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 مقدمه

و دقت در جهان آفرينش فرا قرآن كريم در آيات متعددي انسان را به توجه
و از سوي ديگر  خود آياتي دارد كه به صورت صريح يا اشاره، حقايقي را خوانده

و رمز جهان بيان كرده است هاي عميق قرآن كاري اگر چه رسيدن به اليه. از راز
و از مرحله اي به بعد، براي بشر عادي محال است، اما اين درياي ژرف دشوار

و شناخت را به خود مجذوب كرده است  از جمله. همواره شيفتگان معرفت
و صاحب نظران قرار زوايايي كه به خصوص در قرن حاضر، مورد توجه محققين

و علم است كه سر انگشت اشاره رشته گرفته است، مباحث ميان اي قرآن
كريم، محققان را به حقايقي از جهان آفرينش در اين حوزه، رهنمون كرده قرآن
و در پنج محور از زيست جانو. است مياين مقاله در اين راستا تا ري كوشد

و شگفتي آن اعجازها ها پرداخته شده است را بيان هايي از قرآن كريم كه كمتر به
. ها را به گنجينه پيشينيان بيفزايدو نيز مواردي از اعجاز يا شگفتي. كند

 تاريخچه

و شگفتي و بايد گفت اعجازها هاي قرآن كريم در زمينه زيست جانوري
هم يعني زيستبلكه يك مرحله قبل از آن، اي رشته مباحث ميان چون ساير شناسي،

و دين و آثار در كنار ساير بخش، اكثراً به صورت بخشي از كتابعلم هاي ها
و شناسي، زمين مربوطه مانند كيهان و اثري را به وجود ... شناسي تدوين شده

پي اند، بنابر اين يكي از راه آورده مو هاي آشنايي با اين مقوله ضوع در گيري
اين مطلب. اند نگاشته شده]1[»اعجاز علمي«چون هايي است كه با عناويني كتاب

. اند جداي از تفاسيري است كه در ذيل آيات مربوطه، به هر موضوع پرداخته
به عنوان. روايات متعددي وجود دارد كه به تفسير آيات علمي پرداخته است

در بيش از پانزده مورد به مباحث مثال شيخ طوسي در كتاب تفسيري خود تبيان 
الَ يستَحيِي( سوره بقره26ايشان درباره آيه. زيست جانوري پرداخته است إِنَّ اللّه

فَوقَها َفما مثَالً ما بعوضَةً ضِْربمي)ع(از امام صادق)  ...أَنْ ي به«: كند نقل خداوند
و پشه مثال زد، زيرا با اين كوچكيش آنچه در فيل  خلق شده در او خلق شده

ص1ج(» عالوه بر آن دو عضو زيادتر هم دارد و.)111، اين روايات در مجامع



،)تفسير صافي،ق1091م فيض كاشاني، مالمحسن،(تفاسير روايي همچون
ذيل آيات مربوطه ...و)، نورالثقلينق1112م، جمعهبن عروسي حويزي، عبد علي(

تب. اند آوري شده گرد  نيز)ق560مطبرسي،(البيان طوسي، مجمع يان شيخبعد از
پردازد از جمله درباره ساخته شدن شير حداقل در بيست مورد به حيوانات مي

ص6ج( او) نحل66، ذيل آيه 572، و وحي فرستادن به همان،(؛ زنبور عسل
آن)نحلسوره68، ذيل آيه 573ص و انواع همان،(ها؛ خلقت موجودات از آب

ذ7/233 و هدهد در سوره مباركه نمل)نورسوره45يل آيه، و داستان مورچه
.)نملسوره28تا16، ذيل آيات 335/همان(

هايي از رابطه چه اعجاز يا شگفتي تا پيش از دوران معاصر اگرگفتني است
و علم در تفاسير به چشم مي و رابطه اما به دليل اين. خورد قرآن كه علوم طبيعي

يكروند تقريباًدغدغه اصلي مفسران نبوده، اين آن با قرآن  را نمودار نواختي
فصل در دوران اخير، اجتماعيـ اما به دليل تحوالت علمي،دهد نشان مي

و دين گشوده شد و كه منجر به انتشار جديدي در زمينه علم كتب، مقاالت
]2[.متعددي در اين باره شده استيها همايشبرگزاري 

ق در تفسير)ق1306(رن پيش، محمد بن احمد اسكندراني از حدود يك
كشف األسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق باألجرام السماوية واألرضية والحيوانات«

اين اقدام از سوي رشيد. از اعجاز علمي سخن گفت» والنباتات والجواهر المعدنية
بيو طنطاوي در جواهر القرآن) 213ـ 1/210المنار(رضا در  سابقه كه رويكردي

و تطبيق آن (ها بر قرآن كريم داشتند ادامه يافت به كشفيات علوم تجربي دو.
و علم، شماره و زمستان،7فصلنامه تخصصي قرآن و، 1389پاييز مقاله چيستي

ص چالش حتي فردي)13هاي اعجاز علمي قرآن، رضايي اصفهاني، محمد علي،
 جلدي مستقل در اين25يك دوره تفسير)ق1358ـ 1287(مثل شيخ طنطاوي 
اي كه در تفسيرش ذيل آيات علمي از جمله به گونه]3[موضوع نگاشت

و حيوان زيست و تصاوير فراواني استفاده برد شناسي .شناسي از شكل
و رضا پاك توان از دكتر سيد در ايران نيز از پيشگامان اين رشته مي نژاد

بياالسالم حجة از دكتر پاك. آزار شيرازي نام برد دكتر عبدالكريم نژاد يكي
و دين به نام مهم و آخرين پيامبر«ترين آثار را در زمينه علم » اولين دانشگاه

به اين كتاب گرچه بيش).40دهه(نگاشت تر در زمينه پزشكي است، اما
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و زيست جانوراني مانند زنبور عسل پرداخته است هايي به زيست مناسبت شناسي
 281/در آمدي بر تفسير علمي قرآنرضايي اصفهاني، محمد علي،«فته از برگر(
بي.)286تا و دكتر و طبيعت را در دهه پنجاه آزار شيرازي نيز مجموعه قرآن

و شصت پديد آورد كه قسمت و عجايب هاي مختلفي از آن به حيوانات
آن شگفتي . اختصاص دارد هاي

ال دو تفسير گران و نمونه) طباطبايي، محمد حسين(ميزان سنگ معاصر، يعني
آن)زير نظر مكارم شيرازي، ناصر( و در ضمن  نيز توجه زيادي به مطالب علمي

آن مطالب مربوط به حيوانات داشته مي اند كه از گردآوري توان كتاب مستقلي ها
]4[.را به رشته تحرير در آورد

و زير نظر فاضل با كمك چند تن از محققي» اهل البيت الكونية«مؤسسه ن
مي الصفار مجموعه اسرار«آورند كه جلد نهم آن به نام اي يازده جلدي را پديد
به دنياي جانوران نظر» چاپ اول،ق1423 بيروت،مؤسسه سحرعالم الحيوان، 

مي. دارد : توان از كتب زير نام برد از جمله آثار مهم ديگر
و اسرار الطباتآي اليفعةي الكون ق 1425ي،ريالغد عبداهللاخي الش،ميكر القرآن

اإلشارة العلمية في القرآن الكريم بين؛)چاپ اول، بيروت،اءيضدارالمحجة الب(
و التطبيق ؛)چاپ اول، دارالفكر العربي، قاهره(ق1415، كارم السيد غنيم، الدراسة

، للمطبوعاتيمؤسسة األعلم(ق 1424، لبيب بيضون، اإلعجاز العلمي في القرآن
مؤسسه دارالشعب،(الحديث، عبدالرزاق نوفل؛ اهللا والعلم)، چاپ اوللبنان روت،بي

ـ مصر، بي در)تا قاهره اصفهاني، محمد علي رضايي، اعجاز علمي قرآن؛ پژوهشي
قم(ش2،1380ج و؛)چاپ اول، انتشارات كتاب مبين، ، احمد اإليمان رحيق العلم

و 1422فؤاد باشا، و؛)چاپ اول، العربي، قاهره، مصر لفكردارا(م 2002ق قرآن
ش 1384، سعيد حميدي كليجي،»انگيز عالم آفرينش شگفت هاي پديده«طبيعت 

و علوم طبيعي؛)قمحلم،( و علوم روز«قرآن گروه،»راهنماي پژوهش در قرآن
هاي مؤسسه انتشاراتي بنياد پژوهش(نژاد عباسمحسن نويسندگان به سرپرستي

و دانشگاقرآني موسوعة اإلعجاز؛)چاپ اول ش، 1384 زمستان،مشهده، حوزه
و العلمي في القرآن ، حجر، دمشق مكتبة ابناحمد، الحاج، يوسفالمطهرة السنة الكريم



و السنة؛ق 1428 ، محمد، آيات اهللا في اآلفاقموسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن
ف؛ چاپ اول،ق 1425،دارالمكتبي، دمشقراتب النابلسي، اتيآيوجوه االعجاز

فض،ايطبـاي علمـايالنحل لغو بيـقاهرهداراالعتصام،، بكرلي رضا .تا مصر،
در عالوه بر كتاب هاي نامبرده، مقاالت مختلفي نيز در نشريات گوناگون
و زيست شناسي به چاپ رسيده است، حتي برخي نشريات به صورت زمينه قرآن
و دين اختصاص يافتهمستقل به انعكاس اند كه از جمله دو فصلنامه مقاالت علم

و علم« و فصلنامه» قرآن اإلعجاز«زير نظر مركز تحقيقات قرآن كريم المهدي
مي) مكه مكرمه(چاپ كشور عربستان» العلمي چنينهم. توان نام برد را
د شركت از. اند اشتههاي مختلفي نيز نرم افزارهايي را در اين عرصه به بازار عرضه

 كه دو داده استهياي را ارا للبرمجيات مجموعه» التراث«عربستاني جمله شركت
و الحيوان«حلقه آن با نام و الحشرات«و» القرآن مي» القرآن . پردازد به جانوران

هاي فعال در اين زمينه است للبرمجيات از شركت» مكه« مصريچنين شركت هم
آن است كه برخي را ارايه نمودهكه توليداتي  ازها از / تسبيح المخلوقات: عبارتند

» همان/ األجنة واألرحام«و) اعجاز علمي در مصر رئيس هيأت(دكتر احمد شوقي
مي» حياة النحل«اي با نام كه زير مجموعه .گيرد را هم در بر

هايي نيز هر ساله در كشورهاي اسالمي برگزار عالوه بر اين، همايش
ربيع(» التوجيه اإلسالمي للعلوم«مؤتمر نمونه آن عبارتند از گردد كه چند مي

ـ صالح كامل لإلقتصاد اإلسالمي بجامعة«در مركز)ق1413 جمادي األولي الثاني
سه.»رابطة الجامعات اإلسالمية«و» جامعة األزهر«زير نظر» األزهر  اين همايش در

الكريم الحشرات في القرآن« سوم محور قابل تقسيم است كه يكي از عناوين آن در محور
]5[.توسط عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي ارائه گرديد» والسنة النبوية والعلم الحديث

و دين يكي ديگر از همايش و زير مجموعه آن، يعني(ها، همايش علم
و حياتي در قرآن و بين المللي به همت) مباحث زيستي در دو سطح داخلي

 تهران، برگزار شد؛ اولين همايش بين المللي آن ارديبهشت دانشكده علوم پزشكي
با حضور اساتيد داخلي] كشورهاي اسالمي[ در تهران، سالن اجالس سران 1385

و« در اسفند ماه همان سال نيز همايشي با نام]6[.و خارجي برگزار گرديد قرآن
و دانشگاه به همت مركز پژوهش» علوم روز دـهاي حوزه ر مشهد كه مقر آن

شد در تهران، سالن همايشـمقدس است و سيما برگزار . هاي صدا
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در كشورهاي اسالمي مراكزي تخصصي نيز در اين رشته مشغول فعاليت
و دانشگاه األزهر. هستند ازميعالوه بر مصر و«توان هيأت اإلعجاز العلمي في القرآن
( نام برد)مكة المكرمة(السنة  إلشارة العلمية في القرآن الكريم بيناغنيم، كارم، السيد.

و التطبيق ـ مشهد مركز پژوهش«و در ايران).543/ الدراسة و دانشگاه و» هاي حوزه
ـ موسسه پژوهش« هاي قرآني المهدي زير نظر مركز تحقيقات قرآن كريم المهدي
هاي از مراكز فعال در اين زمينه هستند كه اين مؤسسه در جديدترين فعاليت» قم

. هاي هفتگي در اين زمينه است ميزبان سلسله نشست1389خود از سال 

 مفهوم شناسي

هاي قرآن كريم به طبيعت كه در راستاي هدايت آفاقي انسان پرداخت
ِفي الĤْفاقِ وفي(صورت گرفته  لَهم أَنَّه الْحقُّسنُريهِم آياتِنا يَتبينَ /فصلت() أَْنفُسِهِم حتَّى

و در خودشان به آنان) جهان(هاى خود را در اطرافه زودى نشانهب«)53
سه بخش اشاره،» كه براى آنان آشكار شود كه او حق است نمايانيم، تا اين مى

و اعجاز علمي را پديد آورده است . شگفتي
آن پديده:اشاره مي هايي طبيعي است كه از برد ولي به ظاهر، ها نام
ميز بودنشان را مطرح نكرده است، اما همين اشاراتآ انگيزي يا اعجاز شگفت

و زمينه و آن موضوع جلب كرده ساز پيشرفت توجه بسياري را به جهان طبيعت
 علوم تجربي در جهان اسالم شده است؛

آن مطالب علمي ويژه:شگفتي در اي كه صدور ها از يك فرد درس ناخوانده
 بوده است؛ در صدر اسالم بسيار بعيد جزيرة العربمحيط 

و حتي قرن:اعجاز علمي آن مطالبي است كه تا زمان نزول قرآن ها بعد از
و اخبار  و اين اطالعات نوعي راز گويي كسي از اين حقايق علمي با خبر نبوده

مي كه موجب تفاوت اين قسمت با شگفتي. رود از غيب به شمار مي شود، چرا ها
و وسيع آورنده كه در شگفتي مطلبي كه ارايه شده است اگ ر چه اطالعات دقيق

و نادر مطرح بوده است آن را حكايت مي كند، اما اين نظريه به صورت پراكنده
به).1/99رضايي اصفهاني، تفسير مهر،:ك.ر( رخ«اعجاز علمي آنچه تا كنون

بهمي» داده مي» آينده«پردازد اما اين اعجاز با نگاه آورد به نام مولود ديگري پديد



مي.»هاي علمي قرآن نظريه پردازي« گيرد كه فرا اين عنوان موضوعاتي را در بر
و علوم فعلي به نتيجه قطعي  اي درباره آن دسترسي پيدا نكرده روي بشريت است
تواند نظر قرآن را به عنوان نوعي است، اما متفكر ديني با مراجعه به قرآن مي

اين. كه از آن وجود دارد ارايه دهدبيني با دورنماي مثبتي گويي يا پيش پيش
مي»اعجاز«بخش پس از قطعي شدن در زمره  . گيرد هاي تثبيت شده قرآن قرار

).1/94رضايي اصفهاني، تفسير قرآن مهر:ك.ر(
و شگفتي سخن در اين مقاله از چهار محور مطرح شده در دو گستره اعجاز

.به ميان آمد

 ساز حيات آب زمينه.اول

مي30در آيه خداوند مِنَ اْلماءِ كلُ(رمايدف سوره مباركه انبياء ءٍ شىوجعلْنَا

45برخي مفسرين به قرينه آيه»!اى را از آب قرار داديم؟و هر چيز زنده«،)حى
مِنْ ماءٍ(نور دابةٍ خَلَقَ كُلَّ اللَّهرا» جعل«» اى را از آبى آفريدو خدا هر جنبنده«،)و

؛ 14/279 الميزان في تفسيرالقرآن، عالمه طباطبايي،(ند،ا گرفته» خلق«ني به مع
قرطبي، محمد بن احمد،؛3/113، التنزيل الكشاف عن حقائق غوامضمولف

مي)11/284 الجامع ألحكام القرآن،  ين معانيتر واند يكي از كاملت گرچه اين معنا
و انحصار آن در معن صحيح به نظر» خلق«اي آيه باشد ولي تمام آن نيست

 چون آب در آن آيه، استدالل به آيه سوره نور تمام نيست زيرا اوالً.سدر نمي
و مي  نظر به آبي خاص با تركيبات اند تنويع را برساند كه احتماالًتو نكره است

كه در ادامه چه اين،ويژه دارد مانند نطفه، كه نتيجه آن گوناگوني جانوران است
عَلى(فرمايد نيز مي من يمِشي علَى فَمِنْهم يمِشي من ومِنْهم من يمشِيبطْنِهِ ومِنْهم رِجلَينِ

علَىعَلى إِنَّ اللَّه شَاءا يم خْلُقُ اللَّهي َشيأَربعٍ پس برخى از آنها كسانى«،)ءٍ قَدِيرٌ كُلِّ
از هستند كه بر شكم خود راه مى و برخى آنها كسانى هستند كه بر دو پاى روند

و برخى از آنها كسانى هستند كه بر چهار خود راه مى مى)پا(روند روند؛ خدا راه
جا» كه خدا بر هر چيزى تواناست] چرا[آفريند، آنچه را بخواهد مى اما در اين

و  مي»ال«معرفه است  اشاره به همين آب معهود باشد؛وتواند عهد ذهني بوده آن
نتيجه با متفاوت شدن اين دو، استدالل از يكي بر ديگري با مشكل مواجه در
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»خلق« در صورتي كه فقط همين معني اراده شده بود از همان ماده ثانياً. شود مي
ت،شد استفاده مي ثيراتي كه آب در كليه مراحل حيات دارد به نظرأ اما با توجه به

تري داشته، شروع حيات، بقاءعتواند معناي وسيمي»جعل«رسد اين كلمه مي
و تأمين بسياري از شرايط حيات را هم در بر تر شدن براي روشن. گيرد حيات

و گستره آن، به برخي از خصوصيات منحصر به فرد  و دريافت وسعت زيبايي آيه
و نقش آن در حيات، اشاره مي .شود آب

يك،ـ آب ماده اصلي بدن تمامي جانوران است1 70انسان به طور مثال
و اگر50كيلويي آب بدن خود را از دست بدهد هرگز%20 ليتر آب دارد

و طبيعت حميدي كليجي، سعيد،(.سالمتي خود را باز نخواهد يافت قرآن
)29/»هاي شگفت انگيز عالم آفرينش پديده«

و آب همهـ2 هم... جا در خاك، هوا، زيرزمين و سه وجود دارد زمان به
ميومدصورت مايع، جا )32/ همان(.شود گاز يافت

و فشار معمولي بسيار حائز اهميت استـ3  زيرا وزن، مايع بودن آب در دما
به-33در17 است در حالي كه آمونياك با وزن ملكولي18ملكولي آن  هنوز

و سولفيد هيدروژن با وزن ملكولي  كه در جدول34صورت بخار وجود دارد
 هنوز حالت بخار خود را حفظ-59 دارد در سرماي تناوبي پهلوي آن قرار

بيني شده در جدول تناوبي را داشت تغييرات جوي اگر آب خواص پيش. كند مي
(شد حاصل از آب به جاي رحمت آسماني به بالي آسماني تبديل مي )36/ همان.

در. آب]7[»ظرفيت گرمايي ويژه«ـ4  در بسياري از فلزات اين ميزان حرارت
و آهن به حدود%3 حدود مي%1 كالري است، در مس كه كالري رسد در حالي

و. كالري قرار دارديكبراي آب در باالترين حد يعني اين مطلب براي تعديل
گونه كه روشن همان. ثابت نگه داشتن درجه حرارت كره زمين بسيار مهم است

مي4/3است  و در بسياري از نقاط كره زمين را آب تشكيل  زمين نيز يافت دهد
به مي شود، به اين ترتيب آب نقش مهمي در تعديل درجه حرارت محيط زيست

مي. عهده دارد رود آب مقدار انرژي زيادي را به خود هنگامي كه دماي كره زمين باال
مي جذب مي و هنگامي كه سرد شود ميزان كند تا دماي آن يك درجه افزايش يابد



در. دهد تا دماي آن يك درجه كاهش يابدميانرژي زيادي را به محيط پس اين مسأله
هم شبانه و آب روز و چنين با جريان و تعديل ... هاي قطبي در كل زمين باعث تنظيم

مي دماي كره (شود زمين )171ـ170/ القرآنيفيالعلم اإلعجازبيضون، لبيب،.
است در حالي اين ميزان براي فلزات چند كالري]8[.»گرماي نهان ذوب«ـ5

مي كالري80كه براي آب به  با. رسد براي هرگرم يخ و جنوب دو قطب شمال
اي در حفظ حيات موجودات زنده كننده ها تن يخ نقش تعيين در بر گرفتن ميليون

 مقدار هنگامي كه زمين با گرماي شديدي مواجه شود آب شدن.كنند ايفا مي
ميـ كالري80ه ازاي هر گرمبـ مقدار زيادي انرژي،ها عظيمي از يخ و را بلعد

از سوي ديگر هنگامي كه با سرماي كشنده مواجه شود با برگشتن به حالت 
مي،جامد .دهند مقدار قابل توجهي انرژي را به فضا پس

ها ها تن آب از سطح اقيانوس هنگامي كه ميليون.»گرماي نهان تبخير«ـ6
آن بخار مي و باد مين ها را در آسما شود ها حقيقت ميليوندردهد حركت

مي ها به زمين كيلوكالري انرژي را نيز به همراه آن هر گرم. برد هاي سرد زمستاني
مي540 هنگام تبخير،آب به كالري گرما به خود جذب و هنگامي كه كند
ميهاي قطره آن باران تبديل مي شود .كند را در فضا منتشر

آب اين است كه بيشترين منحصر به فرد از خصوصيات]9[.»چگالي«ـ7
اچگالي در ساير مايعات مربوط به نقطه انجماد  +4آب در چگالي.سترا دارا

مس،درجه است ميأ اين از له باعث و يخ سبك+4شود آب كمتر تر بوده، درجه
و آب نسبتاً ميباال بيايد شود گرم پايين رود كه باعث زنده ماندن جانوران آبي

مي بر اينعالوه  به كه يخ روي آب عايقي شود براي جلوگيري از نفوذ سرما
)174ـ172/ القرآنيفياإلعجاز العلمبيضون، لبيب،(.تر محيط پايين

آن.»شوري آب درياها«ـ8  هرچه شوري آب بيشتر باشد نقطه انجماد
مي پايين تا تر د. درجه سانتي گراد صادق استـ22رود اين مطلب ر در نتيجه

ها مايع هستند كه عالوه بر مختل نشدن سرماي زير صفر درجه هنوز اقيانوس
و از انتشار بيماري هاي گوناگون زندگي، به محيط دريا خاصيت ضدعفوني داده

) 175/ القرآنيفياإلعجاز العلمبيضون، لبيب،(.كند جلوگيري مي
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ديـ9 حل مقادير عظيمي از بامياكسيد كربن محيط، در آب دريا و شود
آبـايجاد اسيد كربونيك توان حل كربنات كلسيم ساحل   كه به خودي خود در

اين مسأله بر اساس فرمول زير،. آوردمي را به دستـشوند خالص حل نمي
مي واكنش بازگشت دي پذيري را ايجاد در اكسيد كند كه همواره كربن محيط را

به. دارد يك حالت تعادل نگه مي ( شكل زير استاين فرمول بيضون، لبيب،.
)177/ االعجاز العلمي في القرآن

H2o + Co2→H2Co3 + Caco3                   Ca(Co3H)                       

و از آن به شاخه10 ياـ رسيدن موادغذايي از ريشه به آوند و هاي گياه
به رسيدن آن از طريق خون به سلول و يا دفع سموم بدن وسيله حل شدن در ها

ترين مايعاتي آب يكي از قوي.ت آب استاليالعاده حلّ آب، مرهون قدرت فوق
(تواند بسياري از مواد را درون خود حل كند است كه مي  الكون واسراراتآي.

آن. البته تا اينجا فقط نيمه راه است)187/مي القرآن الكريفعةيالطب نيم ديگر
 باالترينو صفر متغير است14 تا صفر بين،االت سيPH. آب استPHمربوط به 

و  از PH=7آب با دارا بودن. باالترين قدرت بازي را دارد14قدرت اسيدي
و اين بسيار مهم است و اسيدي خنثي است مي،نظر بازي كه تواند بدون اين زيرا

(تركيبات بسياري را درون خود حل كندها واكنش دهد با آن اإلعجاز بيضون، لبيب،.
و با نگاهي ديگر آيه شريفه را مرور)176/ القرآنيفيالعلم اينك جا دارد بار ديگر

مِنَ الْماءِ كلُ(كنيم؛  جعلْنَا وى شىح .»!اى را از آب قرار داديم؟و هر چيز زنده«،)ءٍ
اشاره شد كه اين آيه مي تواند نقطه آغازين حيات را هم در بر گيرد، اين

درب اگرمطل و فرضيه،صد اثبات نشده است چه صد هاي دانشمندان اما شواهد
ميبر محور ايننيز  آنصورت خالصه كه به چرخد امر مي به : شود پرداخته

آب«ـ11 در مورد نقطه آغازين حيات در زمين دو نظر.»شروع حيات از
ش اولين ملكول) الف:وجود دارد و به وسيله ها هاب سنگهاي حيات از آسمان

. باشندمي درياها اولين گهواره حيات)ب]10[؛ها باريده است بر سطح سياره
ا30گرچه نظر اول نيز با آيه در، متناسب استنبياء سوره مباركه  چرا كه
رتْقً(صدر آن سخن از آسمان است كَانَتَا ضالْأَر و يرَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ السماواتِ لَماأَو



وجعلْنَا ها آيا كسانى كه كفر ورزيدند اطالع نيافتند كه آسمان«)... من الماءفَفَتَقْنَاهما
و هر چيز زنده و آن دو را گشوديم اى را از آب قرارو زمين پيوسته بودند

به خصوص اگر گفته شود ملكولهب»!داديم؟ هاي زنده به وسيله قطعات يخ
مي اما، شده استمنتقلزمين  رسد لزومي ندارد در آسمان دنبال نقطه به نظر

وضَعها و( زيرا زميني كه براي زندگي انتخاب شده است،شروع بگرديم ضالْأَر

تواند خود شروعمي»و زمين را براى آفريدگان نهاد«،)10/الرحمن(؛)لِلْأَنامِ
و منافاتي ندارد هم و زمان در آسمان كننده حيات نيز باشد ،عالمنقاط ديگر در ها

بر بنابر]11[،گيري باشد حيات در حال شكل اين در ادامه به تئوري دانشمندان مبني
مي شكل : پردازيم گيري حيات در درياها

مثل)ها ماكروملكول(هاي بزرگ ترين نظريات شيمي، ملكول بر اساس تازه
غي اي، پروتئين اسيدهاي هسته و قندها، ممكن است از مواد ر زنده ابتدايي به ها

) دار اكسيژن(چه تشكيل اين مواد در فضاي اكسيدكنندهگر. وجود آمده باشند
و سازمان آن امروزي بر ها به صورت موجودات زنده انجام نمي يابي شود، تصور

.استبوده) دار هيدروژن(اين است كه فضاي گذشته زمين احيا كننده 
 خورشيد به]12[ از پرتو فرا بنفشنبود اكسيژن باعث رسيدن مقادير زيادي

مي سطح اقيانوس و آمونياك در اقيانوس.شد ها ها مقدار زيادي گازهاي متان
و هيدروژن به وجود آمده  و نيتروژن وجود داشت كه از تركيب گازهاي كربن

 با انجام نخستين تجربه آزمايشگاهي كه در آن وضعيت اوليه زمين 1952در سال. بود
ب و بخار آب در وضعيت ايجاد شده ود، از تركيب گازهاي متان، آمونياك، هيدروژن
شد احيا، ملكول و ها اولين ملكول احتمال دارد كربوهيدرات. هاي آلي زيستي تشكيل ها

و اسيدهاي هسته هاي انرژي در آن زمان منبع. اي ساخته شده باشند بعد اسيدهاي آمينه
و حرارت زياد زمين بوده هاي شيمايي، برق، پرتو ساز واكنش فعال  فرابنفش، خورشيد
(است )180ـ178/يعمومي شناسستيززارع مايوان، حسن،.

كننده تبديل با گذشت زمان، اتمسفر احيايي زمين به تدريج به فضاي اكسيد
و شرايط در جهت كاهش به وجود آمدن موجودات زنده از غير زنده  شد

)182/ ناسي عموميش زارع مايوان، حسن، زيست(.دگرگون شد
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كهياي ارا فرضيه(Corliss) آقاي دكتر كورليس1980در اواخر دهه ه داد
. ها شروع شده است هاي آب گرم اعماق اقيانوس حيات از چشمه

 ميليارد5/3دهد كه در رسوبات متعلق به حداقل مطالعات اخير نشان مي
و چشمه سال پيش، كف اقيانوس  داشته است كه هاي آب گرم، فسيل وجود ها
در چند سال پيش، بر اساس مطالعات دكتر توماس. كند اين احتمال را تقويت مي

هايي انجام برداري نمونه، سوئدي از اعماق دروني زمين(Thomass gould) گولد
و توانستند باكتري هايي را جداسازي كنند كه به راحتي در دويست درجه شد

ميگراد به طور غير هوازي زند سانتي وجود چنين موجوداتي در اعماق. كنند گي
دهنده شروع حيات در وضعيت دشوار زمين نخستين است زمين، نه تنها نشان

زارع مايوان، حسن،(.دهد بلكه امكان وجود حيات در كرات ديگر را نيز نويد مي
)182ـ180/يعمومي شناسستيز

بر. دوم و جغرافيايي  ورانجانپراكندگي تأثير تغييرات جوي

و جغرافيايي همواره تأثيرات مستقيمي بر زندگي جانداران داشته شرايط جوي
مي اي كه حتي انقراض گونه است به گونه و هوا . دانند هايي را معلول تغييرات آب

به به راه افتادن سيالب سالي، گرم شدن هوا، سرد شدن آن، خشك و همه ها، همه
وت ويژه اگر براي مدتي ادامه يابد مي واند تغييرات اساسي را بر محيط زيست

مي بر اساس آنچه از قرآن. جانداران آن بر جاي بگذارد شود يك سري كريم فهميده
ـ پراكنده شدن گونه ـ بعد از نزول تغييرات هاي مختلف جانوري بر روي زمين

و يك سري تغييرات بعد از پديد آمدن كوه باران .ها هايي رخ داده است
مي164 آيهدرخداوند وما ...خَلْقِ السماواتِ إِنَّ في(: فرمايد سوره مباركه بقره

موتِها وبثَّ فيها مِنْ كُلِّ دابةٍ دعب ضبِهِ الْأَر مِنْ ماءٍ فَأَحيا مِنَ السماءِ مٍ ...أَنْزَلَ اللَّهياتٍ لِقَوĤَل 

آ...ها قطعاً در آفرينش آسمان«،)يعقِلُونَ باو و بى كه خدا از آسمان فرو فرستاده

و از هرگونه جنبده اى در آن پراكنده آن، زمين را پس از مردنش زنده نموده

مى نشانه...كرده  آيا منظور اولين،»كنند هايى هست، براى گروهى كه خردورزى

با هايي دارد كه در برهه ها بوده است؟ يا اشاره به باران باران و اي از زمان

س هاي خاصي به وقوع پيوستهيويژگ و ميؤاند؟ اين آيه تواند االت مربوط به آن



آن،موضوع تحقيق چندين ساله دانشمندان باشد جا چه به اجمال در اين اما

آن مي  آيا اين تغييرات سبب پيدايش اين است كه اوالًگفتسخن توان از

و يا گونه هاي مختلف شده گونه و پس از اين هاي مختلف وجود داشته اند

و فراواني آن هي با اراتر شده است؟ ثانياً ها فراهم تغييرات شرايط براي گسترش

مي نمونه و به وقوع از هاي ملموسي كه امروزه در جريان است پيوندد فهم بهتري

. شودميآيه به تصوير كشيده 

 بررسي فرايند پراكندگي)الف

آمادگي پروراندن حيات را اگر فرض بر اين است كه نقاط خاصي از زمين

و  داشته است نه همه جاي آن، بنابراين بايد حيواناتي در آن نقاط پديد آمده

پراكندن، منتشر:بث« عالوه بر اين از ماده،هاي ديگر رفته باشند سپس به قسمت

.ء كبث الريح التراب التفريق وإثارة الشي: أصل البثِّـ1/161 قاموس قرآن،(،»كردن

مي)108/ داتمفرال جانداران اول مجتمع كه شود در آيه شريفه به ذهن متبادر

و سپس پراكنده شده بوده كه در برخي آيات اين كلمه حال با توجه به اين. اند اند

و استمرار مي كند، به صورت مضارع به كار رفته است كه داللت بر زمان حال

چرداشته گسترش،بايد هم اكنون نيز اين قانون و پراكنده شدنو خش

مي4در آيه خداوند. موجودات ادامه داشته باشد  وفي(:فرمايد سوره مباركه جاثيه

يوقِنُونَ مِنْ دابةٍ آيات لِقَومٍ وما يبثُّ و آنچه از جنبندگان«،)خَلْقِكُم و در آفرينش شما

مى كند، نشانه پراكنده مى .»آورند هايى است براى گروهى كه يقين
وزِينَةً ويخْلُقُ( سوره نحل8و اگر آن را با آيه والْحمِيرَ لِتَرْكَبوها والْبِغَالَ والْخَيلَ

مى«،)ما الَتَعلَمونَ و آنچه از جنبندگان پراكنده هايى كند، نشانهو در آفرينش شما
بهاين ضميمه كنيم ممكن است»آورند است براى گروهى كه يقين مى  نكته

به در آن دست آيد كه هنوز هم در زمين نقاطي وجود دارد كه مخلوقات جديد
مي وجود مي و در زمين پراكنده بي آيند .خبريم شوند در حالي كه ما از آن

ـ از مطلب ديگر اين كه وقتي جاهاي مختلف كره زمين شرايط گوناگوني
و هميـ را دربر... بيابان تا دريا مراه با سازگاري دروني گيرد، پراكندگي بايد

و بعد موجودات باشد، بنابر و هوايي به وقوع پيوسته اين آيا ابتدا تغييرات آب
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يا اول شرايط دروني) بر اساس نظريه تكامل(اند؟ موجودات تغيير ذائقه داده
و آنگاه با تغييرات جوي هر يك به سمت آن و هوا شده ها متناسب با نوعي آب

و هواي مورد عال را. اند قه خود رفتهآب آيه شريفه وقوع پراكندگي در خارج
و هوايي مي . داند، اما نسبت به اين موضوع ساكت است پس از تغييرات آب

دهد تغييرات زيست محيطي كه با گرم شدن كره زمين در زمان حاضر رخ مي
د، كند، يعني بايد مبتني بر عالقه دروني خود موجودات باش نظريه دوم را تأييد مي

و هوايي عالقه نداشته باشد به چه دليل بايد به  زيرا اگر موجودي از درون به آب
و نياز به حدي شديد باشد  سمت آن كشيده شود؟ از سوي ديگر اگر آن عالقه
و قبل از پديد آمدن شرايط جديد يك وابستگي تام را ايجاد كند  كه در ابتدا

آنموجود زنده در همان شرايط قبلي خواهد مرد،  به پس چه از مجموع مطالب
اي ژنتيكي در برخي موجودات آيد اين است كه در ابتدا نياز يا عالقه دست مي

و هوا راغب كرده است، اما اين وجود داشته كه آن ها را به سمت نوعي آب
و هواي ديگر را از آنان مسأله به  قدري قوي نبوده كه امكان زيستن در نوعي آب

آ و هر سلب كند، پس از و با پيش آمد شرايط جديد، از آن استقبال كرده ن
موجود به سمتي كه به آن تمايل بيشتري داشته كشيده شده است سپس با گذشت

و شدت گرفته است . زمان آن خصوصيت در او تقويت
مي آيه اين پراكندگي را پس از باران؛نكته ديگر در هايي داند كه تحوالتي را

مي،همراه داشته استپوشش گياهي زمين به  بِهِ الْأَرض بعد(:فرمايد زيرا فَأَحيا

مي در نتيجه اين،)موتِها  زمين، قبالًاز شود كه زمين يا آن قطعه گونه برداشت
و اما باران،بياباني مرده بود و با رويش گياهان زنده شد هايي بر آن باريد

(موجوداتي را به سمت خود كشاند از.  قبل موجوداتي دو زيست يا اگر هم
و رشد گونه اند باعث جدا كرده بياباني در آن زندگي مي با سازي هايي شده كه

و مرطوب سازگاري بيشتري دارند و هواي سرد و آب ).پوشش گياهي
مي در دو آيهقرآن مي به اين تغييرات را فرمايد خدا باران پردازد، ابتدا هايي

و زمين را زنده كر و جانوران را در آن پراكند نازل كرد در) 164/ بقره(د آيهو
» سپس جنبندگان را در آن گستراندها را در زمين قرار داد، كوه«فرمايدمي ديگر

كَريمٍ(: آن فرمودپس از زوجٍ مِنْ كُلِّ مِنَ السماءِ ماء فَأَنْبتْنا فيها را»من«اگر،)وأَنْزَلْنا



چ ميدر هر دو تبعيضيه بگيريم ها به عنوان عاملي آيد كه اوالً كوه نين به دست
با جغرافيايي نقش مستقلي در گسترش جانداران داشته و ثانياً برخي حيوانات اند

و برخي با نزول باران ها گسترش يافته پديد آمدن كوه .هاي ويژه اند
زيستي، بعضي تغييرات محيطي تغييرات وسيعي را نيز در بافتحالبه هر

ازيا بقره به يكي از آن موارد كه شايد اولين 164آيه. به همراه داشته استآن 
آن مهم و آيه ترين به10ها بوده اشاره گويايي دارد . ديگريسوره مباركه لقمان نيز

 گرچه اين،هاي ملموسي ارائه گردد جا دارد براي درك بهتر اين تحوالت، نمونه
و گرم نمونه از، شدن كره زمين استها مربوط به زمان حاضر  اما تصويري كه

ميمجموع آن . اين تحوالت دارد كمك شاياني به درك آيد به دست
و جريانات زيستي نمونه)ب  هايي از تغييرات

و هوايي در حوزه گرم شدن زمين يكي از اثرگذارترينِ اين تغييرات آب
م جانوران در زادآوري اخالل علوم زيستي است كه منجر به آنو ها هاجرت

و انتقال بيماري مي را شود ميها به طور مثال در چند سال اخير.دده افزايش
 عامل اين بيماري سلوليِ تلفات بيماري ماالريا افزايش پيدا كرده است، چون تك

و در هواي كه در پشة ماالريا زندگي مي و كند، گرما دوست است گرم رشد
زم.دتكثير بيشتري دار ميگرم شدن كرة در ين گاه باعث تغييرات غريبي شود كه

 با گرم شدن هوا، جمعيت موجودات خواهد شد، مثالً انتها منجر به انقراض
تماماً ماده ظاهر شوند، چون جنسيت در تخم ها ممكن است به صورت پشت الك
مي پشت الك دراز. شود ها با دماي آب تعيين سوي ديگر باال آمدن آب درياها،

و النةيخنتيجة ذوب و از بين رفتن تخم ها در سواحل پشتالك هاي قطبي
.شود درياها موجب انقراض آنها مي

و كاكايي ها، پنگوئن افزايش دماي آب بر جمعيت حيواناتي مانند وال  هاي ها
غذايكهاه كريل كه تعداد موجوداتي مانند چرا،اسياه نيز تاثيرگذار خواهد بودپ

آبهس جانوران اصلي اين .ها كاهش يافته است تند، با افزايش دماي
و هوايي را بر روي گونه،اخبار جديد هاي آشكارا آثار مخرّب تغييرات آب

مي مهاجر نيز  آفريقا، پرندگان هاي بيابان گسترش به طور مثال به علت. دهد نشان
و چون دست هنگام عبور از آن با يك پرواز طوالني مواجه مي به شوند رسي
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و منابع گوناگون در طول مهاجرت براي آن هاي تگاهزيس ها مقدور متفاوت
هاي مهاجرت تغيير در برخي از شاخص. ها است نيست، آسيب جدي متوجه آن

و طول سفر به اثبات رسيده است و. چون زمان، مكان گاه به سبب تغييرات آب
يا هوايي، افراد يك گونه مهاجرتِ دسته جمعي را ترك مي و هايي به مكانكنند

. هاي عبور اتفاقي ثبت شده بود كنند كه تا پيش از آن به عنوان مكان مهاجرت مي
هم» ساردين«و» كولي«هاي ساكن جنوب مانند پس نبايد تعجب كرد كه ماهي

مي اكنون در آب توانند دماي بدن خود ها نمي زيرا ماهي،شوند هاي شمالي يافت
و پراكن و توزيع آنرا تنظيم كنند بهش و به همين سبب ها وابسته به دماست

مي گونه مهاجرت اين هم كه قبالً» زنبورخوار اروپايي«اي چون پرنده. دهند ها تن
در. كند در آلمان كمياب بود، اكنون به طور مداوم در اين سرزمين زادآوري مي

مي7انگلستان قوهايي كه به شكل ب پرواز و نويدبخش زمستان بودند ه كردند
و. هاي دوتايي تقليل يافته است دسته داليل احتمالي آن گرم شدن هواي قاره

مي نبود بادهاي شمال شرقي است كه پيشتر، به مهاجرت آن تغيير. كرد ها كمك
سانان منطقة كارائيب به علت وجود الگوي بادها نيز مهاجرت را براي گنجشك

كه» مونارك«داد زيادي پروانهتع. مشكل كرده است هاي بسيار شديد بهاره طوفان
و كانادا به سمت مكزيك مهاجرت مي كردند هرساله در تعداد ميليوني از آمريكا

 كيلومتر دورتر 5000 به سمت انگليس حدود با عبور از اقيانوس اطلس راه خود را
 در نتيجة تغييرات شديد،كاهش غذاي وال ِاقيانوس اطلس شمالي. تغيير دادند

ا جريان آب،قيانوسيهاي . هاي كانادا شده است باعث ورود غير منتظره آن به
و هوايي براي برخي گونه در حالي هاي ها سودمند است، گونه كه تغييرات آب

شدن به طور نمونه خرس قطبي با گرم،كند ديگر را با خطر انقراض مواجه مي
و جايي براي مهاجر .ت نداردقطب، زيستگاه اصلي خود را از دست داده است

آب دهد تعداد گونه مطالعات نشان مي هاي سرد سازش پيدا كنند، هايي كه بايد با
]13[.گيري كاهش يافته است به طور چشم

 اعجاز علمي قرآن در بيان فرايند توليد شير. سوم

ميسوره66در آيه خداوند ِفي الْأَنْعامِ لَعِبرَةً نُسقِيكُم(:فرمايد نحل إِنَّ لَكُما ومِم

لِلشَّاِربِينَ لَّبناً خَالِصاً سائِغاً فَْرثٍ ودمٍ مِن بينِ بطُونِهِ در«،)ِفي ها، دام) وجود(و قطعاً،



و براى شما عبرتى است، از آنچه در شكم آنهاست؛ از ميان غذاهاى هضم شده
به» فرث«» نوشانيم كه براى نوشندگان گواراست خون، شيرى خالص به شما مى

»دم«)8/220 العين، فراهيدي،(ذاي هضم شده داخل شكمبه چارپايان گويندغ
مي،نيز به معناي خون است به شير در محفظهكه دانيم اما همه اي به نام پستان

و روده ندارد، پس معناي وجود مي و هيچ ارتباط مستقيمي با شكمبه من بين«آيد
و دم كه» فرث ميجايي»دم«و» فرث«اين نيست و شير از بين به هم آميخته شوند

مي آن يك ها بيرون كشيده به[گرفته شده» فرث«بار از بين شود بلكه مواد شير و
و شير را تشكيل] شوند خون منتقل مي و بار ديگر از بين خون استخراج شده

دم«و» من بين فرث«چنين است دهند پس در حقيقت تقدير آيه اين مي ]14[.»من بين

و با توجه به مسير طوالني كه مواد» فرث« نقطه آغازين جذب غذا است
بهغذايي بايد طي كنند تا به پستان برسند يكي از داليل  تواندمي آن اشاره

مي يعني همان مكانيزمي كه در رودهسازي باشد، شباهت و مواد مفيد ها عمل كند
و وارد خون مي  نيز همان مكانيزمجا كند اين را از بين غذاهاي هضم شده جذب

ياو مواد شير را از ميان خون استخراج كرده، مستقيمو]15[وارد عمل شده
مي با اعمال تغييراتي وارد حبابچهغيرمستقيم و شير را تشكيل هاي شيري كند

كهبه عبارت ديگر آيه. دهد مي  ساخته شدن شير در صدد بيان اين مطلب است
از جالب اين. به طريقه استخراج است نه تبديل كه در قبل از اين آيه هنگامي كه
مي» منه«گويد لفظ ساخته شدن شراب سخن مي مِن ثَمرَاتِ(كند را انتخاب و

رِزقًا حسنًا و و الْأَعنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْه سكَرًا و«)النَّخِيلِ و از محصوالت درختان خرما
و روزى نيك مستى] شراب[انگورها، مىبخش كه)67/ نحل(» گيريدو از آن چرا

و انگور است كه تبديل به شراب مي مي اين خود خرما دهد انتخاب شود كه نشان
مي» خالصا«كلمه. براي شير تصادفي نيست» من بين«لفظ  آيد كه در ادامه آن

تأييد ديگري است بر اين مطلب، زيرا شير محصولي است كه پس از دو بار 
نگاهي.»دم«و بار ديگر از ميان» فرث«آيد؛ يك بار از ميان تصفيه به دست مي

مي كوتاه به فرايند توليد شير اين حقيقت را براي خوانندگان روشن : كند تر
ها ساختار حبابچه مانند به نام آلوئل بافت اسفنجي پستان گاو از ميليون

و هر يك توسط مجرايي به مخزنئتشكيل شده كه مس  جمع ول تهيه شير است
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اند هاي خوني احاطه شده ها توسط مويرگ اين حبابچه. گرددميكننده شير منتهي
مي كه پيش سازه وريشهاردينگ، اف،:ك.ر(.گذارند هاي شير را در اختيار آن

و نفوذهاي شير به وسيله خاصيت سازه)13ـ11/آنتيفيك از طريق جدار اسمز
ميهاي ديواره حبابچ ها وارد سلول ياخته وه و برخي برخي عيناًپس از آن شود

و شير را تشكيل مي :ك.ر(.دهند ديگر با تغييراتي به درون حبابچه منتقل شده
)22ـ20/ حكمتي، مجيد، اصول تهيه شير

لِلشَّاِربينَ( شگفتي ديگري در مى؛ سائِغاً نوشانيم كه براى شيرى خالص به شما
چه كسي مي تواند. است كه نبايد ساده از كنار آن گذشت)نوشندگان گواراست

كهيك حقيقت علمي نهفته باشد» گوارا:سائغا« يك كلمهدرحدس بزند  : چرا
ن« بايشير فقط يك مخلوط فيزيكي ديگريكست، تركيبات آن ارتباط كامل

مي دارند، عوامل مختلف از ديدگاه ت يا كند كه موقعي هاي متفاوت، داللت بر اين
و درجه اشباع شير تعادلي را نشان مي دهند كه در صورت تغيير تركيب شيميايي

و شكل ظاهري فرق مي .»كند يكي از اين عوامل وضع شير نيز از لحاظ بو، طعم
مي)27/ اصول تهيه شير( تفسير يك كلمه از قرآن رسد اين عبارات علمي به نظر

. است كه از آن تعبير به سائغاً شدهكريم باشد

و پرواز عجيب آنانپرندگان. چهارم

ـ فضا بهتر از هر كسي آيات مربوط به پرواز پرندگان را شايد مهندسان هوا
و شروط الزم براي خلباني،  ديگري درك كنند نگاهي به علوم مربوط به پرواز

و ظرافت اين امر را بيش از پيش روشن مي علومي كه برخي. كند حساسيت
 آيروديناميك، فيزيك ديناميك، فيزيك ماننداز مربوط است به پرومستقيماً

و مغناطيس، استاتيك، مقاومت مصالح، هوا  ...وشناسي حرارت، فيزيك الكتريسته
جا است كه خداوند در كنار ساير آياتي كه داللت بر عظمت خود، پرندگان اين.

مي را مطرح مي و انسان را به تفكر در آن دعوت ن آياتي كه به در ميا. كند كند
يك)79/و نحل19/ ملك(پرندگان پرداخته، دو آيه را ديگر شبيه به اند كه پرواز

يك. اند محور قرار داده ديگر در اين مجال از نوشتار فرازهاي اين دو آيه در كنار
مي19و به محوريت آيه  : شود سوره ملك بررسي



ويكي از نكات به ظريف اين است كه در سه قسمت دقيق از اين دو آيه
يرَوا( ديدنهواژ لَمكه. توجه شده است)أَو و انتهاي يكي از آنها  در ابتداي دو آيه

مي» بصير«صفت كه را براي خداوند انتخاب كند، شگفتي آن در ارتباطي است
و پرواز وجود دارد به، چرا كه بين اين خصوصيت بشر پرواز خود را مديون نگاه

هاي پژوهش در اين اكنون نيز اين روش از كارآمدترين روش]16[.پرندگان است
. زمينه است

و بدون چشم افرادي كه براي خلباني انتخاب مي شوند بايد ده دهم
و از مسافتاي پرندگان نيز ديد تلسكوپي بسيار قوي]17[.رنگي باشد كور  دارند

ميسطحباال به خوبي )61/ والعلم الحديثاهللاعبدالرزاق نوفل،(.بينند زمين را
و دقت پردازش دريافت هاي بينايي عالوه بر ساختار فيزيكي چشم، سرعت

آن. توسط مغز نيز اهميت شاياني دارد و ها در يك بيشه اگر سرعت فرار زار انبوه
مي هنگام شليك شكارچي تصور شود، فوق آيا. گردد العاده بودن آن بهتر نمايان

مي پرنده د اي را يكيابيد كه ديگر به روي زمين افتادهر اثر برخورد با درخت يا
را توان چنين حادثه باشد؟ در حالي كه در شهرهاي بزرگ مانند نيويورك مي اي

شب مشاهده كرد، جايي هاي زيادي به خاطر كوري هاي پاييزي پرنده كه در
مي موقت در اثر نورهاي مصنوعي به برج كيي]18[.شوند ها برخورد كرده، كشته

يابي راه. يابي آنان است از سؤاالت مهم درباره مهاجرت پرندگان، چگونگي مسير
چهآن. توسط الگوهاي مغناطيسي زمين از جديدترين نظريات در اين رابطه است

آن در اين ها نه تنها امواج مغناطيسي جا مناسب بحث حاضر است اين است كه
]19[.بينندمي» گوهاي ديداريال«كنند بلكه آن را به شكل زمين را درك مي

مي»إِلَى الطَّير«شكل ظاهري پرندگان در دقت آندهد نشان ها تمام وجود
و تو خالىليز، پرهاى، ساختمان دوكى شكل.استهماهنگ براى پرواز  سبك

هايي كه در عين استخوانشوند، كه با گيرانداختن هوا باعث سبكي آن مي
و عموماً خاستحكام، سبك و حتي در پرندگاني مثل عقاب در داخل تو الي است

سهاي هوايي وجود دارد ها كيسه استخوان امكان سوار شدن بر امواج كه ينه پهن،
آنها دهد، ساختمان مخصوص بالمىرا هوا  برنده نيروى باالكه نيمه انتهاي

مي، كند ايجاد مى ، احمد فؤاد(.دهد نيمه خارجي آن پرنده را به سمت جلو هل
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كه ساختمان) 185/ رحيق العلم واإليمان حركت سريع به با قابليت مانور، دم
و راست و حفظ تعادل در نشستن،چپ گاه با گشودن آن باعث كاهش سرعت

و گاه به همراه بال مي مي شود هم ها در مقابل باد پهن و چون باد بادكي اوج شود
و مي (...گيرد بي11/340 نه، تفسير نمومكارم شيرازي، ناصر،. آزار شيرازي،؛

و طبيعتعبدالكريم،  از) 122/ انگيز عالم آفرينش هاي شگفت پديده، قرآن همه
.هايي است كه در خلقت پرندگان به كار رفته است ظرافت

وكهنبايد فراموش كرد خصوصيات فيزيولوژيكي پرنده موجودي است زنده
از، او نيز بايد او را در اين راه همراهي كند زيرا اگر قرار باشد مشكالت ناشي

پرواز در ارتفاع، حيات او را به مخاطره اندازد، تناسب اندام ظاهري، سودي 
ـ ظاهري؛1: نخواهد بخشيد، بنابراين او در دو بخش بايد با پرواز هماهنگ باشد

: ها عبارتنداز برخي از اين ويژگي. فيزيولوژيكيسازگاريـ2
حي ميانگين فعاليت  به اين،اتي در بدن پرندگان ميانگين بااليي استهاي

و معنا كه نسبت به ساير حيوانات داري قدرت هضم غذاي بيش تر، قلب بزرگتر
و نبض سريع قوي و دستگاه تنفسيهاآندرجه حرارت بدن.ندتر تر  باالتر

و مناسب و قند خون باال و تر براي نيازهاي تنفسي، فشار هماهنگى قدرت ديد
آن نيز از ديگر ويژگير حواس ساي االشارات كارم، السيد غنيم،(.ها است هاي
)184/ رحيق العلم واإليمان؛ باشا، احمد فؤاد، 329.../مي القرآن الكريفةيالعلم

مي لزوم اين سازگاري،بررسي فراز بعدي . دهد ها را بهتر نشان
در چه در كوه»فَوقَهم«ارتفاعات باال و چه اي پرواز مشكالت عديدهنوردي

كمبود اكسيژن، كاهش. تواند به وجود آورد را به خصوص براي موجود زنده مي
فشار هوا، تغييرات دما، تغييرات چگالي هوا از اين مواردند كه مي توانند 

 مشكالتي از قبيل عاليم ماليم بيماري. منجر به برخي مشكالت زيستي شوند
acute mountain sickness )اري كه به علت قرار گرفتن در فضايي با فشار بيم

  High Altitude Pulmonary oedema، بيماري كشنده)كند هواي كم بروز مي
بيماري( High Altitude Cerebralو) هاي زياد بيماي ورم ريوي بر اثر ارتفاع(

شته باالترين ارتفاعي كه براي پرندگان نو]20[).هاي زياد ورم مغزي بر اثر ارتفاع
موسوعة اإلعجاز العلمي في يوسف الحاج احمد،( كيلومتر است6ـ7شده حدود 



فيالقرآن والسنة بي378/ اآلفاق، آيات اهللا و آزار شيرازي، عبدالكريم،؛ قرآن
 گرچه عموم پرندگان كمتر)123/ انگيز عالم آفرينش هاي شگفت پديده، طبيعت

مي5از پا(گيرند هزار پا اوج  اين در حالي است كه]21[)متر سانتي48/30= هر
مي براي جلوگيري از اين مشكالت صعود تدريجي به كوه ]22[شود نوردان سفارش

و فرودهاي آني داشته باشند در حالي كه پرندگان مي . توانند اوج
مي آذرخش يكي ديگر از حوادثي است كه هر جسم پرنده . كند اي را تهديد

و مسافتي براي شناختن اينكه كدام ابر و پرواز در چه ارتفاع خطرناك است
وبيپرندگان  . اي كرده باشد بايست آنان را هواشناسان ورزيدهميالزم است خطر

به عنوان مثال پرستوي دريايي فشار سنج دروني دارد كه از فاصله چند صد
و راه مناسب را انتخاب مي (كند كيلومتري هواي توفاني را تشخيص داده ند مست.

ق )30:21،21/2/1387رآن، ساعت شبكه
مي)79/ نحل(در آيه ديگر فرمايد كه حاوي نكات قابل عبارت ذيل را بيان

/6 العين،(به معناي هوا است»جو«:»مسخرات في جو السماء«: توجهي است
ال14/157 لسان العرب،؛196 مي)213/مفردات؛ تواند از دو زاويه حائز اين فراز
:ميت باشداه

 زيرا پرنده با همين هوا است كه پرواز،داري پرنده ثير جو در نگهأتـ1
و اگر خأل حاكم باشد قادر به پرواز نيست مي عالوه بر آن جريانات هوايي. كند

مي كه در طبقات فوقاني جو مي تواند بالشتك خوبي براي سوار شدن پرنده وزد
).331/ ...مي القرآن الكريفةيالشارات العلماكارم، السيد غنيم،(.بر روي آن باشد

جو2 .ـ هماهنگي متقابل پرنده براي شناور ماندن در
و تواند مشكل از سوي ديگر خود اين جو مي ساز باشد كه پرنده بايد توان دست
جِرم پرنده، مستقيماً علمي به نام. پنجه نرم كردن با آن را داشته باشد تأثيرات جوي بر

و غيرمستقيم نيز با دو علم ديگر از چهار علم پاية آيرودينامي ك را پديد آورده است
 حركت]23[.در ارتباط است» هاي هوا فضايي سازه«و» ميكانيك پرواز«: پرواز، يعني

و گردآبي، و كند شدن سرعت باد، جريانات پيچيده و زياد شدن فشار آن، تند هوا، كم
س و انفجار رو به پايين هواي و برش باد ردِ چگال، عواملي است كه جسم پرنده

]24[.خصوصيت آيروديناميكي آن بايد پاسخ مناسب را به تغييرات آن بدهد
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باشد ظرافت ادبي كه در اين فراز از آيه به كار رفته است قابل تأمل مي
ويقْبِضْنَ( كه)صافَّاتٍ مي»صف«، چرا را شود كه پرنده بال به حالتي گفته هاي خود
ميباز مي نگه و پرواز » بال زدن«به حالت ديگر پرواز يعني» يقبضن«. كند دارد

(اشاره دارد يا» صافات«) 24/344مكارم شيرازي، تفسير نمونه،. اسم فاعل
و با حالت صاف نگه داشتن بال كه ثبات را مي]25[صفت مشبهه است ها رساند

و » يقبضن«يكنواخت است، اما تناسب دارد، زيرا حالت پرنده در آن هنگام ثابت
و با بال زدن پرنده كه يكي به صورت فعل مضارع آمده كه استمرار را مي رساند

هم پس از ديگري اتفاق مي و استمرار دارد .خوان است افتد
جز«؛)ما يمسِكُهنَّ إِلَّا الرَّحمنُ( »دارد مهر آنها را نگاه نمى گسترده) خداى(كه

از اين همه نعمت جلوه اوبيرحمتاي است َشي(انتهاي الهي كه ءٍ إِنَّه بِكُلِّ
.»كه او به هر چيزى بيناست) چرا(«؛)بصِيرٌ

آنزنبور عسل. پنجم و شگفتي هاي

و شگفتي69و68در اين بخش به بررسي آيات و اعجازها هاي سوره نحل
مي آن مي .باشد پردازيم، اين آيات داراي فرازهاي ذيل
)أَو كه اين نتيجه به دست مي]26[هاي مختلف لغت؛ از بررسي كتاب)حىو آيد

...) اشاره، الهام، كالم خفي(است به هر روش كه باشد» فهماندن مخفيانه«معناي وحي 
.توان به حسب مورد، مفاهيمي چون سرعت را نيز در آن دخيل دانستو مي

كه بر اساس اين معنا از وحي، معناي آيه اين مي كه خداوند به گونهشود اي
و  . از ديگران مخفي است به زنبور عسل فهماند كه چگونه خانه بسازد ... 

نهفته است هميشگي» وحي«اي كه در واژه»مخفيانه«اگر قرار باشد معناي
كند باشد آن وقت بايد از يافتن مكانيزمي كه اين امور را در زنبور سازماندهي مي

بهرا» وحي«اما اگر، نااميد شد و زنبور عسل را به ساير حيوانات تعميم دهيم
در عنوان يك مثال در نظر بگيريم آن وقت مي توان آن را به صفات ژنتيكي نهفته

DNAى( اما ظهور عبارت، موجودات تفسير كردحأَووكبنوعي تمايز همراه)... ر 
ميـ نسبت به ساير حيواناتـبا برجستگي را .دهد نشان

)ركرا انتخاب نمود؟»رب«،»اهللا« چرا خداوند به جاي؛)ب 



و تناسب اين اسم كه به معناي پرورشاز ميان اسماي حسناي الهي دهنده
و با مهندسي]27[كننده است تربيت  يا تهيه اي كه در ساخت خانه زنبور عسل

ب، اما عالوه بر اين،آيد روشن است عسل مي هانآه نكات ديگري وجود دارد كه
. شود پرداخته مي

مياز اسماء فعليه است»رب« و مربوب را نشان دهد كه رابطه ميان رب.
مي براي هر موجود درجه گاهي. كند اي از درجات ربوبيت الهي تجلي پيدا

و» رب العالمين«عام ربوبيت  هم در بين انسان.»رب الناس«گاه خاص است ها
ا و ربوبيتي خاص على(ز جانب خدا قرار دارند متقين تحت تربيت أُولئِكدىه 

ربهِم .) ربك الْمنْتَهىو أَنَّ إِلى(است؛)ص( اعظمامبريپ باالترين آن ويژهكه)مِنْ
 ثمره آن وحيي شد كه شايد به جرأت بتوان گفت كه اين همان ربوبيتي است كه

ِفي ال(در پرتو آن قرآني فرود آمد كه ِلما ورِشفاءدحد»رب« است، همان)ص در
آن ظرفيت طبيعت به كامل و وحيي فرستاد كه در پرتو ترين وجه عمل نمود

ِشفاء لِلنَّاس( استشفاي جسم آدميانكه موجب غذايي درست شود  شايد.)فيهِ
ب گونه باشد يعني هماندر اين آيات شكل گرفته محسوسهنوعي مقايسه معقول
د و شفا بخش است در كه نتيجه وحي الهي ر عالم طبيعت غذايي شيرين، گوارا

از» نحل«كلمه؛)إَِلى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذي(. عالم جان نيز همين نتيجه را به همراه دارد
مي» نخل«اسم جنس جمعي است كه مثل نظر صرفي هم هم و تواند مذكر باشد

ص(مونث ).248طباطبايي، محمدرضا، صرف ساده،
كريم مفرد مونث را براي خطاب انتخاب كرد اگر معجزه نباشدآناين كه قر

و فعاليت از شگفتي هاي كندو توسط هاي علمي قرآن است، زيرا تمام وظايف
آن جنس ماده انجام مي و نرها فقط نقش بارور كردن ملكه را به عهده دارند شود

آن هم از چندين نري كه به وجود مي ا آيد يكي از ما محوريت اين ها كافي است،
مياجتماع  و به خصوص اينكه كارگران كه در اين آيه جهت خانه با ملكه سازي باشد

اند از نظر جنسيت ماده، اما عقيم هستند،و توليد عسل مستقيماً مورد خطاب واقع شده
بنابراين گرچه ممكن است مردم اعصار گذشته، از ماده بودن ملكه به خاطر 

ميگذاري آگاهي داشته تخم رسد ماده بودن زنبوران كارگر باشند، اما بعيد به نظر
(روشن بوده باشد .)76/ بكر، رضا فضيل، وجوه اآلعجاز في آيات النحل:ك.ر.

مِنَ الشَّجرِ( و بيوتاً دارد اين است كه زنبور»مِن«يكي از فوائدي كه لفظ ):مِنَ الْجِبالِ
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ه هاي خود را هم در شكاف كوه خانه و ميها بهم سوراخ درختان و هم آويزان سازد
ميشامل»من«ها، در نتيجه واژه زير صخره »في«رو از واژه شود، از اين هر دو قسمت

(گرفت قسمت دوم را در بر نمي»في«استفاده نكرد، چرا كه ).81/ همان.
رساند كه زنبور عسل قبل از انسان ترتيبي كه در آيه آمده اين نكته را مي

مي ده شده است، زيرا خانهآفري . سازد در آخر آمده است اي كه او براي زنبور
مي يافته)78/ همان( ]28[.رساند هاي علمي نيز همين را

و دو نوع ديگر، شايد اين نكته فهميده شود» بيوت«با فاصله افتادن بين كوه
. توان نمي اهلي كرد، اما زنبوران كوه را بتوانكه زنبورهاي درختي را ممكن است 

و كوتوله ناكام) كوهي(كه تالش براي اهلي كردن دو نوع زنبور بزرگ چه اين(
و غربي آن در كندوها سكونت پيدا كرده و فقط نوع هندي و به همين مانده اند

(اي برآنند تا اين دو را تحت يك نوع بگنجانند دليل عده )77/ همان).
يعرِشُونَ( مع؛)ومِما و سقف موالً تفاسير قدما به داربست اين عبارت را هاي ها
 اين تفسير هر چند درست است اما]29[.سازندميها اند كه انسان هايي معنا كرده خانه

و توليد كندوهاي عسل معناي كامل مي با گذشت زمان آيا. دهد تري از آن رخ نشان
مياگر خداوند به زنبور دستور نداده بود كه در كندوها سكونت كند ان توانست سان

و دو نوع  و كنترل كند؟ نگاهي به ساير حشرات آن را به اين راحتي در اختيار گيرد
مي ديگر زنبور كه اهلي نمي .كند شوند اهميت اين خطاب را روشن

كُلي( راتِ ثُملُكي،مِنْ كُلِّ الثَّمكِ ذُلُالً فَاسبلَ رباز؛)س و» سبل ربك«منظور
نظرات مختلفي در اين رابطه داده شده كه اي پروردگار چيست؟ه پيمودن راه

از،ها نيست مجال بررسي آن گل راهـ1: اين نظرات عبارتند ـ2؛ها هاي خانه تا
دوـ3؛ها تا خانه گل تقريب حسيني شيرازي، سيد محمد،:ك.ر( ...ـ4؛ هر

؛12/293،لميزانا:ك.ر؛ 14/105، تفسيرالمراغي؛3/236القرآن إلي األذهان، 
به)6/560 بحر المحيط في التفسير،، ابو حيان محمد بن يوسفاندلسي،  اما آنچه

 هاي پروردگار الزاماً تر است اين است كه نبايد تصور كرد راه نظر نويسنده صحيح
مسيرهايي در خارج باشد يا رونده آن متحرك باشد بلكه هر كاري كه بر طبق

ر ميرضايت خدا صورت گيرد آن اه او است كه پيموده و انجام دهنده ،شود



اين، اين دستور چيز سومي بنابر،سالك اين راه است هرچند ساكت يا ساكن باشد
در كنار دو دستور قبلي نيست بلكه سفارشي است از جانب خدا كه دو دستور 

و نكته قبلي را در بر مي كه در اين است اي كه وجود دارد ارتباط ظريفي گيرد
آنمي آخر همين سورهو فرازفراز  به باشد ادع(: فرمايدمي)ص(شامبريپ جا كه

والْموعِظَةِ الْحسنَة إِلى و اندرز نيكو، به راه؛)...سبيلِ ربك بِالْحِكْمةِ با حكمت
(پروردگارت دعوت نما . جا نيز خود خدا پس از دستوراتي، در اين)125/نحل...

يا(با  مياي موعظه) حكمت و ماليم به زنبور و با لحني نرم : فرمايد حسن
.»هاي پروردگارت را مطيعانه بپيما راه«

آن.ذُلُال يعني نهايت اطاعت؛)ذُلُالً( چنان سرا پا به اين فرمان زنبور نيز
و گوش مي دهد كه پاهاي آويزان او در بازگشت به خانه نمادي است از تواضع

.ر خدافروتني در برابر دستو
)خْرُجو ديگر زنبور در اين؛)ي جا التفات از خطاب به غيبت صورت گرفته

مي. مخاطب نيست و رفتار زنبور توان انعكاس اين التفات را در جهان خارج
كه)وِمما يعرِشُون(خوب است مقايسه شود با عبارت. مشاهده كرد  جايي

سازد خانه بگير، او نيز به راحتيميفرمايد از بناهايي كه انسان خطاب به او مي
.كند چنين مي

بطُونِها( نه؛)مِنْ و نه زنبور عسل، ولىگلدر منطقه مكه و گياهى وجود دارد
ميقرآن و عسل را محصول درون بدن با قاطعيت از درون شكم زنبور خبر دهد

در زنبور مي و يا تغييراتي كه پس از تخليه كندو در آن داند نه فقط فضاي دهانش
و اين را كسي نمي او صورت گيرد اگر گفته شود منظور قرآن. دانسته جز خالق

از شراب فقط عسل نيست بلكه همه مايعاتي است كه از بدن زنبور ترشح 
و مي و چه زهر و چه موم طور كه علم امروز هم خواص همان... شود چه عسل

ت درماني ساير فرآورده ميأهاي زنبوري را ر(،ندك ييد مجموعه:ك.به عنوان مثال
و طبيعت، قسمت دوم، زنبور عسل » بطون«كلمه آنگاه جمع آوردن)18/ قرآن

و همان  گفته شد به كارگيري طور كه قبالً اعجازي است فوق مطلب ياد شده
م ت نث در اينؤضمير مفرد .كيدي است بر اعجاز گذشتهأجا نيز
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مخْتَلِف أَلْوانُه( ع؛)شَراب و شگفتي بارت در عيناين هاي كوتاهي حاوي اعجاز
مي. گوناگوني است و نكره آوردن شراب، كه داللت كند مايع واحدي اول مفرد

مي هاي گوناگون از قسمت است كه به صورت شود، هاي مختلف بدن او خارج
و]30[،گاه به شكل عسل، گاه موم، بره موم  زنبور از همين.... ژله شاهانه، زهر

ميشهد و آن را تبديل به فرآوردهو گرده تغذيه مي كند پس،كند هاي مختلف
هاي مختلف بدن زنبور هاي گوناگون از قسمت مايع واحدي است كه با صورت

]31[.شود خارج مي

است)مخْتَلِف أَلْوانُه( عبارتدرـ درستوـ گوناگوننكته ديگر، احتماالت
م رنگـ1: كه عبارتند از  اين اختالف نسبت به مادهـ2؛ختلف استهاي عسل

مي،باشد كه زنبور خورده استمياي اوليه كه يعني خارج شود از او شرابي
و فرق دارد) شهد(اش با ماده اوليه) يا حالتش(رنگش  .مختلف است
از3 و رنگارنگ ـ درون بدن زنبور شراب واحدي است، اما به صورت گوناگون
ميهاي مختلف بدنشخ قسمت و ارج .شود كه عبارت باشند از عسل، موم ... 
و بوي هر نوع عسل با ديگري4 ـ تركيبات هر نوع5. استمتفاوتـ مزه

.عسل با ديگري متفاوت است
لِلنَّاس( ِشفاء مي؛)فيهِ و اعجاز را توان براي اين فراز حداقل چهار اليه شگفتي

به: بر شمرد؛ اوالًاز  وها تنهايي درمان بعضي بيمارياز دير باز عسل يا خود  بوده
شد: ثانياً]32[؛ استدخيل بودهيا در تركيب بسياري از داروهاي گياهي گفته

 داروييـهاي غذايي هاي زنبوري نيز استفاده عالوه بر عسل از ساير فرآورده
مخْتَلِف أَلْوانُه(شود كه كلمه مي ه بعد از عبارتك از اين: ثالثاً؛ گوياي آن بود)شَرَاب

لِلنَّاس(: فرمايدمي)مخْتَلِف أَلْوانُه( ِشفاء يا(توان فهميد اين اختالف رنگمي)فيهِ
(خاصيت درماني عسل نقش داشته باشددر) حالت / فضيل، همان بكر، رضا:ك.ر.
اي كه مرجع اين اختالف رنگ، گياهان گوناگون است كليد گنجينهو از اين)171

م دهد كه با پرورش زنبور بر روي گياهان مختلف به صورتيرا به دست
و بدون عوارض، توليد كنيم / همان:ك.ر(.تخصصي عسل با خواص دارويي

مي) يا آن مايع(گويد عسل قرآن نمي: رابعاً؛)168 آن«فرمايد شفا است بلكه در



مي» شفا است  شود در نفت همه چيز هست منظور اين نيست كه نفت وقتي گفته
به همين شكل عادي همه چيز را دارد بلكه با انجام فرايندهاي شيميايي مواد

مياين.توان از آن استخراج كرد بسياري را مي چنين تواند اين نكته قرآني نيز
مي مورد استفاده قرار گيرد كه عسل يا فرآورده توانند مواد خامي هاي زنبوري
. به دست آوردباشند كه داروهاي شفا بخش زيادي را از آن

 نتيجه

و شگفتي يا آياتي كه گذشت سرشار از اعجازها هايي است كه گاه يك كلمه
و تواند مجموعه فراز كوتاه آن، از چند زاويه مي اي از آنان را در برداشته باشد

مي حتي گاه، برخي نكات آن در ارتباط با يك . دهند ديگر خود را نشان
وان در تنوع موضوعاتي كه در قرآن منعكست گستره اعجاز علمي قرآن را مي
جا كه خداوند از آب به عنوان عامل حياتآن: شده است را يافت به عنوان نمونه
و و يا از پرواز پرندگان سخن به ميان اورده است هر يك نمودي از ... نام برده

به هاي علمي را فرا روي بشر نهاده است كه توانسته است پس از قرن جنبه ها
و يا شگفتي علمي دست يابديهال اين همه تكثر مطالب علمي. هايي از اين اعجاز

و بطن آيات كه هدف اوليه در اليه چيزي جز هماهنگي اش هدايتگري است، ها
و تكوين خداوند نمي ، قرن كتاب تشريع ـ ـ قرآن و باشد كه كتاب تشريع ها قبل

ـ  ـ پرده برداشته استبا زباني ساده براي بشر برخي از كتاب تكوين .طبيعت

ها نوشت پي

و شامل آن چه ما شگفتي را در معنايي عام» اعجاز«آثار زيادي، واژه]1[ تر
.شناسي توجه شود به تفاوت اين دو، در بخش مفهوم. اند ناميم به كار برده مي

در پايان جلد هفتم مجله» شناسي اعجاز علمي منبع«ليستي از اين كتب به نام
ميتخصصي و نيز منابعي كه در پايان همين مقاله و علم به چاپ رسيده است آيد قرآن

.تواند بر غناي معرفتي محققين در اين عرصه بيفزايد راهنماي ديگري است كه مي
.تفسير علمي قرآن در ترازو:، مقاله»تبيان«سايت:ك.ر]2[

www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/QuranicArticles/200
7/11/27/54529.html 
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از او كتاب]3[ جواهر: هاي ديگري هم دارد كه برخي عناوين آن عبارتند
. تها بالعلوم العصريةبهجة العلوم في الفلسفة العربية وموازن؛العلوم في عجائب الكون

مِنَ الْماءِ(:انبياءسوره30 آيه ذيلبه عنوان مثال عالمه طباطبايي]4[ وجعلْنا

َشي حي كُلَّ منظور اين است كه آب دخالت كاملي در وجود موجود«: فرمايدمي)ءٍ
.»هاي علمي جديد ارتباط حيات با آب واضح شده استو در بحث... زنده دارد

ص4ج( ،279(
يك.»اإلشارة العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق«]5[ اين كتاب

ص ص443فصل را از  سفارشات،ها ها، قطعنامه به عناوين بحث622 تا
و هيئت پروژه،ها همايش .ها اختصاص داده است كه منتخبي از آن آمد ها

بام213 از مقاالت رسيده، خالصه مقاالت تقريباً]6[ قاله برگزيده در كتابي
و دين چكيده مقاالت نخستين همايش بين«نام  شد» المللي گفتگوي علم چاپ

و ميزگردهاي تخصصي با صاحبان اين كه طبيعتاً  به همين ميزان نيز جلسات
.مقاالت برگزار شده است

مي»ظرفيت گرمايي ويژه«]7[ تا، مقدار حرارتي است كه يك ماده گيرد
بر رم از آن يك درجه سانتيگ دماي يك و واحد آن كالري گراد افزايش يابد

.گراد است سانتي
ميمقدار انرژي» انرژي حرارتي«]8[ تا كه يك گرم از جسم در نقطه[گيرد
.در همان درجه از حالت جامد به حالت مايع در آيد] ذوب 
در»چگالي«]9[ ب واحد حجم ماده است كه آن مقدار جرم موجود ا را

دستهب D=m/V يا ρ=m/V دهند كه از رابطه نشان ميρ عالمت اختصاري
وmماده، چگاليρ يا D در اين رابطه. آيد مي حجم اشغال شده  V جرم جسم

.باشد توسط آن ماده مي

:»قدس«سايت روزنامه]10[
www.qudsdaily.com/archive/1386/html/5/1386-05-24/page60.htm 

وما بثَّ فِيِهما مِن(ي شور29آيه]11[ والْأَرضِ خَلْقُ السماواتِ ءاياتِهِ ومِنْ

ترين آيات در مورد وجود موجودات زنده در آسمان است كه يكي از مهم)...دابةٍ 
ك به گونه مياي است ، كنده گسترش حيات را در هر دو به صورت مستقل بيان



و آنچه از جنبندگانو از آيات اوست آفرينش آسمان«: فرمايدميزيرا و زمين ها
.»...است ها منتشر نموده در آن
مي يكي از عوامل موتان»بنفش پرتو فرا«]12[ . باشد زا در موجودات زنده نيز

)478/ي عموميشناسيباكتر:رك(
؛»همشهري آنالين«سايت]13[

www.hamshahrionline.ir/News/?id=30357 
از نظر. انتخاب كرده است» 5/467الحديث احسن«گونه كه تفسيرآن]14[

ال ...(: فرمايد نحوي شبيه همين تركيب است سخن حضرت موسي كه مي  إِنِّي

إِالَّ نَفْسي لِكأَخيَأمواخي اليملك اال نفسه«نييع،)25/مائده().... و«.
و انتقال فعال صورت جذب مواد در روده با پديده]15[ و اسمز هاي انتشار
و سيماي جمهوري اسالمي ايران« سايت.گيرد مي ؛»شبكه آموزش صدا

www2.irib.ir/amouzesh/d/page_sh.asp?key=5&ov=311 
؛»باشگاه طراحان ايران« به نقل از سايت»www.newdesign.ir«سايت:ك.ر]16[

www.cafedexign.com/showthread.php?p=6337 
؛ه الكترونيكي روزنامه آفرينشنسخ:ك.ر]17[

www.afarineshdaily.ir/afarinesh/Article.aspx?AID=5084 
؛»ي نوري اثرات آلودگياطالع رسان«تيسا:ك.ر]18[

www.lightpollution.ir/content/view/2/1 
؛»شبكه فيزيك هوپا«سايت]19[

www.hupaa.com/page.php?id=3329 
؛»فضاـ كاربران هوا«سايت:ك.ر]20[

www.aerospaceusr.ir/aeros/index.php?option=com_content&task
=view&id=78&Itemid=52 

 www.daneshnameh.roshd.ir؛سايت دانشنامه رشد]21[
؛سايت گروه كوهنوردي آذربايجان:ك.ر]22[

www.gkazar.ir/?type=modules&module=Articles 
م» آيروديناميك«]23[ و به و بررسي جريان هوا، محاسبه نيروها طالعه

با بر روي جسم پرنده مي گشتاورهاي ناشي از آن و مهندس هوا فضا پردازد
و با به هاي فراگيري اين علم به تحليل جريان پيچيده در اطراف اجسام پرنده پرداخته
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آ دست و طراحي سازه را فر روديناميكي امكانيآوردن نيروهاي ميبررسي پايداري .كند اهم

و حركات جسم پرنده با استفاده»مكانيك پرواز« و بررسي رفتار  به مطالعه
مييآ از اطالعات و وزني و در واقع علم مكانيك روديناميكي، هندسي پردازد

مي» عملكرد«پرواز از  و تشكيل و» عملكرد«شود به بررسي برد، مسافت نشست
و كنترل وسايل هاي مخت سرعت برخاست، مداومت پروازي در و پايداري لف

و بررسي سازهنيز» هوافضايي هاي سازه«. پردازد پرنده مي هاي هواپيما به مطالعه
برو هدف آن طراحي سازه پردازدو ديگر وسايل پرنده مي هايي است كه عالوه

و ساير بارهاي استاتيكي وارد بر استحكام كافي در برابر بارهاي آئروديناميكي
[داشته باشند ه، حداقل وزن ممكن را نيزوسايل پرند » جلو برندگي«علم ديگر.

 اما در پرندگان به وسيله،شود است كه در هواپيما به وسيله موتور انجام مي
؛»شبكه فيزيك هوپا«سايت:ك.ر] استنيروي عضالت

www.hupaa.com/Data/P00234.php 
؛»موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران«سايت:ك.ر]24[

www.geophysics.ut.ac.ir/JournalData/1385A/Tajbakhsh.pdf 
 www.hupaa.com/page.php?id=3188:»شبكه فيزيك هوپا«سايت:و
مي]25[ خالق يا رازق: رود مانند اسم فاعل به معناي صفت مشبهه نيز به كار

.م فاعل است ولي همواره براي خدا وجود دارندكه گرچه به صورت اس
وحي به معناي اشاره، كتابت، رسالت، الهام،: گويدميلسان العرب]26[

و هر آن مي كالم خفي ، اما مفردات،)15/379(باشد چه كه به ديگري القاء كني
و: گويدميو دانسته سرعت را در معناي آن دخيل اصل وحي، اشاره سريع است

و» سريع«يعني» أمرٌ وحي«اند طر همين كه متضمن سرعت است گفتهبه خا
مي هم و كنايه باشد نيز گفته هم چنين به كالمي كه به صورت رمز و گاهي شود

وبه. كه از تركيب كلمات ساخته شده باشد به صوت، بدون اين  اشاره با اعضا
و يا كتابت، وحي گفته مي و بر اين وجوه حمل جوارح اند سخن كردهشود

و فَأَوحى(: فرمايد خداوند را در مورد حضرت زكريا كه مي  إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرَةً

و ديگري گفته به صورت اشاره)11/مريم()عشِيا گفته شده به صورت رمز بوده
و همين مصباح نظر.)858ص(طور گفته شده به وسيله نوشتن بوده است بوده



هر«:ز شبيه لسان العرب استالمنير ني و وحي به معناي اشاره، رسالت، كتابت،
او وحي را به معني سرعت نيز.»چيزي است كه به ديگري القاء كني تا بفهمد آن

ر براي اطالع بيش)، ذيل واژه وحي»مصباح المنير«(گرفته است  معجم:ك.تر
و .... الوسيط؛ مجمع البيان؛ قاموس

ت»رب«]27[ و آن ايجاد مراحل يك چيز است يكي در اصل ربيت است
ص...المفردات«. كه به حد تمام برسد پس از ديگري تا اين رب«؛»336،
و» المشرقين ورب المغربين و مدبر آن دو و»رب«يعني مالك و مربي به آقا

مي نعمت و صاحب يك چيز نيز گفته هم دهنده و يك شود چنين به كسي كه
.»2/63مجمع البحرين،«. رساندميشيء را به حد تمام

؛»همشهري آنالين«سايت:ك.ر]28[
www.hamshahrionline.ir/News/?id=35921 

و روح الجنان«؛6/403،»التبيان في تفسير القرآن«:ك.ر]29[ روض الجنان
 البته تفاسير.14/93،»ع البيان في تفسير القرآنجام«؛12/62،»في تفسيرالقرآن

مي)»ظاهرا«هرچند با كلمه(د جدي :رك. كنند كندوي ساخت بشر را مطرح
ج»تفسير أحسن الحديث« ص5، ج»الميزان في تفسيرالقرآن«؛469، .293ص،12،

و لت آن خميريحاكه موم بوده شبيهاي ماده) Propolis( موم يا بره]30[
بو است چسبناك تي مطبوع كه رنگ آن از سبز تا قهوهيبا . باشدمييره متغيراي

و عطر و خصوصيات آن بستگي به نوع در مناطق مختلف آن رنگ متفاوت بوده
و. گياهان موجود در هر منطقه دارد و در هواي گرم، در هواي سرد، ترد شكننده

و چسبناك مي ؛)7شماره(،»ماهنامه ترويجي سبزينه«سايت:ك.ر. شود نرم
www.sabzineh.orgويكي پديا«؛ به نقل از سايت«:www.fa.wikipedia.org 

ر]31[ و آزار شيرازي، عبدالكريم،بي«:ك.به عنوان مثال مجموعه قرآن
ص»زنبور عسل: طبيعت، قسمت دوم  ،18.

أنوار«؛5/203،»...الصادقين منهج«؛7/231،»كنز الدقائق وبحرالغرائب«]32[
 ابوحيان محمد اندلسي،«؛ 2/619،»...الكشاف«؛3/233،»نزيل وأسرار التأويلالت

.6/561،»البحر المحيط في التفسير، بن يوسف
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