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محمد شريعتى كمال آبادى

چكيده�
دجو�چنين بر و)�٣٦/٨٠(يس، »ًاارَ نِرَضْ األخِرَجَّ الشَنِ مْمُكَ لَلََعي جِذَّال شريفه:«�آيهاز

خت سبز آتش آفريد و بهاى شما از درد كه آن خدايى كه بـرمعاد استدالل مى�شو
سيده بار ديگر لباسان�هاى پوسيله آن آتش مى افروزيد قادر است بر اين استخوو

اندشاند.مى�دانيم كه آب و آتش دو چيز متضاد است؛ كسى كه مى�توحيات بپو
گ،وا در كنار مرد كه حيات را نيز دارت اين رار دهد،قدرا در كنار هم قرآن دو ر

د كهان از آيه چنين استفاده كرار دهد؛همچنين مى�توا نيز در كنار حيات قرگ رمر
خ و عفارـ نيست بلكه در همهخت ـ مرط به دو درى تنها مربوخاصيت آتش سوز

ماى از گرختان در عمل كربن گيران گفت از آنجا كه درد و مى�تود دارجوختان ودر
ه شده وب آنها ذخيرى آفتاب در چوى از انرژمقدارو نور آفتاب استفاده مى�كنند 

ى مى�كنند.و انرژما ليد گرختن توهنگام سو
دگان؛معاد.خت؛ قيامت؛مرآتش؛آب؛انسان؛حيات؛دره�ها:اژكليد و

مقدمه
د.اينگى�هاى ذاتى اين كتاب آسمانى به شمار مى�روآن يكى از ويژد قرفاى نامحدوژر

د عنايت و تاكيد��پيامبرن»�يادشده چنان موران�«بطن»�و�«بطوايات از آن با عنوگى كه در روويژ
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ايات بطن»جمعى از انديشمندان دينى�«روفته كه بنا به اظهارار گر�قر(ع)�و اهل بيت�(ص)م�اكر
ب از«بطن»�بهى يك سخن يا متن مكتودارخو.�بر١ندشو ده مىشمراترايات متواز جمله رو

ضه مى�كند،مفاهيم و�مطالبش عره بر آنچه با ظاهراين معنا است كه آن سخن يا متن عالو
. عالمه٢داج كرا استخـران آنها ره مى�تـوى ويژد كه با ساز و كـارد دارا نيز در خـوى رديگر

طباطبايى در تعريr ظهر و بطن مى گويد:ظهر همان معناى ظاهر و ابتدايى است كه از
. در٣آيه به دست مى�آيد و معناى بطن در زير ظاهر است؛چه آن معنا يكى باشد يا بيشتر

شيد و ماه تشبيها به خورآن رده و قرآن شمرت قرّمز ابديا رآن رن قربطو(ع)�جاى ديگر امام باقر�
آن داشته و ازفاى نهايت ناپذير قـرشتار يكى از آياتى كه داللت بـر ژردر اين�نو�.٤مى�كنند

ò]cł ÍÓFÓqÓ� ÓJÔrÚ� sÓA�« ]−Ódš_« ÚCÓd»� شريفه:�ن به حساب مى�آيد؛يعنى:آيهجمله آيات بطو

½Ó—UÎ� «ÓS–Ó√ «Ó½Ú²ÔrÚ� MÚtÔð Ô%ubÔÅåÊË،دى�ها» مورستاخيز انرژان�«رك تحت عنـورّ از باب تب)٣٦/٨٠(يس
فته است.ار گرسى قربرر

ى�هاستاخيز انرژر
نده�اى بره�اى پر معنا و زاند و اشارن معاد سخن مى�رامود بحث پير مور�آيات قبل از آيه

ح مى�كند.در اين آيه و آيات بعد ازا مطرنه استبعاد از آن رفع هر گومسأله امكان معاد و ر
حه همين مساله مـطـرى دربـارح بيشتر و گويا تـر يس است،شـر�هآن كه آخرين آيات سـور

مايد:آن خدايىا تعقيب مى�نمايد.نخست مى�فرمى�كند، و از سه يا چهار طريق جالب آن ر
سيله آن آتش مى�افروزيد قادر است كهخت سبز آتش آفريد و شما به واى شما از دركه بر

cł ÍÓFÓqÓ� ÓJÔrÚ� sÓA�« ]−Ód[»�شانـد:«سيده بار ديگر لباس حيات بپوان�هاى پـوبر اين استخو

š_«ÚCÓd½ Ó—UÎ� «ÓS–Ó√ «Ó½Ú²ÔrÚ� MÚtÔð Ô%ubÔÊËچه تعبير عجيب و جالبى كه هر قدر در آن بيشتر دقيق.«
اى چندين معناآن دارى از آيات قرال بسيارائه مى�دهد.اصوى به ما ارشويم معانى عميق�تر

اىمان و هر مكان،و بعضى عميـق بـردم در هر زاى فهم عامـه مـراست،بعضى ساده بـر
ن ديگراص،و يا اعصار و قرواى زبده�هاى خوانجام بعضى كامال عميق براص،و سرخو

احد در يك تعبير پرد و در آن وو آينده�هاى دور؛در عين حال اين معانى با هم منافاتى ندار
٥نه است.ق همين گومعناجمع است آيه فو
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خ و عفارخت � مرب دو درى در چوانحصار آتش افروز
شنىده�اند و معناى ساده و رواى آن ذكر كران برى از مفسرى كه بسيارنخستين تفسير

ب�هادم قابل فهم مى�باشد اين است كه در اعصار قديم در ميان عرم مراى عمواست كه بر
خ و عفارـ كهص بنام ـ مرختان مخصوب درختن از چواى آتش افرود كه برائج بواين امر ر

٦دند.ئيده استفاده مى�كردر بيابان�هاى حجاز مى�رو

ى آنا رومى�رار مى�دادند و دوا زير قرلى رد كه اونه بوب آتش زع چوخ و عفار دو نومر
اقع به جاى كبريت امروز ازليد مى�شد.در وقه از آن تونه جردند،و مانند سنگ آتش �زمى�ز

ندا دارختان اين خاصيت ر.�البته به نظر إبن عباس و حكما،همه در٧دندآن استفاده مى�كر
ختاناند از اين درآن مى�گويد:«آن خدايى كه مى�تو.�قر٨خت عناب چنين نيستو فقط در

شاند».آب و آتـش دودگان لباس حيات بپـود كه بر مرت دارستد قـدرن بفرسبز آتش بيـرو
د كها نيز دارت اين رار دهد قدرا در كنار هم قراند آن دو رچيز متضاد است،كسى كه مى�تو

ار دهد.ا در كنار حيات قرگ رگ و مرا در كنار مرحيات ر

خ و عفارخت مرى در دو درعدم انحصار آتش سوز
خت ندانسته و از اين معنا گامدر اين دو درا منحصرى رانيم خاصيت آتش سوز مى�تو

ختان و تمام اجسام��سيم كه اين خاصيت در همـه دراتر گذاشته و به اين تفسير دقيق بـرفر
ص�شان آمادگـىضع مخصواد و وب مزبور بر اثر مـود ـ هر چند دو چود دارجـوسعالم  و

ختان اگر محكم بـه هـمب�هاى درند ـ خالصه اين�كه تمـام چـواى  اين كار دارى بربيشتـر
ختان سبز.ب درقه مى�دهند حتى چوند جربخور

ى مى�دهد كه عامـلگى در دل جنگـل�هـا روى�هاى بزربه همين دليل گاه آتـش�سـوز
قهفته و با ايجادجرا محكم به هم كوختان رش شديد بادهايى است كه شاخه�هاى درآن،وز

سعه يافته است.اين همان الكتريسته نهفته در دل اشياست كه برش باد دامنه آتش توو وز
دد.اثر اصطكاك آشكار مى�گر

سيله گياهانلز نباتى به وساخته شدن سلو
هاى مهمائه دهيم و آن اين كه يكى از كـارى نيز از آيه ارانيم تفسير عميق تـرما مى تو
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لز نباتى است.ا،و ساختن سلوى از هوگياهان مسأله كربن�گير
ان آن رفته و با تجزيه اش،اكسيـژا گرا از هوختان و گياهان گاز كربـن رياخته�هاى در

د؛ا مى�سازختان رب دركيب آن با آب،چود  نگه داشته،و با  ترا در خواد و سپس كربن رآز
ختان دراد كنـد درا آزا جذب و يا آن رى  ركيب شيميايى يا بايـد انـرژلى از آنجا كه هر تـرو

ى فعال استفاده مى�كنند، و همين��امران انرژما و نور آفتاب به عنوى از گرعمل كربن�گير
ختن،د تا به هنگام سوختان مى شوب درى آفتاب در چوى از انرژه شدن مقدارسبب ذخير

ستاخيز است؛ يعنـى:عى از رد نود؛اين خوليد شوما و نور تواد و گره شده آزى ذخيرانرژ
اهما فرستاخيز مـا رند و به ما مى�گويند:خدايـى كـه رنده مى�شـوده از نو زهاى مـر ىانرژ

د.اهم سازا نيز فرستاخيز شما انسان�ها رد  كه  رت دارساخت  قدر

ختب و درابطه چور
ىان يكى از داليل ماندگارا مى تود رفاى نامحدوان و ژراوار فرآن از اسرى قردارخوربر

ان هستندس بيكرك آيات اين اقيانود و تنها كسانى قادر به درمان به حساب آورآن در بستر ز
دى آيات و وروليه و مفاهيم ظاهرح اوآن تدبر نمايند؛تدبر يعنى:عبور از سـطـوكه در قر

فجـه وژرن تواى كشr حقايق پنهانى؛حقايقى كه بـدوف برانديشمندانه به اليه�هـاى ژر
نه از مطلبى شما است تنها يك نمـود و شايد آنچه  پيش روما آشكار نمى�شوانديشى بر

ياد شده باشد:
ËÓ{ÓdÓ»Ó� ÓMÓ� UÓ¦ÓË öÓ½Ó0wÓš ÓKÚIÓtÔ% Ó‰UÓ� ÓsÚ¹ Ô×ÚO�« wÚFEÓÂUÓË Ó¼wÓ— Ó�rOÏ%¿ ÔqÚمايد:«ند مى فرخداو

¹Ô×ÚONOÓ�« U]c√ ÍÓ½ÚAÓQ?Ó¼Ó√ UÓË]‰Ó� Ód]…ÌË Ó¼ÔuÓÐ JÔqÒš ÓKÚoÌŽ ÓKrOÏ�«¿ ]cł ÍÓFÓqÓ� ÓJÔr?Ú� sÓA�« ]−Ódš_« ÚCÓd½ Ó—UÎ«

�ÓS–Ó√ «Ó½Ú²ÔrÚ� MÚtÔð Ô%ubÔÊËÓ�«،د،وش كراموا فرد رد و آفرينش خواى ما مثالى ز�«و بر)٨٠-٧٨/ ٣٦(يس
سيده است؟* بگو:همـاننده مى�كند در حالى كه پوا زان�ها رگفت چه كسى اين استخـو

گاه است همانقى آا آفريد،و او به هر مخلونده مى�كند كه نخستين بار آن را زكسى،آن ر
سيله آن آتش مى�افروزيد».خت سبز آتش آفريد،و شما به واى شما از دركسى كه بر

ـ چنانكه درا به استخوخت رند درشايد علت اين�كه خداو ذيل مى�آيد�ـان ربط داده است 
تباط دانشمندان ايتاليايىان ساخت.در اين ارختان استخوب دران از چواين باشد كه مى�تو

بان از چوسيله آن مى تـوشى دست يافتند كه به وهش مستمر  بـه روپس از تحقيق و پژو
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٩ان ساخت.خت،استخودر

ما دادند كه كربن خالص از آنا آن قدر گرب رش دانشمندان قطعاتى از چودر اين رو
دند.آنها اقدامات فيزيكىليد كرى آن،كربيد كلسيم توى كلسيم بر روبه دست آمد؛سپس با اسپر

اان آن ركسى آپاتيت كه مى تواى تبديل اين كربيد كلسيم به هيدروى نيز برو شيميايى ديگر
١٠د انجام دادند.عى استفاده كران مصنوان استخوده و از آن به عنوبه بدن ايمپلنت كر

انب و استخونه�هاى چو تشابه روز
انى بـهاود كه شباهت فرنه�هايى مشاهده مى شـوب روز تكه چـو�گ شدهعكس بزر در

ده است.د جلب كرا به خوند و اين تشابه نظر دانشمندان ران دارنه�هاى استخوروز
ب خشك ـ��تعبير به�«شجر أخضر»�ـآن به جاى�«الشجر اليابس»�ـ چو.قر١:نكته�ها    

هى و ذخيرانند عمل كربن گيـرند كه مى�توختان سبزن تنهـا درده است چوخت سبز ـ كردر
ض تابش آفتابالنى در معرچه به مدت طوختان خشك اگـرا انجام دهند،درنور آفتاب ر

د.ده نمى�شوتى آنها افزوارى حره انرژه�اى به ذخيرند ذرار گيرقر
١١ختن آتش�.اى افروخ و عفارـ برْخت سبز ـ مر�از در(ص)دم عصر پيامبر�.استفاده مر٢

١٢ت خدا.قدرشن ازه�اى روب،جلوطوخت سبز و مردن درا بو.آتش�ز٣

ـ صفت بر ـ سبز  ـ درأخضر  ـ است و تواى شجر  آيهدن در خت به سبز بوصيr درخت 
١٣ت خداست.ب تر،بيانگر قدردن آتش از چودن آن است؛پديد آورب بوطوشريفه،كنايه از مر

ند بر احياىانايى خـداوب،دليل و نشانه توطوخت سبز و مـرار دادن درا قر.آتش�ز٤
مجدد انسان�ها در روز قيامت.�

ندت خداوه�هاى قدرصدد بيان جلوجه به آيات پيشين است كه درداشت ياد شده با توبر
خت سبزندى كه قادر است از درستاخيز انسان�ها است؛يعنى:خداواى اثبات معاد و ربر

١٤نده كند.ا نيز زده رد و از آب،آتش بيافريند؛همو قادر است مرآتش پديد آور

ـ مرخت آتش زند،در.خداو٥ ـ رْنه  cÍ[»�دم آفريده است.« اى استفاده مرا برخ و عفار 

łÓFÓqÓ� ÓJÔrÚ� sÓA�« ]−Ódš_« ÚCÓd½ Ó—UÎ« .«١٥

شن شدند ـ به معنـاى روقون» از ماده ـ وقدونه:«توه و آتش زق ميان آتش گيـر.فر٦
ختـناى افرومى�است كه بـرد�ـ هيزقوختن وـ وآتش است،و ـ ايقاد ـ  به معناى آتـش افـرو
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� «�د.بنا بر اين،جملهار مى�گيرد استفاده قرآتش مورÓS–Ó√ «Ó½Ú²ÔrÚ� MÚtÔð Ô%ubÔÊËشن»؛«از آن آتش رو
ه بهند،و به تعبير ديـگـر اشـارم�هايى است كه با آن آتش مـى�افـروزه به هيـزمى�كنيد»�اشـار

ه و كبريت يا فندكا آتش�گيرم رسى هيزضيح:اين�كه ما در فارنه؛توه است نه آتش�زآتش�گير
١٦ناد مى�نامند.ند يا زا زد و كبريت و فندك رقوا وم رب هيزنه مى�ناميم،و در لغت عرا آتش�زر

ىنتيجه گير
ـ آتش�ه سور٨٠از آيه   يس چنين بر مى�آيد كه خدايى كه قادر است بين دو شئ متضاد 

ار دهد،چنين كسىقرا در كنار يكديگرده و آنها را جمع كرختان سبزـ  رد در درجوو آب مو
دده و در مقابل اعمالشان مورنده  نموگشان زا بعد از مرد كه انسان�ها راهد بوحتما قادر خو

ار دهد.است  قرباز خو
ختان آتش افروخ و عفار مى�توخت مرب دو درد كه تنها از چواز ديرباز اعتقاد بر اين بو

دد است و اين خوجوختان سبز آتش موان گفت در تمام درجه به اطالق آيه،مى�تولى با توو
ان گفت بدينه بر اين شايد بتوآن  به حساب مى آيد.عالود اعجاز علمى قرارعى از موبه نو

دها آورخت سبز رسيده مثال دران�هاى پوى استخوت خدا در جمع آوراى قدرآن برعلت قر
اناى ساخت استخوختان برب دران از چوسيده اند كه مى توا دانشمندان بدين نتيجه رزير

فت.ه گرعى بهرمصنو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نالتفسير المـفـسـرو؛٢١٤/ ١ئى»، ات « خومحاظـر.ال١

آن «بابايى»ش شناسى تفسير قر؛رو٩٩/ ١،فت»«معر
 /٢٥٤.

.٩١فت»/ آنى « معرم قر.علو٢
.٧٤/ ٣ان، .الميز٣
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