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 بسم اهلل الرحمن الحيم

نكريمنگاهی به اعجاز علمی قرآ  

 پوهنمل عبدالحليم حكيمي استاد ديپارتمنت ثقافت اسالمي پوهنتون پوليتخنيك كابل.

 خالصه

اعجاز علمي قرآنكريم در شرايط كنوني كه دنياي علم ودانش است وبا هر پديده از ديدعلم برخوورد ميووودزاز لملوه    

ه ميوودزلذادراين نوشته ابتدا به تعريف لغوي واصطالحي اعجاز پرداختوه شوده سوپم نمونوه     موضوعات داغ ومهم شمرد

از اعجاز علمي قرآنكريم از قبيل: قدامت پيوگويي علمي قرآنز نمونه هايي از اعجاز علمي قرآن مانند؛همبسوتگي   يهاي

م لديد مانند:حرمت ازدواج با خواهران ومالزمت روز وشبز روز از شب برگرفته شده است وهكذا  قرآن وهمخواني با علو

رضاعيزستون هاي لاذبه اي كه ديده نميووندزرفتن درفضا وسوينه تنگوي درآنزآو وزنودگي زموين شودن كوهوا بوراي        

زمينزرويش گياهان بطور سنجيدهزقرآن وعلم اثر انگوت زخورشيد فرزوان وماه تابانزقرآن وقوانون دو سواله شوير دهوي     

تحقيق هذا به منظور بيان اعجاز قرآن وثبوت كالم اهلل بودن قرآن به گونوه كتابخانوه اي بوا     زفتهو..مورد بررسي قرار گر

 ري وفهرست مرالع پايان يافته است.با نتيجه گي توصيفي  صورت گرفته و –روش تحليلي 

وهمخواني با قرآن كريم زاعجاز علمي ز نمونه هاي اعجاز علمي زقدامت پيوگويي قرآن ز قرآن  واژه هاي كليدي :

 علوم لديد.
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 مقدمه

واصحابه الذين قاموا بتبليغ دينه  همد وعلي آلالحمد هلل رو العلمين والصلوه والسالم علي سيد االنبياء والمرسلين مح

 ونور دعوته وعلي من تبعهم واهتدي بهديهم واستن بسنتهم الي يوم الدين.

اي  است كه لامعه بوري از دست يابي به آن سنگ افتخار را  در عصر فعلي موضوع تازه ومهم پيورفت هاي علمي

به سينه ميكوبد زودرين بحث سعي شده است ز تا تحقيقات لديد علمي راكه اكنون دانومندان به آن دست پيدا كرده اندز 

روز قيامت در تموام  اما قرآن كريم قرنها قبل  به آن اشاره كرده بود زبه بررسي گرفته شودزتا ثابت شود كه اين كتاو الي 

عرصه هازخصوصا در عرصه علميز  اعجاز مي آفريندزواز كاروان بوريت پيوي ميگيرد و  معجزه بوودن قورآن بوا اثبوات     

نبوت حضرت محمد صلي اهلل عليه وسلم الزم وملزوم است هر گاه ثابت شود كه قرآن معجزه است خود بخود به اثبوات  

 سلم پيغمبر است.ميرسد كه حضرت محمد صلي اهلل عليه و

 اهميت تحقيق

 شكار مي گردد.نتايج خوبي كه اعجاز قرآن در روند مسلمان شدن دانومندان داردزآاهميت موضوع از 

 بوده ميتواند.صرف مينمايندزدعات ومبارزين كه شب وروزخود را درراه دعوت اين تحقيق كمك خوبي براي 

 .ماعجازقرآنكريضرورت عامه به شناخت ابعاد گوناگون 

 هدف تحقيق

 ثبوت اعجاز قرآن دربخش علم وپيورفت هاي علمي.  .1

 كوف وايضاح راز ها ورموز لديد قرآن. .2

 م اهلل بودن قرآنكريم ونبوت حضرت محمد صلي اهلل عليه وسلم با داليل علمي لديد.ثبوت كال .3

 روش تحقيق

عه به كتاو خانه ها  از منابع علمي زبا مرالبه اعجازعلمي قرآن اي: دراين بخشز نظريات مرتبط روش كتابخانه -

 معتبر لمع آوري شده است.

 ز توصيف و تحليل شده است.اعجاز علمي قرآنتحليلي: در اين روش منابع علمي مرتبط با  -روش توصيفي  -    
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ح بوه  قبل ازينكه نمونه ها وموارد اعجاز قرآن را به بررسي بگيريم ايجاو مينمايد كه ابتداءاعجاز درلغوت ودر اصوطال  

 معرفي گرفته شود.

اعجاز در لغت به معناي عالز ساختن ويا درعجز انداختن راگويند كوه اسوم فاعول آن معجوز     تعريف لغوي اعجاز:

 وده كه به معناي عالز كننده است.ومعجزه ب

  دراصطالح عبارت از امر خارق العاده اي  است كه خداوند)ج(آن را توسط اعجاز ومعجزهتعريف اصطالحی اعجاز:

شخصي كه ادعاي نبوت وپيغمبري دارد ظاهر ميسازد تا كه اين وضع شاهد نبوت وتصديق كننوده رسوالت وپيغمبوري او    

زيرا وقتيكه پيغمبور   شوندباشد واظهار اين امر خارق العادةبدون اسباو وعلل صورت گرفته ومردم از آوردن مثل آن عالز 

ويد كه اين احكام از لانب خداوند )ج(است ومن فرستاده او هستم وهر احكام خداوندي را در بين مردم اعالن كرد ه وميگ

چيزي كه براي شما مي گويم تمام آن از لانب خداوند)ج(بوده وظيفه من تبليغ ورسواندن آن اسوت واگور كسوي از شوما      

ادتهواي  پيغمبري من را نپذيرفته وتكذيب نمايد من براي تصديق نبوت وقول خوود موي گوويم كوه خداونود)ج(يكي از ع     

استمراري ونظام هاي طبيعي را توسط من تغير ميدهد وبدون اينكه من وسوايل واسوبابي دردسوت داشوته باشوم وآنهوارا       

استعمال نمايم عمل مذكور صورت گرفته ومقصود حاصل ميگردد وچيزي كه توسط من صورت ميگيرد غالبا موابه به آن 

مور وفنون در بين شما مردمي ولود دارند كه بدرله نبوغ ومهارت ا است كه در بين شما مروج بوده  درآنامور وفنون اي 

كامل رسيده مقام استادي را  دارا هستند  ومن براي هر كدام آنها لدالدا مي گويم :من اين چنين فعلي را كه شما درآن 

ه كرده ميتوانيد من حاضرم با نبوغ ومهارت كامل داريد بلند تر ازشما انجام ميدهم واگر شما با كمال نبوغ تان با من مقابل

شما مقابله نمايم ويقين دارم كه بر شما غالب آمده تفوق خودرا ثابت مي كنم واگر اين لرئت را نداريد كه لدا لدا با من 

مقاله كنيد براي شما الازه است كه تمام نوابغ وعباقره را لمع كنيد وبه كمك همديگر به مقابله حاضور گرديودومن هوم    

ا ارايه ميدارم كه دربين شما سابقه  داشته وبه آن اشنايي كامل داريد تا دليلي به شما نوود كه اين مرد فني را فني را بوم

ن خبري نداريم ونه در بين ما چنين فن ويا علم مروج بود چنانچوه درزموان  موسوي )ع(    ه ما ارايه ميدارد كه ما قطعا ازآب

اوند)ج( معجزه اي به او دادكه  تمام ساحران زمان در برابور وي شكسوت   موضوع سحر بسيار به اوج خود رسيده بود ز خد

خوردند .وهكذا به حضرت عيسي )ع(كه درآن وقت علم طب قوس صعودي خو د رامي پيموود واطبواي آن زموان نوابوغ     

ن ر بوزر  آ واستادان عصر خود بودندزخداوند)ج( براي عيسي )ع(معجزه اي رادادكه بر تري او را در فني كوه مايوه افتخوا   

ره بود ثابت كند لذا او با اذن خداوند)ج(ميتوانست كه مرده را زنده كند وكور مادر زاد را بينا سازد ومرض برس )پيم(را دو
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معالجه كندكه اين كار را هيچ طبيبي از اطباء كرده نتوانسه  بودوتا اخر هم نميتوانند بكنند زيرا ايون كوارمعجزه بووده  از    

 ( 77: 7)اشد. توان بوري خارج ميب

  كريمقدامت پيشگويی علمی قرآن

زيواد متنووع زوهميووگي هسوتند زچوون او خواتم       صلي اهلل عليه وسلم معجزات ونوانه هاي پيامبري حضرت محمد

نها پي برده شده اسوت  اكنون به آپيامبران است از نوانه هاي صدق رسالت حضرت محمد اعجاز لديدي ميباشد كه هم 

 مده اند .ز ناحيه پروردگار به محمد صلي اهلل عليه وسلم وحي شده آكه اوآنها در كتابي 

نها كرده كه هيچ فردي تا به حال از آ اين اعجاز  پيوگويي هاي علمي قرآن است يعني واقعيتهاي را در لهان بيان

رآن بدانها اشاره خبر نبوده است  با پيورفت علم ودستگاه هاي كوف علمي زدانومندان به حقايقي كه چندين قرن قبل زق

كرده بوده واقف گوتند .اين وقايع گواه برين مدعا است كسي كه قرآن را نازل كرده  كه اسرار زمين وزمان را ميدانسته 

 رسول خداوندي ميباشد كه علم او بر همه چيز احاطه دارد.حمد صلي اهلل عليه وسلم است وگواهي ميدهدزم

 نمونه هايی از اعجاز علمی قرآن

 ی ومالزمت روز وشب همبستگ (1

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ األَرْضِ مِمَّوا يَْْكُولُ   :خداوند)ج(درين مورد مي فرمايد 

نَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَا أَمْرُنَوا لَويْالأ أَوْ نَهَوارفا فَجَعَلْنَاهَوا     النَّاسُ وَاألَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ األَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَ

 (.42:يونم1)حَصِيدفا كََْن لَّمْ تَغْنَ بِاألَمْمِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ اآليَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ(

اسمان ها آن را  فروفر ستاديم تا با آن باران انواع مختلف  به درستيكه مثال زند گاني دنيا به آبي شبيه است كه از

زي به خود زيوور بسوته وآرايوش    گياه زمين از آنچه ادميان وحيوانات تغذيه ميكنند برويد زتا آنگاه كه زمين از خرمي وسب

يور زمين را دور كند مردمانش خود را برآن قادر ومتصرف پندارند كه نا گهان فرما ن ما شب يا روزدر رسد وآن همه زكرد 

 وچنان شود كه گوي ديروز در آن هيچ چيزي نبوده اين كونه خدا آياتش را روشن براي اهل  فكر بيان ميكند .

ت را بيوان نمووده اسوت .اول    اين ايه كريمه از زندگي انسان بر روي كره خاگي سخن به ميوان آورده وچنودين واقعيو   

 خود  بسته وزيبا گردد.:زمين قبل از قيامت زيور وزينت بر اينكه
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فريده گار خود نيازي ندارند وقدرت آنها به لايي ميرسد كه بر هر كاري در زندگي :مردم گمان ميبرند كه به آدوم اينكه 

روزانه خود قادر خواهند بود .در آن روز كافران وملحدان گمان ميبرند كه ايمان به خدا در عصر صنعت وتكنوالویي سوودي   

به خدا فقط اليق التماعات كواورزي است .واقعيت سوم قيامتي است كه خداوند)ج(ازآن صحبت به ميان  ندارد بلكه ايمان

وكار قيامت مانند چوم بر هوم زدن  كوم يوا    .(77:نحل 1)(وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِالَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَوُ آورده فرموده است :)

 بيش نيست.

ر مير سد .شايد فردي سوال كند كه اگر آمدن قيامت مانند چوم بر هم زدن است وبدون شوك  قيامت روز يا شب د

خواهد آمد وآن حتماَ روز يا شب فرا ميرسد زچرا خداوند)ج(در قرآن نفرموده است كه قيامت به هنگام شب ميرسد يااينكه 

بر پا نوود روز فرا ميور سود پوم چورا خودا       نفرمودكه قيامت روز فرا مير سد .چون هر انساني ميداند كه اگر قيامت شب

وند)ج( ادعا داردقيامت روز يا شب فرا ميرسد ؟لواو اين سوال با پيش رفت علم موخص گرديد وپرده ازين تعبير قرآني 

برداشته شد . اگرقرآن ميفر مود قيامت شب بر پا ميوود بر اي هر كسي به صدق نبوت پيامبر وصدق كوالم پور رودگوار    

ته باشد صحيح است زوهم چنين اگربفرمايدقيامت روز بر پا ميوود اين را نيز قبول دارد .زيرا قيامتي كه همانند ايمان داش

هنگامي كه قيامت فرا رسد  يم روز وشب هميوه خواهد بودوچوم بر هم زدن است در كليه زمين رخ خواهد داد وما ميدان

ز اسوت قياموت روز   خواهد شد ودر نزد كسانيكه در آن لحظه رودر نزد كسانيكه در آن لحظه شب است قيامت شب بر پا 

 (42:يونم 1)( كَذَلِكَ نُفَصِّلُ اآليَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)بر پا خواهد شد.

 .(107: 6خود را براي صاحبان خرد نمايان ميسازيم.)ونوانه هاي  ياتاين گونه ما آ

 روز از شب برگرفته شده است (2

كوف كرده اند كه شب كل زمين را پوشانده است وروز همانند پوستي ميباشد كه كنده ميوود دانومندان علم لديد 

زومحققان پي برده اند روز مانند يك روشنايي است در پوشش هوايي كه شبيه به پوست است قرار گرفتوه وشوب از هور    

اي اشعه خورشيد بر لز هواي  لهت بر روز محيط است زپم هنگاميكه زمين به چرخش در امد روز كه نتيجه انعكاس ه

مو لود در هواست از شب برگرفتوه موي شوود .دو بواره بوا گوردش زموين روز از شوب بوه ولوود ميايود همچنوان كوه              

 (.77:يونم 1)(وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَنُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ خداوند)ج()ج(ميفرمايد :)

قدرت خداوند)ج(ولود شب اسوت كوه چوون  روز را ازآن بور ميگيوريم هموه چيوز را تواريكي          يونوانه ديگر ازنوانه ها

 (       101: 6)فراميگيرد.
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 همخوانی با علوم جديد  قرآن و

ومحققا ما (يعني ما قرآن را بر تو نازل كرديم 1:حجر1) (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ :)خداوند)ج( ميفرمايد

 حافظ ونگهبان آن خواهيم بود.

پم قرآني را از هر سر زميني كه ميخواهي انتخاو كن زدر هور زمواني    نيز به حقيقت پيوستز )ج( اين وعده خداوند

كه چاپ شده باشد زآن را با قرآن ديگر مقايسه كن ودر خواهي يافت كوه از هور نظور يكوي هسوتند ماننود عودد سووره         

زارقام وحروف انها وخواهي دانست  هر قرآني كه در هر نقطه از زمين است همان قرآني است كه توو  زاسماءزآيات زالزائ

 ميخواني يا آن را از دستگاه هاي مختلف  راديوي ميونوي  در حاليكه تورات وانجيل از بين رفته اند وتحريف شده اند .

مت را ساخت ومردم در زير سايه آن خوشبخت ميووند محققاَ قرآن آمد وبا خود قانوني اصالح گر را آورد كه بهترين ا

داراي  بووده و  نيرومنود  اين قانون الهي با اين خصوصويات مقتودر و   وطن و علي الرغم اختالف در رنگ زپوست زلنم و

قدرت تاثير وعدالت حكم استز در هر امري راه گواي كامل استز در هر عصري وزماني به نحوي كوه مجوامع قوانوني    

ولود عدم قبول داشتن آن ومخالفت با آن به صحيح بودن قوانين اسالم گواهي دادند .مانند سليم بوازز قوانون    ودولتي با

گذار مسيحي لبناني كه ميگويد :من با اطمينان كامل معتقدم كه در فقه اسالمي همه نيواز منودي هواي بوور از معاملوه      

الماني كهلر زسوانيالنا اسوتاد المبيور زاز هور لهوت فقوه        زتجارت وقضاوت گنجانيده شده است .افرادي چون قانون گذار

نمي رودهمچنان كه رسول اكورم صولي اهلل    وقوانين اسالمي را مطلوو براي كل بور دانسته اند .قرآن هيچ وقت از بين

(هور  ن را توصيف نموده اند )كه عجايب آن هيچ وقت از بين نمي روند وهيچ وقت علما ءازآن سير نميووند عليه وسلم آ

ه لديدتري از اعجاز قرآن كوف خواهد شد هر انودازه كوه اطالعوات    واندازه كه زمان برآن سپري ميوود همان اندازه ول

 فاق گسترانيده است .ن را در لهان وآمردم در باره علوم فزوني يابد به اخبار لديدي دست پيدا ميكنند كه خداوند)ج( آ

 مثال هاي دال بر صدق اين مدعا 

 اج با خواهران رضاعی را حرام كرده است قرآن ازدو (1

خْوتِ  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّواتُكُمْ وَخَواالَتُكُمْ وَبَنَواتُ األَخِ وَبَنَواتُ األُ     خداوند) ج (ميفر مايد :)

 (47:نساء1)( الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الالَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ

يعني حرام شد بر شما ازدواج با مادران تان زدخترانتان زخواهرانتان زعمه هاي تان زخاله هاي تان زبرادر زاده گان تان 

 زخواهر زاده گان تانزمادرانيكه به شما شير داده اندوخاهران رضاعي تان.
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ه فوق بيان ميدارد وي موي گويود : طوب لديودامروز ممكون      داكتر ابراهيم راوي براي ما سر ازدواج رضاعي را در اي

ساخته تا پرده از راز تحريم ازدواج رضاعي برداشته شود .تحقيقات طبي لديد ثابت كرده است اطفالي كه از پستان يوك  

مادر تغذيه ميووندعوامل ارثي واحساس ها وعمل كردها هاي دروني كه به هنگام عمل رضاعت حواكم اسوت بوه آنوان     

قل خواهند شد تر كيب هاي مولود در شير مادر سلول هاواعضواي لسوم كوودا را بوه هموان شويوه انتقوالي موادر         منت

ميسازندزوشير مادر دربه ولود آوردن ر  زاستخوان وگوشت طفل تاثير دارد ويك نوع عوامل ارثي موترا را بوه لسوم   

رضاعت حاكم است تضعيف نسل وفرزندان را بوه  اين دو كودا داخل ميكند وبه سبب پيدايش همين عوامل ارثي كه به 

 دنبال خواهد داشت.

 ستون هاي جاذبه اي كه ديده نمی شوند  (2

پيورفت وتحقيقات علمي معاصر كوف نموده هر ستاره وسياره اي كه در اسمان است يك مركوز نيوروي لاذبوه را    

ز نيروي  لاذبه بصورت يكسان باقي خواهود  داراست كه علي رغم سير مداوم سياره ها وستاره ها زفاصله هاي بين مر اك

ماند يعني افزايش يا كاهش در آن صورت نمي گيرد ومراكز نيروي لاذبه را كرات اسماني با فاصله ها ي معين محفوو   

نَهَا ثُومَّ اسْوتَوَع عَلَوى    اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْ)به ستون هاي نا مريي اشاره دارد نگه ميدارندزحال آنكه قرآن

 (4:رعد1)(لِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَالْعَرْشِ وَسَخَّرَ الوَّمْمَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي ألَلَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ األَمْرَ يُفَصِّلُ اآليَاتِ لَعَلَّكُم بِ

سوپم عورش را باكموال قودرت بياراسوت      سمانهار اهمانگونه كه ميبينيد بي ستون بر افراشت يعني خدا آنست كه آ 

ردش در آيند او ايه ها را بيان ميكندتا ايون كوه يقوين    هر كدام در وقت خاص به گ وخورشيد .وماه را مسخر خود كرد كه

 (176: 6)حاصل كنيد كه پروردگار تان را مالقات خواهيد كرد.

 آب وزندگی (3

(  يعني موا ازآو هور چيوز را زنوده     70انبياء::1)(لَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَوَلَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُ خداوند)ج(متعال ميفرمايد:)

 گردانيديم چرا به خداوند)ج(ايمان نمياورند؟

اين حقيقت را روشن ميكند كه آو براي ادامه حيات الزم است وهيچ مايعي در زمين بوه لوز آو يافوت    يه متبركه آ

ك واصالح واكنش هاي شيمياي مولودات زنده مورداستفاده باشد.دريك رشته نمي شودكه به عنوان واسطه اي براي كم

تحقيقات علمي ثابت شد بعضي از باكتري ها قادر اند بدون هوي زندگي كنند زولي مطلقا قوادر نيسوتند بودون او اداموه     
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(يعني از آو  همه چيز را زنوده گرداينوديم.   وَلَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ )مانگونه كه ايه پيوين اشاره كردحيات دهند ه

 .گفته شده استنكه نوع بور بدان سرحد برسدزاين مطلب قبل از آ

 از ميان سر گين وخون (4

نات ابعد از پيورفت علم كالبد شناسي ودستگاه هاي ذره بينيز دانومندان به تحقيق در باره سير وحركت غذا در حيو

ر يابند. محققان در يافتند انزيم هاي هضم كننده غذا زغذا را به  سرگين بودل وآن  پرداختند تا از چگونگي ساخت شير خب

ه محتويات معوده  مايعرا از مابين سرگين كه باقيماند را در روده باريك سير ميدهند در حاليكه ر  هاي خوني مواد غذايي

شير ازآن  نگاه غدد لبني موادي راكهسد آيان ميابدزتا به غدد لبني ميرپم از هضم است در يافت ميدارند غذا در خون لر

يرند .اينگونه شير ابتدا از ميان سر گين خارج ميوود وبعدا خون زدر طي اين پروسه  بوه ولوود   ساخته ميوود از خون ميگ

ا فِي بُطُونِهِ مِن بَويْنِ  وَإِنَّ لَكُمْ فِي األَنْعَامِ لَعِبْرَةأ نُّسْقِيكُم مِّمَّ):خواهد آمد چيزي كه نص صريح قرآن ازآن سخن گفته است

 (66:نحل 1)(فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنأا خَالِصفا سَآئِغأا لِلوَّارِبِينَ

وبوراي نوشوندگان   وبراي شمادرحيوانات  حكمتي است ما شما را از شيريكه در شكم او ميان سورگين وخوون اسوت    

 زسيراو ميكينم . خالص وگوارااست

 درآن  رفتن در فضا وسينه تنگی (5

را بپيمايد زدانست كه هر  بعد ازآن كه براي انسان پرواز ميسر شد وتوانست به آسمان صعود كند زوطبقات بااليي لو

وسبب تنگي وفوار زيادي در سينه خواهود شود بوه     وودوفوار هوارو به كاستي مينهداندازه كه باال ميرود آكسيژن كم مي

آن قبل از پرواز انسان سيزده قرن قبل بدان اشاره كورده اسوت   نحوي كه عمل تنفم به موكل دچار ميگردد.چيزيكه قر

ا كََْنَّمَا فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَوْرَحْ صَدْرَهُ لِإلِسْالَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقأا حَرَلف)خداوندمتعال فرمده است:.

 .(145:انعام 1)( يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء

يعني پم هر كه را خدا خواست هدايت كند قلبش را به نور اسالم روشن كند وهر كه را خواهد گمرا كند دل او را از 

 سمان رود .كند گويي كه ميخواهد از زمين به آپذيرفتن ايمان تنگ 

ن يك حقيقوت  اين حقيقتي است ثابت كه قرآن بدان اشاره كرده است از كجا يك انسان بي سواد ميتوانست به چني

يابراي او هوا پيما  يا ابزارديكري بوده تا به  آن خداوند)ج( به او خبر داده باشد آ يد لز اينكهقرن قبل نايل آ 15علمي در 

 (474: 6)ي قادر وعليم است .خداوندبه اكتوافات علمي پرداخته باشد يا اينكه از لانب 
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 ميخ شدن كوه ها براي زمين  (6

بيت چادر در خاا فروميبرند زاين چنين كوها در امتداد خودز طبقه لوزج وچسوپنده اي را كوه    مين رابرا ي تحكيم وتث

پايين تر از قسمت سنگي قرار دارد وخوكيها ازان به ولود ميايد مي شگافند زپم نسبت به خوكي ها همانند مين چوادر  

رد كوها نيز باعث ثبوات منواطق مختلوف    عمل ميكنند يعني همانگونه كه مين قسمتي از چادر را در صحرا ثابت نگهميدا

م تاييد كردنود واذعوان   1165زمين هستند .اين نظريه علمي را دانومندان وصاحب نظران در رشته زمين شناسي به سال 

داشتند كه اگر خداوند)ج( كوهارا به شكل مين نيافريده بود زخوكي ها به حركت وگردش ميافتادند وهميوه زيور پاهواي   

(يعنوي  5نبوا/  :1)/وَالْجِبَوالَ أَوْتَوادفا   بود زخداوند)ج(به اين حقيقت در قرآن اشاره كرده است ومي فرمايد :) مان لرزه وحركت

 (475: 6)كوها را مين ونگهبان قرارداديم.

 رويش گياهان به طور سنجيده وهمآهنگ (7

بر نداشتند اما با پيوورفت  مردم قبل از پيورفت علم در عصر حاضر از اختالف وتفاوت بولود آمدن گياهان گوناگون خ

مود مانند)كربنزاكسويژنزهيدورین وغيره(سوبب    نوع مواد اساسي به ولوود خواهندآ  علم ثابت شد زگيا هان همگي از يك

تفاوت واختالف به تفاوت اوزان مواد بر مي گردد يعني عناصر مولود درهر گياه نسبت به گياه ديگر متفاوت است وريوه 

ز زمين نمي مكد مگر اينكه بر اساس حد واندازه معين باشد.چيزيكه قرآن قرنهاقبل  به آن اشاره هر گياه هيچ ماده اي راا

(يعنوي تموام   11:حجور  1)(وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُولِّ شَويْءٍ مَّووْزُونٍ   كرده وعلم لديد به آن پي برده است.خداوند)ج(مي فرمايد)

 (420: 6)انيديم .گياهان را به گونه متعادل  هماهنگ بر روي زمين روي

 باران كه در لطافت طبعش خالف نيست            در باغ الله رويد ودر خاره بوم وخم .
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 كريمنمونه هاي ديگري از سابقه علمی قرآن

  خورشيد فروزان وماه تابان 

 .(61(فرقان:رَالفا وَقَمَرأا مُّنِيرأاتَبَارَاَ الَّذِي لَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُولفا وَلَعَلَ فِيهَا سِ :)فرموده استخداوند)ج( 

يعني پاينده وبزرگوار است خداييكه در اسمان برلهاي دوازده گانه فلكي را آفريد ودرآن چراغ  فروزان )خورشيد(وماه 

 تابان)مهتاو( را قرار داد.

 .(16:نوح1)(رَالفاوَلَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورفا وَلَعَلَ الوَّمْمَ سِ :)در لاي ديگري نيزفرموده است

 يعني  وماه را درميان آنها تابان وخورشيد را فروزان آفريد.

ازآيات فوق تفاوت ميان نور هاي خورشيد وماه را درخواهيم يافت در همه آنها خورشيدرا چراغ فروزان ومواه را چوراغ   

نگاه پيورفت علم ثابت معلوم ميوود آ نور ميدهد زتفاوتي است كه ازين آيات تابان توصيف ميكند ودر اينكه منير است ويا

نمودكه نور خورشيد در ذات خود اوست وخود منبع نور است ولي نور ماه از خود ماه نيست بلكه با تابش نور خورشيد به اوز 

 نوراني ميگردد.

  قرآن وخبر از وسايل نقليه امروزي 

 (8:نحل 1)(تَرْكَبُوهَا وَزِينَةأ وَيَخْلُقُ مَا الَ تَعْلَمُونَوَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِ :))ج(فرموده استخداوند

چيز هاي را كه نميدانيد نها سوار شويد وزينتي باشند براي شماو خداوند)ج(وخدا اسپ ها قاتر ها واالغ هارا آفريد تا برآ

 فريند.مي آ

يماها وديگر وسايل سريع السير است كه مقصود از چيز هاي كه نميدانيد ماشينها زقطار ها زسفينه هاي فضايي زهوا پ

در اختيار ادمي ميباشند درين ايه از چيز هاي ديگري )ويخلق ماال تعلمون (خبر ميدهد كه مايه اسوتفاده وزينوت  انسوان    

واالغ و..(لكن منظور ها سوار ميگردد )مانند اسبزشتر است وبدان علم ندارد وانهم از لنم وچيز هاي نيست كه حاال بر ان

 ساخته وخواهد ساخت.شينهاوديگر وسايل سريع السير است كه بور با عنايت الهي ما

 (24يم/:1)وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ قرآنكريم درلاي ديگر دراينمورد فرموده است:)

 شوند .ايم كه بر آنها سوار ميو براي ايوان همسان كوتي چيزهائي را آفريده
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« : مَوا  » تعبير از انواع مركبها بدين وایه ز بدان خاطر است كه خالق موادّ خام و وسائل اوّليّه آنها خدا است . « : نَا خَلَقْ» 

  كند كه شامل هر نوع وسيله سواري زميني و هوائي و دريائي است .اين وایه مفهوم وسيعي را ترسيم مي

كه كوتي هاي موابه به آن كه شما سوار شوده  "م.بيان اهلل متعال يعني همانند كوتي نوح)ع(براي شما كوتي ها ساختي

 چي است وچه بوده ميتواند؟آيا وسايط نقليه اي كه درهوا وزمين مسافرين را حمل ونقل مي كند بوده نمي تواند؟"ايد

كه انسانهار ا حمل علما درحقيقت به همين نقطه پي برده اند وميگويند كه اهلل متعال از كوتي هاي بار دار زوكوتي هاي 

مي كند وساير وسايط اي كه در هوا وزمين حركت كرده ميتواند بحث ميكند زاينها هم طياره است زهم موتر اسوت زهوم   

را ذكركورده  "مووابه بوه كووتي   "ريل استزوهم چنان وسايط موابه اينها است.درحقيقت اهلل متعال در ايه كريمه لملوه  

 (.41: 7.)است

  رحم تاريكی هاي  سه گانه 

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقأا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّوهُ رَبُّكُومْ لَوهُ    )خداوند بلند مرتبه فرموده است:

 .(6زمر::1)(الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فََْنَّى تُصْرَفُونَ

ر سه تاريكي )موميهزرحم وشكم(با تحوالت گوناگون بيافريد اين خدا است يعني شمارا در بطن ورحم مادران تان  د

 كه سلطان ملك ولود است وهيچ خدايي لز او درعالم نيست پم از درگاه او به كجا ميرويد .

 منظور از تاريكی هاي سه گانه انسان در شكم مادرچيست؟ 

كه به پيورفت نايل آمد پاسون داد ودانسوته شود پورده     لواو اين سوال را علم كالبد شناسي ولنين شناسي بعد از آن   

بلكه داراي ت همچنان كه چوم غير مسلح انسان آن را يك پرده ميپنداردزايكه لنين در آن پيچيده ميوود زيك پرده نيس

ه ه كريوون كو  پورد -4پرده امينون كه پر از مايع است ولنين درآن شناور است -1سه پرده است وبه اين نامها موهور اند 

پرده زردكه عبارت از غواي مخاطي است كه لدار رحوم را  -7ن به داخل غواءمخاطي نفوذ مي كنند سلولهاي سطحي آ

 مي پوشاند .هر يك ازپرده هاي مذكوربه كونه اي در حفظ ونگهداري لنين در مراحل مختلف دست دارند .

 

 

 



 12 

  قرآن وعلم اثر انگشت 

 .(2-7قيامه::1)( ُبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ  نسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهأَيَحْسَبُ الْإِ :)اهلل متعال فرموده است

يا انسان ميپندارد كه ما استخوان هاي پوسيده او را لمع نخواهيم كرد ؟اري ما حتي ميتوانيم سر انگووتان اورا كوه   آ

 يك يك از ظريف ترين نقاط بدن اوست بيافرينيم.

ه اشاره به سر انگوتان واطراف آن است حال كدام يك سخت تر ند؟افرينش دو باره خطوط سر انگوتان يوا  يدرين آ

خلق دو باره استخوان هاي بدن؟در نگاه اول افرينش هر دو مساوي است اماهنگاميكه دانستيم خطوط سر انگوتان همه 

طوط سر انگوت در تمام دنيا معرف شخصيت هر افراد با هم تفاوت دارند وسر انگوتان هيچ كم به هم شبيه نيست وخ

فرد است پي خواهيم بر دكه آفرينش دوباره آنها مهم تر است شايد اشاره قرآن اين باشد تا به ما بفهماند خداوند)ج( قوادر  

 است حتي ويژگي هاي شخصيتيزكه هويت وي را از ديگران لدا ميسازد دو باره بيافريند زمطمينا هيچ خلقتوي بواالتر از  

 .(451: 6خلقت خدا نيست وهيچ كالمي باالتر از كالم او. )

  قرآن  وقانون دو ساله شير دهی 

 .(477بقره::1)(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ :)خداوندمتعال فرموده است

 ندان خود را شير دهند زانكه خواهد فرزند خود را شير تمام دهد .يعني مادران دو سال تمام فرز

يه خداوند)ج(زنان را به شير دهي اطفال خود دعوت ميكند وهمراه با اين دعوت مدت شيردهي الزم را تعين مي دراين آ

 تي نهفته  است.نمايد پم با پيورفت علم معلوم شد كه در شير دهي براي مادر وفرزند هردوبطور مساوي  فايده ومنفع

 علم جديد اينگونه به وصف فوايد  شير دهی می پردازد 

غوز توسط كوودا باعوث   رحم به حالت طبيعي ميگردد ززيرامكيدن آمكيدن پستان وخوردن شير باعث بر گوتن -1

ميوود كه حجم رحم با سرعت بيوتري به حالت اول بر گردد وهمين امر باعث كم شدن خون ريزي بعد از زايموان  

 يوود.م

 زنان شير ده كمتر دچار سر طان سينه ميووند .-4

 شير دادن روش مناسبي براي تنظيم نسل است.  -7

 شير دادن به طور غريزي باعث قطع شدن سيكل ماهيانه مي گردد.-2



 13 

تغذيه كودا از طريق  شيرباعث پيوند عاطفي بين كودا ومادر است وباعث ميگردد كه موادر محبوت زيوادتري    -5

فرزند خود داشته باشدوكودا نيز ازين روش يعني از طريق تغذيه با شير مادر به يوك نووع تووازن روحوي      نسبت به

 ميرسد.

شير مادر داراي  مواد خاصي از لمله عوامل ضد مكروبي  است كه نوزاد را در مقابل  بعضي از عفونت ها تا اندازه -6

 اي محافظت ميكند . 

كوواني كووه از شووير مووادر تغذيووه ميكننوود موووكالت وكسووالتهاي از قبيوول تجربووه نوووان داده اسووت كووه در كود- 7

 :نفنزيبوستزاسهال زدرد زالریيزاكزما  وكم خوني بسيار كمتر مواهده ميوود.

داكتر عبدالعزيز اسماعيل مي گويد :ديدگاه هاي پزشكي دراين مدت تغير كرده زپزشكان سفارش ميكنند كه رضاعت  

خرين تحقيق وارايه نظر درباره منافع شير دهوي كامول بوراي لسوم     نجام مي گيرد ولي در آتا دو سال افقط نه ماه وگاه 

االي انجام گرفت آمده است :مدت زماني كه الزم است  براي رضاعت در نظر گرفته شوود بو  م 1177كه در سال ودندان 

 .(457-456: 6ن است كه شير دهي تا دو سال باشد.)يك سال است ولي افضل واحسن آ

  مادر و ذكاوتشير 

تحقيقات نوان ميدهد كه انكواف ذكاوت در اطفاليكه با شير مادر تغذع شده اند نظر به اطفال ديگر بيوتر ميباشد.  

شيرخوارانيكه از شير مادر تغذع شده اند پنج نمره  IQليمز اندرسن از پوهنتون كنتوكى تجربه نموده كه ضريب ذكاوت 

قل شش ماه شير مادر نوشيده اطفالى است كه حد اتجربه نوان دادكه اين اثرات درت. بيوتر از اطفال شير پودرع بوده اس

 (.88: 1).كدام مفادع براع ذكاوت شان ديده نميووده از شيرماد استفاده كرده باشندزكسانيكه كمتراز هوت هفتاند.

  قرآن وتاثير آن بر ايجاد آرامش روانی بيماران عصبی 

تي ديگر در باره اعجاز علمي قرآن وسنت دارد بعد از قرائت ايون ايوه از قورآن كوريم از     داكتر احمد قاضي كه تحقيقا 

وَنُنَزِّلُ  :)ميداردتاثيرات قرآن وقرائت آن بر بيماران عصبي سخن به ميان ميآورد وحاصل تحقيقات خود را اين چنين بيان 

 .(84اسراء::1)(  يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَالَّ خَسَارفامِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَالَ

ما آياتي را از قرآن فروفرستاديم كه مايه بهبودي دل ها از بيماري هاي ناداني زگمراهوي وپواا سوازي درون هوا از     

 زمندي؛ ورحمت بر مومنان است . هوي وهوس زتنگ چومي وآ كثافات
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ر بيماري عصبي وآرامش روان پي ببريم به تحقيقاتي بور روي بيمواران   وي مي گويد براي اينكه به اثر هاي قرآن ب

لسم وبودن  وي افزود بيماري رواني به كونه اي است كه تاثير فراواني بر مسلمين وغير مسلمين چنگ زده ايم. عصبي از

نان وگروهوي از غيور   روان ولسم آدمي رابطه مستقيمي باهم دارند .براي اين كار كروهي از مسلمانيز دارد وميتوان گفت:

گيهاي لسمي وحالوت هواي   وبه اندازه گيري وتحقيق بر ويژ مسلمانان راكه داراي اختالل در اعصاو بوده اند بر گزيديم

ظاهري آنان پرداختيم سپم آنها را به اطاقي انتقال داديم كه درآن سكوت مطلوق بور قورار بوود وكليوه موواد ازمايووي        

لاري ساختيم بعد ازين مرحله دو باره به معاينه  وضع لسمي وبدني آنها روي اورديوم   وايجادآرامش روحي را برروي آنها

وآن را با محاسبه قبلي مقايسه كرديم سر انجام مواهده كرديم كه نتيجه آزمايش عكوم بووده وهويچ از فووار عصوبي      

 نكاسته است .

ه وضع لسمي وفوار عصبي آنان به اطواقي  در مرحله دوم گروهي از بيماران عصبي مسلمان را بعد از مطالعه ومعاين

قرآن وظرايف آيات آن  بيان شود  دريون    يماران پاره اي از اعجازانتقال داديم كه درآن تالوت قرآن ولود داشت وبراي ب

هنگام دستگاه هاي اختالل سنج متوله شدند  فوار عصبي روبه كاستي است وپايين آمده است ولي چه بسا گفته شدكه 

زلذا همان گروهي تحت ازمايش  راين كار  زبان عربي است از فصاحت وعذوبتي مخصوص بر خور دار استسبب اصلي د

كه بهترين هاي شعرونثر  عربي  قرائت ميود برده ولي دستگاه هاي اختالل سنج متوله شدند كه هيچ تغيوري  را به لايي

 در وضع روحي ولسمي بيماران رخ نداده است .

اذعان داشتند كه شايد تجويد در قرآن سبب ايجاد اين نوع آرامش شود ه باشود پوم هموان     بر همين پندار عده اي 

اشعارنثر هاي در اوج فصاحت وبالغت را به حالت تجويد قرائت كردند ولي باز مواهده كردند كه تاثيري در بهبوود وضوع   

 روحي بيماران به دنبال نداشته است .

وبه معاني وظرايف قورآن آگواه انود  شوايدعاملي در     هستندن ايش مسلماعده اي بنا برآن گذاشتندكه گروه تحت آزم

بهبود وضع روحي آنان بوده لذا بعد ازاين  مر حله الزم آمد تا تا ثير موسييقي قرآن بر كافراني صورت گيورد كوه هويچ از    

ه كوه مبوتال بوه اخوتالل     قرآن نمي دانستند وحتي يك كلمه هم به زبان عربي واقف نبودند لذا گروهي از كافران را آورد

عصبي بودند بعد ازمعاينه وسنجش وضع لسمي زآنان را به اطاقي ساكت وخلوت انتقال دادند وهمه ابزار ايجاد آراموش را  

فراهم ساختند ولي مواهده شدكه نتيجه كار عدم آرامش رواني وفروكوي اختالل عصيب بود بعد ازآنز دسوته غيرمسولم   

نتقال دادندكه قرآن كريم قرائت ميود دراين مرحله دستگاه هاي اختال ل سنج متوله شدند تحت آزمايش  را  به اطاقي ا
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در صد پايين آمده است كه در صد بسيار خوبي است وقرائت قرآن نسبت به مسلمين كوه داراي  %60كه ميزان اختالل تا 

  .(51-21: 2) ثر افتاده وفرو كش نموده است.مو%17اختالل اعصاو بودند تا 

زمايش ببري  زكه وقتي دچار فوار دراعصاو ونا راحتوي روحوي   !همين امر را ميتواني به بو ته آ تو اي مسلمان حال

ن تدبر وتامل كن زخواهي ديد كه قراءت قرآن چه اثرات شگرفي بر روح بخوان ودر معاني آ گرديدي وضويي بساز وقرآن

 روان تو دارد.

ن سخن ميگويد وكوف وپيورفت علوم هور آنچوه راكوه قورآن بيوان       در قرآن آيات متعددي است كه از حقايق لها

فرموده تصديق ميكند وباهر پيورفتي كه حاصل ميوود كوف ديگري بر ايات قرآن وسابقه علمي قرآن افزده ميوود .در 

يورفت همين قرآن آيات والفا  ديگري نيز مولود است كه هنوز بطور كامل تفهيم وروشن نوده اند تا وقتي كه بور به پ

نايل ايد وپرده ازين ظرايف وريزه كاري ها بر دارد هر عاقلي ميداند كه علم ودانش وي همه چيز را در بر نگرفته وبه هر 

چيز احاطه نكرده است زاگر بعضي از الفا  قرآن ومعاني آن  براي مردم مبهم است پيورفت علوم ومرور زمان پورده ازآن  

 ز كالم خداوند)ج( لاهل اند پي خواهند برد .  بر خواهد داشت ومردم به هر آنچه ا
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 نتيجه گيري

 از خالل تحقيق حاضر نتايج ذيل بدست آمد :

صلي اهلل عليه وسلم را با خود دارد منبع الهام و دانش  اين كتاو خارق العاده كه مهر محمدقرآنز .1

 ميباشد.  )ج(هلل استزكتاو اسالم گذشته از اينكه چه موضوعاتى را در بر دارد سخن ا

 بيوتر روشن مينمايد. را هر انكوافى در ساينمز تكنالویعز تارين و باستان شناسى حقانيت قرآن   .4

حقايقى از مسايل ساينم و تكنالویع لديدا معلوم شدهز وقايع گذشتهز حال و آينده در اين كتاو وحى   .7

نميتوانست داشته باشدوبا سطح گرد آمده است كه در زمان نزول آن هيچ  كم علمى در اين موارد 

 دانش و تكنالویع قرن هفتم در عربستان ناممكن بود كه اينهمه معلومات را كسى به دست آورده بتواند.  
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