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 چكيده

تربيت اندر كاران نظام تعليم و دستيكي از دغدغه هاي همه  دركنارآموزش علوم ان خوبشهروند ي وساختنواخالقبه بعدديني توجه 
مهم داشته باشند و كتبي را تب درسي توجه جدي تري به اين امر براي نيل به اين هدف بايد برنامه ريزان ومؤلفان در تأليف ك. است

در واقع بايد زمينه اي مناسب براي توسعه دانش شيمي .ه مطالب آموزشي به بعدمعنوي وپرورشي نيز بپردازدر ارائتأليف كنند كه عالوه ب
خت وحفاظت مواد مسئول ومتعهد نسبت به شناهاي مطلوب براي يك شهروند آگاه،همراه با پرورش دادن مهارت هاي ياد گيري وارزش 

آموزش به دراين راستا معلمان نيزبايدعالوه بر. خت جهان وعظمت خلقت فراهم شودانقش علم وشنومنابع خدادادي،همچنين ارج نهادن بر
آموزش يك سري فرمول ها وروابط خشك وبي روح  ي معلم صرفاً بعد معنوي واخالقي واجتماعي توجه جدي تري كنند چرا كه وظيفه

  .نيست
ه ،گوشه اي از شگفتي ن وحتي بدن ما را آب تشكيل دادمعلم مي تواند در بررسي خواص غير عادي آب و اينكه چرا بيشتر كره زمي

سوره 219آيه (را در قرآن كريمهااين نوشابه بيان خطرات نوشيدن نوشابه هاي الكلي علت تحريم  هاي خلقت رابيان كندودر بحث الكلهابا
 بيان محاسن اخالقي آنانان وجهان وباشخصيت هاي علمي اير معرفيبا  و براي دانش آموزان توجيه كند؛ )سوره مائده91و90بقره، وآيه 
  .الگوسازي ياري دهد، دانش آموزان رادرعلم شيمي نشمندان مسلمان درپيشرفت وتوسعهونقش دا

 زمينه ي شيمي بزرگ علمي در مسلمان و معرفي چندشخصيتشيمي دراسالم وه ي اين مقاله سخن راباارائه ي مقدمه اي ازتاريخچ
همچنين  يادنموده؛رحمت رب العالمين وآيتي ازلطف و وان موجودي هوشمندغيرعادي آب ازآن به عن ضمن مروري برخواص ،آغازنموده

 شيمي برخي مفاهيم وموضوعاتسخن گفته؛ازمنشأعنصرهادرجهان هستي ونيزخاصيت تركيب پذيري عناصرواهميت آن درنظام آفرينش 

باشبيه در واقع شيمي را در آيينه ي تمام نماي قرآن مشاهده كرده و ده؛نموزبان شيرين قرآن كريم بيان  ونيزاز) ع(نگاه ائمه اطهارازرا
 .ث خداشناسي وعلم شيمي برقرارمي كندبحمارتباط تنگاتنگ بين  فاهيم علمي شيمي باموضوعات ديني واخالقيسازي برخي م

  

 مقدمه 

يا گران اسالمي در صنعت خويش و فنون كيم.ثير مساعي كيمياگران اسالمي  در توسعه و تكميل علم شيمي قابل مالحظه استأت
البته نه آن اكسيري را كه گمان مي كردند جوهر عمر و جواني است كشف كردندنه حجر .مربوط بدان كارهاي بالنسبه مهم انجام دادند

 Jeberبه نامپا وي راكه اروبن حيان بودميا گران اسالم جابرپيشرو كي.ساخت كشف شدني يافتند ه را كه به پندارآنهاازمس طالميالفالسف
بود ودرساعت هاي معيني حضورامام ) ع(م جعفر صادق جابربن حيان كه شاگرد اما.دادوبعدهاعنوان پدرشيمي هم به او مي شناخت

اين دانشمند علم كيمياي جديد . رسيد وعلوم را فرا مي گرفت ، پايه گذار علم كيميا وپيشوا ومشعل دار علوم وفنون اسالمي استمي)ع(
جابربن حيان در فلسفه ،فيزيك ، پزشكي ونجوم ورياضي استاد . را بنا نهاد وآن را بر مبناي آزمايشهاي علمي پايه گذاري كرد ) ميشي(

جابر،تا جايي كه از كتب موثق .اوكاشف برخي داروها ، نمك هاي معدني ، تيزاب سلطاني نيتريك اسيد وكربنيك اسيد مي باشد.بود 
ريافت كيميا را به عنوان يك علم تجربي تلقي كرد مبتني بر اساس يك نظريه فلسفي از نوع طبيعيات مشائي كه منسوب به او مي توان د

در هر صورت،جابر پدر كيمياي قرون وسطي و شيمي امروز جهان است و هر چند قسمتي از  .شايد از تاثيرمحيط حراني هم خالي نبود 
ين كتاب ها جابر غير از دستور ادر. و داده اندصحيح استه احصيل مواد بسياري كه بتركيب و ت كتابهاي منسوب بدومشكوك است نسبت

تهيه بعضي مواد وتركيبات شيميائي،درباب روشهاي مربوط به مطالعات شيمي، نظريات قابل مالحظه دارد چنانكه درباره پيدايش فلزات 
بموجب اين نظريه اختالف فلزات ششگانه به نسبت تفاوت .زيبقنيز به وسيله وي نظريه يي بيان شده است،موسوم به نظريه كبريت و 

همچنين وي در بعضي اعمال .مقدار گوگرد و جيوه آنهاست،بدينگونه در باب پيدايش فلزات نظريه وي يك نوع تئوري زمين شناسي است
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در مورد دوم گويا اكنون جاي ترديد كه . شيميايي مانند تصعيد،تبخير، ذوب كردن،و متبلور كردن مواد راههاي درست نشان داده است
له احياء ئو مس)اكسيداسيون( له احتراقسئمبهر حال مسلمين در ضمن اعمال شيميائي خويش بعضي مواد تازه كه .هست
اوهمچنين كاشف برخي داروها ، نمك هاي معدني ، تيزاب .اعمال شيميائي وي بود كه به بيان علمي در آورد نيزاز)ردوكسيون(كردن

  .نيتريك اسيد وكربنيك اسيد مي باشد سلطاني
چنانكه كشف و  .تحقيقات مهم انجام داد نيز در كيميا، و همچنين در اعمال شيميائي كه وارث تعليم وي محسوب مي شد رازي

  .دست آورددر،هدروكلريك اسيدرابه اوبراي اولين بارازتقطيرنشا.و الكل را به وي منسوب داشته اند)اسيد سولفوريك( تركيب زيت الزاج
جوهر گوگرد،الكل،تيزاب  مثل.نانيها مجهول بودبدست آوردندبريونيزكه راموادتازه اي درضمن اعمال شيميايي خود به هرحال مسلمين

مسلمين در استخراج معادن،در ساختن رنگ،در  .سلطاني،و جز آنها،بعالوه در بعضي موارد اشتباهات يونانيها را هم در شيمي اصالح كردند
  .ن فوالد،در تهيه چرم و كاغذ و در ساختن اسلحه طي قرنهاي دراز تفوق خود را بر دنياي غرب حفظ كردندآب داد

  :ازشخصيت هاي زيرنام بردتوان  مينيز از دانشمندان بزرگ وبااخالق شيمي
  . حيدشديداً معتقدبودوازكساني بودكه به مكتب تو .بود وپايه گذارنوشابه هاي غيرالكليكه كاشف اكسيژن وازت؛ جوزف پريستلي*
او مردي .سرم ضدهاري را كشف كرد.در شيمي تخمير سرآمد ديگران بود.اولين بار به خواص كربن نامتقارن پي برد كه برايلويي پاستور*

   .بشر دوست و درعقايد خداشناسي راسخ بود
با مشاركت دو .زي اختراع كرداراج معادن و راه سمفيد از قبيل استخ  موثرترين نوع ديناميت را جهت مصارف 1870در سال  آلفرد نوبل*

بخاطر احساس شرمساري از استفاده غير انساني از .برادرش شركتي تاسيس كرد و امتياز نفت باكو را گرفت و به ثروت هنگفتي رسيد
هترين فعاليتها را انجام ديناميت، تمام ثروت خود را وقف پرداخت جايزه به دانشمنداني كرد كه براي رفاه انسانها و صلح جهاني ب

  ».دهم سير كردن شكم زندگان را بر مزار شكوهمند ترجيح مي« :نوبل .به افتخار او نوبليوم نام گرفت 102عنصر شماره .ميدهند
  

  :ي بخشــآب ماده هست

ن تغيير ها ، چهره ي آب پيوسته در حال تغيير بوده است وهنوز هم با ادامه يافتن ايين احتماالً همان تاريخ آب است ،تاريخ زم
سوره ي واقعه در مورد نازل ساختن آب خوش وگوارا خود  70تا  68كالم خداوند در آيه ي .سياره ي ما ، همچنان دگرگوني مي يابد

                  .دليلي بر حقانيت خداوند بزرگ ونشاني از عظمت وقدرت پروردگار است 

. اند مولكولهاي آب در موقعيت هاي مختلف فرم ها وآرايش متفاوتي به خود مي گيرند بزرگان علم فلسفه وفقه اسالمي ثابت نموده 
مولكول هاي آب بسيار آرام وبه  وبابه كاربردن كلمات مثبت وعبارات عاشقانه ودعاهاي شكرانهدر مكان هاي مقدس ومعنوي مانند مكه ،

به آبي پاك وصاف بابلورهاي دعا خوانده شود  بدون بلوره،آشفته وهمچنين اگر بر آب آلود.ته اند رار گرفشكل هاي منظمي كنار هم ق
بر نحوه قرار گرفتن مولكولهاي آب، نيروهاي توانايي آب  براي اين همه تغييرات نشاني از اراده وقدرت خداوند .  منظمي تبديل مي شوند

باانجام آزمايش هاي متعددي  برروي آب، در توكيو  IHMپرفسور ماسارو ايموتو محقق موسسه (.جاذبه بين آنهاونوع حركت هاي آنهاست
  . تصاويري از اشكال آب در موقعيت هاي مختلف را به دست آورده است

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   واكنش آب نسبت به شكل قلب                واكنش آب نسبت به صداي قرآن                واكنش آب نسبت به كلمه آمين پس ازدعا               
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  متشكرم به دوزبان ژاپني وانگليسي                                         روح              ديو                          فرشته                                        شيطان          

جهاني درسالمتي همانندابزار  ي هوشمند قرارداريم كه مي تواندوهمواره احساس كنيم دركنارموجود!بياييدكمي مهربانتربه آب بنگريم
مخرب ازآن استفاده نكنيم تابه مقام خليفه اللهي  م خود رادردست بگيريم وبي محاباوكافيست كنترل كال .انسان،اجتماع وسياره به كاررود

هاي روان توصيف شان ونهرچشمه هاي آب جودرقرآن كريم خداوندبهشت رانيزبه طورمكرربا!كه ازازل براي آن آفريده شده ايم،برسيم
  ».عينان نضّاختان فيهما« .ميكند
نه تنها گرماحجم آن را زياد نمي كندبلكه سرما نيزباعث .وگرم شدن اجسام مستثني  استآب تنها جسمي است كه ازقانون سرد-

خداوندنهايت سنگيني آب را روي چهار درجه ازصددرجه دماقراردادتاموجودات دريابتوانندبه حياط خودادامه .افزايش حجم آن مي شود
سنگيني آب .ت موجب انبساط وسرما باعث انقباض مي گرديدحال اگر آب ازاين قانون مستثني نمي شدمانندسايراجسام،حرار.دهند

ودريك زمستان تمام درياهاوآب هاي روي زمين يكپارچه يخ   درحالت انجماد بيشترمي شدوآب هاي منجمد به عمق دريا فرو مي رفت؛
ان كه درخشكيها زندگي مي عالوه برآن هواي جوي سرد مي شد وزندگي براي حيوانات وانس.مي زدوحرارت فصلها براي آن كافي نبود

  .كنندغيرميسر مي گرديد
اثرات زيادي در دماي كره ي زمين دارد و فايده ي آن اين است كه ، تفاوت دماي روز وشب اليي دارد آب ظرفيت گرمايي ويژه ي با-

شده است ؛ زيرا هم گياهان باعث ادامه زندگي موجودات زنده گرما ي تبخير باالي آب نيز. در كره ي زمين را قابل تحمل كرده است 
  .ل مي كنند وهم جانوران با عمل تعرق ، دماي بدن خود را متعاد

حالليت آب باعث مي شود كه گازهاي مختلف مانند اكسيژن در آب .آب قدرت حل كردن مواد جامد ، مايع وگاز را در خود دارد -
اين امر اكسيژن مورد نياز آبزيان را تأمين . سيژن را جا به جا كنندحل شوند وجريان هاي آب دريا حداكثر تا عمق دويست متري ، اين اك

حالليت خوب آب سبب حمل گلبولها ومواد فراوان مانند قندها ، پروتئين ها ، نمك هاي معدني ، هورمونهاي غده هاي داخلي .مي كند 
  . در خون مي شود...  و

جريان آبهاي سطحي به . ش وحل كردن مواد خاك مي شود ـ از ديگر ويژگي هاي آب كشش سطحي آب است كه موجب فرساي
ودر نتيجه از ميان خاك درياها منتقل مي شود وزمينه ي حيات رادر اقيانوس ها فراهم مي كند آب نيروي كشش سطحي بزرگي دارد 

  .عبور مي كند وبه ريشه وساقه گياهان مي رسد 
  آنگاه چه بر سر ما خواهد آمد؟  اكنون تصور كنيد آب ناگهان از سياره ي ما ناپديد شود

فضاهاي خالي كه از درياها واقيانوس ها باقي مي ماند با اليه اي ضخيم از نمك پوشيده خواهند شد ، بستر خشكيده ي رودها 
صلي وچشمه ها ديگر هرگز جوششي را تجربه نخواهند كرد ، صخره ها به تلي از خاكستر تبديل خواهند شد چرا كه آب يكي از اجزاي ا

هيچ گل ودرختي وهيچ موجود زنده ديگري در زمين مرده باقي نخواهد ماند وسرانجام آسمان بي ابر ، . تشكيل دهنده آنها بوده است 
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آب مايه ي حيات ونشاني از لطف وعنايت خداوند است به طوري كه قرآن كريم مي .رنگي غير معمول ووحشتناك خواهد داشت 
  »10سوره النحل آيه ي « . السماء ماء لَكم منه شراب ومنه شجرٌ فيه تُسيمونهو الّذي اَنزلَ من :فرمايد

   
    ازتولداتم تا آفرينش جهان

بزرگ تحول كيهاني ، كه اكثر دانشمندان به حقيقت آن معترفند حاصل كار خلقت است كه حدود بيست بيليون سال  اين افسانه ي
سال پيش به  بيليون20مي رود كه كيهان از حدود تصور.اد فوق العاده ، هيچ توجيهي نداردكه علم براي وقوع آن رويد. پيش روي داد 

انفجار «بر اساس نظريه ي . تشكيل شده است) ، پروتونها ونوترونها وفوتونها الكترون ها، پوزيترونها(صورت سوپي از ذرات كوچكترازاتم
به پيدايش كيهان آغاز شد وسريهايي از حوادث روي داد كه سر انجام  فرض بر اين است كه انفجاري  باشدت تصور ناپذيري» عظيم 

  .وزندگي بر روي كره ي زمين منتهي شد
دماميلياردهاميليارددرجه سانتيگرادبود،هيچ .يعني همه چيز دريك مكان،همه جاداغ بود.ميلياردسال پيش اندازه عالم صفربود 13حدود

رخ مي دهد،پرده ظلمت دريده مي  ناگهان انفجاري مهيب.سياهي،ظلمت وتاريكيوبودسكوت  . چيزوجودنداشت،نه مولكولي،نه اتمي
تكه هاي .اندازه صفرعالم روبه گسترش مي گذارد.تكه هاي بخارابروگازدرفضا پراكنده مي شود.شود،آن همه گرمي وانرژي منفجرمي شود

اين همان انبساطي است كه اخترشناسان درموردآن مي .ابروگازمرتب ازهم فاصله مي گيرند،به نظرمي آيدكه ازدوطرف كش مي آيند
علوم م !چقدرزيادند كه ذرات ريزي تكان مي خورند، انفجارنگذشته است دما به آرامي كمترمي شود،هنوزچندميليونيم ثانيه هم ازآن.گويند

وارك را انتخاب مي راي اين ذرات اسم كيعني ماده درحال شكل گرفتن است،ب پس هستند،نيست چه هستند،به هرحال ذره 
اتم .كوارك هادارندبه ذراتي ديگر تبديل مي شوند،اين ذرات آشناپروتون ونوترون هستند.ظهورآفرينش هستيم گرنيم،ماهمچنان نظاره ك

    .داغ است باالخره اتم تولديافت،ولي هنوزظلمت است،هنوز همه چيز.بله آن هيدروژن است كه به وجود مي آيد.درحال شكل گيري است
معلوم شده كه . انفجار گلوله هاي فوق متراكم از ذره ها ، سنتز عنصرها آغاز شد ور عرض چند ثانيه پس از وقوع انفجار بزرگ ، د

چون يك اتم هيدروژن يك هسته ي شامل يك  .نوترون هاي آزاد تالشي حاصل كرده ، پروتونها والكترونها ومقدار زيادي انرژي مي دهند
بنابراين هيدروژن اولين عنصر شيميايي بود كه در لحظه ي آفرينش تشكيل شد . منشأ هيدروژن در كيهان مااست پروتون تنها دارد اين

  .واكنون فراوانترين عنصر در جهان است 
برخورداتم ها به هم زيادشده وحركت آن هاسريع ترمي شود،ونتيجه اين سرعت چيزي جزباالرفتن يند تشكيل عنصرها ،با ادامه فرا

هسته هاي هيدروژن در كوره دماي باالي انفجار عظيم به  .آنچه حاال اتفاق مي افتدشروع واكنشهاي هسته اي است.ي تواند باشددما نم
وهسته ي هليم را كه مهمترين خشت زير بناي عنصرهاي ديگر . هم جوش مي خورند وهمين عمل هنوز هم در ستاره ها انجام مي شود

  .است بوجود مي آورند
. كرد از گاز به سرعت منبسط شد وخنك شدن را آغاز  از لحظه ي خلقت ، جهان وسيع مملوها، دقيقه ها وساعت ها پس در ثانيه 

به نقطه اي از خنكي رسيده است كه در آن هيدروژن  وهمچنين هليم پيوستن به يكديگر را آغاز كرده ،  شايد پس از يك بيليون سال ،
  . ستاره ها تبديل شده اند ، فرآيندي كه امروزه نيز ادامه داردبه كهكشانها ودر درون كهكشانها به 

درجه ، يعني ميليون 10سرانجام به حدود .شود ما آغاز ميبه ثقل متراكم شده وباال رفتن د ستارگان نخستين تحت نيروي جاذبه
را باال  ها دماي اين ستاره ش گرماده ،اين واكن.بيشترمي شود،يا هم جوشي آن براي تشكيل هليم) سوختن هيدروژن(دماي بحراني براي 

ميليون درجه يا حدود آن مي توانند به هم بپيوندند وبه هسته عنصرهاي باز هم سنگينتر تبديل 100بردو هسته هاي هليم ،در دماي مي 
  .اين هسته كربن است كه در آغاز تشكيل شده است » چرخه سوختن هليم « در . شوند 

بدان معني است كه اين فرآيند ليتيم ، بريليم وبور را دور زده است واز اين رو فراواني بسيار كم آنها در  هليمقيم كربن ازتشكيل مست
شي هسته هاي البته ، واقعيت وجود اين عنصر ها بدان معني است كه اين عنصرها به روشي متفاوت با هم جو. جهان توجيه مي شود 
پيدايش اين همه عناصر در جهان خود بيانگر وجود هستي .پس ازديگري به وجودمي آيندبه اين ترتيب عناصريكي .هليم تشكيل مي شوند

 .بخش پروردگار تواناست واينكه پشت همه ي اين تحوالت دست خالق توانايي در كار است

است نگاه حال به توده ي درشتي كه ازاتصال شهابهاايجادشده .سال گذشت،حاالفقط شهابها به هم متصل شده اند ونیلیحدودص��دم
بعضي ازاين ذرات يك هزارم .مي بينيم كه زمين را آماج حمله خودقرارداده اندذره هاي كوچك وبزرگ زيادي را.مي كنيم؛آن زمين است

حاالچيزي كه مي بينيم دره هايي .ببينيدبازمين چه مي كنند؟محورچرخش زمين رامنحرف كرده اند.زمين جرم  وهزاركيلومترطول دارند
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. درچنين دمايي زندگي امكان پذيرنخواهدبود. سانتيگراداست1000دماي زمين اكنون .هايي مثل دهانه هاي آتشفشان استعميق ودهانه 
  . وزمين اندازه كنوني خودراپيدا نموده است سقوط شهابهاكم شده. آرام آرام جلوه هاي عشق اورادرحال عشوه گري مي بينيم
اماچگونه؟ آهن ماده اي است باخاصيت پارا مغناطيسي .اراز اتمهاي آهن استدماي زمين بازهم كمترميشود، درون زمين سرش

كيهاني به زمين جلوگيري  اين خاصيت باعث شده كه ازنزديك شدن تشعشعات.نندآهن ربا ميدان مغناطيسي داردشديد،واينكه زمين ما
زمسيرخودمنحرف شده وكالً بازمين برخوردنمي به گونه اي كه بعضي ازذرات باردار ا. شودوزمين مانندمغناطيس غول آسا عمل كند

واين گوشه اي .،وبقيه ذرات نيز به سوي نواحي قطبي كشيده مي شوندوبطورمارپيچ در مسيرخطوط مغناطيس زمين مي ريزندكنند
  .ازحوادث عظيمي است كه درنبودنيروي جاذبه زمين رخ ميدهد

  .اراي يك قشر بيروني مذاب ويك قشردروني جامداستهسته ي مركزي زمين د: به وسيله ژئوشيمي درمي يابيم كه
   اماچرا؟.نيكل است% 10كيلومتري قراردارد، وتصورميشودكه جنس آن ازآهن وحدود  5000اين هسته درعمق بيش از

  حاالمي توان فهميدچراجهان آن قدر به سرعت سردشد؟.آهن،نيكل وكبالت ازهمه عناصرموجود درطبيعت پايدارترند 
 آن وقت ديگرنمي توانست. د مي شدهمه ي آن متراكم شده وبه آهن كه يك عنصرپايداراست تبديل مي شداگرآهسته سر

سردشدن جهان  ولي به سرعت)هاي متنوع وپيچيده ايجادنمي كندآهن به علت پايداري مجموعه (.مسيرمتنوع وپيچيده  اي راطي كند
  .ع واقسام اتم هاي ديگر را بسازندباعث شد كه مواد اوليه جهان بتوانند به مقدارزيادي انوا

اين نكته جالب است كه باوجودآنكه آهن اساسي ترين جزء تشكيل دهنده هسته زمين است،پس چرادرنزديكي سطح زمين آهن 
درواقع آهن عنصري است كه به .پوسته زمين دراثرمجاورت بااكسيژن به شدت اكسيدشده است:وجودندارد؟ ژئوشيمي پاسخ مي دهدكه

قرمزرنگ دركاني آهن  اكسيدآهن تواندبه آن برگرددودوباره مثل قبل بصورتمين استخراج شده وبه راحتي هم مياز زراحتي 
درباالي هسته  درزيرپوسته ي جامد زمين جبه قرارگرفته است كه ازسيليكات هاي منيزيم وآهن ونيز ازآهن آزادومقداركمي .درآيد

وفلزهاي قليايي  Mg,Fe,Al,Caدرزيرقاره ها واقيانوسها ازتركيباتي مانندسيليكات هاي  پوسته زمين. سولفيدهاي آهن تشكيل شده است
  .همراه باسيليس آزادتشكيل شده است

  .، آن خدايي كه براي شمازمين راگسترد»لكم االرض فراشًا الّذي جعلَ«:سوره بقره آمده22درآيه ي 
  ست برمهماني كه خواهدآمد،وزمين همان خانه اي است كهمعموالًگسترش فرش وآراستن خانه نشانه مهرصاحب خانه ا

  .خداوندباگستردن آن آواي دل انگيزمحبت رادرگوش زمان زمزمه كرد وبذرعشق رادردل جهان نوپا كاشت
  »........له ملك السماوات واالَرض«:سوره ي الحديد نيزآمده است كه2درآيه 

آسمان راهمان پرده آبي ) ع(امام صادق .هواكره ياجواستازآنهايكي  .تلفي وجودداردبراي كلمه سماءنيزكه درقرآن آمده،معاني مخ
كيلومترازموادشيميايي مختلف بصورت  هواكره مامحيطي است كه ارتفاع چند.رنگي معرفي كرده اندكه اطراف زمين رااحاطه كرده است

 عبور خود از را خورشيداين پرده بعضي ازپرتوهاي . استزمين  متعادل كردن دماي هواكره، فوايد از .اختصاص داده است به خود را گاز
پس برافراشتن آسمان .پس گرمارابه زمين مي رساندولي گرماي زمين راازخودعبورنمي دهد.چون غربال پس ميفرستد بعضي را و دهدمي

   . نيزنشاني ازقدرت ورحمت خداونداست
  

 )ع(شيــمي هوا از نگاه امام جعفر صادق 

در  !بوده است ؟) ع(هوا يك عنصر نيست بلكه از چند عنصر به وجود آمده است ،اما م صادق :نيد اولين نفري كه گفتآيا مي دا
هزارو يكصد سال قبل از علماي قرن هيجدهم ميالدي اروپا ) ع(ي هفتاد كتاب مغز متفكر جهان شيعه مي نويسد امام جعفر صادق صفحه

باد يا هوا يك عنصر نيست بلكه از چند عنصر به وجود آمده است وبعد از آن كه : ند فرمودند كهكه اجزاي هوا را كشف واز هم جدا كرد
دانشمندان گاز هاي ديگر . الووازيه اكسيژن را از گازهاي ديگر هوا جدا كرد ونشان داد آنچه سبب حيات جانداران مي شود اكسيژن است 

تمام اجزايي كه در : بود كه گفت) ع(اين نظريه مخالف با نظريه ي امام . ه دانستندرا كه در هوا وجود دارد از لحاظ حفظ حيات بي فايد
اما در نيمه قرن نوزدهم ميالدي دانشمندان نظريه ي خود را راجع به اكسيژن از نظر تنفس تصحيح .هواست براي تنفس ضروري است 

تمام گازهاي هوا يگانه گازي است كه خون را در بدن كردند چون مسلم شده كه اكسيژن گرچه مايه ي حيات جانداران است وبين 
اكسيژن . تصفيه مي كند،اما موجودات جاندار نمي توانند اكسيژن خالص را براي مدتي تنفس كنند زيرا سلول هاي آنهااز تنفس مي سوزد

اكسيژن خالص تنفس كنند چون خود نمي سوزد اما كمك به سوزاندن مي كند وهر گاه سلول هاي ريه انسان يا جانداران ديگر مدتي 
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بنابراين بايستي در هوا گازهاي ديگر هم با . اين گاز با آنها تركيب مي شوند مي سوزند وانسان يا جانوري كه ريه اش سوخته،مي ميرد 
  .ني نسوزداكسيژن وارد ريه انسان وجانداران ديگر شود تا آنكه ريه موجودات جاندار بر اثر تنفس از اكسيژن خالص در مدتي طوال

  

  ذيري عناصر ونقش آن درنظام خلقتتركيب پ

فلزات سنگهاهمگي .شوندبانسبتي معين،اجسام جهاني پيدامي دراثرتركيب آن بايك ياچندعنصرديگرعنصرماده اي بسيط است كه  
آياقابل تركيب بودن .عنصرتاقابل تركيب نباشدباعنصرديگر نمي تواندتركيب شودوموجودسومي پديدآيد.دراثرتركيب عناصرپيداشده اند

عقل باورنمي .شعوربه چنين رازي پي بردعناصرگواه آن نيست كه آنهاداراي پديدآورنده اي دانا،حكيم وتواناهستند؟محال است ماده فاقد
  .كندكه دراثرتصادف همه عناصرقابل تركيب پديدآيند؛واين ويژگي براي هميشه براي آنها باقي بماند

ميباشندكه  Si,Al,Beاين گوهرها كه دردرون زمين نهفته هستندتركيبهايي طبيعي از.ن وجودداردسنگهاي قيمتي بسياري درجها
به عنوان .واسطه است بيشتربه صورت اكسيد اين عنصرهاهمراه با عناصرواسطه است،وعلت رنگهاي زيباي آن وجودهمين عناصر

  .مي باشد     TiO2,Cr2O3ز   ا قرمزولعل  NiOوفيروزه آبي از k2Cr2O7ازجنس  نمونه؛سنگ ياقوت سرخ
اين سنگهاي قيمتي كه اينگونه ازتركيب عناصربه وجودآمده اندبااذن واراده خداونددرجاهاي مخصوص خودقرارگرفته اند،واوست كه 

  .همه اتمهاي موجوددرآن اطالع دارد ازمخفي گاه تك تك آنهاوحتي ازشماره
به نظريك زيست شناس .شايدفقط حالتي براي مشاهده غروب باشديك شاعر،درنظر.جوازديدگاه افرادمختلف معاني متفاوتي دارد

درنظرشيميدان،جويك واكنشگاه بزرگ شيميايي است كه درآن مقاديرزيادي موادشيميايي واكنش .جوعاملي است براي حفاظت اززندگي
قدرت واين بار.شونديايي انجام ميغلب به صورت نورشيماين واكنشهادرفازگازي وا.مي دهندوموادي ساخته  وبرخي نابودميشوند

محافظت ميلي مترچنان كاربزرگ  3قطر درنهايت ثابت مانده واين اليه به O3اوزون جلوه گراست وباتركيب عناصرغلظت  خداونددراليه
  .بزرگ ومعلولي تواناآگاه مي سازد راباتوجه به واكنشهاانجام ميدهد،كه مارابه وجودقدرت

مي ي عناصرحيات رابراي موجودات ممكن تركيب پذير دردست هم ميدهندوبه كمك چه نيروهاي عظيمي دست شگفتا
مي صورت فزايش دماكه دراثرتخليه الكتريكي بادرخشش برق درآسمان دماي هواي اطراف آن افزايش مي يابد  اين ا.سازند
 NOدرهواكره .ايجادكنندنيتروژن  اكسيد شوندوودكه نيتروژن واكسيژن باهم تركيب باعث ميش)كيلومتردرثانيه1600تا160باسرعت(گيرد

نيتريك اسيدپس ازرسيدن به .نيتريك اسيدبه وجودآورد كند،كه ميتوانددرآب حل شودو ايجادميNO2  به سرعت بااكسيژن تركيب شده،و
ان تخليه آذرخش ياهم.شودزمين مي درروي زمين مي تواندبه نيترات تبديل شودكه به باروري زمين كمك مي كندوباعث ادامه حيات

واز آيتهايش « . ... من آياته يريكُم البرقَو : مي فرمايد 24در سوره روم آيه .درصدنيتراتهاي خشك راتأمين مي كند 50الكتريكي حدود
رستيكه آنكه مي نمايد شما را برق از راه بيم واميد واز آسمان آب را فرو مي فرستد پس به آن زمين راپس از مردن آن زنده مي گرداند بد

  »  در آن هر آيينه آيتهاست براي گروهي كه تفكرمي كنند
درست شده است وچنان كه اهل فن گفته C,H,N,O,Sپروتئين كه جزءاصلي همه سلولهاي زنده راتشكيل مي دهدازعنصر

تابه حال  ازصدعنصر كهبيش (انددرمولكول سنگين وزن آنهاچهل هزاراتم باهم جمع شده وبه آنصورت درآمده اند،حال ازميان عناصرديگر
عنصربه منظورساخته شدن پروتئين 5قرارگرفتن نداحتمال كنارهم بدون نظم وازروي اتفاق توزيع شده اكه بافرض اين)كشف شده اند

است كه هيچگاه يكديگربه قدري دورازباور برخوردآنهابه ودرنتيجه پيدايش موجودزنده ومحاسبه طول مدت زمان الزم براي حاالت مختلف
  !تواندآن رابپذيردچه رسدبه يك دانشمندك انسان عاقل نميي

آيايك دانشمندبهتردرك نمي كندكه واكنش هاي حياتي كه درگوشه وكنارجهان است باتدبيري حكيمانه واراده عاليه به وجودآمده 
فكرسالم كمترين شكي « :ينداروبه قول  و .است،ومن وشماهم ازجمله نشانه هاي آن قوانين سرتاپاحكمت ونظم وحسابيم؟البته چرا

قادرنيست  تصادف نابينا و آمده باشد دراثراتفاق كوربه وجود اين همه موجودات درآن، با دراين نداردكه ممكن نيست اين جهان پهناور
  ».كند سرپا اي راچنين سازمان حكيمانه و چنين نظام متيني را به وجودآورد
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  ار اتم و راز نظام آفرينش ــساخت

كره ي زمين كه اليه هاي مختلف هوا  وچكتر را در بر گرفته است ماننداتم اليه به اليه است وهر اليه كره اي كمدل كوانتومي،طبق 
نوترون ها وپروتون ها را مي بينيم كه مرتب وفشرده با نظم خاصي گرد هم نشسته ) هسته ي اتم (در كره ي زمين . را احاطه كرده است 
  .تو را تشكيل داده اند اند وكره هايي تو در 

متفاوتي را در فضا  كه مي دانيم هر جفت الكترون مكانهمانطور . مركزي در حركتند مانند سفينه هايي در اطراف كره الكترون ها 
وربيتال اين الكترونها براي اينكه در ا.درصد است 90و احتمال حضور الكترون در آنجا بيشتر از ل ميكنندكه اوربيتال ناميده ميشوداشغا

  .مزاحم هم نشوند در دو جهت مخالف به دور خود مي چرخند كه به اصطالح مي گوييم چرخش مخالف دارند
به دورپروتون  هزاركيلومتردرثانيه 200الكترون است كه باسرعت متجاوزاز 92اتم اورانيم رامثال مي زنيم كه هسته آن داراي 

دراين مداربسياركوچك درساليان درازبه  ريك ازاتمهاي اورانيم بااين سرعت عجيبالكترون دره 92آيا.مي گردد)درهسته مركزي(معيني
گردش خودادامه دهندومدارآنهابه قدري منظم باشدكه يكبارهم الكترونهاباهم تصادف نكننديامدارخودراتغييرندهنديادرسرعت حركت 

ون وجودميليونها احتمال برخالف تصادف راباطل مي چ.آنهاكاهشي رخ ندهد،ميتواندمعلول تصادف باشد؟هرگزعقل سالم باورنمي كند
زمان حركت  ،بداند سرعت حركت آنهارا بداند، را الكترونها عدد تواندطبيعت نمي زيرا ؛نه باشد؟ آورنده اتمها پديد تواندمي طبيعت آيا.كند

يدآورنده آنهاباشد؟جزاوديگري نميتوانداتم واتم پس چگونه ميتواندپد.وبه جذب ودفع آنهاپي بردالكترونهارابداند،مدارالكترونهارابشناسد
زمين همانند الكترون به . از اتم خارج مي شويم وبه آسمان مي نگريم در دل كهكشان نيز همين نظام مشاهده مي شود .اورانيم راپديدآورد

ه دنبال يكديگر بيايند وبروند ها به دور خورشيد نيز مي چرخد تا فصلدور خود مي چرخد شب وروز به وجود مي آيد ودر عين حال ب
  .وسالي ديگر برسد 

همانند نظم وحركتي كه در دل يك ذره بي نهايت كوچك وجود دارد در يكي از بزرگترين اجزاي مجموعه ي هستي نيز ديده مي 
  !راستي فكر مي كنيد چرا؟. شود 

مقتدر ،وجود شب است كه ما  قدرت خداي دانا و برهاني براي خلق در اثبات« :سوره يس مي فرمايد 40تا  37قرآن كريم در آيه 
روز از آن برگيريم ناگهان همه جا را تاريكي فرا مي گيرد ونيز خورشيد كه بر مدار معين خود دائم وبي هيچ اختالفي به ) پرده (چون 

  »... والنّجوم و سخّرَ لكم اللّيل والنّهار والشّمس والقمر « : سوره نحل مي فرمايد 12ودر آيه »...گردش است 
 .ق وداليل توحيد مشاهده مي شودودر آياتي از سوره هاي ديگر نيز در اين باره سخن فرموده اند كه در همه آنها آيات ح

  ).سوره نور 44سوره الزمر وآيه  5آيه ( 

  
  

  
  

  

  

 رابطه ي علم شيمي وخداشناسي 

 نظر يك قياس و شبيه سازي بين  اينگونه مطالب از با واندبه طوري كه معلم مي ت برخي مفاهيم شيمي رنگ وبوي معنوي دارد،
 آنها نمونه هايي از .عالوه برآموزش مطالب علمي،دانش آموزان را ازنظراخالقي وديني نيزپرورش دهد و تربيتي ارتباط ايجادكند، علمي و

   .شده است آورده اينجا در
  

  :و راه رسيدن به كمال  اتم ها •

. گشايد راه كمال را پيش روي ما مي گاه گذشتن از چيزهايي كه داريم ،. به كمال چيزي را بدست آورد  هميشه نبايد براي رسيدن
تا از آخرين الكترون اليه ظرفيت خود نگذرند به آرايش  و .فلزات قليايي آنقدر مهربانند كه همان اندكي را كه دارند به ديگران مي دهند
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از دارايي اندك خود ) شعاع اتمي آنها بيشتر مي شود (در اين فلزات هر چه اتم ها بزرگتر شوند  ؛تر اينكه جالب. كامل دست نمي يابند 
  .گذرندتر مي راحت) الكترون (

نيازمندان مي بخشيدند واندك دارايي را كه داشتند به ندكه انسانهايي بزرگ وكامل بودمعصومين وديگر) ع(مصداق آن حضرت علي 
وجاي هيچ .ين است راه رسيدن به كمال وتوحيدآري ا. ي گذشتند تا ديگران در رفاه و آسايش باشندوچه سخاوتمندانه از خود م

  .فراگرفته است سراسرجهان آفرينش راسنت كمال  نيست كهیش��کگونه
بديهي است كه .يعني اگر مي خواستم ازاين آب نوربه وجودمي آوردم»لوشئت لجعلت الماءنوراً«:ه اندفرمود)ع(علي

آب منبع مهم انرژي .امروزپس ازاكتشاف آنچه دردل اتم است وشكستن آن معني سخن علي معلوم شده است.شعاع،انرژي استنورهمانند
هيدروژن سنگين،يك پروتون داخل اتم  درتوليددست مي آوريم نيزمنبع عظيم انرژي است است، وهيدروژن سنگين كه درآب معمولي به 
دانشمندان .ده نمي شود،ازطرفي بافعل وانفعال شكافت اتم ازنظرتوليدانرژي تفاوتي نداردهيدروژن مي شودلكن چيزي برحجم آن افزو

ازآب معمولي نيزبه  همان طوري كه ازشكافت اتم هاي عناصرسنگين ماننداورانيم انرژي توليدكرده اندكوشش خودرابراي توليدانرژي
رابرباانرژي حرارتي است كه ترونِ اتم،انرژي زيادي  به دست مي آورند؛كه بالكترون درحوزه ي الكبه اين ترتيب كه باواردكردن .اند كاربرده

   .گازوئيل به دست مي آيد،واين همان نسبت كمال درجهان است وتمام پديده هاي اين جهان بااراده ي خداوندآفريده شده اند ليتر 300از
  

  المــاس وگرافيت ، شگفتيهاي نظام آفرينش •
كنيم ، يكي از سخت ترين ماده ي موجود روي زمين وديگري نرم يكي شفاف وزيبا ، ديگري سياه ، به گرافيت والماس نگاه مي 

  . چطور مي توان حدس زد ايندو كه هيچ شباهت ظاهري ندارند هردو از كربن ساخته شده اند
به فرموده ي خداوند  انسان نيز.الماس سخت ترين ماده جامد موجود در طبيعت وگرانبها ترين سنگ زينتي موجود خلقت است 

بشري به حد : آل عمران ،خدااورا از خاك بساخت سپس بدان خاك گفت 59آيه . (اشرف مخلوقات وبا ارزش ترين موجود خلقت است 
  .)دم چنان گرديده  كمال باش همان

دلهاي ما آدم ها قد اگر . آدم ها مثل الماسي درخشنده هستند همان الماسي كه زيباترين خلقت بي جسم وروح خداوندي است  
تمام پيوند هاي كربن هاي سياه وسيع باشد ولي رنگ سياهيش را به سپيدي پرهاي مرغابي تبديل كند آنوقت است كه از اين طرف 
قلبمان مي توانيم به زيبايي ، طرف ديگر قلبمان را ببينيم ومثل الماس گرماي محبت را با تمام وجود بپذيريم وبه تمام هستي منتقل 

  .م وسخت تالش كنيم تا شكننده نباشيم كني
همه ماهمانند گرافيت مي توانيم در امتداد اليه هاي زندگي راه برويم وپيوند بخوريم وفراموش نكنيم پيوندها به زندگي در امتداد 

اي محكمي را با پس بايد همانند الماس ، پيونده. عمود بر اليه ها در جهت ماديات ضعيف است وسرانجام به آساني خواهد گسيخت 
  .معنويات ايجاد كنيم تا درزندگي سست وضعيف نباشيم

  

  مظهر عدل خداوندي قانون پايستگي ماده ، •

بق اين اصل اتم هاي موجود در كره زمين بر اثر واكنش هاي شيميايي از بين نمي روند بلكه از يك آرايش به آرايش ديگر در مي مطا
  .وع اتم به همان تعداد كه پيش از آن وجود داشت ، موجود خواهد بوديعني بعد از انجام واكنش از هر ن.آيند

قانون پايستگي .(بنابراين يك معادله شيميايي به صورت موازنه شده است وجرم مواد نيز در دو طرف معادله برابر وميزان است 
زندگي انسان وسرنوشت او از آغاز . بي روشن ساختاين موضوع را مي توان با قرار دادن مواد دو طرف معادله  در دو كفه ترازو به خو)جرم

از قانوني شبيه به اين قانون پيروي مي كندوپل برزخي بين آنها ، در حكم پيكان بين واكنش دهنده ها وفرآورده ) آخرت(تا پايان )دنيا (
مي آيد يعني با گذر از برزخ ، از اين دنيا  تلف نمي شود، بلكه دوباره به وجود ،انسان نيز همانند اتم ها در يك واكنش.ها در معادله است

وزن اعمال خوب وبد انسان در دنيا وآخرت . وتعلقات آن گسسته ورها شده وبا كوله باري از اعمال خود به جهان آخرت پيوند مي خورد
  .در آخرت خواهد ديد كامالً يكسان وميزان است وحاصل كارهاي نيك وبدي را كه در اين دنيا انجام داده ، ) دو طرف پل برزخي(

  »...فَاَ ما من ثَقَلت موازينه« :در اين باره آمده است 9تا  6در قرآن كريم در سوره ي القارعه آيه ي 
  .فرموده استسوره ي الرحمن درباره ي ميزان وعدل وانصاف  9تا 7سوره ي الزلزال ونيز آيات  8تا  6يا در آيات 
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  خلقت انسانواكسـايش وكـاهش ،  •

  .د اكسايش وكاهش فلزات تداعي كننده ي مرده وزنده شدن انسان وديگر موجودات استفراين
به عنوان مثال فلز  .آغاز موجوديت ومنشأ فلزات از نوعي سنگ معدن است.سرنوشت يك فلز شامل يك چرخه ي سه مرحله اي است 

به تدريج اين فلزات بعد از . يت استخراج مي شودوآلومينيم از سنگ معدن بوكس) هماتيت يا مگنتيت(آهن از سنگ معدن آهن داري 
در پايان . در اين صورت فلز خرد وپودر شده وبه تدريج از بين مي رود. مدتي توسط اكسيژن به طور خود به خودي اكسايش مي يابند 

به اين فرآيند احيا  ليه توليد كرد،را به همان شكل او گرد حاصل كه اكسيد فلز مي باشد را مي توان با يك ماده كاهش داد و فلز مورد نظر
  .مي گويند يعني زنده شدن دوباره ي فلز 

  .فلز آهن را با عبور گاز هيدروژن از روي گرد داغ آهن اكسيد به دست مي آورند :به عنوان مثال 
  

oHFeHoFe
2243

434 +→+                   
  
  
  

  . نيست مرور مي كنيم  اتي شباهت به فلزاكنون داستان خلقت وچرخه ي زندگي انسان را نيز كه ب
« سپس با مرگ دوباره به خاك بر مي گردد ».االنسان من صلصالٍ كالفجار خَلَق« ز مشتي خاك آفريده مي شوداز آغاز خلقت انسان ا
زنده مي رااوان هاي خرد شده ،آورده واز استخواورا از اين خاك بيرون )روز قيامت ( وبار ديگر ) اكسايش مي يابد(وبه تدريج پودر مي شود 

مورد انسان وخلقت با اين تحوالت در).سوره بقره نشاني از اين موضوع است  28الروم وآيه ي  20تا19آيات (). احياي انسان . (گردانند 
كند  قدرت خداوند است كه هم اكسيد مي) سوره يس  83تا  81آيات ( . همه به دست اوستموجود ديگر،مت اووملك وملكوت هرعظ

  .وهم احيا
هيچ .داشت وجودبهايي بسيارسردوروزهايي بسيارگرم سال پيش شميليارد4يا3به طوركلي داستان اين است كه گفته مي شددرحدود

رعدوبرقهايي عظيم بودوپرتوهاي .اكسيژني نبود،وهمه جاپرازگازهايي بودكه ازطوفانهاوآتشفشانهاي مختلف برمي خاست
شرايط براي انجام واكنشهاي  زبه راحتي ازجورقيق عبورمي كردوبه زمين مي رسيد،وبه اين ترتيب،راديواكتيووفرابنفش خورشيدني

فراهم شده بود،ودرطي ميليونهاسال ساده ترين شكل )دي اكسي ريبونوكلئيك اسيدRNA (شيميايي وايجادمولكولهاي اوليه ي حيات يعني
  .موجودات زنده كه قادربه توليدمثل باشند به وجودآمد

 

                                                                         يدان مغناطيسي بدن انسان و نمازم •
او با  .موجود زنده پي برد  هارولدبور از دانشگاه ييل براي اولين بار با انجام يك آزمايش ساده، به وجود ميدان مغناطيسي در اطراف 

آهنربا در داخل سيم پيچ دوران مي كند و جريان توليد ميكند، سمندري را در يك ظرف آب نمك قرار  توجه به يك مولد الكتريكي كه در
الكترودهايي كه در اين ظرف وجود داشتند و به يك گالوانومتر حساس متصل شده بودند، يك . داد و ظرف را به دور سمندر چرخاند

اين بدان معنا . ايش را بدون سمندر انجام داد،گالوانومتر هيچ جرياني را نشان ندادزماني كه بور اين آزم. جريان متناوب را نشان مي دادند
داوطلب خود امتحان  اين وسيله را برروي دانشجويانربو. بود كه دراطراف موجود زنده ميداني وجود داردكه خاصيت مغناطيسي هم دارد

.                                                     تابع رويدادهاي اساسي زيست شناختي بدن استمالوكاميدان در بدن انسان هم وجود داردكرد و مشاهده نمود كه اين 
ريتمهاي دلتا كندترين امواج . آْلفا، بتا، دلتا و تتا: دستگاه موج نگار مغز چهار نوع منحني از امواج مغزي را ارائه ميدهند كه عبارتند از

دور 7تا4به نظر ميرسد كه ريتمهاي تتا كه داراي تناوب . ر ثانيه بوده و اغلب در خواب عميق ظاهر مي شونددور د 3تا1مغزي با تناوب از 
دور در ثانيه، در اوقات تفكر، تامل آزاد رخ داده و در صورت  12تا 8ريتمهاي آلفا از . درثانيه مي باشند به خلق و خوي بستگي داشته باشد

دور در ثانيه،ظاهرا منحصر به نواحي جلوئي مغز، يعني  22الي13و باالخره ريتمهاي بتا با تناوب تمركز حواس و توجه قطع مي شوند 
امواج آلفا امواج بسيار مهمي هستند كه بوسيله هانسبرگر آلماني كشف شدند و . جايي كه فعاليتهاي پيچيده مغزي رخ مي دهد مي باشند

يولوژي مهمي در بدن ايجاد مي كنند مثل تمركز ت فيزشوندتغييرامي درون ظاهر به گفته وي با نوعي هوشياري و خوداگاهي معطوف به
 .ويادگيري
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مغز اثر منفي ديگري به بدن  DNAعالوه بر آسيب به  شوندميتوليد ...نند موبايل ياسشواروكه ازوسايلي ما ميدانهاي مغناطيسي خارجي
از بدن مارا آب %70دانيد نزديك به  همانطور كه مي. عي بدن مي شونداين ميدان ها باعث اختالل در ميدان مغناطيسي طبي. دارند

فراگرفته و مولكولهاي آب به صورت دوقطبي هستند و زماني كه ما در معرض يك ميدان مغناطيسي خارجي قرار مي گيريم، اين مولكولها 
 .ا به هم بريزددر جهت آن ميدان قرار مي گيرند و اين پديده باعث مي شود نظم ميدان مغناطيسي م

مهمترين آنها . عالوه بر عوامل خارجي يكسري عوامل داخلي نيز وجود دارند كه باعث مي شوند اختالل در ميدان بدن ايجاد شود
بارهاي الكتريكي هستند كه هنگام شارش بار در عصب در اطراف آن به وجود مي آيند و به صورت الكتريسيته ساكن در بافتهاي بدن 

اين بارها به خصوص در نقاطي كه . د و ميداني كه در اطراف اين بارها بوجود مي آيند در ميدان بدن ايجاد خلل مي كنندذخيره ميشون
تراكم اعصاب بيشتر است ذخيره مي شوند و به دليل اين كه هم تراكم زيادي دارند و هم در نزديكي عصبهاي بيشتر و مهمتري قرار دارند 

از جمله اين نقاط ناحيه سر و دستها وقسمت مچ يابه پايين است و دربين اين سه قسمت،سر اهميت . براي بدن به شدت مضر هستند
 .ويژه اي دارد چون بارهاي ذخيره شده در آن عالوه بر ايجاد خلل درميدان مغناطيسي مغز باعث اغتشاش در امواج مغزي نيزمي شوند

اما در طول دوران زندگي خود در .مثل موبايل يا سشوار و غيره؛ناطيسي هستيمرا در معرض ميدان مغبه ظاهر ما روزانه تنها دقايقي 
عوامل داخلي اغتشاش در ميدان بدن ما هم فعاليتهاي حياتي و . معرض ميداني بسيار قوي هستيم و آن ميدان مغناطيسي زمين هست

خلل اين اثرات سو كه باعث اختالل در بدن عوامل ن پس چگونه ميتوا.تمام طول عمر ما در جريان هستند اجتناب ناپذيري هستند كه در
 ما و بيماريهايي مثل سرطان مي شوند را خنثي كرد؟

در اينجاست كه بايد گفت خداوند راه حل تمام اين سواالت را در يك عمل ساده كه امكان آن براي همه افراد وجود دارد و بيش از 
   .به انسان هديه داده و آن نماز استچند دقيقه هم وقت نمي برد و هيچ ضرري هم ندارد 

به طور شگفت انگيزي اگر انسان در هر نقطه از زمين رو به قبله بايستد، ميدان مغناطيسي بدنش بر ميدان مغناطيسي زمين منطبق  
  .مي گردد و در مدتي كه در نماز است ميدان بدنش منظم مي شود

ر تحريكات الكتريكي اعصاب به وجود مي آيند هم شبيه ميدان بدن و هم بر امواج همانطور كه قبال اشاره شد بارهاي زائدي كه در اث 
و اين اثرات در نواحي كه اعصاب در آن تحرك بيشتري دارند، خطرات جديتري ايجاد مي كنند و بايد هرچه سريعتر . مغزي اثر سو دارند

يقا نواحي هستند كه در وضو شسته مي شوند و بنابر تحقيقات به طرز حيرت آوري مي بينيم كه اين نواحي دق. از آن نواحي دور شوند
صورت گرفته، بهترين راه دفع اين بارهاي زائد استفاده از يك ماده رساناست كه سريعترين و ارزانترين و بي ضررترين ماده براي اين كار 

ا به اطراف گسيل مي دهد و هيچ مايعي مثل آب است و جالب اينجاست كه آب هرچه خالص تر باشد سريعتر بارهاي ساكن را از بدن م
با دفع بارهاي زائد بدن در وضو امواج مغزي در ايده الترين حالت قرار مي  آب خالصي كه در وضو به انسان سفارش شده اين اثر را ندارد

به اندازه قابل توجهي باال مي برد و عالوه بر آن حالت تمركزي كه در هنگام نماز در انسان به وجود مي آيد، تشعشع امواج آلفا را . گيرند
  .توانايي مغز را در توليد اين امواج باال مي برد

  

  نتيجـــه گيـــري 

كه خردي  است گوياي اينراوان نهفته است؛در وجود هر موجود اعم از كوچك وبزرگ وجاندار وبي جان به فكه رمز وراز ها همه اين 
آنها توانست بر ن نظام هايي كه مندليف با اعتقاد آ.نظام هايي خلل ناپذير استوار استبر  جهاني كه.بزرگ حاكم بر اين جهان هستي است

كشف جدول تناوبي نيز يكي  بنابراين .پايه خواستن ها واتفاق ها نيستجهان بر ده را پيشگويي كند تا بدانيم كاركشف نشعناصر
راتمهاقراردادواتمهارابه ترتيب بااضافه كردن يك پروتون خواص ويژه خداوندچنان نظم وترتيبي د.ديگرازجلوه هاوآثاررب العالمين است

  ....برداشته كه اتمهاخواص تناوبي دارند وهم اكنون بشرپرده ازاسراراين راز بخشيد،
كه درقرآن چنان .استانين رادرعناصراين جهان قرارداده همه خواص وقو كه اين دست مي آيدكه خداستازمجموع معلومات بشري ب

ه سوي شناخت بف همين اسرار ونظام ها است كه ماراكش.راتفسيرمي نمايندبه خوبي آن وعلوم جديد»كلّ شيءعنده بمقدار«:رمايدمي ف
  .دهد وراستي كه علم هم جزپي بردن به اين رازهاي هستي نيستيك حقيقت محض سوق مي

 وخدا طبيعت ماوراءاز فعلي تجربي علوم در ذاهيچگاهل هستند؛ وجسماني مادي موجودات تجربي علوم موضوع كهنماند ناگفته البته
 داشت انتظار نبايد علوم اين از مستقيم طور به اين بر بنا .؛ تعارضند در دين با علوم اين موارد برخي در ازطرفي ؛ شود نمي بحثي جايي

 يا اسالمي فلسفه يا كالم علم مثل ديگري راههاي از خود كسي اگر اما ؛ كنند عميقتر خدا به را ما معرفت و ؛ بشناسانند ما به را خدا كه
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 و عظمت تواند مي ميشي و نظري فيزيك ،مثل علوم از برخي خصوص به و تجربي علوم به پرداختن ، باشد شناخته را خدا نظري عرفان
 از سر يا كند اثبات تجربي علوم با را خدا وجود بخواهد عقلي برهان راه از گرفتن مدد بدون كسي اگر ؛ كند ملموستر او براي را الهي تدبير
 علوم در ، نظريات طرفي از . است توهمي خدايي بلكه نيست خدا واقع در كه كند مي اثبات را طبيعي خدايي يا آورد مي در خدا انكار

 علوم تمام پايه كه ــ را فيزيك علم تاريخ بخصوص و علم تاريخ اگر ؛ اند دگرگوني و تغيير حال در دائما و نيستند يقيني هيچگاه تجربي
 را ما مشاهده مورد هاي پديده خواهند مي كه هستند مدلهايي فقط علمي نظريات كه يابيد مي در وضوح به فرماييد مطالعه ــ است پايه

 ارائه صدد در دانشمندان و شود مي نمودارتر ، نظريات نارسايي شود مي تر تازه طبيعت از ما مشاهدات كه چندي از هر لذا ؛ كنند توجيه

 هسته اتم مدل ، تامسون كشمشي كيك مدل ، دموكرتيوس نشكن اتم مدل مثل اتم گوناگون مدلهاي مثال براي.آيند مي بر نو اي نظريه
 در دائما يعني ؛ هستند چنين تجربي علوم نظرات همه ؛ آوريد خاطر به را شرودينگر كوانتومي مدل و بور اي سياره مدل ، رادرفورد دار
 اثبات به را ديني حقيقتي و داده قرار دليل مقدمه را آنها ، تجربي علوم نظرات درستي بر اعتماد با توان نمي هيچگاه لذا ؛ تحولند و يرتغي

 شگفت بس طبيعت عالم كه يابيم مي در تجربي علوم سايه در ما كه است اين است مفيد خداشناسي بحث در تجربي علوم از آنچه .رساند
 و پيچيدگي و نظم و شگفتي همه اين پس در كه كند مي حكم كه ماست عقل بلكه تجربي علم نه آنگاه ؛ است پيچيده و ظممن و انگيز

 در كه شود مي اثبات ديگر براهيني با خداستضرورتاً مدبر و ناظم اين كه اين اما ؛ دارد وجود حكيم مدبري و عليم ناظمي ، استحكام
  .بود نخواهد نياز بي فلسفه و كالم از هيچگاه بشناسد را خدا خواهد مي كه كسي الذ ؛ است مطرح كالم و فلسفه
   

در نگاهي  گيرد وجابري از محضر ولي خدا درس كيميا بر مي اگر روزي، روزگاري فخري رازي مي گردد و : پايان سخن اينكه 
سازد ، اين همه صنع فيت ، جرم و عدد اتمي معروف ميطبقه ، ظر ترتيب و ديگر مندليف خود را به خطوط متقاطع جدولي در تناوب و

  .عنصر مطلوب عالم خلقت است  انسان خود كيمياي سعادت و خداست و
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