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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 پیشگفتار

ِ لَوََجُدواْ �ِيهِ ٱۡختَِ�ٰٗفا َكثِٗ�� ﴿ فََ� َ�َتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَنۚ َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ٱ�َّ
َ
 .]82النساء: [ ﴾٨٢أ

در آن اختالف  بود قطعا می آیا در معانی قرآن نمی اندیشند؟ زیرا اگر از جانب غیر خدا«
 .»یافتند بسیاري می

گیرد تا مترددان و شک  نمی آري! موضوع به یک یا چند آیۀ محدود از قرآن تعلق
دهند بلکه هاي علمی قرآن را به تصادف نسبت  برانگیزان بتوانند حقایق و روشنگري

کند قضیه به بخش بزرگی از آیات قرآن کریم که نزدیک به یک ششم آن را احتوا می
شود. اعجاز قرآن در اینجاست که علم جدید با تمام سلطه و شکوهی که دارد  می مربوط

 نتوانسته است چیزي از اشارات یا عبارات علمی آن را رد نماید.
آن آفریدگا ر کائنات ي  هگوینده و فرودآورند توان کتابی را به چالش کشید که می مگر

 بزرگ است و خود بر حقانیت آن گواه بوده و آن را به علم خویش نازل کرده است؟:

﴿ ِ نَزَ�ُۥ بِعِۡلِمهِۦۖ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة �َۡشَهُدوَنۚ َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ
َ
نَزَل إَِ�َۡكۖ أ

َ
ٓ أ ُ �َۡشَهُد بَِما ِٰ�ِن ٱ�َّ َّ�

دهد. او  می لیکن خدا به حقانیت آنچه برتو نازل کرده است گواهی« .]166النساء: [ ﴾١٦٦َشِهيًدا
دهند. و کافی است که خدا گواه  می و فرشتگان نیز گواهی ،آن را به علم خویش نازل کرده است

 .»باشد
تواند جایگاه مبحث اعجاز علمی قرآن مهم که میي  هخواهم به پنج نکتدر اینجا می
علوم تجربی را از منظر کاربردي آن بهتر روشن کند به طور مختصر ي  هکریم در عرص

 اشاره کنم:
 ،گذارد می هاي مسلمانان اثر بلیغی برجاي آشنایی با بعد علمی اعجاز قرآن، در دل -1

زیرا وقتی این حقایق درخشان را در کتابی که به آن ایمان دارند ببینند، ابهت و عظمت 
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ر اعماق جان و روانشان رسوخ یافته و موجب تمسک بیشتر این کتاب، بیش از پیش د
 هاي این کتاب هدایت و نور خواهد گردید.   آنها به آموزه

ي  هدر عصر حاضر که با انکشاف ظرفیتها و تبلور ابزارهاي معلوماتی، روند مبادل -2
رانگیز هاي تردید بعلوم و معارف از سیالیتی ویژه برخوردار گردیده است، پخش اندیشه

نیز رواج و رونق  هاي آسمانی و از آن جمله رسالت محمدي پیرامون حقانیت رسالت
روز افزون یافته است. طبیعی است که مقابله با این موج فقط با زبان علم میسر است. 
بنابراین ارائه حقایق علمی از سوي یک پیامبر  امی و کتاب نخوانده، آن هم در عصري 

تواند بستري  می انکشاف علوم تجربی در آن وجود نداشته است که هیچ نشانه اي از
مناسب براي اقناع منصفان قرار گرفته و گواه قاطع راستی و درستی رسالت اسالم باشد و 

 هم از این روي به عنوان سدي استوار در برابر این موج ستیزنده بایستد.
راي معطوف ساختن یی روشن بگشودن مبحث اعجاز علمی قرآن کریم، زمینه  -3

زیرا وقتی قرآن به عنوان سند اصلی این  ،علمی کلیت اسال م استي  هنگاه ها به وجه
علم تا بدانجا پیوند تنگاتنگ داشته باشد که بارزترین انکشافات علمی ي  هدین با مقول

جدید را تفسیر نماید، بدیهی است که برآیند این امر، درخشش این حقیقت خواهد بود 
 اسا اسالم خود، دین علم است.      که: اس
تواند بهترین مشوق و انگیزه براي  می پرداختن قرآن به علوم تجربی و طبیعی  -4

هاي علمی را پی گرفته و به پیشرفت معرفتی و علمی  مسلمانان باشد تا مسیر پژوهش
علوم ي  هدست یابند و بزرگترین چالش دنیاي اسالم را که همانا عقب ماندگی در عرص

است درمان کنند. چنانکه این عامل نقش خود را در عصر اولیه طالیی اسالم که مسلمانان 
هم از نظر فهم و هم در عمل به قرآن نزدیکتر بودند به درستی ایفا کرد و جهان اسالم در 

به طوري که  ،دوران خالفتهاي اموي و عباسی شاهد یک رستاخیز علمی فراگیر گشت
ش درآمدي براي رنسانس اروپا شد و تمدن اسالمی با دو ویژگی رنسانس اسالمی پی

 وجود گذاشت.  ي  هپا به عرص» مدنیت«توأم با » معنویت«
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اعجاز علمی قرآن کریم، ابزار مؤثر نوینی براي آشنا ساختن غیر مسلمانان به  -5
جدیدي به سوي افقهاي این دین به رویشان ي  هتواند پنجر می حقیقت اسالم است که

بگشاید. از آن روي که عصر، عصر علم است و زبان دعوت در عصر علم هم چیزي جز 
از سنخ علوم نتواند بود. به همین دلیل است که هر جا مسلمانان با زبان علم سخن گفته 

اند. پس  ن پیام روشنی بخش دل و جان یافتهاند، گوشهاي شنواي بیشتري براي ای
اي را احیا نماید و آن این واند حقیقت فراموش شدهتپرداختن به بعد علم در قرآن می

است که تعریف حقیقی اسالم آن چیزي نیست که غرض ورزان با قراردادن آن تحت 
 کنند.         می تابلوي خشونت، از آن ارائه

امیدوارم این  کتاب بتواند در محیطی چون دانشگاه که اساسا بستر زایش و پردازش 
یی نکته آیینه داري نموده و به محصالن ما فرصت تولید نگرهعلوم است از این پنج 

 جدید به سوي قرآن را فراهم گرداند.
دانم از استاد ارجمند جناب پوهنوال غالم یحیی فرهنگ که راهنمایی  می در اینجا الزم

این رساله را تقبل نمودند، از جناب پوهندوي دکتور محمد نعیم اسد رئیس پوهنتون 
قم براي تدوین این رساله در این موضوع خاص گردیده و با نوشتن هرات که مشو

تر نمودند. از معاونت محترم علمی، آمریت تقریظی، ارزش طرح این مبحث را برجسته
محترم دیپارتمنت تعلیمات اسالمی و ریاست محترم پوهنخی شرعیات پوهنتون هرات به 

پاسگزاري نمایم. پروردگار طرح این مبحث، تشکر و سي  هخاطر فراهم ساختن زمین
 متعال به همه جزاي خیر عنایت فرماید.    

 پوهنیار عبد الرؤوف مخلص



 
 

 مبحثي  هخالص

علمی قرآن کریم در چندین بعد و چند میدان براي دانشوران قابل ظهور ي  همعجز
 است:

 ،بیان قرآندر لفظ و 
 ،در إخبار قرآن از امور غیب و خبرهاي آینده 

و در بسی از ابعاد  ،هاي قرآن به عنوان سنگ بناي شریعت اسالمیدر قوانین و برنامه
 دیگر...

 اعجاز علمی قرآن پرداخته است.ي  هاما این کتاب بیشتر به حوز
علوم ي  هدر عرصدر عصر ما بیشتر براي بازتاب اکتشافاتی » اعجاز علمی«اصطالح 

 تجربی و حسی به کار گرفته شده که آیاتی از قرآن، پیشاپیش آیینه دار آن  بوده است.
سازد، اهمیت بیشتر این  می آنچه اعجاز علمی قرآن را از دیگر انواع اعجازي آن متمایز

پیام و اعجاز ي  همبحث نسبت به دیگر وجوه اعجازي قرآن نیست بلکه اهمیت و جاذب
روحی و انسانی قرآن که در طول قرنها امت اسالمی را به سوي خود کشانده است 

 پیوسته بیشتر از دیگر ابعاد آن بوده و خواهد بود. 
پس در واقع تمایز اعجاز علمی قرآن با دیگر ابعاد اعجازي آن در مصداقیت علوم 

ر میادین معرفت بشري تا مرز مصداقیتی که نزد بعضی در مقایسه با دیگ ،تجربی است
مطلقیت جلو رفته است. این مصداقیت بر این پایبست استوار است که علم تجربی 

هرم معرفتی عصر ما قرار گرفته  و در هر آنچه صحیح یا در ي  هتوانسته است در قل
 مرجعیت را بر تن کند.ي  هباشد، جامنهایت خطا آلود می

تفسیر تطابقی آیاتی از قرآن با این ي  هکه با ارائ کوشش این کتاب معطوف بر آن است
که هم اکنون به بخش واقعی ملموسی از زندگی مسلمانان و غیر آنها تبدیل  -مرجعیت 
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 تعاملی منطقی برقرار کند. -گردیده است 
با این وجود، کتاب حاضر تفسیر علمی قرآن کریم نیست. مأموریت تفسیر علمی، 

اعم از  -معارف در دسترس انسان در هر عصر و در همه زمینه هاي علم ي  هتوظیف هم
براي بهتر فهمیدن متن قرآ ن است . بنابراین، تفسیر کوششی  -پژوهشی و تطبیقی آن 

 هاي قرآنی است. بشري براي حسن فهم داللت
در میدان تفسیر، مفسر اجباري ندارد تا فقط از حقایق علمی سخن بگوید بلکه مادام  

گذارد، و مادام که او به علوم آلی  می تفسیر کالم اهللا قدمي  هه او با نیتی پاك به عرصک
حقایق، نظریات و دریافتهاي ي  هتواند از هم می تفسیر قرآن مجهز است،ي  هالزم در عرص

آیند، در کار تفسیر بهره گیرد. در حالی که خود که چه بسا کثیري از آنها نسبی بیرون می
 چلنج و تحدي است.ي  هاز علمی، منطقاعجي  هحوز
مردم ـ اعم از مسلمین ي  هاعجاز برآن است تا براي قاطبي  هپژوهشگر قرآنی در گستر 

و غیر مسلمین ـ ثابت کند که کتاب نازل شده قبل از هزار و چهار صد سال بر پیامبري 
ان هستی است که امی و بر امتی که غالب آنان نیز امی بوده اند، حاوي حقایقی از جه
 بشر بعد از قرنها و پس از تالشهاي دامنه دار، به کُنه آنها پی برده است.

مهم در اینجا این است که به عکس تفسیر، در جایگاه اثبات اعجاز جز حقایق ي  هنکت
قطعیت آنها رسیده است دیگر مقوالت به کار برده نمی ي  هعلمی قاطعی که علم به کران

ها و نظریات در معرض تغییر و تبدیل، در این عرصه به کار برده  چه اگر فرضیه ،شود
 تحدي با چالش رو به رو شده و از اساس متزلزل خواهد گردید. ي  هشود، قضی

بنابراین، سعی مؤلف در این کتاب بر آن است تا این حقیقت نشان داده شود که علم 
حقایق قرآن در عصر انفجار همه جا به دنبال حقایق قرآن در حرکت بوده و اخبار و 

 معلوماتی، در حال تجلّی است.
کند که بنده در کَونی از هزار آیه تجاوز میي  هگفتنی است که آیات قرآن در زمین

د به مراجع موثق، به مباحث مطرح شده، بیش از دوصد آیه در این ارتباط را با استنا
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ي  ه، علوم نجومی، عرصانسانشناسیي  هام. این مباحث عمدتاً عرص بررسی گرفته
جیولوجی، عالم ارواح، علم اقتصاد، علم زیست شناسی و جلوه هاي دیگري از علوم 

گیرد که ره آورد بشري در آنها منطبق با معارف و مفاهیم قرآنی  می را در بریی  مختلفه
 است. 

 سخنبا اذعان به اینکه آیات قرآنیی که از کائنات، ساختارها، پدیده ها و تطورات آن 
اینها به ي  هگویند، در سیاق إخبار مستقیم علمی به انسان قرار ندارند از آن روي که هم می

و با اذعان به اینکه  ،اجتهاد و پژوهش خود انسان در گذار قرنها واگذاشته شده است
ابداع، ربوبیت، ي  هاین آیات در مقام استدالل به قدرت آفریدگار بزرگ در عرصي  ههم

آري! با  ،کامل وي بر امور عالم نازل شده اندي  هاعاده و باز آفرینی و احاط اقتدار او بر
ي  هاذعان به این و آن حقیقت اما البته معارف مرتبط با اعجاز علمی، پیام روشن هم

 آنهاست.
ي  ههمین بعد مشخص از قضیه است که مؤلف در این کتاب همه جا آن را به مثاب 

 است.یک هدف راهبردي دنبال کرده 



 
 

 مقدمه

براي هدایت و راهیابی انسان به سوي کماالت » خالقیت«ي  هبر اساس نظری خداي
یی مسلح نمود تا این  اش، پیامبرانی را مبعوث کرد و هر پیامبر را به سالح معجزهانسانی

 میان امتش باشد.معجزه بتواند گواهی روشن بر حقانیت دعوت آن پیامبر در 

والسالم در عصرهاي  ةبا نگرشی کوتاه به تاریخ دعوت انبیاي عظام علیهم افضل الصال

یابیم که معجزات پیامبران در هر عصر از سنخ  مختلف، این حقیقت را به وضوح درمی
زیرا درك  ،اموري بوده اند که مردم آن عصر در آن امور، نبوغ و آگاهی باالیی داشته اند

توانمندیهاي بشري است، فقط از ي  هآن پیامبر، خارق و شکنندي  هیقت که معجزاین حق
یا هماوردخواهی در امري که » تحدي«یافته است از آن روي که این راه امکان ظهور می

آید. مثالً اگر  مردم در آن از نبوغ و توانایی برخوردار نباشند، در واقع تحدي به شمار نمی
ري جهان را با مرد عادیی که هیچ مهارتی در این فن ندارد، به مبارزه بردا ما قهرمان وزنه

شود به این دلیل که آن شخص عادي  فراخوانیم این امر به هیچ وجه تحدي شمرده نمی
اي نداشته است. اما اگر دو قهرمان همطراز از قهرمانان در این فن هیچ مهارت و آشنایی

در میان آنها به درستی » تحدي«در اینجاست که معنی جهان را با هم رو در رو گردانیم، 
 کند.تحقق پیدا می

قوانین بشري و خارج از ي  هآنکه باید شکنندي  هیک پیامبر به عالوي  هبنابراین، معجز
توانمندیهاي آن باشد در عین زمان باید از سنخ اموري نیز باشد که در عصر آن ي  هحوز

نان، در آن به نبوغ و کمال بشري رسیده باشند. از اینها پیامبر، مردم و یا نخبگانی از آ
باید براي هماورد خواهان فراهم باشد. به این  گذشته، اسباب و ابزارهاي آن تحدي نیز می

معنی که مخاطبان معجزه به وسایل مورد نیاز براي مبارزه با آن نیز باید دسترسی داشته 
آن معجزه به کار افتد ولی سر انجام در باشند و سپس آن وسایل در میدان مبارزه با 
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 برابرآن ناتوان گردد. 
است که همه  áمعجزات ابراهیم، موسی و عیسی ،هاي صریح در این باره البته مثال

 هاي آنها آشنا هستیم. به ویژگی
تردیدي نیست که پیامبر خاتم در عصر بلوغ عقلی بشر به رسالت مبعوث گردیدند. 

 م) وحی الهی بر پیامبر امی 610هاي ماه رمضان سال ( شب اي ازدر شب خجسته ،آري
برانگیز نبود که اولین پیغام وحی، ایشان را به خواندن دستور داده و  نازل شد و تعجب

کشید که این خود  را به میان می» قلم«یعنی  ،ترین ابزار تولید آن بحث علم و شاخص
بشر وارد عصر جدیدي گردیده بدون شک اعالم صریح این حقیقت به تاریخ بود که 

 است.» علم«است که عصر 
کتاب بزرگ خداي دانا  ،است» کتاب« پیامبر خاتمي  هبر همین مبنی است که معجز

باشد. کتابی که معجزه  و توانا که ابعاد و جوانب اعجازي آن فراتر از حد و حصر بشر می
ترکیب و ترتیب، در علوم و  است در لفظ و معنی، در امروز و فردا، در ادب و بالغت، در

معارف، در برنامه و شریعت، در پاسخگویی همیشگی به نیازهاي معنوي و مادي بشر، در 
اصالح عقاید، اصالح عبادات، اصالح اخالق، اصالح اجتماع، اصالح سیاست و اصالح 

 اقتصاد.
آزادي خرد و اندیشه، آزادي شعور و ضمیر و آزادي روح و  ،آزاديي  هو در حوز

 آور براي غیر پروردگار یکتا. گی ذلّت گی وبرد روان از بند هر نوع بند
هاي  یعنی إخبار از امور غیبی و تاریخی، از گذشته ،خبري  هو معجزه است در عرص 

 هاي دور و نزدیک. دور تا آینده
العاده بر فطرت و روان بشر و باالخره معجزه  و معجزه است در تأثیرگذاري خارق 

 باشد.علوم هستی شناسی و تجربی که موضوع بحث این کتاب میي  هاست در عرص
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 راز جاودانگی اعجاز قرآن:
قرآن با معجزات پیامبران پیشین از چندین وجه، تمایز ي  هذکر است که معجزي  هبایست

زیرا معجزات  ،گی آن استترین وجه تمایز، جاودانه اساسی و جوهري دارد که مهم 
اند، با خرق قوانین  پیامبران گذشته این حقیقت را که آن پیامبران فرستادگان خداي

بناء هر کس  ،اندرسیده می هستی به اثبات رسانده و سپس با مرگ آن پیامبران هم به پایان
آن معجزات را دیده است، به آنها ایمان آورده و هر کس هم که آنها را ندیده است، آن 

جزات برایش حکم خبري را داشته و دارد که به گذشته مربوط است و دیگر اثري مع
 عملی از آنها مشهود نیست.

رود و با رحلت  با گذشت روزگاران از بین نمی ،قرآن جاودانه استي  هاما معجز
خود براي همیشه در ي  ههم به پایان نیامده است بلکه با حضور اعجازگران اکرم  رسول
خواند و هر انسانی  هر منکري را به تحدي فرا می ،گی حاضر است ن و زندزماي  هصحن

کند، به راه خیر و هدایت و رستگاري رهنمون  گی می را در هر عصر و هر نسلی که زند
شود. این معجزه جاویدان است تا در گذار زمان هیچ کس را بر فروگذاشت این دین  می

 ، عذري باقی نماند. که پایانبخش ادیان و شرایع آسمانی است
راز جاودانگی اعجاز قرآن و پایان پذیري معجزات پیامبران پیشین در این حقیقت 

اند و فعل خداي  نهفته است که معجزات گذشته، فعلی از افعال خداي سبحان بوده
شکافته شد و  سبحان ممکن است بعد از اجرا به پایان برسد. مثالً دریا براي موسی

را نسوزاند و لی بعد از به پایان  سپس به طبیعت اصلی خود باز گشت. آتش ابراهیم
پیامبر ما فعلی از ي  هخود بازگشت. اما معجزي  هرسیدن معجزه، مجدداً به خاصیت اولی

» کالم«افعال الهی نیست بلکه صفتی از اوصاف او تعالی است که عبارت از صفت 
ماند که فاعل آن را ابقا نماید اما صفت تا آنگاه باقی  صورتی باقی میباشد. فعل در  می

است که موصوف خود باقی باشد. پس از این روي است که خداي حی الیموت، براي 
باشد، همیشه به این معجزه که نه تنها فعلی از افعالش بلکه صفتی از اوصافش نیز می
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  جاودانگی بخشیده است.

 می قرآن کریم:اهمیت مبحث اعجاز عل
گی رسالت قرآن این است که قرآن  باید براي هر نسل و هر یکی از إلزامات جاودانه

هاي گذشته را از آنها  عطاهایی که نسل ،هاي نوینی داشته باشد عصر، عطاها و بخشش
جهانیان ي  هباالستقالل نبوده است، از آن روي که قرآن رهنمود الهی براي همي  هبهر

هاي آن به عصر و نسلی خاص و امتی معین محدود نیست. پس اگر دادهاست که پیام 
قرآن تجدد پذیر نبوده و در گذار اعصار و قرون، مستمراً متطور نشود و مثالً در یک قرن 

ها و  شود و درآن صورت نسل گمان قرآن دچار انجماد و ایستایی می به اتمام رسد، بی
ي  ههاي نوینی از این مائد نشسته و خود بهرههاي بعدي باید بر خوان گذشتگان  قرن

آورد روند و به رهحال آنکه زمان، حرکت و تطور، راه خود را می ،پروردگار نداشته باشند
 باشد. نمی آورد برایشان کافی و وافی نیزگذشته نه فقط قانع نیستند که آن ره

یم آن است. عطاي پس یکی از ملزومات اعجاز قرآن، سیالیت و  تجدد پذیري مفاه
هرگز  ،زمان سخی و بخشنده استي  هفیاض آن در همیشي  هاعجازي قرآن متجدد و مائد

هایی را پیشکش نماید که با انجماد نپذیرفته و قادر است تا براي هر نسل داده
 هاي آن براي عصرهاي گذشته، متفاوت باشد. موهبت

زیرا  ،شویم می آن کریم متوجهدر اینجاست که به اهمیت طرح مبحث اعجاز علمی قر
مفاهیم علمی قرآن کریم درست همان بستري است که عنصر تجدد و باز تولید مفاهیم در 

 آن به روشنی نمایان است.
ها و عطاهاي تجددپذیر علمی قرآن بسیار مهم در اینجا این است که موهبتي  هنکت 
ت زمان، مکان و انسان، همچنان نظر از متغیرا در عین یک آیه نمایان است و صرف البته

باشد. یعنی ما آیاتی از قرآن را داریم که هر روز در معنی و مبناي  می براي همیشه شناور
ابعاد و اعماقی که انسان  ،کنند می علمی خود، ابعاد و اعماق جدیدي را براي ما موهبت

ن دست یابد. البته ایتوانسته به فهم و درك جامعی از آنها  نزول قرآن نمیي  هعصر اولی
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عبادي و امور حالل و حرام یعنی ي  هاند که به برنام بخش از آیات قرآن جدا از آیاتی
که این آیات بل ،گیرند که کمتر متغیر بوده و بیشتر به ثبات گرایش دارند اي تعلق میحوزه

فس ارتباط آفرینش انسان و طبیعت، به آفاق و اني  هاند که به حوز آیات کَونیي  هاز زمر
اي که عقل بشر در هنگام کنند. یعنی در حوزه و گستره گرفته و در این میادین سیر می

حقایقی  ،گی و توانایی فهم دقیق حقایق محیط بر آنها را نداشته است نزول قرآن، آماد
ي  همانند کرویت زمین، پوشش جوي زمین، نسبیت زمان، نظامهاي دقیق و پیچید

رینش... و بسی از قوانین اساسی هستی که قرآن کریم بدانها پرداخته منظورشده در متن آف
چه به آنها علم  ،شود مند می قوانین بزرگ کَونیی که انسان به هر حال از آنها بهره ،است

دهی آنها،آگاهی یا عدم  داشته باشد و چه نداشته باشد چرا که در تأثیرگذاري و بهره
 آگاهی انسان منشأ اثر نیست.

مین دلیل تفسیر دقیق این قضایاي علمی براي معاصران نزول قرآن کریم، هرگز به ه 
از برابر آیاتی اینگونه،  کنیم که رسول خدا ضروري نبوده است. و لذا مالحظه می

گذري بی درنگ کرده و محتواي آنها را به عقل بشري وا گذاشته اند تا هر نسلی فراخور 
 آنها بهره گیرد. حجم ادراکات علمی و عقلی خود، از 

حجم آن یعنی ي  هقرآن در اینجا دقیقاً این است که براي هر عقلی، به اندازي  همعجز
بینیم که مردم کم سواد بخشد. به همین جهت میبه همان مقدار که وي را ارضا نماید، می

می یابند، انسانهاي متوسط و اندکمایه نیز مفاهی خود را میي  هشد فاقد دانش، در قرآن گم
نماید، افراد متبحر و متخصص در علوم مختلف نیز  را در قرآن توانند یافت که ارضایشان 

کنند.  می یابند که با حیرت و اعجاب تمام در برابر آن درنگ اعجاز قرآن را آنگونه در می
 ام. هایی از این دست را معرفی کرده که من در این کتاب نمونه

انسان را  عطا و بخشش است، بناء خدايي  همادپس از آنجا که قرآن براي همیشه آ
 فرماید: جایی که می ،خوانده است به تدبر، تفکّر و تأمل در این کتاب بزرگش فرا 

بَُّرٓواْ َءاَ�ٰتِهِۦ﴿ َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
 .]29ص: [ ﴾كَِ�ٌٰب أ
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 .»آیات آن بیندیشندایم تا در کتابی است مبارك که آن را بر تو نازل کرده«

ۡ�َفالَُهآ ﴿
َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
فََ� َ�َتَدبَُّروَن ٱلُۡقۡرَءاَن أ

َ
 .]24محمد: [ ﴾٢٤أ
 .»هایی نهاده شده است؟ هایشان قفل اندیشند، یا که بر دل مگر به آیات قرآن نمی«

برد مگر  نمی این بدان جهت است که عقل بشر به بسیاري از حقایق اعجازي قرآن پی
آنگاه که در آنها به تأمل و پژوهش بپردازد. پس قرآن براي همیشه آماده است تا جان و 

مند روان و خرد انسان را از فیضان معانی معجزآساي عقلی، علمی، و عرفانی خویش بهره
 گرداند. 

روشن ي  هقطعاً دعوت پروردگار بزرگ از انسان به تأمل در کتاب معجزش، خود نشان
هاي وي در این کتاب است، در غیر آن اگر همه  موهبتي  هناپذیري اقیانوس بیکران پایان

شد، دیگر پروردگار  عطاهاي قرآن در بعد عقیدتی و عبادي و نهایتاً ایمانی آن خالصه می
گفت: اینک قرآن به عنوان  کرد بلکه در یک کالم می بزرگ این فراخوان عام را اعالم نمی

گردد و شما را به کاوش در محتواي  گی تقدیم شما می زندي  هیدتی و برنامعقي  هنظامنام
 .زیرا این فرمان الهی است و باید بدون تأمل و تفکّر آن را بپذیرید! ،آن کاري نیست

وي است، » مقروء«شگفت اینکه دعوت الهی به تأمل و تفکّر در قرآن کریم که کتاب 
 وي» منظور«به تأمل در طبیعت و کائنات که کتاب با دعوت و فراخوان مکرّر و مؤکّدش 

دهد که  یی به ما دستور می زیرا خداي سبحان در آیات عدیده ،شود می باشد همراه می
کتاب کائناتش را  نیز بگشاییم و در آن به کاوش و تأمل بپردازیم چه شکی نیست که هر 

ی است به سوي حرفی، یی و ایمائ ب منظور کائنات وي، راهی و عالمهورقی از کتا
 یی از کتاب مقروئش.  یی و آیه کلمه
از این روي است که تأمل در آیات کَونی پروردگار متعال، امري واجب بلکه فرض  

هر انسان مکلفی است:ي  هذم 

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  ٖت َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
ِينَ ٱ ١٩٠ بِ َ�ٰ لۡ ۡ� َّ� 

َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ ُرونَ  ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  َو�َتََفكَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 َما َر�َّنَا ِض �ۡ�
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  .]191-190عمران:  آل[ ﴾١٩١ �َّارِ ٱ َعَذاَب  فَقَِنا َنَك َ�ٰ ُسبۡ  ِطٗ� َ�ٰ  َذاَ�ٰ  َت َخلَقۡ 
آفرینش آسمانها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز، براي صاحبان خرد مسلماً در «
کننده) است. همانآنکه خدا را (در همه احوال) ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده  هاي (قانع نشانه

اندیشند. (که): پروردگارا! اینها را بیهوده  کنند و در آفرینش آسمانها و زمین می یاد می
 .»منزهی تو! پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار اي، نیافریده

) آیه در 35یابیم که ( می به همین جهت است که بایک نگاه اجمالی به قرآن کریم، در
) آیه ما 50آموزیم فراخوانده و بیشتر از ( این کتاب الهی ما را به تأمل و تدبر در آنچه می

گاه کائنات دعوت  انها و تمام عرصهرا به نگرش در زمین و تأمل در ملکوت آسم
 نماید. این دعوت، مسلّماً دعوت صریحی است به سوي علم. می

 یی تجلیل و تکریم نموده است که بگوید: گونهو کدامین کتاب مانند قرآن از علما به

َما﴿ َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�َّ ِ  ِمنۡ  �َّ ْ ُعلََ�ٰٓ لۡ ٱ ِعَبادِه   .]28فاطر: [ ﴾ُؤا
 .»دانشمندانند که از او پروا دارند گان خدا فقط از بند«

زیرا این  ،البته نباید تصور شود که این آیه فقط ناظر بر علماي دینی و مذهبی است
 گوید: فاطر آمده است که میي  ه) سور27(ي  هآیه بعد از آی

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ نَزَل  �َّ

َ
ٓ ٱ ِمنَ  أ َما ٓ  ءِ لسَّ خۡ  ءٗ َما

َ
ٰ  ۦبِهِ  َنارَجۡ فَأ ۡ  تٖ َ�َمَ� لۡ  َتلًِفا�ُّ

َ
� ٰ �َ ۚ  َبالِ �ِۡ ٱ َوِمنَ  ُ�َها

 ۢ ۡ  رٞ وَُ�ۡ  �ِيٞض  ُجَدُد لۡ  َتلٌِف �ُّ
َ
� ٰ ٓ ٱوَ  �َّاِس ٱ َوِمنَ  ٢٧ ُسودٞ  وََغَرا�ِيُب  ُ�َهاَ� َوا  ٱوَ  ّبِ �َّ

َ
 تَلٌِف ُ�ۡ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

لۡ 
َ
� ٰ َما لَِكۗ َكَ�ٰ  ۥنُهُ َ� َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�َّ ِ  ِمنۡ  �َّ ْۗ ُعلََ�ٰٓ لۡ ٱ ِعَبادِه َ ٱ إِنَّ  ُؤا  .]28-27فاطر: [ ﴾٢٨ َ�ُفورٌ  َعزِ�زٌ  �َّ

هاي آن  هایی که رنگ اي که خدا از آسمان آبی فرود آورد و (به وسیلهء) آن میوه آیا ندیده«
هاي  هاي) سپید و گلگون به رنگ ها (و رگه ها راه گون است بیرون آوردیم؟ و از برخی کوهگونه

بندگان خدا فقط دانشمندان (و دانایان اند) که از او پروا مختلف و سیاه پر رنگ آوردیم. و از 
 .»دارند. آري! خدا غالب آمرزنده استمی

علوم هستی ي  هکنیم، سیاق آیه به روشنی ناظر بر دانشمندان عرص چنانکه مالحظه می
 آنان به حساب آیند.ي  هتوانند از زمر شناسی است که علماي واقعی دین نیز می

این دانشمندان را بعد از  شود، بلکه خداي به همین جا ختم نمیالبته قضیه فقط 
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فرشتگان خود به عنوان شاهدان توحید خویش نیز معرفی کرده است، جایی که 
 فرماید: می

ُ ٱ َشِهدَ ﴿ نَّهُ  �َّ
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ۡ ٱوَ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ� ْ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل ْولُوا

ُ
ٓ  مِ عِلۡ لۡ ٱ َوأ ۢ قَا ِ  ��َِم  ٱب

ٰ  َ�ٓ  ِط� قِسۡ لۡ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�
  .]18عمران:  آل[ ﴾١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ

دهد که جز او هیچ معبودي نیست و فرشتگان  خدا که همواره به عدل قیام دارد، گواهی می«
 .»نا و حکیم است، هیچ معبودي نیستدهند که) جز او که توا (او) و دانشوران (نیز گواهی می

 اهداف انتخاب موضوع:
مناسبت نیست تا بر  ه اهداف انتخاب موضوع بپردازم بیآنکه مستقیماً بپیش از 

تواند ما را به طور طبیعی  می هاي ضرورت رویکرد قرآن به آیات علمی کهزیرساخت
وارد هدفمندیهاي روشن و ضرورت مبرهن طرح این مبحث  بسازد، اشاره اي گذرا 

 داشته باشم:
مهم را ي  هقرآن به آیات علمی، سه نکت هاي المام و انهماك در بررسی زیرساخت

 یابیم: متبارز می
دانست که بعد از گذشت چند قرن از  خداي سبحان در علم قدیم خویش می .1

نزول قرآن، گروهی از انسانها خواهند آمد تا بگویند که با ظهور عصر علم، دیگر عصر 
است. لذا براي وارونه ساختن این پندار، خداي متعال در قرآن کریم  ایمان به پایان آمده

خود آیاتی را نازل نمود تا این گروه از مردم را به عجز و درماندگی واداشته و برایشان 
ثابت سازد که کتاب بزرگ وي چهارده قرن قبل، عصر علمی را که ایشان از آن سخن 

به طوري که بشر قرنها  ،تصویر کشیده استگویند در تابلوي آیات کَونی خویش به  می
بعد از آن توانسته است معانی آیات علمی قرآن را نه به طور جامع و مطلق، بلکه در 

» فصلت«ي  همبارکي  ه) سور53چهارچوبی محدود کشف نماید. هم از این روي در آیۀ (
 فرماید: می

نُفسِ  َوِ�ٓ  فَاقِ �ٱ ِ�  تَِناَءاَ�ٰ  َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿
َ
ٰ  ِهمۡ أ َ  َح�َّ نَّهُ  لَُهمۡ  يَتَبَ�َّ

َ
 .]53فصلت: [ ﴾قُّ �َۡ ٱ �
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هاي خود را در آفاق و انفس بدیشان خواهیم نمود تا برایشان  به زودي آیات و نشانه«
 .»روشن گردد که او خود حق است

هيِمْ «در اینجا باید به معنی حرف سین در  نُرِ که مفید استقبال است توجه داشته  »سَ

ها را براي بشر روشن خواهیم ساخت، که  باشیم. یعنی: ما در آینده این آیات و نشانه
ها و عصرها  اي معین نداشته و پیام آن براي همه نسلکریمه پایانهي  هالبته این آینده در آی

 تا قیام قیامت باقی است.
قوم عرب نبوده بلکه ي  هانسانها فقط ویژشکی نیست که دعوت اسالمی براي  .2

از آن روي که پروردگار متعال پیامبر گرامی ما را  ،بشریتي  هدعوتی است براي کاف
شدند، براي  برخالف سایر پیامبران که هر یک به سوي قوم و ملّتی معین فرستاده می

 107(ي  هچنانکه در آیبشر مبعوث گردانید و ایشان را خاتم همه پیامبران ساخت. ي  هعام
 فرماید: می» انبیا«ي  ه) سور

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
  .]107األنبیاء: [ ﴾١٠٧ لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 .»و ما نفرستادیم تو را اي پیامبر، مگر رحمتی براي عالمیان«

 فرماید: می» سبا«ي  ه) سور28(ي  هو در آی 

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
 .]28سبأ: [ ﴾�َونَِذيرٗ  ��َِش�ٗ  ّلِلنَّاِس  فَّةٗ َكآ إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 .»ما نفرستادیم تو را، جز بشارتگر و هشدار دهنده براي تمام مردم«

 فرماید: می» اعراف«ي  ه) سور158(ي  هو در آی

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  �َّاُس ٱ �  .]158األعراف: [ ﴾َ�ِيًعا ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ

 .»خدایم به سوي تمامی شماي  هگمان من فرستاد مردم! بیبگو: اي «
[یا کسی که به عربی  تواند قومیت عرب فقط می» اعجاز بالغی قرآن«روشن است که 

را ارضا و اقناع نماید در حالی که تبلیغ پیام اسالم براي مردم غیر عرب، قطعاً  تسلط دارد]
راهی دیگر وجود  پیامبر اسالمي  همستوجب آن است تا در جهت اقناع ایشان به معجز

قرآن به زبانهاي دیگر، اعجاز بالغی آن را که کلّا به نص عربی ي  هچه ترجم ،داشته باشد
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تواند تنها راه اقناع  قرآن نمیي  هدهد و بناء ترجم وابسته است، به زبان دیگري انتقال نمی
 مردم غیر عرب نسبت به حقانیت آن باشد. 

هاي اسالم را براي مردم غیر عرب  تواند ارزش قرآن میي  هه ترجمهرچند این امر ک
ولی این امر به خودي خود بسنده نیست چرا که  ،روشن گرداند، حقیقتی است آشکار

 اند. بناء پرسشی که در اینجا مطرح ادیان دیگر نیز به سوي بسی از این ارزشها فرا خوانده
مردم دنیا بخواهیم زبان عربی را فرا ي  هنیم از همتوا شود این است که آیا ما واقعاً می می

گیرند تا با اعجاز بالغی و ادبی قرآن آشنا شوند؟ قطعاً تحقق بخشیدن به این پیشنهاد اگر 
 غیر ممکن نباشد، کاري سخت دشوار است.

پیامبري است که براي عموم مردم برانگیخته شده است ي  هپس از آنجا که قرآن معجز 
اش نیز باید عالوه بر بعد بالغی داراي ابعاد دیگر اعجازي نیز باشد تا این جزهبنابراین، مع

ابعاد اعجازي برهان قاطعی بر حقانیت قرآن براي مردم غیر عرب زبان نیز تلقی شود. 
 یکی از این ابعاد است.» اعجاز علمی قرآن«گمان  بی

شود که قرآن در  میعلمی بیشتر در این حقیقت متبارز  ي  هاعجاز قرآن در عرص .3
ي  هعصر خمودگی و خموشی علمی بشر نازل شده و معلومات بشر آن عصر، در گستر

علوم طبیعی، کَونی و سایر میادین علم بسیار اندك و اغلب خطاآمیز بوده است. مثالً بشر 
اي  هاي نقره گان را میخ پنداشت و ستارقبل از عصر رسالت، آسمان را سقف زمین می

اند. بشر در آن عصر  هایی که در فضا معلّق یده بر این سقف و یا قندیلدرخشان کوب
ها را  و زلزله» گاو مادر«هاي  حرکت، زمین را سوار بر یکی از شاخ خورشید را ساکن و بی

پنداشت. و بدین گونه افکار و  معلول انتقال زمین از یک شاخ گاو به شاخ دیگر آن می
 هاي خرافی دیگر.  اندیشه

علوم آفاقی و انفسی آیاتی را که از ابتدا ي  هآید و در عرص ن عصري، قرآن میدر چنا
گذارد و باز بر  اند به نمایش می بخشاي حقّ و صدق و معرفت  انتها، جلوه تا انتها و تا بی

چنانکه به هیچ مکتب و معلّم و  ،نوشته است خوانده و نمی زبان پیامبر اُمیی که هرگز نمی
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شود که  فته است. آري! این آیات معجز علمی بر قلب مردي نازل میآموزشگاهی هم نر
در کاروان بوده   در نوجوانی چوپان  گوسفندان و در دوران جوانی کارگر امور تجاري

ْ َ�تۡ  ُكنَت  َوَما﴿ فرماید: می» عنکبوت«ي  ه) سور48(ي  هاست. چنانکه خداي متعال در آی   لُوا
هُ  َوَ�  بٖ كَِ�ٰ  ِمن ۦلِهِ َ�بۡ  ِمن ۡ ٱ تَاَب رۡ �َّ  اإِذٗ  �َِيِمينَِكۖ  ۥَ�ُطُّ  .]48العنکبوت: [ ﴾٤٨ ِطلُونَ ُمبۡ ل

نوشتی، وگرنه  خواندي و با دستت هیچ کتابی را نمی و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی«
 .»افتادند اندیشان قطعاً به شک در می باطل

در بحثی روشنگرانه پیرامون  »فی ظالل القرآن«صاحب تفسیر  /شهید سیدقطب

 نویسد: تصحیح نگرش به آیات علمی قرآن کریم و اهداف آن، می
شکی نیست که قرآن کتاب هدایت انسان است. قرآن براي تحقق این هدف اساسی، «

باشد. در صدد ایجاد  خاص مییی  در صدد ایجاد جهانبینی خاص، نظام خاص و جامعه
خود در رهبري بشریت به سوي ي  هنقش ویژامت جدیدي در روي زمین است که 

انسانی را که ي  همعینی از جامعي  هشاهراه حق و خیر و فضیلت را بر عهده گرفته و نمون
ها و نظامهاي بشري تکرار نشده است، پدیدار گرداند. بنابراین، هدف اصلی  در مکتب

ل ابعاد اعجازي قرآن قرآن پرداختن به علوم و معارف کَونی نبوده و اعجاز علمی آن نیز ک
گیرد. به همین دلیل است که قرآن نیامده است تا کتابی در علم نجوم یا کیمیا  را در بر نمی
طلبند. یا چنانکه در جانب آنگونه که بعضی از هواداران قرآن از آن می ،یا طب باشد

ین علوم خواهند تا آن را به پندار خود در سنگر مقابل ا دیگر، برخی از دشمنان قرآن می
تردید هر دو نوع کوشش در این راستا، چه از سوي دوستان و چه از جانب  قرار دهند! بی

 باشد. دشمنان قرآن، نمایانگر درکی نادرست از طبیعت این کتاب و مأموریت اصلی آن می
شویم، باید بر این حقیقت  پس وقتی ما به میدان اعجاز علمی قرآن کریم وارد می

ي  هاست. وظیف» انسان«مأموریت اصلی و موضوع اساسی قرآن همانا تأکید بگذاریم که 
آن با ي  هقرآن این است تا چهارچوبهاي بنیادین یک جهانبینی کلّی از نظام هستی و رابط

آفریدگار آن را پی افکنده و جایگاه انسان در این میان را معرفی نماید. آنگاه بر اساس 
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گی به  اي را براي زندس این  جهانبینی کلّی، برنامهها، یعنی بر اسا ها و نگرش این بینش
وجود آورد که به انسان میدان دهد تا تمام نیروها و توانمندیهاي خود و از جمله 

شناخت هستی به کار اندازد و در همان حدود ي  هاش را در عرصتوانمندي عقلی و علمی
پژوهش، تحقیق و و ثغوري که برایش تعیین شده است به بحث و بررسی، کاوش و 
 ،تواند برسد، برسد تفسیر و تجربه و تطبیق پرداخته و به آن نتایج و باورهایی که می

نتایجی که بالطّبع نه نهایی هستند و نه هم مطلق و غیر شکننده. پس اگر قرآن به میادین 
علوم کَونی و تجربی را به دست ي  هرود تا کلیدهاي اصلی مفاهیم کلّی در عرص علم می

سان بدهد، در واقع خود این امر، حرکتی در راستاي هدفمندي یاد شده است و اما ان
هرگز نباید فراموش کرد که رهیافتهاي علمی قرآن در این بعد از ابعاد اعجازي نیز نهایتاً 

 شود. است منتهی می» ایمان«یی که نامش  به آن قله
ها و  نسان با دیدگاها ،است» انسان«بنابراین، موضوع محوري قرآن همانا خود 

ها و رفتارهاي خود و با روابط و  باورمندیهاي خود، با مشاعر و ادراکات خود، با روش
 ،عالیق خود. اما علوم مادي و نوآوري در عالم ماده، با ابزارها و راهکارهاي گونه گون آن

ین موکول به عقل انسان، تجارب، اکتشافات، فرضیات و نظریات اوست تا خود در ا
 عرصه، منطبق با توانمندیهاي خویش پیش بتازد. 

لوحی بعضی از مسلمانانی که عاشق و  من از ساده«افزاید:  سپس نویسنده می
دفاع از قرآن یا ي  هآنانی که به انگیز ،خدمتگذاري به قرآن اند در شگفتمي  هدلسوخت

تکنولوژي جدید،  علوم وي  هکنند خدمت به آن و دقیقاً تحت تأثیر زرق و برقهاي خیره
کنند تا چیزهایی را بر قرآن بیفزایند که از قرآن نیست و اموري را بر آن تحمیل  تالش می

کوشند تا قرآن را کتابی در علوم  نمایند که هرگز مقصود قرآن نبوده است. کسانی که می
-میطب، کیمیا، نجوم و... معرفی نمایند، گویی با این کار خود قرآن را بزرگ و باشکوه 

 گردانند!!
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لوح باید بدانند که اوالً قرآن در موضوع خود کتاب کاملی  این عده از مسلمانان ساده
باشد زیرا موضوع آن خود  این علوم میي  هاست و ثانیاً اینکه موضوع آن بزرگتر از هم

گیرد. شکّی نیست که  کند و از آنها بهره می انسانی که این علوم را کشف می ،انسان است
هاي عقل  گی یق و پژوهش، تجربه و تطبیق و اکتشاف و نوآوري، از توانمندیها و ویژتحق

ي  هبناي مجموع ،انسان است، در حالی که قرآن بناي کلّیت این انسان را بر عهده دارد
ي  هآن را. چنانکه قرآن عهده دار بناي جامعي  هاندیش شخصیت آن، ضمیر آن و نیز عقل و

یی که به این انسان اجازه دهد تا از امکانات به ودیعت گذاشته  انسانی نیز هست، جامعه
شده در اندرون وجود خویش، به درستی بهره گیرد. و بعد از آنکه انسانی سالم متولد شد 

دهد تا در  سالم به وجود آمد طبیعی است که آن وقت قرآن به او میدان میي  هو جامع
در حالی  ،درست یا نادرست دست یابد پژوهش و تحقیق جلو آمده به نتایجیي  هعرص

هاي بینش و تفکّر صحیح را نیز براي وي تأمین و تضمین نموده  که موازین و مالك
 است.

همچنان جواز ندارد که ما حقایق علمی نهایی و معجزات علمیی را که این کتاب الهی 
میان  در راه ایجاد یک جهانبینی درست از طبیعت هستی، طبیعت همآهنگی و انسجام

ها و  کند، به فرضیه یکتایش ارائه میي  هآن با آفرینندي  هاجزاي آن و نهایتاً ارتباط یکپارچ
شوند و از طریق  نامیده می» حقایق علمی«هاي عقلی بشر و یا حتی به آنچه که نظریه

قرآن، چه حقایق و آیات علمی  ،آیند وابسته بسازیم تجربیات قاطع بشري به دست می
آنها، عقلی است ازلی و ابدي که ي  هاند از آنجا که سرچشم نهایی، قاطع و مطلقحقایقی 

هستی است و بنابراین علم و معرفتش ي  هبر ازل و بر ابد احاطه دارد، چه او خود آفرینند
هر چند هم که  -هاي عقلی انسان آورد باشد. در حالی که ره نیز در بند زمان و مکان نمی

حقایقی غیر نهایی، غیر قطعی و به  -اي نوین برخوردار باشند ابزارهي  هاز پشتوان
پیوسته  ،باشند و به طبیعت حال چهارچوب تجربیات و ابزارهاي ناقص بشري محدود می

در معرض تغییر، تعدیل و نقص قرار دارند و حتی در معرض اینکه رأساً به عقب 
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 .برگردند!
یعنی  ،آفاق و انفسي  هعلم در عرصلیکن این سخن بدین معنی نیست که ما از آنچه 

تر معانی و آیات قرآن و اثبات  شناسی براي فهم روشنانسانشناسی و هستیي  هدر عرص
رنگ، ناقص  ها در واقع تفسیري هر چند کم کند و این داده حقایق ایمانی آن به ما ارائه می

پوشیده و از آنها بهره دهند، تماماً چشم  و متغیر از اعجاز آیات علمی قرآن را به دست می
 ».کنیم نگیریم، قطعاً ما چنین چیزي را توصیه نمی

در واقع براي تحقّق همین مرام است که کتاب حاضر تدوین شده است. بنابراین 
علم بشر اثبات ي  همؤلّف قطعاً بر سر آن نیست تا در این کتاب، قرآن کریم را به وسیل

زیرا در حقیقت این علم  ،نیت آن استدالل کندنموده و یا با علم بشري بر صحت و حقّا
 باشد.است که براي اثبات خود نیازمند استمداد از کتاب خداي علیم می

که فراوان هم  -آید  پس اگر در این رساله از اکتشافات علمی بشر سخن به میان می
اعجازي آیات ساختن معانی و مفاهیم  اساسی از این بیان، نزدیکي  هغای -آید  به میان می

علمی قرآن به اذهان بشر و به تبع آن متبلور ساختن حقّانیت این کتاب الهی است. با 
هیچ نوع تصادمی » صریح«و وحی » صحیح«ایمان راسخ به این حقیقت که میان علم 

وجود نداشته و چنین تقابلی هرگز ممکن نیست مگر آنگاه که تئوري علمی نادرست 
گیري  ن، فهمی مغلوط و خطاآمیز باشد. و کسانی که نگارنده با بهرهبوده و یا فهم ما از قرآ

از آثارشان این کتاب را به تألیف آورده است، هرگز مدعی چنین عصمتی نبوده و 
 توانند خود را از این نقص تبرئه نمایند. نمی

که محور بحث  -به عبارتی دیگر، مطابقت آیات قرآن کریم با اکتشافات جدید علمی 
یی از موارد توانسته  مبتنی بر این حقیقت است که علم جدید در پاره -باشد  تاب میاین ک

و هم از این روي علم  ،است از روي رازهاي علمی و اعجازي آیاتی از قرآن پرده بردارد
جدید توانسته است مضامین و مفاهیم سودمندي را در راستاي تفسیر اشارات قرآنی در 

بشر، ي  هختیار ما قرار دهد. حال اگر بررسیهاي علمی آینداین موضوعات، در اي  هبار
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هاي علم جدید یا موضوعی از موضوعات آن را به طور کلّی یا جزئی  اي از پدیدهپدیده
بلکه معنی واقعی  ،زند یی نمی ابطال نمود، این امر مطلقاً به صداقت و حقانیت قرآن لطمه

قطع خاص، در کوشش خود براي تفسیر چنین تحولی این است که مفسر قرآن درآن م
 مجمل قرآنی، ناکام بوده است.ي  هیک اشار

هدایت انسان است و در این راستاست که آیات این کتاب معجز، ي  هقرآن برنام ،بلی
باشند تا  سرشار از اشارات و بیانات علمی در هر دو میدان علوم آفاقی و انفسی می

هاي هدایت و ایمان  وگر انسان به سوي افقهاي جدیدي را بر روي عقل جستج دریچه
) بار در قرآن 160بیشتر از (» علم«بگشایند. هم از این روي است که الفاظ و مشتقّات 

آیات علمی و بقیه به  ،) آیه از مجموع کل آیات آن 750کریم تکرار گردیده و در حدود (
 باشد. . مربوط میابعاد تشریع، عبادات، عقاید، تکالیف، معامالت، قصص، امثال..

آن ي  هاز آنچه گفتیم اهداف انتخاب موضوع این رساله که در باال به مؤلّفه هاي عمد
 شود: می آتی خالصهي  هپرداخته شد در چند نکت

با نگاهی به میراث علمی گرانسنگ تاریخ تفسیر و علوم قرآن، این واقعیت در  -1
قرآنی از نخستین تفسیر جامع قرآن آید که حجم عظیم تفاسیر همان بادي امر به دیده می

اول قرن سیزدهم ي  هگرفته تا آخرین تفاسیري که در اوایل نیم  -تفسیر طبري-کریم 
اند که هیچ یک آنها نه تماماً و به طور همه جانبه در  هایی هجري تألیف شده است، کتاب

ز آیات قرآن هاي نوین ا بعد تبیین اعجاز علمی قرآن کریم پاسخگوي داده ها و دریافت
مطالبات مخاطبان حال حاضر قرآن کریم. دلیل آن ي  هباشند و نه عمدتاً جوابگوي هممی

به طور روشن در این نکته متبارز است که قرآن در عین اینکه فرازمانی، فراجهانی، فرا 
باشد اما براي همیشه با زمان و سیر تحوالت و  می تاریخی و فراتر از تحوالت مقطعی

خداي ي  هزندگی و جهان در حال حرکت و سیالیت است چرا که کتاب همیش انکشافات
باشد. حال آنکه تجارب و برداشتهاي بشري غیر مأثور،  می بشري  همتعال براي همیش

جهات به ي  ههمواره در معرض نسخ، انجماد و ایستایی قرار دارند و چه بسا اگر از پار
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عدي دیگر نتوانند افقهاي جدید را تماماً برتابانند.کلّیت یک موضوع ناظر باشند، اما در ب 
هاي کاربردي آن در کاهد و نه به جنبهالبته این امر نه از ارزش میراث علمی بشر می

است. در بسی » نسبیت«ي  هکند چرا که قضیه در اینجا قضی می حیات و هستی لطمه وارد
بشري، در پیوند با معارف الهی  شود که قضایاي علمی ناشی از تجارب می از موارد چنین

ها و دریافتها اي از موارد هم آن فهمشوند ولی در پاره می جاودانه و بدون تاریخ مصرف
 تاریخ مصرف دارند. تازه اندیشه هایی هم که تاریخ مصرف دارند به درد بازخوانی مجدد

تفاوت است، خورند و گاه در نسبیت ظروف بشري که از انسانی تا انسانی دیگر م می
 کارایی و اثربخشی خاص خود را نیز  ممکن است دارا باشند.

فهم بشري از آیات ي  هکنم که میراث علمی مربوط به حوزلذا تکرار و تأکید می 
وضوعی همیشه کارا، مفید و مي  هاز نظر فراگیري، ژرفا، تنوع، تکثّر و گستر  ،قرآن

تکامل داشته و ممکن است در ظروف و  اند در عین اینکه نیاز به امتداد و اثربخش
شرایطی پاسخگو نباشند. مثال روشن است که کتاب تفسیر فخر رازي به تصنیف آمده در 
ده قرن قبل، پیش از جهش علمی و خیزش تمدنی عصر حاضر تدوین شده است. 
بنابراین اگر این کتاب نتواند از توافق و تالئم دقیق و روشنی که میان نصوص کتاب و 

 ×شناسی پدیدار شده است خبر دهد هستیي  هت و اکتشافات علمی جدید در حوزسنّ
رود، به این امر مسلّما نقصی در تفسیر کبیر رازي به شمار نمی ×تواند  نمی که قطعا هم

این دلیل که این کتاب بر حقایق مفهومی آیات قرآن منطبق با ظرف فکري عصر خود 
اتی و جوهري متن قرآن کریم که از مختصات اعجازي ناطق بوده و از ویژگی سیالیت ذ

مشخص، آیینه داري نموده است و حاال آمده است تا بگوید: ي  هباشد در همان برهآن می
پس بر آن  ،اممن پلکان صعود به معراج مفاهیم پایان ناپذیر قرآنی را تا بدینجا برافراشته

بعدي و تا بی نهایت، دیگر مال من ي  هفراز آیید اما از این فراز تا فرازهاي ناشناخت
هاي تأمل و اندیشه تان، ولی من این شما و زور گامهاي تفکّر و نفس نفس لحظه ،نیست
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تاریخ را در ورایتان با ي  هراهتان هستم و همي  ههمچنان در پشت سر حامی و جانمای
 شما خواهم ماند. 

همپا با انکشافات زمان در تفسیر آیات علمی قرآن از منظر علم جدید و همراه و  -2
بخشندگی مفهومی و معرفتی است. البته ي  هواقع همان تداوم پیام و اعجاز قرآن در عرص

این امر مسئولیت قرآن پژوهان مسلمان را در عصر حاضر که عصر انفجار معرفتی و 
حاضر کوششی متواضعانه در این ي  هسازد. رسال می معلوماتی بشر است دوچندان

 راستاست.
بشري همواره از حکمتهایی ارزنده ي  هقوانین و برنامه هاي دینی براي جامع -3

باشند که شارع حکیم، فهم بسی از این حکمتها را به عقل بشر وا گذاشته  می برخوردار
تواند به این رموز پی ببرد. پس  می علمي  هاست. روشن است که عقل فقط از دریچ
باشد. مانند آنچه که اي حکمتهاي قرآنی میتفسیر آیات علمی قرآن کریم خود رازگش

رمضان، زیانهاي گوشت خوك، شراب و امثال آن پرده ي  هعلم جدیداً از حکمتهاي روز
برداري نموده است. این رساله نیز در بسی از عناوین خود همین هدف را دنبال خواهد 

 کرد.      
آنها ي  هبارورسازي اندیشاستحکام تهدابهاي ایمانی در دلهاي مسلمانان از طریق  -4

با مفاهیم و حقایق علمی برخاسته از متن و روح قرآن، هدفی واال و گرانمایه است که 
اي بردارند. بدون علمی بویژه نهادهاي اکادمیک باید در جهت آن گامهاي برازندهي  هجامع

هاي قرآن تردید یکی از زمینه هاي این استحکام و باروري، بیان امتداد و پیوستگی برهان
باشد. پس اگر معاصران از عصر رسالت تا عصر اکتشافات علمی و تا فراسوي آن می

به مردم  بسیاري از معجزات ایشان را به چشم سر دیده اند اینک خداي پیامبر اکرم
عصرما و عصرهاي دیگر، معجزات روشن قرآن را که متناسب با ایجابات عصرشان نیز 

گشاید. این این طریق راهی به سوي درك بیشتر حقانیت قرآن میباشد نشان داده و از می
 باشد. می حاضر به دنبال تحقّق آني  هیکی دیگر از اهدافی است که رسال
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خداي متعال نگرش در پدیده هاي هستی را که علوم تجربی بر بنیاد آن استوار  -5
، اما گاه دیده اند، راهی به سوي ایمان به خود و ارزشهاي دین خویش قرار داده است

کنند نه شده که این نگرش در محیط هاي سنّتی دینی و مراکزي که از آن نمایندگی می
شود.  می افول پیوسته است بلکه حتی به نوعی دغدغه آمیز نیز با آن تعاملي  هتنها به زاوی

هاي روشنفکري که دانشگاه،  سنّتی دینی و کانوني  هاز این است که پیوند میان جامع
شود گاه دچار گسست و گاه انقطاع کامل گردیده است. طبیعی ر آنها محسوب میمحو

اصولی مرمت ي  هاست که محیطهاي اکادمیک از این نظر که بتوانند این گسلها را به شیو
نمایند، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند. پس این رساله شاید بتواند نگاه طالب العلمی را 

ي  هگذارد نسبت به مقولقی بسته به پوهنخی هاي شرعیات گام میکه از محیط سنّتی با اف
ارتباط علوم جدید با نصوص دینی، متحول گردانیده و ب آیینه داري از همسنخی دو 

هردو، یک چیز بوده و » دین«و » علم«، نشان دهد که خاستگاه »دین«و » علم«ي  همقول
 کنند.   می هردو در نهایت یک هدفمندي را دنبال

تفسیري علمی از آیات کَونی قرآن کریم ي  همضامین این کتاب که ناظر بر ارائ -6
-باشد، نه تنها یکی از منابع اساسی ممد درسی در دیپارتمنت تفسیر و حدیث پوهنخی می

جدید، از ي  هتواند بلکه مطابق کریکولم مرتّبهاي شرعیات پوهنتونهاي کشور بوده می
ون ثقافت اسالمی در همه پوهنخی ها نیز به حساب منابع مستقیم مفردات درسی مضم

آید. از این روي، نیاز مبرم به تألیف چنین اثري که هر چند در نوع خود ممکن است می
اي که به هم آمده است یقینا در حیز آن منحصر به فرد نباشد ولی با پژوهش گسترده

این زمینه تلقی شود،  تواند بود که راهگشاي خوبی براي استادان و محصالن عزیز در
 بیش از پیش ملموس و محسوس است.

پس ضمن سپاس از مراجع محترم اکادمیک براي تأیید سر فصلها و عنوان کلّی این  
باشد به تحقّق پیوسته، چراغ راه  می رساله، امیدوارم اهدافی که از ارائه آن مطمح نظر
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علوم و معارف قرآن قرار ي  هصانجمن دانشگاهیان و دانش پژوهان عزیز عالقه مند به عر
 گیرد.       



 
 

 مباحث اعجاز قرآن:ي  هپیشین

یک سر فصل مستقل در ي  هقرآن کریم به مثاب» اعجاز«پرداختن به موضوع ي  هپیشین
 گردد. می علوم قرآنی، به قرن اول هجري بر

صحابه و تابعین مانند عبد اهللا ي  هدر طبقعلوم قرآنی ي  هنخستین بار دانشمندان عرص 
ابن عباس، عبد اهللا ابن مسعود، ابو موسی اشعري، زید بن ثابت، مجاهد بن جبر، عکرمه، 
طاؤس،  عطاؤ بن ابی رباح و ...  بودند که در ذیل تفسیر مفردات قرآن، این موضوع را 

 بر جسته ساختند.
دانشمندان علم تفسیر در قرن دوم هجري سپس این بعد از ابعاد علوم قرآن از طریق  

هاي علوم قرآن  تا بدانجا بارور ساخته شد که اعجاز قرآن به عنوان یک علم از شاخه
ها پیرامون اعجاز قرآن گسترده جایگاه خود را به درستی پیدا کرد. با گذشت زمان بررسی

هر یک به طور  شد. در این مرحله از تطور، وجوه و ابعاد اعجاز قرآنتر  و گسترده
، »اعجاز لغوي قرآن«جداگانه مطمح بحث دانشمندان قرار گرفت و سر فصلهایی چون: 

، »اعجاز تشریعی قرآن«، »اعجاز تاریخی قرآن«، »اعجاز بیانی قرآن«، »اعجاز بالغی قرآن«
 تدوین شد. » اعجاز قرآن«در چهارچوب مبحث کلی » ... اعجاز غیبی قرآن«

اعجازي جدیدي به نام اعجاز قرآن به ي  هشاهد نظریقرن دوم هجري همچنان 
) مطرح شد و ابوعثمان ق ـه224بود که این نظریه از سوي نظام (ت » صرفه«ي  هوسیل

تألیف کرد » نظم القرآن«ق) در این باره کتابی را به نام  ـه 255عمروبن بحرالجاحظ (ت 

 نیست.اي از آن هم اکنون در دسترس که با تأسف هیچ نسخه
نخستین کتابی که در موضوع اعجاز بیانی قرآن «گوید:  می /شیخ محمد ابوزهره

جاحظ بود. او در این کتاب به بالغت، ایجاز، حذف، » نظم القرآن«نوشته شد، کتاب 

 ». زوائد، فصول، استعارات، تشبیهات و ... قرآن پرداخت
ق) کتاب  ه 306(ت در اوایل قرن سوم هجري ابوعبد اهللا محمد بن یزید واسطی 
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ي  هبه رشت» تأليفهاعجاز القرآن فی نظمه و«دیگري در موضوع اعجاز قرآن را به نام 

تحریر در آورد. مصطفی صادق رافعی این کتاب را در موضوع اعجاز بیانی قرآن سرآمد 
نخستین کتابی که شرح اعجاز بیانی قرآن را به درستی «گوید:  می دوران خود دانسته

 ».   ابی عبد اهللا محمد بن یزید واسطی بود» اعجاز القرآن«اب پرداخت، کت
سپس قرن چهارم هجري فرارسید و در این قرن بود که ابو الحسن علی بن عیسی 

ت يف«کوتاهی تحت عنوان: ي  هق) رسال ه 386الرمانی (ت  را به » عجاز القرآنإ النُّكَ

آن هفت بعد از ابعاد اعجازي  تحریر در آورد که با وجود کوچکی حجم، اما دري  هرشت
قرآن به درستی بیان شده است، با آنکه اهتمام بیشتر وي در این کتاب به بعد اعجاز 
بالغی قرآن معطوف بوده است. او اعجاز بالغی قرآن را به سه طبقه و ده نوع دسته بندي 

 کند..  می
ق)  ـه388(ت هم در این قرن بود که ابوسلیمان حمد بن محمد بن ابراهیم خطابی 

تصنیف کرد که به » عجاز القرآنإ البيان يف«کتاب دیگري در اعجاز قرآن را به نام 

 ساختار بدیعی نظم قرآن به اعجاز معنوي آن نیز پرداخت. ي  هعالو
پس از آن، یکی از مشهورترین کسانی که در اواخر قرن سوم هجري در موضوع 

) بود که هـ ق 403ن طیب باقالنی (ت اعجاز قرآن کتاب نوشت، امام أبوبکر محمد ب

تا کنون نیز ابهت علمی خود را در دنیاي علوم قرآن محفوظ نگه » اعجاز القرآن«کتابش 

 داشته است.   

 ةدر همین قرن بود که قاضی عبد الجبار احمد بن خلیل بن عبد اهللا، کتاب دایر

را تألیف نمود که یک جلد » مغنی فی ابواب التوحيد و العدلـال«المعارفی خود  به نام 

به بررسی اعجاز قرآن  -یعنی جلد شانزدهم -آن ي  هکامل قطور از مجلدات بیست گان
 اختصاص دارد.
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) فصلی هـ ق456در قرن پنجم هجري ابو محمد علی بن احمد بن حزم ظاهري (ت

را به بیان اعجاز » النحلملل و األهواء وـالفصل فی ال«از جلد سو م کتاب معروف خود: 

 قرآن اختصاص داد که در آن از وجوه اعجاز به اختصار سخن رفته است. 
ق)  ه 471همچنان در قرن پنجم، امام ابوبکر عبد القاهر بن عبد الرحمن جرجانی (ت 

را که پیرامون ابعاد اعجازي قرآن » داليل اإلعجاز«کتاب مشهور خود در اعجاز قرآن 

سطح کتاب اعجاز باقالنی و حتی در یف نمود. این کتاب نیز همروشنی افکنده است تأل
هاي  به امروز تسلط علمی خود در حوزه اي از موارد، فراتر از آن قرارداشته و تاپاره

دیگري در اعجاز قرآن را که ي  هعلمی جهان اسالم را حفظ کرده است. او همچنان رسال

الرسالة «است تحت عنوان  نبويبیشتر ناظر بر تجلیات عینی اعجاز آن در عصر 

 منتشر نمود.» الشافية فی اعجاز القرآن

) فصلی از هـ ق 544در قرن ششم هجري قاضی عیاض بن موسی الیحصبی (ت 

را به بررسی اعجاز قرآن اختصاص » مصطفیـالشفا بتعريف حقوق ال«کتاب مشهورش: 

هند، کشور ما ي  هشبه قار يِ قاضی عیاض هم اکنون نیز در مدارس علمی»شفا«داد. کتاب 
تخصص در علم کالم اسالمی ي  هو بسی دیگر از نقاط دنیاي اسالم جزء کتب درسی دور

 رود.  می به شمار
هاي متوالی مؤلفات در موضوع اعجاز قرآن از نظر تعدد و  از آن پس در گذار قرن

قیق مستقل آنها را جدا از یک تحي  هتنوع به حدي بسیار شد که مشکل است بتوان هم
 نمایم: می به احصا درآورد. از این رو به ذکر برجسته ترینها در این عرصه اکتفا

راية  دهناية اإلجياز يف«از برجسته ترینهاي قرن ششم هجري در این زمینه کتاب: 

أبویعقوب » مفتاح العلوم«)، و کتاب هـ ق 604امام فخر الدین رازي (ت » اإلعجاز

 است. )هـ ق 626على السکاکى (ت سنهء محمد بنیوسف بن أبى بکر 
در قرن هفتم هجري برجسته ترین کار در این عرصه کتاب تفسیر أبوعبد اهللا محمد 
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است که فصلی جامع از آن را در  )هـ.ق 671بن أحمد األنصارى القرطبى(ت سنهء

به موضوع اعجاز از زوایاي مختلف » اجلامع ألحكام القرآن«تفسیر معروفش:  ي  همقدم

 آن اختصاص داده است. 

الربهان يف «کتاب معروفش  هـ.ق) 794در قرن هشتم هجري بدر الدین زرکشى (ت 

تحریر در آورد که این کتاب ي  هرا در موضوع علوم و اعجاز قرآن به رشت» علوم القرآن

 امروز بوده است. نیز جزء کتابهاي مرجع در این موضوع در توالی قرون تا به
در برسی  هـ.ق) 885ي  هدر قرن نهم هجري برهان الدین بن عمر البقاعى(ت سن

نظم الدرر يف تناسب «اعجاز قرآن روش تطبیقی را در پیش گرفته و کتاب مشهورش 

تألیف در آورد که در آن اسرار قرآن و مناسبات میان آیات ي  هرا به رشت» اآليات والسور

 ایی بیان شده است. ها به شیو و سوره
او کسی جز حافظ  ،قرن دهم هجري شاهد تکاوري دیگر از تکاوران این میدان است

) نیست که کتاب قهـ  911ي  هجالل الدین عبد الرحمن بن أبى بکر السیوطى (ت سن

حث منتشر ساخت. این کتاب از را در این مب» اإلتقان يف علوم القرآن«اش:  زبده

به طوري که هشتاد  ،رود می در موضوع اعجاز و علوم قرآن به شمارها  ترین پژوهش جامع
 مبحث از مباحث علوم قرآن را در بر گرفته است. 

روند تألیف در اعجاز قرآن آهنگ حرکت خود را به تناسب پیشرفت یا رکود علوم در 
شهرهاي معروف اقماري خالفت اسالمی همچنان تا قرن سیزدهم هجري حفظ کرد و در 

المعارفی خود:  ة) تفسیره دایرق .هـ1270رن بود که علّامه شهاب الدین آلوسى (تاین ق

رآورد. این تحریر دي  هرا به رشت» مثاينـمعانى يف تفسري القرآن العظيم والسبع الـروح ال«

رود و در جاي  می پژوهشهاي قرآنی به شماري  هیی جدید در عرص کتاب فی الواقع تکانه
 ارجمند، به موضوع اعجاز قرآن پرداخته شده است.جاي این تفسیر 

) در کتاب هـ.ق1356در قرن چهاردهم هجري مصطفی صادق الرافعى (ت سنۀ 
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هاي نوینی إعجاز جلوهي  هضیه قب» إعجاز القرآن والبالغة النبوية«ارزشمند خود: 

 بخشید.
رآوردند که از اي عظیمی در این سلسله ببعد از رافعی بسیاري دیگر کار هاي برازنده

 ،»مناهل العرفان يف علوم القرآن«اند: شیخ محمد عبد العظیم الزرقانى و کتابش: آن جمله

شیخ بدیع  الزمان نورسى و کتابش:  ،»النبأ العظيم«شیخ محمد عبد اهللا دراز و کتابش: 

شیخ محمد أبوزهره و  ،»كليات رسائل النور«از » إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز«

 اإلعجاز البياين«عبد الرحمن و کتابش:  عائشهدکتوره  ،»معجزة الكربـال«بش: کتا

دکتور هارون  ،»معجزة القرآن الكريم«شیخ محمد متولی الشعراوي و کتابش:  ،»للقرآن

علمی دانشگاهی دیگر که به ي  هها رسالاش... و دهالمعارفی دايرةي  هیحیی و مجموع

 اند. پرداختهموضوع اعجاز علمی قرآن کریم از ابعاد و جوانب مختلف آن 
هاي  ر تاریخ مشعشع اسالم، چه در دورهکنیم که در گذا می به این ترتیب مالحظه

پویایی آهنگ علم و چه در دوره هاي فتور علمی، هیچ عصري از عصرها از عنایت به 
در بعد تألیف، تحقیق و تصنیف بی بهره نمانده است که این مدد موضوع اعجاز قرآن 

 رود.  می علمی پیاپی، به ذات خود اثري از آثار اعجاز قرآن کریم به شمار
اما باید خاطر نشان سازم که اعجاز علمی قرآن کریم از منظر علوم تجربی، یعنی 

بسان  که در گذشتهعلمی این حقیر، از پژوهشهاي قرآنی بکري است ي  هموضوع رسال
چندان »... اعجاز روحی«، »اعجاز تشریعی«، »اعجاز بالغی«اعجازي قرآن مانند دیگر ابعاد 

مورد توجه دانشمندان و محققان علوم قرآنی قرار نگرفته و مطرح بحث نبوده است. دلیل 
علوم تجربی، دستاورد تمدن ي  هزیرا انکشاف معرفتی بشر در حوز ،آن هم روشن است

اي است که بشر با روي هم انباشتن میراث علمی چند قرن قبل، در قرن بیستم  خاستهنو
 بدان دست یافته است.

اعجاز علمی قرآن کریم از منظر علوم «بنابراین توجه اساسی و متمرکز به موضوع 
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یی در در ربع اخیر قرن بیستم آغاز شد، به طوري که مؤسسات و نهادهاي ویژه» تجربی
م، این مبحث را سرفصل اهتمام و عنایت خویش قرار داده، به منظور گشایش جهان اسال
اي برگزار نمودند. در پی تشکیل سمینارها، کنفرانسها و مجالس علمی عدیده ،افقهاي آن

این نهادها بود که توجه پژوهشگران علوم قرآنی به این عرصه جلب گردیده و در این 
 نیز شد.رابطه آثار متعددي تألیف و منتشر 

اعجاز علمی قرآن کریم ي  هترین مؤسساتی که در سطح جهانی به قضی در اینجا به مهم
 نمایم: می از منظر علوم تجربی خدمت کرده اند، به طور فهرستوار اشاره

 ×رابطة العامل اإلسالمی  ×القرآن والسنة النبوية  يف ياهليئة العاملية لإلعجاز العلم -1

 مكرمة.ـمكة ال

 مرص. -األعىل للشؤون اإلسالمية مجلس ـال  -2

 مطهرة.ـمرصية لإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم والسنة النبوية الـاللجنة ال -3

 منظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت.ـال -4

 که مقر آن در عمان است.  األكاديمية اإلسالمية للعلوم -5

اه دانشگ -کمیتۀ بنگله دیشی إعجاز علمی در قرآن کریم وسنت نبوي  -6
 چیتاگونگ.

 بنگله دیش. ×هاي اعجاز علمی در قرآن وسنّت نبوي  مرکز پژوهش -7
 خراسان رضوي. -ایران-هاي آستان قدس رضوي  بنیاد پژوهش -8

 امریکا. -واشنگتن× للفكر اإلسالمی معهد الدويلـال -9

رآن کریم تا کنون سیمینارهاي هاي اعجازي ق گفتنی است که براي بررسی افق
المللی متعددي نیز در شماري از کشورهاي اسالمی و غیر اسالمی دایر شده است. از  بین

 توان از این کشورها نام  برد: می کشورهاي اسالمی
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قطر، کویت، سودان، مالیزیا،  مصر، سعودي، اردن، بحرین، امارات عربی متحده،
 اندونیزیا، ترکیه و ایران.

 هاي غیر اسالمی:و از کشور
 استرالیا، بریتانیا، ایرلند، آلمان، هالند، سویس وایتالیا. 

اي به هاي ماهواره چنانکه موضوع اعجاز علمی قرآن کریم در شماري از کانال
 ،باشد می معتنی به مستقل نیز مطرح بحث بوده وي  همناسبتهاي معین یا به عنوان یک قضی

 از جمله این شبکه ها: 
اي ابوظبی و ماهوارهي  هثقافی مصر، کانال تنویر مصر، شبکالجزیره، کانال ي  هشبک

 ».قرأا«اي ماهوارهي  هشبک
ي  هو باآلخره موضوع اعجاز علمی قرآن کریم و سنت نبوي جایگاه خود را در شبک

نیز احراز نموده و هم اکنون چندین سایت بزرگ در این » انترنت«معلوماتی بین المللی 
توان به سایتهاي مرجع در در فهرست منابع این  می جمله عرصه فعالیت دارند که از

 رساله اشاره کرد.

 تحقیق در این رساله:ي  هضوابط، مواد و شیو
تفسیر قرآن در موضوع بکري مانند بررسی تطبیقی ي  هاز آنجا که راه جستن به عرص

آیات علمی قرآن کریم در پرتو علوم تجربی، چنان دشوار و در عین حال حساس و 
طلبد از این  می ها و مالکها ي خاص خود راخطیر است که منابع، روشمندي،  ضابطه

آوردهاي روي، بنده براي وارد شدن به فضاي بررسی تطابق آیات علمی قرآن کریم با ره
قرآن پژوهان معاصر قرار ي  هعلم جدید، ضوابط و مالکهاي آتی را که مورد عنایت ویژ

 ام: ت نمودهاشته است تا حد ممکن رعاید
به کار گرفتن حقایق ثابتی که علم قطعیت آنها را به رسمیت شناخته است در  -1

هایی که مورد قبول تطبیقی با آیات قرآن و پرهیز از فرضیه ها و نظریهي  همیدان مقارن
 ضابطه مند جوامع علمی قرار نگرفته است.
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هاي علمی قرآن با فرضیهپرهیز از تکلّف و زیاده روي در امر اثبات تطابق آیات  -2
 اي که اساساً با مصداقیت علمی هماوایی ندارند.از راه تأویالت و توجیهات بعیده

لزوم توجه به ساختارهاي اساسی زبان عرب و بررسی قضایاي علمی قرآن بر  -3
 پایبست قواعد و روشهاي بیانی آن.

، ص پیامبرتوجه به اسباب نزول، ناسخ و منسوخ و تفسیرهاي منقول از شخ -4
 اصحاب کرام تابعین و بزرگان مفسرین.

علوم طبیعی و تجربی در ي  هآوردهاي علوم در حوزعنایت ممکن به آخرین ره -5
  .بر رسی آیات علمی  قرآن

حرمت گذاشتن به تخصص علمی و عدم ورود و ابراز نظر عندي و اقتضائی در  -6
طابق علمی آیات قرآن با دقایق چرا که ابراز نظر پیرامون ت ،قضایاي علمی تخصصی

-علوم طبیعی کار این حقیر که در این بعد تخصصی ندارم، نمیي  هعلمی جدید در حوز

منابع تخصصی ارزشمند، علمی و مستندي ي  هباشد از این روي این ابحاث را با پشتوان
ه نظریات ام بارور ساخته و همه جا استنتاجات مباحث را بکه در فهرست منابع قید نموده

 ام.علمی متخصصان امر ارجاع داده
علمی و ي  هاز آنجا که توجه به مبحث اعجاز علمی قرآن کریم اساساً در حوز -7

دانشگاهی عرب زبان شکل گرفته، پرورانده شده و تکامل یافته است و از سویی منابع در 
هاي دیگر  جود به زباناین موضوع  به زبان فارسی در دسترس بنده نبود و منابع موي  هبار

باشد لذا غالب اتّکایم در این مبحث بر منابع  نمی جز زبان عربی نیز برایم قابل استفاده
هاي انترنتی عربی زبانی بوده است  که در فهرست  اعم از کتب، مجالت و سایت ،عربی

 ام.  بدانها ارجاع داده
رتیب عناوین بیشتر ناظر طرح مفاهیم در قرآن کریم، روش تي  هبا عنایت به شیو -8

باشد. پس از آنجا که از توالی عناوین بر اساس وحدت  بر تنوع موضوعی مطالب می
ام، طبیعی است که خواننده، عناوین مربوط به یک بعد از موضوع تعمداً صرف نظر نموده
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ابعاد اعجازي قرآن کریم را چه بسا در اول، وسط، یا آخر کتاب مرور نموده و باز در 
یی دیگري به همان موضوع رو به رو شود. اما به هر حال،  جایی دیگر، از نگاه و زاویه

تسلسل و انسجام الزم در طرح مباحث، در آن حدي که تناسق ذهنی خواننده را تأمین 
 نموده بتواند، رعایت گردیده است.

کریم با آنکه کتاب حاضر، حاوي مطالب  متنوعی پیرامون اعجاز علمی آیات قرآن  -9
باشد اما هرگز یک کار جامع در این زمینه نیست. پس آنچه در این کتاب ارائه  می
کران اعجاز علمی قرآن کریم است و بنابراین نه  یی از اقیانوس بی شود، فقط قطره می

کسانی که نگارنده از آثارشان در این تألیف بهره برده است، دعوي احاطه بر این اقیانوس 
یی  تواند در برابر این کتاب معجز الهی، چنین داعیه هیچ بشر دیگري میرا دارند و نه هم 

 را بنانهد. 
تقویت ایمان مؤمنان گردانیده، آن را براي ي  هپروردگار بزرگ این کتاب را وسیل

پایان خود را شامل  آن بپذیرد و رحمت و مغفرت بیي  هرضاي خویش از ترتیب دهند
 د. حال وي و جمله پیروان قرآن گردان

 آمین یارب العالمین
 



 
 

 نگاهی کلّی به آیات علمی قرآن کریم

گیرند، به  توان آیاتی را که به بعد اعجاز علمی قرآن کریم ارتباط می به طور کلّی می
 دو نوع تقسیم کرد:

آیاتی اند که بشر قبل از انکشافات علمی عصر حاضر، از آنها شناخت و  نوع اول:
 هر چند که به تمام ابعاد و اعماق آن آشنا نبوده است. ،آگاهی سطحی داشته است

اند که انسان عصر قدیم، مطلقاً از مفاهیم مطروحه در آنها هیچ شناخت  آیاتی نوع دوم:
 و معرفتی نداشته است.

نخست از این آیات که قدیمیان از آن معرفت و شناخت جزئی داشته در ارتباط با نوع 
هاي جدیدي که انسان امروز به فضل اختراعات  اند و این معرفت نسبت به شناخت

جدید علمی از همان موضوعات کسب نموده، بسیار ناقص بوده است، باید گفت که: 
نموده است، در حالی که  قرآن کریم اوالً این بخش از موضوعات را به زبان علمی مطرح

علم در عصر نزول قرآن به کشف آنها موفق نگردیده بود. و ثانیاً: قرآن کریم در تبیین 
نگرش و شناخت ي  هآیاتی این گونه، کلمات و تعبیراتی را به کار گرفته است که با نحو

نیکی قدما از همان موضوعات نیز سازگار بوده است. چه اگر قرآن در آن عصر به زبان تک
گفت، این امر قطعاً موجب اختالف تلقّی و برداشت میان پیشینیان  علم جدید سخن می

گردید و در چنین حالتی، هدف حقیقی از نزول قرآن کریم که همانا اصالح و هدایت  می
 گرفت. نوع انسان است، تحت الشّعاع این قضیه قرار می

 پردازیم: هایی از نوع نخست می اینک به بیان مثال

 هاي غیرمرئی آسمان: تونس
 فرماید: رعد میي  همبارکي  هدوم سوري  هخداي بزرگ در آی

ِيٱ﴿ َ�ٰ ٱ َرَ�عَ  �َّ ٰ لسَّ   .]2الرعد: [ ﴾َ�َهاتََروۡ  َ�َمدٖ  بَِغۡ�ِ  تِ َ�
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 .»خداوند ذاتی است که آسمانها را بدون ستونهایی که شما آنها را ببینید، برافراشت«

زیرا مردم قدیم باالي  ،نگرش قدما به آسمانها مطابقت داردي  هکریمه با نحوي  هاین آی
کردند که به خودي خود بر پاست و هیچگونه پایه و  سر خود دنیاي بزرگی را مشاهده می

کنیم که مردم زمان ما تفسیر  ستونی هم ندارد. امروز در عصر جدید نیز مالحظه می
مشاهداتی که از یکسو  ،تتوانند یاف مبارکه میي  همشاهدات خود را در این آی

نهایت  این امر است که اجرام آسمانی ظاهراً بدون هیچ ستونی در فضاي بیي  هدهند نشان
باشند، اما از سوي دیگر براي آنها ستونهاي غیر مرئیی وجود دارد که این ستونها  بر پا می

 شوند. در قانون جاذبه تمثیل و تعریف می
کند تا در  به است که به اجرام آسمانی کمک میآري! در واقع این نیروي عظیم جاذ

 جغرافیاي معین خود باقی مانده و در مدارهایی منظم سیر نمایند.
یی  تعبیر معجزانه» هاي غیرمرئی ستون«اگر دقّت کنیم، تعبیر قرآن از قانون جاذبه به 

د بود، در آن صورت هزار و چهارص چه اگر قرآن کریم کتاب پروردگار بزرگ نمی ،است
سال قبل که هیچ انسانی در روي زمین به وجود ستونی براي اجرام آسمانی معتقد نبود و 

 َ�َمدٖ  بَِغۡ�ِ ﴿ي  هیی هم در این رابطه وجود نداشت، دیگر به ذکر جمل حتی هیچ نظریه
که براي مخاطبان قرآن در عصر بعثت، معنی و مفهوم خاصی را به همراه  ﴾َ�َهاتََروۡ 

شد. اما از آنجا که قرآن کریم تنها کتاب عصر بعثت  احساس نمی نداشت، هیچ لزومی
نیست، بلکه کتاب معجز پروردگار تا یوم القیامه است بنابراین، تعابیر علمی به کار گرفته 

 دارند.  شده در آن نیز تا روز قیامت کارآیی خود را محفوظ نگه می

 حرکت منظم اجرام آسمانی:
 گوید: خورشید و ماه میي  هیس در باري  همبارکي  ه) سور40(ي  هقرآن کریم در آی

  .]40یس: [ ﴾بَُحونَ �َسۡ  فَلَٖك  ِ�  َوُ�ّٞ ﴿
 .»اند هر کدام آنها در سپهري شناور«

دید که این موجودات  کرد و می انسان عصر قدیم، حرکت ستارگان را مشاهده می
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شوند. از این  نزدیک میآسمانی، در زمان معینی از یکدیگر فاصله گرفته یا به همدیگر 
روي، تعبیر قرآنی فوق الذکر براي خورشید و ماه، هیچ تعجب یا استبعادي را در میان 

 انگیخت. مخاطبانش بر نمی
نوینی پوشانده و ابعاد و اعماق ي  هآوردهاي علمی جدید، به این تعبیرات جام اما ره

جدید علمی نشان دادند، جدیدي را بر آن افزود. چه آنگونه که مشاهدات و مطالعات 
قرآن نه فقط براي حرکت این اجرام آسمانی تعبیرات دقیقی را به کار گرفته است، بلکه 

هاي نجومی و نجومی را نیز در اختیاز دانش  حتی با این تعبیرات، کلیدهاي اصلی بحث
 نوین بشري قرار داده است.

ه علم نجوم به حقایق دانیم، قرآن کریم در زمانی نازل گردید ک طوري که همه می
مطرح شده در قرآن به این ارتباط، دسترسی پیدا نکرده بود، بلکه بررسیهاي علماي نجوم 
چندین قرن پس از نزول قرآن ادامه یافت تا سرانجام با اختراع آالت و ابزاري چون 

هاي جدیدي از دانش نجومی دست پیدا کرد و  ها و تلسکوبها، بشر به یافته رصدخانه
 جایی رسید که قرآن کریم قرنها قبل از آن مطرح کرده بود.  به همان آنگاه

توانست  م به اختراع تلسکوبی موفق گردید که می1609هنگامی که گالیله در سال 
دید ي  ههاي دور را سی بار و سطح آنها را هزار بار به ساح شده در فاصله  اجسام واقع

که دانش نجوم امکان علمی آن را یافت که  انسان نزدیکتر سازد، درست در این زمان بود
یی از حقایق مهم در این زمینه دست پیدا نماید و از جمله به این حقیقت که  به پاره

این ي  هخورشید بر مدار خاص خود شناور است. چه با ترصد خورشید به وسیل
از فوق الذکر به مشاهده رسید که این مناطق ي  هتلسکوب، وجود مناطق سیاهی در کر

دیگر آن در حال انتقال و حرکت بوده، سپس به ي  هقرص خورشید به کناري  هیک کنار
شدند. گالیله از طریق این  گردیدند و باز مجدداً ظاهر می می مدت دو هفته کامالً ناپدید

مشاهدات، به این نتیجه دست یافت که خورشید بر مدار خود حرکت دورانی دارد. با 
ثابت شد که زمین نیز داراي حرکت دورانی است و آنگونه که ترصد سیارات دیگر نیز 
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باشد. به همین ترتیب دیري نگذشت که حرکت نمی بی شد ساکن و قبالً پنداشته می
حرکت دورانی هر یک از خورشید و ماه در مدارهاي مخصوص آنها نیز ثابت گردید و 

رشید بتواند مهتاب را بر مبناي این رهیافتها این حقیقت که هرگز متصور نیست تا خو
 دریافته و خود را به آن برساند، به اثبات رسید.

سال  1039پس چرا نباید به اعجاز علمی قرآن کریم باور کنیم، در حالی که حدود 
ي  هقبل از آنکه گالیله و همکارانش به این نتایج نجومی دست پیدا کنند، قرآن کریم در آی

مۡ ٱ َ� ﴿ صراحت بیان کرد که:یس به ي  همبارکي  هاز سور  40 ٓ  بَِ� يَ� ُس لشَّ ن لََها
َ
 رِكَ تُدۡ  أ

ۡ ٱ َوَ�  َقَمرَ لۡ ٱ � ٱ َسابِقُ  ُل �َّ   .]40یس: [ ﴾٤٠ َبُحونَ �َسۡ  فَلَٖك  ِ�  َوُ�ّٞ  �ََّهارِ
نه در گردش منظم عالم، خورشید را شاید که به ماه فرا رسد و نه شب بر روز سبقت «

 .»پایان شناورند معینی در فضاي بیگیرد و هر یک در مدار  می

هزار و چهارصد سال قبل، نه فقط در یک آیه، بلکه در آیات  چنانکه قرآن یک
اي که بعداً روي آنها مروري خواهیم داشت، حرکت دورانی منظم زمین را نیز به  عدیده

 اثبات رساند.

 وجود برزخ در میان دریاها:
قانونی را که مخصوص آب است، ذکر » نرحما«و » فرقان«هاي  قرآن کریم در سوره

 گوید: فرقان میي  هسور 53ي  هکند. در آی می

ِيٱ َوُهوَ ﴿ َجاجٞ  حٌ مِلۡ  َذاَوَ�ٰ  فَُراتٞ  بٞ َعذۡ  َذاَ�ٰ  نِ َر�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ َمَرجَ  �َّ
ُ
 ازَخٗ بَرۡ  َنُهَمابَيۡ  وََجَعَل  أ

ۡ  �رٗ وَِحجۡ    .]53الفرقان: [ ﴾٥٣ �ُجورٗ �َّ
را به هم درآمیخت که این یکی داراي آب گوارا و شیرین و آن و اوست ذاتی که دو دریا «

دیگر، شور و تلخ است و بین این دو آب در حین به هم آمیختن آنها واسطه و حایلی قرار دارد 
 .»تا همیشه از هم جدا باشند

 گوید: رحمان میي  هسور 20و  19و در آیات 

 .]20-19الرحمن: [ ﴾٢٠ غَِيانِ َ�بۡ  �َّ  َزخٞ بَرۡ  َنُهَمابَيۡ  ١٩ َتقَِيانِ يَلۡ  نِ َر�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ َمَرجَ ﴿
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اوست ذاتی که دو دریاي شور و شیرین را به هم در آمیخت، به نحوي که در میان آنها «
 .»آمیزندحایلی قرار داد که به هم در نمیي  هپرد

عصرها ترین  کند، از قدیم که قرآن در این آیات از آن یاد می  طبیعییي  هبیگمان پدید
گوید: هر گاه دو  طبیعی میي  هاین پدید ،تا کنون نزد انسان شناخته شده بوده است

رودخانه در یک گذرگاه آبی با همدیگر یک جا شوند، آب یک رودخانه با آب دیگري 
 آمیزد. در هم نمی

به طور مثال در شهر چانگام واقع پاکستان شرقی، دو رودخانه با هم یکجا شده و 
یی به  کنند، وقتی هر بیننده د را به سوي شهر اراکان در کشور برمه طی میسپس مسیر خو

سوي این رودخانه بنگرد، خط فاصلی را به عنوان مرز میان دو رودخانه در میان آنها 
ها، استقالل  نماید که هر یک از این رودخانهکند و بدین گونه مالظه می مشاهده می

اند. جالب توجه است که در یک پهلوي این  یی محسوس حفظ کردهخویش را به گونه
باشد. نگارنده نیز در کشور  رودخانه آب شیرین و در پهلوي دیگر آن آب، نمکین می

شوند، ولی هر کدام  مختلف را که با هم یکجا میي  هپاکستان جریان مستقل دو رودخان
اتک که مرز  دهند، باالي پل یک خط فاصل نشان میي  هآنها استقالل خود را به وسیل

ي  هفاصل میان والیت سرحد و والیت پنجاب پاکستان است مشاهده نموده است. رودخان
دیگر از کوه هاي ي  هگیرد و رودخان هاي کشور ما افغانستان سرچشمه می اتک از کوه

سرزمین پاکستان. این دو رودخانه دقیقاً در نزدیک پل اتک که در میان راه پیشاور و 
شوند و شما از فراز پل درحال عبور این خط فاصل  ر گرفته با هم یکجا میاسالم آباد  قرا

هایی که به سواحل دریاها نزدیک اند، نیز  کنید. البته تمام رودخانهرا آشکارا مشاهد می
 باشند. عین وضعیت را دارا می

نون هاي قدیم نیز شناخته شده بود، اما بشر قا که گفتیم، این پدیده در نزد انسان انسان
زیرا مشاهدات و تجارب علمی  ،مربوط به آن را فقط از چند دهه به این سو کشف کرد

خاصی نگه ي  هنشان دادند که در اینجا قانونی هست که اشیاء سیال را در تحت ضابط
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کند که دو مایع سیال  این قانون حکم می ،نامند می» کشش سطحی«دارد که آن را به نام  می
وتی که در کیفیت جذب و ذوبان آنها وجود دارد، در همدیگر به دلیل اختالف و تفا

تر ذوب نشوند. علم جدید از این قانون که قرآن از آن به عنوان  آمیخته و یا به تعبیر دقیق
توانیم  اطمینان گفته نمیي  هتعبیر نموده، فراوان بهره برده است. هرچند ما با هم» برزخ«

است که در میان دو یی  »کشش سطحی«مان قانون در قرآن کریم، ه» برزخ«که مراد از 
شود، اما کشف این قانون  آب وجود داشته و مانع در هم آمیختن یک آب با آب دیگر می

 مسلماً در راستاي تفسیر آیات قرآنی فوق الذکر قرار دارد.
یی بیشتر توانیم با مثال ساده را می» کشش سطحی«قانون برزخ یا به تعبیر جدید 

شود مگر  کنید، این پیاله لبریز نمی یی را پر از آب می سازیم: شما مثالً وقتی پیالهروشن 
معینی باالتر برود، چرا؟ به دلیل اینکه همانگاه ي  هآنگاه که آب از سطح پیاله به یک انداز

یابند که به آن اتصال یابند، واپس  که اجزاي مایع سیال، باالتر از سطح پیاله چیزي را نمی
ظاهراً نرم و ظریفی بر سطح ي  هگردند و در این زمان است که پردتحت خود بر می به ما

معین، از بیرون ریختن ي  هشود و همین پرده است که آب را تاحد یک فاصل آب ایجاد می
شود، چندان هم نرم نیست و  گردد. این پرده برخالف آنچه ظاهراً دیده می از پیاله مانع می

اشد که اگر شما سوزنی از آهن را باالي آن بگذارید، به آب داخل ب یی قوي می به درجه
شود. چنانچه همین پرده است که مانع اختالط آب و روغن، و آب  ور نمی پیاله غوطه

 شود. شیرین و آب شور با یکدیگر نیز می

 رب المشارق والمغارب:
 فرماید: خداي سبحان در کتاب بزرگ خود می

ۡ ٱ َربُّ ﴿ ۡ ٱوَ  قِ َمۡ�ِ ل  .]28: الشعراء[ ﴾رِبِ َمغۡ ل
 .»پروردگار مشرق و مغرب«

ۡ ٱ َربُّ ﴿ ۡ ٱ َوَربُّ  َ�ۡ�ِ َمۡ�ِ ل   .]17الرحمن: [ ﴾١٧ رِ�َۡ�ِ َمغۡ ل
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 .»پرودرگار مشرقین و مغربین«

ۡ ٱ َرّبِ ﴿ ۡ ٱوَ  رِقِ َمَ�ٰ ل   .]40المعارج: [ ﴾رِِب َمَ�ٰ ل
 .»ها ها و مغرب پروردگار مشرق«

دوم به ي  هاول، مشرق و مغرب به لفظ مفرد، در آیي  هکنیم که در آی مالحظه می
 اند. جمع ذکر شدهي  هسوم به صیغي  هتثنیه و در آیي  هصیغ

اکنون اگر ما هر یک از این آیات را فراخور حجم تفکّر عقلی بشر در هنگام نزول آن 
 بینیم که: تفسیر کنیم، می

مفهوم مغرب اول: مفهوم مشرق عبارت از جهت طلوع خورشید، و ي  هدر آی .1
پروردگار مشرق و «گوید:  جهت غروب آن است. پس هنگامی که خداي سبحان می

مبارکه تعارضی پدیدار ي  هدیگر در اینجا میان عقل بشر زمان بعثت و آی ،»مغرب
 شود. نمی

ۡ ٱ َربُّ ﴿دوم یعنی: ي  هبعد از آن، اگر از دید معاصران نزول قرآن به آی  َوَربُّ  َ�ۡ�ِ َمۡ�ِ ل
ۡ ٱ کنیم که تفسیر آن در عصر نزول قرآن به دو معنی  نگاه کنیم، مالحظه می  ﴾١٧ رِ�َۡ�ِ َمغۡ ل

گاه خورشید. به همین گونه  یکی جهت شرق، و دیگري مکان معین طلوع ،کاربرد دارد
نیز داراي دو معنی است: یکی جهت مغرب و دیگري مکان معین غروب گاه » مغرب«

یی که مبارکهي  هل بشر در عصر نزول قرآن، آیخورشید. یعنی اینکه از دیدگاه عق
(مشرقین و مغربین) را به لفظ تثنیه ذکر نموده، دو معناي جهات مشرق و مغرب و دو 
مکان معین طلوع و غروب خورشید را ـ هر دو ـ در خود جمع نموده است که این 

 شد.بافوق در زمان نزول قرآن کریم میي  هتفسیر، همان برداشت متعارف از آی

ۡ ٱ َرّبِ ﴿اما چون به  .2 ۡ ٱوَ  رِقِ َمَ�ٰ ل بینیم که تفسیر آن در وقت  رسیم، می می ﴾رِِب َمَ�ٰ ل
مبارکه این است که: هر سرزمینی از خود طلوعگاه و غروبگاه مخصوصی ي  هنزول آی

 هاست. ها و غروبگاه دارد و خداوند ذوالجالل است که فرمانفرماي همه این طلوعگاه
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قرآن کریم گذر کرده و به این آیات از دیدگاه مفاهیم علمی  ولی اگر از عصر نزول
کنیم که تفسیر معاصر این آیات، با تفسیر زمان نزول آنها معاصر نظر اندازیم، مالحظه می

 کند. اختالف مفهومی پیدا می

ۡ ٱ َربُّ ﴿ابتدا از  ۡ ٱوَ  قِ َمۡ�ِ ل کریمه در اینجا به معنی عام ي  هآی ،کنیم آغاز می ﴾رِبِ َمغۡ ل
بینیم که خداي متعال در این  شود لیکن از این عمومیت که بگذریم، می خود تفسیر می

پیوسته گردانیده است. البته تفسیر دقیق علمی » مغرب«ي  هرا به کلم» مشرق«ي  هآیه، کلم
این تقارن این است که در واقع امر، بدون مغرب، مشرقی وجود ندارد که کرویت زمین 

کند،  داند. یعنی در عین وقتی که خورشید از یک جهت غروب میگر این امر را حتمی می
گوید:  می نماید. بنا براین، وقتی خداي در عین همان لحظه از جهت دیگر آن طلوع می

، این دقیقاً »پروردگار مشرق و پروردگار مغرب«گوید:  و نمی ،»پروردگار مشرق و مغرب«
شود بلکه این دو را  ی از مشرق قائل نمییبدان معنی است که براي مغرب مفهوم جداگانه

زند. پس معنی این تقارن دقیقاً این است که طلوع و غروب هر  کامالً با همدیگر پیوند می
گیرند. یعنی در عین زمان که خورشید در یک سرزمین غروب  دو در یک زمان انجام می

برداشتهاي عقلی تفسیر و دیدگاهی که با  ،کند، در قلمرو دیگري طلوع نموده است می
حاکم در عصر نزول قرآن این بود ي  هبشر در هنگام نزول قرآن بیگانه است، چر اکه عقید

یی بوده و تماماً در مقابل همدیگر قرار دارند. که مشرق و مغرب، دو جهت کامالً جداگانه
کنیم که قرآن کریم در این آیه، معنایی را به اذهان بشر معاصر نزول  پس مالحظه می

کند که تماماً با دیدگاه آنان همخوانی دارد در عین حالی که با جدیدترین  ویش القا میخ
 شود. دستاوردهاي دانش زمان ما نیز تفسیر می

ۡ ٱ َربُّ ﴿کریمهء: ي  هبعد از این، به آی ۡ ٱ َوَربُّ  َ�ۡ�ِ َمۡ�ِ ل رسیم و از  می ﴾١٧ رِ�َۡ�ِ َمغۡ ل
شویم که چرا قرآن کریم در این آیه هر کدام  میعلم جدید با این سؤال رو به رو ي  هزاوی
ي  هتثنیه ذکر کرده است و باز به عالوي  هرا باالستقالل به صیغ» مغربین«و » مشرقین«از 

را نیز در آغاز هر صیغه » رب«ي  هتثنیه آورده، کلمي  هاینکه مشرقین و مغربین را به صیغ
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 استقالل و تباین آنهاست؟ به طور جداگانه ذکر نموده است که این امر، مفید
بینیم که این کره در واقع به دو  زمین بنگریم میي  هدر پاسخ باید گفت: اگر ما به کر

دیگر آن در عین زمان تاریک است. ي  هبخش تقسیم شده است، که نیم آن روشن و نیم
تاریک آن در ي  هروشن آن از خود طلوعگاه و غروبگاهی دارد، در حالی که نیمي  هنیم

تاریک آن با ي  هتاریکی دیجوري خود شناور است. و چون کره تماماً دور زند، باز نیم
روشن آن در تاریکی مطلق فرو رفته است. ي  هکه  نیمشود در حالی خورشید رو به رو می

یی که در روشنی  کره یی که تاریک بوده است، از خود مشرقی دارد. و نیم بنابراین نیم کره
گردد. بنابراین، زمین در عمومیت خود، داراي  ت، در تاریکی شناور میبرده اس به سر می

کند و مغربی در عین  مشرقی که خورشید از آن نیم کره را روشن می ،دو مشرق است
آید، باز این نیمه از خود  دیگر آن میي  هخورد و نیم کر حال. و وقتی کره تماماً دور می

ۡ ٱ َربُّ ﴿ترتیب، آیهء: یی دارد. به این مشرق و مغرب جداگانه  َوَربُّ  َ�ۡ�ِ َمۡ�ِ ل
ۡ ٱ یی که در تاریکی شناور است، داراي مشرق و  گوید که نیم کره به ما می ﴾١٧رِ�َۡ�ِ َمغۡ ل

روشن آن را مشرق و مغربی است. و چون و ضع ي  همغربی نیست در عین حالی که نیم
اول، ي  هحالی که نیمشود در  دیگر صاحب مشرق و مغرب میي  همنعکس شود، این نیم

زمین، در ي  هدهد. پس با این حساب است که کر باز مشرق و مغرب خود را از دست می
 باشد. عمومیت خود، داراي دو مشرق و دو مغرب جداگانه می

ۡ ٱ َرّبِ ﴿: به وچون ۡ ٱوَ  رِقِ َمَ�ٰ ل بینیم که با تقدم حاصله در علم  رسیم، می می ﴾رِِب َمَ�ٰ ل
باشد که ما در هیچ کشوري از کشورهاي جهان،  روشن مینجوم، این حقیقت دیگر 

شمار اند که در هر  بی مشرق و مغرب واحدي نداریم بلکه این مشارق و مغارب متعدد و
طلوع در مکانهاي مختلف تغییر ي  هزیرا در واقع امر، زاوی ،جایی از زمین وجود دارند

اما حس انسان ظاهراً این امر را درك  ،غروب نیزي  هکند. و به همین ترتیب زاوی می
یابیم که در هر جزئی از یک  زمین بنگریم، در میي  هکند. در حالی که اگر ما به کر نمی

کند در عین حال که از شهري  ثانیه، مشرقی است که خورشید در آن بر شهري طلوع می
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یونها مشرق و دیگر غروب نموده است. یعنی در واقع ما براي هر منطقه از جهان، میل
دانیم که مشرق و مغرب حتی در یک کشور واحد هم، در  مغرب داشته و به طور قطع می

شود  و خورشید هرگز بر یک شهر از عین مکانی که  ایام یک سال دو بار تکرار نمی
کند. هرچند جهت طلوع نیز یکی است اما مسلماً  دیروز از آن طلوع نموده، طلوع نمی

و همچنین است غروب. همین اختالف البته، در  ،کند وز فرق میآن در هر ري  هزاوی
باشد. یعنی طلوع خورشید در زمستان، با طلوع آن در  می سال نیز حاکمي  هفصول مختلف

بهار و خزان متفاوت است. و چنین چیزي ممکن نیست مگر اینکه زمین در هر سال یک 
قع همین حرکت است که براي بار بر محور خورشید حرکت دورانی داشته باشد. در وا

هاي طلوع و غروب جداگانه، بلکه حتی  هر روز، مشرق و مغرب جداگانه، یا زاویه
به طوري که وقت هر روز با وقت روز دیگر  ،کند هاي جداگانه و مختلف ایجاد می وقت

 تفاوت دارد.
بهترین هاي علم نجوم وارد شویم،  گی راي اثبات این حقیقت به پیچیدبه جاي اینکه ب 

کنیم که ما در ماه مبارك رمضان،  ماه رمضان است. مالحظه میي  همثال براي ما همین روز
یی از روز دیگر داریم. و همچنین در خودداري از اکل  در افطار هر روز، مغرب جداگانه

و شرب، طلوع دیگري غیر از طلوع روز قبل. اوقات نماز نیز در هر روز نسبت به روز 
 ند که اینها همه تابع حرکت زمین بر محور خورشید است.ک دیگر فرق می

ۡ ٱ َرّبِ ﴿ي  هکریمي  هدقیقاً در اینجاست که ما به عمق مفهوم علمی آی  رِقِ َمَ�ٰ ل
ۡ ٱوَ  مبارکه که با سه گونه ي  هشویم و در برابر اعجاز علمی این سه آی آشنا می ﴾رِِب َمَ�ٰ ل

اند و هر یک  و غروب خورشید است، نازل گردیده تعبیر از یک حقیقت که همانا طلوع
 مانیم. از نظر علمی در نهایت دقّت قرار دارند، خیره می

» معجزة القرآن الكريم«شیخ محمد متولی الشعراوي که مبحث فوق را در کتاب خود: 

 گوید: بازنموده است، بعد از تبیین این حقیقت می
اول، ي  ههاي قرآن در آی د نمایم که دادهخواهم در اینجا روي این نکته تأکی من می«
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ۡ ٱ رَبُّ ﴿یعنی:  ۡ ٱوَ  قِ َمۡ�ِ ل ۡ ٱ َربُّ ﴿دوم یعنی: ي  ههاي آن در آی ، داده﴾رِبِ َمغۡ ل  َوَربُّ  َ�ۡ�ِ َمۡ�ِ ل
ۡ ٱ هاي این هر دو آیه، عطا و  اعتبار قرار نداده است. و باز داده بی را ملغی و ﴾١٧رِ�َۡ�ِ َمغۡ ل

ۡ ٱ َرّبِ ﴿سوم، یعنی: ي  هبخشش آن در آی ۡ ٱوَ  رِقِ َمَ�ٰ ل را مخدوش نگردانیده است  ﴾رِِب َمَ�ٰ ل
بلکه هر آیه در جاي خود، عطا و دهشی مستفیض و عظیم را براي بشریت ارمغان 

 کند. می
علوم ي  ههاي سنتی در عرص که بسیاري از مفاهیم متعارف و دیگاه  حتی تقدم علمیی

گز نتوانسته معنی این آیات را تغییر دهد بلکه تماماً هستی شناسی را تغییر داده است، هر 
آورم که در  افزاید: در اینجا سخنی را به خاطر می می با آنها همآهنگ گردیده است. او

اي زمان! که «گوید:  این مخطوطه میي  هیکی از نسخ خطی قدیمی خوانده بودم. نویسند
در کائنات یک امر » زمان«ه معناي این سخن این است ک» زمانها!ي  هدر تو هست هم

کنم،  قاهره نماز ظهر را ادا می» الحسین«ي  هنسبی است. مثالً وقتی من در اینجا در محل
نمایند،  مردمی دیگر در بعضی از جاهاي دیگر دنیا در عین زمان نماز عصر را برگزار می

شا جمعی دیگر در یک جاي سوم نماز مغرب را. جمعی چهارم در جاي دیگري نماز ع
را و جمعی پنجم در جایی دیگر، نماز صبح را. یعنی اینکه در روي زمین در یک وقت 

اذان و  واحد، جهت اداي نمازهاي ظهر و عصر و مغرب و عشا و بامداد، براي خداي
-شود و از این روي، در تمام اوقات و لحظات زمان، ذکر و نیایش حق اقامه خوانده می

 ». تعالی جاري است
ه آیه از آیات قرآن کریم است که مرزهاي زمان را درنوردیده و با تقدم این فقط س

علمی بشر، دقّت در تعابیر و معانی آن روشن گردیده است به طوري که این آیات در 
اند، امروز عطاي دیگري دارند و اي چه بسا که  بخششی داشته هنگام نزول قرآن عطا و

هاي مجدد دیگري  شها و دریافت لم، باز بخشدر زمانهاي آینده و بعد از تقدم بیشتر ع
 باشد. از آن رو که عطایاي قرآن همیشه متجدد و متطور می ،داشته باشند
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اعجاز قرآن کریم درا ینجا این است که براي هر عصر و هر نسل، عطایاي خاص خود 
آنکه این کند بدون  را داراست و نیاز هر عقل را نیز، مطابق ظرف و محمل آن برآورده می

کار، با حقیقت علمیی در تناقض باشد و یا با حقایق هستی در تصادم. تصادم حقایق 
هستی با حقایق قرآن از آن رو منتفی است که فاعل در حقیقت خداي متعال است، خالق 

باشد. و این، خود یکی از نواحی اختالف قرآن نیز هم اوست و گوینده نیز خود او می
امري که شیخ شعراوي در ابواب دیگر  ،کتب آسمانی دیگر استکریم در معجزاتش با 

 کتابش از آن به تفصیل سخن گفته و ما را در این رساله مجال بازکردن بیشتر آن نیست. 

 زوجیت در همه چیز:
 به مثالی دیگر در این زمینه توجه کنید:

 فرماید: ذاریات میي  هسور 49ي  هپروردگار متعال در آی

ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  َجۡ�ِ َزوۡ  َناَخلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ِّ  َوِمن﴿  .]49الذاریات: [ ﴾٤٩ تََذكَّ
 .»و از هر چیزي دو گونه (نر و ماده) آفریدیم تا شاید که شما عبرت گیرید«

کردند که پروردگار  مبارکه چنین استنباط میي  همعاصران نزول قرآن کریم، از این آی
 متنوع را در تقابل با هم آفریده است.خود، اشیاي ي  همتعال به قدرت مطلق

را به شب و روز، آسمان و » زوجین«از حسن تابعی روایت شده است که نامبرده، 
گی و مرگ تفسیر نموده و در این راستا اشیاي  زمین، ماه و خورشید، بر و بحر و زند

و در آخر کرده شمرد و نهایتاً هر کدام آنها را زوج دیگري معرفی دیگري را نیز بر می
کائنات ي  هاست که فرد بوده و هیچ مثل و مانندي ندارد اما بقی گوید: فقط خدايمی

 همه در برابر خود مقابلی دارند. 
آید  کریمه نوعاً صحیح است، اما علم جدید میي  هبا آنکه این گونه برداشت نیز از آی

ست که: زوجین در این آیه و آن این ا ،کریمه تفسیر علمی نوینی ارائه نمایدي  هتا از آی
شود. یعنی اینکه مراد از آن، دو جنس مخالف از نظر نري و  بر حقیقت خود حمل می

اعم  ،یی دارد هستی نیست مگر اینکه نر و مادهي  هزیرا هیچ چیز در دایر ،باشد گی می ماده
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شناسیم و چه آنها که دانیم و می از انسان، حیوان، نبات، جماد و غیره... چه آنها که ما می
گوید: بنیاد  دانیم. چنانکه جدیدترین تئوري در مورد اصل و بنیاد آفرینش نیز می ما نمی

تمام کائنات متشکل از دو زوج است که این دو زوج به زبان علم جدید، عبارت از 
 باشند.  می» پروتون«و » الکترون«

شناسیم، از زندگی  آنها که نمیشناسیم و چه  موجودات، چه آنها که ما میي  ههم ،بلی
 36ي  هکریمي  هگی برخوردار اند. چنانکه آی گی و مادینه زوجیت یا نرینهي  هبه شیو

ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ گوید: یس نیز میي  هسور  ٱ َخلَقَ  �َّ
َ
ا ُ�ََّها جَ َ�ٰ زۡ ۡ�  ٱ بُِت تُ� ِممَّ

َ
 َوِمنۡ  ُض �ۡ�

نُفِسِهمۡ 
َ
ا أ  .]36یس: [ ﴾٣٦ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوِممَّ

دانند، همه را نر و  رویاند و نیز از خودشان، و از آنچه نمی پاك خدایی که از آنچه زمین می«
 .»ماده گردانیده است

علمی دیگري از اعجازهاي قرآن است که علم جدید با ي  هکنند البته این اعجاز خیره
 تمام خضوع در برابر آن ایستاده است.

 و از نوع دوم:
شویم که  آیات متعلق به اعجاز علمی قرآن کریم، با آیاتی رو به رو میدر نوع دوم از 

هاي علمی اخیر بشر، انسان قدیم، انسان عصر بعثت و بعد از آن نیز، از  تا ظهور نهضت
شده در آنها مطلقاً هیچگونه شناخت و معرفتی نداشته است. بنابراین  موضوعات مطرح 

این قوانین علمی، در واقع از اسرار بسیار ي  هقرآن کریم با طرح این موضوعات و ارائ
 اند.  به تفسیر آنها کمک شایانی نموده مهمی پرده برداشته است که اکتشافات علمی جدید

هاي بیشتري از این دست و به طور عام، به هر دو  البته در عناوین بعد با طرح نمونه
 پرداخت. نوع از انواع اعجاز علمی قرآن کریم خواهیم 



 
 

 آغاز آفرینش
)1( 

 رویم: باز هم به سراغ علم نجوم می
-آغاز و پایان دنیاي مادي، تئوري معین و روشنی را مطرح میي  هقرآن کریم در بار

ترین شناختی هم  تئوریی که در واقع انسان عصر حاضر تا یک قرن قبل، از آن کم ،کند
هایی از  یافتن این تئوري یا بخش توان گفت: راه نداشته است، اما انسان قدیم که حتی نمی

 .تعقل آن، ممکن و متصور بوده است!ي  هآن به ساح
 ریم نیز گواه باشد.علم جدید آمده است تا بر این جنبه از اعجاز قرآن ک ،آري

 گوید: آغاز آفرینش دنیا میي  هانبیا در باري  هسور 30ي  همبارکي  هقرآن در آی

وَ ﴿
َ
ِينَ ٱ يَرَ  لَمۡ  أ ْ َ�َفُروٓ  �َّ نَّ  ا

َ
َ�ٰ ٱ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 .]30األنبیاء: [ ﴾ُهَماَ�ٰ َ�َفَتقۡ  اقٗ َرتۡ  َ�َ�َتا َض �ۡ�

 .»بسته بودند و ما آنها را بشکافتیم و توسعه دادیماند که آسمانها و زمین آیا کافران ندیده«

یافتن کار دنیاي  از همین سوره، در ارتباط با پایان 104ي  همبارکي  ههمچنان در آی
 گوید: مادي می

ٓ ٱ وِيَ�طۡ  مَ يَوۡ ﴿ َما ِجّلِ ٱ َكَطّيِ  ءَ لسَّ   َكَما ُكُتِب� لِلۡ  لّسِ
ۡ
ٓ بََد� َل  نَا وَّ

َ
 .]104األنبیاء: [ ﴾ۥنُّعِيُدهُ  قٖ َخلۡ  أ

 .»روزي که آسمانها را مانند طومار درهم پیچیم و به حال اول آفرینش آن بازگردانیم«
دارند، جهان هستی در آغاز کار بسیار به هم بنا بر تفسیري که این آیات ارائه می

توسعه و امتداد آن در فضا آغاز ي  هاولیه، عملیي  هفشرده و متراکم بوده و پس از آن مرحل
آن در ي  هکردن و درهم فشردن دو بار لیکن به رغم این توسعه و تمدد، جمعشده است. 
کوچک مکانی ممکن است و نه تنها که ممکن است بلکه حتمی و قطعی ي  هیک محدود

 باشد.نیز می
این قانون مطرح شده در قرآن، یعنی تئوري ي  هاکنون باید دید که علم جدید در بار

 گوید؟ ه میآغاز و پایان آفرینش مادي، چ
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یابیم که آخرین رهبافتهاي علم  نظریات جدید علمی در این باره، درمیي  هبا مالحظ
نماید. قرآنی تکیه میي  هجدید بر عین نظری 

هاي هستی،  ها و مشاهدات خود پیرامون پدیدهدانشمندان علوم طبیعی در روند بررسی
ساکن بوده است. همچنین در آغاز اند که ماده در آغاز امر، جامد و  به این نتیجه رسیده

امر، ماده شکل گاز مشتعل بسیار درهم فشرده و متراکمی را داشته و دست کم پنج بلیون 
سال قبل، بر اثر انفجار بسیار شدیدي که در آن رونما گردیده، به توسعه و امتداد در 

اساس این پیرامون خویش آغاز نموده است. بناء تمدد ماده یک امر حتمی بوده و بر 
گوید: نیروي جاذبه در اجزاي این ماده به سبب دورشدن آن اجزا از  قانون طبیعت که می

شود و هم از این روي، مسافت میان آنها نیز به نحو قابل  یکدیگر، تدریجاً کم می
یابد، تمدد و گسترش هستی همچنان  یی زیادتر گردیده و این مسافت توسعه می مالحظه

 ادامه دارد. 
 کنند: شمندان علوم نجومی اضافه میدان

) میلیون سال نوري وسعت داشته است که این 1000ماده در آغاز امر، حدود (ي  هدائر
ي  هآن، بیش از ده برابر توسعه یافته و عملیي  هاولیي  هدائره هم اکنون نسبت به دائر

 هیچ توقفی همچنان ادامه دارد. بی توسعه و امتداد آن
 گوید: در این باره می» ونآیدنگت«پروفسور  
هاي گل و  توان به نقاشی مستمر آنها میي  هتوسعي  هکهکشانها و ستارگان را در عملی«
یی تشبیه کرد که این نقشها بر روي بالونی از پالستیک به تصویر کشیده شده باشند و  بوته

است که کرات دستگاه پمپ بادي، پمپاژ شود. به این ترتیب ي  هاین بالون پیوسته به وسیل
شوند، که این  فضایی با حرکات دینامیکی و جوهري خویش، پیوسته از یکدیگر دور می

 ».نماید را تمثیل می» هستیي  هتوسع«عملیه در حقیقت روند 
ي  هکائنات نیز قرآن کریم در سوري  هشایان ذکر است که در ارتباط با اصل توسع 

بحث نیز تحت عنوان مستقلی در این کتاب بیان اعجازي روشنی دارد که این م» ذاریات«
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 مورد بررسی قرار گرفته است. 
قوت ي  هاین یک بعد از ابعاد تئوري قرآنی آغاز آفرینش است که علم جدید با هم

 پشت سر آن ایستاده است.

 اصلی آفرینشي  هماد
)2( 

ي  هدهند تشکیلکنیم که قرآن کریم، عنصر اصلی در بعد دیگر این تئوري مالحظه می
پیوسته » توسعه«ي  هماده را که اساس و قوام آفرینش هستی گردیده و سپس به عملی

داند. از نظر قرآن، دخان یا دود و گاز متراکم، عنصر  می» دخان«است، عنصر 
 هسته ماده ابتدایی است.ي  هدهند تشکیل

 گوید: فصلت میي  همبارکي  هسور 11ي  هقرآن در آی

ٓ ٱ إَِ�  ىٰٓ َتوَ سۡ ٱ ُ�مَّ ﴿ َما وۡ  �ً َطوۡ  تَِيائۡ ٱ ِض �َولِۡ�َ  لََها َ�َقاَل  ُدَخانٞ  َوِ�َ  ءِ لسَّ
َ
ٓ  اهٗ َكرۡ  أ تَيۡ  قَاَ�َا

َ
 َنا�

 ٓ   .]11فصلت: [ ﴾١١ �ِعِ�َ َطا
و آنگاه به خلقت آسمانها توجه کامل نمود و در حالی که آسمانها دودي بیش نبود، پس به «

آسمان و زمین همه به سوي خدا در اطاعت فرمان حق به امر تکوینی خویش فرمود که اي 
شوق و رغبت یا به جبر و کراهت بشتابید، آنها عرضه داشتند، با کمال میل به سوي تو 

 .»شتابیم می

 اکنون ببینیم که نظر علم جدید در این باره چیست؟
ي  هدماي  هدهند یی که علم جدید در رابطه با عنصر اصلی تشکیل ترین نظریه دقیق

این حقیقت است که کائنات در ي  هکنند ابتدایی آفرینش به آن دست یافته است، اثبات 
متراکم در فضا بوده است که این ماده بعداً به اجزا و » سدیم«اصل، متشکل از عنصر 

هاي هاي دیگري تقسیم گردیده و خورشید، ستارگان و زمین با حجم و کمیت بخش
 شکل گرفته اند. خود از این اجزاي  هجداگان
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یابی به این نظریه در تالش آن بود تا ماهیت واقعی عنصر  علم جدید از آغاز دست 
سدیم را بشناسد و در این راستا تعاریف چندي براي این عنصر ارائه گردید. بعضی از 

حرارت باالیی ي  هآراي اولیه در تعریف آن گفتند: سدیم، گاز مشتعلی است که در درج
رسد که ماده را به نیرو و انرژي  ولی این ارتفاع حرارت در آن، به حدي نمیقرار دارد 

ماقبل اشتعال خود قرار ي  هتوان گفت که این گاز در مرحل تبدیل کند. به عبارتی دیگر، می
هاي بعدي ثابت گردید که سدیم در  ها همچنان ادامه یافت و با پیشرفتدارد. این بررسی

است که در حالت گسست کامل قرار گرفته باشند. باز هم  واقع عبارت از مواد سختی
این نظریات راه خود را به جلو گشود و گشود تا آنکه اخیراً دانشمندان به طور قطع به 
حقیقت علمی سدیم دست یافته و به اتفاق آراء گفتند: سدیم گاز معلقی است که در آن 

 مواد صلب و سختی وجود دارد. 
که از نظر علمی اطالق آن بر این ماده ممکن است، همانا تعبیر بنابراین تنها لفظی  

سخت مذکور است. بناءاین کشف علمی، گواه ي  هباشد که محتوي گاز و ماد می» دخان«
 باشد. قرآن کریم می  دیگري بر اعجاز علمی

 پایان کار آسمان و زمین
)3( 

 مانیم. باز هم در علم نجوم باقی می
 فرماید: انبیا میي  همبارکي  هسور 104ي  هخداي بزرگ در آی

ٓ ٱ وِيَ�طۡ  مَ يَوۡ ﴿ َما ِجّلِ ٱ َكَطّيِ  ءَ لسَّ  .]104األنبیاء: [ ﴾ُكُتبِ لِلۡ  لّسِ
 .»پیچیم بزرگ، آسمانها را مانند طومار درهم میي  هروز هنگام«

مبارکه به روشنی یکی از مظاهر به پایان رسیدن عمر دنیاي مادي را بیان ي  هاین آی
محشر چونان طوماري درهم ي  ههاي آسمانی، در هنگام گوید: اجرام و پدیده مینموده و 

 شوند. پیچانده می
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قرآنی چیست؟ آیا از دیدگاه علم ي  هاکنون ببینیم موقف علم جدید در ارتباط با این آی
 هاي هستی درهم پیچانده شوند، متصور است یا خیر؟ جدید امکان اینکه مظاهر و پدیده

کنیم که علم  آوردهاي علم جدید در این باره، مالحظه می ها و ره یافته ي هبا مالحظ
 آمده است تا درا ین میدان نیز بر اعجاز علمی قرآن کریم گواهی دهد.

دید که این موجودات  ستارگان به چشم سر میي  هاالیام با مشاهد انسان از قدیم
آنکه در عین حال، مشاهده با  گیرند با آسمانی، در حال سیر و سفر از همدیگر فاصله می

دهد. در حالی که واقعیت  چشم غیر مسلح این ستارگان را بسیار نزدیک به هم نشان می
هاي قیاسی و به شکل  غیر از این است، چه در حقیقت امر ستارگان به مسافت

بینیم که  آوري از هم دور اند و ما فقط به این دلیل آنها را نزدیک به هم می حیرت
هاي بشر در عصر حاضر به همین حد متوقف  آنها از زمین بسیار زیاد است. یافتهي  هفاصل

داند که این اجرام و اجسام آسمانی که ما آنها را در  نمانده بلکه امروزه بشر عالوتاً می
باشند و این  پنداشتیم، اکثراً داراي فضاهاي خالی می الجسامه می زمانهاي قدیم کامل

 فضاي بیرونی، در داخل ماهیت ترکیبی آنها نیز نهفته است.ي  هوفضاهاي خالی، به عال
داند که هر جسم  گیري از دانش نوین هم اکنون این حقیقت را نیز می بشر با بهره 

مادي پیرامون نظام مشخص داخلی خویش حرکت دورانی دارد. درست همانند نظام 
هاي قابل ذکر در این  مونهاند. که از ن شمسی که پیرامون آن سیارگان زیادي در چرخش

باشد با این تفاوت که مافضاي خالی را در نظام شمسی رابطه حرکت منظم نظام اتم می
نهایت حجم  فضاي خالی نظام اتمی به دلیل کوچکی بیي  هکنیم، اما از مشاهد مشاهده می
 کاملي  هچه کوچکی حجم اتم تا به آنجاست که در حال حاضر حتی مشاهد ،آن ناتوانیم

رسد. با این وصف  این نظام نیز با تمام ابزارهاي علمی موجود براي بشر محال به نظر می
یی از الکترونهایی است که به همدیگر متصل و چسبنده  دانیم که اتم نام مجموعه همه می

هاي نسبی بزرگی وجود دارد. به طور مثال، اگر ما  گاه نیستند، بلکه در میان آنها خالی
ت آن شدیداً به هم کنیم که ذرا ن را در نظر بگیریم در ظاهر امر مشاهده مییی از آه قطعه
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 10000000  اند، در حالی که الکترونها در یک واحد اتم بیشتر از حجم  چسبیده و متصل
مانده، در واقع میدانهاي خالی  کنند و مساحت باقی از مساحت آن را اشغال نمی  1بر 

شده از دو جزء الکترون  ري که اگر ما یک تصویر بزرگده به طو درون اتم را تشکیل می
و پروتون اتم را مشاهده کنیم، قطعاً خواهیم دید که فاصله میان این دو جزء، نزدیک به 

 باشد. یارد می 350
معنی این سخن آن است که تمام موجودات مادي حتی آن اجسامی که در ظاهر امر 

رسند، در داخل ترکیب وجودي خویش،  میبسیار متراکم و به هم چسبیده هم به نظر 
باشند. در نتیجه اگر ما بتوانیم این فضاهاي خالی را از میان  محتوي فضاهاي خالی می

شوند، که بشر در مواردي و از  نهایتی در هم پیچیده می برداریم، اجسام مادي به طور بی
نسبی در درون  آن جمله تولید بمب اتمی توانسته است این فضاهاي داخلی را به طور

 اجسام، متراکم و محدود گرداند.
رسند که اگر ما به طور  این چنین است که دانشمندان نجومی نهایتاً به این نتیجه می

مثال جسم یک انسانی را که داراي سه متر قد باشد، از فضاهاي خالی داخل وجودش 
قابل ذکر هم تجرید کنیم، کمیت باقی مانده وجود آن به حدي ناچیز است که حتی 

باشد. به همین ترتیب اگر ما بتوانیم همه چیز موجود در کائنات را به نحوي درهم  نمی
بپیچانیم که فضاي داخلی و اندرونی آنها نابود گردد، در آن صورت حجم کلی کائنات 

خورشید نخواهد بود! در حالی که ي  هالیتناهی کنونی بیشتر از حجم سی برابر قطر کر
یی است که دورترین کهکشانهاي کشف شده در فضاي  ئنات به اندازهوسعت فعلی کا

الیتناهی میلیونها سال نوري از خورشید ما فاصله دارد. به این معنی که موجودیت فعلی 
باشد چه  کائنات از نظر وسعت هرگز با بزرگترین کهکشانها و اجرام هم قابل مقایسه نمی

شود، در فضاي الیتناهی و در مقایسه با اجرام رسد به خورشید که حتی اگر هم سی برابر 
 آید.  بسیار ناچیزي نیز به حساب نمیي  هالیتناهی ذر

ي  هاند تا تفسیر علمی آی هاي آن همه بسیج شده بنابراین، علم جدید و رهیافت
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فوق را در حد بشري آن به تصویر کشیده و رازي از رازهاي عظیم به ي  همبارک
مادي دنیاي کنونی را در راستاي تعبیرات قرآنی و منطبق با عقاید رسیدن آفرینش  پایان

 اسالمی آشکار گردانند.ي  هحق

ٓ ٱ وِيَ�طۡ  مَ يَوۡ ﴿ي  هآوردهاي علمی، تفسیر آی دستي  هامروزه در سای َما نه تنها  ﴾ءَ لسَّ
» قیامت«بزرگ ي  همشکل نیست، بلکه اگر بتوانیم بگوییم که پروردگار بزرگ در هنگام

هاي بدوي آفرینش  دنیا را با روش قانونمندیهاي خلقت و در کمربند همان سنتکار 
آورد علم در این رابطه نیز  توانیم بگوییم که ره نماید، در این صورت می خویش یکسره می

 باشد. فوق میي  همبارکي  هخود، تفسیر عینی آی
 زیم.پردا اکنون به دیدگاه قرآن کریم در رابطه با پایان کار زمین می

 هاي علمی بشر در این زمینه چیست؟ بینیم یافته ابتدا می
گرایان و ملحدانی که به ادیان  قبل از اینکه بشر به عصر تکنولوژي قدم بگذارد، مادي

یافتن کار خلقت  یافتن عمر زمین و به طور عام، پایان الهی باور نداشتند، عقیده به پایان
هاي علمی این پندارهاي کهنه فروریخت  با پیشرفت پنداشتند. اما مادي را نوعی خرافه می

یافتن عمر زمین و کائنات  دینی پایاني  هو اکنون در روشنایی علم، هیچ کسی منکر عقید
 نیست.

پایان کار زمین بر این پایه بنا یافته بود که چون  ي  هدانشمندان در بار ي  هنظریات اولی
به نور و انرژي خورشید وابسته است و حیات و موجودیت زمین مستقیماً ي  هادام

دهد، پس بنابراین همان  خورشید هم به مرور زمان گرما و انرژي خود را از دست می
وقتی که انرژي خورشید به حدي از تنزل برسد که خورشید دیگر نتواند زمین را با 

. بخش خویش مدد رساند، همان وقت هم پایان کار زمین فرا خواهد رسید عناصر حیات
زمین را ي  هتواند به سرعت فاتح می چه قطع پیوندهاي اکماالتی میان زمین و خورشید،

 حیات قادر نیست.ي  هاز آن رو که زمین بدون خورشید قطعاً به ادام ،بخواند
هاي جدیدتر علمی ثابت ساختند که  اما این فرضیه دیر زمانی پایدار نماند، چه یافته 
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کند. پس حد اقل تا میلیون ها  خویشتن را نوسازي میخورشید به صورت خودجوش 
یافتن انرژي خورشیدي متصور نیست و هم بر این اساس، ترس از فقدان  سال خطر پایان

 باشد.مورد می بخش براي زمین هم به این زودیها بی منابع حیات
ي  هدانشمندان از احتمال سقوط زمین در کر  هاي این فرضیه، شدن پایه با سست

سقوط زمین در ي  هیادآوري است که علم نجوم نظر یي  هورشید صحبت نمودند. بایستخ
هاي مذاب این  خورشید و در نتیجه سوختن کامل آن را در کام امواج شعلهي  هکر

آتشفشان عظیم را، به طور کلی رد نمی کند اما به دلیل اینکه زمین نیز همچون سیارات 
کند و سیستم این حرکت به شید حرکت میشمسی، بر محور خوري  هدیگر مجموع

دهد، پس  اي دقیق و منظم است که آن را از سقوط در کام خورشید نجات می گونه
 سقوط زمین در خورشید نیز از قوت چندانی برخوردار نیست. نظریهء

گفت: دیگري ظهور کرد که میي  هسپس نظری 
خره روزي به برخورد یک و یا حرکت میلیاردها سیاره در اطراف و اکناف آسمان، باآل

چندین سیاره به زمین منجر خواهد گردید، و اگر چنین تصادمی رونما گردد، بدون شک 
هاي جدیدتر علمی ثابت ساختند که این  کار زمین یکسره خواهد شد. اما باز هم یافته

 یپایه است، چه در حرکت و دوران تمام سیارگان، نیروي جاذبه با دقّت بی نظریه نیز
نماید. عالوه بر  می مانند طوري حکمفرماست که از وقوع چنین برخوردي جلوگیري بی

باشد که این توسعه فراتر از این، فضاي کائنات مستمراً چنان در حال توسعه می
عظیم همیشه گی در فضاي دورانی ي  هتصور عقل است. پس با این توسعي  هحوصل

شود که در اثر آن، برخورد و تصادمی  تنگ نمی سیارگان، مجال براي یکی از آنها آنگونه
 رونما گردد. 

زمین ما منسوب به یک «گوید:  دانشمند بزرگ نجومی در این باره می» جیمس جینز«
دور افتاده از فضاي الیتناهی واقع شده ي  هکوچکی است که در یک گوشي  همستعمر

و هولناکی به نظر ما  عظیمي  هکنیم، کر است. موطن ما که وقتی بر روي آن سفر می
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ي بیکرانه و دهشتناك نهایت کوچک غبار مانند، در فضا بیي  هآید، چیزي جز یک ذر می
 .»نجومی نیست

هاي ما از تصویر و  چنانکه عقل«گوید:  کائنات میي  هدر ارتباط با توسع» لورد اوپري«
تخیل اولین و هاي ما از  تصور ابتداي ازل و انتهاي ابد ناتوان است، همچنان اندیشه

باالي هر فرازي  ،اند نهایت بی باشد. جهات چهارگانه همه آخرین مکان نیز ناتوان می
 ». نهایت دیگر وجود دارد هاي بی فرازهایی برتر، و بر زیر هر سراشیبی، شیب

نهایت کائنات، از تصادم ستارگان و سیارگان با  بی پس روشن است که این وسعت 
به طوري که اگر بخواهیم احتمال چنین تصادمی را مطرح نماید  زمین جلوگیري می

دیگري با زمین، همانند احتمال تصادم یک ي  هنماییم، باید بگوییم که احتمال تصادم سیار
ي  هکشتی درخلیج فارس با کشتی دیگري در دریاي مدیترانه است. بنابراین، نظری

 مسلطی نیست.ي  هگر، نیز نظرییافتن عمر زمین به دلیل برخورد آن با سیارات دی پایان
یافتن عمر زمین و آسمان بر  پایاني  هآخرین و جدیدترین حقیقت علمیی که در قضی

کرسی داوري نشسته است، خود را تا حدي به حقایق مطرح شده در قرآن در این رابطه 
باشد که می» اشعاعی«همآهنگ گردانیده است. این حقیقت علمی مبتنی بر کشف عناصر 

ي  هخود، زایندي  هکه به نوبیی  عملیه ،شود این عناصر در هم شکستن اتم میسر میبا 
نیروي عظیم ویرانگري است، که از آزادشدن بعضی ازنیوترونها به قصد درهم شکستن 

یی  آید و اتم هاي دیگري که خود بالنوبه به درهم شکستن مجموعه اتمهاي دیگر پدید می
تأثیر متقابل «آورند که دانشمندان آن را  را به وجود مییی  دهدیگر پرداخته و در نهایت پدی

که سبب به وجودآمدن » یورانیوم«اند. این عملیه به طور بالفعل در عنصر  نامیده» مسلسل
 بمب اتمی گردید، تجربه شده است.

آید.  متضاد آزادشدن اتمها پدید میي  هدر اینجا نیروي دیگري هم هست که از عملی
 ،تر عبارت است از تداخل دو اتم در یکدیگر براي ساختن یک اتم سنگین وزناین عملیه 

آنسان که در بمب هیدروژن رونما گردید. همین عملیه ایجاد بمب هیدروژنی است که به 
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خورشید ي  هشود. پس دلیل اینکه کر مستمر و مسلسل در خورشید رونما میي  هگون
 باشد، نیز در همین امر نهفته است. هاي مذاب آتش می همیشه در حال جوشش شعله

مثبت یا ي  هباشد، تشکیل اتم از الکتریست آنچه در دانش نوین مورد اعتراف همگان می
منفی یا الکترون است. پروتون و الکترون در تعداد با همدیگر ي  هپروتون و الکتریست

آید که اسم  میتري به وجود  باشند و گاهی در ترکیب اتم بار الکتریکی متعادل مساوي می
میالدي اعالم کردند که یکی از  1955آن نوترون است. حلقات علمی در اواخر سال 

به کشف خطرناك جدیدي دست یافته است که » ارنست لورنس«دانشمندان اتمی به نام 
باشد با این تفاوت که این بار  می» پروتون«همانا موجودیت بار الکتریکی از جنس 

یی را پیرامون  مثبت. این پروتون داراي بار منفی الکتریکی، طبقهالکتریکی منفی است نه 
نهایت مهم این است که ي  هزمین در سطوح باالیی جو تشکیل داده است. نکتي  هکر

یی است که ممکن  وجود این بار وسیع الکتریکی مغایر با طبیعت، خطرناکترین پدیده
از ذرات یک عنصر بنیادین درهم  یی زیرا اگر ذره ،است عقل بشري تصور آن را بنماید

غیر طبیعی، از درهم شکستن فقط یک ي  هشکسته شود، با درنظرداشت وجود این پدید
آید و از آنجا که آب در  به وجود می» تأثیر متقابل مسلسل«ذره یا یک اتم، همان عملیه 

بی ترکیب همه مواد داخل است، اگر چنین اتفاق افتد که جزئی از آب به دوبخش ترکی
خود، یعنی هیدروژن و اکسیژن منقسم شود و یک اتم از اتمهاي آن در هم بشکند، نتیجه 
چه خواهد بود؟ شکی نیست که هیدروژن، گاز مشتعلی است و اکسیژن رهاشده هم به 

کند، پس اگر ذرات اکسیژن رها شوند، هیدروژن به گاز مشتعل  اشتعال آن کمک می
ین عملیه آن است که درکمتر از یک چشم به هم مهاري تبدیل خواهد شد. معنی ا بی

ها و جویبارها به آتش مشتعل و سرکشی مبدل خواهد  زدن، آب همه دریاها، اقیانوس
 گشت. 

 خوب آیا پایان زمین با همین روند همنوا خواهد بود؟
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 7و  6زیرا قرآن کریم در آیات   ،توان گفت که چنین خواهد شد به طور حتم می
 گوید: طور میي  هسور

 ٱ رِ حۡ ۡ�َ ٱوَ ﴿
ۡ ٰ  َرّ�َِك  َعَذاَب  إِنَّ  ٦ ُجورِ َمسۡ ل  .]7-6الطور: [ ﴾٧ قِعٞ لََ�

 .»قسم به دریاهاي آتش فروزان، البته عذاب پروردگارت بر کافران واقع خواهد شد«

 گوید: تکویر میي  هسور 6و در آیه 

َرۡت  َحارُ ۡ�ِ ٱ �َذا﴿   .]6التکویر: [ ﴾٦ ُسّجِ
 .»ور گردند دریاها چون آتش شعلهو هنگامی که «

 گوید: انفطار میي  هسور 3ي  هو در آی

َرۡت  َحارُ ۡ�ِ ٱ �َذا﴿   .]3األنفطار: [ ﴾٣ فُّجِ
 .»و هنگامی که دریاها منفجر گردند«

به » هلیوم«و چون دو اتم از اتمهاي هیدروژن با هم ترکیب شوند، از ترکیب آنها 
یی پدید خواهد آمد که تمام  کرانه آتشفشان عظیم بیآید و از وجود هلیوم،  وجود می

کائنات را در بر خواهد گرفت و در آن زمان است که آسمان هم یکپارچه آتش ي  هعرص
 گوید: رحمن میي  هسور 37ي  هشود. چنانکه قرآن کریم در آی می

ِت ٱ فَإَِذا﴿ ٓ ٱ �َشقَّ َما   .]37 الرحمن:[ ﴾٣٧ ّ�َِهانِ ٱكَ  َدةٗ َورۡ  فََ�نَۡت  ءُ لسَّ
 .»گون و چون روغن مذاب و روان گردد آنگاه که آسمان شکافته شود تا چون گل سرخ«

 گوید: معارج میي  هسور 9و  8و در آیات 

ٓ ٱ تَُ�ونُ  مَ يَوۡ ﴿ َما ۡ ٱكَ  ءُ لسَّ  .]9-8المعارج: [ ﴾٩ نِ عِهۡ لۡ ٱكَ  َباُل �ِۡ ٱ َوتَُ�ونُ  ٨ لِ ُمهۡ ل
 .»پشم زده شود ها چون روزي که آسمان فلز گداخته شود و کوه«

 گوید: همین سوره می 16و  15و در آیات 

﴿ ۖ ٓ َها َ�َّ اَعةٗ  ١٥ لََظيٰ  إِ�َّ َوىٰ  نَزَّ  .]16-15المعارج: [ ﴾١٦ ّلِلشَّ
ور است تا سر و صورت و  پندارند، بلکه آتش دوزخ بر آنها شعله نه چنان است که می«

 .»اندامشان را بسوزاند
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ٓ ﴿ گوید: مینحل ي  هسور 77ي  هو در آی مۡ  َوَما
َ
اَعةِ ٱ رُ أ وۡ  َ�ِ ۡ�َ ٱ حِ َ�َمۡ  إِ�َّ  لسَّ

َ
قۡ  ُهوَ  أ

َ
 َرُبۚ أ

َ ٱ إِنَّ  َّ�  ٰ   .]77النحل: [ ﴾٧ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
تر از آن بیش نیست و البته خداوند  کار قیامت به مانند چشم بر هم زدن، یا نزدیک« 

 »بر همه چیز تواناست
علمی فوق، ي  هشد  پیام صریح و روشنی دارند که حقایق مطرح فوق،ي  هآیات مبارک

 تفسیر آنها را کامالً مبرهن ساخته است.
کنونی خلقت ي  هسازد که جریان به پایان رسیدن مرحل اخیر واضح میي  هو اما آی

کوچک زمانی ي  هکائنات، بسیار سریع و فقط در یک آن واحد است و بیش از یک لحظ
 گیرد. یک چشم بر هم زدن یا حتی کمتر از آن خواهد بود، در بر نمیي  هرا که به انداز

 پس باید دید، دیدگاه علم در این رابطه چیست؟
از نظر دانش نوین، اگر به هر دلیلی یک پروتون منفی از آسمان با یک پروتون مثبت 

ي  هتوان میزان و محدود در یکی از اتمها تماس پیدا نماید، در آن صورت هرگز نمی
کائنات را در بر خواهد گرفت، تصور ي  هالعاده، هم ویرانی ناگهانیی را که با سرعتی خارق

را که » واحد آفرینش«چه در صورت وقوع همچو حالتی، ویرانی در حقیقت اصل  ،نمود
باشند، در نشانگاه خود قرار داده  مین، آسمان و کائنات مادي ... میانسان، حیوان، نبات، ز

 است. 
باشد.  کند که چنین احتمالی عامل به پایان پیوستن وجود زمین می لم اثبات میع ،بلی

زیرا  ،تواند فقط به زمین محدود بماند یی از این قبیل نیز نمی و روشن است که هر پدیده
نهایت منسجمی است و از آنجا که ویرانی ي  هبه هم پیوسته و زنجیري  هآفرینش، سلسل

گیرد بنابراین، شکی نیست که این  ن و آسمان انجام میدر درون اتمهاي آفرینش زمی
 بسیار بسیار اندکی را در بر نخواهد گرفت.ي  هعملیه بیش از یک لحظ

 نماید: انفطار چنین توصیف میي  هقرآن کریم این حالت را در اولین آیات سور

ٓ ٱ إَِذا﴿ َما َرۡت  َحارُ ۡ�ِ ٱ �َذا ٢ نتََ�َۡت ٱ َكَواكُِب لۡ ٱ �َذا ١ نَفَطَرۡت ٱ ءُ لسَّ   .]3-1نفطار: اال[ ﴾٣ فُّجِ
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هنگامی که آسمان شکافته شود و هنگامی که ستارگان فرو ریزند و زمانی که دریاها منفجر «
 .»گردند

 فرماید: انشقاق میي  ههمچنین در سور
ٓ ٱ إَِذا﴿ َما ۡت ٱ ءُ لسَّ ذِنَۡت  ١ �َشقَّ

َ
ۡت  لَِرّ�َِها َوأ  ٱ �ذَا ٢ وَُحقَّ

َ
ۡت  ُض �ۡ� لۡ  ٣ ُمدَّ

َ
 �ِيَها َما َقۡت َو�

 .]4-1االنشقاق: [ ﴾٤ َوَ�َلَّۡت 
هنگامی که آسمان شکافته شود و به فرمان حق گوش فرا دهد و سزد که فرمان او را پذیرد «

 .»و هنگامی که زمین منبسط ساخته شود و هر چه درون دل داشته همه را بیرون افکند

این عظمت خویش، در برابر ي  هویران ساختن آسمان و زمین و کائنات با هم ،آري
ساده بیش نیست. و هرچند پروردگار بزرگ در ي  هپروردگار یک عملیي  هقدرت مطلق

 نیاز است چه کائنات همه فرمانبر بی از توسل به اسباب  -ایجاداً و عدماً  -امور تکوینی 
آید تا گواهی بر حقانیت  باشند، اما علم در اینجا میچون و چراي اراده و امر او می بی

اعتقادات دینی باشد. و از نظر عقیدتی هم هیچ اشکالی ندارد که جریان ویرانسازي 
کائنات که قرآن حتی اشکال و تصاویر آن را نیز در تابلوهاي این چنین روشن به تصویر 

مقدار از نظام  ء کوچک و بیدادن و یا دگرگون ساختن یک جز کشیده است، فقط با توقف
 قانونمندي حرکت اتمها باشد. 

هاي هولناك به پایان آوردن آفرینش  قرآن کریم در بخشی از تصویرپردازي صحنه
 گوید: حج میي  هکنونی مادي، در اولین آیات سور

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ۡ  إِنَّ  َر�َُّ�مۚۡ  �َُّقوا اَعةِ ٱ َزلَةَ َزل  ُ�ُّ  َهُل تَذۡ  َ�َهاتََروۡ  مَ يَوۡ  ١ َعِظيمٞ  ءٌ َ�ۡ  لسَّ

ٓ  ِضَعةٍ ُمرۡ  ا � َ�مَّ
َ
ٰ  �َّاَس ٱ َوتََرى لََهاَ�ۡ  لٍ َ�ۡ  َذاتِ  ُ�ُّ  َوتََضعُ  َضَعۡت أ ٰ  ُهم َوَما َرىٰ ُسَ�  َرىٰ �ُِسَ�

ِ ٱ َعَذاَب  ِ�نَّ َوَ�ٰ   .]2-1الحج: [ ﴾٢ َشِديدٞ  �َّ
بسیار بزرگ و ي  هقیامت حادثروز ي  هاي مردمان! خداترس و پرهیزگار باشید که زلزل«
کنید. روزي که هر  بزرگ و سختی را مشاهده میي  هسختی خواهد بود، آن روز هنگامي  هواقع

زن شیرده از هول طفل خود را فراموش کند و هر آبستن بار حمل خود را بیفکند و مردم را از 
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اب خداوند وحشت آن روز بیخود و مست بنگري. در صورتی که مست نیستند و لیکن عذ
 .»بسیار سخت است

اما در ارتباط با میزان عذابی که از جریان در هم ریختاندن و ویران ساختن آفرینش بر 
 فرماید: معارج میي  هسور 14تا  11شود، در آیات  پا می

ۡ ٱ يََودُّ ﴿ ِخيهِ  ۦِحَبتِهِ َوَ�ٰ  ١١ بِبَنِيهِ  ِم�ِذِۢ يَوۡ  َعَذاِب  ِمنۡ  تَِديَ�فۡ  لَوۡ  رِمُ ُمجۡ ل
َ
 لَِّ� ٱ َوفَِصيلَتِهِ  ١٢ َوأ

 ٱ ِ�  َوَمن ١٣ وِ�هِ  ٔۡ ُ� 
َ
 .]14-11المعارج: [ ﴾١٤ يُنِجيهِ  ُ�مَّ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�

کند که کاش توانستی فرزندان، همسر، برادر و  مجرمین در آن روز دوست دارند و آرزو می«
زمین است، فداي کردند و هم هر که را که در روي  اش را که همیشه حمایتش  هم خویشان قبیله

 .»خود گرداند و از ان عذاب نجات یابد

 فرماید: عبس میي  هسور 37تا  33و در آیات 

ٓ  فَإَِذا﴿ ٓ ٱ َءتِ َجا ا ةُ لصَّ ۡ ٱ يَفِرُّ  مَ يَوۡ  ٣٣ خَّ ِخيهِ  ِمنۡ  ءُ َمرۡ ل
َ
ّمِهِ  ٣٤ أ

ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
 َوَ�نِيهِ  ۦِحَبتِهِ َوَ�ٰ  ٣٥ َوأ

  َم�ِذٖ يَوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ  ٣٦
ۡ
 .]37-33عبس: [ ﴾٣٧ نِيهِ ُ�غۡ  نٞ َشأ

دهنده به گوش ایشان رسید، آن روز روزي است که هر  آنگاه که آن فریاد و صداي تکان«
گریزد و از مادر و پدرش و از زن و فرزندانش، در آن روز هر کس چنان  شخص از برادرش می

 .»گرفتار کار خود است که به هیچ کس نپردازد

عظیمی که هرگز دانشمندان نتوانسته اند به این دقّت و با این تصویرهاي هولناك 
حالت زنده، آن را توصیف نمایند هرچند در این باب سخنها رانده و تصویرها هم 

 اند. کشیده



 
 

 نحل ي هموقعیت نجوم در پرتو آیاتی از سور

خود بر بندگانش را بر  یی از فضل و احسان نحل گوشهي  هدر سور خداي
شمارد و بدون شک در هر یک از آیات این سوره، معانی بس عمیق علمی نهفته  می

 فرماید: که می  8ـ  5از جمله در آیات  ،است

 ٱوَ ﴿
َ
ۖ  مَ َ�ٰ نۡ ۡ�   َهاَوِمنۡ  فِعُ َوَمَ�ٰ  ءٞ دِۡف  �ِيَها لَُ�مۡ  َخلََقَها

ۡ
 ِح�َ  َ�َاٌل  �ِيَها َولَُ�مۡ  ٥ ُ�لُونَ تَأ

�ۡ  ِمُل َوَ�ۡ  ٦ ُحونَ �َۡ�َ  وَِح�َ  تُرِ�ُحونَ 
َ
ْ  لَّمۡ  بََ�ٖ  إَِ�ٰ  َقالَُ�مۡ �  ٱ �ِِشقِّ  إِ�َّ  لِغِيهِ َ�ٰ  تَُ�ونُوا

َ
 نُفِس� ۡ�

ۚ  َكُبوَهالَِ�ۡ  ِم�َ �َۡ ٱوَ  َغاَل ۡ�ِ ٱوَ  َل يۡ �َۡ ٱوَ  ٧ رَِّحيمٞ  لََرُءوٞف  َر�َُّ�مۡ  إِنَّ   َ�  َما لُقُ َوَ�خۡ  َوزِ�َنٗة
 .]8-5النحل: [ ﴾٨لَُمونَ َ�عۡ 

و چهارپایان را براي انتفاع نوع بشر خلق کرد، براي شما در آن رفاهیت و منافعی است و از «
خورید و در آنها براي شما زیبایی است، آنگاه که آنها را از چراگاه  گوشت آنها غذا می

برند که جز  ا به شهري میبرید. و بارهاي شما ر گردانید و هنگامی که آنها را به چراگاه می برمی
توانستید برسید، قطعاً پروردگار شما رؤوف و مهربان است و اسب و  با مشقت بدنها بدان نمی

شتر و االغ را براي سواري و تجمل مسخر شما گردانید و چیزهایی دیگري هم که هنوز 
 .»آفریند دانید براي (سواري) شما می نمی

ردن آب از آسمان اشاره نموده و سپس به رحمت و فضل خویش در فرود آو
 فرماید: می

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ٓ ٱ ِمنَ  أ َما ٓ  ءِ لسَّ ۖ َما ابٞ  هُ ّمِنۡ  لَُّ�م ٗء  بُِت يُ� ١٠ �ُِسيُمونَ  �ِيهِ  َشَجرٞ  هُ َوِمنۡ  َ�َ

رۡ ٱ بِهِ  لَُ�م �ۡ ٱوَ  عَ لزَّ  ٱوَ  �َِّخيَل ٱوَ  ُتونَ لزَّ
َ
 .]11-10النحل: [ ﴾تِ �ََّمَ�ٰ ٱ ُ�ِّ  َومِن َب َ�ٰ عۡ ۡ�

اوست خدایی که از آسمان براي شما آب نازل کرد تا از آن بیاشامید و درختان را پرورش «
هاي شما  اش برخوردار شوند و هم زراعت آن و حیوانات از برگ و سبزهي  هدهید تا شما از میو

 .»جات از آن آب باران بروید، درختان خرما و زیتون و انگور و از همه انواع میوه

 روند: هاي الهی جلو می وره همچنان در راستاي توضیح نعمتآیات س
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رَ ﴿ ۡ ٱ لَُ�مُ  وََسخَّ مۡ ٱوَ  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ ۖ لۡ ٱوَ  َس لشَّ َ�ٰ  �ُُّجومُ ٱوَ  َقَمَر مۡ  ُتۢ ُمَسخَّ
َ
ِ بِأ ٰ  ِ�  إِنَّ  ۦٓۚ رِه  لَِك َ�

  .]12النحل: [ ﴾١٢ قِلُونَ َ�عۡ  �ٖ لَِّقوۡ  ٖت َ�ٰ �
ماه را براي زندگانی شما در گردون مسخر ساخت و و هم شب و روز و خورشید و «

هاي قدرت خدا براي اهل  ستارگان آسمان را به فرمان خویش مسخر ساخت، در این کار نشانه
 .»خرد پدیدار است

ِيٱ َوُهوَ ﴿ رَ  �َّ   رَ حۡ ۡ�َ ٱ َسخَّ
ۡ
ْ ِ�َأ ْ َتخۡ َو�َسۡ  اَطرِ�ّٗ  امٗ �َۡ  هُ ِمنۡ  ُ�لُوا  .]14النحل: [ ﴾بَُسوَ�َهاتَلۡ  َيةٗ ِحلۡ  هُ ِمنۡ  رُِجوا

و اوست خدایی که دریا را براي شما مسخر کرد تا از گوشت (آبزیان حالل) آن تغذیه کنید «
 .»و از زیورها و مواد موجود در آن استخراج کرده و تن را بیارایید

الذکر، انواع دیگري از فضل و رحمت خویش را بر مردم  آیات فوقي  هسپس در ادام
 فرماید: می آشکار ساخته و

لۡ ﴿
َ
 ٱ ِ�  َ�ٰ َو�

َ
ن ِ�َ َرَ�ٰ  ِض �ۡ�

َ
نۡ  بُِ�مۡ  تَِميدَ  أ

َ
 .]15النحل: [ ﴾١٥ َتُدونَ َ�هۡ  لََّعلَُّ�مۡ  وَُسُبٗ�  �رٗ َ�ٰ َو�

هاي بزرگ در زمین بنهاد تا از اضطراب و ناامنی در روي زمین برهید و جویبارها  و نیز کوه«
هاي رهنماي دیگر و همچنین آنها با ستارگان  باشند و نشانهها را آفرید تا شما را رهنمون  و راه

 .»شوندرهنمون می

هاي زمین  ها، آنها را لنگرگاه مبارکه در باب ذکر منافع خلقت کوهي  هقرآن در این آی
چه در  ،مبارکه در عصر رسالت استي  هعلمی آیي  هکند که این خود معجز معرفی می

لمی قدم نگذاشته بود، این آیه به روشنی بر حرکت زمانی که بشر به عصر اکتشافات ع
ها،  نماید که کوهزمین تأکید نهاد. عالوه بر این، قرآن در این آیه بر این حقیقت تصریح می

یی براي مردم اند تا مقاصد حرکت و سیر و سفر خویش عالمات فارقه ،ها جویبارها و راه
ر این آیه به عنوان تابلوهاي رآهنما معرفی کنیم که ستارگان نیز د را گم نکنند. مالحظه می

 اند. گردیده
یی از قرآن نیست که ستارگان را به عنوان تابلوهاي رآهنما  در حقیقت این تنها آیه

از جمله  ،کند، بلکه آیات دیگري در قرآن کریم نیز به این حقیقت پرداخته اندمعرفی می
  گوید: انعام که میي  هسور 97ي  همبارکي  هآی
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ِيٱ َوُهوَ ﴿ ْ ِ�َهۡ  �ُُّجومَ ٱ لَُ�مُ  َجَعَل  �َّ ِ لۡ ٱ تِ ُظلَُ�ٰ  ِ�  بَِها َتُدوا لۡ  قَدۡ  رِ� حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ ٰ �ٱ َنافَصَّ  تِ َ�
 .]97األنعام: [ ﴾٩٧ لَُمونَ َ�عۡ  �ٖ لَِقوۡ 

اوست خدایی که ستارگان را براي رهنمایی شما در تاریکیهاي بر و بحر بیافرید البته ما «
 .»ایم براي اهل فهم به تفصیل بیان نموده آیات خود را

کریمه، صدها سال از علم بشري پیشی گرفته است. ي  هبه راستی که قرآن با این دو آی
هاي  هرچند قبل از بیان این حقیقت توسط قرآن نیز، عقیده بر آن بود که ستارگان در شب

را شگافته و در نتیجه  پراکنند، اندکی از تاریکی شب غیر مهتابی با روشنایی کمی که می
هاي علم نجوم ثابت ساخت که نقش نور آنها  کنند، مگر پیشرفت به عنوان رآهنما عمل می

 در این رابطه، تمامت قضیه نبوده ونیست.
آوردهاي علم نجوم ثابت ساخت که ترتیب و موقعیت ستارگان در  بررسیها و ره ،آري

ده است و در آینده نیز این ترتیب پا بر جا هزار سال قبل تا اکنون یکسان بو آسمان از پنج
خواهد ماند. پس آنچه که در طول این مدت دستخوش تغییر بوده است، زمین و سیارات 

اند و هیچ  گویند: سیارات عشایر آسمان باشند. علماي نجوم می دیگر میي  هخورد و ریز
ل و انتقال بوده و چنانکه عشایر زمین نیز همیشه در حال نق ،آدرس ثابت کوکبی ندارند

هاي ثابت نجومی که دارند،  باشند. بنابراین، ستارگان با موقعیت داراي آدرس ثابتی نمی
توانند در هنگام شب به خوبی نقش تابلوهاي رآهنما را براي ساکنان زمین ایفا نمایند  می

هاي ثابت آنان است تا نور وروشنی اندکی که  و این نقش بیشتر مربوط به موقعیت
ستارگان و وظایف آنها در ي  هپراکنند. پس قرآن نخستین کتابی است که به اهمیت بالغ می

 این مورد اشاره کرده است.
اگر ما «گوید:  ستارگان میي  هدر بار» سیر جیمس جنیز«دانشمند نجومی پروفسور 

یی را در یک شهر جویا شویم، نخست از اسم خیابان و سپس از  بخواهیم آدرس خانه
کنیم، اما در این میان تعداد دیگري  یی که در آن واقع شده است پرسش می خانهي  هشمار

ها هستند که به دلیل شهرت زیاد خود، داراي اسما و عناوین مخصوص به خود  از خانه
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بعضی از ستارگان مشهور که داراي درخشش  ،باشند. وضعیت ستارگان نیز چنین است می
، »شعري یمانی«ي  هخود را دارند، مانند ستارباشند، نامهاي مخصوص به  خاصی می

هاي  و امثال آن از ستاره 1»نسر«ي  ه، ستار»عیوق«ي  ه، ستار»سماك«رخشان ي  هستار
دیگر. اما بعضی از ستارگان همچون اکثریت منازل موجود در یک شهر، داراي ي  هرخشند

، که این »ولف 27«ي  هباشند. مانند ستار یی می اسم، شماره و آدرس تنظیم شده
گذاري با اعداد، بعد از تمام شدن حروف الفبا انجام گرفته است. حتی آن تعداد از  شماره

باشند، نیز در جدول  ستارگان مشهوري که داراي نامهاي مخصوص به خود نیز می
 ها قرار داده شده اند. آدرس

جداگانه و باشند، نیز جدول  اما ستارگان ضعیفی که جز با تلسکوب قابل رؤیت نمی
هاي خود را دارند و اماکن آنها در آسمان دقیقاً مشخص ساخته  مخصوص آدرسي  هنقش

» ولف«در جدول نجومی » 359«که معنی آن ستاره » ولف 359«ي  هشده است. مانند ستار
 است.

مشخص تقسیم گردیده ي  هبه همین ترتیب آسمان از منظر ستارگان، به بیست منطق
هاي معین خود بوده و دقیقاً  ها و آدرس ها، جدول اطق داراي نقشهاین مني  هاست که هم

 بندي مشخص ساخته شده اند. با مقیاس درجه
هاي آنها، مهمترین عالئمی هستند که ناخدایان کشتیهاي  بنابراین، ستارگان و موقعیت 

ها در فضا و حتی کوچیان در صحرا از رؤیت کنندگان وسایل بري، طیاره بحري و هدایت
هاي راهیاب  هاي دریایی که چون دستگاه کنند. و چه بسیار قافله آنها راه خویش را پیدا می

کنند، تنها راه نجات آنها از سرگردانی و  افتد و خط سیر خویش را گم می آنها از کار می
ها مقصد خویش را  گمراهی، ستارگان آسمان اند. و چه بسیار مسافرانی که در مسیر قاره

کرده راهان را به راه و مقصد شان  اند که گم گان بودهو سرانجام این ستاره اند گم کرده
 اند. رهنمون گردیده

                                           
 باشند. ها عربی می نام -1
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شناسی، امروزه از  و این چنین است که تحصیل و تدریس علوم نجومی و دانش ستاره
باشد. و این  رانی و راه و ترابري می هاي کشتی ها و دانشکده مهمترین مواد درسی کالج

 دهد.  علم جدید با زبان روشنی بر حقانیت قرآن کریم گواهی میچنین است که 
 و آنگاه که قرآن کریم چهارده قرن قبل گفت:

﴿ ِ  .]16النحل: [ ﴾َتُدونَ َ�هۡ  ُهمۡ  مِ �َّجۡ ٱَو�
 .»شوند ستارگان رهبري میي  ههاي بر و بحر به وسیل و مردم در تاریکی«

جلب نموده و انسان جستجوگر را هدف قرآن این بود تا انظار را به سوي علم نجوم 
ستارگان به خود ي  هبه راه صحیح آن رهنمون گردد و قبل از آنکه بشر بخواهد در بار

زحمت کاوش و پژوهش بدهد، کلیات دانش نجومی را به حیث مسلمات این علم در 
اختیار بشر قرار داده و روشن سازد که ستارگان همچون عالئم ترافیکی ثابتی در 

رآهنمایی رهپویان منازل و مقاصد دریاها و ي  ههاي معین خود قرار دارند و آماد موقعیت
 باشند. بیابانها می



 
 

 نظام دقیق ماه و خورشید
)1( 

قرآن کریم در عصري نازل گردید که دانش نجومی هنوز موفق به کشف حقایق علمی 
بعد از نزول قرآن بود که تکاپوهاي دانشمندان توانست زیادي نگردیده بود و چندین قرن 

هاي  بخش کوچکی را از آنچه قرآن در این میدان مطرح نموده است، درنوردد. با پیشرفت
علمی، رفته رفته اعماق و ابعاد آیات قرآنی در این زمینه روشن و روشنتر گردید، از 

 گوید: سورة الرحمن که می 5ي  هجمله آی

مۡ ٱ﴿  .]5الرحمن: [ ﴾٥ َبانٖ ِ�ُسۡ  َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ
 .»کنند دقیق حرکت میي  هخورشید و ماه بر اساس نظام و محاسب«

و چگونگی وصول گرما و نور آفتاب به   اندازه  ،و براي اولین بار بود که بشر دانست
گیرند.  زمین، یک روند اتفاقی نبوده بلکه با حساب و کتاب دقیق و منظمی انجام می

 باشند. پایان وي می هایی که خود نمودار روشن عظمت آفریدگار و قدرت بی پدیده
شه بهترین مفسر یی از این نظام دقیق را به روایت علم که همی اکنون بیاییم تا گوشه

 باشد، با هم مرور نماییم. آیات علمی قرآن کریم می
همه چیز در خورشید، «گوید:  در این باره می» جیمس جینز«دانشمند بزرگ علم نجوم 

با شدت تمام در حال حرکت و جوشش است. سطح خورشید آتشفشان همیشه جوشانی 
، نیروگاه عظیم تولید انرژي شناسد. عمق داخلی آن است که غلیان آن هرگز آرامش نمی

افتد و در نتیجه جریان عظیم حرارت در آن، به طور  است که هرگز از شتاب نمی
که نه تنها جریان تابش یی  پدیده ،انفجارآمیزي از عمق به سطح در حال فوران است

هاي آتش مذاب  هاي عظیم انفجاري و شعله نماید بلکه زبانه خورشید را ایجاد میي  هاشع
کند که  صدها هزار مایل از سطح آن به فضاي بیرونی پرتاب میي  هرا تا فاصلآن 
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از جمله تصاویري  ،تصویربرداري از این حاالت تا اکنون چندین بار ممکن گردیده است
) از انفجارات پیاپی توفانهاي خورشید گرفته شد. در 1385که در ماه عقرب  سال (

) مشخص گردید که 1919آفتاب گرفتگی سال تصویربرداري یکی دیگر از این حاالت (
باشد.  ) مایل می475000) مایل و ارتفاع آن (350000هاي انفجاري ( عرض این زبانه

رساند که در  ) برابر قطر زمین است و این می109همچنین آشکار شد که قطر خورشید (
ر خورشید مقابل هر مایل مکعبی از قطر زمین، نزدیک به یک و نیم میلیون مایل از قط

حرارت در قلب خورشید بیست و نه میلیون درجه فارنهایت و فشار ي  هقرار دارد. در ج
رسد. با این حساب، اگر حرارت خورشید  ) میلیون تن در هر اینچ مربع می264آن به (

بدون مانع به زمین برسد، قیامت کبري بر پا خواهد گشت. از این جهت خداوند بزرگ بر 
هاي حائلی را قرار داده است که این طبقات حائل اجازه بقات و الیهگرداگرد خورشید ط

دهند تا حرارت خورشید بیشتر از مقیاس دو جزء از یک میلیون جزء از نیروي کلی  نمی
 آن، به زمین برسد.

با این حساب، آیا به تعبیر قرآن کریم، بر خورشید و ماه یک نظام محاسباتی دقیق 
 باشد؟جاز این کتاب مبین نمیعآیه خود نمایانگر ا حکمفرما نیست؟ و آیا این

 )2( تقویم هجري قمري

مۡ ٱ﴿  ﴾٥ َبانٖ ِ�ُسۡ  َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ
یی که پروردگار بزرگ در ماه و  هاي پیچیده هاي دقیق و نظام ترین حساب از مهم

است. بدون شک سنجش زمان طبیعی از » زمان«ي  هخورشید گنجانیده است، پدید
شود. اهمیت  آن تنظیم میي  هزندگی بر پایي  هلوازم و ضروریاتی است که سامانمهمترین 

شناسیم که زندگی را بدون زمان تصور کنیم! بنابراین، عالوه بر  زمان را وقتی بهتر می
اینکه زمان مقیاسی، در تنظیم و ساماندهی زندگی بشر تأثیر حیاتی دارد، به همان پیمانه، 

 ت علم نیز هست.در خدمیی  زمان و سیله
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امریکا که جدیداً کشف ي  هکیستون ایاالت متحدي  هترین صخره در منطق مثالً قدیمی
رود که این  باشد و انتظار می میلیون سال عمر می 460گردیده است، داراي یک بلیون و 

 کشف به شناخت تاریخ زمین کمک کند. 
زمان ي  هبا پدید گیري از نعمات زندگی اصوالً چرخ حرکت حیات و بهره ،بلی

 ناپذیر دارد و استقرار حیات و تنظیم آن بدون زمان ناممکن است. ارتباطی گسست
شاید این پرسش به وجود آید که زمان طبیعی چیست؟ زمان طبیعی عبارت از حرکت 
خورشید است. به این ترتیب که طلوعگاه، درخشش صبحگاهی خورشید است، چاشت 

گاه هم  گیرد و غروب آسمان قرار میي  هبلندترین نقط گاه، زمانی است که خورشید در
شود. و در میان دو درخشش آفتاب، یا  یی که خورشید در پشت سر افق ناپدید می لحظه

 24در میان دو چاشتگاه، یا در میان دو غروبگاه، یک روز کامل قرار دارد که عبارت از 
-حرکت مهتاب دریافت می ساعت است. این از حساب روز، و اما حساب ماه را هم از

زمانی میان ظهور مهتاب در یک دوره با ظهور مجددش ي  هکنیم. به این ترتیب که فاصل
زمان ماه ي  هکنند دیگر، بیست و نه و نیم روز است، که این خود تعییني  هدر دور

 باشد. می
یی از روز، حدس بزند  کردن به خورشید در هر لحظه تواند با نگاه هر انسانی می ،آري

تواند مشکل  کردن به خورشید نمی که که در کدام ساعت تقریبی از روز قرار دارد، اما نگاه
تقویمی روزها را حل کند و این موضوع کار مهتاب است. به طوري که یک نگاه گذرا به 

دهد. و این چنین است که خورشید  ریبی روزها قرار میمهتاب ما را در حدود تق
 مأموریت تعیین زمانی ساعات، و ماه مأموریت تعیین زمانی روزها را بر عهده دارند.

باشد که بر  اما آنچه که در این بحث از منظر ما مهم است، توجه به این حقیقت می
تقویم «هجري قمري یعنی اساس نگرش هاي دقیق علمی، تنها تقویم طبیعی زمان، تقویم 

ي  هبه تقویم مصنوعی تاریخ که به وسیلیی  است. اگر باور ندارید، اینک لحظه» اسالمی
 انسان ساخته شده است تأمل کنید:
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انسان متمدن در عصر حاضر تالش کرد تا براي خویش تقویم زمانی خاصی را وضع 
روز و پنج  360در ظرف مدت اینکه زمین ي  هکند، از این رو دانشمندان غربی با محاسب

چرخد، سال خورشیدي را بر  ثانیه یک بار بر محور خورشید می 46دقیقه و  48ساعت و 
هاي سال  که عدد ماه 12مساوي عدد ي  هماه قمري تقسیم نمودند. اما از این عملیه نتیج

باشد بدست نیامد. پس آنها ناچار شدند تا بعضی از  است و اساس حساب زمانی می
روز قرارداده و از روي اجبار ماه فبروري را گاهی  31روز و بعضی دیگر را  30ها را  ماه
شکنانه  هاي قانون روز به شمار آورند. اما علی رغم همه این تالش 29روز و گاهی  28

باز هم آنها با دردسرهاي دیگري و از جمله با اختالل در میعاد زمانی حلول سال و 
 رو گردیدند.هاختالل در ایام هفته روب

دسامبر در منزلش در نیویورك، رو به  31شب ي  همثالً اگر شخصی درست در نیم
حلول سال نو را جشن ي  هروي تلویزیون بنشیند، شاهد خواهد بود که نیویورك لحظ

گرفته و تلویزیون پخش مراسم تحویل سال را آغاز کرده است، اما وقتی این شخص 
بیند که در همین ساعت معین در شیکاگو از  شاهده کند، میکانال تلویزیونی شیکاگو را م

حلول سال جدید هیچ خبري نیست و شیکاگو یک ساعت بعد از آن حلول سال نو را 
بیند که تلویزیون  برود، می» انفرس«کند. و باز همین طور از شیکاگو که به  اعالم می

کند و  را اعالم می صبحگاه اول جنوري، حلول سال جدید 2درست در ساعت » انفرس«
گاه اول جنوري. و از  صبح 3اما سانفرانسیسکو، باز یک ساعت دیرتر و درست در ساعت 

بیند که حلول سال جدید در آن درست در ساعت  سانفرانسیسکو که به هاوایی برود، می
 پنج و نیم بامداد اعالن شده است.

ساعت خود ي  هیک بار، عقرباین وضعیت، مسافر دریا باید هر از چند گاه ي  هدر نتیج
افتد که این مسافر بیچاره، نان شبش را در  را جلو و یا عقب ببرد. و گاهی حتی اتفاق می

خیزد، باز مشاهده  کند، اما وقتی صبح از خواب برمی شامگاه روز چهار شنبه صرف می
ه دو کند که یک بار دیگر روز چهار شنبه از نو آغاز شده است. گویی او در یک هفت می
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افتد که این  دیگر، گاهی اتفاق میي  هروز چهارشنبه را از سر گذرانیده است. از ناحی
خود در همان کشتی بخوابد، اما ي  هرود تا شب روز چهار شنبه را در غرف مسافر می

او ي  هیابد و به این ترتیب در هفت شود، خود را در روز جمعه می هنگامی که بیدار می
البلد و اختالف عنصر  م شده است!! که این امر به خطوط عرضگویا روز پنجشنبه گ

گردد که انسان کوشیده است با دست بردن به آن، براي خود تقویم وضع  زمانی برمی
جا او را بدینسان دچار گمراهی و سرگردانی ساخته بی نماید و در نتیجه، این دخالت

 بریم.  قمري پی میاست. و در اینجاست که به صحت و دقّت عجیب تقویم هجري 
مانندي حکمفرماست و هم از این رو  بی در ماه قمري حساب و کتاب دقیق و ،بلی

باید حساب و کتاب دقیق سال و ماه، هفته و روز خود را از این نظام  است که بشر می
روزهاي مکرّر در هفته و  ،شود که خواندیم زمانی دریافت نماید، در غیر آنچنان می

روز! ابتذالی که انسان متمدن غرب درگیر آن گردیده است. انسانی که هاي بدون  هفته
تواند در سیستم زمان هم دخالت کند. و اینجاست که یک بار  پندارد حتی میگویی می

آوریم و مشخصاً در  دیگر، در برابر اعجاز علمی قرآن کریم سر تواضع و تسلیم فرود می
 گوید: می یونس کهي  هسور 5ي  همبارکي  هپیشگاه آی

ِيٱ ُهوَ ﴿ مۡ ٱ َجَعَل  �َّ ٓ  َس لشَّ َرهُ  �نُورٗ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  ءٗ ِضَيا ْ ِ�َعۡ  َمَنازَِل  ۥَوقَدَّ نِ�َ ٱ َعَددَ  لَُموا  لّسِ
ُ ٱ َخلَقَ  َما َساَبۚ ۡ�ِ ٱوَ  َّ�  ٰ ِ  إِ�َّ  لَِك َ� � �َۡ ٱب ُل  ّقِ  .]5یونس: [ ﴾٥ لَُمونَ َ�عۡ  �ٖ لَِقوۡ  تِ َ�ٰ �ٱ ُ�َفّصِ

آفتاب را رخشان و ماه را تبان نمود و سیر و سفر ماه را در منازلی معین اوست خدایی که «
سالها و حساب ایام را (براي امر معاد و نظم معاش خود) بدانید. ي  هکرد تا بدین وسیله شمار

این ها را خدا جز به حق و مصلحت نظام خلق نیافریده و خداوند آیات خود را براي اهل علم 
 .»فرماید ان میو معرفت به تفصیل بی

 انشقاق نجومی قمر
دایروي ي  هبا سه طبق» زحل«ي  همیالدي، گالیله کشف کرد که سیار 1610در سال 

 اند. محاط گردیده است که این طبقات دایروي، نوعی کمربند را پیرامون آن تشکیل داده
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زحل منحصر نبوده، ي  ههاي بعدي نشان داد که وجود طبقات دایروي به سیار یافته
باشند. در  بلکه سیارات دیگري نیز وجود دارند که داراي همچو  طبقات دایروي شکل می

گفت که این حلقات دایروي » رایت«م یک تن از علماي دانش نجومی به نام 1750سال 
اند که بر محور آن  نهایت کوچک بی از تعدادي سیارات پیرامون زحل، در واقع عبارت

تر نجومی، علم جدید در این رابطه به  آالت و ابزار پیشرفتهچرخند. تا آنکه با اختراع  می
در کتاب خود: » سیر جیمس جینز«تر دست یافت و حجت دانش نجوم  یک نظریه قاطع

این «گفت: » ماکسویل«با استناد به نظریات علمی » ستارگان در سیر و سفرهایشان«
هاي جدید  باشند. یافته میترین اجرام آسمانی  حلقات دایروي از نقطه نظر علمی شگفت

دهد که این حلقات، قطعاتی کوچک از یک جسم بزرگتري هستند  دانش نجومی نشان می
که روزگاري یک قمر عادي کامل الوجود از اقمار زحل بوده است و این قمر رفته رفته 

 ،خطر زحل داخل گردیده و در نتیجه پارچه پارچه و قطعه قطعه شده استي  هبه منطق
تري از زحل وارد آن  یی است که هیچ جسم کوچک خطر، محدودهي  هین منطقزیرا ا
شود. سرگذشت این قمر  شود مگر اینکه خرد و پارچه گردیده و قطعه قطعه می نمی

بزرگتر دیگري است که در زمانهاي بسیار ي  هزحلی نیز درست همانند سرگذشت سیار
خورشید آن را پارچه پارچه ساخته و  دور گذشته به جوار خورشید به پناه آمده بود، اما

شمسی) را تشکیل داد. همچنین زحل نیز ي  هفعلی خویش (مجموعي  هاز آن خانواد
کوچک پارچه پارچه نموده و از این ي  هترین قمر به خود را به میلیونها قطع نزدیک

 ».قطعات، حلقات دایروي پیرامون خویش را تشکیل داده است
بنابراین، هیچ گریزگاهی از تکرار این وضعیت در قمر ما : «دهد جیمس جینز ادامه می

هاي دور وجود ندارد، چه شکی نیست که قمر ما اندك اندك به زمین نزدیک  نیز در آینده
گردد و این نزدیکی در نهایت به سرحدي خواهد رسید که براي سالمتی  و نزدیکتر می

کند و آنگاه الهی کار خود را می قمر بسیار خطرساز است و در این هنگام است که قضاي
شود و به این ترتیب، زمین ما از داشتن قمر خود  قمر شق گردیده، پارچه پارچه می
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ي  هگردد.  البته زمین در این هنگام همانند زحل از قمر پارچه پارچه شد نصیب می بی
نه  دهد و این حلقات خود، حلقات دایروي کمربند مانندي را به دور خویش تشکیل می

هاي  فقط نوري همانند نور قمر فعلی را به زمین خواهند فرستاد، بلکه در طول تمام شب
 ». منور خواهد بود 15و  14هاي مهتابی  سال، زمین ما همانند شب

این نظریه استمرار یافت و در نهایت ي  هها  و بررسیهاي نجومی باز هم در بار بحث
ی هم قمر ما اکنون در همان مسیر و مداري قرار به راست ،این نتیجه به دست آمد که بلی

شمسی در آن قرار داشته است، بلکه از آن هنگام تا ي  هندارد که در هنگام تشکیل مجموع
اکنون، قمر به زمین بسیار نزدیکتر گردیده  است و هر چند این نزدیکی بسیار به کندي 

ی وارد خواهد شد که بر نیروي ی رود، اما با توالی زمان، سرانجام قمر به منطقه پیش می
خطر از زمین قرار داده است، غلبه خواهد کرد. البته  بیي  هیی که آن را در فاصل جاذبه

هاي ویرانگر در  خطر، عبارت خواهد بود از زلزلهي  هورود قمر به منطقي  هنخستین نشان
شدید و شدیدتر شدن بیشتر آن به زمین،  ها روز به روز با نزدیک داخل قمر که این زلزله

شدن آن خواهد  گردیده و شکل هولناکی را به خود خواهد گرفت و در نهایت به شق
 انجامید.

شدن  شایان ذکر است که از نقطه نظر علمی هیچ استبعادي ندارد که پارچه پارچه 
قمر در نگهداشت آنها ي  هکواکب و اجرام دیگر آسمانی که جاذبي  هجاذبي  هقمر، بر قو
نیز تأثیر منفی به جاي گذاشته و نهایتاً موجب اختالل در حاالت و حرکات  مؤثر است،

تواند به  میان سیارات و کواکب دیگر، میي  هآنها گردد و باز این اختالل در نیروهاي جاذب
خود منجر به سقوط آنها به سوي زمین، یا سقوط زمین در خورشید و یا حتی هر ي  هنوب

 گنجد. دیگري بشود که هرگز در تصور ما نمیي  هاحتمال خطرناك و نابودکنند
باشد؟ و سرانجام  شدن قمر با این کیفیت، خود دلیل نزدیکی قیامت نمی پس آیا شق

قمر نیست که پروردگار ي  هاول سوري  هآیا این خود گواه حقّانیت قرآن کریم و تفسیر آی
 فرماید: متعال در آن می
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�َتِ �ۡ ٱ﴿ اَعةُ ٱ َ�َ  .]1القمر: [ ﴾١ َقَمرُ لۡ ٱ �َشقَّ ٱوَ  لسَّ
 .»قیامت نزدیک شد و قمر شق گردید«

علمی و کدام دانشمند توانسته است یک هزار و ي  هبه راستی کدام کتاب، کدام نظری
 سخنی به میان آورد؟ آیا قرآن در عین حالی که» شقّ القمر«چهارصد سال قبل، از حقیقت 

هاي مخالفان  معجزات علمی خویش، بر یاوهنیاز از گواهی و پشتیبانی علم است با این  بی
 کوبد؟ و معاندان این دین مبین مهر ابطال نمی
         

به نقلی صحیح االسناد در » شق القمر«ي  هنمایم که معجزدر اینجا توضیحاً اضافه می
این روایات، یکی ي  هبخاري و مسلم و کتابهاي دیگر حدیث روایت شده است. از جمل

ي  هاست که خود از شهود عینی این حادث رت عبداهللا بن مسعودهم روایت حض
شدن نجومی قمر  شقي  هقضیي  هالعاده بود. اما به رغم صحت این روایات، در بار خارق
شدن  نزدیکی قیامت ذکر کرده است، و رویداد شقي  همبارکه آن را به عنوان نشاني  هکه آی

 اسالمی بحث و کنکاش وجود داشته است.  آن در عهد نبوي، میان دانشمندان و مفسران
در آینده اتفاق خواهد افتاد » شقّ القمر«خود بر آن است که » تفسیر کبیر«امام رازي در 

ماضی، از فنون بالغی قرآن کریم است که احیاناً حوادث و ي  هو ذکر آن به صیغ
نماید  ه) بیان میآیند، با فعل ماضی (زمان گذشت رویدادهایی را که در آینده به وجود می

که این به معنی تأکید بیشتر بر وقوع حتمی  آن حوادث در آینده است. دلیل این مدعا 
اول از ي  ههاي فراوان دیگري نیز دارد. مثالً در آی آنکه تعبیر فوق در قرآن کریم نمونه

 فرماید: نحل میي  همبارکي  هسور

﴿ ٰٓ�َ
َ
مۡ  �

َ
ِ ٱ رُ أ  .]1النحل: [ ﴾ِجلُوهُ َتعۡ �َسۡ  فََ�  �َّ

 .»قیامت آمد و شتابزده آن را جویا مشوید«

با آنکه فعل ماضی (زمان گذشته) است، اما در اینجا مفید معنی استقبال » أَََتی«که فعل 
 باشد. (آینده) می
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نیز به همین عقیده است، چنانکه ابوحیان اندلسی به نقل از وي  /امام حسن بصري
ي  هاست که چون قیامت فرا رسد، قمر نیز بعد از نفخمبارکه این ي  همعنی آی«گوید:  می

 ». شود دوم شق می
در عهد رسالت شق گردیده و این » قمر«اما تعداد بیشتري از علما به این عقیده اند که 

در مکه مکرمه » منی«ي  همعجزه در برابر اجتماع بزرگی از مسلمانان و مشرکان در منطق
 رونما شده است. 

القمر در عهد  شقي  هگویند که معجز در مقام توفیق میان دو رأي میبعضی از مفسران 
رسالت با تصرّف بصري واقع گردید. که امام ابوحامد غزالی و شاه ولی اهللا دهلوي از این 
شمارند. این مفسران انشقاق قمر را در عهد رسالت به معنی انشقاق ظاهري یا انقسام 

برپایی قیامت ي  ها از نوع انشقاق نجومی که نشاننوري دانسته و انشقاق آن در آینده ر
 باشد، تفسیر نموده اند.  می

 هاي زمین لنگرگاه

 مانیم. باز هم در زمین می
ها به منظور حفظ  ه در قرآن کریم این موضوع چندین بار مطرح گردیده است که کو

ي  هسور 10ي  هیاند. از جمله در آ هایی براي آن آفریده شده توازن زمین، در نقش لنگرگاه
 خوانیم: لقمان می

لۡ ﴿
َ
 ٱ ِ�  َ�ٰ َو�

َ
ن ِ�َ َرَ�ٰ  ِض �ۡ�

َ
 .]15النحل: [ ﴾بُِ�مۡ  تَِميدَ  أ

 .»هاي بزرگ بنهاد تا از اضطراب برهید و در روي زمین کوه«

باید گفت که دانش بشري در سیزده قرن گذشته، نسبت به این حقیقت کمترین 
جغرافیادانان امروز با این حقیقت به خوبی آشنا بوده و آن را یی نداشته است، اما رهتوشه

اند. لیکن به رغم این، هنوز هم علم  معرفی نموده» Isostasy«تحت عنوان قانون توازن 
ابتدایی شاگردي خویش را ي  هجدید نسبت به شناخت کامل رازهاي این قانون، مرحل
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 گذراند. پشت سر می
 گوید: میدر این رابطه » انگلن«استاد 

قرار گرفته بر سطح زمین داراي ي  هدانیم، فقط این است که ماد آنچه ما هم اکنون می«
هاي بزرگ خالیی  تر را خندق وزن سنگیني  هوزن کمتري است، در حالی که جاي ماد

بینیم و به این ترتیب است که بلندي و  اند که اکنون ما آنها را به شکل دریاها می گرفته
 ». اند توازن زمین را حفظ نمایند  توانستهچغري، متقابالً

در دریاها نیز وادیهایی مانند «گوید:  دانشمند دیگري از محققان علم جغرافیا می
وادیهاي موجود در خشکه وجود دارد، با این تفاوت که وادیهاي موجود در دریا از 

نسان نیز تا حدي اي  هوادیهاي برّي بسیار عمیقتر بوده و وادیهاي بحري از میدان تجرب
هایی بسیار عمیق در دریاها  وجود مغارهي  هدهند یی از مشاهدات نشان دورتر اند. اما پاره

هزار فوت از سطح بحر قرار گرفته اند و البته این  35باشد که بعضی از آنها در عمق می
ا در هاي دنیا نیز بیشتر است. پس چه بسا که شم اندازه عمق، از ارتفاع بزرگترین کوه

» اورست«ي  هدرون این دریاهاي پهناور، وادیهایی را بیابید که مثالً اگر در یکی از آنها قل
را بگذارند، هنوز هم قسمت فوقانی آن از سطح بحر به مسافت » همالیا«از سلسله جبال 

قدم  29002اورست ي  هیک مایل ارتفاع خواهد داشت. قابل ذکر است که ارتفاع قل
 ».باشد می

ها ي بحري به جاي آنکه در مرکز یا  آورتر این است که این خندق حیرتي  هپدید«
هاي مرکزي دریاها قرار داشته باشند، در نزدیکی سواحل برّي قرار گرفته اند. از  قسمت

هاي فرورفته در  تواند میزان فشار عظیم و هولناکی را که این مغاره این رو چه کسی می
و یا تخمین نماید؟ بنابراین، معلومات در این   ند، اندازهاعماق دریاها به وجود آورده ا

توانند این حقیقت را با کمال روشنی اعالم دارند که نزدیکی میان این  رابطه فقط می
یک نوع ي  هوادیهاي دریایی با جزایر و مناطق ساحلی و نیز مناطق آتشفشانی، نشاندهند

و چقري عمودي خندقهاي دریایی  ها عالقه و ارتباط صریح میان ارتفاع عمودي کوه
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باشد. این ارتباط یقیناً بیانگر این واقعیت است که توازن زمین برا ساس بلندیها و  می
امري که در ».  برّي و بحري تنظیم گردیده استي  هپستیهاي سطح آن در اجزاي مختلف

 سازد: گر می لقمان را جلوهي  هسور 10ي  هحقیقت فرازهاي جدیدي از اعجاز علمی آی

لۡ ﴿
َ
 ٱ ِ�  َ�ٰ َو�

َ
ن ِ�َ َرَ�ٰ  ِض �ۡ�

َ
 .]15النحل: [ ﴾بُِ�مۡ  تَِميدَ  أ

 »هاي بزرگ بنهاد تا از اضطراب برهید و در روي زمین کوه«

 روند تکامل زمین

 مانیم. و باز هم در زمین باقی می
 گوید: نازعات میي  هسور 31و  30قرآن کریم در آیات 

 ٱوَ ﴿
َ
ٰ  دَ َ�عۡ  َض �ۡ� ٰ  لَِك َ� ٓ َدَحٮ خۡ  ٣٠ َها

َ
ٓ  َهاِمنۡ  َرجَ أ ٰ َوَمرۡ  َءَهاَما  .]31-30النازعات: [ ﴾٣١ َهاَعٮ

 .»و زمین را بعد از خلقت آسمان بگسترانید و از آن آب و گیاه پدید آورد«
رساند که زمین از آغاز امر خلقت به شکل کنونی  فوق، به وضاحت میي  هکریمي  هآی

آن را در طی این  بر آن گذشته است که خدايخود نبوده، بلکه مدت زمان طوالنیی 
 برداري ساخته است. بهرهي  همدت هموار و آماد

شود، چه  انگیز با جدیدترین اکتشافات علمی تفسیر می کریمه به طوري شگفتي  هآی
آورد جدید  مبارکه انطباق کامل دارند. این رهي  هآوردهاي علم جدید با این آی ترین ره تازه

» Theory Of Drifting Continents«یا » ها از یکدیگر تئوري دورشدن قاره«علم، همانا 
هاي  آنچه را که این تئوري مطرح ساخته، عبارت از این است که قارهي  هباشد. خالص می
یکدیگر بوده اند و سپس آرام ي  هزمین در زمانی از زمانها اجزاي به هم چسبیدي  هکر

هاي  ز همدیگر آغاز نموده و به این ترتیب تدریجاً قارهشدن و دورگردیدن ا آرام به پارچه
هاي بزرگ در میان آنها حایل گردیده است، تشکیل  یی را که دریاها و اقیانوس جداگانه

م و درست در هنگامی مطرح گردید که 1915اند. این نظریه براي اولین بار در سال  داده
آلمانی چنین » فرید واگنر« استاد» طبقات االرض«متخصص و کارشناس مشهور علم 
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ها طوري با هم  ها را به همدیگر نزدیک گردانیم، این قاره اگر ماتمام قاره«اعالم نمود: 
آنکه در  بی دهند، گردند که یک پیکر واحد و همسان را تشکیل می متصل و پیوسته می

که در  میان آنها کمترین فاصله و یا شکاف ناهمگونی قرارداشته باشد. درست همانگونه
 ». گردد رونما می» Jigsawpazzle«موسوم به ي  هبازیهاي معما گون

شواهد و قراین زیاد علمیی وجود دارد که به تئوري دانشمند آلمانی فوق الذکر قوت 
هاي همانند و یکسان در سواحل  این شواهد وجود کوهي  هبخشد. از جمل و قطعیت می

دیگر ي  هباشد. نشان زمینی آنها نیز یکی میهاي که عمر  دریاهاي مختلف است، کوه
عبارت از وجود حیوانات، نباتات و ماهیهاي همانند و هم خانواده در این سواحل دور از 
همدیگر است. البته همین مشاهدات است که دانشمند مشهورعلم نباتات پرفسور 

 Geography Flowering» «هاي نباتی جغرافیاي گل«را وا داشته تا در کتاب » رونالدگود«

Plants «هاي  گوید: بخش دانشمندان علم نباتات به اتفاق تئوریی را که می« :چنین بگوید
اند چه بدون پذیرش این  اند، پذیرفته زمین روزگاري به یکدیگر پیوسته بودهي  همختلف

 ». شود هاي مختلف نیز ناممکن می وجود نباتات همانند در قارهي  هتئوري، تفسیر پدید
را قطعی سازد، اما » ها پیوستگی قاره«هد علمی فوق به تنهایی کافی بود تا تئوري شوا

دیگر هیچ جاي تردید و » Fossil Magnetism«فسیلی ي  هبعد از اکتشافات علم جاذب
شناس  زیرا دانشمندان فوسیل ،بودن تئوري فوق الذکر باقی نماند درنگی در مورد علمی 

هاي مختلف، این توانمندي را پیدا کردند تا موقعیت  وارهها و سنگ بعد از بررسی فوسیل
شده اند، مشخص  هاي فوسیلی تبدیل هر سرزمینی را که در آن اشیا و اجسام به سنگواره

نیز مورد تأیید » جاذبیت زمینی«گردانند. چنانکه بررسیهاي علم فوسیل شناسی با قوانین 
هاي مختلف زمین در روزگاران  ها و قاره کند بخش قوانینی که اثبات می ،قرار گرفته است

هایی قرار داشته اند که تئوري  بسیار دور، نه در مکانهاي فعلی خود بلکه درست در مکان
 آنها را مشخص گردانیده است.» ها از همدیگر دورشدن قاره«
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سلطنتی لندن در این رابطه ي  هاستاد علوم طبیعی در فاکولت»  بالکیت«پروفسور  
 گوید: می

دهد که این سنگها در حدود هفتاد میلیون  هایی در کشور هند نشان می بررسی سنگ«
هاي جنوب  سال قبل، در جنوب خطّ استوا قرار داشته اند. به همین ترتیب، بررسی کوه

افریقا، سیصد میلیون سال قبل، از قطب ي  هاین حقیقت است که قاري  هافریقا نشاندهند
 .1»جنوب جدا شده است

نازعات که محور بحث این ي  همبارکي  ه) سور31(ي  هزان! باید گفت که آیبلی عزی
را به کار گرفته است که » دحو«ي  هماست، در توصیف تطور تکاملی زمین، واژي  هحلق

دحا الْمطَرُ «گویند:  معنی آن هموارکردن و پراکنده ساختن است. چنانکه اعراب می
و این البته عین همان مفهوم ». هموار و پراکنده ساختها را  اَلْحصی ـ باران سنگریزه

رساند که در امر تعبیر از تئوري جدید جغرافیایی فوق، به کار  را می» Drift«انگلیسی 
 گرفته شده است.

ترین  مبارکه، حتی شکاكي  هعلم جدید با متن آیي  هدهند بناء با این توافق تکان
این حقیقت ایمان نیاورند که این کالم معجز بیان، توانند به  انسانهاي روي زمین هم نمی

تواند از نزد ذاتی صادر شود که با علم و قدرت الیزال خویش، بر گذشته، حال و  فقط می
!آینده به طور یکسان احاطه دارد. سبحانک یارب. 

 
 

                                           
مراجعه نمایید که دانشمندان جغرافیا بر اساس تئوري هاي جغرافیایی  در صورت امکان، به نقشه -1

ها مراحل مختلف عمر زمین را از سیصد میلیون سال تا  اند. این نقشه تهیه نموده» ها پیوستگی قاره«
 اند. یی نشان داده امروز به طور مقایسه
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 غالف آبی زمین

دیگري در  ایم، باز هم به سراغ آیات معجز علمی بیرون نشده» نازعات«ي  هتا از سور
رویم، و این بار هم اگر چه نه در خود زمین، اما در پیرامون آن باقی  این سوره می

 مانیم. می
) از  30کند. آیه ( در این سوره، داستان آفرینش زمین و آسمان را بیان می خداي

گوید: زمین بعد از آنکه شب و روز در آن به وجود آمد، شکل تقریباً  این سوره می
گوید: بعد از آن مرحله بود که نخست آب و  ) می31(ي  هبه خود گرفت. آی بیضویی را

 سپس گیاهان در زمین آفریده شدند:

خۡ ﴿
َ
ٓ  َهاِمنۡ  َرجَ أ ٰ َوَمرۡ  َءَهاَما   .]31النازعات: [ ﴾٣١ َهاَعٮ
 .»هاي آن را بیرون آورد از زمین آب و چراگاه«

 خوانیم: می 32ي  هدر آی ها ایجاد گردید، چه سپس بعد از این مرحله بود که کوه

رۡ  َباَل �ِۡ ٱوَ ﴿
َ
ٰ أ  .]32النازعات: [ ﴾٣٢ َهاَسٮ

 .»ها را استوار گردانید سپس کوه«

 اکنون ببینیم که نظر علم جدید در این باره چیست؟
کنیم که بررسیهاي دانشمندان پس از سالها عین  در یک نگاه اجمالی مالحظه می

کریم چهارده قردن قبل آن را مطرح نموده است. علم نتایجی را به همراه آورده که قرآن 
گوید که زمین بعد از جدا شدن از اصل خود، سرد گردید و بخار آبی که  جدید می

پیرامون آن به وجود آمده بود، کثافت و سنگینی بیشتري پیدا کرد تا آنکه سرانجام از آن 
اتات را پدید آوردند و سیالبهاي ها و نب بارانها و سیالبها پدیدار گردیدند. بارانها، سبزه

ها  یی که خود منجر به پدید آمدن کوه عملیه ،ها را ایجاد نمودند ویرانگر نیز، وادیها و دره
ها را به وجود آوردند  ها و تپه گردید. در این تطور سنگهاي زیادي نیز ذوب شدند که تل

 پیدایش حیات در روي زمین مساعد گردید. ي  هو سر انجام با پدید آمدن آب، زمین
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کنیم که اکتشافات علم در این زمینه، گام به گام در راستاي مفاهیم قرآن  مالحظه می
 رود. به پیش می

         
سارها، جویبارها و نباتات موجود  کردند که آب فقط در چشمه پیشینیان تصور می

 هرگز ممکن نیست که این مواد محتوي آب است و مواد سخت و جامد فاقد آب اند بناء
باشند. ولی تجربیات آزمایشگاهی نشان داد که در هر چیز، نسبت معینی از رطوبت 

% و در مواد جامد و سخت تا 95موجود است که این نسبت در سبزیجات و نباتات تا 
باشد. اما آیا تجربیات آزمایشگاهی، همان تفسیر  حدود یک درصد در حال نوسان می

 باشد؟ مؤمنون نمیي  هسور 18ي  هبقره و آیي  هسور 74ي  همبارکي  هعینی آی

ِ ۡ�ِ ٱ مِنَ  �نَّ ﴿ خوانیم: نخست میي  هدر آی رُ  لََما َجاَرة  ٱ هُ ِمنۡ  َ�َتَفجَّ
َ
ۚ َ�ٰ نۡ ۡ�  لََما َهاِمنۡ  �نَّ  ُر

قُ  قَّ ۡ ٱ هُ ِمنۡ  ُرجُ َ�َيخۡ  �َشَّ ٓ ل  .]74: ةالبقر[ ﴾ءُ َما
جوشد و نیز از بعضی دیگر که بشکافند آب بیرون  آب نهرها میها  و از برخی سنگ«

 .»آید می

مبارکه هزار و چهار صد سال قبل از تجربیات علمی بشر، اثبات کرده است ي  هاین آی
که در هر چیز و حتی در سنگ هم نسبت معینی از آب وجود دارد، چرا که از نظر قرآن، 

ي  هسور 18ي  هداده است. چنانکه در آیزمین اسکان ي  هخداي متعال آب را در هم

نَزۡ�َ ﴿ گوید: مؤمنون می
َ
ٓ ٱ مِنَ  اَوأ َما ٓ  ءِ لسَّ ۢ َما سۡ  بَِقَدرٖ  َء

َ
ٰ فَأ  ٱ ِ�  هُ َك�َّ

َ
ٰ  �نَّا ِض� �ۡ�  ۦبِهِ  َذَهابِۢ  َ�َ

 .]18المؤمنون: [ ﴾١٨ ِدُرونَ لََ�ٰ 
و (در اندرون زمین)  گی شما آب را از آسمان به قدر معین به زمین نازلو ما براي زنده«

 .»مسکن دادیم و محققاً در نابودساختن آب هم تواناییم

مبارکه پیداست، این آب نازل گردانیده شده از آسمان، ي  ههمانگونهه که از مفهوم آی
 باشد. به نسبت و مقدار معینی می
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جانهاي  و زنده گیري انسان سازي آب براي بهره آمادهي  هاز این امر که بگذریم، عملی
یی را داراست.  شود، که این عملیه نیز نظام دقیق و فرایند پیچیده دیگر از آب مطرح می

 فرماید: نور میي  هسور 43ي  هقرآن کریم در آی

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َ�َ�َى اُرَ�مٗ  ۥَعلُهُ َ�ۡ  ُ�مَّ  ۥَنهُ بَيۡ  يَُؤّلُِف  ُ�مَّ  اَسَحا�ٗ  ِ� يُزۡ  �َّ  ِمنۡ  ُرجُ َ�ۡ  َق َودۡ ل

ُِل  ۦلِهِ ِخَ�ٰ  ٓ ٱ ِمنَ  َو�َُ�ّ َما  .]43النور: [ ﴾بََر�ٖ  ِمنۢ  �ِيَها ِجَبالٖ  ِمن ءِ لسَّ
پیوندند باز آنها را انبوه و  راند تا به هم می آیا ندیدي که خداوند از هر طرف ابر را می«

هاي آسمان  نیز از کوه ریزد و بینی که قطرات باران از میان ابر فرو می گرداند آنگاه می متراکم می
 .»باراند تگرگ فرو می

جانهاي دیگر را  گیري انسان و زنده مبارکه و آیاتی دیگر، روش بهرهي  هقرآن در این آی
خورشید و سپس تشکیل آن به ي  هاز آب، وابسته به جریان تبخیر دورانی آن به وسیل

آنجا که آب دریاها و چه از  ،داند هاي ابري کوه مانند در طبقات جوي می صورت کتله
جانها ـ که نباتات هم در  ها نمکین است و نوشیدن آن براي بسیاري از زنده اقیانوس

شود و از سوي دیگر، اگر این آب از  باشند ـ مضرّ و بلکه مهلک تمام می آنها میي  هزمر
ا نمک عاري باشد، در اندك مدتی متعفّن و فاسد گردیده و با تعفّن و فساد خود، عرصه ر

حیات در دریا و خشکه ي  هادامي  هگرداند که زمین بر امراض و آفات چنان فراخ می
خورشید را مأموریت داده است تا این آبها را به  شود، پس بنابراین خداي برچیده می

هاي وسیع  هاي طبقات باالي جو، یعنی در کتله خانهمقدار معینی تبخیر نموده و در تصفیه
ي  هو باز در مواقع معین، آن را با کیفیتی شیرین و گوارا براي استفاد ابر جا به جا گرداند

انسان، حیوان و نبات، مجدداً به زمین برگرداند. این ابرهاي متراکمی که آب از آنها فرود 
ي  هزیرین ابر با درجي  هحرارت قاعدي  هگیرند که در ج یی ارتفاع میآید، به گونه می

متفاوت است و از آنجا که هر چه باالتر برویم، دماي هوا نیز  حرارت در ارتفاع آن کامالً
ابر باالتر برود، قطرات آب در آن نیز بیشتر تجمع ي  هآید، پس هر چه کتل میتر  پایین

ها  ابر در سطوح فوقانی جو، کامالً شکل کوهي  هشد هاي تشکیل کند تا بدانجا که کتله می
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آنها رو به آسمان است. ي  هآنها رو به زمین و قلي  هدهایی که قاع گیرند، کوه را به خود می
و هر کس سوار طیاره شده و در ارتفاع بلندتر از ابرها پرواز کرده باشد، ابرها را به 

نماید، به همین دلیل است که تعبیر به کار گرفته شده  هایی عظیم مشاهده می صورت کوه
 یی است.  خود تعبیر معجزانه» هاي آسمان کوه«مبارکه، یعنی تعبیر ي  هبراي این ابرها در آی

آب ي  هتصفیي  هاکنون در این نکته دقّت کنید که بشر چه وقت به کشف عملی ،خوب
دریاها در ابرها  قادر گردید و قرآن در چه عصري آن را با چنین دقّتی توصیف نمود؟ 

را به ایمان به این کتاب الهی واداشته و قطعاً پاسخ دادن به همین یک سؤال، هر شکاکی 
 افزاید. بر ایمان هر مؤمنی نیز می

یی دیگري از معجزات علمی قرآن کریم  مؤمنون حامل معجزهي  هسور 18ي  هو اما آی
چگونه؟  ،باشد می »گریز آب از جو زمین«امکان ي  هنیز هست، و آن عبارت از طرح قاعد

 دقّت کنید:
گردد که  زمین برمیي  هآمدن قطرات باران به زمین به نیروي جاذبدانیم که فرود  ما می

زمین است. ي  هاز سرعت جزئیات آب براي فرار از کمربند جاذبتر  این نیرو، قوي
نیروي ي  هدهد که سرعت الزمه براي فرار بخار آب از حوز تحقیقات علمی نشان می

برویم که این سیاره » زهره«ي  هسیارکیلومتر در ثانیه است. اما اگر به  11زمین، ي  هجاذب
ي  هبینیم که سرعت الزمه براي فرار بخار آب از ساح باشد، می اندکی کوچکتر از زمین می

فرار ي  هکیلومتر در ثانیه، یعنی کمتر از سرعت الزم 10تا  7نیروي جاذبه زهره، در حدود 
بینیم بخار آب  ه میباشد. به همین دلیل است کزمین میي  هجاذبي  هبخار آب از حوز

باشد. و  موجود در جو پیرامونی زهره، کمتر از بخار آب موجود در جو پیرامونی زمین می
-تر است، می زهره کوچکي  همریخ برویم که از سیاري  هاگر باز کمی فراتر از آن به سیار

این رو  یابد. هم از کیلومتر در ثانیه تقلیل می 5الذکر به  فوقي  هبینیم که سرعت الزم
غالف آبی مریخ کمتر از غالف آبی زهره است. و اما اگر باز از مریخ به عطارد برویم، 

ي  ه) حص3بر  1(ي  هکنیم که نظر به کوچکی بیشتر حجم آنکه در کل به انداز مشاهده می
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زمین بیش نیست، سرعت الزمه براي فرار بخار آب از آن باز هم کمتر شده و به حدود 
یابد. و همین مقدار سرعت در واقع سبب شده است تا  می ثانیه تقلیل کیلومتر در 5/3

بخار آب در پیرامون عطارد، از جو آن به خارج گریخته و ي  هدهند تمام گازهاي تشکیل
بهره گردانند. بدیهی است که وضع در همه  در نتیجه عطارد را کامالً از غالف آبی بی
ه همین منوال است. بنابراین ممکن است که سیارگان و کواکب کوچکتر از عطارد نیز ب
زمین بیشتر شود، آب از دورادور ي  هجاذبي  هاگر روزي سرعت گریز جزئیات آب از قو

مؤمنون به آن ي  هسور 18مبارکه ي  هزمین نیز فرار نماید، و این همان حقیقتی است که آی
  اشاره نموده است:

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ ٱ مِنَ  اَوأ َما ٓ  ءِ لسَّ ۢ َما سۡ  بَِقَدرٖ  َء

َ
ٰ فَأ  ٱ ِ�  هُ َك�َّ

َ
ٰ  �نَّا ِض� �ۡ�  ﴾١٨ ِدُرونَ لََ�ٰ  ۦبِهِ  َذَهابِۢ  َ�َ

معین از آسمان نازل کردیم و سپس آن را در زمین اسکان ي  هو آب را به انداز« .]18المؤمنون: [
 .»زمین نیز قادر و تواناییم» فضاي«دادیم، و محققاً که بر بردن آب از 

که بر اساس تحقیقات علمی فوق الذکر، امکان گریز آب از جو زمین مالحظه نمودیم 
 باشد. وجود دارد، که این امر البته به مشیت پروردگار بزرگ وابسته می

 آهن و منافع آن

گیري از آهن، یکی از بزرگترین رخدادهاي زندگی و تاریخ بشر  شک کشف و بهره بی
روي زمین آغاز گردید. البته آهن از بوده است، چه با این رویداد عصر جدیدي بر 

صبحگاه تاریخ زمین نیز در آن وجود داشته است، اما چون استخراج و ذوب آن نیاز به 
وسایل پیششرفته و نیز حرارت شدیدي دارد، پس فقط انسان عصر جدید توانست با به 

 هاي نو، به استخراج انبوه آن موفق گردد. کار گیري روش
زمین «گوید:  می» کنیمجهانی که ما در آن زندگی می«کتاب در » گوسرودهارتمان«

هاي باتالقی به تدریج تبدیل به ذغال گردید و آب اشباع شده با  هاي پوشیده از جنگل
ذرات آهنی را که بر سر راه آن ي  هکربن در طبقات زمین رسوب کرد و همراه با خود هم
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زیرین ادامه داد تا سرانجام در  بود گرفت و همچنان به سرازیري خویش به سوي طبقات
هاي بزرگ جا به جا گردید. به این ترتیب، آهن در طول قرنها  هاي میانی صخره خالیگاه

 ». ها پنهان ماند، بدون آنکه انسان از وجود آن آگاهی داشته باشد در گریبان صخره
مسمی به اسم آن » حدید«ي  هقرآن کریم یعنی سور 57ي  هدر واقع این آهنی که سور

گردیده است، جایگاه و منزلت بزرگ و اهمیت فراوان خود را در دگرگون ساختن 
زندگی مادي انسان، مرهون بیان قرآن است که صدها سال قبل از آنکه انسان به ي  هچهر

 اهمیت شایان آن متوجه گردد، در رابطه با آن چنین گفت:

نَزۡ�َ ﴿
َ
  �ِيهِ  ِديدَ �َۡ ٱ اَوأ

ۡ
 .]25الحدید: [ ﴾لِلنَّاِس  فِعُ َوَمَ�ٰ  َشِديدٞ  ٞس بَأ

و ما آهن را فرود آوردیم که در آن نیرویی سخت شدید و منافعی بسیار براي مردم «
 .»هست

بشر تا قرن هژدهم، یعنی دوازده قرن بعد از نزول قرآن کریم، قدر و قیمت  ،بلی
شناخت و این صنعت در منتهاي ضعف خود قرار داشت اما  واقعی عنصر آهن را نمی

ترین  ناگهان انظار جهانیان به سوي این ماده جلب گردید و دانشمندان براي کشف آسان
به عصري » آهن«سابقه پرداختند و رفته رفته ها جهت استخراج آن، با یکدیگر به م شیوه

 آن است.ي  هاطالق گردید که ترقی و تکنولوژي و تمدن از مشخصات و امتیازات برجست
و چنین است که قرنها بعد از آنکه قرآن، آهن را به عنوان یک عنصر بسیار مهم در 

مق اهمیت آن پی کند، بشر به کشف این راز موفق گردیده و به ع گی انسان معرفی می زند
داند که فواید و منافع آهن بیشتر از آن است که بشود براي آن حد و مرز  برد و می می

 مشخصی را تعیین نمود.
مناسبت نیست که بدانیم، دانشمندان علوم  بی کریمه فوق،ي  هدر مقام تفسیر علمی آی

زندگی ي  هلفهاي جدید کاربرد آهن در شئون مخت جدید هنوز هم که هنوز است به کشف
پردازند که براي روشن شدن مقداري از عظمت این عنصر، چند سطري را از  انسان می

 نماییم. خروار، بیان میي  هباب مشت نمون
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باشد که این خواص  یکی از نکات بسیار مهم در ترکیب آهن، خواص هندسی آن می
ي  هآنکه از بقیدر سایر فلزات معدنی کمتر وجود دارد. از جمله اینکه آهن با وصف 

ترین ماده معدنی  تر است، اما مطلقاً قوي وزن عناصري که به خواص آن نزدیک اند، سبک
باشد. دو خاصیت مهم دیگري که در آهن وجود دارد و در  براي ایجاد نیرو و فشار می

دیگر مواد اصالً موجود نیست، یکی میزان حرارتی است که آهن با آن تغییر حالت 
یزان معادل میزان حرارتی است که مواد ساختمانی و از جمله بتون با آن دهد. این م می

شود. در واقع همین خاصیت است که آهن را به  گیري می بهرهي  هحرارت آمادي  هدرج
کند، چه اگر همچو سایر مواد  ترین ماده براي ساختمانسازي مطرح می عنوان شایسته

داشت، ساختمانها در اندك  ن اختالف میمعدنی، معدل حرارت آن با معدل حرارتی بتو
از آن رو که تمدد و انبساط مواد از طرف روز، و انکماش  ،ریختتد مدتی درهم فرو می

این ي  هباشد، خود به خود زمین آنها در شب که وابسته به جریان تبادل گرما و سرما می
ض میان آهن و بتون ساخت، چه قطعاً اختالف در درجه انبساط و انقبا ویرانی را آماده می

هاي بزرگ و خطرناکی را  ها، شگاف توانست به فوریت میان دیوارها با سقف خانه می
ایجاد نماید. اما وجود حالت واحد و همساز انقباضی و انبساطی میان آهن و بتون سبب 

شود که انبساط و انقباض آنها تحت تأثیر حرارت و برودت، در یک حالت همآهنگ و  می
کیفیی که معلول  ام گرفته و در نتیجه ساختمانها بتوانند، با وصف تغییرات واحدي انج

باشد، مصونیت خود را حفظ نمایندو هم از  تغییرات و دماي هوا و قوانین خاص آن می
ها و ساختمانهاي بزرگ و عظیم را با بتون مسلح به آهن بنا  این رو است که آسمانخراش

ترکیب دیگري و از جمله ترکیب سنگ و سیمان و بلکه زیرا این ترکیب، از هر  ،کنند می
 باشد. تر و نیرومندتر می از هر دو، مستحکم

تواند در فن  دومین خاصیت آهن، خاصیت مغناطیسی آن است که به سهولت می
الکتریکی به کار گرفته شود، و از این طریق است که ایجاد ابزارهاي برقی و ي  ههندس

 تکنولوژي وابسته به آن، ممکن و آسان گردیده است.ماشینهاي مولد برق و 
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هاي بسیار عظیم آهن در زمین ما وجود دارد، چه آهن  از آن گذشته، مقادیر و کمیت
رود که تا کنون جز مقادیر اندکی از آن استخراج نگردیده  معادنی به شمار میي  هاز جمل

کنند. به  ا به ما اعالم میاست. چنانکه خبرها به طور منظم اکتشاف معادن جدید آهن ر
باشد. همانگونه که از ترکیبات  تر می استخراج آهن نیز از باقی فلزات کمي  هعالوه هزین

آید که  فلزات دیگر از قبیل فوالد و غیره به دست میي  هآهن خام، بسیاري از انواع مختلف
 باشند.  گیري خاص خود را دارا می بهرهي  ههر کدام عرص

وان گفت که آهن امروزه به عنوان پایه و اهرم اساسی صنعت و تمدن ت در نتیجه می
هاي مختلف زندگی بشر به آن متکی است، و در جنگ و صلح،  جدید بشري که عرصه

شک این یکی از  بی باشد و زند، مطرح می در سازندگی و ویرانگري حرف اول را می
آهن براي مردم منافع بی شک در «شواهد زنده حقانیت قرآن کریم است که فرمود: 

 ».عظیمی است

 خواب، برون فگنی موقت روح است

هاي علم، براي یافتن علت ظاهري خواب آغاز گردیده  از دیرزمانی است که بررسی
باشد؟ سؤالی  شود چه می است. خواب چیست و تفسیر آنچه که در خواب رونما می

 است. است که علم جدید از بیان پاسخ روشن براي آن ناتوان بوده
خواب اند، با تفسیرهاي گونه گون، اما ي  هدر آغاز امر، اسباب و عللی که پدید آورند

یی از دانشمندان خواب را تمایل نیرومند انسان  نادرست علمی رو به رو گردید. عده
خسته براي استراحت تعبیر نمودند. اما این تفسیر به این دلیل ابطال شد که تنها انسانهاي 

انسانها، چه آنها که درگیر کارهاي ي  هشوند بلکه هم ه نیستند که خواب میخسته و کوفت
اند، نیاز شدیدي به خواب  شاقّه و پرزحمت اند، و چه آنها که در بستر ناز و نعمت افتاده

خوابند. بنابراین هیچ یک از آسودگی جسمی و راحت روانی  داشته و در ساعاتی معین می
 در این انسان مستریح و مرفه برطرف گردانند. توانند نیاز به خواب را نمی
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 گوید: عضو جمعیت بررسیهاي روحی می»  هریوارد کارنگتون«دکتور 
خواب ارائه کرده ي  هپژوهشگران در گذشته نظریات متعددي را پیرامون تفسیر پدید«

این نظریات به این علت رد شد که حتی یکی از آنها هم براي این پرسش ي  هاند، اما هم
تعامالت «پاسخی واقعی ارائه کرده نتوانست. مثالً یکی از این نظریات تحت عنوان 

کوشد تا خواب را معلول وجود مواد سمی در داخل جسم  مطرح شده و می» کیمیاوي
کند که  وانمود سازد و بگوید: جسم انسان در خالل ساعات بیداري مواد سمی تولید می

دیگري که خواب را معلول حاالت ي  ه. یا نظرینماید خواب این مواد سمی را دفع می
گویند خواب معلول وجود  داند. یا آنانی که می دوران خون مغز انسان میي  هپیچید

رخوت عضالت ي  ههاي مخصوصی در بدن است. یا کسانی که خواب را نتیج غده
ي این دانند. که در واقع هیچ کدام این نظریات نتوانست تفسیر علمی دقیقی را برا می

خواب، تفسیر مادي ي  هپدیده ارائه نماید. تا آنکه علم سرانجام اعتراف کرد که پدید
روشنی ندارد بلکه خواب برون فگنی موقت روح است و روح در خالل ساعات خواب، 

 ». شود به طور موقت از جسم خارج می
را به دنبال  دانند که پیروزي دیگري جدید علم را پیروزیی میي  هدانشمندان، این یافت

بیند و این رؤیاها  کشد چرا که با این تفسیر، رؤیاهایی که انسان در خواب می خویش می
شود.  کنند، نیز تفسیر می بعد از بیداري به مدتی کوتاه و یا طوالنی تحقق هم پیدا می

هاي بسیار به این نتیجه رسیدند که اغلب آنچه را که انسان در  دانشمندان بعد از آزمایش
اعم از آنکه دیدنیهاي وي از مکانهاي معینی باشد یا از انسانهایی معین،  ،بیند واب میخ

شناسد. دانشمندان  چنانچه در بیداري نیز براي اولین بار آن رؤیاها را ببیند، فوراً آنها را می
 اند. زده شده از این تطابق دقیق مشاهدات انسان در حاالت خواب و بیداري، شگفت

بود. » هدسون تتل«سانی که بر وجود این حقیقت دلیل ارائه کرد، دکتور از نخستین ک
کند روح در هنگام  یکی از دالیلی که اثبات می«گوید:  خود می» اسرار روحی«او در کتاب 

پردازد، آزمایشی است که بر روي یکی از  شود و به سیاحت می خواب از بدن خارج می
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دید  هاي زیادي را در خواب می مادرزاد بود، پدیدهاین خانم که کور  ،خانمها انجام گرفت
کرد. چون این خانم وفات  و به روشنی و دقّت عجیبی آنها را تعریف و توصیف می

یافت، بالفاصله بعد از فوت جسمش را باالي میز تشریح بردند و با تشریح دقیق جسم، 
ز وجود اعصاب مشخص گردید که اعصاب بینایی وي از اول مرده بوده و او اساساً ا

 ». بصري محروم بوده است
نمود،  زمر بیان میي  هسور 42ي  هاما علم در زمانی که قرآن کریم این حقیقت را در آی

هاي متمادي را به دنبال کشف این حقیقت علمی در وادیهاي گمان و  کجا بود که سال
 ماند! خیال و آزمایش حیران و سرگردان نمی

زمر آمده است، با هم ي  هسور 42ي  هقرآن کریم را که در آیعلمی ي  هبیاییم این معجز
 مرور نماییم:

ُ ٱ﴿  ٱ َ�َتَو�َّ  �َّ
َ
ۖ  ِ�  َ�ُمۡت  لَمۡ  لَِّ� ٱوَ  تَِهاَموۡ  ِح�َ  نُفَس ۡ�  َهاَعلَيۡ  قََ�ٰ  لَِّ� ٱ ِسُك َ�ُيمۡ  َمَناِمَها

ۡ ٱ  ٱ ِسُل َو�ُرۡ  َت َموۡ ل
ُ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َرىٰٓ خۡ ۡ�

َ
�  أ َس�ًّ ٰ  ِ�  إِنَّ  مُّ ُرونَ  �ٖ لَِّقوۡ  ٖت َ�ٰ � لَِك َ�  .]42الزمر: [ ﴾٤٢ َ�َتَفكَّ

نماید و آن کس که نمرده است، قبض  خداوند تعالی در وقت مرگ ارواح را قبض می«
دارد ان را که حکم مرگ کرده است بر آن. و  کند روح آن را در وقت خواب. پس نگاه می می

هاي روشنی است براي  شک در این حقیقت نشانه بی کند آن دیگر را تا وقت معین، رها می
 .»کسانی که تفکّر کنند

کنیم که قرآن کریم به روشنی و صراحت تمام، خواب را با مرگ همانند  مالحظه می
یعنی همان خروج روح از بدن که در مرگ به طور دایم و در خواب به  ،شمرده است

کیه بر آیات و احادیث، خواب را شود. بنابراین علماي شریعت با ت طور موقت رونما می
آنکه از جدال علمی دانشمندان علوم جدید در رابطه با این  بی دانند و می» موت اصغر«

پدیده به طور شاید و باید آگاه باشند همه بر این عقیده اند که خواب در واقع مرگ 
صغري است چه روح انسان در مدت خواب از بدن خارج گردیده و به سیر و سیاحت 

 پردازد. روحانی خویش می
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، قرآن کریم نخستین کتابی است که از منافع خواب از »خواب«باز هم در موضوع 
 خوانیم: روم میي  هسور 23ي  هچنانکه در آی ،طرف روز یاد نموده است

ِ  َمَناُمُ�م ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ ۡ ٱب  .]23الروم: [ ﴾�ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ
 .»قدرت پروردگار، خواب شماست در شب و روزهاي  و از نشانه«

کنیم که به خواب چاشتگاه  در سنت نبوي که شارح قرآن کریم است نیز مالحظه می
 توصیه شده است.» قیلوله«

اما این امر که آیا خواب از طرف روز، داراي منافع و فوایدي است یا خیر؟ از نظر 
ه راز منافع عظیم خواب روزانه پی برد و علم بشري مورد تردید بود تا آنکه اخیراً علم ب

یی و کوتاه مدت  طب به اتفاق نظر اعالم کردند که: خوابهاي لحظهي  هدانشمندان عرص
سازد، بلکه فشار خون را نیز در  روزانه، نه فقط خستگی و کوفتگی بدن را برطرف می

هد و به آن کاملی متر پایین آورده و از فشار مضاعف بر قلب نیر می 30ـ  15حدود 
دهد. چنانکه به مشاهده و تجربه این امر نیز به اثبات رسیده  آرامش و توان مجدد می

است که خواب قبل یا بعد از پرداختن به یک کار بدنی یا فکري، در تجدید نشاط و 
 طراوت جسم و فکر و سالمتی عمومی بدن سخت مؤثر و کارساز است.

هاي سناي امریکا و سخنران مشهور آن پرسیدند عضو یکی از دوره» م ـ دیبو«از آقاي 
تواند چندین شب به طور متوالی سخنرانی نموده و در عین حال به کار که چگونه می

من بانکی از خواب دارم که «خویش نیز ادامه دهد؟ او در پاسخ گفت: ي  هکن روزان خسته
هم خواب را به آن کشم، مگر اینکه در همان روز واپس س هیچ چک بیداري را از آن نمی

مدیر تربیت بدنی ». ام در این بانک همیشه پا بر جاست کنم. بنابراین پشتوانه واریز می
یک لحظه «به شاگردانش یک نصیحت همیشگی دارد و آن این است که » بیل«دانشگاه 

 ». خواب سبک را در نیم روز هرگز فراموش نکنید
جان د. «گوید:  می» و زندگی را آغاز کنبا نگرانی وداع «نیز، در کتاب » دیل کارنگی«

بزرگترین  توانست دو عدد قیاسی را در یکدیگر ضرب نماید: اول اینکه» روکلفر
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سالگی زندگی  92جهان را در زمان خویش به دست آورد،  و دوم اینکه تا سن ي  هسرمای
رابطه با کند. اما شما باید بدانید که چگونه او توانست به این موفقیت دست یابد؟ در 

طول عمر او باید گفت: شاید دلیل نخست آن عامل وراثت باشد، ولی به طور قطع دلیل 
وي بود که هر روز در دفتر کارش ي  هدوم آن عادت نیم ساعت خواب بعد از ظهر روزان

 ». پرداخت براي مدت کمی به استراحت می
وشنایی علم جدید روم در ري  هسور 23ي  همبارکي  هو بدین گونه است که اعجاز آی

 گردد. مبرهن می

 گی یا مساس روحی زده جن

یی است که در ذهن و روان هر  توجه و اهتمام بشر به حفظ و حراست حیاتش، قضیه
انسان براي خود جاي خاصی را باز کرده است و حتی انسان اولیه نیز از این سودا، 

توسط انسان اولیه، تنها به جهت  ها ها و دخمه خاطر نبوده است. به کارگیري مغاره آسوده
هاي طبیعی و آسیب حیوانات درنده بود. سپس  حمایت و حراست حیاتش در برابر آفت

در عصرهاي بعدي، انسان متطور از این حد پا فراتر نهاده، تالش و توجه خویش را فقط 
ه به دفع آفات معطوف نساخت بلکه براي پاسداري از سالمتی خویش، با امراض نیز ب

 پیکار برخواست.
در هر تمدنی از تمدنها اولین «گوید:  می» تاریخ علم«در کتاب » جورج سارتون«عالمه 

زیرا نیاز به طب، هم عام و همگانی و هم بسیار شدید  ،شود تطور در علم طب رونما می
هاي دارویی، در عصر  توان از آن غفلت کرد. گیاهان و حبه است به نحوي که هیچگاه نمی

التاریخ شناخته شده بودند اما شواهد زیاد غیر قابل انکاري بر امر نیز وجود دارد که  قبلما 
زیرا در  ،رساند یک نوع عملیات شجاعانه جراحی را در ما قبل التاریخ به ثبت می

 ». فوسیلی آثار جراحی به مشاهده رسیده استي  ههاي به دست آمد جمجمه
باشد، کشف این واقعیت است که در  بسیار مهم که مورد بحث ما نیز میي  هاما نکت 
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جاي مخصوصی » جن زدگی«مرض شیاطین ي  هترین آثار طبی تاریخ، براي معالج قدیمی
ترین و هم مشهورترین کتاب طبی تاریخ که به دست  باز شده است . به طور مثال، قدیمی

سال قبل از میالد نوشته شده. طول  2000است که حدود » ایبرز«ما رسیده است، کتاب 
طبی است که ي  ه) نسخ877) سانتی متر و مشتمل بر (30) متر و عرض آن (23/20آن (

 اختصاص یافته است.» مساس روحی شیاطین«آن به مرض ي  ه) نسخ12(
آید و سپس  ق م) می 510ـ  580فیلسوف یونانی (» فیثاغورث«بعد از این دوره، 

، »یالتو«، »اریستوتل«، »جالینوس«پدر طب معروف گردیده. و باز که به نام » بقراط«
اینان به وجود امراض ناشناخته در انسان قایل ي  هو هم»... ایراستوتس«و » هیروفیلیس«

را به نام » صرع«اند که این امراض را به سحر یا قداست وابسته دانسته و حتی مرض 
رواج پیدا کرد تا بدانجا » امراض شیاطین«فکّر اند. بعد از اینان نیز ت مرض مقدس یاد کرده

سرلشکر  72ادعا کردند که » اسیرتجر«و » وامر«که مرتاضان و متعبدان آلمانی همچون 
 اند. ) شیطان عادي را نیز نابود کرده7045926و (  شیاطین را به قتل رسانده

راض آنها با از سوي دیگر نظریات متعددي در ارتباط به بعضی از بیماریهایی که اع 
هاي  اعراض امراض عضوي شناخته شده منطبق نیست ارائه گردید و سپس با پیشرفت

آنها در درون روان انسان است نیز ممکن ي  هعلم طب، کشف بیماریهاي روانیی که ریش
بیماري عارض بر ي  هگردید. البته این امراض، عالوه بر امراض عصبیی است که در نتیج

شوند و نیز عالوه بر امراض عقلیی است که به علت  ونما میدستگاه عصبی انسان ر
هاي عظیمی که در عصر حاضر  آیند. گفتنی است با تمام پیشرفت ناراحتی عقلی پدید می

بشر در میدان طبابت به آن دست یافته است، باز هم علم طب با بیماریهاي ناشناخته و 
اض و عالیم عضوي نداشته و اگر هم شود که ظاهراً هیچگونه اعر رو به رو مییی  پیچیده

دهند، اما با  در مواردي اعراضی مشابه اعراض امراض عضوي را از خود بروز می
گردد که در واقع عامل این بیماریها چیزهاي مجهول آزمایشهاي البراتواري مشخص می
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اند و   هایی که هیچگونه علت خاصی براي آن پیدا نکرده دیگري است. از قبیل سردرد
 مثال آن.ا

این گونه امراض دست یافته و نام ي  هاما علم طب اخیراً به نتایج قاطعی در بار
را بر آن نهاده است و آن عبارت از تهاجم یک روح نا پیدا بر یک انسان » مساس روحی«

شود و این روح مهاجم  است که مسبب امراض عقلی، یا عصبی، یا عضوي براي وي می
جرایم علیه دیگران یا علیه خودش واداشته و جز آنچه که  گاهی انسان را به ارتکاب

 کند.اسباب تباهی وي است، چیز دیگري را به وي القا نمی
گوید:  می» هاي جدید روح پدیده«سایکولوژیست معروف، در کتاب » کارنگتون«دکتور 

 تواند آن را نادیده حالت مساس روحی امروزه یک حالت واقعیی است که علم دیگر نمی«
» وبستر«دکتور ». باشند زیرا صدها و بلکه هزاران تن هم اکنون به آن مبتال می ،انگارد

من از دیرزمانی است که «گوید:  اطباي امریکا نیز میي  همتخصص بخش عقلی جامع
از این ارواح چیزهایی را هم   بینم، بلکه حتی بعضی اوقات ارواح مبتال به جنون را می

گویند: هیچ امیدي به  شان می باط با آن دیوانگانی که در بارهءشنوم. اما من در ارت می
ي  هبر این باورم که غالباً یک روح مهاجم سرکش و قوي، سلط ،هوشیاري آنان نیست

مساس «در تعریف » هاسیلوب«دکتور ». خود را بر آنان قایم نموده استي  هجابران
است که یک شخص یی  عادهزدگی تاثیر خارق ال مساس روحی یا جن«گوید:  می» روحی

» ویکالنه«اما دکتور ». کند آگاه خارجی بر عقل و جسم یک شخص حساس وارد می
چنانچه حاالت مساس روحی مورد معالجه قرار گیرد، بدون تردید « :عقیده دارد که که

ها را ترك خواهند هاي عقلی و عصبی، شفاخانهنیمی از  بیماران بستري شده در شفاخانه
 ». کرد
هاي درمان آن نیز از نظر  گی، یافتن راهیا جن زده» مساس روحی«ا کشف بیماري ب

را اطالق کردند. و هرچند » درمان روحی«علم جدید ممکن گردید که براي آن نام 
روحی در مجامع علمی هنوز هم گامها و مراحل ابتدایی خود را پشت سر ي  همعالج
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از حد انتظار علماي طب، در حال پیشرفت و هاي این معالجه بیشتر  گذارد، اما روش می
یی مد نظر قرار  هاي بزرگ براي آن مضامین و کرسیهاي ویژه توسعه است و در دانشگاه

همزمان در تمام ». کمبریج«و » اکسفورد«داده شده است و از آن جمله در دانشگاه 
ها و  روزنامههاي درمان روحی باز گردیده، کتب، نشرات، خانهکشورهاي دنیا، معاینه

نمایند. همچنان دکتوران و پروفیسران  مجالت خاصی نیز در این عرصه فعالیت می
معروف جهانی که دنیا به توانایی و شایستگی علمی آنان اعتراف دارد، به این نوع درمان 

نوبل در جراحی که ي  هجایزي  هبرند» الکسیس کاریل«اند. از آن جمله دکتور  فراخوانده
هاي روحی، تعدیالت و تحوالت مشخص  ها و جهش گاهی بعضی از فعالیت«گوید:  می

نمایند که این  ها و اعصاب جسم با همدیگر ایجاد می وظیفوي و تشریحی را در بافت
عملیات سایکولوژي و ي  هها، حقیقت بعضی از ارتباطات هنوز ناشناخته در زنجیر فعالیت

ها و پژوهش  ات، اهمیت ملموس آزمایشسازند. و جود این ارتباط عضوي را نمودار می
شناسان به  هاي روحی را که هنوز هم دانشمندان علوم صحی و همچنین مربیان و جامعه

تواند دنیاي جدیدي  ها می رساند. در حالی که این پژوهش اعتنا هستند، به اثبات می آن بی
 ». را به روي انسان بگشاید

هاي امریکا که مؤلف  ض عصبی در دانشگاهاستاد امرا» ادوین فریدریک پاور«دکتور 
دانشمندان علوم مادي طبیعتاً از «گوید:  است می» درمان روحی«ي  هچندین کتاب در بار

وسایل سنّتی ي  هاین امر بخشوده بودند که به وجود هر گونه نیروي معالج خارج از حوز
بپذیرند. اما عدم  طبی تسلیم شوند و یا تأثیرگذاري و تأثیر پذیري شخصیتی و روحی را

تواند صحت هزاران مواردي را ابطال  باورمندي دانشمندان فوق الذکر به این حقیقت، نمی
 ».نماید که درمان روحی در آنها به طور قطع به اثبات رسیده است

روح غیر مرئی را که قدرت آن مافوق ي  هاین حاالت و موارد، درمان به وسیلي  ههم
ترین دانشمندان  تا جایی که اخیراً این مشاهدات حتی شکاكدهند  بشري است گواهی می

ي  هعلوم مادي را نیز، به امکان وجود نیروي معالج خارج از جسم که هیچگونه رابط
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 طبی و یا عقلی ندارد، قانع و معترف ساخته است.ي  هیی با هیچگونه عملی شناخته شده
را » مساس روحی«که بر آن نام یی  بنابراین، علم جدید فقط در همین اواخر به بیماري

گذاشته اند، معترف و متوجه گردیده است، در حالی که قرآن کریم چهارده قرن قبل در 

ِينَ ٱ﴿ گوید: بقره میي  هسور 275ي  هآی َّ�  
ۡ
ْ لّرَِ�وٰ ٱ ُ�لُونَ يَأ ِيٱ َ�ُقومُ  َكَما إِ�َّ  َ�ُقوُمونَ  َ�  ا َّ� 

يۡ ٱ َ�َتَخبَُّطهُ  ۡ ٱ ِمنَ  نُ َ�ٰ لشَّ  .]275: ةالبقر[ ﴾ّسِ مَ ل
آن کسانی که رباخوار اند، در روز قیامت برنخیزند جز به مانند آنانی که در اثر مساس و «

 .»اند شیطان دیوانه شدهي  هوسوس

زدگی معترف  چهارده قرن است که مؤمنان به این دین مبین، به بیماریهاي جنون ،آري
پردازند  بوده و از طریق دم و دعا و التجا به آیات شفابخش قرآن کریم، به درمان آنها می

آید،  که به سراغ آنان مییی  امراض جسمی و روحیي  همؤمنان در همي  هو شعار هم
دواست و ما در این زمینه کتابها و مؤلفات مستقل و فراوانی  توسل به دعا قبل از توسل به

 خواص و عوام مسلمین قرار دارد. ي  هداریم که مورد استفاد

 از علم حرکت یا دینامیک

هم نامیده » حرکت«که به نام علم » دینامیک«م از علم 1664جهان تا قبل از سال 
سقوط یک ي  هبا مشاهد» نیوتن«دانست و در این سال بود که  شود، هیچ چیز نمی می

سیب از درخت مجاورش بر روي زمین، متوجه این حقیقت گردید. البته آنچه او را در 
این امر به تأمل و تفکّر واداشت نفس سقوط سیب نبود بلکه تأمل در عاملی بود که منجر 

پایین ي  هباال به نقطي  هبه سقوط سیب از درخت و یا سقوط یک شیء دیگر از یک نقط
خود سعی کرد به این ي  ههاي پیوست باپژوهش» نیوتن«گردد. در این دوران بود که  می

زمین براي اجسام چه حد و مرزي خواهد داشت، پاسخ روشنی بیابد. ي  هپرسش که جاذب
کشاند؟ و  او غرق در این اندیشه نیز گردید که آیا زمین مهتاب را هم به سوي خود می

» نیوتن«این عملیه داراي حساب و کتاب دقیقی است یا خیر؟. اگر چنین باشد، آیا 
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و » حرکت«سرگرم این بررسیها گردید تا سرانجام به قوانین اساسی و مهمی در علم 
 هاي آنها دست یافت. العمل خصوصاً حرکت اجسام، اوزان و عکس

ز تعدیالت یی ا دانشمند دیگر این علم ظهور کرد و پاره» انشتین«در اوایل قرن بیستم، 
را » نسبیت«این نظریات، تئوري ي  هوارد ساخته و از عصار» نیوتن«را بر تئوریهاي 

استخراج کرد. تئوریی که دانشمندان آن را سرآغاز عصر جدیدي در تطور فکر فلسفی نیز 
 دانند. می

یی است که براي اثبات خود  انشتین تا حد زیادي، یک تئوري پیچیده» نسبیت«تئوري 
گیرد. به هر حال از نتایج این تئوري یکی هم این  ت و معادالت ریاضی را به کار مینظریا

توانند به کسی  دهند، می است که حوادث و رویدادهایی که در یک مکان واحد روي می
یی این امکان را بدهند که او این حوادث را  که مقیم این مکان است، به طور بسیار ساده

نهاي گذشته، حال و آینده قرار بدهد. اما اگر این حوادث در در جدول ترتیب زمانی زما
توانیم به ترتیب و تعاقب زمانی  مکانهاي متعدد دور از یکدیگر رونما شوند، چسان می

 آنها حکم کنیم؟
مثالً اگر دانشمندي خسوف ماه را در ساعت یازده مشاهده نماید، معنی آن این است 

ده، بلکه قبل از مدتی که نور در مسیر رسیدن از که ماه در این ساعت معین خسوف نکر
ماه به زمین، آن مدت را سپري کرده، خسوف کرده است. در عین حال اگر فرض ي  هکر

ما زیر ترصد ي  هدیگري غیر از سیاري  هکنیم که دانشمند دیگري خسوف ماه را از سیار
متفاوت دیگري ي  هخسوف ماه را در لحظي  هخویش دارد، بدون شک این دانشمند، پدید

تفاوت ي  هدانشمند روي زمین به اندازي  هیی که بالحظات مشاهد لحظه ،خواهد دید
دوري میان آن سیاره و مهتاب و دوري میان زمین و مهتاب، تفاوت و اختالف زمانی 

مثالً مریخ و زمین، ي  هماه و زمین  و سیاري  هدارد، چه روشن است که زمان میان سیار
اصالً » مطلق«شود که زمان  یکسانی نیست. پس به این ترتیب روشن میزمان واحد و 

 است.» نسبی«ي  هوجود خارجی ندارد، بلکه زمان یک پدید
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معین بر ي  همیان دو نقطي  هتوانیم بگوییم که تعیین مسافت و فاصل همین طور می
یرامون روي زمین، ممکن است یک حقیقت مطلق باشد که براي ساکنان زمین اتفاق نظر پ

میان دو سیاره دیگري که هر کدام از آنها میلیونها ي  هآن ساده تلقی شود، اما اگر به فاصل
توانیم بگوییم که معنی دوري میان آن دو سیاره  مایل از یکدیگر دور اند فکر کنیم، آیا می

دیگر، بر مقدار ي  هتوانیم فرض کنیم که ساکنان زمین و یک سیار دقیقاً چیست؟ آیا می
میان آن دو سیاره با هم اتفاق نظر خواهند داشت؟ قطعاً خیر! پس بنابراین ي  هزمانی فاصل

توانیم  بگوییم میتر  همه اشیایی اند نسبی و اگر واضح» مسافت«و » کتله«، »زمان«عناصر 
میان هرات و کابل را مثال بزنیم. اگر یکنفر این فاصله را با موتر برود، شاید در ي  هفاصل

عادي آن را در عرض ده ساعت یا بیشتر از آن بپیماید، ولی اگر در کنار آن  شرایط
شخص دیگري به پیمودن این فاصله با اسب عادت داشته باشد و یک ماه و دو ماه را در 

مسافر دیگر تعجب خواهد کرد و ي  هاین سفر پیموده باشد، از شنیدن سفر ده ساعت
ر است؟! اما شخص سومی را در نظر گیرید که خواهد گفت چه قدر این موتر سریع السی

این فاصله را همیشه با طیاره پیموده است، پس اگر به او بگوییم که پیمودن این فاصله با 
گیرد، بدون تردید خواهد گفت که این موتر چه قدر  موتر ده ساعت وقت را در بر می

پندارد،  می یک انسان سریعرا که یی  بطی السیر و کند رفتار است؟! به این ترتیب فاصله
شمارد. دلیل این امر چیزي غیر از این نیست که  انسان دیگري در عین زمان آن را کند می

شان به آن خو کرده  یی که در ذهن هر کدام از این سه مسافر فاصله ها را به سرعت معینه
 اند. اند، نسبت داده 

شود. باز در  ي سپري میکنیم که وقت به کند حتی ما بعضی از اوقات احساس می
این نیست مگر به تبع  ،گذرد اوقاتی دیگر شاید احساس کنیم که زمان به سرعت می

هایی عینی که ما در دو وضعیت فوق داریم. در واقع همین حالتهاست که از نظر ما  حالت
 گذارد. زمان تأثیر میي  هبر پدید

 ،را مطرح کرده است» نسبیت«اما به طور قطع قرآن کریم اولین کتابی است که اساس 
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 گوید: سجده میي  هسور 5ي  هجایی که در آی

 ٱ يَُدبِّرُ ﴿
َ
ٓ ٱ ِمنَ  رَ مۡ ۡ� َما  ٱ إَِ�  ءِ لسَّ

َ
لۡ  ۥٓ َداُرهُ ِمقۡ  َ�نَ  �ٖ يَوۡ  ِ�  هِ إَِ�ۡ  ُرجُ َ�عۡ  ُ�مَّ  ِض �ۡ�

َ
ا َسَنةٖ  َف �  ّمِمَّ

ونَ   .]5السجدة: [ ﴾٥ َ�ُعدُّ
کند، سپس روزي  احسن و اکمل) از آسمان تا زمین تدبیر میخداوند امر عالَم را (به نظام « 

که به (حساب و نسبت به شما بندگان) مقدارش هزار سال است، باز (ارواح) را به سوي خود 
 .»برد باال می

 گوید: معارج میي  هسور 4ي  هو نیز در آی

ۡ ٱ ُرجُ َ�عۡ ﴿ وحُ ٱوَ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل لۡ  ِس�َ َ�ۡ  ۥَداُرهُ مِقۡ  َ�نَ  �ٖ يَوۡ  ِ�  هِ إَِ�ۡ  لرُّ
َ
 .]4المعارج: [ ﴾٤ َسَنةٖ  َف �

فرشتگان و جبریل به سوي عرش خدا باال روند، در روزي که مدت آن پنجاه هزار سال «
 »است

 گوید: مزمل میي  هسور 17ي  هو در آی

ۡ ٱ َعُل َ�ۡ  امٗ يَوۡ  ُ�مۡ َ�َفرۡ  إِن َ�تَُّقونَ  َف فََكيۡ ﴿  .]17المزمل: [ ﴾١٧ ِشيًبا نَ َ�ٰ وِلۡ ل
پس اگر کافر شوید، باز چه گونه از عذاب حق نجات یابید در روزي که کودك را پیر «

 .»سازد می

 گوید: حج میي  هسور 47ي  هو در آی

لۡ  َرّ�َِك  ِعندَ  ًمايَوۡ  �نَّ ﴿
َ
ا َسَنةٖ  ِف َك� ونَ  ّمِمَّ   .]47الحج: [ ﴾َ�ُعدُّ

 .»شماستهمانا یک روز (در قیامت) نزد خدا چون هزار سال به حساب «

 تأکید نهاده است.» نسبیت زمان«کنیم که قرآن کریم بر اصل  به روشنی مالحظه می
به آن دسترسی پیدا » نسبیت«توان گفت که آنچه تا کنون علم در میدان هرچند نمی

آورد علم در این  باشد اما رهفوق میي  هنموده است، به طور مطلق عین تفسیر آیات مبارک
 راستاي تفسیر آیات قرآنی است. زمینه، یقیناً در

رسیده که قرآن کریم مطرح نموده  گیریهاي خود به عین نتایجی  نیز در نتیجه» انشتین«
داراي حقیقت منفرد و مستقلی نیست بلکه زمان از » زمان«است. او عقیده دارد که 



 تجلی قرآن در عصر علم   104

 

او این  انشتین، کائنات داراي چهار بعد است کهي  هباشد. بر اساس نظری خواص ماده می
زیرا فضاي  ،افزاید می »طول، عرض و ارتفاع«را به سه بعد قبلی » زمان «بعد چهارم، یعنی 

نماییم  معینی وجود آن را تصور میي  هداراي ابعاد سه گانه چیزي است که ما در لحظ
شود، اما چون این  شامل این مجموعه نمی» زمان«معین، ي  هولی هرچند در این لحظ

قبلی اضافه شوند در اینجاست که هر ي  هو تعاقب پیدا کنند و به لحظلحظات توالی 
خاص ي  هخود داراي ابعاد سه گاني  هگردد که باز به نوب لحظه داراي فضاي جدیدي می

آید که این بعد چهارم،  باشد. و از همین جاست که بعد چهارمی به وجود می خودش می
نظر زمانی مورد ي  هدرپی آمدن حوادث از نقطگوید: که پی است. انشتین می» زمان«عامل 

قبل از  1914باشد. مثالً جنگ ناپلئون در سال  اختالفی میي  هاتفاق نیست و یک مسأل
واقع شده است، اما این ترتیب زمانی تنها نسبت به ساکنان زمین  1929جنگ آن در سال 

عکس باشد. بنابراین معنی دار است و شاید نسبت به غیر ساکنان زمین، قضیه کامالً بر
آن چیزهایی است که بوده، هست و وجود ي  هدیدگاه، کائنات (مکانی ـ زمانی) مجموع

آن استمرار خواهد داشت. این کائنات، شبیه ترین چیز به کتاب و یا لوحی است که در 
در این میان » زمان«آن حوادث گذشته و هم حوادث آینده تدوین شده باشد. پس نقش 

 و منفرد نیست. نقشی مستقل 
 



 
 

 مظاهر اعجاز در اثبات علمی تئوري معاد 

انشتین در روشنایی ثبوت این حقیقت که هر سخن، هر حرکت و هر گونه فعالیتی در 
کائنات سخن گفته ي  هرسد، از تدوین حوادث بر لوح امواج فضا براي همیشه به ثبت می

 است.
آن حقیقتی برسد که قرآن کریم ي  هتواند به پای انشتین میي  هولاما آیا این مق

 هزاروچهار صد سال قبل از آن در این رابطه مطرح نموده است؟
باشد  خاصی می» پرونده«گوید که هر انسان داراي سجل  قرآن کریم به طور قاطع می

امت به دست رسد و او خود این سجل را در روز قی که اعمال آن در آن سجل به ثبت می
إسراء ي  هاز سور 14و  13خواهد گرفت و آن را خواهد خواند. این همان متن آیات 

 است:

ۡ  نٍ إِ�َ�ٰ  َوُ�َّ ﴿ ل
َ
ٰ يَلۡ  ابٗ كَِ�ٰ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥَ�ُ  رِجُ َوُ�ۡ  ۦۖ ُ�ُنقِهِ  ِ�  ۥ�َِرهُ َ�ٰٓ  هُ َ�ٰ َزمۡ �  ١٣ َمنُشوًرا هُ َقٮ

 قۡ ٱ
ۡ
 .]14-13اإلسراء: [ ﴾١٤ اَحِسيبٗ  َك َعلَيۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ِسَك بَِنفۡ  َكَ�ٰ  َبَك كَِ�ٰ  َرأ

اعمال نیک و بد هر انسان را طوق گردن او ساختیم و روز قیامت ي  هما مقدرات و نتیج«
کتاب اعمال او را بیرون آوریم، در حالی که آن نامه چنان باز باشد که همه اوراق آن را به یک 

را، امروز نفست بر خودت براي حسابگري بسنده و  اعمال خودي  هبار مالحظه نماید. بخوان نام
 .»کافی است

ۡ ٱ َ�َ�َى ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َووُِضعَ ﴿ گوید: کهف میي  هسور 49ي  ههمچنین آی  فِقِ�َ ُمشۡ  رِمِ�َ ُمجۡ ل
ا ٓ  َكبَِ�ةً  َوَ�  َصغَِ�ةٗ  ُ�َغادِرُ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  َمالِ  لََتَناَو�ۡ َ�ٰ  َو�َُقولُونَ  �ِيهِ  ِممَّ حۡ  إِ�َّ

َ
ٰ أ ۚ َصٮ  َها

 ْ ْ  َما َووََجُدوا َحدٗ  َر�َُّك  لِمُ َ�ظۡ  َوَ�  �ۗ َحاِ�ٗ  َعِملُوا
َ
 .]49الکهف: [ ﴾٤٩ اأ

ي  هو در آن روز کتاب اعمال نیک و بد خلق را پیش نهند و اهل عصیان را از آنچه در نام«
اعمال آنهاست هراسان بینی در حالی که با خود گویند: واي بر ما! این چه گونه کتابی است که 
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اعمال کوچک  و بزرگ ما را سر مویی فرو نگذاشته جز آنکه همه را در شمار آورده است. و از 
 .»آن کتاب، همه اعمال خود را حاضر بینند و خداوند به هیچ کس ستم نخواهد کرد

ه فتح باب خوبی باشد براي اینکه اصل اثبات علمی تئوري معاد در شاید این مقدم
هاي  علوم جدید گردیده است و یکی از مباحثی است که جلوهي  هقرآن را که وارد حوز

 گذارد، در اینجا باز نماییم: نوینی از اعجاز علمی قرآن کریم را به نمایش می

 ـ از الشعور انسان:1
اعمال دنیوي انسان در دنیاي دیگر، یکی از اعتقادات ي  هو محاسب» آخرت«ایمان به 

باشد. در گذشته این اعتقاد براي اثبات عقلی و علمی خویش، بیشتر به  دینی میي  هحق
استدالل کالمی و فلسفی متکی بود اما هم اکنون، علوم تجربی و دانشهاي نوین ي  هحوز

 د، گواهد بدهند.اند تا بر حقانیت و ثبوت این اعتقا نیز به میدان آمده
نیت، «اند تا بگویند که تمام ابعاد وجود انسان، یعنی  علوم جدید به میدان آمده ،آري

هیچ درنگی، محفوظ و مسجل باقی  بی وي، همه به طور همیشه و» سخن، و عمل
مانند و از نظر علمی این امر ممکن است که تمام سخنان یا افعال انسان، در هر زمان و  می

مجدداً بازگردانی و ارائه گردند یعنی درست همان چیزي که قرآن کریم در مقام شرایطی، 
 کند. مطرح می» آخرت«اصل اعتقادي جهان ي  هارائ

تر شدن این قضیه، به مستنداتی از علم جدید مراجعه نموده و ابتدا  اینک براي روشن
 کنیم. و افکار انسان آغاز می» نیت«از 

ها و تخیالت فراوانی قرار دارد. افکار  ض هجوم افکار، نیتهر انسانی، در معر ،انسان
کنیم که سپاریم و گمان می و تخیالتی که چه بسا آنها را بسیار زود به دست فراموشی می

اندیشه و تفکّر ما وجود ندارند. اما ي  هبراي همیشه به پایان رسیده اند و دیگر در حوز
شده  دك یا طوالنی، مجدداً آن افکار فراموشاین خود ما هستیم که پس از مدت زمانی ان

از » هستریا«یا » جنون«هاي خاصی، چون حالت  بینیم و یا هم در حالت را یا در خواب می
ایم، درك نماییم. این وقایع به طور  آنکه چیزي از آنچه را که گفته بی گوییم، آنها سخن می
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شعور و ي  هزي نیست که در حوزرسانند که عقل یا حافظه، تمام آن چی قطع به اثبات می
احساس ما وارده شده است، بلکه در اینجا حقایق و ابعاد دیگري نیز وجود دارند که ما 

 باشند. کنیم اما آنها داراي حقیقت مستقل و کیان وجودي خاص خود می آنها را درك نمی
خود تجارب علمی نشان داده است که تمام افکار و خاطرات ذهنی ما به شکل کامل 

شوند و ما هرگز و براي ابد، قادر به محو و نابودسازي آنها نیستم.  حفظ و نگه داري می
اند که شخصیت انسانی فقط به چیزي که ما آن را این تجارب همچنان به اثبات رسانده

هاي دیگري از شخصیت انسانی نیز  نامیم، منحصر نیست بلکه در اینجا بخش می» شعور«
روانشناس معروف امریکایی » فروید«ماند که  اي شعور ما باقی میوجود دارد که در ور

 نامیده است.» الشعور«یا » ماتحت الشعور«هاي پنهان از شخصیت انسانی را  این بخش
بزرگ و حتی بزرگتر ي  هجنب» الشعور«هاي پنهانی شخصیت ما یا همان  بخش ،بلی

ارائه مثالی روشن سازیم باید  سازند که اگر بخواهیم بزرگی آن را با شخصیت ما را می
بگوییم که شخصیت انسان شبیه کوهی است که در عمق اوقیانوس قرار داشته و هشت 

باشد.  قسمت آن زیر آب، و فقط یک قسمت از آن در بیرون آب و در معرض دید ما می
شوند، در حالی که هشت  تمام ابعاد پیداي شخصیت ما در همین یک قسمت تمثیل می

هاي ما  افکار و نیتي  هما است که هم» تحت الشعور«ن در اعماق آب، همان قسمت پنها
 شود. در آن ثبت و نگه داري می

 گوید: در کنفراس سی و یکم خود می» فروید«
یا » الشعور«توانند جلو کار  بی شک قوانین منطق، بلکه حتی اصول اضداد نیز نمی«

»ID « پهلو به پهلوي یکدیگر در الشعور وجود را بگیرند، پس افکار و آرزوهاي متناقض
آنکه یکی از این افکار بتواند نقیض خود را از میان بردارد. هیچ چیز در الشعور  بی دارند

یی براي رد این متناقضات به حساب آورد. حقیقت  موجود نیست که بتوان آن را نشانه
رأي » الشعور«ي  هکنیم پدید شویم آنگاه که مشاهده می این است که ما متحیر می

ما را که به انجام یافتن تمام افعال عقلی شعوري ما در زمان معینی قایل اند ي  هفالسف
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خواهم بگویم که برخالف نظر آنان هیچ چیز در ال شعور موجود  کند. من میابطال می
نیست که با فکر زمانی انطباق داشته باشد و هیچ رمز و عالمتی در الشعور براي گذشت 

ما کوشش ي  هآور است. فالسف زمان وجود ندارد. و این یک حقیقت حیرتو جریان 
اند که در مورد یک حقیقت بیندیشند و آن این است که گذشت زمان هیچ تغییري   نکرده

 شده در الشعور ما، هرگز و هاي حبس کند و افکار و انگیزهرا در عمل ذهنی ما ایجاد نمی
و حتی تأمالت خیالیی که در الشعور ما دفن  شوند هیچ تردیدي از آن بیرون نمی بی

ها سال چنان محفوظ و مصون اند، در واقعیت امر ازلی بوده پس از گذشت ده گردیده
 ». باشند  مانند که گویی همین دیروز رونما گردیده باقی می

گوید، امروزه عموماً مورد اتفاق نظر دانشمندان علم  البته آنچه فروید در این رابطه می
باشد. معنی تئوري فوق الذکر این است که هر آنچه از خیر و شر که  وانشناسی نیز میر

شود براي  ابد از  الشعور وي نقش میي  هدرنگ بر صفح بی گذرد وبر خاطر انسان می
گذارد. در عین  رود و تغییر زمان و دگرگونی حوادث در آن هیچگونه تأثیري نمی بین نمی

گیرد. یعنی اینکه انسان  انسانی انجام میي  هعملیه به رغم ارادحال و از سوي دیگر، این 
ها و  چه بخواهد و چه نخواهد، چه خوش باشد و چه نباشد، الشعور تمام افکار، نیت

 نماید. تخیالت ذهنی وي را ثبت می
اند اسباب و عللی  و دانشمندان دیگر مادیی همچون او، هر گز نتوانسته» فروید«لیکن 
و امثال وي » فروید«اند، در ك نمایند.  پشت سر این عملیه پنهان گردیده را که در

الذکر، یعنی ثبت اتوماتیکی وقایع در الشعور، چه خدمتی به  فوقي  هدانند که عملی نمی
 نماید؟ کارگاه هستی می

تجربی این عملیه سخت متحیر ي  هاز مشاهد» فروید«بینیم،  و از همین جاست که می
 .سفه را در این میدان به تفکّر و تأمل فرا خوانده است!گردیده و فال

اما اگرپاسخ به این سؤال براي فروید و دیگرانی که اعتقادات منظم دینی ندارند  
مشکل باشد که یقیناً چنین است، براي فالسفه و دانشمندان مسلمان و حتی مؤمنانی که 
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خ چنین پرسشهایی بسیار ساده است. چندانی هم از علم و دانش نداشته باشند، پاسي  هبهر
این سؤاالت را از قبل براي آنها حل کرده است. بنابراین اگر » تئوري آخرت«چه ایمان به 

توانیم  پیوند بزنیم، به سرعت می» آخرت«ي  هما واقعیت ثبت افکار در الشعور را به نظری
 به حقیقت آن دست یابیم.

ر امکان وجود سجلّ کامل و جامعی از تئوري ثبت در الشعور، با تمام صراحت ب
گذارد. سجل و سوانحی که او خود در زمان آغاز زندگی اعمال و نیات انسان تأکید می

اخروي خویش، آن را خواهد خواند و بر تمام اعمال و افکار شعوري و الشعوري خود 
 گواه و شاهد خواهد بود.

ي  همبارکي  هیم به تأمل در آیکن اکنون در روشنایی بحثی که گذشت، شما را دعوت می
 فرماید: که پروردگار متعال در آن می» ق«ي  هسور 16

قۡ  نُ َوَ�ۡ  ۥۖ ُسهُ َ�فۡ  ۦبِهِ  وُِس تُوَسۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿
َ
 لِ َحبۡ  ِمنۡ  هِ إَِ�ۡ  َرُب أ

ۡ ٱ  .]16ق: [ ﴾١٦َورِ�دِ ل
نماید (الشعور)  دانیم آنچه نفسش به او وسوسه می میو به تحقیق که ما انسان را آفریدیم و «

 .»و ما نزدیکتریم به او از رگ گردن

 ـ موضوع گفتار:2
 رسیم به موضوع گفتار انسان. می

در ارتباط با ثبت گفتار انسان و مراقبت دایم از » ق«ي  هسور 18ي  هقرآن کریم در آی
 گوید: آن می

ا﴿ يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  مِن فُِظ يَلۡ  مَّ  .]18ق: [ ﴾١٨ َعتِيدٞ  رَ�ِيٌب  هِ َ�َ
 .»نماید مگر اینکه بر آن ناظر و رقیبی گماشته است انسان هیچ سخنی را تلفظ نمی«

گیرد  خویش مورد سؤال قرار می» اقوال«گوید که انسان از تمام  می» آخرت«ي  هعقید
و هر سخنی که از زبان وي بیرون شود، خواه سخنی نیک باشد یا بد، آن را در راه ایفاي 

ها در یک سجلّ  رسالت حق به کار گرفته باشد، یا در ابالغ رسالت شیطان، تمام این گفته
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 گردد.  الهی ارائه میي  هآخرت در پیشگاه محکم کاملی نگه داري شده و سپس در
 حاال باید دید که علم جدید در این باره چه موقفی دارد؟

کنیم که علم جدید آمده است تا بازتابگر این اعجاز علمی  در یک نگاه، مالحظه می
زیرا ثبت دائمی امواج صوتی در فضا، امروزه قطعاً مورد پذیرش همگان  ،قرآن کریم باشد

یی ندارد که هر انسان، به مجرد اینکه  و دانش نوین در این باره هیچ شک و شبهه است
درنگ به دنبال این حرکت، امواجی را  بی زبانش را براي سخن گفتن به حرکت در آورد،

آب ایستاده و ساکن، ي  هآورد. درست همانند اینکه ما در برک در هوا نیز به اهتزاز در می
شود. یا  یم، مالحظه خواهیم کرد که در آن برکه امواج ایجاد میقطعه سنگی را پرتاب کن

اطراف محکم ي  هیی قرار دهید که در آن شیشه از هم اگر زنگ برقی را در اندرون شیشه
آید اما با  بسته باشد و سپس بر کلید آن زنگ برقی فشار دهید، قطعاً زنگ به صدا در می

زیرا زنگ برقی در  ،شنوید د، صداي آن را نمیآنکه شما در نزدیکی آن زنگ هم قرار داری
فرستد بلکه آن امواج در درون شیشه محبوس باقی  آن هنگام، امواج صدا را به بیرون نمی

ي  هگوش ما برخورد نموده و طبلي  هاند. این امواج صوتی در شرایط عادي به طبل مانده
به » شنود«جریانی به نام فرستد و در نهایت  گوش هم به طور اتومات، آن را به مغز می

 آید. وجود می
قطعاً به ثبوت رسیده است که این امواج صوتی، به همان کیفیت اصلی خود براي ابد 

آنها ممکن است. اما با وجود آنکه ي  همانند و شنیدن دوبار یا فضا باقی می» أثیر«در 
از اولین تا که از زبان هر انسانی در روي زمین صادر گردد، یی  امواج صوتیي  ههم

کنند و وجود دارند لیکن علم جدید تا هنوز به  براي ابد در فضا حرکت می ،آخرین انسان
علمی است که ي  هشد ضبط مجدد آنها قادر نگردیده است. البته این یک حقیقت پذیرفته

دانشمندان پس از آنکه از بعد نظري، به امکان ایجاد دستگاهی براي دریافت صداهاي 
شته اذعان نمودند، دیگر به این میدان خاص اهتمام و توجه چندانی نشان زمانهاي گذ

رادیویی ي  ههاي مختلف ندادند و گر نه همانطور که رادیو، صداهاي مختلفی را که ایستگاه
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دهد، شنیدن صداهاي گذشتگان  شنوایی ما قرار میي  هکنند، در دسترس قو دنیا پخش می
ت. اضافه باید کرد که آنچه علم امروزه در این صدد با آن نیز بعید از امکان نبوده و نیس

رو به روست، دریافت صداهاي قدیمیان نبوده، بلکه در حال حاضر مشکل اساسی در 
شمار گذشتگان است که چه  بی برابر علم، یافتن راهی براي فرق گذاشتن میان صداهاي

 ؟توان میان ملیاردها سال و بلیاردها صدا فرق نهاد گونه می
زیرا هم  ،حل این قضیه نیز نزدیک کرده استي  هبیشک اختراع رادیو ما را به آستان 

هاي زیادي را در طول شبانه  اکنون در دنیا هزاران ایستگاه رادیویی وجود دارند که برنامه
) مایل در ثانیه فضا را 186000ها با سرعت ( کنند و امواج این برنامه روز پخش می

اً معقول بود اگر ما با بازنمودن پیچ رادیو مخلوطی از صداهاي درهم پیمایند. پس جد می
آوردیم. اما چنین هرج و مرجی شنیدیم و از هیچ کدام آنها هم سر در نمی و برهم را می

هاي خود را با طول  هاي رادیویی دنیا برنامه از آن رو رونما نگردیده است که ایستگاه
هاي بلند،  ها روي طول موج عضی از این ایستگاهفرستند. ب هاي معین مختلف می موج

کنند و  می هاي متوسط و بعضی روي امواج کوتاه برنامه پخش بعضی روي طول موج
هاي مختلف، امکان آن  گیري از این طول موج هاي رادیویی با بهره چنین است که فرستنده

م و صداي مطلوب را هم رادیو را به جاي مطلوب آن بچرخانیي  هاند که عقرب را به ما داده
 دریافت کنیم.

اما دانشمندان تا کنون به اختراع ابزاري که بتواند صداهاي قدما را از یکدیگر تفکیک 
اند و اگر چنین نبود ما تا به حال تاریخ هر عصر را با صداهاي مردم  کند، موفق نگردیده

مربوطه موفق ي  هع آلبودیم. بنا برا ین، اگر بشر به اخترا  خود آن عصر و زمان شنیده
رسد. به همین دلیل است که  به اثبات می  گردد، امکان شنیدن صداهاي قدما در آینده

گوید: تمام سخنان انسان در طول  هم بعید از قیاس نیست که می» آخرت«ي  هعقید
رسد و او حساب آنچه را که گفته است، در روز آخرت باز پس زندگی وي به ثبت می

 خواهد داد.
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شاید قیاس آنچه که بر سر دکتور مصدق صدراعظم اسبق متوفاي ایران آمد، قیاس 
مناسبت نیست اگر در  بی باشد، اما» قیاس مع الفارق«بسیار بعید و به اصطالح اهل منطق 

 اینجا آن را ذکر کنیم.
دکتور مصدق زندانی بود و پولیس در اتاقش ضبط الصوت خودکاري  1953در سال 

ده بود. بناء تمام آنچه را که مصدق در اتاقش با دوستان محرمش گفته بود را جاسازي کر
به ثبت رسیده بود و در روز محاکمه، تمام نوارهاي سخنانش به محکمه ارائه گردید تا 

آن چیزي ي  هتواند نمون شاهدي علیه او از زبان خودش باشد. این و امثال آن از وقایع می
 گردد.  یباشد که در روز آخرت رونما م

یا به » کرام الکاتبین«شک بحث و مناقشه ما پیرامون این قضیه، وجود فرشتگان  بی
فضا و یا هر ي  هکند که بر صفح غیر مرئیی را نفی نمی» گان کنند ضبط«تعبیر دیگر، وجود 

کنند. چنانکه اثبات  کیفیت غیبی دیگري، تمام بیانات و مکالمات ما را ضبط و ثبت می
علم، لزوماً به ي  هآخرت با ابزارهاي حسی قابل درك وارد شده در حوزامکان علمی 

آخرت به عین طریقه و عین وسایل نیست. لذا مقصود نهایی این ي  همعنی انجام محاسب
آوردهاي علمی جدید به  ها، به هیچ وجه تالش در جهت انطباق آیات قرآن با دست بحث

ساختن اعتقادات الهی به  ها، نزدیک ن بحثباشد، بلکه هدف نهایی ای هر قیمت ممکن نمی
گیري از ابزارهاي حسی، اکتشافات علمی و نهایتاً اثبات  انسان با بهرهي  هاندیشي  هحوز

 باشد و بس.معاصر میي  هاعجاز علمی قرآن کریم از موضع باورهاي مروج

 اعمال انسان: ي ـ قضیه3
دنیاي دیگر از هر سه بعد وجود ، انسان در »آخرت«جهان ي  هگفتیم که بر اساس عقید

گیرد. اعجاز قرآن کریم در رابطه با  مورد محاسبه قرار می» پندار، گفتار و کردار«خویش: 
رسیم  را در حلقات قبل مرور کردیم و اکنون می» پندار و گفتار«امکان علمی محاسبه از 

 ».دیدعلم ج«انسان در قرآن و اثبات امکان آن از نظر » کرداري  همحاسب«به 
 گوید: فصلت میي  هسور 31ي  هقرآن کریم در آی
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﴿ ْ ۖ َعلَيۡ  َشِهد�ُّمۡ  لِمَ  ِ�ُلُودِهِمۡ  َوقَالُوا ْ قَالُوٓ  َنا نَطَقَنا ا
َ
ُ ٱ أ ِيٓ ٱ �َّ نَطقَ  �َّ

َ
 .]31فصلت: [ ﴾ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  أ

و آنها به اعضاي بدن خود گویند، چگونه بر اعمال ما شهادت دادید و آن اعضا جواب «
 .»گویند، خدایی که همه موجودات را به نطق آورد، ما را نیز گویا گردانید

ٰٓ  تِمُ َ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ گوید: یس میي  هسور 65ي  هو در آی فۡ  َ�َ
َ
ٰ أ ٓ  هِِهمۡ َ� يۡ  َوتَُ�ّلُِمَنا

َ
 ِديِهمۡ �

رۡ  َهدُ َو�َشۡ 
َ
ْ  بَِما ُجلُُهمأ  .]65یس: [ ﴾٦٥ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

شان  گویند و پاهاي شان با ما سخن می هاي کافران مهر خموشی نهیم و دستامروز بر دهان «
 .»اند گواهی دهند چه کرده‹ به آ

 گوید: نور میي  هسور 24ي  هو در آی

ۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َهدُ �َشۡ  مَ يَوۡ ﴿ ل
َ
يۡ  ِسنَُتُهمۡ �

َ
رۡ  ِديِهمۡ َو�

َ
ْ  بَِما ُجلُُهمَوأ  .]24النور: [ ﴾٢٤ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 .»دهند شان بر اعمال آنان گواهی می ها و پاهاي بترسند از روزي که زبان و دستو باید «

امکان اینکه اعضاي دیگر بدن انسان ـ به  ،تصویربرداريي  هالبته تا قبل از اختراع کمر
درك و ي  هجز زبان آن ـ بتوانند اعمال و حرکات انسان را کامالً ضبط نمایند، از حوز

تصویربرداري بود که انسان یک گام ي  هبیرون بود. با اختراه کمرگرا  تصور انسان مادي
 فوق الذکر به جلو برداشت.ي  هبسیار بلند به سوي درك و فهم آیات مبارک

و آن  ،اما یک بخش مهم از قضیه، همچنان از نظر علمی نیازمند تفسیر بیشتر باقی ماند
اي تصویربرداري نیست پس اینکه اعمال و حرکات انسان همیشه زیر مراقبت دوربینه

 چگونه ممکن است که تمام اعمال آشکار و نهان وي، ضبط و نگهداري شوند؟
توانند تفسیر تطبیقی کاملی  توان ادعا کرد که اکتشافات علمی می با آنکه هیچ گاه نمی

یی این  دهنده اعجاب آور و تکاني  هبراي آیات قرآن  کریم باشند اما این اکتشافات به گون
 اند. ل را نیز حل کردهسؤا

نماید که تمام اعمال و  آوردهاي علم جدید با تمام قوت تأکید می آخرین ره ،بلی
حرکات ما ـ چه در روشنایی انجام بگیرند و چه در تاریکی، انفراداً صادر گردیده باشند، 

این اعمال و حرکات به طور مصور در فضا موجود اند و در هر ي  هجمعی ـ هم یا دسته
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توان تمام اعمال خیر و  آوري شوند. بدانسان که می حظه ممکن است که این تصاویرجمعل
 تلویزیون مشاهده کرد.ي  هاش بر پرد گی شرّ انسان را در طول زند

بررسیهاي علمی اخیر ثابت ساخته اند که از همه چیز و در همه جا، در تاریکی و  
شود  حرارتی همیشگی صادر می روشنایی و در حالت سکون یا تحرك، یک نوع امواج

درست  ،سازند اشکال و اطوار را با تمام ابعاد آنها منعکس می» حرارتی«که این امواج 
دارد.  همانند صدا که انعکاس کاملی از امواجی است که زبان آنها را به حرکت وا می

یی که از تر اینکه هم اکنون آالت و ابزار دقیقی براي تصویربرداري ازا مواج حرارت عجیب
است و همین ابزرا و آالت، تصاویر فنوگرافی   شود، اختراع گردیده هر موجودي صادر می

شود، به دست داده  کاملی را از تمام موجوداتی که از آنها امواج حرارتی خارج می
 توانند. می

مثالً در نظر بگیرید که شما هم اکنون در دفتر کار خود، مشغول نوشتن گزارشی 
شوید. اما شما باید بدانید که امواج  ساعت بعد از آن دفتر بیرون می هستید و یک

حرارتیی که از وجود شما در اثناي کاردر دفترتان صادر گردیده است، براي همیشه در 
ماند و به دست آوردن یک فیلم کامل از یک جلسه یک ساعته شما در آن  فضا باقی می
ن است. با این قید که آالت و ابزار فعلی، فقط این آله در هر زمانی ممکي  هدفتر به وسیل

توانند تصاویر حرارتی خارج شده از  تا چند ساعت بعد از بیرون شدن شما از دفتر می
وجود شما در آن دفتر را ثبت نمایند، اما این ابزارها نظر به ضعفی که دارند، از امواج 

ع آالت قویتر در این رابطه توانند لیکن قطعاً اخترا تر تصویربرداري کرده نمیقدیمی
 ممکن است.

قابل ذکر است که در این ابزار اختراع شده جهت تصویربرداري از امواج حرارتی، از 
نامند. یکی از خواص اشعه  می» انفراردي  هاشع«شود که آن را  یی استفاده می اشعه
ده الذکر این است که در تاریکی و روشنایی به طور یکسان فیلمبرداري کر فوق
توانند،که هم اکنون دانشمندان در امریکا و انگلستان از این آله در کارهاي تحقیقاتی  می
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 نمایند. برداري می خویش بهره
در این باره خبري را منتشر ساخت که در آن » ریدرزدایجست«به طور مثال روزنامه 

 آمده است:
گردید که دانشمندان  یی در آسمان نیویورك ظاهر ناشناختهي  هها طیار در یکی از شب«

برداري این ابزار، امواج حرارتی صادرشده از آن در فضاي نیویورك را عکسي  هبه وسیل
این ابزار را به نام ». نمودند و این امر توانست نوعیت آن هواپیما را آشکار سازد

 نامند.  می» تصویربردار حرارت«ي  هیا آل» ایواپروگراف«
ناسبت این اختراع، تفسیري نوشته است که در آن آمده به م» هندوستان تایمز«جریده 

 است:
سینما ي  هما به برکت این اختراع خواهیم توانست در آینده تاریخ مان را بر پرد«

مشاهده کنیم و بسیار ممکن است که این عملیه، به اکتشافات عجیب و غریبی منجر 
 ». وض نمایدتاریخ، از ریشه عي  هگردد که دیدگاه و افکار ما را در با

 گوید: در این باره می» وحیدالدین خان«دانشمند جهان اسالم علّامه 
زیرا معناي اختراع فوق این است که  ،امزده شده من از اختراع این آله کامالً شگفت

شود که ابزارهاي اتوماتیکی  عالم آنگونه تصویربرداري میي  هزندگی هر یک از ما در پرد
نمایند. پس شما باید بدانید که  ندان سینما را ثبت تصویري میسریع، تمام تحرکات هنرم

دارید و یا به هر  زنید، یا باري را از دوش مسافر غریبی برمی اگر بر روي فقیري سیلی می
هستی ثبت ي  هشوید تمامی تحرکات شما بر پرد کار خیر یا شرّ دیگري مشغول می

ین تصویربرداري را گرفته یا از دید توانید جلو ا شود، به نحوي که شما هرگز نمی می
همیشه بیدار این دوربین الهی فرار نمایید و چه در تاریکی قرارداشته باشید، چه در 

برداري  روشنایی، زندگی شما کامالً همانند یک سناریویی است که در استدیوي فیلم
دورتر از شود و سپس به بینندگان سینما یا تلویزیون در زمان و مکانی بسیار  ضبط می

بینید،  شود، اما شما وقتی فیلمهاي سینمایی را می زمان و مکان ثبت سناریو نشان داده می
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اید. و چنین است وضعیت حیات و  کنید که گویا خود نیز در حادثه حاضر بوده گمان می
برد. چه تردیدي نیست که  حرکات هر انسان و ردویدادهالی که او در متن آنها به سر می

یامت فیلم کاملی از زندگی هر یک از ما و شما در برابر دیدگان ما قرار داده در روز ق
 خواهد شد و در آن روز همه فریاد خواهیم کشید که:

ٓ  َكبَِ�ةً  َوَ�  َصغَِ�ةٗ  ُ�َغادِرُ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  َمالِ  لََتَناَو�ۡ َ�ٰ  ﴿ حۡ  إِ�َّ
َ
ٰ أ  .]49الکهف: [ ﴾َهاَصٮ

چگونه کتابی است که هیچ کار کوچک و بزرگی را رو نگذاشته است، اي واي بر ما این «
 .»مگر آنکه آن را در شمار و حساب آورده است

ها و انکشافات  الهی، همراه و هنگام با پیشرفتي  هچنین است که اعتقادات حقّ و
آید تا در راستاي تفسیر  گردند و علم با تمام توان می علمی بشر بیش از پیش مبرهن می

 رآن کریم و اثبات حقّانیت این دین مبین عمل نماید.ق



 
 

 ها سحر رنگ

در طبیعت احساس «گوید:  است، می» روانشناسی«که از بزرگان دانش » گرانت آلن«
تواند در ما  هاي مختلف می تر از آنچه که احساس به رنگ ما، عاملی نیرومندتر یا متنوع

 ». د، وجود نداردایجاد نمای
بدون «گوید:  که او نیز دانشمندي به نام در این عرصه است، می» هوارد کچام«اما 

دار و عمیق است. در این رابطه آزمایشهایی  تردید تاثیر رنگ در احساس انسان ریشه
ها سال پیوسته ادامه داشته و خواه ما بفهمیم، خواه نفهمیم، رنگ  انجام گرفته است که ده

لکردهاي مثبت و منفی ما و در احساس ما به گرمی یا سردي، یا شادي و غم، بلکه در عم
 ». نگرش ما به زندگی تاثیر گذار استي  هحتی در شخصیت و نحو

و تأثیرات آن انجام گرفته و با درهم » رنگ«هاي زیادي باالي  بررسیها و پژوهش
د پدید آمده است. روش ها با بعضی دیگر، صدها هزار رنگ جدی آمیختن بعضی از رنگ

هاي جدیدتر، اغلب قرار دادن دو استوانه یا بیشتر از آن، از ورق به  یابی به رنگ دست
باشد که در  می» گراموفون«رنگ آغشته شده باالي یکدیگر در یک دستگاه شبیه دستگاه 

 آن به سمت محیط دائره، راه نفوذي موجودي  ههر یک از این استوانه ها، از مرکز دائر
شوند. با این  ها هم در همدیگر مخلوط می افتد، رنگ است و آنگاه که استوانه به چرخ می

رنگ مختلف میسر گردیده است، در حالی که انسان  300000روش است که دسترسی به 
» قوس قزح«هاي معروف  قبل از این، به وجود بیشتر از هفت رنگ که همان رنگ

 باشند، واقف نبود. می
روانشناسی انجام گرفته، از آن ي  هدانشمندان عرصي  هیشهایی که به وسیلهمچنان آزما

برد تا بدانجا که در دنیاي  حکایت دارند که تأثیر رنگها تا اعماق وجود انسان راه می
را براي انتخاب رنگ » شناسی رنگ«ي  همتمدن کنونی، بیمارستانها، متخصصان عرص

چراکه یقین دارند، انتخاب رنگ مناسب در بهبود خوانند،  هاي بیمارانشان فرا می اطاق
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گذارد. همچنین در دنیاي متمدن این یک امر بسیار  وضعیت بیمارانشان تأثیر مثبت می
ها مراجعه نماید تا مثالً رنگ  عادي و معمولی است که صاحب منزل به متخصص رنگ

ماید، یا در گلی را که در یک مجلس و محفل خاص باید به کار گرفته شود انتخاب ن
شود، رنگ همخوان با آن  کنفرانس و سمیناري که به یک مناسبت خاص منعقد می

 مناسبت را بر گزیند و حتی رنگی را که باید بر سر دسترخوان غذا به کار گرفته شود. و
تردید انتخاب رنگ در موارد زیادي، یکی از عوامل موفّقیت و درخشش خوب آن  بی

اساسی این امر، همان حالت روانیی است که غالباً رنگ مناسبت است. قطعاً عامل 
 تواند در محل یک اجتماع ایجاد نماید. می

شود که  هاي خاص خود می داراي اصول و رهیافت» علم الوان«به این ترتیب است که 
ها از بررسیها و مطالعات ممتد بر روي تأثیر رنگ در احساس انسان  این اصول و رهیافت

 اند. آمدهبه وجود 
هاي رنگارنگ  نباتات نیز به پرورش گلي  هها، دانشمندان عرص با کشف تأثیرات رنگ

صنعت نیز، رنگ به عنوان یک رکن ي  هاند. همچنان در عرص بذل توجه بیشتر نموده
هاي مواد کیمیاوي، تولید رنگهاي  اساسی مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، کارخانه

گی نیز در رواج  هاي بافت و ریسند دان توجه خویش قرار داده و کارخانهمختلف را در می
باشند. انسان عصر حاضر ب  هاي جذابتر می  شان مرهون انتخاب رنگ و مصرف تولیدات

به اهمیت رنگ در لباس خویش نیز آگاه گردیده و حتی تأثیر انتخاب رنگ را در عواطف 
مطالعات و بررسیهاي علم روانشناسی تأثیر زیرا  ،و احساسات خویش نیز دریافته است

 اند. هاي مختلف را بر روي احساس انسان به اثبات رسانده رنگ
مثالً از نظر روانشناسان، رنگ زرد باعث ایجاد تحرك بیشتر در دستگاه عصبی انسان  
خواند. همین طور رنگ  شود. در حالی که رنگ ارغوانی، اعصاب را به آرامش فرا می می

سازد. در حالی که رنگ سرخ،  می احساس انسان معنی سردي و برودت را زنده آبی در
 نماید. احساس گرمی و حرارت را در او ایجاد می
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ریزي، آزمایشی را باالي کارگران زن خود انجام  هاي رنگ اخیراً صاحب یکی از کارگاه
ل کرده و به این ترتیب که رنگ قبلی اطاق کارشان را با رنگ آبی خفیفی تبدی ،داد

درنگ از رطوبت اطاق و سردي شدید آن به گالیه  بی مشاهده نمود که خانمهاي کارگر،
تري را  تر و گرم هاي ضخیم گذاري آغاز نمودند. حتی به این هم اکتفا نکرده، لباس

حرارت اطاق کارشان قبل و بعد از رنگ آمیزي آن اطاق، ي  هپوشیدند، در حالی که درج
 شد.  می ثابت و یکسانی نگهداشته ي  هي مکانیکی در درجابزارهاي  هبه وسیل
مهمی که در این بحث وجود دارد و ما نیز به دنبال آن هستیم تاثیرات ي  هنکت

است . یعنی همان رنگ بهشت و رنگ مورد انتخاب قرآن براي » رنگ سبز«مخصوص 
 بهشتیان.

ست یافته اند و آن این قاطع دي  هدانشمندان این عرصه، در این مورد هم به یک نتیج
است که تنها رنگی که شادي را به روان و احساس انسان سرازیر نموده، فکر وي را به 
سوي بالندگی بیشتر سوق داده و عواطف سرور و عشق به زندگی را در وي شکوفا 

 است.» رنگ سبز«سازد، همان  می
رنگ سبز در زندگی ترین آزمایشهایی که در رابطه با تأثیرات مثبت  دهنده از تکان

که به پل » بالك فرایار«انسان انجام گرفته، آزمایشی است که شاروالی لندن باالي پل 
چه اغلب خودکشیها در لندن باالي این پل انجام  ،انتحار مشهور گریده بود انجام داد

گرفت. شاروالی لندن یک باره تصمیم گرفت تا رنگ خاکستري سیاهفام این پل را به  می
ي  ه) انداز3بر  1بز تبدیل نماید. با شگفتی تمام حوادث خوکشی بعد از آن به (رنگ س

قبل از آن تقلیل یافت. و شاید هم اکنون حوادث خودکشی دیگر باالي آن پل اصالً انجام 
 نگیرد.

این است تأثیر رنگ سبز باالي انسان. و همین است دلیل انتخاب الهی رنگ سبز براي 
 جنگالت.نباتات، درختان و 

ي  همبارکي  هاند، آی آنچه را که امروزه جدیدترین بررسیهاي علمی به ارمغان آورده ،بلی
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 نماید: رحمن که در وصف اصحاب بهشت است چنین مطرح میي  هسور 76

ٰ  �َ  ُِٔمتَِّ� ﴿  .]76الرحمن: [ ﴾٧٦ ِحَسانٖ  َقرِّيٍ وََ�بۡ  ُخۡ�ٖ  َرٍف َرفۡ  َ�َ
 .»اند سبز و بساط زیبا تکیه زدهدر حالی که بهشتیان بر رفرف «

 انسان:ي  هسور 21ي  ههمچنین آی

﴿ ٰ ْ وَُحلُّوٓ  ٞقۖ تَۡ�َ �سۡ  ُخۡ�ٞ  ُسنُدٍس  �َِياُب  لَِيُهمۡ َ� َساوِرَ  ا
َ
ةٖ  ِمن أ ٰ  فِضَّ ابٗ  َر�ُُّهمۡ  ُهمۡ وََسَقٮ  اَ�َ

  .]21االنسان: [ ﴾٢١ َطُهوًرا
فام و  هاشان دستبند نقره و بر دست بر باالي بهشتیان دیباي سبز لطیف و حریر سطبر است«

 .»شان آنان را شرابی پاك و گوارا بنوشاند خداي

 کهف:ي  هسور 31ي  هو همچنین آی

 .]31الکهف: [ ﴾قٖ تَۡ�َ �سۡ  ُسنُدٖس  ّمِن �ُخۡ�ٗ  �َِيابًا بَُسونَ َوَ�لۡ ﴿
 .»هاي حریر سبز و دیبا از سندس و استبرق در پوشند بهشتیان لباس«

بهجت و شادمانی و عیش و ي  هتردید، انتخاب رنگ سبز براي بهشتیان، نشانکه بدون 
هاي بهشت در قرآن کریم فراوان  این رنگی که در بیان اوصاف نعمت ،عشرت آنان است

 از آن سخن رفته است. 
 و این است اعجاز روشن دیگري از معجزات علمی قرآن بزرگ.

 یا ژنتیک وراثت صفات

بر » وراثت«مهمترین نظریات علمیی است که قواعد علم ي  هگیرندقرآن کریم در بر 
 مبناي آن اساس گذاري شده است.

از این نظریات را یی  ژوه معروف مصري، پاره دانشمند قرآن پ» عبدالرزاق نوفل«استاد 
علمی مربوط به ي  هگردآوري نموده و از جمله به نظری» اهللا والعلم الحدیث«در کتاب 

 پرداخته است. » ربازدواج اقا«
ترین دانشهاي معاصر است. و از همانگاه که  یا وراثت، از برجسته» ژنتیک«علم 
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وراثت اوصاف و خصوصیات، ي  هشد، بررسی قضی این علم گذاشته میي  ههاي اولی پایه
هاي زیادي باالي انواع و  در محراق توجه دانشمندان این علم قرار گرفت و آزمایش

ودات حیه انجام یافت. اما با وصف انجام هزاران آزمایش بر روي اصناف مختلف موج
واحدي در این باره پدید نیامد و آراء و افکار ي  هبررسی سلوك و رفتار وراثتی، نظری

 مختلف و گاه متضادي در این زمینه مطرح گردید. 
گفت  در رابطه با وراثت رفتاري در انسان نیز وضع به همین گونه بود. یک نظریه می

برد و مادر  از صفات و خصوصیات خود را فقط از پدرش  به ارث مییی  که انسان پاره
کرد که انسان  دیگر این اندیشه را تلقین میي  هدر این میان هیچگونه نقشی ندارد. نظری

برد.  نیمی از خصوصیات رفتاري خود را از پدر و نیم دیگر آن را از جد پدري به ارث می
م این نظر بود، این باور را القا میسوي  هو نظریکرد که صفات و خصوصیات  م که متم

هاي بعدي منتقل  به نسل» عصبه«هاي دور، مسلسالً از پشتی پدري رفتاري انسان از نسل
 وي در این میانه هیچگونه تأثیري نیست.ي  هشوند و براي مادر و خانواد می

هایی را  د، امثال، حکَم و وجیزهالبته هر گروهی هم براي تأیید و تقویت نظر خو
باقی مانده و به قطعیت و » تئوري«این نظریات در حد ي  هکردند اما هم اختراع می

 جزمیت علمی خویش نرسید.
م قانونی را به 1897در سال » فرانسیس گولتون«تا آنکه دانشمند معروف علم وراثت 

طالعات ممتد وي بود. این قانون وضع نمود که این قانون، محصول م» قانون توارث«اسم 
شود در اینکه هر فردي از افراد بشر، نیمی از صفات و خصوصیات خود را از  خالصه می

هر ي  هدهد که هست زیرا تجارب علمی نشان می ،گیرد و نیم دیگر آن را از مادر پدر می
هاي بشري، محتوي چهل و هشت عدد کروموزوم است، به استثناي  سلول از سلول

 24ها، محتوي نصف این تعداد، یعنی  مرد که این سلولي  ههاي تخمدان زن و نطف ولسل
شدن، یا ازدواج تخمک زن با نطفه (اسپرم)  جفتي  هباشند که در نتیج عدد کروموزوم می

» ژنهاي«آید. این کروموزوم ها محتوي جراثیم  به دست می» 48«مرد، عدد کامل یعنی 
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دهند.  راثت صفات و خصوصیات را در انسان تشکیل میوراثتی است که اصل و اساس و
یا جراثیم را به جنین » ژنها«یی از و از آن جا که هر یک از پدر و مادر، عدد مساویانه

گذاشتن صفات انسانی در فرزندشان، سهم  اند، بنابراین پدر و مادر هر دو در به ارث داده
 مساوي دارند.

از سوي دانشمندان حسن » رانسیس گولتونف«شایان ذکر است که قانون توارث  
 تلقی گردید.» وراثت«استقبال شد و کشف این قانون یک پیروزي مسلم علم در میدان 

ي  هها کجا بودند که به سراغ آی هاي آزمایشگاه اما دانشمندان سرگردان در میان دخمه
» وراثت«لم را همراه با اساس ع» وراثت«مریم بروند که اصل تساوي در ي  هاز سور 28

جایی که در داستان مریم وعیسی علیهماالسالم از زبان قوم ایشان که از  ،نماید وضع می
 گوید: بودند، می  زده شده تولد بدون پدر حضرت عیسی شگفت

خۡ َ�ٰٓ ﴿
ُ
بُوكِ  َ�نَ  َما ُرونَ َ�ٰ  َت أ

َ
 مۡ ٱ �

َ
مُّكِ  َ�نَۡت  َوَما ءٖ َسوۡ  َرأ

ُ
 .]28مریم: [ ﴾٢٨ ابَغِيّٗ  أ

 .»اي خواهر هارون! تو را نه پدري ناصالح بود و نه مادري بدکار اي مریم!«

تواند در تولد حضرت عیسی مرتکب خطایی گردیده باشد.  یعنی اینکه مریم نمی
چنین چیزي از آن رو قابل تصور نیست که او این خطا را از پدر و مادر خود به ارث 

از پدر و مادر هر دو به نبرده است. معنی این سخن آن است که صفات و خصوصیات، 
 شوند. ارث برده می

ها سال سرگردان  شاید دانشمندان بدان جهت در پی یافتن این اصل علمی ده ،بلی
بودند تا با دست یابی علمی و تجربی به این نظریه، شاهد و گواهی عینی بر اعجاز علمی 

 قرآن کریم بوده باشند.
یک با یکدیگر در اسالم، نیز مبتنی  گفتنی است که اصل تحریم ازدواج اقارب درجه

علمی و اخالقی است. از جهت اخالقی قضیه که بگذریم، ازدواج اقارب ي  هبر دو فلسف
با همدیگر، به ویژه نزدیکان درجه یک همچون برادر و خواهر ـ از نقطه نظر علمی ـ 

بعدي هاي ارثی (ژنتیک) آنها در نسل دوم و نسلهاي  سبب انتقال و تصلّب تمام ضعف
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که این امر منافی با اصل تکامل در خلقت، و موجب پیدایش ضعف و انحالل  ،شود می
 در قوام وجود فیزیکی و روانی انسان است.

به همین دلیل است که ازدواج اقارب درجه یک با همدیگر در اسالم به طور قطع 
 باشد. حرام می

الم، که در آیات شکی نیست که حرمت ازدواج اقارب درجه یک با یکدیگر در اس

ۡ ٱوَ ﴿نساء: ي  هسور 23ي  هزیادي و از جمله در آی ٓ ٱ ِمنَ  ُت َصَ�ٰ ُمحۡ ل   .]23النساء: [ ﴾ءِ لّنَِسا
در قرآن کریم است. و هر » وراثت«مطرح گردیده است، خود به معنی بیان مبانی علم 

تفسیر کشفی که بشر موفق به انجام آن در این میدان شود، بدون تردید گامی در راستاي 
 قرآنی در این عرصه است.ي  هعلمی آیات مبارک

 غذیهتاز علم 

کند، یکی  در فهرست محرماتی که قرآن کریم در ارتباط با خوردنیها براي ما ارائه می
 هم خون ریخته (دم مسفوح) قرار دارد.

هاي جدید علم  البته انسان قدیم از اهمیت این موضوع غافل بود، اما با پیشرفت 
هاي البراتواریی که باالي خون ریخته انجام گرفت، مسلم گشت که  طبابت و آزمایش

داراي اهمیت خاصی نسبت به صحت و سالمتی انسان است. » خون ریخته«حرمت تناول 
باشد و  می »اسید اوریک«اراي مقادیر زیادي از کنند که خون، د چه آزمایش ها اثبات می

یی است که اگر در برنامي  هاین مادغذایی به کار گرفته شود، به سالمتی انسان ي  هسم
 کند.سخت آسیب وارد می

راز اینکه اسالم روش خاصی را در ذبح حیوانات معرفی کرده است نیز در همین جا 
ح شریعت اسالمی، کشتار حیوان به روش خاصی در اصطال» ذبح«زیرا معنی  ،نهفته است

تواند تمام خون موجود در جسم حیوان را از جسم آن خارج  است که این روش می
اسالمی فقط باید ورید اساسی گردن حیوان قطع گردیده و ي  هچه در ذبح به شیو ،گرداند
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ي  هتا آخرین لحظآن مغز بتواند ي  هاز قطع وریدهاي دیگر اجتناب به عمل آید تا در نتیج
شود تا  یی که مانع از آن می عملیه ،مرگ کامل حیوان، ارتباطش را با قلب حفظ نماید

یک تصادم خشن و شدید آنی از قبیل وارد نمودن صدمه به ي  همرگ حیوان در نتیج
زیرا اگر مرگ حیوان  ،اعضاي اساسی جسم وي همچون دماغ، قلب، یا کبد انجام بگیرد

درنگ در  بی سخت آنی انجام گیرد، خون موجود در جسم آني  هن صدمبر اثر وارد آمد
نماید و به  عروقش منجمد گردیده و در عین حال به بقیه اعضاي جسمش نیز سرایت می

به سراسر جسم، گوشت بدن حیوان » اسید اوریک«انتشار سریع ي  هاین ترتیب در نتیج
ش سالم و بهداشتی استفاده از اسالمی، تنها روي  هشود. پس ذبح به شیو مسموم می

 گوشت حیوانات است.
         

را حرام گردانیده است. البته انسان قدیم چیزي از » خوك«همچنین قرآن کریم گوشت 
داند که خوردن گوشت خوك، عامل  دانست اما او امروزه می اسرار این تحریم را نمی

یان تمام حیواناتی که برروي زیرا گوشت خوك در م ،شود بسیاري از علل و امراض می
از آن  ،است» اسیداوریک«سمی ي  هکنند، محتوي بیشترین مقدار ماد زمین زندگی می

جهت که حیوانات دیگر، این ماده را به طور مستمر از طریق بول به بیرون افراز 
- می% از این ماده را به بیرون افراز 90ها  نمایند. چنانکه جسم انسان نیز به کمک کلیه می

از جسم خود نیست مگر به مقیاس بسیار » اسیداوریک«قادر به إطراح » خوك«کند. اما 
این ي  هماند کند. پس کمیت باقی کمی که از دو در صد میعانات قابل افراز آن تجاوز نمی

همیشه از » خوك«شود. از همین جاست که  سموم مهلک، جزئی ازگوشت وي می
کنند، نیز به طور  نی که از گوشت آن نیز استفاده میبرد و کسا دردهاي مفاصل رنج می

 دایم از درد مفاصل، روماتیزم و امراض دیگر مانند آن شکوه دارند.
] به ترتیب از 145و  115 - 4 ،3 -173و همین جاست که به اعجاز علمی آیات [

کنیم که قرآن کریم نه فقط  رسیم و مالحظه می هاي [بقره ـ مائده ـ نحل و انعام] می سوره
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و گوشت خوك را » خون«در یک آیه، بلکه در چند آیه و چندین سوره، تحریم قاطع 
 یم:خوان بقره را با هم میي  هسور 173ي  همبارکي  هاعالم نموده است. در اینجا فقط آی

َما﴿ ۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  َحرَّمَ  إِ�َّ مَ ٱوَ  َتةَ َميۡ ل ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مَ َو�َۡ  �َّ هِلَّ  َوَما
ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  ۦبِهِ  أ  .]173: ةالبقر[ ﴾�َّ

به تحقیق که حرام گردانید خدا بر شما گوشت حیون خود مرده، و خون و گوشت خوك «
 .»را و هر چه را که به اسم غیر خدا کشته باشید

نیز همان علّت موجود در تحریم خون » گوشت خود مرده«قطعاً یکی از علل تحریم 
 و گوشت خوك است. 

 تقویم انسان

انسان آنگونه که ما باور داریم فقط روح و جسم «گوید:  می» الکسیس کارل«دکتور 
هاي نگرشی ما پدید  نیست و اگر به واقعیت امر نظر کنیم، روح و جسم را روش

ها  روح و جسم، شعور نیز هست، بافتي  هحقیقت این است که انسان به عالو اند.  آورده
و سیالهاي عضوي هم هست. چنانکه این انسان در آنِ واحد، در گذار زمان و مکان نیز 

کند،  را پر می» طول، عرض و ارتفاع«مکانی کتله ي  هگان امتداد پیدا کرده و ابعاد سه
گیرد. اما با این وجود، ابعاد  را نیز در بر می» زمان«یعنی  ،همانسان که بعد چهارم کتله

 ،هستی و موجودیت انسان را درنوردندي  هتوانند تمام عرص فوق هرگز نمیي  هچهارگان
مغزي انسان موجود است، در خارج از چهارچوب ي  هزیرا همان طوري که شعور در ماد

تر از آن است که ما بتوانیم آن را در  دهاین ماده نیز وجود دارد. پس بنابراین، انسان پیچی
یک مجموعه گردآورده و در یک کادر معین تعریف کنیم و لذا هیچ راهی فرا روي 

هاي  وجود ندارد تا آنگاه که ما او را به بخش» انسان«ما پیرامون ي  هبررسیهاي همه جانب
ه سوي این انسان یی که ب مختلف تحلیل و تجزیه نکنیم. آنگاه است که ما از هر زاویه

تواند در آن  بینیم که یک موجود زنده می بنگریم، وي را در نیکوترین ساختاري می
 ساختار عرض اندام کند.
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 گوید: تین میي  هسور 4ي  هقرآن کریم در آی

حۡ  ِ�ٓ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  لََقدۡ ﴿
َ
 .]4التین: [ ﴾٤ وِ��ٖ َ�قۡ  َسنِ أ

 .»ساختار آفریدیمهمانا ما انسان را در نیکوترین «

هاي علمی هنوز خبري  این آیه در عصر و زمانی نازل گردیده است که از پیشرفت
نبود تا بشر در روشنایی آن بتواند بفهمد که این آیه چه قدر وسعت  عظمت و معنی 

کریمه ي  هدارد. و هرچند مفسران متقدم و متأخر هر کدام در تفسیر عظمت این آی
تري را در این  اند، لیکن انکشافات علمی عصر حاضر میدان وسیع فرازهایی را پیموده 
 عرصه گشوده است.

الدین  کریمه، علّامه صالحي  هدر ارتباط با وسعت و عظمت علمی فقط همین آی
را نگاشته است. علّامه در این کتاب » تقویم انسان«سلجوقی، کتابی به عظمت کتاب 

درنوردیده، ولی با آن هم در نهایت با همه  را» تقویم انسان«قلمروهاي پردرخششی از 
فرساییها و فراز پیماییها، سرانجام کمیت خود را از جوالن بیشتر در این میدان لنگ  قلم

انسان اگر بساط آن پهن ي  هواقعًا انسان و افسان«گوید:  یافته و از سر عجز چنین می
نویسندگان در این باره فکر  شود، مشکل است که انسان بتواند از آن گلیم برآید. همه می

چینی خرمن  گوییم، از خوشه نمودند و سعی همه مشکور است و ما هم اگر چیزي می
یی افزوده و به قدر  یی است که هر کس در آن خشت و یا پله ایشان است. و این زینه

 ».استعداد  و مقدرت خود این زینه را برافراشته است
یی را فزوده  خرمن دین است، در این نردبان پله چین اما اگر استاد سلجوقی که خوشه

مخترع » الکسیس کاریل«نویسد، دانشمندي همچون پروفیسر  را می» تقویم انسان«و کتاب 
رود که در این عرصه افقی را بگشاید،  تا می» نوبل«ي  هدو جایزي  هقلب مصنوعی و برند

انسان موجود «. کتاب ماند دهد، سرانجام درمی با همه تک و دوهایی که انجام می
بازتابی از این عجز و درماندگی اوست. همین طور اگر هزاران دانشمند دیگر،  ،»ناشناخته

ي  هبند«و یا به تعبیر علّامه سلجوقی » خلقتي  هاعجوب«هزاران کتاب دیگر را پیرامون این 
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از ابحار یی  قطرهاز خروار و یی  اند یا بنویسند، باز هم ذره نوشته» طبیعتي  هخدا و خواج
» عالم اکبر«اند، چه به تعبیر رساي حضرت علی کرّم اهللا وجهه، انسان همان  را پیموده

 »:عالم اصغر«هستی ي  هپروردگار است، و هم

» 
َ
 .»�ربالعالم األ ىنطوافيك نك جرم صغ� ـ وأتَزعُم  أ

نیم، پس فقط ما هم البته در اینجا خیال آن نداریم که خود را به این اقیانوس درافگ
فوق را در روشنایی علم جدید به تماشا خواهیم ي  ههاي اعجاز علمی آی از جلوهیی  جلوه

 ترکیب هندسی آن نگاهی خواهیم افگند.ي  هاز جنب» انسان«نشست و به 
گوید: اگر ما  می» العلم الحدیثالقرآن و«در کتاب ارزشمندش » وفلعبدالرزاق ن«استاد 

شکل یا ابعاد ترکیب داخلی و خارجی وي نظري بیندازیم، حقّا  نظري  هبه انسان از نقط
زیرا انسان در نیمه راه نردبان احجام قرار دارد. در  ،یابیم که وي را در نیکوترین تقویم می

گویند: آن شیء در  زبان عربی اگر بخواهند براي یک شیء متوسط الحجم مثَلی بزنند، می
مثَل بزرگی حجم یک چیز » نجمه«مثَل کوچکی و » ذره«قرار دارد. » ذره و نجمه«میان 

 او در میان ذره و نجمه قرار دارد. ،است. انسان درست مصداق همین مثَل است
ي  ههاي انساج، یا به انداز از سلول» خلیه«طول انسان معادل طول دو صد هزار سلول 

که در » آلبومین«ئیات طول دو میلیون از میکروبهاي عادي، یا طول دو میلیارد از جز
باشد. در حالی که اگر ما بزرگترین حجم را مد نظر  پهلوي همدیگر قرار داده شوند، می

بگیریم، باید چهار هزار مرد را در حالت ایستاده باالي یکدیگر قرار بدهیم تا به ارتفاع 
 دست یابیم.» ایورست«کوه 

نسان، داراي اهمیت زیادي شاید کسانی بگویند که بزرگی یا کوچکی  حجم مکانی ا
کند،  شود و نه هم با این ابعاد تغییر می زیرا انسان با ابعاد مادي خود تفسیر نمی ،نیست

 پس آنچه مهم است شخصیت و معنویت انسان است.
زیرا علم جدید اثبات کرده است که بعد  ،بدون شک این قضاوت درست نیست 

دانش نوین، این ي  هله امروزه در عرصجسمی در انسان بسیار مهم است. از آن جم
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هاي انساج و  هاي سلول حقیقت پنهان نمانده است که طول و عرض انسان با ویژگی
طبیعت تغییرات کیمیاوي و عملیات ویرانگري و نوسازي سلولی در ساختمان عضوي 
وي، ارتباط ارگانیک گسست ناپذیري دارد. همین طور از آنجا که جریان عصبی انسان 

شود، پس اگر طول قامت وي از حد معمول زیادتر باشد، درك  سرعت معینی منتشر میبا 
هاي خارجی نیز بطی و کند خواهد بود. و به همین  ها و محرّك عصبی او از تأثیر گذارنده

ها نیز که تابع جریان تحرّك عصبی است، هاي وي در برابر این محرك العمل دلیل عکس
خواهد گرفت که این نقص بزرگی براي اوست. همین طور اگر  دیرتر از آنچه باید انجام

باشد، سرایت احساس عصبی در وجودش به حدي از تر  انسان از حد معمول بسیار کوتاه
شتاب و سرعت خواهد رسید که امکان تحکّم و تفکّر مناسب را از وي خواهد گرفت و 

حرکت معین، تصمیم معین  در نتیجه این مجال برایش میسر نخواهد شد که در برابر یک
 و به موقع را اتخاذ کند.

مستمرّ ویرانگري و نوسازي در ساختمان سلولی هر موجود زنده، ي  هکما اینکه عملی
باشد و از همین رو فعالیت این  متناسب با مساحت جسم و مقیاس حجم مادي آن می

تر،  ات کوچکتري دارند، در مقایسه با حیوان سیستم در حیواناتی که حجم بزرگ
فعالیت » ویرانگري و نوسازي سلولی«کیمیاوي ي  هباشد. مثالً اسب در عملیتر می ضعیف

 کمتري از گربه دارد.
بود، این امر به نقص و کمبود  بنابراین، اگر طول قد انسان، بیشتر از وضعیت کنونی می

، بخش بزرگی انجامید و ازدیاد در حجم مادي فعل و انفعاالت کیمیاوي در وجود وي می
گرفت. اما اگر   هاي ادراکی و هم سرعت تحرك فیزیکی را از وي می از سرعت دریافت

بود، به موازات آن  تر می بالعکس،  قد و قامت انسان از وضعیت فعلی آن بسیار کوتاه
گردید، و لذا محتمل بود که  سرعت فعل و انفعاالت کیمیاوي در وجودش نیز زیادتر می

 به جایی برسد که او قادر به گرفتن قلم و نوشتن توسط آن نباشد.این  شتاب حتی 
اگر از ترکیب خارجی انساج انسان بگذریم و از ترکیب داخلی وجودش سراغی 
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قلب و ریه در داخل قفس  ،کنیم که در ترکیب داخلی وجود وي بگیریم مالحظه می
تشکیل یافته است، در استخوانی محافظی قرار دارند که از ستون فقرات و اضالع سینه 

طلبند، در صندوق  حالی که اعضاي رقیقه همچون مخ و نخاع که محافظت بیشتري را می
هاي بزرگ محافظتی جا به جا ساخته شده اند که  عالوه بر پوشش ضخیم استخوان 

هاي محافظتی مناسب داخلی را  خارجی، بافتها و مواد سیال و لزجی داخلی نیز پوشش
آورند. همین گونه اعضاي زوجی وجود انسان، اعم از اعضاي  ود میبراي آنها به وج

زوجی بیرونی و اعضاي زوجی درونی، در ابعادي کامالً متساوي از همدیگر آفریده شده 
ها، پستانها، دستها و پاها از  و ابروها، چشمها، گوش ،ها از داخل اند. مثالً کلیه ها و خصیه
جسم قرار گرفته اند. به طوري که اگر ي  هبرابري از نیم کامالًي  هخارج، هر کدام در فاصل

سر به پایین بکشید، مالحظه خواهید نمود که ي  هشما یک خط وهمی مستقیمی را از نیم
چشمها به طور موازي، در مسافت مساوي از این خط قرار دارند و به همین ترتیب، بینی 

مناسب خویش که همانا خط میانی و گوش و غیره... اما اعضاي انفرادي نیز در موقعیت 
کنیم که دهان در وسط خط میانی جسم قرار  اند. مثالً مالحظه می جسم است جا گرفته

کنیم که قلب در یک ناحیه و کبد و طحال  گرفته است. در ترکیب داخلی نیز مشاهده می
 اند. مقابل آن اخذ موقع کردهي  هدر ناحی

یرون ورانداز کرده و به این قامت و ترکیب دقیق حاال در کلّ اگر این ساختمان را از ب
احسن «بینیم که این ترکیب، انسان را در بهترین ساختار و به تعبیر قرآنی در  شویم، می

 قرار داده است.» تقویم
انسان دست انداخته و » احسن تقویم«وانگه اگر بر فرض براي یک لحظه در ترکیب 

ما خواهد شد؟ به طور مثال، دو گوش انسان در در آن تغییراتی را ایجاد کنیم، چه رون
چه این صدا از  ،دهند موقعیتی قرار دارند که به وي امکان شنیدن هر گونه صدایی را می

راست بیاید و چه از چپ. حاال اگر مثالً دو سوراخ بینی هم مانند دو گوش، در این حد 
ا از یکدیگر تمییز دهد، چه یک توانست بوها ر  گرفتند، قطعاً انسان نمی از فاصله قرار می
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انسان ي  هآمد و بوي دیگر از سمت جنوب و در این میان حس شام بو از سمت شمال می
ماند که چگونه داوري کند؟ طبعاً در چنین حالتی داوري در استشمام روائح مختلفه  در می

نی به یکدیگر ماند که هم اکنون با نزدیکی تنگاتنگ دو مجراي بی به همان دقّتی باقی نمی
ممکن است. همین طور اگر مثالً چشمها در قسمت سفالي جسم و دقیقاً بر ساق دو پا 

داشتند، آیا ممکن بود که انسان ببیند بر سر کله و صورت وي چه آمده است؟ و  قرار می
یهاي دیگر در امان  آیا چشمهاي قرار گرفته بر ساق دو پا از گزند گرد و خاك و پلید

بود و پا و دست نیز یکی، تصور کنید که انسان با چه  ز اگر مثالً چشم یکی میبودند؟ و با
 شد؟! می مصائبی روبه رو

فرستند.  مثالی دیگر: مسامات جلد انسان افرازات زائد داخلی وجودش را به بیرون می
افتاد؟ آیا حیات انسان ممکن بود؟! وریدها و  بود چه اتفاقی می حاال اگر وضع برعکس 

اندازند بدون آنکه تغییر فیزیکی  ن خون را در یک مسیر واحدي به جریان میشرایی
دیگري ي  هوضعیت انسان در مسیر حرکت خون تأثیري بگذارد، حاال اگر جریان به گون

 شد؟بود چه می می
شک که  بی و شما خود دیگر اعضاي وجود انسان را نیز بر این منوال قیاس کنید! پس 

احسن «ي  هخلقت پروردگار، شاهنشین عالم خلق و صدرنشین مصطبي  هانسان، اعجوب
 است.» تقویم

         
» تین«ي  هاز سور 4ي  ههاي اعجاز آی بحث در تقویم انسان بسیار وسیع و جلوهي  هادام

ها هم  ها و گستره دار است. بنابراین، حتی یک نگرش گذراي کلّی به این جلوه نیز دامنه
این کتاب. پس ناگزیر به بیان اجمالی یک ي  هخیلی فراتر از حوصل کاري است فراتر و
» عصبی«ي  هبسنده کرده و از منظوم» کهکشان عظیم خلقت«هاي این  منظومه از منظومه

 گوییم. انسان سخن می
رویم، ولی در  بینیم در حیرت فرو می سیمهاي تلفون را میي  هما وقتی نظام پیچید

شود که در عرض چند ثانیه از بینیم مثالً می ت آنگاه که میحیرت بیشتر فرو خواهیم رف
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هرات به امریکا و یا آلمان صحبت کرد. آري! پیچیدگی سیستم تلیفون، ما را این همه به 
اندازد، اما اگر از پیچیدگی و وسعت نظام عصبی انسان با خبر شویم چه طور؟  حیرت می
طول یک شبانه روز، میلیونها خبر در سیستم  افزا نخواهد بود اگر بدانیم که در  آیا حیرت

شود و همین  لینهاي مخابرات نظام عصبی ما، از یک سو به سوي دیگر مخابره می
خبرهاي سیستم عصبی است که قلب را در تپندگیهاي آن، ریه را در تنفس آن و تمام 

د؟ اگر این نمای هاي آنان، رهبري و توجیه می بدن انسان را در فعالیتي  هاعضاي مختلف
نظام عصبی در جسم انسان وجود نداشته باشد، اجسام ما مخلوطی ناهمگون از اجزاء و 

یی خواهد بود که هر کدام راه خود را رفته و هر یک مسیر خود را  اعضاي پراکنده
 آنکه کوچکترین همآهنگی و نظمی بر وجود ما حکمفرما باشد! بی پیمایند، می

ز انسان است و در این مغز، یک هزار میلیون سلول مرکز این نظام ارتباطات، مغ
ها یا سیمهاي  ها به طور جداگانه یی، رشته عصبی وجود دارد که از هر یک از این سلول

» هاي عصبی بافت«ها را  اند. این رشته نواحی جسم تمدید گردیدهي  هعصبی به هم
ه سرعت هفتاد مایل در هاي عصبی، نظام اخذ و ارسال اخبار ب نامند که در این بافت می

بینیم،  شنویم، می هاي عصبی است که ما می این بافتي  هساعت در جریان است. به وسیل
دهیم. بلکه حتی در اینجا تنها  چشیم و هم سایر کارها و فعالیتهاي خویش را انجام می می

 Taste«وجود دارد که آنها را به نام » چشش«ما سه هزار مرکز » چشایی«ي  هدر حوز

Buds «نامند. هر یک از این سه هزار مرکز به طور جداگانه، داراي لین عصبی  می
این سه هزار مرکز ي  هباشند که به مخ متصل است و ما به وسیل مخصوص به خود می

 توانیم طعمهاي مختلف را بچشیم. هست که می» چشایی«
ق نظام پیچیده هزار سلول شنوایی وجود دارد که از طری همین طور در گوش انسان ده 

شود. و در هر چشم یکصد و  صداها به مغز، امکان شنوایی در انسان میسر میي  همخابر
 نور وجود دارد که در اصطالح علمی آنها را ي  هسی میلیون سلول دریافت کنند

»Light Roceptors «نامند و این سیستم عظیم، مأموریت ارسال مجموعه تصویري را  می
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 عهده دارد.به مغز انسان بر 
هاي عصبی حسی  عظیمی از بافتي  هپوست بدن ما نیز، شبکي  هدر اینجا در عرص 

گرداند،  عظیم، امکان احساس گرما و سرما را براي ما میسر میي  هوجود دارد که این شبک
درنگ سی  به طوري که اگر ما یک شیء گرم را به پوست بدن خود نزدیک سازیم، بی

گرما، این عملیه را احساس و فورًا آن را به مغز ما ي  هکنند افتهاي دری هزار از سلول
کنند و اگر یک شیء سرد را به جسم خود نزدیک سازیم، دوصد و پنجاه هزار  مخابره می

نمایند و در این هنگام است که  برودت، این عملیه را احساس میي  هکنند سلول دریافت
بره نموده فرمانهاي احساسی سرما را صادر مغز به سرعت جریان را به مناطق مربوطه مخا

شوند تا جسم بتواند از  نماید و همزمان فرمانهاي پی در پی دیگر نیز صادر می می
احساس سرما به لرزه در آید، شرایین جلدي توسعه پیدا کند و در نتیجه خون بیشتري به 

اد حجم خون، مورد هجوم سرما با شتاب فراوان ارسال گردد تا برا ثر ازدیي  همنطق
 گرمازایی بیشتر در آن منطقه ایجاد شود.ي  هعملی

درنگ به  ها احساس گرماي شدید نمایند، سیستم مخابراتی بی برعکس اگر این سلول
عرق، به ي  هرساند تا در حدود سه میلیون از غدد زایند کار افتاده پیغامها را به مغز می

ردي را به خارج از جلد افراز نمایند و تالش و تکاپو برخاسته و به طور خودکار عرق س
 افراز عرق انجام نگیرد قطعاً گرما کشنده تمام خواهد شد.ي  هاگر عملی

آنکه به نام ي  هیک شاخ ،این نظام عصبی در انسان، شامل چندین شاخه است
»Autonomic Branch «دار انجام اعمالی در  شود، عهده یا متحرك خودکار نامیده می

همچون  ،گیرند است که به طور غیر ارادي و به شکل خودکار انجام میجسم انسان 
کلّی دو سیستم دیگر ي  ههضم غذا، تنفس و حرکات قلب. و باز از این شاخي  هعملی

 Sympaatchetic«حرکت یا ي  هشوند که یک سیستم را به نام سیستم آفرینند ناشی می

System «کت یا و سیستم دیگر را به نام سیستم مانع حر»Payasympathetic System «
 مقاومت و دفاع را بر عهده دارد.ي  هنامند که این سیستم دومی، عملی می



 133  تجلی قرآن در عصر علم

 

پس اگر کارها همه به سیستم اول وا گذاشته شود، حرکت قلب آنچنان زیاد خواهد  
شد که به مرگ انسان منجر خواهد گردید و اگر سیستم دومی بر اوضاع مسلط گردد، 

از حرکت باز خواهد ایستاد. پس یک نوع همآهنگی خودکار و اتوماتیک در قلب کامالً 
شود تا قلب و سایر اندامهاي تابع این دو  میان این دو سیستم حکمفرماست که سبب می

سیستم، کار خود را با نهایت دقّت و انسجام انجام دهند. در مواردي هم که به فعالیت 
افزاید.  فعالیت خود میي  هیستم فوراً بر عرصبیشتر یک سیستم نیاز احساس شود، آن س

مثالً هنگامی که شخص مبتال به فشار خون است و قلب به نیروي کمکی بیشتري نیاز 
بر حجم فعالیت خود افزوده » سمپاتیک سیستم«حرکت ي  هدرنگ سیستم آفرینند بی دارد،

 شتابد. هاي بیمار می و به یاري قلب و ریه
هنوز » علم جدید«انسان و شگفتیهاي آن به حدي است که البته عجایب سیسم عصبی 

العاده  یی در این نظام عجیب و خارق هم که هنوز است دست اندرکار کشف افقهاي تازه
 باشد. می

 گوید: درنگ کنیم که می» تین«ي  هسور 4ي  هپس جا دارد تا یکبار دیگر در برابر آی

حۡ  ِ�ٓ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  لََقدۡ ﴿
َ
 .]4التین: [ ﴾٤ وِ��ٖ َ�قۡ  َسنِ أ

 .»همانا ما انسان را در نیکوترین ساختار آفریدیم«

 شگفتیهاي سلول زنده

 گوید: طارق میي  هسور 5ي  همبارکي  ههنگامی که قرآن کریم در آی

 .]5الطارق: [ ﴾٥ ُخلِقَ  ِممَّ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َينُظرِ فَلۡ ﴿
 .»انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است؟«

ین یک فراخوان الهی براي انسان است، بلکه حتی این یک دستور واضح و روشنی ا
ي  هاست براي انسان که برود و در میدان بررسی و پژوهش علمی، حقیقت و جوهر

 حیات و آفرینش خود را بشگافد.ي  هماد
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است به اینکه انسان با سیر و سفر انفسی  یی  این دعوت قرآنی خود اشاره ،آري
خود را بشناسد. اما از تأمل در این فراخوان الهی »  آفرینش«و » حیات«ي  هتواند عصار می

دیگر در تعقیب آن، جوهر آفرینش انسان را معرفی کرده ي  هبینیم آی شویم که می فارع نمی
 گوید: و می

ٓ  ِمن ُخلِقَ ﴿ ا  ﴾٦ َدافِقٖ  ءٖ مَّ
 .»نطفه آفریده شده استي  هجهند او از آب«

تواند برود و بررسی کند. و باید هم  پس این چلنجی است قرآنی براي بشر که می
درنگ بعد از طرح این  بی خواهد رسید که قرآنیی  برود، اما سرانجام به همان نتیجه

 فراخوان، آن را تبیین کرده است.
شود. اما آیا این  ز نطفه آغاز میگوید: حقیقت حیات در انسان ا قرآن کریم می ،بلی

این نطفه به بررسی ي  هنطفه چیست؟ در اینجاست که علم جدید به میدان آمده و در بار
 پردازد. و پژوهش می

یی است که در زبان عربی به  گوید که نطفه عبارت از همان سلول زنده علم جدید می
علم طب آن را در بخش  گویند و می» Cell«و در زبان انگلیسی به آن » خلیه«آن 

»Cytology «ه قرار داده  مهم و بلکه مهمي  هبه حیث یک شاختر این عرصه مورد توج
که هر جا شما یی  باشد به گونهحیات میي  ههمانا جوهر و ماد» سلول زنده«است. این 

 کنید. را نیز پیدا می» سلول زنده«را بیابید، همانجا رد پاي » حیات«
فوق در تفسیر ي  هدر ذیل آی /بزرگ جهان اسالم، شهید سیدقطب دانشمند و متفکّر

 گوید:  می» فی ظالل القرآن«
مجرّد از عقل و شکل و اراده و قدرت، در سیر و سفر طوالنی خویش، ي  هاین نطف«

بینی خود، چندین برابر شگفتیهایی را به  عجایب خلقت است و در وجود ذرهي  هاعجوب
 انسان از دم تولد تا هنگام مرگ با آنها رو به رو شود.همراه دارد که ممکن است 

هاي پیشرفته  کوچک است که میکروسکوبیی  بارور شده به اندازهي  هاین سلول زند
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» نطفه«زیرا در یک بار جهش  ،توانند آن را در معرض دید انسان قرار دهند به سختی می
رد آنکه سلول فوق الذّکر در جهند. و به مج می میلیونها عدد از این سلول زنده بیرون

حیات خویش است. به ي  هکند، در تکاپوي یافتن غذا براي ادام رحم زن استقرار پیدا می
بینی فاقد عقل و قدرت و اراده را به خاصیت  راستی کدامین نیرو است که این موجود ذره

 ساخته است؟ جویندگی و به سالح پویندگی مسلح 
یی از  سرانجام در جدار رحم براي خویش غذاي پاکیزهاین تکاپو، ي  هاو در نتیج 

دیگري از فرایند رشد ي  هیابد و همینکه از سوداي غذا آسوده شد، مرحل خون تازه را می
انقسام است که سلولهاي ي  هکند و در کوران عملی آغاز می» انقسام«ي  هخود را با عملی

 آیند. جدیدي پدید می
داند که چه باید بکند و  قل و فاقد قدرت و اراده، میفاقد عي  هساد این سلول  ،آري

زیرا دست تواناي آفریدگار متعال، او را به سالح معرفت و  ،چه مسیري را باید برود
 .نمایانده است! قدرت و اراده مسلح ساخته و راه را به وي 

اند، به  آمدهانقسام، روند تکثر سلولها را  که همه از همان تک سلول پدید ي  هعملی 
شود. در این مرحله تکلیف  بعدي آماده میي  هرساند که زمینه براي آغاز مرحل جایی می

هایی از سلولهاي جدید، براي بناي رکنی از ارکان  این سلول، اختصاص دادن مجموعه
افتند تا این  هاي مختلف راه می مجموعه ،ساختمان عظیم خلقت جسم انسان است. بلی

کنند تا دستگاه عضالنی وي را پیریزي کند،  جمعی حرکت می ،سازندهیکل عظیم را ب
سوم بسیج ي  هافتند تا دستگاه عصبی را بسازند، مجموع دیگري به راه میي  همجموع

شوند تا دستگاه لمفاوي را بنیان گذاري نمایند و همین طور افواج عظیم میلیونی  می
و پویایی، هر یک به سوي ساختن هاي زنده با آهنگ مواجی از حرکت و حیات  سلول

 اند. کان اساسی کاخ وجود انسان رهسپاررکنی از ار
هاي  زیرا در اینجا تخصص ،پذیرد اما تصور نکنید که کار به همین سادگی انجام می

وجود دارد، از آن روي که هر یی  العاده ظریف و پیچیده نهایت دقیق و مهارتهاي فوق
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انسان، هر عضله از عضالت و هر عصبی از اعصاب قطعه از قطعات استخوانی جسم 
وي، با آن دیگري شباهتی ندارد چرا که ساختمان وجودي انسان از صنعتی بسیار دقیق، 

گون و متنوع برخوردار است. از این جهت آور و وظایفی گونه ساختاري بسیار شگفت
یی  ید به گونههاي سلولی که به سمت مقاصد مختلف در حرکت اند، با دسته ها و گروه

شان آشنا باشند. باید هر گروهی که براي  هاي متعدد و متکثر النوع با وظایف و مأموریت
هایی که در  ها و مهارت شود، با تخصص ساختن یک بخش یا یک رکن خاص رهسپار می

 امر ساختمان دقیق آن رکن مربوطه مورد نیاز است، مجهز باشد.
بینی، در مسیر مأموریت خود  این سلولهاي ذره آور نیست که هر سلولی از آیا حیرت

داند که باید به کجا برود و چه بکند؟ حیرت آور  دقیق بلد است و میي  هراهش را به گون
 رود؟ به بیراهه نمی» رحم«نیست که بدانیم، حتی یک سلول هم در عمق ظلمات 

م باید در قسمت دانند که چش اند، به نحوي می مثالً سلولهایی که مأمور ساختن چشم
صورت انسان ساخته شود. این در حالی است که در هر یک از این مواضع، امکان رشد و 

لیمأمور ساختن چشم را بگیرید و در ي  هنموي چشم وجود دارد و اگر شما مثالً سلول او
هر یک از این مواضع زرع کنید، در آن جا چشمی خواهد رویید! پس، از نظر شما چه 

مورد نظر برود و به ي  هول را رهنمایی کرده است که باید به همان منطقکسی این سل
شک دست تواناي پروردگار بزرگ است که  بی فعالیت آغاز کند نه در جایی دیگر؟ این

 فرماید: می

 ٱ َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ َسّبِحِ ﴿
َ
ِيٱ ١ ۡ�َ ۡ� ىٰ  َخلَقَ  �َّ ِيٱوَ  ٢ فََسوَّ رَ  �َّ  .]3-1األعلی: [ ﴾٣ َ�َهَدىٰ  قَدَّ

همانکه آفرید وهماهنگی بخشید. و آنکه اندازه  ،نام پروردگار واالي خود را به پاکی بستاي«
 .»گیري  کردو راهنمود

         
تر آنکه تمام این  گوید: عجیب مبحث فوق میي  هدر ادام /شهید سیدقطب

هایی که به شکل انفرادي ویا گروهی دست اندرکار ساختن عمارت وجود انسان  سلول
» واحدهاي وراثت«باشند که این قوانین عبارت از قوانین  اند تابع قوانین دیگري نیز می
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معینی از ي  هوجود انسان درهمان مدارهایی که مجموعي  هاست. سلولهاي سازند
کنند. واحدهاي وراثت  واحدهاي وراثت براي آنها تنظیم و ترسیم نموده است، عمل می

حفظ ي  هاند، وظیف بینی مستقر گردیده هاي ذره که در مکانیزم ساختمان درونی سلول
سجلّ، نوع و ویژگیهاي اجداد پدر و مادر را در ترکیب اعضاي مختلف جسم جنین بر 

 عهده دارند.
شود تا  هاي فراوان دیگري منقسم می چشم که خود به سلولي  هلول سازندمثالً س 

ساختن چشم، همزمان تحت ي  هبتواند به ساختن چشم موفق گردد، در عین انجام وظیف
کند تا شکل معینی از چشم را با ویژگیهاي معین  تالش می» وراثت«شعاع اتمسفر 

، به آن ببخشد. به طوري که کمترین اند ژنتیکیی که پدر و مادر یا اجدادش دارا بوده
شکل و یا ویژگیهاي معین دیگر آن، تجاوز از ي  هانحرافی در ساختار آن چشم از ناحی

 الذّکر ترسیم شده است.  دقیق مأموریتی است که از قبل براي سلول فوقي  هبرنام
ي  همبارکي  هدیگري از همین باب در سوري  هدر ذیل تفسیر آی /شهید سیدقطب

افزاید: واحدهاي وراثت جا به جا شده در ترکیب ساختاري سلول زنده،  ه، میسجد
گوید:  تئوریی که می ،کنند را از اساس ابطال می» نشو و ارتقا«در مورد » داروین«تئوري 

اند که این تک سلول در سیر  تمام انواع موجودات زنده از یک تک سلول به وجود آمده
یی از نشو  انجامیده است ولی در آنجا حلقات به هم پیوستهتطور خود، به آفرینش انسان 

حیوانی که فوق ي  هانسان اولیه را به مثابي  هو ارتقا وجود داشته است که اصل و ریش
 کند. تر از انسان فعلی است اثبات می بوزینه و پایین

وامل زیرا کشف ع ،معین کامالً نادرست استي  هبدون تردید این نظریه در همین نقط 
وراثت که البته داروین از آنها هیچگونه شناختی نداشته است، این تطور را از یک نوع به 

زیرا عوامل وراثت در ترکیب سلولی  ،گردانیده است یی از مستحیل  نوعی دیگر، گونه
ها و خصوصیات آن نوع را اند که ویژگی یی مستقر گردیدهجانها به گونه تمام انواع زنده

باید در یی   سازند که هر حیان  زنده کرده و نهایتاً این امر را حتمی و قطعی می  کامالً حفظ
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ي  هنوعی معین خود باقی مانده و به هیچ وجه و در هیچ صورت، از آن دایري  ههمان دایر
نوعی خود خارج نشود و به نوع جدیدي تطور ننماید. مثالً گربه در اصل و اساس و 

آفرینش گربه بوده و در توالی قرون و اعصار، براي همیشه هم  خود از همان آغازي  هریش
ماند. همین طور سگ، گاو، اسب، بوزینه و... نهایتاً انسان یا هر موجود  گربه باقی می

سلول «دیگري، جبراً و بر اساس عوامل واحدهاي وراثت جا به جا شده در کیان ي  هزند
د و اگر نشو و ارتقایی هم در کار است، کنن ، نوعیت خود را براي همیشه حفظ می»زنده

 انواع دیگر.ي  هدر کمربند همان حدود نوعی خود آن مطرح است و نه در محدود
» داروین«کردند، تئوري  قانون وراثت باور تعدادي از ساده لوحان را که فکر می ،آري 

 باشد، از اساس ویران کرد. در این رابطه یک حقیقت علمی غیر قابل نقض می
ي  همبارکي  هدر ذیل آی» وراثت«باز هم در بحث » فی ظالل القرآن«حب تفسیر صا

» کروموزوم«هر سلول زنده محتوي «گوید:  می» فرقان«ي  هدیگري از همین باب در سور
باشد.  هاي متعددي است. کروموزوم، واحد عضوي ماده و عامل انتقال صفات وراثتی می

عوامل اساسی و قاطع در ساختار ویژگیهاي » ثتواحدهاي ورا«کروموزومها و ژنها یا 
ي  هیعنی ماد» سیتوپالزم«باشند.  در این میان  موجود زنده و از جمله انسان می

سلول زنده را گرفته است، در حقیقت عبارت از ي  هکه گرداگرد هست» پروتوپالزمی«
قه زده است. ها حل» کروموزوم«ها و » ژن«ترکیبات کیمیاوي عجیبی است که بر پیرامون 

که مسؤول اصلی تعیین ویژگیهاي فردي، » واحدهاي وراثتی«ها یا »ژن«دقّت و ظرافت 
باشند تا  روي زمین میي  هحاالت روانی، تعیین رنگ و جنس و فصل تمام موجودات زند

آنها را جمع کرده و در یکجا قرار دهیم، حجم آنها کمتر از ي  هبدانجاست که اگر هم
است که کلیدهاي اصلی خواص » ژن«است. در واقع همین » انگشتوانه«حجم نوك یک 

است که ساختمان نوع »  ژن«دهد و همین  تمام بشر، حیوانات و نباتات را تشکیل می
نماید. همانطوري که ریشه، ساقه، موجود زنده و سجل و سوانح اسالف آن را حفظ می

به همین گونه شکل، پوست، مو، رنگ، کند.  خاص هر نباتی را تعیین می  برگ، گل و میوه
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ژنتیکی ي  هو خصوصیات تمام حیوانات و از جمله انسان در پرتو عملکرد این زنجیر
 گردند.  معین و مشخص می

         
همچنان محور تجلیات اعجازي قدرت و صنع پروردگار » طارق«ي  هسور 7تا  5آیات 

 دارد. پرده برمی» حیات«راز اصلی علم جدید است. آیاتی که از ي  همتعال در آین
گوید:  می» اثر سلول زنده در تطور و و راثت«دانشمند معروف در کتاب » أ ـ ویلسون«

هر مشکلی که متعلق به حیات باشد در نهایت امر، راه حل خود را در سلول زنده پیدا «
 ». کند چرا که موجود زنده در واقع، چیزي جز سلول زنده نیست می

اگر ما مفهوم فعالیت و جنب وجوش بزرگ و «گوید:  می» الونس کوك لیتلک«دکتور 
متنوع را در یک شهر بزرگ درك کنیم این یک امر غیرطبیعی نیست، اما شاید باور نکنیم 

هاي متنوع در یک شهر  تر از حجم فعالیت ه عظیم بسیار پیچیدي  هکه اجسام ما یک عملی
توان  عظیمی که در آن همه چیز را میي  هدهند. عملی بزرگ را با آرامی و ادب، سازمان می

تنظیف، ي  هسازي گرفته تا مخابرات، ترانسپورت، پولیس، ادار یافت، از صنعت ذخیره
کنترل دما و سرما و سیستم اداره و رهبري. اگر ما بپذیریم و ي  هتولید غذا، کارخاني  هادار

 ». شود ه رونما مییا نپذیریم، این حقیقت روشنی است که در سلول زند
 باروري انجامي  هکه عملییی  در لحظه«گوید:  می» راتکلیف«دانشمند دیگري به نام  
بینی نوع مخلوق بشریی را که حیات آن در  ذرهي  هگیرد، در همان لحظه سلول زند می

نماید. حتی رنگ چشم و تموجات موهاي این  مانند تعیین می بی حال تحقق است با دقّتی
هایی که  ماند. البته علم هنوز هم از درك اسباب و انگیزه یز از نظر دور نمیموجود ن

سازد عاجز است. یعنی اینکه چه  تخمک زن را وادار به اتحاد با حیوان منوي مرد می
رسد، خود را  شود که تخمک زن بعد از اینکه به سرحد پختگی می عامل آن مییی   انگیزه

و با حیوان منوي مرد (اسپرم) که او نیز نیمی از وجود  خویش آزاد نمودهي  هاز نصف ماد
ذره بینی ي  هشوند و تنگ در آغوش همدیگر نطف نماید، یکجا یا متحد می خود را رها می

کوچکتر از آنچه شما تصور  ،نهایت کوچک است بی سازند که حجم آن می عجیبی را
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جزء یک گرام است. ولی آیا جزء از ده میلیون  15کنید، چرا که وزن این نطفه فقط  می
کیلوگرم وزن  3بینی، در هنگام تولد حد اوسط  آور نیست که این جزء نهایت ذره شگفت

واحد در داخل رحم شروع به تکثّر نموده و تا ي  هآور نیست که این نطف دارد؟ شگفت
 نماید؟ میلیون سلول زنده گسترش پیدا می 200مرز 

است، چه به یی  بینی همین طور یک موجود ساده ذرهي  هاما تصور نکنید که این نطف
از  ،رغم این کوچکی خود، دنیاي عظیمی از رمز و رازهاي حیات را در خود نهفته دارد

خود، دست به تشکیل دو گروه » انقسام«ي  هبینی با عملی جمله اینکه همین یک نطفه ذره
مغز، پوست، غدد هاي ثابت که براي ساختن اعضایی چون  یکی سلول ،زند سلولی می

شوند. و دیگري سلول هاي سرخ و  ها و غیره با هم متحد می داخلی، انساج، غضروف
سفید خون. چنانکه نطفه یا سلول زنده، دو نوع دیگر از مسؤولیت را نیز بر عهده 

غذاي خویشتن و ي  همحل مسکونی خاص و تهیي  هیکی مسؤولیت تدویر و تهی ،گیرد  می
 قبال اجتماع سلولی. دیگري مسؤولیت آن در

ساختن  در بخش اول این مسؤولیت، وظایف مختلفی از قبیل تناول غذا و پاك 
هاي دیگر در اجنداي  فضالت قرار دارد و در بخش دوم کمک به امر سازندگی سلول

هاي بانکراس به تولید مستمر ذخایر کوچک ماده انسولین  کاري آن قرار دارد. مثالً سلول
ساز، قطرات  هاي روغن قند وجود است. سلولي  هکنند ین ماده کنترول پردازند که ا می

سازي بدن مورد  سوخت جهت گرمي  هسازند تا به عنوان ماد کوچکی از روغن را می
ها و مخمرات دیگري هستند که  تیزاب ي  ههاي معده، سازند برداري قرار گیرد. سلول بهره

یک حرکت مسؤوالنه سریع و پویا را در  هاي خون، نمایند و سلول به عضم غذا کمک می
باشند. مثالً به مجردي که جسم انسان مجروح گردد و  هاي مختلف دارا می مناسبت

خون دست به کار تولید فوق العاده ي  ههاي سازند میکروبها شروع به تکثر نمایند، سلول
یارویی با هاي بزرگ و صدها هزار بار بیشتر از آنچه که براي رو گردیده و به کمیت

 نمایند. دشمن مورد ضرورت است، خون تولید می
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اند و حتی هنوز هم  حیران ایستاده» بینی سلول ذره«هنوز هم دانشمندان در برابر این 
هاي متعدد، با وظایف متعدد و گونه گون  عادي را به سلول  توانند عامل انقسام سلول نمی

 آن دریابند.
ها که در اصل از یک سلول واحد به  تجمع سلول هنوز هم دانشمندان، در برابر راز

هاي مختلف، به میدانهاي مختلف  وجود آمده و سپس براي انجام وظایف و مأموریت
شوند و اما در نهایت باز هم یک هدف واحد را که همانا ساختن جسم انسان  رهسپار می

 اند. نمایند، حیران و مبهوت ایستاده است تعقیب می
تر از حکمتی  در طبیعت چیزي عجیب«گوید:  در این رابطه می» رسکو سپنسر«دکتور 

هاي مختلف براي انجام وظایف مختلف تقسیم  که سلول زنده خودش را به گروه
هایی که پرورش  امروزه به فضل روش«گوید:  می» کاربل«دکتور ». نماید، وجود ندارد می

ر ساخته است، امکان این امر براي ما به وجود هاي آزمایشگاهی میس انساج را در لوله
آمده است تا در شناخت رازهاي سلول ها تعمق نماییم. اکنون این حقیقت براي ما روشن 

ها، به نیروهاي عظیمی مسلح اند که عظمت آنها به هیچ وجه در  گردیده است که سلول
ي پرگستره است  که آور آنها در حد هاي حیرت گنجد و ویژگیها و قابلیت تصور ما نمی

 ». ایم ما هنوز به شناخت آنها دست پیدا نکرده
بیاییم در آیات قرآنی پیرامون خلقت انسان و آفرینش حیات تعمق کنیم تا به فرازهایی 

  بویژه این آیات: ،از اعجاز این کتاب الهی بیشتر آشنا شویم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
 ُ�مَّ  َفةٖ �ُّطۡ  ِمن ُ�مَّ  تَُراٖب  ّمِن ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ  فَإِنَّا ِث عۡ ۡ�َ ٱ ّمِنَ  بٖ َر�ۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  إِن �َّاُس ٱ �

ۡض  ِمن ُ�مَّ  َعلََقةٖ  ِمنۡ  َلََّقةٖ  َغةٖ مُّ َ  ُ�َلََّقةٖ  وََ�ۡ�ِ  �ُّ ُبَّ�ِ  ٱ ِ�  َونُقِرُّ  لَُ�مۚۡ  ّ�ِ
َ
ٓ  َما َحامِ رۡ ۡ� َجلٖ  إَِ�ٰٓ  ءُ �ََشا

َ
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َسّ�ٗ  ْ لُُغوٓ ِ�َبۡ  ُ�مَّ  ٗ� ِطفۡ  رُِجُ�مۡ ُ�ۡ  ُ�مَّ  مُّ ُ�ۡمۖ  ا ُشدَّ
َ
ن َوِمنُ�م أ ٰ  مَّ ن َوِمنُ�م ُ�َتَو�َّ  إَِ�ٰٓ  يَُردُّ  مَّ

رۡ 
َ
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َ
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َ
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َ
 .]5الحج: [ ﴾٥ بَِهيجٖ  �َزوۡ  ُ�ِّ  ِمن َبَتۡت َوأ

مۡ  َفةٍ �ُّطۡ  ِمن نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  إِنَّا﴿
َ
ۢ  هُ َ�ٰ فََجَعلۡ  َتلِيهِ نَّبۡ  َشاٖج أ  .]2اإلنسان: [ ﴾٢ بَِصً�ا �َسِميَع
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ٓ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ قُتَِل ﴿ �ۡ  َما
َ
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بِيَل ٱ هُ  لسَّ َ َماتَهُ  ُ�مَّ  ٢٠ ۥ�َ�َّ
َ
�ۡ  ۥأ

َ
ٓ  إَِذا ُ�مَّ  ٢١ ۥَ�َهُ فَأ هُ  ءَ َشا َ�َ�

َ
 .]22-17عبس: [ ﴾٢٢ ۥأ

 جنس نوزاد

تعیین جنس است. تحکّم در ي  هنشده در رابطه با جنین، قضی یکی از معماهاي حل
ها و  پیشرفتي  هاست که علم بشر با همیی  جنس جنین که پسر به دنیا آید یا دختر، قضیه

 انکشافات خود در برابر آن درمانده است.
 فرقان:ي  هسور 54کریمه ي  هدر ذیل تفسیر آی /شهید سیدقطب

ِيٱ َوُهوَ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  َخلَقَ  �َّ ٓ ل الفرقان: [ ﴾٥٤ �قَِديرٗ  َر�َُّك  َوَ�نَ  �ۗ رٗ َوِصهۡ  ا�ََسبٗ  ۥفََجَعلَهُ  ��ََ�ٗ  ءِ َما
54[. 

سپس او را نسب و سبب قرار داد  و پروردگار تو  ،ذاتی که از آب، انسانى را آفریداوست «
 .»همواره توانا بوده است

گزینش جنس او در ي  هیکی از شگفتیهاي کار آفرینش انسان، راز سربست«گوید:  می 
آوري، از سلولهاي متشابه و نیز  شگفتي  هدوران جنینی است چرا که پسر یا دختر به گون

آیند در حالی که در هیچ سلولی از هزاران سلول (اسپرم)  هاي متشابه به وجود می مکتخ
تولید پسر یا دختر گرداند وجود ندارد. ي  همرد، ویژگیهاي به خصوصی که آن را شایست

هاي زن، وجه تمایز خاصی که بتوان آن را دلیل  همین طور در هیچ تخمکی از تخمک
ؤنث تلقی کرد، موجود نیست. با این وجود یکی از گرایش به سمت جنس مذکر و یا م

شود و دیگري دختر، که بشر تا  این سلولهاي مرد در اتحاد خود با تخمک زن، پسر می
زیرا این امر فقط در  ،تواند پی ببرد کنون به این راز سر به مهر پی نبرده است و نه هم می

 ». توانمندیهاي پروردگار است که بشر را در آن مجال هیچ دخل و تصرفی نیستي  هحوز
رسیم که  می» شوري«ي  هاز سور 50و  49و همین جاست که به اعجاز علمی آیات 

 گوید: می



 143  تجلی قرآن در عصر علم

 

﴿ ِ َّ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ّ�ِ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓ  َما لُقُ َ�ۡ  ِض� �ۡ� ۚ �ََشا ٓ  لَِمن َ�َهُب  ُء ٓ  لَِمن َوَ�َهُب  اثٗ إَِ�ٰ  ءُ �ََشا ُكورَ ٱ ءُ �ََشا ُّ� 

وۡ  ٤٩
َ
ۖ ثٗ �َ�ٰ  اَرانٗ ُذكۡ  يَُزوُِّجُهمۡ  أ ٓ  َمن َعُل َو�َجۡ  ا ۚ  ءُ �ََشا  .]50-49الشوري: [ ﴾٥٠ قَِديرٞ  َعلِيمٞ  ۥإِنَّهُ  َعقِيًما

آفریند، به هر که  ملکیت آسمانها و زمین فقط از آن خدا است، هر چه را که بخواهد می«
کند، یا در یک رحم بیشتر از دو  که خوهد فرزند ذکور عطا میخواهد فرزند اناث و به هر 
گرداند زیرا او دانا و  دهد و هر که را بخواهد عقیم و نازاینده می فرزند دختر و پسر قرار می

 .»تواناست

 ،رسد، خلع سالح استو چنین است که علم با همه ابزارهاي خویش به اینجا که می
ا به طور قطع و یقین جنس جنین را از قبل تعیین نماید، چرا که هیچ نیرویی قادر نیست ت

 یا مرد و زنی را که از اساس فاقد این نیرو هستند، داراي توان و ویژگی باروري گرداند.
یابیم که محل عبرت  چنانکه ما در تاریخ قدیم و جدید داستانهایی را در این باره می

ها و  ی که زیستند و مردند و با همه تالشچه بسیار شاهان و قدرتمندان ،انسان توانند بود
اطبا و کاهنان و منجمان خویش، در این میدان کاري از پیش نبردند. از ي  هتواناییها، با هم

عبدالرزاق «گذریم و فقط به یکی از روایات معاصر که استاد دکتور  داستانهاي قدیم می
کنیم. این  است، بسنده میآن را نقل نموده » القرآن والعلم الحدیث«در کتاب » نوفل

» ملکه فرح«شود. نامبرده قبل از  مربوط می» محمدرضا پهلوي«روایت به شاه سابق ایران 
با زنی ازدواج کرد. آن دو در شب زفاف تمام مراسم عنعنویی را که بر  1950در سال 

د، دادن فرزند پسر باید انجام میي  ههاي محلی به منظور تحقق خواست اساس رسم و رواج
کم و کاست به جا آوردند. به این ترتیب که در کنار خویش سینیی را که حاوي پنیر و  بی

دو قرص نان بزرگ به طول یک متر و نیم بود، گذاشتند. در سینی دیگري تخم مرغ و 
قرار داده شده بود همراه با مجمري که از آن دود بخور متصاعد بود. زن » ترتیزك«سبزي 

» یس«ي  همبارکي  هراهی گذشتند که بر باالي سر آنها آب و سورو شوهر چهار بار از 
خوردسالی جلو آمد و به ي  هقرار داده شده بود. در هنگام برگزاري مراسم عقد، پسر بچ

به شما فرزند پسري  (ج)به زودي خداوند «گفت:  ملکه گلی را تقدیم کرد، در حالی که می
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شد،  آنچه که باید بر اساس عرف محلی انجام میبه این ترتیب، تمام ». نماید عنایت می
برگزار گردید. اما آنها سه سال کامل انتظار کشیدند و صاحب هیچ فرزند پسر یا دختري 

ماهرترین اطباي دنیا ي  ههاي معاینه خاننشدند. و در اینجا بود که شاه و همسرش دروازه
ترین  نیویارك تحت دقیقي  هرا دق الباب کردند. در امریکا چندین روز در شفاخان

سن «، در »الیچ سیسرانو«زیر نظر دکتور » کییف روسیه«ها قرار گرفتند. در شهر  آزمایش
و در » ارنیاندا گروسو«، در آرژانتین زیر نظر دکتور »ایوانوویچ«زیر نظر دکتور » پترزبورگ

تمام شد کاري از آنها ساخته است،  سویس، ایتالیا و خالصه همه جایی که تصور می
ها هیچ ثمري نداد. سپس  ها براي بچه دار شدن آنها به کار گرفته شد. اما این تالش تالش

که به پاپ اندونیزیا معروف است، » پاك صبوح«شاه به تعویذ و دم و دعا روي آورد و 
آنان را دم ودعا کرد، ولی این کار هم سودي نبخشید و سرانجام شاه همسرش را به 

 د و با همسر دیگري که استعداد باروري داشت ازدواج کرد.خاطر فرزند طالق دا
ها سال گذشته در این راستا  میلیون ها کوشش از سوي جهان طبابت در طی ده ،بلی

انجام گرفته، اما طب نتوانسته است حیوان منوي مرد (اسپرم) یا تخمک زنی را که از 
 و در نهایت باروري نماید. اساس فاقد قدرت باروري باشند، وادار به اتحاد با همدیگر

همچنین طب با تمام عجز و درماندگی اعتراف کرده است که در مورد جنس جنین 
تواند و تعیین نوعیت جنس جنین که پسر باشد یا دختر، کاري  تحکّم نهایی کرده نمی

است فراتر از توانمندیهاي علم. و همین جاست که بار دیگر در برابر اعجاز علمی آیات 
 گیریم. شوري قرار میي  هاز سور» 50 و 49«

با این همه باید تعجب کرد به حال مردانی که به خاطر آوردن فرزند و یا فرزند پسر، 
بینیم  دهند. چه بسا اختالفات خانوادگیی را می گناه شان را تحت فشار قرار می همسران بی

اساس بنا گردیده است که گویا زن اگر دلش بخواهد  که اساس آن بر این پندار بی
خرد و کودن اند آنانی که زنان تواند فرزند و یا فرزند پسر به دنیا آورد! چه سبک  می

توانایی همسران ي  هدهند که آن کار نه فقط در حوز می گناهشان را به خاطر کاري آزاربی
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 باشد. شان نیست، بلکه حتی در توانمندي تمام بشر نیز نمی
تطور جنس ي  هایم، یک گام به عقب برداشته و قضی خارج نشده» جنین«و تا از مبحث 

 گیریم.جنین و اعجاز آیاتی از قرآن کریم در این رابطه را به بررسی می

 ینتطور جن

معلومات دقیق و روشنی نداشت. در » جنین شناسی«دنیا قبل از قرن بیستم، از دانش 
قرن هفدهم جهان علم را عقیده بر آن بود که انسان به صورت کامل انسانی خود، در 

گیرد. یعنی اینکه اگر شما بتوانید حیوان منوي مرد را گرفته و  حیوان منوي مرد شکل می
هی بزرگ بسازید، در آن انسان کامل اندامی را با تمام تفاصیل آن دستگاي  هآن را به وسیل

خواهید دید. این نظریه نهایتاً مفید این معنی بود که انسان در شکم مادر خود مراحلی از 
پیماید بلکه بدون طی کردن این مسیر طوالنی از تطور، یکباره به طور کامل  تطور را نمی
 شود. آن خلق می

زیرا دانشمندان در این  ،تئوري فوق از نظر دانشمندان إبطال گردید در قرن هجدهم 
قرن به کشف تخمک زن موفق گردیدند. و در اینجا بود که علم تمام توجه خود را به 
سوي زن و نقشی که در تکامل جنین بر عهده دارد، معطوف ساخت و در این میان، نقش 

ین نظر برگشتند که انسان کامل در تخمک زن مرد به کلی از نظر افتاد. چه دانشمندان به ا
زیرا تخمک زن از حیوان منوي (اسپرم) مرد بزرگتر است و در حقیقت  ،گیردشکل می

باشد و بس.  می» تلقیح«بارور سازي یا ي  همرد بر عهده دارد، عملیي  هتنها نقشی که نطف
 ته بود.این نظریه همچنان تا قرن بیستم بر کرسی داوري در این عرصه نشس

در قرن بیستم علم آمد تا صورت مسأله را کامالً عوض نموده و تصویري جدید از  
جنین را در شکم مادرش به دست دهد و این تصویر جدید را با وسایل و ابزارهاي 

برداري  توانند حتی دوران رشد و تطور جنینی انسان را کامالً عکس یی که می پیشرفته
اید که در صحت و درستی آن جاي هیچگونه شک و ابهامی نمایند، طوري پشتیبانی نم
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 باقی نگذارد.
در حالی که قرآن کریم بیش از چهارده قرن قبل، حتی پیش از آنکه دنیا از دوران 
حیات جنینی انسان کمترین آگاهیی داشته باشد، در این باره تصویري روشن و دقیق ارائه 

 ت تمام توصیف نمود.کرده و مراحل و اطوار تکامل جنین را به دقّ
 مؤمنون:ي  هاز سور 14-12توجه کنید به آیات 

ِك�ٖ  قََرارٖ  ِ�  َفةٗ ُ�طۡ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ُ�مَّ  ١٢ ِط�ٖ  ّمِن لَةٖ ُسَ�ٰ  ِمن نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿  ُ�مَّ  ١٣ مَّ
ۡ ٱ َنافََخلَقۡ  َغةٗ ُمۡض  َعلََقةَ لۡ ٱ َنافََخلَقۡ  َعلََقةٗ  َفةَ �ُّطۡ ٱ َناَخلَقۡ   ُ�مَّ  امٗ �َۡ  مَ عَِ�ٰ لۡ ٱ نَافََكَسوۡ  امٗ ِعَ�ٰ  َغةَ ُمۡض ل
 
ۡ
�َشأ

َ
ۚ  ًقاَخلۡ  هُ َ�ٰ أ ُ ٱ َ�َتَباَركَ  َءاَخَر حۡ  �َّ

َ
 .]14-12المؤمنون: [ ﴾١٤ لِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َسنُ أ

گل خالص، پس آنگاه او را نطفه گردانیده و در جاي ي  ههمانا آفریدیم انسان را از سالل«
ي  هخون) و علقه را مبدل به پاري  هقرار دادیم، آنگاه نطفه را علقه (پار استوار (صلب و رحم)

گوشت و سپس آن گوشت را تبدیل به استخوان نمودیم. و سپس بر استخوانها گوشت 
پوشانیدیم و پیکر آن را کامل کردیم و پس از آن با دمیدن روح، خلقتی دیگر انشا نمودیم، 

 .»دهآفرین بر قدرت کامل بهترین آفرینن

جنین را در روشنایی علم ي  هو اینک همراه با آیات فوق الذکر، تطور مرحله به مرحل
 کنیم تا به اعجاز علمی آیات فوق بهتر و بیشتر آشنا گردیم: جدید دنبال می

ي  هکنیم که قرآن اصل خمیرمای در اولین بند از این آیات کریمه، مالحظه می -١
 گوید: رحمن نیز میي  هسور 14ي  هچنانکه در آیکند.  انسان را از گل معرفی می

ارِ لۡ ٱكَ  لٖ َ�ٰ َصلۡ  ِمن نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َخلَقَ ﴿  .]14الرحمن: [ ﴾١٤ َفخَّ
 .»اى همچون سفال آفرید انسان را از گل خشکیده«

کنند و  اصلی خلقت انسان معرفی میي  هرا به عنوان ماد» گل«این آیات کریمه دقیقاً 
زمین موجود است. دانشمندان علم جدید این گل را به  این گلی که در همه جاي
دقیق آزمایشگاهی بدانند که متشکل از چه عناصري است. ي  هآزمایشگاه بردند تا با تجزی

آنها در نتیجه گیریهاي آزمایشگاهی دریافتند که گل متشکل از هزده عنصر است. آنگاه 
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داده و با شگفتی مشاهده کردند که  جسم انسان را مورد تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی قرار
 باشد.جسم انسان نیز متشکل از همین عناصر هژده گانه می

 ةامديـال ةدلاأل«علّامه شیخ محمد متولی الشعراوي مفسر معاصر قرآن کریم، در کتاب 

اینک اعجاز علمی قرآن کریم در پشت میز آزمایشگاه و در «گوید:  می» وجود اهللا عىل

آزمایشگاهی ي  همسلح علم به تجلی نشسته است. روشن است که مشاهدبرابر چشمان 
نماید. غیر از جدال فلسفی است. اینجا فلسفه نیست و منطق هم نیست که داوري می

 ».اینجا اطاق آزمایشگاه است!

ي  هسور 14ي  هنیز در ذیل آی» يف ظالل القرآن«صاحب تفسیر  /شهید سیدقطب

 گوید:  رحمن میي  همبارک
خلقت انسان به کار گرفته، تعبیر ي  هتعبیري که قرآن کریم در این آیه از ماد«

است که اگر چیزي را به آن بزنیم از یی  است. صلصال گل خشک شده به نحوه» صلصال«
هاي آزمایشگاهی اثبات گردیده است که  خیزد. امروزه با تحلیل آن صدا و جرسی برمی

نیی است که در خاك و گل زمین موجود است، جسم انسان محتوي همان عناصر تکوی
ها جسم انسان متشکل است از  کربن، اکسیژن، هایدروژن، فسفر،  چه در این تحلیل

کبریت، ازت، کلسیم، پتاسیم، سدیم، کلور منیزیم، آهن، منگنز، سرب، ید، فلورین، 
خاك  ي هکه این عناصر عین همان عناصر سازند ،کوپالت، زنک، سلکون و آلومینیوم

باشند. هرچند میزان موجودیت این عناصر از انسان تا انسانی دیگر و همچنان از انسان  می
خاك و انسان ي  هدهند تا خاك متفاوت است، اما حقیقت این است که عناصر تشکیل

 ».همینهاست
         

ي  همؤمنون به بیان مرحلي  هاز سور 13 ي  همبارکي  هقرآن کریم در بند دوم آی -2
 پردازد: دیگري از مراحل تطور جنین می

ِك�ٖ  قََرارٖ  ِ�  َفةٗ ُ�طۡ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ُ�مَّ ﴿  .]13المؤمنون: [ ﴾١٣ مَّ
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 .»یی در جایگاهی استوار قرار دادیم سپس او را به صورت نطفه«

همان «گوید:  مبارکه میي  هدر ذیل تفسیر این آی» الل القرآنظيف «صاحب تفسیر 

خاك ي  هشود، پیدایش جنس انسان اساساً از سالل نخست استنباط میي  هطوري که از آی
دراز میان دو ي  هخویش، فاصلي  هاست و او در مسیر تطور طوالنی مرحله به مرحل

نماید. خاك در حقیقت طور اولیه نشأت آدمی است و  (خاك ـ انسان) را طی میي  هنقط
لبته قرآن، چگونگی طی مسیر انسان را خلقت وي. اي  هانسان طَور اخیر و طراز تمام شد

کند، بلکه آنچه را که دقیقاً  در فرایند تطور از خاك تا به انسان، به تفصیل مطرح نمی
کند، سرفصل هر مرحله از مراحل تطور دوران جنینی اوست که اولین فصل آن  مطرح می

به انسان چگونه انجام باشد. اما اینکه تطور ازخاك تا  قرار گرفتن نطفه در رحم مادر می
گیرد، در اینجا علم است که نظریات متعددي را ارائه کرده و نردبان معینی از نشو و  می

ارتقا را براي وصل حلقات سلسله میان خاك تا انسان، به کار گرفته است. روشن است 
شود که به خطا  تواند درست عمل نموده باشد و هم می که علم در این کوشش خود می

باشد. پس شایسته نیست که میان حقایق ثابت و قطعیی که قرآن در این زمینه مطرح  رفته
هاي علمیی که در راستاي یافتن حلقاتی معین و سیستماتیک از  کرده است و میان کوشش

گیرد، به هر قیمت ممکن ارتباط برقرار نموده، یا این دو را به هم  این تسلسل انجام می
هاي علمی  یقت قرآنی قطعی و ثابت است در حالی که تالشمخلوط گردانیم چرا که حق

ي  هیک نظری ،مانند رسند، از گزند خطاها در اما ن نمی تا به قطعیت نهایی خویش می
هاي جدیدتر،  یابی بشر به وسایل وروش شود و فردا در اثر دست علمی امروز اثبات می

 گردد. نقض می
علمی ي  هطور جنینی انسان، با یک معجزاما همینجا بر سر این مرحله از مراحل ت

 شویم. دیگر قرآنی رو به رو می
 گوید: می» طارق«ي  ه) سور6-4قرآن در آیات (

لۡ ٱ َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ُرجُ َ�ۡ ....﴿ ٓ ٱوَ  بِ لصُّ ا َ  .]6-4الطارق: [ ﴾٧ �ِبِ ل�َّ
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آبى انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است! از یک آب جهنده آفریده شده است، «
 .»شود ها خارج مى که از میان پشت و سینه

خلق شده است که از صلب مرد و میان استخوانهاي یی  انسان از آب جهنده ،آري
آب منی مرد ي  هبسیار مهم این است که قرآن دقیقاً آشیاني  هآید. نکت زن بیرون میي  هسین

و جایگاه آب  ،وي» صلب«گوید که جایگاه آب منی مرد  و آب زن را معرفی کرده و می

لۡ ٱ َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ُرجُ َ�ۡ ﴿وي است: » ترائب«زن، میان ي  هنطف ٓ ٱوَ  بِ لصُّ َا همان » صلب« ﴾٧ �ِبِ ل�َّ
زن و این ي  ههاي علوي سین استخوان» ترائب«هاي فقاري پشت مرد است و  ن استخوا

هیچ چیز از آن  قرن بیستمي  ههاي علم الهی بود و بشر تا نیمرازي است که در گنجینه
دانست. چنین است که علم جدیداً به این حقیقت قرآنی پی برده است که آب منی  نمی

اش قرار هاي علوي سینهء مرد در استخوانهاي فقاري پشت وي و آب زن در استخوان
 دارد.

         
گوید: همین که  دیگر از مراحل تطور جنین مییی  قرآن کریم در توصیف مرحله -3
 شود. در رحم زن قرار گرفت، در مسیر تطور خود به خون بسته یا (علقه) تبدیل مینطفه 

 .]14المؤمنون: [ ﴾َعلََقةٗ  َفةَ �ُّطۡ ٱ َناَخلَقۡ  ُ�مَّ ﴿
 .»آنگاه نطفه را به صورت علقه در آوردیم«

سپاریم. او از  می» کیث. ل. مور«در اینجا زمام سخن را به پروفیسر کانادایی 
، رئیس بخش تشریح جنین در »شناسی جنین«دانشمندان جهان در علم مشهورترین 

دانشمندان جنین شناس امریکا و کانادا است ي  هو رئیس اتحادی» تورنتوي کانادا«دانشگاه 
 اول جهانی را به دست آورده است.ي  هجایز» جنین شناسی«ي  هو کتاب وي در زمین

کند، شکل آن شبیه  د و نمو  آغاز میگوید: وقتی جنین در شکم مادرش به رش او می 
آغازین پیدایش جنین ي  هزیرا هنگامی که با اشعه از مرحل ،علقه یا کرم است

قرار دادند، مشخص شد که » علقه«تصویربرداري کردند و این تصویر را در کنار تصویر 
هر دو تصویرآشکارا با هم شباهت دارند. و چون به پروفیسر کانادایی موصوف گفته شد 
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در زبان عربی به معناي خون بسته است، پروفیسر موصوف مدهوش گردیده و » علقه«که 
یرت گفت: آنچه در قرآن ذکر شده است تنها توصیف دقیق شکل خارجی در اوج ح
بینم توصیف قرآن شکل خارجی و  شود که می باشد، حیرت من آنگاه بیشتر می جنین نمی

به دلیل اینکه ابزارهاي ما نشان داده  ،تکوین داخی جنین، هر دو را در بر گرفته است
ر باریک جنین محبوس گردیده و در در عروق بسیا» علقه«ي  هاست که خون در مرحل

شود. پس قرآن نه فقط شکل و تصویر خارجی جنین  نهایت به شکل خون بسته تبدیل می
را در این مرحله از تطور آن بیان نموده است، بلکه حتی ساختار داخلی آن را نیز 

 مشخص گردانیده است.
         

 گوید: ین میقرآن کریم در توصیف چهارمین مرحله از تطور جن -4

 .]14المؤمنون: [ ﴾َغةٗ ُمۡض  َعلََقةَ لۡ ٱ َنافََخلَقۡ ﴿
 .»گوشت) مبدل ساختیمي  هپس از آن، خون بسته را به مضغه (پار«

امدية ـدلة الاأل«کریمه در کتاب ي  هشیخ محمد متولی الشعراوي در تعلیقی بر این آی

(مضغه) ي  هجنین در مرحل یی را که از گوید: دانشمندان تصویر اشعه می» وجود اهللا عىل

از خشت خام، یا خاك عجین شده مقابله نمودند، مالحظه یی  گرفته شده، با تصویر قطعه
 شد که تصویر هر دو شکل تماماً یکی است. 

بلکه حتی خداي سبحان گذشته از توصیف شکل خارجی جنین به تکوین و ساختار  
 گوید: حج میي  هورس 5ي  هداخلی آن نیز پرداخته است. جایی که در آی

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
 ُ�مَّ  َفةٖ �ُّطۡ  ِمن ُ�مَّ  تَُراٖب  ّمِن ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ  فَإِنَّا ِث عۡ ۡ�َ ٱ ّمِنَ  بٖ َر�ۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  إِن �َّاُس ٱ �

ۡض  ِمن ُ�مَّ  َعلََقةٖ  ِمنۡ  َلََّقةٖ  َغةٖ مُّ َ  ُ�َلََّقةٖ  وََ�ۡ�ِ  �ُّ ُبَّ�ِ  ٱ ِ�  َونُقِرُّ  لَُ�مۚۡ  ّ�ِ
َ
ٓ  َما َحامِ رۡ ۡ� َجلٖ  إَِ�ٰٓ  ءُ �ََشا

َ
 أ

َسّ�ٗ  ْ لُُغوٓ ِ�َبۡ  ُ�مَّ  ٗ� ِطفۡ  رُِجُ�مۡ ُ�ۡ  ُ�مَّ  مُّ ُ�ۡمۖ  ا ُشدَّ
َ
ن َوِمنُ�م أ ٰ  مَّ ن َوِمنُ�م ُ�َتَو�َّ  إَِ�ٰٓ  يَُردُّ  مَّ

رۡ 
َ
ۚ  ٔٗ َشۡ�  �ٖ ِعلۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لَمَ َ�عۡ  َ� لَِكيۡ  ُعُمرِ لۡ ٱ َذلِ أ  ٱ َوتََرى ا

َ
ٓ  َهاِمَدةٗ  َض �ۡ� نَزۡ�َ  فَإَِذا

َ
ۡ ٱ َهاَعلَيۡ  اأ ٓ ل  ءَ َما

� َوَرَ�ۡت  َ�َّۡت هۡ ٱ
َ
 .]5الحج: [ ﴾٥ بَِهيجٖ  �َزوۡ  ُ�ِّ  ِمن َبَتۡت َوأ
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ما شما را نخست از خاك آفریدیم، آنگاه از آب نطفه و سپس از خون بسته و بعداً از «
 .»گوشت تمام و ناتمام ...ي  هپار

جنین آدمی را که طول آن یک سانتی متر بود، از گوشت ي  هو آنگاه که دانشمندان پار
شکم مادر بیرون آورده و در زیر میکروسکوب الکترونی تشریح نمودند، مشخص شد که 

شدن و بعضی دیگر آن هنوز در  هاي داخلی وجود جنین در حال ساخته بعضی از دستگاه
 است. ساختار ابتدایی خویش قرار دارد و هنوز ساختمان داخلی آن تمام نشده

این  ،»گوشت تمام خلق شدهي  هاز پار«گفت:  دقّت کنید که اگر قرآن کریم می 
گوشت، منطبق ي  هتبدیل آن به پاري  هتوصیف بر حقیقت ساختار جنین در مرحل

کرد که  هاي الکترونیکی بعداً کشف می زیرا چشمهاي مسلح میکروسکوب ،گردید نمی
هایش به اتمام  نی، هنوز در تمام بخشجنی» گوشتي  هپار«ترتیب ساختمان داخلی 

ي  هپار«به » بسته«نرسیده است. برعکس اگر قرآن در توصیف تطور جنین ازخون 
توانست بر  ، باز هم این توصیف نمی»گوشت تمام خلق نشدهي  هپار«گفت:  می» گوشت

هایی  شد که بخش می زیرا بعداً مشاهده ،حقیقت تکوین آن تماماً انطباق کامل داشته باشد
توانست در این مرحله از  اند. بنابراین، تنها توصیفی که می از این ساختار تماماً خلق شده

پاره گوشت تمام خلق «رشد جنین، توصیف دقیق و کاملی باشد همین توصیف قرآنی 
چهارم از ي  هبینیم باز در مرحل است و بس. و در اینجاست که می» شده و تمام خلق نشده

یکی دیگر از معجزات علمی قرآن کریم در زیر دوربینهاي الکترونیک به تطور جنین، 
 نشیند.تجلّی می

پروفیسر کانادایی که قبالً نیز در این » کیث. ل. مور«افزاید: دکتور  شیخ شعراوي می
بحث از او نام بردیم، تمام تطورات جنین در شکم مادرش را با پیشرفته کامالً با آنچه که 

حیات جنینی گرفته تا ي  هاز اولین مرحل ،این باره گفته است انطباق داردقرآن کریم در 
 استخوان بندي و ...ي  هآن، به شمول مرحلي  هآخرین مرحل

هزار و چهار  ه شد: آیا ممکن است پیامبر اسالمگفت »کیث. ل . مور«وقتی به دکتور 
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اشند و بناء معلومات صد سال قبل، این همه تفاصیل را در مورد تطورات جنین دانسته ب
شان را در این مورد ارائه کرده باشند؟ او در پاسخ گفت: محال است! زیرا در آن شخصی

دانست که جنین در شکم  عصر دنیا ابدًا  به این حقایق آشنا نبود و حتی این قدر هم نمی
رد گذارد، چه رسد به اینکه بتوان تصور ک مادرش چندین مرحله از تطور را پشت سر می

کاري که  ،شناخته است که دنیا در عصر رسالت حتی مراحل این تطور را نیز به دقّت می
تواند آن را کامالً  هایی که انجام گرفته، به سادگی نمی علم حتی امروز هم با تمام پیشرفت

توصیف نماید. بلکه حتی علم تا کنون نتوانسته اطوار و مراحل رشد جنین را نامگذاري 
یی که  گذاري کرده است، به گونه وي ناچاري این اطوار و مراحل را شمارهکند لذا از ر

پیچیدگی و ابهام در آن کامًال مشهود و آشکار است. در حالی که قرآن کریم، عالوه بر 
توصیف دقیق مراحل جنین، نامها و عناوین ساده، معین و نهایت دقیقی را براي این 

 مراحل نیز معرفی کرده است.
افزاید: هم اکنون این حقیقت همچون آفتاب برایم مبرهن  می »یث. ل .مورک«دکتور 

نازل شده است و  به سوي محمد است که به طور حتم این آیات از بارگاه خداوند
پیامبر خدا  کند که محمد همین امر خود برایم این حقیقت روشن و قاطع را اثبات می

شوید؟ او  شما به دین اسالم مشرف نمی است. وقتی به وي گفته شد: در این صورت آیا
هاي خویش به این حقیقت اعتراف کرده و  هستم تا در چاپ بعدي کتاب  گفت: من آماده

 .بر حقّانیت این دین مبین گواهی دهم!
شناسی در  همچنان در سیمینار بزرگی علمیی که مشهورترین دانشمندان علم جنین

تطور جنین آمده است بر آنان ي  هی که در بارسطح دنیا را گرد آورده بود، آیات قرآنی
قرائت گردید. با آنکه اکثریت این دانشمندان مسلمان نبودند اما کسی از آنان به خود 

هاي جدید علمی، تصادم وجود   جرأت نداد تا بگوید که: میان آیات قرآن کریم و یافته
ثت اشاره کرد و گفت: وراي  هدارد. فقط یک تن از آنها به طور غیر مستقیم به مسأل

شود و  مرد وجود دارد و تفاصیل انسانی که متولد میي  هوراثتی انسان در نطفي  هبرنام
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اینکه آیا او مرد است یا زن، رنگ چشم، رنگ پوست، رنگ مو و سایر مشخصات ژنتیک 
دانست که قرآن از موضوع وراثت  وي در ژنهاي وراثتی موجود است. اما او هرگز نمی

ـ  17ي  هشود. بناء وقتی آیات مبارک نکرده و این افتخار نیز به قرآن مربوط می هم غفلت
بر وي تالوت شد، فریادي از قلب وي برخاست و در تاالر » عبس«ي  هسور 19و  18

 او با نداي بلند چنین گفت: ،سیمینار پیچید. آري
ن به این هرگز ممکن نیست که قرآن از بارگاه غیر خداوند بزرگ بوده باشد و م

 کنم!  حقیقت اعتراف می
 این است:» عبس«ي  هآیات سور

ٓ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ قُتَِل ﴿ �ۡ  َما
َ
يِّ  ِمنۡ  ١٧ ۥَفَرهُ أ

َ
َرهُ  ۥَخلََقهُ  َفةٍ �ُّطۡ  مِن ١٨ ۥَخلََقهُ  ءٍ َ�ۡ  أ  ُ�مَّ  ١٩ ۥَ�َقدَّ

بِيَل ٱ هُ  لسَّ َ  .]20-17عبس: [ ﴾٢٠ ۥ�َ�َّ
، از چه چیز خلق شده است؟ از دورز عناد میباد انسان! چرا تا این حد کفر و   اي کشته«
یی، خدا این نطفه را آفرید و به دقّت همه چیز را در آن گنجانید، سپس راه (کمال) را بر او  نطفه

 .»سهل و آسان ساخت
         

آموز تدبیر و  اعجوبه، جنین این خلقت دستي  هبا نیرومندي نهفته در این نطف -5
هیچ انحراف و انحنایی راه  ثابت و با یک آهنگ منظم، بی تقدیر پروردگار، در یک خط
تکاملی خویش یعنی ي  هپیماید تا آنکه وارد پنجمین مرحل تطور و تکامل خویش را می

 شود: بندي می استخواني  همرحل

ۡ ٱ َنافََخلَقۡ ﴿  .]14المؤمنون: [ ﴾امٗ ِعَ�ٰ  َغةَ ُمۡض ل
 .»پس پارة گوشت را به استخوان مبدل ساختیم«

         
سپس به ششمین مرحله که ایجاد پوشش گوشتی باالي استخوان است، قدم  -6

 گذارد. می

 .]14المؤمنون: [ ﴾امٗ �َۡ  مَ عَِ�ٰ لۡ ٱ نَافََكَسوۡ ﴿
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 .»سپس استخوان را با گوشت پوشانیدیم«

و در اینجاست که انسان در برابر حقایق عظیم علمی دیگري از اعجاز قرآن کریم قرار 
 گیرد.می

آنانی است که دهشت و حیرت خود را ي  هاز جمل» يف ظالل القرآن«صاحب تفسیر  

در برابر این عظمت پنهان نموده نتوانسته و در حالی که با جمالت و عباراتی خاشعانه که 
خاشع پروردگار متعال برخیزد، ي  هتواند از قلب و روان یک عبد عارف و یک بند فقط می

 :گوید و در ادامه می ستاید آن ذات یگانه را می
در اینجا انسان در برابر آنچه که قرآن از حقیقت ساختمان جنین مکشوف ساخته  

هایی  شود، چرا که این حقایق فقط در این اواخر با پیشرفت اختیار مدهوش می است، بی
هاي بشري  شناختي  هبه دست آمده، وارد حوز» شناسی تشریحی جنین«که در علم 

گوید که ساختار استخوانی جنین قبل از ساختار  قرآن در اینجا صراحتاً میگردیده است. 
زند تا بگوید که:  گیرد. و علم با تمام تواضع در برابر قرآن زانو می گوشتی آن شکل می

هاي گوشتی  هاي استخوانی جنین قبل از سلول دهند که سلول تمام ابزارها گواهی می ،بلی
هاي گوشتی است. در  هاي استخوانی غیر از سلول ه سلولگیرند، از آن رو ک وي شکل می

شود و بعد از آن است که سلولهاي گوشتی به  آغاز هیکل استخوانی جنین ساخته می
هاي گوشتی  نمایند و حتی پیدایش یک سلول از سلول فعالیت ساختمانی خود آغاز می

 هاي استخوانی به مشاهده نرسیده است.  هم قبل از پیدایش سلول
مبارکه بایستیم و ي  هناء شایسته است تا یک بار دیگر با همه وجود، در برابر این آیب

 بخوانیم که:
سپس گوشت پاره را به استخوان مبدل ساختیم، و پس از آن استخوان را با گوشت پوشش «
 .»دادیم

 .پاك است پروردگار علیم و بزرگ است این قرآن عظیم!
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7- پیوندیم تا ببینیم که باز، این جنین  با سیاق قرآن می /د قطبهمراه با شهید سی
دیگر از مراحل تطور خویش قدم ي  هبشري در شاهراه تکامل خود به کدام مرحل

 گذارد. می

  ُ�مَّ ﴿
ۡ
�َشأ

َ
ۚ  ًقاَخلۡ  هُ َ�ٰ أ ُ ٱ َ�َتَباَركَ  َءاَخَر حۡ  �َّ

َ
 .]14المؤمنون: [ ﴾لِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َسنُ أ

 .»آفرین بر قدرت کامل بهترین آفریننده ،خلقتی دیگر انشا نمودیمسپس (تا دمیدن روح) «
یی است که انسان در آن داراي ویژگیهاي برتر انسانی خود یعنی  و این همان مرحله

سازد از آن رو که جنین  شود که او را از قطار سایر حیوانات جدا می می همان ویژگیهایی
حیوان کامالً شباهت دارد. پس وجه تمایز  انسان در اطوار و مراحل خلقت خود با جنین

گوید: جنین انسان  مبارکه مضمر است که میي  هاساسی با حیوان فقط در این نکته از آی
پیماید که در  خلقتی دیگر نیز دارد و در این خلقت خویش طوري دیگر از تحول را می

نماید در  ج را پیدا میاین طور، او از حیوانات دیگر متمایز گردیده، استعداد ارتقا و عرو
حیوانی خویش باقی مانده و از ویژگیهاي تکامل ي  هحالی که جنین حیوان به همان مرتب

 شود. مند نمی و ارتقا بهره
ت دیگري قتطور جنینی آن، خلي  هانسان را در آخرین مرحل خداي ،آري

ن آخرین اوست. در حالی که جنین حیوانی در هما» آدمیت«ت قپوشاند که این خل می
ست که حیوان ـ بر خالف شود و به همین دلیل اتطور حیوانی خود متوقف میي  همرحل

حیوانی ي  هتواند به طور میکانیکی از مرتب گویند ـ نمی یی از نظریات مادي می آنچه پاره
زیرا این دو با هم اختالف نوعی دارند. اختالف  ،انسانی تطور نمایدي  هخویش به مرتب

ي  هخاکی به ساللي  هاز سالل» الهیي  هنفخ«شود که انسان با یک  نوعی از آنجا پدیدار می
» خلقتی جدید«، جنین انسانی به »مقدسي  هنفخ«انسانی عروج نموده و سپس بر اثر این 

جدید، این تدبیر الهی و خلقت  شود. و البته در این و به ویژگیهاي جدیدي آراسته می
چه این آرایش نوین هرگز از راه تطور  ،کند می هاي مطلق اوست که عمل توانمندي

 پذیر نیست. میکانیکی انجام
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» انسان«مادیون  ،علم جدید در این میدان نیز نه با مادیون، که با قرآن همراه است
خویش را بر این پایه ي  هفرضی شدن آدمی را طوري از اطوار ترقی حیوانی او دانسته و

ي  هکند که به مرتب کنند که حیوان ویژگیهاي تطور را تا بدانجا با خود حمل می بنا می
علمی، اینگونه تفسیر میان پیوند ي  هشد  هاي مشاهده رسد در حالی که واقعیت انسانی می

 نمایند. انسان و حیوان را إبطال می
هاي انسانی را با خود حمل کرده  ن هرگز ویژگیگویند که: حیوا مشاهدات علمی می 
شود و این انسان  تواند، بلکه در همان حدود جنسیت حیوانی خویش متوقف می نمی

تطور ي  هویژگیهایی که به هیچ وجه نتیج ،گردد است که ویژگیهاي معینی را دارا می
 باشند. میکانیکی وي نبوده بلکه موهبت خاصی  از یک نیروي خارجی می

آید و صحبت  گوید: وقتی پاي علم بشري به میان می می  شهید سیدقطب در این باره
خود  نامند، مردم از خود بی می» معجزات علم«شود که امروز آن را  از آن چیزي می

کنند. مثالً وقتی بشر موفق به ساختن دستگاهی  گردیده و دست و پایشان را گم می
قیم انسان به یک راه خاصی برود، همه انگشت تواند بدون دخالت مست شود که می می

گزند. در حالی که اگر یک لحظه به مراحل خلقت و تطور خویش در  حیرت به دندان می
حیات جنینی بیندیشیم، باید براي همیشه مبهوت و مدهوش باقی بمانیم. اما بشر عادت 

 ،ات الهی ببنددهاي چشم و قلب خود را به روي مشاهده این معهجز کرده است که پنجره
هاي ما ربوده  ها و عقل حقیقت عظمت این معجزات را از قلب» الفت«و  »عادت«زیرا 

با تمام » انسان«یی همچون  است. اگر ما فقط به این نکته فکر کنیم که موجود پیچیده
» نطفه«نهایت کوچگی به نام ي  هویژگیها، اوصاف و ممیزات خویش، در یک نقط

تواند، و باز اگر در نظر بگیریم  آن را چشم غیر مسلح دیده نمی گنجانیده شده است که
این خصوصیات و ممیزات، آرام آرام خودشان را در مراحل تطور جنینی نشان ي  هکه هم

دهند، به خصوص آنگاه که جنین از تطور حیوانی به معراج گاه تطور انسانی خویش  می
کند و  را در قامت طفلی ببینیم که نطق میگذارد. و باز اگر بیاییم و این جنین  قدم می
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هاي ویژه و استعدادهاي منحصر به فرد  هاي عام بشري، داراي موهبت عالوه بر وراثت
ي  هیا نقط» نطفه«خودش هم هست. و باز اگر یک بار دیگر به عقب برگردیم و همان 

او صاف و با تمام » انسان«و این » طفل«بینی را در نظر بگیریم که این  کوچک ذره
مجرد تفکّر ما در همین  ،کوچک جا به جا شده است. آريي  هخصوصیاتش در همان نقط

دلهاي ما را بگشاید و ما را به عظمت خالق و  بینی، کافی است که قفل ذرهي  هیک نقط
 عظمت آفرینش وي رهنمون گردد. 

 پروتئین نباتی و حیوانی

 گوید: بقره میي  هسور 61ي  هآیاسرائیل و مشخصاً در  قرآن کریم در داستان بی

ٰ  ُتمۡ قُلۡ  �ذۡ ﴿ ٰ  ِ�َ نَّۡص  لَن ُموَ�ٰ َ� ا َ�َا رِجۡ ُ�ۡ  َر�ََّك  َ�َا عُ دۡ ٱفَ  ِحدٖ َ�ٰ  َطَعا�ٖ  َ�َ  ٱ بُِت تُ� ِممَّ
َ
 ُض �ۡ�

ٓ  لَِهاَ�قۡ  ِمنۢ  ۖ  وََعَدِسَها َوفُوِمَها �َِهاَوقِثَّا �َسۡ  قَاَل  َو�ََصلَِها
َ
ِيٱ ِدلُونَ تَبۡ � دۡ  ُهوَ  �َّ

َ
ِ  َ�ٰ أ ِيٱب  ُهوَ  �َّ

 .]61: ةالبقر[ ﴾...َخۡ�ٌ 
ائیل! زمانی را به یاد آورید که به موسی (اعتراض کرده) و گفتید: ما هرگز به یک اسر اي بنی«

نوع غذا صبر نخواهیم کرد، پس از خداي خود بخواه تا براي ما از زمین  نباتاتی مانند باقال، 
خواهید غذاي بهتري را که دارید، به  برویاند. موسی گفت: آیا میخیار، سیر، عدس و پیاز را 

 .»تر از آن تبدیل کنید؟... پست

گوید: غذاهایی چون باقلی، عدس و  کریمه با بیان یک حقیقت غذایی میي  هاین آی
 است.» منّ و سلوي«تر از غذاهایی مانند  پیاز از نظر ارزش غذایی پایین

خداوند ج وقتی بنی اسرائیل را از چنگ فرعون نجات داستان از این قرار است که 
فرستاد. این  داد، براي آنان که در صحراي سینا سرگردان بودند غذایی آماده از آسمان می

منّ و سلوي نوعی از حلوي عسلی همراه با گوشت  ،بود» منّ و سلوي«غذا عبارت از 
 است. »بودنه«یا به اصطالح محلی ما » باسترك«بریان شده پرنده 
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فوق وقتی آشکارتر شد که علم تغذیه و سالمت غذایی به ي  همبارکي  هارزش علمی آی
پیشرفت چشمگیري نایل گردید. در پرتو علم این حقیقت روشن شد که ارزش باالي 

علمی بررسیهاي غذایی ي  هباشد. کمیت بلکه در کیفیت آن می ،غذا نه در مقدار مواد غذایی
خود در این زمینه را انتشار داد. مهمترین ي  هاز دستاوردهاي تازدر انگلستان، گزارشی 

موضوع این گزارش این است که ارزش مواد زاللی در کیفیت و در مقدار باهم متفاوت 
گوید که مصرف زیاد باقلی زیانبار است و حتی توصیه  باشد. همین گزارش می می
مواد پروتئینی یا به تعبیر دیگر مواد شود که باقلی اصالً به کودکان داده نشود چرا که  می

باقلی است، هرچند منبعی انرژي زا براي تولید ي  هزاللیی که از مهمترین عناصر سازند
ي  ههاي داخلی بدن را در عملی باشند اما در عین حال، دستگاه نیرو و فعالیت در بدن می

نوان منبع تولید سازند. از این جهت طب جدید به ع تولید انرژي، خسته و فرسوده می
کند. همچنان طب جدید  انرژي بدنی بیشتر تکیه بر مایعات را به جاي حبوبات توصیه می

پروتئینها یا مواد زاللی موجود در گوشت حیوانات را بر مواد پروتئینی موجود در 
حبوبات ترجیح داده و غذاهایی را که قرآن کریم در اینجا به عنوان غذاي بهتر معرفی 

داند که محتوي بیشترین مقدار ازمواد زاللی یا پروتئینی  غذاهایی میي  هز جملکند، ا می
 باشند. می

گرام از مواد پروتئینی است.  21اي سبز یا خشک محتوي یبمثالً یک صد گرام از لو 
را » بودنه«پس شگفت آور خواهد بود اگر بدانیم  هنگامی که یک صد گرام از گوشت 

گرام کامل در یک  21یعنی  ،ار از مواد پروتئینی به دست آمدتجزیه کردند، عین این مقد
گرم مواد زاللی به دست آمده از گوشت  21صد گرام. اما با  این تفاوت که کیفیت 

 گرم مواد حاصله از باقلی و لوبیاست . 21فوق الذکر، خیلی باالتر از کیفیت ي  هپرند
ی برتري دارد که بشر فقط در این از نظر علمی پروتئین حیوانی بر پروتئین نبات ،آري

 اواخر قادر به درك حقیقت علمی مطرح شده در قرآن کریم گردیده است.
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علم «به نقل از کتاب » القرآن و العلم الحدیث«استاد عبدالرزاق نوفل در کتاب 

گوید: پروتئینها عبارت اند از مرکبات عضوي وازوتی. این  می »الصناعات الزراعية

جذب غذا در بدن ي  هل متناسب براي سهمگیري ازوت در عملیمرکبات تنها شک
 22زیرا این مرکبات عضوي در هنگام هضم به اسیدهاي امینه که تعداد آنها  ،باشند می

شوند.  خون جذب بدن میي  هواحد است تبدیل گردیده و اسیدهاي امینه هم به وسیل
هاي مختلف بیماري منجر  حالتروزانه، به ي  هقابل ذکر است که کمبود پروتئین در تغذی

 است.» انیمیا«حالی  شود که از آن جمله بیماري الغري و بی می
گردند: یک:  شوند به دو بخش تقسیم می البته پروتئینها به تبع منبعی که از آن تولید می

پروتئینهاي حیوانی، همچون پروتئینهاي حاصله از گوشت حیوانات و پرندگان. این نوع 
در بدن کارایی و توانایی کامل دارند. دو: نوع دیگر عبارت از   جذب پروتئین براي

ترکیب ي  هباشند که این نوع براي عملی پروتئینهاي نباتی حاصله از گندم و حبوبات می
 غذایی در بدن صالحیت و توانایی کامل ندارند.

ن علم جدید اثبات کرده است که مصرف مقادیر زیاد حبوبات، هضم آنها را در بد 
سازد و در نهایت به نوعی از تسمم  جذب آنها را مشکل میي  هدشوار ساخته و عملی

گردد که از عالیم آن درشتی پوست، ایجاد اختالل در دوران خون، دردهاي  منجر می
 گی دندانهاست. روماتیزمی، درشتی زبان و پوسید
یی برخوردار اند. در هاي پایین غذا اند که این مواد از نرخ بررسیها همچنان اثبات کرده

سانتی گراد ي  هعلم تغذیه به مقدار انرژیی که حرارت یک کیلوگرام از آب را به یک درج
گیرند. پس در حالی که نرخ حاصله از یک  را به کار می» نرخ«برد، اصطالحاً واحد  باال می

 )، یک گرم حلوا4/3) است، در واقع نرخ حاصله از یک گرام خرما (8/8گرام روغن (
) است. بناء هرگاه این اصل 12/0) و از یک گرام پیاز فقط (4/1)، یک گرام باقلی (8/4(

را در نظر بگیریم که یک انسان روزانه به سه هزار واحد نرخ غذایی ضرورت دارد، اگر 
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قرار باشد که این سه هزار واحد را فقط از راه خوردن پیاز تأمین کند، باید حداقل روزي 
 کیلو پیاز را تناول نماید!بیشتر از بیست 

یی از آن حقیقتی است که علم توانسته است به آن  دست یابد. اما  این البته تنها گوشه
یقین کامل داریم که حقایق علمی نهفته در فقط همین یک آیه از قرآن کریم، خیلی فراتر 

 باشد.  درك علم با تواناییهاي محدود آن میي  هاز حوصل

 از علم جیولوجی

از ادوار تاریخ جیولوجی که به قبل یی  اعلی با بیان دورهي  همبارکي  هآیات اول از سور
دیگري از تجلیات اعجاز علمی قرآن کریم را ي  هشود، گوش از آفرینش انسان مربوط می

 خوانیم: سازد. در ا ین آیات چنین می متبلور می

 ٱ َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ َسّبِحِ ﴿
َ
ِيٱ ١ ۡ�َ ۡ� ِيٱوَ  ٢ َسوَّىٰ فَ  َخلَقَ  �َّ رَ  �َّ ِيٓ ٱوَ  ٣ َ�َهَدىٰ  قَدَّ خۡ  �َّ

َ
 َرجَ أ

ۡ ٱ ٓ  ۥفََجَعلَهُ  ٤ َ�ٰ َمرۡ ل حۡ  ءً ُ�َثا
َ
 .]5-1األعلی: [ ﴾٥ َوىٰ أ

به نام خداي خود که برتر از همه وجود است، تسبیح بگوي، آن خدایی که عالم را خلق «
اندازه و نظام آفرید و سپس در کرد و آن را به سامان رساند و آن خدایی که همه چیز را به 

طریق کمال هدایت کرد و ان خدایی که گیاهان را از زمین برویانید و سپس آنها را خشک و 
 .»سیاه گردانید

گذارد تا در مقام تفسیر علمی آیات فوق الذکر قرار گرفته و  علم جدید قدم جلو می
خورشید جدا شد، قرنهاي  از» زمین«ور، یعنی  بزرگ شعلهي  هبگوید: آنگاه که این کتل

متعدد در فضا در حال دوران بود. همزمان با این چرخش، گرما و حرارت آن تدریجاً کم 
آتش سیال و ي  هور اولیه به کر گاز شعلهي  هشد تا آنکه در مسیر این تحول، کتل می

خارجی آن سرد شد تا به نوعی از انجماد ي  هجوشانی مبدل گشت، سپس آرام آرام پوست
سد، آنگاه گاز مشتعل موجود از زمین فاصله گرفته با فضاي پیرامونی آنکه نوعاً سرد بر

بود و با فضاي دورتر از محیط زمین که سردتر از فضاي زمین بود، برخورد کرد و در 
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این برخورد، بارانهاي شدید وسیالبهاي ویرانگري در زمین به وجود آمد. در این ي  هنتیج
شد، سیالبها دنیا را غرق خود کردند و  ان بیشتر و بیشتر سرد میزمین همچني  همیان کتل

از آنجا که ابرهاي متراکم به طور همیشه محیط زمین را در چنگال خویش گرفته بودند، 
ها عامل نجات زمین از غالف ضخیم  رسید. سرانجام سیالب شعاع و نوري هم به آن نمی

در حال ي  هاي متراکم، مقدار کمی از اشعابري پیرامون آن گردیدند و باناپدیدشدن ابره
اهتزار خورشید به زمین رسید و آرام آرام، روز در افق پدیدار گردید. پدیده هاي طبیعی 

در طول هزاران سال  ،معروف دیگر نیز به شکل هولناکی به جنب و جوش افتادند
. همزمان توفانهاي کشنده در آبهایی که سراسر زمین پوشیده از آن بود، جریان داشت

این ي  هگردیدند. ر نهایت هم هاي ویرانگر و انفجارات آتشفشانی هولناکی رونما می زلزله
ها دست به دست هم دادند تا قشر زمین در بعضی از جهات خویش، از سطح بحر  پدیده

هاي بزرگ تشکل پیدا کنند و سلسله کوهها به وجود آیند. بادهاي  ارتفاع پیدا نموده، قاره
آن، ي  هکشانیدند که در نتیج ردان، صدها سال امواج دریا را به سوي زمین میصرصر سرگ

سواحل به وجود آمدند. آبهاي حاصله از باران دروادیها به جریان افتادند. و این چنین بود 
، زمین را آفرید و آن را به بحر و برّ تقسیم »تطور«که خداوند بزرگ در روند منظم یک 

هاي متشکله حیاتی  پرزهي  هها، دریاها و جویبارها و هم اقیانوس ها، کرد. سرانجام کوه
 زمین، آرام آرام به جاي خود قرار گرفتند.

این روند توصیفی با این فرایند از تطورات در چگونگی تکوین آفرینش،  ،آري
الذکر در رابطه با خلقت   فوقي  هتواند یکی از وجوه تفسیر آیات  آغازین از سور می

 شد.زمین با
نباتات، قدیمی ترین پدیده از «گوید:  دانشمند جیولوجست می» گرترود هارمان«

زیرا حیوانات بدون نباتات قادر به  ،اند هاي شکل بندي حیات بر روي زمین بوده پدیده
پیدایش نبات، زمین هنوز هم در حالت ي  هزندگی در آن نیستند. از طرفی در دور

چه با پایان یافتن موسم دورانی بارانهاي زیاد،  ،برد میاضطراب و ناهمآهنگی به سر 
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 رسید. نباتات بر روي زمین پدیدار گردیدند، موسم دورانی خشکسالیهاي طوالنی فرا می
زیرا  ،آنکه انسان در زراعت آن نقشی داشته باشد. و از آنجا که دماي هوا هنوز باال بود بی

هوا کامالً از بخار اشباع شده بود و این حالت میلیونها سال طول کشید، بناء نباتات نیز با 
گیري از این جو، بسیار متنوع گردیده و به طور انبوه رشد کردند، چرا که این جو  بهره

کرد. در نتیجه بخش بزرگی از مین را فرش  خود به امر سرعت رشد نباتات کمک می
 هاي انبوه پوشانید. ها و جنگل اتات، درختسبزي از نب

ها و نباتات  آمدند و در مسیر خود درخت اما توفانها هنوز هم در راه بودند. توفانها می
آنکه کسی وجود داشته باشد تا از آنها استفاده کند، این  بی کندند و را از ریشه برمی

یات حیوانی هنوز بر روي افتادند، از آن رو که ح ها و نباتات بر سطح زمین می درخت
هاي بزرگی از درختان و گیاهان، سالیان متمادي بر  زمین آغاز نشده بود. در نتیجه کتله
رفتن آنها به مرور زمان  پوشانید و در اثر به تحلیل روي زمین افتاده و آب آنها را می

ید هاي جد رشد جنگلي  هآمد که خود زمین هاي خاك نباتی حاصل خیزي پدید می الیه
کردند و خاك جدید  ها را نابود می توفانها جنگل ،شد گردید و باز عین عملیه تکرار می می

شد. قرنهاي هاي جدیدتر در راه بودند و این عملیه هزاران سال پیوسته تکرار می و جنگل
متوالی سپري شد و حجم و کثافت این نباتات به تحلیل رفته، پی هم زیاد و زیادتر و 

گردید و رفته رفته این خاکهاي  میتر  اك حاصله از آن نیز قطور و قطورهمزمان قشر خ
هاي سخت تبدیل گردیده و رنگ آنها نیز رو به  نباتی انباشته بر روي همدیگر، به کتله

 مانند سیاهی مبدل گردید. صخرهي  هگذاشت تا سرانجام به ماد سیاهی می
ر جوف زمین باقی ماند تا صخره مانند، ذغال سنگ است که قرنها دي  هاین ماد

سرانجام انسان آمد و آن را کشف کرد و از آن به صورت یک ماده مهم انرژي زا 
 برداري نمود.  بهره

گوید؟ دقّت  آیا این همان چیزي نیست که قرآن کریم در آیات فوق از آن سخن می
ش زمین، گوید: خداوند متعال در سیر تطور آفرین می قرآن ،گوید کنید که قرآن چه می
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 مبدل گردانید. مالحظه» غثاء أحوي«خشک سیاهي  هگیهان را آفرید و سپس آنها را به ماد
خشک و سخت ي  هاست. غثاء: ماد» أحوي«و » غثاء«کنیم که تعبیر قرآنی از این ماده:  می
 مایل به سیاهی. ي  هو أحوي: رنگ سبز تیر ،گویند را 

ي  هزمین، و آزمایشهاي انجام یافته به وسیبررسیهاي دانشمندان از مناطق ذغال سنگ 
این ي  ههاي تابش اشعه، بر روي طبقات تشکیل دهند ابزارهاي میکروسکوپی و دستگاه

ي  هماده نیز نشان داد که ذغال سنگ اصالً از همین نباتات پدید آمده است و از آغاز عملی
دهد که  می ها نشانگذرد. همچنان این بررسی میلیون سال می 250شکل گیري این ماده،

رشد نباتی در زمین قبل از آنکه موجودات زنده در آن آفریده شوند و از نباتات موجود 
ملیون سال ادامه داشته است. اما ضخامت وچگالی این نباتات  35در آن بهره برند، 

شود که بدانیم:  انباشته شده در بطن زمین در گذار این میلیونها سال، هنگامی آشکار می
اند که این  بلیون تن تخمین کرده 8شمندان انبار ذغال سنگ موجود در جوف زمین را دان

کند.  مقدار، براي برآوردن نیازهاي بشر براي مدت بیش از چهار هزار سال کفایت می
البته این امر، بر فرض استمرار میزان کنونی استهالك ذغال سنگ است که هم اکنون به 

 شود. سال تخمین زده میمیزان دو هزار میلیون تن در
از یی  و این اکتشافات هم حکایتگر تاریخ تکوین دوره» غثاءأحوي«این همان  ،بلی

باشد که قرآن  می هاي آفرینش زمین و آنچه که بر روي روي زمین گذشته است، دوره
کریم چارده قرن قبل آن را مطرح نموده، اما دانش جیولوجی در این اواخر به آن دست 

دیگري از معجزات علمی قرآن کریم ي  هبه آن دست یافته است تا معجز ،. آريیافته است
 را نمایان سازد. 



 
 

 عالم مرئی و عالم نامرئی

 خوانیم: در اولین آیه از قرآن کریم چنین می

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿  .]2: حتةالفا[ ﴾٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّبِ  ِ�َّ
 .»جملگی از آن خداي پرورش دهنده عالمیان استثنا و ستایش «

شده است.  آیه از قرآن کریم تکرار  73است، در » عالَم«که جمع » عالمین«لفظ 
، عالَم را به دو بخش عالَم علوي و عالَم سفلی تقسیم »عالَمین«مفسران در بیان تفسیر 

ون کواکب و افالك و نمودند: عالَم علوي در این تفاسیر شامل کائنات فوقانی زمین همچ
شود و عالَم سفلی شامل  آنچه که در آسمانهاست، میي  هماه و خورشید ... و خالصه هم

همچون دریاها و مخلوقات داخل آنها، معادن،  ،موجودات روي زمین و اندرونی آن
 نباتات، حیوانات و انسان است.

» عالَمین«آن کریم از اما آیا هستی فقط منحصر به همین دو عالم است؟ و آیا مراد قر 
باشد؟ سؤالی است که باید در برابر آن اندکی درنگ  معین میي  ههم فقط همین محدود

 کرد.
مثبته را به دست داده است که ي  هعلوم، این نتیجي  ههاي شگرف در عرص پیشرفت

عالَم «و دیگري » عالَم مرئی«هستی در کل منقسم به دو عالَم است، که این دو عالَم یکی 
عالَم مرئی همان عالَمی است که انسان با چشم عادي یا با چشم مسلح  ،است» غیر مرئی
 ،مشاهدات انسان را در علیا و سفلی، در آسمانهاي  هبیند که این عالَم، تمام عرص آن را می

گیرد. عالَم غیر مرئی نیز  مشهود براي انسان، در بر میي  هعرصي  هزمین، زیر زمین و هم
حقیقتی است که شک بردار و جدال برانگیز نیست. تا بدانجا که دانشمندان  امروزه دیگر

 از عالَم مرئیتر  و مزدحمتر  تر، عظیم عصر حاضر نیز بر آنند که این عالَم، بسیار وسیع
 از آن است که بتوان تصور کرد.تر  نادیدنیها و ابعاد آنها گستردهي  هباشد چندانکه عرص می
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علم جدید هم اکنون در صدد آن است تا با کشف آثار عالَم بر این اساس است که 
این پدیده ها یکی هم دنیاي ي  هغیر مرئی، ابعادي از این هستی بزرگ را درنوردد. از جمل

مرئی ي  هغیر مرئی در کنار اشعي  هبه وجود اشع» نور«است. اخیراً دانشمندان علم » اشعه«
گوید: زمانی که ما میان  او می ،ن دانشمندان استیک تن از ای» ادیت راسکین«اند.  پی برده

مرئی فقط جزء ي  هیابیم که اشع کنیم، درمی غیر مرئی مقایسه میي  همرئی با اشعي  هاشع
باشد. از این جهت علم جدید هم اکنون دریافته است  می» نور«کوچکی از حقیقت کلی 

تواند تعبیر دقیق و  نمی» اشعاع«، یا »شار نورانی«یا اصطالح » نور«ي  هکه به کارگیري واژ
وارد » انرژي اشعاعی«کاملی از حقیت نور باشد و به همین دلیل، هم اکنون اصطالح 

کاربردي این علم گردیده است تا این اصطالح بتواند تمام اشکال اشعه، اعم از ي  هعرص
 مرئی و غیر مرئی آن را در بر گیرد.

» چشم سوم انسان«که به نام » سینی«ي  هاز اشعتوان  غیر مرئی میي  هاشعي  هاز جمل 
که از نام کاشف آن أخذ شده است نام برد. » رنگتن«ي  همعروف گردیده است، یا از اشع

تواند به داخل آنها نفوذ  این اشعه جداً نیرومند بوده و قادر اند تا اشیایی را که نور نمی
ه و به درون آنها نفوذ نمایند. این نماید و یا چشمان ما قادر به رؤیت آنها نیست، شگافت

 باشند. تر از طول موج نور مرئی می هزار بار کوتاه اشعه داراي امواج نهایت کوتاه و ده
ماوراي بنفش که طول موج زیادتري از ي  هتوان از اشع غیر مرئی میي  هدر دنیاي اشع 
اج حرارتیی هستند مادون قرمز که در اصل اموي  هسینی دارند، و همچنان از اشعي  هاشع

مختلف النوع در عین ي  هبینیم، نام برد. این اشع کنیم اما نمی که ما آن  را احساس می
زیرا  ،شوند برداري ظاهر نمی حالی که به اعصاب و عضالت ما دسترسی دارند اما در فیلم

یع هستند غیر مرئی که انسان آنها را در شناخت و درمان  امراض، در تغذیه، صنایی  اشعه
 برداي قرار داده است.  سبک و سنگین، صنایع نظامی ... و غیره مورد بهره

رسیم که این امواج نیز  غیر مرئی که بگذریم، به امواج رادیو و رادار میي  هاز اشع
کنند، بلکه حتی مکان دقیق آنها  غیرمرئی هستند. امواجی که تنها وجود اشیا را کشف نمی
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برداري بشر گردیده  بهرهي  ههاست که این امواج وارد حوز نمایند و مدت را نیز ضبط می
 اند.

هاي  ها و ویروس همچنان علم جدید، مواد حیوي غیر مرئیی همچون میکروب
مختلف النوع را نیز کشف کرده است، که آثار خطیر و زیانبار آنها هم اکنون روشن 

ه فقط به این دلیل که این باشد اما علم به رؤیت این مواد حیوي قادر نگردیده است، ن می
 باشند. اشیاء نهایت کوچک اند، بلکه بیشتر به این دلیل که این مواد اکثراً غیر مرئی می
د گفت که: اما در ارتباط با چند و چون این عالَم غیرمرئی و عناصر تکوینی آن، بای

از شمار هایی را در این میدان به ثمر رسانند.  اند تا بررسی دانشمندان سخت در تالش
و » لوردرالی«در فرانسه، » اوستی«اند، دکتور  انی که این بررسیها را آغاز کردهنخستین کس

انگلیسی ي  هدر آلمان بودند که مجل »جوزیف سل«در انگلستان و پروفیسر » چارلز هوب«
ها و تحقیقات دانشمندان در این عرصه را  به این سو، بررسی 1940از سال » اخبار علم«

 پیوسته منتشر نموده است. 
اید، بگذارید همه با هم بدانیم که تقسیم عالَم به دو  و تا شما در قضاوت عجله نکرده

دیگري از معجزات قرآن ي  هعالَم مرئی و غیر مرئی، تقسیم علم نبوده، بلکه این معجز
 گوید: با روشنی تمام می» حاقّه«ي  هاز سور 39و  38جایی که در آیات  ،باشد کریم می

قۡ  فََ�ٓ ﴿
ُ
ونَ ُ�بۡ  بَِما ِسمُ أ ونَ ُ�بۡ  َ�  َوَما ٣٨ ِ�ُ  .]40-38: قةالحا[ ﴾٤٠ َكرِ��ٖ  رَُسولٖ  ُل لََقوۡ  ۥإِنَّهُ   ٣٩ ِ�ُ

بینید، همانا قرآن وحی الهی بر  بینید و قسم به آنچه که شما نمی قسم به آنچه که شما می«
 .»بزرگوار استرسول 

ي  هاین رساله است، لذا در حوزي  هالبته چون بحث بیشتر در این زمینه فراتر از حوصل
از این عالم که تر  عظیمي  هعالَم غیر مرئی مادي به همین مقدار اکتفا نموده و به ذکر نمون

هاي علمی و  پردازیم. با یقین به این حقیقت که با پیشرفتاست می» روح«عالَم 
» حاقّه«ي  هاز سور 39و  38ي  هترشدن افق بینش بشر، روز تا روز اعجاز آیات مبارک عوسی

موجودات، فراتر از ي  هشود که حوز تر شده و بشر به این حقیقت آشناتر می روشن
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 مدرکات اوست.ي  هحوز

 از عالم روح
است،  هاي تجربی به وجود آن پی برده عوالم غیرمرئی که اخیراً علم ازراهي  هاز جمل

ي ها است. امروزه علما و دانشمندان زیادي در غرب، دست اندرکار بررسی» روح«وجود 
اند. حتی آنها  هاي متعددي را در این زمینه تشکیل داده ها و انجمن روحی بوده و جمعیت

هاي روحی از این محدوده پا را فراتر گذاشته و کوشیده اند تا از طریق مدیومها یا وسیط

االنسان روح ال «تظاهرات ارواح را عکس برداري نمایند، که نگارنده در کتاب  ازیی  پاره

هایی از این تصاویر را  نمونه» دکتور رؤوف عبید«تألیف دانشمند معروف مصري » جسد

را در این باره مرور » روحی«هاي  ها شهادت علمی مجامع و گروه مشاهده نموده و ده
 کرده است. 

شوید که با شک و انکار  انشمندان مادي زیادي رو به رو میدر این کتاب شما با د 
مدیوم ها و ي  هتمام به سوي دانشمندان مدعی وجود روح روي آورده، اما پس از مشاهد

اند. اخیراً  رؤیت عینی آثار و تظاهرات ارواح، خود از مبلغان بزرگ و جود روح گردیده
به فارسی نیز » کاظم خلخالی«نی آقاي دانشمند ایراي  هباخبر شدم که این کتاب به وسیل

گان این مبحث  ترجمه شده و در دو مجلد با قطع بزرگ منتشر گردیده است، که جویند
 توانند رأساً به آن مراجعه نمایند. خود می
نام برد. اخبار علمیی که بعد از انفجار » روح«توان از عالم  در عالم غیر مرئی می ،آري

تشر گردید، حاکی از آن بود که مردم جاپان اشباح پلها و بمب اتمی در هیروشیما من
کردند. دانشمندان ماوراء  ساختمانهاي ویران شده را پس از انفجار بمب اتمی مشاهده می

یی  وجود پدیدهي  هدهند مشاهدات، نشاناند که این  طبیعی در مقام تفسیر این اخبار گفته
دهد تا  می یی که به انسان امکان ند. پدیدهنام در اهتزاز روحی می است که آن را انکسار

 براي چند لحظه، عوالم روحی را مشاهده نماید.
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پردازند، از  گردي می هاي همالیا به کوه همچنان بسیاري از کسانی که به کثرت در کوه
گویند که البته این  مناظر معین و پرندگان و اشکال عجیب و غریبی سخن میي  همشاهد

زیرا  ،به وجود اختالل در اعضاي و ظیفوي مغز و حواس آنها نسبت دادتوان  امر را نمی
 برند. دهد که آنان در حالتی کامالً طبیعی به سر می هاي دقیق همراهشان نشان می دستگاه

از دالیل وجود عالم غیرمرئی، وضعیت شخص در حال احتضار است. انسان در حال 
دهد و احیاناً نام کسانی از  لقی نشان میاحتضار از خود حرکاتی مانند تبسم، یا بدخ

آورد که این  اند، بر زبان می دوستان یا اقرباي خویش را که قبل از او به دیار اموات شتافته
زیرا در این هنگام، روح شخص محتضر  ،بر فرارسیدن مرگ اوستیی  حالت غالباً نشانه

 ال تردد است.در میان دو عالَم یعنی عالَم مرئی و عالَم غیر مرئی در ح
 گوید: می» الحاقّه«ي  هاز سور 38ي  هکریمي  هدر تفسیري بر آی /شهید سید قطب

کشیدن عالَم غیرمرئی، قلب و احساس انسان را با خود به  کریمه با پیشي  هاین آی« 
برد تا از این طریق، آفاق و ابعاد  ماوراي حدود و ثغور ادراکات محدود بشري وي می

آموزاند که  کریمه به انسان میي  هستی و حقیقت را توسعه دهد. این آیجهانبینی او از ه
زیرا  ،خویش باشدي  ههرگز نباید زندانی دیدنیها و اسیر مدرکات عقلی محدود و بست

هاي انسانی اوست که از  محدود شناختي  هتر و حقیقت بزرگتر از این شبک هستی وسیع
 ،این کائنات برخوردار اند و نه بیشتر ازآننیروي معین و متناسب با مأموریت خود در 

تواند در عین این  این مأموریت همانا خالفت وي در روي زمین است. اما این انسان می
هاي خویش، به آفاق و عوالم غیر محدود دیگري نیز سیر و سفر داشته باشد  محدودیت

وي، عوالم و آنگاه که به این حقیقت باور نماید که در وراي این محسوسات محدود 
توان با عوالم محسوس  حقایق بسیار بزرگتري هم وجود دارند که اصالً این عوالم را نمی

تواند بر تنگناي وجود خویش غلبه  او مقایسه کرد. و در این هنگام است که انسان می
هاي راستین معرفت و  هاي خود بیرون رود وبا سرچشمه نموده و از زندان محدودیت

 قرار نماید.حقیقت رابطه بر
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پس آنانی که خویشتن خویش را در حصار محسوسات و مدرکات بشري زندانی 
سازند، بدون شک مسکین اند. البته ما در مقاطع مختلف تاریخ بشر، با بسیاري از این  می

آنانی که نه فقط  ،شویم زندانیان مسکین  که زندانبان خویشتن خویش اند، رو به رو می
کوشند تا  اند، بلکه حتی می ت را بر عالم جان و روان خویش بستههاي نور و معرف روزنه

 دیگران را نیز در این زندان با خود محصور و مقید گردانند.
به آن ایمان » حقیقت«، یعین همان چیزي که این زندانیان، قبل از »علم«اما شگفتا که 

دو قرن گذشته با اند، در قرن بیستم خودش را از حصارهاي سنگینی که در خالل  آورده
ها و مشاهدات  سازد و از طریق آزمایش غرور تمام بر گرداگردش کشیده بود آزاد می

پیوندد. البته این آغاز بیداري علم و به هوش  معین خویش به عالم نور و عالم حقیقت می
 آمدن آن از سکرات غروري است که گرفتار آن شده بود.

خویش آشنا گردیده و با تجربه دریافته است  کاري  هعلم هم اکنون به محدود ،آري 
هستی به عالم غیر ي  هتوانند او را در این گردون می که این ابزارها و ادوات محدود،

با تواضعی مؤمنانه و خشوعی عارفانه، » علم«محدود رهنمون شوند و در اینجاست که 
 افرازد.  را بر می« ایمان«پرچم دعوت به سوي 

تبحر ي  هبینیم که با هم را می» الکسیس کاریل«ه دانشمندي چون به همین دلیل است ک
دنیا در فراخناي عظیم « :رسد که در میادین علوم تجربی، سرانجام به این نتیجه می

هاي ما است و عقلی ابدي بر مقدرات همه  هاي فعالی غیر از عقل خویش، پر از عقل
باشد و چه آن عوالمی که از چه آن عوالمی که بر ما آشکار می ،عوالم مسلط است

توأم با دیگر نیروهاي » قداست«حجاب قرار دارند. شعور به ي  هدیدگان ما پنهان و در پرد
زیرا این شعور است که ما را با  ،در زندگی ما استیی  فعال روحانی، داراي نقش ویژه

 ». سازد افقهاي پنهان و عظیم عالم روح مرتبط می
بسیاري از افراد با هوش و داراي حسن «گوید:  می» نويدي.«دانشمند دیگري مانند 

ایمان داشته  توانند به خداي برند که گویا نمی بینیم که دراین تخیل به سر می نیت را می
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توانند او را درك کنند. در حالی که انسان امانتدار که خود را  به این دلیل که نمی ،باشند
را  ده است، لزوماً مجبور نیست تا خدايشوق علمی به این میدان افکني  هدر عرص

درك و یا تصور نماید، مگر به همان اندازه که یک دانشمند طبیعی ملزم به درك و تصور 
باشد، چه  زیرا تصور و درك انسان در هر دو حالت ناقص و نارسا می ،نیروي برق است

ز درك و تصور ناتوان است، همانسان ا همان طور که انسان از درك و تصور خداي
باشد! اما با این حال، آثار وجود برق از آثار  جوهر مادي نیروي برق نیز عاجز و ناتوان می

کیان و جسامت مادي خویش در برابر ما قرار دارد، ي  هوجود یک قطعه چوب که با هم
 ». تر است تر و روشن نیز ثابت

تلندي مشهور مؤلف اسکا» سیر آرتر تومسون«دانشمند طبیعی دیگري همچون 
زمین کدر، شفاف گردیده و اثیر ي  هبریم که در آن کر ما در زمانی به سر می«گوید:  می

پس زمان ما دیگر براي فروروي در  ،(موج) کیان مادي خویش را از دست داده است
 ». تأویالت مادي، صالحیت چندانی را دارا نیست

عقل متدین امروز نباید : «گویدخود می» علم و دین«ي  ههمین دانشمند در مجموع
شود تا به پروردگار  براي این امر متأسف باشد که دانشمند طبیعی از طبیعت فارغ نمی

ي  هزیرا پرداختن به ماوراي طبیعت بزرگتر از آن است که بتواند وجه ،طبیعت بپردازد
استنتاج همت وي قرار گیرد. شاید اگر دانشمندان بخواهند تا از طبیعت مافوق آن را 

نمایند، نتیجه جداً از مقدمه بزرگتر باشد، مگر انصافاً ما باید به یک حقیقت غبطه خوریم 
اند  و آن این است که دانشمندان علوم طبیعی این زمینه را براي گرایش دینی آماده ساخته

چرا که همچو امکانی در روزگار پدران  ،تا این گرایش بتواند در فضاي علم نفس بکشد
کار دانشمندان  خداوندي  هداد ما هرگز میسر نبوده است. پس اگر بحث در بارو اج

پندارد، ما بر  در کتاب خود به غلط چنین می» مستر النگدون«طبیعی نیست، آنچنانکه 
عکس وي معتقدیم که در حقیقت بزرگترین خدمتی که علم انجام داده است، رهبري و 

است. و اگر  از خدايتر  ر برتر و قدسیراهنمایی انسان به سمت و سوي یک تفکّ
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علم براي انسان، آسمان و زمین جدیدي را ایجاد کرده است و از همین روي  :بگوییم که
هاي عقلی وي برانگیخته است، هرگز سخنی به گزاف  تالشي  هوي را به سمت غای

 نگفته ایم.
صلح و سعادت را شویم که این انسان،  آییم ناگهان متوجه می تا به خود می ،آري
در ایمان ي  هیابد مگر در آنجا که ماوراي میدان فهم اوست و آن هم فقط در آستان درنمی

 ». و اطمینان به خداي بزرگ دست یافتنی است و بس!
رئیس اکادمی علوم در نیویورك و مؤلف » ا. کرسی موریسون«دانشمند دیگري مانند 

بدون شک «گوید: بینیم که می را می» خواند میعلم به سوي ایمان  فرا «کتاب مشهور 
ارتقاي حیوانی انسان به سطح یک موجود داراي شعور و تفکّر، گامی بسیار بزرگتر از آن 
است که از طریق تطور مادي انجام پذیرفته و در آفرینش وي منظوري ابداعی وجود 

توانیم بگوییم که  مینداشته باشد. پس اگر به واقعیت این سخن ما را پذیرفته باشید، 
انسان با داشتن این صفت، خود یک کارگاه عظیمی است. اما سؤالی که باز الینحل باقی 

کند؟ زیرا انسان بدون آنکه ادارده  ماند این است که چه کسی این کارگاه را اداره می می
 پندارد. شود مفید فایده نیست. باید گفت که علم این علت اداري را، علتی مادي نمی

ایم که باور کنیم، این خداوند بزرگ است که  از تقدم رسیدهیی  حقیقتاً ما حاال به درجه
 ».از نور خود را به این انسان بخشیده استیی  شعله

کنیم علم آرام آرام برخاسته است تا با گامهاي خود از  این چنین است که مشاهده می
ي  هنهایتی که قرآن کریم در آی بی زندان مادیت و چهاردیوار آن بیرون رفته و در فضاي

و آیات مانند آن ترسیم نموده است به سیر و سفر بپردازد. و اگر باز » الحاقّه«ي  هسور 38
هم در میان ما کسانی از مدعیان اندیشه وجود داشته باشند که هنوز هم تحت پرچم علم 

ببندند، ما با باور کامل هاي نور را بر روي خود و اطرافیان خویش  با هر دو دست پنجره
و در عین  ،گی کامل قرار دارید از علم ماند  گوییم که: شما در ارتجاع و عقب به آنان می

ماندگی کامل قرار دارید از دین. همچنان در تخلف و  زمان در تخلف و عقب 
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آزادي در شناخت ي  هماندگی شعوري قرار دارید از آزادي و ممارست آزادان عقب
شأن ي  هماندگی کامل قرار دارید از آن جایگاهی که شایست  ر تخلف و عقبو د ،حقیقت

 .وجود با کرامتی مانند انسان است!م
ي  هشیخ محمد متولی الشعراوي مفسر معاصر قرآن کریم در تفسیري بر آیات سور

 گوید: می» الحاقّه«ي  همبارک
هد که عدم ادراك دکلی را به دست میي  هثبوت علمی دنیاي غیرمرئی، این نتیج« 

وجود یک چیز، لزوماً به معنی عدم وجود آن چیز نیست. پس اگر خداوند بزرگ براي ما 
گوید، ناگزیر باید به وجود این اشیا  از فرشتگان  و شیاطین و بهشت و دوزخ سخن می

باور کنیم. نه فقط به این دلیل که او از وجود این اشیاء خبر داده است، بلکه به این دلیل 
یز که خداي متعال بر وجود عالم غیب براي غیر مؤمنان هم دلیل مادي ارائه کرده و آنان ن

 را در این میدان به مبارزه فرا خوانده است.
کنیم. در حالی که  بینی یاد می به عنوان نمونه، از میکروبها این موجودات دقیق و ذره

ا ما فقط در این اواخر بعد از اند ام  این موجودات در تمام طول عمر بشر همراه وي بوده
هاي الکترونی موفق گردیدند، به وجود آنها پی  آنکه دانشمندان به کشف میکروسکوب

برده و موجودات عجیبی را دیدیم که نه تنها داراي شکل، حرکت، حیات و توالد و 
باشند بلکه به عالوه راه نفوذ به درون جسم انسان را به خوبی بلد اند و  تناسل می

دانند که چگونه خود را به خون وي رسانده و با کرویات خون درافتند و غوغایی  می
این دنیاي بزرگی که تا صد سال قبل به کلی از  ،بزرگ را در وجود انسان بر پا کنند

ما پنهان بود، به معنی آن است که ي  هما پنهان بود. اما آیا همینکه میکروب ازدیدي  هدید
خود را ي  هها وجود داشتند و وظیف نداشت؟ هرگز! میکروبصد سال قبل وجود خارجی 
 دادند. در کارگاه هستی نیز انجام می

کنیم که کشف میکروب دلیلی از دالیل مادي پروردگار  به این ترتیب، مالحظه می
متعال بر وجود عالَم غیب و عالَم غیر مرئی است. پس پروردگار متعال با کشف 



 173  تجلی قرآن در عصر علم

 

مدرکات ي  هکند که ساحارا این حقیقت را براي ما بیان میهایی از این دست، آشک پدیده
موجودات است و عدم ادراك ما از وجود اشیاء، به معنی عدم ي  هما بسیار تنگتر از ساح

 وجود آنها نیست.
کنیم. اگر یک قطره آب را در زیر  گذریم و به یک قطره آب نگاه می از میکروب می

دنیایی از حیات  ،کنیم ا در اندرون آن مشاهده میمیکروسکوب قراردهیم، دنیاي عجیبی ر
و حرکت و فعالیت و جنب و جوش که ما تا یک قرن قبل حتی از وجود آن هیچ آگاهیی 

ها بود، یا که این  نداشته ایم. اما آیا این عدم آگاهی ما به معنی عدم وجود این پدیده
 ایم؟ ، اما ما به درك آنها قادر نبودهحقایق وجود داشتند

بینیم که تمام کائنات  دیدمان را به تمام کائنات گسترش دهیم، میي  هو اگر باز ساح
یک چیز است، و ادراك ما از آن تماماً یک چیز » وجود«گواه بر این حقیقت است که 

خود در کارگاه هستی را انجام بدهد، حتماً ي  هدیگر. پس براي آنکه یک موجود وظیف
درك و آگاهی قبلی داشته باشیم، چرا که کائنات  ضروري نیست که ما از وجود آن

کنند به طوري  ما دریافت نمیي  همدرکي  هغیرمرئی هرگز حیات و هویت خود را از قو
که اگر ما از وجود آنها با خبر نباشیم، سر به زانوي عدم بگذارند و از ایفاي نقش خود در 

 خلقت کنار بروند.ي  هعرص
کرد که روزي  نگریم. آیا صد سال قبل کسی فکر می میبه ماهواره و اقمار مصنوعی 

ي  هوقوع آنها، از طریق صفحي  هانسان بتواند واقعات روي زمین را درهمان لحظ
 شد. تلویزیون مشاهده نماید؟ طبعاً چنین تصوري بعید از امکان تلقی می

بفهمیم که کران خود را به سوي ما فرستاد تا بتوانیم  بی از علمیی  جلوه لیکن خداي
یک رویداد ي  هدر این کائنات ویژگیها و امکاناتی وجود دارد که حتی به ما امکان مشاهد

 دهد. هزاران مایل میي  هرا از فاصل
اما سؤال این است که چگونه انسان توانست به این پیشرفت علمی دست یابد و مثالً   

لق کرد که این غالف جوي ماهواره را به کار گیرد؟ آیا انسان غالف جوي جدیدي را خ
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ي  هجدید بتواند تصویر را به سویش انتقال بدهد؟ آیا انسان مواد دیگري را از بیرون کر
زمین به استخدام خویش گرفت تا بتواند چنین  اقماري را بسازد؟ طبعاً پاسخ منفی است. 

نسان تواند ادعا کند که ا و حتی بزرگترین فرد ملحد و مادي گراي روي زمین هم نمی
هاست، بلکه غالف جوي و مواد مورد ضرورت در  ها و توانایی خود خالق این ویژگی

ها  است ولی این ویژگی ساخت اقمار مصنوعی از هنگام خلقت زمین در آن وجود داشته
اند. و  ادراکات ما پنهان بوده و در عالم غیب نسبی قرار داشتهي  هو این مواد از حوز
کرد تا این حقایق را بر ما مکشوف گرداند، ما توانستیم  اراده هنگامی که خداوند

 هاي آنها را کشف کرده و آنها را به استخدام بگیریم.  فرمول
هاي پروردگار،  هاي اکتشافات جدید علمی از نقطه نظرسنت بی شک یکی از حکمت

وجود، فراتر از ساحه و ي  هاثبات عینی این حقیقت براي بشر است که ساحه و گستر
باشد و او باید بداند که دنیاي غیب یک حقیقت است عقل و درك وي میي  هترگس

 درك و آگاهی وي قرار نداشته باشد.ي  ههرچند که این حقیقت، در ساح
هاي  بینیم که هر زمانی که ما توانسته ایم  تلسکوب و باز اگر به آسمان نگاه کنیم، می

ته ایم تا اجرام آسمانی جدیدي را کشف توانس تر و بزرگتري بسازیم، همانگاه نیز  قوي
کرده و آنها را براي اولین بار ببینیم. پس آیا این اجرام آسمانی قبل از کشف تلسکوبهاي 

اند؟ طبعاً هم  داده خود را در کارگاه هستی انجام نمیي  هما وجود خارجی نداشته و وظیف
اند اما خداوند بزرگ  داده اند و هم مأموریت خویش را در کائنات انجام می وجود داشته

وجود آنها را تا میعاد معینی از دیدگان ما غایب نگه داشت و آنگاه که زمان معین آن فرا 
رسید، آنها را براي ما مکشوف گردانید تا بدانیم که دنیاي غیب، هم وجود داشته و هم 

ظر این باقی داده است و ابدًا منت مأموریت خود را در کارگاه خلقت پروردگار انجام می
 مانده تا ما از وجود آن درك و آگاهی قبلی پیدا کنیم. نمی

گوید: نهایتاً اینکه  الحاقّه) می«ي  هسور 39و  38تفسیر آیات ي  هشیخ شعراوي در ادام
زندگی خود انسان را نیز شاهدي بر موجودیت عالم غیب قرار داده است تا این  خداي
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بار خدایا! اگر دلیلی عقلی بر وجود عالَم غیب را انسان در روز قیامت نگوید که: اي 
 آوردم. کردي، بیشک من ایمان می برایم ارائه می

فقط به انسان  باشد چرا که خداوندزندگی انسان خود شاهد این حقیقت می ،آري
هاي قبلی تحویل گرفته و خود هم بر آنها  توانایی آن را داده است که تمدنها را از نسل

بیفزاید. در حالی که چنین تواناییی از تمام مخلوقات دیگر سلب گردیده است. از این 
بینیم که مثالً حیات حیوانات از همان ابتداي خلقت تاکنون، همان حیات  جهت ما می

بوده و هیچگونه پیشرفتی در آن رونما نگردیده است. مثالً هیچ گاه نشنیده ایم که اولیه 
گی شان تشکیل شده باشد و  هاي ارتقاي سطح زند گان براي بررسی راهاجتماعی از بوزینه

حرارتی باالست، وسایل سردکننده را براي رفاه ي  همثالً در مناطق استوایی که داراي درج
ایم که گروهی از حیوانات قطبی در یک  فته باشد. همچنان نشنیدهحال آنان به کار گر

 قطبی را بررسی نموده باشند.ي  همنطقي  ههاي مقابله با سرماي کشند گردهمایی، راه
فقط براي  لیکن انسان کامالً یک حقیقت جداگانه است. بدان جهت که خداوند

هاي جدید  شد. بنابراین نسلعقل بشر این امتیاز را داده است که وارث تمدن بشري با
آن ي  ههاي قبلی به آخرین نقط کنند که نسل خود را از همانجایی آغاز می  بشري زندگی

افزایند.  هاي قبل  می هاي جدید  بر حجم و کیفیت مدنیت نسل اند. سپس این نسل  رسیده
یار و از آنجا که توانایی عقلی بشر بر استیعاب و پیمایش میدانهاي جدید علمی بس

داند که  توانیم بگوییم که هر نسل بشري چیزهاي جدیدي را می گسترده است پس می
براي نسل قبلی جزء عالَم غیب بوده است و حق تعالی براي هر نسل بشري اسرار و 

نمایاند که براي نسل قبل از آن هویدا نبوده است. و اگر  رموزي از کائنات خود را می
نامند، شما باید باور کنید که خداوند بزرگ براي نسلهاي  نسل حاضر را نسل کامپیوتر می

کامپیوتر   بعدي اسرار و رموزي از این خلقت خویش را مکشوف خواهد ساخت که نسل
ها گذاشته ها و بایگانی در آن زمان جزء آثار باستانی به حساب خواهند رفت و به موزه

هاي بشري نیز افزایش  نخواهند شد. پس هر چه زمان به پیش رود، سرعت سیر تمد
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 خواهد یافت.
تنها به انسان توانایی این همه ارتقاي علمی را  اما سؤال این است که چرا خداوند

داده است؟ پاسخ این است که اعطاي این موهبت براي انسان یعنی این موجودي که در 
آگاه باشد میان ایمان و کفر مختار آفریده شده، بدان جهت است تا او به خوبی بداند و 

هاي منجمد در امر انکار عالم غیب، یک خرافه بیش نیست که جمود فعلی حاکم بر عقل
نماید که تا دیروز  چرا که همین  انسان، امروزه اموري را در متن زندگی خود احساس می

درکش، در عالم غیب قرارداشته اند و او در هر گامی که ي  هنسبت به او و نسبت به حوز
هاي عالم غیب را به عقب  یی از پرده دارد، پردهمحهوالت به جلو برمیبه سوي کشف 

زند. بناء اینها همه دالیل مادیی است که پروردگار متعال بر وجود عالم غیب براي ما  می
 ارائه نموده است.

ارائه نموده است تا اگر از عالم عظیم غیب، از جنت و نار و فرشتگان و ...  ،آري 
درنگ به انکار آنها برنخیزیم بلکه به وجود آنها ایمان آوریم. و  بی دهد، براي ما خبر می

ایمان آوریم به اینکه توانمندیهاي فعلی ما، به حقیقت و کُنه این عوالم دسترسی ندارد، اما 
یقیناً بسیاري از این عوالم غیب در دنیاي دیگر بر ما مکشوف خواهد گشت، آنگونه که 

 ا نیز عوالم غیبی بسیاري بر ما مکشوف گردید.به نیروي علم در این دنی
هاي علمی غافل مانده است. توجه کنید به  و اما تصور نکنید که قرآن از این پیشرفت

 گوید: که می» فصلت«ي  هازسور 53ي  هاعجاز علمی آی

نُفِسِهمۡ  َوِ�ٓ  فَاقِ �ٱ ِ�  تَِناَءاَ�ٰ  َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿
َ
ٰ  أ َ  َح�َّ نَّهُ  لَُهمۡ  يَتََب�َّ

َ
ۗ �َۡ ٱ � وَ  قُّ

َ
 بَِرّ�َِك  ِف يَ�ۡ  لَمۡ  أ

نَّهُ 
َ
ٰ  ۥ�  .]53فصلت: [ ﴾٥٣ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

هاي قدرت خویش را در آفاق و انفس آشکار  نزدیک به انسانها آیات و نشانهي  هدر آیند«
 .»خواهیم ساخت تا براي آنها روشن شود که خداوند بر حق است
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 » تا تَحمالثَّرَى و« 
 ،مانیم با شیخ شعراوي در بحث عالَم غیب و اعجاز علمی قرآن در این میدان باقی می

 گوید: او می
دیگر از یی  خواهید تا از یک دلیل غیبی دیگر که در عین حال جلوه اگر باز هم می

گذارد سخن بگوییم پس اینک توجه کنید به  معجزات علمی قرآن کریم را به نمایش می
 گوید: که می» طه«ي  همبارکي  هاز سور 6 ي هآی

َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥَ�ُ ﴿ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
َىٰ ٱ َت َ�ۡ  َوَما َنُهَمابَيۡ  َوَما ِض �ۡ�   .]6طه: [ ﴾٦ ل�َّ

خاك موجود است همه ملک ي  ههر چه در آسمانها و در زمین و در میان آنها و یا درون کر«
 .»اوست

کریمه از موجودات و مخلوقات درون ي  هدر این آی کنیم خداي می چنانکه مالحظه

َىٰ ٱ َت َ�ۡ  َما﴿کره زمین به  تعبیر نموده است، اگر ما چهارده قرن قبل را که زمان  ﴾ل�َّ
دانیم که در طول این قرنهاي متمادي کسی از مفاهیم  نزول قرآن است در نظر بگیریم، می

َىٰ ٱ َت َ�ۡ  َما﴿و مصادیق  َىٰ ٱ َت َ�ۡ  َما﴿آنچه که در ي  هآگاهی نداشت و هم ﴾ل�َّ و یا  ﴾ل�َّ
اراده کرد تا با  در زیر خاك وجود داشت، بر ما غیب و پوشیده بود. سپس خداوند
و در اینجا بود که  ،کشف منابع و معادن زیرزمین، عالم غیب را براي ما به اثبات رساند

َىٰ ٱ َت َ�ۡ  َما﴿دنیاي عظیم  ا مکشوف ساخت، ما دیدیم که زیر زمین انباشته از را بر م ﴾ل�َّ
انباشته از پترول، طال،  آهن و معادن نفیس دیگري است. و دیدیم که  ،ذخایر معدنی است

محیر   باشد. دنیاي عظیم و عوالم غیبیزیر زمین همچنان انباشته  از آبهاي جوفی می
 ایم. هی قبلی نداشتهالعقولی را در زیر زمین دیدیم که هرگز از وجود آن آگا

بنابراین پروردگار بزرگ بدینگونه دلیل دیگري بر وجود دنیاي غیب را براي ما ارائه 
ها و معادن زیر زمین را  تواند ادعا کند که او گنج کرد زیرا هیچ کس در روي زمین نمی

توانند ادعا کنند که آنها مخترع  آفریده است. حتی تمام دانشمندان روي زمین هم نمی
ر زیر زمین اند. البته ذخایر و معادن عظیم دیگري هم که بشر دریاهاي عظیم پترول د
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اند بلکه از همان  ره از کتم عدم پدیدار نگشتههنوز به کشف آنها قادر نگردیده، به یک با
هاي  آوان خلقت تکاملی زمین، در بطن آن موجود بوده اند اما پنهان از دیدگان و دریافت

و با دالیل  ،ا اثبات کند که عالَم غیب موجود استبا دالیل مادي براي م تا خداوند ،ما
مدرکات ما ي  هموجودات فراتر و بسیار فراتر از ساحي  همادي اثبات نماید که عرص

 باشد. می

 ادت حسوددمندگان افسون و حس
گیري مستقیمی  هنوز هم بعضی از مردم را عقیده بر آن است که حسد در واقع نشانه

سان محسود، در وجودش، یا در سرمایه، یا فرزندانش است که از چشم حسود به ان
کند. و هنوز هم داستانهاي بسیاري براي تأکید گذاشتن بر اینگونه اعتقادات  اصابت می
ذهن داستان نویسان است. ي  هشود که البته اغلب این داستانها، ساخته و پرداخت روایت می

ز باب تصادف محض است و برفرض اگر داستانی از این دست صحیح هم باشد، فقط ا
 بس.

گفتنی است که بسیاري از صاحبان این اعتقادات، براي تأیید رأي خود به آنچه که 
کنند. پس باید دید که آیا آنچه قرآن  ذکر نموده، استناد می» فلق«ي  هقرآن کریم در سور

نظر کند، یا اینکه قرآن خود  گوید، نظر این گروه را تأیید می کریم در این سوره می
علم روانشناسی، آن را روشن ساخته ي  ههاي حاصله در عرص دیگري دارد که پیشرفت

 است؟
 گوید: می» فلق«ي  هسور

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
ِ  مِن ١ َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ ِ  َوِمن ٢ َخلَقَ  َما َ�ّ ِ  َوِمن ٣ َوقََب  إِذَا َ�ِسقٍ  َ�ّ ّ�َ 

ٰ ٱ  .]5-1الفلق: [ ﴾٥ َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  َ�ِّ  َوِمن ٤ ُعَقدِ لۡ ٱ ِ�  ِت َ�ٰ �َّ�َّ
دم، از شر آنچه آفریده و از شر تاریکی چون فرا گیرد و   برم به پروردگار سپیده بگو پناه می«

 .»ها و از شر حسود، آنگاه که حسد ورزد از شر دمندگان افسون در گره

کند  کنیم که خداي سبحان در این سوره پیامبر گرامی خویش را توجیه می مالحظه می
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هاي بد در انسان و حیوان،  آنچه را که از جنبهي  هاز شرّ هم جویی به خداي تا پناه
ي  هزیرا هر موجودي، خالی از جنب ،نبات و هوا و غیره آفریده است، به مردم آموزش دهد

 .هر گونه زیانی! ،شود که به انسان زیان برساند هر امري تمثیل میشرّ نیست و این شرّ در 
البته بدترین شرّ، شرّي است که در تاریکی شب در رسد. حتی شرّ و بدي خود، در 

شود. مثالً اگر چنانکه آتش سوزي، زلزله،  بار می و فاجعه  شب بیشتر از روز خطرناك
گیرند.  خطیرتر و هولناکتري به خود می غرق، و امثال آن در شب روي دهند، قطعاً ابعاد

همانند قتل  ،افتند کما اینکه انواعی دیگر از شرّ نیز وجود دارند که غالباً در شب اتفاق می
پناه  و دزدي. از این جهت است که انسان مؤمن ناگزیر باید از شرّ تاریکی به خداي

 ببرد.
 و  حر و ساحران تفسیر کردهرابر شرّ س» ها دمندگان افسون در گره«مفسران، شرّ 

اند که چیزهایی را خوانده و بر تار گره  ها، در حقیقت جادوگرانی دگان گرهاند: دمن گفته
 دمند تا عمل سحر انجام گیرد. یی میزده

ي  هرابط«در قرآن کریم به معنی » عقد«ي  هحال اگر ما به این نکته توجه کنیم که واژ
ي  همثالً همین عقد نکاح، در بیشتر از یک آیه به معنی رابطآمده است، » محکم و نیرومند

ٰ ٱ َ�ِّ ﴿توان  از دواج آمده است، پس آیا نمی را  »ها شرّ دمندگان در گره« ﴾ُعَقدِ لۡ ٱ ِ�  ِت َ�ٰ �َّ�َّ
ي  ههاي نجواگون به معنی شرّ دو به هم زنانی تفسیر نمود که با سخن چینیها و زمزمه

قوي طرفینی دیگري ي  ههاي ازدواج، دوستیها، برادریها و هر رابط رابطه ،شان گرانهء افسون
هاي موفّق  ریزند؟ آیا مگر شرّ اینها خطیر و زیانبار نیست؟ چه بسیار رابطه را به هم می

ها را که ویران  آفرینی ها به هم نریخته و بنیاد چه بسا خانواده زوجیت را که این وسوسه
 اند؟ ها مبدل نکردههایی را که به دشمنی دوستیاست؟ چه بسیار  ننموده 

کند.  شماري می اما انسان حاسد کسی است که در آرزوي زوال نعمت محسود لحظه
ولی آیا مجرد آرزوي زوال نعمت از کسی، به خودي خود شرّي است؟ قرآن در این 

د پناه از خود حاس گوید که به خداي قرآن نمی ،گوید رابطه با کمال صراحت سخن می



 تجلی قرآن در عصر علم   180

 

گوید از شرّ حاسد به او پناه ببرید، و باز نه مجرّداً از شرّ وي، بلکه از شرّ  ببرید، بلکه می
ورزد. پس گو اینکه از حاسد ضرري متصور نیست مگر  وي در هنگامی که حسد می

 اینکه او در هنگام حسدورزي قصد شرّ نموده و در حسد خود فعال و تأثیرگذار باشد.
کریمه از نقطه نظر روانشناسی و طب فقط آنگاه روشن شد ي  هیق این آیالبته ابعاد عم

کنند و نیز تأثیر  را که بازي می ي  هکه علم، تأثیرات سوء حسد حاسدان و نقش شروران
منفی حسد را در روان خود حاسدان، کشف نمود. پس ببینیم که علم جدید در تفسیر این 

 گوید. می کریمه چهي  هآی
گوید: حاسد شبیه به دجال جادوگري  می» پیتر چانیکرون«علوم روانی، دکتور دانشمند 

یکی از آنها حسد است و دو تاي دیگر، کینه ورزي و دردمندي از  ،است که سه سر دارد
نعمت دیگران. پس در هر جایی که یکی از این سه امر را دیدید، حتماً دو ي  همشاهد

ین همینکه حسد در روان شخصی پدید آمد، ناگزیر بینید. بنابرا رفیق دیگرش را نیز می
شود. پس هر جا احساس کردید که انسانی دچار  نیز با آن متولد می   کینه و رشک

ورزي و پیچیدگی درونی است، همانگاه باید بدانید که او از بیماري حسد رنج  کینه
 برد.  می

، سه استوانه از یک ورزي گوید: حسد، رشک و کینه  نیز می» ویکتور بوشیه«دکتور 
 ،کنند را تولید مییی  باشند که سموم مضره پیکره اند. این سه خصلت آفاتی خبیثه می

سمومی که براي سالمتی انسان زیانبار بوده و به بخش بزرگی از انرژي، نشاط و شادابی 
زیرا کسی که کینه در درون وي  ،دهند اندیشه و عمل سالم است، پایان میي  هوي که الزم

خواه  اندیشد که چگونه و از چه راهی به فرد کین مشتعل است، تمام وقت به این امر می
پروا از اینکه  بی زند خواه خویش را می خویش زیان و آسیبی برساند. گاه حتی او فرد کین

 چه خواهد شد.
حسدورز، یعنی کسی که درد پیچیده از رشک درونی، بینایی ظاهر و باطن را از وي  

بیند که به وي رشک  می گرفته و او در تمام طول و عرض نگاهش فقط هیوالي کسی را
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گیرد تا آن چیزي را که سبب رشک وي از او شده است، از وي  ورزد. او آرام نمی می
بی باشد، یا مال و ثروتی، یا شهرت و موقعیتی. خواه آن چیز مقام و منص ،سلب نماید

-پیچد که در او این اندیشه نهادینه می شخص حاسد از این درد و رنج آنچنان به خود می

شود تا هر طور که شده، هر چه زودتر فرد محسود را از تخت نعمت به زیر اندازد. و 
انرژي و توان چون در این کشمکش فرسایشگر روان آزار اندرونی خود، بخشی از 

گردد که این اختالل فکري  دهد، بناء فکر وي نیز مختل می خویش را نیز از دست می
کند و  داند که در آن چه کاري می از مراحل جنونی است که انسان نمییی  خود مرحله

 گیرد؟ چگونه تصمیم می
شنویم فرد حاسدي محسودش را کشته است و یا  از این جهت است که بسیار می

توزي، فرد مورد نظرش  هاي سرکش این کینه اش کور ساخته و با شعله توزي را کینه هکین
را به آن دنیا فرستاده است. اما سخنچینی و بدگویی فرد حاسد از محسود و صرف وقت 

خویش در این جهت، در مقایسه با امور فوق الذکر کمترین ي  هو توان و حتی سرمای
 تظار داشت.توان از وي ان شرارتی است که می

 این است تمثیلی از شرّ حاسد آنگاه که حسد ورزد.
از ما خواسته است تا از آن به ذات پاکش پناه  و این همان چیزي است که خداي

هاي ببریم. پس حاسد شرّي ندارد مگر آنگاه که حسد ورزد و این است ابعاد و جنبه
 است.خلق مساوي ي  ههاي هم خطیر شرّ وي که در واقع با شرارت

تفسیري » فلق«مبارکه ي  ههاي علمی در علوم روانشناسی، بدین گونه از سور پیشرفت
کنند تا این حقیقت را اثبات نمایند که قرآن کریم در تمام جهات و میادین  علمی ارائه می

زیرا این  ،علمی پیشاهنگ است. و چنین نیز خواهد بود تا آنگاه که قیامت بر پا گردد
 دالمرسلین است.ي  هالعالمین  ووحی جاودانکتاب، کتاب ربوي براي سی 
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 جنّ و انسي  هوسوس
ها و اوهامی که مردم  طلبد تا از وسوسه قرآن کریم از انسان مؤمن میي  هآخرین سور

ها، اوهام، افکار و تخیالت داخلیی که در اثر  افگنند و یا از آن وسوسه در اندرونش می
خیزند، بپرهیزد و از  خود وي در اندرونش به غوغا برمیجن یا انفعاالت باطنی ي  هوسوس

ها و اوهام خارجی و داخلی، به خداي سبحان پناه ببرد. متن این سوره  شرّ این وسوسه
 چنین است:

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
ِ  ِمن ٣ �َّاِس ٱ هِ إَِ�ٰ  ٢ �َّاِس ٱ َملِِك  ١ �َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ  ٱ َ�ّ

ۡ  ٤ نَّاِس �َۡ ٱ َواِس وَسۡ ل
ِيٱ  .]6-1: ءالنسا[ ﴾٦ �َّاِس ٱوَ  نَّةِ �ِۡ ٱ ِمنَ  ٥ �َّاِس ٱ ُصُدورِ  ِ�  وُِس يُوَسۡ  �َّ

گر نهانی، ان  برم به پروردگار مردم، پادشاه مردم، معبود مردم، از شرّ وسوسه بگو پناه می«
 .»کند، چه از جن و (چه از) انس هاي مردم وسوسه می کس که در سینه

شود. به  در برابر القاآت دیگران خیلی سریع متأثر میبر اساس مشاهدات عینی، انسان 
ویژه آنگاه  که این القاآت به امور خصوصی وي ارتباط داشته باشند. چه بسیار انسانهاي 

یابیم که فردي با ایشان رو به رو شده و این وسوسه را در آنان سالم و سرحالی را می
شان پدیدار است، یا رنگ  چهرهءهاي ضعف و رنجوري در  انداخته است که گویا نشانه

شدن به  درنگ با تسلیم رخسارهءشان تغییر کرده است. و این انسانهاي سالم و سرحال بی
ها و آثار این ضعف در ایشان برمال و  این القاء، تن به ضعف و رنجوري سپرده، نشانه

احتی و بیماري اندکی بعد در بستر بیماري افتاده اند. چه بسیار انسانهاي سالمی که به نار
اند، در دم  دیگران گوش فرا داده و چون اعراض و عالیم آن بیماري معین را شنیده

باشند. و چه بسیار انسانهایی که  اند که ایشان خود نیز به آن بیماري مبتال می احساس کرده
اند، دیري نپاییده است که خود نیز به آن امراض  وقتی از شیوع یک بیماري آگاه شده

 اند. گشته مصاب
شود که در زمان شیوع وبا، اعراض و عالیم آن در بسیاري از  چنانچه مالحظه می 

شود، بدون آنکه چنین کسانی در واقع امر به خود و با مبتال گردیده باشند.  افراد ظاهر می
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نامگذاري » اعراض عصبی و روانی مرض«که علم طب چنین حاالتی را تحت عنوان 
و اسهال عصبی در زمان شیوع کولیرا، یا سردرد و تب لرزه در ایام نماید. مثالً قی  می

اینها در ي  هنماید. هم شیوع مالریا، اعراض تسمم از غذایی که انسان با دیگران تناول می
افگنند،  که مردم در همدیگر مییی  واقع امر وجود حقیقی نداشته، بلکه از آفت وسوسه

 شود. ناشی می
ایم که انسان وقتی در خلوت  ن واقعیت را لمس کردهای -بدون شک-ما ي  ههم

کند تا در میدان امراض سیر و سفر  خویش تنها شده و عنان خیال خویش را رها می
شود، یا اگر به فالن بیماري خطرناك دچار شود چه  مثالً اینکه چگونه مریض می ،نماید

-اعراضی به وي دست میاین تخیالت فوراً ي  هخواهد شد و چه خواهد کرد، در نتیج

ایم. در حالی که فی الواقع اینها همه بیش  ما این حاالت را لمس کردهي  ههم ،دهد. آري
از تخیل چیز دیگري نیستند. شکی نیست که این تخیالت، تمام حس درونی انسان را پر 

 نمایند.  انگیز می پر از احساس خطر و پر از افکار هول ،از بیماري
رود، به یکباره در  گاهی در خلوت خود وقتی با خیاالتش کلنجار مییا اینکه انسان 

کند که دارد توان وقوت خویش را از دست  افتد. احساس می مرور زمان میي  هاندیش
شود و در حالی که  این احساس، واقعاً هم او دچارسستی و ضعف میي  هدهد. با غلب می

یک لحظه احساس ضعف بر او چیره  سنّاً جوان و در بنیاد کامالً نیرومند است، در
دهند که انسان  هایی نسبت می شود. بلکه حتی دانشمندان، عامل خودکشی را به تالش می

اند  اش مسلط گردیده هاي اندرونی براي به اجرا درآوردن اوهامی که برروان وي درخلوت
 ند.شوهایی که در بدترین اشکال خود ظاهر می او هام و وسوسه ،آورد به عمل می

افکنند، و نیز به این  هاي خارجی که مردم در همدیگر می علم جدید به این وسوسه
کنند، اهتمام و عنایت بسیار زیادي  هاي درونی که خود انسانها در خود ایجاد می وسوسه

نشان داده است، از آن جهت که این وسوسه ها بر روي حیات فرد و اجتماع اثر زیانباري 
 گذارند. می
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گمان  بی«گوید:  می» عشق به زندگی«در کتاب خود » رنولد هاتستنکوا«دکتور 
وي براي ي  همتضاد و جود دارد که یکی انگیزي  هدراندرون وجود هر انسانی دو انگیز

شدن از چنگ این زندگی است. پس اگر  اش براي خالص و دیگري انگیزه ،حفظ حیاتش
دوم بر ي  هکند و اگر انگیز فظ مینخست بر وي چیره شد، او حیات خویش را حي  هانگیز

گیرد. تردیدي  وي غالب گردید، تالش در جهت رهایی از این زندگی در او قوت می
نیست که شمار بسیار بزرگی از بیمارانی که معاینه خانه هاي دکتوران پر از وجود 

و  ماند، اساسی و درست از درمان آنها درمیي  هآنهاست، آنانی که علم طب به رغم معالج
آنانی که از بیماریهاي معینی شکایت دارند اما اعراض امراض دیگري در آنها نمودار 

 ،هایی شکایت دارند که اصالً وجود خارجی ندارد شود، یا آنانی که از اعراض بیماري می
ي  ههاي خارجی و یا ددرونیی هستند که در نتیج این گروهها، قربانی وسوسهي  ههم

هاي درونی در انسان  دست داده است. بلکه گاهی تأثیر وسوسهتخیالت دروغین بر آنان 
از قبیل  ،رویاند خطرناکی را در روانش میي  هبه حدي است که احساسهاي کابوس گون

این احساس که گویا در اینجا کسی هست که او را به سوي مرگ یا به سوي دیوانگی 
 ». کشاند می

ي  هحکایت کرد که شبی به تنهایی با طیارزن پیلوتی به وي «گوید:  دکتور ارنولد می
کرده است. در این هنگام اندك اندك این اوهام بر وي  خود بر فراز مدیترانه پرواز می

چیره گردیده که روزي روزگاري در جوارش دوست خلبان دیگري داشته است که در 
یت، فارغ نها یک حادثه جانش را از دست داده است. چگونه اکنون او در عالم زیباي بی

عالمی که همه چیز در آن آرام است.  ،برد از هر گونه بیماري و نگرانی و ترسی به سر می
پس آیا او نباید همین اکنون نزد آن دوستش باشد؟ و در حالی که نزدیک است این 

ها او و دیگر راکبین این مرغ آهنین را به قعر اوقیانوس بفرستد، ناگهان عشق به  وسوسه
شود. پیلوت زن به دکتور نامبرده گفته است که اگر او سریعاً از این  بیدار میزندگی در او 
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آن پیلوتانی بود که طیاره هایشان در ي  هآمد، امروز یکی دیگر از جمل تخیالت بیرون نمی
 ». قعر اقیانوس سرگردانند

تأثیر وسوسه بر نیروي عضالنی انسان را » ج. ا. هارویلید«دانشمند روانشناس دیگر 
من براي «گوید:  می» سایکولوژي نیرو«نیز اثبات نموده است آنگاه که در کتاب خود 

شناخت تأثیر افکار در نیروي انسانها، بر روي سه تن که هر سه تقریباً داراي نیروي 
که » دینامومتر«ابزار ي  هیکسانی بودند، آزمایشی را انجام داده و میزان این نیرو را به وسیل

این امر بود ي  هبدن انسان است با هم مقایسه نمودم. آزمایش نشان دهند دستگاه نیروسنج
برند.  مشاهده کردم که معدل نیروي  شان به سر می که آنها در کمال بیداري و هوشیاري 

کیلو است. سپس آنان را به خواب مغناطیسی فرو برده و به ایشان چنین القا » 101«ایشان 
قرار دارند. بناگاه متوجه شدم که معدل توانشان از کردم که در نهایت ضعف و سستی 

شان تنزل کرد. در  کیلو یعین (یک برسه)  قسمت نیروي عادي» 29«کیلو به » 101«
سوم به ایشان چنین القا کردم که در منتهاي توان خویش قرار دارند. در این ي  همرحل

ي آنها نسبت به حالت کیلو رسید. یعنی نیرو» 142«هنگام دیدم که معدل توانشان به 
 ». شان پنج برابر افزایش یافت ضعف
سازي انسان از هاخواب مغناطیسی نیز، کوششی است براي ري  هلمان به وسیدر

ها به افکارخوشی که از  شوند و تبدیل نمودن آن وسوسه هایی که بر وي چیره می وسوسه
عامل درد و مرض در تمام توان گفت که  اند. پس به قوت می دسترس رنج و درد در امان

هاي داخلی یا  شود، همان وسوسه حاالت بیماریهایی که درمان در آنها مؤثر واقع نمی
خارجی است. بلکه حتی انکشاف حیات مدنی و رقابت بر سر زندگی بهتر، موجب 

ها نیز به  هاي بسیاري گردیده است که به سبب آن شمار بیماران و بیماري انتشار وسوسه
 آوري افزایش یافته است. مطور سرسا

بیماري » 1500«او در یک مرکز طبی در شهر کلمبیا «گوید:  می» فالندرز«خانم دکتور  
هاي مختلف شکایت داشتند، مورد آزمایش قرار داده و به این نتیجه  را که از بیماري
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یی بوده است  دست یافت که عامل اصلی بیماري بیشتر از نصف ایشان، ناشی از وسوسه
استاد » روبنسون«دکتور ». اند اند یا که آن را از دیگران گرفته ه یا خود آن را آفریدهک

او پنجاه تن بیماري را که از غثیان و درد معده «گوید:  نیز می» جونز هوبکنز«دانشگاه 
شکایت داشتند، مورد آزمایش قرار داده و از این پنجاه تن فقط شش تن را داراي امراض 

 ». هاي روانی بوده است ته است، اما امراض بقیه همه ناشی از وسوسهعضوي واقعی یاف
 گوید: در نیویورك می» دیل کارنگی«مدیر شرکت » برسی هوایتنگ«
ها بار. ماجرا  نه یک بار بلکه ده ،مسلماً مرده بودم یا در شرف مرگ قرار گرفته بودم«

ت من با دکتوران و پرستاران بود. از این جهیی  از این قرار بود که پدرم مالک دواخانه
تماس دایمی داشته و به نامها و اعراض بسیاري از امراض نیز آشنا شده بودم. سرانجام به 

گرفتار » وسوسه«دلیل بسیاري اشتغالم به صحبت روي بیماریهاي مختلف، به درد 
گذراندم، از بعضی  گردیدم. پس هنگامی که یک یا دو ساعتی را در خلوت خویش می

یی اعراض و عالیم آن امراض را در  گفتم و بعد از اندك لحظه ض با خود سخن میامرا
گذشت که دردها و آالم آن را نیز درخود  کردم، سپس دیري نمی خود احساس می

کنیم، وباي دیفتري شایع  یافتم. از قضا در ایالت ماساچوسس که ما در آن زندگی می می
دواخانه بودم. دیري نپایید که آنچه از آن گردید. در آن هنگام من معاون پدرم در 

من به بیماري دیفتریا مصاب گردیدم یا حد اقل چنین باور  ،ترسیدم رونما شد. بلی می
ام  کردم که مصاب به آن بیماري هستم. و در حالی که اعراض این بیماري را در مخیله

ه انجام رسید، گفت: دکتوري رفتم. پس چون آزمایشم بي  هکردم، به معاینه خان تمثیل می
هاي  این سخن دکتور بعضی از تشویش». اي برسی عزیز! تو به دیفتریا مصاب شده ،آري«

کردم اندکی کاهش داد از این جهت درآ ن شب به  افزایم را که قبالً احساس آن را می رنج
خوابی عمیق تسلیم شدم. صبح روز بعد که بیدار شدم کامالً سالم و سرحال بودم. و 

کردم، سپس  رفتم و خطرناکترین آنها را انتخاب می ن گونه به سراغ امراض مختلف میبدی
ام به آن مرض مشغول بود تا  نمودم که مصاب به آن مرض هستم و پیوسته مخیله ادعا می
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رسید و  ها کارم را به آنجا رساند که هرگاه فصل بهار فرا می آنکه نهایتاً هجوم این وسوسه
کرد که به مناسبت نوروز براي خود لباس جدیدي بخرم،  ه خطور میدر ذهنم این اندیش

آیا درست است لباسی را خریداري کنی که تا پوشیدن آن زنده نخواهی «گفتم:  با خود می
گیرد، لیکن این  می ام کنم، خنده امروز که من این حالت را نزد خود مجسم می». بود؟

قت خود بسیار دردناك و تلخ بود. سرانجام به آید، در و ام می چیزي که اکنون از آن خنده
این نتیجه رسیدم که محال است بتوان میان شادي و خنده، با امواج نگرانی و دلهره از 
امراض وهمی، آشتی برقرار ساخت از این جهت است که خنده را ترجیح دادم و تا 

 ». اکنون هم به خندیدن وفادارم
شوند، موجب  هایی که بر انسان چیره می هوسوس ،همچنان علم طب اثبات کرده است

هاي درونی  گردند و این تحریکات و استرس و پریشانی شدیدي می» استرس«تحریک 
انجامد. در واقع زخم معده، خفقان قلب، فشار خون و غیر  است که به ناآرمی اعصاب می

است و همین ناراحتی اعصاب ي  هآن از امراض خطیر دیگر در بسیاري از موارد، نتیج
 الغیر.

هاي جدید در دانش روانشناسی و طب،  این بعضی از شرّ وسواسی است که پیشرفت
از حقایق طبی و روانی در » ناس«ي  هآن را روشن ساخته و عمق ابعاد آنچه را که سور

باشد، نمایان نموده است تا اعجاز علمی قرآن کریم را به اثبات رسانده  آن میي  هبرگیرند
 براي آن ارائه نماید. و تفسیري علمی

 آرامش روان

قرآن کریم اولین کتابی در عالم است که اذهان را به آرامش روان، اهمیت و نتایج آن، 
 هاي مؤمنان معرفی کرده است. متنبه ساخته و این آرامش را از نشانه

 گوید: می» فتح«ي  هچهارم از سوري  هآی

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ِكيَنةَ ٱ أ ۡ ٱ قُلُوِب  ِ�  لسَّ ْ َداُدوٓ لَِ�ۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل عَ  انٗ إِيَ�ٰ  ا  .]4الفتح: [ ﴾نِِهمۡ إِيَ�ٰ  مَّ
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 .»اوست آن کس که در دلهاي مومنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند«

 گوید: می» توبه«ي  هاز سور 26ي  هو در آی

نَزَل  ُ�مَّ ﴿
َ
ُ ٱ أ ٰ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ ۡ ٱ َوَ�َ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ  .]26: بةالتو[ ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»خود و بر مؤمنان فرود آوردي  هآنگاه خدا آرامش خود را بر فرستاد«
 گوید: از همین سوره، از زبان رسول خویش می 40ي  هو در آی

َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َ�ۡ  َ�  ۦِحبِهِ لَِ�ٰ  َ�ُقوُل  إِذۡ ﴿ َّ�  ۖ نَزَل  َمَعَنا
َ
ُ ٱ فَأ  .]40: بةالتو[ ﴾هِ َعلَيۡ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

گفت، اندوهگین مباش که خدا با آنگه که در غار (ثور) بودند، هنگامی که به همراه خود می«
 .»ما است، پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد

نمایند، در قرآن  و آیاتی که آرامش روان را به عنوان یک موهبت بزرگ الهی مطرح می
 گوید: می» نفس مطمئنه«شود تا بدانجا که قرآن در توصیف  تکرار می کریم فراوان

ُتَهاَ�ٰٓ ﴿ َّ�
َ
ۡ ٱ ُس �َّفۡ ٱ � رۡ  َراِضَيةٗ  َرّ�ِكِ  إَِ�ٰ  ِجِ�ٓ رۡ ٱ ٢٧ َم�ِنَّةُ ُمطۡ ل  .]28-27الفجر: [ ﴾٢٨ ِضيَّةٗ مَّ

 .»اي نفس مطمئنه! خشنود و خداپسند به سوي پروردگارت بازگرد«
هاي الهیی  اینها و امثال آن از آیات دیگر، آرامش روح و روان را یکی از موهبت 

کنند که خداي متعال آن را براي کسانی از بندگان مؤمن خود که بخواهد  معرفی می
آن بر ایمانشان بیفزاید. پس مؤمن راستین کسی است که به ي  هکند تا به وسیل عنایت می

ن به وي است، ایمان آورده باشد. بناء اگر به وي ایماي  هطوري که شایست خداي
را بر آن سپاس گوید و اگر به وي شرّي  یابد و خداوند خیري رسید، او به آن آرامش 

بخواهد که آن شرّ  رسید، صبر و شکیبایی در پیش گرفته و بیقراري نکند بلکه از خدا
هستی است ي  هچه در دائر و بدي را از وي دفع نماید. مؤمن راستین معتقد است که هر

اش، عمرش، فرزندانش و...  و به سوي اوست. او ایمان دارد که رزق و روزي از خداي
از قبل براي وي مقدر نموده و او را در آنها دخلی  همه و همه، اموري اند که خداوند

 آنچه نگارنده از کتب عرفا خوانده یا شنیده است در دو جمله خالصهي  هنیست. عصار
بناء نه ». همه از اوست«هم برآن که: یی  و عده». همه اوست« :برآنند کهیی  شود: عده می
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تواند چنین انسانی را از جایش تکان دهد و نه شادي و سرور را یاراي  شرّ و مصیبت می
 خود سازد. باشد تا وي را از خود بیآن می

به وي  است که خداي یی آن انسان به تعالی پیوستهي  هچنین انسان مؤمنی، نمون 
شورد  آرامش روحی بخشیده و بناء او با این آرامش بر هر چه نگرانی و دلهره است بر می

و از هر نوع اضطراب عصبیی که سبب شدت خوشحالی یا کثرت حزن و پریشانی وي 
 برد. گردند، در ساحل امنی به سر می می

میخته است، از ترس و با روح وروان وي در آ مؤمنی که ایمان به خداي ،آري
 دلهره ایمن است. 

شود، جز اینکه آن  دلهره و نگرانی، مرض ویرانگري است که بر هیچ روانی چیره نمی
افکند مگر اینکه سالمتی و خرد وي  شکند و بر هیچ انسانی چنگال نمی را پاك درهم می

کرده و علل و  رباید. این بیماریی که در عصر جدید شیوع و انتشار هولناکی پیدا را می
عللی چون ترس از مرگ، ترس از مرض، ترس  ،اشکال آن متعدد و متنوع گردیده است

 خواهد باشد. هر چه می ،از جنون، ترس از فقر و ترس از اشیاء مجهول و ناشناخته
دانیده صدها سال بعد از آنکه قرآن از آرامش روان سخن گفته و انظار را متوجه آن گر

هاي طبی و سایکولوژیک در این زمینه، به این  ها و بررسی از پژوهشاست، علم بشر پس 
ها و  کند و برنامه گذرد، دست پیدا می حقیقت قرآنی که از بیان آن چهارده قرن می

 نماید. کارهایی را در رابطه با درمان این آفت پیشکش می راه
را نسان، و یا رسد که آرامش روانی د پس از آنکه علم جدید به این نتیجه می ،آري

معنویات وي محدود نمانده بلکه شامل وظایف عضوي و ي  هعکس آن، تنها به حوز
آرامش روحی و ي  هشود، بعد از این امر است که در بار صحت بدنی و عقلی وي نیز می

 شود. ها کتاب نوشته می روانی ده
»  یبماني. ل«از جدیدترین کتبی که در این رابطه نوشته شده است، کتاب دکتور  

آرامش روح در «گوید:  است. او در جایی از این کتاب می» آرامش روح«تحت عنوان 
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کند.  خود ذخیره میي  هحقیقت موهبتی است که خداوند متعال آن را براي بندگان برگزید
او به بسیاري از بندگان خود هوش و فراست، صحت و سالمت، مال و شهرت موهبت 

خویش تفویض » قَدر«ی است که فقط آن را بر اساس کند، اما آرامش روح شانس می
ام  ها، اکنون دریافته بعد از یک ربع قرن از تجارب و آزمایش«گوید:  هم او می». نماید می

متعالی است. این آرامش بدون یاري و مدد  که آرامش روان غایه و هدف برتر یک زندگی
شکفد. در توان آرامش  میپول، بلکه حتی بدون مدد صحت و سالمتی بدن در انسان 

اما کسی که فاقد آن است، کاخ هم براي وي مبدل  ،است که کوخ را به کاخ متحول کند
 ». شود به زندان می

اند که آرامش روح از مهمترین اسباب طول  دانشمندان همچنین به این نتیجه رسیده
سخنان ي  هاز جمل«گوید:  شناسی می دانشمند زیست» ریموندبرل«عمر است. چنانکه 

اگر قرن «گوید:  یکی این سخن است که می ،یی که هم اکنون بر سر زبانهاست حکیمانه
درد و ي  هگیري را به ما آموخت، قرن بیستم براي ما ریش هاي تعقیم و پیش نزدهم، روش

 (همان).». آموخت -روان و آرامش آن را-شفا ي  هسرچشم
الدي ارمغان بشر نموده است، اما عجیب است که قرآن، این اصل را در قرن ششم می

 تر گردیده است.مسلم است که تفسیر علمی این حقایق در قرن بیستم روشن
» الکسیس کاریل«شاید نیکوترین سخنی که طب در این باره گفته است در واقع سخن 

 ». کنند، مرگ زودرس دارند کسانی که با دلهره و نگرانی مبارزه نمی«گوید:  باشد که می
ش موضوع روان و آرامش آن فقط به سر حد بیماري انسان و شفاي وي اي کا

اند که  زیرا علماي جامعه شناسی اثبات کرده ،ماند، در حالی که چنین نیست محدود می
کار و صنعت نیز منشأ روانی دارد. از این جهت است که ي  هکمبود بازده تولید در ساح

کنند و فقط  فورم آزمایش روانی پر میهاي غربی جدیداً براي داوطلبان کار،  شرکت
گزینند که اطباي روانی بر آرامش روحی و یا علی االقل قلت اضطراب و  کسانی را بر می

 نگرانی آنها مهر تأیید بگذارند.
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دانیم که بسیاري از تاجرانی بوده و هستند که  ما میي  هتجارت نیز همي  هاما در ساح
شان گردیده است.  سرمایه و ورشکستگی تجارتناآرامیهاي روانی موجب بربادرفتن 

مطالعات رانندگی در امریکا معتقد است که بیشتر ي  همدیر موسس» هربرت ستاك«دکتور 
حوادث رانندگیی در امریکا که به مرگ یا جراحت حدود دو ملیون انسان در سال در این 

کند،  ور نابود میشود و بیشتر از یک میلیون موتر را در سال در آن کش کشور منجر می
ناشی از نگرانی یا انفعال روانی شخص راننده، همچون ترس، اندوه، خشم و یا حتی 

در امان باشد، تنها یی  شادي لجام گسیخته است و براي اینکه راننده بتواند از چنین مهلکه
 راه آرامش روانی است.

وببیند که قرآن کریم تواند بعد از این همه تجارب علمی، به قرآن رو آورد  آیا بشر می
هزارو چهارصد سال قبل نه تنها آنچه را که علم هم اکنون به آن رسیده، فراراه وي نهاده 

مقرر داشته است که آرامش و سکون روانی را فقط به بندگان  بلکه حتی خداي
کند و او فقط زمانی که از بندگانش راضی باشد، به آنان خویش موهبت میي  هبرگزید

شرور و آفات زندگی و ي  هبخشد تا این آرامش سپر نجاتشان از هم روان میآرامش 
شان باشد. به همین  راه صحت و سعادتشان در حیات دنیوي و اخرويي  ههموار کنند

پیشکش آن عده از مؤمنانی » تحفه«جهت است که او این سکینه و آرامش را به عنوان 
ي  هسور 18ي  هام نهادند. جایی که در آینماید که در بیعت با پیامبرش، مخلصانه گ می

 گوید: می» فتح«

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  �َّ َجَرةِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل نَزَل  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ  لشَّ
َ
 فَأ

ِكيَنةَ ٱ َ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ
َ
 .]18الفتح: [ ﴾١٨ اقَرِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  َبُهمۡ َوأ

کردند، از آنان خشنود شد و  خدا هنگامی که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت می به راستی«
شان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزي نزدیکی به آنان  هاي آنچه در دل

 .»پاداش داد

 همچنین توجه و دقت نمایید به این آیات از قرآن عظیم:
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﴿ ٓ�َ
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا ْ هۡ ٱ َناقُلۡ ﴿ .]62یونس: [ ﴾٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ  بُِطوا

ۖ َ�ِيعٗ  َهاِمنۡ  ا ا   فَإِمَّ
ۡ
 َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  فََ�  ُهَدايَ  تَبِعَ  َ�َمن ىُهدٗ  ّمِّ�ِ  تِيَنَُّ�ميَأ

�  ﴿ .]38: ةالبقر[ ﴾٣٨ سۡ  َمنۡ  �ََ�ٰ
َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ جۡ  ۥٓ فَلَهُ  ِسنٞ ُ�ۡ  َوُهوَ  ِ�َّ

َ
 ٌف َخوۡ  َوَ�  ۦَرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥُرهُ أ

ِينَ ٱ﴿ .]112: ةالبقر[ ﴾١١٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  مۡ  يُنفُِقونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  لَُهمۡ َ�  َ�  ُ�مَّ  �َّ

ٓ  بُِعونَ يُتۡ  ْ  َما نَفُقوا
َ
ذٗ  َوَ�ٓ  اَمنّٗ  أ

َ
َُّهمۡ  ىأ جۡ  ل

َ
 ﴾٢٦ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ُرُهمۡ أ

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ .]262: ةالبقر[ َّ�  ْ ْ  َءاَمنُوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا جۡ  لَُهمۡ  ةَ لزَّ

َ
 رُُهمۡ أ

 .]277: ةالبقر[ ﴾٢٧٧ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ 

ٓ  فَرِِح�َ ﴿ ٰ  بَِما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ ونَ َتبۡ َو�َسۡ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ ُ�ِ  ِ ِينَ ٱب ْ يَلۡ  لَمۡ  �َّ �َّ  فِهِمۡ َخلۡ  ّمِنۡ  بِِهم َحُقوا
َ
� 

ۡ ٱ ِسُل نُرۡ  َوَما﴿ .]175عمران:  آل[ ﴾١٧٠ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  ِ�نَ  إِ�َّ  َسلِ�َ ُمرۡ ل  ُمبَّ�ِ
ۡص  َءاَمنَ  َ�َمنۡ  َوُمنِذرِ�َنۖ 

َ
 َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿ .]48األنعام: [ ﴾٤٨ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  فََ�  لَحَ َوأ

ا َءاَدمَ    إِمَّ
ۡ
ونَ  ّمِنُ�مۡ  رُُسلٞ  تِيَنَُّ�مۡ يَأ ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ُقصُّ ۡص  �ََّ�ٰ ٱ َ�َمنِ  ِ� َءاَ�

َ
 ٌف َخوۡ  فََ�  لَحَ َوأ

ُ ٱ َوُ�َنّ�ِ ﴿ .]35األعراف: [ ﴾٣٥ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ِينَ ٱ �َّ ْ �ََّقوۡ ٱ �َّ ُهمُ  َ�  بَِمَفاَزتِهِمۡ  ا  َ�َمسُّ
وٓ ٱ ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ .]61الزمر: [ ﴾٦١ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ءُ لسُّ َّ�  ْ ُ ٱ َر�َُّنا قَالُوا ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �َّ  ٌف َخوۡ  فََ�  ُموا

 .]13األحقاف: [ ﴾١٣ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ 

ن وََعَ�ٰٓ ﴿
َ
ْ تَ�ۡ  أ  ]216 :ةالبقر[ ﴾لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  وَُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  رَُهوا

روانشناسی ـ که ي  همعجزات عملی قرآن کریم ـ باز هم در زمیني  هاز جمل
حقیقتی است که ساخته است، تر  هاي علمی در زمینه علوم روانی آن را متجلی پیشرفت

 چنین بیان گردیده است:» بقره«ي  هسور 216ي  هدر آی

ن وََعَ�ٰٓ ﴿
َ
ْ تَ�ۡ  أ  .]216: ةالبقر[ ﴾لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َوُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  َرُهوا

دارید، و آن براي شما خوب است و بسا چیزي را دوست  و بسا چیزي را خوش نمی«
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 .»دارید و آن براي شما بد است می

کریمه، در حقیقت جنگ ي  هآیند درا ین آی که مراد از امر ناخوشمفسران بر آنند 
 زیرا سیاق آیه که با این عبارت آغاز گردیده است: ،است

ٞ ُكرۡ  َوُهوَ  قَِتاُل لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب ﴿  .]216: ةالبقر[ ﴾لَُّ�مۡ  ه
 .»آیند است بر شما جنگ فرض گردانیده شده، در حالی که براي شما ناخوش«

 فوق همخوانی و همآهنگی دارد.با تفسیر 
 آمده است:» نساء«ي  هسور 19ي  ههمچنین در آی

ن َ�َعَ�ٰٓ  ُتُموُهنَّ َكرِهۡ  فَإِن...﴿
َ
ْ تَ�ۡ  أ ُ ٱ َعَل َوَ�جۡ  ا ٔٗ َشۡ�  رَُهوا  .]19النساء: [ ﴾�َكثِ�ٗ  �َخۡ�ٗ  �ِيهِ  �َّ

آن خیري بسیار ...پس چه بسا اینکه شما چیزي را ناخوش دارید در حالی که خداوند در «
 .»نهد می

زیرا در صدر آیه آمده  ،حکم ازدواج استي  هفوق در باري  هگویند که آی مفسران می
 است که:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ن لَُ�مۡ  َ�ِلُّ  َ�  َءاَمُنوا

َ
ْ  أ ٓ ٱ تَرِثُوا ۖ هٗ َكرۡ  ءَ لنَِّسا ْ ِ�َذۡ  ُضلُوُهنَّ َ�عۡ  َوَ�  ا  ِض بَِبعۡ  َهُبوا

 ٓ ٓ  ُتُموُهنَّ َءاتَيۡ  َما ن إِ�َّ
َ
  أ

ۡ
بَّيَِنةٖ�  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  �ِ�َ يَأ وُهنَّ  مُّ ِ  وََ�ِ�ُ  ٱب

ۡ  .]19النساء: [ ﴾ُروِف َمعۡ ل
و با زنان به نیکویی و به طور پسندیده معاشرت نمایید. پس اگر آنان را ناخوش دارید، چه «

 .»دهد میبسا که شما چیزي را ناخوش دارید و خداوند خیري بسیار در آن قرار 

کریمه در معانی و مصادیق خود هیچ محدودیتی ي  هشود که این دو آی اما مالحظه می
آیند که بر خالف برداشتهاي  ندارند و هدف آنها فقط این نیست که امور به ظاهر ناخوش

سطحی، در آنها خیر بسیاري قرار دارد، فقط جنگ یا زنان باشند، بلکه مراد آیه این است 
بسیاري از امور دیگري که شما آنهارا ناخوش دارید، اما در ي  هر نیز در زمرکه این دو ام

 آنها خیر بسیاري نهفته است قرار دارند.
خیر است که ي  هناخوشیهاي خود از آن جهت در بردارندي  هجنگ با هم ،بلی

رد تجاوز، عامل حفظ عزت و کرامت وطن، سکوي دفاع از مقدسات یک ملت ي  هوسیل
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 باشد. به فتوحات و کسب غنایم می و سبب نیل
زن نیز گاهی ممکن است به خاطر نارساییهاي ظاهري خود، یا نبود مشخصات مورد 

نهد مثالً او  در وي خیر بسیاري می آیند قرار گیرد اما خداي نظر شوهر در وي، ناخوش
گرداند، یا به وي در نامالیماتی که شوهرش با آن روبه رو  را مادر فرزندانی صالح می

بخشاید و یا وي را کمک و مدد شوهرش در فکر، مال و یا مشارکت  شود پایداري می می
حب نسبی که داشتنی برخوردار از زیبایی و صا دهد. بر عکس زنان دوست در کار قرار می

 بهره باشند. هایی بی ممکن است گاهی از چنین ارزش
آیند، لزوماً و در همه  دارد که امور ناخوش کریمه مقرر میي  هقرآن کریم با این دو آی

چه بسا که فقط سیماي ظاهر آنها بد باشد، اما در پشت  ،حال فاقد عنصر خیر نیستند
 داشته باشد.این سیماي ظاهر، خیري بس عظیم قرار ي  هصحن

آیند تا بگویند که آنچه را انسان براي  بعد از چهارده قرن، بررسیهاي روانشناسی می
شوند  داند، چه بسا که سبب خیر براي وي باشند. کتب و مؤلفاتی منتشر می خو دشرّ می

ناکامی اساس «کنند، مانند این عناوین:  که این حقیقت قرآنی را با نداي بلند تبلیغ می
 ». سازد درد انسان را می«، »مردان بزرگ اندي  هسختیها سازند«، »است کامیابی

» فقر«و » بیماري«برد،  ترین چیزي که انسان در زندگی خود از آن بد می شاید سخت
 گویند. آنها چه میي  هاست. پس بیاییم ببینیم که بررسیهاي روانشناسی در بار

کند،  گوهر نایاب زندگی را آماده می بیماري براي ما«گوید:  می» لویس پیتچی«دکتور 
گرفتن از سالمتی، بلکه براي  بخشد، نه فقط براي بهره بیماري براي ما فرصتی دوم می

پایه را از سر ما  بی شک بیماري بسیاري از افکار سست و بی گیري ازخود زندگی. بهره
ودمان را به ما گرداند، حقیقت وج مان بر می انده، ما را واپس به خویشتن خویشبیرون ر

 ،شناساند. بارزترین اثر سودبخش بیماري بیناند، و قدر و ارزش سالمتی را به ما می می
شویم. چه بسیار  قرار و مضطرب می شود که تحت فشار تهاجم آن، بی آنگاه محقق می

اتفاق افتاده است که مثالً بیماري تیفوئید یا التهاب ریه، حال افراد شرابی، دزد و قاتل را 
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 به اصالح آورده است.
بی گمان برخی از مردم به خودشناسی، خداشناسی، دنیاشناسی، و شناخت حقیقت 

گردند، مگر آنگاه که بیماریی در رسد  هدف و کاري که براي آن آفریده شده اند نایل نمی
هاي زندگی را به رویشان تنگ نماید. در واقع بسیاري از انسانها ابعاد و زوایاي  و دریچه

اند. یکی از همین مبتالیان  ار زیبا و پرطراوت زندگی را فقط در بستر بیماري دریافتهبسی
گذرانی، زمان آن  بعد از روزهاي اندکی که در بستر بیماري می«نویسد:   در این باره می

شود که قبالً چنین تصویري از آن را هرگز در دسترس  بخش می قدر برایت لذت
ماري است که وقت براي فکرکردن، وقت براي استراحت، زیرا در بستر بی ،اي نداشته

وقت براي ابداع و ابتکار و نهایتاً وقت کافی براي تفکّر در آنچه که به خیر طبیعت و 
شود. بیماري نگاهی نو از زندگی را فراراه  فطرت انسان است، براي شما آماده می

زیرا این بیماري است  ،ستدهد. بیماري از بزرگترین مزایاي زندگی ا تصورتان قرار می
 ». ها مرتبط است کند که مسیر انسان به برترین قوت که در گوش شما زمزمه می

ماندگان، به سوي رسیدن  هم از این روي است که بیماري، پل پیوند بسیاري از  عقب 
 به کاروان دین شده است.

بود. او  یکی از همینهاست که سخت علیه دین در ستیز» روبرت لویس ستیفنسون«
دانست و از خود چنین توصیف  نیروهاي انسان میي  هدین را بزرگترین تخدیر کنند

از قضا که آقاي روبرت بیمار ». او جوانی است که به وجود خداوند ایمان ندارد!«کرد:  می
شک در مورد درستی ي  ههاي اولی در این فرصت بود که سایه«شد و به قول خودش: 
هاي خود از آن پس در یکی از نوشته». آرام بر وي هجوم آوردندشک در وجود خدا آرام 

حقّا که این عالَم، عالَم شگفتی است. یقینا خدا آشکارا در این عالم وجود دارد، «گفت: 
بعد از آن نیز او به بیماري سل خطرناکی ». براي کسی که بخواهد وي را جستجو کند

این بیماري را آغاز نهاد، چنین نوشت: دچار گردید و همین که بدنش روند بهبودي از 
ام، درست همانند کشتیی که ناخدا به خوبی و  حقّا که من اکنون راه راست را پیدا کرده«
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کند. حقیقتاً که متولی تمام امور عالَم این ذات مرشدي است که  درستی آن را هدایت می
 ». است یابند، در حقیقت او خداي بیناییها او را در نمی

ترین منابع نیرو و کمال  گمان نماز و دعا، ژرف بی«گوید:  الکسیس کارل می دکتور
اولین » جون فلیفل». «بریم براي ما هستند که ما در حاالت سختی به این منابع پناه می

سختیها و «زیرا او در قرن هفدهم نوشت:  ،دانشمند غربی است که به این حقیقت رسید
بهترین «گوید:  می» ملتون«شاعر ». تعال استمشکالت راهی به سوي رحمت خداي م

ي  هاش، قصید دلیل وي در این مقوله». مردم، بیشترین آنها در تحمل رنج و عذاب اند
 اش آن را سرود.است که بعد از دست دادن بینایی» فردوس گمشده«معروفش: 

چه بسیار اند رهبران، بزرگان و دانشمندان طراز اولی که بیماري سبب  ،آري
کامیابیهاي منحصر به فردشان گردیده است. مثالً این جوانی که به بیماري فلج اطفال 
مصاب گردیده و از حرکت عاجز مانده بود و به کمک یکی از مددکارانش، وي را بر 

هاي مردم رو  کند و با توده  ردند تا سخنرانیب روي صندلی معلولین از اینجا به آن جا می
اش، رئیس ایاالت متحده امریکا گردید.  این جوان روزي به رغم بیماري ،به رو شود، آري

هاي موسیقی دنیا را ساخت... و  جوان دیگري که مبتال به ناشنوایی گردید، زیباترین پارچه
 امثال اینان بسیار اند.

 اما فقر...
ها، در میان فقراء است و  ند که باالترین میزان کامیابی در آموزشگاهآمارها نشان میده

ترینهاي مؤسسات آموزشی هستند. اما در زندگی عمومی که  علمی موفقي  هفقرا در عرص
آنها آگاه ي  هداستانها دراین باره بیشتر از آن است که بتوان در شمار آورد و یا از هم

 گردید.
کسوت و پیشواي دانش و اختراع، که مهمترین ترین پیشمثالً این آقاي گالیله بزرگ

گذار علوم نجومی و طبیعی و کیمیاوي است، پدرش شغل ندافی داشت و به  اساس
بزرگش را به زحمت فراهم کند. ي  هتجارت پشم مشغول بود تا غذاي خود و خانواد
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ر وي را کرد، اما چون پدرش هوش و ذکاوت سرشاگالیله دراین کار به پدرش کمک می
دید، بر وي گران آمد که این استعدادش را خفه کند. پس وي را به مؤسسات تعلیمی 

اش بر سر این کار نهادند،  سپرد. گالیله قدر این ایثار و قربانیی را که پدر و خانواده
 دانست و نام خود را در کتاب دانشمندان جاویدان جهان ثبت کرد.

به رو شد. رفیقش به  اش رو ز رفقاي همکالسینیوتن در راه مدرسه با تجاوز یکی ا
شدیدي بر شکمش زد. نیوتن خواست تا از وي انتقام ي  هخاطر فرسودگی لباسهایش ضرب

بگیرد، پس کمر همت را بر بست و شاگرد اول مدرسه شد و راه تالش و تکاپو را 
 دانیم. آنچنان پیمود تا بدانجا رسید که می

دبی معروف، هنگامی که به علت فقر از تلخی گرسنگی نویس ا داستان» اوگین اوینیل«
آمد، دست اندرکار ساختن بزرگترین تألیفاتی بود که او را سه بار موفق به  به جان می

 نوبل ادبی گردانید.ي  هپولیتز ادبی و سرانجام دریافت جایزي  هدریافت جایز
ر به ذوق شیفتگان دانش شان بیشت البته ما در اینجا  فقط از آنانی نام بردیم که اسامی

چسپد. و گر نه غالب رجال علم، ادب و عرفان در تاریخ اسالم از بستر فقر  غرب می
گان فقه حنفی  کنند یکی از بزرگترین تدوین /اند. به طور مثال امام ابویوسف برخاسته

کوبید و پرزه پرزه بر  در آغاز به حدي فقیر بود که مادرش نان خشک را با آون می
نهاد، و او در این حال در زیر نور کمرنگ چراغ الکین، بزرگترین اصول  می دهانش

ي  هالرشید خلیف نگاشت و کارش سرانجام بدانجا رسید که هارون فقاهتی اسالم را می

کل امپراطوري اسالمی منصوب  ةالقضا عباسی با الحاح و اصرار وي را به سمت قاضی

 ساخت.
 کریمهء:ي  هوشن آیپس در اینجاست که ما با مصادیق ر

ن وََعَ�ٰٓ ﴿
َ
ْ تَ�ۡ  أ  شویم. رو به رو می ﴾لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َوُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  َرُهوا
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ا﴿ مَّ
َ
ۡث  َرّ�ِكَ  َمةِ بِنِعۡ  َوأ  ]11الضحی: [ ﴾١١ فََحّدِ

دانشمند معروف، روش خاصی را براي » سابیل بارتریدگ«گوید:  دیل کارینگی می
روش که تماماً موفق بوده است فقط به تفکّر  کند. این بدست آوردن خوشبختی توصیه می

آن، یعنی ایجاد ي  هخوشبختی یا به عبارتی دیگر تفکّر مثبت در باري  هانشائی در بار
شود.  گفتن از آن خالصه می تصنعی خوشبختی در اندرون وجود خود و سپس سخن

خوشبختی و کسب خوشبختی است و تمام دانشمندانی که ي  هاین روش اولین قاعد ،آري
اند، به تأثیر شگرف این روش  وسایل ایجاد آن را در انسان مورد بررسی قرار داده

زیرا کامالً روشن گردیده است که به کارگیري این شیوه، روان انسان را از  ،اند معترف
 دهد.گیري اززندگی افزایش می نگرانی و تشویش نجات داده و سهم وي را در بهره

به اثبات رسانده است که انسان داراي چهل و دو الگو یا  علم روانشناسی جدید
اند. دانشمندان  استعداد است. البته دانشمندان مراکز و مواضع این الگوها را تشخیص داده

شعور که در ي  هاند: یکی طبق این عرصه، زندگی روانی را به دو طبقه تقسیم کرده
الشعور که مختص احساس وي ي  هقو دیگري طب ،انسان استي  هبرگیرنده تفکّر و اراد

طبایع ي  هگیري جدیدي در عرصباشد. الشعور میدانی ا ست که هرگاه بخواهیم جهتمی
و عادات انسان ایجاد نماییم باید راهی این میدان گردیم. شکی نیست که عادات انسان 

و » لقینت«شوند، از این رو  افعالی است که پیوسته، به کثرت و تواتر تکرار میي  هنتیج
باشد چراکه  از مهمترین وسایل کار دانشمندان روانشناس در امر درمان انسان می» القاء«

ال شعوري که بر سرنوشت انسان و  ،تلقین و القاء تنها راه منتهی به الشعور است
توان به عنوان اصل و  را می» ایحاء«کند. بناء تلقین یا القاء  جهتگیریهاي وي حکومت می

شود معتبر  آنچه که انسان از نظر روانی، بلکه حتی عضوي دچار آن میهر ي  هپای
 شناخت.

شوید، اگر به وي بگویید: شما بسیار سالم و  مثالً آنگاه که با شخصی روبه رو می 
رسید! این تلقین فوراً بر الشعور وي اثر گذاشته و الشعورش را در  سرحال به نظر می
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امري که تأثیر متقابل  ،حساس راحتی و اطمینان نمایددهد که به نوعی ا موقعیتی قرار می
 قطعی بر بهبود وظایف عضوي وي خواهد داشت.

از این رو اگر ما همیشه به خود تلقین کنیم که اعضاي وجودمان به بهترین وجهی به 
کنند، رفته رفته این باور در ما رسوخ پیدا کرده و نهایتاً اعضاي  وظایف خویش عمل می

یی است که دکتور روانی در  دهد. این همان شیوه به سوي کمال آن سوق میوجودمان را 
شود. بلکه این روش حتی در بهبود امراض عضوي  درمان این بیماریها به آن متوسل می

گذارد. اما فراموش نباید کرد که تلقین همان طوري که  نیز اثري فعال و سازنده به جا می
معکوس انجام گیرد، ي  هنسان هموار کند، اگر به گونتواند راه خوشبختی را به روي ا می

ندان تواند راهی به سوي بدبختی وي نیز باشد. به این دلیل است که دانشم قطعاً می
دارند. پس انسان نباید به خود  هاي بد و سلبی برحذر می روانشناسی مردم را از تلقین

م را از دست داده ام! بیچاره و ا آیم! شکیبایی بگوید: اکنون دیگر از پس این مشکل برنمی
هاي  بدبخت شدم! ... و از این قبیل. بلکه باید بگوید: من پایدار و صبورم! من مرد عرصه

ام!  باشم! من توان کافی دارم!... او نباید بگوید: من دیگر به بیماري عادت کرده سختی می
 شوم. من همیشه بیمارم! بلکه باید بگوید: من اصالً بیمار نمی

خودش و القاآتی که به ي  همثل اینکه انسان در بار ،قین به خود، گاهی داخلی استتل
ي  هکند. و گاهی شنیدنی است. مثل اینکه انسان آنچه را که در بار شود فکر می وي می

اند که تلقین از  گذارد. اما مشاهدات نشان داده کند با دیگران در میان می خود فکر می
گذارد و  گیرد و هم بهتر تأثیر می ن، هم بهتر و سریعتر انجام میگفتن با دیگرا طریق سخن

داند  بنا بر همین قاعده است که دانش روانشناسی، تلقین مثبت و سازنده را در این امر می
ها، خوشبختیها و دستاوردهایی که دارد براي دیگران سخن بگوید و  که: انسان از نعمت

 گرداند. بدین وسیله راه سعادت خویش را هموار
ترین  کوتاهی، بهترین و گزیدهي  هشریفي  هاین همان چیزي است که قرآن کریم در آی

باشد، بیان نموده است. این آیه  هاي تربیت روانی می فورمول آن را که جامع تمام روش
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 گوید: که می» ضحی«ي  هسور 11ي  هعبارت است از آی

ا﴿ مَّ
َ
ۡث  َرّ�َِك  َمةِ بِنِعۡ  َوأ   .]11الضحی: [ ﴾١١ فََحّدِ

 .»و اما به نعمت پروردگار خویش سخن بگوي«

در حقیقت تلقین ذاتی خوشبختی براي خود و در  گفتن از نعمت خداوند سخن
زیرا کسی که از  ،ها براي دیگران است ها و خوشبختی نعمت  عین حال، تلقین یادآوري

کند و اگر بیمار هم  گوید، او دیگر از بیماري شکوه نمی سخن می هاي خدا نعمت
اعضاي جسمش عنایت ي  هبرایش در بقی بشود، از صحت و سالمتیی که خداوند

گوید. اگر او با نقص و کمبودي از جهت مالی رو به رو شود، از  نموده است، سخن می
د. و اگر به وي مصیبتی گوی اموال و ثروت خویش سخن میي  هفضل خداي متعال در بقی

-هاي دیگري که به وي عنایت نموده است، سپاس می را برنعمت دست دهد، خداي

کند، همیشه متفائل  کوتاه قرآنی عمل ي  هگوید. پس انسان مؤمنی که به همین یک آی
اش پر  درخشد. اگر نصف پیاله بیند و خوش می گوید، خوش می است، همیشه خوش می

به من این چنین نعمتی داده است. او  ام پر است و خدا ف پیالهگوید: نصباشد، می
 ام خالی است. مانند افراد بدبین و نحس اندیش نیست که بگوید: نصف پیاله

شود. او با  بشاش به زندگی رو به رو میي  هاین انسان متفائل با فکري باز و چهر
تکانهاي روانی و بیماریهاي ناشی  ها و خوبی ندارد. او از شوكي  هها میان نگرانیها و دلهره

از آن دور است. به همین دلیل است که دانش روانشناسی امروزه روي این اصل تأکید 
 گذارد.بسیار می

گوید:  می» متفائل باش«روانشناس معروف، درکتاب خویش: » ویکتور بوشیه«دکتور 
همیشه منشی و احساس لذت بردن از زندگی، باید  اندیشی، خوش تفاؤل، خوش«

پیشآهنگ انسان در زندگی وي باشند. گاهی ممکن است این سؤال به وجود آید که 
اندیش و متفاؤل باشد در حالی که رویدادهاي پیرامونی بر  تواند خوش چگونه انسان می

وفق مراد وي نیستند. در این حالت باید گفت که انسان باید همیشه آماده باشد تا 
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هاي وي را مغلوب خود  توانند ناخوشی رین حاالت هم میکانونهاي خیري را که در بدت
 گردانند، کشف نماید.

تر، همیشه همرکاب  شکی نیست که خوشبختی و امید به فرداهاي روشن و روشن
میان تفائل و سالمتی، امروزه یک ي  هاندیش و متفائل است. همچنان رابط انسان خوش

ر وجود رابطه در میان تفاؤل و از جدیدترین چیزهایی که ب ،اصل مسلم علمی است
گوید: یکی از عوامل و فاکتورهاي  گذارد، این کشف طبی است که میسالمتی تأکید می
کند  سمی است و در شرایین رسوب میي  هکه ماد» کلسترول«ایجاد ي  همهم مساعد کنند

 قلبی محصول ایني  هو بیماریهایی چون انسداد شرایین، فشار خون، خناق صدري و سکت
ماده است، در حقیقت اعتالل فکري، تفکّر منفی و تشوشات عقلی است. دکتوران، 

شان را به خرج  کنند که باید حداکثر کوشش بیماران مصاب به کلسترول را توصیه می
اندیش و بشاش دهند تا براي آنها خوش بگذرد. یعنی اینکه باید خوش خیال و خوش

اندیشی و انبساط، نه فقط به این  ند که خوشکن باشند. و حتی بر این نکته تأکید می
شدن به بیماریها نیز  وي از مصابي  هکند، بلکه حتی بهترین سپر وقای بیماران کمک می

 هست.
کند که مفاد آن این  اسپانوي را ذکر میي  هدانشمند نامبرده در این رابطه  یک افسان

پناه گرفت و با دنیایی از  دیريي  هاست: جوانی که از زندگی مأیوس شده بود، در گوش
کرد،  گذراند. همین که چشم باز می آه و افسوس و اندوه و دلمردگی شب و روزش را می

دید که پر از بدبختی، سیاهی و وحشت همراه با  سرازیر مییی  خود را در عمق دره
دنج کلیساي سرد و ي  همردمی نگونبخت همچون خود اوست. شبی از شبها در این گوش

گی ونکبت، سخت بر او هجوم آورد و بر این  کابوس یأس و دلمردگی، افسرده تاریک،
گوید:  کند و می حال به خواب فرو رفت. درخواب دید که گویی هاتفی وي را ندا می

زیرا تو توانایی آن را داري که خوشبختی را در زمین پیدا کنی، و  ،مأیوس و نا امید نباش«
دهم که با آن خوشبختی را در زمین  ها را در آسمان. من اینک طلسمی را به تو می نعمت
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ات را  دهم که خوشبختی ها را در آسمان. من طلسمی را به تو می پیدا کنی، و نعمت
به تو بدهم، باید به من قول دهی که مدت  کند ولی قبل از آنکه این طلسم را تضمین می

در این اثنا آن فرشته به وي ». شش ماه با کمال امانت داري از ارشاداتم پیروي کنی
این آیینه شبیه دنیاست. دنیا فقط همان تصویري را براي ما ارائه «داد و گفت: یی  آیینه
اخمو و ي  هدنیا با چهرگیرد. تو از این امر که دهد که آن تصویر را از خود ما می می

پرسم، آیا تو خود براي این دنیا  از تو می ،عبوس با تو رو به رو شده است، شکوه داري
زند.  اي؟ لبخند بزن، دنیا به رویت لبخند می بشاش و درخشانی را نشان دادهي  هچهر

وانی کنم که در تمام طول روز این لبخند از لبانت فرار نکند تا بدین وسیله بت توصیه می
روح لبخند را به محیط ماحولت نیز بگسترانی. اصالً به چیزهایی فکر نکن که دنیا تو را 
از آنها محروم گردانیده است. بلکه فقط به چیزهایی بیندیش که دنیا برایت بخشیده 

این  ،نگریست بشاش، و قلبی باز میي  هاز آن پس آن جوان به سوي مردم با چهر». است
گرگون شد و نیز زندگی اطرافیانش هم با دنیایی از نعمت و سعادت بود که زندگی اش د

 مقرون گردید. 
 شریفه در کجاست؟ي  هبه راستی جایگاه مفاهیم فوق در برابراین آی

ا﴿ مَّ
َ
ۡث  َرّ�َِك  َمةِ بِنِعۡ  َوأ  .]11الضحی: [ ﴾١١ فََحّدِ

 .»و اما به نعمت پروردگار خویش سخن بگوي«

تواند به  المعارف را درا ین رابطه تدوین کند، می ةدائرآیا اگر دنیاي دانش، صدها 

 کریمه احاطه نماید.ي  هتفسیر همین یک آی
این نیست که انسان آنچه را از مال و  البته معنی سخن گفتن از نعمت خداوند

ها به وي عنایت شده است به رخ دیگران بکشد که  بیشک  ثروت و رفاه و غیره نعمت
گفتن از نعمت  ند نوعی فخرفروشی به حساب آید. بلکه سخنتوا این امر گاهی می

این است که انسان در برابر آنچه که دارد شکر منعم را بنماید و در برابر آنچه که  خدا
ندارد، نزد مردم شکایت و بیداد نکند. چه انسان مؤمن علی الدوام سپاسگوي و شکرگزار 
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 الهی است.  فضل و نعمت
ها بر صاحب ظهور اثر این نعمت ن از نعمت خداونداز مظاهر بارز سخن گفت

ها و عدم بخل و  این نعمتي  هنعمت، مرفوع ساختن نیاز و حاجت حاجتمندان به وسیل
هاست در راه آنچه که شرع  امساك در انفاق بر آنان، و همچنین به کارگرفتن این نعمت

 شریف بدان دستور داده است.
هاي  مت همه عبارت ازمال و ثروت است، بلکه مالكالبته چنین پنداشته نشود که نع 

 ،شود داکتران شناخته میي  هصحیح شناخت نعمت ـ به قول یکی از اطبا ـ در معاینه خان
شود، هدف مردم در زندگی تماماً پول و  هاست که فهمیده میزیرا در این معاینه خانه

در  باشد. چنانکه خداي نمیثروت نیست، و توانگري نیز محدود به مال و سرمایه 
 فرماید: برش میخطاب به پیام» ضحی«ي  هسور

ٓ  َووََجَدكَ ﴿ �َ �ِٗ�  ۡ�
َ
 .]8الضحی: [ ﴾٨ َ�ٰ فَأ

 .»تو را نادار یافت پس ثروتمند گردانید«

حتی یک روز  در حالی که روایات به تواتر اثبات نموده اند که پیامبر گرامی اسالم
کریمه به این ي  هدر این آی اند. لیکن غنامندي پیامبر اسالم هم ازنظر مالی ثروتمند نبوده

مطمئن و آرام، ي  همعنی است که ایشان قلبی پاك و وارسته، زبانی فصیح و روان، سین
ضمیري راحت و وجدانی سالم، جسمی توانمند و تندرست، عقل و خردي برتر و 

اند. پس به این دلیل بود که  دگاري خشنود و راضی از خویشتن داشتهفرهیخته و پرور
علی رغم فقر مالی و با وجود مشغولیت دائمی به جهاد و رویارویی همیشگی با آزار و 

اند. پس  گفته بر خود سخن می اذیت کفار و منافقان، باز هم همیشه از نعمت خداوند
ایشان و عمل به قرآن کریم که صدها سال از چه قدر شایسته است که ما نیز با اقتدا به 

هاي الهی و میهماندار سعادت خویش  کاروان علم جلو تاخته است، ارجگذار نعمت
 باشیم.
این دعوتی که  ،قرآن پرچمدار دعوت انسان به سوي سعادت وخوشبختی است ،بلی
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 است. مصلحان و دانشمندان و داکتران طب گردیدهي  ههمي  ههم اکنون فریاد یکپارچ
مربع شکل از ي  هیکی از اساتید در آغاز درسش، قطع«گوید:  می» ولتر مور«دکتور 

سیاه ي  هسیاه ترسیم کرد و سپس در وسط آن قطعه، نقطي  هورق سفید را بر روي تخت
بینند؟  سیاه چه میي  هکوچکی را قرار داد. آنگاه از حاضران پرسید که بر روي تخت

بینند. در اینجا بود که او  سیاهی را بر روي آن میي  هنقط اکثریت آنان پاسخ دادند که
 ».گفت: آیا در میان شما یک نفر هم نیست که این مربع بزرگ سفید را نیز ببیند؟

پوشیدن  هاي سفید و چشم معنی دعوت به سوي سعادت این است: دیدن مربع ،آري 
آن این دعوت قرآن پاك که  ازتر  جانبه تر و همه هاي کوچک سیاه و منفی. و عمیق ازنقطه

 گوید:می

ا﴿ مَّ
َ
ۡث  َرّ�َِك  َمةِ بِنِعۡ  َوأ  .]11الضحی: [ ﴾١١ فََحّدِ

سالمتی، ثروت و عزت را نیز به  ،قطعاً احساس خوشبختی از طریق تحدث به نعمت
آورد، چنانکه اخیراً علم طب به اثبات رسانده است که احساس سعادت، موجب  همراه می

 گردد. شفاي امراض می
احساس سعادت ممکن است «گوید:  جراح جهانی بریتانیایی می» سیر هینخ اوگلیفی« 

تواند بر علل  روان آرام می زیرا خرد ناب و ،وسیله شود تا امراض بدون معالجه شفا یابند
و مسببات امراض غلبه کند. داکتر نامبرده پس از چهل و چهار سال کار پیوسته در 

جاویدان خویش دست یافت آنگاه ي  هسرطان و بررسی روي آن، اخیراً به جملي  همعالج
در مغز «هم او گفته است: ». شود انسان خوشبخت هر گز به سرطان مبتال نمی«که گفت: 

هاي جسم را با نظارتی دقیق،  سان مرکز معینی وجود دارد که رشد و نموي تمام سلولان
کند و همین مرکز است که تمام از طریق افراز نوعی از هرمون در خون کنترول می

نماید. بررسیها این  هاي بدن صادر می دساتیر را به سلولهاي مختلف در تمام قسمت
این مرکز ـ چنانکه ذهن انسان صاف و روشن و آرام اند که  حقیقت را به اثبات رسانده

نماید. اما اگر ذهن  باشد ـ تعلیمات فوق الذکر را با آگاهی و از روي بینش ارسال می
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گی و اختالل و در ها توأم با آشفته مشوش و آشفته بود، صدور تعلیمات آن براي سلول
ه در این حالت سلولها به عین حال با شتابزدگی و بدون سنجش و ارزیابی دقیق است. ک

 ». گردند بروز سرطان میي  هصورت غیر طبیعی و نامنظم تکثر یافته و در نهایت پیش زمین
نیاز از بیان مثالها و  بی کریمه، دیگر ماي  هبعد از دقّت و نگرش عمیق در این آی ،آري

ا﴿هایی از این قبیل هستیم، چرا که آیهء:  نمونه مَّ
َ
ۡث  َرّ�َِك  َمةِ بِنِعۡ  َوأ  .]11الضحی: [ ﴾١١ فََحّدِ

 تمام نماي سعادت انسان است.ي  هخود آین

 ]٢٦٩البقرة: [ ﴾...َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ َت يُؤۡ ﴿

کند و  و عزیزانی عنایت می دهد، فرزندان ال و ثروت میبراي بندگان خود م خداي
مال و سازد. تجارب زندگی نشان داده است که  گون بهره مندشان میهاي گونه از نعمت

خورد. فرزندان نیز گاهی ممکن است جز یک  ثروت گاهی به درد صاحب خود نمی
آرایش موقت براي انسان به حساب نیایند بلکه هم ثروت و هم فرزندان، نکبت و 
مصیبتی براي وي گردیده زندگی را برایش به جهنمی مبدل گردانند. چنانکه قرآن کریم 

 گوید: می »کهف«ي  هاز سور 45ي  هدر آی

ۡ ٱ﴿ ِ َيوٰ �َۡ ٱ زِ�َنةُ  ُنونَ ۡ�َ ٱوَ  َماُل ل �ۡ ٱ ة  .]45الکهف: [ ﴾َيا�ُّ
 .»مال و فرزندان آرایش زندگی دنیا اند«

 گوید: می» تغابن«ي  هسور 14ي  هو در آی

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ زۡ  ِمنۡ  إِنَّ  ا

َ
وۡ  ِجُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
ٰ َوأ   .]14التغابن: [ ﴾َذُروُهمۡ حۡ ٱفَ  لَُّ�مۡ  �َعُدوّٗ  ِدُ�مۡ َ�

اید، در حقیقت برخی از همسران شما و فرزندان شما، دشمن  اي کسانی که ایمان آورده«
 .»شمایند، از آنان برحذر باشید

لیکن در اینجا موهبت دیگري هم هست که خداي سبحان آن را براي هر کس 
نهفته است. این موهبت در بخشد که در این موهبت براي انسان خیر بسیاري  بخواهد می

 شود: چنین بیان می» بقره«ي  هاز سور 269ي  همتن آی
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ٓ  َمن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ ِ� يُؤۡ ﴿ ۚ �ََشا وِ�َ  َ�َقدۡ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ َت يُؤۡ  َوَمن ُء
ُ
  .]269: ةالبقر[ ﴾�َكثِ�ٗ  �َخۡ�ٗ  أ

بخشد، و به هرکس حکمت داده شود، یقیناً  خداوند به هرکس که بخواهد، حکمت می«
 .»گیرد خیري فراوان به وي داده شده است، و جز خردمندان کسی پند نمی

اند که حکمت: عقل و خردي است استوار و خلقی است  در تعریف حکمت گفته
آن در دنیا به ي  هاند: هر کس از موهبت حکمت برخوردار باشد، به وسیل نیکو. و گفته

ي  هاند که هم ررسیها نشان دادهیابد. لیکن ب جایگاهی عالی و موقعیتی ممتاز دست می
آنانی که خداي متعال از این موهبت برخوردار شان گردانیده است، در مراکز سلطه و جاه 

زیرا چه بسیار اند انسانهاي با حکمت و خردي که از زندگی  ،و مقام قرار ندارند
ي  هانزوا قرار گرفته و به همان زندگی منزوي خویش در یک گوشي  هاجتماعی در گوش

که از اجتماع  -و درویشانه خوش وخرم اند، پس آیا این گروه   دورافتاده قناعت کرده
اند؟ هرگز! بلکه اینان  از خیر محروم مانده -اند ها رانده شدهیا به حاشیه  گرفتهگوشه 

زیرا کسی که از موهبت الهیی مانند  ،اند بیشترین و بزرگترین خیر و نعمت را دریافته
است، به هر کار و شغلی که مصروف باشد و در هر مقام و موقعیتی که  مند حکمت بهره

مند است. البته ما این خیر بسیار را فقط  شک از خیر بسیاري بهره بی قرار داشته باشد،
ایم و حقّا که سخن خداي  هاي علم آشنا شده ایم بشناسیم که با پیشرفت آنگاه توانسته

 حکیم راست و زیبا است.
کافی نیست که شخص با بدنی سالم زندگی کند تا «گوید:  می» یس کارلالکس«دکتور 

زیرا سالمتی نه منحصر به مقاومت بدن در برابر  ،مند شود بتواند از زندگی سالم بهره
امراض است، نه محدود به نیروي تحمل جسم، و نه هم منحصر به قدرت انسان بر کار و 
تولید. بلکه این نیروي اخالق، استواري و به هنجاري عقل و آرامش خاطر یعنی 

 آنهاست.ي  هاست که مهمتر ازهم» حکمت«
از انسانهاي عصرهاي گذشته به سالمتی کامل  شکی نیست که انسان عصر حاضر،

شرایط جدید و ي  هزیرا او باید مشکالت جدیدي را تحمل کند که زایید ،نیازمندترا ست
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ها و هیاهوهاي گیهاي روانی، همهمه مشکالتی مانند تکانها و شوریده ،معاصر است
ی خطیري که گون و مشکالت اجتماعهاي گونه زندگی ماشینی، وجودنگرانیها و دلهره

محیط ما از آنها خالی نیست. مشکالتی که چه بسا اعصاب انسان را درهم کوفته و براي 
توانیم به سالمتی فقط از بعد  شوند. از این جهت، ما نمی فرسا می گیر و طاقت او نفس

زیرا سالمتی عقل و نیروي اخالق، ابعاد دیگري از  ،فیزیولوژیک مجرد آن نگاه کنیم
 ». نیاز نیست بی انسان به نضج و بلوغ پیوسته، از آنهاي  هکه شخصیت تام زندگی ما یند

آید که آن تک سلول  دانیم که جسم انسان در اصل از یک تک سلول به وجود می می
خود به دو قسمت دیگر و این ي  هشود و هر قسمت به نوب باز به دو قسمت منقسم می

یابد که نمو و رشد جسم انسان را به کمال و  چنین است که این سلول تا بدانجا تکثر می
از تکامل هم که برسد، باز همان واحد یی  تمام آن برساند. پس جسم انسان به هر پایه

وجودش باقی است. بناء تمامی اعضاي جسم و انکشافات آن، در واقع یک واحد ي  هاولی
آسایی از سلسله عظیم و هول ي  هیی اند که با شبک منسجم، همآهنگ و به هم پیوسته
نمایند و ما آنها را به نام هرمونها  ها آنها را افراز می اعصاب و عناصر شیمیاییی که غده

اند. سالمتی، یعنی نگهداري و  م بافت خورده و ارتباط قایم کردهشناسیم، به ه می
هنگی و روابط متعادل میان اعضاي وجود. پس چنانکه  محافظت از این واحد و حفظ هما

بیند،  شرایین در دوران خون انسان اختالل پدید آورده و سالمتی انسان لطمه میتصلب 
همین طور اگر خشم، ترس و نگرانی در اعصاب انسان اضطرابی ایجاد کند، این سالمتی 

 شود. رو می جدي روبه با لطمه و آسیب
در یک اکنون کامالً ثابت گردیده است که نشاط و فعالیت انسان  این حقیقت  هم ،آري

آن واحد، هم عضوي و هم عقلی است و جسم و روح یک واحد غیر قابل تجزیه 
درقیه، به انحراف عقلی و عصبی انسان ي  هباشند. پس آنسانکه ورم مخ یا غد می
انجامد، همین طور اضطراب عقل یا انحراف اخالق به زخم معده، تصلب شرایین،  می

 انجامند. می امراض قلبی و اختالل در جهاز هاضمه وي



 تجلی قرآن در عصر علم   208

 

بنابراین براي انسان محال است که بتواند روشهاي کاربردي حفظ سالمتی را در 
کننده و حیرت  گیجي  هزیرا این یک قضی ،جسمش کامالً و از همه جهت کشف کند

آوري است. مگر ما در این عرصه یک سلسله قواعد اساسیی داریم که با عنایت به آنها 
ما کم و بیش با این قواعد اساسی که ي  هظ نماییم و هممان را حف توانیم  سالمتی  می

پیشگیري از بیماریهاي مختلف است و طب قدیم و جدید آنها را ي  همربوط به نحو
اند، آشنا هستیم. لیکن در اینجا ما قواعد نوینی داریم که عبارت از  توصیه کرده

المتی باید حتماً از گویند: براي حفظ س دستاوردهاي جدید علم طب اند. این قواعد می
آیند و مهمتر  سمومهاي مختلفه  پرهیز کرد. سموم ها یا توکسیدهایی که از خارج بدن می

 گردند. از آنها سموم هایی که از داخل وجود متولد می
گساري  انسان ـ مثالً ـ به تجارب فیزیولوژیک باور دارد وبر اینکه مثالً تدخین و باده

بینیم که بسا افراد هستند که  شوند، لیکن در عین حال می به سالمتی وي مضر تمام می
توانند از این چیزها دست بردارند و یا حد اقل از میزان مصرف آنها بکاهند مگر  نمی

یعنی  ،عنایت نماید... و حکمت در این میدان» حکمت«به انسان  آنگاه که خداوند
 خرد و شجاعت.

تحمل سختیهاي باد، باران، خورشید و سایه همینگونه پوست خارجی بدن ما نیازمند 
ها رو به رو شود، اما فقط یک ساعت  زیرا براي آن ساخته شده تا با این پدیده ،است
روي بامدادي پرتحرك انسان در هواي آزاد کافی است که پوست و سیماي بدن،  پیاده

ط به داشتن سالمتی سوق دهد. لیکن این امر فق  بلکه حتی خون و اعضاي وي را به اوج
و حکمت در اینجا یعنی  ،است» حکمت«باشد و آن چیز هم فقط  یک چیز نیازمند می

 عقل و اراده.
دانیم که عناصر شیمیایی مورد نیاز براي ساختمان انساج و حفظ  همین طور ما می

ها، لبنیات و حبوبات  نشاط و نیرومندي جسم ما، در غذاهاي طبیعی مانند سبزیجات، میوه
دار رنگارنگ، گاهی انسان را با چنان حالتی  ند. لیکن اشتغال مردم به مواد چاشنیموجود ا
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هاي دیگري که  شود ضعف بدنی خود را با فراورده سازد که مجبور می رو به رو می
شیمیایی و نه به طور ي  هجات اند، برطرف کند اما به شیو محتوي مواد سبزیجات و میوه

هاي تازه و  ي مواد اصلی، چون سبزیها و میوهطبیعی. پس بازگشت انسان به سو
زاي دیگر، نیاز به یک چیز دارد و آن چیز هم  برداشتنش از مواد پرچرب و انرژي دست
 گیري. است، و حکمت در اینجا نیز یعنی عقل و تصمیم» حکمت«فقط 

ها و  گونه شکایت انسان از امراض جهاز هاضمه و تأثیر منفی آن بر قلب و ریههمین
زیرا ما قبل از آنکه گرسنه شویم غذا  ،یه و کبد، همه و همه ناشی از پرخوري استکل

آید. و البته  ما به فریاد میي  هخوریم که معد خوریم، آنچنان می خوریم. وقتی هم که می می
تا گرسنه  رسول گرامی اسالمي  هدانیم. پس باید بنا به فرمود زیان این کار را هم می

بخوریم که قامت مان را یی  وریم و چون غذا خوردیم، فقط چند لقمهشویم، غذا نخ نمی
استوار سازد و ما را به کار و تالش قادر گرداند. پس آیا ممکن است به این توصیه عمل 

یعنی عقل و اراده » حکمت«کنیم؟ هرگز! مگر آنگاه که یک چیز داشته باشیم، آنهم فقط 
 است.

ها و مسابقاتی که  ها، رقابت کشمکشي  ها با همبلکه حتی در محیط پرتنش اجتماعی م
در آن بر سر رزق و روزي و چوکی و منصب و قدرت در جریان است، مسابقاتی که در 

شود، به طوري که انسان با کمترین  بسا موارد منجر به درگیریها  و حوادث المناك می
کند و  و اندوه غرق میبرشوریده و با اولین صدمه خود را تا خرخره زیر بار غم یی  بهانه

دانیم که این  سازد. و البته ما همه می مبدل مییی  کوچکترین لطمه را براي خود به فاجعه
 ،دانیم که براي مقابله با این وضعیت نا هنجار امور مولد چگونه امراض خطیري اند، و می

و قبل از هر چیز دیگر به تحمل، حوصله، اعتماد به نفس و حفظ زبان از پرگویی 
ها آراسته باشیم. هرگز! مگر  بدگویی احتیاج داریم. اما آیا ممکن است که به این خصلت

 مند باشیم. یعنی: فرزانگی و اخالق نیک. بهره» حکمت«آنگاه که از موهبت 
گمان از مستلزمات حکمت است، اینکه انسان در دنیاي خود چنان رفتار کند که  بی
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بیند. یقیناً گفتار، کردار و حتی تخیالت  او را می بیند، خدا را نمی اگر او خداوند
شود و اگر ادیان و کتب آسمانی  هستی ثبت میي  هموجود در بستر الشعور ما، در لوح

اند، اینک علم نیز به جمع آنها پیوسته است. پس بر انسان  این حقیقت را تبلیغ نموده
را در یی  ار نباشد، فقط اندیشهخردمند الزم است تا فقط سخنی را بر زبان آورد که زیانب

روان وي نباشد و فقط عملی را انجام دهد که او را از ي  هنهاد خود بپروراند که کشند
 دور گرداند. عذاب خداوند

بی شک حکمت ورزانه خواهد بود اگر انسان به حق خویشتن خویش قانع بوده و 
وند بزرگ همیشه زیرا اگر صاحب حق غایب است، خدا ،چشم به حق دیگران ندوزد

باشد. و هر گاه عدالت زمینی و قوانین موضوعه در  حاضر و ناظر حال بندگان خویش می
آن مجرم را به برگرداندن حق به صاحبش ملزم گردانیده و عالوتاً مجازاتی را نیز براي 

 نماید، پس حساب عدل الهی چگونه خواهد بود؟ وي وضع می
علوم انسانی ي  هفوق، بر تارك همي  هکریمي  هاین چنین است که تجلیات اعجازي آی

یابیم که مفاهیم خیر و حق و عدل، جملگی در مضمون  درخشد و ما به تجربه درمی می
گنجد، ثواب تلقی  آنچه که در تحت این عنوان میي  هاند. و البته هم داخل» حکمت«

ارزانی کرده است، چه » حکمت«به ایشان  شود. پس خوشا به حال آنانی  که خداي می
شک که خیر فراوانی را در دنیا و آخرت فرا آورده  بی هر کس برخوردار از حکمت است،

 است. 

ۡ َوَ�ٰ ﴿ ِ  ُهمِدل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
 ]. ١٢٥النحل: [ ﴾َسنُ أ

خیراندیش که یی  ترین رهنمودهاي دانشمندان علم اجتماع در راه ساختن جامعه از مهم
گزیدن همیشگی انسان از  انسانهاي آن همه با هم یار و یاور باشند، در حقیقت دوري

حاده عبارت است از جار و جنجال، خشم ي  هاین زاوی ،جدال است. آريي  هحادي  هزاوی
 گرداند. و عصبانیت و هر آنچه که فضاي عالیق انسانی را مکدر می
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شناسی  ر علوم روانشناسی و جامعهدیل کارنیگی که صاحب مؤلفات بسیار موفقی د
ام این  که من از بررسیهاي ممتد علمی خویش بر گرفتهیی  گمان نتیجه بی«گوید:  است می

گزیدن از جدال و  نشاندن منطق در روابط اجتماعی، دوري به کرسیي  هاست که تنها وسیل
میان دو تن، گویند که از هر ده بار مشاجره و جدال  باشد. بررسیهاي من میکشمکش می

به طور حتم در نه بار آن، هر یک از طرفین نهایتاً با پافشاري شدیدتري از قبل، خود را 
اند. بر فرض اینکه شما با جدال و مشاجره بر  تر از پیش دانسته آن مجادله برحقدر 

اید  زیرا شما ظاهراً توانسته ،اید تان چیره شوید، این شما هستید که در نهایت بازنده خصم
اید رضاو خشنودي وي را کسب نمایید و این خسارت  بر او پیروز شوید، اما نتوانسته

 ». خود براي شما کافی است
که یکی از مدیران بسیار موفق اجتماعی در امریکا است، در این باره » ولیم«اما 

قطعاً محال است که شما بتوانید فردجاهلی را با مرافعه و مشاجره مغلوب خود «گوید:  می
گویند که مستحیل است بتوان فردي را ـ قطع نظر از اینکه  زیرا تجارب من می ،سازید

 ». عالم است یا جاهل ـ با جدال و مرافعه بر تغییر دادن نظرش داشت
کار و تند مزاج  او در جوانی بسیار لغزش«گوید:  اش می زندگیي  هفرانکلین در کارنام

داشتند. تا  تر از آنانی بودند که وي را دوست میبردند، بیش بود و کسانی که از وي بد می
فرا خواند و برایش گفت: تردیدي یی  آنکه روزي یکی از دوستانش وي را به گوشه

آید، از این  است که بر مخالفان رأیت فرود مییی  نیست که نظریاتت همچون تازیانه
تا از جدال و کشند  شوند، نفسی به راحت می جهت هنگامی که دوستانت از تو دور می

گوشم ي  هاز آن روز این سخن را آویز«گوید:  فرانکلین می». بگو مگو با تو در امان باشند
ساخته و به یک قاعده سخت پایبند گردیدم و آن اینکه از معارضه با آراء دیگران بپرهیزم 

لت نیکو. از آن وقت به کار بردن الفاظی را که بر رأي قاطع و ثابتی دالیی  مگر به شیوه
مانند این جمالت: قطعاً من بر  ،کرده و عواطف دیگران را بخراشد، بر خود تحریم کردم

این نظر هستم! شکی ندارم که واقعیت امر چنین است! تحقیقاً قضیه چنین است! ... و به 
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کنم که  گرفتم: گمان می جاي استعمال چنان کلماتی، الفاظی از این قبیل را به کار می
رسد که قضیه چنین باشد! در حال حاضر بر این نظر هستم! شاید  نظرم میچنین باشد! به 

باشم! ... و هر   ام اشتباه کرده ام در این باره درست نباشد! ممکن است در این گفته عقیده
کوبیدم  داشتم، این مخالفت را صراحتاً به رخ ایشان نمی گاه با آراء دیگران هم مخالفتی می

گفتم آراء شما همیشه درست بوده  کردم بلکه می نان اعتراض نمیو به طور ناگهانی بر آ
است، لیکن در حال حاضر ممکن است اندکی به تفکّر بیشتر نیاز داشته باشید. از آن زمان 

 ». ام و بالمرّه ستیزه را به کناري افگندم هرگز با کسی ستیزه نکرده
مهمانیهاي بزرگ که بنا به در یکی از «گوید:  کارنیگی در یکی دیگر از حکایاتش می

ي  همناسبتی برگزار شده بود، یکی از حاضران داستانی را ذکر کرد که حاوي یک جمل
حکیمانه بود. او ادعا کرد که این جمله از کتاب مقدس انجیل است. من که نسبت به 

ذکر شده نه از کتاب ي  هقضیه حضور ذهن کافی داشتم، راه را بر وي بسته و گفتم: جمل
س، بلکه از سخنان شکسپیر است. اما او بر این نکته که آن جمله حتماً از کتاب مقد

ورزیدم. سرانجام حکمیت  مقدس است اصرار داشت و من نیز بر رأي خویش اصرار می
در این باره را به فرد سومی وا گذاشتیم که در شناخت شکسپیر بسیار معروف بود و 

ظ داشت. فرد موصوف که در کنارم نشسته بود، هاي وي را از حف سخنان و وجیزهي  ههم
این  ،فرمایند زده ساخت: آقاي کارنیگی! ایشان درست می خود وحشتي  همرا با این گفت
یی از کتاب مقدس است. اما در عین حال با مهربانی، به نوك پاي خود وجیزه جمله

هماند. میهمانی که یی را بفآهسته بر من فشاري آورد و با این تلمیح خواست به من نکته
به آخر رسید، آن مرد در راه به من چنین گفت: شکی نیست که سخن شما کامالً درست 
بود و آن وجیزه از شکسپیر است نه از کتاب مقدس. اما ما همه در میهمانی شادي به سر 

کوشیدید که براي آن مرد  انگیزي می بایست در چنین فضاي بهجت بردیم و شما نمی می
کردید که این کار  یت را که او اشتباه کرده است، به اثبات برسانید! آیا فکر میاین واقع

آورد؟ چرا به وي اجازه ندادید تا داستانش را به  شما او را نسبت به شما بر سر لطف می
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ي  هشما را در باري  هآخر برساند و با این کار، خوش باشد؟ از این گذشته، مگر او عقید
ي  هبا وي به مجادله برخواستید؟ کارنیگی عزیز! همیشه از زاویآن جمله جویا شد که 

 ». حاده بپرهیزید!
هایی در زندگی انسان وجود دارند که ستیز و جدال،  ها و لحظه چه بسیار صحنه ،آري

سرور و لذت را از سر همگی برپرانده ي  هها گرفته و نشئ صفا و بهجت را از آن لحظه
و جنجالهایی که پیوند دو دوست را براي همیشه از هم  است! بلکه حتی چه بسیار جار

بگسالنیده و فضاي سبز روابط آنها را تیره و تار گردانیده است! از همین رو، علم اجتماع 
و علم تربیت در جدیدترین نظریات، به پرهیز از ستیز و جدال سفارش اکید کرده اند و 

باشد، باید این کار به نیکوترین شیوه اینکه اگر هم در مواردي از ستیز و جدال گریزي ن
 صورت گیرد.

کنند، با آنچه که قرآن کریم یک هزار و  رهنمودهایی که این علوم آن را فریاد می
هاي متعدد در این  چهارصد سال قبل نه در یک آیه و یک سوره که در آیات و سوره
ي  هاز سور 86 ي هزمینه ارشاد فرموده است، قابل مقایسه نیست. خداي سبحان در آی

 کند: پیامبر امین خویش را چنین توصیه می» حج«

ُ ٱ َ�ُقلِ  َدلُوكَ َ�ٰ  �ن﴿ عۡ  �َّ
َ
 .]86الحج: [ ﴾٦٨ َملُونَ َ�عۡ  بَِما لَمُ أ

 .»کنید داناتر است و اگر با تو مجادله کردند، بگو: خدا به آنچه می«

 فرماید: نحل میي  هاز سور 125و در آیه 

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ َوَ�ٰ  َسَنةِ� �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل ِ  ُهمِدل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
 َر�ََّك  إِنَّ  َسُنۚ أ

عۡ  ُهوَ 
َ
عۡ  َوُهوَ  ۦَسبِيلِهِ  َعن َضلَّ  بَِمن لَمُ أ

َ
ِ  لَمُ أ  ٱب

ۡ  .]125النحل: [ ﴾١٢٥ َتِدينَ ُمهۡ ل
که نیکوتر است، ي  هآنان به شیوبا حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با «

مجادله نماي، در حقیقت پروردگار تو به حال کسی که از راه او منحرف شده دانا تر، و او به 
 .»یافتگان نیز داناتر است حال راه

عنکبوت است که ي  هاز سور 46ي  ههاي قرآن کریم در این رابطه همچنان آی از توصیه
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 گوید: می

ْ ِدلُوٓ تَُ�ٰ  َوَ� ﴿ هۡ  ا
َ
ِ  إِ�َّ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب

َ
 .]46العنکبوت: [ ﴾َسنُ أ

 .»و با اهل کتاب مجادله نکنید مگر به آن شیوه که نیکوتر است«

کند، آنگاه که از ارتکاب آن در  بلکه حتی پروردگار مجادله را در قطار فسق ذکر می
 بقره است:ي  هاز سور 197ي  هنماید. و این متن آی مناسک حج منع می

 .]197: ةالبقر[ ﴾جِّ �َۡ ٱ ِ�  ِجَداَل  َوَ�  فُُسوَق  َوَ�  َرفََث  فََ�  جَّ �َۡ ٱ �ِيِهنَّ  فََرَض  َ�َمن﴿
ها حج را بر خود فرض گرداند، بداند که در اثناي حج  پس هر کس که در این ماه«

 .»همبستري و فسوق و جدال روا نیست

خشم است. یکی از دانشمندان ي  ههم کژراهحاده یکی ي  ههاي منتها به زاوی از راه
گیریم، جز این  زمانی که ما بر دشمنانمان خشم می«گوید:  روانشناس در این رابطه می

مان   شان بر خوابي  هغلب ،ایم آنان را بر خود مان آماه کردهي  هنیست که فرصت غلب
ه قدر همه مسبب مان. و اگر دشمنان ما بدانند که چ و خوشبختی  مان و سالمتی خوراك

اند، از شادي به پایکوبی درخواهند آمد. پس مسلماً خشم و  بختی ما شده نگرانی و تیره
کند بلکه این خود ما هستیم که همیشه به لعنت  کین ما بر آنان، هرگز ایشان را اذیت نمی

شویم و شبها و روزهایمان را به جهنمی براي خودمان مبدل  و آزار آن گرفتار می
 ». یمساز می

آن ي  هاگر کسانی در اندیش«نویسد:  پولیس آمریکا میي  هیکی از نشرات وابسته به ادار
ي  هافتادند که به شما بدي و آزاري برسانند، پس یاد و خاطر آنان را به کلی از صفح

زیرا اگر به فکر  ،ضمیرتان پاك گردانید و اصالً به فکر این نباشید که از آنان انتقام بگیرید
 ». اید ر از آنان خودتان را ناراحت کردهام باشید، بیشتانتق

دشنام و بدگویی «کنفوسیوس یکی این است: ي  ههاي حکیمان ترین وجیزه از شگرف
رساند، اندیشیدن تو در  رساند، بلکه آنچه به تو آسیب می دیگران اصالً به تو آسیبی نمی

 ». آنان استي  هبار
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به «است که گفته است: » کالوس وارد«ن عالمه از بهترین سخنان در این باره، سخ
را  جاي اینکه از دشمنان مان کینه به دل بگیریم، بگذار بر آنها دل بسوزانیم و خداي

سپاس گوییم که ما را مانند آنان نیافرید. بگذار به جاي اینکه انواع اتهامات را بر 
ا شامل حال آنان دشمنانمان سرازیر سازیم، رحمت و شفقت و یاري و گذشت مان ر

 ».گردانیم
آل عمران ناظر ي  هاز سور 134ي  هشاید این داستانها و امثال آن بتواند، آنچه را که آی

جایی که این آیه فروخورندگان خشم  ،بر آن است تا حدودي به اذهان مان نزدیک گرداند
 گوید: و درگذرندگان از مردم را در قطار نیکوکاران ستایش کرده و می

ِينَ ٱ﴿ ٓ ٱ ِ�  يُنفُِقونَ  �َّ ا َّ ٓ ٱوَ  ءِ ل�َّ ا َّ ٰ لۡ ٱوَ  ءِ ل�َّ ُ ٱوَ  �َّاِس� ٱ َعنِ  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ  َظ َغيۡ لۡ ٱ ِظِم�َ َ�  ُ�ِبُّ  �َّ
ۡ ٱ  .]134عمران:  آل[ ﴾١٣٤ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

برند و از مردم  کنند و خشم خود را فرو می آنانکه در فراخ دستی و تنگ حالی انفاق می«
 .»خداوند نیکوکاران را دوست داردگذرند و  درمی

چرا پیامبر امینش را به عفو و گذشت فرا  به این ترتیب به راز این امر که خداي
 فرماید: آل عمران میي  هاز سور 159ي  هجایی که در آی ،بریم خواند نیز پی می می

 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ  لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ ﴿
َ
 .]159عمران:  آل[ ﴾رِ مۡ ۡ�

پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان (اصحاب خویش) مشورت «
 .»کن

 فرماید: مائده میي  هاز سور 13ي  هو در آی

َ ٱ إِنَّ  َفحۚۡ ۡص ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ ﴿ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  .]13: ةالمائد[ ﴾ِسنِ�َ ُمحۡ ل
 .»دارد خدا نیکوکاران را دوست می پوشی کن که پس از آنان درگذر و چشم«

خواند، آنجا که در  مؤمنان را نیز به گذشت و چشم پوشی فرا می چنانکه خداي
 فرماید: بقره میي  هاز سور 109ي  هنص آی

ْ �ۡ ٱفَ ﴿ ْ ۡص ٱوَ  ُفوا ٰ  َفُحوا   َح�َّ
ۡ
ُ ٱ ِ�َ يَأ مۡ  �َّ

َ
ِ بِأ َ ٱ إِنَّ  ۦٓۗ رِه َّ�  ٰ  .]109: ةالبقر[ ﴾قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
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 .»پس گذشت کنید، و چشم بپوشید تا خدا فرمان خود را بیاورد«

و اینچنین است که در روشنایی پیشرفت علم، به عمق اهداف این آیات مبارکه که از 
 شویم. اصول علم تربیت و علم اجتماع قرنها جلو افتاده است، آشنا می

 »کنیدناسراف «

 نازل شد و دستور داد که:» اعراف«ي  هاز سور 31ي  هآنگاه که آی

﴿ ْ ْ ۡ�َ ٱوَ  َوُ�ُوا ْ فُوٓ �ُۡ�ِ  َوَ�  �ُوا  .]31األعراف: [ ﴾ا
 .»بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید«

زیرا به قول یکی از  ،بسیاري از کفاري که در آن تدبر کردند با این آیه اسالم آوردند
طب اولین ي  هاین آیه، جامع خالص«حکماي بزرگ جاهلیت که با شنیدن آن اسالم آورد: 

 ».و حکمت آخرین است
بعضی بر آنند که نهی از اسراف در   ،کریمه بر دو نظر اندي  همفسران در تفسیر این آی

این آیه فقط مخصوص خوردن و نوشیدن است. در حالی که بعضی دیگر نهی از اسراف 
به دو دلیل:  ،دانند می اشیاء را مشمول آني  هرا مخصوص اکل و شرب ندانسته بلکه هم

این  ي هآنکه اسراف در چیز معینی را خاص بسازد، در تکمل بی نخست آنکه خداي متعال
 فرماید: آیه می

ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ ﴿   .]31األعراف: [ ﴾�ِ�َ ُمۡ�ِ ل
 .»گمان خداوند مسرفان را دوست ندارد بی«

ـ فقط در اکل و شرب  ال �رسفوا فيهماکریمه نگفته است: (ي  هدو دیگر آنکه آی

ْ فُوٓ �ُۡ�ِ  َ� ﴿اسراف نکنید) بلکه مطلقاً فرموده است  پس ». اسراف نکنیدبه طور کلی « ﴾ا
 باشد. تر می روشن است که نظر تفسیري دوم قوي

به هر حال، چه مراد آیه فقط نهی از اسراف در اکل و شرب باشد، و چه نهی از 
عام و ي  هنهی از اسراف در اسالم، مقولي  هاسراف در همه چیز، آنچه مسلم است مقول
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د به همین یک آیه نبوده بلکه زیرا منع از اسراف در قرآن کریم فقط محدو ،کلی است
قرآن در آیات مکرر و متعددي، اذهان بشر را به رعایت اعتدال در همه چیز و پرهیز از 

 روي در کلّیه شئون زندگی، متنبه ساخته است. اسراف و زیاده
 اینک توجه کنید به آیات ذیل:

بندگان رحمان  رعایت اعتدال در امر انفاق را از صفات» فرقان«ي  هاز سور 67ي  هآی
 گوید: معرفی نموده و می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ْ  إِذَا نَفُقوا
َ
ْ �ُۡ�ِ  لَمۡ  أ ْ َ�قۡ  َولَمۡ  فُوا وا ٰ  َ�ۡ�َ  َوَ�نَ  ُ�ُ  .]67الفرقان: [ ﴾٦٧ اقََوامٗ  لَِك َ�

گیرند و میان این دو  کنند و نه تنگ می اند که چون انفاق کنند، نه ولخرجی می و کسانی«
 .»گزینند برمیروش حد وسط را 

 گوید: انعام میي  هاز سور 141ي  هو آی

﴿ ْ هُ  َوَءاتُوا ِ  مَ يَوۡ  ۥَحقَّ ْ فُوٓ �ُۡ�ِ  َوَ�  ۦۖ َحَصادِه  .]41األنعام: [ ﴾ا
روي مکنید که او اسرافکاران را  برداري از آن بدهید، ولی زیاده و حق آن را روز بهره«

 .»دوست ندارد

 گوید: در امور دینی را نیز نهی نموده و می حتی افراط» مائده«ي  هاز سور 77ي  هآی

هۡ َ�ٰٓ  قُۡل ﴿
َ
ْ َ�غۡ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ  .]77: ةالمائد[ ﴾قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا

 .»بگو: اي اهل کتاب! در دین خود به ناحق غلو و افراط نکنید«

نمایند.  می آیاتی دیگر از قرآن بر این حقیقت که مسرفان از هدایت به دور اند، تأکید
 گوید: می» غافر«ي  هاز سور 28ي  هبه طور نمونه آی

َ ٱ إِنَّ ﴿ ابٞ  ٞف ُمۡ�ِ  ُهوَ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  .]28غافر: [ ﴾َكذَّ
 .»کند زن باشد، هدایت نمی گمان خدا کسی را که افراط کار دروع بی«

 گوید: از همین سوره می 34ي  هآی

ُ ٱ يُِضلُّ  لَِك َكَ�ٰ ﴿ رۡ  ٞف ُمۡ�ِ  ُهوَ  َمنۡ  �َّ  .]34غافر: [ ﴾تَاٌب مُّ
 .»سازد اینگونه خدا هر که را اسرافکار شکاك باشد گمراه می«
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 گوید: می» شعراء«ي  هاز سور 151ي  هو آی

ْ تُِطيُعوٓ  َوَ� ﴿ مۡ  ا
َ
ۡ ٱ رَ أ  .]151الشعراء: [ ﴾١٥١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

 .»و از دستور مسرفان اطاعت نکنید«

 دهد: هالك و تعذیب مسرفان چنین بیم میاز » انبیاء«ي  هسور 9ي  هآی

ۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َصَدقۡ  ُ�مَّ ﴿ �َيۡ  دَ وَعۡ ل
َ
ٓ  َوَمن ُهمۡ َ�ٰ فَأ ََّشا هۡ  ءُ �

َ
ۡ ٱ َنالَكۡ َوأ  .]9األنبیاء: [ ﴾٩ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

خود به آنان را راست گردانیدیم و آنها و هر که را خواستیم نجات دادیم و ي  هسپس وعد«
 .»رساندیمکاران را به هالکت  اسراف

 فرماید: می» ذاریات«ي  هسور 34و  33ي  هو در دو آی

َسوََّمةً  ٣٣ ِط�ٖ  ّمِن ِحَجاَرةٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  ِسَل لُِ�ۡ ﴿  .]34-33الذاریات: [ ﴾٣٤ �ِ�َ ُمۡ�ِ لِلۡ  َر�َِّك  ِعندَ  مُّ
هایی از گل رس بر سر آنان فرو فرستیم، که نزد پروردگارت براي مسرفان  تا سنگ«
 .»گذاري شده است نشانه

علماي روانشناسی در سالیان اخیر، بخش بزرگی از وقت و توانشان را به بررسی 
اند تا آنچه  را که اسباب آرامش و  شان وقف کرده هاي مردم در شئون زندگی روش

شود کشف نمایند. یکی از مهمترین رهیافتهاي آنان در این میدان،  فراغت بال بشر می
 ».روي نکنید در هیچ کاري افراط و زیاده«ود بود که: صدور این رهنم

پرهیز از «البته این توصیه بعد از آن صادر گردید که طب به این نتیجه دست یافت:  
 »درمانهاستي  هاسراف درخورد و نوش سرچشمه هم

نماید، بزرگترین  کریمه که از اسراف در اکل و شرب نهی میي  هبه این ترتیب، آی
زیرا علم طب ثابت ساخته است که پرخوري  ،ه بشر معرفی کرده استاصل طبی را ب

اندازد، قلب را فرسوده و تنبل کرده، موجب  معده را از پا درآورده، کبد را از کار می
گردد. پس یقیناً راه  تصلّب شرایین، خناق صدر، باالرفتن فشارخون و بیماري دیابت می

 گذرد. روي در اکل و شرب می و میانه اعتدالي  هاین آفات، از جادي  هدرمان هم
نامتوازنی است که به نوعی از هوس تبدیل ي  هاز نظر علم روانشناسی، اسراف حماس
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شود، چه این شیوه بدون شک از باب هوس یا جنون است. یکی از دانشمندان این  می
را الگوي چرا ما طبیعت «گوید:  علم نصیحت گرانبهایی را به این ارتباط ارائه نموده و می

آفریده است، غیر مسرفانه و  بینیم که هر آنچه را خداي سازیم؟ مگر نمی خویش نمی
آید و اگر روز براي کار  بینیم که به دنبال شب، روز می در حد اعتدال است؟ آیا نمی

آفریده شده، شب مهیاي استراحت و آرامش است؟ قطعاً این حکمتی است که باید آن را 
گردانیم. پس استراحت بعد از خستگی یک امر ضروري است و الگوي رفتار خویش 

ما  تواند یک نظام به هنجار و متوازن را در زندگی همین طور اعتدال در همه امور می
 ». ایجاد نماید
بیشتر مردم بر این باور اند که قلب پیوسته و بدون هیچ «گوید:  می» والتر کانون«دکتور 

زیرا قلب در میان هر تپشی  ،حقیقت امر غیر از این استکند. در حالی که  توقفی کار می
کند. پس اگر قلب در یک دقیقه به معدل هفتاد بار  با تپش دیگر، یک لحظه استراحت می

بتپد که این معدل عادي ضربان قلب است، در این صورت قلب در هر بیست و چهار 
تراحت قلب، پانزده ساعت فقط نه ساعت کار کرده است . بنابراین، مجموع اوقات اس

ساعت در شبانه روز است که این پانزده ساعت در فواصل میان دو تپش قلب توزیع 
 ». شود که قلب دشمن اسراف است لذا این واقعیت هم روشن می ،اند شده

بینی و تفاؤل نیز پسندیده نیست. یا حتی در استراحت   همین طور، اسراف در خوش
علم وراثت ثابت کرده است که اگر مرد در دوري از  زیرا ،و یا در جلوگیري از شهوت

زن، یا زن در دوري از مرد اسراف نماید، این امر از نظر جسمی و روانی بسیار زیانبار 
روشدن با  گی روبه بینی و تفاؤل، انسان را از آماد خواهد بود. چنانکه اسراف در خوش

خود، موجب از بین ي  هبه نوب گرداند. همانگونه که اسراف در بدبینی زندگی محروم می
 شود. رفتن روحیه ومعنویات انسان می

نیاز از توضیح است. البته  به همین ترتیب در همه چیزها اسراف مضراتی دارد که بی
امور ارائه نموده و از عواقب آن به تفصیل ي  ههایی از زیانهاي اسراف را در هم علم نمونه
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 اسراف در این بحث را ندارد.ي  هسخن گفته است، که این کتاب نیز حوصل
همه با هم دست به دعا برداریم » آل عمران«ي  هاز سور 147ي  هفقط بیاییم همراه با آی

  که:

مۡ  ِ�ٓ  اَ�َنا�ۡ�َ  ُذنُوَ�َنا َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا﴿
َ
قۡ  َوَ�ّبِۡت  رِنَاأ

َ
ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  نَانُ�ۡ ٱوَ  َداَمَناأ  ﴾فِرِ�نَ َ�

 .]147عمران:  آل[
مان در کارمان را بر ما ببخش و گامهامان را استوار دار و ما  پروردگارا! گناهان مان و اسراف«

 .»را بر گروه کافران یاري ده

 ٱوَ ﴿
َ
 ].١٩[احلجر:  ﴾َهاَ�ٰ َمَددۡ  َض �ۡ�

 گوید: می »وجود اهللا عىل يةامدـال ةاألدل«شیخ محمد متولی الشعراوي در کتاب 

کتابی است که تا روز قیامت تالوت آن عبادت است. معنی این سخن آن  قرآن کریم«
هستی تصادمی رونما گردد، چه ي  هباید میان قرآن و حقایق علمی در عرص است که نمی

دین تماماً از بنیاد ویران ي  هاگر چنین تصادمی روي دهد، این بدان معنی  است که قضی
در آن دست برده و آن را با یی  ما بتوانیم به گونهزیرا قرآن تغییرپذیر نیست تا  ،شده است

 زبان روز منطبق گردانیم.
بنابراین ایمان قطعی داریم به اینکه در میان قرآن و علم تصادمی وجود ندارد و اگر 

شان یقیناً از دو  کسانی باشند که در مواردي برداشتی غیر از این داشته باشند، این برداشت
علمی ي  هیا عدم صحت فرضی -2یا عدم فهم حقیقت قرآنی.  -1شود:  عامل ناشی می

شود این است که چسان ما حقایق قرآنی را  مورد نظر. اما سؤالی که هم اکنون مطرح می
زنیم تا مردم بدانند که عدم فهم حقیقت فهمیم؟ در این باره مثالی می گاه درست نمی

 انجامد. قرآنی، گاهی به تصادم با حقایق هستی می
 فرماید: می» حجر«ي  هاز سور 19ي  هي سبحان در آیخدا

 ٱوَ ﴿
َ
  .]19الحجر: [ ﴾َهاَ�ٰ َمَددۡ  َض �ۡ�
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 .»و زمین را گسترانیدیم«

 باشد. معناي این آیه روشن است: اینکه زمین گسترده و هموار می
کریمه را به همین معنی بفهمیم، تمام آنانی که از کرویت زمین سخن ي  هاگر ما آی

ایم به  ما را به کفر متهم خواهند کرد، به ویژه اینکه ما هم اکنون توانستهگویند،  می
ها به هیئت کروي آن  هاي فضایی و اقمار مصنوعی، زمین را از دوردست سفینهي  هوسیل

 :ي کریمهي  هگوییم: هر کس آی ببینیم. پس می

 ٱوَ ﴿
َ
 ﴾َهاَ�ٰ َمَددۡ  َض �ۡ�

زمین فهمیده باشد، در واقع حقیقت  را فقط به معنی لغوي آن یعنی گسترده بودن
ي  هزیرا آی ،کریمه به بیان آن پرداخته به درستی نفهمیده استي  هقرآنیی را که این آی

کریمه جامع اعجاز لغوي و اعجاز علمی هر دو بوده و در عین حالی که گستردگی زمین، 
ان در رساند، در عین زم یعنی حقیقت محسوس و روشن در برابر دیدگان ما را می

ادراکات ي  هحقیقت علمی کرویت زمین که در هنگام نزول قرآن از ساحي  هبرگیرند
 باشد. حاال چگونه؟ عقلی بشر پنهان بوده است، نیز می

معینی از ي  هاو منطق ،»ما زمین را گسترانیدیم«آنگاه که خداي سبحان فرمود:  ،ببینیم
آن نام برد. این بدان معنی است که زمین را مشخص نگردانید بلکه از زمین به طور مطلق 

یابید.  شما به هر نقطه و مکانی از زمین که بروید، آن را در برابر خود هموار و گسترده می
اگر مثالً در خط استوا باشید زمین در برابر شما گسترده است. اگر در قطب جنوب یا 

دیگري از زمین که قرار ي  هشمال، در امریکا یا اروپا، در افریقا یا آسیا و در هر ناحی
بینید. دقّت کنید: حاال سؤال این  داشته باشید، آن را در برابر خود گسترده و هموار می

بودن زمین، در  است که آیا کرویت زمین به جز در این وضعیت، یعنی وضعیت گسترده
وضعیت دیگري هم قابل تصور هست؟ یعنی اگر زمین به شکل مربع، یا مثلّث، یا 

توانستید همه جاي آن را در  بود آیا شما می و یا به هر شکل هندسی دیگري میمسدس 
پرتگاه آن به ي  هزمین و در لبي  هبرابر خود گسترده ببینید؟ هرگز! بلکه ناگهان به کنار
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رسیدید. درست همانند سطح یک بام مربع یا مثلّث یا مسدس شکل که  سوي فضا می
رسد. پس بناء یگانه شکل  پرتگاه آن میي  هپیماید به لبسطح آن را بي  هچون انسان فاصل

پرتگاه آن ي  ههندسیی که ممکن است زمین در آن گسترده باشد به طوري که انسان به لب
نرسد، در حقیقت شکل کروي بودن آن است. هم از این جهت است که اگر شما حرکت 

مه بدهید تا سرانجام به همان معینی از زمین آغاز کرده و چنان اداي  هخود را از هر نقط
یابید. و  اولیه برسید، در تمام طول راه خود زمین را در برابر خویش گسترده میي  هنقط

 ٱوَ ﴿ :ي هکریمي  همادامی که چنین است، پس آی
َ
که بعضی از مردم از آن  ﴾َهاَ�ٰ َمَددۡ  َض �ۡ�

کرویت زمین نیز اند، خود در عین حال دلیلی قاطع بر  هموار بودن زمین را فهمیده
 باشد. می

این همان اعجاز قرآن کریم است که با یک لفظ، هم مناسبت ظاهر اشیاء را رعایت  
 گنجاند. کند و هم حقیقت هستی آن را در متن خویش می می

کریمه را درست نفهمیده و فقط ظاهر معنی، یعنی ي  هبه همین جهت آنانی که آی
درنگ در مقام قضاوت قرار گرفته و دین و علم  ، بیاند بودن زمین را از آن گرفته گسترده

اند، به  کریمه را درست فهمیدهي  هاند. اما آنانی که معنی آی را در تصادم با هم معرفی کرده
اند که قرآن کریم اولین کتابی در عالم است که از کرویت زمین  این حقیقت اعتراف کرده

افی است تا معاندان قرآن بدان ایمان سخن گفته است. پس فهم این حقیقت به تنهایی ک
 .آور اند، اما هیهات که معاندان ایمان آرند!

 آیاتی دیگر در مورد کرویت زمین

قرآن کریم دالیل کرویت زمین را فقط در یک آیه مطرح نکرده، بلکه در آیات 
کرویت زمین یکی از ي  هبراي چه؟ براي اینکه اوالً قضی ،متعددي از آن سخن گفته است

قضایاي بزرگ عالم هستی است. و ثانیاً کتب آسمانی قبل از قرآن، مورد تحریف و 
اند. از  دستبرد بشري قرار گرفته و بناء در میان دین و علم، نوعی از تصادم را نشان داده
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آید تا دلیلی در پشت سر دلیل دیگر را بر کرویت زمین براي ما  این روي قرآن کریم می
 ارائه کند.

مۡ ٱ َ� ﴿ فرماید: می» یس«ي  همبارکي  هاز سور 40ي  هان در آیخداي سبح  بَِ� يَ� ُس لشَّ
 ٓ ن لََها

َ
ۡ ٱ َوَ�  َقَمرَ لۡ ٱ رِكَ تُدۡ  أ � ٱ َسابِقُ  ُل �َّ   .]40یس: [ ﴾٤٠ بَُحونَ �َسۡ  فَلَٖك  ِ�  َوُ�ّٞ  �ََّهارِ
سپهري  نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوید، و هر کدام در«

 .»شناورند

کریمه اعتقاد نادرستی را که در عصر نزول قرآن در میان ي  هخداي سبحان در این آی
آید، سپس به دنبال آن  کند. آن عقیده این بود که ابتدا شب می اعراب حاکم بود، رد می

افتد. پس قرآن براي تصحیح این باور  رسد، یعنی اینکه روز از شب جلو نمی روز در می
 گوید: نادرست می

ۡ ٱ َوَ� ﴿  .﴾�ََّهارِ ٱ َسابِقُ  ُل �َّ
 .»ونه شب بر روز پیشی جوید«

جوید. اما خداي سبحان به شما  یعنی شما بر این باورید که روز از شب پیشی نمی
جوید. پس معنی اینکه نه روز از شب پیشی  گوید که: شب نیز از روز پیشی نمی می
زمین به طور همزمان با ي  هاست که شب و روز در کرجوید و نه شب از روز، این  می

آفرینش، در قوانین علیاي هستی  ي  ههمدیگر موجود اند. و از آنجا که بعد از اکمال قضی
هیچ تغییري رونما نشده بلکه این قوانین تا روز قیامت بر وفق نظام دقیق و ثابتی حرکت 

بود باید در همان  یر از کرویت میکنند از این رو اگر زمین به شکل هندسی دیگري غ می
آمد. پس با هم بودن زمانی شب و روز  اولین ساعت آفرینش، نخست روز به وجود می

زمین، فقط آنگاه ممکن است که زمین داراي شکل کروي باشد و تنها در ي  هدر سطح کر
زمین روشن است، نصف ي  هاین شکل و ترتیب است که در عین وقت که نصف کر

 باشد. اریک میدیگر آن ت
دیگري ي  هخواهد تا بر این معنی تأکید بیشتري بگذارد. پس آی لیکن خداي سبحان می
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  62ي  هکند تا معنی کرویت زمین و دوران آن را بیشتر روشن نماید. بناء در آی را نازل می
 فرماید: می» فرقان«ي  هاز سور

ِيٱ وَُهوَ ﴿ ۡ ٱ َجَعَل  �َّ َرادَ  لَِّمنۡ  َفةٗ ِخلۡ  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ
َ
ن أ

َ
رَ  أ كَّ وۡ  يَذَّ

َ
َرادَ  أ

َ
  .]62الفرقان: [ ﴾٦٢ �ُشُكورٗ  أ

و اوست که براي هر کس که بخواهد عبرت گیرد، یا بخواهد سپاسگزاري نماید، شب و «
 .»روز را جانشین یکدیگر گردانید

اگر فرض کنیم که یک کارخانه در تمام طول مدت یک شبانه روز به طور پیوسته کار 
کند، پس حتماً باید چهار نوبت کاري در آن کارخانه وجود داشته باشد تا یکی  می

جانشین دیگري شود. اما ناگزیر باید متوجه این نکته باشیم که در این نظامهاي نوبتی، 
ابتدایی وجود دارد که آن نوبت جانشین نوبت دیگري نیست. ي  هحتماً یک نوبت اولی

گمان اولین نوبت گروه کاري در آن  را به کار اندازیم، بییی  رخانهمثالً ـ  کا  حال اگر ما ـ
زیرا در آن کارخانه قبالً کاري وجود نداشته است تا  ،کارخانه براي خود جانشینی ندارد

جاي خود را به دیگري وا گذار کند. البته همه چیز در این دنیا بر این سنّت استوار است. 
 فرماید: شب و روز میي  هاما حق سبحانه و تعالی در بار

ِيٱ َوُهوَ  ﴿ ۡ ٱ َجَعَل  �َّ  .﴾َفةٗ ِخلۡ  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ
 .»اوست که شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید«

خود نظم کار شب و روز را بر این منوال قرار داده است، پس  و مادامی که خداي
پدیده رونما شده باشد. آفرینش این دو ي  هناگزیر باید این روال در همان ساعت اولی

نخست او تعالی شب و روز را بر روي زمین جانشین ي  هیعنی اینکه از همان لحظ
یکدیگر قرار داده باشد. لیکن چنانکه توضیح دادیم، ساعت ابتدایی در شروع هر چیز 

گوید که در ساعت ابتدایی و  داراي جانشینی نیست در حالی که خداي متعال براي ما می
اند. بنابرا ین، ناگزیر باید شب و  فرینش نیز این دو پدیده جانشین یکدیگر بودهآي  هاولی

آفرینش، هر دو با هم در یک زمان و یک آن واحد آفریده شده ي  هروز در ساعت اولی
باشند به نحوي که هر کدام آنها جانشین یکدیگر قرار گرفته باشد. از این روي، روال 
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زیرا  ،ست که اوالً روز بیاید و سپس شب جانشین آن گرددآفرینش آنها بدین نحو نبوده ا
آغاز است. همچنان شب اوالً ي  هدر این حالت دیگر روز جانشین نیست بلکه خود نقط

زیرا در این حالت شب دیگر جانشین  ،نیامده است که بعد از آن روز جانشینش شود
ت که شب و روز هر آغاز است. پس به این ترتیب ممکن نیسي  هنیست، بلکه خود نقط

 یک جانشین دیگري باشند مگر اینکه هر دو با هم آفریده شده باشند.
دانیم که در هر نقطه و محلی از زمین که قرار داشته باشیم، شب و روز در آن  ما می

از زمین وجود ندارد که به طور یی  آیند و هیچ نقطه نقطه یکی از پی دیگري بر ما فرا می
دیگري نیست که دائماً روز در آن ي  هم باشد. چنانکه هیچ نقطهمیشه شب در آن حاک

بود و بر  برقرار باشد بلکه همه مناطق زمین داراي شب و روز اند. بناء اگر زمین ثابت می
ي  هداشت، با توجه به اینکه شب و روز در ساعت اولی مدار خود حرکت دورانی نمی

ع جانشینی آنها براي یکدیگر مطرح نبود، اند، پس دیگر موضو آفرینش با هم آفریده شده
آفرینش بوده است، ثابت و یکنواخت باقی ي  هبلکه وضع همچنانکه در ساعت اولی

 ماند. می
لذا براي اینکه هر یک از شب و روز جانشین دیگري شده بتوانند، ناگزیر باید زمین 

و روز در آن داراي حرکت دورانی باشد تا به این ترتیب جریان پی در پی آمدن شب 
 رونما شده بتواند.

 خداي سبحان:ي  هاز این روي، این فرمود
 .»ما شب و روز را جانشین یکدیگر قرار دادیم«

اند و یکی  معنی اول اینکه این دو پدیده با هم آفریده شده ،خود حامل دو معنی است
از آنها در خلقت خود بر دیگري پیشی نگرفته است. و این خود إخباري است از سوي 

 پروردگار سبحان بر این حقیقت که زمین کروي است.
چرخد و از این دوران است که پیاپی  معنی دوم این است که زمین بر مدار خود می

 شود. و روز پدیدار می آمدن شب
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و  زیرا گوینده خداي ،کنیم و این چنین است که ما اعجاز قرآن را مشاهده می
تري از این امر بر حقانیت قرآن و اینکه  آفریننده نیز هم اوست. پس آیا دلیل مادي قوي

 تواند وجود داشته باشد؟ آفریدگار این کائنات است، می خداي
این حقیقت هستی بیش از پیش تأکید گذاشته و آیات و  و براي آنکه خداي سبحان بر

از  5ي  ههاي وجود و عظمت خویش را بر خلقش بیشتر و بهتر بنمایاند، در آی نشانه
 فرماید: می» زمر«ي  هسور

َ�ٰ ٱ َخلَقَ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ  َض �ۡ� � �َۡ ٱب ۡ ٱ يَُ�ّوِرُ  ّقِ ۡ ٱ َ�َ  �ََّهارَ ٱ َوُ�َ�ّوِرُ  �ََّهارِ ٱ َ�َ  َل �َّ رَ  ِل� �َّ  وََسخَّ

مۡ ٱ ۖ لۡ ٱوَ  َس لشَّ َجلٖ  رِيَ�ۡ  ُ�ّٞ  َقَمَر
َ
�ِ  � َس�ًّ َ�  مُّ

َ
ٰ لۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ ُهوَ  �   .]5الزمر: [ ﴾٥ رُ َغ�َّ

پیچد و  پیچد و روز را به شب درمی آسمانها و زمین را به حق آفرید. شب را به روز درمی«
ناپذیر  اند. آگاه باش که او همان شکست معین روان آفتاب و ماه را تسخیر کرد. هر کدام تا مدتی

 .»آمرزنده است

گوید: این دو  کریمه با توصیف خلقت شب و روز میي  هخداي سبحان در این آی
اند. و از آنجا که شب و روز بر  یعنی درهم پیچیدگی آفریده شده» تکویر«پدیده بر هیئت 

» تکویر«که بر هیئت درهم پیچیده اند، پس ممکن نیست  سطح زمین با هم آفریده شده
زیرا اگر شب و روز در مساحت خود به  ،بوده باشند مگر اینکه زمین خود کروي باشد

شدند، به نحوي که یکی از آنها به شکل نوار بلندي ظاهر  طور غیر متساوي آفریده می
 پوشاند، در این حالت شد، در حالی که آن دیگري قسمت اعظم مساحت زمین را می می

بودند، چه آن نوار بلند در این حالت  دیگر شب و روز با هم بر هیئت کروي نمی
توانست شکل مستطیل، یا مثلث، یا مربع یا هرمساحت دیگري را داشته باشد که بر  می

 خداي متعال:ي  هنماید. لیکن این فرمود روي زمین اشغال می

ۡ ٱ يَُ�ّوِرُ ﴿ ۡ ٱ َ�َ  �ََّهارَ ٱ َوُ�َ�ّوِرُ  �ََّهارِ ٱ َ�َ  َل �َّ پیچد و روز را  شب را به روز درمی« ﴾لِ �َّ

دیگر ي  هزمین شب و نیمي  هخود دلیلی قاطع بر این حقیقت است که نصف کر. »به شب
 آن روز است.
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و آنگاه که با تقدم علم انسان به فضا صعود کرد و زمین و اشکال جغرافیایی آن را 
دیگر آن تاریک است نیز بالمشاهده ي  هو نیمدید، این واقعیت که نصف زمین روشن 

برایش ثابت گردید. درست به همان شکلی که خداي سبحان در قرآن کریم به ما از آن 
 خبرداده است.

 ها دوران زمین و حرکت کوه

حقیقت دوران زمین بر مدار آن، با دلیل قرآنی دیگري آشنا ي  هاگر بخواهیم در بار

بَاَل ﴿ گوید: توجه کنیم که می» نمل«ي  هاز سور 88کریمه ي  هشویم، باید به آی  َوتََرى ٱۡ�ِ
َحاِب�  َ�َۡسُبَها َجاِمَدةٗ  ءٍ َوِ�َ َ�ُمرُّ َمرَّ ٱلسَّ ۡ�َقَن ُ�َّ َ�ۡ

َ
ِٓي � ِ ٱ�َّ   .]88النمل: [ ﴾ُصۡنَع ٱ�َّ

اند. این  اند  حال آنکه آنها ابرآسا در حرکت حرکت پنداري که آنها بی می ،بینی ها را می و کوه«
 .»صنع خدایی است که هر چیز را در کمال استواري پدید آورده است

بینیم،  حرکت می ها را در برابر خود ساکن و بی خوانیم و کوه هنگامی که این آیه را می
 گوید: زیرا خداي سبحان می ،شویم در شگفت می

 ﴾َسُبَها َجاِمَدةٗ َ�ۡ ﴿
 .»اند حرکت ها بی پندارید که کوه ما میش«

ها، رؤیتی پنداري است نه رؤیتی یقینی.  معنی این سخن آن است که: رؤیت ما از کوه
دید ما ي  هبنابر این در اینجا حقیقتی یقینی وجود دارد که خداي سبحان آن را از ساح

بینیم، یک حقیقت  ها و عدم حرکت آنها می کوهپنهان ساخته است. یعنی آنچه ما از ثبات 
هستی نیست. پس در واقع حق تعالی چیزي را آفریده است که ما آن را بر غیر حقیقت 

زیرا  ،باشد مطلقیت قدرت آن آفریدگار بزرگ میي  هبینیم. و این خود نشان دهند آن می
دید هیچ انسانی پنهان ي  هاند که از ساح ضخیم و بزرگ آفریده شدهیی  ها به گونه کوه
توانستیم بگوییم که چون  بود ما می ها کوچک می باشند. پس اگر چنانکه حجم کوه نمی

ها کوچک است و دیدگان ما آنگونه که باید قادر به رؤیت آنها نیست پس به  حجم کوه
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را  ها  کوه اند یا ثابت؟ اما خداي ها متحرك ایم که آیا کوه این دلیل ملتفت این امر نشده
تواند آنها را ببیند. در  البصري هم می است که هر ضعیف  آسا آفریده آنچنان بزرگ و  نجم

هاي ثابت از جلو روي شما  گوید: این کوه به ما می همچو حالتی است که خداي
 کنند. همانند ابر مرور می

 خواهد از حرکت می آید که چرا خداي سبحان وقتی در اینجا این پرسش به وجود می
زند؟ پاسخ این است که ابرها حرکت  ها توصیف کند، جریان ابرها را براي ما مثَل می کوه

ذاتی یا خودکار ندارند تا به قدرت ذاتی خودجوش خود، از یک مکان به مکانی دیگر 
حرکت کنند بلکه ناگزیر باید نیروي خارجی باد پدیدار شود تا آنها را از یک جا به جایی 

حرکت و ثابت باقی  بی اگر باد ساکن شد، ابرها در جاي خود دیگر حرکت دهد لذا
 مانند. می

اند و از خود حرکت ذاتی و  ها نیز چنین گوید: کوه پس خداي سبحان در واقع به ما می
جوش خویش، از جایی به جایی دیگر حرکت کنند. هم خودکار ندارند تا به نیروي درون

مروز در اروپاست، فردا در امریکا یا آسیا بیابیم. و توانیم کوهی را که ا از این روي ما نمی
خارجی ي  هها بر سطح زمین قرار دارند، پس جز حرکت خود زمین، قو از آنجا که کوه

دادن آنها وجود ندارد. یعنی اینکه باید زمین خود حرکت کند تا  دیگري براي حرکت
ها  . و چنین است که کوههایی را که بر سطح آن قرار دارند، نیز با خود حرکت دهد کوه

باشند از  شوند، اما داراي حرکت می گر می در عین زمانی که به نظر ما ثابت و ساکن جلوه
اند. بناء همان طوري که  ها هم جزئی از زمین کند و کوه آن رو که زمین خود حرکت می

 یم.نمای ها را نیز احساس نمی کنیم، حرکت کوه ما حرکت دورانی زمین را احساس نمی



 
 

  فراگیري اسماء
)1( 

شیخ محمد متولی الشعراوي در فرازي دیگر از تجلیات اعجاز علمی قرآن کریم 
 گوید:  می

ما را به  بینیم که خداي را در قرآن کریم تالوت کنیم، می وقتی داستان آدم
ي  هاز سور 31ي  هجایی که در آیبشریت راهنمایی نموده است. ي  هعلم همي  هسرچشم

 فرماید: می» بقره«

 ٱ َءاَدمَ  وََعلَّمَ ﴿
َ
ٓ سۡ ۡ� ۡ ٱ َ�َ  َعَرَضُهمۡ  ُ�مَّ  ُ�ََّها ءَ َما  .]31: ةالبقر[ ﴾�َِكةِ َمَ�ٰٓ ل

 .»و خداوند همه اسماء را به آدم تعلیم داد و سپس آنها را بر فرشتگان عرضه کرد«
ورودي علم به سوي ذهن بشر را معرفی ي  هاولیي  هخداي سبحان در این آیه درواز

زیرا از همان بدو  ،است» أسماء«ورودي اولیه در حقیقت آموزش ي  هکند. این درواز می
تواند اشیا را از یکدیگر تمییز  رسد که می سنّیی میي  هطفولیت وقتی کودکتان به مرحل

ز کنید و مثالً برایش دهد، شما ناگزیر باید روند آموزش به وي را از آموزش نامها آغا
 بگویید: این فنجان است، این قلم ... و این صندلی است.. این غذا... و  الی آخر...

تواند چیزي را بفهمد. اما  را به طفل آموزش ندهیم، او قطعاً نمی» نامها«چه اگر ما 
. هم شود آنگاه که او این نامها را یاد گرفت، بعد از آن است که به فراگیري علم قادر می

بشریت، فراگیري علم را از ي  هدنیا و نسبت به همي  هاز این روي است که ما باید در هم
ورودي ابتدایی است که باز ممکن است ي  ههمین نقطه آغاز نماییم و بعد از این درواز

هاي آموزشی از یک کشور تا کشور دیگر، یا از یک سیستم تا سیستم  ها و شیوه برنامه
یابیم که آغازگر  شد. از همین جاست که ما به این حقیقت نیز دست میدیگر متفاوت با

زیرا او تعالی آغازگر تعلیم  ،تعلیم علم براي بشریت در حقیقت پروردگار بزرگ است
نظامهاي تعلیمی است. حتی ما ي  هاسماء براي انسان بود و این آغاز، هنوز هم سرآغاز هم
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دهیم، بلکه این همان روش فطریی است که  میاسماء را فقط در مدرسه به طفل آموزش ن
کند. اعم از اینکه مادر خود از اهل  قبل از رفتن طفل به مدرسه، مادر آن را با او آغاز می

شود و  آغاز می»  اسماء«علم و سواد باشد یا نباشد. چه علم فطري نیز همیشه از آموزش 
اولین پل » أسماء«بند. پس آموزش یا هاي علوم، تطور و تغییر می بعد از آن است که شیوه

 تفاهم میان یک مادر با طفلش و میان یک طفل با اطفال دیگر است.
دیگري نیز وجود دارد که ناگزیر باید ي  هعلم بشري، معجزي  هلیکن در اینجا در ساح 

را نیز با خود حمل  این معجزه، دلیلی لغوي بر وجود خداي ،به آن التفات داشته باشیم
 ببینیم: کند. می

  آدم شنید و سپس سخن گفت
)2( 

 نویسد:  شیخ شعراوي در ادامه می
در این حقیقت که زبان اساس تفاهم میان بشر است شکی نیست. زبان نه اتکایی به 
محیط دارد، نه به تمدن، نه به نژاد، نه به رنگ و نه به فرهنگ. بلکه اساساً اتکاي زبان بر 

تواند سخن بگوید، اما اگر نشنید سخن  انسان بشنود میسماع (شنیدن) است. پس اگر 
بینید که انسان ناشنوا که قادر به استماع نیست،  تواند. از این جهت، شما می گفته هم نمی

هاي کر و الل را مرادف هم تواند. پس همیشه ما واژه الل نیز هست و سخن گفته نمی
 داري است.چه اساس نیروي گفتاري، مبتنی بر قدرت شنی ،داریم

جز با عامل شنیداري ندارد، یی  براي باز کردن این حقیقت که زبان هیچ رابطه
یی  گوییم که: مثالً اگر ما یک طفل عرب را بعد از والدتش به انگلستان ببریم، به گونه می

که او زبان دیگري جز زبان انگلیسی را نشنود، خواهیم دید که این طفل همینکه قادر 
خن بگشاید، به زبان انگلیسی تکلم خواهد کرد. و اگر شما بخواهید با او شود تا لب به س

به زبان عربی سخن گویید، او قطعاً قادر به فهم سخنان شما نبوده و چیزي از کالم شما 
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کند. با آنکه او عربی األصل است و از پدر و مادري عرب زبان و عرب نژاد  را درك نمی
 واند زبان عربی را بفهمد؟ چون او آن را نشنیده است.ت به دنیا آمده است. چرا او نمی

همین طور اگر ما یک کودك انگلیسی را بعد از تولدش با خود به دیار عرب ببریم،  
او به زبان عربی تکلم خواهد کرد و با زبان انگلیسی بیگانه خواهد بود. و اگر طفل 

، نیز به عین نتیجه دست خواهیم افریقایی را بیاوریم و همین تجربه را با وي تکرار نماییم
به اصل و نژاد و رنگ یی  یافت. بنابراین، مسلم است که زبان جز عامل شنیدن، هیچ عالقه

 و منطقه و غیره ندارد.
         

خداي سبحان آنگاه که آدم و حوا را آفرید، ناگزیر باید میان آنها روشی براي تفاهم 
 توانستند با همدیگر تفاهم داشته باشند؟یداشت و الّا چگونه آن دو م وجود می

سپس فرزندان آدم هم که به دنیا آمدند، میان آن دو و فرزندانشان نیز زبانی براي 
ي  هسور 27ي  هاز این زبان تفاهم میان آنها در آی تفاهم وجود داشته است. خداوند

 چنین سخن گفته است:» مائده«

  ِهمۡ َعلَيۡ  ُل تۡ ٱوَ ﴿
َ
ِ  َءاَدمَ  َ�ۡ �ۡ ٱ َ�َبأ َ�ا إِذۡ  قِّ �َۡ ٱب َحِدهَِما ِمنۡ  َ�ُتُقّبَِل  اَ�ا�ٗ قُرۡ  قَرَّ

َ
 ِمنَ  ُ�َتَقبَّۡل  َولَمۡ  أ

�ۡ  قَاَل  َخرِ �ٱ
َ
َما قَاَل  ُتلَنََّكۖ َ� ُ ٱ َ�َتَقبَُّل  إِ�َّ ۡ ٱ ِمنَ  �َّ   .]27: ةالمائد[ ﴾٢٧ ُمتَّقِ�َ ل

که (هر یک از آن دو) قربانیی  داستان دو پسر آدم را به درستی برایشان بخوان، هنگامی«
پیش داشتند، پس از یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگري پذیرفته نشد. (قابیل) گفت: حتماً تو 

 .»پذیرد را خواهم کشت، (هابیل) گفت: خدا فقط از تقواپیشگان می

 گفتن میان آدم و براي سخنیی  سازد که در اینجا و سیله بنابر این قرآن کریم ثابت می
گاه این حقیقت با دلیل مادي روشن شد که امکان فرزندانش وجود داشته است. پس هر

باشد،  گفتن براي انسان فقط بعد از شنیدن میسر است و شنیدن اساس فهم زبان می  سخن
رسیم که آدم هم در آغاز شنیده است تا آنکه توانسته است  ناگزیر به این حقیقت نیز می

 گوید: ، وقتی خداي سبحان به ما میسخن بگوید. از این روي
 »خداوند همه اسماء را به آدم تعلیم داد« 
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آدم ناگزیر این اسماء را از خداي متعال شنیده و در واقع این شنیدن اسماء از 
لیل اینکه خداي پروردگار متعال بوده است که وي را قادر به تکلم ساخته است. به د

 فرماید: می» بقره«ي  هسور 33-31سبحان در آیات 

 ٱ َءاَدمَ  وََعلَّمَ ﴿
َ
ٓ سۡ ۡ� ۡ ٱ َ�َ  َعَرَضُهمۡ  ُ�مَّ  ُ�ََّها ءَ َما � َ�َقاَل  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل

َ
سۡ  وِ�  ُٔ ِ� أ

َ
ٓ بِأ  إِن ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  ءِ َما

ْ  ٣١ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  ٓ  مَ ِعلۡ  َ�  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  قَالُوا ٓۖ َعلَّمۡ  َما إِ�َّ  َ�َا نَت  إِنََّك  َتَنا
َ
 قَاَل  ٣٢ ِكيمُ �َۡ ٱ َعلِيمُ لۡ ٱ أ

� اَدمُ ـَٔ َ�ٰٓ 
َ
سۡ  ُهمبِئۡ أ

َ
ٓ بِأ ٓ  �ِِهۡمۖ َما ا � فَلَمَّ

َ
ُهمأ

َ
سۡ  َبأ

َ
ٓ بِأ لَمۡ  قَاَل  �ِِهمۡ َما

َ
قُل �

َ
ٓ  لَُّ�مۡ  أ عۡ  إِّ�ِ

َ
َ�ٰ ٱ َب َ�يۡ  لَمُ أ ٰ لسَّ  تِ َ�

 ٱوَ 
َ
عۡ  ِض �ۡ�

َ
 .]33-31: ةالبقر[ ﴾٣٣ ُتُمونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ  َوَما ُدونَ ُ�بۡ  َما لَمُ َوأ

خداوند همه (معانی) نامها را به آدم آموخت. سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و  و«
گویید از اسامی اینها به من خبر دهید. گفتند: منزهی تو! ما را جز آنچه  فرمود: اگر راست می

اي، هیچ دانشی نیست، تویی داناي حکیم. فرمود: اي آدم! ایشان را از اسامی  خود به ما آموخته
ي  هخبر ده. و چون آدم ایشان را از اسماء شان خبر داد، فرمود: آیا من به شما نگفتم که نهفتآنها 

 .»دانم؟ کنید و آنچه را پنهان داشتید، می دانم و آنچه را آشکار می آسمانها و زمین را می

 حاال توجه کنید:
را بلد نبوده گفتن  گویند، انسانهاي اولیه سخن در اینجا بعضی از مردم هستند که می

اند و بعدًا با گذار از این مرحله، تکلّم را  نموده اشاره با یکدیگر تفاهم میي  هبلکه به وسیل
زیرا هر انسانی براي اینکه  ،گوییم: قطعاً این پنداري است نادرست اند. اما ما می یاد گرفته

گفتن  که سخن سخن بگوید، ناگزیر باید اوال بشنود. پس سؤال این است که اولین انسانی
باشد یا به تعبیر شما آدمهاي  را آغاز کرد، از چه کسی شنید؟ چه این انسان خودآدم

گفتن تنها از طریق شنیدن ممکن  هیچ تردیدي، سخن بی بعد از وي؟ زیرا مسلماً و
شان نیز  کنند، در طول زندگی اشاره با همدیگر تفاهم میي  هگردد و آنانی که به وسیل می

مانند مگر اینکه باز از غیر خود بشنوند، که در این هنگام  بند باقی می پاي به عین روش
هاي کر و اللی که از  م کند. بناء آد گفتن در آنان به فعالیت آغاز می ملکه یا استعداد سخن

  شنیداري آشنا نشوند، هرگز سخني  هشوند، اگر نشنوند و یا با طریق این آفات درمان می
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 توانند. گفته نمی
گوییم:  گوید؟ می هاي مختلف سخن می ها و گویش اگر بپرسند: پس چرا بشر به لهجه

ها از طریق شنیداري  این هم دلیلی بر اثبات مدعاي ما است، چه قطعاً این تنوع در گویش
پدید آمده و از اختالف در مکان، نژاد و رنگ ناشی نشده است چون زبان صفتی وراثتی 

شود، بلکه یک صفت سماعی است. بنابراین ابتداء سماع اساس نیست که با انسان متولد 
 هاست چرا که براي این کار ما ناگزیر از سماع هستیم. پدیداري این گویش

گویند که خداي سبحان، با تعلیم اسماء به آدم،  قرائن به ما میي  هو چنین است که هم
 بشر است.ي  هاولین تعلیم دهند

از دیگري براي علم جز این آغازي که خداي سبحان از آن علماً و عقالً هیچ آغ ،آري
هاي علمی و تربیتی جدید نیز این  در قرآن کریم یاد نموده، متصور نیست. البته روش

اند تا بعد از تقدم چشمگیري که  حقیقت را با تمام وضوح و روشنی آن به تصویر کشیده
دیگري بر اعجاز قرآن کریم  بشر در این عرصه کمایی کرده است، این خود تفسیر علمی

 در این میدان از میادین علم باشد. 



 
 

 عذاب دوزخ و پوست انسان

اعجاز قرآن کریم بر پا گردیده بود. ي  هدر یکی از کشورهاي اسالمی کنفرانسی در بار
از اغلب نقاط جهان در این کنفرانس دانشمندان مشهوري که به اسالم ایمان نداشتند نیز 

 دعوت شده بودند.
کند: پروفیسر تایلندي  عالمه شیخ محمد متولی الشعراوي داستان را اینگونه روایت می

علم تشریح است در این ي  هکه از بزرگترین دانشمندان جهان در زمین» تا گاثات تاگاسن«
این محور راند. سخنرانی او بیشتر روي  اعصاب انسان سخن میي  هکنفرانس در بار

متمرکز بود که اعصاب حسی مستقیماً در زیر پوست انسان قرار دارند به نحوي که اگر 
 رود. پوست انسان بسوزد، دیگر احساس درد هم تماماً از بین می

را » نساء«ي  هسور 56ي  هدر این هنگام یکی از دانشمندان قرآن پژوه به پا خاست و آی 
 گوید، تالوت کرد: در آن از عذاب اهل دوزخ سخن می که خداوند

لۡ  ُجلُوُدُهم نَِضَجۡت  ُ�ََّما...﴿ ْ  َهاَ�ۡ�َ  ُجلُوًدا ُهمۡ َ�ٰ بَدَّ   .]56النساء: [ ﴾َعَذاَب لۡ ٱ ِ�َُذوقُوا
اند، در آتشی سوزان درآوریم که هر گاه  به زودي کسانی را که به آیات ما کفر ورزیده«

هاي دیگري را برجایش نهیم تا عذاب را بچشند،  بریان گردد، پوست شان (بسوزد) و پوستهاي
 .»آري خداوند توانا و حکیم است

خواهد به ما بگوید که عذاب دوزخ براي  و سپس گفت: از آنجا که خداي سبحان می
پذیرد، و از آنجا که خداي علیم  کافران عذاب دائم و مستمرّي است که هرگز توقف نمی

داند که وقتی پوست انسان بسوزد، احساس درد در او  انسان است میي  هکه خود آفرینند
رود، پس در این آیه ما را به این حقیقت متنبه ساخته است که پوست بدن  از بین می

گردد  دوزخیان همینکه بسوزد، دوباره به فرمان وي پوست جدید دیگري جانشین آن می
 پیوسته باقی بماند. تا احساس آنها به عذاب الهی همچنان مستمرّ و

تالوت گردید، او گفت: آیا به راستی » تاگاثات تاگاسن«چون این آیات بر پروفیسر 
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گفت: آخر این حقیقتی است  ،این سخن چهارده قرن قبل گفته شده است؟ گفتند: آري
آن بشري باشد و ي  هکه علم جدیداً به آن پی برده است. بنابراین ممکن نیست که گویند

ن کالم، کالم خداي سبحان است. دانشمندان عزیز! اینک وقت آن فرارسیده که من یقیناً ای
در محضر شما به این حقیقت گواهی دهم که: خدایی جز معبود یگانه نیست و اینکه 

 برحق اوست. آنگاه با نداي بلند شهادتین را تکرار کرد:ي  هفرستاد محمد

 .»رسول اهللا أشهد أن �مدً إال اهللا و أشهد أن ال �«
استمرار عذاب ي  هنحو از این داستان که بگذریم شما تصور کنید که اگر خداي

افتاد؟ یعنی  کرد، چه اتفاقی می علمی آن براي ما بیان نمیي  هترین شیو دوزخیان را به دقیق
اگر این حقیقت علمی که اعصاب حسی مستقیماً در زیر پوست انسان قرار دارد و چون 

شد، اما قرآن کریم براي ما  رود کشف می احساس درد در انسان از بین می جلد بسودزد،
گفتند: اکنون دیگر علم  کرد، آن وقت حتماً کافران می چگونگی استمرار عذاب را بیان نمی

مشکل ما را با عذاب خداي شما حل کرد. چرا که پوست بدنهاي ما در دوزخ پروردگار 
بعد از آن دیگر ما به هیچ وجه درد و رنجی را سوزد و ترین مدت می شما در کوتاه
کنیم! پس (العیاذ باهللا) همه مبانی دین شما بر اساس چنین پندارهایی بنا  احساس نمی

گفتید و اینک علم آمد نهاده شده است! شما تا کنون پی هم از عذاب جاویدان سخن می
ز همیشه بر راه کفرمان پرواتر ا بی و این جاودانگی شما را ابطال کرد. حاال دیگر ما

 رهنوردیم.
شد، از آن روي  در اینجا بود که واقعاً میان قرآن کریم و حقایق علمی تصادم رونما می

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید: می» زخرف«ي  هاز سور 75و  74که پروردگار متعال در آیات   ِ�  رِمِ�َ ُمجۡ ل
ونَ َ�ٰ  َجَهنَّمَ  َعَذاِب  ُ�ِ ٧٤  �َ  ُ  .]75-74الزخرف: [ ﴾٧٥ لُِسونَ ُمبۡ  �ِيهِ  وَُهمۡ  ُهمۡ َ�نۡ  ُ�َف�َّ

یابد و آنها در آنجا  گمان مجرمان در عذاب جهنم ماندگار اند. عذاب از آنها تخفیف نمی بی«
 .»اند نومید

کریمه ي  هاست و دین وي حق است، پس آی اما از آنجایی که قرآن کتاب خداوند
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 استفهام را براي همیشه از میان بردارد.آمده است تا این عالمات » نساء«ي  هسور 56
آیا فقط همین یک دلیل مادي و علمی بر حقانیت قرآن کریم و بر وجود خالق  ،خوب

مبارکه توانست یکی از بزرگترین دانشمندان ي  همتعال کافی نیست؟ و هرگاه همین آی
ا دارد که جهان را به اعالم اسالم آن هم در برابر یک کنفرانس بین المللی در حالی و

سخت تحت تأثیر اعجاز علمی قرآن کریم قرار گرفته بود، پس آیا فقط همین یک آیه، 
 .باشد؟!تمام اهالی روي زمین به پذیرش اسالم بزرگ بسنده نمی  براي قناعت ایمانی

 عصر یخبندان

که یکی از دانشمندان بسیار » آل فرید کرونر«در همین کنفرانس بود که پروفیسر 
دادن به پرسشهاي دانشمندان   کوشید تا از پاسخ ملحد بود تا بدانجا که میشکاك و 

مسلمان طفره رود، نیز  به اعتراف به حقانیت اسالم وادار گردید. حتی در آغاز او بر این 
کرد که بر آیات قرآن نه کالم پروردگار، بلکه سخنان محمد اطالق شود!  نکته اصرار می

رابر این طرز برخورد وي با این قضیه، به وي گفتند: به زودي اما دانشمندان مسلمان در ب
 گفتند. جز با وحی الهی سخن نمی برایت اثبات خواهیم کرد که محمد

مناظره، با این پرسش یکی از دانشمندان مسلمان آغاز گردید: آقاي پروفیسر! ما در 
لی آن را براي ما تفسیر یابیم که امیدواریم جنابعا تعدادي از احادیث نبوي معجزاتی را می

 نمایید؟
که در بخاري و مسلم  به روایت ابوهریره از آن جمله حدیثی است از رسول خدا

شود تا سرزمین اعراب  قیامت بر پا نمی«... گوید:  آمده است. بخشی از این حدیث می
د که چون از دکتور کرونر سؤال کردن». مجدداً به مزارع و باغها و جویبارها تبدیل نشود

آیا بر اساس این روایت، سرزمین حجاز روزي پر از باغ و مزارع و جویبارها بوده است؟ 
گفت: آري! گفتند: در چه عصري؟ گفت: در عصر اول یخبندان که زمین در قرون اولیه 

را از این  شاهد آن بوده است. از وي پرسیدند: در این صورت چه کسی رسول خدا
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او پاسخ داد: چه بسا که وي این خبر را از رومیا ن که  حقیقت تاریخی با خبر ساخت؟
اند، دریافت کرده است! آنگاه از وي پرسیدند: آیا بالد  در این علوم بسیار پیشتاز بوده

این هم یک  ،عرب باز یک بار دیگر به بوستانها و جویبارها مبدل خواهدشد؟ گفت: آري
که در آینده رونما خواهد شد ی ی حقیقت علمی است. گفتند: چگونه شما براي پدیده

و از  ،گویید؟ گفت: زیرا عصر یخبندان دوم هم اکنون آغاز شده است حقیقت علمی می
مقدمات آن یکی هم این زمستانهاي بسیار سرد و توفانهاي برفیی است که در این سالها 

تر  سهمگین آید، از زمستان قبلی سردتر وآورند. بناء هر زمستانی که می بر اروپا هجوم می
عظیم یخ در قطب شمال آرام آرام راه جنوب را در پیش ي  هخواهد بود. و هم اکنون کتل

که در آن بالد عرب واقع شده است، نزدیک یی  گرفته است و این کتله هر سال به منطقه
شود، اما با بسیار به کندي و به طور آهسته. و آنگاه که این کتله پس از  و نزدیکتر می

تمادي به بالد عرب کامالً نزدیک شد، سرزمین عرب مجدداً به جویبارها و سالیان م
 بساتین مبدل خواهد شد.

آساست که در زمستان سال گذشته براي نخستین بار پس از قرنهاي طوالنی،  شگفت
حرارت در بعضی از مناطق آن به چندین ي  هدر سرزمین سعودي برف بارید و درج

 درجه زیر صفر تنزّل یافت.
نگاه از دکتور کرونر پرسیدند: آیا این خبر را که سرزمین حجاز مجدداً به باغها و آ

اند؟ در اینجا بود که  داده انهار و مزارع مبدل خواهد شد نیز رومیان به رسول خدا
ز و درماندگی گفت: این دیگر هرگ سر عجزدانشمند موصوف درماند و با فریادي از 

 .!بدون وحیی از آسمان ممکن نیست

ٓ وََجَعلۡ ﴿ ةٗ ُمبۡ  �ََّهارِ ٱ َءايَةَ  َنا  ].١٢[اإلرساء:  ﴾ِ�َ

کنند تا نقش دین را به چالش  اما با این وجود، دانشمندانی هستند که پیوسته تالش می
آنها از این کار بیشتر باورشان به خودشان ي  هکشیده و آن را به انکار برخیزند. البته انگیز
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ایم! و این ما هستیم که  بگویند: این ما هستیم که کشف کردهخواهند  است. آنها فقط می
 گفت: آفریده ایم! چنانکه قارون می

ٓ  قَاَل ﴿ َما وتِيُتهُ  إِ�َّ
ُ
ٰ  ۥأ  .]78القصص: [ ﴾ِعنِديٓ  �ٍ ِعلۡ  َ�َ

 .»امهاي فراوان را بر اساس دانش (و مهارت) خودم به دست آورده گمان من این گنج بی«
 گردانند: که آنها از آیات الهی رو بر میپس با این انگیزه است 

  َوَما﴿
ۡ
ٰ  ّمِنۡ  َءايَةٖ  ّمِنۡ  �ِيِهمتَأ ْ  إِ�َّ  َرّ�ِِهمۡ  ِت َءاَ�  .]46یس: [ ﴾٤٦ رِِض�َ ُمعۡ  َهاَ�نۡ  َ�نُوا

گردان  آید مگر اینکه از آن روي هاي پروردگارشان بر آنان نمی از نشانهیی  و هیچ نشانه«
 .»شوند می

 آیات الهی مبتنی بر این نیست که گویا دالیل مادي وجود خداي لذا اعراض آنها از
 باشد. از دید آنها غایب می

دیدند که آیات قرآن کریم  کردند، به عیان می اگر آنها اندك تفکّر و تأملی می ،آري
بودند، باید  همه معجزه است. و اگر آنها به راستی دانشمندان و پژوهشگران منصفی می

خواندند و سپس بعد از آن  هیچ پیشداوري و غرض ورزیی می بی غ بال وقرآن را به فرا
نیاز از  بی آورد، خداوند آورد و هر کس هم که ایمان نمی خواست ایمان می هر کس می

 بندگان خویش و حتی از همه عالمیان است.
کردند که  التفات می» إسراء«ي  هاز سور 12ي  هاز باب مثال اگر آنان فقط به آی

 گوید: می

ٓ َ�َمَحوۡ ﴿ ۡ ٱ َءايَةَ  نَا ٓ وََجَعلۡ  لِ �َّ ةٗ ُمبۡ  �ََّهارِ ٱ َءايَةَ  َنا  .]12اإلسراء: [ ﴾ِ�َ
 .»گون و نشانه روز را روشنی بخش گردانیدیم نشانه شب را تیره«

 بردند. کریمه پی میي  هبه طور حتم به اعجاز علمی قرآن کریم در این آی
کند  کریمه روز را بینابخش معرفی میي  هاین آی کنیم که خداي سبحان در مالحظه می

آید که آیا چشم  همین است. اما این سؤال به وجود می» مبصرْ«ي  هکه مفهوم دقیق کلم
 بیناند؟ بیند؟ یا اینکه روز است که می انسان است که می

این  کنیم، مسلماً هایمان در اولین نگاه احساس می کردن چشم آنچه که ما از باز و بسته 
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زیرا علماً به ثبوت رسیده  ،بیند. اما حقیقت علمی غیر از این است است که چشمان ما می
تابد و آن را است که نور خورشید بر اشیاء منعکس گردیده و سپس پرتو آن بر چشم می

 سازد. قادر به رؤیت می
قع بیند بلکه در وا کیان خود نمی ي هپس بنابراین چشم به خودي خود، یا در جوهر

این نور است که براشیاء موجود در برابر خود پرتو افکنده و مظاهر اشیاء را بر چشم 
سازد. و چون این نور از میان رفت و تاریکی جانشین  تاباند و آن را قادر به رؤیت می می

تواند در عمق تاریکیهاي قیرگون چیزي  آن گردید، چشم کامالً از کار افتاده و دیگر نمی
ي  هبخش دیگري، یک بار دیگر زمین روشنیي  هر اینکه با چراغ و یا وسیلرا ببیند، مگ

 انعکاس نور بر چشم آماده شود
 در اینجاست که ما به دقّت تعبیر قرآن کریم در این آیه:

ٓ وََجَعلۡ ﴿ ةٗ ُمبۡ  �ََّهارِ ٱ َءايَةَ  َنا َ�ِ﴾. 
(بیناندن) را به إبصار ي  هکنیم که خداي سبحان عملی زیرا مالحظه می ،شویم آشنا می

 دهد، نه به چشم. روشنی روز نسبت می
بیناندن ي  هدانست که عملی کریمه نازل شد، هیچ بشري نمیي  هالبته آنگاه که این آی 

آورد که  شود؟ پس اگر تقدم علمی این نتیجه را به همراه می (إبصار) چگونه رونما می
ر رؤیت آن تأثیري نیست، آیا ما بیند و انعکاس پرتو نور بر اشیاء را د چشم خود می

ٓ وََجَعلۡ ﴿کریمه: ي  هتوانستیم آیبازهم می ةٗ ُمبۡ  �ََّهارِ ٱ َءايَةَ  َنا را در نماز بخوانیم؟ آیا این  ﴾ِ�َ
 دین از اساس آن کافی نبود؟ي  هامر به خودي خود براي ویران ساختن قضی

توانستند  از کجا می بود، حضرت محمد نمی و باز اگر این قرآن از جانب خداي
 این همه معارف و علوم را تبیین کنند؟ پس آیا فقط این یک دلیل بر ایمان به خداي

 کافی نیست؟



 
 

 ازدیاد عددي بشر و معجزاتی دیگر از علم تاریخ
)1( 

 فرماید: می» حجرات«ي  هاز سور 13ي  هخداي سبحان در آی

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نَ�ٰ  َذَكرٖ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ  إِنَّا �َّاُس ٱ �

ُ
ٓ  اُشُعو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َوأ ْۚ ِ�ََعاَرفُوٓ  �َِل َوَ�َبا  إِنَّ  ا

 ۡ�
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ  .]13الحجرات: [ ﴾ُ�مۡ َقٮ

اي مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا «
یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین  با

 .»شما است

دهد که آفرینش نوع انسان از یک مرد  کریمه خداي سبحان به ما خبر میي  هدر این آی
بینیم،  این بشري را که میي  هو زن یعنی آدم و حوا علیهمالسالم آغاز گردیده است و هم

خداي متعال است. ي  هاند. دلیل ایمانی بر این حقیقت فرمود تن به وجود آمدهاز آن دو 
اما آیا دلیلی مادي و علمی بر اینکه واقعاً آغاز کار خلقت بشر بدین گونه بوده است، نیز 

آید تا این حقیقت قرآنی را با تفسیر  وجود دارد؟ در اینجاست که علم آمار به میدان می
 علمی بدرقه نماید.

بینیم که شمار  ر ما نگاهی سطحی به آمار امروزي افراد بشر در دنیا بیاندازیم، میاگ
گذشته است. پس اگر فرض کنیم که تعداد ساکنان زمین  بشر هم اکنون از مرز میلیاردها 

هم اکنون پنج هزار ملیون نفر است، شمار آنان در یک قرن قبل چه تعداد بوده است؟ با 
تعداد آنها کمتر از این رقم بوده است. و باز اگر سه قرن قبل را در  یابیم که یک نگاه درمی

 شود. می کنیم که تعداد بشر بالطبع به مراتب کمتر و کمتر نظر بگیریم، مالحظه می
توانیم بگوییم که تعداد بشر در  همین طور اگر بیست قرن قبل را در نظر بگیریم، می

رسد. و باز اگر سی  ر از چند ملیون نفر نمییابد که به بیشت آن عصر به حدي تقلیل می
توانیم بگوییم که تعداد بشر در آن زمان بیش از دو  قرن قبل را تصور کنیم، با اطمینان می
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 یا سه میلیون نفر نبوده است.
بینیم که تعداد بشر در مرزهاي  بنابراین هر چه از نظر زمانی به عقب برگردیم، می 

رود. و هر چه از نظر زمانی به جلو بیاییم، مالحظه  می زمان گذشته کمتر و کمتر شده
گذارد. پس آیا این یک حقیقت آماري کنیم که تعداد بشر روز تا روز رو به ازدیاد می می

تواند منکرا ین حقیقت شود که هر چه از نظر زمانی گرایان می نیست؟ آیا یکی از مادي
مسلم و ي  هسلماً خیر! لذا این قاعدرود؟ م به عقب برگردیم، تعداد بشر کمتر شده می

گام به گام، قرن به  ،مورد اعتراف همگان بدین معنی است که هر چه به گذشته برگردیم
رود تا ما به  رود و می قرن، و عصر به عصر، شمار بشر در سیر نزولی خود به جلو می

ي  هاین نقطرسیم که در آن نقطه، حیات بشر از صفر آغاز گردیده است. و  می یی  نقطه
 باشد.آغاز، دقیقاً از منشأ یک مرد و زن یعنی آدم و حوا می

         
بودند  این واقعیت میي  هدهند بود، یعنی حقایق آماري نشان اما اگر قضیه برعکس می
شد و به طور مثال دنیا با رفت تعداد بشر رفته رفته کم میکه هر چه زمان به پیش می

گردید اما هم اکنون در عصر ما ـ مثالـ به صد میلیون نفر آغاز میهزاران میلیون انسان 
ي  هاین واقعیت بود که محال است نقطي  هکنند رسید، این دیگر براي ما اکیداً اعالممی

علمی گواه بر این ي  هزیرا در چنین حالتی ادل ،آغاز بشریت از یک مرد و زن باشد
 ی ندارد.حقیقت بود که چنین چیزي اصالً امکان عین

پس مادامی که واقعیت کامالً برخالف این است و تعداد بشر با مرور زمان افزایش 
ها این تعداد پیوسته کم و کمتر شده است و حتی بر اساس  یافته، اما با برگشت به گذشته

هاي کوچکی از زمین ما  شواهد و قرائن یقینی، در عصور اولیه زندگی بشر فقط بخش
مادامی  ،آري ،کرده است این زمین پهناور، احدي زندگی نمیي  هقیمسکونی بوده و در ب

که چنین حقیقت روشنی وجود دارد، پس خود این امر، دلیل قاطعی بر اثبات اعجاز 
 بشر از یک مرد و یک زن است.ي  هیعنی خلقت اولی» حجرات«ي  هسور 13ي  هعلمی آی

)2( 
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ي تاریخ بزنیم، با یکی دیگر از و باز اگر در نگرشی دیگر، سري به یکی از رواقها
شویم. آنگاه  روشن حقانیت این دین مبین است رو به رو میي  همعجزات قرآنی که نشان

 خوانیم: را می» فیل«ي  همبارکي  هکه سور

لَمۡ ﴿
َ
ۡص  َر�َُّك  َ�َعَل  َف َكيۡ  تَرَ  �

َ
 .﴾...فِيلِ لۡ ٱ بِ َ�ٰ بِأ

 .»کرد...آیا مگر ندیدي که پروردگارت با دارندگان فیل چه «
آن نیست. همچنان این معجزه ي  هیی است که پیامبري آورند فیل، معجزهي  همعجز

شان رو به رو گردیده باشد، فرستاده براي تثبیت ایمان قومی که پیامبرشان با تکذیب
 نشده، بلکه فقط براي اثبات حرمت و قدسیت بیت اهللا الحرام فرستاده شده است.

در عام الفیل یعنی سال وقوع این حادثه متولد گردیدند. و این خود  رسول خدا
نازل خواهد گردید و اگر  به زودي بر این پیامبر است بر اینکه دین خدایی  نشانه

تمام بشر هم از آن دست بردارند، پروردگار بزرگ خود آن را حفظ و حمایت خواهد 
 کرد.

بینیم. اما اینکه مرغانی به نام ابابیل  آن نمی داستان فیل معروف است که نیازي به تکرار
هایی از جهنم، لشکر بزرگی را با فیلهاي جنگی آن در عرض  بیایند و با حمل سنگریزه

زیرا از دیدگاه  ،پذیرد چند لحظه نابود کنند، عقلیت انسان غیرمؤمن چنین داستانی را نمی
ها  را نابود نمایند. چه اگر دهها  توانند لشکر بزرگی از فیل وي، پرندگانی کوچک نمی

 .کند! پرنده بر پیکر پیلی بنشینند، پیل حتی وجود آنها را چندان احساس نمی
کریمه توقف ي  هبعضی از دانشمندان تحت تأثیر این ظاهراندیشی، در برابر این سور 

 هایی را فرستاد تا ابرهه و لشکرش را نابود نمایند! میکروب اند: خداي نموده و گفته
آسان سازند! در حالی که او تعالی بر هر  خواهند تا کار را بر خداي گو اینکه اینان می

 کاري تواناست.
در عام الفیل متولد شده و چهل سال بعد از آن تاریخ  رسول خدا ،گوییم اما ما می

به پیامبري مبعوث گردیدند. و این سوره نیز در مکه و در ابتداي دعوت اسالمی نازل شد 
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فار مکه در این هنگام داراي قدرت و عزت ظاهري بزرگی بوده و مسلمین متقابالً در و ک
زدن به  ضعف و اقلیت قرار داشتند و طبیعی بود که کفار از هرگونه ابزاري هم براي ضربه

گرفتند. پس در حالی که از اهالی مکه در این زمان کسانی به عمر  دین اسالم بهره می
و آن را به   اند که خود شاهد این معجزه بوده الگی وجود داشتهپنجاه و شصت و هفتاد س

داشت و لشکر ابرهه در عرض چند  اند، اگر چنین پرندگانی وجود نمی چشم سر دیده
نشستند و اعالن  شد آیا این کفار عنود بیکار میلشکر ابابیل نابود نمیي  هلحظه به وسیل

ادرست است، به دلیل اینکه ما خود در آن کردند که آنچه را این سوره مطرح کرده ن نمی
ایم و نه لشکري را که نابودشده باشد  را دیدهیی  ایم، اما نه پرنده هنگام در مکه بوده

به خصوص، آن کفار عنود به طور قطع از ي  هایم. آیا در اینجا و در این نقط مشاهده کرده
 تند؟گرف این قضیه به عنوان یک حربه علیه حقانیت قرآن کار نمی

اما از آنجا که این معجزه در واقع امر نیز رونما شده است، کسی از دشمنان اسالم این 
 جرأت را به خود نداد که بر آن طعنی وارد سازد.

ارائه یی  تعالی براي ما از تاریخ، دلیلی قاطع بر وقوع معجزهو چنین است که حق 
اند و در عین حال، دلیلی روشن بر راستی  و  دهد که همگان شاهد و ناظر آن بوده می

 سازد.  درستی آن را نیز با آن همراه می
)3( 

بینیم که دلیلی  هاي دورتر تاریخ سري بزنیم، می اگر باز هم به یکی دیگر از دخمه
 شود. دیگر بر معجزات علمی ـ تاریخی قرآن کریم افزوده می

سخن  اگر ما آیاتی از قرآن کریم را که از حاکم مصر در عصر موسی ،ريآ
را  کنیم که قرآن کریم، حاکم مصر در عصر موسی گوید، مرور نماییم مالحظه می می

 نامیده است. » ملک«را  و حاکم آن در عصر یوسف» فرعون«

لَيۡ  مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل ﴿ گوید: می» زخرف«ي  هاز سور 51آیه  ،باري
َ
ِ َوَ�ٰ  مِۡ�َ  ُك ُملۡ  ِ�  َس �  ِذه

 ٱ
َ
� َ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� فََ�  ِ�ٓ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ  .]51الزخرف: [ ﴾ِ�ُ
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فرعون گفت: اي قوم من! آیا مگر پادشاهی مصر و این نهرها که از فرودست کاخهاي من «
 .»بینید؟ جاري است از آن من نیست؟ مگر نمی

اند  حکام مصر قدیم به لقب فراعنه ملقب بودهگوید:  و این، با روایت تاریخ که می
 کامالً انطباق دارد.

بینیم که خداي سبحان وقتی داستان  آییم، می می» یوسف«ي  هاما چون به سور
یاد » ملک«بلکه به لقب » فرعون«کند، از حاکم مصر نه به لقب  را ذکر می یوسف

 نیم:خوامی» یوسف«ي  هاز سور 54ي  هکند. چنانکه در آی می

ۡ ٱ َوقَاَل ﴿ سۡ  ۦٓ بِهِ  ُتوِ� �ۡ ٱ َملُِك ل
َ
 .]54یوسف: [ ﴾ِ� ِ�َفۡ  هُ لِۡص تَخۡ أ

 .»ملک گفت: او را نزد من آورید تا وي را خاص خود کنم«
 فرماید: از همین سوره می 43ي  هو در آی 

ۡ ٱ َوقَاَل ﴿ ٓ  َملُِك ل َرىٰ  إِّ�ِ
َ
  ِسَمانٖ  تٖ َ�َقَ�ٰ  عَ َسبۡ  أ

ۡ
 .]43یوسف: [ ﴾ِعَجاٞف  عٌ َسبۡ  ُ�لُُهنَّ يَأ

ملک مصر گفت، من در خواب دیدیم هفت گاو فربه است که هفت گاو الغر آنها را «
 .»خورند می

در این مقطع  مورد بحث در  گوید که یوسف بنابراین، قرآن کریم به روشنی می
بلکه » فرعون«زیسته است و در زمان وجودش در مصر، لقب حاکم مصر  نه  مصر می

 بوده است.» ملک«
شود تا رموز و معماهاي زبان قدیم مصري  کشف می» سنگ رشید«گذرد، و  زمان می

یی  در دوره شود که حضرت یوسف را حل کند. بر اثر این اکتشافات ثابت می
خود درآورده بود و این هکسوس ي  هکشور مصر را زیر سلط» هکسوس«زیسته اند که  می

» ملک«بلکه اسم » فرعون«شان نیز نه اسم اند و بر  پادشاه و دودمان وي از فراعنه نبوده
شده است. اما بعد از گذشت مدتی مصریان آل هکسوس را از مصر طرد نموده  اطالق می

 اند. راعنه به حکومت مصر برگشتهودر نتیجه یک بار دیگر ف
را از این حقایق تاریخی آگاه ساخت؟ حقایقی  سؤال این است که چه کسی محمد
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موفق به شناخت آن گردید؟ » سنگ رشید«که دنیا فقط درا ین اواخر بعد از اکتشاف 
در عهد فراعنه  در عهد هکسوس، و موسی چگونه دانستند که یوسف محمد

 دیده بودند؟به نبوت مبعوث گر
دلیل قاطع مادي تاریخی دیگري بر اعجاز این قرآن پاك  این چنین است که خداي

بشر مسلم ي  هبر اولین و آخرین براي هم کند. و براي آنکه علم خدايرا به ما ارائه می
گردد، این حقیقت تاریخی را که هیچ یک از افراد بشر در عصر نزول قرآن کریم از آن 

تعالی دارد تا آنکه چون زمان به جلو رود و حق اند، براي ما بیان می نداشتهآگاهی 
هایی از این قبیل را با ابزار علم براي بندگان خویش کشف نماید این معجزات  نهفته

 علمی تاریخی نیز برایشان مسلّم و آفتابی گردد.

ْ  قُۡل ﴿  ٱ ِ�  ِسُ�وا
َ
 ].١١األنعام: [ ﴾ِض �ۡ�

 فرماید: می» انعام«ي  هاز سور 11ي  هدر آی خداي

ْ  قُۡل ﴿  ٱ ِ�  ِسُ�وا
َ
ْ ٱ ُ�مَّ  ِض �ۡ� ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظُروا ۡ ٱ قَِبةُ َ� �ِ�َ ل  .]11األنعام: [ ﴾١١ ُمَكّذِ

 .»کنندگان چه گونه بوده است بگو در زمین سیر کنید، سپس بنگرید که فرجام تکذیب«

درنگ نموده و این سؤال را مطرح کریمه اندکی ي  هاینک در برابر اعجاز علمی این آی

ْ ﴿فرمود:  نماییم که چرا خداي می  ٱ ِ�  ِسُ�وا
َ
و نگفت که  .»در زمین سیر کنید« ﴾ِض �ۡ�

رِْض «
َ
 .؟»بر زمین سیر کنید« »ِسُ�وا يلِع األ

کنیم یا بر زمین؟ چون در اینجا ما دو حرف  یعنی اینکه آیا ما واقعاً در زمین سیر می 
اما ». علی ـ بر«و دیگري حرف » فی ـ در«یکی حرف  ،با دو ساختار معنایی داریم

را به کار گرفته است، نه حرف » فی ـ در«کریمه حرف ي  هدر این آی بینیم که خداي می

ْ ﴿ت: را و گفته اس» علی ـ بر«  ٱ ِ�  ِسُ�وا
َ
 »يف«و از آنجا که .  »در زمین سیر کنید« ﴾ِض �ۡ�

کند. به  بیشتري پیدا میي  همقتضی ظرفیت است، پس در این ساختار بیانی، معنی توسع
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ظرف سیر و سفر  -اعم از سطح و فضاي آن-زمین ي  هاین صورت که در این تعبیر، هم
 گیرد. ما قرار می

 چیست؟» علی«به جاي حرف » فی«پس باید دید که حکمت در به کار گیري حرف  
زمانی که علم انکشاف و توسعه پیدا کرد و خداي سبحان رازهاي زیادي از ساختار 

هاي ما قرار داد، ما به این زمین و ساختار هستی را با ابزار علم  در معرض شناخت
عنی تنگ کالسیک خود که در مفاهیم حقیقت نیز رسیدیم که زمین فقط به همین م

شود، محدود نیست بلکه عالوه  خاکی اطالق میي  همتعارف فقط بر آب و خاك و یا کر
باشد. یعنی اینکه پوشش یا غالف جوي نیز بر اینها، زمین شامل پوشش جوي نیز می

جزئی الینفک از اجزاي زمین است که همراه با زمین حرکت نموده و مکمل زندگی بر 
باشد و بدون آن زندگی بر روي زمین غیر ممکن است. همچنانکه ساکنان  طح آن میس

شان  در این غالف جوي نهاده است، در اکتشافات علمی زمین از خواصی که خداوند
 گیرند. وافی میي  هنیز بهر

شوید و  و از آنجا که غالف جوي جزئی از زمین است، شما وقتی سوار طیاره می 
گویید که از زمین  برد، نمی مثالًً تا ارتفاع سی هزار پا از سطح زمین باال میطیاره شما را 

کنید. پس از نظر واقعی و علمی انسان گویید که در زمین پرواز میاید بلکه می خارج شده
هاي فضایی از غالف جوي آن  سفینهي  هشود که به وسیل فقط آنگاه از زمین خارج می

برد، مسلماً او  زمین به سر میي  هدر غالف جوي پیرامونی کرخارج گردد و مادامی که او 
در خود زمین قرار دارد نه در بیرون آن. بناء غالف جوي زمین، جزئی از آن و متالزم با 

 باشد که همراه با آن در چرخش و دوران قرار دارد. آن می
را به کار » فی«در آن لفظ  گوییم: چرا خداي کریمه، و میي  هگردیم به آی اینک برمی

 را؟» علی«برد نه لفظ 
کنیم و نه بر زمین. و این یک  به این دلیل که ما در زمین سیر می ،پاسخ روشن است

حقیقت علمیی است که دنیا در وقت نزول قرآن از آن درك روشنی نداشت. لیکن از آنجا 
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د، پس دان خود گوینده و خود هم آفریننده است و اسرار کائناتش را می که خداي
کند، نه بر زمین. یعنی اینکه انسان اگر حتی با پاي پیاده  داند که انسان در زمین سیر می می

هم بر روي زمین راه برود، او باز هم در زمین  یعنی در وسط آن میان غالف جوي که 
 کند. باشد، حرکت می جزئی از زمین است و بر روي سطح آن که جزء دیگري از آن می

یک حرف ي  هتوانیم دقّت تعبیر قرآنی را فقط در محدود که ما میاین چنین است 
مالحظه کنیم. و از آنجا که کالم خداي سبحان باید در منتهاي دقّت باشد، بناء ما 

ي  همعنی را در قرآن پیدا کنیم. و نه حتی یک کلم بی توانیم حتی یک حرف زائد و نمی
از بزرگترین معجزات قرآن بعد از  کنیم یکی مترادف را. و اینجاست که مالحظه می

و تفاوت معنایی » فی«شود. در حرف  گذشت چهارده قرن فقط در یک حرف تمثیل می
ها و معادالت علمی، دنیایی از معانی را با  دارد. تفاوتی که در مقیاس» علی«اي که با لفظ 

 کشد. خود به همراه می

 اعجازي دیگر در عالم نباتات

به تماشاي » فی«کنیم، پس با گلگشتی دیگر در اوجناي حرف  میو تا در زمین سیر 
 نشینیم: می» رعد«ي  همبارکي  هاز سور 4ي  هاعجاز علمی آی

ما به دیدن مزارع و بوستانهاي زمین رفته و عموماً بر سطح زمین، درختان و نباتات 
ن نباتاتی که هر معجزه آفرینش ایي  هبینیم. ولی آیا یکی از ما روزي در بار مختلفی را می

 بینیم، اندیشیده است؟ روز و هر لحظه آنها را می
مانند خود تغذیه  هاي بسیار باریک و ظریف رشته دانیم که نباتات، از راه ریشه می

روند تا عناصر و مواد غذایی خود را که سبب  هایی که در زمین فرو می کنند، ریشه می
این ي  هز آن برگیرند. اما آیا مکانیزم تغذیشود ا رشد و نمو و نهایتاً ثمردهی آنان می

 درختان و نباتات چگونه است؟
ها و  ها به برگ ها و از ساقهگویند: غذا از ریشه هاي نباتات به ساقه دانشمندان می
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مند گرداند. این عملیه توسط  دود تا آنها را از مواد الزم و مورد نیازشان بهره ها می میوه
نامیده » رگ مانند هاي موي لوله«اسموزي یا تئوري موسوم به آنچه که به نام فشار 

کنند که اگر ما  شان چنین استدالل می گیرد. دانشمندان بر صحت نظریهء شود، انجام می می
مویی قرار بدهیم، خواهیم دید که آب ي  هظرف بزرگی از آب را آورده و در آن چند لول

خواهند تا به ما  دانش بدینگونه میي  هعرص رود. پس پرچمداران ها باال می در آن لوله
آنکه آیات خلقت و  بی باشد میخانیکیت غذا میي  هبفهمانند که این عملیه، صرفًا عملی

 اعجاز آفریننده، درآن نقشی داشته باشد.
 ،کند ها را بازي می گوییم: برعکس، این اعجاز آفریننده است که همه نقش اما ما می

نباتات فقط یک امر را روشن ساخته، ي  هچگونگی تغذیي  هدر بارزیرا تفسیر علمی فوق 
در حالی که امور بسیار دیگري از معرض دید آن پنهان مانده است.  و اساساً قیاس صعود 

زیرا این درست است  ،ها، قیاس مع الفارقی است نباتات از ریشهي  هها با تغذی آب در لوله
رود، اما در این عمله  هاي موي مانند باال می ولهکه در آزمایش فوق، آب عمالً در این ل

هاي موي مانند آزمایشگاهی،  زیرا لوله ،گیرد محتویات آن انجام میي  هصعود آب با هم
گذارند که یک عنصر را انتخاب  آب هیچ فرق و تمییزي نمیي  هدر میان عناصر مختلف

چنین نیستند و قضیه در نموده و عنصر دیگري را فروگذارند. در حالی که نباتات این 
خود یک واحد ي  هزیرا غذاي موجود در زمین با عناصر مختلف ،کند آنها کامالً فرق می

بینیم که هر گیاه، یا هر درختی، فقط آن چیزي را از این  متجانسی است، لیکن ما می
گیرد که با میوه و محصول آن متناسب است. یعنی اینکه اشجار و  غذاي متجانس بر می

مانند  بی عناصر دیگر با دقّتیي  ههان مختلفه، عناصر خاص مورد نیازشان را از میان عمگیا
 نمایند.عناصر کاري نداشته و از گرفتن آنها صرف نظر میي  هکنند و به بقی انتخاب می

گیاهی از نباتات در یک محل واحد ي  هبینیم چند گون از این جهت است که ما می
خورند، اما هر میوه و محصولی از آنها  واحد هم آب می شوند، از یک منبع کشت می

خود را داراست. مشاهده ي  هشکل، طعم، رنگ، بوي و حجم کامالً متمایز و جداگان
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این یکی کوچک است و آن یکی  ،کنیم که این یکی شیرین است و آن یکی تلخ می
این  ،نگ سفیداین یکی به رنگ قرمز است، آن یکی به رنگ زرد و آن دیگر به ر ،بزرگ

اشکال و الوان  ،یکی بویی تند وزننده دارد اما آن یکی اصالً داراي بویی معین نیست
ها هزار نوع.  پس هر گیاه یا درختی ازا ین  مختلفه و رنگارنگ به هزاران گونه و ده

گیرند که با ساختمان دقیق آنها  گیاهان یا درختان، فقط همان عناصري را از زمین برمی
 است. با تمام تفاصیل و جزئیات این کار که اصالً خود دنیایی است عظیم.متناسب 

آن شیرین است و بوي آن هم مطبوع و ي  هبینید که میو مثالً شما درخت سیب را می 
گیرا. در کنار آن درخت لیمو طعمی ترش دارد و در کنار لیمو، گیاه حنظل داراي میوه 

خوریم و آنچه را که در داخل آن است  را می است که آنیی  تلخ و زهرآگین است. میوه
کنیم و  است که پوست آن را مییی  و میوه ،اندازیم، مانند زردآلو و آلو و خرما به دور می
مانند پرتقال و کیوي. و  ،خوریمافکنیم و فقط آنچه را که در داخل آن است می به دور می

است که پوست یی  مانند آلوچه. و میوه ،است که داراي پوست بسیار نازکی استیی  میوه
چون جوز، بادام، فندق  ،تتوانیم آن را با دست خود برکنیم آن خشک و قوي است که نمی

 ،هاي طوالنی را داراست سازي براي ماه است که صالحیت ذخیرهیی  و جوز هندي. میوه
 چون جوز و بادام.

که درختان آنها را یی  ت مختلهجا  توانیم  همین طور در مورد خواص انواع میوه و می
سرانجام را پی گیریم  بی ي هرویانند تا سالها سخن بگوییم. لیکن قبل از آنکه این رشت می

» رعد«ي  هاز سور 4کریمه ي  هو این سفره دراز دامن را بیشتر بگسترانیم، بهترا ست که آی
 فرماید: تعالی در آن میرا مرور نماییم که حق 

 ٱ َوِ� ﴿
َ
تََ�ٰ  قَِطعٞ  ِض �ۡ� ٰ مُّ ٰ  تٞ وَِ� عۡ  ّمِنۡ  تٞ وََج�َّ

َ
 َوانٖ ِصنۡ  وََ�ۡ�ُ  َوانٞ ِصنۡ  َوَ�ِيلٞ  عٞ َوَزرۡ  بٖ َ�ٰ أ

ٓ  َ�ٰ �ُسۡ  ُل  ِحدٖ َ�ٰ  ءٖ بَِما ٰ  َضَهاَ�عۡ  َوُ�َفّضِ  ٱ ِ�  ٖض َ�عۡ  َ�َ
ُ
ٰ  ِ�  إِنَّ  ُ�ِل� ۡ�  �ٖ ّلَِقوۡ  ٖت َ�ٰ � لَِك َ�

  .]4لرعد: [ ﴾٤قِلُونَ َ�عۡ 
هاي از انگور و کشتزارها و درختان خرما، چه از  قطعاتی است کنار هم و باغو در زمین «
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گردند (و با این همه) برخی از آنها  یک ریشه و چه از غیر یک ریشه، که با یک آب سیراب می
گمان در این (امر  بی دهیم. را در میوه (از حیث مزه و نوع و کیفیت) بر برخی دیگر برتري می

 .»که تعقل میکنند دالیل (روشنی) استنیز) براي مردمی 

گریز بر این چمنزار الهی در تمام نقاط و گوشه و  هاي غافل و حقیقت ولی ما انسان
بینیم اما باز هم از خود سؤال  گذریم و این همه آیات و معجزات را می کنار زمین می

الهی را کنیم: کجاست دالئل مادي بر آفرینندگی پروردگار؟ این معجزات عظیم  می
ایم. پس پاك هستی اي  خوانیم و انگار که اصالً حقیقتی را نخوانده و آیتی را نشنیده می

 گویی: پروردگار متعال که می

  َوَما﴿
ۡ
ٰ  ّمِنۡ  َءايَةٖ  ّمِنۡ  �ِيِهمتَأ ْ  إِ�َّ  َرّ�ِِهمۡ  ِت َءاَ�   .]4األنعام: [ ﴾٤ رِِض�َ ُمعۡ  َهاَ�نۡ  َ�نُوا

اید، مگر آنکه از آن روي  شان نمی پروردگارشان به سوي هاي یی از نشانه و هیچ نشانه«
 .»تابند برمی

 اي: اي اي خداي عظیم که فرموده گفته و راست

ٓ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ قُتَِل ﴿ �ۡ  َما
َ
 .]17عبس: [ ﴾١٧ ۥَفَرهُ أ

 .»کشته باد انسان، چه ناسپاس است!«

﴿ ٰ  ]. ٤٠النور: [ ﴾ٍض َ�عۡ  َق فَوۡ  ُضَهاَ�عۡ  ُتۢ ُظلَُ�

ْ ﴿ گلگشتباز هم در   ٱ ِ�  ِسُ�وا
َ
هایی از  جلوهي  هاز باغ و چمنزارها و نظار ﴾ِض �ۡ�

» علم جیولوجی دریا«رویم و همراه با  اعجاز قدرت الهی در آنها، به عمق دریاها می
 گوید: کنیم که می درنگ می» نور«ي  همبارکي  هاز سور 40ي  هدربرابر اعجاز علمی آی

وۡ ﴿
َ
ّٖ  رٖ َ�ۡ  ِ�  ٖت َكُظلَُ�ٰ  أ ٰ َ�غۡ  لُّّ�ِ  ُتۢ ُظلَُ�ٰ  َسَحابۚٞ  ۦقِهِ فَوۡ  ّمِن جٞ َموۡ  ۦقِهِ فَوۡ  ّمِن جٞ َموۡ  هُ َشٮ

ٓ  ٍض َ�عۡ  َق فَوۡ  ُضَهاَ�عۡ  خۡ  إَِذا
َ
ٰ  يََ�دۡ  لَمۡ  ۥيََدهُ  َرجَ أ ۗ يََرٮ ُ ٱ َعلِ َ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن َها  ِمن ۥَ�ُ  َ�َما �نُورٗ  ۥَ�ُ  �َّ

 .]40النور: [ ﴾٤٠ نُّورٍ 
هایی است که در دریایی ژرف است، که موجی آن را  مانند تاریکیشان  یا کارهاي«
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پوشاند وروي آن موجی دیگر است و باالي آن ابري است تاریکیهایی است که بعضی بر  می
روي بعضی قرار گرفته است. هرگاه (غرقه) دستش را بیرون آورد، مشکل آن را ببیند و خدا به 

 .»ي نیستهر کس نوري نداده باشد، او را هیچ نور

استاد علم جیولوجی دریا تالوت گردید، نام » دورگاروا«وقتی این آیات براي پروفیسر 
 برده مبهوت شد و گفت:

انسان در گذشته بدون استخدام آالت و ابزار، قادر به غواصی بیشتر از بیست متر در 
ه اعماق دریاها گیري از آالت و ابزار جدید ب توانیم با بهره عمق آب نبود، ولی ما امروز می

رسیم، با تاریکیهاي بسیار  فرو رویم و وقتی در این غواصی به عمق دوصد متري آب می
 شویم. سختی رو به رو می

و اینک اکتشافات علمی در اعماق » بحر لجی ـ دریاي ژرف«گوید:  کریمه میي  هآی

هایی  تاریکی ﴾ٍض َ�عۡ  َق فَوۡ  ُضَهاَ�عۡ  ُتۢ ُظلَُ�ٰ ﴿خداي متعال: ي  هدریاها، براي ما از این فرمود

 کنند. تصویري دقیق ارائه می که بعضی بر روي بعضی قرار گرفته است
اند که از آن جمله است: قرمز،  هاي علم، رنگها داراي هفت طیف بر اساس رهیافت

رویم، این طیفها یکی  زرد، آبی، سبز، بنفشه اي و غیره. اما وقتی ما در اعماق دریا فرو می
شوند و با ناپدیدشدن هر رنگ، بر حجم و ضخامت تاریکی  یگري ناپدید میبعد از د

 شود. دریا نیز افزوده می
شود رنگ قرمز است، پس از آن رنگ پرتقالی است، پس از  اولین رنگی که ناپدید می

شود، رنگ آبی  آن رنگ زرد است و آخرین رنگی که در عمق دوصد متري آب ناپدید می
 رسیم. ه ما با افزایش متوالی ظلمت، به تاریکی کامل میاست. و در اینجاست ک

موجی آن را « ﴾جٞ َموۡ  ۦقِهِ فَوۡ  ّمِن جٞ َموۡ ﴿خداي متعال: ي  هاین فرمودي  هاما در بار 

باید گفت: علم این حقیقت را ثابت نموده  »پوشاند که بر روي آن موج دیگري است می
باالیی آن پر از امواج است. پس گو میان بخش عمیق دریا و بخش ي  هاست که فاصل

گاه بخش عمیق و نهایت تاریک دریا نیز امواجی وجود دارد که ما آن  اینکه در اینجا بر لبه
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بینیم. بناء این  تعبیر که  بینیم و ما تنها امواجی را که برسطح بحر وجود دارند می را نمی
از نظر علمی تعبیر بسیار دقیقی در دریا موجی است و بر باالي آن موجی دیگر قرار دارد، 

 است که امروزه این حقیقت، با ابزارهاي علم تثبیت گردیده است.
از این جهت است که پروفیسر دورگاوا در نهایت با فروتنی و اذعان کاملی که از دقّت 
و تأمل در این آیات به وي دست داده بود گفت: قطعاً ممکن نیست که این آیات از علم 

 برخاسته باشد.بشري 

وۡ  بَاَل �ِۡ ٱوَ ﴿
َ
 ].٧-٦[النبأ:  ﴾٧ اتَادٗ أ

هایی در عمق زمین  ها داراي ریشه گذارد که کوه علم جدید امروزه بر این امر تأکید می
ها  هاي جغرافیایی، کوه زیرا در تمام نقشه ،شده نبود هستند. حقیقت علمیی که قبالً شناخته

شدند. اما ابزارهاي  هایی که در درون زمین امتداد یافته باشند نشان داده می بدون ریشه
ها یا اهرمهاي  ها را به دست داده است که آنهارا داراي میخ علمی اخیراً تصاویري از کوه

هاست که دانشمندان آنها  به کوهبخشیدن  ها، استحکام دهد. نقش این میخ داخلی نشان می
کنند. و اینچنین است  ها تا اعماق بسیار زیادي امتداد پیدا می نامند و این ریشه را ریشه می

 شود: می روشن» نبأ«ي  هاز سور 7و  6ي  هکه اعجاز آیات کریم

لَمۡ ﴿
َ
 ٱ َعلِ َ�ۡ  �

َ
وۡ  َباَل �ِۡ ٱوَ  ٦ ادٗ ِمَ�ٰ  َض �ۡ�

َ
  .]7-6النبأ: [ ﴾٧ اتَادٗ أ

 .»هایی نگذاشتیم؟ ها را چون میخ نگردانیدیم؟ و کوهیی  آیا زمین را گهواره«

 زمین ي هفرودین منطق

» روم«ي  هاز سور 3ـ  1ي  هسپس حقیقت علمی ـ تاریخی دیگري در آیت مبارک
 یابد: تجلی می

﴿ ٓ ومُ ٱ ُغلَِبِت  ١ مٓ ال دۡ  ِ�ٓ  ٢ لرُّ
َ
 ٱ َ� أ

َ
  .]3-1الروم: [ ﴾ِض �ۡ�
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 .»رومیان در فرودترین سرزمین شکست خوردند الف. الم. میم.«

از دیدگاه بعضی از مفسران قدیم چنین تفسیر شده است: یعنی » أدنی«ي  هکلم
سرزمینی که میدان شکست رومیان در برابر امپراطوري فارس قرار گرفته، به سرزمین 

هاي  المقدس رونما گردید. اما نقشه زیرا آن نبرد در نزدیک بیت ،اعراب نزدیک است
را که یی  اقمار مصنوعی به دست آمده است منطقهي  هژیولوژیکی که اخیراً به وسیل

جنگ میان رومیان و فارسیان قرار گرفته است ازنظر چغري و گَودي در ي  هصحن
هم دقیقاً به معنی مکان » أدنی«ي  هدهد و کلم ترین سطح ممکن زمین نشان می پایین

 چغري و پستی است.
کریمه بیانگر یکی از پیشگوییها (نبوءات) قرآنی است که ي  هکه آیبگذریم از این

دارد و این اخبار هم  می پیروزي مجدد رومیان در ظرف چند سال بر فارسیان را اعالم
 انجامد.دقیقا به تحقق می

دیگري است که میدان دیگري دارد و آن میدان عبارت از ي  هالبته خود این، معجز 
تاریخی با إخبار از امور غیبی است. و چون این کتاب تنها به ي  همعجزات قرآن در عرص

است بنا براین از  بعد اعجاز علمی قرآن کریم پرداخته و وارد ابعاد دیگر اعجازي آن نشده
 طرح مبحث معجزات غیبی قرآن کریم در این کتاب معذوریم. 

 هاي انسان استخوان

عنایت بلیغی نشان داده و از این قرآن کریم به هیکل استخوانی انسان اهتمام و 
دهد در  ساختمان وجود انسان را تشکیل میي  هحقیقت که کالبد استخوانی، اصل و قاعد

 خوانیم: می» مؤمنون«ي  هسور 14ي  هبیشتر از یک سوره سخن گفته است. مثالً در آی

  ُ�مَّ  امٗ �َۡ  مَ عَِ�ٰ لۡ ٱ نَافََكَسوۡ ﴿
ۡ
�َشأ

َ
ۚ  ًقاَخلۡ  هُ َ�ٰ أ ُ ٱ َباَركَ َ�تَ  َءاَخَر حۡ  �َّ

َ
  .]14المؤمنون: [ ﴾لِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َسنُ أ

بعداً استخوانها را با گوشتی پوشاندیم، آنگاه (جنین را در) آفرینشی دیگر پدید آوردیم، «
 .»آفرین باد بر خداي بهترین آفریننده
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ها  ها محافظ وجود انسان اند و هم از این روي است که استخوان بنابراین استخوان
» یس«ي  هاز سور 78ي  هروند. چنانکه در آی می نیز به شمار  رستاخیز مجدد انساني  هقاعد
 خوانیم: می

 .]78یس: [ ﴾٧٨ َرِميمٞ  َوِ�َ  مَ عَِ�ٰ لۡ ٱ يُۡ�ِ  َمن قَاَل  ۥۖ َقهُ َخلۡ  َو�َِ�َ  َمَثٗ�  َ�َا َوَ�ََب ﴿
ها را  این استخوانو براي ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد؟ گفت: چه کسی «

 .»بخشد؟ است، زندگی (مجدد) می که چنین پوسیده

 خوانیم: می» إسراء«ي  هسور 98ي  هو در آی

ْ َوقَالُوٓ ﴿ ءِذَا ا
َ
ٰ  امٗ ِعَ�ٰ  ُكنَّا أ ءِنَّا ًتاَوُرَ�

َ
  .]98اإلسراء: [ ﴾َجِديًدا اقٗ َخلۡ  ُعوثُونَ لََمبۡ  أ

شدیم، باز در آفرینش جدیدي برانگیخته و کافران گفتند: آیا ما وقتی استخوان و خاك «
 .»خواهیم شد

 خوانیم: می» قیامت«ي  هاز سور 3ي  هو در آی

﴿ ۡ�َ
َ
لَّن نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َسُب �

َ
�  ۡ   .]3: مةالقیا[ ﴾٣ ۥِعَظاَمهُ  َمعَ �َّ

 .»پندارد که هرگز استخوانهاي وي را جمع نخواهیم کرد؟ آیا انسان می«

تکوین و ي  هساختن استخوانها، مفید اعاد گردآوردن و زندهبنا براین، از منظر قرآن 
 تجدید بناي انسان است.

 آنچه که قرآن کریم گفته است چیست؟ي  هاکنون باید دید که موضع علم جدید در بار
گوید: استخوانها موجودات ناطقی اند که نه تنها از تسلسل  می» نژادشناسی بشري«علم 

گویند بلکه حتی آنچه را که یک انسان در  سخن می تاریخی حیات انسانی به درستی
 نمایند. شود، بازگو می زندگی و بعد از مرگ خویش با آن روبه رو می

هیکل یا ساختمان استخوانی انسان در زندگی و بعد از مرگش نیز، جنسیت صاحب 
 سازند. یا اگر چنانکه در میان پدر و خود و همچنان سن، تبار و نژاد وي را مشخص می

مادر شخص یا پدر بزرگ و مادر بزرگش از نظر نژادي خلطیتی به وجود آمده باشد، 
 دارد. بررسی روي استخوانها از این راز نیز پرده برمی
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استخوانها همچنین عمر دقیق انسان، امراضی را که با آنها رو به رو شده است و عامل 
پاسخ هر آنچه را که ممکن سازند. به عبارتی دیگر، استخوانها  مرگش را نیز مشخص می

اوصاف و ویژگی هاي یک انسان خطور کند، به ي  هیی در بار است به فکر هر سؤال کننده
 نمایند.بسیار سادگی ارائه می

از همین روي است که درعلم تشریح (اناتومی)، نه تنها استخوانها موقعیت و اهمیت 
شناس کمک  دانشمندان باستان اند بکله حتی استخوانها به بس شایانی را احراز نموده

اند تا بتوانند با بررسی علمی روي استخوانها، تاریخ تمدنهاي بشري، تاریخ و  کرده
تحوالت در نژادهاي بشر و تطوري را که کائنات با آن رو به رو شده است را به کاوش 

با  گیرند. همینگونه دستگاه استخوانی انسان، به دانشمندانی که دست اندرکار مبارزه
باشند کمک کرده است تا با یک نظر اندازي بر استخوانهاي مردگان به جرایم جنایی می

 ها پی ببرند. علل مرگ و میرها و حوادث قتل
گمان شناخت یک موجود و شناخت تاریخ آن  گوید: بی همچنان دانش تبارشناسی می
انسان افریقایی  دراز و ي  هترین امور است. مثالً جمجم از راه بررسی استخوانها، از ساده

دو چشمش دور و بازوهایش از دو ساقش نسبتاً درازتر اند. بدینسان بسیار ي  هپهن، فاصل
سهل است که نژاد صاحب استخوان واینکه او رنگین پوست است یا سفیدپوست یا 

 دورگه، و کالً همه چیز در این زمینه را دقیقاً تشخیص داد.
هیکل استخوانی، آیا آگاهی از جنسیت وي  نیز پس از شناخت اصل و نژاد صاحب 

هاي  که مرد یا زن است، با کاوش روي استخوانها ممکن است؟ البته بعد از آنکه نشانه
 مردانگی یا زنانگی وي کامالً از میان رفت؟ي  هظاهري مشخص کنند

ترین کارهاي یک  گوید: شناخت جنسیت از ساده علم جدید در این رابطه نیز می
تواند یک انسان میي  هباشد و فقط جمجمناس و متخصص امور استخوان میکارش

زن بیشتر است. ي  همرد از اتساع جمجمي  هزیرا اتساع جمجم ،جنسیت وي را معرفی کند
باشد. از دیگر عالئم  تر می استخوانی ابروها در مرد نسبت به زن برآمدهي  ههمین طور لب
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باشد و کلّا هیکل زن نسبت به مرد میي  هن خاصرفارقه اتساع بیشتر استخوانهاي لگ
 باشد. استخوانی زن ظریفتر و زیباتر از هیکل استخوانی مرد می

توان به این امر پی برد که  بنابراین، با یک نگاه اجمالی به هیکل استخوانی انسان، می
 آن هیکل به زن مربوط است یا به مرد.

هایی  باید گفت: در اینجا عالیم و نشانه اما در مورد اوصاف تفصیلی استخوان نیز
دارد. مثالً طول استخوان ران، درازاي قامت مرد را  وجود دارد که از این راز نیز پرده برمی

) ضرب نموده و 1,88کند، به این ترتیب که درازاي استخوانی ران را در (مشخص می
قامت یک مرد مرده را  افزاییم تا طول ) سانتی متر را بر حاصل ضرب می81و  306رقم (

) 1و  945مشخص کنیم. اما طول قامت زن عبارت از طول استخوان ران وي ضرب در (
 افزاییم.متر را بر حاصل ضرب می ) سانتی72و  844که رقم (

و چنین است که استخوانها از اصل و نژاد انسان، نوعیت، جنسیت و دیگر اوصاف 
 دارند. وي پرده برمی

رازهاي ي  هسن باید گفت که دانش اناتومی این راز را از هم اما در مورد تشخیص
زیرا هم دندانها، مراکز و حلقات آنها و  ،تري مکشوف ساخته است سادهي  هدیگر به شیو

سازند و هم  رشد و نمو این مراکز، سن انسان را به طور قاطع مشخص میي  هدرج
ر ساختار کلی استخوان فواصل استخوانهاي سر و چگونگی ساختمان آن و همین طو

 نمایند. بندي انسان، عمر وي را دقیقاً معرفی می
و سر انجام این امر روشن شده است که استخوانها به تنهایی و بدون کمک سایر 

توانند ویژگیهاي هویتی یک انسان را در قبرش تا هزاران سال حفظ  اعضاي جسم می
قدما را تدوین نموده،   اریخ زندگینمایند. و دانشمندان از این طریق توانسته اند ت

تحریر در آورند. از این روي، ي  هداستانهاي زندگی شان را در فرازهاي عمرشان به رشت
را که بر محور وراثت و نزدیکی نسبی یی  هاي عدیده استخوانها امروزه، مشکالت و پرابلم

 انسانها به همدیگر وجود دارد، نیز حل نموده اند. 



 257  تجلی قرآن در عصر علم

 

 نویسد: می» مان سخنی با اسالف «تحت عنوان » . بوزیناأ«دانشمند روسی 
در شهر » سانت صوفیا«ي  هبازسازي و ترمیم کاتدرائیي  هدر روند پرداختن به عملی«

تابوتی بازگشایی شد، مرمرین و مزین به نقش و نگارهاي تزئینیی. عقیده بر آن » کییف«
حکیم، واضع اولین » یاروسالف«امیر ي  هبود که این تابوت، استخوانهاي درهم فروریخت

کند. مگر مستحیل بود که با  را در خود حمل می» حق روسی«قوانین مدون ي  همجموع
زیرا تابوت یاد شده  ،اطمینان بشود گفت که این استخوانهاي پوسیده از آن وي است

آن چندین بار باز و بسته شده و از جاي خود انتقال داده شده بود. ولی این امر مانع از 
نگردید که بعد از گذشت ده قرن، باز هم براي اطمینان از شناخت شخصیت صاحب این 
استخوانهاي مدفون درتابوت مرمرین، اقدامی مجدد صورت نگیرد. سرانجام این عملیه با 

عضو اکادمی علوم طبی روسیه انجام گرفت. » دمتري روخین«مهارت تمام به دست 
گذاشت، ثابت کرد  چگونه شکی را در زمینه باقی نمیروخین با دالیلی که اصالً جاي هی
 بوده است. » یاروسالف«که آن تابوت آخرین اقامتگاه امیر 

این کتاب ي  هو داستانها پیرامون این وقایع، بیش از آن است که در حوصل ،آري
تر از آن است که بتوان براي آن در اینجا  بگنجد. همچنان ابعاد و جزئیات این علم، وسیع

حلی را باز کرد. و چنین است که علم بعد از گذشت قرنها خود را به تفسیر آنچه که م
 نماید. قرآن کریم در این رابطه مطرح نموده است، نزدیک می

همین طور قرآن کریم یک هزار و چهار صد سال قبل از آن که علم به خود بجنبد، از 
زیرا علوم  ،انسان سخن گفته استبودن استخوانها و اهمیت آنها در انجام وظایف  زنده 

بشري در گذشته استخوانها را ستونهاي سخت و فاقد حیاتی که فقط براي حفظ توازن و 
دارد که  پنداشتند. در حالی که قرآن مقرر می اند، می ترکیب اندامهاي جسم آفریده شده

 دنا زکریاگوید: سی می» مریم«ي  هاز سور 4ي  هزیرا آی ،قضیه بسیار مهمتر از اینهاست
هاي خودش، به  از پروردگار خود خواست که به رغم یائسه بودن زنش و سستی استخوان

 ٱ َتَعَل شۡ ٱوَ  ِمّ�ِ  مُ َعظۡ لۡ ٱ َوَهنَ  إِّ�ِ  َرّبِ  قَاَل ﴿ وي فرزندي عنایت نماید:
ۡ
أ ُ�نۢ  َولَمۡ  ابٗ َشيۡ  ُس لرَّ

َ
 أ
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  .]4مریم: [ ﴾٤ اَشقِيّٗ  رَّبِ  �َِك بُِدَ�ٓ 
هایم سست گردیده و موي سرم از پیري سفید گشته است.  من استخوان گفت: پروردگارا!«

 .»ام! امید نبودهگارا! اما من هرگز در دعاي تو نااي پرورد

کند. و  میان استخوان را با تولد فرزند مطرح میي  هکنیم که قرآن کریم رابط مالحظه می
 ابزارهاي خود نشان دهد. آید تا این حقیقت قرآنی را با بعد از این است که علم جدید می

هاي طبی در عصر جدید، پژوهشگران از  با انکشاف بررسی«گوید:  می» ج. راتکلیف«
بودن استخوانها آگاه گردیدند، بعد از آنکه تا همین اواخر آنها را اشیاي جامد و  اسرار زنده

 ».پنداشتند یی می غیر زنده
وانها وظایف حیاتی بس مهمی را بر علم اخیراً به این نتیجه رسیده است که استخ ،بلی

تنها استخوانها حاوي همان زیرا نه  ،باشدعهده دارند که حیات انسان بر آنها متوقف می
توزیع این مواد حیاتی را نیز ي  هاند که جسم انسان بدان نیاز دارد بلکه آنها عملی عناصري
قلب و حرکات عضالت نمایند که سیستمهاي وجود از جمله ضربان  تنظیم مییی  به گونه

ي  هها درطول دوران زندگی انسان تولید کنند شود. همین طور استخوانبدان دقیقاً عیار می
باشند و کافی است بدانیم که در هر دقیقه نزدیک به  کرویات سرخ و سفید خون می

میرند که استخوانها باید به فوریت آنها را  ) میلیون از کرویات سرخ خون انسان می180(
گاههاي مواد غذایی زائد از نیاز  عویض نمایند. همین طور، استخوانها به عنوان ذخیرهت

 برداري نماید. باشند تا بدن در هنگام نیاز، از آنها بهره بدن انسان می
چنانکه علم اخیراً روشن ساخته است که وضعیت استخوانها بر دستگاه عصبی انسان 

روي است که استخوانها بر توانمندي انسان در تکثیر نیز تأثیر مستقیم دارد و هم از این 
فوق ي  هباشند. یعنی همان چیزي که قرآن کریم در آی اوالد نیز مستقیماً دخیل می

 صراحتاً آن را مطرح نموده است.
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 »کتاراکتا«

شود که از آن جمله بعضی از آنها  هاي بسیاري مصاب می چشم انسان به بیماري
ضی دیگر عوارضی خطیر و بس مهم هستند. این امراض خطیر هاي بسیط، اما بع عارضه

یا آب سفید » کتاراکتا«یا آب سیاه و » گلوکاما«در دو بیماري شایع که عبارت از بیماري 
یی  سفید تیرهي  هچشم را به مادي  هشفاف عدسیي  هشوند. این بیماري ماد است تمثیل می

ي  هسفید ،شدن آن بل و بعد از پختهتخم مرغ قي  هسازد. درست همانند سفید مبدل می
مایع تخم مرغ قبل از پختن آن شفاف و زالل است، اما همین که در آب جوش افکنده 

 گردد. غلیظی مبدل میي  هشود، زاللیت آن به رنگ سفید تیر
عامل بیماري گلوکوما معموالً پیري است. اما در بیماري آب سفید یا کتراکتا، فقط 

بلکه علم طب در عصر حاضر اثبات کرده است که در ضمن اسباب  پیري عامل آن نبوده
یکی هم باالرفتن فشار خون، بسیاري گریه و اندوه و اضطرابات و  ،و علل این بیماري

 تشوشات روحی و روانی است.
عالیم این بیماري در آغاز همان ضعف دید است که رفته رفته بیشتر شده و به تدریج 

رسد و چون این سفیدي فراگیر شد، دید انسان  به ظهور میچشم ي  هسفیدیی در عدسی
 رود. دیگر تماماً از بین می

سیال ي  هعلم طب تا اواخر قرن نزدهم  بر این پندار بود که علت این بیماري نزول ماد
چشم وي جاي ي  هسفیدي است که از مغز انسان سرازیر گردیده و در پشت عدسی

گرداند. از این جهت این  ده و او را به کوري مبتال میگیرد و لذا مانع دید وي گردی می
 اند. نامیده» آب مروارید«یا » کتاراکتا«مرض را به نام 

اعراض این » یوسف«ي  هعجیب این است که قرآن کریم چهارده قرن قبل در سور
 حضرت یعقوبي  هاز این سوره، در بار 84ي  همرض را توضیح داده و در آی

 گوید: می

﴿ ٰ َسَ�ٰ َ�ٰٓ  َوقَاَل  ُهمۡ َ�نۡ  َوتََو�َّ
َ
ٰ  أ ۡت �ۡ ٱوَ  يُوُسَف  َ�َ   .]84یوسف: [ ﴾٨٤ َكِظيمٞ  َ�ُهوَ  نِ زۡ �ُۡ ٱ ِمنَ  َناهُ َ�يۡ  َيضَّ
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گردانید و گفت: اي دریغ بر یوسف، و در حالی که اندوه خود را  و از آنان روي«
 .»خورد، چشمانش از اندوه سپید گردید فرومی

با افگندن  دهد که چگونه سیدنا یوسف همین سوره توضیح می از 93ي  هاما آی
 پدر، در جهت درمان وي کوشید:ي  هپیراهنش بر رخسار

ْ ذۡ ٱ﴿ لۡ  َذاَ�ٰ  بَِقِميِ�  َهُبوا
َ
ٰ  ُقوهُ فَ� ِ�  هِ وَجۡ  َ�َ

َ
  أ

ۡ
 .]93یوسف: [ ﴾�بَِص�ٗ  تِ يَأ

 .»شودپدرم بیفکنید تا بیان ي  هاین پیراهن مرا ببرید و آن را بر چهر«

احساس کرد که فرزندش یوسف زنده و  بعد از آنکه حضرت یعقوب ،آري
سالمت است، غم و اندوه عمیق وي برطرف گردیده فشارخون وي پایین آمد و حالتی از 
سعادت و شادمانی بر وي مستولی گردید. درست در این هنگام بود که بینایی وي مجدداً 

 گوید: وره میاین س 96ي  هبه وي باز گشت، چنانکه آی

﴿ ٓ ا ن فَلَمَّ
َ
ٓ  أ لۡ  بَِش�ُ لۡ ٱ ءَ َجا

َ
� ٰ ٰ  هُ َقٮ  .]96یوسف: [ ﴾�بَِص�ٗ  تَدَّ رۡ ٱفَ  ۦِههِ وَجۡ  َ�َ

 .»او انداخت، پس بینا گردیدي  هرسان آمد، آن پیراهن را بر چهر و چون مژده«

و این چنین است که قرآن کریم قرنها  قبل، اعراض این بیماري را توصیف نموده،  
نماید. بیماریی  سازد و نهایتًا روش درمان آن را نیز بازگو می اسباب و عللش را روشن می

آمدن فشار  شود و پایین که باالرفتن فشار خون به علت حزن و اندوه بسیار، سبب آن می 
 برد.و سرور نیز آن را از بین میخون بر اثر خوشحالی 

ۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿  ].٢٢٢البقرة: [ ﴾َمِحيِض ل

زن را یک نوع افراز داخلی بدن وي دانسته و بیشتر از ي  هاعراب جاهلی عادت ماهیان
آن معلوماتی نداشتند. پس براي آنکه نسبت به این موضوع آگاهی بیشتر ي  هاین در بار

از  222ي  هآن سؤال نمودند. همان بود که آیي  هدر بار خداکسب کنند، از رسول 
گیري از زنان درمدت حیض، روشن ساخت که  نازل شد و با دستور کناره» بقره»ي  هسور

 حیض یک نوع ناراحتی و رنجی براي زنان است:



 261  تجلی قرآن در عصر علم

 

ۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ ذٗ  ُهوَ  قُۡل  َمِحيِض� ل
َ
ْ �ۡ ٱفَ  ىأ ٓ ٱ َ�ِلُوا ۡ ٱ ِ�  ءَ لنَِّسا ٰ  َرُ�وُهنَّ َ�قۡ  َوَ�  َمِحيِض ل  َح�َّ

رۡ  فَإِذَا َنۖ ُهرۡ َ�طۡ    نَ َ�َطهَّ
ۡ
َمَرُ�مُ  ُث َحيۡ  ِمنۡ  تُوُهنَّ فَ�

َ
ۚ ٱ أ ُ َ ٱ إِنَّ  �َّ ٰ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  َو�ُِحبُّ  �ِ�َ �َّ�َّ

ۡ ٱ   .]222: ةالبقر[ ﴾٢٢٢ُمَتَطّهِرِ�نَ ل
رنج و ناراحتیی است، پس در هنگام پرسند. بگو: آن  عادت ماهیانه زنان میي  هاز تو در بار«

 .»گیري کنید، و به آنان نزدیک نشوید تا پاك شوند عادت از آمیزش با زنان کناره

مبارکه فقط آنگاه روشن شد که طب وقایوي به ي  هاما حکمت و حقیقت علمی این آی
 هایی نایل آمد. پیشرفت

حقیقت این «ید: گو می »عبدالعزیز اسماعیل«طبیب معروف مصري، مرحوم دکتور 
مانند  ،نوعی از آنها براي جسم مفید فوایدي هستند ،است که افرازات جسم بر دو نوع اند

هاي  افرازات غدد داخلیی که کار دستگاهي  هتناسلی و همي  هافرازات غدد هاضمه، غد
نمایند. البته شکی نیست که این نوع از افرازات  مختلفه وجود و انساج آن را تنظیم می

 باشند. ي زندگی انسان ضروري میبرا
نبوده یی  اما نوع دیگر، افرازاتی هستند که افراز آنها در داخل جسم داراي هیچ فایده

زیرا این افرازات مواد  ،بلکه بر عکس، افراز آنها به خارج از جسم بسیار ضروري است
م باقی یی هستند که جسم باید خود را از شر آنها نجات دهد و چنانچه در جس زهریه

رسانند. بلکه چه بسا که به هالکت انسان منجر گردند.  بمانند، به آن زیانی بلیغ می
 این افرازات عبارت است از پیشاب، مدفوع، عرق و خون قاعدگی.ي  هنمون

شود، تخمدان وي حاوي حدود هفتاد هزار گوید که وقتی دختر متولد می علم طب می
ها در سن بلوغ دختر به  باشد. این تخمک میکیسه است که هر کیسه حامل یک تخمک 

هاي عادت ماهیانه،  رسند و سپس در هر نوبت از نوبت نضج و پختگی خود میي  هدرج
ها رشد کرده و در یکی از ساعات ما بین روز چهاردهم و شانزدهم،  یکی از این تخمک

یسه، شود و بعد از جداشدن از ک خود جدا میي  هیعنی آغاز میعاد حیض، از کیس
هاي آن فرسایش پیدا نموده و در اثر پایین آمدن فشار داخلی آن، بعضی از  دیواره
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گردد و تخمک در داخل رحم به انتظار آنکه حیوان منوي  هاي دموي منفجر می رگ موي
حامل ي  هماند. در اینجاست که به جاي تخمکی که از کیس آن را بارور گرداند، باقی می

کنند که داراي  هاي جدیدي در داخل آن کیسه شروع به تکثّر می آن بیرون گردیده، سلول
ماده زردرنگی هستند. پس اگر آن تخمک با حیوان منی مرد متحد نشد و باروري انجام 

کشیده و بر اثر این  نگرفت، در این هنگام است که آن جسم زردرنگ خود را درهم 
یجه غشاء باطنی رحم که داراي افتند که در نتانکماش، سلولهاي آن به جان همدیگر می

زاي زیادي دارد که دائماً در حال احتقان به سر  رگهاي خون انساج بسیاري است و موي
گیرد که بر اثر این  شود. سپس این غشاء مخاطی از رحم فاصله می می برند، پاره می

با خونی که با افرازات غدد متمدد  ،کنند ریزي را آغاز می  رگها، خون انفصال، موي
خون حیض ي  هافرازات آن جسم زردرنگ همراه است. و اینها در مجموع عناصر سازند

 اند.
زیرا    ،اقتضا نمود که این افرازات از جسم زن خارج شوند حکمت خداي ،آري

شدند. پس آیا حیض واقعاً ناراحتی و  در غیر آن از طریق تسمم براي وي کشنده تمام می
 رنج نیست؟

گیري از آمیزش با زنان در حال  اولین کتابی است که حکمت کنارهاما قرآن کریم 
 بیان نموده است.» أذي«ي  هحیض را نیز با خالصه نمودن آن در واژ

 آید تا در مقام توضیح این حکمت چنین بگوید:  البته علم جدید می
اعضاي تناسلی زن در اثناي حیض به علت افرازات غدد داخلی در حالت احتقان 

برند که این حالت، با  ض و تجمع) و اعصاب و نیز در حالت اضطراب به سر می(انقبا
چون سردرد و احساس کسالت در کل جسم همراه است. یی  اعراض معین بیمارگونه

یابند که به بیماري واقعی مبدل  گاهی این اعراض ازدیاد یافته و به حدي شدت می
ن حالت، زیانهاي بسیاري را متوجه زن شوند. بنابراین، اختالط و آمیزش جنسی در ای می

ساخته و چه بسا که مانع جریان خون حیض، یا عامل اضطراب عصبی وي گردند. 
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انجامد که گاهی ممکن  چنانکه آمیزش در این مدت نیز، به التهاب اعضاي تناسلی زن می
ي  هزیرا وضعیت زن در زمان حیض، وضعیت بیمارگون ،آن دشوار باشدي  هاست معالج

تواند او را در این مدت به درستی  یر عادي است. البته روشن است که داکتر هم نمیغ
 معاینه کند.

گردد، نیز روشن است. از  همچنان زیانهایی که از آمیزش با زن حائضه متوجه مرد می
 آن جمله امراض التهابی سختی است که ممکن است مرد به آن مبتال گردد.

زن بعد از حیض نیز تأکید نهاده است. البته پس   علم طب همچنان بر ضرورت غسل
بهداشتی با ي  هاز آنکه قرآن کریم چهارده قرن قبل آن را مشروع گردانید. این از جنب

باشد. اما از  هدف دورساختن پلیدیها، میکروبها و افرازات حاصل از حیض در بدن زن می
ت که زن باید پس از ختم نظر سایکالوژي نیز علم طب این ضرورت را اثبات نموده اس

میعاد حیض، با بدنی نظیف و آراسته در برابر مرد خویش ظاهر شده و با سرازیر ساختن 
قبل، از ي  هموجی از خوشحالی و سرور در روان وي، آثار بد مشاهدات او را از دور

 ذهنش بزداید.ي  هساح
ي  هکه در آیقرآن کریم همچنان ضرورت غسل جنابت را نیز مطرح نموده است، چنان

 گوید: می» مائده«ي  هاز سور 6

ْ ٱفَ  اُجُنبٗ  ُكنُتمۡ  �ن﴿ ُروا هَّ  .]6: ةالمائد[ ﴾طَّ
 .»چنانچه جنب بودید پس خود را با غسل پاکیزه نمایید«

مقاربت جنسی موجب به هم چسبیدن ي  هآید تا بگوید: از آنجا که عملی علم طب می
شود، طبیعی است که افرازات  همدیگر میاجسام مرد و زن در بیشتر از یک موضع با 

مختلفه از بدن آن دو در اثر این عمل با هم درآمیزد که عدم شستن آنها به امراضی خطیر 
آمیزش یک امر ي  هگردد. پس غسل بعد از عملی و از آن جمله امراض جلدي منجر می

عامل تحرك حتمی است. چنانکه این امر نیز ثابت گردیده است که غسل پس از جنابت، 
 گردد. بیشتر دوران خون و نشاط اعصاب می
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کریمه فقط با چهار کلمه، اصول طب وقایوي و معالجوي را ي  هو چنین است که آی
 هر دو با هم یکجا نموده است.

آید تا هر چه را که در این عرصه گفته است و خواهد  و چنین است که علم طب می
 قرآن کریم قرار دهد. گفت، در راستاي تفسیر علمی این باب از

 تر از آن اتم و کوچک

کشف گردید، دانشمندان بر این پندار بوند که » اتم«اول قرن بیست ي  هآنگاه که در نیم
 شوند. اتم کوچکترین جزء ماده است که از آن اجزاي کوچکتري منقسم نمی

ست ساخته است که اتم کوچکترین جزء ماده نیاما قرآن کریم این حقیقت را روشن 
 گوید: می» سبأ«ي  ه) از سور3(ي  هجایی که در آی ،بلکه کوچکتر از اتم هم وجود دارد

�ٖ  َقاُل ِمثۡ  هُ َ�نۡ  ُزُب َ�عۡ  َ� ﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  َذرَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�
َ
ۡص  َوَ�ٓ  ِض �ۡ�

َ
ٰ  ِمن َغرُ أ �ۡ  َوَ�ٓ  لَِك َ�

َ
 َ�ُ أ

بِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ    .]3سبأ: [ ﴾مُّ
نه در آسمانها و نه در زمین پوشیده نیست، و نه کوچکتر از آن و یی  هموزن ذرهاز خداوند «

 .»نه بزرگتر از آن است مگر آنکه در کتابی روشن درج شده است

 فرماید: می» یونس«ي  هاز سور 61ي  ههمچنین در آی

ّ�َِك  َعن ُزُب َ�عۡ  َوَما...﴿ �ٖ  َقالِ ّمِثۡ  ِمن رَّ  ٱ ِ�  َذرَّ
َ
ٓ ٱ ِ�  َوَ�  ِض �ۡ� َما ۡص  َوَ�ٓ  ءِ لسَّ

َ
ٰ  ِمن َغرَ أ  لَِك َ�

�ۡ  َوَ�ٓ 
َ
بِ�ٍ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  َ�َ أ  .]61یونس: [ ﴾٦١ مُّ
در زمین و نه در آسمان از پروردگارت پوشیده نیست و نه کوچکتر از آن و یی  و وزن ذره«

 .»نه بزرگتر از آن است مگر آنکه در کتابی روشن درج شده است

هاي کوچکتر ـ همانگونه که قرآن کریم بیان کرده است ـ   به واحداتم ي  هالبته تجزی
اتمها از ذرات کوچکتري  ،علماً نیز آنگاه به ثبوت رسید که پژوهشگران کشف کردند

 باشند. ها و نیوترونها می اند که عبارت از پروتونها، الکترون ترکیب یافته 
بشر به نتایجی دست یافت که پژوهش اتم و ترکیبات آن، ي  هبا پیشرفت علم در زمین
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یی  حیرت از چگونگی ساختار این کائنات دقیق، نظام پیچیده ،عقلها را به حیرت در آورد
 باشد. که بر آنها حکمفرماست و نهایتاً قدرت عظیمی که در آنها نهفته می

شمسی است. ي  ه) از وزن مجموع9/99اتم حاوي (ي  هها نشان دادند که هستبررسی
ي  هبه مثاب» اتم«در » هسته«بود که دانشمندان به این حقیقت پی بردند که در اینجا 

باشد. همینگونه به مالحظه رسید که چنانکه می» شمسیي  همجموع«در » خورشید«
چرخند. بلکه  اتم میي  هچرخند، الکترونها نیز بر محور هست سیارات بر محور خورشید می

اینکه مسافت میان الکترونها نسبت به قطر اتم،  تر از آن نیز کشف گردید و آن حتی دقیق
 شمسی است. ي  هتماماً معادل با عین مسافت میان سیارات و قطر مجموع

 توازن در همه چیز

و آیاتی دیگر که » ملک«ي  همبارکي  هاز سور 3ي  هو در اینجاست که اعجاز علمی آی
 گردد: بر ما مبرهن می گویند مانند خلقت پروردگار سخن می بی از توازن و هماهنگی

ِيٱ﴿ ٰ َسَ�ٰ  عَ َسبۡ  َخلَقَ  �َّ ۖ ِطَبا�ٗ  تٖ َ� ا ا  َهۡل  َ�َ ۡ�َ ٱ ِجعِ رۡ ٱفَ  وُٖت� تََ�ٰ  ِمن لرَّ�ٱ قِ َخلۡ  ِ�  تََرىٰ  مَّ
 .]3الملک: [ ﴾٣ ُ�ُطورٖ  مِن تََرىٰ 
همانکه هفت آسمان را طبقه به طبقه آفرید و در آفرینش آن خداي بخشایشگر، هیچگونه «

 .»بینی؟ بینی. باز بنگر، آیا خلل و نقصانی می اختالف و تفاوتی نمی

گوید: اصل تفاوت از فوت است و آن این است که  در تفسیر قرطبی می» ثعلب«
 گرفتن آن، خلل و اضطرابی به وجود آید. چیزي از جایی نادیده گرفته شود و بر اثر نادیده

گوید: شما هیچگونه تفاوت، یعنی  یم»  معاينـروح ال«در تفسیر » الوسی«عالمه  

 بینید. اختالف، ناهماهنگی و عدم تناسبی را میان خلقت پروردگار نمی
 گوید: نیز می» فرقان«ي  هاز سور 2ي  هکریمي  هچنانکه آی 

َرهُ  ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وََخلَقَ ﴿   .]2الفرقان: [ ﴾�ِديرٗ َ�قۡ  ۥَ�َقدَّ
آن بود آن را به اندازه و میزان (دقیق) آن و هر چیزي را آفرید و بدان گونه که در خور «
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 .»گیري کرد اندازه

باشد خلقت پروردگار میي  هو از آنجا که این توازن و همآهنگی فراگیر تمام عرص 
 کنیم. هایی از آن بسنده می بناء در این کتاب فقط به ذکر نمونه

 کردیم.را در عنوان قبل باز » اتم«کائنات یعنی ي  هبحث کوچکترین ذر
ي  هداریم که توازن در نظام داخلی اتم، در واقع سند توازن در هماکنون عالوه می

 از اتمهاست.یی  ذرات کائنات است، چه کائنات در کل مجموعه
مثبت و ي  هاکنون بشر دریافته است که در درون اتم پروتونها داراي بار الکتریست

باشند. این  نوترونها داراي باري متعادل میالکترونها داراي بار منفی هستند، در حالی که 
زیرا هر مثبتی در  ،بودن توازن در میان طبایع موجودات است حتمی ي  هدهند خود نشان 

مقابل خود منفیی دارد و هر منفیی در برابر خود مثبتی را و در میان این دو است که بار 
و نه هم دیگري را جذب شود که نه خود جذب دیگري شود  متعادل و متوازنی ایجاد می

خود نماید. بلکه در واقع نیروي تجاذب به وجود آمده از بار مثبت پروتون و بار منفی 
اتم شناور گردند. درست ي  هدارد تا بر محور هست الکترون است که الکترونها را وا می

خورشید و سیارات ي  ههمانند معادالت حسابیی که دقیقاً در میان نیروهاي جاذب
دارند تا در  خورشیدي حاکم است. حتی نیروي تجاذبی که الکترونها را وا میي  همجموع

مدارهاي دایروي و بیضوي خود شناور باشند، خود همین نیروها هستند که سیارات 
 دارند تا در مدارهاي معینه خود شناور گردند.  شمسی را نیز وا میي  همجموع

آیند ـ که امروز  شکستن اتم به وجود می بیگمان میزان نیروهاي ویرانگري که از درهم
بیند ـ در خورشید به همان اندازه وجود  هاي اتمی می بشر این نیروها را در وجود بمب

دارد که موازي با تعداد اتمهاي آن است. این خود عامل پدیدآمدن انرژي عظیم وبی حد 
 ،سازد ر میو مرزي است که خورشید از گرما و نور به سوي طبیعت و انسان سرازی

 قرار دارد. قاطع بر قدرت و وحدانیت خدايي  هیی که در شمار ادل قضیه
ي  هتوازن و همآهنگی عظیم در گستري  هدر حالی که از مشاهد» کمیل فاالماریون«
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 گوید: خلقت پروردگار متحیر گردیده است می
ی کند. پس او فقط شاهنشاه در حقیقت هر چیز بر ما تجلی می بیگمان خداي«

ي  هنیست که از بلنداي آسمانها بر ما حکومت کند، بلکه او نظامی است که درمتن هم
حادثات، مسّلط و مراقب است. او هرگز در بهشتی پر از فرشتگان و ي  هموجودات و هم

از یی  باشد.  او در هر نقطهنیکوکاران مقیم نیست، بلکه فضاي الیتناهی همه پر از وي می
از زمان حضور دارد. پس این نظام عام حاکم بر طبیعت و حکمت  یی فضا و در هر لحظه

الهی، ي  هکه در همه چیز متجلی است، کالً دلیل بر آن است که فقط قدرت مطلقیی  بالغه
اشکال و مظاهر ي  هقوانین طبیعی و کافي  هنظم حقیقی و مصدر اصلی همي  هسامان دهند

 ». باشد آن می
قطعاً «گوید:  دان است می از بزرگترین دانشمندان ریاضیکه یکی » هنري یوانکاري«اما 

 ». تصادف باشدي  هاین همآهنگی و نظمی که در عالم متجلی است، ممکن نیست که زائید

ا﴿ :ي هکریمي  هروند تا در شعاع تفسیر آی این شواهد همه می  لرَّ�ٱ قِ َخلۡ  ِ�  تََرىٰ  مَّ
 اعجاز علمی قرآن کریم بوده باشند.فریادگر   .]3الملک: [ ﴾وُتٖ تََ�ٰ  ِمن

 زمین ي هتوازن محیر العقول در کر

مانند در کائنات پروردگار اکتفا  بی هاي توازن دیگر از نمونهي  هبه بیان یک نمون
 کنیم. می

آوردهاي علم،  با تکیه بر ره» سالم یتحدياإل«حیدالدین خان مؤلف کتاب عظیم استاد و
 19ي  هکریمي  هو آی» فرقان«ي  هسور 2ي  هکریمي  هیپیرامون تفسیر اعجاز علمی آ

 نویسد:   از نظم محیرالعقول زمین سخن گفته، می» حجر«ي  هسور
زیرا در آن احوال و اطواري را  ،ایم زمین مهمترین عالمی است که ما آن را شناخته

ایم. در  هبینیم که در هیچ جاي دیگري از این کائنات بزرگ قادر به رؤیت آنها نگردید می
از این کائنات عظیم الهی برابري کرده یی  حالی که زمین در ضخامت خود با ذره
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 تواند. پس چه عظیم است نظم و اعجاز خلقت در این کائنات بزرگ!!. نمی
کوچک ما  توجه ي  هالعاده در همین سیار باب نمونه به مواردي از نظم خارق از  

 نمایید:
بود، زندگی برروي آن  بیشتر از آنچه هم اکنون است میاگر حجم زمین کمتر و یا 

یک چهارم قطر فعلی آن ي  هماه یعنی به اندازي  همحال بود. مثالً اگر زمین در حجم کر
یافت. در نتیجه زمین  فعلی کاهش میي  هآن به یک ششم جاذبي  هجاذبي  هبود، قو می

ماه اینچنین ي  هکه وضعیت در کرتوانست آب و هواي پیرامون خود را نگه دارد. چنان نمی
که البته دلیل آن فقط ضعف  ،اياست که نه آبی در آن وجود دارد و نه هم پوشش هواي

 باشد. جاذبه در آن  میي  هقو
جاذبه در ماه، به ي  هقوي  هجاذبه در زمین به اندازي  هآمدن قو از جهت دیگر پایین 

گردید، در حدي که تمام اشیاي  یبرودت هوا از طرف شب منجر مي  هباالرفتن درج
حرارت در روز تا ي  هپیوست. به موازات آن درج موجود در زمین به انجماد کامل می

 سوخت. رفت که تمام آنچه را برروي زمین است، پاك میبدانجا باال می
گردید که زمین از سوي دیگر، نقص حجم زمین به مستواي حجم قمر، سبب آن می

در حالی که کثرت آب براي استمرار  ،را در خود نگه داشته نتواند مقادیر بزرگی از آب
اعتدال موسمی در زمین، یک امر ضروري است. از این جهت است که یکی از دانشمندان 

 است. لقب داده» Great Balance Wheelبزرگ توازن ـ ي  هگردون«این وضع را به 
باالرفتن پوشش هوایی زمین از نتایج دیگر کمبود حجم زمین به مستواي حجم قمر، 

حرارت زمین تا ي  هدر فضا و سپس متالشی شدن آن بود. چنین وضعی به باالرفتن درج
 انجامید. ترین درجات آن می نهایت معدل ممکن آن و سپس پایین آمدن آن تا پایین

فعلی آن نیز به ي  هبود، نیروي جاذب آن میي  هبرعکس اگر قُطر زمین دوچند قُطر حالی
که هم اکنون در -گردید و در این حالت پوشش جوي زمین  همان اندازه مضاعف می

این وضعیت آن بود که فشار ي  هآمد. نتیج پایین می -پنجصد مایلی آن قرار داردي  هفاصل
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رسید و این فشاري است که بدترین هوا در هر اینچ مربع، از پانزده رطل به سی رطل می
 گذارد. زندگی موجودات حیه می اثر را بر

ي  هبود، قو خورشید میي  هحجم کري  ههمین طور اگر حجم زمین مثالً به انداز
گردید و پوشش هوایی آن نیز  کنونی آن یکصد و پنجاه برابر فعلی مضاعف میي  هجاذب

رسید و فشار جوي به معدل چهار مایلی زمین میي  هبه جاي پنجصد مایل، فقط به فاصل
یافت. که دراین وضعیت قطعًا پیدایش اجسام حیه بر  تن در یک اینچ مربع ازدیاد می یک

روي زمین مستحیل بود. و این از بعد نظري به معنی آن است که وزن حیوان یک کیلویی 
یافت. چنانکه حجم انسان به حد حجم یک  در اثر غلظت هوا به پنجصد کیلو افزایش می

زیرا  ،ر این حالت، موجودیت عقل در انسان مستحیل بودگردید که د موش بزرگ کم می
هاي عصبی بسیاري در جسم نیازمند است که این امر محقق  وجود عقل در انسان به بافت

 شود مگر آنگاه که حجم جسم به مقدار معینی از رشد خود قرارداشته باشد. نمی
         

آن است که بگوییم: ما با تر  ن صحیحایم. لیک ما انسانها ظاهراً بر روي زمین ایستاده
ایم. براي توضیح این امر باید  پاهاي خود در آن معلق و بر سرهاي خود در آن افگنده

معلقی است که انسان ساکن آن است. پس وضعیت ي  هگفت: زمین در واقع مانند کر
معلق در فضا این است که مثالً ي  هبعضی از مردم نسبت به بعضی دیگر در این کر
برند و ساکنان هند در زیر پاي ساکنان  ساکنان امریکا در زیر پاي ساکنان هند به سر می

ما به جاي خود ثابت نیست، بلکه با ي  هدانیم که گردون زیرا ما می ،کنند امریکا زندگی می
سرعتی که مقدار آن هزار مایل در ساعت است، حرکت دورانی دارد. این امر وضعیت ما 

یک چرخ گاري ي  هنهاده شده بر کناري  ههمانند وضعیت یک سنگ ریزرا در سطح زمین 
یی که نزدیک است  ریزهدهد. سنگ که با سرعت زیادي در حال چرخش باشد قرار می

 نهایت پرتاب کند. اما زمین ما را به فضاي بی سرعت حرکت چرخ، آن را به فضاي
 چرا و چگونه؟کند بلکه ما در آن بر قرار هستیم،  نهایت پرتاب نمی بی

غیر عادي است که با این جاذبه ي  هجاذبي  هبه این دلیل که زمین از یک سو داراي قو



 تجلی قرآن در عصر علم   270

 

بندد، و از سوي دیگر زمین داراي فشار هوا است. بناء  همه چیز را به خود محکم می
قوي ما را به ي  هسو و فشار هوا از سوي دیگر، همچون دو تسمزمین از یکي  هجاذب

محکم است که ي  هدارند. یعنی در واقع با این دو تسم روي زمین نگه می نسبت معینی بر
 ایم. زمین بسته شدهي  هما از هر سو به این کر

رطل است، به این معنی که: هر انسان  15فشار هوا در هر اینچ مربع، نزدیک به 
این کند. لیکن انسان  ) رطل از فشار جوي را بر جسم خود تحمل می228,40نزدیک به (

از آن روي که هوا نه از یک ناحیه بلکه از تمام نواحی بر او به  ،کند وزن را احساس نمی
 شود. کنیم همین عملیه رونما می آورد. چنانکه وقتی ما درآب شنا می طور متوازن فشار می

هاي مختلفی از گازهاست ـ   از این کهه بگذریم، هوا خود ـ که نام رسمی ترکیب
 باشد.ري است که حصر آن در یک کتاب ممکن نمیداراي فواید بسیا

         
نیوتن از خالل مطالعات و مشاهدات خود به این نتیجه دست یافت که بعضی از 

کشند. اما او نتوانست علت این امر را بشناسد لذا  اجسام بعضی دیگر را به سوي خود می
 تواند. نمیاعتراف کرد که براي این عملیه تفسیري را ارائه کرده 

 گوید: با ذکر این قضیه می» هایت هید«
آن حقیقت  ،نیوتن با این اعتراف خود، از یک حقیقت فلسفی بزرگی پرده برداشت«

توانست.  بود، هرگز خود را تفسیرکرده نمی این است که اگر طبیعت بدون روح می
بیگمان تمام را حکایت کند. پس یی  تواند براي ما واقعه چنانکه شخص مرده هرگز نمی

زیرا  ،نمایند تفسیرهاي طبیعی و منطقی نهایتاً مفید این حقیقت هستند که هدفی را اظهار 
 ».  تواند حامل هدف بوده باشدمرده نمی

برده و  من این سخن هید را یک گام جلوتر «گوید:  استاد وحیدالدین خان می
ت، پس چرا این روح ذات صاحب ادراکی نیسي  هگویم: اگر این کائنات تحت سلط می

 ». عجیب در آن وجود دارد؟
         



 271  تجلی قرآن در عصر علم

 

چرخد. معنی این  قطعاً زمین در هر بیست و چهار ساعت یک بار بر محور خود می
کند.  امر آن است که زمین به سرعت یک هزار مایل در ساعت بر محور خود حرکت می

ید، در آن صورت پس اگر فرض کنیم که این سرعت به دو صد مایل در ساعت پایین آ
شود و در این صورت نتیجه آن  اوقات شب و روز ما ده برابر بیش از حالت کنونی می

خواهد بود که خورشید با گرماي شدید خود همه چیز را بر روي زمین خواهد سوخت و 
 آنچه هم که در پایان روز باقی بماند، سرماي شدید شب به حیات آن خاتمه خواهد داد.

هایت، و مسافت میان آن با زمین در  ید دوازده هزار در جه فارنگرماي سطح خورش
شود. قطعاً هولناك هیچگاه کم و زیاد نمیي  ه) مایل است و این فاصل93000000حدود (

زیرا اگر این فاصله کمتر از آنچه هم  ،در این امر درس عبرتی بزرگ براي ما نهفته است
گردید،  زه نصف این فاصله به زمین نزدیک میبود و خورشید مثالً به اندا اکنون است می

سوخت. و اگر این فاصله  هاي درختان می درنگ تمام برگ بی حرارت زیاد،ي  هدر نتیج
رسید، برودت شدید حاصله از این  شد و مثالً  به دو چند حد فعلی خود می دورتر می
 چید. زمین برمیي  هحیات را از کري  هوضع دامن

) درجه انجام 33(ي  هدر فضاست که کارش را با زاوییی  زمین دایرهاز اینکه بگذریم، 
آن اکثریت مناطق زمین ي  هآید و در نتیج دهد. امري که از آن چهار فصل به وجود می می
معینه خود قرار ي  هگردد. پس اگر زمین بر این زاوی سکونت و زراعت میي  هآماد
پوشانید و بخار دریاها به شمال و  یداشت تاریکی هر دو قطب را در تمام سال م نمی

هاي برف و بیابانهاي پهن خالی از سکنه،  رفت و نتیجتاً بر روي زمین جز کوه جنوب می
ماند. به همین ترتیب عوامل تأثیر گذار زیاد دیگري نیز به وجود  چیز دیگري باقی نمی

 گردانید. آمد که حیات را بر روي این کره مستحیل می می
گویند: اگر ضخامت قشر زمین به مقدار ده قدم بیشتر از وضع  می ها جیولوجیست

خود اعصاب زندگی است، به کلی ناپدید ي  هبود، اکسیژن آن که به نوب کنونی می
گشت و به هیچ وجه ممکن نبود که در غیاب اکسیژن زندگی بر روي زمین پابرجا  می
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 بماند.
بود، شهابسنگها و  میتر  زكو اگر پوشش هوایی زمین از آنچه هم اکنون هست نا

شکافتند و در آن هنگام  زمین بدون تردید میدان  ها هر لحظه غالف جوي را می نیازك
گردید و  نهایت می بی برخورد اجرام سرگردان آسمانی و یا اجسام پرتاب شده از فضاي

د تا ش عالوه بر آنکه ممکن بود این امر قیامتی بر روي زمین بر پا گرداند، خود سبب می
 ما زمین را در شب تماماً نورانی ببینیم.

هاي حیاتی اي که ما در زندگی خود بدان  نیاز داریم، جداً  این توازن در کمیت ،آري
توانیم همه اگرها در این رابطه را در  در همه چیز اعجاب انگیز است. و از آنجا که ما نمی

ثنوي هفتاد من کاغذ خواهد شد اینجا و در این رساله مطرح کنیم، از آن که خود این م
 پس به آخرین مثال در این رابطه توجه نمایید:

غالف یا پوشش جوي دورادور زمین از شش گاز مختلف النوع ترکیب گردیده است 
) درصد گاز اکسیژن و بقیه گازهاي دیگري 21) درصد گاز نیتروژن، (78که از آن جمله (
وجود دارند. این پوشش یا غالف جوي در هر هاي بسیار کمتري در آن  اند که به نسبت

) 3آورد که میزان اکسیژن در این فشار ( ) رطل بر زمین فشار می15اینچ مربع به میزان (
شود. پس  رطل در هر اینچ مربع است و مقادیر دیگر اکسیژن موجود، جذب زمین می

تنفس ي  هحیات زنده جانهاي روي زمین نیست، بلکه وسیلي  هاکسیژن فقط وسیل
باشد. حاال سؤال در هاي خاکی زمین نیز می حیوانات موجود در دریاها و حتی الیه

اینجاست که این گازهاي شدید الحرکت، چگونه با حفظ مقادیر معین و متناسب خود در 
 فضا جمع شده اند؟

%) یا بیشتر از آن 50%) مثالً (21جواب این است که: اگر نسبت اکسیژن به جاي (
یافت و اگر تصور کنیم که با نسبت  بلیت احتراق به همان پیمانه افزایش میبود، قا می

%) انفجار برق 50%) اکسیژن یک درخت در جنگلی بسوزد، ارتفاع این نسبت تا (21(
 کشاند. کند که تمام آن جنگل را فقط در یک لحظه به آتش می آسایی ایجاد می
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مکن بودکه حیوانات در امتداد قرنها با آمد، م %) پایین می10و اگراین نسبت مثالً به (
این مقدار از سطح پایین اکسیژن عادت بگیرند، اما محال بود که تمدن انسانی در چنین 
نسبت پایینی شکوفا گردد. چه بر فرض اینکه انسان در این وضعیت قدرت ادامه حیات 

 ،ولی پیش ببردخود رابه طور معمي  هتوانست کارهاي عادي روزان داشت، هرگز نمی را می
زیرا مستحیل بود که بافتها و سلولهاي بدنی و عقلی آن تحت چنین شرایطی رشد و نمو 

 نمایند.
پس بیگمان اکسیژن، هیدروژن، اکسید کاربن دوم و گازهاي کربونیک دیگر با اختالف 

سازند که براي حیات  اشکال و انواع خود، با هم ترکیب گردیده و عناصري را می
داراي اهمیت بس عظیمی است و بنا  ،ه و نیز براي اساسیات حیات انسانی،موجودات حی

) احتمال این امر وجود ندارد که این گازها به تناسب 10000000بر  1برا ین، به میزان (
مطلوب و معین خود و با تمام ویژگیهایی که براي حیات الزم و ضروري است از طریق 

دانش ي  هند، از این جهت یکی از بزرگان عرصمعینی وجود پیدا کني  هتصادف برسیار
 گوید: طبیعی می

«Science has no explanation to offer for the facts, is to say it is, accidental, 

is to defy mathematics» 
هیچگونه تفسیري براي حقایق نیست و این سخن که ي  هعلم هرگز قادر به ارائ«یعنی: 

دم با ریاضیات محسوب اند، نیز  یک نوع تصا اتفاقی به وجود آمدهاین حقایق به طور 
 ».شود می

منظم و موزن الهی است که در ي  هکران بی بنابراین، در اینجا و درهمه جاي این خلقت
 آوریم. برابر خالق عظیم متعال آفریننده سر عجز و نیاز و انکسار بندگی فرود می

آیات قرآنی که با ندایی بلند بر نظم، ي  هکنند و همچنان در برابر اعجاز علمی خیره
ایستیم و  گذارند، با تمام خضوع و فروتنی می توازن و دقّت در همه چیز کائنات تأکید می

 گوییم: می
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پاکی تو اي پروردگارا! این همه را که به باطل « .»ُسبَْحانََك َما َخلَْقَت َهَذا بَاِطالً «

 .»اي نیافریده
گیریم که  قرار می» فرقان«ي  هسور 2ي  هخاضعانه در برابر آیو در اینجاست که 

 گوید: می

َرهُ  ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وََخلَقَ ﴿  .]2الفرقان: [ ﴾�ِديرٗ َ�قۡ  ۥَ�َقدَّ
و هر چیز را آفرید و بدانگونه که در خور آن بود، آن را به اندازه و میزان دقیقش «
 .»گیري کرد اندازه

 گوید: که می» اعلی«ي  همبارکي  هسور 3ي  هو در برابر آی 

ِيٱ﴿ ىٰ  َخلَقَ  �َّ ِيٱوَ  ٢ فََسوَّ رَ  �َّ  .]3األعلی: [ ﴾٣ َ�َهَدىٰ  قَدَّ
 .»گیري کرد و راه نمود همانکه آفرید و همآهنگی بخشید و آنکه اندازه«

 گوید: که می» طالق«ي  هاز سور 3ي  هو آی

َ ٱ إِنَّ ﴿ مۡ  لِغُ َ�ٰ  �َّ
َ
ِ أ ُ ٱ َجَعَل  قَدۡ  ۦۚ رِه  .]3الطالق: [ ﴾�رٗ قَدۡ  ءٖ َ�ۡ  لُِ�ِّ  �َّ

مقرر کرده یی  خدا فرمانش را به انجام رساننده است، به راستی خدا براي هر چیزي اندازه«
 .»است

 گوید: که می» فرقان«ي  هسور 2ي  هو آی

ُ  يَُ�ن َولَمۡ ﴿ ۡ ٱ ِ�  َ�ِ�كٞ  ۥ�َّ َرهُ  ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وََخلَقَ  ِك ُملۡ ل   .]2الفرقان: [ ﴾�ِديرٗ َ�قۡ  ۥَ�َقدَّ
و براي او شریکی در فرمانروایی نبوده است و هر چیزي را آفریده و بدان گونه که درخور «

 .»گیري کرده است آن بوده اندازه

 گوید: که می» احزاب«ي  هسور 38ي  هو آی

مۡ  َوَ�نَ ﴿
َ
ِ ٱ رُ أ قۡ  �قََدرٗ  �َّ   .]38األحزاب: [ ﴾ُدوًرامَّ

 .»مقرر و متناسب استو فرمان خدا همواره به اندازه «
 گوید: که می» رعد«ي  هسور 8ي  هو آی

  .]8الرعد: [ ﴾َدارٍ بِِمقۡ  ۥِعنَدهُ  ءٍ َ�ۡ  َوُ�ُّ ﴿
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 .»داردیی  و هر چیزي نزد او اندازه«

 گوید: که می» حجر«ي  هسور 21ي  هو آی 

ٓ  ِعنَدنَا إِ�َّ  ءٍ َ�ۡ  ّمِن �ن﴿ ُِ�ُ  َوَما ۥ�ُِنهُ َخَزا عۡ  بَِقَدرٖ  إِ�َّ  ۥٓ ُ�َ�ّ   .]21الحجر: [ ﴾٢١ لُو�ٖ مَّ
معین فرو ي  ههاي آن نزد ما است و ما آن را جز به انداز و هیچ چیز نیست مگر آنکه گجینه«
 .»فرستیم نمی

 گوید:  که می» قمر«ي  هسور 49ي  هو آی

  .]49القمر: [ ﴾٤٩ بَِقَدرٖ  هُ َ�ٰ َخلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  إِنَّا﴿
 .»ایم اندازه معین آن آفریدهماییم که هر چیزي را به «

 گوید: که می» رعد«ي  هسور 17ي  هو آی

نَزَل ﴿
َ
ٓ ٱ ِمنَ  أ َما ٓ  ءِ لسَّ وۡ  فََسالَۡت  ءٗ َما

َ
 .]17الرعد: [ ﴾بَِقَدرَِها دِيَ�أ

 .»هایی به اندازه روان شدند همو که از آسمان آبی فرو فرستاد پس رودخانه«
 گوید: این مبحث قرار گرفته است و میکه عنوان » حجر«ي  هسور 19ي  هو اخیراً آی

﴿�
َ
وۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َناَبتۡ َوأ   .]19الحجر: [ ﴾ُزونٖ مَّ

 .»و از هر چیز به طور سنجیده در زمین رویانیدیم«

هاي این کائنات بزرگ، از اتم گرفته تا  ناچیزي از پرزهي  هشکی نیست که هر پرز
مناسب خود آفریده شده اند. حقیقتی که قرآن افالك، همه به دقّت در نظام موزون و 

کریم یک هزار و چهارصد و بیست سال قبل آن را نه فقط در این چند آیه، بلکه در آیات 
چینی از این خوان الوان آستینها  زیاد دیگري نیز اعالم نموده است اما امروز علم در خوشه

؟ پاسخ این است که شمعی را برزده ولی تا به کجا خواهد رفت و تا کجا خواهد رسید
 .نهایت! سو، افروخته در یک کائنات بی است کم

این ها فریادگر حضور آن حی قیوم قدیر، و وجود آن معبود مسجود اند ي  هو هم ،بلی
باید که بیندیشد، دلی باید که با آهنگ یکپارچه خلقت آن خالق بزرگ  اما عقلی در کار 

 که به این بیکرانه بپیوندد. باید آگاه هماوا گردد و ذره اي می
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 شنود از آسمان

رود که تقدم علمی در عصر  از جدیدترین علومی به شما می» سیمی نجوم بی«علم 
 جدید به آن دست یافته است.

براي گذراندن » کارل جانسکی«دانشمند نجومی  1931در یکی از شبهاي تابستان سال 
نشسته بود. او در این » نیوجرسی«خود واقع ي  هرخصتی کوتاهی که داشت، در مزرع

حال با دستگاه بیسیم خود که سیستمهاي رادیویی مختلف جهان را در معرض شنود وي 
هدف مشغول بود. ناگهان متوجه شد که دستگاه وي صداهاي  داد، همین طور بی قرار می

ي جالب کند. براي و مبهم و رمزهاي مبهمی را که او قبالً آنها را نشنیده است دریافت می
بود که در شب دوم نیز او امکان شنود این صداهاي مجهول را پیدا کرد. پس به این 

هاي پی در پی همت خود را صرف این کار نمود تا بلکه  مندگردیده، شب موضوع عالقه
 براي این صداهاي غامض تفسیر قابل قبولی بیابد.

مئن گردید، صداهایی را که البته توجه او به این امر بعد از آن بود که او اوال مط 
شنود با صداهاي امواج و توفانهاي کهربایی تفاوت دارد. ثانیاً متوجه گردید که این  می

شنود. که این  صداها را به طور پیوسته از یک جهت معین و روي طول موج واحدي می
ین زیرا این کشف، بعد مهم دیگري بود که وي را نسبت به ا ،امر او را سخت تکان داد

 ساخت. تر می قضیه جدي
که بیش از هشت ماه طول کشید، او دریافت یی  سرانجام پس از مواظبت هاي پیوسته

دریافتهاي وي یکی این بود ي  هشوند. و از جمل و نظام فرستاده می  که این صداها با برنامه
که آن صداها تا وقت معینی از سال هر شب نسبت به شب قبل،  چهار دقیقه جلوتر 

دارد تا  شوند. و از آنجا که دوران زمین بر محور خورشید ستارگان را وا می یافت میدر
هر روز چهار دقیقه جلوتر از روز قبل طلوع و غروب نمایند، در اینجا بود که جانسکی 

نامیدند دست یافت. چه این » علم نجوم  بیسیمی«به اولین حقایق علم جدیدي که آن را 
این واقعیت بودند که در آسمان صداها و امواجی وجود ي  هنندحقایق به روشنی بازگو ک
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 دارد.
سیمی را گرد  بی همایشی دایر گردید که دانشمندان علم نجوم 1933در  پایان سال 

قطعاً در «هم آورد. جانسکی در این همایش ضمن تقدیم گزارش خود چنین گفت: 
گویند و این سخنان که  یآسمان نجوم و کهکشانهایی وجود دارند که پیوسته سخن  م

هاي بیسیمی امکان پذیر است، معلومات بسیار بیشتري از آنچه  دریافت آنها با تلسکوپ
 ». دهد کونی وجود دارد را در اختیار بشر قرار میي  هکه هم اکنون در عرص

سیمی گردید. به دنبال آن بود که  بی گزارش جانسکی اولین خشت بناي علم نجوم
سیمی بیي  ههاي دیگري را نیز احراز کرد تا آنکه سرانجام اولین نقش این علم موفقیت

 ترسیم گردید. 1940آسمان در سال 
دالیل بیشتري بر صحت نظریه جانسکی آنگاه به دست آمد که  1942در فبروري سال 

از یی  دانشمندان صحت پخش آن امواج را در حالی مورد تأکید قرار دادند که سلسله
منظم دریافت رادار را در انگلستان مختل گردانید و بعد از ي  همی، عملیسی بی صداهاي

گیر دانشمندان براي آگاهی از اسباب و علل تعطیل رادارها، آنان به این  کوششهاي نفس
سیمی از مکانهاي مجهولی در نجوم  نتیجه رسیدند که این امر به علت وصول رمزهاي بی

 بوده است.
هاي هاي مختلف دنیا و در رأس آنها دانشگاه ندان دانشگاهو در اینجا بود که دانشم

سیمی  بی هاي جهان، به تأسیس تلسکوبهاي کمبردیج، مانچستر، هاید و بیشتر رصدخانه
سیمی جهان  بی بالومار، نیرومندترین تلسکوبي  هاقدام نمودند. و با پیشآهنگی رصدخان

کرد، بر پا  ال نوري دریافت میسیمی را از مسافت هشت هزار میلیون س که رمزهاي بی
) مایل است، به 5785343000000گردید. و با در نظر داشت اینکه سال نوري حوالی (

باشد، پس تلسکوب فوق از مسافت  ) هزار مایل در ثانیه می186اعتبار اینکه سرعت نور (
 کند. سیمی را دریافت می ) مایل اشارات و رموز بی462827520000000000000000(

نتیجه تا کنون دریافت صداهاي مبهمی از بیشتر کواکب ممکن گردیده است. اما  در
قابل دسترس تلسکوبی، نیرومندترین ي  هکواکب کشف شدي  هها در میان هم این دستگاه

پروفیسر  1958نوامبر  23کنند. در  اشارات و رموز را از خورشید و مشتري دریافت می
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 تانیا اعالم کرد که او موفق به دریافت امواجفرلوفل دانشمند بزرگ نجومی در بری
 سیمی از سیاره مشتري گردیده است. بی

هاي خود را در رابطه با این دانشی که انتظار  ها و بررسی هنوز هم دانشمندان پژوهش
دهند.  این کائنات عظیم پرتو افکن سازد، ادامه میي  هرود، روشنیهاي بیشتري را در بار می

هاي بیسیمی و از طریق این صداها، اشیاي معینی  انند توسط این تلسکوببدان امید که بتو
را در مکانهاي معینی ترصد نمایند. آخرین تالش از این دست، فرستادن سفینه هاي بدون 

مریخ است. چنانکه ي  هبه سوي سیار» ناسا«سرنشین فضایی توسط سازمان فضایی امریکا 
 د شمار صحیح ستارگان را نیز ارائه کنند.ها بتوانن رود، این تلسکوب انتظار می

کلی نجوم ي  هبراي آنکه مجموع«گوید:  جیمس جینز دانشمند نجومی معروف می
بزرگی را تصور کنیم که حاوي نیم ملیون ي  هآسمان را تخیل کرده بتوانیم، باید کتابخان

، جلد کتاب است. حروف طبع شده در تمام صفحات مجموعهءکتابهاي این کتابخانه
آسمانی نزدیک نمایند. حال اگر ما ي  هتوانند خود را به تعداد نجوم کشف شد تقریباً می

به سرعت یک صفحه در یک دقیقه، هشت ساعت در روز را مطالعه نماییم، پس ناگزیر 
باید به مدت هفتصد سال پیوسته براي خواندن این کتابخانه وقت صرف کنیم. اما زمینی 

زیرین ي  هباالي حرف نون یا نقطي  هنیم، بسیار کوچکتر از نقطک که ما بر آن زندگی می
 باشد. است که حاوي نیم ملیون جلد کتاب مییی  حرف با در این کتابخانه

سیمی از ماوراي نجوم را پایان  اگر شنیدن این صداها و دریافت این رموز و امواج بی
ي  هروري نیست که بر هممرزهاي تقدم علمی در عصر جدید بدانیم، آیا برما الزم و ض

ها سبقت گرفته و فقط یک لحظه در  آیات  دانشگاهي  هها و بر هم عالم، بر همه تلسکوب
 قرآن کریم تدبر ورزیم.

هایی از  قرآن کریم چهارده قرن قبل به ما گفته است که: جنیان در کمینگاه ،آري
اراده  پس خداينشستند. و س آسمان براي شنیدن صداهایی که در آن وجود دارد می

ي  هاز سور 9ي  هکرد که آنان صداي ملکوت آسمانها را نشنوند. اینک توجه کنید به آی

نَّا﴿ گوید: که می» جن«
َ
مۡ  عِدَ َمَ�ٰ  َهاِمنۡ  ُعدُ َ�قۡ  ُكنَّا َو�  اِشَها�ٗ  ۥَ�ُ  َ�ِدۡ  نَ �ٱ َتِمعِ �َسۡ  َ�َمن ِع� لِلسَّ
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  .]9الجن: [ ﴾٩ ارََّصدٗ 
نشستیم، اما اکنون هر که بخواهد به گوش  آسمان براي شنیدن به کمین میو ما (جنیان) در «

 .»یابد باشد، تیر شهابی در کمین خود می
پس آیا جنیان نیز به همان کوششی برخاسته بودند که اکنون دانشمندان بشر به آن 
 برخاسته اند تا چیزي از رموز آسمان را شناخته و از آفرینش آسمان و آنچه در آن است

 سر در آورند؟
تالش جنیان براي شنیدن از آسمان، تالش در جهت استماع  ،گویند اما آنانی که می

وحی بوده است، پس این تواتر که وحی را جز خود انسانی که بر وي وحی فرستاده 
است که  کند. بناء فقط خود پیامبر تواند، نظرشان را ابطال میشود شنیده نمی می
توانند.  تواند وحی را بشنود و حتی آنانی که در جوار وي اند، نیز وحی را شنیده نمی می

در بستر خواب خویش قرار داشتند، همسر ایشان که در  حتی آنگاه که رسول خدا
شد. کما اینکه جنیان  شنید و نه هم از آن با خبر می جوارشان قرار داشت، نه وحی را می

به دلیل  ،نشستند هاي شنود خود در آسمان می نیز در کمینگاه آن بر پیامبربعد از نزول قر
 گوید: که می» جن«ي  هاولین آیه از سور

وِ�َ  قُۡل ﴿
ُ
نَّهُ  إَِ�َّ  أ

َ
ْ َ�َقالُوٓ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  َ�َفرٞ  َتَمعَ سۡ ٱ �   .]1الجن: [ ﴾١ اَعَجبٗ  َءانًاقُرۡ  َناَسِمعۡ  إِنَّا ا

وحی شده است که تنی چند از جنیان گوش فرا داشتند و گفتند: بگو اي پیامبر! به من «
 .»آور شنیدیم راستی ما قرآنی شگفت

شنیدند و به آن گوش  دهد که آنان قرآن را بعد از نزول آن بر پیامبر و این نشان می
دادند. از آن گذشته خبر دادن از تالش براي  فرا دادند، چنانکه انسانها به آن گوش فرا می

شنود از آسمان و آنچه در آن است، محدود به همین یک آیه هم نیست، توجه کنید به 
 گوید: که می» حجر«ي  هاز سور 18ي  هآی

َق سۡ ٱ َمنِ  إِ�َّ ﴿ مۡ ٱ َ�َ �ۡ  عَ لسَّ
َ
بِ�ٞ  ِشَهابٞ  ۥبََعهُ فَ�   .]18الحجر: [ ﴾١٨ مُّ

و به یقین ما در آسمان برجهایی قرار دادیم و آن را براي تماشاگران آراستیم، و آن را از هر «
شیطان رانده شده حفظ کردیم، مگر آن کس که دزدیده گوش فرا دهد، که شهابی روشن او را 

 .»کند دنبال می
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 گوید: می که» صافات«ي  هاز سور 8ي  هو آی

ُعونَ  �َّ ﴿ مَّ ۡ ٱ إَِ�  �َسَّ  ٱ َمَ�ِ ل
َ
�ۡ ٰ  .]8الصافات: [ ﴾٨ َجانِبٖ  ُ�ِّ  ِمن َذفُونَ َوُ�قۡ  ۡ�َ

ما آسمان این دنیا را به زینت اختران آراستیم، و آن را از هر شیطان سرکشی نگاه داشتیم، «
 از هر سوي پرتاب توانند به انبوه (فرشتگان) عالم باال گوش فرا دهند و بهطوري که نمی

 .»شوند می
 گوید: که می» طور«ي  هاز سور 38ي  هو آی

مۡ ﴿
َ
 فَلۡ  �ِيهِ�  تَِمُعونَ �َسۡ  ُسلَّمٞ  لَُهمۡ  أ

ۡ
بِ�ٍ  نٖ َ�ٰ �ُِسلۡ  َتِمُعُهمُمسۡ  تِ َيأ  .]38الطور: [ ﴾٣٨ مُّ

آنان برهانی آشکار ي  هآیا نردبانی دارند که بر آن (بر شوند و) بشنوند؟ پس باید شنوند«
 .»بیاورد
گمان این آیات و آیات مشابه آن، توجیهی است از سوي قرآن کریم براي آن  بی

هایی که جنیان در راه ترصد آسمان و اطالع از چگونگی اوضاع و  ها و تالش کوشش
 احوال آن به راه انداخته بودند تا به شناخت بیشتري از رازهاي کائنات الهی نایل گردند.

سازد که در آسمان  یک سوره، انظار را متوجه این حقیقت می قرآن کریم در بیشتر از
آیات و نشانه هاي روشنی براي باورمندان وجود دارد. و نیز در آفرینش آسمان و آفرینش 

هاي بسیار دیگري است. بلکه حتی قرآن ما انسانها را به صراحت به  زمین آیات و نشانه
» یونس«ي  همبارکي  هاز سور 101ي  هه آیآنجا ک ،کشاند سوي آسمان و مطالعه در آن می

ْ ٱ قُلِ ﴿ گوید: می َ�ٰ ٱ ِ�  َماَذا نُظُروا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 �َّ  �ٖ قَوۡ  َعن �ُُّذرُ ٱوَ  ُت َ�ٰ �ٱ ِ� ُ�غۡ  َوَما ِض� �ۡ�

  .]101یونس: [ ﴾١٠١ ِمُنونَ يُؤۡ 
را که ایمان ها و هشدارها، گروهی  بگو بنگرید که در آسمانها و زمین چیست؟ ولی نشانه«
 .»بخشد آورند، سود نمی نمی

 رازهاي دیگري در آسمانها و زمین

دارد که در  قرآن کریم انظار را به سوي آسمانها و زمین جلب نموده و اعالم می ،بلی
هاي قاطعی بر وحدانیت و مطلقیت قدرت الهی وجود دارد  آفرینش آنها آیات و نشانه
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چنانچه بندگان در آنها تفکّر کنند. در آن هنگام است که آنها ناگزیر به این حقایق باورمند 
 خواهند گردید.

 گوید: می» عمران آل«ي  ه) از سور191و  190ر آیات (دمثالً  
َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  ٖت َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
ِينَ ٱ  ١٩٠ بِ َ�ٰ لۡ ۡ� َّ� 

َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ رُ  ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  ونَ َو�َتََفكَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 َما َر�َّنَا ِض �ۡ�

  .]191-190عمران:  آل[ ﴾١٩١ �َّارِ ٱ َعَذاَب  فَقَِنا َنَك َ�ٰ ُسبۡ  ِطٗ� َ�ٰ  َذاَ�ٰ  َت َخلَقۡ 
خردمندان  مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز براي«
خدا را در همه احوال ایستاده و نشسته و به پهلو  اي) است، هم آنانکه  کننده هاي (قانع نشانه

اندیشند، که پروردگارا! اینها را بیهوده  کنند و در آفرینش آسمانها و زمین می آرمیده یاد می
 .»اي، منزهی تو! پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان دار نیافریده

و آنچه که در آنها آیات مشابه دیگري که انسانها را به بررسی و تأمل در آسمانها 
و » سماء«خوانند کم نیستند. بهترین دلیل برا ین مدعا این است که لفظ  وجود دارد فرا می

 ) بار در قرآن کریم تکرار شده است.319» (سماوات«
امروزه ما شاهد پاسخگویی مثبت دانشمندان  ،سال از این دعوت قرآن 1400پس از 

کنیم که دانشمندان با هی هستیم و مالحظه میدر نقاط مختلف جهان به این فراخوان ال
ها و مطالعات خود، به امور  اند تا با پژوهش تمام جد و جهد خویش به این میدان آمده

 در آسمانها پی ببرند.یی  ناشناخته
البته با همآهنگیهایی که میان دانشمندان در این زمینه انجام گرفت، آنها براي این  

به  1957ضع نموده و توافق کردند تا روز اول ماه جوالي سال ویی  مطالعات خود برنامه
عنوان آغاز سال جیو فیزیکی اعالم گردد و دانشمندان علوم طبیعی، جغرافیه، نجوم و ما 

 فوق الطبیعه از کشورهاي مختلف براي آغاز این مطالعات گرد هم آیند.
براي انجام این  در اجراي این فیصله عمالً ده هزار دانشمند از سی کشور جهان

ها گرد هم آمدند. همایشی که در نوع خود، بزرگترین اجتماع تاریخی  بررسیها و پژوهش
آمد. این همایش، به ترتیب و تنسیق موضوعات ومسایلی که باید در جدول به حساب می

یی را به این منظور تشکیل  ها قرار گیرند پرداخته، کمیسیونهاي مختلفه بررسیها و پژوهش
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دار پژوهش روي  د. از نخستین کمیسیونهاي تشکیل شده، کمیسیونی بود که عهدهدادن
جوي پیرامونی زمین پیوسته ي  هگردید. این طبقه، مستقیماً با طبق» ایونوسفیر«ي  هطبق

است و با تأثیر پذیري از دگرگونیهاي پدید آمده در سطح خورشید، به سهم خود در 
 گذارد. سیمی تأثیر می بی ارتباطات

رفت بعد از دستیابی به  اما در مورد طبقات مافوق این طبقه باید گفت که انتظار می
بعد از جو زمین، کمیسیونهاي مختلف ي  هنتایج کمیسیون موظف بررسی در اولین طبق

دیگري براي بررسی روي فضا تشکیل گردد. اما این جمعیت نتوانست منتظر دریافت 
هاي صنعتی روسیه  ذا کمیسیون فرعی بخش موشکنتایج کمیسیون فوق الذکر بنشیند ل
فضایی با هدف بحث و بررسی رازهاي آسمان به یی  توصیه کرد که هر چه زودتر، سفینه

رازهایی از این قبیل که آسمان چیست و چه چیزهایی در آن وجود  ،فضا فرستاده شود
تمل است؟ و دارد؟ سیارات در چه وضعیتی قرار دارند؟ و آیا وجود حیات در آنها مح

کنند؟ زیرا احتمال  برند، آنها چگونه زندگی می چنانچه زنده جانهایی در آنها به سر می
جانهایی وجود داشته باشند، احتمال بسیار نیرومندي است، اما  اینکه در این سیارات زنده

رسد. پس  این احتمال که حیات آنها شبیه حیات ما بوده باشد، بسیار ضعیف به نظر می
به سراغ این رازها رفت و دید که آیا اشکال اینها چگونه است؟ آیا این موجودات باید 

نمایند؟ آیا خورد ونوش  حیه داراي تنفس اند؟ اگر چنین است، چه گازي را استنشاق می
گیرد؟ و همچنان حرکت، حیات، مرگ و کالً همه  هم دارند؟ رشد آنها چگونه انجام می

 چیز آنها؟
هزار نفره، نخستین فراخوان بزرگ علمیی بود که  لمی دهاین فراخوان ع ،آري

ها به تحقیق و پژوهش پرداخته و نتایج مطالعات و بررسیهاي  خواست تا در این عرصه می
نتایجی که بدون شک خیزشگاه و خاستگاه هدایت خلق به  ،خود را به دنیا ارائه کند

و خواهند بود. چه در بستر  مثل و مثال بوده بی بزرگي  هسوي خالق متعال و آفرینند
 یابد. آفرینش تجلی میي  ههمین مطالعات و بررسیهاست که عظمت آفریننده در عرص

کمیسیون مرکزي این همایش بین المللی در پایان منشوري را صادر کرد که در آن 
آمده بود: بیگمان اعالم سال جیوفیزیک بزرگترین تالش انجام شده در گذار تاریخ بشر را 



 283  تجلی قرآن در عصر علم

 

هاي طبیعی ماحول آن، به راه انداخته است.  زمین و پدیدهي  هبررسی ؤضعیت کر براي
ي  هدانشمندان در گذار این سال براي دستیابی به نتایج مطلوب و مقتضی در این عرص

را انجام دادند. آنها در این راستا و براي انجام یی  بزرگ، بررسیها و مطالعات فشرده
ها  ها شتافتند، به حفر خاك زمین پرداختند، سوار سفینه کوهاین مأمول به ستیغ ي  هموفقان

گردیده و به فضا پرواز نمودند، در اعماق آب فرو رفتند و اکنون و تا فردا و فرداهاي 
ها و سیر  تا هزاران سال آینده، بررسی اوجگاه آسمانها و اعماق اقیانوس ،بسیار دور دیگر

همت و مقصد اساسی انسان ي  همختلف، وجهو سفر با وسایل میکانیکی میان سیارات 
 جستجوگر خواهد بود. 

و اما ما مسلمانان باید سپاسگزار پروردگار متعال خویش باشیم، آنگاه که به سوي ما 
پیامبري که بشر در عصر حاضر به بررسی و پژوهش روي حقایق و  ،پیامبري را فرستاد

بر آن حضرت نازل گردید. یقیناً  معارف عظیم آیاتی برخاسته است که چهارده قرن قبل
هر تالشی که در این میدان سامان یابد، در راستاي خدمتگزاري به این دین بزرگ و این 
اسالم عظیم خواهد بود. چه آنها بدانند، یا که از این حقیقت غافل باشند. و راست گفت 

 پروردگار بزرگ و ذوالجالل ما که فرمود:

َ�ٰ ٱ َناَخلَقۡ  َوَما﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
  .]38الدخان: [ ﴾٣٨ عِبِ�َ َ�ٰ  َنُهَمابَيۡ  َوَما َض �ۡ�

 .»ایم و ما آسمآنها و زمین و آنچه را که میان آن دو است به بازي نیافریده«

 سفر به سوي فضا

آن تدبر و تأمل ي  هگفت و در آیات شریف اگر انسان به دعوت قرآن کریم لبیک می
انسان را به سوي عوالم ي  هکه افق نگاه و اندیشیی  کرد و به ویژه در آیات کریمه می

 افتاد و نمایند، بدون شک عصر فضا، چهارده قرن از زمان جلو می آسمانی توجیه می
کردند، آنسان که  بودند که عصر نهضت فضا را رهبري می تردید، باید این مسلمانان می بی

 رهبري کردند. تاریخ اسالم راي  ههاي علمی جهان در عصرهاي اولی حرکت
با فرستادن اولین قمر مصنوعی وارد  1957دانیم که انسان در اکتبر سال  ما میي  ههم
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اسباب و مقدمات این سفر گردید. لیکن در زمانهاي دور، قبل از آنکه حتی بشر در این 
باره فکر کند، یعنی هزار و چهارصد سال قبل، قرآن کریم نگاه انسان را به سوي آسمانها 

رده و او را به بررسی آنچه که در آنهاست، فراخواند و سپس آشکارا اعالم کرد جلب ک
شان تا به آنجا  که جنّیان در این عرصه از انسان پیشی گرفته و در راهپیماییهاي فضایی

این » جن«ي  هشنیدند. چنانکه در سور پیش رفتند که سخنان ساکنان آسمانها را می
 فرماید: این سوره که می 9و  8از جمله در آیات  ،ستواقعیت به روشنی مطرح گردیده ا

نَّا﴿
َ
ٓ ٱ َنالََمسۡ  َو� َما نَّا ٨ اوَُشُهبٗ  اَشِديدٗ  اَحرَسٗ  ُملَِئۡت  َهاَ�ٰ فَوََجدۡ  ءَ لسَّ

َ
 عِدَ َمَ�ٰ  َهاِمنۡ  ُعدُ َ�قۡ  ُكنَّا َو�

مۡ    .]9-8الجن: [ ﴾٩ ارََّصدٗ  اِشَها�ٗ  ۥَ�ُ  َ�ِدۡ  نَ �ٱ تَِمعِ �َسۡ  َ�َمن ِع� لِلسَّ
تیرهاي شهاب یافتیم  جنیان گفتند: و ما برآسمان دست یافتیم و آن را پر از نگهبانان توانا و«

نشستیم، (اما) اکنون هر که بخواهد به گوش باشد، تیر  و در (آسمان) براي شنیدن به کمین می
 .»یابد شهابی در کمین خود می

فقط جنیان نیستند که آهنگ تسخیر گوید: این  قرآن کریم از این حد فراتر رفته و می
آسمان را کردند بلکه بشر نیز در این میدان به کوشش برخواهد خواست. کما اینکه جنیان 

هاي خویش دست برنخواهند داشت، اما کامیابی  نیز در راه دستیابی به آسمان از کوشش
ان تخنیکی در این سفر فقط و فقط منوط به یافتن سلطه و ابزار، یعنی قدرت علمی و تو

اینگونه » رحمن«ي  همبارکي  هاز سور 33ي  هشریفي  هخواهد بود. این حقیقت را متن آی
 کند:بیان می

ن ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ إِنِ  �ِس ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ َ�َ َمعۡ َ�ٰ ﴿
َ
ْ  أ �ۡ  مِنۡ  تَنُفُذوا

َ
َ�ٰ ٱ َطارِ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ْۚ ٱفَ  ِض �ۡ�  َ�  نُفُذوا

 .]33الرحمن: [ ﴾٣٣ نٖ َ�ٰ �ُِسلۡ  إِ�َّ  تَنُفُذونَ 
هاي آسمانها و زمین به بیرون رخنه کنید،  تونید از کرانه اي گروه جنیان و انسیان! اگر می«

 .»توانید پس رخنه کنید (ولی) جز با (به دست آوردن سلطه) و تسلطی رخنه کرده نمی

اما از دیدگاه قرآن، میدان و ابعاد این کامیابی محدود است و هرچند قرآن حد و 
مرزي دقیق را در این رابطه مطرح نکرده است اما دستیابی بشر به فضا، فراتر از کل و یا 
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زیرا آیات شریفه به روشنی  ،شمسی را در بر نخواهد گرفتي  هبعضی از مجموع
معین در این مسیر، امکان پیشروي بیشتر براي یی  گویند که بعد از پیمایش فاصله می

ر آنجا شرارهاي گداخته از آتش و عناصري بسیار انسان و جن موجود نیست. چه د
ي  هگیرند. این حقیقت از متن آی زا وجود دارند که جلو پیشروي انسان و جن را میاشتعال

 گوید: شود که می دانسته می» رحمن«ي  هسور 35

انِ  فََ�  َوُ�َاٞس  نَّارٖ  ّمِن ُشَواٞظ  ُكَماَعلَيۡ  َسُل يُرۡ ﴿   .]35الرحمن: [ ﴾٣٥ تَنَتِ�َ
آهن و مس فرو فرستاده خواهد شد و (از کسی) ي  ههایی از (نوع) تفت بر سر شما شراره«

 .»یاري نتوانید طلبید

دهد که قرآن کریم انسان را در دنیا و نه در آخرت ـ  قطعاً تعمق در این آیات نشان می
از آن کند، چنانکه بعضی بر آنند ـ به راهپیمایی و گشودن قلمروهاي آسمان تحریک می

رو که در روز حساب امکان این امر هرگز وجود ندارد که انسان به سیر در قلمروهاي 
شوند. چنانکه متن  آسمان و زمین بپردازد، چه در آن روز آسمان  و زمین دگرگونه می

 گوید:می» ابراهیم«ي  هاز سور 48شریفه ي  هآی

ُل  مَ يَوۡ ﴿  ٱ ُ�َبدَّ
َ
 ٱ َ�ۡ�َ  ُض �ۡ�

َ
َ�ٰ ٱوَ  ِض �ۡ� ٰ لسَّ ْ  ُتۖ َ� ِ  َوَ�َرُزوا ٰ لۡ ٱ ِ�َّ ارِ لۡ ٱ ِحدِ َ�  .]48ابراهیم: [ ﴾٤٨ َقهَّ

روزي که زمین به غیر این زمین، و آسمانها (به غیر این آسمانها) مبدل گردد و (مردم) در «
 .»قهار ظاهر شوندي  هبرابر خداي یگان

آنها جایی موجود شوند، پس براي نفوذ در  و در آن روز آسمانها درهم پیچیده می
کردن در آنها معنی و موضوعیت ندارد. این حقیقت  نبوده و هیچ کوششی هم براي رخنه

 گوید: شود که می استنباط می» انبیاء«ي  هسور 104ي  هاز نص آی

ٓ ٱ وِيَ�طۡ  مَ يَوۡ  ﴿ َما ِجّلِ ٱ َكَطّيِ  ءَ لسَّ   َكَما ُكُتِب� لِلۡ  لّسِ
ۡ
ٓ بََد� َل  نَا وَّ

َ
ٓۚ َعلَيۡ  ًداوَعۡ  ۥۚ نُّعِيُدهُ  قٖ َخلۡ  أ  إِنَّا َنا

ٰ  ُكنَّا  .]104األنبیاء: [ ﴾١٠٤ عِلِ�َ َ�
پیچیم. همانگونه که بار  ها در می نامهي  هروزي که آسمان را همچون در پیچیدن صفح«

ما که ما ي  هاست بر عهدیی  گردانیم. وعده ایم، دو باره آن را باز می نخست آفرینش را آغازکرده
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 .»آنیمي  هدهند انجام

به عالوه قرآن کریم در آیاتی دیگر، اعراض صعود به فضا را به روشنی توصیف نموده 
 گوید: می» انعام«ي  هاز سور 125ي  هاست. چنانکه در آی

ُ ٱ يُرِدِ  َ�َمن﴿ ن �َّ
َ
ن يُرِدۡ  َوَمن ِم� َ�ٰ سۡ لِۡ�ِ  ۥَرهُ َصدۡ  حۡ �َۡ�َ  ۥِديَهُ َ�هۡ  أ

َ
 ۥَرهُ َصدۡ  َعۡل َ�ۡ  ۥيُِضلَّهُ  أ

�ََّما اَحرَجٗ  َضّيًِقا
َ
دُ  َك� عَّ ٓ ٱ ِ�  يَصَّ َما  .]125األنعام: [ ﴾ءِ لسَّ

گشاید و  پس کسی را که خدا بخواهد هدایتش نماید، دلش را به سوي پذیرش اسالم می«
گرداند، چنانکه گویی به زحمت در آسمان  هر که را بخواهد گمراه کند، دلش را سخت تنگ می

 .»رود باال می

این حقیقت علمیی که قرآن هزاروچهارصد سال قبل به آن اشاره نموده، اساس  ،بلی
علم جدیدي است که فتح قلمروهاي فضا آن را پدید آورده و این علم، به نام علم طب 

گوید که انسان در حال صعود به فضا به دالیلی چون  شود. این علم میفضایی نامیده می
حرارت در طبقات باالیی جو ي  هسیژن، عدم ثبات درجکمبود فشار هوا، نبود یا کمبود اک

و از دست دادن وزنش در بلنداي سیر و سفرهاي فضایی، سخت در فشار و تنگنا قرار 
 گیرد.  می

گشودن فضا را توصیف نموده و مراحل آن » انشقاق«ي  هسوري  ههمچنان آیات کریم 
 گوید: نماید. جایی که می را بازگو می

قۡ  فََ�ٓ ﴿
ُ
ِ  ِسمُ أ َفقِ ٱب ۡ ٱوَ  ١٦ لشَّ ََّسقَ ٱ إِذَا َقَمرِ لۡ ٱوَ  ١٧ وََسقَ  َوَما لِ �َّ  َعن َطبًَقا َكُ�َّ لََ�ۡ  ١٨ �

  .]19-16االنشقاق: [ ﴾١٩َطَبقٖ 
سوگند به شفق، سوگند به شب و آنچه شب فرو پوشاند، سوگند به ماه آنگاه که بدر  ،نه ،نه«

 .»به مرحله یی) برخواهید نشستیی  تمام شود، که قطعاً شما از حالی به حالی (و از مرحله

شفق: سرخی افق در هنگام غروب است، اما شب و آنچه که شب آن را فرو 
 دهد. آنها را پوشش می پوشاند: ستارگان درخشان اند که شب می

فوق، نگاه انسان را به سوي آسمان معطوف ي  هکنیم که آیات مبارک مالحظه می 
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به سوي آنچه که در آن از ستارگان وسیارگان و ماه است آنگاه که بدر تمام  ،نماید می
شود تا بر یک حقیقت  سوگند مطرح میي  هاینها در نص آیه به صیغي  هشود. اما هم می

 :آن حقیقت عبارت است از ،تأکید بگذاردبزرگ 

 . ]19االنشقاق: [ ﴾١٩ َطَبقٖ  َعن َطبًَقا َكُ�َّ لََ�ۡ ﴿
کند که علم فضا  و در اینجاست که این آیات شریفه حقیقت علمیی را تثبیت می ،بلی

اخیراً به آن دست یافته است. و آن عبارت از ضرورت راهسپاري به سوي فضا از طریق 
دیگر است. ي  هبه سوي طبقیی  بعدي و از طبقهي  هبه سوي مرحلیی  پیمودن مرحله

هاي  گاه شود که دانشمندان آنها را توقف هاي فضاییی ساخته می چنانکه امروز ایستگاه
 دانند.  ضروري براي پیمایش مراحل دورتر فضایی می

  .]19االنشقاق: [ ﴾١٩ َطَبقٖ  َعن َطبًَقا َكُ�َّ لََ�ۡ ﴿
نشینید  هاي فضا بر می مرحله به مرحله  و ایستگاه به ایستگاه، بر دایرهشما طبقه طبقه، 

 ،بینید مشاهدات خودآیات قاطع وجود و وحدانیت خداوند بزرگ را میي  هو در نتیج
 گوید: درنگ می بعدي بیي  هزیرا آی

  .]20االنشقاق: [ ﴾٢٠ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  لَُهمۡ  َ�َما﴿
 .»آورند ایمان نمیشده است که  پس آنان را چه «

کنند،  هایی که آثار قدرت و عظمت الهی را درکیهان مشاهده می چرا این انسان ،بلی
بینند قرآن کریم صدها سال قبل این حقایق علمی را با این همه  چرا این انسانهایی که می

 آورند؟ وضوح و روشنی بیان نموده است، ایمان نمی
اي سبحان اینگونه قرآن عظیمی را نازل نموده بینند خد و چرا این انسانهایی که می

 افتند؟ به سجده نمی است، در هنگام قرائت آن در پیشگاه خداي

  .]21االنشقاق: [ ﴾٢١ ۩� َ�  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  قُرِئَ  �َذا﴿
 .»سایند؟ شود، چهره بر خاك نمی و چون بر آنان قرآن تالوت «
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 آسمانزندگی و زندگان در 

» ساکنان کواکب«تحت عنوان » العلم احلديثاهللا و«استاد عبدالرزاق نوفل در کتاب 

این حقیقت را روشن ساخته است که قرآن کریم اولین کتابی است که از وجود 
 موجودات زنده درآسمانها خبر داده است. 

واتر و بعد از انتشار این کتاب،اخبار و اطالعات علمی در این عرصه به حدي از ت
 گذاشت. رسید که هیچ مجالی را براي شک در این حقیقت باقی نمی

گذارد که در کواکب آسمانها  قرآن کریم به روشنی و به تکرار بر این حقیقت تأکید می
گویند و از او  را می زندگان و موجودات آگاهی وجود دارند که حمد و تسبیح خداوند

 طلبند. آمرزش می
وجود موجودات زنده در کواکب دیگر و از ي  هلمی در بارروایات و مشاهدات شبه ع

شود،  که احیانًا نقل محفل مجالت داستانی و علمی می» ها بشقاب پرنده«جمله داستان 
موضوعی نیست که ما بتوانیم در مساحت اندك این کتاب براي آن جایی بیابیم، پس 

 کنیم: ناگزیر به اشاراتی گذرا در این باره اکتفا می
بعد از پژوهش و بررسی ممتد چهل و پنج » پروفیسر لیابانوف«مند بزرگ روسی دانش

خویش، اثبات کرد که انفجار هولناك حاصله از سقوط شهاب آسمانی در سیبریا ي  هسال
دیگري ي  هبوده است که از سیاریی  برخورد سفینهي  هدر نتیج 1908جنوري  30به تاریخ 

 راهی زمین گردیده بود.
کتابی در روسیه  1959ت مدت نسبتاً اندکی، یعنی دقیقاً در مارچ سال بعد از گذش

یی  گفت: انفجار مهیب فوق الذکر در اثر برخورد سفینه متشر گردید که به طور قاطع می
زهره وارد زمین شده بود و قربانیان این حادثه، با اعراض ي  هبوده است که از سیار

منطبق » Atimic Reduation«در اثر اشعاع اتمی بیماري مبهمی که از نظر وصفی با مرگ 
است، از بین رفته اند و آهن باقی مانده از آن سفینه نیز هیچگونه شباهتی با آهن زمین یا 

 آهنگ نیازکهاي شهاب ندارد.
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آنگاه رونما گردید  1956امریکا دقیقاً در سال ي  هیی در ایاالت متحد نظیر چنین حادثه
یک متر در ایالت کنتاکی به دست آمد. در داخل آن کره  معدنیی به قطري  هکه کر
قرار داشت که آن استوانه با سرعت بسیار زیادي در حال چرخش بود. یی  استوانه

رسیدند که چون یی  دانشمندان علوم طبیعی و شیمی پس از آزمایش دقیق آن به نتیجه
گفت  جه گیري میاین نتی ،زده ساخت بر سرشان فرود آمد و همه را وحشتیی  صاعقه
کوبالت خالص و طبیعی ساخته شده و این معدن در این ي  هفوق الذکر از مادي  هکه: کر

زمین وجود ندارد. پس هیچ تفسیر و تعلیلی براي ي  هحالت طبیعی و خالص اصالً در کر
دیگري به زمین ي  هتوان داشت که این کره، از سیار این پدیده غیر از این فرضیه نمی

 ده باشد.سقوط کر
اند که در این کائنات بزرگ،  اخیراً دانشمندان علم نجوم به این باور قطعی رسیده

دیگر وجود دارند که محل سکونت مخلوقات عاقل و داراي فهم و ي  همیلیونها سیار
به این عقیده »  چوینوساهیکی«ادراکی هستند. چنانکه دانشمند نجومی مشهور ژاپنی 

عالیی از ذکاوت قرار دارند، در ي  هجود مخلوقاتی که به درجاست که دالیلی قاطع بر و
 سیارات دیگر موجود است.

مریخ و زهره، از نظر ي  ههمچنان دانشمندان اتفاق نظر دارند بر اینکه دو سیار
ي  هسازگاري با شرایط حیات بیشترین شرایط و ظروف واقعی را دارا هستند. از جمل

نمایند، یکی هم وجود کربن، نیتروژن و سلکونها در  ه میدالئلی که بر این باورمندي ارائ
گویند که اتم کربن و مشتقات آن در حقیقت اصل  ها می این سیارات است. جیولوجیست

هاي  زیرا کربن داراي مرکبات متعدد و حلقات و زنجیره ،باشد حیات میي  هو جوهر
رسند و در سوائل  که به پایان نمی» Compgex Chains«است یی  طوالنی و پیچیده

 شوند. دیگري غیر از آب نیز به سهولت ذوب می
نیاز نتوان دیگري، از نیتروژن نیز بیي  هساختمان سلولی جسم بشر یا هر موجود زند 

مرکبات پایان ناپذیري اند که درجات باالیی از حرارت » Silicons«بود. چنانکه سلیکونها 
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لیکونها در آن سیارات وجود دارند، پس این خود کنند. و از آنجایی که این س را تحمل می
 از قرائن نیرومند وجود موجودات حیه در آن سیارات است.

واقعیت دیگر، دریافت رمزهاي صوتیی است که دانشمندان آنهارا از فضاي خارجی 
 اند. اخذ کرده

 گوید:  می» القرآن و العلم احلديث«دکتور عبدالرزاق نوفل در کتاب 

مصر پژوهش علمیی را تحت » األهرام«ي  هجرید 1971جنوري سال  31به تاریخ 

دانشمند «منتشر کرد که در آن آمده است: » جستجوگران حیات در سیارات دیگر«عنوان 
استاد دانشگاه پنسلوانیا در این هفته مقدمات خبري » روبرت گنگاك«امریکایی پروفیسر 

 تر باشد. دهنده ماه تکاني  هبر کر را با خود به قاهره آورد که شاید از هبوط انسان
با دانشنمدان » گودریک«ي  هگوید: قبل از آنکه به قاهره بیاید، در رصدخان او می

انگلیسی، رمز صوتیی را از فضاي خارجی دریافت کرده است. تصور قطعی بر آن است 
که این رمز از موجودات عاقلی صادر گردیده باشد که در یکی از سیارات دوردست 

 ».ما در اینجاییم. پس شما کیستید؟«گوید:  برند. این رمز صراحتاً میرشیدي به سر میخو
داند که این رمز صوتی  گوید: تاکنون هیچ کسی نمی چنانکه این دانشمند امریکایی می

اند؟ البته این نخستین  عاقل آن را فرستادهي  هاز کجا آمده و کدام نوع از موجودات زند
ست و نه از جانب ما. یعنی تماس یک جانبه از موجودات عاقلی که تماس از جانب آنها

شمسی بسیار دور از ما ي  هما از آنها شناختی نداریم و آنها در یکی از سیارات مجموع
کنند. و شاید هم این رمز صوتی، در پاسخ رمزهاي صوتیی باشد که از پانزده  زندگی می

پیوسته آن را به فضاي خارجی ساعت به طور  24سال قبل دانشمندان در طول 
 فرستند. می

 کند؟ پس باید دید که عقل الکترونیکی این رمز صوتی را چگونه تفسیر می
این  ،ام گوید: من خود به کمک عقل الکترونیکی این صدا را شنیده پروفیسر نامبرده می

ي  هکتفهمند و لی ن بود که دانشمندان آن را به خوبی می» بیب. بیب. بیب«صدا از نوع 
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 بدیع در اینجا این است که این آهنگ صوتی به گوش آنان کامالً جدید بود.
از پروفیسر سؤال شد: آیا ممکن نیست این رمز از یکی از صدها قمر مصنوعیی که در 

هاي فضایی فرستاده شده باشد؟ او  فضاي دورادور زمین شناور اند، و یا از یکی از موشک
هاي فضایی رمزهاي معینی را که داراي طول  زیرا اقمار و سفینهدر  پاسخ گفت: مؤکداً نه! 

نمایند. پس از آنجا که دانشمندان هر رمزي از این  هاي به خصوصی اند، صادر می موج
شناسند، بناء در قبال دریافت رموز غیر عادي که از فضاي  قبیل را با دقّت تمام می

یان ذکر است که این پروفیسر در دارند. شایی  شود حساسیت ویژه خارجی ارسال می
شمسی میلیونها سال نوري با زمین فاصله ي  هگوید: از آنجا که سیارات مجموع نهایت می

دارند، بناء دانشمندان بر این باور اند که رمزهاي صوتیی از این قبیل که از سیارات دیگر 
کم یا بیش هاي عقل الکترونیکی، ممکن است  آید، بر اساس سنجش به سوي زمین می

هزار سال قبل از آن ارسال شده باشند. عین این وضعیت نسبت به دانشمندان زمین نیز که 
فرستیم،  کنند مصداق دارد. یعنی ممکن است رمزي را که ما اکنون می رموزي را ارسال می

بعد از هزار سال بیش یا کم به موجودات عاقل در فضاي خارجی برسد و باز پاسخ آن 
زار سال آینده دریافت شود. بناء دانشمندان انتظار دارند که چنانچه بر فراز نیز در یک ه

این سیارات موجودات عاقلی همچون انسان وجود داشته باشند، ما باید پاسخ رموز 
و این  ،م دریافت نماییم3972خود در پانزده سال قبل را در حوالی سال ي  هشد ارسال
 % علمی.100است یی  مقوله

گوییم که ارزیابیها و دستاوردهاي مطالعات دانش نوین بشري با تمام  گز نمیاما ما هر
طول و عرض خود صد در صد صحیح اند و باحقایق انطباق دارند، ولی اگر پاي علم در 

هاي این افق ناتوان است، ما را باکی  لنگد و بالهاي آن از پرواز تا دوردست این میدان می
نه ابهامی را در این عرصه از جلو ما به کنار زده و در چراکه قرآن کریم هر گو ،نیست

آیات متعددي وجود زندگی و زندگان در آسمانها را اعالم نموده است. و از آنجا که این 
کریمه از این باب را در اینجا نقل ي  هآیات بسیار اند، ما از باب نمونه فقط چند آی
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 نماییم. می
 گوید: می» رعد«ي  هاز سوره مبارک 15ي  هآی

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن � َو�﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 .]15الرعد: [ ﴾اهٗ َوَ�رۡ  ٗ� َطوۡ  ِض �ۡ�

 .»کنند و هر که در آسمآنها و زمین است، خواه و ناخواه براي خدا سجده می«

َ�ٰ ٱ ِ�  َما � َو�﴿ گوید: می» نحل«ي  هاز سور 49ي  هآی ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
 مِن ِض �ۡ�

ۡ ٱوَ  بَّةٖ َدآ ونَ َتكۡ �َسۡ  َ�  وَُهمۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل    .]49النحل: [ ﴾٤٩ ِ�ُ
کنند  و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین از جنبندگان و فرشتگان است، براي خدا سجده می«

 .»ورزند و تکبر نمی

 گوید: می» إسراء«ي  هاز سور 44ي  هآی

َ�ٰ ٱ َ�ُ  �َُسّبِحُ ﴿ ٰ لسَّ بۡ ٱ ُت َ�  ٱوَ  عُ لسَّ
َ
 .]44اإلسراء: [ ﴾�ِيِهنَّ  َوَمن ُض �ۡ�

 .»گویند آسمانهاي هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست او را تسبیح می«
 گوید: از همین سوره می 55ي  هآی

عۡ  َوَر�َُّك ﴿
َ
َ�ٰ ٱ ِ�  بَِمن لَمُ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 .]55اإلسراء: [ ﴾ِض �ۡ�

 .»در آسمانها و زمین است، داناتر است و پروردگار تو به هرکه (و هر چه)«

 گوید: می» مریم«ي  هاز سور 93ي  هآی

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن ُ�ُّ  إِن﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓ  ِض �ۡ�   .]93مریم: [ ﴾٩٣ ادٗ َ�بۡ  لرَّ�ٱ َءاِ�  إِ�َّ

 .»آید وار به سوي (خداي) رحمان نمی هر که در آسمانها و زمین است، جز بنده«
 گوید: می» نبأ«ي  هاز سور 4ي  هآی

ٓ ٱ ِ�  َل َقوۡ لۡ ٱ لَمُ َ�عۡ  َرّ�ِ  قَاَل ﴿ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
 .]4النبأ: [ ﴾ِض �ۡ�

 .»داند پیامبر گفت: پروردگارم هر گفتاري را در آسمان و زمین می«

 گوید: از همین سوره می 9ي  هآی

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن ۥَوَ�ُ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 .]19بأ: نال[ ﴾ِض �ۡ�

 .»که) در آسمانها و زمین است، از آن اوست و هر چه (و هر«
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 گوید: می» رحمن«ي  هاز سور 29ي  هآی

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن ۥلُهُ  َٔ �َۡ� ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
  ِ�  ُهوَ  �ٍ يَوۡ  ُ�َّ  ِض� �ۡ�

ۡ
 .]29الرحمن: [ ﴾٢٩ نٖ َشأ

 .»کند. هر زمان او در کاري استهر که در آسمانها و زمین است از او سؤال می«

 گویند، خدا کنند، سخن می در آسمانها زندگانی اند که در آن حرکت مییعنی اینکه 
حیات خویش ي  هگویند، از او در شئون مختلف کنند، ثنا و ستایش وي را میرا بندگی می

 اند. این امر همانند زندگان روي زمین طلبند و در یاري می
 آیند؟ اما آیا اهالی آسمانها و اهالی زمین گرد هم نیز می

خداي سبحان براین امر نیز تواناست و هر گاه که اراده کند این گردهمایی را  ،بلی 
 چنین بیان شده است:» شوري«ي  هاز سور 29ي  هکند. این حقیقت در نص آی دایر می

َ�ٰ ٱ قُ َخلۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
� َدآ مِن �ِيِهَما بَثَّ  َوَما ِض �ۡ� ٰ  َوُهوَ  بَّةٖ ٓ  إِذَا عِِهمۡ َ�ۡ  َ�َ  ءُ �ََشا

 .]29الشوري: [ ﴾٢٩ قَِديرٞ 
هاي (قدرت) اوست، آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از (انواع) جنبنده در میان  و از نشانه«

 .»آن دو پراکنده است و او هر گاه بخواهد، بر گردآوردن آنان توانا است

برخوردار اند که از هر گونه فوق به حدي از صراحت و روشنی ي  هالبته آیات مبارک
 باشند.  نیاز می بی تبصره و تعلیقی

 ملكوت!ـملك والـفسبحان ربنا ربّ ال

 اتّساع مستمرّ کائنات

 فرماید: می» ذاریات«ي  هاز سور 47ي  هخداي متعال در آی

ٓ ٱوَ ﴿ َما �ۡ  َهاَ�ٰ بَنَيۡ  ءَ لسَّ
َ
 .]47الذاریات: [ ﴾٤٧ لَُموِسُعونَ  �نَّا يْدٖ بِ�

 .»ایم دهنده (آسمان) گمان ما توسعه بی ایم، و آسمان را به قدرت خود برافراشتهو «
گوید که کائنات و آسمانها مستمراً راه کنید، قرآن به صراحت می چنانکه مالحظه می

 پیمایند. توسعه را می
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خویش، در روشنایی این حقیقت به جلو ي  ههاي پیشرفت و امروزه علم جدید با روش
 دارد. گام برمی

ي  هگویند: اگر ما طیاردانشمندان براي به تصویرکشیدن ذهنی اتساع مستمر کائنات می
) مایل در ثانیه به ما در پیمودن دورادور 186000خیالیی را تصور کنیم که با سرعت (

) یک 1000000000کند، بدون شک این پرواز مدت زمانی در حدود ( کائنات کمک می
ر خواهد گرفت. اما از آنجا که کائنات ما جامد و ساکن نبوده هزار ملیون سال را در ب

باشد، پس مسافتهاي هولناك هستی فوق الذکر، بعد از  بلکه دائماً در حال اتساع می
خیالی ما ي  ه) سال دوچندان خواهد شد. هم از این رو، طیار1300000000گذشت (
ه بخواهد بعد از یک هزار میلیون زیرا همینک ،تواند دورادور کائنات را بپیماید هرگز نمی

گیرد. و این  مضاعف دیگر قرار میي  هسال به پایان کائنات برسد، باز در برابر یک مرحل
 ناپذیر همچنان پیوسته ادامه دارد. مستمر و پایاني  هسیر مضاعف و توسع

 گوید:  می» سالم يتحدّ اإل«استاد وحیدالدین خان در کتابش: 

نهایت پرپهنا و وسیع  بی ثبوت رسیده است که فضاي هستی، امروزه این حقیقت به«
شماري با سرعت خارق  بی است. در این فضاي هستی بینهایت وسیع، سیارگان و کواکب

توان آنها را در تحت حصر و شمار درآورد.  در حال حرکت اند که هرگز نمییی  العاده
، بعضی از آنها به صورت باشندبعضی از این کواکب به تنهایی رهسپار سفر خویش می

هاي دسته جمعی  نهایت شناور اند و بعضی هم در گروه بی هاي دوتایی در فضاي جفت
 پیمایند. خویش را میي  همسیرهاي معین

تابد خیره شوید، در آن ذرات  اگر شما به پرتو خورشید که از پنجره به اطاق شما می
ست اندرکار سیر و حرکت اند. حال اگر بینید که در هوا د را مییی  بسیار زیاد غبارگونه

انتها را که به هر سو گسترده است، به این ذرات غبار مانند مشاهده  بی شما این کائنات
شده در پرتو شعاع خورشید مقایسه کنید، تصویر تخیلی کمرنگی از این کائنات بزرگ در 

قعیت اول و واقعیت شود. البته با درنظر داشت فرق بزرگی که میان وا ذهن شما ایجاد می
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 ،ذرات غبار در مسیرهاي حرکت وسیر و سفر خودي  هزیرا مجموع ،دوم وجود دارد
کنند و در عین حال  برنامه اند، بعضی با بعضی دیگر تصادم می بی سرگردان، مضطرب و

هاي کهکشانها و سیارات  خویش ندارند، در حالی که مجموعهي  همیدانی براي توسع
ها قهراً و  زیرا که این مجموعه ،کنند ی اوالً با همدیگر تصادم نمیموجود در فضاي هست

خود رهنوردند و در غیر آن، در ي  هدقیق در مسیر ها و مدارهاي معیني  هبر اساس برنام
ها، پیوسته در حال توسعه  گردید. ثانیاً این مجموعه نظام هستی خلل و فروپاشی رونما می

 ». باشند می
اند که چون  اي تشبیه کردهکائنات را به بالون مصنوعیي  هسعدانشمندان نجومی تو

 بادکنکی که بر آن بدمید، دائماً از درون و از همه جهات بر آن دمیده شود.
پذیر است که  حقا که دست قدرت الیزال الهی، آفرینشگر این نظام همیشه توسعه

 فرماید: می

ٓ ٱوَ ﴿ َما �ۡ  َهاَ�ٰ بَنَيۡ  ءَ لسَّ
َ
 .]47الذاریات: [ ﴾٤٧ لَُموِسُعونَ  �نَّا يْدٖ بِ�

 آن ي هنظر شیخ محمد عبده و مناقش

 »:نازعات«ي  هاز سور 27ي  همفسر تواناي قرآن کریم شیخ محمد عبده درتفسیر آی

نُتمۡ ﴿
َ
َشدُّ  َءأ

َ
مِ  ًقاَخلۡ  أ

َ
ٓ ٱ أ َما ۚ لسَّ ٰ  ُء   .]27النازعات: [ ﴾٢٧ َهابَنَٮ

 .»آسمان که خداوند آن را بنا کردآیا آفرینش شما دشوارتر است، یا آفرینش «
 گوید: می

ٰ «ي  هاز مفهوم جمل« تعالی هر شود که حق چنین استنباط می ،»ـ آن را بنا کرد َهابَنَٮ
خشتی از بناي یک سقف یا یک گنبد قرار داده ي  هاز سیارگان کائنات را به مثابیی  سیاره

از مواد و مصالحی چون  است. و آنگونه که ما در ترکیب مواد ساختمانی با همدیگر
تعالی در اتصال این خشتهاي کوکبی به همدیگر نیز کنیم، حق سیمان و غیره استفاده می

 زمین یا امثال آن از نیروهاي دیگر را به کار گمارده است.ي  هنیروي جاذب
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شکی نیست که رأي امام محمد عبده برخاسته از تخیالت و تصورات اندرونی وي 
باشد که او با  آن حقایق علمیی میي  هدر این رابطه، گزیده و عصارنیست، بلکه نظرش 

 آگاهی ازتطورات جدید علمی و در روشنایی آنها، بدان پرداخته است.
شیخ محمد عبده درتوضیح رأیش میگوید: بنا، عبارت است از چسبانیدن اجزاي 

یی  را با هم به گونهمواد کمکی دیگري که بتواند آن اجزاء ي  همتفرقه به همدیگر به وسیل
پیوند دهد که با هم درهم آمیخته و از یکدیگر نگسلند تا در نتیجه از این اجزاي متفرقه، 

 یک بنیه و ساختمان واحد اعمار شود.
را به کار گرفته است » بنا«ي  هدر اعمار کائنات و آسمانها واژ و از آنجا که خداي

ست. یعنی اینکه او هر کدام از آنها را در پس او مسلماً کواکب را با این شیوه ساخته ا
که آنها را در یک یی  معینی از یکدیگر قرار داده است همراه با وسایل نگه دارندهي  هفاصل

خود سیر نمایند و ي  همنظم در ارتباط با هم نگه دارد تا در همان مدار معیني  همجموع
احد درنظر آیند و به نام واحدي هاي هستی، در نماد یک عالم و این مجموعهي  هنهایتاً هم

همین آسمان پر نقش و نگاري که باالي سر ما  ،نامیم، نامیده شوند که ما آن را آسمان می
 قراردارد.

ي  هآید و از دشواري اعاد جلّ الخالق! آیا تعجب برانگیز نیست که باز این انسان می
الهی است؟ و مگر فرمانبر امر  » آفرینش«که گوید در حالیآفرینش خود سخن می

 .نهایت؟! ظیم بیآفرینش انسان دشوارتر است یا آفرینش این کائنات ع

 کاستن از اطراف زمین

 فرماید:می» رعد«ي  هاز سور 41ي  هدر آی خداي

وَ ﴿
َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ نَّا ا

َ
�  

ۡ
 ٱ ِ� نَأ

َ
طۡ  ِمنۡ  نَنُقُصَها َض �ۡ�

َ
ۚ أ ُ ٱوَ  َرافَِها  َوُهوَ  ۦۚ ِمهِ ِ�ُكۡ  ُمَعّقَِب  َ�  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ

 .]41الرعد: [ ﴾٤١ َسابِ ۡ�ِ ٱ َ�ِ�عُ 
کاهیم؟ و خدا است که حکم  آییم  و از اطراف این زمین می اند که ما (همواره) می آیا ندیده«
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 .»کند نیست، و او به سرعت حسابرسی مییی   کند. براي حکم او بازدارنده می

مراد از آن مرگ «زمین گفته اند:  بعضی از قدماي مفسرین در تفسیر کاستن از اطراف
مراد از آن فتوحات «اند:  بعضی دیگر گفته». صالحان  دانشمندان و پارسایان است

یابند، به همان اندازه از  که مسلمانان ظفر مییی  چه به اندازه ،لشکریان اسالم است
 «. شود شان کاسته می هاي سرزمیني  هوجودیت کفار و محدودم

کریمه در عصور متقدم و قبل از ي  ههاي مفسران از آی رداشتالبته تفاسیر و ب
انکشافات جدید علمی، محمل و معناي روشن خود را دارد و ما را در مورد آن هیچ 

کریمه تفسیر ي  هاند تا از آی مجالی براي مناقشه نیست. لیکن دانشمندان علم جدید آمده
 علمی جدیدي ارائه نمایند.

 ،اند نجومی بسیار مهمی رسیدهي  همطالعات خود به قضیي  هجیولوجیستهادر نتیج ،آري
قطبین گسترده و منبسط شده ولی در موقعیت ي  هزمین در منطقي  هو آن این است که: کر

خط استوا از هم شکافته شده است که عامل این امر، سرعت دوران آن بر مدار خود بوده 
زمین را در ي  هار بزرگی از گازها و عناصري که کرهاي بسی است. در نتیجه، کمیت

نیروي دافعه مرکزي موجود پیرامون خط استوا، از سطح ي  هخود دارند، به وسلي  هاحاط
خود، منجر به ي  هامري که به نوب ،اند زمین به خارج از آن طرد گردیده و رها شده

طق قطبی شمال و شکافتگی زمین در موقعیت خط استوا و کاهش دو طرف آن در منا
شود، زمین از اطراف خود پیوسته  جنوب گردیده است. بدین گونه است که مشاهده می

 یابد. کاهش می
پس اگر این همان نظریه اي است که امروزه دانشمندان این عرصه به صحت آن 

 تواند توانیم بگوییم که این نظریه می پندارند، ما نیز می مطمئن گردیده و آن را قطعی می
 فوق الذکر، در جایگاه بررسی قرار داده شود.ي  هکریمي  هدر تأویل آی
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 وسائل ترانسپورتی جدید

قدیمیان تفسیر و تأویل بسیاري از معجزات علمی قرآن کریم را که در عصرهاي قدیم 
در حالی که به حقایق آنها  ،اند، فهم آنها دشوار بوده است به خداي سبحان تفویض نموده

اشته اند. در مواردي هم که به تأویل پاره اي از این حقایق در حد ظن ایمان راسخ د
زیرا  ،اند اند، برصحت تأویالت خود به طور قطع حکم نکرده قریب به یقین دست یافته

 طلبد. قطعی از آن را میي  هحکم قاطع نسبت به یک امر، دستیابی به نتیج
از وسایل حمل و نقل جدید در  این امور غیبی، یکی هم إخبار قرآن کریمي  هاز جمل

 گوید: است که می» یس«ي  همبارکي  هاز سور 42و  41آیات 

َُّهمۡ  َوَءايَةٞ ﴿ نَّا ل
َ
ۡ ٱ كِ ُفلۡ لۡ ٱ ِ�  ُذّرِ�ََّتُهمۡ  َناَ�َلۡ  �  .]42-41یس: [ ﴾٤١ ُحونِ َمشۡ ل

براي ایشان دیگر براي آنان اینکه: ما نیاکانشان را در کشتی انباشته سوار کردیم، و ي  هو نشان«
 .»هاي دیگري خلق کردیم به مانند آن مرکب

ي  هتوانیم بگوییم که مراد آی انکشافات جدید به طور قطع میي  هاما امروز در سای
کنند.  شریفه، وسایل دیگري شبیه کشتی است که انسانها در خشکه از آنها استفاده می

تا خلقی بسیار را با امتعه و همانند موتر، قطار و دیگر وسائلی که اختراع گردیده است 
 شان در روي زمین جا به جا نمایند.  ي  هاثاثی

 بادهامأموریت 

اند که بادها، از مهمترین وسائل بارورسازي نباتات تجربیات جدید به اثبات رسانده
هاي بارور کننده را از گیاه مذکر به سوي گیاه مؤنث حمل  اند. بدینگونه که بادها، دانه

باروري انجام گیرد و این عملیه، در بسیاري از گیاهان و درختان یک ي  هعملیکنند تا  می
 باشد. ضروري بلکه حتمی میي  هعملی

 گفته است:» حجر«ي  هاز سور 22ي  هقرآن کریم، یک هزار و چهار صد سال قبل در آی
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رۡ ﴿
َ
ٰ ٱ َناَسلۡ َوأ ٰ  حَ لّرَِ� نَزۡ�َ  قِحَ لََ�

َ
ٓ ٱ ِمنَ  افَأ َما ٓ  ءِ لسَّ سۡ  ءٗ َما

َ
ٓ  ُكُموهُ َ�ٰ َقيۡ فَأ نُتمۡ  َوَما

َ
 ﴾٢٢ زِ�ِ�َ بَِ�ٰ  ۥَ�ُ  أ

   .]22الحجر: [
و بادها را بارور کننده فرستادیم، و از آسمان آبی نازل کردیم، پس شما را بدان سیراب «

 .»دار آن نیستید نمودیم و شما خزانه

 گوید: می» اعراف«ي  هاز سور 57ي  ههمچنان در آی

ِيٱ َوُهوَ ﴿ ٰ ٱ ِسُل يُرۡ  �َّ ۢ  حَ لّرَِ� ٰٓ  ۦۖ تِهِ رَۡ�َ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  ��ُۡ�َ ٓ  َح�َّ قَلَّۡت  إَِذا
َ
 ِ�ََ�ٖ  هُ َ�ٰ ُسقۡ  ثَِقاٗ�  اَسَحا�ٗ  أ

ّيِٖت  نَزۡ�َ  مَّ
َ
ۡ ٱ بِهِ  افَأ ٓ ل خۡ  ءَ َما

َ
ٰ ٱ ُ�ِّ  ِمن ۦبِهِ  َنارَجۡ فَأ ۡ ٱ رِجُ ُ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  ِت� �ََّمَ�  لََعلَُّ�مۡ  َ�ٰ َموۡ ل

ُرونَ    .]57األعراف: [ ﴾٥٧تََذكَّ
فرستد تا آنگاه که ابرهاي گرانبار را  رسان می و اوست که بادها را پیشاپیش رحمتش مژده«

بردارند آن را به سوي سرزمینی مرده برانیم و از آن باران فرود آوریم. و از هر گونه میوه اي ( از 
 .»شد که شما متذکر شویدسازیم. با خاك) برآوریم. بدینسان مردگان را (نیز از قبرها) خارج می

         



 
 

 نتیجه گیري

 این قرآن کریم است... ،بلی
 توانیم بگوییم که به نتایج آتی دست یافته ایم: می در روشنی آنچه گذشت

این ي  هاعجاز قرآن، میسر ساختن زمینه براي مشاهدي  هنقش علم در قضی -1
حقایق ملموسی است که بشر با در پیش گرفتن راه علم، در کوران اعجاز از طریق 

ام ي  هپژوهش و کاوش بدان دست یافته است. به عبارتی دیگر، علم شاه کلید درواز
 باشد.القراي اعجاز می

آید که  می تطابق حقایق علم با آیات قرآن، این نتیجه به وضوح بري  هاز مشاهد  -2
ري است. و بنابراین در این داعیه که کتاب پروردگار قرآن حقیقتی سیال و همیشه جا

تاریخ است، برهانی به وسعت اوقیانوس علم را در ي  هزمان و همیشي  همتعال براي هم
 اختیار دارد. 

میان اینکه حقایق قطعی چندي را به علم نسبت داده و بناء لباس مرجعیت بر  -3
یر آنها از محسوسات و موجودات با آنها بپوشانیم و  بین اینکه آن حقایق را مانند غ

 تجلیل از نقشی که علم در آرایش دهی به آنها بر عهده دارد بپذیریم، فرق وجود دارد.
به تعبیري دیگر، معرفت علمی (اعم از آنکه نظري باشد یا حقیقی) تا آنگاه به علم  

ه اثبات منسوب خواهد ماند که صحت آنها به اثبات رسد، اما پس از آنکه صحت آنها ب
رسید، دیگر از محیط علم به محیطی فراتر از آن که محیط حس است قدم خواهند 

 گذاشت.
کنند، ولی در انحصار  می علم عبوري  هبنابرآن، حقایق علمی قرآن نیز با آنکه از دریچ 

 باشند. می محیط علم باقی نمانده بلکه مطلقیت غیر محدود خود را دارا
اي مثال بزنیم که اخبار روز توانیم به روزنامهاین شهود را مینقش علم در دستیابی به 
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رساند. روشن است که در این روزنامه هم اخبار صحیح وجود دارد، هم اخبار  می را به ما
نسبتاً صحیح و هم اخبار دروغ. پس اگر این روزنامه ـ مثال ـ از تصادم چند موتر در تونل 

معاینات حسی خود از صحت این خبر آگاه ي  هسالنگ به ما خبر داد و سپس در نتیج
شدیم، در آن صورت این خبر براي ما به یک حقیقت مشهود که امکان تردید در آن 

شود. وانگه دیگر براي ما تصور این امر که آن روزنامه فردا آن  می وجود ندارد، تبدیل
ینان نزد ما، این اطمي  هخبرش را تکذیب خواهد کرد، از اساس منتفی است. مسلما ریش

پایبندي روزنامه نگاران آن روزنامه به اصل راستی ودرستی، یا دقت آنها در انعکاس 
باشد. ملموس خود ما از جریان واقعه میي  هاخبار نیست بلکه منشأ این اطمینان، مشاهد

ما از صحت این واقعه ما را در موقعیتی قرار نخواهد داد که نظر خویش ي  هحال مشاهد
رد اخبار آن روزنامه به شکل عام تغییر داده و چنین حکم نماییم که  دیگر هرگز را در مو

 و براي همیشه اخبار آن قابل تکذیب نیست.
علم بشر نیز چنین است. قطعا نقش آن در کشف بعضی از حقایق علمی قرآن ي  هقضی

ي  هما را بر آن نمی دارد که به مطلقیت معارف آن باور کنیم و در گام بعدي هم
 مطلقیتهاي قرآن را به یافته هاي نسبی آن گره بزنیم. 

بهترین گواه این حقیقت، جریان غالب بر رویکرد کاوشهاي علمی در عصر ما است. 
آنکه همیشه دستخوش تغییر بوده است، از جهتی گروگان ي  هاین رویکرد به عالو

براي قدسیت نتایج آن مؤسسات، نهادها یا حکومتهایی نیز قرار گرفته است که علم را نه 
خواهند. به همین جهت توجه علم در عصر  حاضر بیشتر  می بلکه براي منافع خودشان

 توجهی پراگماتیستی است تا توجه انتولوژي فلسفی.
تکنولوژي است ـ در میدان پاسخگویی به ي  هاز همین روي، علم ـ که در واقع نمایند 

در میدان پاسخگویی به بسیاري از پرسشهاي نیازها و جاذبه هاي مادي بشر کامیاب ولی 
ي  هانسان در دایري  هپرسشهایی که بیشتر به وظیف ،موجود در ضمیر انسان درمانده است

گیرند تا این مقدمات که بشر در تب و تاب  می هستی و نقش وي در گاه عالَم ارتباط
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 شود. می رخورد و چگونه از لذتهاي شکم و شهوت برخوردا می گی حیات چهروزمره
با در نظرداشت همین واقعیت است که این کتاب ناگزیر بوده است تا عناوین خود در 

حقایق حسی ـ مادي وابسته نموده و اعجاز آن را فقط ي  هاعجاز قرآنی را به حوزي  هقضی
محدود بنگرد و هرچند در عناوینی چند به قلمروهاي روحی غیر ي  هاز همین دریچ

نیروي ماده بر پهناي ذهن بشر عصر حاضر، عمده و ي  هولی غلب محدود نیز سرك کشیده
 غالب مباحث آن را در اختیار خود گرفته است.  

آنچه در این کتاب باز گفتیم، گذري سریع و بسیار شتابزده بر بخشی از آیات   - 4
 علمی قرآن کریم بود.

همیشه نیز چنین  قرآن معجزه و بلکه معجزاتی وجود دارد و برايي  هالبته در هر آی
خواهد بود. و آن روز که علوم جدید در آن به اوجگاه پرواز خود دست یابند، در آن روز 

مردم را با اختالف ي  هیی متجلی خواهد شد که هماست که ابعاد علمی قرآن به گونه
راهنمون خواهد  ادیان و باورهایشان، فوج فوج و دسته دسته به سوي دین خداوند

 شد.
ي  هاز سور 93ي  هایمان و اذعان خویش در پیشگاه آیي  هاینجاست که با همو در 

گیریم و به شکوه و جالل و حقانیت قرآن کریم، این کتاب جاویدان قرار می» نمل«
 فرماید: شویم، آنجا که می پروردگار حی سبحان تسلیم می

ِ َسُ�ِ�ُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِۦ َ�َتۡعرِفُو﴿   .]93النمل: [ ﴾َ�َهاَوقُِل ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
بگو: ستایش از آن خدا است. به زودي آیاتش را به شما نشان خواهد داد، و آن را خواهید «

 .»شناخت

 گوید:که می» فصلت«ي  هاز سور 53ي  هو نیز آی

نُفِسِهمۡ  َوِ�ٓ  فَاقِ �ٱ ِ�  تَِناَءاَ�ٰ  َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿
َ
ٰ  أ َ  َح�َّ نَّهُ  لَُهمۡ  يَتََب�َّ

َ
ۗ �َۡ ٱ � وَ  قُّ

َ
 بَِرّ�َِك  ِف يَ�ۡ  لَمۡ  أ

نَّهُ 
َ
ٰ  ۥ�  .]53فصلت: [ ﴾٥٣ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

هاي خود را در آفاق و انفس بدیشان خواهیم نمود تا برایشان روشن گردد  به زودي نشانه«
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 .»که او خود حق است، آیا کافی نیست که پروردگارت شاهد هر چیزي است؟

 و ما نیز آنها را شناختیم. ،پروردگارا! که آیات خویش را به ما نموديستایش باد تو را 
و ایشان نیز آنها را  ،نمایی ستایش باد تو را که آیات خود را به آیندگان مان نیز می

 شناسند. می
و این روشن ترین حقیقت زمان ما  ،ستایش بر تو را پروردگارا! که تو خود حقی

 است.
 و اعمالمان را به زیور اخالص بیاراي.پروردگارا! از ما بپذیر 

 پروردگارا! ما را به راه حق، به راه ایمان و رضاي خویش هدایت بفرما.
 پایان خود برخوردار گردان بی پروردگارا! ما را از رحمت و مغفرت

پروردگارا! دلهاي بندگانت را به نور ایمان منور ساز تا دیگر میان آنها و میان حقیقت 
 یل نگردد.هیچ حجابی حا

 منيـنك قريب سميع جميب، يا رب العالإ
 پایان



 
 

 فهرست آیات

فََ� ﴿ -1
َ
ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  مِنۡ  َ�نَ  َولَوۡ  َءانَۚ ُقرۡ لۡ ٱ َ�تََدبَُّرونَ  أ َّ�  ْ  ﴾٨٢ �َكثِ�ٗ  افٗ تَِ�ٰ خۡ ٱ �ِيهِ  لَوََجُدوا

 .]82[النساء: 

2- ﴿ ٰ ُ ٱ ِ�نِ �َّ ٓ  َهدُ �َشۡ  �َّ نَزَل  بَِما
َ
نَزَ�ُ  َكۖ إَِ�ۡ  أ

َ
ۡ ٱوَ  ۦۖ ِمهِ بِعِلۡ  ۥأ ِ  َوَ�َ�ٰ  َهُدونَۚ �َشۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل ِ ٱب َّ� 

 .]166: النساء[ ﴾١٦٦ َشِهيًدا

نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ ﴿ -3
َ
بَُّروٓ  َركٞ ُمَ�ٰ  َك إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ َدَّ ِ�ّ ْ  .]29[ص:  ﴾تِهِ َءاَ�ٰ  ا

 .»آیات آن بیندیشندي  هتو نازل کرده ایم تا در بار مبارك است که آن را به سويکتابی این «

فََ� ﴿ -4
َ
مۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َ�َتَدبَُّرونَ  أ

َ
ٰ  أ �ۡ  قُلُوٍب  َ�َ

َ
ٓ أ  .]24محمد: [ ﴾٢٤ َفالَُها

 .»هایی نهاده شده است؟ هایشان قفل اندیشند، یا که بر دل آیا مگر به آیات قرآن نمی«

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ -5 ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  ٖت َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 ١٩٠ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ِينَ ٱ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ ُرونَ  ُجُنو�ِهِمۡ  َوَ�َ َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  َوَ�َتَفكَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 َر�ََّنا ِض �ۡ�

 .]191-190عمران:  آل[ ﴾١٩١ �َّارِ ٱ َعَذاَب  فَقَِنا َنَك َ�ٰ ُسبۡ  ِطٗ� َ�ٰ  َذاَ�ٰ  َت َخلَقۡ  َما
مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز، براي صاحبان خرد «
کننده) است. همانان که خدا را (در همه احوال) ایستاده و نشسته و به پهلو  هاي (قانع نشانه

اندیشند. (که): پروردگارا! اینها را بیهوده  ها و زمین می آسمانکنند و در آفرینش  آرمیده یاد می
 .»اي، منزهی تو! پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار نیافریده

َما﴿ -6  َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�َّ ِ  ِمنۡ  �َّ ْ ُعلََ�ٰٓ لۡ ٱ ِعَبادِه  .]28فاطر: [ ﴾ُؤا
 .»گان خدا فقط علمایند که از او پروا دارند و از بند«

لَمۡ ﴿ -7
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ نَزَل  �َّ

َ
ٓ ٱ مِنَ  أ َما ٓ  ءِ لسَّ خۡ  ءٗ َما

َ
ٰ  ۦبِهِ  َنارَجۡ فَأ ۡ  تٖ َ�َمَ� لۡ  َتلًِفا�ُّ

َ
� ٰ �َ ۚ  َبالِ �ِۡ ٱ َومِنَ  ُ�َها

 ۢ ۡ  رٞ وَُ�ۡ  �ِيٞض  ُجَدُد لۡ  َتلٌِف �ُّ
َ
� ٰ ٓ ٱوَ  �َّاِس ٱ َوِمنَ  ٢٧ ُسودٞ  وََغَرا�ِيُب  ُ�َهاَ� َوا  ٱوَ  ّبِ �َّ

َ
 تَلٌِف ُ�ۡ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

لۡ 
َ
� ٰ َما لَِكۗ َكَ�ٰ  ۥنُهُ َ� َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�َّ ِ  ِمنۡ  �َّ ْۗ ُعلََ�ٰٓ لۡ ٱ ِعَبادِه َ ٱ إِنَّ  ُؤا  .]28-27فاطر: [ ﴾٢٨ َ�ُفورٌ  َعزِ�زٌ  �َّ
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هاي  هایی که رنگ از آسمان آبی فرود آورد و (به وسیلهء) آن میوه اي که خدا آیا ندیده«
هاي) سپید و گلوگون به  ها (و رگه ها راه آن گونه گون است بیرون آوردیم؟ و از برخی کوه

گان خدا فقط علما (و دانایان اند) که از او  هاي مختلف و سیاه پر رنگ آوردیم. و از بنده رنگ
 .»مند آمرزنده استترسسند. آري! خدا ارج می

ُ ٱ َشِهدَ ﴿ -8 نَّهُ  �َّ
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ۡ ٱوَ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ� ْ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل ْولُوا

ُ
ٓ  مِ عِلۡ لۡ ٱ َوأ ۢ قَا ِ  ��َِم  ٱب

ٰ  َ�ٓ  ِط� قِسۡ لۡ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�
 .]18عمران:  آل[ ﴾١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ

هیچ معبودي نیست و فرشتگان  دهد که جز او خدا که همواره به عدل قیام دارد، گواهی می«
 .»دهند که) جز او که توانا و حکیم است، هیچ معبودي نیست (او) و دانشوران (نیز گواهی می

نُفِسِهمۡ  َوِ�ٓ  فَاقِ �ٱ ِ�  تَِناَءاَ�ٰ  َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿ -9
َ
ٰ  أ َ  َح�َّ نَّهُ  لَُهمۡ  يَتَبَ�َّ

َ
 .]53فصلت: [ ﴾قُّ �َۡ ٱ �

هایشان بدیشان خواهیم نمود، تا  خود را در آفاق و در نفسهاي  به زودي آیات و نشانه«
 .»برایشان روشن گردد که او خود حق است

10- ﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
 .]107[األنبیاء:  ﴾١٠٧ لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 .»و ما نفرستادیم تو را اي پیامبر، مگر رحمتی براي عالمیان«

 11-  ﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
 .]48سبأ: [ ﴾�َونَِذيرٗ  ��َِش�ٗ  ّلِلنَّاِس  فَّةٗ َكآ إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 .»ما نفرستادیم تو را، جز بشارتگر و هشداردهنده براي تمام مردم«

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ - 12  ُّ�
َ
ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  �َّاُس ٱ �  .]158األعراف: [  ﴾َ�ِيًعا ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ

 .»خدایم به سوي تمامی شماي  هگمان من فرستاد بگو اي مردمان! بی«

ْ َ�تۡ  ُكنَت  َوَما﴿ -13 هُ  َوَ�  بٖ كَِ�ٰ  ِمن ۦلِهِ َ�بۡ  ِمن لُوا ۡ ٱ تَاَب رۡ �َّ  اإِذٗ  �َِيِمينَِكۖ  ۥَ�ُطُّ  ِطلُونَ ُمبۡ ل
 .]48العنکبوت: [ ﴾٤٨

نوشتی،  خواندي و با دست راست خود کتابی را نمی و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی«
 .»افتادند اندیشان قطعاً به شک می باطلوگرنه 

ُ ٱ﴿ -14 ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ رََ�عَ  �َّ ٰ لسَّ  .]2الرعد: [ ﴾َ�َهاتََروۡ  َ�َمدٖ  بَِغۡ�ِ  تِ َ�
 .»هایی که شما آنها را ببینید، برافراشت ها را بدون ستون ن خداوند ذاتی است که آسما«
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 .]48یس: [ ﴾٤٠ َبُحونَ �َسۡ  فَلَٖك  ِ�  َوُ�ّٞ ﴿  -15
 .»اند هر کدام آنها در سپهري شناور«

مۡ ٱ َ� ﴿ -16 ٓ  َبِ� يَ� ُس لشَّ ن لََها
َ
ۡ ٱ َوَ�  َقَمرَ لۡ ٱ رِكَ تُدۡ  أ � ٱ َسابِقُ  ُل �َّ  فَلَكٖ  ِ�  َوُ�ّٞ  �ََّهارِ

 .]48[یس:  ﴾٤٠ َبُحونَ �َسۡ 
نه در گردش منظم عالم، خورشید را شاید که به ماه فرا رسد و نه شب بر روز سبقت «

 .»پایان شناورند و هر یک در مدار معینی در فضاي بی گیرد می

ِيٱ َوُهوَ ﴿ -17 َجاجٞ  حٌ مِلۡ  َذاَوَ�ٰ  فَُراتٞ  بٞ َعذۡ  َذاَ�ٰ  نِ َر�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ َمَرجَ  �َّ
ُ
 ازَخٗ بَرۡ  َنُهَمابَيۡ  وََجَعَل  أ

ۡ  �رٗ وَِحجۡ   .]53[الفرقان:  ﴾٥٣ �ُجورٗ �َّ
یکی داراي آب گوارا و شیرین و آن  و اوست ذاتی که دو دریا را به هم درآمیخت که این«

دیگر، شور و تلخ است و بین این دو آب در حین به هم آمیختن آنها واسطه و حایلی قرار دارد 
 .»تا همیشه از هم جدا باشند

 .]20-19الرحمن: [ ﴾٢٠ غَِيانِ َ�بۡ  �َّ  َزخٞ بَرۡ  َنُهَمابَيۡ  ١٩ َتقَِيانِ يَلۡ  نِ َر�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ َمَرجَ ﴿ -18
ذاتی که دو دریاي شور و شیرین را به هم در آمیخت، به نحوي که در میان آنها اوست «

 .»آمیزندحایلی قرار داد که به هم در نمیي  هپرد

ۡ ٱ َربُّ ﴿ -19 ۡ ٱوَ  قِ َمۡ�ِ ل  .]28الشعراء: [ ﴾رِبِ َمغۡ ل
 .»پروردگار مشرق و مغرب«

ۡ ٱ َربُّ ﴿ - 20 ۡ ٱ َوَربُّ  َ�ۡ�ِ َمۡ�ِ ل  .]17الرحمن: [ ﴾١٧ رِ�َۡ�ِ َمغۡ ل
 .»پرودرگار مشرقین و مغربین«

ۡ ٱ َرّبِ ﴿- 21  ۡ ٱوَ  رِقِ َمَ�ٰ ل  .]40المعارج: [ ﴾٤٠ ِدُرونَ لََ�ٰ  إِنَّا رِِب َمَ�ٰ ل
 .»ها ها و مغرب پروردگار مشرق«

ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  َجۡ�ِ َزوۡ  َناَخلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ِّ  َوِمن﴿ -22  .]49الذاریات: [ ﴾٤٩ تََذكَّ
 .»گونه (نر و ماده) آفریدیم، تا شاید که شما عبرت گیرید و از هر چیزي دو«

ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ -23  ٱ َخلَقَ  �َّ
َ
ا ُ�ََّها جَ َ�ٰ زۡ ۡ�  ٱ بُِت تُ� ِممَّ

َ
نُفِسِهمۡ  َوِمنۡ  ُض �ۡ�

َ
ا أ  َ�  َومِمَّ
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 .]36یس: [ ﴾٣٦ لَُمونَ َ�عۡ 
دانند، همه را نر  نمیرویاند و نیز از خودشان، و از آنچه  پاك خدایی که از آن چه زمین می«

 .»و ماده گردانیده است

وَ ﴿ -24
َ
ِينَ ٱ يَرَ  لَمۡ  أ ْ َ�َفُروٓ  �َّ نَّ  ا

َ
َ�ٰ ٱ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 .]30األنبیاء: [ ﴾ُهَماَ�ٰ َ�َفتَقۡ  اقٗ َرتۡ  َ�َ�َتا َض �ۡ�

 .»ها و زمین بسته بودند و ما آنها را بشکافتیم و توسعه دادیم آیا کافران ندیدند که آسمان«

ٓ ٱ وِيَ�طۡ  مَ يَوۡ ﴿-25 َما ِجّلِ ٱ َكَطّيِ  ءَ لسَّ   َكَما ُكُتِب� لِلۡ  لّسِ
ۡ
ٓ بََد� َل  نَا وَّ

َ
األنبیاء: [ ﴾نُّعِيُدهُ  قٖ َخلۡ  أ

104[. 
 .»ها را مانند طومار درهم پیچیم و به حال اول آفرینش آن بازگردانیم روزي که آسمان«

ٓ ٱ إَِ�  َتَوىٰٓ سۡ ٱ ُ�مَّ ﴿ -26 َما وۡ  ً� َطوۡ  تَِيائۡ ٱ ِض �َولِۡ�َ  لََها َ�َقاَل  ُدَخانٞ  َوِ�َ  ءِ لسَّ
َ
ٓ  اهٗ َكرۡ  أ  قَاَ�َا

تَيۡ 
َ
ٓ  َنا�  .]11فصلت: [ ﴾١١ �ِعِ�َ َطا

ها دودي بیش نبود، پس  ها توجه کامل نمود و در حالی که آسمان و آن گاه به خلقت آسمان«
فرمان حق به  به امر تکوینی خویش فرمود که اي آسمان و زمین همه به سوي خدا در اطاعت

شوق و رغبت یا به جبر و کراهت بشتابید، آنها عرضه داشتند، با کمال میل به سوي تو 
 .»شتابیم می

ٓ ٱ وِيَ�طۡ  مَ يَوۡ ﴿-27 َما ِجّلِ ٱ َكَطّيِ  ءَ لسَّ  .]104األنبیاء: [ ﴾ُكُتبِ لِلۡ  لّسِ
 .»پیچیم ها را مانند طومار درهم می بزرگ، آسماني  هروز هنگام«

 ٱ رِ حۡ ۡ�َ ٱوَ ﴿ -28
ۡ ٰ  َرّ�َِك  َعَذاَب  إِنَّ  ٦ ُجورِ َمسۡ ل  .]7-6[الطور:  ﴾٧ قِعٞ لََ�

 .»قسم به دریاهاي آتش فروزان، البته عذاب پروردگارت بر کافران واقع خواهد شد«

َرۡت  َحارُ ۡ�ِ ٱ �َذا﴿ -28  .]6[التکویر:  ﴾٦ ُسّجِ
 .»ور گردند و هنگامی که دریاها چون آتش شعله«

َرۡت  َحارُ ۡ�ِ ٱ �َذا﴿ -29  .]3األنفطار: [ ﴾٣ فُّجِ
 .»و هنگامی که دریاها منفجر گردند«

تِ ٱ فَإَِذا﴿ -30 ٓ ٱ �َشقَّ َما  .]37الرحمن: [ ﴾٣٧ ّ�َِهانِ ٱكَ  َدةٗ َورۡ  فََ�نَۡت  ءُ لسَّ



 تجلی قرآن در عصر علم   308

 

 .»گون و چون روغن مذاب و روان گردد آن گاه که آسمان شکافته شود تا چون گل سرخ«

ٓ ٱ تَُ�ونُ  مَ يَوۡ ﴿ -31 َما ۡ ٱكَ  ءُ لسَّ  .]9-8المعارج: [ ﴾٩ نِ عِهۡ لۡ ٱكَ  َباُل �ِۡ ٱ َوتَُ�ونُ  ٨ لِ ُمهۡ ل
 .»ها چون پشم زده شود روزي که آسمان فلز گداخته شود و کوه«

32- ﴿ ۖ ٓ َها َ�َّ اَعةٗ  ١٥ لََظيٰ  إِ�َّ َوىٰ  نَزَّ  .]16-15المعارج: [ ﴾١٦ ّلِلشَّ
ور است تا سر و صورت و  آنها شعله پندارند، بلکه آتش دوزخ بر نه چنان است که می«

 .»اندامشان را بسوزاند

33- ﴿ ٓ مۡ  َوَما
َ
اَعةِ ٱ رُ أ وۡ  َ�ِ ۡ�َ ٱ حِ َ�َمۡ  إِ�َّ  لسَّ

َ
قۡ  ُهوَ  أ

َ
َ ٱ إِنَّ  َرُبۚ أ َّ�  ٰ  ﴾٧٧ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 .]77[النحل: 
البته خداوند بر تر از آن بیش نیست و  و کار قیامت به مانند چشم بر هم زدن، یا نزدیک«

 .»همه چیز توانا است

ٓ ٱ إَِذا﴿ -34 َما ۡت ٱ ءُ لسَّ ذِنَۡت  ١ �َشقَّ
َ
ۡت  لَِرّ�َِها َوأ  ٱ �ذَا ٢ وَُحقَّ

َ
ۡت  ُض �ۡ� لۡ  ٣ ُمدَّ

َ
 َما َقۡت َو�

 .]4-1األنشقاق: [ ﴾٤ َوَ�َلَّۡت  �ِيَها
او را پذیرد هنگامی که آسمان شکافته شود و به فرمان حق گوش فرا دهد و سزد که فرمان «

 .»و هنگامی که زمین منبسط ساخته شود و هر چه درون دل داشته همه را بیرون افکند

َهاَ�ٰٓ ﴿ -35 ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ۡ  إِنَّ  َر�َُّ�مۚۡ  �َُّقوا اَعةِ ٱ َزلَةَ َزل  َهُل تَذۡ  َ�َهاتََروۡ  مَ يَوۡ  ١ َعِظيمٞ  ءٌ َ�ۡ  لسَّ

ٓ  ِضَعةٍ ُمرۡ  ُ�ُّ  ا � َ�مَّ
َ
ٰ  �َّاَس ٱ َوتََرى لََهاَ�ۡ  لٍ َ�ۡ  َذاتِ  ُ�ُّ  َوتََضعُ  َضَعۡت أ  ُهم َوَما َرىٰ ُسَ�

 ٰ ِ ٱ َعَذاَب  ِ�نَّ َوَ�ٰ  َرىٰ �ُِسَ�  .]2-1الحج: [ ﴾٢ َشِديدٞ  �َّ
بسیار بزرگ و ي  هروز قیامت حادثي  هاي مردمان! خداترس و پرهیزگار باشید که زلزل«
کنید. روزي که هر  سختی را مشاهده میبزرگ و ي  هسختی خواهد بود، آن روز هنگامي  هواقع

زن شیرده از هول طفل خود را فراموش کند و هر آبستن بار حمل خود را بیفکند و مردم را از 
وحشت آن روز بیخود و مست بنگري. در صورتی که مست نیستند و لیکن عذاب خداوند 

 .»بسیار سخت است

ۡ ٱ يََودُّ ﴿ -36 ِخيهِ  ۦِحَبتِهِ َوَ�ٰ  ١١ بِبَنِيهِ  ِم�ِذِۢ يَوۡ  َعَذاِب  ِمنۡ  تَِديَ�فۡ  لَوۡ  رِمُ ُمجۡ ل
َ
 َوفَِصيلَتِهِ  ١٢ َوأ
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 ٱ ِ�  َوَمن ١٣ وِ�هِ  ٔۡ ُ�  لَِّ� ٱ
َ
 .]14-11المعارج: [ ﴾١٤ يُنِجيهِ  ُ�مَّ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�

کند که کاش توانستی فرزندان، همسر، برادر و  مجرمین در آن روز دوست دارند و آرزو می«
کردند و هم هر که را که در روي زمین است، فداي  اش را که همیشه حمایتش  قبیلههم خویشان 

 .»خود گرداند و از ان عذاب نجات یابد

ٓ  فَإَِذا﴿ -37 ٓ ٱ َءتِ َجا ا ةُ لصَّ ۡ ٱ يَفِرُّ  مَ يَوۡ  ٣٣ خَّ ِخيهِ  ِمنۡ  ءُ َمرۡ ل
َ
ّمِهِ  ٣٤ أ

ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
 ۦِحَبتِهِ َوَ�ٰ  ٣٥ َوأ

  َم�ِذٖ يَوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ  ٣٦ َوَ�نِيهِ 
ۡ
 .]37-33[عبس:  ﴾٣٧ نِيهِ ُ�غۡ  نٞ َشأ

دهنده به گوش ایشان رسید، آن روز روزي است که هر  آن گاه که آن فریاد و صداي تکان«
گریزد و از مادر و پدرش و از زن و فرزندانش، در آن روز هر کس چنان  شخص از برادرش می

 .»نپردازدگرفتار کار خود است که به هیچ کس 

 ٱوَ ﴿ -38
َ
ۖ  مَ َ�ٰ نۡ ۡ�   َهاَوِمنۡ  فِعُ َوَمَ�ٰ  ءٞ دِۡف  �ِيَها لَُ�مۡ  َخلََقَها

ۡ
 َ�َاٌل  �ِيَها َولَُ�مۡ  ٥ ُ�لُونَ تَأ

�ۡ  ِمُل َوَ�ۡ  ٦ ُحونَ �َۡ�َ  وَِح�َ  تُرِ�ُحونَ  ِح�َ 
َ
ْ  لَّمۡ  بََ�ٖ  إَِ�ٰ  َقالَُ�مۡ �  �ِِشقِّ  إِ�َّ  لِغِيهِ َ�ٰ  تَُ�ونُوا

 ٱ
َ
ۚ  َكُبوَهالَِ�ۡ  ِم�َ �َۡ ٱوَ  َغاَل ۡ�ِ ٱوَ  َل يۡ �َۡ ٱوَ  ٧ رَِّحيمٞ  لََرُءوٞف  َر�َُّ�مۡ  إِنَّ  نُفِس� ۡ�  َ�  َما لُقُ َو�َخۡ  َوزِ�نَٗة
 .]8-5النحل: [ ﴾٨ لَُمونَ َ�عۡ 

و چهارپایان را براي انتفاع نوع بشر خلق کرد، براي شما در آن رفاهیت و منافعی است و از «
و در آنها براي شما زیبایی است، آن گاه که آنها را از چراگاه  خورید گوشت آنها غذا می

برند که جز  برید. و بارهاي شما را به شهري می گردانید و هنگامی که آنها را به چراگاه می برمی
توانستید برسید، قطعاً پروردگار شما رؤوف و مهربان است و اسب و  با مشقت بدنها بدان نمی
ري و تجمل مسخر شما گردانید و چیزهایی دیگري هم که هنوز شتر و االغ را براي سوا

 .»آفریند دانید براي (سواري) شما می نمی

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ -39 نَزَل  �َّ
َ
ٓ ٱ ِمنَ  أ َما ٓ  ءِ لسَّ ۖ َما ابٞ  هُ ّمِنۡ  لَُّ�م ٗء  ١٠ �ُِسيُمونَ  �ِيهِ  َشَجرٞ  هُ َوِمنۡ  َ�َ

رۡ ٱ بِهِ  لَُ�م بُِت يُ� �ۡ ٱوَ  عَ لزَّ  ٱوَ  �َِّخيَل ٱوَ  تُونَ لزَّ
َ
 .]11-10النحل: [ ﴾تِ �ََّمَ�ٰ ٱ ُ�ِّ  َوِمن َب َ�ٰ عۡ ۡ�

اوست خدایی که از آسمان براي شما آب نازل کرد تا از آن بیاشامید و درختان را پرورش «
هاي شما  اش برخوردار شوند و هم زراعت آن و حیوانات از برگ و سبزهي  هدهید تا شما از میو

 .»جات درختان خرما و زیتون و انگور و از همه انواع میوهاز آن آب باران بروید، 
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رَ ﴿ -40 ۡ ٱ لَُ�مُ  وََسخَّ مۡ ٱوَ  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ ۖ لۡ ٱوَ  َس لشَّ َ�ٰ  �ُُّجومُ ٱوَ  َقَمَر مۡ  ُتۢ ُمَسخَّ
َ
ِ بِأ ٰ  ِ�  إِنَّ  ۦٓۚ رِه  لِكَ َ�

 .]14النحل: [ ﴾١٢ قِلُونَ َ�عۡ  �ٖ لَِّقوۡ  ٖت َ�ٰ �
ماه را براي زندگانی شما در گردون مسخر ساخت و  و هم شب و روز و خورشید و«

هاي قدرت خدا براي اهل  ستارگان آسمان را به فرمان خویش مسخر ساخت، در این کار نشانه
 .»خرد پدیدار است

ِيٱ َوُهوَ ﴿ -41  رَ  �َّ   رَ حۡ ۡ�َ ٱ َسخَّ
ۡ
ْ ِ�َأ ْ َتخۡ َو�َسۡ  اَطرِ�ّٗ  امٗ �َۡ  هُ ِمنۡ  ُ�لُوا  َيةٗ ِحلۡ  هُ ِمنۡ  رُِجوا

 .]14النحل: [ ﴾بَُسوَ�َهاتَلۡ 
و اوست خدایی که دریا را براي شما مسخر کرد تا از گوشت (آبزیان حالل) آن تغذیه کنید «

 .»و از زیورها و مواد موجود در آن استخراج کرده و تن را بیارایید

لۡ ﴿ -42
َ
 ٱ ِ�  َ�ٰ َو�

َ
ن ِ�َ َرَ�ٰ  ِض �ۡ�

َ
نۡ  بُِ�مۡ  تَِميدَ  أ

َ
 ١٥ َتُدونَ َ�هۡ  لََّعلَُّ�مۡ  وَُسُبٗ�  �رٗ َ�ٰ َو�

ِ  ٖت� َ�ٰ وََعَ�ٰ   .]16-15النحل: [ ﴾١٦ َتُدونَ َ�هۡ  ُهمۡ  مِ �َّجۡ ٱَو�
هاي بزرگ در زمین بنهاد تا از اضطراب و ناامنی در روي زمین برهید و جویبارها  و نیز کوه«
با ستارگان  هاي رهنماي دیگر و همچنین آنها ها را آفرید تا شما را رهنمون باشند و نشانه و راه

 .»شوندرهنمون می

مۡ ٱ﴿ -43  .]5الرحمن: [ ﴾٥ َبانٖ ِ�ُسۡ  َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ
 .»کنند دقیق حرکت میي  هخورشید و ماه بر اساس نظام و محاسب«

ِيٱ ُهوَ ﴿ -44 مۡ ٱ َجَعَل  �َّ ٓ  َس لشَّ َرهُ  �نُورٗ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  ءٗ ِضَيا ْ ِ�َعۡ  َمَنازَِل  ۥَوقَدَّ نِ�َ ٱ َعَددَ  لَُموا  لّسِ
ُ ٱ َخلَقَ  َما َساَبۚ ۡ�ِ ٱوَ  َّ�  ٰ ِ  إِ�َّ  لَِك َ� � �َۡ ٱب ُل  ّقِ  .]5یونس: [ ﴾٥ لَُمونَ َ�عۡ  �ٖ لَِقوۡ  تِ َ�ٰ �ٱ ُ�َفّصِ

اوست خدایی که آفتاب را رخشان و ماه را تبان نمود و سیر و سفر ماه را در منازلی معین «
(براي امر معاد و نظم معاش خود) بدانید. سالها و حساب ایام را ي  هکرد تا بدین وسیله شمار

این ها را خدا جز به حق و مصلحت نظام خلق نیافریده و خداوند آیات خود را براي اهل علم 
 .»فرماید و معرفت به تفصیل بیان می

�َتِ �ۡ ٱ﴿-45 اَعةُ ٱ َ�َ  .]1: القمر[ ﴾١ َقَمرُ لۡ ٱ �َشقَّ ٱوَ  لسَّ
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 .»قیامت نزدیک شد و قمر شق گردید«

46- ﴿ ٰٓ�َ
َ
مۡ  �

َ
ِ ٱ رُ أ  .]1النحل: [ ﴾ِجلُوهُ تَعۡ �َسۡ  فََ�  �َّ

 .»قیامت آمد و شتابزده آن را جویا مشوید«

لۡ ﴿ -47
َ
 ٱ ِ�  َ�ٰ َو�

َ
ن ِ�َ َرَ�ٰ  ِض �ۡ�

َ
 .]10لقمان: [ ﴾بُِ�مۡ  تَِميدَ  أ

 .»هاي بزرگ بنهاد تا از اضطراب برهید و در روي زمین کوه«

 ٱوَ ﴿ -49
َ
ٰ  دَ َ�عۡ  َض �ۡ� ٰ  لَِك َ� ٓ َدَحٮ خۡ  ٣٠ َها

َ
ٓ  َهاِمنۡ  َرجَ أ ٰ َوَمرۡ  َءَهاَما -30النازعات: [ ﴾٣١ َهاَعٮ

31[. 
 .»و زمین را بعد از خلقت آسمان، بگسترانید و از آن آب و گیاه پدید آورد«

رۡ  َباَل �ِۡ ٱوَ ﴿ -48
َ
ٰ أ  »ها را استوار گردانید سپس کوه«. ]32[النازعات:  ﴾٣٢ َهاَسٮ

رُ  لََما َجاَرةِ ۡ�ِ ٱ ِمنَ  �نَّ ﴿ -49  ٱ هُ ِمنۡ  َ�َتَفجَّ
َ
ۚ َ�ٰ نۡ ۡ� قُ  لََما َهاِمنۡ  �نَّ  ُر قَّ ۡ ٱ هُ ِمنۡ  ُرجُ َ�َيخۡ  �َشَّ ٓ ل  ﴾ءُ َما

 ].74: ة[البقر
جوشد و نیز از بعضی دیگر که بشکافند آب بیرون  ها آب نهرها می و از برخی سنگ«

 .»آید می

نَزۡ�َ ﴿  -50
َ
ٓ ٱ ِمنَ  اَوأ َما ٓ  ءِ لسَّ ۢ َما سۡ  بَِقَدرٖ  َء

َ
ٰ فَأ  ٱ ِ�  هُ َك�َّ

َ
ٰ  �نَّا ِض� �ۡ�  ِدُرونَ لََ�ٰ  ۦبِهِ  َذَهابِۢ  َ�َ

 .]18المؤمنون: [ ﴾١٨
و ما براي زندهگی شما آب را از آسمان به قدر معین به زمین نازل و (در اندرون زمین) «

 .»مسکن دادیم و محققاً در نابودساختن آب هم توانائیم

لَمۡ ﴿ -51
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َ�َ�َى اُرَ�مٗ  ۥَعلُهُ َ�ۡ  ُ�مَّ  ۥَنهُ بَيۡ  يَُؤّلُِف  ُ�مَّ  اَسَحا�ٗ  ِ� يُزۡ  �َّ  ُرجُ َ�ۡ  َق َودۡ ل

ُِل  ۦلِهِ ِخَ�ٰ  ِمنۡ  ٓ ٱ ِمنَ  َوُ�َ�ّ َما  .]43النور: [ ﴾بََر�ٖ  ِمنۢ  �ِيَها ِجَبالٖ  ِمن ءِ لسَّ
پیوندند باز آنها را انبوه و  میراند تا به هم  آیا ندیدي که خدا ج از هر طرف ابر را می«

هاي آسمان  ریزد و نیز از کوه بینی که قطرات باران از میان ابر فرو می گرداند آنگاه می متراکم می
 .»باراند تگرگ فرو می

نَزۡ�َ ﴿ -52
َ
ٓ ٱ ِمنَ  اَوأ َما ٓ  ءِ لسَّ ۢ َما سۡ  بَِقَدرٖ  َء

َ
ٰ فَأ  ٱ ِ�  هُ َك�َّ

َ
ٰ  �نَّا ِض� �ۡ�  ِدُرونَ لََ�ٰ  ۦبِهِ  َذَهابِۢ  َ�َ
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معین از آسمان نازل کردیم و سپس آن را در زمین ي  هو آب را به انداز«. ]18المؤمنون: [ ﴾١٨
 .»زمین نیز قادر و تواناییم» فضاي«اسکان دادیم، و محققاً که بر بردن آب از 

نَزۡ�َ ﴿ -53
َ
  �ِيهِ  ِديدَ �َۡ ٱ اَوأ

ۡ
 .]الحدید: [ ﴾لِلنَّاِس  فِعُ َوَمَ�ٰ  َشِديدٞ  ٞس بَأ

و ما آهن را فرود آوردیم که در آن نیرویی سخت شدید و منافعی بسیار براي مردم «
 .»هست

ُ ٱ﴿ -54  ٱ َ�َتَو�َّ  �َّ
َ
ۖ  ِ�  َ�ُمۡت  لَمۡ  لَِّ� ٱوَ  تَِهاَموۡ  ِح�َ  نُفَس ۡ�  قََ�ٰ  لَِّ� ٱ ِسُك َ�ُيمۡ  َمَناِمَها

ۡ ٱ َهاَعلَيۡ   ٱ ِسُل َوُ�رۡ  َت َموۡ ل
ُ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َرىٰٓ خۡ ۡ�

َ
�  أ َس�ًّ ٰ  ِ�  إِنَّ  مُّ ُرونَ  �ٖ لَِّقوۡ  تٖ َ�ٰ � لَِك َ�  ﴾٤٢ َ�َتَفكَّ

 .]42الزمر: [
نماید و آن کس که نمرده است، قبض  خداوند تعالی در وقت مرگ ارواح را قبض می«

دارد ان را که حکم مرگ کرده است بر آن. و  کند روح آن را در وقت خواب. پس نگاه می می
هاي روشنی است براي  شک در این حقیقت نشانه بی را تا وقت معین،کند آن دیگر  رها می

 .»کسانی که تفکّر کنند

ِ  َمَناُمُ�م ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ -55 ۡ ٱب  .]23الروم: [ ﴾�ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ
 .»هاي قدرت پروردگار، خواب شما است در شب و روز و از نشانه«

ِينَ ٱ﴿ -56 َّ�  
ۡ
ْ لّرَِ�وٰ ٱ ُ�لُونَ يَأ ِيٱ َ�ُقومُ  َكَما إِ�َّ  َ�ُقوُمونَ  َ�  ا يۡ ٱ َ�َتَخبَُّطهُ  �َّ  مِنَ  نُ َ�ٰ لشَّ

ۡ ٱ  .]475: ةالبقر[ ﴾َمّسِ ل
آن کسانی که رباخوار اند، در روز قیامت برنخیزند جز به مانند آنانی که در اثر مساس و «

 .»اند شیطان دیوانه شدهي  هوسوس

 ٱ يَُدبِّرُ ﴿ -57
َ
ٓ ٱ ِمنَ  رَ مۡ ۡ� َما  ٱ إَِ�  ءِ لسَّ

َ
لۡ  ۥٓ َداُرهُ مِقۡ  َ�نَ  �ٖ يَوۡ  ِ�  هِ إَِ�ۡ  ُرجُ َ�عۡ  ُ�مَّ  ِض �ۡ�

َ
 َسَنةٖ  َف �

ا ونَ  ّمِمَّ  .]5السجدة: [ ﴾٥ َ�ُعدُّ
کند، سپس روزي  خداوند امر عالم را (به نظام احسن و اکمل) از اسمان تا زمین تدبیر می«

باز (ارواح) را به سوي خود  که به (حساب و نسبت به شما بندگان) مقدارش هزار سال است،
 .»برد باال می
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ۡ ٱ ُرجُ َ�عۡ ﴿  -58 وحُ ٱوَ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل لۡ  ِس�َ َ�ۡ  ۥَداُرهُ ِمقۡ  َ�نَ  �ٖ يَوۡ  ِ�  هِ إَِ�ۡ  لرُّ
َ
 ﴾٤ َسَنةٖ  َف �

 .]4المعارج: [
فرشتگان و جبریل به سوي عرش خدا باال روند، در روزي که مدت آن پنجاه هزار سال «
 .»است

ۡ ٱ َعُل َ�ۡ  امٗ يَوۡ  ُ�مۡ َ�َفرۡ  إِن َ�تَُّقونَ  َف فََكيۡ ﴿ -59  .]17المزمل: [ ﴾١٧ ِشيًبا نَ َ�ٰ وِلۡ ل
پس اگر کافر شوید، باز چه گونه از عذاب حق نجات یابید در روزي که کودك را پیر «

 .»سازد می

لۡ  َرّ�َِك  ِعندَ  ًمايَوۡ  �نَّ ﴿ -60
َ
ا َسَنةٖ  ِف َك� ونَ  ّمِمَّ  .]47الحج: [ ﴾٤٧ َ�ُعدُّ

 .»همانا یک روز (در قیامت) نزد خدا چون هزار سال به حساب شماست«

ۡ  نٍ إِ�َ�ٰ  َوُ�َّ ﴿ -61 ل
َ
ٰ يَلۡ  ابٗ كَِ�ٰ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥَ�ُ  رِجُ َوُ�ۡ  ۦۖ ُ�ُنقِهِ  ِ�  ۥ�َِرهُ َ�ٰٓ  هُ َ�ٰ َزمۡ �  َمنُشوًرا هُ َقٮ

 قۡ ٱ ١٣
ۡ
 .]14-13اإلسراء: [ ﴾١٤ اَحِسيبٗ  َك َعلَيۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ِسَك بَِنفۡ  َكَ�ٰ  َبَك كَِ�ٰ  َرأ

اهمال نیک و بد هر انسان را طوق گردن او ساختیم و روز قیامت ي  هو ما مقدرات و نتیج«
کتاب اعمال او را بیرون آریم، در حالی که آن نامه چنان باز باشد که همه اوراق آن را به یک بار 

خودت براي حسابگري  اعمال خود را، امروز نفست نفست بري  همالحظه نماید. بخوان نام
 .»بسنده و کافی است

ۡ ٱ َ�َ�َى ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُوِضعَ ﴿ -62 ا فِقِ�َ ُمشۡ  رِمِ�َ ُمجۡ ل ٰ  َوَ�ُقولُونَ  �ِيهِ  ِممَّ  َذاَ�ٰ  َمالِ  لََتَناَو�ۡ َ�
ٓ  َكبَِ�ةً  َوَ�  َصغَِ�ةٗ  ُ�َغادِرُ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ حۡ  إِ�َّ

َ
ٰ أ ۚ َصٮ ْ  َها ْ  َما َووََجُدوا  َر�َُّك  لِمُ َ�ظۡ  َوَ�  �ۗ َحاِ�ٗ  َعِملُوا

َحدٗ 
َ
 .]49الکهف: [ ﴾٤٩ اأ

ي  هو در آن روز کتاب اعمال نیک و بد خلق را پیش نهند و اهل عصیان را از آنچه در نام«
اعمال انها است هراسان بینی در حالی که با خود گند واي بر ما این چه گونه کتابی است که 

نگذاشته جز آنکه همه را در شمار آورده است و از آن اعمال کوچک  بزرگ ما را سر مویی فرو 
 .»کتاب همه اعمال خود را حاضر بینند و خداوند به هیچ کس ستم نخواهد کرد

قۡ  نُ َوَ�ۡ  ۥۖ ُسهُ َ�فۡ  ۦبِهِ  وُِس تُوَسۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿  -63
َ
 لِ َحبۡ  مِنۡ  هِ إَِ�ۡ  َرُب أ
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ۡ ٱ  .]16ق: [ ﴾١٦ َورِ�دِ ل
نماید (الشعور)  دانیم آنچه نفسش به او وسوسه می و به تحقیق که ما انسان را آفریدیم و می«

 .»و ما نزدیکتریم به او از رگ گردن

ا﴿  -64 يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ  .]18ق: [ ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ
 .»رقیبی گماشته است نماید مگر اینکه بر ن ناظر و انسان هیچ سخنی را تلفظ نمی«

65-  ﴿ ْ ۖ َعلَيۡ  َشهِد�ُّمۡ  لِمَ  ِ�ُلُودِهِمۡ  َوقَالُوا ْ قَالُوٓ  َنا نَطَقَنا ا
َ
ُ ٱ أ ِيٓ ٱ �َّ نَطقَ  �َّ

َ
فصلت: [ ﴾ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  أ

31[. 
و آنها به اعضاي بدن خود گویند، چگونه بر اعمال ما شهادت دادید و آن اعضا جواب «

 .»را به نطق آورد، ما را نیز گویا گردانیدگویند، خدایی که همه موجودات 

ٰٓ  تِمُ َ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿  -66 فۡ  َ�َ
َ
ٰ أ ٓ  هِِهمۡ َ� يۡ  َوتَُ�ّلُِمَنا

َ
رۡ  َهدُ َو�َشۡ  ِديِهمۡ �

َ
ْ  بَِما ُجلُُهمأ  ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

 .]65یس: [ ﴾٦٥
شان  پاهايگویند و  شان با ما سخن می هاي امروز بر دهان کافران مهر خموشی نهیم و دست«
 .»اند گواهی دهند چه کرده‹ به آ

ۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َهدُ �َشۡ  مَ يَوۡ ﴿ -67 ل
َ
يۡ  ِسنَُتُهمۡ �

َ
رۡ  ِديِهمۡ َو�

َ
ْ  بَِما ُجلُُهمَوأ  .]24النور: [ ﴾٢٤ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 .»دهند شان بر اعمال آنان گواهی می ها و پاهاي و باید بترسند از روزي که زبان و دست«

ٓ  َكبَِ�ةً  َوَ�  َصغَِ�ةٗ  ُ�َغادِرُ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  َمالِ  لََتَناَو�ۡ َ�ٰ ﴿  -68 حۡ  إِ�َّ
َ
ٰ أ الکهف: [ ﴾َهاَصٮ

49[. 
اي واي بر ما این چگونه کتابی است که هیچ کار کوچک و بزرگی را رو نگذاشته است، «

 .»مگر آنکه آن را در شمار و حساب آورده است

ٰ  �َ  ُِٔمتَِّ� ﴿ -69  .]76الرحمن: [ ﴾٧٦ ِحَسانٖ  َقرِّيٍ وََ�بۡ  ُخۡ�ٖ  َرٍف َرفۡ  َ�َ
 .»اند در حالی که بهشتیان بر رفرف سبز و بساط زیبا تکیه زده«

70- ﴿ ٰ ْ وَُحلُّوٓ  ٞقۖ تَۡ�َ �سۡ  ُخۡ�ٞ  ُسنُدٍس  �َِياُب  لَِيُهمۡ َ� َساوِرَ  ا
َ
ةٖ  ِمن أ ٰ  فِضَّ ابٗ  َر�ُُّهمۡ  ُهمۡ وََسَقٮ  اَ�َ

 .]21اإلنسان: [ ﴾٢١ َطُهوًرا
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فام و  هاشان دستبند نقره بر باالي بهشتیان دیباي سبز لطیف و حریر سطبر است و بر دست«
 .»شان آنان را شرابی پاك و گوارا بنوشاند خداي

 .]21الکهف: [ ﴾قٖ تَۡ�َ �سۡ  ُسنُدٖس  ّمِن �ُخۡ�ٗ  �َِيابًا بَُسونَ َوَ�لۡ ﴿ -71
 .»استبرق در پوشندهاي حریر سبز و دیبا از سندس و  بهشتیان لباس«

خۡ َ�ٰٓ ﴿ -72
ُ
بُوكِ  َ�نَ  َما ُرونَ َ�ٰ  َت أ

َ
 مۡ ٱ �

َ
ِك  َ�نَۡت  َوَما ءٖ َسوۡ  َرأ مُّ

ُ
 .]28مریم: [ ﴾٢٨ ابَغِيّٗ  أ

 .»اي مریم! اي خواهر هارون! تو را نه پدري ناصالح بود و نه مادري بدکار«

ۡ ٱوَ ﴿ -73 ٓ ٱ مِنَ  ُت َصَ�ٰ ُمحۡ ل  .]23النساء: [ ﴾...ءِ لّنَِسا

َما﴿ -  74 ۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  َحرَّمَ  إِ�َّ مَ ٱوَ  َتةَ َميۡ ل ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مَ َو�َۡ  �َّ هِلَّ  َوَما
ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  ۦبِهِ  أ  :ةالبقر[ ﴾�َّ

173[. 
به تحقیق که حرام گردانید خدا بر شما گوشت حیون خود مرده، و خون و گوشت خوك «

 .»را و هر چه را که به اسم غیر خدا کشته باشید

ۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿  -75 مُ ٱوَ  َتةُ َميۡ ل ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مُ َو�َۡ  �َّ هِلَّ  َوَما
ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  أ ۡ ٱوَ  ۦبِهِ  �َّ  َخنَِقةُ ُمنۡ ل

ۡ ٱوَ  ۡ ٱوَ  قُوذَةُ َموۡ ل ٓ  �َِّطيَحةُ ٱوَ  ُمَ�َّدِيَةُ ل َ�َل  َوَما
َ
ُبعُ ٱ أ يۡ  َما إِ�َّ  لسَّ ن �ُُّصبِ ٱ َ�َ  ذُبِحَ  َوَما ُتمۡ ذَكَّ

َ
 َوأ

ْ َتقۡ �َسۡ  ِ  ِسُموا  ٱب
َ
ٰ  ِم� َ�ٰ زۡ ۡ� ۗ فِسۡ  لُِ�مۡ َ� ِينَ ٱ يَ�َِس  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ٌق َّ�  ْ  ُهمۡ َشوۡ َ�ۡ  فََ�  دِينُِ�مۡ  ِمن َ�َفُروا

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ِن� َشوۡ خۡ ٱوَ 
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

ۚ دِينٗ  ثۡ  ُمتََجانِٖف  َ�ۡ�َ  َمَصةٍ َ�ۡ  ِ�  ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ  ا ِ َ ٱ فَإِنَّ  �ٖ ّ�ِ ٓ  لُونََك  َٔ �َۡ�  ٣ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ  َماَذا
ِحلَّ 

ُ
ِحلَّ  قُۡل  لَُهۡمۖ  أ

ُ
ّيَِ�ٰ ٱ لَُ�مُ  أ ا ُ�َعّلُِموَ�ُهنَّ  ُمَ�ِّبِ�َ  َوارِحِ �َۡ ٱ ّمِنَ  ُتمَعلَّمۡ  َوَما ُت لطَّ  َعلََّمُ�مُ  ِممَّ

ۖ ٱ ُ َّ�  ْ ٓ  فَُ�ُوا ا مۡ  مِمَّ
َ
ْ ذۡ ٱوَ  ُ�مۡ َعلَيۡ  نَ َس�ۡ أ ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُروا ْ ٱوَ  هِ� َعلَيۡ  �َّ ُقوا ۚ ٱ �َّ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  َسابِ ۡ�ِ ٱ َ�ِ�عُ  �َّ

 .]4-3: ةالمائد[ ﴾٤

َما﴿  -76 ۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  َحرَّمَ  إِ�َّ مَ ٱوَ  َتةَ َميۡ ل ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مَ َو�َۡ  �َّ هِلَّ  َوَما
ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  أ  َ�َمنِ  ۦۖ بِهِ  �َّ

َ ٱ فَإِنَّ  َ�دٖ  َوَ�  بَاغٖ  َ�ۡ�َ  ُطرَّ ۡض ٱ  .]115النحل: [ ﴾١١٥ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

ٓ  قُل﴿ -77 ِجدُ  �َّ
َ
ٓ  ِ�  أ وِ�َ  َما

ُ
ًما إَِ�َّ  أ ٰ  ُ�َرَّ ٓ  ۥٓ َعُمهُ َ�طۡ  َطاِع�ٖ  َ�َ ن إِ�َّ

َ
وۡ  َتةً َميۡ  يَُ�ونَ  أ

َ
 اَدمٗ  أ
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سۡ  وۡ  ُفوًحامَّ
َ
وۡ  ٌس رِجۡ  ۥفَإِنَّهُ  ِخ�ِ�رٖ  مَ �َۡ  أ

َ
هِلَّ  ًقافِسۡ  أ

ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  أ  َوَ�  بَاغٖ  َ�ۡ�َ  ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ  ۦۚ بِهِ  �َّ

 .]145األنعام: [ ﴾١٤٥ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َر�ََّك  فَإِنَّ  َ�دٖ 

حۡ  ِ�ٓ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  لََقدۡ ﴿ -78
َ
 .]4التین: [ ﴾٤ وِ��ٖ َ�قۡ  َسنِ أ

نیکوترین ساختار (در نیکوترین صورت و مراتب وجود) هر آیینه ما انسان را در «
 .»بیافریدیم

 .]5الطارق: [ ﴾٥ ُخلِقَ  مِمَّ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َينُظرِ فَلۡ ﴿ -79
 .»انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است؟«

ٓ  ِمن ُخلِقَ ﴿ -80 ا  .]6الطارق: [ ﴾٦ َدافِقٖ  ءٖ مَّ
 .»نطفه آفریده شده استي  هاو از آب جهند«

 ٱ َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ َسّبِحِ ﴿ -81
َ
ِيٱ ١ ۡ�َ ۡ� ىٰ  َخلَقَ  �َّ ِيٱوَ  ٢ فََسوَّ رَ  �َّ األعلی: [ ﴾٣ َ�َهَدىٰ  قَدَّ

1-3[. 
همانکه آفرید وهماهنگی بخشید. و آنکه اندازه  ،نام پروردگار واالي خود را به پاکی بستاي«

 .»گیري  کردو راهنمود

َهاَ�ٰٓ ﴿  -82 ُّ�
َ
 مِن ُ�مَّ  تَُرابٖ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ  فَإِنَّا ِث عۡ ۡ�َ ٱ ّمِنَ  بٖ َر�ۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  إِن �َّاُس ٱ �

ۡض  ِمن ُ�مَّ  َعلََقةٖ  ِمنۡ  ُ�مَّ  َفةٖ �ُّطۡ  َلََّقةٖ  َغةٖ مُّ َ  ُ�َلََّقةٖ  وََ�ۡ�ِ  �ُّ ُبَّ�ِ  ٱ ِ�  َونُقِرُّ  لَُ�مۚۡ  ّ�ِ
َ
ٓ  َما َحامِ رۡ ۡ�  ءُ �ََشا

َجلٖ  إَِ�ٰٓ 
َ
َسّ�ٗ  أ ْ لُُغوٓ ِ�َبۡ  ُ�مَّ  ٗ� ِطفۡ  رُِجُ�مۡ ُ�ۡ  ُ�مَّ  مُّ ُ�ۡمۖ  ا ُشدَّ

َ
ن َوِمنُ�م أ ٰ  مَّ ن َوِمنُ�م ُ�َتَو�َّ  مَّ

رۡ  إَِ�ٰٓ  يَُردُّ 
َ
ۚ  ٔٗ َشۡ�  �ٖ ِعلۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لَمَ َ�عۡ  َ� لَِكيۡ  ُعُمرِ لۡ ٱ ذَلِ أ  ٱ َوتََرى ا

َ
ٓ  َهامَِدةٗ  َض �ۡ� نَزۡ�َ  فَإَِذا

َ
 َهاَعلَيۡ  اأ

ۡ ٱ ٓ ل � َوَر�َۡت  َ�َّۡت هۡ ٱ ءَ َما
َ
 .]5الحج: [ ﴾٥ بَِهيجٖ  �َزوۡ  ُ�ِّ  مِن َبَتۡت َوأ

مۡ  َفةٍ �ُّطۡ  ِمن نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  إِنَّا﴿ -83 
َ
ۢ  هُ َ�ٰ فََجَعلۡ  َتلِيهِ نَّبۡ  َشاجٖ أ  ﴾٢ بَِصً�ا �َسِميَع

 . ]2اإلنسان: [

ٓ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ قُتَِل ﴿ -84 �ۡ  َما
َ
يِّ  مِنۡ  ١٧ ۥَفَرهُ أ

َ
َرهُ  ۥَخلََقهُ  َفةٍ �ُّطۡ  ِمن ١٨ ۥَخلََقهُ  ءٍ َ�ۡ  أ  ۥَ�َقدَّ

بِيَل ٱ ُ�مَّ  ١٩ هُ  لسَّ َ َماتَهُ  ُ�مَّ  ٢٠ ۥ�َ�َّ
َ
�ۡ  ۥأ

َ
ٓ  إَِذا ُ�مَّ  ٢١ ۥَ�َهُ فَأ هُ  ءَ َشا َ�َ�

َ
 .]22-17عبس: [ ﴾٢٢ ۥأ
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ِيٱ َوُهوَ ﴿ -85  ۡ ٱ ِمنَ  َخلَقَ  �َّ ٓ ل  ﴾٥٤ �قَِديرٗ  َر�َُّك  َوَ�نَ  �ۗ رٗ وَِصهۡ  ا�ََسبٗ  ۥفََجَعلَهُ  ��ََ�ٗ  ءِ َما
 .]54[الفرقان: 

سپس او را نسب و سبب قرار داد  و پروردگار تو  ،اوست ذاتی که از آب، انسانى را آفرید«
 .»همواره توانا بوده است

86- ﴿ ِ َّ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ّ�ِ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓ  َما لُقُ َ�ۡ  ِض� �ۡ� ۚ �ََشا ٓ  لَِمن َ�َهُب  ُء ٓ  لَِمن َوَ�َهُب  اثٗ إَِ�ٰ  ءُ �ََشا  ءُ �ََشا

ُكورَ ٱ وۡ  ٤٩ �ُّ
َ
ۖ ثٗ �َ�ٰ  اَرانٗ ُذكۡ  يَُزوُِّجُهمۡ  أ ٓ  َمن َعُل َوَ�جۡ  ا ۚ  ءُ �ََشا الشوري: [ ﴾٥٠ قَِديرٞ  َعلِيمٞ  ۥإِنَّهُ  َعقِيًما

49-50[. 
آفریند، به هر که  ملکیت آسمانها و زمین فقط از آن خدا است، هر چه را که بخواهد می«

کند، یا در یک رحم بیشتر از دو  فرزند ذکور عطا میخواهد فرزند اناث و به هر که خوهد 
گرداند زیرا او دانا و  دهد و هر که را بخواهد عقیم و نازاینده می فرزند دختر و پسر قرار می

 .»توانست

ِك�ٖ  قََرارٖ  ِ�  َفةٗ ُ�طۡ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ُ�مَّ  ١٢ ِط�ٖ  ّمِن لَةٖ ُسَ�ٰ  ِمن نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿ -87  ١٣ مَّ
ۡ ٱ َنافََخلَقۡ  َغةٗ ُمۡض  َعلََقةَ لۡ ٱ َنافََخلَقۡ  َعلََقةٗ  َفةَ �ُّطۡ ٱ َناَخلَقۡ  ُ�مَّ   امٗ �َۡ  مَ عَِ�ٰ لۡ ٱ نَافََكَسوۡ  امٗ ِعَ�ٰ  َغةَ ُمۡض ل
  ُ�مَّ 

ۡ
�َشأ

َ
ۚ  ًقاَخلۡ  هُ َ�ٰ أ ُ ٱ َ�َتَباَركَ  َءاَخَر حۡ  �َّ

َ
 .]14-12المؤمنون: [ ﴾١٤ لِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َسنُ أ

گل خالص، پس آنگاه او را نطفه گردانیده و در جاي ي  هانسان را از ساللهمانا آفریدیم «
ي  هخون) و علقه را مبدل به پاري  هقرار دادیم، آنگاه نطفه را علقه (پار» استوار (صلب و رحم

گوشت، و سپس آن گوشت را تبدیل به استخوان نمودیم، و سپس بر استخوانها گوشت 
ردیم و پس از آن با دمیدن روح، خلقتی دیگر انشاء نمودیم، پوشانیدیم و پیکر آن را کامل ک

 .»آفرین بر قدرت کامل بهترین آفریننده

ارِ لۡ ٱكَ  لٖ َ�ٰ َصلۡ  ِمن نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َخلَقَ ﴿ - 88  .]14الرحمن: [ ﴾١٤ َفخَّ
 .»گل خالص آفریدي  هانسان را از سالل«

َهاَ�ٰٓ ﴿ -89 ُّ�
َ
 مِن ُ�مَّ  تَُراٖب  ّمِن ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ  فَإِنَّا ِث عۡ ۡ�َ ٱ ّمِنَ  بٖ َر�ۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  إِن �َّاُس ٱ �

ۡض  ِمن ُ�مَّ  َعلََقةٖ  ِمنۡ  ُ�مَّ  َفةٖ �ُّطۡ  َلََّقةٖ  َغةٖ مُّ َ  ُ�َلََّقةٖ  وََ�ۡ�ِ  �ُّ ُبَّ�ِ  ٱ ِ�  َونُقِرُّ  لَُ�مۚۡ  ّ�ِ
َ
ٓ  َما َحامِ رۡ ۡ�  ءُ �ََشا
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َجلٖ  إَِ�ٰٓ 
َ
َسّ�ٗ  أ ْ لُُغوٓ ِ�َبۡ  ُ�مَّ  ٗ� ِطفۡ  رُِجُ�مۡ ُ�ۡ  ُ�مَّ  مُّ ُ�ۡمۖ  ا ُشدَّ

َ
ن َوِمنُ�م أ ٰ  مَّ ن َوِمنُ�م ُ�َتَو�َّ  مَّ

رۡ  إَِ�ٰٓ  يَُردُّ 
َ
ۚ  ٔٗ َشۡ�  �ٖ ِعلۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لَمَ َ�عۡ  َ� لَِكيۡ  ُعُمرِ لۡ ٱ ذَلِ أ  ٱ َوتََرى ا

َ
ٓ  َهامَِدةٗ  َض �ۡ� نَزۡ�َ  فَإَِذا

َ
 َهاَعلَيۡ  اأ

ۡ ٱ ٓ ل � َوَر�َۡت  َ�َّۡت هۡ ٱ ءَ َما
َ
 .]5الحج: [ ﴾٥ بَِهيجٖ  �َزوۡ  ُ�ِّ  مِن َبَتۡت َوأ

ما شما را نخست از خاك آفریدیم، آنگاه از آب نطفه و سپس از خون بسته، و بعداً از «
 .»گوشت تمام و ناتمام ...ي  هپار

ٓ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ قُتَِل ﴿ -90 �ۡ  َما
َ
يِّ  مِنۡ  ١٧ ۥَفَرهُ أ

َ
َرهُ  ۥَخلََقهُ  َفةٍ �ُّطۡ  ِمن ١٨ ۥَخلََقهُ  ءٍ َ�ۡ  أ  ۥَ�َقدَّ

بِيَل ٱ ُ�مَّ  ١٩ هُ  لسَّ َ  .]20-17عبس: [ ﴾٢٠ ۥ�َ�َّ
وردز، از چه چیز خلق شده است؟ از  باد انسان! چرا تا این حد کفر و عناد می  اي کشته«
یی، خدا این نطفه را آفرید و به دقّت همه چیز را در آن گنجانید، سپس راه کمال را بر او  نطفه

 .»سهل و آسان ساخت

ٰ  ِ�َ نَّۡص  لَن ُموَ�ٰ َ�ٰ  ُتمۡ قُلۡ  �ذۡ ﴿ -91 ا َ�َا رِجۡ ُ�ۡ  َر�ََّك  َ�َا عُ دۡ ٱفَ  ِحدٖ َ�ٰ  َطَعا�ٖ  َ�َ  بُِت تُ� ِممَّ
 ٱ

َ
ٓ  لَِهاَ�قۡ  مِنۢ  ُض �ۡ� ۖ  وََعَدِسَها َوفُوِمَها �َِهاَوقِثَّا �َسۡ  قَاَل  َو�ََصلَِها

َ
ِيٱ ِدلُونَ تَبۡ � دۡ  ُهوَ  �َّ

َ
ِ  َ�ٰ أ ِيٱب  ُهوَ  �َّ

 . ]61: ةالبقر[ ﴾؟...َخۡ�ٌ 
اسر ائیل! زمانی را به یاد آورید که به موسی (اعتراض کرده) و گفتید: ما هرگز به  اي بنی«

یک نوع غذا صبر نخواهیم کرد، پس از خداي خود بخواه تا براي ما از زمین  نباتاتی مانند باقال، 
خواهید غذاي بهتري را که دارید، به  میخیار، سیر، عدس و پیاز را برویاند. موسی گفت: آیا 

 .»تر از آن تبدیل کنید؟... پست

 ٱ َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ َسّبِحِ ﴿ -92
َ
ِيٱ ١ ۡ�َ ۡ� ِيٱوَ  ٢ فََسوَّىٰ  َخلَقَ  �َّ رَ  �َّ ِيٓ ٱوَ  ٣ َ�َهَدىٰ  قَدَّ َّ� 

خۡ 
َ
ۡ ٱ َرجَ أ ٓ  ۥفََجَعلَهُ  ٤ َ�ٰ َمرۡ ل حۡ  ءً ُ�َثا

َ
 .]5-1[األعلی:  ﴾٥ َوىٰ أ

خداي خود که برتر از همه وجود است، تسبیح بگوي، آن خدایی که عالم را خلق به نام «
کرد و آن را به سامان رسانید و آن خدایی که همه چیز را به اندازه و نظام آفرید و سپس در 
طریق کمال هدایت کرد و ان خدایی که گیاهان را از زمین برویانید و سپس آنها را خشک و 

 .»سیاه گردانید
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ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ -93  .]1: حتةالفا[ ﴾٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
 .»ثنا و ستایش جملگی از آن خداي پرورش دهنده عالمیان است«

قۡ  فََ�ٓ ﴿ -94
ُ
ونَ ُ�بۡ  بَِما ِسمُ أ ونَ ُ�بۡ  َ�  َوَما ٣٨ ِ�ُ  ﴾٤٠ َكرِ��ٖ  رَُسولٖ  ُل لََقوۡ  ۥإِنَّهُ  ٣٩ ِ�ُ

 .]40-38: قةالحا[
بینید، همانا قرآن وحی الهی بر  بینید و قسم به آنچه که شما نمی میقسم به آنچه که شما «

 .»رسول بزرگوار است

نُفِسِهمۡ  َوِ�ٓ  فَاقِ �ٱ ِ�  تَِناَءاَ�ٰ  َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿  -95
َ
ٰ  أ َ  َح�َّ نَّهُ  لَُهمۡ  يَتَبَ�َّ

َ
ۗ �َۡ ٱ � وَ  قُّ

َ
 ِف يَ�ۡ  لَمۡ  أ

نَّهُ  بَِرّ�َِك 
َ
ٰ  ۥ�  .]53فصلت: [ ﴾٥٣ َشهِيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

هاي قدرت خویش را در آفاق و انفس آشکار  نزدیک به انسانها آیات و نشانهي  هدر آیند«
 .»خواهیم ساخت تا براي آنها روشن شود که خداوند بر حق است

َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥَ�ُ ﴿ -96 ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
َىٰ ٱ َت َ�ۡ  َوَما َنُهَمابَيۡ  َوَما ِض �ۡ�  .]6طه: [ ﴾٦ ل�َّ

خاك موجود است همه ملک ي  ههر چه در آسمانها و در زمین و در میان آنها و یا درون کر«
 .»اوست

ُعوذُ  قُۡل ﴿-97
َ
ِ  َوِمن ٣ َوقََب  إَِذا َ�ِسقٍ  َ�ِّ  َومِن ٢ َخلَقَ  َما َ�ِّ  ِمن ١ َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ ّ�َ 

ٰ ٱ  .]5-1الفلق: [ ﴾٥ َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  َ�ِّ  َوِمن ٤ ُعَقدِ لۡ ٱ ِ�  ِت َ�ٰ �َّ�َّ
دم، از شر آنچه آفریده و از شر تاریکی چون فرا گیرد و   برم به پروردگار سپیده بگو پناه می«

 .»ها و از شر حسود، آنگاه که حسد ورزد از شر دمندگان افسون در گره

ُعوذُ  قُۡل ﴿ -98
َ
ِ  ِمن ٣ �َّاِس ٱ هِ إَِ�ٰ  ٢ �َّاِس ٱ َملِِك  ١ �َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ ۡ ٱ َ�ّ  َواِس وَسۡ ل

ِيٱ ٤ نَّاِس �َۡ ٱ  .]6-1الناس: [ ﴾٦ �َّاِس ٱوَ  نَّةِ �ِۡ ٱ ِمنَ  ٥ �َّاِس ٱ ُصُدورِ  ِ�  وُِس يُوَسۡ  �َّ
گر نهانی، ان  برم به پروردگار مردم، پادشاه مردم، معبود مردم، از شرّ وسوسه بگو پناه می«

 .»از) انس کند، چه از جن و (چه هاي مردم وسوسه می کس که در سینه

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ -99 نَزَل  �َّ
َ
ِكيَنةَ ٱ أ ۡ ٱ قُلُوِب  ِ�  لسَّ ْ َداُدوٓ لَِ�ۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل عَ  انٗ إِيَ�ٰ  ا  .]4الفتح: [ ﴾نِِهمۡ إِيَ�ٰ  مَّ

 .»اوست آن کس که در دلهاي مومنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند«
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نَزَل  ُ�مَّ ﴿-100
َ
ُ ٱ أ ٰ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ ۡ ٱ َوَ�َ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ  .]26: بةالتو[ ﴾مِنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»خود و بر مؤمنان فرود آوردي  هآنگاه خدا آرامش خود را بر فرستاد«

َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َ�ۡ  َ�  ۦِحبِهِ لَِ�ٰ  َ�ُقوُل  إِذۡ ﴿ -101  َّ�  ۖ نَزَل  َمَعَنا
َ
ُ ٱ فَأ  .]40: بةالتو[ ﴾هِ َعلَيۡ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

گفت، اندوهگین مباش که خدا  آن گه که در غار (ثور) بودند، هنگامی که به همراه خود می«
 .»با ما است، پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد

ُتَهاَ�ٰٓ ﴿ -102 َّ�
َ
ۡ ٱ ُس �َّفۡ ٱ � رۡ  َراِضَيةٗ  َر�ِِّك  إَِ�ٰ  ِجِ�ٓ رۡ ٱ ٢٧ َم�ِنَّةُ ُمطۡ ل   .]28-27الفجر: [ ﴾٢٨ ِضيَّةٗ مَّ

 .»اي نفس مطمئنه! خشنود و خداپسند به سوي پروردگارت بازگرد«

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ -103  ۡ ٱ َعنِ  �َّ ِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل َجَرة  قُلُو�ِهِمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱ فَأ َ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ

َ
 .]18[الفتح:  ﴾١٨ اقَرِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  َبُهمۡ َوأ

کردند، از آنان خشنود شد و  به راستی خدا هنگامی که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت می«
شان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزي نزدیکی به آنان  هاي آنچه در دل

 .»پاداش داد

104-  ﴿ ٓ�َ
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا  .]62یونس: [ ﴾٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ

ْ هۡ ٱ َناقُلۡ ﴿ -105  ۖ َ�ِيعٗ  َهاِمنۡ  بُِطوا ا ا   فَإِمَّ
ۡ
 ٌف َخوۡ  فََ�  ُهَدايَ  تَبِعَ  َ�َمن ىُهدٗ  ّمِّ�ِ  تِيَنَُّ�ميَأ

 .]38: ةالبقر[ ﴾٣٨ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ 

 106- ﴿ � سۡ  َمنۡ  بََ�ٰ
َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ جۡ  ۥٓ فَلَهُ  ِسنٞ ُ�ۡ  َوُهوَ  ِ�َّ

َ
 ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  ۦَرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥُرهُ أ

 .]112: ةالبقر[ ﴾١١٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ� 

ِينَ ٱ﴿ -107  مۡ  يُنفُِقونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  لَُهمۡ َ� ٓ  بُِعونَ يُتۡ  َ�  ُ�مَّ  �َّ ْ  َما نَفُقوا

َ
ذٗ  َوَ�ٓ  اَمنّٗ  أ

َ
َُّهمۡ  ىأ  ل

جۡ 
َ
 .]262: ةالبقر[ ﴾٢٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ُرُهمۡ أ

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ -108  َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا جۡ  لَُهمۡ  ةَ لزَّ

َ
 ُرُهمۡ أ

 .]277: ةالبقر[ ﴾٢٧٧ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ 

ٓ  فَرِِح�َ ﴿ -109  ٰ  بَِما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ ونَ تَبۡ َو�َسۡ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ ُ�ِ  ِ ِينَ ٱب ْ يَلۡ  لَمۡ  �َّ  ّمِنۡ  بِِهم َحُقوا
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�َّ  فِِهمۡ َخلۡ 
َ
 .]170عمران:  آل[ ﴾١٧٠ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  �

ۡ ٱ ِسُل نُرۡ  َوَما﴿ -110 ِ�نَ  إِ�َّ  َسلِ�َ ُمرۡ ل ۡص  َءاَمنَ  َ�َمنۡ  َوُمنِذرِ�َنۖ  ُمبَّ�ِ
َ
 ٌف َخوۡ  فََ�  لَحَ َوأ

 .]48األنعام: [ ﴾٤٨ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ 

ا َءاَدمَ  َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿ -111    إِمَّ
ۡ
ونَ  ّمِنُ�مۡ  رُُسلٞ  تِيَنَُّ�مۡ يَأ  �ََّ�ٰ ٱ َ�َمنِ  ِ� َءاَ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ُقصُّ

ۡص 
َ
 .]35األعراف: [ ﴾٣٥ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  فََ�  لَحَ َوأ

ُ ٱ َوُ�َنّ�ِ ﴿ -112  ِينَ ٱ �َّ َقوۡ ٱ �َّ َّ� ْ ُهمُ  َ�  بَِمَفاَزتِِهمۡ  ا وٓ ٱ َ�َمسُّ  .]61الزمر: [ ﴾٦١ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ءُ لسُّ

ن وََعَ�ٰٓ ﴿ -113
َ
ْ تَ�ۡ  أ   .]216: ةالبقر[ ﴾لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َوُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  رَُهوا

دارید، و آن براي شما خوب است و بسا چیزي را دوست  و بسا چیزي را خوش نمی«
 .»دارید و آن براي شما بد است می

َهاَ�ٰٓ ﴿ -114 ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ن لَُ�مۡ  َ�ِلُّ  َ�  َءاَمُنوا

َ
ْ  أ ٓ ٱ تَرِثُوا ۖ هٗ َكرۡ  ءَ لّنَِسا ْ ِ�َذۡ  ُضلُوُهنَّ َ�عۡ  َوَ�  ا  َهُبوا

ٓ  ِض بَِبعۡ  ٓ  تُُموُهنَّ َءاتَيۡ  َما ن إِ�َّ
َ
  أ

ۡ
َبّيِنَةٖ�  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  �ِ�َ يَأ وُهنَّ  مُّ ِ  وََ�ِ�ُ  ٱب

ۡ  تُُموُهنَّ َكرِهۡ  فَإِن ُروِف� َمعۡ ل
ن َ�َعَ�ٰٓ 

َ
ْ تَ�ۡ  أ ُ ٱ َعَل َوَ�جۡ  ا ٔٗ َشۡ�  َرُهوا  .]19النساء: [ ﴾١٩ �َكثِ�ٗ  �َخۡ�ٗ  �ِيهِ  �َّ

ناخوش دارید در حالی که خداوند در آن خیري بسیار ...پس چه بسا اینکه شما چیزي را «
 .»نهد می

ا﴿ -115 مَّ
َ
ۡث  َرّ�َِك  َمةِ بِنِعۡ  َوأ   .]11الضحی: [ ﴾١١ فََحّدِ

 .»و اما به نعمت پروردگار خویش سخن بگوي«

�ۡ  �ِٗ� َ�ٓ  َووََجَدكَ ﴿ -116
َ
 .]8الضحی: [ ﴾٨ َ�ٰ فَأ

 .»تو را نادار یافت سپس غنی گردانید«

ۡ ٱ﴿ -117 �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ زِ�َنةُ  ُنونَ ۡ�َ ٱوَ  َماُل ل  .]45الکهف: [ ﴾َيا�ُّ
 .»مال و فرزندان آرایش زندگی دنیا اند«

َهاَ�ٰٓ ﴿ -118 ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ زۡ  ِمنۡ  إِنَّ  ا

َ
وۡ  ِجُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
 .]14التغابن: [ ﴾َذُروُهمۡ حۡ ٱفَ  لَُّ�مۡ  �َعُدوّٗ  ِدُ�مۡ َ�ٰ َوأ

اید، در حقیقت برخی از همسران شما و فرزندان شما، دشمن  آوردهاي کسانی که ایمان «
 .»شمایند، از آنان برحذر باشید
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ٓ  َمن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ ِ� يُؤۡ ﴿ -119 ۚ �ََشا وِ�َ  َ�َقدۡ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ َت يُؤۡ  َوَمن ُء
ُ
 .]269: ةالبقر[ ﴾�َكثِ�ٗ  �َخۡ�ٗ  أ

حکمت داده شود، به یقین بخشد، و به هرکس  خداوند به هرکس که بخواهد، حکمت می«
 .»گیرد خیري فراوان به او داده شده است، و جز خردمندان کسی پند نمی

ُ ٱ َ�ُقلِ  َدلُوكَ َ�ٰ  �ن﴿ -120 عۡ  �َّ
َ
  .]86الحج: [ ﴾٦٨ َملُونَ َ�عۡ  بَِما لَمُ أ

 .»کنید داناتر است و اگر با تو مجادله کردند، بگو: خدا به آنچه می«

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ -121 ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ َوَ�ٰ  َسَنةِ� �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل ِ  ُهمِدل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
 إِنَّ  َسُنۚ أ

عۡ  ُهوَ  َر�ََّك 
َ
عۡ  َوُهوَ  ۦَسبِيلِهِ  َعن َضلَّ  بَِمن لَمُ أ

َ
ِ  لَمُ أ  ٱب

ۡ   .]125النحل: [ ﴾١٢٥ َتِدينَ ُمهۡ ل
که نیکوتر است، ي  هآنان به شیو با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با«

مجادله نماي، در حقیقت پروردگار تو به حال کسی که از راه او منحرف شده دانا تر، و او به 
 .»یافتگان نیز داناتر است حال راه

ْ ِدلُوٓ تَُ�ٰ  َوَ� ﴿ -122 هۡ  ا
َ
ِ  إِ�َّ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب

َ
  .]46العنکبوت: [ ﴾َسنُ أ

 .»مجادله نکنید، مگر به آن شیوه که نیکوتر است و با اهل کتاب«

 .]197: ةالبقر[ ﴾جِّ �َۡ ٱ ِ�  ِجَداَل  َوَ�  فُُسوَق  َوَ�  َرفََث  فََ�  جَّ �َۡ ٱ �ِيِهنَّ  فََرَض  َ�َمن﴿ -123
ها حج را بر خود فرض گرداند، بداند که در اثناي حج  پس هر کس که در این ماه«

 .»همبستري و فسوق و جدال روا نیست

ِينَ ٱ﴿ -124 ٓ ٱ ِ�  يُنفُِقونَ  �َّ ا َّ ٓ ٱوَ  ءِ ل�َّ ا َّ ٰ لۡ ٱوَ  ءِ ل�َّ ُ ٱوَ  �َّاِس� ٱ َعنِ  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ  َظ َغيۡ لۡ ٱ ِظِم�َ َ� َّ� 
ۡ ٱ ُ�ِبُّ   ]134عمران:  آل[ ﴾١٣٤ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
برند و از مردم  کنند و خشم خود را فرو می آنانکه در فراخ دستی و تنگ حالی انفاق می«
 .»گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد درمی

 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ  لَُهمۡ  فِرۡ تَغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ ﴿ -125
َ
 .]159عمران:  آل[ ﴾رِ مۡ ۡ�

پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان (اصحاب خویش) مشورت «
 .»کن

َ ٱ إِنَّ  َفحۚۡ ۡص ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ ﴿ -126 ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  .]13: ةالمائد[ ﴾ِسنِ�َ ُمحۡ ل
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 .»دارد پوشی کن که خدا نیکوکاران را دوست می پس از آنان درگذر و چشم«

ْ �ۡ ٱفَ ﴿-127 ْ ۡص ٱوَ  ُفوا ٰ  َفُحوا   َح�َّ
ۡ
ُ ٱ ِ�َ يَأ مۡ  �َّ

َ
ِ بِأ َ ٱ إِنَّ  ۦٓۗ رِه َّ�  ٰ   .]109: ةالبقر[ ﴾قَِدير ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 .»کنید، و چشم بپوشید تا خدا فرمان خود را بیاوردپس گذشت «

128- ﴿ ْ ْ ۡ�َ ٱوَ  َوُ�ُوا ْۚ فُوٓ �ُۡ�ِ  َوَ�  ُ�وا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ  ا   .]31األعراف: [ ﴾�ِ�َ ُمۡ�ِ ل
 .»گمان خداوند مسرفان را دوست ندارد بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید بی«

ِينَ ٱوَ ﴿ -129 َّ�  ٓ ْ  إَِذا نَفُقوا
َ
ْ �ُۡ�ِ  لَمۡ  أ ْ َ�قۡ  َولَمۡ  فُوا وا ٰ  َ�ۡ�َ  َوَ�نَ  ُ�ُ   .]67الفرقان: [ ﴾٦٧ اقََوامٗ  لَِك َ�

گیرند و میان این دو  کنند و نه تنگ می اند که چون انفاق کنند، نه ولخرجی می و کسانی«
 .»گزینند روش حد وسط را برمی

130- ﴿ ْ هُ  َوَءاتُوا ِ  مَ يَوۡ  ۥَحقَّ ْ فُوٓ �ُۡ�ِ  َوَ�  ۦۖ َحَصادِه   .]41األنعام: [ ﴾ا
روي مکنید که او  برداري از آن بدهید، ولی زیاده و حق (بینوایان از) آن را روز بهره«

 .»اسرافکاران را دوست ندارد

هۡ َ�ٰٓ  قُۡل ﴿ -131
َ
ْ َ�غۡ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ   .]77: ةالمائد[ ﴾قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا

 .»خود به ناحق غلو و افراط نکنیدبگو: اي اهل کتاب! در دین «

َ ٱ إِنَّ �ۡ﴿ -132 ابٞ  ٞف ُمۡ�ِ  ُهوَ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  .]28غافر: [ ﴾َكذَّ
 .»کند گمان خدا کسی را که افراطکار دروغزن باشد، هدایت نمی بی«

ُ ٱ يُِضلُّ  لَِك َكَ�ٰ ﴿ -133 رۡ  ٞف ُمۡ�ِ  ُهوَ  َمنۡ  �َّ  .]34غافر: [ ﴾تَاٌب مُّ
 .»سازد کار شکاك باشد گمراه می هر که را اسرافاین گونه خدا «

ْ تُِطيُعوٓ  َوَ� ﴿ -134 مۡ  ا
َ
ۡ ٱ رَ أ   .]151الشعراء: [ ﴾١٥١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

 .»و از دستور مسرفان اطاعت نکنید«

ۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َصَدقۡ  ُ�مَّ ﴿ -135 �َيۡ  دَ وَعۡ ل
َ
ٓ  َوَمن ُهمۡ َ�ٰ فَأ ََّشا هۡ  ءُ �

َ
ۡ ٱ َنالَكۡ َوأ  .]9األنبیاء: [ ﴾٩ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

خود به آنان را راست گردانیدیم و آنها و هر که را خواستیم نجات دادیم و ي  هسپس وعد«
 .»کاران را به هالکت رساندیم اسراف

َسوََّمةً  ٣٣ ِط�ٖ  ّمِن ِحَجاَرةٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  ِسَل لُِ�ۡ ﴿ -136  .]34-33الذاریات: [ ﴾٣٤ �ِ�َ ُمۡ�ِ لِلۡ  َرّ�َِك  ِعندَ  مُّ
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هایی از گل رس بر سر آنان فرو فرستیم، که نزد پروردگارت براي مسرفان  سنگتا «
 .»گذاري شده است نشانه

مۡ  ِ�ٓ  اَ�َنا�ۡ�َ  ُذنُو�ََنا َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا﴿ -137
َ
قۡ  َوَ�ّبِۡت  رِنَاأ

َ
 مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  نَانُ�ۡ ٱوَ  َداَمَناأ

ٰ لۡ ٱ  .]174عمران:  آل[ ﴾فِرِ�نَ َ�
مان در کارمان را بر ما ببخش و گامهامان را استوار دار و ما  گناهان مان و اسراف پروردگارا!«

 .»را بر گروه کافران یاري ده

 ٱوَ ﴿ -138
َ
 .]19الحجر: [ ﴾َهاَ�ٰ َمَددۡ  َض �ۡ�

 .»و زمین را گسترانیدیم«

مۡ ٱ َ� ﴿ -139 ٓ  َبِ� يَ� ُس لشَّ ن لََها
َ
ۡ ٱ َوَ�  َقَمرَ لۡ ٱ رِكَ تُدۡ  أ � ٱ َسابِقُ  ُل �َّ  فَلَٖك  ِ�  َوُ�ّٞ  �ََّهارِ

 .]40یس: [ ﴾٤٠ َبُحونَ �َسۡ 
نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوید، و هر کدام در سپهري «

 .»شناورند

ِيٱ َوُهوَ ﴿ -140 ۡ ٱ َجَعَل  �َّ َرادَ  لَِّمنۡ  َفةٗ ِخلۡ  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ
َ
ن أ

َ
رَ  أ كَّ وۡ  يَذَّ

َ
َرادَ  أ

َ
  .]62الفرقان: [ ﴾٦٢ �ُشُكورٗ  أ

و اوست که براي هر کس که بخواهد عبرت گیرد، یا بخواهد سپاسگزاري نماید، شب و «
 .»روز را جانشین یکدیگر گردانید

َ�ٰ ٱ َخلَقَ ﴿ -141 ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ  َض �ۡ� � �َۡ ٱب ۡ ٱ يَُ�ّوِرُ  ّقِ ۡ ٱ َ�َ  �ََّهارَ ٱ َوُ�َ�ّوِرُ  �ََّهارِ ٱ َ�َ  َل �َّ  ِل� �َّ

رَ  مۡ ٱ وََسخَّ ۖ لۡ ٱوَ  َس لشَّ َجلٖ  رِيَ�ۡ  ُ�ّٞ  َقَمَر
َ
�ِ  � َس�ًّ َ�  مُّ

َ
ٰ لۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ ُهوَ  �   .]5الزمر: [ ﴾٥ رُ َغ�َّ

پیچد و  پیچد و روز را به شب درمی آسمانها و زمین را به حق آفرید، شب را به روز درمی«
ناپذیر  اند، آگاه باش که او همان شکست روانآفتاب و ماه را تسخیر کرد. هر کدام تا مدتی معین 

 .»آمرزنده است

َباَل َ�َۡسبَُها َجاِمَدةٗ ﴿ -142 َحاِب�  َوتََرى ٱۡ�ِ ۡ�َقَن ُ�َّ َوِ�َ َ�ُمرُّ َمرَّ ٱلسَّ
َ
ِٓي � ِ ٱ�َّ ُصۡنَع ٱ�َّ

ءٍ    .]88النمل: [ ﴾َ�ۡ
اند. این  اند  حال آنکه آنها ابرآسا در حرکت حرکت پنداري که آنها بی می ،بینی ها را می و کوه«
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 .»صنع خدایی است که هر چیزي را در کمال استواري پدید آورده است

 ٱ َءاَدمَ  وََعلَّمَ ﴿ -143
َ
ٓ سۡ ۡ� ۡ ٱ َ�َ  َعَرَضُهمۡ  ُ�مَّ  ُ�ََّها ءَ َما  .]31: ةالبقر[ ﴾�َِكةِ َمَ�ٰٓ ل

 .»به آدم تعلیم داد و سپس آنها را بر فرشتگان عرضه کردو خداوند همه اسماء را «

  ِهمۡ َعلَيۡ  ُل تۡ ٱوَ ﴿ -144
َ
ِ  َءاَدمَ  َ�ۡ �ۡ ٱ َ�َبأ َ�ا إِذۡ  قِّ �َۡ ٱب َحِدهَِما ِمنۡ  َ�ُتُقّبَِل  اَ�ا�ٗ قُرۡ  قَرَّ

َ
 ُ�َتَقبَّۡل  َولَمۡ  أ

�ۡ  قَاَل  َخرِ �ٱ ِمنَ 
َ
َما قَاَل  ُتلَنََّكۖ َ� ُ ٱ َ�َتَقبَُّل  إِ�َّ ۡ ٱ ِمنَ  �َّ  .]27: ةالمائد[ ﴾٢٧ ُمتَّقِ�َ ل

شان بخوان، هنگام که (هر یک از آن دو) قربانیی پیش  داستان دو پسر آدم را به درستی براي«
داشتند، پس از یکی از آن دو پذیرفته شده و از دیگري پذیرفته نشد. (قابیل) گفت: حتماً تو را 

 .»پذیرد تقواپیشگان میخواهم کشت، (هابیل) گفت: خدا فقط از 

 ٱ َءاَدمَ  وََعلَّمَ ﴿ -145
َ
ٓ سۡ ۡ� ۡ ٱ َ�َ  َعَرَضُهمۡ  ُ�مَّ  ُ�ََّها ءَ َما � َ�َقاَل  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل

َ
سۡ  وِ�  ُٔ ِ� أ

َ
ٓ بِأ  ءِ َما

ْ  ٣١ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  ٓ  مَ ِعلۡ  َ�  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  قَالُوا ٓۖ َعلَّمۡ  َما إِ�َّ  َ�َا نَت  إِنََّك  َتَنا
َ
 َعلِيمُ لۡ ٱ أ

� اَدمُ ـَٔ َ�ٰٓ  قَاَل  ٣٢ ِكيمُ �َۡ ٱ
َ
سۡ  ُهمبِئۡ أ

َ
ٓ بِأ ٓ  �ِِهۡمۖ َما ا � فَلَمَّ

َ
ُهمأ

َ
سۡ  َبأ

َ
ٓ بِأ لَمۡ  قَاَل  �ِِهمۡ َما

َ
قُل �

َ
ٓ  لَُّ�مۡ  أ عۡ  إِّ�ِ

َ
 لَمُ أ

َ�ٰ ٱ َب َ�يۡ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
عۡ  ِض �ۡ�

َ
 .]33-31: ةالبقر[ ﴾٣٣ ُتُمونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ  َوَما ُدونَ ُ�بۡ  َما لَمُ َوأ

وخداوند همه (معانی) نامها را به آدم آموخت. سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و «
گویید از اسامی اینها به من خبر دهید. گفتند: منزهی تو! ما را جز آنچه  فرمود: اگر راست می

را از اسامی  اي، هیچ دانشی نیست، تویی داناي حکیم. فرمود: اي آدم! ایشان خود به ما آموخته
ي  هآنها خبر ده. و چون آدم ایشان را از اسماء شان خبر داد، فرمود: آیا من به شما نگفتم که نهفت

 .»دانم؟ کنید و آنچه را پنهان داشتید، می دانم و آنچه را آشکار می آسمانها و زمین را می

لۡ  ُجلُوُدُهم نَِضَجۡت  ُ�ََّما...﴿ -146 ْ  َهاَ�ۡ�َ  ُجلُوًدا ُهمۡ َ�ٰ بَدَّ  .]45النساء: [ ﴾َعَذاَب لۡ ٱ ِ�َُذوقُوا
اند، در آتشی سوزان درآوریم، که هر گاه  به زودي کسانی را که به آیات ما کفر ورزیده«

هاي دیگري را بر جایش نهیم تا عذاب را بچشند،  شان (بسوزد) و بریان گردد، پوست پوست
 .»آري خداوند توانا و حکیم است

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ -147 ونَ َ�ٰ  َجَهنَّمَ  َعَذابِ  ِ�  رِِم�َ ُمجۡ ل ُ�ِ ٧٤ ٧٤  �َ  ُ  �ِيهِ  وَُهمۡ  ُهمۡ َ�نۡ  ُ�َف�َّ
  .]75-74الزخرف: [ ﴾٧٥لُِسونَ ُمبۡ 
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یابد و آنها در آنجا  گمان مجرمان در عذاب جهنم ماندگار اند. عذاب از آنها تخفیف نمی بی«
 .»اند نومید

ٓ  قَاَل ﴿ -148 َما وتِيُتهُ  إِ�َّ
ُ
ٰ  ۥأ  .]78القصص: [ ﴾ِعنِديٓ  �ٍ ِعلۡ  َ�َ

 .»امهاي فراوان را بر اساس دانش (و مهارت) خودم به دست آورده گمان من این گنج بی«

  َوَما﴿ -149
ۡ
ْ  إِ�َّ  َرّ�ِِهمۡ  ِت َءاَ�ٰ  ّمِنۡ  َءايَةٖ  ّمِنۡ  �ِيِهمتَأ  .]46[یس:  ﴾٤٦ رِِض�َ ُمعۡ  َهاَ�نۡ  َ�نُوا

گردان  آید مگر اینکه از آن روي پروردگارشان، بر آنان نمیهاي  از نشانهیی  و هیچ نشانه«
 .»شوند می

ٓ َ�َمَحوۡ ﴿ -150 ۡ ٱ َءايَةَ  نَا ٓ وََجَعلۡ  لِ �َّ ةٗ ُمبۡ  �ََّهارِ ٱ َءايَةَ  َنا  .]12اإلسراء: [ ﴾ِ�َ
 .»گون و نشانه روز را روشنی بخش گردانیدیم نشانه شب را تیره«

َهاَ�ٰٓ ﴿-151 ُّ�
َ
نَ�ٰ  ذََكرٖ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ  إِنَّا �َّاُس ٱ �

ُ
ٓ  اُشُعو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َوأ ْۚ ِ�ََعاَرفُوٓ  �َِل َوَ�َبا  ا

�ۡ  إِنَّ 
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ   .]13الحجرات: [ ﴾ُ�مۡ َقٮ

اي مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا «
شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین با یکدیگر 

 .»شما است

لَمۡ ﴿ -152
َ
ۡص  َر�َُّك  َ�َعَل  َف َكيۡ  تَرَ  �

َ
 .﴾...فِيلِ لۡ ٱ بِ َ�ٰ بِأ

 .»آیا مگر ندیدي که پروردگارت با دارندگان فیل چه کرد...«

لَيۡ  مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل ﴿ -153
َ
ِ َوَ�ٰ  ِمۡ�َ  ُك ُملۡ  ِ�  َس �  ٱ ِذه

َ
� َ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� فََ�  ِ�ٓ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ ُ�ِ﴾ 

 .]51الزخرف: [
فرعون گفت: اي قوم من! آیا مگر پادشاهی مصر و این نهرها که از فرودست کاخهاي من «

 .»بینید؟ جاري است از آن من نیست؟ مگر نمی

ۡ ٱ َوقَاَل ﴿ -154 سۡ  ۦٓ بِهِ  تُوِ� �ۡ ٱ َملُِك ل
َ
 .]54یوسف: [ ﴾ِ� ِ�َفۡ  هُ لِۡص َتخۡ أ

 .»ملک گفت: او را نزد من آورید تا وي را خاص خود کنم«

ۡ ٱ َوقَاَل ﴿ -155 ٓ  َملُِك ل َرىٰ  إِّ�ِ
َ
  ِسَمانٖ  تٖ َ�َقَ�ٰ  عَ َسبۡ  أ

ۡ
 .]43یوسف: [ ﴾ِعَجاٞف  عٌ َسبۡ  ُ�لُُهنَّ يَأ
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ملک مصر گفت، من در خواب دیدیم هفت گاو فربه است که هفت گاو الغر آنها را «
 .»خورند می

ْ  قُۡل ﴿-156  ٱ ِ�  ِسُ�وا
َ
ْ ٱ ُ�مَّ  ِض �ۡ� ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظُروا ۡ ٱ قَِبةُ َ� �ِ�َ ل  .]11األنعام: [ ﴾١١ ُمَكّذِ

 .»کنندگآنچه گونه بوده است بگو در زمین سیر کنید، سپس بنگرید که فرجام تکذیب«

 ٱ َوِ� ﴿ -157
َ
تََ�ٰ  قَِطعٞ  ِض �ۡ� ٰ مُّ ٰ  تٞ وَِ� عۡ  ّمِنۡ  تٞ وََج�َّ

َ
 وََ�ۡ�ُ  َوانٞ ِصنۡ  َوَ�ِيلٞ  عٞ َوَزرۡ  بٖ َ�ٰ أ

ٓ  َ�ٰ �ُسۡ  َوانٖ ِصنۡ  ُل  ِحدٖ َ�ٰ  ءٖ بَِما ٰ  َضَهاَ�عۡ  َوُ�َفّضِ  ٱ ِ�  ٖض َ�عۡ  َ�َ
ُ
ٰ  ِ�  إِنَّ  ُ�ِل� ۡ�  �ٖ لَِّقوۡ  تٖ َ�ٰ � لَِك َ�

 .]4الرعد: [ ﴾٤ قِلُونَ َ�عۡ 
کشتزارها و درختان خرما، چه از هاي از انگور و  و در زمین قطعاتی است کنار هم و باغ«

گردند (و با این همه) برخی از آنها  یک ریشه و چه از غیر یک ریشه، که با یک آب سیراب می
گمان در این (امر  بی دهیم. را در میوه (از حیث مزه و نوع و کیفیت) بر برخی دیگر برتري می

 .»نیز) براي مردمی که تعقل میکنند دالیل (روشنی) است

  َوَما﴿ -158
ۡ
ْ  إِ�َّ  َرّ�ِِهمۡ  ِت َءاَ�ٰ  ّمِنۡ  َءايَةٖ  ّمِنۡ  �ِيِهمتَأ  .]4األنعام: [ ﴾٤ رِِض�َ ُمعۡ  َهاَ�نۡ  َ�نُوا

اید، مگر آنکه از آن روي  شان نمی هاي پروردگارشان به سوي یی از نشانه و هیچ نشانه«
 .»تابند برمی

ٓ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ قُتَِل ﴿ -159 �ۡ  َما
َ
 .]17[عبس:  ﴾١٧ ۥَفَرهُ أ

 .»کشته باد انسان، چه ناسپاس است!«

وۡ ﴿ -160
َ
ّٖ  رٖ َ�ۡ  ِ�  ٖت َكُظلَُ�ٰ  أ ٰ َ�غۡ  لُّّ�ِ  ُتۢ ُظلَُ�ٰ  َسَحابۚٞ  ۦقِهِ فَوۡ  ّمِن جٞ َموۡ  ۦقِهِ فَوۡ  ّمِن جٞ َموۡ  هُ َشٮ

ٓ  ٍض َ�عۡ  َق فَوۡ  ُضَهاَ�عۡ  خۡ  إَِذا
َ
ٰ  يََ�دۡ  لَمۡ  ۥيََدهُ  َرجَ أ ۗ يََرٮ ُ ٱ َعلِ َ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن َها  ِمن ۥَ�ُ  َ�َما �نُورٗ  ۥَ�ُ  �َّ

  .]40النور: [ ﴾٤٠ نُّورٍ 
پوشاند  شان مانند تاریکیهایی است که در دریایی ژرف است، که موجی آن را می یا کارهاي«

وروي آن موجی دیگر است و باالي آن ابري است تاریکیهایی است که بعضی بر روي بعضی 
بیرون آورد، مشکل آن را ببیند و خدا به هر کس  قرار گرفته است. هرگاه (غرقه) دستش را

 .»نوري نداده باشد، او را هیچ نوري نیست
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لَمۡ ﴿ -161
َ
 ٱ َعلِ َ�ۡ  �

َ
وۡ  َباَل �ِۡ ٱوَ  ٦ ادٗ ِمَ�ٰ  َض �ۡ�

َ
  .]7-6النبأ: [ ﴾٧ اتَادٗ أ

 .»هایی نگذاشتیم؟ ها را چون میخ نگردانیدیم؟ و کوهي  هآیا زمین را گهوار«

ومُ ٱ ُغلَِبِت ﴿ -162 دۡ  ِ�ٓ  ٢ لرُّ
َ
 ٱ َ� أ

َ
 .]3-1الروم: [ ﴾٣ لُِبونَ َسَيغۡ  َغلَبِِهمۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  وَُهم ِض �ۡ�

 .»ترین (فرودترین) سرزمین الف. الم. میم. رومیان شکست خوردند، در نزدیک«

  ُ�مَّ  امٗ �َۡ  مَ عَِ�ٰ لۡ ٱ نَافََكَسوۡ ﴿ -163
ۡ
�َشأ

َ
ۚ  ًقاَخلۡ  هُ َ�ٰ أ ُ ٱ َ�تَبَاَركَ  َءاَخَر حۡ  �َّ

َ
 ﴾لِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َسنُ أ

 .]14المؤمنون: [
بعداً استخوانها را با گوشتی پوشاندیم، آنگاه (جنین را در) آفرینشی دیگر پدید آوردیم، «

 .»آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است

 .]78یس: [ ﴾٧٨ َرِميمٞ  َوِ�َ  مَ عَِ�ٰ لۡ ٱ يُۡ�ِ  َمن قَاَل  ۥۖ َقهُ َخلۡ  َو�َِ�َ  َمَثٗ�  َ�َا َوَ�ََب ﴿ -164
و براي ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد؟ گفت: چه کسی این استخوانها را که «

 .»بخشد؟ است، زندگی (مجدد) می چنین پوسیده

ْ َوقَالُوٓ ﴿ -165 ءِذَا ا
َ
ٰ  امٗ ِعَ�ٰ  ُكنَّا أ ءِنَّا ًتاَوُرَ�

َ
 .]98اإلسراء: [ ﴾َجِديًدا اقٗ َخلۡ  ُعوثُونَ لََمبۡ  أ

گفتند: آیا ما وقتی استخوان و خاك شدیم، باز در آفرینش جدیدي برانگیخته خواهیم  و«
 .»شد

166- ﴿ ۡ�َ
َ
لَّن نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َسُب �

َ
�  ۡ  .]3: مةالقیا[ ﴾٣ ۥِعَظاَمهُ  َمعَ �َّ

 .»پندارد که هرگز استخوانهاي او را جمع نخواهیم کرد؟ آیا انسان می«

 ٱ َتَعَل شۡ ٱوَ  ِمّ�ِ  مُ َعظۡ لۡ ٱ َوَهنَ  إِّ�ِ  َرّبِ  قَاَل ﴿ -167
ۡ
أ ُ�نۢ  َولَمۡ  ابٗ َشيۡ  ُس لرَّ

َ
ٓ  أ  رَّبِ  �َِك بُِدَ�

 .]4مریم: [ ﴾٤اَشقِيّٗ 
گفت: پروردگارا! من استخوانم سست گردیده و موي سرم از پیري سفید گشته و اي «

 .»ام پروردگار من هرگز در دعاي تو ناامید نبوده

168- ﴿ ٰ َسَ�ٰ َ�ٰٓ  َوقَاَل  ُهمۡ َ�نۡ  َوتََو�َّ
َ
ٰ  أ ۡت �ۡ ٱوَ  يُوُسَف  َ�َ  َ�ُهوَ  نِ زۡ �ُۡ ٱ ِمنَ  َناهُ َ�يۡ  يَضَّ

  .]84یوسف: [ ﴾٨٤َكِظيمٞ 
گردانید و گفت: اي دریغ بر یوسف، و در حالی که اندوه خود را فرو  و از آنان روي«
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 .»خورد، چشمانش از اندوه سپید گردید می

ْ ذۡ ٱ﴿ -169 لۡ  َذاَ�ٰ  بَِقِميِ�  َهُبوا
َ
ٰ  ُقوهُ فَ� ِ�  هِ وَجۡ  َ�َ

َ
  أ

ۡ
 .]93یوسف: [ ﴾�بَِص�ٗ  تِ يَأ

 .»پدرم بیفکنید تا بیان شودي  هاین پیرآهن مرا ببرید و آن را بر چهر«

170- ﴿ ٓ ا ن فَلَمَّ
َ
ٓ  أ لۡ  بَِش�ُ لۡ ٱ ءَ َجا

َ
� ٰ ٰ  هُ َقٮ  .]96یوسف: [ ﴾�بَِص�ٗ  تَدَّ رۡ ٱفَ  ۦِههِ وَجۡ  َ�َ

 .»او انداخت، پس بینا گردیدي  هچهر رسان آمد، آن (پیرآهن) را بر پس چون مژده«

ۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ -171 ذٗ  ُهوَ  قُۡل  َمِحيِض� ل
َ
ْ �ۡ ٱفَ  ىأ ٓ ٱ َ�ِلُوا ۡ ٱ ِ�  ءَ لّنَِسا  َوَ�  َمِحيِض ل

ٰ  َرُ�وُهنَّ َ�قۡ  رۡ  فَإِذَا َنۖ ُهرۡ َ�طۡ  َح�َّ   نَ َ�َطهَّ
ۡ
َمَرُ�مُ  ُث َحيۡ  مِنۡ  تُوُهنَّ فَ�

َ
ۚ ٱ أ ُ َ ٱ إِنَّ  �َّ ٰ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ َّ�َّ� َ�ِ� 

ۡ ٱ َوُ�ِحبُّ   .]222: ةالبقر[ ﴾٢٢٢ ُمَتَطّهِرِ�نَ ل
پرسند، بگو: آن رنج و ناراحتی است، پس در هنگام  عادت ماهیانه زنان میي  هاز تو در بار«

 .»گیري کنید، و به آنان نزدیک نشوید تا پاك شوند عادت از آمیزش با زنان کناره

ْ ٱفَ  اُجُنبٗ  ُكنُتمۡ  �ن﴿ -172 ُروا هَّ  .]6: ةالمائد[ ﴾طَّ
 .»چنانچه جنب بودید پس خود را با غسل پاکیزه نمایید«

�ٖ  َقاُل ِمثۡ  هُ َ�نۡ  ُزُب َ�عۡ  َ� ﴿ -173 َ�ٰ ٱ ِ�  َذرَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�
َ
ۡص  َوَ�ٓ  ِض �ۡ�

َ
ٰ  ِمن َغرُ أ  َوَ�ٓ  لَِك َ�

 ۡ�
َ
بِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  َ�ُ أ  .]3سبأ: [ ﴾مُّ

نه در آسمانها و نه در زمین از وي پوشیده نیست، ي  ه(خداوند داناي نهان) که هموزن ذراز «
 .»و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر از ان است، مگر اینکه در کتابی روشن درج شده است

ّ�َِك  َعن ُزُب َ�عۡ  َوَما...﴿-174 �ٖ  َقالِ ّمِثۡ  ِمن رَّ  ٱ ِ�  َذرَّ
َ
ٓ ٱ ِ�  َوَ�  ِض �ۡ� َما ۡص  َوَ�ٓ  ءِ لسَّ

َ
 مِن َغرَ أ

 ٰ �ۡ  َوَ�ٓ  لَِك َ�
َ
بِ�ٍ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  َ�َ أ   .]61یونس: [ ﴾٦ مُّ

از پروردگارت در زمین و نه در آسمان پوشیده نیست و نه کوچکتر از آن و ي  هو وزن ذر«
 .»نه بزرگتر از آن است مگر اینکه در کتابی روشن درج شده است

ِيٱ﴿ -175 ٰ َسَ�ٰ  عَ َسبۡ  َخلَقَ  �َّ ۖ ِطَبا�ٗ  تٖ َ� ا ا  ِجعِ رۡ ٱفَ  وُٖت� تََ�ٰ  ِمن لرَّ�ٱ قِ َخلۡ  ِ�  تََرىٰ  مَّ
 .]3الملک: [ ﴾٣ ُ�ُطورٖ  ِمن تََرىٰ  َهۡل  َ�َ ۡ�َ ٱ

همآنکه هفت آسمان را طبقه به طبقه بیافرید و در آفرینش آن خداي بخشایشگر هیچگونه «
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 .»بینی؟ نقصانی میبینی، باز بنگر، آیا خلل و  اختالف و تفاوتی نمی

َرهُ  ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وََخلَقَ ﴿ -176  .]2الفرقان: [ ﴾�ِديرٗ َ�قۡ  ۥَ�َقدَّ
و هر چیزي را آفرید و بدان گونه که در خور آن بود آن را به اندازه و میزان (دقیق) آن «
 .»گیري کرد اندازه

َ ٱ إِنَّ ﴿ -177 مۡ  لِغُ َ�ٰ  �َّ
َ
ِ أ ُ ٱ َجَعَل  قَدۡ  ۦۚ رِه   .]3الطالق: [ ﴾�رٗ قَدۡ  ءٖ َ�ۡ  لُِ�ِّ  �َّ

مقرر کرده ي  هخدا فرمانش را به انجام رساننده است، به راستی خدا براي هر چیزي انداز«
 .»است

ُ  يَُ�ن َولَمۡ ﴿-178 ۡ ٱ ِ�  َ�ِ�كٞ  ۥ�َّ َرهُ  ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وََخلَقَ  ِك ُملۡ ل  .]2الفرقان: [ ﴾�ِديرٗ َ�قۡ  ۥَ�َقدَّ
نبوده است و هر چیزي را آفریده و بدان گونه که درخور و براي او شریکی در فرمانروایی «

 .»گیري کرده است آن بوده اندازه

مۡ  َوَ�نَ ﴿ -179
َ
ِ ٱ رُ أ قۡ  �قََدرٗ  �َّ  .]38[األحزاب:  ﴾ُدوًرامَّ

 .»و فرمان خدا همواره به اندازه مقرر و متناسب است«

  .]8الرعد: [ ﴾َدارٍ بِِمقۡ  ۥِعنَدهُ  ءٍ َ�ۡ  َوُ�ُّ ﴿ -180
 .»داردي  ههر چیزي نزد او اندازو «

ٓ  ِعنَدنَا إِ�َّ  ءٍ َ�ۡ  ّمِن �ن﴿ -181 ُِ�ُ  َوَما ۥ�ُِنهُ َخَزا عۡ  بَِقَدرٖ  إِ�َّ  ۥٓ ُ�َ�ّ  .]21الحجر: [ ﴾٢١ لُو�ٖ مَّ
هاي آن نزد ما است و ما آن را جز به اندازه معین فرو  و هیچ چیز نیست مگر آنکه گجینه«
 .»فرستیم نمی

  .]49القمر: [ ﴾٤٩ بَِقَدرٖ  هُ َ�ٰ َخلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  إِنَّا﴿ -182
 .»ایم ماییم که هر چیزي را به اندازه معین آن آفریده«

نَزَل ﴿ -183
َ
ٓ ٱ ِمنَ  أ َما ٓ  ءِ لسَّ وۡ  فََسالَۡت  ءٗ َما

َ
 .]17الرعد: [ ﴾بَِقَدرَِها دِيَ�أ

 .»شدندهایی به اندازه روان  هم او که از آسمان آبی فرو فرستاد پس رودخانه«

184- ﴿�
َ
وۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َناَبتۡ َوأ  .]19الحجر: [ ﴾ُزونٖ مَّ

 .»و از هر چیز به طور سنجیده در زمین رویانیدیم«
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نَّا﴿ -185
َ
مۡ  عِدَ َمَ�ٰ  َهاِمنۡ  ُعدُ َ�قۡ  ُكنَّا َو�   .]9الجن: [ ﴾٩ ارََّصدٗ  اِشَها�ٗ  ۥَ�ُ  َ�ِدۡ  نَ �ٱ َتِمعِ �َسۡ  َ�َمن ِع� لِلسَّ

نشستیم، اما اکنون هر که بخواهد به گوش  و ما (جنیان) در آسمان براي شنیدن به کمین می«
 .»یابد باشد، تیر شهابی در کمین خود می

وِ�َ  قُۡل ﴿ -186
ُ
نَّهُ  إَِ�َّ  أ

َ
ْ َ�َقالُوٓ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  َ�َفرٞ  َتَمعَ سۡ ٱ �   .]1الجن: [ ﴾١ اَعَجبٗ  َءانًاقُرۡ  َناَسِمعۡ  إِنَّا ا

اي پیامبر! به من وحی شده است که تنی چند از جنیان گوش فرا داشتند و گفتند: بگو «
 .»آور شنیدیم راستی ما قرآنی شگفت

َق سۡ ٱ َمنِ  إِ�َّ ﴿ -187 مۡ ٱ َ�َ �ۡ  عَ لسَّ
َ
بِ�ٞ  ِشَهابٞ  ۥَبَعهُ فَ�   .]18الحجر: [ ﴾١٨ مُّ

تماشاگران آراستیم، و آن را از هر و به یقین ما در آسمان برجهایی قرار دادیم و آن را براي «
شیطان رانده شده حفظ کردیم، مگر آن کس که دزدیده گوش فرا دهد، که شهابی روشن او را 

 .»کند دنبال می

ُعونَ  �َّ ﴿ -188 مَّ ۡ ٱ إَِ�  �َسَّ  ٱ َمَ�ِ ل
َ
�ۡ ٰ   .]8الصافات: [ ﴾٨ َجانِبٖ  ُ�ِّ  ِمن َذفُونَ َو�ُقۡ  ۡ�َ

زینت اختران آراستیم، و آن را از هر شیطان سرکشی نگاه داشتیم، ما آسمان این دنیا را به «
 توانند به انبوه (فرشتگان) عالم باال گوش فرا دهند و از هر سوي پرتاب بهطوري که نمی

 .»شوند می

مۡ ﴿ -189
َ
 فَلۡ  �ِيهِ�  َتِمُعونَ �َسۡ  ُسلَّمٞ  لَُهمۡ  أ

ۡ
بِ�ٍ  نٖ َ�ٰ �ُِسلۡ  َتِمُعُهمُمسۡ  تِ َيأ  .]38الطور: [ ﴾٣٨ مُّ

آنان برهانی آشکار ي  هندآیا نردبانی دارند که بر آن (بر شوند و) بشنوند؟ پس باید شنو«
 .»بیاورد

ْ ٱ قُلِ ﴿ -190 َ�ٰ ٱ ِ�  َماَذا نُظُروا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 �َّ  �ٖ قَوۡ  َعن �ُُّذرُ ٱوَ  ُت َ�ٰ �ٱ ِ� ُ�غۡ  َوَما ِض� �ۡ�

 .]101یونس: [ ﴾١٠١ ِمُنونَ يُؤۡ 
ها و هشدارها، گروهی را که ایمان  آسمانها و زمین چیست؟ ولی نشانه بگو بنگرید که در«
 .»بخشد آورند، سود نمی نمی

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ -191 ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  ٖت َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 ١٩٠ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ِينَ ٱ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ ُرونَ  ُجُنو�ِهِمۡ  َوَ�َ َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  َوَ�َتَفكَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 َر�ََّنا ِض �ۡ�
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 .]191-190عمران:  آل[ ﴾١٩١ �َّارِ ٱ َعَذاَب  فَقَِنا َنَك َ�ٰ ُسبۡ  ِطٗ� َ�ٰ  َذاَ�ٰ  َت َخلَقۡ  َما
خردمندان مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز براي «
کننده) است، هم آنآنکه خدا را در همه احوال ایستاده و نشسته و به پهلو  آرمیده  هاي (قانع نشانه

آي،  اندیشند، که پروردگارا! اینها را بیهوده نیافریده کنند و در آفرینش آسمانها و زمین می یاد می
 .»منزهی تو! پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان دار

َ�ٰ ٱ َناَخلَقۡ  َوَما﴿ -192 ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
  .]38الدخان: [ ﴾٣٨ عِبِ�َ َ�ٰ  َنُهَمابَيۡ  َوَما َض �ۡ�

 .»ایم و ما آسمآنها و زمین و آنچه را که میان آن دو است به بازي نیافریده«

نَّا﴿ -193
َ
ٓ ٱ َنالََمسۡ  َو� َما نَّا ٨ اوَُشُهبٗ  اَشِديدٗ  اَحرَسٗ  ُملَِئۡت  َهاَ�ٰ فَوََجدۡ  ءَ لسَّ

َ
 َهاِمنۡ  ُعدُ َ�قۡ  ُكنَّا َو�

مۡ  عِدَ َمَ�ٰ    .]9-8الجن: [ ﴾٩ ارََّصدٗ  اِشَها�ٗ  ۥَ�ُ  َ�ِدۡ  نَ �ٱ َتِمعِ �َسۡ  َ�َمن ِع� لِلسَّ
جنیان گفتند: ما برآسمان دست یافتیم و آن را پر از نگهبانان توانا و تیرهاي شهاب یافتیم و «

اکنون هر که بخواهد، به گوش باشد، تیر نشستیم، (اما)  در (آسمان) براي شنیدن، به کمین می
 .»یابد شهابی در کمین خود می

ن ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ إِنِ  �ِس ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ َ�َ َمعۡ َ�ٰ ﴿ -194
َ
ْ  أ �ۡ  ِمنۡ  تَنُفُذوا

َ
َ�ٰ ٱ َطارِ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 ِض �ۡ�

ْۚ ٱفَ    .]33الرحمن: [ ﴾٣٣ نٖ َ�ٰ �ُِسلۡ  إِ�َّ  تَنُفُذونَ  َ�  نُفُذوا
هاي آسمانها و زمین به بیرون رخنه کنید،  تونید از کرانه جنیان و انسیان! اگر میاي گروه «

 .»توانید پس رخنه کنید (ولی) جز با (به دست آوردن سلطه) و تسلطی رخنه کرده نمی

انِ  فََ�  َوُ�َاٞس  نَّارٖ  ّمِن ُشَواٞظ  ُكَماَعلَيۡ  َسُل يُرۡ ﴿ -195  .]35الرحمن: [ ﴾٣٥ تَنَتِ�َ
آهن و مس فرو فرستاده خواهد شد و (از کسی) ي  ههایی از (نوع) تفت شما شرارهبر سر «

 .»یاري نتوانید طلبید

ُل  مَ يَوۡ ﴿ -196  ٱ ُ�َبدَّ
َ
 ٱ َ�ۡ�َ  ُض �ۡ�

َ
َ�ٰ ٱوَ  ِض �ۡ� ٰ لسَّ ْ  ُتۖ َ� ِ  َوَ�َرُزوا ٰ لۡ ٱ ِ�َّ ارِ لۡ ٱ ِحدِ َ�  ﴾٤٨ َقهَّ

 .]48ابراهیم: [
آسمانها (به غیر این آسمانها) مبدل گردد و (مردم) در روزي که زمین به غیر این زمین، و «

 .»قهار ظاهر شوندي  هبرابر خداي یگان
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ُل  مَ يَوۡ ﴿ -197  ٱ ُ�َبدَّ
َ
 ٱ َ�ۡ�َ  ُض �ۡ�

َ
َ�ٰ ٱوَ  ِض �ۡ� ٰ لسَّ ْ  ُتۖ َ� ِ  َوَ�َرُزوا ارِ لۡ ٱ ِحدِ َ�ٰ لۡ ٱ ِ�َّ   .]104األنبیاء: [ ﴾٤٨ َقهَّ

آسمانها (به غیر این آسمانها) مبدل گردد و (مردم) در روزي که زمین به غیر این زمین، و «
 .»قهار ظاهر شوندي  هبرابر خداي یگان

ُ ٱ يُرِدِ  َ�َمن﴿ -198 ن �َّ
َ
ن يُرِدۡ  َوَمن ِم� َ�ٰ سۡ لِۡ�ِ  ۥَرهُ َصدۡ  حۡ �َۡ�َ  ۥِديَهُ َ�هۡ  أ

َ
 َعۡل َ�ۡ  ۥيُِضلَّهُ  أ

َما اَحرَجٗ  َضّيًِقا ۥَرهُ َصدۡ  َّ�
َ
دُ  َك� عَّ ٓ ٱ ِ�  يَصَّ َما   .]125األنعام: [ ﴾ءِ لسَّ

گشاید و  پس کسی را که خدا بخواهد هدایتش نماید، دلش را به سوي پذیرش اسالم می«
گرداند، چنانکه گویی به زحمت در آسمان  هر که را بخواهد گمراه کند، دلش را سخت تنگ می

 .»رود باال می

قۡ  فََ�ٓ ﴿ -199
ُ
ِ  ِسمُ أ َفقِ ٱب ۡ ٱوَ  ١٦ لشَّ ََّسقَ ٱ إَِذا َقَمرِ لۡ ٱوَ  ١٧ َوَسقَ  َوَما لِ �َّ  َعن َطَبًقا َكُ�َّ لََ�ۡ  ١٨ �

  .]21-16االنشقاق: [ ﴾٢١ ۩� َ�  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  قُرِئَ  �َذا ٢٠ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  لَُهمۡ  َ�َما ١٩ َطَبقٖ 
سوگند به شفق، سوگند به شب و آنچه شب فرو پوشاند، سوگند به ماه چون بدر  ،نه ،نه«

 .»به مرحله یی) برخواهید نشستیی  تمام شود، که قطعاً از حالی به حالی (و از مرحله

 گوید: می» رعد«ي  هاز سوره مبارک 15آیه   -200

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن � َو�﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
  .]15الرعد: [ ﴾اهٗ َوَ�رۡ  ٗ� َطوۡ  ِض �ۡ�

 .»کنند و هر که در آسمآنها و زمین است، خواه و ناخواه براي خدا سجده می«

َ�ٰ ٱ ِ�  َما � َو�﴿ -201 ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
ۡ ٱوَ  بَّةٖ َدآ ِمن ِض �ۡ�  َ�  وَُهمۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل

ونَ َتكۡ �َسۡ   .]49النحل: [ ﴾٤٩ ِ�ُ
کنند  آسمانها و آنچه در زمین از جنبندگان و فرشتگان است، براي خدا سجده میو آنچه در «

 .»ورزند و تکبر نمی

َ�ٰ ٱ َ�ُ  �َُسّبِحُ ﴿ -202 ٰ لسَّ بۡ ٱ ُت َ�  ٱوَ  عُ لسَّ
َ
 .]44اإلسراء: [ ﴾�ِيِهنَّ  َوَمن ُض �ۡ�

 .»گویند آسمانهاي هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست او را تسبیح می«

عۡ  َوَر�َُّك ﴿ -203
َ
َ�ٰ ٱ ِ�  بَِمن لَمُ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 .]55اإلسراء: [ ﴾ِض �ۡ�

 .»و پروردگار تو به هرکه (و هر چه) در آسمانها و زمین است، داناتراست«



 تجلی قرآن در عصر علم   334

 

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن ُ�ُّ  إِن﴿ -204 ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓ  ِض �ۡ�  .]93مریم: [ ﴾٩٣ ادٗ َ�بۡ  لرَّ�ٱ َءاِ�  إِ�َّ

 .»آید وار به سوي (خداي) رحمان نمی هر که در آسمانها و زمین است، جز بنده «

ٓ ٱ ِ�  َل َقوۡ لۡ ٱ لَمُ َ�عۡ  َرّ�ِ  قَاَل ﴿ -205 َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
 .]4: األنبیاء[ ﴾ِض �ۡ�

 .»داند پیامبر گفت: پروردگارم هر گفتاري را در آسمان و زمین می«

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن ۥَوَ�ُ ﴿ -206 ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 .]9: األنبیاء[ ﴾ِض �ۡ�

 .»و هر چه (و هر که) در آسمانها و زمین است، از آن اوست«

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن ۥلُهُ  َٔ �َۡ� ﴿ -207 ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
  ِ�  ُهوَ  �ٍ يَوۡ  ُ�َّ  ِض� �ۡ�

ۡ
 .]29الرحمن: [ ﴾٢٩ نٖ َشأ

 .»هر که در آسمانها و زمین است از او سؤال میظکند هر زمان او در کاري است«

َ�ٰ ٱ قُ َخلۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ -208 ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
� َدآ ِمن �ِيِهَما بَثَّ  َوَما ِض �ۡ� ٰ  وَُهوَ  بَّةٖ  إِذَا عِِهمۡ َ�ۡ  َ�َ

 ٓ   .]29الشوري: [ ﴾٢٩ قَِديرٞ  ءُ �ََشا
هاي (قدرت) اوست، آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از (انواع) جنبنده در میان  و از نشانه«

 .»پراکنده است و او هر گاه بخواهد، بر گردآوردن آنان توانا استآن دو 

ٓ ٱوَ ﴿ -209 َما �ۡ  َهاَ�ٰ بَنَيۡ  ءَ لسَّ
َ
 .]47الذاریات: [ ﴾٤٧ لَُموِسُعونَ  �نَّا يْدٖ بِ�

 .»دهنده (آسمان) ایم گمان ما توسعه بی ایم، و و آسمان را به قدرت خویش برافراشته«

نُتمۡ ﴿ -210
َ
َشدُّ  َءأ

َ
مِ  ًقاَخلۡ  أ

َ
ٓ ٱ أ َما ۚ لسَّ ٰ  ُء  .]27النازعات: [ ﴾٢٧ َهابَنَٮ

 .»آیا آفرینش شما دشوارتر است، یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا کرد«

وَ ﴿ -211
َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ نَّا ا

َ
�  

ۡ
 ٱ ِ� نَأ

َ
طۡ  ِمنۡ  نَنُقُصَها َض �ۡ�

َ
ۚ أ ُ ٱوَ  َرافَِها  ۦۚ ِمهِ ِ�ُكۡ  ُمَعّقَِب  َ�  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ

 .]41الرعد: [ ﴾٤١ َساِب ۡ�ِ ٱ َ�ِ�عُ  َوُهوَ 
کاهیم؟ و خدا است که حکم  آییم  و از اطراف این زمین می اند که ما (همواره) می آیا ندیده«

 .»کند نیست، و او به سرعت حسابرسی می  کند. براي حکم او بازدارنده می

َُّهمۡ  َوَءايَةٞ ﴿ -212 نَّا ل
َ
ۡ ٱ ِك ُفلۡ لۡ ٱ ِ�  ُذّرِ�ََّتُهمۡ  َناَ�َلۡ  �  َما ۦلِهِ ّمِثۡ  ّمِن لَُهم َناوََخلَقۡ  ٤١ ُحونِ َمشۡ ل

 .]42-41یس: [ ﴾٤٢ َكُبونَ يَرۡ 
شان را در کشتی انباشته سوار کردیم، و براي  دیگر براي آنان اینکه: ما نیاکاني  هو نشان«
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 .»هاي دیگر خلق کردیم ایشان به مانند آن مرکب

رۡ ﴿ -213
َ
ٰ ٱ َناَسلۡ َوأ ٰ  حَ لّرَِ� نَزۡ�َ  قِحَ لََ�

َ
ٓ ٱ مِنَ  افَأ َما ٓ  ءِ لسَّ سۡ  ءٗ َما

َ
ٓ  ُكُموهُ َ�ٰ َقيۡ فَأ نُتمۡ  َوَما

َ
 ۥَ�ُ  أ

 .]22الحجر: [ ﴾٢٢زِ�ِ�َ بَِ�ٰ 
و بادها را بارور کننده فرستادیم، و از آسمان آبی نازل کردیم، پس شما را بدان سیراب «

 .»دار آن نیستید نمودیم و شما خزانه

ِيٱ َوُهوَ ﴿-214 ٰ ٱ ِسُل يُرۡ  �َّ ۢ  حَ لّرَِ� ٰٓ  ۦۖ تِهِ رَۡ�َ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  ��ُۡ�َ ٓ  َح�َّ قَلَّۡت  إَِذا
َ
 ثَِقاٗ�  اَسَحا�ٗ  أ

ّيِٖت  ِ�ََ�ٖ  هُ َ�ٰ ُسقۡ  نَزۡ�َ  مَّ
َ
ۡ ٱ بِهِ  افَأ ٓ ل خۡ  ءَ َما

َ
ۡ ٱ رِجُ ُ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  ِت� �ََّمَ�ٰ ٱ ُ�ِّ  ِمن ۦبِهِ  َنارَجۡ فَأ  َ�ٰ َموۡ ل

ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ   .]57األعراف: [ ﴾٥٧ تََذكَّ
فرستد تا آنگاه که ابرهاي گرانبار را  رسان می و اوست که بادها را پیشاپیش رحمتش مژده«

( از ي  هبردارند آن را به سوي سرزمینی مرده برانیم، و از آن باران فرود آوریم. و از هر گونه میو
 .»که شما متذکر شوید سازیم. باشد خاك) برآوریم، بدینسان مردگان را (نیز از قبرها) خارج می

ِ َسُ�ِ�ُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِۦ َ�َتۡعرِفُوَ�َها﴿ -215   .]93النمل: [ ﴾َوقُِل ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
بگو: ستایش از آن خدا است. به زودي آیاتش را به شما نشان خواهد داد، و آن را خواهید  «

 .»شناخت
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