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 مقدمه
اول : ندفرمای می) ع(حضرت علی . سر سلسله تمام معتقدات دینی ایمان به خداست

در رابطه با یک  ما تاکنون اما آیا. دین، آغاز دین، پایه دین و ریشه دین خداشناسی است
توحيد از اصول  توجه داشته باشيد که. چنين چيز مهمی به اندازه کافی تفکر کرده ایم

باشيد که  دین می باشد و در اصول دین تقليد جایز نيست و همچنين توجه داشته
 است یک ساعت تفکر از عبادت هفتاد سال بهتر و باالتر :فرمودند) ص(پيامبر

که به دین اعتقادی  که معتقد به ادیان هستند و مردمانی اساسا مابه التفاوت مردمانی 
نيستند و مستقيما  غيب یعنی نهان، یعنی حقایقی که ظاهر. ایمان به غيب است. ندارند

اختالف ندارند و  )ماده(الم طبيعت الهيون با مادیون در ع. محسوس و ملموس نمی باشند
طبيعت به غيب  طبيعت را آنگونه می شناسند که مادیون می شناسد اما الهيون عالوه بر

محسوسات  و نهان هم معتقد هستند یعنی هستی و وجود را منحصر به مشهودات و
ه سلسل نمی دانند بلکه به وجود نامحسوس و وجود غيبی هم اعتقاد دارند، که البته سر

پيدا  ) جن مالئکه،(امور غيبی خداست، بعد از ایمان به خدا ایمان به سایر موجودات غيبی
. می گيرد اعتقاد به وحی که غيب دیگری است و بعد از آن ایمان به معاد قرار. می شود

 کسی که. راههای بسياری وجود دارد که انسان را به خداشناسی هدایت می کند
  حال خویش و به  می تواند به فرا خور ه این هدف مقدس برسدبخواهد با برهان و دليل ب

پی  اندازه نيروی فکری خود از آن راههای گوناگون استفاده کرده و به وجود آفریدگار جهان
 تنها چيزی که در این راه الزم است توجه، تفکر، جستجو نمودن و روحيه حقيقت. ببرد

 .یابيست

ای تازه از اسرار  ی محکمتر می گردد و هر روز پردهبا پيشرفت علوم، پایه های خداشناس
علم  هر قدر دائره: )هرشل (به قول یکی از دانشمندان. آفرینش برداشته می شود

 وسيعتر می گردد استدالالت دندان شکن تر و قویتری برای وجود خداوند ازلی و ابدی
دان فلکی و بدست می آید، در واقع علماء زمين شناسی و ریاضی دانها و دانشمن

دانها دست به دست هم می دهند و کاخ علم یعنی کاخ با عظمت خدا را محکم  طبيعی
بدیهی است که آشنایی با کاخ علم، به ما کمک خواهد کرد تا عظمت  .اند برپاساخته
یکی دیگر از راههای اثبات . ادا کنيم بندگيش را بيشتر بيشتر درک کرده و حق خداوند را

. اثبات وجود خداوند است اعجاز یکی از ساده ترین راههای. جزه استآفریدگار مع وجود
معجزه جاوید آخرین پيامبر است، می تواند راهی ساده برای اثبات وجود آفریدگار  قرآن که
 سال ١۴٠٠در حقيقت هر آیه از قرآن که نشان بدهد هيچ بشری نمی توانسته در  باشد،

آخرین روش اثبات  . خداوند را ثابت کرده استچيزی را بگوید، به نوعی وجود پيش چنين
 رفتارشناسی آخرین فرستاده  که در این کتاب مورد بررسی قرار می گيرد،وجود خداوند

یکی از راههای تشخيص پيامبران در حقيقت  .می باشد) ص(حضرت محمد ،خداوند
شن بودن با توجه به رو. راستين از مدعيان دروغين نبوت، بررسی رفتار آنها می باشد

 که به نوعی  پردازیمابعاد مختلف زندگی آخرین پيامبر، به بررسی رفتار پيامبر رحمت می
  .اثبات نبوت ایشان و در نتيجه اثبات وجود آفریدگار می باشد

    

 

   و انبساط جهانبيگ بنگ
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ممکن بودن حادثه  با ورود به قرن نوزدهم، نظریه عدم وجود لحظه شروع کائنات و غير
متفکر آلمانی  امانوئل کانت. در یک آن، بطور همه گير مورد قبول واقع شده بودخلقت 

بی (بسيار دور  کائنات از گذشته: مشهور قرن معاصر و از پيروان ماتریاليست معتقد بود
کائنات : می گوید وجود داشته اند و همچنين جرج پوليتزر از طرفداران ماتریالست) نهایت

خداوند در  اشد، اگر خلق شده بود در آنصورت باید از طرفچيزی نيست که خلق شده ب
ماتریاليست ها  در حقيقت. یک آن بوجود آمده و از نيستی به هستی پا نهاده شده باشد

 .معتقد بودند که جهان از ازل بوده است و لحظه شروعی وجود ندارد

 ، اما در سال است  مردم می پنداشتند که جهان پايدار و ثابت19هرچند تا اوایل قرن 
می پردازد حالت    با نظریه نسبيت عام اینشتين که به ماهيت فضا ، زمان و جاذبه1915
قادر بود که منبسط  تار فضاخبا ارائه نظریه نسبيت سا.  محتمل دیگری نيز ارائه شد  های

 .یا منقبض شود

 وستو  :نام  شناسي به همزمان با اين ايده آه جهان در حال انبساط است ، ستاره
شوند بيشتر از آنهايي  متذآر شد آه تعداد آهكشان هايي آه از ما دور مي1 سليفر

نور دريافتي از يك  ستاره شناسان با استفاده از. هستند آه به ما نزديك مي شوند
 .شود آهكشان قادرند دريابند آه يك آهكشان به ما نزديك يا از ما دور مي

2 فاصله ي بيشتري از ما قرار   آهكشان هايي آه درآشف آرد  ، ادوين هابل1929درسال 
  .متناسب با فاصله است دارند با سرعت بيشتري از ما دور مي شوند ، اين سرعت

                                                 
1 :  vesto slipher 
2:  Edwin hobble  
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کوچکتر از حفره  ابعادی(بر اساس نظریه بيگ بنگ، جهان از انفجار حجم بسيار کوچک 
این نظریه شکل  بر اساس. ، با دما و چگالی بسيار زیاد آغاز شده است)های روی پوست

سطح بيروني   یک بادکنک است که مواد، در درون و  فضا همانند کش آوردن سطح گيری
این انفجار   .(سطح یک بادکنک همانند ذرات غبار روی(فضا در حال انبساط می باشند، 

انفجار متولد   فضا به همراه این همانند انفجار ماده در یک فضای خالی نيست بلکه خود
در ) . ماده را همچنان که منبسط ميشود به همراه خود حمل می کندشده است و

 حقيقت تمام مواد موجود در جهان در یک ذره کوچکتر از یک دانه شن متمرکز و فشرده
 )!بوده است

1 اعتراف می    مختصری از تاریخ زمان:در کتاب یکی از ماتریاليست ها  استفان هاوکينگ
بيگ بنگ فقط اندکی کمتر بود   جهان یک ثانيه بعد ازاگر سرعت انبساط: می گویدکند و 

همچنين  .فعلی خود برسد جهان بر روی خود فروپاشيده می شد قبل از اینکه به ابعاد
2 روگر پنروس که مطالعات زیادی را در زمينه  است از همکاران هاوکينگ و کسی 

جهان را محاسبه تصادفی بوجود آمدن  پنروس احتمال . سياهچاله ها انجام داده است
 .می باشد  10123 بتوان10 بر تقسيم یک: این احتمال نسبت. کرده است

مبدا و   نبوده و سپس بوجود آمده، زمانیهر پدیده یا هر چيزی که: در حقيقت چون 
آفریدگار را منکر  از ازل بودن این جهان، وجود لذا بی خدایان با اعتقاد به .علتی الزم دارد

بوجود آمد، بگونه  ت نظریه انفجار بزرگ مشکل اساسی برای بی خدایانبا اثبا .می شدند
معروف اعتراف برای  به قول :ای که باعث اعتراف بی خدای معروف، آنتونی فليو می گردد

برای بی  من هم می خواهم اعتراف کنم، مدل انفجار بزرگ. روح انسان مفيد است
از سوی  ایی را مورد اثبات قرار داد کهزیرا علم ادع. خدایان بسيار ناراحت کننده است

  .منابع دینی مورد حمایت قرار گرفت، ادعای وجود سرآغاز برای کائنات

از خود آنها خلق شده اند و علم به   حقيقت، ماده و زمان از سوی یک نيروی مستقلدر 
ه  یعنی وجود لحظدینی ارائه شده است همراه انفجار بزرگ ادعایی را که از سوی منابع

  سال پيش، انبساط و١۴٠٠خداوند در قرآن در . رساند  به اثبات میآغاز خلقت کائنات را
  .گسترش جهان را مطرح کرده است

   

همانا آسمانها و زمين  آیا کسانی که کفر ورزیده اند به دیده دل ندیدند که * 
. گشودیم به هم پيوسته بودند، پس آنها را از هم شکافته و باز) همگی(
  )٣٠/ياءانب(

. می دهيم آسمان را به قدرت خود آفریدیم و هر لحظه، آن را گسترش * 
  )۴٧/ذاریات(

 بنيادی جهان و چهار نيروی

                                                 
1:  A brief  history of time  
2 :  Roger penrose 
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نيروبی الکترو  نيروی گرانش،: جهان ما بر پایه چهار نيرو یا بر هم کنش استوار است
تالش  فيزیکدانها در. نيروی قوی هسته ای و نيروی ضعيف هسته ای مغناطيسی،

 هستند که نشان دهند که این چهار نيرو در واقع از یک نيروی بنيادی سرچشمه می
  .گيرد

بار وجود  درون هسته اتم پروتونهای باردار ونوتورونهای بدون : قوی هسته ای نيروی -١
ذ ره ها با  این. دارند که به انها نوکلئون ها ی هسته ميگویيم قطر آنها بسيار کوچک است

ای وجود   بسيار قوی به یکدیگر متصلند این نيروها فقط در ابعاد هستهنيروی هسته ای
می  ذرات از هم زیاد شود نيروی هسته ای کاهش یعنی کوتاه بردند وقتی فاصله دارند
 .یابد

همچنين نيروی  و. این نيرو ميان ذرات باردار ایجاد می شود :نيروی الکترومغناطيس -٢
. وارد می شود که در ميدان مغناطيسی در حال حرکتند،الکترومغناطيسی بر ذرات باردار 

مورد استفاده در  اکثر نيروهای. این نيرو توسط فوتون ها، بين ذرات باردار منتقل می شود
دو بار همنام نيروی الکتریکی بين . زندگی از نوع نيروهای الکترو مغناطيسی هستند

آید که بنا بر قانون کولن  ه بوجود مینيروی الکتریکی جاذب دافعه و بين دو بار غير همنام
رابطه  r نهاآرابطه مستقيم و با مجذور فاصله  q حاصلضرب بارها با F اندازه این نيروها

  .عکس دارد

بر تمام ذرات جهان در  نيرویی وجود دارد که بدون استثنا :ضعيف هسته ای نيروی -٣
نامند، که توسط  عيف میاین نيرو را نيروی ض. فواصل بسيار بسيار کم حکمفرماست
های  واکنش ای تنها در نيروی ضعيف هسته. فوتون ها ميان ذرات منتقل می شود

  .ای وجود دارد هسته
 نيروی جاذبه ای است که ميان اجسامی که دارای جرم می باشند :گرانش نيروی -۴

 در این نيرو. این نيرو نسبت به نيروهای بنيادی دیگر  بسيار ضعيف است. حکمفرماست
حاصلضرب جرم دو جسم متناسب و با این نيرو با .  موثر است نيزمورد اجرام آسمانی

  .مجذور فاصله نسبت عكس دارد

نسبت بين این . باشد نکته ای که وجود دارد اختالف زیاد بين این چهار نيروی بنيادی می
 :نيروها به شرح زیر می باشد

Strong nuclear force: 1  
Electromagnetic force: 7.03 x 10-3  
Weak nuclear force:10-5  
Gravitational force: 6 x 10-39  

می گوید اگر نسبت بين  Nature's Destiny  در کتاب ( Michael Denton) ميشائيل دنتون
 .ستاره و سياره و زندگی بوجود نمی آمد نبود هيچ اتم، اندازه این نيرو ها دقيقا به این
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if these various forces and constants did not have precisely the values they do, there 

would be no stars, no supernovae, no planets, no atoms, no life 
  
  

و فرزندی . اوست آن خدایی که ملکيت و حاکميت آسمان ها و زمين از آن *
همه  و. بوده استبرای خود نگرفته و شریکی در مالکيت و حاکميت برای او ن

 )٢/فرقان ( .چيز را آفریده و هر یک را به تناسب حال آن اندازه گيری کرده است
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  سپرهای محافظ زمين
 :سپر مغناطيسی - 1

  

هاي  جريان به دليل. هاي بسيار مهم زمين، ميدان مغناطيسي آن است یكي از ويژگي
  ميدان مغناطيسي يك نيكل، ميداني مغناطيسي، مشابه-ي آهن همرفتي هسته

 ميدان مغناطيسي زمين مانند يك آهنرباي. آهنرباي دوقطبي، زمين را در برگرفته است
دوقطبي است، جالب است بدانيد آه قطب شمال اين آهنربا در قطب جنوب زمين و قطب 

  .مغناطيسي آن در قطب شمال جغرافيايي قرار دارد جنوب

 

آيهاني و بادها و  ظتي در برابر ذرات پرانرژياين ميدان مغناطيسي نخستين سپر محاف
 .آورند مي ي ما از هر طرف هجوم هاي خورشيدي است آه به سوي سياره فوران
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2  :جو زمين  -

مقدار زيادي از جـّو زمين  َاُزت يا نيتروژن. هاي بسيار مهم زمين است وجود جـّو از ويژگي
در آنار . دهد را تشکيل مي درصد آن ٢١  درصد آن و اکسيژن نزديک به٧٨ يعني نزديک به

اکسيد کربن، و مقادیر بسيار   درصد دی٠٫٠٣ درصد آرگون، ٩/٠اين دو گاز، جو زمين از 
آه باعث نگه داشتن جـّو، بر  عاملي. اندکی، آريپتون، نئون و زنون نيز تشکيل شده است

   .شود، نيروي گرانش زمين است مي ي زيبای ما سياره گرد

 

 يد جو زمين اين است آه حرارت و سرما را تعديل مى آند و نمى گذارد حرارتيكى از فوا
آب درياها همه بجوش مى آمد و همه  خورشيد مستقيم به زمين برسد و اال در روز،

 درجه زير صفر مى رسيد و 150مى سوختند و در شب درجه سرما به حدود  موجودات
اي جـّو همين بس آه اگر ميانگين دماي دم در اهّمّيت تنظيم. زدند همه موجودات يخ می

ي آب  شود؛ چرخه ها بخار مي گراد افزايش يابد، آب اقيانوس ي سانتي درجه زمين تنها چند
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گردد و سرانجام زمين زنده  خورد؛ اثرات وحشتناآي در ترآيبات جـّوي ايجاد مي مي بر هم
  .شود حاصل تبديل مي شاداب ما به بياباني خشك و بي و

  

به  ترکيبی از اکسيژن به شکل ازون .کنند آور فرابنفش را جذب مي  پرتوهاي زيان ينجو زم
طول  با مقدار بسيار کم در الیه های باالیی جو زمين وجود داشته و پرتوهای ماوراء بنفش

  نانومتر خورشيد را که برای سالمتی موجودات زنده بسيار خطرناک320موج کمتر از 
است که جو تنها تشعشات مفيد و بی ضرر شامل نور قابل  جالب  .جذب می کند است

. فرکانس محدوده اشعه فرابنفش و امواج رادیویی را اجازه عبور می دهد مشاهده ،
فرکانس محدوده اشعه . تشعشعات برای حيات روی زمين ضروری هستند تمامی این

انجام عمل فوتوسنتز تنها مقداری از آن را اجازه عبور می دهد برای  فرابنفش که جو زمين
بيشتر تشعشعات فرابفش  در حقيقت. بسيار مفيد است انجام می شود که در گياهان

ساطع می شوند توسط جو گرفته می شوند و فقط قسمت  قوی که از طرف خورشيد
سقف محفوظ ، یعنی جو زمين وجود نداشته  اگر این. به زمين می رسد آنها ضروری
اشعه . مقابل نور آفتاب مقاومت کند ه نمی توانست درهيچ انسانی حتی یک لحظ باشد

  .گردد می ماوراء بنفش باعث سرطان پوست و آب مروارید
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ذرات ريز و  .کند محافظت مي هاي آسماني، همچنين جـّو زمين، از ما در برابر سنگ
  آيلومتر در ساعت با جـّو زمين000/100 ی در حدوددرشت فراواني در فضا با سرعت

 هاي باالي جـّو بر اثر دماي باالي ناشي از فشرده شدن آنند، اما در ارتفاع  ميبرخورد
در واقع سوختن و تصعيد همين اجرام در . روند سوزند و از بين مي هواي جلوي آنها مي

خداوند عالم و قادر، جو زمين را به گونه ای . شود باعث ظهور شهاب در آسمان مي شب
ازه رسيدن به زمين نداشته باشند و قبل از رسيدن به سطح است تا این اجرام اج آفریده

تصور کنيد که اگر . شوند اثر حرارت زیاد به وجود آمده در اثر اصطکاک با جو، ذوب زمين در
نقش جو در حفاظت ما در مقابل سنگ های آسمانی وجود نداشت، آن وقت زمين به  این

ان برخورد سنگی آسمانی با می آمد؟ آن وقت می بایست هر روز نگر چه شکلی در
  .سختی می شد چه زندگی دلهوره آور و براستی که. زمين باشيم

 

و ما چه حسابگرانه تسبيح می گوئيم             بخشی پروردگارا، چه سخاوتمندانه می 
  

نشانهای آن  و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم، در حالی که آنها از * 
 )٣٢/انبياء. (رویگردانند
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 !نيروی گرانش از اتم تا منظومه شمسی
هرگاه دو جسم در فاصله اي از يكديگر قرار گيرند، نيرويي برهم وارد مي آنند آه با 

اين نيرو خاصيت . حاصلضرب جرم دو جسم متناسب و با مجذور فاصله نسبت عكس دارد
ي ذاتي ماده است و تجربه نشان داده مستقل از خواص فيزيكي، شيميايي و محيط

جاذبه بين دو جسم مانند دو سنگ و . برد اين نيرو بينهايت است. همواره اعمال مي گردد
. جاذبه زمين بر ما و اجسام اطراف ما نيرو وارد می کند .یا هر دو شيئ دیگر وجود دارد

نيروی جاذبه زمين، یک عامل تعيين کننده در زندگی ماست و فقط با اقدامات فوق العاده 
های فضایی که باید از قيد جاذبه  مانند پرتاب سفينه. آن رهایی پيدا کنيمتوانيم از  می

   .زمين رها شوند

  

ای آه باید به آن توجه داشت این است آه در مقياسهای بزرگ اجسام از نظر  نكته
از این رو نيروهای الكتریكی در . اّما همچنان جرم دارند. الكتریكی خنثی هستند

به این . آنند اّما نيروی گرانش همچنان وجود دارد ا خنثی میسيستمهای بزرگ یكدیگر ر
 در مقياس کيهانی یعنی  .دليل نيروهای گرانشی در مقياس آيهانی بر جهان تسلط دارند

ها ، گرانش نيروی غالب است  ها و ستاره در قلمرو منظومه شمسی و برهمکنش سياره
سيارات و ستارگان در .  می شودو باعث قرار گرفتن سيارات و ستاره ها در مدار خود

منظومه شمسی و سایر کهکشانها بر اساس همين قوانين جاذبه در مدارات خود در 
قوه جاذبه ، سبب می شود که همه کرات آسمانی به سمت همدیگر . حرکت هستند

جذب شوند، ولی حرکت دورانی که در سيارات و یا منظومه ها وجود دارد، سبب می 
و منظومه ها، به سرعت از هم دور شوند، حال اگر قوه جاذبه دقيقًا با شود که این کرات 

قوه دافعه مساوی باشد، نه ذره ای کمتر و نه ذره ای بيشتر، در این صورت ستون نيرومند 
نامرئی به وجود می آید که آنها را در جای خود ثابت نگه می دارد، همان گونه که کره 

ر معينی بر گرد خورشيد حرکت می کند، نه جذب آن زمين ما ميليونها سال است در مدا
 .می شود و نه از آن دور می گردد، و این از نشانه های عظمت خداوند عالم و قادر است
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اگر نيروی . اگر زمين، دارای نيروی جاذبه نبود، اجزاء زمين بر سطح زمين قرار نمی گرفتند
گينی و وزنی نداشتند و از زمين جاذبه زمين نبود، اجسامی که بر روی زمين هستند، سن

اگر نيروی جاذبه زمين نبود، . به فضا می پریدند و همانجا می ماندند و باز نمی گشتند
اگر نيروی . آبهای دریاها در جای خود نمی ماندند و به زودی در فضا پخش می شدند
 می رفت و جاذبه زمين نبود، هوائی که کره زمين را فرا گرفته، بر گرد زمين نمی ماند و

اگر جاذبه زمين نبود، ابرها . زندگی برای موجودات به واسطه از بين رفتن هوا محال بود
. معلق می ماندند و آبهائی که از زمين در اثر تبخير خورشيد باال رفته بود، باز نمی گشت

نه جوئی در زمين یافت می شد و نه رودی و . اگر جاذبه زمين نبود، بارانی نمی بارید
  .ئی در زمين باقی نمی مانددریا

آزمایشهای . از شگفتی های دیگر جاذبه زمين، اثر جاذبه زمين بر چرخه سلولی است 
گوناگون بر روی جانداران نشان می دهد که قرار گيری در شرایط بی وزنی، می تواند از 

پژوهش های جدید نشان می دهد که در . سرعت رشد و تقسيمات سلولی بدن بکاهد
ابر بودن شرایط فيزیکی بدن انسان با دیگر موجودات ، قرار گيری در خالء می صورت بر

به گفته دانشمندان زیست شناسی ، این . تواند سرعت رشد را در بدن کاهش دهد
پدیده مدرکی محکم از کاهش ميزان رشد و بازسازی در بدن جانداران در فضایی خالی از 

ن آزمایش بيانگر این نکته است که همچنين ای. نيروی گرانش به شمار می رود
سيگنالهای گرانشی در تقسيمات سلولی نقش داشته و عدم حضور این سيگنالها در 

  .بدن انسان اختالل ایجاد خواهد کرد

  

از همه شگفت آورتر اینکه همان نظم مخصوصی که بر منظومه شمسی و سایر منظومه 
ه و گریز از مرکز که کررات عظيم های بزرگ آسمان حکومت می کند و همان قانون جاذب
الکترونها را در مدارات خود بگرد . آسمان را در مدارهای ثابت خود به گردش در می آورد

جالب اینجاست تمام مواد تشکيل دهنده جهان از این ذره بسيار . هسته اتم می گرداند
خت اتم، ساخته شده است و در همه جا ساختمان آن کامال مشابه و یکنوا: کوچک
همه دارای هسته ای هستند که بار الکتریکی مثبت دارند و الکترونهایی بدور . است
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هسته آنها در گردش است که بار الکتریسيته منفی دارند تنها تفاوت در ميان اتمهای 
اجسام گوناگون در کميت و تعداد الکترونها و پروتنها و نوترونهاست و همين تفاوت باعث 

 !خصوصيات متفاوت می گرددایجاد مواد مختلف با 

تعداد الکترونها با . هر اتم نيز از سه قسمت نوترون، پروتون و الکترون تشکليل شده است
برابر است، الکترون دارای بار منفی و پروتون دارای ) خنثی(تعداد پروتونها در حالت عادی 

با سرعت بسيار ) هسته اتم(باشند، که الکترونها به دور پروتون و نوترون  بار مثبت می
آید که مقدار این نيرو  در اثر این چرخش نيروی گریز از مرکزی بوجود می. چرخند زیادی می

با مقدار نيروی جاذبه بين الکترونها و هسته برابر است، پس این برابری نيرو الکترونها را در 
  .گذارد که از هسته دور شوند دارد و نمی حالت تعادل نگه می

 هر اتم وجود دارد که یکی از آنها سعی در انهدام هسته و دو تای دیگر سه نيرو در هسته
اولی نيروی کولونی یا همان دافعه پروتونی است، دومی . سعی در پایداری هسته دارند

ترین دليل جلوگيری  دار است وسومی که مهم نيروی گرانش ناشی از جاذبه بين ذرات جرم
  .ای است ستهاز متالشی شدن هسته است همان نيروی ه

 در اتم هيدروژن که ساده ترین اتمهاست و دارای یک الکترون می  کهباورتان می شود
  ! کيلومتر در ثانيه می باشد٣٠٠٠باشد، سرعت چرخش الکترون به دور هسته 

حرکت انتقالی آن . انتقالی و وضعی است :کره زمين دارای دو نوع حرکت: می دانيم که
: جالب است که بدانيد که. باشد  ت وضعی به دور خودش میبه دور خورشيد بوده و حرک

چرخد،   الکترون نيز در اتم، عالوه بر این که تحت تاثير نيروی جاذبه هسته، به دور آن می
این نوع چرخش را اصطالحا . باشد  دارای یک حرکت چرخشی به دور خودش نيز می

  . گویند  اسپين الکترون می

اهنگی دارند که می توان از یک آزمایش کوچک پی به یک قوانين این جهان بقدری هم
کوچکترین ذره، تا نظم  در نظم موجود براستی که،. قانون بزرگ در سر تا سر هستی برد

  .ما را به سوی، ناظمی قادر و عالم رهنمون می سازد کهکشانهای عظيم موجود در

   

هايي افكند تا  مين آوهز او آسمانها را بدون ستوني آه آن را ببينيد آفريد، و در
  )١٠/لقمان () .و جايگاه شما آرام باشد(شما را نلرزاند 
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  حيات آب مایه

  

آب تشکيل می  دو سوم بدن انسان را. آب ماده ای است که حيات بدون آن ميسر نيست
خون که مایع  دهد، نکته جالب اینکه همه فکر می کنند بيشترین ميزان آب بدن در داخل

ميزان آب در   آب در خون موجود است و بيشترین٪۵ دارد، در صورتی که تنها است وجود
صورت  اگر آب نباشد هيچ یک از فعاليتهای شيميایی در بدن. داخل سلولها می باشد

اگر . نيازهای سلول برای جذب مواد مفيد و دفع مواد زاید به آب بستگی دارد. نمی گيرد
 است، آب خاصيت ضربه گيری دارد و با ایجادآب نباشد بدن یک جسم شکننده و سخت 

  .حالت ارتجاعی، از اندام های داخلی بدن محافظت می کند
  

دریا، باران،  آب به شکل های مختلفی همچون. آب ماده ای فراوان در کره زمين است
به حالت دیگر  آب در چرخه خود ، مرتبًا از حالتی. شود دیده می... و رودخانه، کوه یخی

به هر سه حالت  است که در طبيعت تنها ماده ای آب .رود شود، اما از بين نمی یتبدیل م
آب مرتبًا از حالتی به  طی اعمال تبخير، ميعان، انجماد و ذوب، .جامد، مایع و گاز وجود دارد

   .نامند آب می طبيعی این پدیده تبدیل آب را چرخه. شود حالت دیگر تبدیل می
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اکثر مولکولهای زیستی . ای آب این است که حالل خوبی استیکی از مهمترین ویژگيه
 آب مواد مختلف از جمله شکر و نمک را  .اند مانند قندها و اسيدهای آمينه در آب محلول

تواند  از طرفی مولکول آب به علت خاصيت دو قطبی خود می. کند براحتی در خود حل می
در آب مولکولهای قطبی آب . يری کندبه طرف بارهای مثبت یا منفی سایر ترکيبات جهت گ

در ) بار منفی(ای از اکسيژن  در پيرامون یون کلر و حلقه) بارمثبت(ای از هيدروژن  حلقه
پيرامون هر یون سدیم ایجاد کرده و از این طریق مانع از نزدیک شدن یونهای سدیم و کلر 

جاذبه ميان یونها الکتریک باالی آب باعث کاهش نيروی  ثابت دی .شوند به یکدیگر می
. کند در نتيجه احتمال ترکيب مجدد آنها و خارج شدن به صورت رسوب را کم می. شود می

تواند در دمای اتاق مقدار زیادی از ترکيبات یونی را در  آب از معدود مایعاتی است که می
البته . شوند بسياری از واکنش های شيميایی تنها در حضور آب انجام می. خود حل کند

غشاء . شوند، مثل ليپيدها و دیگر مواد هيدرات کربن دار اره ای مواد با آب مخلوط نمیپ
پروتئين است، از این خاصيت آب سود جسته و تعامالت  سلولی که حاوی ليپيدها و

  . محتویات سلولی با مواد شيميایی خارج سلول را بدقت تحت کنترل دارد

 

گهگاه شاهد نشستن . زیاد استنيروی کشش سطحی آن به طور شگفت انگيزی 
اگر به دقت به طرز قرار گرفتن حشره روی سطح آب نگاه . ایم حشرات روی سطح آب بوده

رود؛ اما  شوید که سطح آب زیر پای حشره، مانند یک تشک ابری فرو می کنيد، متوجه می
  .شود پاره نمی

ستيک است و به عبارت ديگر آب چسبنده و اال. آب کشش سطحي بسيار بااليي دارد 
کشش سطحي يکي . اي باشد تمايل دارد که بجاي پخش شدن، بصورت فشرده و قطره

شود تا آب و مواد محلول موجود در آن در  از داليل خاصيت مؤينگي آب است و باعث مي
  .داخل ريشة گياهان و مويرگهاي بدن انسان و آوندهاي گياهي حرکت کند

اگر یک . است شی از نيروهای چسبندگی سطحیهای فيزیکی نا مویينگی یکی از پدیده
رود و  لوله باال می ای را در آب قرار دهيم آب در شيشه) ای بسيار باریک لوله(لوله موئين 

دهيم، جيوه از سطح  سطح آن مقعر خواهد بود اما اگر همين لوله را در جيوه مایع قرار
ن مولکول های آب و شيشه بي .کند محدب پيدا می ایستد و سطح تر می قبلی خود پایين

های آب با یکدیگر  مولکول تر از نيروی چسبندگی بين نيروی چسبندگی سطحی قوی
شيشه در سطح داخلی  های های آب هرچه بيشتر به طرف مولکول است بنابراین مولکول
که آب در داخل لوله باال  ميزان ارتفاعی. روند شند و در لوله باال می لوله موئين کشيده می

باریکتر باشد آب تا ارتفاع  یعنی هرچه لوله. با شعاع لوله رابطه عکس دارد.  رودمی
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 متری ١٠٠ميکرون آب تا ارتفاع  بدیهی است برای شعاع هایی در حد. باالتری باال می رود
پی برد که چگونه خواصيت  از اینجاست که به راحتی می توان .هم باال خواهد رفت

  .قامت نيز برسد بلند نوک درختان به آب بتواندمویينگی آب باعث می شود که 

 

  

گرمای زیادی الزم  یعنی برای تبدیل مقدار کمی آب به بخار،. گرمای تبخير آب باالست
بدن ما با تبخير  گرمای اضافی. باشد این خاصيت برای بدن ما بسيار با اهميت می. است
 .انجام می شود ار کمی تعریقشود و این کار با مقد از طریق منافذ پوست کاسته می آب

آب چگالی باالیی دارد و . باشد یکی دیگر از خواص جالب آب، حالت جامد آن، یعنی یخ می
هنگامی که . یابد بيند، چگالی آن کاهش می زند یا حرارت می جالب این که وقتی یخ می

تری را یابد، بدین معنا که حجم بيش شود، انبساط می آب بر اثر سرما به یخ تبدیل می
به . حجم آب اوليه است، جرم کمتری دارد بنابراین، حجمی از یخ که هم.کند اشغال می

شود که یخ  گویند که چگالی یخ از آب کمتر است و همين مسئله باعث می این علت می
در حالی که در بيشتر موارد، چگالی ماده جامد از حالت مایع آن . روی آب شناور بماند

شود که بر خالف بسياری از مایعات، آب از سطح  ی آب سبب میاین ویژگ.بيشتر است
این پدیده را بارها به هنگام شروع یخ زدن آب، درون فریزر منزلتان . شروع به انجماد کند

شود که  ها، الیه عایقی از یخ ایجاد می دیده اید؛ در زمستان با یخ زدن سطح آب دریاچه
در این شرایط ، ماهی ها و . نماید د جلوگيری میاین الیه، از یخ زدن الیه های زیرین خو

  .تر زیرین به حيات خود ادامه دهند توانند در مناطق گرم دیگر آبزیان می
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 گرم بر سانتيمتر مکعب را ١ترین چگالی یعنی   درجه سانتی گراد بيش۴همچنين آب در 
همين . آید  میدارد، که این مسأله از لحاظ علمی بسيار جالب است و یک استثنا بشمار

و . عامل باعث می شود که دمای آن در کف آبهای یخ زده چهار درجه سيليسيوس باشد
  .در نتيجه محل مناسبی برای زندگی آبزیان باشد

  

 

ظرفيت گرمایی یک جسم، . باشد دیگر ویژگی غير عادی آب، ظرفيت گرمایی باالی آن می
.  درجه سانتی گراد افزایش یابد1 دهيم تا دمایش، مقدار گرمایی است که به جسم می

 درجه سانتی 1 گرم آب را 1جالب است بدانيد که مقدار گرمایی که الزم است تا دمای 
.  گرم آهن الزم است1 برابر مقدار گرمایی است که برای 10گراد افزایش دهد، حدود 

رده اهميت باال بودن گرمای ویژه آب برای سيستمهای زنده در این است که گرمای وا
شود و  شده به این سيستم ، صرف شکستن پيوندهای هيدروژنی بين مولکولهای آب می

طی واکنشهای متابوليسمی مقدار قابل . یابد در نتيجه دمای آن سيستم افزایش نمی
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شود که اگر گرمای ویژه آب باال نبود، اشکاالت فراوانی را  توجهی انرژی در سلولها آزاد می
  . وردآ برای سلول بوجود می

کنند؛ رودخانه ها آب مورد نياز  های روی سطح زمين، نقش های مهمی ایفا می آب
و  اهميت آب در توليد محصوالت گياهی غير قابل انکار است. کنند کشاورزی را فراهم می

انسانها از آبزیان . شوند دریاها هم وسيله ای برای تجارت و مبادله کاالها محسوب می
همچنين آب نقش بسيار مهمی در تمييزی و .  تغذیه می کنند اهاموجود در رودها و دری

 .بهداشت و از بين بردن ميکروب ها و آلودگی ها به عهده دارد

هنگام گوارش غذا، مقادیر . آب در بيشتر فرایندهای متابوليسمی بدن، نقش حياتی دارد
ات بخش برای یک ليوان آب گوارا چون اکسيری نج. قابل توجهی آب مورد نياز می باشد

  .فرد تشنه است

و خداوند از آسمان آبی فروفرستاد پس با آن زمين را پس از مرگش زنده * 
. نشانه ای است برای گروهی که می شنوند) امر(حقا که در این . ساخت

 )۶۵سوره نحل آیه (

سفيد باران زا فرود می  آیا آبی را که می نوشيد دیده اید؟ آیا شما آن را از ابر * 
  )۶٩-۶٨ سوره واقعه آیه(ردید یا ما فروفرستنده ایم؟ آو
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 !٪١٠٠ موتوری با بازده

 
 باشد؟ خير بشر  %100به نظر شما آیا تا کنون ماشينی ساخته شده است که بازده آن 

تا کنون نتوانسته است چنين ماشينی را بسازد و حتی کارآمد ترین ماشين هایی که به 
حدر می ...  ساخته شده است حداقل مقداری از انرژی را به صورت حرارت یا دست بشر

اما جالب است بدانيد که خداوند قادر و عالم ، ماشينی را کامًال هنرمندانه آفریده . دهند
 %) . 99.9999( است% 100است که باز دهی آن نزدیک به 

ماشين حيرت آور نسخه ای  از این  ! باکتری تاژک این ماشين حيرت آور چيزی نيست جز
با عملکردی متفاوت در بدن ما و هر موجودی که دارای ميتوکندری می باشد نيز وجود 

در ميان ياخته هاي . تاژک باکتریایی دارای نقش حرکتی برای باکتری ها ميباشد. دارد
اگر باآتريها را در يك قطره آب در زير . زنده، شايد باآتريها متحرآترين آنها باشند

ميكروسكوپ مشاهده آنيم، بيشترين آنها دايمًا مسير خود را تغيير مي دهند و بندرت اين 
باآتريها مي توانند به وسيله چرخش سريع رشته هاي . عمل بكندي صورت مي گيرد

آه از بدن آنها خارج شده است، در آب شنا )  flagellum(هاي »تاژك«پروتئيني به نام 
  .آنند

   ییساختمان تاژک باکتریا

حرکت در اکثر گونه های باکتری توسط ماشين مولکولی پيچيده ای به نام تاژک انجام می 
 مقدار بسيار زیادی پروتئين مختلف به کار رفته است که اصلی ترین آنها  شود که در آن
 دور بر ثانيه چرخش دارد و 300  این نانو ماشين حيرت آور تا.  می باشد پروتئين فالژین
می ) piconewton-nms 1400( پيکونيوتن نانومتر بر ثانيه 1400ر آن برابر با نيروی گشتاو

طول تاژک از پيلی بلند تر بوده و دارای حرکت است اینها اصلی ترین تفاوت های . باشد
  .ظاهری تاژک و پيلی می باشد که در شکل زیر به خوبی نشان داده شده است
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1  هم که یکی از بزرگترین  ی پيلی جنسیمشاهده ميشود حتدر شکل فوق همانطور که 
   :تاژک دارای سه بخش اساسی است . پيلی هاست به بلندی تاژک نيست

) 1 فيالمنت یا رشته) 3  هوک یا قالب) 2   بخش بازال

 
                                                 
1 :  F Pillus 
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  : یا پایه  1جسم بازال   )1 

این بخش درون غشاء سيتوپالسمی باکتری قرار دارد و مسئول اتصال تاژک به باکتری 
ی باشد ، بخش موتوری تاژک که باعث چرخش تاژک می شود نيز در قسمت بازال قرار م

  . دارد

بخش بازال از حلقه های متعددی تشکيل شده است که تعداد این حلقه ها در باکتری 
های گرم مثبت و گرم منفی متفاوت است به طوریکه در باکتری های گرم مثبت تعداد آنها 

نحوه ی قرار گيری حلقه های تاژک در .  عدد است4تعداد آنها در گرم منفی ها   عدد و2
باکتری های گرم منفی به این صورت است که در سمت داخلی غشای سيتوپالسمی 

. وجود دارد  Sسمت خارجی غشاء سيتوپالسمی حلقه ی  قرار دارد و  Mحلقه ی 
دیگر به نام حلقه گاهی این دو حلقه را با یک می کنيد مشاهدهباال همانطور که در شکل 

  .می نامند S-Mی 

 دیواره سلولی و به طور  می باشد که در فضای پری پالسمی Pحلقه ی دیگر حلقه ی 
 مشاهده می شود  باالهمانطور که در شکل. مشخص درون پپتيدوگليکان باکتری قرار دارد

ری می باشد که در غشاء خارجی باکت Lخارجی ترین حلقه بخش بازال تاژک ، حلقه ی 
 در باکتری های گرم مثبت وجود Lو   Pهمانطور که انتظار می رود حلقه های . قرار دارد 

 در Pزیرا در باکتری های گرم مثبت فضای پری پالسمی ای وجود ندارد که حلقه . (ندارد 
حلقه  آن قرار بگيرد و همچنين غشای خارجی هم در این باکتری ها وجود ندارد در نتيجه 

  )اکتری ها وجود ندارد در این بLی 

حال که مکان این حلقه ها را توضيح دادیم این سوال پيش   کار این حلقه ها چيست؟
 عمل می 2این حلقه ها در واقع به عنوان یک بوش. می آید که کار این حلقه ها چيست

بوش به وسيله ای گویند که حلقوی شکل بوده به دور یک ميله قرار ميگيرد و ميله . کنند
 فيکس ميکند، اگر این حلقه ها نباشند چه اتفاقی  ر یک سوراخ عریض تر از قطر ميلهرا د

می افتد؟ بدون این حلقه ها، در هنگام چرخش، ميله زرد رنگی که در شکل نشان داده 
 از ميان این حلقه ها عبور کرده است آزادانه با حرکاتی نا منظم درون فضای  شده است و

  !قطر ميله عریض تر است می چرخد قسمت بازال تاژک که از 

که با رنگ کرمی در شکل نشان داده شده است مسئول چرخش تاژک  Motپروتئين 
باکتری ها در حالت عادی بوسيله پمپ های ).  مخفف کلمه موتور استMot(است 

نتيجه این عمل باعث . پروتونی پيوسته یون های با بار مثبت را به بيرون پمپ می کنند
 هميشه درون باکتری دارای کمبود بار مثبت باشد و در نتيجه بار منفی می شود که

در . بيشتر باشد و بيرون از باکتری دارای بار مثبت بيشتری نسبت به داخل باکتری باشد
نتيجه ی اختالف پتانسيل الکتروشيميایی بوجود آمده یونهای مثبت ميل به ورود به درون 

 ورود این یونها به  د که یکی از اصلی ترین مکان هایباکتری دارند ، و جالب است بداني
 است و یونها برای ورود به Motدرون باکتری همين قسمت بازال تاژک و مشخاصًا پروتئين 

 باعث چرخش Motبا عبور یونها، پروتئين . درون باکتری مجبورند که از این مکان عبور کنند

                                                 
1 : Basal 
2 :  Bush 
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ه بخش بيرونی تاژک انتقال داده و تاژک می شود و این پروتئين نيز نيرو را بميله وسط 
  . می چرخد

پروتئينی است که عملکرد آن تغيير جهت چرخش تاژک   Switch motorیا   Fliپروتئين 
به طوری که می دانيم زمانيکه تاژک در جهت خالف عقربه های ساعت . باکتری است

های ساعت بچرخد بچرخد باکتری را به جلو می راند ولی زمانيکه در جهت خالف عقربه 
باکتری دیگر حرکت جهت داری نمی کند و در همان جا شروع به ملق زدن ميکند این ملق 
زدن برای باکتری دارای اهميت است که در ادامه همين بحث به طور جداگانه به آن اشاره 

البته پروتئين های ). نحوه حرکت باکتری در پایين توضيح داده شده است (خواهيم کرد 
زال بسيار زیاد هستند که ما در اینجا به اساسی ترین و مهمترین های آنها اشاره بخش با
  .کردیم

   :ب یا قال1 هوک )2

این بخش که در شکل با رنگ صورتی نمایش داده شده است رابط بين فيالمنت تاژک و 
است و دارای شکلی خميده است که همين خميده بودن از زال بخش ميله ای جسم با

ورت یی برخوردار است چرا که اگر این بخش وجود نداشته باشد و تاژک به صاهميت باال
متصل باشد، با چرخش تاژک باکتری دیگر به جلو حرکت   مستقيم به ميله ی بخش بازال

 ی قسمت برای تصور بهتر کافيست هليکوپتری را تصور کنيد که دارای همه. نخواهد کرد
موتور محور اصلی را می ! ارای ملخ نيست می باشد اما دهای موتور و محور مرکزی 

در اینجا هم این خميده بودن موجب می . چرخاند ولی هليکوپتر به باال حرکت نمی کند
  .شود تاژک از دیناميک مناسبی جهت جلو راندن باکتری در محيط مایع برخوردار شود

   :2فيالمنت) 3

ر که قبآل اشاره شد دارای این بخش از تاژک خارجی ترین بخش تاژک می باشد ، همانطو
ساختمانی تو خالی می باشد که به علت همين لوله ای بودن دارای استحکام فوق 

این تو خالی بودن تاژک در سنتز تاژک نيز دارای اهميت است به . العاده ای می باشد
طوریکه ساب یونيت های تشکيل دهنده فيالمنت در هنگام سنتز تاژک از داخل همين 

 .به انتهای تاژک منتقل می شوندفضای خالی 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 :  Hook 
2 :  filament 
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   :حال به شکل زیر نگاه کنيد 

 
 

 شکل باال مقایسه ای بين ساختمان تاژک در باکتری های گرم منفی و گرم Aدر قسمت 
 .مثبت صورت گرفته است

 این شکل ، ورود پروتون هابه درون باکتری ازطریق ناحيه بازال تاژک را Bدر قسمت 
ه همانطور که در باال ذکر شد نهایتًا موجب چرخش تاژک باکتری می مشاهده می کنيد ک

 .)ساختمان تاژک یک باکتری گرم منفی نمایش داده شده است.(گردد
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  : باکتری تاژک تحرکنحوه 

  :توضيح مختصری در مورد مکانيسم حرکتی تاژک باکتری ها خواهيم داد در این قسمت

  
 

ه می کنيد زمانيکه تاژک باکتری در جهت خالف عقربه در شکل باال مشاهد : همانطور که
باکتری رو به جلو حرکت می  )CCW = Counter Clock wise. (های ساعت می چرخد

بچرخد ) CW=  Clock Wise(  کند اما زمانيکه تاژک باکتری در جهت عقربه های ساعت
وع به چرخش سپس بار دیگر تاژک شر.  می کند1باکتری در جای خود شروع به ملق زدن

  .در خالف جهت عقربه های ساعت می کند که در این حالت باکتری را به جلو می راند

 تاژک باکتریایی چگونه از حرکت باز می ایستد؟

 و همکاران در قسمت بازال تاژک باکتریایی پروتئينی را Kearns آقای 2008 ژون 23در 
  . باکتری اعالم کردندشناسایی کردند که آن را مسئول از حرکت ایستادن تاژک

اگر بخواهيم به .  نام دارد و مکانيسم عمل آن مانند کالج اتومبيل استEpsEاین پروتئين 
طور بسيار خالصه و ساده توضيح دهيم ، موتور اتوموبيل در نهایت نيروی گردشی خود را 

.  ميدهدبه جعبه دنده انتقال می دهد که جعبه دنده در نهایت این نيرو را چرخ ها انتقال
کالج نيز می تواند ارتباط بين موتور و جعبه دنده را قطع کند و در نتيجه موتور کار می کند 

  .ولی نيروی آن به چرخ ها انتقال پيدا نمی کند

 که در قسمت بازال تاژک باکتریایی قرار دارد نيز چنين وظيفه ای بر عهده EpsEپروتيئن 
 جایی گير کند و یا اینکه نياز باشد که باکتری از دارد به این صورت که زمانيکه باکتری به

حرکت بایستد ارتباط بين قسمت هوک و موتور تاژک را قطع می کند در نتيجه اگرچه 
  .بخش موتور می چرخد اما تاژک حرکتی ندارد

                                                 
1 :  tumble 
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 با رنگ قرمز نشان EpsEپروتيئن . مطالبی که گفته شد در شکل باال مشاهده می شود
 که با رنگ نارنجی نشان FliGالت حلقه ای شکل دارد و پروتئين داده شده است که ح

 در واقع جزئی از بخش موتوری تاژک است FliGپروتئين . داده است را فشرده کرده است
که برای حرکت ، حتمًا باید با جزء اصلی پروتئين موتور که در اینجا با رنگ سبز تيره نشان 

 با تنگ کردن حلقه خود جزء EpsE کنيد پروتيئن اگر دقت. داده شده است در ارتباط باشد
FliG را از قسمت سبز رنگ دور کرده است و ارتباط بين آنها را از بين برده است در این 

 تاژک ، هوک ، بخش بنفش رنگ ،  صورت بخش سبز رنگ می چرخد اما مجموعه ی
با بخش سبز  که همگی به هم متصل هستند بعلت اینکه FliG و پروتئين EpsEپروتيئن 

 .رنگ ارتباطی ندارند نمی چرخند

 پروتئين ۴٠که شامل . پيشرفته می باشد باکتری تاژک، یک موتور ميکروسکپی بسيار
اختصاصی است که هر کدام از آنها همانند یک قطعه از یک موتور پيشرفته عمل می 

6روتور: این قطعات همچون. کنند 5 4 3 2 ، کالچ 1 ملخ ، اتصاالت،  ، شافت محرک ، ، استاتور
این موتور پيشرفته با وزن . می باشند... و ) یاتاقان(بوش، 7گيربکس مستقيم و معکوس

سنسورهای پيشرفته می  بسيار ناچيز، شامل سيستم خنک کننده با آب و همچنين
  .باشد

                                                 
1 :  rotor 
2 :  stator 
3 :  drive- shaft 
4 :  U joint 
5:  propeller   
6 :  clutch 
7 :  forward and reverse gearbox 
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2 باکتری تاژک نمی تواند در اثر :  می گوید جعبه سياه داروین : در کتاب 1ميشائيل بيح
باکتری تاژک یک سيستم کامال پيشرفته است که از . ذر زمان بوجود آیدتحول ناشی از گ

اجراء متعددی تشکيل شده که تمامی این اجزاء در ارتباط با هم می باشند و در صورت 
  .نبود یک جزء کل سيستم از کار می افتد

  

  

Furthermore, the E. coli bacterial flagellum simply could not have evolved gradually over 
time. The bacterial flagellum is an "irreducibly complex" system. An irreducibly complex 

system is one composed of multiple parts, all of which are necessary for the system to 
function. If you remove any one part, the entire system will fail to function .Every 

individual part is integral. There is absolutely no naturalistic, gradual ,evolutionary 
explanation for the bacterial flagellum 

آيا وجود . را خواهيم ديد خداوند قادر بسياری از نشانه های اگر ما چشمان خود را باز کنيم در اطراف خود
 !باکتری تاژک، دليلی محکم بر وجود خداوند قادر نيست؟ دستگاهی به پيچيدگی

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 :  Michael behe 
2 :  Darwin ‘s black box 
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 بينی نقش حياتی این موجود ذره
 باکتريها

 

 که با تمام قوا بجان مواد حياتی از قبيل ازت، حيوانات و نباتات با وجود این همه انسانها،
افتاده و شب و روز و ماه و سال آن ها را بتاراج ميبرند قاعدتا می ... هيدروژن و اکسيژن و 

بایست در عرض مدتی کمبود مواد حياتی سرتا سر جهان جانداران را فرا گرفته و بالخره 
 .زندگی همه جانداران دستخوش فنا و نيستی گردد

باکتریها با . روشن می شود نجاست که موقعيت حساس و خدمت گرانبهای باکتری هاای
تمام قوا و نيروی خود از مدفوعات و الشه های فاسد در راه تامين مواد حياتی مورد احتياج 

باکتریها، فضوالت و الشه های حيوانات را از صورت فعلی آن . جانداران استفاده می نمایند
ا در البراتورهای طبيعی خود تجزیه نموده تبدیل به مواد حياتی از قبيل در آورده و آنها ر

کربن، ازت، هيدروژن و اکسيژن می کنند و بدینوسيله هم مواد فاسد و مزاحم را از بين 
بر این اساس مواد حياتی دائما از . برده و هم جای مواد حياتی مصرف شده را پر می کنند

ستهلک شده و رو به نقصان می گذارد و از طرف دیگر یک طرف در اثر وجود جانداران م
در واقع مواد حياتی زمين . تحت سازمان مجهزی دوباره ساخته و تحویل داده می شود

باندازه معين خود هميشه در انبار کره زمين موجود بوده و با یک گردش دورانی پس از 
  ! طی مراحلی به حالت اوليه باز می گردد

بسيار مرتفع کوه  آنها در قله های. در آب زندگی می کنند در خاک، ودر هوا،  باکتری ها
ها، در عمق عميق ترین اقيانوس ها، در بدن انواع موجودات زنده ، و حتی در صخره های 

  .منجمد و یخ های قطب شمال یافت می شوند
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. اکوسيستم های آبی و اکوسيستم های خشکی دارند باکتری ها نقش بسيار مهمی در
خه ی مواد گوناگون از جمله کربن، نيتروژن و گوگرد توسط این دوستان زحمت کش ما چر

وقتی موجودات زنده می ميرند کربن . تکميل می شود و به جریان خود ادامه می دهد
آلی موجودات در بدن آنها باید به شکل دی اکسيد کربن به جو برگردد این امر به وجود 

شاید به نظر برسد که ما نياز چندان به کربن نداریم . ج استباکتری ها و فعاليت آنها محتا
و این کار باکتری ها اهميت خاصی برای ما ندارد، ولی زمانی که به یاد آوریم که دی 
اکسيد کربن از عوامل فتوسنتز است و بدون وجود آن نه فتوسنتزی صورت می کيرد و نه 

بدون حضور آنها . کتری ها پی می بریمغذایی وجود دارد، آنوقت به اهميت فعاليت این با
کربن موجود در بافت های مختلف اجساد گياهان و . کل حيات محکوم به مرگ خواهند بود

جانوران برای موجودات زنده قابل استفاده نيست و این باکتری ها هستند که این کربن را 
ان فراهم نمودن به شکل قابل استقاده برای موجودات فتوسنتزکننده در می آورند و امک

این کار مهم ترین نقش حياتی . غذا برای کل موجودات زنده دیگر را فراهم می کنند
  . باکتری هاست

گياهان برای رشد و . مهم دیگر باکتری هاست  چرخه ی نيتروژن از جمله فعاليت های
تمسفر سالم ماندن خود به نيتروژن محتاجند و نمی توانند نيتروژن را به شکل گازی آن از ا

در واقع فرم گازی نيتروژن که در جو وجود دارد برای گياهان غير قابل استفاده . دریافت کنند
از خاک می ) یا برخی ترکيبات دیگر( است و آنها نيتروژن را فقط به صورت نيتریت یا نيترات

 دستيابی گياهان به نيتروژن قابل جذب، تثبيت نيتروژن  مهم ترین راه. توانند جذب کنند
باکتری های . است که توسط برخی از باکتری ها از جمله باکتری ریزوبيوم صورت می گيرد

تثبيت کننده نيتروژن می توانند با برخی از گياهان همزیستی حاصل کنند و نيتروژن را 
 . برای آنها فراهم کرده، ضامن بقای سالم و رشد کامل آنها گردند
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یی مختلف، عالوه بر قرار دادن منابع غذایی در باکتری ها با تکميل چرخه ی موادغذا
برخی از . دسترس موجودات زنده، نقش بسيار مهمی در پاکيزگی محيط زیست دارند

باکتری ها نيز در دستگاه گوارش جانوران، از جمله انسان، به صورت همزیست با جانور 
موادغذایی، نيز از برخی از . زندگی می کنند و در هضم مواد غذایی به آنها کمک می کنند

جمله ماست و انواع دیگری از لبنيات به کمک باکتری ها توليد می شوند و بدون وجود 
  . باکتری ها نمی توانيم آنها را تهيه کنيم

باکتری ها آنقدر ریزند که فقط با ميکروسکوپهایی که اجسام را چند هزار مرتبه بزرگتر 
یک (باکتریها از واحدی به نام ميکرون  ریبرای اندازه گي. نشان می دهند قابل رویتند

ابعاد باکتریها ار یک دهم ميکرون تا چند ميکرون فرق . استفاده می شود) هزارم ميلی متر
 ميليارد سال است که روی کره ی زمين زندگی می کنند 3/5باکتری ها بيش از . می کند

  .و نه تنها ما، بلکه کل حيات به وجود آنها نيازمند است

يه خزائن غيب نزد خداست کسی جز خدا بر آن آگاه نيست و آنچه در و کل 
خشکی و دریاست همه را می داند و هيچ برگی از درخت نيفتد مگر آنکه او آگاه 
است و هيچ دانه ای در زیر تاریکی های زمين و هيچ تر و خشکی در جهان 

  )۵٩/انعام. (نيست جز آنکه در کتاب مبين مسطور است

مان و در این زمين است همه را که از اوست به سود شما مسخر و آنچه در آس
. نشانه هایی است برای گروهی که می اندیشند) تسخير(حقا که در این . نمود

  )١٣/جاثيه(
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  این موجودات زنده خدمتگزار 
 گياهان

بايد گفت حيات انسان وابسته به نباتات و حيوانات است آه خود حيوانات نيز از نباتات 
پس صحيح است آه ادعا آنيم آه حيات بشريت به نباتات وابسته .  مى آنندتغذيه

پروتئينها يك گروه از مواد شيميايى با ترآيبى پيچيده هستند که برای حيات . است 
البته گياهان با بكار بردن ازت . انسان الزم می باشند و در گياهان توليد و يافت مى شوند

يط و با استفاده از نور آفتاب اين دسته مواد شيميايى را خاك و آربن هوا و ساير عناصر مح
 و اين معجزه آه از یتهيه مى آنند و تنها گياهان هستند آه از چنين قدرت خداداد

اکسيد کربن در  گياهان از دی. معجزات الهى در عرصه آفرينش و حيات است برخوردارند
کنند و با جذب آن ، اکسيژن آزاد  فرآیند فتوسنتز برای ساختن کربوهيدراتها استفاده می

  .کنند می

گياهان نيز مانند انسان و جانوران دیگر به غذا احتياج گياهان چگونه تغذیه می کنند؟ 
آنها بوسيله برگهای خود دی اکسيد کربن را جذب کرده و قند و نشاسته توليد می . دارند

ها همچنين از گرمای آن. کنند و به وسيله ریشه ی خود آب و باران را جذب می کنند
خورشيد برای تبدیل دی اکسيد کربن و آب به غذا استفاده کرده و در صورت نياز آن را 

گياهان همچنين مواد معدنی را توسط .این عمل را فتوسنتز می نامند. ذخيره می کنند
  .ریشه های خود جذب می کنند

  

 
 فتوسنتز امكان ساخت از طريق. اساس همه فرايندهاي بيوشيميايي فتوسنتز مي باشد

رنگ دانه سبز . گلوآز از آب و دي اآسيد آربن و با رها سازي اآسيژن فراهم مي گردد
گلوآز يك بلوك ساختماني عمومي .  در اين واآنش داردیگياه به نام آلروفيل نقش مهم
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است آه گياه از آن به عنوان نقطه شروع ساخت انواع زيادي از مواد آلي ديگر استفاده 
 مولکول دی اکسيد کربن ترکيب می شود ۶ مولکول آب با ۶: در فرایند فتوسنتز  .آندمي 
 . مولکول اکسيژن را بوجود می آورد۶ یک مولکول شکر و  و

اکسيژن ماده ای است حياتی که حرارت غریزی بدن انسانها و حيوانها، بدان بستگی دارد 
 هنگام نفس کشيدن، مقداری .و زندگانی انسان و حيوان بدون آن ممکن نخواهد بود

دستگاه پخش خون آن را به . اکسيژن، داخل ریه ها می شود و با خون ترکيب می شود
اکسيژن، غذا را، در سلولهای گوناگون بدن، با حرارتی . تمام قسمتهای بدن می رساند

در اثر احتراق غذا، . ضعيف، آهسته و آرام می سوزاند و حرارت غریزی را بوجود می آورد
این گاز در بازگشت مجدد خون، به ریه . گازی زهر آگينی، به نام کربونيک، ایجاد می شود

گياهان این  .ها، با خون داخل آنها می شود، و از راه تنفس بيرون رفته، جزء هوا می گردد
در تنه خود نگاه می دارد و اکسيژن را  کربونيک را جذب و کربن را موجودات زنده خدمتگزار،

  .بخش مهم وجود گياهان، از همين کربن، تشکيل شده است. ارسال می دارددر هوا، 

 اگر شما تکه ای فلز یا شيشه را دربرابر نور چرا خورشيد برگ درختان را نمی سوزاند؟
اما اگر به برگ درختان دست بزنيد . خورشيد قرار دهيد در مدت کوتاهی گرم می شود

برگها روزنه یا . بيده است همچنان خنک می ماندحتی با اینکه تمام روز خورشيد به آن تا
آنها بسيار شبيه سوراخهای پوست .سوراخهای بسيار کوچکی روی سطح خود دارند

هستند مانند وقتی که ما عرق می کنيم تا دمای بدنمان را کنترل کنيم قطرات ریز آب نيز 
این به .از روزنه های موجود در سطح برگ بيرون می آیند و بخار می شوند

می گویيم که باعث می شود دمای برگها ثابت بماند بنابراین هر وقت آنها ))تعریق((عمل
بعضی ها درختان را تهویه های طبيعی هوا می . خنک و تازه هستند را لمس می کنيم

توانند درجه حرارت هوا را از طریق پخش نور خورشيد و جذب اشعه  گياهان می.نامند
درون سطوح داخلی یک توده . ریق و تبخير، کاهش دهندتابشی و همچنين فرآیند تع

 .تر است  درجه از بيرون خنک3 تا 2جنگلی 
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 کسانی که در طبقات باالی آپارتمان ها درختان چگونه آب را به باال جذب می کنند؟
از پمپ  زندگی می کنند برای رساندن آب به باال و جاری ساختن آن در شيرهای آب، 

. حتی برگهایی که در باالترین قسمت درخت قرار دارند به آب نيازمندنداستفاده می کنند 
از  کوچی   پس چگونه آب از درخت باال می رود؟لوله های بسيار. اما درخت پمپ ندارد

برخی از این لوله ها به بافت های چوبی . ریشه، ساقه، شاخه و برگ ها عبور می کنند
کشش سطحي يکي از . ياه می رسانندلوله های چوبی آب را به گ. موسوم هستند

شود تا آب و مواد محلول موجود  آب است و باعث مي ) capillary( داليل خاصيت مؤينگي
برای . (آوندهاي گياهي و بافت های چوبی حرکت کند در آن در داخل ريشه گياهان و

  )آب مایه حيات: آشنایی با خاصيت مویينگی آب مراجعه شود به بخش

 

 

استفاده می   ... ز چوب درختان برای توليد گرما و ساخت وسایل خانه، کاغذ وانسانها ا
  .شود همچنين از گياه پنبه، در توليد نخ و پارچه استفاده می. کنند
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گرد و غبار . آیند می درختان از عوامل مهم کاهش آلودگی هوا بویژه گرد و غبار به شمار
تاثير این جنبه از گرد و غبار در  .دهد  را تقليل میگذارد و آن روی ميدان دید انسان تاثير می

آب و هوای یک شهر و پاالیش گرد و  گياهان در بهبود. ایجاد تصادفات غيرقابل تردید است
و غباری که به وسيله باد حمل  غبار نقش بسيار موثری دارند، به طوری که توده گرد

باد و کاهش نيروی حمل و  تشود، در اثر برخورد با درختان به دليل تقليل سرع می
در تقابل گرد و غبار  تاثير فضای سبز. شود جابجایی ذرات توسط درختان رسوب داده می

   .ناميد های تنفسی شهرها توان درختان را ریه در حدی است که می

  

  هر ورقش دفتری است معرفت کردگار                 برگ درختان سبز در نظر هوشيار

  

 )۶۴-۶٣ سوره واقعه آيه(را می رويانيد يا ما روياننده ايم؟  ا آنشت می کنيد ديده ايد؟ آيا شمآيا آنچه را ک *

سوره (درخت آن را ايجاد کرده ايد يا ما ايجاد کننده ايم؟  آيا آن آتشی را که بر می افروزيد ديده ايد؟ آيا شما *
  )٧٢-٧١واقعه آيه 
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  خورشيد نور

 

هيچ . عالوه بر آب و عناصر معدني ، به نور خورشيد نياز دارندگياهان براي رشد و نمو 
گياهي از سلسله گياهان قادر به ادامه حيات به مدت طوالني در تاريكي و در شرايط 

پرتوي خورشيد . نور بر بسياري از فرايندهاي فيزيولوژيكي تاثير مي گذارد. بدون نور نيست
تواند خيلي ساده و بدون  ز خورشيد ميانرژي ناشي ا. برای انسان، آرامش بخش است

هاي روزانه و خواب  آننده برنامه ها استفاده شود عالوه بر آن تنظيم اشكال در همه خانه
 -از نظر علمي ثابت شده است آه بدن انسان نور را به انرژي الكتريكي. ست ها انسان

اي در  ور زنجيرهط  گياهي آه به- انفعاالت شيميايي و آند و فعل  شيميايي تبديل مي
از اين طريق، سيستم ايمني . آنند گيرد، مواد مبادله شده را آزاد مي ها صورت مي سلول

 شود ها و ويروسها مصون مي  و نسبت به باآتري بدن قوي شده

هاي  تواند با روش اين انرژي مي. نور خورشيد منبع اصلي تأمين انرژي در زمين است
به عنوان مثال، . نترل درآمده و به خدمت گرفته شودطبيعي و مصنوعي گوناگوني تحت ک

گياهان در فرايند فوتوسنتز نور خورشيد را جذب کرده و با تغيير اين انرژي به ترکيبات 
اکسيدکربن را آاهش  داري چون دي آنند و ترکيبات کربن شيميايي اکسيژن توليد مي

هاي خورشيدي نيز  سط باتريهمچنين گرما و يا انرژي الکتريکي توليد شده تو. دهند مي
انرژي نهفته در نفت خام و ساير . کند نقش بزرگي در تامين نيازهاي بشر امروزي ايفا مي

ها سال پيش در اثر تابش نور خورشيد به گياهان  هاي فسيلي نيز در اصل ميليون سوخت
  .ها به وجود آمده است و تشکيل مواد آلي در آن

 که ،های محلول در چربی است  الزم برای بدن و از ویتامينهای  ، یکی از ویتامينDویتامين
این . کند کلسيم و فسفر کمک می به رشد و استحکام استخوانها از طریق کنترل تعادل

ها و کاهش دفع از کليه به  با ایجاد افزایش جذب فسفر و کلسيم از روده ویتامين
مه ژنهای هسته سلول به کند و همچنين از طریق ترج ها کمک می متابوليسم استخوان
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بطوری که .  نور خورشيد است،منبع اصلی دریافت این ویتامين. کند رشد سلول کمک می
را تامين   نياز روزانه بدن انسان به این ویتامين، دقيقه ماندن در زیر نور آفتاب ٢٠ تا ١٠
 .گردد کمبود این ویتامين همچنين باعث پوکی استخوان در کهنسالی می. کند می

  

نور، نوعی انرژی الکترومغناطيسی است که معموًال به عنوان امواج الکترومغناطيسی 
موج رادیویی، تابش : گسترده کامل امواج الکتروو مغناطيسی شامل. شود توصيف می

. باشد فروسرخ، نور مرئی از قرمز تا بنفش، تابش فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما می
پرتوی  مربوط به( آنگستروم 0.001سيع است و از طيف تشعشعات خورشيدی بسيار و

مربوط به فرکانسهای بسيار پایين رادیوئی تاج (تا چندین کيلومتر ) ها گامای، شراره
 .است) خورشيد
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رنگهای متفاوت می  چرا اجسام مختلف دارای اجسام چگونه از خود نور منتشر می کنند؟
های آنها می  ور منتشر شده توسط اتمباشند؟ نور ساتع شده از اجسام، مربوط به ن

. اتمها وقتی فوتونهای نوری را آزاد می کنند که الکترونهای آنها بر انگيخته شوند. دباش
 .می گردند) با بار مثبت(الکترونها، ذرات با بار منفی هستند که اطراف هسته 

 

طور کلی ب. با انرژی های متفاوت مدارهای متفاوتی را اشغال می کنند الکترونها
وقتی یک  .انرژی بيشتر در مدارهای دورتری از هسته قرار می گيرند الکترونهای دارای

موقتا به مدار  یک الکترون ،)یا گرما  تابش نور: برای مثال( می دهد چيزی به اتم انرژی
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) حدود کسری از ثانيه( الکترون برای مدت کوتاهی. کند جهش می) هسته دورتر از( باالتر
فورًا به سمت هسته جذب و در مدار اصلی خودش قرار  می ماند ، ولی کان باقیدر این م
اینکه الکترون به مدار اصلی بر می گردد، انرژی اضافی را به شکل  به محض. می گيرد
مراحل فوق در شکل زیر از راست به چپ نشان . (رها می کند )نور کوچکترین ذره(فوتون

به مدار اصلی به طور متناوب و با فاصله زمانی و بازگشت  این جهش). داده شده است
انتشار فوتون با طول موجی متناسب با انرژی انتشار  تکرار می شود و باعث مشخصی

  .می گردد یافته

  

. ، به مقدار انرژی رها شده بستگی دارد)و در نتيجه رنگ جسم(طول موج نور گسيل شده
بنابراین انواع مختلف اتم ها، .  بستگی داردکه آن هم به نوبه خود به مکان ویژه الکترون

به عبارت دیگر رنگ نور، توسط نوع اتم برانگيخته . فوتون ها ی نوری مختلفی آزاد می کنند
   .معين می شود شده،

انگيز است به اين خاطر در آشورهاي اسكانديناوي درصد خودآشي  بدون نور، انسان غم
نور از طريق . ت آن آمبود نور خورشيد استست آه عل بيشتر از آشورهاي جنوب اروپا

هاي سروتونين و مالتونين در  هورمون. چشم و عصب بينايي محرك الكتريكي مغز است
. شود نبودن نور در روز باعث اختالالت مالتونين مي: اين مورد نقش اساسي دارند

 انسان را شود و توان هورمون خواب ناميد، اين هورمون شبها توليد مي مالتونين را مي
تواند  در روزهايي آه مقدار نور آم است، بدن نمي. آند خسته و براي خواب آماده مي

آند و هماهنگي و  توليد مالتونين را آاهش دهد در نتيجه انسان احساس خستگي مي
هورمون سروتونين يا هورمون خوشبختي درست . خورد توازن هورموني در مغز به هم مي

هاي تابستان بيشتر  اين هورمون در روزهاي آفتابي و ماه. آند يبرخالف مالتونين عمل م
شود در به وجود آمدن اين  شود حتي نور مصنوعي آه در اتاق استفاده مي توليد مي

 .هورمون نقش دارد

  تا تو نانی به کف آری و به غفلت مخوری           ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند
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 خورشيد و حرکت آن

 

کيلومتری از   ميليون١۵٠زمين در فاصله . خورشيد تنها ستاره منظومه شمسی است
 .خورشيد قرار دارد

 

کل جرم   درصد از٩٩٫٨خورشيد   برابر شعاع زمين است و جرم١٠٩شعاع خورشيد 
  .را تشکيل می دهد منظومه شمسی
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 ٢۵٠٠٠اصله ف خورشيد در.  ميليارد ستاره کهکشان راه شيری است١٠٠خورشيد یکی از 
نور در  یک سال نوری فاصله است که(سال نوری از مرکز کهکشان راه شيری قرار دارد 

مرکز   کيلومتر بر ثانيه به دور٢۴٠با سرعت  خورشيد). مدت زمان یک سال طی می کند
 ميليون ٢۵٠کهکشان راه شيری در حرکت است ولی به علت عظمت کهکشان، حدود 

 .در مدارش در کهکشان راه شيری بگردد یک دور کاملمی کشد تا خورشيد  سال طول
 جالب است بدانيد که نزدیک ترین کهکشان به کهکشان نه چندان بزرگ راه شيری،

کهکشان ما   ميليون سال نوری با ما فاصله دارد و تقریبًا دو برابر5/2آندرومدا نام دارد که 
 !ز زمين فاصله دارد ميليارد سال نوری ا10.2دورترین کهکشان کشف شده . است

  !ميلياردها ميلياد منظومه و کهکشان

درباره آفريدگار جهان و خداوند هرگز شک نکنيد زيرا معقول نيست ضرورت و علت و معلول فاقد شعور، به 
بلکه همه اين امور حتما بايد از مبدأی سرچشمه گرفته باشد که دارای علم و حکمت و ....تنهايی رهبر وجود باشد

  اسحاق نيوتن.ستاراده ا

  .در مدارش را بيان کرده است  سال پيش، حرکت خورشيد١۴٠٠خداوند در قرآن در 

  

 )٣٨/يس( َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ لََّها

.و خورشيد در قرارگاه خود در حرکت است  

 

 

 

 41



 !دنيای شگفت انگيز حشرات
موريانه  : 1

 

د داشته و هنوز هم وجود دارد و با استفاده از این جانور وجو بشر ، ميليون ها سال قبل از
نيروی غریزه ای که آفریدگار در وجوش به ودیعه گذاشته است به زندگی خود ادامه می 

موریانه با استفاده از نبوغی که از نبوغ انسان زیادتر است، عالرغم عدم مساعدتی . دهد
زرگ و مسدود، خود را از که طبيعت با او کرده، موفق شده است که با ساختن شهرهای ب

سرما و گرما حفظ کند و در این شهرهای بزرگ همواره درجه گرما را به یک ميزان نگه دارد 
و با ترکيب اکسيژن هوا با هيدروژن، پيوسته آب کافی در دسترس خود داشته باشد و 
 کشت زارهای بزرگ زیر زمينی به وجود آورده و انواع محصوالت را در آنجا کشت و زرع

 !نماید

شناسيم که در مناطق گرمسير و نيمه  امروزه در حدود دو هزار گونه موریانه در دنيا می
 ۵٠٠٠٠ای بزرگ ممکن است بيش از  گرچه در یک تپه موریانه. گرمسير زندگی می کنند

این تميزی به این دليل است که . موریانه زندگی کنند ولی داخل آن هميشه تميز است
های تپه و اتاقکها بکار  ت خود را به منزله سيمان در ساختن دیوارهها مدفوعا موریانه
بيشتر ساکنين تپه حشرات کوچکی . کنند خورند و مصرف می ها را نيز می برند و الشه می

اینها .  ميليمتر هستند که سرهایی سفيد و بدنی به رنگ خاکستری تيره دارند۵به طول 
ن است نر یا ماده باشند اندام تناسلی آنها رشد دهند کارگرها ممک کارگرها را تشکيل می

های کارگر کامًال کورند و کارشان جمع آوری غذا و  موریانه .کند و فعاليتی ندارد نمی
تواند  موریانه ملکه می  .ها و پرستاری از شاه و ملکه و شاهزاده هاست رسيدگی به بچه

ست و برای زنده ماندن کامًال به او قادر به حرکت ني. تا سی هزار تخم در یک روز بگذارد
 سال زندگی ۵٠توانند تا  های ملکه می بعضی از موریانه. های کارگر متکی است موریانه

                                                 
1:   termite  
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ای از تک یاختگان  کنند، عده هایی که از چوب استفاده می در دستگاه گوارش موریانه. کنند
ها زندگی  یانهکنند که با مور زندگی می» پلی ماستيژین«ها به نام  از دسته فالژله

کنند  ها دیاستازی به نام سلوالز ترشح می اشتراکی دارند، بدین نحو که این تک سلولی
ها چوبهای نرم شده را  شود و در این حالت موریانه که موجب هضم و نرم شدن چوبها می

  .خورند می

  

  

می رسد  بعضی از نژاد های موریانه شهرهای بزرگی می سازند که بلندی آنها به ده متر
و جهانگردانی که برای اولين بار این ساختمان ها را می بينند دچار حيرت می شوند غافل 

 43



از اینکه النه حقيقی موریانه زیر زمين است و شهری که مثال ده متر در سطح خاک بلندی 
گنبد عظيمی که روی شهر . دارد به همين اندازه و شاید چندین برابر زیر زمين رفته است

گذاشته شده به قدری محکم است که هيچ کلنگی نمی تواند آن را سوراخ کند و موریانه 
فقط بایستی به وسيله باروت و یا دیناميت آن را ویران کرد و به همين جهت است که 

 .بررسی اوضاع زندگی این جانور دشوار است

ت آن اولين چيزی که در این شهر باعث حيرت انسان می شود انتظام خيابان ها و عمارا
عمارت عظيمی را مشتمل بر دو هزار طبقه تصور کنيد که هر طبقه دارای آپارتمان . است

ها و گالری ها و راهروهای منظمی است و در وسط این طبقات خيابان های ماپيچی برای 
در شهر موریانه ها مامورینی هستند که . تعدیل هوای شهر در نظر گرفته شده است

انه ها حرکت می کنند و زباله ها و مدفوع ها را جمع آوری کرده پيوسته در خيابانهای و خ
می کنند و  و در کيسه ای که در زیر شکم آنها قرار دارد و با معده آنها ارتباطی ندارد حمل 

موریانه های معمار درب این دیگ را به مدت بيست و . در یک دیگ بزرگ قرار می دهند
ميکروب کشی زباله ها می  نی وچهار ساعت با سمنت مخصوصی جهت ضد عفو

موریانه ها بخار آب هوا را گرفته و مبدل به مایع یعنی آب می کنند و سپس از  .پوشانند
موریانه ازت موجود در هوا را با چربی مخلوط . این آب برای تنظيف شهر استفاده می کنند

  .کرده و مواد غذایی جدیدی می سازند که قوت و خاصيت غذایی آن بيشتر است

در داخل این النه ها چنان انتظام و انضباتی حکمفرماست که نظم منظم ترین سربازخانه 
گرچه مورچه یک جاندار دقيق و با انضباط . ها در قبال آن هرج و مرج و بی نظمی است

می باشد، اما اگر زندگی مورچه را با موریانه مقایسه کنيم انضباط مورچه به پای انضباط 
 زیرا گاهی اوقات مورچه ها بولهوس می شوند و به جای انجام وظيفه .موریانه نمی رسد

این طرف و آن طرف می روند و اوقات خود را به گردش و تفریح می گذرانند و یا از روی 
ولی هنوز اتفاق نيفتاده که در تمام . پرتی حواس و بی مباالتی راه خود را گم می کنند

موریانه متواری بيفتد و یا یکی از موریانه ها راه منطقه موریانه نشين چشم انسان به یک 
خود را گم کرده باشد در صورتی که در بعضی از شبها تا شش ميليون موریانه در سه 
چهار نوبت برای تهيه خواربار از شهر بيرون می روند و در صفوفی چهار نفره یا شش نفره 

موریانه ها اگر در حين جمع .  ماندراه خود را پيموده و هيچ یک از آنها در راه نمی... یا 
آوری خوار و بار مورد حمله قرار بگيرند افسران اسکورت به وسيله سوت های مخصوصی 
که صدای آن بطور واضح به گوش انسان ميرسد حرکت ستونها را تغيير می دهند و در 

  .حالی که سریازان مشغول جنگ هستند موریانه ها به شهر مراجعت می نمایند

نه جانوری است که بال ندارد و به واسطه نداشتن چشم هيچ چيز را نمی بيند و موریا
اندامش بسيار نرم می باشد و در مقابل کوچکترین مورچه ناتوان است و مغلوب می 

دهان این جانور که برای جویدن چوب و تنه درخت خيلی خوب است به درد پيکار . شود
ت بوسيله دهان خود دفاع نماید و به همين نمی خورد و نمی تواند مثل بعضی از حشرا

بزرگترین وسيله دفاع او . جهت همين که به تنهایی از النه خارج گردد محو می شود
در شهر موریانه ها سلحشورانی وجود . پناهنده شدن به النه و یا شهر موریانه است

ر موریانه سلحشوران شه. دارند که وظيفه دفاع از سایر موریانه ها را برعهده دارند
موجوداتی هستند که اگر هيکل ما به اندازه موریانه بود و ظمنا همين چشم را داشتيم و 
دنيا را به همين شکل می دیدیم، از دیدن آنها لرزه بر اندامهای ما می افتاد زیرا هيچ 

سر و قسمت جلو بدن این . اژدهایی دهشت انگيز تر از سلحشوران موریانه نيست
ره پوش است و خصوصا شاخک های آن ها که وسيله پيکار می باشد از سربازان کامال ز

روی هم رفته بدن این سربازان جز دو شمشير سهمگين و یک . تمام بدن بزرگ تر است
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سپر چيز دیگری نيست و ماهيچه هایی که شمشيرها را به حرکت در می آورد با رعایت 
ن سربازان شجاعت و رشادت مجسم ای. تناسب هزاران مرتبه از فوالد محکم تر می باشد

شاخک های جنگی سربازان به قدری بزرگ و . هستند و هيچ وظيفه ای جز جنگ ندارند
قطور است که سرباز نمی تواند آن را برای غذا خوردن و لقمه در دهان گذاشتن مورد 

ا  مخصوصی از موریانه ها مامورند که به آنها غذ استفاده قرار دهد و به همين جهت عده
نوعی از این سلحشوران را می بایست بمب افکن . بدهند و لقمه را در دهانشان بگذارند

ناميد این سلحشوران شاخک نداند ولی در عوض روی سر چيزی شبيه خرطوم فيل دارند 
و از این خرطوم مایع لزجی به خارج پرتاب می شود که دشمنان را در فاصله سه 

ر این مایع لزجی به قدری زیاد است که موریانه های تاثي. سانتيمتری به قتل می رساند
نابينا شب ها با حمایت سربازان خود از النه خارج شده و برای کندن و جمع آوری نوعی از 

  . علف مناطق حاره که بدان خيلی عالقمند هستند مسافت زیادی را می پيمایند

. تاری و تربيت قرار بدهندعده زیادیی از موریانه ها موظف هستند که تخم ها را تحت پرس
مواظبت از تخم ها شاید یکی از وظایف بزرگ موریانه هاست برای اینکه نسل جدید باید از 

مواظبتی که دایه ها و متصدیان تعليم و تربيت در نگهداری از تخم . آن تخم ها بيرون بياید
.  بيایدها می نمایند برای آن است که از هر تخمی باید موریانه مخصوصی به وجود

متخصص موریانه شناس وقتی نظر به تخم ها و خانه های آنها می اندازد می داند   یک
سرباز، ماموران اسکورت، متخصص شيمی، مهندس، :  که کدام تخم در آینده

کارگر، متصدیان مواد غذایی، متصدیان نگهداری از تخم ها، متصدیان جمع آوری  معمار،
  .ربازان، خواهد شدغذا دادن به س و متصدیان زباله

یکی از انواع موریانه ها دارای گشتی : اسميت مان، موریانه شناس معروف می گوید
های اکتشاف کننده هستند و گشتی ها پيشاپيش و در اطراف کارگران حرکت کرده و در 
بلندی ها گوش فرا می دهند و همين که صدای دشمن را شنيدن با سوت مخصوصی که 

 که در حرکت تسریع نمایند و مخصوصا با این ن را خبر می کنندشنيده می شود دیگرا
  . سوت به سربازان اطالع می دهند که برای پيکار آماده باشند

موریانه ها مهمترین تجزیه کنندگان در محيط های خشکند زیرا قادرند، مواد غذایی را 
ایی موریانه ها در توان. دوباره به زمين باز گردانند، خاک بسازند و رطوبت را حفظ کنند

سازگار شدن با محيط های خشک به آن ها اجازه می دهد که در محيط هایی که دیگر 
تجزیه کنندگان رایجی نظير باکتری ها و قارچها نمی توانند عمل کنند، نقش تجزیه کننده 

  .مهمی را ایفا نمایند

 خوار و بار و انبار شاید هزاران سال الزم باشد که بتوانيم از حيث فيزیک و شيمی و تهيه
کردن آن و تهيه وسایل گرم کردن و سرد کردن هوا و همچنين ساخت خانه های 

  !برسيم به پای موریانه ها پيشرفته
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مورچه  :1

 

 سالهاي زيادي Robert Hicklingدآتر !  گویند؟ آیا می دانستيد مورچه ها سخن می
او توانست آه .  شود را ضبط آردحشرات را تحت نظر گرفت و صداي آه از آنها صادر مي

 Journal Of در مجله 2006صداي چند نوع مورچه را ضبط آند و اين پژوهشها در سال 
Sound and Vibration   به چاپ رسيد و اين اولين بار بود آه انسان صداي واقعي مورچه

 و اين دانشمند پژوهشها و تحقيقات زيادي را در اين زمينه منتشر آرد.شنيد را مي
 The Journal ofها با يكديگر است آه در مجله  مهمترين آنها در مورد نحوة ارتباط مورچه

the Acoustical Society of America با عنوان Analysis of Acoustic communication by 
ants به چاپ رسيد و نتيجه اين پژوهشها اين بود آه مورچه از لحاظ شنوايي بر ما 

گويند آه مورچه از طريق شاخكهاي حسي خود  دانشمندان مي. اردانسانها برتري د
مورچه صداي دريافتي را به صورتي خالص دريافت . تواند پيامهاي صوتي را دريافت آند مي
صدا را رتوش آرده و , آند زيرا آه اين شاخكها مانند دستگاههاي پيشرفته صوتي مي

اي در زمينه ارتباطات  ن پيشرفتهگيرد و اين امكا بدون هيچ صداي اضافي تحويل مي
. باشد آه دانشمندان از آن غافل بودند و تازه در سالهاي اخير به حقيقت آن پي ببرند مي

امروزه دانشمندان در سعي و تالشند صداهايي آه مورچه از خود صادر مي آند را بفهمند 
ين صداها را ولي آنها بعد از سالها پژوهش طوالني مدت توانستند فقط چهارنوع از ا

 ترس از  یکی از این صداها صدایی است که مورچه ها به هنگامتشخيص بدهند که 
 همچنين روبرت هيکلينگ مي گويد آه مورچه تحت تأثير .دشمن از خود صادر می کنند
گيرد ولي اگر ارتعاشات صوتي مناسب را به سمت مورچه  صداهاي انساني قرار نمي

دهد و اين به معني وجود زبان خاص در  العمل نشان مي نسبت به آن عكس, ارسال آنيم
همچنين . آنند دقيقًا مثل انسان ميان مورچگان است آه فقط خودشان آن را درك مي

                                                 
1 :  Ant 
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بعضي از . آنند ها هنگام آار آردن با همديگر صحبت مي دانشمندان تأآيد دارند آه مورچه
مسير رفت و آمد را تنظيم مورچه آار جمع آوري غذا را انجام مي دهند و بعضي ديگر 

باشند  مي... ياد دادن و , امر آردن: همه اين آارها را با اصوات خاصي آه نوعی. آنند مي
 .دهند العمل نشان مي ها نسبت به اين صداها عكس آنند و ديگر مورچه صادر مي

اد با استفاده از ميکروفن ها و بلندگوهای بسيار مينياتوری که بدون ایج همچنين محققان
مزاحمت در النه های آنها نصب شده بود، موفق شدند صداهای توليد شده در النه مورچه 

به گفته این محققان ملکه مورچه ها به این طریق دستوراتی را . ها را ضبط و بررسی کنند
در این پژوهش حيرت آور مشخص شد دیگر حشرات می . به مورچه های کارگر می دهد

محققان چند دهه قبل . که مورچه ها آنها را به خدمت بگيرندتوانند با تقليد صدای مل
دریافتند که مورچه ها قادرند با ایجاد صوت، به یکدیگر هشدار دهند اما فقط در پی 

است که مشخص شد این پيام های مبادله شده در این ارتباط به  بررسی اخير محققان
  .مورچه ها باشدبين " گفتگو" حدی گسترده است که می تواند مبين نوعی 

مورچه ها بحدی گسترده است که می تواند مبين  بيان شد ارتباط ميان همانطور که
همچنين در ميان مورچه ها و موریانه ها سربازانی وجود . نوعی گفتگو ميان آنها باشد

به  دارند که ماموران گشت و افسران اسکورت و محافظ سایر همنوعانشان می باشند و
در اطراف کارگران و در بلندی ها گوش فرا می دهند و در صورت نزدیک  نههنگام خروج از ال

این اطالعات که به تازگی در پی . شدن هر گونه خطری بقيه نفرات را با خبر می کنند
مشخص  تحقيقات دانشمندان و به مدد استفاده از امکانات پيشرفته شنيداری و دیداری

 .مطرح گردیده است ل پيش سا١۴٠٠به زیبایی در قرآن در  شده است

  

اي مورچگان به : اي گفت مورچه, آنگاه آه به وادي مورچگان رسيدند* 
هايتان داخل شويد مبادا سليمان و سپاهش بدون توجه شما را پايمال  خانه
پروردگارا مرا الهام کن : پس سليمان از گفته وی با تبسم بخندید و گفت. آنند

. و مادرم ارزانی داشته ای سپاس گذارمکه نعمتی را که به من و بر پدر 
  ) 19- 18/نمل(
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زنبور عسل   :1

  

نحوه توليد عسل با وجود پيشرفت های علمی هنوز بر زیست شناسان و دانشمندان 
زنبور عسل پس از مکيدن شيره گلها و گياهان به : دیگر پنهان مانده و فقط می دانند که 

لی که در شکم است برده و پس از چند عمل وسيله خرطوم خویش آنرا به کيسه عس
شيميایی شناخته و نا شناخته آنرا به مایعی خوشبو و خوش طعم ، شيرین ، مقوی ، 

 تبدیل کرده و در سلولهای مومی شکل که از قبل ساخته است ذخيره می  نشاط آور
 هزار بار 150 تا 120برای تهيه یک کيلوگرم از این شهد گوارا زنبور ناگزیر است . نماید 

شهد حمل کند وبرای فراهم نمودن آن ده ميليون گل را بازدید کرده و از آنها شهد 
شهدی که بدین . تهيه نماید و مسافتی معادل هفت بار دور زمين پرواز کند ) انگبين ( 

 درصد آب است که برای تغليظ نمودن آن زنبورداران عسل 80 تا 40طریق فراهم می شود 
دی را که روز به کندو حمل کرده و درون سلولها ذخيره نموده اند شب مجبور هستند شه

مکيده و وارد کيسه عسلی خود می نمایند در آنجا کمی از آب آنرا جذب و  هنگام مجددا 
موادی از قبيل هورمون ها و آنزیم ها به آن اضافه می نمایند و بعد داخل حجره ها می 

کرار می شود و مقداری از آب آنهم در مجاورت این عمل توسط سایر زنبورها ت. ریزند 
هوای کندو که از بال زدن زنبورها ایجاد می شود تبخير شده و در پایان مواد دیگری از قبيل 

عمل تغليظ آنقدر ادامه . اسيد های آلی و مواد ضد عفونی کننده به آن اضافه می نمایند 
را در داخل سلولها ذخيره می می یابد تا عسل به غلظت طبيعی خود برسد ، آنگاه آن

کنند و درب آنرا با موم می پوشانند بدین ترتيب عسل انبار شده می تواند برای مدت 
 .طوالنی نگهداری شود 
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این حشره با تمام کوچکی اش دو معده دارد ، شهد گلهای مکيده شده وارد معده اول 
وم عمليات گوارشی را معده د. می شود که بوسيله دریچه ای به معده دوم مربوط است 

معده اول را کيسه عسلی یا چينه دان می گویند کليه مراحل تبدیل . انجام می دهد 
شهد به عسل در این معده انجام گرفته و عسل رسيده و آماده شده از طریق خرطوم 

کيسه عسلی به وسيله دریچه ای به . زنبور به سلولهای مومی شکل ریخته می شود 
منتهی می شود زنبور عسل در صورت لزوم جهت تغذیه خویش ) اصلی معده ( معده دوم 

با اندک فشار بوسيله ماهيچه های اطرافش دریچه را باز می کند و از این طریق عسل 
گوارشی  مورد نياز زنبور وارد معده اصلی شده و صرف تغذیه آن می شود و سایر عمليات 

  .جهت تغذیه زنبور عسل انجام می گيرد

  

. دهيد این شهر عظيم را که کندوی عسل است در طی چندین سطر بشناسيماجاه ب
بدیهی است که ما نمی توانيم از دریچه چشم زنبور عسل این شهر را ببينيم زیرا هر یک 
از چشم های زنبور عسل هفت هزار زاویه دارد و عالوه بر این، سه چشم مدور دیگر هم 

يست که در این چشم ها دنيا چگونه منعکس می روی پيشانی زنبور قرار گرفته و معلوم ن
ولی فرض می کنيم که چثه ما به اندازه چثه زنبور عسل بوده و همين چشم های . شود

 :فعلی را هم داشته باشيم و آن وقت با رعایت تناسب کندو را به این شکل می دیدیم

طح زمين صدها دیوار از باالی گنبد عظيمی که ارتفاع آن به اندازه برج ایفل می باشد تا س
عظيم و متوازی ساخته شده و این دیوار عظيم و متوازی ساخته شده و این دیوار ها در 
وسط ظلمت و فضای خالی بنا گردیده و هيچ یک از عمارات زمين از حيث عظمت و رعایت 

 هر یک از این دیوارها هزاران خانه دارد و تمام خانه  .اصول هندسی به پای آن نمی رسد
یک قسمت از این .  پر از خوار و بار است که برای چهار نسل بعد از آنها کافی استها

خانه ها شفاف بود و محتوی مواد زرد و سفيد و قرمز و آبی و بنفش و غيره است و این 
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در اطراف خانه . مواد شفاف شيره گلها می باشد که هنوز مبدل به عسل نشده است
نه های دیگری است که نظير یک مقرنس عظيم هایی که محتوی مواد خام است، خا

هم قرار گرفته و در این جا بهترین عسل کندو یعنی عسل ماه  دویست متری روی
اردیبهشت در بيست هزار انبار ذخيره و مهر و موم شده و هرگز ملت زنبور عسل این 

هزارها انبارها را نمی گشاید مگر در سخت ترین ایام گرسنگی و باالی این مقرنس عظيم 
کارخانه است که در آن جا شيره های گل روزهای تابستان مبدل به عسل می شود و 
هزارها کارگر دقيق و زحمتکش دائما هوای کارخانه را تجدید می نماید که در نتيجه 

  .کثافات هوا لطمه بزرگی بر ساختمان عسل وارد نياید

 به اندازه برج ایفل بلندی در وسط این کندوی عظيم سيصدمتری که از دریچه چشم زنبور
 16و در . دارد، ده هزار انبار مخصوص تخم زنبور است که در آینده زنبور عسل خواهند شد

هزار انبار دیگر کرم هایی که بدوا تخم بوده و اینک جان گرفته اند زندگی می نمایند که به 
دیگر جایگاه تدریج بال در آورده و مبدل به زنبور عسل می شوند و چهار هزار خانه 

کودکانی است که رشد آنها از کرم زیادتر بوده و هزاران دایه این فرزندان را پرستاری می 
  . نمایند و باالخره در زیباترین و بهترین نقاط کندو کاخ های ملکه زنبور قرار گرفته است

چرا زنبور عسل از شکل شش ضلعی برای ساخت خانه خود استفاده می : آیا می دانيد
جالب است که بدانيد که براساس محاسبات ریاضی شش ضلعی یکی از بهينه ! کند؟
مصرف کمترین مصالح  در عين بهترین اشکال هندسی است زیرا در شش ضلعی ترین و

برای ساخت کندو، بيشترین حجم برای ذخيره عسل و همچنين بيشترین استحکام کندو 
     .حاصل می شود

نظافت و پاآيزگي  ان عسل اين است آه آنها نسبت بهموضوع جالب ديگر در زندگي زنبور
اگر يكي از  بسيار حساس هستند بطوريكه هيچگاه روي نقاط آلوده و آثيف نمي نشينند

زنبورهاي محافظ  آنها روي نقطه آلوده اي نشسته باشد وقتي آه بخواهد وارد آندو شود
آشند به همين  ا خشونت مياز ورود آن جلوگيري مي آنند و در مواردي زنبور آلوده را ب

       دارند جهت دسته اي از زنبورهاي آارگر ماموريت پاآيزگي آندو را برعهده

بسا آه در بسياری از  زنبور عسل نقش مهمی در باروری گياهان دارد و اگر زنبور نبود چه
ای ه نشيند، دانه گلی می زنبور عسل وقتی بر روی. اوقات باروری گياهان امكان پذير نبود

هنگامی آه به سوی گل ديگری  دارد و با خود برمی) پرچم(گرده را از اندام نرينه گل 
سازد، وبنا به اظهارات  را بارور می) تخمدان) های گرده اندام مادينه گياه رود، با اين دانه می

در فرانسه، زنبور عسل اقدام به تلقيح وباروری  اتحاديه ملی پرورش دهندگان زنبور عسل
 و ٪٨٠و توت فرنگی و گيالس به ميزان  ٪٧٠ تابگردان و درختان سيب به ميزانگل آف

نمايد و   می٪١٠٠و یونجه بنفش به ميزان   و شبدر٪٩٠درختان ميوه دار آوچک به ميزان 
یافت و بدين گونه قبل  به شدت آاهش می اگر زنبور عسل نباشد، ميزان توليدات گياهی

بايد آمی واقع بين باشيم و دريابيم آه   عسل بپردازیم،از اين آه به موضوع اهميت توليد
باغداران و آشاورزان به خوبی از نقش  .شد زندگی ما بدون زنبور عسل بسيار دشوار می

آشاورزی آگاه هستند و به همين علت  زنبور عسل در باروری گياهان و افزايش محصوالت
کنند وبدين  ن زنبور عسل ترديد نمیدهندگا های خود به پرورش هيچ گاه در اجاره دادن باغ

 .خود را دوبرابر سازند کنند آه ميزان توليد محصوالت وسيله سعی می

بشناسيم و عقيده و  است ما انسانها نتوانسته ایم که خداوند را آنگونه که شایسته
شاد و خرسند، و از  ایمان ما نسبت به خداوند طوری باشد که از شادی و مسرت یکدیگر
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خداوند را بهتر از ما می  ولی زنبور عسل چون. دوه یکدیگر محزون و متاثر باشيمغم و ان
در کندوی زنبور عسل یکی  وقتی که. شناسند، از درد و رنج یکدیگر دچار اندوه می شوند

دچار رنج و شکنجه  از زنبورها مجروح می شود به خوبی آشکار است که تمام زنبورها
به یکدیگر نزدیک  ظير عزادارن و سوگواران سرهای خود رادر این حالت زنبورها ن. هستند

و تاسفی از وضع  می نمایند و یک نوع حالت تاثر می کنند و حتی المقدور خود را کوچکتر
نکرده اند، می فهمند  آن ها نمایان است که حتی آنهایی که مطالعاتی در احوال این جانور

در شهر موریانه اگر  همچن. افتاده استکه در کندو یک واقعه عجيب و غير عادی اتفاق 
جانوران نابينا که تا آن  را به قتل برسانيد دفعتا کارها متوقف می شود و شما یکی از آنها

از اعماق شهر یک نوع  حرکت در جای خود می ایستند و لحظه مشغول فعاليت بودند، بی
سوت ماموران  جنگ و یا سوت حزن آلود به گوش می رسد که صدای آن با سوت صدای

وجود ندارد  در زندگی موریانه و مورچه و زنبور عسل آنچه اصال. نظامی بکلی فرق دارد
از ماست  در هر حال، هدف اجتماعی آنها خيلی بزرگتر. تظاهر و خدعه و تقلب می باشد

 .باشد و به همان نسبت به احتمال قوی ایمان آنها به خداوند بيشتر از ما می

  

را بر شناخت عظمت خداوند اینگونه  تاثير علم موریس مترلينگ،:اسدانشمند حشره شن
اندیشه خود را بزرگتر کنيد، خداوند در نظر  اگر شما بتوانيد هزار مرتبه: بيان می کند زیبا

 .بود شما هزار مرتبه بزرگتر خواهد

ادر آری این آفریدگار ق. شگفتی می اندازد براستی که زندگی پيچيده این حشرات ما را به
و گاهی نيز به این . چگونه زندگی کنند است که به این حشرات کوچک وحی کرده که
خودشان داده می شود تا شاید انسانهای  حشرات دستوراتی فراتر از زندگی مربوط به

مامور خوردن  کور و نابينا موریانه های آری همين. خفته را از خواب غفلت بيدار کنند
می شوند و پشه مامور کشتن نمرود  "بسمک الهم" :بجز جمله عهدنامه مشرکين

  .می گردد مغرور ستمگر و

   

اوست پروردگار جهان که خالق و به وجود آورنده و صورت بخش موجودات * 
موجودات آسمان ها و زمين همواره تسبيح . زیباترین نام ها از آن اوست .است

  )٢۴/حشر. (او گویند و خداوند، عزیز و حکيم است

که از کوهها و ) در طبيعت وی قرار داد(ردگارت به زنبور عسل وحی کرد و پرو* 
پس از همه ميوه ها . درختان و از داریست هایی که می زنند خانه هایی فرا گير

پروردگارت را به رامی ) غریزی(بخور، آنگاه راه های ) و شيره درختان و گياهان(
ميدن رنگارنگ بيرون می آید که از درون شکم آنها مواد قابل آشا. و انقياد بپوی

حقا در این نشانه ای است برای کسانی که می . در آن برای مردم شفاست
  )۶٩-۶٨/نحل. (اندیشند
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 سلول

 
همانطور آه راحت نشسته و اين سطور را مطالعه مي آنيد ، چرخشي از فعاليت ها در 

ه باشيم ، ميليونها سلول هر ثانيه ، بدون اينكه توجه داشت. بدن شما بوقوع مي پيوندد 
چون سلول قادر است همه  .جديد در برنامه مداوم نوسازي، در بدن ما توليد مي شود
عنوان واحد حيات محسوب  اعمال یک موجود زنده را بطور کامل انجام دهد، بنابراین به

اجتماع سلولها تشکيل شده ،  ولی از آنجا که همه بافتها و ارگانهای بدن از. گردد می
 .اند بطور مرسوم سلول را واحد ساختمان بدن ناميده

اگر تمامی این سلول ها .  تریليون سلول تشکيل شده است٣٠ تا ٢٠بدن ما تقریبا از 
در بدن ما .  هزار کيلومتر خواهيم داشت١۵پشت سر هم ردیف کنيم روبانی به بلندی  را

 پوستی، ماهيچه ای یا  نوع سلول متفاوت از سلول های خونی، سلول های٢۵٠در حدود 
هر روز ميلياردها سلول در بدن . وجود دارد... قلبی، سلول های عصبی، فيبروبالستی و 

 ميليون سلول به ٢٠در هر ثانيه، . ما می ميرند و جای آنها را سلول های دیگر می گيرد
  .دو سلول دیگر تقسيم می شود

همه جانداران هستند ، مي توانند در ساختمان » آجر« با توجه به اينكه سلولها بمنزله 
موجب تغيير شكل دادن و دگرگوني شيميائي گردند ، دائما ويتامين هاي مختلف توليد 
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مهندسي « سلولها شاهكار شگفت انگيزي بنام . آنند ، هورمون و پروتئين بسازند 
محض به . نمونه بارز آن بارور شدن تخمك انسان است . را اجرا مي نمايند » بيولوژيكي 

بارور شدن اين يگانه سلول دقيقًا نوع انساني آه بايد بوجود آيد ، از تار مو گرفته تا رنگ 
  .چشمها را تعيين ميكند 

از ميليارد ها  گرچه تعداد آنها. سلولهاي بدن ما بيشتر شبيه جمعيت يك سياره است 
امعه پيچيده ج تجاوز مي آند ، معهذا فعاليت آامًال همآهنگ با هم دارند هر عضو اين

ذره زندگي در  امروزه در مورد اين آوچكترين .سهم خود را براي رفاه ديگران ادا ميكند 
اضافه ميشود  خيلي از آزمايشگاههاي دنيا تحقيق ميشود و هر روز بر پيروان اين عقيده

جمله  آه تحقيق در مورد سلول بدن ميتواند پاسخ خيلي از اسرار زيست شناسي ، از
   ن باشداسرار سرطا

و پرده يا   سيتوپالسم ، هسته ،: سلول بدن انسان داراي سه قسمت اصلي مي باشد 
يعني  هسته قسمت اجرائي سلول است و ساختار سلول را اداره ميكند. غشاء خارجي 

سلولهاي  – اين آنترل و اداره طوري است آه سلول ها فقط شبيه خود را توليد مي آنند
 هر هسته  .ليه فقط سلول آليه را توليد مي نمايد شش فقط سلول شش ، سلول آ

  آروموزم ميباشد به استثناي تخمك و اسپرماتوزوئيد آه46سلول بدن انسان تقريبًا حاوي 
 هر آروموزم حاوي ژن يا بذر وراثت مي باشد آه .داراي نصف اين تعداد آروموزم ميباشند 

ماده   سيتوپالسم .ن انسان وجود دارددانشمندان معتقد هستند هزار ها از اين ژنها در بد
 اين ماده تنفس. ژله مانندي است آه در آن هسته، يعني جزو مهم سلول شناور است

 تمام سلول را غشاء بسيار نازآي. سلولي ، رشد و دفع مواد زايد را آنترل مي آند 
د از ميان اين غشاء موا. احاطه آرده است آه عمل صافي ملكولي را انجام مي دهد 

مورد لزوم وارد سلول مي شود آه از طريق شبكه آانالهاي بسيار باريك توزيع می  غذائي
  .دفع مي گردد و از ميان همين غشاء مواد زائد، گردد ،

باشد و در درون  ميکرون می 1  تا0.5ای که ابعاد آن  ارگانلی است گرد یا ميله ميتوکندری1
باشد که قادر است انرژی  می سلول قرار دارد و به عنوان مرکز مولد انرژی سلول
استفاده سلول یعنی آدنوزین تری  شيميایی نهفته در مواد آلی مختلف را به انرژی قابل

بيرون و درونی محصور شده که  ميتوکندری بوسيله دو غشای .تبدیل نماید (ATP)فسفات
فضای بين دو . مانند است غشای بيرونی صاف ولی غشای درونی دارای چينهای تيغه

ماتریکس "درونی را  و فضای محدود شده بوسيله غشای" فضای بين غشایی"غشا را 
 کلسيم،; متراکمی مملو از   گرانولهای ریز ونامند که محتوی پروتئين، می" ميتوکندری

  .باشد می ، فسفات و ساختمانهای ریبوزوم مانند منزیم

                                                 
1 :  Mitochondria 
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 سلولهاي عصبي، سيستم مخابرات بدن را تشكيل مي دهند ، سلولهاي  در بدن ما،
و بدن ما را می پوشانند، و سلولهاي بافت  مخاطي، آستر و پوشش بدن مي باشند

  .دکنن  را بهم متصل میاعضاي بدن ما پيوندي،

  :در مورد اعمال شگفت آور سلولهاي بدن انسان، يكي از پزشكان معروف گفته است
اما تصور  ما با فعاليت هاي گوناگوني آه در يك شهر بزرگ انجام ميگيرد آشنا هستيم 

نميشود آه بدن ما به آرامي و بطور ممتد بتواند سلسله عمليات پيچيده تر و خارق العاده 
 توليد ، ذخيره سازي ، تعميرات ، مخابرات ، حمل و نقل ، اعمال پليسي، رفتگري ، تر

اين اعمال بسا شگفت . اداره امور ، توليد مواد غذائي ، تنظيم حرارت و غيره را انجام دهد 
   .  انجام ميگيرد آور تر و دقيق تر و منظم تر در بدن ما

است آه به  «مكانيزمى«نوع سلول داراى  ترين ابتدايى :گوید مى ،(Thorpe) تورپ. َاْيچ .
در عمل،  آه تاآنون بشر در ذهن و نه تر از هرماشينى است طور تصور ناپذيرى پيچيده

  طراحى آرده است

انرژى الزم خود را توليد  آه سلول داراى نيروگاههايى است آه دانيم امروزه ما مى
سازند،  ورمونهاى مورد نياز حيات را مىه هايى است آه آنزيمها و آارخانه آنند، داراى مى

هايى است  تمامى اطالعات الزم درباره تمام فراورده اطالعاتى است آه حاوى داراى بانك
هاى پيچيده انتقالى است آه مواد و  و خط لوله وجود آيند، داراى سيستمها آه بايد به

 آزمايشگاهها و آنند، داراى ديگر حمل مى اى اى به نقطه را از نقطه محصوالت خام
خام خارجى را به بخشهاى قابل استفاده  اى است آه مواد پيشرفته هاى خانه تصفيه

مواد ورودى و خروجى را تحت  غشاى مخصوص سلولى است آه آنند و داراى تبديل مى
این همه نظم و  ما وجود دارد، وجود در تمام سلولهای بدن هماهنگی عجيبی دارد آنترل

می باشد جالب است که   به این کوچکی بسيار شگفت آورهماهنگی در ذره ای
  می شود یکصد هزار سلول متوسط بدن ما بر روی نوک یک سوزن جا :  بدانيم
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 !هوشمند؟ شانس يا طراح بينهايت

  

1 ماکرومولکولهای   یکی از،یا دزاکسی ریبونوکلئيک اسيد DNA دی ان ای چيست؟
ز یک نسل به  همانند سازی ژنتيکی او طیست که حامل اطالعات وراثتی بوده سلولی ا

  و پروتئين ساخته    RNA و در داخل سلول از روی آن. شود نسل بعد منتقل می
باشد که  واحدهایی متشکل از قند و گروه فسفات می ان ای از های دی رشته .شود می

 و dc حاوی چهار زیر واحد DNA همچنين. تکراری در طول قرار گرفتند و به صورت متناوب
dG و dT و dA مقادیر متوالی. باشد می dT و dA با یکدیگر و dc و dG  نيز با یکدیگر

   .باشند مساوی می

  

          
Adenine 

 
Guanine 

 
Cytosine  

Thymine 

The 4 bases which make up DNA 

  

  

  

  

  

  

  

  adenine (A), guanine (G), cytosine (C) and thymine (T)  

                                                 
1 :  deoxyribonucleic acid 
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و یک   زبان یک کد، یک اما دی ان ای، تنها یک مولکول پروتئينی نمی باشد بلکه
  -1: مولکول دی ان ای دارای دو ویژگی مهم می باشد  .است اطالعات مکانيزم ذخيره

 این . ذخيره کندان می تواند اطالعات را در خودش-2می تواند کپی خودش را بسازد 
  .اطالعات بصورت کدهایی برای ساخت پروتئين استفاده می شود
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شکل های زیر در سمت چپ کدهای موسيقی و کد باینری  در مفهوم کد چيست؟
نقشه  موسيقی در حقيقت می توان گفت که کد . نمایش داده شده استصفحه ویندوز

همچنين کد . گونه نوشته شده است ای است برای ایجاد موسيقی که به صورت رمز
 از قرار گرفته اند و مفاهيم خاصی  هستند که در کنار هم١ و ٠های باینری ترکيبی از 

  .بيان می کنندنوشته ها و تصاویر خواصی را : جمله

 

  

  

باشد و در کنار هر   از این کدها میميليارداز شما، نياز به سه  برای نشان دادن یک کپی
ذخيره آننده : گفت  در يك جمله مي توان.  کد وجود داردميلياردسه  سلول بدن شما این

اين . مولكولها هستند  و انتقال دهنده اطالعات ژنتيكي و يا به عبارتي ارثي اين دسته از
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 براي هر  محرمانه كول ها وزارت اطالعات سلول شناخته شده آه حاوي اطالعاتمول
  . شخص خاص هستند

  .شوند این اطالعان در تمام سلول های بدن ذخيره می
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و ) گوینده(اطالعات، ایجاد کننده  برای داشتن یک زبان نياز به چيست؟ زبان مفهوم
می  (A, C, T, and G ) حروف شامل ،DNA اندر زب. می باشد) شنونده(دریافت کننده 

  .بشر و زبان دی ان ای با هم مقایسه شده اند در زیر، زبان .باشند

DNA Language  Human Language  
Nucleotide  Character  

Codon  Letter  
Gene  Word  

Operon  Sentence  
Regulon  Paragraph  

که زبان دی ان ای . و منظور می باشد ف، گرامر، معنیحرو: هر زبانی شامل چهار مولفه 
   .دارا می باشد هر چهار مورد را

  

کليه اطالعاتی که برای ساخت سلول جدید  : موجود در دی ان ایاطالعاتحجم 
 اطالعات ذخيره اگر قرار باشد . نياز است در مولکول دی ان ای رمز نویسی می شود مورد

 500 جلد آتاب 900آتابخانه بزرگى با  سازى  آن فراهمنوشته شود، الزمهDNA شده در
 DNA آند در مولكولهاى دارى مى اّما اطالعاتى آه اين آتابخانه بزرگ نگاه اى است؛ صفحه

 تریليون سلول بدن انسان ١٠٠اطالعات در  شود؛ این داخل هسته سلول رمزنويسى مى
شکل و  قد و و همچنينو پوست  وجود دارند و اطالعات کاملی از رنگ مو و چشم

نقشه  رابطه بين نرونهای مغز و  ماهيچه و هزار ترليون۶٠٠.  استخوان بدن٢٠۶ساختمان 
  .کنند  کيلومتر رگ را در خود ذخيره می٩٧٠٠٠  مربوط به
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همچنين اطالعات . ماده و انرژی منتقل می شود اطالعات توسط وجه داشته باشيد کهت
و انرژی خود نمی توانند اطالعات را بوجود  اما ماده. در ماده و انرژی ذخيره می شود

این . ها را به وحشت انداخته است و این موضوعی است که ماتریاليست. بياورند
دکتر فرانسيس کولينز یکی از  به همين علت است که(اطالعات چگونه بوجود آمده اند؟ 

را  DNA وانسته بود رمزهایت Craig Venter به همراه بزرگترین متخصصان ژنتيک در دنيا که
  )!دمی آور به وجود خدا ایمان کشف کند پس از سی سال بی خدایی
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 !در آن قرار داده است؟ اطالعات را را طراحی و   DNA چه کسی

و در ساختمان بدن  (زمين(به زودی نشانه های خود را به آنان در کرانه های  *
حق  (خدا و قرآن(دد که آن خودشان نشان خواهيم داد تا بر آنها روشن گر

 است، آیا همين کافی نيست که پروردگار تو بر همه چيز گواه
 )۵٣/فصلت( !است؟

از حالتی به حالت  از بين می رود و نه بوجود می آید بلکه می دانيم که ماده نه همچنين
 قابل تبدیل شدن می از طرفی دیگر انرژی به ماده و ماده به انرژی. دیگر تبدیل می شود

انرژی تبدیل شده  و این به آن معنی است که در روز قيامت حتی اگر بدن ما به. باشد
. نو باسازی می گردد و بدن ما دوباره از. می باشد باشد دوباره قابل تبدیل شدن به ماده

  !ذخيره شده است  DNA جهت بازسازی دوباره در) نقشه بدن ما(اما اطالعات مورد نياز 
 متناسب با افکار  مغزی،ه در اطراف مغز امواج الکترومغناطسیهمچنين می دانيم ک

 .بوجود می آید و امکان انتقال و ذخيره سازی امواج الکترمغناطيسی وجود دارد

گرد نمی  ) پس از مرگ(آیا انسان می پندارد که ما هرگز استخوان های او را * 
با همان ( را نيز حال آنکه قادریم سر انگشتان او) گرد می آوریم(آوریم؟ چرا 

 )۴-٣سوره قيامه آیه . (بسازیم) اسرار خطوطی که اول داشت

که قسمتی از این  را ذخيره می کند؟ ممکن است تنها خصوصيات وراثتی هر فرد  DNA یاآ
و یا ممکن ! باشد؟ )کتاب اعمال( اعمال ما ضبط مربوط به  DNA اطالعات وسيع موجود در

سپس این اطالعات ! وظيفه را بر عهده داشته باشد؟سلولی در مغز این  DNA است که
امواج الکترومغناطيسی صادره از مغز به محلی دیگر منتقل می  در لحضه مرگ توسط

  .جسم دوباره بازسازی شده بازگردد شود تا در جهان دیگر به

آن است هراسان  پس گنهکاران را از آنچه در. نهاده شود) اعمال(و کتاب  * 
و  این نوشته را چيست که هيچ کوچک! می گویند ای وای بر ماو . خواهی دید

و آنچه را انجام داده ! بزرگی را به جای ننهاده جز آنکه همه را بر شمرده است؟
 )۴٩/کهف. (حاضر خواهند یافت و پرودگارت به هيچ کس ستم نخواهد کرد اند

 و در چپ او راست  در،دریافت کننده) فرشته(آنگاه که آن دو ) به یاد آر (  *
نمی  هيچ سخنی را بر زبان. دریافت می کنند) افکار و اعمال او را(نشسته 

. است) برای نوشتن(آورد جز آنکه در نزد او فرشته مراقب حاضر و آماده ای 
 )١٨-١٧/قاف(
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 مغز انسان

 

د، باش  درصد وزن بدن انسان ر دارا می٢مغز انسان اندامی بسيار پيچيده است که حدود 
با این وجود مغز ميان .  کيلوگرم دارد١٫۵ کيلوگرمی مغزی در حدود ٧۵بنابراین یک انسان 

 ميليارد ١٠٠کند در مغز انسان حدود   درصد از انرژی بدن انسان را مصرف می٣٠ تا ٢٠
. یاخته مغزی وجود دارد که بصورت یک شبکه بسيار پيپچيده با یکدیگر در ارتباط هستند

 ميليارد ارتباط نقطه به نقطه ميان ١،٠٠٠،٠٠٠دهد که در حدود  یمحاسبات نشان م
این شماره از شمار ستارگان جهان بيشتر . های مغزی در مغز انسان وجود دارد یاخته
 .است

ما کارهايي مثل ديدن، شنيدن، لمس کردن، فکر کردن و غيره را مي توانيم همزمان انجام 
.  کار مي کنند و هر کدام وظيفه خاصي دارنددهيم چون سلولهاي مغزمان بصورت موازي

انجام مى ) سلول عصبى (ارتباطات مختلف بدن انسان با بيش از سيزده ميليارد نرون 
گيرد آه از اين مقدار ده ميليارد مربوط به مغز و بقيه مربوط به پوست و ساير اندام شبكه 

يه بيش از يكصد ميليون پيام در هر ثان. عصبى آه در مرآز بصل النخاع قرار دارد مى باشد
يك ) يك چشم بهم زدن (را از اندام مختلف عصبى دريافت مى آند و در همين فرصت 

ثانيه اين پيام را برسى و مورد مطالعه قرار مى دهد و فقط چند صد عدد از اين پيامها را 
 .آه قابل اهميت مى داند اجازه ورود مى دهد و به اطالع مغز مى رساند

سه پرده .  است اخل استخوان جمجمه و نخاع در داخل ستون فقرات جای گرفتهمغز در د
پرده . کنند شوند، مغز و نخاع را از اطراف محافظت می که در مجموع مننژ ناميده می

 پرده داخلی چسبيده به مغز و نخاع بوده و کار تغذیه بافت عصبی را انجام :داخلی 
بوتيه نام دارد که به پرده خارجی چسبيده و از  پرده ميانی عنک:پرده ميانی . دهد می

 از بافت پيوندی محکم تشکيل شده و :پرده خارجی . پرده داخلی کم و بيش فاصله دارد
در فاصله بين عنکبوتيه و پرده داخلی مایع . به استخوانهای محافظ چسبيده است
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- ایع مغزیماین مایع را . شفافی قرار گرفته است که از ترشحات رگهای خونی است
 . گویند و کار آن محافظت از بافت عصبی است  مینخاعی

های عصبی   بزرگترین قسمت مغز است و دارای دو نيمکره است که توسط رشتهمخ
های عصبی  محکم و سفيد رنگی بهم متصلند و ارتباط دو نيمکره نيز از طریق همين رشته

. شود  مخ ناميده میقسمت سطحی مخ ، خاکستری رنگ است و قشر. گيرد صورت می
قشر مخ در انسان به علت وسعت زیاد خود و جای گرفتن در فضای محدود حالت چين 

های عصبی  در زیر قشر مخ ماده سفيد رنگی وجو دارد که از اجتماع رشته. خورده دارد
هستند که در قشر  های نورونهایی ميلين دار تشکيل شده است و این رشته همان دنباله

 .سایر قسمتهای دستگاه عصبی قرار دارندخاکستری با 

 
 

عالوه بر قشر مخ چند هسته خاکستری در بخش سفيد آن وجود دارد که مهمترین آنها 
ای انجام  هر قسمت از قشر خاکستری کار ویژه. غده تاالموس و غده هيپوتاالموس است

ی مختلف مراکز مربوط به دریافت و تفسير اطالعات رسيده از اندامهای حس. دهد می
قسمتی از قشر خاکستری مرکز . مانند چشم و گوش و پوست در این قسمت است

نيمکره چپ مخ . مخ مرکز احساسات ، فکر کردن و حافظه است. حرکات ارادی است
هر . کنند حرکات طرف راست و نيمکره چپ بدن حرکات طرف راست بدن را کنترل می

 .دهد ای را نيز انجام می نيمکره کارهای ویژه
  

نيمکره راست . نيمکره چپ در زبان آموزی ، یادگيری ، تفکر ریاضی و منطق ، تخصص دارد
تاالموسها مرکز تقویت . کند انجام دادن کارهای ظریف هنری ، موسيقی را کنترل می

پيامهای حسی مانند چشم ، درد و ترس هستند و پيامهای حسی را قبل از اینکه به 
هيپوتاالموس مرکز تنظيم اعمال مختلفی از جمله . کنند قشر مخ برسند تقویت می

 .گرسنگی، تشنگی ، خواب و بيداری و دمای بدن است
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مخچه دارای دو نيمکره . قسمتی از مغز است که در پشت و زیر مخ قرار داردمخچه 
قسمت سطحی . است، اما چين خوردگيهای سطحی آن کم عمق تر و منظم تر است

مخچه بوسيله دسته تارهای عصبی به بقيه . ی پوشانده استمخچه را ماده خاکستر
ای به مخ  مخچه در کار کنترل فعاليتهای ماهيچه. قسمتهای دستگاه عصبی مربوط است

 .کند کمک می

در نتيجه حرکات . کند مخچه پيامهای حرکتی را قبل از اینکه به اندامها بروند تقویت می
برای اینکار چشمها . دن نيز به عهده مخچه استحفظ تعادل ب. زند نرمتری از بدن سر می

دهند و مخچه، ماهيچه ها را طوری  و گوش داخلی وضعيت بدن را به مخچه خبر می
دهد همگی  در مجموع کارهایی که مخچه انجام می. کند، که تعادل برقرار بماند کنترل می

 .غير ارادی هستند

النخاع  انتهای بصل. ان جمجمه است پایين ترین مرکز عصبی واقع در استخوالنخاع بصل
النخاع از ماده سفيد و رشته اعصابی تشکيل شده  بيشتر بصل. به نخاع مربوط است

النخاع فعاليت اندامهای داخلی بدن مانند قلب،  بصل. است که ميان نخاع و مغز قرار دارد
جزای مغز به همين دليل یکی از مهمترین ا. کند ششها و اندامهای گوارشی را اداره می

این اعصاب با .  جفت عصب دارد12مغز . است و آسيب وارده به آن مرگ را به دنبال دارد
  .اندامهای مهمی ارتباط دارند

نظم موجود بين قسمت های مختلف مغز و همچنين هماهنگی بين مغز و اندامهای 
   .وجود آفریدگاری عالم و قادر رهنمون می سازد مختلف بدن، انسان را به
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 :خون تگاه گردشدس

 

کار این دستگاه به گردش درآوردن خون در بدن به منظور رساندن غذا و مواد مورد نياز و 
بطور کلی چرخش خون در بدن به دو چرخه . دفع مواد زاید از اطراف سلول ها می باشد

ششی، که در حين آن خون توسط قلب به درون شش ها هدايت شده و در آنجا اکسيژن 
کند، و چرخه کل بدن، که در حين اين چرخه خون توسط قلب به کل بدن  دريافت می

 .های بدن می رساند هدايت شده و اکسيژن و مواد غذایی را به کل سلول

باشد، که در برگيرنده سلول   ليتر خون می۵،٧ تا ۴٫٧بدن يک فرد بالغ بطور متوسط دارای 
 . باشد و ساير اجزا میسلول های سفيد خون، پالسما و پالکت  های قرمز خون،

قلب در هر دقيقه  . باشد  يکی از اجزای اصلی دستگاه گردش خون در انسان ها میقلب
قلب دارای چهار حفره است باین ترتيب که . حدود پنج ليتر خون را در بدن منتقل می کند

ن ای. دو حفره در قسمت باال بنام دهليز و دو حفره در قسمت پائين بنام بطن قرار دارد
یعنی دهليز چب با بطن چپ و دهليز راست . حفره ها بطرز مخصوصی با هم ارتباط دارند

با بطن راست ارتباط دارد بطن چپ با دیواره ضخيم و ظرفيت بيشتر نقش اصلی را در 
بطن چپ با یک انقباض و با فشار زیاد خون را به تمام . دستگاه گردش خون ایفا می کند

در بازگشت سرعت و شفافيت خود را از دست داده و ضمن خون . نقاط بدن می رساند
اینکه مواد حياتی را از دست داده، حامل مواد سمی که از سلول ها جمع آوری کرده می 

دهليز راست هم که خون کثيف را دریافت داشته بنوبه خود آنرا به بطن راست داده . باشد
 خون حاوی مواد سمی پس از عبور از .و از آنجا در اثر انقباض بطرف ریه ها رانده می شود

سرخرگ شوشی در مویرگهای بيشمار ریه پخش شده و در انجا تصفيه می شود و دوباره 
با نشاط و رنگ باز به دهليز چپ قلب باز می گردد و فعاليت حياتی خود را از نو شروع می 

 تمام بدن یکی گردش بزرگ و طوالنی که در. بنابراین خون در بدن دو گردش دارد. کند
انجام گرفته و از بطن چپ آغاز و در بطن راست پایان می یابد و دیگری گردش کوچک و 
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. مسافت کم که از بطن راست تا پاالیشگاه ششها و از آنجا به دهليز چپ خاتمه می یابد
قلب با قدرت و پشتکار عجيبی مانند دو دستگاه تلمبه قوی خودکار بوسيله ضربات متوالی 

  . این دو گردش خون را اداره می کند)  هزار مرتبه در هر شبانه روزبيش از ده(

 حاوی ماده ای بنام هموگلوبين هستند که امکان برداشتن و رساندن سلولهای قرمز
هموگلوبين اآسيژن را به سراسر بدن . اکسيژن به نقاط مختلف بدن را فراهم می کنند

اکسيژن به هموگلوبين متصل شده و . مي رساند و عامل قرمزي رنگ خون نيز مي باشد 
.  از ريه به بافتها حمل مي شودO2اآسي هموگلوبين را تشكيل مي دهد آه بوسيله آن 

 درحدود  . را از بافتها به ريه برده و آنرا از بدن خارج مي نمايدCO2داآسي هموگلوبين نيز 
 . تریليون ازاین سلولها درجریان خون یك فرد متوسط وجود دارد25

 

اختار یك سلول قرمزخون، آن را برای عمل اصلی این سلول آه انتقال ُاآسيژن است، س
 قرمز خون، دیسكهای مقعرالطرفينی هستند آه سطح  سلولهای. مناسب می آند

سلولهای قرمزخون . وسيع تری برای تبادل گاز نسبت به دیسك مسطح یا یك آره دارند
ندازه ی آوچك آنها نيزبه آنها سطح آلی نسبت به سلولهای سفيد خون آوچكترهستند وا

ميليون مولكول 250هرگلبول قرمزخون درحدود. وسيع تری برای مبادله ی گازها می دهد
وقتی آه گلبولهای قرمز از درون بسترمویرگی آبششها یاششها . هموگلوبين دارد

ه آهن عبورمی آنند، ُاآسيژن به داخل سلولهای قرمزخون انتشارمی یابد، تا آنجا آه ب
این فرایند درمویرگهای گردش خون سيستميك برعكس . هموگلوبين متصل ميشود

ميشود، جایی آه هموگلوبين محموله ی ُاآسيژن خود را به بافت ها تخليه می 
توليد آنها به وسيله ی یك . سلولهای قرمزخون درمغزُاستخوان تشكيل ميشوند.آند

مقدار ُاآسيژنی آه ازطریق خون به مكانيسم خودتنظيمی منفی آنترل ميشود آه به 
اگربافت ها به مقدار آافی ُاآسيژن دریافت نكنند، . بافت ها می رسد، حساس است

آليه هاهورمونی به نام اریتروپویتين ترشح ميكنند آه مغزاستخوان را تحریك می آند تا 
ی آنند و ماه درخون گردش م 4 یا3 بين به طورمتوسط، گلبولهای قرمز .گلبول سازی نماید

  .سپس این گلبول های قرمزفرسوده درآبد تجزیه می شوند
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گلبولهای سفيد .  خون در دفاع بدن در مقابل عوامل بيگانه دخالت دارندسلولهای سفيد
. کنند ها مبارزه می دهند که با ميکروب بخشی از سيستم امنيتی بدن ما را تشکيل می
شناور هستند و به مهاجمين همچون آنها مانند جنگجویان کوچکی هستند که در خون 

 های سفيد خون ما دارای چندین نوع سلول بدن.کنند ها حمله می ها و باکتری ویروس
هایی است   باشد که هر کدام دارای نقش خاصی برای مبارزه با انواع گوناگون ميکروب می

ردش این سلول ها هنگامی که به صورت معلق در خون گ. ما می شوند که باعث بيماری
ولی هنگام مواجه شدن با ماده ای . می کنند، به شکل کروی و غير متحرک هستند

تعداد . می خواهند با آن مبارزه کنند، توانایی پهن شدن و تحریک را کسب می کنند  که
بدن متغيير ) طبيعی(سلولهای سفيد در خون بر حسب سن، جنس و شرایط فيزیولوژیک 

 .سلول سفيد در هر ميکرو ليتر وجود دارد 10000 تا 6000در بالغين طبيعی تقریبا . است

 

های  ل  اجزای کوچک مسطحی هستند که در خون وجود دارند و از بقيه سلوها، پالکت
وظيفه اصلی پالکت ها کمک به جلوگيری از خونریزی شدید به . خونی بسيار کوچک ترند

ها عامل اصلی بند آمدن  آن .هنگامی است که در قسمتی از بدن جراحتی رخ داده است
هنگامی که یکی از راه های جریان خون دچار پارگی می شود پالکت ها ! خون می باشند

در واقع نقش آنها . در آنجا جمع می شوند و بطور موقت مانع از خونریزی شدید می شوند
 براستی اگر خون فاقد این ویژگی بود با یک زخم ساده تمام. تسریع انعقاد خون می باشد
 !خون از بدنمان خارج می شد
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آنها ترکيبی از پروتئين، نمک و آب هستند و . حامل سلولهای خون هستند پالسماها
توانایی حمل مواد غذایی، مواد آلی، هورمونها و سلولهای خون را در مسير جریان خون 

 خون از وظایف مهم پالسما کمک به پالکت ها برای در کنار هم ماندن و لخته شدن. دارند
برای درک بهتر شما می توانيد پالکت ها را به آجر و پالسما . (هنگام خونریزی می باشد

را به سيمان و عمل جلوگيری از خونریزی را به درست کردن یک دیوار با آجر و سيمان 
  .تشبيه کنيد

   

دستگاه گردش خون نمونه کامل یک لوله کشی بسيار دقيق و شگفت آور است که در 
 بدن با ظرافت خاصی نصب شده است و ما را به سوی آفریدگاری بينهایت دانا تمام نقاط

  .و قدرتمند رهنمون می سازد
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   تنفس دستگاه

 

احتياج بدن و سلول های آن به اکسيژنی که از راه تنفس تامين می شود بمراتب بيشتر 
ک روز با گرسنگی بسر انسان ممکن است الاقل ی. از نيازمندی آنها به مواد غذایی است

لذا پس از دستگاه گردش .  بدون اکسيژن زنده بماندد دقيقه نمی توان5برد اما بيش از 
 .خون، دستگاه تنفس حساسترین دستگاه بدن انسان است

بدن موجودات زنده جهت تهيه اکسيژن برای متابوليسم سلولی و دفع دی اکسيد کربن 
ردش خون ابزار انتقال گاز بين بافتهای بدن و دستگاه گ. به دستگاه تنفس وابسته است

به این ترتيب گردش خون و دستگاه تنفس به یکدیگر وابسته . ششها است
. تاس ششها تشکيل شده از بينی، حلُق نای، نایژه، نایژک و  دستگاه تنفسی.است
 بخش تحتانی حفره بينی 3/2.  استبينیترین راه ورود هوا به دستگاه تنفسی،  اصلی

. پهنتر از بخش فوقانی بوده و بوسيله مخاط تنفسی ضخيم پرعروقی پوشيده شده است
ای پوشيده شده و   فوقانی آن ، که باریکتر است، بوسيله مخاط بویایی رنگ پریده3/1و 

حس بویایی انسان بسيارحساس . باشد يرنده بویایی می ميليون گ50محل قرار گيری 
  . بوی مختلف می کند10000بوده، و ما را قادر به تشخيص بيش از 

در دو حفره بينی که مجرای طبيعی و معمولی هوا می باشد موهایی وجود دارد که در  
 می شود مسير هوا شبکه ای تشکيل داده اند و هوا ضمن عبور از آنها تا اندازه ای تصفيه

و نکته جالب دیگر اینکه مجرای بينی در اثر جریان اشک که از گوشه چشم دائما وارد آن 
می شود باضافه ترشحات غده خاصی که در خود بينی قرار دارد بمقدار متناسبی گرم و 

  .مرطوب است که هوای تنفسی را برای ورود به ریه ها آماده می گرداند

بافت پيوندی درون شش دارای مقدار . جنب قرار داردشش به صورت جفت در داخل پرده 
های اصلی و رگهای ششی از  نایژه. های ارتجاعی و ماهيچه صاف است زیادی رشته
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شش سمت راست دارای سه لوب و شش . شوند طریق ناف این اندام وارد ششها می
فت هر لوب یک شاخه از نایژه از نایژه اصلی را دریا. سمت چپ دارای دو لوب است

ساختار درونی ششها دارای . هر لوب به لوبولهایی تقسيم شده است. کند می
در فضای ميان دو . شوند ای است که به نام درخت نایژکی خوانده می سيستمی شاخه

  . کند الیه جنب کمی مایع وجود دارد که حرکات ششها را آسان می

 
دم هوا وارد ششها و در در مرحله . تنفس در آدمی شامل دو مرحله دم و بازدم است

فشار . در انجام دم و بازدم پرده جنب نقش مهمی دارد. شود هنگام بازدم از آن خارج می
فضای ميان دو الیه پرده جنب هميشه کمتر از فشار اتمسفر است و به همين دليل 

قبل از شروع دم کليه . شوند ششها حتی در حالت بازدم ارادی نيز کامال بسته نمی
ای تنفس در حال استراحت هستند و دیافراگم به صورت یک گنبد است و دنده ه ماهيچه

ترین وضعيت خود قرار دارند و فشار فضای جنب کمتر از فشار اتمسفر و  ها در پایين
هنگامی که فرمان عصبی دم توسط مراکز تنفسی در . ششها در حالت نيمه باز هستند

ای خارجی و دیافراگم را منقبض  ين دندههای ب شود اعصاب حرکتی ماهيچه مغز صادر می
ها به باال و طرفين  ای خارجی موجب حرکت دنده های بين دنده انقباض ماهيچه.کنند می
این افزایش حجم . شود انقباض دیافراگم موجب افزایش حجم قفسه سينه می. شود می

ود شوند و هوا را به درون خ ها می باعث کاهش فشار مایع جنب و باز شدن کيسه
های هوایی و ورود هوا به ششها پرده  بنابراین عامل اصلی باز شدن کيسه. کشانند می

در پایان دم . افتد اگر پرده جنب پاره شود شش کامال جمع شده و از کار می. جنب است
خاصيت ارتجاعی ششها و وزن قفسه سينه . کنند ای ویژه دم استراحت می ماهيچه

برگشت ششها باعث افزایش . اوليه خود برگردندشود که ششها به حالت  موجب می
شود بازدم را  فشار هوای درون شش نسبت به اتمسفر و در نتيجه بيرون راندن هوا می

 .توان انجام داد بطور فعال نيز می
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در دیواره ششها مویرگهای زیادی پخش شده که همه از دو سرخرگ ششی که خون 
 منشعب گردیده اند، این مویرگها که در کيسه های تيره را از قلب به ششها می آورند

هوایی ششها پهن می باشند دائما با آنها در تماس بوده و هنگامی که در اثر تنفس هوا 
  وارد کيسه های مزبور می گردد مبادله ميان خون و هوا صورت می گيرد،
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زک مویرگها نيز مواد حياتی هوا از جداره کيسه های هوایی نفوذ کرده و از دیواره نا
گذشته وارد خون می شود و همچنين سموم خون تحویل حفره ها گردیده و بوسيله بازدم 
از راه حلق و بينی به خارج فرستاده می شود و به این ترتيب در هردم و بازدم مقداری 
خون، تصفيه شده و از مویرگها کم کم بهم پيوسته و جمع می شود و سپس بوسيله 

  1 ميليون کيسه هوایی300حدود .  به دهليز چپ قلب باز می گرددچهار سياهرگ ششی
 .در مجموع دو شش وجود دارد و تبادل گازهای تنفسی را به عهده دارند

النخاع عالوه بر  در بصل. النخاع دارای فعاليت خودکار و متناسب هستند نورونهای بصل
های بازدم را فعال  نها ماهيچهنورونهای مرکز دم ، نورونهای دیگری وجود دارد که تحریک آ

های  اما در تنفس عادی پس از توقف فعاليت مرکز عصبی دم ، انقباض ماهيچه. کند می
یابد و بازدم به صورت غير فعال و به علت خاصيت ارتجاعی ششها  تنفسی پایان می

گازهای تنفسی نيز . وجود دارد همچنين مراکز ارادی تنفس در قشر مخ. گيرد صورت می
عامل این تنظيم مقدار اکسيژن و بویژه دی اکسيد .  ميزان فعاليت تنفس نقش دارنددر

 .توازن این دو گاز در خون باید حفظ شود. کربن موجود در خون است

شود تا زمانی که به درون  هنگامی که یک مولکول اکسيژن هوا وارد دستگاه تنفس می
انتقال از -2انتقال از هوا به شش -1. یکی از سلولهای بدن برسد باید مراحل زیر طی شود

و عکس ) تبادل( انتقال از خون به بافتها -4 انتقال در خون -3) تبادل(شش به خون 
  . حالت در مورد دی اکسيد کربن اتفاق می افتد این 

قدرت عجيب ششها خود یکی از شگفتيهای جهان آفرینش است، این عضو لطيف 
 مرتبه باز و 28800 است که در هر شبانه روز اسفنجی شکل دارای مقاومت و قدرتی

  .بسته شده و به طور خستگی ناپذیری به کار خود ادامه می دهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

    
                                                 
1 :  Alveolus 
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 گوارش دستگاه

  

دهان . گردد هضم غذا نيز شروع می, کنيد  از هنگامی که شما شروع به جویدن غذا می
توسط دندانها و (رش مکانيکی در اثر جویدن و آنزیمهای موجود در بزاق باعث گوا

بزاق مخلوطی از ترشحات سه جفت غدٔه . شود و شيميایی می) های فک پایين ماهيچه
مادٔه دیگری نيز در آن وجود دارد که موسين . زیر زبانی، زیر آرواره ای و بنا گوشی است

ز تبدیل نام دارد و به هنگام مخلوط شدن با آب به مادٔه چسبناک و قليليایی به نام موکو
. شود شده به هم و تسهيل در بلع می شود و باعث چسبيده شدن ذرات جویده می
در بزاق آنزیمی به .  گوارشی وجود دارند های ترشح کنندٔه موسين در سراسر لولٔه غده

این . شود نام پتيالين وجود دارد که یک آميالز ضعيف است و از غدد بناگوشی ترشح می
آنزیم دیگر موجود . کند له کرده و نشاسته را به مالتوز تبدیل میآنزیم کربوهيدرات ها حم

. شود در بزاق ليزوزیم است که باعث ضد عفونی دهان و از بين رفتن باکتری ها می
بنابراین بزاق باعث گوارش، ضدعفونی حفرٔه دهان، کمک به حس چشایی، مرطوب نگاه 

 شدن، غذا در اثر عمل بلع به پس از جویده. شود داشتن دهان و تسهيل سخن گفتن می
 یابد مری و از طریق آن به معده راه می

برای انجام پذیرفتن عمل مکانيکی بلع ابتدا الزم است تمام راههای حلق بکلی کنترل و 
هنگام عبور غذا . بسته شده و غذا تنها براهی که منتهی به معده می شود هدایت گردد

مامورین نگهبان .  و مجاری گوش مسدود شوداز حلق باید مجاری تنفس و مجاری بينی
این مجاری بقدری حساس و وظيفه شناسند که در شبانه روز آنی از انجام وظيفه خطير 
خود غفلت نمی کنند و به مجرد اینکه غذا وارد آستانه حلق می شود همه با هم مانند 

 به کار می سربازانی که تحت فرماندهی واحدی باشند با هماهنگی و نظم دقيقی شروع
   .کنند
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تصویر زیر وضعيت حلق، حنجره و سایر بخشهای موثر در بلع را به صورت مرحله به  در
در این . اولين نکته مربوط به زمانی است که غذا هنوز در دهان است. مرحله می بينيد

می چسبد و غذا را به ) سقف حفره دهان(حالت مشاهده می کنيد که زبان به کام 
در این وضعيت حنجره پائين است و اپی گلوت باال و در نتيجه راه . راندسوی حلق می 
نکته بسيار جالب دیگر، دریچه ابتدای مری است که در این وضعيت  .تنفسی باز است

در مرحله دوم، . بسته است و در شکل با دو فلش در طرفين مری نشان داده شده است
ری باز می شود و راه تنفسی با باال زمانی که غذا به حلق می رسد، دریچه ابتدای م

توجه کنيد که اپی گلوت در ابتدای . آمدن حنجره و پائين رفتن اپی گلوت بسته می شود
حنجره قرار دارد؛ نه ابتدای نای و در واقع بهتر است بگوئيم اپی گلوت مانع از ورود غذا به 

وارد نای هم نخواهد البته طبيعی است که اگر غذا وارد حنجره نشود، . حنجره می شود
مرحله سوم، غذا از دریچه مری عبور کرده است و این دریچه مجددا بسته شده  در! شد
 حنجره به پائين برگشته و با باال رفتن اپی گلوت راه تنفسی باز شده است. است
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های  پس از آنکه گيرنده. چسبد رود و به کام می پس از جویده شدن غذا، زبان باال می
اپی گلوت نيز . بندد رود و راه بينی را می گلو تحریک شدندزبان کوچک نيز باال میمکانيکی 

شود و توسط حرکات دودی ماهيچه  راه نای را بسته و به این ترتيب غذا وارد مری می
این بخش که کاردیا نام دارد در حالت عادی . رسد های حلقوی مری به دهانٔه معده می

وقتی امواج دودی به . شود ا از درون معده به مری میمنقبض بوده و مانع بازگشت غذ
گاه معده توسط  آن. شوند رسند باعث باز شدن آن و ورود غذا به درون معده می کاردیا می

 .کنند  تبدیل میکيموسای خميری به نام  آنزیم ها و حرکات خود غذا را به ماده

ای قليایی از موکوز  تشکيل الیهکه با (موسين : شده به درون معده عبارتند از مواد ترشح 
، فاکتور  ، اسيد کلریدریک)کند از دیواره معده در برابر شيرٔه اسيدی معده محافظت می

پروتئاز که به طور کلی  ، چند)شود  می١٢که باعث جذب ویتامين ب (داخلی معده 
  .شوند شوند و باعث تجزیٔه پروتئين ها به اسيد آمينه می  می  خواندهپپسينوژن

  

  
  

 درست بعد از معده  اولين قسمت روده کوچک. باشد روده کوچک، دارای سه قسمت می
ده کوچک که کوتاهترین قسمت رو, نامند  اثنی عشر یا دوازدهه می" قرار دارد را اصطالحا 

قرار دارند به ترتيب ) اثنی عشر(دو قسمت دیگر روده کوچک که بعد از دوازدهه . باشد می
وقتی غذا از معده وارد . گردد اند از تهی روده و دراز روده که به روده بزرگ متصل می عبارت

در محل . باشد هنوز اسيدی می, به علت مخلوط بودن با اسيد معده , شود  دوازدهه می
گردد تا حالت اسيدی آن را  یک شيره گوارشی قليایی به این غذا اضافه می, دهه دواز

این شيره گوارشی از عضوی که در قسمت زیر معده قرار دارد و به آن . خنثی نماید
هایی است که باعث  که حاوی آنزیم, گردد  شود ترشح می اصطالحًا لوزالمعده گفته می

گردد صفرا مایعی  ر همين محل به غذا اضافه میصفرا نيز د. شود ادامه هضم غذا می
شود و سپس از کبد به کيسه صفرا وارد  سبز رنگ است که در کبد شما ساخته می

. نماید این صفرا به حل شدن مواد غذایی چرب کمک می. گردد تا در آنجا ذخيره شود می
جزا ساده تر مواد غذایی اصلی به ا, وقتی که شيره گوارشی وظيفه خود را انجام داد 
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شوند و کربو هيدراتها به  ها تجزیه می ها به آمينو اسيده پروتئين. شوند خود تجزیه می
ها به اسيدهای چرب و گليسرول  شوند و چربی گلوکز و سایر قندهای ساده تر تبدیل می

, ) یعنی در تهی روده و دراز روده(های پایين تر روده کوچک  گردند در قسمت تجزیه می
 .گردند  نهایی غذای گوارده از طریق دیواره روده کوچک به جریان خون جذب میفراورده

غذا در طول روده حرکت کرده وبه جلو , ها  بر اثر انقباضات موجی شکل عضالت دیواره روده
ها صاف نيست بلکه دارای ميليونها برجستگی انگشت مانند به نام  دیواره روده. رود می

های شما ایجاد شود تا  شود که سطح وسيعی در روده اعث میاین پرزها ب. باشد پرز می
, های محلول در آب و مواد معدنی در این مرحله  ویتامين. جذب غذاها بهتر صورت گيرد

باقی مانده , وقتی که مواد غذایی جذب جریان خون شد . شوند جذب جریان خون می
تواند بعضی از مواد  میگردد بدن شما  است وارد روده بزرگ می غذایی که هضم نشده

کنند و بعضی از ویتامينها و مواد معدنی را ذخيره  مثل آنهایی که ایجاد انرژی می, غذایی 
   .گردد تواند آنها را ذخيره نماید، از بدن خارج می اضافی مواد غذایی که بدن نمی. نماید

 یک متر طول روده بزرگ حدود. باشد روده بزرگ شامل کولون، راست روده و مقعد می
آبی که برای هضم غذاها مورد استفاده قرار گرفته بود در روده بزرگ باز جذب . است
  . کشد که غذا از دهان تا مقعد برسد معموًال حدود یک تا سه روز طول می. شود می

  

 و نظم و همکاری شگفت آوری که در ميان تمام اعضاء دستگاه گوارش وجود دارد ما را به سوی آفريدگاری قادر
 .عالم هدايت می کند
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 بدن پاالیشگاههای
  1کليه ها -١

 
 

ستون مهره ها و زیر دنده های  وجود دارد که هر یک در یکطرف در هر فرد سالم دو کليه
چرا که وظيفه پاکسازی . دانند کليه ها را پاالیشگاه های بدن می. تحتانی واقع شده اند

موجود در بدن از این دو عضو کوچک  تمام خونخون را به عهده دارند و هر روز چندین بار 
 .ساز بدن توليد می شود پاک شود عبور می کند تا از تمام مواد زائد که طی سوخت و

تصفيه شده به بدن  مهمترین وظيفه کليه ها برداشت مواد زائد از خون و بازگرداندن خون
) پمپ می شود بیک پنجم خونی که توسط قل(هر دقيقه حدود یک ليتر خون . می باشد

خون تصفيه شد خون  پس از اینکه. وارد کليه ها می شود 2از طریق سرخرگ کليوی
  .گردد به بدن باز می  3تصفيه شده از طریق سياهرگ های کليوی

هر . نفرون وجود دارد داخل هر کليه متجاوز از یک ميليون واحد بسيار ریز عملکردی بنام
-توبول(لوله کوچک  که به یک 4 کالفهنفرون از یک صافی بسيار کوچک بنام

calyces) خون جدا می  آب و مواد زائد توسط این صافی از. متصل است تشکيل می شود
این آب توسط  قسمت عمده. جریان پيدا می کنند5  شوند و به داخل لوله های کوچک

دفع شوند تا  لوله های کوچک باز جذب می شود و مواد زائد بصورت غليظ وارد ادرار می

                                                 
1 :  kidney 
2 :  rental artery 
3 :  rental  vein  
4 :  medulla 
5 :  calyces 
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لگنچه کليه  ادرارهای جمع شده از لوله های کوچک وارد قسمت قيفی شکل بنام. گردند
 . شودوارد مثانه می 1شده و سپس از طریق لوله ای بنام حالب

                                                

  
 
 

برای اینکه بدن شما بدرستی و به نحو مطلوب   :کليه ها آب بدن را تنظيم می کنند
یکی از مهمترین وظایف کليه ها . ب باشدآ فعاليت کند الزم است که دارای حجم مناسب
  .ضرورت می باشد برداشت آب اضافی یا حفظ آب بدن در موارد

بسياری از مواد در خون و مایعات بدن باید در   : کليه ها مواد زائد را برداشت می کنند
: برای مثال. به درستی عملکرد داشته باشد اندازه مناسب وجود داشته باشند تا بدن

این مواد معدنی . غذایی بدست می آیند  پتاسيم مواد معدنی هستند که از موادسدیم و
زمانيکه کليه ها . نگهداشته شوند برای سالمتی الزم هستند اما باید در حد معينی
ترشح می شوند همچنين کليه ها در  بدرستی فعاليت کنند، مواد زائد از بدن داخل ادرار

که برای تشکلی استخوان  کلسيم و فسفر: نندتنظيم سایر مواد معدنی در بدن ما
اوره و . از بدن خارج شوند  اوره و کراتی نيز باید: الزمند، کمک می کنند مواد زائد مانند

تجزیه می کند، تشکيل می  گوشت را: سایر مواد زائد زمانی که بدن پروتئين ها مانند
ها کاسته شود، اوره و  يهاگر فعاليت کل. کراتی نين یک محصول زائد عضالت است. شوند

از مایعات بدن جدا  کراتی نيز در خون افزایش می یابند بسياری از محصوالت زائد اگر
کند، مواد زائد  نشوند برای بدن سمی هستند برای مثال، وقتی فردی دارویی مصرف می
رج ها از بدن خا شيميایی که از مصرف این دارو در بدن بوجود می آیند، عمدتا توسط کليه

  .ميشوند
 

این هورمون ها در . هرمون ها را نيز می سازند کليه های  :سازند کليه ها هورمون می
فشار خون، ساخت گویچه : کرده و بعضی از عملکردهای بدن مانند جریان خون گردش

  .از روده ها را تنظيم می کنند های قرمز و برداشت کلسيم

 
1 : ureter 
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 کبد -٢

  

1 آشاميم،  خوريم، مي مي هر چيزي آه ما. يشگاه بدن استتصفيه خانه و پاال  ،رجگ یا آبد
آبد وظيفه . رسد مان مي آبد يابد، سرانجام به آنيم و يا با پوستمان تماس مي تنفس مي

شيميايي و تمام داروهاي مصرفي  ها، دود سيگار، مواد آش هاي هوا، آفت تصفيه آالينده
   .ماندند هميشه در بدنمان باقي مي براياگر آبد وجود نداشت داروها . ما را به عهده دارد

آبد . دارد آبد در قسمـت راسـت شكم و زير قفسه سينه درست زير ديافراگم قرار
نام  آبد از دو بخش به .مخروطي شكل بوده و سطحي صاف، نرم و الستيك مانند دارد

  .لوب بزرگ و آوچك تشكيل شده است

. تبديل ساخته است ضو بسيار حياتي و مهمآارآردها و وظايف متعدد آبد آن را به يك ع
. رود آبد مي تمام خون برگشتي از دستگاه گوارش آه حاوي مواد غذايي است ابتدا به

 500 بيش از ولئآبد مس. شود خوريم در آبد پردازش مي بنابراين تمام غذايي آه ما مي
فيلتر   آبدبيش از يك ليتر خون در هر دقيقه از طريق .آار آرد حياتي در بدن است

تبديل مواد  تفكيك مواد مغذي از مواد زايد، سم زدايي، تجزيه مواد شيميايي و يا .شود مي
و غيرفعال  متابوليزه آرده(و قابل دفع  و غيرقابل دفع به مواد غيرسمي  شيميايي سمي 

ها و  باآتري  درصد100 يك آبد سالم قادر است .از کارکردهاي کبد است) آردن سموم
کبد در حفظ  .آند خون بدن راه يابند، از بدن دفع  پيش از آنكه به جريان عموميسموم را

ها،  متابوليسم چربي سازي و  کبد در ذخيره .هاي بدن نقش دارد تعادل و تنظيم هورمون
متعددی را سنتز و بطور  سلولهای کبدی پروتئينهای. ها نقش دارد ها و پروتئين آربوهيدرات

، پروترومبين ، فيبرینوژن  توان آلبومين کنند که از جمله آنها می مداوم به خون ترشح می
صفرا مايعي زرد متمايل به . آند مي ترشح آـبد صفرا را . ليپو پروتئينها و هپارین را نام برد

ها و دفـع مــواد زايد را بر عهده  چربي صفرا وظيفه آمك به گوارش و جذب. سـبـز اسـت
 .دارد

 
 
 

                                                 
1 : liver 
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 حياتی نامه های شيميایی
 هورمون ها

 

برای تحریک  هورمون ها مولکول های شيميایی هستند، قاصدانی که از سوی سلول ها
 بعضی حامل. یا بازداشتن اندامی خاص از انجام عملی مشخص ارسال می شوند

 اطالعات محرمانه ای هستند و هرگز از داخل سلولی که از آن بوجود آمده اند، خارج نمی
ون ها گاهی ممکن است پس از اتمام رسالتشان طی چند هزارم در ضمن هورم. شوند
بعضی ها هم همانند یک نامه سفارشی به مقصد خاصی ارسال می . نابود شوند ثانيه
کيفيت پيام هورمونی، سلول ارسال کننده پيام، خود مولکول و گيرنده پيام موثر  در. شوند

قدرت پخش کننده، : ی به سه عاملهمانطور که در رادیو نيز کيفيت پيام ارسال .هستند
در حال حاضر بيماری های . ارسالی و تنظيم کننده های گيرنده بستگی دارد نوع امواج

شده اند که در آنها هورمون سالم و طبيعی است ولی گيرنده ها  متعددی شناخته
 .درست کار نمی کنند

گشتان، عصبانيت و شعف، ان عمل هر اندام بدن از ماهيچه ها تا قلب، از بلندی قد تا نوک
وابسته به عمل هورمونها  وسوسه و نيازها، خواب و بيداری، گرسنگی و سيری، همگی

  .اند تا کنون دانشمندان صدها نوع هورمون را شناسایی کرده. است

هيپوفيز، فوق کليه و  غده هایی مثل. غده های درون ریز، هورمون ها را توليد می کنند
سایر . اختصاصی است  که تنها کارکرد آنها توليد هورمون هایتيروئيد اعضایی هستند

سلولهای توليد  اعضاء و بافت ها مثل تخمدان ها، بيضه ها، قلب و کليه ها نيز حاوی
 .کننده هورمون هستند
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شناخته می شود،  غده رئيس: این غده به عنوان. غده هيپوفيز در قاعده مغز قرار دارد
ها و اعضاء را  می کند که بافت درون ریز واقع در سایر غدهچون هورمون هایی را توليد 

بدن، حجم  همچنين هورمون هایی را ترشح می کند که رشد. می کند تحریک و کنترل
 .ادرار و انقباض رحم را در طول زایمان کنترل می کنند

کند مالتونين را ترشح می  این غده هورمونی به نام. غده پينه آل، در عمق مغز قرار دارد
 .باشد که گمان می رود با چرخه روزانه خواب و بيداری مرتبط

متابوليسم را تنظيم  هورمون هایی توليد می کند که. غده تيروئيد که در گردن واقع است
را ترشح می کنند  همچنين برخی از سلول های تيرویيد، هورمون کلسی تونين. می کنند

پشت تيروئيد  غده پاراتيرویيد واقع درچهار . که غلظت خونی کلسيم را کاهش می دهد
 .کند هورمونی را توليد می کنند که غلظت خونی کلسيم و فسفات را تنظيم می

توليد می کند که به  لوزالمعده مایعات گوارش کننده ای. لوزالمعده پشت معده قرار دارد
ند که ترشح می ک همچنين هورمون های انسولين گلوکاگون را. تجزیه غذا کمک می کنند

به شمار می  قندی که منبع اصلی انرژی بدن(نقش مهمی را در تنظيم سطح گلوکز خون 
 .ایفا می کنند) رود

که همواره  مثل لپتين. بعضی از هورمون ها هميشه وظيفه کنترل را بر عهده دارند
کم شود،  اگر این ذخایر. اطالعات مربوط به ذخایر بافت چربی را به مغز ارسال می کند

ميزان   دستور می دهد انرژی به وسيله سوزاندن بافت چربی فراهم شود، اگر اینمغز
جالب اینجاست که چربی . کافی نباشد چربی های زیر پوستی نيز سوزانده می شود

دانشمندان حدس می زنند، علت چاقی، متفاوت بودن . بيشترین حساسيت را دارد شکم
مغز اطالعات اشتباه ارسال  صورتی که بهدر . حساسيت گيرنده ها به لپتين است ميزان

 .فرمان می دهد که بعضی ار ارگان ها چربی بيشتری انبار کنند شود، مغز
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شود  رشد آنها می گذارد و موجب ها، اثر می روی صفحات رشد در استخوان هورمون رشد،
رت مستقيم، به صو البته این هورمون، عالوه بر اثر. و باعث می شود، کودک قد بکشد
دستور ترشح  شود که با تأثير روی کبد، های بدن می غيرمستقيم هم سبب رشد اندام

. دارد دهد که آن هورمون، وظيفه رشد اعضای بدن را بر عهده هورمونی را به او می
شود، حتی در دوران جنينی و سبب  هورمون رشد در همه مقاطع زندگی ما ترشح می

اگر . زان ترشح هورمون رشد در دوران بلوغ است مساله ی مهم، مي .شود جنين می رشد
 .و مشکالت دیگر پيش می آید هایی مثل کوتاهی قد مختل شود، بيماری این ترشح

 
 

غده هيپوفيز  پروالکتين نام هورموني است که در طول دوران بارداري از قسمت جلويي
پروالکتين  مادرطي بارداري، غده هيپوفيز . مادر ترشح شده و موجب ترشح شير می گردد

همچنان  و پس از تولد کودک، غده هيپوفيز را)  برابر حالت عادي10(سازد  زيادي مي
-آنتی شير مادر حاوی موادی به نام. کند که به ساخت پروالکتين ادامه دهد تحريک مي

بر  های دفاعی هستند که در بدن مادرسری پروتئيناین مواد یک. بادی یا پادتن است
تکثير  شده و در صورت مواجه مجدد با آن ميکروب مانع ازها ساخته  ميکروبسریعليه یک

به شيرخوار  ها از راه شير مادربادیآنتی. گرددو رشد و نمو آن ميکروب و ایجاد بيماری می
مادر می تواند  شير همچنين. سازدها ایمن میرسد و بدن او را در مقابله با ميکروبمی

از نعمت  در حقيقت می توان گفت که یکی.  واحد افزایش دهد٨ا را ت  (IQ)ضریب هوشی
های رحمانيت و  های بزرگ پروردگار مهربان و نمونه آشکار از لطف و عنایت عام او و از جلو

 .بينی شده است مادر می باشد که به هنگام تولد نوزاد برای او پيش حکمت خداوند شير

پيام های . شيميايی باعث ايجاد مشکالت بسياری می گردد امه هاینقش حياتی اين ن اندکی اختالل در تنها 
ميزان قند خون، کنترل ميزان بافت های چربی، تنظيم چرخه خواب روزانه، تنظيم  کنترل هورمونی نقش مهمی در

 و عالم می نشانه های حکمت خداوند قادر همه اين موارد و. دارند... ترشح شير مادر برای نوزاد و  رشد بدن،
 .باشد
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 دستگاه عصبی

 

های مختلف بدن از جمله  ها و اندام وظيفه هماهنگی بين اعمال سلول دستگاه عصبی1
دستگاه عصبی همچنين اندام گوناگون را تحت نظارت . را بر عهده دارد ماهيچه ها

با توجه به . شود های مربوط به حواس مختلف را باعث می درآورده، و ایجاد و توّقف ورودی
 و ارتباط بين اندام های بدن را بعهده  هماهنگی ، آنترل:  دستگاه عصبی آارهایاینکه
، پردازش اطالعات دریافتی و صدور  دریافت پيام : لذا این دستگاه با سه عمل. دارد 
 : دستگاه عصبی شامل قسمت های زیر می باشد. درگير می باشد فرمان،

34مغز:  که شامل 2دستگاه عصبی مرآزی   . می باشدعو نخا  - 1

5  ٣١های عصبی مغزی و   جفت رشته١٢:  ، که شامل دستگاه عصبی محيطی -2
های بدن  های عصبی نخاعی می باشد، که مغز و نخاع را به سایر قسمت جفت رشته
. حسی و حرکتی است: دستگاه عصبی محيطی شامل دو بخش اصلی. دهند ارتباط می

پيام (کند  گاه عصبی مرکزی هدایت میهای حسی را به دست بخش حسی اطالعات اندام
های  ، و بخش حرکتی ارسال پيام عصبی را به اندام)ها را به مراآز عصبی می برند

 . بر عهده دارد حرکتی و درنتيجه تحرك ماهيچه ها یا ترشح غده ها ،

  

                                                 
1 :  system nervous 
2 :  nervous system central 
3 :  brain 
4 :  spinal cord 
5 :  peripheral nervous system 
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) غير ارادی(و اتونوميک) ارادی(دستگاه عصبی از لحاظ کارکردی به دو گروه، سوماتيک
  :ی شودتقسيم م

1 ، بخش ارادی دستگاه عصبی بوده و به ماهيچه های دستگاه عصبی سوماتيک) الف
و باعث می شوند که ما . نماید دهی می اسکلتی و همچنين به ماهيچه زبان، عصب

 . و صحبت بکنيم بتوانيم به صورت کامال ارادی، حرکت کرده

2 ده که بر اعمال ، بخش غير ارادی دستگاه عصبی بودستگاه عصبی اتونوميک) ب
نظارت دارد و شامل دو ...) ریتم قلب، دستگاه تنفس و گوارش و (اندامهای درونی بدن 

باشد که عملکرد این دو دسته  گروه رشته های عصبی سمپاتيک و پاراسمپاتيک می
عملکرد این دو بخش به طور . اعصاب خودکار، باعث ایجاد حالت پایدار در بدن می گردد

وظيفه اعصاب سمپاتيك، تند آردن و به فعاليت واداشتن . دیگر استمعمل برخالف یک
دستگاههاى مختلف بدن است ، و وظيفه اعصاب پاراسمپاتيك کند آردن فعاليت آنهاست 
، در واقع يكى نقش گاز اتومبيل و ديگرى نقش ترمز اتومبيل را دارد، و از تعادل فعاليت اين 

تعادل آار مى آنند و یک نظم دقيقی در دو دسته اعصاب، دستگاههاى بدن بطور م
دستگاههای بدن برقرار می گردد و این موضوع بدون اینکه انسان توجه داشته باشد بطور 

 !غير ارادی و خودکار انجام می گيرد

  

                                                 
1 :  Somatic nervous system(CNS) 
2 :  Autonomic nervous system 
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1 سازندگان دستگاه عصبی   سلولهای عصبی یا نورون ها) :نورون(سلول عصبي 
که شامل هسته و 2م سّلولیهر نورون از یک جس. مرکزی و محيطی هستند

جسم سّلولی نورون بر  . سيتوپالسم و سایر اندامکها می باشد تشکيل شده است
 و 3که به این زایده ها دندریت. خالف یاخته های دیگر دارای زایده یا زایده هایی ميباشد

دندریت ها هرچه از جسم سلولی .  می گویند 4در نورون حرکتی به طویلترین آنها آکسون
نورون ها تنها یاخته های بدن  . ور می شوند، باریک تر شده و شاخه شاخه می شوندد

. ميليارد می باشد 100تعداد نورون ها در مغز انسان حدود . هستند که تکثير نمی شوند
نيز همانند سایر سلول ها ) نورون ها(سلولهلی عصبی  بدانيد که جالب است

نيروگاه سّلول :  ميتوکندری ،) DNA(مولکول  ول ،مرکز فّعاليتهای سّل: هسته دارای، بدن
گوارش دهنده و به عبارتی کشتارگاه : موّلدان پروتيين، ليزوزوم: برای توليد انرژی، ریبوزوم

 .تنظيم کنندهء تقسيم سّلولی می باشد: سانتروزوم سّلول و
 

 
 

اوت هستند  نورون ها سلول هایی با اندازه های بسيار متف):نرون(انواع سلول عصبی
 120که قطر کوچک ترین نورون ها درحدود پنج ميکرون و قطر بزرگ ترین نورون ها حدود 

طول آکسون نورون ها از چند ). هر ميکرون یک ميليونيوم یک متر است(ميکرون است 
ميلی متر تا حدود یک متر است و گاهی حجم آکسون یک نورون صد برابر بزرگ تر از حجم 

 . جسم سلولی آن است

 

                                                 
1 :  Neurons 
2 :  cell body 
3 :  Denterite 
4 :  Axon 
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انتقال می ) CNS(پيام ها را از اندام های حسی به مراآز عصبی   : نورون حسی- 1
  .بلند دارند  دهند و دندریت

ماهيچه یا ( فرمان ها را از مراآز عصبی به اندام های عمل آننده  :  نورون حرکتی- 2
    . انتقال می دهند و آآسون بلند دارند) غده 

بی قرار دارند و بين نورون حسی و حرآتی ارتباط برقرار در مراآز عص   : نورون رابط -3 
  . می آنند

  ): نرون ها(اتصال بين سلولهای عصبی

سطح . می گویند به محل اتصال بين نورون ها و یا نورون ها با سایر سلول ها سيناپس1
بنابراین قسمتی از . قسمت های مختلف نورون همگی زمينه ایجاد سيناپس را دارند

شایع ترین . تواند با هر قسمتی از نورون بعدی سيناپس داشته باشدنورون می 
به فضای بين این . سيناپس، سيناپس بين آکسون یک نورون با دندریت نورون بعدی است

 .دو نورون، فضای سيناپسی می گویند
 
 

 
 
 

                                                 
1 :  Synapse 
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را منتقل ) مثل درد، احساس گرسنگی و هر نوع پيام دیگری(به نورونی ک پيام عصبی 
 و به نورونی که پيام را دریافت می کند، نورون پس 1 کند، نورون پيش سيناپسیمی

انتقال پيام از یک نوع نورون به نورون دیگر ممکن است شيميایی . می گویند  2سيناپسی
 . باشد) انتقال توسط پالس های الکتریکی( و یا الکتریکی ) انتقال توسط مواد شيميایی(

منظم تر  تمام دستگاههای بدن پيچيده تر و لطيف تر واز  ساختمان دستگاه عصبی 
عصبی مانند یک دستگاه کامل و مجهز مخابراتی، بوسيله خطوط و رشته  دستگاه . است

های بسيار دقيق و منظمی در تمام نقاط بدن منتشر شده و کوچکترین تاثير عوامل 
 می شود و مغز با خارجی و داخلی در آنها منعکس و به صورت برق آسا به مغز مخابره

براستی که با . پردازش این اطالعات دستورات مناسب را به ماهيچه ها ارسال می کند
مطالعه دستگاه عصبی و اینهمه ریزکاریهای آن می توان پی به عظمت، آفریدگار هستی 

اهميت علوم مختلف، از آن جهت است که عقل ما را به اندازه : مونت نل می گوید. برد
   .  برد که عظمت خدا را بهتر و بيشتر درک کنيمای باال می

   

و در ساختمان بدن  (زمين(به زودی نشانه های خود را به آنان در کرانه های  *
حق  (خدا و قرآن(خودشان نشان خواهيم داد تا بر آنها روشن گردد که آن 

 است، آیا همين کافی نيست که پروردگار تو بر همه چيز گواه
  )۵٣/فصلت( !است؟

 
 

                                                 
1 :  Presynaptic neuron 
2:   postsynaptic neuron  
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 انسان جایب چشمع

 

 سيستم جزئی تر از جمله ۴٠چشم انسان عضوی بسيار پيچيده می باشد که شامل 
5شبکيه 4 3 2 عصب نوری و 1 ، عدسی عنبيه ، تقریبا  شبکيه شامل. می باشد... و  ، مردمک
صورت   ميليون سلول ویژه می باشد که در مقابل نور پاسخ داده و پيغامهایی را به١٣٧

در بخش خاصی از مغز . ت مغز از طریق رشته های عصبی می فرستدالکتریکی به سم
تفسير ... های الکتریکی به رنگ، عمق و  ناميده می شود این پالس6 ویژوال کورتکس که

چشم، رشته های عصبی و ویژوال . دهند می شوند و به ما امکان دیدن تصاویر را می
س مختلف را در کسری از ثانيه پال  ميليون١٫۵کورتکس اجزاء جداگانه می باشند که 

خود را انجام ندهند چشم قادر به  اگر هر یک از این اجزاء مختلف وظایف. تفسير می کنند
 .انجام وظيفه خود نمی باشد

 

پلک ها، بافت های منحصر به فردی هستند که پوشش مخاطی متحرکی را تشکيل می 
ک ها خط مقدم دفاع سطح بنابراین پل. تمام سطح کره چشم را می پوشاند دهند که

وقتی جسم نوک تيزی به چشم ما . خشکی و آسيب ها می باشند چشم در مقابل
 ثانيه یک بار باز و ١٠ تا ۵پلک ها هر . پلک ها را می بندیم نزدیک می شود ما بی اختيار
به شسته شدن ميکروب ها و ذرات خارجی از سطح چشم  بسته می شوند که این امر

به عالوه با و بسته شدن . جاروب می کند ر حقيقت سطح چشم راکمک می کنند و د
 مژه در پلک ١٠٠حدود . کمک می کند پلک ها به توزیع یکنواخت اشک بر روی کره چشم

مژه های تحتانی  فوقانی به سمت باال و مژه های.  مژه در پلک پایين وجود دارد۵٠باال و 
داختن و جلوگيری از ورود اجسام ریز به ان به سمت پایين قوس بر می دارند که باعث گير

 .داخل سطح کره چشم می شوند

 

                                                 
1:  rentina  
2 :  pupil 
3 :  iris  
4 :  lens 
5 :  optic nerve 
6 :  visual cortex 
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. خارج وارد چشم می شود راهی است که از طریق آن اطالعات بينایی از دنيای  1قرنيه
یک کره یا یک  قرنيه قسمت شفاف و شيشه مانند جلوی چشم می باشد که مقطعی از

  چشم یعنی عنبيه دیده میجسم بيضوی منظم است که از ورای آن قسمت رنگی
این ساختمان کروی باعث می شود که این قرنيه چشم مثل یک ذره بين عمل کند . شود

نورهایی را که از محيط خارج وارد کره چشم می شوند به صورت پرتوهای همگرا در آورد  و
 .تصویر واضحی روی شبکيه ایجاد کنند تا

مقدار  که  خي است در وسط عنبيهمردمك، سورا .عنبيه، قسمت رنگی چشم می باشد
گيرد  وقتي چشم در محيط پر نور قرار مي. نور وارد شده به چشم را تنظيم مي آند

 چشم در مردمك تنگ مي شود تا مقدار نور آمتري وارد چشم شود؛ و بر عکس زماني که
 اندازٔه .محيط آم نور قرار مي گيرد مردمك گشاد مي شود تا نور بيشتري وارد چشم شود

. شود های موجود در عنبيه با توجه به شدت نور تنگ و گشاد می مردمک توسط ماهيچه
 .گيرد عمل در اثر تحریک اعصاب پاراسمپاتيک و سمپاتيک صورت می این

ميليمتر  ٩ عدسی، عضوی است محدب الطرفين، قابل انعطاف، بدون رگ و شفاف با قطر
در پشت  عدسی. زجاجيه چشم قرار دارد ميليمتر مه ما بين مایع زالليه و ۴و ضخامت 

 مردمک واقع شده است و عمل تطابق و متمرکز کردن نور بر روی شبکيه را انجام می
به این ترتيب، . عدسی به وسيله رشته هایی به ماهيچه مژکی متصل شده است. دهد

 توجه به فاصله اجسام با چشم، نازک یا قطور می شود تا پرتوهای نور را به عدسی با
به این اعمال تطابق می . روی شبکيه متمرکز کند و تصویر واضحی را ایجاد کند درستی بر

هنگام مطالعه، عدسی با تغيير انحنا خود این امکان را ایجاد می نماید که  در. گویند
 .اجسام نزدیک را بخوبی ببينيم بتوانيم

                                                 
1 :  Cornea 
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 پرده تعداد این. رده استمشيميه پرده نازک سياه رنگی است که دور شبکيه را احاطه ک
به . زیادی رگ های خونی دارد که مواد غذایی را به بخش هایی از شبکيه می رساند

سلول های این الیه حاوی تعداد زیادی رنگ دانه سياه مالنين است که رنگ  عالوه
وجود رنگ سياه مانع از انعکاس نورهای اضافی . بخش از چشم می دهد سياهی به این
  .می کند شود و به تشکيل تصویر واضحتر کمک  چشم میدر داخل کره

مشيميه قرار   است که در پشت چشم، مابين زجاجيه و شبکيه، قسمت حساس به نور
شبکيه . نرونهاست دارد و شاما مجموعه ای از سلول های حساس به نور و انواع مختلف

مخروطی و استوانه  یبنام سلول ها) گيرنده نور(از ميليونها سلول اختصاصی فتورسپتور 
تبدیل می کند و  ای تشکيل شده است که شعاع های نوری را به سيگنالهای الکتریکی

توانایی دید در نور  سلول های استوانه ای. از طریق عصب بينایی به مغز منتقل می کنند
ميليون سلول  ١٢٠. کم و سلول های مخروطی توانایی دید رنگها را به ما می دهند

رنگها را   ميليون سلول مخروطی٧ تا ۶ مسئول دید سياه و سفيد هستند و استوانه ای
آوری و  نرونهای ميانی شبکيه نيز سيگنالهای بينایی رسيده را جمع. تشخيص می دهند

دارد، محل  ماکوال، که در مرکز شبکيه قرار. اطالعات را به عصب بينایی منتقل می کنند
ماکوال،  فوآ، فرورفتگی کوچکی در مرکز. استتجمع بيشترین تعداد سلولهای مخروطی 

 مسئول دید مرکزی، دید رنگها و تشخيص دقيق. بيشترین سلول مخروطی را دارا است
قرار ) اطراف شبکيه(سلولهای استوانه ای در قسمت محيطی شبکيه . جزئيات است

رنگ (نته الیه پيگما. امکان دید در شب و دیدن حرکت اشياء در اطراف را می دهد دارند و
شبکيه مابين شبکيه و مشيميه قرار دارد و حاوی مالنوسيتهایی است که ) دار دانه

این پيگمانها باعث می شوند تمام نورها داخل چشم جذب . سياه آن هستند مسئول رنگ
 .اتاق تاریک عکاسی عمل کند شود و چشم مانند

 الیه نورون ۵شبکيه   در.بافت شبکيه شامل نورون ها و تعداد فراوانی مویرگ خونی است
سلول  -١: ترتيب عبارتند از این الیه ها از داخل به خارج، به. تمایز یافته دیده می شود
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یافته و عصب بينایی را تشکيل  که آکسون های آنها امتداد(گانگليونی  های عقده ای یا
سلول های دوقطبی و  که نورون های رابط ميان(سلول های آماکرین  -٢) می دهند

که نورون ) سلول های افقی -۴سلول های دوقطبی  -٣) سلول های عقده ای هستند
 سلول های -۵) های رابط بين سلول های گيرنده نور و سلول های دو قطبی هستند

2که شامل سلول های مخروطی( گيرنده نور  و سلول های استوانه ای   )هستند 1

 

شبکيه وارد شده و  ل های عقده ای بهنور پس از عبور از عدسی و زجاجيه، از طریق سلو
گيرنده نور  پس از پشت سر گذاشتن سایر الیه های شبکيه، سرانجام به سلول های

طریق سلول  این سلول ها جریان نور را به پيام عصبی تبدیل کرده و آن را از. می رسد
 به این ترتيب پيام عصبی از. های افقی به سلول های دوقطبی منتقل می کنند

 .لهلی عقده ای به عصب بينایی منتقل شده و به مغز می رودسلو

کره چشم   عضله خارج کره چشمی که به اطراف۶همچنين حرکات کره چشم به وسيله 
 .می چسبد کنترل می شود

جهانی به این بزرگی را در خود  چگونه می توان باور کرد که فضائی چنين کوچک بتواند
 داوینچی لئوناردو  جای دهد؟

ميفهميم که سازنده آن قوانين مربوط به صوت را کامال می دانسته و  ا مطالعه گوشما ب
مربوط به نور و رویت را می دانسته و از مطالعه نظم افالک پی به  سازنده چشم قوانين
  نيوتن اسحاق. آنها را طبق نظم مخصوص اداره می کند می بریم آن حقيقت بزرگی که

                                                 
1 :  cones 
2 :  rods 
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 !آن گوش و اسرار
. شنوایی و تعادل: سئول دو حس حياتی اما کامال متفاوت هستندهای ما م گوش

داده شده از طریق گوشها ، اطالعات اساسی را درباره محيط خارجی  صداهای تشخيص
ای چون گفتار و موسيقی ارتباط  دهند با روشهای پيچيده ما اجازه می دهند و به به ما می
درک ناخود آگاه .  ما نيز سهم دارندالوه بر این گوشها در حس تعادلع  .برقرار کنيم

  .دهد تا بایستيم و حرکت کنيم بدون آنکه زمين بخوریم به ما اجازه می وضعيت بدن در فضا
  

 
 

گوش از سه قسمت . توانایی شنوایی به یک سری وقایع پيچيده در گوش بستگی دارد
مجرا گوش خارجی دارای الله گوش و . ميانی و داخلی ساخته شده است خارجی ،

شود که در پاسخ به صدا مرتعش  پر از هوا به پرده گوش منتهی می این لوله. باشد می
، گوش ميانی قرار دارد که از هوا پر شده و دارای سه  پشت پرده گوش. شود می

باشد که استخوانهای شنوایی ناميده  می )رکابی چکشی، سندانی و(استخوان ظریف 
به غشا دریچه بيضی که جدا کننده گوش ميانی  رده رااین استخوانها ارتعاش پ. شوند می

می  1حلزون شنوایی ارتعاشات وارد سپس .از گوش داخلی است ، منتقل می کنند
حلزون شنوایی  .حلقه ای در گوش داخلی است شوند، حلزون شنوایی یک لوله کوچک و
وقتی ارتعاشات  . پوشانده است2 موهای باریکی پر از مایع است و روی آن را هزاران تار از

شنوایی برخورد می کنند ، مایع داخل حلزون شروع به لرزیدن  صوتی به مایع داخل حلزون
صداها نمونه های مختلفی از ارتعاشات می سازد ؛ ارتعاش باعث  انواع مختلف. می کند 

شنوایی می شود و هر چه ارتعاش بيشتر باشد موهای  حرکت موهای ریز سلولهای
وقتيکه موهای حساس حرکت می کنند  . شتر حرکت خواهد کردسلول حلزون بي

می تواند آنچه را گوش شنيده  ارتعاشات صوتی به عالئم عصبی تبدیل می شوند و مغز
 . می کند مغز عالئم را روی هم می گذارد و آن را پردازش. بفهمد 

                                                 
1 :  cochlea 
2  :  hair cells  
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1  لهای نيم دایرهکانا وجود دارد که به آنها برای حفظ تعادل بدن، سه حلقه در گوش داخلی
گویند، کانالهای نيم دایره درست باالی حلزون شنوایی قرار دارند  می  2یا کانالهای باالنس

پر از مایع هستند و ميليونها موی باریک که فقط با ميکروسکوپ  و مثل حلزون شنوایی
 گوش به حلزون شنوایی برای شنيدن نياز دارد. را پوشانده است دیده می شوند روی آنها
وقتی خم می شوید تا انگشتان پای خود را لمس . برای تعادل و به کانالهای نيم دایره

شما به زمين می شود؟ وقتی سرتان را تکان می دهيد مایع  کنيد چه چيزی مانع افتادن
؛ مایع ، موهای ریز را حرکت می دهد و موها پيام عصبی  داخل کانالها نيز حرکت می کند

در کمتر از یک ثانيه مغز می فهمد سرکجاست و به  ی فرستندوضعيت سر را به مغز م
 . مخابره کند تا بدن بتواند تعادلش را حفظ کند کدام ماهيچه ها باید پيامها را

ميفهميم که سازنده آن قوانين مربوط به صوت را کامال می دانسته و  ما با مطالعه گوش 
سته و از مطالعه نظم افالک پی به مربوط به نور و رویت را می دان سازنده چشم قوانين
 نيوتن اسحاق. آنها را طبق نظم مخصوص اداره می کند می بریم آن حقيقت بزرگی که

سلب نعمت شود، کسی که ناشنوا  شوند که های الهی، زمانی دانسته می قدر نعمت
نعمت چشم را بسيار خوب  داند و کسی که نابينا است قدر است قدر نعمت گوش را می

در انسان به وجود  توجه به نعمت های الهی، روح شکر و سپاسگزاری را. داند یدرک م
عبودیت قرار می دهد و  می آورد و انسان را بيشتر متذکر خدا می کند و بيشتر در صراط

 .از مخالفت و عصيان باز می دارد

را  آب  قدر است آب تا دراست که  ماهی آدمی در حکم! را نبيند آب  و باشد آب کنار آدمی در است، که عجيب 
  .نمی داند

*   )١۶/الرحمن( !کنيد؟ را تکذیب و انکار می پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان

                                                 
1 :  Semicircular canal 
2 :  Balance canal 
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 پوست

  

. پوست یک ارگان حياتی است که بدون آن هيچ موجودی قادر به ادامه حيات نيست
لبترین و پوست بعنوان وسيعترین عضو زنده بدن، درحقيقت یکی ار پيچيده ترین، جا

پوست ، بدن را در مقابل آسيبهای مکانيکی  .پرکارترین اعضاء نيز به شمارمی آید
و از نفوذ مواد شيميایی و ورود ميکروبها و ميکرو ارگانيسمها به بدن . محافظت می کند

برخی از مواد مضر حاصل از فعاليتهای متابوليسمی در سيستم  جلوگيری می نماید و 
به عنوان  . هورمونها و آنزیمها را درداخل بدن حفظ می کند. ع ميکندگوارشی و کبد را دف

یک عضو المسه خارجی ، پيامهای حسی را از طریق اعصاب به مغز و مراکز عصبی 
پوست به کمک .  ميليون سلول حسی می باشد5پوست دارای . منتقل می کند

پوست در .  نمایدسلولهای النگرهانس ، نقش مهمی را در سيستم ایمنی بدن ایفا می
ای در مغز به نام هيپوتاالموس در پاسخ به محرکهای  تنظيم دمای بدن که توسط ناحيه

 .شود، نقش مهمی دارد مختلف، کنترل می

، اجزا ی متعددی را یک تا چهار ميلی متردر هر اینچ مربع از پوست ، با ضخامت متغير بين 
 کنار هم به ایفای نقش خود می می توان مشاهده نمود که با تعداد شگفت آوری در

 یارد مویرگهای ظریف خونی، هزاران ١٩ فوليکول مو، ۶۵غده مترشحه عرق،   ۶۵٠. پردازند
سلول المسه، پایانه عصبی و سلولهای النگرهانس در هر اینچ مربع از پوست در کنار هم 

  .قرار دارند

1 این . مای بدن هستندبر سطح بدن ، دست اندرکار تنظيم د   ميليون غده عرق2حدود 
کنند  ها با ترشح آب که تبخير آن ، اثر خنک کنندگی دارد، دمای بدن را تنظيم می غده 

برخالف بعضی حيوانات، . کند پوست، نقش قابل توجيهی در تنظيم دمای بدن ایفا می
در عوض، ما یک . انسان فاقد یک پوشش خزی ضخيم است تا بتواند گرما توليد کند

 گرمایش پيچيده داریم که دارای اجزایی مثل رگهای خونی خاص در سيستم تنظيم
                                                 
1 :  Sweat 
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الیه چربی موجود . باشند پوست است که تنها در ارتباط با حفظ و از دست دادن گرما می
اگر بدن خيلی گرم شود، رگهای خونی .گردد  در زیر پوست باعث حفاظت بيشتر می

شود،   جایی که خون خنک میگشاد شده تا اجازه دهند خون بيشتری به پوست، یعنی
غدد عرق، عرق بيشتری . گردد تا پوست، برافروخته به نظر رسد این امر باعث می. برسد

اگر بدن خيلی سرد شود، رگهای خونی باریک .توليد کرده تا با تبخير آن پوست خنک شود 
عضالت راست کننده مو منقبض شده، باعث راست شدن موها و کشش . گردند می

ای محافظتی از هوا را نزدیک پوست نگه  موهای راست شده، الیه. گردد  پوست می
  .دارند  می

  
  

براستی که مراحل ترميم قسمت . دست شما دچار بریدگی شده باشد شاید تا کنون
زمانيکه پوست آسيب  .شگفتی های آفرینش می باشد آسيب دیده، یکی از

ممکن است رگهای  آسيب، ر اثرد :گيرد ترميم پوست طی مراحلی، صورت می بيند، می
خون از رگهای خونی نشت پيدا  .پوست آسيب دیده و باعث خونریزی شود خونی ميان

های اختصاصی ترميمی  فيبروبالستها و دیگر یاخته. شود کرده، منجر به تشکيل لخته می
ای از بافت  کالفه: فيبروبالستها .کنند  تکثير شده و به ناحيه آسيب دیده مهاجرت می

های فيبرین کالفه دچار  به موازات انقباض رشته. کنند فيبردار در داخل لخته ایجاد می
کالفه فيروز، سفت . گردد  بافت پوستی جدید در زیر تشکيل می. شود چروکيدگی می

زمانيکه رشد پوست جدید کامل . شده تا یک کبره زخم بر روی سطح پوست ایجاد کند
  .جود اثر زخم ممکن است باقی بماند با این و. افتد شود این کبره می

  

 95



  

خطوط  سطح پوست حاوی شيارها و برآمدگيهای متعددی است که در مجموع به نام
کنترل  الگوی این خطوط در افراد مختلف متفاوت بوده و بطور ژنتيکی. پوستی موسومند

 الگوی اختصاصی این خطوط در انگشتان افراد برای انگشت نگاری و تشخيص. شود می
مایر از نظر  : به نام  دانشمندی1788در سال  .گيرد مورد استفاده قرار می هویت

خطوط در  که هرگز اینت وی عقيده داش. تشریحی توضيحاتی درباره خطوط پوستی داد
 خطوط سر انگشتان هر کس معرف شخص او است، در حقيقت. دو نفر مانند هم نيستند

ر است، امضایی که هيچ کس نمی تواند آن را و از هر امضایی اطمينان بخش تر و دقيقت
این موضوع به صورت . کند، در حالی که پيچيده ترین امضاها قابل جعل کردن هستند جعل
 . سال پيش بيان شده است١۴٠٠زیبایی در قرآن در  بسيار

  

گرد نمی  ) پس از مرگ(آیا انسان می پندارد که ما هرگز استخوان های او را  *
با همان (حال آنکه قادریم سر انگشتان او را نيز ) رد می آوریمگ(آوریم؟ چرا 

  )۴-٣سوره قيامه آیه . (بسازیم) اسرار خطوطی که اول داشت
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  حس بویایی
  

  
پيام های . وقتی نفس عميق می کشيد بطور همزمان بوهای مختلفی حس می کنيد

سرعت . منتقل می شوداز ميلياردها بو طی چند دقيقا به دهها هزار سلول  دریافت شده
  .العاده زیاد است این روند فوق

تواند با ترکيب این گيرنده  انسان می.  گيرنده متفاوت بویایی دارد١٠٠٠بينی انسان تقریبا 
به هر گلی در مغز یک  بوی مربوط.  بوی مختلف را حس کند١٠٠٠٠های مختلف بيش از 

باقی می ماند و  ر مغز شماکد به خود اختصاص می دهد این کد برای مدت طوالنی د
 .شما می توانيد هر گل را بر اساس بوی آن تشخيص دهيد

متوقف شود  اگر عملکرد این حس. حس بویایی رابطه بسيار نزدیک با حس چشایی دارد
حسی  از طرف دیگر حس بویایی اولين. شما نمی توانيد طعم کامل غذا را حس کنيد

  .زی و نشت گاز باخبر می کنداست که ما را از خطراتی همچون آتش سو
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 حس چشایی

  

دارای  های چشایی سطح زبان، برای هر یك از آيفيت های چشایی در گيرنده
 بخش جلویی زبان بيشتر نسبت به مواد تلخ طوری آه مثال اختصاصی می باشد، به محل

دید سلول های چشایی با گذشت زمان از بين رفته و سلول های ج. حساسيت دارد
اگر سلول های چشایی ترميم نمی شدند ما نمی توانستيم . آنها می شود جایگزین

بدون هيچ گونه لذتی انجام می  بفهميم، بنابراین خوردن غذاهای مختلف طعم چيزی را
 .فاسد یا سمی بود متوجه آن نمی شدیم شد و اگر غذایی

غذاها و ميوه های  هو همچنين مز براستی که لذت بردن از بوی خوش گلها و عطرها 
وجود ما قرار داده است، باشد  مختلف در پرتور حس بویایی و چشایی است که خداوند در
 کنيم که شکر نعمت هایش را بجای آورده و حق بندگيش را ادا
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 فلزات

 
فلزات گروهی از عناصر هستند که خواص مشترک معينی دارند، این مواد گرما و 

می کنند و به همين دليل ظروف آشپزی و سيم های برق از را بخوبی هدایت  الکتریسته
آسانی می توان آنها را شکل داد و  شود، فلزها همچنين محکم اند و به فلز ساخته می

که از آنها برای ساختن سازه هایی از قبيل پل ها استفاده می  به همين دليل است
هایی نيز دارند که مشخص زیادی بين فلزها وجود دارد، تفاوت  اگر چه شباهتهای. شود

 .برای یک کاربرد خاص مناسب است می کند یک فلز تا چه حد
از فلزات بندرت به .  عنصر فلز است٨٧ عنصری که امروزه شناخته شده است، ١٠٩از 

خاص استفاده می شود، معموال با مخلوط کردن یک فلز با فلزهای دیگر، آلياژی از  شکل
زات به اندازه یون و تعداد الکترون های آزاد هر یون در شکل واقعی فل. می سازند آن را
چون الکترون های آزاد دارند . فلزها هادی خوب برق هستند. اشتراکی بستگی دارد حوزه
 الکترون ها برای حرکت مانعی ندارند، همه فلزات جامد و مایع الکترون آزاد دارند و در و این

 .تندنتيجه همه فلزات هادی خوب الکتریسيته هس
 امروزه، بازتاب اثرات فلزات در زندگی انسان، بقدری محسوس است که هرگاه از فلز نام

همچنين اتومبيل  در برابر چشم مجسم می شود،  آسمان خراش می بریم، ساختمانهای
و موشک های غول پيکری به خاطر می آید که در دل آسمانها و کهکشانها  هواپيما ها،

 خود زمان و مسافرت را کوتاهتر ساخته، انسان را در رسيدن به پویند و با پرواز راه می
راستی اگر فلز نبود، زندگی و تمدن بشری به چنين مرحله ای . دیگر یاری می کنند کرات
 رسيد؟ می
زمين بگذريد پس  ها و اگر توانستيد از مرزهاى آسمان! اى گروه جن و انس *

 )٣٣/الرحمن ( . قدرتىنتوانيد گذشت، مگر با داشتن]  ولى[بگذريد، 
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 پست ترین نقطه زمين کجاست؟

 

The Dead Sea: also called the Salt Sea, is a salt lake bordering Jordan to the east, and 
Israel and the West Bank to the west. Its surface and shores are 422 metres (1,385 ft) 
below Sea level, the lowest elevation on the Earth's surface on dry land.  

کرانه باختری رود  در مرز اردن و فلسطين اشغالی و) بحر الميت: در عربی(دریای مرده 
متر پائين تر از  ۴٢٢های زمين و  ترین نقطٔه خشکی ساحل آن پست. اردن واقع شده است

 .سطح دریا می باشد این دریاچه شورترین دریاچٔه دنياست

 

نبردی ميان ارتش  )بحر الميت( ميالدی، در کنار این دریاچه ۶١۴در سال 
معروف به خسرو پرویز و  )Khosrau II(به پادشاهی خسرو دوم )Sassanid( ساسانی

ی آن  در گرفت که در نتيجه )Heraclius( به پادشاهی هراکليوس) Byzantine(ارتش روم 
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توسط ) Palestine(پایتخت فلسطين) Jerusalem(روم شکست سنگينی خورد و اورشليم 
مهم  این پيروزی پس از تصرف سوریه توسط ایران و آخرین پيروزی. ایرانيان تصرف شد

 .ساسانيان بر روم بود

دقت نمایيم، متوجه خواهيم شد که یکی از نزدیک ترین  حال اگر به نقشه جغرافيایی فوق
. است) Jerusalem(بيت المقدس شهرهای بزرگ تاریخی به بحرالميت، شهر اورشليم یا 

 کيلومتر و حداکثر فاصله 40/17به نحوی که حداقل فاصله ی بيت المقدس از بحرالميت، 
    . کيلومتر می باشد47/21ی بيت المقدس از بحرالميت، 

و استفاده از آنها در علوم زمين شناسی و جغرافيا، اندازه گيری  تا قبل از اختراع ماهواره
تلف سطح زمين و مقایسه آنها با یکدیگر، کار بسيار سخت و غير دقيقی ارتفاع نقاط مخ

اما با اختراع ماهواره ها و استفاده از آنها در علوم زمين شناسی و جغرافيا، مقایسه . بود
امروزه با استفاده از امکانات پيشرفته ماهواره . ارتفاع نقاط مختلف زمين آسان شده است

اما اجازه بدهيد با . ل پایين ترین نقطه زمين می باشدای مشخص شده است که این مح
  :استفاده از فرهنگ لغت فارسی به عربی معنی پست ترین و پائين ترین را بدست آوریم

: معنی  پست ترین، پایين ترین، زیرترین

  ,ُدوَن,َتْحت,اَألْسَفل,َأْسَفل,َأْدَنى

 از معجزات قرآن کریم را در حوزه در واقع خداوند متعال، در آیات ابتدایی سوره ی روم، یکی
ی علم زمين شناسی و جغرافيا بيان کرده و در این آیات، سرزمين کرانه ی غربی رود 

در آن واقع شده، )  ميالدی614محل شکست روم از ایران در سال (اردن را که اورشليم 
وی در حقيقت قرآن که کالم آفریدگار است ما را بس. پست ترین سرزمين دانسته است

 .آفریدگاری عالم و قادر رهنمون می سازد

 ِفي َأْدَنى اْلَأْرِض  ُغِلَبِت الرُّوُم

  )٣-٢/روم. (روميان در پائين ترين سطح زمين شکست خوردند

) ص(تا مکه، محل زندگی پيامبر ايران و روم  کيلومتری محل نبرد١٢٠٠ فاصله با در نظر گرفتن: توضيح 
     .درست نمی باشد  به معنی نزديکترين محل"ادنی"ترجمه  مشخص می گردد که
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 !زمين حرکت! حرکت کوه ها
 

 
 

 سال ٢۵در طی .  محققين تئوری حرکت صفحات زمين را مطرح کرده اند١٩۶٠از سال 
  .اند ناميده 1 صفحات تکتونيکدانشمندان این تئوری را گسترش داده و آن را تئوری گذشته

 
 

                                                 
1 :  plate tectonic theory 
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بدیهی است . بدهد ایجاد زلزله و آتشفشان مناسبی را در اتاین تئوری می تواند توضيح
ایجاد کوه ها  باعث که حرکت صفحات زمين باعث جدا شدن قاره ها از هم و همچنين

سـنگـهای نواحی غربی  شواهد اثبات این تئوری آن است که. می گردد حرکت کوه ها و
و عـناصری  .می باشند  نوعاروپا و آفريقا با سنگهای نواحی شرقی آمريکا هم عمر و هم

مواد و عناصری که در نـقطه  شـده، با که در حفاری در نقطه هایی در غرب قاره آفریقا پيدا
نتيجه اين می شود که اين  معادل آن در شرق قاره آمـريکا پيدا شده يکسان می باشد و

ودن از اعـماق با تصوير بـرداری نمـ .دو نـقـطـه زمـانی در يک جـا و کـنار هم بوده اند
اقيانوس کشف شـد که مـواد مـذاب درون  اقـيـانـوس اطـلـس يک خط سراسری در وسط

قسمت تقسيم می کند و طرفـين خود را از هم  زمين را بيرون می ريزد و اقيانوس را به دو
 .دور می کند
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 مختلف را در قاره های وجود گونه های یکسان از جانوران و توزیع آنها این تئوری همچنين 
کریستف کلمب و کشف  همچنين وجود بوميان آمریکایی قبل از پا گذاشتن. بيان می کند

بودن قاره ها و نزدیک  این قاره برای اولين بار خود می توانند دالیلی مناسب برای پيوسته
  .بودن آنها در گذشته باشند

 

The outer surface of the earth is made of 12 major plates and several smaller plates. The 
plates are all moving in different directions and at different speeds (from 2 cm to 10  cm 
per year--about the speed at which your fingernails grow) in relationship to each other 

کوچک  و تعداد زیادی صفحاتزمين از دوازده صفحه اصلی  سطح خارجی در حقيقت
تمامی این صفحات در جهات مختلف و با سرعت های مختلف حرکت . تشکيل شده است

این سرعت .  سانتی متر در سال متغير است١٠ سانتی متر تا ٢این سرعت از . کنند می
  .ميزان رشد ناخن انگشتان دست می باشد به اندازه تقریبا
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1 این همگرایی باعث . می گویند  صفحاتهمگرایی مرزینزدیک شدن و برخورد صفحات را 
دور شدن صفحات از هم را واگرایی مرزی  و. ایجاد صخرهها و کوه ها و زلزله می گردد

در جاهایی که مواد مذاب بتوانند از سطح زمين خارج شوند باعث  می گویند که 2صفحات
 .گردد می آتشفشان ایجاد

ها و ساکن نبودن آنها اشاره کرده   به حرکت کوه سال پيش در قرآن١۴٠٠خداوند در   
ایجاد کوهها مطرح گردیده  همچنين در قرآن، گسترش زمين به عنوان عامل. است
معنی حرکت زمين نيز می  به  )٨٨آیه  نمل: (حرکت کوهها در سوره البته بيان .است

ز جنبه های دیگر دانستند ا که زمين را ثابت و مرکز جهان می )ص(باشد که در زمان پيامبر
آفرینش همه چيز در کمال  در این آیه به الزم به ذکر است که. اعجاز قرآن می باشد

کوهها در عين استواری  استواری اشاره شده است که این خود به خوبی نشان از حرکت
این آیه، . نمی باشد قيامت درست در روز مربوط بودن حرکت کوهها آنها داشته و تفسير

کوه : نمی فرمایند خداوند نکته بسيار جالب این آیه آن است که. جيبی استآیه بسيار ع
توانست مربوط به روز  ها را می بينيد که در حال حرکت هستند، که در آن صورت می

تصور می کنيد  می بينی و آنها را ساکن کوه ها را: فرماید قيامت باشد، بلکه می
حرکت  در حالی که در حال ) می کنيمهمانطور که ما اکنون کوه ها را ساکن تصور(

 بدیهی است که روز قيامت روزی متفاوت با روزهای عادی است و طبيعتا اکنون. هستند
ساکن بنظر (که کوهها ساکن بنظر می رسند در آن روز دیگر نباید ساکن بنظر آیند 

است الزم بذکر ). معنی نمی دهد حال حرکت آنها کوهها در روز قيامت و در عين رسيدن
و چون ما و کوه  اکنون کوهها را ساکن تصور می کنيم زیرا حرکت نسبی می باشد که ما

نمی باشيم و  قرار داریم قادر به تشخيص حرکت کوه ها) زمين(یک محرک  ها بر روی
پوسته زمين می باشد نيز به علت  کوه ها که ناشی از حرکت همچنين حرکت دیگر

نمی باشد و به همين علت ما کوه ها را در عين ما  پائين، قابل تشخيص توسط سرعت
ساکن تصور )حرکت زمين و حرکت پوسته زمين ناشی ار(حال که در حال حرکت هستند

می تواند به تنهایی اثبات کننده  که برخوردار است این آیه، از آنچنان اهميتی .می کنيم
 .کالم آفریدگار بودن قرآن باشد و) ص(وجود آفریدگار و نبوت محمد

  

آه مانند ابر در  انگارى در حالى بينى و آنها را ساآن مى ها را مى و آوه *
و او به  .اين صنع خداست آه هر چيزى را در آمال استوارى پديد آورده. حرآتند

 )٨٨/نمل. (آنيد مسلما آگاه است آنچه مى

ى ا از هر چيز سنجيده هاى استوار افكنديم و و زمين را گسترانيديم و در آن آوه
 )١٩/حجر. (در آن رويانيديم

 )٢۶/عبس! (بعـدها خشکی را شـقـه کرديم شـقـه کردنی  *

  
  
  
  

                                                 
1 :  Convergent plate boundary 
2 :  Divergent plate boundary 
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  آخرین فرستاده آفریدگار ) ص(محمد

  
  

یکی از راههای تشخيص پيامبران راستين از مدعيان دروغين نبوت، بررسی رفتار آنها می 
 به بررسی رفتار پيامبر با توجه به روشن بودن ابعاد مختلف زندگی آخرین پيامبر،. باشد

 که به نوعی اثبات نبوت ایشان و در نتيجه اثبات وجود آفریدگار می  پردازیمرحمت می
  .باشد

این ازدواج به پيشنهاد .  سالگی ازدواج می کند25با حضرت خدیجه در سن ) ص(محمد
... صداقت و امنتداری و : حضرت خدیجه و پس از پی بردن ایشان به صفاتی همچون

یکی از صفات برجسته ایشان قبل و ) ص(امين بودن محمد . اتفاق می افتد) ص(دمحم
  .و مردم اشياء گرانقيمت خود را نزد ایشان به امانت می گذاشتند. بعد از نبوت بوده است

بيشتر اوقات فراغت را به خارج از مکه مي رفت و در دامنه کوهها و ميان غار ) ص(محمد 
ع خدا و شگفتيهاي جهان خلقت به تفکر مي پرداخت و با حرا مي نشست و در آثار صن
 جبرئيل  .تا اینکه در روزی جبرئيل بر ایشان نازل می گردد. خداي خويش راز و نياز مي کرد

  :خواست اين آيات را بخواند) ص(از محمد 
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َعلََّم اْلِإنَساَن َما َلْم َيْعَلْم   . الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم . اْقَرْأ َوَربَُّك اْلَأْآَرُم . َخَلَق اْلِإنَساَن ِمْن َعَلٍق . ِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق اْقَرْأ ِباْس

وان به بخ. او انسان را از خون بسته آفريد. بخوان به نام پروردگارت که آفريد« 
خدايي که نوشتن با قلم را به . نام پروردگارت که گرامي تر و بزرگتر است

  ».به انسان آموخت آنچه را که نمي دانست. بندگان آموخت

در غار حرا باشد تا اینکه تحت تاثير این گفته ) ص(لزومی ندارد که انسان به جای محمد
، در هر دوره و هر جا، اینجمله را اثر این گفته به حدی زیاد است که انسان. قرار بگيرد

  .بخواند تحت تاثير قرار می گيرد مشروط بر اینکه زبان عربی را بداند

پس از ساليان سال عبادت خداوند، به یکباره ! امين، در سن چهل سالگی) ص(آیا محمد
و برای اهدافی به دروغ ادعا می کند که جبرئيل از طرف خداوند بر وی ! کافر شده است؟

زیرا که من بی تردید در ميان شما عمری را قبل از آن گذرانده ام و (... ل شده است؟ ناز
 )16/یونس!)(ادعایی نداشته ام، پس آیا تعقل نمی کنيد؟

از دیدن جبرئيل ترسيده است و در گوشه  به خانه می آید و ادعا می کند که ) ص(محمد
 حالت ادعا می کند که جبرئيل از و در این! ای از خانه، پارچه ای به دور خود می پيچد

ای جامه بر خود پيچيده بر خيز و انذار : (طرف آفریدگار دوباره بر وی نازل شده و به او گفته
  )2-1/مدثر... )(کن 
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در مدتی ادعا می کند که از جانب خداوند دیگر به وی وحی نمی ) ص(چرا محمد 
ست که نکند مورد بی مهری خداوند  به گونه ای رفتار می کند که گویا نارحت ا  و !شود؟

اگر وی پيامبری دروغين باشد چنين رفتاری در زمانی که هنوز یارانش به . قرار گرفته باشد
ده ماه یا سه (و بعد از مدتی! اندازه انگشتان یک دست نمی باشند بعيد به نظر می رسد

: ه و به او گفتهادعا می کند که جبرئيل از طرف آفریدگار دوباره بر وی نازل شد) سال
سوگند به روز روشن و سوگند به شب آنگاه که آرام گيرد و فراگير شود که پروردگارت تو ( 

    )3-1/ضحی...)(را ترک نکرده

نماز را از پيش خود اختراع می کند؟ و چگونه نماز جماعت را از پيش ) ص(چگونه محمد 
ه سختی می اندازد؟ آیا نماز با و چرا خود را اینگونه با نمازهای مکرر ب! خود می سازد؟

این همه معانی ژرف و نشان بندگی در مقابل آفریدگار هستی، می تواند ساخته یک 
واجب گشت پيامبر بر باالترین نقطه ) ص( وقتی که نماز بر پيامبر  !پيامبر دروغين باشد؟

کيفيت  )ص(جبرئيل عليه السالم وضو گرفت و پيامبر. ی مکه بود و جبرئيل نزد او آمد
در حضور جبرئيل وضو گرفت آنگاه جبرئيل برای ) ص(سپس پيامبر . وضوی او را نگاه کرد

  .هم با حضور جبرئيل و مثل او نماز خواند) ص(تعليم او نماز خواند و پيامبر

محمد مبارزه با بت پرستی را در شهر مکه آغاز می کند و با این کار دشمنی سران مکه 
 سران به او وعده های مختلف از جمله ثروت و ازدواج با زیباترین این! را برای خود می خرد

اما او نسبت به همه این وعده ها بی تفاوت . مقام می دهند دختران قریش و همچنين
  . و در برابر همه آزارهای مشرکان مقاومت می کند چون به راهش ایمان دارد !است

 خود گذشتگی و ایمان و فدکاری او استقامت و پافشاری مدعی نبوت و عدم انحراف و از 
در سه سال ) ص(محمد. یکی دیگر از نشانه های صدق گفتار اوست در راه هدفش، 

محاصره در شعب ابيطالب تمام ثروت خودش و همسرش و عمویش را در راه ایمانش 
نازل شده ) ص(تا اینکه به نداری می رسد و در این حال جبرئيل بر محمد! هزینه می کند

خبر می " بسمك اللهم"خورده شدن عهد نامه مشرکان توسط موریانه ها بجز جمله و از 
  !دهد

این یاران چه . پيامبر دارای یارانيست که حاضر به هر گونه فداکاری در راه ایشان هستند 
خدیجه همسرش که ! دیده اند که اینگونه حاضر به فداکاری هستند؟) ص(چيزی در محمد

امام علی که که یار و یاور هميشگی ایشان . سالم هزینه می کند تمام ثروتش را در راه ا
بوده و سلمان پارسی کسی است که برای آشنایی با پيامبر و بررسی صحت ادعای 

که (  آیا خدیجه، امام علی .وی، سختی مسافرت طوالنی را در آن روزگار بر خود می خرد
بابت این ....  پارسی و ، سلمان!) سال برای اتحاد مسلمين از حقش می گذرد25

  !فداکاری هایشان منافعی هم داشته اند؟

از رسول . کالم خود پيغمبر که قرآن بر زبان او جاری شده است، با قرآن متفاوت است
اکرم سخنان بسيار زیادی به صورت خطبه، دعا، کلمات قصار و حدیث باقی مانده است و 

این خود می ! چرا؟.  قرآن ندارددر اوج فصاحت است، اما به هيچ وجه رنگ و بوی
  ! که قران و سخنان فکری پيغمبر از دو منبع جداگانه است رساند

تذکر می دهد که در خواندن قرآن و در به خاطر  در قرآن ابتدا به خودش) ص(چرا محمد
سپردن آن تعجيل نکند و بعد به خودش اطمينان می دهد و همچنين وعده می دهد که ما 

بدان حرکت مده که ) وقت نزول قرآن(زبان خود را ! (ات جمع خواهيم کرد؟آن را در سينه 
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و خواندن ) در سينه ات(به یقين بر عهده ماست جمع کردن آن . به خواندنش شتاب کنی
  )١۶-١٧/قيامت). (آن

. محمد خوب می داند که برای معرفی خود به عنوان فرستاده آفریدگار نياز به معجره دارد 
آفریدگار . نی و بر قومی نازل می شود که در اوج ادبيات و سخن وری بوده اندو قران در زما

در جاهای مختلف، همگان را به تحدی دعوت می کند و از آنها می خواهد که یک سوره 
و چرا با آوردن یک ! چرا مشرکان در این مبارزه شکست می خورند؟. مانند قران بياورند

چگونه تا این حد مطمئن بوده است که ) ص(محمد !؟سوره به همه چيز خاتمه نداده اند
  !کسی نخواهد توانست سوره ای مانند قرآن بياورد؟

و چطور از این توطئه ! چگونه از توطئه های دشمنانش آگاه می شده است؟) ص(محمد
تنيده شدن تار عنکبوت و آشيانه کبوتر بر در غار ! (ها جان سالم به در می برده است؟

  )40/توبه) (ثور

واقعا پيامبر خدا نبوده است، چگونه به طور قطع می دانسته است که ) ص(اگر محمد
آنقدر به خود مطمئن بوده ) ص(چگونه محمد! ابولهب و همسرش مسلمان نخواهند شد؟

بی   سال فرصت بدهد که ادعای پيامبری او را با مسلمان شدنش١٠است که به کسی 
به غيب می دانسته که ابولهب هرگز تغيير نمی کند و جز اینکه خداوند آگاه ! اعتبار سازد؟

  )۵-١/لهب. (اسالم را نمی پذیرد

در هيچيک از  !و چگونه یک پيامبر دروغين اینگونه به راهش ایمان داشته است؟ چطور
تواریخ دیده نشده که پيامبر اسالم در جائی عقب نشينی کرده باشد، حتی در ميدان احد 

امت رسيد و اغلب افراد از ميدان خارج شدند و به گوشه ای که کار به منتهی درجه وخ
در ميدان ایستاد و با اینکه جراحات پيشانی و دندان او را بشدت آزار ) ص(پناه بردند، پيامبر

خونسردی او بحدی بود که . می داد و ظاهرا هيچ اميدی به نجات او نبود ایستادگی نمود
چگونه جمعيتی :  فرگرفته بود، با تاسف فرموددر ميدان احد هنگامی که خون، صورتش را

که چهره پيامبر خود را بخون آلودند سعادتمند می شوند در حالی که او آنها را به سوی 
  .پروردگارشان دعوت می کند

) ص(چرا محمد. پيامبران دروغين برای جلب رضایت پيروانشان به آنها سخت نمی گيرند
حدود کردن تعداد زوجه، روزی پنج بار نماز م! به پيروانش دستورات سخت می دهد؟

  ....خواندن، یک ماه در سال روزه گرفتن، شراب نخوردن، کنترل نگاه و رعایت حجاب و 
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مطمئنا اگر محمد دعوی نبوت را وسيله ای برای مقاصد شخصی قرار داده بود می 
ه سود خودش بایست از کسوفی که هم زمان با مرگ فرزندش ابراهيم اتفاق می افتد ، ب

ای مردم آفتاب و ماه دو : اما اینگونه عمل نکرده و می گوید. حداکثر استفاده را بکند
نشانه از نشانه های خداوندند، به فرمان او حرکت می کنند و مطيع اوامر او هستند، نه 
برای مرگ کسی تاریک می شوند و نه برای زندگی کسی، هنگاميکه کسوف و خسوف 

و خواندن نماز آیات در زمان کسوف و خسوف به همين دستور ! انيدروی دهد نماز بخو
 .پيامبر بر می گردد

مدعيان دروغين، خود را بخواسته های اکثریت که موجب برخورداری از حمایت آنان خواهد 
می بایست با چيزهایی مبارزه کند که برایش گران ) ص(چرا محمد. شد تطبيق می دهند

خواری در محيطی که از رایج ترین کارها بود و اصوال قسمت مبارزه با ربا! تمام شود؟
مهمی از زندگی اشراف مکه روی رباخواری می گردید، بطوری که مکه در آن زمان معروف 

مبارزه با نظام طبقاتی، مبارزه با تحقير مقام زن در محيطی که . به شهر رباخواران بود
  !حتی برای دختران حق حيات قائل نبودند؟

در کتابی که به دروغ به خدا نسبت داده . م محمدی که پيامبر دین اسالم استچرا نا
چرا نام عزیران ایشان همچون دخترش و ! است کمتر از نام عيسی مسيح آمده است؟

چرا می بایست محمد در این کتاب به خودش ! دامادش بطور غير مستقم آمده است؟
 شب در نزد همسران و یارانش نماز مجبور باشد هر دستور خواندن نماز شب بدهد تا 

  !شب بخواند؟

نبرد ایران و روم را پيش گویی کند؟ اگر این پيشگویی درست ) ص(چه لزومی دارد محمد
از آب در نياید، چگونه می تواند این آبرو ریزی را پاسخ گوید؟ آیا یک پيامبر دروغين اینگونه 

  )۴-٢/روم!(خودش را به خطر می اندازد؟
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اطالعاتی که قرآن از شرح ! از تاریخ ملتهای پيشين اطالع داشته است؟محمد چگونه 
تمدن ها و ملت های پيشين داده است، با آن صحت تاریخی، در اختيار  حال پيامبران و 

قرآن، تواریخ و قصصی آورد که مردم آن عصر چيزی از آنها . هيچ تاریخ نگاری نبوده است
جالب است که قرآن در این داستانها از . ها بی خبر بودنمی دانستند و خود پيامبر نيز از آن

  )49/هود) (2/یوسف! (و بلکه آنها را اصالح کرد! تورات و انجيل پيروی نکرد

از هدف منافقين از ) ص(آگاه ساختن محمد! محمد چگونه از غيب اطالع داشته است؟
 همسرانش، از افشا گری راز توسط یکی از) ص(ساخت مسجد ضرار، آگاه ساختن محمد

به یقين که این تهمت بزرگ را آوردند گروهی متشکل و (رفع تهمت از یکی از همسرانش
، خورده )١٧-١١/نور...)(همفکر از سما هستند آن را به ضرر و شر خود مپندارید 

  ...پيمان کفار و مشرکان توسط موریانه ها، فتح مکه و  شدن 

هرکس با تو . (اهله به توافق می رسندبا مسيحيان نجران بر سر انجام مب) ص(پيامبر
: بگو) عيسی را خدا بداند(درباره او پس از آن که تو را علم آمده محاجه و ستيزه کند 

بيایيد ما پسرانمان را و شما پسرانتان را و ما زنانمان را و شما زنانتان را و ما خودمان و 
انيم، آنگاه به یکدیگر نفرین فراخو) کسانی را که مانند جان ما و شماست(شما خودتان را 

در این مباهله ) ص(محمد). 61/آل عمران)(کنيم، پس لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهيم
شرکت می ) ) ع(و حسين) ع(و حسن) س(، فاطمه) ع(علي (همراه با عزیزانش 

ود را  مسيحيان نجران از اينکه او فرزندان معصوم و بي گناه ، و يگانه دختر و يادگار خ .کند
آنان دريافتند که پيامبر، به دعوت . به صحنه مباهله آورده؛ انگشت تعجب به دندان گرفتند

و ادعاي خود اعتقاد راسخ دارد واّلا يک فرد مردد ، عزيزان خود را در معرض بالي آسماني 
من چهره هائي را مي بينم که هر گاه : اسقف نجران گفت. و عذاب الهي قرار نمي دهد

عا بلند کنند و از درگاه الهي بخواهند که بزرگترين کوهها را از جاي بکند ، فورًا دست به د
ِ  با فضيلت ، مباهله . کنده مي شود بنابراين ، هرگز صحيح نيست ما با اين افراد

  ! آیا یک مدعی دروغين نبوت اینگونه به راهش ایمان دارد؟ .نمائيم 

راد سرشناس و ثروتمند و تاثير گذار بر مدعی دروغين نبوت طبيعتا می بایست برای اف
کسانی بودند که از ) ص(اما در ميان یاران خاص پيامبر. دیگران، ارزش بيشتری قائل شوند

ولی . نظر موقعيت اجتماعی و جنبه های مادی و صوری در سطح پائينی قرار داشتند
 پيامبر مرد حق و  اگر .آنها را بر دیگران مقدم می داشت. پيامبر بخاطر امتيازات معنوی

نباید افراد صاحب نفوذ و ثروتمند را به این آسانی و بخاطر حمایت از جمعی . حقيقت نبود
    .، از خود برنجاند و طرد کند)11-1/ عبس(و یا یک نابينا )28/کهف(تهيدست

پيامبر زندگی بسيار ساده ای داشت و در مدینه در کلبه ای که با چوب و الياف درخت 
کفش و لباسش را خودش وصله می کرد و با .  شده بود، زندگی می کردخرما ساخته

و در لحظه . دست خودش شير می دوشيد و هرگز درهم و دیناری نزد خود پس انداز نکرد
مرگ جز قاطری سفيد رنگ که پادشاه حبشه باو اهدا کرد و چند شمشير چيز دیگری 

عایشه همسر پيامبر می . ع نکردو معده اش هيچگاه دو نوع غذا را در خود جم. نداشت
در زندگی . گوید که در دوره محاصره اقتصادی مدینه ما هرگز دو روز پياپی نان نخوردیم

ایشان چيزی که نشانه تجمل باشد وجود نداشت و با درخواست همسرانش برای بهبود 
 و اگر شما زندگی دنيا: ای پيامبر، به همسرانت بگو! (وضع زندگيشان مخالفت می کرد

و . زیب و زینت آن را می خواهيد پس بيایيد شما را بهرمند کنم و به طرزی نيکو رها سازم
اگر خدا و رسول و خانه آخرت را می خواهيد، به یقين خداوند برای نيکو کاران شما 

اگر محمد ادعای نبوت را وسيله ای ) 29-28/احزاب) (پاداشی بزرگ را مهيا کرده است
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نيا قرار داده بود به راحتی می توانست به آن برسد و همسرانش را برای رسيدن به مال د
  . از خود راضی نگه دارد

پيامبری دروغين بوده است طبيعتا پس از فتح مکه می بایست از کسانی ) ص(اگر محمد
 دنبال ادامه زندگيتان  :فرمود) ص( اما پيامبر .که با وی دشمنی کرده بودند انتقام بگيرد

شما آزاد شدگانيد و حتی کسانی همچون هنت جگر خوار، همسر بروید که همه 
  !  مورد عفو واقع شدند ابوسفيان نيز

مسلمانان را در خطبه . با اینکه می دانست که زمان مرگش نزدیک است) ص(محمد
حجت الوداع نصيحت و دعوت به انجام اعمال نيک می کند آیا یک مدعی دروغين نبوت در 

اینگونه  آیا  .و اینگونه نگران آنهاست! ردم را ارشاد می کند؟سالهای آخر عمرش هم م
نشانه ایمان او به راهش و صدق گفتارش  دليل و . نگران انجام مسوليت خطير نبوت بودن

..... ای مردم بعد از مرگ من بجان هم نيفتيد و اخوت اسالمی خود را حفظ کنيد(نيست؟ 
خدایا خود تعيين کن که آیا وظيفه . رسانم یا نهآیا من توانسته ام وظيفه خود را بانجام ب

و مردم فریاد زدند ما شهادت می ( ای که به من محول کردی بانجام رسيده است یا خير؟ 
  )دهيم که تو وظيفه خود را انجام دادی

  

ای برادران و : در آخرین روزهای عمرش به مسجد مدینه می رفت و می گفت) ص(محمد
 بدی دیده است قبل از اینکه از جهان بروم آن بدی را جبران کند ای خواهران هرکس از من

اگر من کسی را زده ام بياید و مرا بزند و نترسد از اینکه ضربت و اهانت . و مرا قصاص کند
دنيای  شما برای من رسوایی ببار بياورد زیرا رسوایی دنيایی زمينی در قبال رسوایی 

 دروغين نبوت در روزهای آخر عمرش اینگونه آیا یک مدعی. آسمانی بدون اهميت است
  !رفتار می کند؟

اهل خدعه و تزویر بود و به راهش ایمان نداشت، پيروانش اینگونه با خلوص ) ص(اگر محمد
نيت به او ایمان نمی آوردند بگونه ای که پس از وی نيز راهش را ادامه بدهند و دو 
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و موفقيت او اعتقاد خدشه ) ص(اد محمددليل تأثير زی ! امپراطوری بزرگ را شکست بدهند
ها جهت رسيدن به هدفش،  آمادگی او برای تحمل مشقت . ناپذیر او به مأموریتش بود

زمانی که هيچ توجيه عقالنی برای اميدواری وجود نداشت، صداقت او را نشان 
به راهش است که بر روی پيروانش هم تاثير می ) ص( و همين ایمان محمد .دهد می
    . و اینگونه بوده است که بعد از ایشان نيز راهش را ادامه می دهندگذارد

فرستاده آفریدگار است، چنين کسی قطعا یا ) ص(براستی، هر کس که نپذیرد محمد
با این همه اميد از خدا داریم که به حکم رحمت گسترده . نابيناست یا اهل لجاجت است

 او را بگشاید زیرا که بدترین بيماری ها، خویش پرده از روی چشم وی بردارد و درهای قلب
 . کوردلی است
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