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 استناد به آیات قرآن در تدریس شیمی

 

 2،9میرزائیمهدی ، 2حسین عشقی، *2،9ستار صابری

 
 فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهددانشگاه ، دانشجوی دکتری1

 1341 -51119: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه شیمی، ص پ2

  

 

 

 چکیده
موجبات انس بیش از پیش نسل آینده با این کتاا  هادایتگر را فاراه     آموزش علوم در فضایی آمیخته با قرآن 

و مالک اصالی  با توجه به تاکید قرآن کری  به تحقیق و تفحص در جهان هستی، شناخت جهان . خواهد ساخت

از مباحا    برخای در این مقاله به . د بستر الزم جهت این رویکرد را در جامعه فراه  کردآن، خداوند متعال، بای

گونااگون آ  موجاود در کاره     فراوانی منااب  نوع و از جمله ، "شیمی برای زندگی"مطرح شده در کتا  درسی 

کشااورزی در  با توجه به نقش حیاتی بخش  بازنگری در مصرف آ  لزوم، تجدیدپذیری طبیعی مناب  آ ، زمین

هاای   آ  ماایعی باا وییگای   و  همچنین نوع اقلی  کشور ایران و زایی و تأمین غذای جامعه اقتصاد ملی و اشتغال

 .به آیات قرآن استناد کرد ها آنتوان در تدریس  می کهاشاره شده است  باورنکردنی

 

 کلیدیکلمات 
 .چرخه آ ، چگالی، تدریس شیمی، آیات قرآن، مناب  آ 
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 مقدمه -9
افراد  تواند ضمن حفظ و اعتالی فرهنگ، سعادت فردی و اجتماعی است که می یترین نهاد آموزش و پرورش حیاتی

تدریس علوم و بطور خاص عل  شیمی در فضایی آمیخته با آیات قرآن کری  به عنوان مستحک  ترین . جامعه را راهبری نماید

 .گذارد می نمایشقالب فرهنگی، نقشی ستودنی و دلنشین را به 

توان به ذکر آیات قرآنی پیرامون آن  می درس شیمی برای زندگی مفاهیمی وجود دارند که در تدریس آن کتا در  

 .پردازی  می در ادامه به برخی از این موضوعات. مفاهی  پرداخت و آموزش را به عطر دل انگیز آن معطر ساخت

 

 منابع آب در طبیعت -2
ترین اجزای طبیعت به  در این میان، آ  از عمده. ای به طبیعت و اجزای آن دارد العاده عنایت فوقتوجه و ، کری  قرآن

. است نپرداخته « آ »آید که در میان ادیان الهی هیچ یک به اندازه دین مبین اسالم، به وییه قرآن کری ، به موضوع  شمار می

، شاید داللت بر این داشته باشد که 2« ز آفرید و عرش او بر آ  بودو زمین را در شش رو ها ناو او است که آسم»: آیه شریفه

قرآن کری  در چند آیه اشاره دارد که ریشه زندگی، ه  در منشا و . 4پیش از پیدایش جهان هستی پدید آمده است ،آ 

ای را از آ  پدید  هر چیز زنده)  شَیْءٍ حَی َّوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلََّ  :پیدایش و ه  درصحنه هستی و تداوم حیات، همه از آ  است

 . 3(آوردی 

درصد از کل حج   51دهد که حدود  می نشان( 9شکل )نوع و فراوانی مناب  گوناگون آ  موجود در کره زمین  نمودار

 آ  شور !(هزار برابر اتاق خوا  شما 2٢٢میلیون و  31ی  یعنی به اندازه) آ  موجود در زمین، میلیون کیلومتر مکعب 14٣1

ها و  مناب  آ  شیرین، مانند رودخانه. استهای طبیعی  درصد یخ و یخچال 1٣مانده، بیش از  درصد باقی 3از . باشد می

ها  ها و دریاچه این وجود، رودخانهاما با  دباش قسمت کل آ  می 1٢٢قسمت از  1 یعنیکیلومتر مکعب  541٢٢ تنهاها،  دریاچه

 .9هستند یب  آبامهمترین من

مناب  آ  سوره زمر به  21آیه  

أَنَّ اللَّهَ تر  أَلَ ْ:  اشاره نموده استزیرزمینی 

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَلَکَهُ یَنَابِی َ فِی 

اى که خدا از آسمان،  مگر ندیده) ...الْأَرْضِ

هایى  آبى فرود آورد پس آن را به چشمه

 (.زمین است راه داد[  طبقات زیرینِ]که در 

در بسیاری برداشت آ  از مناب  زیرزمینی 

از میزان تغذیه سالیانه جهان های  از کشور

این امر به معنای . بیشتر است ها آن

های زیرزمینی  سطح آ  درنتیجه. است  زمین ذخیره شده های ی است که در طول هزاران سال در الیهاستخراج و استفاده از آب

های زیرزمینی به معنای خشک  پایین افتادن سطح آ . افت کرده و سرانجام آبی برای استخراج وجود نخواهد داشتپیوسته 

جریان  ها آندار تحت اثر گرانش به سمت  های آ  مناطق با ارتفاع کمتر که آ  جاری در الیه)شدن مناطق پایین دست 

 .های آن است و چشمه ها قناتها،  و از بین رفتن چاه( یابند می

 

 تجدیدپذیری طبیعی منابع آب -3

نوع و فراوانی منابع گوناگون آب موجود در کره زمین: 9شکل    
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زیرزمینی، های  همه آ  موجود در طبیعت به نسبت تقریبا ثابتی در میان مناب  دریاها، رودخانه ها، دریاچه ها، سفره

 این توزی  متناسب با چرخش درآمدن آ  در میان این مناب  انجام. شوند می توزی طبیعی و دیگر مناب  های  یخچال

به محدودیت مناب  آ  شیرین نیز تجدیدپذیری طبیعی مناب  آ  سوره مومنون ضمن اشاره به  1٣آیه (. 2شکل ) گیرد می

و آن خدایی که از آسمان آبی به ) ...وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَر   :اشاره دارد و گویا یادآور استفاده بهینه از مناب  آ  نیز هست

 ...(. کند قدر و اندازه نازل می

 و کره ، آ کرههوا ارتباطات بین ، 1چرخه آ 

قرآن کری  این مراحل را این  .دهد را توضیح می کره سنگ

اللََّهُ الََّذِی یُرْسِلُ الرَِّیَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا  :گونه بیان فرموده است

فَیَبْسُطُهُ فِی السََّمَاء کَیْفَ یَشَاء وَیَجْعَلُهُ کِسَفًا فَتَرَی الْوَدْقَ 

یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَا َ بِهِ مَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُ ْ 

فرستد تا ابرها  ها را میخدا آن کسی است که باد) یَسْتَبْشِرُونَ 

را در پهنه  ها آنرا در آسمان به حرکت درآورد و سپس 

. سازد گستراند و بعد متراک  می گونه که بخواهد می آسمان آن

الی آن خارج  بینی که از البه های باران را می آن گاه قطره

در قرآن مراحل تشکیل ابرهای . 1(شادمان گردند اه آنرساند تا  هر یک از بندگانش بخواهد می( به کشتزار)پس آن را . شود می

أَنََّ اللََّهَ یُزْجِی سَحَابًا ثُ ََّ یُؤَلَِّفُ بَیْنَهُ ثُ ََّ یَجْعَلُهُ تر  أَلَ ْ: که به ابرهای رعد و برق نیز معروفند، چنین بیان شده است 2 ای بارا کومه

لُ مِنَ السََّمَاء مِن جِبَال  فِیهَا مِن بَرَدٍ فَیُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاء وَیَصْرِفُهُ عَن مََّن یَشَاء یَکَادُ سَنَا رُکَامًا فَتَرَی الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَیُنَزَِّ

دهد و بعد آن را متراک   پیوند می ها آندهد، سپس میان  آیا ندیدی که خداوند ابرها را به آرامی حرکت می) بَرْقِهِ یَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

هایی که در آن است  از کوه -شود و از آسمان الی آن خارج می بینی که از البه های باران را می در این حال دانه! سازد؟ می

و از  رساند کند و هر کس را بخواهد به وسیله آن زیان می های تگرگ نازل می دانه -(اند ابرهایی که همچون کوه انباشته شده)

 .1(را ببردها  چش ( ابرها)نزدیک است درخشندگی آن . کند هر کس بخواهد این زیان را برطرف می

 

 بازنگری در مصرف آب -4
تحلیل گران سیاسی معتقدند . بسیار واژه آ  در قرآن کری ، دلیلی محک  براهمیت این ماده هستی بخش است تکرار 

هفتاد درصد سطح زمین را آ  فراگرفته، با این حدود با آن که . مساله آ  وکمبود آن استها  و ملتها  دلیل جنگ آینده دولت

همه در طول تاریخ بشر مساله آ  و مدیریت آن مه  ترین دغدغه بشر بوده است؛ زیرا آ  شیرین و بهداشتی و قابل مصرف 

های  کل جدی بشر بوده و حتی جنگدر بسیاری از مناطق آ  مش. شور بسیار اندک استهای  نسبت به حج  عظی  آ 

 .بسیاری رخ داده است

زایی و تأمین غذای جامعه، الزم است که از مناب  و  به نقش حیاتی بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و اشتغال توجهبا 

آوری و رفاه  ابزارهای تولید در این بخش به بهترین نحو ممکن استفاده گردد تا ضمن کاهش در مصرف این مناب ، سود

، آ  به ری کشوها نااکثر استخشک ایران و کمبود مناب  آبی در  با توجه به اقلی  خشک و نیمه. کشاورزان نیز افزایش یابد

های  پذیری سفره آسیب .کند زراعی ایفا میهای  کننده تولید، نقش مهمی را در تعیین نوع فعالیت عنوان یکی از عوامل محدود

                                                           
1
 Hydrology 

2
 Cumulonimbus 

چرخه آب در طبیعت: 2شکل   
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و پایین بودن راندمان آبیاری لزوم اصالح الگوی مصرف آ  را ضروری  رویه از مناب  آبی آ  زیرزمینی در اثر برداشت بی

 .٣دساز می

های  از نعمت: )و دوری از اسراف را یادآور شده است در آیات متعدد، تفکر در آ  و شکرگزاری این نعمت بزرگ خداوند

روی از صفات زشت و ناپسند و مورد  اسراف و زیاده .5خدا بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید که خدا مسرفان را دوست ندارد

مسرفین و  ،سوره اسراء 21و همچنین در آیه  .1٢«اند ندگان اهل آتشکن اسراف»: فرماید می آنگاه که غضب خداوند است

 .معرفی شده اندمبذرین، برادران شیاطین 

 .استاصالح الگوی مصرف  توجه جدی به ،دوری از اسراف در واق  به مفهوم

 : افکنی  که گفت می ما از دیدگاه خود به این شعر سهرا  سپهری نظری

  آ  را گل نکنی 

  خورد آ  انگار کفتری می در فرو دست

 … 

  آ  را گل نکنی 

  رود پای شاید این آ  روان می

  سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی

 … دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آ 

  چه گوارا این آ 

 …چه زالل این رود

  فهمند مردمان سر رود آ  را می

  گل نکردنش ما نیز

 .آ  را گل نکنی 

 

 :باورنکردنی های  مایعی با ویژگیآب  -5

 چگالی-5-9

با توجه به اینکه . کند می یک ماده را بیان حج موجود در واحد  جرممقدار که است خاصیت فیزیکی شدتی چگالی، 

 یک ظرف C° 3.98 عنوان نمونه در دمایه ب .کند چگالی وابسته به دماست می حج  بسیاری از مواد بر اثر گرما یا سرما تغییر

1.0000 mL 1.0000 دقیقا دارای g  آ  است (1.0000 =چگالی g/mL) .  اما با افزایش دما حج  اشغال شده توسط آ

 C، 1.0000 mL° 100 افزایش یافته بطوریکه در دمای

. (g/mL 0.9584= چگالی) آ  دارد  g 0.9584 تنهاآ ، 

درحالی که . در گزارش چگالی، دما نیز باید مشخص شود

بیشتر مواد در نتیجه حرارت منبسط و یا در اثر سرما 

. دهد می از خود نشانگردند، آ  رفتار متفاوتی  می منقبض

شود،  می سرد C° 3.98 تا C° 100 دمای که آ  ازهنگامی 

از این دما دوباره شروع به تر  گردد اما پایین می منقبض

آ  مای ،  C° 3.98بنابراین در . نماید می افزایش حج 

 0 اما در (g/mL 1.0000) بیشترین چگالی خود را دارد 

°C  0.99987بهg/mL چگالی آب در دماهای مختلف: 3شکل هنگامی (. 3شکل )یابد می کاهش  

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85
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یخ و هر ماده . رسد می C° 0برای یخ  g/mL 0.917 یابد تا به مقدار می افتد چگالی بازه  کاهش می اتفاقآ  که یخ بستن 

 .11رود می ماند اما هر ماده ای که چگالی بیشتری از آن دارد در آن فرو می دیگری با چگالی کمتر از آ  بر روی آ  شناور

را  پیوندند می جایی که دریای بالتیک و دریای شمالی به  4شکل 

این پدیده با مفهوم . شوند نمی دو دریای مختلف با ه  یکی .دهد می نشان

در فصل مشترک این دو فاز به علت تغییر غلظت،  .چگالی قابل درک است

pH  دما، بسیاری از آبزیان ریز دریایی از بین رفته و غذای کافی برای و

های ترین صیدگاهاین منطقه یکی از مناسب. شودی ماهیان فراه  میتغذیه

 .12ماهی است

 مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ: شاید آیات زیر اشاره به این دو دریا داشته باشند

دو دریائی که به ه  وصلند را ترکیب خاص خود )  بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لََّا یَبْغِیَانِ

و یا این . 14(روند مرز ناپیدائی است، از حد خود فراتر نمی ها آنمیان . داد

و اوست که دو دریای  ) مََّحْجُورًاوَهُوَ الََّذِی مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هَذَا عَذْ ٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَیْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا  :آیه مبارکه

مرز ناپیدا و حد  ها آنمیان . مختلف را هر کدام ترکیب خاص خود داده، این یکی شیرین گوارا و این دیگری شور تلخ است

که  هاى شیرینرود، آ  آ  دریاها به مقدار زیادى باال و پائین مى ،جالب اینکه بر اثر جزر و مد .13(ای قرار داد فاصل ممنوعه

ى قدی  از ها نااز زم ها ناروند و انس ها و نقاط اطراف آن در خشکى پیش مى اند در مصب همان رودخانه دریایى را تشکیل داده

اند که  اند و زمینهاى فراوانى را زیر کشت درختان برده این موضوع استفاده کرده، نهرهاى زیادى در این گونه مناطق دریا کنده

 .19یابد مین آ  شیرین است که به وسیله جزر و مد بر مناطق وسی  گسترش مىه ها آنوسیله آبیارى 
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