
  

  !خواندنی خدا هاي اءانش

  عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد  ای کھ انشاء عطارد صفت شوکت تست                                               
  )حافظ(

انش�اء بای�د ابتک�اری و خودج�وش      :را ک�ھ  معل�م  خصوص این توص�یھ  بھاید؟  کھ از یاد نبرده خاطرت درس انشاء در مدرسھ را
 ...و »علم بھت�ر اس�ت ی�ا ث�روت    « امثال تکراریو نھ چند تا انشاء  ، نھ کسی برای شما بنویسدکنیدرونویسی باشد؛ نھ از جایی 

  !کردیم میگوش   یادش بخیر کھ چقدر ھم. حفظ  کنید برای امتحان را »...کھ البتھ واضح و مسلم است« :ھای جملھ

دس�ت و پ�ا و س�اکن و     م�ا ب�ی   ھ�ای  انش�اء نویس�د، ب�ا ای�ن تف�اوت ک�ھ       انش�اء م�ی   ھ�م  خ�دا  .آوردن اس�ت  ھمان ن�وآوری و پدی�د  انشاء 
د غھ ب�ود م�ی گف�ت اگ�ر در آفت�اب بگذاری�      قوربا چنگخرشان مثل  کھ خط  ھرچند معلم شوخ طبع ما بھ شاگردھایی( اند صامت
اص�ال معن�ای درس�ت    ! حی�ات و حرک�ت دارن�د    واقع�اً  )دارن�ده  زن�ده و برپ�ا  (» قّی�وم و  ح�یّ « یخ�دا  ھ�ای  انش�اء ام�ا  . !)افتد راه می

  .مدهپدید آو تربیت چیزی است کھ  رشد دادن راه انداختن، ھمین )در باب افعال( »انشاء«

ھمین نشو و نمای بعدی است، خدا خالق و بدیع و فاطر ھم ھست؛ در اولی ساختن مورد نظر اس�ت،   فرق انشاء با اختراع در
رش�د و تربی�ت بع�دی     ام�ا تنھ�ا در انش�اء اس�ت ک�ھ     .  در ان�داختن ابتکار و در سومی پرده عدم را شکافتن و ط�رح ن�و   در دومی 

  .مورد نظر است

ی را کھ نم�از  ، قرآن نیز تحوالت)١(کنند رشد و نما پیدا میو  شوند می »انشاء« زیور آالتدختران در  گفتند می اعراب جاھلیت 
ھ�ای ک�وه    و نی�ز کش�تی   ،نوش�تھ ش�ده   ش�ب   ھای انشاءو بھ تعبیری  )٢(»َناِشَئَة اللَّْیِل« آورد می پدید منؤھای م شب در گفتار و گام
  )٣(.ده استنامی »ِفي اْلَبْحر اْلُمْنَشآُت« روند شکافند و پیش می پدیده باد دل دریاھا را می نیروی پیکری را کھ بھ

 ،نوآوری علم�ی  تمامًا )ع(امام علی ، بھ تعبیرنوشتھ ھای خدا ؛ا داردخد ھای انشاءما با  ھای انشاءیک تفاوت بزرگ دیگری ھم 
  )۴(.و بدون مدل و تعلیم است  حکیمانھ

یعن�ی   »ق�رآن «دانی�د،  ط�ور ک�ھ م�ی    ھم�ان اص�ال  . او را ب�ا دی�د بص�یرت بخ�وانیم     ھ�ای  انش�اء خ�دا ھ�م خواس�تھ اس�ت م�ا       ،ضمن در
ن�ھ خوان�دن الف�اظ ، بلک�ھ      ؛فراخواندبر پیامبر، او را بھ خواندن سروش وحی اولین  اتفاقا، کھ مصدر قرائت است! »خواندنی«

  )۵(.کریمی کھ انسان را از علق آفرید ھمان رّبخواندن . آفرینش خواندن آثار

. ای�ن کت�اب تک�رار ش�ده اس�ت      در) ع�دد تم�ام  (ب�ار   ١٠ »قرائ�ت ق�رآن  « عن�وان  و ،)عدد کث�رت ( بار ٧٠قرآن  کلمھ مشتقاتاما 
 ھ�ا ھ�ا قل�م و دریا   ک�ھ اگ�ر جنگ�ل   گوید  ھا و زمین سخن می در خلقت آسمان »تکوینی«، از آیات »تشریعی«آیات  قرآن عالوه بر

  )۶(.مانند ش در میا رکب شوند از نوشتنُم

  :دھد ھای آن در قرآن  را نشان می خدا را داشتھ باشید، این مختصر عناوین و سرفصل ھای انشاءاگر حوصلھ خواندن اینک 

  )٧(.کند می »انشاء«را  ابرھای پر باران فرستد و خدا بادھا را می -١

  )٨(.عالم گل و گیاه، باغ و بستان، میوه و محصوالت کشاورزیانشاء  -٢

  )٩(.از خاک انشاء انسان -٣

  )١٠(.از سلول اولیھ انسان انشاء -۴



  )١١(.اندر نسل انسان  انشاء نسل -۵

  )١٢(.برای انسان سھ گانھ شناخت انشاء ابزار -۶

  )١٣(.قیامت درآینده  ھای انشاءوعده  -٧

  )١۴(.انشاء ھمسرانی واالمقام و در کمال عقل و جمال در آخرت -٨

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...ِفي اْلِحْلَیِة ُیَنشَُّأ َأَوَمْن - ١٨زخرف  - ١

  .ِھَي َأَشدُّ َوْطًئا َوَأْقَوُم ِقیًل اللَّْیِلَناِشَئَة  ِإنَّ - ۶مزمل - ٢

  ِفي اْلَبْحِر َكاْلَأْعَلاِم اْلُمْنَشآُتَوَلُھ اْلَجَواِر  - ٢۴رحمن  - ٣

  مبتدع الخالئق بعلمھ و منشئھم بحکمھ بال اقتداء و ال تعلیم -البالغھ  نھج ١٩١خطبھ   - ۴

 َعلََّم اْلِإْنَساَن َما َلْم َیْعَلْم َوَربَُّك اْلَأْكَرُم الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم اْقَرْأِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق َخَلَق اْلِإْنَساَن ِمْن َعَلٍق  اْقَرْأ - ۵

   َعِزیٌز َحِكیٌمِإنَّ اَهللا ٍر َما َنِفَدْت َكِلَماُت اِهللاْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحَوَلْو َأنََّما ِفي اْلَأْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقَلاٌم َواْلَبْحُر َیُمدُُّه ِمْن َب - ٢٧ لقمان - ۶

  السََّحاَب الثَِّقاَل ُیْنِشُئُھَو الَِّذي ُیِریُكُم اْلَبْرَق َخْوًفا َوَطَمًعا َو - ١٢ رعد - ٧

َتَشاِبٍھ َشاِبًھا َوَغْیَر ُمَمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّْرَع ُمْخَتِلًفا ُأُكُلُھ َوالزَّْیُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمَتَجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغْیَر  َأْنَشَأَوُھَو الَِّذي  - ١۴١ انعام - ٨
      ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفیَنِإنَُّھ ال ُتْسِرُفوا َوال آُتوا َحقَُّھ َیْوَم َحَصاِدِهُكُلوا ِمْن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َو

  اْلُمْنِشُئوَنَشَجَرَتَھا َأْم َنْحُن  َأْنَشْأُتْمَأَأْنُتْم ، َأَفَرَأْیُتُم النَّاَر الَِّتي ُتوُروَن  -٧٣ واقعھ
 َلُكْم ِبِھ َجنَّاٍت ِمْن َنِخیٍل َفَأْنَشْأَنا، َوِإنَّا َعَلىٰ َذَھاٍب ِبِھ َلَقاِدُروَنَفَأْسَكنَّاُه ِفي اْلَأْرِض  َوَأْنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر  -١٩و ١٨ منونؤم

 َوَأْعَناٍب َلُكْم ِفیَھا َفَواِكُھ َكِثیَرٌة َوِمْنَھا َتْأُكُلوَن

  ِمَن اْلَأْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَھا َأْنَشَأُكْمُھَو  -١١وھود ٣٢نجم -٩
  

  َقْد َفصَّْلَنا اْلآَیاِت ِلَقْوٍم َیْفَقُھوَن َدٌعِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْو َأْنَشَأُكْمَوُھَو الَِّذي  - ١٠

  ِمْن َبْعِدِھْم َقْرًنا آَخِریَن ْنَشْأَناا - ۴٢ منونؤ، م۵ قصص ،١٣٣و  ۶ انعام - ١١

  َما َتْشُكُروَن َقِلیًالَواْلَأْبَصاَر َواْلَأْفِئَدَة َلُكُم السَّْمَع َأْنَشَأ  َوُھَو الَِّذي - ١٢

   َعَلىٰ ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌرِإنَّ اَهللا ُیْنِشُئ النَّْشَأَة اْلآِخَرَة ُثمَّ اُهللا َبَدَأ اْلَخْلَق ُقْل ِسیُروا ِفي اْلَأْرِض َفاْنُظُروا َكْیَف - ٢٠ عنکبوت - ١٣

 النَّْشَأَةَوَلَقْد َعِلْمُتُم   َتْعَلُموَنِفي َما ال َوُنْنِشَئُكْمَل َأْمَثاَلُكْم َعَلىٰ َأْن ُنَبدِّ َنْحُن َقدَّْرَنا َبْیَنُكُم اْلَمْوَت َوَما َنْحُن ِبَمْسُبوِقیَن - ۶٢تا  ۶٠واقعھ
  اْلُأوَلىٰ َفَلْوَلا َتَذكَُّروَن

 اْلُأْخَرىٰ النَّْشَأَةَوَأنَّ َعَلْیِھ   - ۴٧نجم
 َوُھَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِلیٌم َأوََّل َمرٍَّة  َأْنَشَأَھاَقاَل َمْن ُیْحِیي اْلِعَظاَم َوِھَي َرِمیٌم ُقْل ُیْحِییَھا الَِّذي  َلَنا َمَثًلا َوَنِسَي َخْلَقُھَوَضَرَب  - ٧٩ یاسین

  َأْبَكاًرا ُعُرًبا َأْتَراًبا َفَجَعْلَناُھنَّ َأْنَشْأَناُھنَّ ِإْنَشاًءَوُفُرٍش َمْرُفوَعٍة ِإنَّا  - ٣۵واقعھ  -١۴


