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»فلک مشحون« در آیه 41 سوره یس و اعجاز علمی قرآن
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چکیده
زبان قرآن با مراتب تشکیکی خود همه انسان ها، اعم از عامیان و متخصصان فرهیخته در علوم 
و فنون را در بر می گیرد و اختصاص به طیف خاصی از انسان ها ندارد. درقرآن کریم از سبک ها 
و شیوه های بس��یاری جهت تفهیم محتوای الهی آن اس��تفاده شده است که هریک از شیوه های 
مذک��ور، نتیجه و تأثیر متناس��ب با خود را در مخاطب خواهد داش��ت. الزمه فهم صحیح قرآن، 
واکاوی دقیق کلمات و اصطالحات به کار رفته در آن است که با بهره گیری از ابزارها و روش های 
گوناگ��ون ص��ورت می پذیرد. در این میان می توان به مطالعات می��ان رشته ای قرآن کریم اشاره 
کرد که امروزه بیش از پیش مورد توجه محققان علوم قرآنی قرار گرفته اس��ت. با عنایت به این 
مطالعات می توان میان فهم آیات قرآن و علوم مختلف ارتباط برقرار نمود و به حقایق و اشاراتی 

علمی در ورای نقش هدایتی قرآن دست یافت. 
از جمل��ه ترکیبات اس��تعمال شده در ق��رآن که با عنایت به علوم گوناگون از س��وی برخی 
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مفسران و محققان مسلمان مورد توجه قرار گرفته، »فلکمشحون« در آیه 41 سوره یس است. 
تأمل در آرای ارایه شده پیرامون این ترکیب تاکنون این نکته را نمایان می سازد که برداشت های 
علمی از آیه مذکور با عنایت به سیاق آیات بعد و در سطح ظاهری صورت گرفته که بعضا وجود 
اعجاز علمی برای این آیه را مطرح نموده اند. این در حالی است که توجه به شیوه های بیان چون 
تمثیل و مجاز و... در آرای ایش��ان کمتر نمود یافته است.  لذا بازکاوی آیه مورد بحث با نگرشی 
عمیق تر و عنایت به س��بک ها و شیوه های بیان آیات در سیاق، کاربردهای قرآنی و روایی »فلک
مشحون«، نیز روایات تفسیری مطرح شده ذیل آیه و از دیگر سو تناسب این معانی با مالک های 
اعج��از علمی قران ضرورت دارد. بنابراین نوشتار حاضر با تأم��ل در قرآن، روایات و زبان عرب و 
نظرداشت حقایق علم زیس��ت شناسی  به این سؤال اصلی که: »نسبتاعجازعلمیقرآنومدلول

»فلکمشحون« در آیه 41 سوره یس چگونه است؟
بر این اساس ترکیب »فلکمشحون« در قرآن، روایات و زبان عرب به معنای کشتی مملو)پر( 
استعمال شده است. برخی از مفسران بر این باورند که »فلکمشحون« در آیه 41 سوره یس عالوه 
بر معنای ظاهری کش��تی مملو بر معانی تمثیلی دیگری چون کش��تی سالمت و یا بطون)شکم 
ها( زنان داللت دارد. بر این اس��اس با عنایت به حدیث تفس��یری منتسب به امام علی: »أن
الذریةالنطفحملهااهلّلتعالیفيبطونالنس��اءتش��بیهابالفلکالمشحون« که »نطفه«در آیه مذکور را 
به»ذریه« و »بطونزنان« را به »فلکمش��حون« تشبیه کرده اند، میتوان فرض کرد خداوند در این 
آیه حمل اطالعات ژنتیکی توسط فلک مشحون را بیان نموده که دو احتمال در این زمینه قابل 
طرح اس��ت:اول آن که س��لول جنس��ی ماده که در تخمدان جنس مونث و در واقع در بطن زن 
قرار دارد، به کش��تی تش��بیه شده باشد که پس از رها شدن از تخمدان، در محیطی که حاوی 
ترشحات مایع است )لوله تخمدان( همانند یک کشتی حرکت میکند تا سلولهای جنسی نر خود 
را به آن برس��انند و لقاح صورت گیردو احتمال دوم این که فلک مش��حون، اشاره به تخمدان در 
جنس مونث باشد.  همچنین پیچیدگی و پری درون سلول و یا تخمدان ها با لفظ مشحون در آیه 
تناسب دارد. لذا می توان سیاق آیات بعد: »وخلقنالهممنمثلهمایرکبوناننشانغرقهمفالصریخلهم
والهمینقذون...« را دال بر وجود اندام جنسی معادل تخمدان در جنس مذکر و یا سلول های نر 
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و ماده و نیز غرق شدن س��لول هایی که موفق به ورود به سلول تخم نشده اند، دانست. از آنجایی 
که پدیده های طبیعی و زیس��تی مورد اشاره در این دو احتمال و حقایق علمی مرتبط با آنهادر 
زمان نزول وحی توس��ط بشر کشف نگردیده است، می توان گفت در تفسیر این آیه شریفه و در 
الیه بطنی و تمثیلی مالک رازگویی علمی )یعنی قبل از نزول آیه مطلب علمی برای همه مردم 
پوشیده بوده است( وجود دارد. از دیگر سو برخی از مفسران نیز با عنایت به ظاهر آیه از: »وخلقنا
لهممنمثلهمایرکبون« خبر از خلقت دیگر مرکب ها مانند هواپیما وس��فینه فضایی و... را نتیجه 
گرفته اند و آن را گونه ای از پیش��گویی های غیبی قرآن و از اعجاز های علمی قرآن برشمرده اند. 
بنابراین می توان در هر دو نگرش ظاهری و تمثیلی، احتمال وجود اعجاز علمی قرآن کریم را در 

آیه 41 سوره یس مطمح نظر قرار داد. 
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