظرف، است یگرديد و اجازه م یم
يا توربين را به حركت در  یباد یشبيه به آسيا یرا كرد )مثال آسيائ یمكانيك بيشتر

ظرف پر فشار، وارد ظرف كم فشار شده تعادل برقرار  یزياد یآورد(. اما اگرگازها
يا توربين  یباد یكار انداختن آسيا هو ب یگردد اين سيستم ديگر استعداد توليد انرژ

شود. اتفاقاً  یآن حداكثر م یاز دست خواهد داد و به عبارت ديگر آنتروپ یرا به كل
 هم آنچه هميشه ديده شده است واحتمال وقوع بيشتر را دارد همين مورد است.

 

 ديگر یها مثال

شود و يا جريان  یكه دائماً از خورشيد در فضا پراكنده و به زمين تابيده م یا اشعه
گردد و همچنين  یاز آن تبديل به حرارت م یتگذرد و قسم یبرق كه از سيم م

ها كه دائماً از ارتفاع آب و خاصيت توليد كار آن كاسته شده  سَيَالن آب رودخانه

                                                
1. Théorie cinétique des gaz . 
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امور  یو جار یسار یها شود تماماً نمونه یدر عوض اصطكاك و حرارت حاصل م
، ی، همسطحیيا كهولت است. نتيجه آنها هموار یمالزم با توسعه آنتروپ یطبيع

 سكون و سكوت و مرگ است! یيعن یخاصيت یو ب یشكل ی، بیكنواختي

كه توأم با افزايش  یا كه پيدايش و سير هر پديده»اين قانون  یها رو ماترياليست
است كه درجه احتمالش بيشتر است و بنابراين خود به  یباشد همان تحويل یآنتروپ

عظيم  یبنا یها از پايه ی، يك«گردد یخود و بدون دخالت گرداننده وصانع انجام م
 یگيرند كه بنابراين امور طبيع یاند و چنين نتيجه م خود را گذارده یفلسفه ضد خدائ

 ندارد، بلكه احتماال و جبراً و الزاماً بايد چنين باشد. یاحتياج به دست خارج

اين استدالل صرف نظر از آنكه به فرض صحيح بودن دليل بر عدم خدا و خالق 
كه بر موجودات مترتب است و سبب اين  یكه اصل وجود و خواص شود )زيرا ینم

هم  یو تدريج ینيست و تصادف یو حتم یقبل یشود الزام یها م كيفيات و پديده
خورد كه از همه مهمتر مسئله حيات  یبزرگ برم ینبوده است( به ايرادها و استثناها

 است.

بيجان به  یتبديل مواد آلو  یبه مواد آل یتبديل مواد معدن ی، يعنیحيات و زندگ
؛ از مواد یاست درست در جهت عكس افزايش آنتروپ یا موجودات جاندار، پديده

 یحال و بيكار يك سيستم متشكل منظم، متحرك، مولد، فعال و گاه یشكل، ب یب
 شود! یمتفكر و مبتكر و سازنده پديدار م

جنبش و فعاليت و حداكثر  ینسب یحداقل آنتروپ یدارا یا جنين هر موجود زنده
و قدرت  یاست )نسبت به وزن آن( و بالفاصله با پيشرفت زمان از خواص حيات ینسب

گذارد.  یم یو پير یشود و قدم در راه فرسودگ یآن كاسته م یحركت و نشو و نما
هر  یو قطع یفعال است سير نهائ یو صفر شدن انرژ یمرگ كه ماكزيمم آنتزوپ

 .یديده خالف آنتروپاست، و توليد مثل پ موجود زنده
يُخْرِجُ »كه قرآن به عنوان آيات بزرگ خدا مكرر متذكر  یبنابراين همان طور

 و خالف یشود اين عمل كه يك پديده خالف آنتروپ یم 1«مِنَ الْمَيِتِ... یالْحَ
و دخالت يك  یخود به خود است شاهد حضور دائم یها حساب احتماالت و وقوع

 باشد. یم غير از طبيعت مخلوق یعامل

                                                
 . : زنده را از مرده بيرون آرد...19روم/  .1
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و فنومن  یبه خود نبود تنزل آنتروپ یخدا و عدم واگذار یدائم یاگر دستگير
 داد. یحيات در طبيعت رخ نم

به  یموجودات بيجان است دهن كج یخدا كه جانبخش یاين عمل بزرگ و اصل
 ما است. یدنيا و به تصورات ماد

 

 از آيات خدا یا قانون تكامل، آيه

ها به بهانه فرضيه داروينِ خدا پرست  ه ماترياليستهمچنين است قانون تكامل ك
قرار داده قانون  یعليه كتب آسمان یآويز انسان با ميمون را دست ینژاد موضوع هم

كه تكامل وجهه  یاند. در صورت تكامل را به عنوان حربه ضد دين به كار برده
از خدا  یدائم یاز دخالت و دستگير یتر از مطلب فوق و شاهد عالی یديگر

 باشد. یخود م یها مخلوق

انواع در جهت تقويت و  یعموم یتوضيح آنكه تكامل موجودات زنده كه ترق
و  یباشد باز يك سير خالف آنتروپ یرشد و نظم اعضاء و تناسب و تسلط بر محيط م

طبيعت است و با  یها و انفعال موجودات و به عمل طبيع به انقراض نسل یكج دهن
الوقوع بلكه  ذلك نه تنها محتمل آيد. مع یجه جور در نمو هيچ به یاصل آنتروپ

 الوقوع از آب در آمده است! یحتم

خواهيم بگوئيم پديده حيات يا ناموس تكامل امور  یكنيم كه نم یباز هم تكرار م
كه طبيعت و  یغير از دست یخالف و خارج از طبيعت بوده دست مخصوص

اثبات وجود خدا انجام  یاعمال را برا آيد و اين یموجودات را ساخته است در كار م
خواهيم بگوييم منطق ماديون كه جريان طبيعت و خلقت را يك جريان  یدهد. م یم

سرمنزل  یبايست یدانند و بر طبق آن م یالوقوع م یو تصادف حتم یاجبار یالزام
و مرگ باشد، صحيح نيست. هم پيدايش موجودات  یو خاموش یمسيرها، هموار
 یكه به مرگ موجودات زنده منته یافزايش آنتروپ یطبيع یعمومبيجان و سير 

تكامل كه  یاست و هم پيدايش حيات و ناموس عموم یشود مشيّت و قدرت اله یم
رود. قرآن هر دو پديده را مترداف و متعاقب يكديگر  یم یدر جهت خالف آنتروپ
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حال ياد  در همه را یمشيت عظمت خداوند 1«وَ يُميت... ی... يُحْي»گرفته با گفتن 
 نمايد. یم یآور

 

      یخود جوش
شود. بنابراين به  یدست خدا، نه در اينجا و نه در آنجا، در هيچ كجا ديده نم یول

 منكرين و تكذيب كنندگان مجال داده است در انكار خود اصرار ورزند.

د ما و اهل كالم عادت داشتند وجود صانع يكتا را در كاخ عظيم دنيا مانن یقدما
كه بنّا غير از بنا است و عمل  یعمل بنّا در ساختمان يك خانه ثابت كنند. در صورت

هم  یو مشهود و محسوس بوده دستش را، در رو یاز مصالح ساختمان یاو جدا
دست خدا از درون اشياء، در اثر  ینماييم. ول یگذاردنِ سنگ و آجر مشاهده م

 «یخود جوش»ه خود آنها، از طريق باشند و به وسيل یكه دارا م یخواص و كيفيات
نمايد  یم جوشد. بنابراين چنين یآثار و كيفيات مشهود از ذات آنها م .2كند یعمل م

 یدر كار نباشد. در حال یكه غير از اشياء و صفات و حاالت آنها عامل و عمل ديگر
د و دليل بر وجود خالق هستن یكه موجودات نه تنها به لحاظ وجود، نشانه قدرت اله

 ی3«... كُنْ فَيَكُونُ.»بلكه به لحاظ صفات و خواص نيز مظهرِ مشيّت و مصداق اراده 
 است. یدائم و دخالت خداوند از طريق خود موجودات، یباشند. دستگير یاو م

 

 از مبحث ترموديناميك یقدر

 اينكه بهتر درك مطلب گذشته را بنمائيم و موضوع اسالم جوان و آيه: یبرا

«......»4 

                                                
و  8، دخان/68، غافر/ .8ن/ ، مومنو56، يونس/ 116، توبه/ 158، اعراف/ 156عمران/  ، آل258بقره/  .1

 . ميراند... یكند و م ی: ... زنده م 2حديد/ 

جشن مبعث  یو عموميت مفهوم آن به متن چاپ شده سخنران «یخودجوش»توضيح بيشتر كلمه  یبرا .2
الدوله )حاج حسن( تهران  مهندسين در مسجد صنيع یكه از طرف انجمن اسالم 14/11/1341مورخ 

به  «(2مجموعه آثار)»كت انتشار تحت همين عنوان منتشر شده است و اكنون در برگزار شد و توسط شر
 قلم چاپ و منتشر شده است، مراجعه شود.  یقرار دارد و توسط شركت انتشارات «(1بعثت )»نام ، 

 شود.  ی: ... موجود شو، پس موجود م 82ياسين/ . 3

بخشد، دعوتشان را اجابت  یرا خوانند كه زندگيتان مف ی: ... چون خدا و پيامبرش شما را به چيز24انفال/ . 4
 . كنيد...
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يا  «عشق و پرستش»از مبحث ترموديناميك بگوئيم و كتاب  یرا بفهميم بايد قدر
 .1را ياد آور شويم «ترموديناميك انسان»

خواست بيان مطلب بكند از راه  یم یالبته اگر عارف يا فيلسوف يا فقيه و دانشمند
ترموديناميك هم مثل ساير  یشد. ول یتر باشد وارد م يد رساتر و روشنديگر كه شا

 كاشف اسرار خلقت. یها است از دريچه یا مباحث و علوم دريچه

 المقدور كوتاه و قابل فهم عرض مطلب نمايم. یخواهم كرد حت یسع

 

 دو اصل ترموديناميك

و فيزيك  یرياض دو اصل يا دو قانون است كه قبل از آن علوم یترموديناميك درا
 ینگفته و اثبات نكرده بودند. امروزه اين اصول جزو مسلمات تجرب یو طبيع یو شيم
 يافته است. یالعاده به علوم و شؤون متنوع شناخته شده و تعميم فوق یو علم

نيز مانند  یكه انرژ یاست. به اين معن «یانرژ یاصل بقا»اصل اول يا قانون اول 
نه پديدار شونده، بلكه دائماً در تبديل بوده مثالً از صورت  شونده است یماده نه فان

آيد )مثل مالش دو دست و گردش چرخ و  یحركت و كار به صورت حرارت در م
 یرود و به جا یاز بين م یكند( و يا حرارت یغيره كه در اثر اصطكاك ايجاد گرما م

ربين بخارِ كارخانه شود )مثل موتور اتومبيل يا تو یآن كار يا الكتريسيته درست م
 یشود. وَ قِسْ عَل یبرق( و الكتريسيته به نوبه خود تبديل به نور يا صوت يا حرارت م

 .هذا...
شده از نظر ما ناپديد  یيا جسم یوارد بر سيستم یانرژ یهمچنين اگر مقدار

خود را از  یاز گرما یگردد )مثل شعله اجاق كه در زير و اطراف ديگ آب قسمت
در داخل جسم ذخيره  یدرون یمكتوم يا انرژ یبه صورت انرژ دهد( یدست م

و حجم و سرعت  یشود و ذرات آن گرم یشود )مثالً آب تبديل به بخار م یم
آيد و  یكند يا يخ از حالت جامد به حالت آب سيال در م یپيدا م یالعاده بيشتر فوق

 یكه از بغل جسمگيرد( و بالعكس هر زمان  یصورت م یشيمياي یها يا فعل و انفعال
بيرون ريخت )مانند احتراق ذغال با هوا، يا انبساط بخار  یانرژ ی( مقداری)سيستم

                                                
حسن محجوب منتشر شده، از انتشارات شركت  یوسيله آقا به 1335در سال « عشق و پرستش»كتاب . 1

، كه از انتشارات شركت «مباحث بنيادين»،به نام « (1)مجموعه آثار»شار است و اكنون در انت یسهام
 دارد.  قلم است قرار یانتشارات
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از  ینوظهور از ميان زمين و آسمان خلق نشده است بلكه مقدار یمتراكم( اين انرژ
محسوس در  یاست كه تنّزل يافته و به صورت انرژ یآن مجموعه ماد یداخل یانرژ

 خارج ظاهر شده است.

دهند و قابل محاسبه و  ینمايش م Uرا با حرف  یماد یها مجموعه یداخل یرژان
 است. یگير اندازه

شود  یبوده، كم و زياد نم یثابت و باق یبه موجب اصل اوّل ترموديناميك، انرژ
 در جهان به لحاظ كميّت ثابت است. یو انرژ

ولت و يا كه «یاصل انحطاط انرژ»اصل دوم يا قانون دوم ترموديناميك و 
 یحرارت است، آنتروپ یاست. در مقابل درجه حرارت كه عامل كيفيت یآنتروپ

 باشد. یحرارت م یعامل كميّت

حاصلضرب شدت جريان )آمپر( در اختالف  یالكتريك یهمان طور كه انرژ
سطح )ولت( است، حرارت صادره از سيستمها يا وارد بر آنها نيز حاصلضرب 

( ی)يا آنتروپ ی( در تغيير كميت حرارتTت )درجه حرار یاختالف سطح حرارت
 شود: ینمايش داده م Sباشد كه به حرف  یم

dQ = T.dS 
يك مقدار  یطور كه دارا كه هست همان یهر سيستم يا مجموعه در هر حال

 باشد. ینيز م S یاست حامل و مالك يك مقدار آنتروپ U یذخيره شده داخل یانرژ

درجه را  11 یو ديگر 81رارت مثال به درجه ح یشما دو ظرف آب يك یوقت
مجموع  یحرارت یپيش هم يا داخل هم بگذاريد مسلماً بر طبق اصل اول از انرژ

مابين، كم شده  یرفته رفته اختالف درجات حرارت ف یكسر نخواهد شد ول یچيز
رسند. چون اختالف درجه حرارت صفر  یم یهر دو به درجه حرارت مشترك

 باشد، باال رفته است. یم S یرت كه آنتروپشود پس عامل ديگر حرا یم

به گردش در  یخود يا به وسيله موتور یرا شما با زور بازو یهمچنين چرخ
يا  یمكانيك یبينيد انرژ یايستد. م یگذرد كه چرخ از گردش م ینم یآوريد زمان یم

ايد در اثر اصطكاك از بين رفته و تبديل به حرارت  كه به آن داده یحركت یانرژ
 باال رفته است. یه است. بنابراين آنتروپشد

 یاثبات و توضيح آن نيست آنتروپ یبه موجب اصل دوم كه فعال مجال و مقتض
رود. و چون  یبه حال خود گذاشته شوند پيوسته رو به افزايش م یكليه سيستمها وقت
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ها تبديل شدن آنها به حرارت است )مثل اصطكاك اجسام  كلّيه انرژی یميل طبيع
ك و گرم شدن سيم در اثر جريان برق و محو و جذب شدن نور به صورت متحر

است و به اين  یهر سيستم یمعرف زمان، يا سن و يا پير Sحرارت و غيره( بنابراين 
 دليل نام آن كهولت گذارده شده است.

 

 مؤثر یانرژ

به  یا از تركيب دو اصل فوق يك فورمول بسيار مهم و يك مطلب و مفهوم تازه
 Wكه با حرف  «ابع كارت»و يا  «فعال یانرژ»يا  «مؤثر یانرژ»آيد به نام  یدست م

 شود: ینمايش داده م

W = U-T.S 
آن  یمعن یالبته باز فرصت اثبات و قصد استخراج فورمول فوق در بين نيست. ول

 اينست:

و يك  U یداخل یيك مقدار انرژ یخود دارا یهر سيستم كه در حال احراز
 یاست قادر نيست تمام انرژ S یيك مقدار، كميّت حرارتو  Tدرجه حرارت 

خود را تبديل به كار و حركت نمايد بلكه قابليت يا استعداد توليد كار آن  یداخل
 است. T.Sبا حاصل ضرب  U یكل داخل یتفاضلِ انرژ یيعن U-T.Sفقط به اندازه 

توليد كار و آن كمتر، امكان  Sذخيره سيستم بيشتر باشد و كهولت  یهر قدر انرژ
 فعاليت سيستم بيشتر خواهد بود.

W  گويند. حال نظر به  یسيستم م «مؤثر یانرژ»و يا  «فعال یانرژ»يا  «تابع كار»را
 یيعن یاست اگر از خارج به آنها مايه و كمك یها هميشه در حال ترق سيستم Sاينكه 

Uنرسد  یجديد یW  ميزان اثر سيستم و در واقع  یو كارده یكه استعداد كارساز
 رود. یو ارزش آن است رو به تنزل م

 «یانرژ یاصل بقا»به اين دليل اصل دوم را در مقابل اصل اول كه موسوم به 
 شود: یاند. تفسير با تعميم آن چنين م گفته «یاصل انحطاط انرژ»است 

به لحاظ كيفيت و  یدر جهان به لحاظ كميت، ثابت واليزال است ول یانرژ
بر اثر گذشت زمان  یرود. دنيا و هر سيستم یتوليد كار رو به تنزل م ارزش يا استعداد

 رود و سَرمنزلِ آن مرگ است: یو ركود م یرو به انحطاط و خاموش
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«.»1 
 يا

«...»2! 
 

 شمار ترموديناميك موارد استعمال بي

داده  Wو  Tو  Sو  Uكه به  یيك با تعميم و تعبيرهائترمودينام یاصول و فورمولها
ها و موارد استعمال كثير در علوم و موضوعات مختلف دارد و  دامنه یشده است دارا

نتايج  U-T.S = Wاهميت فراوان به آن داده شده است. مخصوصاً از مفهوم 
 گرفته شده است. یدر فيزيك و شيم یا العاده فوق

سيستم يا مجموعه، به حال  یو نزديك ینشانه دور Wر اند كه مقدا ثابت كرده
رسد.  یصفر يا حداقل )مينيمم( شود، سيستم به سكون و ركود م یتعادل است و وقت

اينكه  یبيشتر باشد جنب و جوش سيستم بيشتر است. )برا Wبه عكس هر قدر 
آسانتر و بهتر مركوز ذهنتان شود خوب است، اين چند صفحه راجع  یمطالب بعد

 به اصول ترموديناميك را، يكبار ديگر بخوانيد تا با آن بهتر آشنا شويد(.

 

 ترموديناميك انسان

دامنه مطلب به موجودات زنده و  «ترموديناميك انسان»يا  «عشق و پرستش»در كتاب 
به  یمفيد یها انسان كشانده شده و استنباط یكيفيات و شئون مختلف زندگ یحت

 ميان آمده است.

اشاره و استفاده از مندرجات آن كتاب نموده دو مطلب  یمختصردر اينجا 
» اسالم جوان« یاين رساله يعن یكنيم و پس از آن به موضوع اصل یرا بيان م یمقدمات

 پردازيم. یم

بكار برده آن كتاب را بخوانيد خواهيد ديد  یا صرف كنيد و حوصله یاگر وقت
 كه در مورد انسان:

U مترادف و معرّف احتياج و تقاضا یشيميائ یميل تركيب، مانند یباطن یيا انرژ ،
كه يك حيوان  یشود. احتياج يا اشتها يا عشق یعشق م یيا ميل و طلب و به طور كل

                                                
 زمين است، دستخوش فناست.  ی: هر چه در رو26رحمان/ . 1

 . چشنده طعم مرگ است... ی: هر كس57عنكبوت/  .2
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و حركت و  یحيات یكند مبدأ و مولد انرژ یاحساس م یيا انسان نسبت به چيز
 تكاپواست.

S یو معرف مقدار دارائاجسامِ بيجان، مترادف  ی، مانند كميّت حرارتیيا آنتروپ 
كرده و به  یآور شخص است كه در نتيجه احتياج و تكاپو، جمع یجنس یيا موجود

 مالكيت و تحت اختيار ود درآورده است.

T يا نرخ مايملك  یيا درجه حرارت در اينجا مترادف و معرف ارزش دارائ
 شود. یم

W و قدرت تحرك و  فعال( همان استعداد یمؤثر و مفيد يا انرژ یتابع كار )انرژ
كل  یاز انرژ یآيد. جزءِ يا سهم یتوليد حيوان يا انسان است كه به فعليت در م

 باشد كه قابل تبديل به كار و قادر به توليد و تأثير است. یم

 مرگ. یآن يعن یو خواب و صفر شدن نهائ یخستگ یيعن Wضمناً كم شدن 

و فعاليت توأم  را كه به صورت حركت و جوش و خروش Wدر مورد انسان، 
 توان ديناميسم خواند. یكند م یبانشاط تظاهر م

، یاحساس گرسنگ یدر آن كتاب خواهيد ديد كه هر حيوان يا انسان از ابتدا
و سپس  یو معنو یماد یيا ساير احساسات و احتياجات حيات ی، احتياج غريزیتشتگ
ا وصال به معشوق و طعمه يا رسيدن به مايحتاج ي یدوران تكاپو و فعاليت برا یدر ط

 Uكند كه در ابتدا  یم یرا ط یباالخره به چنگ آوردن و مصرف كردن آن، مدار
كاسته  Wافزوده و از   Sماكزيمم بوده، رفته رفته به  Wصفر يا مينيمم و  Sماكزيمم،

گردد و مدار بسته  یم یبه حال رضا و ركود و خواب منته یشده به حد صفر يعن
 یUشده، احتياج يا  یآور ر مصرف مواد جذب شده يا جمعشود و مجددا در اث یم

 شود. یتكرار م یا گردد و حركت و مدار تازه یپديدار م یجديد

 
 اثر گردش زمين به دور خود و به دور خورشيد

از خواب برخاسته در  Sو حداقل  Wو  Uموجودات زنده هر روز صبح باحداكثر 
رفته رفته به هنگام غروب آفتاب در اثر پردازند تا  یطول روز به تحصيل و تكاپو م

به حداقل رسيده در زير پوشش  Wآنها به حداكثر و  S یو فرسودگ یخستگ
اند،  مرده یكه آنها خواب و از جهت یروند. در حال یشب به خواب م یتاريك

به مصرف رسيدن ذخائر،  یاستراحت توأم باتنفس و تبادل حرارت و هضم غذا يعن
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تر و تر و تازه از  گردد و بامدادان زنده یم W یو احيا S یموجب تنزل تدريج
 است. خود به خود سير كرده یدر جهت خالف عاد Sخيزند.  یخواب برم

روز  S یگذرد يك مقدار از بقايا یكه از عمر جانداران م یهر شبانه روز یول
را به  یكمتر ی Wهر صبح  یجمع شده تدريج یها Sماند و اين  یم یقبل باق

، سال به سال رو به W یروز كه مقدار متوسط شبانه یگذارد به طور یارشان ماختي
را بر  یرسد سايه مرگ يا شب ابد یصفر م به یرود و وقت ینزول و سقوط م

 ... ! پوشاند یوجودشان م

شبانه روز  یخدا همين قضيه عظيم توال یاز عوامل دهن كجيها و خالفِ جبرها
گرفت موجودات زنده در اثر  یجهان را فرا نم یآمد و تاريك یاست. اگر شب نم

 مردند. یباال رفته م یافتادند و آنتروپ یاز پا در م یروز، بزود یحيات یادامه تكاپو

هنگام است كه عيناً مانند خود پديده  شب یو استراحتِ اجبار یخواب عموم
بات و و تر و تازه نمودن و در واقع زنده كردن ن ی، سبب تنزل آنتروپیبخش حيات

 .1شود یحيوان و انسان م
 یكند پا یو تبديل حيات و مرگ صحبت م یقرآن حق دارد هر جا كه از توال

 : و تبادل شب و روز را در ميان آورد یتوال
«

.»1 

                                                
 شود: یاشاره م یششم صحيفه سجاديه، به همين معان یصبح و شام حضرت سجاد )ع(، دعا یدر دعا .1

 «

...» 
ب را آفريد تا در آن از رنج ستايش مخصوص خدايی است كه شب و روز را آفريد... ش

كار و تالش و تعبِ روز سكونت و آرامش گيرند و تاريكی آن را لباس و پوششی قرار 
داد تا در آن آسايش و خواب راحت نمايند. )و هر كس با زوج خويش( به لذت و 

بخش آفريد تا در كسب فضل و كرم او بكوشند  شهوت حالل تأمل آيد و روز را روشنی
زی طلب نمايند و در زمين او سير كنند و لذّات عاجل دنيا را طلب نمايند و به و از او رو

ادراك لذّات آخرت بپردازند كه خدا اصالح حال مردم را به هر يك از اين دو كار دنيا 
 و آخرت كامالً مربوط ساخته است. 



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعی و فنی»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  216

 

شب و روز كه از آيات بزرگ خلقت و الوهيت است به  ینظير همين پديده توال
 یتوان ذكر كرد. در ط یزمستان و تابستان يا چهار فصل را م یتوال یمقياس بلندتر

شود  یته بزرگ و شاداب مبرگ درختها در بهار رفته رف یها و حت بينيم بوته یسال م
به تدريج حالت  یدهند ول یو در تابستان حداكثر تبخير و تعريق و تغذيه را انجام م

افتد. زمستان سرما و  یپيدا كرده و در پائيز م یو فرسودگ یو خستگ یخشك
از سر  یگذرد تا در رطوبت و نسيم بهار زندگ یاستراحت ور كود بر تنه درخت م

ها  خرگوش یبعض یز حيوانات پَست مانند حشرات و مارها حتا یگيرند. بسيار یم
 اند. نيز چنين

است خالف قانون  یديگر خدا باطبيعت و حركت یاين هم باز دهن كج
است كه حكايت از يك مدار  یموجودات. جريان یاحتماالت و جريان خود به خود

 یستاخيز عمومر یتر يعن و خالف انتظار عظيم یتر و پديده ضد آنتروپ طويل المدت
 دهد: یجهان پس از مرگ و تالش مردگان در روز قيامت م

«
... !»2

از حتميات طبيعت و خلقت است.  یو مرگ عمل جبر یبنابراين افزايش آنتروپ
رستاخيزِ  یو حفظ حيات بلكه تكامل و ارتقاء موجودات و حت یشبخ اما حيات

 قيامت هم از حتميات و سنن طبيعت و مشيت خالق متعال است.

 

 از وراثت به ابديت

)يا عنصر  یيك مدار ساده زندگ یآن زمان كه موجود زنده يا شخص انسان از ط
 Wزد اگر به لحاظ خي یبرم یرود، وقت یشود يا به خواب م یمدار( خسته و كوفته م

عشق و «كه در كتاب  یتنزل كرده است در عوض به طور یاندك ینسبت به مدار قبل
و  پيشرفته یبر ملكات و مكتسبات خود افزوده و قدم یتشريح شده چيز 3«پرستش

 تكامل يافته است.

                                                                                                              
، زنده را از یافزاي یشب مو به  یكاه یو از روز م یافزاي یو به روز م یكاه ی: از شب م27عمران/  آل. 1

 . یده یم یحساب روز یب یو مرده را از زنده و به هر كه بخواه یآور یمرده بيرون م

 یكند. چنين خداي ی: پس به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونه زمين را پس از مردنش زنده م 51روم/  .2
 . زنده كننده مردگان است...

 قلم.  ی، از انتشارات شركت انتشارات«مباحث بنيادين»ام به ن «(1مجموعه آثار)»رجوع شود به . 3
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از طريق تشكيل اجتماع و ديگر از  یسازد يك یفرد انسان دو اثر يا دو وارث م
ماند نوع نيز حفظ  یاجتماع زنده م یميرد ول یمثل. فرد باالخره م طريق توليد

 یشود. عمر اجتماع معموال بيشتر از عمر فرد است. چون اجتماع احتياجات جديد یم
الزم دارد و بنا به ضرورت حسن روابط افراد تا  Wآورد كه تكاپو و  یپيش م
مردم سالم و سالكِ راهِ  كه افراد یشود. در صورت یتنظيم كننده خود م یا اندازه

خواهند شد و هم اجتماع مدارج  یبهتر از قبل یبعد یها صحيح باشند هم نسل یطبيع
نوع و اجتماع به نوبه خود باز  یپيمايد. يعن یم یو كمال را به خوب یو ترق یبهبود

 كنند. یو تنزل و زوال است احراز م یكه فرسودگ یحركت خالف آنتروپ

و قدرت و  یمكن است مانند فرد؛ روز والدت، ايام جوانالبته اجتماعات هم م
 یفراوان آن با عمرها یها و مرگ داشته باشند. تاريخ شاهد نمونه یباالخره پير

نيست. اجتماعات ممكن است اگر  یالزام یچنين چيز یكوتاه و بلند است. ول
ايند ها را ترميم و تجديد نمWخود را تقويت نكنند و  یموجبات افزايش آنتروپ

 شود. یو بلكه ابد یطوالن یعمرشان خيل

است كه  یاجتماعات متعدد یواحدِ باالتر از اجتماع، امّت است. امّت به معنا
 معتقدات يا دين و هدف واحد باشند. یدارا

كه فرد  یشود. همان طور یتر از اجتماع م یدوام و عمر طوالن یامّت معموال دارا
رود، اجتماعات نير  یدهد و خود به ديار فنا م یم ميراث خود را به اجتماع و به نوع

 گذارند. یم یميراث و آثار خود را در ميان امّت باق

اجتماعات داخل يك امّت در اثر فساد ور كود و غيره ممكن است منقرض و 
كه هدف و  یساير اجتماعات متعلق به آن امّت و خود امّت تا زمان یمحو شوند ول

پور، ديناميسم  دكتر شهاب یت و اثر )يا به اصطالح آقااش خاصيت و حقاني عقيده
 خود را از دست نداده باشد پا بر جا خواهد ماند.

 یكوچك به اجتماع و به واحدها یخالصه آن كه هر قدر از فرد و از واحدها
شود. همچنين  یتر م یكندتر و عمر طوالن S یو ترق Wرويم تنزل  یبزرگتر پيش م

( به جرم و جسم، و از جسم به Formeصورت يا شكل )است پيشرفت و سير از 
 به اراده. یو از انرژ یانرژ

توان  یاست كه م یترين چيز ثبات یيا شكل اشياء متغيرترين و ب یصورت خارج
كه  یجسم يا مواد ی( ولیباشد )تحوّل فيزيك یتصور كرد و به سرعت در تحوّل م
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رود و الاقل  یيير صورت از بين نماند با تغ مجتمعاً به آن صورت و هيكل در آمده
در  یماند. و اگر قبول تغيير و تحويل نمايد يك نوع تحويل شيميائ یجرم آنها ثابت م

است.  یو فيزيك یصور یها است كه مشكلتر از تحويل یاثر فعل و انفعاالت شيميائ
از دانيم با همه عمق و اشكال  یكه م یبه طور یشيميائ یها ذلك تأثيرها و تحول مع

 نمايد. یو تبديل م یها را متالش سطح اتم تجاوز ننموده فقط ذره

فعل  یها بهم خورد آن وقت پا ها و وضع هسته ها نظام الكترون در عالم اتم یوقت
ماده به هم  یدر پيش آمده ديگر قانون ثبات و بقا یا و هسته یو انفعاالت اتم

ود را از دست داده تبديل به خ یمتكاثف است حيات و بقا یخورد. ماده كه انرژ یم
ماند و فقط تغيير  یگردد. بنابراين آنچه ثابت م یبه اصل برم یشود. يعن یم یانرژ

كه حركت  یاست كه در واقع مبدأ و معاد ماده است. اما انرژ یدهد انرژ یصورت م
جز وجود يا اراده نيست. بنابراين اليزال  یمجرد از ماده شد چيز یو نيرو است وقت

در دنيا وجود داشته  یو فعل یاست كه خواسته، حركت یهمانا اراده و مشيّت یواقع
 باشد.

توجه كنيم باز همين سير در جهت بقا و ابديت  یبه معنو یاگر از موضوعات ذات
حركات، آثار را در نظر  یشخص، شخصيت و به جا یاگر به جا یپيمائيم. يعن یرا م

و افكار و مليت را نگاه كنيم به  یه حقوقافراد يك اجتماع جامع یبگيريم و به جا
شويم تا باالخره به حقيقت و به حق و به وجود مطلق كه  یابديت و بقا نزديكتر م

 او نيست. یبرا یاست و مرگ و فنائ یرسيم. خدا ازل یخداست، م

 ميرد دين خدا و امّت خدا هم نبايد بميرد: یكه خدا نم یطور همان

«.»1 
خواهيم ديد كه اسالم  یشود ول یشود و پير و فرتوت م یفرد مسلمان فرسوده م

 رود: یشود. هميشه زنده است. پس هميشه جوان است. بلكه باال هم م یپير نم

«.»2 
 

 عوامل جوان كننده در اسالم

                                                
 ايم و خود نگهبانش هستيم.  : ما قرآن را خود نازل گردانيده9حجر/ . 1

 : اسالم برتر است و هيچ چيز برتر از آن نيست. یحديث نبو. 2
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را بر انگيخته يا در بردارد كه  یببينيم اسالم و قرآن چگونه و چه عواملحال 
 یشود. حيات بخش یموجب زنده ماندن امّت مسلمان و جوان كردن و باال بردن آن م

اَلَلهُمَ اَمْتِعْنا بِاَسْماعِنا وَ اَبْصارِنا » یدعوت خدا و رسول از چه طريق است و مفهوم دعا
 چيست. 1«حْيَيْتَنابِهِ.وَ اَفْئِدَتَنا ما اَ

و  یمؤثر يا فعال و به عبارت ديگر فورمول جوان یكه انرژ  U-T.S = Wبايد به  
 حيات است برگرديم.

و كم  Uانسان و جوان كردن او ناچار از طريق باال بردن و زياد كردن  یاحيا
يت و و حفظ و تقو یميل یو ب ینياز یمحو ب یتواند انجام شود. يعن یم Sو  Tكردن 

ها و  ايجاد احتياج و عشق از يك طرف و تضعيف و تخفيف كميّت و كيفيّت دارائی
 ذخائر موجود از طرف ديگر.

( را با یاديان اله یذيال به طور نمونه چند مورد از تعليمات اسالم )يا به طور كل
 گذرانيم: یتوجه به نكات فوق از نظر م

 
 انفاق - 1

مختلف آن شده  یها صورت در اسالم از انفاق به كه یا العاده تأكيد و تشويق فوق
است يقيناً بر شما پوشيده نيست: زكوت، خمس، احسان، صدقه، فطريه، نذرها و به 

 ها و خيرات. كردن یها و مهمان نفقه دادن یطور كل

از  یهمه اينها در مرحله اول بيرون ريختن قسمت یاثر مشترك و نتيجه فور
او است و از نو ايجاد كردن  S یها يعن مايملك و كم كردن یشخص یها موجودی

 .U یاحتياج و طلب يعن

كه در جامعه دارد  یعالوه بر آثار مفيد و مولد فروان یمسلم است كه چنين عمل
از بدن و  یدر خود شخص مثل عملِ هرس كردنِ اشجار در بهار و يا خون گير

ن تمرين و تقويت چيدن مو را داشته، سبب رشد مجدد و تكثير محصول و همچني
آورد. هم در  یو بركت م یگردد. فزايندگ یسازنده م ینسوج با مراكز نيروها

شوند و بكار  یدريافت كنندگان احسان كه صاحب بنيه و امكانات و سرمايه م

                                                
وسيله آنها  هدان كه بمند بگر بهره یهايمان طور ها و دل ها و چشم از امام سجاد)ع(: خدايا ما را از گوش .1

 احيا شويم. 
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و غرور و ركود بيرون آمده فعاليت را با  ینياز یافتند و هم در دهندگان كه از ب یم
 هند:د یادامه م یبيشتر یورزيدگ

«
...»1 

مصرف  آورند و در راه خدا به یكه طال و نقره گرد م یكسان در مقابل به
 دهد: یسانند بيم عذاب سخت مر ینم

«...
.»2 

و اگر پول را به عوض خرج كردن و در تجارت گذاردن تنزيل بدهند قرآن 
خواهند از اين عمل بگيرند( محو  یرا كه م یفرمايد كه خداوند آن مال )يا نتايج یم

 دهد: یسازد و بالعكس صدقات را بركت و منفعت م یو نابود م

«...»3 
 

 به دنيا يگ عالقه يزهد و ب - 2
عدم  یاديان اله یاكيد اسالم و مسيحيت و به طور كل یها از تعليمات و توصيه

در نظر  یو پائين آوردن ارزش و مقام مال و متاع و عالئق دنيو به دنيا یدلبستگ
، T.S یو كوچك كردن مجدد جمله منف Tتنزل دادن  یمؤمنين است. اين عمل يعن

در عوض عالقه مردم و عشق و هدف آنها را به طرف آثار خير )باقِياتُ الصَالِحاتُ( 
 ات:دهد. از قبيل آي یخدا و آنچه نزد خداست سوق م یو رضا

«
.»4 

                                                
است كه هفت خوشه  یا كنند مانند دانه یكه اموال خود را در راه خدا انفاق م ی: مثل كسان261بقره/  .1

 رساند. یم یو فراوان یآن كس كه بخواهد فزون یبروياند و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند برا

نمايند پس به عذاب  یكنند و در راه خدا خرج نم یخزينه م كه طال و نقره ی: همانا كسان34توبه/  .2
 بشارتشان بده.  یدردناك

 دهد.  یم یبرد و صدقات را فزون یم ی: خداوند ربا را رو به محو و نابود276بقره/ . 3

كه باقيات الصالحات نزد خدا نيكوتر  یدنيا هستند در حال یزندگ یها : مال و فرزندان زينت46كهف/ . 4
 آرزو كردن آنها بهتر.  است و
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«
...»1 

جهش و  یالزم برا یرا كه آمادگ یاوايل اسالم قرآن كسان یها در دوران مبارزه
 گويد: یكند و م یدادند سرزنش م یجهاد در راه خدا نشان نم

«

.»2

 ايد؟ آيا به زمين چسبيده و سنگين شده

 ايد؟ دنيا قانع گشته یآخرت به زندگ یبه جا

 است. یكه متاع دنيا در آخرت متاع ناچيز یدر صورت

يان اگر ارزش دنيا را كه باالخره يك عامل تحرك البته نبايد فراموش كنيم كه اد
باشد در نظر پيروان خود پائين  یم یقو یو توليد همه جانبه و سرچشمه نشاط و نيرو

كاهند در عوض يك عامل و  یآنها م یWو از  T.Sآورند و از اين جهت از  یم
عشق و  نمايند. حال اگر یخدا را عرضه م یيعن یالعاده باالتر و قويتر جاذب فوق

 یU یو عميق باشد به جا یكشش به جانب خدا و جاذبه حق و ديانت در آنها واقع
آورند و  یتر به دست م تر و پايدار و نيرو دهنده بزرگ یخيل یUاز دست داده يك 

 دارند. یابراز م یيا ديناميسم بيشتر یفعاليت و جوان

ائمه و انبيا اين وضع مؤمنين عارف عاشق عامل است كه در رأس آنها همان 
 یها ارزش یمثل ما كه هم فاقد عالقه و ارزياب یبه حال مردم یوا یوجود دارند. ول
نسبت به خدا و خيرات و كماالت و  یايم و هم بهره و عشق شده یمربوط به زندگ

 : خداست در دل نداريم یآنچه مرض
«...»3

                                                
تر از خدا و رسول  شما محبوب یايد ... برا كه كسب كرده ی: بگو اگر پدران شما و ... و اموال24توبه/  .1

 خدا و جهاد در راه اوست ... 

جنگ در راه خدا بسيج  یايد، چيست كه چون به شما گويند كه برا كه ايمان آورده یكسان ی: ا38توبه/ . 2
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اين يك نكته را هم فراموش نكنيم كه در اسالم رهبانيت و ترك دنيا وجود 
را منع  یندارد. اسالم تحصيل مال و مالكيت از طريق حالل و تمتع از نعمات خداداد

 كند: ینم

1«...؟»

 لكه كسب و توليد و استحصال را تشويق فراوان نموده است.ب

 یداد برا ی)ع( به قارون میرا كه خداوند به وسيله پيغمبرش موس یقرآن دستور
 فرمايد. یما تكرار و تأييد م

«......»2 
 نمايد: یبه دنبال آن اضافه م یول

«......»3 
 به اصطالح عاميانه، بايد در آورد و خورد و خوراند.

آمال شما  یمتاع دنيا ارزش زياد قائل نشويد. نبايد منتها یگويد برا یاسالم فقط م
 و بازيچه بگيريد: یدنيا بوده به آن دلبسته و مغرور شويد و دين و مقاصد آنرا شوخ

«...»4

كم به آن دادن  یT یزياد داشتن ول U-T.S W» ،S =»توضيح آنكه در فورمول 
شخص يا جامعه  یشود. برا ینم Wداشتن باعث ضعف يا محو  یمثبت دائم یUو 

باشد به  یتصاعد یها و تقاضا و طلب یتكامل یها هدف یكه دارا یدر حال رشد
نزد آنها صفر  Wعيب و زيان نيست. چون  یهيچ وجه ازدياد تموّل و توسعه زندگ

 یمانند ما كه خال یمتنزل يا راكد یها جامعه یبرا یرود. ول ینشده رو به افزايش م
بوده از خود اراده و ابتكار و اختراع و ارتقاءِ نداشته توليدات  یعال یاز آمال و هدفها

بسيار  یداريم اين همه تجمل و تفريح و ولخرج یابراز نم یو اقتصاد یو ذوق یفكر
 تواند باشد. یجز ضعف و هالك نم یناپسنداست! و عاقبت آن چيز

                                                
از خوراك و  یها پاكيزهبندگانش بيرون آورده و  یرا كه خدا برا یهائ زيبائی ی: بگو ك32اعراف/ . 1

 را حرام كرده است.؟  یروز

 ات را از دنيا فراموش مكن...  : ... و بهره 77قصص/  .2

 كن و خير برسان...  یكرده و نعمت داده است تو نيز نيك یكه خدا به تو نيك طور : ... و همان77قصص/  .3

 دنيا فريبشان داد...  یاند و زندگان و گرفتهرا كه دين خويش بازيچه و له یو واگذار آن كسان : 71انعام/  .4
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 یگويد كه شايد كالم یم یكند و چيز یقرآن مردم )يا مسلمانان( را دو دسته م
 تر از آن نباشد: تر و آموزنده بينانه واقع

«... 

 

...»1 
در آخرت  یآنها نصيب یدنيا هستند. برا یها ها و خوشی دسته اول، به دنبال ارزش

شود.  یبوده به همين دنيا ختم م یفعل ینيست. نتيجه آمال و اعمالشان در حدود زندگ
دنيا و آخرت هر دو  یها هستند( كه خواهان خوبی یاما دسته دوم، )ياكسان ديگر

دسته البته بهترند. در  دارند اين یبخش و آتش جهنم نگران باشند و از عواقب زيان یم
است كه  یگويد نصيب يا بهره آنها به فراخور كوشش و اكتساب یهر حال قرآن م

 نمايند! یم

ما و بر  یها آبم ها و مقدس مسلك خالصه آنكه مسلمان بايد )بر خالف عارف
زبان  به یما( هم طالب سالك دنيا باشد و هم آخرت. يعن یها آبم یخالف فرنگ

را هم از دست بدهد  یقبل یUرا درست درك نكرده  Uتنها يك  ترموديناميك نه
 و حاكم در هر دو جهان باشد! Uو كهنه پير بيكاره بيچاره شود بلكه جامع هر دو 

 
 یروزه و تقو -3

مصرف كردن ذخائر بدن و بيرون  یيعن یچه؟ به لحاظ ماد یهمين روزه گرفتن يعن
و مراكز  یل پاك كردن مجارها و در عين حاSريختن فضوالت و سمومات يا 

ترشح و تغذيه. به عبارت ديگر، بكار انداختن نسوج وغدد و زنده و جوان كردن 
 آنها.

                                                
 یخوب به ما بده و برا یگويند خدايا در دنيا چيزها یهستند كه م ی: و از مردم كسان 212 یال 211بقره/ . 1

 نيست. یآنها در آخرت نصيب

د خوب بده و )همچنين( در آخرت، و ما را از در یگويند خدايا در دنيا به ما چيزها یديگر م یو بعض
 آتش حفظ كن.

 اند...  است كه كسب كرده یآنها بهره از آن چيز یبرا
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در قرآن نسبت به تقوا عنايت فراوان به عمل آمده و در موارد مختلف تكرار و 
 1«... كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيامُ ...»حكم روزه با  یتأكيد شده است. از جمله آيات اصل

 گردد. یختم م 2«.. لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ.»شود و به  یشروع م

ديگر،  یاز دستور روزه تمرين تقوا باشد يا چيزها یحال اعم از آنكه غرض نهائ
از هرگونه  یكل یمابين روزه گرفتن از يك طرف و تقوا و خوددار یمشابهت زياد

 از طرف ديگر وجود دارد. ینفسان یمعصيت يا كششها

 ی)كه خوشبختانه در زندگ یدر برابر يك منظره جالب شهوان یشما وقتمثالً 
گيريد يا امكانات بسيار سهل و پر  یكشور ما فراوان و ارزان است!( قرار م یامروز

نفس  یذلك دهانه و ترمز به هوا رود و مع یو خالف در برابرتان رژه م ینفع دزد
د، هم اراده و قدرت مقاومت در كني یگردانيد و دست به خطا دراز نم یزده چشم نم

 یUارضاءِ نشده است و در برابر  یشود و هم چون تمايالت درون یم یشما قو
 یايد آن حالت تحريك و فعاليت حاصله مدت نرسيده Sحاصله از اشتها و احتياج، به 

 یخيل یجوان یها ماند. در افراد با اراده و مسلط بر نقس، ذوقها و بنيه یم یزنده و قو
شود كه به رايگان و وفور تمايالت و شهوات خود را  یم یتر و حادتر از كسان وامباد

شوند تا  یذوق و پير م یزودتر سست و ب یاند. دسته دوم خيل اجابت و ارضاءِ كرده
 دسته اول.

 
 محروميت و مصيبت و شهادت - 4

ان و و صيانت نفس، در منطق اسالم )و ادي یبشر یاصالً بر خالف منطق مال اندوز
جان )چه از خود و چه از  یو حت ی( از دست دادن مال و زوائد مادیمعنو یمكتبها

اوقات عين حيات  یافراد مزاحم و مضر جامعه( مترادف با فقر و مرگ نيست. و گاه
 است:

3

 عصيان كردهِ ضايع شده، با ابالغ: اسرائيلِ یكه خداوند به بن یو همچنين آنجائ

4 
                                                

 : ... روزه داشتن بر شما مقرر شد...183بقره/  .1

 : ...تا پرهيزگار شويد. 183بقره/  .2

 است... یصاحبان خرد زندگ یشما ا ی: و در قصاص برا179بقره/  .3

 . : ...يكديگر را بكشيد...54بقره/  .4
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نسل آينده شمشير به دست گرفته  یتصفيه جامعه و احيا یدهد برا یدستور م
 ها را با ريختن خون بشويند! يكديگر را بكشند و آلودگی

( كاخ رفيع اسالم در زمان پيغمبر )ص یريز یدانيد كه شروع جنبش عظيم و پ یم
 نزول اين آيه و نظائر آن بود: مقارن با

 
در راه خدا از دست دادن امنيت و غذا و مال و جان و منافع نه تنها اشكال ندارد 

باشد دنبال  ی، مثبت و مثمر هم میمنف یها ين پيش آمدهبلكه الزم است. استقبال چن
 آيد: یآيه بشارت خدا به مؤمنين و تعريف آنها م

«....»2 

«.»3 
 یشناسند و دارا ینم یا خود را مالك چيز( نه تنهیواقع یها مسلمان یاينها )يعن

T.S آنها  یدانند دارائ ی)مِلك خدا( م یصفر هستند بلكه چون خود را مِلك ديگر
 W یشود و سبب فزون یافزوده م Uبوده بر  ینزدشان منف T.Sاست و جمله  یمنف

 گردد! یم

كه شوند هيچ بل یدر اثر كسب مال و مقام و حفظ جان پير كه نم یچنين افراد
بوده هيچگاه به صفر نگرائيده، هميشه مثبت  یاز جمله منف یآنها خال یWچون 

 با جان دادن در راه حق. قرآن حق دارد بگويد: یاند، حت است و هميشه زنده

«
.»4 

 
 حبت و خدمت به خلقم - 5

                                                
، از ی، گرسنگیاز قبيل ترس و ناامن ی: يقيناً شما را تحت آزمايش قرار داده گرفتار چيزهائ155بقره/  .1

 ها خواهيم كرد...  دست رفتن اموال و اشخاص و بهره

 : ... پايداران را مژده بده. 155بقره/  .2

خدا  یانا ما براگويند هم یرا نموده( م یايشان برسد )تحمل سخت به یمصيبت یكه وقت ی: آنهائ156بقره/  .3
 گرديم.  یاو برم یهستيم و همانا كه به سو

اند و نزد  اند بلكه زنده كه در راه خدا كشته شدند مرده  ی: و مبادا تصور كنيد كسان169عمران/  آل. 4
 گيرند.  یم یپروردگارشان روز
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در تورات و مخصوصاً در انجيل و قرآن و در تعليمات و روايات انبيا و ائمه )عليهم 
و خدمت كردن به مردم )از زن  یالسالم( آن قدر تأكيد به محبت ورزيدن و رسيدگ

 یو فرزند و والدين و خويشاوندان گرفته تا همسايگان و همكيشان و همنوعان و حت
 ناچار شده بگويد: یكه سعد 1ت( هستحيوانات و نباتا

 به تسبيح و سجاده و دلق نيست  جز خدمت خلق نيست هعبادت ب

خدمت به خلق چيست  «اسالم جوان»حال ببينيم از دريچه ترموديناميك و بحث 
 دارد؟ یو چه اثر

 یشخص به جا یبا آنها يعن یدوست داشتن مردم و موجودات و پيوند عالقمند
اج و تحركش انحصار به شخص خود داشته و در نتيجه، ولو با آنكه احساس و احتي

يك فرد، محدود و محصور  یاو در حدود جزئ یU، یحساسيت و شاداب یمنتها
او  یافراد كثير ميزان آرزو و تكاپو یشود در اثر توجه و شركت در غم و شاد

 S یداراممكن است سر به بينهايت بزند. چنانچه خود او هم به واسطه تمول فراوان 
به ديگران كه  یو عالقمند ینياز از طلب و تكاپو شود. دلسوز یزياد شده شخصاً ب
 شود. یم Wنگاهداشتن  یو قو Uشود باعث فوران  یدر وجود او پيدا م

او از طريق اخوّت و خدمت  یبينيد ايمان به خدا و جلب رضا یاينجا است كه م
داده  یثرات او را توسعه عظيمشخص و ا یبه خلق، محيط توجه و تمايل و تكاپو

 برد! یكند و باال م یالعاده بزرگ م مثل اين است كه شخصيت او را فوق

يك مسلمان نه تنها به هموطنان و همنوعان و  یو غمخوار یحدود عالقمند
كند بلكه اين توسعه شخصيت  یموجودات معاصر در مكان بينهايت وسيع بسط پيدا م

گذشتگان  ین نيز از محدوديت خارج شده در غم و شاددر زما Uالعاده  فوق یو ترق
 یكند. تا جائ ی)مخصوصاً بزرگان آنها( و آيندگان نيز حساسيت و مشاركت پيدا م

نصرت امام  یريزد و برا یمصيبت سيدالشهداء)ع( و ياران او اشك م یكه مثال برا
 كند. یم یزمان)ع( دعا و خوشحال

                                                
 فرمايد: یكه حضرت رسول اكرم م یتا آنجائ. 1

«.» 

 نيست. مسلمان پس باشد، نكرده ها مسلمان امور در یاهمتام و را بگذارند یروز كه یكس

 فرمايد: یديگر از قول خدا م یو در جا

«.» 

 تر باشد.  آنها پُرفايده یدوست دارم كه براكس را بيشتر  اند، آن مردم خانواده من
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 منع شديد عُجب و غرور - 6

السالم( منع  مكارم اخالق حضرت سجاد عليه ی)و از جمله دعا یقيات اسالمدر اخال
و عبارت است از به  یاز صفت عُجب شده است. عُجب يك نوع خودپسند یشديد

كه شخص انجام داده است و خوش آمدن از محاسن  یخوب یخاطر آوردن كارها
چك شمرده توانيد خدمات و صفات خود را كو یخويش. تأكيد شده است كه تا م
و خطاها را متذكر بوده توبه و جبران نمائيد.  یفراموش كنيد و به عكس معاص

و  یهمچنين از مغرور شدن و اطمينان پيدا كردن به مال و خانواده و مقام و زندگ
 به خدا تقبيح فراوان شده است، از جمله آيات: یها و حت وعده

«.»1 

«....»2 
 اثر اين دو خصلت چيست؟

رضا و ركود. شخص به  یترمز كردن آرزو و توقف يا الاقل تخفيف فعاليت، يعن
كند دارد و پشتيبان اوست خاطر جمع و دلخوش  یآنچه دارد و هست يا تصور م

و  یشمارد. بنابراين از هوشيار یتر و مؤثرتر از آنچه هست م را ارزنده شود و آن یم
را كم و در  Uكند و  یرا زياد م T.Sدارد.  یدست برم یو كمال طلب یآرزومند

 .3نمايد یرا ضعيف م Wنتيجه 
)ع( سؤال كرد در دنيا چگونه  یاز حضرت عيس یشنيدم كه شخص یروايت

دشمن هيچگاه  یاز ترس غافلگيرباشيم؟ فرمود مثل سرباز. همان طور كه سرباز 
اسلحه به زمين نگذاشته نگران و هوشيار و آماده به دفاع از حمالت است شما هم 

                                                
 افكند و شيطان آنان را جز به فريب وعده ندهد.  یدهد و به آرزوشان م ی: به آنها وعده م.12نساء/ . 1

 : ... و آن شيطان فريبنده به خدا مغرورتان نگرداند.  5يا فاطره/  33لقمان/  .2

 یكه در تعقيبات نمازها «ةٍ فَمِنْكَ الاِلهَ اِلّااَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوبَ اِلَيْكَاَللَهُمَ مابِنا مِنْ نِعْمَ»مؤكد  یدعا. 3
 باشد: یيوميه وارد شده است از اينجهت قابل توجه م

رود و مغرور  یاو باال نم Sداند.  یكه دارد از ناحيه خدا و متعلق به خدا م یاوالً، شخص هر نعمت و مزيت
 شود. یبه خود نم

خواهد بگويد؛ مال و منال و تمتعات من قابل اعتماد و  یمثل اينكه م «ال اِلهَ اِلّا اَنْتَ»جمله  یياً، با اداثان
 .یعالقه نيست و يگانه معبود من تو هست

 كند.  یبخشش )البد بخشش از گناه عُجب( نموده به سمت او بازگشت م یثالثاً، از خدا تقاضا



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعی و فنی»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  218

 

نفس در امان ندانسته بيدار باشيد و به  یخود را از حمالت و فريب شيطان و هوا
 .خود مغرور نشويد...
 ست.ا Wمستمر همان بيدار و زنده نگاه داشتن  یو چابك یاين حالت نگران

 
 دعا - 7

 دعا به مفهوم صحيح و عميق آن چيست؟

باالتر و  یهاUو دائماً  U یخواستن، شديداً خواستن و آرزو كردن. يعن یدعا يعن
خدا  و راكد باشد. بايد دعا كند. از ینيست كه راض یمسلمان كس .1تر یعاليتر و كل

 دائماً بخواهد و خود خدا را بخواهد.

رود و خدا را با  یدعاها و آرزوها و نظرها چقدر باال مببينيد در ماه رمضان سطح 
 كنيم: یندا م یتر عالی یچه اسام

«
... »2

و  یالسالم است ديگر كمال حر كه منقول از حضرت امام باقر عليهس یيا در دعا
ترين حد و تمام و كل آنها  نيست كه از خدا نخواهيد و آن هم به عالی یفضل و عُلُوّ

 : را
« 

 

 

 

 

...»3 

                                                
كه توسط  «(1بعثت )» ، به نام«(2مجموعه آثار )»، از آثار مندرج در «یخودجوش»رجوع شود به رساله . 1

 قلم منتشر شده است. یشركت انتشارات

 یخدا یبزرگوار... توي یبلند مقام، ا یخدا یفريضه به نقل از امام صادق)ع(: ا یبعد از نمازها یدعا. 2
يناست و اين ماه است كه مقامش را ندارد و به گفتار و كردار خلق شنوا و ب یبزرگ كه هيچ مثل و مانند

 . و كرامت و... یعظيم كرد

ترين مراتب  یكنم به حقِ نوران یسحر به نقل از امام محمدباقر)ع(: خدايا من از تو درخواست م یدعا. 3
 .است... یكه تمام مراتب آن نوران یانوارت در صورت
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خود و  یدار نه فقط برا روزها، باز صحبت از كل هست و مؤمن روزه یدر دعا
ها و  هنمايد بلكه عالقه و نظرش به كليه گرسن یخير و صالح م ینزديكان تقاضا

 ها است: گرفتارها و محتاج

« 

 

 

 

.»1 
از صميم قلب و  یقه زبان نبوده آرزودعا است كه لق ل یاست كه دعا وقت یبديه

 شخص باشد. یها تكان دهنده عواطف و اراده

 یجمعه سفارش شده دعا یكه در شبها یمعتبر اصيل عال ینمونه ديگر از دعاها
السالم است. از جمله  ابيطالب عليه بن یحضرت عل منسوب به «كميل»موسوم به 

 كلمات ذيل است:خواهيد  یخوانيد و م یكه در اين دعا م یعبارات

«......»2 
 فرمايد: یو در اواخر دعا م

« ...

                                                                                                              
 ت...كنم به حق نيكوترين مراتب جمال یخدايا من از تو درخواست م

 ترين مراتب جاللت... یبه حقِ عال

 به حقِ مراتب علمت...

 تريت مراتب عزّتت... یبه عال

 .ترين مراتب شرفت...   به شريف

 يوميه در ماه مبارك رمضان به نقل از حضرت محمد)ص(: یبعد از نمازها یدعا .1

 ... خدايا هر گرسنه را سير گردان.

 خدايا هر برهنه را لباس بپوشان.

 را آزاد گردان. ی. هر اسير..

 را ادا فرما. ی... دَين هر مديون

 خدايا مفاسد امور مسلمانان را اصالح فرما. 

: ... مرا در بهره و نصيب از بهترين بندگان خود قرار بده از همه  )ع(یكميل، منسوب به حضرت عل یدعا .2
 .تر...  به خودت نزديك
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...»1 
جز آرزو هيچ چيز ندارد و با  آرزو و جوان یيعن یكه جوان طور بينيد همان یم

داند كه  یشود حضرت امير)ع( هم مؤمن را مانند جوان م یاميد صاحب همه چيز م
 نيست. یاش اميد است و جز آرزو كردن مالك چيز سرمايه

اند اين است كه از خدا بخواهيم ما را به حال خود وا  كه تعليم داده یاز دعاهائ
 یو طبيع یبر سَبيل جريان خود به خود یيعن مگذارد. به حال خود وا گذاشته شدن

 سير كردن و از خاصيت و ارزش افتادن. یدر جهت افرايش آنتروپ

نفس و  یخدا به اختيار هوا یبدون عشق و حركت برا یشخص یواقعاً هم وقت
 .2رود ینم یطرف ديگر به یشود جز ركود و سقوط در تباه یرها م یتمايالت غريز

دعا خواندن )از ته قلب و هم آهنگ و همراه با اراده و خالصه با دعا كردن و 
تر  ماند. هر قدر سطح مطلوب باالتر و دامنه آن وسيع ی، تر و تازه و زنده مUعمل( 
به لهو و لعب و فرو  یاز سرگرم یتر خواهد شد. شخص وقت یبيشتر و قو Uباشد 
ابراز دارد  یمختصر یدر منجالب شهوات بيدار شده سليقه و مصلحت انديش یرفتگ

                                                
دعا كنند و تو را بخوانند  ی.. )خدايا( به بندگانت دستور داد)ع(: .یكميل، منسوب به حضرت عل یدعا. 1

كنم و به طرف تو دست دراز  یخود را ثابت م یتو رو ی. پس به سویو برايشان اجابت را تضمين كرد
كنم بنابراين قسم به عزت خودت دعايم را اجابت نما و مرا به آرزويم برسان و اميدم را از فضل خود  یم

جز دعا نيست ... لطف  یكه مالك چيز یببخش بر كس یشو یم یكه زود راض یكس یقطع مكن ... ا
 . اش اميد است ... كه سرمايه یكن به كس

در مقابل آيات  یعجيب یو رو گردان یكفّار و مشركين كه سرسخت در باره در همين زمينه است كه قرآن . 2
ير آيات زير رسول اكرم را از آنها نظ یداشتند با كلمات یخدا و تعليمات حضرت رسول)ص( ابراز م

 نمايد: یمنصرف م

 «خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. ی... ثُمَ ذَرْهُمْ ف»: 91انعام/ 

 باشند. ی... پس بگذار در فرو رفتن و سقوط خود مشغول باز

 يا

 «ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا و يَتَمَتَعُوا وَيُلْهِهُمُ الْاَمَلُ...»: 3حجر/ 

 .خوش باشند و آنها را به آمالشان رها كن...پس بگذار متمتع و دل

 آيه ديگر:

 «طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ی... وَ يَذَرُهُمْ ف»: 186اعراف/ 

 خويش سرگردان بمانند.  یگذارد تا همچنان در سر كس ی... و آنان را وا م
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به  یو سر و صورت یپردازد. سالمت یم یشخص یزندگ یو نظم و آباد یبه زيبائ
 نمايد. یم یجلوگير یا تا اندازه Wخود داده از سقوط و زوال  یزندگ

و اصالح  یبه آباد یاند( عالقمند ها بيشتر در اين مرحله مرحله باالتر )كه اروپائی
و  یمحيط بسيار پست و تنگ خودبين اجتماع است. از یماد یو بهبود زندگ

 یو حركت و نيروئ یو سالمت یواقع یUخارج شده صاحب يك  یخودخواه
 یمعنو یها و ايده یو اصول عال یشود. سطح عاليتر و وسيعتر آرزو توجه به معان یم

ايدآل ممكن است  یانسان و اجتماع باشد. اين سير صعود یاست كه مفيد برا
تر شده باالخره به خود خدا كه مظهر و جامع و منشأ تمام  یتر و عال تدريجاً بزرگ

است برسد. شخص از صميم قلب و در سراسر وجود  یها و معان كماالت و ارزش
به بينهايت ميل كند. اين است كه به تناسب  یقرب به او به جنبش در آيد. يعن یبرا
Uبينهايت،  یW  شود!... یمنيز بينهايت شده شخص مصدر معجزات و قدرت عظيم. 

شود كه شخص آرزو و  یو اسالم اين م یباالخره ما حصل اديان صحيح اله
نمايد و بعد نعمات و  یم یكسب كمال و دارائ ینظرش به خدا بوده از منبع فيض اعل

 رساند. یامكانات مكتسب را به مصرف خدمت و حوائج خلق م

 یباشد كه دارا یم «كارنو»مؤمن در فاصله ميان خدا و دنيا مشابه يك ماشين 
 ینموده با آن كار یحداكثر راندمان است و دائماً در جوار منبع باال كسب انرژ

ريزد. حال هر قدر ميزان طلب و  یدهد و مازاد مكتسب را در منبع پائين م یانجام م
كسب و عمل زياد و سطح معرفت شخص نسبت به خالقش باالتر و احسان و انفاقش 

شود و  یتر م ها بيشتر باشد قدرت توليد و راندمان او عالی ستها و پائين د به محروم
 رود! یرو به بينهايت م

 

 به واقع ینظر

 شود. یامت اسالم م یبود كه سبب حيات و ترق یاز عوامل و موجبات یاين قسمت

مكتب و پيروان خود  یبقا یانديشيده و برا یگوئيم بانيان اسالم تدابير یالبته نم
اند. الزمه اعتقاد به خدا و تمسك به آنچه حقيقت دارد و  رانگيختهرا ب یچنين وسائل

 بخش است ادامه وجود و احياءِ است، به مصداق: موجد و حيات
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« ...
...»1 

 باطل محو شونده و محو كننده است. یننده است ولحق نفع رساننده و ايجاد ك

حال بايد ديد در عمل و واقع امر جريان كار اسالم و مسلمين چگونه بوده و چه 
 شده است.

پرست  موحد را با اقوام بت یها طور بوده است. اگر امت همين یا اوالً، تا اندازه
انده بر جمعيتشان و مسلمان محفوظ م یبينيم ملل يهود و مسيح یمقايسه كنيم م

منقرض و محو شده يا به  یپرست به كل كه ملل بت یافزوده هم شده است در حال
از آنها ديده شود به لحاظ اعتقاد و عدد  یاند و چنانچه بقائ توحيد در آمده یها آئين

 رو به زوال است.

از  یچند یاسالم یها ها و جمعيت ثانياً، بخصوص در مورد اسالم، با آنكه دولت
امت اسالم باقيمانده و پيوسته در حال گسترش بوده  یاند ول ين رفته و فراموش شدهب

كه اسالم پاگذاشت با خود سالمت و رشد و قدرت و  یاست. در هر ملت و كشور
مثل  یهاي در قرن اخير در قاره یورود( حت یبهتر آورد )الاقل در ابتدا یآثار زندگ

و تكثير خود را از دست نداده است. در ميان آفريقا و آمريكا خاصيت نفوذ و توسعه 
از رستاخيز و  یزياد یها اند نيز نمونه پيروان سابق كه فرتوت و ضعيف و اسير شده

 شود. یاحياءِ كننده ديده م یها انقالب

است كه كماكان در حال  یا ، موجود زندهیتر مسلمان اسالم يا به عبارت صحيح
دار  رغم تبليغات دامنه یبيش از آئين مسيحيت و عل یتغذيه و نموّ و تكثير است و خيل

نمايد توسعه و نفوذ دارد. آئين  یتمدن و تسلط آنها ايجاد م یكه برتر یو تأثير
تر  تر و زنده كمتر. اسالم از همه آنها و از دين زردشت جوان یاز آئين مسيح یيهود

 است.

كرده و  است كه خدا وعده یبا همه اين احوال، آنچه هست نه آن چيز
كه ما بتوانيم دلخوش و مفتخر باشيم. بلكه به عكس،  یخواهد و نه آن چيز یم

به سر  یخجالت آور یدر حال ضعف، فقر و عقب افتادگ یمسلمين به طور كل
 دوريم. یخدا است خيل یبرند. از آنچه مطلوب ما و مرض یم

                                                
مند است، در زمين پايدار مردم سود یزند... و آنچه برا یحق و باطل چنين مثال م ی: ... خدا برا17رعد/  .1

 . بماند...
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ور ناتوان با موجود زنده و رنج یكنيم. ول یموجود زنده هستيم. توليد مثل هم م
 اوالد معدود و معيوب!

 

 عوامل سست كننده و مخرب

 بايد ديد عوامل مخالف و مخرب چه بوده است.

-Uبينيم در مورد امت اسالم بالفاصله پس از رحلت رسول اكرم)ص( مقدار  یم

T.S =W كرده  یدر جهت عكس آنچه قرآن دستور داده است سير نزولU  پائين
اسالم پله پله ديناميسم خود را از دست داده است. با يك  باال رفته است. Sآمده و 

كه در  یتوانيم به طور محسوس تغييرات یسريع به تاريخ اسالم م یمرور خيل
 ايم(، مشاهده نمائيم: پديدار شده است )يا پديدار كرده U-T.S یها جمله

 

كه بايد به طور خالص  Uدر دوران خالفت ابوبكر و عمر هدف و عشقِ  -1
 یها و عالقه یا قبيله یها وجه خدا و به مقياس بينهايت بزرگ باشد با عصبيتمت

تفوق و تسلط قريش يا  یبرا یا مخلوط گرديده اسالم و خدا به عنوان وسيله یقوم
 یعرب شناخته و بكار برده شد. اين يك انحراف بزرگ و تنزل و تخفيف عظيم

 بود كه هنوز هم گرفتار آن هستيم. U یبرا

عربيسم بوده عروبت  زبان در تحت عنوان عروبت به دنبال يك نوع پان بملل عر
 یو اختصاص یدانند و اسالم را در تيول انحصار یرا فوق اسالميّت م یو تعصب نژاد
 نمايند! یعرب تصور م

 

را منحرف و  Uبدتر شد. اگر ابوبكر و عمر  یدر دوران عثمان وضع خيل -2
 یو نژاد یا ه جاهليت و تعصب و تكبر قبيلهگذار بازگشت ب كوچك كرده و پايه

 یفاميل یها طلبی ثروت و با جاه یآور شدند عثمان و عمال و خويشاوندان او با جمع
 العاده افزايش دادند. را فوق S، یبا دنياپرست یبه طور كل یيعن

 

 یها اميه مال و مقام دنيا و تجمل و تزيين یدر عهد معاويه و حكومت بن -3
بيش از زمان عثمان مورد توجه و  یخيل یدربار یها يش و نوشو ع یسلطنت

پيدا كرد.  یقرار گرفته ارزش و اشاعه خاص یماد یها و تمتع یسياس یها استفاده
 باال رفت. T یيعن
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 یاز طرف ديگر رمق T.Sاز يك طرف و سنگين شدن دو جانبه  Uبا سَبُك شدن 
از دست  یديناميسم خود را به كلو  یجوان ینيرو ینمانده اسالم امو یباق W یبرا

 داد و راه هالك در پيش گرفت.

 

 یتوبه از مظالم و معاص یخلفا و اطرافيان و برا یالعمل دنياطلب به عنوان عكس -4
ها  از مسلمين راه تفريط پيش گرفته اعراض از دنيا و مافی یمتداول، عده زياد

 بن یعل یيغمبر)ص( يعننمودند. از همان زمان خالفتِ يگانه جانشين شايسته پ
از  یا از صحابه و پاره ینمائيم. بعض یالعمل را مشاهده م ابيطالب)ع(، آثار اين عكس 

رغم اخطار و  یمركز خالفت و عل یها به بهانه فرار از فتنه و آلودگی ها آبم مقدس
كنند يا راه مدينه را در پيش  ی)ع( كنج انزوا را اختيار میحضرت عل یاصرارها

 البال در جوار قبر پيغمبر خدا به عبادت پردازند! د تا فارغگيرن یم

پس از واقعه كربال و شهادت حضرت سيدالشهداء)ع( كه متعاقب آن يك سلسله 
به نام عبّاد و زهّاد و  یزياد یها و كشتار پديدار شد دسته یخروجها و انقالبات متوال

باب شد.  یسلكم و درويش یپيشگ و عبادت یمآب متصوفه ظاهر شدند، تقدس
از بين  T.Sظاهراً  یكه با روح و منطق و معمول اسالم مباينت تام دارد! يعن یچيزهاي

است و  یالزمه كسب انرژ  Sكه قبال ديديم  یيافته است. )به طور یرفته يا تقليل كل
باشد و اگر به عنوان اسباب خدمت و  یشخص يا اجتماع م یوسيله رمق و قوّت و بقا

ضرر و مجاز و  یفته شود و صاحب ارزش زائد و مقام هدف نباشد بكار ر هتقرب ب
يا  یخيال یمتوجه خدا یمن در آورد یUهم يك  U یاست( ول یبلكه ضرور

 شده حقيقت مثبت و خاصيت خود را از دست داد. یلفظ

بپا كنند. بر  یو رستاخيز یها هم نتوانستند ديناميسم خالصه آنكه اين قبيل فرقه
يل كه احياء كننده و ايجاد كننده و سازنده بود اينها پيروان خود را خالف اسالم اص

دوا نكردند )شايد تسكين  یدهند. درد یبه رضا و سكوت و ركود سوق داده و م
را. به  Uكنند و هم  یرا صفر م T.Sنياوردند! هم  یدوا نكردند( و دوام یدادند ول

 ماند. ینم یديگر باق Wكه  یطور

 
 یبردار اميه و باطناً به منظور بهره یراً به عنوان  مبارزه با مظالم بنعباس ظاه یبن -5

از خاندان عصمت بپا خواسته. مردم متوجه  یكه به طرفدار یاز موج افكار عموم
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 یرا فقط در مكتب آل عل یو حيات و نجات موعود اله یشده بودند كه اسالم واقع
 توانند بيا بند، قيام كردند. یم

اميه را ز بين  یبن T.Sنيت و حقيقت نداشتند نه ميراث سنگين  البته چون حسن
 یUبيشتر به تجمل و تمتع پرداختند( و نه  یساسان یبردند )بلكه با تقليد در بارها

هم  ینداشته بلكه انتساب و شباهت یچون خبث طينت اساس یرا برگرداندند. ول یاله
را زنده  یخالص اله یUستند به بنيان گذار شريعت داشتند اگر نتوانستند و نخوا

 نمايند:

ها و مسلمانان غير عرب ابراز داشتند تا  كه به ايرانيان و ترك یاوالً، با توجه
راشدين و امويان را محو نمودند و  یيادگار خلفا یو نژاد یا قبيله یU یا اندازه

از چهره  یا بيرون آورده گوشه یاسالم را از چهارچوب بسته و شكسته جغرافيائ
 كردند. یرا جلوه دادند و از اين راه خدمت بزرگ آن یجهان یاقعو

كردند( با  یاهل بيت م یها از سنت یكه به پيرو یثانياً، )باز در اثر همان تظاهر
رجال و آثار دانش و تمدن و فرهنگ  یكه به علوم و فضائل نشان دادند پا یتوجه

به مسلمين و جهانيان انجام  یدمتباز كردند و از اين راه نيز خ یاسالم یرا به كشورها
 دادند.

ايجاد نمودند.  یو ديناميسم یجوان یخالصه آنكه يك رستاخيز و نيرو
كه چون اصيل و كامل و خالص نبود و جنبه تظاهر و دروغ در آن زياد  یديناميسم

اسالم و  یتوانست دامنه و دوام زياد داشته باشد؛ از بين رفت و مجدداً دنيا یبود نم
با داعيه  یآن دولت متعصب عثمان یفرو نشست. به جا یو فرسودگ یر تاريكعرب د

فتوحات و عمليّات و باالخره   راشدين تأسيس شد و یسنت خلفا  بازگشت به
 بپا كرد. یافتضاحات

 

، یو سياس ینژاد یها در خالل تمام اين اوضاع و احوال در پس پرده جريان -6
منحرف  یقرآن و سنت نبو یاله یUه نه از كه اسالمشان دست نخورده ماند یكسان

از مردمان  یآنها را مفتون و مغرور و معيوب كرده بود معدود قليل یدنيائ Sشده و نه 
 یكردند. يعن یم یپيرو ی)ع( و فرزندان علیبودند كه از عل یمبارز یمؤمنِ متّق

گذاشت اين  یخلفا و كثرت پيروان آنها نم یو نظام یشيعيان اوليه. البته قدرت سياس
همچنان اميد و ايمان خود را  یمحسوس ايجاد نمايند ول یدسته محدود آثار عمل
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مثبت، يك اقليت مبارز متحرك  یو حيات یجوان یمحفوظ نگهداشته با نيرو
دادند. دعات  یاكثريت متعصب تشكيل م یها رغم فشارها و شكنجه یعل یفداكار

شناساندند.  یكردند و م یهمه جا پخش مرفتند، امر آنها را  ینقاط م یائمه به اقص
 شد. یدائماً بر تعداد گروندگان افزوده م

رسيد كه حقيقت روشن شد صاحب امر غايب گشت! تشيع  یكار به جائ یوقت
كه در اثر توسعه  Wسرپرست ماند و راه انحراف و اشتباه در پيش گرفت. بالنتيجه  یب

رفت به لحاظ كيفيّت و  یه افزايش مو تكثير و تقويت شيعيان به لحاظ كميّت رو ب
 اصالت به تنزل گرائيد.

ها را كه بين  ها و تضعيف ارائه مطلب چند مورد از انحراف یاست برا یكاف
 خودمان شيوع دارد شماره كنيم.

 

 در ميان شيعه Wعوامل تنزل دهنده 

 

. سپس تفرق و یو توجه به اقليت خودمان یاز جامعه بزرگ اسالم یجدائ -الف 
. بر یمحل یها االسالم تو حج یا دسته یها و مرادی یشعب بيشتر تا حدود مريدت

 خالف:

«...»1 
 و به مصداق:

«.»2

در ذيل عبادت و عشق به خدا متوجه به  یبايست یقرآن مكه به دستور  U یيعن
همه موجودات و نوع بشر يا الاقل به جامعه مسلمين باشد، دائماً كوچك و محدود و 

مثبت  یUمحبت كه  یو به جا 1«...» یو به جا 3مخصوص شد
 .2حاصل شد یو ضعف و فرسودگ یمنف یU یو خصومت يعن یاست دو دستگ

                                                
 . : و همگان دست به ريسمان خدا زنيد و پراكنده مشويد...113عمران/  آل .1

 كه برگزيده بود، دلخوش بود.  یروش به یا : پس دين خود را فرقه فرقه كردند و هر فرقه53مؤمنون/  .2

ايام  یدار ر دو سال قبل در مجلس تعزيهد یمطهر یمرتض یكه آقا یا مطالعه شده یاتفاقاً در سخنران .3
مقايسه روش حضرت سيدالشهداء با ساير ائمه »مهندسين تحت عنوان  یانجمن اسالم یعاشورا

دهد، ضمن  یكردند در بحث راجع به تقيّه كه گره حسّاس موضوع را تشكيل م یم «السالم عليهم
موجبات دستور ائمه اطهار به تقيّه حفظ  از علل و یشدند كه يك یتوضيحات ديگر اين مطلب را يادآور م
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تعليمات يك اسالم زندِه مؤثِر متحرك،  یعمل یو اجرا یپيرو یجا به –ب 

حقايق و  به یاعتنائ یمعتقد شدن و قناعت كردن به هيكل و به صورت و تشريفات، ب
عيناً  درست كردن. 3«... وَ لَاالضَالّينَ.»تزيينات و مُد و  و پرداختن به یمنظورها و معان

خود بدون  مغز؛ قرآن خواندن و قرآن بستن به یب یپوست ولمانند بادام خوش 
آيات و موضوع دستورات، دعا خواندن بدون توجه و تمنا، صدقه  یفهميدن معنا

عوض قصد خيرات و شكر نعمت و انجام  مريض يا حفظ نفس به یشفا یدادن برا
 محبت ...

 

م اراده خدا خدا به حالت استخدا یبر گرداندن دعا از حالت طلب و بندگ -ج 
 خود. یپوچ يا پست دنيائ یدر جهت برآورده شدن اميال و آرزوها

آنكه خود را به طرف خدا پرواز و اوج بدهيم، او را به پائين كشيدن و در  یبه جا
 Sرا به محل  U یحقيقت خدا را جزو خَدَم و حَشم و اموال خود در آوردن. يعن

 كردن! یبردن و منف

 

 رغم: یعلها و  مانند يهودی -د 

«....»4

 و بر خالف نص صريح:

                                                                                                              
بود كه ممكن بود در اثر اختالف در  یاز تشعب و تعصبهائ یبيضه اسالم و وحدت مسلمانان و جلوگير

خاطر نحوه وضو  یآمد نمايد. مثال اصرار داشتند كه پيروان آنها برا ، پيشیاحكام و فروع فقه یبعض
ها هستند  یا مخالف و منفك از اكثريت جامعه مسلمان كه سنگرفتن يا طرز ايستادن در حال نماز خود ر

 فروع نشود.  ینشان ندهند و مثل آنها عمل كنند تا اصل كه وحدت وقوّت اسالم است فدا

 . منان برادرانند...ؤ: هر آينه م.1حجرات/ . 1

از روح تعصّب و تفرّق  یراما مب یها بوده و برادران سُن خواهيم بگوئيم تقصير تماماً متوجه شيعه یالبته نم .2
و تعصّب و تقصير دو صد چندان ظاهر شده  یورز اند، خير؛ به شهادت تاريخ از ناحيه آنها خصومت بوده

 یفقها یكه يك شيعه. به فتوا یاست. كشتارها و قتل عام به دست آنها صورت گرفته است و در حال
، كافر، یها شيعه را رافض از سنی یرَقِ زيادخواند. فِ یداند و پشت سر او نماز م یرا پاك م یخود، سن

 . اند!... شناخته یواجب القتل م یمهدورالدم و حت

 : ... و نه گمراهان. 7فاتحه/  .3

 : ... و نيز شيطان فريبكار به كرم خدا مغرورتان نسازد. 33لقمان/ . 4
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«
 

...»1

رستگار خدا  یمغرور به آئين خود شدن و اطمينان داشتن به اين كه امتِ انحصار
 بوده در هر حال شفاعت ائمه اطهار)ع( شامل حالمان خواهد شد.

 فرمايد: یم یداعيان چنين امتياز یو فور یآزمايش عمل یقرآن مجيد برا

«
».2

جان  یايران شايد از هر ملت یها امروز و مخصوصاً ما شيعه یها اتفاقاً مسلمان
كنيم. تن به  یفرار م یدت بيش از هر ملت ديگرتر بوده از مردن و شها دوست

 یشويم. در صورت ینم یدهيم و حاضر به فداكار یو ذلّت م یآخرين سر حد سخت
 یجانباز یبوديم با طيب خاطر برا یكه اگر واقعاً امّت محبوب خدا و اهل بهشت م

 شديم! یحاضر م

و عمل ضد  یاستفاده منف ها از اعتقاد به امامان عليهم السالم بيشتر اصوالً ما شيعه
( دلخوش هستيم و یو صور ی)غالباً لفظ ینمائيم. به صرف محبت آل عل یم یجوان

و خدمت  یو درست یبر خالف تأكيد خود آنها مقيد نيستيم كه به لحاظ ايمان و تقو
 و اَعمالِ صالح پيرو و شيعه اهل بيت باشيم.

بزرگترين شكنجه دنيا گويند حضرت مسيح  یاز كاتوليكها كه م یمانند بعض
 مصلوبيت را پذيرفت تا ما را پيش پدر از گناهان بازخريد نمايد. یيعن

                                                
ل كتاب ندارد، هر كس كار اه یشما و به آرزوها یبه آرزوها ی: )بهشت رفتن( بستگ124و  123نساء/ . 1

 نخواهد يافت. یبيند و غير از خدا يار و ياور یآن را م یبد بكند سزا

ها هستند كه  انجام دهد خواه مرد خواه زن و مؤمن به خدا باشد پس همان یا شايسته یو هر كس كارها
 . شوند... یوارد بهشت م

گوئيد  یخدا هستيد پس اگر راست م ین انحصارايد كه دوستا : به يهوديان بگو اگر گمان كرده6جمعه/ . 2
 ی مرگ كنيد.آرزو
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شهادت حضرت سيدالشهداء)ع( و  در باره ها نيز نظير همين طرز فكر را  ما شيعه
كنيم با يك زيارت رفتن و يا يك قطره اشك ريختن تمام  یساير ائمه داشته تصور م
 شويم! یشود و از هر وظيفه و كوشش معاف م یشسته ممان  گناهان گذشته و آينده

و قيام در  یكردن و قبول فداكار یتأس یسيدالشهداء به جا یدار از اقامه تعزيه
تمام ادوار اسالم دانسته به بهانه دستور  یبرا یبرابر ظلم و ناحق نمودن عمل او را كاف

گونه حركت و مخالفت دهيم( هر  ینسبت م یكه به امامان بعد یتقيّه )به آن صورت
 كنيم. یو فساد را بر خود و بر كسانمان منع م یو مبارزه با بيدادگر

 گيريم كه یم یرا ناسخ آيات بيشمار 1«...... »آيه 
»نمايد. انگار آيه  یامر به انفاق مال و خانواده و آسايش و جان در راه خدا م

شهادت  فقط تا روز عاشورا و 2«...
امام سوم)ع( صحيح بوده است! و از دست دادن مال و جان در راه خدا هالكت 

 است!

زوال  یيعن Wو از بين بردن  Uنتيجه تمام اين افكار و احساسات محو كردن 
از  یكه قرار باشد به سكون و سكوت و استعفا یاست. اصال دين یديناميسم و زندگ

 شود دين نيست! یشخصيت و عمل منته

الحسن )ع(. اعتقاد به  بن تحضرت حج یهمين طور است در مورد امام غايب ح
 ینهائ یامام زمان از امتيازات بزرگ شيعه است. انتظار فرج و اطمينان به پيروز

شود عامل بسيار  یثواب محسوب م یباطل كه به تنهائعدل بر ظلم و حق بر  یجهان
در زنده نگاهداشتن و اميدوار كردن و متوجه ساختن نظرها به آينده روشن  یمؤثر

در  یمذهب فرانسو استاد مستشرق پرتستان «كربن»كه پرفسور  یباشد. به طور یم
 داشت: یاظهار م یمجلس

 .«ندارند یا اند و ديگر آينده مرده یتمام اديان امروز»
مذهب تسنن كه به خاتميت ختم  یاز جمله مذهب مسيحيت خود او و حت

 نمود كه: یشود، او اظهار م یم

                                                
 . : ... و خويشتن را به دست خويش به هالكت ميندازيد...195بقره/  .1

 . اند... اند مرده مپندار، بلكه زنده را كه در راه خدا كشته شده ی: كسان169عمران/  آل. 2
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توانند جواب مسائل و  یاين اديان از گذشته بايد مايه و درس بگيرند و نم»
انتظارات نسل حاضر و آينده را بدهند. و فقط مذهب تشيع است كه با اعتقاد به 

 !«آينده یيشه زنده است و اميدوار و جوابگوظهور امام غايب هم
حال با چنين مذهب و سرمايه عجيب به عوض اميدوار شدن به پيشرفت و 

حق و بيشتر كار كردن در جهت تدارك و تسريع روز نجات، درست  یپيروز
گذاريم. و  یدست م یوار دست رو معكوس از آن كرده مأيوس یگير نتيجه

كشيم. تا بيايد و همه چيز را  ینتطار ظهورش را موار ا مرده یو خاموش یباخمود
 درست كند!

 1شود؟! یاز اين بدتر م یو مرگ و ننگ یآيا خفتگ
 

از  یايم بعض در قرن اخير كه حسرت زده تمدن و قدرت غربيها شده -  ه
و استقالل را  یو آزاد یاند نهضت تجددخواه مسلمانان دلسوز روشنگر كه خواسته

أم نمايند باز همان اشتباه )در حقيقت گناه( سابقين را مرتكب تو یبا معتقدات دين
باالتر آمده كمال  یخيل یشوند. اگر چه از حدود پَست منافع شخص یاند و م شده

خواهند خدا را در استخدام  یدهند و نم یرا هدف قرار م یاجتماع یمطلوبها
نيل  یا وسيله برار یعواطف و عقايد دين یخود در بياورند ول یها و هوسها خواسته

دهند. در  ی)ولو مشروع( و تحت الشعاع آنها قرار م یو سياس یبه مقاصد اجتماع
بايد اصل و خالص از هر گونه شرك و غرض باشد و تمام  یكه خداپرست یحال

و سياست  یافكار و اعمال مؤمن از آنجا سرچشمه گرفته، اگر در راه اجتماع و آزاد
ن و به قصد تقرّب به خالق باشد و در سايه دين صاحب نمايد به حكم دي یم یفعاليت

 شود. یقدرت و عزت و آقائ

از سطح  Uباز تنزل دادن  یبه فرض آنكه حسن نيّت در كار باشد چنين عمل
است. از اين  یو اجتماع یمل یها به سطح متعارف ايدآل یخدائ یبينهايت باال
بشود اصال اصالت و  كه دست آويز مقاصد ديگر )ولو مشروع( یگذشته ديانت

بنا كنند  یهائ پايه یرو یماند كه كاخ یاستحكام و اثر خود را از دست داده، چنين م

                                                
مانند ما پيشرفت و حقانيت  یبا وجود پيروان یتب علآئين شيعه و مك یالبته اين وضع و اثر ما است ول. 1

نمايد و شواهد و  یمسيحيت دنبال م یتسنن وارسته از زنجير خالفت و چه در دنيا یخود را چه در دنيا
 .رسد یم یتأييدهائ
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ها استقالل از خود و استقرار به زمين محكم نداشته سست شود و بلرزد و  آن پايه یول
 دهيم و هم دنيا را. یكاخ را فرو ريزد! در چنين شرايط هم دين را از دست م

ديگر  یاصالت را گرفتيم و آنرا به تبع چيزها یدين یها نت و عالقهاز ديا یوقت
. در اين صورت بهتر است صريحاً خود Wرود و هم  یاز بين م Uطلب كرديم هم 

 آن مطلوب را هدف قرار دهيم، نه خودمان را گول بزنيم نه خدا را...

 

 از قبيل: یتر از همه و بر خالف آيات صريح یعموم -و 

«1 

«.»2 

«...»3 

«.....»4 

«......»5 
و سؤال، ملت شيعه ايران عادت كرده است سرنوشت  یرمت تكدرغم ح یو عل

آن  یخارج جستجو كرده، به جا یسياس یها خود را در عوامل غير از خود و جريان
و تدبير و مجاهدت بار خود را به دوش كشيده مقدراتش  یكه با قبول رنج و فداكار

ار و اميد و توسل و را به دست خود بنويسد؛ كارش تقليد و تبعيت گرديده تمام انتظ
و  یو يهود یاو به حسن نظر سياستمداران بيگانه و استمداد از مشاورين مسيح یاتكا

 شده است!. یخارج یها وام یدر خواست دائم

 به حال ما!... یوا

 را! Wو هم  Uايم هم  را از دست داده Sبا چنين وضع هم 

 !...یماند، نه حيات یم یديگر نه شخصيّت

 پناه بر خدا!

 

                                                
 را بر ندارد.  ی: كه هيچ كس بار گناه ديگر38نجم/ . 1

  است كه كرده است. ی: هر كس در گرو كار38مدثر/ . 2

 .كاران ميل مكنيد كه بسوزاندتان...  : به ستم113هود/ . 3

 .مگزينيد...  ی: ... يهود و نصارا را به دوست51مائده/ . 4

 .جز از همكيشان خود مگيريد...  ی: دوست همراز118عمران/  آل. 5
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 مسلمان     یها اما شما جوان
 وضع ما و سابقين قرون اخير چنين بود:

 !یخور یو تو سر یضعف و پير
خواهيد و نبايد چنين باشيد. چه بهتر كه جوان باشيد. روحاً جوان بمانيد  یشما نم

 زنده و هميشه جوان تشكيل دهيد. یا و جامعه

 خواند: یشعر را مدر جشن عيد فطر دو سال پيش اين  1از دوستان شما یيك

 مـر اندازيـساغ در یل برافشانيم و مـگ اـبيا ت

 2نو دراندازيم یطرح و  بشكافيم  راسقف  فلك
 ها را براندازد یچون كه خواهد روشن یسياه»

3 «. راندازيمــم و بنيادش بـسازيـم بـا هـهمه ب
 

 یها كار انداخته سياهی هرا ب یجوان یما هم همين است: نشاط و نيرو یآرزو
مبدل  یرا به سرافراز یتبديل كنيد و سرافكندگ یو ننگ را به روشنائ یتنگدست

 پاك و نيرومند و سعادتمند بسازيد! یا تازه ینمائيد. يك ايران نو و جامعه اسالم

داشته، ميسر  یكه به انسان ارزان یبا نعمات و ممكنات یهمه چيز به حول و قوه اله
 يت دارد. مخصوصاً در تاريخ اديان.است. سوابق مكرر در تاريخ بشر

خراش آهنين ساخت. با افكار  شود آسمان ی، نمیخشت یخرابه ديوارها یرو یول
ايم كار بهتر و  كه ما داريم و از پدران ارث برده یو عادات و با وضع اجتماع

كرد و  یريز یرسيده پ یشود كرد. بايد به زمينِ سنگ یتر از آنچه هست، نم محكم
 محكم گذاشت. یها يهآن پا یرو

پر آب دارد كه هر بنياد  یها عميق در زمينه یها اسالم چنان اساس محكم و ريشه
تازه  یرا پرورانده، دائماً ثمرها یتواند استقرار دهد و هر درخت بارور یرا م یو بنائ

 و فراوان برساند:

«...
...»1 

                                                
ن، دانشجويا یدانشگاه تهران، جشن عيد فطرانجمن اسالم یدانشكده پزشك ی، دانشجویكاظم سام. 1

 ، گلشهر كرج. 21/1/1338مورّخ 

 .یو دكتر قاسم غن یشعر از حافظ، نسخه محمد قزوين. 2

 سراينده شعر مشخص نيست.  .3
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اصل و ريشه اسالم و اساس و مقصدِ انسان خدا است. او را بپرستيد و بخواهيد و 
 ديگر نيز برسيد. یبخوانيد، تا در پر تواش به چيزها

«......»2 
 یاو باشد. همان طور كه در دعا یاو و به سو یو دست شما برادل و فكر و زبان 

 گوئيد: یبعد از نمازها م «يااهلل»

«...
...»3 

توانا كفايت تمام  یگشا دل و فكر شما بر آئين خدا تثبيت شد آن مشكل یوقت
 ل و مشكالت را خواهد كرد.مسائ

دعا بكنيم و بسيار پر آرزو و بلند پرواز باشيم. هم دنيا را به تمامه بخواهيم و هم 
و  یما حقيق یابديت بخواهيم. اگر دعا یآخرت و زندگ یدنيا را برا یآخرت را. ول

 آورد. یباشد، به دنبال خود حتماً نيرو و فعاليت و موفقيت م یقلب

 عقيده و حرف نيست؛ مرد عمل است. عملِ مثبتِ مفيدِ مؤثر: مسلمان، تنها مرد

«
.»4 

توجه و تمسك او خود خواهِ تكرو نيست.  یهمين طور؛ مسلمان، مردِ منفردِ منزو
 سايرين و در اجتماع است: یبا همكار یبه خدا ول

«...»5 
مسلمان، مردِ اجتماع است. پس به اجتماع برگرديد. با هم پيوند الفت و محبت و 

 یشود به فراد یمكه نماز را  طور و كار كنيد. همان یخدمت ببنديد. با يكديگر زندگ

                                                                                                              
اش در آسمان  : مثل كلمه پاكيزه چون درخت پاكيزه است كه ريشه آن ثابت و شاخه25و  24ابراهيم/  .1

 . دهد... یاش را به اذن پروردگارش پيوسته م است. ميوه

 . : و هيچ چيز را با او شريك نكنيد...36نساء/ . 2

كفايت كننده  یبرآورده كننده نيازها و ا یما را بر آئين خودت ثابت بنما و ا یها : ...دل «يااهلل» یدعا .3
 سنگين، ما را كفايت بنما.  یها دشواری

 -دهد  یو مؤمنين را مژده مكند  یكه استوارتر است هدايت م ی: به يقين كه اين قرآن به آن راه9اسراء/ . 4
 آنها هست.  یبرا ینيكوئ یها به اينكه پاداش -كنند  یشايسته م یرا كه كارها یآن مؤمنين

 .چنگ بزنيد و جدا جدا نباشيد...  ی: و به ريسمان خدا به طور دسته جمع113عمران/  آل. 5
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شود همين  یبه جماعت و در مسجد عام ثوابش صدها چندان م یدر خانه خواند ول
تفريح و  یمعاش و دفاع و ثواب و تحصيل و حت یطور هم اعمال و وظائف عاد

همفكران انجام دهيد موفقيت و اثرش اضعاف  یورزش را اگر با مشاركت و همكار
العاده ارزنده داشته و  فوق یو اجتماع یتربيتو  یمضاعف خواهد بود و نتايج اخالق

 دارد. یپيش خدا هم پاداش فراوان

خالقه اجتماع  ی، با كار و فعاليت و با نيرویدر چنين شرايط با چنان معتقدات اعل
توانيد دور افكار و عادات پوسيده و مأيوس كننده گذشته را خط كشيده مملكت  یم

 و امّت را جوان سازيد.

مردم  یحاصل از نو و با همكار یهمه ادارات و مؤسسات پر خرج و باين  یبه جا
ها و غيره تأسيس نمائيد و زمام  ها و دانشگاه شركتها و مؤسسات و مدارس و باشگاه

 امور را عمال به دست خود بگيريد.

ها و  توانيد؛ مبدأ اصالح یهم م یآسان  توانيد، به یم یاسالم یها شما انجمن
اسالم شويد. به شرط آنكه به حرف و به  یدر كشور و در دنيا یبزرگ یها انقالب

اكتفا نكرده مخصوصاً ارتباط و اجتماعتان  یو اجتماعات موقت صور یتبليغات لفظ
خدمات و اقدامات وسيع ادامه دهيد. در  یرا بعد از فراغ از تحصيل و با قصد اجرا

نبوده حق  یو اسموارد شويد. در آنجاها عض یو عموم یصنف یاسالم یانجمنها
عضويت مرتب بپردازيد و با تصميم محكم، صميمانه و فعاالنه در جهت هدف 

 مشترك كار كنيد ...

به دست او داده است  یپيروز یكه خداوند برا یمؤمن و از كليدهائ یها از نشانه
 مداومت و مقاومت و پستكار است: یصبر يعن

«...! »1 
 خواهيم! یم یو جوان یا از تو ايمان و عمل و توفيق اجتماعخداي

 

 پايان

                                                
 كنند.  یم یاست كه پايدار ی... و خدا با كسان : 66يا انفال/  249بقره/  .1



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باد  و باران در قرآن
 
 
 



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعی و فنی»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  236

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

باد و باران در قرآن
 

 

 سرآغاز

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 

 یكه دارد، تمهيد هرگونه مقدمه و معرف یهاي آيه فوق شايد با تفصيل و تصريح
و مقصد آن خواننده را به وجه رساتر از  یتأمل در معن یكتاب را غير الزم سازد. لخت

 نمايد. یزبان و قلم نگارنده آگاه و آماده م

هر مؤلف با  عالوه بهست، كالم خدا خوش ا به یكه پرگوي آنجا ذلك از مع
دارد،  یما بين خود و خواننده ميل به پرچانگ یاحساس رابطه و اميد انس و عالقه ف

به شرح و بسط  یصفحه گذاشته شده است، قدر یدر باال یا حال كه عنوان مقدمه
 پردازد. یم

                                                
 1344باشد كه در سال  یدر زندان قصر م 27/12/1346مؤلف در تاريخ  یاين اثر متن تدوين يافته سخنران 

بوده،  یبند نويسنده در زمان ايراد سخنران قم، كه هم« دارالفكر»مؤسس انتشارات  «مرواريد» یتوسط آقا
انجام شده امّا به دليل  «نتشارا یشركت سهام»اين كتاب توسط  یبعد یها منتشر گرديده است. چاپ

نوشته شده است. اين  «یجعفر یبه اهتمام سيّد محمّدمهد»نام مؤلف عبارت  یجا ، حاكم بهیشرايط پليس
شركت  1353نسخه چاپ  یمؤلف چاپ شده است. متن حاضر از رو یكتاب پس از انقالب به نام اصل

 شود.  یويرايش، تقديم م یانتشار با مختصر
كه در دريا روان بوده، به  یشب و روز، و كشت یها و زمين، و توال : همانا در آفرينش آسمان164بقره/  .1

ريزد و به وسيله آن زمين را بعد از مرگش  یكه خدا ازآسمان فرو م یرساند و آب یآنچه به مردم سود م
كه رام شده و  یو ابرنمايد، و گردانيدن بادها،  یپراكنده م یا سازد و در آن از هرگونه جنبنده یزنده م

 كنند وجود دارد. یكه تعقل م یمردم یبرا یهاي فرمانبردار ميان آسمان و زمين است، به يقين نشانه
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*  *  * 

 كشد از اينكه شاهد مثال از یخداوند سبحان با همه جالل و عظمت خجالت نم
 چون پشه بياورد: یموجود ضعيف

«...»1 
 كند. یرا به نام يك جانور زشت چون عنكبوت نامگذار یا يا سوره

ما، و برخالف  یو اجتماع یو اخالق یفلسف یها كتابقرآن برخالف همه 
ها و تعبيرها و  فقها و اهل كالم، غالب تمثيل یتفالسفه و دانشمندان قديم و ح

آورد؛ چه جانداران  یم یآثار طبيعت و واقعيات زندگ خود را با توسل به یها توضيح
 ها مانند كوه و آفتاب يا باد و باران. جان یاز قبيل زنبور و مورچه و شتر و چه ب

است و نه پديد آورنده طبيعت نه بيگانه  یبرا یاست كه طبيعت ماد یطبيع
از  یشود. درنظر قرآن )باز هم برخالف بسيار یصحبت از آن كسر شأن محسوب م

متدينين ما(، طبيعت نه تنها يك دستگاه مخالف و معارض با خدا نيست، بلكه معرِفِ 
است كه با  یا رود. صحيفه يا پرده یعظمت و قدرت و مظهر مشيّت او به شمار م

 است.نگاشته شده  یاسماء و كلمات اله

انسان، آن هم عوام  یسبحان به عالم سفال یكه از مقام اعال یاست كالم یبديه
 یبر مشهودات واقع یو متك یخودمان یانسان )اُميّون( تنزل يابد، هر قدر به زبان فطر

 ها جايگيرتر خواهد افتاد. ها آشناتر و در دل باشد، به ذهن یو محسوسات تجرب

و  یون جديد اروپا، از طريق طرد منطق ذهنقر یبنابراين قبل از آنكه حكما
و  یوسيع بيناي یها قدما، و با توجه به مشاهده و آزمايش، دروازه یمجردات لفظ

توجه  ، خدا در منطق انبيا رويه مشاهده و2بشريت بگشايند یرا به رو یو تواناي یداناي
 را به كار برده است. یبه واقعيات طبيع

تدبر و  ما را به تفكر، تعقل، 4«لَعَلَهُمْ»و  3«لَعَلَكُمْ»ا قيد ب قرآن عالوه بر آنكه اصوالً
 نظير: ینمايد، در آيات یتفقه دعوت م

                                                
 . ندارد كه به پشه و كمتر از آن مَثَل بزند... ی: خدا اِباي26بقره/ . 1
، از انتشارات «ث بنيادينمباح»به نام  «(1مجموعه آثار )»]مندرج در  «ی شدهراه ط»طوركه در كتاب   همان. 2

 قلم[ اشاره رفته است.  یشركت انتشارات
 سوره از قرآن تكرار شده است.  26مرتبه، در  68، «لَعَلَكُمْ»كلمه  .3
 سوره از قرآن تكرار شده است.  21مرتبه، در  44، «لَعَلَهُمْ«كلمه . 4
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 ؛1«...»

 ؛2«...»

«...»3

«...»4 
... 

 فرمايد و خدا را به حكم آيات: یامر به نظر كردن و سير نمودن در طبيعت م

«...»5 

«...»6 
شناساند.  یها به ما م انسان یجهان و در روانشناس یها ين و در افقدر اعماق زم

ها و زمين به استنباط و  آسمان یداند كه از انديشه در چگونگ یرا مؤمن م یكسان
 استغاثه برسند :

«....ِ»7

 یآميز آسمان يا روييدن گياهان و در رنگ كه در ريختن آب از یدر شأن كسان
 فرمايد: ینمايند، منشور صادر م یها و چارپايان دقت م ها و آدم و اختالف كوه

«......»8 
دهد. نمايش  یدر طبيعت به ما ارائه نم یقرآن البته فقط خدا را در آيات او يعن

و  یطبيع یها رت و بيان احكام پروردگار را در لباس خلقت، در جريانمشيت و قد

                                                
 . ست...ها و زمين ا در آسمان ی: بگو بنگريد كه چه چيزهاي111يونس/  .1
 . : به آثار رحمت خداوند بنگريد ... 51روم/  .2
 . : بگو در زمين سير كنيد تا ببينيد چگونه خلقت را شروع كرده است... 21عنكبوت/  .3
 . كه پيشتر )از شما( بودند، چگونه شد... ی: ... بگو در زمين بگرديد تا سرانجام كسان42روم/  .4
 يقين كنندگان است.  یبرا ی: و در زمين آيات 21ذاريات/  .5
 . دهيم... یها و داليل خود را در آفاق و در نفوس خودشان به آنها ارائه م نشانه یزود ه: ب53فصلت/ . 6
؛ پس ما را از درد آتش یپروردگار ما، تو اين )جهان( را باطل و بيهوده نيافريد ی: ... ا191عمران/  آل .7

 بركنار بدار. 
 . ترسند... یا كه از بندگان، تنها دانشمندان از او م: ... همان28فاطر/ . 8
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قيامت را نيز از  یآورد. معتقدات اصول دين و از جمله مسئله اساس ینمونه م یتاريخ
1سازد. یما آشكار و قابل قبول م یبرا یفعل یدنيا یطبيع ینظايرِ رستاخيزها یرو

 

*  *  * 

شود، باد و باران  یبكَرات متذكر و متوسل م كه قرآن یو ماد یاز جمله آثار طبيع
 است.

 115گاه حدس نزده و برايتان مشكل باشد قبول كنيد كه در قرآن،  شايد شما هيچ
گوناگون و در حاالت و آثار  یبار در آيات متفرق نام باد و ابر و باران به اسام
 .2مختلف مربوطه، توأماً يا جداگانه آورده شده است

ه عنوان وسيله بيان حقايق و مطالب انتخاب شده است و چه حسن باد و باران ب
 !یانتخاب

سروصدا و نامحسوس و درگذر،  یناپايدار، و چه بسا ب یباد، همان موجود ناپيدا
كه نامش هواست  یمقدار یوزن و ب یآزار و ظاهراً ب یكه از تموج جوهر لطيف ب

 شود! یعارض م

را مثل بزنيم،  یچيز یخاصيت یو ب یوچخواهيم پ یم یما در زبان متعارف وقت
بودن  یشود و توخال یمچش باز م ی؛ يا شخص پر ادعا وقت«باد هوا شد» گوييم یم

 .«بود كه بادش در رفت یبادكنك»گويند  یگردد، م یاو فاش م یادعاها
 : كند یاندرز به عاشقان را به باد تشبيه م یاثر یو ب یثبات ینيز ب یسعد

      باد در قفس استنصيحت همه عالم چو
 پيش مردم عاشق چو آب در غربال به

                                                
مباحث »به نام  «(1مجموعه آثار )»از همين نويسنده مندرج در  «شده یراه ط»به فصل سوّم كتاب  .1

 قلم مراجعه فرمائيد.  ی، از انتشارات شركت انتشارات«بنيادين
، 22، 19اً يا جداگانه آورده شده است: بقره )در آيات ذيل )و شايد بازهم باشد(: نام باد و باران، توأم .2

، 22(؛ يونس )11(؛ انفال ).16، 84، 57(؛ اعراف )99(؛ انعام )117عمران ) (؛ آل266، 265، 264، 164
(؛ 45، .4(؛ كهف )69، 68(؛ اسراء )65، .1(؛ نحل )74، 22(؛ حجر )32، 18(؛ ابراهيم )17، 12(؛ رعد )24

(؛ 173(؛ شعراء ).5، 49، 48، .4(؛ فرقان )43(؛ نور )18(؛ مؤمنون )63، 31، 5(؛ حج )81(؛ انبياء )53طه )
(؛ احزاب 27(؛ سجده )34، 32(؛ لقمان )51، .5، 49، 48، 46، 24(؛ روم ).4(؛ عنكبوت )64، .6، 58نمل )

، 28) ی(؛ شور39، 16(؛ فصلت )13(؛ مؤمن )21(، زمر )36(؛ ص )27، 9(، فاطر )16، 12، 2(؛ سبا )9)
، 19، 12، 11(؛ قمر )41، 33، 4، 3، 2، 1(؛ ذاريات )9(، ق )24(، احقاف )5(؛ جاثيه )11(؛ زخرف )33
(؛ 4، 3، 2، 1(؛ مرسالت )11(؛ نوح )11، 7، 6(؛ حاقه )19(؛ قلم ).2، 4(؛ حديد ).7، 69، 68(؛ واقعه )34
 (. 25(؛ عبس )31(؛ نازعات )14نبأ)
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ترين چيزهاست، مانند  آرام كه در خاطر هركس فراموش شده یاما همين هوا
و نامحسوس بودن، در همه جا هست و هيچ كس بدون  یدست خدا در عين نامرئ

و  یترين تغيير گرم تواند به وجود بيايد و تحمل فقدانش را بنمايد. با كم یآن نم
دهد.  یترين كارها را انجام م كند و بزرگ یترين نيروها را برپا م باره عظيم فشار، يك

كند، گِردبادها و  یها م آيد، گَرد و خاك یبه جنبش و خشم درم یجناب باد وقت
ها و شهر و انسان و همه چيز  اندازد، خاك و سنگ و دريا و درخت یها راه م طوفان

 گيرد! یرا به باد مسخره م

عظيم  یهم دارد. نيرو یحساب نشدن یها نيست؛ فايده یو بد یاش تند اما همه
سرعت و  یيا پس و پيش یطبيعت و دست قهار خلقت است كه با اندك كم و زياد

جهت، ممكن است از عامل رحمت و بركت تبديل به اسباب قهر و هالكت شود و 
رد، دشتها و جنگلها را آو یكه م یتواند با ابر و باران یدر يك چشم بهم زدن م

به مشام و پيكر خاليق برساند يا با طوفان و سيالب  یسرسبز و مصفا كند و نسيم بهشت
ها را به باد دهد و آدميان را  اش حاصل یو سرد یشهرها را گورستان نمايد و با داغ

. هم بشير است و هم یآورد و هم برق و روشناي یم یو تاريك یبخشكاند. هم تيرگ
 از آيه خداست كه فرمود: یعرف كاملنذير. م

« 

»1 
هنوز نه نفخه صور دميده و نه طومار دنيا درنوريده، باد و باران هر سال سيما يا 

عظيم  یها انقالبل تحوالت يا دهد. مبدأ و محم یاز قيامت را به ما نشان م یسينماي
زنده پرطراوات و پر از حيات  یها ها و بوستان ، گلستانیمرده زمستان یگشته، از دنيا

 آورد. یبيرون م

كف  یجرم و مايه باران مثل حق با دوام و بافايده و گسترش يابنده است، ول
 .2پوشاند، مثل باطل است كه دولت عاجل دارد یكه آن را م یخروشان

يت ديگر باد و باران كه در صفحات آينده توجه خواهيد كرد، عموميت خصوص
 بودن آن است. یو جهان

                                                
 ده كه همانا من به حقيقت بسيارآمرزنده و رحمت رساننده هستم. : به بندگان من خبر 51و  49حجر/ . 1

 است!  یو )اما( عذاب من نيز عذاب بس دردناك

 . 17رعد/ . 2
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گسترده زمين و طبقات  یپديده )فنومن( باد و باران ارتباط وسيع و عميق با نواح
باال رونده هوا و فضا دارد و در برگيرنده مناطق و نتايج كثير است. به عبارت ديگر 

به هيچ وجه ندارد و از اين جهت نيز يك نوع مبيّن  یو استثناي یخاصيت موضع
نظرانه و اشتغاالت  است؛ برخالف افكار تنگ یو حوادث عموم یمشيت كل

 ما. یخودبينانه بشر

*  *  * 

 : مصداق قرآن به
«...»1 

كشد:  یار فراوان از باد و باران را پيش مگوناگون و حركات و آث یها چهره
اوقات به عنوان نمونه  یصريح و مستقيم، بعض یبه صورت تمثيل و تشبيه، زمان یگاه

 ... و باالخره در لباس قسم و تأكيد. 2با مقياس كوچك

 آوريم: یذيالً چند مورد از اين آيات را شاهد م

 در عبرت از تاريخ گذشتگان: -1

« 

 ؛3«.

 ؛4«...»

« ....»5 
 

 و روحيات مردم: یدر روانشناس -2

                                                
1

مردم از هر  ی: و يقينًا در اين قرآن برا 98اسراء/ . 
 . امي... گونه مثل آورده

2. Modle  â échelle réduite .  
3

ای  اد سخت و صرصر را در روز شوم پيوستههمانا ما بر آنها ب : 21و  19قمر/ . 
 فرستاديم،

های درخت خرمای َبركنده  بادی كه مردم را مانند ريشه
 ربود.  می

4
 . : پس برآهنا طوفان را فرستادمي...133اعراف/ . 

5
هايی از سنگ و گل پخته  : ... و بر آن، سنگريزه 98هود/ . 

 برهم چيده فرو باريدمي. 
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«

 

...»1. 
 ذكر رحمت خدا: -3

«
...»2.

 

 آيات قدرت و علم خدا: -4

«
؛3«.

«

 ؛4«.

«.»1 

                                                
دهد تا آنكه در  یو دريا گشت و سفر م یاست كه شما را در خشك یهمان كس : او23و  22يونس/  .1

شوند؛  یخوش و ماليم پيش برند كه بدان دلشاد م یها آنها را به باد گيريد، و كشتی یقرار م یكشت
پندارند محاصره  یآيد كه م یآنها م یرسد و موج از هر طرف به سو یها م به كشتی ی)ناگهان( باد سخت

، حتماً از شكر یخوانند كه اگر ما را از اين )ورطه( نجات ده ی؛ از ته دل با دين خالص خدا را ماند شده
 گزاران خواهيم بود؛

 ! آيند... یدهد، همان مردم در زمين در طلب غير حق برم یچون آنها را نجات م یول 

از رحمت )باران( خود به شما فرستد و تا آنكه  ی: و از آيات او اينكه بادها را مژده دهنده م46روم/  .2
 . او به تالش در آييد... یفزونيها یبه فرمانش روان شود و شما در جستجو یبچشاند و تا آنكه كشت

نوشيد؟ آيا شما بوديد كه آن را از  گوييد در باره ( آبی كه می : آيا پس ديديد )يا چه می 69و  68واقعه/  .3
 فرستيم؟  ه فرو میابرهای آبدار نازل كرديد يا ما هستيم ك

باراند و خبر از آنچه در  علم لحظات يا قيامت است و باران می : همانا كه خداوند در نزد او 34لقمان/  .4
كس  آورد و هيچ داند فردا چه به دست می هاست، دارد. در صورتی كه هيچ كس )از مردم( نمی رَحِم
 يار دانا و آگاه است. ميرد؛ همانا كه خداوند بس داند در كدام سرزمين می نمی
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 : آثار طبيعت یافكار و اعمال اشخاص و بعض یاتشبيه بر -5
«

 ؛2«...

«

 ؛3«...

 ؛ 4«...»

«...»5. 
 

 نمونه به مقياس كوچك رستاخيز: -6

«
 ؛6«.

«
.»7 

 

                                                                                                              
نماياند در حالی كه بدان ترس و طمع داريد؛ و ابرهای سنگين را  : او است كه به شما برق را می12رعد/  .1

 آورد.  پديد می
است كه در  یپروردگارشان كافر شدند، كارهايشان چون خاكستر كه نسبت به ی: مثل كسان18ابراهيم/  .2

اند،  از آنچه تحصيل كرده یبر هيچ چيز یكه( تواناي یبوزد )به طوربرآن  یيك روز تندباد، باد سخت
 . ندارند...

خدا و مستحكم كردن وجود خودشان  یكه اموالشان را در راه جلب رضا ی: و مثل كسان 265بقره/ . 3
برآن رسيده، ميوه خود را  یكه باران درشت یاست بر زمين مرتفع كوهستان یكنند، مانند بستان یخرج م

 . دين برابر بدهد و اگر باران درشت برآن نخورد، باران ريز خواهد بود...چن
 . كه مانند گذر ابرها در حركتند... ی؛ در صورتیحركت پندار یو آنها را ب یبين یها را م : كوه 88نمل/ . 4
 . .كه از آسمان فرو فرستاده باشيم تشبيه نما.. یدنيا را به آب یآنها زندگ ی: و برا 45كهف/  .5
سرزمين مرده سوق  یانگيزند، پس آن را به سو یكه بادها را فرستاد كه ابر را برم ی: و خداوند 9فاطر/  .6

 داديم و به وسيله آن زمين را بعد از مرگش زنده كرديم؛ جنب و جوش قيامت )نيز( چنين است. 
وسيله آن زمين مرده را به كه از آسمان به مقدار معين آب پايين آورد، پس به  ی: و آن كس11زخرف/  .7

 شويد.  یجنب و جوش درآورديم؛ اين چنين شما )از قبر و از خاك( خارج م
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 قيامت: یبه عنوان قسم، برا -7

«.» 1، 

«.»2 

*   *   * 

 تا اينجا آنچه گفتيم تنها بر دو چيز داللت داشت:

جه به آثار طبيعت و تمسك به مشهودات و واقعيّات سبك خاص قرآن در تو -1
 مطالب موردنظر. یادا یبرا

خدا و تجسم  یدر معرف یو عقل یادب یها تشبيه یحسن انتخاب باد و باران برا -2
 ها و نتيجه اعمال مردم. آثار قدرت و رحمت او؛ يا نماياندن روحيه انسان

ن و مقصد كتاب را تشكيل خواهيم بگوييم و مت یاما آنچه از اين به بعد م
داريم  یها و اثبات قضاياي به اصل موضوع یدهد، هيچ يك از اينها نيست. نه كار یم

باد و باران را به ميان آورده است و نه در مقام  یتفهيم يا تصور آنها پا یكه قرآن برا
ر ها هستيم. يك نظ ارائه فصاحت قرآن و توجه دادن تناسب مطالب با تمثيلها و تشبيه

خواهيم نشان دهيم كه ضمن  ینظاير آيات فوق داشته، م یو از حاشيه رو یفرع
ها  آيد، تعبيرها و تراوش یكه از نام باد و باران و كيفيات مربوطه به ميان م یآيات

دارد و  یو با معلومات و نظريات علم یانطباق عجيب و دقيق با اكتشافات هواشناس
نده قرآن و نازل كننده آن همان فرستنده باد و كند كه فرست یم یداللت بر اين معن

 نازل كننده باران است!

به ما  یالبته قرآن نخواسته است اصول و قوانين فيزيك تدوين نمايد، يا هواشناس
تا  یحرف زده است كه در هيچ نوشته و گفته بشر یگوييم طور یتعليم دهد. خير، م

چنين  ینظير آن ادا نشده است. كس قبل از قرن اخير كه سخن از باد و باران رفته،
پيدايش بادها و تشكيل  یبرد كه وقوف كامل به چگونگ یافعال و صفات را به كار م

داشته باشد. اگر بنا بود اين آيات كه در بخش دوم به ذكر و  ها بارانابرها و ريزش 
ديدگاه گوينده محدود به  یبايست یشرح آنها خواهيم پرداخت، كالم بشر باشد، م

يك منطقه معين نبوده و تعلق به زمان كوتاه نداشته باشد؛ بلكه تمام  یيك شهر و حت

                                                
 كنند(. یشوند )يا پراكنده م یمتفرق م ینوع خاص كه به كننده )ياشونده( پراكنده یبادها : قسم به1ذاريات/  .1
 پشت هم، ماليم و باال رونده.  ی: قسم به بادها1مرسالت/  .2
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ابرها به هوا و زمين نگاه  یدقيق زير نظر آورده و از باال یها كره زمين را با دستگاه
 كرده باشد.

*   *   * 

فوق را دربست و  یخواننده محترم اگر اهل ايمان و عقيده است، شايد دعو
 یا و زايد نيز دانسته، ارزش و فايده یها را بديه اين حرف یل دارد؛ حتپيشاپيش قبو

اثبات مطلب و انطباق و بحث حاضر قايل نباشد. اما اگر به عكس، منكر  یبرا
و اصالت قرآن است، از هم اكنون يا از بيخ و بن اظهارات فوق را رد  یحقيقت وح

گويد:  یسازد. مثالً م یخود م یار براها راه فر توضيح یا ها و پاره كند يا با توجيه یم
است؛ يا در صورت حسن  یو عاد یفرض آنكه وجود داشته باشد( تصادف تطبيقها )به

 یها بينی از باريك یرا حداكثر ناش یادعاي یها ها و لطافت ظن و قصد تفاهم، دقت
 .نابغانه شخص پيغمبر و اثر ذوق و قدرت فصاحت اديبانه او خواهد شناخت...

به هيچ يك از دو دسته باال كه در دو حد موافق و مخالف جمع خوانندگان  فعالً
ادعا و  یاست كه رو یشود جواب داد و جدال كرد. مطلب طور یقرار دارند، نم

 الفاظ نبايد قضاوت نمود.

و  یجو یها درك صحيح مطلب و اتخاذ نظر قاطع، الزم است قبالً پديده یبرا
تا حدود مقدور مطالعه نموده و نظريات  یازنظر علمكيفيت باد و ابر و باران را 

 آيات بپردازيم تا خود قرآن سخن بگويد.  تفسير و ترجمه به سپس و جديد را بشناسيم

، اتفاقاً بيش از اصل مطلب وقت یجو یها تشريح پديده یقسمت اول بحث، يعن
ود و با ضرر ندارد، چه بهتر كه برمعلوماتمان اضافه ش یو دقت خواهد گرفت. ول

داريم،  یكه مستقيم و غيرمستقيم با آن سر و كار دايم یها و آثار طبيع از پديده یيك
است.  یخود موضوع قابل توجه و علم شيرين یبه خود یآشنا شويم. هواشناس

آورد؛  یبه بار م یآيد؛ چه آثار و نتايج یبدنيست بدانيم باد چگونه به وزش در م
شود كه  یشوند؛ چطور م یارند؛ چگونه تشكيل مد یابرها چه شكلها و چه حركات

هوا بر چه  یيا پيشگوي «یهوابين»ريزد و باالخره  یباران يا برف و تگرگ از آن م
 اساس است؟...

 قرآن هميشه دستور به علم و تدبر داده و فرموده است:
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«...
.»1 

خدا  آورند و تمام اين كتاب را از جانب یدارند ايمان م  آنها كه رسوخ در علم
 دانند. یم

توجه  یبياموزيد و عامل اصل یاند قرآن را از دريچه علم ائمه اطهار نيز فرموده
( و حضرت صادق)ع(، علوم درمكتب حضرت امير)ع( وحضرت باقر)ع مسلمين به

بوده است.  یطلب ، دانشیفهميدن قرآن، عالوه بر ارزش مطلق و ثواب اخرو یبرا
 خواهد بود. یداشته و عمل مثبت یاين كار خود يك وجوه بازيافت

در بخش دوم كتاب )كه شايد زياد هم احتياج به آن نباشد؛ زيرا آشنايان به قرآن 
نمايند(، آيات مورد استناد را عنوان  یضمن بخش اول، شخصاً به مطلب برخورد م

نموده و با توجه به ريشه كلمات و موارد استعمال مربوطه، آنها را تا حدود فهم و 
يا  یادب یها از نوشته یهاي خود ترجمه و تشريح خواهيم كرد. ضمناً نمونه یتواناي

ت، بر سبيل قبل و بعد از قرآن را كه در آنها نيز صحبت از باد و باران شده اس یدين
 شاهد خواهيم آورد.

باشد كه با خواندن اين كتاب، متدينين ما بيش از پيش به دانش جديد بگرايند و 
 دانشجويان و روشنفكران به قرآن روآورند.

*   *   * 

 كه در تدوين كتاب به كار رفته، ساده و معين است. یمآخذ و مدارك

را از  ها كتابشده است و اين بخش اول، از چهار فقره كتاب ذيل استفاده  یبرا
 یآن جهت جمع كرده بودم كه با استفاده از فراغت زندان، به تجديد و تكميل فصل

 یها پديده» پرداخته و به صورت مجلد مستقل به نام «یترموديناميك صنعت»از درس 
 منتشر سازم: 2«یجو

                                                
ايم، همه از  گويند؛ ما بدان ايمان آورده یاند، م : ... و آنان كه قدم در دانش استوار كرده 7عمران/  آل .1

 گيرند.  یجانب پروردگار ماست و جز خردمندان پند نم
منتشر شد و  1346صفحه در سال  352در  «یجو یها پديده»و اين عمل بحمداهلل انجام گرديد و كتاب  .2

 انتشار تجديد چاپ گرديد.  ی، مجدداً توسط شركت سهام1365سپس در تابستان 
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هران،    ، تأليف نگارنده، نشريه دانشگاه تهران، چاپ تیترموديناميك صنعت -1
 .1331سال 

- Emm. de Martonne 
Traité de Géographie physique PARIS   

(Ouvrage couronné par L’Académie des Sciences...) . 
- Sverre Petterssen Ph . D . 

Introduction to Meteorology NEW YORK  
- N . Kolobkov 

L’Atmosphre et sa vie 
(Traduit du russe Par Ch.Bir. Editions en langues étrangres) 

MOSCOU 
1
 

ذيل مشخص  یاختصار یها كه از آنها گرفته شده است، به عالمت یهاي شكل
 باشد: یم

de M . - Traité de Géographie physique 
S . P . - Introduction to Meteorology, 
N . K . L’atmosphére et sa vie. 

 

 یتر و گاه تشريح بيشتر يا بيان ساده یايم، برا اً ما از خود اضافه كردهآنچه احيان
 یمطالب است؛ بدون آنكه در اساس يا در اهميت نسب یا پاره یاستدالل رو

 آورده باشيم. یموضوعات تغيير

 

 ؛ بخش دوم یبرا
 البالغه با نهج و همچنين ؛2اوالً، خود كالم اهلل مجيد مورد استمداد و استناد است

 .یصدر بالغ یشرح محمد عبده و صحيفه سجاديه با ترجمه آقا
 ثانياً، سه كتاب لغت معتبر ذيل:

قرآن و احاديث اهل بيت و يك     یها واژه یمجمع البحرين كه فرهنگ تفسير -1
قرآن و حديث است. نويسنده آن شيخ فخرالدين بن     ینوع دايرةالمعارف ادب

 است. تأليف شده یقمر یهجر 1179ل و در سا یالنجف یالطريح یمحمدعل

القاسم الحسين بن محمدالمعروف بالراغب     یمفردات راغب، تأليف اب -2
 .یقمر یهجر 512 به سال ی، متوفیاالصفهان

                                                
 . یمهندس كاظم حسيب یآقا یيادگار التفات .1
قرآن كشف اآليات دار  یها شود، شماره یها يا متن كتاب داده م آيات كه در پاورقی یها شماره. 2

 ( است. یشمس 1339) یقمر .138اسالميه، چاپ تهران، سال  یكتابفروش
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، چاپ    ی، تأليف االب لويس معلوف اليسوع«المنجد»كتاب لغت جديد  -3
 .یميالد 1925بيروت، 

العقول در چند مورد استفاده  كتاب تحف البيان و مجمع یضمناً از تفسير قديم
 است. شده

حاج سيد محمود  یحضرت آقا یمراجعه و استفاده از كتب لغت فوق با راهنماي
كشف دقايق و مقاصد آيات برطبق  یاز طريق كنكاش در ريشه كلمات برا یطالقان

 جناب یشيوه ايشان در تفسير قرآن به عمل آمده است و همچنين نگارنده از همكار
 اصغر مرواريد برخوردار بوده است. یحاج شيخ عل یآقا
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 بخش اّول

 

 باد و باران
 

 (یهواشناس ی)با مختصر

 
 دو كلمه از تاريخچه -1

نبوده است كه از قديمترين  یباد، ابر، باران، چيزهاي یجوّ، يعن یگانه اصل آثار سه
اشد. خواه از جهت انتظار و اعصار تاريخ مورد نظاره و عالقه بشر قرار نگرفته ب

 یو به طور كل ی؛ دامداری، كشت، آب آشاميدنیدريانورد یكه انسان برا یاحتياج
كه طوفان، سيل،  یادامه حيات به آنها داشته است يا از جهت وحشت و صدمات

اطالعات و  یآورده است. اما تمام یاو به بار م یو غيره برا یصاعقه و سرمازدگ
هزاران سال از حدود حسيّات و حدسيّات تجاوز  یده، طش یآور نظريات جمع

به  یرا داشت. به هيچ وجه متك یو احتمال ی، محلیجنبه خيال یكرد و به طور كل ینم
نبوده است. مالحان و فالحان هركدام در شعاع  یو مشتمل بر قوانين كل یعلم یمبان

اد و باران قبول كرده ب یپيشگوي یها برا ها و قرينه نشانه یا عمل و محل خود پاره
 خبر نداشت. یكس یبودند. در هر حال از علت و كيفيت بروز و ظهور آثار جوّ

به عوامل موجده و روابط  یبشر پ یبه دنيا بيايد؛ يعن یآنكه علم هواشناس یبرا
 تغييرات هوا امكان پذير گردد، الزم بود كه: یبين ببرد و پيش یمتقابله حوادث جوّ

 یساخته شود تا با رقم و حساب از كيفيات یدقيق یگير اندازه یها بااوالً، اسب
، ارتفاع ابر و غيره یهوا، ميزان بارندگ یو سرد یمانند سمت و سرعت باد، گرم

 صحبت كنند؛
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از  یو حت یثانياً، ميدان مشاهده و مطالعه محققين از حدود خانه و شهر مسكون
دور و به دل و  یو اكناف خيل به اطراف یسطح مجاور زمين تجاوز كرده و دسترس

 ها بشود؛ اين پديده یدرون هوا تا ارتفاعات زياد داشته، وارد محيط عظيم نشو و نما

 

 یپشت سرهم برسند تا با پشتكار و ابتكارها یثالثاً، نوابغ و دانشمندان كثير
را كه هزاران  یپس زده، اسرار یبعد از ديگر یجو را يك ینامرئ یها فراوان، پرده

از آنها  یگذشت، و بعض یشمار بشر م یب ینسلها یسر و پيش رو یل بود بر باالسا
آورد يا در آنها سر  یسر درنم یكس یپا افتاده و دم چشم بود ول بسيار هم پيش

 بازگو كنند و سفره هوا را مقابل چشم ما بازنمايند! یيك یكرد، يك ینم

 بود:شدن چهار مرحله ذيل  یتأمين شرايط فوق موكول به ط

 17قرن  در (2و فشارسنج )بارومتر (1ترمومتر -اختراع گرماسنج )ميزان الحراره -1
 ؛ تركيب هوا یو شناساي یميالد

از     یمتعدد و متفرق در ناحيه وسيع یهواسنج یها ايجاد و استقرار ايستگاه -2
 ؛یو فرمانده یو نقشه كش یها و درياها، مرتبط با يك مركز تحقيقات خشكی

    یها داد ايستگاه یكه اجازه م 19سيم در قرن  یراع تلگراف باسيم و باخت -3
 مراكز مربوطه مخابره نموده، آن را بالفاصله به یپراكنده، اطالعات دريافت

مراكز بتوانند شرايط هوا را در يك منطقه گسترده بزرگ در هر لحظه و 
 ؛به لحظه ديگر تحت مطالعه قرار دهند یا تحول آن را از لحظه

صعود در هوا و     یبرا یا كه  وسيله 21و  19اختراع بالون و هواپيما در قرن  -4
 گذاشت. یدر اختيار دانشمندان م یاز مشخصات جو یبردار مشاهده و اندازه

، یعلم جوشناس یوالدت اين فرزند دانش و فن، يعن یبرا یبايست یبنابراين بشر م
 انتظار بكشد. یميالد 19 ا نيمه دوم قرنت ،«2یهواشناس»، یيا به اصطالح جديد رسم

رفتند كه عالوه بر  یبيشتر به دنبال اين تحقيقات م یهاي و ملت یاست كسان یطبيع
مجهز بودن به وسايل فوق بيش از سايرين در معرض خطرات و خسارات حوادث 

 یملل اروپا ی: يعن ها بودند و همچنين شاهد تظاهرات و تحوالت اين پديده یجو
 یو نظام یتجارت یاقيانوس اطلس. شغل دريانورد ینشينان شمال شرق يا ساحل یغرب

                                                
1. Thermomètre (Thermometer)      .2 Baromètre (Barometer) 

2 .  Météorologie(Meteorology)  
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ها از يك طرف، و نقش  آنها با مصيبت طوفان و غرق كشتی یو مواجهه دايم
در شئون  یمستمر و انقالبات جوّ یها كه از جهت فايده يا ضرر بارندگی یا عمده

و مراقبت  یكنجكاو كرد یآن ملل داشت از طرف ديگر، ايجاب م یمختلف زندگ
 در اين زمينه ابراز دارند. یزيادتر

خود احتياج و وحشت سابق را  یمانند اجداد بادبان یموتور یها امروزه كشتی
مصون از خطرات مربوطه  ینياز و تا حدود ینسبت به باد و طوفان نداشته و ب

است،  كه يافته یبا همه تجهيزات و تكامل یدر عوض فن هواپيماي یباشند. ول یم
رود.  یشمار م خوفناك به یها خطرناك و مزاحم یها آن دام یهنوز باد و ابر برا

برند و باداشتن  یها و ابرها باالتر م بلند پرواز كه خود را از منطقه كوه یها جت یحت
 كنند كه مانند یسروكار پيدا م یهاي«1رودباد»ديد مستقيم ندارند، با   رادار احتياج به

قديم اگر خود را در مسير موافق بيندازند و سوار بر آن بشوند،  یباد یها كشتی
رسند و اگر با آنها درافتند، به استقبال مشكالت و مرگ  یزودتر و ارزانتر به مقصد م

پيش بردن و استفاده از  یبرا یدو عامل قو یو هواپيماي یاند. بنابراين كشتيران رفته
  بوده و هست.« 2یوابينه»و  یو ايجاد مراكز هواسنج یعلم هواشناس

با شناختن قوانين تبخير و تقطير مايعات و مطالعه  19و   18فيزيكدانان قرن 
 بخار آب تا آنجا پيش رفته بودند كه گفتند: یرو یطوالن

مرطوب سرد شده به اشباع رسيده كه حامل ذرات  یجز يك توده هوا یابر چيز
 باشد. یالعاده ريز تقطير يافته بخار آب است، نم فوق

دارد(، اطالع  یبيش از اين مقدار )كه خود در تاريخ علوم مقام ارجمند یول
 راجع به علت و طرز تشكيل ابر و موعد ريزش باران نداشتند. یدرست

مختلف  یفشار هوا در مناطق و مدارها یها گيری جغرافيدانان با استفاده از اندازه
 رسم یجغرافياي یها نقشه ی( رو3هم فشار )خطوط ايزوبار یها زمين، منحنی

داد و با  یها كه فشار هوا را در هر نقطه زمين نشان م یاين منحن ینمودند. از رو یم
ها، معلوم شد كه  درياها و دشت یمنظم رو یمعرف بادها یها مواجهه با نقشه

است كه مابين دو منطقه ايجاد  یاز اختالف فشار یحركت بادها مالزم و ناش
و ساده به  یشايد امروز و پس از شنيدن مسئله، يك مطلب بديهشود. اين مطلب  یم

                                                
1. Jet Streams    .2 Prévision du temps (Forecasting)      .3 Isobârre  
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رسيدن به  یبرا یا شد و پله یمحسوب م ینظر آيد، اما در آن زمان كشف بزرگ
 مدارج باالتر بود.

 یها اولين بار يك شبكه گسترده مجهز و مرتبط از ايستگاه یبرا 1859در سال 
 یپه قرار گرفت. مشارالي «1ووريهل» یدر فرانسه زيرنظر دانشمند جوشناس یهواسنج

بادها  برد كه «2حفره»وجود و اهميت مناطق بسته يا مراكز كم فشار هوا موسوم به  به
زمان مطرح گرديد.  یشوند و اين مسئله در محافل علم یآن طرف جلب م به

در  یمشابه یو هوابين یو مراكز هواشناس یهواسنج یها بالفاصله بعد از آن شبكه
و  ها و در ساير پايتخت «2بويس بالو»و در هلند زير نظر  «فيتزروآ»زير نظر انگلستان 

رابطه مابين امتداد بادها را با خطوط همفشار و  «بويس بالو»ممالك اروپا داير گرديد. 
 بيان كرد و به اين ترتيب محاسبه بادها امكان پذير شد. یا مراكز حفره

هاست، در «حفره» بادها و مقابل و متمم كه مبدأ مراكز پرفشار هوا یها يعن«حدبه»
 كشف گرديد. «فرانسيس گيتون»توسط  1861سال 

كه  1921نمايد، تاسال  یراديو را اختراع م یايتالياي «یماركون»كه  1911از سال 
 یشدند، خبرگير یهواسنج یها بافرستنده و مجهز به اسب یها پست یها دارا كشتی

گرديد و در سال  ی( عملیجو یها مهد و مبدأ پديده یها )يعن از پهنه بيكران اقيانوس
اسباب « راديو سوند»راديوسنج را ساخت ) «3مولچانوف» یكه دانشمند روس 1932

سيم، سوار بر يك بالون بدون خلبان(،  یمخصوص و مجهز به فرستنده ب یهواسنج
 محققين باز شد. یمورد احتياج بر رو یها دريچه

 در فرانسه كه مخصوصاً در عمق «2تسران دوبور»ال با تحقيقات و اكتشافات امث
در  «اليوت» در امريكا و «مور»در انگليس و  «4وان بوچان»طبقات هوا كاركرده بود و 

 : شدند یدرك و اعالم دو مطلب اساس هندوستان، دانشمندان موفق به

، برطبق ترتيب و یوار و قطار گله یاينكه ابرها به صورت مجموعه، يعن یيك
 و كيف اتفق؛ یشوند، نه به طور مجز یال خاص پديدار ماشك

                                                
1. Le Verrier    .2  Aires cyclonales (Cyclones)     .3  Fitzroy  
2. Buys Ballot    .2  Aires anticyclonales (Anticyclones)   .3  Francis Gatton  
3. Moltchanoff   .2  Radio sonde          .3 Teisserene de Bort 

4. Van Buchan   .2  Moore           .3  Elliot  
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شود و اين  یبه جا م بوده، دايماً جا یيك پديده جار یديگر آنكه حوادث جو
دارد و آن  یسير یجو یها تؤام با باد است. پديده یجابه جا شدن به وسيله باد، يعن

 نمود. یبين توان تعقيب و پيش یسير را م

ر رسيد. مشاراليه د «1بيركنس» یدانشمند نروژ  نوبت بهدر نيمه اول قرن بيستم 
خود و  یها الملل اول، از توافق و تركيب نظريات سلف بعد از جنگ بين یها سال

پراكنده در سراسر اروپا و اقيانوس اطلس و  یها استفاده از اطالعات همزمان ايستگاه
و حدوث  تشكيل و تحرك مجموعه ابرها یامريكا موفق گرديد قاعده عموم

 یبيركنس، يعن یرا اعالم نمايد. نظريه و نمونه ترسيم یهمه جاي یها بارانها و  طوفان
مدل كالسيك او، هنوز هم بعد از چهل سال مورد قبول و استفاده دانشمندان و 

 است. یالملل بين یمراكز هواشناس

رعت ها با س موازات ساير رشته  دامنه اكتشافات اين علم به« بيركنس»بعد از 
ادامه يافت. اكنون كيفيت آبستن شدن ابر و جداشدن باران از آن، تشكيل و  یبيشتر

مناطق حاره،  یها سقوط تگرگ، مسائل مربوط به صاعقه و رعد و برق، طوفان
جو، كيفيات  یباال یمجاور زمين و رودباد )جت استريم(ها یبادها یجريان سراسر

 آشكار شده است. یيگر تا حدود زيادو مسائل د یو دخالت اشعه كيهان یالكترون

نمايند و با تقريب نسبتاً  یايجاد م یاست كه ابر و باران مصنوع یامروزه طور
نمايند و  یتا بيست و چهار ساعت و بعد را تعيين م یجو یپيشامدها یدقيق و مطمئن

 بكنند. یبين آينده را پيش یفصل و سال نيز حوادث عمده جو یدرصدد آنند كه برا

از  یبا نام بعض یوار مراحل تحقيق و تدوين علم هواشناس بود خالصه فهرست اين
قدم نهاده، روابط و اسرار  یافراد مشهور كه از صدو چند سال پيش در اين واد

مانند باد و ابر و باران را كشف نموده، هوا و فضا را  یو فرّار و سيال یعناصر نامرئ
 اند. كرده« روشن»ما  یبرا

 یها مطالب مكشوفه و علت و كيفيت پديده یشرح اجمال  نده بهدر صفحات آي
و از دقايق  یرياض یخواهد شد از فورمولها یپردازيم. البته سع یم یعمده جو

فيزيك و ترموديناميك احتراز جسته و موضوعات را تا آنجا كه ممكن است به 
 صورت قابل هضم بيان نماييم.

                                                
1. Byerkness  
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 یها و اوليه پديده یست كه عامل اصلعصاره نظريات و تجربيات محققين اين ا
خورشيد و اختالف درجه حرارت سبب اختالف فشار و  یآفتاب است. گرما یجو

گردد و از ابر، باران يإ؛ظظ  یشود. باد به نوبه خود باعث و حامل ابر م یوزش بادها م
 ريزد. یبرف و تگرگ به زمين م

 يل خواهد بود:عناوين ذ یما به ترتيب دارا یبعد یها بنابراين بحث

 اثر حرارت در تموج هوا و تغيير فشارها؛ -2

 ؛یو موسم یمحل یبادها -3
 ايزوبارها؛ -4

 مهاجر و عمده؛ یبادها -5

 بادها؛ ینقشه عموم -6

 عمده باد؛ یتحرك و تأثيرها -7

 ابر و باران؛ -8

 ؛یكوهستان یها باران -9
 ؛یطوفان یها باران -.1

 ؛یا جبهه یها باران -11
 باد و باران در ربع مسكون؛ یها بههج -12

 .یجو یها سرچشمه پديده -13
 

 اثر حرارت در تمّوج هوا و تغيير فشارها -2

و هموار بوده، به طور  یگيريم كه افق یاز زمين را درنظر م یا ابتدا منطقه -2 .1
يكنواخت در معرض تابش آفتاب باشد؛ بدون آنكه از هيچ طرف باد يا موجبات 

است كه در چنين شرايط  یديگر و برهم زننده تعادل برسد. طبيع یاسرما و گرم
پوشاند نيز راكد  یآن را م یكه رو یدرجه حرارت زمين همه جا يكسان بوده و هواي

 و در حال تعادل خواهد بود.

قشر هوا يا كره هوا كه مانند پرده بسيار نازك غبار دور كره زمين را گرفته است، 
جرم و وزن است، ذرات آن به طرف  یباالخره دارا یبكچون با همه لطافت و س
 شود. یمركز ثقل زمين كشيده م
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باال قرار دارند، قهراً انباشته و  یپايين هوا كه زير وزن كيلومترها هوا یقشرها
باشند و هر قدر از سطح زمين به آسمان صعود كنيم، هوا را رقيقتر و كم  یفشرده م

 شده آن را پر كنيد. ینند يك انبار كه با پنبه حالجعيناً ما .1فشارتر خواهيم يافت
شوند؛ به  یخوابند و له م یزير رفته رفته م یريزيد، پنبه ها یتازه م یها هر قدر پنبه

انبار شكفته  یپنبه فشرده و متراكم هستند و در باال یها كه در كف انبار توده یطور
 و سبك.

يناً در موقع تلمبه زدن دوچرخه گردد. يق یمتراكم شدن هوا سبب گرم شدن آن م
شود.  یايد كه قسمت پايين لوله تلمبه داغ م تجربه كرده و ديده یيا توپ باد

رقيق شدن و وسيع شدن  یبالعكس، باالرفتن يك توده هوا كه مالزم با انبساط، يعن
گردد. از همين خاصيت است كه  یيا تنزل درجه حرارت م یآن است، سبب سرد

 .2نمايند یهوا استفاده م یها و سرد كن یساز يخ یها در ماشين

                                                
زمين هوا آن قدر رقيق و  ی، در حدود ده كيلومتریبنا به محاسبات ترموديناميك و مشاهدات تجرب. 1

توانيم همان جا را حد باال يا سقف جو زمين بشناسيم. از آن حد باالتر البته تا صد  یكه م پراكنده است
 یو اتم شده و يونيزه وجود دارد. ول یمتالش یتر و حت پراكنده یكيلومتر بازهم ذرات هوا به صورت خيل

 ندارد. یعاد یجو یها پديده یرو یدر تقريب اول تأثير

كند و در قطبين  یه كيلومتر فوق ثابت نبوده، برحسب فصل و محل تغيير مضمناً بايد دانست كه ميزان د
 ضخامت جو كمتر از استواست. 

كاشان با  یكيلومتر 41مرتفع قرار دارند. به فاصله  یها و نواح ها در كوهستان كه هميشه ييالق طور همان .2
بلند  یها البرز يا در كوه مرتفع یها شود و در قله یزننده آن دره خنك قمصر ديده م یوجود گرما

 شود. یدر فصل تابستان برف ديده م یاستواي یافريقاي

گرم يا سرد اطراف و بدون جذب  یچنانچه صعود هوا به طور آرام و بدون تالطم و اختالط باهواها
متر ارتفاع،  111آفتاب و زمين صورت گيرد، بنا به محاسبات ترموديناميك، در هر  یحرارت یها تشعشع

 یچون كمتر ممكن است هوا یدرجه(؛ ول 11 ینمايد )كيلومتر یرت يك درجه سانتيگراد تنزل محرا
ننمايند  باال طبقات داخل را خود زمين جوار در شده گرم یها توده بوده، ینسب آرام یحت و كامل  راكد جو

را جذب نكنند، كه اشعه وارده از خورشيد يا صادره از زمين   و فضا چنان صاف از غبار و بخار باشد
كمتر ( Rate of coling-Taux de refroidissement)تبريد هوا يا سرعت سرمايش آن یميزان واقع

 رسد. ی( م6 یمتر )كيلومتر 161در هر  1˚ از ميزان فوق درآمده و به طور متوسط و متعارف به

آيد و  ینيز پيش م چنانچه هوا از بخار آب اشباع باشد، ضمن صعود به باال عمل تقطير و تشكيل ابر
سرعت سرمايش از ميزان فوق نيز كمتر خواهد بود. زيرا عمل تقطير و تبديل بخار به مايع، برخالف 

اشباع  یكند. موقع صعود هوا یتبخير كه احتياج به حرارت گرفتن دارد، مولد حرارت بوده، هوا را گرم م
 شود. یاز يك درجه هم كمتر مو تشكيل و توسعه ابر، سرعت سرمايش در هر كيلو متر ارتفاع 
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طبقات  رفته به رويم، رفته یم  طرف آسمان باال از زمين به یطور خالصه، وقت پس به
، چه یخوريم. اما در نقاط مختلف يك سطح افق یتر برم كم فشارتر، سردتر و سبك

ين هموار و در پايين و چه در ارتفاعات، مقادير فشار و درجه حرارت مانند خود زم
در چنين شرايط هم فشارند. به اصطالح  یباشد. سطوح افق یيكسان و يكنواخت م

 باشند. یم «ايزوترم»ند؛ و همگرما، همدما يا «ايزوبار» یعلم

( يك چنين حالت يكنواخت و متعادل و راكد زمين و هوا را نشان 1شكل )
 هستند. یا( افقدهد كه در آن سطوح ايزوبار )همفشار( و ايزوترم )همگرم یم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1شكل )

 هموار با تابش يكنواخت آفتاب. یزمين افق

 هستند. یسطوح ايزوبار )همفشار( و ايزوترم )همدما( افق

 شود. یفشار و درجه حرارت هوا هر قدر باال برويم كم م

 

يك  یو هموار بوده، ول یگيريم كه افق یرا درنظر م یاينك منطقه وسيع -2 .2
رف ديگر گرمتر باشد. مثالً سمت چپ آفتاب بتابد و سمت راست را طرف آن از ط

سوزان و طرف ديگر دريا با درجه حرارت  یابر بپوشاند. يا آنكه يك طرف صحرا
سطوح  یيكنواخت سابق كه دارا «رژيم»ماليم باشد. در اين صورت حالت تعادل و 

 ود.ش یخورد و باد بلند م یبود به هم م یايزوبار و ايزوترم افق

                                                                                                              
مجاور درياها و داخل جنگلها در برابر آفتاب. نظر به اينكه  یهمين طور است تغييرات درجه حرارت هوا

 یگردد، درجه حرارت مناطق بحر یاز حرارت وارده صرف تبخير آب و مرطوب كردن هوا م یمقدار
تدال را در تابستان و در زمستان يا در بيست و رود و يك حالت اع یها و كويرها زياد باال نم مانند خشكی

 دارد.  یچهار ساعتِ شب و روز نگاه م
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كنيم يك جدار  یدرك و تشريح قضيه قدم به قدم جلو رفته، اول فرض م یبرا
جو كشانده باشند. طرف  یمنطقه سرد و گرم تا باال قائم بلند در فصل مشترك دو نيم

رود.  یباال م Hچون گرم است، هوا انبساط يافته، تا ارتفاع  یچپ اين جدار فرض
ن شرايط يكنواخت است، سطوح (، در هر طرف جدار چو2مطابق شكل ) یول

 خواهند بود: یايزوبار و ايزوترم مربوطه افق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2شكل )

 باال رفتن هوا در طرف گرم و افزايش ارتفاع جو

 

منطقه به لحاظ مقدار و وزن هوا يكسانند،  در مجاورت زمين، چون هر دو نيم
د جدار صرفاً مانع باشد. زيرا وجو یسابق م 1P هوا به يك اندازه و همان یفشارها

 انتقال و تموج هوا از يك طرف به طرف ديگر فرض شده است.

را برداريم، معلوم است كه مانند دو ظرف مرتبط آب،  یحال اگر جدار فرض
از آن طرف كه سطح بلندتر دارد، به طرف پايين سرازير خواهد  یبالفاصله جريان

ر و دو طرف گرم و سرد همسطح (، رفته رفته تعادل برقرا3شد تا آنكه مطابق شكل )
جو يك جريان هوا يا باد از چپ )ناحيه گرم( به  یو همفشار گردند. بنابراين در باال

 شود: یراست )ناحيه سرد( برقرار م
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 (3شكل )

 جو، یانتقال هوا يا وزش باد از ناحيه گرم به ناحيه سرد در باال

 .یا ار حلقهو عكس آن در مجاورت سطح زمين و تشكيل يك مد

 سراشيب شدن سطوح ايزوبار به موازات جريان باد.

 

اند، فشار  اما در مجاورت زمين، در اثر آنكه دو طرف جو ديگر همسطح شده
سمت چپ گرم است و  یباشد. زيرا قشر هوا یتواند مساو یگرم و سرد نم ینواح

ر ناحيه از فشا 1ًPناحيه سرد  یسبك و قشر سمت راست سرد و سنگين. فشار هوا
 شود. یبيشتر م 1َPگرم 

1َP 1ًP 
مجاور زمين در يك سمت بر سمت  یفشار يا زور هوا یاست كه وقت یطبيع

شود. اين  یاز ناحيه سرد به طرف ناحيه گرم ايجاد م یپيدا كرد، جريان یديگر فزون
 جريان بر حسب شدت اختالف

1َP - 1ًP 
 تندباد باشد. ممكن است نسيم ماليم يا

شود، متدرجاً  یكه به اين ترتيب از ناحيه سرد وارد ناحيه گرم م یسرد یهواها
رود و در باال  ی، گرم و سبك شده، باال میحرارت یها در اثر تماس بازمين و تشعشع

، یگردد و در اثر سرد شدن و سنگين یكه ديديم، به طرف راست سرازير م یبه طور
 آيد. یك حلقه يا مدار از باد به طور دايم به گردش درمآيد: ي یمجدداً پايين م

نظر به اينكه طبق اشكال فوق در مجاورت زمين، جريان باد از راست به چپ و 
 یدر وسطها یجو از چپ به راست است، ناچار در امتداد جدار قائم فرض یدر باال

ا طبقه جو كه وزد و نه از راست. در آن قشر ي یباد نه از چپ م یراه در يك ارتفاع
وجود نداشته، سطح  یشود، اختالف فشار یناميده م یهوا راكد است و قشر خنث

كه در  ی، ايزوبارها به طوریقشر خنث یاست. اما در باال یافق Pnايزوبار مربوطه 
شود، از چپ به راست سراشيب هستند و در پايين از راست به  ی( ديده م3شكل )

 چپ.

بيشتر باشد، شيب ايزوبار در آنجا زيادتر و باد  هر قدر اختالف فشار دو طرف
 تندتر خواهد بود.
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به طور خالصه اختالف تابش و اختالف درجه حرارت، ايجاد اختالف وزن 
آورد و  ینمايد. اختالف وزن مخصوص، اختالف فشار م یدر هوا م یمخصوص

ر سبب كند. باالخره اختالف فشا یسطوح ايزوبار را به طرف فشار كمتر سرازير م
 گردد. یوزش باد م یانتقال ذرات هوا يعن

ايزوبارها و  یسراشيب یغلطان رو یها ماند كه ذرات هوا مانند گلوله یمثل اين م
از ميزان اختالف فشار است( سيالن و سرعت  یبرحسب مقدار شيب آنها )كه ناش

 كنند. یپيدا م

و  یتصوير ذهن نداشته، تنها یو تجسم فضاي یالبته سطوح ايزوبار وجود خارج
 باشند. یما م یفرض

 اين بود كيفيت پيدايش باد و نمايش آن به كمك ايزوبارها.

 

 یو موسم یمحل یبادها -3

وزش باد مابين دو ناحيه ممكن است، همان طور  یايجاد اختالف گرما و فشار يعن
زمين و  یها و بلندی یو دريا باشد يا در اثر پست یكه گفتيم، دراثر مجاورت خشك

 عوارض ديگر حادث شود.

ها در مقابل تابش آفتابِ  تشكيل دهنده خشكی یو خاك یدانيم كه مواد سنگ یم
خود را به طرف آسمان  یشوند و شب هنگام حرارت سطح یداغ م یروز بزود

گردند. نفوذ حرارت )يا  یاز غروب نگذشته، سرد م یتشعشع كرده، چند ساعت
ت. اما درياها به عكس خشكيها كم اس یبرودت( در عمق خاك و سنگ خيل

كنند. زيرا آب  یحرارت را به تدريج و بدون آنكه زود و زياد گرم شوند، جذب م
جا شدن و باال و پايين آمدن ذرات و در اثر ضريب  هب جا یدريا در اثر تالطم يعن

را  یدارد، حرارت دريافت یكه نسبت به مواد خاك یبيشتر یهدايت و ظرفيت حرارت
از حرارت تابش آفتاب با تماس  یمقدار عالوه بهراند.  یود و به اعماق مبه داخل خ

گردد. همين طور پس از غروب آفتاب، سطح دريا از  یگرم صرف تبخير م یبادها
دريا نيز كه بخار  یشود؛ هوا یكند و سرد نم یذرات داخل آب كسب حرارت م

 دارد. یدر روز وارد آن شده است، حرارت خود را نگاه م یآب زياد
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 (4شكل )

 یساحل یبادها

 

مجاور دريا در روز گرمتر از دريا و  یها ، خشكی1(4بنابراين، مطابق شكل )
وزد: روزها از  یهميشه يك نسيم ماليم م سواحل در دليل اين هستند. به سردتر ها شب

 یروز نهنسيمِ ماليمِ كوتاه و متناوبِ شبا دريا. ص به یها از خشك و شب یخشك دريا به
ها )خصوصاً اگر امتداد  وزد، در سواحل اقيانوس یها و درياها م كه كنار درياچه

 یها را از قاره یمناطق حاره و استواي یبوده و درياها یو غرب یساحل شرق یعموم
گردد. مثالً مطابق شكل  یم 2ساليانه یموسم یبادها جدا كند( تبديل به یوسيع شمال

تابستان، باد گرم و مرطوب به داخل شبه قاره هندوستان و  (، از اقيانوس هند، در5)
قاره آسيا سرد  یوزد و در زمستان كه هوا یم یچين و دشت سيبر یسمت فالت گب

 گردد: یگردد، جهت باد عوض شده، از شمال به جنوب سرازير م یو سنگين م

 
 
 
 
 
 
 

 (5شكل )

 سواحل جنوب و شرق آسيا. یموسم یبادها

 
كه  یدوستان در اثر پيشامد فوق و جمع شدن عوامل ديگرهن یموسم یبادها

 شود. یبرسات ناميده م یدارد و بادها یبعداً خواهيم ديد، شدت و اهميت خاص

                                                
( گذارده شده است، معرف مقادير فشار مفروض 4شكل ) یايزوبارها یكه رو mb1111 تا mb985 ارقام. 1

تر مربع و ميليبار تقريباً معادل يك كيلوگرم بر سانتيم 1111يا ميليبار واحد فشار هواست.  mbباشد.  یم
 باشد.  یمقدار متوسط فشار جو در سطح تراز درياها، در شرايط متعارف م

2. Les moussons (Mansoons)    
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شوند. توضيح  یم یا ها نيز سبب تغيير درجه حرارت و بروز نسيم دره كوهستان
 (، سطح مورب كوه كه مشرف به آفتاب باشد، چون با زاويه6آنكه طبق شكل )

مجاور خود را زودتر و  یدارد، هوا ینزديك به عمود، اشعه خورشيد را دريافت م
ها از  كوه و داخل دره ینمايد. يك جريان باد در سرباالي یبيشتر از جلگه گرم م

 شود. یجلگه به سمت قله پديدار م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6شكل )

 یكوهستان یبادها

رقيق پاكيزه بهتر از زمين  یكوه در هوا  عريان یها اما شب هنگام كه سنگ
شوند، جهت نسيم  یو بيشتر سرد م  نمايند و زودتر یجلگه تشعشع م یخاك

 گردد. یبرم

ها كشيده شده باشند، سبب  كه در ساحل درياها يا داخل قاره یهاي سلسله جبال
شود،  ی( ديده م5كه در شكل ) یطور گردند. به یم یو ساحل یموسم یتقويت بادها

ل هندوستان بيشتر به طرف قلل هيماليا متوجه هستند و حداكثر شدت و سواح یبادها
 دهند. یاورست بروز م یها آثار خود را در خليج بنگال و در دامنه

 

 ايزوبارها -4

راجع  یبپردازيم، بد نيست يك اشاره تكميل یعموم یقبل از آنكه به بحث در بادها
 به خطوط ايزوبار بنماييم.

كاغذ  یندارند. تصوير در ذهن و تصوير رو یها واقعيت خارجقبالً گفتيم ايزوبار
كه به وسيله فشارسنج )بارومتر(  یهاي گيری هستند كه ما از نقاط همفشار برطبق اندازه
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به فهم و به بيان و محاسبه بادها و آثار  یا العاده كنيم. اما كمك فوق یشود، م یم
 نمايند. یمترتبه بر آنها م

 ینزول ی، به ترتيب تصاعد عددیمنظم یفشارها یار را برامعموالً سطوح ايزوب
 مب و مانند آن. .99مب،  995ميليبار،  1111 یكنند؛ مثالً برا یرسم م

ايزوبار  ی( نشان داده شده است، از برخورد سطوح فرض7كه در شكل ) طور همان
 یفرض یها با كف زمين يا با هر سطح مفروض در فضا، يك عده خطوط يا منحنی

 نامند. یآيد كه آنها را خطوط ايزوبار م یه دست مب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7شكل )

 نمايش خطوط ايزوبار يك ناحيه در سطح زمين )مقطع قائم و پالن(

 

را به هم وصل  یزمين يا واقع برسطح مفروض یخطوط ايزوبار، نقاط همفشار رو
د. البته وزش باد ده یكند و در هر نقطه زمين يا سطح مفروض، فشار هوا را به ما م یم

 بافشار نازلتر است. یبا فشار بيشتر به طرف ايزوبارها یهميشه از جانب ايزوبارها

تر باشند،  شود، هر قدر سطوح ايزوبار پرشيب ی( ديده م7كه در شكل ) یبه طور
اند. و بالعكس، نزديك بودن  تر به هم قرار گرفته خطوط ايزوبار مربوطه نزديك

تر هوا در فاصله معين از زمين، و بنابراين سرعت  نزل سريعت یخطوط ايزوبار، يعن
 بيشتر باد.

هستند. در  یراكد و شرايط هموار، سطوح ايزوبار افق یقبالً ديديم كه در هوا
گوييم(  یاين حالت فاصله خطوط ايزوبار )كه بعد از اين به طور مطلق ايزوبار م

ت يك عده خطوط مستقيم نهايت و سرعت باد صفر است. ايزوبارها ممكن اس یب
بوده،  ی(، خطوط منحن8يا متزايد درآيند و يا طبق شكل ) یبا فواصل متساو یمواز
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كه از ايزوبار حداقل تشكيل  Lگردند. حلقه  یشكل منته یا به مراكز بسته و حلقه
 دهد. یرا نشان م یشود، ناحيه بسيار گرم یم

 
 
 
 
 
 
 

 (8شكل )

 با تغييرات فشار مابين يك ناحيه ايزوبار يك منطقه ینمايش منحنيها

 (. L( و يك ناحيه گرم كم فشار )حفره  Hسرد و پرفشار )حدبه 

 

( متذكر شديم، 3شكل ) در باره كه سابقاً  یجو، به طور یدر ارتفاعات باال
گردد و حلقه  یحدبه بر م یحفره بر رو یشود؛ باد از باال یجهتِ جريان معكوس م

 شود. یجريان بسته م یيا مدار كل

( 8( و )7) یها خطوط همدرجه حرارت يا همدما )كه در شكل یها يعن ايزوترم
آنها در ناحيه  یآيند. ول یرسم نشده است( نيز كما بيش به محاذات ايزوبارها درم

حداقل  یا به درجه حرارت حداكثر )ماكزيمم( هستند و در ناحيه حدبه یا حفره
 .دهند یدرجه حرارت )مينيموم( را نشان م

 
 مهاجر و عمده یبادها -5

از  یگوييم كه دامنه وزش آنها فواصل زياد یرا م یمهاجر ياعمده، بادهاي یبادها
 و موقت نباشند. یسطح كره زمين را بپوشاند و محل

 شكافيم. یرويم و مطلب را پرده به پرده م یدر اينجا باز پله پله جلو م

 
 الف ( اثر خورشيد    

شديد قطبين )كه نتيجه طرز خاص  یالعاده استوا و سرما فوق یكره زمين با گرما
باشد(، مظهر يك  یتابش آفتاب در اثر تمايل محور زمين نسبت به سطح مدار آن م

دامنه دار منظم  یاختالف درجه حرارت دايم و محل اختالف فشار و ايجاد بادها
ده و بادها بو یا در حكم حفره یباشد. قطبين در حكم حدبه، و كمربند استواي یم
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وزند.  ی( از قطبين به استوا )در امتداد نصف النهارها( م9مستمراً برطبق شكل )
 كند. یزمين بوده، فشار آنها از قطب به استوا تنزل م یايزوبارها نيز منطبق با مدارها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9شكل )

 منظم مستمر یاثر خورشيد در ايجاد بادها

 النهارها از قطبين به استوا در امتداد نصف

در آنجا هوا در حداكثر درجه حرارت و حالت صعود را داشته، به طرف آسمان 
نمايد كه هوا سرد و سنگين  یرا احاطه م یا نيز ناحيه Hكشد. حلقه پرفشار  یتنوره م

 .1و فرود آينده به طرف پايين است

 یيو زمين نما 2یماح یها ايزوبار كامالً شباهت به خطوط تراز نقشه یها منحنی
ها و  ها )يا برجستگی ها( و قله ها )يا حفره كه در آنجا گودال طور دارد. همان

شوند،  یشكل نمايش داده م یا تراز حلقه یها وسيله منحنی  ها( به حدبه -ها  برآمدگی
 ی( و نواحLow - Basكم فشار هوا را گودال ) ینواح یو امريكاي یدر كتب اروپاي

 Hو  Lاند و با حروف  ( اصطالح كردهHigh - Haut) یپرفشار را برآمدگ
كه  یناظر یايم. برا را حدبه اسم داده یرا حفره و دوم یكنند. ما اول یم یعالمتگذار

را كه در سطح آب  یها حالت گودال يا گرداب كند، حفره یاز زمين به هوا نگاه م
خاطر  رود، به یچرخد و فرو م یشود و آب م یتشكيل م یآب یتنوره آسياها

                                                
جو  یطبقات باال یها نيز مانند جريان یمجاور آن، البته عوامل ديگر یغير از درجه حرارت زمين و هوا. 1

ز حفره و يك محل و تشكيل مراك یامجاور ممكن است در تعيين فشار هو ینواح یها و مكش و رانش
 حدبه دخالت داشته باشد.

2. Topographie    
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ها يا در  چشمه یمختصرِ آب در باال یشكل برآمدگ ها نيز به آورد. حدبه یم
 جوشان است. یها ديگ

طرف حفره است و آنجا كه ايزوبارها  است كه جهت باد هميشه از حدبه به یطبيع
و فرود آينده  یبه هم نزديكترند، سرعت وزش بيشتر است. در ناحيه حدبه بادها نزول

 و باالرونده. یها صعود حفره به طرف زمين هستند و در

استوا برخاسته، در  یاست كه از حفره كمربند EE¨PPبادها حلقه ص یمدار جو
شود. سپس در قطب پايين آمده، در سطح زمين  یجو به طرف قطبين سرازير م یباال

آورد و خود، رفته  یرا همراه م یقطب یگردد. ضمناً سرما یاز قطب به استوا روان م
 شود. یمنجمد، گرم م یتر از دريا گرم یها با درياها و زمين رفته در تماس

 
 ب ( اثر شب و روز

 آيد. یبود كه به خاطر م یا فوق اثر ساده خورشيد و نظر اوليه یها جريان

به دور خورشيد دارد و يك حركت  یاما زمين ساكن نيست. يك حركت انتقال
درجه نسبت به سطح  23ازه كه به اند یدور خود در حول محور به یيا دوران یوضع

آيد  یمتمايل است. بالنتيجه فصول چهارگانه و شب و روز به وجود م یگردش انتقال
ماند. گو اين  یو ميزان تابش آفتاب در يك ناحيه در تمام ساعات و ايام يكسان نم

است و از اين جهت حالت  یكه در هر حال منطقه استوا گرمتر از مناطق قطب
درجات حرارت و فشار هوا  یشود؛ ول یهريك از آنها عوض نم یا و حدبه یا حفره

 كند. یو همچنين سرعت و وضع بادها بر حسب روز و شب و چهارفصل سال تغيير م

 
 
 
 
 
 
 
 

 (11شكل )

 پرتاب شود، Aبه طرف نقطه  Nقطب  یكه از باال یا گلوله

 آيد یرفته باشد و چنين به نظر م Aبه ص Aرسد كه  یبه آنجا م یموقع

 كه به طرف راست مسير خود منحرف شده است.
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زمين  یگردش وضع یشب و روز، يعن یاست كه توال یتر اثر نكته بسيار مهم
النهار و پيچ  نصف یجنوب -حركت باد داشته، سبب انحراف از امتداد شمال یرو

 گردد. یخوردنِ آن م

 Nمال در قطب ش یبرج یاز باال یتوضيح مطلب فرض كنيم كه تيرانداز یبرا
در امتداد  یخط استواست هدف قرار داده، گلوله يا موشك یرا كه رو Aنقطه 
اصابت  Aگاه به نقطه  النهار مربوطه پرتاب نمايد. اين گلوله يا موشك هيچ نصف

رود، زمين نيز از  یپيش م Aبه طرف  Nنخواهد كرد؛ زيرا ضمن آنكه موشك از 
به  Aرسد، نقطه  یشك به استوا ممو یكه وقت یگردد. به طور یمغرب به مشرق م

 یدورتر از محل سابق و در طرف مشرق آن است، رفته است. برا یكه خيل Aص
پندارد، چنين به  یقرار دارد، چون خود را ساكن و ثابت م Aكه در نقطه  یشخص
به زمين خورده يا به عبارت ديگر به  Aآيد كه موشك در طرف مغرب  ینظر م

 ه است.سمت راست مسير منحرف شد

 Nاستوا به طرف قطب  یواقع در رو Aنقطه  یهمچنين است اگر از برج باال
نمايند، در اين صورت موشك در ضمن پرواز به طرف شمال  یو تيرانداز یرو نشانه

بوده و اين سرعت  NSبه دور محور  Aسريع نقطه  یحركت وضع یچون قبالً دارا
و  ینواح یشود، از رو یزديك مرا از دست نخواهد داد، به تدريج كه به قطب ن

دارند. بنابراين موشك مرتباً از آنها جلو  یكمتر یشود كه سرعت خط یرد م ینقاط
بازهم به طرف راست مسير خود  یافتد و مثل اين است كه به طرف مشرق، يعن یم

 شود. یمنحرف م

چه از قطب به استوا روان شود و  یهر گلوله و هر ذره متحرك یپس به طور كل
راه افتاده و  یه از استوا به قطب پرتاب شده باشد و يا ازنقاط ديگر نيمكره شمالچ

 .1پيچد یاصطكاك با زمين نداشته باشد، هميشه به سمت راست مسير م

                                                
 Force deكوريوليس ) یمسئله و در علم مكانيك، عامل انحراف مسير را نيرو یدر بيان رياض .1

Coriolisكنند كه مقدار آن چنين است: ینامند و ثابت م ی( م 

D = 2p V w sinq 
سرعت باد در امتداد  Vجرم مخصوص هوا؛  rدهنده باد است؛  انحراف ینيرو Dدر اين فرمول 

 باشد. یمحل م یعرض جغرافياي jزمين و  یدوران یا سرعت زاويه wالنهار؛  نصف
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دهد كه جهت انحراف يا  ینشان م ینيمكره جنوب در باره ها  نظير همين استدالل
 پيچش باد در آنجا به سمت چپ است.

زمين، نسبت به  یين انحراف مسير اجسام پرتاب شده در باالاينك به تأثير ا
 پردازيم. یبادها، م یجريان عموم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (12شكل )

 مسير و مدار بادها یزمين رو یتأثير حركت وضع

 باد از استوا تا قطب(. یسه مدار جو یا )در طرف راست شكل، نمايش منظره

 

شوند، در اثر انحراف  یا سرازير مبه طرف استو یكه از حدبه قطب یسرد یبادها
 یدرجه، امتداد غرب 61مدار  یبه راست نه تنها به مقصد نخواهند رسيد، بلكه درحوال

اند، يگانه راه فرار  گرم هم شده یكنند؛ و چون تاحدود یيافته و حالت تجمع پيدا م
مدار  یقطب است. يعن یبرگشت به رو یجو برا یو بازگشت آنها عروج به باال

                                                                                                              
 (11شكل )

 انحراف باد از حالت عمود بر ايزوبارها

 ها. با آن یتاحالت مواز

عرض محل بيشتر باشد، انحراف شود، هر قدر سرعت باد )يا فشار موجده آن( و  یكه ديده م یبه طور
 Phكه منتجه فشار  Fمحركه  یشديدتر خواهد بود. اين انحراف آن قدر ادامه خواهد داشت تا آنكه نيرو

ايزوبارها بشود. در اين صورت  یصفر گرديده، مسير باد مواز 11است، طبق شكل  Dو قوه كريوليس 
 باشد. یم یمساو Phفشار  یبا نيرو D یانحراف ینيرو

نسبتاً مرتفع كه دور ازاصطكاك عوارض زمين باشند،  یبادها یزمين و برا یابراين در اثر حركت وضعبن
باشد كه جريان  یم یوزند و خطوط ايزوبار در حكم دو كناره كانال يا نهر یبادها به موازات ايزوبارها م

 ت. كانال اس ینمايد و سرعت باد عكس فاصله ايزوبارها يا پهنا یباد را هدايت م
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 یا درجه ی(، حلقه س9در شكل ) P´´PEEیا حلقه كامل نود درجه یباد به جا یجو
 گردد. ی( م12برطبق شكل ) ´PAA´Pكوتاه

راه  ´Pاستوا به طرف  یواقع در باال ´Eكه از منطقه  یمرتفع یهمين طور بادها
توانند  یگردند و نم یافتند، چون در ضمن مسير مرتباً به طرف راست منحرف م یم

ازدحام و تجمع حاصل شده و  31عرض  یقطب برسانند، در حوال یبه باال خود را
و بسته شدن مدار آنها  یاستواي ینمايند. بازگشت بادها یناچار به طرف زمين نزول م

 گيرد. یانجام م E´B´BEبرطبق حلقه كوتاه 

است و هوا  61˚كه تقريباً به عرض  Aنظير نقطه  یبه اين ترتيب در مدار جغرافياي
يا مركز كم فشار تشكيل و بادها به آن  یا كند، يك كمربند حفره یه باال صعود مب

نيز كه هوا از باال  Bهمعرض منطقه  یشود. در طرفين مدار جغرافياي یسمت مكيده م
شود، يك كمربند پرفشار و محل پخش بادها  یريزد و تراكم حاصل م یبه پايين م
 گردد. یدرست م

گردد كه در  یسبب م Aو مكش هوا در مدار  B یفيايپخش بادها از مدار جغرا
بادها به  یاست، مدار جوّ 61و  31 یيامعتدله زمين كه مابين مدارها یمنطقه وسط

كره زمين در هر  یبادها یدرآيد. بنابراين وزش عموم ´BAA´Bصورت حلقه
 گردد. ی( م12نيمكره، سه دسته مطابق شكل )

باشد؛  یم 1یو گردش حرارت یيل طبيعمدار وسط برخالف م یجهت جريان برا
كه به  Aتر شده است، ميل به باال رفتن دارد و در نقطه  كه هوا گرم Bزيرا در نقطه 
طرفين و اثر  یشود، بايد پايين بيايد. چنانچه مدارها یتر است و سرد م قطب نزديك

 A´´ABBگردش در جهت  داشت، یوجود نم ´BBو AA´یها مكش و رانش ستون
 آمد. یمبه عمل 

زمين متعدد و بسيار مهم است؛ از  یحركت وضع یاهميت اين قضايا و نتايج عمل
 جمله آنكه:

 
بادها به صورت  یداشت و مدار جو یزمين وجود نم یچنانچه حركت وضع -1

تمام مناطق  یقطب یگرفت، بادها ی( انجام م9شكل ) P´´PEEیا درجه 91ساده 
كردند و فقط  یجارو و غيرقابل سكونت م خود یزمين را با سرما یو مركز یشمال

                                                
1. Thermosiphon    
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گرديد.  یشد، مطبوع و مسكون م یخنك م یشمال یمنطقه نزديك استوا كه با بادها
، معتدله و حاره باعث شده است كه منطقه یبه سه مدار قطب یاما تقسيم مدار سرتاسر

له كه معتد یها زمين بسيار سرد و نامسكون بماند، منطقه حاره به وسيله جريان یقطب
ذلك گرم و ناراحت باشد. اما منطقه  ماليم و مع یرسند تا حدود یم 31از عرض 

ماليم و مطبوع  یشود، سراسر آن گرما یجارو م یجنوب یوسط يا معتدله كه با بادها
مصون بماند. به اين دليل است كه  یقطب یبادها یو خشك یپيدا نمايد و از سرد

 دن بشر توأم شده است.منطقه معتدله با تاريخ تم یجغرافيا

 
 یبادها یو استوا كه دارا یرژيم هوا در منطقه معتدله برخالف مناطق قطب -2

 یاست و موجد آثار جو ینسبتاً منظم و شرايط تقريباً ثابتند، رژيم متزلزل و متالطم
 باشد. یمهم م

چون تحت دو تأثير  ´BAA´Bیهمان طور كه قبالً اشاره كرديم، مدار جو
 یمخالف است، چندان محكم و مستقر نبوده، به لحاظ مختلف یركتو ح یحرارت

ممكن است جهت بادها معكوس شود، و يا آنچه  یدهد. حت یتزلزل و تغيير نشان م
به جنوب و باال و پايين برود. در هر  یخيل B یا افتد، كمربند حفره یبيشتر اتفاق م

، اين یا و حفره یا هحدب یحال به فرض ثابت ماندن جهت گردش و محل كمربندها
خود حالت عدم تعادل دارد و محل تصادم و تالطم  ی Bو  Aمدار در دو گوشه 

كه در آنجا دو دسته باد  Eنظير  یشود. زيرا برخالف نقاط استواي یعجيب بادها م
به هم  یمتمايل به سمت واحد( و با درجات حرارت تقريباً مساو یمتناوب )يعن

گيرند، يا در نقاط  یو تركيب يافته، راه صعود را پيش م توافق یرسند و به راحت یم
شود، در نقاط  یبدون زحمت به اطراف پراكنده م ینزول یكه هوا Pو  B یا حدبه
گردند.  یمختلف روبرو م  یها دو دسته باد مخالف به درجه حرارت Aنظير 

، بدون ( خواهيم ديدیا جبهه یها باران) 11كه در بند  یكيفيت خاص، به طور اين
 گذرد. یفراوان نم یآثار جو و طوفان و بدون تالطم

 
و  یا (، در اثر انحراف به راست، وزش بادها در مراكز حدبه13مطابق شكل ) -3
 آيد: یكند و به صورت گردباد درم یچرخش پيدا م یا حفره
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 (13شكل )

 یا و گردباد در مراكز حفره یا بادها در مراكز حدبه یوزش چرخ

زمين مطابق گردش  ینمايد، رو یكه از باال نزول م یها ستون باد حدبهدر 
كه بايد به باال  یها ستون باد شود و در حفره یساعت به اطراف پراكنده م یها عقربه

 .1دهد یتشكيل گردباد م یصعود نمايد، به طور مارپيچ

 
 بادها يو واقع يوضع نهاي -ها  ج ( اثر قاره

همه جا  یبود؛ يعن یهموار يكنواخت م یا يا يكسره خشكاگر سطح زمين سراسر دري
نمود، جريان بادها  یاز خورشيد و تبادل حرارت با هوا م یبه يك نحو دريافت انرژ

نمود.  یرا كه در جزء )ب( تشريح كرديم، پيدا م یوضع كامالً منظم و متقارب
و  یا حدبه یاحشدند و نو یكره زمين م یعرض یو منطبق با مدارها یايزوبارها مواز

دانيم، يك ربع  یكه م یداشت. اما به طور یم یسراسر یشكل كمربند یا حفره
كه به طور نامنظم و  یهاي نمايند، قاره یخشك اشغال م یها سطح كره زمين را قاره

و  یها و تر و بلندی یاند و در داخله خود نيز با داشتن پَست نامتصل قرار گرفته
آورند. همان طور كه  یرا به وجود م یتر ايط نامنظمها يا عوارض ديگر شر خشكی
به بعد( بيان كرديم، چون خشكيها در زمستان سردتر از دريا  283)ص  3در بند 

نمايند و در تابستان كه گرمترند، مراكز حدبه به  یم یا حفره یهستند، ايجاد نواح
مدارها در عبور از منطبق با  یا و حفره یا حدبه یآورند. بنابراين كمربندها یوجود م

به صورت  یها به طور كل ها و حفره شوند، و حدبه یخشكيها منقطع و مغشوش م
 كند. یآيند كه محل و شدت آنها با فصل تغيير م یدر م یوسيع یمراكز يا نواح

 
 بادها ینقشه عموم -6

 یيك حالت متوسط برا یايم، اول ( آورده15( و )14) یها كه در شكل یهاي نقشه
تابستان )ماه ژوئيه( است. اين  یبرا ی)ماه ژانويه( و دوم ینيمكره شمال زمستان

                                                
1. Cyclone    
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 یكره زمين، مسير كل یعموم یبادها یو واقع یوضعِ نهاي یها تا حدود نقشه
ها را روشن  ها و حفره حدبه یيعن یايزوبارها و همچنين موقعيت مراكز هواساز

 سازد. یم

واحد  یجيوه نوشته شده است )به جافوق بر حسب ميليمتر  یها فشار هوا در نقشه
ميليبار  1113ميليمتر جيوه، معادل  761ميليبار كه اكنون متداولتر است و ضمناً 

كم فشار يا مراكز  یبا هاشور مقطع و نواح یا پرفشار يا مراكز حدبه یشود(. نواح یم
 با هاشور متصل مشخص شده است. جهت بادها را نيز بدون توجه به ميزان یا حفره

 اند. ها نشان داده سرعت آنها با قطعه سهم

، چه در زمستان و چه در تابستان، چون خشكيها یدر نيمكره جنوب یكل طور به
  هم  ینمايند، وضع مراكز فشار و ايزوبارها رو یرا اشغال نم یا سطح قابل مالحظه

ها  ( دارد. حدبه12) یشباهت به شكل فرض یرفته منظم است و بيش از نيمكره شمال
 ( را دارند.12جنوب تقريباً همان مواضع شكل ) یها در درياها و حفره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (14شكل )

 و ايزوبارها و مراكز حدبه و حفره در ماه ژانويه یعموم ینقشه وضع متوسط بادها

 (.یو تابستان نيمكره جنوب ی)زمستان نيمكره شمال
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 (15شكل )

 در ماه ژوئيه یيزوبارها و مراكز هواسازو ا یعموم ینقشه وضع متوسط بادها

 (.یو زمستان نيمكره جنوب ی)تابستان نيمكره شمال

 
 شود، چنين است: یديده م 12كه بالنسبه به شكل ساده  یاما اختالفات اساس

 
نسبتاً  یمتقارب استواي ی: منطقه فشار معتدل و بادهایدر زمستان نيمكره شمال -1

وسيع و عميق  یا شود. يك ناحيه حدبه یتوا ديده مدر طرفين خط اس یمنظم و مواز
 یدر درياها .6چين و سيبريه را فراگرفته است و يك حفره مهم در عرض  یرو

مهم  یاروپا و آسيا تحت تأثير اين دو مركز هواساز یشمال تشكيل شده است. بادها
 یهااند و در جنوب آسيا باد قرار گرفته 31و حدبه ضعيف اقيانوس اطلس در عرض 

افتد و از  یباد سرد راه م ی( دخالت دارند. از حدبه سيبر282، ص 3)بند  یموسم
 اقيانوس اطلس و از مديترانه باد گرم و مرطوب. یحدبه مركز

 یعموم یهستيم. بادها یغرب یها و حفره یدر ايران، ما تحت تأثير حدبه سيبر
 د شوند.زاگرس ر یها آيند و بايد از كوه یايران غالباً از مغرب م

 
 یبا حلقه عميق و عجيب ی: ايزوبار متوسط استوايیدر تابستان نيمكره شمال -2

را دربر گرفته  یشمال یو امريكا یو اروپاي یشمال اقيانوس اطلس و سواحل افريقاي
تشكيل شده است. در همين عرض  31در عرض  یو در وسط آن حدبه بزرگ درياي

 یبزرگ در آسيا یا نيم و يك حفره قارهبي یيك حدبه مشابه در اقيانوس كبير م
نسبتاً  یپوشاند و حكايت از گرما یو ميانه. اين حفره سراسر ايران را نيز م یمركز

حدبه اقيانوس اطلس كه به طرف  ینمايد. بالعكس، اروپا از بادها یشديدِ فالت م
 اند، برخوردار است. كشيده شده یقطب یزيردستِ درياها یها حفره

مورد توجه ما خواهد بود،  یربستان كه در بخش دوم كتاب از جهتشبه جزيره ع
دارد.  یراكد یو مهم بركنار بوده و هوا یعموم یها در هر دو فصل از جريان

 یجنوب یخورد و نواح یمديترانه به آن م یشامات كه حاشيه بادها یشمال ینواح
آن،  یو اصل یمركز یها گيرد؛ و قسمت یبرسات آنجا را فرام یيمن كه دنباله بادها
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ترين مناطق  از جمله حوزه مكه و مدينه كه مهد قرآن است، از محرومترين و ساكت
 باشد. یدنيا به لحاظ باد )و باران( م

 
 عمده باد یتحرك و تأثيرها -7

جا شدن باد است.  هب جز حركت نيست، جا یمقصود از تحرك باد، كه خود چيز
 ه طور مستمر و مكرر.تغيير مسير و مقصد و سرعت آن ب یيعن

كه گفتيم، يك حالت متوسط و متعارف  طور ( همان15( و )14اشكال ) یها نقشه
 یها و بلندی یها با پَست دهد. وجود قاره یهوا را نشان م یوضع بادها و فشارها

 یروز ها از يك طرف و گردش شبانه صحراها و جنگل یها و تری یمربوطه و خشك
مناطق  یوارده رو یكه خود بادها یگر و همچنين تأثيرو ساليانه زمين از طرف دي

زمين به هيچ وجه وضع مستقر و ثابت  یشود كه رژيم هوا یدارند، سبب م یا حفره
 ها( منظماً در تحرك و نقل مكان باشند. )مخصوصاً حفره ینداشته و مراكز هواساز

ها  نقل مكان حفره ت. )سرع1دهند یبادها نيز به تبع آنها تغيير مبدأ و مسير و مقصد م
 رسد(. یكيلومتر م 75كيلومتر در ساعت تا  25كه عادتاً از مغرب به مشرق است، از 

را  یيك حفره و حمله يك گردبادِ عظيم ی( به طور نمونه مسير پيشرو17شكل )
، از جنوب جزيره ايسلند به راه افتاده و چهار روز بعد، 1953ژانويه  29كه در تاريخ 

 دهد. یدو دامنه يا دو جناح بود، نشان م یرد شده و دارا از شمال آلمان

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
زمين است،  یروز توضيح تأثير اخير آنكه در نتيجه انحراف بادها به راست كه خود معلول گردش شبانه. 1

منحرف و  یا ( به مشرق ناحيه حفره16رسد طبق شكل ) یم یكه از جنوب يا جنوب غرب یگرم یهوا
ناحيه را تصرف  یآيد، سرحدات غرب یم یال شرقكه از شمال يا شم یسرد یشود و هوا یمتوجه م

را كه  یوزند، تابش خورشيد و عوامل یشمال و جنوب م یها كه از حدبه ینمايد. به اين ترتيب بادهاي یم
كنند. بنابراين  یاند، در مشرق حفره تقويت و در مغرب تضعيف م ناحيه و ايجاد حفره شده یسبب گرما

 شود. یشرق لغزانده ممركز حفره دايماً از مغرب به م

 (16شكل )
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 (17شكل )

  1953كه در ژانويه  یمسير حفره و حمله گردباد
 پيش رفته است. یو به طرف خشك اروپا افتاده یشمال غرب یدرياها یرو

 
آن  دهد و جناح چپ یتشكيل م یگرم درياي یهوا 1جناح راست گردباد را توده

كيلومتر( بوده  28 یكيلومتر )ساعت 711 یروز ی. سرعت پيشرویتوده سرد قطبرا 
شود و حالت  یيا پيشاهنگ لشكر باد كه وارد هر سرزمين م یاست. قسمت قدام

بحث  11شود كه در بند  یم یاز دو جناح است و منشأ آثار یدارد، اختالط یگردباد
 خواهيم كرد.

ناميم.  یم 2مهاجر یدارند، بادها یامنه بلندرا كه مداوم هستند و د یعموم یبادها
 یگذار و توشه یبردار كنند و توشه یم یمهاجر هزاران كيلومتر راهپيماي یبادها

باشند.  یو رطوبت هوا و زمين م یسرما و گرما يا خشك ینمايند و عامل اصل یم
 و رطوبت یآيند، گرم یدرياها م یجنوب و از رو یكه از مدارها یمهاجر یبادها

خاك و سنگريزه  یو گاه یسوزان بگذرند، حامل داغ یآورند و اگر از صحرا یم
 یهمراه دارند و ضمن ط یافتند، سرما و خشك یشوند. آنهاكه از شمال راه م یم

 كنند. یمسير، كسب حرارت يا رطوبت م

كنيم و در چله  یخنك پيدا م یدر بحبوحه تابستان روزها یعلت اينكه گاه
است كه از شمال  یشود، ورود و عبور بادهاي یهوا ماليم و مطبوع مها  زمستان هفته
وزد. كم و  یخوابد و م یمناطق ما م یرو یيا از جنوب و جنوب غرب یو شمال شرق

فصل و تنظيم و تعيين درجه  یهر محل، نسبت به مقتضا یگرما و سرما یزياد
 گيرند. یخود م است كه آن محل را در تصرف یحرارت و رطوبت، به فرمان بادهاي

                                                
1. Masse d´air (Air mass)                               .2  Large scale winds 
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زمين )و  یرو یها به اين ترتيب بادها پخش كننده و تعديل دهنده حرارت
 در قسمت اعظم كره زمين )و شايد ی. اگر وزش بادها نبود، زندگ1رطوبت( هستند

 شد. یتمام آن( غير ممكن م

 آينده خواهيم ديد. یتر باد را در بندها آثار ديگر و مهم

 
 ابر و باران -8

متكاثف مشتمل بر ذرات  یه باران زائيده ابر است و ابر مانند مه توده هوادانيم ك یم
 یباشد كه از تقطير بخار اشباع حاصل شده باشد. بنابراين برا یبسيار ريز آب م

 تشكيل ابر و ريزش باران در مرحله اول تحقق دو شرط ذيل الزم است:

 ؛آن یمرطوب بودن و باردار یوجود بخار آب در هوا، يعن -1

 اشباع شدن و تقطير بخار آب. -2

 
از بخار آب نيست و  یدر مورد شرط اول، با آنكه هوا هيچ گاه در هيچ جا خال

 ها هيچ چنين اندازه رطوبت ی، ول2رسد یگرم در متر مكعب م 51حداكثر تا حدود 
 . بلكه الزم3نمايد یبينيم نم یرا كه م یيها بارانوقت كفايت تشكيل ابر و ريزش 

تازه  یپس از تشكيل ابر و ريزش باران، هواها یماً و مرتباً امداد برسد؛ يعناست حت
برسد؛ باد مستمراً بوزد و مبدأ يا مسير اين باد از درياها يا از  یحامل بخار آب پياپ

دانيم كه باد هم  یبا خود بردارد. م یكاف یباشد كه توشه رطوبت یانبوه یها جنگل
 آيد. ینمبدون حدبه و حفره به جنبش در 

 

                                                
به  یزمين به وسيله بادها )و مختصر 41حرارت از مدار  یكالر 77×  1115به طور متوسط در هر دقيقه،  .1

 شود.  یل عبور داده ماستريم( از جنوب به شما مانند گلف یدرياي یها وسيله جريان

گرم  31گرم در متر مكعب يا  29رطوبت،  111سانتيگراد حرارت و %31در ارتفاع تهران در شرايط  .2
 رسد.  گرم می 51رطوبت به  111حرارت و % 41همراه با يك كيلوگرم هوای خشك است و در 

زن كل هواست كه اگر و 5/2تن معادل % 46/1×  1114كل مقدار بخار آب موجود در جو در حدود . 3
دهد. در صورتی  ميليمتر باران بر سطح كره ارض می 25مايع شود و روی زمين بريزد، فقط  تماماً تبديل به

آيد و نواحی با نزوالت متجاوز از يك متر در  ميليمتر باران می 12111دانيم در بعضی نقاط، سالی  كه می
ميليمتر نزوالت داريم. برای تمام سطح زمين به  221ی سال فراوان است. ما در تهران به طور متوسط، سال

 برابر ذخيره يا خزينه موجود در هوا.  551شود؛ يعنی  ميليمتر می 1251طور متوسط، در حدود 
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رسيدن به حالت اشباع و حدوث پديده تقطير كه عرق كردن  یاما شرط دوم، يعن
كه در  طور اش سردشدن هواست. همان باشد، الزمه یهوا و تبديل بخار به مايع م

مثل سماور و ديگ و  یكه در آنجا اشخاص يا اشياي یهاي زمستان شيشه پنجره اطاق
سرد خارج تنفس  یطوركه در هوا كند؛ و همان یغيره تنفس و تبخير نمايند، عرق م

 گردد. یم یما و چارپايان به صورت مه مرئ

  يك سرزمين سرد ممكن است در نتيجه ورود باد به 1دار دم یسرد شدن هوا
زمين  یكه سرد و سنگين شده است، رو یحاصل شود. در اين صورت هواي

نشيند و خود آلوده به مه  یها م ها و علف شبنم برگل یزيبا یها خوابد و دانه یم
كند و  یشود؛ اما باران ايجاد نم یگردد و بعد كه آفتاب باال آمد، تمام اينها محو م یم

 شود. یزياد هم سرد نم

برخورد يك باد سرد با باد گرم و اختالط آن دو نيز سبب تنزل درجه حرارت 
طير و به تق یممكن است منته یگردد كه در صورت رطوبت كاف یگرم م یهوا

نيست. خصوصاً كه اختالط فقط  یو حتم یاين امكان هميشگ یتشكيل ابر گردد؛ ول
در سطح برخورد، يا به اصطالح در جبهه تصادف دو جناح سرد و گرم باد رخ 

 یاز اختالف درجه حرارتها یدهد و اختالف وزن مخصوص آن دو هوا كه ناش یم
ود را پايين انداخته، سطوح شود كه باد سرد و سنگين خ یمربوطه است، باعث م

مجاور زمين را اشغال كند و باد گرم را به دوش خود بگيرد و روانه ارتفاعات باال 
 كه اينك صحبت خواهيم كرد پيش بيايد. یحالت سوم یبنمايد: يعن

سرد شدن هوا كه آن را به مرحله تقطير و تشكيل ابر  یيگانه عامل مؤثر برا
اصطالح  هواست. صعود هوا سبب انبساط )به رساند، اوج گرفتن يا عروج یم

يك كيلومتر باال برود،  یگردد. مثالً اگر توده هواي یآدياباتيك( و تبريد شديد آن م
شود و چه بسا كه اگر قبالً نزديك به حالت اشباع بوده باشد، به  یدرجه خنك م11

در  ی، حتپايين آمده 661كيلومتر صعود نمايد، حرارتش  6صورت ابر در آيد؛ اگر 
صورت  تواند منجر به تقطير بخار آب و انجماد قطرات به یتابستان مناطق حاره م

 برف شود. یها ها و برگه يخ يا صدف یها سوزن
 یآيد و در هر مورد باران خاص یباال رفتن هوا به سه نوع يا در سه مورد پيش م

 شود: ینازل م

                                                
1. Chargé   d´humidité 
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    یكوهستان یها دامنهزمين و صعود از  یها الف( برخورد باد به برجستگی
 .1(یكوهستان یها باران)

العاده هوا در اثر تابش آفتاب يا تماس با     و صعود فوق یب( گرم شدن و سبك
 .2(یطوفان یها بارانمناطق داغ )

 .3(یا جبهه یها بارانج( برخورد دو جناح سرد و گرم باد و زير و رو رفتن آنها )

 تر و پردوام و از سه پيشامد فوق است و مهم یاز يك ی، ناشها بارانكليه ابرها و 
 باشد. یآبدارتر از همه، نوع اخير م

 یجو به حالت اشباع، كاف یاما بايد دانست كه تأمين دو شرط فوق و رسيدن هوا
تشكيل ابر و ريزش باران نيست. يك عمل يا شرط سوم نيز ضرورت دارد:  یبرا

 .2يا عمل لقاح «بارورشدن»

 ی، هميشه يك نوع اصطكاك و تأخيرهايیطبيع یها روز پديدهتوضيح آنكه در ب
تر از صفر  وجود دارد. مثالً آب در صورت خالص و راكد بودن ممكن است تا پايين

 ديرتر از صددرجه به غليان درآيد. یدرجه هم برسد و منجمد نشود؛ و همچنين خيل

 یشود و وقتبخار آب نيز ممكن است با وجود رسيدن به حالت اشباع، تقطير ن
ها آن قدر ريز و معلق در هوا بمانند كه سقوط نكنند و باران نبارد.  تقطير شود، دانه

درياها آورده شده است،  ینمك كه به وسيله باد از رو یمگر آنكه با ذرات نامرئ
تر از آن، رطوبت هوا به دور  تشكيل شود؛ يا مهم یا جاذب و آماس كننده یها نطفه
رف كه در ارتفاعات باالتر منعقد شده و به وسيله باد پاشيده متبلور ب یها برگه

شود، جمع گردد و باالخره قطرات ريز اوليه باران در اثر اختالط و تالطم و  یم
تصادم بادها به هم بپيوندد تا رفته رفته درشت شده، در اثر وزن نسبتاً زياد خود 

 ابر ساقط گردد. یها ازخالل توده

 ران را طبق نظريه برژرون كه موردشدن ابر و ريختن با( طرز بارور 18شكل )
 دهد. یاست نشان م یقبول فعل

مختلف ابر كه در اثر اصطكاك با عوارض زمين و  یها تخليه برق مابين توده
شود، كه توأم  یمخالف م یها الكتريسته یآيد، دارا یاجسام معلق در باد به وجود م

                                                
1. Pluies de relief                               .2  Pluies d´orage      .3  Pluies frontales 

2. Germination (Stimulation)             .2  Bergeron 
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باشد و اين تخليه  یدن ذرات هوا و تشكيل اُزُنْ مش و غُرِش شديد و يونيزه یبا روشناي
 نمايد. یبه پيوستن و درشت شدن و ريختن قطرات كمك فراوان م

 
 
 
 
 
 
 
 

 (18شكل )

 جناح گرم و مرطوب باد  -بارور شدن ابر و نزول باران از خالل آن
 رود. یجناح سرد باال م یرو

 سره برف و يخ است و در وسط كه  طبقات مرتفع يك
 باران تشكيل  یها دانه از برف و ذرات آب وجود دارد، یطمخلو

 گردند. یابر خارج م یشوند و پس از درشت شدن از البال یم

 
خالصه آنكه، تشكيل و تقويت ابر، مخصوصاً نزول باران يا برف، بدون عمل 

 . پس باد دركليه1شود یگيرد، انجام نم یلقاح كه با دخالت و تحريك باد صورت م
 یها بوط به ابر و باران، از برداشتن بخار آب و رساندن آن به سرزمينمراحل مر

خشك گرفته تا باال رفتن و سرد شدن و باالخره به هم زدن و باروركردن ابر، 
باد  یجز باد، يعن یشود. اصالً ابر چيز یدخالت دارد. ابر و باران بدون باد ايجاد نم

 حامل آب نيست.

 نمايد. یفوق را به طور فهرست، خالصه م لوح صفحه بعد، شرايط و مراحل

 

                                                
صاف يا همراه با  یحيوانات است. به اين ترتيب كه در هوا یمانند تلقيح مصنوع یايجاد باران مصنوع. 1

در حال تأخير تعادل باشد، گرد يخ  یقطعات متفرق ابر، كه گرم و مرطوب و آماده تشكيل ابر است، ول
 پاشند.  یوسيله هواپيما م امالح سرد و جاذب الرطوبه و يا غبار آب را به یيا بعض كربنيك(  متبلور )انيدريد
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 شرايط الزم برای ابر و باران
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     یكوهستان یها باران -9
سواحل درياست كه در شكل  یكوهستان یها دامنه یموسم یها باراننوع اول همان 

كه در  یها و ارتفاعات ( ارائه شده و ممكن است در غير سواحل دريا، در دامنه19)
 گيرند، رخ دهد. یقرار م یمهاجر و يا محل یمسير بادها

 
 
 
 
 
 
 
 
 (19شكل )

 یكوهستان یها باران

 زمين یيا مهاجر در عبور از يك برآمدگ یو ساحل یمحل یاوج گرفتن بادها

 
ها و  را ما در مناطق كنار بحر خزر داريم كه رودخانه ها باراننظير اين ابرها و 

 شمال را ايجاد كرده است. یجنگلها

آن كه بيشتر  یمرتفع جنوب یاه از دامنه یالبرز و قسمت یشمال یها عالوه بر دامنه
نسبتاً فراوان و  یشوند، بارندگ یمازندران مشروب م یبرخاسته از دريا یاز بادها
ساير ارتفاعات فالت ايران مانند آذربايجان و كردستان و خراسان نيز  یسرسبز

رسد.  یاست كه از غرب ايران م یمهاجر یمديون همين كيفيت و محصول بادها
ها مقايسه كنيم، تشابه تقريباً قابل  ايران را با نقشه كوهستان «مبارانه» یها اگر منحنی

 شود. یها و خطوط تراز ديده م انطباق مابين آن منحنی

 
     یطوفان یها باران -11

و  یآفتابا كه صبح هو ی(، در حال21دار تابستان، مطابق شكل ) گرم و دم یدر روزها
گردد، طرف ظهر در آسمان  یكننده م خفه آور و كامالً صاف است و رفته رفته عرق

شكل، شبيه به گل كلم و موسوم  یشوند. اين ابرها سفيد رنگ، گنبد یپيدا م یابرهاي
شوند. زيرا مدار  یم نيستند و طرف عصر محو یباران یباشند؛ ول یم 1انباشته یبه ابرها

                                                
1. Cumulus 
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بسته  یله كمكه موجب يا موجد ابرها شده است، در ارتفاع كوتاه و در فاص یبادهاي
 نمايند: یپيدا نم یشود و ابرها برودت و وسعت و ضخامت كاف یم

 
 
 
 
 
 

 (21شكل )

 در يك روز گرم تابستان یانباشته محل یتشكيل ابرها

 
مرطوبِ گرم مرتباً از دريا يا مناطق حاره نمناك بر آن سرزمين  یاما اگر بادها

رد، در اين صورت در مدت بگي یمحل اوج كاف یبرسد و در اثر تابش آفتاب و داغ
رنگارنگ ضخيم سياه  ی، فضا تيره و تار و آسمان مملو از ابرهایهوا طوفان یكوتاه

 شود. یآسا سرازير م سيل یگردد و در ميان رعد و برق، رگبارها یم

 
 يطوفان یالف( رگبارها

فاعات ( تا ارت21ريزد كه طبق شكل ) یم یانباشته مُطَبَق یاز ابرها یطوفان یها باران
جوشان و خروشان، به صورت  ینمايند. اين ابرها یكيلومتر صعود م 11بيش از 

برف  یها يخ و برگه یها آن مستور از سوزن یآيند كه قسمت باال یدر م یهاي كوه
 مملو از تگرگ است. یو گاه
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 (21شكل )

 مرطوب گرم شده يا تشكيل یو طبقه طبقه بادها یصعود انقالب

 شديد یزده و انباشته، توأم با رگبارها يخ یمرتفع از ابرها یاه كوه

 ی؛ رگبار طوفان یپياپ یها در ميان رعد و برق یسطح یو ضربه بادها

 
ابرها  یاول كه در آن زمان هواپيماها توانستند به باال یالملل تا قبل از جنگ بين

مرتفع است، مشاهده  یبافته شده از يخ را كه همان ابرها یها برسند و خلبانان پرده
آسمان نداشت. اين قضيه  یخبر از وجود يخ يا برف و تگرگ در ابرها ینمايند، كس

 پس از مشاهده مستقيم و محاسبات ترموديناميك، مكشوف و معين گرديد.

 
 تگرگ     یها ب( بوران

 آورد. اما در یآسا به بار م سيل یانقالب باد و عروج ابر در فصل تابستان، رگبارها
زمستان كه همه جا درجه حرارت زير صفر است، بخار آب يكسره به صورت 

بارد. حال چنانچه حرارت هوا نسبتاً معتدل،  یآيد و برف م یمشبك درم یها برگه
بادها شديد باشد، قطرات ريز باران كه  یو نزول یمنقلب بوده، حركات صعود یول

سرد  یون يكمرتبه وارد مناطق خيلشود، چ یهمراه باد چندين كيلومتر به باال پرتاب م
تأخير، انجماد و پديده تعادل كاذب، دفعتاً به شكل دانه و  یاز مدت گردد. پس یم

 شود. یيكپارچه يخ منجمد م یها گلوله
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 (22شكل )

  1دو مرحله از مراحل رشد و تكامل يك توده ابر انباشته بوران تگرگ
 ها. و سرعت ها ايزوترم با ارائه ارتفاعات

 
و مخالف بادها به طور مكرر  یمتوال یو نزول یصعود یها نظر به اينكه جريان

ها مرتباً به خود رطوبت  اندازد، در اين سير و تصادم، دانه یتوده ابر را باال و پايين م
رسد  یم یشود و باالخره موقع یبندد و درشت م یجذب كرده، پوست بر پوست م

يك طرف و خوابيدن يا آرام گرفتن موقت باد از طرف ديگر، ها از  دانه یكه سنگين
گردد. هر قدر حالت  یتگرگ و به زمين كوبيدن آنها م یها سبب جدا شدن گلوله

تگرگ  یها تر و بيشتر باشد، دانه یهوا و ارتفاع صعود ابرها شديدتر و طوالن یانقالب
 .2برسد كه ممكن است به وزن نيم كيلو هم یگردد؛ به حد یتر م درشت

يك طوفان تگرگ را از شروعِ صعودِ يك توده  ی( مراحل متوال22شكل )
 یبا بادها یكيلومتر 13بزرگ ابر انباشته تا رسيدن به مرحله رشد كامل و ارتفاع 

برف و تگرگ و باران نشان  یها و برخورد و سقوط دانه یداخل یو نزول یصعود
 دهد. یم

 
 حاره     یدرياها یها ج( كوالك

از  یمعتدل و منظم ی(، كه بادها12و حاره، طبق شكل ) یاستواي یها آبدر 
شود و متفقاً با بارِ  یوزد و بيش از پيش گرم م یم یو جنوب یشمال یها نيمكره

شود و  یاز نوع انباشته ديده م یگذارد، غالباً ابرها یخود، سر به آسمان م یرطوبت
وقات در اثر تغيير شرايط حرارت و ا یگاه ی. ولريزد یآسا زياد م سيل یها باران

(، 23شمال و جنوب، طبق شكل ) یجناحها یفشار يا جلو وعقب رفتن جبهه تالق
 یشود. بادها یپديدار م یعميق ناگهان یها خورد و حفره یبه هم م یآرامش معمول

خصمانه و لجام  یمنظم مهاجرِ آليزه كه حركتِ متقاربِ موافق داشتند، حالت رميدگ
عجيب پيدا كرده، هوا درفاصله كمتر از يك ساعت به سرعت منقلب و  یگسيختگ

و  .12شود. و آب دريا همراه با تندباد كه سرعت آن به  یدريا به شدت كوالك م

                                                
1. Thunderstorms 

متر  11باد  یاست سرعت صعود یميليمتر تگرگ، كاف 11به قطر  یها دانه یدارا یبلند كردن ابرها یبرا. 2
 يك كيلوگرم هم برسد.  تگرگ ممكن است به یها گلوله m/s51در ثانيه باشد. با سرعت 



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعی و فنی»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  286

 

متر  5 یمتر و گاه 3شود و به اندازه  یرسد، كشيده م یكيلومتر در ساعت م 311 یحت
 آيد. یباال م

آن از  یها موج یبزرگ برداشته، گود یها پهناور، شكاف یاين رودخانه درياي
رسد! آب دريا و رگبار باران به سواحل و جزاير  یمتر م 15 یال .1يال تا قعر به 

گيرد. در برابر سيل عظيم آب كه از زمين و آسمان  یها را فرام سرازير شده و زمين
و رعد و برق فر یدر پ یسياه و غرش و جهشِ پ یطبقاتِ ابرها یوحشتزا یدر تاريك

كشنده،  تنوره یكوبنده و گردبادها یكوه پيكر دريا توأم با بادها یها ريزد و موج یم
، هر قدر محكم و سنگين باشد، تاب مقاومت یهيچ ساختمان و درخت و هيچ كشت

نيز از اين معركه به  یشود! آدم یگردد و تكه پاره و غرق م ینياورده، پرتاب م
 مت برد!تواند جان به سال یزحمت و به ندرت م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (23شكل )

     یجناح آليزه شمال یدر مناطق حاره در جبهه تالق یبروز طوفان درياي
 یجنوب 1كه هنوز به استوا و حداكثر گرما نرسيده است، با جناح آليزه

 به شمال و عبور از استوا گرم و به راست منحرف شده است، یرفتگ كه در اثر پيش

 ها رخ داده است. درجات حرارت و مخالفت سرعت بااختالف محسوس یا مقابله

 
عظيم دهشتناك فوق بيشتر در اقيانوس هند )مخصوصاً در  یكوالك یگردبادها

دهد. در  یم یخليج بنگال( يادر اقيانوس اطلس )مخصوصاً در خليج فلوريدا( رو
طوفان  تلغ تاًشود )كه قاعد یخوانده م 2«تيفون»به نام  یو جنوب شرق یشرق یآسيا

ها  امريكايی، گويند یم 3«سيكلون»از آن گرفته شده است(. در هندوستان آن را 

                                                
1. Alizée        .2 Typhoon     .3 Cyclone 
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در هر جا و به ،  اند. در هر حال نام نهاده 2«تورناد»و در سواحل مديترانه  1«هريكن»
 هر اسم كه باشد، وحشت و هالكت همراه آن است.

اوز بوده ميليون دالر متج 411نيوانگلند، خسارات وارده از  1938در هريكنِ 
نفر را  1751نفر را از بين برده و  511خانه و  14111، یكشت 2111است؛ ضمناً 

 مجروح و مصدوم كرده است!

آزارِ  یجهت، ناگهان از نظامِ آرام و ب یطوركه گفتيم، ظاهراً بدونِ مقدمه و ب همان
كه در زير آسمان  یعظيم بيرون جسته، نسيم ماليم یهوا حركات شديد و نيروها

تجارت و  یگذاشت و آنها را برا یها م خشان دست مهربان به پشت بادبان كشتیدر
 یلطيف یشد، ابرها یايجاد م یكرد و يا اگر تغييرات جو یم یدلپذير رهبر یسياحتها

ساخت،  یريخت و همه را اميدوار و آرام م یبود كه باران رحمت بر دشتها و مزارع م
و مرگ بر  یدد و از هر سو وحشت و ويرانگر یبرپا م یحاال يكباره شورشِ سركش

 بارد! یزمين و زمان م

را معلول يك حالت ناپايدار هوا و انقالب  ی، حوادث طوفانیاز نظر هواشناس
دانند. توضيح آنكه در اثر تشعشع داغ از باال به پايين در  یزائيده از آن م یتصاعد

گرمتر از محل،  یادهايك ناحيه مسدود يا مستطيل از دريا يا زمين، و رسيدن ب
كنند. به  یم یاز هوا عزم سفر به ارتفاعات باال نموده، جا خال یوسيع سبك یها توده

نمايد. از هر طرف مَكِش و وزش  یم یاين ترتيب در آن ناحيه فشار هوا تنزل جديد
 یخيزد. توده متصاعد هوا یبرم یتندتر یشود. بادها یبيشتر به آن سمت متوجه م

 گردد. یاشباع و تبديل به ابر م یحامل رطوبت فراوان است، به زود گرم شده، چون

 یتقطير بخار آب همان طور كه قبالً اشاره كرده بوديم، سبب تخفيف تبريد، يعن
 گردد. یتوده ابر متصاعد شونده م یگرم نگاه داشتن نسب

اطراف و  یاختالفِ وزن بيشتر نسبت به فضاها یيعن ی، سبكیسبك یيعن یگرم
كردن تندتر، سقوط  یجا خال یو سرعت صعود باالتر، تعجيل در صعود، يعن نيرو
كه  یالعاده فشار و كشيده شدن و تالطم باد از هر طرف. ضمناً دوش آب خنك فوق

شود، ايجاد برودت و انقباض  یاز رگبار باران نازل شده از طبقات سرد باال پخش م
 ... افزايد ینموده، بر شدت خالء و عمق حفره م

                                                
1. Hurricane        .2  Tornade    
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رود و هر  یشروع شده بود، هرچه پيش م یبه اين ترتيب انقالب هوا كه با تلنگر
كسرِ فشار و حفره اوليه را شديدتر و  یدهد، عامل موجده آن يعن یكه رخ م یحركت

از ذرات  ینمايد. چنان تهاجم و تالطم و تصادم یانگيزتر م گردباد را تندتر و سرسام
ها و  ها، كاخ كند كه كشتی یريز و نرم آب بروز م یها مقدار هوا و دانه یظاهراً ب

 درد! یكوبد و م یكوهها را م یحت

شود كه حركات و حوادث حاصله به طور  یكيفيات فوق سبب م یترتيب و توال
باال رفتن باد و ابر  ی( سابق به صورت مطبق بروز كند. يعن21متناوب برسبيل شكل )

 در آسمان باشد. «عروج»نردبان، يك نوع  یها مانند صعود بر پله

 
 داغ     یها د( طوفان

برخاستن هوا از زمين و تشكيل ابر و ريزش باران كه احياناً توأم با رعد و طوفان هم 
و تبادل حرارت مابين دو  یبشود، ممكن است از غير طريق و تأثير آفتاب يا از تالق

 یبزرگ شهر یاه سوزی آتش یجناح گرم و سرد باد باشد. از جمله آتشفشان و حت
داغ و اجسام مذاب و گداخته خارج  یبخار آب و گازها یكه مقدار هنگفت

بخار آب و صعود  یابر و باران، يعن یسازد، حامل كليه مصالح و عوامل الزم برا یم
شود كه قطرات آب به  یمذاب سبب م یباشد. وجود خاكسترها یسريع بلند م

شود.  یمولد برق نيز شدت داده م یها صورت گِل گرم يا پخته درآيد. به اصطكاك
 Jet) یافق یچنگ رودبادها گل و آتش به  یها جو اين توده یدر طبقات باال

Streamsخاكستر و  یشوند و رگبارها یدور افتاده رهسپار م یها ( افتاده، به سرزمين
 ريزند. یگِلِ سنگ شده برآنجا م

 
 یا جبهه یها باران -11

عرض تا  41و  31 یتداول منطقه معتدله است كه از مدارها، نوع میا جبهه یها باران
ريخته شده بر سطح زمين را  یها آبشود و قسمت اعظم  یكشيده م 65 یحوال

آسا و  سيل یتابستان و اواخر بهار با رگبارها یگرما دهد: چه در یتشكيل م
 درشت چند یها بارانكوچك و بزرگ، چه در اعتدال بهار و پاييز با  یها تگرگ

و چه در سوز و يخبندان زمستان با  یروز سمج چند شبانه یها نم ساعته، يا نم
رعد  یها سر و صدا گرفته تا طوفان یب یها هم خوابيده، از بارندگی یرو یها برف
 آسا.
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 شود. یمشروب م یفالت ايران نيز بيشتر از اين نوع بارندگ

رز شامات، يا احياناً در حجاز در م یشمال یگاه بر نواح كه گاه ینادر یها باران
مديترانه و شمال آفريقا به وجود  یها امتداديافته جبهه یبارد، از بقايا یمكه و مدينه م

يمن كه يگانه منطقه نسبتاً آبدار شبه جزيره عربستان  یگوشه جنوب غرب یآيد. ول یم
 است. 6بهار و تابستان، مذكور در بند  یموسم یاست، برخوردار از حاشيه بادها

(، وضع خاص و رژيم متغير منطقه 12، با اشاره به شكل )5ب از بند  یدر بند فرع
 یرو در رو یشرح داده و گفته بوديم كه برخورد نوسان یمعتدله را به طور كل

تواند بدون تصادم و طوفان و بدون آثار  یگرمِ حاره، نم یبا بادها یسردِ قطب یبادها
هيم به تشريح بيشتر مطلب در زمينه تشكيل خوا یفراوان برگزار شود. اينك م یجو

 یكالسيك دانشمند نروژ ی، با استفاده از الگویا جبهه یها بارانابر و توليد 
 بپردازيم. 1«بيركنس»

را تركيب و تكميل نموده، موفق به  یقبل یمطالعات و نظريات علما «بيركنس»
 ديده است.گر یو طوفان یباران یها بيان نسبتاً كامل و تجسم زنده جبهه

 رويم: یبنا به معمول مرحله به مرحله پيش م

 
 مربوطه شروع یبا ايزوبارها 2( و ارائه يك جبهه24مطلب را با شكل ) -1

 نماييم. یم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (24شكل )

 مهاجر هوا،  یها نمايش يك جبهه سرد با دو جناح گرم و سرد از توده
 و ارائه ايزوبارها

                                                
1. Bjerkness cyclone model        .2  Front    
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و فصل مشترك دو توده مهاجر عظيم هوا  یسطح تالقنامند،  یآنچه را كه جبهه م

 باشد كه خود در حال تغيير و تحرك است. یم

وزد و سرد و خشك است و  یشمال م یها از نواح از اين توده یمعموالً يك
 رسد. یجنوب و غرب م یباشد، از درياها یكه گرم و مرطوب م یديگر

نمايد،  یرا نيز تسخير م یا ، به توده مهاجرِ غالب كه منطقهیدر اصطالح خارج
دهيم، كلمه  یدر اينجا ما ترجيح م یگويند )جبهه سرد و جبهه گرم(. ول یجبهه م

 جناح را كه متمايز از جبهه و مشابه با واقعيت است، به كار بريم.

درجه حرارت و فشار هوا و  یتغييرات نسبتاً سريع و ناگهان یخط جبهه از رو
 هميشه در 1شود. اين تباين و انفصال یناخته ماغتشاش سمت و سرعت بادها ش

ها و حركت بادها هويداست و طبعاً در خط جبهه كه  خطوط ايزوبار و ايزوترم نقشه
 بادهاست، فشار هوا از دو طرف كمتر است. یمحل توجه و تالق

است كه اوضاع بدين منوال نخواهد ماند. سطح فاصل مابين جناحين  یبديه  -2
قائم بگيريم،  ی( يك ديواره فرض25توانيم آن را بر طبق شكل ) یگرم و سرد كه م

شود. خصوصاً سطح  یمانع اختالط، مخصوصاً تبادل حرارت دو توده گرم و سرد نم
شدن و  جا هب در اثر جا یاست كه وزش حرارت یطول و ارتفاع ممتد یتماس دارا

 است. یبرخورد ذرات هوا در آن بسيار قو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (25شكل )

 گرم و سرد هوا  یها وع تبادل حرارت مابين جناحشر
 و  ینزول در سطح فاصل جبهه با حركات صعود و

 شود. یكه در هر جناح پديدار م یاختالف فشارهاي

                                                
1. Discontinuité        .2  Convection    
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گرم كسب حرارت نموده، نسبت به حالت  یسرد در تماس با هوا یذرات هوا

متعلق  یهوا گيرد. بالعكس، ذرات یشود و راه صعود را پيش م یخود سبك م یقبل
شوند و وضع فشار كه در  یبه جناح گرم، سرد و سنگين گرديده، متمايل به پايين م

نمايد و  یدو طرف جبهه متقارن بود، متفاوت شده در جناح سرد فشار تنزل م
 گردد. یفراهم م یمقدمات تشكيل يك حفره محل

 
جناح سرد كردن  ی( نشان داده شده است، جا خال26طور كه در شكل ) همان  -3

گرم سبب دخول اين جناح به درون جناح  درنزديك خط جبهه وسنگين شدن جناح
گردد كه باد به دور  یايجاد م یا شود و حفره یم یا زبانه و كيسه سرد به صورت يك

 آيد: یبه گردش در م یتصاعد یها آن با سرعت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (26شكل )

 يش حفرهورود زبانه جناح گرم به داخل جناح سرد و پيدا

 
(، مرحله اول كار و آغاز حمله جناح گرم به داخل جناح سرد را 26شكل )  -4

 یو مجاور سطح زمين است. اين حمله و حركت يعن یافق یكلطور داد كه به ینشان م
پايين افتادن و دوش به دوش شدن توده گرم با توده سرد كه با وجود تبادل و تعديل 

ثقل است و  یباشند، برخالف نيرو یه حرارت ماختالف درج یحرارتها هنوز دارا
تواند حالت تعادل داشته باشد. يك حمله متقابل از ناحيه جناح سرد بايد به عمل  ینم

 یها ( به وسيله سهم26كه در شكل ) طور آيد. البته نه از روبرو، بلكه از دو پهلو؛ همان
 قطور نمايش داده شده است.
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به زير انداخته، جناح گرم را به دوش خود  ( خود را27باد سرد بر طبق شكل )
 كند. یبلند و به باال پرتاب م

 
 
 
 
 
 
 
 

 (27شكل )

 جناح سرد به زير جناح گرم یحمله جانب

 زا انباشته باران یو اوج گرفتن و تشكيل ابرها

 
گرم و مرطوب به باال و اوج گرفتن آن، قسمتِ حساس و مفيدِ اين  یپرتاب هوا

است كه سبب تقطير بخار و تشكيل ابر و ريزش باران در سراسر انقالب بوده و همان 
 گردد. یسطح جبهه م

 
 ی، وضع«بيركنس» یالگو ی، يعنیا مرحله رشد يافته و كاملِ حفره جبهه  -5

قائم نشان داده شده است. در اين مرحله  ی( با دو مقطع طول28است كه در شكل )
سرد وارد شده و دور تا دور آن يك زبانه جناح گرم صدها كيلومتر به داخل جناح 

كه مجموعه ابرها و حفره،  یحال تشكيل يافته است. در یو گردباد طوفان ینوار بارندگ
 دهد. یاز مغرب به مشرق خود را ادامه م یحركت انتقال

 یالبته اين وضع و شكل برحسب زمان و مكان در تغيير است. جبهه ضمن پيشرو
كند و در  ی( تحول پيدا م29( تا شكل )26شكل )، از حالت نظير یدر امتداد كل

از زمين به عرض مثالً هزار و به طول چهار  یروز نوار وسيع ظرف يك يا چند شبانه
 كند. یم یتا پنج هزار كيلومتر را آبپاش

از مسير  یا كه در نقطه یشخص ناظر ی(، برا28قائم شكل ) یها با توجه به مقطع
 یسمان و مشاهدات و نزوالت، برحسب آنكه روحفره قرار گرفته است، منظره آ

كند. اول دفعه  ی( باشد، فرق مCD( يا در حاشيه )مقطع ABمحور جبهه )مقطع 
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گردد. اين  یم ظاهر 1«یپشمك یابرها» یها پيشاهنگ قطار به صورت رشته و تكه
شوند و تمام  یابرها رفته رفته بر تعداد و وسعتشان اضافه شده، به يكديگر متصل م

طح آسمان در يك پرده نازك كه خورشيد يا ماه از پشت آن رنگ پريده جلوه س
 یتر، يعن تيره یكشد كه ابرها ینم یشود. طول یبندد، پوشيده م یكند و هاله م یم

هستند، در  2«یا سفره یابرها»روشن كه همان  یضخيم و پايينتر به رنگ خاكستر
چهار كيلومتر است. هر قدر  ها تا حدودگردند. در اين موقع ارتفاع ابر یافق نمايان م

 یبند در آنها بيشتر و صف یشود، تراكم و مقدار آب محتو یاز ارتفاع ابرها كاسته م
متراكم سياه چهره و گسترده شده  یها شود. تا آن كه نوبت به توده یو اتصال بهتر م

زير و  رسد. اين بارها كه در یم 3«یا فشرده سفره یابرها» یفشرده، يعن یابرها
ترين طبقات هستند، حامل قطرات نسبتاً درشت و فراوان آب بوده و مانند  سنگين
 ريزد. یرا بر سرِ زمينِ تشنه فرو م یكه چالنده شود، رحمت اله یاسفنج

 یگرايد. برا یو اعتدال م یحفره، هوا به گرم یها و پيشرو ضمن اين جريان
گيرد. هوا رفته  یجناح سرد را م یقرار دارد، جناح گرم جا ABكه در مقطع  یناظر

متفرق  یها بارانپراكنده كه  یشود و آسمان نيمه شفاف از پس ابرها یرفته باز م
توان  یهوا نم یو صاف یبه اين روشن یكند. ول یم یگر ريزند، جلوه یم یكوتاه مدت

گيرد؛ باران با شدت گذشته و شايد بيشتر، زمين را  یكرد. هوا مجدداً م یاعتماد
دهد؛ اما سماجت چندان ندارد و اين مرتبه كه ابرها مجدداً پس و پيش  یتشو مشس

كرده، در باال؛  یآخرين بار خداحافظ یشود، برا یآسمان باز م یها شده و روزنه
گردد. جناح سرد، زمين  یبرقرار م یلطيف یآسمانِ درخشانِ خالص و در پايين، سرما

 .2كند یشده را جارو و تسخير م یآبپاش یو فضا

 
 
 
 

                                                
1. Cirrus        .2 Stratus      .3 Strato- nimbus 

 یابر یيا بعد از هوا یخواص متداول است كه بعد از بارندگ یوام و حتدر ميان ع یيك اشتباه .2
شود. در حقيقت  یآن احساس م یشده، برف به كوه زده، حاال سرما یگويند: در اطراف ترشحات یم

نزديك يا دور نيست. پيدايش  یبعد از ابر و بارش، معلول برف و باران نواح یقضيه معكوس است. سرما
گرم و سرد به سرزمين  یها و تعاقب توده یاست كه درتالق یيا برف معلول جبهه سرد ابر و ريزش باران

 شود.  یما وارد گرديده و رد م
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 (28شكل )

 توسعه زبانه جناح گرم  -بيركنس( ی)الگو یا حفره جبهه
 دور آن و رديف منظم ابرها  یبه داخل جناح سرد، با نوار بارندگ

 CS -( Cirrus)یپشمك یابرها Cدر پيشاپيش و در دنبال حفره 
 S -(Alto -Stratus)بلند یا سفره AS - (Cirro- Stratus)یا سفره یپشمك

 (    Strato- nimbusفشرده ) یا سفره SN -(Stratus)یا سفره 
 

شود،  یگرم و مرطوب به سرعت متصاعد م یكه هوا یطوفان یخيل یدر جبهه ها
 دهد. ی(، تشكيل م27انباشته، مانند شكل ) یاز قطار را ابرها یقسمت

سبيل مقطع  چنانچه شخص ناظر در حاشيه جبهه مسكن داشته باشد، قضايا را بر
CD از محور  یشود. اگر خيل یغير منقطع واقع م یبيند و در معرض يك بارندگ یم

ابرها و تحوُلِ آنها از  یرژه زيبا یجز تماشا یحركت فاصله داشته باشد، چيز
ها  روشن و تيره و بعد برگشت به همان صورت یها مشبك نازك تا سفره یها لكه

 گردد. ینصيبش نم
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جناح سرد بر زبانه پيش رفته جناح گرم و بلند كردن آن به  یانبج یها حمله  -6
شكل  طبق 1یا بسته آسمان سبب جمع شدن زبانه از دو طرف و تشكيل جبهه ناف

گردد كه به تدريج درمجاورت زمين محو و خاموش شده، خط جبهه به  ی( م29)
 گردد. یامتداد اوليه برم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (29شكل )

 یا و بسته شدن حفره جبههطوفان  یمرحله خاموش

 و ابر یبارندگ یبا نمايش خطوط ايزوبار و نوارها

 
ها  گرم و سرد با رژه یها از جنگ ميان جناح یبه اين ترتيب پرده اول نمايش جو

 یافتد. موج هواي یآن اتفاق م یها بارانها و برف و  ابرها، رعد و برق یو صف بند
گردد. اما چنانچه جبهه در آن منطقه  یمل مكا یهوا آفتاب یشود و چند روز یآرام م

آيد.  یبه جنبش در م یهنوز ادامه داشته باشد، موج دوم و موج سوم و... پشتِ سرِ اول
 یپيشرودر صورت گله يا طايفه  مكن است بهم یا جبهه یها ها و طوفان حفره یيعن

ره بعد از متولد شده، به رشد و بلوغ برسد و باالخ یبعد از ديگر یباشند. كه يك
 .2ريختن باران خاموش و محو شود

 

                                                
1. Occluded front        .2 Cyclones family 

ها كه در حفاظ ديوار و ساختمان يا  ساكنين شهرها و دره یغالباً برا یها و وزش بادها طوفان حركت جناح .2
حمله كه  یگذرد و بيشتر سر و صداها در باالست. مگر در ابتدا یكوه هستند، نامحسوس م ها و درخت

كار را  یچيند. ابتدا یكار كه طوفان بساط خود را برم یوسعت حفره در سطوح پايين است، و در انتها
بينند  یست، ما یزمين یرفتن و پراكنده شدن آخر كار ابرها را توأم با بادها یمردم هنوز توجه ندارند. ول

 كه چنين نيست.  ی؛ در صورت«برد یشود، ابرها را م یباد كه بلند م»گويند؛  یو اغلب م
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 باد و باران در ربع مسكون یها جبهه -12

ريخته  یغرب یسرد و گرم را كه بر سر اروپا ی( نقشه كامل يك جبهه باران.3شكل )
 دهد. یاست، نشان م

(، حركت جبهه باد كامالً مشخص است و به 17در اين نقشه مانند نقشه شكل )
در جلو و دو جناح در طرفين بوده،  یا كله یماند كه دارا یم یصورت پرنده عظيم
 رود. یاز فراز زمين پيش م

مربوطه كه در زير جزيره گروئنلند به درجه  یبا ايزوترمها یجناح سرد شمال
 شود. یرسد، ديده م یم 9جزاير انگليس به  یو در خط جبهه، در رو  -5حرارت 

دهد. در برابر جناح سرد، جناح  ین مدار نشا آن را خطوط سهم یامتداد پيشرو
 14آن از  یها كند. ايزوترم یم یاست، عقب نشين یشرق -یوزش غرب یگرم كه دارا

و كمتر  13جناح سرد را دارد، به   یها كه در مغرب است و امتداد عمود بر ايزوترم
 رسد. یاز آن م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (31شكل )

 یغرب یاروپا یگرم و سرد رو یها با جناح ینمونه يك جبهه باران
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 یقسمت جلو و مقدم جبهه، محل طوفان و انقالب و ايجاد همان حفره طوفان
 یاست. در جناح سرد، نرسيده به جبهه، ابرها یكذاي یا جبهه یها بارانريزش  یبرا

شود كه نتيجه به زيرافتادن جناح سرد و صعود جناح گرم است. از  یانباشته ديده م
كوتاه و درشت  یشود، رگبارها یطوركه در شكل ديده م باشته، همانان یاين ابرها

 .1ريزد یم

شود، در اثر  یجبهه نزديك م یا برعكس در جناح گرم تا آنجا كه به خط حفره
 2، ذرات مه و شهیگرم مرطوب با سطح نسبتاً خنك دريا وخشك یتماس بادها

، آسمان را یا سفره یه ابرهادرست شده است؛ و در ارتفاع باالتر و جلوتر از آن، پار
 پوشانده است.

تر  یابتدا در قسمت شمال یا شود كه حفره جبهه یاز دقت در شكل، باز معلوم م
به كمر جزيره  یدر فاصله اسكاتلند و نروژ تشكيل شده و اينك كه جبهه اصل

 بلژيك و یرو یپيدا كرده، ول 3انگلستان رسيده است، حفره در آنجا حالت بسته
 مرحله بلوغ و بارش شديد خود را دارد. فرانسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (31شكل )

 مربوطه یخاورميانه با ايزوبارها یو طوفان ینقشه يك جبهه بزرگ باران
 28/1/1343در تاريخ 

 ايران( یاداره كل هواشناس یها )اقتباس از نقشه

                                                
1. Showers       .2  Fog and Drizzle     .3  Occluded front 
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( يك حفره 31داده باشيم در شكل ) یآنكه از ايران خودمان هم اطالع یبرا
عراق  -مرزِ ايران یرو 15:31در ساعت  28/1/1343را كه در تاريخ  یبزرگ یا بههج
اين  یدهيم. مركز اصل یتركيه را پوشانده بود و در حال بسته شدن است، نشان م -

جبال زاگروس در مرز ايران و عراق و از سه حدبه،  یبزرگ حفره باال یپديده جو
 یدرآمده است: حدبه سردِ شمال از روسه جناحِ باد، به طرف آن حفره به حركت 

بحر خزر )كه در فصل بهار سردتر از فالت ايران است(، حدبه معتدل و مرطوبِ 
آورد و  یرا م یوزد و رطوبت مايه ابر و بارندگ یسياه و مديترانه م یكه از دريا یغرب

(، تر از نقشه قراردارد پايين یاقيانوس هند )كه خارج و خيل یباالخره حدبه جنوب
 گيرد. یجنوب ايران و عراق و شمال عربستان را در زير م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (32شكل )

 ؛ با تعيين جهتیدر نيمكره شمال یعمده زمستان یا جبهه ینقشه نواح

 ها برخورد جناح یمهاجر و نوارها یبادها

 
ثال و دو ناحيه ، به اين دو میا جبهه یها بارانمنطقه معتدله و  یها البته جبهه

شود، قسمت اعظم و مسكون  ی( ديده م32كه در شكل) یطور حصار ندارد؛ بهان
 شود. یمند م از آنها بهره ینيمكره شمال

شود كه هر كدام  یديده م یخط جبهه بزرگ و دو خط جبهه فرع 6در اين نقشه 
 یها كبير و اطلس با جناح یها مرطوب و حاره اقيانوس یها جناح یاز آنها محل تالق

از آنها كه جنوب اروپا و شمال افريقا و  یهستند. يك یيا منجمده شمال یسردِ قطب
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ايران  یكرده، به مرز غرب ینمايد، سراسر مديترانه را ط یخاورميانه را مشروب م
 شود. ینزديك م

 
 یجو یها سرچشمه پديده -13

ا باد و باران و شبنم و امثال آن و گرما و سرما ر یميالد 19سابقاً تا قبل از قرن 
 یو همبستگ یكردند. از روابط علت و معلول یتصور م یمستقل و محل یها پديده

دانستند. در اواخر  ینم یچيز یا بين قاره یو بحر یآنها و مخصوصاً از وسعتِ برّ
جو زمين  یمحل تكوين و تحول اين حوادث در ضخامت تقريباً ده كيلومتر 19قرن 

 شناخته شد.

 یه اجمال و اختصار شرح داديم، سرچشمه اصلطوركه در مباحث گذشته ب همان
در  یو رطوبت یمربوطه را در مبادالت حرارت یها دانند و فعل و انفعال یرا خورشيد م

كه  ینمايند. اما از ثلثِ سومِ قرن اخير به بعد؛ مطالعات یبين زمين و جوِ هوا جستجو م
و نيز  یو اقمار مصنوع ، راديو، رادار، موشكیفوق جو یبه وسيله هواپيما و بالونها

به عمل آمده است، دخالت طبقات بسيار رقيقِ  یبا مشاهدات و كشفيات نجوم
زمين جلوتر كشيده  یكيلومتر 511اش از  )كه دامنه 2جَوّ  تابان یو تا حدود 1جَوّ برين

آيد كه فرمان اوليه حركات  یشود(، معلوم گرديده است و چنين به نظر م یم
رسد، از آسمان باال صادر  یه وزش و بارش آن به ما مزمين ك یوحوادث جوّ

كه هر ده  یخورشيد یها شود. البته سرنخ، باز هم در دست خورشيد است. لكه یم
عظيم خود كه  یها زمين نشان داده و از كوره یبار رخ به سو دوازده سال يك

 2ینرژكشد، انواع پرتوها و ذرات ا یهايش تا يك ميليون كيلومتر زبانه م شراره
و  یو اتم یشود و حالت الكترون یما روان م یوار در فضا و به جانب كره خاك سيل
از  یها، بسيار كند. اين تغيير و تحريك یطبقات فوق جوّ را دگرگون م یها يون

زند و مختصر  یبر هم م یشرايط جوّ و از جمله ايزوبارها را از رقيق رفيع تا غليظ سفل
 و یو برق یمغناطيس یصدا یب ینامرئ یها يد كه با طوفاننما یايجاد م یهاي اختالل

 یها بسيار سريع همراه است و متعاقب آنها طوفان یلطيف ول یگردبادها و رودبادها
 آيد. یبه وجود م یدر مناطق معتدله و استواي یا ريز يا بالخيز جبهه رحمت

                                                
1. Stratosphére         .2  Yonosphre     

2. Rayons et corpuscules       .2  Perturbations  
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در جوّ  كنيم، انعكاس انقالبات یكه در زمين حس م یخالصه آنكه، اگر آثار
سطح زمين و  كه نسبت به یهواست، انقالبات و امواج جوّ نيز عالوه بر تأثير و تأثر

و به فرمان آنچه  یخود دارد، نمودار و تحت تأثير و تحريك طبقات اعل یقشر داخل
 باشد. یرسد، م یباال م یاز خيل

و جديد هيئت  یوسيله علما به یتر قديم یها خورشيد از زمان یها تأثير لكه
حدس زده  یعموم یو فراوان یقحط یها سالتناوب  یآثار تاريخ یهمچنين از رو

ارتباط مثبت قضايا در سنوات اخير بيشتر مورد توجه و تحقيق قرار  یشد. ول یم
گرفته است؛ بدون آنكه هنوز مانند وقايع و حوادث قشر متراكم جوّ، روشن و مدون 

مدت  یصحيح برا یها یيق و هوابيندق یها باآنها حس یگرديده باشد و بشود رو
 طويل بنمايند.

ما فعالً به همين اشاره اكتفا كرده و به بخش دوم كتاب كه مقابله مطالب گذشته 
 .2پردازيم یاست، م 1آيات قرآن یبا بعض
 
 
 
 

                                                
از  ینمايد قبل از شروع بخش دوم امتحان یو سابقه در قرآن دارند، دعوت م یكه آشناي یاز خوانندگان. 1

كه از ذكر باد و ابر و باران و آثار  یا حافظه و باخاطره یخود بكنند: قلم و كاغذ به دست گرفته و از رو
و بعد با آنچه  شود، يادداشت كنند یرا كه نظريات گذشته از آنها آشكار م یدر قرآن دارند، آيات یجو

 در بخش دوم خواهند ديد مقايسه نمايند. 

و  یكالسيك در زمينه هواشناس یكه خواسته باشند كسب اطالعات بيشتر و مطالعه علم یمندان عالقه. 2
 352كه از نگارنده همين كتاب و شامل  «یجو یها پديده»توانند به كتاب  یبنمايند، م یكيفيات جو

 ( 1365انتشار، چاپ دوّم، سال  یجعه فرمايند. )ناشر؛ شركت سهامشكل است، مرا 196صفحه و 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 بخش دّوم

 

 رآنـاز ق یـاتـآي
 

 یطرح دعو -14

وا و وزش بادها را به جنبش درآمدن ه یدر بخش اول به طور اجمال چگونگ
هوا  اخير در تعديل 1یرا كه طبق اكتشافات و نظريات علم یاساس یديديد و تأثيرها

و مسكون ساختن زمين، و مخصوصاً در رساندنِ رطوبت و آبِ مورد نياز به 
خشك دارد، مالحظه كرديد. ما بدون تحريف حقايق و قوانين  یها سرزمين
تشريح و  د استناد بيان شده است، بهمور یها كتابطوركه در  آن یهواشناس
خواهيم  یالزم كه قابل هضم خوانندگان مختلف باشد پرداختيم. اينك م یها توضيح

خود از راه تذكار يا تشبيه و شاهدِ  یهدايت یمنظورها یكه برا یببينيم قرآن آنجاي
رآن كند و طرز بيان ق یبرد، به چه نحو از آنها ياد م یم یمثال، اسم از حوادث جو

 نمايد. یچه اندازه حكايت از اطالع گوينده آن از طرز تكوين اين حوادث م

 ینيست و برا یكه در مقدمه كتاب عرض شد، قرآن كتاب هواشناسطور همان
باشد، نيامده است.  یرس و وظيفه بشر م كه عقل یتدريس علوم و فنون زندگ

                                                
لحاظ دستور زبان عرب  كار برده شده است، به چند بار بهكه در اين كتاب  «نظريات»دانيم، كلمه  یم. 1

نيست كه  یو تكلف هم صحيح و اجبار یاين سختگير یگويند. ول یم« نظرات»ها  صحيح نيست و بعضی
باشند كلمات و اصطالحات مأخوذ از زبان ديگر را به همان قرار و قرائت بيگانه ادا در هر زبان مقيد 
از ملل ديگر به  یكنند. در لغات دريافت ینم یها نيز چنين كار ها و همچنين اروپايی نمايند. خود عرب

 سازند؛ بدون آنكه آن را یخود هزار پيچ و خم و تحريف و تغيير وارد م یتناسب گوش و زبان مل
به  یيا اروپاي یعرب یها بندی كلمات و جمله یا پاره یيا عيب بدانند. بنابراين اگر در زبان فارس یسواد یب

ايجاد ننماييم و وقت و  یشده است، چه بهتر كه اشكال و افتراق« یمل»معمول و مأنوس يا  یوجه خاص
 يم. و عمل به كار انداز یبا الفاظ، بيشتر در معن یباز یدقت خود را به جا
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و طرح  یموزد، تعليم خياطخداوند پيغمبر را مبعوث نكرده است كه به ما طبيعيات بيا
مساجد را تعيين كند. نبايد  یبدهد و يا سبك معمار یمسلمان یبرا یلباس خاص

مطالب بخش اول باشد. آنچه  یها انتظار داشت آيات قرآن آيينه توصيف و تفصيل
 یاصل یو مبان یباشد، اين است كه نكات اساس یما م یقابل توجه است و دعو

آيات قرآن  یبعض یو باران در انتخاب كلمات و تعبيرها مربوط به باد یكيفيات جو
از تصادف كالم، اطالعات  یتواند ناش یمنعكس است و اين انعكاس نم یبه خوب

زمان يا نتيجه توجه و مشاهده گوينده قرآن به حاالت زمين و آسمان، در مواقع باد و 
 باران بوده باشد.

طالب را كه فهرست عناوين صفحات گذشته را ورق بزنيم و رئوس و عصاره م
 : آينده خواهد بود، در بياوريم

 

ما هميشه به صورت  یو محل یحركت و مسير باد بر خالف احساس ظاهر -الف
 دارد. یگردش است و حالت مدار

 از وزن داشتن آن است. یمحركه باد و ابر، فشار بوده و فشار هوا ناش ینيرو

با خورشيد است و  یر، نقش اصلمهاج ی، مخصوصاً در بادهایمحل یدر بادها
 باشد. یشب و روز م یتوال یزمين يعن یپس از آن، حركت وضع

 

هاست كه به صورت چرخش و  يا مهاجر از حدبه یاصل یمبداءِ بادها -ب
ها و  سال در اقيانوس یسرتاسر یها شود. حدبه یبه اطراف شروع م یپراكندگ

دارند و پس از آن  یا رطوبت برمبزرگ بوده، بادها پس از عزيمت از آنج یدرياها
در جهات منظم، عرض درياها و كناره خشكيها  یهر دسته باد با وقار و سرعت ماليم

نمايند. باالخره جناح گرم و  یتأمين و تعيين مسير م یباد یها كشتی یرا پيموده و برا
ا دريا ي یرو یا مخالف مواجه شده و جبهه یشمال یبا بادها یدرياي یمرطوب بادها

ها برحسب طرز برخورد  دهند. از اين جبهه یها تشكيل م در سواحل و داخل خشكی
امر مقدر خدا، به وقوع  یدو جناح، آنچه قسمت و مشيت است، يعن یو شرايط فيزيك

و غرق و هالكت به يادگار  یريزد؛ يا سيل و طوفان، خراب پيوسته، باران و بركت می
 ماند. یم
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و  یاجه با جناح مخالف نشود، وزش باد نسبتاً موازآنجا كه بادِ مهاجر مو -ج
( یمبادله حرارت و رطوبت )يا برودت و خشك یمسافات طوالن یمنظم بوده و در ط
نمايند. جهت و  یها از اين نوع باد استفاده م آيد. در دريا كشتی یبا زمين به عمل م

پس از چند ساعت  تاًعاد؛ بلكه در حال انتقال دايم بوده،  ماند یباد ثابت نم یمسير كل
كند. چنانچه ادامه  یروز، منطقه تحت تصرف خود را ترك م و حداكثر دو سه شبانه

ايجاد خواهد شد.  یيا خفقان و گرمازدگ یو سرمازدگ یباد به طول انجامد، خشك
از دور  یكند و در اثر تيرگ یزياد با خود خاك و غبار فراوان بلند م یدر سرعتها

 .1آيد یممثل ابر به نظر 
 
 جو، معلق ميان زمين و آسمان و در تسخير باد است. یاز هوا یابر جزئ -د 

 الزمه تشكيل ابر و ريزش باران تحقق شرايط ذيل است:

انبوه  یها مرطوب مانند جنگل یوجود باد مستمر كه از دريا يا مناطق خيل -1
 یيستم باد؛ يعنبرخيزد؛ آن هم نه يك دسته باد ساده، بلكه حتماً دو )يا چند( س

به موازات يكديگر  یا متعدد به درجات حرارت مختلف كه در خط جبهه یبادها
در پيش دارد و دو جناح در زير و دو طرف آن  یكه سر یا مانند پرنده عظيم الجثه

 گشوده است به پرواز درآيد.

 صعود به باال يا عروج در داخل هوا و بلند شدن از زمين. -2

گردد  یكه در منطقه تشكيلِ ابر ايجاد م یهوا و انقالب و طوفانحالت ناپايدار  -3
 باشد. یو مالزم آن م

آن باد است و باالخره تقطير  یضرورت بارور شدن هوا و ابر كه عامل اصل -4
 شدن بخار آب.

 

                                                
 :« N.K»كتاب  263به نقل از صفحه  .1

Les tempétes  de poussières qui ont lieu dans les deserts du Sahara d´ Arabie, etc. 
’atteignent une force enorme. C´ est le "simoun" et le "Khamsine". Le mot 
"simoun" en arabe veut dire vent pestilential. A la température de  ou  ils 
transportent à une grande vitesse des nuages de sable et présentent un danger réel 
pour tout être . Le "simoun" est precede d´ un nuage noir qui apparait à I’ horizon. 
C’est la masse de poussiére qui s’approche... . La chaleur devient tellement 
insupportable que de nombreux voyageurs perdent connaissance... . 
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از سه حالت يا شرايط  یريزد نتيجه يك یها و درياها م كه به قاره یيها باران -  ه
 داريم: یسه نوع بارندگ یكلذيل است و به طور 

 ،یكوهستان -1
 ،یطوفان -2
 .1یا جبهه -3

 .یو احياناً يك نوع باران آتشفشان
 

توأم با انقالب شديد هوا و تشكيل طبقات  یا و جبهه یطوفان یرگبارها -و
رسد  یكه تا ارتفاعات يخ بندان م یهاي بلند با قله یابر به صورت رشته كوهها یمتوال

كه  یا يخ تشكيل شده است. همين امر و رعد و برق و صاعقه یسوزن یو از بلورها
 یمطبق انباشته است، از وسايل بارور یابرها یطوفان یكيفيات مالزم با رگبارها

 باشد. یم

 

 اين خصوصيت هستند كه ناگهان از يك یدارا 8و حاره یاستواي یها طوفان -ز

آيد. نهايت  یبار پديد م آرام، يك انقالبِ متالطم كوبنده هالكت یحالت عاد
 پيكر است. شدت و وحشت آنها در درياها و توأم با امواج شكننده كوه

 

آورترين  ترين نوع مناطق مسكون و آب كه متداول یا جبهه یها بارانابرها و  -ح
 یبوده و بر طبق الگو یتركيب يا هيئت و نظام وسيع مشخص یباشد، دارا یآنها م

ترتيب كه جلوتر از همه به صورت  اين گذرد. به یسر م یقطاروار از باال «بيركنس»
تمام  یگذرند و بزود یم یپشمك یبلند و نازك ابرها یها شده لكه یپنبه حالج

 یا سفره یپوشانند. آنگاه قطعه قطعه ابرها یسطح آسمان را از يك پرده لطيف م
د. سپس نوبت كنن یتر ظاهر گرديده، به تدريج صفوف خود را پيوسته م طبقات پايين

سوار  برهم یقشر ضخيم ابرها یكم ارتفاع فشرده رسيده و باالخره از البال یبه ابرها
 گردد. یريز بارور كننده و بارور شده باران خارج م یها شده، اولين دانه

 

                                                
1. Pluies de relief, Pluies d’ orage et frontales Pluies 
2. Ouragan’ typhoon’ hurricane 
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به زمين  یحيات یها و مايه یو رساننده انرژ یآثار جو یسرچشمه اصل -ط
 افشاند. یم یخورشيد است كه اشعه و ذرات كيهان

(، قابل رؤيت و درك از زمين يا «ز»و  «ج»از مطالب و نكات فوق )مانند  یبعض
مشهود و معلوم اقوام بشر بوده  یباشد و تا حدود یاز محل بروز حوادث مربوطه م

وحشتناك  یها سوزدار و سوزان و توأم بودن كوالك یاست؛ از قبيل تأثير بادها
به قسمت اعظم اين  یدسترس یسياه. ول یرق و ابرهابا طوفان هوا و رعد و ب یدرياي

اكتشافات و اصول خارج از امكانات و اطالعات زمان و مكان نزول قرآن بوده است. 
 زيرا كه:

مستمر مردم آن محيط  یاوالً، مشاهده و ثبت و اعالم آنها مستلزم استفاده يا ابتال
ايسه و همچنين عنايت و اشتغالِ به باد و باران، توأم با احتياج و تكرار مشاهده و مق

 باشد. یخاصِ شخصِ مطالعه كننده به اين قبيل مسائل م

 یشخص یها ، و، ح و ط، توجه  مانند: الف، ب، د، ه یموضوع بندهاي یثانياً، برا
پراكنده در منطقه  یها نيست؛ بلكه مشاهدات منظم همزمان از ايستگاه یكاف یو محل

باشد و بايد همراه با  یم یريا و هوا ضرورو د یخشك یبسيار وسيع سه بعد
به عمل آيد. كما آنكه  یو استمداد از محاسبات علم یگير اندازه یها بااسب

موجود نيز جز در مكان و زمان حصول شرايط فوق  یاكتشافات و نظريات علم
 حاصل نگرديده است.

مناطق  آب ترين یابرترين و ب یبادترين، ب یحجاز كه ب یشرط اول نه با صحرا
 است، 1«...... »زمين و مصداق كامل  یرو

 يك فرد بيابانگرد یدر جوان و نه با شخص پيغمبر اكرم)ص( كه 2دهد یوفق م

                                                
 . از فرزندانم را در بيابان لم يزرع مسكن دادم... ی... همانا من قسمت : 37/ ( 14)ابراهيم .1
ای چنين  راجع به راكد بودن هوای صحرا و نواحی حدبه de Martonneكتاب  216و  198در صفحات  .2

 خوانيم: می

... Le zone désertique est victime d´un régime presque constant de hautespressions 
barometriques et de vents divergents. 

... le centre des anticyclones est un régime de temps particuliérement calme...  
les anticyclones sont comme des plilers stables limitant les évolutions 
tumultueuses des tourbillons cycloniques. 

شود  یدهد و در آن نقشه ديده م ی( را نشان مIsonéphesهمين كتاب نقشه خطوط هم ابر ) 183صفحه 
 افريقا و عربستان و جنوب ايران به لحاظ پوشش ابر حالت حداقل را در دنيا دارند. یراكه منطقه صح
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با مشركين  یشمار دعوت و دعوا یسواد بود و بعد از بعثت  با مسائل و مشكالت ب یب
و  یتربيت امت مؤمنين اشتغال داشت و اصالً فارغ از مشاغل دريانورديا ترتيب و 

 كند بود. یكشت و زرع كه با باد و باران سر و كار پيدا م

در قرآن به  ی: ب، ج، ز( نيز وقتیقابل رؤيت نوع اول )بندها یها تازه مقارنه
گذشت بسيار دور از عربستان يا سر یدرياها یاستثناي یصورت توصيف از پيشامدها

و حساس واقعه،  یبينيم خطوط اصل یشود و م یاقوام نابود شده گذشته حكايت م
تواند ايجاد  یشده و اشارات آن با واقعيات قابل تطبيق است، نم یاستادانه نقاش

 تعجب و تفكر ننمايد.

را كه در  یشد استنباطهاي یبود، م یالبته چنانچه شواهد آيات معدود و محدود م
شود، حمل بر طرز تعبير و توجيه خاص كلمات و عبارات  یرضه مآينده ع یبندها

رسد و مؤيد و متوجه به يك فرضيه  ینظاير و موارد فراوان م یوقت ینمود؛ ول
ساخته و  و 1پيشِ خود یها تصادف يا تأويل و تعميم یتوان پا یگردد، ديگر نم یم

پذير  به دو وجه امكانهم  یجا دارد اگر ترجمه و تعبير یبافته را درميان آورد؛ حت
 گردد. یصحيح م یبه نظريه علم یرا اتخاذ نماييم كه منطبق و منته یباشد، جهت

 

2گردش باد و گردش زمين -15
 

جديد،  یعلم یها كتابجز  ه، بها كتابها و در هيچ يك از  در هيچ يك از زبان
لمات يا كنند. هميشه ك یبا كلمه گردش يا چرخش ياد نم یحركت باد را به طور كل

شدن و امثالهم  یمانند وزيدن، دميدن، آمدن، زدن، رسيدن؛ خوابيدن، جار یمصادر
 به كار برده شده است.

 :زير مثالً در اشعار 
 خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان است

 باد خنك از جانب خوارزم وزان است

                                                                                                              
و  S.Pكتاب . 265و صفحه  de Mكتاب . 189صفحات  یها نيز برطبق نقشه یبه لحاظ نزوالت آسمان

است و در صفحه  یحداقل بارندگ یدارا یاز نواح ی، شبه جزيره عربستان يكN.Kكتاب . 176صفحه 
 خوانيم: یچنين م de Mاب .كت 211

... dans l´ Arabie méridionale, la mousson a créé une d´ oasis, où le café est depuis 
longtemps une source de richesse . c’ est la seule partie de l´Arabie où l´on ne 
fait pas de prire pour la pluie. 

1. Arbitraire  

 . 14از بند  «فال»موضوع جزء . 2
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*   *   * 

 بادام شكوفه برسر آورد      عنبر آورد یباد آمد و بو

 *   *  * 

 بجنباند درخت سرخ و اصفر       سحرگاهان كه باد نرم جنبد

 است. زير یها در فرانسه و انگليس نيز اصطالحات متداول از قبيل واژه

 در فرانسه:
Souffler, passer, tomber, monter, triage, courant d´air, etc. 

 :یدر انگليس

Moving, blowing, to rise, to set, drift, air current, etc. 

است كه چنين بوده باشد؛ زيرا در مجاورت زمين و با محيط و منظر  یالبته طبيع
 رود. یآيد يا م یوزد، م یجهته است: م محدود انسان باد يك

بود كه اصطالح  یسه بعد یو هواسنج یبعداز محاسبات و مشاهدات جغرافياي
فرهنگ و قاموس  ( واردcirculation du vents) winds circulation ،«گردش باد»

 گرديد. یاروپاي

برد. تصريف  یرا به كار م 1«... تَصْرِيفِ الرِياحِ...»اما قرآن در دو آيه كلمه 
در  یگرداندن، مكرر آوردن و دگرگون كردن حاالت است و تمام اين معان یمعنا به

نايت كه ع ی. اتفاقاً در آيات2بادها وجود دارد یتناوب یها و تحول یجريان مدار
باد بوده است، اين كلمه به كار رفته است؛ بدون آنكه  یتمام زمين و حركت كل به

اختصاص به گردباد داشته باشد. از جمله در آيه صدر سر آغاز كتاب و همچنين در 
 آيات ذيل:

«
.»3

 

                                                
 . : ... گردانيدن بادها... 5يا جاثيه/  164بقره/  .1
 و دَبُورًا  و صَبًا و سَايِرِ حَالٍ جَنُوبًا و شَمَالًا یتَحْوِيلُهَا مِنْ حِالٍ اِل یالبحرين: و تَصْرِيفُ الرِيَاحِ اِ در مجمع .2

 نُكَرِرُها. یتُقْلَبُونَ... وَ نُصَرِفُ الْايَاتِ اِ جَهَةٍ یاَنَ یتُصْرَفُونَ اِ یاَجْنَاسِهَا. قَوْلُهُ اَنَ

 نوشته است.  «گرداندن»را  «تصريف»قرآن كشف االيات اسالميه همه جا در  

ها از آسمان فرو فرستاد تا زمين را بعد از مرگش  بودن شب و روز و آنچه از روزی ی: و پياپ 5جاثيه/  .3
 وجود دارد.  یكنند، آيات یكه تعقل م یمردم یاينها( برا زنده سازد و گرداندن بادها )در تمام
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«
...»1 

است و باز از  فرستادن نيز كه مكرر در آيات به كار رفته یبه معنا «ارسال»كلمه 
 یبه مقصد یاز مبدئ یرساند كه چيز یاست، اين مفهوم را م یخاص قرآن یتعبيرها

ها و  كه در زبان یبه راه افتاده باشد. در صورت یمأموريت یبرا یا با نيرو يا وسيله
 ادبيات ديگر كلمه فرستادن يا فرستاده شدن باد نيامده است.

زمين در به گردش درآوردن  یضعرا كه خورشيد و حركت و یاما نقش اساس
( و در آيه سابق الذكر 164دارد، در آيه صدر كتاب )بقره/  ها بارانبادها و ريزش 

 ( مالحظه كرديد.5)جاثيه/ 

صحبت  یسوره نور كه از بحركت درآوردن ابر و شروع بارندگ 43در آيه 
 آيد. یم 2«...هللُ الَيْلَ و النَهارَيُقَلِبُ ا»جمله  ینمايد، در آيه بعد یم

فرمايد؛  یفرستادن بادها و ريختن آنها را ذكر م 48همچنين در سوره فرقان آيه 
و پنهان شدن  یكه آيه مسبوق به بحث از كشيده شدن سايه و رهبر یدر حال

 خورشيد و آفرينش شب و روز است.

 یبرا یكه به ترتيب ذكر آيات اله 24تا  22 یباز در سوره روم در سه آيه متوال
ها و  اهل تفكر و دانش و تعقل به ميان آمده، در آيه اول اشاره به آفرينش آسمان

برق آسمان و فرو  یخواب شب و فعاليت روز و در سوم یشود، در دوم یزمين م
 ريختن آب ...

شبيه به اينها با رعايت ترتيب مذكور  یسوره نباء هم چيز 16تا  11در آيات 
 آمده است.

به ابر كه  یطور مستقيم، وزن داشتن هوا نيامده است، ولدر قرآن؛ رأساً و به 
(، مسخر در فضاست، 164جز هوا نيست و طبق آيه صدر مقدمه )بقره/  یچيز

 صريحاً نسبتِ ثقل داده شده است:

 «...... »:  57اعراف/ 
 گرانبار را بردارند...( ی)... ابرها

                                                
مرده را زنده كنيم...  یاست كه بادها را فرستاد... تا به وسيله آن سرزمين یو او كس : 51و  49، 48فرقان/  .1

 . و به يقين آن را در ميان ايشان گردانيديم...

 . كند(... یديل مگرداند )يا به هم تب ی: خداوند شب و روز را م 44نور/ . 2
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 «.... »: 12رعد/ 
 گرانبار را پديد آورد.( ی)... و ابرها

 

1مهاجر یبادها یمراحل متوال -16
 

 یها الذكر، و به همان ترتيب، در چهار آيه قسم كليه مراحل مذكور در بند فوق
 سوره ذاريات آمده است: یابتدا

 «.»: 1ذاريات/ 
 شوند.( یپراكنده م)قسم به پراكنده كنندگان كه به نحو خاص 

 

 «.»: 2ذاريات/ 
 )پس از آن قسم به بردارندگان بار.(

 

 «.»: 3ذاريات/ 
 شوندگان آسان.( ی)سپس به جار

 

 «.»: 4ذاريات/ 
 )و باالخره قسم به تقسيم كنندگان امر.(

 

 )پراكننده كنندگان(، حامالت )حمل 2ذاريات یاين چهار اسم فاعل يعن
از  یكنندگان( جاريات )روان شوندگان( و مقسّمات )قسمت كنندگان( را بعض

                                                
 . 14از بند  «ب»موضوع جزء  .1
سوره كهف نيز آمده، عمل پراكنده كردن باد  45مجرد آن ذرو است. همين ماده در آيه  یذاريات، ثالث .2

رساند )و البته الزم نيست هميشه پراكنده كردن غبار باشد؛ بلكه ممكن است پراكنده كردن  یرا م
 دريا نيز باشد(: یخشك يا بخار آب باال یها علف

 ...: ... 45كهف/ 

 اش سازد... ... ناگاه خشك شود و باد هر سو پراكنده

است  یفرزندان خرد یبريم، به قول مفردات راغب، اصالً به معنا ینيز به كار م یكلمه ذريه كه در فارس
 شوند. یكه از يك فرد پخش م

 كند: یحامالت و جاريات را چنين ترجمه م مجمع البحرين،
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بن  یمطابق روايت تفسير عل یاند؛ ول مفسرين به صنوف مختلف فرشتگان تعبير كرده
، ابرها، بادها ی)ع( مرتباً به معنا یابراهيم و تبيان و مجمع البيان از اميرالمؤمنين عل

باشند. در حاشيه قرآن كشف االيات اسالميه چنين  یكشتيها و مالئكه توزيع كننده م
 نويسد: یم

در  یبه آسان یدارد آب را و كشت یسازد غبار را و ابر برم یچه باد پراكنده م
 كنند. یقسمت امور م یشود و مالئكه مقربان اله یم یدريا جار

شود كه چگونه  یديده م ی( به خوب15( و مخصوصاً شكل )14در نقشه شكل )
اقيانوس اطلس و يا اقيانوس كبير )و همچنين در مديترانه  یها مهاجر از حدبه یبادها

ريزند  یبزرگ هوا از طبقات جو به زمين م یها بزرگ( آنجا كه ستون یو درياها
و پراكنده شونده به اطراف دارند و  یا سرچشمه گرفته، در ابتدا يك حركت فرفره

 یشروع گرديده، بادها حامل بخار آب فراوان یس از عزيمت از حدبه، بارگيرپ
 گيرند. یرا در پيش م یسمت یگردند و با وقار و سنگين یم

منظم با وزش ماليم خود جريان دهنده آرام  یدر طول هزاران كيلومتر، اين بادها
 یها، نوبت تالق شوند. باالخره در كناره يا در فراز قاره یم یباد یو راحت كشتيها

آورند و آنچه را قرار و  یرسد. رطوبت و حرارت م یسرد و مخالف م یجناحها
ها يا به  ها، شهرها، بندرگاه رحمت يا خسارت به مزارع، جنگل یقسمت است، يعن

 كنند. یها و مسافرين آنها پخش م كشتی

ها يا عوامل  البته تعبير به فرشتگان كه مأمورين دستگاه خلقت و مبدأ و نظير انرژی
تواند صحيح باشد. همچنين تعبير مستقيم به بادها و ابرها و  یطبيعت هستند نيز م یقوا

زمين  یها را به رو كه باالخره امور و آثار حاصله از اين جريان یكشتيها و عوامل
و مورد استعمال هريك كامالً تناسب  یكنند. توجه در ريشه كلمات و معن یپخش م

وجود دارد  یمهاجر درياي یرا كه با كيفيات و تحوالت بادها یا ادهالع و شباهت فوق
 نمايد. یواضح م

كه قرآن كريم از تذكار و تمثيل اين  یگير جواب چهارم رديف قسم و نتيجه
 آيد: یم ینمايد، در دو آيه بعد یآثار م

 «.»: 5ذاريات/ 
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 ايد حتماً راست است.( ده)جز اين نيست كه آنچه وعده داده ش

 

 «.»: 6ذاريات/ 
 )و همانا كه روز پاداش مسلماً واقعيت دارد.(

باشد كه همچنان  یباشد. شايد منظور رساندن اين معن یاستنتاج كامالً مناسب م
مزارع و مردم به دنبال يك  یكه جريان باد و تشكيل ابر با بروز آثار حاصله برا

مراحل بوده و باالخره با وجود بُعد مسافت و طول  یله سوابق و تداركات و طسلس
 یحوادث اين دنيا و سير یها پيوندد، جريان یمدت، نتايج منظور به وقوع و ظهور م

دارد كه  یو سرانجامِ مهم یكه ما و طبيعت محاط در آن هستيم نيز سررسيدِ حتم
مال و تقسيم محصوالت و محموالت كه موقع ظهور اع یقيامت موعود است؛ قيامت

 باشد. یهر كس م

 

1سره يك یبادها -17
 

 شود: به صيغه مفرد و به صيغه جمع. یدر قرآن به دو صيغه، از باد ياد م

 مفرد مثل: ريح، حاصب، صرصر، عاصف و غيره؛

 جمع هم مثل: رياح.

 یيعن يكسره ساده، یمعموالً هر جا كه صيغه مفرد به كار رفته، صحبت از بادها
است  یشود، از همان انواع یهم كه به دنبال آنها ذكر م یجناح واحد باد است. آثار

 كه در بخش اول ديديم:

 ها، راندن كشتی

 خشك كننده هالكت بار، یبردن سرما يا گرماها

 نابود كننده محصوالت، یها ايجاد صدا و ضربات شديد يا گِردباد و صاعقه

 ها و امثال آن. غرق كشتی

خاصيت است نيز در مورد ريح  ینازا و ب یآيه، صفتِ عقيم كه به معنا در يك
 به صيغه مفرد اضافه شده است:

«....»2 

                                                
 . 14از بند  «ج»موضوع جزء . 1
 آنها فرستاديم. : ... آنگاه كه باد عقيم را بر  41الذاريات/  .2
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 شويم. یاينك چند فقره از آيات را به عنوان نمونه يادآور م

 جريان باد: یاستفاده از انرژ

«.»1 
 شود: یها كه تبديل به باد سخت م باد ماليمِ برنده كشتی

«

.» 
 بربادرفتن حاصل زحمات و اعمال:

«
...»3 

 حامل سرما، گرما يا آتش و سنگريزه: یتندبادها

«
...»4 

«.»5

                                                
: پس از آن باد را در تسخير او قرار داديم كه به فرمان او به آهستگی به هر جا كه مايل بود روان  36ص/  .1

 شد.  می

دهد تا آنكه در كشتی قرار  : او همان كسی است كه شما را در خشكی و دريا سير می22يونس/ . 2
وزاند؛ )ناگهان( باد سختی به كشتی  كند، می می گيريد و به آنها باد مطبوعی را كه خوشحالشان می
شوند(؛  گيرد و پندارند كه ديگر راه گريزی ندارند )و نابود می خورد و از هر جا موج آنها را فرا می می

خوانند كه اگر ما را از اين وضع نجات دهی، حتماً از  )در اين هنگام( خداوند را با دين خالص می
 شكرگذاران خواهيم بود. 

كه به پروردگار خود كافر شدند مانند خاكستری است كه بادی در روز  : كارهای كسانی18ابراهيم/ . 3
 . تندباد به شدت برآن بوزد...

كنند، قابل تشبيه به بادی است كه در آن  : آنچه )كافرها( در زندگی اين دنيا خرج می117عمران/  آل. 4
 اند بخورد و آن را نابود كند.... ود ستم كردهسوزی شديد وجود دارد و به خرمن قومی كه به خ

 كنند. معنی می «شَدِيد الْبَرْد اَو الصَوْت»های لغت  را كتاب «صر»كلمه 

 «اَلصَرْصَرُ مِنَ الرِيَاح: شَدِيدِ الْهُبُوبِ )وزش( اَوِ الْبَرْدِ.»نويسد:  هم می «صرصر»در مورد كلمه 
بزند كه در آن  یداشته باشد... آن باغ را اعصار یخواهد باغ ی: آيا هيچ يك از شما دلش م266بقره/ . 5

 آتش باشد و باغ بسوزد؟ ...
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«
.»1

«....»2 

«

.»3 
بنماييم. صحبت قوم عاد است كه در اثر باد صرصر  یر تأمل بيشتردر آيه اخي
 هالك شدند.

العاده سرد است كه  آورديم، تندباد فوق یلغت صرصر، همان طور كه در پاورق
 یمتراكم از سوره احقاف، غبار 24و طبق آيه  4شود یسرازير م یقطب یقاعدةً از نواح

قوم عاد را در  سرزمين 5یدر پ یهمراه داشته است. مدت هفت شب و هشت روز پ
كهنه و مندرس شده درخت خرما  یها تسخير خود گرفته و آنها را به صورت ريشه

 .6درآورده است

                                                                                                              
شود؛ در صحراها  یبه آسمان كشيده م یشديد مناطق حاره است كه چون ستون یاعصار همان گِردبادها
را ها  برد و در درياها كشتی یريزد و خاك و درخت و ساختمان را به هوا م یسنگ و صاعقه فرو م

 سازد. یم یمتالش

السَمَاءِ كَاَنَهُ عَمُودٌ مِنَ النَارِ تُسَمِيهِ  ینويسد: اعصار هُوَريِحٌ عَاصِفٌ تَرْفَعُ تُرَابٌا اِلَ یمجمع البحرين چنين م
 الْعَرَبُ بِالزَوْبَعَةِ.

 كَاَنَهُ عَمُودٌ.  در المنجد: رِيحٌ تَرْتَفِعُ بِالتُرابِ اَوْ بِمِيَاهِ الْبِحَارِ وَ تَسْتَدِيرُ

است  یآورد، گفتند اين ابر یآنها م یها ديدند كه رو به دره ی: و چون آن را به صورت ابر24احقاف/  .1
ی است كه در آن عذاب یاست كه تعجيل بر آن داشتيد؛ باد یريزد؛ )نه( بلكه همان چيز یكه باران بر ما م
 دردناك است.

 گردد. یحاصل م یفرستد و آنجا چون زمين هموار ب یمان ماز آس یو بر آن حسبان : 41كهف/ . 2
 معنی كرده است. «عَذابَ وَ قيلَ نارًا وَ قيلَ بَرْدًا»مجمع البحرين، حسبان را 

كه هفت شب و هشت  ینابود شدند؛ باد ی:  و اما قوم عاد، پس به وسيله باد سرسختِ سركش7و  6حاقه/ . 3
كهنه و پوسيده خرما به زمين  یها كه قوم را در آنجا مثل ريشه یورآنها را تسخير كرد؛ به ط یروز پياپ
 . یديد یافتاده م

4. Polar outbreak 

 ی تَبَاعاً مُتَوَالِياً.حَسُوماً؛ اِ. 5
 ی اُصُولُ نَخْلٍ بَالِيَةٍ.اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاِويَةٍ؛ اِ .6
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بر يك سرزمين منطقه  یهفت شبانه روز و نيم باد قطب یمعلوم است كه وقت
بوزد، چگونه بايد پوست و گوشت مردم را مثل ريشه درخت خشك  یمعتدله جنوب

 است كه: یو غيرعاد یكامالً استثناي یا نمايد! اما چنين حادثهو پوسيده 

 كم پايين بيايد. یاين اندازه تا عرضها یاوالً، جناح قطب

سرد سنگين انبار شده و محل حفره جاذب  یهواها یثانياً، آن قدر در منطقه قطب
 به طول انجامد. یبادها ثابت مانده باشد كه مدت زياد

و متداول بوده است؛ آيه هم همين  یز حدود و قرار معمولالبته اين وضع، خارج ا
 شود: یرا متذكر م یمعن

«......»1 
 . ضمناً سياق2كه از حد و اندازه تجاوز كند و سركش باشد یچيز یعاتيه يعن

آيه دوم با  یآيه اول و كشيدگ یفصاحت قرآن است. كوتاه یكالم از اعجازها
 ی، كامالً وزش بادیتمام نشدن ی، مثل نفس نفس زدن در يك سرباالتقطيع كلمات

 سازد. یبرد مجسم م یآيد و نفسها را م یرا كه بند نم

« ال»اين آيه عالمت  یرسم القرائة است در دو جا یكه دارا یهاي اتفاقاً در قرآن
كوتاه و رسا  یگزارش یكه عدم جواز وقف است، زده شده است. آن وقت آيه بعد

 دهد: یامر اجرا شده م از

«.»3 
تشبيه و تجسم روحيه و نتيجه اعمال مردم كافر  یدر اين سلسله آيات كه برا

 ینيرو یآورد و به طور كل یاقوام سركش را به ياد م یآمده است، يا سرانجام بعض
 ید، البته كشف سرّرسان یطبيعت را م یها از پديده یوحشتناك مكتوم يك یتخريب

مالحظه كرديد كه در  یكه دور از رؤيت و احساس باشد، به عمل نيامده است. ول
 عين معدود بودن و ايجاز:

مهاجر كه غالباً مهمل و احياناً  یاوالً، يك مجموعه يا كلكسيون از تك بادها
 مزاحم و مهلك هستند، داده شده است؛

 گرديده است.نمايان  یثانياً، نكات حساس و آثار اصل

                                                
 . ...ی: ... به وسيله باد سرسخت سركش 6 حاقه/ .1
 جَاَوَزَ الْحَدَ، اِسْتَكْبَرَ وَ هُوَ عَاتٍ.  یعَتَا؛ اِ. 2
 ؟ یبين یمانده باشد م یرا كه باق ی: آيا از آنها كس 8حاقه/ . 3
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موجود معروف در ميان مردم عربستان  یها و نقل افسانه یگير اگر بنا بود خالصه
انگيز  وهم یها و پيرايه یاز حواش یتوانست چنين شسته و روفته و خال یباشد، نم

 درآيد.

 

 توصيف و تصور بشر از ابر و باد تا قبل از قرون اخير -18

ديديم،  15خواهيم رسيد و در بند  19د كه در بن یاز خالل آيات قرآن، به طور
معترضه كوتاه ظاهر  یها رابطه عميق آفتاب و باد و ابر ضمن كلمات يا جمله

بيايد. بنابراين  یو شايد بديه یاهميت و جزئ یشود. ممكن است اين توجه به نظر ب یم
از راكه پيش از نزول قرآن، و تا بيش  یقبالً چند فقره نمونه از طرز تفكر و تصور

 نماييم. یهزار سال بعد از آن، وجود داشته است، مطالعه م

كه بشر چشم بازكرده و سر از آغوش مادر بيرون آورده است، هم باد  یاز روز
متوجه شده  یبه تن او خورده و هم ابر در آسمان ديده و حركت آن را هم بزود

و  یو سام یآرياي یذهبها و افكار يونان يا در معتقدات م ابر در افسانه یاست. اما برا
 یتصورات عجيب و غريب وجود داشته و ابر را يك هيوال یدر ادبيات ايران

 اند. پنداشته یم یآسمان ی، گاوان شيرده يا دختران زيبایاهريمن

، ابر یميالد 18( اشاره كرديم كه در قرن 1)بند  یدر تاريخچه مختصر هواشناس
 یا هنوز رابطه یبار مانندِ آب دانستند. ولذراتِ غ یاشباع محتو یاز هوا یا را توده

بعدها تا اين  یمابين ابر و باد كشف نگرديده و اعالم نشده بود. قبل از آن زمان و حت
آمد كه  یاز خواص، اين مطلب غيرقابل قبول و بالبداهه محال م یاواخر درنظر بسيار

ا از آب باشد و ذلك شكل ثابت اختيار نمايد ي ابر از جنس بخار و هوا باشد و مع
 معلق در هوا بماند.

در آستانه قرن بيستم بود كه معلوم شد ابر و باد دو جسم جدا و دو پديده متمايز 
 وزنده باالرونده در حالِ تقطير است. یاز هوا یا مستقل نيستند بلكه، ابر منظره

اران بوده حجاز كم بهره و تقريباً بيگانه از ابر و ب یفالت ايران البته نه مانند صحرا
هندوستان، زير ابر و  یها يا جزاير اقيانوسيه و جنگل یغرب یاست و نه مانند اروپا

، آن قدر ابر و باران به اين ینسب یمداوم قرار داشته است. با وجود خشك یها باران
و زراعت، چشم و دل مردم را هميشه به  یدار آمده است كه شغل گله یسرزمين م

، اشكال و حركات ابرها و آثار یبا عالقه و كنجكاو آسمان بدوزد و آنها یسو
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كه از  یاقوام آرياي یبينيم در روايات مذهب یحاصله را نظاره نمايند. اين است كه م
بعد از اسالم، اشاره و  یاند و در ادبيات فارس هندوستان به ايران و اروپا سرازير شده

 یشود و تشبيه و توصيفها یاران مباد و ابر و ب یجو یها فراوان به پديده یها استعاره
 آيد. ینغز به عمل م

 یناظر یبرا یو وهم یعين یشود، از حدود تصوير و تصورها یاما آنچه گفته م
كه قدم از خاك و خانه خود فراتر نگذارده و از پايين ابرها را تماشا كرده است، 

آيد  یابر و باران م اشعار توأماً نام خورشيد و باد و یكند. با آنكه در بعض یتجاوز نم
فصل بهار، تقارن و همزمان بودن باد و باران را  یروند كه به اقتضا یو تا آنجا پيش م

كند(.  یابر را به لشكر و باد را به رئيس و فرمانده تشبيه م یكنند )مثالً رودك یذكر م
به از توجه  یا به ترتيب و تأثير عوامل مذكور دارند و نه نشانه یذلك نه عنايت مع

 یخورد. حت یاينكه ابر همان هواست و باد مقدمه و الزمه تشكيل ابر است، به چشم م
ساده و در دسترس همگان و استنتاج الزمه آن كه قطعات  یاز اين مشاهده خيل یاثر

 یعقايد دين ینديد. اما بو یراند، اين جانب در جاي یابر در آسمان را باد به پيش م
ن كه معتقد و متعصب در وجود چهار عنصر مستقل آب يونا یو نظريات علم یآرياي

 شود. یاند، استشمام م و خاك و باد و آتش بوده

خواهد  ی، آنجا كه میشاعر جهانديده و قرآن خوانده و نكته سنج بزرگ ما سعد
فعاليت عوامل طبيعت را در خدمت بشريت در جهت تشويق او به عبادت خدا به ياد 

 گويد: یآورد، م

 د و مه و خورشيد و فلك دركارندر و باـاب

 یو به غفلت نخور یبه كف آر یتا تو نان

 

از اين  یماه را كه نقش ینمايد. حت یآنها را نم یطبيع یاما رعايت ارتباط و توال
، چند سطر یشاهكارِ نثر فارس یآورد. در همان ديباچه عال یجهت ندارد، در وسط م

 گويد: یكند و م یت مجلوتر از اين بيت، باز از ابر و باد صحب

را فرموده تا  یفراش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايه ابر بهار
 بنات نبات در مهد زمين بپرورد.

 

 با آنكه باد و ابر به دنبال هم آمده است، اما:

 قبالً اسم برده. «حسابش یباران رحمت ب»اوالً، از 
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 شود. یدارد، اشاره نم كه باد در برانگيختن ابر یثانياً، به نقش

صحرا به باد نسبت  یپهن كردن و رفت و روب پوشش چمن یيعن یكار فراش
داده شده است و سپس روياندن و پرورش گياهان زمين به عهده ابر كه عنوان دايه را 

 یاز نظر علم یبسيار زيبا ول یپيدا كرده، گذاشته شده است. تشبيهات ازنظر ادب
 كامالً خطاست.

د تحقير و ايراد به شاعر عظيم الشأن شيراز را نداريم. او هم مانند عوام و البته قص
نداشته و بسيار  یو فلك یدر روابط اين كيفيات جو یخواص زمان خود، خبر و نظر

 منعكس نباشد. یبوده است كه در كالمش چيز یطبيع

قرن قبل نيز كه دو  یطوس یشاعر فرزانه و قهرمان بلند پايه ديگر ادبياتمان فردوس
نسبت به او نداشته است. دو قطعه از  یزيسته، در اين زمينه دست پيش یم یاز سعد

 اشعارش را نمونه بياوريم:

 زمين تابناك یشود تيره رو  كه از آتش و آب و از باد و خاك

 

 ديگر: یو در جا

 به تيغ یبه خنجر، زمان یزمان  به ميغ یبه باد و زمان یزمان

تمام، باد و باغ و آب  و ابر را در دو سطر از  یيز با زيباين ی، فرخیمعاصر فردوس
او باد  ینماياند. برا یبيند و نم یميان باد و ابر نم یا آورد؛ اما رابطه یقصيده خود م

 آورد: یآورد، اما ابر را نم یبهار را م یبو

 

 بهار یوـال و خرّما بـاد شمـحبّذا ب  بهار آورد باد یشب بو دوش وقت نيم

 آبِ مرواريدرنگ و ابر مرواريدبار  ینما و زاغِ بوقلمون لباس بوقلمون اغِـب

زينت دفتر و تغيير ذائقه  یبزرگ ديگر را نيز برا یذيالً چند نمونه از ابيات شعرا
 كنيم. یخوانندگان ذكر م

 :یاز رابعه قزدار
 كه رحمت باد بر باد یباد یزه  فشاند از سوسن و گل سيم و زر باد

 صد اثر باد یانـر مـنمود از سح  ان آبـد نشــش آزر صـقداد از نـب

 د مگر بادـش یطفِ عيسـدليلِ ل  رابـــر ـگــد مــمِ آدم شـالِ چشـمث
 باد خوش در شجر كه جان افزود خوش  رـن ابـمـاريد هردم در چـه دُر بـك

 جام زر باد یكند عرضه صبوح  د چرا پسـر آمــوانه ابــر ديــاگ



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعی و فنی»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  318

 

 :یروزم یاز كسائ
 رش ديباـه فـوستان را نيسان بـواراست ب باد صبا درآمد فردوس گشت صحرا

 ه صهباـا بـاد صبــل بــه گـامــو آورد ن ل با مشك و با قرنفلـد نسيم سنبـآم

 سدين چليپا برق از ميانش تابان چون به ابر آمد از بيابان چون طيلسان رهبان

 

 :یاز عنصر
   تگر شوددر بوستان ب یهم یباد نوروز

 ديگر شود یلعبت یتا ز صنعش هر درخت

 

 :یاز منوچهر
 دميد از دو بناگوش هشت 1خويد   گشت چو خرم بهشت باز جهان

 گُل اندرسرشت مل و مل به گُل به   كشت یدر رو ه آب مژهـر بـاب

 ارـا نثـرمـر بـوهــل و گـرد گــك   شتــارديبه یـاهــرگـادِ سحـب

 
 :یاز رودك
 بكرد یار لشكرچرخ بزرگو

 لشكرش ابر تيره و باد صبا نقيب

 نفّاط برق روشن و تندرش طبل زن

 ديدم هزار خيل و نديدم چنين مهيب

 آن ابر بين كه گريد چون مرد سوگوار

2و آن رعد بين كه نالد چون عاشق كئيب
 

 

 :یاز دقيق
 بر آن خورشيد كش باال صنوبر  مـانـدگـر ديــد ابـاريـرو بــف

 

 :یاز خسروان

                                                
 آب است.  یجو يا گندم نارس؛ هشت نيز جو یشود( يعن یخويد )كه خيد خوانده م. 1
 ك.؛ كئيب = غمگين و اندوهنا انداز ؛ نفّاط = نفت نقيب = رئيس و بزرگ قوم. 2

شد گفت  یداشت، م یوجود م یبر صنعت شعر عالوه یتنها در اين يك قطعه است كه اگر قرينه و دليل
 است.  كه حركت ابر به باد نسبت داده شده
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 هزار سال بود یغم فراق تو گوي  وِصال بود یشب وصال تو چون باد ب

*   *   * 

مذهب زرتشت  یزبان به پدران آرين خود و به مبان یاينك از شاعران فارس
« یمزديسنا و تأثير آن در ادبيات فارس»پرداخته و دو صفحه ذيل را عيناً از كتاب 

 .1نماييم یدكتر محمد معين نقل م یتأليف آقا
 ینقاش یها در اينجا به مشاهدات واقع بينانه، به تشبيهات لطيف شاعرانه و به پرده

از افكار جاهالنه و اوهام كودكانه با رنگ  یخوريد. اما اختالط عجيب یماهرانه برم
قرآن و با تشبيه و  یبينيد كه بد نيست با بيانِ روشن و صحيح و جهان یمحل را م

 آن مقايسه نماييد. یملو ع یمثبت و منطق یتمثيلها

 
 يدو گانگ

اند. امور نيك و خير مانند  آرياييان از ديرباز به دو مبدأ خير و شر قايل بوده
 یدادند و امور بد و شر همچون تاريك یو باران را به خدايان نسبت م یروشناي

 را به اهريمنان. یو خشك

ارواح منور  خود كه برق باشد، در مبارزه یآتش پسر آسمان در شكل ابتداي
و  یپليدِ تاريك یهستند، با روانها ی؛ گرما و زندگیروشن یكه حامل و حام

شود. ميدان اين مبارزه بين آسمان و زمين در  ی، عاملِ مؤثر شمرده میخشك
 .جو است...

 یرو از آنها بر ی: اگر بعض نيستند یباران یبايد دانست كه همه ابرها ابرها
ريزند و رفع عطش  زندگی می آفتاب، آب یزمين تشنه و بريان از گرم

 از آنها باران را در خود حبس كرده، در اعماق یبالعكس برخ، 2كنند می
دارند؛ تا آنگاه كه نيزه آتشين برق آنها را از هم  یبطون خويش پنهان م

 .را نجات دهد.. یبشكافد و باران، زندان

سبز و  یان را با مرتعصحنه آسم یآسان دِماغ ساده و با محبت يك قوم شبان، به
در  یآهستگ آسمان به یلطيف را كه در فضا یخرم مقايسه كرده و ابرها

                                                
دكتر محمد معين  یدر مجله دانشكده نوشته شده بود، توسط آقا 1326كه در سال  یا اين مطالب از مقاله. 1

 در اين كتاب اقتباس شده است. 
ها و اظهار نظرها از مؤلف كتاب مزديسنا و بيشتر از نويسنده مقاله است و اين مضمون  یالبته مقدمه چين .2

 باشد. یاخير مأخوذ و ملهم از قرآن م

 شناسند، نه مايه حيات.  یدر زند و اوستا آب را مايه قوت موجودات م
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كنند مشابه  یم ها حركت كه در چراگاه  گاو یها گله ، به1جنبش هستند
كه در آن  یتغذيه زمين و همه موجودات یسازند و باران نيكوكار كه برا یم

 شود... یحشام تصور مرود، به منزله شير ا یدارند به كار م یسكن

  كنند، به یهستند كه در آسمان حركت م یيقيناً اعتقاد به اينكه ابرها گاوان
 ترين عقايد آرياييان است. از كهن یتشبيه، يك یواسطه سادگ

نيز موجود است كه اگر چه به  یابرها تشبيه ديگر یبرا یدر اساطير آرياي
 باشد: یطف هم نمازتناسب و ل یخال یتشبيه فوق نيست، ول یسادگ

، حامل یاند. اين دختران آسمان سپيد لطيف را به زنان زيبا تشبيه كرده یابرها
باشد. همين  یها و به ويژه زن آسوره وارونه م مقدس، زنان آسوره یها آب

 هستند. یآتش آسمان یابرها مادر برق، يعن

ده، گردد ارواح پليد كه مانع ريزش باران ش یاز اين تشبيهات پديدار م
 ند...«دزد زن»و  «گاودزد»شوند، در حكم  یرا باعث م یو گرسنگ یخستگ

شرح  محتاج به «دزد زن»و  «گاودزد«  نفرت يك قوم شبان نجيب نسبت به
شوند و  یسياه كه در كنار افق پيدا م یابرها یآرياي یها نيست. مطابق افسانه

 یدارند، زندان ابرها دارِ قالع را كنگره یها شكل قلل جبال و يا ديوار و برج
2. باشند.)!( یباران م

 

 
 3ايندره

برتن  رب النوعِ رعد سالح درخشان 4در اين هنگام است كه ايندره يا آندره
رنگ گلگون  یخود را به اسبان تندرو و خاكستر یكرده، دوچرخه جنگ

ر كه د ی)باد 5خود وايو ی( بسته، با دوست دايمیتندروِ خاكستر ی)ابرها
تند كه سپاه ايندره را  یشود. بادها یوزد( آماده جنگ م یه جو مطبقات عالي

گردد. سپاهيان رعد به  یروند و جنگ آغاز م یدهند، دنبال او م یتشكيل م
كنند. زندانبان تاب مقاومت نداشته،  یكه زندان است حمله م یكوه يا حصار

قلل  آنان براثر ضربات شديد و مكرر آتشين ايندره درهم شكسته، یپايدار
شوند  یقلعه فروريخته، مطابق تشبيه نخستين، گاوان خالص م یكوه و ديوارها

ريزند و طبق تشبيه دوم، دختران و زنان اسير  یزمين م یو شيرِ خود را به رو
 كنند. یيافته و محمول خويش را به زمين تشنه تقديم م یرهاي

 

                                                
در «گويد  ؛ می»به طرفی دسته جمعی روانند«گويد ابرها  ببينيد حتی مؤلف كتاب متعلق به قرن بيستم نمی .1

 «.جنبش هستند

 های نافع و رگبار هستند.  ( گسترده كه اتفاقاً مخزن و منشأ بارانnimbusيعنی همان ابرهای فشرده ). 2

3. Indra      .4 Andra       .5 Vâyu 
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 يوريتره و آه

دانسته، به  یبزرگترين دشمن خود مداد  یرا كه باران نم یما ابر یاجداد آرياي
و بنابراين وريترهن  -كننده و دزد یمخف یيعن 1وريتره -خواندند ینام وريتره م

ترين لقبِ  ترين و محترم بزرگ باشد. اين نام یكُش م وريتره یدر اصل به معن
كنند و بدن او را سوراخ  یاست كه به وريتره حمله م یداده شده به خدايان

ريزند؛ به ويژه ايندره كه  یآن را به زمين م یباران محتو سوراخ ساخته،
است كه اين دزدِ  یكاف -برق -بزرگترين دشمن وريتره است و نيزه آتشين او

 شود. یباران را نابود كند، بدين لقب خوانده م

مطلق ابر آمده و آن در  یبه معن «قطره دزد»و  «دزد آب» یپارس یدر فرهنگها
 كرد. یران را در خود ضبط و از بارش منع مبوده كه با یاصل ابر

ديوان را  و مسكن داشته ، مار يا اژدها، در كوهیموسوم به آه یاهريمن ديگر
، رعد سياه بوران و طوفان است كه با هزاران حلقه یطلبد. آه یخود م یبه يار

رود.  یآسمان باال م یپيچد و ديوارمانند به سو یو پيچ و تاب برفراز قله كوه م
 كشد. یين بار هم، همان ايندره پرطاقت مصاف داده و او را ما

 .در ريگ ودا بارها از اين مبارزه سخن رفته است...

دارد كه ذكر آن  یباستان یآمده، منشئ یاما تشبيه ابر به مار كه در ادبيات پارس
 در وصف ابر گويد: یگذشت. منوچهر

2ندر آنو ماز ا یچو مار شكنج   برآمد زكوه ابر مازندران
 

*   *   * 

تكميل كالم دو نمونه هم از اشعار عرب مربوط به زمانِ بالفاصله بعد از  یبرا
آوريم كه در آنها از باد و ابر و باران صحبت شده  ی( میقرن اول هجر یاسالم )يعن

هيچ گونه توجه و تفوه به رابطه موجده باد نسبت به ابر و باران ديده  یاست ول
 شود. ینم

 

 ربيعه: ین اباز عمرب

 

 

                                                
1. Vritra      .2 Vritrahan       .3 Ahi 

 ماز يعنی شكاف و چين و شكن.  .2
سازد.  یآورد و دگرگون م یهيجان م افكن است، قلب را به ا درخت سايهفراز آنه كه بر یهاي منازل و خرابه. 3

 پيچد.  یهم در م به یصحراي یپوشد و خاك را چونان راهها یتابستان كه آنها را فرو م یو بادها
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 از جرير:

 

*   *   * 

بود،  فوق كه از قلم و زبان مردم قرون قديم نقل شده یها و افسانه 2بعد از اشعار
 یاروپاي یها بينانه كه نه شعر است و نه افسانه، از نوشته اينك يك قطعه وصفِ واقع

كه علم فيزيك و تحقيقات و اطالعات جديد به  یاز دوران یاواخر قرن نوزدهم؛ يعن
 آوريم. یرسيده بود، م یا پيشرفته مراحل

باشد،  یم از مدارك مورد استفاده ما یكه يك 3«آن یجو و زندگ»اتفاقاً در كتاب 
خواسته است، ضمن  یشورو یكولوبكف و اداره نشريات خارج ینويسنده آن آقا

از نبوغ و از  یو سياس ی، يك تبليغ ملیطوفان یتشريح شرايط خاص رگبارها
كتاب چنين  153كرده باشد. در صفحه  یدگان اخير روسنويسن یشاهكارها

 نويسد: یم

 یقطعات بسيار زيباي ی، چخوف، تورگينف و گوركیتولستو یها در نوشته
 شود. یدر وصف طوفان و بوران ديده م

 : نويسد یچنين م «ی، بلوغ، جوانیكودك»در كتاب خود به نام  یتولستو

خوابيده آن پشت گردن و  خورشيد به طرف مغرب در افول است و اشعه
كالسكه داغ است  یها كند. آن قدر لبه یسوزاند و ناراحت م یمرا م یها گونه

عقب كالسكه  یآن گذاشت. گرد و خاك عظيم یشود دست رو یكه نم
آيد.  یبلند كردن و بردن غبار در نم یكمترين نفس از باد برا یپيچد؛ ول یم

كه ديگر  یشده است. ابرهايآسمان دوخته  یسره به ابرها حواس من يك
آيد. گاه  یپراكنده و معدود نيست؛ بلكه به صورت مه غليظ منحوس پيش م

 رسد. یگاه فرياد رعد از دور به گوش م

دانم از كجا و به چه  یما هنوز ده فرسخ تا نزديكترين دهكده راه داريم. نم
شيد هنوز رسد. خور یبه سرعت به جانب ما م یوسيله بخارِ غليظِ ياسمنِ رنگ

                                                
خويش را  یها جوالن دهد و شعلهو پيرايه شبانه رفتند تا باد مجال يابد كه  یصبحگاه های بارانهمانا كه . 1

 برافروزد. 
 یو همكار یآور جمع یجعفر یمحمدمهد یاز آن را آقا بحثِ قبل یاخير و اشعار فارس یاشعار عرب .2

 نمودند. 
3. L’ atmosphére et sa vie 
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ابر به  یكه از هر سو یا تواند هيكل عظيم ابر را با اشعه یعريان است و بهتر م
 یها در افق یفرستد، مجسم سازد. هر چند لحظه، برق یاطراف تا كنار افق م

شنوم كه رفته رفته بزرگ و به ما نزديك  یرا م یا خفه یدرخشد. صدا یدور م
دارِ آن تمام سقف آسمان را  ضربه یتركد، غرشِ طوالن یصدا م یشود. وقت یم

 گيرد. یفرا م

هايم تندتر  كنم خون در رگ یكنم؛ فكر م یاينك يك احساس نامطبوع م
 گيرند. یآفتاب را م یجريان دارد. از هم اكنون ابرها دارند جلو

از افق  یكند و با يك نور ترسو و فرار یآخرين بار ما را نگاه م یخورشيد برا
نمايد. در يك چشم به هم زدن تمام آنچه دور و برِ ما  یم یتاريك خداحافظ

 یبود تغيير قيافه داده و حالت عزادارِ شوم پيدا كرده است. دسته درختها
زمينه ابر، بنفش فام و رنگ  یلرزند، برگ درختها رو یسفيدار از ترس م

 یها شوند. سر درخت یكنند و به هم ماليده م یم یآيند؛ صداي ینظر م پريده به
 دود. یغلطد و م یجاده م یعلف خشكيده رو یها خورد و مشته یقان تاب م

 یما را مدت یشود و چشمها یيك برق مثل اينكه در خود كالسكه روشن م
طنين  یا گرفته یسرِ من صدا یكند. در همان لحظه درست باال یتاريك م

 یيمكه با جالل و شكوه است، مرتب به شكل مارپيچ عظ یاندازد؛ در حال یم
كوبنده  یشود و باالخره با يك تكانِ پرصدا یگيرد، دم به دم بزرگ م یاوج م
 شود. یها حبس م لرزيم و نفس در سينه یاختيار م یگردد. ما ب یم یمتالش

الكتريك،  یروشناي دنبال به كند. یم  برافروخته را ها دره تمام یا كننده خيره برق
 یتمام سقف آسمانها را رو یناكطور هول بدون كمترين درنگ، ضربه رعد به

 .كند... یكوبد. باد بيداد م یسِر ما م

تركد... يك دانه ديگر  یطاقِ كالسكه يك دانه درشت باران صداكنان م یرو
شود.  یسقف كالسگه شروع م یرو یطبال یو بزود ی، چهارمیافتد... سوم یم

 جهد. یمنظم باران است كه به گوش م یسپس در اطراف كالسكه صدا

است كه آب آن  یپراند، انگار سطل یآن را كج كج م یرحم یباران كه باد ب
 كنند. یم یرا خال

شده است كه  یشد، گِلِ شُل یشكل خمير جمع م  خاك جاده كه در ابتدا به
چرخها  یشود و از جا یانداز، كمتر حس م دهند. دست یچرخها، آن را ورز م

با حدّتِ  یتر ول ها وسيع ق زدنآلود روان است. يواش يواش بر گِل ینهرها
شود. غرش رعد ديگر چندان پرصدا از ميان ريزش باران گوش  یكمتر ديده م

 كند. یما را سوراخ نم

 یشود؛ مه غليظ كه همه جا را فراگرفته بود، در ابرها یباران ريزتر م یبزود
ر د یا آيند؛ روزنه یرنگ روشن در م شوند و به یمتمركز م یا دار كنگره موج
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شود و از  یجا كه خورشيد پشت پرده ابر رفته بود، پديدار م  آسمان همان
بندد. يك دقيقه بعد  یكمرنگ نقش م  یغليظ يك حاشيه آب یابرها یالبال

افتد و هوا را مجدداً داغ  یآبِ جاده م یها بركه  یشعاعِ محجوبِ آفتاب رو
 كند. یم

روند،  یشسته شفاف م یه چمنهاريزند و ب یفرو م یباران كه از غربال یها دانه
آور كه  شوند. توده مهِ بزرگِ سياه، با همان سرعت ترس یدر سَرِ راه نمايان م

 دود. یآمده بود، به طرف مقابل افق م

، بسيار روان و رساست. مناظر و حاالت و حوادث را یتوصيف در عين زيباي
ه مسافر ناظر و آنچه كنيد كه از ديدگا یسازد. اما مالحظه م یقشنگ مجسم م یخيل

شود. به هيچ وجه  یدر اطراف نزديك خود شنيده و ديده و درك كرده، خارج نم
ندارد؛ كيفيت و  یرود، به قبل و به بعد هم كار یگردد، برفراز ابر نم ینم «وارد ابر»

 كند. یرا راجع به تكوين و تحول پديده بيان نم یحقيقت

 

1كيفيت و شرايط تشكيل ابر -19
 

آورده شده است كه ديديم تقريباً همه جا به صيغه  یآيات نام باد به تنهاي یدر بعض
آب( آمده است. باالخره  یديگر ابر و باران )يا ماء به معنا یمفرد است. در برخ

شود: باد و ابر و باران. در اين  یهست كه از هر دو يا از هر سه ذكر م یآيات بسيار
 ل شايان توجه است:قبيل آيات )نوع اخير( نكات حساس ذي

 اسم باد همه جا قبل از ابر و باران آمده است؛ -1

 در اكثر موارد و به صيغه مضارع است؛ «ارسال»وزش باد با كلمه  -2

از     یتواند حاك یهمه جا باد به صيغه جمع آمده است، صيغه جمع بودن م -3
متعدد  یوفور و كثرت و استمرار باشد و هم مخصوصاً خبر از وجود بادها

تشكيل ابر و  یسرد و گرم( بدهد كه هر دو از شرايط اصل یها جناح ی)يعن
 ريزش باران است.

 را دارد. یارسال باد عنوان مقدمه و عامل موجده ابر و بارندگ -4

آوريم و  ی( شاهد میمربوطه در پاورق یها ذيالً چند نمونه از آيات را )با ترجمه
 پردازيم: یسپس به توضيح بيشتر و ذكر مدارك م

«......»1 

                                                
 . 14از بند  «د»جزء  موضوع. 1
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«...»4 

 

باد كلمه ارسال به كار رفته كه  یدر تمام آيات فوق )و نظاير متعدد ديگر( برا
صيغه  است؛ یطبق توضيح سابق، شامل مفاهيم مبدأ و مقصد و مأموريت و پشتيبان

 8مداوم طبق لوحه آخر بند  یرساند كه الزمه رطوبت رسان یمضارع نيز استمرار را م
 : شود یديده م یاست. در آيه چهارم كه استثناءً صيغه ماض

، ايجاد آسمان و زمين را با یاوالً، اين آيه متعاقب چندين آيه است كه اراده اله
است،  یكه تماماً اعمال استمرار یيشتكوهها، روياندن نباتات و برقرار كردن منابع مع

 نمايد؛ یبيان م

ثانياً، جلوتر از اين آيه و در آخر آن صحبت از اين شده است كه خزينه هرچيز 
 فرستد؛ ینزد خدا است و به مقدار معين و الزم م

ثالثاً، توجه به عمل لقاح شده است كه اتفاقاً استمرار الزم ندارد و در اول كار 
 آيد. یپيش م

تشكيل ابر نيز در تمام آيات فوق )و آيات  یقدمه بودن و شرط بودن باد برام
مشابه( رعايت شده است. خواه تحت عنوان مژده رساننده پيشاپيش باران و 

افعال مربوط به تشكيل  یجلو «ف»آهنگِ قطار بودن، خواه با استعمال حرف  پيش

                                                                                                              
 فرستد...؟  یان( نويد مبار ی: ... و كيست كه بادها را پيشاپيش رحمت خود )يعن 63نمل/ . 1
 . سازند... یانگيزانند و منقلب م یفرستد، سپس بادها ابر را برم یكه بادها را م ی: خداوند 48روم/  .2
فرستد تا آنكه  یاست كه بادها را پيشاپيش رحمت خود مژده دهنده )آن قدر( م ی: و او كس57اعراف/ . 3

رانيم، سپس )يا در اين موقع(  یسرزمين مرده م ید و به سوكنند، آن ابر را به سو یسنگين را بلند م یابر
 . ريزيم... یبه وسيله آن آب فرو م

 . : و بادها را آبستن كننده فرستاديم، پس از آن )يا بدان وسيله( از آسمان آب فرو ريختيم...22حجر/  .4
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)در آيه  یدن را دارد و يا با قيد حتو معلول بو یابر يا نزول باران كه افاده تأخر و توال
 رساند. یسوم( كه انتظار انجام و به ثمر رسيدن مقدمه و تدارك را م

شود( جالب توجه  یسوره فاطر، هم ديده م 9)كه در آيه  «تُثيرُ»در آيه دوم كلمه 
 «ثار و ثوره»كنند. از ماده  یترجمه م «انگيزد یبرم»و دقت است. اين فعل را در قرآنها 

هوا در زمان  یانقالب و شورش است كه مطابقت كامل با حالت ناپايدار یه معناب
 تشكيل ابر و انقالب و اغتشاشِ مالزمِ آن دارد.

اين كلمه، در مورد عمل  یها ( اشتقاق9و روم/  71در دو آيه ديگر هم )بقره/ 
شخم زدن و آباد كردن زمين كه برگرداندن و زير و رو كردن خاك است، آمده 

 .1هيجان و برپاكردن را هم دارد یه معناك
و  ی( ديديم، كليه معان11و  11و  8 یكه در بخش اول )بندها یاتفاقاً به طور

 مفاهيم فوق در پيدايش ابر وارد است:

شود، بخار آب را مانند غبار بلند  یها باد به اطراف منتشر م در دريا كه در حدبه
 د؛كن یبرد و منتشر م یكند و با خود م یم

خورد، بلند و زير و رو  یجناحِ گرم و مرطوب به كوه يا به جناح سرد برم یوقت
 شود؛ یم

گيرد، حالتِ تعادلِ ناپايدار پيدا شده و  یكه قرار م یا و حفره یدر شرايط استواي
 آيد. یبه هيجان و انقالب در م

يل خواستند با يك كلمه و يك فعل عمليات و كيفيات مختلف تبد یواقعاً اگر م
 شد. یتر از اين كلمه نم باد به ابر را بيان كنند، بهتر و كامل

كلمات  یفصاحت و اعجاز قرآن نيز يك مقدار در همين انتخاب عجيب و بجا
 «تُثيرُ»بتواند جانشين  یپيدا كرد كه به تنهاي یا است. شايد در هيچ زبان نتوان كلمه

 .2بشود

                                                
هَيَجُوهُ مِنْ  یفَخَرَجَ هَارِباً اِ یا... ثَارَتْ قُرَيْشُ بِالنَبِقَلَبُوهَ یوَ اَثَارُوا الْاَرْضَ اِ ی: قَوْلُهُ تَعَال مجمع البحرين. 1

 مَكَانِهِ. مِنْ قَوْلِهِمْ ثَارَ الْغُبَارُ يَثُورُ ثَوْراً، اَلثَوْرَان: اَلْهَيَجَان.

 : ثَارَ: هَاجَ، ثَاَرَ الْغُبَارُ: اِرْتَفَعَ؛ اَلثَورَةْ: اَلْهَيَجَان.  المنجد

آورند  یدر نم یگويند: چرا قرآن را به فارس یپرسند يا م یدهد كه م یرا م یمناً جواب كساناين نكته ض .2
 خوانده شود؟ یتا به فارس

 یدانند، ضرور یدانند يا كم م ینم یآنها كه عرب یفهميدن آن بسيار خوب )و برا یترجمه قرآن برا
بر قرآن  یتا به حال هيچ ترجمه و تفسير تواند بگيرد. به دليل آنكه یقرآن را نم یهيچ چيز جا یاست( ول
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آيد،  یكه از اقل م «اَقَلَتْ»استعمال شده است.  «اَقَلَتْ»، «تُثيرُ» یدر آيه سوم به جا
از تمام  شده است. یدر كتب لغت، حمل كردن، برداشتن، بلند كردن و باال بردن معن

بگيرند و به زحمت  از زمين بردارند و به دوش ی، مفهوم اينكه بار1و امثله یآن معان
از  ی( و ياد27شكل )به  یشود. حال اگر نگاه یحمل كنند يا باال ببرند، مستفاد م

 به كار برده شده است. یبينيد چه كلمه مناسب یبنماييد، م 11تا  8 یمطالب بندها

قابل توجه است كه در دوآيه استعمال شده است. از  «يَعْرُجُ»در همين زمينه كلمه 
 جمله:

2«ءِ وَ مايَعْرُجُ فيها...السَماالْاَرْضِ وَ مايَخْرُجُ مِنْها وَ مايَنْزِلُ مِنَ  یيَعْلَمُ مايَلِجُ فِ»
 

( مقايسه 21زياد است )با شكل ) یعروج باال رفتن پله پله و طبقه طبقه و ارتقا
نه يا خاك است، كامالً كه دخول درمحل نزديك و پايين مثل خا «وَلُوج» كنيد(. با
 رود( یان باال مآسم یبه سو ی)يعن «يَصْعَدُ اِلَيْهَا»يا  «يَعْرُجُ اِلَيْهَا» عالوه به .3فرق دارد

 است. 4یآمده است و اين خود نكته لطيف «يَعْرُجُ فِيهَا»گفته نشده است؛ بلكه 

از آن بود، صعود  ی( نمايش22همان طور كه در بخش اول شرح داديم و شكل )
كه سبب ايجاد  یو متغير بادهاي یمتوال یها ناپايدار به طرف آسمان و ضربه یهواها

ديگرِ جو باال  یها از هوا يا ابر را در داخل توده یهاي شود، توده یو صعود ابر م
 رساند. یبرد و به ارتفاعات زياد م یم

                                                                                                              
ناقص و نارسا نيايد. تدوين يك قرآن  یبعد یها نوشته نشده است كه درنظر معاصرين و مخصوصاً نسل

 : به زبان ديگر هر قدر دقت و شور در آن به كار رفته باشد، عمالً غير ممكن و غيرقابل قبول است

 اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَاالقُرآنِ اليَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوكانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيراً یجِنُ عَلقُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ االِْنْسُ وَ الْ

مانند اين قرآن بياورند، نخواهند توانست؛ اگرچه  یبگو اگر انس و جن جمع شوند كه چيز : 91)اسراء/ 
 ديگر باشند(.  یكمك كار بعض یبعض

 عَ، اِرْتَفَعَ.المنجد: حَمَلَ، رَفَ .1

ءَ وَ  یالرِيحُ حَمَلَتْ سَحَاباً ثِقَاالً بِالْمَاءِ؛ يُقَالُ اَقَلَ فُالَنٌ الشَ یاَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا يَعْنِ یمجمع البحرين: قَوْلُهُ تَعَال
 اسْتَقَلَ بِهِ اِذَا طَاَقَهُ وَ حَمَلَهُ. 

ريزد  یشود؛ چه از آسمان م یرود و چه از آن خارج م یفرو م كند و یداند چه در زمين نفوذ م ی: م2سبا/ . 2
 رود(... یكند )متدرجاً باال م یو چه در آن عروج م

 الرَمْلِ. ی، وَلَجَ الْبِيَتْ: دَخَلَ فِيهِ و الْوَلَجُ: اَلطريقُ فِیالسُلَم: اِرْتَق ی: عَرَجَ فِ المنجد. 3

الدَرَجَةِ اَوِ السُلَمِ: يَعْرُجُ  یلَيْهَا يَعْلُونَ؛ يَعْرُجُ اِلَيْهِ: يَصْعَدُ اِلَيْهِ، عُرُوجٌ فِدَرَجَاتٌ عَ ی: مَعَارِجُ اِ مجمع البحرين
 . یعُرُوجًا: اِرْتَق

4. Nuance 
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كه در  طور خواستند اوج گرفتن هوا را آن یباز هم بايد گفت اگر در هر زبان م
بيان  یا شود، با يك فعل و در يك جمله دو كلمه یانباشته رگبار آور انجام م یابرها

كردند. تمام آن چهار فعل در  یپيدا نم «يَعْرُجُ فيها»تر و رساتر از مناسب یكنند، چيز
 آيه، هر كدام به تناسب عمل و وضع مربوطه استعمال شده است.

 : در جمله «لَواقِحْ»صفت  یآمديم سر آيه چهارم و معنا
«..»1 

ن آبستن كردن و تزريق مايه نر لواقح جمع القح از ماده لقاح و تلقيح كه هما
 گويد: یباشد. آيه م یاست، م

بعد از فرستادن  یبادها را با صفت و مأموريت بارور كننده فرستاديم و آنگاه )يعن
 بادها و آبستن شدن ابر( از آسمان آب فرو ريختيم.

اند. در حاشيه قرآن  كرده یها به چند وجه معن لواقح را در تفسيرها و ترجمه
 نويسد: یيات اسالميه چنين مكشف اال

سودمند باشد يا آبستن  یكه آبستن خيرات و آورنده ابرها یبادهاي یلواقح يعن
 ها باشد. كن ابرها و زمين و درخت

نر و ماده  یها كند؛ مثالً گَرده گُل یتعبير به اينكه باد، زمين و درختان را بارور م
فشاند، تناسب با مورد ندارد. زيرا  یاند( برهم م ها توضيح داده خرما را )كه بعضی

و به عنوان نتيجه و اثر آن، نزول باران آمده است و عنايت  «رِياحَ لَواقِحْ»پشت سر 
 باشد. یخاص به بارور كردن ابر م

اند،  مترجمين و مفسرين چون اطالع از كيفيت موضوع و اهميت آن نداشته یول
 اند. صراحت و انحصار به كار نبرده

و روايات ائمه اطهار آب  یالبحرين كه غالباً از سرچشمه علوم نبولغت مجمع 
از  ینمايد كه يك یرا بيان م یو اعمال مختلف یمعان« رِياحَ لَواقِحْ» یدارد، برا یبرم

 كردن و تهييج يا تحريك ابر است. آنها آبستن

 با عمل باد در تشكيل و تحريك ابر دارد: یساير مفاهيم نيز انطباق دقيق علم

                                                
 را آبستن كننده فرستاديم...: و بادها 22حجر/ . 1
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«

.»1

مانند مجمع  یقديم یها فرهنگ جديد المنجد كه استفاده و استناد آن به فرهنگ
ابر  یعمل لقاح باد رو یالبحرين گاهگاه مشهود است، با صراحت و تفصيل بيشتر

 دهد: یكه در بخش اول ديديم، شرح م یرا، به ترتيب

«
.»2

همان تعبير بارور  «رِياحَ لَواقِحْ» یتر است، برا یمفردات راغب كه لغت قديم
 نمايد. یكردن ابر را ذكر م

اينك به يك عمل و كيفيت ديگر مالزم با تشكيل ابر كه اساس مسئله نيز 
كه ايجاد ابر  یپردازيم تا معلوم شود چگونه كليه حاالت و تحوالت باد یاشد، مب یم

مسئله يا پديده تقطير.  ینمايد؛ يعن یآيات قرآن تراوش م یكند، از البال یو باران م
اين  یكس یميالد 18آيد تا قبل از تدوين علم فيزيك در قرن  یبعيد به نظر م یخيل

 شد.كيفيت را توجه و گوشزد كرده با

 در يك آيه از قرآن چنين آمده است:

«.»3 
 یاز عصاره گير یابر انتخاب كرده است كه حاك یبرا یدر اينجا قرآن نام خاص

مفعول  اتفاقاً به صيغه اسم فاعل هم آمده است، نه اسم ؛4و در حال تقطير بودن است

                                                
 یمالقح، يعن یواقح يعنيرسل الرياح لواقح، ل یتعال یترجمه عبارت مجمع البحرين : در گفتار خدا .1

كند، انگار كه آنها را تهييج نمايد، و لواقح كه جمع القح است نيز گفته شده  یدرخت و ابر را تلقيح م
گرداند سپس آنرا  یكند و م یكند و از زمين بلند م یحمل كنندگان زيرا كه باد ابر را حمل م یاست يعن

 آورد.  یفشارد و باالخره به بارش در م یم

پاشند و  یكنند، سپس آن را در داخل ابر م یهستند كه شبنم را حمل م یجمه المنجد : لواقح آن بادهايتر .2
 گردند.  یها در داخل ابر جمع شدند، تبديل به باران م اين دانه یوقت

 زای آب فراوان نازل كرديم.  : از ابرهای باران14/ نباء .3

 صِرُ بِالْمَطَرِ، مَطَرٌ ثَجَاجٌ سَيَالٌ شَدِيدُ الْاِنْصِبَاب.المنجد: مُعْصِرَات: اَلسَحائِبُ تَعْتَ .4

نِ عَبَاسَ: هِی مجمع البحرين: وَ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِراتِ مَاءً ثَجَاجًا اِی السَحَائِبِ الَتِی حَانَ لَهَا اَنْ تَمْطُر. و عَنْ اِبْ
 ی اَنْزَلْنَا بِالْمُعْصِراتِ. ثَجَاجًا اِی مُتَدَافِعًا و قِيلَ سَيَالًا.الرِيَاحُ فَيَكُونُ مِنْ بِمَعْنِی اَلْبَاءِ اِ
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رسد. زيرا هر كس ريزش باران از ابر را قابل  یتر م مقبول امر به ذهن یكه در باد
بيند؛ بنابراين ابر در حال چالنده شدن و به اسم  یتشبيه به چالندن اسفنج خيس شده م

كه در ترموديناميك و فيزيك  یذكر شده باشد. در صورت یبايست یچالنده شده م
ه ساير بخارها يك وضع نشان داده شده است كه اشباع و تقطير بخار آب بالنسبه ب

بايد سبب تبخير گردد، موجب  تاًداشته و انبساط آدياباتيك آن كه عاد یاستثناي
 .1شود یتقطير م

مرطوب در حال انبساط آدياباتيك چون كار  یتوضيح آنكه بخار آب يا هوا
تواند جبران  یمحسوسِ آن نم یكند كه تنزل درجه حرارت و انرژ یتوليد م یزياد

( ناچار است از خود du = dQ + Adwبه معادله اصل اول ترموديناميك ) نمايد، بنا
ايجاد حرارت نمايد. اين ايجاد حرارت با عمل تقطير كه تبديل بخار به مايع و دافع 

مرطوب انبساط كننده در  یپذيرد. بنابراين بخار آب يا هوا یالحراره است، انجام م
 یباشد. حالت اسم فاعل یخود م حقيقت عصاره دهنده است و عصاره گيرنده از

مُعْصَر  یاسم مفعول یمُعْصِر )بر وزن مُبْصِر( را دارد، نه آنكه عصاره گرفته و به معنا
 )بر وزن مُضْطَر( باشد.

 یو علم یاز دقايق ادب یاين طرز استعمال كلمات و انتخاب لغات، نمونه ديگر
معصرات بگيريم،  یا برابادها ر یكالم خداست. حال اگر روايت ابن عباس و معنا

ابر  یهمين بند و آنچه در مورد بارور یاز كليات مذكور در ابتدا یتر تأييد صريح
 گفتيم، خواهد بود.

فوق و نظريات مورد ادعا  یها آنكه خواننده محترم اطمينان بيشتر به استنباط یبرا
ات ، اطالع و عنايت كامل به كيفيیحاصل نمايد و معلوم شود كه در مكتب وح

تشكيل ابر و نقش باد بوده است، چند توضيح و تفسير و دعا كه از اهلبيت رسيده 
 آوريم. یاست، در اينجا م

 كند: یمجمع البحرين در ذيل كلمه سحاب اين حديث را نقل م

                                                                                                              
بادهاست  یكه موقع باريدنشان رسيده است، و از ابن عباس نقل شده است كه معصرات به معنا ی)ابرهاي

 ديم(. نازل كر یبه وسيله معصرات كه بادها هستند، آب سيال یاست؛ يعن «ب» یبه جا «مِنْ»و در اينجا 
 حرارت مخصوص بخار اشباع.  - 71جلد اول بند  یترموديناميك صنعت. 1
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«

.»1 
 مجرد روح(: یايضاً از مجمع البحرين )در ذيل ثالث

«

».2 
تر و بهتر بتوان آورد. كتاب تفسير مجمع  از اينها صريح یرود تأييد یگمان نم

 یمتعدد برا ی( نيز در زمينه ضرورت بادهای، قرن ششم هجریالبيان )از طبرس
ت نقل اهلبي یتشكيل و بارور شدن ابر، همان توضيح و تعليل را مستقيماً از مجار

باشد. از آن  یاز قرآن شاهد و مؤيد استدالل فوق م ینمايد. به عالوه آيات ديگر یم
از رياح را آثار رحمت خدا  یناش یسوره روم كه ابرها 51تا  46جمله است آيات 

و خزان شدن زمين و بهانه  یبه صيغه مفرد را عامل زرد «ريح»نمايد و  یم یمعرف
 مارد.ش یبرگشت و كفر مردم برم یبرا

برف در بارور كردن  یها يخ و برگه یها (، دانه18كه طبق شكل ) یراجع به نقش
 خواهيم گفت. 21هست كه ضمن مطالب بند  یابر و ريزش باران دارد نيز حديث

شايد « سر و دو بال است یباد دارا»در زمينه بيان موجز حضرت امير)ع( كه 
صحت و ( 31( و )17) یها الزم نبوده، يك نظر مجدد به شكل یتوضيح اضاف

                                                
از حضرتش عليه السالم راجع به ابر سؤال شد كه در كجاست. گفت در جنگل انبوه بر ساحل دريا كه به . 1

( یو ساحل یاستواي یها دريا و داخل جنگل یدم دار بر رو یگزيند )جمع شدن هوا یآن سمت مسكن م
در  یو برانگيختگ یفرستد؛ باد ايجاد آشفتگ یرا م یگاه كه خدا اراده نمايد كه آن را برساند، بادپس هر

بزنند و برق است، آنگاه  یگمارد )مبدأ نيروها و عوامل طبيعت( با ترناهاي یرا م یكند و فرشتگان یآن م
مه ايجاد طوفان و توليد و  گيرد )همان طور كه ديديم چگونه وزش شديد و مالش باد و غبار و یابر اوج م

 باران است(.  یبند نمايد كه تؤام با باال رفتن ابر و دانه یتخليه الكتريسته م
سر و دو بال است. در دعا آمده است: خدايا آن را كه  ی)ع( حديث شده است كه باد دارا یاز عل .2

كنند؛ بنابراين  یوند، ابر را جلب مزياد ش یاند كه بادها وقت ، بادها باشد نه باد. و دليل آوردهیفرست یم
باد تك باشد، چه بسا كه نازا يا سوز و سرما باشد و  یشود و وقت یها زياد م باران و منافع و زراعت و ميوه

 بنابراين بارور نشود. 
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اهميت آن را روشن سازد. به همين دليل كلمه جناح را ما همه جا به كار برديم. البته 
 یو با نظر عموم یو اقيانوس یا وجود دو بال يا دو باد جز در مقياس وسيع قاره

كنند،  یتواند محسوس و مشهود باشد. آنچه مردم ساكن يك سرزمين حس م ینم
خط جبهه است كه از اختالط و تركيب دو جناح حاصل شده و  همان رأس باد يا

كند و بنابراين حضرت امير)ع( از دريچه چشم مردم  یصورت باد واحد را پيدا م
 زمين به صيغه مفرد بيان مطلب فرموده است.

كه در آنجا امير  «خطبة االشباح»وجود دارد به نام  یالبالغه خطبه مفصل در نهج
به مراحل مختلف تشكيل  یهاي تكوين آسمانها و زمين،اشاره مؤمنين)ع( ضمن بيان

نمايد كه بسيار جالب و قابل مطالعه است  یاوليه م یها بارانابرها و تبديل و تنزيل 
 ، شرح شيخ محمد عبده(.175)صفحه 

 ها بارانبا اشاره به انواع ابرها و  یهاي صحيفه سجاديه، جمله «طلب باران» یدر دعا
توصيفها، انطباق كامل با شيوه قرآن دارد و داللت بارز بر اطالع آن وجود دارد كه 

 نمايد: یم یو نكات زمين شناس یحضرت از كيفيات جوّ

«
 

 

 

...»1

                                                
 یرهاكه از اب یبارالها ما را به وسيله باران مشروب نما و رحمتت را به وسيله بارانت برما منتشر ساز. باران .1

 رانده شده دانه بريزد...

الهضم، مطبق و خروشان، بدون آنكه طول مدت بارش آن ماللت آور و  متراكم، گوارا، سهل یاز ابرهاي
 برقش فريبنده و بيهوده باشد...

ها به راه افتد، چاهها از آن پرشود و نهرها به وسيله آن  سيراب نما كه درتل و تپه یبارالها مارا با چنان باران
 كافته شود...ش

مگردان؛ رسيدن و  یو متوال یآن را طوالن یخدايا سايه آن ابرها را برما مسموم كننده مساز و سرما
 . اصابت آن )بر سرزمين ما( چون تير )كشنده و جراحت آور( نباشد و آب آن را برما تلخ مگردان...
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 یا مهاجر جبهه یخواسته شده است كه در ابرها یدر اين ادعيه باران رحمت
 یها بارانوشان ))سوق داده شده( بارور گرديده باشد؛ ابرها متراكم، مطبق و خر

بارور شدن آن )خروج ودق( زياد به طول نكشد كه اسباب  ی( باشند. ولیطوفان
حاصل و فريبنده نكند. سپس اشاره به اين  یو زحمت باشد و رعد و برق ب یخراب

از نشط  یآبِ زيرزمين یها شود كه پرشدن چاهها و سفره یم ینكته هيدروژئولوژ
شوند.  یها در اثر سيلها شكافته و كنده م و رودخانه ست و نهرهاها بو سيال ها باران

شود، صحبت از دو نوع  یاحتراز م یپياپ یدر آنجا كه از سايه زهرآگين و سرما
دور خط جبهه با جناح گرم يا جناح سرد ديده  یاست كه در حاشيه خيل یابر

راكدِ  یبخش خورشيد يا سرما جز ايجاد سايه زايل كننده اشعه سالمت یشود. ول یم
كند. همچنين ممكن است اصابت يك سيستم ابر يا رگبار كه  ینم یخشكاننده، كار

الهضم  توأم با صاعقه و سيل باشد، چون تير كشنده اثر كند و يا آب خالص سهل
يا طبقات امالح نامناسب  یآلوده جو یآن در اثر عبور از طبقات غبارها یگوارا

 تلخ و نامطبوع شود... یزمين

آيد كه انشاء كننده اين دعا اگر اطالع كامل از حاالت و  یپيش ماين سؤال 
توانست به كار  یرا م یكيفيات ابر و باران نداشت، آيا چنين اوصاف و خصوصيات

 برد؟

مانند سحاب  یبه كلمات یوقت یترجمه كنندگان امروز یبه همان دليل كه حت
و منظور آن  یاز معن یدرست رسند، درك یمنساق، طبقاً مجلجلًا، حسومًا و امثال آن م

 روند. ینمايند و در ترجمه طفره م ینم

 بنديم. یآوريم و اين بند را م یفوق م یها يك شاهد ديگر هم در تكميل نمونه

( یبن الحسين بن شعبة الحران ی)ابو محمد الحسن بن عل «تحف العقول»كتاب 
شيخ  «خصال» یها كتابنمايد )در  یاين حديث را از حضرت امام حسن )ع( نقل م

 نيز نقل شده است(. «احتجاج»صدوق و 

كه سؤال كرده بود، آن ده چيز  یحضرت امام حسن)ع( در جواب آن مرد شام
 باشد كدام است، چنين فرمود: یتر م سخت یاز ديگر یكه يك

«
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.»1 
به  یاست؛ كار است كه زير آن خط كشيده شده یمنظور و مورد بحث، قسمت

 ديگر نداريم. یو قسمتها یو حكمت ینكات ادب

 شود: یدو مطلب از اينجا استنباط م

 اوّل ابر حامل آب است )پس عبارت از ذرات آب است(

 شود(. یجا م هب به وسيله آن جا یاست )يعن دوّم، ابر سوار بر باد

برگردانيم: ابر، باد مرطوب تقطير  یيا اگر آن را به زبان فيزيك و مكانيك امروز
 شده است.

نديديم  یاست، ول یخوردن راحت و بديه ما مثل آب یاين دو مطلب امروزه برا
، نويسنده یودر كالم تولست یآنها را دانسته و گفته باشد؛ حت یكس 18كه تا قرن 
، انعكاس نداشته است. مشاراليه با آنكه فرارسيدنِ مهِ غليظ مجاور 19اواخر قرن 

 یذلك راجع به ابرها خواسته، مع یدانسته و م یسطح زمين را محتاج به وزش باد م
نداشته است. در واقع سرش  یآسمان توجه و تفوه و تعرض به اين معن یسياه پرغوغا

 انداخته است. ینم یمين و زندگرا به باالتر از افق ز

 

2یكوهستان یها باران -21
 

 8متداول و نازل بر سطح زمين كه در جدول آخر بند  یها باراناز هر سه نوع 
خالصه كرده بوديم، با توجه به محل نزول و خصوصيات مربوطه، كه فقط در 

                                                
كه خدا  یترين چيز است: پس سختتر(  تر )شديدتر يا قوی سخت یاز ديگر یكه يك یو اما آن ده چيز. 1

شود و از آهن شديدتر،  یتر از سنگ، آهن است كه به وسيله آن سنگ قطع م آفريده، سنگ است و قوی
كند و  یكند و سخت تر از آتش، آب است كه آتش را خاموش م یآتش است كه آهن را ذوب م

كند و از  یاد است كه ابر را حمل مكند و از ابر پرزورتر، ب یتر از آب، ابر است كه آب را حمل م قوی
تر، ملك الموت است كه فرشته را  فرستد و از فرشته محكم یاست كه باد را م یا تر، فرشته باد قوی

تر و  تر و قوی ميراند و سخت یتر، مرگ است كه ملك الموت را م ميراند و از ملك الموت سخت یم
 ميراند.  یبرتر از موت، امر خداست كه مرگ را م

 14از بند «   ه» موضوع جزء. 2
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ت و ، به ميان آمده اسیا يا نمونه یشود، ذكر یجديد تشريح م یعلم یها كتاب
مانند بادها يك مجموعه يا كلكسيون از اين جهت در قرآن وجود دارد؛ بدون آنكه 

 از قلم افتاده باشد. یو نادر آتشفشان یاستثناي یخيل یها باران

ما  یسر و صداتر كه در حقيقت برزخ یتر و ب در آن سه نوع باران از همه ساده
باران »است. به فرانسه آن را  یكوهستان یها بارانشود،  یبين باران و شبنم يا مه م

 یبگويند. البته نواح یا نامند. و اعراب بايد حقاً آن را باران ربوه یم« ها برجستگی
و  یطوفان یها بارانپايين دست آبدارتر است و از  یها هميشه از جلگه یكوهستان

مرتفع است،  یكه خاص نواح یباران یشود. ول یسيراب م یبه مقدار بيشتر یا جبهه
خورد كه به  یريزد يا به سنگها و به سر و صورت م یبه زمين م یمه مانند یاز ابرها

( و چون ضخامت چندان 19دره و دامنه اوج گرفته باشد؛ شكل ) یموازات سرباالي
كه سبب درشت شدن قطرات گردد، به وقوع نپيوسته است،  یندارد و برخوردهاي

حاصل،  یكننده و مفيد برا ، خيسريز و در عين حال نافذ یخيل یاصل یها دانه
را در ييالقات  یريزِ ريز، حد فاصل مابين مه و باران معمول یها بارانريزد. اين  یم

 .1گويند یم« زدن شه»نامند و  ی، )بر وزن مَه( م«شَه»البرز و فحات مازندران 
را كه بدون  یخواهد ضايع بودن خرج و خدمات كس یقرآن حكيم آنجا كه م

كند، با عمل  یو جلب تحسين مردم انفاق م یدا و آخرت به قصد خودنمايايمان به خ
نمايد، مقايسه كند،  یحق و تثبيت وجود خود بذل مال م یآن كس كه به خاطر رضا

 آورد: یم ها بارانمثال از كشتزارها و اثر 

«

 

».2

                                                
 است.  drizzle یدر انگليس. 1
خود را با آزار و منت باطل نكنيد؛ مانند آن  یها ايد، صدقه كه ايمان آورده یكسان ی: ا265و  264بقره/ . 2

كه ايمان به خدا و آخرت ندارد.  یكند؛ در حال ینمايش به مردم و ريا خرج م یكس كه مال خود را برا
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( و در drizzleيا  béméاست )شَه،  «ريزه باران»اينجا آمده،  كه در «طل» كلمه
 .1باشد یم «رگبار»يا  «درشت ارانِ قطرهب»، «وابل»مقابل آن، 

ست، ارتفاعات و «ربا»مجردِ  یكه همريشه با ربا و ثُالث «ربوه»از طرف ديگر 
حرا و ص متحرك یشن یها اما نه تپه ؛2فرانسه( است reliefزمين )همان  یبرجستگيها

 در باره طوركه  ، بلكه همانیكوچكِ خشكِ بيابان یها كنار دريا يا برآمدگی
 یها )ع( و مريم)س( در قرآن استعمال شده است، برجستگییاقامتگاه حضرت عيس

 رساند: یدار را م چشمه یكوهستان یها و نسبتاً پر آب و دامنه یارتفاعِ كاف یدارا

«.»3 
دو نوع كشت و استفاده از زمين و باران عنوان شده است.  یدر آن دو آيه متوال

( با مختصر پوشش خاك كه رگبار و سيالب آن ی)غير آبرفت یزمين سنگ یرو یيك
خواهد ريشه داشتن  یكه آيه م یديگر یگذارد. اما برا ینم یباق یشويد و چيز یرا م

مرتفع در  یها پشته یرو نمايد یم یرا باغستان كشتزار كند، و اطمنيان و بركت را جمع
گويد: اگر رگبار و  یزياد دارد و م ی؛ آنجا كه احتمال بارندگیكوهستان یها دامنه

آيد( محصول دو چندان خواهد  یباران درشت آمد )كه در جلگه و كوه هر دو جا م
يا  یا جبهه یها باران) یگير است( و اگر چنان باران و ريشه یاد )چون قشر آبرفتد

 رساند. ی( رطوبت الزم را می( به آن نخورد، باالخره ريزه باران )كوهستانیطوفان

ها و تناسب با موضوع درست است و تشبيه و توصيف هر دو عجيب است  نشانی
توان  یبه عمق و لطف آن برد. نم یپ توان یو در سايه اطالعات و معلومات جديد م

 نباشد كه خود مطلع و موجد اين امور است! یباوركرد كه انشاء كننده كس

                                                                                                              
بريزد و آن را به صورت  یاست كه رويش را خاك گرفته باشد، رگبار یآن چون سنگستان پس حكايت

سنگ عريان درآورد. ديگر قادر و مالك هيچ چيز از آنچه به دست آورده بودند، نيستند و خداوند مردم 
 كند. ینم یكافر را راهنماي

كنند، همچون  یفس خود خرج ماز ن یخدا و پابرجاي یكه مال خود را به منظور خرسند یو مثل كسان
تپه بلند )كه اگر( رگبار بر آن بخورد، محصول خود را چند برابر خواهد داد و اگر  یاست بر رو یباغ

 كنيد، كامالً بيناست. یباران درشت نيايد، باران ريز خواهد بود و خدا به آنچه شما م

 وَاِبل: اَلْمَطَرُ الشَدِيدُ. مجمع البحرين: اَلطَل: اَلْمَطَرُ الضَعِيفُ الْقَطْرِ؛. 1

 اَرْضِ، التَلَة. مجمع البحرين: رَبْوَة: اِرْتِفَاعٌ مِنَ اَلْاَرْضِ. المنجد: رَبَاً: عَلَا وَ ارْتَفَعَ؛ وَ الرَبْوَة: مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْ .2

 یاه داديم كه جايگاهپن یو پسر مريم و مادرش را آيه قرار داديم و آنها در مكان رفيع : 51مؤمنون/  .3
 . یداشت با آب جار
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 یها بارانبعد صحبت خواهيم كرد. اما  یاز دو نوع باران ديگر در بندها
 اين آيات آمده است: یآتشفشان

« 

.»1 
 در سوره هود چنين آمده است:

« ....»2 
انفجار، زير و روشدن زمين است و پس از آن  یمميزه در اينجا صدا یها نشانه

مير شده خ یكه ممكن است الوها پخته برهم چيده یها از سنگريزه یريختن باران
 .3باشد یفشان آتش
 

4یطوفان یرگبارها -21
 

 یها مربوطه و خصوصيات اشاره شده در آنها بوران یها چند آيه هست كه توصيف
آورد. در اين آيات، هم حاالت و  یشديد را به خاطر م یطوفان یرگبار و ابرها

شد، تواند از سطح زمين مشهود با یحوادث مقارن با چنين رگبارها كه معموالً م
رود كه تشخيص  یم یشده است و هم ذكر از مناظر و قضاياي یتابلووار جمع آور

 : امكانپذير است؛ از جمله یآنها فقط با مشاهداتِ از باال و اكتشافات علم

                                                
 آنها را فرا گرفت. یعظيم ی: پس صبح كه برخاستند، صدا74و  73حجر/ . 1

 بر آنها ريختيم كه از سنگ و گل پخته بود.  یو بعد از آن، ديارشان را زير و رو كرديم و باران

 بر هم چسبيده(. از سنگ و گل پخته منظم چيده شده )يا  یا : ... سنگريزه 82هود/  .2

كند: اَلصُلْبُ مِنَ الْحِجارَةِ الشَدِيدَةِ وَ قِيلَ حِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ طُبِخَتْ  یم یمجمع البحرين سجيل را چنين معن .3
 بِنَارِ جَهَنَمَ.

 مُعْرَب. یگويد: حِجْرٌ وَ طِينٌ مُخْتَلِطٌ وَ اَصْلُهُ فِيهِ قِيلَ فَارْس یمفردات راغب م

آمده است و  «وَ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً اَبَابِيلَ. تَرْميهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ»سوره فيل نيز كه  4و  3در آيات 
لشكر ابرهه فرستاده شدند كه  یگله گله بر اصحاب فيل يعن یهاي اند مرغ مترجمين و مفسرين گفته یبعض

اند، ممكن  ، بر سر آنها ريخته و آنها را كشتهبه منقار و در دو چنگال داشته یهاي هر كدام ريزه سنگ
بوده باشد. البته تفسير و  یفشان آتش یمذاب و گل شده اسيد یاست يك نوع باران گدازه يا خاكسترها

 شود. یها داده نم راجع به آن مرغ یتعبير فوق از امام)ع( نيست و در خود آيه اطالع و تأييد و تفصيل

مثالً از ابر را به صورت  یدستجات یحال باشد؛ يعن یه، كلمه طيراً به معناگله مرغ ممكن است افسانه بود
شده است( فرستاديم،  یرد م یفشان آتش یكه از باال یجو ناقلِ فوق یوسيله بادها )به «در حال پرواز»طير 

 درآمدند. یآنها ريخته شد و به صورت علف جويده متالش یاز سنگ و گل داغ به رو یآساي بارانِ سيل

 .14از بند  «و»موضوع جزء  .4
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«
 

...»1 
 

«

».2

  

« 

...»3

« ...
.»4

ه ك یهاي آور يا اميد دهنده، صاعقه ترس یها در آيات فوق صحبت از رعد و برق
برهم  یها متراكم سياه مطبّق، موج یسياه زمين، ابرها یآيد، تاريك یبرزمين فرود م

                                                
هايشان  و رعد و برق بوده، انگشت یيا چون رگبار كوبنده از آسمان كه درون آن تاريك : 21و  19بقره/ . 1

كه خداوند از هر طرف  یگذارند؛ در حال یاحتراز از مرگ در گوش م یرا از ترس و ضرب صاعقه برا
 بر كافران احاطه دارد.

 نشان را بربايد...نزديك است كه برق چشما

 مقايسه كنيد(.  ی)اين آيات كوتاه را با آن قطعه توصيف مفصل تولستو

آن  یژرف كه امواجِ برهم غلطيده آن را بپوشاند و باال یظلمات در دريا یيا چون تاريك : 41نور/  .2
ركس خدا بيند و ه ینم یباشد؛ هرگاه دستش را بيرون آورد، چيز یسوار بر ديگر یتاريك، يك یابرها

 برايش نيست. یقرار نداده باشد، نور یاو روشناي یبرا

ترسيد يا طمع و اميد  نماياند، در حالی كه می : او كسی است كه برق را به شما می13و  12عد/ ر .3
 آورد. ورزيد و ابرهای سنگين را پديد می می

هركس بخواهد، آن را  ستد و بهفر ها را می كنند؛ صاعقه حمد او و فرشتگان از ترس او تسبيح می رعد به
 ريزد.  می

هايی كه در آنها از تگرگ يا نوعی از يخ است )باران يا برف و تگرگ(  : ... و از آسمان از كوه43نور/  .4
گرداند )يعنی  زند( و از هركس بخواهد، می ريزد )يا می كند، پس آن را به هركس بخواهد، می نازل می

 ببرد )يا بربايد(. ها را كلی اوست(. نزديك است خيرگی برقش چشمروی نظام و حسابی برطبق مشيت 
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ها از ضربات  شود؛ چشم یها از غرش رعد كر م غلطيده دريا آمده است؛ گوش
 یشود؛ راه فرار از هيچ طرف و روزنه اميد و نورِ راهنماي یكننده برق كور م خيره

 ... ! وجود ندارد و شخص در محاصره مرگ است

شديد  یدانيم كه كيفيات و حاالت فوق تماماً مقارنات و مشخصات طوفانها یم
 .1است یيا تگرگ یرگبار

شود؛  یتاريك م یپوشاند؛ هوا بكل یزمين را م یها جو تا نزديك یابرها از باال
در  یدر تالطم بادها مرتباً الكتريسته ايجاد و تخليه شده و جهش برق و غرش رعد پ

كه در طبقات پايين و غليظ  یآورد؛ و باالخره ابرهاي یهوا را به لرزه درم زمين و یپ
درشت و  یها تكان دهنده باالبر حامل دانه یجوّ متراكم گرديده و در اثر بادها

 باشند. یاند، بسيار ثقيل م فراوان شده

 ینازل شده است كه از همه جا یكنيم اين آيات در سرزمين یضمناً فراموش نم
 و در طول تاريخ به طور متوسط هر ده سال 2تر طوفان و بوران و رگبار دارددنيا كم

 يك بار سيل آمده است.

 یرگبار آور، در شرايط استثناي یطوفان یها دانيم كه حدوث پديده یاين را هم م
دهد. به اصطالح  یرخ م یدرجه حرارت و فشار هوا و با مقدمات و تداركات خاص

شود. شايد به همين مناسبت بوده است كه تنها در  «و آمادهتهيه »كولوبكف، هوابايد 
از سوره رعد،  12در آيه  «السَحابِ الثِقال» یو آن هم جلو «ءُ یيُنْشِ»اين مورد نيز فعل 

 یگوييم، به وجودآوردن چيز یكه ما نشو و نما م «ءُ یيُنشِ»آورده شده است. كلمه 
 .3با مراحل رشد و تحول مربوطه است
                                                

1. Trombe grain  در فرانسه وThunderstorms  وThunderclouds .در انگليس 

 : 162، صفحه N.Kاز . .2

… Au voisinage du cercle polaire arctique les orages sont trs rares. Mais il y a des 
régions de faible latitude où ils sont également très rares ou meme presque 
complètement absents, par exemple dans les deserts de Sahara , de l´Arabie, de 
kara- koum ou sur la côte ouest de l´Afrique du sud o l´air est trs sec . 

به  Préparationكلمه  یرگبار یطوفان یابرها فقط در مورد «آن یجو و زندگ»كولوبكف در كتاب . 3
يا  formationگذارد و پشت سر آن كلمه  یبرد و داخل گيومه م یتهيه و تدارك را به كار م یمعنا

developpement  آورد. یرا كه همان تشكيل و توسعه يا نشو و نمو است، م 

 خوانيم: یچنين م 152مثالً در صفحه 

La formation de très puissants nuages orageux qui occupent parfois toute 
l´épaisseur du premier étage de l´atmosphère, demande que cette dernière soit 
suffisamment préparée â l´apparition de tels phénomnes. 

 :155و در صفحه 
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بيند. يا  یيا تگرگ م «يخ یها كوه»بلند را صريحاً  ی( ابرها43م )نور/ آيه چهار
و اين بسيار جالب  «از يخ وجود دارد یكه در آن نوع یهاي كوه»تر  با ترجمه نزديك

اشاره كرده بوديم، بعد از اختراع هواپيما و  11است. زيرا همان طور كه در بند 
متشكل و مستور از  یشر به ابرهابلند بود كه ديد و دانش ب یامكان پروازها

در تشريح  یيخ رسيد. بازهم عجيب است كه مؤلف دانشمند شورو یها سوزن
را به  «از برف یهاي كوه»و  «ابر یها كوه»، چندين بار تشبيه یطوفان یرگبار یابرها

كه مفسر  یدر حال ؛1كند یم یبرد و تنها در اين مورد است كه چنين تشبيه یكار م
و قبول امكان وجود ابر يخ يا ابر تگرگ  یالبحرين، چون از معن مجمع ندهقرآن، نويس

در  «مِنْ»گويد: حرف ربط  یعاجز بوده است، عقب تغيير و تعبير آيه قرآن رفته و م

                                                                                                              
Avec une "préparation" suffisante de l´atmosphère le developpment d´un nuage 
orageux va trés vite. Parfois sa formation ne demande que  â  minutes ... . 

 نويسد: یم nuage de grain، راجع به 238و در صفحه 

... il fauten chercher la cause dans l´état de "préparation" de l´ atmosphère. 
 :ءُ و اَنْشَأَ یيُنْشِ یاما معنا

؛ نَشَأَ الطِفْلُ: شَبَ وَ قَرُبَ مِنَ الدَرْكِ؛ نَشَأَتِ السَحَابَةُ: اِرْتَفَعَتْ؛ یءُ حَدَثَ وَ تَجَدَدَ و حَيِ یالمنجد: نَشَأَ الشَ
 ءِ: اَحْدَثَهُ وَ خَلَقَهُ. یاَنْشَأَ الشَ

، يُعْلَمُ یالْحَلْ یفِ یيُرْب یالْحِلْيَةِ اِ یمْ. اَ وَ مَنْ يُنَشَؤُ فِاِبْتَدَئَكُمْ وَ خَلَقَكُ یاَنْشَأَ كُمْ اِ یمجمع البحرين: هُوَالَذِ
 مَنْشَأَهَا و مَا تَنْشَأَ فِيهِ. یالْنَشْوَ مِنْ الْبَعُوضَةِ اِ

كه مأخذ ديگر ماست، در بحث مربوط به  «یمقدمات جوشناس»نيز در كتاب  S.Petterssenاتفاقاً 
 (Stages in «یرگبار ی( ابرهایمراحل توسعه )يا نشو و نما»را  تگرگ ريز، عنوان یرگبار یابرها

(Thunderstorms Development نويسد و در ذيل اشكال مربوطه كه دو مرحله آن را ما در شكل  یم
 نمايد. یم «بلوغ»و مرحله  «توسعه»ايم، صحبت از مرحله  ( منعكس ساخته22)

( اتخاذ عنوان و تعبير Life cycle of cyclonesحيات ) یانيز باز از نشو و نم یا جبهه یها طوفان یبرا
  نمايد.  یم

 آورديم(: 373آخر صفحه  یكه در پاورق یا )دنبال جمله 155در صفحه  .1

... que  â  minutes et dans le ciel serein de véritables montagnes de nuages 
orageux apparaissent. 

 :179صفحه 

une telle montagne nuageuse est le siège de tourbillons atmosphériques très forts...  
 : 214صفحه 

Lorsque le sommet du nuage monte dans les hautes couches de l´atmosphreil 
commence â se couvrir de glace. 

 : 215صفحه 

Les nuages de ce genre ont une forme trés caractéristique : le bas est ... et le haut 
ressemble aux montagnes nuageuses . 
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باران ه سطح سرد  یآن است كه وقت یگفته شده، برا «بَرَدٍ»اينجا زايد است و اگر 
 .1شود یزمين رسيد، تگرگ م

رگبار تا  یطوفان یه معلوم شود، عنايت يا اطالع قرآن به اينكه ابرهاآنك یباز برا
نگارنده نيست،  یخود و تعبيرِ پيشِ یگيرند، تصادف یارتفاعات يخبندان اوج م

 آوريم: یبه نقل از مجمع البحرين )ذيل كلمه سحاب( م یاز خاندان وح یحديث

«
 

».2

 با ی( مقايسه كنيد؛ يعن18شكل ) 3اين حديث را از يك طرف با نظريه بِرژِرون
برف بارور كننده ابر در طبقات باال و حركات باال و  یها يخ و برگه یها انعقاد سوزن

ابر حامل ذرات آب كه رفته رفته  یها كردن توده یپايين انداختن شبيه به بوجار
گردد و آنها را پايين  یبه ذوب شدن يخ و برف و درشت شدن قطرات م یمنته

 را توجه نماييد.ريزد؛ و از طرف ديگر تذكر آخر حديث  یم

هستند، قابل مقايسه با معتقدات  یاله یها تذكر اينكه تگرگ و صاعقه نعمت
سياه وريتره را قالع اهريمن و زندان دختران  یاست كه ابرها یقديم آرياي یمذهب

                                                
وَ تَنَزَلُ »مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ قيل مِنْ هُنَا زَائَدةٌ وَ التَقْدِيرُ  ی: قَوْلُهُ تَعَال برد یمجمع البحرين در معنا .1

حَبُ اَلْغَمَامِ وَ حَبُ الْمُزْنِ و  یوَ يُسَمَ یءٌ اُنْزِلَ مِنَ السَحَابِ يَشْبَهُ الْحَصَ یوَ الْبَرْدُ الشَ «السَمَاء مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنَ
 بَرْدًا لِاَنَهُ يَبْرُدُ وَجْهَ الْاَرْضِ. یقِيلَ اَنَها سُمِ

كه مطالب قرآن تاده قرن بعد از نزول آن هنوز آن قدر مافوق معلومات و تصورات بوده كه  منظور آن
 یحالت معما و مجهول را داشته است. در صورت یمثل طريح یخوان دانِ قرآن یاشخاص متبحر عرب یابر

كه در آن تگرگ يا يخ است، نازل  یهاي از طبقات جو( از كوه یفرمايد: از آسمان )يعن یكه آيه صريحاً م
 كند. یم

كند. چون در  ینازل م یگويد چه چيز ی، نمیلطف آيه در اين است كه برخالف انتظار و توجيه طريح
رسد، ممكن است )باز برخالف تصور و  یبه زمين كه م یخود ابر و در باال، يخ و تگرگ است. ول

 ( به صورت تگرگ بماند و يا آب شود و رگبار باشد.یتوضيح طريح

 د...كند تا به صورت آب در آي یباران قرار داد، يخ را ذوب م یخداوند ابرها را به منزله غربال برا .2

از  یاست كه آن را به كسان یتعال یبينيد نعمت از جانب خدا یو آنچه در ابر از تگرگ و صاعقه م
 رساند.  یبندگانش كه بخواهد م

3. Bergeron 
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دانستند، و رعد و برق  یابر سفيد يا مانع فروريختن شير گاوها به زمين م یزيبارو
 .1شناختند یم یموسوم به آه یاژدها یيعنطوفان را اهريمن ديگر، 

( 3/11/1343يا  2را كه روزنامه اطالعات )مورّخ یدر پايان اين بند، شرح كوچك
عالوه  یا نماييم. مطلب تازه یآورده است، نقل م یاز مصاحبه با اداره كل هواشناس

است كه  یا و خالصه یيادآور یدهد ول یبر آنچه در بخش اول گفتيم به دست نم
 توجه مجدد به آن ضرر ندارد:

 
 معروف یابرها

اين ابرها  2.خلبانان هواپيماها ابرِ كومولونمبوس است یترين ابرها برا خطرناك
به رنگ سياه و توأم با رعد و برق است و به علت قطرات درشت آب كه در 

در  یشديد یآنها وجود دارد و دايماً در حال حركت هستند، ميدان الكتريك
 اصطكاك و براثر یشديد یها و برق رعد و آورند یبه وجود مداخل خود 

دربردارد.  یهواپيماها خطرات زياد یگردد كه برا یبرخورد از آنها متصاعد م
شوند و ممكن است تا ارتفاع  یزمين تشكيل م یباال یاين ابرها در ده هزارپاي

 . ...3چهل هزار پا برسند

كه  یهنگام مداوم است. اين ابر یها و برف ها بارانمولد  4استراتوس یابرها
كه  یشود و هنگام یم ناميده 5كند، به نام نيمبوستراتوس یم یشروع به بارندگ

 ها و ملخ زياد است. گيرد، خطر يخ زدن بال یهواپيما در داخل اين ابرها قرار م

 

6یاستواي یها كوالك -22
 

 14كه در بند  یح، به شریاستواي یها كوالك یطوفان یمعّرف و ملخصِ رگبارها
در بخش اول توضيح داديم، يك  11خالصه كرديم و در قسمت ماقبل آخر بند 

                                                
داشته  یحساب خاصه خرج یاين نيست كه خداوند با اشخاص سوگل یالبته توضيح آخر حديث به معنا .1

نرساند. هرجا در قرآن چنين  یبعض باران برساند و به یضبع ی بهبشر یها حب و بغض یباشد و رو
و  یكه كل یآيد، منظور اين است كه اعمال طبيعت براساس قرار منظم و مشيت خداوند یم یهاي مضمون

 گيرد.  یحكيمانه است، انجام م
 «.انباشته فشرده» یبه اصطالح ما ابرها .2
 .كيلومتر 13 یيعن .3
 ی.ا هسفر یبه اصطالح ما ابرها. 4
 .یا فشرده سفره .5

 . 14از بند  «ز»موضوع جزء . 6
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رديف آيات قَسَم است كه در آيات اول تا ششم سوره مرسالت آمده و پرده پرده 
 دهد: یعظيم را نمايش م یها مراحل نشو و نما و عملِ آن پديده

1-  

 مطبوع و باالرونده، یدر پ یپ یقسم به بادها

2-  

 كوبنده شديد، یپس از آن تندبادها

3-  

 زاينده(، پراكنده كننده )يا باران یو قسم به بادها

4-  

 پس از آن جداكنندگان شكافنده،

5-  

 كنندگان به يادآورنده، پس قسم به القاء

6-  

 از جهت عذر و بهانه يا از جهت اخطار و بيم.

*   *   * 

در حاشيه قرآن، كشف االياتِ كليه اشارات فوق، هم تفسير به فرشتگان شده و 
 .1هم به بادها

 را صريحاً و انحصاراً باد شناخته است )به یو سوم یدوم یها مجمع البحرين قسم
زدن  ماليم، مثل نفس یدر پ یرا بادِ پ یايم(. اول كه ما ترجمه كرده یهمان وصف

                                                
 نويسد: یچنين م .1

از  یشود تفسير شده و هم به بادها یفرستاده م یاوامر اله یهم يا برا یاول فقرات هم به مالئكه كه از پ
شتابند و  یچون باد م ینيز هم به مالئكه كه در امتثال فرمان اله یهم وزان يا ماليم خوش آينده و ثان یپِ

و منتشر سازنده شرايع و احكام و آثار و هم به  یتند و همچنين ثالث هم به فرشتگان وح یهم به بادها
خوب از بد و حق  یپراكنده كننده ابرها و روائح و غيرها و رابع نيز هم به مالئكه كه وسيله جداي یبادها

كه  یپاشند و به آيات قرآن یياه را از هم مسحاب و اوراق گ یكه اجزا یشوند و هم به بادهاي یاز باطل م
وسيله فارق هستند؛ ميان حق و باطل نيز تفسير شده است و خامس چون به ظاهر مختص به مالئكه است، 

كنند و  یمالئكه كه القاء ذكر به انبياء م یتواند باشد فالملقيات ذكراً يعن یمرجح اراده مالئكه در آنها م
 رحمت يا عذاب كه وسيله استغناء و ترس و بيم است نيز تفسير شده است.  یهاآورند... و به باد یم یوح
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را هم  یاند؛ چهارم اسب ترجمه نموده و اضافه كرده است كه مالئكه هم گفته
 .1مالئكه دانسته است

است، » خورده شده«آنها سوگند  یمذكور در آيات، كه رو یبه نظر ما اسام
سوره والذاريات از اين جهت  یها ؛ مگر آنكه مانند قسمتواند نام فرشتگان باشد ینم

 محركه و برپا كننده بادها بگيريم. زيرا: یتعبير به مالئكه شود كه آنها را عوامل

 

غير محسوس و  یاثبات يك دعو یاست كه برا یو منطق یاوالً، بسيار طبيع
است، قسم  كه در نزد مخاطب مسلّم یمحسوس و امور یمستور مانند قيامت به اشيا

بخورند و از آنچه مشهود و قابل اثبات است، نمونه و شاهد بياورند؛ نه آنكه استشهاد 
م و بهااو استناد به مالئكه نمايند كه درك وجود و عمل آنها به همان اندازه، محل 

اشكال يا ايراد باشد. اتفاقاً معمول قرآن در موارد ديگر و از امتيازات خاص آن همين 
است كه غالباً هم، با موضوع  یو امور و حوادث طبيع یماد یبه اشياقسم خوردن 

  : مورد نظر وجه شباهت و تناسب دارد )مانند
«.»2 ،
«.» 3 ،
«.» 4 ،
«.» 5

 و غيره(.

 
                                                

الْمَلَائِكَةُ تَنْزِلُ بِالرَحْمَةِ وَ  یالرِيَاحُ اُرْسِلَتْ مُتَتَابِعَةً كَعُرْفِ الْفَرَسِ وَ قِيلَ هِ یاِ «وَالْمُرِسَلَاتِ عُرْفًا» یقَوْلُهُ تَعَال .1
 الْمَعْرُوفِ.

 عَاصِفٌ. ی: الرِيَاحُ الشِدَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ عَصَفَتِ الرِيُح عَصْفاً مِنْ بَابِ ضَرَبَ: اِشْتَدَتْ فَهِ «اتِ عَصْفًاوَالْعَاصِفَ»

 جَرَتْ. یبِالْمَطَرِ مِنْ قَوْلِهِمْ نَشَرَتِ الرِيُح اِ یتَأْتِ ینَشَرَ الرِيَاحِ الَتِ یقِيلَ اِ «اَلنَاشِرَاتِ نَشْرًا»

فرقان كه جدا كردن حق و باطل است و در مورد خود قرآن به كار برده شده،  یقات را از ماده و معنافار
فَلَقْنَا بِكُمْ  یاِ»را  «(51... فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ... )بقره/ »كه آيه  یگرفته و با مالئك تطبيق كرده است؛ در حال

 كند.  یم یمعن «الْبَحْرَ

 انجير و زيتون. : سوگند به 1تين/ . 2

 : سوگند به اين زمان.  1عصر/ . 3

 اش به هنگام چاشت.  ی: سوگند به آفتاب و روشن1شمس/ . 4

 ش.   : و سوگند به شب چون فرو پوشه4شمس/ . 5
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باد باشد و آيات  یو دوم و سوم به پديده طبيع آيات اول یسوگندها یثانياً، وقت
بعدهم در همان رديف و روال بيايد و لفظاً و معناً قابل تعبير و تطبيق با باد باشد، 

مالئكه جدا كننده حق و باطل يا  یمعقول نيست كه نظم آيات را بشكنيم و پا
 را در ميان بياوريم. یرساننده وح

 

دارد و  «ذاريات»م به چهار فقره آيات قَسَم سوره ثالثاً، اين رديف آيات شباهت تا
 : شود یم یعيناً به همان جواب قَسَم منته

«».1

است كه مشابهت وجود داشته باشد. منتها  یبنابراين از جهت سوگند نيز طبيع
رار ق یكه تحت تعليم يا تأثير خاندان وح یچون مفسرين و مترجمين جز در موارد

و مثبت قرآن عاجز بودند، هرجا  یاز سبك منطق یگرفتند، از درك آيات و پيرو یم
طور محسوس از آن  آمده است، به یدرقرآن م یو حوادث طبيع یكه مشهودات ماد

 اند... انداخته یاند و جهت بيراهه را اختياركرده، خودرا به سنگالخ م كرده یاحتراز م

حاره، از  یدرياها یها با نوع مورد نظر از كوالكاما ارتباط و انطباق اين آيات 
  : كه از آنها شده، ظاهر است و مانند آيه یا روال آيات و استنتاج و استفاده

«.»2

، يك تحول سريع و شديد «ذاريات»است. در اينجا برخالف آياتِ قَسَمِ سوره 
است،  یماليم عاد یشود: بالفاصله بعد از آيه اول كه صحبت از بادها ینشان داده م

كننده شكننده؛  پخش یرود؛ پس از آن بادها یكوبنده م یبادها یمرتبه قسم رو يك
شوند، يا  یانگيز كه موجب عذر و مانع م و باالخره يادآورنده خاطرات عبرت

 .3اند دهنده و اخطار كننده بيم

                                                
 شود(.  یقيامت(، واقعيت دارد)يا واقع م یايد )يعن : همانا و حتماً آنچه وعده داده شده 7مرسالت/  .1
 .ما قوم عاد با وزش باد صرصر به هالكت رسيدند: و ا 6حاقه/  .2
 كند: ی( چنين توصيف م236بودن آنها را )در صفحه  یها و ناگهان اختالف اين طوفان S.Pكتاب . .3

The air is generally unstable and lden with moisture ... Travelling windsystems are 
presents, but most of these are small and weak as compared with their counterparts 
in mid latitudes. 
However one in a wile, a devasting revolving storm develops. In the days of 
sailing ships, the tropical mariner had two main dreads : the calm of thedoldrums 
and the fury of the harricanes. 
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كه  یبادهاي یول ه در تفاسير و لغت آورده شده، باد است؛همه اينها همان طور ك
باالرونده( و  یو ماليم است )يا به تعبير یمنظم و متوال «زدن اسب نفس»مانند  یاول

 یحاره بدانيم، ول یثابت و آرام درياها یاليزه يا بادها یتوانيم آن را همان بادها یم
ريزند، درياها را چون  یو رگبار مبعديها پشت سر هم، تند و شكننده و كوبنده شده 

شكنند،  یها را م ها و خانه كنند، كشتی یبلند از آن جدا م یها شكافند، و موج یكوه م
ماند، يا وقايع  یم یها باق سال در خاطرها و نوشته یها سالتا آنجا كه ذكر و يادش 

 باشد. یمقيامت  یآورد و بهترين بيم دهنده يا زنگ خطر برا یگذشته را به خاطر م

زير و  ی، حادثه انقالبیفعل یدنيا یها و صحنه یطبيع یها شايد در تمام پديده
تر از اين كيفيت وجود نداشته باشد تا به عنوان  التحول زبركننده نيرومندتر و سريع

قيامت  یوقوع ناگهان یبرا یاز امكانات خارق العاده طبيعت و شاهد یا نمونه
 مُ بِحَقايِقِ الْاُمُور.انتخاب شود؛ وَاللَهُ اَعْلَ

 

1یا جبهه یها بارانابرها و  -23
 

نمود، اول  یرا تهيه م «یترموديناميك صنعت»كتاب  1331كه نگارنده در سال  یموقع
با نظريه  de Géographie Physique éDe Marlonne Traitدفعه كه در كتاب 

آشنا شد، و نيز در و با ترتيب رژه ابرها  یا جبهه یباران یها و حفره «بيركنس»
 عجيب و جالب آ مد: ینظر و آيه ذيل در قرآن برخورد، اين تشابهِ بيان به ايام به همان

«
...»2 

را  مهاجر و رژه آنها یابرها 3پيدايشِ ی(، مراحلِ متوال48در اين آيه شريفه )روم/ 
 248صفحه  یخواندم؛ بالفاصله عين آن آيه را با اشاره به تطبيق مطلب در پاورق یم

 اين كتاب شد. یبرا یا مقدمه ومايه یآوردم. آن پاورق «یترموديناميك صنعت» كتاب

آيات قرآن بيش از يك مورد و دو مورد آيينه و  زدم یدر آن زمان حدس نم
در  یجديد چنين كمك یباشد و نظريات علم یگوناگون جوّ یها فهرست از پديده

                                                
 . 14از بند  «ح»وضوع جزء م. 1
خواهد  یكه م یكيفيت انگيزاند؛ سپس ابر را به یبرم یفرستد، پس )باد( ابر یكه بادها را م ی: خداي48روم/  .2

 یبين یاوليه باران را م یها آورد؛ پس از آن دانه یگستراند و بعد به صورت قطعات تيره درم یدر آسمان 
 . شود... یكه از خالل ابرها خارج م

3. Gense 
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را كه به لحاظ سبك و نهايت، شباهت تام با آن  یفهم آنها بنمايد. اينك آيه ديگر
 كنيم: یم یهم قرار داده، مجتمعاً بررس یآيه دارد، پهلو

«

...»1 
از دو  یعنوان كرديم، از دو نوع ابر، يعن 21آيه دوم كه قسمت اخير آن را بند 

 .2كند یطرز تكوين و طرز عمل ابرها صحبت م نوع
( كه هر دو مبين 48)روم/  ی( با آيه قبل43از تركيب قسمت اول آيه اخير )نور/ 

و  یهستند، به طور وضوح و كامل مراحل مختلف تئور یا جبهه یها بارانابر و 
 شود: یبيرون زده م «بيركنس» یالگو

1-  

 ارسال بادها؛

 مستمر و رسيدن دو جناح باد؛ وزيدن

2-  

 و برآشفته شدن ابر؛ یبرانگيختگ

برخورد دو جناح سرد و گرم در خط جبهه و ايجاد حالت ناپايدار و حفره 
 انباشته؛ یتشكيل ابرها ی، شرط اصلیطوفان

3-  

 رانده شدن به دنبال هم و ماليم و منظم ابرها؛

 شونده؛ ها از باال سرِ منطقه مشروبرژه قطار ابر

                                                
راند؛ سپس ما  یم یكه( خداوند ابرها را قطاروار با تأن یاگر بدان یگوي ی)يا چه م یبين ی: آيا نم43نور/ . 1

نمايد؛ سپس  یانبوه م یديگر یبر رو یسازد؛ پس از آن آنها را يك یو اتصال بر قرار م یبين آنها پيوستگ
كه  یشود. و از آسمان از كوههاي یآن خارج م یاز البالكه  یبين یاوليه باران را م یها در اين هنگام دانه

 . يخ )يا تگرگ( در آن است...
كند؛ زيرا بعد از دو مرتبه حرف ثم و يك ف، واو عطف آمده و  یسياق عبارت در آيه نيز چنين حكم م .2

ترجمه نقطه و  با رسم القرائه نيز همان جا كه ما در یاز نو موضوع نزول باران عنوان شده است. در قرآنها
زنند. اتفاقاً در همين سوره نور  یدر فاصله دو قسمت آيه، عالمتِ وقفِ جايز م یايم، يعن ويرگول گذاره

مطالعه كرديم، توصيف  21آن است و در بند  یكه نوع درياي یانباشته ديگر یسه آيه باالتر، از ابرها
 رش آمده است. آيه از يك سوره، سه نوع ابر و با 4 یدر ط یشده، است. يعن
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4-  

 گسترده شدن در آسمان به نحو خاص؛

)سيروس( به همراه جبهه و  یانباشته )كومولوس( و پشمك یراه افتادن ابرها
 پراكنده شدن در آسمان؛

5-  

 ؛پيوسته شدن قطعات به يكديگر

( و پوشيده شدن تمام یا سفره یتبديل )سيروس(ها به سيروستراتوس )پشمك
 انباشته )استراتوكومولوس(؛ یا )استراتوس( و سفره یا سفره یسطح آسمان ازابرها

6-  

 رنگ؛ تيره یها پيداشدن توده

ع و متراكم كم ارتفا یابرها یسر، يعن یرسيدن طبقات پايين و اوليه حفره به باال
 فشرده )ستراتو نمبوس(؛ یا سفره

7-  

 هم قرارگرفتن كامل و تراكم ابرها؛ یبررو

كه ضخامت ابرها حداكثر ارتفاع جوّ را  ی، موقع«بيركنس»آخرين مرحله قطار 
پُر كرده و شرايط تقطير و ريزش باران كامالً فراهم شده، در اين موقع است كه 

 هر دو آيه: برطبق

8-  

 خروج اولين قطرات از خالل ابرها

 گيرد. ی، دانه شدن ذرات و سقوط آنها صورت میانجام عمليات بارور

نيست كه نگارنده از پيش  یو چيز یفوق اختراع شخص یها تعبير و توصيف
ح لغات و ريشه كلمات، اين خود به قرآن بسته يا نسبت داده باشد. ترجمه صحي

 رساند. یرا م یمعان

تواند بوده  یاز سطح زمين نيز نم یباران یبه عالوه نتيجه مشاهده و مطالعه ابرها
را  یچنين مشاهده و اظهار یكس «بيركنس»باشد. زيرا صرف نظر از اينكه تا قبل از 

و  یا حهاز پايين هميشه به صورت پوشش صف یآسمان ینكرده است، منظره ابرها
است كه از  یهم قرار گرفتن نكات یلكه است. توده بودن، ضخامت داشتن و بررو
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ها تشخيص داده شده  گيری ابرها يا از طريق محاسبات و اندازه یداخل يا از باال
 پردازيم: یاست. ذيالً به شرح يك يك آنها م

 

حكايت از  ايم كه داللت بر وجود دو يا چند جناح و ؛ قبالً گفته رياح و تثير
 ابر را دارد. یحالت انقالب هوا و برانگيختگ

 

 ترجمه كرده است. «راند یآهسته م»؛ قرآن با كشف االيات آن را  یيُزْج

كرده است و سوق دادن  یدهد( معن ی)سوق م «يَسُوقُ»را  «یيزج»مجمع البحرين 
 عبارت است از راندن و هدايت كردن پيوسته.

را  یمعن ینمايد و به خوب یه راندن قطار شتر ممفردات راغب فعل را تشبيه ب
 رساند: یم

 

 
 

و به هم نزديك كردن و  یپيوستگ یيُؤَلِفُ؛ از ماده تأليف و الفت به معنا
 متفرق است. یجزادادن قطعات م اتصال

 دهد: یمفردات راغب چنين توضيح م

 

 

 گويند. یكِسْفَ؛ قطعات تيره و پوشاننده را م

 اَغْطَيْتُهُ. یءَ اِ ینويسد: كَسَفْتُ الشَ یحرين ممجمع الب

مفردات راغب : 
 

 

 تن است.هم قرار گرف یرُكام؛ از ماده تراكم و انباشته شدن و بررو

البحرين :  در مجمع
 

در مفردات راغب: 
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شونده اوليه باران است  ريزِ بارور كننده و درشت یها وَدْقَ ؛ قبالً گفتيم كه دانه
كه در توده مختلط ابرها در ارتفاعات متوسط شروع به تشكيل و تكثير كرده، در 

 .1گردد یابرها خارج م یشود و از البال یدرشت م طبقات پايينتر
را كه در بخش اول داده شده است، خوب خوانده و  یهاي اگر تشريح و توضيح

كنم بتوانيد ازگفتن اين آيات  یفهميده و در خاطر نگاه داشته باشيد، گمان نم
 كنيد: یخوددار

« 

.»2

 

ابرها به كار برده شده است  یكلمات و اصطالحات ديگر نيز در قرآن برا یبعض
 تواند در اين بند قابل ذكر باشد. یكه م

ايد، كثرت لغات و تنوع  كه يقيناً تا به حال توجه و تعجب كرده یا اصوالً نكته
 به كار برده شده است. در هيچ یجوّ یها پديده یاست كه در قرآن برا یاصطالحات

 كه كمابيش از آنها یو فرانسه و انگليس یو در ترك یها )الاقل در فارس يك از زبان
 مربوطه وجود 3یها و رنگ یها با اختالف معان واژه یاطالع داريم( چنين فراوان

 ندارد.

 :یمثالً ما در فارس
 بادها؛ كلمات باد، نسيم، اياز، تندباد و گردباد را داريم؛ یبرا

 ابر و ميغ؛ ابر؛ فقط كلمه یبرا

 بريم. یباران؛ كلمات باران و رگبار و احياناً بوران را به كار م یو برا

 خوريم: یاما در قرآن به اين كلمات برم

 باد؛ ريح، صَرْصَرْ، حُسْبان، عاصِف، قاصِف، إِعْصار، طُوفان؛ یبرا

                                                
 كند: ی( چنين بيان م115)در صفحه  S.Pرا كتاب . «يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِها»مفهوم و منطوق  .1

... Eventually the amount of accumulated water becomes so large that the heavier 
elements cannot be supported by the up- drafts, water then beginsto fall through 
the clouds . 

 شود. یكه )به او( الهام م ی: نيست آن مگر وحي 5و  4نجم/  .2

 شديد به او آموخته است.  ی)و آن را( صاحب نيروها 

3. Nuances 
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 ابر؛ سحاب، عارض، غمام، مُعْصِر، مُزْن، مُصَيِب؛ یبرا

 آب(. یجا به «ماء» یكل طور صَيِب )و به طَلَ، وَدْق، وابل، غَيْث، باران؛ مَطَر، یبرا

 سواد یزبان عرب و دقت نظر مردم ب 1یالبته اين قضيه در مرحله اول پرمايگ
 یاند. ول ساخته یهر صورت و كيفيت لغت خاص یرساند كه برا ینشين را م باديه

 است. یا اطالع به دقايق و استعمال به موقع لغات نيز مسئله

مربوطه، و احياناً ابداع  یها قرآن با انتخاب كلمات مناسب و استفاده از ريشه
را در قالب الفاظ ساده گنجانده و با  یدقيق و مطالب وسيع یاصطالحات تازه، معان

 به ما رسانده است. یآيات كوتاه

ابر در قرآن آمده و با موضوع اين بند تناسب  یاز آن اصطالحات كه برا یيك
 است: «مُزْن»د، دار

« 

.»2 
 ده و پرآب، ابر رونده؛ اند: ابر سفيد، ابر باران مختلف ابر كرده یرا معان «مُزْن»

 .3باشد یمقصد م یرفتن به سو «نَمَزَ»اند و فعل  را طريقه هم گفته «مُزْن»كلمه 
كه در  یباران یها مهاجرِ جبهه یا سفره ی، با مفهوم و عمل ابرهایجموع اين معان

دهند، تطبيق  یده را تشكيل م باران یحالِ حركتِ منظم در جهت معين هستند و ابرها
 كند. یم

دهد  یبه همان نوع ابر نسبت م یقرآن، مشروب كردن زمين و مردم را به طور كل
كه در بخش اول ديديم،  یبوده و به طور یباران طوالن یو دارا یكه همه جاي

 ريزد. یربع مسكون از آنها م یها بارانقسمت اعظم 

                                                
1. richesse 

 ايد؟ آشاميد كرده یكه م ی: آيا دقت در آب 69و  68واقعه/ . 2

 يا ما نازل كننده هستيم؟ ايد  آيا شما هستيد كه آن را از  ابر )مزن( ريخته 

 مجمع البحرين : اَلْمُزْنُ: اَلسَحَابُ اِلْاَبْيَضِ.. 3

 لِوَجْهِهِ. یذَهَبَ وَ مَضَ یالمنجد: اَلْمُزْنُ: اَلسَحَابُ اَوْ ذُوالْمِاَءِ مِنْهُ، مَزَنَ اِ

 وَ يَتَشَبَهُ بِالْمُزْنِ.  یتَسَخَيَ یءُ وَ فُلَانٌ يَتَمَزَنَ اِ یمفردات راغب: اَلْمُزْنُ: اَلسَحَابُ الْمُضِ
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در اين مورد نيز مانند موارد گذشته، انتخاب و استعمال كلمه با تناسب كامل با 
ربه ناظرين ، برطبق مشاهده و تجیريشه لغت و با رعايت شرايط و واقعيات طبيع

 به عمل آمده است. یمتخصص و بر وفق موازين دقيق علم

 

1یآثار جو یسرچشمه اصل -24
 

و فرمان اين همه  یدر پايان بخش اول اين سؤال پيش آمد كه: سرچشمه اصل
 در كجاست؟ یيا نزوالت زمين یجو یها پديده

است و  آمد كه باران از آسمان یامر، در قديم چنين به نظر م یگفتيم در باد
اش در آنجاست. سپس معلوم شد چنين نيست؛ از درياست كه بخار  خزانه

 ريزد. یشود و به صورت باران بر زمين فرو م یخيزد، ابر م یبرم

ها در جو نزديك به ما تا حدود ده  در قرون اخير ديده و دانسته شد كه فعاليت
هوا در تبادالت با كند و شرايط فيزيك و مكانيك  یزمين بروز و ظهور م یكيلومتر

نمايد. اما اخيراً بدون  یدهد و مقصد ابرها را تعيين م یزمين است كه فرمان بادها را م
آن و نقش تحوالت جوِ غليظ يا مهِ  یها و درياها آنكه نقش سطح زمين با خشكی

زمين كوچك گرفته شود، به اين حقيقت رسيدند كه مبدأ حركات و  یرقيق باال
العاده رقيق و  كه هوا فوق یشود. از طبقات یباالتر شروع م یت خيلحاالت از ارتفاعا

فرّار  یاست از گازها یجوالنگاه یاست؛ ول یاز سكنه خاك یغيرقابل زيست و خال
زده يونيزه،  برق یها ذرات و اتم یشده اتميزه، قشرها یيا نادر و سَبُك، ذرات متالش

، مخصوصاً از یآسمان اليتناه یها كشانالكترونها و باالخره انواع پَرتُوها كه از كه
و پرتوها و ذرات پرتاب شده از خورشيد  یرسند. اشعه كيهان یخورشيد به زمين م

اشعه را ايجاد  یمغناطيس یها و طوفان یا نقره یابرها 2،یقطب یاست كه پرده و نورها
ده ساله، ده دواز یدر تغييرات تناوب یو زمين ینمايد و دخالت خود را در آثار جوّ یم

 سازد. یها ظاهر م ها و فراوانی و در قحطی ها بها و سيال در شدت طوفان

بادها و ابر و باران  در باره ، آن طور كه یزياد یها در قرآن از اين جهات تصريح
دار و قابل  یذلك چند نكته ذيل ممكن است اشارات معن برخورد شد، نديديم. مع

 تذكر باشد:

                                                
 . 14از بند  «ط»موضوع جزء . 1

2. Aurore boréale (borealis Aurora) 
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كليه موجودات  یكه برا یو معنو یاعم از ماد یمات الهنع یبرا یبه طور كل -1
 ها راجع به مخزن و منبع آن آمده است: رسد، اين داللت یم

«.» 1 
 

«» 2 
 

« ......» 3

هر چيز نزد خداست و جز به اندازه و مقدار معلوم پايين فرستاده  یها خزينه
زمين، نه زيرزمين و نه آسمان؛  ینه هواست، نه رو» نزد خدا«شود. البته منظور از  ینم

نيست. به  یو جغرافياي یهندس یعنامنظور همه جاست و جهت نزول باال به پايين به م
هر سمت كه پايين يا باال  هر جا كه داخل شود و بريزد، از هرجا كه بجوشد و به

 برود، ازنزد خداست.

«
.» 4 

آيات )كه قبالً نيز ديديم(، سرچشمه ارسال باد و نزول باران و  یدر بسيار -2
 خدا از آسمان گفته شده است: یها رحمت

«
.» 5

 

«.» 6 

                                                
های آن نزد ماست و آن را فرو  شود، جز آنكه خزينه : و چيزی وجود ندارد و يا ديده نمی21حجر/ . 1

 فرستيم، مگر به اندازه معلوم.  نمی
 ی رحمت پروردگار صاحب عزت و بخشاينده تو پيش آنهاست؟ : يا آنكه آيا انبارها9ص/ . 2
 . ها و زمين برای خداست... : ... و انبارهای آسمان 7منافقون/ . 3
ريزد و  گردد و آنچه از آسمان فرو می شود و چه چيز از آن خارج می داند چه داخل زمين می : می2سبأ/ . 4

 و بخشاينده است. رود و او بسيار رحمت رسان  آنچه در آن باال می
شود؛ سپس به وسيله آن  : و آن كس كه سبب فروريختن آب از آسمان به اندازه الزم می11زخرف/ . 5

 شويد.  جنب و جوش درآورديم؛ شما هم اين طور )از زمين( بيرون رانده می سرزمين مرده را به
 فرستد.  یم یدر پ یپ های باران: آسمان را برشما با 11نوح/ . 6
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«...» 1

ذلك با  خدا و خزينه خدا تنها در آسمان نيست، مع یبا آنكه در منطق قرآن جا
كلمه نزول به طور مطلق يا نزول از آسمان، از آثار قدرت و رحمت و قيام آخرت 

 صحبت شده است.

 

 شرح داديم. 15توأم با گردش زمين را در بند اثر خاص خورشيد  -3

 

 از سوره ذاريات شايد بشود موضوع اين بند را به طور جامع استنباط نمود: -4

«. 

. 

.» 2 
 

«.» 3 
قدرت و حكمت خداوند در زمين و در وجود  یها در اين رديف آيات از نشانه

ايم )از بد و خوب(، به  ما و آنچه وعده داده شده یشود؛ روز یخود ما صحبت م
شود: خداوند است كه از  یشود و باالخره در اواخر سوره گفته م یآسمان حواله م

باشد و بالفاصله  یرساننده سرشار م یو از هر بابت به همه كس روزهمه جهت 
محكم و منظم  یمتين يعن یدرتأييد وتكميل اين مطلب او را صاحب نيرو

كه  یرسد، آن انرژ یم یشناساند. آخر همه چيز )يا اول و مبدأ همه چيز( به انرژ یم
4اندازه و مصلحت و متين است. یاز رو

 

                                                
 بفرستد؟  ی: آيا ايمن هستيد از آن كس كه در آسمان است )از اينكه( بر شما تندباد17/ ملك. 1

 يقين آورندگان وجود دارد. یبرا یهاي : و در زمين نشانه22و  21، 21ذاريات/ . 2

 بينيد؟ یو در وجود خود شما، مگر نم

 ايد.  شما در آنجاست و آنچه وعده داده شده یو در آسمان )كه( روز
 باشد.  یرساننده و صاحب قوت متين م یروز ی: همانا كه خداوند اوست كه خيل58اريات/ ذ. 3
مكانيك آن نبايد اشتباه كرد. اين كلمه  یو معنا یرا با اصطالح علم یفارس یيا نيرو یكلمه قوت عرب. 4

ن مفهوم هما ی، در منطق متعارف مردم و در اصطالح ادبیخارج یها و چه در زبان یو فارس یچه درعرب
 را دارد.  یانرژ
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زمين  یكه در رو یگويد: آثار يا آيات یچنين م یامروز دانيم و علم یما هم م
كنيم؛ در جوّ زمين  یشود، انعكاس و نتايج آن را در خودمان مشاهده م یظاهر م

شود و جوّ زمين نيز از آسمانِ  یما پخت و پز م یاست كه خوراك امروز و فردا
د و معاش و گيرد... و باالخره آنچه تشكيل دهنده موا یم یباالتر فرمان و انرژ

 است. یباشد، انرژ یگرداننده جهان م

 ست!»خدا« یكند اين است كه مبدأ و مدير آن انرژ یآنچه قرآن اضافه م

 

 

27/12/1343 
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 ، تكامل ، ابيعت توحيد
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  توحيد، طبيعت، تكامل
 

 مقدمه

مختلف در عرف ما و مخصوصاً در  یها ، در چهره«طبيعت»و  «توحيد»دو واژه 
فرهنگ جديد، غالباً به عنوان دو تضاد و يا دو دكان رقيب جلوه داشته است. 

بود  یوارد علم و فلسفه گرديد حربه ديگر ینيز كه در قرن نوزدهم ميالد «تكامل»
ن از يك طرف، با دينداران و خداپرستان از پرستا كه در جنگ ميان طبيعيون و ماده

 طرف ديگر، به كار برده شده است.

، ی، فلسفیكه توحيد و طبيعت را از جهات گوناگون اخالق یمختلف یها چهره
و غيره با يكديگر روبرو كرده و منظور نظر ماست، در مفهومها يا  ی، كالمیشرع

 شود: یاصطالحات زير بيان م

 ماديت و معنويت،

 و روح يا جسم و جان،جسم 

 دنيا و آخرت، طبيعت و ماوراءالطبيعه،

 و موهوم، یعلم

 ماترياليسم و ايده آليسم،

 . ... مسلك و موحد، یطبيع

                                                
 قلم، به  ی. اين اثر توسط شركت انتشارات 1356در مسجد دبيرستان كمال، سال  یتدوين و تفصيل سخنران

توسط  ، 111111به ثبت رسيده و با شمارگان  یدر دفتر كتابخانه مل 23/12/1356موّرخ  2173شماره 
 چاپ و منتشر شده است.  یدفتر نشر فرهنگ اسالم
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يا عنوان كردن جسم  یاز مقدسينِ روحان یاز طبيعت و ماده حرف زدن، نزد بعض
ه شود ك یمسلكان همان اندازه كفر و خالف محسوب م ، در محفل عارفیو زندگ

 آخرت و خدا را در ميان آوردن. ی، پایدر اجتماع آزادانديشانِ دانش مسلكِ امروز

 یاز طرف ديگر، همان اندازه كه پرستش در تاريخ تمدن و فرهنگ، ريشه قديم
اعم كلمه، الزمه انسانيت و اجتماع است،  یو مسلك به معنا یعميق داشته و ديندار

انسان داشته و دارد.  یاك ناپذير در زندگطبيعت و ماديات نيز تماس و تأثير انفك
 او با هر دو مفهوم فوق ارتباط نزديك دارد. یانسان و زندگ

به دست آوريم، شايد بهترين راه  یآنكه از اين جنجال ديرينه جواب درست یبرا
آن باشد كه قضاوت را به خود انسان واگذاريم كه با هر دو ارتباط و عالقه نزديك 

او جستجو بنماييم  یانسان يا تكامل فكر یطلب را در تاريخ زندگداشته است، راز م
تا به اين ترتيب حرف سوم را هم كه تكامل باشد، وارد معركه نموده باشيم. بنابراين 

رويم؛ سپس پيوند آن دو را با خدا جستجو  یاول به سراغ رابطه انسان با طبيعت م
طبيعت و  در باره است،  یتوحيد ترين كالم نموده و باالخره نظر قرآن را كه خالص

 خواهيم كرد. یتكامل رسيدگ

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 رابطه انسان با طبيعت
 

 انسان ماقبل تاريخ

، خواه از نسل ميمون و حيوانات باشد يا مخلوق یو بدو یانسان اوليه كامالً قديم
بيعت با ط یمتمدن بعد یبيش از ما، و بيش از انسانها یبالواسطه خدا، مسلماً خيل

 محشور و در آن محاط بوده است:

كرده و اگر  یخوابيده و خاك را با بدن عريان لمس م یزمين م یخانه نداشته، رو
اند،  اش جانوران بوده خزيده و همسايه یاز زمين م یبرده، در سوراخ یبه غار پناه م

 ديده، آفتاب و سرما و ینم یچشمش غير از آسمان و درختان و كوه و بيابان چيز
كرده، خوراكش علف و ميوه و حيوانات  یباران را بدون چتر يا پوشش دريافت م

 داشته است... یخام بوده، مستقيماً از رودخانه يا چشمه و بركه آب برم

بعدها كه فرش و پوشش درست كرد باز هم از محصوالت دست اول طبيعت 
 یگوشت و باركش نمود و با استثمار حيوانات، شير و یمثل پوست و پشم استفاده م

 گرفت. یم

اش از طبيعت و آزار و وحشتش هم از  خالصه آنكه زندگيش در طبيعت، بهره
 رفت. یطبيعت م یطبيعت بود. قطعاً اشتغال و ششدانگ حواسش نيز به سو

و  یاوليه تنها منزل و ماو یها متمدن شده یو برا یابتداي یها انسان یطبيعت برا
خير و محبت  یاو. خدا یخدا یه همه چيز او بود؛ حتو غذا نبود، بلك یاسباب زندگ

است كه انسان اوليه طبيعت را  بوده یو منطق یشر و مصيبت. كامالً عاد یو خدا
بپرستد و پس از مختصر رشد و تكامل، مظاهر طبيعت را به عنوان خدا گرفته و آن 

 النوعها و اساطير را بسازد. بتها و رب
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 تمدن و تكامل

چكيده همه آنها را به  یاند؛ ول كامل، هزاران تعريف و توصيف دادهتمدن و ت یبرا
تجمع سازمان يافته و خروج انسانها از  یو نتيجه حاصله، به معنا یلحاظ خطمش

اند؛ يا احراز استقالل و عصيان عليه طبيعت، از طريق اتحاد بين  اسارتِ طبيعت دانسته
هر  ینياز یب یابتكار و اختراع برا استفاده، تسلط و تسخير طبيعت و سپس یخود، برا

 چه بيشتر از آن و باالخره خالقيت.

خويش درست  یبرا یبشر رفته رفته در طبيعت دخالت نموده، محيط اختصاص
كرد و ميان خود و طبيعت فاصله انداخت. خانه ساخت؛ غذا پخت؛ زراعت كرد؛ 

 یتحميل یلو قيودِ فص یمكان یلباس دوخت؛ با تجارت و مسافرت، محدوديتها
و مقهوريت بيرون آورد و  یشدن، خود را از تنهاي یطبيعت را شكست؛ با اجتماع

و مقدمه  یصنعت را به وجود آورد كه دخل و تصرف مستقيم در طبيعت و سازندگ
 خالقيت بود.

ترين حيوانات شناخته  یگام ديگر كه وجه امتياز انسان از باهوشترين و اجتماع
خاص يا اشعار انسان به ادراكات و احساسات و اطالعات  یاست و معلولِ آگاه شده

خود از محيط، توقف  یها و دريافتها ها و شنيده ديده یباشد، اين بود كه رو یخود م
مشهودات و ملموسها در  یو تفكر كرد و به اطالعات و افكارش، كه ابتدا جمع بند

از  یا ت نه تنها خاطرهكه توانس یداد. به طور یاش بود، كليت و حالت انتزاع حافظه
 یحال و آينده، محيطها یواقعيات دريافت شده از طبيعت بسازد، بلكه برا

در ذهن خويش مطابق يا متفاوت با آنچه واقعيت  یا خودخواسته و خودساخته
 تحت تأثير آن قرار گيرد. یداشته و گذشته است، ايجاد نمايد و حت

خلق  یيا علم ی، وهمیذهن ینيا، يك دیعين یانسانِ رشديافته در كنار دنيا
نمايد. اين تصرف و تسلط تماماً در جهت  یم یدر آن زندگ یكند و تا حدود یم
يافته،  تمدن البته هنوز انسانِ تازه ینياز شدن و بيگانه شدن انسان از طبيعت بود. ول یب

شناخت و هم منشأ بال و وحشت. طبيعت مقام  یطبيعت را هم مبدأ حيات و رحمت م
از طبيعت و  ینياز یداد؛ زيرا كه ب یخير و شر را به هيچ وجه از دست نم یخدا

 بود. یو بسيار جزئ یانسان كامالً نسب یبيگانگ

 

 عقل و فلسفه
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 ی، برایمتمدنِ پيشرفته به دنبال گامِ محيطساز ذهن یها يك گام گستاخانه كه انسان
به نفس  یدر زمينه اتكا یا به طبيعت برداشته و تجربه تازه یبيشتر از وابستگ یرهاي

نمودند. عقل را كه  یتعقل انسان یو نيرو یبود كه به ادراك ذهن یيافتند، توجه مطلق
تازِ  و تشخيص دهنده خير و شر ديده بودند، حالّلِ يكه یانديشِ زندگ مآل یجو چاره

 ميدانِ مجهوالت و كاشف حقايق نيز شناختند.

رسيد كه فالسفه بزرگ يونانِ قرن  به آنجا یو آزاديخواه یالزمه روشنفكر
ما از  یرا كه حواس جسمان یتصاوير یپنجمِ قبل از ميالد، واقعيات و عينيات، يعن

گيرند، مخلوط با اشتباه و مخدوش دانسته و آنها را كنار بگذارند و به  یطبيعت م
 آورند. یرو ینظر یها و تشخيص یمجردات عقل

محكوم نمودن مشاهدات و محسوسات و  فلسفه در مكتب اساتيد بزرگ يونان با
، مخالف يا ی، مجرد، عالیروحان یتوأم گرديد و يك دنيا یانكار واقعيات عين

از قبيل  یعرضه نمودند. مفاهيم تازه و اصطالحات یو طبيع یجسمان یمافوق دنيا
 یحيوان یهيوال، ملكوت، ذات، جوهر، روح، معنويات، رياضت و اعراض از زندگ

با طبيعت و  یبعداً؛ در حقيقت، لجباز یشد كه در آن زمان و حت یبكار برده م
 از اسارت آن بود. یرهاي یبرا یكج دهن

، اولين قيام یو رو آوردن به منطق و مجردات عقل یفلسف یهمراه با دانش طلب
طبع انسان نبود در افكار  یها جز مظاهر طبيعت و جلوه یكه چيز یعليه خدايان سنت

نيز به ترديد و توهين نسبت به  یط ظاهر گرديد و فالسفه بعدچون سقرا یبزرگان
 پرداختند. یخيال یها و بت یآيين اجداد

به مبارزه با مكتب  «دموكريت»مثل  یا در همان روزگاران، از يك طرف فالسفه
 یو اصيل شناختند، يا كسان یسقراط و افالطون برخاسته، ماده را ابد «مسلك روح»

را اساس فلسفه خود قرار دادند و از  یو لذايذ جسمان یز زندگتمتع ا «اپيكور»مثل 
زده، دنيا را سراسر پوچ و خيال  ها زير هر احساس و حقيقت طرف ديگر، سوفسطائی

را وسيله خروج از  ینشين ، خم«جالينوس»مثل  یا كه عده نمودند در حالی یم یمعرف
 اسارت طبيعت برگزيده بودند.

آيندگان،  یبرد مسابقه و پيرو یرفتند؛ ول یبه راه یا در آن محيط آزاد، هر دسته
قرن ستارگان  یها مسلك گرديد و آنان قرن یبيشتر نصيب دسته مجردانديشانِ روح

 انديشه و دانش و دين شدند. یها فروزان آسمان
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 روم و ايران یدنيادار

از يونان، دست و پنجه نرم كردن انسان با طبيعت به فالسفه يونان خاتمه نيافت. بعد 
 یبينيم كه در زمينه تصرف دنيا و تمتع از زندگ یروم را م یو ادار ینظام یامپراطور

كند؛ در عين آنكه به نحو  یم یبا طبيعت و با بشريت دهن كج یپيشرفته، به نحو
 هستند. یدر چنگال طبيعت يا اسير طبع بشر یديگر

و نه چندان پايبند  يونان را دارد یروم نه معتقدات شرق و نه معنويات فلسف
است و  ینژادپرست یپرستند كه نوع یطبيعت است، ارواح اجداد را م یها النوع رب

 یكه زمينه امپراطور  نمايند یديگر تحميل م یكشورها ژوپيتر خودشان را بر شهرها و
 و استعمار است.

را مبدل  یبندد؛ جمهور یاگوست دروازه معبد بزرگ را به عنوان خاتمه جنگ م
نمايد كه  یسازد؛ تمتع از قدرت و فرو رفتن در لذات را افتتاح م یم یامپراطوربه 

 شود. یم یآن به نرون منته یها ها و ديوانگی دنباله مستی

و تمدن روم در شبه جزيره ايتاليا، نه طبيعت قهار  یدر برابر قدرت امپراطور
ايتاليا  ین سومهاجم و خطرناك؛ فقط در آ یها وحشتناك وجود دارد و نه همسايه

 دهد. یبا ساسانيانِ ايران رخ م یهاي گاه درگيری و يونان، گاه

ديگر را اسير  یها انسان تمدن يافته به جنگ طبيعت رفته ضمن آنكه انسان
 یزندگ یخواهد اشراف ینمايد، م یم یكند و در برابر قيود طبيعت و قوانين سرپيچ یم

نمايد و اثبات تسلط بر غير خود كند.  نفس عمل یها كرده و آزادانه برطبق خواسته
غرايز  یو ارضا یشده است كه در چهره بشر یا یطلب در حقيقت شيفته لذت و جاه

شود. بدون آنكه سجده و كرنش به  ی، اسارت غيرمستقيم طبيعت محسوبِ میحيوان
بندد و اسير  ینفس اَماره را به گردن م یمظاهر طبيعت بنمايد، طوقِ بندگ یبتها

 گردد. یم یانسان یها طبع خود و بيگانه با ارزش یها هخواست

آنها كه  یروم به دو شكست و به سرنگون یدوران تسلط و غرور و فساد امپراتور
كند؛ ظهور  یاست، خاتمه پيدا م یمقدمه جاهليتِ وحشتناكِ هزارساله قرون وسط

نژاد و نفس  ها. با اشاعه دين مسيح، توحيد جايگزين پرستشِ مسيح)ع( و هجوم ژرمن
شود؛ اما توحيدِ مسخ شده آلوده به روحيات يونان و خرافات توأم با  یو طبيعت م

 پرستش انسان و فرشته در رديف خدا.
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بينيم. اساس آيين زرتشت توحيد  یرا م یگر یدر ايران سلسله ساسانيان و زرتشت
باد آتش و آب و خاك و  یعناصر چهارگانه طبيعت به زعم آنها، يعن یاست؛ ول

 به آنها داده شده است. ینزديك به خداي یقدّوسيّت دارند و نقش بزرگ

 یانسان با طبيعت صورت دين یها، مبارزه تكامل توجيه جهان و جامعه انسان یبرا
اند كه  ساخته یهاست، اهريمن و خوبی یروشناي یيافته و در برابر اهورا مزدا كه خدا

 یرسيدن به پيروز یرا برا یفه هر انسانهاست و وظي ها و شر و بدی منشاء تاريكی
 دانند. یاست، م یدنيا از ميان برداشتن اهريمن و هر چه اهريمن ینهاي

ها، پيوند  ضمن پذيرش مالكيت و حاكميت مطلقه انسان بر انسان یآيين زرتشت
آن عمالً  یشده است و هدف اعال یزده، دين دربار یصميميت با استبداد شاهنشاه

 .یو طبقات ی، مادیدر سطوح مختلف معنو یدنيادار است، یدنيادار
 

 اروپا با طبيعت یآشت

توانست زياد  یفالسفه بزرگ يونان م یضدِطبيع یو مجردانديش ینه آن فلسفه روح
به خرافات و جهل. هر يك  یمتك یو انسان پرستيها یدوام بياورد و نه هواپرست

م شد كه اگر انسان از محدوديت و طاغوتيت خود را ظاهر ساخته معلو یبزود
 افتد. یديگر م یآيد به بند و طاعت چيزها یاسارت طبيعت درم

اروپا ظاهر گرديد و رنسانس به  یقرون وسطا یدر تاريك یالعمل وسيع عكس
، توأم با ینگر و به آزاد وجود آمد؛ رنسانس يا بازگشت به يونانِ پيشرفته و طبيعت

وردن به واقعيات، مشاهده و تجربه. به رو آ یاعراض از فلسفه مجرد انديش، برا
 عبارت ديگر توجه مجدد به جامعه و طبيعت.

و  یخروج انسان از قيود اوهام و اسارتها، استعدادها را شكفته كرد و به آزاد
 پر و بال داد. یآزاديخواه

و  ی، دوباره با طبيعت آشت«فرانسيس بيكن»و  «كانت»و  «دكارت»بشريت بعد از 
بود، قهر كرد. اصرار و اعالم نمودند كه علم بايد  یو وهم یو تحميل یبا آنچه تصنع

و  یو تجرب یاز مشهودات و جرياناتِ طبيعت مايه بگيرد و به اين ترتيب علوم طبيع
در طبيعت داشت  یگرديد و بعدها هرچيز كه واقعيت و نشان یپايه گذار یفنون عمل

، اقتصاد، سياست و یشناس ، جامعهیشناس مانند: روان یهاي موضوع علم گرديده دانش
 مديريت موضوعيت و اهميت يافت.
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بينيم، هم در ادبيات و تعليم و  یرا، هم در هنر و در علوم و فلسفه م یگراي طبيعت
ژاك  ژان»شود؛  یم« 1همان واقعيت است یزيباي»تربيت و سياست. شعار رمانتيسم 

نر و ادبيات از رومانتيسم و ه ینويسد و در قرون بعد یرا م «اميل»، كتاب «روسو
فرار از  یرئاليسم به امپرسيونيسم و سمبليسم و فوتوريسم رو آورده و دست آخر برا

پردازند كه نامش را  ینوظهور م یها ها و نمونه طبيعت، به ابداع شكل یتقليدگر
 گذارند. یم یخالقيت هنر

 

 پرستش نوين طبيعت

تكامل در جهت احراز استقالل منافات  یبا طبيعت، با سير دايم یو آشت یطلب یآزاد
فكر  یو اعجازها یوبيش مغرور اكتشافات علم از متفكرين كه كم ینداشت. بسيار

همان  یو تبليغِ ضد روحانيت و ديانت نمودند. ول یو فن شده بودند اعالم آزادانديش
و  یدر نظر مدافعين واقع یاز اسارت طبيعت و احراز آزاد یدانيم رهاي یطور كه م

نسبت به قوانين و نظامات حاكم بر جهان  یاعتناي یو ب یقيد یاصيل، مترداف با ب
 نيست.

كند اشعار و اختيار داشته،  یشود و م یخواهد نسبت به آنچه م یبشر متكامل م
و فعاليت منافات دارد و  یمحيط مطلوب خود را بسازد. تكامل انسان، نه با برنامه ريز

واند تعقيب شود. بلكه بشر همواره با دو مسئله، درگير ت یم ینه بدون هدف و آگاه
 بوده است:

 )چه بكنم و چه بخواهم(؛ یبرنامه زندگ -1

)علت اشيا  یتعادل فكر رسيدن به یصحيح برا یبين يا جهان یدرون یكنجكاو -2
 و مبداء و مقصد حيات(.

خدا و اِله و  وسيع كلمه، همواره احتياج به یبنابراين بشر متكاملِ مختار، به معنا
خواهد. بدون هدف و معشوق، راكد و فاسد  یم یو فكر یمعبود دارد و تعادل روح

رود. اگر خدا از طريق دين يا سلطه طبيعت برايش  یشود، يا به بيراهه و هالكت م یم
عصيان  یرود كه خود بسازد، كه اين نيز نوع یم یفراهم نشد به دنبال خدا و هدف

 جهت خالقيت است. عليه تحميل طبيعت و در

                                                
1. La beauté c´est la réalité 
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است تا آنجا  یدر قرون معاصر توجه مجدد به طبيعت و تجليل آنچه طبيع
مسلك شدند. البته نه به  پرست و انسان از دانشمندان، طبيعت یپيشرفت كه برخ

 یكه آفتاب و رودخانه نيل و يا گاو و سوسمار را بپرستند و بت دست یصورت قديم
جهان  یو نظامات كل یآنها را به قوانين عموم یو كشفيات علم یبسازند. رشد فكر

را كه ماده  یكه جوهر طبيعت و عنصر اوليه و اصل یمعتقد ساخته بود به طور
 گرفتند. یباشد، صانع و خالق و ازل یم

طبيعت يا  ینظامات عموم یرا به طبيعت و به ماده نسبت داده برا یصفات خداي
گردش و  یيل شده و همانها را برا، اصالت و حاكميت مطلقه قایعنصر ماد یبرا

پرست  ها )ناتوراليست( شدند و ماده مسلك یدانستند. طبيع یكاف  پيدايش جهان
 )ماترياليست( پيدا شد.

از فالسفه يونان در برابر مكتب سقراط و افالطون  یماترياليسم كه در تعداد قليل
جز  یاساس چيز گرفت در عمق و یقد علم كرده بود و به اين ترتيب حيات تازه م

نبود. آنها هم چون از خورشيد و صاعقه يا از رودخانه  یباستان یپرست بازگشت به بت
كردند،  یرا معلول اثر آنها حس م یديدند و زندگ یو چارپايان آثار خير و شر م

 یا و ريشه یشدند. از اين جهات اختالف اساس یخورشيدپرست و گاوپرست م
 وجود نداشت.

اجتماع و فرهنگ و تمدن و دين  یاقتصاد و توليد را زيربناماركسيسم هم كه 
اختيار و شخصيت، موجودِ دست بسته جبرِ  یشناسد و انسان را با انكار ضمن یم

نمايد در حقيقت زير عهدنامه اسارت انسان در برابر ماديات و  یم یديالكتيك معرف
 نمايد. یتاريخ مو قهاريت طبيعت يا  یبه خداي یطبيعت امضا گذارده اقرار عمل

ها و امكانات را در سرمايه و اقتصاد  دار نيز كه همه قدرت مغرب زمينِ سرمايه
جمع مال و مصرف دست و پا  یسازد و فرد و اجتماعشان يكسره برا یمتبلور م

 ديگر، بندگان دنيا و پرستندگانِ طبيعت هستند. یزنند آنها هم به نحو یم

 یيا اُومانيسم ماد یمسلك ، انسانیپرست و ماده یلكمس یبه دنبال يا به موازاتِ طبيع
بوده با استثمار و استعمار  یرايج شد. اين مكتب بيشتر ناظر بر انسان و جوامع انسان

اثر و  یجبر ديالكتيك كه انسان را ب یاند تا حدود نمايد. از اين راه خواسته یمبارزه م
 گيرد جبران كرده باشند. ینمايد و معنويات و انسانيت را نديده م یارزش م یب
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شود  یاو داده م ی، خالقيت و اصالت به انسان و استعدادهایماد یمسلك در انسان
 ماست. 1«یاز خود بيگانگ»و اهريمن اين آيين 

انسان را  یذات یاستعدادها یبالعكس چون در اين مكتب، آزاد شدن و شكوفاي
و يك نوع  یغرور انساندانند، با  یم ینجات و رشد و سعادت جامعه كاف یبرا

 مواجه هستيم. «استغناء و تكبر»يا  «یبين خودبزرگ»

خالقه  یاز مقامِ انسان و نقش اساس یدر عين تجليل و طرفدار یماد یمسلك انسان
شناسد و در عين برنامه دادن  یديالكتيك م یدادن به كار انسان، او را مقهور جبر

 یتكاملِ عموم ی، هدفداریجامعه انسان یبرا یانقالب و مبارزه و مقصد شناس یبرا
است؛ زيرا نوع  یپرست نمايد. از يك طرف طبيعت یو برنامه دهنده آن را انكار م

دهد و از طرف ديگر، در  یاز طبيعت است هدف و معبود قرار م یانسان را كه جزئ
نياز از  یجهت خروج از اسارتِ طبيعت و تكامل در پرستش است؛ زيرا كه انسان را ب

عالوه برآنكه  ینمايد. ول یبيعت و خدا گرفته خودانگيخته و خودانگيزش تصور مط
بدون اتكاء و  ی، يعنیتواند در حالت مجزَ ینم یدر جهان آفرينش هيچ موجود

ارتباط و استفاده از خارج، خود سازنده و تكامل كننده باشد، مطلب فوق تناقض 
 شود. یماركسيسم محسوب م یاز تناقضها یديگر

 

 خالصه جريان

 یاست. در ابتدا بوده یيك رابطه ناگسستن یبنابراين رابطه انسان با طبيعت به طور كل
ور و مقهور بوده جز طبيعت  سره در طبيعت غوطه ، يكتاً، عمالً و عقيدیسير تكامل

پرستيده است و در آخر كار از راه علم و احساس، باز  یديده و نم یرا نم یچيز
 یو خود را مقهور و مجبور شناخته است. فقط در وسط رقيب یطبيعت را حاكم كل

ساخته و به چشم دشمن به آن نگريسته و ميان ماديات و معنويات  یطبيعت ماد یبرا
 تعارض مطلق برقرار ساخته است.

 
 

                                                
1. Aliénation 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 رابطه قرآن با طبيعت

 

ا آن از پرستش تا انكار ر یاينك كه رابطه انسان با طبيعت و افراط و تفريطها
با  یكه توحيد يا يكتاپرست یا و رابطه یرويم كه اديان اله یم یديديم به سراغ نظر

عنوان مدرك بحث، قرآن را انتخاب  است. به داشته یطبيعت و ماديات و زندگ
خودمان است و همان طور كه در مقدمه مقاله گفتيم  ینماييم كه كتاب اعتقاد یم

 د.باش یخالصترين و عاليترين كالم توحيد م

دهند ظهور قرآن، در وسطِ آن دو دوران قهر  یاتفاقاً نزول قرآن، يا اگر ترجيح م
بوده است: قرن  یقرون وسط یمغرب زمين، با طبيعت و در بحبوحه تاريك یو آشت

قرن قبل از فالسفه  11قرن بعد از فالسفه مجردانديشِ يونان و  11، یهفتم ميالد
 اروپا قرار دارد. یمسلك و ماد یطبيع

 

 توجه قرآن به طبيعت

بيش از هزار سال اهل كالم،  یكه در ط یبرخالف معمولِ پيروان و مخصوصاً روش
مفسرين به تبعيت از فلسفه يونان داشتند، قرآن توجه و تمسك  یفقه و حت یعلما
با تنوع و تفصيل و تأكيد فراوان و به زبان  یالعاده به طبيعت كرده است. توجه فوق

محسوس و تقريباً به كليه مظاهر و آثار طبيعت، از اوج آسمانها تا  عاميانه ملموس و
و گياه و حيوان تا آدميزاد و انسان، در خلقت و  یفرش و درون زمين، از جماد

 .خُلقيات، در فرد و اجتماع، در تاريخ گذشته و در سرنوشت آينده...

از  یوار بعض مطلب و درك بهتر موضوع، ضرر ندارد فهرست یيادآور یبرا
 : را كه شايد در مجموع متجاوز از هزار باشد، شاهد بياوريم یها و آيات نمونه

موجودات و آثار     یرو یبينيم انتخاب چشمگير یها م سوره یاوالً، در اسم گذار
 است: طبيعت رفته
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 ترين سوره(، بقره )بزرگ

 ها(، ترين سوره از كوچك یفيل )يك

 عنكبوت، نحل، نمل؛

 نجم، قمر، شمس؛

 رعد، دخان، حديد؛

 ليل، فلق، زلزال؛

 و غيره.

در قرآن  یآنها جايگاه رفيع یها آسمان و زمين و ستارگان با حركات و روشنايی
 دارند:

«.» 1 
 

«.» 2  
 

«....» 3 
 

«.» 4

 

«.» 5 
 

«......» 6

 

«.» 7 
 

                                                
 : و رزق شما و هر چه به شما وعده شده در آسمان است.22ذاريات/  .1

 : و آسمان را به نيرو برافراشتيم و حقاً كه ما تواناييم. 47ذاريات/  .2

 شناورند.  یدر فلك ی: ... و همگ 41ياسين/  .3

 پيروزمند و داناست.  یش روان است. اين فرمان خداقرارگاه خوي ی: و آفتاب به سو 38ياسين/  .4

 : آسمان را برافراخت و ترازو را برنهاد. 7رحمان/  .5

 . او هستند... یها و زمين است، تسبيح گو : ... هر چه در آسمان24حشر/  .6

 : و پس از آن زمين را بگسترد..3نازعات/  .7
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«.» 1 
 

زمين مورد بحث فراوان هستند  یجو یها آييم پديده یاز آسمان كه پايين م
 آيه و اشاره به باد و ابر و باران(: 115)

«...» 2 
 

«...» 3

 

«......» 4 
 

«

.» 5 
 

«....» 6

 
 

«...» 7

 

«......» 1 

                                                
 روز آنگاه كه آشكار شود.  ر خود فرو پوشد. و سوگند به: سوگند به شب آنگاه كه جهان را د 2و  1ليل/ . 1

 . : يا چون بارانی سخت در ظلمت همراه با رعد و برق از آسمان فرود آيد...19بقره/ . 2

 . : و بادهای آبستن كننده را فرستاديم...22حجر/ . 3

 . : ... و طوفانی سهمناك و كشتی شكن بفرستد...69اسراء/ . 4

پيوندد و ابری انبوه  راند، آنگاه آنها را به هم می ای كه خدا ابرهايی را به آهستگی می نديده: آيا 43نور/ . 5
ها كه در آنجاست  آيد و از آسمان، از آن كوه آورد و باران را بينی كه از خالل آن بيرون می پديد می

ارد. روشنايی برقش د خواهد بازش می زند و از هر كه می فرستد و هر كه را خواهد با آن می تگرگ می
 نزديك باشد كه ديدگان را كور سازد. 

 : ... و از آسمان آب پاكی نازل كرديم. 48فرقان/ . 6

 . باراند... آيد. اوست كه باران می داند قيامت چه وقت می : خداست كه می34لقمان/ . 7
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«......» 2 
 

 نسبت به زمين و عوارض آن سخن زياد رفته است:

«.» 3

 

« ... 

. 

.» 4 
 

«.» 5 
 

«. 

. 

. 

.» 6 
 

«....»7 
 

                                                                                                              
 . : ... ما نيز سيل ويرانگر را بر آنها فرستاديم...16سبا/ . 1

 . سارهايی در زمين روان گردانيد... : ... از آسمان باران فرستاد و آن را چون چشمه21زُمَر/ . 2

 .: و زمين را گسترديم، و چه نيكو گسترندگانيم48ذاريات/ . 3

 نگرند ... : آيا نمی 21و  19و  17غاشيه/ . 4

 اند؟ ها كه چگونه بر كشيده و به كوه

 و به زمين كه چسان گسترده شده؟ 

 ای از ريگ روان گردند.  ها تپه ها به لرزه آيند و كوه : روزی كه زمين و كوه14مزمل/ . 5

 : و خدا شما را چون نباتی از زمين برويانيد. 21و  19، 18، 17نوح/ . 6

 آورد. گرداند و باز از آن بيرون می باز شما را بدان باز می

 و خدا زمين را چون فرشی برايتان بگسترد.

 در آن برويد.  های پهناور تا بر راه

 : سفيد و سرخ و رنگارنگ و به غايت سياه.  ها پديد آورديم ها راه : ... و از كوه27فاطر/ . 7
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«
.»1 

 

«...» 2 
 

«......» 3 
 

«
...»4 

 
«» 5

 

«
...» 6

 شود: یاز نوع نباتات و حشرات و حيوانات به وفور نام برده م

ا درختان به هم پيچيده و سر به فلك كشيده يا پر ها، باغات ب اشجار، چراگاه
 از ميوه، زيتون و خرما و انار و انجير؛

 زنبور عسل با خوراك و منزل آن؛

 مور و ملخ و پشه و عنكبوت؛

 ؛یكالغ و كبوتر و هدهد و ماه
 اسب و استر و شتر و االغ؛

                                                
ها پديد آورد، شايد هدايت  بزرگ افكند تا شما را نلرزاند و رودها و راه یها : و بر زمين كوه15نحل/  .1

 شويد.  

  . ها هستند... دهد تا آنگاه كه در كشتی یير مو در دريا س ی: اوست كه شما را در خشك22يونس/  .2

  . ژرف، كه موجش فرو پوشد... ی: ... در درياي 41نور/  .3

شور و تلخ. از هر دو  یآبش شيرين و گوارا است و يك ی: اين دو دريا يكسان نيستند؛ يك12فاطر/  .4
  . كشيد... یآرايش تن خويش بيرون م یبرا یخوريد و از آنها چيزهاي یگوشت تازه م

  : و چون درياها آتش گيرند. 6تكوير/  .5

 شد و آبِ روان كف بر سر آورد...  یاندازه خويش جار : از آسمان آب فرستاد و هر رودخانه به17رعد/  .6
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 .گوسفند و بز و خوك و گاو...
 رود: یت تا كجا مرسيم، معلوم است عناي یبه انسان كه م

 ؛یاز قصد آفرينش او و آن دوران واسط خاك
 سلول، نطفه درهم آميخته، جنين؛

 ؛ی، رشد، پيری، جوانیشيرخوارگ
 و باالخره قبر.

توجه صرفاً به بدن و خوراك نبوده، از نفس انسان و تسويه و تنظيم آن سخن 
استعداد دوطرفه دارد؛ از  كه ی؛ از انسانیو پاك یزشت یها گويد، با التفات به الهام یم

كه  یو غرور او، انسان یشود و از ياغيگر یانسان صحبت م یضعف و شتابزدگ
زمين  شود و صالحين آنها وارث یهم م« اهلل روح«و  «اهلل كليم»و  1«خُلُقٍ عَظِيمٍ. ی...لَعَل»
 گردند. هم فرد مورد عنايت اوست، هم طايفه و امت و نسل. یم

در مهد زمين و آسمان جا دارد. از اوج هوا تا قعر درياها به طور خالصه قرآن 
 ی... غَيْرِ ذ» یها گيرد؛ در بيابان یها منزل م چمنزارها و بر سر كوه یكند؛ رو یسير م

زشت  حيوانات و با یو اهل یشود؛ با وحش یديده م 3 «وَ جَنَاتٍ اَلْفافًا.»و در  2«زَرْعٍ...
كشد مَثَل از پشه بزند و زنبور عسل يا  یالت نمحشرات سروكار داشته، خج یزيبا

ها چون ابر در  خدا بداند؛ در نظرش كوه یو سخنگو یزبان را مهبِط وح یزمين ب
بيند؛ از  یهم سنجيده م یعظيم آسمان و درخت ناچيز را پهلو یها حركتند؛ ستاره

د، در يك كه انسان بايد رعايت نماي یآسمان و نظامات حاكم بر آن و موازين یبلند
جهان و نظام و انسان در نظرش تفكيك ناپذيرند و  یگويد و به طور كل یآيه سخن م

 در توحيد جا دارند.

 

 یاختالفات اساس

توجه  یبيش از كتب علوم طبيع یآواز با طبيعت است و حت كه اين اندازه هم یقرآن
، ی، اخالقیادب یها كتابانسان دارد، نه تنها از  یجانبه به طبيعت و نقش آن رو همه
 یاعتناي يا كم یاعتناي یب یكه همگ -باشد یقبل و بعد خود متمايز م یو دين یفلسف

                                                
 عظيم.  ی: ... تو راست خُلق4قلم/  .1
 . ای... هيچ كِشته : ... وادی بی 37ابراهيم/ . 2

 بوه.های ان : و بستان16نباء/ . 3
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ها و با  بلكه با آثار و آداب و آيين -اند داشته ینسبت به طبيعت و ماديات زندگ
به  یيا اعتقاد فلسف ی، التفات علمی، احترام سنتیكه به صورت پرستش دين یافكار

 دهد: ینشان م یبارز یاند اختالفات اساس وردهطبيعت و دنيا رو آ

 

ها را  قرآن خودباخته عظمت و قدرت طبيعت نشده، موجودات و پديده -1
زده  پيشينيان وحشت یناميده، انسانها را از تواضع و تسليم به آنها كه خو «آيات خدا»

 نمايد كه: یكند و در آيه سجده تصريح م یاست شديداً منع م بوده

«
.»1

باشد، قسمت  یاز قرآن شاهد مطلب م یدانيم و آيات فراوان یكه م طور همان
است  یپرست النبيين و پيغمبران گذشته مبارزه با بت رنامه رسالت خاتماز ب یا عمده
 یپرست از يهوديان(. شخص یپسر خدا نزد مسيحيان و عُزَير پسر يَهُوه نزد بعض ی)عيس

شرك و پرستش مظهرِ  یجز احيا یچيز یو دين یشناس و جامعه یشناس از نظر روان
 ت.از مظاهر طبيعت نيس یا جاندارِ زنده يا مرده

باشد،  یم یو عمل یو روح یكه در مراحل قبل از رشد كامل فكر یانسان یبرا
او با  یو تقدس طلب یجوي نيست كمال یچون درك توحيد خالص كار آسان

مخلوط شده و از آن ميان نيايش اجداد  یخراف یها و تعصب یقوم یخودخواه
 آورد. یيا بزرگان دين سر در م یخانوادگ

اند، همين  نشده یكه اسالم و تشيع نيز از آن مستثن یوحيداز آفات اديان ت یيك
در  یو اعمال اله یپيشوايان برحق و مقدسين و انتساب صفات اعل در باره روح غلو 

 در حقيقت اعراض از توحيد به طبيعت. یحق آنهاست؛ يعن

و آلوده شدن توحيد نيز  یپرست طبيعت یبه سو یقرآن با چنين حركت ارتجاع
 نمايد: یخالصه م یر مخالفت آشكار نموده، نظرش را در دعوت عمومدرآيات مكر

«
...»1

                                                
او شب و روز است و خورشيد و ماه، سجده به خورشيد و ماه نكنيد، به  یها : و از نشانه 37فصلت/  .1

 پرستيد.  یكه آنها را آفريده است سجده نماييد، اگر واقعاً او را م یخداي
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 هم انزجار دارد. یپرست بيزار است، نسبت به شخص یپرست طوركه از بت و همان
 

قرن  11نمايد.  یارائه خدا و آخرت و آفرينش استفاده م یقرآن از طبيعت برا -2
 nature Dieuكتاب  یشناس معروف فرانسو قبل از آنكه فالماريون دانشمند ستاره

dans la  قرآن خدا را نه تنها در آسمان و از ديدگاه علم )خدا در طبيعت( را بنويسد؛
 كرده و گفته است: یهيئت، بلكه از درون خاك تا به ثريا به مؤمنين معرف

«...
.»2

 

انسان و مادون انسان  یاش مسخر شده برا طبيعت را با همه وسعت و سيطره -3
 نمايد: یم یمعرف

«
؛3 «...

 

«
 ؛4«.

 

«

 ؛1 «.

                                                                                                              
شويم( كه بين ما و شما مشترك است )جمع  یا اهل كتاب بياييد )به گرد( كلمه ی: بگو ا 64عمران/  آل .1

ديگر از نوع  یاز ما بعض یرا با او شريك قرار ندهيم و بعض ینكنيم و چيز یو آن اينكه جز خدا را بندگ
 . خودمان را غير از خدا ارباب نگيريم...

: ... در زمين سير كنيد تا ببينيد چگونه آغاز خلقت نموده، سپس خداوند مرحله بعدی را  21عنكبوت/ . 2
 داوند بر هر چيز تواناست. آفريند؛ همانا كه خ می

: شب و روز را برای )استفاده( شما تسخير نمود و خورشيد و ماه و ستارگان تسخيرشدگان اراده 12نحل/ . 3
 . باشند... و امر او می

: اوست كه زمين را رام شما نمود؛ بنابراين در اطراف و جوانب آن حركت كنيد و از روزيش 15ملك/ . 4
 ( حشر و نشر شما به سوی اوست. بخوريد و )بدانيد كه
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«.» 2 
 

 و یبردار بهره یبرا یخداداد یها محصوالت طبيعت را نعمت آثار و -4
نشين يونان، مرتاضان  داند. قرآن برخالف فالسفه خُم یها م انسان یشكرگذار

 یها فرآورده مسيحيت، نه تنها یدنياها مسلك و تارك یهندوستان، صوفيان روح
را در حد معتدل و معقول حالل و مجاز  یطبيعت و مادياتِ مورد احتياج زندگ

شمارد بلكه استفاده صحيح و توليد و توزيع آنها را نشانه توحيد و شكر نعمت و  یم
شناسد. ماديت و معنويت در نظر او با هم پيوند دارند. از  یم یوظيفه بندگ یاز جهت

را  یاُخرو یسازد و از فضيلت و معنويت، نعماتِ ماد یلت مدنيا فضي یماده و زندگ
 آورد. یبيرون م

روحيه شديدِ ضدمصرف و ضدآداب و آرايش  یامروزه ما شاهد رواج همه جاي
چندقرن گذشته تمدنِ  یالعملِ افراط و انحرافها هستيم كه در واقع عكس یزندگ

 یو دنياپرست یدنيادار یحداكثر از زندگ یمند كه هدف آن بهره یاست. تمدن یغرب
 شمرد. یبه ديگران را مجاز و الزم م یشده بود و استثمار زيردستان و تعد

از نعمات دنيا  یبرخوردار یكه برا یهاي قرآن در توصيف طبيعت و توصيه
دهد و نه اين  یها را اجازه م نمايد نه آن اسراف و امساك و افراط و انحراف یم

خوردن و آشاميدن و آرايش  یكه برا یتأكيدهاي را. ها قيدی یب و  یسختگير و یبدبين
و  ینمايد عالوه بر تحريم اسراف و تعد یم یخداداد یو استفاده از نعمات طبيع

 خدا و آخرت و رعايت تقوا و عدالت است. چند آيه: یامساك، توأم با هدفگير

 ؛3 «.....»
 

؛4 «....»
 

                                                                                                              
كنيد از آن  : و اوست كه دريا را مسخر كرد تا گوشت تازه از آن بخوريد زينتی را كه لباس می14نحل/ . 1

دهد، و برای آنكه از فضل او بهره بجوييد و  بينی كه دريا را شكاف می استخراج نماييد؛ و كشتی را می
  شايد شكرگزار شويد. 

 زمين را برای مردم قرار داد.  : و 11رحمن/ . 2

 . خدا پراكنده شويد و بسيار ياد او باشيد... یها فضل و نعمت ی: ... پس در زمين به جستجو 11جمعه/  .3
 : ... بخوريد و بياشاميد از روزی خدا )ولی( از فسادكنندگان تبهكار بر روی زمين نباشيد.  61بقره/ . 4
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؛3 «.
 

 ؛4 «...»
 

« 

.» 5. 
 

وسيله  بايد است، طبيعت در دو هر كه خدا، آيات مانند خدا نعمات قرآن، منطق در
سعادت و آخرت  یسو خدا و تحرك به در طريق تقوا و توجه به یو نيروگير یزندگ

                                                
دهد از ميوه آن بخوريد و حقوق واجبه را در موقع برداشت بپردازيد  يوه می: ... و زمانی كه م 141انعام/ . 1

 كنندگان را دوست ندارد.  و اسراف نكنيد كه خدا اسراف

های  هايی را كه خدا برای بندگانش )از زمين( بيرون آورده و پاكيزه : بگو چه كسی آرايش32اعراف/ . 2
نی است كه ايمان آوردند در زندگی دنيا و اختصاصی است؟ بگو اينها برای كسا  روزی را حرام كرده
 . روز قيامتشان است...

ای را كه خدا حالل كرده است تحريم  ايد چيزهای پاكيزه : ای كسانی كه ايمان آورده 88و  87مائده/ . 3
 روی )تجاوز از حدود خدا( نكنيد كه خدا تجاوزكنندگان را دوست ندارد. ننماييد و زياده

ايد  داوند به شما روزی كرده است حالل و پاكيزه بخوريد و خدايی را كه به او ايمان آوردهو از آنچه خ
 در نظر داشته باشيد. 

های شما و فرزندانتان باعث نشوند كه شما را واله و  ايد دارائی : ای كسانی كه ايمان آورده9منافقون/ . 4
 . غافل از ياد خدا نمايند...

 های آنها حقّی معلوم و معين شده است. نين( كسانی هستند كه در دارايی: و )مؤم25و  24معارج . 5

 برای درخواست كننده و محروم. 
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، از غير خدا یبيعط یكند كه چرا با وجود نعمات اله یباشد. تعجب و مالمت م
آورند  یاو پناه م ها به ورزند، تنها در گرفتاری یخدا م نمايند، كفر به یم یكار مالحظه

 شوند. باز هم چند آيه: یخدا م یو يا مغرور به قدرت خود و غافل از بازگشت به سو

؛1 «.»
 

«
 ؛2 «.

 

« 

 

.» 3 
 

رابطه قرآن با طبيعت را مقابل رابطه انسان با  كنيم و یم یبند همه اينها را كه جمع
 بينيم قرآن به مصداق: یگذاريم م یطبيعت م

«
...» 4 

 دارد. ها و مافوق آنها قرار در وسط افراط و تفريط انسان

                                                
ها و زمين وجود دارد و )همچنين(  : و برای او )يا به سوی او و به سود او( است آنچه در آسمان52نحل/ . 1

 نماييد؟  ذلك پروا از غيرخدا می دين دائمی ازلی برای اوست؛ آيا مع

گردند،  كنند و به او برمی : و چون مردم را گرفتاری و زيانی برسد، پروردگارشان را صدا می33روم/ . 2
 ورزند.  ای از آنان به پروردگارشان شرك می كه به آنها رحمتی از خود بچشاند، عده ولی همين

و برای شما از  ها و اصناف موجودات را آفريد : و )آن خدايی( كه تمام زوج14و  13، 12زخرف/ . 3
 كشتی و چارپايان وسيله سواری به وجود آورد.

تا بر پشت آنها استقرار يافته، سپس نعمت پروردگارتان را به ياد آوريد و بگوييد منزه است خدايی كه 
 اين مركوب را در تسخير ما قرار داد در حالی كه خودمان توانايی آن را نداشتيم.

 باشيم.  ه سوی پروردگارمان میكنندگان ب و همانا كه ما بازگشت

: و اين چنين شما را امت ميانه )معتدل و درحد وسط( قرار داديم تا شاهد و نمونه بر مردم باشيد 143بقره/ . 4
 . و پيغمبر برشما نمونه و شاهد باشد...



 
 

 

 
 

 «مقاالت اجتماعی و فنی»،  (4) مجموعه آثار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  381

 

ديد، چه آن زمان كه با طبيعت قهر  یخود م یبشر چه آن موقع كه طبيعت را خدا
و تعظيم و  یگرفت و چه بعداً كه به توصيف علم یم یكرده و آن را سبب گمراه

كند كه  یصحبت م یطبيعت پرداخته است همه وقت از ديدگاه كس یپرستش فلسف
به برون  یدرون آن بوده راه یيكمحتاج طبيعت و محاط در طبيعت و محاط در تار

 گفت: یعمرخيام است كه م یاست و زبان حالش رباع نبرده

 در جمع كمال شمع اصحاب شدند  آنان كه محيط فضل و آداب شدند

 دندـواب شـو در خ یا گفتند فسانه  رونـاريك نبردند بـن شب تـره زي

انسان است. همان  طبيعت و یكه ديد و سخن از بيرون و باال یاما در قرآن گوي
طور كه گوينده با همه توجه به رفعت و وسعت طبيعت، خودباخته آن نبوده از 

، دلباخته ینمايد. با وجود چنين كرامت یموضع تسلط و مالكيت هديه انسانش م
و بال شرط  یانسانيت نيز نيست كه او را برتر از تمام موجودات بداند و يا به طور كل

 ر و عزيز و كاملش بشناسد:تقصي یذات پاك ب یدارا

«
.» 1 

ده به ساخته خاك، برگردن ی، موجودِ مادیانسان را با وجود دريافت روح اله
 نمايد: یم یخاك و برخيزنده از خاك معرف

«.» 2 
رسيدن و برگشتن به  یهم برا انسان است و انسان یطبيعت آفريده خدا برا

 خداست.

شمام از اين كالم رايحه خلّاقيت، عالِميت، رحمت، هدايت و وحدت است
 شود. كالم، كالم توحيد است. یم

 

                                                
ان كرديم و و دريا )بر مركب مراد( سوارش یداشتيم و در خشك ی: و به تحقيق آدميزاد را گرام 71اسراء/  .1

 خاص عطايشان نموديم.  یاز محصوالت پاكيزه روزيشان داديم و نسبت به بيشتر آنها كه آفريديم، برتر
گردانيم و از آن بار ديگر بيرون  ی: از آن )خاك و زمين( شما را آفريديم، در آن شما را برم 55طه/  .2

 آوريم.  یم



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 تكامل
 

از مدافعين  یبعض یبر سر تكامل راه انداخته و چه تعصب یمنكرين دين چه جنجال
 دهند!. یدين در رد تكامل به خرج م

خداپرست  یاعالم نظريه تكامل يا تطور انواع از طرف داروين كه خود مسيح
مورد تجديد  یكه با تحقيقات و اكتشافات بعد بود، و انتساب نژاد انسان به ميمون

عليه روايات عهدين ]عهدعتيق و عهدجديد[ آيين  یا نظر قرار گرفت، در اروپا حربه
كوبيدن اسالم  یبرا ی«پيراهنِ عثمان» یمسيحيت شد. و به دنبال آنها مقلدين ايران

 درست كردند.

 

 یتكامل امروز

المارك، معتقد به تحول موجودات  از جمله یقبل از داروين دانشمندان ديگر
زنده شده و اصل تطور را اعالم نموده بودند. بعد از داروين ضمن آنكه اساس 

در  یزياد یها كاری تأييد و تكميل گرديد دست یو تجرب یتكامل از نظر علم
كيفيت و عوامل آن به عمل آمد. عالوه بر اينها، دامنه تحقيق را به عقب برده در 

و  یو با استفاده از فيزيك و شيم یشناس و زمين یشناس و ديرين یشناس تپيوند با زيس
كننده يا  گردند و درصدد كشف اولين ذره توليدمثل یهيئت، به دنبال مبدأ حيات م

 حلقه اتصال جماد و حيات هستند.

آيد علمِ تازه يا بحث  یبه طرف آينده و جلو، به نظر نم یاما در جهت مقابل، يعن
يافته به صورت انسان در آمده، چه  آنكه ببيند و بگويد حيوانِ تكامل یبرا -یخاص

وضع و تعقيب  -كند و به كجا بايد برسد یكرده و م یط یرا در هيئت انسان یمراحل
 شده باشد.
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و  یشناس ، جامعهیمانند تاريخ، تعليم و تربيت، روانشناس یاگر چه موضوع علوم
جز مطالعه كيفيت تحوالت فرد و جامعه  ی، چيزیو اقتصاد یسياس یها فلسفه یحت

نمايد؛  یدادن انسانها را به آنچه مطلوب است، جستجو م سوق یانسان نيست و روشها
دهد كه انسان آيا متحول و  یاما به طور سيستماتيك پاسخِ اين سؤاالت را نداده يا نم

امل با تك یمتكامل است؟ تحول يا تكامل او چگونه و چند طرفه است؟ چه اختالف
 رود و به كجا بايد برسد؟ یم یهاي انواع دارد؟ به چه سمت يا سمت

 یجوابگو یبه نحو یتاريخيش تا حدود یو طبقات یماركسيسم با فلسفه اقتصاد
حالت انكار يا الاقل  یاز اين پرسشها در سطح جوامع است و نسبت به آخر یبعض

 اعراض را دارد.

ها،  ( يا علم نظامGeneral Systemes theoery) ها سيستم یاخيراً در نظريه عموم
دارند انديشه يا مسئله تكامل را وسعت  یكه ابراز م یجديد یبا ديد فلسفه طبيع

دهند. اعم از موجودات زنده يا  یتعميم م یطبيع یداده به كليه نظامها یبيشتر
ه دونِ ارگانيك )از ذرات سازند یها ارگانيك )از سلول تا انسان( و نظام یها نظام

 یفوق ارگانيك )از اكولوژ یها اتم تا كهكشان و از اتم تا ويروس( و باالخره نظام
 (.یتا جامعه جهان

 : الذكر فوق یطبيع یها ها يا نظام در كليه سيستم
 ،1ناپذير با خواص تحليل یبينند )كليتهاي یاوالً، يك سلسله خواص مشترك م

مخالف، حد واسط بودن و  در محيط یدر محيط متغير، خود آفرين یخود نگهدار
 در سلسله مراتب طبيعت.(. یهماهنگ كنندگ

توسعه و تحول از  یيابند؛ تكامل را هم به معنا یثانياً، آنها را مشمول تكامل م
بيشتر و از طريق  یبه طرف حالت نامحتمل با تفصيل و پيچيدگ یحالت ساده مجزّ

 د.گيرن یتجمع و ارتباط گرفتن اجزاء و سازمان يافتن، م

سازمان و  یاست مرتبط و متكامل دارا یبنا به اين نظريه، جهان كليّت واحد
كه هريك از آنها به  یدرجات مادون متوال ینهايت كليتها یمتشكل از ب ینظامها

از نظام باالتر محسوب  ینظام مستقل و مرتبط با سايرين بوده جزئ ینوبه خود دارا
 گيرد. یرا در بر م یشود و اجزاي یم

                                                
1. Irréductible 
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 131ر صفحهد« 1جهان از ديد نظام گرا»تحت عنوان  Ervin Laszloكتاب در 
 خوانيم: یچنين م

و تعادل پويا. پيشرفت از پايين آغاز  یاست از همنواي یا ... طبيعت آميزه»
سان پيشرفت محتوم است و  از باال نازل شود. بدين یآنكه تحكم یشود؛ ب یم

بود، بايد بدان منطبق  «با آن»توان آنكه ب یانتهاست. برا یمرز و ب یدر ضمن ب
كه بايد حركت كرد. در انتخاب مسير پيشرفت، اختيار هست؛ اما  یشد؛ يعن

 «كل است. یبا ساختِ پويا یاين اختيار در گرو ميزان سازگار

تكامل را اصل گرفته طبيعت را مظاهر  یروند كه در جهان ماد یتا آنجا جلو م
 یتلق «2زمان -مكان»موقتِ تكامل، در جايگاه  با تعادلِ یهاي ديناميك يا چهره

در همه جا  یكه به طور مرموز نامري ینمايند. همان طور كه گفته شده است، انرژ یم
در  یهاي باشد؛ ليكن آشفتگی یو همه وقت سيالن دارد، اصل و پايه جهان فيزيك م

متمايزِ  پيوندد كه حالت یبه وقوع م یهاي خوردگی رخ داده، و گره یجريان انرژ
شود. مانند گرداب يا كف و  یاش ماده م استوار دارد و نام و چهره یيكپارچه پويا

پايدارِ مكررِ  ی، حاالت و تظاهراتِ غيرثابتِ منعقد نشده ولیموج و آبشار كه همگ
 جريان آب هستند.

 

 تكامل و اديان    
نمايند نظم  یالم ممسلك، در عين آنكه اع شناس و فالسفه نظام البته دانشمندان سيستم

مانند دانشمندان  یجهت از 3همه جا و همه وقت حكومت دارد بر همه چيز در یواحد
را ديده و نظام را قبول  یخدانشناس هستند كه در جهان، نظم ثابت و قوانين يكسان

پذيرند. دانشمندان  یاند نم ناظم را، چون به چشم و احساس نديده یدارند؛ ول
از آنها اصرار  ینامند بعض یم 4جو را هدف یطبيع یكه سيستمهاشناس هم با آن سيستم

پيش  یدر جهت نظم و تفصيل و پيچيدگ ها كه تكاملِ گذشتهِ سيستم یدارند كه برا

                                                
1. «The systems view of the world »نشريه 1355سعيد رهنما، چاپ تهران، مرداد  یترجمه آقا ،

 . یسازمان مديريت صنعت

2. Space- time 
 طبيعت است و قبول اينكه: یاين همان اصل يكنواخت .3

 «شود. یدر سراسر كيهان، شرايط مشابه، نتايج مشابه را سبب م» 

4. Purposive 
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حال و آينده  یها جريان یاست هدفِ از پيش تعيين شده را رد كنند. اينها نه برا رفته
 برند. ینام م یا ودبرندهخ یدهنده يا به سو دهند و نه از هدف یسراغ م یهدف

)ارگانيك( مانند  یو عضو یاگر قبول داشته باشيم كه تكاملِ انسان به لحاظ بدن
 یبه حد توقف رسيده است و فقط در زمينه خُلقيات، يعن یتكامل حيوانات امروز

دهد و از طرف ديگر،  یرخ م یعواطف و ملكات و روحيات است كه تغييرات
يابد ميراث و محصول  یو توسعه عظيم م یكه ترقمعلومات و مكتسبات انسان 

در ملكات  یتكاملِ انسان یرسيم كه قلمروِ فعل یانسانيت است، ناچار به اين نتيجه م
باشد كه از طريق تعليم و تربيت و تمرين و  ی)خوب يا بد( او م یو روح یاخالق

يان كه همان قلمروِ مورد نظر و عملِ اد یگردد. يعن یمحيط حاصل م یتأثيرها
كه  یاو دارند، در حال یعنايت به نفس انسان و به سعادت و عاقبت شخص

اخير( فرد را  یاُومانيست یها نظر از مسلك )صرف یو اجتماع یسياس یايدئولوژيها
 یمند دهند و بهره یمورد توجه قرار م یخاطر مملكت و مصالح اجتماع بيشتر به

 نيست. آنها مطرح یاز تكامل و اصالح نفس برا یشخص

بعد از رنسانس اروپا، چون حساب علم و دين را جدا كردند و در قرن نوزدهم، 
يا  یهم كه اعتقاد دين یبود، امروزه دانشمندان رفته یخداي یمد و معمول به طرف ب

كنند كه موضوعات مورد عالقه علم و دين را مخلوط  یدارند، هنوز شرم م یاله
و عنوان  یمل خاصه انسان، صراحت علماست كه تكا نمايند. عمالً چنين شده

 پيدا نكند. یتحقيقات

 

 تكامل در قرآن

، تكامل را یشناس قرآن در سيزده قرن قبل از داروين و چهارده قرن قبل از علوم نظام
است. مبدأ تكامل  اعالم نموده یجهان جزو اصول توحيد در باره انسان و  در باره 

 یشناسان برده، هم جهت و راه برا از زيستعقبتر  یانسان و پيدايش حيات را خيل
آن تعيين كرده، هم مقصد و هدف را روشن ساخته و هم وسايل و لوازم تكامل را 

 در برابر ما گذارده است.

 یتكامل از نظر قرآن، به لحاظِ مقياس، مسير و مقصد، قابل مقايسه با تكامل علم
 نيست.
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را انكار يا  «رود یبه كجا م»و  «دهاز كجا آم»شناس،  و نظام یطبيع یتكاملِ علما
سر و ته و كور است و تنها توجهِ محدود به  یاز آن اعراض دارد، يك حركت ب

 دارد. یاز مسير كل یا قطعه

 : اعالم قاطع
«....»1 

حله قبل اشاره به مر یرساند و در آيات ديگر یم «گِل»آفرينش آدم را صريحاً بِه 
 دارد: «گِل خشك»از آن 

«.ِ» 2 
 یكربنِ یو به مرحله بعداز آن؛ لجن يا گل سياه بد بو كه همان تركيباتِ آل

 نمايد: یگازدار است، اشاره م

«....» 3 

 شود. ی، م4 «.»و كرم مانند در  یتا حالت حلزون

پروتوپالسم و كليه موجودات زنده است  یدر مورد آب كه ماده عمده و ضرور
5قول  و به

Lyall Watson ِو در عين حال یطبيع یتركيب ناپايدارترين محيط 
باشد، دو اشاره قابل توجه در قرآن آمده است.  یحيات م یمساعدترين محيط برا

 :یيك

« ......»6

 :یو ديگر
«......» 7 

، به عنوان دوران قبل از خلقت عالم، صحبت «ذر»؛ از عالم یدر روايات معتبر نبو
مبدأ آفرينش  ی، رویالبالغه، بحثِ مفصلِ مرموزِ عجيب شود و در خطبه اول نهج یم
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همه جا را فرا گرفته بوده از اين  یالِ رقيقِ موّاجِ بادمانندجهان رفته است كه سي
 آمده است. یشده و اجرام و اثقال پديد م یطرف به آن طرف رانده و ورز داده م

 

 انسان     یطراح
در مورد تكامل بعد از دوران حيوانيت و تمايز او نسبت به ساير مخلوقات، رساترين 

در  یست. اين موضوع، چند بار، با كم و زياديهايبيان در داستان آفرينش آدم آمده ا
 یشود كه گوي یقرآن به صورت يك مجلس سمبليك و زبانِ حالِ فرشتگان ديده م

 :یها اند. در سوره جمع شده یيك برنامه اله یاطالع و اجرا یبرا

 ؛ 85تا  71ص/ 
 ؛ 123تا  116طه/ 

 ؛ 65تا  61اسراء/ 
 ؛ 51تا  51كهف/ 
 ؛ 43تا  26حجر/ 

 ؛ 25تا  11عراف/ ا
 . 39تا  31بقره/ 

 كنيم: یوار بيان م آن را فهرست یذيالً مراحل اصل

 ماده اول برنامه اعالم قصد آفرينش انسان و خليفه قرار دادن او در زمين است: -1

«......»1

 

اض يا استعجاب بالفاصله اعتر یشود ول یدنباله مطلب در آيات ديده نم -2
 : آيد یفرشتگان در م

«...
 2 «...؟

                                                
  . آفرينم(... یدهم )يا م یقرار م یا : همانا كه من در زمين خليفه 31بقره/  .1

ها  اندازد و خون ی( كه فساد راه میده ی)يا قرار م یآفرين یرا م ی: ... گفتند؛ آيا در آنجا كس 31بقره/  .2
ها را  نماييم )يا به فرمان تو زشتی یكنيم و تو را تقديس م یكه ما ستايش تسبيحت م یريزد در حال یم

 كنيم(؟...  یپاك م
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 یمسئله آزاد یدارد و پا یكه داللت بر اطالع آنها از امكان عصيان آدم یپرسش
 آورد. یمو اختيار انسان را در ميان 

 

 است: ینگر خداوند نيز قاطع و فور و آينده یجواب پرمعن -3

«....» 1 
 

را كه آدميزاد موقعيت و  یا اثبات نظر خود، وسيله یآنگاه خداوند برا -4
 دهد؛ آن وسيله علم است: یكرامت معهود را نشان خواهد داد، آزمايش و ارائه م

«
 

.» 2

آيد  یبكار رفته به نظر م یتوجه به تعبيرهااست، با  كه در اينجا عنوان شده یعلم
كه از  یهم جنبه اطالع و انفورماتيك )اِنباء( دارد و هم جنبه اِشعار و نامگذار

 امتيازات انسان اس.

ذيل عنوان  396توضيح مطلب آنكه به دنبال آنچه در صفحه شماره صفحه 
ترين  یترين و اجتماعاشاره كرديم، وجه امتياز انسان نسبت به باهوش «تمدن و تكامل»

و اِشعار او به احساسات خود در حال و  یاخير، آگاه یحيوانها طبق نظريات علم
 باشد. یگذشته م

خواهد؛  یكند و چه م ینمايد، چه م یداند چه درك م یاست كه م یانسان حيوان
به  یآورد. خانه اول استقالل انسان، با آگاه یو آنها را زير كنترل اراده خود در م

، از طريق تفكر و تعقل یانتزاع یحافظه و تجربه و شناساييها یال خود و با همكارح
كه جمعاً مفهوم علم يا  یآينده، ساخته و پرداخته گرديد؛ مصالح و مراحل یبرا

 سازد. یمعرفت را م

                                                
 دانيد.   یدانم آنچه را شما نم ی: ... من م 31بقره/  .1

ها را تعليم داد، سپس آنها را به فرشتگان عرضه نموده و گفت  تمام نام : و )خدا( به آدم 32و  31بقره/  .2
 ها آگاه سازيد. گوييد مرا از اين نام یانسان( راست م خودتان به یاگر )در ايرادگير

نيست؛ همانا كه تو تنها  یا ( جز آنكه تو يادمان دادهی)و اطالع ی! ما را دانشیگفتند منزه و پاك هست
 . یيم هستكامل و حك یدانا
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 یدهنده هوش است، ابتدا عالمتها كه تشكيل یو انتزاع یانسان با چنين اعمال ذهن
كنند به كار برد.  یايجاد ارتباط استفاده م یرا كه حيوانات برانظير آنچه  یابزار

جديد است، به ميان  یكه مشخصه زبانها یتفكيك یآنگاه تدريجاً سمبل )نماد(ها
توانست نه  یمفاهيم گرديد و به اين ترتيب آدم یالقا یمؤثر برا یا آورد. زبان وسيله

 1نيز زير سيطره درآورد. پيرامون را یخويش گردد بلكه دنيا یتنها ضامن بقا
علم آموختن آفريدگار به انسان  یمقام مهم برا یاتفاقاً توجه درجه اول و شناساي

باشد، به  یم یكه مربوط به دوران رشد بعد یو به مسئله زبان و قلم، در آيات ديگر
 در چند جا آمده است: یدار یمعن یصورتها

«.»2 
 

«. 

. 

. 

. 

.»3 
علم دادن به انسان و آفريدن رحمانيت پروردگار  یها در اين آيات به عنوان نشانه

 شود. یهم آمده و بالفاصله اشاره به زبان و كتابت م یاو، پا به پا

 

 یموجودِ صاحبِ دانشِ آزاد یهمين كه فرشتگان به عجز خود و برتر -5
 شود: یكردن آنها بر آدم صادر م نمايند دستور سجده یاعتراف م

«...»1 

                                                
 .158تا  142الذكر )اروين الزلو(، صفحات  نقل و تلخيص از كتاب سابق. 1

: خدای بخشايشگر، )خدايی( كه قرآن را تعليم داد؛ انسان را آفريد؛ به او سخن گفتن  4تا  1رحمان/  .2
 آموخت. 

 : بخوان به نام پروردگارت كه آفريد. 5تا  1علق/  .3

 مانند( آفريد. انسان را از علق )حيوان كرم

 بخوان و پروردگار بزرگوارت )را به ياد آور(.

 كسی كه به وسيله قلم تعليم داد.

 توانست بداند.  به انسان چيزهايی آموخت كه هرگز نمی
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 يا در عبارت ديگر:

«
...» 2

نيروها و جواهر  یو خدمتگذار یبندگ یتوانيم به معنا یسجده فرشتگان را م
 شوند، بگيريم. یبشر قرار داده م طبيعت كه به اين ترتيب در استخدام و استفاده

 

 گردد: یدستور ابالغ م یسپس موعد اجرا -6

«.» 3 
سازمان و استقرار يافتن و به حالت مطلوب رسيدن است. موجود  یتسويه به معنا

را بپيمايد تا با دميده شدن  یآمادگ یبرانامزدِ آدميت، بايد مراحل تنظيم و تكامل 
از مرحله حيوان به انسان انجام گردد و شايسته سجده  یجهش اساس یروحِ اِله

 4فرشتگان و خدمتگزاران طبيعت بشود.
 

بستِ موجودات اُرگانيك و دونِ  شود. تكاملِ كندِ بن یمطلب به اينجا ختم نم -7
را بسازد. در سطوح  یاحبِ صفات خدايو ص «خليفه خدا»اُرگانيك، قادر نيست كه 

نداشته  یشوند از خود شخصيت و خالقيت ینبات و حيوان هرقدر هم كه كامل و عال
 فرمانبر غرايز هستند.

و اختيار تا تجربه و تشخيص و اراده و شخصيت  یالزم است و آزاد یسركش
 نهايت بزند. یحاصل گردد و تكامل سر به ب

                                                                                                              
: و زمانی كه به فرشتگان گفتيم به آدم سجده كنيد، پس 116. يا طه/ 5يا كهف/  61يا اسراء/  34بقره/  .1

  . سجده كردند...

: و به تحقيق و قطع شما را )اول( آفريديم، سپس شكل و صورت داديم و پس از آن به  11اعراف/  .2
 . فرشتگان گفتيم به آدم سجده نماييد، پس سجده كردند...

: پس هر زمان كه او را كامل و پرداخته نمودم و از روح خود در او دميدم به 72يا ص/  29حجر/  .3
  اش در افتيد. سجده

از نشريات  «انتها یذره ب»به كتاب  یو ارده انسان یاله تصور بهتر و توضيحات بيشتر در زمينه روح یبرا .4
از همين نويسنده كه از انتشارات  «مباحث بنيادين»به نام  «(1مجموعه آثار)»انتشار و يا به  یشركت سهام

 باشد، مراجعه شود.  یقلم م یشركت انتشارات
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هستند  یكه اوامر اِله یمگر آنكه در برابر غرايز طبيع گردد، یاختيار هم تأمين نم
حيرت و اختيار  یيك عامل تضاد و قطب مخالف عرض اندام نموده انسان را در واد

 .1بيندازد تا عقل و اراده به كار افتد
از فرشتگان باشد  یتواند يك یانسان م یدر طراح یقطب مخالف و عامل سرپيچ

نموده و كارش  یسرپيچ یسايرين از روال عموم یكه برخالف اطاعت و خدمتگزار
 شود: یابليس كه نام بعديش شيطان م یاغوا كردن و منحرف ساختن انسان باشد يعن

« 

.»2 
 

«
». 3 

 آيات آمده است: یدر بعض یهاي استنكاف ابليس ز امر خدا توجيه یبرا

«
.» 4 

 

«.» 5

ماده بوده؛  یاست كه اصوالً برتر و حاكمِ عمل كننده رو یبه تعبير ديگر، انرژ
حاال مشكل است تحت فرمان ماده پست و چركين قَرار گيرد. اين هم از 

 ا تكبر است.ي یبين خودبزرگ

                                                
تكامل و همچنين ضرورت وجود  یبيشتر در زمينه اختيار و تأثير آن رو تصور بهتر و توضيحات یبرا. 1

انتشار و يا به چهارمين اثر مندرج در همين  یاز نشريات شركت سهام «اختيار»قطب مخالف به كتاب 
 مجموعه آثار مراجعه شود. 

 : پس تمام فرشتگان )بر آدم قبول( سجده كردند. 31و  31حجر/ . 2

 كنندگان باشد.  ت همراه سجدهمگر ابليس كه نخواس

: و آن زمان كه به فرشتگان گفتيم به آدم سجده نماييد پس سجده كردند مگر ابليس كه امتناع  34بقره/ . 3
 ورزيد و از كافران شد. 

امر و سجده كردن شد؟ گفت؛ من برتر از  ی: )خدا به ابليس( گفت؛ چه چيز مانع تو از اجرا12اعراف/ . 4
 و او را از گِل.  یا ا از آتش آفريدهاو هستم، تو مر

سياهِ متعفّن درست  كه او را از كلوخ و از گلِ یكن به بشر : )شيطان( جواب داد؛ من سجده 33حجر/ . 5
 ، نيستم.یا كرده
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است كه شيطان از جن بود و جن هم از شعله آتش  ديگر قرآن گفته شده یدر جا
 باشد. یم یاست كه يك نوع حرارت و مرحله پست انرژ خلق شده

از فرشتگان در حضور خدا و طرح  ینظر از اينكه تشكيل چنين مجمع صرف
وز آفريده كه هن یاز آدم یچنين مباحث و علم آموختن و امتحان كردن حضور

ذهن محدود ما قابل درك و قبول باشد، اصل مطلب  یبرا یا است تا چه اندازه نشده
 یرمز یا آيد بلكه به گونه ینظر نم تنها دوراز منطق و واقعيات به و جريان موضوع نه

 سازد. یرا ظاهر م یاز اكتشافات جديد و نظريات علم یو فشرده، بسيار

 
در زمين  یانسان و خرابكار ین خود كه اغواگرعصيا یدر هر حال ابليس برا -8

فريب  گيرد. اولين عمل او یم 1«يَوْمِ يُبْعَثونَ. ی... اِل» یباشد، از خدا رخصت و مهلت
يافتن است كه در بهشت  یابد یدادن و به عصيان كشيدن حوا و آدم با وعده زندگ

 اند. منزل گرفته

 

 یدهد. آدم برا یآدم دست ماست كه به  یو پشيمان یسر آن پريشان پشت -9
بازگشت و ارتقاء محتاج به پشتيبان و راهنماست. توبه از آدم و رحمت و هدايت از 

 پروردگار:

«.» 2

در بهشت نيز  یگزند یآنها برا یعدم شايستگ یشود ول یتوبه آدم پذيرفته م
موقت  یمند ها ببينند و استقرار و بهره مسلم گرديده بايد در زمين فرود آيند. دشمنی

 داشته باشند:

«
.» 3 

                                                
 شوند.  یكه دوباره زنده م ی: ... تا روز 36حجر/ . 1

دريافت  یهاي يا آزمايش یمثالً مطالبكرد ) یرا تلق ی: پس آدم از ناحيه پروردگارش كلمات 37بقره/ . 2
پذير و  او بسيار توبه  كه اش راپذيرفت(؛ همانا او برگشت )خداوند توبه نمود( و سپس نظرخداوند نسبت به

 مهربان است. 

كه داشتند بيرونشان برد و گفتيم فرو شويد  ی: پس شيطان آنها را از بهشت لغزانيده و از وضع 36بقره/ . 3
شما در زمين تا مدت  یديگر هستند و برا یاز شما دشمن بعض یكه( بعض ی)در حال )تنزل يابيد(،

 مايحتاج خواهد بود.  ی( منزلگاه و كاالی)محدود
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دريافت و  -یپشيمان -یگرفتار -یگمراه -جريان فوق يا مدار فريب -11
ها  است كه هزاران هزار بار و ميليون یبازگشت و باالخره اصالح يا تكامل مدار

نردبان تكاملِ  یها فرزندان آدم و حوا تكرار خواهد شد تا پله یميليارد دفعه در زندگ
با تجربه، تالش،  اراده و اكتساب پيموده  یخود آنها، يعن ینسان به پافرد و نوعِ ا

 شدن را پيدا كند. یبهشت یشود و آدميزاد شايستگ

و ابتال و آزمايش، تالش و اراده و  یگرفتار یالذكر، يعن مسائل و مراحل فوق
ر گوناگونِ مكر یاست با تعبيرها یعزم و تقوا، و باالخره اكتساب كه الزمه رستگار

 یاست كه جهان خلقت طور در قرآن تصريح و تأكيد و چنين خالصه شده
با كوشش و اكتساب خود دريافت بهره )و  یاست كه هر موجود شده یريز طرح

 ارتقاء( نمايد:

«
...»1.

 

، خداوند مخلوق یمتضاد زندگ یدنيا و گيرودارها یگرفتار اما در اين -11
دهد كه راهنماييش  یرها نخواهد كرد. وعده م یو تنهاي یبرگزيده خود را در تاريك

 بكنند يا نكنند: یانسان خواهد فرستاد و مردم مختارند كه پيرو یرا برا

«...»2 
 

«...»3

 

آخرين برگ اين پرونده، آنجا كه دوران ابتالء و تالش و تحول انسان به  -12
، یرسد، در بهشت يا جهنم خواهد بود و به اين ترتيب آفرينش، زندگ یسرمنزل م

 كند. یو مقصد و منطق پيدا م ی، معنتكامل و دين

                                                
آورد،  یحق آفريد و تا آنكه هركس برحسب آنچه به دست م هها و زمين را ب : و خداوند آسمان22جاثيه/ . 1

 . پاداش يابد...
 . آنجا فرود آييد پس هرگاه كه هدايتی از من به شما رسيد... : گفتيم همگی از38بقره/  .2

های مرا  : ای فرزندان آدم هر زمان كه )يا اگر( فرستادگانی از خودتان بيايند كه بر شما نشانه 35اعراف/ . 3
 . حكايت كنند...
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 چنين آمده است: 11در دنباله آيات بند

«...
 

 

«...
 

.»2

 

 تكامل جهان در قرآن

ش آدم و آيات تربيت و اخطار و بشارت مربوط به آن، اختصاص به داستان آفرين
گيرد و نه  یانسان داشت؛ اما قرآن همان طور كه ديديد نه خود را از طبيعت جدا م

دهد و  یانسان را؛ بلكه تكامل انسان را در چارچوب تحوّل و تكامل جهان ارائه م
آسمان و همه موجودات  اصوالً نظر دارد كه انسان همراه و همآواز با زمين و

 خوان باشد. تسبيح

باشد و فرد را تنها در  ی، ناظر به نوع و نسل میشناس البته تكاملِ مورد بحث زيست
كه تكامل مورد بحث قرآن، شامل  یگيرد در حال یمحدوده والدت تا مرگ در بر م

 شود. یتوأماً م -از جهان است یكه جزءِ الينفك -جهان و فرد 

حيات  ینزديك شده است كه وحدت انسان و به طور كل یجاهايعلم امروز به 
نمايد. بنابراين اگر جهان پايدار است فرد انسان نيز با وجود تغيير  یرا با جهان اثبات م

 حالت، ماندگار خواهد بود.

                                                
پيروی نمودند،  : ... پس هرگاه كه هدايتی از من به شما رسيد، آنان كه از هدايت من 39و  38بقره/ . 1

 )بدانند كه( موجبی برای ترس و اندوه نخواهند داشت.

 ما را تكذيب نمودند، آنها همدم و مخلد در آتش خواهند بود.  یها كه كفر ورزيدند و نشانه یكسان یول
كه پروا و صالح پيشه نمايند، ترس  یمرا حكايت كنند، كسان یها : ... كه بر شما نشانه 36و  35اعراف/  .2

 بر آنها نخواهد بود و اندوهگين نخواهند شد. یو وحشت

همدم  ینياز از آنها( ببينند، چنين اشخاص یكه آيات مرا دروغ بنامند و خود را بزرگ )و ب ی( كسانی)ول
 و مخلد در آتش خواهند بود. 
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انسان و جهان، با  یتكامل برا یاست كه ادعا خواننده عزيز، آيا هيچ فكر كرده
 دارد؟ یمنافات اصولانكار آخرت و رستاخيز، 

يا كهولت، كه اصل دوم ترموديناميك  یكماآنكه پديده تكامل، با قانون آنتروپ
و مرگ  یاست و سرنوشت هر سيستم واگذاشته به خود را انحطاط و از هم پاشيدگ

 داند، مباينت دارد. یم

خواه -اگر تكامل دركار باشد پس مرگ مطلق هم نبايد باشد. فرضيه آخرت 
جز ادامه و  یچيز یو رستاخيزِ قيامت، در اساس و محتو -واه مسلم موهوم و خ

 انجام تكامل نيست، تكامل انسان و تكامل جهان.

 یيك پديده ضدآنتروپ -است یكه مورد قبول امروز-تكامل مانند بقا و ابديت 
 شود. ینهايت بودن تكامل مترادف با ابديت م یو حفظ حيات است و ب

 یيز و نظم يافتن، يك تحول خالف احتمال و ضدآنتروپاصوالً نظم داشتن هر چ
تكامل، رو به نظم و نظام رفتن و حاالتِ نامحتمل اتخاذ  یاز تعريفها یاست )يك

كردن است(. بنابراين وجود نظم در موجودات زنده و در جهان، چون عمل 
تواند تحقق پيدا كرده و  یيا ناظم نم یاست بدون دخالت عامل خارج یضدآنتروپ

 استمرار داشته باشد.

مانند  یضدآنتروپ یها زمين پديده یگفتند: درست است كه رو یيك زمان م
چون  یبينيم كه نتواند خود به خود صورت گرفته باشد ول یحيات و خود تكامل را م
نيست احتمال و قبول اينكه در يك گوشه از جهان،  یكره زمين سيستم مجزّاي

از خورشيد و كرات ديگر به صورت  یدريافت انرژ از زمين در اثر یاجزاي یآنتروپ
مجموعه در افزايش باشد، از نظر  یآنتروپ یتنزل نمايد ول یو به طور نسب یمحل

 ترموديناميك كامالً امكانپذير است.

 شود و تعبير یاين نكته را متذكر م 1«رود یعلم به كجا م»پالنگ در كتاب  ماكس
ردِ استداللِ  یها برا از ماترياليست یضبع ینمايد؛ ول یآن نم یرو یو تفسير

 نمايند. یآن تكيه م یشناسان، رو خالق یترموديناميك

ايراد فوق )كه البته  (، جواب بهSystems Theory) «نظريه نظام»تا قبل از پيدايش 
توانسته است يك احتمال باشد و در هرحال محتاج به ارائه و اثبات  یمحقق نشده و م

و خود  یاز كيهان به زمين، به طور تصادف یاق و اختالط انرژاست كه صِرفِ اشر
                                                

 انتشار.  یترجمه احمد آرام، از انتشارات شركت سهام. 1
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شود و روال خاص غيرمحتمل در كار  یو حيات م یبخود، سبب كيفيات ضدآنتروپ
، كليه موجودات تشكيل «ها نظريه نظام» یوقت یآمد؛ ول ینيست( مشكل به نظر م

يك كليتِ واحدِ  دانسته است كه در یطبيع یدهنده طبيعت از اتم تا كيهان را نظامها
و ارتباط متقابل جزءًا و كالً در حال پيشرفت هستند و تكامل  یمشترك، با هماهنگ

تواند قابل دفاع باشد؛  یبه سراسر جهان سيطره دارد، ديگر آن احتمال و اصرار نم
 یها تواند بدون ناظم درك شود و نه تكامل و ساير پديده ینه نظم جهان م یيعن

 یاز تحول و تبادلها یو ناش ی، خودبخودیتواند تصادف ین مزمي یضدآنتروپيك رو
 باشد. یداخل

تواند  یكه طبق نظامها، اجباراً و دايماً در حال توسعه و تكامل است، نم یدنياي
جهت تغيير جهت داده رو به انحطاط و  یبوده و ب یدايم ینياز از امداد و اتكا یب

 ا ادامه ندهد.نهايت ر یب یبرود و سير به سو یمرگ و نيست

مطلق  یتواند سرنوشتش فنا یفرد انسان نيز كه متعلق و متصل به جهان است نيز نم
 بوده بقا و رستاخيز نداشته باشد.

 یهاي شناسد، فقط انقالب قيامت )برطبق نشانه یجهان م یتكامل كه قرآن برا یول
ت نيست بلكه به آخر یفعل یكوتاهِ قرآن آمده است( و انتقال دنيا یها كه در سوره

 خلقت هم هست. یناظر برحالِ حاضرِ دنيا و از ابتدا تا انتها

 خوانيم: یم یدر سوره اعل

« 

 

 

.»1

 شود: ی)ع( گفته میو در سوره طه از زبان موس

«....»2 

                                                
 رتر )از هر كس و هر چيز( خود را تسبيح كن.: نام پروردگار ب 4تا  1/ یاعل .1

 كه آفريد و پس از آن تسويه و تنظيم نمود. یپروردگار

 نمود. یو وضع قوانين كرد و برطبق آن رهبر یآن كس كه اندازه گذار

 كه چراگاه را )از زمين( بيرون آورد.  یكس

 رهبريش كرد.  است كه به هرچيز آفرينش داد و سپس ی... پروردگار ما كس: 51طه/ . 2
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 يا در سوره فرقان:

« ....»1 
آفريده شده و  یهمان طور كه ساختمان انسان نيز در يك مرحله نبوده، ابتدا چيز
، فرشتگان مأمور سپس به تدريج شكل يافته و پس از آنكه به صورت آدم در آمده

 اند: سجده به او شده

«...»2

 یوجه حالت دفع هيچ شود كه آفرينش جهان به یاستنباط م یاز اين آيات به خوب
ديناميك  یو تبادلها الساعه و صورتِ ثابتِ ساكن )استاتيك( نداشته در تحول خلق

 :یاست. يعن
 شكل و نرسيده و نساخته است؛ یاوالً، مرحله اول آفرينش، ساده ب

شده و قواعد        یگذار هر چيز، اندازه یجهانِ وجود و برا یمراحل بعد یثانياً، برا
 مقرر گرديده است؛ یو نظامات

 ؛نمايند یم یط یشوند و مسير یم یثالثاً، اشيا و جهان راهنماي
تعادل  یها و مسيرها، در جهتِ تسويه يعن ها و اين رهبری گذاری رابعاً، آن اندازه

 تكامل است؛ و

 خود ندارد بلكه به مصداق: حالت رها شده به یخامساً، جهانِ هست

«.»3 
 و امداد خالق است. دايماً محتاج و در معرض اشراق

 به موجب آيه:

« ......»4 
است بلكه مقصد و مدت  یتنها در تحول و تحرك دائم سراسر جهان خلقت نه

 نيست. «كَيْفَ اِتَفِق»و  یدارد و تصادف یا تعيين شده

                                                
 خاص مقرر داشت.  یهاي چيز را آفريد و پس از آن برايش اندازه و ميزان : ... و هر 2فرقان/  .1

: و محققاً شما را آفريديم پس از آن صورت بخشيديم؛ سپس به فرشتگان گفتيم آدم را 11اعراف/  .2
 . سجده كنيد...

 است.  یرگاه اوست و او هر روز در كارها و زمين است سائل د : هر كس در آسمان29رحمان/  .3

ها(، تا آنگاه كه مقرر است، در  : ... تمام موجودات )از زمين و آسمان و خورشيد و ماه و انسان 2رعد/  .4
 . نمايد... یهستند و خداوند تدبير امر م یميعاد و موعود یحال جريان و حركت به سو
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 یا از اين جريان و پرده یزئقيامت و ارتحال دنيا به آخرت نيز ج یانقالب عموم
شود و از همان اوراق و  یبسته م یتحوّل جهان است. پرونده يا طومار یها از پرده

 شود: یگشوده يا آفريده م یافزار، كتاب و جهانِ ديگر

«
...»1 

 : از قبيل یديگر یرا در تعبيرها 2«... ی... اَجَلٍ مُسَمً»قرآن؛ 
 ؛3«.... »

 

 ؛4«....»
 

 ؛5«....»
 

«.»6 
ايت نه یسازد. مقصد و مرجع خداست كه كمال مطلق و ب یبا صراحت روشن م

 .7است
 یو طبيعتِ تحول كننده فان یقرآن، از اين نيز پا فراتر نهاده تكامل را اصل و ابد

 داند. یشونده را فرع م

                                                
گونه كه از اول آفرينش را آغاز  نورديم؛ همان یها در م نامه كه آسمان را چون طومار ی: روز 114انبياء/ . 1

 گردانيم.  یكرديم، آن را برم

 . كه معيّن است... ی: ... تا مدّت ، يا ...61يا نحل/  11، يا ابراهيم/ 2، يا رعد/ 3، يا هود/ 282بقره/ . 2

 ما بازگردنده هستند.  ی: ... همه به سو93انبياء/  .3

 من است. یصيرورت )و شدن هر چيز( به سو : ... و48حج/  .4

 گردد.  ی: همه كارها به خدا باز م5حديد/ . 5

 پروردگار توست.  یآن به سو ی: منتها44نازعات/ . 6

 آيه دوّم سوره انعام نيز: .7

 «رُونَ.هُ ثُمَ اَنْتُمْ تَمْتَعِندَ یاَجَلًا وَ اَجَلٌ مُسَمً یخَلَقَكُمْ مِن طينٍ ثُمَ قَض یهُوَ الَذ»

 ورزيد. یدر نزد او معين، با اين همه ترديد م یمقرر كرد؛ مدّت یاوست كه شما را از گِل بيافريد و عمر

مقرر و آخرين مرحله، نزد خدا و رسيدن به  یرا برساند كه مدت نهاي یو نيز ممكن است همين معن
 خداست. 
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است كه آيا  تكامل، اين مسئله نيز مطرح شده ی، در بحث عمومیاز نظر علم
نمايند يا اصل؛ خودِ تكامل  یطبيعت و اشيا پايه و اساسِ جهان هستند كه تكامل م

جز  یچيز ی، اصل و ماده اوليه جهان بوده و اجرام مرئیهمان طور كه انرژاست؟ 
 حركت آن نيستند. یو گره خوردگيها یتجمع انرژ

مؤيد و  یتوان به نحو یاگر اين حرف درست باشد آيه آخر سوره قصص را م
 مكملِ آن دانست:

« ....»1 
كند و  یرا بيان م یباشد سمت يا وجهه خداي یصورت و رو م یكه به معنا«وجه»

 یخدا كه همان تكامل مطلق است از ابتدا بوده، تعطيل ناپذير و باق یتحرك به سو
او كه اصل و مقصد است، بازگشت  یسو شود به یاست. انسان نيز كه ظاهراً هالك م

 كند. یم

وجود  جهان از عدم تا به یاز خاك تا به خداست و مسير عمومانسان  یسير كل
 است.

 جز تكامل انسان نيست... یبرنامه اسالم نيز كه سپردن راه خدااست چيز

 جز توحيد نيست. یو تكامل چيز

 

 و موضع انسان «تكامل -طبيعت -توحيد»مثلثِ 

ت، تكامل و بنا به آنچه گفته شد و خالصه مطالب گذشته اينكه رابطه ميان طبيع
توان نمايش داد. رأس مثلث خدا يا توحيد است؛ از  یم یتوحيد را به صورت مثلث

است،  یشود و دست آخر تكامل كه قانون ابد یخدا جهانِ خلقت يا طبيعت صادر م
 دهد. یخدا سوق م یطبيعت را به سو

 

 توحيد )خدا(
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 شويد.  یبازگردانده م

 انسان
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 (یتكامل )زندگ          طبيعت )جهان(          

 

: از طبيعت )يا خاك و  بينيم كه با هر سه ارتباط دارد یآن ميان انسان را م در
( و تكامل، او را باال برده و به یگيرد؛ )روحِ اِله یخيزد؛ از خدا مدد م یماديات( برم

 گرداند. یخدا برم یسو

تنها در چنين مجموعه پيوسته و نظامِ ساده سازمان يافته است كه انسان و طبيعت 
پيدا نمايند. هريك از اجزاء را كه  یو تحققِ عين یتوانند رابطه منطق یم و تكامل

 شود. یسر در هوا م ها بابرداريد يا انكار كنيد كُمِيْتِ بقيه لنگ و حس

اليه بودن اوست  یآيد و با حضور و منته یبا بودن خداست كه طبيعت به وجود م
 كند. یو سمت پيدا م یكه تكامل معن

دت و اصرار علم، در تغيير و تحول بوده و حالتِ ثابتِ محكم طبيعت كه به شها
يابد،  یتواند خودآ و خودنگهدار )قائمِ بِالذَات( باشد و اگر تكامل م یندارد، منطقاً نم

 شود پس ناقص است و محتاج و مجبور. یبرتر و كامل م یيعن

است پس انسان نيز اگر تكامل او عصيان عليه طبيعت و خروج از اسارت طبيعت 
كه مافوق طبيعت است،  یشود مخلوق صد در صد طبيعت نيست و از چيز یمعلوم م
 نمايد. یتبعيت م

با موازين و  یبود كه طبيعت با جهان یبالعكس اگر خدا نبود چه موجب و دليل
نظامات تغييرناپذير خود تحقق يابد؛ و چه دليل داشت كه جهان و انسان به طور 

 مال حركت نمايند؟اليزال در جهتِ واحدِ ك

تواند، بدون اتكاء و امداد از موجود ثابت و كامل، خودساز  یآيا موجود ناقص م
 ساز شود؟ و كمال

نشناس، چقدر بايد جاهل يا معاند  شناسانِ خدانشناس و نظام شناسانِ هدف زيست
تكامل،  یجانوران و جهان به سو یو مكذِب باشند كه در عين قبول تحول عموم

سمتِ ثابت و مقصدِ مشترك  یقايل نيستند، برا ینظمِ واحد ناظم یكه براچنان  هم
 نيز منكر فاعل و علت بشوند.

و آزاد از تعصب  یكنند و خود را مترق ینظم و قانون و تكامل را اثبات م
اصرار به تكذيبِ ناظمِ جهان و ابديت و آخرت  یبا غرور و گردنكش ینامند؛ ول یم
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دارند و به بيراهه  یمنبع ارتقاء و كمال باز م یسو تن و رفتن بهورزيده مردم را از شناخ
 : اندازند یم

«
.»1

پوشاند شخص  یرا م یمنبع روشناي یولستايد،  یرا م یكه روشناي یآيا كس
 است؟ یمتعادل يا صادق

 دوست و خدمتگزار انسان دانست يا دشمن انسانيت؟ آيا اينها را بايد انسان
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 هستند.  یعميق یدر گمراه یدارند و آن )راه( را منحرف خواهند؛ چنين كسان یرا نيز( از راه خدا باز م


