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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :موضوع تحقیق

 ن عليمآاعجاز علمي قر
 

 پيش درآمد:

بحث اعجاز علمی قرآن یکی از مباحثی اســت كه با پیشــرفت علوم طبیعی و تجربی مســیر تکامل و گســتر      

سمانی قر     شمگیري را به  چ شمندانی كه كتاب آ شمندان و اندی شته یا متفکرانی كه ب آخود گرفته و دان ا ن را باور دا

شد،         شرگونه می با سیدند كه قرآن اعجازي نه ب شاهده معجزات مختلف علمی و تطابق آن با قرآن به این باور ر م

لهی داده و با قرآن مطابقت كنند و همیشه در تال  بوده اند تا به نوعی نتیجه سالها زحمت و كوشش خود را رنگ ا  

ش     ستند كالم عر سو با كالم خدا آنها را نرنجانید بلکه چون توان سانها   ینه تنها داده هاي هم شی ان  خدا را به كالم فر

 گنجیدند و به خود می بالیدند.تفسیر و تبیین كنند در پوست   نمی 

شمندان زحمات           شده و دان سیاري  شرفتهاي علمی ب سران هم به نوبه خود با ادله    هرچند پی شیدند و مف فراوانی ك

ده و ناتوان بو ،هاي قطعی آنها را تبیین كردند، اما بشــر به اندازه چشــیدن جرعه اي از اقیانوت پرتالطم قرآن علیم

 پشت جهل و نادانی بشر پنهان خواهد ماند. ،هست و تا ظهور مفسر اصلیِ این كتاب، تمام علوم

یم تا بکوش  ،بدست آمده به نسلهاي بعدي   دست آمده را هم غنیمت شمرده و با ارائه مطالب ناچیزِ  لکن باید آنچه ب    

آن علوم نیز رو به افول نگراید. به همین جهت در این نوشــتار كوتاه به تعداد بســیار اند  از اعجاز علمی قرآن كه 

 حثی را ارائه می نمائیم.ارت گذرا مبتقریباً در اصلِ آن هیچ شك و شبهه اي وارد نیست بسنده كرده و به صو

در این تحقیق سعی بر آن شده تا ضمن بیان كلیاتی از علم و اعجاز و ابعاد و وجوه آن و ریشه یابی مختصري            

به ذكر نمونه هایی از اعجاز علمی قرآن پرداخته و در حد امکان از  ،رفت مسلمین در علوم  از علل پیشرفت و پس 

 ماهواره اي استفاده نموده ایم.تصاویر تلخیص نمودن متنِ منابع و  ،بیان نکات آیاتترجمه هاي روان، 

شیم.            ستان پر مهر و بركت معصوم )ع( با به امید آنروز زنده ایم تا نظاره گر عینی كشف علوم از قرآن علیم به د

 ..  .نفهمیدیم. را هاآن زمان متحیر می مانیم كه این آیات را دهها بار خواندیم و این تفسیر

 

 شماره گذاری و ذکر شده است. ،در ضمن پی نوشت متن، در آخر تحقیق بصورت ریز

 
 

 فر  محمد علمداری
 1385زمستان 
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 بخش اول: کلیات

 فصل اول: علم
اده شود. ابتدا  د« علم»و « اعجاز»هاي با توجه به موضوع بحث كه اعجاز علمی قرآن هست الزم است تا تعریف بسیار مختصري در مورد واژه     

 كنیم تا تعاریف اعجاز  با مطالب بعدي آورده شود.بحث علم را مطرح می

 تعريف علم:

شیء بحقیقته   شامل بحث ما )یعنی علوم تجربی(      (1) العلم ادار  ال ست اما تعریفی كه  شده ا در كتب لغت تعاریف متعددي براي علم 

 شود.)ساینس( گفته می science (2)و عالم تجربی شود وجود ندارد. اما در زبان انگلیسی به دانشمند 

 

 دستور قران بر مطالعه در مخلوقات و پديده های طبيعي

ستور داده  هاى طبیعى و پدیدهقرآن در مورد مطالعه مخلوقات  شناختن   اتنیز د سان با  قوانین طبیعت و آثار و خواص موجودات مختلف ازآنها ان

 كنیم:نمونه تعدادى از این آیات را در اینجا ذكر مىاده كند. ما براىبراى بهبودى وضع زندگى خود استف

مسخخخكراا بامرن ان ذل  لي ت اا لق    عقل ن و ما  الام ذل ا  خ مكالاا ال انن ان ذل  و سخخخكرلام الليا والر ا  و ال خخخمس و القمر و الرج  »
سكر البحر لااكل ا مرن لحما ط  لي ت ة لق   ر ا وتساكرج ا مرن حلية تلبس ن ا و ترى الالي م اخر ذين ولاباغ ا من ذضلن و       ذكرون و ه  الذى 

 (3)«  واسل ان تميدبام و ان ا ا و سبال لعلام ت ادون وعالماا و بالرجم هم   ادونلعلام ت ارون و القل ذل ا  خ
ستارگان را به فرمان       سخر نمودو  شما م شید و ماه را براى زندگى  شب و روز و خور ساخت. بى   )و  سخر  شانه شك در این خویش م هایى كار ن

شما          ست كه دریا را براى  شکال رنگارنگ درآورد. واو شما آفریده به انواع گوناگون و ا ست. و در زمین آنچه رابراى  براى اهل خرد موجود ا

شت آن تغذیه    سخر كرد تا از گو ستخراج نمائید و تن خود را بیارائید و م ضل خدا روزى    كنید و زیورهاى آن را ا شتیها را در آن برانید و از ف ك

شکر خداى را بجا آورید. و نیز كوههاى بزرگ را در زمین بنهادتا شما از اضطراب برهید، و نهرها را جارى كرد و راهها راپایدار بطلبید، باشد كه

 شوید.(دایتهاى زمینى وستارگان آسمان را مقرر داشت تا به آنها شوید، و نشانهساخت تا شاید دایت

 جادل ذل اهلل بغير علم و  هدى و  ا  خ و اسبغ عليام نعمة ظاهرة و باطرة و من الراس من الم تروا ان اهلل سكرلام ما ذل السم اا و ما ذل  »
 (4)  كااب مرير

ود را براى شماارزانى داشته؟ برخى از مسخر شما كرده و نعمتهاى ظاهر و باطن خبینید كه خداوند آنچه را كه در آسمانها و زمین هست)آیا نمى 

 كنند.(روشن درباره خدا مجادله مىمردم بدون علم و هدایت و كتاب

   (5)«ذل  لي ت اا لق    ااارونا  خ جميعا مرن انو سكر لام ما ذل السم اا و ما ذل»
 هاى روشنى براى متفکران دربردارد.(امر نشانه)و همه آنچه را كه در آسمانها و زمین موجود است مسخر شماقرار داد. مسلما این 

سرار آن را براى  شن مى  بنابراین مطالعه كتاب طبیعت هم ا شر رو سجام آن را هویدا مى ب سانها امکان مى  كند و نظم و ان ا دهد كه بسازدو هم به ان

یشترى نائل  مادى بد و با استفاده از كشفیات علمى به رفاه  بپردازناست علم به استخراج منابعى كه خداوند براى آنها قرار داده سوار شدن بر مركب  

فاده استشوند. خداوند انسان را خلیفه خوددر زمین قرار داده است و براى او امکانات زیادى رافراهم كرده است. بر انسانهاست كه از این امکانات

 خداوند شوند:كنند و مظهر قدرت و حکمت

 (6)« بعض د جاا ليبل كم ذيما آتاكم ان  بي سر ع العقاب وانن لغا    حيم ذع بعضام ذ قو ه الذى جعلام خالئف ا  خ و »
)و اوســت كســى كه شــما را جانشــینان  خودن در زمین قرارداد و بعضــى را بر بعر دیگر برترى داد تا شــما را به آنچه دراختیارتان قرار داده 

 ه مهربان است.(الحساب و آمرزندبیازماید. مسلما پروردگار توسریع

 است:استعدادى است كه خداوند براى كسب علم در او نهادهاللهى به انسان نتیجهدر واقع اعطاى این مقام خلیة

 )و به آدم همه اسماء را تعلیم داد...( (8)«و علم آد  ا سماء كل ا...»
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هر صفات خداوندى برروى زمین گردد. متاسفانه مسلمانها تواند طبیعت راتحت تسخیر خود درآورد و مظاز طریق علم است كه انسان مى پس 

 اند.اند و این دیگران هستندكه مسؤولیت این كار را به دو  گرفتهاین دسته از آیات رابکلى به دست فراموشى سپرده

 انحطاط علوم طبيعى در جهان اسالم

بعنوان شاخه هاى مختلف یك اصل برخورد مى وم مختلفعلماى مسلمان با عل داشتدر قرون اولیه هجرى كه تمدن اسالمى حاكمیت 

از روشهاى تجربى دانستند . آنها همه هدف همه علوم را نشان دادن یکپارچگى وانسجام عالم طبیعت و در نتیجه وحدت مبداآن مى  را ككردند، چ

سازگارى وارتباط مراتب        سیله  شهاى تعقلى و عرفانى و بدینو ستفاده مى كردند وهم از رو صار     ا ساختند . درآن اع مختلف وجود را نمایان مى 

ین هاى علوم طبیعى نیز از متخصص  افراد بسیارى را مى بینیم كه در عین آنکه درعلوم الهى از سرآمدان روزگار خود بودند در بسیارى ازاز رشته    

 اند.جملهطب الدین شیرازى از آننصیرالدین طوسى و قآمدند. افرادى نظیر ابن سینا، عمر خیام،خواجهحساب مىطراز اول به

تا وقتى كه این بینش بر جهان اســالم حاكم بودعلماى مســلمان پیشــقراوالن تمدن بشــرى بودند وبســیارى از شــهرهاى اســالمى مركز تجمع  

تا 1111اشتند و از  علم دمیالدى مسلمانان حکمفرمایى بالمنازع بر جهان  1111تا 751كه از  مختلف بود. جرج سارتون اعتراف دارد متخصصین  

بعد اروپا پیشى گرفت و جهان اسالم ازنظر ه توجه بود. از آن بهاى علمى )به معناى وسیع آن( در جهان اسالم قابلمیالدى نیز رونق حوزه1351

ز جز ریاضیات و   دینى نیننمود. مدارت پیشرفتى نکرد بلکه پیشرفتهاى دیگران را نیز جذب  علوم طبیعى به سکون گرائید و نه تنها در این میدان 

 بقیه علوم طبیعى را كنار گذاشتند.هیئت قدیم

 م:كنیما به برخى از آنها اشاره مىخسارات زیادى براى دنیاى اسالم به بار آورده است كهاین محدود شدن برنامه درسى مدارت دینى 

ستفاده از منابع آن بودن   -1 سلمانها خود را از این در حالیکه فرنگیها در پى كشف قوانین طبیعت وا شیدند و چیزى را كه خو  د م د موضوع كنار ك

 .استحقاق آن راداشتند به دیگران واگذاشتند

م بر بینى اســـالمى نبود بلکه بینش حاكآنهایى كه علوم تجربى را دنبال كردند غالبا ازعلوم دینى جدا افتادند و لذا بینش حاكم بر آنها جهان           -2

 شرق بود.الحادى غرب و  محیطهاى

درباره نتایج این علوم سبب بوجود آمدن دو  دینى و غیر مستقیم بودن اطالعات دانشمندان مذهبى  حذف علوم طبیعى از برنامه درسى مدارت  -3

 انحرافى در دنیاى اسالم شد:نوع جریان

علوتجربى كوركورانه دلباخته آنها شـــدند و        اروپا و امریکا و بدون آگاهى از محدودیتهاى      اى تحت تاثیر پیشـــرفتهاى علمى و فنى   عده  -الف

سیرهایى كه طنطاوى    ستند قرآن واحادیث را با آنها تطبیق دهند. تف شته   خوا سید احمدخان هندى بر قرآن نو ستند و ب اند از این قبیلو  رخى از ه

ضیه پیش رفته      سلمان حتى تا آنجا دراین ق شمندان م ست، و از این      گویند هرچه علم جدیدآورده در اند كه مىدان سالمى آمده ا سنت ا قرآن و 

 اند اعجاز قرآن را نشان دهند.خواستهراه

خود سبب دورى عده زیادى از دین  دین دانستند و با آنها به معارضه برخاستند و این به نوبه   اى از علماى دین نظرات علمى را مخالفعده -ب 

 شد.

 صریحا آمده است كه:شود و حال آنکه در قرآنخدا مى باعث دورى انسان ازتوان گفت علوم طبیعىچطور مى

خلق   ان ذل خلق السخخخخم اا و ا  خ و اخاالل الليا و الر ا   اا  ولل ا لباب الذ ن  ذكرون اهلل اياما و اع دا وعلل جر ب م و  ااارون ذل         »
 (8)«السم اا و ا  خ  براما خلقت هذا باطال سبحاني ذقرا عذاب الرا 

هایى براى خردمندان موجود است. آنان كه نشسته وایستاده و هنگامى كه بر پهلو     آفرینش آسمانها و زمین و گرد  شب و روزنشانه    )همانا در 

گویند:خداوندا تو این جهان را بیهوده نیافریدى تو از هر عیب كنند ودر آفرینش آسمانها و زمین میاندیشند و چنین مى  اند خدا را یاد مىخوابیده

 ى بدورى، ما را از عذاب دوزخ بدور دار. ( ونقص

باشد دلیلى بر تعارض بین آنها وجود ندارد و این دومتمم هم خواهند بود. علم چراغ  در واقع در صورتى كه مرز فعالیت این دو روشن   

 راه زندگى خواهد بودو دین تعیین كننده مسیر آن.
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 اعجاز:  فصل دوم

 اعجاز در لغت

 وید:گقاموت مى ناتوان یافتن و ناتوان نمودن. ;ژه سه معنا ذكر گردیده است كه عبارتند از: فوت و از دست دادن   در لغت براى این وا 

 یعنى او را ناتوان یافت و یا ناتوان نمود. ;یعنى آن چیز از او فوت گردید. اعجز فالنا ;ء: فاته وفالنا: وجده عاجزا وصــیره عاجزااعجزه الشــی

   یعنى مطالب را با رساترین شیوه بیان نمود.  ;معانیه بابلغ االسالیب اعجز فی الکالم: ادى

صل واژه    راغب در مفردات گوید:  شه و ا ست «عجز»ری صور و    ;، تاخر از چیزى و وقوع آن به دنبال امرى ا ولى در عرف به معناى ق

ولى چون افراد ضعیف و    ;است « تاخر»همان « عجز»اى اصلى  ناتوانى از انجام كار، متداول گردیده است. مراد وى از این بیان آن است كه معن  

 گردد.باشند، این لغت مترادف با ضعف استعمال مىناتوان معموال متاخر از دیگران و به دنبال آنان مى

  اعجاز و معجزه در اصطالح

ان تعریف اصـــطالحى از اعجاز و معجزه  این بیان طریحى هم  ( 9) «المعجز االمر الخارق للعادة، المطابق للدعوى المقرون بالتحدي.      » 

  العاده كه مطابقت با ادعاى نبوت داشته همراه با تحدى است. خارقاست. معجزه امرى است

ست كه پیامبران برگزیده الهى كه مدعى منصب نبوت از جانب خداوندند، ارائه مى   گوید: آیة اهلل خوئى در تعریف اعجاز مى نمایند اعجاز كارى ا

شند و آن چیز كه معجزه نامیده مى به طورى  صدق    شود،  كه خرق نوامیس طبیعى نموده، دیگران از آوردن مانند آن ناتوان با شاهدى بر  خود 

     (11.)ادعاى آنان است

ستادگان اله   به كار ویژه و خارق العاده "اعجاز"فرمایند:می اعجاز تعریفآیت اهلل جوادي آملی در   شود كه تنها فر آن  ی توان انجاماي گفته می 

 (11).را دارند و بشر عادي حتّی اگر تمام قواي خود را بکار گیرد، از آوردن مثل آن عاجز و ناتوان است

اعجاز از ریشه ))عجز(( )ناتوانى ( به معناى ناتوان ساختن مى باشد ناتوان ساختن بر دو گونه است : یــــکى آن فرماید: می )ره(آیت اهلل معرفت

هم آوردى با آن عاجز باشند,   دیگر آن كه كارى انجام گیرد كه دیگران از انجام و یا .ى قهرا از وى سلب شود و او به عجز درآید  كه توانایى كس 

اعـجـاز قـرآن از نـوع دوم اسـت , یـعـنـى در بـالغت , فصاحت ,          . بدون آن كه درباره آنان هیچ گونه اقـدام مـنـفـى بـه عـمـل آمده باشد       

ـترت      استوارى گ ـراوان در زمینه معارف و احکام و دیگر ویژگى ها, آن اندازه اوج گرفته كه دور از دس ـاى ف ـوآورى ه فتار, رسابودن بیان , ن

 نبشریت قرار گرفته است از این جهت قرآن را ))معجزة خالدة , معجزه جاوید(( گویند این حالت براى قرآن , همیشگى و ثابت است , چراكه ای    

 (12)قدر, سند شریعت جاوید اسالم است .كتاب بزرگ 

           ابعاد اعجاز

ــرآن امروزه در سه بعد مهم و اساسى مطرح مى باشد: اعجاز بیانى ,اعجاز علمى و اعجاز تشریعى .  ــاز قـ ــجـ ما در صدد توضیح اعـ

 شویم.متذكر میابعاد اعجاز نیستیم اما جهت فرق نهادن اعجاز علمی، از سایر اعجازها چند سطر مطالبی را 

ـیانى      ـاز ب ـج ـرچه در این نکته ها و   اع بیش تر به جنبه هاى لفظى و عبارات به كار رفته و ظرافت ها ونکته هاى بالغى نظر دارد, گ

  ظرافت ها در معنا و محتوا نقش اصلى را ایفا مى كند, چنان كه شرح آن خواهد آمد.

ـى پیموده كه تا آن     از جهت نوآورى هاى مفاهیم دین اعجاز تشریعى   ـام راه ى است , بدین معنا كه قرآن دردو قسمت معارف و احـک

و  لروز, بشریت بدان راه نیافته بود وبراى ابدیت بدون راه نمایى دین , دست یابى به آن امکان پذیر نیست هستى شناسى قرآن , فراگیر و شام        

 .یچ گونه كاستى بر بشریت عرضه شده استتشریعات آن همه جانبه و كامل است و از هر دو جهت بدون ه

 اعجاز علمى 

ــعالى نمودار گشته و هدف اصلى نبوده است , زیرا   اعجاز علمى   ــق تـ ــن حـ ــخـ قرآن مربوط به اشاراتى است كه ازگوشه هاى سـ

ــلى آنهمانطور كه خواهیم گفت،  سعادت به او است ازاین جهت بخشیدن به زندگى انسان و آموختن راه  ،قرآن كتاب هدایت است و هدف اصـ

ـرخى اشارات علمى بر م    ـه ب ـرآن ب خوریم , ازآن جهت است كه این سخن از منبع سرشار علم و حکمت الهى نشات گرفته و یرو اگر گاه در ق
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خاواا وا   خ     )ازسرچشمه علم بى پایان حکایت دارد  خم خس ـو: آن را كسى نازل س  ) (13) (اا انزلن الذي  علم السر ذي ال ـگ اخته است كه راز ب

سمان ها وزمین مى داند نهان  سخن گوید, از البه         ها را در آ شته تخصصى خود  شمندى هرچند در غیر ر ست كه هر دان ( و این یك امر طبیعى ا

ــاشد همانند آن كه فقیهى درباره یك موضوع معمول ــى بـ  ىالى گفته هایش گاه تعابیرى ادا مى شود كه حاكى از دانش و رشته تخصص وى مـ

 دسخن گوید, كسانى كه با فقاهت آشنایى دارند از تعابیر وى درمى یابند كه صاحب سخن , فقیه مى باشد, گرچه آن فقیه نخواسته تا فقاهت خو       

 (14).دهدیرا در سخنان خود بنمایاند هم چنین است اشارات علمى قرآن كه تراو  گونه است و هدف اصلى كالم را تشکیل نم

 

  وجوه اعجاز قرآن

ــد البته در این     ــرده انـ ــرح كـ ــطـ اندیشمندان در مورد اعجاز قرآن بحث هاى دامنه دارى كرده و در این زمینه ابعاد گوناگونى را مـ

ـتاخرین به گونه دیگر و چیزهایى بر اقوال گذشته            موضوع برخى اختالف نظرها نیز وجود ـد و م ـده ان ـی ـش ـدی دارد پیشینیان به گونه اى ان

ــت وبنابراین تمامى اجزاء بنیادى علوم طبیعت را در بردارد.در مقابل، عده دیگرى  ك عده مىی افزوده اند ــهاس ــامل همه دانش گویند كه قرآن ش

 كتاب هدایت است و در آن جایى براى علوم فیزیکى وطبیعى نیست.گویند كه قرآن صرفا یكمى

 ) علوم طبیعت در قران با منبع(علمى هاي منبع دانش، قرآن الف(
ضر عده زیادى را مى     صر حا سعى در ع صر تطبیق دهند. هدف    مىبینیم كه  شرفتهاى علمى وتکنولوژیکى معا كنند آیات قرآن را بر پی

دهند، و بدین ترتیب از یك طرف به پیروان مذاهب ومسالك دیگر عظمت  این است كه اعجاز علمى قرآن را در حوزه علم نشان  اصلى این گروه 

شتن چنین كتاب گرانبهایى  و یگانگى قرآن را  سلمانان را به دا ست  بنماینانند و ازطرف دیگر م سازند. اما این دیدگاه یك دیدگاه تازه نی و  مفتخر 

اگر كســى بخواهد به علوم » كند كه: مىاند. غزالى از ابن مسعود نقلچنین دیدگاهى بودهیابیم كه داراىالشانى از گذشته را مىمادانشمندان عظیم

خداوند است و در  به طور خالصه تمام علوم داخل در افعال و صفات  » افزاید:غزالى آنگاه مى« یابد،باید در قرآن تدبر كند.و آخرین دست اولین

صفات او آمده   شرحا افعال و  شها نهایتى نیست و در قرآن   قرآن  ست، و براى این دان شارتى  ا  از جمله مدافعین این(.  15) «به مجامع آنها. ست اا

ى یابد، و علم جدید ما را در تفسیر بعض  انسان در قرآن اشاره به بسیارى از حقایق علمى رامى   »كه معتقد است:  نظر مصطفى صادق الرافعى است   

 (16) «كند.قرآنى و كشف حقایق آنها یارى مىاز آیات

ضى از مؤلفین دنبال این بوده   شند و در این راه از عرف علم جدید را از قرآن بیرون باند كه هر ایده مهمبع اند. زبان عربى تجاوز كردهک

و ما  عزب عن  بي من مثقال   ة ذل ا  خ و   »... نظیر: اتمى ماده را از قرآن استخراج كنند و در این راه به آیاتى اند نظریهمثال بعضى خواسته  
سمانهاپوشیده نیست و      )...  (78) «مبيينكاابالسماء و   اصغر من  لي و   اكبر ا  ذل   ذل بر پروردگار تو حتى باندازه یك ذره در زمین و آ

الیکه اند. در حتطبیق داده« اتم»رابا « ذره»در اینجا آنها كلمه عربى  اند.همینطور است هر چه كوچکتر از آن یا بزرگتراز آن باشد.( متوسل شده    

اى وجود ندارد كه باور كنیم خداونداصطالحى غیرقابل فهم را  كنندهقانعیچ دلیلاست و ه « ذره كوچك غبار»یا « مور كوچك»معناى متداول آن

  بکار برده باشد.براى معاصرین پیامبرصلى اهلل علیه وآله وسلم

ا نالا)و نزلرا عخلخيخي الخاااب تبيابـراى اثـبات این پندار افسانه وار,خواسته اند دالیلى از خود قرآن ارائه دهند, از جمله آیه یا  
یزى فروگذار , در كتاب ـ قرآن ـ چ (71) )ما ذخرطخرا ذي الاااب من شي . قرآن را بر تو فرستادیم تا بیان گر همه چیز باشد( ، (78)شي

هیچ خشك و ترى نیست مگر آن كه در كتابى آشکار  ثبت ن اسـت ( در حـدیـثـى از (. 02) و    طب و   خابخس ا  ذي كااب مبيننکردیم ( )

باشد, همانا درقرآن تعمق , هر كه علوم گذشتگان و آیندگان را خواهان  من اراد علم االولین و االخرین فلیتدبر القرآنعـبـداللّه بـن مـسـعـود آمده : )

( 544روف به ابن العربى معافرى )متوفاى ( و ابوبکر مع655مـانـنـد ابوالفضل مرسمى )متوفاى ) اگـر ایـن گمان از جانب برخى سرشناسان نماید((.

مطرح نگردیده یا به آنان نسبت داده نشده بود, متعرض آن نگردیده در صدد  (و شـایدظاهر كالم ابو حامد غزالى و زركشى و سیوطى نیز همین باشد,

  آمدیم , زیراسستى دالیل آن آشکار است .ینقد آن بر نم

ه صاحبان این پندار مى شود آن است كه از كجا و چگونه این همه علوم و صنایع و اكتشافات روزافزون از اولـیـن سـؤال كـه متوج          

http://www.qurancity.ir/pajoohesh/library/Docs/html/far/books/quran&olum/olu_qurani/footnt03.htm#link1312
http://www.qurancity.ir/pajoohesh/library/Docs/html/far/books/quran&olum/olu_qurani/footnt03.htm#link1312
http://www.qurancity.ir/pajoohesh/library/Docs/html/far/books/quran&olum/olu_qurani/footnt03.htm#link1315
http://www.qurancity.ir/pajoohesh/library/Docs/html/far/books/quran&olum/olu_qurani/footnt03.htm#link1315
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 قرآن استنباط شده , چرا پیشینیان به آن پى نبرده و متاخرین نیز به آن توجهى ندارند؟!.

رابطه با بیان فراگیر احکام شریعت است آیه در  در آیه سوره نحلگانه است زیرا یدیگر آن كه آیات مورد استناد با مطلب مورد ادعا ب 

صدد اتمام حجت بر كافران است كه روز رستاخیز هر پیامبرى با عنوان شاهد بر رفتار امت هاى خود برانگیخته مى شود و پیامبر اسالم نیز 

)و جخئرخا بخي یز در آن بیان شده است شاهد بر این امت مى باشد, زیـرا كتاب و شریعتى كه بردست او فرستاده شده كامل بوده و همه چ
یعنى جاى نقص و كاستى در بیان  (07) شخ خيخداعخلخل هخؤ  و نخزلخرخا عخلخيخي الخاخاخاب تبيانا لاا شي و هدى و  حمة و بخ خرى لخلخمخسخلخمخيخن(

ن لذا با مالحظه شان نزول و مـخـاطـبـیـن وظایف و تکالیف شرعى بـاقـى نـگـذاردیـم , تـا هدایت و رحمت و بشارتى باشد براى مسلمانا

     همان فراگیرى و جامعیت احکام شرع است .)تبيانا لاا شئ ( مورد نظر آیه و نیز صدر و ذیل آیه , به خوبى روشن است كه مقصود از 

من  »مـثال محمد بن زكریا كه كتاب  گاهى كه گوینده در آن قرارگرفته , مشخص مـى گـرددیاصوال شعاع دائره مفهوم هر كالم , با مالحظه جا

گاه یك پزشك ینگاشت و یادآورد شد كه تـمـامـى آن چه مورد نیاز است در این كتاب فراهم ساخته است , از جا را « ال یحضره الطبیب

 من وم صدوق كتاب )عالى مقام سـخـن گـفته است , لذا مقصود وى از تمامى نیازها, در چارچوب نیازهاى پزشکى است بر همین شیوه مرح

 , ال یحضره الفقیه ( را تالیف نمود, تا مجموع نیازهاى در محدوده فقاهت راعرضه كند هم چنین است آن گاه كه خداوند بر كرسى تشریع نشسته

  !.در رابطه باكتب و شرایع نازل شده بر پیامبران , چنین تعبیرى ایفاد كند كه صرفا به جامعیت جنبه هاى تشریعى نظر دارد

اگر مقصود از ))كتاب ((قرآن باشد در صورتى كه ظاهر آیه چیز دیگر است و  .(22) ما ذرطرا ذي الاااب من شيآیه )هـمـین گونه است 

و ما من دابة ذي ا   خ و   طائر طير بجراحين ا  امم مقصود از كتاب , كتاب تکوین ودر رابطه با علم ازلى الـهـى اسـت آیه چنین است : )
بیرون از  یعنى ما همه موجودات و آفریده ها را زیر نظر داریم و هیچ چیز .(03)ثالام ما ذخرطرا ذي الاااب من شي ثم الل  ب م  ح رون (ام

  علم ازلى ما نیست و سرانجام همه موجودات به سوى خدا است .

سقط من و اة ا   علم ا و   حخبخة ذخي ظخلخمخاا ا   خ و    طب و   )و عردن مااتح الغيب    علم ا ا  ه  و  علم ما ذي البر و البحر و ما تآیه 
در این جهت روشن تر است , كه همه موجودات و رفتار و كردارشان در علم ازلى الهى ثبت و ضبط است و  ،(04. ) ابس ا  ذي كااب مبين (

  حضور بالفعل دارد.

مى است كه وى با آن آشنایى داشته و آن , علوم و مـعـارف دیـنى است و مقصود از اولین و امـا حـدیـث ابـن مسعود, صرفا در رابطه با علو

  و آخرین , سابقین والحقین انبیا و شرایع آنان مى باشد, كه تمام آن چه در آن ها آمده در قرآن فراهم است .

دهند و  اند انجیل را با علم جدید تطبیقن نیزخواستهمعاصر منحصر به مسلمانان نیست مسیحیاكوشش براى تطبیق یك كتاب آسمانى با علم

 اند.یهودنیز همین كار را در مورد تورات كرده

 یك كتاب هدایت ،قرآن ب(
شاطبى )متولد      دیدگاه اول از همان قدیم مورد انتقاد قرار گرفته  سحاق  ست. ابوا سخت این دیدگاه     791ا سر هجرى( یکى ازمخالفان 

 اند. استدالل آنها به قرار زیر است: قرار داده مورد نقدآنرا ر نیز است. بعضى از علماى متاخ

 بر عرب عصر پیامبر آشکار نبود تعبیر كنیم. الف( درست نیست كه كلمات قرآنى را به طریقى كه 

میان رغیب آدطبیعى نیز جهت تاست، بلکه آن كتاب هدایت است. صحبت از علوم   ب( قرآن براى آموز  علم و تکنولوژى نازل نشده  

  است.. به كشف اسرار طبیعت

به كارگیرى ابزار علمى براى فهم معانى قرآنى , كارى بس دشوار و ظریف است , زیرا علم حالت ثبات ندارد و با پیش رفت زمان ج(  

ـ كه روزگارى حالت قطعیت به           ـ چه رسد به فرضیه  ـریه علمى  ـظ ـك ن , روز خود گرفته باشدگستر  ودگرگونى پیدا مى كند و چه بسا ی

سرابى نقش بر آب , محو ونابود گردد  شد       نظام .دیگر هم چون  شته  سپس كنارگذا سى براى مدتى طوالنى حاكم بود و  فاهیم لذا اگر م .بطلمیو

 را نااســتوار یده و آنقرآنى را با ابزار ناپایدار علمى تفســیر و توجیه كنیم , به معانى قرآن كه حالت ثبات و واقعیتى اســتوار دارند, تزلزل بخشــ
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  سازیم خالصه , گره زدن فرآورده هاى دانش با قرآن , كار صحیحى به نظرنمى رسد.مى

ـات قرآنى پرده           ـام ـه ـى اب ـرخ آرى اگر دانشمندى با ابزار علمى كه در اختیار دارد و قطعیت آن برایش روشن است , توانست از ب

ـ مقصود آیه چنین باشد,    بابردارد, كارى پسندیده است مشروط بر آن كه  ـ یا به احتمال قوى  كلمه )شاید( نظر خود را آغاز كند وبگوید: شاید 

  تا اگر در آن نظریه علمى تحولى ایجاد گردد, به قرآن صدمه اى وارد نشود, صرفا گفته شود كه تفسیر او اشتباه بوده است .

سته     شمندان برج سینا، بیرونى،ابن دان سى هیچگاه دنبال   هیثم اى نظیر ابن  صیرالدین طو شت و خواجه ن ند، فرمولهاى علمى در قرآن نگ

قرآنى را  كه حقائق هاى ناپایدار علم این خطر را داردمعتقد بودند و اطالعات وسیعى درباره آن داشتند.تطبیق قرآن با نظریه  به قرآنگرچه سخت 

 كند.دهد و راه رابراى تعابیر نامعقول باز مىمورد تعرض قرار مى

شر خود  حقائق      ست كه ب سته ا شف كند. اگر قرآن د( خداوند خوا تمامى علوم طبیعت را بیان طبیعت را از طریق حوات و عقلش ك

 (25)ماند و آزادى انسان بى خاصیت.مىكرد عقل انسان عاطلمى

 

 زيانها و فوائد اعجاز علمي قرآن  

تکیه  توان به : هســتند كه باید آنها را مد نظر گرفت . از جمله زیانهاي آن میبه طور خالصــه اعجاز علمی داراي فوائد و زیانهایی  

ــباب النزول ،  زیاد بر یافته ــیاق و اس ــازي متون وحی با فهم بشــري ، رعایت نکردن س هاي علمی و معیار قرار دادن آنها در فهم آیات، برابر س

  انحرافی ، مبتال شدن به تفسیر به رأي  و... هايسازي براي التقاط، تفسیر مادي و افکار و اندیشهزمینه

قران كریم در راســتاي ابعاد اعجازي دیگر، اثبات زنده بودن و به توان به: اثبات نمودن اعجاز علمیعلمی میاعجاز و از جمله فوائد  

 (26) دین با علم و... اشاره كرد.روز بودن قرآن با علم دانش، به اثبات رسیدن داناي مطلق بودن گویندة سخن، روشن شدن عدم تعارض 
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 بخش دوم: اعجاز علمی قران

 فصل اول: آسمان

برخى از این اشارات از دیرزمان و برخى در سالیان اخیر با ابزار علم روشن شده و شاید  .بسیار است ،در قرآن اشارات علمى و گذرا 

ـ در این باره بسیاركوشیده اند, گرچه افرادى به خطا رفته       بسیارى دیگر را گذشت زمان آشکار سازد دان ـژه در عصر حاضر  ـه وی ـ ب شمندان 

  در این جا به چند نمونه بسنده مى كنیم : .ولى بسیارى نـیـز مـوفـق گـردیـده انـد

 شـمـسـی مـنـظـومـه -1

 (  08) )اولخم  خر الخذ ن كاروا ان السماواا وا   خ كاناا  تقا ذااقراهما(
 )آیا كسانی كه كفر ورزیدند ندانستند كه آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را جدا كردیم(

در این آیه آمده است كه آسمان ها و زمین به هم پیوسته     ))رتق ((به معناى))به هم پیوسته (( و ))فتق (( به معناى ))از هم گسسته (( است           

 بوده اند و سپس از هم گسسته شدند.

مـفـسران در این پیوسته بودن وگسسته شدن زمین و آسمان ها اختالف نظرداشته اند بیش تر بر ایـن نـظـر بـوده انـد كه مقصود از          

س          شدن درهاى آ شدن ,همان گشوده  شکافتن زمین وروییدن گیاه , عال مه  به هم پیوستگى و گسسته  ست , و نیز  رسى  بط مان و ریز  باران ا

 (28) (گـوید: ))و این معنا از دو امام )ابوجعفر باقر و ابو عبداللّه صادق )ع ( روایت شده است

سپس از هم جدا گشته و به این صورت درآمده  تـفـسـیـر دیـگرى در این باره شده كه آسمان ها و زمین ابتدا به هم پیوسته بودند  

ائاخيخا طخ عخا او كخرهخا اخالخاااتيرا )ثم اسا ى الل السما و هخي دخخان ذخقخال لخ خا و لخال  خ :  یماند چنان چه در سوره ))فصلت ((مى خوان
خداوندن هنگامى كه به آفرینش آسمان روى آورد, آسمان ها به صورت دودى ـ توده گازى ـ بودند ]   (،01) (طائعين ذقضاهن سبع سماواا

ى یك فرمان تکوینى بود(, آن ها آن گاه به زمین و آسمان فرمان داد كه به صورت جدا از هم حضور یابند ـ چه بـخواهند و چه نخواهند ـ)یعن

   به زبان حال ن گفتند: فرمان پذیر آمدیم سپس هفت آسمان را این چنین استوار ساخت ((.

مـطـلـب مـذكـور در آیـه فـوق مـبـیـن یك حقیقت علمى است كه دانش روز, كم و بیش به آن پـى برده است و آن این است كه  

گازى بوده است بدین ترتیب واژه ))دخان (( در كلمات عرب , دقیق ترین تعبیر از ماده نخستین ساختار منشا جهان مادى به صورت یك توده 

  .(31).جهان است

به خطدرمثال موال امیرمؤمنان ــ مکررا ــ در نهج البالغه به همین حقیقت علمى كه آیه كریمه به آن اشارت دارد, تصریح فرموده است    

 آن ها را از هم شکافت پس ازآن كه به هم پیوسته بودند(.) (ا سبع سماوات بعد ارتتاقهافـفتقه) مـى فـرمـایـد: 211

 

 حرکت منظومه شمسی -2

نه شب   نه براى خورشید سزاوار است كه به ماه رسد و     (.37)كاُّ ذل ذَلَيٍ  َسبَحُ نَ     ال مْس  َربَغِل ل ََا أَن تُدْ ِك الْقَمَرَ وَ   الَّيْاُ سابِقُ الر َا ِ وَ  

 :جریانی خورشید دورانى و آنها در مسیر خود شناورندحركت بر روز پیشى مى گیرد و هر كدام از

ست ،   جریان در لغت عرب به حركت دایره مانند گفته میشود، در حالى كه  دوران  شاره به حركات طولى ا جالب اینکه در آیات فوق  ا

شده ، و هم دورا   شید هم حركت جریانى قائل  شید در      نى ، یکجابراى خور شناور بودن خور شمس تجرى ... و در جاى دیگر از  مى گوید: و ال

 .(مانند( سخن مى گوید )كل فى فلك یسبحون فلك )مسیر دایره

محافل علمى حاكم بود، طبق این فرضیه اجرام آسمانى به  با قدرت هر چه تمامتر بر آن روز كه این آیات نازل شد فرضیه هیئت بطلمیوت      

شده بودند و  در دل افال  كه اجسامى بلورین و متراكم روى هم همچون طبقات پوست پیاز بودند میخکوب خودى خود گردشى نداشتند، بلکه

 . خورشید مفهومى داشت ، و نه حركت طولى و جریانى آن حركت آنها تابع حركت افالكشان بود، بنا بر این در آن روز نه شناور بودن

http://www.koranshenasi.com/farsi/manzoomeshamsi.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/manzoomeshamsi.htm
http://www.qurancity.ir/pajoohesh/library/Docs/html/far/books/quran&olum/olu_qurani/footnt03.htm#link1327
http://www.qurancity.ir/pajoohesh/library/Docs/html/far/books/quran&olum/olu_qurani/footnt03.htm#link1327
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افال  بلورین ، این  هاى فرضیه بطلمیوت در پرتو كشفیات قرون اخیر، و آزاد شدن اجرام آسمانى از قید و بند یختن پایهاما بعد از فرو ر

 .است ، و تمام منظومه شمسى پروانه وار به گرد او مى چرخند نظریه قوت گرفت كه خورشید در مركز منظومه شمسى ثابت و بی حركت

 .ت فوق كه حركت طولى و دورانى را به خورشید نسبت میداد روشن نبودتعبیرات آیا در اینجا باز مفهوم

 :ثابت شد اینکه باز علم به پیشرفت خود ادامه داد و در این اواخر چند نوع حركت براى خورشید تا

ه مجموعه حركت دورانى آن همرا. نقطه مشخصى از آسمان حركت طولى آن همراه منظومه شمسى به سوى حركت وضعى آن به دور خود 

   (32).ترتیب یك معجزه دیگر علمى قرآن به ثبوت رسید كهکشانى كه جزئى از آن است . و به این

 

 نوع کار خورشید وشراره های آن -3

 «.قرار دادیم  و چراغی )خورشیدي( با شراره هاي بزرگ»   (33)و جعلرا سراجاً و هاجاً 

 نکات آیـه:

 خورشید بمثابه چراغ می ماند: الف(

ـه     ت ـد ب ـی ـورش ـور و گرما           شبیه خ ـد و ن ـوزان ـعنی است كه خورشید سوختی را می س ـن م ـه ای ـراغ ب چ

ـیار زیاد درون آن،               ـیل دماي بس ـل شده. به دل ـی ـلیوم تشک ـیدروژن و ه ـد از عنصر ه ـی ـد. خـورش میده

شود و مقادیر زیادي نیز انرژي مانند گرما و  و به هـلـیـوم تبدیل می     می سوزد خشی از هـیدروژن پیوسته ب

 نور و تشعشعات آزاد می كند. و به این ترتیب بمثابه چراغ می ماند.

 خورشید پیوسته شراره دارد: ب(

 توصیف نموده، از جمله به شکلی كه در تصویر می بینیم شراره هاي بزرگ دارد.  ـورشـیـد نـیـز هـمـانگـونه كـه قـرآن آن راسـطح خ 

 

 خورشید و ماه متناسب بودن  -4

 (34)ال مس و القمر بحسبان 
 «.خورشید و ماه داراي حساب و كتابی هستند»   

 رد؟چه حساب و كتاب میان ماه و خورشید وجود دا

ــید  ــت قطر ماه  111/411/1قطر خورش ــله 3511كیلومتر اس  كیلومتر. فاص

  كیلومتر است. 375111و یکی از فاصله هاي متوسط ماه تا زمین  كیلومتر است. 111/111/151خورشید تا زمین 

بار از  411ـیان آنها وجـود دارد این است كه: قطر خورشید   مدقیق بین خورشید و ماه وجود دارد. تناسبی كه  و معلوم می شود تناسب بسیار

دورتر است! به این خاطر تقـریباً به یك اندازه به نظر می آیند و در خسوف كامل تقـریباً بر هم     بار نیز از ماه 411قطر ماه بزرگ تر است و 

 منطبق می شوند.

 

 آسمانهازینت  -5

 )ما آسمان نزدیك )آسمان پائین ( را به زینت ستارگان تزیین كرده ایم(( 35) الْاَ َاكِبِ إِنَّا زَ َّرَّا السمَاءَ الدُّنْيَا بِزِ رَةٍ

شبهاى تاریك        سمان در  صفحه آ ستى یك نگاه به  سحو         به را سازد كه او را م سم مى  سان مج ستاره ، چنان منظره زیبائى در نظر ان ر و  و پر 

سازد  مفتون ضیه اى كه در آن زمان بر افکار و  : مى فرماید .خویش  سمان پائین را با كواكب تزیین كردیم در حالى كه فر شمندان حاكم بود   آ دان

 .فرضیه بطلمیوت( مى گفت فقط آسمان باال آسمان ستارگان ثوابت است )آسمان هشتم طبق

http://www.koranshenasi.com/farsi/khorshid-mah.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/khorshid-mah.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/khorshid-mah.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/khorshid-mah.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/khorshid-mah.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/khorshid-mah.htm
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فرضیه نادرست مشهور آن زمان خود معجزه زنده اى از این كتاب     و عدم پیروى قرآن ازولى چنانکه مى دانیم بطالن این فرضیه اثبات شده   

ستارگان به خاطر قشر هوائى است كه اطراف زمین     آسمانى است. نکته جالب دیگر اینکه از نظر علم امروز مسلم است كه چشمك زدن زیباى     

بیرون جو زمین ، ستارگان   عبیر السماء الدنیا )آسمان پائین ( بسیار مناسب است ، اما در     وا مى دارد، و این با ت را فرا گرفته ، و آنها را به این كار

 (36) .خیره خیره نگاه میکنند و فاقد تلؤ لؤ هستند

 

 جایگاه مشخص برای ستارگان -6

 .سوگند به جایگاه ستارگان ، و محل طلوع و غروب آنها (38)( )ذَال أُاْسِمُ بِمَ َاِع الرُّجُ  

ــر  ــیرهاى متعددى ذكر كرده اند « مواقع النجوم» ان در موردمفس ــروع كرده ، مى    :تفس ــخن را ش ــوگند عظیم س ــت با یك س نخس

 به جایگاه ستارگان و محل طلوع و غروب آنها سوگند: فرماید

ست كه      سران را عقیده بر این ا سیارى از مف ست ، بلکه زائده  «ال» ب ست ، چنانکه در آیات   ، و براى تاءكید در اینجا به معنى نفى نی ا

 . قیامت ، و نفس لوامه ، و پروردگار مشـــرقها و مغربها، و شـــفق ، و مانند آن آمده اســـت          دیگر قرآن همین تعبیر در مورد ســـوگند به روز  

 :اند تفسیرهاى متعددى ذكر كرده «مواقع النجوم» مفسران در مورد

مردم  ها، از همه منابتر اســت . چرا كه به هنگام نزول این آیات غالبولى همان ســوگند به جایگاه ســتارگان و مدارات و مســیر آن 

هر كدام جایگاه مشخصى دارد، و مسیر و مدار آنها كه     اهمیت این سوگند را نمى دانستند امروز براى ما روشن شده است كه ستارگان آسمان        

س            طبق قانون جاذبه و دافعه تعیین ست . و  شده ا ساب  سیار دقیق و ح شود ب سیر آنها هر كدام با برنامه معینى انجام مى   .مى پذیرد رعت 

منظومه شمسى كه خانواده ستارگان نزدیك به ما را تشکیل مى دهد       این مساءله گرچه در كرات دوردست دقیقا قابل محاسبه نیست ، اما در     

قا مورد بررســـى قرار  ــت كه ا          دقی ــده اسـ ــاب شـ به قدرى دقیق و حسـ ها  ظام مدارات آن ته ، و ن به شـــگفتى وامى گرف ــان را   .دارد نسـ

شان     شمندان تنها در كهک ستاره وجود دارد! و در   هنگامى كه به این نکته توجه كنیم كه طبق گواهى دان ما حدود یك هزار میلیون 

كه       ــت  یادى موجود اسـ هاى ز ــان ناتر مى شـــویم          جهان كهکشـ ند قرآن آشـــ یت این ســـوگ به اهم ند،  خاصـــى دار كدام مســـیر   . هر 

 : مى خوانیم « و العلم الحدیث اهلل»در كتاب

ستارگانى كه از میلیاردها  »  شمندان فلکى معتقدند این  سمتى از آنها را با چشم غیر مسلح مى توان دید، و قسمت       دان متجاوزند كه ق

سیار بیشترى    ائل خاصى  دید. بلکه قسمتى از آنها با تلسکوب هم قابل مشاهده نیست فقط با وس       ( را جز با تلسکوبها نمى توان  )ب

شناورند و هیچ احتمال این را      مى توان  صوص خود  سبردارى كرد همه اینها در مدار مخ ندارد كه یکى از آنها در حوزه  از آنها عک

صادف     ستاره دیگرى قرار گیرد، یا با یکدیگر ت شتى       جاذبه  ست كه فرض كنیم یك ك صادفى همانند این ا كنند، و در واقع چنین ت

شتى دیگرى در اقیانوت  در اقیانوت پیما در  شتى    یاى مدیترانه با ك صادف كند در حالى كه هر دو ك سرعت     كبیر ت سو و با  به یک

 .!« واحدى در حركتند و چنین احتمالى اگر محال نباشد الاقل بعید است 

 .سوگند باال روشنتر مى گردد با توجه به این اكتشافات علمى از وضع ستارگان اهمیت

یل در     به همین دل ید     و  عد مى افزا یه ب ید       »آ بدان یار بزرگ اگر  ــت بســـ ندى اسـ نه لقســـم لو تعلمون عظیم  و»  «و این ســـوگ  « ا

شر در آن زمان « لو تعلمون» تعبیر به این حقیقت را به طور كامل در  نکرده بود، و این  اگر بدانید به خوبى گواهى مى دهد كه علم و دانش ب

بر سقف  ر عصرى كه شاید هنوز عده اى مى پنداشتند ستارگان میخهاى نقره اى هستند كه     شود كه د  خود یك اعجاز علمى قرآن محسوب مى 

شده اند! یك چنین بیانى ، آنهم در محیطى كه به حق محیط جهل و    سمان كوبیده  ست        آ سان عادى محال ا شد از یك ان سوب مى  نادانى مح

 (38). صادر شود
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 آنهافـاصـلـه و انسـتـارگ -7

سیار بزرگی       فبه »  (31) ذال ااسم بم ااع الرج  ، و انن لقسم ل  تعلم ن عظيم، انن لقران كر م    سوگند ب سوگند اگر بدانید آن  ستارگان  صل  وا

 «.است كه این قرآن قرآنِ پرباري است

 آور است.  ـ فواصل میان ستارگان زیاد و سرسام1نکته آیات: 

ــاصله      یانسان م  پیامبر)ص(در زمان   سته كه ستارگان خیلی از ما دور هستند. ولی اینکه فــ سیار زیاد است )یعنی     دان سیار ب آنها ب

 دانسته است. سرسام آور است( طبعاً كسی چیزي نمی

ـید تا نزدیکترین    ـ  ـریباً   ستارهفاصله خورش  ماه نوري است. یعنی 4سال و  4تق

شد تا  4ال وس  4كیلو متر در ثانیه می رود،   111/311نور كه به آن  ماه طول می ك

 ستاره برسد.

ـی از     ـه یک سال نوري دور  8،7نزدیکترین ستاره ها به خورشید است  ـ سیروت ك

 ستاره را تر  كرده است.  سال پیش آن 9از آن می بینیم تقریباً است. نوري كه ما 

ستاره    صله  سبت به همد  مواقع نجوم بمعنی فا صو   یگر نیها ن ست. چنانکه در ت نطور یکه ایالح م، درینیك بهم می بیم ما آنها را نزدینیبیم ریز ه

 بلکه فاصله هاي سرسام آوري از هم دارند. ستند.ین

  
  هاابر -8

 تگرگ مراحل شکل گیري ابر و بارش باران و

جعلن  كاماً ذاري ال دق  كرج من خاللن و  رزل من السماء من جبال ذي ا من برد ذيصيب بن من   اء  الم تر ان اهلل  زجي سحاباً ثم   لف بيرن ثم  
 (42) و  صرذن عن من   اء  ااد سرا بران  ذهب با بصا 

هم انباشـته می كند، و بعد می بینی كه از میان امتداد   می كند، بعد آنها را رويپیوند هم  بهآیا نمی بینی خدا ابرها را می چرخاند، بعد آنها را »

هد بخواآنها قطره بیرون می آید. و از ابرهاي كوه مانند كه ریزه هاي یخ دارند نیز با چرخاندن آنها تگرگ نازل میکند و آنها را بر ســر هر كه 

 «.و هر كه را نخواهد نمی ریزد. برق آن نزدیك است دیدگانها را بگیرد می ریزد

شوند. ـ ابرها روي هم متراكم می3. خورندپیوند میـ ابرها 2می شوند.  اندهـ ابرها براي براي جمع و مرتب شدن چرخ 1 نکات آیه: 

ـر )از امتداد تراكم ابر( می ریزد.   قطره از  ـ 4 ـود دارد.    5خالل امتداد اب ـ در ابرهاي كوه مانند ریزه هاي یخ وجود  6ـ ابرهاي كوه مانند وج

 چشم است.ن گرفتبرق تگرگ نزدیك به   ـ7دارد كه با چرخش آنها تگرگ تشکیل می شود. 

 

 ابرها براي جمع و مرتب شدن چرخانده می شوند: ـ1

با    این تصـــاویر 

 11ماهواره در طی 

ـه شده.    ـت روز گرف

ــه در    ــک ــان ــن چ

ـادها ابرها را می چرخانند و گرداب ابري            ـردب ـم گ ـی ـن ـی  211قطر این ابر حدوداً   شکل می گیرد و ابرها را جمع می كند.تصویرها می ب

 كـیـلـومـتـر است.  11اند حـدوداً م مركز آن كـه مـانند چـشـم می و سوراخ كیلومتر است
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 ـ ابرها مألوف می شوند:2

را چ به شکلی كه در تصویر می بینیم ابرها با هم مألوف می شوند.

ــازگار   ــت؟ تآلیف بمعنی س ــتفاده كرده اس قرآن از واژه تآلیف اس

و آشتی دادن دو یا چند چیز مختلف و متفاوت است. علت نمودن 

اینکه قرآن واژه تآلیف بکار برده اینســت كه پاره ابرها از نظر دما 

 و غلظت بخار آب و تركیبات و غیره با هم فرق میکنند. 

 شوند: ـ ابرها روي هم مـتـراكم می3  

  گاهی تراكم آنها به چند صد متر هم می رسد. ابرها روي هم انباشته و متراكم می شوند.

 

ب آــــ قطره از خالل امتداد ابر )از امتداد تراكم ابر( می ریزد:وقتی وضعیت جوي به نقطه بار  برسد ابتدا ذرات   4  

شوند و قطره هاي ریز   بخشهاي باالئی ابر با   در هم تركیب می 

باال   تداد تراكم   از  در ام ـته      ـرآن گف ـوند. و چنانکه ق در حد سقوط كردن تشکیل می ش

می        برخورد  گر آب  ی د سقوط می كنند. در مسیر سقوط خـود با میلیونها مولکولهاي ابر 

شوند. تا اینکه به نهایت   ـته بزرگ و بزرگ تر می   كنند كه جذب آنها می شود و رفته رف

قریبــا         ت كنــد  می  تر   ند و آن را تر  می كنند. قطره اي كه ابر را      پائین ابر می رســـ

می  ابر نیز در مسیر خود  ست. )پس از تر    2111 بار بزرگ تر از ذرات موجود در ابر ا

دا شده اند و بخاطر سبك تري خود سرعت    جتوانند با قطره هاي كوچکتري كه پیش از آنها از ابر 

 بزرگتر شوند(.كمتري دارند برخورد كنند و 

  ـ ابرهاي كوه مانند وجود دارد:5

از  مشـخص اسـت. و تا پیش   این نوع ابرهاي كوه مانند البته فقط با رفتن با هواپیما در محیط ابرها

 انسان كسی از آنها خبري نداشت. پرواز
  
 شود:ـ در ابرهاي كوه مانند ریزه هاي یخ وجود دارد كه با چرخش آنها تگرگ تشکیل می6 

ـر          دانه تگرگ همانطور كه آیه گفته در اصل ری ـخـش باالئی اب ـه در ب ـخ اسـت ك ـزه هاي ی

ـتی تشکیل می شود كه بلورهاي یخی در باالي ابر، قطره هاي آب را      ـرگ وق ـه تگ است. دان

ــها در دماي زیر صفر است ولی یخ نمی زنند جمع می كند. آن قطره ها كه تا زیر  كه سردي آنـ

ـاي یخی آ       ـوره ـل ـه ب ـد           درجه انجماد سرد هستند به مجردي ك ـن ـن ـس می ك ـم ـا را ل ـه ن

ــا    سریعاً یخ می زنند. ــده یـ ــردانـ ــرآن گـ و بلورهاي یخی توسط بادهاي تند خشونت بار در ابر باال و پائین برده می شوند، )یا به تعبیر قـ

ـ        هاي ث بـرخـورد و تـمـات آنـهـا با قـطـره هاي بیشتري می شود. و این عـمل باعث می شود كه قطره         چـرخـانـده می شـونـد( كـه باع

ـزرگ و بزرگتر بشود. تا جائی كه وزن آنها قدري سنگین می شود      ـرگ ب ـگ ـر نمی ت      بیشتري دور آنها یخ بزند، و دانه ت ـاد دیگ ـه ب واند ك

ـان خود به باال ببرد و در نتیجه سقوط می كنند. )واژه         ـری ـا را با ج ـه كه آیه براي بیان شکل گیري ابر بکار گرفته و نحوه نزول « زَجْو»آن

ـزي براي م            ـی ـدن چ ـردان ـا گ ـدن ی ـل دادن یا پیچان ـنی: ه ـن      تگرگ نیز به آن معطوف نموده، از جمله به مع ـت ـل گرف ـک رتب شدن یا ش

 است(.

  چشم است: گرفتن برق تگرگ نزدیك به  ـ7
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و  "قطره هــــاي ریز آب"و  "ذره ها"جریان برق مثبت و منفی درست میشود. به ایــــن شکل كه با بادهاي قوي  "باد و بوران"در ابــــر 

ـریان مثبت و منفی برق می شود. جریان        "ذره هاي یخی"مخصوصاً  ـاد ج ـث ایج ـه باع ـوند ك موجود در ابر، در ابر باال و پائین برده می ش

ـفـاوت مـیان یك مـنـطـقـه با برق مثبت با مـنـطـقـه دیگر                        رق ب بامثبت و مـنـفـی اغـلـب دور از هـم شـکل می گیرند. دست آخر ت

 مـنـفـی، خواه در ابر یا بر زمین آنقدر زیاد می شود كه برق آنها بـشکـل جـرقـه بـسـیـار بزرگ )آسـمـان درخـش( آزاد می شود.

ــاي یخی در ابر  ــی    همینطور وقتی تگرگ از میان یك ناحیه زیر صفر و ناحیه ذره هـ ــتـ ــود. وقـ ــتد ابر الکتریسیته می شـ میافـ

را رهـا می كنند. ایـن عـمل سـطح     هاي مایع با دانه هاي تگرگ برخورد می كنند سریعاً هنگام تصادم یخ می زنند. و بدنبال آن گـرما  قـطره 

ـك          ـا ی ـرگ ب ـه تگ ـه یك دان ـتی ك ذره  دانه تگرگ را از ذرات یخ دور تا دور گرم تر نگه می دارد. وق

بخش سردتر به بخش گرمتر جریان پیدا می كنند. پـــس از آن دانه  یـــخ تصادم می كند: الکـــترونها از 

ه رزیر صفـــر با دانه هاي تگرگ و ذ  تگرگ برق منفی می شود. همین اثر نیز وقتی قـــطـــرهاي با دماي

هاي ریز داراي برق مـثـبت برخورد می كنند رخ می دهد. این فـندكهاي داراي برق مـثـبت توسط باد به      

شوند. و تگرگ داراي برق منفی به ته ابر می افتد و بدین گونه بخش پائین تر ابر   بخش باالئی ابر برده می

ــلیه و آزاد می شود. نور  ــوي  منفی می شود. این برق منفی بصورت نور تخـ ــته قـ آن نیز چنانکه آیه گفـ

انرژي  ـ مثالً از مایع به جامد یا از آب به بخار تبدیل میشودـ و آب اساساً وقتی تغییر حالت میدهد، است. 

 آزاد میکند.

 هابـاد -9

 چرخش بادها

 «.براي افراد اندیشمند نشانه هایی وجود دارد و در چرخش بادها»    (47)«  و تصر ف الر اح آ اا لق    عقل ن»

ــتم جهانی در ــیس  بادها در اطراف زمین همانطور كه آیه مطرح كرده در واقع در یك س

سرد       چرخش ستوائی به نواحی قطبی و هواي  شند. آنها هواي گرم را از مناطق ا میبا

ستوائی منتقــــ    ل می كنند، كه به این ترتیب به دماي هوارا از نواحی قطبی به مناطق ا

 وائیاستتوازن و تعادل می بخشند. در قـطبها هـواي سرد پائین می آید و بطرف نواحی 

حركت می كند. در مـــناطق اســـتـــوائی هـــواي گرم باال می رود و در سطوح باالتر 

 رخش در یك منطقه رفته رفته هـواي گرم را رو به قـطبها می برند.جوي ضمن چ

چرخش بادها چه اســتداللی را در بر دارد؟ چیزي كه ما امروزه می دانیم اینســت كه   

ر نیاید. اگر بادها فقط در یك جهت می وزیدند همه چیز ویران          شـــود كه ویرانی ببا  باعث می   چرخش بادها و وزیدن آنها برخالف همدیگر     

  میشد.

 

 بادها عمل لقاحها را انجام می دهند -11

و بادها را براي لقاح دادن ها)براي باروركردنها( می فرســتیم و بعد از آســمان آب می »  (40)«  و ا سخخلرا الر اح ل ااح ذزنزلرا من السخخماء ماء  »

 «!فرستیم

 ادها لقاحهاي گوناگونی را انجام می دهند و از جمله باعث بارندگی می شوند:نکته آیه: ب

 انجام می دهند(.« تلقـیح»نوع عمل  به معنی: تلقـیح دهنده ها، به این معنی است كه بادها بیش از دو« لَـواقِـح»)جمع بودن 

كنند، رات نامرئی بخار آب موجود در هوا را به ذرات دود و هوا و غبار و نمك و غیره می زنند و آنها را دور ذرات مزبور جمع میـ بـادهـا ذ

 )بدون موارد مزبور ذرات بخار بهم نمی پیوندند(.
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 ـ بادها ابرها را جمع و متراكم می كنند.

 د.ـ بادها موجب بار الکتریکی مثبت و منفی شدن ابر می شون

ـ بادهـا بـا حـركت دادن ابـر باعـث مـی شـوند كه جریان برق ذرات بخار آب را بهم تركیب كند. با تـركـیـب ذرات بخار قـطره هاي ریز              

آنها را  و تشکیل می شود كه تا حد سقـوط كردن سنگین می شوند و سقوط می كنند، و در مسیر سقوط خود با ذرات دیگـر برخورد می كنند

  جذب می كنند و بزرگ و بزرگ تر می شوند، و بصورت قـطره )باران( سقوط می كنند.

ــل بارورسازي است.  ــمـ همه كاركردهاي مذكور باد، نوعی عـ

)یعنی: معنی واژه لــــقــــاح همه آن موارد را دربر می گیرد(. 

ـح می دهند كه        همینطور بادها درختان و  ـی ـق ـل ـیاهان را ت گ

ــکوپی   برخی از تخمها و هاگهاي آنها از جمله قارچها میکروس

 هستند.

 

 فصل دوم: زمين

 پوشش هوایى حافظ زمین  -1 
و آسمان را سقفى محفوظ   ) (.43) «و جخخخخخعلرا السما سقاا محا ظا و هم عن آ ات ا معر  ن   » 

بر  ننــد(.                گردا ینــان از نشــــانــه هــاى آن روى  یم , كــه ا قرار داد ین ن  م  فراز ز

ـوشـش هوایى ضخی        ـن را پ ـی ـرد زم رسد كیلومترمى 351مى فرا گرفته , كه عمق آن به گ

 99/21درصد و )اكسیژن ( به نسبت  13/78هوا از گـــازهـــاى )نـــیتروژن ( ـــ به نسبت 

سبت      سید كربن به ن صد و اك سبت     14/1در صد و بخار آب و گازهاى دیگر به ن  94/1در

 ن نسبت هاىدرصد تركیب یافته است این پـــوشـــش هـــوایـــى با این حجم ضخیم و باای

ــیب ناپذیر, زمین را دربرگرفته و آن را از      ســ سپرى آ شده در آن , هم چون  گازى فراهم 

به سوى زمین مى آیند و از همه اطراف , تهدیدى هول نا  براى ساكنان زمین به شمار مى روند,حفظ   گزند سنگ هاى آسمانى كه به حد وفور

 (.روزانه میلیون ها سنگ پرتاب آسمانى به سوى زمین هدف گیرى مى شود)كرده زندگى را برایشان امکان پذیر مى سازد.

ـته از سنگ هاى پراكنده اى است كه بر اثر ا        ـاش ـب ـضـا ان ـن       ف ـد از ای ـده ان ـه وجـود آم ز هم پاشیدگى ستاره هاى متالشى شده ب

ـد و روزانه تعداد زیادى از این سنگ ها موقع نزدیك شدن        ـن ـردش ـنگ ها به صورت مجموعه هاى بزرگ وفراوانى پیرامون خورشید در گ س

( 51ــــ  61بزرگ و برخى كوچك و با سرعتى حدود ) به كره زمین به وسیله نیروى جاذبه به سمت زمین كشیده مى شوند این سنگ ها برخى     

سرعت زیاد و         شوند در اثر  ست ولى هنگامى كه وارد الیه هوایى مى  سرعتى فوق العاده ا سوى زمین فرود مى آیند, كه  ــیلومتر در ثانیه به  كــ

به دنبال خود ترسیم مى كنند و به  اصطکا  فوق العاده با ذرات هوا, داغ شده شعله ور مــــى شــــوند و در حال سوختن یك خط نورى ممتد

ــه از الیه هوایى            سنگ پرتاب ها آن اندازه بزرگ اند, كــ شده اندبرخى از این  شناخته  سنگ  شهاب  شوند كه به نام  سرعت محو و نابود مى 

 گذشته ,مقدارى از آن به صورت سنگ هاى سوخته با صداى هول ناكى به زمین اصابت مى كند.

الهى است كه ساكنان زمین را از آسیب پرتاب هاى آسمانى فراوان در امان داشـتـه و پـوششى بس ضخیم آنان را از     ایـن خود از آثار رحمت 

ـنین نبود, امکان حیات بر روى كره زمین میسر نبود   ن عالوه در مورد پوشش اطراف زمیبگزند آفات گرداگردشان محفوظ داشته است كه اگر چ

یى برخوردار است این الیه كه در اثر رعد و برق به وجودمى آید, زمین را در بـــرابـــرپرتوهاى مضر كیهانى   وجود الیـــه ازن از اهمیت باال 
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ست پس همواره باید گفت :        شده ا صیل آن در جاى خود آورده  شد كه تف محافظت مى كند اگر این الیه نبود حیات روى زمین ممکن نمى 

   (  73زخرل: ) (44)(سبحان الذي سكر لرا هذا و ما كرا لن مقرنين )
 

  جاذبه عمومی -2 

 قرآن در چند مورد به این قانون اشاره دارد:

 اا اللّن الّذي  ذع السّم اا بغير عمدٍ ترون ا ثم اسْا ي علي العرش و سكّر ال ّمس و القمر كاّ  جري ألجا مسمّي  دبّر األمر  اصّا ا » .یك
گاه بر عر  ها را ببینید برافراشت؛ آنهایی كه آنها را بدون ستونهمان كسی است كه آسمان خداوند،» (.45)« لعلّام بلقاء  بّام ت ار ن

دهند. خداوند در كار آفرینش تدبیر، و آیات خود را استیال یافت و خورشید و ماه را رام كرد كه هریك براي مدتی معیّن به سیر خود ادامه می

 .«اي پروردگارتان یقین حاصل كنیدكند؛ امید كه شما به لقبه روشنی بیان می

 (46) "خلق السّم اا بغير عمد ترون ا و ألقي ذي األ خ  واسي أنْ تميد بام و بثّ ذي ا من كاّ دابّة...". دو
اي ه جنبندهر گونهاي استوار بیفکند تا مبادا زمین شما را بجنباند و در آن از ههیچ ستونی كه آن را ببینید آفرید و در زمین كوهها را بیآسمان» 

 .«پراكنده كرد

فرمود: آسمان و زمین در هم  ( 7)ذاریات :  "و السماء ذات الحبك"السالم( درباره این آیه سؤال كردم: گوید: از امام رضا )علیه "حسین بن خالد"

ه است )و همدیگر را نگه شبکه شده است و انگشتان دستان خویش را در هم داخل كرد. گفتم: چگونه آسمان و زمین در هم شبکه شد

بغير "فرماید: . فرمود: منزّه است خدا )سبحان اهلل(، آیانمی(2)رعد:"... ذع السّم اا بغير عمدٍ ترون ا..."فرماید: كه خداوند میاند( و حال آنداشته
 (47)"ن  ترون اذثّم عمد ولا"بینید: ؟ گفتم: چرا. فرمود: پس ستونی وجود دارد، ولی شما آن را نمی"عمدٍ ترون ا

ها بینید بدون ستونكه میها چناننكرد كه معناي آیه این است كه آسماحسین بن خالد در فهم آیه به اشتباه افتاده بود و خیال می 

بینید و آن ما آن را نمیها را بدون ستونی كه ببینید باال برد؛ یعنی ستون دارد ولی شالسالم( فرمود: آسماناند؛ ولی امام رضا )علیهبرافراشته شده

 هاي خود را بدین منظور در هم شبکه كرد.تعادل زمین و آسمان شده است و انگشت ياي است كه مایهستون نیز به گونه

 زشوند، چه بسا قانون جاذبه و نیروي گریز از مركها میبرد و سبب برپایی زمین و آسمانها نام میبنابراین، نیروهایی كه قرآن از آن 

 علمی دارد. يهاي دیگر فیزیکی و ریاضی، كامال ً مطرح و صالحیت عرضهو دیگر نیروهایی باشد كه تاكنون شناخته نشده است؛ البته احتمال

من نور طول ذلك هذه النجوم الّتى فى السَّماء مدائن مثل المدائن الّتى فى األرض مربوطة كلّ مدینة إلی عمود "فرماید: السالم( میامیرالمؤمنین )علیه

ستارگان آسمان، شهرهایی است مانند شهرهایی كه در زمین قرار گرفته است. هر شهري ».  (48) "العمود فى السّماء مسیرة مأتین و خمسین سنة

الم( سالسخن حضرت علی )علیه .«باشداي( به ستونی از نور بسته شده است و طول آن برابر مسافت دویست و پنجاه سال راه می)ستاره

 يتواند تفسیري بر آیات باال و دیگر آیاتی باشد كه ناظر به قوانین حاكم بین اجرام فلکی و اجسام عنصري است، كه قابل انطباق بر جاذبهمی

 :نویسد( میاهللعالمه طباطبایی )رحمههر احتمال دیگر وجود دارد.  يگونه كه قبال ً بازگو شد، مجال پژوهش دربارهعمومی است؛ البته همان

به عمومی سبب ویژه و طبع خاص یا جاذ يتواند به واسطهاگر یك جرم فضایی بتواند بدون ستونی كه بر آن تکیه كند، سرپا بایستد، پس می"

 (49)" نیز به اذن خدا سر پا بایستد

میالدي  1919زه ادبی نوبل در سال جای يم( نویسنده و متفکر و محقّق مشهور بلژیکی و گیرنده1949ـ  1862) "موریس مترلینگ" 

 قانون جاذبه را به دانشمندان پیش از اسالم نسبت داده و نوشته است: يو عضو آكادمی فرانسه، پژوهش درباره

ی آن یسدانشمند معروف انگل "نیوتون"تر از آن به نظر نوع بشر نرسیده است، قانون جاذبه است كه قانون بزرگ جهان كه تاكنون قانونی بزرگ"

كند و كنیم كه چرا ماه سقوط نمیگوید: ما حیرت میزیسته است، در كتاب خود میكه چندین قرن پیش از میالد می "پلوتار "را كشف كرد. 

ه ب زمین را كشف كند. او گفت: ستارگان يمنجم معروف آلمان، خیلی زودتر از نیوتن درصدد برآمد كه قانون جاذبه "كپلر"افتد. روي زمین نمی
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كنند. نیوتن در انگلستان، مطالعات و محاسبات كپلر را تعقیب كرد و شانزده سال دیگر را جذب مینسبت مکعب مسافت میان خود، یك

 جاذبه را كشف كند و بگویـد: يمشغول محاسبه بود تا توانست قوه

F = G و نظر كپلر را كامل كند". 

( اِر به توان دو، و به  r 2هاي بزرگ و كوچك( تقسیم بر فاصله))جرم Mدر  G=  611/6 -8( برابر است با ضرب Fیعنی نیروي جاذبه )

هاست و با مجذور هاي آنضرب جرمكند كه متناسب با حاصلدیگر را با نیرویی جذب می يمادّه در جهان، ذرّه يتعریف دیگر، هر ذرّه

ارایه شد، دانش تجربی و فنّ طبیعی، توان تعلیل نهایی را از یك سو، و قدرت تحدید  گونه كه قبال ًها نسبت عکس دارد. همانمیان آن يفاصله

علت و بیان علت منحصر را از سوي دیگر ندارد؛ زیرا اصل قانون علّیت، مطلبی عقلی است،نه تجربی، و حصر علّت نیز بدون استمداد از اصل 

به و آید. لذا، مادامی كه قانون جاذمتی جز در قلمرو حکمت برهانی پدید نمیتناقر و سایر مبادي تصدیقی فلسفی میسور نیست و چنین شها

كه علت منحصر نیز همین جاذبه كه علّت، اصل جاذبه است و اینمانند آن در مدار اصل علّیت و نیز در محور حصر در نیاید، جزم علمی به این

 (51).است، حاصل نخواهد شد

 

 کروی بودن زمین -3 

 بّ السّم اا "و  (137)اعراف:« ...م ا ق األ خ و مغا ب ا...»هاي زمین به میان آورده است؛ مانند: ها و مغربسخن از مشرققرآن بارها  
 (51) «ذال أُاسم بربّ الم ا ق و المغا ب... »و  (5) صافات : «و األ خ وما بير ما و  بّ الم ا ق

ها تصور ها و مغرببا دغدغه رو به رو بود و بر فرض كرویت است كه هر آن، مشرق هاها و مغربچنانچه زمین مسطح بود و نه كروي، مشرق

مشارق و "هاي جغرافیایی تصور دارد، مشمول طول جغرافیایی و از سوي عرض يهایی كه از ناحیهها و مغربدارد. به دیگر سخن، مشرق

 خبر بود(.دانستند )گرچه سرزمین حجاز از این امر بیي را میاي چنین چیزقرآن است، و مردم عصر نزول قرآن، تا اندازه "مغارب

السالم( شنیدم كه فرمود: مردي با من همراه شد كه نماز مغرب را شب هنگام )بعد از وقت مغرب( و زراره گوید از امام صادق )علیه 

آفتاب و نماز صبح را  نماز مغرب را هنگام غروبآورد و من )امام صادق( نماز صبح را در فجر كاذب )قبل از طلوع فجر صادق( به جا می

كنی؟ زیرا خورشید براي گروهی، پیش از آوردم. آن مرد به من گفت: چرا شما نیز مانند من عمل نمیآمد به جا میوقتی كه فجر صادق پدید می

اندن هنوز در حال  كه در مغرب ما قرار گرفته كند، براي گروه دیگريكند و نیز وقتی از افق ما غروب میكه براي ما طلوع كند طلوع میآن

طلوع است و غروب نکرده است. من )امام صادق( به او گفتم: )ما باید افق خودمان را در نظر بگیریم( بر ماست كه نمازمان را هنگام غروب 

كه  كنند( استن )كه در مغرب ما زندگی میصبح را بخوانیم و بر آنا يخورشید به جا آوریم و هنگامی كه فجر )صادق( طلوع كرد نیز فریضه

 (52)د. وقتی خورشید از افقشان غروب كرد، نماز خویش نیز به جا آورن

اي اختالف افق مشخص بوده است؛ زیرا چنین گفتمانی شود كه تا اندازهالسالم( و آن مرد، چنین فهمیده میاز بیان امام صادق )علیه 

 جز با كرویت زمین فرض ندارد.

 فرضیّه کرویت زمین ینهپیش

پنداشتند، ولی او و دانشمندان دیگر بر كرویت زمین به چند دلیل تمسك ، زمین را مستوي و مسطّح می"فیثاغورث"پیشینیان قبل از  

 اند:كرده

تر از كامل ايهندسی. فیثاغورث، فیلسوف شهیر یونانی در اواسط قرن ششم پیش از میالد بر كرویت زمین استدالل كرد و گفت: هیچ شکل 1

باشد، اجزاي آن نسبت به مركز، كمال انتظام را دارد، و نیز اجرام آسمانی و از جمله زمین كه در نهایت كمال می يكره وجود ندارد؛ چون همه

 جز بر این شکل كامل قابل تصور نیست.

زمین بر جرم ماه  يهاي جزیی )خسوف جزیی( كه سایه"رفتگهام"قبل از میالد( براي اثبات كرویت زمین گفت: در  322ـ  384. ارسطو )2

 شودافتد، جز به شکل مستدیر )منحنی( دیده نمیمی
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گیرد و چون زمینْ ساكن و اي از مادّه، چون به حال خود وا گذاشته شود، شکل كره به خود می. ارسطو همچنین استدالل كرد كه پاره3

 شناور در فضاست، شکل آن كروي است.

ها در بالد شرقی، زودتر از بالد غربی خورشید و ماه و سایر ستارگان، در همه جاي زمین، همزمان طلوع و غروب ندارد؛ بلکه طلوع آن. 4

افتد و این، دلیل است كه سطح زمین، در میان مشرق و مغرب افتد. همچنین، غروب در بالد شرقی، زودتر از شهرهاي غربی اتفاق میاتفاق می

 رویت دارد.انحنا و ك

السالم( با آن مرد گفتمان داشتند. آنچه اندیشوران بشري دارند، گفتنی است كه این، همان دلیلی است كه بر محور آن، امام صادق )علیه

 .(53)"بلىن قالعلم میراثى و میراث األنبیاء م"كه رسول گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرمود: موروث از پیامبران پیشین است؛ چنان

 (54).رسد. لذا، عالمان راستین، وارثان پیامبران هستندیعنی علم از پیامبران گذشته به ارث رسیده است و از من نیز به دانشمندان به ارث می

یند كه بال میشم يتوان گفت: اگر كسی از جنوب به شمال سفر كند، ستارگانی را در ناحیهكرویت زمین از شمال به جنوب می ي. درباره5

 ايشود و پارهمی "ابدي الظهور"تر بر او پوشیده بود و برخی از ستارگان شمالی كه پیش از آن براي وي طلوع و غروب داشت، پیش

 شود.می "ابدي الخفاء"ستارگان كه در جنوب براي وي طلوع و غروب داشت، از نظر  پنهان، و 

هایی كه از دور به شخص ناظر شود: كشتیزمین را پوشانده است ـ چنین استدالل می يرم كرهچها. براي كروي بودن سطح دریاها ـ كه سه6

 رسدتر به نظر میهاي پایینتر شود قسمتشود و هرچه نزدیكها دیده میشوند، نخست سر دكل آننزدیك می

غربی واقع بر ساحل جنوب "سان لوكر"در بندر  1519( دریانورد پرتغالی، در سال Magellano) "ماژاّلنو". در قرن شانزدهم میالدي، 7

آمریکا رسید، نزدیك سواحل شرقی آن، رو به جنوب پیش  ياسپانیا به طرف مغرب در اقیانوت اطلس بادبان كشید و چون به مقابل قاره

كبیر شد و در این اقیانوت تا جزایر فیلیپین جا وارد اقیانوت اي را ـ كه اكنون به نام خود او معروف است ـ اكتشاف كرد و از آنرفت و تنگه

 يهكار و نقش يجا در جنگی كه میان او و ساكنان این جزایر پیش آمد، كشته شد. از این پس، یکی از همکارانش دنبالهپیش رفت و در این

، پس از سه سال، به 1522و در سپتامبر  غربی آفریقا دوباره وارد اقیانوت اطلس شداو را گرفت و پس از گذشتن از اقیانوت هند از جنوب

  (55). رسید "سان لوكر"بندر 

به  كره زمین يامروز كه همه يپیما و وسایل پیشرفتههاي كرویت زمین بود؛ البته با سیر هوایی و حركت سریع قارّهها برخی از دلیلاین

 پیماست. ْ سهل، و آگاهی از آنْ مقدور بسیاري از مسافران زمینخا يآید، فتوا به كرویت كرهشمار میاي كوچك بهدهکده يمنزله

 

 ـوهـهـاكفصل سوم: 

 ابـرهـا سپری شدن کوهـهـا مانند -1

 (56)« و تري الجبال تحسب ا جامدن و هي تمر مر السحاب»
 «.شوند ثابت هستند، در حالیکه مانند ابرها سپري میو كوهها را می بینی گمان می كنی  »

در اصل بمعنی: آمدن و گذشتن و رفتن است، و در معنی ضمنی خود بمعنی: سپري شدن یا نمودن است. و در آیه منظور         «: مُرور» 

ن: متولد شدن و زندگی  از آمدن و رفتن و درگذشتن یا سپري شد   

 نمودن و مردن است.

  :كوهها مانند ابرها سپري می شوند: نکته آیه 

با تابش خورشید به دریاها و اقـیانوسها و آبهاي سطح زمین، آب 

ــل می گیرد و در بار  آب مجدداً به  ندگیزتولد و زمین برمی گردد. این روند و فرایند همیشگی  بخار میشود و به جو می رود. بعد ابر شکـ

ـها   ابرها است. و مرگ ـشار درونی زمین به باال  یا كوه ـن   در جائی یا بر اثر فشار به باال شکل می گیرند، بر اثر ف ـی ر جاي د و كشش به پائ

ـل می گیرند    دیگر ـک ـر اثر آتشفشان ایجاد می شوند، و ضمن  ، وردن زمین، یا بر اثر برخورد دو الیه زمین و چین خوش و  صدها هزار  یا ب

http://www.koranshenasi.com/farsi/koh.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/koh.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/koh.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/koh.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/koh.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/koh.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/koh.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/koh.htm


 21 

سال بر اثر عوامل فرسایش   شوند و    میلیونها  شده و به دشتها و دریاها برده می  ــوند و    آنها چیزي نماندهاز  خرد  شــ و با زمین یکسان می 

درون  و بین رفتن آنها از باال و از بیرون، فـشار  نـدیـد دیگـري در جـاهـاي دیگر ایجاد می شود. و یا همزمان با فرسوده شد     كوهـهـاي ج  

ـها را بلند می كند. این        ـه آن ـوسـت ـی ـا ك  فرایند زندگی ابرها استروند و فرایند زندگی كوهها مانند روند و زمینی پ ـه  . و به این شکل كوهـه

 می شوند. "سپري" هستند مانند ابرها "ثابت، استوار و پابرجا"بـه گـمـان ما 

 

 زمـیـن درست شدن کـوه از سـطـح -2

 «.و در زمین از باالي آن )از سطح آن( كوهها درست كرد «وجعا ذي ا  واسي من ذ ا ا»

 به دو شکل از سطح زمین كوه درست می شود:

 با بلند شدن سطح زمین:الف( 

ــتی مواد مذاب درون زمین راهی به بیرون پیدا نمی كند تا بشکل آتشفشان بیرون      وقــ

 می شود. ن را رفـته رفـته بلند می كند و كوه درستبزند، قـشر باالئی زمی

 

 با چین خوردن سطح زمین: ب(

ـاي سطح زمین و برخورد آنها      ـره ـش بر اثر حركت ق

ــطح زمین چین می هم و رفتن یکی زی با ر دیگري، س

ـته به شکلی كه در تصویر     ـته رف خورد و چین ها رف

ـقی به حالت عمودي در می آیند   می بینیم از حالت اف

 .و كوه درست میشود

 

 آب فصل چهارم :

 درون زمینآب منابع  ــو تبخیر میزان بارندگی  -1

ساران ذي ا  خ و انا علي     » سماء ماء بقد  ذا هاب بن لقاد ون ذزن زنا لام بن جراا من نكيا و اعراب لام ذي ا ذ اكن كثيرن   وانزلرا من ال
آن اندازه اي كه  بردن آنرا در زمین جا می دهیم و ما در بردن آن )یعنی آبی به اندازه فرو می فرستیم و  آسمان و از »   (58.)« و مر ا تزكل ن

شما تولید   ست و هم از آن می    كردیبارانده ایم( توانائیم و با آن باغهاي خرما و انگور براي  شما ه م، كه هم فراورده هاي زیادي در آن براي 

 «.خورید

سماء ماء ذسلان  رابيع ذي ا  خ ثم  كرج بن ز عاً مكالااً ال انن ثم   يج    » ذاران مصارا ثم  جعلن حطامن ان ذي  لي   الم تر ان اهلل انزل من ال
د، سپس  دادر درون زمین راه هاي زیرین، چشمه پائین می آورد و آنرا در  آسمان آیا نمی بینی خدا آبی را از »  (58. )«لذكري  ولي ا لباب

ینی، سپس آنرا خرد خرد می گرداند.  با رنگهاي گوناگون درمی آورد، سپس پژمرده می شود، پس از آن آنرا زرد شده می ب    كشتزارهایی آن  از

 «.است عبرتیدر این روند براستی براي اندیشمندان 

ـلُو  »)  ـ « سُ بمعنی: یاد آوري زیاد است )و منظور از آن در آیه اینست « ذِكرى» بمعنی: راه رفتن یا راه بردن در جاي تنگ یا تنگ تر است 

ــوند و روند"كه   و فرایند زندگی و مرگ آنها، مرتب یادآور و بنمایش گذارنده روند و فرایند مرگ و گیاهان فراوان پیش روي ما یافت می ش

 ي در آن نیســت،جمع لب، بمعنی چیز ناب )یعنی چیزي كه ناخالصــی ندارد، آفت ندارد، شــیله پیله ا« الباب(. »"زندگی براي انســان اســت

چیزهاي هرز در آن نیست(. و به مغز و اندیشه ناب اطالق شده )یعنی مغز و اندیشه اي كه در خردورزي و اندیشمندي هیچگونه شیله و پیله،       
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پیش داوریها، پیشینه هاي ذهنی، مکتبها، فلسفه ها، آداب و رسوم، منافع شخصی و گروهی و غیره ندارد و با مسائل برخورد       

  نانه و واقع بینانه می كند(. حق بی

شرده       سفت و ف سطح زمین )باالي الیه یا الیه هاي  شکل می دهد. یکی در عمق  آب باران دو نوع گرد  در درون زمین را 

سنگی زمین( كه دوران وجود و گرد  آن بطور میانگین تقریباً   ست، و دیگري نفوذ در اعماق زمین )نفوذ به زیر   11و  روز ا

 سال طول بکشد. 1111فشرده و سنگی زمین(، كه دوران گرد  و وجود آن می تواند  ه هاي سفت والیه یا الی

 نکات آیات:

 زان بارندگی و تبخیر به اندازه است:یــ م1

شده میزان بار   شدن آب از زمین به  میزانوآب به زمین   چنانکه در آیه گفته  شود كه    یك تبخیر  ست. برآورد می  اندازه ا

سال  شود، كه بخش عمده آن از دریاها  ترلیون تن آب 513 ،در  ست، و در    به زمین می بارد و همین اندازه نیز تبخیر می  سها ا ه مرتب و اقیانو

 ترشح و عرق درختان است. از از آن، پس از آن، از حوضه هاي آبی دیگر روي زمین، و در مرتبه پس

در  در آیه گفته شده آبهاي درون زمینكنند: چنانکه  ــــــ آب درون زمین آب باران است و برخی از درختان از آب درون زمین استفاده می2

 از جمله در عمق كم در زمین روان می شود.  رفته، و بشکلی كه در تصویر میبینیم آب باران است كه در زمین فرو واقع

ضه هاي    شند و به حو این آبها بطور میانگین تا ده روز می توانند روان با

ــه هاي آبی نیز وارد  ــمه ها و راه آبی می ریزد، و برعکس از حوض چش

هاي آبی می شـــود و از راه هاي باریك و موئی به باال نفوذ می كند و        

ریشه در اعماق دارند  خود و درختانی كه درختان از آن استفاده می كنند

 می گیرند.  آن آب خود را از

شکافته     بخش دیگري از آب باران از الیه سنگهاي  سفت و  یا الیه هاي 

شود، و مدت   سالی   1111زمین نفوذ كرده به اعماق می رود و انبار می 

در جهان دانش در این رابطه یك تئوري می بینیم    می تواند باقی بماند.     

سال پس از گفته قرآن(، كه می گوید آ    ست )یعنی بیش از هزار  ست كه درون زمین  كه مربوط به قرن هفدهم ا ب منابع زمین همان آب باران ا

 .قرآن باشد نیز بعید نیست ر این تاریخ قرآنِ ترجمه شده در غرب وجود داشته و احتمال اینکه منبع برخی تئوریهاد نفوذ می كند. البته

 میان دو دریا مانع دیـوار -2

 «.قرار داد و برزخی و میان دو دریا دیوار»  (51)« و جعا بين البحر ن حاجزاً» 

دو دریائی كه دیوار میان آنهاست دریاي مدیترانه و اقیانوت اطلس است. میان این دو در   

صد متري   در طرفــــین این مانع هر یك از دریاها دما و دیوار وجود دارد. اعماق چند 

خاص خود را دارد. مـثالً آب دریاي مـدیـتـرانـه در       و شرایط زیستی شوري و غـلظت 

ست. وقتی آب      ــت تر ا ــظــ ــلــ شور، و كم غــ سه با اقیانوت اطلس: گرم،  دریاي  مقای

ـوت اطلس واقع در تنگه جبل                 ـان ـی ـان خود و اق ـی ـواِر م ـه از باالي دی ـران ـت ـدی م

الطارق وارد اقـیانـوت اطلس می شود، با گرمـا و شـوري و غـلظت كم و خصوصیات ویژه خود چند صد متر به اعماق می رود. آب دریاي 

ـق تعادل و توازان ایجاد می كند.     ـم با هم قاطی میشوند و فراتر از مرز خود  باال برمی گردد. این دو دریا در همین مرز و ازمدیترانه در آن ع

 نمی روند.

 دریای شور مرز میان دو -3

 (62)« ر ما برزخ    بغيانمرج البحر ن  لاقيان بي»
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 «. كننداي روان كرد كه بهم برخورد كنند. میان آنها حد فاصلی است، كه به هم تجاوز نمیدو دریا را به گونه» 

شور         صحبت میکند و مرجان نیز فقط در آب  ست. چون بدنبال آن از وجود مرجان در آنها  شور ا منظور آیه از دو دریا دو دریاي 

ستند. مانند دریاي احمر و         زندگی میکند.  شوند زیاد ه صیات خاص خود را دارد و قاطی نمی  صو شوري كه هر كدام تركیب و خ دو دریاي 

صیات میانگین این دو          صو شود كه داراي خ ست می ست. میان آنها آبی در اقیانوت هند. نمك و گرما در دریاي احمر باالتر از اقیانوت هند ا

 مرز مشخص خود فراتر نمی روند. دریا است و )از نظر خصوصیات( از

ستی و غیره با           شرایط زی شده اند كه از نظر غلظت و دما و تركیب و  شکیل  سها نیز در واقع از دریاهاي متعددي ت رق هم ف اقیانو

با هم قاطی نمیشوند. )این موضوع را انسان در عکس برداري ماهواره اي از اقیانوسها       میکنند، ولی برزخ یعنی مرز ناپیدائی میان آنهاست و 

عدد تشکیل تدر قرن بیستم فهمید. وقتی دید رنگ آبهاي اقیانوت با هم فرق میکنند آنها را بررسی كرد و دید كه اقیانوت در واقع از دریاهاي م

 هستند ولی از مرز مشخصی فراتر نمی روند و با هم قاطی نمی شوند(. كه بهم وصل  شده

 

 فصل سوم: انسان، حيوان و گياه

 

 انسان  

 جنین -1

اين ثم خلقرا الرطان علقن ذكلقرا الغلقن مضغن ذكلقرا المضعن عظاما ذاس نا      ولقد خلقرا ا نسان من ساللن من طين ثم جعلران نطان ذي ارا  م  »
 (67)« العظا  لحما ثم ان انان خلقا آخر ذابا ك اهلل احسن الكالقين

 آفریده می شود: )گل(از چکیده هاي خا  ـ انسان از چکیده اي1

ري كه انسان را )یعنی نطفه وي را( درست می كنند چکیده اي از مواد غـــذائی هستند كه انسان آنهـــا می خورد. مـــواد غـــذائی نیز یا عناص

بـطور مسـتقـیم )یعنی: از طریق مصرف گیاهان( چکیده اي از خا  است، و یا بطور غـیر مستقـیم )یعـنـی: از طریق مصرف گوشت و مواد         

 . به این ترتیب انسان چکیده اي از چکیده هاي خا  می شود.استچکیده اي از خا   حیوانات( غذائی

 ید:)یك قطره( در می آ ـ چکیده اي از چکیده هاي خا  به صورت یك چکه2

چنانکه در تصویر می بینیم عنصر توارثی انـــســـان كـــه قرار است یك انسان را درست كنند و     

ـده هـاي خا  است، در اولین گام خود كه در هم ذوب شدن اسپرم مرد و تخمك زن        ـده اي از چکـی چکـی

 است.« یك چکه»پ بـراي مـا بصورت مـیکروسکـو است، زیر

 ـ چکه در جاي مناسبی قرار می گیرد:3

ــبی می گردد و جاي مناسب خود را پیدا می كند. یعنی اینطور نیست كه هر   وقتی چکه مزبور وارد رحم می شود دنبال جاي مناسـ

 بگیرد موفق به رشد می شود و رشد می كـند. بـلکه در صورت قـرار نگرفتن در جاي مناسب تلف می شود. جاي رحم كه قرار

 در می آید: )علقه()قطره( به چیزیکه خود را می آویزد نطفهـ 4

ـته خود بیرون می آید و دنبال جاي مناسبی در جداره رحم می گر         ـوس ـزبور وارد رحم می شود از پ ـس از اینکه چکه م دد و پ

ـقـَة به معنی:    می آویزداغلب خود را به جداره سقف رحم . می آویزدنهایتا چنانکه آیه توصیف می كند خود را به جداره رحم  ـلَ چـیـز   ". )عَ

ا به است. عـلت اینکه برخی آنر  "آویـخـته و آویـزان   "واژه مُعَـلـّـق به مـعـنی:        است. هم خانواده "آویخـته و چیزیکه خود را می آویزد 

ـه به معنی:      "خون بسته"معنی:  ـق ـل ـته  "ترجمه كرده اند این است كه ع ـس ـلت نامگذاري       "خون ب ـز هست. ع ـی ـ ـَة    »ن ـَق ـل خون "به « عَ

ـه     ـسـت ـب دیده بیرون می آید خشك         "ب ـی خـون از محل آسـی ـت ـراً این بوده كه وق ـو "و آویخته می شـود. به   نیز ظاه ز نی "كرم"و  "زال
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ـو مانند هم                   ـه جداره رحم می آویزد زال ـود و ب ـم می ش ـم وارد رح ـخ ـی ت ـت ـود را می آویزند. وق ـون خ ـده است. چ ـلقه اطالق ش ع

 نیز باشد(. "و زالو مانند زالو"در ایـنجا به معنی: « عـلـقـه»هست، و زالـو مانند عـمل نیز می كند. شاید منظور آیه از 

 ـ چیزیکه خود را می آویزد به صورت گوشت جویده الي دندان در می آید: 5

ـه   »بعد  ـق ـل ـن خـود را به جداره رحم آویخت( به شکـلی كه در تصویر می بینیم       « ع ـش از ای ـی ر در می آید. این تصـوی )یعنی چیزي كه پ

میلیمتر است. هـم از نـظـر انـدازه و هم از نظر شکـل، دقـیـقـًا          2تقـریباً   تصویر یك جـنـیـن سـه هــفــته اي است.        

 می ماند. "یك تکه گوشت جویده الي دنـدان"هـمـانـطـور كه قـرآن آنرا توصیف می كند مانند 

 وانها درست می شود:ـ از گوشت جویده الي دندان برخی از استخ 6

مـیلیمتر است، از آن شکلی كه مانند گوشـت    6هـفـته كه طول جـنـیـن تـقـریباً         4پـس از  

ـدان   ـی از استخوانها     جویده الي دن ـرخ ـود، ب ـرات باشد درست شده است.     ب ـق كه ستون ف

ستون فـــقـــرات با  ـتی ن       ـوش ـچ گ ـی ـر میکروسکوپی است )یعنی این       ه ـوی ـز روي آنها نیست. البته این تص ـی

 چشم دیده نمی شوند(.

 ــ استخوانها با گوشت پوشانده می شوند:7

ــت     كامال از گوشـ ــقرات   6هفتگی یك شیار گوشتی روي كمر درست می شود و در  5در  ــتگی ستون فـ ــفـ هـ

 همچنان میکروسکوپی هستند(. "یش از پوشیده شدن از گوشتپ"پوشانده می شود )ستون فقرات تا 

 ـ در نهایت جنین آفرینش دیگري را بخود می گیرد: 8

ـم         »جمله  ـی ـري می ده ـش دیگ ـن ـری ـرا مطرح میکند به این معنی است كه جنین انسان در روند رشد خود با  « در نهایت او را آف كه آیه آن

ـك از آنها                 ائی دارد، ولی درجنین جانوران دیگر شباهتی یا شباهته ـی ـچ ـی ـه با ه ـود می گیرد ك ـت دیگري بخ ـق ـد خود خل اواخر رش

 شـبـیـه نیست.

ـراحـل رشـد خـود در واقع همانگونه كه مرحله اي از آن را در              ـسـان در م ـن ان ـی جـن

ـ   ـم ـندیهاي زیادي با جنین حیوانات دارد، طوریکه فقط یك متخصص  تصویر می بینیم ه ان

می تواند آنها را از هم تمیز بدهد. جنین انسان و میمون حتی تا چند هـفـته پـیـش از تولد     

ـه           ـت ـه رف ـت ـبیه بهم هستند كه فقط یك متخصص می تواند آنها را از هم تمیز بدهد. در اواخِر رشد خود است كه رف ـدر ش ـق ـد  روند رشآن

ـه متمایز می شود تا جائیکه تا پیش از روزهاي تولد خود دیگر به هیچیك از انواع      ـی ـق ـگري بخود می گیرد و از ب ـتی  حیوانات شباه  دی

 ندارد.

 ـ خدا بهترین آفریدگاران است:9

ولی بپاي آفریده هاي خدائی نخواهد به این معنی است كه انسان نیز چیزهائی را خواهد ساخت     "خدا بهترین آفــــریــــدگاران است "جمله 

 هد.د رسید. با بکار بردن واژه خالق و جمع بستن آن، ساخت و تولـیدات انـسان را تقدیر می كند ولی با ساختهاي خود خیلی فاصله می

ــا را  ــلی از چیزهـ ــیـ ساخته و می سازد ولی از آنجا كه آنها خودآگاه نیستند و به این خاطر فکر نیز نمی توانند  در عـــصر ما فعالً انسان خـ

 بکنند، بلکه همانگونه كه سـاخته و برنامه ریـزي می شوند كار می كنند، خیلی با آفریده هاي خدائی تفاوت دارند.

 

 نـیـروی حـفـاظـتـی بـدن -2
 (60)« إن كا ناس لما علي ا حاذظ»
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 «.كسی نیست مگر اینکه در درون او نگاهبانی گماشته شده است هیچ» 

سلولهاي آن در جاي          ستم حفاظتی دفاعی دارد. برخی از  سی سانی یك  بدن هر ان

مواد خطرنا ( میکروبها و )باكتریها، ویروســها،  غیر خودیهامخصــوصــی به انتظار وارد شــدن 

ـت             ـش ـر بدن گ ـراس ـون در س ـریان خ ـنگام برخورد با  هستند و برخی با ج میزنند و ه

ــن با آن درگیر شده و آنرا از پا در می آورند. ــمـ و به این ترتیب سالمتی بدن را در برابر  دشـ

 بیماریها حفظ می كنند و بدن زنده می ماند و با زنده ماندن بدن نفس زنده می ماند.

ـونها سلول درست میشوند تا           تصویري از سلولهاي مغز ـی ـل ـی ـیقه م استخوان انسان كه با میکروسـکوپ دیده میشوند. در مغز استخوان هـر دق

  قـطر دارند. به بخشهاي دیگر بدن صادر شوند. این سلولها بین یك صدم تا سه صدم میلیمتر

 

 نعمت بودن مـرجـان -3

 (63)«  كرج مر ا الل ل  و المرجان ذباي آ ء  باما تاذبان»
مروارید و مرجان    هر دو دریاي شـــور( از هر دوي آنها )از   »

 !؟«درمی آید. كدامیك از این نعمتهاي پروردگار خود را منکرید

 است: نکته آیه: آیه مرجان را نعمت شمرده

مان   در  یامبر ز كه بتوان آنرا      پ فاده اي  جان اســـت مر

نعــــمت نامید نداشته است. امروزه انسان از برخی مرجانها در    

ـده استفاده می كند.    ـص ش ترمیم استخوانهاي آسیب دیده و ناق

ی شود، علی رغم اینکه بـــدن فـــســـفـــات كـــلـــســـیم دارد و مرجان كربنات كلسیم، با این حال  به استخوان پیوند زده م  وقتی مرجان

ا راســــتخوان مرجان را رد نمی كند، بلکه آنرا می پذیرد. ابتدا خون دور قطعه مرجان را محاصره می كند و آنرا ذوب می كند. بعد استخوان آن

 آن، خود را ترمیم می كند و دقـیـقـاً شکل اصلی خود را بخود می گیرد.در خود قـاطی می كند و رفته رفته با استفاده از 

مرجان از استخوان قویتر است ولی تركیبات آنها ضـمـن كـم و زیـاد بـودن در هـر كـدام مشتر  است. مثال هر دو كلسیم، منزیم و فـلـور           

ـسیم مرجان و استخوان تقریباً مساوي است. منزیمِ استخوان    ـل ـاً كمی     دارند. ك ـب ـری ـق ـور،    ت ـل كمتر از دو برابر منزیم مرجان است. از نظر ف

 مرجان كمی بیشتر از استخوان فـلـور دارد.

 

 شنوائی در یک نقطه و بینائی در چند نقطه از مغز -4

 (64)« و جعا لام السمع و ا بصا »
 «.و براي شما شنوائی و بینائیها درست كرد »

  نکته آیه: واژه سَمْع )شنوائی( در آیه مفرد است ولی واژه اَبصار )بینائی( جمع. چرا؟

مـفـرد بـودن سَـمْـع به این معنی است كه شـنـوائی فـقـط یکی است. واقعیت هم همین است. شنوائی در مغـز فـقـط یکی است )یعنی: یك      

ـعْ   »قسمت آبی رنگ تصویر است. به این خاطـر   کجا است(. محل آن زیرچیز و در ی ـمْ هـمیـشـه در قـرآن مـفـرد آمده است. ) ضمن        «سَ

 است(.« اَسْـمـاعْ و اَسْـمُـع»سَمْعْ در زبان عربی جمع دارد. جمع آن   اینکه واژه
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ـا( جمع آمده این است كه محل بینائی در             ـه ـی ـائ ـن ـی ـت اینکه اَبصار )ب ـل و ع

ـطه است، )در زبان عربی از سه بباال جمع محسوب می       ـز در بیش از دو نق ـغ م

شود(. به این خاطر قرآن آنرا جمع بسته است. بینائی بخشهاي ویژه در  رنـــگ، 

هم   ـر دارد كـه جدا از        هم هستند ولی در ارتباط دائمی با در  بُعـد و در  تـصـوی

  هستند و با هم كار می كنند.

ـه   ـوائی  "نکته دیگر آیه این نیز هست ك ـائیِ   "و  "شـن ـن ـی ا و انسان در گوشه "ب

 كرد. چشمهاي وي نیستند، چنانکه انسان در گذشته چنین تصور می

 

 سـرانـگـشـتـان -5

 (65)« ا حسب ا نسان الن نجمع عظامن بلي ااد  ن علي ان نس ي برانن 
ـان    »  ـس ـمع نخواهیم كرد؟ چرا! ما حتی            می پنداردآیا ان ـوانهاي او را ج ـز استخ ـرگ ـا ه ـه م  می توانیمك

 «!)خطوط سر(انگشتان او را نیز دوباره درست كنیم

 عیت خاصی دارند:نکـتـه آیه: سرانگشتان وض

ـمودار كامال منحصر بفرد خود دارد. و از هر امضایی دقیقتر و                   ـم و ن ـردي رس ـ ـر ف ـ ـان ه ـت ـش ـگ ـر ان س

ــو را نمی توان یافت كه نمودار سرانگشتان آنها نظیر هم باشد    ــلـ ــر دو قـ ــفـ اطمینان بخشتر است. حتی دو نـ

نیز نمودار سرانگشتان آنها دقیقاً یکی نیست ولی تمیز دادن آنها  م درست می شوندكه از یك تخ "دوقـلوهاي همسان ")دوقـلوهاي موسوم به  

نمودار ســرانگشــتان از تولد تا وفات ثابت می ماند، و به هر چیزي دســت زده شــود اثر خود را بجا می  .دقت و بررســی زیادي می خواهد(

 گذارد، و قطر خطهاي آن در مردان از زنان بزرگتر است.

یگر سخت تر و پیچیده تر از اندامهاي د سرانگشتانآفرینش كه  نیسترا مطرح می كند به این معنی  "دوباره سازي سرانگشتان"ن اینکه قـــرآ

شتان      سرانگ ست كه  ست، بلکه به این معنی ا صی دارند  ا ست.         چیزِ خا سخن خداوند ا شن می كند كه قرآن  شود و آیه رو شف می و در آینده ك

و به همین دلیل است كه امروزه در عصر ما مسأله انگشت نگاري به صورت علمی در        ضعیت سرانگشتان پی برد.   انسان در قرن نوزدهم به و 

 شناسند.آمده و در مراكز انتظامی دایره مخصوصی براي آن وجود دارد و از طریق آن بسیاري از مجرمان را می
 

 حيوانات     

 خلقت شـتـر -1

 (  66) «اذال  رظرونالي ا با كيف خلقت»
 ؟!«نگرند به بینند شتر كه چگونه آفریده شده است آیا نمی»

 نـکـتـه آیـه: شتر روي حسابی آفریده شده!شتر روي چه حسابی آفـریده شده است؟

ـه باعـث می شود بتواند گیاهان دشت و صحرا كه خشك و        داخـل دهـان آن از پوست سفـت و سخـت       ـ 1 ـده شـده ك ـوشـی خاردار  پ

 هستند را بخورد و زخمی نشود.

سـنگـریـزه هـاي اطـراف به درون چشم وي نـفـوذ         ـ مژه هاي آن خیلی پرپشت و كیپ همدیگر هستند كه باعث می شود شن و ماسه و  2

 نکنند.

 می شود شن و ماسه داخل گو  آن نروند. ـ گـوشـهـاي آن كـوچك و پـوشـیـده از مـوهـاي پـرپـشـت و بهم چسبیده است، كه باعث3
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ــته مـــخاطی سوراخ بینی آن سطح خیلی پهنی دارند كه راه نفوذ براي شن و ماسه به داخل بینی باقی نمی گذارند، ولی نم و پ  ـــ4 ـــوسـ

 رطوبت الزمه هـواي تـنـفـس را از هـوا می مکند و جذب می كنند.

 ست. ـ كوهان آن محل ذخیره انرژي است. ضمن اینکه چربی آن قشري براي مقابله با گرما نیز ه5

ـ سطح كمر آن باریك است. كه باعث می شود تابش گرم و سوزان نیم روزي خورشید، فقط به قسمت  6

كمی از بدن وي بطور مــؤثر بــتابــد. و در شرایط تابش قبل از نیم روز یا بعد از آن كه خورشید مایل    

رو به خـورشید و یا پـشـت به خـورشید زمین گیر      می تابد، اگـر مـجـبـور باشد در آفـتـاب باشـد،        

ـشمی وي نیز بخـش عـمده        می شود. كه این نیز بنوبه خود باعث می شود تابش مؤثر خـورشید فقط به سطح كم باالئی وي بتابد. پوسـت پ

 به این ترتیب شتر می تواند گرمائی كه خیلی از حیوانات دیگر را می كشد تحمل كند. تابش گرماي سوزان را خـنـثی می كند.

 ـ كلیه هاي وي قسمت زیادي از آبهاي مصرف شده را دوباره پس می گیرند، )به این خاطر ادرار آن غلیظ است(.7

 ند.ـ پوست پـشـمی آن باریك و نرم است. هم گرما را خنثی می كند و هم بدن را خنك می ك8

ـ روده آن سلولهاي جذب آب دارد. این سـلـولـهـا قـسـمـت زیـادي از آب مـصـرف شـده مـوجود در غذاي روده را جذب می كنند و              9

 براي بدن نگه می دارند. )به این خاطر سرگین آن خیلی خشك است(.

ـا       11 ـاه ـتی ادرار می كند، دم خود را می جنباند تا ادرار به پ پاشیده شود. به این شکل با خیس و مرطوب كردن خود به خنك شدن  ـ وق

 خود كمك می كند.

ــ شکم وي خیلی بزرگ است. می تواند تا   11 آب خوردن  لیتر آب بنوشد. عالوه بر آن مجراها و منابع ذخیره آب نیز دارد. كه هنگام  211ــ

 آنها را نیز پر می كند.

ـا قرار گرفته است. این باعث می شود كه             12 ـوه ـل ـلکه زیر پوست گردن و پاها و په ـته ب ـرار نگرف ـ مجراي خون وي در اعماق بدن ق

بی معادل یك وضعیت تقری گرماي بدن را بیشتر به سطح بدن منتقل كند. و سـرخ رگـهـا حتی در شـرایـطـی كه تقـریـباً بی آب باشند و در        

 دویست هزارم حجم واقعی خود، باز هم می توانند اكسیژن را به نقـاط مختـلف بدن منتقل كنند.

قـشـر كلفـِت پوستِ مرده تشکـیل شده است. این قـشـر گرما        ـ تکـیه گاهـهاي وي در حالت نشستن )یعنی زانوها، آرنجها، و سینه( از    13

 را خنثی می كند و باعث می شود بدن آن زخم نشود.

ـود پاي آن در شن و  14 ـه          ـ كف پهن پاي آن با یك قشر شاخه اي مجهز شده كه باعث می ش ـابل ماس ـق ـرو نرود. و پا را در م ـه ف ـاس م

 هـاي تیز و گرم نیز محافـظـت می كند.

درجه در تغییر  42تا  34ـ درجه حرارت بدن وي می تواند خـیـلـی تغـیـیـر كـند ضمن اینکه از پستانداران است. حرارت بدن وي بین         15

، این امر باعـث می شـود كـه تـا دمـاي مـشـخصی نیازي به عرق كردن براي خنك   است. وقتی دما باال برود دماي بدن وي نیز باال می رود

 كردن خود نداشته باشد. و در مصرف آب خود صرفه جوئی كند.

 . یعنی براي گرما، كـمـبـود آب، شـن و مـاسـه. حساب دشت و صحرا پرداخته شده است شتر در واقع به

ـخـاب شتر از میا           ـت ـد. ان ـند دلیلی براي وجود خدا نمی بینند. قرآن آنها را به مطالعه پدیده هاي طبیعی مراجعه می ده ـوی ـسـانی می گ  نك

ـر        سایر حیوانات براي مطالعه، به این معنی است كه وي چیزهاي خاصی دارد. بر اسات شـناختی ك  ـوژیکی شـت ـول ـی ـه ما امروزه از بافت ب

ــه و حساب و كتاب خوابیده است. در    ــشـ ــدیـ ــیز در واقع همینطور هم هست، و می بینیم كه در ساختار آفرینش شتر مغز و انـ ــم نـ داریـ

 حالـیکـه در گذشته مردم فکر می كردند كه تحمل شتر زیاد است نه اینکه چیز خاصی در آن می دیدند.

 

 هاآزار دهنده ترین صدا "خران صدای"-2

 (68)« وااصد ذي م ياي و اغضض من ص تي ان انار ا ص اا لص ا الحمير»

http://www.koranshenasi.com/farsi/hayvanat-hasharat-parandegan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/hayvanat-hasharat-parandegan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/hayvanat-hasharat-parandegan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/hayvanat-hasharat-parandegan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/hayvanat-hasharat-parandegan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/hayvanat-hasharat-parandegan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/hayvanat-hasharat-parandegan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/hayvanat-hasharat-parandegan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/hayvanat-hasharat-parandegan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/hayvanat-hasharat-parandegan.htm


 27 

  .«صداي خران است هاصدا آزار دهنده ترینو در راه رفتن خود میان رو با  و صداي خود را پائین بیاور كه » 

 نکات آیه: 

 ـ پائین آوردن صدا: 1

یوسته باشد زیانهاي زیادي به بدن و روان انسان وارد می كند كه مهمترین آنها عبارتند از: زیاد شدن ترشح      صدا و سر وصداي بلند زمانی كه پ   

ـ مبتال شدن     ـ ایجاد شدن تنشهائی در كاركرد بینی و گو  و حنجره  ادرنالین كه بنوبه خود از جمله منجر به بهم ریختن عصبی فرد می شود 

از جمله باال رفتن فشار خون و تصلب شرایین ــــ و تنشهاي همراه با احسات سردرد مزمن و احسات          به خیلی از بیماریهاي قلبی و خونی

 فشار و سختی.

 آزار دهنده ترین صداي ناخوشایند جانوران است:  "صداي خران"ـ 2

صداي پچ پچ و درگوشی میان           شدت  ست.  سیبل ا صدا د شدت  شین       21تا  11واحد اندازه گیري  صداي ما ست،  سیبل ا  81تا  71كوچك د

دسیبل. پائین ترین صدائی كه انسان می     131تا  111دسیبل، صداي هواپیما هنگام كنده شدن از زمین     91تا  81دسیبل، صداي ماشین باري    

دسیبل دردهاي گو    85دسیبل می رسد انسان نمی تواند آسوده بخوابد، نزدیك      45دسیبل است. هنگامیکه شدت صدا به      21تواند بشنود  

دسیبل نمی بایست بیش از    111ساعت بیشتر در آن فضا بماند، در     8دسیبل آدم نمی بایست    91از می شود. در سر و صداهاي نزدیك به    آغ

 دسیبل كه برسد آدم كر می شود.  161دسیبل نمی بایست بیش از نیم ساعت بماند، و به  111دو ساعت بماند، در 

ضوع آیه م      شایند خر كه مو صداي ناخو شدت  شد باالي  و  شاینِد آزار         111ی با صداي ناخو سان در میان جانوران  ست. و امروزه ان سیبل ا د

 درست  "آزار دهنده ترین صداي ناخوشایند صداي خران است    "دهنده شدیدتري از صداي خر نمی شناسد و آنچه در آیه آمده مبنی بر اینکه     

 است.

 

  گـيـاهـان

  گـیـاهـان ودرخـتـان  -1

غْ ل الَّيْاَ الر َا َ إِنَّ ذل  َلِي  َ َتٍ لِّقَ ْ ٍ   وَ هُ َ الَّذِى مَدَّ ا َ ْخ وَ جَعَاَ ذِي َا  َوَسلَ وَ أَن َراً وَ مِن كاِّ الثَّمَرَاِ جَعَاَ ذِي َا زَوْجَينِ اثْرَينِ  ُ »
 (68)« اَاَّرُونَ َاَ
 مى و او كسى است كه زمین را گسترد و در آن كوهها و نهرهائى قرار داد و از تمام میوه ها در آن دو جفت آفرید )پرده سیاه ( شب را بر روز      »

 «پوشاند، در اینها آیاتى است براى آنها كه تفکر مى كنند.

(.اشـــاره به اینکه میوه ها موجودات زنده اى      و من كل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین   د( ): )و از تمام میوه ها دو جفت در زمین قرار دا   فرماید  مى  

س           سوئدى در اوا شنات معروف  شمند و گیاه شوند.اگر )لینه ( دان شند كه از طریق تلقیح ، بارور مى  ستند كه داراى نطفه هاى نر و ماده میبا  طه

ــد كه زوجیت  18قرن  ــاله ش در جهان گیاهان تقریبا یك قانون عمومى و همگانى اســت و گیاهان نیز همچون  میالدى موفق به كشــف این مس

ا  فحیوانات از طریق آمیز  نطفه نر و ماده ، بارور مى شوند و میوه مى دهند، قرآن مجید در یکهزار و یکصد سال قبل از آن ، این حقیقت را 

سوره  ساخت  سوره ق آیه   11 ، و لقمان آیه7آیه شعرا  )در آیات مورد بحث ، و در  ست   (7و  ، و این خود یکى از معجزات علمى قرآن مجید ا

شمندان اجماال به وجود نر و ماده در بعضى از     (لینه كه بیانگر عظمت این كتاب بزرگ آسمانى مى باشد.شکى نیست كه قبل از )      سیارى از دان ب

بر ندهند یعنى از نطفه نر روى قسمتهاى ماده گیاه نپاشند ثمر نخواهد داد،    گیاهان پى برده بودند، حتى مردم عادى میدانستند كه مثال اگر نخل را 

شد، ولى همانگونه كه گفتیم قرآن قرن       ست ، تا اینکه لینه موفق به كشف آن  ست كه این یك قانون تقریبا همگانى ا ا هاما هیچکس بدرستى نمیدان

 قبل از وى ، از روى آن پرده برداشته بود.

 

 !باغ در بلندی -2
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ومثا الذ ن  راق ن ام ال م اباغاء مر اا اهلل و تثبيااً من اناس م كمثا جرن برب ن اصاب ا وابا ذآتت اكل ا  عاين ذان لم       »
 (61)«  صيب ا وابا ذطا واهلل بما تعمل ن بصير

ــانیکه دارائی خود را »  ــتواري )ایمان( خود انفاق می كنند، مانند  براي طلبو نمونه كس ــنودي خدا و اس باغ پر درخت واقع در بلندي  خوش

ــنگین به آن ببارد ثمر خود را دوچندان می دهد و اگرن)باالتر از تل( می مان ــنگین به آن نبارد با بار ِ كمِ نیز ثمر  د كه اگر بار  س بار  س

 «. همه آنچه انجام می دهید نگاه می كند خود را می دهد. و خدا به خوبی و بدي 

صیر »بمعنی: نگاه كردن به خوبی یا بدي و درستی یا غلطی و زشتی یا زیبائی چیز مشخصی است. و       «بِصارَة ») ه به خوبی یا كسی است ك  «: بَ

ز ظور از بصیر بودن خداوند پس ا بدي، زشتی یا زیبائی، درستی یا نادرستی چیزي نگاه می كند و اندازه خوب و بدي آن را می شناسد. و من      

ست كه همانگونه كه خداوند به موقعیت  سد همانگونه نیز به موقعیت خوب و بد     این مثال این شنا خوب و بد یك باغ نگاه می كند و آن را می 

 .(را می شناسدآنكارهاي ما نگاه می كند و 

ست كه آیه  آیهنکته مورد نظر ما در   سنگین دوچندان ثمر می دهد و اگر       این شد با بار   شته با می گوید باغی كه در ربوة قرار دا

سطحی كه در ارتفاع باالتر از    سنگین به آن نبارد با بار ِ كمِ نیز ثمر خود را می دهد. ربوة به زمین م شته ب تل قرار ارتفاع بار   شد دا گفته  ا

می شود. پژوهشهاي علمی نشان می دهد كه بهترین محیط براي رشد و باردهی درختان میوه و درختان ثمر دهنده محیطی است كه در ارتفاع      

ست كه   611تا  311میان  سطح دریا قرار دارد. و این همان بلندي و ارتفاعی ا صحبت    متر از  شود و آیه از آن  در زبان عربی رَبوَة نامیده می 

شت  سیم و تجدید هوا، مرطوب بودن جو زارمی كند. محیط كِ  ، در معرضي كه در چنین ارتفاعهائی قرار دارد این ویژگیها را دارد: وز  باد و ن

و آنچه رشــد گیاهان  ي آنزم، بارانهاي ســنگین آفتهاانبار نمودن آب به اندازه التابش خورشــید قرار داشــتن، لطیف بودن جو، فراوانی آب، 

)چون آب از بلندي به زمینهاي پست حركت می كند و در آن ارتفاعات نمی ماند(، امکان نفوذ ریشه هاي درختان    می شوید  مختل می كند را

شك هاي  به اعماق كه بنوبه خود  شتري  مواد غذائی زیادتري را می رویانند وری  ، ودشو را می مکند و بنوبه خود ثمر درخت را زیاتر می  بی

 د.شومقاومت درخت در برابر بادها و وزشهاي تند نیز بیشتر می 

سنگین ثمر خود را دوچندان می دهد،     611تا  311ارتفاع میان  به این ترتیب باغی كه در ربوة )در سطح دریا( قرار دارد، با بار   متر باالي 

 .ویژگیهاي نامبرده در آن محیطها باز هم درخت ثمر خود را می دهدوجود و اگر بار  سنگین به آن نبارد با بار  كم نیز به دلیل 

 

  مـاده سـبـز گـیـاهی -3

من اعراب ن السماء ماء ذزخرجرا بن نباا كا شيء ذزخرجرا مرن خضراً تكرج مرن حباً و من انكا من طلع ا ار ان دانين و من جراا    وه  الذي انزل م» 
 (82) « و الز ا ن و الرمان م اب اً و غير ما ابن انظروا الي ثمرن ا ا اثمر و  رعن ان ذي  لام   اا لق     مر ن

كه   ن آورد، و بوسیله آن از هر گونه، گیاهی در آوردیم، و از آن گیاه جوانه سبزي خارج ساختیم.   و این اوست كه از آسمان بارا   »

 هایی است نزدیك به هم. و باغهاي انگور و زیتون وهاي درخت خرما خوشهآوریم. و از شکوفه هاي متراكمی بر میاز آن دانه

انار )همانند و غیر همانند( خارج نمودیم. كه تركیبات مشـــتر  زیادي دارند ولی همانند نمائی نمی كنند قطعًا براي مردم كه                  

 «هاست.آورند نشانهایمان می

 

 نکات آیه: 

http://www.koranshenasi.com/farsi/derakhtan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/derakhtan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/derakhtan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/derakhtan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/derakhtan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/derakhtan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/derakhtan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/derakhtan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/derakhtan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/derakhtan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/derakhtan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/derakhtan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/derakhtan.htm
http://www.koranshenasi.com/farsi/derakhtan.htm


 29 

ـند: در سلول گیاهی كیسه هاي   ـ همه گیاهان ماده سبز درست می كنند كه آن بنوبه 1 خود دانه و ثمر درست می ك

اهی ماده سبز گی»غشائی هست كه در آن موادي درست می شود كه كلروفـیل نامـیـده می شود. كلروفـیل به معنی     

ت(. این ماده سبز است )یعنی همان چیزیکه در آیه مطرح شده اس« خـَضِـر»است كه معادل آن در عربی « و سبزینه

 و به انرژي شیمائی تـبـدیـل می كند.   )خضر( انرژي نوري خورشید را جذب می كند

ریشه هاي گیاه آب و مواد معدنی را از خـا  می مکـنـد كـه بـطـرف بـرگـها رسـانـده می شـوند و بـرگـهـا                 

مواد غـذائی مورد نیاز درخت را تولید می كنند كه به سراسر آن صادر می   )یعـنی كـلـروفـیلها(، نیز از هوا دي اكسید می گیرند، بعد خَـضِر

 ر آن را درست می كـند.مــیــوه و ثــمــ شـود و بدنه درخت و

صدم          سط یك پان سلول قرار دارد بطور متو شائی )كلروپالست( كه در سه غ كی

انبوهی  سلول برخی از گیاهان صدها عدد از آن دارند. درون آن   یمتر است. میل

 غـشـاء وجود دارد. كه در آنها خَـضِـر )ماده سبز، كـلـروفـیـل( وجود دارد.

ــ نخل، انگور، زیتون و انار تركیبات مشتر  زیادي دار 2 ـــ ـــ ند ولی همانند ـ

 نمائی نمی كنند: 

 ثمر نخل و انگور و انار و زیتون ضمن اینکه هـمانـنـد نـمـائی نمی كـنـنـد تـركـیـبـات مـشـتـر  زیادي دارند. از جـمـلـه:

 (72) هـمـه آنها روغن، آب، پروتئین، مـواد معدنی و مواد قـندي دارند.

 

 سخن پاياني

 از بین رفتن همه چیز

 (87)« اليكا شيء ه»
 «! همه چیز در روند و فرایند فرسودگی و پیري است»  

 نکـتـه آیه:

 همه چیز در روند و فرایند پیري، فرسودگی و میرائی است! 

فرسودگی،  قـانون آنتروپی )دومین اصل ترمودینامیك( می گوید: هـمـه چـیـز یـعـنی: هـمـه ماده مـوجـود در جـهـان، رو بـه كـهـولـت،                  

  .پیري و میرائی است. این آیه اصلی از اصول مسلم علمی امروز است
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 نتيجه گيری كلي:

و آنها را  دم ارزانی داشتهفرستادگانش به مرید نکاتی است كه خداوند در طول سالیان متوالی بواسطه   آ آنچه از این نوشتار كوتاه بدست می        

 نشان داده هدایت نموده است. معجزاتی كه در باب علوم تجربیبا طرق مختلف از جمله 

علومی كه پس از سالیان سال كار آزمایشگاهی و آزمون و خطا و تحقیقات مختلف توسط دانشمندان تجربی بدست می آمد و با رضایت                

شته   شگاه و ... در چند      از خدمتی كه به مردم دنیا دا ساده و بی تکلف بدون فرمول و آزمای سیار  اند به یکباره می دیدند كه خداوند با كلماتی ب

 كلمه كوتاه آن مطلب علمی را از هزار و اندي سال پیش در كالم آسمانی ا  ذكر كرده است.

شت                سجده گذا سر به  شتند  سالم دا شمندانی كه فطرت پا  و  شکر بجا می       اینجا بود كه دان سجده  سلمان بودند  شدند یا اگر م سلمان  ه و م

آوردند و نیز مردم با آشکار شدن حقیقت و واقعیت و اینکه قرآن یك كتاب عادي و دست ساخته بشر نبوده و نازل شده از سوي كمال مطلق و        

سخنش، داناي مطلق و عالمِ به تمام احوال و ام   ست و گوینده  سوي دین خدا می گرویدند و این   عدم ناپذیر، خداوند علیم ا ست به  ورات عالَم ا

 و اینکه قرآن از هر راهی و از طریق هر شخصی و شاید معاندي براي هدایت مردم برنامه دارد. همان مطلبی است كه به دنبالش بودیم

شد و خود را به خواب نزند باالخره بیدار خواهد        سالم    برنامه اي كه اگر فردي در خواب عمیق هم با شد و حق و حقیقت كامل بودن دین ا

 را نسبت به سایر ادیان و مذاهب از هر نظر تأیید می كند.

 

 اما نتيجه نهايي

آنکه معاندان و غاصبان دین الهی و كینه توزان كه در هر عصر و زمانی بخصوص در عصر كنونی كه عصر ارتباطات و علوم پیشرفته است               

سال قبل نازل شده  1411ا، دست و پاگیر و عامل عقب افتادگی مسلمانان جلوه گر كنند و اینگونه وانمود كنند كه قرآن در تال  بودند تا دین ر

شف این علوم و تط     شیم و كهنه ها را دور بریزیم، با ك ست و هم اكنون باید به دنبال مطلب جدید و نوي با بق او مربوط به همان دوران و زمان ا

 می   ه مطالب جدیدي كه دشــمنان اســالم، به خاطر آن خود را تا حد مرگ به كشــتن می دادند و به این یافته خود افتخار آنها با قرآن و اینک

صفحه اي خدا،     صد  ستکبران می بینند كه     1411كردند، همان مطلب را، كالم چند  ن علم با دیسال پیش گفته ولی آنها نفهمیدند. و وقتی م

  با هم می باشند چاره اي ندارند جز اینکه راهکارهاي دیگري براي تخریب اسالم بردارند.    بلکه همسو هیچ تعارضی ندارد

 

 

 والسالم علي من اتبع الهدی

 محمد علمداری فر        

              4/ 11/58 
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