
 

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 

 

 

 

 اعجاز علمی قرآن 

  

 

 

 

 

 

 دکتر غضنفری

 

 

 

 



 2 

 مقدمه :
تفسیر علمی قرآن ، روش متاخر و نو در فهم آیات قدسی تلقی می شود. گرچه برخیی در ماالهیه ایین میتهس تفسییر       

دوره   جدید و متاخر میی   ،سده   چهارم را ابتدا  شکل گیر  آن بر می شمارند. اما عالمه طباطبایی آنرا مربوط به

( برخی از محققان تفسیر فلسفی را با تفسیر علمی و برخی دیگر تفسیر طبیهی را با تفسیر علمی همسان پتداشیته و  3داند)

در تبیین عتاصر آن سه ،راه خاا پیموده اند. نکته   مهم آن است که عالمه طباطبایی روش فلسفی و طبیهی و علمی را 

ه و هر کدام را مربوط به دوره ا  خاص و البته مترتب بر یکدیگر قلمداد می کتد.الجواهر فی التفسیر از هم متمایز ساخت

القرآن  مرحوم طتااو   بی تردید نخستین اثر تفسیر مستقل )اما قابیل پرسی( ( در تفسییر علمیی اسیت. و  در مقدمیه       

ر ضرورت و اهمیت تفسیر علمی تاکید ورزیده و تفسیر با آگاهی از رشد و گسترش علوم و بویژه علوم تجربی و حسی ب

بر این باور است که هیچ روش دیگر تفسیر  نمی تواند در دوره   حاضیر اعجیاز و مانیدگار  قیرآن و آییات آن را      

 آشکار سازد.

تفسیر علمی قرآن چیست؟ علیرغم  قاهی بودن آیات مشتبه بر قلمرو علیم و حتیی تبییین علمیی خلقیت ، آییات قیرآن        

نظریه ها  علمی است و یا درصد ارائه رهیافت علمی و تبیین علوم است؟ اسباب شکل گیر  تفسیر علمی کدام حاو  

 است ،و نهایتا قلمرو تفسیر علمی چه بوده است و آسیب ها ، رنجور ها و نقد ها  وارد بر آن چه  می باشد؟

 فقه الغه :
( دانسته 9روش را در زمره شیوه ها  تفسیر  دوره   جدید )عدم تبیین مفهوم تفسیر علمی ، سبب گردید تا برخی این 

و برخی دیگر سابقه ا  بس طوالنی برا  آن قائل شده و بر این باور رفته اند که بسیار  از علما  سلف و حتی برخی 

 رضایی اصفهانی –درآمد  بر تفسیر علمی قرآن  قدام به تفسیر علمی نموده انداز اصحاب رسول اکرم )ص( ،ا

هریف نخست از تفسیر علمی ، مبتتی بر تقسیمات قدما از علوم است . برخی از مفسران مهتقد بودند عیالوه بیر مسیائل    ت

خداشتاسی ، آیاتی در قرآن وجود دارد که حکایت از علوم ریاضی و طبیهی دارد . در این تهریف علم در مفهوم مالق 

در "جواهر القرآن  "ی بکار رفته است .ابوحامد غزالی در کتاب آن و در مقابل علم اعلی و شامل علم وسای و علم ادن

تقسیم علوم به علوم ظواهر و علم الباب ، مهتقد است سرچشمه تمام علوم ربوبی و غیر ربوبی قرآن بیوده و خداونید در   

م ریاضی آیات( اشارات بسیار  به علوم مختلف بشر  از حقیقت حرکت خورشید ،ماه ،ترکیب آنها و زمین و حتی عل

 (11و علم طب دارد که بزعم غزالی این علوم خود علوم مستقلی هستتد.)

این تهریف از تفسیر علمی قرآن به زعم نگارنده ، نظریه   مسلط از نیمه   دوم سده   سوم هجیر  قمیر  تیا اواییل     

 سده   چهارم بشمار می آید.

دامه دارد اما این دوره به دور رهیافت کامال متفیاوت )  تهریف دوم از صد و پتجاه سال گذشته آغاز گردیده و تاکتون ا

اناباق و استقالل ( تقسیم می شود . رهیافیت نخسیت تحیت تیایر هجیوم شیتابان ظهیور علیم و بایالن نظرییات پیشیین            

بخصوص فروریز  فلکیات قدیم  شکل گرفت که رویکرد  انتقالی و صرفا جهت اثبات سازگار  دین اسالم با علیم  

اما رویکرد بال استقالل که مربوط به دوره   متاخر و حال حاظر است درصدد اثبات نظریه ها  علمیی در  بوجود آمد 

 حزه   فیزیک خاصه و سایر علوم بالهرض می باشد.
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پیروان رهیافت نخست اندیشمتدان دوره   اول متجددان دیتی مصر هستتد که برخی دیگر از سایر علما اسالمی با آنها 

( و احیانیا  12یخ طتااو  بن جوهر  المصر  ، محمد عبد التهیم الجمال ، محمد بن احمد اسکتدرانی )همراه شدند. ش

( از مهیم  15( و باور قاع سید احمد خان هتد  و سیید امییر علیی )   14( و شیخ محمد عبده )13عبد الرحمن کواکبی )

 ترین آنان بشمار می آیتد.

ه تفسیر پرتویی از قرآن مرحوم طالقانی ، تفسیر نوین مرحیوم محیم تقیی    رهیافت دوم بیشتر در ایران پایه گذار  شد ک

شریهتی ، کتب باد و باران در قرآن راه طی شده و ماهرات در اسالم مرحوم محمد بازرگان نمکونه ها  بارز آن هستتد 

 . تهریف ارائه شده از رهیافت نخست با رهیافت دوم از تفسیر علمی قرآن متفاوت است.

ت نخست شیفتگی به علم جدید و حتی ارعاب از نفوذ گسیترش آن بیه چشیم میی خیورد از ایین رو تهریفیی        در رهیاف

بدون علم جدیید تفسییر نمیی شیود . نکتیه   مهیم تیر در ایین         » تابیقی از تفسیر علمی به دست داده و مهتقدند که قرآ

اهی و هر اکتشاف نو به قرآن نسیبت داده  است که طبق آن ، هر قانون و نظریه   علمی خواه قاهی یا غیر ق» تهریف آ

 شده که با نقض آن نظریه ، تهریف دچار رنجور  شده و تتقص می یابد.

در رهیافت دوم ، تهریف تفسیر علمی بر بیان رموز و اشارات علمی قرآن استوار است. بدین مهتیی کیه قیرآن درصیدد     

ن علمی نیست ) بر خالف رهیافت نخست که بدان بیاور  نظریه پرداز  ، تبیین روش ها  علمی ، تاسیس قواعد و قوانی

دارد ( ، بلکه قرآن نکات کلید  عبرت آموز و اشاره ها  علمی از اسرار طبیهت و نه الزاما اکتشافات علمی جدید ، را 

بیر  بیان می دارد که این رموز و نکات قصد اولیه و اساسی نبوده بلکه صرفا در جهت تتبیه ، هشیدار و اتهیا  و وقیوف     

 عظمت آفریت( و مبدا جهان ذکر شده است.

به زعم نگارنده نگارنده سه رهیافت استخراج ، تابیق و استخدام در سه مرحله تاریخی شکل گرفتتد. دغدغه   نخست 

بیرون کشیدن علوم از آیات جهت نشان اعجاز علمی بود اما با گذشت زمان و پیدای( مکاتب فکیر  مبتتیی بیر علیوم     

نظریه ها  علمی ؛مفسران اسالمی و در  تهبیر  عالمان مسلمان با اساس قرار دادن تئور  هیا  علمیی   بشر  و تاسیس 

به جستجو  در تفسیر آیات پرداخته و از مواضهی متفهالنه به دفاع از علمی از علمی بودن آییات قیرآن دسیت زدنید .     

که تتها کوشیید در ابتیدا مفیاهیم موجیود در     پژواک دو روش ، رعایت اعتدال در نسل سوم یا رویکرد سوم تفسیر بود 

 گزاره ها و آیات قرآن را تشریح سازند تا بستر ها  فهم درست را فراهم سازند.

 

 رهیافت استخراج،اعجاز علمی قرآن: -1

 

نخستین کوش( تفسیر علمی قرآن تتها در قلمرو مفسران و دان( تفسیر شکل نگرفت بلکه ابتدا متکلمان و فیلسوفان و 

تدان اسالمی بودند که به فهم آیات علمی یا مرتبط با ماالب علمی پرداخته و بتدریس مفسران در کتب تفسییر   اندیشم

از آن بهره بردند. این رهیافت که رویکرد ها  کالمی ، فلسفی و طبیهی و تفسیر  را مشتمل بود از اوایل سده   سوم 

ترین و طوالنی ترین روش تفسیر علمی به شیمار میی آیید و    هجر  آغاز و تا سده   سیزدهم به درازا می کشد دیریته 

توجه صرف به کشف مسائل علمی در آیات، بهره بردن از این روش در اثبات وحیانی بودن قرآن ، اثبات مبدا و مهاد ، 
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حقانیت آیات و باالخره جستجو ها  علمی در حوزه   گوناگون دان( خاصه طب، هیات و فلکیات جهت پی( بیتی 

 گاهی پی( گویی ها از ویژگی ها  رهیافت نخست تفسیر علمی است. ها و

تصور می کتم غزالی و فخر راز  را آغازگر رهیافت استخراج علوم از قرآن بدانیم به حقیقت نزدیکتر است تا آنکه ابن 

 میم.مسهود ، اهل مهتزله همچون نظام  ، کتد  و ابن سیتا را متوغلین در این روش یا آغازگران آن ببتا

سایر مفسران همچون صاحب مجمع البیان ، یا نویستده تفسیر در المتشور و دیگران در صدد اخراج علوم از آیات نبوده 

بلکه صرفا در تفسیر واژگان مربوط به آسمان ، زمین و موضوعات و مفاهیتم علمی ، کوشیدند تا مهتا و میدلول آنهیا را   

دا به تقسیم بتد  علوم قرآن به دو دسته علم ظواهر و علوم بواطن اقدام کرده و تبیین سازند. غزالی در جواهر القرآن ابت

آنگاه تاکید می دارد که تمامی علوم  )که علم طب ، نجوم ، هیئت نام می برد (متشاء در ساحل بی کیران قیرآن دارد .   

کایت از علوم نجوم و هیئیت  سوره   الرحمن را ح 5سوره   شهراء را داللت بر  علم پزشکی ، آیه    80و  آیه   

تلقی کرده و بر نشات یافتن همه علوم تجربی بشر  از قرآن تصریح می کتد. اما فخیر راز  نتتهیا بیه نحیو گسیترده بیه       

استخراج علوم از آیات قرآن اقدام می ورزد بلکه مخالفت با تفسیر علمی را از سر نا آگاهی به آیات و مدالیل علمی آن 

د مخالفان تفسیر علمی شمرده می شود و لذا رشید رضا در مقدمه تفسیر المتیار میی نویسید کیه فخیر      می داند . ظاهرا نز

راز  ماالب دیگر  در تفسیر وارد کرده همچون علوم ریاز  ، طبیهی و هیئیت فلکیی یونیانی کیه برخیی از مفسیران       

و در ذیل کلمیات آسیمان ییا زمیین ،      مهاصر از این روش تبهیت کرده و علوم تجربی روز را در تفسیر دخالت داده اند

علوم امروز را دخل کرده و نام آن را تفسیر نهاده اند در حالیکه در این رهیافت ، مانع دریافت مهانی اصیل قرآن خواهد 

 (.39شد)

حقیقت آنست که در این رهیافت ، هیچ تفسیر  بر آیات شکل نگرفته بلکه بیشتر به مصداق یابی پرداخته کیه مسیاله )   

 بع ستوات ( و تفسیر آن بر هفت فلک هیئت بالمیوسی نمونه   آشکار این مدعاست.س

      

 رهیافت تطبیق ، تحمیل تئوری ها:  -2    

اکثر پژوه( گران حوزه   تفسیر و تاریخ آن بر پیدائی تفسیر علمی در مفهوم صحیح آن در یکصید و پتجیاه  سیال      

د دارند . حقیقت آن است که عتوان عام تابیق به زعم عالمه طباطبایی بر تمیام  اخیر ابتدا در مصر و سپس در ایران تاکی

 مقدمه ( -1()المیزان 42روش ها   تفسیر قرآن به قرآن صدق می کتد )

به هر رو  آراء متفکران اسالمی در انگیزه   پیدای( تفسیر علمی متفاوت است اما در جتد مساله همگان اتفیاق نظیر    

 دارند:

 ساله دارد. 150ی در مفهوم جدید آن دیریته تفسیر علم -1

 مصر و ایران دو کشور پایه گذار شکل گیر  این رهیافت هستتد که مفسران مصر تقدم زمانی دارندو -2

 تفسیر علمی رویکرد  انفهالی و به سبب مقابله با هجوم پیروزمتدانه   اصالت حس و علم شکل گرفت. -3

سازگار  دین و علم ، در مرحله   دوم برا  اثبیات اعجیاز علمیی     تفسیر علمی در مرحله   اول به انگیزه   -4

 قرآن و در پایان برا  زدودن علمی جدید پدیدار شد.
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سرانجام تفسیر علمی قرآن ، غلبه   آموزه ها  علمی بر آموزه ها  وحیانی شد که بی تردیید ایین محصیول     -5

 ناخواسته اما ناگذیر این رهیافت بود.

هان حاضر تفسیر علمی را خروج از مقاصد آیات دانسیته کیه سیبب انحیراف توجیه بیه       بسیار  از این قرآن پو -6

 مسلمانان به گوهر قرآن که همان هدایت است خواهد شد .

نگارنده ، اصل تفسیر علمی قرآن با لحا  اصالت آیات بالهرض بودن علوم را دستاورد بتیادین در مرحله ا  از  -7

ها  نور و رهیافت جدید  را در قلمرو تفسیر مود  شیود. بیه نظیر میی      مراحل تفسیر دانسته که می تواند افق

رسد غیر از مرحوم طالقانی و مرحوم بازرگان ، مفسر دیگر  با هدف بررسی ها  علمی آیات ، بیه ایین مهیم    

 دست نبرده و خود عالمه طباطبایی به نحو  بسیار کمرنگ به آن مبادرت می ورزد.

 

 رسالت آیات علمی قرآن :
ف و کلمات ظاهر  آیات قرآن ، بگونه ا  در کتار یکدیگر چتین شده اند که زیبایی کالم و فصاحت لحین  حرو

را به نهایت رسانده و بی نظیر و بی مانتد بودن خود را برا  هر خوانتده دقیق و نکته ستس به نمیای( مسیی گیذارد.    

وسیع و تودرتویی است که هر قیدر غواصیان    بهالوه به ظاهر متن ، عبارت ها  گوش نواز آن ، حامل چتان مهتا 

چیره دست در آن غور کتتد و از زالل مهتا  پر ارج آن کام گیرند. گوهر ها  حیات بخی( حقیایق آن ، پیوسیته    

بدیع خواهد بود و جوش( مهتا  آن چشمه ساران جدید  پدید می آورد که تشته کامان حقیقت جیو را سییراب   

آیات ، بیانگر ستت ها  علمی خداوند در نظیام طبیهیت اسیت کیه در اصیاال       خواهد ساخت . یک دسته از این 

 شهرت یافته است .این آیات دو رسالت مهم بر عهده دارند: "آیات علمی قرآن  "مفسران به 

 اثبات غیر بشر  بودن آیات و به نمای( گذاشتن اعجاز علمی قرآن -1

 دان(  تشویق و ترغیب ایمان آورندگان در رو  آوردن به علم و -2

قرآن کریم "اقبال الهور  ، متفکر پر آوازه جهان اسالم در ضرورت توجه مسلمانان به ایتگونه آیات چتین می نویسد  : 

، آیات و نشانه ها  حقیقت نهایی را در خورشید و ماه و دراز شدن سایه و پی هم آمدن شب و روز و گوناگونی زبان 

ختی و بدبختی به جا  یکدیگر در میان مردم و... یهتی سراسر طبیهت بدان ها و رنگ ها و جانشین شدن روز ها  خوشب

صورت که به وسیله   ادراک حس بشر  متجلی می شود ، می داند. و وظیفه مسلمانان است که درباره   این آییات  

جهان را نمی  اندیشه کتتد و همچون کوران و کران ، سرسر  از آن ها نگذرند ، چه آن کس که نشانه ها  زندگی این

 ( 95ک احب فکر این اقبال الهور )0(ر56)"بیتد ، در برابر حقایق زندگی آن جهان نیز کور خواهد بود 

نگاهی گذرا به آیاتی که از پیدای( آسمان ها ، زمین ،  ابر ، باد ، باران ، سایه و...سخن می گویتد ، بیه همیراه هشیدار    

چگونگی رویکیرد مسیلمانان در    "و نیز توجه به  "و اندیشه در این پدیده ها تدبر ، تهقل ،و تفکر  "ها  مکرر قرآن به 

گذشته و حال به این دسته از آیات ف بر ما آشکار خواهد ساخت  که پی( از این چه ارمغانها  ارزشمتد  را به جهان 

ع اسالمی شده است . سخن اسالم هدیه کرده است و امروزه بی توجهی به ان ، متشاء چه کاستیها و نقصانهایی در جوام

 را در این زمیته فرو می گذاریم ، چرا که خود داستانی مستقل می طلبد.
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 مفهوم اعجاز علمی قرآن

هرگونه تهریفی که از اعجاز علمی ارائه شود طبهاً , باید با تهریف اعجاز و مهجزه همسو باشد. به بیان دیگر تمام 

برآن مسائل  "اعجاز"ائل علمی قرآن نیز حاضر باشد تا اطالق لفظ شروطی که در تهریف مهجزه آمده باید در مس

یهتی عاجز کردن و در اصاال  عبارت از هر عملی است که از کسی با ادعا   "اعجاز"صحیح بتماید.. در لغت 

ای( باشد. پیامبر  و برا  اثبات ادعا  او صادر شود و همگان از آوردن آن ناتوان بمانتد و تایید کتتده صدق او در ادع

اند.با  دانشمتدان برا  مهجزه , ویژگیها  دیگر  نیز از قبیل قابل تهلیم نبودن, ماابق با امر موعود بودن و ... بر شمرده

توجه به ماالب فوق, اعجاز علمی قرآن نیز تتها باید از طریق خرق عادت صورت گرفته و به قدرت مافوق بشر  نیاز 

توانتد مسئله را کشف کتتد  کتتد می ها باید تحد  شود؛یهتی تمام کسانی که ادعا می داشته باشد. برا  کشف این جتبه

باید به مبارزه فراخوانده شوند و در نهایت اثبات شود که راه کشف آن برهمگان بسته است و هیچ کس قدرت کشف 

مالک بستجیم, هیچ یک از آنها  رسد چتانچه بخواهیم مسائل علمی قرآن را با این آن را ندارد.بر این اساس به نظر می

شود بهضی مسائل علمی جدید, در هزار و چهارصد سال پی( در قرآن  حائز شروط اعجاز نباشد؛ زیرا مشاهده می

  خرق عادت نداشته و رسیدن به آن  مار  بوده است. این مالب بیانگر آن است که کشف آن مسئله برا  بشر, جتبه

. همه مسائل علمی جدید که در قرآن آمده است و آن دسته از مسائلی که بشر هتوز از اصل برا  بشر میسر بوده است

موفق به کشف آنها نشده و احتماال در قرآن به آنها اشاره رفته است دارا  اعجاز نیستتد, زیرا راه کشف آنها , مافوق 

ل و تحسین آن است که قرآن نخستین بشر  نبوده و راه فهمیدن آن از مجرا  طبیهت و تجربه میسر است. نکته قابل تأم

 بار بهضی مسائل را که تا عصر نزول و مدتها بهد برا  بشر نامکشوف بوده, از پی( بیان داشته است

 هدف از مباحث علمی در قرآن

 :توان نمود آیات و مسائل علمی قرآن، سه تصور می   اهداف درباره 

طیور کیه      علوم و مهارف بشر  در قرآن وجود دارد؛ همیان  علمی آن است و همه هدف اصلی قرآن، بیان مسائل -1

 .89     نمییییل، آیییییه  سییییوره .ءٍ نَزَّلْتییییا عْلَیاییییکْ الْکبتییییابْ تببایانییییاً لبک ییییل  شَیییییا    :فرماییییید مییییی قییییرآن

 .کتتده همه چیز است بیان ؛ قرآن 

ییز اسیتفاده نمیود؛ بیدین     ن توان از اشارات علمی هدف اصلی قرآن هدایت بشر است، اما در راستا  این هدف می .-2

  ل بی دارد که اگر یک پزشک گفت من یک کتاب  است، امّا قریته ءٍ فرماید: تببایاناً لبک ل  شَیا صورت که پیامبر )ص( می

   آن است، مقصود از همه چیز، مربوط به پزشکی است. پیامبر اسالم )ص( وقتی که طبق آیه ام که همه چیز در آورده

  چیزهایی است کیه   بیان همه   همه چیز است، مرادش خداوند قرآنی بر ما نازل کرده که بیان کتتدهفرمود:  شریفه می

استفاده از آیاتب علمی نیز در راستا  همین هدف است؛  .باشد مربوط به دین، در راستا  هدف قرآن و هدایت بشر می

الْهْرْشِ وْ سْخَّرَ الشَّماسْ وْ الْقَمْرَ ک لٌّ یْجارِ  لبأَجْلٍ  مْدٍ تَرَوانَها ث مَّ اساتَوى عْلَىالَّذب  رْفَعْ السَّماواتب بِغَیارِ عْ اللَّهُ»   مثالً در آیه

 3   آییه    رعید،  سیوره  «وْ هُوْ الَّذب  مْدَّ الْأَراضْ»   کتد؛ بهد در آیه ائل مختلفی را مار  می     رعد، آیه سوره سم «مُسْمًّى
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  حرکت  حمل کردند و نیز مسئله ا  به نیرو  جاذبه ها را بدون ستون برافراشتیم که عدّه که آسمان مسائل مربوط به این

  رعید،   سیوره  إِنَّ فبی ذلبکْ آلیاتٍ لبقَوامٍ یتَفَکَّیر ون. :فرماید و بهد می کتد ها را مار  می   زمین و کوه خورشید و ماه، مسئله

اشارات علمی قرآن،  پس.ها  حضرت حق به وجودش پی ببرید شانهبرا  این است که شما تفکر کتید، از ن ها این3   آیه

لَهْلَّک یما بِلبقیاءب   :فرماید   دیگر می چتین در آیه در راستا  هدف اصلیِ هدایت بشر به سو  خدا، دین و قیامت است؛ هم

 .کتید گارتان در قیامت ایمان پیداها برا  این است که شما به لقاء پرورد این نشان 2     رعد، آیه سوره رْبِّک ما ت وقبت ونَ ؛

این اشارات علمی، حالت  اشارات علمی قرآن به نحو سمبلیک و بر اساس فرهتگ زمان مار  شده است. در قرآن .-3

  ما این دیدگاه صحیح نیسیت؛ زییرا اگیر     به عقیده.نیست شتاختی یا حالت سمبلیک دارد و ناظر به عالم خارج مهرفت

در حقیقت قصد گسترش مهرفت بشیر و توضییح خیارج و واقهییت خیارجی را دارد، در       کتد، قرآن صحبت از علم می

هدایت بشر است  آید. پس در حقیقت، هدف اصلی قرآن اش، اعجاز علمی به شمار می ها  علمی گویی پی( حد  که

 .و باید از اشارات علمی قرآن استفاده کرد

  اهداف آیات علمی قرآن

طور مستقیم یا ضمتی، متضمن مباحث علمی است. وقتی این آیات در  به یات قرآن کریم،بدون تردید، تهداد  از آ

 کتد. می قرار گیرد، یقیتاً مباحث علمی مالوب بالذات قرآن نیست، بلکه هدف دیگر  را دنبال کتار سایر آیات

دو بخ( در   را اهداف ا این توجه به این مقدمه می توان هدف قرآن را در هدایت انسان خالصه نمود. در ایتجا مبا  

 :ائیمنممی  تقسیماصلی و فرعی 

 الف( اهداف اصلی

اند؛ مثل آیات فقهی و  هدف، سایر آیات علمی مشترک هدف اوّل: و اصلی از آیات علمی در قرآن کریم ی که در این 

شیوند، در   آن مار  میی بسیار  از مباحث علمی وقتی در قر  متهال و توحید است. آیات اخالقی ی اثبات وجود خدا  

کیسیت؟ آییا دسیت بشیر      هیا  ها کیست؟ ببیتیید کیه موجید ایین       این دهتد که پس آفریتتده این نکته را تذکر می پایان

إِنَّ فبی خَلْقِ السَّماواتب وْ الْأَراضِ وْ :فرماید عمران می آل     مبارکه تواند در آن دخالت کتد؟ به عتوان مثال، در سوره می

خدا این آیات را، مخصوصاً  نقل شده است که رسول.190     آل عمران، آیه سوره للَّیالِ وْ التَّهارِ لَآیاتٍ لبأ ولبی الْأَلْبابِ.ا اخْتبالفب

 لبمْنْ قَرَءْها و لَم یْتَفَکَّر فیها؛ وا  بر کسانی که این پتس آیه را بخوانتد وْیالٌ:فرمود خواند و گاهی هم می در شب، زیاد می

هایی به آسمان نگیاه   موالیم علی )ع( شب دیدم می:کتد میثم تمار نیز نقل می.آل عمران( و در آن تفکر نکتتد 95تا  91

ها و زمین و اخیتالف شیب و    که به آسمان قرآن کریم بهد از این.ریخت می خواند و اشک کرد و این پتس آیه را می می

»    نبیودن آفیریت( اسیت. از آییه     این برا  پی بردن به باطیل « ذا باطبالً.رْبَّتا ما خَلَقْتْ ه» فرماید: کتد، می می روز اشاره

شیود ی بیه     ا  در قرآن یافت نمی کسی آفریت( را ایجاد کرده است. سوره بریم که چه می پی« سُباحانَکْ فَقبتا عْذابْ التَّارِ

اسیت، تیا    اره یا تصریحی شدهکه در آن به عالم هستی و تأمل در نظم و خلقت اش مکی ی مگر این  ها  خصوص سوره
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  آن، از  کتتیده  طبیهیت بیه ایجیاد    گاه از مخلوق بیه خیالق، از   عقل بشر را برا  تفکر در خلقت الهی تحریک کتد؛ آن

تیرین و   تیرین، کوچیک   ترین، عظییم  فکر بشر را به سو  دقیق ببرد. خدا  متهال مسبب به سبب و از مصتوع به صانع پی

 کردند. خواند و این، آن چیز  بود که اعراب )صدر اسالم( به فارت سلیم اعتراف می ترین امور هستی فرا بزرگ

دار بیودن خلقیت    مهاد و هدف هدف دوّم: که باز هم یکی از اهداف اصلی است این است که آیات علمی برا  اثبات

   سیوره  إِنَّهُ عْلى رْجاهبهب لَقادبرٌ . خْر جُ مبنْ بْیانِ الصُّلْبِ وْ التَّرائببِخ لبقَ خ لبقَ مبنْ ماءٍ دافبقٍ یْ فَلْیْتْظ رِ الْإِنْسان  مبمَّ:اند؛ مثل آیة آمده

؛ یهتی «  آفریت( قادر است خداوند به بازگردانیدن همه»فرماید:  می که بهد از مار  کردن بحث آفریت(،.73   حس، آیه

 فَأَحایاک ما ث مَّ یُمبیت ک ما ث مَّ یُحایِیک ما ث یمَّ إِلَیایهب ت رْجْهُیونَ؛    ک تْت ما أَماواتاً کَیافْ تَکْف ر ونَ بِاللَّهب وْ.گیرد نتیجه می بحث مهاد را از آن

را از قیامت یا  طور که شما را به این جهان آورد، مجدداً شما ورزید؛ همان چگونه شما به خدا کفر می.28     بقره، آییه  سوره

 .گرداند پس از برزخ بر می

گفتتید کیه هیر چیه      کسانی که می پرستان است؛   کفار و مشرکان و مادهّ یات علمی در ردّ عقیدهکه، آ هدف سوم: این

 ؛«وْ میا یُهالبک تیا إاِلَّ الیدَّهار    »چییز  حیز ایین دنییا نیسیت.      24     جاثییه، آییه   سوره ؛«الدُّنْیا ما هبیْ إاِلَّ حْیات تَا»هست همین دنیاست. 

 :فرمایید  ، می مشرکان پرداخته   یراند. بخشی از آیات علمی، به تحقیر این عقیدهم همین روزگار است که ما را می.همیان 

 توانید شبیه آن را ایجاد کتید؟ شما فکر کتید و بیتدیشید آیا می توانید حتی یک مگس را بیافریتید؟ شما جمع بشوید می

فرعیی. در   شد: اهداف اصیلی و اهیداف  که، اهداف آیات علمی قرآن به دو بخ( تقسیم  خالصه این.73     حس، آییه  سوره

توان هیر سیه عتیوان را در ییک      می اهداف اصلی سه هدف )توحید مهاد و رد تحقیر کفار و مشرکین( مار  شد. )البته

توان  مهاد، به ماوراء الابیهه(. در بخ( اهداف فرعی نیز می عتوان کلی مثل هدایت گرفت؛ یهتی هدایت به خداوند، به

 :فرماییید کتیید و مییی  اش دانسییت. خداونیید در قییرآن کییریم گلییه مییی    بهیید علمییی  شییر بییه یییک هییدف را توجییه ب 

؛ بهضیی از کتیارش رد   «یْمُرُّونَ عْلَیاهیا » !هایی در آسمان و زمین است مبنْ آیْةٍ فبی السَّماواتب وْ الْأَراضِ؛ چه نشانه وْ کَأَیِّنْ

متظیور از توجّیه در   .105     یوسیف، آییه   سیوره  گردانتید.  آن رو  برمی که آنها از حال آن ؛ و«وْ هُما عْتْها مُهارِض ونَ» شوند  می

و دقیت در   نگاه ظاهر  به شتر نیست، بلکیه خیرد شیدن   « 17     غاشیه، آییه  سوره یْتْظ ر ونَ إلَی اإلبل کَیافْ خ لبقَت أفال»   آیه

نظیر و تفکیر و تأمیل در آن     بیه  ا  است که خداوند در قیرآن  مباحث علمی است؛ یهتی این موضوع دارا  چه ویژگی

 دهد. توجه می

 اهداف فرعی

کتید و ییا وقتیی کیه        علمی اشاره میی  کریم به یک نکته ها  علمی، طریقی برا  هدف اصلی است. وقتی قرآن جتبه

  آل  سوره آیات ویلٌ لمبنَ قَرَءها و لَما یْتَفَکّر فیها؛ وا  بر کسانی که»گوید:  کتد و می می پیامبر گرامی اسالم )ص( گله

 بهد علمی آیه یک هدف است.  ، متظور از تفکر چیست؟ پی بردن به«عمران را بخوانتد و تفکر نکتتد
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فرماید: ده سوره مثل این قرآن بیاورید، و در جا  دیگر  می هدف فرعی دیگر، بحث اعجاز است. وقتی که قرآن کریم

از آنهیا   ها  مختلف اعجاز است، یکیی  رآن مشتمل بر جتبهاش این است که این ق بیاورید، الزمه فرماید: یک سوره می

اهداف اصلی آیات علمی قرآن، توحید، مهیاد،   توان گفت پس می اند. اعجاز علمی است که بزرگان و علما ذکر کرده

مشرکان، و اهداف فرعی آیات ی که کمک به اهداف اصلی است ی شامل بررسی    توجه به ماوراء الابیهه و نفی عقیده

یکی از فواید اشیارات علمیی     .شود بردن به اعجاز علمی قرآن می ها  علمی و یقیتیات و پی ها بر یافته آن یات، تابیقآ

   غاشییه،  سوره «خ لبقَتا. أفَال یْتْظ رونَ َإلَی اإلبلِ کَیافْ»فرماید:  وقتی که قرآن می .تر انسان به طبیهت است قرآن، توجه بی(

تیر   دهد. این باعث دقیت بیی(   توجه می هت، بر خلقت خودش و به جتیتی که در شکم مادر استانسان را به طبی17   آییه 

ا   شود. شاید بسیار  از مسائل علمی قرآن، موجب انگییزه  آنان می مسلمانان در این مسائل و رشد علوم تجربی در بین

   نجیوم و مسیائل   کی ، مسیئله شیتاخت بهتیر حیوانیات و دیگیر موجیودات شیدند؛ میثاًل علیم پزشی          در مسلمانان برا 

 .شتاسی در بین مسلمانان بسیار رشد نمودند کیهان

 موضوع آیات علمی قرآن

 طور ترسیم شده است؟ آیا تقسیم بر مختلفی پرداخته است؛ محورها  اصلی این آیات چه آیات قرآن به موضوعات

 اساس موضوعات مختلف است یا چیز دیگر؟

مسائل علمی اشاره دارند؛ لکن در بهضی از این  اند که به آیه را بر شمرده 700تا  500در بخ( آیات علمی قرآن بین   

توان آنها  محورها  مختلفی وجود دارد. به نظر من بر اساس موضوع آیات می آیات اختالف است؛ زیرا در این آیات،

هیا و پییدای(    آسیمان  کیل هسیتی،  ها  مختلف تقسیم نمود؛ مثالً بهضی از آیات قرآن، مربوط به جهیان و   محور را به

در جهیان خواهید افتیاد. قیرآن بیه نکیات رییز           قیامت چیه اتفاقیاتی   هاست و بهضی در مورد این که در آستانه آسمان

  زمیین و کروییت    است و در مورد پیشیته و فرجام جهان، بیه مسیئله   شتاسی مار  ا  که امروز در مسائل کیهان علمی

   ها  مورد استفاده ؛ در خصوص انسان )خلقت، مراحل جتین، عجایب وجود انسان و غذازمین     جاذبه زمین، مسئله

  بهداشت و نیز در مورد عسل  مسئله ، انسان(، در اثبات یک مسئله مثل زوجیت گیاهان غذاها  حرام، غذاها  نجس

 .69   آییه    نحیل،  سیوره  و َهبیْ تَمُرَّ مْرَّ السَّیحابِ؛  وْ تَرَ  الجبالَ تَحسبُها جامْدْةً:است ها پرداخته و گاهی به کوه  به عتوان شفا

در تهداد آیات علمی قرآن .هستتد کتید که ایستاده است، در حالی که مثل ابر در حال حرکت بیتید فکر می ها را می کوه

به هیأت و ترین آیات علمی مورد توجّه، آیات مربوط  در گذشته، بی(.است اختالف است و تا هزار آیه هم ذکر شده

 :توان به دو بخ( تقسیم نمود بود. آیات علمی قرآن را می نجوم

 شیتاختی  شتاختی و طبیهیت  شتاختی. مقصود از آیات هستی آیات زیست -2شتاختی؛  طبیهت شتاختی و آیات هستی -1 

شتاسی  و طبیهتشتاسی  هستی ا  از آیات علمی به بحث اند. بخ( عمده   مظاهر هستی و طبیهت آیاتی است که درباره

 :باشد موارد زیر می   آسمان و زمین در اند که محورها  آنها درباره مربوط
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 6   ق، آیه    و سوره 2     رعد، آیه ؛ سوره11   فصلت، آیه   ؛ سوره4     سجده، آیه سوره ، ها و زمین آفریت( آسمان

 .11   آیه   فصلت، سوره آسمان،   اصلی ماده

 2     رعد، آیه سوره ن ستون،باال بردن آسمان بدو

 27    ذاریات، آیه سوره ها، گسترش آسمان

 .125     انهام، آیه سوره اکسیژن در ارتفاعات فقدان

 .6     ق، آیه سوره بتا  آسمان در نهایت استحکام

 29     شور ، آیه سوره ها، آسمان موجودات زنده در

 5     زمر، آیه سوره کرویت زمین،

 30   آیه   نازعات، سوره ر مورد زمین،وجود گازها د

 .109     فصلت، آیه سوره زمین، دوران آفریت(

 .41     رعد، آیه سوره نقصان زمین

 .88     نمل، آیه سوره حرکت زمین و خورشید

 .2ی  1     زلزال، آیه سوره درون زمین وجود مواد ستگین در

 .48   یه  ابراهیم، آ سوره تغییر آسمان و زمین و فتا  آن

 :شتاسی عبارت است از هستی چتین موارد دیگر هم

 .12     نمل، آیه و سوره 5   آیه   یونس، ؛ سوره33     ابراهیم، آیه سوره خورشید و ماه

 .28   آیه   مرسالت، و سوره 7     سباء، آیه سوره ها، کوه

 .18     مؤمتون، آیه سوره ابر و باران، 

 .22     حجر، آیه سوره باد

 .53     فرقان، آیه و سوره 14     نمل، آیه سوره و دریاها.

     یس، آیه ؛ سوره4     رعد، آیه ؛ سوره53   طه، آیه   سوره گیاهان، :اند ها نیز چتد دسته شتاسی است که این بخ( علوم زیست  -2

 .99     انهام، آیه و سوره 60     نمل، آیه سوره ؛35ی  33  یس، آیات  ؛ سوره80

     نمل، آیه و سوره 68   آیه   نمل، ؛ سوره19     ملک، آیه ؛ سوره66     نمل، آیه ؛ سوره22     مؤمتون، آیه سوره ؛8ی  5  نحل، آیات  سوره حیوانات

99. 

 3     قیامت، آیه ؛ سوره14     مؤمتون، آیه . سوره5   آیه   طارق، ؛ سوره28     مریم، آیه سوره انسان

 .25     مریم، آیه و سوره 3    مائده، آیه ؛ سوره233     بقره، آیه ؛ سوره31   آیه   اعراف، سوره آیات طبی و مباحث و 

  www.porsojoo.com* اقتباس از سایت : 

http://www.porsojoo.com/
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 قرآ ن کتاب علمى نیست

سخن حیق تهیالى نمیودار گشیته و هیدف اصیلى نبیوده         هاى اشاراتى است که ازگوشه متحصر در « اعجاز علمى قرآن»

سیهادت بیه او    بخشییدن بیه زنیدگى انسیان و آمیوختن راه      هدایت است و هدف اصلى آن جهیت  است،زیرا قرآن کتاب

خوریم،از آن جهت است که این سخن از متبیع سرشیار    رو اگر گاه در قرآن به برخى اشارات علمى بر مى است.از این

پایان حکاییت دارد. قیل انزلیه الیذ  یهلیم السیر فیی السیماوات          ات گرفته و ازسرچشمه علم بىعلم و حکمت الهى نش

و این یک امر طبیهى «داند مى ها و زمین ها را در آسمان ،بگو:آن را کسى نازل ساخته است که راز نهان16:89نحل واالرض 

شود  های( گاه تهابیرى ادا مى ه الى گفتهتخصصى خود سخن گوید،از ال ب متدى هر چتد در غیر رشته است که هر دان(

مهمولى سیخن گوید،کسیانى    باشد.همانتد آن که فقیهى درباره یک موضوع از دان( و رشته تخصص وى مى که حاکى

خود  باشد،گرچه آن فقیه نخواسته تا فقاهت صاحب سخن،فقیه مى یابتد که که با فقاهت آشتایى دارند از تهابیر وى در مى

اصیلى کیالم را تشیکیل     خود بتمایاند.هم چتین است اشارات علمى قرآن که تراوش گونیه اسیت و هیدف    را در سختان

است که چتد نکته تیذکر داده   هایى از این اشارات علمى ارائه گردد،ضرورت دهد. چتد تذکر:پی( از آن که نمونه نمى

 شود: 

هاى  طبیهى و ریاضى و فلکى و حتى رشته علوم برخى را گمان بر آن است که قرآن مشتمل بر تمامى اصول و مبانى -1

بر  ها را فرو گذار نکرده است.خالصه قرآن عالوه باشد و چیزى از علوم و دانستتى مى صتهتى و اکتشافات علمى و غیره

ائه اند دالیلى از خود قرآن ار وار،خواسته رود.براى اثبات این پتدارافسانه یک کتاب تشریهى کتاب علمى نیز به شمار مى

ما «. گر همه چیز باشد ،قرآن را بر تو فرستادیم تا بیان6:38انهام ء  الکتاب تبیانا لکل شی دهتد،از جمله آیه و نزلتا علیک

و ال رطب و ال یابس االفی کتاب مبین «.  چیزى فرو گذار نکردیم-قرآن-،در کتاب. 6:59انهام ء  الکتاب من شی فرطتا فی
 . 296،ص 1اب تالوة قرآن،ج ،آد4غزالى،احیاء الهلوم باب 

من اراد علم »در حدیثى از عبد اهلل بن مسهود آمده:«.  ،هیچ خشک و ترى نیست مگر آن که در کتابى آشکار]ثبت[است

 االولین و اآلخرین فلیتدبرالقرآن
کالم ابو حامد (.و شایدظاهر 544(.و ابو بکر مهروف به ابن الهربى مهافرى)متوفاى 655مانتد ابو الفضل مرسمى)متوفاى 

 ایم.  التمهید آورده 6باشد.که در مقدمه ج  غزالى و زرکشى و سیوطى نیز همین باشد،البته قابل تاویل نیز مى

  اگر این گمان از جانب برخى سرشتاسان«. نماید ،هر که علوم گذشتگان و آیتدگان را خواهان باشد،همانا در قرآن تهمق

آمدیم،زیرا سستى دالیل  نشده بود،متهرض آن نگردیده در صدد نقد آن بر نمى مار  نگردیده یا به آنان نسبت داده

این همه علوم و صتایع و  شود آن است که از کجا و چگونه آشکار است. اولین سؤال که متوجه صاحبان این پتدار مى آن

به آن توجهى ندارند؟! دیگر آن  آن پى نبرده و متاخرین نیز اکتشافات روز افزون از قرآن استتباط شده،چرا پیشیتیان به

نحل در راباه با بیان فراگیر احکام شریهت  که آیات مورد استتاد با مالب مورد ادعا بى گانه است.زیرا آیه سوره

هاى خودبر  برکافران است که روز رستاخیز هر پیامبرى با عتوان شاهد بر رفتار امت است.آیه در صدد اتمام حجت

باشد،زیرا کتاب وشریهتى که بر دست او فرستاده شده کامل  بر اسالم نیز شاهد بر این امت مىشود و پیام انگیخته مى

ء و هدى و  بوده و همه چیز در آن بیان شده است وجئتا بک شهیدا على هؤالء.و نزلتا علیک الکتاب تبیانا لکل شی
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نگذاردیم،تا هدایت و  تکالیف شرعى باقى.یهتى جاى نقص و کاستى در بیان وظایف و 6:38نهام للمسلمین  رحمة و بشرى

نزول و مخاطبین مورد نظر آیه و نیز صدر و ذیل آیه،به خوبى  رحمت و بشارتى باشد براى مسلمانان.لذا با مالحظه شان

همان فراگیرى و جامهیت احکام شرع است. اصوال شهاع دائره مفهوم هر «ء تبیانا لکل شى»مقصود از روشن است که

من ال » گردد.مثال محمد بن زکریا که کتاب ظه جاى گاهى که گویتده در آن قرارگرفته،مشخص مىکالم،با مالح

است،از جاى گاه  رانگاشت و یاد آور شد که تمامى آن چه مورد نیاز است در این کتاب فراهم ساخته« یحضره الابیب

وب نیازهاى پزشکى است.بر همین نیازها،در چار چ یک پزشک عالى مقام سخن گفته است،لذا مقصود وى از تمامى

را تالیف نمود،تا مجموع نیازهاى در محدوده فقاهت راعرضه کتد.هم « من ال یحضره الفقیه» شیوه مرحوم صدوق کتاب

چتین است آن گاه که خداوند بر کرسى تشریع نشسته،در راباه باکتب و شرایع نازل شده بر پیامبران،چتین تهبیرى ایفا 

اگر مقصود همان. ء  هاى تشریهى نظر دارد! همین گونه است آیه ما فرطتا فی الکتاب من شی جتبه مهیتکتد که صرفا به جا

باشد.در صورتى که ظاهر آیه چیز دیگر است و مقصود از کتاب،کتاب تکوین و درراباه با علم ازلى  قرآن« کتاب»از

ء  احیه اال امم امثالکم.ما فرطتا فی الکتاب من شیالهى است.آیه چتین است: و ما من دابة فی االرض و ال طائر یایربجت

ها را زیر نظر داریم و هیچ چیز بیرون از علم ازلى ما  .یهتى ماهمه موجودات و آفریده6:59انهام ثم الى ربهم یحشرون 

ر و البحر و و سرانجام همه موجودات به سوى خدا است. آیه و عتده مفاتح الغیب ال یهلمها اال هو و یهلم ما فی الب نیست

ر.ک:دکتر احمد ابو ما تسقط من ورقة اال یهلمها و ال حبة فی ظلمات االرض و ال رطب و ال یابس اال فی کتاب مبین 

 . 131حجر،التفسیر الهلمی للقرآن فی المیزان،ص 

ر و ضیبط اسیت و حضیو    تر است،که همه موجودات و رفتار و کردارشان در علم ازلى الهیى ثبیت   جهت روشن ،در این

داشته و آن،علوم و مهارف دیتى  بالفهل دارد. و اما حدیث ابن مسهود،صرفا در راباه با علومى است که وى با آن آشتایى

ها آمیده در قیرآن    باشد،که تمام آن چه در آن است و مقصود از اولین و آخرین،سابقین وال حقین انبیا و شرایع آنان مى

 است.  فراهم

دشوار و ظریف است،زیرا علم حالت  رگیرى ابزار علمى براى فهم مهانى قرآنى،کارى بسدومین نکته آن که به کا -2

که -چه رسد به فرضیه-کتد و چه بسا یک نظریه علمى ثبات ندارد و با پی( رفت زمان گسترش ودگرگونى پیدا مى

ردد.لذا اگر مفاهیم به خود گرفته باشد،روز دیگر هم چون سرابى نق( بر آب،محو ونابود گ حالت قاهیت روزگارى

مهانى قرآن که حالت ثبات و واقهیتى استوار دارند،تزلزل بخشیده  قرآنى را با ابزار ناپایدار علمى تفسیر و توجیه کتیم،به

 رسد.  هاى دان( با قرآن،کار صحیحى به نظرنمى سازیم.خالصه،گره زدن فرآورده و آن را نااستوارمى

است،توانست از برخى ابهامات  ه در اختیار دارد و قاهیت آن برای( روشنآرى اگر دان( متدى با ابزار علمى ک

نظر خود را «شاید» بردارد،کارى پستدیده است.مشروط بر آن که با کلمه پرده-ها نمودار است که در همین اشاره-قرآنى

ولى ایجاد گردد،به قرآن تح مقصود آیه چتین باشد،تا اگر در آن نظریه علمى-یا به احتمال قوى-آغاز کتد وبگوید:شاید

بوده است. اما به این نکته باید توجه داشت که هرگز نباید میان  اى وارد نشود،صرفا گفته شود که تفسیر او اشتباه صدمه

 هاى ناپایدار علم،پیوند ناگسستتى ایجاد نمود.  هاى استوار دین وفراورده دیدگاه
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شود؟بدین مهتا که قرآن آن  جتبه علمى قرآن را نیزشامل مى-ستگر اعجاز قرآن ا که نمایان-نکته سوم،آیا تحدى -3

این گونه اشارات علمى نیز نظر داشته است؟یا آن که بر اثر پی( رفت  گاه که تحدى نموده و هم آورد طلبیده،آیا به

نى روشن شده آسما اى از اعجاز این کتاب به برخى از اسرار علمى که قرآن به آنها اشارتى دارد،گوشه علم و پى بردن

در اختیار داشتتد توانستتد از این گونه اشارات علمى  است.به عبارتى دیگر پس از آن که دان( متدان با ابزار علمى که

اى از احاطه صاحب سخن)پروردگار(پى ببرند ودریابتد  که تا کتون حالت ابهام داشته،پرده بردارند و در نتیجه به گوشه

ن روزگار،جز از پروردگار جهان امکان صدورنداشته و بدین جهت مساله اعجاز علمى که چتین سختى یا اشارتى در آ

تواند باشد. ولى تحدى به  اند،که این گونه اشارات علمى دلیل اعجاز مى قرآن مار  گردیده است! برخى برهمین عقیده

اند.  علوم آشتایى نداشته است که هرگز با این گونه آن صورت نگرفته است،چون روى سخن در آیات تحدى با کسانى

اشارات  اند،گرچه همانتد دیگر کتب آسمانى است،که صورت تحدى به خود نگرفته بر این مبتا قرآن در جهت علمى

اند روى سخن در  . ولى این طرز تفکر از آن جا نشات گرفته که گمان برده) توانتد باشتد علمى دلیل اعجاز مى

از محدوده زمانى عصر خوی(  قرآن بوده است،در حالى که قرآن مرحله به مرحله تحدى تتها با عرب مهاصر نزول آیات

به هم آوردى فرا خوانده  تتها عرب بلکه تمامى بشریت را براى ابدیت فراتر رفته و دامته تحدى را گسترش داده است،نه

نازل گشته،تمامى مردم را است. یکى از آیات تحدى که در سوره بقره است و پس از ظهور و گسترش اسالم درمدیته 

با -مورد خااب قرار داده است،پس از خااب یا ایهاالتاس اعبدوا ربکم الذ  خلقکم و الذین من قبلکم لهلکم تتقون 

من دون اهلل ان  فرماید: و ان کتتم فی ریب مما نزلتا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءکم مى فاصله یک آیه

اند،تا چتان چه تردیدى در راباه با  همه مردم مخاطب قرارگرفته. 17:88اسراء لم تفهلوا و لن تفهلوا... کتتم صادقین.فان 

توانتد حتى یک سوره همانتد قرآن  یافته،آزمای( کتتد آیا مى هاى شان راه صحت وحى قرآنى در دل

لى ان یاتوا بمثل هذا القرآن ال یاتون بیاورند؟هرگزنتوانسته و نخواهتد توانست. آیه قل لئن اجتمهت االنس و الجن ع

آب پاکى را بر دست همه باشد.  این یک اصاال  اصولى است و مقصود همه افراد در طول زمان مىبهضهم لبهض ظهیرا  بمثله و لو کان

مورد تحدى قرارداده -  شود که عموم افرادى و ازمانى هر دو را شامل مى-ریخته،تمامى انس و جن را به نحوجمهى

ها و پریان پشت در پشت هم بکوشتد تاهم چون قرآنى بیاورند نخواهتد توانست.  ست و اعالم کرده که اگر همه انسانا

ساو  و در طول زمان شامل گردیده  ها را در همه که همه انسان-پرسیم که این گونه گسترش در دامته تحدى اکتون مى

ز قرآنى،هر کدام به فراخور حال مخاطب خاص خود،مورد جوانب اعجا تواند دلیل آن باشد که همه آیا نمى-است

 یا آن رانادیده گرفت!  توان از کتار این احتمال گذشت قرار گرفته باشتد؟به سادگى نمى تحدى

  www.hawzah.net* اقتباس از سایت : 

 موافقان تفسیر علمی قرآندالئل 

همان چیز  است که در  شود و این ها  قاهی علمی موجب روشن شدن مهتا  آیات می و یافته دلیل اوّل: کشفیات

آیات و نیز بیان اهداف خداوند از آنها؛ پس گاهی  یهتی تبیین و توضیح مفاد« تفسیر»اصاال  به آن تفسیر گویتد. 

  حس و  روشن شود؛ مثالً آیات اول سورهعلوم تجربی استفاده کتیم تا مفهوم آیه  ها  ناچاریم در بهضی آیات از یافته

کتد  گذراند را بیان می می ، مخلقه، غیرمخلقه و مراحلی که جتین در رحم مادر   مضغه، علقه مؤمتون، مسئله   سوره

http://www.hawzah.net/
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که، یکی از دالیل موافقان این است که  نتیجه این.گردند می ها  علم پزشکی مهتا  آنها روشن که با مراجهه به یافته

 آیه، 1000تا  500تر شدن آیات قرآن باشد. برخی مهتقدند حدود  تواند کمکی در روشن می ها  علوم تجربی یافته

بودند که    آن مسلمانان صدر اسالم هاست و از جمله مخاطبان اولیه   انسان قرآن برا  همه.اشاره به علوم تجربی دارد

 فهمیدند؟ ماالب را نمی نها واقهاً به روشتیاند. آیا آ ها  علوم تجربی اطالعی نداشته از این یافته

 1100که آیا از  را جزو دالیل مخالفان تفسیر علمی بیان کرده است و آن این دکتر ذهبی به این نکته اشاره نموده و آن  

که  ینا .خواهیم داد حال، این مفاهیم تغییر کرده است یا نه؟ ما این دلیل را در ضمن دالیل مخالفان پاسخ سال قبل تا

استفاده نکردند فهم روشتی نداشته باشتد،  ها  تجربی اش این است که، کسانی که از یافته ، الزمه«فهم روشتی»فرمودید 

 نظر شما کدام یک بهتر و درست است؟ در حالی که برخی تهبیر به تبیین دارند؛ به

ت قرآن و روشن کردن مقاصد گویتده است؛ شود، تبیین آیا آنچه که تفسیر نامیده می .ما بر سر واژگان بحثی نداریم

روشن شدن مهتا  آیات  آید. تفسیر علمی نیز، همانتد تفسیر قرآن به قرآن، موجب هتر، از تفسیر علمی نیز برمی این

  ماالب آن را متوجه شوند؛ زیرا قرآن ساو   همه شود. لزوماً این طور نبوده که مخاطبان قرآن در صدر اسالم، می

هُوْ »  حدید،  اند؛ مثالً در مورد آیات اول سوره بهضی از آیات خیلی عمیق گیرد. گاهی را در نظر می مختلف مردم

را، مردم آخرالزمان خواهتد فهمید؛    فاتحه، روایت داریم که این آیات و نیز سوره« وْ ااْلخبر  وْ الظَّاهبر  و الباطن الْأَوَّل 

آید. مسائل  ها به وجود می تهبیرها و تفسیرها  جدید برا  فهم بهتر آیه ر لذا با گذشت زمان و رشد علمی بشر، یک س

نکتد،  رفت به همین صورت است. برخی از آیات قرآن اشارات علمی دارد، و تا زمانی که علوم پی( علمی قرآن نیز

تر از نفع آن است  بی( چون ضرر آن شراب حرام است،»فرماید:  که قرآن می شود؛ مثالً این بشر متوجه این اشارات نمی

ها   نبوده باشد، ولی امروزه با کشف ضررها  متهدد شراب در زمیته ممکن است کامالً برا  افراد آن زمان مشخص

 .گردد روانی، مقصود آیات بهتر روشن می اجتماعی، پزشکی و

اند اعجاز علمی قرآن را اثبات تو می ها  قاهی تجربی   علمی و یافته ها  ثابت شده دلیل دوّم: کشفیات جدید و قانون

سال قبل مالبی را بیان کرده است کیه   1400آن است. قرآن حدود  کتد؛ یهتی یکی از ابهاد اعجاز قرآن، اعجاز علمی

این مالب  بتابراین،.توانست آن را بفهمد و بهدها این مالب کشف شد علوم تجربی خود ی نمی بشر آن روز ی با توجه به

ها  غلط و مخالف شده است، ولی  استفاده آن مهجزه است؛ البته در این زمیته ادعاها  افراطی و نیزدهد که قر نشان می

   چون نیرو  جاذبه،مسیئله  فرهتگ علمی آن زمان به موارد  هم.باشد اصل قضیه صحیح است، هرچتد موارد آن کم

بسیتن شیدن   و آ   لقیا   سیئله م ،حرمت شراب، زوجیت گیاهیان، مراحیل خلقیت انسیان،    و جریان آن حرکت خورشید

 .دلیلی بر اعجازِ علمیِ قرآن است اند و این نرسیده بود و اآلن به آن رسیده گیاهان و ابرها، و...

فکر بشر داشته است، ایمان( بیه   دلیل سوم: وقتی مخاطب قرآن متوجه شود که قرآن، اشاراتی علمی باالتر و جلوتر از

  ایین نیوع    شویم که نسل جوان مخاطب قیرآن، شییفته   متوجه می ود. ما به وضو ش تر و زیادتر می قرآن و اسالم عمیق

کیه در برخیی میوارد     آییا ایین  .باشیم، تا به دام تفسیر به رأ  و تحمیل نظریات بر قرآن نیفتیم تفسیرند. پس باید مواظب

 گییردد؟ یشییود بییه دلیییل قبلییی برنمیی     افییراد مییی  اثبییات اعجییاز علمییی قییرآن موجییب اشییتیاق و ازدیییاد ایمییان      

گاهی اعجاز  دانتد؛ البته داران تفسیر علمی این را یکی از دالیل تفسیر علمی می قبلی است. طرف   همان دلیل این نتیجه
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ها و اشاراتب علمییِ قیرآن، ییک     شگفتی شود، باز هم شود. در موارد  که اعجاز اثبات نمی شود و گاهی نمی اثبات می

  آنهیا را بیه قیرآن و دیین زییادتر       کتید و عالقیه   متخصصین، ایجاد میی  برا  نوع شوق و شاد  برا  افراد، مخصوصاً

 .شود ها نکات پزشکی قرآن گفته می پزشک کتد؛ مثالً برا  می

شود؛ پیس تیالش در ایین     می ها به طرف قرآن و اسالم دلیل چهارم: گاهی نکات علمی قرآن موجب جذب غیرمسلمان

  اشیارات علمیی    هایی هم در زمیته اند و کتاب را رفته برخی از افراد این راهزمیته، یک نوع ترویس اسالم است؛ چون 

 .36     ییس، آییه   سیوره  فرانسیو ، در کتیاب تیورات، انجییل، قیرآن و علیم،      « موریس بوکا  اند؛ مثالً دکتر قرآن نوشته

مقایسه نموده و  و علوم روزفارسی و عربی ترجمه شده است، اعجاز علمی قرآن را با تورات و انجیل  که چتدین بار به

تالش نکتیم و اعجیاز علمیی قیرآن را بررسیی      ایمان خود را به قرآن ابراز کرده است. آیا درست است ما در این زمیته

قرآن حقانیت و برتر  آن را بر کتاب تورات و انجیل به اثبات برسانیم. ما باید  توانیم با بیان اعجاز علمی نتماییم؟ ما می

اسیتفاده کتییم. البتیه بسییار  از      ی قرآن، برا  جذب دیگران به طرف اسالم و اثبات حقّانیت قرآن و اسالمبُهد علم از

 .اند؛ مثل تفسیر نمونه و المیزان علمی استفاده نموده تفاسیر رایس و موجود ی چه شیهی و چه ستی ی از روش

 نی مخالفان تفسیر علمی و نقد آ هلاد

, تفسیر علمی قرآن است. عالمه طباطبایی در مورد این که چگونه این شیوه تفسیر  جا  ها  تفسیر یکی دیگر از شیوه

ا  بر مسلکها  سابق افیزوده   ها  اخیر مسلک تازه گوید: ))در دوره ها  تفسیر  بازکرد می خود را در میان سایر شیوه

تن با ماالهات علوم طبیهی کیه بیر اسیاس    که جمهی از کسانی که در زمره مسلمانانتد بر اثر سر و کار داش شد و آن این

حس و تجربه بتا شده و علوم اجتماعی که متکی به آمارها  حسی است, تمایل به مذهب فالسفه حسی اروپا یا مکتیب  

اصالت کار )عمل( پیدا کردند... رو  این زمیتیه گفتتید حقیایق دیتیی نمیی توانید بیا اصیول علمیی )اصیولی کیه همیه             

داند( مخالفت داشته باشد. بتابراین چتانچه در ماالب دیتی موضوعاتی برخالف  خواص ماده می موجودات را ماد  یا از

گیرد که  علوم دیده شود, مانتد عرش و لو  و قلم, حتما باید از طریق قوانین ماد  توجیه شود((. عالمه آنگاه نتیجه می

  کیه در آنهیا صیورت گرفتیه, رواییات را متبیع       ا این گروه به دلیل ناصحیح شمردن روایات به دلیل تحریف و مداخله

ولی به نظر    .10     لقمان، آیه و سوره 2     رعد، آیه سوره .خوبی برا  تفسیر ندانستتد و بهترین شیوه را تفسیر علمی یافتتد.

با مسائل علمی  اند که مسائلی از قبیل عرش و کرسی و لو  و قلم ... رسد که این گروه این پی( زمیته ذهتی را داشته می

ناسازگار است و در مقابل علم قرار دارد. حال آن که اگر برا  اثبات این گونه مسائل, دالیل علمی در دست نیست, اما 

گوید: )) حتی ائمه نیز رغبتی نسبت به تفسیر علمی  دلیلی علمی بر رد آن نیز وجود ندارد. عالمه طباطبایی در نهایت می

کردند و حتی در ییک میورد, بیه دلییل هیا        در تفسیر و تهلیم ایات, به خود ایات استشهاد می اند و همواره نشان نداده

کیه اگیر    اما این گفته از جهتی قابل نقید اسیت و آن ایین    5.اند.(( عقلی و فرضیه ها  علمی برا  تفسیر ایات دست نزده

اند بلکه از این جهیت   با این شیوه مخالف بودهاند به این دلیل نیست که  پیامبر)ص( و ائمه)ع( به تفسیر علمی دست نزده

ها  ناصحیح و خرافی روبه رو بود. از  بوده که جامهه آن روز از لحا  علمی پیشرفت چتدانی نداشت و با بهضی فرضیه

بایست به تفصییل قیوانین علمیی را بییان کتتید و       زنتد, ابتدا می خواستتد به این کار دست  این رو, اگر مهصومین)ع( می
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شد کیه از بحیث در    طلبید و پرداختن به آن سبب می پس به تفسیر علمی ایات را بپردازند و این کار مجال بسیار  میس

مورد ضروریات و اصول وچارچوب دین بمانتد.در تفسیر نمونه, حدیثی از امام علی)ع( نقیل شیده اسیت کیه تفسییر       

اند. تفسییر نمونیه ایین حیدیث را از      ماالب خوددار  نکردهدهد که ائمه)ع( از بیان این  کامال علمی است.این نشان می

خرج ابن ابی حیاتم عین علیی)ع( قیال: تتشیقّ      کتد . متن روایت به این شر  است:)) الدرالمتثور و رو  المهانی نقل می

ن نکیات و از  با توجیه بیه ایی    15     محمد، آیه سوره 6.شوند(( . ها جدا می ها از کهکشان یهتی, آسمان السماء من المجرّه؛

رسد ایین بحیث    آنجا که ارائه تفسیرها  علمی به پیدای( مبحثی با عتوان اعجاز علمی قرآن انجامیده است, به نظر می

تواند بیه مثابیه    ها  علمی در متن قرآن می قابل پژوه( و بررسی است, تا روشن شود که ایا اصوالً طر  برخی از نکته

 اعجاز تلقی شود یا نه.

ر.ک: محمد  دکتر ذهبی، .مصافی ر.ک: ابواسحاق شاطبی، الموافقات، چاپ خالفان تفسیر علمی،آقا  شاطبیمشهورترین م

 .اند و... هستتد که دالیل متهدد  آورده القرآن الکریم ر.ک: محمد شلتوت، تفسیر محمد شلتوت شیخ .حسین ذهبی، همان

 سو  کمال، خدا، و دین است، نه بیان مسائل علمی؛هدایت است، پس هدف آن، هدایت بشر به  دلیل اوّل: قرآن کتاب

شیود. در حقیقیت تفسییر     زیرا اوالً، قرآن، کتاب فیزیک، شیمی و پزشکی نیست، تا این گونه ماالیب از آن اسیتخراج  

دارد؛ ثانیاً، این طریق موجیب تأوییل قیرآن بیه صیورت       می باز علمی قرآن، ما را از هدایت مهتو  و اخالقی و اعتقاد 

قیاطع   تأویالت با اعجاز قرآن و ذوق سلیم ناسازگار است؛ ثالثیاً، علیم، ثبیات و قیرار و سیخن      شود که این لی میتحمی

ورود خااها  علیوم بیه قیرآن     گردد؛ این موجب شود و فردا خالف آن اثبات می ندارد؛ چه بسا امروز چیز  ثابت می

 .گیریم شود و ما در مقام دفاع قرار می می

قیرآن از   این حرف درستی است که قرآن کتاب هدایت است، متتها گیاهی در راسیتا  همیان هیدف،    اول:  پاسخ دلیل

 .کتید و هیدف اصیلی هیم نیسیت      میی  اشارات علمی استفاده کرده است و این اشارات، انسان را به طرف خدا رهبیر  

. اسیتخدام علیوم   3ت بر قرآن؛ . تحمیل نظریا2علوم از قرآن؛  . استخراج1قبالً گفته شد که تفسیر علمی سه قسم است: 

بخواهد علوم مختلف را از قرآن استخراج کتد و قرآن را کتاب فیزیک، شیمی و پزشکی  در فهم بهتر قرآن. اگر کسی

 .استخدام علوم در فهم قرآن است کتیم، دهد، کار اشتباهی است و ما نیز با آن مخالفیم. آنچه که ما از آن دفاع می قرار

شوند؛ لذا بیه   از میدان علم خارج می هایی تغییرپذیرند که بهد از مدتی تجربی قاهی نیستتد، بلکه نظریهدلیل دوّم: علوم 

و قرآن را بر اساس آن تفسیر نمود؛ مثالً تفسیر قیرآن بیر اسیاس     توان رو  این نظریات حساب باز کرد طور قاهی نمی

بودن زمین  ساکن .22     بقره، آیه سوره «لَ لَک مُ الْأَراضْ فبراشاًالَّذب  جْهْ»     شریفه که از آیه راز  هیأت بالیموسی فخر

شیوند؛   دگرگیون میی   زیرا این نظریه و تفسیرْ سازد؛ نمود، با هیأت جدید ی هیأت کوپرنیکی و کپلر ی نمی   را استفاده می

ها  تغییرپذیر و متزلیزل تفسییر    هشود و در حقیقت، قرآن با نظری قرآن وارد می   تفسیر تغییرات علوم بر حوزه بتابراین، 

 .یابتد می   قرآن و تفسیر نیز راه و در نتیجه، تضادها و تغییرات علوم در حوزه گردد می
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هیا    خوبی است و میا حیق نیداریم نظرییه     که بگوییم علوم تجربی در حال تغییرند، در اصلْ سخن پاسخ دلیل دوم: این

علمی را به سه نوع تقسیم کردیم و این اشکال به نوع دوّم تحمیل نظریات بر  سیرعلمی را با قرآن تابیق بدهیم. البته ما تف

به آن وارد است؛ امّا    علمی را بر قرآن تحمیل کتد، این اشکال وارد است؛ یهتی اگر کسی نظریات اثبات نشده قرآن

  حیس تأییید    هایی که به وسیله شتاختی، دیدگاه روان در جایی که از علوم قاهی استفاده شود، چتانچه به صورت قاع

 شود را به صورت احتمالی به قرآن نسبت دهیم آن است و با دالیلی عقلی پشتیبانی می اند، یا اجماع دانشمتدان بر شده

نیز داللیت   ظاهر آیات قرآن ا  قاهی است و دانیم که زوجیّت در عالم موجودات مسئله اشکالی بر آن وارد نیست. می

همین زوجیّت را که امروزه در جهان علم مار  است برا  ما  خواهد کتد، پس احتماالً قرآن می ت می  زوجیّ بر مسئله

 .  علمی را بر ظواهر قرآن تحمیل و تابیق کتیم، این اشکال بر آن وارد اسیت  اثبات نشده ها  بیان کتد. اگر ما نظریه

ایین اشیکال وارد    ام شیود، در ایین صیورت     صیحیح تفسییر علمیی انجی     پذیریم، ولیی اگیر شییوه    پس اصل آن را می

  اخیر  ساله 100فخر راز  و متأخرین که در شود؛چون بسیار  از مفسرین علمی به همین اشکال دچار شدند؛ مثل نمی

طیور کیه شیما در     است که مهیارها  صحیح تفسییر علمیی رعاییت نشیود. همیان      زیاد به این دام افتادند؛ ولی این وقتی

ییا تحمییل    جا هم ممکن است به دام تفسیر به رأ  یا تابییق  است به دام تفسیر به رأ  بیفتید، این تفسیرقرآن هم ممکن

  .بیفتید

  تفسیر، آیات  با ورود به حوزه شود؛ یهتی متخصّصان علوم مختلف، دلیل سوم: تفسیر علمی، متجر به تفسیر به رأ  می

ن تخصص کیافی در علیوم قرآنیی و تفسییر  و عیدم تشیخیص       نداشت کتتد و به علت قرآن را با مسائل علمی تابیق می

 و المُرسبیالتب عُرفیاً  »   کتتید؛ میثالً بمیب اتیم را از آییه      تجربی را به قیرآن تحمییل میی    ها  تفاوت نص و ظاهر ، یافته

ییل را، بیمیار    اباب   فیل مقصود از آمدن و یا در سوره کتتد، استخراج می .2و  1     مرسالت، آیه سوره عصافاًفَالهاصبفات 

شود تفسیر علمی به تفسیر به رأ   علمی نیست و موجب می این روش دارا  مهیارها  تفسیرنمایتد. وبا و حصبه تلقی می

 .شود و تحمیل نظریات تبدیل

نیست، بلکه اشکال به کسانی اسیت کیه    پاسخ دلیل سوم: این دلیل خوب است؛ امّا باز این اشکال به روش تفسیر علمی

خود را زیر نظر افراد خبره انجام دهتد تا به تفسییر بیه رأ  متتهیی     اند. آنها باید کار صص وارد این روش شدهبدون تخ

نگیرنید، موجیب    در تفسیر قرآن به قرآن هم اگر افراد غیر متخصص، قرائن عقلی و نقلی را در نظیر  که  چتان نشود؛ هم

است؛ چون متخصصان علوم مختلیف ی کیه     تر بوده مسئله بی(  تفسیر علمی این  شود؛ لکن در حوزه تفسیر به رأ  می

 .اند تر  به وجود آورده و مشکالت بی(  وارد این حوزه شده اند ی به صرف عالقه، تخصص در تفسیر قرآن نداشته

ان و   تکامیل انسی   دارویین ییا نظرییه      شود؛ مثالً موافقین و مخالفین نظریه دلیل چهارم: تفسیر علمی متجر به تأویل می

  خودشان بوده است،    صافات، را که موافق و مخالف نظریه سوره 11     آل عمران و آیه سوره 59   حیوانات، آیه

ظهورشان  شدند، آیاتی را که   داروین بودند، وقتی که وارد آیات قرآن می دار نظریه که طرف اند. کسانی تأویل کرده

هم صحیح است؛ امّا این اشکال به مفسر است نه  اینچتین بالهکس. ند؛ همکرد اروین بود را تأویل می  د مخالف نظریه

  .به تفسیر علمی
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آن را دارا  مهیییار قییر دلیییل پییتجم: تفسیییر علمییی ذوقییی اسییت و مهیییار  نییدارد؛ در حییالی کییه مییا تفسیییر قییرآن بییه  

ما باید در مهتا کردن آیات به صدر کتد.  مهانی قرآن را مجاز می اند که تفسیر علمی، مخالفان تفسیر علمی قایلدانیم. می

عبدالرزاق نوفل، القرآن و الهلم  عتوان الکترون و پروتون نداشتیم؛ امّا عبدالرزاق صدر اسالم چیز  به اسالم رجوع کتیم؛ در

بیه مهتیا     أنْف سبک ما را 189   اعراف، آیه   سوره «خَلَقَ لَک ما مبنْ أَنْف سبک ما أَزاواجاً...»     شریفه آیه نوفل در 156الحدیث، ص 

در آن موقع چتین مفاهیمی نداشت و مخاطب  پروتون و أَزاواجاً را به مهتا  الکترون گرفته است؛ در حالی که این الفا 

 .فهمید چتین چیز  را از آن نمی

امّیا اگیر از    کتیم؛ پتجم: این اشکال در جایی وارد است که ما مفاهیم جدید علمی را بر آیات قرآن تحمیل پاسخ دلیل

تابیق. در آن زمان علیم بیه الکتیرون و پروتیون      قاهیات علوم برا  روشن شدن آیه استفاده کتیم، نه تحمیل است و نه

هیا  اوّل   تیوان آییه   ها  جدید پزشیکی میی   آیات قرآن بیرون بکشیم؛ لکن با یافته وجود نداشته تا ما بخواهیم آن را از

رْفَعْ السَّماواتب »    شریفه   مراحل خلقت جتین است توضیح داد. ما قایلیم که آیه حس و مؤمتون را که در بیان   سوره

هیا  نیامرئی بیین کیرات آسیمانی دارد. امیروزه علیم، بیه ایین           ستون داللت بر وجود     رعد، آیه سوره بِغَیارِ عْمْدٍ تَرَوانَها

 چرخاند و مانع خروج دیگر می ارد و به درون همد دیگر نگه می   هم آسمانی را در حوزه ها  نامرئی که کرات ستون

بیه همیین مهتیا، تفسییر و ترجمیه       به مهتا  ستون اسیت و « عْمْد»گویتد. امروزه نیز  شود، نیرو  جاذبه می آن از مسیر می

رزاق که به مهتا  نیرو  جاذبه است. البته افراد  مثل عبدال شود؛ لکن یکی از مصادیق آن نیرو  جاذبه است، نه این می

 .تحمییل کتتید   اند مفاهیم را بر قیرآن  رو  کرده و خواسته اند، زیاده تفسیر علمی به انحراف رفته نوفل و دیگران که در

تحمّل چتین چیز  را ندارد؛ بتابراین، تفسیر  شود و قرآن اصالً این عمل درست نیست و موجب مجازیت مهانی قرآن می

 .کتد تر می شود و فهم ما را نسبت به آیه روشن ا  برا  آیه می تازه قعلمی موجب تبیین و توضیح و یافتن مصادی

 .بر قرآن تحمیل و تابیق نماید ها  مورد نظر خود را شود که مفسر، نظریات و یافته دلیل ششم: تفسیر علمی موجب می

قرآن صحیح نیسیت، امّیا   ها بر  هر سه قسم آن؛ یهتی تحمیل نظریه این اشکال به یک قسم از تفسیر علمی وارد است، نه

  .قرآن درست است استخدام علوم در فهم

البته این اشکال خوبی است، ولی .شود می دلیل هفتم: تفسیر علمی موجب مادیگر  و انحرافات فکر  در ساح جامهه

 . اند مفسریتی است که به انحراف رفته اشکال به تفسیر علمی نیست، بلکه اشکال به

 www.porsojoo.com www.hadith.ac.ir* اقتباس از سایت :  

 ریشه ها  تاریخی گرای( علمی در تفسیر

با این که گرای( علمی در تفسیر قرآن ویژگی قرن چهارده است ؛ امّا ریشه ها  ظریف و نمودها  کم رنگ تر  از  

ه( می توان یاد کرد. 606ا در تفاسیر قرون گذشته می توان یافت. در میان مفسران اهل ستت از فخرالدین راز  )م : آن ر

و هم تحقیقات عیتیی نشیان    /جوییها145احمد عمر ابوحجر، التفسیر الهلمی للقرآن فی المیزان  این واقهیت را هم نویستدگان عامّه گفته اند

http://www.porsojoo.com/
http://www.hadith.ac.ir/
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ه( در کتاب جواهر القرآن به آیاتی اشاره می کتید کیه از نظیر او فهیم آنهیا       505غزالی )م :  می دهد و البته پی( از او،

نیازمتد یادگیر  دانشها  گوناگونی چون هیئت، نجوم، طب و غیره است و این سخن و  را اگر به مهتی نظریه تفسییر  

نشیده اسیت، بلکیه پیس از ییک قیرن،       علمی ارزیابی کتیم، بی گمان خود غزالی موفق به پیاده کردن چتیین شییوه ا    

فخرراز  در تفسیر مفاتیر الغیب، روش پیشتهاد  غزالی را به کار بسته است. پس از فخرراز  ایین گیرای( در برخیی    

تفسیرها  اهل ستت که به گونه ا  متاثر از فخرراز  بوده اند، به صورت محدودتر  ادامه یافت که از آن جمله است : 

ه( به نیام انیوار التّتزییل و     791ه( به نام غرائب القرآن و رغائب الفرقان و تفسیر  بیضاو  )م : 728 تفسیر نیشابور  )م :

ه( نام رور المهانی فی تفسیر القرآن الهظیم و سبع المثانی. این تفسیرها هر یک به 1217اسرار التّاویل، تفسیر آلوسی )م : 

ه(، 655زون بر ایتان، افراد دیگر  مانتد ابن ابی الفضل المرسیی )م :  تفسیر علم گرایانه برخی از آیات دست زده اند. اف

ه( در شمار کسانی که گرای( علمی داشته اند، یاد شیده  911ه( و جالل الدین سیوطی )م : 794بدرالدین زرکشی )م : 

گفته اند چیز  جز این نیست اند؛ اما این افراد را نمی توان از علم گرایان در صحته تفسیر به شمار آورد، زیرا آنچه آنان 

که قرآن در بردارنده همه دانشهاست و این سخن دلیل بر گرای( علمی نمی تواند باشد؛ چیه ایین کیه پیی( از ایشیان      

بهضی صحابه نیز این سخن را گفته اند و کسی تاکتون صحابه را در شمار علم گرایان ندنسته است. پس از رور المهانی 

رای( علمی در تفسیر قرآن شتاب بیی( تیر  پییدا کیرد و افیراد  چیون محمید بین احمید          و در آغاز قرن چهارده، گ

ه( در کتاب طبیائع االسیتبداد و   1320ه( در تفسیر کشف االسرار التورانیّة القرآنیة، کواکبی )م : 1306االسکتدرانی )م : 

ه( در تفسیر جواهر القرآن، هیر ییک   1358ه( در تفسیر جز عمّ و طتااو  )م :  1325مصارع االستهباد، محمد عبده )م : 

به شکلی با نگاهی علیم به آیات قرآن نگریسته اند. آشکارترین نمونه تفسیر علمیی آییات قیرآن، تفسییر اسیکتدرانی و      

طتااو  است که با اندک تفاوتی سهی کرده اند فهم آیات را در پرتو علوم تجربی و یافته ها  بشر  بازیابتد. پس الز 

تابها  مثبت و متفی که شیوه او برانگیخت، جریان علمی در تفسیرها  مهروف اهل ستّت تا اندازه ا  فرد طتااو  و باز

نشست؛ امّا از جهت دیگر در بین متخصصان دانشها  طبیهی، آنان که به آیات از نگاه تخصّص می نگریستتد، گسترش 

وجود دارد که آیات را به گونه علمی تفسیر کرده  فزون تر  یافت. هم اکتون کتابها  بسیار  در زمیته ها  گوناگون

 اند و البته این حرکت آمیخته با زباده رو  است.

 ردّیابی تفسیر علمی در تفاسیر شیعه  

ه( به نام التبیان می توان شاهد بود. در این 460نخستین نمودها  تفسیر علیم مفسران شیهی را در تفسیر شیخ طوسی )م : 

تفسیر شیهی تا زمان خود و یکی از تفسیرها  مهم و جامع شیهه تاکتون است، برخیی از آییات هیر    تفسیر که مهم ترین 

الّذ  جهل لکم االرض »سوره بقره :  21چتد به گون محدود مورد بحث علمی قرار گرفته اند. به عتوان نمونه ذیل آیه 

فراش بودن زمین، که به مهتی گسترده بودن آن است با  آیا»/( شیخ در تفسیر تبیان می نویسد : 21بقره «)فراشاً و السّما بتا

به دنبال طرر این پرس(، دلیلها  کسانی را که قائل به ناسازگار  بوده انید  «کرو  بودن زمین ناسازگار  دارد یا نه ؟

ودن تصور برگرفته از مفهوم فراش درست است و با کرو  ب»نقل و سپس نقد  کرده و به این نتیجه رسیده است که : 

ثمّ استو  الیی السّیما فسیوّیهنّ    »همین سوره :  29و همچتین ذیل آیه « زمین که در علم هیئت مارر است متافات ندارد.

همان افالک است، چتانکه در علم هیئت آن «سماوات سبع»/( این تصور را به بحث می گیرد که 29بقره «)سبع سموات
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ه شیخ الاّائفه بر آن بوده است تا میان آیات قرآن و داده هیا  علمیی   روز مارر بوده است. این گونه بحثها می نماید ک

زمان خودش بستجد و گاه هماهتگی پدید آورد، هر چتد اصرار ندارد که حتماً آیات همان چیز  را بگویتد که هیئیت  

ان مفیروف  آن روز می گفته است. پس از شیخ تا قرن یازدهم ؛ یهتی در حدود ش( قرن، گرای( علمی در میان مفسر

شیهه نمود  نداشته است. چتانکه در تفسیر مجمع البیان و ابوالفتور و تفسیر گازر، از تفاسیر قرن ش( و هشت، می توان 

این نکته را به دست آورد. در قرن یازدهم با تفسیر مالصدرا به نام تفسیر القرآن الکریم، گرای( علمی در زمیته تفسییر  

فسیر، با این که در برگیرنده همه قرآن نیست، بلکه تتها به قسمتها  آغاز و انجیام قیرآن   آیات جان تازه می گیرد. این ت

سوره بقره و  29و  22پرداخته و ذیل آیاتی که زمیته بحث علمی را دارد، بحثهایی را مارر کرده است، مثالً ذیل آیات 

ین و افالک نه گانه و... را مارر کیرده و  سوره یس، صدرالمتالهین مباحثی از علم هیئت، مثل کرو  بودن زم 39و  38

با سبک استداللی به نقد و ارزیابی پرداخته است. پس از مال صدرا تا چتد  گرای( علمی در تفسیرها  مهروف شیهه 

مثل شبّر، صافی فیض کاشانی، کتزالدّقائق و... دیده نمی شود؛ امّا در قرن چهارده، با رشد حرکت تفسیر  جریان علیم  

یز در صحته تفسیر راه می یابد. بیشتر تفسیرها  مهروف این قرن مانتید : المییزان، الفرقیان، الکاشیف، البصیائر،      گرایی ن

تفسیر آقا مصافی خمیتی، پرتو  از قرآن، نمونه، نوین، من هد  القرآن و... در تفسیر آیات و بازیابی مفاهیم قرآنی نیم 

د. البته این بدان مهتی نیست که مفسّر گرای( علمیی را بیه عتیوان سیبک     نگاهی به یافته ها و دستاوردها  علم داشته ان

مورد اعتبار پذیرفته باشد، بلکه در موارد  با آن مخالفت نیز کرده است  و تتها در تفسیر برخی آیات با استتاد به پاره ا  

ه است. این موضوع را می تیوان  از حقایق ثابت شده علمی، نظریه ا  را برتر  داده و یا احتمال جدید  را مارر ساخت

ذارییات و   47یونس،  5فصّلت،  12حجر،  16و  14اعراف،  54انبیا،  33پس،  39و  38سوره بقره،  29و  22ذیل آیات 

آیات همانتد دیگر شاهد بود که هر یک از این مفسران ذیل این آیات، گاه زمیته تایید یا ردّ برخی احتمالها  تفسییر   

ترده در این زمیته و آوردن نمونه هایی از تفسیر علمی در تفسییرها  قیرن چهیارده را بیه مقالیه ا       قرار دهتد. بحث گس

. آیات محور ، در تفسیسر علمی قیرآن از  1دیگر وا می نهیم و در این جا با یاد کرد سه نکته مالب را پی می گیریم : 

ده این گرای( تفسیی، آیاتی بوده اند کیه در  بررسی آیات محور ، در تفسیر علمی قرآن به دست میآید که محور عم

حوزه علم هیئت و نجوم قرار داشته اند و بقیه آیات بویژه آیاتی که در ادوار اخیر مورد تفسیر علمی قرار گرفتیه انید و   

یه . مقایسه گرای( علمی در تفاسیر امام2خارج از مقوله علم هیئت بوده اند، حجم کمتر  را به خود اختصاص داده اند. 

و اهل ستت ستج( بین تفسیرها  امامیه و اهل ستت در قرن چهارده نشان می دهد که گرای( علیم در تفسیرها  شیهه 

مهتدل تر و همراه با احتیاط بی( تر  بوده است، بر خالف تفسیرها  اهل ستت مه در موارد  مثل تفسیر اسکتدرانی و 

. مییزان رو  آوردن کارشتاسیان دانشیها بیه     3دازه دیده می شیود.  طتااو  جریان علم گرایی، گاه به صورت زیاد از ان

تفسیر علمی قرآن نگاه علمی به آیات در میان کارشتاسان دانشها  گوناگون که عتوان مفسّر نداشته اند و با این حال به 

شمار  مانتید   تفسیر برخی آیات مربوذ به حوزه تخصص خود پرداخته اند، در شیهه، محدود بوده است و افراد انگشت

مهتدس بازرگان به سبک علمی به سراغ تفسیر آیات رفته اند، امّا در میان اهیل سیتت ایین حرکیت شیتاب و گسیترش       

 زیاد  داشته است.

 www.andisheqom.comاقتباس از سایت : * 
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 نگاه مثبت یا متفی

آن به تفسیر علمی نگاه مثبت دارد با متفی. برا  فهم دیدگاه قیرآن دو راه در پیی( رو   شایسته است بدانیم که آیات قر 

و بهد بیانی . شتاخت ویژگیها  وحی در 2. بررسی آیاتی که درباره علم از زوایا  گوناگون سخن گفته است. 1داریم : 

چون علم برا  تفسیر آن بهره گیریم یا آن این که آیا ویژگیها  زبانی و بیانی وحی به ما اجازه می دهتد که از ابزار  

 که تفسیر وحی فقط از خود وحی بر میآید و یا باید در نهایت به ستت متتهی گردد؟

راه اوّل راه روشن و هموار  است، پتچ و خمها و ستگالخها  بحثها  کالمی جدید را ندارد. آیات هم تیا حیدود     

داشته باشد که ما را به یک شتاخت دقیق از تفسیرپذیر  وحیی بیه وسییله     روشن و راهگشایتد ؛ امّا این کاستی را شاید

علوم طبیهی و انسانی نرساند، بلکه به اعتبار و حجت بودن کلی علم متتهی شود و به بهد یابتدگی علمی و آگاهی بستده 

دیدگاه قرآن نسبت  کتد، مانتد آنچه درباره عقل و حجت بودن آن گفته شده است. از این رو ، ممکن است با وجود

به علم و حتّی اعتبار زیر بتا  آن در ساختار فکر  و عملیی انسیان، نقی( تفسییرگر  و یابتیدگی آن را در خصیوص       

مفاهیم وحی و آیات الهی به رسمیت نشتاسد، چتانکه در مورد عقل، کلی بودن اعتبار حجت بودن آن را می پذیرد، امّا 

مسیر کلی حیات بشر مهتبر نمی داند و بایستگی برانگیختن انبیا و فرستادن رسوالن در رسیدن به فلسفه احکام یا شتاخت 

 را یادآور می شود.

باید دید که زبان وحی و بیان قرآن چگونیه اسیت، آییا بیا      ، پیموده شودراه دوّم  الزم استپس برا  رسیدن به نتیجه،  

 رفع کرد؟ علمبه کمک  راوحی  ا هابهام ی توان مباشد، اگر همخوانی و یکسانی زبان علم همخوان است یا نه ؟ 

در این موضوع، آرا  گوناگونی رخ نموده است که برخی سابقه تاریخی در تفکر مسیلمانان دارد و برخیی دیگیر در     

مباحث کالمی مغرب زمین و مسیحیت مارر شده و چتد  است که در گفت و گوها  کلمی میا راه یافتیه اسیت کیه     

این نکته شایادن یاد است که آنچه در غرب به عتوان زبیان دیین مایرر شده،مقصودشیان     داشت هیم نگاهی به آنها خوا

داشت. تورات و انجیل است و چه بسا داور  آنان، داور  میان علم و تورات و انجیل به حساب آید، نیه داور  مییان   

 علم و وحی!

ست و زمانی که وحی به بشر القا می شود، هیچ گونه زبان وحی و زبان دین، فاقد جتبه مهرفت بخشی ا ایتکه گفته شود

آگاهی و شتاختی از موضوعها و پدیده ها به او نمی دهد و تتها بیانگر احساس و دیدگاه است، مثل این کیه بگیوییم از   

 فالن غذا لذّت می بریم و از فالن شخص متتفریم. براساس این دیدگاه، وحی و علم هیچ گونه نقاه برخورد و اشتراک

قضایا  و حیانی و قضایا  علمیی از  پس با هم ندارند؛ زیرا گزاره ها  علمی گزاره ها  واقهی و مهرفت بخ( است 

 دهتده هم باشتد.  نمی توانتد ناظر به یکدیگر و شر دو ستخ جدا  از یکدیگر هستتد و در نتیجه

رزیابی گزاره هیا را در مهتیی دار بیودن و مهتیی دار     این نظریه از نظر متاق و مبتا، نارسا و بی اعتبار است ؛ زیرا مهیار ا 

نبودن و تجربه پذیر و تجربه ناپذیر بودن آنها می داند، در حالی که تجربه به خاطر محدودیت کاربرد  کیه دارد نمیی   

ق تواند مهیار مالق در تشخیص قضایا قرار گیرد؛ چه این که خود این قضیه، تجربه پذیر نیست و اگر قیرار باشید تحقیی   

پذیر  تجربی، قضیه ا  را مهتی دار کتد، خود این نظریه جز قضایا  خالی از مهتی خواهد شد و در نتیجه هییچ گونیه   

 شتاختی از واقهیت به ما نخواهد داد! 
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این نظریه، به خاطر همین اشکال مبتایی، حتّی بهد از اصالحاتی که در آن صورت گرفت، نتوانست پذیرش الزم را پیدا 

بر  عالوه ایتکه روزه از صحته دیدگاهها  علمی کتار رفته است و به قول دیوید و.هاملین به گذشته تهلق دارد کتد و ام

فرض که بپذیریم تجربه مهیار مهتی بخ( درگزاره هاست، پذیرش این که همه قضایا  و حیانی تجربه ناپذیرند، سخن 

گزاره ها  دیتی پدیده ها  تجربی هستتد و می توانتد بی اساس است ؛ زیرا موارد بی شمار  وجود دارد که موضوع 

با تحقیق تجربی ارزیابی شوند. آسمان، زمین، خورشید، ماه، گیاهان، ابرها، مراحل رشد جتین و... از موضوعاتی هستتد 

د، که وحی از آن سخن گفته است و می تواند در مهرض ردّ و اثبات تجربی قرار گیرد. اگر در مسیحیت ییا آییین یهیو   

کاستیهایی وجود دارد، هیچ دلیلی ندارد که اسالم را هم محکوم بیه آن کتییم. ب. دییدگاه تحلییل زبیانی متیون دیتیی        

دیدگاه دیگر  که امروزه مارر است و طرفدارانی زیاد دارد، دیدگاه تحلیل زبانی است. محتوا  این دیدگاه را چتانکه 

 مهتی یک گزاره نپرس، کارکرد آن را دریاب.گفته اند، در این جمله می توان بیان کرد : از 

 www.andisheqom.comاقتباس از سایت : * 
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 علمی قرآنآیات 

 هـسـتـی

 آغـاز هـسـتـی

 

 «!مآنرا گسترش می دهی پیوسته یم کهتاین ما هس و فضا را، ما آنرا با نیرو  ویژه بتا کردیم، و» 

  هر چیز  سماءب آن گفته می شود )و به پیائین آن  چیزیکه در باال قرار دارد )باال  سر قرار دارد(، و به باال «:سماء»

 زمین آن(.

 

 

 

همیم داده شده، و شاید به خیاطر ایتکیه گییاه    ابتدا به درخت که باال  سر قرار دارد سماء گفته شده و بهد به گیاه ت 

باال  زمین قرار دارد به آن سماء گفته شده است. سماء در برابر ارض )زمین( مؤنث است و مذکر هم بکار مییرود.  

سیماء  جمع هر دو می آید و جمع آن سماوات است. سمائی که بمهتی باران است مذکر میآید. هم مفرد وهم سماء 

خواهد بود و میتواند بمهتی خیود   "محتوا  فضا"بمهتی   ء آمده است و می تواند مجاز باشد، کهدر آیه بمهتی فضا

فضا باشد، که در این صورت به این مهتی خواهد بود که گسترش فضا و گسترش محتوا  آن با هم هسیتتد و فضیا   

 جود ندارد.بدون محتوا  آن و

 نکات آیه:

http://www.quranology.com/farsi/hasti.htm
http://www.quranology.com/farsi/hasti.htm
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 پیوسته در گسترش است:و محتوا  آن ییی فضا 1

 

در طییف بیه طییرف     سیاه شرده می شوند و خاوطامواج نور آن بهم فوقتی متبع نور به طیف نور نزدیک می شود 

در طیف به طرف رنیگ قییرمز    سیاهدور می شود خاوط  طیف نوراز  وقتی متبع نوررنگ آبیی جابجا می شود. و 

 جابجا می شوند.

وقتی انسان از طیییف نور سیتارگان کهیکشانها تصویر می گیرد و آنها را با هم میقایسه می کتد، می بیتد که خاوط 

یفی آنها در نظام تجزیه طیفی در جائیکه می بایست باشتد نیستتد، بیلیکیه بیه سمت خط قیرمیز طیف جابجیا شیده   ط

کهکشیانها   ستارگان پیوسته از ما دور می شوند و این بیه ایین مهتیی اسیت کیه      اند. مهتی این جابجائی این است که

 یضا )یهتی جهان( پییوسته در حال گسترش اسیت. یهتیی  پیوسته از ما دور می شوند. و این به این مهتی می شود که ف

 همان چیز  که آیه گفته است.

 ییی فضا با نیرو  ویژه بتا شده است:2

 

به این مهتی است که هر چه رو به عقب برمی گردیم نتیجیه ایین میی شییود کییه       "پیوسته در گسترش بودن هستی"

کیهکیشانها به هم نزدیک و نزدیک تر میشوند. تا ایتکه باالخره هیمه جرم و انرژ  موجود در جهان در یک نقاه به 

مییرکز بیوده و   ترستد. و نتیجه این می شود که همه جرم و انرژ  موجود در هستی در ابتدا در یک نقایه می  هم می

به هر سو پخ( و پراکتده شده و جهان کیتونی میا شکیل گیرفیته است. زمان آن انفجار حدوداً  انیفجارضمن یک 

 میلیارد سال پی( تخمین زده می شود. 18

http://www.quranology.com/farsi/hasti.htm
http://www.quranology.com/farsi/hasti.htm
http://www.quranology.com/farsi/hasti.htm
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اولییه با نیرو )یا بهبارتی با انفجار(، هیر یک از سییارات و خورشیییدهیا  جرم و انرژ پس از پخ( و پراکتده شدن 

نیییز بتوبه خود با نیرو متولد می شوند. به این شکل که ابتدا نیرو  جیاذبیه آغیاز به جییذب مییواد و عییتاصر بیدور     

 تد و رفیته رفیته سیاره یا خورشید بزرگ و بزرگ تر می شود و شکیل می گیرد.خود می ک

 

 پـایـان هـسـتی

 

همان ترتیبِ آغازِ آفیریت(ِ خیود بیاز     وشتار پیچانده و جمع کتیم، آنرا بهروز  که فیضا را مانتد پیچاندن طومار ن» 

 «.خواهیم گردانید

 نکات آیه:

در آیتده ) که زمان دقییق آن   مانتد پیچیده و جمع شدن طومار نوشتار پیچیده و جمع خواهتد شد: فضا )هستی(یی 1

هلوم نیست ولی میلیاردها سال تخمین زده میشود( کهکشانها آغاز به پیچیدنِ طومار گونیه بیه دور خیود و بلهییدن     م

اجرام و انرژ  خود خواهیتد نمود، و بهد نیز همدیگیر را خواهتد بلهید، و در نهاییت همیه در ییک نقایه بلهیییده و      

 جمع و متمرکز خواهتد شد.

 

 ک جا جمع و متمرکز بوده است:یییی هستی در آغاز خود در 2

این مهتی  که آیه از آن صحبت میکتد، به  "نمودن هیستی و برگردان آن به وضهیت آغازین خود جمعپیچاندن و "

است که جهان )یهتی: همه جرم و انرژ  آن( در ابتدا در یک نقیاه جمع و متمرکیز بوده است. و این چییز  اسیت   

 سال بهد از گفیته قیرآن به آن رسیده است. 1400قیرن بیستم یهتی  که انسان در

 یی شکل هستی:3

http://www.quranology.com/farsi/hasti.htm
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به این مهتی هست که جهان مانتد یک بادکتک می ماند که کهکشانها در ساح  "به هیم جمع شیدن دوباره هیستی"

آن قیرار دارنید. در صورتی که بشکل دیگر می بود برنمی گشت. مثالً اگر مساح می بود تا ابید به گسیترش خیود   

 حالتی که باشد برمی گردد(. می داد. )البته در صورت برگشت قانونمتد. و گر نه با اراده خداوند به هر مهادا

 

 

 

 

 مـنـظـومـه شـمـسـی

 شمسی آفرینش منظومه

 فیاصیلیه گیرفیتین سیییارات و زمییین از هیمیدییگیر

 

بیودند  "چسبیده بهم"شمسی در آغاز  سیارات متظومه نمی توانتد ببیتتد کیه زمین و آیا کسانیکه بخدا ایمان ندارند»

را با ستونهائی که آنها را نمی بیتید بلتد  خدا آنست که سیارات متظومه شمسی»؟«بهد آنها را با نیرو از هم باز کردیم

 «.ایجاد نمود لرا بلتد کرد و در آن ) در متظومه شمسی( تهاد و سیارات متظومه شمسی» «.کرد

ییی 2ابتدا به هم متصل بوده اند، بهد از هم باز کرده شده و بلتد کرده شده اند.  ییی زمین و سیارات در1نکات آیات: 

 داد. وجود سیارات تهادل ییی میان3ستونها  نامرئی وجود دارد.  میان سیارات

 شده اند: بهد از هم باز کرده شده و بلتد کرده سیارات در ابتدا به هم متصل بوده اند و ییی زمین و1

و   شکیل گرفته بوده اند سیارات متظومه شمسی در ابتدا در کیتیار هیم خورشید و سایرچتانکه پی( از این آمد 

این است که   آنها توصیف نموده "بلتد کردنِ"ا را علت ایتکه قرآن دور شدن آنه از هم فاصله گرفته اند. بهدها

  دارد.  "بلتد شدن و باال رفیتنِ آنها"قیرار دارنید و دور شیدن آنها نسبت به ما حالتب  باال  ما
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 ستونها  نامرئی وجود دارد: ییی میان سیارات2

 

 

 

 

 

 

 

با نیرو  جاذبه که انسان آنرا بصورت ستونها  از موج تصور می کتد و به شکیل سیتیون  سیارات متظومه شمسی

 با هم نگیهیداشته شده اند. آنیرا رسم می کتد

 دارد: ییی میان سیارات تهادل وجود3  

و دفع متهادل میان آنها  همدیگر وجود نیرو  جذب و یا هل ندادن عیلیتب کشیده نشدن سیارات بارف همدیگر

از  دور خورشید که رو به دور شدن از خوددر حرکت زمین  است. مثالً خورشید زمین را بیارف خود می کشد و

. نیرو  کش( ته می شود()که به آن نیرو  گریز از مرکز گف دفع می کتد است خود را از خورشید خورشییید

به یک اندازه است، به این خاطر نه خورشید می تواند زمین را بارف خود بکشد و نه زمین از  خورشید و دفع زمین

مدار خود دور خورشید خارج شده و به بیرون از متظومه شمسی برود. از آنجا که زمین در مدار  شبه بیضی دور 

د نزدیک می شود سرعت آن بیشتر می شود، در نتیجه نیرو  دفع )نیرو  خورشید می گردد هتگامی که به خورشی

گریز از مرکز( آن نیز بیشتر می شود که برابر می شود با نیرو  جاذبه بیشتر شده خورشید، و هتگامیکه از خورشید 

یشه دور می شود و نیرو  جاذبه خورشید کمتر می شود سرعت حرکت آن نیز کمتر می شود، و به این شکل هم

نیرو  جذب و دفع )نیرو  گریز از مرکز( برابر است. این وضع در راباه با همه اجرامی که در مرکز هستتد و 

 اجرامی که در مدار  دور آنها می گردند صادق است، مانتد زمین و ماه. 

 سـتـارگـان

 انفـاصـلـه سـتـارگ
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سیار بزرگی خواهد بوقتی فواصل را دانستید سوگتد بسیار  هیی سوگتد  ک واصل ستارگان سوگتد یاد می کتمفبه »

 «.بود یی که این قرآن قرآنِ پربار  است

باشد کیه ستارگان در آن جائی که ما آنها را می بیتیم  بر سر فهل ا قیسبمُ برا  نفی باشد شاید به این خاطر« ال»)اگر 

جا  دیگر  می بیتیم. و هیمیتاور به  جاذبه، ما آنها را در نیستتد بلکه بر اثر کس شدن مسیر نور تحت تأثیر نیرو 

وجود ندارند بلکه هزاران و میلیونها سال پی( مرده اند و  که برخی از ستارگانی که آنها را می بیتیم فهالً این خاطر

ظاهیرا « ال»ما فقط نور آنیهیا را می بیتیم. ولی 

 تأکید است(. حرف

آور  یی فواصل میان ستارگان سرسام1آیات: نکات 

یی روز  انسان فواصل ستارگان را اندازه 2است. 

یی قرآن 3خواهد دانست.   خواهد گرفت و آنها را

 کتاب پربار  است.

 ستارگان سرسام آور است: یی فواصل میان1

آنها بسیار بسیار زیاد است  هستتد. ولی ایتکه فیاصله دانسته که ستارگان خیلی از ما دور انسان می برپیامدر زمان 

ار دانسته است. )بسیار بسیار بزرگ بودن سوگتد در آیه، بمهتی: بسی )یهتی سرسام آور است( طبهاً کسی چیز  نمی

 بودن ستاره ها است(. بسیار دور

کیلو متر در ثانیه  300000نور که  ماه نور  است. یهتی 4سال و  4فاصله خورشیید تا نزدیکترین ستاره تقیریباً   ییییی

 آن ستاره برسد. به تا میکشدماه طول  4سال و 4، میرود

ما از آن می  سال نور  دور است. نور  که 8،7نزدیکترین ستاره ها به خورشید است  ییییی سیروس کیه یکیی از

 ستاره را ترک کرده است.  سال پی( آن 9بیتیم تقریباً 

میبیتیم ما آنها را نزدیک بهم می  گر نیز هست. چتانکه در تصویرمواقع نجوم بمهتی فاصله ستاره ها نسبت به همدی

 بلکه فاصله ها  سرسام آور  از هم دارند. حالیکه ایتاور نیستتد. بیتیم، در

 خواهد دانست:  خواهد گرفت و آنها را ستارگان را اندازه یی روز  انسان فواصل2

 و آنها را می داند. اندازه گیر  می کتد فواصل ستارگان را  فهالً انسان
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 یی قرآن کتاب پربار  است:3

 در ادامه بیشتر خواهیم دید. تا ایتجا بخشی از پربار  آنرا دیدیم و

 در چاله سقوط ستاره

 

  «.فرو می افتد )یا فرو می ریزد(به گودال  باالوقتیکه از  سوگتد به ستاره» 

یا از رو  زمین به    زمینفرو افتادن یا فرو ریختن از باال بمهتی:«: هُو ّ»است.  هُوِ ّ فهل گذشته از مصدر« هْو »

فرو افتادن با سر یا پیشانی است  بمهتی: «خ ر ور)»به درون گودال و چاله و چاه و غیره.  افتادن درون زمین است. یهتی

بمهتی: « هُبُوط»است )مانتد فرود آمدن هواپیما و پرنده( ی  فرو نهادن یافرود آوردن  یابمهتی: فرود آمدن « حْطّ»ی 

برا  فرود  برخی اشتباهاً از این واژه دچار اشکال و ایراد شدن و از باال به زمین فرو افتادن یا سرنگون شدن است.

می استفاده  آمدن هواپیما 

فرود آمدن  . برا  بیان کتتد

واژه از جمله  از  میایستهواپیما 

ه شود( حْطّ استفاد « سقوط» ی 

 

 

 

 

است.  می شود و ول  بمهتی: فرو افتادن چیز بدرد نخور یا چیزِ بحال خود رها

مانتد: سرنگون شدن یک رژیم بدرد نخور یا میوه خراب شده ی نزول بمهتی: پائین 

 .آمدن است ی و ابنهیار بمهتی: فرو ریختن ناشی از پوکی است(

 است: "تن ستاره در چالهفرو افتادن یا فرو ریخ"نکته آیه 

زمین باشد( نیرو   برابر 100000وقیتی ستاره ا  خیلی بزرگ باشد، )بی( از 

ستاره نوترونی آنقیدر زیاد می شود که نیوترونها تحت فیشیار  و فیشار در جاذبه
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که جرم آن  به چاله تبدیل می شوند. )نوترون ذره بدون بار الکتریکی است شود وخرد می شوند و ماده در هم می 

جاذبه  هیدروژن وجود دارد(.چاله ها چتان نیرو  تقریباً مساو  پروتون است و در کلیه هیسته ها  اتمی بجز هسته

نامیده شده  د و چاله سییاهترک کتد. به این خاطر دیده نمی شون قیو  دارند که حتی نور نیییز نمی تواند آنهیا را

هتگامی که گاز مارپیچ )به شکل تصویر( به درون آنها سقوط می کتد آنها را ببیتد. چون  ، )آدم می تواند آنها رااند

. این چاله ها ستارگان اطراف را ی کتد(گاز هتگامی که داغ می شود تشهشهات پردرخش( زیاد  از خود ایجاد م

می بلهتد و در خود فیرو می برند. و به این شکل به تهبیر قیرآن ستاره در چاله سقوط می  به طرف خود می مکتد یا

تهبیر « افتادن ستاره در گودالفرو » را« شدن یا بلهیده شدن ستاره توسیط چاله سییاه مکیده»)علت ایتکه قرآن  کتد.

سمتی که ستاره توسط  )یهتی سمت پائین( سمت کش( نیرو  جاذبه است، و فرو افتادناست که سمت  کرده این

توسط چاله « مکیده شدن ستاره»به این دلیل  نیرو ِ جاذبه چاله سیاه کشیده می شود نیز همان سمت پائین می شود.

 است(. نامیده« در چاله  ستاره فرو افتادن یا فرو ریختن»سیاه را 

  

 حرکت خورشید

 

 !«و خورشید در قرارگاه خود در حرکت است»

 نکیتیه آییه: خورشید در قرار گاه خود در حرکت است:

به مهتی: جا  ثابت و مشخصی است که شئ یا فیرد در آن است ضمن ایتکه به ایتارف و آنارف « مُیسیتیقیر» واژه 

آن « مستقیر»خود در حرکت است. « مستقیر»نیز رفت و آمد می کتد. خورشید هماناور که آیه توصیف می کتد در 

بدور خود  میتیظیومیه شمسی است که جا  ثابت و مشخص آن است. و حرکت آن از جمله حرکت آن میرکیز

اسیت که با  شیر در مدار  در کهکشان راه روز یک دور است و حرکت دیگر آن حرکت  28تا  27 است که هر

میلیون سال طول می دهد تا آن را طی  250یا  225یتر در ساعت در آن در حرکت است و میلوکی 900000سرعیت 

دور در مدار  18بتابر محاسباتی که فهالً وجود دارد خورشید تا کتون  .و کل متظومه شمسی را نیز با خود دارد کتد

ید و سیارات بدور آن می چرخیدند. : زمین مرکز جهان بود و خورشپیامبر)بتابر عیلم نجوم عصر خود دور زده است.

خود )که مرکز متظومه شمسی « مستقیر» بقوت خود باقی بود. ولی قیرآن خورشید را در  1543این تئور  تا سال 

 باشد( در حرکت بیان کرده است(.

 نوع کار خورشید وشراره های آن
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 «.قرار دادیم  با شراره ها  بزرگ روشتگر   و چراغ )خورشید(» 

 نکات آییه:

 یی خورشید بمثابه چراغ می ماند:1

یه خیورشییید بیه چیراغ بیه ایین میهتی است که خورشید سوختی را می سیوزانید و نیور و گرما میدهید. تشب

خیورشییید از عتصر هییدروژن و هیلیوم تشکیییل شده. به دلییل دما  بسییار زیاد درون آن، پیوسته بخشی از 

هیلیییوم تبدیل می شود و مقادیر زیاد  نیز انرژ  مانتد گرما و نور و تشهشهات آزاد می  و به  هییدروژن می سوزد

 کتد. و به این ترتیب بمثابه چراغ می ماند.

 ییی خورشید پیوسته شراره دارد:2

کلی که در تصویر می بیتیم توصیف نموده، از جمله به ش  سیاح خیورشییید نیییز هیمیانگیونه کیه قیرآن آن را 

 شراره ها  بزرگ دارد.

 مـاه

 خورشید و ماه در تناسب می باشند

 

 «.اه در تناسب هستندخورشید و م» 

 چه تناسبی میان ماه و خورشید وجود دارد؟
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کیلومتر است. و  150000000کیلومتر. فاصله خورشید تا زمین  3500است قار ماه  کیلومتر 1400000قار خورشید 

  کیلومتر است. 375000یکی از فاصله ها  متوسط ماه تا زمین 

  بار نیز از ماه 400گ تر است و بار از قار ماه بزر 400ییان آنها وجیود دارد این است که: قار خورشید متتاسبی که 

تقیریباً  دورتر است! به این خاطر تقیریباً به یک اندازه به نظر می آیتد و در خسوف کامل

 هم متابق می شوند.بر 

 نور خورشید نور اصلی و نور ماه نور بازتابی است

 

 «.اوست که خورشید را نور اصلی و ماه را نور بازتابی قرار داد»

طع می شود، مانتد تاب( و درخش( چراغ و شمع. و درخش( و تابشی است که از خود شئ سا« ضیاء و ضوء»

روشیتیائی و تابیشی است که از خیود شئ ساطع نمی شود بلکه بازتاب تاب( ضیاء است. و ایتکه آیه می   «نور»

، به این مهتی است که تاب( خورشید از خود آن است ولی تابی( ماه از «نور»است و ماه « ضیاء»گوید: خیورشییید 

)این موضوع در سوره نو  و به نقیل از حضرت نو  آمیده.  ت بیلیکه بازتاب تاب( خورشید است.خیود آن نیس

یهیتی و  چتد هیزار سال پیی( از میالد حضرت مسیح به میردم گیفیتیه بیوده که: تیابی( خیورشید از خود آن و 

ماه بازتاب تاب( خورشید است. ولی  تاب(

 مردم طیبیق مهیمیول بو  می ختدیده اند(. 

 ته شده بودهماه شکاف 

 

 «.ته شداخیز نزدیک شد و ماه شکافروز رست» 

همیتاور اثر  کییلیومتر در ماه میشیاهیده شید. 160شکیافی به طول   شید  از ماه 1970در بررسی هیائی کیه در سال 

شده است. برخی از محققین مهتقدند که   دیده اق ماه، و ادامه آن در اعمجوش خوردگی نیز در سلسله کوهها  ماه

 ماه شکافته شده بوده و دوباره جوش خورده بوده است.

 خـورشـیـدهـا و مـاهـهـا
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نه به خورشید و نه به ماه هیچکدام سجده نکتید، بلکه به خدائی سجده کتید که آنها را )یهتی: ماهها و خورشیدها  »

 «.را( آفیرید

 نکیتیه آیه: خورشیدها و ماهها وجود دارد:

ا و باالتر از آن( صیرف میی شود. برا  مفیرد )یکی( و برا  مثتی )دوتا( و برا  جمع )سه ت« ضیمیییر»در زبان عربی 

بیه مهتیی   « هُیمییا »هستتد صحبت می کتد ولی بجا  ضمیر دوتائی متاسبِ آنها که دوتا  آییه از میاه و خیورشییید که

بکار بیرده اسیت. یهتیی میی گویید: بیه خیدائی سیجده کتیید کیه           « آنیهیا»به مهتی « هُینَّ»باشد، ضمیر جمع « آنیدو»

محیمید و تا پی( از اختراع تیلیسیکیوپ کیسیی خورشیید  و ماهی غیر  را آفیرید. در زمیان خورشیییدها و ماهیهیا

ماه و خورشید  که می بیتیم را نمی شتاخت. از زمیان اختراع و بکارگیر  تیلیسیکیوپ )هیزار سیال پیس از محمد( 

یتون )در متظومه شمسی( دهیها ماه کشف شیده است. تهداد ماه ها  سیاره میشیتر  که تا کتون شیتیاخیتیه شده تا ک

تا.خیورشییید نیییز چتانکه آییه آنرا جمع بسیته تتها  8تا و نپتون  15تا، اورانیوس  19تا است، مریخ دو تا، کییوان  16

  .ما نیست، بلکه در هیسیتی میییلییاردهیا خیورشییید وجود دارد خورشید متظومه شمسی

 

 قـیـامـت

 زنده وجوداتتأثیرات زلزله روی م

 

ییی روزیکه با آن  زشی بی سابقه استلرستاخیز بگیرید که لرزش روز ر خود را بکارمیردم! رهتمودها  آفریدگار »

دار  وضع حمل میکتد، و هر ماده بارو خود را رها می کتد شیرخوار: هر شییر دهتده در حال شیر دهی شویدمواجه 

 «.خیدا طوالنی است مجازاتحالیکه مست نیستتد بلکه  ی درت می بیتمردم را مس

 نکات آییه:

 باعث رها نمودن شیردهی می شود: ،انسان را مست می کتد،زلزله باعث وضع حمل می شودییی 1

در هر   نوسان 15یی  7ر )مادون صوت( با ز شتوائی بشر اوب ضهیف، با تواتر و تتاوب ضهیف تصوتی با تتاموجها  

و  رته این نوع توامونثانیه، بی( از آنچه شتیده شوند احساس می شوند و رو  موجودات زنده تأثیر می گذارند. ن

از جمله همین تأثیراتی که در آیه بیان طول کشیدن شیدید بودن و لزله در صورت زله ها هستتد. زتتاوبِ صوتی زل
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ی نوزاد را رها می کتد. کسیکه باردار شیر دهشیردادن به نوزاد است حال شده را رو  انسان می گذارند. کسیکه در 

 بتظر می رسد. "مست"د یا به توصیف قیرآن وانسان گیس و متگ میش و حمل می کتد. وضعاست 

 همراه خواهد بود: سابقهتاخیز با زلزله بی ییی روز رس2

ز در رو  زمین ودالیل ایجاد شب و ر ازمی چرخد که این امر یکی ود شرق بدور خ جهتزمین از جهت غرب در 

شود )به عبارتی هر یک قرن یک میاست. هر صد سال یک هزارم ثانیه از سرعت حرکت زمین بدور خود کاسته 

ن آنقدر زیاد بوده میال پی( سرعت زسهزار میلیون  4ه حدوداً   که می شود(. طورهزارم ثانیه به طول روز اضاف

که روز  زمین از حرکت باز  ستساعت بوده است. نتیجه کم شدن از سرعت زمین ایت 4ل شب و روز وکه ط ستا

خود حرکت خواهد کرد )یهتی از شرق به غرب(، و خورشید نی س حرکتب کتوسمت عک هد بهب خواهد ایستاد و

نیز از غرب طلوع خواهد کرد. در مدتی که زمین از حرکت باز خواهد ایستاد دچار تت( و لرزشها  سهمگینِِ بی 

 سابقه خواهد شد.

 

 

 ـدـشصـدا مـی کُ

  

ه خدا کرد غیر از آنیبیهیوش شده و می م ددر زمین و سییارات باش یهو در شیییپیور دمیییده خواهد شد و هیر ک» 

 «.دشتثتاء کرده باسآنرا ا

 نکات آیه:  

واحد اندازه گیر  شدت صدا دسیبل است. پائین ترین صدائی که  کشد: ید و مش می کتهوییی صدا انسان را بی1

دسیبل است انسان به آسودگی نمی  45دسیبل است. هتگامیکه شدت سر و صدا نزدیک  20 انسان می تواند بشتود

دسیبل آدم نمی  90ها  گوش آغاز می شود. در سر و صداها  نزدیک به دسیبل درد 85تواند بخوابد، نزدیک 

دسیبل نمی  110دسیبل نمی بایست بی( از دو ساعت بماند، در  100ساعت بیشتر در آن فضا بماند، در  8بایست 

 دسیبل که برسد آدم کر می شود.  160بایست بی( از نیم ساعت بماند، و به 

دسیبل می رسد بافت ها  خیلی از جانواران دریائی  200فوق صوت که به  در شدت سر و صدا  دستگاها  ما

دسیبل  200فیشار موج باال  دریده می شود و می میرند. پرنده بلدرچین اگر صدا  رعد شدید بشتود می میرد. 
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ه گرما  آن تند انسان را بکشد. )البامتر  می تو 500ب اتم در فیاصله مر یک باست. مثالً انفجا دهتکش برا  انسان

  میرد(.  آن می دارت کشته نشدن با گرما  آن از صوله کشتده تر است ولی در صصدر آن فا

اه درسیتی یموقهیت عیلیمی انیسیان امیروز و رفیتن و  بیه م د:ورات خواهتد بیاییی هتگام قیامت کسانی در س2

 در آنها را تأیید می کتد.  ارات دیگر و بودن ویییتین انیسان به سرف

 کوه ها

 سپری شدن کوهـهـا مانند ابـرهـا

 

 «.و کوهها را می بیتی گمان می کتی ثابت هستتد، در حالیکه مانتد ابرها سپر  می شوند »

در اصل بمهتی: آمدن و گذشتن و رفتن است، و در مهتی ضمتی خود بمهتی: سپر  شدن یا نمودن است. و «: مُرور»

 سپر  شدن: متولد شدن و زندگی نمودن و مردن است. در آیه متظور از آمدن و رفتن و درگذشتن یا

  :کوهها مانتد ابرها سپر  می شوندنکته آیه: 

 

با تاب( خورشید به دریاها و اقییانوسها و آبها  ساح زمین، آب بخار میشود و به جو می رود. بهد ابر شکیل می 

ابرها  و مرگ زندگیو  تولدزمین برمی گردد. این روند و فرایتد همیشگی  گیرد و در بارش آب مجدداً به

در  و کش( به پائیییندر جائی یا بر اثر فشار به باال شکل می گیرند، بر اثر فیشار درونی زمین به باال یا است.کوهیها 

، و یا بیر اثر آتشفشان ایجاد می ، یا بر اثر برخورد دو الیه زمین و چین خوردن زمینشیکیل می گیرند جا  دیگر

از  خرد شده و به دشتها و دریاها برده می شوند و ر و میلیونها سال بر اثر عوامل فرسای(صدها هزا  شوند، و ضمن

و با زمین یکسان می شیوند و کوهیهیا  جیدیید دیگیر  در جیاهیا  دیگر ایجاد می شود. و یا  آنها چیز  نمانده

آنها از باال و از بیرون، فیشار درون زمیتی پیییوسیتیه آنیها را بلتد می کتد. این  و بین رفتن نهمزمان با فرسوده شد

. و به این شکل کوهیهیا کیه بیه گیمیان ما روند و فرایتد زندگی کوهها مانتد روند و فرایتد زندگی ابرها است

 می شوند. "سپر "هستتد مانتد ابرها  "ثابت، استوار و پابرجا"
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 میخ واری کوهها در زمین

 

 ؟«نگردانیدیم میخ وارو آیا ما کوهها را » 

تکه چوب یا  ، بمهتی: استو وْتبد جمع وْتیَد « اوتاد»ی: کاألوتاد، بمهتی: مانتد وتد. تشبیه بلیغ است، بمهت«: اوتاداً» 

 فلز میخ مانتد  که بخ( بزرگتر آن در زمین یا دیوار کوبیده می شود و بخ( کوچکتر  از آن بیرون می ماند.

 ب چادر مورد استفاده قرار می گیرد(.)بیشتر برا  بستن طتا

ستگی بخ( بیشترشان در درون زمین است و بخ( کمتر  از آنها  کوهها نکته آیه: کوهها مانتد وتد می مانتد: 

است. و این دان( البته با قیاسها  جاذبه ا  بیرون از زمین. آنچه ما از این کوهها می بیتیم در واقع بخ( باالئی آنه

 در بلتدیها و پائیتیها  زمین بدست می آید.

 

یرونی زمین که رو  آن زندگی میکتیم و قاره ها و اقیانوسها را در بر میگیرد و در جائی از آن کوه و در جائی الیه ب

دیگر آن دشت است از تهداد  صفحه ها  بزرگ و کوچک تشکیل شده که در سمت و سوها  گوناگون در 

ستگی توازن و تهادل و  حرکت هستتد. کوهها 

یکپارچگی این صفحه ها  در حال حرکت را 

از  حفظ می کتد. و به این ترتیب کوهها  ستگی هم 

نظر شکل مانتد وتد می مانتد و هم از نظر 

 کارکرد. 

 نقش کوهها در عدم شیب دار شدن زمین

 

 «!و در زمین کوههائی درست کرد تا زیر شما شیب پیدا نکتد» 
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ساح زمین از تهداد  الیه ها  کوچ و بزرگ جدا از هم تشکیل شده که پی( از این آنها را دیدیم. این الیه  قیشیر

ا زیر دیگر  می رود. بخشی از الیه ا  که زیر الیه دیگر می ها که در حرکت می باشتد، در جاهیائی یکی از آنه

رود به مواد مذاب درون زمین می رسد و ذوب می شیود. با تتگ شدن عیرصه آتشیفیشیان ایجاد می شود و مواد 

 بیرون ریخته می شود و کوه ایجاد می کتد، و همیتاور الیه ا  که باال  الیه دیگر قرار می گیرد و به باال حرکت

می کتد، به شکلی که در تصویر می بیتیم چین بر میدارد و رفته رفته چیتها بزرگ می شوند و به کوه تبدیل می 

که اگر چتین نمی شد در ادامه رفیتن الیه ا  زیر الیه دیگر، الیه باالئی باال و بیاالتر می آمد و ساح زمییین   شوند،

در تصویر می  ر برخورد دو الیه سریع اتفاق بیفتد نیز به شکلی کهدا می کرد. همیتایور اگیدر میتاقه مزبور شیب پ

بیتیم زمین چین می خورد و رشته کوه درست می شود. که اگر چتین امکانی وجود نمی داشت نیز متجر به باال رفتن 

شد که در نیتیجه متجر به تمایل و شیب دار شدن ساح زمین می شد و خانه ها الیه ا  و به زیر رفیتین الیه دیگر می 

  مایل می شدند.

 رسیدن باران و آب به مردم در جهاندر باال نقش کوههای بلند 

 

کوهها  بلتد باال قرار دادیم  آن ) در زمین(و در » 

 «!گوارائی را به شما نوشاندیمو آب 

جمییع رْاسبیییْة اسییت بمهتییی: چیییز  کییه  «: رْوْاسبییی»

فته و اسیتوار و پابرجیا   آن در زمین فرو ر بخشی از

است. مهانی دوم: دیگ بزرگی که در زمین یا چیز 

دیگر  کاشته می شود و جابجا نمی شود ییی کیوه  

جمع شیامبخْ، بمهتیی: چییز بیاال     «: شَامبخَات»یی لتگر. 

توزیع بارندگی بلتدب پر ابهت و عظمت و ثمر بخ(.

سلسله کوهها  بلتد باال نقی( اصلی را در روند و فرایتد بادهیا   . وگیرد در ساح جهانی به کمک بادها صورت می

باز  می کتتد. در تصویر جریان بادها که کوهها عامل آن هیسیتیتید را میی بیتییم. کیوهیهییا جییریان بیادهییا را بییه       
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 آنها نواحی زییر اسیتوائی دارا  فشیار بیاال در دریاهیا میباشید.       ناحیه بزرگ تیقیسیم می کتتد که نقاه آغاز چتدین

همیتاور بخیار برخاسیته از    میلیون کیلومتر مربع زمین را آب می دهید. 75بزرگترین آن آتالنتیک شمالی است که 

ب آبها  زمین با کوهها  بلتد باال برخورد می کتد و چتانچه کوه سرد باشد بخارهیا جمیع شیده و بیه جریانهیا  آ     

 سرچشمه آب رسانی به متاطق دیگر می شوند.  تبدیل می شوند و

همیتاور کوهها  بلتد باال بادها را مجبور می کتتد که رو به باال بوزند. و چتانچه بادها سرد بوده و بخار آب با خود 

بر تشکیل می دهد و می بارد. و به این ترتیب چتانکه آیه مار  نموده کوهها  داشته باشتد، بخار متراکم شده و ا

 رسیدن آب و باران به مردم نق( دارند. بلتد باال در

 درآمدن برخی از کوهها از زیر زمین

 

ثمرهائی را با آن درمی آوریم با رنگهیا   پس از آنآیا نمی توانی ببیتی: خدا از ابر باران پائین می آورد » 

 «.سرخ با رنگها  گوناگون، و سیاهب سیاه را درمی آوریم ، وراه راهیسفید کوهها   کوههاگوناگون، و از 

کوهها  سفید راه راهی و کوهها  سرخ با رنگها  گوناگون )یهتی سرخ بدرجات مختلف( و کوهها   نکته آیه:

 سیاه سیاه )یهتی سیاه یکتواخت( از زمین در می آیتد: 

ههای سرخ با رنگهای گوناگون )یعنی سرخ بدرجات کو

 مختلف(:

کوههائی که رنگ آنها سرخ است کوههائی هستتد که عتصر آهن در 

آنها از عتاصر دیگر بیشتر است و آهن نیز در در اثر آب و رطوبت 

اکسیده می شود و رنگ سرخی بخود می گیرد. از آنجا که عتصر 

میزان اکسیده شدن و در نتیجه آهن در همه جا  آنها یکسان نیست 

 میزان سرخ شدن و سرخ بودن آنها در همه جایشان نیز یکسان نیست.

 این نوع کوهها نیز بر اثر فشار درونی زمین از زمین بیرون می آیتد.

 کوههای سیاه سیاه )یعنی سیاه یکنواخت(:  
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کوهها   کوهها  سیاه که به کوهها  آتشفشانی مهروفتد نیز کوههائی هستتد که از زیر زمین در می آیتد.در میان 

پیوسته تحت فشار نیرو  درونی  از درون زمین بیرون زده و هی که در تصویر می بیتیم بر اثر فشار درونی زمینسیا

 شوند.ن بلتد و بلتد تر می زمی

 

کسانی می گفیته اند که: وقتی ما مردیم و در زمین گم و گیور شیدییم 

در "دیگیر درآوردن و زنیده نمودن ما غیر ممکن است. آیه خااب به آنها: 

استدالل  را "یا بودن آنها در زمین آوردن کوهها پس از رفتن آنها در زمین

 آورده است.

                   درست شدن کـوه از سـطـح زمـیـن

 

 

 

به دو «.و در زمین از باال  آن )از ساح آن( کوهها درست کرد» 

 ساح زمین کوه درست می شود: شکل از

وقیتی مواد مذاب درون زمین راهی به بیرون پیدا نمی کتد تا بشکل آتشفشان بیرون  یییی با بلتد شدن ساح زمین:1

 می شود. ، قیشر باالئی زمین را رفیته رفیته بلتد می کتد و کوه درستبزند

 ییی با چین خوردن ساح زمین:2 

بر اثر حرکت قیشیرهیا  

ساح زمین و برخورد آنها با 

هم و رفتن یکی زیر دیگر ، 

ساح زمین چین می خورد و 

یته رفیته به شکلی چین ها رف

 .کوه درست میشود که در تصویر می بیتیم از حالت افیقی به حالت عمود  در می آیتد و
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 مراحل شکل گیری تگرگ و رعد 

ؤَل فُ بْیاتَهُ ث مَّ یْجاهْل هُ رُکَاماً فَتَرَى الْوْداقَ یْخْر جُ مبنْ خباللبهب وْیُتَز ل  )أَلَما تَرَ أَنَّ اللَّهْ یُزْجِی سْحْاباً ث مَّ یُ: خداوند متهال می فرماید

 ( 43ر:)التوقبهب یْذْهْبُ بِالْأَباصْارِ( مبنَ السَّمْاءب مبنْ جِبْالٍ فبیهْا مبنْ بْرَدٍ فَیُصبیبُ بِهب مْنْ یْشَاءُ وْیْصارِف هُ عْنْ مْنْ یْشَاءُ یْکَادُ سْتَا بْرْ

مگر نمیدانی که خداوند ابرها را آهسته ) به سو  هم( میراند, سپس آنها را گرد میآورد. بهید آنهیا را متیراکم وانباشیته     

میسازد, آنگاه می بیتی که باران از ال بال  آنها بیرون می ریزد, ونیز خدا از آسمان,از ابرها  که مانتید آن, تگرگهیا    

را بخواهد با آن زیان میرساند, وهرکس را بخواهد از زیان آن بدور میدارد. در خش( بزرگی را فرو میاورد, وهر کس 

برق ابرها نزدیک است چشمها را از میان بردارد,) هر ییک از ایین پدییده هادلییل بیر قیدرت خیدا وموجیب ایمیان بیه           

در مرکیز رصید خانیه جیده )      میگوید: بهد از ماالهات بیر رو  آبرهیا    آفریدگار آنها است(.دکتر عبد المجید الزندانی

عربستان سهود ( به این نتیجه رسیدم که, چگونگی باران از ابرها دارا  سیسیتم ومراحیل خاصیی میی باشد,سیپس بیه       

 قرآن کریم رجوع کردم برایم واضح شد که خداوند متهال این مراحل را به شکل دقیق بیان نموده است. 

برها  متراکم: وقتی ابرها خورد رو  هم متراکم شوند, وابرهیا  بزرگتیر را   یکی از این ابرها را نوع تراکمی میتامتد: ا

ا را رو  ( ابره)أَلَما تَرَ أَنَّ اللَّهْ یُزْجِی سْحْاباً ث مَّ یُؤَل فُ بْیاتَهُتشکیل می دهتد, چتانکه خداوند در قرآن کریم فرموده است: 

در ابرهیا   )ثم یجهله رکاماً فترى الودق یخرج مین خاللیه(   تراکم میسازد., یهتی مث مَّ یْجاهْل هُ رُکَاماً ,هم متصل میگرداند

 رگ تشکیل می شود, کوه مانتد پارچه ها  یخ وجود دارد که با گردش آنها تگْ

از آسمان ویتزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء ویصرفه عمن یشاء یکاد ستا برقه یذهب باألبصار( )

رگها  بزرگی را فرو میاورد, وهر کس را بخواهد بان ضرر میرساند,وهر کس را بخواهید  وه مانتد آن, تگْاز ابراها  ک

از زیان آن برطرف می کتد. درخشتدگی برق ) حاصل از اصاکاک(ابرها ) آن انیدازه نیرومتید اسیت( نزدییک اسیت      

  باهم متصل می شوند, چرا قرآن از کلمة تألیف چشمها را ) خیره و( از میان بردارد. به این نتیجه خواهد رسید که ابرها

استفاده نموده است , تألیف بمهتا  چتد چیز مختلف را در کتار هم گذاشتن وبه هم پیوند دادن است. علت ایتکه قرآن 

کریم کلمة تألیف بکار برده این است که پاره ابرها از نظر غلظت بخار آب وترکیبات وغیره با هم فرق می کتید. چیرا   

 رآن کریم از حرف ) فا( استفاده کرده است؟ حرف ) فا( به تهقیب وترتییب داللت میکتد, که بسرعت می انجامد.ق

در واقع دانه ها  یخ است که در باالئی ابرها است. ریزه ها    رگ هماناور قران کریم گفتهشر  آیة مبارکه: ریزة تگْ

ابر,قاره ها  آب را که سرد  آنها در تحت صفر است ولی تگرگ زمان تشکیل می شود که تخته ها  یخی در باال  

متجمد نمی شوند جمع می کتد.واین قاره ها بزرگتر شده وحرکت رو به باال  آنها متوقف می شود وبه صورت قاره 

 ها  باران وتگرگ فرو می آیتد.
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دانشمتدان میگویتد : وقتی تگرگ از میان یک متاقه تحت صفر ومتاقه ریزها  

در ابر می افتد ابر الکتریست می شود, وزمانی قاره ها  مایع بیا دانیه هیا      یخی

تگرگ بر خود میکتتد سریهاً هتگام تصادم ییخ میی بتدنید.این عمیل سیاح دانیه       

تگرگ را از ذرات یخ دور تا دور گرم ترنگه می دارد.این آیه مبارکیه بییان گیر    

یشاء یکـاد سـنا    )فیصیب به من یشاء ویصرفه عمن :چتین واقهه می باشد

درخشتدگی. پرتو. ایتجا اشیاره بیه رعید وبرقهیا       "ستا برقه یذهب باألبصار(

است که الکتریست می شود. وگاهی در یک دقیقه چهل بار آذرخ( در میگیرد. 

واین الکترونها از بخ( سرد تر به بخ( گرمتر جریان پیدا می کتتد. سپس از آن 

نیز وقتی قار ها  با زیر صفر با دانه ها   دانه تگرگ برق متفی می شود همین اثر

تگرگ وذره ها  ریز دار  برق مثبت بر خورد می کتتد رخ می دهد. این شحته 

ها  دار  برق مثبت توسط باد به متاقه باال  ابر برده می شوند وتگرگ دارا  برق متفی به زیر ابیر میی افتید وبیدین     

ق متفی بصورت نور آزاد می شود. ونور آن چتان شدید  است چشمها را گونه متاقه پائین تر ابر متفی می شود این بر

 خیره میسازد.

 باران 

بْ ى الْوْداقَ یْخْر جُ مبنْ خباللبهب فَإِذَا أَصْااللَّهُ الَّذب  یُرْسبل  الر یْا ْ فَت ثبیر  سْحْاباً فَیْباسُا هُ فبی السَّمْاءب کَیافْ یْشَاءُ وْیْجاهْل هُ کبسْفاً فَتَرَ)

خدا کسی است که بادهیا را وزان میسیازد وبادهیا ابرهیا را بیر میی         (48بِهب مْنْ یْشَاءُ مبنْ عببْادبهب إِذَا هُما یْساتَباشبر ونَ( )الروم:

انگیزند. سپس خدا آنگونه که بخواهد ابرها را در أسمان میگستراند وأنها را به صیورت تیوده هیائی بیاال  ییک دیگیر       

ارد و تو می بیتی که ازالبال  آنها بارانها فرو می بارد, وهتگامی که آن را بر کسانی از بتدگان( می انباشته ومتراکم مید

انجیام    بیر رو  ابرهیا    با ماالهیات کیه  ژئولیوژ  )زمیین شتاسیان(   دانشمتدان  باراند, آنان خوشحال ومسرور میگردند.

هواشتاسیان در میورد تشیکیل ابیر هیا       باشید . یمیخاص  سیسیتم یباران از ابرها دارایدادندبه این نتیجه رسیدند که چگونگ

, یافته ها نشان می دهد که تکوین ابرهیا طیی سیه مراحیل بیاران      ماالهات کرده اند تا نحوه تولید و ایجاد باران،را بیابن 

 می کتد.ایجاد 

ی : ) اهلل الذ  یرسل الریا  فتثییر سیحاباً فیبسیاه فیی السیماء      

د به حرکت در می آیتد، قاهه هیا   ابتدا ابرها با نْرو  با ..(

پراکتده و کوچک با نیرو  باد به یکدیگر فشرده شده و در 

 یک متاقه تجمع می یابتد و ابرها رامی سازند.

خدا کسی است که بادها را وزان میسازد وبادها ابرهیا را   ی: ) فتثیر سحاباً فیبساة فی السماء کیف یشاء و یجهله کسفاً ( .

دهتد،و ابرهیا را بیرا  جمیع و    یبزرگتر را تشکیل میکوچکتر به یکدیگر متصل و ابرهایابرها تصل بودنم بر می انگیزند
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ملم ، می باشید و بیه همیین     0,02ی   0,01شود در حدودیکه از زمین بخار میقارات مقدار  مرتب شدن می چرخاند، تاکه

 میزان اب از اسمان فرود می اید

ابرهیا رو  هیم متیراکم میی     ایتو بهد می بیتی که از میانآنها قایره بییرون میی آیید،     : ) فترى الودق یخرج من خالله (: ی

در ابرهیا  بیزرگ حرکیت و رشید     ی دهتید  متشیکیل بزرگتر را یپیوندنید و ابرهیا  یکوچکتر به هم م  ابرهای وقت شوند.

دهید. و قایره   ین رخ مبه سمت باال صورت گرفته که این پدیده در مرکز ابرهیا بیشیتر از لبیه هیا و کتیاره هیا  آ      یعمود

شود و به صورت قاره ها  باران و تگرگ فرود یآب، بزرگتر و ستگین تر شده و حرکت رو به باال  آنها متوقف میها

دیگر آب برخورد می کتتد که جیذب آنهیا میی شیود و رفتیه رفییته       ذره ها  آیتد و در مسیر سقوط خیود با میلیونها یم

پائین ابر می رستد و آن را ترک می کتتید ، پیس از تیرک ابیر نییز در مسییر        به بزرگ و بزرگ تر می شوند. تا ایتکه 

                                        . دا شده اند برخورد مى کتتدجبا قاره ها  کوچکتر  که پی( از آنها از ابر   خود

                 

 ازابرها  کوه مانتد ریزه ها  یخ فرو می فرستد:خداوند متهال ی:

آیا  ) ألم تر أن اهلل یزجی سحاباً ثم یؤلف بیته ثم یجهله رکاما ً فترى الودق یخرج من خالله و یتزل من السماء من جبال ..

هیم   ا را با هم مألوف می کتید، بهید آنهیا را رو    نمی بیتی خدا ابرها را برا  جمع و مرتب شدن می چرخاند، بهد آنه

آید. و از ابرهایکوه مانتد که ریزه ها  یخ دارند نیز متداد آنها قاره بیرون می اانباشته می کتد، و بهد می بیتی که از میان

ابییر اسیت،   یدر اصل رییزه ها  ییخ اسیت کیه در بیخی( باالئذکرشده است,آیه در هماناور که  با چرخاندن آنها ....(

وهانهیا   زنتید و سیپس ط  یکتتد و یخ میبر خورد میهوا به جبه سردیشوند و در قسمت فوقانی دانه ها  باران از ابر جدا م

ان یی اب رویی رونید والییه دیگر  یداخل ابیر م  کوبتده این دانه ها را مجددا به باال پرتاب می کتتد و بار دیگر این دانه ها به

همیان  یزنتد. همین که تگرگ از قسمت سرد ى ابیر فیرو میی رییزد یهت    یتشیتد که به هتگام جداشدن از ابر مجددا یخ میم

شود، ابرها باردار می شوند و قاره ها  آب با تگرگ به هم برخورد کیرده ییخ   یجایی که بلورها  یخ در آن تشکیل م

تگرگ با بلور یخ یدهتد. ساح تگرگ گرمتر از اطراف خود بلور است. وقتیخود را از دست میمانده گرمایمی زنتد و باق

اه گرمتر حرکت می کتید.  کالً الکترونها همیشه از ناحیه سردتر به نقدهد. یشود یک پدیده مهم رخ میمپیوستمجاور و

دهید  یگیرنید همیین پدییده رخ م   یسرد و یخ زده در تماس با یک دانه تگرگ قرار میدر همین حال وقتی قاره ها  خیل

گرفتیه و قایرات بسییار سیرد ییخ بیار مثبیت میی گیرنید و در برخیورد بیا تگیرگ خیرد و              یاز این رو تگرگها بار متف و

بکتر شیده و بیه الییه هیا  بیاالیی ابیر صیهود میی کتتید و تگیرگ بیا بیار             شوند حال ذرها  خرده شده یخ سی یمیمتالش

کیه بیاد دیگیر نمی تواند آنیهیا را با جیرییان  . تا جائی که وزن آنها قدر  ستگین می شود مانده و در الیه ها یباقیمتف

  باال ببرد و در نتیجه سقوط می کتتد.خود به 

 :می باشدجریان برق مثبت و متفی  در ابیر ها 
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مخصوصیاً   و گیردد. یبه صورت برق به زمین تخلییه م یبوده و سپس این بار متفیبار متفیزیرین ابر کالً دارایبتابراین الیه ها

نتیجه می  ذره ها  یخی موجود، در ابر باال و پائین برده می شیوند کیه باعیث ایجیاد جیریان مثبت و متفی برق می شود.

 در تولید برق داردیگیریم که تگرگ نق( مهم

 دریای شیرین و شور

این کتاب   زل گردیده است.نا جلّ جالله انسانها از سو  خداوند پاککتابی آسمانی است که برا  هدایت م کریقرآن 

  خواهم کرد .است که در ایتجا فقط به بهضی از آن اشاره عجیبی عظیم حاو  مهجزات علمی 

فرقیان:  حاجُوراا( ]ال: )وْهُوْ الَّذب  مْرَجْ الْبْحارَیانِ هْذَا عْذْبٌ ف رَاتٌ وْهْذَا مبلْحٌ أ جْاجٌ وْجْهْلَ بْیاتَهُمْا بْرْزْخًا وْحبجارًا مْیقول تهالى 

او کسی است که دو در یا را در کتار هم روان میسازد) وبر اثر وزن مخصوص, یهتی تفاوت درجة غلظیت آب  "   [53

شور وشیرین, آمیزة هدیگر نمیشوند( این یکی شیرین است, وآن دیگر شور شور! خداوند در میان آن دو حاجز ومانهی 

در قرآن کریم آیات بسیار  است که انسان را به تفکر در . "ته استایجاد کرده است که آنها را کامالً از هم جدا ساخ

آور  را کیه   تهجب  دعوت می کتد و نظام  و کوهها و دریاها ونباتات و حیوانات و حشراتزمین آفریت( آسمان و 

ودر ایتجا فیروز آباد  در فرهتگ خود چتین میگوید: حجر: متع,   ید.کتد، گوشزد می فرمایدر هر یک از انواع حکم م

به مهتی مانع است, وبرزخاً, به مهتی حاجز , مراد تفاوت درجة غلظت آب شور وشیرین , وبه اصاال  وزن مخصیوص  

که هر یک از محدوده آبها  مورد نظیر )یهتیی آب شییرین و     است, یهتی حد فاصل را حجر محجور گفته شده است 

از آن بییرون بیرود و ییا     رد، در صورتی که موجود زنیده آب شور و آب ترکیبی آنها( شرایط زیستی خاص خود را دا

 بتابر فارت خود از آنجا بیرون نمی روند.  وارد آن بشود می میرد. البته حیوانات که در آنجا هستتد 

 ا متاطق ریزش آبه

 ی محل آب شیرین از طرف رود خانه 1

 ل آب شور از طرف دریا ی مح2

   ی محل مانع میان رودخانه و دریا, که این را برزخ می نامتد3

 

http://www.quranology.com/farsi/darya.htm
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ب آنها باور عمود  درجه به درجه دریا و خور( به هم می رستد آ دو درییا  شیور و شیییریین )یهتیدر جاهیائیی کیه 

تقاه ا  است که صد درصد در هیم مخلوط شده اند، ولیذت آنهیا آنهیا پییتجاه     یهتیمی شود. وسط آنهاط در هم مخلو

رو به طرف  "برزخ"ایتارف و آنارف آن با هم فرق می کتد(. از واست ناپیدااست. )برزخ مرز "برزخ"نقاهپتجاه شده 

صد درصد می رسد که آغاز درییا  واقهیی اسیت. و    شوریعمود  شورتر می شود تا به نقیاهدریا آب رفته رفته باور 

رو بارف خور باور عمود  رفیته رفیته از شور  آب کاسته می شود تیا بیه نقایه شییریتی صید        "برزخ"برعکس از 

آب صد درصد شیرین حد فاصل میان نقاهتا صد درصد شور دریااز نقاه آباقهی است. درصد می رسد که همان خور و

 است. "آنها

دریاها نیز در واقع از دریاها  متهدد  تشکیل شده اند کهاز نظر غلظت و ترکیب و شرایط زیستی و غیره با هیم فیرق    

ا انسان در عکس بردار  ماهواره ا  از دریاها با هم مخلوط نمیشوند. این ر میکتتد، ولی برزخ یهتی مانع میان آنهاست و

در واقیع از   وقتی دید رنگ آبها  دریاها با هم فرق میکتتد آنها را بررسیی کیرد و دیید کیه دریاهیا      کشف 19در قرن 

: )إِنَّ فبی خَلْیقِ السَّیمْاوْاتب   فرمایدراین باره قرآن کریم می چتانکه د که بهم وصل هستتد .   دریاها  متهدد تشکیل شده

مسیلماً در آفیریت( ) عجییب وغرییب ومیتظم      [.190وْالْأَراضِ وْاخْتبلَافب اللَّیالِ وْالتَّهْارِ لَآَیْاتٍ لبأ ولبی الْأَلْبْیابِ( ]آل عمیران:   

اهی ودراز ( شیب وروز, نشیانه هیا ودالئلیی)     ومرتب( آسمانها وزمین وآمد ورفت ) پیاپی, وتاریکی وروشیتی, وکوتی  

 آشکار برا  شتاخت آفریدگار وکمال ودان( وقدرت او( برا  خرد متدان است 

 

غییلظت بیاالتر    ایجاد می شوند. آبی کیه   موجها یا جریانها  آب در اعماق، به دلیل تفاوت میان غلظت الیه ها  آب

دارد زییرِ آبِ گرمتر که غیلظت کمتر  دارد جریان پیدا می کتد. تفاوت میان غیلظییت الییه هیا  آب نییز بیه آنهیا و       

خداونید   غیلظت نمک آنها بستگی دارد. آب سرد نسبت به آب گرم از نمک بیشتر و غلظت باالتر  برخوردار اسیت. 

یا مانع میان دو دریا می باشد این خوب بوضو  میرسد که خداوند متهال ) پاک فرمود: ) مرج البحرین( بیان گر حاجز و

 مرج البحرین ( گفت, ومرج التهرین نگفت . برا  ایتکه مرج التهرین, با یکجا شدن دو رود به میان می آید.
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 مـیـوه هـا - گـیـاهـان -درخـتـان 

 

در آنها باغها  انگور، کشت  در حالی که و در زمین مزرعه ها  کوچک ناهمگون در جوار همدیگر وجود دارد،»

با یک آب آبیار  میشوند ولی از نظر غذائی آنها غییر صتو وجود دارد، که همه  صتو و  ها  خرما از نوع و درخت

کسانیکه فکر  را بر یکدیگر برتر  میدهیم! دراین موارد برا 

 «.میکتتد نشانه هائی وجود دارد

یی مزرعه ها  کوچک کتار هم ناهمگون 1نکات آیه: 

و خصوصیات میان درختان به صبتو و غیر صفات  یییی2هستتد.

ییی در موارد مزبور نشانه هائی 3صبیتیو بودن آنها بستگی دارد. 

 وجود دارد.

 ییی مزرعه ها  کوچک کتار هم ناهمگون هستتد:1

ر زمان محمد انسان می دانست که خاکها  زمین با هم فرق میکتتد، ولی ایتکه خاک دو مزرعه کوچک چسیبیده د

دقیییقیاً یکی نیستتد، از عیلیم امیروز  بشر است که با امکانات پیچیده علمی امروز  آنرا بدست آورده  به هم نیز

 است.

 یی صفات و خصوصیات میان درختان به صتو و غیر صتو بودن آنها بستگی دارد:2

نامیده می شود و درختی که از بذر روئیده باشد غیر صتو نامیده می  درختی که از درخت دیگر روئیده باشد صبیتیْیو

شود.آیه صفات و خصوصیات درختان را به صتو و غیر صتو بودن آنها مربوط می داند. واقهییت هییم همیین اسیت.     

ی درخت مادر خود وراثت صیاتدرخت صبتو )یهتی درختیکه از درخت دیگر  روئیده باشد( تمامی صفات و خصو

ییره دقیییقیاً مانیتید درخیت میادر است. ولی درخیتی که از بیذر  یرا دربیردارد. یهتی از نظر رنگ، طیهیم، میزه و غی

روئیده باشد، صفات و خصوصییات آن ترکیبیی اسیت از صیفات و خصوصییات درخیت میادر بهیالوه صیفییات و          

 ه است(.خصوصیات درخت پدر )که به درخت مادر تیلیقییح شد

 ییی در موارد مزبور نشانه هائی وجود دارد:3

دایت خداوند  است(. آیه این موضوع را مایر  میی کتید کیه در صیورت      ی، وجود ه"نشانه ها")متظور از وجود 

نبودن هدایت پشت پدیده ها اگر بتا می بود چیز  بروید، در یک خاک و از یک آب متاقاً می بایست فقیط ییک   
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، نه ایتکه مثالً درخت خرما در انواع خاکها بروید.چتانکه می دانیم در موجودات زنیده از جملیه   ییدرومی نوع گیاه 

ن عتصر  وجود دارد که گیاه را هدایت می کتد. این عتصر که ژن نامیده میی شیود اطالعیاتی از ویژگیهیا      اگیاه

 د را با خود دارد که بتابر آن اطالعات، پدیده خود را هدایت می کتد.خو پدیده

  مـاده سـبـز گـیـاهی

 

از ابر باران میفرستد، با آن جوانه ها  انواع رستتیها را در میآوریم، و از جوانه ماده سبز را درمی و این اوست که  »

آوریم، که با آن ماده سبز دانه ها  خوشه ا  درست میکتیم، و از تاره ها  نیخل پْیتگها  خیوردنی درست می 

انگور و زیتون و انار که ترکیبات مشترک زیاد  دارند ولی همانتد نمائی نمی کتتد را درست می  کتیم، و باغها 

 «.کتیم

 نکات آیه: 

 ییی همه گیاهان ماده سبز درست می کتتد که آن بتوبه خود دانه و ثمر درست می کیتد:1

در سلول گیاهی کیسه ها  غشائی هست که در آن مواد  درست می شود که کلروفییل نامیییده می شود. 

است )یهتی همان چیزیکه در « خیَضبیر»است که مهادل آن در عربی « ماده سبز گیاهی و سبزیته»کلروفییل به مهتی 

و به انرژ  شیمائی تیبیدییل   کتد آیه مار  شده است(. این ماده سبز )خضر( انرژ  نور  خورشید را جذب می

 می کتد. 

ها  گیاه آب و مواد مهدنی را از خیاک می مکیتید کیه بیایرف بیرگیها رسیانیده می شیوند و بیرگیهیا نیز از  ریشه

مواد غیذائی مورد نیاز درخت را تولید می کتتد که به   وفییلها(،هوا د  اکسید می گیرند، بهد خَیضبر )یهیتی کیلیر

 سراسر آن صادر می شیود و بدنه درخت و میییییوه و ثییمییر آن را درست می کیتد.
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سلول برخی از گیاهان  کیسه غشائی )کلروپالست( که درسلول قرار دارد باور متوسط یک پانصدم میلیمتر است.

خَیضبیر )ماده سبز، کیلیروفیییل( وجود صدها عدد از آن دارند. درون آن انبوهی غیشیاء وجود دارد. که در آنها 

 دارد.

ل، انگور، زیتون و انار ترکیبات مشترک زیاد  دارند ولی ییی نخ2

 همانتد نمائی نمی کتتد: 

ثمر نخل و انگور و انار و زیتون ضمن ایتکه هیمانیتید نیمیائی نمی 

 کیتیتید تیرکیییبیات میشیتیرک زیاد  دارند. از جیمیلیه:

  مواد قیتد  دارند. هیمیه آنها روغن، آب، پروتئین، میواد مهدنی و

 و زایمان رطب

 

 «.را بر تو خواهد ریخت. بخور و بیاشام و به آرام( و شادابی برس...و تته نخل را تکان بده، رطب تازه » 

مریم مادر عیسی مسیح است که هتگام والدت حضرت عیسی از مردم فاصله میگیرد و بجا  دور  از  هآیه خااب ب

و رطب تازه بخورد و توان  می گویدخااب به و   وندشهر می رود تا وضع حمل کتد و اندوهگین بوده است. خدا

رطب ثمر درخت خرما پی( از خرما شدن است. و آنچه در تصویر می بیتیم  .آرام( پیدا کتد و شادمان بشود

مزه  نوع درخت خرما وجود دارد که ثمرها  آنها اندازه ها و رنگها و 400مرحله نیمه رطب بودن آنست، و تقریباً 

 ها  گوناگون دارد.

 

 وجود دارد: علمیدر این آیات چتد نکته 

است )قبل از خرما شدن آن(. این غذا از میزان  رُطیَب یکی از مراحل ثمر نخل. یی آرام( و شادمانی در رطب1 

درصد می رسد. بدن با استفاده از آن انرژ  و  75مواد کربوهیدرات برخوردار است و مواد قتد  آن به  باالئی از  

 گرما  باالئی را تولید می کتد. رطب میزان باالئی از پروتئیتها، ویتامیتها و امال  مهدنی گوناگونی مانتد کلسیوم و

سدیم دارد که بدن به آنها احتیاج دارد. و بدن را گرم و شاداب می کتد. و چتانکه میدانیم وضهیت روحی زن هتگام 
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زای( تأثیر زیاد  رو  راحتی یا سختی زائیدن دارد. بمیزانی که راحت باشد و مشکالتی نداشته باشد، عمل زای( 

ها  روحی و گرفتار  داشته باشد عمل زائیدن برا  و  سختر  را راحتر انجام میدهد. و هر چه گرفتار  و ناراحتی

 میشود.

ییی خوردن رطب در آسیتانیه زایی(: درِ رحیم پییی( از زاییمیان دو و نییم سانتیمتر مکهب است ولی هتگام 2 

میرسد. رطب مواد  دارد که باعث انبساط رحم میشود و زای( را آسانتر و سانتیمتر مکهب  750زائیدن به بی( از 

 راحت تر میکتد.

 ییی رطب احشاء درون روده ها را نرم و تمیز میکتد، و این امر باعث راحت تر و آسانتر شدن زایمان میشود. 3 

یع حل و جذب بشود، انسان ییی نوشیدن پس از خوردن: رطب و هر شیریتی دیگر  برا  ایتکه بتواند خوب و سر4 

 باید پشت سر آن آب بخورد.

حل و جذب میشود. رطب از دهان تا تبدیل شدن به  ییی رطب از جمله مواد غدائی است که خیلی سریع هضم و5 

) وْهُز    پاک به حضرت مریم خااب می فرماید:خدواند  در این آیه مبارکه. انرژ  فقط بیست دقیقه طول میکشد

تتهة خرمارا بجتبان وبتکان, تا خرما نورس دست " [.25]سورة مریم :  إِلَیاکب بِجِذْعِ التَّخْلَةِ ت سْاقبطْ عْلَیاکب رُطَباا جْتبیًّا(

اسالم این را از جملة مهمترین میوه , ونیز دین مبین خرما از نظر پزشکی بسیار با ارزش است  ."چیتی بر تو فرو بارد

,فضیلت خرما در احادیث بسیار ذکر شده است, چتانچه نبی اکرم صلی اهلل علیه وسلم فرمودند: جات قرار داده است

بهترین خرما ها برند است, زیرا که درد را دور می کتد . این حدیث را حاکم  ". یذهب الدّاء،  خیر تمراتکم البُرنیُّ

ونیز ابن ماجه روایت می کتد که پیامبر خدا ( 3298) والبخارى(13737)الکبیر وجامع( 204/ 4) استکرده  روایت

غورة سبز  ."ک لوا البلح بالتمر فإنَّ الشیاان یقول بقی ابن آدم یأکل الجدید بالهتیق "صلی اهلل علیه وسلم فرمودند: 

الحدیث رواه ابن ماجة  . "ید را با کهته می خوردشیاان می گوید ابن ادم جد  خرمارا با رطب بخوریتد, زیرا که

رسو ل اهلل صلی اهلل علیه وسلم, خودشان به خرما اهمیت زیاد  داده اند تا آنجائی که ( . 4/121( و الحاکم )3330)

در حیاتشان می خوانیم افاار خوی( را با خرما آغاز می کرده اند ودر سحر نیز به خرما روزه می گرفتتد, ومردمان 

کردند وهاناور که می بیتم متخصصین تغذیه امروز فواید زیاد  را از خرما کشف  را به خوردن خرما تشویق می

باعث انبساط رحم میشود و زای( را آسانتر و راحت تر میکتد. چتانچه در این آیه مواد  دارد که کرده اند. خرما 

تتهة خرمارا بجتبان وبتکان, تا " (25)مریم:(ت سْاقبطْ عْلَیاکب رُطَباً جْتبیّاً )وْهُز   إِلَیاکب بِجِذْعِ التَّخْلَةِ: مبارک واضح است 

أطهموا نساءکم التمر فإن من  ": . ونبی اکرم صلی اهلل علیه وسلم فرمودند"خرما نورس دست چیتی بر تو فرو بارد

عتها از نبی اکرم صلی اهلل علیه  (.حضرت عائشه رضی اهلل3381ر )یجامع الکب"کان طهامها التمر ، خرج ولدها حْلبیم

خ رما درختی  ( . 6/152( و أحمد )14/3. رواه مسلم ) "إنَّ فی الهجوة الهالیة شفاءا " :روایت کرده که فرمودوسلم

باشد یهتی تمام قسمت بریکار  آن گوشتی و   ها  سته می جزو تیره نخلها که میوه اش جزو میوه  است از تیره
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ا  بزرگ از شاخه  ا  سخت وپوست نازک وشیرین که به شکل خوشه ت. دارا  هستهمحتو  مواد غذائی اس

         رسد.  متر وشاید هم بیشتر می 20تا  10آویزان گردد وبرگها  آن بزرگ است. ارتفاع نخل به 

دربیاره    را داراست. تحقیقیات   - A – Bرو  ، متگتز، و ویتامین خرما میوه ا  است دارا  پتاسیم ،: طرز استفاده

کولیون، مهیده و غییره را در پیی      می تواند پی( گیر  بسیار  از سرطان ها مانتد سرطان. نشان داده که این میوه خرما

لیوان آب جوش خیس کرده و  2چتد عدد خرما را در  البته اگر  .یکی از خواص خرما ملین بودن آن است.داشته باشد

ر  خرمیا مییل کتیید و بالفاصیله ییک تیا دو لییوان آب گیرم رو          گرم بتوشید و ییا مقیدا   صبح و شب آن را صورت

می توانید مصرف کتید. هم چتین حتما برا  خواب راحت تر و آرامی( بیشیتر    نیزخرما را به عتوان میوه   بتوشید . آن

 .کتید بهد ازظهر خورده و قبل از خواب یک عدد خرما و یک لیوان شیر گرم میل 7حدود ساعت  شام خود را در

 ترکیبات شیمایی:

 در خود دارد  ی خرما میوه ا  است بهشتی و بسیار مقو  که مواد مهدنی بسیاریی

 می باشد  گلوکوزو   fی دارا  مواد تولید کتتدة انرژ , از قبیل شکر 

   دارا  آهن وفسفر استی 

    ی دارا  کلسیوم که مقو  کتتدة استخوانها می باشد 

خرمامواد  دارد که باعیث    .یDو   Bنیشکری پروتئین ی فسفر, کلسیوم, آهن .ی ویتامین  ی قتد  :   شگوفه خرمامحتوا 

 انبساط رحم میشود و زای( را آسانتر میکتد

 فواید خرما 

 در خرمایی آرام( و شادمان 

 مواد کربوهیدرات برخوردار است ی از

 کتدیرا تولید میباالئیو گرمایی بدن با استفاده از آن انرژ

 مانتد کلسیوم و سدیم دارد که بدن به آنها احتیاج داردیگوناگونیاز پروتئیتها، ویتامیتها و امال  مهدنیاالئی میزان ب

 زائیدن دارد.ییا سختیراحت  رویزن هتگام زای( تأثیر زیادیی و چتانکه میدانیم وضهیت روح

 خرما از جمله مواد غدائی است که خیلی سریع هضم و حل و جذب میشود.ی 
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 از دهان تا تبدیل شدن به انرژ  فقط بیست دقیقه طول میکشد. ی خرما

 خرما احشاء درون روده ها را نرم و تمیز میکتد.ی 

انسیان بایید    شیریتی دیگر  برا  ایتکه بتواند خوب و سریع حل و جیذب بشیود،   ی نوشیدن پس از خوردن: خرما و هر

 پشت سر آن آب بخورد.

مهده باعیث تیرش کیردن و دل     خاصیت دیگر خرما، ختثی کردن اسید اضافی مهده است از آنجا که که زیادیی اسیدی 

 درد می شود.

  احادیثی در باره خرما :

 "آدمیی  "ت بیه  نسیب  "لافی الهی "عالوه بر ارزشها  غذایی و طبی از نظر تاریخی و فرهتگی درخت خرما را می توان 

 دانست و شاید به همین علت است که در قرآن مجید به طور مکرر با احترام از آن یاد شده است. 

از خوردن غذا  عشاء خیوددار    "انس بن مالک از رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم روایت کرده که فرمود:  حضرت

) سیتن، ابین ماجیه(    "عشاء عمر را کوتاه میی کتید.   نکتید، حتی اگر شامل چتد دانه خرما باشد. غفلت از خوردن غذا 

حضرت أمّ متذر روایت کرده که زمانی رسول خداصلی اهلل علیه وسلم به حضرت علی کرم اهلل وجه سفارش کیرد کیه   

 زیاد خرما مخور زیرا به تازگی از بیمار  شفا یافته ا  و ضهیف هستی.) مستد احمد حتبل(

 جفت بودن گیاهان

میالد  موفق به کشف این مساله شد که  18گیاه شتاس فرانسو  در اواسط قرن 

است و کیاهان نیز همچون حیوانات از  زوجیت گیاهان یک قانون عملی وهمگانی

و ابر را بر شما سایبان قرار  طریق امیزش نافه نر و ماده بارور می شوند. ترنجبین:

) مرغان مخصوص " سلوى") شیره مخصوص و لذیذ درختان ( و  " من"و  ;دادیم

وزى اى که به شما ر از نهمتهاى پاکیزه»)و گفتیم:(  ;شبیه کبوتر( را بر شما فرستادیم

بلکه به خود ستم  ;)ولى شما کفران کردید!( آنها به ما ستم نکردند« ایم بخورید! داده

بر اساس تحقیقات علمی که تاکتون انجام شده، می توان گفت که متّی که در قرآن  57نمودند. ]سوره بقره[ آیه  مى

)خارشتر( به نام "عاقول"یا  "جالحا"آمده از دو گونه مختلف گیاه به دست می آمده است. یکی گیاهی به نام 

و یا در  "شوک الجمل"که بوته ا  خاردار و خوراک متاسبی برا  شتر است و از این رو  "الحاجی موروروم"علمی

نام دارد. طول این بوته مهموالً کمتر از یک متر است اما ریشه ها  بسیار بلتد دارد که گاهی تا عمق  "شتر خار"فارسی 

زمین فرو می رود. عالوه بر صحرا  سیتا وبالد شام و دیگر کشورها  عربی این گیاه در ایران و هتد متر در  7تا  5بین 

و پاکستان نیز دیده می شود و بیشتر در شوره زار می روید. ایران امروزه متبع اصلی منّ است که محصول آن ترنجبین 

 
 خود تصویر صتوبر با دانها 

http://www.koranshenasi.com/farsi/derakhtan.htm
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ها قرار دارد(، و باغهاى  ن( روى داربستاوست که باغهاى مهروش ) باغهایى که درختا، نامیده می شود.خرما

همچتین نخل و انواع زراعت را، که از نظر میوه و طهم با هم  ;غیرمهروش ) باغهایى که نیاز به داربست ندارد( را آفرید

ن )برگ و ساختمان ظاهریشا ;و )نیز( درخت زیتون و انار را، که از جهتى با هم شبیه، و از جهتى تفاوت دارند ;متفاوتتد

نشیتد، بخورید! و  باشد.( از میوه آن، به هتگامى که به ثمر مى شبیه یکدیگر است، در حالى که طهم میوه آنها متفاوت مى

خرما از 141حق آن را به هتگام درو، بپردازید! و اسراف نکتید، که خداوند مسرفان را دوست ندارد! ]سوره انهام ایه 

لمهارف پزشکی اسالم( آرام بخ( و ملیّن و محرک قلب است و از فراموشی نظر پزشکی بسیار با ارزش است) دائرة ا

جلوگیر  می کتد. برا  ناراحتیها  تتفسی به طور کلی و به ویژه برا  تتگی نفس) آسم( مفید است. خرما لیتت آور، 

نیروبخ( دانست.  مدبرّ و مقو  قویه باه است. و با توجه به تمام خواص و ترکیبات( می توان آن را غذایی کامل و

ضماد آرد هسته خرما برا  شفا  بیماریها  چشمی مخصوصاً ورم قرنیه و چشم درد مفید است.سدر،اما آنها )از خدا( 

هاى  ارزش( با میوه گردان شدند، و ما سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم، و دو باغ )پربرکت( شان را به دو باغ )بى روى

کى درخت سدر مبدل ساختیم!] سوره سبا[ ایه چوب سدرالوار  مرغوب است. چوبی تلخ و درختان شوره گز و اند

است درخشان، روشن و با دوام و به علت داشتن رزیتی به نام روغن سدر دارا  بویی خوش است. به این دالیل بود که 

فت و شستشو  چتین در دوران قبل از مسیح مهابد بزرگ با چوب سدر ساخته می شد. نیاز به دقت بسیار برا  نظا

بتاهایی نبود. نقل شده که قصر باشکوه سلیمان از چوب این درخت شگفت انگیز ساخته شده بود و هشتاد هزار کارگر 

و آن زمان را که گفتید: ا  موسی، ما بر :سیر را برا  بریدن و بردن چوب این درخت به اورشلیم به کار گرفته بودند

روردگارت بخواه تا برا  ما از آنچه از زمین می روید چون سبز  و خیار و سیر و یک نوع طهام نتوانیم ساخت، از پ

سیر را به علت خواص دارویی آن همه می شتاستد و به علت فراوانی آن که در 61عدس و پیاز برویاند.]بقره ایه[ 

یر برا  مداوا  امراض مختلف و دسترس همه قرار دارد آن را به عربی تریاق الفقرا ) پادزهر  برا  فقیران( می نامتد. س

برا  مهالجه فشار خون مفید است. گیاهی است گرم، محرک، ضد نفخ، قاعده آور ) برا  زنان( ضد درد استخوان، 

ضد کرم، مقوّ ، و برا  درمان تتگی نفس بسیار مؤثر است. سیر برا  درمان ناراحتی ها  روده ا  به عتوان ماده ا  

ی رود. در مورد سل ریو  عصاره سیر سرفه ها  شدید را کاه( می دهد. و به عتوان ماده ضد عفونی کتتده به کار م

ا  خلط آور به کار می رود و برا  سرباز کردن دمل نیز مؤثر است. بو  مشمئز کتتده سیر که برا  برخی از افراد 

غم این، کارشتاسان گیاهان زنتده است، از طریق تتفس و حتی پوست بدن فرد پس از مصرف آن قابل حس است. به ر

دارویی در سرتاسر جهان این گیاه را به عتوان یکی از مهمترین داروها  گیاهی تلقی می کتتد. این گیاه در میان 

بسیار  از فرهتگها در طول هزاران سال هم مصرف غذایی و هم مصرف دارویی داشته است. کارگران ساختمانی که 

اقبت از خود در قبال بیماریها مقدار مهتتابهی سیر مصرف می کردند. گورکتان اوایل اهرام مصر را می ساختتد برا  مر

قرن نوزدهم در فرانسه دم کرده سیر خرد شده را به صورت عرق مصرف می کردند تا ابتال  آنها به طاعون را که جان 

دوم به سربازان سیر داده می شد، تا بسیار  از انسانها را در اروپا تلف کرد، پیشگیر  کتد. در طول جتگ جهانی اول و 

از بیمار  قانقاریا پیشگیر  شود. پیاز : و آن زمان را که گفتید: ا  موسی، ما بر یک نوع طهام نتوانیم ساخت، از 

پروردگارت بخواه تا برا  ما از آنچه از زمین می روید چون سبز  و خیار و سیر و عدس و پیاز برویاند.] بقره[ ایه 

سم به انجیر و زیتون )یا: قسم به سرزمین شام و بیت المقدس(، انجیر ماده ا  سرشار از موادغذایی است و انجیر:ق 61
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چون الیافی ندارد خوردن آن مخصوصاً پس از بهبود از بیماریها  طوالنی تجویز می شود. گذشته از حدود شصت 

مالیک نیز می باشد. آنزیم مهمی به نام فیسین درصد مواد قتد  موجود در آن، دارا  مقدار محسوس جوهرلیمو و اسید

Ficin نیز در انجیر دیده می شود. انجیر غذایی است کامل و به سادگی هضم می شود. از نظر طبی ماده ا  است که

ستگ کلیه و صفرا را برطرف می کتد و در رفع انسداد خفیف کبد و طحال مؤثر است. این میوه برا  بهبود بواسیر و 

 ز می شود و برا  نارسایی کبد نیز مفید است. درحدیثی حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله به بیماران مبتال نقرس تجوی

او کسى است که از آسمان، آبى نازل کیرد، و بیه   ،انار به بواسیر توصیه می کتد که مرتباً انجیر بخورند] سوره تین[ ایه 

هاى متراکم، و از  و از آنها دانه ;هاى سبز، خارج ساختیم ها و شاخه و از آن، ساقه ;وسیله آن، گیاهان گوناگون رویاندیم

و باغهایى از انواع انگور و زیتون و انار، )گاه( شیبیه بیه    ;هاى باریک بیرون فرستادیم هایى با رشته شکوفه نخل، شکوفه

هیایى )از   کیه در آن، نشیانه  شباهت! هتگامى که میوه مى دهد، به میوه آن و طرز رسیدن( بتگرید  یکدیگر، و )گاه( بى

انار ماده ا  غذایی مابوع و دارا  خواص طبی بسییار اسیت.   99عظمت خدا( براى افراد باایمان است: ]سوره انهام[ ایه 

دارویی مقو  برا  قلب است و برا  التهاب مهده و جلوگیر  از درد دل نافع است. آب انار شربتی مبّرد و بسیار عالی 

ال تشتگی را برطرف می کتد. در درمان اسهال ساده و اسهال خونی مؤثر است. آب انار برا  انواع است و به هتگام اسه

ناخوشیها از قبیل التهاب قولون، کم خونی، یرقان، فشارخون، بواسیر و درد مفاصل دارویی مفید است. و اگیر بیا عسیل    

هومیاپاتی ،یک روش درمانی که در آن بیماران  خورده شود صفرا را کم می کتد. در بسیار  از ناراحتیهایی که با روش

را با داروهایی درمان می کتتد که همان داروها در بدن سالم عالیم همان بیمار  را ایجاد می کتید.) فرهتیگ پزشیکی    

باغهایى سرسبز، و انواع انگورها، ]سوره ،مهالجه می شوند میوه انار تجویز می شوند انگور -فارسی، احدوت( -انگلیسی

درصد انگور را ایین میواد تشیکیل میی دهید.      20انگور یکی از بهترین متابع طبیهی گلولز و فروکتوز است و 32ا[ ایه نب

عالوه بر قتدها، انگور دارا  اسید تارتاریک و اسید مالیک فراوان است. مواد مهدنی مانتد سیدیم، پتاسییم، کلسییم، و    

پروتئین و چربی آن بسیار ناچیز است. بو  مخصیوص انگیور بیه    آهن به مقدار زیاد در آن وجود دارد. در صورتی که 

از آن تهیه می شود گفته می شود این Pعلت ژرانیول و لیتالول موجود در آن است. اخیراً ترکیب دیگر  به نام ویتامین 

دن را بیه  ویتامین در جلوگیر  از خونریزیها  ناشی از بیمار  قتد بسیار موثر است، تورم وریید  و تصیلب شیرائین بی    

خوبی بهبود می بخشد انگور به علت مواد مهدنی موجود در آن خاصیتی محرک، هاضم، آرام بخ(، اشتها آور، مبرّد 

 و مدّر دارد.

 زیتون

به عتوان شجره مبارکه در قران کریم هفت بار ذکر شده است, ونبی پاک صلی اهلل عله وسلم در باره   درخت زیتون

و این بحیث را بیا آییات مبارکیه و احیادیثی از       "تون را بخورید و بدن را با آن چرب کتید .روغن زی "زیتون فرمودند:

پیامبراکرم صلی اهلل عله وسلم , مزین می کتیم., ودر اخیر اقوال دانشمتدان را ذکر کیرده از پیشیرفت دانی( مهلومیات     

اوال : زیتیون در قیرآن   ورها شیده اسیت .  زیاد  برایتان بیان خواهیم کرد.واین درخت مصدر طرقی اقتصاد بسیار از کش

هُ خَضبرًا نُّخْرِجُ مبتْیهُ  خداى متهال مى فرماید: )وْهُوْ الَّذب ْ أَنزَلَ مبنَ السَّمْاء مْاء فَأَخْرَجاتَا بِهب نَبْاتْ ک ل  شَیاءٍ فَأَخْرَجاتَا مبتْکریم: 

ذَا دْانبیْةٌ وْجْتَّاتٍ مِّنْ أَعاتَابٍ وْالزَّیات ونَ وْالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاا وْغَیارَ مُتَشَابِهٍ انظ ر واْ إِلبى ثَمْیرِهب إِ حْبًّا مُّتَرَاکبباا وْمبنَ التَّخْلِ مبن طَلْهبهْا قبتْوْانٌ 
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واو کسی است که آسمان آب فرو میفرستد, وما به وسیلة آن آب, همة رستتیها را میرویانیم [. 1أَثْمْرَ وْیْتْهبهب إِنَّ فبی ذَلبک ما(]

واز رستتیها سبزیته بیرون میآوریم, واز آن سبزیته, دانه ها  تتگاتتگ یکدیگر, واز شگوفه هیا  درخیت خرمیا خوشیه     

ها  آویزان نزدیک بهم ودر دسترس, باغها  انگور وزیتون وانار پدید میسازیم که همگون ویا غیر همگونتد. بتگریید  

ند. بیگمان در این نشانه ها ودالیل است برا  کسیانی کیه ایمیان    به میوة نارس ورسیدة یکایک آنها, آنگاه که میوه داد

  (99) سوره انهام آیه  "میآورند.

ونَ وْالرُّمَّانَ )وْهُوْ الَّذب  أَنشَأَ جْتَّاتٍ مَّهار وشَاتٍ وْغَیارَ مْهار وشَاتٍ وْالتَّخْلَ وْالزَّراعْ مُخْتَلبفًا أ ک ل هُ وْالزَّیات :  خداى متهال مى فرماید

است کیه  یاو کس[.2هُ الَ یُحببُّ الْمُسارِفبین(]مُتَشَابِهاا وْغَیارَ مُتَشَابِهٍ ک ل واْ مبن ثَمْرِهب إِذَا أَثْمْرَ وْآت واْ حْقَّهُ یْوامْ حْصْادبهب واْلَ ت سارِف واْ إِنَّ

هایى که نیاز به داربسیت  ها قرار دارد(، و باغهاى غیرمهروش ) باغ باغهاى مهروش ) باغهایى که درختان( روى داربست

و )نیز( درخت زیتون و انار را،  ;همچتین نخل و انواع زراعت را، که از نظر میوه و طهم با هم متفاوتتد ;ندارد( را آفرید

)برگ و ساختمان ظاهریشان شبیه یکدیگر است، در حالى کیه طهیم    ;که از جهتى با هم شبیه، و از جهتى تفاوت دارند

نشیتد، بخورید! و حق آن را به هتگام درو، بپردازید! و  باشد.( از میوه آن، به هتگامى که به ثمر مى ىمیوه آنها متفاوت م

: )اللَّهُ ن یورُ   خداوند می فرماید(  141)سوره انهام أیه ! اسراف کتتده گان را دوست نمی دارداسراف نکتید، که خداوند

اةٍ فبیهْا مبصابْا ٌ الْمبصابْا ُ فبی زُجْاجْةٍ الزُّجْاجْیة  کَأَنَّهْیا کَواکَیبٌ دُرِّ ُ یُوقَیدُ مبین شَیجْرَةٍ       السَّمْاوْاتب وْالْأَراضِ مْثَل  ن ورِهب کَمبشْکَ

لَّهُ لبت ورِهب مْن یْشَاء وْیْضْرِبُ اللَّهُ ى ن ورٍ یْهادب  المُّبْارْکَةٍ زْیات ونبةٍ لَّا شَرْقبیَّةٍ وْلَا غَرْبِیَّةٍ یْکَادُ زْیات هْا یُضبیءُ وْلَوا لَما تَماسْساهُ نَارٌ نُّورٌ عْلَ

خدا روشتگر آسمانها وزمین اسیت نیور خیدا, بیه چیاچراغی میمانید کیه در آن        [ 3الْأَماثَالَ لبلتَّاسِ وْاللَّهُ بِک ل  شَیاءٍ عْلبیمٌ(]

چراغ افروخته شود از  چراغی باشد وآن چراغ در حبابی قرار گیرد, حباب در خشانی که انگار ستارة فروزان است, واین

درخت پر برکت زیتونی که نه شرقی ونه غربی است انگار روغن آن بدونتماس با آتی( دارد شیهله ور میشیود, نیور      

است بر فراز نور ! خدا هر که را بخواهد به نور خود رهتمود میکتد . خداوند برا  مردمان مثلها میزند, وخداوند آگاه 

 (35ر آیه )سوره نو   . از هر چیز  است

 شرح کلمات: 

 فروزان چون درٌ. کوکب در :چراغ دان, قتدیل, چلچراغ.   کمشکاة :   رسیده یتهه :

در سیلول  این درخت نه در قسمت شرقی باغ است که خورشید برو  او افتد ونه در قسمت غربیی.  ال شرقیة وال غربیة :

لروفییل نامیییده می شیود. کلروفیییل بیه مهتیی     گیاهی کیسه ها  غشائی هست که در آن مواد  درست می شود که ک

است )یهتی همان چیزیکه در آیه مار  شده اسیت(.  « خیَضبیر»است که مهادل آن در عربی « ماده سبز گیاهی و سبزیته»

(و به انرژ  شیمائی تیبیدییل می Long day plnts)  این ماده سبز )خضر( انرژ  نور  خورشید را جذب می کتد

  گیاه آب و مواد مهدنی را از خیاک می مکیتید کیه بیایرف بیرگیها رسیانیده می شیوند و بیرگیهیا نیز کتد. ریشه ها

می کتتد کیه بیه   مواد غیذائی مورد نیاز درخت را تولید   )یهیتی کیلیروفییلها(، از هوا د  اکسید می گیرند، بهد خَیضبر

درخت زیتون تک درختی است در میییییوه و ثییمییر آن را درست می کیتد. سراسر آن صادر می شیود و بدنه درخت و
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{ 2{ وْط ورِ سبییتبینَ } 1)وْالت ینِ وْالزَّیات ونِ }سرزمین باز وبلتد  که از هر سو آفتاب بدان میتابد. خداوند پاک می فرماید: 

مراد به تین وزیتون  و سوگتد به این شهر امن و امان.. و سوگتد به طورسیتین.قسم به تین و زیتون  [.4الْأَمبینِ(]وْهْذَا الْبْلَدب 

)یُتبِیتُ لَک یم بِیهب الیزَّراعْ      ونییز خداونید پیاک میی فرمایید:     . اصلی نبات مقصود نمی باشد , بلکه متبت آنها مقصود اسیت 

خداوند بوسییله آن زراعیت وزیتیون    [.5بْ وْمبن ک ل  الثَّمْرَاتب إِنَّ فبی ذَلبکْ آلیْةً ل قَوامٍ یْتَفَکَّر ون(]وْالزَّیات ونَ وْالتَّخبیلَ وْاألَعاتَا

ونییز    وخرما وانگور وهمه میوه ها را برا  شما میرویاند, بیگمان در این نشانه روشیتی اسیتبرا  کسیانی کیه بیتدیشیتد.     

{ 29{ وْزْیات ونًیا وْنَخْلًیا }  28{ وْعبتَبایا وْقَضْیباا }  27{ فَأَنبْتْتَا فبیهْیا حْبًّیا }  26الْأَراضْ شَقًّا })ث مَّ شَقَقْتَا خدا  متهال می فرماید: 

  سپس زمین را می شگافیم واز هم بیاز میکتییم, در آن  [ 6{ مَّتَاعاا لَّک ما وْلبأَنْهْامبک ما(]31{ وْفَاکبهْةً وْأَبًّا }30وْحْدْائبقَ غ لْباا }

می رویانیم ورْز ها وگیاهان خوردنی را, ودرختان زیتون وخرمیا را , وباغهیا  پیر درخیت وانبیوه را, ومییوه        دانه ها را

 (32 – 26وچراگاه را برا  استفاده وبهره متد  شما وچهارپایان شما. )سوره عبس آیه 

و از آن روغن و غیذایی   و درختی که از طور سیتا می روید :خداوند پاک می فرماید :)وشجرة تخرج من طور سیتاء..(

  (20) سوره مومتون آیه      برا  خورندگان فراهم می گردد.

 شرح الکلمات: 

میراد همیان روغین      یصبغ لآلکلین:نان خورش میکتد روغتی ونان خورشی تولید  تتبت بالدهن:  درخت زیتون شجرة :

 است . 

 مهتا  علمی: 

را ذکر نمودیم , می به سراغ بحث علمی بیبیتم  بهد از این که تمام آیه ها  قران کریم

که دانشمتدان در ا  باره چه می گویتد. ااکثر  دانشمتدان می گویتد که روغن زیتون 

سرشار از انواع ویتامین ها است و دارا  فسفر و گوگرد و کلسییم و آهین و پتاسییم و    

انیواع دردهیا     متگتز است داروهایی که از روغن زیتون و سیر تهییه میی شیوند بیرا     

رماتیسمی مفید است. ستگها  کیسه صفرا به وسیله خوردن روغین زیتیون از بیین میی     

خود دانه و ثمر درست می کیتد: نخل، انگیور، زیتیون و انیار     همه گیاهان ماده سبز درست می کتتد که آن بتوبهروند. 

رکیبات مشترک زیاد  دارند ولی همانتد نمائی نمی کتتد: ثمر نخل و انگیور و انیار و زیتیون ضیمن ایتکیه هیمانیتیید       ت

نیمیائی نمی کیتیتید تیرکیییبیات میشیتیرک زیاد  دارند. از جیمیلیه: هیمیه آنها روغن، آب، پروتئین، مییواد مهیدنی و   

زیتون در ثانْا:  میکتد.روغتی ونان خورشی درخت زیتون:تولید   یت .شجره مبارکه اسدرخت زیتون: مواد قیتد  دارندی

روغن زیتون را بخورید و بدن را با آن چرب کتید  "ستت نبو  صلی اهلل علیه وسلم : در حدیثی ازابی اسید می خوانیم:

ن حدیث میراد  زیتون در ای این حدیث را ترمذ  واحمد وامام حاکم روایت کرده است(ا"که از درخت مبارکی است.

نبی صلی اهلل علیه وسلم وقتی  درخت زیتون را می گویتد. حضرت عایشه می گوید ‘ شجره مبارکهاز روغن آن است ,

که میخواست احرام برا  حس بیپوشد, غسل میکرد , وسر مبارک را بخامی وصابونک غسل می داد, وسرش را چرب 
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یتون مانتد کره و روغن ذرت یک چربی است.این روغن یکی از روغن ز می فرماید:ابن عباس رضی اهلل عته ."می کرد

وروغین زیتیون را در   میی باشید    ٿ  قابل مصیر ٿگردد و بدون عملیات اضا  استخراج می  دو روغتی است که از میوه

چرب کردن ودباغت دادن وهم چون مواد سوخت نیز استفاده می شود , وهیچ چیز در آن بی فاید نمی باشد. ابین سییتا   

گوید: زیتون درخت بزرگ می باشد, که در بهضی کشورها  حوض متوسط می روید واز آن روغن استخراج می  می

در سابق کشت می شد ومردمیان قیدیم از زیتیون    زیتون  داکتر صبر  در کتاب خوی() غذا ودواء( می گوید: کتتد...

ی کتد ومی گوید اگر نقاش می بودم چتد داکتر حسان شمسی باشا از الدوس هکسلی نقل م استفادة زیاد  می کردند.

از مجموعیه ا    (Olea Tree)  درخت زیتیون  سال را در نقاشی درخت زیتون سپر  می نمودم.زیتون وعلوم جدید:

واز رتبه گیاهان ( Order:Cantortae) بوده و در جهان کهتتابع (Family :Oleaceae) درختان کهن واز خانواده

 . ی باشددانه داردر مملکت گیاهان م

 شکل ظاهری زیتون:

باشیتد ؛ ایین     شود اما مهموالً روش قلمه زدن یا خوابانیدن شیاخه ارجیح میی     درخت زیتون از راهها  مختلفی تکثیر می

هیا رااز ریشیه جیدا     شیوند مکتیده    کتید و زمانیکیه قایع میی      درخت در خاکها  مساعد به آسانی درخت بید ریشیه میی  

دهتد و بصیورت نسیبتاً عمیقیی در زمیتهیا        ها  چتد ایتچی برش می درخت را به اندازه ها  مختلف این کتد.شاخه  می

دهتد که   تررا گاهی اوقات باور افقی داخل شیارها  کم عمقی قرار می کارند ؛ قاهات کوچک  کود داده شده که می

 15بی( از  شود. وارتفاع آن   یاگر با چتد ایتچ خاک پوشیده شوند به سرعت جوامهایی شبسه مکتده رو  آنها ظاهر م

ا  هستتد اما هتگامیکه  رسد. درختان زیتون حتی زمانیکه بدون هرس رشد آزادانه دارند دارا  رشد بسیار آهسته  متر می

 یابد.  کتتد گاهی اوقات قار تته آنها به میزان چشمگیر  افزای( می امکان رشد طبیهی را در طول چتد سال پیدا می

 زیتون: درمانی روغن ارزش غذایی و

روغن زیتون دارا  رشته خواصی است که ضد اکسیدان بودن از آنجمله است ولی این که بگوییم روغین زیتیون اثیر    

 (.می باشد.Glycerol( والجلیسرول ) Fatty Acids) , وروغن آن متکون ازدارویی دارد

 جرام از زیتون:  100لکل  وجدول پاین را نظر کتید: 

کالسییوم   &رام ی گی ملی  91بوتاسییوم   &گیرام  4میواد شییارنی دار     &گرام13,5روغن   &مراگ1,5ات بروتیت       

ألیاف   &رام لی گم22مس  &رام ی گمل1آهن   &رام ی گمل17فوسفور   &رام ی گمل22تسیوم گ. م &رامی گمل61

 . &رام گمیکرو 180کاروتین  &رامگ 4,4

 روغن زیتون بهد از تحلیل: 

  Oleic Acid . اسید أولییک1

  Palmitic Acid. اسید بالمتیک 2
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  Linoleic Acid. اسید یتولییک3

  stearic Acid. اسید استیاریک 4

  Myrisitic Acid. اسید میرستیک5

 تحلیلى خیلى مهم که صاحب کتاب انجام داده است:

 ( linseed Oil.روغن کتان ) 1

 ( Peanut Oil.روغن فول سودانى ) 2

 ( Sesame Oil) روغن سمسم  . 3

 ( Cotton Seed Oil. روغن ىانه پتبه ) 4

 ( Soyabean Oil.روغن فول صویا) 5

 ( Olive Oil.روغن زیتون ) 6

 فوائد روغن زیتون:

حاو  میزان زیاد  روغن غیراشباع مونو می باشد.حاو  مواد شیمیایی گیاهی است که باعث کاه( کلسترول و خارا 

میزان زیاد  آنتی اکسیدان است.دوام و مدت نگاهدار  آن نسبت به روغن ها  دیگیر   ابتال به سرطان می شود.حاو 

کتد ، برگ زیتون با اثر مقیو  درمیان    بیشتر است و حتی می توان آن را فریز کرد.زیتون نقرس و رماتیسم را درمان می

شود که  اقه این درخت ترشح میا  قتد  تحت نام )مان زیتون( از س ها  عفونی است. شیرابه کتتده فشار خون و زخم

مواد قتد ، مواد تلخ، کلروفیل، اسید گالییک، تیائن،    مصرف خوراکی دارد. همچتین برگ زیتون نیز حاو  گلوکزید،

کتید.   موم و مانیت است. روغن زیتون، سوزش و درد ناشی ازسوختگی را تسکین داده و از بروز تیاول جلیوگیر  میی   

گی، سرمازدگی، گزش مار، عقرب و حشرات با روغن زیتون سبب تسیکین درد و  کمپرس پوست در موارد آفتاب زد

کتد.  مژه و ابرو را تقویت می شود. همچتین ماساژ پوست با روغن زیتون، تهریق زیاد را کاه( داده، سوزش و التیام می

سازد و  ا برطرف میاین درحالی است که ماساژ پوست سر با روغن زیتون سبب تقویت پوست و مو گشته و شوره سر ر

نماید. چتد قاره روغن زیتیون سیریها خیارش و سیوزش چشیم و پلیک راتسیکین داده و         موها  سپید شده را سیاه می

کتد. ونبی صلی اهلل علیه وسیلم چیه خیوب فرمودنید: روغین       آبریزش چشم را برطرف ساخته و قوه بیتایی را تقویت می

 "زیتون را بخورید و بدن را با آن چرب کتید
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 حشرات و پرندگان -حیوانات 

 پائین آوردن ارتفاع چهار یا هشت نوع از دامها

 

دامها را بیرا   نوع( از  4جفت )و )خدا( هشت » 

 «.شما پائین آورد

بیرا  فیرد   در اصل حیواناتی هستتد کیه  «: اَنعَام»

و نَهمْیة یهتیی چییز  کیه رفیاه و       ) هسیتتد، نَهمْیة  

 برخوردار  و فراخی زندگی را می آورد(، ولی

به دامها )حیواناتی که انسان در کار و زنیدگی و  

فهیلِ ماضیی از   « اَنزَلَ» فهلِِ   بیشتر به شتر و گاو و می( و بز اطالق می شود. و اقتصاد خود از آنها استفاده میکتد(

است، و ابنزال به مهتی: پائین آوردن است. و متظور از پائین آوردن حیوانات مزبور بیرا  انسیان   « انزال»مصدر مزید 

متاسب نبوده اند، و خدا ارتفاع آنها را  ایتست که آنها در گذشته بلتد بوده اند و برا  کار و بهره ور  انسان از آنها

در آیه می تواند بمهتی جفت باشد که در آنصورت «: ازواج» بخاطر امکان استفاده انسان از آنها پائین آورده است.

باشید کیه در    "صیتف "از چهار نوع از دامها می شود، و می تواند بمهتیی    ههشت جفت بمهتی چهار نر و چهار ماد

آنصورت بمهتی هشت نوع از دامها خواهد بود.فسیلها  پیدا شده حیوانات نشان می دهتد که نسل برخی از حیوانات 

در گذشیته   در گذشته از نظر بلتد  بلتدتر و از نظر حجم بزرگتر از نسل امروز  آنهیا بیوده، و نسیل برخیی دیگیر     

میلیون سال  کوچکتر از نسل امروز  آنها بوده است، و همیتاور نشان می دهتد که حیوانات چگونه در ضمن ده ها

گتر بوده شتر است. فسیل پیا  شیتر کیه در    تغییراتی کرده اند. یکی از آن حیوانات که نسل گذشته آن بلتدتر و بزر

تصویر می بیتیم و در سوریه پیدا شده نشان میدهد که شتر  که در گذشته زندگی می کرده دو برابر شیتر امیروز    

متر ارتفاع داشته است.  4بوده، و فسیلها  دیگر که مربوطه به دوران دیگر  است نشان می دهد که شتر در گذشته 

انسان پائین تر آورده تا برا  انسان قابل استفاده بشود. ارتفاع شتر  ه گفته خداوند ارتفاع آنرا برا بهر حال چتانکه آی

 امروز  به دو و نیم متر می رسد.

 انآزار دهنده ترین صدای ناخوشایند جانور "صدای خران"

 

استی صدا  بر   ناخوشایتدصدا آزار دهتده ترینو در راه رفتن خود میان رو باش و صدا  خود را پائین بیاور که » 

 است(. لقمان در پتد و اندرز دادن به فرزند خود )آیه نقل قول از .«خران است
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 نکات آیه: 

 یی پائین آوردن صدا: 1

صدا و سر وصدا  بلتد زمانی که پیوسته باشد زیانها  زیاد  به بدن و روان انسان وارد می کتد که مهمتیرین آنهیا   

بتوبه خود از جمله متجر به بهم ریختن عصبی فرد می شود ییی ایجیاد شیدن   عبارتتد از: زیاد شدن ترشح ادرنالین که 

و حتجره ییی مبتال شدن به خیلی از بیماریها  قلبی و خونی از جمله باال رفتن فشار  تتشهائی در کارکرد بیتی و گوش

 ن و تصلب شرایین یییی و تتشها  همراه با احساس سردرد مزمن و احساس فشار و سختی.خو

واحد اندازه گیر  شدت صدا دسیبل است. آزار دهتده ترین صدا  ناخوشایتد جانوران است:  "صدا  خران"یی 2

ماشین  ا دسیبل، صد 80تا  70دسیبل است، صدا  ماشین کوچک  20تا  10شدت صدا  پچ پچ و درگوشی میان 

دسیبل. پائین ترین صدائی که انسان می  130تا  110دسیبل، صدا  هواپیما هتگام کتده شدن از زمین  90تا  80بار  

 85انسان نمی تواند آسوده بخوابد، نزدیک دسیبل می رسد  45دسیبل است. هتگامیکه شدت صدا به  20تواند بشتود 

ساعت بیشتر در آن  8دسیبل آدم نمی بایست  90دسیبل دردها  گوش آغاز می شود. در سر و صداها  نزدیک به 

دسیبل نمی بایست بی( از نیم ساعت بماند،  110دسیبل نمی بایست بی( از دو ساعت بماند، در  100فضا بماند، در 

 100رسد آدم کر می شود. و شدت صدا  ناخوشایتد خر کیه موضیوع آییه میی باشید بیاال        دسیبل که ب 160و به 

امروزه انسان در میان جانوران صدا  ناخوشایتدب آزار دهتده شدیدتر  از صدا  خر نمی شتاسید و   دسیبل است. و

 درست است. "آزار دهتده ترین صدا  ناخوشایتد صدا  خران است"نچه در آیه آمده مبتی بر ایتکه آ

 خلقت شـتـر

 

 ؟!«ا نمی توانند ببینند شتر روی چه حسابی آفریده شده استآی»

نیکیتیییه آییییه: شییتر رو  حسییابی   

 آفریده شده!

شتر رو  چه حسابی آفیریده شده 

 است؟

داخییل دهییان آن از پوسیت      ییی1

سفیت و سخییت پیوشییییده شییده    

 و خاردار هستتد را بخورد و زخمی نشود. کیه باعیث می شود بتواند گیاهان دشت و صحرا که خشک
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مژه ها  آن خیلی پرپشت و کیپ همدیگر هستتد که باعث می شود شن و ماسه و سیتگیرییزه هییا  اطییراف     ییی2

 به درون چشم و  نیفیوذ نکتتد.

یده از میوهیا  پیرپیشیت و بهم چسبیده است، که باعث می شود شن و ماسه ییی گیوشیهیا  آن کیوچکی و پیوشیی3

 داخل گوش آن نروند.

پیوسیته میخاطی سوراخ بیتی آن ساح خیلی پهتی دارند که راه نفوذ برا  شن و ماسه به داخل بیتی باقی نمی   ییی4

 ب می کتتد.گذارند، ولی نم و رطوبت الزمه هیوا  تیتیفیس را از هیوا می مکتد و جذ

 کوهان آن محل ذخیره انرژ  است. ضمن ایتکه چربی آن قشر  برا  مقابله با گرما نیز هست.   ییی5

فقط به قسمت کمی از  که باعث می شود تاب( گرم و سوزان نیم روز  خورشید، ییی ساح کمر آن باریک است.6

بدن و  باور میؤثر بیتابید. و در شرایط تاب( قبل از نیم روز یا بهد از آن که خورشید مایل می تابد، اگیر میجیبیور 

باشد در آفیتیاب باشید، رو به خیورشید و یا پیشیت به خیورشید زمین گیر می شود. که این نیز بتوبه خود باعث می 

فقط به ساح کم باالئی و  بتابد. پوسیت پیشمی و  نییز بخیی( عییمده تیاب( گرمیا       شود تاب( مؤثر خیورشید 

 سوزان را خیتیثی می کتد. به این ترتیب شتر می تواند گرمائی که خیلی از حیوانات دیگر را می کشد تحمل کتد.

درار آن غلییظ  ییی کلیه ها  و  قسمت زیاد  از آبها  مصرف شده را دوباره پس میی گیرنید، )بیه ایین خیاطر ا     7

 است(.

 یییی پوست پیشیمی آن باریک و نرم است. هم گرما را ختثی می کتد و هم بدن را ختک می کتد.8

یییی روده آن سلولها  جذب آب دارد. این سیلیولیهیا قیسیمیت زییاد  از آب میصیرف شیده میوجود در غیذا   9

 اطر سرگین آن خیلی خشک است(.روده را جذب می کتتد و برا  بدن نگه می دارند. )به این خ

وقیتی ادرار می کتد، دم خود را می جتباند تا ادرار به پیاهیا پاشیده شود. به این شیکل بیا خییس و مرطیوب       ییی10

 کردن خود به ختک شدن خود کمک می کتد.

ذخییره آب نییز   لیتر آب بتوشد. عالوه بر آن مجراها و متیابع   200شکم و  خیلی بزرگ است. می تواند تا   یییی11

 دارد. که هتگام آب خوردن آنها را نیز پر می کتد.

بیلکه زیر پوست گردن و پاها و پهیلیوهیا قرار گرفته است. این  ییی مجرا  خون و  در اعماق بدن قیرار نگرفیته12

د که گرما  بدن را بیشتر به ساح بدن متتقل کتد. و سیرخ رگیهیا حتی در شیراییایی که تقیریییباً بیی   باعث می شو

آب باشتد و در وضهیت تقریبی مهادل یک دویست هزارم حجم واقهی خود، باز هم می توانتد اکسیژن را به نقییاط  

 مختیلف بدن متتقل کتتد.
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تی زانوها، آرنجها، و سیته( از قیشیر کلفییتب پوسیتب میرده تشکیییل     تکییه گاهیها  و  در حالت نشستن )یه  ییی13

 شده است. این قیشیر گرما را ختثی می کتد و باعث می شود بدن آن زخم نشود.

کف پهن پا  آن با یک قشر شاخه ا  مجهز شده که باعث می شیود پا  آن در شن و میاسیه فیرو نرود. و پا   ییی14

   تیز و گرم نیز محافیظیت می کتد.را در میقیابل ماسیه هیا

ییی درجه حرارت بدن و  می تواند خیییلیی تغیییییر کیتد ضمن ایتکه از پستانداران است. حرارت بدن و  بیین  15

درجه در تغییر است. وقتی دما باال برود دما  بدن و  نیز باال می رود، این امر باعییث میی شییود کییه تییا       42تا  34

از  به عرق کردن برا  ختک کردن خود نداشته باشد. و در مصیرف آب خیود صیرفه جیوئی     دمیا  میشیخصی نی

کتد.شتر در واقع به حساب دشت و صحرا پرداخته شیده اسیت. یهتیی بیرا  گرمیا، کیمیبییود آب، شیین و میاسییه.         

می گیوییتد دلیلی برا  وجود خدا نمی بیتتد. قرآن آنها را به ماالهه پدیده ها  طبیهی مراجهه میی دهیید.    کیسیانی

انیتیخیاب شتر از میان سایر حیوانات برا  ماالهه، به این مهتی است که و  چیزها  خاصی دارد. بر اساس شیتاختی 

در واقع همیتاور هم هست، و می بیتیم که در ساختار آفریت( کیه ما امروزه از بافت بیییولیوژیکی شیتیر دارییم نییز 

شتر مغز و انیدییشیه و حساب و کتاب خوابیده است. در حالییکیه در گذشته مردم فکر می کردنید کیه تحمیل شیتر     

 زیاد است نه ایتکه چیز خاصی در آن می دیدند.

{ 19{ وْإِلَى الْجِبْالِ کَیافْ ن صببْتا }18{ وْإِلَى السَّمْاء کَیافْ رُفبهْتا }17تا }قال تهالى : )أَفَلَا یْتظ ر ونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیافْ خ لبقَ

 {] الغاشیة [.22{ لَّساتْ عْلَیاهِم بِمُصْیاابرٍ }21{ فَذَک رْ إِنَّمْا أَنتْ مُذَک رٌ}20وْإِلَى الْأَراضِ کَیافْ سُابحْتا }

ونه بر افراشته شده است؟! چگاه نمیى کتتد که گوبه آسمان ن  شده است؟! نگرند که چگونه آفریده آیا آنان به شتر نمى

سترانیده شده اسیت؟!  گهن وپونه چگرند که گا برجاى شده اند؟! وبه زمین نپونه نصب وچگرند که گوبه کوهها نمى ن

 ومسلّط نیستى.  یرهچتد دهتده ویاد آورى کتتده اى وبس ، تو بر آنان پرا که تو تتها چتد بده ویا آورى کن پتو 

باشد.  ها در میان جانوران می خانواده شتر یکی از کوچکترین خانواده

بجزشتر دوکوهانه وچهر کوهانه چهار نوع دیگر از این خانواده وجود 

 دارد .خلقت شتر یک شکل عجیب که داراى سر واسرار مى باشد .

رپیشیت گیوشیهیا  : گیوشیهیا  آن کیوچکی و پیوشیییده از میوهیا  پی

و بهم چسبیده است، که باعث می شود شن و ماسه داخل گوش آن 

 نروند.

سوراخ بیتی: پیوسیته میخاطی سوراخ بیتی آن ساح خیلی پهتی دارند 
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که راه نفوذ برا  شن و ماسه به داخل بیتی باقی نمی گذارند، ولی نم و رطوبت الزمه هیوا  تیتیفیس را از هیوا 

 مکتد و جذب می کتتد. می

 شم:چلک پ

مژه ها  آن خیلی پرپشت و کیپ همدیگر هستتد که باعث می شود شن و ماسه و سیتگیرییزه هیا  اطییراف بیه درون   

 چشم و  نیفیوذ نکتتد.

 پاهاى شتر:

از  پاهاى شتر طبهیتا دراز بوده واز تتاسق خوبى برخوردا مى باشد که باعث بلتد نگاه داشتن جسم( میى باشید تیا کیه     

 ى زمین در امان بماند .غبار وآلودگ

 کف پاى شتر:

کف پهن پا  آن با یک قشر شاخه ا  مجهز شده که باعث می شیود پیا  آن در شین و میاسییه فییرو نیرود. وپیارا در       

 میقیابل ماسیه هیا  تیز و گرم نیز محافیظیت می کتد

 مهده:

روده آن سلولها  جذب آب دارد. این سیلیولیهییا قیسیمییت زیییاد  از آب    

یصیرف شیده میوجود در غذا  روده را جذب می کتتد و برا  بدن نگه می م

 دارند. )به این خاطر سرگین آن خیلی خشک است(.

خداوند در قران کریم به شتر اهمیت زیاد داده است بخیاطر  درازى گردن آن 

ایتکه، در نزد عربها این یک حیوان خیلى محبوب بود ، شیتر کیه گیردن دراز    

ند گیاهان دشت وصحرا که خشک و خاردار هستتد را بخیورد،  دارد تاکه بتوا

ونیز از درختهاى بلتد استفاده نماید ودرازى گردن شتر وى در وقیت از زمیین   

خیستن برای( کمک میکتد . واین خود در حقیقتیک نوع سرى مى باشد کیه  

آرنجها، وسییته( از قیشییر کلفییتب     خداوند در آن خلق نموده است .تکییه گاهیها  و  در حالت نشستن )یهتی زانوها،

پوستب مرده تشکییل شده است. این قیشیر گرما را ختثی می کتد و باعث می شود بدن آن زخم نشیود مقاومیت آن در   

از پستانداران است.حرارت بیدن و    مقابل حرارت درجه حرارت بدن و  می تواند خیییلیی تغیییییر کیتد ضمن ایتکه

غییر است. وقتی دما باال برود دما  بدن و  نیز باال می رود، این امیر باعییث میی شیودکییه تییا      درجه در ت 41تا  34بین 

دمیا  میشیخصی نیاز  به عرق کردن برا  ختک کردن خود نداشته باشد. و در مصرف آب خود صرفه جیوئی کتید.   

گیاهان دشت و صحرا که خشک داخیل دهیان آن از پوست سفیت و سخیت پیوشیییده شیده کیه باعیث می شود بتواند 

و خاردار هستتد را بخورد و زخمی نشود کوهان آن محل ذخیره انرژ  است. ضمن ایتکه چربی آن قشر  برا  مقابله 

 با گرما نیز هست.
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ساح کمر آن باریک است. که باعث می شود تاب( گرم و سوزان نیم روزیخورشید، فقط به قسمت کمی از بدن و  

د. و در شرایط تاب( قبل از نیم روز یا بهد از آن که خورشید مایل می تابید، اگییر میجیبییور باشید در     باور میؤثر بیتابی

آفیتیاب باشید، رو به خیورشید و یا پیشیت به خیورشید زمین گیر میشود. که این نیز بتوبه خود باعیث میی شیود تیاب(     

می تواند گرمائی که خیلی از حیوانیات دیگیر را میی    مؤثر خیورشید فقط سوزان را خیتیثی می کتد. به این ترتیب شتر 

کشد تحمل کتد.کلیه ها  و  قسمت زیاد  از آبها  مصرف شده را دوباره پس می گیرند، )به ایین خیاطر ادرار آن   

ومحکم است(. پوست پیشیمی آن باریک و نرم است. هم گرما را ختثی می کتد و هم بدن را ختک می کتد. از  غلیظ 

به فروش مى رسد، که از آن خیمه ویا فرشهاى مظبوط مى سیازند   ارى از کشورها پشم شتر با قیمت عالىلحا  در بسی

تاکه درجه حرارت را کم کتد .وقیتی ادرار می کتد، دم خود را می جتباند تا ادرار به پیاهیا پاشیده شود. به این شکل با 

لیتر آب  200خیلی بزرگ است. می تواند تا  خیس و مرطوب کردن خود به ختک شدن خود کمک میکتد. شکم و 

 بتوشد. عالوه

  بر آن مجراها و متابع ذخیره آب نیز دارد. که هتگام آب خوردن آنها را نیز پر می کتد. مجرا  خون و  در اعماق

ن را بیشتر بدن قیرار نگرفیته بیلکه زیر پوست گردن وپاها و پهیلیوهیا قرار گرفته است. این باعث می شود که گرما  بد

به ساح بدن متتقل کتد. و سیرخ رگیهیا حتی در شیراییایی که تقیرییباً بی آب باشتد و در وضهیت تقریبی مهادل یک 

دویست هزارم حجم واقهی خود، باز هم می توانتد اکسیژن را به نقیاط مختیلف بدن متتقل کتتد. شتر در واقع به حساب 

را  گرما، کیمیبیود آب، شین و میاسیه. کیسیانی می گیوییتد دلیلی برا  دشت و صحرا پرداخته شده است. یهتی ب

وجود خدا نمیبیتتد. قرآن آنها را به ماالهه پدیده ها  طبیهی مراجهه می دهید. انیتیخیاب شتر از میان سایر حیوانات 

زه از بافت بیییولیوژیکی برا  ماالهه، به این مهتی است که و  چیزها  خاصی دارد. بر اساس شیتاختی کیه ما امرو

شیتیر دارییم نییز درواقع همیتاور هم هست، و می بیتیم که در ساختار آفریت( شتر مغز و انیدییشیه و حساب و کتاب 

خوابیده است، که اسرار آن را خالق آن میداند.در حالییکیه در گذشته مردم فکر می کردند که تحمل شتر زیاد است نه 

، قاره افریقا مواجه خشک 1985و 1984می دیدند.اهمیت شتر در مورد امن غذائى در سالهاى  ایتکه چیز خاصی در آن

 سالى شد، ودر نتیجه بسیارى از مواشى آن متاطق به هالکت 

دند. ولکن شترها باقى ماندند، ونیز مردمان که مصیدر رزق شیان شیتر بیود از ایین      رسی

قحط وخشک سالى جیان بیه سیالمت بردنید. بیر اسیاس تحقیقاتمتتشیر شیده از سیو           

متخصصان سازمان جهانی بهداشت، با توجه به خواص مفید فرآورده ها  شتر، چتدین 

ن نفر دیگر در اروپا، آمریکا و آفریقا، میلیون مشتر  بالقوه در جهان عرب و ده ها میلیو

باعث می شود که تولید و صدور این فرآورده ها بازار  پر رونق را ایجاد کتید.در بهضیى متیاطق جهیان شیتربه عتیوان       

سبب شد که  وسیله ا  حمل و نقل بوده وبراى وارد وتصدیر مواد غذائى بوده در بدله اى ماشین استخدام مى شود این 

 قا شروع به تبیت شتر پرداختتد ؛ تاکه بتوانتد درمقابل چتین حوادث مقاومت کتتد.مردمان افری

 سفیته صحراء

 

 مژه ها  خیلی پرپشم دارد
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شتردار  به درازا  تاریخ زندگی عربهیا در شیتزارها  گیرم و خشیک جزییره عربسیتان و صیحراها  شیمال و شیرق          

ستفاده کرده اند و در جتگ ها و در آفریقاست . آنها در مسیر تاریخ از گوشت شترها خورده اند، از پشم و پوست آنها ا

 مسیر راهها به راندن شترها پرداخته اند. سؤال ایتجاست که شتراها چرا در مقایسه با سایر حیوانات اهلی و با توجه به

مورد توجه بوده اسیت؟! عیالوه بیر ایین،      خاصیتها  مفید شتر، این حیوان در تمام نقاط جهان، از جمله در اورپا، کمتر

آن متاطق می گویتد که کشف نفت در کشورها  عرب حاشیه خلیس که ثروتمتد شدن مردم این متیاطق را بیه   مردمان 

دنبال داشته، انگیزه پرورش شتر در این متاطق )به عتوان یکی از متاطق اصلی پرورش شتر( را تضهیف کرده اسیت.آنها  

طق، شتر حتی به عتوان وسیله ا  بیرا  حمیل و نقیل    می گویتد با سرازیر شدن خودروها  قدرتمتد بیابانگرد به این متا

نیز، جایگاه خود را از دست داده است. با تمام این اوصاف، عده زیاد  در خاورمیانه به شتردار  به عتوان ییک سیتت   

نگاه می کتتد و سهی می کتتد به آن ادامه دهتد. مسابقه شتر رانى که از سرگرمی ها  جذاب ثروتمتدان و امیرزادگیان  

عرب است همه ساله پر رونق تر از پی( در چتد کشور عربی برگزار می شود. پس از ایتکه این مسابقات به دلیل استفاده 

از خردساالن برا  شتر، دوانی مورد انتقاد جامهه جهانی قرار گرفت، دست اندرکاران مسابقات شتر دوانیی، از روبیات   

 بجا  سوارکار استفاده کردند.

 شیر شتر

 بهتوان تازه ترین اغذیه مقو  وارد بازار شود و قفسه مغازه ها  فروشیتده میواد غیذایی سیالم را پیر کتید.       ممکن است

برابر شییر گیاو   10سازمان ملل خواستار فروش شیر شتر به غرب شده است. این شیر سرشار از ویتامین ب وسی است و 

ه ا  در جهان عیرب مصیرف میی شیود و بیرا       آهن دارد. شیر شتر که کمی شورتر از شیر مهمولی است باور گسترد

تولید پتیر بسیار متاسب است. برخی از مهمترین پخ( کتتدگان مواد غذایی برا  فروش ایین محصیولدر بریتانییا ابیراز     

عالقه کرده اند. عالوه بر مواد مهدنی و ویتامین، تحقیقات نشان داده که پادتن ها  موجود در شییر شیتر ممکین اسیت     

بیمار  هایی نظیر سرطان، ایدز، آلزایمر و هپاتیت ث مفید واقع شوند. در همین حال تحقیقات برا  ییافتن   برا  غلبه بر

نق( آن در کاه( تاثیر دیابت و بیمار  ها  قلبی نیز ادامه دارد. سازمان خوار و بار جهانی، بازو  اغذیه سازمان ملل 

رب را آغاز کتتد. این سازمان امید دارد گروه هیا  کمیک   متحد، ازتولیدکتتدگان خواسته تا فروش این محصول به غ

استهداد این محصول "کتتده و سرمایه گذاران به توسهه این بازار کمک کتتد. یکی از مسئوالن این سازمان می گوید: 

با  .یکی از مشکالت در ارتباط با این محصول که هتوز حل نشده باقی مانده ناسازگار  آن"عظیم است. شیر، پول است

دما  بسیار باالست و باید برا  افزای( زمان مصرف آن فهالیت ها  بیشتر  صیورت گییرد. بهضیى علمیاى بهداشیتى      

شیر شتر می تواند افزوده مفیدیبرا  رژیم ها  غذایی باشد چرا که دارا  کلسیم و ویتامن ب است و از چربی "گفتتد 

ین حال این شیر گران تر از شیر گاو است و میزه ا  دارد کیه   با ا". "کمتر  نسبت به شیر مهمولی گاو برخوردار است

نگرنید کیه    بیه شیتر نمیى    نیاید.)أَفَلَا یْتظ ر ونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیافْ خ لبقَتا( آیا آنانممکن است برخی از مردم از آن خوششان 

ت خیوی( آفرییده اسیت    چگونه آفریده شده است؟! خلقت شتر یک نوع مهجزه اى بوده که خداوندمتهال بتا بر عظمی 
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تاکه متکرین حق رجوع از ضاللت شان برگردند.از نگاه شکل همچون یک شىء غرییب میى باشید کیه بیتتیده آن در      

 تهجب مى أفتد.

 

 گوشت خوک

 

 

 

 

 

 

خوردن گوشت حیوان مرده یی خون یی گوشت خوک یی گوشتب حیوانی که بتامی غیر از نامِ خدا سر بریده شده یی » 

خفه کرده شده یی گوشتب حیوان تحتب ضربات کشته شده یی گوشت حیوانیکه افتیاده و در وضیهیت    گوشتب حیوان

و در سوره «.برا  شما حرام شده است ...بین مرگ و زندگی است یی گوشت حیوانیکه بر اثر شاخ زده شدن مرده ییی 

لَحامْ خبیتْیزِیییرٍ  » ... ف نموده:ضمن یادآور  تحریم گوشت خوک، خوک را حیییوانیی انگیلی توصی 145انهام آیه 

سوره انهام روشن کیرده   145در آیه «.فَیإِنّیَهُ رِجایسٌ = ... مگر ایتکه گوشت خوک باشد، که موجود  انگیلی است

که بیا  « خیون ریخیتیه شده» است، )خون مسفو  یهتی:« خیون میسیفیو »که متیظیور از حیرام بیودن خوردن خون 

هوا تماس پیدا کرده(. دلیییل تحریم آن نیز این است که وقتی خون با هوا تماس پیدا می کتد سمی می شود و میی  

 نکات آیات: خوک حیوانی انگلی و گوشت آن حرام است: تواند بیمار  زا باشد.

ی کتد خوک در واقع یک حیییوان انگیلی است. هم زندگی و هم روند تولید مثل آن هر هماناور که قرآن مار  م

 دو انگلی است:

 چیزیکه فهالً انسان امروز در مورد گوشت خوک میداند موارد زیر است: چرا گوشت خوک تحریم شده؟

http://www.quranology.com/farsi/hayvanat-hasharat-parandegan.htm
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 یتیییا( که برخی از گیوشت خوک خیلی از انگیلها را متتقیل می کتد. از جمله نوعی کرم )موسوم به کرمِ تب

دردناک را متجر می شود که برخی از آنها کشتده نیز هستتد. عیتاصیر آن در عییضالت و در   ناراحتی ها 

ک مصیرف میی کتتید نیاراحتی     درصد کیسیانیییکیه گوشت خیو 25تا  5چشم و مغز متتشر می شود. میان 

نیاشی از کیرم مزبور را دارند. )این کرم الیبیتیه در گوشت گاو نیز وجود دارد ولی کرم گوشت گاو خود 

بخود در انسان تکثیر نمی شیود امیا کیرم گوشیت خیوک بییدون عییامل تکییثیر کتتیده تکثییر میی شیود.             

و براحتی کشته نمی شیود و خارنیاک تیر    هیمیییتاور کرم خوک مقاومت بیشتر  نسبت به کرم گاو دارد 

  است(.

     گوشت خوک طبقیه طبیقه است و میان آنها پیه ها  متداخل در همدیگر وجود دارد کیه بیاالترین نسیبت

روغین حییوانی را دارند، و روغین آن نیز از خارناکترین نیوع روغیین اسیت. ) درصیید پیییه در گوشیت       

 و نیم درصد(. 4گوشت گاو  درصد است در حیالییکیه مثالً در 28خوک 

  اسید را پس میدهتد ولیی خیوک    درصد این 90گوشت خوک میقیادیر زیاد  اسید دارد. )سایر حیوانات

مخ می شود.یک متخصص آلییمانی  درصید آنرا پس می دهد(. این اسید از جمله باعث الیتیهیاب  2فیقیط 

نیتیییجه میاالهات خود و دیگران را در راباه با گوشت خوک چتین بییان میی کتید: گوشیت خییوک در      

متاطق گرم خارناک تر از متاطق سرد است. در سودان و متاطق همجوار آن در یک شیرایط آب و هیوائی 

د و و کسیانیکه نمیی خورنید خییییلی     یکیسیانی تفاوت میان سالمتی کسانی که گوشیت خوک می خورنی 

زییاد است. هیمیییتیایور در هتد در یک آب و هوا  مشترک، کسانی که گوشت خوک نمیی خورنید از   

کسانی که می خورند از سالمتی باالتر  برخوردار هیستتد، بیشتر عمیر میی کتتید و تیوان کیار  بیشیتر        

یتد و از ارتیفیاعیات بییاال می رود، در حالیکه دارند. مثال فرد پیر  که گوشت خوک نخورده حمالی می ک

کسانیکه   آنکه خورده نمی توانید این کارها را بکتد و زودتر ضهف و بازنیشیسیتیگیی بیسراغ و  می آید.

با تهالیییم اسیالمی زنیدگی می کیتیتید از سالمتی خیوب و بیاالئی بیرخوردارند و بییماریهائی که دیگران 

شده دارند آنها ندارند. همیتاور و  می گویید در جرییان جیتیگ جهیانی دوم از ارتی(   از مسائل تحریم 

گیزارشی برا  آنها می آید که می گوید: سربازان آلمانی دچار ناراحتی ها و آبله هائی در پاها می شده اند 

ه بلکه به پشت جبهه که آنها را از جتگ و تیحیرک بیاز می داشیتیه و عالج سرپائی نیز برا  آنها کافی نبود

انیتیقیال داده می شیده انید. در حالییکه میردمیی کییه در هیمان متاطق و همیان آب و هییوا زنیدگییی میی     

ارت( تیقیرییبیاً هیمیه روزه از گوشت  کرده اند آن ناراحتی ها را نداشته اند. پس از بررسی ها می بیتتد که

خوک استفاده می کتد. گوشت خوک را قاع می کتتد و آن ناراحتیها تمام می شود. هیمیییتاور می گوید 

پس از اتمام جتگ که وضهیت اقتصاد  خراب می شود و خوک بوفیور طبیق روال عیاد  نبیوده انیدازه      

تگ کاه( پیدا می کتد. ولیی بیا رونیق گیرفتن اقتصیاد و      مراجیهیات به پزشک نسبت به دوران پی( از ج

خورده شدن گوشت خوک توسط طیبیقیه ا  کیه وضع خوبی داشته، بیماریها دوباره در آنهیا شیروع میی    

شود، در حالیکه طیبیقیه فیقییر که هتوز تیوان اسیتفاده از گوشیت خیوک را نداشیتییه از سییالمتی بهتیر         

پییییدا میی کییتتد دوبیاره       یتکه فیقیییران نیز تیوان خریدن و خوردن آنرابرخوردار بوده است. و پیس از ا
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وضع بیماریها طیبق روال پیشیِن خود زیاد و هیمیه گیییر مییی شییود. هیمیییتیاییور و  میی گویید کیه بیه        

تا میوش را با خیوراک خوک بیزرگ میی    30آزمایشها  عملی در راباه با گوشت خوک رو می آورد. 

  دیگر را با غذا  عاد . آنهائیییکه غذا  خوک داده می شوند: سریها بزرگ می شیونید ییی تا 30کتد و 

ائی از اییجیاد می شود، و دوست دارند که هیمیدیگیر را بخورند و بیماریه تیمیایالت تجاوزگرانه در آنیهیا

قیبیییل سیرطیان و بیماریها  پوستی در آنها ظاهر می شود، ولیی آنهیائی کیه غییذا  عییاد  بیزرگ میی        

شیونید هیییچیییک از ایین میوارد در آنهیا ظاهر نمی شود. او محتاطانه می گوید در گوشت خوک سیمی  

لب شیرایین، بیمار  است که فهمیده نمی شود و روغن آن خارناکیترین نوع روغن است. و میوجیب تص

قتد، اختالل جریان خون، و نسبت باالئی از کلسترل را باعث می شود، و بافتها  آن فیسیفیر دارد که متجر 

 به زیانهائی می شود.

 شیرسازی دامها

 

و خون شیر ناب را به شما    مهده و در دامها نیز برا  شما درس وجود دارد. از آنچه در شکم دارند از میان غذا» 

 «.می نوشانیم که برا  نوشتدگان گوارا است

می شود. غده ها  تولید کتتده شییر   فتهگر و درون خونمهده ماده اصلی شیر چتانکه آیه گفته از میان غذا  درون 

 رود.گیرد.می مواد خود برا  تولید شیر را از خون و از مایهات بدن که مواد غذائی مهده را آورده اند 

و تولید می  گرفته و خورده شده نسان بهرحال می دانسته که شیر از غذا  جویده می توان گفت که ا پیامبردر زمان 

، ولی ایتکه آن مواد وارد خون نیز می شوند و بهد از میان خون گرفته می شوند طبهاً کسی چیز  نمیی دانسیته   شود

 است. 

 گوشت ماهی

 

)طیَر ّ بمهتیی: تیر و تیازه یییی نیرم و      «. رد که گوشت سبک از آن بخوریدو اوست که دریا را برا  شما مسخیّر ک» 

 آسان و سبک )از نظر کاربرد و کارکرد( ییی و نم دار است(.

سیبک هسیتتد. ماهیهیا و خیلیی از      گوید گوشت دریا )که عمیدتاً ماهیهیا باشیتد(، از نظیر کیارکرد آسیان و       آیه می

ن است، میزان ا  هضم آسابرکه برا  مهده سبک است،  موجودات دریائی دارا  روغتی مانتد روغن زیتون هستتد
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غلظت خون را باال نمیبرد بلکه بر عکس از کلسترول مضر کم میکتد و کلسترول مفید را باال میبرد که بتوبه خود از 

 ن به ناراحتیها  قلبی است جلوگیر  میکتد.دپیامدها  بد آن که از جمله راه بر

 زنـبـور عـسـل

 

و خدا به زنبورعسل وحی نمود کیه: از کوهها، درختان و از کتدوهائی که مردم درست می کتتد برا  خود آشیانه »

بهد )در بازگشت( مسیرها  مشخص شده پروردگار خود را دنبال کین )ییا مسییرها      بگیر. بهد ازهر ثمر  بخور و

ساده شده پروردگار خود را دنبال کن(. از شکمها  آن نوشیدنی با رنگها  گوناگون در می آید و در آن مداوائی 

 «.در این راباه برا  افراد اندیشمتد نشانه ا  وجود دارد برا  مردم وجود دارد.

« حیال »جمع ذلیول است و از جمله به مهتی: ساده، آسان، رام، بی درد سر و بی زحیمت است. اگیر در آییه  « ذلالً)»

ص باشد، مهیتی جمله آن این می شود که: زنبور از مسیر  پیرو  کتد که بیرا  و  میشیخیی  « نحیل )زنبور(»بیرا  

حیال بیرا  سُیبُیل باشید، در آنصورت جمله به این مهتی می شود که: میسیییر بیازگیشیت زنیبیور « ذلالً»شیده. و اگر 

 هیر دو حالیت آن درست است(. آسان و بی زحمت شیده است. و

یی 3یی از شکم زنبور عسل نوشیدنی در می آید. 2ییی مسیر بازگشت زنبور عسل رُند و بی درد سر است. 1 نکات آیه:

 عسل شفا بخ( است.

 ییی مسیییر بازگشت زنبور عسل رند و بی درد سر است:1

می کتد.  زنبور عسل با اشهه فوق بتف( می بیتد. وقتی مسیر  را می رود میغیز آن زاویه هیا  نیور خورشید را ضبط

در بازگشت بر اساس همان اطالعات برمی گردد. وقتی هوا ابر  باشد نیز خورشید را با تحلیل نور می تواند از پشت 

 ابرهیا ببیتد. جهات مغتاطیسی شمال و جتوب نیز بکار می گیرد. و کتدو  خود را هم از بو  آن می شتاسد.
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به این ترتیب زنبور عسل در ردیابی و مسیییرشتاسی هیییچ مشکلی ندارد. و چتانکه آیه گفته: زنبور پس از ایتکه ثمر 

میسیییر  کیه برا  و  تهیین شده پیرو  می کتد، و یا مسیر بازگشت و   پیدا می کتد و می خورد، در بازگشت از

  است، )بیسیته به اییتکیه جیمیلیه آن را چاور  تجزیه و تحلیییل کیتیم(. آسیان و بی دردسر

 شیدنی در می آید:یی از شکم زنبور عسل نو2

درصید آن آب اسیت. یهییتی     80عسلی که زنبور در شکم خود درست می کتد و در خیانه هیا  کتیدو میی رییزد     

است. بیهید کارکیتان کیتیدو رو  « نوشیدنیآنچه از شکم آن در می آید در واقع »هیمیانیایور که قرآن می گوید: 

د و عسل سفیت می شود و هیمیییتیایور از آن نان درسیت  درصد می رس 18آن کار می کتتد تا درصید آب آن به 

 می کتتد. 

 یی عسل شفا بخ( است:3

 چیزیکه فهالً انسان از خواص طبی عسل می داند موارد زیر است:

یییی درصورت مالیدن عسلِ صاف به زخم، زییچه ها )مییکیروبها( را می کشد ومانع ازدییاد آنهییا میی شیود وزخیم      

 می کتد. زودتر بهبود  پیدا 

 یییی برا  دستگاه هاضمه شیفیابخ( است.

   یییی دردها  روماتیزم را تخیفیییف می دهد.

)توصیه شده به استخوان و دندانها  آن رشد کتد.  یییی به کودک کمک می کتد که کیلسیم خود را حیفیظ کیتد تا

 کودکان زیر یک سال عسل داده نشود(.

 یییی شفائی دور مدت برا  برخی بیماریها  مزمن دارد. 

 یییی برا  التهاب حلق خوب است. 

 یییی برا  مفاصل خوب است.

 خانه عـنکـبـوت
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سسیت  براسیتی  . سیاخت  ا  خانه  مانتد عتکبوت می مانتد کیه دیگران را ولی خود می کتتدکسانیکه بجا  خیدا » 

 «.خانه عیتکبوت است، اگر می دانستتد ترین خانه ها

جمع ولی است و ولی بمهتی فاعلی و مفهولی می آید بمهتی: کسییکه   «اولیاء»

کسی را نزدیکترین فرد به خود میکتد یا نزدیکتیرین فیرد بیو  میشیود )بیرا       

 طر  مسائل زندگی خود با و  یا تکیه نمودن بر و  و غیره(.

 ت آیه: انک

، یهتی عتکبوت ماده خانه درست می کتد. بررسیها  انجیام شیده در   "اتخذت بیتا"یی آیه با صیغه مؤنث می گوید 1

 زندگی عتکبوت نیز می گوید عتکبوت ماده خانه درست می کتد و عتکبوت نر نقشی در آن ندارد.

ییده میی شیود و انجیام گهگیاهی      صیغه نیدرت نام   "اتخذت بیتاً". "اتخذت بیتاً: خانه ا  ساخت"یی آیه می گوید 2

کار  را بیان می کتد. و این به این مهتی است که عتکبوت باور گهگاهی برا  خود خانه می سازد. پژوهشهائی که 

در زندگی عتکبوت شده نیز نشان می دهد که عتکبوت اغلب در سفر است و باور گهگاهی برا  خیود خانیه میی    

 سازد. 

بمهتی سفت و سخت میباشد. آیه می گوید خانه عتکبوت سست ترین  "صالبت"بمهتی سست ضد  "وْهن"یی واژه 3

خانه ها است. یهتی اگر مثالً به آن و به خانه هر موجود دیگر  فوت کتیم، خانه عتکبوت کمترین مقاومت را نشیان  

 تا امروز انسیان خانیه ا  سسیت تیر از خانیه عیتکییبوت      و از همه خانه ها متزلزل تر و آسیب پذیر تر است. می دهد 

کیسییکه در قیرن ششییم مییالد  )بیی(     میسوزد.قرآن  بشود. اگیر روز  خیانه ا  سست تر از آن پیییدا نمیشتاسد

و خیانیه هیا  هیمیه حیوانات و حشرات و غییره  و همه دنیا را نگیشیتیه  میآوردسال پی(( دیتی را از خود در  1400

را ندیده و نمی شتاسد، هییچگاه نمی آید هیمه دین خود را در ایین میوضوع مایه بگذارد. روشن اسیت کیه فییقط    

 حرف تأکید است(.« ابنَّ » می تواند چتین مسائلی را با تأکید مار  کتد. )حرف وندخدا

می  "خدا دیگران را ولی خود میکتتد بین خانه ساز  عتکبوت و کسانیکه بجا وجه التشابه "یی نکته دیگر در آیه 4

کسانیکه بجیا    خود سست ترین خانه ها درست میکتد، ماده شیمیائی بسیار قو  باشد. و آن ایتست که عتکبوت از

سسیت تیرین    ، و بیا قیو  تریتهیا   و قویتریتهیا را دارنید   دنبال قویتریتهیا هسیتتد   ولی خود می کتتد نیزران را خدا دیگ

 حکومتها و روابط و متاسبات ها و مکاتب را درست می کتتد. مانتد آنچه بتام اردوگاه شرق شتاخته می شد.
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 جـنـیـن

 مـراحـل شـکـل گـیـری جـنـیـن

 

ما آفریت( هر انسانی را با گرفتن چکیده ا  از چکیده هیا  خیاک آغیاز میی     »

بهد آنرا به یک چکه میکتیم و در جا  متاسبی قرار می دهیم ییی کتیم یی بهد آنرا 

چیزیکه خود را می آویزد می آفریتیم، بهد آنیرا بیه گوشیت جوییده شیده ال       

یم، بهید اسیتخوانهائی را از آن میی آفیریتیم، بهید اسیتخوانها را       یتدندان می آفر

ایین شیکل    گوشت می پوشانیم. دست آخر آنرا خلقیت دیگیر  میی دهییم. بیه     

 «.خدا  شایان خالقیت بهترین آفریدگاران است

یی چکیده ا  از چکیده ها  خاک به 2یی انسان از چکیده ا  از چکیده ها  خاک آفیرییده می شود. 1نکات آیه: 

یی چکه )قاره( به چیزیکه خیود 4یی چکه در جا  متاسیبی قرار می گیرد. 3صورت یک چکه )یک قاره( در میآید. 

ییی از  6یی چیزیکه خود را می آویزد به صورت گوشت جوییده ال  دنیدان در میی آیید.     5می آویزد در می آید. را 

ییی در  8یی استخوانها با گوشت پوشانده می شیوند.  7گوشت جویده ال  دندان برخی از استخوانها درست می شود. 

 ران است.ییی خدا بهترین آفریدگا9نهایت جتین آفریت( دیگر  را بخود می گیرد. 

یی انسان از چکیده ا  از چکیده ها  خاک آفریده می شود:عتاصر  که انسان را )یهتی نافه و  را( درست میی  1

کتتد چکیده ا  از مواد غیذائی هستتد که انسان آنهیا می خورد. میواد غیذائی نیز یا بیاور مسیتقییم )یهتی: از طریق 

از طریق مصرف گوشت و مواد غذائی  اور غییر مستقییم )یهیتیی:مصرف گیاهان( چکیده ا  از خاک است، و یا ب

  . به این ترتیب انسان چکیده ا  از چکیده ها  خاک می شود. چکیده ا  از خاک است حیوانات(

 در می آید:یی چکیده ا  از چکیده ها  خاک به صورت یک چکه )یک قاره( 2 

چتانکه در تصویر می بیتیم عتصر توارثی انیسیان کیه قرار است یک انسان را درست کتتد و چکیییده ا  از چکیییده 

هیا  خاک است، در اولین گام خود که در هم ذوب شدن اسپرم میرد و تخمیک زن اسیت، زییر مییکروسکییوپ      

  است.« یک چکه»بیرا  میا بصورت 

 ی قرار می گیرد:یی چکه در جا  متاسب3
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وقتی چکه مزبور وارد رحم می شود دنبال جا  متاسیبی می گردد و جا  متاسب خود را پیدا می کتد. یهتی ایتاور 

قییرار نگیرفتن در   جا  رحم که قرار بگیرد موفق به رشد می شود و رشد می کیتد. بیلکه در صیورت   نیست که هر

 جا  متاسب تلف می شود.

  یی چکه )قاره( به چیزیکه خود را می آویزد در می آید:4

پیس از ایتکه چکه میزبور وارد رحم می شود از پیوسیته خود بیرون میی آیید و   

. آویزد میدنبال جا  متاسبی در جداره رحم می گردد و نهایتا چتانکه آیه توصیف می کتد خود را به جداره رحم 

 "چییییز آویخییته و چیزیکیه خیود را میی آوییزد      ". )عْیلَیقیَة به مهتی: می آویزداغلب خود را به جداره سقف رحم 

 "خون بسته"است. عیلت ایتکه برخی آنرا به مهتی:  "آوییخیته و آوییزان"واژه مُهْیلیّیق به میهیتی:   است. هم خانواده

خیون  "بیه  « عْیلیَقییَة »نیییییز هسیت. عییلت نامگیذار       "خون بیسیته"مهتی:  ترجمه کرده اند این است که عیلیقیه به

نیز ظاهیراً این بوده که وقیتیی خیون از محل آسیییب دیده بیرون می آید خشک و آویختیه میی شییود. بیه      "بیسیتیه

 م می شییود و بییه  نیز عیلقه اطالق شیده است. چیون خیود را می آویزند. وقیتیی تیخیم وارد رحی "کرم"و  "زالیو"

در اییتجا به « عیلیقیه»جداره رحم می آویزد زالیو مانتد هم هست، و زالیو مانتد عیمل نیز می کتد. شاید متظور آیه از 

  نیز باشد(. "زالو و زالو مانتد"مهتی: 

 رت گوشت جویده ال  دندان در می آید:یی چیزیکه خود را می آویزد به صو5 

)یهتی چیز  که پییی( از ایین خیود را به جداره رحم آویخت( به شکیلی که در تصویر می بیتییم در  « عیلیقیه»بهد 

میلیمتر است. هیم از نیظیر انیدازه و هم از  2می آید. این تصیویر تصویر یک جیتییین سیه هییفییته ا  است. تقیریباً 

میی   "یک تکه گوشت جوییده ال  دنییدان  "، دقیییقیاً هیمیانیایور که قیرآن آنرا توصیف می کتد مانتد نظر شکیل

 ماند. 

 یی از گوشت جویده ال  دندان برخی از استخوانها درست می شود:6 

ان بیود، مییلیمتر است، از آن شکلی که مانتد گوشیت جویده ال  دنید 6هیفیته که طول جیتییین تیقیریباً  4پیس از  

بیرخیی از استخوانها که ستون فیقیرات باشد درست شده است. هیییچ گیوشییتی نییییز رو  آنهیا نیسیت. البتیه ایین       

 است )یهتی این ستون فیقیرات با چشم دیده نمی شوند(. تصیوییر میکروسکوپی
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 با گوشت پوشانده می شوند:یی استخوانها 7

هیفیتگی ستون فیقرات کامال از گوشت پوشانده  6هفتگی یک شیار گوشتی رو  کمر درست می شود و در  5در 

 همچتان میکروسکوپی هستتد(. "پی( از پوشیده شدن از گوشت"می شود )ستون فقرات تا 

 یی در نهایت جتین آفریت( دیگر  را بخود می گیرد:8

که آیه آنیرا مار  میکتد به این مهتی است که جتیین انسیان   « ت او را آفیرییتی( دیگیر  می دهیییمدر نهای»جمله 

در روند رشد خود با جتین جانوران دیگر شباهتی یا شباهتهائی دارد، ولی در اواخیر رشیید خیود خلیقییت دیگیر       

هیییچیییک از آنها شیبیییه نیست.جیتییین انیسیان در میراحیل رشید خیود در واقیع همانگونیه    بخیود می گیرد کیه با

که مرحله ا  از آن را در تصویر می بیتیم هیمیانیتدیها  زیاد  با جتین حیوانات دارد، طوریکه فقط یک متخصص 

چتد هیفیته پییی( از تولد آنیقیدر شیبیه بهم هسیتتد   می تواند آنها را از هم تمیز بدهد. جتین انسان و میمون حتی تا

که فقط یک متخصص می تواند آنها را از هم تمیز بدهد. در اواخرِ رشد خود است که رفیتییه رفیتییه رونید رشیید     

هیچییک از   دییگر  بخود می گیرد و از بیقیییه متمایز می شود تا جائیکه تا پی( از روزهیا  تولید خیود دیگیر بیه     

 حیوانات شباهیتی ندارد.  انواع

 ییی خدا بهترین آفریدگاران است:9

به این مهتی است که انسان نیز چیزهائی را خواهد ساخت ولی بپا  آفریده  "خدا بهترین آفیرییدگاران است"جمله 

خالق و جمع بستن آن، ساخت و تولییدات انییسان را تقیدیر میی کتید     ها  خدائی نخواهد رسید. با بکار بردن واژه 

ولی با ساختها  خود خیلی فاصله می دهد.در عیصر ما فهالً انسان خیییلی از چیزهیا را سیاخته و میی سیازد ولیی از     

سیاخته و برنامه رییز  می  آنجا که آنها خودآگاه نیستتد و به این خاطر فکر نیز نمی توانتد بکتتد، بلکه همانگونه که

 شوند کار می کتتد، خیلی با آفریده ها  خدائی تفاوت دارند.

 تـرکـیـب نـطـفـه زن و مـرد
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ما هر انسانی را از چکه در هم ذوب شده ا  می آفریتیم. رو  آن کار می کیتیم و خصوصیات و صفات آنرا بارز »

 «!می کتیم. بهید آنرا شتوا  بیتا می کتیم

واژه خیود را به تک تک نوع  الف و المِ اسیتیغیراق حیقیییقیی است، این الیف و الم« االنسان»در واژه « الف و الم»

« هیر فیرد ، هیر انسانی، هر ییک از انسیانها  »به مهتی « کلّ انسانٍ»خود تهیمیییم می دهید. یهیتی االنیسیان بیه مهیتی 

چکیه  »به مهتی: « نافه امشاج»به مهتی: در هیم ذوب شدن دو یا چتد چیییز مختلف است. و عبارت « مشس»می شود. 

 می باشد.« چیز باهمذوب شده دو یا چتد 

یی رو  چکیه در هیم ذوب شیده کیار میشیود و      2هم ذوب شده درست می شود.  یی انسان از چکه در1نکات آییه: 

 یی انسان ابتدا شتوا و بهد بیتا می شود.3صیفات و خصوصیات آن بارز می شود.

 ه در هم ذوب شده درست می شود:یی انسان از چک1

میلیون از سیلیولیهیا  نایفیه میرد )اسیپرم( بیارف محل تخمدان زن می روند. بجز تهداد کمی از آنها  500حدودا 

که موفق می شوند در جا  متاسبی در مسیر تیخیمیدان قیرار بگیییرنید و تیا آمیدن تخیمک متتظر بمانتد بقییه از بین 

بیرون جهیییدن تخمک با آن وارد عیمل می شوند که وارد آن شوند. وقیتی یکی از آنها موفیق می  می روند. بهد از

شیود، تخیمیک دیگر امکان ورود به بقیه را نمی دهد. وقییتی سیلییول     وارد آنشیود تخیمیک را سیوراخ کرده و 

عیمییل ترکییب نافییه زن و    . د )اسپرم( وارد تخمک زن می شیود در هم ذوب و به هم ترکیب می شوندنایفیه میر

سال پس  1300میرد پیس از کیشیف تخیمکب زن کیشیف شید کیه در نیییمه اول قییرن نوزدهیم بود )یهتی بی( از 

  .از قیرآن(، آنیهیم بیه کیمیک میکروسکوپ

 می شود و صفات و خصوصیات آن بارز می شود:یی رو  چکه در هم ذوب شده کار 2

 "کار کردن همزمان با چتد چیز در شئ برا  درآوردن و بارز نیمیودن صیفیات و وییژگیییهیا  آن" ابتالء به مهیتی:

است. کروموزمها  زن و مرد تمامی صفات و خصوصیات یک انسان از قبیل رنگ، بلتد ، وضهیت میو، وضیهیت   

غیییره را با خود دارند کیه در رونید شکیل گیییر  جتین رفیته رفته بارز می شود و پس از تولد اسیتیخیوان بیتید  و 

 بروز آن تکیمییل می شود.

 یی انسان ابتدا شتوا و بهد بیتا می شود:3

ی تواند از چتانکه قرآن ابتدا شیتیوائی را می آورد و بهد بیتائی، جتین ابتدا شتوا می شود و بهد بیتا. شیتوائی جیتیین م

چهار تا پتس ماهگی آغاز بشود، و بسته به خوبی یا بد  صیدا تأثییر مثبت یا متفی رو  آن بگیذارد. ولی بیییتائی و  

برابر نور عکس الهمل  و ( پس از تولد صورت می گیرد، هیر چتد پی( از تولد نیز در )یهتی توان درک تصویر در

 نشان می دهد.
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 جـنـس نـر و مـاده در نـطـفـه مـرد

  

 «!مرد( قرار داد و هیر دو جیفیت نیر و میاده را از او )از نافه» 

سلول نافه مرد )اسپرم( چیتیانیکیه آیه میایر  کرده هییر دو جییتس نیر و میاده را بیا خیود دارد. جیتس میاده آنیرا          

شود جتین دخیتییر میی   نامیده اند. اگر جتس ماده آن با کروموزم زن ترکیب  Yو نر آن را کروموزم  X  کروموزم

 شود و اگر جتس نیر آن با کروموزم زن ترکیب شود جتین پسر می شود.

و وجود نر و مادگی در نافه مرد در اواسط قرن  عیمل ترکیب نیافه زن و مرد در نیمه اول قرن نوزدهم کشف شد.

ششصدم  1یدازه کروموزم نیز سال پیس از میایر  شیدنِ آن در قیرآن. ان 1400یهتی حیدوداً   بیستم کیشیف شید.

  )یهتی میکروسکوپیی است(. میلیمتر است

 کـیـسـه سـه الئـی جـنـیـن

 

 «!شما را در شکم مادرانتان می آفریتد آفریتشی بهد از آفریتشی در غشاءها  سه گانه»

نکیتیه آیه: انسان در )از( غشاءها  )پوسته ها  نازک( سه گانه آفریده می شود:یکی از پوسته ها  نازک سه گانیه  

 از سه الیه نازک میییکروسکوپی تشیکیل شیده است.پوسیته    کیسه جتین است که در آن رشد می کتد. کیسه مزبور 

ها  نازک سه گانه دیگر تقسیم سلول تخم به سه پوسته نازک است. پس از ایتکه سلول تخم به رحم می رسیید و  

می شود، که هر یک از آنها بخیشیهیا  مییشخصی از  در جداره رحم آویخته می شود به سه تا پوسته نازک تقسیم 

« تیاریکی »است در اصل بیه مهتیی   « ظی لی مْة»و « ظی لیْمْة»یکی از جمهها  «: ظی لی ماتا»بدن جتین را درست می کتتد.)

در آییه   هیستتد. بهد در مهتی دوم خود از جمله به: پوسته، پرده و غیشاء اطالق شده که تاریکی ایجیاد میی کتتید. و   

 ظاهراً به این مهانی بکار گرفته شده اند(. 

 

 چگـونگی خـروج نـطـفـه زن و مـرد
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انیسیان می بیایید ببیتد از چیه درست شیده یی از آب » 

خروجیی سیفت و   جهیییده ا  درست شده ییی کیه از   

 «!خروجیها  نرم خارج می شود

نکته آیه: آب جهیده ا  که انسان را درست می کتید  

 از خروجی سفت و خیروجیها  نرم خارج میشود:

 خروجی سفیت: 

یکیی  "آمیده و بیه مهییتی    که مفیرد  « سفت»خیروجی 

است. چتانکه در تصیویر میی بیتییم تخمیک زن ییک خروجیی        "زن " آن است، مربوط به خروجی تخمک "بودن

اهید  (. خروجی تخمیدان نییز بسیته اسیت. وقییتی تخمیک بخو     1بیشتر ندارد، و آن خروج از تخمیدان است )تصویر

بیرون بیاید به کتاره جداره خروجی تخمدان می رود. بهد در تخمدان فیشار ایجاد می شود و جداره تخمیدان پیاره   

 (. تخمک زن در قیرن نوزدهیم کشف شد.2می شود و تخمک به بیرون جه( داده می شود )تصویر 

 خروجیهای نرم:

چون در عربی از سیه ببیاال جمیع محسیوب میی       آمده )یهتی بی( از دوتا خروجی است، عخروجی ها  نرم که جم

 .شود( مربوط به خروجی ها  نافه مرد است

درون بیضه کانالها  خرطومی )مارپیچی( زیاد  وجود دارد که طول آنها رو  

همدیگر به چتد صد متر می رسد. در آنجا پیوسته سلولها  خاصی تقییسیم میی   

یلیونها کروموزوم تولید می کتتد. و در کانیال خرطیومی   مهیر روز  شوند که در

سراسر  پشت بیضه کروموزمها از اطالعات توارثی شارژ میشوند. بهد از طیریق 

مجیرا  متی که نیم متر طول دارد پیس از دور زدن مثانه به درون غیده زیر مثانه 

علت  ن در آنجا در مجیرا  ادرار جیار  میی شیوند.     رفیته و پس از طی قیسمتی از آ

 جه( آن نیز انبساط ماهیچه ها  قو  است. 

نیییرم  چتانکه در تصویر می بیتیم نافه مرد بی( از یک خروجی دارد و هیمه آنها نییز  

 می باشتد )یهتی جلو آن مانهی وجود ندارد که مانتد درِ خروجی تخمدان زن بخواهد بترکد یا پاره شود(.
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 انسان مدت کوتاهی پس از آفریت( به اندازه ها  مساو  تقسیم می شود: ییی2

  چتانک

ه آیه می گوید:انسان ساعیاتی پس از آفیرییت( )یهتی ساعاتی پس از ذوب شدن هسته ها  سلولی اسپرم و تخمک 

  که در آنوق

 جـنـیـن بـطـرف پـسـتـان مـادر هـدایـت می شود

 

 «!و آیا ما او را )نوزاد انسان را( به طرف پستانها هدایت نکردیم» 

ن راباه انجام شده نشان داده که وقیتی نوزاد متولد می شود اگر بتد ناف و  بریده نشود و میان ای تحقییقاتی که در

پاها  مادر بحال خود گذاشته شود، تقیریباً پس از پانزده دقیییقیه شیروع می کتد به خزیدن در جهت پسیتان میادر.   

رود. )این دلیل شیاید درسیت باشید ولیی بیو      گفیته می شود که نوزاد بو  پستان مادر را می شتاسد و دنبال آن می 

در فضا پخ( می شیود. و وقیتی انسان بخواهید بیداند بیو از کجیا میی آیید، بیه ایتایرف و        "باور یکسان"مهموالً 

آنارف می رود و می بیتد بو در کجاهیا بیشتر می شیود و در کجاها کمتر. تا ایتکه خود را به محل بیو میی رسیاند،   

از همان ابتدا دقیییقیاً در راستا  سیته مادر پی( می رود. بهر حال نکته مورد نظر میا در آییه مالیق     در حالیکه نوزاد

 نوزاد است که در هر حال بقیوت خود باقی خواهد بود(. "هدایت شدن"

 بدن انسان

 نـیـروی حـفـاظـتـی بـدن

 

 «.دارد پشتیبانینیرو  در درون خود  کسیهر » 

زندگی و خودآگاهی در پدیده زنده، و آنچه غرائز و احساسات و هستی خود را درک می کتد و از خیود  «: نَفس»

پدیده زنده با زنده بودن نَفس زنده است و با مردن نَفس می میرد و همیتاور با مردن بدن یاد می کتد.  "من"بهتوان 

فوت وضهیت میان مرگ و زندگی است مانتید خیواب و بیی هوشیی(.      نَفس نیز می میرد. نَفس فوت هم می کتد و

است و بجا  جسم آمده است. بهبارتی آیه می گوید: هر جسمی نیرو  پشتیبانی دارد کیه نتیجیه    نفس در آیه مجاز

 . "زندگی نفس آن جسم"پشتیبانی از زندگی آن جسم می شود پشتیبانی از 
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اسم فاعل از مصدر حفظ است. حفظ بمهتی: چیز  را از درون یا در درون نگهبانی و نگهدار  و پشتیبانی «: حافظ»

بمهتی: چیز  را از بیرون نگهبانی و پشتیبانی نمودن است(. و حافظ: کسی یا چیز  است  "حراست"است، )نمودن 

 که چیز  را از درون آن یا در درون آن نگهبانی و نگهدار  و پشتیبانی می کتد(. 

 دارد: در درون خود نیرو  پشتیبانینکته آیه: هر کسی 

غییر  رد. برخی از سلولها  آن در جا  مخصوصی به انتظار وارد شدن بدن هر انسانی یک سیستم حفاظتی دفاعی دا

مواد خارناک( هستتد و برخی با جیریان خییون در سیراسییر بیدن گیشییت     میکروبها و )باکتریها، ویروسها،  خودیها

و به این ترتییب سیالمتی بیدن را در     شده و آنرا از پا در می آورند. میزنتد و هیتگام برخورد با دشیمین با آن درگیر

 برابر بیماریها حفظ می کتتد و بدن زنده می ماند و با زنده ماندن بدن نفس زنده می ماند.

لییییونها  تصویر  از سلولها  مغز استخوان انسان که با میکروسیکوپ دیده میشوند. در مغز استخوان هیر دقییقه مییی

  سلول درست میشوند تا به بخشها  دیگر بدن صادر شوند. این سلولها بین یک صدم تا سه صدم میلیمتر قیار دارند.

 سـرانـگـشـتـان

 

سرانگشتان او  می توانیمکیه میا هیرگیز استخیوانها  او را جیمع نخواهیم کرد؟ چرا! ما حتی  می پتداردآیا انیسیان » 

 «!را نیز دوباره درست کتیم

 "بتوعی و بتحو  به آن تکییه می شیود تکیه گاه و چیزیکه")واژه بیتیان در اصیل به مهتی: 

است. در مهتی دوم خود از جمله به: قیسیمیت داخلی سر انگیشیتیان، یهیتی هیمان قسیمتی  

انیسان در کیارهیا و نشست و برخاست "که در تصویر می بیتیم اطالق شده، به اعتبار ایتکه 

 .("ها  خود به آنها تکیه می کتد

 نکیتیه آیه: سرانگشتان وضهیت خاصی دارند:

سیر انیگیشیتیان هییر فییرد  رسیم و نیمودار کامال متحصر بفرد خود دارد. حتی دو نیفیر دو قیلیو را نمی توان یافت 

که از یک تخیم درسیت میی     "دوقیلوها  همسان"که نمودار سرانگشتان آنها نظیر هم باشد )دوقیلوها  موسوم به 

نمیودار   .نمودار سرانگشتان آنها دقیقاً یکی نیست ولی تمیز دادن آنها دقت و بررسی زییاد  میی خواهید(    نیز شوند

اها  زده شود اثر خود را بجا می گذارد، و قار خ سرانگشتان از تولد تا وفات ثابت می ماند، و به هر چیز  دست

کیه   نیسترا مار  می کتد به این مهتی  "دوباره ساز  سرانگشتان"ایتکه قیرآن آن در مردان از زنان بزرگتر است.

چیزِ خاصی  سخت تر و پیچیده تر از اندامها  دیگر است، بلکه به این مهتی است که سرانگشتان سرانگشتانآفریت( 
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قرآن سخن خداوند است. انسان در قرن نوزدهم به وضهیت  و در آیتده کشف میشود و آیه روشن می کتد که دارند

 سرانگشتان پی برد.

 توجه شدید به چیزی و احساس درد نکردن

 

و زنانی در شهر گفتتد: همسر عزیز )یهتی زلیخا همسر نخست وزیر مصر( با جوان خود درگیر می شود تا خواست » 

خود را به او بخواهاند. شیفتگی دوستدار  یوسف براستی مشغولیت او شده است. ما براستی او را در روییه ا  کیه   

گامیکه )زلیخا( نقشه آنها را شتید دنبال آنها فرستاد، برا  هر کدام نشییمتی  هت ییهمه آن را ناپستد می دانتد می بیتیم 

مشخص نمود، بدست هر کدام یک کارد داد، و به یوسف گفت بر آنها وارد شو! همیتکه او را دیدند او را بیزرگ  

بریده نمودند و گفتتد: خدا از بد  دور! این بشر نیست، این تتها یک فرشته بزرگوار  دیدند و دستها  خود را بریده

شییفته و دلباختیه شیدنی    «: شَیغَییف »درگیر شدن با کسی برا  خواهاندن خواست خود به او اسیت.  «: دْةمُراوِ»«.است

طر خیوب بیودن آن اسیت. مانتید     دوست داشتن کسی بخیا «: حُبّ»است که اندیشه انسان را بخود مشغول می کتد ی  

 "ضیالل مبیین  "که برا  همه پیدا و آشکار است. و   است چیز :"مبین"دوست داشتن یک آموزگار خوش رفتار. 

 "دستها  خود را بریده بریده نمودن"نادرست می دانتد. رویه و  هیگیکه همه آنرا بی را  است چیز بمهتی:در آیه 

ا  خود را برییده  مجاز است بمهتی: پوست و گوشت دسته

نقی( بیر آب نمیودن اسیت و      :بمهتی "مکر"بریده نمودن. 

متظور زلیخا از مکر زنان این است که آنها )از رو  رشک 

و  بهتیوان  و شخصییت  ورز ( نقشه داشته اند که جایگیاه  

 نکته مورد نظیر میا در    همسر نخست وزیر را لکه دار کتتد.

و  می بیتتدبزرگ  آیه ایتست که می گوید: زنان یوسف را 

می کتتد. یهتی زیبائی یوسیف  دستها  خود را بریده بریده 

چتان آنها را شیفته می کتد که کاردهائی کیه بیا آنهیا مییوه     

پوست می کتده و تکه می کرده اند دسیتها  آنهیا را پیاره    

 احساس نمی کرده اند. پاره می کتد ولی آنها

پژوهشهائی که با دستگاه رو  مغز شده نشان می دهد که هتگامیکه مغز شدیداً متوجیه چییز مهمیی اسیت، فهالییت      

متاطقی از مغز که درد احساس می کتد کم می شود. و فهالیت در سلولها  عصبی پیرامون کانال سیلویوز بیشتر می 

تسکین دهتده درد می شود. به این خاطر هتگامیکه توجه انسان پیی( چییز   شود، که این فهالیت متجر به ترشح ماده 
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مهم و بزرگی است اگر در آن لحظات پوست و گوشت دست خود را بریده بریده بکتد احساس درد نمیی کتید و   

   متوجه نمی شود که دارد دست خود را می برد.

 نعمت بودن مـرجـان

 

مروارید و مرجان درمی آید. کدامیک از این نهمتها  پروردگیار خیود را    (هر دو دریا  شور از هر دو  آنها )از »

 ؟!«می توانید تکذیب کتید

 است: : آیه مرجان را نعمت شمردهنکته آیه

مرجان استفاده ا  که بتوان آنرا نهیمت نامید نداشته است. امروزه انسان از برخی مرجانهیا در تیرمیم    پیامبردر زمان 

به استخوان پیوند زده می شیود، علیی رغیم      استخوانها  آسیب دیده و ناقیص شیده استفاده می کتد. وقتی مرجان

کلسیم، با این حال اسیتخوان مرجان را رد نمی کتد، بلکه آنرا ت کیلیسییم دارد و مرجان کربتات ایتکه بیدن فیسیفیا

خون دور قاهیه مرجیان را محاصیره     می پذیرد. ابتدا

می کتد و آنرا ذوب می کتد. بهد اسیتخوان آنیرا در   

می کتید و رفتیه رفتیه بیا اسیتفاده از آن،      خود قیاطی 

خود را ترمیم می کتد و دقیییقیاً شکل اصلی خود را 

 بخود می گیرد.

مرجان از استخوان قویتر است ولی ترکیبات آنها ضیمین کیم و زییاد بیودن در هیر کیدام مشترک است. مثال هر دو 

قریباً مساو  است. متزیمِ استخوان تیقیرییبیاً کمی کمتر از کلسیم، متزیم و فیلیور دارند. کیلیسیم مرجان و استخوان ت

 دو برابر متزیم مرجان است. از نظر فیلیور، مرجان کمی بیشتر از استخوان فیلیور دارد.

  

 توان یادآوری در زنان می تواند از مردان کمتر باشد

 

ه دو زن از مییان حاضیرین کی    و دو نفر از مردان خود را به گواهی بگیرید، در صورت نبودن دو مرد، ییک میرد و  » 

 «.طرفین آنها را قبول دارید به گواهی بگیرید، تا اگر یکی از آنها آنرا فراموش کرد دیگر  آنرا بیاد و  بیاورد
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برا  "جمالت مزبور در آخر آیه ا  قرار دارند کیه موضوع آن مهامله مدت دار یا قسای است. در پایان آیه گفیته: 

نیز گفته: دو تا مرد را شاهد بگیرید، اگر دوتا مرد  "شاهید گرفیتن"ا . در راباه ب"مهامله خود افراد  را شاهد بگیرید

برا  شاهد گرفیتن پیدا نکردید یک مرد و دو زن را شیاهید بگییرید تا اگر یکی از آنها آن را فراموش کرد دیگر  

ان کمتر باشد.مسیئله  مهتی این جمالت این است که: توان یادآور  در زنان می تواند از مرد  آن را بیاد و  بیاورد.

یادآور  به مغز مربوط می شود. در راباه با اندازه سلولها  مغز انسان عددها  متفاوتی گفته شده است. ولی آنچه 

همه گفته اند و بر آن اتفاق نظر دارند این است که: تهیداد سلولها  مغز زن از مغز مرد کمتر است. کسانیکه تهیداد  

زن  مغزمیلیارد برآورد می کتتد. یهتی  13میلیارد برآورد می کتتد، تهداد سلولها  مغز زن را  16 سلولها  مغز مرد را

تیوان ییادآور  زنیان    "این تفیاوتب کمیِ سلولها  مغز زن و مرد، میی توانید    میلیارد سلول کمتر از مغز مرد دارد. 3

برخی از جمله با استتاد به این آیه استتاد میکتتد که حقوق زن در قرآن نقض میشود. ."به مردان را کمتر بکیتدنسبت 

که این مسئله البته ارتباطی به حقوق و انسانیت زن ندارد. چتانکه وقتی به دو نفر مرد ضهیف بگوئیم یک طرف مییز  

اطی به انسانیت آنها و حقوق انسانی آنها و برابر  انسانها را بلتد کتتد و یک مرد قو  یک طرف دیگر آن، این ارتب

 و غیره ندارد. بلکه به مسئله توانمتد  آنها مربوط میشود.

 پـوشـش و مـغـز

 

و باسین خیود را نییز بپوشیانتد.      )یهتی به همه جا  مردم نگاه نکتتید(  به مردان مؤمن بگو: نگاهها  خود را بگیرند» 

( چه پوشاکهائی را خواهتید سیاخت یییی    هاایتکار آنها را برجسته ترمی کتد. خدا می داند که آنها )یهتی: غیر مسلمان

و باسن خود را بپوشانتد و  )یهتی به همه جا  مردم نگاه نکتتد( بگو: نگاه خود را بگیرنید نیز زنان مؤمنهمیتاور به 

خیود را نییز    سیر  نشان ندهتد، و رو ظاهر شده )یهتی زیبائی پوشاک و زیور آالت(زیبائی خود را جز آنچه از آن 

و زیبائی ساختگی بدنِ خود را جز به شوهران، پدران، پدران شوهر، فرزندان، فرزنیدان   ،رو  گریبان خود بیتدازند

همسر، برادران، فرزندان برادر، فرزندان خواهر، زنانِ خود )یهتی زنان مسلمانی که با آنها نشست و برخاست دارند(، 

)یهتی مردان پیر، مهلول، دیوانه و غییره کیه توسیط     )زنان( مستخدم خود، مردان همراهی که احساس جتسی ندارند

از جاها  جتسی زنان چیز  نمی دانتد، به کسی دیگر نشان ندهتد.  خانواده نگهدار  میشوند(، و بچه هائی که هتوز

و پا  خود را زمین نزنتد که دیگران بدانتد چه زیور آالت پتهانی دارنید )یهتیی بیا در آوردن سیر و صیدا  زییور       

خود و زیور آالت خود را مار  نکتتد(. و با آرزو  رستگار ، همه شما ایمانداران با توبه )یهتی با عیوض  آالت، 

اسیت  « زیبیائی سیاختگی  »(.زیتت بمهتی 31یی30نور «. ) کردن ایتگونه تفکرات و رویه خود( به طرف خدا برگردید
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وزه، که از خودب کوزه نیسیت بلکیه رو  آن   )یهتی زیبائی ا  که از خود شئ نیست. مانتد تصویر میتیاتور  رو  ک

زیتتب اولی در آییه   نقاشی شده است(. و به هر چیز  که چیز  را زیبا می کتد و می آراید زیتت اطالق می شود . 

مربوط به زیبائیها  ساختگی رو  پوشاک )مانتد زیبائی سر آستین که در تصویر می بیتیم(، و همیتاور زیور آالتی 

آنها را در دست، گردن، پا، گوش و بیتی نصب می کتد یا می آویزد. مانتد این مدلها  قیدیمی کیه   است که انسان 

دومی در آیه زیبیائی سیاختگی بیدن اسیت. یهتیی زیبیائی        "زیتت"در تصویر می بیتیم و سر و صدا ایجاد می کتتد. 

آیه به  ی بیتیم(. و آخرین زیتت درم  و پا و دستها بشکلی در تصویر  برجستگی سیته توسط سوتین، یا زیبائی چهره

مهتی زیور آالتی است که در دست و گردن و پاها و گوش و بیتی نصب کرده می شود یا آویخته می شود. و فروج 

بدن در آنجا شکاف برمیدارد فیرج اطیالق   جمع فرج است بمهتی شکاف، و از جمله به قسمت باسن بدن انسان که 

 شده است. و در آیه به این مهتی بکار گرفته شده است.

 نکات آیه:

 ییی پوشاکها  آیتده توسط غیر مسلمانها تغییر داده خواهد شد:1

فته بیود: ابنَّ  انجام فیهیل را به آیتده موکول می کتد. )یهتی اگر گ« خَیبیییرٌ» پس از صفت « یْیصایتیَهی ونَ» آمیدن فهل 

در آنصورت جمله به این مهیتی می شد که: خدا از پوشاکی که تیولیییید میی کیتییتد    « بیِما یْیصایتیَهی ونَ خَیبیییرٌ  اهللَ

ابنَّ اهللَ خَیبیییرٌ بیِمیا »)یهتی در همان زمان گفیتینِ ایین آییه تولید می کرده اند( اطیالع دارد. ولی وقیتی می گیویید: 

« واو»به این مهیتی می شود که خدا می داند در آیتده چه لباسهائی را خواهتد ساخت. و ضیمییر جمیع  « یَهی ونَیْیصایت

اسیت.   "غییییر میسیلییمانان  "است مربوط بیه  « میی سازند»به میهیتیی « یْصایتیَهی ونَ»کیه فیاعیلِ فیهیلِ « آنها»بیه مهیتی 

بگیویید نیییز بیرا  بیاال بیردن شیأن آنهیا        "زنیان و میردان میؤمین"علت ایتکه آیه خااب به محمد می گوید که به 

اختالف میان لباس زن و میرد( پیوشیاکیهییا  گیشییاد میی پوشیییده انید        است.در گیذشیتیه میردم دنیییا )بیا کیمیی

ش( ستتی خود را همچتان حیفظ کرده اند(. به این خاطر نیز قرآن در راباه با پوش( )امروزه نیز برخی از اقوام پو

آن دوره چیز  نگیفیتیه است. ولی برا  عیصیر میا کیه لیبیاسها  تتگ بکار گرفیته شده و چیتانکه آیه پیی( بیتیی   

 آن نیز کرده توسط غیر مسلمانان اختراع شده، برا  مؤمتین پوش( تهیین کرده است.

 یی مؤمتین باسن خود را بپوشانتد )برجسته نکتتد( و عاد  نگاه کتتد:ی2

هر یک از رهتمودها و تحریمات قرآن دالیلی دارد. میثال دلیییل تیحریم خوردن خون ایتست که وقتی خون با هیوا  

ا  زنییان و  بیر تماس پیدا می کتد سمی می شود و می تواند بیمار  زا باشد. نیوع نیگیاه کیردن و پیوشیشیی کییه ) 

( تهیین نموده نیز دلیل دارد. دلیل آن چیست؟مسائل جتسی از مسائل غریز  است. دقییقیاً مانتد مسیئله  میردان میؤمن

بیه فییراموشی سیپرده میی       با دیدن غیذا هیمه افکار انسان سریها گرستگی و غیذا. راباه انسان با غذا چگونه است؟

ا بر هوش و فهم و درک انسان پیروز می شود. نگاه به غیذا و بیو  غییذا    شود. چون وقتی دهان آب می اندازد اشته

حیواس انیسیان را تیحیریک میکیتید: چیشیم و بیییتیی سییگتالهائی را می گیرند که مغز از آنها بهره متد میی شیود،   
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به مغز می فیرستتد و درست مانتد بهره متد  آن از طریق سیگیتیالیهائی که اعصاب سیایح بدن در اثر تماس با اشیاء 

مغز از آنها بهره متد می شود.چیشیمیهیا نیز در خوردن به سهم خود بتوعی می خورند. به ایین مهتیی کیه عیادت در     

یی دهیتید کیه مثالً غیذا آشیتیا است از طریق اعصاب به مغز اطالع م اشیتیها نق( زیاد  باز  می کتد. یهتی چشمها

سیفییره چقدر دلتشین و زیبا چیده شده، و فضا چگونه پرداختیه   یا نه، همیتاور غذا چه رنگ درست شیده، و غذا و

میسئله  موارد  از این قیبیل، و به این ترتیب وعیده لذت دار  و لیذت بیخیشیی آن را بیه میغیز می دهیتد. و شده،

یقاً مانتد مسئله گرستگی و غذا است. یک نگاه به یک اندام جتسیی کیافی اسیت کیه آتی( نییییرو        دق  جتسی نیز

بررسی ها  عیلیمی که با دوربیتهیا  میخییفی انجیام شییده نشیان میی دهید کیه           جیتیسی انسان را و شهله ور کتد.

ه خود را به قسمتها  پائین تر بدن میی  میردان: در اولین نگاه خود به زنان، ابتدا به چشم آنها نگاه می کتتد. بهد نگا

  واکیتیشیهیا  فیییزییولیوژیکییبرند )یهتی: به پستانها و باسن نگاه می کتتد(. با دیدن موارد مزبور بدن بیتتده برخی 

نشان می دهد. احساس تحریک شیده توسط نگاه یا بو )یا تماس( به بخیشها  مختیلیف مربوطه در مغیز میی رود و   

جتسی تهییس کتتیده فهمییده    مسئلهن کار می شود. وقیتی آن تحریک مربوط به احساسات، بهتوان یک آنجا رو  آ

مربوطه وسیییلیه تحریک و بکار انداز  اندامها  جتسی بهد  را فیراهم میی کتید. )اییین      می شود، سیستم عصبی

کتیاب علمیی اسیت و توسیط     شده کیه ییک    مهجزه گرفته انسان"ماالب مربوط به مسائل جتسی از کتابِ سوئد  

نق( چشم در برخورد با مسیائل جتسیی نییز مانتید      محققین در قرن بیستم نوشته شده، و بحث آن بدن انسان است(.

نیقی( آن در برخورد با غذا است. یهتی چشمها نیز مانتد اعصاب حسی در ساح بدن سیگتالهائی به مغز می فرستتد 

این لیخیت بییرون آمیدن یا برجسته اندام پوشیدن )یهتی مثال شیلیوار و پیراهین و مغز از آنها بهره متد می شود. بتابر

تتگ پوشیدن و باسن و سیته خود را برجسته نمودن( جز ایتکه زن پی( از هر چیز خیود را در میهیرض بهره ور  و 

تاورد دیگر  نه بیرا   برا  دیگران ایجاد کتد، هییچ دسی  استثمار جتسی قیرار بیدهید و فیضا  حسیرت و حسادت

تهیین نموده چتانکه در ترجمه آیه دیدیم: انداختن  مؤمتینخود و نه دیگران هییچکدام ندارد.پوششی که قرآن برا  

روسر  رو  گریبان و انداختن پیراهن رو  باسن )یا پوشیدن هیر لیباس دیگر  که باسن و بدن برجییسته نباشیید(   

این نوع از پوش( چتانکه گفیتیم قیرآن برا  زنان مییؤمن  . ن تصویر می بیتیممی باشد که یکی از حاالت آن در ای

خیدا و روز رسیتاخیز ایمیان     یهتی: کسیانیکه بیه  « مؤمتین»(. و آیه خااب به میؤمتین استتهیین نمیوده است، )یهتی 

. نیه ایییتکه بهتیوان ییک     "هتمودها  مذهبی را در زنیدگی خود بکار بگیرند تا رستگار شونددارند و می خواهتد ر

است. یهتی هیمیشه بقوت خود باقی است و « محکم»اجبار مذهبی برا  زنان تهیین کرده باشد. و این آیه نیز از آیات 

از مسائل غرییز  اسیت. غرییزه     "تسیمسائل ج"ارتباطی به زمان و و مکان و شرایط ندارد. )پی( از این گفیتیم که 

نمیی   "انسیان وحشیی و انسیان متمیدن    "نمیی شتاسیید،    "شرق و غرب"  نمی شتاسید، "قرن اول و قیرن بیستم"نییز 

و غیره را نمی شتاسید. بتابر این هیر   "آدم با فیرهتگ و بی فیرهتگ"نمی شتاسد،  "آدم با سواد و بی سواد"شتاسد، 

زندگی و امکانات زندگی عوض بشود، تغییر  در غریزه ایجیاد نمیی شیود و مهتیی و     چقدر که دنیا عوض بشود و 

  (.این آیه همچتان به قوت خود باقی خواهد بود مبتا  علمیموضوعیت و 

 خـواب و بـیـداری
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 شب برا  خواب و روز برا  فهالیت قرار داده شده

 

 «.و اوست که شب را برا  خواب و خواب را برا  نیرو گرفتن و روز را برا  فهالیت قرار داد» 

 نکات آیه:

 ییی شب برا  خواب قرار داده شده و روز برا  فهالیت:1

اعات و جدول کار  دارد و در یک ریتم طبیهی میشخصی کار می کتید. ایین جیدول کیار  بیدن بیا       بدن انسان س

 می شود. بترتیب زیر: "کم کار "یا   "پُیر کار "دستگاه تتظیم ضربان قیلب 

بامداد، ساعتی که سرعت کار قلب مانتد فشار خون و دما  بیدن بیه پائین ترین حد خود رسیده، کم  3ییییی ساعت 

بدن را بکار می اندازد. کمی پی( از ایتکه ساعت بیدار کتتده در مغیز )که یک دستگاه سیلولی اسیت( فیرد را   کم 

 بیدار کتد بدن خود را بکار می اندازد.

 صبح قلب ضربانها  سریهیتر  را آغاز می کتد.  6تقریباً ساعت   ییییی

می رسید. در ایین وقیت قیلییب و گییردش خیون         خودپی( از ظهر قیلب به اولین اوج کار  11تقریباً ساعت   ییییی

 و مغز باور ویژه ا  فهال کار می کتد. این وضهیت زمان محدود  دارد.   باالترین فشار را تحمل می کتتد

می کتد و آنوقیت هیضیم غیذا آغیاز میی شیود.  بهد از ظهر خستگی بهد از ظهر خود را بارز 1ییییی تیقیریباً ساعت 

از قیرار مهلوم بخ( زیاد  از خون بارف اندامهائی که در هضم غذا نق( دارند می رود که فیهیالیتیر هیسیتیتید و 

 کاه( پیدا کتد.  20خونی که برا  مغز می رود نسبتاً کم است. در این وقت توان بدن می تواند تا %

بهد از ظهر است. در این وقت قیلییب خییون بیییشیتییر  را در جییریان      5ر فهال بهد  بدن تقریباً در ساعت ییییی کا

 خون پمپاژ می کتد، غده بزاقی فهالیت هضم غذائی مؤثرتر  را فهال می کتد.

گرفتن جهت بهد از ظهیر بدن کم کم خود را در راسیتا  استراحت کردن و دوباره نیرو  7ییییی نزدیکیها  ساعیت 

می دهد، و فشار خون و تتاوب ضربان کاه( پیدا می کتد و احساس استرس نییز در سیاعات شبانگییاهی کیم میی      

بیرا  خیواب و   "به این ترتیب با توجه به وضیهیت کیارکرد بیدن در شیبانه روز، چتانکیه آییه گیفییته: شیب          شیود.

 قیرار داده شده است. "برا  فهالیت"و روز  "استراحت

 بدن در خواب نیرو و زندگی می گیرد.  ب برا  نیرو گرفتن است: هماناور که آیه مار  کردهییی خوا2
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 شب فهالیت بدن را کم می کتد و روز آنرا فهال می کتد

 روزه گرفتن بنفع روزه گیر است

 

 «.روزه شما، وقتی آنرا شتاختید، آنرا بتفع خود خواهید دید»

 نکات آیه: 

 ییی انسان روز  روزه را خواهد شتاخت:1

 فهالً انسان روزه را شتاخته است.

 ییی روزه بتفع خود روزه گیر است:2

 روزه موارد مثبتی برا  روزه گیرنده دارد از جمله: 

 یییی میواد زائید میتراکم شده را تحلیل می برد و ناراحتی ها  ناشی از آن را برطرف می کتد.

 می کتد. یییی التهاب شدید کلیه را مداوا

 یییی ناراحتی ها  قلبی را مداوا می کتد.

 یییی برخی از دستگاها از جمله دستگاه هاضمه استراحت می کتد.

 یعقوب با عرق یوسفخوب شدن چشم 

 

و از آنها رو  کرده گفت: چه اندوهی از یوسف! و چشمان و  از اندوه سفید شد، ولی اندوه خود را نمایان نمی » 

ا پی( من با این پیراهن من رفته و آنرا بر چهره پدرم بیتدازید بیتا می شود، و همه خانواده ها  خود ر ییی ( 84کرد )
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از همیتکه نوید رسید آنرا بر چهره او انداخت و درجا بیتا شد. )یهقوب( گفت: آیا به شما نگفتم من  یی ( 93بیاورید )

 «.(96چیزهائی می دانم که شما آنرا نمی دانید )خدا 

 نکات آیات: 

بور نور به درون چشم یی چشمان یهقوب از حزن سفید شده است: سفید  عدسه چشم که بسته به شدت آن، راه ع 1

از  را به اندازه ها  متفاوت کم می کتد و یا کالً می بتدد و ضهف بیتائی ییا کیور  میی آورد چتیدین دلییل دارد،     

جمله: پیوسته در مهرض دما  گرما  باال بودن چشم، ضربه خوردن بیه چشیم، پییر ، برخیی از بیمیار  هیا مانتید        

انیدوه ناشیی از    "حیزن "است. ) "حزن"از دالئل آن نیز چتانکه آیه گفته  یکی بیمار  قتد، اشهه یا نور خیلی تتد. و

پیشامد و رخداد است(. اندوه باعث فزونی هورمون ادرنالین می شود. اندوه شدید )یا شیاد  شیدید( باعیث فزونیی     

پییدای(  می شود، و این بتوبیه خیود باعیث      پیوسته هورمون ادرنالین می شود که بتوبه خود باعث فزونی قتد خون

)سفید  عدسه چشم بهم ریختگی بافت و ساختار ساختمان پروتئین عدسه چشیم    سفید  در عدسه چشم می شود.

 است(.

رطیرف کیرده و   یی چشم یهقوب با پیراهن یوسف بیتا شده: یکی از ترکیبات عرق بدن می تواند سفید  چشیم را ب 2

چشم نابیتا را بیتا کتد. برا  اولین بار یک محقق مسلمان مصر  با استفاده از این آیه عدسه چشم را در عرق گذاشته 

و دیده که خیلی زود سفید  عدسه برطرف شده و عدسه شفاف می شود. اگیر قرنییه چشیم سیفید شیده باشید نییز        

پس از دو هفته سفیده قرنیه برطرف شده و نابیتائی بهبود  پیدا  چتانچه این قاره روز  دو بار به چشم چکانده شود

 می کتد. این محقق مسلمان نام قاره خود را دارو  قرآنی گذاشته است. 

 عادت ماهانه زنان

 

و از قاعدگی زنان از تو می پرستد. بگیو: آن میواد زائید است. بتابر این در دوران قاعدگی با زنان آمیزش )جتسی( » 

 «.نکتید، پس از آن نیز تا آبتتی نکرده اند با آنها آمیزش جتسی نکتید

عیلیم امیروز نیز هیمیین را می گویید.  ، وعتاصر زائد و تفاله ا  است قاعدگی زنان مواد و خون قرآن می گوید که

خون قاعدگی مربوط به شستشو و بیرون دادن مواد زائد تخمدان است که آمیاده سیاز  تخیم در آن صیورت میی      

 گیرد.

 زنـا فـاحـشـه است
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از « فاحشیه »واژه «.مقدمات زنا کردن را فیراهم نکتید که زنا فاحشه است و رفتار ناخوشایتد  را بدنبال میی آورد  »

تومان  1000می آید. فح( به مهتی: از حد زیاد  خود زیادتر رفتن است. مثالً اگر قییمت چیزیکه « فیحی(»صدر م

تومیان   1800تومان ارزشگذار  کتیم، آنرا زییاد ارزشیگذار  کیرده اییم، ولیی اگییر آنییرا میثاًل          1300است آنرا 

رتکب فح( شده ایم. و فاحشه چیز  اسیت کیه از و م "از حید زیاد  آن زییادتیر رفته ایم"ارزشیگیذار  کیتییم 

وْ ساءْ » در اصل « وْسْیاءْ سْیبیِییالً»است. یهتی جمله « تمیز»حید زییاد  خود زیادتر رفیته باشد یا برود.سبیالً نصب بر 

 است. به مهتی: راه آن )یهتی رفیتار و رویه ناشی از آن( بسیار ناخوشایتد است.« سبیلهُ سْیبیییالً

رفتار ناخوشایتد  بدنبال می آورد:چیز  که ما تا به امیروز از فیاحیشیه بیودن زنا می  یتیه آییه: زنا فاحشه است ونیک

ود )هیم زمیان آن   میی ر  "فراتر از حید زییاد  بیمیار    "توانیم بگوئیم این است که بیمار  می آورد و بیمار  آن 

طوالنی است و هم از بیماریها  مرگ آور است(. و رفیتیار  کیه با بیمارِ ناشی از آن می شود نیز چتانکه آیه به آن 

 اشاره دارد، خیلی ناخوشایتد است. کسی با و  ازدواج نمی کتد )غیییر از فیرد میبیتال(، و برخی نیز مهتیقیدنید کیه

 وییروسیهیا  آن در میاییهیات بدن نیز هست و بهتر است که انسان احتیاط کتد و از ظرف آنها نیز نخورد.

 آهـن

 

 «.الهاده زیاد و بیهیره ورییهیائی بیرا  میردم وجیود دارد و آهن را نازل کردیم. در آن نیروئی فیوق »

 یی انسان از آهن بهره ور  دارد. 3ده زیاد است. یی نیرو  موجود در آهن فوق الها2آهن نازل شده.  ییی1نکات آیه: 

 یی آهن نازل شده:1

 آهن چگونه و از کجا نازل شده؟

آهن از جمله عتاصر  است که در ستاره  هر کدام در دما  مشخصی درست می شوند. دیگر آهین و عتاصر اصلی

گرما  پس از انفجار اولییه درسیت شیده     نیز در از عتاصر برخیها  خیلی بزرگ تر از خورشید درست می شود، 

نیرو  ستاره ماده ستاره را به مرکز می کشد و فشرده می کتد، فاصله میان ذرات تتگ و تتگتر  یی وقیتی کش(1اند.

، و این باعث می شود که دما بسرعت بیاال  می شود، و الکترونها بحالت تحلیل در می آیتد و بهم نزدیک نمی شوند

یکسر  امتزاجها  جدید آغاز میشیود. هسیته هیا      می رسدمیلیون درجه  170دما  گرما به باال   برود. هتگامیکه

)و در  هیلیومی ذوب می شوند و عتاصر ستگین تر  را درست می کتتد کیه در وحله اول کیربن و اکسییژن اسیت.   
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ن هیدروژن به هلیوم تبدیل می شود. و همیتاور با باال رفتن دما  گرما به درجیه مهیتیی،   گرما و مرحله پی( تر از آ

 ستگیتتر و پیچیده تر  درست می شوند(. بترتیب عتاصر

رجه میرساند امتزاج جدید  آغاز می شیود کییه  میییلیییون د 700ییی وقتی نیییرو  جاذبه دما  عتصر کیربن را به 2

کیربن به نئیون و متیزیم تبدیل می شیود. در قشرها  بیرونی تر آن که دما  حرارت کمتر است تبیدیل هیلیییوم بیه    

 هیلییوم ادامه پیدا می کتد. کیربن و هیدروژن به

یی وقیتیی دمیا  حیرارت در میرکز هیسیتیه به یک و نییم مییلیارد درجه می رسد اتمها  نئون آغاز به ذوب شدن ی3

ایجییاد مییی  متیزیم بیشییتر  را  می کتتد و اکسییژن و  

 کتتد. 

  

 

رد می رسد اتمها  اکسیژن بهم فشرده تر ذوب می شیونید و به سیلیکییون و  ییی وقیتی دما  حرارت باال  دومیلیا4

 گیوگیرد تبدیل می شوند. این عیتاصر بوسیییلیه قیشرها  عیتاصر متحد الیمرکز اکسیژن، نئون، کییربن، هیلییییوم و  

 .هیدروژن احاطه شده اند

میلیارد درجه باال می برد و در مرکیزِ فیشییرده    3یی فیشیار نیاشیی از اضیمیحیالل هیسته ا  دما  حرارت را باال  5

جیرم خیورشییید میی شیود. بیه     1,44شیده، سییلییکون و گوگرد را به کره ا  از آهین تیبدیل می کتد که تیقیریباً 

اتیمیهیا ذوب و میضیمیحل شوند و عتصیر سیتگین تیر  درسیت     دلییل ساختمان هسته ا  آهن که اجازه نمی دهید 

 می تواند در مرکز ستاره رخ بدهد. شوند، این آخرین واکت( است که

ه ییی وقتی امیتیزاج در داخیلی تیریین بخیشیها  ستاره تمام میی شیود آخیرین مرحلیه جاذبی     6

 70000خیییود را بیا سیرعتی مهیادل       )جذب( آغیاز می شود. هیسیتیه آهین در مرکز سییتاره 

کیییلیومیتیر در ثانیه جمع می کتد. درجه حرارت تا صد میلییارد درجیه بیاال میی رود. هییسته      

یا  ها  آهن چتان بهم فشرده می شوند که در هم مضمحل می شوند. این گیرمیا  تیصیییور نکییردنی انییدازه هی    

در وسط ستاره محصور هستتد. ماده در این حرارت به آخریین حید  بیسیار زیاد  از نوترون تیولید می کتد که فهالً

 می شود. تیراکیم خیود رسییده و بی( از این نمی تواند فشرده بشود. نیرو  دفع میان هسته ها بیشتر از نیرو  جاذبه

ییی پس زنی از جانب مرکز سیتاره، ماده را از مرکز ستیاره در موج انفجار پرتاب می کتد. در پرت سیاز  آنیرا از   7

میان قشر سیلیکون سرازیر می کتد که آنرا گرم کرده و بخشی از هیسته هیا  آنرا مضمحل می کتید و ایزوتوپهیا    

یین تر دییگیر  را درسیت می کتد. موج انیفیجیار در حیتی که به بیرون سفر می رادیواکتیو  نیکل و عتاصر ستگی
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بیه ایین    میی شیود.   کتد به درست کردن عتاصر جدید دیگر  ادامه می دهد. ستاره متفجر می شود و در فضا پخ(

میییلییارد درجه تیولید می شود و با انفجار ستاره در هستی پراکتیده   3و در حرارت باال  ترتیب آهین در ستاره هیا 

می شود. و به این ترتیب نیز آهین از آسیمان به زمییین نازل شده است.آهین بی( از ییک سییوم از مییواد زمیین را     

ین رو بیایرف سیاح می آییییم  درصد آن در درون زمین است. بمیزانیکه از مرکز زم 99بی( از   تشکیل می دهد.

دهم درصد کل آهن زمین  6یا  5درصید آن کیم و کیمیتیر می شیود. آهین میوجیود در قشر خارجی زمین حدوداً 

 است.

 یی نیرو  موجود در آهن فوق الهاده زیاد است:2

ییک ذره آهین    اسیت. بیرا  درسیت کیردن     "نیییرو  میوجیود در آهین فوق الهاده زییاد "چتانکه آیه مار  کرده 

 مورد نیاز است.  "متظومه شمسی ی بی( از چهار برابر نیرو  موجود درنیییروئی

 یی انسان از آهن بهره ور  دارد:3

بز در اکثر گیاهان دارا  آهن هموگلیوبین در خیون انیسیان و خیییلی از حیوانات دارا  آهن است. همیتاور ماده س

 است. و بدون آهین حیات نیز نمی توانست بوجود بیاید.

 به فضا رفتن انسان

 

هرگاه توانستید از محدوده زمین و سیارات بیرون بروید می توانید بروید. البته فقط با نیرو  برتر میتوانید این کار را »

 «!بکتید

 نکات آیه:

 ییی انسان می تواند زمین و سیارات را ترک کتد:1

 کرده است.انسان فهالً زمین و ماه را ترک کرده و حقانیت درستی مضمون آیه را ثابت 

 ییی زمین و سیارات محدوده مشخصی دارند:2

 نیرو  جاذبه زمین و سیارات مرز و محدوده مشخصی دارد. 

 سیارات را ترک کتد: ییی انسان با سلاان )یهتی با نیرو  برتر( می تواند زمین و3
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 نیرو  برتر بر نیرو  جاذبه زمین و ماه، آنها را ترک کرده است.انسان فهالً با 

 

 چیزی در هستی از بین نمی رود

 

ک مثقال نیز از نظر خدا ناپدید نمی شود نه در سیارات و نه در زمین، و هیچ چیز کوچکتر یا بزرگتر از ذره ا  از ی»

هیچ چیز ناپدید شده ا  در فضا و زمین نیست مگر ایتکه «. »آن نیز نیست مگر ایتکه در هستی همچتان باقی می ماند

 «.در جهان عیتی همچتان وجود دارد

 نابود نمی شود! نکیتیه آیات: چیز  در هستی

اصل اول ترمودیتامیک اصیل ثبات و بیقا  انرژ  است. این اصل می گوید: در هستی چیز  از بین نمی رود بیلیکه 

 آیات مزبور از اصول مسلم علمی امروز هستتد. ماده و انرژ  تغییر شکل می دهتد.

 یگزاگی پیش رفتن در فضاز

 

تد یی باز هم می گفتتد: چتانچه در  هم از جو رو به فضا برا  ایتها باز می کردیم و در آن زیگزاگی پی( می رفت» 

 «!کرده اند "ما را سحر زده" ما در فضا نیستیم یا نه !نه

 نکات آیه: 

یییی در  3ییی انسان در فضا زیگزاگی پی( میی رود.  2یی وقتی انسان رو به فضا می رود در جو در  ایجاد می شود. 1

 .)احساس سحر زده شدگی میکتد( ا انسان احساس غیر طبیهی داردفض

 یی وقتی انسان رو به فضا می رود در جو در  ایجاد می شود:1

 وقتی انسان زمین را ترک می کتد طبقه ازون جو سوراخ می شود و بمثابه باز شدن دْر می ماند.
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 ییی انیسان در فضا زیگزاگی پی( می رود:2

« حرکت زیگزاگیی »کرده است به مهتی   ادامه حرکت در فیضا از آن استفیاده برا  حرکت وواژه عروج که قرآن 

است. و این به این مهتی است که حرکت و پییی( رو  در فیضیا در یک رونید و فیرایتد زیگیزاگی صیورت میی   

ین است. در فضا چیز  راست و مستقیم پی( نمی رود بلکه تحت تأثیییر نیرو  جاذبه کس می گیرد. واقهیت هم هم

  می شوند و زیگزاگی پی( می روند.  شود. حتی مسیر نور و امواج نیز تحت تأثیر نیرو  جاذبه کس

 ییی در فضا انسان احساس غیر طبیهی دارد: 3 

حساس و وضهیتی که رو  زمین دارد با هیم فیرق می کتید. از  احساس و وضهیتی که انسان در فضا دارد نسبت به ا

 جمله: 

احساس نمی کتد، چون سمت پائییین ناشی از کش( نیرو  جاذبه زمین است  ییی در فضا انسان سمت باال و پائین را

 مت پائین احساس نشود طبها سمت باالئی نیز احساس نخواهد شد. که در فضا وجود ندارد. و وقتی س

ییی در فضا انسان نمی تواند رو  پاها راه برود چون وزن ندارد. برا  جابیجیائیی خییود میی بایسیت دسییتاویز  را     

 بگیرد و خود را بجلو بکشد و یا با پا  خود چیز  را به عیقیب هیل دهد که باعث جلو رفیتن و  بشود. 

ما در فضا "باز هم می گفیتتد:   "اگر آنها به فضا برده می شدند"آیه گفیته:  ا این و ضع و احساس در فضا، چتانکهب

 ."نیستیم بلکه ما را سحر زده کرده اند

 

 تسخیر همه چیز برای انسان

 

  «.و آنچه در اجرام فضائی و در زمین است همه را خود خدا در امکان بهره ور  شما قرار داد» 

 همه در امکان بهره ور  انسان قرار داده شده است: نکیتیه آیه: هر چه در زمین و فضا است

 انسان امروزه از خیلی از چیزها  موجود بهره ور  می کتد. از جمله:

 از جمله برق استفاده می کتد. در ابهاد وسیهی  یییی از الکترون

 برا  تولید برق استفاده می کتد.یییی از نیرو  خورشید 
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  یییی از انواع باکتریها و میکروبها و ویروسها استفاده می کتد.

 یییی از انواع امواج بهره بردار  می کتد.

 

 وجود چیزهای نامرئی

 

را نمی بیتید، که این قرآن سخن پیامبر  است کیه در نهاییت خیوبی     به آنچه می بیتید و آنچه  می خورم دسوگت» 

 «.است

 سان آنها را نمی بیتد:نکته آیه: چیزهائی وجود دارد که ان 

امروزه انسان به کمک مییکروسکوپ، تلسکوپ و خیلی از دستگاها  دیگر، خیلی از چیزهائی را میی بیتید کیه بیا     

 چشم دیده نمی شوند.

 همه چیز جـفـتی است

 

 «.هر چیز  را بصورت جیفیتی آفریدیم» 

 نیکیتیه آییه: همه چیز جفتی است )یا نر و مادگی دارد(:

 یییی همه گیاهان نر و مادگی دارند )برخی از آنها نر و مادگیشان در خود آنهاست(.

 دارند. ییییی همه جانوران نر و مادگ

 ذرات مثبت و متفی دارند.  یییی

 یییی جریان الکتریسیته مثبت و متفی دارد.

 ماده و ضد ماده در فیزیک.   یییی

 یییی عتصر عضو  شیمیائی بدن چپی و راستی دارد.
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 یییی نیرو  مغتاطیسی دو قابی است

که برخی از گیاهان و حیوانات نر و مادگی دارند، ولی ایتکیه   میدانستچیز جفتی است. در زمان محمد انسان همه 

همه چیز نر و مادگی دارد مربوط به دان( عصر میا اسیت. مثال انسان نمی دانست که گلها نیز نر و میادگی دارنید و   

 بادها آنها را تلقییح می کتتد.

 باقی ماندن اعمال

 

هر انسانی را ملزم به داشتن اعمال خود در گردن خود نمودیم. و روز قیامت کتابی را برا  و  بیرون میآوریم کیه  »

 «.ال خود را ریز بریز در آن خواهد دیداعم

 در آیه دوتا نکته وجود دارد: 

 ا ییی باقی ماندن اعمال انسان:

حرفی کیه مییزنیم، و حتیی هیر      ما هر حرکتی که میکتیم، هر

. ایین  فکر  که میکتیم از میا انیرژ  و امیواج سیاطع میشیود     

امیروزه انسیان میی توانید چتید       انرژیها باقی میماند )در جهان دان( اصلی بتام اصل بقاء ماده و انرژ  وجود دارد(.

ساعت پس از ایتکه کسی جائی را ترک میکتد به کمک دوربیتی که اشهه مادون قرمز را میگیرد از اشهه ها  ساطع 

 ببیتد. بتابر این آنچه آیه می گوید مبتا  علمی دارد.شده از و  فیلم بردار  بکتد و بصورت تصویر آنرا 

 ییی بکار گرفتن واژه طائر برا  اعمال:2

در زبان عربی انواع و اقسام واژه بمهتی اَعمال هست، که هر کدام بتابر مهتا  ریشه مصدر  خیود بیه کیار و عمیل     

است. علت ایتکه قرآن این واژه را بکار  "تتدهپرواز ک"اطالق شده اند. طائر که قرآن از میان آنها بکار گرفته بمهتی 

 اعمال انسان به صورت انرژ  و موج از انسان رها می شود یا پرواز میکتد. برده نیز ایتست که
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