بسم اهلل الرحمن الرحیم

فصل اول
خداشناسی در نهج البالغه

-1نقش عقل در میزان شناخت خدا
الف) فَانْظُرْ أَيُهَا السَائِلُ فَمَا دَلَكَ ا ْلقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائْتَمَ بِهِ وَ اسْتَضِئْ بِنُورِ هِدَايَتِهِ وَ مَا كَلَفَكَ الشَيْطَانُ عِلْمَهُ مِمَا لَيْسَ فِي
ل ِعلْمَهُ إِلَى اللَهِ سُبْحَانَهُ ...وَ لَا تُقَدِرْ عَظَمَةَ اللَ ِه
الْكِتَابِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ وَ لَا فِي سُنَةِ النَبِيِ ( صلىاهللعليهوآله ) َو أَئِمَةِ الْهُدَى أَثَرُهُ فَكِ ْ
سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ فَتَكُونَ ِمنَ الْهَالِكِين
واژه ها
فَمَا دَلَكَ :آنجه كه راهنمايي كند ،بيان كند

فَرْضُهُ :وجوب آن

فَائْت ََم بِهِ :اقتدا و پيروی كن

فَكِلْ :پس واگذار كن

اسْتَضِئْ بِنُورِ هِدَايَتِهِ :از چراغ هدايت آن روشنايى بگير

التُقَدِرْ :اندازگيری نكن

كَلَفَكَ :مكلف كند تو را ،وادار كند تو را
ترجمه[:امير مؤمنان (ع) اين خطبه را بر منبر كوفه به اين جهت ايراد كرد كه شخصى از امام خواست خدا را آن چنان برايش
توصيف كند كه گويا او را با چشم مىبيند تا بر معرفتش افزوده گردد ،امام عليه السالم بر منبر قرار گرفت در حالى كه
غضبناك بود و رنگش متغير...سپس فرمود]:
اى پرسش كنندهاى كه از صفات خدا سؤال كردى ،درست بنگر به آنچه قرآن از صفات او براى تو بيان كرده و تو را بدان راه
نموده است ،اقتدا كن و از چراغ هدايت آن روشنايى بگير و هر چه را كه شيطان تو را به دانستن آن واداشته و در كتاب خدا
آموختنش بر تو واجب نشده و در سنت پيامبر و ائمه هدى از آن نشانى نيست ،علم آن را به خدا واگذار و از آموختن آنها
بپرهيز.
ب) هَلْ تُحِسُ بِهِ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلًا أَمْ هَلْ تَرَاهُ إِذَا تَوَفَى أَحَداً بَلْ كَيْفَ يَتَوَفَى الْجَنِينَ فِي بَطْنِ أُمِهِ أَ يَلِجُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْضِ جَوَارِحِهَا
أَمْ الرُوحُ أَجَابَتْهُ بِإِذْنِ رَبِهَا أَمْ هُوَ سَاكِنٌ مَعَهُ فِي أَحْشَائِهَا كَيْفَ يَصِفُ إِلَهَهُ مَنْ يَعْجَزُ عَنْ صِفَةِ مَخْلُوقٍ مِثْلِه
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واژه ها
تُحِسُ :احساس مي كني

جَوَارِحِهَا :اعضايش

تَوَفَى :قبض روح كند

اََجَابَتْهُ :دعوت او را پاسخ مي دهد

يَتَوَفَى :قبض روح مي كند

أَحْشَائِهَا :شكم او (مادر)

يَلَِجُ :وارد مي شود

يَصِفُ :توصيف مي كند

ترجمه :آيا هنگامى كه (فرشته مرگ) وارد منزلى مىشود ،او را با حس درك مىكنيد و آيا وقتى كه كسى را قبض روح
مىنمايد وى را مىبينيد و حتى چگونگى قبض روح كردن چنين را در شكم مادر مىتوانيد تشخيص دهيد كه آيا از پيكر مادر
وارد مىشود يا اين كه روح به اذن پروردگار دعوت او را اجابت مىكند (و خارج مىشود) يا اين كه همراه او در رحم مادر
ساكن است آن كس كه از صفات مخلوقى مانند خود عاجز است چگونه مىتواند پروردگار خويش را توصيف كند (و آن كس
كه چگونگى كار فرشته قبض ارواح را نمىداند با اين كه مخلوقى بيش نيست چگونه انتظار دارد به كنه ذات خدا پى ببرد و او
را توصيف نمايد)
ج) بَلْ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً أَيُهَا الْمُتَكَلِفُ لِوَصْفِ رَبِكَ فَصِفْ جِبْرِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ جُنُودَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَبِين
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واژه ها
الْمُتَكَلِفُ :خود را به زحمت اندازنده

فَصِفْ :پس توصيف كن

لِوَصْفِ رَبِكَ :برا ی توصيف پروردگارت
ترجمه :اى كسى كه خود را براى توصيف پروردگار به زحمت انداختهاى ،اگر راست مىگوئى جبرئيل و ميكائيل و لشكر
فرشتگان مقربين را توصيف كن.
ن أَنْ تَثْبُتَ رُبُوبِيَتُهُ بِإِحَاطَةِ قَلْبٍ أَوْ بَصَر
د) عَظُ َم عَ ْ
بزرگ مرتبه تر از آن است كه ربوبيتش در احاطه فكر قرار گيرد.

 -2از همه بلندمرتبه تر و از همه نزدیک تر
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ن شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ لَا قُرْبُهُ
الدنُوِ فَلَا شَيْ َء أَقْرَبُ مِنْهُ فَلَا اسْتِعْلَا ُؤهُ بَا َعدَ ُه عَ ْ
الف) سَبَقَ فِي الْعُلُوِ فَلَا شَيْءَ َأعْلَى مِنْهُ َو قَرُبَ فِي ُ
سَاوَاهُمْ فِي الْمَكَانِ بِه
واژه ها
الْعُلُوِ :بلندی مرتبه

بَا َعدَهُ :دور كرده او را

الدُنُوِ :نزديكي

سَاوَاهُمْ :مساوی كرده او را

اسْتِعْلَاؤُهُ :بلندی مرتبه اش
ترجمه :در علو رتبه بر همه پيشى گرفته ،پس ،از او برتر چيزى نتواند بود .آن چنان نزديك است كه چيزى از او نزديك تر
نيست مرتبه بلندش او را از مخلوقاتش دور نكرده و نزديكيش با خلق او را با آنها مساوى قرار نداده است.
ك فِي الدُعَاءِ َو تَكَفَلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ وَ أَمَ َركَ أَنْ تَسْأَلَهُ لِيُعْطِيَكَ َو
ب) وَ اعْ َلمْ أَنَ الَذِی بِيَدِ ِه خَزَائِنُ السَمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ َقدْ أَذِنَ لَ َ
ت مِنَ
ك إِنْ أَسَأْ َ
ن يَحْجُبُكَ عَنْهُ وَ َل ْم يُلْجِئْكَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْ ِه َو لَ ْم يَمْنَعْ َ
ل بَ ْينَكَ وَ بَيْنَهُ مَ ْ
تَسْتَرْحِمَهُ لِيَرْحَمَكَ َو لَ ْم يَجْعَ ْ
التَوْبَة
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واژه ها
تَكَفَلَ :عهده دار شده است

لَمْ يُلْجِئْكَ

لِيُعْطِيَكَ :تا به تو عطا كند

مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ :كسي كه واسطه بين تو و خدا باشد

تَسْتَرْحِمَهُ :از او در خواست رحمت نمائى
مَنْ يَحْجُبُكَ عَنْهُ :كسى كه حجاب و فاصله بين تو و خدا باشد

 :تو را وادار نكرده است

لَمْ يَمْنَعْكَ :تو را بازنداشته
إِنْ أَسَأْتَ :اگر بدی كردی

ترجمه :بدان همان كسى كه گنج هاى آسمان ها و زمين در اختيار دارد به تو اجازه دعا و درخواست را داده است و اجابت آن
را نيز تضمين نموده ،به تو امر كرده كه از او بخواهى تا به تو عطا كند و از او در خواست رحمت نمائى ،تا رحمتش را بر تو
فروفرستد .خداوند بين تو و خودش را كسى قرار نداده كه حجاب و فاصله باشد و تو را مجبور نساخته كه به شفيع و واسطهاى
پناه ببرى و مانعت نشده كه اگر كار خالفى نمودى توبه كنى.

 -3با همه چیز و غیر از همه چیز
مَعَ كُلِ شَيْ ٍء لَا بِمُقَارَنَةٍ وَ غَيْرُ كُلِ شَيْءٍ لَا بِمُزَايَلَةٍ
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واژه ها:
مُزَايَلَةٍ :جدا بودن

مُقَارَنَةٍ :قرين هم بودن

ترجمه :با همه چيز هست اما نه اين كه قرين آن باشد و مغاير با همه چيز است ،اما نه اين كه از آن بيگانه و جدا باشد.
 -4در همه جا و در هر مکانی
س وَ جَانٍ لَا يَثْلِمُهُ الْعَطَاءُ وَ لَا يَنْقُصُهُ الْحِبَاء
وَ إِنَهُ لَبِكُلِ مَكَانٍ وَ فِي كُلِ حِينٍ َو أَوَانٍ وَ مَعَ كُلِ إِنْ ٍ
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واژه ها:
لَا يَثْلِمُهُ :كم نمي كند

الْحِبَاء :بخشش

ترجمه :او در همه جا ،در هر لحظه و هر ساعت و با هر كس هست ،عطا و بخشش ،از قدرت و دارائيش نمىكاهد و سائالن،
نعمتش را تمام نمىكنند.
 -5آشکار و روشن بودن وجود خدا
و من كالم له ( عليهالسالم ) و قد سأله ذعلب اليماني فقال هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين فقال ( عليهالسالم ) أ فأعبد ما
ال أرى فقال و كيف تراه فقال :
س بَعِي ٌد مِنْهَا غَيْرَ مُبَايِن
لَا تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَ َدةِ الْعِيَانِ َو لَكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ قَرِيبٌ مِنَ الْأَشْيَا ِء غَيْرَ مُلَابِ ٍ
واژه ها:
مُشَاهَ َدةِ الْعِيَانِ :آشكارا ديدن

مُبَايِن :جدا

مُلَابِس :چسبيده
ترجمه« :ذغلب يمانى» از امام پرسيد« :اى امير مؤمنان آيا پروردگارت را ديدهاى» امام در پاسخش فرمود :پس من كسى را
مىپرستم كه نديده باشم ،پرسيد «چگونه او را مشاهده فرمودهاى» امام پاسخ داد:
چشم ها هرگز او را آشكارا نمىبينند ،اما قلب ها با نيروى حقيقت ايمان وى را درك ميكنند ،به همه چيز نزديك است اما نه
آن طور كه به آنها چسبيده باشد ،از همه چيز دور است اما نه آن چنان كه از آنها بيگانه باشد.
 -6قدرت مطلقه خدا و ضعف انسان در مقایسه با قدرت الهی
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الف) وَ لَوِ اجْتَمَعَ جَمِيعُ حَيَوَانِهَا مِنْ طَيْرِهَا وَ بَهَائِمِهَا وَ مَا كَانَ مِنْ ُمرَاحِهَا وَ سَائِمِهَا وَ أَصْنَافِ أَسْنَاخِهَا وَ أَجْنَاسِهَا وَ مُتَبَلِدَةِ أُمَمِهَا
وَ أَكْيَاسِهَا عَلَى إِحْدَاثِ بَعُوضَةٍ مَا َقدَرَتْ عَلَى إِحْدَاثِهَا
واژه ها
جَمِيعُ حَيَوَانِهَا :تمام موجودات زنده آن[جهان]

أَصْنَافِ أَسْنَاخِهَا :اصناف سنخ های آن

طَيْرِهَا :پرندگان آن

أَجْنَاسِهَا :جنس ها و نوع های آن

بَهَائِمِهَا :چهارپايان آن

مُتَبَلِدَةِ  :كم هوش

مُرَاح :حيواني كه شب ها از صحرا به جايگاه خود بر مي گردد

أَكْيَاس :زيرك ها

سَائِم :حيواني كه هميشه در بيابان مشغول چراست

إِحْدَاثِ بَعُوضَةٍ :آفرينش پشه

ترجمه :اگر همه موجودات زنده جهان اعم از پرندگان ،چهارپايان و آن گروه از آنها كه شبانگاه به جايگاهشان بر -مىگردند و
همانها كه (در بيابان) مشغول چرا هستند و تمامى انواع گوناگون آنها ،هم آنها كه كم هوشند و هم آنها كه زير كند( ،اگر همه
آنها) گرد آيند ،هر گز بر ايجاد پشهاى از عدم توانائى ندارند.
ُل عَالِمٍ غَيْرَهُ مُتَعَلِم
ُل عَزِيزٍ غَيْرَهُ ذَلِيلٌ وَ كُلُ َقوِیٍ غَيْرَهُ ضَعِيفٌ وَ كُلُ مَالِكٍ غَيْرَهُ مَمْلُوكٌ وَ ك ُ
ب) وَ ك ُ
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هر عزيزى غير او خوار و ذليل ،و هر نيرومندى جز او ضعيف و ناتوان است ،هر مالكى غير از او خود مملوك
و هر عالمى جز او دانش آموز است (چه اين كه آنها از خود ندارند بايد از ديگرى بگيرند).
 -7علم خدا به تمام جزئیات امور
الف) قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ وَ أَحْصَى آثَارَ ُهمْ وَ أَعْمَالَهُمْ َو عَ َددَ أَنْفُسِهِمْ وَ خَا ِئنَةَ أَعْيُنِهِمْ وَ مَا تُخْفِي صُدُورُهُ ْم ِمنَ الضَمِيرِ وَ مُسْتَقَرَهُمْ وَ
مُسْتَوْدَعَهُمْ مِنَ الْأَرْحَامِ وَ الظُهُور إِلَى أَنْ تَتَنَاهَى بِهِ ُم الْغَايَات
واژه ها
قَسَمَ :تقسيم كرده
أَحْصَى :شمرده است
عَدَدَ َأنْفُسِهِمْ :تعدادنفس های آنها
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مُسْتَقَرَهُمْ وَ مُسْتَوْدَعَهُمْ :جايگاه آنها
الْأَرْحَامِ :رحم های مادران ،زهدان ها
الظُهُور :پشت های پدران

تَتَنَاهَى بِهِمُ الْغَايَات :زندگانيشان به پايان آيد

خَائِنَةَ أَعْيُنِهِمْ :چشم های خيانت كار آنها
تُخْفِي صُدُورُهُمْ :در سينه پنهان كرده اند

ترجمه :و آثار و اعمالشان را حساب كرده و شمار نفس هايشان را مىداند و از نگاه هاى دزديدهشان آگاه است و هر راز را كه
در سينه نهفتهاند ،مىداند .از آن هنگام ،كه در زهدان مادران و پشت پدران جاى داشتهاند تا زمانى كه زندگانيشان به پايان
آيد ،باخبر است.
شرح و توضیح
 -1معنای تقسیم روزی ها
«منظور از تقسيم ارزاق ،تقسيم بر حسب تالشها و كوششها و لياقتهاست ،نه اين كه خداوند تضمين كرده باشد رزق و
روزى هر كس را به در خانه او آورده و تحويل دهد ،گر چه گاهى انسان «من حيث ال يحتسب» و از جايى كه انتظار ندارد،
بهرهها مىبرد ،ولى اين يك اصل و قانون نيست ،بلكه اصل و قانون ،تالش و كوشش و مديريت و ابتكار است .به تعبيرى ديگر:
«رزق و روزى» بر دو گونه است :گونهاى از آن مشروط به تالش و كوشش است كه اگر انسان به دنبال آن نرود و تالش معاش
نكند ،از آن محروم خواهد شد ،و قسم دوم حتمى است و غير قابل تغيير كه اگر انسان به دنبال آن برود يا نرود ،به او مىرسد.
اساس قسم اول است ».امام علي (ع) در جای ديگر مي فرمايد« :إن الرزق رزقان :رزق تطلبه ،و رزق يطلبك»2؛ روزى دو گونه
است :قسمى از آن ،تو بايد به دنبال آن بروى و قسمى از آن ،به دنبال تو مىآيد.
 -2روزی های مادی و معنوی
«ارزاق» را نبايد تنها به آب و غذا تفسير كرد ،بلكه تمام مواهب زندگى مادى و معنوى را شامل مىشود .آرى ،خداوند موهبت
علم و دانش و ايمان و مقام و موقعيت اجتماعى و امثال آن را در پرتو تالشها و كوششها تقسيم فرموده است.
 -3مراد از «عدد انفس»
«عدد انفس» به معناى «تعداد انسانها» در هر عصر و زمان و مكان است و گاه به معناى «عدد نفسها» تفسير شده است.
(اين تفسير در صورتى است كه نسخه« ،انفاس» بوده باشد ،چنان كه بعضى از مفسران نهج البالغه نقل كردهاند ،كه البته
مناسب جملههاى قبل و بعد ،همين است).
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ب) لَا يَعْزُبُ عَنْهُ عَ َددُ قَطْرِ الْمَاءِ وَ لَا نُجُومِ السَمَاءِ وَ لَا سَوَافِي الرِيحِ فِي الْهَوَاءِ وَ لَا دَبِيبُ النَمْلِ عَلَى الصَفَا وَ لَا مَقِيلُ الذَرِ فِي
اللَيْلَةِ الظَلْمَاءِ يَعْلَمُ مَسَاقِطَ الْأَوْرَاقِ وَ خَفِيَ طَرْفِ الْأَحْدَاق
واژه ها
 مكارم شيرازی ،پيامامام ،ج  ،صفحه .692-692
 نهج البالغ ،صفحه  ،949نامه . مكارم شيرازی ،پيامامام ،ج  ،صفحه.6929
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لَا يَعْزُبُ :پوشيده و پنهان نيست

الذَرِ :مورچه

عَدَدُ قَطْرِ الْمَاءِ :شماره قطرههاى آب

اللَيْلَةِ الظَلْمَاءِ :شب تاريك

سَوَافِي الرِيحِ فِي الْهَوَاءِ :ذرات خاك در هوا

مَسَاقِطَ الْأَوْرَاقِ :افتادن برگ های درختان

دَبِيبُ النَمْلِ :حركت مورچه

خَفِي :آهسته ،پنهاني

الصَفَا :سنگ صاف

طَرْفِ الْأَحْدَاق :باز و بسته شدن پلك ها

مَقِيل :محل استراحت
ترجمه :شماره قطرههاى آب و شمار ستارگان آسمان و ذرات خاك را كه باد به هوا برمىدارد ،مىداند .و رفتن مورى بر سنگى
صاف و خوابگاه مورى در شبى تاريك بر او پوشيده نيست .افتادن برگهاى درختان و بسته شدن و باز شدن آهسته پلك ها را
مىداند.
ج) فَالطَيْرُ مُسَخَرَةٌ لِ َأمْرِهِ أَحْصَى عَ َددَ الرِيشِ مِنْهَا وَ النَفَسِ َو أَرْسَى قَوَائِمَهَا عَلَى النَدَى َو الْيَبَسِ وَ قَدَرَ أَ ْقوَاتَهَا وَ أَحْصَى أَجْنَاسَهَا
واژه ها
الطَيْرُ :پرندگان

أَرْسَى :استوار ساخته

مُسَخَرَةٌ لِأَمْرِهِ :مسخر فرمان او هستند

النَدَى :نمناك

أَحْصَى :شمرده است

الْيَبَس :خشك

عَدَدَ الرِيش :عدد پرها

أَقْوَاتَهَا :روزی هايشان

ترجمه :پرندگان مسخر فرمان او هستند ،به شمار پرهايشان و نفس هايشان آگاه است ،دست ها و پاهاى آنها را بر روى زمين
هاى نمناك و خشك استوار ساخته ،روزيشان را مقدر فرموده و اجناس آنها را شماره كرده است.
ي الْعِبَادِ فِي الْخَلَوَاتِ وَ اخْتِلَافَ النِينَانِ فِي الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ وَ تَلَاطُمَ الْمَا ِء بِالرِيَاحِ
د) يَعْ َلمُ عَجِيجَ الْوُحُوشِ فِي الْفَلَوَاتِ وَ مَعَاصِ َ
الْعَاصِفَات
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واژه ها
عَجِيجَ الْوُحُوشِ :فرياد حيوانات وحشي

النِينَان :ماهي ها

الْفَلَوَاتِ :بيابان ها

الْبِحَارِ الْغَامِرَات :درياهای عميق

اَلْخَلَوَات :خلوت ها

تَلَاطُمَ الْمَا ِء :تالطم آب
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اَلرِيَاحِ الْعَاصِفَات :بادهای شديد

اخْتِلَافَ :رفت و آمد

ترجمه :بانگ و فرياد وحوش را در بيابان ها و نافرمانى بندگان را در خلوت ها و آمد و شد ماهيان را در درياهاى ژرف و تالطم
آب را در وزش توفانها مىداند.
 -8جاسوسان خدا در وجود ما
ظ صِدْقٍ يَحْفَظُونَ أَعْمَالَكُمْ وَ عَدَ َد أَنْفَاسِكُم
الف) اعْلَمُوا عِبَادَ اللَهِ أَنَ عَلَيْكُ ْم رَصَداً مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ عُيُون ًا مِنْ جَوَارِحِكُمْ وَ حُفَا َ
واژه ها
رَصَد :مراقب

حُفَاظَ صِدْق :حساب گران راستگو

عُيُون :جاسوس ،ديده بان

أَنْفَاس :نفس ها

جَوَارِحِكُمْ :اعضای بدنتان
ترجمه :اى بندگان خدا بدانيد كه مراقبانى از خودتان بر شما گماشته شده و ديدبانانى از اعضاى پيكرتان ناظر شمايند و نيز
بدانيد حساب گران راستگو اعمال شما را ثبت ميكنند و حتى عدد نفسهايتان را نگه مىدارند.
ط بِهِ عِلْماً َأعْضَا ُؤكُمْ شُهُودُهُ
ب) إِنَ اللَهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِي لَيْلِ ِهمْ َو نَهَارِهِ ْم لَطُفَ بِهِ خُبْراً وَ أَحَا َ
وَ جَوَارِحُكُمْ جُنُودُهُ وَ ضَمَائِرُ ُكمْ عُيُونُهُ وَ خَلَوَاتُكُمْ عِيَانُه
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واژه ها
مُقْتَرِفُون :انجام مي دهند
لَطُفَ بِهِ خُبْراً :به طور دقيق از اعمال آنها آگاه است

جُنُود :لشكريان
ضَمَائِرُكُمْ :وجدان هايتان

أَحَاطَ بِهِ عِلْم ًا :به آنها احاطه علمي دارد

عُيُون :جاسوسان

شُهُودُ :شاهدان

عِيَان :آشكار

ترجمه :آنچه را كه بندگان در شب و روز انجام مىدهند بر خداوند متعال پوشيده نيست ،به طور دقيق از اعمال آنها آگاه
است ،و با علم بىپايانش به آنها احاطه دارد ،اعضاى شما گواه او ،و اندام شما سپاهيان او ،ضمير و وجدانتان جاسوسان وى ،و
خلوتهاى شما در برابر او آشكار و عيان است.
 -9خداشناسی از طریق شگفتی های آفرینش حیوانات
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الف) آفرینش خفاش
ن لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ َو عَجَائِبِ خِلْ َقتِهِ مَا أَرَانَا مِنْ غَوَامِضِ الْحِكْمَةِ فِي َهذِ ِه الْخَفَافِيشِ الَتِي يَقْبِضُهَا الضِيَاءُ الْبَاسِطُ لِكُلِ شَيْ ٍء َو
وَ مِ ْ
يَبْسُطُهَا الظَلَامُ الْقَابِضُ لِكُلِ حَيٍ َو كَيْفَ عَشِيَتْ أَعْيُنُهَا عَنْ أَنْ تَسْتَمِدَ مِنَ الشَمْسِ الْمُضِيئَةِ نُوراً تَهْتَدِی بِهِ فِي َمذَاهِبِهَا َو تَتَصِلُ
بِعَلَانِيَةِ بُرْهَانِ الشَمْسِ إِلَى مَعَارِفِهَا وَ رَدَعَهَا بِتَلَأْلُؤِ ضِيَائِهَا عَنِ الْمُضِيِ فِي سُبُحَاتِ إِشْرَاقِهَا وَ أَكَنَهَا فِي مَكَامِنِهَا عَنِ الذَهَابِ فِي ُبلَجِ
ائْتِلَاقِهَا فَهِيَ مُسْدَلَةُ الْجُفُونِ بِالنَهَارِ عَلَى حِدَاقِهَا وَ جَاعِلَةُ اللَيْلِ سِرَاجاً تَسْتَدِلُ بِهِ فِي الْتِمَاسِ أَرْزَاقِهَا
واژه ها
بُرْهَانِ الشَمْس :برهان آفتاب( روشنای آفتاب)

لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ :لطايف صنع خدا
أَرَانَا :نشان داده به ما

مَعَارِف[ :راه های] شناخته شده

غَوَامِضِ الْحِكْمَةِ :پيچيدگي های حكمت [خدا]

رَدَعَهَا :باز داشته آها را

الْخَفَافِيشِ  :خفاش ها

تَلَأْلُؤِ ضِيَائِهَا :تابش نور خود

يَقْبِضُهَا :حبس مي كند

الْمُضِيِ :راه رفتن

الضِيَاءُ :رو شنايي

سُبُحَاتِ إِشْرَاقِهَا :شعاع های نور آن

الْبَاسِطُ لِكُلِ شَيْءٍ  :آشكار كننده هر جيزی

أَكَنَهَا :مخفي كرده او را

يَبْسُطُ :مي گشايد[ بال آنها را]

مَكَامِن :مخفي گاه ها

الظَلَامُ الْقَابِضُ :تاريكي حبس كننده

بُلَجِ ائْتِلَاقِهَا :نور و روشنايي درخشش [آفتاب]

عَشِيَتْ :ضعيف و كم سو شد

مُسْدَلَةُ الْجُفُون علي حِدَاقِهَا :پلك هاى خود را به حدقههاى چشم

تَسْتَمِدَ :مدد و ياری مي گيرد

انداخته

الْمُضِيئَةِ :درخشنده

جَاعِلَةُ اللَيْلِ سِرَاجاً :شب تاريك را چراغ قرار داده

مَذَاهِب :راه ها

تَسْتَدِلُ :راه مي جويد

تَتَصِلُ :مي رسد

الْتِمَاس أَرْزَاقِهَا :به دست آوردن روزی هايش

:

عَلَانِيَة :آشكار شدن
ترجمه :از لطايف صنع و عجايب خلقت او ،چيزى است كه در آفرينش حكيمانه خفاشان مىبينيم ،كه روشنايى روز ،همه چيز
را به جنبش و نشاط مىآورد ،ولى خفاشان را از جنبش و نشاط بازمىدارد .و تاريكى شب به جنبش و نشاطش مىآورد ،در
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حالى كه هر جاندارى را از جنبش و نشاط باز مىدارد .چسان چشمانش ناتوان است كه يارى آنش نيست كه از خورشيد تابان
مدد جويد و در پرتو آن راه خود را بيابد و به آن جاها كه خواهد برسد .خداوند خفاشان را از رفتن به جايى كه نور خورشيد
مىدرخشد ،بازمىدارد و در نهانخانه ظلمت جاى مىدهد و از پرواز در تابش خورشيد ،بىنياز مىدارد .خفاش به هنگام روز،
پلكهايش را بر روى حدقههاى چشمانش فرو مىخواباند و چون شب در رسد ،تاريكى آن را چونان چراغى براى يافتن روزى
خويش به كار مىگيرد.
شرح و توضیح
از عجايب آفرينش خفاش اين است كه « خداوند ديدن را در بقيه موجودات زنده ای كه چشم دارند ،به واسطه نور آفتاب قرار
داده ،ولي در آن ،به واسطه عدم نور آفتاب قرار داده است».
چند واقعیت شگفت انگیز درباره ی خفاش ها
 خفاش ها تنها پستانداراني هستند كه پرواز مي كنندآنها بال های بسيار ظريفي دارند و در اصطالح هوايي ،به آنها ورقه هوايي (اير فويل) گويند .قدرتي كه سبب حركت خفاش به
جلو مي شود ،پيشرانش نام دارد.
 -2اشتهای فوق العاده
يك خفاش قهوه ای مي تواند به تنهايي  244حشره به اندازه پشه را در يك ساعت شكار كند .در غارهای براكن تگزاس در
آمريكا حدود  24ميليون خفاش دم آزاد مكزيكي زندگي مي كنند كه هر شب حدود  244تن حشره مي خورند.
 خفاش های خون آشام ،خون نمي مكندآنها خون را به آرامي ليس مي زنند .سه گونه از خفاش های خون آشام در سراسر دنيا هستند كه خون مي خورند .اگر شما به
آمريكای مركزی يا جنوبي سفر كنيد ،ممكن است خفاشي را ببينيد كه گاوی را گاز گرفته و مشغول ليس زدن زخم آن است!
 -9خفاش ها چاق نمي شوند
سوخت و ساز بدن يك خفاش بسيار ايده آل است .آنها مي توانند موز ،انبه و انواع توت ها را تقريبا  24دقيقه ای هضم كنند.
 -1بينايي توسط امواج راداری
خفاش ها از انعكاس صوت برای رديابي در تاريكي استفاده مي كنند .قدرت ديد خفاش ها زياد خوب نيست و همچنين آنها در
شب فعاليت مي كنند .بنابراين بايد از يك سيستم ناوبری غير وابسته به بينايي استفاده كنند .خفاش ها صدا توليد كرده و به
تغييرات صدای بازتاب يافته از اطراف گوش مي كنند و به اين ترتيب ،راه خود و موانع را پيدا مي كنند.
 -6جمعيت زياد
خفاش ها يك چهارم جمعيت كل پستانداران را تشكيل مي دهند .بيش از  44گونه خفاش در دنيا وجود دارد كه تعداد آنها
بسيار زياد است.
 -1بخاری خفاشي
در شبهای سرد ،كافي است كنار يك خفاش باشيد! خفاش ها در غارهای سرد و نمناك ،كه آنها را بسيار دوست دارند ،خود را
با پيچاندن بال های نازكشان به دور بدنشان گرم نگه مي دارند .اين بال ها مانند يك عايق حرارتي برای خفاش ها عمل مي
كنند.
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 -8طول عمر خفاش ها
طول عمر متوسط بك خفاش ،متغير است؛ اما گونه ای از خفاش های قهوه ای مي توانند تا 4سال هم عمر كنند در نظر
داشته باشيد كه پستانداران كوچك فقط دو تا سه سال عمر مي كنند.
ب) آفرینش مورچه
انْظُرُوا إِلَى النَمْلَةِ فِي صِغَرِ جُثَتِهَا وَ لَطَافَةِ هَيْئَتِهَا لَا تَكَا ُد تُنَالُ بِلَحْظِ الْبَصَرِ وَ لَا بِمُسْتَدْرَكِ الْفِكَرِ كَيْفَ دَبَتْ عَلَى أَرْضِهَا َو صُبَتْ
عَلَى رِزْقِهَا تَنْقُلُ الْحَبَةَ إِلَى جُحْرِهَا وَ ُتعِدُهَا فِي مُسْتَقَرِهَا تَجْمَعُ فِي حَرِهَا لِبَرْدِهَا َو فِي وِرْدِهَا لِصَ َدرِهَا مَكْفُولٌ بِرِزْقِهَا مَرْزُوقَ ٌة
حجَرِ الْجَامِسِ َو لَوْ فَكَرْتَ فِي مَجَارِی أَكْلِهَا فِي عُلْوِهَا َو سُفْلِهَا
بِوِفْقِهَا لَا ُيغْفِلُهَا الْمَنَانُ وَ لَا يَحْرِمُهَا الدَيَانُ َو لَوْ فِي الصَفَا الْيَا ِبسِ وَ الْ َ
وَ مَا فِي الْجَوْفِ مِنْ شَرَاسِيفِ بَطْنِهَا وَ مَا فِي الرَأْسِ مِنْ عَيْنِهَا وَ أُذُنِهَا لَقَضَيْتَ مِنْ خَلْقِهَا عَجَبا
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واژه ها
صِغَرِ جُثَتِهَا :كوچكي جثه اش

َمرْزُوقَةٌ بِوِفْقِهَا :آنچه موافق حال اوست به او عطا شده

لَطَافَةِ هَيْئَتِهَا :نازكي اندامش

لَا ُيغْفِلُهَا الْمَنَانُ :خداوند نعمت دهنده از او غافل

نشده
ال تَكَا ُد تُنَالُ بِلَحْظِ الْبَصَرِ :نزديك است كه به گوشه چشم ديده نشود

الدَيَانُ :پاداش دهنده

وَ لَا بِمُسْتَدْرَكِ الْفِكَرِ :و [نزديك است] به نيروى انديشه ،آفرينشش به تصور درنيايد
دَبَتْ :حركت مي كند

الصَفَا :سنگ

صُبَتْ عَلَى رِزْقِهَا :بر جمع آورى رزق خويش كشيده شده

الْيَابِس :خشك

الْحَبَةَ :دانه

الْجَامِس :ثابت و بدون حركت

جُحْرِ :النه

مَجَارِی أَكْل :مجاری خوراك

تُعِدُهَا :آماده مي كند آن را

عُلْوِهَا َو سُفْلِهَا :باال و پايينش

مُسْتَقَر :محل قرار ،منزل

الْجَوْف :شكم

حَرِ :وقت گرما

شَرَاسِيفِ بَطْنِهَا :غضروف های شكمش ،پرده های
ميان دنده های پهلو

بَرد :وقت سرما
وِرْدِ :وارد شدن ،داخل شدن
 www.tebyan.net2
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صَدَر :خارج شدن
مَكْفُولٌ بِرِزْقِهَا :روزيش ضمانت شده
ترجمه :به آن مورچه بنگريد ،با جثه خرد و اندام نازكش ،آن چنان خرد كه نزديك است كه به گوشه چشم ديده نشود و به
نيروى انديشه ،آفرينشش به تصور درنيايد كه چگونه بر روى زمين مىرود و روزى خود به دست مىآورد و دانه به سوراخ
مىكشد و در انبار خود مهيا مىدارد .در فصل گرما براى فصل سرماى خود دانه مىاندوزد ،و به هنگام در آمدن ،راه دوباره
بازگشتن را به ياد دارد .خداوند روزيش را ضمانت كرده و آنچه موافق حال اوست به او عطا كرده است .دادار نعمت دهنده از او
غافل نشده و ايزد پاداش دهنده محرومش نساخته است .هر چند ،كه بر روى سنگى خشك و سخت كه بر آن هيچ نمىرويد
جاى داشته باشد ،باز هم روزيش مىرسد .اگر در مجارى خوراك او در باال و زير و درون تن و اضالع شكمش و چشمى و
گوشى كه بر سر او نهاده شده بنگرى ،از آفرينش او در شگفت خواهى شد.
شرح و توضیح (داستان زندگی شگفت انگیز مورچگان)
 -1دوراندیشی مورچگان
از جمله داستانهاى شگفتى كه دانشمندان از كارهاى حيرتآور مورچه نقل كردهاند حكايتى است كه ابو عثمان ،عمرو بن بحر
جاحظ در كتاب الحيوان با عباراتى فصيح ذكر كرده و مىگويد :مورچه در هنگام فرصت هرگز احتياط را از دست نمىدهد و
اوقات خود را ضايع نمىكند ،در تابستان آذوقه زمستانش را فراهم مىكند ،به دليل قدرت تشخيص و عاقبت انديشى كه در
وى وجود دارد ،دانههايى را كه براى فصل زمستان در زير زمين ذخيره كرده و احتمال پوسيدگى و كرم افتادگى در آن
مىرود ،با خود بيرون مىآورد و پهن مىكند تا خشك شده و از فاسد شدن مصون ماند و اغلب اوقات اين كار را در شب انجام
مىدهد كه كسى متوجه نشود و شب هاى مهتابى را انتخاب مىكند ،زيرا كه در شب مهتابى بهتر مىبيند و اگر جايش نمناك
باشد از ترس سبز شدن دانهها ،موضع جوانه زدن آنها را با نيش خود سوراخ و گاهى به دو نيمه مساوى تقسيم مىكند ،اما اگر
دانه گشنيز باشد كه بر خالف بقيه حبوبات دو نيمه آن هم سبز مىشود ،آن را چهار بخش مىكند و از اين امور نتيجه
مىگيريم كه اين حيوان در زيركى و هوشمندى بر ساير حيوانات برترى دارد.
و نيز (جاحظ) مىگويد :يكى از آشنايان من ،النه مورى را حفارى مىكرد و ديد كه هر نوع از دانهها را از ديگران جدا ،مرتب و
منظم ساخته ،و مىگويد مشاهده كرديم كه هر دانه از آنها را روى ديگرى چيده و الباليشان را به وسيله برگ هاى كاه و غير
آن پر كرده است.
 -2حس بویایی بسیار قوی مورچگان
و پس از تمام اين ويژگي ها با جثهاى چنين ريز و وزنى با اين سبكى و نيروى شامه به اين ظرافت و قوه بويايى وى نيز بر
آنچه در ساير حيوانات يافت مىشود برترى دارد ،از باب مثال اگر ملخ مرده يا پارهاى از آن در جايى از روى زمين بيفتد كه
بكلى مورچه در آن جا سابقهاى نداشته است ،طولى نمىكشد كه مورچهاى دوان دوان از راه هاى بسيار دور مىآيد خود را به
آن مىرساند و آن را با خود مىبرد و اگر از حمل آن عاجز باشد فورا به النه برمىگردد و هنوز انسان فكرش را نكرده ،مشاهده
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مىكند كه مىآيد در حالى كه پشت سرش خطى سياه و طوالنى از صف مورچگان به منظور حمل بار مورد نظر تشكيل يافت
و اين مايه شگفتى است كه حس بويايى وى حتى از حس كردن انسان گرسنه بوى غذا را قوی تر و نيرومندتر است.
 -3توان و قدرت فوق العاده مورچگان
مطلب ديگر همت بلند و جرأت او بر حمل و نقل اجسامى كه صد برابر وزن خود يا بيشتر از آن مىباشد و در ميان حيوانها
هيچ موجودى يافت نمىشود كه مانند مورچه چند برابر وزن خود را حمل كند.
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 -4تدبیر عحیب کارها توسط مورچگان
از كارهاى حيرتآور اين حيوان آن است كه هرگز متعرض جانورانى از قبيل  ...ملخ و سوسك سياه نمىشود مگر در صورتى كه
اينها از كار افتاده يا زخمى و يا دست و يا پايشان قطع شده باشد كه در اين موقع آنها را مورد حمله قرار داده و از پا
درمىآورد و حتى اگر مارى هر چند از افعي هاى مصرى باشد كه ضربت خورده يا مجروح باشد از حمله او در امان نيست و به
آن حمله مىبرد تا وى را بخورد و اگر مار كوچك ترين زخمى داشته باشد از مورچه خالصى ندارد .تمام اينها امورى است كه
وقتى انسان در آن فكر كند جاى آن دارد كه بگويد :مورچه در بسيارى از كارهاى خود از اكثر انسان ها با هوش تر و زيرك تر
است زيرا آدمى هر كه باشد گاهى دچار ضعف و اشتباه مىشود در حالى كه اين حيوان هرگز اشتباه نمىكند و ضعفى از خود
نشان نمىدهد.
ج) آفرینش ملخ
ح لَهَا الْفَ َم
ت فِي الْجَرَادَةِ إِ ْذ خَلَقَ لَهَا عَيْنَيْنِ حَمْرَاوَيْنِ وَ أَسْرَجَ لَهَا حَ َدقَتَيْنِ قَمْرَاوَيْنِ َو جَعَلَ لَهَا السَمْعَ الْخَفِيَ وَ فَتَ َ
وَ إِنْ شِئْتَ قُلْ َ
ض يَرْهَبُهَا الزُرَاعُ فِي زَرْعِهِ ْم وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ ذَبَهَا َو لَوْ
ِس الْقَوِیَ َو نَابَيْنِ بِهِمَا تَقْرِضُ َو مِنْجَلَيْنِ بِهِمَا تَقْبِ ُ
السَوِیَ وَ جَعَلَ لَهَا الْح َ
أَجْلَبُوا بِجَمْعِهِمْ ...وَ خَلْقُهَا كُلُهُ لَا يُكَوِنُ إِصْبَعاً مُسْتَدِقَة
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واژه ها
الْجَرَادَه :ملخ

مِنْجَلَيْن :دو داس( منظور در اينجا دو پای ملخ است)

عَيْنَيْنِ حَمْرَاوَيْن :دو چشم سرخ

تَقْبِضُ :مي گيرد

أَسْرَجَ :برافروخته ،روشن كرده

يَرْهَبُهَا :مي ترسد از آن

حَدَقَتَيْنِ قَمْرَاوَيْن :دو چشم ماه مانند

الزُرَاع :كشاورزان

السَمْعَ الْخَفِي :گوش پنهان

ذَبَهَا :دفع آن

الْفَمَ السَوِی :دهان موزون

وَ لَوْ أَجْلَبُوا بِجَمْعِهِم:اگرچه همه ياران خود را گرد آورند
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نَابَيْن :دو دندان پيشين

إِصْبَعاً مُسْتَدِقَة :انگشت نازك

تَقْرِضُ :مي بُرد
ترجمه :و اگر خواهى در آفرينش ملخ بنگر .براى او دو چشم سرخ آفريد و حدقههاى چشمش را چون دو ماه تابان بيفروخت.
براى او گوشى پنهان بيافريد و دهانى به اعتدال و سامان و حسى نيرومند و دو دندان نيش ،كه هر چيز را بدان ببرد و دو
دست داس مانند كه هر چيز را با آن بگيرد .كشاورزان به سبب كشتههاى خود از آن بيمناكاند و اگر همه ياران خود را گرد
آورند ،توانايى دفع آن ندارند ...همه اندام ملخ به قدر يك انگشت باريك نيست.
شرح و توضیح
برخی حکمت های دقیق در آفرینش ملخ:
 -1حس بینایی بسیار قوی
دارا ی دو چشم سرخ ،با دو حدقه سفيد و روشن مي باشند «أَسْرَجَ لَهَا حَدَقَتَيْنِ قَمْرَاوَيْنِ»؛ حدقههاى چشمش را چون دو ماه
تابان بيفروخت
 -2برخورداری از گوش مخفی
داراى گوشى هستند كه از چشم بينندگان پوشيده مىباشد
 -3هوشمندى و زیرکى خاص
مراد از حس قوی ،مهارت و هوشمنديى است كه در طريقه زندگى و فعاليت هايش ،به آن الهام شده است .يكى از شگفتي
هاى ملخ ،دارا بودن زيركى خاص و هوشمندى وى مىباشد.
 -4آفرینش جالب پاها
و از جمله دقت هاى حكيمانهاى كه در وجود اين حشره يافت مىشود ،ساختمان پاهاى وى مىباشد ،قسمت پايين كه بر آن
تكيه مىكند و روى آن مىنشيند ،مثل اره داراى دندانه است ،و اين موضوع داراى فوايدى است :وسيله كاوش و جستجوى
مطلوب وى مىباشد ،در هنگام نشستن ،دمش را از آسيب ها نگهدارى مىكند و در موقع پرواز تكيهگاه اوست.
 -5قدرت باالی ملخ ها
موقعى كه گروهى از اين حشره ،به زراعت ها و درخت هاى سرزمينى هجوم آورند بكلى آن را محو و نابود مىسازند و هيچ
قدرتى توان دفع آن را ندارد حتى اگر رئيس كشورى با تمام قدرت و لشكرش براى اين امر بسيج شود كارى از او ساخته
نيست ،و اين قويترين دليل بر عظمت آفريننده و تدبير وى مىباشد زيرا ناتوانترين موجود بر تواناترين مخلوق چيره شده و
حكمت الهى است كه براى آفريدهاى ضعيف چنان وسايل پيروزى را فراهم كند كه هيچ كس نتواند در برابر آن مقاومت كند،
تا هر جا كه مىخواهد وارد شود و تمايالت خود را ارضاء كند ،با اختيار خود مىآيد و با ميل خود هم كوچ مىكند.

 -6راز نهفته در دم ملخ ها
يكى ديگر از مسائل اسرارآميز كه در وجود ملخ نهاده شده آن است كه اين حشره براى گذاردن تخمهاى خود ،جاهاى سخت و
روى سنگ هاى صاف را انتخاب مىكند و آن را به توسط دم خود مىشكافد و اين امر حاكى از ويژگى مخصوص و رازى نهفته
در دم ملخ مىباشد و گرنه به طور عادى وى را چنان نيرويى نيست تا سنگهاى سختى را كه كلنگ هم در آنها كارگر نيست
اين چنين بشكافد و سوراخ كند .و باالخره موقعى كه در داخل اين كانال ها قرار گرفت تخم گذارى مىكند ،اين جا مركزى
مناسب براى حفاظت و رشد آنها مى باشد.
 -7ایثار و فداکاری ملخ ها
نقل شده كه هر گاه ملخها مجبور شوند از آب عبور كنند تا خود را به مزرعهاى برسانند ،عدهاى از آنها خود را روى آب ،پل
عبور ديگران قرار مىدهند ،و اين عمل را بعضى از مردم شعور مرموزى مىدانند كه از ناحيه خداوند بر ملخ ها الهام مىشود.
 -11عظمت و بزرگی خدا و در عین حال کوچکی مخلوقات خدا
الف) عِظَمُ الْخَالِقِ عِ ْندَكَ يُصَغِرُ الْ َمخْلُوقَ فِي عَيْنِكَ
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ترجمه :بزرگى خالق نزد تو مخلوق را در چشم تو كوچك مي كند.
ب) عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَغُ َر مَا دُونَهُ فِي َأعْيُنِهِم
ترجمه :خالق و آفريدگار در روح و جانشان بزرك جلوه كرده (به همين جهت) غير خداوند در نظرشان كوچك است.
 -11اراده خدا حاکم بر همه اراده ها
عَرَفْتُ اللَهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَ حَلِ الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْهِمَمِ
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واژه ها
الْعَزَائِم :تصميم ها

نَقْض :شكستن

حَل :باز شدن

الْهِمَم :اراده ها

الْعُقُود :گره ها
ترجمه :خداوند را به وسيله فسخ شدن تصميم ها ،گشوده شدن گره ها و نقض ارادهها شناختم.
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