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و علوم طبيعي از منظر مستشرقان ∗سازگاري قرآن

 چكيده
و توافق اين دو شده و قرآن قائل به سازگاري اند. مستشرقاني همچون دكتـر برخي از مستشرقان در بحث رابطه علم

و پروفسور كيث مور كه در مباحث مختلف علوم طبيعي قائل به ايـن رابطـه سـازگارانه  موريس بوكاي، محمد شمير علي
 اند.شده
و علم در مباحث كيهان با و علم پزشـكي بـه ايـن، زيستهيأتشناسي، بررسي مطالب ايشان در رابطه قرآن شناسي

رسيم كه قرآن در اين مباحث مطالبي موافق علم بيان كرده است. نظرات اين مستشرقان در مسائلي مانند آغـاز نتيجه مي
و زمين، گسترش جهان، حركت آفرينش، كثرت آسمان خها و خورشـيد، پايـان عمـر خورشـيد، هاي ورشيد، كيفيت نور ماه

و بارو بررنقش باروري ابرها، منشا حيات بود آب، زوجيت عمومي موجودات ي انسان به وسيله حجم بسيار كوچك داللت
 سازگاري قرآن با علوم طبيعي دارد.

اند، صحيح از مستشرقان آن را ادعا نمودهاما در مورد مسئله امشاج كه به جنس مايع باروركننده اشاره دارد، كه برخي
و موجب افراط در تفسير آيات قرآن بـا به نظر نمي رسد، چون اين تفسير با معيارهاي تفسير علمي معتبر سازگاري نداشته
.علم مي باشد

 قرآن، علم، علوم طبيعي، مستشرقان. كليد واژگان:

 19/3/1393و تاريخ تأييد: 11/10/1392. تاريخ دريافت:∗



 مقدمه

كه دين مبين اسالم به دليل تفاوت و ديـن نگرشـي متفـاوت هاي اساسي با ساير اديان از جمله مسيحيت دارد، در مسئله رابطة علم
و دين با معيارهاي اساسي اين دين آسماني ناسازگار است؛ زيرا حقيقت متون اسـالمي، بـه ويـژه  دارد. قبول ديدگاه تعارض يا تباين علم

و انسان و دانش داشته ت قرآن، توجه شاياني به علم و  عمق در اسرار آفرينش دعوت كرده است.ها به تفكر
و حقايق علمي مخالفت صريح ندارهيچ كدام از اديان الهي با اصل دانبايد توجه داشت از،دش و هـم اما هم در مقام عمـل

و تعمـق در آيـات آفـرينش سـوق، جهت نظري و قرآن كريم انسان را به تفكـر هيچ كدام از اديان آسماني به اندازة دين اسالم
.اند ادهند

و دين در جهان اسالم و دانشمندان اسالمي. دهد اي جز سازگاري اين دو نمي نتيجه، رجوع به سير تاريخي علم حتي عالمان
.اند خود از انديشمندان علوم تجربي بوده،بلكه در قرون متقدم، نيز در اين وادي نگرشي مخالف علم نداشته

(سازگاري) . مفهوم1  شناسي توافق

و روب، موافق، هر چيز نزديكمعنايبه»وفَقَ«مصدر باب تفاعل از مادة» وافقت«واژه ، العـين،(فراهيـدي روي هـمهمتصل
م،)5/225: 1410 و همسانى چيمطابقت ، المصـباح المنيـر، فيـومي( يكي بـودن)877: 1412، مفردات، اصفهانى(راغبزيان دو
 سـازگاري، مناسـب، مطـابق، موافق، سازوار آمدن،)10/382: 1414، لسان العرب، منظور(ابن اتفاق بر امر واحد،)2/667: 1416
(محمـد موافقت كردن با يكديگرو با هم متفق شدن، هماهنگي، مناسبت، واژه توافق): 1377، نامه دهخدا لغت، دهخدا اكبر(علي
ع. واژه توافق) استعمال شده است، فرهنگ معين، معين .باشدمي» Compatible«بارت معادل انگليسي اين

و دين هيچدر اصطالح مراد از توافق و تخالفي وجود ندارد، گونه تعارض اين است كه بين علم بلكـه آن دو كـامالً بـا، تضاد
و از تمامي جهات مكمل يكديگرند و سازگاري داشته و ديگران يكديگر هماهنگي و اعتقـاد دينـي،(پترسون -369: 1376، عقل

376(.

و دين از نظر انديشمندان.2  مراد از توافق علم

ميانديشمندان در و دين به دو دسته تقسيم و سازگاري علم و؛ شوند باره مفهوم توافق گروهـي مـراد از توافـق را سـازگاري
و دين دانسته و گروهي ديگر هماهنگي كامل بين علم و ديناند و دين رابطة مكمل بودن، با قبول استقالل هر كدام از علم علم

 اند. پذيرفتهرا 

و دين  الف) سازگاري علم
غا از موضوع دينو علم و ا. اند گفته واحد سخنو هدفتيواحد قـاًيدق دينيعني؛هستو انطباق وحدت، سازگارينجايدر
طبيموضوع بعتياز طبين علم، ياد كردهآنيعيطب عللانيرا با ع گزارهنياهك است ردهك بحثآنو عللعتيز از نـاً بـريهـا
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O/مىو كوه«)؛88(نمل مىبينى، ها را آن درحالى كه آنها را ثابت و حال هم پندارى، ». چون حركت ابرها درگذرنـد كه آنها

پ قرن قرآن آنكه حال، است شدهيعلم معاصراثبات ها در دورانوهكتكحر آنشيها ا. است گفته سخن از  قـرآن صورتنيدر
زميم . علوم باشديتواند راهنمامي دينيعلميها گزارهيبعض،بنابراين؛الگو باشدويعلمنيقوانشفكةنيتواند

ا طب قرآن،اتيآ گونهنيدر دريا. است دادهحيرا توضآن حوادثو علل ردهكادي شناخت منبعيك عنوانبهعتياز ن مـوارد
و گستردهيجديعلوم انسانةنيزم اس تر .)198-4/178؛2/213: 1417، الميزان، طباطبايي(تتر

و دين مكملب)  بودن علم
ديمستق توافقويدانشمندان معتقد به سازگارازيبرخ و ميكديدو را مكمل، اينن بودهيم علم ا. داننديگر ـ بـر اسـاس ن ي



د،دگاهيد و نيها عرصهيدارا، اند قلمرو مستقلين دارايهر چند علم ميمشترك و كـاريشناسعتيطب، علميار اصلك. باشنديز
د. استيسازو انسانيخداشناس،نيدياصل م، كه مرتبط با علم استينيعلم راجع به مقوالت ديابراز نظر و ـ كنـد ني دريـن ز

ديباب مقوالت علم ميكه مرتبط با اهداف م، باشدين هيا به گونه؛ كندياظهار نظر نمچيكه و تعارض رخ .دهديگونه بر خورد
د پ دگاهيدر و تداخل)،(تعارضنيشيهاى دي تباين و دريا وجـوه هماننـدين شدهيا تنها توجه به وجوه ناسازگارى علم آنهـا

ا اما، نظر گرفته شده است ديدر اين و باورمندان به ديدگاه به هر دو توجه شده ديـن و ـ دگاه علـم گريديكـهننـدكامـلكن را ي
مايبه تعب. اند شمرده ديميهرگز ناسازگارى واقعكس پالنكر و پيان علم ننـدهكامـلكى از آن دو يكـ زيـرا؛ دا نخواهـد شـدين

مى. گرى استيد عق«:سدينو وى و متفةديبه ا،ركمن شخص جدى مىيبه نكشودن امر متوجه روهـاىيه اگر بنـا باشـد تمـام
و هماهنگى با  دكالزم است، نندكاركگريديكنفوس بشرى در حال تعادل طبيه به عنصر خوينى در دريعت و ش معتـرف باشـد

ب به،كالن(پ»وشدكپرورش آن مىكعلم .)253: 1354، رود جا
پسش در دههين گرايا و محدودياستكن با توجه به روشن شدنيهاى جاتيهاى روش علمى گـاه مهمـىيهاى آن در غرب
و گراي دةش دوباريافته است ب نشانههكنيغرب به آشيهاى آن روز به روز مىكشتر ا، شـود ار ـ از آثـار روي جديكـن ـ رد د اسـت ي
س، گلشنى( دكاز علم .)55-49: 1380،نىيوالر تا علم

:ر استتصوم دوگونه رابطهنيا

ـ ؛هاي دين هاي علمي براي گزاره مقدميت گزارهاول
وخد شناختةمقدم،عتيطب نظم شناختيعني؛شود واقع دينيياصليها گزارهةمقدميعلميها گزاره ةعلـم مقدمـا باشد

پانشيآفر عالم: گفتنيچن توانيم. قرار گيرد دينياهداف اصلكدر و اسـتوار اسـتيآورو شـگفتقيـدقو نظم اتقانةيبر
ق(مقدمهيها را صغرا دانشنيا، لمانكمت.دندارنشيآفر نظم مهمي در شناخت امروز نقشيتجربيها دانش قـرار خـوداسيـ)
ضم، داده به قرآن. نندكيم خدا را اثبات،ستين معقول فاعليو آگاه علم بدون در افعال نظمهكيعقليهيبد اصل ردنكمهيبا

P7: ماننـد؛ است نموده فراوان توجه نظم برهان �2� /$���� � � � 8� +�4�� �9:� ;� ,� � � �<�=� �>� � � �?���� ���� � @� 4� , � =�... � 23A� 4� 	� 5� B 0C� 3A� 	� � 0?�B �DO

و روز قطعاً در آفرينش آسمان«)؛ 164(بقره/ و پى در پى آمدن شب و زمين هايى هست، براى گروهى كـه خـردورزى نشانه.... ها
.»كنند مى

ـ و افتراق در غايتدوم ؛اتحاد در موضوع
و طبيعتةدربار دينو علم موضوع مي آنها متفاوت غايت، واحد  از علل شوند. علم يكديگر توانند مكمل باشد. در اين صورت

(كشف از غايت دينو طبيعي حوادث كه پديده معاني آنها �=�>�P: ماننـد؛ديگويم سخن) خدا استو آيت نشانه ها �>� �7 ����+E � 8� F
� �� "� ) �G� +� H ����� I� .�� J�@� 4� K� ��O/(خدا) آفرينش را آغاز كرد«)؛20(عنكبوت و بنگريد كه چگونه ».بگو: در زمين گردش كنيد

ت طبيد بر واقعكيأقرآن با طبيبودن قوانييقابل شناسا،عتيت و منزلت و ارج نه تنهـا ي، عت به عنوان باز نمود علم الهين آن
تكبل،بشر را فراهم آورده استيون نهاد علم در زندگكتياساس الزم برا  گر قرار داده اسـتيديكبايليمكه آن دو را در تعامل

و گزارهيها رابطه گزاره،يفغفور مغرب( .)60-35: 1386، علمييها قرآني
ز مك، از جمله آلفرد نورث وايتهدياديدانشمندان دو كـارل هـايم جـورج شـلزينگر، چـارلز كولسـون، كـي دونالد ـ از دگاه ي

م» مليتمك« و ديگران كننديدفاع و اعتقاد ديني،(پترسون .)376-369: 1376، عقل
و دين با يكديگر متفاوت جورج شلزينگر با اين باور كه موضوعات، روش و غايات علم كها ها كالمي هاي نظريهند، بر آن شد

از زيرا برخالف عده؛را با روش علمي معين كند، اگرچه در اين جهت اختالف نظر فراوان است اي كه معتقدند دين در ايـن روش
(همان،ميكار سبب تضعيف دين اي نيز براين باورند كه اين شود، عده استحكام قوي برخوردار مي ).369شود

و دين و دين برآمدند، گروهي نيز با طرح فلسفه پويشي با تكيه بر وحدت ارگانيك علم به اين گروه.در صدد ارتباط بين علم



و علمي حـاصل كـرده برمبناي داده، تبع آلفرد نورث وايتهد تــفسيري جـامع از واقــعيت عرضـه، انـد هايي كه از تـجربه ديـني
.)370،(همان»ندكن مـي

ك و الهيات را مقوالتي بدانيمي، دونالدمك و فيلسوف انگليسي با پيشنهاد طرحي ديگركه ما علم كوشد بر مبنايمي،دانشمند
تب روش و غايات متفاوت، براي موضوعات واحد، انواع متفاوتي از وةبنـابراين، مـك كـي رابطـ؛ ين را عرضه كنديها ميـان علـم

و نزاع» اصل مكمليت«وي با اعتقاد به اينكه. داند الهيات را رابطه ميان دو امر مكمل مي بسياري از منازعات را روشني بخشيده
و دين اطالق ناصواب روشبا تلق، را از ميان برخواهد داشت بري جامعي از علم و نيز تجـاوز الهيـات هاي علمي موضوعات ديني

).370-365(همان، كند به حريم مسائل علمي را منتفي مي

و علوم طبيعي . ديدگاه3  هاي مستشرقان درباره سازگاري قرآن

و اسالم عده و اي از مستشرقان و توافـق شـده شناسان خارجي منصف، در مورد رابطة علم انـد. اينـان بـا دين، قائل به سازگاري
و تطبيق آن با يافته اند. پروفسور مـوريس بوكـاي فرانسـوي، دانشـمند هاي علم جديد، به اين نتيجه رسيده مطالعة دقيق متون ديني

و مستشرقي كه به دين مبين اسالم گرويد، از اين دسته است. وي در كتاب  و علماي ميان تورات مقايسه«شهير بـا»، انجيل، قرآن
و مقايسه ميان گزاره و تفاوت آن با قرآن، به نتيجه شگفت بررسي از هاي علمي عهدين و ادعا كرد كه هيچ يـك انگيزي دست يافت

و توافـق مسـتقيم بـا علـم روز هاي قرآن با علم جديد در تعارض مستقيم نيست، بلكه بسياري از اين گـزاره گزاره هـا در سـازگاري
 باشد. مي

انـد؛ ايـن اطالعـات هاي علمي با آيات قرآن شده هاي متعددي از علوم طبيعي، قائل به سازگاري يافته شناسان در زمينه شرق
مي جانوري، گياه ها، پزشكي، زيست، اختر فيزيك، بادها، كوههيأتشناسي، شامل كيهان و... از شناسي باشد كـه در ادامـه، برخـي

 دهيم.مي آنها را مورد بررسي قرار

 شناسي الف) كيهان

و تعمـق در آيـات آفـاقي هاي علمي در زمينه كيهان كريم با اشاره به برخي از گزارهقرآن و دعوت انسـان بـه تفكـر شناسي
كند. بسياري از سؤاالتي كه بشر از آغاز خلقت خـويش بـا آن مواجـه آفرينش، انسان را بر وجود عوالمي غير از اين عالَم آگاه مي

و مراحـل خلقـت جهـان چگونـه بـوده اسـت؟ بوده ، از سوي قرآن جواب داده شده است، سؤاالتي از قبيل اينكه آغـاز آفـرينش
و زمين چگونه به وجود آمده آسمان مي ها و زمين شود يا آسمان اند؟ آيا عالم محدود به اين عالمي است كه ديده هاي متعـددي ها

و چندين سؤال اساسي ديگر كه   هايي از آن اشاره كرده است. قرآن كريم در برخي از موارد به نمونهوجود دارد؟

 آغاز آفرينشـ يك
و گزارش قرآن از اين رويداد به آياتي از قرآن كه داللت بر خلقت اوليه آفـرينش، موريس بوكاي در بارة ابتداي خلقت جهان

مي،است» دخان«از دود  �P(3است: به ترسيم اين واقعه پرداخته از ديدگاه او قرآن كريم با صراحت. كند اشاره ;� E� �L� M� 1�� ���� N� �� /
*2�,� O � �� � � �O/سپس به آفرينش آسمان پرداخت، در حالى كه آن دود بود«)؛11(فصلت.«

�����Pكرده است: تر تبيين اي ديگر پديدة آغاز آفرينش به شكلي دقيق همچنين در آيه 6� H � �B� �� � �� B � L� � � �� ��<�=� �>� � � �?���� ���� �2� �
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� = �;� .PO/را اطالع نيافتنـد كـه آسـمان،آيا كسانى كه كفر ورزيدند«)؛30(انبياء و آن دو و زمـين پيوسـته بودنـد هـا

».گشوديم
و تطبيق با يافته مي هاي كيهان پروفسور بوكاي با تدبر در آيات فوق كـه قـرآن» دود«يق وجود اين بين تصد«گويد: شناسي روز

(بيشتر گازي) مادة تشكيل دهنده جهان در مرحلة ابتدائي آن سخن مي و مفهوم سحابي نخستين از آن براي نشان دادن حالت گويد
و علم مقايسه(بوكاي،» با دانش جديد، ارتباط بارز برقرار است ).201: 1364، اي ميان تورات، انجيل، قرآن



مي بوكاي در جاي ديگر و انفكاك آفرينش اشاره كرده، آن را مطابق علم جديد مي«داند: به پديده الصاق ، آمـوزد دانش به ما
ب (زمين) را در نظر گيريم، جريان امر توسـط تـراكم سـحابي، عنوان مثاله چنانكه و محصول فرعي آن يعني تكوين خورشيدي

و تفكيك آن رخ داده است. اين دقيقاً ك نخستين بهمان است (دود) آسـماني،ييصحيح با ذكر ماجراها طريق كامالًهه قرآن كه
ب ).201-200(همان،» بيان نموده است، وجود آوردهه ابتدا يك نوع الصاق سپس يك نوع انفكاك را

و قرآن«محمد شمشير علي نيز در مدخل نظريـه از سـوره انبيـاء را مطـابق30آيـة، اوليور لـيمن قرآن المعارفةدائر»علم
م«: گويدمي، مشهور انفجار بزرگ در فيزيك دانسته ايبه نظر آيرسد قرآن در (بةيه به نظرين گ بنگ) در خلقـتيانفجار بزرگ

م پذيعنوان نظربهكهياهيهمان نظر؛ كنديجهان اشاره آيا. رفته شده استيه غالب اشـارهين بـه خلقـت زنـدگيه همچنـيـن
دو،نيبنابرا؛كنديم شديعنيتيپرسش عمدة بشر پاسخ به شديزندگ؟ جهان چگونه خلق ا؟ چگونه آغاز آيدر »ه نهفته استين
)M. ShamsherAli ,Sience and the Quran ,The Qur’an: an Encyclopedia, pp: 571-576.( 

 بررسي
و مراحليدرباره آغاز آفريفراوانيها دگاهيد (رضايي اصفهاني، اعجازهـا وجود دارد، كه جهان تاكنون پشت سر گذاشتهينش

شدكه چنان. است)Bigbang(»انفجار بزرگ« نظريهاز آنهايكيهك)37-36: 1389هاي علمي قرآن،و شگفتي يبرخـ، ذكر
و فتق«از مستشرقان ارا مورد اشاره در برخي از آيات» دخان«و»رتق راياشاره به و آن  بـا قـرآنيعلمتوافقن مرحله دانسته
.دان شمرده دانش بشري

 علمياتنك
بيدر اوا» انفجار بزرگ«هينظر بايل قرن و شدييتأ)Edwin hubble(ن هابليادويها افتهيستم ارائه كيـزيف،(اوبالتـرد

اياز اوليروسو ژرژ گاموفيكيبلژتريجرج لما.)51: 1370،نينو  پاسـخو پرسـش 186، لسونيكن(ه بودندين نظرين طرفداران
و مباني، فرخويعدالت؛ 135: 1375ي، نجوم .)89: 1385،ياضيريايجغرافياصول

ف نامه واژه،ليگراه(ز مشهور استين» ابر چگال«هيه مذكور كه به نظرينظر و اختر كهيمادعا،)20: 1378،كيزينجوم كند
و به انتهايجهان آغاز بـينهايبيع از گازهايوس»ييگو آتش«يروزگار،نيبنابرا؛ رسديمييداشت و سوزان بـا ازيت چگال ش

ب ها درجه حرارتونيليتر هيكه هليشتر متشكل از و پيليم15ي،گون آتشيا. وجود داشت، وم بوديدروژن شديارد سال ش منفجر
و مباني، فرخويعدالت( بس، با گذشت زمان.)89: 1385،ياضيريايجغرافياصول اياريتراكم ماده در ن توده منبسـطياز نقاط

محهان تراكميا.د آمديپد شونده گاز و جهان به تودهيبا جذب ماده از عظيبسيهاط اطراف رشد كرد هر از گـازيميار ـ كـه ك ي
شديتقس، شوديرفت تا كهكشانيم ب.)155: 1382، نجوم به زبان ساده، گانيد(م ه از لحـاظيـن نظريـا، موجوديهاهين نظرياز

اسين نظريتر مقبوليعلم .ته
 ديدگاه مفسران

زمو» دخان«ريتعب از مفسرانياريبس و و جدا شدنيمتصل بودن آسمان درراگريديكاز آنهان به هم اتيـآ برخـي از كـه
را دادهقيه انفجار بزرگ تطبيبر فرضمطرح شده، واهر الجي، طنطاو(ر.ك: اند كردهيمعرفبا علم روز قرآنيعلمسازگاريو آن

و علوم روز،انيافتخار؛17: 1375،ز قرآنيانگ مطالب شگفتي، نجف؛ 10/199تا:بي،ر القرآنيتفسيف ي، محمد سـام؛ 235، قرآن
سل.)34تا:بي،ميالقرآن الكريفياالعجاز العلم اياحمد محمد ـ مان اشاره قرآن به غيعلمـن نكتـه ي پيـ را نشـانه علـم امبريـب

ميو از اسرار علمoاكرم گويآنيز عبدالرزاق نوفلو)53: 1981، القرآن والعلم، مانيسل( دانديقرآن ويـجدايهينظريايه را د
ميخبار علما .)162: 1393،ثيالقرآن والعلم الحد، نوفل( شمرديقرآن

 نتيجه
و نويسندگان مسلمانيبرخيبرخالف ادعا بسيفرض، مستشرقان يهنـوز بـه اثبـات قطعـ،اريه انفجار بزرگ به رغم شواهد



نمينرس و آنيده است ويگريديها احتمالين،ابرافزون. اثبات شده در نجوم دانستياهيرا به عنوان فرض توان  دربـاره رتـق
و كيهاني، مسترحم( فتق ارائه شده است و روا)92، شناسي قرآن تفسـيري،قم؛8/95: 1407ي، كاف اصولي،نيلك(ياتيكه شواهد

آن)2/70: 1367، قمي تأ هم مييرا .كنديد
آنيز» دخان«در مورد واژه مياز ظاهر زم كه آسمان شوديه استفاده و ا را پشت سرگذارده»دخان«ن مرحلهيها و ـ انـد ن بـا ي

زيه نظر هش جهانيدايپه ها دربارهيچون نظريول،دارديهماهنگياديانفجار بزرگ تا حدود و هنوز كدام به طورچيمتعدد است
هينم، ده استيبه اثبات نرسيقطع آهيالبته اگر فرض.ك را به قرآن نسبت داديچيتوان ينده به صـورت قطعـيانفجار بزرگ در

ميول،ردكقرآن استفادهياعجاز علميتوان از آن برايم، اثبات شود كهيا: توان گفتيآنچه اكنون ه انفجار بزرگيفرضن است
آيزيانگ شگفتيهماهنگ .)103-93: 1390، اعجاز نجومي قرآن،يمسترحم(دات داريبا ظاهر

و زمين كثرت آسمانـ دو  ها
و قرآن اسـت. قـرآن كـريم ايـن اعتقـاد را حتـي از زبـان گانه از جمله گزاره هاي هفت وجود آسمان هاي مشترك علمي در عهدين

(نوح/ نقل ميgحضرت نوح و نتيجه گرفته). برخي از انديشمن15كند هـا اند كه تعـداد آسـمان دان عدد هفت را داللت بر كثرت دانسته
(طنطاوي، الجواهر في تفسير القرآن، بي ).1/46تا: منحصر در عدد هفت نيست، بلكه اين عدد كنايه از كثرت است

(بقره/ ) داللت عدد هفت را بـر12نبأ/؛16-15؛ نوح/17؛ مؤمنون/29پروفسور موريس بوكاي با استناد به برخي از آيات قرآن
و اغلب اوقات بار براي شماره گذاري24كثرت نتيجه گرفته، معتقد است: عدد هفت در تمام قرآن  هاي مختلف به كار رفته است

و تعدد را مي تص معناي كثرت ريح دهد... . در مورد اين آيات، مفسران قرآن بر اين مطلب اتفاق دارند كه عدد هفت تعداد را بدون
(بوكاي، ديگري بيان مي و علم مقايسهكند ).193-192: 1364، اي ميان تورات، انجيل، قرآن

و نامعين بودن تعداد آسمان و تطبيـق آن بـا يافتـه بوكاي در مورد كثرت تعـداد: گويـد هـاي جديـد نجـومي مـي ها در قرآن
از طريـق معلومـاتو به وسـيله دانـش جديـد، كه داللت بر كثرت دارد هفتشماره به هاي وصف شده در قرآن با اشاره آسمان

مي در باره كهكشان، فيزيكدانان نجومي .)201،(همان گردد هاي متعدد تأييد
و نقد بررسي

و ملحـد قـراريكه مورد تضارب آرا مسئلة هفت آسمان از جمله مسائل مشترك بين برخي از اديان است دانشمندان موحـد
آم به صراحتيركقرآن. گرفته است ����?P0ه با عبارتيدر پنج� E � �� %� EO/و12طالق/؛15نوح/؛3ملك/؛12فصلت/؛29(بقره (

آ �Pه به صورتيدر دو �� % ���� �?���� ����O)/در دو مـورد نيـز بـه. هفتگانه سخن گفته اسـتيها ) از آسمان86/؛ مؤمنون44اسراء

؛15/22: 1417، الميـزان يي، طباطبـا؛ 7/161: 1372، مجمـع البيـان ي، طبرسـ( از مفسـرانياريكه بسـه سخن گفته استيناك
�P) عبارات 5/409: 1419،مير القرآن العظيتفس،ريثك ابن @� Q��� R � �� %� EO)و17ؤمنـون/م (P �#� ��� �  �#��� E ��� 4� 5� # ��O)ن13أ/نبـ ز يـ ) را

م هفتيها اشاره به آسمان .داننديگانه
 مفسرانديدگاه

و انطباقيمفسران در پى توج آ افتهيه ، اند ردهكچند نظريه در اين مورد ارائه، هاي هفتگانه ات آسمانيهاى علمى زمان خود با
:ازآنها عبارت است ترين كه مهم

سـ: وسىيبطلم منظومه هاي هفتگانه با نظريه تطبيق آسمان.1 سـ(اناياز ميان دانشمندان اسالمي بوعلى ، رسـائل،نايبـوعلي
، مفـاتيح الغيـب، رازىفخرالـدين( فخـر رازى،)8تـا:، بـي هفت آسماني، بهبود( نصير الدين طوسى خواجه،)128-129: 1308

(57/75: 1403، االنواري، بحارمجلس( عالمه مجلسى،)2/381 و مال هادى سبزوارى ) در 269: 1369، شـرح منظومـه ي، سبزوار)
.اند وسى بودهيبطلم صدد تطبيق اين آيات با منظومه

زمكشمسي است رات منظومهكگانه هاى هفت منظور از آسمان.2 و خورشيه به دور حردين شي(نت هستندكدر ي، رازيازمند



.)13تا:بي، هفت آسماني، بهبود؛ 167-145: 1335ي، اعجاز قرآن از نظر علوم امروز
س مقصود از آسمان.3 ميدور خورشهكاراتى استيهاى هفتگانه مدارهاى فـ،ق الخبـراءي(تعل گردنديد ،ريالتفسـيالمنتخـب

از؛1/16 .)384: 1411، التفسير العلمي للقرآن في الميزان، عمر ابوحجر: به نقل
ال منظور.4 زمكه مجزا از اتمسفر استيهفت .)84تا:بي، گانه آسمان هفتيرازهاي، مراد(ن را در بر گرفته استيه
و حتى كهكشان سيارات، منظومه. همه اين5 و شش آسمان ديگر خـارج از ديـدگاه ها، ستارگان ها فقط آسمان اول قرآن هستند

و ستارگان از نظر قرآن، بشرى قرار گرفته و آسمان (صادقي، زمين : 1376؛ مكارم شيرازي، تفسير نمونـه، 242، 232، 227: 1365اند
24/261.(

و مراد.6 و راه سلو، از هفت آسمان امور مربوط به مقام قرب آسمان امرى معنوى است و تدبكحضور ويامر و رفـت ر عالم
طركه استكآمد مالئ جريه امر الهى از آن ميق ،ريـر المنيالتفس، زحيلي؛ 19/327؛ 16/248: 1417، الميزان،(طباطبايي ابدي يان

.)1411:383،ن في الميزانآالتفسير العلمي للقر، ابوحجر؛29/11: 1418
آ.7 ن، ات هفت آسمانيعدد هفت در مىيواقعى و ز ست در،بنابراين؛ ادترى آسمان وجود داشته باشديتواند تعداد نظريه قرآني

و زياد نيست منافاتى با وجود آسمان، مورد وجود هفت آسمان ق. هاي متنوع نيدر اين آيات عدد دليد و عدد هفت در قرآن ليست
ن بر انحصار تعداد آسمان في، طنطاو(ستيها بير القرآنيتفسيالجواهر .)1/46تا:،

 نتيجه
م د كـ را آنچـه از سـتارگانيز؛ كشف شده درست نباشديهاق هفت آسمان به كهكشانيرسد تطبيبه نظر دهيـه در آسـمان

ا. است متعلق به آسمان اول،دشويم تزي استاتيآن ادعايشاهد دنيبـراينـييكه ستارگان را (نزديـ آسـمان معرفـي تـر)كيـا
نيگر برايديهات آسمانيماه. كند مي ا.ستيما معلوم ا،نيعالوه بر آيممكن است عدد هفت در گوييكنايعددهاهين يايو

پيشا. ها باشد كثرت آسمان بهيعلميهاييگوشيد بتوان مسئلة هفت آسمان را از ريـغييها آورد كه از وجود آسمانشمار قرآن
ت [كه دارااز آنچه م ستاره است]ياكنون كشف شده ،بنـابراين؛)12: 1390، مقايسه چند منظومه نجـومي،(مسترحمي دهديخبر

و نامعين بودن عدد آسمانباره ادعاي برخي از مستشرقان در داللت بر سـازگاري قـرآن بـا علـومها تطبيق عدد هفت بر كثرت
.كند طبيعي مي

و انبساط جهانـ سه  گسترش
اين نظريه معرفتي اسـت كـه امـروزه كـامالً بـه است. هاي كشف شدة دانش جديد ترين پديده انبساط جهان يكي از باشكوه

در اثبات رسيده است ميو مباحثات دانشمندان تنها از. گيرد باره الگويي است كه اين گسترش طبق آن انجام گسترش جهان كـه
في، تئوري نسبيت عمومي الهام گرفته ها با قاعدة معـين بـه تغيير محل طيف؛ ها دارد هاي طيف كهكشان زيكي در بررسيمبنايي

هر. ها از يكديگر بيان شدني است سوي قرمز به وسيله دور شدن كهكشان و به اين علت وسعت جهان پيوسته رو به ازدياد است
و كيهان شناسي،(مسترحميدگردميفراخي به همان اندازه زيادتر، قدر فاصله از ما بيشتر شود .)225: 1387، قرآن

�Pاست: قرآن كريم در باره اين پديده به وضوح سخن گفته 23� 5� E3� �� � �� .� / � � 0"� B� S� ) ����� +� �� ) � 1�� ���� � �O/با«)؛47(ذاريات و آسمان را

و قطعاً، ما گسترش ».دهنده هستيم قدرت، بنايش كرديم
ترجمه صحيح آيه را مطـابق دانـش، كه در ترجمه اين آيه دچار اشتباه شده بودندهايي موريس بوكاي با نقد برخي از ترجمه

و آن مي را بدون كوچك جديد دانسته و علم، انجيل، اي ميان تورات مقايسه،(بوكاي كند ترين ابهامي قبول .)226: 1364، قرآن
و نقد بررسي

نجل علمي است كه با پيشرفتئها از جمله مسا گسترش آسمان ومي در زمينه نورشناسي مطرح شده است. بـه نظـر برخـي هاي
وشدان و مفسران مسلمان مي ذاريات كه از گسترش آسمان، قرآن در سورهمستشرقانمندان گويد، به اين نكته علمي اشاره ها سخن



ميقرآن را اعجازي علمي آيهكند. بسياري از اين بزرگان اين مي  دانند. دانسته، آن را سازگار با علوم روز
 نكات علمي

ايتشكياجزا، شناسان معتقدند پس از انفجار بزرگ هانيك و ن حركت در جهات مختلفيل دهنده عالم از هر سو پراكنده شد
و انجام جهان بر اساس تئوري، رضو( ادامه دارد ياديـز را تا حديه علمين نظريا،ه نور ستارگانيآنان با تجز.)75،ديجديآغاز

گي، جعفر( اند كردهتيتقو انـد توانسـته نـور سـتارگان يـي زان قرمزگرايميريگو با اندازه)138: 1379ي، تاشناسيفرهنگ بزرگ
سـ، كوازارهاآسيموف( رنديسرعت گسترش جهان را اندازه بگ و ، خچـه زمـانيتار، نـگيهاوك؛26: 1375، هـا چـالاهيتپ اخترها

1375 :58(.
 ديدگاه مفسران

آيگذشتگان در تفسيها دگاهيديپس از نقل برخر نمونهيتفسدر شناسان درباره گسترش جهـان هانيكيها نظريبعض،هير
آشدهانيب جديو چيـا«شده است: دانستهيافته علمينيدتريه را هماهنگ با آنيزيـن درسـت همـان اسـت كـه امـروزه بـه

واو كهكشانيكه تمام كرات آسمان انددهيرس سـپس،ن]يالعاده سـنگ با وزن مخصوص فوق[جمع بودهيحدها در آغاز در مركز
بيانفجار عظ و بيت وحشتناكينهايم و بهيجهان متالشيدنبال آن اجزاه در آن رخ داده است و و به صورت كرات درآمده شده

.)22/375: 1374نمونه، نمونه، شيرازي ارمكم(»و توسعه استينينش سرعت در حال عقب
و قائل به انبساط جهان، سوره ذاريات47نويسندگان معاصر نيز در مورد آيه برخي از ، با ذكـر شـواهد متعـدد علمـي هستند

.)114-6/111: 1412، التمهيد،(معرفت كه از توسعه مكاني گرفته شده استاست، معناي مجازي دانسته توسعه رزق در آيه را
هاي معمولي خبري بـود قرآن كريم در عصري كه نه از دوربين،آري«: ويسدن يكي از نويسندگان معاصر نيز در اين زمينه مي

و انبساط عالم اشاره كرده است، پيكر امروزي هاي غولو نه از تلسكوپ : 1378،ز قـرآنيانگ مطالب شگفت،(نجفي»به گسترش
21-22(.

 نتيجه
ها، برخي را بر آن داشته است كه اين نظريه علمي را بـه شناسي مبني بر گسترش آسمان هاي اخير كيهان مطابقت ظاهر آيه با يافته

مي،قرآن استناد دهند و آسمان ولي به نظر ها به طور قطعي بـه اثبـات نرسـد، نسـبت دادن آن بـه رسد تا زماني كه نظريه توسعه جهان
و در مطرح باشد؛ زيرا ظـاهر قـرآن بـا ايـن نظريـه همـاهنگي دارد تواند به عنوان احتمالي در تفسير آيه قرآن صحيح نيست؛ اگر چه مي

.شودميشمرده قرآن با علوم بشري علمي سازگاريصورت اثبات قطعي،

 چهار: علم هيأت
و انسان قرآن كريم در خالل مباحث خود به پديده ؛ ها را به تفكر در آيات الهـي دعـوت كـرده اسـت هاي نجومي اشاره كرده

و خورشيد، پايان عمر خورشيد، هاي خورشيد ند حركتهايي مان پديده هـايآب، حركـت زمـين، وجود جو در اطراف زمين، نور ماه
و نقش آن در بارور كردن گياهان، زير زميني و،الكتريسيته جوي، بادها و سيارات .خصوصيت ستارگان ... 

 هاي خورشيد حركت
و گردش آن در آسمان از مطالبي است كه گردش ظاهري، اما آيا مراد از اين حركات، قرآن به آن اشاره داردحركت خورشيد

.هاي ديگري اشاره كرده است يا اينكه قرآن به حركت آن در طول روز است
و ماه را با استفاده از آيه �P موريس بوكاي حركت دوراني خورشيدT� %� �� B �U� � �V�� � W� 8� +�4�� � W � � ��� �� 	� �� � X� =�"� 
 � 2� � �$� �� � � =�$���� � @� )�E

7 Y ��� 23��� %��� B 0 �Z� JO/مي40(يس مي ) چنين بيان اشاره بـه حركـت» سبح«كاري لفظي در واژه گردد كه ريزه كند: بنابراين هويدا

و خورشيد دارد. اين نوع حركات در اين دو جسم آسماني، به وسيله داده در ويژه ماه و قابـل ك هاي دانش جديد تأييد شده اسـت
(كه محمد در آن زمان نبـوده)، توانسـتهoنيست كه مردي از قرن هفتم ميالدي هر اندازه هم در آن عصر دانشمند بوده باشد



(بوكاي، و علم مقايسهباشد آنها را ابداع كند ).219: 1364، اي ميان تورات، انجيل، قرآن
�P بوكاي با استناد به آيه � � � 8� +�4�� � @� 4� , �� �� � 3� � � �7 Y �� ��� �� 	� �� � � �U� � �V�� � � � =�$��� � 23� �� %��� B 0 �Z� JO/و ماه33(انبياء )؛ حركت خورشيد

اي ميـان مقايسهگيرد؛ حركتي كه مخالف هيأت بطلميوسي مطرح در آن زمان بوده است(بوكاي، را در مدار مخصوص به خود نتيجه مي
و علم هـاي نـوين علمـي دربـاره حركـت خورشـيد در مـدار مخصـوص خـود اشاره به نظريه). وي با 215: 1364، تورات، انجيل، قرآن

و مختصـات آن، فـراورده مي و اثبات وجود اي از نجـوم گويد: چنين است حركت مداري خورشيد كه قرآن چهارده قرن پيش اعالم كرده
(همان،  ).218نوين است

و قرآن«محمد شمشير علي نيز در مدخل ك يـ جالب است كه قبل از كوپرن«: گويدمي اوليور ليمنقرآن المعارفةدائر» علم
ا. نداشتييآشنايچ كس با مفهوم مدار اجرام آسمانيه زيحق. سال قبل در قرآن آمده است 1400ن كلمهيگرچه ايقت نكـهيباتر
 :ShamsherAli ,Sience and the Quran ,The Qur’an(»توسط دانشمندان كشف شـده اسـتين آن به تازگيقوان

an Encyclopedia, 571-576(.
�Pبوكاي يكي ديگر از حركات خورشيد را بر اساس آيه L+4� 5� �� � [B[� 5� �� � �B"� 	� 
 �\� �] �$� � �̂� 	� ;��� �� � ��� '� 
 �U� � �V�� � �O/و«؛)38(يـس

(خداى) شكست خورشيد كه تا قرارگاهش روان است؛ اين اندازه به همراه منظومـه شمسـي حركت خورشيد.»ناپذير داناست گيرى
ومي به طرف ستاره وگا ميداند خورشيدي بـه» آپكس«نام، نجوم جديد آن محل را كامالً مشخص كرده«: كند اين چنين بيان

(آلفا) كه مختصات آن كامالً منظومه شمسي در فضا به سوي نقطه،در واقع. آن داده است اي واقع در صورت فلكي نزديك ثابت
ميسي، تبيين شده هاي نجوم در خصوص اين كيلومتر در ثانيه است. نقل همه اين داده19ت داراي سرعتي حدود اين حرك. كندر

و مي و شايسته بود اي ميـان مقايسـه(بوكـاي،» هاي دانش جديـد اسـت توان گفت كه اين آيه كامالً موافق با داده آيه، مناسب
و علم ).225: 1364، تورات، انجيل، قرآن

 نقدو بررسي
رسيخورشيبراياديزيهاتكامروزه حر اسيد به اثبات :تده

م5/24كهيحركت وضع)الف گ،يجعفر( انجامديروز به طول .)149: 1379ي، تاشناسيفرهنگ بزرگ
.هيلومتر در ثانيك5/19به سمت شمال آسمان با سرعتيحركت انتقال)ب
دريك225به دور مركز كهكشان با سرعتيبه همراه منظومه شمسيحركت انتقال)ج ، مرزهـاي اعجـاز يي،(خـو ثانيهلومتر
1373 :246(.
مي حركت)د و انفجارهاي دروني صورت و مبـاني( گيرد هايي كه در خود خورشيد به دليل گاز بودن جرم آن عدالتي، اصـول

).165: 1384،يشناس؛ سيدر، اساس ستاره98: 1385، رياضي جغرافياي
 نتيجه

را با توجه به كشفيات جديد مبني بر حركات گوناگون خورشيد مي توان ادعاي سازگاري اين گزاره قرآني با دانـش عصـر جديـد
و نظريه خارج شده، در حد مسلّمات علمي مي باشند. اما محدود كردن حركت خورشيد بـه پذيرفت؛ زيرا اين كشفيات از حالت فرضيه

و حركت ميهايي كه فعالً كشف شده شناسـي در آينـده شود كه شايد كيهـان تطبيق ظاهر آيات قرآن با اين حركات محدود، موجب
برخي از حركات ديگري نيز براي خورشيد كشف كند كه منافات با برخي از تفاسـير دارد. لـذا اصـل حركـت در خورشـيد بـا تمـامي 

و  و سـازگاري قـرآن بـا خصوصياتش مورد تأييد قرآن است. بنابراين ادعاي برخي از مستشرقان دانشمندان مسلمان در رابطه توافق
مي علوم جديد در مورد حركت و آن را اعجاز علمي قرآن دانست. هاي خورشيد را  توان پذيرفت

و خورشيد در قرآنـ پنجم  نور ماه
و كتب ساير اديان گزارش و چگونگي نور افشاني اين دو پديده آسماني در عهدين و خورشيد مثالً عهدين؛ شده استنور ماه



و ماه را مي، توصيف كرده» روشنگران«خورشيد و آن ديگري را كوچك ، اي ميـان تـورات مقايسـه،(بوكـاي دانـد يكي را بزرگ
و علم، انجيل و خورشـيد، اما قرآن بر خالف عهدين،)210: 1364، قرآن بـه فـرق، در گزارشات خود با دقت در تعبير از نور مـاه

خ و مياساسي ماه .كند ورشيد اشاره
(نوح/ ���#� P ) از جمله آيه13-12؛ نبأ/16-15بوكاي با استناد به برخي از آيات E �$+J � 8� 5� # ��  �#���� ) � 1�� ���� �7 � 8� 5� # �� �� � X� =�%� 


 ��+�� �  ��� �� F � �O/مي61(فرقان جس«كند:)، فرق اساسي نور در خورشيد را چنين بيان ميدر اينجا ماه مانند كند، يعني مي كه روشن

كه از ريشه نور مشتق شده، تعريف شده است، لكن خورشيد به مشعل يا چراغ پرفروغي كه از خود نور دارد، تشبيه شـده» منير«
مي دانيم كه خورشيد ستاره است... . مي و نور توليد كند، حال آنكه ماه از خود اي است كه به وسيله احتراقات داخلي حرارت شديد

مين كند؛ بنابراين، در متن قرآن هيچ چيزي وجـود نـدارد، كـه مخـالف دانـش وري نداشته، فقط نور خورشيد دريافتي را منعكس
و علم مقايسه(بوكاي،» جديد در اين عرصه باشد ).211-210: 1364، اي ميان تورات، انجيل، قرآن

و نقد بررسي
مي خداوند سبحان خورشيد را به گونه و منبع توليد نور قرار داده ديگراي باشد، ولي ماه را به گونه اي آفريده كه نورش ذاتي است

ميبودهبلكه نور آن اكتسابي وعرضي، كه از خود نور ندارد روشـناييهقرآن كـريم دربـار دليل، گيرد. به همين، از خورشيد سرچشمه
و از درون خـودش ) گفته اسـت(چراغ» سراج«. به خورشيد مختلف استفاده كرده استهاي آنها از واژه ، چـرا كـه نـور بيشـتري دارد

و روشن كنندة شب است، تابان يعني ماه؛ ) توصيف كرده است(تابان»منير«اما ماه را با واژه، گيرد سرچشمه مي ، ولي اين، درخشنده
و درخشندگي ا نوراني بودن و از خورشيد گرفته شده است، عرضي ).8/227: 1374(مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ست

ميبه تول»يا هستهيجوشهم«نديد با انجام فرايخورش و گرما ا. پردازديد نور ه، نـدين فرايدر دروژن پـس از يـ چهـار هسـته
هليبهيجوش هم ميوم تبديك هسته ميا. شوديل مهيشود در هر ثانين مسئله باعث د بـه صـورتيون تن از جرم خورشـيليپنج
.)165: 1384،يشناس اساس ستاره،دريس(ودشتابشيسيالكترو مغناطيانرژ

 ديدگاه مفسران
تعقرآن مياكريم با و ماه ياد ايـن تمـايز).13؛ نبـأ/61فرقان/؛48؛ انبياء/5؛ يونس/16نوح/(كند بير متفاوتي از نور خورشيد

و ماه،  و مـاه، خورشيد در آيه پنجم سوره مباركه يونس. توجه مفسران را جلب كرده استبياني در نگاه به نور در خورشيد ،چـراغ
مي دانستهرا اعجاز علمي قرآن نور قرار داده شده است. برخي از نويسندگان اين مطلب بدون ترديد نورزايي خورشـيد«نويسند:و

د ).155: 1379عرفان، اعجاز در قرآن كريم،(»ر اين آيه تصريح شده استو نور مستقل نداشتن ماه
و ماه اين تعبيـر قرآنـي را حـاكي از اخـتالف، گروه زيادي از مفسران با توجه به شگفتي علمي قرآن در تعبير از نور خورشيد

و عرضي داشتن اين دو دانسته ، صـادقي تهرانـي؛ 8/227: 1376، نمونـه، تفسـير مكـارم شـيرازي(ر.ك: انـد اساسي در نور ذاتي
بياشفكالريتفس، مغنيه؛14/19: 1344، بالقرآن القرآنريتفسيف الفرقان ؛7/78: 1398، آسـانريتفس، نجفي خميني؛ 4/135تا:،
.)11/269: 1419، القرآنيوحمنريتفس، فضل اهللا

 نتيجه
يهـا از كتابيآنچه در برخ. اشاره شده است» نور«رينور ماه با تعبو»اءيض«ريد با تعبينور خورشبه برخي از آيات قرآندر
ايمبن، آمده است تفسيري اعجـازياست كه دربـاره آن ادعـاياد نكتهيؤم، استينور عارض» نور«وينور ذات» ضوء«كهينبر
پديپيهاهدانشمندان از دورالزم به ذكر است كه اما،شده است بـودن نـور مـاهيبه عارضـ،ه خسوفديش از اسالم با توجه به

و گرمابخشيپ و نور ميخورشيبرده بودند آنيد باعث لذا با اينكه ايـن حقيقـت قرآنـي بـا دانـش؛بداننديرا همچون چراغ شد
معـارف در حـد متعـارف بلكه مردم عصر نزول از اين، گويي علمي قرآن نبوده اين گزاره پيش: توان گفتمي، امروزي توافق دارد

و تفكر در تعارض نداشتن قرآن در گزارهاند. آگاهي داشته ما را به سازگاري اين كتـاب بـا، هاي علمي با دانش امروزي البته تدبر



مينيز معارف بشري .كند رهنمون

ـ  پايان عمر خورشيدشش
و اجل معدود آن آنكه باشدمي ميليارد سال10، شناسان طبق برآورد كيهان عمر خورشيد و نيم ميليارد سال هم اكنون چهار

و نيم ميليارد سال مانده است و پنج مي؛ سپري شده قـرآن. كنـد خورشيد در نيمه دوم حيات خويش سير مـي: توان گفت بنابراين
مي كريم بر اساس برخي آيات به صراحت به و علـم، جيلان، اي ميان تورات مقايسه،(بوكاي كند پايان عمر خورشيد اشاره ، قرآن

1364 :224(.
(رعد/ �P08A ) مانند آيـه5زمر/؛13فاطر/؛29لقمان/؛2بوكاي با استناد به برخي آيات #� �> ��A� '� B Y �� ��A� �� 	� �� � � �U� � �V�� � ��K� E��

N _���� �O/مي،)5(زمر و دهنده نشان نقل اين گزارشات قرآني،بنابراين؛ گيرد پايان عمر خورشيد را نتيجه و سازگاري قـرآن توافق

و علم، انجيل، اي ميان تورات مقايسه،(بوكاي باشد علم مي .)225-224: 1364، قرآن
و نقد بررسي

آنديمرگ خورش  از احوال قيامت ذكر شدهياتيآدر قرآن كريم. در دانش نجوم استشده مطرحيها از موضوعو پايان عمر
و خامو كه در آن كم برخي دانشمندان با تطبيق ايـن آيـات بـا دانـش.)1(تكوير/ شي آن ترسيم شده استسو شدن نور خورشيد

و سازگاري با دانش جديد دانسته، جديد .اند اشاره قرآن به پايان عمر خورشيد را اعجاز علمي قرآن
 نكته علمي

مي 546در هر ثانيه خورشيد ميليـون تـن هلـيم بـه 560كند كه از اين مقدار ميليون تن هيدروژن به عنوان سوخت مصرف
مي7ميليون تن ديگر كه فقط4آيد، وجود مي مي % سوخت مصرفي و باشد، تبديل به انرژي شود كه در نهايت بـه صـورت نـور

(اوبالكر، فيزيك نوين، گرما انتشار مي و هليوم، چون).20: 1370يابد دمـاي كـافي بـراياز خورشيد پس از سوزاندن هيدروژن
در اين زمان خورشيد آن قدر بزرگ خواهد شـد.و به صورت غول قرمزدرخواهد آمد ريزد سوزاندن كربن برخوردار نيست، فرو مي

و زهره را در بر خواهد گرفت. در مرحله بعدي، خورشيد به كوتول كه احتماالً و در پايـانه سـفيد مدار عطارد تبـديل خواهـد شـد
و مبـاني جغرافيـاي، عـدالتي(كاهش خواهد يافت، درجه سانتيگراد زير صفر است 273برابرق كه دماي آن به صفر مطل  اصـول

).97: 1385، رياضي
5الني حـدود كه از اين عمـر طـو ميليارد سال بدرخشد10تواند به مدتمي، با وجود نياز عظيمي كه خورشد به سوخت دارد

.)21: 1370، فيزيك نوين،(اوبالكر هم اكنون خورشيد در نيمه راه زندگي خود قرار دارد،بنابراين؛ ميليارد سال را گذرانده است
 ديدگاه مفسران

ودهيبه عق آيامسلمان سندگانينوبرخي از مفسران پاين مـيخورشـيافتن انرژيانيه اهللا مكـارم آيـت. شـوديد را متـذكر
آ شيرازي ترين مبدأ نور در منظومه شمسي پرفروغ، در پايان جهان، طبق گواهي قرآن«:سدينويم سوره تكويرنخستهيدر مورد

مي، كه مايه روشني تمام سيارات است و جمع مي خاموش و ستارگان ديگر نيز به همين سرنوشت گرفتار بـر،بنابراين؛ شوند شود
، پيـام قـرآن شـيرازي،(مكـارم»اين گزاره قرآني موافق با دانش جديد اسـت، در اين عصر شناسي اساس نظر دانشمندان كيهان

1376 :6/33-44(.
بيا برخي از نويسندگان معاصر مسلمان معتقدند مـيد است كـه سـوخت خورشـيتردين مسئله امروز شـود تـا رو بـهيد كـم

عز. روديخاموش كر، عرفان( استير به نام خاموشيسوره تكو،زيدر قرآن و ديگـر.)155: 1379،مياعجاز در قرآن عمر خورشيد
و انفعاالت هسته مي ستارگان در اثر فعل .)134: 1378،ز قرآنيانگ مطالب شگفت،(نجفي رسد اي به پايان
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�_PNهمچونيريبا تعابيات متعدديآ��� � 08� #� �O)/پايـان يـافتن عمـرو خورشـيد مـرگ بـه)20/لقمان؛5؛ زمر/13؛ فاطر/2رعد



مي» تكوير«گويند. تعبير خورشيد سخن مي و كـم نـور نيز كه به معناي درهم پيچيده شدن است، تواند به مراحل پاياني عمـر خورشـيد
د.شدنش اشاره داشته باش

مينكته و قيامت سخن و برخي موارد مشابه اين است كه اين آيات درباره وقايع پايان اين جهان كـه گويد مهم در اين مورد
و يكباره رخ خواهد داد؛ در حالي كـه مـرگ خورشـيد كـه در دانـش نجـوم بررسـي، در آن زمان تغييرهاي نظام هستي ناگهاني

و ميليون مي م شود، روندي طبيعي دارد و حتي ميها دو يلياردها سال به طول خواهد انجاميد. اين نكته موجب شود درتطبيق ايـن
و ابهام مسئله بر هم، برخي پرسش و تحقيق بيشتري دارد ها البته با توجه به اينكه در تفكرهـاي.هايي پيش آيد كه نياز به تأمل

(مافوق القم و اجرام فضايي و زوال ناپذيرننجومي قديمي به ارث رسيده از ارسطو، خورشيد (ارسـطور) ابدي : 1379در آسـمان،،د
كه توان برخي آيهمي)1/86: 1373از اوگوستين تا گاليله،،؛ كرومبي50و 43 ظاهراً از روند طبيعي مـرگ خورشـيد سـخن ها را
ت.گويند، تصحيح كننده اين ديدگاه دانس مي
را و در هم و ستارگان يختن نظام آنها به طور كلي اشاره شده است، با توجه بـه تعـدد گر چه در قرآن كريم به مرگ خورشيد
و عدم اثبات قطعي آنها، نمي نظريه (انفجار بزرگ = از دست دادن حرارت)  توان يك نظريه را به قرآن نسبت داد. ها در اين مورد
گاري دارد كه اين مطلب نـوعي هاي علمي موجود تا حدود زيادي ساز طالب آيات قرآن در مورد پايان عمر خورشيد با نظريهم

مي رازگويي علمي قرآن به شمار مي تواند اعجاز علمـي قـرآن تلقـي رود كه اگر روزي از نظر علمي به صورت قطعي اثبات شود،
و شگفتي (رضايي اصفهاني، اعجازها ).123-122: 1389هاي علمي قرآن، شود

ـ  كننده بادهاي بارور هفت
و ادامه حيات دارند. در اين ميان، روشزنده به شرط بارور موجودات هاي متنوعي در طبيعـت بـراي شدن، قابلت زنده ماندن

مي باروري موجودات زنده وجود دارد. يكي از روش مي ها باروري توسط باد و ابرها در باشد كه شامل گياهان گـردد. قـرآن كـريم
و زاياكردن اشاره كرده است. اين  و با كشفيات قرون جديـد، چند آيه به نقش باد در لقاح پديده در عصر نزول قرآن ناشناخته بود

 حقيقت علمي قرآن به اثبات رسيده است.
) /؛18/مؤمنونبوكاي با ذكر آياتي � ��P ) از قرآن از جمله آيه11-9ق � � 3̀� �� H��� +� 	� E� S� J  1�� � 1�� ���� � �� � ��� �� [� .� S� J � a� F�3� � � b�B c��� �� �� 4� E�=� � � �

� L� ;� .� �� �+.� d�K� ) � -� �O/مي، اين آيات را مطابق دانش روز دانسته،)22(حجر براي ايـن«: كند دو نوع تفسير براي لقاح توسط باد مطرح

مي بادهاي آبستن. آيه دو تعبير وجود دارد همچنين ممكـن توانند به عنوان باروركننده نباتات به وسيله نقل پلن تلقي شوند كننده
به است اصطالح مستعاري از، ابري زايا بسـازد، خاطر آورد كه از ابري سترون باشد كه متشابهاً نقش بادي را چنانكـه در برخـي

(فاطر/ ، انجيـل، اي ميان تورات مقايسه،(بوكاي») نيز مراد همين مورد است57اعراف/؛5جاثيه/؛49-48فرقان/؛48روم/؛9آيات
و علم .)235: 1364، قرآن

و نقد بررسي
ميو مادهموجود نر و باروري موج اي وقتي ثمر و آميـزش آن دو دهند كه بارور شده باشند در؛ سـت ودات در سـايه لقـاح لـذا

قرآن كريم بـا اشـاره بـه نقـش ابرهـا در آميـزش. آميزشي نيز صورت نگرفته است، در نتيجه صورتي كه باروري صورت نگيرد
.دارد پرده از يكي از اسرار طبيعت برمي، موجودات
 ار علمياسر

و مفسران در مورد آيه �P محققان a� F�3� � � b�B c��� �� �� 4� E�=� � � �O/و مبسوطي دارند22(حجر در اين ميان سه ديدگاه. ) سخنان مفصل

(رضـايي انـد هر كدام لقاح را نوعي اشاره به مسائل علمي مطرح شده در قرآن دانسته. مختلف در مورد تلقيح گياهان مطرح است
و شگفتي، اصفهاني .)183: 1389، هاي علمي قرآن اعجازها

 . لقاح در گياهان1



: 1336، تفسير منهج الصـادقين، كاشانير.ك:( اند برخي مفسران آيه مورد نظر را به نقش بادها در تلقيح گياهان تفسير كرده
مي) عالمه در اين9/35، انواردرخشان، حسيني همداني؛ 5/158 شناسى مسلم شده كه مسئله نـرث گياهنويسد: امروزه در مباح باره

 بـارورراآنو ننـدك مـي منتقـل مـادهاهيـگ بـهرانراهيگگل گردازي ذرات خود وزشدر بادهاو هستو مادگي در تمام گياهان 
مي پردهقتيحقنيهماز بحث موردهيآدرميرك قرآن. سازند مي (طباطباييك برداري .)12/147: 1417، الميزان، ند

. به وسيله بادها به روشـني بيـان شـده اسـت موضوع تلقيح گياهان،در آيه: نويسدميباره يكي از نويسندگان معاصر در اين
و ماده داشتن گياهان نيز استفاده مي (سرفرازي ضمناً مسئله نر و دين، شود ر.ك:36تـا: بـي، رابطه علم القـران، سـليمان؛ نيـز،

.)291-288: 1354، رهبران راستين، نژاد هاشمي؛ 118: 1373، مرزهاي اعجاز؛ خويي،26-24: 1981، والطب
 . لقاح ابرها2

و مفسران اسالمي باروري ابرها توسط بادها را ضمن آيه مورد نظر پذيرفتـه (ر.ك: طبرسـي، مجمـع بسياري از محققان انـد
؛ 16/153: 1365ي، الفرقان في تفسير القـرآن بـالقرآن،؛ صادقي تهران4/472:تابي؛ مغنيه، تفسير الكاشف، 6/513: 1372البيان، 

-461: 1411؛ ابوحجر، التفسير العلمـي للقـرآن فـي الميـزان،11/61: 1374؛ مكارم شيرازي، تفسير نمونه،57امين، راه تكامل،
463.(

و گياهان3  . لقاح ابرها
و دنياي ابر22رخي آيهب (نجفي، مطالب شگفت ها دانستهسوره حجر را ناظر به تلقيح در عالم نباتات : 1378انگيـز قـرآن، اند

نر باده«). برخي نيز با طرح آيات مربوط به لقاح ابرها، آنها را اشاره به 62 مي» هاي و در سـرزمين كه ابرها را حركت هـاي دهنـد
مي ديگر مي و به باران تبديل مي برند گل شود، و نقش بادها در گرده افشاني و كشاور دانند ميها و آن را يكـي زي را مطرح كنند
مي گويي از پيش (زماني، پيشگوئي هاي علمي قرآن ).93-91: 1350هاي علمي قرآن، دانند

و گياهان تفسير كردهمعناي و اعجـاز قـرآن، آيه را عام دانسته، شامل لقاح در ابرها (ر.ك: سادات، زنده جاويد ؛35: 1357اند
و شگفتي12/31: 1380؛ مصطفوي، تفسير روشن،34 تا: مغنيه، التفسير المبين، بي هاي علمي قـرآن،؛ رضايي اصفهاني، اعجازها

1389 :188.(
 نتيجه

به»لواقح«از آنجا كه و در صورت متعدي بودن در آيه و مشخص نشده كه الزم است يا متعدي متعلـق، صورت مطلق آمده
دو توانيم هيچ نمييا گياهان، به ابرها است .احتمال در آيه را نفي كنيم كدام از
مي، گيري نزول باران از آسمان نتيجه � ��P 1: فرمايد در ادامه آيه كه 1�� ���� � �� � ��� �� [� .� S� JO/معناي لقـاح ابرهـا را قـوت22(حجر (

مي مي و آيه را منحصر در آن مي بخشد (لقاح بادها)، گرداند. از طرف ديگر اعم از ابرها يا توان گفت كه صدر آيه يك مطلب كلي
مي گياهان را ذكر مي و در ادامه يكي از مصاديق اين لقاح را بيان و بررسي آنهـا، كند كند؛ بنابراين، بر اساس برخي از آيات ديگر

مي توان آيه مورد نظر را منحصر در يكي از لقاح نمي و گياهان با هم شـود؛ لـذا لقـاح در آيـه ها دانست، بلكه شامل لقاح در ابرها
و گياهان دو مصداق براي لقاح باد است. ممكن است مورد بحث مي و لقاح ابرها و گياهان باشد تواند چيزي فراتر از لقاح در ابرها

در آينده با پيشرفت علمي بشر، تأثيرات ابرها در موارد ديگري نيز اثبات شـود. بنـابراين، اشـاره علمـي قـرآن بـه لقـاح ابرهـا از 
ميسازگاري قرآن با دانش  و اعجاز علمي قرآن به شمار مي جديد توان سـازگاري قـرآن بـا رود. اما نقش بادها در لقاح گياهان را

ها حتي قبل از اسالم بـه صـورت اجمـالي از تـأثير گـرده توان كرد؛ زيرا انسان دانش جديد دانست، ولي ادعاي اعجاز علمي نمي
(رضايي اصفه افشاني برخي از گياهان اطالع داشته و شگفتياند ).189-188: 1389هاي علمي قرآن، اني، اعجازها

 شناسيب) علم زيست

و، پديده خلقت انسان. شناسي موجودات اشاره كرده است قرآن كريم در بسياري از آيات خود به زيست توليد مثل در گياهـان



بر، مراحل تكامل جنين، زوجيت عمومي موجودات زنده و تأثير آن از مبـاحثي، زندگي كل موجـودات زنـده منشأ حيات بودن آب
.است كه قرآن به وضوح به آن پرداخته است

 آب منشأ حياتـ يك
و آغاز پيدايش حيات در زمـين بـوده اسـت، يكي از مسائل اساسي كه هميشه فكر بشر را به خود مشغول كرده . مسئله منشأ
و زندگي در كره زمين طبق گفته قرآن آب مي قرآن در حالي كه به منشأ حيـات در سـطحي كلـي. باشد علت اصلي وجود حيات

مي، نگرد مي و محققان علوم در اين. دهد با ايجاز بسيار در آياتي اين مطلب را شرح اند كـه اظهار نظرهايي كردهباره متخصصان
.منطبق دانستها نظريهقرآن را با آن ديدگاه شود مي

�P پروفسور موريس بوكاي با دقت در آيه �� 4� 5� #� �� � �� � 1��� �� � �� � �� ^ �e 01O/مي،)30(انبياء گيرد كه گزارش قرآن از منشـأ نتيجه

(طه/ و برخي آيات ديگر نويسـد: عبـارت ) مطابق با دانش نوين است. او در اين باره مـي45؛ نور/53حيات در زمين طبق اين آيه
ع مزبور مي نوان ماده اصلي ساخته شده است. يا اينكه هر چيـز زنـده اصـلش آب تواند اين را معنا دهد كه هر چيز زنده از آب به

و آب اولـين تشـكليل است. هر دو معنا كامالً با داده هاي علمي موافق است. دقيقاً نيز چنين است كه زندگي منشـأ آبـي داشـته
(بوكاي،  و علم مقايسهدهنده هر سلول زنده است » مـاء«وي سـپس بـه دو معنـاي ). 250: 1374، اي ميان تورات، انجيل، قرآن

و سپس به قول سوم در آيات مورد نظر يعني نطفه حيوان اشاره مي و مايع اشاره كرده مي يعني آب و تأكيد نمايد كه هر سـه كند
و هيچ يك از اساطيري كه در زمان نزول قرآن در باره منشـأ حيـات شـيوع فراوانـي تفسير با داده هاي علمي جديد منطبق است

(همان، داشت،  ).251در متن قرآن جايي ندارد
و نقد بررسي

(انبياء/ و پيدايش53؛ طه/32؛ ابراهيم/99؛ انعام/45؛ نور/7؛ هود/30قرآن كريم در آيات متعددي ) بر مسئله تأثير آب در جهان
و چگونه منشأ تمامي موجودات  استمامي موجودات از آب اشاره كرده است. اما اينكه مراد از آب چيست ت، ميان دانشمندان زنده

و گفت  ست.وگو بحث
(منشأ حيات) در قرآن  مراد از آب

و نطفه.1 .مني
.منظور ماده اصلي موجودات زنده از آب است.2
.مقصود پيدايش نخستين موجود از آب است.3
.مقصود مايع آب مانندي است كه خلقت جهان از آن بنا شده است.4

 ديدگاه مفسران

�Pانبيـاء30ارم شيرازي در تفسير آيه آيت اهللا مك �� �� � �� � 1��� �� � �� � ��� 4� 5� #^ �e 01O/را مطـرح نخسـت سـه احتمـال)30(انبيـاء

�Pآيه ذيل سپس. كند مي �� 1��� �� N� 4� f � -� g��� f � 2PO/و مـي)7(هود  بـه اصـلدر»عـرش«: گويـد به احتمال چهارم هم اشاره كرده

هيي كـ هـا داربستنيهمچنو گذشتهنيسالطيها تخت همانند بلنديها تختبهو است»دار سقفايئش«اي»سقف«ىامعن
 رفتـهاركـ بـهزين قدرتاي معنبه بعداً لمهكنيا اما. شودمي گفته عرشزين، دهندمي قرارآنيروراآن مانندومويها درخت
. شودمي استعمالا معننيهمبهزيني فارسدر»تخت«واژههك گونه همان؛ است  مواد صورتبهي هست جهان،نشيآفر آغازدر...
 خـارج بـهيپدريپآن سطحازييها قسمتو دادرخيميعظ انفجاراتوديشداتكحر، گونهآب تودهنيادر سپس. بودي مذاب

لكيتشـيگريداز بعديكيها منظومهو اراتيسوبكواكودييگرايي جداو انفصالبهي وستگيپهمبهو اتصالنيا.شد پرتاب
(مكارم قرار گونهآبميعظ مادهنيابر نخست خدا قدرت تختهيپاوي هست جهان،نيبنابرا؛افتندي ، نمونهشيرازي، تفسير داشت

1374 :9/25-26(



ميذيل6عالمه طباطبايي مييهر آنچه از اشيا: نويسد همين آيه آب مادهپس. از آب خلق شده است،بينيم زنده حيـات
و بر كعرش بودنآب است در استي تعالي خداتكياز مالهينا، ي زندگواتيح مادهميگفتهك بودآبنيابر مستقر روزآن كه

،(طباطبـايي محـل بـرآن پادشاه استقرارواو سلطنت ظهور محلاز عبارت استي پادشاههر سلطنت تختو عرش چون؛ است
.)10/155: 1417، الميزان

نويسد: نصوص شرعي داللت دارد كه آب اولين چيزي بوده كـه آيت اهللا معرفت با ذكر رواياتي در مورد آفرينش همه چيز از آب مي
از جسمانيات خلق شده است. قرآن كريم بر اساس آياتي به صراحت اشاره دارد كـه اصـل حيـات از آب بـوده اسـت(معرفـت، التمهيـد، 

1412 :6/31-33.(
(مغنيـه، التفسـير مفسران معناي وابستگي حياتي موجودات زنده به آب را معناي محتمـل در آيـه دانسـته برخي ديگر از انـد

).15/218: 1419؛ فضل اهللا، تفسير من وحي القرآن، 423تا:بيالمبين، 
را» اصلي خلقـت عنصربه عنوانآب«نظريه، با اشاره به برخي از آيات قرآن پژوهي از نويسندگان معاصر عرصه قرآنبرخي
.)32، راه تكامل، احمد امين؛144-1/135تا:بي، اولين دانشگاه آخرين پيامبر، نژاد پاكر.ك:( اند قبول كرده
 نتيجه

و مفسرانهاي ديدگاهاز مجموع ميبه، دانشمندان .وجود داردباره آيد كه چهار نظريه اساسي در اين دست
از.1 و مفسران اسالمي به مني تفسير كنيماگر آيه را طبق گفته برخي مو، مستشرقان از، وداتجاين تفسير با حيات برخي از

و غالب حيوانات سازگار است و نطفه خلـق نشـده، قبيل انسان لـذا؛ انـد اما اشكال اين تفسير آن است كه همه موجودات از مني
.خورد عموميت آيه تخصيص مي

م2 (انبيـاء/ . اگر مقصود اين باشد كه ماده اصلي )30وجودات زنده از آب تشكيل شده است، اين تفسير با ظـاهر برخـي از آيـات
و عامـل45سازگاري دارد، اما با آيه سوره نور سازگاري ندارد؛ زيرا در اين آيه از منشأ خلقت سخن گفته شده، نه ماده تشكيل دهنده

 حيات موجودات.
دا، اگر مراد پيدايش نخستين موجود از آب باشد.3 و اين تفسير با ظاهر تمامي آيات سازگاري آن يافتهرد را هاي علمـي نيـز

.كنند تأييد مي
مي45اما فقط شامل آيه، اين تفسير با معناي لغوي آيه سازگاري دارد، خلقت جهان از مايع آب مانند بوده است.4 باشـد نور

.نيست پذيرو با بقيه آيات تطبيق
و بقيـه را نفـي نمي، آيات مورد بحثبا توجه به تفسيرهاي مختلف توان يك تفسير را به صورت قطعي به آيـات نسـبت داد

.اند به تفسيرهاي مختلف اشاره كرده، اقوال را جمع كرده،ه برخي از مفسرانك چنان؛ كرد
مياين مباحث جزء رازگويي علمي قرآن، به هر حال هر كدام از معاني آيات مراد باشد با دانـش روز تطـابق كه رود به شمار

).2/243: 1380، پژوهشي در اعجاز علمي قرآن،(رضايي اصفهاني كامل دارد

 توليد مثل در گياهانـ دو
و ماده بودن مي و نر در آيات فراواني از قرآن به مسئله زوجيت در كل موجودات زنده اشـاره. آيد زوجيت به معناي دوتا بودن

و گياهان نيز شده از، اين نكته علمي براي مردم زمان نزول قرآن به صـورت جزئـي. شودمي كه شامل حيوانات فقـط در برخـي
تواند از سازگاري اين گزاره علمـي قـرآن بـامي، قرآناز سوي اما ادعاي زوجيت در كل موجودات، نباتات مانند خرما مشهود بود

.دانش جديد حكايت كند
و قرآن«محمد شمشير علي در مدخل در مورد زوجيت عمومي موجودات كه قرآن بـه، لمعارف قرآن اوليور ليمناةدائر» علم

ايعلميا اشاره: نويسدمي، آن اشاره كرده اشيدر قرآن به (نه فقط جانداران) به صـورت زوج خلـقين مضمون هست كه تمام اء



ميا. اند شده و آزمايك دانشمند علوم تجربيتواندين اشاره و استدالل و بررسيرا به چالش فرا بخواند كه قدرت ـ نمايش د كـه ي
ــآ اي ــا حقي ــر ــت داردين ام ــق خي ــا  M. ShamsherAli ,Sience and the Quran ,The Qur’an: an(ر؟ي

Encyclopedia, 571-576.( 
مي توليد مثل گياهان در قرآن را چنين، هاي توليد مثل در گياهان موريس بوكاي با ذكر روش در: كند بيان توليد مثل گياهان

و ماده، قرآن  متعلق به تشكيالت مولّدي كه روي يك نبات گـرد آمـده، به صورت لقاح نباتات كه از طريق جفت شدن عناصر نر
مي، يا جدا از هم هستند (بوكاي صورت و علـم، انجيل، اي ميان تورات مقايسه، گيرد وي)254: 1364، قرآن  بـا اشـاره بـه آيـه.

PN�;� g 0?�%� . � �� �  �#��� d� � � -� ) ��� #� �� ,� S� J  1�� � 1�� ���� � �� � � &� [� .� �� �O/ميدر مورد،)53(طه و كل موجودات نويسد: قرآن زوجيت عمومي گياهان

تـري بـا مرزهـاي نامشخصـي كه اغلب اوقات وجود اين عناصر زوج را در سلسله نباتي تكرار كرده، مفهوم زوج را در چهارچوب كلي
( كنيم كه در اينجا نيز مغايرتي با دانش امروز يافت نمـي ثبت نموده است... . يكبار ديگر تصديق مي اي ميـان مقايسـه بوكـاي، شـود

و علم ).256- 255: 1364، تورات، انجيل، قرآن
و نقد بررسي

بشر آن روز شناخت كـافي. كريم به آن اشاره كرده است از مسائل مهمي است كه قرآنتا، بلكه همه موجودزوجيت گياهان
ه گياه، شناسي دانش گياه. از پديده زوجيت نداشت و فيزيك به ويژه فيزيك ا.انـد اي هم علـوم نوپـايي ستهپزشكي ـ بـا ،ن همـه ي
ايركخداوند بزرگ در قرآن و انسان دانشنيم پرده از رازهاي عظيم در و تأمل در نظام آفرينش دعـوت ها برداشته ها را به تفكر

.كرده است
 علمياتنك

مي انسان و حيوانـا كردند كه مسئله زوجيت منحصر در انسان ها تا قرون متمادي گمان و برخـي از گياهـان مثـل خرمـا ها ت
و ماده در بين گياهـان، شناس معروف سوئدي گياه،م)1787-1707( كارل لينه. باشد مي در سـال را نظريه خود مبني بر وجود نر

و مورد استقبال قرار گرفت1731 سپس دانشمندان كشف كردند كه مـاده از تـراكم.)354: 1335، تاريخ علوم، روسو(م ارائه كرد
مي انرژي به صورت ذرات بي و پس از مدتي، مسئله زوجيت بـه همـه اشـياء نهايت ريزي كه اتم ناميده شود، تشكيل يافته است

و پروتـون تشـكيل شـده اسـت  سرايت داده شد. دانشمندان كشف كردند كه واحد ساختماني موجـودات يعنـي اتـم، از الكتـرون
كشـف» كوراك«فيزيكدانان اخير در درون اتم ذرات بنيادي ديگري به نام).95: 1354پالنك، تصوير جهان در فيزيك جديد،(

به، كردند كه ذرات تشكيل دهنده الكترون و باعث و پروتون هستند و خنثـي، وجود آمـدن بـار الكتريكـي مثبـت نوترون منفـي
.)35-34: 1370، فيزيك نوين، اوبالكر(باشند مي

 اقسام زوجيت در قرآن
ميزوج.1 ؛)3رعد/(هاوهيت
گيزوج.2 ؛)7ق/( اهانيت
چيزوج.3 ؛)36يس/( ناشناختهيزهايت
اشيزوج.4 .)49ذاريات/( اى جهانيت همه

 ديدگاه مفسران
و محققان اسالمي با استناد به آياتي از قرآن را، زوجيت گياهان، بسياري از مفسران .اند استدالل كرده بلكه همه موجودات

مسـئله زوجيـت، وي بر اسـاس نصـوص قرآنـي. مفسراني است كه به زوجيت عمومي اشاره كرده استنخستين طبرسي از
و حتي ساير موجودات را مطرح كرده، گياهان ميآن، حيوانات .)8/664: 1372،انيالب مجمع، طبرسي( پذيرد را

و قـانون قرآن مجيد از يك حقيقت علمى مهم چنين خبرمىد: نويسميبا اين موضوع چنين باره آيت اهللا خويي در دهد كه سنت



و زوجيت اختصاص به حيوانات ندارد، بلكه در تمام انواع نباتات نيز اين قانون حكم فرماست في( ازدواج القـرآن، تفسير خويي، البيان
1373 :114.(

مي:دسينويم در باره زوجيت گياهان در قرآن6ه طباطباييعالم در، برد هنگامي كه جهان در تاريكي جهالت به سر قرآن
مي، بيش از ده آيه از زوجيت گياهان بحث كرده تـا:بي، اعجاز قرآن، طباطبايي( نمايد كه خدا همه گياهان را جفت آفريد تصريح

15(.
ميدر جاى ديگر ايشان مىنويسد: به زوجيت عمومي موجودات اشاره كرده، وئمس ند به اينكهك آيه اشاره له تـزويج دو چيـز بـا هـم

و نبات ندارد، بلكه تمامى موجودات را از اين راه پديد مـى  و حيوان (طباطبـايي، الميـزان،آو پديد آوردن چيز سوم، اختصاص به انسان ررد
1417 :17/87.(

P�$��hآيت اهللا مكارم شيرازي درباره آيه �i��� d� �>� � @� 4� , �� �� � 2��� %� E� 23A� �� 4� 5� B W �A��� � � � � L� $A��� 6� .� � � �A� � � � �<�=� �>� �j� %� �� 
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نيبع:سدينويم،)36يس/( ايست پديده زوجيد آنانجا به همان معنيت در قـرآن.باشـد» مؤنث«و»ركمذ«عنى جنسيى خاص
ايمج آيد در گيه خبر از وجود زوجين د انسان، اهانيت در تمام و موجودات  دهـد مـى،ه مـردم از آن اطالعـى ندارنـد كـ گرىيها

.)18/378: 1374، نمونهشيرازي، تفسير مكارم(
و منفي برق، زوجيت عمومي موجودات را ثابت كرده، برخي از نويسندگان معاصر با استناد به آيه پيشين ، حتي نيروهاي مثبت

مي، اجزاي اتم، ماده، محيط ميكروب و پروتون را استفاده و ديـن،(سرفرازي كنند الكترون ، نجفـي؛36-35تـا: بـي، رابطه علـم
.)24: 1377، نگرشي به علوم طبيعي در قرآن، راشدي؛60-57: 1378،ز قرآنيانگ مطالب شگفت

،(سـليمان انـد زوجيت عمومي موجـودات را قبـول كـرده، از نويسندگان كشورهاي عربي نيز با استناد به برخي از آياتبرخي
: 1393،ن والعلـم الحـديثآالقـر، نوفل؛ 201-12/170تا:بي، الجواهر في تفسير القرآن، طنطاوي؛28-27: 1981والطب،نآالقر

اند كه استخراج آن از قرآن با تأويالت فراوان آيـات به تفسيرهايي قائل شده، البته در برخي موراد پا را فراتر گذاشته.)154-157
.قرآن همراه است

 نتيجه
و تمامي موجودات اشاره كرده اسـت،ها به مسئله زوجيت عمومي در ميوه، از ده آيهقرآن كريم در بيش و. گياهان مفسـران

سازگاري اين گزاره قرآني بـا دانـش نـوين را ادعـا، زوجيت عمومي موجودات را از اين آيات استخراج كرده، دانشمندان اسالمي
.اند كرده

و برخي از نويسندگان معاصر امـا ايـن، اند در صدد اثبات اعجاز علمي قرآن بوده، پروتون بر مسئله زوجيت با تطبيق الكترون
شناسـي موجـودات ريـز دانشـمندان زيسـت زيرا در آينده امكان دارد؛ از مصاديق تفسير قرآن با علوم متغير است،ها گونه تطبيق
.كشف كنند،اند پي برده» كوراك«ه به وجودك چنان ديگري را

م و حتي كل موجـودات مقبـول دانشـمندان ديدگاه برخي از ستشرقان مبني بر اشاره قرآن به مسئله زوجيت عمومي گياهان
.اسالمي است

از وجـود، اما بيـان زوجيـت عمـومي در همـه اشـياء، تعيين مصداق براي زوجين مطرح شده در برخي از آيات ممكن نيست
م سازگاري عيني اين گزاره قرآني با يافته ، رضـايي اصـفهاني( رود كه اعجاز علمي قرآن به شـمار مـي كنديهاي بشري حكايت

و شگفتي .)181: 1389، هاي علمي قرآن اعجازها

ج) پزشكي

پ هـاي درون بـدن پزشكان اطالع زيادي از كاركرد دسـتگاه، شكي در ابتداي راه بودهزقرآن كريم در زماني نازل شد كه علم
بر. انسان نداشتند و ايراني . ولي رشد چنداني در زمينه تشريح بـدن انسـان نداشـت، مجامع علمي آن زمان حاكم بودطب يوناني



و تشريح اعضا كالبد .چند صد سال اخير مورد توجه جدي پزشكان قرار گرفتاز دروني انسانيشكافي
آ،اما در همان زمان، جامعه عرب سهم كمتري از علوم پزشكي داشت، در بين جوامع صدر اسالم يات قرآن به اسرار برخي از
و با استفاده از وسايل پيشرفته كشف گرديد اسراري كه قرن؛ كند آفرينش بدن انسان اشاره مي .)295،(همان ها بعد

سازگاري برخي از اين مراحـل باره، با دقت در عبارات قرآني در اين. قرآن در مورد مراحل خلقت انسان بيانات گوناگوني دارد
.وان به اثبات رساندت را با دانش روز مي

 . باروري انسان به وسيله حجم بسيار كوچك1
بـه، اي نـاچيز دارد ) كه داللت بر خلقت انسـان از نطفـه13/؛ مؤمنون37/ت(قيام پروفسور بوكاي با ذكر برخي از آيات قرآن

،(بوكـاي بـرد مـايع انسـاني پـي مـي باروري به وسيله حجمي بسيار ناچيز از با در رابطه، سازگاري اين گزاره قرآني با دانش روز
و علم، انجيل، اي ميان تورات مقايسه .)270: 1374، قرآن

اي بسيار اندك را چنـين بيـان اشاره قرآن به خلقت انسان از نطفه، شناسي كاربردي انسان پروفسور كيث مور در كتاب جنين
(قرن هفتم بعد از ميالد): كند مي آمده است كه انسان از يـك نطفـه كوچـك شـكلـانان كتاب آسماني مسلمـدر قرآن مجيد
و پرساود مي (مور .)23: 1384، شناسي كاربردي انسان جنين، گيرد

و نقد بررسي
مي، نش انسانيقرآن در تبيين مراحل آفر از،در لغت. داند نطفه را از عوامل خلقت به معناي چكيدن همراه بـا»فنط«نطفه
و كم بودن مي را، عالوه بر بيان مورد فوق شناسان برخي از لغت.)811: 1412، مفردات، اغب اصفهانىر( باشد صاف شدن نطفـه

كهبه آب مي قطرهي .)9/335: 1414، لسان العرب، ابن منظور( اند كرده تشبيه، بارد قطره
ميدر علوم روز نطفه و تشكيل جنين خارج و عبارت است از آنچه از مردان يا زنان براي لقاح (شـامل،در مـردان شود منـي

و در زنان ميليون مي،ها اسپرماتوزئيدها) (اوول) ناميده و ديـاب؛ 1/241تا:بياولين دانشگاه آخرين پيامبر،، نژاد پاك( شود تخمك
).77تا:بيقرقوز، طب در قرآن،

 ديدگاه مفسران
م:ديگو طبرسي مي رؤنطفه به معناي آب كم از مذكر يا و هر آب صاف منث است ، مجمـع البيـان ي، طبرسـ( گوينـديا نطفه

1372 :7/114(.
م آن6طباطباييعالمه ويرا آب كم معنا بكـ كند : 1417، الميـزان،ييطباطبـا( دانـد شـتر در جـنس نـر مـيياربردش را

20/324(.
مي آيت اهللا معرفت نيز آن و مخلوط آن دو ).6/81: 1412التمهيد، معرفت،(داند را شامل مرد، زن

ميآيت اهللا ي آبـ قطراتبه سپس. است صافابيمكآباي معنبه اصلدر»نطفه«: گويد مكارم شيرازي نيز در مورد نطفه
.)11/157: 1374، نمونهشيرازي، تفسير(مكارم است شده اطالق، شودمى انسانشيدايپ سرچشمه»لقاح«قيطرازهك

 نطفه در نگاه علم
(اوول) است اسپرم)(نطفه تركيبي از نطفه مرد و ذره كرمكها اسپرم. با نطفه زن و در هـر مرتبـه بيني هايي بسيار كوچك اند

.)1/241تا:بي، اولين دانشگاه آخرين پيامبر، نژادكپا( تا پانصد ميليون اسپرم وجود دارددو انزال 
مي زماني كه اسپرم مي در يك مسابقه به طرف سوراخ ريز، شود ها در مهبل زن ريخته از. روند مهبل از سـوراخ آنهـا تعدادي

مي.گذرنديم و به لوله طول رحم را طي 11 آنهـا بـا سـرعت. رسـند مـي، متـر طـول دارد هاي رحم كه ده تا چهارده سانتي كنند
م ميلي ميك،از طرفي. نندكيمتر در ساعت حركت و به وسـيله دهانـه لولـه رحـم كـهيتخمك از جداره تخمدان زن جدا  شود

مي، خاصيت مكنده دارد و ظريف هاي رحم كرك در لوله. شود بلعيده رحـميوجود دارند كـه سرشـان بـه سـويهاي بسيار ماليم



مآنها تا تخمك بين. تمايل دارد و. رانـد رحـم مـييلوله او را بـه سـو، به كمك ترشحات داخلي،رديگيقرار ناگهـان تخمـك
مي اسپرم ( ها به هم و هزاران كرمك مي، اسپرم) به وصال رسيدهرسند و. گيرند تخمك را در بر اين حالت بيشتر شبيه بـه جنـگ

.)1/243، همان( مسابقه است
 نتيجه

و در قرآن در مورد نطفه لقاح يافته به كـار مـيو واژه نطفه در لغت به معناي آب بسيار كم و زن است ، رود اعم از نطفه مرد
ا،اگر نطفه به معناي آب كم باشـد. خصوص نطفه مرد است اي مشخص كند كه منظور مگر آنكه قرينه ـ مقصـود ن اسـت كـه ي

ا و گويانسان از آب كم آفريده شده و علم نوين استياين ازكه زيرا در علم جديد ثابت شده است؛ سازگاري قرآن جنين انسان
مياي ذره مب،بنابراين؛شود ناچيز از اسپرم مرد تشكيل ني بر سازگاري اين گزاره قرآني با دانش جديد ادعاي برخي از مستشرقان

.باشد درست مي

 جنس مايع باروركنندهـ2
اين اختالط در نظـر. است در عبارت قرآني به صورت مايعي مخلوط، ماند صفت مايعي كه نسل انسان توسط آن محفوظ مي

و ماده تفسير شده است، بسياري از مفسران از، شناسيد جنيناما كشفيات جدي، به اختالط مايع نر پرده از رازگويي علمـي قـرآن
�P0i�V موريس بوكاي از آيه. اي ناشناخته دارد پديده �� � 0k� 6� l� . � �� � � 2��� .� �m� �� �� 	� 4� , �� .� /O/استفاده علمي مطابق زمـان حاضـر)2(انسان

. كه علم جديد نيز به آن رسيده اسـت استشامل مواردي، نطفه انسان با ذكر اختالطي كه قرآن به آن اشاره كرده است. كند مي
و غـدد، هاي تخمـي كيسه،ها مايع منوي از ترشحات مختلفي كه از غدد بيضه: نويسدمي بوكاي در مورد اين اختالط پروسـتات

كه قرآن از آنها صحبت كرده اين غدد منشأ تشكيل دهنده عناصر مني هستند. تشكيل شده است،ملحق به مجاري ادراري است
مي،بنابراين؛ستا تحت تأثير قرار نگرفت، ها در اين زمان داريم شود از توافق متن قرآن با شناخت علمي كه از اين پديده چگونه

و علم، انجيل، اي ميان تورات مقايسه،(بوكاي .)273-271: 1374، قرآن
اي اشاره قرآن به خلقت انسان از نطفـه»شناسي كاربردي انسان جنين«پروفسور كيث مور با همكاري دكتر پرساود در كتاب

 نويسد:مي،مخلوط را يادآور شده
ميـكتاب آسماني مسلمانانـدر قرآن مجيد و مرد به وجود ، پرساودو(مور آيد آمده است كه انسان از مخلوط ترشحات زن

.)23: 1384، شناسي كاربردي انسان جنين
و نقد بررسي

و مخلوط بودن نطفه هاي واژه. داللت بر آميختگي خاص در جنس مايع بارور كننده دارد، سوره انسان2حكم آيهبه، آميخته
: 1410، العـين،(فراهيـدي اسـت اسـتعمال شـدهو درهمگيآميخت، اختالط به معناي در كتب لغت امشاجو مشيج، مشَج، مشَج

؛ 2/330: 1375،نيالبحـر مجمع، طريحي؛ 769: 1412، مفردات، راغب اصفهاني؛ 2/367: 1414، لسان العرب، ابن منظور؛6/41
.)11/115: 1380، التحقيق، مصطفوي

 ديدگاه مفسران
ميكه اند هاي مختلفي ذكر كرده مفسران درباره اين آيه احتمال م.كني چند احتمال را يادآوري

�P0i�V طبرسي در مورد آيه �� � 0k� 6� l� . � �� � � 2��� .� �m� �� �� 	� 4� , �� .� /O/مي2(انسان :كند ) به چندين احتمال اشاره

زن.1 و ؛اختالط آب مرد
؛اي مخلوط از حاالت جنين است نطفه.2
؛اي مخلوط از خون حيض نطفه.3
رگ نطفه.4 ؛ها اي مخلوط از



.)10/616: 1372، مجمع البيان،(طبرسيها اي مخلوط از طبايع مختلف انسان نطفه.5
مآيت اهللا مكارم شيرازي درباره :دنكينطفة امشاج چهار احتمال را مطرح

(اوول)كيتر.1 و نطفه زن (اسپرم) ؛ب نطفه مرد
؛مختلف در نطفه از نظر عامل وراثتياستعدادها.2
تر.3 ؛نطفهيبكياختالط مواد مختلف
ا.4 هياختالط همه ماين شانيا؛منها با و جامع شكم( داندياحتمال را مناسب .)25/335: 1374، نمونه، تفسيريرازيارم

(مخلوط) برااست: دانسته مراد از اين اختالط را دو احتمال6ييعالمه طباطبا يا بـه اعتبـار اجـزاي، نطفهيوصف امشاج
و زن استيه مختلف استكنطفه است .)20/209: 1417، الميزانيي، طباطبا(ا به اعتبار اختالط آب مرد
و آميختگي نطفه انسانبسياري هـاي علمـي جديـد نيـز مطالب متنوعي را كه با يافته، از نويسندگان معاصر در باره اختالط

مي، سازكاري دارد (ر.ك: كنند ذكر و آخرين پيامبرگاولين دانش، نژاد پاك. و قرقوز؛ 249-1/243تا:بي، اه تا:بي، طب در قرآندياب
قريانگ مطالب شگفت، نجفي؛80-81 و آينـده، آزار شـيرازيبي؛ 147: 1351، خلقت انسان، سحابي؛90-89: 1378،آنز گذشـته

اند از سازگاري قرآن با علم سعي كرده، ) كه با تفسيرهاي متنوع120-117: 1350، هاي علمي قرآنييگو پيش، زماني؛57، جهان
.جديد پرده بردارند

 نتيجه
طبيبه معنا»امشاج« و و زن است دليمخلوط شدن نطفه مرد ايعتاً به آميل و مـاد ي، ختگين ه بـه واسـطهكــرصفات پدر
بها ده و هر عامل و اطالعات مخصوصيعامل وراثت ويها رنگيختگيآم،مكعناصر مترا،ن ده هزار تا صد هزار نشانه ... نطفه

.است در نطفه جمع شدهآنها چون همهشود؛ـ به فرزند منتقل مي
و بر خالف تصـور عـرب معاصـر پذير هاي علمي جديد اثبات كه با يافته هاي علمي قرآن است اين آميختگي يكي از شگفتي

در،(رضايي اصفهاني نزول قرآن است .)2/480: 1380، اعجاز علمي قرآن پژوهشي
؛ رسـد صحيح به نظر نمـي نطفه مرد به مخلوطي از عناصر تشكيل دهنده» امشاج«اصرار برخي از مستشرقان بر معنا كردن

مع(مخلوط» امشاج«زيرا تعبير قرآن و اين تعبير منحصر در مي، ني باال نيستاها) است تواند معناي وسيعي داشته باشد كـه بلكه
و كشف ناشده از نطفه انسان بر اختالط در تمامي زمينه در،بنابراينداللت كند؛ هاي كشف شده جمع كردن تمامي ايـن معـاني
.)25/335: 1374، نمونهشيرازي، تفسير ارمكم( اند طور كه برخي از مفسران به آن اشاره كرده همان؛ تفسير آيه اشكالي ندارد

 نهايي نتيجه
و علوم طبيعي در مباحثي همچـون كيهـان شناسـي و نقد ديدگاه مستشرقان در مورد رابطه سازگارانه قرآن ، علـم با بررسي

و علم پزشكي به اين نتيجه مي رسيم كه قرآن در اين مباحث، مطالبي موافق علم بيان كرده است. نظرات هيأت، زيست شناسي
و اين مستشرقان در مسائلي مانند آغاز آفرينش، كثرت آسمان و زمين، گسترش جهان، حركت هاي خورشيد، كيفيت نـور مـاه ها

ب و باروري انسان به وسيله حجم خورشيد، پايان عمر خورشيد، نقش اروري ابرها، منشأ حيات بودن آب، زوجيت عمومي موجودات
 بسيار كوچك، داللت بر سازگاري قرآن با علوم طبيعي دارد.

اند كه به جنس مايع باروركننده اشاره دارد، صـحيح بـه نظـر اما آنچه كه برخي مستشرقان در مورد مسئله امشاج ادعا نموده
چو نمي و موجب افراط در تفسير آيات قرآن با علم مي باشد.رسد؛ ن اين تفسير با معيارهاي تفسير علمي معتبر سازگاري نداشته
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٢٤Ċu=�ssopو دا u4زssT z}ss�[ از Zss:0m و ZssKE /ss01, ،Zp=yQss@ا Z_=ss|رĚ"$,$شęG4, ،N_*ssI نO*ssX Vss0m*R ،Zss�6ه*[ Vss>

*I�;داراĊ
٢٥ĊZ� ،4Gرو *_Ě"$$(شęپ دوم=h ،*CWI *C,ان، ا*yR ،zر=Q@ ->T V0m*R ،4مKE �_ر=R ،Ċ
٢٦ĊZQk�, -. VWوه ،ZKCTزĚ"&",قę*@=:0;ا *+Q;دارا ،�o,ـ د Ċ، ا;C>QM* ا;Z[ *C60 ا;:CP/ة وا;J:_*o وا;C. ،�y60*وت
٢٧ĊZQk�, ،Zp=,زĚ"$(!شę�C� ،Z_4� =C� ،NX ،نO*X Z0KE z=مه}Gم اĊ
٢٨ĊZKE/01, ،دات=GĚ"$(+شę�K[ ،Y_*WR ،نO*X ز=UEو ا Ċ، زm u/p=و_/
٢٩Ċzه=د }, ،zوارYWGĚ"$*-شęNo� پ=h ،V,}E *op ،NX ،V,456, ح*� ،Ċ
٣٠Ċaا/_ ،Z.=1GĚ"$("شę4مG پ=h ،ر=oMpا Z,=yG �I*� ،ان*yR ،نO*X ن=C. ن در=>pا �PKv ،Ċ
٣١ĊZK:G=WE ،zاز*[*GĚZ.=Rę_د و NKE Vk.را ،Z,}Gا x6ه*[ *op *M[ان، د*yR ،-Ċ
٣٢Ċ/01, /0T0=ن، اCKGĚ"-,"مęZ. ،NK:;و ا op ،=mĊ* دارا;:4دh ،u=پ �NU6، ا;O*Pن
٣٣Ċ/01, ،Zpا*yR ZXد=@Ě"$&&شęz4Qk�, Zو�*Q.=MI ،ان*yR ،نO*X *5p ر�=ن از=MG و و 0GO=ن -C,ز ،Ċ
٣٤Ċ/01, ،Zpا*yR ZXد=@Ě"$*(شęنO*P;=. نO*P;ا *C>QR Z[ ن=X*Q;پ دوم، ا=h ،�,}Gا x6ه*[ ،NX ،Ċ



٣٥Ċ-C>T /01, /CG ،�_=W�=W�Ě"&"+قę،NU6� پ=h ،�,}Gرات ا=oMpا ،NX ،نO*P;ا *C>QR Z[ انYC0;اĊ
٣٦Ċ-C>T /01, /CG ،�_=W�=W�ĚZ.=RęZ_=W�=W� V,}E z*+[ و Z0KE د=C6. ،NX ،نO*X ز=UEا ،Ċ
٣٧Ċ->T -. F�[ ،ZG*W�Ě"$+#شęنO*P;ا *C>QR Z[ ن=CW;�0 اU, ،4مG پ=h ،و*>v *@=p ،ان*yR ،Ċ
٣٨Ċ-_/;�1، ]`* ا_*�Ě"$+(شę4ى�R*, Zو�*Q.=MI ،ان*yR ،-_*1W;�0 اU, ،Ċ
٣٩Ċz*4هm zو=k6�ĚZ.=RęZ. mĊ=، دارا;Q+*، ا;4Uاه* ]C>QR Z* ا;O*Pن،
٤٠Ċ->T ،Zv*[ ،ZPR/01, ،ZM;ا/EĚ"$,(شęz=C[ا*�m Zp=W, و Ċر_=|MGO ،NX ،Z=ن X/س ر|h ،z4=پ 4Gم، ا@4ل
٤١Ċ->T ،ن=[*EĚ"$+-شęZ. ،N_*I نO*X ز در=UEا ،Z,}Gو ,:=رف ا mĊ=، د]k, *M=;:=ت R=ر_�
٤٢ĊZ0X NCا.*اه -. ZKEĚ"$*+شę،NX ،Z0X *C>QR ،ب=M+;داراĊ
٤٣Ċ*0E -. /01, aا/WE4.ا ،zا;/_- راز*`[ Ě"&#!قęLsC�;ا dCR=sQ, ،Ě*sCWI *Cs>QRęپ=sh ،Zs.*:;اث ا*sM;ء ا=sCTوت، دار ا*sC. ،

4GĊم
٤٤Ċ/0Tا -. FCKv ،ى/Cاه*[Ě"&"!قęت*Uه ،-C:;ب ا=MI ،پ دوم=h ،Ċ
٤٥Ċ-C>T /01, /CG ،aا F�[Ě"&"-قęنO*P;ا ZTو -, *C>QR ،پ دوم=h ،*o6;وا JE=WkK; r}0;وت، دارا*C. ،Ċ
٤٦Ċ/C0T ،Z.*�, 4رQ�[Ě"$,*شęuارY� Vk.را ،uارY� و ZpO*X z=ش ه ،NKE و Ċ"ه=O*X VKU, ،Z0KE zن
٤٧Ċ/0T4,�، اC[ /01, -.Ě"&"&قęu*Uy;دار ا ،NX ،*C60;ح ا=W�0;ا ،Ċ
٤٨Ċaا dM[ }, ،�p=�=IĚ"$$*شę�0KE ->T/01, Zو�*Q.=MI ،ان*yR ،-CQ;=`0;ام اY;إ Z[ -CXا;�=د �y6, *C>QR ،Ċ
٤٩ĊO ،ZW,و*I ĊZGĚ"$+$شę�0G ،ان*yR ،رامO /0Tا V0m*R ،VKC;=� =R -CMG4از او� ،Ċ
٥٠Ċ1=قG4ب .- اP:_ -. /01, ،�6CKIĚ"&!+قęرم=yh پ=h ،JC,}Gا� LM+;ان، دار ا*yR ،Z[=+;ا ،Ċ
٥١Ċ�ss, ،FssCاه*� Ě"$+,شęuواژ ،ZM;ا/ssE Vss0m*R ،�ss_YC[ *ssMvو ا و ,ss:;=k=ت .4ssUp Vss,=p،Zssم Zp=ss>p4م اssKE u=�ssoوه�� ،=ssm

Z�6ه*[Ċ
٥٢Ċz/y, ،Z6oK�Ě"$,!شęZ�6ت ]*ه=:;=k, و Zp=>p4م اKE u=�oان، ��وه*yR ،-_د NKE =R �4ر+G NKEاز ،Ċ
٥٣Ċا F+_=, Ċر/CGĚ"$,&شęuر=MG س=Gپ دوم، ا=h ،=|ا,=م ر u=�opان، دا*yR ،ZM;ا/E ZPR /01, V0m*R ،ZG=6�Ċ
٥٤Ċ*X=. /01, ،�>KU,Ě"&!$قęپ دوم=h ،Z.*:;اث ا*M;ء ا=CTوت، دار إ*C. ،4ارp1=ر ا�. ،Ċ
٥٥ĊZKE /01, ،Z,=G /01,ĚZ.=RęJW10;دارا ،�o,د ،N_*+;ن اO*P;ا Z[ Z0K:;ز ا=UEا� ،Ċ
٥٦Ċzا_0=ن ,*اد ،ĚZ.=Rę،0=ن رازGO z=هVp=�MQ4م هKE u=�opدا Z�6ه*[ �pن، ,:=و=yQ@ا ،Z+�Y�Ċ
٥٧ĊZ>CE /CG ،Z0T*M>,Ě"$,+شęن=yCI و و 4KEم O*Xن �NX ،ZG=6، ��وه�، O*Xن *C>QR z=هĊ
٥٨ĊZ>CE /CG ،Z0T*M>,Ě"$-!شę-C. u=�o_=0p V. u/� Viارا V;=P, ،Z,4Up V,456, /6h V>_=P, ،N_*I نO*X ZKK0;اĊ
٥٩Ċ->T ،4ىQk�,Ě"$,!شęب=MI *op YI*, ،ان*yR ،-رو� *C>QR ،Ċ
٦٠Ċz01/ ه=د, ،�[*:,Ě"&"#قę-CGر/, V:,=m ،NX ،نO*P;4م اKE Z[ /Cy0M;ا ،Ċ
٦١Ċ4ادm /01, ،VC6�,Ě"&#&قęرم=yh پ=h ،JC,}Gا� LM+;ان، دار ا*yR ،��=+;ا *C>QR ،Ċ
٦٢Ċ4ادm /01, ،VC6�,ĚZ.=Rę;ا *C>QM;ا ،�H:. د=C6. ،NX ،-CW0Ċ
٦٣Ċ*@=p ،zاز*C� رم=+,Ě"$+&شęVC,}Gا� LM+;ان، دار ا*yR ،Vp40p *C>QR ،Ċ
٦٤Ċ*@=p ،zاز*C� رم=+,Ě"$+*شę4مG پ=h ،4انm F>p ،NX ،نO*X م=C� ،Ċ
٦٥Ċ�sssCI ،4رsss, Ċ� ęmش&,$"ĚانĊوsssG* Ċz=ود، ZsssR ال؛ ،6C-sssG=6� ZI.ر= zد* pاsss> ن=R ،m*0E VKCsss|* [ =sss|= FĊĊĊ _د ، *ان�و

Zoوه�� �pو=:, ،/yo, Z+�Y� 4مKE u=�opدا ،/yo,Ċ
٦٦Ċ4ادm /01, ،�6C0v �QUpĚ"$-,قęن=GO *C>QR ،VC,}Gان، ا*yR ،Ċ
٦٧Ċ4درز� ،ZQUpĚ"$+,شę�Q�� L;=k, ،Z. 1WG *op ،=mĊ=ن، h=پ دوم اO*X YC�pن،
٦٨Ċا;*زاق /WE ،F[4pĚ"$-$شęZ. و ا;:NK ا;1/_�، Ċدارا;+M=ب ا;:*.m Z=،، ا;O*Pن
٦٩Ċaا/_ ،zاز*C� /6,ز=CpĚ"$$(شęرم=yh پ=h ،-yC, پ=h �I*� ،z4م ا,*وزKE *5p ن ازO*X ز=UEا ،Ċ



٧٠Ċ-ss_O ،4نss>K+CpĚ"$+(شę،",* س/ssX ن=MssGO ،/ysso, ،Zss:C[ر zد=ssو ه Zss|=_ر z/ssy0;ا/WE Vss0m*R ،Z,4ssUp �ssG=� و �ssG*�

z4|رĊ
٧١ĊZ0�=ه N_*+;ا/WE ،اد�pĚ"$(&شę،-CMGان را*Wان، �4س، ره*yRĊ
٧٢Ċ-QMGا ،x6CIم ه=و=CK_وĚ"$+(شęن=yCI*op ،ان*yR ،=,*[داد aا LCWT V0m*R ،ز,=ن V¡`_ر=R ،Ċ

73. M. ShamsherAli ,Sience and the Quran ,The Qur’an: an Encyclopedia, pp: 571-576.  
 


