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نخ ابریشم با آنکھ نازک است از فوالد محکم تر است   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  نخ ابریشم با آنکھ نازک است از فوالد محکم تر است - 007شگفتی ھای علمی : شگفتی 

  کرم ابریشم:

بی تردید درباره ی کرم ابریشم شنیده اید. دانشمندان بیولوژی کرم ابریشم را ملکھ ی بی ھمتای بافت 

  ھا می نامند.

  

  

  چرا؟ گفت: آب دھان آن در برخورد با ھوا منجمد می شود و تبدیل بھ یک نخ ابریشم می گردد.

  

  

ھ ببافد و طول این نخ بھ سیصد متر برسد و بسیار محکم و بسیار این کرم می تواند شش اینچ در دقیق

  نازک و بسیار قوی و زیبا است.
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باشد. سبک زیبایی اش از پروتئین است. ھر سیصد و شصت شفیره معادل یک پیراھن ابریشم می 

ترین بافت در روی زمین ابریشم طبیعی است. لباس ھای ابریشمی بسیار سبک ھستند. از فوالد ھم 

سفت تر است. اگر فوالد را بھ شکل نخی بھ قطر نخ ابریشم بکشند ابریشم از فوالد محکم تر خواھد 

  بود.

  

  

ر محکم، سبک و زیبا است. چھ رنگ ھایی دارد؟ رنگ طالیی و نقره ای را داراست. نخ کرم بسیا

  ابریشم طالیی و نقره ای است.
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پیراھنی کھ مردی چھارشانھ و بلند قد می پوشد این پیراھن از ابریشم طبیعی تنھا صد گرم خواھد 

  .بود. بسیار سبک است

  

  

بسیار محکم است. بسیار درخشان و زیبا است. بھ رنگ طال و نقره است. آبی کھ از کرم ابریشم 

تحت تاثیر آفتاب قرار نمی گیرد و خارج می شود تبدیل بھ نخی بھ طول سیصد متر می شود. این نخ 

  نیاز بھ تثبیت ندارد. رنگ اصلی است و اگر صدھا ساعت در آفتاب قرار گیرد ھیچ تغییری نمی کند.
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  بنابراین خداوند متعال می فرماید:

َ ِمْن ِعبَاِدهِ    ) ﴾28اْلعُلََماُء ( ﴿ إِنََّما یَْخَشى �َّ

  ترسند﴾  ﴿ از بندگان خدا تنھا دانایانند كھ از او مى

  (فاطر)

  تار عنکبوت:

  

  

  بھ ھمین تناسب تار عنکبوت پنج برابر از فوالد سفت تر است.
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اگر فوالد را بھ شکل نخی بھ قطر تار عنکبوت بکشیم تار عنکبوت پنج برابر از فوالد سفت تر 

  خواھد بود. بنابراین خداوند متعال می فرماید:

ُْوِلي األْلبَاِب الَِّذیَن یَْذكُ  ُروَن ّ�َ قِیَاًما ﴿ إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َواْختِالَِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر آلیَاٍت ِألّ

ذا بَاِطالً سُْبَحانََك فَِقنَا َوقُعُوًدا َوَعلََى ُجنُوبِِھْم َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت ھَ 

  َعذَاَب النَّاِر ﴾

﴿ ھمانان كھ خدا را [در ھمھ احوال] ایستاده و نشستھ و بھ پھلو آرمیده یاد مى كنند و در آفرینش 

اى منزھى تو پس ما را از   اندیشند [كھ] پروردگارا اینھا را بیھوده نیافریده  آسمانھا و زمین مى

  بدار﴾ عذاب آتش دوزخ در امان

  (آل عمران )

  ھستی دو کارکرد دارد: راھنمایی و سودمندی:

برادران، نکتھ ی بسیار مھم این است کھ این ھستی دو کارکرد دارد. یک کارکرد راھنمایی بھ راه 

خداوند عزوجل کھ کارکرد آن تفکر در خلقت آسمان ھا و زمین است و یک کارکرد سودمندی کھ 

  اساس آن:

َر لَكُم ْنھُ ﴾ ﴿ َوَسخَّ ا فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َجِمیعًا ِمّ   مَّ

  ﴿ و آنچھ را در آسمانھا و آنچھ را در زمین است بھ سود شما رام كرد ھمھ از اوست ﴾

  ) 13(جاثیھ: 

کارکرد تسخیری دارد یعنی در دنیا در خدمت ما است و کارکرد دوم راھنمایی است کھ خداوند را بھ 

پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ و سلم این دو ھدف بزرگ آفرینش ھستی را در نگاه بھ ھالل ما بشناساند. 

  ماه چنین بیان فرمود:
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  (( ھَالُل َخْیٍر َوُرْشٍد ))

  ((ھالل سودمندی و راھنمایی کننده))

  [أبو داود از قتاده]

  

از نورش استفاده می کنیم و مانند تقویمی آسمانی و تعیین اوقاتی برای مردم و حج می  سودمند، چون

باشد و عالوه بر این ما را بھ سوی پروردگار راھنمایی می کند. یک کارکرد راھنمایی بخش و یک 

کارکرد سودبخش، غرب از کارکرد سودمندی بسیار کامل استفاده کرده است و شرق شاید ان شاء هللا 

ارکرد راھنمایی بخش آن را بھ خوبی استفاده کند اما این مانع استفاده از کارکرد سودمندانھ نمی ک

  شود.

  برادران:

  در ھر چیزی نشانھ ای بر یگانگی او وجود دارد

***  

آفرینش آسمان ھا و و این ھستی نمودی از نام ھای نیک و صفات واالی خداوند است و تفکر در 

  زمین کوتاه ترین راه بھ سوی خداوند و بزرگترین راه رسیدن بھ خداوند است.

  و سپاس خداوند جھانیان را

  منبع

نخ  –ضرورت تالوت روزانھ ی قرآن کریم  – 18درس :  -حقائق ایمان واعجاز  \عقیده اسالمی 

  ابریشم

 


