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 زوجیت در فیزیک

 

 1محمد میر

 

 چکیده

از آنجا که آیات قرآن و روایات متعددی زوجیت را در همه موجودات به اثبات رسانده است هیچ تردیدی نیست 

این تعدد باعث شده دانشمندان و دانش پژوهان بیشتری به تفکر و زوجیت در همه موجودات وجود دارد.که 

ری قرآن در برابر کتب علمی، و تعقل در آیات قرآن خصوصا موضوع زوجیت بپردازند تا بتوانند شکست ناپذی

سال پیش به اثبات برسانند. در این مقاله پس از بررسی چند آیه  1011پیشگویی علوم توسط قرآن را در  حدود 

سوره ذاریات به اثبات زوجیت در همه موجودات خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که  04و خصوصا آیه 

ه نیست و ذرات ریزی مانند الکترون و ...، نیز دارای جفت می باشند. وجود زوج فقط مختص انسان، حیوان و گیا

سوره یس و همچنین نظر علمای دین در مورد تفسیر آیه فوق اقتباس خواهیم کرد که  63در ادامه به کمک آیه 

 همه موجودات عالم دارای جفتی از جنس خود هستند و این زوجیت در علم فیزیک نیز وجود دارد، بطوریکه که

در ادامه پس از بررسی تاریخچه کشف اتم و همچنین بررسی  ذرات از جمله الکترون هم دارای زوج می باشند.

زوج ماده و پاد ماده نشان خواهیم داد که زوج الکترون ذره ای به نام پوزیترون می باشد. زیرا در علم فیزیک، 

بار مخالف باشد، که در این صورت به زوج الکترون، ذره باید دارای جرم مساوی با آن ذره باشد ، ولی از نظر نوع 

زوج الکترون، پروتون نوشته شده  که متاسفانه به غلط در بسیاری از کتب و مقاالت پوزیترون گفته می شود.

 .است. این در حالیست که این دو یعنی پوزیترون و پروتون کامال با هم متفاوت هستند

 

 زوجیت -پوزیترون -الکترون -پادماده -مادهکلید واژه ها: 

                                                             
 علمی دانشگاه آزاد اسالمی زابلعضو هیات  - 1

 :mir_physic@yahoo.com Email  ، 14636733691تلفن تماس:    

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 دومین همایش ملی اعجاز رقآن
2931بهمن ماه   

 

 

 

 

 

2 
 

 مقدمه

 [1-6کنیم: ]بطور کلی نظام آفرینش در موجودات را می توانیم به چهار دسته تقسیم 

 (5(( )حج/وَأَنبَتَتْ مِن کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍزوجیت در گیاهان ؛)) (1

 (11(( )شوری/وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاًزوجیت در حیوانات؛)) (6

 (61(( )روم/خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاًانسان؛))زوجیت در  (6

 .(04(( )ذاریات/وَمِنْ کُلِِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِزوجیت در همه چیز؛)) (0

سوره ذاریات مشخص است، این آیه اشاره به زوجیت در همه موجودات می کند و نشان  04همانطور که از آیه 

برخى نیز به این آیه براى اثبات زوجیت اتم  گیاه و ... دارای زوج می باشند می دهد که انسان و حیوان و

سُبْحَانَ الَّذِی خَلَقَ الْأَزْوَاجَ کُلَّهَا مِمَّا سوره یس )) 63. اما آنچه از آیه [6-5]اند استناد کرده 6 )الکترون و پرتون(

را  چیز را جفتتسبیح و تقدیس خداوندی را سزا است که همه   (( ))نَ تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا یَعْلَمُو

(( بسیار مشهود دانند روید ، و از خود آنان، و از چیزهائی که ایشان نمی آفریده است ، اعم از آنچه از زمین می

است، وجود این زوج از جنس خود موجودات است. پس خداوند برای همه موجودات جفتی از میان خودشان 

 قرار داده است. 

تاریخچه کشف اتم و بررسی ماده و پاد ماده، نشان خواهیم داد که وجود تعریف زوج، در ادامه، پس از بررسی 

 و ذرات ریزی مانند الکترون و ...، نیز جفتی از جنس خود دارند.زوج فقط مختص انسان، حیوان و گیاه نیست 

 تعریف زوج

 آید:  ى زیر مىهاکلمه زوج در لغت به معنا

 گویند.  زوج مى نداى که قرینه یکدیگر الف: در حیوانات به هر کدام از نر و ماده

 ب: در غیر حیوانات به هر کدام از دو چیز قرینه همدیگر )مثل یک لنگه کفش( زوج گویند. 

 ج: به هر چیزى که مقارن دیگرى باشد و مشابه آن باشد زوج گویند. 

                                                             
6
 اه است و به زوج الکترون، پوزیترون می گویند.اشتبفیزیک از نظر علم در ادامه نشان خواهیم داد این گفته  - 
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 [0-5] د: به هر چیزى که مقارن دیگرى باشد و متضاد آن باشد زوج گویند.

 لَآیَةً لِکَذ فِی إِنَّالهى و به کار انداختن اندیشه انسان است  هاى هدف نهایى بیان زوجیت تذکر نشانههر چند که 

 [ 6 ](.7و شعراء  6)رعد  رُونَیَتَفَکَّ لِقَوْمٍ لَآیاتٍ ذلِکَ فِی إِنَّ-

حال که تعریف زوج از نظر لغوی روشن گردید در ادامه برای بررسی وجود زوجیت و چگونگی کشف آن در علم 

 کشف اتم و ماده و پادماده خواهیم پرداخت.فیزیک به بررسی تاریخچه 

 

 تاریخچه کشف اتم

این فکر که ماده از اتم ها تشکیل شده است، به زمان یونانیان قرن پنجم پیش از میالد برمی گردد. پژوهشگران 

طبیعت آن عصر در این فکر بودند که ماده پیوسته است یا نه. می توان قطعه سنگی را به صورت سنگ ریزه 

درآورد و سنگ ریزه ها را به صورت ماسه. ماسه را می توان نرم کرد و سپس با ساییدن پودرش کرد. به نظر 

 جم پیش از میالد، کوچکترین بخش سنگ ))اتم(( بود که نمی شد دیگر آن را تقسیم کرد.نبرخی یونانیان قرن پ

. او در قرن چهارم پیش از میالد به ارسطو مشهورترین فیلسوف یونان قدیم، با ایده ی اتم ها موافق نبود

شکل گرفته  –خاک، باد، آتش و آب  -شاگردان خود می آموخت که ماده از ترکیب های مختلف چهار عنصر

است. این دیدگاه منطقی به نظر می رسید، زیرا در جهان اطراف ما، ماده به یکی از چهار شکل جامد )خاک(، 

 اآتش( وجود دارد. یونانیان آتش را عامل تغییر به حساب می آوردند، زیرگاز )باد(، مایع )آب(، و حالت شعله )

سال غالب  611سبب تغییر در موادی می شد که می سوزند. اندیشه های ارسطو درباره ی سرشت ماده بیش از 

 بود.

حیاتی (، هواشناس انگلیسی و معلم مدرسه، در اوایل قرن نوزدهم ایده ی اتم را John Daltonجان دالتون )

د از اتم ها ساخته شده اند، با موفقیت سرشت واکنش های ادوباره بخشید. او با طرح این موضوع که همه ی مو

ن زمان او و دیگران دلیل روشنی بر وجود اتم ها نداشتند. سپس در آشیمیایی را توجیه کرد. با این همه، در 

اتلندی، متوجه چیز عجیبی در میکروسکوپ (،  گیاه شناس اسکRobert Brown، رابرت براون ) 1967سال 

خود شد. او مشغول بررسی دانه های گرده ی معلق در آب بود که متوجه شد دانه ها مدام حرکت می کنند و 
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که این دانه ها نوعی از حیات متحرکند، اما بعدا دریافت که ذرات  این سو آن سو می جهند. ابتدا فکر می کرد

که اکنون حرکت براونی  –آب نیز همین حرکت را دارند. این جنبش دائمی ذرات  گردوغبار و دوده ی معلق در

ناشی از برخورد ذره های مرئی و اتم های نامرئی است. اتم ها بواسطه ی بسیار کوچک بودن ،  -خوانده می شود

ت مشاهده کند. درست نامرئی اند. براون گرچه نمی توانست اتم ها را ببیند، اما می توانست تاثیر آن ها را بر ذرا

مثل اینکه تماشاچیان فوتبال حاضر در ورزشگاه، توپ بسیار عظیمی را به این سو و آن سو پرتاب کنند. حال اگر 

شما از هواپیمایی که در ارتفاع زیاد پرواز کند به ورزشگاه نگاه کنید، شما مردم را نمی بینید، زیرا از توپ عظیم 

ت گرده ای که براون مشاهده کرد از این رو حرکت می کردند که اتم های قابل رویت بسیار کوچکترند. ذرا

تشکیل دهنده ی آب اطرافشان )در واقع، ترکیب های اتمی که مولکول می نامیم( دائما آن ها را تکان می 

 [ 3دادند. ]

 ماده و پادماده

الکترون هایشان بار منفی دارد، پادماده در حالی که ماده متشکل از اتم هایی است که هسته ی آنها بار مثبت و 

  (1)شکل  [3] دارد. 6از اتم هایی تشکیل شده است که هسته های منفی و الکترون های مثبت یا پوزیترون

[ چهار سال بعد اندرسون با 7توسط دیراک بطور نظری پیشگویی شد. ] 1469وجود پوزیترون ها در سال 

را بمباران می کنند پوزیترون را کشف کرد. امروزه پادذره هایی از هر نوع مطالعه پرتوهای کیهانی که جو زمین 

با استفاده از شتابگرهای بزرگ هسته ای در آزمایشگاه تولید می شوند. ذره با بار مثبت را پوزیترون می گویند و 

ای مساوی ولی عالمتی  به آن پاد ذره ی الکترون گفته می شود. جرم پوزیترون برابر جرم الکترون و بار آن اندازه

اولین پاد اتم  0را دارند، ولی بارشان منفی است.پروتون ها همان جرم پروتون ها مخالف بار الکترون دارد. پاد

ذرات خنثی دارد.  ساخته شد. هر ذره باردار، پادذره ای با همان جرم و بار مخالف 1445کامال مصنوعی در سال 

                                                             
با آن ذره باشد ، ولی از نظر نوع بار مخالف باشد، که در این صورت به زوج الکترون، پوزیترون گفته طبق آنچه در ادامه گفته خواهد شد زوج ذره باید دارای جرم مساوی  - 6

 می شود.
و جرم   1/3763661 11 -67 kgکولن است و جرم پروتون    - 11 -14 1/3برابر  e-+ کولن است. هر الکترون دارای بار  11 -14 1/3برابر  e+هر پروتون دارای بار - 0

می باشد. همانطور که مشاهده می کنید الکترون و پروتون دارای اندازه بار الکتریکی یکسان هستند اما جالب هست که جرم آن ها با هم   kg   4/1146947 11 -61 الکترون

 [ 3و9متفاوت می باشد. ]
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د که جرم و برخی ویژگی هایش با ذره یکسان ولی ویژگی های دیگرش ) مانند نوترون( هم پادذره ای دارن

 [3هم داریم.] 5مخالف ذره است. حتی پادکوارک

 اما چگونه می توان ماده را از پادماده تشخیص داد؟

ماده و پادماده یکدیگر را جذب می کنند. همین طور به  –نیروی گرانشی، ماده را از پادماده تمیز نمی دهد 

کمک نوری که جسم گسیل می کند، نمی توان تشخیص داد که آن جسم، از ماده ساخته شده است یا پادماده. 

فقط از طریق روش های دقیق و اندازه گیری های دشوارتر اثرهای هسته ای است که می توان تعیین کرد، یک 

ماده ساخته شده است یا پادماده . اما، اگر پادستاره ای به ستاره ای برخورد کند، داستان کهکشان دوردست از 

متفاوتی بوجود می آید. این دو متقابال یکدیگر را نابود می کنند، و بیشتر ماده به انرژی تبدیل می شود ) این 

انرژی نابود شد(. این فرایند بیش از  برای پاداتم اتفاق افتاد، و به سرعت در پُفی از 1445چیزی بود که در سال 

E=mcهر فرایند شناخته شده ای به ازای هر گرم ماده ی خارجی انرژی 
تولید می کند ، با صد در صد تبدیل  6

[. مثال واضحتر اینکه اگر یک گرم پادماده با ده گرم ماده تماس پیدا کند، نه گرم ماده باقی می ماند و 3] 3جرم

 [ 3دیگر به انرژی تابشی تبدیل می شود. ]در نتیجه دو گرم 

د در محیط اطراف ما، الاقل به مقدار فراوان و مدت زمان طوالنی، وجود داشته باشند. ماده و پادماده، نمی توانن

زیرا جسم متشکل از پادماده به محض تماس با ماده، کامال به انرژی تابشی، تبدیل می شود، و در این فرایند 

ماده معمولی را مصرف می کند. مثال اگر ماه از پادماده ساخته شده بود، به محض تماس سفینه  مقدار مساوی از

های فضایی با آن، درخشی از تابش پر انرژی بوجود می آمد. هم سفینه فضایی و هم مقدار مساوی از پادماده ی 

های سفینه ها به ماه رخ نداده  ماه، در انفجاری از انرژی تابشی ناپدید می شدند. چون این واقعه در ماموریت

است، می دانیم که ماه پادماده نیست. ) در واقع فضانوردان در معرض این خطر قرار نداشتند، زیرا شواهد قبلی 

 [3دال بر آن بود که ماه از ماده ی معمولی ساخته شده است.( ]

                                                             
 [ 3شود. ]کوارک به ذرات بنیادی تشکیل دهنده یا اجزای ساختمانی ماده هسته ای گفته می  - 5
ون بوده است، که بر اثر انهدام تقریبا کامل ماده و اد ذرات میلیاردها بار بیش از اکنبرخی فیزیک دانان حدس می زنند، درست بالفاصله پس از مهبانک، در عالم اولیه تعد - 3

 [3وجود دارد. ] پادماده، بر اثر نابودی متقابلشان، فقط مقدار اندکی ماده باقی مانده که هنوز در عالم فعلی
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ی قرار داده است و این چیزی خداوند حتی برای ذرات ریز موجود در عالم هم زوجپس همانطور که بیان شد 

 نیست جز نشانه ای دیگر از نشانه های قدرت خداوند قادر و علیم.

 سوره یس 63سخن علمای دین در مورد آیه 

  قرائتی در مورد این آیه می فرمایند: حجت االسالم و المسلمین

 آن در مردم که چه آن و ها انسان گیاهان، است، چیز همه در زوجیّت قانون بیان قرآن، علمى معجزات از یکى

 امروزه امّا بودند، آشنا خرما نخل در زوجیّت با مردم قرآن، نزول عصر در. دانند مى امروز و دانستند نمى زمان

 دارد. ایشان در ادامه چند پیام را بیان می کنند: عمومیّت گیاهان عالم در زوجیّت ى مسأله که شده مشخِّص

  «اَلَّذِی سُبْحانَ یَشْکُرُونَ فَال أَ. »ندارد ما اسسپ و شکر به نیازى او است، ما رشد ى نشانه ما تشکِّر - 1 

 خَلَقَ اَلَّذِی سُبْحانَ. »است نظیر بى و یکتا او ندهید، سرایت الهى ذات به را مخلوقات در زوجیّت قانون - 6 

  «اَلْأَزْواجَ

 اَلَّذِی سُبْحانَ. »او وابستگى و نیاز ى نشانه نه اوست، حکمت و اراده قدرت، ى نشانه ها، آفریده و ها آفریدن - 6 

  «اَلْأَزْواجَ خَلَقَ

 کُلَّها اَلْأَزْواجَ خَلَقَ. . .  ثَمَرِهِ مِنْ. است زوجیّت قانون طریق از میوه، و دانه پیدایش - 0 

  «أَنْفُسِهِمْ مِنْ وَ اَلْأَرْضُ تُنْبِتُ مِمّا. »است موجودات دیگر ردیف در جنسى و جسمى مسائل در انسان -  5 

 ال مِمّا. . .  کُلَّها اَلْأَزْواجَ خَلَقَ. است ناشناخته بشر براى آنها زوجیّت نحوه که است موجوداتى هستى در - 3 

 [4] یَعْلَمُونَ.

 در تفسیر نمونه بعد از بیان آیه آمده است:

 در نقصى و عیب انتهاست، بى قدرتش و علم آفریده هستى جهان پهنه در را"زوج ها"این همه که خداوندى آرى

 مخلوقات و جان بى چوب هاى و سنگ گروهى اگر و نیست، او براى نظیر و شبیه و شریک لذا ندارد، راه وجودش

 خداوند است بدیهى! نشیند نمى گردى کبریائیش دامان بر ناروا نسبت هاى این از اند شمرده او راشبیه دیگرى
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 براى است العملى دستور و بندگان براى است تعلیمى این کند، تنزیه و تسبیح را خویشتن که ندارد این به نیاز

 . تکامل خط پیمودن

 : دارند بسیار سخن مفسران چیست اینجا در"ازواج"از منظور اینکه در

 عالم در خواه شود، مى گفته مؤنث و مذکر جنس دو به معموال"زوج"جمع"ازواج"که است این است مسلم آنچه

 یکدیگرند ضد حتى یا و یکدیگر قرین که موجودى دو هر به و شده داده توسعه سپس آنها، غیر یا باشد، حیوانات

 گفته کلمه این قرین، و همکار دو یا و در، لنگه دو یا خانه، یک در مشابه اطاق دو به حتى شود، مى اطالق"زوج"

 . است متصور زوجى جهان در موجودى هر براى ترتیب این به و شود، مى

 قرآن و باشد،"مؤنث"و"مذکر" جنس یعنى خاص معنى همان به اینجا در زوجیت که نیست بعید حال هر به

آن  از مردم که دیگرى موجودات و انسانها و گیاهان جهان تمام در زوجیت وجود از خبر آیه این در مجید

 . دهد مى ندارند اطالعى

 یا. بود نشده کشف آنها در هنوز روز آن در زوجیت دایره وسعت که باشد گیاهان است ممکن موجودات این

 کشف ها انسان براى آن از اى گوشه امروز و نبود، آگاه آن از کسى روز آن در که دریاها اعماق حیوانات به اشاره

 ذره زنده موجودات یا و. کنند مى زندگى آسمانى دیگر کرات در که دیگرى موجودات به اشاره یا. است شده

 و مرموز قدر آن زنده موجودات این دنیاى ولى ندارند، سراغ آنها در اى ماده و نر دانشمندان، امروز چند هر بینى،

 حتى باشد، نیافته راه آن از قسمت این به هنوز ها انسان دانش و علم است ممکن که معماهاست از پوشیده

 نخل درختان مانند خاصى موارد در جز قرآن نزول عصر در گفتیم که چنان نیز گیاهان جهان در زوجیت وجود

 که رسید ثبوت به معنا این علمى طرق از اخیر قرون در و برداشت، پرده آن از قرآن و بود، ناشناخته آن امثال و

 . است همگانى و عمومى مساله یک گیاهان عالم در زوجیت مساله

 اتم ها تمام دل در منفى و مثبت ذرات وجود به اشاره اینجا در "زوجیت"که است شده داده نیز احتمال این

 ساختمان براى آجر همچون حقیقت در اتم و یافته، تشکیل "اتم"از جهان این اشیاء همه دانیم مى زیرا است،

 . است ماده عالم بزرگ کاخ این عظیم
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 و منفى هاى زوج وجود آن از بعد ولى نبود، زوجیت این وجود از خبرى بود نشده شکافته اتم که روز آن تا

 . رسید ثبوت به گردند مى آن دور به که هایى الکترون و اتم هسته در مثبت

 کنایه دیگر بعضى و دانسته،"عرض"و "جوهر"یا"صورت"و"ماده"از اشیاء ترکیب به اشاره را آن نیز بعضى

 . دانند مى عالم موجودات سایر و حیوانات و ها انسان و گیاهان "مختلف انواع و اصناف"از

 بر اى قرینه و کنیم حمل( مؤنث و مذکر جنس) حقیقى معنى بر را الفاظ این بتوانیم ما وقتى است روشن ولى

 معنى براى جالب تفسیر چندین دیدیم که چنان و برویم، کنایى معانى سراغ به که ندارد دلیلى نباشد آن خالف

 . دارد وجود اینجا در زوجیت حقیقى

 در که دهد مى نشان و کند مى بیان را انسان علم بودن محدود که است آیاتى از دیگر یکى آیه این حال هر به

 [11] .  است پوشیده ما دانش و علم از که است بسیارى حقایق جهان این

 در تفسیر المیزان آمده است:

 را تعالى خداى تنزیه آیه این "یَعْلَمُونَ ال مِمّا وَ أَنْفُسِهِمْ مِنْ وَ اَلْأَرْضُ تُنْبِتُ مِمّا کُلَّها اَلْأَزْواجَ خَلَقَ اَلَّذِی سُبْحانَ"

 براى ها میوه و حبوبات از ها رزق و نباتات انواع خلقت برابر در را او شکر که شد متذکر قبال چون کند، مى انشاء

 نیز دیگر جاى در که چنان هم کرده، دیگر بعضى با نباتات بعضى تزویج راه از را کار این اینکه با نکردند، آنان

 :فرموده

 .   (7زیبا(( )ق/آیه  و طراوت با جفتى هر از زمین در رویاندیم، )) و  "بَهِیجٍ زَوْجٍ کُلِّ مِنْ فِیها أَنْبَتْنا وَ"

 انسان به اختصاص سوم، چیز آوردن پدید و هم با چیز دو تزویج مساله: اینکه به کند مى اشاره آیه این ضمن در

 تنظیم استیالد راه از را مشهود عالم و آورد، مى پدید راه این از را موجودات تمامى بلکه ندارد، نبات و حیوان و

 و حیوان ماده و نر منزله به دو این که کرده درست منفعل و فاعل موجود دو از را عالم کلى طور به و فرماید، مى

 گاه آن آید، مى پدید سوم موجودى دو، آن برخورد از و کند مى برخورد خود منفعل با فاعلى هر نباتند، و انسان

 همه که خدایى است منزه- اَلْأَرْضُ تُنْبِتُ مِمّا کُلَّها اَلْأَزْواجَ خَلَقَ اَلَّذِی سُبْحانَ ": فرماید مى کرده، تنزیه را خدا
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 منزه از بخواهد اینکه نه خداست، تسبیح و تنزیه انشاى سیاق، داللت به مذکور جمله پس. "آفریده را ها جفت

 . دهد خبر او بودن

 از است عبارت رویاند، مى زمین که آنچه. است ازواج براى بیان بعدیش، جمله با "اَلْأَرْضُ تُنْبِتُ مِمّا" جمله و

 از هم ها این چون شود، مى نیز( است آدمى آن از نوع یک که) حیوانات شامل بگوییم هست هم ممکن و نباتات،

 اَللِّهُ وَ": فرموده است حیوانات از نوعى گفتیم که انسان درباره هم تعالى خداى شوند، مى درست زمینى مواد

 احتمال این مؤید باز،  (17رویاندنى(( )نوح/آیه  چه و رویانید، زمین از را شما )) خدا  "نَباتاً اَلْأَرْضِ مِنَ أَنْبَتَکُمْ

 با نبرده، نام ازواج عدادا در را حیوان که بینیم مى چون شود، مى مبین افراد تمامى شامل که است سیاق ظاهر

 تُنْبِتُ مِمّا "از منظور شود مى معلوم پس. بود تر روشن نبات بودن زوج از همه نظر در حیوانات بودن زوج اینکه

 . انسانهاست و حیوانات و گیاهان همه"رویاند مى خود از زمین که را چه هر- اَلْأَرْضُ

 از است عبارت آن و دانند نمى مردم آنچه از یعنى "یَعْلَمُونَ ال مِمّا" و مردم خود از یعنى-"انفسهم من و"

 آنها شدن زیاد کیفیت از یا و آنها، پیدایش کیفیت از یا و نشده، خبردار آنها وجود از انسان هنوز که مخلوقاتى

 . نکرده پیدا اطالع

 موجودات، بودن ماده و نر نه است، اصناف و انواع "ازواج"از مراد": که اند گفته آیه این تفسیر در بعضى بسا چه و

 که دیگرى آیات ولى"آفریده او را موجودات انواع همه که خدایى آن است منزه": که است این آیه معناى و

 "تَذَکَّرُونَ لَعَلَّکُمْ زَوْجَیْنِ خَلَقْنا شَیْءٍ کُلِّ مِنْ وَ" آیه مانند نیست، سازگار گفتار این با است، ازواج خلقت متعرض

 چیز دو اصوال مقارنه این بر .عالوه (04شوید(( )ذاریات/آیه  متذکر شما شاید تا آفریدیم، زوج دو چیز هر از )) و 

 و است، کار در مقارنتى نه اند، کرده که معانى بر بنا و است، زوجیت مفهوم لوازم از ترکب، و تالف نوعى و هم، با

 . ترکبى و تالف نه

 هم حیوانات غیر در و گویند، مى زوج حیوانات در ماده، هم و نر هم یعنى قرین دو از یک هر به": گوید مى راغب

 و آن، امثال و( قالى جفت یک) پایى دم جفت یک چکمه، جفت یک گویند مى مثال شود، مى گفته زوج قرین، به

 که تعالى خداى: گوید مى سپس گویند، مى زوج باشد، شده جمع خودش ضد با یا و مماثل با که چیزى هر به نیز
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 که دارد ضدى یا چون است، زوج است عالم در آنچه تمامى که کرده بیان را معنا این "زوجین خلقنا": فرموده

 که یافته ترکیب چیزى با یا و است، زوج نیز آن که دارد مثلى یا و گویند، مى زوج هم را چیزى هر ضد گفتیم

 .    "نباشد آن در ترکیب وجه هیچ به که نیست چیزى عالم در اصال بلکه است، زوجیت نوعى خود هم ترکیب

 جهت همین به باشد، ترکب و تالف به محتاج یافتن وجود در اینکه از است عبارت زوج زوجیت او گفته به بنا و

 قرین که قالى عدد دو یک یک به مثال گویند، مى زوج است قرین که جهت آن از البته قرین دو از یک هر به

 اینکه خاطر به گویند، مى زوج قرین دو هر به نیز و دارد، دیگرش لنگه آن به احتیاج چون گویند، مى زوج همند

 نتیجه براى دیگر بعضى با بعضى مقارنه از شد عبارت اشیاء بودن زوج پس. همند محتاج دو هر بودن جفت در

  [11].شده درست چیز دو ترکیب از اینکه براى یا و سوم، شىء یک دادن

 در تفسیر مجمع البیان نیز آمده است:

 که خدایى آن اوست اینکه بر کند می داللت مقدّس ذات بزرگى و نمود تنزیه را خود سبحان خداى گاه آن

 : گفت پس است، شکر غایت و حمد نهایت مستحق

 و ها صنف آفرید که خداییست آن مخصوص بدى از مبرِّا و تعظیم و تنزیه یعنى کُلَّها اَلْأَزْواجَ خَلَقَ اَلَّذِی سُبْحانَ

 حبوبات و خرما درختان همچنین و به ماده است نر شکلى هم و شباهت بر حیوان پس را چیزها از ها شکل

 : گفت همین براى و شکلند هم و اشباه ها آن امثال و انگور و انجیل و همند امثال

 وَ دختران و پسران جفت فرزندان ایشان از آفرید و یعنى أَنْفُسِهِمْ مِنْ وَ ها روئیدنى سایر از یعنى اَلْأَرْضُ تُنْبِتُ مِمّا

 نمی مشاهده را آنها پس دریاهاست ته و زمین شکم در که چیزهایى از دانند نمی که آنچه از و یَعْلَمُونَ ال مِمّا

 [16] .نمیرسد بایشان هم خبرشان و کنند

 در تفسیر جوامع الجوامع آمده:

 . است چیز هر از اجناس و اقسام و اشکال «أزواج» از مقصود ؛ کُلَّها اَلْأَزْواجَ خَلَقَ اَلَّذِی سُبْحانَ
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 از طریق هیچ به بشر هنوز و است نساخته مطِّلع آن بر را انسان متعال خداوند که زوجهایى از ؛ یَعْلَمُونَ ال مِمّا وَ

 و ها حیوان دریاها قعر و زمین دل در خداوند که نیست بعید و است نشده خبر با آنها از علمى راههاى

 [16].باشد نداده قرار آنها شناخت براى راهى علم طریق از انسان براى و باشد آفریده را جمادهایى

 در تفسیر آسان نیز آمده است:

 هر از پروردگار حضرت مقدس ذات: شود مى استفاده است منزه و پاک یعنى( سُبْحانَ) کلمة اطالق و سیاق از

 یکم. است شده بیان شریفه آیة این در او نمائى قدرت سه که خدائى همان. است منزه و پاک نقصى و عیب

( زن) یعنى( مؤنث) و نر، یعنى( مذکر) را آنها و داده، قرار زمین هاى روئیدنی و گیاهان میان در را زوجیت: اینکه

 وَ. )است نموده خلق( مؤنث) و( مذکر) هم را بشر نوع: اینکه دوم. است خواندیم آیه صدر در که همانگونه آفریده،

( ماده) و( نر) صورته ب نیز ندارد آگاهى و علم ها آن به انسان که را موجوداتى و اشیاء: اینکه سوم( أَنْفُسِهِمْ مِنْ

 عموم: شود مى استفاده -نباشد تبعیضیه( من) لفظ که صورتى در-آیه این از( یَعْلَمُونَ ال مِمّا وَ) است کرده خلق

 کلمة که است صورتى در خواندیم تاکنون آنچه. دارند ماده و نر،-اند شده استثناء که اشیائى جز-موجودات

 معنى لغت مبحث در که همانگونه مفسران از بعضى اما. است زوجیت که باشد خود اصلى معنى به( ازواج)

 [10] .ندارد سازش آیه ظاهر با معنى این ولى. است اصناف: اینجا در( ازواج) از منظور اند گفته خواندیم

 .است مراد ماده و نر ظاهرا آیه در صنف، و جفت :زوج :ازواج در تفسیر احسن الحدیث

 و خداوند هاى نعمت نقل دنبال به. یَعْلَمُونَ ال مِمّا وَ أَنْفُسِهِمْ مِنْ وَ اَلْأَرْضُ تُنْبِتُ مِمّا کُلَّها اَلْأَزْواجَ خَلَقَ اَلَّذِی سُبْحانَ 

 وَ قرینهء به ازواج از مراد  اَلْأَزْواجَ خَلَقَ اَلَّذِی سُبْحانَ :فرموده تنزیه  مقام در آیه این در مشرکان، شکر عدم

می  حیوان و انسان در فقط را بودن ماده و نر عجیب بسیار ی مسئله بشر موقع آن تا است، ماده و نر  أَنْفُسِهِمْ مِنْ

 دارد وجود نیز ها روئیدنی در ماده و نر مسئلهء که برداشت  پرده حقیقت این از بار اولین براى قرآن ولى دانست،

 :گفت آن از باالتر و
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 در حتى هست، اشیاء ی همه در  حقیقت این یعنى (04 /)ذاریات  تَذَکَّرُونَ لَعَلَّکُمْ زَوْجَیْنِ خَلَقْنا ءٍ شَیْ کُلِّ مِنْ وَ

 مادگى و نر عجیب حقیقت به اشاره ...  اَلَّذِی سُبْحانَی  آیه در پس .نرند ها، پروتون و ماده ها، الکترون اتم، ذرات

 منظور صورت این در باشند، مکه  اهل اگر  یَعْلَمُونَ ازال مراد آنست، نتیجه ی...و ها انسان و دانه و ها میوه که  است

 این در باشد مردم ی همه منظور اگر و دانند نمى ها آن که هست نیز دیگرى چیزهاى در مادگى و نر که آنست

 زیراجمله ی ال شد نخواهد روشن کسى براى ابد تا که دارد وجود جهان در مادگى و نر از مقدارى صورت

 [15] ماند. خواهد باقى خود قوت به ابد تا یَعْلَمُونَ

 بیان می کنند:آیه را اینگونه   این ، تفسیراهلل هاشمی رفسنجانی در کتاب خود آیت

  الذى ناساحت خداوند، منزِّه از هرگونه نقص و کاستى است. سبح - 1 

صورت زوج )نر و ماده(  به را بشر نزد در ناشناخته هاى پدیده و ها انسان زمین، هاى روییدنى تمامى خداوند، - 6 

 آفریده است. 

  الیعلمون ممّا و أنفسهم من و األرض تنبت ممّا کلِّها واجاألز خلق الذى حانسب

 و صنف و نوع معناى به - 6  جفت؛ مرادف و طاق مقابل - 1 رود:  براى دو معنا به کار مى«( أزواج»)مفرد « زوج»

 . است اول معناى اساس بر شده یاد برداشت

 هاى شناخته و ناشناخته براى بشر را پدید آورده است.  خداوند، انواع و اصناف گوناگون پدیده - 6

  الیعلمون ممّا و. . . تنبت ممّا کلِّها جوااألز خلق الذى نحاسب

 . . .( و حیوانات گیاهان،) حیات داراى موجوداتِ تمامى بر( بودن ماده و نر) زوجیت قانونِ حاکمیت -  0

 نقص هر از او بودن مبرِّا و خدا کمال دلیل جهان، ناشناختة و شناخته هاى پدیده بر زوجیت قانونِ حاکمیت -  5 

  کاستى و

دارِ جهان به صورت زوج )نر و  هاى جان از تنزیه خدا از هر نقصى و به دنبال آن، توصیف او به آفریدن پدیده

 آید.  ماده( ، برداشت یاد شده به دست مى

 "و ممّا الیعلمون " جهان در بشر دانش قلمرو از خارج هایى پدیده وجود - 3 

 ناشناخته بشر براى آنها، بر زوجیت قانون حاکمیت چگونگى که است دارى جان هاى پدیده داراى جهان،  -7 

 . است
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  الیعلمون ممّا و. . . کلِّهاج وااألزذى خلق الن حاسب

هاى  که آیه درصدد بیان حاکمیتِ قانونِ زوجیت بر پدیده ذکر نشده است؛ ولى به تناسب این« الیعلمون»متعلق 

 تواند حاکمیت همین قانون باشد.  دار جهان است، مى جان

 هاى قدرت خداوند است.  و نشانه آیات از ،( بودن ماده و نر) زوجیت قانون حاکمیت و حیات نوع - 9 

  الیعلمون ممّا و. . . کلِّها جوااألزذى خلق ال نحاسبو ءایة لهم األرض. . . 

هاى قدرت  برداشت یاد شده، از آن جا است که آیه، در ضمن سلسله آیاتى قرار دارد که درصدد بیان نشانه

  [13]خداوند است.

تک تک آن ها به زوجیت در همه موجودات عالم  یابیم کهمی از این سخنان و گفتار دانشمندان به خوبی در

زوجی را موجودات عالم بلکه برای همه می دانند؛ مخصوص انسان و حیوان و گیاه نفقط را  زوجیتو  ایمان دارند

با چشم مسلح هم قابل روئیت  که آنقدر ریزند که حتی. نمونه بارز آن همین الکترون و پوزیترون هست قائلند

و بی  پیچیدهجز خداوند رحیم و علیم چه کسی توانایی خلق همچین سیستم  بپرسیم د از خودحال بای .نیستند 

 را داراست. نقص

 نتیجه گیری

یکی از مباحث مهم موجود در قرآن ، مسئله زوجیت می باشد که تقریبا بسیاری از مفسران در این مورد اظهار 

نظر کرده و توانسته اند به مفاهیم مهم و بنیادی علمی اشاره کنند. این مقاله نیز پس از بررسی زوجیت در بارها 

سی زوجیت در این آیه پرداخته است و بیان کرده که سوره یس ، با دیدگاهی متفاوت به برر 63و استمداد از آیه 

هم جنس  نیز زوجیمانند الکترون  یذرات ریز برایزوجیت فقط مخصوص انسان ها و حیوانات و... نیست، بلکه 

نوع بارشان با هم  ولییکسان  دارند بارالکتریکی جرم و اندازه  با این وجود که. وجود داردبه نام پوزیترون آن 

 ت.متفاوت اس
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 شکل ها و نمودارها

 

 
 

 [17] . اتم معمولی )سمت چپ( و اتم پاد ماده )سمت راست(1شکل 

 

 مراجع

 قرآن کریم .1
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، صص 1691انتشارات کتاب مبین، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، قم، محمدعلی، رضایی اصفهانی،  .6

679-677. 

فصلنامه ، « (1اعجاز علمی قرآن و کاربردهای آن در نظام آموزشی )»محمدعلی، رضایی اصفهانی،  .0

 .60، ص1690، 9شماره  رشد)آموزش قرآن(،
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