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 مقدمه

» نمونـه«ترين ابعاد اعجاز قرآن در عصر حاضر اسـت. تفسـير ارزشـمند اعجاز علمي از مهم

و همكـاران از جملـه تفاسـيري نوشته مرجع عاليقدر حضرت آيـت اهللا العظمـي مكـارم شـيرازي

ي مثبـتو متعـادل دارد. شـيوه ايـن تفسـير است كه نسبت به اعجاز علمي قرآن كـريم رويكـرد 

و بيان اعجاز علمي قـرآن اسـتو تـالش كـرده اسـت تـا از علـوم استخدام علوم در فهم، تفسير

.هاي اثبات نشده را بر قرآن تحميل نمايد قطعي در اين راستا استفاده كند نه اينكه نظريه

الَري(مؤلف محترم در تفسير آيه شـريفه تَابالْك كينَذلتَّقلْمل دىه يهف 2(بقـره/)ب(

كاهـد، بلكـه بـا پيشـرفتا طراوت قرآن را نمـي جالب اينكه گذشت زمان نه تنه« نويسد: مي

و برداشته شدن پرده از روي اسرار كائنات، حقائق قرآن روشن مي علوم و هـر قـدر تر گردد

مي علم به سوي تكامل پيش مي ود. اين يك ادعـا نيسـت،ش رود، درخشش اين آيات بيشتر

» الي همـين كتـاب تفسـير بـه آن پـي خـواهيم بـرد واقعيتي است كه به خواست خدا در البه

).1/66، تفسير نمونه(مكارم شيرازي،

مي89چنين ذيل تفسير آيه هم  نويسد: از سوره مباركه اسراء

آن اين آيه در واقع، بيان يكي از جنبه« است. به راستي هاي اعجاز قرآن يعني جامعيت

اين تنوع محتويات قرآن، آن هم از انساني درس نخوانـده عجيـب اسـت؛ چـرا كـه در ايـن 

ويهاي مخصوصش در زمينه عقا كاري كتاب آسماني، هم داليل متين عقلي با ريزه د آمـده

و استوار بر اساس نيازمندي هـاي هـا. هـم بحـث هاي بشر در همـه زمينـه هم بيان احكام متين

ق بيتاريخي از انگيز، بيدارگر، دلچسب، تكان نظير، هيجان رآن در نوع خود و خـالي دهنـده

كنـد كـه هاي آماده همان كار را مـيو هم مباحث اخالقيش كه با دل هر گونه خرافه است

كه در قرآن مطرح شده، پرده از روي حقايقي بـر علميهاي مرده! مسائل باران بهار با زمين

در مي (آن زمان براي هيچ دانشمندي شناخته نشده بوددارد كه حداقل ).12/276، همان»

مي هم دانـيم قـرآن يـك كتـاب علـوم مـي« دارد: چنين در جاي ديگر تفسير نمونه بيان

و بنابر طبيعي نيست، بلكه يك كتاب انسان اين، نبايد انتظار داشت كـه جزئيـات سازي است

در شناسي، گيـاه ريح، جنيناين علوم از قبيل مسائل مربوط به تكامل، تش و ماننـد آن شناسـي

هـاي تربيتـي اشـارة قرآن مطرح شود، ولي اين مانع از آن نخواهد بود كه بـه تناسـب بحـث 

(هايي از اين علوم در قرآن بشود كوتاهي به قسمت ).11/81،همان»
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ااز اعجـاز علمـي كـهاي گانـه چهـارده موارد به بررسي با توجه به اين رويكرد، يـن در

ميتفسير   پردازيم. بيان شده،

با1  ستارگانـ تزيين آسمان

زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكبِ( در حقيقت، ما آسمان نزديك«)؛6/ الصافات()إِنَّا

.»را با زيور سيارات آراستيم

 نكتة علمي

در،»كـب تـزيين كـرديم ين را بـا كوايآسمان پـا«فرمايد:مي خداي متعال در آيه فوق

مي حالي كه فرضيه و دانشمندان حاكم بود گفـت فقـط آسـمان اي كه در آن زمان بر افكار

(آسمان هشتم طبق فرضيه بطلميوس) آسمان ستارگان ثوابت است. باال

مي ولي چنان و عـدم پيـروي قـــرآن از فرضـية،دانيم كه بطالن اين فرضيه اثبات شده

.)19/17 همان،( اي از اين كتاب آسماني است معجزه زنده خود،نادرست مشهور آن زمان

نكته جالب ديگر اينكه از نظر علم امروز مسلم است كه چشمك زدن زيباي ستارگان

وا  و آنهـا را بـه ايـن كـار و دارد مـي به خاطر قشر هوايي است كه اطراف زمين را فرا گرفته

(آسـمان پـايين»السماء الدنيا«اين با تعبير ، امـا در بيـرون جـو زمـين، ) بسـيار مناسـب اسـت؛

.حالت زيباي چشمك زني را ندارندستارگان

و مسير2  ستارگان مشخصـ جايگاه

)يمظع لَّو تَعلَمونَ ملَقَس إِنَّهومِ وعِ النُّجاقوبِم مو به جايگاه«)؛76و75(واقعه/)فَلَا أُقْس

م كنم! ستارگان، سوگند ياد مى (بر فرض) بدانيد!و ».سلماً، آن سوگند بزرگى است، اگر

 نكتة علمي

مان هر كدام جايگـاه مشخصـي دارد امروزه براي ما روشن شده است كه ستارگان آس

و دافعه تعيين مي و مدار آنها كه طبق قانون جاذبه و حسـاب شـدهشو مســير ود، بسيار دقيق

م سرعت سير هر كدام است. درأ. ايـن مسـ پـذيرد عينـي انجـام مـي از آنها با برنامه له گرچـه

قابل محاسبه نيسـت، امـا در منظومـه شمسـي كـه خـانواده سـتارگان كرات دور دست دقيقاً

و نظام مدارات آنها به قدري دقيقاً،دهد نزديك به ما را تشكيل مي مورد بررسي قرار گرفته

و حساب شده است  ميدقيق . دارد كه انسان را به شگفتي وا
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گامي كه به اين نكته توجه كنيم كه طبـق گـواهي دانشـمندان تنهـا در كهكشـان مـا هن

و در جهان اسـت هـاي زيـادي موجـود كهكشان،حدود يك هزار ميليون ستاره وجود دارد

ميبه اهميت اين سوگند قرآن كه هر كدام مسير خاصي دارد، . بريم بيشتر پي

عـدد از ميلياردهـا تعداد آنها بـيشن كه چنين دانشمندان فلكي معتقدند اين ستارگا هم

مي قسمتي از آنها را با چشم غيراست، فقط  بسيار بيشتري را جز بـاو قسمت توان ديد مسلح

هم حتيتوان ديد. ها نمي تلسكوب فقـط، بلكـه نيستشدني ديدهقسمتي از آنها با تلسكوب

هـا در مـدار مخصـوص خـودو همـه اين برداري كرد توان از آنها عكسمي با وسائل خاصي

و هيچ احتمال  حونيز وجود شناورند زة جاذبه ستاره ديگـري قـرار ندارد كه يكي از آنها در

چنين تصادفي همانند ايـن اسـت كـه فـرض،در واقع گيرد يا با ستاره ديگري تصادف كند.

ادف پيما در درياي مديترانه با كشتي ديگري در اقيانوس كبير تصـ كنيم يك كشتي اقيانوس

و با سـرعت واحـدي در حركتنـد،كند ي چنـين احتمـال.در حالي كه هر دو كشتي به يكسو

با توجه به اين اكتشافات علمي از وضع ستارگان اهميـت.اگر محال نباشد، الاقل بعيد است

ميبيشتر سوگند باال  ونَ وإِنَّـه لَقَسـم لَـو تَعلَمـ(افزايـد: آيه بعد مـي رو، از اين؛گردد روشن

يمظ(بر فرض) بدانيد!«)؛76(واقعه/)ع بـه اين آيه».و مسلماً، آن سوگند بزرگى است، اگر

و دانش بشر در آن زمان اين حقيقت را به طور كامـل درك خوبي گواهي مي دهد كه علم

كهنكرده  و اين خود كه در عصري مي شايد هنوز عده بود هـاي پنداشتند سـتارگان مـيخ اي

ه نقره .درومي به شماريك اعجاز علمي قرآن، اند ستند كه بر سقف آسمان كوبيده شدهاي

و ناداني يك چنين بياني، آن از يك بود، محال است هم در محيطي كه به حق محيط جهل

).23/265، همان( انسان عادي صادر شود

و جرياني خورشيد3 ـ حركت دوراني

لمستَقَرٍّ لَّ( حتَّـى عـادوالشَّمس تَجرِي منَازِلَ نَاهررَ قَدالْقَمو ها ذَلك تَقْديرُ الْعزِيزِ الْعليمِ

فَلَـك كَالْعرْجونِ الْقَديمِ لَا لَها أَن تُدرِك الْقَمرَ ولَااللَّيلُ سابِقُ النَّهارِوكُـلٌّ فـي ينبغي سالشَّم

گيـرىد كـه تـا قرارگـاهش روان اسـت؛ ايـن انـدازهو خورشـي«؛)40ــ38(يس/)يسبحونَ

كـه هـايى قـرار داديـم، تـا ايـنو مـاه را بـرايش منزلگـاه* ناپذير داناسـت(خداى) شكست

[قوسى شكلِ زرد رنگ هم نه خورشيد برايش سزاوار است* ] برگردد چون شاخك ديرينه

ك و نه شب بر روز پيشى گيرنده است؛ در حالى ».ه هريك در مدارى شناورندكه ماه را دريابد،
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 نكتة علمي

ه،آن روز كه اين آيات نازل شد بر محافل يأت بطلميوس با قدرت هر چه تمامفرضيه

در،اجرام آسماني به خودي خود گردشي نداشـتند،طبق اين فرضيه. علمي حاكم بود بلكـه

و همچـون طبقـات پوسـت پيـاز روي هـم متـراكم بود  ،نـد دل افالك كه اجسـامي بلـورين

و حركت آنها تابع حركت افالكشـان بـود در آن روز نـه،ايـن بـر بنـا؛ميخكوب شده بودند

و جريـاني آن، شناور بودن خورشيد مفهـومي داشـت  امـا بعـد از فـروو نـه حركـت طـولي

از ريختن پايه و آزاد شدن اجرام آسماني هاي فرضية بطلميوس در پرتو كشفيات قرون اخير

و بند افالك بلور منظومه شمسي ثابت ين، اين نظريه قوت گرفت كه خورشيد در مركز قيد

. در اينجـا بـاز چرخنـد وار بـه گـرد آن مـي پروانـهو تمام منظومه شمسـي حركت استو بي

ب و دوراني را داد، روشـنه خورشيد نسبت مـي مفهوم تعبيرات آيات فوق كه حركت طولي

و حركت تا اينكه باز علـم به پيشرفت خود ادامـه نبود  بـراي خــورشيد ثابـت شـد هـايي داد

 هايي از قبيل: حركت
؛حركت وضعي آن به دور خودشـ1

؛حركت طولي آن همراه منظومه شمسي به سوي نقطه مشخصي از آسمانـ2

جزـ3 .ي از آن استيحركت دوراني آن همراه مجموعه كهكشاني كه

ب  رسيد.تاثباقرآن به براي يك معجزه ديگر علمي،ين ترتيبدو
مس براي روشن از،لهأتر شدن اين  هـا المعـارفرةيـداقسمتي از بحثـي را كـه در يكـي

مي،پيرامون حركت خورشيد آمده است .آوريم در اينجا

و حركت ساليانه) (حركت يومي و حركـات واقعـي خورشيد داراي حركات ظاهري

و حركت ظاهري كره آسمان شركت دار در نيمكره مـا.داست. خورشيد در حركت يومي

ميكندمياز مشرق طلوع  و در مغرب غروب، در طرف جنوب از نصف النهار محل گذرد

، حركـت خورشـيد سـازد.(ظهر حقيقي) را مشـخص مـي عبور آن از نصف النهار نمايد. مي

را(ظاهري) ساليانه درجه از مغـرب بـهيك نزديكاي به دور زمين نيز دارد كه هر روز آن

يك.برد طرف مشرق مي مي بار از مقابل برج در اين حركت، خورشيد سالي مـدار.گذرد ها

تا.واقع است دائرة البروجاين حركت در صفحه  ريخ نجـوم اهميـت فـراوان اين حركت در

و سال شمسي مبتني بر آن است.داشته است و ميل كلي مربوط به آن، و انقالب ، اعتدالين
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وراني كهكشان، خورشيد را با سرعت حدود يك عالوه بر اين، حركات ظاهري حركتد

و سي هزار كيلومتر در ساعت در فضا مي و يكصد گرداند، اما در داخـل كهكشـان ثابـت ميليون

و چهارصد كيلـومتر در سـاعت! بـه جانـب صـورت  و دو هزار نيست بلكه با سرعتي قريب هفتاد

در فلكي حركت مي و اينكه ما از اين حركت سريع خورشيد بيكند خبريم، به سـبب دوري فضا

اجرام فلكي است كه مأخذ تشخيص اين حركت وضعي خاص نيز هست. دوره حركت وضـعي 

( خورشيد در استواي آن حدود بيستو پنج شبانه روز مي ).18/388، همانباشد

 بررسي

 هاي خورشيد با آيات مورد بحث، تذكر چند نكته الزم است: درباره انطباق حركت

و اسـم» مستقر«كلمه درسه احتمالـ نكته اول وجود دارد؛ مصـدر ميمـي اسـم مكـان

در زمان. هم و بـه»في«،»الي«وجود دارد؛ به معني» لمستقر«چنين چند احتمال در معناي الم

حركـت انتقـالي؛چهـار احتمـال وجـود دارد» جريـان«چنين در مورد كلمه معني غايت. هم

ز و حركت دروني خورشيد.طولي، حركت وضعي، ادامه حيات  ماني

ممكـن كـه احتمال در معناي آيه متصور اسـت36يكديگربااين احتماالت با تركيب

.همه اين احتماالت مراد آيه باشداست 

(حركت) ديگري هم براي خورشيد وجـود پس اين احتمال هم وجود دارد كه جريان

و آن هم مـراد باشـد؛ داشته باش تـوان بـه طـور نمـي،رو از ايـند كه هنوز كشف نشده باشد

و  احتماالت شـناخته شـده يـا ديگرقطعي گفت كه مقصود آيه يكي از اين احتماالت است

همان معنـاي حركـت دورانـي،يسسوره40ـ37 كرد. البته ظاهر آياترا نفي كشف نشده

مي»يسبحون«كه با واژه است خورشيد در يك مدار ثابت  شود. در ذيل آيه تأييد

تـوان از كلمـه حركت انتقالي خورشيد به طرف يك مكـان نـامعلوم را مـيـ دومنكته

يـا تحميـل آن بـر آيـه قـرآن سـتاره وگـا يـا...)(استفاده كرد، اما تعيين اين مكان» لمستقر«

تـوان رسد؛ چرا كـه تعيـين قطعـي ايـن مكـان مشـخص نيسـت؛ لـذا نمـي صحيح به نظر نمي

دا مكان د.هاي حدسي را به قرآن نسبت

وـ نكته سوم ـ هـر كـدام از معـاني حركـت اشارات صريح قرآن به حركت خورشـيد

و نـوعي رازگـويي اسـت؛ چـون قـرآن  ـ از مطالب علمي قرآن جريان را كه در نظر بگيريم

و حركـت واقعـي آن گفتـه كـه  و جريـان (فلـك) خورشـيد كريم در زماني سخن از مـدار
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ب ميهيأت بطلميوسي فقط همين حركت كاذب را و اين مطلـب، عظمـته رسميت شناخت

و آورنده آن، يعني پيامبر اكرم مي9علمي قرآن  دهد. را نشان

در مورد اينكه آيا اين اشارات علـمي قـــرآن اعجاز علمـي آن را اثبـاتـ نكته چهارم

مي مي قا كند يا خير، هـال شد؛ بدين معني كه بگـوييم بخشـي از ايـن حركـتيتوان تفصيل

ت و بر خالف هيأت بطلميوسـي قبالً وسط كتاب مقدس گزارش نشده بود، بلكه توسط قرآن

بيان شده است، پس اعجاز علمي قرآن است. آنچـه كتـاب مقـدس از آن خبـر داده، همـان 

مي جمله و اي است كه » كنـد مثل پهلوان از دويـدن در ميـدان شـادي مـي» خورشيد«گويد:

اين جمله فقط حركـت انتقـالي دورانـي خورشـيداز).19/5كتاب مزامير، كتاب مقدس،(

ب؛شود استفاده مي به چون پهلوانان در ميادين و ميه طرف جلو  دوند. صورت دوراني

و اما حركت هاي ديگر مثل حركت انتقـالي طـولي، حركـت وضـعي، حركـت زمـاني

د كنـد خورشيد از ابتكارات قـرآن اسـت كـه اعجـاز علمـي آن را ثابـت مـينيراوحركت

).1/169ايي اصفهاني، پژوهشي دراعجاز علمي قرآن،(رض

ـ حركت زمين4

مرَّ( تَحسبها جامدةً وهي تَمرُّ َشيء إِنَّه وتَرَى الْجِبالَ صنْع اللَّه الَّذي أَتْقَنَ كُلَّ السحابِ

ِبما تَفْعلُونَ مي كوه«)؛88 نمل/()خَبِيرٌ سـ ها را و آنهـا را و جامـد مـي بينـي در،پنـداري اكن

و آفرينش خداوندي اسـت كـه همـه چيـز را مـتقن.حالي كه مانند ابر در حركتند اين صنع

مي است. آفريده .»آگاه است،دهيد او از كارهايي كه شما انجام

 نكتة علمي

و نشانهأقرآن در اين آيه به مس و معاد و عظمـت خداونـد در عـالم له مبدأ هاي قـدرت

و هم  چنين حوادث رستاخيز پرداخته است. هستي
بسياري از مفسران معتقدند اين آيه به حـوادث آسـتانه رسـتاخيز اشـاره دارد؛ چـرا كـه

و آغاز جهان ديگر، زلزله مي و دگرگـوني دانيم در پايان اين جهان هـاي عظـيم ها، انفجارها

و كوه واقع مي مي شود ا ها از هم متالشي هاي آخر قرآنز سورهگردند. اين نكته در بسياري

و گـواه ايـن تفسـير  صريحاً آمده است. قرار گرفتن اين آيه در ميان آيـات رسـتاخيز، دليـل

ميياست، ولي قرا و آن اينكـهن فراواني در آيه وجود دارد كه تفسير ديگري را تأييد كنـد
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و نشانه و بـه حركـ آيه فوق از قبيل آيات توحيد ت هاي عظمت خداوند در همـين دنياسـت

كند. در توضـيح ايـن تفسـير، مطالـب زيـر كره زمين كه براي ما محسوس نيست، اشاره مي

 جالب توجه است:

مي1 مي . آيه در كني كوه گويد: گمان و ساكنند، در حـالي كـه همچـون ابـر ها جامد

حركتند. معلوم است اين تعبير با حوادث آغاز رستاخيز سازگار نيست؛ چرا كه اين حوادث 

آشكار است كه به تعبير قرآن از مشاهده آنها مـادران كودكـان شـيرخوار خـود را به قدري 

و زنان باردار سقط جنـين مـي فراموش مي و مـردم از شـدت وحشـت همچـون كنند نماينـد

 مستانند، در حالي كه مست نيستند. 

و صداسـت نـه2 و بدون سـر و نرم . تشبيه به حركت ابرها متناسب حركات يكنواخت

مي آسايش، گوشي عظيمي كه صداي رعدانفجارها  كند. ها را كر
مي3 ها ظاهراً ساكنند، در واقع، در همان حـال دهد، در عين اينكه كوه . تعبير باال نشان

ميءكنند؛ يعني آيه دو حالت از يكشي به سرعت حركت مي  كند. را در آن واحد بيان
و محكم نمـ4 ودن اسـت نيـز تناسـب بـا زمـان . تعبير به اتقان كه به معني منظم ساختن

مي برقراري نظام جهان دارد، نه زماني كه اين نظام فرو مي و ويران و متالشي  گردد. ريزد

ِبما تَفْعلُونَ(. جمله5 خَبِيرٌ فعـل مضـارع» تفعلـون«مخصوصـاً بـا توجـه بـه اينكـه)إِنَّه

مي است، نشان مي او دهد كه مربوط به اين دنياست؛ چرا كه در گويـد: از اعمـالي كـه شـما

و آينده انجام مي بايسـت دهيد با خبر است؛ لذا اگر مربوط به پايان اين جهان بـود، مـي حال

ن دقيقـاً چنـين اسـتفادهياز مجمـوع ايـن قـرا(كاري كه انجام داديـد).» ما فعلتـم«شود گفته 

مييشود كه اين آيه يكي ديگر از عجا مي  كند.ب آفرينش را بيان

مياي نتيجه هـا كـه مـا آنهـا را سـاكن گيريم، اين است كـه ايـن كـوه كه از تفسير آيه

هاي ديگـر ها بدون حركت زمين پنداريم، با سرعت زياد در حركتند. مسلّماً حركت كوه مي

و به اين ترتيب معني آيـه چنـين مـي  شـود كـه زمـين بـا كه به آنها متصل است، معني ندارد

ا سرعت حركت مي برها. طبق محاسبات دانشمندان امروز سرعت سير كند، همچون حركت

در30حركت زمين به دور خود نزديك به  و سـرعت سـير آن كيلومتر در هـر دقيقـه اسـت

 حركت انتقالي به دور آفتاب از اين هم بيشتر است.
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از ها را مركز بحث قرار داده، شايد بدين جهت است كـه كـوه اينكه چرا قرآن كوه هـا

و وزن و براي تشريح قدرت خداوند نمونـه خـوبي المثلو پا بر جايي ضرب نظر سنگيني اند

(همـراه زمـين) حركـت هستند؛ زيرا آنجا كه كوه و سنگيني به فرمان خـدا ها با اين عظمت

از معجـزات علمـي مـورد نظـر آيه،به هر حال رسد. كنند، قدرت او بر هر چيز به ثبوت مي

ميقرآن است شـمنداني كـه حركـت كـره زمـين را كشـف كردنـد، دانيم نخستين دان؛ زيرا

و كپرنيك لهستاني بودند كه در اواخر قرن  م. اين عقيـده17و اوائل قرن16گاليله ايتاليايي

را برمال كردند، هر چند ارباب كليسا به شدت آنها را محكوم كرده، تحت فشـار گذاشـتند.

يك با اين حال مي دو، پـرده از روي ايـن آن قبـل از هـزار سـال بينيم كه قرآن مجيد حدود

و حركت زمين را بـه صـورت فـوق بـه عنـوان يـك نشـانه توحيـد مطـرح  حقيقت برداشت

(همان ).15/563، ساخت

 بررسي

.در مورد حركت زمين چند نكته الزم است كه بيان شود

ميـ نكته اول توان نتيجه گرفت كه حركت زمـين اجمـاالً مـورد پـذيرش به طور كلي

مي كريم بوده است؛ هر چند اين آيات به حركت قرآن و تنهـا هاي متفاوت زمين اشاره كند

 يك حركت خاص را در نظر ندارد.

و اشـارات علمـي آن بـه حركـت زمـين، بـر خـالف هيـأتـ نكته دوم تعبيرات قـرآن

بطلميوسي حاكم بر فضاي علمي زمان نزول قرآن است؛ چرا كه در هيأت بطلميوسي زمـين 

مي را ساكن ازو مركز جهان و ايـن يكـي دانستند، اما قرآن سخن از حركت آن گفته است

و صادق قرآن بود كه حدود  قرن بعد از نزول آن توسط امثال كپرنيك9مطالب علمي حق

و پيامبر و اين گونه عظمت قرآن مي9به اثبات رسيد  كند. را اثبات

رسـاند، كه عظمـت قـرآن را مـي خبر دادن قرآن از حركت زمين، هر چندـ نكته سوم

رود؛ چــرا كـه افــرادي مثــل فيثـاغورث، فلوتــه خــوس، اعجـاز علمــي قـرآن بــه شــمار نمـي 

و كليانتوس آسوسي قبل از بطلميوس قا ل به حركت زمينيارشميدس، استرخوس ساموسي

و سـكون شده بودند. پس قبل از اسالم دو ديدگاه در محافل علمي جهان در مورد حركـت

وه است كه ديدزمين بود و مشهور همان سكون زمين يعني نظريه بطلميوس بـود گاه حاكم

 گاه مغلوب همان حركت زمين بود. ديد



و علم/ 98 و تابستان10سال ششم، شماره، قرآن ش 1391، بهار

و كسي نتوانـد مثـل اعجاز علمي قرآن وقتي ثابت است كه قرآن نظريه اي را ابراز كند

آ  وردهو مانند آن را به صورت عادي بياورد، در حالي كه نظرية حركت زمين قبل از قـرآن

زنـد چـرا كـه شده بود، ولي مشهور نبود؛ هر چند اين مطلب ضرري به عظمـت قـرآن نمـي 

قرآن در عصري كه مشهور دانشمندان مقهور نظريه سكون زمين بطلميوس بودند، شـجاعانه 

و صـادقي را بـه جهـان عرضـه  و مطالب علمي حـق و با صراحت بر خالف آن سخن گفت

( ها بعد به صورت قطعي كرد كه قرن پژوهشـي در اعجـاز رضايي اصـفهاني، به اثبات رسيد

).1/185 علمي قرآن،

ـ قانون جاذبه5

)سـخَّرَ الشَّـمسو علَـى الْعـرْشِ تَرَونَها ثُـم اسـتَوي دمع بِغَيرِ اتاومالس فَعر اللّه الَّذي

يدبرُ األَ مسمى ألَجلٍ يجرِي كُلٌّ تُوقنُونَوالْقَمرَ كُمبر بِلقَاء لَعلَّكُم اتلُ اآليفَصي )؛2(رعـد/)مرَ

هايى كه آنها را ببينيـد، برافراشـت؛ سـپس بـر ها را، بدون ستون خدا كسى است كه آسمان«

(جهان و ماه را رام ساخت هر كدام تـا سـرآمد معينـى تخت و خورشيد دارى) تسلّط يافت؛

ت روان مىاند. كارها را (و نشانه دبير مى كند؛ آيات دهد؛ تا شايد شـما بـه هاى خود) را شرح

».مالقات پروردگارتان يقين پيدا كنيد

 نكته علمي

اين آيه با توجه به حديثي كه در تفسير آن وارد شده است، پرده از روي يك حقيقـت

ن گمـان علمي برداشته كه در زمان نزول آيات بر كسي آشـكار نبـود؛ چـرا كـه در آن زمـا 

و كردند آسمان مي ها به صورت كراتي تو در تو همانند طبقـات پيـاز روي هـم قـرار دارنـد

و بي ستون نيست، بلكه هر كـدام بـر ديگـري تكيـه دارد، چنين كراتي طبعاً هيچ كدام معّلق

و دانش بشـر بـه اينجـا رسـيد كـه افـالك  ولي حدود هزار سال بعد از نزول اين آيات، علم

و آنچه واقعيت دارد، اين اسـت كـه كـرات آسـمان هـر پوست پيازي، به كلي موهوم است

و ثابتند بي و جايگاه خود معّلق و تنها چيزي كـه آنكه تكيه كدام در مدار گاهي داشته باشند

و دافعـه اسـت كـه يكـي بـا جـرم ايـن آنها را در جاي خود ثابت مي دارد، تعادل قوة جاذبه

و ديگري به  و دافعه به صورت يك ستون كرات ارتباط دارد حركت آنها. اين تعادل جاذبه

 ي، كرات آسمان را در جاي خود نگه داشته است.ينامر
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در اين زمينه نقل شده، بسيار جالب است. طبق ايـن7حديثي كه از امير مؤمنان علي

ال«حديث امام فرمـود:  ـ هذه النجوم التي فـي السـماء مـدائن مثـل المـدائن ي فـي االرض ت

؛ ايـن سـتارگاني كـه در آسـمانند، شـهرهايي هسـتندة كل مدينة الي عمود من نـور مربوط

(هـر سـتاره اي بـا سـتاره ديگـر) بـا همچون شهرهاي روي زمين كه هر شهري با شهر ديگـر

).55/91(مجلسي، بحاراالنوار،» ستونـــي از نور مربوط است

و رساتر از ستون نامر آيا تعبيري روشن ايتر ز نـور در افـق ادبيـات آن روزي يا سـتوني

و تع ميبراي ذكر امواج جاذبه فرمايـد: خداونـد؟ سـپس مـي شـد ادل آن با نيروي دافعه پيدا

بي بعد از آفرينش اين آسمان بي هاي و قدرت تهاي اوست، بـران ستون كه نشانه بارز عظمت

ب عرش استيال يافت؛ تفسـير(مكـارم شـيرازي، دست گرفـته يعني حكومت عالم هستي را

سـوره لقمـان در بـاره نيـروي جاذبـه10 چنين در تفسير نمونه ذيل آيههم).10/111 نمونه،

 چنين آمده است:

(بر وزن قمر) به عمد و مقيد ساختن آن دليـل» ترونها«جمع عمود به معني ستون است

مر بر اين است كه آسمان ستون هـاييي ندارد. مفهوم اين سـخن آن اسـت كـه سـتونيهاي

تعبيري كه دراين آيه به كار رفته است، اشاره لطيفـي اسـت اما غير قابل رؤيت نيست. دارد،

و دافعه كه همچون ستوني بسيار نيرومنـد امـا نـامرئي، كـرات آسـماني را در  به قانون جاذبه

 جاي خود نگه داشته است.

معنـى به اين،نقل كرده7على بن موسى الرضا حسين بن خالد از امام در حديثى كه

تَرَونَهـا؟ قلـت«:ندفرمود . ايشانتصريح شده است ـدمع سبحان اللَّه، اليس اللَّه يقول بِغَيـرِ

ال ترونه و لكن فرمايـد بـدون سـتونى منزه است خدا، آيا خداوند نمى؛ابلى، فقال: ثم عمد

 هايى هسـت آرى، فرمود: پس ستون:عرض كردم گويد: كه آن را مشاهده كنيد؟ راوى مى

.2/125(تفسير القمي،» بينيد ولى شما آن را نمى

).17/29(همان، جمله فوق يكي از معجزات علمي قرآن مجيد است،به هر حال

 بررسي

.در مورد انطباق قانون جاذبه عمومي با آيات مورد بحث، تذكر چند نكته الزم است

نك» بغير عمد ترونها«در تفسيرـنكته اول .برانگيز است ته تأملبه نيروي جاذبه دو
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و به معني» عمد«الف) آنكه كلمه باشد. پس هـر چنـد تفسـيرمي»ها ستون«جمع است

هـا چنـدين نيـروي آن به نيروي جاذبه ممكن است، ولي امكـان دارد كـه مقصـود از سـتون 

و چه بسا آيندگان بـا پيشـرفت علـم آن را  متفاوت باشد كه يكي از آنها نيروي جاذبه است

(ستونكشف كن  رسد. ها) در نيروي جاذبه، صحيح به نظر نمي ند. پس حصر عمد

در قرآن معـاني متعـددي دارد؛ مثـل: جهـت بـاال، جـو زمـين، كـرات» سماوات«ب)

و... . در اينجـا در صـورتي تفسـير آيـه بـه،سـتارگان هاي معنوي، آسماني، آسمان سـيارات

.معنا كنيم» ات آسمانيكر«نيروي جاذبه صحيح است كه آسمان را به معناي 

سـوره لقمـان كـه در مـورد نـزول بـاران از آسـمان سـخن10اما با توجـه بـه سـياق آيـه

و آسمان مي مي گويد و در آيه ها را در مقابل زمين به كار سوره رعـد كـه بـه دنبـال3و2برد

مي ذكر آسمان و سپس زمين سخن و ماه مي ها از خورشيد مت گويد، معلوم قـين از شود كه قدر

و... است.  آسمان در اين موارد، همان آسمان مادي يعني كرات آسماني يا طبقات جو زمين

.برانگيز است سوره فاطر نيز سه نكته تأمل41در مورد آيهـ نكته دوم

 را به معناي كرات آسماني فرض كنيم.»ها آسمان«يكي اينكه در اينجا هم بايد

و زمين توسـط خـدا را بـه معنـاي نگهـداري آنهـا توسـط دوم اينكه نگهداري آسمان

و نيروهـاي متعـددي  نيروي جاذبه معنا كنيم. آري، ممكن است كه خداوند توسـط وسـايل

و زمين را نگه آسمان دارد تا منحرف نشوند كه نيـروي جاذبـه يكـي از آنهاسـت نـه تمـام ها

 آنها. پس انحصار معناي آيه فوق در نيروي جاذبه صحيح نيست.

ا و بر اساس يكي از آنها قابل انطباق با نيروي جاذبه است.سوم  ينكه اين آيه دو تفسير دارد

و آيه10نتيجه آنكه احتمال داللت آيات سوره رعـد بـر نيـروي جاذبـه2سوره لقمان

قوي است، ولي معناي آنها منحصـر در نيـروي جاذبـه نيسـت، بلكـه نيـروي جاذبـه يكـي از 

مي(ستون» عمد«مصاديق  آيـد باشد. به هر حال، اين يك اشاره علمي قرآن به شمار مـي ها)

و دانشمندان عصر نزول قرآن از نيروي جاذبه، عظمت قرآن  كه با توجه به عدم اطالع مردم

مي كريم را در بيان اسرار علمي روشن مي و تواند اعجـاز علمـي قـرآن بـه شـمار آيـد سازد

پژ( ).1/155ن،وهشي در اعجاز علمي قرآرضايي اصفهاني،
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ـ آماده شدن زمين براي زراعت به وسيله باران6

َفأَنبتْنَا فيهـا( صبا ثُم شَقَقْنَا الْأَرض شَقا صببنَا اْلماء حبـافَلْينظُرِ الْإِنسانُ إَِلى طَعامه أَنَّا

كه ما آب را با بارشـى فـرو؛و انسان بايد به غذايش نظر كند«)؛28ـ24(عبس/)وعنَبا وقَضْبا

(ها) رويانديم؛ سپس زمين را كامالً شكافتيم؛ ريختيم؛ و سبزىو در آن دانه (نيز) انگور .»و

 نكته علمي

در ها پوشانده بود. باران در آغاز، سطح زمين را قشر عظيمي از سنگ هاي سـيالبي پـي

و سنگ و در قسمتها را شكافتند. ذرات آن را جدا كرد پي فرو باريدند هاي گود زمـين ند

و هـم اكنـون نيـز سـيالب  و به اين ترتيب تودة خاك قابل زراعت تشكيل شـد هـا گستردند

ـيله بـرفو ريزند. اما خاك قسمتي از آنها را در خود حل كرده، به دريا مي هاي جديدي كه بـه وس

مي باران مجدداً تشكيل مي كم شود، جاي آن را شد. بود خاك زراعتيميگيرد وگرنه انسان گرفتار

هـا فـرو اول بـاران دهـد به اين ترتيب آيه اشاره به يكي از معجزات علمي قرآن است كه نشـان مـي 

و سپس زمين مي مي بارند و آماده زراعتمي ها شكافته گردند. نه تنها در روزهـاي نخسـت شوند

(مكارم شيرازي،  ).26/148 فسير نمونه،تاين عمل صورت گرفته كه امروز نيز ادامه دارد

ـ زوجيت در گياهان7

زوجينِ( ومن كُلِّ الثَّمرَات جعلَ فيها وأَنْهارا ياسور وجعلَ فيها ضاألَر دي مالَّذ وهو

يتَفَكَّرُونَ في ذَلك لĤَيات لِّقَومٍ و او كسى است كـه«)؛3د/رع()اثْنَينِ يغْشي اللَّيلَ النَّهار إِنَّ

[كوه و در آن و جوى هاى زمين را گسترانيد؛ و از همـه ] استوار در ها قرار داد؛ محصـوالت،

[ها] نشانه آن، يك جفت دوتايى قرار داد؛ روز را به شب مى هايى است پوشاند؛ قطعاً در آن

.»كنند براى گروهى كه تفكّر مى

 نكته علمي

كُلِّ الثَّ(عبارت زوجينِ اثْنَينِومن فيها جعلَ رَاتهـا موجـودات اشاره دارد به اينكه ميـوه)م

مي اي هستند كه داراي نطفه زنده و ماده مي هاي نر . شوند باشند كه از طريق تلقيح، بارور

و گياه اگر م. موفق بـه كشـف18شناس معروف سوئدي، در اواسط قرن لينه، دانشمند

كهأاين مس و له شد و همگـاني اسـت زوجيت در جهان گياهان تقريبـاً يـك قـانون عمـومي
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و ماده، بارور مـي و ميـوه مـي گياهان نيز همچون حيوانات از طريق آميزش نطفه نر دهنـد، شـوند

و صد سال قبل از آن، اين حقيقت را فاش ساخته است. اين خـود يكـي قرآن مجيد در يك هزار

مياز معجزات علمي قرآن مجيد استك .باشده بيانگر عظمت اين كتاب بزرگ آسماني

و مـاده بـودن بعضـي از شكي نيست كه قبل از لينه بسياري از دانشمندان اجماالً بـه نـر

از گياهان پي برده بودند، حتي مردم عادي مي دانستند كه مثالً اگر نخـل را بـر ندهنـد يعنـي

كـس بـه درسـتي داد، امـا هـيچ هـاي مـاده گيـاه نپاشـند، ثمـر نخواهـد نطفه نر روي قسمت

دانست كه اين يك قانون تقريبا همگاني است تا اينكه لينه موفق به كشف آن شد، ولي نمي

 ها قبل از وي، از آن پرده برداشته بود. همان گونه كه گفتيم، قرآن قرن

در قرآن مجيد آيات فراواني است كه پرده از روي يك سلسله اسرار علمي كه در آن

ا و عظمـتز چشم دانشمندان پنهان بوده، برداشته است كه اين خود نشانهزمان اي از اعجـاز

و محققاني كه در باره اعجاز قرآن بحث كرده اند، غالباً به قسـمتي از ايـن آيـات قرآن است

(همان، اشاره نموده ).10/119 اند

هاـ رستاخيز انرژي8

منَ الشَّجرِ الْأَ( لَكُم جعلَ تُوقدونَالَّذي نْهم أَنتُم فَإِذَا نَارا (همـان) كسـى«)؛80(يس/)خْضَرِ

(آتش) مى (نياز) از آن و شما در هنگام .»افروزيد كه براى شما از درخت سبز، آتشى قرار داد

 نكته علمي

و نخستين تفسيري كه بسياري از مفسران براي اين آيـه ذكـر كـرده و معنـي سـاده انـد

ميروشني است كه بر باشد، چنين است: در اعصـار قـديم در ميـان اي عموم مردم قابل فهم

و عرب ها اين امر رايج بود كه براي آتش افروختن از چوب درختان مخصوصي به نام مرخ

مي عفار كه در بيابان مييرو هاي حجاز (بـر كردند. يد، استفاده عفـار و (بر وزن چـرخ) مرخ

ز آنمي نه بود كه اولي را زير قراروزن تبار) دو نوع چوب آتش و دومـي را روي دادنـد

و مانند سنگ آتش مي مي زدند . در واقع، به جـاي كبريـت امـروز،شد زنه جرقه از آن توليد

 كردند. از آن استفاده مي

توانـد از ايـن درختـان سـبز آتـش بيـرون بفرسـتد، گويد: آن خدايي كـه مـي قرآن مي

كه قدرت دارد كه بر مردگان و آتش دو چيز متضاد است. كسي لباس حيات بپوشاند. آب
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تواند آنها را در كنار هم قرار دهد، ايـن قـدرت را دارد كـه حيـات را در كنـار مـرگو مي

و آب  مرگ را در كنار حيات قرار دهد! آفرين بر آن هستي آفرين كه آتـش را در دل آب

پو را در دل آتش نگاه مي هاي مـرده شانيدن لباس زندگي بر اندام انساندارد. مسلماً براي او

 كار مشكلي نيست.

مي اگر از اين معني، گام فراتر بگذاريم، به تفسير دقيق .رسيم تري

و عفـار افروزي به وسيله چوب درختـان، منحصـر بـه چـوب خاصيت آتش هـاي مـرخ

و تمام اجسام عالم وجود دارد؛ هر چن د دو چـوب نيست، بلكه اين خاصيت در همه درختان

و وضع مخصوصشان، آمادگي بيشتري براي اين كار دارند.  مزبور بر اثر مواد
مي خالصه اينكه تمام چوب دهنـد حتـي هاي درختان اگر محكم به هم بخورند، جرقه

و وحشتناكي در دل جنگل سوزي چوب درختان سبز؛ به همين دليل، گاه آتش ها هاي وسيع

و طوفـان دهد كه هيچ انساني عامل روي مي هـايي آن نيست، بلكه فقـط وزش شـديد بادهـا

مي كه شاخه و از ميان آنها جرقـه هاي درختان را محكم به هم هـاي اي در ميـان بـرگ كوبد

شـود. سـوزي مـي افتد، سپس وزش باد به آن آتش دامن زده، عامل اصلي آتـش خشك مي

و مـالش آشـكار  و همـان مـي اين همان جرقة الكتريسته است كه بر اثـر اصـطكاك گـردد

و به هنگام اصـطكاكو مـالش  آتشي است كه در دل همه ذرات موجودات جهان نهفته است

مي خود را نشان مي و از شجر اخضر نار انـداز تري است كه چشـم آفريند! اين تفسير وسيع دهد

مي جمع اضداد را در آفرينش گسترده و بقا را در فنا واضح تر مي كند .دهد تر نشان

و به كمك دانش در اينجا تفسير سومي است كه عميق هاي امروز به آن دست تر است

 ايم. ها گذارده ايم كه ما نام آن را رستاخيز انرژي يافته
مس توضيح اينكه و سـاختن سـلولز نبـاتي له كربنأيكي از كارهاي مهم گياهان گيري از هوا

آ و ئيدروژن است.است. سلولز همان جرم درختان است كه اجزاي عمده، ن كربن، اكسيژن

.شود اكنون ببينيم اين سلولز چگونه ساخته مي

و آن را تجزيـه مـي ياخته و گياهـان، گـاز كـربن را از هـوا گرفتـه كنـد؛ هاي درختـان

و كربن را در وجود خـود نگـه مـي  و آن را بـا آب تركيـب اكسيژن آن را آزاد ساخته دارد

و چوب درختان را از آن مي مس كرده له مهم اين اسـت كـه طبـق گـواهي علـومأسازد. ولي
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يابد يا بايد توأم با جذب انرژي خاصي باشـد يـا بـا طبيعي، هر تركيب شيميايي كه انجام مي

گيري مشغولند، طبق ايـن قـانون اين، هنگامي كه درختان به عمل كربنبر آزاد كردن آن. بنا

و در اينجا  و نور آفتاب به عنوان يك انرژي فعال احتياج به وجود يك انرژي دارند از گرما

هـاي درختـان، مقـداري از انـرژي كنند. به اين ترتيب، به هنگـام تشـكيل چـوب استفاده مي

و به هنگامي كه چوب آفتاب نيز در دل آنها ذخيره مي سـوزانيم، ها را بـه اصـطالح مـي شود

ر كربن با اكسيژن هـوا تركيـب گردد؛ زيرا بار ديگ همان انرژي ذخيره شده آفتاب آزاد مي

و گاز كربن را تشكيل مي مي شده (مقداري آب) آزاد و ئيدروژن و اكسيژن  گردد. دهد
و حـرارت از اين تعبيرات اصطالحي كـه بگـذريم، بـه عبـارت بسـيار سـاده، ايـن نـور

و مطبوعي كه در زمستان درون كلبه آن روستايي يا كرسي زغال سوز اين شهرنشين را گـرم

ميرو ده شن و حرارت آفتاب است كه در ضمن چنـد سـال يـا در سازد، همان نور هـا سـال

و آنچه درخت در طـول يـك عمـر تـدريجاً از آفتـاب  چوب اين درختان ذخيره شده است

و كاست پسمي گرفته، اكنون بي ! دهد كم

از گـردد، يكـي ها در كرة زمين بـه انـرژي آفتـاب بـاز مـي گويند همه انرژي اينكه مي

و مـي هـا مـي هايش همين است. اينجاست كـه بـه رسـتاخيز انـرژي چهره و رسـيم بينـيم نـور

و چـوب حرارتي كه در اين فضا پراكنده مي و بـرگ درختـان و شـود هـاي آنهـا را نـوازش

و دور از چشم ما انسان پرورش مي در دهد، هرگز نابود نشده است، بلكه تغيير چهره داده ها

و شا و هنگامي كه يك شعله آتـش درون ذرات چوب و برگ درختان پنهان شده است خه

مي به چوب خشكيده مي در رسد، رستاخيز آنها شروع و تمـام آنچـه از انـرژي آفتـاب شود

و نشورش ظاهر مـي  آنكـه حتـي بـه انـدازة گـردد بـي درخت پنهان بود، در آن لحظه، حشر

 روشنايي يك شمع در يك زمان كوتاه از آن كم شده باشد.

هـاي مـردم روشـن نبـود، ولـي همـان بدون شك، اين معني در زمان نزول آيه بر توده

كنـد؛ زيـرا آيـات قـرآن؛ در سـطوح گونه كه گفتيم اين موضوع هيچ مشـكلي ايجـاد نمـي 

و براي استعدادهاي متفاوت داراي معاني چند مرحله اي است. يك روز از اين آيـه مختلف

و امروز ما چيز چيزي مي مي فهميدند و شايد آيندگان از اين هم فراتـر رونـد بيشتري فهميم

و در  و كـامالً پـذيرفتني اسـت و در عين حال، همه ايـن معـاني صـحيح و بيشتر درك كنند

 معني آيه جمع است.
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به گاهي به ذهن مي (درخـت سـبز)» شجر اخضـر«رسد كه چرا قرآن در اين آيه تعبير

ب ا چوب تر بسيار مشكل است. چـه خـوب بـود بـه كرده است؟ در حالي كه آتش افروختن

(چوب خشك) مي بايـد . فرمود تا با آنچه گفته شد، سازگار باشـد جاي آن، الشجر اليابس

و ذخيـره توانند عمل كربن گفت، نكته جالب اينجاست كه تنها درختان سبزند كه مي گيري

ش آفتـاب قـرار نور آفتاب را انجام دهند. درختان خشك اگـر صـدها سـال در معـرض تـاب 

شود، بلكه تنها مـوقعي قـادر بـر ايـن اي به ذخيره انرژي حرارتي آنها افزوده نمي گيرند، ذره

و زنـده باشـند؛  توانـد اسـت كـه مـي»شـجر اخضـر«بنـابراين فقـط كار مهم هستند كه سـبز

د آتش و نور را به شكل مرموزي و گرما (وقود) براي ما بسازد و مرطوب گيره ر چوب سرد

و ذخيره انرژي آفتاب تعطيـل عمل كربن،، اما به محض اينكه خشكيدنگاه داردخود گيري

بهشود. مي و هاسـت يي از چهره رسـتاخيز انـرژي اين اصل تعبير فوق هم ترسيم زيبا با توجه

هم يك معجزه علمي جاويدان از قرآن مجيد. از اين گذشته، اگر به تفسـيرهاي ديگـر كـه در

ب و زيباسـت؛ زيـرا چـوب» شجر اخضر«از گرديم تعبير باال اشاره كرديم، هـاي باز هم مناسـب

اي دهند؛ جرقـه درختان سبز هنگامي كه با يكديگر اصطكاك قوي پيدا كنند، جرقه بيرون مي

و اينجاست كه به عظمـت قـدرت خـدا پـي مـي تواند مبدأ آتش كه مي بـريم كـه افروزي شود

و آب را در دل آتش حفظ ).466ـ18/463(همان، كرده است آتش را در دل آب

همـان بينـيم، مـي هـا از نظر علمي ثابت شده آتشي كه امروز به هنگـام سـوختن چـوب

مـا انـد.و در خـود ذخيـره كـرده حرارتي است كه درختان طي ساليان دراز از آفتاب گرفته

ايآفتاب بر بدنه درخت از ميان رفتهكنيم تابش پنجاه سال نور فكر مي آن، غافل از نكه تمام

و به هنگامي كه جرقه آتش به چوب و هاي خشكمي حرارت در درخت ذخيره شده رسـد

و انـرژي را پـس مـي،كنـد شروع به سوختن مـي  و نـور ا؛ دهنـد آن حـرارت ينجـا يعنـي در

و معادي برپا مي نيهاو انرژي شود رستاخيز ميمرده از ميو زنده و جان و بـه گيرنـد شوند

خ ما مي هـا قدرت دارد كه رستاخيز شما انسان،دايي كه رستاخيز ما را فراهم ساختگويند:

.)23/258 همان،( را نيز فراهم سازد!

ـ تشكيل تمام اجسام از اتم9

أَحد اللَّه الصمد( اللَّهوه .»خداىِ همواره مقصود بگو: خدا يكتاست،«؛)2ـ1/ اخالص()قُلْ
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 نكته علمي

و ارباب لغت معاني زيادي ذكر شده استدر رواي» صمد«براي و كلمات مفسران .ات

و بزرگـي اسـت كـه بـراي انجـام كارهـا بـهـ راغب در مفردات مي گويد: صمد به معني آقـا

و بعضي گفته سوي او مي .به معني چيزي است كه تو خالي نيست، بلكه پر است» صمد«اند: روند

كه اللغةدر مقاييس ري» صمد«آمده است شه اصلي دارد: يكي به معني قصـد اسـت دو

و اينكه به خداوند متعال  و استحكام شـود، بـه گفتـه مـي» صـمد«و ديگري به معني صالبت

و شـايد بـه همـين مناسـبت اسـت كـه خاطر اين است كه بندگانش قصد درگاه او مي كننـد

م.معاني متعدد زير نيز در كتب لغت براي صمد ذكر شده است نتهاي شخص بزرگي كه در

مييعظمت است، كسي كه مردم در حوا اوج خويش به سوي او رونـد، كسـي كـه برتـر از

و كسي كه دا و باقي بعد از فناي خلق است.يچيزي نيست م

» صـمد«دربـاره7خوانيم كه محمد بن حنفيه از اميـر مــؤمنان علـيو در حديثي مي

) ا7سؤال كرد حضرت و نـه جسـم؛ نـه ) فرمود: تأويل صمد آن است كه او نه سم اسـت

و  و نه مكان؛ نه كيـف و حدود؛ نه محل و نه تمثال؛ نه حد و نه صورت و نه شبيه دارد مانند

و نه  و نه نشسته؛ نه سكون دارد و نه خالي؛ نه ايستاده است و نه آنجا؛ نه پر است نه اين اينجا

و در  و نه نفساني عين حال هيچ محلـي حركت؛ نه ظلماني است نه نوراني؛ نه روحاني است

و نـه بـر قلـب انسـاني  و هيچ مكاني گنجايش او را نـدارد؛ نـه رنـگ دارد از او خالي نيست

و نه بو براي او موجود است. همه اينها از ذات پاكش منتفي است.   خطور كرده

كه اين حديث به خوبي نشان مي و وسيعي دارد كه هـر» صمد«دهد مفهوم بسيار جامع

هـاي مشـخصو كنـد؛ چـرا كـه اسـم ات را از ساحت مقدسش نفي مـي گونه صفات مخلوق

و هم و محدود و حـدود چنين جسميت، رنگ، بو، مكـان، سـكون، حركـت، كيفيـت، حـد

و  و مخلوقات است، بلكه غالباً اوصاف جهان ماده اسـت مانند اينها، همه از صفات ممكنات

و باالتر است. مي  دانيم خداوند از همه اينها برتر

اكتشافات اخير آمده است كه تمام اشياي جهان ماده، از ذرات بسـيار كـوچكي بـه در

و اتـم خـود نيـز مركـب از دو قسـمت عمـده اسـت  و؛نام اتم تشكيل يافتـه هسـته مركـزي

و الكترون الكترون و عجيب اينكه در ميان آن هسته هـا هايي كه به دور آن در گردش است
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(البته زيا د در مقايسه با حجم اتم) بـه طـوري كـه اگـر ايـن فاصـله فاصله زيادي وجود دارد

آور اسـت. مـثالً اگـر شوند كـه بـراي مـا حيـرت برداشته شود، اجسام به قدري كوچك مي

و او را كامالً فشرده كنند، ممكـن اسـت فاصله هاي اتمي ذرات وجود يك انسان را بردارند

با اين حـال، تمـام وزن بـدن اي درآيد كه ديدنش با چشم مشكل باشد، ولي به صورت ذره

 كيلو وزن دارد.60يك انسان را داراست؛ مثالً همين ذره ناچيز 

و بـا توجـه بـه اينكـه يكـي از معـاني » صـمد«بعضي با استفاده از اين اكتشـاف علمـي

و اجوف نيست، چنين نتيجه گرفته مي وجودي است كه تو خالي خواهد با ايـن اند كه قرآن

و اتـم كند؛ چرا كه تمام اجسام از اتم تشكيل يافته يتي را از خدا نفيتعبير هرگونه جسمان اند

مي،و به اين ترتيب تو خالي است باشـد. ولـي نبايـد تواند يكي از معجزات علمي قرآن آيه

در اصل لغت به معني شخص بزرگي است كـه همـه نيازمنـدان بـه» صمد«فراموش كرد كه 

و سوي او مي و از هر نظر پر و تفسـيرهاي ديگـري كـه روند و ظاهراً بقيه معاني كامل است

(همان، براي آن ذكر شده، به همين ريشه باز مي ).27/440 گردد

 بررسي

همان گونه كه گذشت، اعجاز علمي در يك آيه قرآن متوقف بر آن است كه داللـت

و صريح باشـد؛ بنـابراين، اگـر معنـاي آيـه تحمـل وجـ  وه آيه بر مطلب علمي قطعي، روشن

تـوان كـرد مگـر آنكـه قرينـة روشـني بـر آن معنـا مختلف را داشته باشد، ادعاي اعجاز نمي

معاني متعددي مثل جسـم تـو خـالي، سـيد،» صمد«در آية مذكور، كلمة وجود داشته باشد.

و ... دارد. پس ممكن است گفته شود با توجه به قرا و بعـد كـهيقصد نـي چـون آيـات قبـل

هاي توخالي مادي را از ارتكاز ذهني مخاطبـان يد است، اشاره به اتمموضوع آنها صرفاً توح

 كند. حتي پس از كشف اتم دور مي

ـ زندگي اجتماعي زنبور عسل10

)رِشُـونَ ثُـمعـا يممو ومنَ الشَّجرِ منَ الْجِبالِ بيوتًا وأَوحى ربك إَِلى النَّحلِ أَنِ اتَّخذي

من كُلِّ مخْتَلـف أَلْوانُـه فيـهكُلي شَرَاب بطُونها من خْرُجي سبلَ ربك ذُلُالً الثَّمرَات فَاسلُكي

يتَفَكَّرُونَ في ذَلك آليةً لِّقَومٍ للنَّاسِ إِنَّ و پروردگارت به زنبور عسل«)؛69ـ68نحل/()شفَاء

از«وحى (= الهـام غريـزى) نمـود كـه و از آنچـه داربسـت كـوه از بخشـى و از درختـان هـا
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و راه سپس از همه* هايى برگزين كنند، خانه مى هاى پروردگـارت را فروتنانـه محصوالت بخور

مى از شكم» بپيما. آن آيد كه رنگ هايشان نوشيدنى (= عسل) بيرون هايش متفـاوت اسـت[و] در

اس[ها] نشانه براى مردم درمانى است؛ قطعاً، در آن مىاى .»كنندت براى گروهى كه تفكّر

 نكته علمي

و بيـان اسـرار آفـرينش نعمت پيراموندر اينجا قرآن  از زنبورعسـل،هاي مختلف الهي

و سپس خود عسل سخن به ميان مي يك(نحل) و الهـامأم آورد، اما در شكل موريت الهـي

 مرموز كه نام وحي بر آن گذارده شده است.

بـه معنـي اشـاره سـريع،گويـده راغب در مفـردات مـيك در اصل چنان»وحي«كلمه

ا،است در»وحـي«ولي در قـرآن مجيـد لقا كردن مخفيانه سخني آمده است،سپس به معني

از آن جملـه كنـد. بـه همـان معنـي اصـلي بازگشـت مـي معاني مختلفي به كار رفته كه همه

(در مورد خواه الهام خود؛به معني الهام است»وحي« وأَوحينَـا(هـا) ماننـد: انسانآگاه باشد

مي الْيف يهفَأَلْق هلَيع فْتفَإِذَا خ يهعضأَر موسى أَنْ أُم و خـواه بـه صـورت)7قصـص/()إَِلى

و الهام غريزي باشد خوانـديم؛ زيـرا كه در مورد زنبـور عسـل در آيـات فـوق چنان؛ناآگاه

غر مسلم است و انگيزهوحي در اينجا همان فرمان هاي ناخودآگاهي اسـت كـه خداونـد يزه

و يـا الهـام يـ آيـد كـه غرا در اينجا اين سؤال پـيش مـي. در جانداران مختلف آفريده است ز

و در همه حيوانـات وجـود دارد، چـرا در اينجـا تنهـا غريزي منحصر به زنبوران عسل نيست

 اين تعبير آمده است؟

و آن اينكه امروزه كه زنـدگي زنبـورانمي با توجه به يك نكته پاسخ اين سؤال روشن شود

عسل دقيقاً از طرف دانشمندان مورد بررسي عميق قرار گرفته، ثابت شـده اسـت كـه ايـن حشـره 

و زندگي اجتماعي شـگفت شگفت انگيـزي دارد كـه از جهـات زيـادي بـر انگيز آن چنان تمدن

و زندگي اجتماعي او پيشي گرفته است از زنـدگي شـگرفش در گذشـته البته كمي. تمدن انسان

تـر اسـت، روشن بوده، ولي هرگز مثل امروز ابعاد مختلف آن، كـه هـر يـك از ديگـري عجيـب 

شناخته نشده بود. قرآن به طرز اعجازآميزي با كلمه وحي به اين موضـوع اشـاره كـرده اسـت تـا 

چ و و ماننـد اين واقعيت را روشن سازد كه زندگي زنبوران عسل را هرگز نبايد با انعام هـار پايـان

و شايد همين انگيزه اي شود كه بـه درون جهـان اسـرارآميز ايـن حشـره عجيـب آنها مقايسه كرد

(همان و قدرت آفريدگارش آشنا شويم و به عظمت ).11/296، گام بگذاريم



/  109بررسي چهارده اعجاز علمي قرآن در تفسير نمونه

ـ آفرينش انسان از علق11

علَقٍ( منْ ».ى آويزان آفريد انسان را از خون بسته«)؛2(علق/)خَلَقَ الْإِنسانَ

 نكته علمي

ا» علق« همصل به معني چسبيدن به چيزي است در و چنـين بـه زالـوو لذا به خون بسته

از آنجا كـه نطفـه بعـد از گذرانـدن.اند گفته»علق«،چسبد كه براي مكيدن خون به بدن مي

مي دوران نخستين در عالم جنين، به شكل قطعه خون بسته چسبنده در ظـاهر يـد كـهآ اي در

شـمرد تـا مبـدأ آفـرينش انسـان را همـين موجـود نـاچيز مـي قـرآن، بسيار كم ارزش اسـت 

بيينما قدرت مخلوقي چنين پـر،ارزشي عظيم پروردگار روشن شود كه از موجودي چنان

 ارزش آفريده است. 

آن بعضي نيز گفته هم حالـت چسـبندگي اند: منظور از علق در اينجا گل آدم است كه

ي كه اين مخلوق عجيـب را از آن قطعـه گـل چسـبنده بـه وجـوديبديهي است خدا.داشت

انـد . گاه علق را به معني موجود صـاحب عالقـه دانسـته گونه ستايش استآورد، شايسته هر

ع كه اشاره و به انسانلقه اي است به روح اجتماعي انسان پايـه،ديگر كـه در حقيقـت همـ ها

و پيشرفت تمدن مي اصلي تكامل بشر .دهد ها را تشكيل

(اسپرم) مي ايـن ند كه شباهت زيادي به زالو دارد.دان بعضي نيز علق را اشاره به نطفه نر

و بـه آن رود سوي نطفه زن پيش مـي به در رحمو بيني در آب نطفه شناور است ذره موجود

دو مي و از تركيب آن ميچسبد آن . درسـت اسـت كـه در آيـد، نطفه كامل انسان به وجود

از،بودگونه مسائل هنوز شناخته نشده زمان اين ولي قرآن مجيد از طريق اعجاز علمي پرده

تــر بــه نظــر تفســير اول روشــن،روي آن برداشــته اســت. از ميــان ايــن تفســيرهاي چهارگانــه

(؛رسد مي .)27/156همان، هر چند جمع ميان چهار تفسير نيز بي مانع است

 بررسي

اي اسـت بـه روح بـه معنـاي موجـود صـاحب عالقـه كـه اشـاره تفسير علقـ نكته اول

و علقه انسان هم اجتماعي انسان و كـه حالـت7چنين تفسير علق به گل آدم ها به همديگر

و سياق آيات تناسب ندارد.  چسبندگي داشته است با ظاهر
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، تفسير علق به معناي خون بسته آويزان به رحم، با سياق آيات متناسـب اسـتـ نكته دوم

اي بـين شناسـي جديـد بـه عنـوان واسـطه به ويژه آنكه اين مرحله از خلقت انسان در علم جنين

(گوشت شدن) به شمار مي و مضغه ساعت اين خون بسته بـه جـدار24رود؛ يعني حدود نطفه

و از خون آن تغذيه مي  گيري علقه كامل شود. كند تا شكل رحم آويزان است

(خـون بسـته)»الدم المنقبضة او المتصله«وانست از تعبيـرت با آنكه خداوند در قرآن مي

را» علق«استفاده كند، اما تعبير زيباي و هم آويزان بـودن آن را به كار برد كه هم بسته بودن

در برساند. با توجه به عدم پيشرفت علم جنين و14شناسي و عـدم آگـاهي مـردم قـرن قبـل

تـوان نتيجـه گرفـت كـه ايـن نـوعي انسـان، مـي پزشكان از اين مرحله دقيق وظريف تكامل 

 كند. رازگويي قرآن است كه بشر را به اسرار خلقت خويش آگاه مي

و اعجـاز علمـيـ نكته سوم معجزه آن است كه ديگران از آوردن مثل آن عاجز باشند

و آن خبر قرآن در غيب گويي آن است كه ديگران نتوانند به طريق عادي از آن اطالع يابند

گيـري نطفـه در درون زنـان تـازه بياورند، در حالي كه مردم زمان صدر اسالم هم بـه پـي را 

مي حامله شده از طريق كالبد شكافي اقدام مي و پي بردند كه يك مرحلـه از خلقـت نمودند

در انسان خون بسته آويزان است، همان طور كه بعدها اين مطلب علمي روشن شد. هر چنـد

و اين مطلب عظمت قرآن آن زمان اين امر انجام و خبر قرآن براي آنان تازگي داشت نشده

( را مي و معجزه بودن اين مطلب نيست رضايي اصفهاني، رساند، ولي دليلي براي عجز مردم

).2/487پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، 

 ها در جنين گيري استخوانـ شكل12

فَخَلَقْنَ( علَقَةً خَلَقْنَا النُّطْفَةَ ـا ثُمملَح ظَامنَا الْعوا فَكَسظَامع فَخَلَقْنَا الْمضْغَةَ )ا الْعلَقَةَ مضْغَةً
[خون بسته«)؛14مومنون/( و سپس آب اندك سيال را به صورت [خـون ] آويزان آفريديم؛

و گوشـت جويـده] بسته (چيزى شبيه) گوشت جويده شـده آفريـديم؛ آويزان را به صورت

و بر استخوان استخوانشده را به صورت  ».ها گوشتى پوشانديم هايى آفريديم

 نكته علمي

.نويسد تفسير نمونه ذيل آيه چنين مي
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و ذيل آيه مورد بحث در اينجا جمله عجيبـي نقـل مـي»تفسير في ظالل«نويسنده كنـد

و مضغه را پشـت سـر گذاشـت  هـايش تمـام سـلول،آن اينكه جنين بعد از آنكه مرحله علقه

ب ميه سلولتبديل و بعد از آن تـدريجاً هاي استخواني راع شود و گوشـت روي آن ضـالت

لَحما( جمله،اينبر بنا پوشاند؛ مي ظَامنَا الْعويك معجزه علمي اسـت كـه پـرده از روي)كَس

مي براي هيچكه در آن روزلهأاين مس مـا«گويـد: زيرا قرآن نمـي دارد؛ كس روشن نبود، بر

به»مضغه و گوشت تبديل كرديم را را بـه اسـتخوان»مضـغه«گويـد: مـا بلكه مـي،استخوان

و بر استخوان بـه اينكـه مضـغه اسـت اشـاره . ايـن ها لباس گوشـت پوشـانديم تبديل كرديم

آن نخست به استخوان تبديل مـي  و بعـد از (مكـارم پوشـاند گوشـت روي آن را مـي،شـود

).14/213تفسير نمونه، شيرازي،

 بررسي

ـين تبـديل بـه سـلول عاي اعجاز علمي قرآن در اينكه تمـام سـلول اد ـتخواني هـاي جن هـاي اس

مي مي و سپس كم كم گوشتو عضالت روي آنها را .پوشاند، از دو جهت قابل بحث است شود

شناسـي مطلب فوق از لحاظ علمي قابل قبول نيست؛ زيرا متخصصان علـم جنـين الف)

ان تصريح كرده هـاي اسـتخواني شـود كـه سـلول سان به سه اليه تقسيم مـي اند كه جنين اوليه

(مزودرم) تشكيل مي هاي جنين تبـديل بـه شود. پس همه سلول(سلكروتوم ) از اليه وسطي

 شود. استخوان نمي

عظَاما(فرمايد:ب) قرآن كريم مي كه14منون/ؤم()فَخَلَقْنَا الْمضْغَةَ ). جالب اين است

مي قرآن قبل از اين جمله در قَرَارٍ مكينٍ(: فرمايد همين آيه في نُطْفَةً لْنَاهعج ؛ يعني تعبير)ثُم

مي» جعل« و واژه(قرار دادن) آمده است. كلمـه» خلق«آورد، اما در اينجا تعبير، تغيير كرده

به معناي ايجاد تنها نيست، بلكه ايجاد همراه با كيفيت مخصوص است وحتـي برخـي» خلق«

گ (انـدازه زدن) اسـت» خلق«اند: اصل لغت فتهلغويان التحقيـق مصـطفوي،( به معناي تقدير

 ، بنابراين ترجمه آيه تنها ايجاد اسـتخوان نيسـت، بلكـه؛)3/109في كلمات القرآن الكريم

و محكم شده) اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر،  (استخواني ايجاد گوشت كوبيده با كيفيت خاص

و است؛ يعني گوشت كوبيده» مضغة مخلقة«اين استخوان همان  و تعديل شـده اي كه تسويه

مخَلَّقَةٍ(تمايز يافته است. در آيه  وغَيرِ مخَلَّقَةٍ به)5حج/()من مضْغَةٍ (جنين گوشتي) مضغه
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ميدو و متمايز تقسيم (عظـام)، مصـداق شود كه مرحله اسـتخوان مرحله غير متمايز بنـدي جنـين

ميمرحله تمايز يافتن جن (مخلقه) است. پس نتيجه و ين گيريم كـه مضـغه دو قسـم اسـت: مخلقـه

و مضـغه مخلقـه همـان جنـين تمـايز يافتـه اسـت كـه اعضـا  آن اسـتخوان،غير مخلقـه؛ و... بنـدي

و غيراستخواني تقسيم مـي مشخص شده است. پس مضغه (عظام) شـود؛ به دو قسم استخواني

ق و...) است. چرا كه معناي تمايز همين تقسيم به چند (استخوان، اعضا  سم

(جنـين» مضـغه«توان گفت، مقصود قرآن اين است كـه تمـام گيريم كه نمي نتيجه مي

گوشتي) تبديل به استخوان شده است، بلكه قسمت استخواني جنين، قسمتي از تمـايز جنـين

و ... . از اينجا معلوم مي ول در شود كه سـخن منقـ است به اعضا، جوارح، گوشت، استخوان

14هـاي اسـتخواني بـا خـود آيـه هاي جنين بـه سـلول تفسير نمونه در باره تبديل تمام سلول

 سوره مؤمنون نيز سازگار نيست.

و همان سورة مؤمنون اشارات علمي حيرت14آيه طور كه مالحظـه شـد، انگيزي دارد

و اين عظمت علمـي قـرآن كـر هاي جنين ترين يافته با جديد يم را ثابـت شناسان منطبق است

مي مي كند؛ چـرا كـه رسد كه اين مطلب نيز اعجاز علمي قرآن را اثبات نمي كند، اما به نظر

و نمي و كلي است توان گفـت كـه بشـريت در زمـان نـزول قـرآن اشاره قرآن بسيار مجمل

هاي سـقط شـده ها معموالً در طول عمر خود بچه اطالعي از اين مطلب كلي نداشت. انسان

مي هاي انسان و يا در هنگام اسـتفاده از گوشـت حيوانـات حاملـه بـا بچـه ديگر را هـاي بينند

و نـاقص را  ناقص آنها برخورد كرده بودنـد. پـس معمـوالً برخـي افـراد فـرق جنـين كامـل

و اين مطلب كه گوشت بـر روي اسـتخوان قـرار مـي مي را دانستند و ماننـد لبـاس آن گيـرد

پس مي هـاي با توجه به اطالعات اجمـالي بشـر از جنـين انسـان پوشاند نيز روشن بوده است.

و با توجه به كلي بودن آيه نمي و حيوانات تـوان آن را اعجـاز علمـي قـرآن بـه شـمار ديگر

(مضغه، عظام، پوشاندن عظام به وسـيله گوشـت)  آورد. البته ممكن است ترتيب بيان مراحل

(رضايي اصفهاني،  ددر قرآن اعجاز آميز باشد ).2/511ر اعجاز علمي قرآن، پژوهشي

تر بودن هوا در ارتفاعاتـ رقيق13

يرِد أَن يضلَّه يجعـلْ صـدره ضَـيقًا( ومن لإلِسالَمِ هردص شْرَحي هيدهي يرِد اللّه أَن فَمن

في السماء كَذَلك يجعلُ اللّه الرِّ دعصا يا كَأَنَّمرَجنُونَحْؤمالَي عَلى الَّذينَ س؛ 125انعام/()ج(
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مى اش كند، سينه نمايىو هركس را كه خدا بخواهد راه« (پذيرش) اسالم گشايد اش را براى

(به خاطر اعمالش) در گمراهى اش را تنـگ تنـگ اش وا نهد، سينهو هر كس را كه بخواهد

مى مى ا كند، گويا ين گونه خدا پليدى را بـر كسـانى كـه ايمـان خواهد در آسمان باال برود؛

مى نمى ».دهد آورند قرار

 نكته علمي

و امروزه ثابت شده كه هواي اطراف كره زمين در نقاط مجاور اين كره كامالً فشـرده

و ميـزان براي تنفس انسان آماده است، اما هر قدر به طرف باال حركت كنيم، هـوا رقيـق  تـر

به اكسيژن آن كمتر مي (بـدون شود حدي كه اگر چند كيلومتر از سطح زمين به طرف بـاال

و مشكل مي ماسك اكسيژن) حركت كنيم، تنفس كردن براي ما هر لحظه مشكل و تر شـود

و كمبود اكسيژن سبب بيهوشي ما مـي  گردد. اگر به پيشروي ادامه دهيم، تنگـــي نفس

در،ه ثبـوت نرسـيده بـود بيان اين تشبيـه در آن روز كـه هنـوز ايـن واقعيـت علمــي بـ

مياز معجـزات علمي قـرآن،حقيقت .)5/436تفسير نمونه، مكارم شيرازي،( رود به شمار

هاـ بريدگي ميان رشته كوه14

تَهتَـدونَوأَلْقى( لَّكُمالً لَعبسو وأَنْهاراً بِكُم يدأَنْ تَم يواسر ؛)15(نحـل/)في الْأَرضِ

كو« و نهرهـاهو در زمين و محكمى افكند تا لـرزش آن را نسـبت بـه شـما بگيـرد هاى ثابت

و راه ».هايى تا هدايت شويد ايجاد كرد

 نكته علمي

و همچون زرهى كـره ها از ريشه به هم پيوسته از نظر علمي ثابت شده است كه كوه اند

مى زمين را در بر گرفته و اين سبب كـ شود كه از لرزش اند ه بـر اثـر فشـار هاى شديد زمـين

از اين گذشـته گازهاى درونى هر لحظه ممكن است رخ دهد تا حد زيادى جلوگيرى شود.

و مد) زيـاد مـى وضع خاص كوه (جزر و ها مقاومت پوسته زمين را در مقابل جاذبه ماه كنـد

 رساند. اثر آن را به حداقل مى
دا از سوى سوم از قـدرت طوفـان و حركـت پويهـاى شـديد سـته زمـين مـى بادهـا بـر

دا كاهد؛ چرا كه اگر كوه مى مـاً در معـرض تنـدبادها قـراريها نبودنـد، سـطح همـوار زمـين
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و از آنجا كه كوه و آرامشى متصور نبود آب داشت (چـه بـه هـا يكـى از مخـازن اصـلى هـا

و چه به صورت آب و يخ مى صورت برف باشند بالفاصـله بعـد از آن، نعمـت هاى درونى)

مىوجود نهرها را بيا و از آنجـا)وأَنْهاراً(»و براى شما نهرهايى قرار داديـم«گويد:ن كرده،

هاى زمين را از يكـديگر ها ممكن است اين توهم را به وجود آورد كه بخش كه وجود كوه

و راه جدا مى مى كند مى ها را ها قـرار داد تـا هـدايتو براى شما راه«كند: بندد، چنين اضافه

تَهتَدونَوسبلًا(» شويد لَّكُملَع(.
بـه هـر حـال« افزايـد: صاحب تفسير نمونه پس از بيان مطالب فوق در پاورقي چنين مي

هـا آيه فوق يكى از معجزات علمى قرآن مجيـد اسـت كـه حـداقل در آن روز بـراى انسـان 

(كشف نشده بود .)11/182، همان»

 بندي جمع

ه در مـوارد متعـددي معتقـد بـه اعجـاز با توجه به آنچه گذشت، روشن شد تفسير نمون

چنين در برخي آيات، اشارات علمي قرآن كريم را با علـوم علمي قرآن است. اين تفسير هم

و آن را از شگفتي (بـراي نمونـه هاي علمي قـرآن بـر مـي روز منطبق دانسته كشـمارد :ر.

ــان، ــير).و ... 186و 26/171؛8/227؛ 22/375؛22/373؛20/228هم ــيوه تفس ــه ش البت

در نمونه در مباحث علمـي قـرآن، شـيوه  و تفـريط اسـت كـه و بـه دور از افـراط اي معتـدل

 پژوهي معاصر گشوده است. حقيقت، باب جديدي بر قرآن

اي از اعجاز اين كتاب آسماني بر بشـر بديهي است با پيشرفت علوم، هر روز ابعاد تازه

ميروشن خواهد شد كه موجب تكميل مباحث قب  شود.ل
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