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 ۲۰۱۷/۰۵/۰۷                                                     “حسان” یهللا عبقر لیمحقق داکتر خل

 
خلقت بیاز عجا انکشاف دماغ  

  
 بنما    اسمت  نمموده خمود علم  داشتن به موقوف( ج) خداوند را روز آن فرارسیدن و است زنده قیامت روز تا انسان چون
 سمالاا طمول در دمماغ ایمن اما هست؛ که است همین انسان دماغ
 در زیمرا دهمد  مم  ادامـمـه خمود انکشماف بمه هما نسمل و قرناا و

 ایمن و اسمت آممده شمود مم  پم ( فیکون) و شو( کن) کلمۀ قرآن
 کممه آفریمد موجممود  یم  را انسممان کمه اسممت آن معنم  بممه اشماره
 او نسمل و آد  بمرا  اسمت نسبت ( یتفکرون لعلک ) و نماید تفکر
 در و گیمرد مم  صمورت دمماغ از تفکمر این و دیگر انساناا  و

 یم  یما و مفکموره و ایده ی  مانند زمان  و ماند م  باق  دماغ
 ایمن کمه گمردد مم  ارسمال الیتنماه  فضما  بمه مکممل نما اختراع
 ذرات رو هممین از.   اسمت مغمز ذرات و تفکمر بمه مربموط ی 
 حاصممل تمما  بمماه  نیمز الیتنماه  فضمما  در فضما ذرات و مغمز
 ذرات و دممماغ الکترونیکمم  همما  پلمم  بممدل و رد و نماینممد ممم 

 در یمما و گممردد ممم  فضمما در تفکممر نمموع تشممکیل باعمم  فضمما  
 ایممده یمم  منحیمم  فضمما در تفکممر فضمما   فورمممول یمم  حقیقممت
 .گردد م  درحرکت فضا   ذرات با و گردیده تشکیل وتفکر
 بمه پما ین از و پما ین به باال از ذرات حرکت به نظر حرکت این
 ذرات از را مفکموره یم  لمحمه یم  بمه( نوابم ) ماننمد میتواننمد همو  تیمز دانشممندان کمه است جات همین از است  باال

 . شوند خود عصر در جدید انکشاف و اختراع باع  نموده اخذ فضا  
 و ظمرف ایمن و هسمت کمه اسمت همچنمان سمال ملیوناا استخوان   جوف چار ظرف داخل انرژ  ی  دماغ محتوا  بنا   

 بلیمون دو هممین بما دمماغ کمه دراینجاسمت سوال درکجاست؟ سوال ول .  نماید پیدا ادامه دیگر سال ملیاردها شاید محور 
 راه یما و انسمان مغمز کشمت یما و جراح  طریق از بکوشند انساناا و شود اگر و نشود اضافه شاید سلول ی  خود سلول
 حجمرۀ بما شماید و بسمازند توانند م  را دماغ حجرۀ کدا  ها ازین مجموع  و طبیع  و کیمیاو  و بیولوژیک  دیگر ها 
 دمماغ قالمب در را اعضما از بعضم  میکمانیز  و هما روبمات رو  اممروز را دمماغ زیمرا باشمد  داشمته فمر  کل  به دماغ

 و گیرنمد مم  هم  مثبمت نتیجمه و گذارنمد مم  عممل و اجمرا منصۀ به آنرا که میدانی  همه ما.   نمایند م  جابجا ها روبات
 بمه آن هما  افمزار و الکترونیم  و بمر  ماشمین  توسمط روبمات یم  کمه برسمد جمای  به روز  ساز   روبات این شاید
 مقمدار یم  و بشمنود بزنمد  لبخنمد نمایمد  صحبت نماید  کار نماید  حرکت انسان ی  مانند بتواند که نماید انکشاف قدر 
 خصوصمیات بعضم  شماید. کرد نخواهد پیدا را انسان  دماغ میکانیز  قدرت ول  نماید  ادا را معین کلمات و جمالت از

. گذارند م  عمل و اجرا به را ها کمند آن خاص  میکانیز  رو  آناا و شود داده آناا به مطالعات رو  از انسان  دماغ
 تعمامالت رو  از دهمه همر در یما و سمال صمد در هما انسمان دمماغ کمه کمرد عرض باید ول  است؛ انسان تعجب مایه این

 کمه پمذیرد مم  (D.N.A) و (R.N.A) هما  فعالیت رو  از را تغییر ی  دماغ کوچ  ذرۀ ملیون  بر ی  در جینتیک 
 ایمن. نمایمد مم  پیمدا خمود عصمر انساناا  به نسبت را ا  العاده فو  قابلیت و کرده پیدا انکشاف دماغ ی  این تولید در
 .پذیرفت خواهی  نیز آینده در و ای  کرده قبول سالاا درطول نبوع منحی  ما را
 و شمود مم  آشمکار دمماغ انکشاف رفته رفته که گردد م  محسو  طفولیت از دماغ در نوزاد  تولد از بعد پذیر  این
 .شود م  متجل  و گردد م  ظاهر نبوع
 دو ایمن دانمد نمم  بشمر هنموز و نگردیمده کشمف آن بیشترسماحات یما و( ٤٥٦) از بیشمتر امـــروز به تا انســـان دماغ بنا   
 است؟ شده پیدا چه برا  سلول بلیون
 انکشماف آهسمته آهسمته قرناما طمول در آنمرا و اسمت نافتمه انسماناا خیز  در را قدرت این( ج) هللا که میشود معلو  پ 

 کرده خلق روز ش  طول در است آن در آنچه هر و زمین و آسماناا من: ))میگوید مجید قرآن در( ج) هللا زیرا میدهد 
 مم  داده وسمعت آنمرا مما و(( لَُموِسمعُونَ  َوإِنَّما)) کمه نماید م  اضافه همچنان و است( ج) هللا کال  و قرآن آیت این(( .  ا 
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 روز و دقیقمه و ثانیمه و لحظمه همر( ج) هللا عممل و فعمل ایمن کمه میشود چنان آن تأویل که امریست موسعون کلمه.  روی 
 کا ینمات سمو  بمه کمه دیگمر هما  خانمه رصمد و آبیمل هما  دوربمین رو  از فقمط را انکشماف ایمن و دارد ادامه....  سال
 بماه  اوقمات بعضم  کاکشماناا ایمن و انمد گمرد  و حرکمت درحمال کاکشماناا چگونمه کمه تموانی  م  دیده اند  شده توجیه
 م  عبور همدیگر رو  از اوقات بعض  و میدهند تشکیل را نو کاکشان ی  و شوند م  مزج باه  و نمایند م  تصاد 
 روز در سمتاره همزاران. اسمت معممول اممر یم  نیز ستارگان در امر این. سازند م  را کاکشان چندین یا ی  و نمایند
 نمو سمتارۀ و پیونمد مم  وقموع بمه کاکشمان یم  حومه در و الیتناه  فضا  در درکا ینات باه  ها ساعت و ها شب و ها

 .دارد ادامه لحظه هر عمل این و رود م  بین از ی  ستاره. آید م  بوجود
 از کاکشماناا ایمن کمه میگوینمد هنموز و انمد کرده رصد تاحال را کاکشان ملیون ۱۲٥ نجو  و ریاض  دانشمندان امروز
 ملیمارد ۱۲٥ بتواننمد کمه بسمازنند تیلسمکوب  بعمد سمال صمد یما بعمد سمال ده شماید. است بیشتر ما ها  تیلسکوب دید قدرت

 .دارد ادامه ه  هنوز( لموسعون) خداوند  صفت این که بگویند هنوز و نمایند مشاهده را کاکشان
 و دارد اداممه شمود  مم  پما بمر قیامـمـت کمه یم  لحظمه تما جاللمه جمل خداونمد سماز و سماخت و آسمــاناا وســـعت این بنا   

 و جامان و آسمماناا و زممین خمود بندگان و ارواح برا ( ج) هللا که بود خواهد دیگر  Big Bang ی  ممکن ه  قیامت
 و داشممت خواهممد عمممر الیتنمماه  صممورت بممه و موجممودات و انسممان الیتنمماه  بممرا  کممه سمماخت خواهممد دیگممر  کا ینممات
 .داشت خواهد غذای  همچنان و زیست  و رفاه  خصوصیات الیتناه 
 نسل تولید و کار و زندگ  جا  هستی  انساناا ما که او اوالد و( ع) آد  برا  را زمین تناا سماو  سیارات در طوریکه

 کردن پیدا برا  بیشتر تال  امروز ول  است نموده فراه  انسان رفاه برا  را امکانات همه و است داده قرار فعالیت و
 .باشند م  فضا در زمین مانند دیگر  سیارۀ

 دریمن خمود مطالعـمـات بمه و انمد کمرده کشمف زحمل اقممار از یکم  تیتمان و زحل   ماتاب در را زندگ  امکان دانشمندان
 .دهند م  ادامه راستا
 بمه آن دیگمر حجمرات و گردیمده کشمف سمال ملیوناما طمول در شماید دمماغ سملول بلیمون دو ایمن کمه توانی  م  گفته ما بنا   

 تخنیمم  و سمماین  و علممو  پیشممرفت زمممان عصممر نیمماز و ضممرورت مطممابق متممماد  سممالاا  طممول در مممداو  صممورت
 رگمدی شماید و دمماغ یعنم  میباشمد( لموسمعون انما) کلممه هممان شمامل دمماغ انکشماف ایمن درحقیقمت کمه. گردد بیشترکشف
 .باشد آهنگ ه  دماغ تفکر مطابقت با بتواند تا بدهد انکشاف مغز  رشد آن با همچنان نیز را بیشتر اعضا 

 و انکشمافات و بعد  ها  تال  پذیر  برا  انسان دماغ حجرات تما  و آن تشکیل با کا ینات تما  که میشود معلو  پ 
 اختراعمات و انکشمافات هممه آن تما میدهمد ادامه خود وسمعت و انکشاف به همچنان نیز آینده سال ملیوناا در بشر  اختراعات

 .بدهد ادامه الیتناه  سو  به نردبان  مانند پته به پته آنرا تفکر و بپذیرد مختلف علو  در را
 روز آن تما کمه نســمـل  بمرا  شماید و دارد اداممه نیمز شـــمـود مم  برپما قیامت ایکه لحظه تا نیز انسان دماغ انکشاف پ 
 یما و ملیوناا برا  که است شده ذخیره انرج  ی  دماغ که توانی  م  گفته پ . گـــردد محســـو  نیز روز آن اند زنده
 تفکمر همانما کمه سمازد مم  خبمر بما سمالاا طول در خود امکانات از را بشریت ک  ک  شود م  فعال ک  ک  سال ها ملیارد
 .است انسان مغز  داخل

 بمه حاضر عصر در آنرا ما که امریست ی  آن و نمودی  اشاره آن به قبال   که دارد وجود نیز فضای  تفکرات درحالیکه
 .است گرد  در زمین گفت م  خود درعصر گالیله همچنانیکه. بپذیری  شاید مشکل

 
 : است دليل کور

 چنمان   بود متحد ملل شده دایر ماستر  کور  روانشناس  استاد که زمان  ۱٣٦۱ سال در روس  دانشمند ی  کلفیچنه
 بممرا  حممد  تمما سمماحات ایممن همما  عملکممرد و میکممانیز  و گردیممده کشممف دممماغ سمماحه ٤٤٥ تاحممال کممه اسممت کممرده اظاممار
  .است گردیده معلو  بشریت
 The) عنموان تحمت خمود روانشناسم  کتماب در امریکمای  دانشممند یم  ( Richard Omston) اومسمتون ریچمارد

study of human experienceممورد را دمماغ دیگمر سماحات از بیشتر گردیده منتشر شیکاگو در ۲۰۰۱ در ه( ک 
 ذکماوت آوردن  بیماد فراموشم   تفکمر  آمموز   تجربم   هما  فعالیمت دمماغ   نیروهما  سیسمت  تجمارب  تعبیر  توجه 

 سمالاا  در کمه نمموده کشمف نیمز را اجتمماع  روانشناسم  و روانکماو  هما  معما حل ضرورت  اهداف و ها ضرورت
 .است گردیده منتشر اخیر
 همزاران و میدهمد خبمر آموزاند  م  میدهد  تما  بیرون خود از و ماحول جاان با را دماغ که است های دریچه حوا 
 . سازد م  منتقل دماغ به کردن لم  و چشیدن بو یدن  شنیدن  دیدن  محیط به را انگیزه و احسا  هزار
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 اسمـت توجمه قابمل کمه بیرونم  هما  محمر  از یکم  را مما حوا  تنخس گیرد م  بر در را خاص  میکانیز  انتقال این
 طوریکممه. سممازد ممم  منتقممل دممماغ بممه را تحریمم  یمما و انگیممزه دممماغ  پدیممده یمم  منحیمم  توجممه ایممن و سممازد ممم  متوجممه

 ایمن و نمایمد مم  اخمذ عصمب  هما  سمیاله یما و عصمب  هما  آخمذه مربموط را انگیمزه حم   هممان بمه مربموط نیوروناا 
 کمولین اسمیل بنما  بمه   اسمت کیمیماو  مماده کمه نیوروناما بمین عصمب  هما  سمیاله کمرده حاصمل احتمراز عصمب  نیورون
 کمه عصمب  Snipes سمنپ  عصمب  نیمورون  خال  داخل داده عبور خود از را عصب  سیاله یا و خبر ی  یا احتراز
 .سازد م  منتقل عصب  دیگر نیرون به و گرفته است مثبت ها  چارچ با شده آیونایز سودی  (Na) از مملو
 .گردد م  منتقل دماغ به انگیزه ی  شیوه همین به و است عصب  نیوروناا  انواع تما  شامل دماغ  مکانیز  این
 ایمن یعنم . دارد ضـمـرورت عصــب  دیگر خاص ها  میکانیز  و دقت به تحری  این به گیر  تصمی  برا  بعدا   دماغ
 و میدهمد تما  را آناا قبل  تجارب و گذشته خاطرات با و نماید م  ارزیاب  و تحلیل   تشخیص را تحری  یا و انگیزه

 در کمه گیمرد مم  صمورت همای  ارزیماب  و هما تحلیمل سـلسـمـله یم  گذشمته تجارب کم  با و نماید م  حاصل تما  یا
 بمه و نمموده ذخیمره و حفمظ یما و رد یما اخمذ را تصممیمات ثانیمه همزار  برصمد یم  شماید کوتماه خیل  لحظات درین دماغ

 مم  خرچ به بیشتر  توجه انگیزه و پدیده به بیشتر توجه با و خود سالمت  حفظ برا  اینکه یا و افزاید م  خود تجارب
 اطمالع دمماغ فعمال سماحات تمما  شماید انگیمزه یم  از و نمموده منتقمل مشمورت بمرا  را انگیمزه دیگمر حوا  با یا و دهد

 کمه شمود مم  منتقمل حرکم  اعضـمـا  به باره دو دماغ به شده منتقل انگیزه همــان برگشت پروســه بعدا   و نمایند حاصل
 .عمل ی  نکردن یا و اجرا یا و نا  و امر برا  است  دماغ برا  کمند ی  حاو 
 باشمد اراد  خمواه عممل ایمن. نمایمد مم  ارا مه پاسم   م  انگیزه ره برا   بعض. نماید م  عمل زبان ی  حی  به دماغ
 مم  اسمتفاده آن از حجمرو  جسم  خمود مانمدن زنمده برا  ه  که است کیمیاو  مواد حاو  دماغ هسته. اراد  غیر خواه
 حجمره بمه عصمب  حجمره یم  از عصب  ها  سیاله ارسال و اخذ و در  برا  برق  ها  چارچ تولید برا  ه  و شود
 .نماید م  عمل آن برعک  و حجره به حس  اعضا  از قس  همین به و عصب  دیگر
 .گیرد م  صورت برق  و کیمیاو  کودها  توسط خبر و زبان مرسول و ارسال این
 قبلم  تجمارب تمما  بما را آن مما که گردد م  منتشر عصب  نیرون بلیوناا به واحد آن در انگیزه ی  یا و خبر ی  بنا   

 .گردد باخبر آن از دماغ یا و بیاموزی 
 همای  بمال  عصمب  حجره جس  که معن  این به ما  جس  حجرات دیگر به تا است تبصره قابل جس  ی  عصب  حجره
 جسمم  بمه شممنیده اخبمار. آیممد مم  عمممل بمه اسممتفاده آن از بمر  تولیممد و کیمیماو  مممواد بمرا  همما اطما  آن در کممه سماخته را

 رشمته یما هما (OXON) طریمق از بماره دو بیوشمیمی  هما  فعالیمت سلسله ی  از بعد عصب  نیورون مرز یا حجرو 
 مم  انتشمار عصب  نیورون بلیوناا به انتقال این و گردد م  منتقل دیگر حجره به و گردد م  خارج عصب  حجره ها 
 خمود ممورد در و جمذب آنمرا میباشمد خبمر یما و انگیمزه تحریم   آن استفاده مورد که نیورون چندین یا یک  مرکز تا یابد

 شمان هما  ژورنالسمت دنیما سراسمر از کمه مانمد م  لندن س ب ب  اخبار پخ  مرکز به زمین در دماغ. نماید م  ذخیره
 بلکمه نمه  نیوروناا از یک  به س  ب  ب  خبر مرکز به جمع  انتقال دیگر وسـایل یا و موبایل توسط و اخذ را خبر ی 
 .نماید م  پخ  خود نگار خبر هزار هزاران به

 بم  ب  مرکز  ها  رسانه طریق از نمودن پخ  باره دو و استفاده برا  باشد که مورد هر در را خبر این خبرنگاران
 بنما   . رسماند مم  جاانیمان سمم  بمه و نمایمد مم  پخم  را آن مختلمف زباناما  به مختلف اوقات در خود ها  شبکه و س 

 یم  هما  اکسمون توسمط وظیفمه ایمن کمه دارنمد دیگمر نیمورون همزاران بمه آنمرا اخمذ و خبمر یم  انتشمار قمدرت نیوروناا
 م  صورت بیوشمی  ها  میشن از ترازمیزتر وسیله به عصب  دیگر نیرون ها  (Dendrites) داندریت و نیورون
 از نیمز عصمب  نیروناما  در انگیمزه یم  یما و خبر ی  کردن مرسول و ارسال یا و ترانزمیشن این که گفت باید. گیرد
 ممکـمـن بنما    پمذیرد مم  صــمـورت حجــمـره داخـمـل برقم  هما  چمارچ و بمر  و حجمره داخل کیمیاو  مواد همین طریق
 هممان در تفکمر یما و نوشمتن مصمروف کمه کسم  هم  لنمدن در زممان عمین در نویسمید مم  را چیز  ی  شمـــا که اســت

 نمایمد مم  حاصمل آگماه  آن از نیمز گاه  شما و وبفامد نماید در  را شما موضوع باشد نویسید م  شما که موضوع 
 .خواند م  را شما دماغ یا و فرماید م  دزد  حقیقـت در را شما موضوع چیز  کدا  که

 .است نیروناا و دماغ اورگانیز  مربوط و طبیع  کامال   امر ی  این درحالیکه
 باه  معین اوقات در فضا در متفکرین و نویسان رومان همچنان و میباشند برخوردار قدرت ازین باال (IQ) با اشخاص
 و انگیمزه هممان مرسمول و ارسمال حقیقمت در کمه شموند مم  مند باره یکدیگر تفکر از و نماید م  حال تما  شان افکار
 فضما در کمه ذراتم  توسمط فضما در و گیمرد مم  صمورت دمماغ داخمل در هما چارچ و کیمیاو  مواد توسط که است خبر

 . ا  نموده شرح قبل سالاا مفصل صورت به خود وتفکر اندیشه ذرات درکتاب من را مطلب این که است موجود
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 مممواد نمموع چاممار یمما و سممه توسممط اخبممار مرسممول و ارسممال ایممن کممه نمودنممد ممم  فکممر قبممل ســممـالاا نیروتیمم  دانشـممـمندان
 و انگیمزه یم  ترانزمیشمن باعم  کیمیماو  مواد نوع صدها از بیشتر که میگویند امروز ول  گیرد م  صورت کیمیاو 

 جمدول عناصمر تمما  شماید و. گیمرد مم  صمورت داخمل بمه دمماغ خمارج از و دیگمر نیروناما  بمه نیمرون یم  از خبمر یا
 داخمل تفکمر ایمن چمه باشمد شمامل آن خمارج و دمماغ در انگیمزه یم  بیوشمیمی  انتقمال اممر در آن از بیشمتر یما و مندلیف
 آن از کمه ذراتم  یما دارد وجمود فضما در کمه گازهمای  تما  شاید مغز  خارج تفکر در.  مغز  خارج چه و باشد مغز 
 همزاران شماید حمال. نممای  فمرض دمماغ یم  را شمم  نظما  ممثال   نظما  یم  مما اگر چه باشد دخیل ممکن شده شرح قبال  

 یم  در آناا از بعض  و دارند قرار زمین مختلف نقاط در دانشمندان این و نمایند فکر شم  نظا  مورد در دان ساین 
 وسمعت باعم  دمماغ در کمردن پیدا عمق اثر به بعدا   که است دماغ  شان تفکرات این.  پردازند م  تفکر به ه  با مورد
 تفکمرات مماورا  ایمن و گمردد م  تفکر ماورا  جاان شامل چش  خصوصا   حوا  طریق از وسعت این و گردد م  آن
 چمارچ طریمق از ما تفکر انتشار باع  ما دید همین اصل در که سازد م  متوجه ما ذهن خارج ها  انگیزه به را ما که
 گمردد  مم  اسممان و مماحول محمیط بیکمران فضما  شامل گردد م  منتشر فضا به تفکر و دید طریق از ایکه برق  ها 
 مم  منتشمر کمران بم  فضا  در زمین مختلف نقاط و ساحات از را ما تفکرات یا و تفکر این کران ب  فضا  ذرات که

 در برقم  هما  چمارچ و ذرات و هما الکتمرون و فضما   گازهما  توسط یکدیگر تما  باع  فضا در انتشار این و نماید
 .گردد م  فضا
 و شموند مم  در  و گردند م  تجزیه و تحلیل شوند م  حالجـــ  ها انگــیزه یا و تفکرات مغز در که همچنان فضا در
 ترکیمب بماه  و نمایند م  حاصل تما  شوند م  مزج باه  نیز فضا   تفکرات. گردند م  متوصل مرسول و ارسال به
 در برقم  ذرات ترکیمب یما و فضما در هما گماز ترکیمب ماننمد میدهنمد تشمکیل را فورمول ی  فضا در درحقیقت شوند م 

 در دانشمند ی  بعدا   که میدهند تشکیل را شمار  ب  ها  فورمول یا و فورمل ی  صورت همین به نیز تفکرات فضا 
 بمه. گمردد مم  منمت  اختمراع یما و کشمف ی  به و نماید م  جذب آنرا فورمل ی  تشکیل از بعد زمین ساحه چند یا ی 
 یم  جمز باندیشمید خبرهما و هما عکم  و هما پیا  گیرنده همچنان و پیا  عک  خبر  فرستنده ها  دستگاه هاو موبایل این

 ملیوناما اممروز ما که است آفریده همچنان آنرا و دارد دست( ج) هللا خالق  آن خلقت در که نیست طبع  منظ  میکانیز 
 خبمر   اسمتفاده آن از و ایم  داده قمرار خود اختیار در نموده کشف یا و در  را آناا آناا  خلقت از بعد سال ملیاردها یا

 .نمایی  م  غیره و...  اقتصاد  و علم    عکس 
 بوده فضا در روز  انسان. است مملو و پر بشر دفاع برا  منظ  تأسیسات  چنین از فضا که است مسل  حقیقت ی  این
 مم  نمازل زممین بمه بمرای  سمرد  و گرمم  تماریک   نمور  و آسمان  کتاباا  و باران که شده نازل زمین به و( خبت) 

 قاعمده یم  و فورممل یم  و انمد شمده متشکل ه  یا انحا از نحو  به که است ذرات همان حرکت یا و نزول این و گردد
 ولم  اسمت( ج) هللا اممر بمه کمه شم  ب  نمایند م  نزول زمین به خود شده ساخته فورمول همان توسط که اند ساخته را

 بایمد پم  رود مم  داده وسمعت و ساخته را کا نات نظا  که است( ج) هللا خالق  قدرت به مربوط آن ساختار و میکانیز 
 تمما  بماه  فضما در و شموند مم  فضمای  بمار صــمـدها از بیشـمـتر یما و بمار چنمد روز  مما زمینم  تفکرات این که گفت

 وگمازات میباشمند متحمر  ذرات هممان توسمط و اند درگرد  فضا در که را آناا ما بعدا   و شوند م  ملحق کرده حاصل
 اختراع و انکشاف به دست و نمای  م  اخذ را آناا بعدا   ما که گیرند م  قرار میدهند تشکل را آناا ماحول محیط و فضا
 .است گردیده شرح مفصال   یار درکو  پات  تله کتاب در موضوع این که زینی  م  دور از افکار تبادل و

 شماید و دانند م  نظا  بلیون ۲٥ از بیشتر که را آناا و گردیده کشف درکا نات امروز که را دیگر ها  نظا  ما اگر پ 
 هما ملیمون شماید کمه نما یمد تصور صرف شما را آناا به تفکر پ  و دارند قرار فضا در که بدانی  های  دماغ باشد بیشتر
 .بیابی  دست آن به سال
-حمد  چگونمه را دمماغ ایمن بزرگم  و وسمعت شما نمایی  تصور دماغ ی  را بود و هست نظا  و کا نات تما  اگر حال

 ممکمن سمال هما ملیون به امروز عصـر تکنالوج  تما  با آن فا  و در  و بزرگ دماغ این به رسیدن آیا. زد خواهید
 .اید رسیده خدا به درحقیقت برسید آن به شما اگر پ ! ؟ نه یا و است
 کمامال   انسماناا سمر ممو  شمماریدن اممروز اسمت درسمت اسمت راهم ( ج) هللا جانمب بمه ممو   سر هر از گویند م  اینکه
 .اند شماریده و است آسان
 کمارتک  ایجماد و خلقمت میکمانیز  بمه نظمر ایمن اسمت کمتمر هما بعض  از و بیشتر ها بعض  از و است دانه هزار ۱۲٤
 رسمید مم ( ج) هللا بمه هم  شمما خاتممه در. بروید( ج) هللا طرف به و نموده فکر مو  ی  را خود انساناا شما پ . است
( ج) هللا خصوصمیت یما و صمفت یم  بمه خصموص بمه ممورد یم  در خصموص بمه یم  رشته ی  از بلکه کامال   نه ول 

 !(ج) هللا به کامال   نه اید رسیده

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 اسمت ورزیمده هممت کا نمات و اسممان و زممین هممه ایمن سماخت و تکمیل و تصویر به که را دماغ عظمت و بزرگ  پ 
 !فامید؟ خواهید و کرد خواهید تصور چگونه

 در عاجز  و کوچ  بسیار    ذره ی  را خود دماغ و خود و نما ید م  اقرار نبوغ همه آن با خود عجز به ناایت در
 .است بزرگ و بوده کاینات تما  خالق( ج) هللا ش  ب  یعن  اکبر  هللا که گفت خواهید و شمرد خواهید مخلوقات زمره

 توفیق هللا من و
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