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 اعجاز و قرآن

 

 اکرم حافظی

 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان تهران

Ak_hafezi@yahoo.com 

 

  چکیده :

اعجاز است.  یکه در زمان نگارش قرآن ناشناخته بوده دارا یمطالب علم انیکند که قرآن در ب یقرآن ادعا م یاعجاز علم هینظر

 شیدر دوران معاصر افزا یول گرددیبازم یو ابوحامد غزال ،یراز فخر نا،یبه آثار ابن س نیعلم ود وندیسابقه نگارش در پ

 یاصفهان ییو رضا ،یمحمد یعیرف ،یبوکا سیمور ،یالمحص میتوان به نع یم نهیزم نیا سندگانیاست. از نو افتهی یریچشمگ

جهان، رشد  عتطبی ٔ  ارهدرب انهیشگویاظهارات پ دهندهقرآن نشان اتیاز آ یکه بعض کنندیادعا م رهایتفس نیاشاره کرد. ا

بودن  یبر اله یگواه قیطر نیشده و بد دییأت یعلم قاتیاست که بعداً بواسطه تحق ییهادهیپد گریو د یستیو ز یکیولوژیب

اعجاز قرآن از نظر  ، اخبار غیبى در قرآندر این نوشتار به اعجاز قرآن در زمینه های متفاوت  از جمله کنندیقرآن ارائه م

تزیین ، جایگاه و مسیر مشخص ستارگان ، حرکت دورانی و جریانی خورشید اخبار غیبى در قرآن ، و فلسفىمعارف عقلى 

 مسیر مشخص ستارگان ،جایگاه  ،خلقت انسان ،اعجاز در گیاهانحرکت زمین ،مراحل رشد و نمو جنین آسمان با ستارگان ،

 و...با دکر آیات و مصادیق اشاره شده است .

 کلمات کلیدی 

  ،خلقت ،ستارگان ،حرکت دورانی ،تحقیقات علمی قرآن از اعج
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 از تعریف اعج

ایی کسی قهرا باشد ناتوان ساختن بر دو گونه است: یکی آن که تواناز ریشه »عجز« )ناتوانی( به معنای ناتوان ساختن می اعجاز

ا مقامی دارد، آن مال یا مقام از او با زور گرفته شود و او به از وی سلب شود و او به عجز درآید، مثال اگر شخصی قدرت مالی ی

  .خاك مذلت بنشیند

نه اقدام دیگر آن که کاری انجام گیرد که دیگران از انجام و یا هم آوردی با آن عاجز باشند، بدون آن که درباره آنان هیچ گو

ای پیش رفت کند که دست معنوی به اندازهمنفی به عمل آمده باشد، مثال ممکن است کسی در کسب کماالت روحی و 

  دیگران بدو نرسد و از روی عجز دست فرونهند

 اعجاز قرآن از نوع دوم است، 

ندازه اوج گرفته که آن ا احکام، استواری گفتار، رسابودن بیان، نوآوری های فراوان در زمینه معارف و فصاحت، بالغتیعنی در 

آن، همیشگی و ثابت را »معجزه جاوید« گویند این حالت برای قر قرآندور از دسترس بشریت قرار گرفته است از این جهت 

  است اسالمبزرگ قدر، سند شریعت جاوید است، چرا که این کتاب 

 پیشینه بحث

این زمینه بحث کرده و مساله  مساله »اعجاز قرآن« از دیر زمان مورد بحث و نظر دانشمندان بوده است شاید اولین کسی که در

( است وی از بزرگان اهل 307متوفی  )زید واسطیبن  محمد[ ۱]ابن ندیمرا به صورت کتاب یا یك رساله درآورده طبق گفته 

  االمامة« و »اعجاز القرآن فی نظمه و تالیفه« نگاشته استهایی در این زمینه به نام »باشد و کتابمی کالم

کنند، او کتابی در دو مجلد درباره اعجاز قرآن نوشته است ( را یاد می209متوفی  )ثنیابوعبیدة معمر بن المبرخی پیش از او، 

  .ها اکنون در دست نیست( کتابی در اعجاز قرآن دارد اما این نوشته224متوفی  )ابوعبید قاسم بن سالمهمچنین 

نوشته ابوسلیمان حمد بن محمدبن ابراهیم  «بیان اعجاز القرآن »ترین اثری که در این زمینه در دست است، رسالهقدیمی

است.  ای با عنوان »ثالث رسائل فی اعجاز القرآن« اخیرا به چاپ رسیدهضمن مجموعه ( است این اثر388خطابی بستی)متوفی 

و  قرآنها در و درباره انتخاب واژهای جالب مطرح ساخته مؤلف این رساله، مساله اعجاز القرآن را از بعد »بیانی« با شیوه

آور کامال آشکار ساخته و به آهنگ سخن گفته و برجستگی قرآن را در این انتخاب و چینش شگفتها متناسب و همسنجینکته

  .خوبی از عهده آن برآمده است

باشد این شخصیت بزرگ جهان صورت علم مدون می)دو رساله دیگر این مجموعه یکی تالیف ابوالحسن علی بن عیسی رمانی 

  ای همیشه به یادگار گذارده استعلم و ادب، سه نوشته ارجمند در این زمینه بر

و چکیده مباحث دو کتاب پیش را که به ها رساله »شافیه« است رساله شافیه خالصه اسرارالبالغة، دالیل االعجاز و آخرین آن

ده است وی خدمتی شایسته به عالم ادب در راه ای موجز و فشرده عرضه کرباشد به گونهمثابه مقدمه برای وصول به اعجاز می

 (۱392)بوکای موریس رسیدن به اعجاز قرآن انجام داده است
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( هر یك کتابی مبسوط در 65۱(، و کمال الدین زملکانی )متوفی 606متوفی  )فخر رازی( و امام 403ابوبکر باقالنی )متوفی 

( نیز به طور 9۱0متوفی  )سیوطیجالل الدین  .اندتفصیلی مورد بحث قرار دادهاین زمینه نوشته و مساله اعجاز قرآن را به گونه 

  به رشته تحریر درآورده است« معترك االقران فی اعجاز القرآن »گسترده کتابی در سه مجلد ضخیم با عنوان

اند از: »المعجزة الخالدة« عالمه ها عبارتآنهای فراوانی در زمینه اعجاز قرآن نوشته شده که مشهورترین ها و رسالهاخیرا کتاب

آن« عالمه رآن« استاد مصطفی صادق رافعی، »النباء العظیم« استاد عبداهلل دراز، »اعجاز قرالدین شهرستانی، »اعجازالقسید هبة

 ن« شیخ محمدجواد بالغی اند مانند مقدمه تفسیر »آالء الرحماهایی نیز به عنوان مقدمه تفسیر نوشتهطباطبایی. به عالوه نوشته

 

 قرآن معجزه الهى

 مبارزه طلبی قرآن

مورد با صدای قرآن مجید برای اینکه نشان دهد معجزه و از نزد خداست و سخن محمد صلی اهلل علیه و آله نیست. در چند 

ت اثبات ادعای خود را بلند و رسا همگان را به آوردن شبیه آن دعوت نمود تا آنها که ادعا می کنند قرآن کالم بشر است فرص

  .داشته باشند

، ال یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَ لَوْ کانَ بَعْضُهُمْ أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُُّ عَلى» :یکبار به آوردن مثل قرآن

توانند بیاورند، بیاورند، نمى ن دست بدست هم دهند، که مثل این قرآن(؛ بگو اگر انس و ج88سوره اسراء/آیه )«لِبَعْضٍ ظَهِیراً

  .هر چند که مدد کار یکدیگر شوند

  اما کسی در این مورد اقدامی انجام نداد

أْتُوا بِعَشْرِ أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَ»:هاى قرآن اکتفا نمودکمى از این مرحله تنزل و به آوردن ده سوره به مانند سورهپس از مدت 

ه میگویند: این قرآن (؛ و یا آنک۱3سوره هود/آیه)«فْتَرَیاتٍ، وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَُّهِ، إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَسُوَرٍ مِثْلِهِ مُ

ید، و به کمك بطلبید، و گویید، غیر از خدا هر کس را که میخواهید دعوت کنافترایى است که به خدا بسته، بگو اگر راست مى

  .شما هم ده سوره مثل آن بخدا افتراء ببندید

رآن را پیشنهاد نمود و بدین گونه به و باز هم هیچ کس این کار را انجام نداد. باز هم تنزل کرد و آوردن تنها یك سوره از ق

هِ وَ ادْعُوا شُهَداءَکُمْ مِنْ دُونِ اللَُّهِ إِنْ عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِ عَلىوَ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَُّا نَزَُّلْنا » :تحدى و مبارزه خود ادامه داد

   .دوری دریافت ننمو( ولی پاسخ درخ23سوره بقره/آیه )«کُنْتُمْ صادِقِین

ترین راه ساده براى عرب آن زمان که در فصاحت و بالغت و در شعر و ادب، تخصص و بلکه یك نوع نبوغ داشت. بهترین و

صلی اهلل علیه و آله  رسول خداو پیشنهاد  هاى کوچك قرآن را بیاورد و جوابگوى تحدىمبارزه با قرآن این بود که یکى از سوره

ترین سنن و آداب ترین عقاید و روشنه رایجرآن مجید، معارضه و مبارزه کند و ادعاى وى را کگردیده با بالغت و فصاحت ق

بت و نام خویش را در تاریخ ماندگار سازد و بر ارزش و موقعیت کوبید، محکوم نماید و از این طریق پیروزى خود را ثاآنان را مى

هاى هاى سنگین و نثار خونهاى کوبنده و صرف هزینهرا از جنگخویش بیفزاید و با این معارضه و مبارزه ساده، ملت عرب 

 (۱377.)راشدی  طر شودها و اوطانش، آسوده خاترك نمودن خانهها و فشارها و رنگین راحت و آسوده کند و از تحمل سختى
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آیات قرآن دقت و تفکر کرد، هر چه زودتر  بالغتو  فصاحتقرار گرفت و در  قرآنولى عرب فصیح و بلیغ آن روز وقتى در برابر 

طعى مواجه خواهد شد و جز تسلیم و سر به معجزه بودن آن اذعان نمود و به این حقیقت پى برد که مبارزه با قرآن با شکست ق

  .نداردفرود آوردن در برابر حق و اظهار عجز و ناتوانى در برابر قرآن چاره و راه دیگر 

بودن قرآن را پذیرفته، نبوت را تصدیق نمودند و در برابر دعوت قرآن سر وحی اى از آنان روى همان اذعان و یقین بود که عده

تشرف به دین اسالم به سعادت ابدى نائل گردیدند ولى گروه دیگرى راه عناد و لجاجت در پیش گرفته، تسلیم فرود آورده، با 

  مبارزه با سخن ترجیح دادند و به جاى معارضه با بیان، معارضه با نیزه و سنان را انتخاب نمودند مبارزه با شمشیر را بر

زه طلبی تا به امروز نیز ادامه دارد، تا دامنه رستاخیز همچنان هم ادامه این آیات، آیاتی از مهجزه جاویدان قرآن است و این مبار

نی می نمایند و منکر نبوت پیامبر خاتم هستند فرصت دارند که با پرداختن خواهد داشت و اکنون نیز آنها که با اسالم دشم

امروز نیز کسی توان آن را در خود نمی  سالم رهائی یابند اما روشن است کهبهائی اندك از صرف هزینه های گزاف مبارزه با ا

  نداردبیند و اگر هم کسی دست و پائی می زند تا کاری انجام دهد جز رسوائی برایش ثمری 

کند که آوردن کتابى باشد و ثابت مىقرآن مى بودن وحىترین گواه بر ترین دلیل و روشناین عجز و درماندگى، خود بزرگ

  مثل قرآن از دایره قدرت بشر بیرون و از حد امکان او خارج است

 

 یدان ه جاوقرآن معجز

یك شریعت و نبوت جاودانى باید داراى یك معجزه جاوید نیز باشد زیرا معجزه اگر محدود و منحصر به یك زمان گردد، مردم 

هاى متواتر نیز در اثر مرور زمان ممکن است، از توانند آن را با چشم خود درك نمایند و اخبار و نقلازمنه و اعصار آینده نمى

  ...قل در اثر عوامل مختلف تردیدهایى به وجود آیدبین برود و یا الا

حنه مبارزه و تاز صها براى تمام مردم جهان خود را نشان داده، یکهقرآن معجزه جاودانى است که اعجاز آن در طول قرن

  تاز خواهد ماندرقیب و یکهمسابقه کرده تا دامنه رستاخیز نیز بى

که معجزات آن شرایع که شاهد و گواه صدق  ذشته به پایان رسیده است، به دلیل اینو دیگر این که دوران شرایع و قوانین گ

 (۱387.)اصفحانی  ها پایان رفته استها بود، منقطع و زمان آنآن

 

 از قرآنوجوه اعج

أْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ، الیَأْتُونَ بِمِثْلِهِ أَنْ یَ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُُّ عَلى» :یکى از آیاتى که بر عموم قرآن تحدى کرده، آیه

  .«لَوْ کانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراًوَ

ها بمیان نیاورده و در عوض روى سخن بجن و انس کرده است، پس معلوم بینیم سخنى از عرب آن هم با این قید و شرط مى

  می شود معجزه بودنش تنها از نظر اسلوب کالم نیست

همچنین غیربالغت و جزالت اسلوب، هیچ جهت دیگر قرآن به تنهایى مورد نظر نیست و نمیخواهد بفهماند تنها در فالن  و

معارفى است حقیقى و اخالق. فاضله و قوانین صالحه و اخبار غیبى و معارف صفت معجزه است مثال در این که مشتمل بر 

فهمند، نه معجزه است، چون هر یك از جهات را یك طائفه از جن و انس مىدیگرى که هنوز بشر نقاب از چهره آن بر نداشته 
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ید( و نفرمود کتابى فصیح مثل آن رمود: اگر شك دارید مثلش را بیاورهمه آنها پس این که بطور مطلق تحدى کرد، )یعنى ف

مکن است مورد برترى قرار گیرد برتر فهماند که قرآن از هر جهتى که مبیاورید و یا کتابى مشتمل بر چنین معارف بیاورید، مى

ترین بلغاء و هم آیتى است فصیح، براى بنابراین قرآن کریم هم معجزیست در بالغت، براى بلیغ است، نه یك جهت و دو جهت

آسا براى ایست براى حکماء در حکمتش و هم سرشارترین گنجینه علمى است معجزهترین فصحاء و هم خارق العادهفصیح

آسا براى قانون، و سیاستى است بدیع و بى سابقه براى سیاستمداران و حکومتى ترین قانونى است معجزههم اجتماعىعلماء و 

راى همه عالمیان در حقایقى که راهى براى کشف آن ندارند، مانند امور غیبى و ایست به براى حکام و خالصه معجزهاست معجز

  .اختالف در حکم و علم و بیان

افراد جن و انس، چه عوام و چه خواص، چه عالم و چه جاهل، چه مرد و چه زن، چه فاضل متبحر و چه براى تمامى آنهم اعجاز 

  .مفضول

 .قرآن کریم اشاره می شوداینك به برخی از جنبه های اعجاز 

  

 اعجاز قرآن از نظر معارف عقلى و فلسفى

کتابى آورد که ماالمال  لی واست نخوانده، درس  که محمد اُ ندکقرآن مجید این مطلب را در آیات متعدد و به صراحت بیان مى

)مودب و جاللی  .رآن مجید استهاى اعجاز قترین جنبهاز معارف عقلى و دقایق علمى و فلسفى است... و این خود از بزرگ

۱389) 

  اعجاز در هماهنگى قرآن

ترین اختالف و تناقضى در ات قرآن است، یعنى کوچكدومین جنبه اعجاز قرآن هماهنگى کامل و نظم و انسجام حاکم در آی

  ...فاهیم آن وجود نداردمیان آیات و م

دار وارد شده، در این موارد سخن گفته و تشریع و قانون ع و دامنهها به طور وسیقرآن مجید در تمام شئون و امور زندگى انسان

آن مشاهده نشده است و در سرتاسر این مباحث از دایره عقل  ترین اختالف و تناقض درگذارى نموده است، با این حال کوچك

  .و خرد به دور نرفته است

 اخبار غیبى در قرآن

  :انبیاء گذشته و امت هاى ایشان است، مانند آیه آیات در این مورد، بعضى درباره داستان هاى

 ؛ «ها أَنْتَ وَال قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذاتِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَیْبِ، نُوحِیها إِلَیْكَ، ما کُنْتَ تَعْلَمُ»

 «أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ یَمْکُرُونَذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْكَ، وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ » :و آیه

  ندهاى خود را یکى کردند تا با یوسف نیرنگ کنخودت در آن جریان نبودى و ندیدى که چگونه حرف

فُلُ مَرْیَمَ؟ وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ، إِذْ ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَیْبِ، نُوحِیهِ إِلَیْكَ، وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقاْلمَهُمْ، أَیُُّهُمْ یَکْ» :و آیه

 «یَخْتَصِمُونَ

هاى خود قرعهزد ایشان نبودى که داشتند کنیم وگرنه تو آن روز نمىوحی  ؛ این از خبرهاى غیبى است که ما به تو 

  : ردندکانداختند که کدامشان سرپرست مریم شود و نیز نبودى که چگونه بر سر این کار با هم مخاصمه مىمى
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  «ذلِكَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقُِّ الَُّذِی فِیهِ یَمْتَرُونَ»

  نندکول حقى که در او شك مىقاینست عیسى بن مریم آن 

غَلَبِهِمْ  غُلِبَتِ الرُُّومُ فِی أَدْنَى الْأَرْضِ، وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ» :و آیاتى دیگر و یك قسمت دیگر درباره حوادث آینده است، مانند آیه

چند تر شکست خوردند، ولى هم ایشان بعد از شکستشان بزودى و در ؛ سپاه روم در سرزمین پائین«سَیَغْلِبُونَ فِی بِضْعِ سِنِینَ

د، بزودى تو آن خدایى که قرآن را نصیب تو کر ... إِنَُّ الَُّذِی فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ، لَرادُُّكَ إِلى» :و آیه .سال بعد غلبه خواهند کرد

  گرداندمىرب مکهیعنى به شهر گریختی را بدانجا که از آنجا 

؛ بزودى داخل مسجدالحرام می «خافُونَلَتَدْخُلُنَُّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ، إِنْشاءَ اللَُّهُ آمِنِینَ، مُحَلُِّقِینَ رُؤُسَکُمْ، وَ مُقَصُِّرِینَ التَ» :و آیه

  شته باشیدشوید، انشاءاللَُّه در حالى که سرها تراشیده باشید و تقصیر کرده باشید و در حالى که هیچ ترسى ندا

؛ بزودى آنها که از شرکت در جهاد تخلف کردند، «نَتَُّبِعْکُمْمَغانِمَ لِتَأْخُذُوها، ذَرُونا  سَیَقُولُ الْمُخَلَُّفُونَ، إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى» :و آیه

  .وقتى براى گرفتن غنیمت روانه می شوید، التماس خواهند کرد: که اجازه دهید ما هم بیائیم

  کْرَ وَ إِنَُّا لَهُ لَحافِظُونإِنَُّا نَحْنُ نَزَُّلْنَا الذُِّ» و آی کند؛ و خدا تو را از شر مردم حفظ مى«اللَُّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَُّاسِوَ» :و آیه

های اعجاز قرآن جامعیت آن است. به راستی این تنوع محتویات قرآن، آن هم از انسانی درس در واقع، بیان یکی از جنبه

های مخصوصش در زمینه عقاید آمده و کارییب است؛ چرا که در این کتاب آسمانی، هم دالیل متین عقلی با ریزهنخوانده عج

نظیر، های تاریخی قرآن در نوع خود بیها. هم بحثهای بشر در همه زمینهیان احکام متین و استوار بر اساس نیازمندیهم ب

های آماده همان کار الی از هر گونه خرافه است و هم مباحث اخالقیش که با دلدهنده و خانگیز، بیدارگر، دلچسب، تکانهیجان

دارد که حداقل در های مرده! مسائل علمی که در قرآن مطرح شده، پرده از روی حقایقی بر میکند که باران بهار با زمینرا می

سازی کتاب انسان لوم طبیعی نیست، بلکه یكدانیم قرآن یك کتاب عمی آن زمان برای هیچ دانشمندی شناخته نشده بود«(.

شناسی و شناسی، گیاهائل مربوط به تکامل، تشریح، جنیناین، نباید انتظار داشت که جزئیات این علوم از قبیل مساست و بنابر

هایی از قسمتهای تربیتی اشارة کوتاهی به مانند آن در قرآن مطرح شود، ولی این مانع از آن نخواهد بود که به تناسب بحث

 این علوم در قرآن بشود«. 

 :پردازیمموارد ا اعجاز علمی ، میبا توجه به این رویکرد، به بررسی 

یین آسمان با ستارگان؛ جایگاه و مسیر مشخص ستارگان؛ حرکت دورانی و جریانی خورشید؛ حرکت زمین؛ قانون جاذبه؛ تز

ها؛ تشکیل تمام اجسام از اتم؛ زندگی ر گیاهان؛ رستاخیز انرژیآماده شدن زمین برای زراعت به وسیله باران؛ زوجیت د

یری استخوان ها در جنین؛ رقیق تر بودن هوا در ارتفاعات و بریدگی میان اجتماعی زنبور عسل؛ آفرینش انسان از علق؛ شکل گ

 .هارشته کوه

سازی طبیعی نیست، بلکه یك کتاب انسان دانیم قرآن یك کتاب علومدارد: »میچنین در جای دیگر تفسیر نمونه بیان میهم

شناسی و شناسی، گیاهمربوط به تکامل، تشریح، جنین ه جزئیات این علوم از قبیل مسائلاین، نباید انتظار داشت کاست و بنابر

هایی از تهای تربیتی اشارة کوتاهی به قسممانند آن در قرآن مطرح شود، ولی این مانع از آن نخواهد بود که به تناسب بحث

 (.8۱/ ۱۱این علوم در قرآن بشود« )همان، 
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 پردازیم.اعجاز علمی که در این تفسیر بیان شده، می ای ازگانهبا توجه به این رویکرد، به بررسی موارد چهارده

 ـ تزیین آسمان با ستارگان۱ 

 ت، ما آسمان نزدیك را با زیور سیُّارات آراستیم«.(؛ »در حقیق6 /)الصافات )إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْکَوَاکِبِ(

 نکتة علمی

ای که در آن زمان بر افکار و فرماید: »آسمان پایین را با کواکب تزیین کردیم«، در حالی که فرضیهخدای متعال در آیه فوق می

 گان ثوابت است.( آسمان ستاررضیه بطلمیوسگفت فقط آسمان باال )آسمان هشتم طبق فدانشمندان حاکم بود می

دانیم، بطالن این فرضیه اثبات شده و عدم پیروی قــرآن از فرضیة نادرست مشهور آن زمان، خود معجزه ولی چنان که می

 (.۱9/۱7ای از این کتاب آسمانی است )همان، زنده

ایی است که اطراف زمین خاطر قشر هو ی ستارگان بهنکته جالب دیگر اینکه از نظر علم امروز مسلم است که چشمك زدن زیبا

دارد و این با تعبیر »السماء الدنیا«؛ )آسمان پایین( بسیار مناسب است، اما در بیرون جو را فرا گرفته و آنها را به این کار وا می

 حالت زیبای چشمك زنی را ندارند. زمین، ستارگان

 ـ جایگاه و مسیر مشخص ستارگان2

کنم! و مسلماً، (؛ »و به جایگاه ستارگان، سوگند یاد مى76و  75)واقعه/  )ومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌقِعِ النُّجُسِمُ بِمَوَافَلَا أُقْ(

 آن سوگند بزرگى است، اگر )بر فرض( بدانید!«.

 نکتة علمی

ر آنها که طبق قانون جاذبه مســیر و مداشخصی دارد و امروزه برای ما روشن شده است که ستارگان آسمان هر کدام جایگاه م

پذیرد. این مسأله شود، بسیار دقیق و حساب شده است. سرعت سیر هر کدام از آنها با برنامه معینی انجام میو دافعه تعیین می

یل به ما را تشکگرچه در کرات دور دست دقیقاً قابل محاسبه نیست، اما در منظومه شمسی که خانواده ستارگان نزدیك 

قیقاً مورد بررسی قرار گرفته و نظام مدارات آنها به قدری دقیق و حساب شده است که انسان را به شگفتی وا دهد، دمی

 دارد.می

هنگامی که به این نکته توجه کنیم که طبق گواهی دانشمندان تنها در کهکشان ما حدود یك هزار میلیون ستاره وجود دارد و 

 بریم.ه هر کدام مسیر خاصی دارد، به اهمیت این سوگند قرآن بیشتر پی میموجود است ک های زیادیاندر جهان، کهکش

چنین دانشمندان فلکی معتقدند این ستارگان که تعداد آنها بیش از میلیاردها عدد است، فقط قسمتی از آنها را با چشم هم

ی قسمتی از آنها با تلسکوب هم توان دید. حتها نمیسکوبتوان دید و قسمت بسیار بیشتری را جز با تلمسلح میغیر

برداری کرد و همه اینها در مدار مخصوص خود شناورند و توان از آنها عکسشدنی نیست، بلکه فقط با وسائل خاصی میدیده

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

8 

. در واقع، ری تصادف کندهیچ احتمال نیز وجود ندارد که یکی از آنها در حوزة جاذبه ستاره دیگری قرار گیرد یا با ستاره دیگ

پیما در دریای مدیترانه با کشتی دیگری در اقیانوس کبیر نین تصادفی همانند این است که فرض کنیم یك کشتی اقیانوسچ

تصادف کند، در حالی که هر دو کشتی به یکسو و با سرعت واحدی در حرکتند. چنین احتمالی اگر محال نباشد، الاقل بعید 

افزاید: رو، آیه بعد میگردد؛ از اینستارگان اهمیت سوگند باال بیشتر روشن میعلمی از وضع ین اکتشافات است. با توجه به ا

(؛ »و مسلماً، آن سوگند بزرگى است، اگر )بر فرض( بدانید!«. این آیه به خوبی گواهی 76)واقعه/  )وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ(

را به طور کامل درك نکرده بود و این خود که در عصری که شاید هنوز  ان این حقیقتبشر در آن زمدهد که علم و دانش می

اند، یك اعجاز علمی قرآن به شمار ای هستند که بر سقف آسمان کوبیده شدههای نقرهپنداشتند ستارگان میخای میعده

 عادی صادر شود یك انسان محال است از نادانی بود، رود. یك چنین بیانی، آن هم در محیطی که به حق محیط جهل و می

 ـ حرکت دورانی و جریانی خورشید3

یَنبَغِی لَهَا أَن دَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ لَا الشَّمْسُ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَا(

(؛ »و خورشید که تا قرارگاهش روان است؛ این 40ـ38)یس/  )لَااللَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِوَکُلٌّ فِی فَلَكٍ یَسْبَحُونَدْرِكَ الْقَمَرَ وَتُ

دیرینه ]قوسى  چون شاخكکه همهایى قرار دادیم، تا اینناپذیر داناست * و ماه را برایش منزلگاهگیرى )خداى( شکستاندازه

خورشید برایش سزاوار است که ماه را دریابد، و نه شب بر روز پیشى گیرنده است؛ در حالى که  [ برگردد * نهرد رنگشکلِ ز

 (۱399)اصفحانی هریك در مدارى شناورند«.

 نکتة علمی

ه، اجرام کم بود. طبق این فرضیآن روز که این آیات نازل شد، فرضیه هیأت بطلمیوس با قدرت هر چه تمام بر محافل علمی حا

ودی خود گردشی نداشتند، بلکه در دل افالك که اجسامی بلورین و همچون طبقات پوست پیاز روی هم متراکم آسمانی به خ

این، در آن روز نه شناور بودن خورشید مفهومی داشت بربودند، میخکوب شده بودند و حرکت آنها تابع حرکت افالکشان بود؛ بنا

های فرضیة بطلمیوس در پرتو کشفیات قرون اخیر و آزاد شدن اجرام تن پایه، اما بعد از فرو ریخرکت طولی و جریانی آنو نه ح

حرکت است و تمام آسمانی از قید و بند افالك بلورین، این نظریه قوت گرفت که خورشید در مرکز منظومه شمسی ثابت و بی

که حرکت طولی و دورانی را به خورشید  هوم تعبیرات آیات فوقخند. در اینجا باز مفچروار به گرد آن میمنظومه شمسی پروانه

هایی از هایی برای خـورشید ثابت شد حرکتداد، روشن نبود تا اینکه باز علـم به پیشرفت خود ادامـه داد و حرکتنسبت می

 قبیل:

 ـ حرکت وضعی آن به دور خودش؛۱

 از آسمان؛ی به سوی نقطه مشخصی ـ حرکت طولی آن همراه منظومه شمس2

 ـ حرکت دورانی آن همراه مجموعه کهکشانی که جزیی از آن است.3

 و بدین ترتیب، یك معجزه دیگر علمی برای قرآن به اثبات رسید.
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نجا ها پیرامون حرکت خورشید آمده است، در ایالمعارفتر شدن این مسأله، قسمتی از بحثی را که در یکی از دایرةبرای روشن

 آوریم.می

حرکات ظاهری )حرکت یومی و حرکت سالیانه( و حرکات واقعی است. خورشید در حرکت یومی و حرکت  دارای خورشید

گذرد و در مغرب کند، در طرف جنوب از نصف النهار محل میظاهری کره آسمان شرکت دارد. در نیمکره ما از مشرق طلوع می

ای به دور زمین رکت )ظاهری( سالیانهسازد. خورشید، حص میر )ظهر حقیقی( را مشخنماید. عبور آن از نصف النهاغروب می

بار از مقابل برد. در این حرکت، خورشید سالی یكنیز دارد که هر روز آن را نزدیك یك درجه از مغرب به طرف مشرق می

وان داشته است، تاریخ نجوم اهمیت فراگذرد. مدار این حرکت در صفحه دائرة البروج واقع است. این حرکت در ها میبرج

 لین و انقالب و میل کلی مربوط به آن، و سال شمسی مبتنی بر آن است.اعتدا

عالوه بر این، حرکات ظاهری حرکت دورانی کهکشان، خورشید را با سرعت حدود یك میلیون و یکصد و سی هزار کیلومتر در 

ر و چهارصد کیلومتر در قریب هفتاد و دو هزا ت نیست بلکه با سرعتیگرداند، اما در داخل کهکشان ثابساعت در فضا می

خبریم، به سبب دوری اجرام کند و اینکه ما از این حرکت سریع خورشید در فضا بیساعت! به جانب صورت فلکی حرکت می

ود بیست و فلکی است که مأخذ تشخیص این حرکت وضعی خاص نیز هست. دوره حرکت وضعی خورشید در استوای آن حد

  باشد روز میپنج شبانه 

 ـ حرکت زمین4

ها را (؛ »کوه88)نمل/  )خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِی أَتْقَنَ کُلَّ شَیْءٍ إِنَّهُ(

انند ابر در حرکتند. این صنع و آفرینش خداوندی است که همه چیز پنداری، در حالی که مبینی و آنها را ساکن و جامد میمی

 دهید، آگاه است«.ست. او از کارهایی که شما انجام میرا متقن آفریده ا

 نکتة علمی

چنین حوادث رستاخیز پرداخته های قدرت و عظمت خداوند در عالم هستی و همهقرآن در این آیه به مسأله مبدأ و معاد و نشان

 است.

دانیم در پایان این جهان و آغاز جهان یاری از مفسران معتقدند این آیه به حوادث آستانه رستاخیز اشاره دارد؛ چرا که میسب

های گردند. این نکته در بسیاری از سورهز هم متالشی میها اشود و کوههای عظیم واقع میها، انفجارها و دگرگونیدیگر، زلزله

راین فراوانی در ت. قرار گرفتن این آیه در میان آیات رستاخیز، دلیل و گواه این تفسیر است، ولی قآخر قرآن صریحاً آمده اس

های عظمت خداوند در همین نهکند و آن اینکه آیه فوق از قبیل آیات توحید و نشاآیه وجود دارد که تفسیر دیگری را تأیید می

 کند. در توضیح این تفسیر، مطالب زیر جالب توجه است:اشاره میدنیاست و به حرکت کره زمین که برای ما محسوس نیست، 

ها جامد و ساکنند، در حالی که همچون ابر در حرکتند. معلوم است این تعبیر با حوادث آغاز کنی کوهگوید: گمان می. آیه می۱

ه آنها مادران کودکان شیرخوار یز سازگار نیست؛ چرا که این حوادث به قدری آشکار است که به تعبیر قرآن از مشاهدرستاخ
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نمایند و مردم از شدت وحشت همچون مستانند، در حالی که مست کنند و زنان باردار سقط جنین میخود را فراموش می

 نیستند.

آسایش، واخت و نرم و بدون سر و صداست نه انفجارهای عظیمی که صدای رعد. تشبیه به حرکت ابرها متناسب حرکات یکن2

 کند.کر می ها راگوش

کنند؛ یعنی آیه دو ها ظاهراً ساکنند، در واقع، در همان حال به سرعت حرکت میدهد، در عین اینکه کوه. تعبیر باال نشان می3

 کند.حالت از یك شیء را در آن واحد بیان می

ام جهان دارد، نه زمانی که این به اتقان که به معنی منظم ساختن و محکم نمودن است نیز تناسب با زمان برقراری نظ. تعبیر 4

 گردد.ریزد و متالشی و ویران مینظام فرو می

مربوط به این  دهد کهمخصوصاً با توجه به اینکه »تفعلون« فعل مضارع است، نشان می )إِنَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ(. جمله 5

دهید با خبر است؛ لذا اگر مربوط به پایان این جهان گوید: او از اعمالی که شما در حال و آینده انجام میدنیاست؛ چرا که می

شود که این آیه د »ما فعلتـم« )کاری که انجام دادید(. از مجموع این قراین دقیقاً چنین استفاده میبایست گفته شوبود، می

 کند.ز عجایب آفرینش را بیان مییکی دیگر ا

پنداریم، با سرعت زیاد در حرکتند. مسلُّماً ها که ما آنها را ساکن میگیریم، این است که این کوهای که از تفسیر آیه مینتیجه

ه شود کهای دیگر که به آنها متصل است، معنی ندارد و به این ترتیب معنی آیه چنین میها بدون حرکت زمینحرکت کوه

کند، همچون حرکت ابرها. طبق محاسبات دانشمندان امروز سرعت سیر حرکت زمین به دور خود زمین با سرعت حرکت می

 کیلومتر در هر دقیقه است و سرعت سیر آن در حرکت انتقالی به دور آفتاب از این هم بیشتر است. 30نزدیك به 

ها از نظر سنگینی و وزن و پا بر جایی ین جهت است که کوهها را مرکز بحث قرار داده، شاید بداینکه چرا قرآن کوه

ها با این عظمت و سنگینی به فرمان خدا اند و برای تشریح قدرت خداوند نمونه خوبی هستند؛ زیرا آنجا که کوهالمثلضرب

علمی قرآن است؛ زیرا  رسد. به هر حال، آیه مورد نظر از معجزات)همراه زمین( حرکت کنند، قدرت او بر هر چیز به ثبوت می

دانیم نخستین دانشمندانی که حرکت کره زمین را کشف کردند، گالیله ایتالیایی و کپرنیك لهستانی بودند که در اواخر قرن می

م. این عقیده را برمال کردند، هر چند ارباب کلیسا به شدت آنها را محکوم کرده، تحت فشار گذاشتند. با  ۱7و اوائل قرن  ۱6

هزار سال قبل از آن دو، پرده از روی این حقیقت برداشت و حرکت زمین را به بینیم که قرآن مجید حدود یكمی این حال

 ، ..صورت فوق به عنوان یك نشانه توحید مطرح ساخت

 ـ قانون جاذبه 5

شِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی ألَجَلٍ مُّسَمًّى یُدَبِّرُ األَمْرَ الْعَرْاللُّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوی عَلَى (

هایى که آنها را ببینید، ها را، بدون ستون(؛ »خدا کسى است که آسمان2)رعد/  )یُفَصِّلُ اآلیَاتِ لَعَلَّکُم بِلِقَاء رَبِّکُمْ تُوقِنُونَ

اند. کارها را لُّط یافت؛ و خورشید و ماه را رام ساخت هر کدام تا سرآمد معیُّنى روانرى( تسدابرافراشت؛ سپس بر تخت )جهان

 دهد؛ تا شاید شما به مالقات پروردگارتان یقین پیدا کنید«.هاى خود( را شرح مىکند؛ آیات )و نشانهتدبیر مى
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 نکته علمی

وی یك حقیقت علمی برداشته که در زمان نزول آیات بر ه از راین آیه با توجه به حدیثی که در تفسیر آن وارد شده است، پرد

ها به صورت کراتی تو در تو همانند طبقات پیاز روی هم قرار کردند آسمانکسی آشکار نبود؛ چرا که در آن زمان گمان می

هزار سال بعد از  ی حدودستون نیست، بلکه هر کدام بر دیگری تکیه دارد، ولدارند و چنین کراتی طبعاً هیچ کدام معلُّق و بی

نزول این آیات، علم و دانش بشر به اینجا رسید که افالك پوست پیازی، به کلی موهوم است و آنچه واقعیت دارد، این است که 

گاهی داشته باشند و تنها چیزی که آنها را در جای آنکه تکیهکرات آسمان هر کدام در مدار و جایگاه خود معلُّق و ثابتند بی

دارد، تعادل قوة جاذبه و دافعه است که یکی با جرم این کرات ارتباط دارد و دیگری به حرکت آنها. این تعادل ابت میخود ث

 (۱384)روحانی جاذبه و دافعه به صورت یك ستون نامریی، کرات آسمان را در جای خود نگه داشته است

ت. طبق این حدیث امام فرمود: »هذه النجوم التی فی الب اسدر این زمینه نقل شده، بسیار ج 7حدیثی که از امیر مؤمنان علی

السماء مدائن مثل المدائن التی فی االرض مربوطة کل مدینة الی عمود من نور؛ این ستارگانی که در آسمانند، شهرهایی 

 بوط است«.نور مرای با ستاره دیگر( با ستونـــی از هستند همچون شهرهای روی زمین که هر شهری با شهر دیگر )هر ستاره

تر و رساتر از ستون نامریی یا ستونی از نور در افق ادبیات آن روز برای ذکر امواج جاذبه و تعادل آن با نیروی آیا تعبیری روشن

انتهای ستون که نشانه بارز عظمت و قدرت بیهای بیفرماید: خداوند بعد از آفرینش این آسمانشد؟ سپس میدافعه پیدا می

چنین (. هم۱۱۱/ ۱0ستیال یافت؛ یعنی حکومت عالم هستی را به دست گرفت )مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، عرش ا اوست، بر

 سوره لقمان در باره نیروی جاذبه چنین آمده است: ۱0 در تفسیر نمونه ذیل آیه

های آسمان ستون این است کهعمد )بر وزن قمر( جمع عمود به معنی ستون است و مقید ساختن آن به »ترونها« دلیل بر 

هایی دارد، اما غیر قابل رؤیت نیست. تعبیری که دراین آیه به کار رفته است، مریی ندارد. مفهوم این سخن آن است که ستون

اشاره لطیفی است به قانون جاذبه و دافعه که همچون ستونی بسیار نیرومند اما نامرئی، کرات آسمانی را در جای خود نگه 

 ست.داشته ا

نقل کرده، به این معنى تصریح شده است. ایشان فرمودند:  7ثى که حسین بن خالد از امام على بن موسى الرضادر حدی

فرماید مى»سبحان اللَّه، الیس اللَّه یقول بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها؟ قلت بلى، فقال: ثم عمد و لکن ال ترونها؛ منزه است خدا، آیا خداوند ن

هایى هست ولى شما آن را گوید: عرض کردم: آرى، فرمود: پس ستونهده کنید؟ راوى مىآن را مشا بدون ستونى که

  بینید« به هر حال، جمله فوق یکی از معجزات علمی قرآن مجید است نمى

 ـ آماده شدن زمین برای زراعت به وسیله باران6

(؛ »و انسان 28ـ 24)عبس/  )ا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِیهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًالْمَاء صَبًّفَلْیَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا ا(

باید به غذایش نظر کند؛ که ما آب را با بارشى فرو ریختیم؛ سپس زمین را کامالً شکافتیم؛ و در آن دانه )ها( رویاندیم؛ و )نیز( 

 «.انگور و سبزى
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 کته علمین

ها را شکافتند. های سیالبی پی در پی فرو باریدند و سنگها پوشانده بود. بارانر آغاز، سطح زمین را قشر عظیمی از سنگد

های گود زمین گستردند و به این ترتیب تودة خاك قابل زراعت تشکیل شد و هم اکنون نیز ذرات آن را جدا کردند و در قسمت

های جدیدی که به وسیله برف و باران مجدداً تشکیل ریزند. اما خاكحل کرده، به دریا میآنها را در خود ها قسمتی از سیالب

شد. به این ترتیب آیه اشاره به یکی از معجزات علمی گیرد وگرنه انسان گرفتار کمبود خاك زراعتی میشود، جای آن را میمی

گردند. نه تنها در شوند و آماده زراعت میها شکافته میمینبارند و سپس زها فرو میدهد اول بارانقرآن است که نشان می

 (.۱48/ 26روزهای نخست این عمل صورت گرفته که امروز نیز ادامه دارد )مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 

 ـ زوجیت در گیاهان7 

لثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیَاتٍ ا وَمِن کُلِّ اوَهُوَ الَّذِی مَدَّ األَرْضَ وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ وَأَنْهَارً(

 ها قرار داد؛ و از همه[ استوار و جوىهاى(؛ »و او کسى است که زمین را گسترانید؛ و در آن ]کوه3)رعد/  )لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ

هایى است براى گروهى که تفکُّر پوشاند؛ قطعاً در آن ]ها[ نشانهى قرار داد؛ روز را به شب مىن، یك جفت دوتایمحصوالت، در آ

 (۱394)توکل نیا و گلی کنند«مى

 نکته علمی

های نر طفهستند که دارای نای هها موجودات زندهاشاره دارد به اینکه میوه )وَمِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ(عبارت 

 شوند.باشند که از طریق تلقیح، بارور میو ماده می

م. موفق به کشف این مسأله شد که زوجیت در جهان  ۱8شناس معروف سوئدی، در اواسط قرن لینه، دانشمند و گیاهاگر 

شوند و ماده، بارور می ق آمیزش نطفه نرگیاهان تقریباً یك قانون عمومی و همگانی است و گیاهان نیز همچون حیوانات از طری

هزار و صد سال قبل از آن، این حقیقت را فاش ساخته است. این خود یکی از معجزات دهند، قرآن مجید در یكو میوه می

 باشد.علمی قرآن مجید است که بیانگر عظمت این کتاب بزرگ آسمانی می

ده بودن بعضی از گیاهان پی برده بودند، حتی مردم عادی االً به نر و ماشکی نیست که قبل از لینه بسیاری از دانشمندان اجم

کس به  های ماده گیاه نپاشند، ثمر نخواهد داد، اما هیچدانستند که مثالً اگر نخل را بر ندهند یعنی از نطفه نر روی قسمتمی

همان گونه که گفتیم،  کشف آن شد، ولی دانست که این یك قانون تقریبا همگانی است تا اینکه لینه موفق بهدرستی نمی

 ها قبل از وی، از آن پرده برداشته بود.قرآن قرن

در قرآن مجید آیات فراوانی است که پرده از روی یك سلسله اسرار علمی که در آن زمان از چشم دانشمندان پنهان بوده، 

اند، غالباً به جاز قرآن بحث کردهی که در باره اعای از اعجاز و عظمت قرآن است و محققانبرداشته است که این خود نشانه

 .اندقسمتی از این آیات اشاره نموده

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

13 

 هاـ رستاخیز انرژی 8 

(؛ »)همان( کسى که براى شما از درخت سبز، آتشى 80)یس/ )الَّذِی جَعَلَ لَکُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ(

 افروزید«.)نیاز( از آن )آتش( مى و شما در هنگام قرار داد

 نکته علمی

اند و معنی ساده و روشنی است که برای عموم مردم قابل فهم نخستین تفسیری که بسیاری از مفسران برای این آیه ذکر کرده

مخصوصی به افروختن از چوب درختان ها این امر رایج بود که برای آتش باشد، چنین است: در اعصار قدیم در میان عربمی

کردند. مَرخ )بر وزن چرخ( و عَفار )بر وزن تبار( دو نوع چوب آتش رویید، استفاده میهای حجاز مینام مرخ و عفار که در بیابان

. در واقع، به شدزنه جرقه از آن تولید میزدند و مانند سنگ آتشدادند و دومی را روی آن میزنه بود که اولی را زیر قرار می

 کردند.بریت امروز، از آن استفاده میجای ک

تواند از این درختان سبز آتش بیرون بفرستد، قدرت دارد که بر مردگان لباس حیات بپوشاند. گوید: آن خدایی که میقرآن می

نار مرگ و ا دارد که حیات را در کتواند آنها را در کنار هم قرار دهد، این قدرت رآب و آتش دو چیز متضاد است. کسی که می

دارد. مسلماً مرگ را در کنار حیات قرار دهد! آفرین بر آن هستی آفرین که آتش را در دل آب و آب را در دل آتش نگاه می

 های مرده کار مشکلی نیست.برای او پوشانیدن لباس زندگی بر اندام انسان

 رسیم.تری میدقیقاگر از این معنی، گام فراتر بگذاریم، به تفسیر 

های مرخ و عفار نیست، بلکه این خاصیت در همه درختان و افروزی به وسیله چوب درختان، منحصر به چوبت آتشخاصی

 تمام اجسام عالم وجود دارد؛ هر چند دو چوب مزبور بر اثر مواد و وضع مخصوصشان، آمادگی بیشتری برای این کار دارند.

دهند حتی چوب درختان سبز؛ به همین دلیل، گاه خورند، جرقه میرختان اگر محکم به هم بهای دخالصه اینکه تمام چوب

دهد که هیچ انسانی عامل آن نیست، بلکه فقط وزش شدید بادها ها روی میهای وسیع و وحشتناکی در دل جنگلسوزیآتش

افتد، سپس ی خشك میهاای در میان برگجرقهکوبد و از میان آنها های درختان را محکم به هم میهایی که شاخهو طوفان

شود. این همان جرقة الکتریسته است که بر اثر اصطکاك و مالش سوزی میوزش باد به آن آتش دامن زده، عامل اصلی آتش

گردد و همان آتشی است که در دل همه ذرات موجودات جهان نهفته است و به هنگام اصطکاك و مالش خود را آشکار می 

تر انداز جمع اضداد را در آفرینش گستردهتری است که چشمآفریند! این تفسیر وسیعنار میدهد و از شجر اخضر می نشان

 دهد.تر نشان میکند و بقا را در فنا واضحمی

دراز از بینیم، همان حرارتی است که درختان طی سالیان ها میاز نظر علمی ثابت شده آتشی که امروز به هنگام سوختن چوب

کنیم تابش پنجاه سال نور آفتاب بر بدنه درخت از میان رفته، غافل از اینکه اند. ما فکر میدر خود ذخیره کردهآفتاب گرفته و 

کند، رسد و شروع به سوختن میهای خشك میتمام آن حرارت در درخت ذخیره شده و به هنگامی که جرقه آتش به چوب

شوند و های مرده از نو زنده میشود و انرژیا رستاخیز و معادی برپا میدهند؛ یعنی در اینجمی آن حرارت و نور و انرژی را پس
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ها را نیز فراهم گویند: خدایی که رستاخیز ما را فراهم ساخت، قدرت دارد که رستاخیز شما انسانگیرند و به ما میجان می

 سازد! 

 ـ تشکیل تمام اجسام از اتم9 

 دا یکتاست، خداىِ همواره مقصود«.( ؛ »بگو: خ2ـ۱ /)اخالص )أَحَدٌ اللَّهُ الصمَدقُلْ هُوَاللَّهُ (

  نکته علمی

 اب لغت معانی زیادی ذکر شده است.برای »صمد« در روایات و کلمات مفسران و ارب

اند: »صمد« بعضی گفتهروند و گوید: صمد به معنی آقا و بزرگی است که برای انجام کارها به سوی او میـ راغب در مفردات می

 ت که تو خالی نیست، بلکه پر است.ه معنی چیزی اسب

در مقاییس اللغة آمده است که »صمد« دو ریشه اصلی دارد: یکی به معنی قصد است و دیگری به معنی صالبت و استحکام و 

مناسبت  کنند و شاید به همیندرگاه او میشود، به خاطر این است که بندگانش قصد اینکه به خداوند متعال »صمد« گفته می

است که معانی متعدد زیر نیز در کتب لغت برای صمد ذکر شده است. شخص بزرگی که در منتهای عظمت است، کسی که 

 ایم و باقی بعد از فنای خلق استروند، کسی که برتر از او چیزی نیست و کسی که دمردم در حوایج خویش به سوی او می

( فرمود: تأویل صمد 7درباره »صمد« سؤال کرد حضرت ) 7امیر مـؤمنان علیخوانیم که محمد بن حنفیه از می و در حدیثی

آن است که او نه اسم است و نه جسم؛ نه مانند و نه شبیه دارد و نه صورت و نه تمثال؛ نه حد و حدود؛ نه محل و نه مکان؛ نه 

ه؛ نه سکون دارد و نه حرکت؛ نه ظلمانی است خالی؛ نه ایستاده است و نه نشست کیف و نه این اینجا و نه آنجا؛ نه پر است و نه

نه نورانی؛ نه روحانی است و نه نفسانی و در عین حال هیچ محلی از او خالی نیست و هیچ مکانی گنجایش او را ندارد؛ نه رنگ 

 از ذات پاکش منتفی است. مه اینهادارد و نه بر قلب انسانی خطور کرده و نه بو برای او موجود است. ه

دهد که »صمد« مفهوم بسیار جامع و وسیعی دارد که هر گونه صفات مخلوقات را از ساحت ث به خوبی نشان میاین حدی

چنین جسمیت، رنگ، بو، مکان، سکون، حرکت، کیفیت، حد و های مشخص و محدود و همکند؛ چرا که اسممقدسش نفی می

از همه اینها دانیم خداوند غالباً اوصاف جهان ماده است و می صفات ممکنات و مخلوقات است، بلکهحدود و مانند اینها، همه از 

 .برتر و باالتر است

در اکتشافات اخیر آمده است که تمام اشیای جهان ماده، از ذرات بسیار کوچکی به نام اتم تشکیل یافته و اتم خود نیز مرکب از 

دش است و عجیب اینکه در میان آن هسته و هایی که به دور آن در گرالکتروندو قسمت عمده است؛ هسته مرکزی و 

ها فاصله زیادی وجود دارد )البته زیاد در مقایسه با حجم اتم( به طوری که اگر این فاصله برداشته شود، اجسام به الکترون

ا کامالً وجود یك انسان را بردارند و او رهای اتمی ذرات آور است. مثالً اگر فاصلهشوند که برای ما حیرتقدری کوچك می

ای درآید که دیدنش با چشم مشکل باشد، ولی با این حال، تمام وزن بدن یك انسان را فشرده کنند، ممکن است به صورت ذره

 کیلو وزن دارد. 60مین ذره ناچیز داراست؛ مثالً ه
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الی و اجوف نیست، ز معانی »صمد« وجودی است که تو خبعضی با استفاده از این اکتشاف علمی و با توجه به اینکه یکی ا

خواهد با این تعبیر هرگونه جسمانیتی را از خدا نفی کند؛ چرا که تمام اجسام از اتم تشکیل اند که قرآن میچنین نتیجه گرفته

نباید فراموش کرد که »صمد« تواند یکی از معجزات علمی قرآن باشد. ولی اند و اتم تو خالی است و به این ترتیب، آیه مییافته

روند و از هر نظر پر و کامل است و ظاهراً بقیه ل لغت به معنی شخص بزرگی است که همه نیازمندان به سوی او میدر اص

 گردد )شه باز میمعانی و تفسیرهای دیگری که برای آن ذکر شده، به همین ری

 ـ زندگی اجتماعی زنبور عسل۱0

 الْجِبَالِ بُیُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُونَ ثُمَّ کُلِی مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُکِی سُبُلَ رَبِّكِ ذُلاُلًالنَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ  وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى(

(؛ »و پروردگارت به زنبور 69ـ68)نحل/  )یَةً لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَیَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِیهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِی ذَلِكَ آل

هایى برگزین * سپس از کنند، خانهها و از درختان و از آنچه داربست مىعسل وحى )= الهام غریزى( نمود که »از بخشى از کوه

هایش نگآید که رشیدنى )= عسل( بیرون مىهایشان نوهاى پروردگارت را فروتنانه بپیما.« از شکممحصوالت بخور و راه همه

  کنند«ت براى گروهى که تفکُّر مىاى اس]ها[ نشانهمتفاوت است ]و[ در آن براى مردم درمانى است؛ قطعاً، در آن

  نکته علمی

به میان های مختلف الهی و بیان اسرار آفرینش، از زنبورعسل )نحل( و سپس خود عسل سخن در اینجا قرآن پیرامون نعمت

 (۱386)نجفی ه نام وحی بر آن گذارده شده استوریت الهی و الهام مرموز کآورد، اما در شکل یك مأممی

گوید، به معنی اشاره سریع است، سپس به معنی القا کردن مخفیانه کلمه »وحی« در اصل چنان که راغب در مفردات می

کند. از اصلی بازگشت می فی به کار رفته که همه به همان معنیسخنی آمده است، ولی در قرآن مجید »وحی« در معانی مختل

وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ (ها( مانند: آگاه باشد )در مورد انسانآن جمله »وحی« به معنی الهام است؛ خواه الهام خود

شد؛ چنان که در مورد زنبور عسل در آیات اه به صورت ناآگاه و الهام غریزی با( و خو7)قصص/  )فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِی الْیَمِّ

های ناخودآگاهی است که خداوند در جانداران مختلف فوق خواندیم؛ زیرا مسلم است وحی در اینجا همان فرمان غریزه و انگیزه

انات ر به زنبوران عسل نیست و در همه حیوآید که غرایز و یا الهام غریزی منحصآفریده است. در اینجا این سؤال پیش می

 اینجا تنها این تعبیر آمده است؟ وجود دارد، چرا در

شود و آن اینکه امروزه که زندگی زنبوران عسل دقیقاً از طرف دانشمندان مورد با توجه به یك نکته پاسخ این سؤال روشن می

انگیزی دارد که گفتانگیز آن چنان تمدن و زندگی اجتماعی شبررسی عمیق قرار گرفته، ثابت شده است که این حشره شگفت

اجتماعی او پیشی گرفته است .البته کمی از زندگی شگرفش در گذشته روشن بوده،  از جهات زیادی بر تمدن انسان و زندگی

تر است، شناخته نشده بود. قرآن به طرز اعجازآمیزی با ولی هرگز مثل امروز ابعاد مختلف آن، که هر یك از دیگری عجیب

نبوران عسل را هرگز نباید با انعام و چهار ع اشاره کرده است تا این واقعیت را روشن سازد که زندگی زکلمه وحی به این موضو

ای شود که به درون جهان اسرارآمیز این حشره عجیب گام بگذاریم و به پایان و مانند آنها مقایسه کرد و شاید همین انگیزه

 عظمت و قدرت آفریدگارش آشنا شویم 
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 سان از علقـ آفرینش ان۱۱

  ى آویزان آفرید«.را از خون بسته»انسان (؛ 2)علق/  )خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ(

 نکته علمی

چنین به زالو که برای مکیدن خون به بدن »علق« در اصل به معنی چسبیدن به چیزی است و لذا به خون بسته و هم

اندن دوران نخستین در عالم جنین، به شکل قطعه خون بسته اند. از آنجا که نطفه بعد از گذرچسبد، »علق« گفتهمی

شمرد تا رآن مبدأ آفرینش انسان را همین موجود ناچیز میآید که در ظاهر بسیار کم ارزش است، قای در میچسبنده

 مخلوقی چنین پر ارزش آفریده است.ارزش، نمایی عظیم پروردگار روشن شود که از موجودی چنان بیقدرت

هم حالت چسبندگی داشت. بدیهی است خدایی که این مخلوق  اند: منظور از علق در اینجا گل آدم است که آنیز گفتهبعضی ن

عجیب را از آن قطعه گل چسبنده به وجود آورد، شایسته هر گونه ستایش است. گاه علق را به معنی موجود صاحب عالقه 

پیشرفت ها به همدیگر که در حقیقت، پایه اصلی تکامل بشر و و عُلقه انسان ای است به روح اجتماعی انساناند که اشارهدانسته

  دهدها را تشکیل میتمدن

بینی در آب نطفه شناور دانند که شباهت زیادی به زالو دارد. این موجود ذرهعلق را اشاره به نطفه نر )اسپرم( میبعضی نیز 

آید. درست چسبد و از ترکیب آن دو، نطفه کامل انسان به وجود میمی رود و به آناست و در رحم به سوی نطفه زن پیش می

اخته نشده بود، ولی قرآن مجید از طریق اعجاز علمی پرده از روی آن برداشته است که در آن زمان این گونه مسائل هنوز شن

  ت یان چهار تفسیر نیز بی مانع اسمرسد؛ هر چند جمع تر به نظر میاست. از میان این تفسیرهای چهارگانه، تفسیر اول روشن

 ها در جنینگیری استخوانـ شکل۱2

(؛ »سپس آب اندك سیُّال ۱4)مومنون/  )خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًاثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَ(

[ آویزان را به صورت )چیزى شبیه( گوشت جویده شده آفریدیم؛ و آویزان آفریدیم؛ و ]خون بسته [را به صورت ]خون بسته

  ها گوشتى پوشاندیم«.بر استخوان هایى آفریدیم وبه صورت استخوان گوشت جویده شده را

 نکته علمی

 نویسد.یر نمونه ذیل آیه چنین میتفس

کند و آن اینکه جنین بعد از آنکه مرحله علقه و در اینجا جمله عجیبی نقل می نویسنده »تفسیر فی ظالل« ذیل آیه مورد بحث

شود و بعد از آن تدریجاً عضالت و گوشت روی های استخوانی میهایش تبدیل به سلولمضغه را پشت سر گذاشت، تمام سلول

علمی است که پرده از روی این مسأله که در آن روز برای یك معجزه  )کَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا( این، جملهبرپوشاند؛ بناآن را می

گوید: ما گوید: »ما مضغه« را به استخوان و گوشت تبدیل کردیم، بلکه میدارد؛ زیرا قرآن نمیکس روشن نبود، بر میهیچ

ضغه نخست به گوشت پوشاندیم. این اشاره است به اینکه م ها لباس»مضغه« را به استخوان تبدیل کردیم و بر استخوان

 (.2۱3/ ۱4پوشاند )مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، شود و بعد از آن، گوشت روی آن را میاستخوان تبدیل می
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 بررسی 

ت و شود و سپس کم کم گوشهای استخوانی میهای جنین تبدیل به سلولادعای اعجاز علمی قرآن در اینکه تمام سلول 

 هت قابل بحث است.پوشاند، از دو جعضالت روی آنها را می

اند که جنین اولیه انسان به شناسی تصریح کردهالف( مطلب فوق از لحاظ علمی قابل قبول نیست؛ زیرا متخصصان علم جنین 

های شود. پس همه سلولمیهای استخوانی )سلکروتوم ( از الیه وسطی )مزودرم( تشکیل شود که سلولسه الیه تقسیم می

 شود.نمیجنین تبدیل به استخوان 

(. جالب این است که قرآن قبل از این جمله در همین آیه ۱4)مؤمنون/  )فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا(فرماید: ب( قرآن کریم می 

یر کرده و واژه آورد، اما در اینجا تعبیر، تغی؛ یعنی تعبیر »جعل« )قرار دادن( می)ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَّکِینٍ(: فرمایدمی

»خلق« آمده است. کلمه »خلق« به معنای ایجاد تنها نیست، بلکه ایجاد همراه با کیفیت مخصوص است وحتی برخی لغویان 

(؛ ۱09/ 3فی کلمات القرآن الکریم ،  اند: اصل لغت »خلق« به معنای تقدیر )اندازه زدن( است )مصطفوی، التحقیقگفته

د استخوان نیست، بلکه ایجاد گوشت کوبیده با کیفیت خاص )استخوانی و محکم شده( است؛ به بنابراین ترجمه آیه تنها ایجا

ای که تسویه و تعدیل شده و تمایز یافته است. در عبارت دیگر، این استخوان همان »مضغة مخلقة« است؛ یعنی گوشت کوبیده

شود که غه )جنین گوشتی( به دو مرحله غیر متمایز و متمایز تقسیم می( مض5)حج/  )مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ(یه آ

گیریم که مضغه دو قسم بندی جنین )عظام(، مصداق مرحله تمایز یافتن جنین )مخلقه( است. پس نتیجه میمرحله استخوان

و... آن مشخص شده است. بندی ؛ و مضغه مخلقه همان جنین تمایز یافته است که اعضا، استخواناست: مخلقه و غیر مخلقه

ند قسم شود؛ چرا که معنای تمایز همین تقسیم به چپس مضغه به دو قسم استخوانی )عظام( و غیراستخوانی تقسیم می

 (۱39۱)ابراهیمی و فاضل )استخوان، اعضا و...( است

یل به استخوان شده است، گوشتی( تبد توان گفت، مقصود قرآن این است که تمام »مضغه« )جنینیگیریم که نمنتیجه می 

شود که بلکه قسمت استخوانی جنین، قسمتی از تمایز جنین است به اعضا، جوارح، گوشت، استخوان و ... . از اینجا معلوم می

سوره مؤمنون نیز  ۱4های استخوانی با خود آیه به سلولهای جنین سخن منقول در تفسیر نمونه در باره تبدیل تمام سلول

 سازگار نیست.

شناسان های جنینترین یافتهطور که مالحظه شد، با جدیدانگیزی دارد و همانسورة مؤمنون اشارات علمی حیرت ۱4آیه  

یز اعجاز علمی قرآن را اثبات رسد که این مطلب نکند، اما به نظر میمنطبق است و این عظمت علمی قرآن کریم را ثابت می

توان گفت که بشریت در زمان نزول قرآن اطالعی از این مطلب مل و کلی است و نمیکند؛ چرا که اشاره قرآن بسیار مجنمی

بینند و یا در هنگام استفاده از های دیگر را میهای سقط شده انسانها معموالً در طول عمر خود بچهکلی نداشت. انسان

رخی افراد فرق جنین کامل و ناقص را های ناقص آنها برخورد کرده بودند. پس معموالً بانات حامله با بچهگوشت حیو

پوشاند نیز روشن بوده است. پس با گیرد و مانند لباس آن را میدانستند و این مطلب که گوشت بر روی استخوان قرار میمی

ی قرآن توان آن را اعجاز علمگر و حیوانات و با توجه به کلی بودن آیه نمیهای دیتوجه به اطالعات اجمالی بشر از جنین انسان

به شمار آورد. البته ممکن است ترتیب بیان مراحل )مضغه، عظام، پوشاندن عظام به وسیله گوشت( در قرآن اعجاز آمیز باشد 

 (.5۱۱/ 2)رضایی اصفهانی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، 
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 ر ارتفاعاتتر بودن هوا دـ رقیق۱3 

جْعَلُ هُ لإِلِساْلَمِ وَمَن یُرِدْ أَن یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقًا حَرَجًا کَأَنَّمَا یَصَّعَّدُ فِی السَّمَاء کَذَلِكَ یَفَمَن یُرِدِ اللُّهُ أَن یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَ( 

ذیرش( اش را براى )پاش کند، سینهنمایى؛ »و هرکس را که خدا بخواهد راه(۱25)انعام/  )اللُّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِینَ الَیُؤْمِنُونَ

کند، گویا اش را تنگِ تنگ مىاش وا نهد، سینهگشاید و هر کس را که بخواهد )به خاطر اعمالش( در گمراهىاسالم مى

 (۱390)فیض آبادی دهد«رار مىآورند قخواهد در آسمان باال برود؛ این گونه خدا پلیدى را بر کسانى که ایمان نمىمى

 نکته علمی

طراف کره زمین در نقاط مجاور این کره کامالً فشرده و برای تنفس انسان آماده است، اما هر قدر به امروزه ثابت شده که هوای ا

ه طرف باال شود به حدی که اگر چند کیلومتر از سطح زمین بتر و میزان اکسیژن آن کمتر میطرف باال حرکت کنیم، هوا رقیق

شود و اگر به پیشروی ادامه دهیم، تر میحظه مشکل و مشکل)بدون ماسك اکسیژن( حرکت کنیم، تنفس کردن برای ما هر ل

 گردد.مـیتنگـــی نفس و کمبود اکسیژن سبب بیهوشی ما 

معجـزات علمی قـرآن به شمار بیان این تشبیـه در آن روز که هنوز این واقعیت علمـی به ثبوت نرسیده بود، در حقیقت، از 

 (.436/ 5رود )مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، می

 هاـ بریدگی میان رشته کوه۱4 

هاى ثابت و محکمى افکند تا (؛ »و در زمین کوه۱5)نحل/  )فِی الْأَرْضِ رَواسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ وَأَنْهاراً وَسُباُلً لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ وَأَلْقى( 

 ید«.هایى تا هدایت شوزش آن را نسبت به شما بگیرد و نهرها ایجاد کرد و راهلر

 نکته علمی 

اند و این سبب اند و همچون زرهى کره زمین را در بر گرفتهها از ریشه به هم پیوستهاز نظر علمی ثابت شده است که کوه 

ر لحظه ممکن است رخ دهد تا حد زیادى جلوگیرى شود. هاى شدید زمین که بر اثر فشار گازهاى درونى هشود که از لرزشمى

کند و اثر آن را به حداقل ها مقاومت پوسته زمین را در مقابل جاذبه ماه )جزر و مد( زیاد مىص کوهاز این گذشته وضع خا

 (۱385)رضایی فر رساندمى

ها نبودند، سطح هموار اهد؛ چرا که اگر کوهکهاى شدید و حرکت دایمى بادها بر پوسته زمین مىاز سوى سوم از قدرت طوفان 

ها )چه به صورت ها یکى از مخازن اصلى آبها قرار داشت و آرامشى متصور نبود و از آنجا که کوهزمین دایماً در معرض تندباد

ید: »و براى شما گوباشند بالفاصله بعد از آن، نعمت وجود نهرها را بیان کرده، مىهاى درونى( مىبرف و یخ و چه به صورت آب

هاى زمین را از یکدیگر ها ممکن است این توهم را به وجود آورد که بخشکوه و از آنجا که وجود )وَأَنْهاراً(نهرهایى قرار دادیم« 

 .)هْتَدُونَوَسُبُلًا لَعَلَّکُمْ تَ(ها قرار داد تا هدایت شوید« کند: »و براى شما راهبندد، چنین اضافه مىها را مىکند و راهجدا مى

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

19 

 جمع بندی :

ای از اعجاز این کتاب آسمانی بر بشر روشن خواهد شد که موجب تکمیل هبدیهی است با پیشرفت علوم، هر روز ابعاد تاز

 شودمباحث قبل می

اعجاز است.  یکه در زمان نگارش قرآن ناشناخته بوده دارا یمطالب علم انیکند که قرآن در ب یقرآن ادعا م یاعجاز علم هینظر

 شیدر دوران معاصر افزا یول گرددیبازم یابوحامد غزالو  ،یفخر راز نا،یبه آثار ابن س نیعلم ود وندیسابقه نگارش در پ

 یاصفهان ییو رضا ،یمحمد یعیرف ،یبوکا سیمور ،یالمحص میتوان به نع یم نهیزم نیا سندگانیاست. از نو افتهی یریچشمگ

جهان، رشد  تعطبی ٔ  درباره انهیشگویدهنده اظهارات پقرآن نشان اتیاز آ یکه بعض کنندیادعا م رهایتفس نیاشاره کرد. ا

بودن  یبر اله یگواه قیطر نیشده و بد دییأت یعلم قاتیاست که بعداً بواسطه تحق ییهادهیپد گریو د یستیو ز یکیولوژیب

به طور گسترده مطرح  ریقرن اخ كیکه در  میاز ابعاد اعجاز قرآن کر یکی توانیرا م یاعجاز علم ن،یبنابرا .کنندیقرآن ارائه م

که  ی)در موارد یعلوم تجرب دیجد یهاافتهیحال انطباق قرآن با  نیقابل قبول است، برشمرد، با ا یحدودشده و در موارد م

 میبودن قرآن کر یانیوح یایبودن آورنده آن قابل توجه مهم و گو یبه امُّ جهموارد با تو نیقرآن در ا یهاییباشد( و رازگو یقطع

 است.

  :منابع 

 .48-25 تحلیلی برچگونگی اعجاز علمی قرآن. منهاج,(. ۱389مودب، س.، و جاللی، ع. )

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=128185 
 .2020ژوئن  ۱8در  شدهافتیقرآن«. در یو اعجاز علم دی. »حرکات خورشیمحمد عل ،یاصفهان ییرضا

 .7۱–67ص   یو علوم قرآن ریتفس یوهشهاقم: پژ ،قرآن،  یعلم یهایاعجازها و شگفت۱387رضایی اصفهانی ،محمد علی 

 ینید شهیقرآن، فصلنامه اند اتیآ یعلم ریدر تفس یشناسنیجن دهینو به پد ینگاه. ۱39۱. رضایفاضل، عل ،یمهد ،یمیابراه

  96تا 75راز،یدانشگاه ش

 فیزیك در قرآن نشر فیض دانش  ۱390فیض آبادی ،حمیده و پناهی حسین  

 ،یبالغ م،یقرآن، چون: اعجاز تسل یبر اعجاز همه گونه یقی: )تحقیقرآن در عصر فضا و تکنولوژاعجاز  ۱384روحانی کمال 

 ، چاپ دوم ،نشر پیرانشهر شین آباد یشینما

 پ چهارم نشر سبحان مطالب شگفت انگیز قرآن ،چا ۱386نجفی ،گودرز 

  ۱8و  ۱7تفسیر المیزان نشر سبحان جلد  ۱396طبا طبایی سید محمد حسین 

  ۱8و  8و  7و ۱تفسیر نمونه ویرایش جدید به عالوه فهرستها جلد های  ۱392ارم شیرازی مک

 ) اعجاز های علمی قرآن ( نشر فوژان های علمیقرآن و آخرین پدیده ۱375 ،جعفر،رضایی فر 

 گ اسالمی ،دفتر نشر فرهنتر جمه دبیر ذبیح اهلل  قرآن و علم ل،یتورات، انج انیم یاسهیمقا ۱393بوکای موریس 

 .علوم طبیعی قرآن ،نشر سبحان ه نگرشی ب ۱377راشدی لطیف

 .،قم ینید شهیفرهنگ و اند یالملل نیکنگره ب نیدر قرآن،دوم اهانیگ تیزوج ی،بررس۱394مهرناز، ،یو گل میمر ا،یتوکل ن 
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