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 گياهان وپيدایش حيات

 اطمینانی محمد*

 کرمانشاه واحد اسالمی ازاد دانشگاه سیاسی علوم ی دانشکده سیاسی لومع ارشد کارشناسی دانشجوی

 چکیده

 موضوعات همه در و کندمی بیان شهادت و غیب علم در را الهی جاودان وسنن حقایق آیاتش از ایآیه هر خداوند معجز کالم قرآن

 آن آیات از هرآیه که است جهان و طبیعت مورد رد قرآن از آیه پنجاه و هفتصد نمایدمی هدایت حقایق شناخت به را ایمان اهل

 در و هستی شناخت مورد در آیات صحت و درستی درک قطعا کند ایجاد وپژوهشگران تحقیق اهل برای بکر ایایده تواندمی

 در لذا باشد انسان سرنوشت و جهان آینده و حال از درست درک راهگشای تواندمی هاانسان سرگذشت و کائنات گذشته مورد

 حیات مایه آب که باشیم داشته توجه مسلم حقیقت این به تنها قرآن آیات از آیه یک از گرفتن مدد با که شده تالش پژوهش این

 .کنیم باور جان به را خداوند مقدس کالم حقانیت و برسانیم اثبات به را مدعا این پژوهشگران وبررسی مطالعه با و است

   گیاه ن،قرآ پیدایش، آب،: کلیدی واژگان

  مقدمه

 آب پیدایش و حیات

 ره حیات از مقصود اگر است؟ معنی چه به حیات است، حیات تعریف و شناخت هستی شناخت در امور ترینمشکل از یکی 

 از عنصری هر پیدایش از قبل تردید بدون شودمی دیده ماده یک از که است فیزیکی تحوالت و تغییرات یا شیمیائی انفعال و فعل

 لحداق هم مولکول و شودمی تشکیل مولکول یک از حداقل عنصری هر زیرا است داشته وجود حیات طبیعت در موجود رعناص

 روی رب هاالکترون که است شده ساخته مداراتی و نوترون و پروتون و الکترون یک حداقل از هم اتم هر و شده ساخته اتم یک از

 را رتبزرگ پیوندهای بنای زیر و نشوند پراکنده هم از ذرات و بدهند شکل را اتم ههست تا دارند ایجاذبه و بچرخند مدارات آن

 صرعنا مختلف هایملکول و هااتم ازمجموع و بسازند را هامولکول تا باشند حرکت در خاصی نظم پایه بر باید و نمایند فراهم

 اتم ذرات را جا همه بلکه نیست خالئی هیچ عالم در(. 2)دبینجام آن ترینپیچیده به تا آغاز مراحل ترینساده از و بگیرند شکل

 تردیدیب و نمایدمی مدیریت را انحالالت و هاترکیب که هست هستی بر حاکم شعوری قطعاً است گرفتهفرا عناصر و هاومولکول

 و جانداران و گیاهان رد و بینیذره موجودات در که حیاتی اما است، هستی جاودان حیات سرچشمه و زنده خود برتر ذات آن

 و ظلمت و نور و گرما و سرما شرایط در و هوا و خاک و آب بستر در و دارد وجود مخلوقات اشرف عنوان به انسان در باالخره

 کندمی لحاص دوام و یابدمی تکثیر ریشه و ساقه و اوول و اسپرم هسته، دانه، بذر، با و کندمی نمائیخود غیره و خشکی و رطوبت

 تصراح به مهم مسأله این به قرآن دهدمی تشکیل را زنده موجودات وجود از بخشی حتماً آب زیرا نیست ممکن آب بدون اقطع

 (.1) انبیا/ 30«حی شیئ کل الماء من جعلنا و» فرمایدمی و است نموده اشاره
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 اصلی مطالب

 آب

 و عیطبی صفاتی آب به متعال خدای بو، نه و طعم نه و دارد رنگ نه باشد پاک اگر است حیات مایه که شفاف است مایعی آب

 در بار سه و شصت مجید قرآن در باشد، داشته جانداران و نباتات حیات بقای در اساسی نقش تواندمی که است داده شیمیائی

 نمود بندیدسته موضوع ده در را آن توانمی که است برده نام آب از آیه یک و شصت

 تواندنمی علم و است غیب امور از این البته «الماء علی عرشه کان» بود برآب خدا عرش که دارد شارها( هود سوره 7 آیه) – اول

 .است داشته وجود آب زمین و هاآسمان خلق از پیش که کنیم استنباط اینکه مگر دریابد چیزی آن از

 از که کرد استنباط توانمی که «مرعیها و ماءها نهام اخرج» آورد در را مراتع و آب زمین از خدا فرمایدمی( نازعات 31 آیه) – دوم

 .رویدمی خاک از گیاه که همانگونه آمد در آب زمین دل

 نورهم سوره 45 آیه و «حی شئی کل الماء من جعلنا و»  فرمایدمی کرده بیان آب را چیز همه حیات سرچشمه انبیا 30 آیه -سوم

 .است آفریده آبی از را جانداران همه خدا «ماء من دابۀ کل خلق اهلل و»  فرمایدمی

 زمین روی خاک و هوا و هاآب تطهیر و مرده هایسرزمین کردن زنده و زمین در باد و ابر و باران نقش از آیه 28 – چهارم

 .است داده خبر نباتات و جانداران و انسان کردن وسیرآب

 کندمی یاد هاچشمه رتصو به هاآن خروج و زمین دل در آب شدن ذخیره از آیه 5 -پنجم

 .است داده خبر است کرده نابوده را کافران که عذاب باران از آیه 8 -ششم

 .بگیرد را غسل و وضو جای تواندمی حرج و سختی یا آب نبود وقت به که گویدمی سخن تیمم از آیه 2 -هفتم

 .دهدمی خبر دوزخ در چه و بهشت در چه قیامت در آب به آیه 5 -هشتم

 .است برده بهره آب لفظ از تشبیه یا مثل عنوان به آیه 5 -نهم

 (1)کندمی اشاره منی یا نطفه آب به هم آیه چهار – دهم

 تهس زندگی آنجا در باشد آب جا هر دیگر عبارتی به است حیات مایه آب که دازیمپرمی حقیقت این به تنها پژوهش این در

 قدمم همیشه آب وجود و است حیات بناهای سنگ از یکی آب و است حیات زمهال آب یعنی دارد نیاز آب به زمینی حیات البته

 از قبل زمین و هاآسمان یا هستی بستر یعنی خدا عرش هود سوره 7 آیه در ندارد، وجود حیات نباشد آب تا یعنی است حیات بر

 11 آیه در و است داشته وجود آب شوند خلق زمین و هاآسمان اینکه از قبل هامدت یعنی است داشته قرار آب بر هاآن خلق

 از مسلماً ودب کرده پر را فضا آن گاز عظیم توده یعنی بود دود هاآن بستر بیافریند را هاآسمان خواست خدا چون نیز فصلت سوره
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 چونهم یباتیکترو اندپیوسته هم به شیمیائی وانفعاالت فعل با عناصری زمین و هاآسمان خلق از پیش فهمید توانمی مذکور آیات

 .بودند زمین و هاآسمان خلق برای اولیه هایپایه مواد این بودند آورده وجود به را کربن اکسید دی گاز و آب

 تریشب زمین روی بر حیات آثار عمر اما دانندمی سال ملیون ششصد و میلیارد چهار از تربیش را زمین عمر شناسیزمین مطالعات

 موجودی وزهن اما گذشته زمین عمر از سال میلیون هشتصد که فهمید توانمی اینجا از نیست سال میلیون دهشتص و میلیارد ازسه

 به یاتح پذیرش برای را الزم شرایط توانسته است کرده پیدا که تحوالتی با زمین مدت این در است کردهنمی زندگی درآن زنده

 دیده آن بر حیات از نشانی هیچ و بود عریان و خشک هایصخره از بزرگی گوی مانند زمین که مدت این در آری آورد دست

 رآمدهد مذابی مایع شکل به تراکم اثر بر بود شده محصور آن گردونه در که گازی هایتوده چرخیدمی بیکران فضای در شدنمی

 هااتم که بود حدی به زمین دل یمرکز گرمای دادمی تشکیل را آن سطح هم نازکی هایالیه و دادمی تشکیل را آن مرکزی نقطه

 هایتوده شکستمی هم در را سطحی نازک پوسته و شودمی پراکنده باال به درون از هاآن از حاصل انفجار شکافتمی هم از را

 دنرسی مانع که داشت غلظتی چنان و گرفتمی فرا را زمین دور تا دور غلیظی مه و ابر از ایهاله وچون شدندمی آزاد گاز و بخار

 شدمی دسر کم کم و افزودمی پوسته ضخامت به شدمی ریخته بیرون زمین دل از که هم مذابی ومواد شدمی زمین به خورشید نور

 یادز زمین پوسته مقاومت و دارند نگه را زمین هائیمیخ مانند که شدمی سبب خود هاکوه تشکیل و آوردمی وجود به را هاکوه و

 اراتبخ و زمین روی سرمای و شد سرد زمین پوسته کم کم لذا بکاهد هم هاآتشفشان فعالیت از و دارد رب شکاف تروکم شود

 ببارند مینز روی بر پیاپی هائیباران صورت به و شوند سرد بودند گرفتهفرا را زمین گرداگرد ابرهائی چون که زمین دل از برآمده

 دشو کاسته هاآن غلظت و ضخامت از آهسته آهسته و آورند وجود به را هاساقیانو اولین و پرشوند آب از زمین پست نقاط و

 اولین پیدایش شرایط است فراهم الزم گرمای و نور و خاک و آب که اکنون بتابد زمین روی بر بتواند خورشید نور که ایبگونه

 را اهو در موجود کربن انیدرید تا دسازنمی کلروفیل آبزیریز موجودات قطعا است شده حاصل میکروسکوپی زنده موجودات

 هاجلبک صورت به اول که شد نباتاتی پیدایش به منجر امکان این و کنند فراهم خود نمو برای را الزم مواد راه این از و کنند تجزیه

 دارای و داشت زمینی ساقه گیاه این داشتندبر خاک از سر دونین نام به گیاهانی هم زمین روی در و شدند پدیدار هااقیانوس درآب

 اهاین که آوردند وجود به هااسب دم و هاگرگ پنجه ها،سرخس آنها از بعد بود هاخزه به شبیه ظاهر نظر از و بود هم هوائی ساقه

 و انجیر تبریزی، بید، مانند گلداری گیاهان و شوندمی فراوان هاسرخس دوم دوره در دادند،می تشکیل را اول دوران گیاهان

 تربیش تنوع گیاهان سوم دوران طی در آمد وجود به هااین مانند و گنجشک زبان افرا، گردو، بلوط، دوره این اواخر در و گنولیاما

 (3،2)درآمد کنونی صورت به گیاهان وضع چهارم دوران در انجامسر یافتند

 نتیجه

 خطاب در که است کتابی قرآن شودمی پدیدار هم تحیا هاینشانه زمین روی بر آب حضور در شد اشاره گذرا طور به چنانکه 

 رانبیک رحمت و عظمت به تا ببین دقت به را هاآن و بنگر خود جوانب به انسان ای که فرمایدمی ایمانداران و علما و عقال به

 االرض لیا و نصبت کیف الجبال الی و رفعت کیف السماء الی و خلقت کیف االبل الی ینظرون افال: » فرمایدمی شوی آگاه خدا

 حبا فیها بتنافان شقا االرض شققنا ثم صبا الماء صببنا انا طعامه الی االنسان فلینظر» است فرموده یا( غاشیۀ20تا17) «سطحت کیف

 االرض فی سیروا قل» فرمود یا( عبس 32تا 24) «نعامکم ال و لکم متاعاً اباً و فاکهۀ و غلباً حدائق و نخال و زیتونا و وقضبا عنبا و
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 و آیات به باید مؤمنان که کنندمی توصیه همه دیگر آیات هاده و( عنکبوت 20)«االخرۀ النشأۀ ینشأ اهلل ثم الخلق بدء کیف فانظروا

 قرآن آیات از آیه 750 است آورییاد به الزم ببرندپی قرآن جاودانه کالم و رسول و خدا حقانیت به تا کنند توجه الهی احکام

 ورندآ روی تحقیق به پژوهشگران تا دهدمی خبر ایمان اهل برای علم کسب و نگرش اهمیت از نشان این و است تطبیع بارهدر

 .انجامدمی خدا به تقرب به حقیقت درک چون دریابند را آفریدگان حقایق و

 

 منابع

  مجید قرآن -ا

 بعثت انتشارات مؤسسه جهان، آینده و گذشته آزار، بی شیرازی، -2

 القاهره الدولیه الشروق مکتبۀ اول، جزء القرآن فی النبات النجار، زعلول . د.أ -3

 لبنان بیروت للمطبوعات االعلمی مؤسسه القرآن، فی العلمی االعجاز بیضون، لبیب دکتر -4
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