
 م یبسم اهلل الرحمن الرح

 مقدمه

 از اش گیری بهره و الّسالم علیه مؤمنان امیر عظمت بر دیگری گواه که است، بلیغ و فصیح و محتوا پر ارزش، پر بسیار هایخطبه از خطبه این

 .است الهی انتهای بی علم

 حضرت یها خطبه از مقدار هر که بوده نیا البالغه نهج میتنظ در یرض دیس مرحوم ای توجه کرد که مرامقبل از هرچیز باید به نکته 

 ها خطبه جمله از;  است نکرده نقل را گرید یها قسمت و نموده انتخاب بوده یرتریچشمگ بالغت و فصاحت یدارا که را( ع) نیرالمؤمنیام

.  است یمفصل و یطوالن یلیخ خطبه هم باز شده واقع آن در که ییها عیتقط وجود با و بوده، یمفصل اریبس خطبه که است اشباح خطبه نیهم

 . است برده کار به را استعارات اقسام و اتیکنا خطبه نیا جمالت از یا جمله هر در( ع) نیرالمؤمنیام حضرت

 آن بر ینقد و دیالحد یاب ابن از یكالم

 به راجع خطبه نیا دنباله در است، ارزش با شروح از یکی هم او شرح و است مذهب یسن و البالغه نهج شارحان از یکی که دیالحد یاب ابن

 ابواب و بیعج استعارات از است مشتمل نیرالمؤمنیام کالم از فصل نیا و...  است عیبد صنعت صاحبان امام او: "دیگویم( ع) نیرالمؤمنیام

 خطبه نیا از یممتاز یها جمله نقل از پس سپس". داشت گرانید بر تقدم حق بود یا سندهینو ای شاعر وانید در اگر که یموارد بر عیبد

 و بوق و کردندیم برپا امتیق افتندییم برجسته و ممتاز کلمات نیا از کلمه سه ای کلمه دو ورقه صد در مردم اگر که است تعجب یجا: "دیگویم

 کنیول کنندیم مرور هیعیبد محسنات از است پر که حضرت آن کالم بر یول کردند،یم پر آن شیستا از را اتینشر و کتابها و انداختندیم راه کرنا

 ( 154 و 154 ص ،6 ج د،یالحد یاب ابن شرح ".)داردیم وا سکوت به را آنان تعصب و نفس یهوا

 با کند،یم متهم حضرت آن به نسبت سکوت و تعصب به را گرانید که او اما(; ع)ریام حضرت سخنان عظمت در است دیالحد یاب ابن سخن نیا

 نموده اذعان و اعتراف( ع)ریام حضرت تیاعلم به و شده واقف حضرت کلمات رموز هیکل به و کرده شرح را حضرت کلمات هیکل که نیا وجود

 و...  بالکمال تفرد یالذ الحمدلله العدل، الواحد الحمدلله: "دیگویم کتابش مقدمه در و گذاشته پا ریز( ع)ریام حضرت از را یبزرگ حق است،

 د؟یدهیم خدا به که است یدروغ نسبت چه نیا ،(3 ص ،4 ج د،یالحد یاب ابن شرح ...") فیالتکل اقتضاها لمصلحة االفضل یعل المفضول قدم

 و یررهب( ص) غمبراکرمیپ لهیوس به او که بوده خدا دست به امر اگر ؟ است داشته مقدم اعلم و تر فاضل بر را یجاهل سواد یب متعال خداوند کجا

 پس که نبوده خدا دست امر اگر و است، موجود شما صحاح کتب در و شما شیپ هم آن لیدال  و شواهد و کرده نییتع را خود رسول از بعد امامت



 و است حیقب ریبص و میعل یخدا از کار نیا که داندیم یعاقل هر ،یدهیم نسبت خدا به را کار! ؟"االفضل یعل المفضول قدم: " ییگویم چرا

 در دست که دیبود مردم شما نیا گذارد، ینم یرهبر و راهنما عنوان به دهد ینم صیتشخ را خود راه که یفرد دست در را جامعه دست گاه چیه

 . دیداشت مقدم حضرتش بر را گرانید و دیکرد نینش خانه را حضرت آن و گذاشته هم دست

  خطبه رادیا علت

 نیرالمؤمنیام حضرت اصحاب از یکی یروز:  است کرده نقل( ع) صادق امام از صدقة بن مسعدة که است آمده نیچن خطبه نیا رادیا علت درباره

 هب یشخص است آمده گرید نقل در و; گردد ادیز او درباره ما معرفت و یدوست که کن فیتوص ما یبرا چنان آن را خدا: کرد عرض حضرت آن به( ع)

 نمودند،" جامعة الصالة" اعالم و درآمده غضب به حضرت م،ینیبیم چشم با را او ایگو که کن فیتوص ما یبرا را خدا چنان آن: کرد عرض حضرت

 را هخطب نیا و رفته منبر بر بودند غضبناك که یحال در یعل حضرت آنگاه شد، تیجمع از پر کوفه مسجد که کردند اجتماع مردم یقدر به پس

 (432 ص االسالم، ضیف البالغه نهج و; 441 ص صالح، یصبح البالغه نهج; بعد به 14 ص صدوق، دیتوح .)فرمودند رادیا

 حال این سوال پیش می آید که علت خشم و غضب حضرت چه بود؟

 باشد؛چون داشته مخلوقین صفات همچون صفاتی خداوند ه کهداشت انتظار سائل که دهدمی نشان سؤال این لحن -4چند احتمال وجود دارد : 

 نظر این از حضرت غضب و خشم شاید -4. بود( قائلند خدا جسمّیت به که آنهایی یعنی) مجّسمه عقیده متناسب که چیزی کرد،«رؤیت»به تعبیر

 و بیست مخالفان چرا -3! ندارند پروردگار صفات از کافی آگاهی مسلمانان از بعضی هنوز اسالم، طلوع از مّدت همه این گذشتن با چرا که بود

 .سازد آشنا اسالم معارف به را آنها و بپردازد مردم تربیت و تعلیم به بیشتر نگذاشتند و کردند نشین خانه را حضرت آن سال پنج

 آن ینامگذار وجه

" باحاش. "اند دهینام اشباح خطبه را آن رو نیا از گفته سخن مالئکه به راجع خطبه نیا در حضرت چون که است نیچن خطبه نیا ینامگذار علت

 با که میدار یماد یعیطب جسم كی ما; شود لمس که یماد جسم نه و است صرف مجرد روح نه ،یمثال جسم.  است جسم یمعنا به" شبح" جمع

 در انسان آنچه رینظ است، یمثال جسم هم یکی;  است ماده عالم نیهم به منحصر جسم نیا شود،یم لمس هم دست با و شودیم دهید چشم

 آن...  و دیکنیم گردش د،یخوریم وهیم د،یهست باغ در مثال که دینیبیم شما یول است رختخواب در شما جسم خواب عالم در ند،یبیم خواب

 برزخ عالم نمونه هم خواب و شودیم گفته یبرزخ جسم جسم نیا به;  است عمق و عرض و طول یدارا یول شود ینم دهید چشم نیا با جسم

 . باشدیم تر عیوس یلیخ ماده عالم نیا از است مثال عالم که برزخ عالم است،

 نیا از دارند، فرق ماده و عتیطب عالم اجسام با یعنی; هستند یمثال جسم نیهم نوع از آمده انیم به آنها ذکر ثیاحاد و قرآن در که الله مالئکة

 جاعل: ) است فرموده قرآن در لذا و هستند، جسم یدارا مسلما یول گردند ینم لمس هم بدن نیا با و شوند ینم دهید چشم نیا با که روست



بال  یدارا هم و اند جسم هم مالئکه; بالند چهار و سه دو، یدارا آنها( 4 هیآ فاطر، سوره ()رباع و ثالث و یمثن اجنحة یاول رسال المالئکة

 و شده، تهگف اشباح آنها به اند جسم آنها که اعتبار نیا به باالخره; باشند ماده عالم نیا عناصر از که ستین نیا به آنها بودن جسم اما باشند،یم

 .ندیگویم اشباح خطبه اعتبار نیهم به هم را خطبه نیا

 طبهبخش های خمعرفی 

 : کندمی تکمیل را دیگری کدام هر که است بخش چند دارای خطبه این

 . است آمده آن، از بعد حقایق پذیرش برای افکار کردن آماده جهت پروردگار اوصاف از قسمتی اّول، بخش در

 رارق مجید قرآن پروردگار، صفات و اسما در را معیار و گویدمی پاسخ بود پرسیده پروردگار اوصاف از که ای کننده پرسش سؤال به دّوم، بخش در

 . نشود جدا قرآن آیات از بحث، این در مخصوصا که کندمی توصیه او به و دهدمی

 . فرمایدمی اشاره خدا صفات و ذات کنه به انسان علمی احاطه عدم به سّوم، بخش در

ی برای است ای آینه که-خلقت جهان در خداوند تدبیر از چهارم، بخش در
ّ
 . فرمایدمی بحث-او صفات و ذات تجل

 . است خدا عظمت گاه جلوه که است، عظمت با هایآسمان آفرینش از سخن پنجم، بخش در

 . گویدمی سخن آنها ویژگی و صفات و فرشتگان آفرینش از ششم، بخش در

 . آوردمی میان به سخن زمین آفرینش از و داردمی معطوف پایین جهان به باال عالم از را شنوندگان توّجه هفتم، بخش در

 . است شده اشاره رسل ارسال و انبیا بعثت و الّسالم علیه آدم آفرینش به هشتم، بخش در

 سخن او، سینه درون در نهفته اسرار و افکار و نّیات و اعمال و انسان وجود اسرار تمام بر او آگاهی و غیوب به خداوند علم از نهم، بخش در

 . گویدمی

 بخشی حیات معجون ها، بخش این مجموع از و بردمی پایان به را خطبه محتوا، پر و معنا پر بسیار دعاهای با بخش، آخرین و دهمین در باألخره و

ه الی قرب مسیر در او سیر و انسان روح تلطیف برای
ّ
 که یدباش داشته توّجه] گذاردمی همگان اختیار در و ساخته انسان اعمال و فکر اصالح و الل

ی، تقسیم یک در خطبه این
ّ
 . [شودمی تقسیم نیز دیگری هایبخش به ها، بخش این از برخی نه گر و است، شده تقسیم بخش ده به کل



به  در آن علیه السالمعلی قسمت هایی اشاره می کنیم که حضرت تنها به است  آفرینش آسمان و زمین که نوشته به دلیل موضوع مسابقه در این 

 .آفرینش آسمان و زمین اشاره کرده اند

 نش آسمانیت آفریفیك

 ق رهوات فرجها"ی"و نظم بال تعل

 نمود.(خته باشد منظم و برقرار یآوی ز یآسمان را بدون آن كه به چ یشكافهای ها یختگی)و گس

ن ذرات دسته دسته بوده و خدا آنها را گرد آورده و منظم کرده است . خدا آن ذرات یذرات است که در جو رها بوده است ; اجا  نیدر امنظور ظاهرا 

 را خلق فرموده است .  یوند داده و کرات آسمانیرها شده در فضا را جمع کرده و به هم پ

 :رموده استف "42هیآ لقمان، سوره"در خدا است .  زان کند منظم کردهیمعلق و آو ییآنها را به جان که یبدون ا یعنیق" ی"و نظم بال تعل

َمََٰوَٰتَ ََخلَقََ» َرََوۡنَهَا ۡي َب غَََٱلسَّ  ."ده شود خلق فرموده استیکه د یه ایداوند آسمان را بدون پا"خَ«ََمَد ت

 فرموده است : " 4 هیآ رعد، سوره"و در 

«
َه َمََٰوَٰتَ َرَفَعََٱَّلَّ يَٱّللَّ َرََوۡنَهَا َٱلسَّ  ".ده شود باال برده استیکه د یوناست که آسمان را بدون ست ییخداوند آن چنان خدا" «ب َغۡي ََمَد ت

 یفضان یدر ا که یکرات آسمان یعنیاست ;  یکیق" فرموده است و مقصود یر به "بال تعلیر عمد ترونها( تعبین )ع( از عبارت )بغیرالمؤمنیحضرت ام

ست ; و ین یدنیه و ستون آنها دیباشند، پایده شود میکه د یستون یو بدون گذاشته شدن رو یزیزان شدن به چیرها شده اند، بدون آو یتناهیال 

رکت اذبه حج یرویله همان نیله قوه جاذبه در فضا نگه داشته شده و به وسیبه وس ین کرات آسمانیجاذبه باشد، ا یرویممکن است مقصود همان ن

 هم دارند.  یکنند و حرکت موزون منظمیم

 "و الحم صدوع انفراجها"

 وست .(یعش را به هم پیوس ی)و شكافها

را که در ذرات  یباز یآن شکافها یعنیجفت و جور و به هم چسباندن است ;  یشکافهاست . "الحم" به معنا ی"صدوع" جمع "صدع" به معنا

 را به وجود آورد.  یاز کرات آسمان یکی یمتفرق را متحد کرد و از هر انبوه گاز یوجود داشت به هم چسباند و جفت و جور کرد، آن گازها یآسمان



 ن ازواجها"ینها و بی"و وشج ب

 شان را ربط داده است .(یان آنها و مانندهای)و م

 در آیات الهی نیز به این نکته اشاره شده است

َمََٰوَٰتَ ََخلَقَََ:42 سوره لقمان آیه ََٱلسَّ َِف  ۡلََقَٰ
َ
َرََوۡنَهَا ََۖنأ َمَد ت َب َغۡيَ  ۡرض 

َ
نَزۡۡلَ َم َنََٱۡۡل

َ
َنأ ََدٓابَّةتَٖۚ  

ل َف يَا َم نَكه ۡمََنَبثَّ نَرَد يَ َب كه
َ
َأ َ َد ٓء ََرَوَِٰس  ۢنَٱلسَّ

َ
ََ ََم ٗٓءَفَأ ۡۡ ََب

ََكو يٍمَ ََزۡنجت  
ل َف يَا َم نَكه

ََجعَََٱَّلَّ يَ:53سوره طه آیه  مه ۡرَضََلَلَكه
َ
نَزَلَم َنََٱۡۡل

َ
َبهٗٗلََنأ ۡمَف يَا َسه َد ٓء ََمۡاٗ اََنَسلََكَلَكه ََ َب ه ََٱلسَّ ۡخَوۡج

َ
ََۦََٓم ٗٓءَفَأ َٰ ََشَّتَّ ۡزَوَٰٗج َمل نَهَََّب تت

َ
َأ

وَهَ:44سوره شوری آیه  َمََٰوَٰتَ َفَ ط  َٖۚنَََٱلسَّ ۡرض 
َ
ۡزَوَٰٗج ََنم َنََٱۡۡل

َ
ۡمَأ كه س  نفه

َ
مَمل ۡنَأ نَۡعَٰمَ َجَعَلَلَكه

َ
ۡمَف يه َٖۚلَۡيَسََكد ۡثل ه ََٱۡۡل ۡزَوَٰٗج َيَۡذَرؤهكه

َ
َوََۦأ ء َۖنَهه د يعَهََشۡ َٱلسَّ

يَه ََٱۡۡلَص 

ۡرَضََ:7سوره ق آیه 
َ
َََنٱۡۡل ََزۡنِۢجَبَا يجت  

ل ََ َف يَا َم نَكه ۡۡ ۢنََب
َ
ََنأ َ ََ َف يَا ََرَوَِٰس  ۡلَقۡي

َ
ََمَ ۡدَنََٰا ََنأ

 ...و  47و سوره مومنون آیه  3سوره رعد آیه  و 12سوره هودآیه 

 :است یست اقوال مختلفین که مقصود از ارتباط زوجها و جفتها چیالبته در ا

ن یوجود داشته و خداوند آنها را با هم مرتبط کرده است، گرچه ما ا ینیو زم ین موجودات آسمانیاست که ب یگفته اند: مقصود تناسب یبعض -4

ن یکه با زم یکند، بر اثر آن ارتباطیدا میل فالن حالت را پیستاره سه یکرده اند که مثال وقتین طور فرض مین هم ایم ; منجمیدانمی ارتباط را ن

 دهد.ین رخ میدر زم یك حادثه ایدارد 

د یموجب به وجود آمدن خورشبشان یرا که ترک ید را خلق کند، آن ذراتیخدا خواسته خورش ین است که : مثال وقتیزوج ا یگر در معنایقول د -4

شده با هم ارتباط داده و ماه را یبشان موجب به وجود آمدن ماه میرا که ترک یهم خواسته ماه را خلق کند، آن ذرات یاست با هم ارتباط داده ; وقت

 ب خلق شده اند. ین ترتیبه هم یر اجرام و کرات آسمانین طور سایخلق کرده ; و هم

قائل بوده اند، کلمه "ازواجها" در کالم حضرت  ینها چون به نفوس فلکیگفته اند: مقصود از ازواج "نفوس" است ; ا ن است کهیقول سوم ا -3

 هاست آمده : خداوند نه سپهر خلق ین کتاب زرتشتیتر یمیر کرده اند. در کتاب مهاباد که قدیر و تفسیتعب یر)ع( را هم به همان نفوس فلکیام

 عقل و جان است .  یدارا یهر فلک یعنیاست ;  یخرد و روان یدارا یفرموده و هر سپهر



 کنند. یر امور میدر عالم باال هستند که تدب ید اما مالئکة اللهیهم نشو ین است که : اگر شما معتقد به نفوس فلکیقول چهارم ا -1

 ییزهاین آن چیبزمینی و و  ین آن موجودات آسمانیوند بن است که خداین ازواجها" اینها و بیکالم حضرت که فرموده : "و وشج ب یبه هرحال معنا

 .آمد ارتباط برقرار کرده و آنها را به هم مربوط فرموده استیکه با آنها جفت و جور در م

 ن باعمال خلقه حزونة معراجها"ین بامره و الصاعدی"و ذلل للهابط

آن را آسان  یبرند، دشوار یكه رفتار بندگان او را ضبط كرده و باال م یندگان با فرمان او و باال روندگانیفرود آ ی)و برا

 نموده است .(

 یل که مأمور نزول اوامر الهیمنظم فرموده تا جبرئ ین و آسمان را برداشته و فضا را به گونه این زمیب یها ین است که خداوند آشفتگیمقصود ا

که موکل باال بردن اعمال بندگان هستند بتوانند اعمال بندگان را باال ببرند. پس  یاست بتواند اوامر او را بر رسول خدا)ص( نازل کند، و مالئکه ا

انه فالك نه گر از آن این است که "سماء" غیش حضرت ایده که مالئکة الله بتوانند رفت و آمد کنند. در ضمن ظاهر فرمایآفر یخدا آسمانها را طور

 .گفته اندیوس میئت بطلمیاست که در ه یا

 با توجه به این آیات خداوند برای رفت و آمدن مالئکه راههایی را قرار داده است:

َََنلََق َۡ» 71سوره مومنون آیه  ََّ ََعن 
ََطَوآئ َقََنَم َكه ََسَۡبَع ۡم َفَۡوقَكه  ََ  ازفر  بر یك هر که] آسمان هفت سرتان باالی تردیدبی "و «َغَٰف ل يَََٱۡۡلَۡلقَ َخلَۡق

 .نیستیم" خبربی هاآفریده از ما و آفریدیم،[ است دیگری

ۡموَََيهَ بل وَه»5َسوره سجده آیه 
َ
َد ٓء َم َنََٱۡۡل َإ ََلََٱلسَّ ۡرض 

َ
ههََٱۡۡل ََكَنَم ۡقَ اره َيَۡومَت ِف  َإ ََلۡهَ  جه ََيۡعوه ننَََۥَٓثهمَّ مل دَّ ََتعه ُّ ََةَت ۡلَفََس

َ
 آسمان از[ همواره] را امور[ همه]" «أ

 .رود"می باال او سوی به است سال هزار شما شمارش به آن اندازه که روزی در سپس کند،می تنظیم و تدبیر زمین تا

 اشراجها" یدخان ، فالتحمت عر  ی"ناداها بعد اذ ه

 وسته و گرد آمدند.(یپ)و چون آسمان دود و بخار بود فرمان داد تا قطعات آن كه با هم فاصله داشتند به هم 

ن است یق" نظم داده است ؟ جوابش این آسمان را "بالتعلیند چطور خداوند ایاگر بگو یعنیق" است ; ی"و نظم بالتعل یان برایجمله "ناداها ..." ب

 آسمان درست شد. ن کهیوست تا ایك کرد و آنها را به هم پین گاز و بخارها را به هم نزدین آسمان گاز و بخار بود، خداوند ایکه ا

ال شود خداوند آن گازها را مورد خطاب قرار داده ین که خیاست نه ا ینین ندا کردن، ندا کردن تکوی"ندا کرد" است که البته ا ی"ناداها" به معنا

 است : آمده 44 آیه فصلت، سوره کریم است . در قرآن



«َ َد ٓءَ ٱإ ََلََۡسَتَوىَ ٱثهمَّ ََلسَّ ۡرض 
َ
ََفَق َلَلََا ََنل ۡۡل َخ ن  َده َ ََ ََط ٓئ ع يَََئۡۡ َي ٱَنِه  رَۡي

َ
َٓأ ۡنََكۡوٗه ََق ََلَ 

َ
َأ ن را خلق فرمود متوجه یپس از آن که خداوند زم" «َطوًۡعا

، دیرمان خدا را اطاعت کنا با جبر و اکراه فین گفت : با شوق و رغبت یدود بود، پس به آن )آسمان( و زم یکه آسمان مقدار یآسمان شد در حالت

 . "میشوق و رغبت فرمانبردار حق هست یجواب دادند: از رو

است .  ینیکوت ین گفتگویست بلکه این نیکه چن ین و آسمان صورت گرفته، در صورتین خدا و زمیب یلفظ یك گفتگوین است که یه ایظاهر آ 

ش نبود "فالتحمت" پس آن دودها را با هم جفت و جور کرد و یب یکه آن دود یدخان" آن را صدا زد و به آن دستور داد در صورت ی"ناداها بعد اذ ه

ره یدستگ ی" جمع "عروة" به معنایه است ; "عریك تشبیاشراجها"  یوست . عبارت "عریآنها را به هم پ یدگیکه در یاشراجها" در حال ینظم داد "عر

 یشود، ولیدرب ساك باز م یدگیم آن دریآن را رها کن یپ ساك باز باشد اگر دسته هایز یاست، وقت یدگیدر یجمع "شرج" به معنا ; و "اشراج"

دو دسته ساك است ;  ینجا به معنای" در ایشوند; "عریوسته میشود و دو لبه درب ساك به هم پیجمع م یدگیم آن دریریآن را بگ یاگر دسته ها

د، یآیآن به هم م یدگیم دریریگیدو دسته ساك را م ید: همان گونه که وقتیخواهد بگویه شده است . میمتفرق بودن گازها به درب ساك تشب

 .وسته استیبخارها و دودها را به هم پ یها یدگیخداوند هم در

 "و فتق بعد االرتتاق صوامت ابوابها"

 گر جدا نمود.(یكدیبسته را شكافت و از  یدرها یدگی)و پس از به هم چسب

گر یکدیده بود و به یآسمان به هم چسب یو بعد از آن که شکافها یعنیدن است یچسب یشکاف است، "ارتتاق" به معنا ی"فتق" از "فتق" به معنا

دن دن و باز شین جمله باز شدن آسمان به باریمقصود از اگر جدا نمود. و محتمل است یکدیصدا را گشود و آنها را از  یب یمتصل بودند خداوند درها

 اهان باشد.یاندن گین به رویزم

نََ»
َ
ََٱَّلَّ ينََلَۡمَيََوََأ نَّ

َ
ٓناَْأ َمََٰوَٰتَ َكَفوه ۡرَضَنَََٱلسَّ

َ
م َنََٱۡۡل  َََ َد ََۖنَجَعۡل َفَفَتۡقَنَٰاه َررٗۡقَ  ءٍََٱلَۡد ٓء َََكَهَتَ  َََشۡ َّ َهونَََكه فََٗلَيهۡؤم 

َ
أ ٍَّۚ ها که آسمان اندآیا کافران ندانسته "« َحلٍ

 آورند؟"ای را از آب آفریدیم؟ پس آیا ایمان نمیو زمین به هم بسته و پیوسته بودند و ما آن دو را شکافته و از هم باز کردیم و هر چیز زنده

 د قرآن به آن اشاره شده است مانند:که در آیات متعد الله رفت و آمد کنند ه از باز شدن راه است که مالئکةید گشودن درها کنایو شا

َََنلََق َۡ» 71سوره مومنون آیه  ََّ ََعن 
ََطَوآئ َقََنَم َكه ََسَۡبَع ۡم َفَۡوقَكه  ََ  ازفر  بر یك هر که] آسمان هفت سرتان باالی تردیدبی "و «َغَٰف ل يَََٱۡۡلَۡلقَ َخلَۡق

 .نیستیم" خبربی هاآفریده از ما و آفریدیم،[ است دیگری

ۡموَََيهَ بل وَه»5َسجده آیه سوره 
َ
َد ٓء َم َنََٱۡۡل َإ ََلََٱلسَّ ۡرض 

َ
ههََٱۡۡل ََكَنَم ۡقَ اره َيَۡومَت ِف  َإ ََلۡهَ  جه ََيۡعوه ننَََۥَٓثهمَّ مل دَّ ََتعه ُّ ََةَت ۡلَفََس

َ
 آسمان از[ همواره] را امور[ همه]" «أ

 .رود"می باال او سوی به است سال هزار شما شمارش به آن اندازه که روزی در سپس کند،می تنظیم و تدبیر زمین تا

استفاده  یرفتند و از اخبار سماوین و اجنه سوء استفاده کرده باال میاطین درها گشوده شد شیا یشود وقتیات استفاده میات و روایآ یو از برخ

 د: یفرمایو لذا م (4)تا آنها طرد شوند;شود یر شهاب رها میشود، ت یرین که از رفتن آنها به عالم باال جلوگیا یکردند، بعد برایم



 نقابها" ی"و اقام رصدا من الشهب الثواقب عل

 زرو گماشت .(یت یاز شهابها یآسمانها نگهبانان ی)و بر شكافها و راهها

 ا هستند. که سوراخ کننده فض ییستاده اند "من الشهب الثواقب" از شهابهاینگاهها ایرا که در کم یخداوند به پا داشته است کسان یعنی"اقام رصدا" 

 به این نکته اشاره شده است: 42در سوره صافات آیه 

«َ ۡتََبَعهَهَٱۡۡلَۡطَفةَََمۡنََخط َفََإ ّلَّ
َ
َثَ ق ب ََۥفَأ َا ب  مگر آنكه شيطاىن خربى را ]دزدانه و[ با سرعت بربايد ]و فرار كند[ كه در اين صورت  " «ش 

َكند."مىشكافنده او را دنبال اى آتشني و گلوله

 ده"یخرق الهواء با ی"و امسكها من ان تمور ف

 نگه داشت .( یخود آنها را از اضطراب و به هم خوردگ یی)و به قدرت و توانا

ك اصطالح هوا همان یست ; یاست، وگرنه آتمسفر هوا در همه جا ن یخال یخرق الهواء" که در کالم حضرت به کار رفته فضا یمقصود از عبارت "ف

د یاست که خورش یخال یگر هوا فضایك اصطالح دیست، و ین نحو هوا همه جا نیم و ایکنیژن است که ما هنگام تنفس استنشاق میاکسازت و 

ن است که خداوند با یده" همیخرق الهواء بأ یرها شده اند. مقصود حضرت از "امسکها من ان تمور ف یخال یو ماه و ستاره ها در همان فضا

 رها کرده و آنها را نگه داشته است .  یخال یفضا یت را در پارگن کرایقدرت خود ا

 "و امرها ان تقف مستسلمة ال مره"

 م امر و اراده او باشند.(یخود توقف نموده و تسل ی)و فرمان داد كه در جا

 م باشند.یفرمان او تسلستند و در برابر یخود با یداده که هر کدام سر جا ینید و ستارگان دستور تکویخداوند به ماه و خورش

 51 آیه ،اعراف  سوره

رَْضَِف
َ
ََنَاْۡل د نات  يََخلََقَالسَّ َاَّلَّ ه َاّللَّ مه ََربَّكه َاْسَتوىَإ نَّ يَّ ٍمَثهمَّ

َ
َأ تَّة  ْدَسََس  ََحثيث اََنَالشَّ َاللَّيَْلَاۡلَّا َرََيْطلهَبههه َيهْغِش  َالَْعوْش  ومَََنَالَْقَدَوََنَاَلََعَ َۡلُّجه

َرََب  ْموه
َ
ََنَاْۡل ّلَََلهَاْۡلَلْقه

َ
أ  َ ْمو ه

َ
واٍتَب أ َسخَّ َالْع لَديََمه ََربُّ ه نرواىي ها و زمني را در شش روز آفريد، سپس بر ختت ]فرمابه يقني پروردگار مشا خداست كه آمسان" َرَكَاّللَّ

ند پوشاند، و خورشيد و ماه و ستارگان را كه ُمسّخر فرمان اويجويد بر روز مىرا مى[ چريه و مسلط شد، شب را در حاىل كه مهواره با شتاْب روز و تدبري امور آفرينش

 "[ خمصوص اوست؛ مهيشه سودمند و با بركت است، پروردگار عامليان.]پديد آورد[؛ آگاه باشيد كه آفريدن و فرمان ]نافذ نسبت به مهه موجودات



 44 آیه ، نحل سوره

ْدَسَ َاللَّيَْلََنَاۡلَّا َرََنَالشَّ مه َوَلَكه ومَهََنََسخَّ َِفََنَالَْقَدَوََنَاۡلُّجه إ نَّ  َ ْمو ه
َ
واٌتَب أ َسخَّ و شب و روز و خورشيد و ماه را نيز رام و "ذل َكَََلي ٍتَل َقْوٍمََيْعق لهوَنََمه

وهى كه تعّقل دا[ براى گر هاىي است ]بر توحيد، ربوبّيت و قدرت خ[ نشانهعًا در اين ]حقايقاند؛ قطمسّخر مشا قرار داد، وستارگان هم به فرمانش رام و مسّخر شده

 كنند".مى

 44 آیه ، حج سوره 

َ ْدسه ََنَالشَّ رْض 
َ
َاْۡل ََنََمْنَِف  د نات  َالسَّ َََلهََمْنَِف  َيَْسجه ه َ َاّللَّ نَّ

َ
َلَْمَرََوَأ

َ
ومَهَأ ََنَاۡلُّجه َََنَالَْقَدوه ََنََكثٌيََحقَّ ََنََكثٌيَم َنَاۡلَّ س  َنابُّ ََنَادلَّ َجوه ََنَالشَّ َب له َنَاْْل 

َفَد َََلَه ه َاّللَّ ََنََمْنَيها ن  الَْعذابه َم َيَش ءهََعلَيْهَ  ََيْفَعله َ َاّللَّ ْرو ٍمَإ نَّ ها و هر كه در زمني است و خورشيد و ماه و ستارگان اى كه هر كه در آمسانآيا ندانسته"َم ْنَمه
دا شده است. و كسى را كه خ كنند؟ و بر بسيارى ]كه از سجده امتناع دارند[ عذاب، الزم و مقّررها و درختان و جنبندگان و بسيارى از مردم براى او سجده مىو كوه

 "دهد.اى براى او نيست؛ به يقني خدا هر چه را خبواهد اجنام مىخوار كند، گرامى دارنده

 

رها شده و  یخال یاست که در فضا ین کراتیاز هم یکین ینداشته باشند; زم یچ حرکتیخکوب شوند و هیست که مین نیالبته مقصود از "توقف" ا 

خکوب شدن را داشته باشند، در نظم جهان اختالل یم ید بخواهند آن توقف به معنایا خورشین، ماه و یه شده است، اگر زمبه آن دستور توقف داد

ن است که ین که خداوند به آنها دستور توقف داده ایروند. پس مقصود از این مید و شب و روز، هفته و ماه و سال، چهار فصل و ... از بیآیش میپ

م فرموده است . هرچند بر حسب یك را در همان مدار قرار داده است و حرکت آن را در مدار خود تنظین کرده و هر ییرا تع یهر کدام مدار حرکت یبرا

 باشند. یك نحو حرکت می یز دارایارات نیر سید و سایخود خورش یچرخد، ولید مین دور خورشید زمیه جدیفرض

 م : یخوانیم 34 آیه یس، سورهدر 

َ ۡدسه َََنٱلشَّ يوه ََتۡق   َٰل َك ٍََّۚذ ََّا  َل ت ۡسَتَقول د به طرف ستاره یند خورشیگویان دارد به طرف قرارگاه خود. ظاهرا مید جریو خورش " ٱۡلَعل يمَ َٱۡلَعز يز َََتۡو يَل ده

 کند. یرکول" حرکت می"ه

 خاص و آثار آن ید و ماه در مدارهایر خورشیس

 لها"یة ممحوة من لیلنهارها، و قمرها آة مبصرة ی"و جعل شمسها آ

 ره شب قرار داد.(یبخش روز، و ماه را نشانه نور ت ید آسمان را نشانه روشنی)او خورش



 یزیچ یمردم در روز است . "ممحوة" از ماده "محو" و به معنا یینایله ابصار و بید وسیروشن کننده است، خورش ی"مبصرة" از ماده "ابصار" به معنا

ا د ر یرد تا نور بدهد، پس ماه هم عالمت شب است . خداوند خورشید قرار گید در برابر خورشیاست که از خودش نور ندارد، ماه از خود نور ندارد و با

 ك را عالمت شب قرار داده است . یعالمت روز، و ماه تار

 44سوره اسراء آیه 

َ ََ َاللَّيَْلََنَاۡلَّا َرَٓايََْۡي  واََعَ َدََنََجَعلْ َْعلَده ْمََنََل  َم ْنََربل كه
واَفَْضٗلا َبَْتغه ةاََل  َ َبِْص  مه ََنََجَعلَْ َٓايََةَاۡلَّا رَ  يْل 

َفَدَحْون َٓايََةَاللَّ
َََشَْ َّ نَيََنَاْْل س َبََنَكه َتْفصيٗلالسل  لَْ هَه  ٍءَفَصَّ

[ روزى و منودمي و روز را روشن ساختيم، تا ]در آننور ما شب و روز را دو نشانه ]قدرت و حكمت خود[ قرار دادمي؛ پس شب را ىب
ها[ را بدانيد، و هر چيزى را ]كه نسبت به دنيا و ها و حساب ]اوقات و زمانرزقى را از پروردگارتان بطلبيد و براى اينكه مشاره سال

 دينتان و تربيت و كمالتان نيازمند به آن هستيد[ به روشىن و به طور كامل بيان كردمي.

ان فرموده که ابن یب ین معنا را در قالب الفاظ و کلماتین است که باالخره خداوند شب و روز را خلق فرموده، اما همین جمالت حضرت همیا یمعنا

ر)ع( سخن گفته یکه حضرت ام ییباین زیتوانند به ا یعرب جمع شوند نم یح هاید: اگر همه فصیگویر واداشته و میرا به تح ید سنیالحد یاب

احت و ن فصین و آسمان و مالئکه آن هم با ای)ع( از زم یست که قدرت داشته باشد مانند علین ین صحابه رسول خدا)ص( کسیند. در بیبگو سخن

  (154 و 145 ص ،6 ج الحدید، ابی ابن شرح )د.یبالغت سخن بگو

 مناقل مجراهما" ی"فاجراهما ف

 ساخت .(رشان است روانه یكه مس یی)پس آنها را در راهها

د هم یشود که خورشین جمله حضرت استفاده میان و حرکت درآورده است . از ایانشان به جریجر ید و ماه را در محل هایخداوند خورش یعنی

همگان ثابت شده که بر اثر حرکت  یهمه مردم مسلم و ظاهر است، وجود شب و روز و چهار فصل سال هم برا یحرکت است ; حرکت ماه برا یدارا

ن و یك از زمیهر  ین برایم .بنابرایکنین کالم حضرت استفاده مید را هم از اید است، و حرکت خورشین به دور خود و خورشیزم یو انتقال یوضع

 ر خود قرار داده است . یاست، و خداوند هر کدام از آنها را در مس یر حرکتید حرکت و مسیماه و خورش

 ل و النهار بهما"ین اللیز بیمیمدارج درجهما ل یرهما فیقدر س"و 

 جدا دیگریك از رار آنها شب و روز ین فرمود تا به سبب سییر كنند تعید سیكه با یید را در راههای)و حركت ماه و خورش

 .(نماید



 رهما"ین و الحساب بمقادیعلم عدد السنی"و ل

 د و ماه دانسته شود.(یحركت خورش ی)و عدد و شماره سالها و حساب كارها از رو 

قت فلك نهم یدر حق یعنیوس معتقد بودند که حرکت روزانه مربوط به فلك االفالك است ; یئت بطلمیحاکم بود، در ه یوسیئت بطلمیدر گذشته ه

ك دور از مشرق به یست و چهار ساعت با افالك درون خود یك بیداده و در  یشد، همه افالك را در شکم خود جایده میکه در نظر آنها عرش نام

ن را یداده بچرخاند. آنها زم یگر را که در دل جاید ین بچرخد و پوسته هاییاز که آن پوست رویك پیچرخد. درست مانند ین میمغرب به دور زم

ك بار ماه از طرف ی ید و ماهیك بار خورشی ین سالیبه دور زم گفتند عالوه بر حرکت روزانه افالكیدانستند و میاز در وسط و ثابت میمانند بچه پ

چرخد و از آن شب یك دور دور خود مین در هر شبانه روز یند: زمیگویدانند و میه را باطل مین فرضیکنند. حاال ایمغرب به طرف مشرق حرکت م

د. و محتمل است مقصود حضرت یآید میچهارگانه پد یدارد و از آن فصل ها ید حرکت انتقالیك دور دور خورشید، و در هر سال یآید میو روز پد

علم عدد ین است که : "لینجا در کالم حضرت ذکر شده این باشد. و العلم عند الله. آنچه ایر اوضاع آن نسبت به زمینجا نفس تغید در ایر خورشیاز س

ن حرکت است که عدد سالها و یشود و بر اثر همید است که شب و روز درست میورشر ماه و خیله حرکت و سیرهما" به وسین و الحساب بمقادیالسن

 شود.یحساب کارها دانسته م

 به این نکته اشاره شده است:  44و سوره اسراء آیه  5در قرآن سوره یونس آیه 

نَيََنَاْْل س َبَ واََعَ َدَالسل  َْعلَده َرههََمَ ز َلََل  َنَقَ َّ
ي ءاََنَالَْقَدَوَنهوراَا ْدَسَض  يََجَعَلَالشَّ َوَاَّلَّ ََهه َب  ْْلَقل 

َذل َكَإ ّلَّ ه م ََخلََقَاّللَّ
وَنَ َل َقْوٍمََيْعلَده َاَْلي ت  له َفصل  براى ماه منازىل ]چون هالل، تربيع، بدر و  اوست كه خورشيد را فروزان و ماه را تابان قرار داد، و"يه

ه [ را بدانيد. خدا آهنا را جز بهاى معيشت[ مقّدر ساخت تا مشار سال و حساب ]ماه، هفته، اوقات امور زندگى و تنظيم برنامهحماق
 د".كن[ بيان مىها را براى گروهى كه دانايند ]بدون هر گونه اهبامدرسىت و راسىت نيافريده؛ او نشانه

واَ َبَْتغه ةاََل  َ َبِْص  مه ََنََجَعلَْ َٓايََةَاۡلَّا رَ  يْل 
ََفَدَحْون َٓايََةَاللَّ ََ َاللَّيَْلََنَاۡلَّا َرَٓايََْۡي  واََع َََنََجَعلْ َْعلَده ْمََنََل  َم ْنََربل كه

َدَفَْضٗلا
نَيََنَاْْل س َبَ َََشََْالسل  َّ َتْفصيٗلاَََنَكه لَْ هَه دو نشانه ]قدرت و حكمت خود[ قرار دادمي؛ پس شب را ما شب و روز را  "ٍءَفَصَّ

ب ]اوقات و ها و حسا[ روزى و رزقى را از پروردگارتان بطلبيد و براى اينكه مشاره سالنور منودمي و روز را روشن ساختيم، تا ]در آنىب
امل بيان  مند به آن هستيد[ به روشىن و به طور كها[ را بدانيد، و هر چيزى را ]كه نسبت به دنيا و دينتان و تربيت و كمالتان نياز زمان

 كردمي".

علم عدد یز داده شده "و لین شب و روز تمید و ماه بیر خورشیله سین که به وسیل و النهار بهما" تا این اللیز بیمیر)ع( فرموده اند: "لیحضرت ام

 رهما" و تا به مقدار و اندازه حرکت آنها عدد و شماره سالها و حساب کارها دانسته شود. ین و الحساب بمقادیالسن



د متحقق ین به دور خود و به دور خورشین با گردش زمید است و ایاهان با نور خورشیگ یآورد، سبزین چهار فصل سال را به وجود میگردش زم

د و ماه و ین است . خالصه حرکت خورشیت آن با زمیله حرکت ماه و موقعیرد که آن هم به وسیگیله ماه صورت میاها به وسیگردد. جزر و مد دریم

کنند; وقت یم میکه مردم اعمال و رفتار خود را بر آن تنظ یدوازده گانه ا ین بچرخد; ماههایقرار داده تا امور روزمره ساکنان زم ین را به گونه ایزم

 ن حرکت ماه است . یشناسند بر اثر همیه ملت ها را کیاز فض یاریحج و روزه و بس

 اریستارگان ثابت و س

 ح كواكبها"یها، و مصابیات درار ینتها من خفیجوها فلكها، و ناط بها ز  ی"ثم علق ف

را كه  یید پنهان است و ستاره هایرا كه مانند در سف ییآسمان فلك را معلق نگه داشت، و ستاره ها ی)سپس در فضا

 ش آسمان قرار داد.(ینت و آرایه ز یروشن است ما یمانند چراغها

شود. مقصود از یاست که به آن آسمان گفته م ییتناهایال  ین فضایرها کردن و معلق نگه داشتن است . مقصود از "جوها" هم ی"علق" به معنا

ن ماه و یجوها فلکها" پس خداوند مدار ا یعلق ف کنند; "ثمیر ستاره ها در آن حرکت مین و ساید و ماه و زمیاست که خورش یی"فلکها" آن مدارها

 ان رها و معلق نگاه داشته است . یپا یب ین فضاید و ستارگان را در ایخورش

ها" یات دراریآن را "من خف ینتهایزان کرده است در آسمان زید: وابسته و آویفرمایوابسته کردن است ; حضرت م ینتها"; "ناط" به معنای"و ناط بها ز

ا" هیات دراریاست . "خف ینوران یلیخ ی" به معنای" جمع "دریاست . "درار یمخف یة" به معنایات" جمع "خفی. "خف یمخف یارتند از درهاکه عب

ب" چراغ، و "کواکب" جمع "کوک یح" جمع "مصباح" به معنایح کواکبها"، "مصابیه است . "و مصابیك تشبیاز باب اضافه صفت به موصوف و در واقع 

نتها ستارگان درخشان ین زیآن را، که ا ینتهاید: و قرار داده در آسمان زیفرماینتها"; می"ز یان است براین دو عبارت بیستاره است ; و ا یبه معنا

 تند. هس ینوران یلیمانند چراغ خگر ید یو بعض یمخف یلیستاره ها خ یان فرموده که بعضین جمله بیدرخشان هستند. در ا یو چراغها یمخف

 به این نکته اشاره شده است: 6و سوره صافات آیه   5و سوره ملک آیه   44در قرآن سوره فصلت آیه 

ََسَبَْعََسد ناٍتَِف نَّ نْحََفَقض هه
َ
ََنَأ نْي َب َدص بيحَََِفَيَوَْمْي  د َءَادلُّ ََّ َالسَّ ْموَه ََنََزيَّ

َ
ََسد ٍءَأ  

ل ذل َكََتْق يوَهَكه ْفظ َا َالَْعزيز ََنَح 
َ  ر آمساىن كار آن را وحى كرد،پس آهنا را در دو روز به صورت هفت آمسان به اجنام رسانيد و حمكم و استوار ساخت، و در ه "الَْعليم 

 .ذير و دانا"ناپگريى تواناى شكستها[ حفظ كردمي، اين است اندازههاىي آرايش دادمي و ]از اسرتاق مسع شيطانو آمسان دنيا را با چراغ

 



نْي َب َدص بيحََ د َءَادلُّ ََّ َالسَّ ْمَتْ نََنَلََقْ ََزيَّ
َ
ََنَأ ي طي  ل لشَّ وم َا عيَ َنََجَعلَْ ه َرهجه ْمََعذاَبَالسَّ ا مهانا ما آمسان دنيا را ب " َلَاه

 "امي[ آتشى افروخته آماده كردهها قرار دادمي، و براى آنان ]در آخرتهاىي آراستيم و آهنا را تريهاىي براى راندن شيطانچراغ

ٍََةَالَْرواك بَ  نْي َب زي د َءَادلُّ ََّ َالسَّ  را به زيور ستارگان آراستيم" مهانا ما آمسان دنيا " إ نَّ ََزيَّ

 السمع بثواقب شهبها" یمسترق ی"و رم

 رباران نمود.(یثاقب ت یدهند با شهابهایرا كه دزدانه گوش م ینیاطی)و ش

 ن از رفتن به عالم باال فرموده است :یاطیف در مورد طرد شیدر قرآن شر

نْي َب َدص بيحََ د َءَادلُّ ََّ َالسَّ عيَ ََنَلََقْ ََزيَّ ْمََعذاَبَالسَّ ْمَتْ ن َلَاه
َ
ََنَأ ي طي  ل لشَّ وم َا ا مهانا ما آمسان دنيا را ب "َنََجَعلَْ ه َرهجه

 "اميه آماده كرده[ آتشى افروختها قرار دادمي، و براى آنان ]در آخرتهاىي آراستيم و آهنا را تريهاىي براى راندن شيطانچراغ

ن که یا ین هم برایاطیگرفتند، شین میاطیرا از ش یبین ارتباط داشتند و اخبار غیاطیشود که در گذشته کاهنان با شیات استفاده میروا یاز برخ

ن شد که آنها به یت خداوند بر ایکه مشن یکردند، تا ایرفتند و از مالئکة الله استراق سمع میرا به کاهنان بدهند به عوالم باال م یبیبتوانند اخبار غ

زه فرموده ن انداینجا هم حضرت به همیم، در ایدان یبوده نم یتیفین که با چه کیا یط مالئکه دور گردند; ولیر شهاب رانده شوند و از محیله تیوس

 سوره تفسیر در ،137 ص ،5 ج الثقلین، نور تفسیر[ 4] )شهاب رانده شدند. یرهایله تیالسمع بثواقب شهبها" استراق سمع کنندگان به وس یمسترق یاند که "و رم

  (.دارد" شهب" درباره بحثی 441 ص ،47 ج المیزان، همچنین; 354 ص ،6 ج البراعة، منهاج;  جن

 رها"یأذالل تسخ ی"و اجراها عل

 ت آنها.(یر و مقهور یتسخ یساخت ستارگان را بر مجرا ی)و جار 

ر حق اند یبه حرکت درآورده و همه آنها در تسخ یر آنها به نحو آرامیرا در مس ین است که خداوند اجرام آسمانین جمله ایدر اخالصه کالم حضرت 

 کنند.  ینم یو از فرمان او تخلف و نافرمان

 و... 33سوره ابراهیم آیه و  44و سوره نحل آیه   51بسیاری در قرآن به این نکته اشاره شده است، از قبیل سوره اعراف آیه در آیات 

رَْضَِف
َ
ََنَاْۡل د نات  يََخلََقَالسَّ َاَّلَّ ه َاّللَّ مه ََربَّكه َاْسَتوىَإ نَّ يَّ ٍمَثهمَّ

َ
أ تَّةَ  َنََس  ََحثيث َا َاللَّيَْلَاۡلَّا َرََيْطلهَبههه َيهْغِش  َالَْعوْش  لََعَ

ومََ ْدَسََنَالَْقَدَوََنَاۡلُّجه واٍتََالشَّ َسخَّ ّلَمه
َ
أ  َ ْمو ه

َ
َالْع َلديَََب أ ََربُّ ه َرََب َرَكَاّللَّ ْموه

َ
ََنَاْۡل  به يقني پروردگار مشا خداست كه" ََلهَاْۡلَلْقه

ه با [ چريه و مسلط شد، شب را در حاىل كه مهوار ها و زمني را در شش روز آفريد، سپس بر ختت ]فرمانرواىي و تدبري امور آفرينشآمسان



، و خورشيد و ماه و ستارگان را كه ُمسّخر فرمان اويند ]پديد آورد[؛ آگاه باشيد كه آفريدن و پوشاندجويد بر روز مىشتاْب روز را مى
 (45. )"[ خمصوص اوست؛ مهيشه سودمند و با بركت است، پروردگار عامليانفرمان ]نافذ نسبت به مهه موجودات

 

ْدَسََنَالَْقَدَوَنََ َاللَّيَْلََنَاۡلَّا َرََنَالشَّ مه َوَلَكه ومَهََنََسخَّ واٌتََاۡلُّجه َسخَّ َِفَمه إ نَّ  َ ْمو ه
َ
و شب و روز "ذل َكَََلي ٍتَل َقْوٍمََيْعق لهونَََب أ

هاىي است [ نشانهاند؛ قطعاً در اين ]حقايقو خورشيد و ماه را نيز رام و مسّخر مشا قرار داد، وستارگان هم به فرمانش رام و مسّخر شده
 (21. )"كنندگروهى كه تعّقل مى  ]بر توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا[ براى

 

ْدَسَ َالشَّ مه َوَلَكه َاللَّيَْلََنَاۡلَّا َرَََنََسخَّ مه َوَلَكه ََنََسخَّ اى حساب شده در  خورشيد و ماه را كه مهواره با برنامهو "َنَالَْقَدَوَدائ ََبْي 
 (33)"كارند، رام مشا منود و شب و روز را نيز مسّخر مشا ساخت. 

 ر سائرها، و هبوطها و صعودها، و نحوسها و سعودها"یو مس "من ثبات ثابتها،

كه همواره در حركت هستند، و هبوط و صعود و نحوس و سعود آنها را مسخر و  ییكه ثابت بوده و آنها ی)از ستارگان

 برقرار فرموده است .(

ر سائرها" و ین است که ستارگان ثابت و بدون حرکت "و مسیمسخر کردن به ا یعنیجمله قبل ;  یه است برایانی"من" در عبارت "من ثبات ثابتها" ب

ار قدرت یکه ثابت است و هم آن که متحرك است، همه تحت اخت یار و قدرت حق است ; هم آن ستاره ایراه و مدار ستارگان متحرك همه تحت اخت

 شوند.یخداوند اداره م

نها از اوصاف آسمان است یهستند و در اصل "و من هبوطها و صعودها" بوده است . ان دو کلمه هم عطف بر "ثبات ثابتها" ی"و هبوطها و صعودها"، ا

ض( است، آسمان و ی)اوج و حض یو بلند یپست ین دارایمثال همان گونه که زم یباشد. برایض ستارگان میر)ع( اوج و حضیو مقصود حضرت ام

ثابت  ( برسد، فاصله اش با ستارهیو پست یض )گودیر خود به حضیدر مس یستاره ا یاست ; وقت یو بلند یپست یر ستارگان متحرك هم دارایمس

ن یشتر، حرکت زمیح بیتوض یشود; برای( برسد، فاصله اش با همان ستاره کمتر میبه اوج )بلند یشود; و وقتیشتر میك آن است بیکه نزد یگرید

ضرت ر حیض که در تعبیخود به نقطه حض ین در گردش انتقالیزم یتن نحو است که وقین شده به اییآن تع یکه برا ید در مداریبه دور خورش

د یرسد فاصله اش با خورشیر آن حضرت "صعود" است میبه نقطه اوج که در تعب یشود، و وقتیاد مید زیرسد فاصله اش با خورشی"هبوط" است م

 شود. یکم م

ض است و یاوج و حض ین مدار دارایاست که ا یمدار یار و متحرك دارایستارگان سك از یشود: هر یر)ع( استفاده مین از کالم حضرت امیبنابرا

 ض( تحت قدرت خداوند هستند. یا حضین ستارگان در هر حال )چه در اوج یا



است . "سعود" از "سعادت" و در مقابل  یاست که در اصطالحات فارس یهمان نحس ی"و نحوسها و سعودها"; "نحوس" از "نحوست" به معنا

ك شود جنگ ین نزدیفالن ستاره به زم یشود که ستارگان نحوست و سعادت هم دارند; مثال وقتین کالم حضرت معلوم می"نحوست" است . از ا

آورد. یر و برکت به ارمغان میو خ یشود و فراوانیاد میز یابد، بارندگییان میزها پایا جنگ و ستیشود، و یم یا خشکسالید، یآیا زلزله میشود، یم

 دارند.  ینیزم یده هایر در پدیك نحو تأثیشود که ستارگان و حرکات آنها ین عبارت استفاده میاز ا

 این بر امواج دریگسترش زم

حضرت امیرالمؤمنین )ع( در مورد زمین و دحو ارض مطالبی را در این قسمت از این خطبه بسیار مهم ایراد فرموده اند. مرحوم سید رضی به 

عنوان آورده اند: "و منها" یعنی از جمله مطالب این خطبه "فی صفة االرض" در توصیف زمین "و دحوها علی الماء" و بسط آن بر آب است صورت 

آید که در ابتدای خلقت زمین همه اطراف آن را انبوه . "دحو" مصدر "دحا یدحو" به معنای "بسط" یعنی گسترانیدن است . به نظر این طور می

اگرفته بوده و بعدا این زمین از وسط آب بیرون زده و پیدا شده است که در حال حاضر سه چهارم زمین آب و یك چهارم دیگرش خشکی آبها فر 

 است . بنابراین "دحو االرض" به معنای بیرون زدن زمین از وسط آبها و گسترده شدن آن است .

 مور امواج مستفحلة ، و لجج بحار زاخرة" ی"كبس االرض عل

 پر قرار داد.( یاهایدر  یلجه هاگرد آبهای () یبا شدت و صولت و بر رو  یموجها ین را بر باالیخداوند متعال زم)

برد،  راهنش فرویسرش را در پ یعنیصه" یقم یك خال; "کبس رأسه فیاست در  یزیفرو بردن و داخل کردن چ ی"کبس" برحسب اصل لغت به معنا

 فرو یعنیمور امواج مستفحلة"  ین "کبس االرض علیوجود دارد که او سرش را داخل آن خال کرده است . بنابرا یراهن خالاین که داخل پیمثل ا

 حرکت است . یر شده است . "مور" به معنایر آب است به "کبس" تعبین در زیاز زم یاها. چون قسمتین را در موج دریبرده و قرار داده است زم

 پر از آب قرار داده است .  یایدر ین را بر گردابهاین زمیو ا یعنی

 اجها"یامواجها، و تصطفق متقاذفات اثباجها، و ترغو زبدا كالفحول عند ه ی"تلتطم اواذ 

جان ینر كه هنگام ه یوانهاینمودند، و مانند حیگر را دفع میكدیاها متالطم بوده و یآن در  یباال یكه موجها ی)در حالت

 كردند.(یمآورند كف یكف بر لب م یشهوت و مست



امواجها"  یکنند. "تلتطم أواذیدا مین ارتفاع پیزم یرو یا مانند کوههایدر یشود موجها یا طوفانیدر یباال و قله موج است، وقت ی" به معنای"اواذ

ا ین که امواج دریرا، مثل ا یگریکرد و آن موج دین موج آن موج را دفع میخوردند، ایگر میشدند و به همدیا متالطم میدر یموجها یبلندا یعنی

 کنند. یگر را از خود دور میکدیکنند و یبه هم حمله م

کردند. یزدند و صدا مین بوده که کف میخورده اند مثل ایا به هم میدر یگر است ; از بس موجهایزدن دو کف دست به همد ی"تصطفق" به معنا

ن موج ین موج خود را به آن موج و آن موج خود را به ایاست ; ایه از به هم خوردن امواج دریحمله و دشنام دادن است، " و کنا ی" به معنا "متقاذفات

امواج که به هم  یارتفاعات و بلندا یعنیارتفاع موج است، "متقاذفات اثباجها"  یشود. "اثباج" به معنایدرست م یبیعج یزند و سر و صدایم

 خورند. یم

شتر نر در وقت  یکردند و همچون صدایا بر اثر به هم خوردن کف میدر ین است که موجهایجمله ا یاجها" معنایو ترغو زبدا کالفحول عند ه"

 یبه هم خوردن آبها و موجها را به صدا و کفها یآن و صدا یا و کفهاین که دریر)ع( از ایکردند; مقصود حضرت امیجاد میرا ا یجنس یجانهایه

ت شتر یاز به هم خوردن امواج همچون وضع یناش یا و صدایدر ین است که امواج و تالطمهایه فرموده ایتشب یك جنسیدهان شتر در وقت تحر

 ب و وحشتناك است . یعج یلیدر آن حالت خ

بود،  دین آب مستفحله و شدیقرار گرفت که حرکت امواج ا ین بر آبیزم یعنیاوصاف آب و امواج آن بود;  یم همگینجا خواندیکه تا ا ین اوصافیا

کرد یداشت و کف م یادیز یامواج متالطم و پر حرکت بود، و سر و صداها ین لجج زاخره و پر بودند، و بلندایقرار گرفت که ا ییاین بر لجج دریزم

 .  یجان جنسینر در وقت ه یشترها یهمچون صدا و کفها

 متالطم یآرامش آبها

 "فخضع جماح الماء المتالطم لثقل حملها"

 شه كرد.(یپ یجان افتاد و خضوع و فروتنین از هیزم ینی)پس آب متالطم به جهت سنگ

است . فرموده است : پس آن جماح و تالطم و  یو سرکش یچموش یاست . "جماح" به معنا یو ترك سرکش یفروتن ی"خضع" از "خضوع" به معنا

شه در تالطم و طوفان بوده که با قرار یا بود، همیك دری یاها که در آن وقت همگین دریا این کم شد. گویوزن زم ینیسنگا به خاطر یآب در یسرکش

ن باعث رام شدن و آرام گرفتن آبها و یزم ینیساکت و آرام گشته و همه آن سر و صداها تمام شده است . سنگ ین در جوف آن تا حدودیگرفتن زم

 . آن شده است  یطوفانها

 ج ارتمائه اذ وطئته بكلكلها"ی"و سكن ه



 افت .(یر و رو شدنش آرامش یجان موج و ز ین بر آب گسترده شد، هینه زمی)و چون س

آب  ینه خود را رویکه س یا مرغابیگذارد، ین میزم ینه خود را روین به شتر که سیه وجود دارد; در واقع زمیه و کنایدر "وطئته بکلکلها" تشب

آب  ینه خود را روین سیزم ین است که وقتیجمله ا یآب آرام گرفت و مستقر شد. معنا ین روین است که زمیه از ایه شده، و کنایگذارد تشبیم

 آبها آرام و ساکت شد.  یجانهایگذاشت و آرام گرفت، همه ه

 ه بكواهلها"یا اذ تمعكت علی"و ذل مستخذ

 ل گشت .(یآب شكسته و ذلد، یآب غلط یبر رو  هایشبا شانه  زمین كه ی)و هنگام

 را"یحكمة الذل منقادا اس یا مقهورا، و فی"فاصبح بعد اصطخاب امواجه ساج

 ر شد.(ین لجام گذاشت و فرمانبردار و اسید، و گردن در حلقه آهنیامواجش آرم یاهو و غوغای)پس آب بعد از ه

بود مقهور  یجان داشت و آن همه طوفانیکه آن همه ه یامواج ساکت و شکست خورده گشت، آب یآبها تمام شد سر و صدا یبعد از آن که طوفانها 

ن است که ین آهن در لجام اسب ایرد، کاربرد ایگیاست که به افسار اسب است و در دهان اسب قرار م یآن قطعه آهن ی"حکمة" به معناگشت .

 ین است که آن رأیا یند برایگوی"حکم" م یقاض ین که به رأیباشد، و ایحکمة" مز "یشه کلمه "حکم" نیکند; ریکنترل م یاسب را از چموش

حکمة الذل ..." عطف به "بعد اصطخاب" است و اصل  یدهان بند ذلت . جمله "و ف یعنیکند; "حکمة الذل" یان کنترل میه را از طغیمحکوم عل

ن جمله آبها را به اسب، یر گشت . در ایرا" و آب در دهان بند ذلت فرمانبردار و اسیحکمة الذل منقادا اس یباشد: "و اصبح فین صورت میعبارت به ا

 ن رفت و کنترل شد. یآبها از ب ین است که آن همه طوفانها و سر و صداهایه از ایه فرموده ; و جمله کناین را به دهنه تشبیو زم

 اعتالئه ، و شموخ انفه و سمو غلوائه"اره ، و ردت من نخوة بأوه و یلجة ت ی"و سكنت االرض مدحوة ف

و كبر و غرور و نشاط باز  یو بلندپرواز  یان آن آب پر از موج قرار گرفت، و آن را از سركشیدر م ن گستردهی)و زم

 داشت .(

 .رام کرد ان برداشت و آن رایب آب را از میب و غریعج ین بر آب قرار گرفت طوفانها، سر و صداها، حرکتها و موجهایزم یوقت یعنی

 آمده است:  « مدد و قرر»که با ریشه هایی مانند  آیات بسیاری در قرآن به این امر اشاره دارد

رَْضَ
َ
َاْۡل يََم َّ َوَاَّلَّ  (3رعد ) ...َنَهه



رَْضَ
َ
 (7ق ) و (21حجر ) ...ََمَ ْدن ه ََنَاْۡل

َ رْضه
َ
ْتَََنَإ َذاَاْۡل  (3انشقاق ) مه َّ

رَْضَ
َ
ْنََجَعَلَاْۡل مَّ

َ
 (12منل ) ...قَواراَاَأ

رَْضَ
َ
َاْۡل مه يََجَعَلَلَكه َاَّلَّ ه َاَاّللَّ  (15غافر ) ...قَوارا

ا یون خطبه به کار برده اند; گیهستند که حضرت در ا یاتیهات و کنایر، کواهل، کلکل، فحول و..." همه تشبیر به "نخوة، بأو، اعتالء، اسیو تعب 

 ند. ین خطبه فنون بالغت را اعمال نماین )ع( بنا داشته اند در ایرالمؤمنیحضرت ام

 فان وثباته"یته فهمد بعد نزقاته ، و لبد بعد ز یكظة جر  ی"و كعمته عل

 متكبرانه ساكن و آرام شد.( یزهاید آن را كنترل كرد، پس بعد از جست وخیان شدی)و بعد از جر 

 یطوفانها پسسان و حرکت تند را گرفت و آن را رام کرد. ین بر آب آن جریداشت، قرار گرفتن زم یتند انیر بود و جرن که پ  یمثل اانش یجر یرپ   یعنی

 زیاد و سر و صداهای متکبرانه خاموش و ساکت شد. زهایآب بعد از آن همه جست و خ

 نیچشمه ها در زم یروان ساز

ون من یع العینابیاكتافها، فجر  یالبذخ علاج الماء من تحت اكنافها، و حمل شواهق الجبال الشمخ ی"فلما سكن ه

 ن انوفها"یعران

ن یزم یبلند و بزرگ را بر دوشها ین آرام گرفت، و خداوند سبحان كوههایجان آب در اطراف زمیكه ه ی)پس هنگام

 ساخت .( ین شكافت و جار یزم یها ینیب یآب را از باال یحمل نمود، چشمه ها

 ن قرار گرفتند و دامنهیقت آبها در اطراف زمیدر حقکه ان آبها قرار گرفت،ین در میکه زم یطرف و اطراف است ; وقت ی"اکناف" جمع "کنف" به معنا

دامنه حرکت آب وسعت داشته باشد آب موج  یروشن است که وقت یلین موضوع خیستاد. ایآب از حرکت ا ،که آب داشت کوچك شد یوسعتو 

وان با حرکت و موج آب یك لیمنه وسعت آن کوچکتر باشد حرکتش کمتر است ; مثال حرکت و موج آب در دارد، و به عکس هرچه دا یبرم یشتریب

اد و آنها را از حرکت دان پهناور قرار گرفت، آبها را به دور خود قرار دیان آن مین در میزم ین وقتیکند. بنابرایا فرق میك استخر و دریا یك حوض یدر 

 .باز داشت



يَ َوَاَّلَّ َاللَََّنَهه َيهْغِش  َاثْنَْي  ََجَعَلَفيا ََزنَْجْي  َاثلََّدوات   
ل َنَم ْنَكه نْا راَا

َ
ََنَأ َ رَْضََنََجَعَلَفيا ََرناِس 

َ
َاْۡل َِفَم َّ ننَََيَْلَاۡلَّا َرَإ نَّ وه  ذل َكَََلي ٍتَل َقْوٍمََيَتَفرَّ

، شب را به [ قرار دادها جفت دوتائى ]كه نر و ماده استآورد و در آن از مهه حمصوالت و ميوههاىي استوار و هنرهاىي پديد "و اوست كه زمني را گسرتانيد، و در آن كوه
و قدرت  هاىي ]بر توحيد، ربوبّيتانديشند نشانهپوشاند، ]تا ادامه حيات براى مهه نباتات و موجودات زنده ممكن باشد[؛ يقيناً در اين امور براى مردمى كه مىروز مى

 (3 خدا[ ست". )رعد

لَْق
َ
ننََََنَأ ْمََتْاتَ ه َبهٗلاَلََعلَّكه َنَسه نْا راَا

َ
ْمََنَأ ْنَرَديَ َب كه

َ
َأ َ ََرناِس  رْض 

َ
َاْۡل [ نلرزاند، هاىي استوار افكند تا مشا را ]در حال گردش وضعى و انتقاىلو در زمني كوه" ِف 

 (24[ راه يابيد". )حنل هاىي را ]پديد آورد[ تا ]براى رسيدن به اهداف و مقاصد خودو هنرها و راه

َا زا َح ج  َاْۡلَْحَويْن  ََنََجَعَلََبْيَ َ َنََجَعَلَلَا ََرناِس  نْا راَا
َ
َنََجَعَلَخ ٗللَا َأ رَْضَقَواراَا

َ
ْنََجَعَلَاْۡل مَّ

َ
وَنَأ ْمَّلََيْعلَده ْكََثههه

َ
بَْلَأ  َ َإ ٌَلََمَعَاّللَّ

َ
]آيا آن شريكان  "أ

تا زير پاى هاىي استوار قرار داد ]هايش هنرهاىي پديد آورد، و براى آن كوه[ آرام و قرارگاه ساخت و در شكاف]براى موجوداِت در آنانتخاىب مشا هبرتند[ يا آنكه زمني را 
يت او ت و ربوبدر قدر  اهلش نلرزد[، و ميان دو دريا ]ى شريين و شور[ مانع و حايلى قرار داد ]كه با هم خملوط نشوند[؛ آيا با خدا معبودى ديگر هست ]كه شريك

 (12[ بلكه بيشرتشان اهل معرفت و دانش نيستند". )منل باشد[؟! ]نه، نيست

َََشَْ  
ل نْبَتَْ َفيا َم ْنَكه

َ
ََنَأ َ لَْقيَْ َفيا ََرناِس 

َ
رَْضََمَ ْدن ه ََنَأ

َ
هاى استوار افكندمي، واز هر گياه موزون و زمني را گسرتاندمي و در آن كوه " ٍءََمْوزهننٍََنَاْۡل

 (21اى در آن روياندمي". )حجر سنجيدهو 

ننََ ْمََيْاَت ه َبهٗلاَلََعلَّاه سه ْنَرَديَ َب ا ْمََنََجَعلَْ َفيا َف ج ج َا
َ
َأ َ ََرناِس  رْض 

َ
َاْۡل هاى استوار پديد آوردمي تا زمني آنان را نلرزاند، و در آن و در زمني كوه " َنََجَعلَْ َِف 

 (32به سوى اهداف خود[ راه يابند. )انبياء هاىي فراخ و گشاده قرار دادمي تا ]راه

لَْق
َ
َب َغْي ََمَدٍ َرََوْننَا ََنَأ د نات  نْبَتَْ َفياََخلََقَالسَّ

َ
د ء َم ءاَفَأ نَْزْۡل َم َنَالسَّ

َ
َدابٍَّةََنَأ  

ل َفيا َم ْنَكه ْمََنَبَثَّ ْنَرَديَ َب كه
َ
َأ َ ََرناِس  رْض 

َ
َاْۡل َ ِف 

ل ََزْنٍجَ َم ْنَكه
اى هاىي استوار افكنده است تا مشا را نلرزاند و به اضطراب نيندازد، و در آن از هر جنبندههاىي كه آهنا را ببينند آفريده، و در زمني كوهها را بدون ستوننآمسا"  َكويمٍَ

 (21 . )لقمان[ از هر نوع گياه نيكو و با ارزش در آن روياندمي"پراكنده كرده است، و از آمسان آىب نازل كردمي پس ]به وسيله آن

ََزْنٍجَبَايٍجَ  
ل نْبَتَْ َفيا َم ْنَكه

َ
ََنَأ َ لَْقيَْ َفيا ََرناِس 

َ
رَْضََمَ ْدن ه ََنَأ

َ
و زمني را گسرتدمي و كوه هاىي استوار در آن افكندمي و در آن از هر نوع گياه  "َنَاْۡل

 (7انگيزى روياندمي، )ق منظر و دلخوش

ن هستند چشمه یزم ینیاز کوهها که به منزله ب؛ ن سوار کردیزم یقطر است بر شانه ها یو دارا یارتفاعات و بلند یرا که دارا ییو خداوند کوههاَ

ه ن که کوهها را به منزلین ; مثل ایزم ینیب یاستخوانها یعنین انوفها" یان داشته باشد. "عرانین جریزم یرا شکافت تا آب در همه جا یفراوان یها

 رده است . ن فرض کیزم یها ینیب

 دها"یدها و اخادیسهوب ب ی"و فرقها ف

 آن پراكنده ساخت .( یهایع و وادیوس یابانهایآب را در ب ی)و آن چشمه ها

 له کوههاین به وسیزم یآرام ساز

 دها"یاخیب الشم من صیدها، و ذوات الشناخیات من جالمی"و عدل حركاتها بالراس



 یله صاحبان قله هایم فراهم آمده و به وسیسنگ عظ یثابت كه از قطعه ها ین را به سبب كوههایزم ی)و حركتها

 ل نمود.(یمرتفع تعد

ن یل فرموده است . ایمرتفع ساخته شده تعد یبزرگ و قله ها یکه از صخره ها یبزرگ و ثابت یله کوههاین را به وسیزم یخداوند حرکتها یعنی

ن یزم ین نبود حرکتهایکند، و اگر کوه در زمیرانگر کنترل میو ین را از حرکتهاین است که زمید کوهها ایاز فوا یکیفهماند یم یجمله به خوب

 ر ممکن بود. یجه سکونت بشر در آن غیمنظم نبود و در نت

احبان له صیبزرگ درست شده، و به وس یکه از صخره ها ییله کوههاین را به وسیزم یخداوند حرکتها یعنیك به هم است، ین دو جمله نزدیا یمعنا

 ل فرموده است . یسخت درست شده، تعد یکه از سنگها یبلند یلیمرتفع خ یقله ها

ق سهول مها، و ركوبها اعنایاشیجوبات خ یمها، و تغلغلها متسربة فیقطع اد یدان لرسوب الجبال فی"فسكنت من الم

 مها"ین و جراثیاالرض

 آن، و سوار شدن بر یها ینیآنها در ب یشه هایسطح آن، و فرو رفتن ر  ین به جهت نفوذ كوهها در گوشه های)پس زم

 ستاد.(یآن، از حركت و جنبش باز ا یهایدشتها و بلند

ستاد که کوهها بر گردن ین خاطر از حرکت باز این به ایزم ستاد.یرانگر باز ایو ین از حرکتهایشه دوانده بود، زمین ریچون کوهها در دل زم یعنی

 صاف و در اعماق آن سوار شده بود.  ین هایزم

 .نیز به آثار کوه پرداخته و آنها را به میخ هایی تشبیه کرده است که زمین را از تکانهای فراوان حفظ می کند 474و  444حضرت در خطبه های 

  و  »
 

ل ب  ا، ج  ه  ِمید  ال  وز   و   ج 
 

ش ا ن  وِنه  ت  ا ..."خداوند و   م  اِده  ْطو 
 
 جایگاه در را آنها و آفرید را آن استوار کوههای و ها تّپه و ها صخره زمین، آفرینش از بعد أ

ه نمود، مستقر قرارگاهشان در و داشت نگه ثابت خود
ّ
 از را اکوهه ترتیب، این به و رفت فرو آب در آنها های ریشه و کرد پیشروی هوا در آنها های قل

ه داشت، نگه ثابت را قرارگاهشان و زمین اعماق در را آنها های پایه و کشید باال زمین سطح
ّ
 را وههاک و داد گسترش را ها تّپه و ساخت مرتفع را ها قل

 که ار  آنچه یا; نبرد فرو اضطراب در را خود اهل تا گرفت، آرام حرکت، عین در زمین که ای گونه به; کوبید آن در میخهایی همچون و زمین گاه تکیه

 «نگردد" زایل خویش جایگاه از یا نیندازد، فرو کرده، حمل دوش بر

اِل » ِجب 
ْ
اِسی ال و  ِتی الرَّ

َّ
ا ال ه  ت 

ْ
ل ع  ْرِض  ج   َ ، ِلاْل

ً
ادا ْوت 

 
ِق  و   أ

ْ
ل خ 

ْ
 " ِلل

ً
ادا  برای و محکم های میخ منزله به زمین برای را ها آن که استوار و محکم های کوهاْعِتم 

 «ساختی مطمئنی گاه تکیه خلق،



 نیدر زم یزندگ یهایازمندیگر نید یآماده ساز

 تمام مرافقها" یها اهلها علینها، و اعد الهواء متنسما لساكنها، و اخرج الین الجو و بی"و فسح ب

ن را با همه آنچه به آن یا فرمود، و اهل زمیتنفس كردن مه ین و فضا را فراخ قرار داد، و هوا را برایان زمی)و خداوند م

 د.(یافر یازمند بودند بین

ازمند یآن را قابل استنشاق قرار داد، مردم را با آنچه به آن ن یله کوهها رام کرد و هواین را به وسیخداوند زم ین است که وقتیجمله ان یمقصود از ا

 را محل سکونت انسانها قرار داد. نین آورد و زمیزم یهستند رو

 کنیم: که تنها به مثالی بسنده می در بسیاری از آیات قرآن بر این موضوع تاکید دارند

 31سوره ابراهیم آیه 

وه  ْصه ّلَُته  َ ناَن ْعَدَتَاّللَّ وههََنَإ ْنََتعه ُّ َْلهده
َ
َم ََسأ  

ل ْمَم ْنَكه [ از او خواستيد، به مشا عطا  و از هر چيزى كه ]به سبب نيازتان به آن..."َنَٓار كه
 "آوريدتوانيد آهنا را به مشاره كرد. و اگر نعمت هاى خدا را مشاره كنيد، هرگز منى

 42سوره بقره آیه 

َََجيع  رْض 
َ
َاْۡل ْمَم َِف  يََخلََقَلَكه َوَاَّلَّ  "اوست كه مهه آنچه را در زمني است براى مشا آفريد ..."هه

اء لها انش یبلوغها حت یعة الیها، و التجد جداول االنهار ذر یون عن روابیاه العیتقصر م یدع جرز االرض التی"ثم لم 

 و تستخرج نباتها" مواتها ییناشئة سحاب تح

د به حال خود نگذاشت و یرس یبه آن نم یكوچك به جهت بلند یرا كه آب چشمه و نهرها یاهیگ ین بی)سپس زم

 اند.(یاه آن را برویابرها را بر فراز آن قرار داد تا مرده آن را زنده كند و گ

 مانند: که بر این نکته اشاره می کند دارد آیه  وجود 32حدود  قرآندر 

 44بقره



َر َ م َنَاثلََّدوات  ْخَوَجَب هَ 
َ
د ء َم ءاَفَأ نَْزَلَم َنَالسَّ

َ
َ  ءاََنَأ د َءَب َنَالسَّ رَْضَف واش َا

َ
َاْۡل مه يََجَعَلَلَكه ْمَاَّلَّ لَكه آن پروردگارى كه زمني را براى مشا " ...زْق َا

هاى گوناگون، [ نازل كرد و به وسيله آن از ميوهرف و بارانبسرتى گسرتده و آمسان را سقفى برافراشته قرار داد و از آمسان، آىب ]مانند ب
 رزق و روزى براى مشا بريون آورد؛"

 47جده س

م تا یبریماه یآب و گ یب ن خشك ویزم یدند که ما آب باران را به سویا ندیآ" ...اْلماَء ِإىَل اْْلَْرِض اْْلُُرِز فَ ُنْخرُِج ِبِه َزْرعاً  أَ َو َلَْ يَ َرْوا أَنَّا َنُسوقُ 

 ".آب و علف معنا شده است ین بیزم یه هم به معناین آیم ؟ "ارض جرز" در ایانیاز آن برو یحاصل

 یبلند ینهایزم یکند، ولیراب میهم سطح چشمه ها و رودخانه ها را س یابانهایصاف و ب ینهایان داده، زمین جریزم یکه رو ییپس با چشمه ها

 د. یفرمایراب میو س یاریله ابرها آبیند به وسینش یرا که آب چشمه ها و رودخانه ها به آن نم

 بارش ابرها

 ه"یاذا تمخضت لجة المزن ف ین قزعه ، حتی"الف غمامها بعد افتراق لمعه ، و تبا

 ین كه آن ابرهایوست، همیگر جدا بود به هم پیكدین آماده و از یدن بر زمیبار  یابر درخشنده را كه برا ی)پاره ها

 د.(یدن گردیبار  یایكه پر از آب بود به حركت در آمد و مه یدیسف

 كنهور ربابه ، و متراكم سحابه" یضه فینم ومیكففه ، و لم  ی"و التمع برقه ف

 متراكم و مجتمع قطع نشد.( یابرها یو درخشندگ یید، و روشنای)و برق ابر در اطرافش درخش

 به"یبه و دفع شآبیه الجنوب درر اهاضیدبه تمر یقد اسف ه "ارسله سحا متداركا،

د یدوشیم باد جنوب آن را حركت داده و یاپیك شد، و پین نزدیبه زم ینیابر بارنده فرستاد، كه به سبب سنگ یدرپ ی)پ

 آورد.(یرون میو به دفعات ب یاپیش را پیو بارانها

که از جنوب  یین برسند، بادهایك است به زمیکه نزد یده شده به نحوین کشییبه طرف پا ستاده و منبسط،یا ین است که : ابرهایجمله چن یمعنا

 خته اند. یل آسا ریو به دفعات با شدت و س یاپیخود را پ ین ابرها ناگهان بارانهایده، و ایمتراکم را دوش ین ابرهایوزد ایم

 می فرماید: 174حکمت حضرت علی علیه السالم در



مَّ  ه 
َّ
لل

 
ا ا   ِاْسِقن 

 
ل

 
ل

 
اِب  ذ ح  لسَّ

 
ون   ا ا د  اِبه   .سرکش" ابرهای کن،نه سیراب رام ابرهای به را خداوندا،ما " ِصع 

 آغاز در المالّس  علیه عمیق است و امام و زیبا بسیار تعبیراتی با محتوا پر و معنی پر بسیار باران، نزول برای است دعایی واقع که در 445خطبه و در  

 گناهان از یناش حوادث گونه این از بسیاری که فرماید،می این به اشاره معنی این شرح ضمن و کندمی بیان را خشکسالی از ناشی مشکالت خطبه،

 لیهع امام عبارات. کندمی باران نزول تقاضای متعال، قادر پیشگاه از مختلف عبارات با و داردمی بر خدا درگاه به دست سپس است مردم اعمال و

 هخطب این محتوای از است خوب چه و بردمی فرو معنوّیت از مملوّ  روحی فضای یک در را انسان که است دلنشین قدری به زمینه این در الّسالم

 .شود استفاده «باران نمازهای»در

مَّ  ه 
َّ
دِ  الل

 
ْت  ق اح  ا، اْنص  ن 

 
ال ْت  ِجب  رَّ ب 

ْ
اغ ا، و  ن  ْرض 

 
ْت  أ ام  ه  ا، و  ن  ابُّ و  ْت  د  ر  یَّ ح  ت  ا، ِفی و  اِبِضه  ر  ْت  م  جَّ ع  ِجیج   و  ی ع 

 
ال

 
ک ی الثَّ

 
ل ا، ع  ِده 

 
ِت  أْوال

َّ
ل م  د   و  دُّ ر  ا، ِفی التَّ اِتِعه  ر  ِنین   م  ح 

ْ
ال  و 

ی
 
ا..." إل اِرِده  و   در و گشته تشنه سخت ما چهارپایان شده، گیاه از خالی و خشک و غبار پر ما زمین شکافته، هم از آبی بی از ما کوههای!  بارالهام 

 (علف و آب ونیافتن) آبگاهها به آوردن روی و ها چراگاه به زیاد آمد و رفت واز سرداده ناله مرده، فرزند مادران همچون سرگردانند، خویش های آغل

 .اند شده خسته

 ! فرما رحم ما، شتران سوزناک فریاد و گوسفندان، ناله به!  بارخدایا   

 ! فرما ترحم ها آغل در هاشان ناله و( عطش و گرسنگی شدت از) راهها در آنها سرگردانی به!  بارالها   

 .است کرده پشت ما به باران پر ابرهای و آورده، هجوم ما بر پی در پی های خشکسالی که آمدیم بیرون تو سوی به هنگامی!  خداوند   

 شده تهبازداش باریدن از ابرها و گشته، چیره مردم بر نومیدی و یأس که هنگام این در ای، کننده طلب هر مشکالت وحاّلل بیچاره، هر امید مایه تو   

 .مگیری گناهانمان به و نکنی، مؤاخذه اعمالمان به را ما که خوانیم می را تو روند، می هالکت به رو بیابان حیوانات و اند،

 کن نازل ما بر درشت دانه بارانی; بگستران ما بر طراوت پر و سرسبز  گیاهان و گیاه، و آب پر بهار و پرباران، ابرهای وسیله به را رحمتت!(  بارالها)   

 ! بازگردانی ما به رفته دست از را آنچه و کنی زنده آن با را مرده زمینهای که چنان آن

 گیاهان هک بارانی ،! فرما نازل ما بر خودت ناحیه از بخش خّرمی و گوارا پربرکت، پاکیزه، همگانی کامل، کننده، سیراب بخش، حیات بارانی!  بارالها

 زنده آن با را ردهم وسرزمینهای بخشی توان آن با را ضعیفت بندگان که گونه آن برویاند، طراوت پر و سرسبز برگهایی و ثمر پر هایی شاخه با پربرکت

 .کنی



 د،بخش فراوان نعمت ما سرزمین تمامی به و گردد، جاری دشتها و ها دامنه در سازد، گیاه پر را ما بلند کوههای و ها تّپه که!  ده بارانی!  خداوندا   

 همه) گیرند مدد آن از ما روستاهای و شوند، مند بهره آن از نیز ما از دورتر سرزمینهای کنند، زندگی آن با ما چهارپایان آورد، روی ما به آن با ها میوه

 ! فرما عنایت بیابان وحش حیوانات و فقیر بندگان بر خویش فراوان عطایای و گسترده و وسیع برکات از( را اینها

 دور خود از و رانند پیش به را یکدیگر شّدت، و کثرت اثر بر آن قطرات که درپی پی و درشت دانه بارانی پرباران، و مرطوب آسمانی!(  خداوندا)   

 .سرد بادهای همراه ریز های دانه نه و پراکنده کوچک ابرهای نه و ثمر، بی ابر و باران بی برق و رعد نه سازند،

 آنها دینومی از بعد که تویی زیرا گردند، زنده خشکسالی گرفتاران آن برکت از و رسند فراوان نعمت به گان زده قحطی( که کن مرحمت بارانی)   

 ! ستایش شایسته هستی سرپرستی وتو دهی می گسترش را رحمتت و فرستی می فرو را باران

 ن و کوههایاه در زمیش گیرو

، و  ها، اخرج به من هوامد االرض النباتیها، و بعاع ما استقلت به من العب ء المحمول علی"فلما القت السحاب برك بوان

 من زعر الجبال االعشاب"

خت، خداوند متعال از یرا كه بر دوش داشت فرو ر  ینین افكند و بار سنگینه خود را بر زمیكه ابر س ی)پس وقت

 5آیه  22سورهاند.(یتازه رو یعلفها یخال یاهان، و از كوههایخشك گ ینهایزم

م که د و در کوهها هییاه روین گیختند، در زمین و کوهها ریزم یخود را رو یکه گفته شد بارانها یاتیابرها با آن خصوص ین است که وقتیمقصود ا

 د. ییکچل بدون مو بودند علف رو یمانند سرها
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نَْزَلَ
َ
رَْضََنَم َأ

َ
اْۡل ْحي َب هَ 

َ
د ء َم ْنَم ٍءَفَأ َم َنَالسَّ ه  ."اش زنده ساختهو باراىن كه خدا از آمسان نازل كرده و به وسيله آن زمني را پس از مردگى..."َبْعَ ََمْور ا َاّللَّ
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رَْضَ
َ
اْۡل ْحي َب هَ 

َ
د ء َم ءاَفَأ نَْزَلَم َنَالسَّ

َ
َأ ه  اش زنده ساخت".يله آن پس از مردگىخدا از آمسان آىب نازل كرد، و زمني را به وسو ..."َبْعَ ََمْور ا ََاّللَّ

 32انبیاء 

َََشَْ َّ  "آفريدمي؟ آب از را اىزنده چيز هر و... "ٍءََحََنََجَعلَْ َم َنَالْد ء َكه

 انوارها"ة ما سمطت به من ناضر یرها، و حلیط ازاهیبما البسته من ر  یاضها، و تزدهینة ر یتبهج بز  ی"فه



ده و به آن آراسته ییكند، و به آنچه در آن رویم ینت داده شده شادیخود كه با آن ز  یله باغهاین به وسی)پس زم

 كند.(یم ییدرخشنده و تازه، فخر و خودنما یل شكوفه ها و گلهایده، از قبیگرد

 اهان فراوان در کوهیش گل و گیو رو ین کره خاکیا یباران بر رو دنیعت را پس از باریجهان طب ییباین دو جمله، زین )ع( در ایرالمؤمنیحضرت ام

ر به س ید باغها به وجود آمد، و سبزه درختهاین بارین است : پس از آن که باران بر زمین دو جمله چنیا یم آورده اند، خالصه معنایو دشت به ترس

 قرار گرفت ; و باز به واسطه بارش یدا کرده در بهجت و خوشحالیکه پ یدیدن حالت جین با این است که زمینت داد، و مثل ایده جهان را زیفلك کش

بود که  نین رو مثل ایاز ا د،یبخش ینت و طراوتیك نوع زین یز به زمین نید و از آنها گلها و شکوفه ها به وجود آمد که اییاهان روین گیباران بر زم

 کرد. یم ید و اظهار بزرگیبالیدا کرده بود به خود میکه پ ین بهجتین به خاطر ایزم

 جواد طرقها" ین علیآفاقها، و اقام المنار للسالك ی"و جعل ذلك بالغا لال نام ، و رزقا لال نعام ، و خرق الفجاج ف

گشاده باز نمود و  ین راههایوانات قرار داد، در اطراف زمیان و حیچهارپا یاهان را توشه مردم و روز ی)و خداوند آن گ

 برپا كرد.( ییروندگان عالمتها و نشانه ها یراهها براان یدر م

 معرفی می کند: حیوانات  ها وانسانگیاهان را توشه و طعام  قرآن عبس؛ 34نازعات و  33آیات  رد

مَْ نْع م كه
َ
ْمََنَۡل  لَكه  هايتان باشد"تا مايه برخوردارى مشا و دام "ََمت ًعَا

داده اند یدر آن قرار م یساخته و چراغیم یین شهرها مناره هایعبور و مرور در شب ب یوان بوده، برایدور که وسائل رفت و آمد ح یدر گذشته ها

ن" یر)ع( فرموده است : "و اقام المنار للسالکینجا هم حضرت امیت است ; ایمحل نور و هدا یتا قافله ها راه خود را گم نکنند، پس "منار" به معنا

 .ت قرار داده استیمسافران و راه روندگان عالمت هدا یخداوند برا
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لَْق
َ
ََََنَأ ََرناِس  رْض 

َ
َاْۡل نَنََِف  ْمََتْاتَ ه َبهٗلاَلََعلَّكه َنَسه نْا راَا

َ
ْمََنَأ ْنَرَديَ َب كه

َ
هاىي استوار افكند تا مشا را ]در حال گردش وضعى "و در زمني كوهأ

 اىي را ]پديد آورد[ تا ]براى رسيدن به اهداف و مقاصد خود[ راه يابيد".ه[ نلرزاند، و هنرها و راهو انتقاىل

 34انبیاء 

ََ ََرناِس  رْض 
َ
َاْۡل نَنَََنََجَعلَْ َِف  ْمََيْاَت ه َبهٗلاَلََعلَّاه سه ْنَرَديَ َب ا ْمََنََجَعلَْ َفيا َف ج ج َا

َ
هاى استوار پديد آوردمي تا زمني آنان را و در زمني كوه"أ

 هاىي فراخ و گشاده قرار دادمي تا ]به سوى اهداف خود[ راه يابند".در آن راهنلرزاند، و 
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ََٱَّلَّ ي مه ۡرَضََجَعَلَلَكه
َ
نَنََٱۡۡل ۡمََتۡاَت ه َبهٗٗلَلََّعلَّكه ۡمَف يَا َسه ها "مهان كه اين زمني را حمل آرامش مشا قرار داد و براى مشا در آن راهَمۡاٗ اَنََجَعَلَلَكه

 [ راه يابيد".ا ]به اهداف و مقاصدتانپديد آورد ت

 

 دن آدم )ع(ین و برگزیزم یآمادگ

 رة من خلقه ، و جعله اول جبلته"ی"فلما مهد ارضه ، و انفذ امره ، اختار آدم )ع( خ

 رید و او را برتر از سایساخت، آدم )ع( را برگز  ینش جار ید، و امر خود را به آفر ین را گسترانی)پس از آن كه خداوند زم

 ن مخلوق خود قرار داد.(ید، و او را اولیمخلوقاتش گردان

ن را مانند گهواره رام ساخت، در آن ین گرفت و زمیانه را از زمیوحش یا کرد; آن حرکتهاین را آماده و مهیخداوند زم یوقت یعنی"فلما مهد ارضه" 

ن نافذ فرمود; نافذ شدن یکه امر خود را در زم یکرد. "و انفذ امره" و وقتا یبشر است مه یکه مناسب زندگ ید و آن را به نحویانیاهان رویدرخت و گ

، اندین برویزم یاهان را روید حفظ کنند، باران ببارد و گل و گیشد ین را از حرکتهاین بود که کوهها باشند و زمین به ایامر و فرمان خدا در زم

 ن کارها را کرد، آن وقت به خلقت آدم پرداخت . یا یباشند و ... خوب وقت ات بشریه حین نور بدهند و ماید و ماه باشند و به زمیخورش

ن را که آدم )ع( بود ین مخلوقات خود بهتریخداوند از ب یعنیدن و انتخاب کردن است ; یبرگز یار" به معنایرة من خلقه"; "اختی"اختار آدم )ع( خ

ن ین موجودات این و از نظر درجه و مقام باالتریاست، بهتر یرا دارد و موجود کاملعت یطب یل که همه مراحل وجودین دلیانتخاب کرد. انسان به ا

 عالم است . 

م یید بگویم بایکن یولیر به هیم تعبیاست و اگر نخواه یولین که شروع شود به اصطالح فالسفه ابتدا هییعت از پایانسان در عالم طب یمراحل وجود

شود، در مرحله یکه از عناصر مرکب شده اند گفته م ییزهایم شده است ; معادن در اصطالح فالسفه به چر به معادن هیجمادات است که از آن تعب

است که  یوان انسان است . پس انسان موجودیوان، مرتبه باالتر از حیباشد، و مرتبه باالتر از آن حیاه میاول معدن است، مرتبه باالتر از معدن گ

ن روح یرا داراست و با ا یو هم روح انسان یوانیهم روح ح یب شده و هم روح نباتیاست که از عناصر ترک یهمه مراحل قبل را داراست ; او موجود

 :  -که شده  یحسب نقل -ر)ع( یدا کند که از مالئکه هم باالتر برود. بنا به فرموده حضرت امیتواند آنقدر تکامل پیم یانسان

 العالم االکبر"  یك انطویر ____ و فیتزعم انك جرم صغ "أ

ن عالم بزرگ نهفته است . پس "انسان موجود یکه در وجود تو همه رمز و راز ا ی؟ در حال یهست یتو جرم و جسم کوچک یکنیال میا خیانسان آ یا

 را داراست .  ین معناست که او همه مراحل وجودین است" به ایزم یده خداوند رویبرگز



ن مخلوقات جاندار یجاندار اول است، خداوند او را اول ین موجودات مادیانسان در ب یعنیمخلوق است ;  ی"و جعله اول جبلته"; "جبلة" به معنا

وانات یر حیفته ساایست و مرحله تکامل یند انسان مستقل نیخواسته اند بگو ین که بعضیکند ایمعلوم م ین جمله به خوبیعالم ماده قرار داد; ا

ر اثر مون در آمده و بیافته تا به صورت میبوده و در اثر تطورات تکامل  یست که انسان از ابتدا تك سلولین طور نیست ; این یاست، حرف درست

ه هم ه وجود آمده اند، کخلق شده و همه انسانها از نسل او ب یك آدم ابوالبشریخلقت  یشتر به صورت انسان در آمده است ! بلکه از ابتدایتکامل ب

ز هر کدام یمون و گاو و شتر و ... نیك موجود مستقل است و مین امر داللت دارند; انسان یگر بر ایات دیات و روایر)ع( و هم آین جمله حضرت امیا

تبه ت در مقام و ر ی"اول جبلته" اولن عبارت انکار تبدل انواع است . البته محتمل است که مقصود از یوان مستقل هستند. و باالخره ظاهر ایك حی

 ن مخلوق خود قرار داد. یآدم را برتر یعنیت به حسب زمان، یباشد نه اول


