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 مقدمه ی مترجم
( Miracles of the Quranجزوه ی پیش روی شما، ترجمه ی کتاب معجزات قرآن )

از ترجمه  ،نوشته ی هارون یحیی نویسنده و محقق ترکیه ای می باشد.به علت اختصار
 ی مقدمه ی طوالنی مولف پرهیز کردیم و سعی در ترجمه ی اصل مطالب داشته ایم.

 باً مفهومی و وفادار به متن می باشد.ترجمه ای که پیش روی شماست ترجمه ای تقری
در ترجمه ی آیات  هرچند در برخی نقاط گرایشی به سوی ترجمه ی آزاد داشته است.

 قرآنی نیز از ترجمه ی آیت ا... مکارم شیرازی استفاده شده است.
کتاب مذکور بدلیل خالصه بودن بحث و جامعیت نسبی مطالب کتابی است درخور 

می می تواند موارد یا نکات مبهمی را که در متن متوجه آن نشده خواننده ی گرا توجه.
است و یا اشکال و انتقادی به برخی مطالب دارد مستقیماً از طریق سایت نویسنده با وی 

هرچند می تواند سواالت خود را از طریق پست الکترونی زیر با مترجم  در میان بگذارد.
 نیز در میان بگذارد.

 مطالب برای خواننده ی گرامی مثمر ثمر بوده باشد.این با امید اینکه 
 

 م.م

Email:god_lover@masoodmardiha.ir 
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 قرآنمعجزات علمی 
 مقدمه

را به عنوان کتاب هدایت به سوی بشریت فرو فرستاد.او از  قرآنپانزده قرن پيش، خداوند 

تا  قرآناز ابتدای نزول خواست تا با تمسک به این کتاب راه هدایت را پيش بگيرند. انسانها

و  قرآنیگانه راهنمای بشریت بوده و خواهد بود.سبک بی نظير  ،روز قيامت این کتاب

دارای  قرآنحکمت متعالی آن گواهی زنده بر الهی بودن این کتاب می باشد.عالوه بر این 

 این جنبه های معجزه آسایی نيز هست که دال بر خدایی بودن این کتاب می باشد.یکی از

، این حقيقت است که تعدادی از حقایق علمی جهان که ما تنها بواسطه ی جنبه ها

سال پيش در  2000تکنولوژی قرن بيست و یکم توانسته ایم از روی آن پرده برداریم، 

 بيان شده است. قرآن

یک کتاب علمی نيست، ولی با این حال بسياری از حقایق علمی بيان شده در  قرآناگرچه 

قالب عبارات مجمل و پر تاثير آیات آن، تنها در قرن بيست و یکم برای بشریت منکشف 

این حقایق به طور قطع در زمان نزول آیات مجهول بوده است و این بر قوت شده است.

 می افزاید. قرآنخدایی بودن 

، باید ابتدا نگاهی به سطح علم در زمان نزول این کتاب قرآنبه منظور فهم معجزه ی علمی 

 مقدس بيندازیم.

ای  یهانازل شد، جامعه ی عرب گرفتار عقاید و خرافات بی پ قرآندر قرن هفتم، زمانی که 

و ليل کيهان کمبود تکنولوژی برای تح بدليلرا مسائل درستی می پنداشتند.  آنها کهبود 

رسيده بود معتقد  آنها اسطوره هایی که از نسل های گذشته به طبيعت، اعراب جاهليت به

را حفظ می کند و زمين مسطح  آسمانگمان می کردند که کوهها  آنها شده بودند.برای  مثال

معتقد بودند که این کوهها ستون هایی  آنهان را کوههایی احاطه کرده اند.ف آاست و اطرا

 را نگه داشته اند. آسمانهستند که طاق 

ی دوم از سوره ی  آیهاز ميان رفت.در  قرآناگرچه تمام این خرافات اعراب جاهلی با نزول 

 :آمدهرعد چنين 

 ....  اتَرَوْنهَ عَمَدٍ بِغَیرْ السَّمَاوَاتِ رَفَعَ  الَّذِى اللَّهُ
 ها را بدون هيچ ستونی برافراشته است.آسمانخداوند همان کسی است که 

ها توسط کوهها برافراشته شده اند بيان می آسمانبی اساس بودن این باور را که  آیهاین 

زمان قابل دسترسی نبوده ، بيان  آندر موضوعات دیگر نيز مطالب مهمی که برای اهل کند.
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که مردم اطالعات بسيار کمی در مورد ستاره ی که در زمانی نازل شد قرآنشده است.

شناسی داشته اند شامل حقایق کليدی پيرامون موضوعات شناسی، فيزیک یا زیست 

متنوعی از جمله پيدایش کيهان، خلقت انسان، ساختار جو، و تعادل حساسی که حيات را بر 

 روی سياره ی زمين امکان پذیر می کند، می باشد.

  اینک اجازه دهيد مواردی از این اعجازهای علمی را با یکدیگر مرور کنيم:

 پدیدار شدن کیهان 
 کریم بيان شده است: قرآنزیر از  آیهمنشا پيدایش کيهان در 

 الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ بَدِیعُ
 (202)انعام ها و زمين است.آسمان)خداوند( پدید آورنده ی 

در تطابق کامل با اکتشافات علمی معاصر می باشد.نتيجه ای که  قرآناطالعات بيان شده در 

اند این است که کل عالَم،با تمام ابعاد ماده و  آمدهامروزه به آن نایل ، اختر فيزک دانان 

این رویداد که به انفجار زمان حاصل از انفجاری بوده است که در بی زمانی رخ داده است.

کرده است که جهان از هيچ چيز در نتيجه ی ابت بزرگ )بيگ بَنگ( معروف می باشد ث

مجامع علمی امروزی اتفاق نظر دارند که انفجار بزرگ است. آمدهانفجار یک نقطه بوجود 

عالم می باشد.قبل از  تنها توضيح قابل اثبات و علمی برای ابتدای خلقت و چگونگی پيدایش

عدمی که نه ماده و نه زمان و  یانفجار بزرگ چيزی به اسم ماده نبوده است.از ميان شرایط

است و تنها باید با ماوراء ماده تحليل شود، ماده و انرژی و زمان خلق  نداشتهنه انرژی وجود 

سال  2000، م کشف شدهاین حقيقت که اخيراً بوسيله دانشمندان قرن بيست و یکشد.

 بيان شده است. قرآنپيش توسط 

 هاآسمانگسترش 
در زمانی که علم ستاره شناسی در ابتدای راه  ،قرن پيش نازل شده 20در  ی کهقرآندر 

 خویش بود گسترش عالم چنين تشریح شده است:

 لَمُوسِعُون إِنَّا وَ بِأَیْیْدٍ  بَنَیْنَاهَا السَّمَاءَ وَ
ها را با قدرت خویش بنا کردیم و قطعاً این مایيم که ان را دائماً آسمانو این ما هستيم که 

 (04)ذاریات گسترش می دهيم.

همان طور که در اینجا به معنی فضا و کيهان است در آیات دیگری نيز به  آسمانکلمه ی 

ست که جهان در حال چنين وحی شده ا قرآنبه عبارت دیگر در است. آمدهاین معنا 

است.تا  آمدهو این قطعاً نتيجه ای است که تنها علم امروز بدان نایل گسترش می باشد 

جهان  مورد قبول جهان علمی بشریت این نظر بود کهی اوایل قرن بيستم تنها عقيده 
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اگرچه تحقيقات،مشاهدات و ماهيتی ثابت دارد و از زمان بی انتها وجود داشته است.

محاسبات انجام شده توسط ابزارهای پيشرفته ی علمی ، ثابت کرده است که جهان 

 گسترش است. ابتدایی دارد و به طور پيوسته در حال

یکی جُرج لکساندر فریدمن و ستاره شناس بلژدر ابتدای قرن بيستم فيزیکدان روسی اَ   

 حرکتی ثابت می باشد که همان گسترده شدن است. دارای لِمایتِر محاسبه کردند که جهان

نيز به اثبات رسيد.ادوین  2919این حقيقت توسط مشاهدات انجام شده در سال 

بود،کشف کرد  آسمان، در حالی که با تلسکوپ خود در حال مشاهده ییآمریکاهابل،منجم 

که ستارگان و کهکشان ها به طور پيوسته در حال دور شدن از یکدیگر می باشند.جهانی که 

در آن همه چيز در حال دور شدن از اشياء دیگر می باشد،جهانی در حال گسترش 

ه جهان به طور ثابتی در حال در سالهای اخير این مطلب ک آمدهاست.مشاهدات بدست 

مجيد در زمانی که هيچ کس از آن  قرآنگسترش است را تایيد می کند.این حقيقت در 

کالم خداست،خدایی که  قرآناطالعی نداشت بيان شده است و این دليلی جز این ندارد که 

 جهان را خلق کرده است و حاکميت کامل بر سراسر هستی دارد.

 ها و زمین آسمانانفکاک 
 ها نازل شده است به شرح زیر است:آسمانی دیگری که در خلقت  آیه

 مِنَ جَعَلْنَا وَ  فَفَتَقْنَاهُمَا رَتْقًا کَانَتَا الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ  أَنَّ کَفَرُواْ  الَّذِینَ یَرَ لَمْ وَ أَ

 یُؤْمِنُون فَلَا أَ   حَىّ ءٍشىْ کلُ  الْمَاءِ
تفکيک کنيم به هم پيوسته را  آنها ها و زمين قبل از اینکه ماآسمانیا کافران ندیدند که آ

 بودند )به عنوان یک واحد خلقت(،و ما هر چيز زنده را از آب آفریدیم،آیا ایمان نمی آورند.

 (00)انبياء 

ی کلمه ی رتق در لغت نامه های عربی به معنای ترکيب در یکدیگر می باشد.این لغت برا

ما آن دو "اشاره به دو ماده ی مختلفی که یک واحد کامل را می سازند به کار می رود.عبارت 

می باشد که در زبان عربی بدین معناست که چيزی را با   فََفتَْقنَاهَُما معادل "را تفکيک کردیم

.سرزدن دانه از خاک را نيز یبوجود آور ،جداسازی و یا با تخریب ساختار به هم پيوسته

  بوسيله ی این فعل نشان می دهند.

ها و زمين در آسمان، آیهبيندازیم.در این  آیهاجازه بدهيد بار دیگر با این اطالعات نگاهی به 

 (. َففََتقَْناُهمَامتصور شده اند.آنها با خارج شدن یکی از دیگری از هم تفکيک شدند) رتقحالت 

ابتدایی انفجار بزرگ را تصور کنيم متوجه به طرز شگفت انگيز و مرموزی وقتی ما لحظات 

شامل تمام مواد کيهان بوده است.به عبارت دیگر ، هرچيزی  ،خواهيم شد که تنها یک نقطه
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 رتقها و زمين بشود هنوز به عرصه ی ظهور نرسيده است و در حالت آسمان که شامل

 است. آمده)پيوسته( در این نقطه گرد 

شود و  )تفکيک( فتقاین نقطه به طرز وحشت ناکی منفجر شد و باعث شد که ماده ی آن 

 ورد.آی کل کيهان را پدید فرآیندطی 

را با یافته های علمی مقایسه می کنيم مشاهده می کنيم که در تطابق  آیهوقتی ما عبارات 

قرن بيستم کشف  کامل با یکدیگر می باشند و جالب اینجا است که این یافته ها تنها در

 .شده است

 مدارها
رجوع می کنيم بر این مطلب تاکيد فراوان  قرآنهنگامی که به عبارات خورشيد و ماه در 

 شده است که هرکدام در مداری در حال گردش می باشند.

 یَسْبَحُون فَلَكٍ فىِ کلُ   الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ وَ ارَالنهَّ وَ الَّیْلَ خَلَقَ الَّذِى هُوَ وَ
او کسی است که شب و روز و خورشيد و ماه را خلق کرده است.آنها هرکدام در مداری 

 (00)انبياء شناورند 

ای دیگر نيز چنين بيان شده است که خورشيد ثابت نيست بلکه در مداری مشخص  آیهدر 

 در حرکت است:

 الْعَلِیم الْعَزِیزِ تَقْدِیرُ  ذَالِكَ  لَّهَا لِمُسْتَقَرٍّ رِىتجْ  الشَّمْسُ وَ
 (03و خورشيد به سوی قرارگاهش در حرکت است، این تقدیر خداوند قادر و داناست.)یس 

 

بيان شده است بوسيله ی مشاهدات نجومی در عصر حاضر کشف  قرآناین حقایقی که در 

بنابر محاسبات متخصصان ستاره شناسی، خورشيد با سرعت سرسام آور شده است.

کيلومتر در ساعت به سمت ستاره ی وِگا در مداری مشخص به نام اوج  000/410

زمينی  خورشيدی در حرکت است.و این بدان معناست که خورشيد در هر روزِ

به همراه خورشيد تمام سيارات و اقمار تحت کيلومتر مسافت طی می کند. 000/130/24

ن تمام ستارگان کيهان هم جاذبه ی خورشيد نيز همين مسافت را طی می کنند، عالوه برای

این حقيقت که تمام کيهان دارای راهها و مدارهای بسيار تحت چنين برنامه ای در حرکتند.

 چنين بيان شده است: قرآناست در 
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 بُكالحْ ذَاتِ  السَّمَاءِ وَ
 پر از راهها و مدارها آسمانقسم به 

 (4)ذاریات 

 000ميليارد کهکشان )برخی دانشمندان معتقدند که این عدد  100در کيهان در حدود 

ميليون ستاره وجود  100هر کهکشان  در که موجود استمترجم(  ،ميليارد می باشد 

سياراتی و بيشتر این سياره ها اقماری به دور خود دارند.تمام این  ،دارد.بيشتر این ستاره ها

برای ميليون ها سال یی حساب شده با دقتی زیاد در حال حرکتند.اجرام سنگين در مدارها

عالوه بر هرکدام در مدار خود با نظم و هماهنگی کامل در کنار سایر اجرام شناور بوده اند.

 این دنباله دارهای فراوانی نيز در مدارهای مشخص شده ی خود در حرکت بوده اند.

ی ندارد .کهکشانها نيز خود در سرعت هامدارها در جهان تنها به اجرام سماوی تعلق 

ور در مداری مشخص و معين در حرکتند.در طول این حرکات هيچگاه جرمی بی سرسام آ

 دليل از مدار خود خارج نشده است و هيچ برخوردی نيز شکل نگرفته است.

نازل شده است، بشر نه تلسکوپ های امروزی و روش های  قرآندر زمانی که  مطمئناً

در اختيار داشته و نه پيشرفته ی رصد امروزی را برای مشاهده ی ميليون ها کيلومتر از فضا 

بنابراین در آن زمان به طور علم امروزی از فيزیک و اختر شناسی را می دانسته است.

است از راهها و مدارها، به شکلی که در پر  آسمانامکان بيان این حقيقت که  ،معمول علمی

کالمی غير  قرآناگرچه این مطلب به دليل اینکه بيان شده، وجود نداشته است. آیهاین 

 ن برای ما تبيين شده است.انسانی است در آیات آ

 کروی بودن زمین

  الَّیْلِ  عَلىَ النَّهَارَ یُکَوِّرُ وَ ارِالنهَّ عَلىَ الَّیْلَ یُکَوِّرُ  بِالْحَقّ  الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ
 ها و زمين را به حق آفرید، شب را بر روز می پيچد و روز را بر شب...آسمان

 

لغت استفاده می شود بسيار قابل توجه می باشد. آسمانکلماتی که برای توصيف  قرآندر 

در عربی این لغت به  )برای مثالمی باشد. تکویرترجمه شده است  پیچیدنعربی که به 

پيچيدن چيزی دور چيز دیگر اطالق می شود همان طور که دستار)عمامه( را بدور سر می 

 .پيچند(

در مورد روز و شب که بر یکدیگر می پيچند شامل اطالعات  آیهمطالب بيان شده در 

این موضوع تنها وقتی صادق است که زمين کروی بوده باشد.این صحيحی در مورد دنياست.
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که در قرن هفتم ميالدی نازل شده است کروی بودن جهان به  قرآنبدان معناست که در 

 صورت غير ضمنی )غير صریح( بيان شده است.

این نکته نيز حائز اهميت است که دیدگاه ستاره شناسی آن زمان هم متفاوت از زمان کنونی 

باشد و تمام عقاید در آن زمان چنين تصور می شد که جهان صفحه ای تخت می بوده است.

 ی این تصور بنا شده بود. یهاو تفکرات علمی آن زمان هم بر پ

شامل مطالبی می باشد که ما تنها در قرن اخير بدانها دست یافته ایم.به همين  قرآنآیات 

 قرآنکالم خداست چراکه در تبيين ابعاد عالم هستی دقيق ترین تعابير را در  قرآندليل 

 مشاهده می کنيم.

 محفوظ سقف
 معطوف می دارد: آسمانمجيد خداوند توجه ما را به ویژگی جالب  قرآندر 

 مُعْرِضُون اءَایَاتهَ عَنْ  هُمْ وَ  فُوظًامحّْ سَقْفًا السَّمَاءَ جَعَلْنَا وَ
 را سقف محفوظی قرار دادیم ولی نها از آیات آن روی گردانند. آسمانو 

 (01)انبياء 

 

 امروزه توسط تحقيقات انجام شده در قرن بيستم به اثبات رسيده است. آسماناین ویژگی 

چراکه  جو پيرامون زمين عملکردهای مهمی برای ادامه ی حيات زمينيان برعهده دارد.

بسياری از شهاب سنگ های بزرگ و کوچکی که به جو زمين نزدیک می شوند را نابود می 

 به سطح زمين و آسيب به موجودات زنده حفظ می کند. آنها کند و از فرود

عالوه بر این جو زمين امواج پرضرر نوری که از فضا به سمت زمين می آیند را مانند یک 

به امواج کم خطر و یا سودمند  به طرز شگفت انگيزی جو زمين تنهاصافی فيلتر می کند.

امواج یویی( اجازه ی عبور می دهد.)پرتوهای نور، اشعه ی ماوراء بنفش نزدیک و امواج راد

فتوسنتز  فرآیندماوراء بنفش نزدیک که تنها مقداری از آن اجازه ی عبور از جو را دارد برای 

بيشتر اشعه ی ساطع گياهان و زنده ماندن همه ی جانداران بسيار پر اهميت می باشد. 

ود و ضروری از این ی اُزون فيلتر می شود و تنها ميزان محد الیهشده از خورشيد توسط 

 پرتو به سطح زمين راه پيدا می کند.

عملکرد حفاظتی جو در اینجا به پایان نمی رسد.جو همچنين زمين را از منجمد شدن توسط 

 درجه ی سانتيگراد می باشد حفظ می کند. ،140سرمای فضا که در حدود 

این تنها جو نيست که زمين را از اثرات منفی و مضر حفظ می کند بلکه کمربند وَن آلِن که 

نتيجه ی ميدان مقناطيسی زمين است، نيز مانند سپری در مقابل پرتوهای مضر که سياره ی 
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این امواج که به طور پيوسته از خورشيد و سایر ما را به مخاطره خواهد انداخت می باشد.

اگر کمربند برای موجودات زنده عاملی نابودگر به حساب می آیند.می شود  ستارگان ساطع

( ناميده solar flares)وَن آلِن نبود انفجارهای خارجی عظيم انرژی که انفجارهای سوزان 

 می شود و به طور مکرر در خورشيد رخ می دهد تمام حيات زمينی را نابود می کرد.

 

 چنين می گوید: دکتر هاگ راس در اهميت این کمربند

در حقيقت زمين باالترین چگالی را نسبت به سایر سيارات منظومه ی شمسی 

هسته ی عظيم کره ی زمين که از نيکل و آهن تشکيل شده ، باعث ایجاد شدن داراست.

وَن آلِن که  سپر امواجیِ، این ميدان مقناطيسی ميدان مقناطيسی بزرگ زمين شده است.

حفاظی در برابر بمباران پرتوها می باشد را بوجود می آورد.اگر این سپر وجود نمی 

تنها سياره ی سنگی دیگر که ميدان داشت حيات زمينی عمالً غير ممکن می شد.

برابر کمتر از سياره ی زمين می  200ن ی دارد مریخ است.اما قدرت ميدان آمقناطيس

واهر ما ، هيچ ميدان مقناطيسی ای ندارد.کمربند وَن آلِن باشد.حتی زهره سياره ی خ

 (2)طراحی یگانه ای است برای زمين.

انرژی انتقال یافته از هریک از این انفجارهای خورشيدی ، بنابر یافته های اخير، چيزی شبيه 

ساعت پس از انفجار  03ميليون بمب اتمی شبيه آنچه که در هيروشيما افتاد می باشد. 200

 100هده شد که عقربه های مقناطيسی قطب نما حرکتی غير عادی از خود نشان داد و مشا

 درجه ی سانتيگراد باال رفت. 1000کيلومتر باالی جو زمين دما به طور ناگهانی تا 

 ،به طور خالصه ، نظام خارق العاده و کاملی باالی زمين در حال فعاليت است .این سيستم

سيب ها حفاظت می آده است و از آن در مقابل صدمات و کره ی خاکی ما را احاطه کر

دانشمندان تنها در قرن های اخير به این موضوع دست یافته اند و این در حالی است کند.

 از این موضوع پرده برداشته است که آسمان سپری نگه دارنده است. قرآنکه خداوند در 

 آسمان بازگردننده
 به عملکرد بازگشتی آسمان اشاره می کند: قرآناز سوره ی طارق در  22ی  آیه

 الرَّجْع ذَاتِ  السَّمَاءِ وَ
 (22قسم به آسمان، با نظام چرخشی اش)طارق 

هم  "بازگشتی"است به معنای  "رجع"که برداشتی تفسيری از لغت  "چرخشی"کلمه ی 

 می باشد.
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وظيفه ای در  الیههای مختلفی است.هر الیههمان طور که می دانيد،جو پيرامون زمين شامل 

ها وظيفه ی  الیهقبال حفظ حيات برعهده دارد.تحقيقات برای ما بازگو کرده است که این 

بازگرداندن مواد و پرتوهایی که در معرض آن قرار دارند را به سوی فضا و یا به سوی زمين 

مون زمين های پيرا الیهاینک اجازه دهيد تا با مثالهایی این عملکرد چرخشی بر عهده دارند. 

 را توضيح دهيم:

کيلومتری زمين قرار دارد بخار آب را قادر می  20تا  20ی تروپوسفر که در فاصله ی  الیه

 .بازگرددان سازد که به منظور متراکم شدن از سطح زمين صعود کند و سپس به صورت بار

از فضا متوجه کيلومتری زمين پرتوهای مضر و ماوراء بنفشی را که  10اُزون، در ارتفاع  الیه

 .می گرداندزمين می باشد را باز به فضا بر 

ی انوسفر، امواج رادیویی که از زمين به سوی آن فرستاده شده است را مانند فرستنده  الیه 

و بدین شکل ارتباطات بی سيم، .گرداند میای عظيم به سوی نقاط دیگر جهان بر 

 ميسر می سازد.رادیویی و پوشش تلویزیونی را برای مناطق دور دست 

خورشيد و سایر ستارگان را  طی مگنوتوسفر، ذرات مضر رادیواکتيو ساطع شده توس الیه

 .گرداند میقبل از رسيدن به زمين به داخل فضا بر 

های جوی که تنها در سالهای اخير بر همگان منکشف  الیهی عظيم  یهااطالع از این سرم

اده شده است و باردیگر دليلی است بر به مردم خبرد قرآنشده است، قرن ها پيش در 

 کالم خدا می باشد. قرآناینکه 

 های جوی الیه
تشکيل  الیهخودنمایی می کند این است که آسمان از هفت  قرآنحقيقتی دیگر که در آیات 

 شده است:

 عَلِیم ءٍشىَ  بِکلِّ هُوَ  وَ  سَمَاوَاتٍ سَبْعَ  فَسَوَّئهُنَّ السَّمَاءِ إِلىَ اسْتَوَى ثُمَّ ...
را به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او به هرچيز عالم  آنها ... سپس به آسمان پرداخت و

 (19)بقره است 

 ... یَوْمَینِ فىِ سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ فَقَضَئهُنَّ
 (21)فصلت را به صورت هفت آسمان در دو روز آفرید،... آنها در این هنگام

است به آسمان باالی زمين اطالق می  آمده قرآنکه در بسياری از آیات  "سماء"کلمه ی 

ه به این معنا به نظر می رسد که شود که هم شامل جو است و هم شامل کل عالم.با توج

 تشکيل شده است. الیهسمان زمين یا جو از هفت آ
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 تشکيل شده اند . هایی فوق یکدیگر الیهامروزه نيز بر همگان آشکار است که جو زمين از 

می  الیهبيان شده است شامل هفت  قرآنهای جوی همان طور که در  الیهعالوه براین 

 است: آمدهشود.در منبعی علمی راجع به این موضوع چنين 

ها در  الیهاست. این  آمدههای مختلفی بوجود  الیهدانشمندان دریافته اند که جو زمين از 

به زمين  الیهنزدیک ترین ر جوی اشان متفاوتند.ویژگی هایی مثل نوع گازها و فشا

متراکم شده  الیهدرصد کل جرم اتمسفر در این  90نام دارد و در حدود  تروپوسفر

بخشی از استراتوسفر را  اُزونی  الیهنام دارد. استراتوسفری فوقانی تروپوسفر ،  الیهاست.

ی فوقانی  الیهتشکيل می دهد که وظيفه ی جذب پرتوهای ماورائ بنفش را بر عهده دارد.

نيز در باالی مزوسفر مستقر شده  ترموسفری  الیهناميده می شود. مزوسفراستراتوسفر، 

بوجود می  یونُسفری ترموسفر به نام  الیهای را در  الیهگازهای یونيزه نيز است.

کيلومتری وجود دارد  960کيلومتری تا  030خارجی ترین بخش جو زمين از فاصله ی رند.آو

  (1)ناميده می شود. اِگزُسفرکه 

هایی که در این مرجع علمی نام برده شدند را بشماریم متوجه خواهيم شد  الیهاگر تعداد 

 می شود.  الیهبود ، درست هفت  آمده آیههای جوی همان طور که در  الیهکه 

 تروپسفر،2

 استراتوسر،1

 اُزونسفر،0

 مِزُسفر،0

 ترموسفر،0

 یونسفر،6

 اِگزوسفر،4

 21یه ی ذکر شده است این است که در آ قرآندر آیه ی معجزه ی دیگری که در این باره 

 از سوره ی فصلت چنين آمده که:

 أَمْرَهَا سَمَاءٍ کلُ فىِ أَوْحَى وَ یَوْمَینْ  فىِ سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ فَقَضَئهُنَّ
 ...او به هر آسمان وظيفه اش را وحی کرد.

به عبارت دیگر خداوند در این آیه بيان می دارد که او به هر آسمان وظيفه اش را واگذار 

کرد. به طور واضح همان طور که در بخش قبلی مشاهده شد هرکدام از این الیه ها وظيفه 

 ریت و سایر جانداران برعهده دارد.ی حياتی خود را برای حفظ حيات بش
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هر الیه عملکردی ویژه دارد که از بارش باران تا ممانعت از پرتوهای مضر  و از بازتاب 

 امواج رادیویی تا دفع خطر شهاب سنگ ها طبقه بندی می شوند.

 برای مثال یکی از این عملکردها در مرجعی علمی به شرح زیر ذکر شده است:

الیه می باشد که پایين ترین الیه ی آن تروپوسفر ناميده می جو زمين شامل هفت 

 (0)شود.بارش باران و برف و وزش باد تنها در این الیه رخ می دهد .

 آنها این مایه ی شگفتی و اعجاز است که چنين حقایقی که جز در قرن بيستم امکان کشف

 بيان شده است. قرآنسال پيش صراحتاً در  2000نبوده است 

 کوهها عملکرد
سوره ی انبياء  02توجه ما را به سوی یکی از مهم ترین عملکرد های کوهها در آیه ی  قرآن

 معطوف می دارد:

 ... بِهِمْ تَمِیدَ أَن رَوَاسىِ الْأَرْضِ فىِ جَعَلْنَا وَ
 (02نلرزد)انبياء  آنها و در زمين کوههای ثابت و پابرجایی قرار دادیم تا دیگر )زمين( زیر

 

آنگونه که ما متوجه شدیم در این آیه بيان شده است که کوهها عملکردی برای ممانعت از 

 لرزه ها در زمين بر عهده دارند.

بر هيچ کس آشکار نبوده است و تنها در قرون اخير در  قرآناین حقيقت در زمان نزول 

 بشر به این موضوع پی برده است. ،پرتوی زمين شناسی پيشرفته

کوهها در اثر برخورد و حرکت صفحات عظيمی که پوسته ی زمين را  ،ه هااین یافت طبق

وقتی دو صفحه با یکدیگر برخورد کنند صفحه ی قوی تر تشکيل می دهند بوجود می آیند.

صفحه دیگر را خم می کند و به زیر آن می رود.صفحه ی باالیی خم می شود و بلندی ها و 

کوهها را بوجود می آورد.صفحه ی زیرین نيز به حرکت خود ادامه می دهد و مسافت زیادی 

قسمت ظاهری  به بزرگیقسمتی  را به سمت داخل طی می کند.این بدان معناست که کوهها

 اشان در زیر زمين دارند.

 علمی ساختار کوهها به شرح زیر تبيين شده بود:در متنی 

پوسته ی زمين در جاهای عميق تری به جایی که قاره ها قطور می باشند مثل رشته کوهها 

 (0)گوشته می پيوندد.

 مشخص شده است:با مقایسه با ميخ ها این نقش کوهها  قرآندر آیه ای از 

 (7)أَوْتَادًا بَالَالجْ وَ(6)مِهَادًا الْأَرْضَ عَلِنج لَمْ أَ
 آیا ما زمين را مانند یک مهد و کوهها را ميخ های آن قرار ندادیم؟
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 (4و6)نباء 

به عبارت دیگر کوهها با گسترده شدن باالی سطح زمين در محل تالقی صفحات باعث 

پوسته ی زمين را  آنها صفحات به پوسته ی زمين می شوند.با این شيوه محکم چسبيدن

یا در ميان صفحات و پایدار می کنند و مانع از لغزش آهسته ی آن بر روی ماگمای استراتوم 

 می شوند.به طور خالصه کوهها مانند ميخی هستند که دو تکه چوب را به هم محکم می کند. 

( معرفی می isostasyدر ادبيات علمی با لغت ایزوستاسی)این عملکرد محکم سازی کوهها 

 شود.معنای ایزوستاسی به شرح زیر است:

که توسط جریان روان و متعادل سازی عمومی )بين نيرو های مخالف( در پوسته ی زمين 

پيوسته ی مواد سنگی موجود در زیر سطح ،تحت فشار جاذبه رخ می دهد را ایزوستاسی 

 (0)می گویند.

ياتی کوهها که در زمين شناسی مدرن و تحقيقات لرزه نگاری کشف شده است قرن نقش ح

 بيان شده است. قرآنها پيش به عنوان حکمت متعالی خداوند در 

  بِهِمْ تَمِیدَ أَن رَوَاسىَ الْأَرْضِ فىِ جَعَلْنَا وَ
 (02نلرزد)انبياء  آنها و در زمين کوههای ثابت و پابرجایی قرار دادیم تا دیگر )زمين( زیر 

 

 حرکت کوهها
این چنين خبر داده شده است که کوهها بر خالف آنچه که به نظر می  قرآناز  ای در آیه

 رسد بی حرکت نيستند و در حرکتی دائمی به سر می برند.

 السَّحَابِ  مَرَّ تَمُرُّ هِىَ وَ جَامِدَةً اسَبهُ تحَ بَالَ الجْ تَرَى وَ
 را ساکن و جامد می پنداری در حالی که مانند ابر در حرکتند... آنها کوهها را می بينی و

 (33)نمل 

اند.پوسته ی واقع شده  آنها حرکت کوهها به علت حرکت پوسته هایی است که بر روی

الیه ی گوشته که چگال تر است شناور می باشد.در ابتدای قرن بيستم بود که زمين بر روی 

در دانشمند آلمانی )آلفرد وِگنر( این گونه گفت که قاره های زمين  ،برای اولين بار در تاریخ

ه بودند اما بعد در جهات مختلف به آرامی از یکدیگر جدا به یکدیگر پيوستابتدای خلقت 

 شدند.

سال پس از مرگ وِگنر متوجه شدند که وی نظریه ی صحيحی را ارائه  00زمين شناسان 

منتشر شد بيان داشت که تکه های قاره ای  2920سال می داده است.وگنر در مقاله که در 

ميليون سال پيش به یکدیگر متصل بوده اند.وگنر صحيح می گفت و در  000روی زمين 



15 

 

ميليون سال پيش تمام خشکی ها به طور متصل در محل فعلی قطب جنوب قرار  000

 داشتند.خشکی بزرگی که به آن پانگِآ می گویند.

ل پيش پانگِآ به دو بخش تقسيم شد که به جهات مختلف به حرکت ميليون سا 230 تقریباً

یکی از این قاره های بزرگ گاندوآنا نام داشت که شامل آفریقا ، استراليا، قاره ی افتادند .

ی شمالی و آسيا به آمریکاقطب جنوب و هند بود.قسمت دوم لوراسيا بود که شامل اروپا،

ال باقی مانده گاندوانا و لوراسيا به بخش های ميليون س 200استثنای هند بود.در طول 

 کوچکتر تبدیل شدند.

این قاره ها که پس از جدایی پانگِآ سربرآوردند به طور دائم بر روی سطح زمين چندین 

ء حدفاصل دریاها و زمين ها را تغيير در حال حرکت است و در این اثناسانتی متر در سال 

ابتدای قرن بيستم دانشمندان این حرکت را اینگونه تشریح با توجه به اکتشافات  می دهد.

 می کنند:

کيلومتر به بخش هایی که صفحات نام  200پوسته و قسمت باالیی گوشته با قطری حدود 

دارند تقسيم شده است.در جهان شش صفحه ی اصلی و تعداد زیادی صفحه ی فرعی 

ات در زمين حرکت می کنند و قاره ها ، این صفحوجود دارد. بنابر نظریه ی تِکتُنيک صفحات 

سانتی متر در سال  0/2حرکت می کند.حرکت قاره ای در حدود  آنها و کف اقيانوس ها هم با

رام صفحات در زمين نيز تغييرات اندکی حاصل می آاندازه گيری شده است. با حرکت 

 (6)شود.برای مثال هرساله اقيانوس آتالنتيک کمی عریض تر می شود.

بسيار مهمی است که باید در اینجا بيان شود که خداوند به حرکت کوهها به ی ته این نک

دانشمندان نيز از این حرکت به حرکت آرام عنوان حرکتی آرام در آیه اشاره کرده است و 

 (4)( تعبير می کنند.continental driftقاره ای )

پيچيده تنها در قرون اخير ی است چراکه این حقایق قرآنبدون شک این یکی از معجزات 

 کشف شده اند.

 معجزه ای در آهن
به آن اشاره شده است.در سوره ی حدید که به  قرآنآهن یکی از عناصری است که در 

 معنای آهن است چنين آمده است:

 ... لِلنَّاسِ فِعُامَنَ وَ  شَدِید  بَأْس   فِیهِ دِیدَالحْ أَنزَلْنَا وَ  ...
 (10که در آن نيرویی شدید و منافعی برای مردم است)حدید و آهن را نازل کردیم 
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نازل کردیم که در این آیه برای آهن بکار رفته است شاید معنایی استعاری  "أَنزَلْنَا "کلمه 

اما برای نشان دادن این موضوع باشد که آهن برای سود رسانی به مردم داده شده است.

نزول فيزیکی از آسمان می باشد توجه می  به معنایوقتی که به معنای ظاهری لغت که 

و این بدليل این است  کنيم، متوجه می شویم که این آیه اعجاز علمی مهمی را بيان می دارد

که یافته های ستاره شناسی آشکار کرده است که آهنی که در سياره ی ما یافت می شود از 

درمرکز ستارگان عظيم  فلزات سنگين جهانستارگان غول پيکر خارج از زمين آمده اند.

البته منظومه ی شمسی ما ساختاری که بتواند آهن توليد کند را دارا نمی .توليد می شوند

هن تنها در ستارگان بزرگ تر از خورشيد توليد می شود جایی که درجه ی حرارت به آباشد.

 وقتی ميزان آهن از سطح به خصوصی در یک ستاره تجاوز مینيم ميليون درجه می رسد.

ن را نخواهد داشت و به طور ناگهانی منفجر خواهد شد و تبدیل آستاره دیگر گنجایش  کند

به نُوا یا سوپر نُوا می شود.در نتيجه ی این انفجار شهاب های محتوی آهن به سراسر 

کيهان منتشر می شوند و به مسير خود ادامه می دهند تا زمانی که در جاذبه ی یک شی 

و این نشان می دهد که آهن در زمين بوجود نيامده است بلکه بوسيله بيفتند.آسمانی به دام 

و در حقيقت بر زمين  ی شهاب های منتشر شده از ستارگان منفجر شده به آن رسيده است

 قرآننازل شده است. طور واضحی مشخص است که در قرن هفتم ميالدی یعنی زمان نزول 

 ست.این مسئله برای انسانها مجهول بوده ا

 جفت ها در خلقت

 یَعْلَمُون لَا مِمَّا وَ أَنفُسِهِمْ مِنْ  وَ الْأَرْضُ تُنبِتُ  مِمَّا کُلَّهَا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ الَّذِى سُبْحَانَ
منزه است کسی که تمام زوج ها را آفرید از آنچه زمين می رویاند و از خودشان و از آنچه 

 (06)یس نمی دانند

 لَا مِمَّا وَ از جمله ی اما طور عموم برای زن و مرد بکار می رود اگرچه مفهوم زوجيت به

امروزه یکی از داللت های آیه بر مفاهيم گسترده تری می توان برداشت کرد. یَعْلَمُون

بشریت آشکار گشته است.دانشمند بریتانيایی پوُل دیراک که ابراز داشت ماده به صورت 

شد.این اکتشاف بيان می دارد  2900ل در سال زوج خلق شده است برنده ی جایزه ی نوب

مخالف ماده را حمل می کند .برای  ءِپاد ماده جزکه ماده با ضد خود )پاد ماده( جفت است.

بار منفی دارد.این حقيقت مثال در مقایسه با ماده، الکترون پاد ماده بار مثبت و پروتون آن 

 علمی به این شرح بيان شده بود: در منبعی

بار مخالف ضد جزء خود را هم دارد...  ... و نسبت غير قطعی به ما می گوید که هر جزئی 

  (3ن ها و همه ی مکان ها رخ می دهد.)، در خالء در همه ی زماآنها خلقت جفت ها و نابودی
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 نسبیت زمان
این یافته ی علمی توسط امروزه نسبيت زمان یک حقيقت اثبات یافته ی علمی می باشد.

یل قرن بيستم بيان شد.تا آن زمان مردم نمی دانستند که زمان یک مفهوم انيشتن در اوا

نسبی است و بنا بر شرایط محيطی ممکن است تغيير کند با این حال دانشمند بزرگ آلبرت 

او نشان داد که انيشتن با نظریه ی نسبيت خود این حقيقت را به روشنی به اثبات رساند.

در تاریخ بشریت هيچ کس به چنين صراحتی این زمان به جرم و سرعت بستگی دارد .

که شامل مطالبی در مورد زمان است که نشان  قرآنمطلب را بيان نکرده است به استثنای 

 می دهد مفهومی نسبی است.آیات در این باره به شرح زیر است:

 رَبِّكَ عِندَ یَوْمًا إِنَّ وَ  وَعْدَهُ اللَّهُ لِفَیخْ لَن وَ بِالْعَذَابِ یَسْتَعْجِلُونَكَ  وَ

 تَعُدُّون مِّمَّا سَنَةٍ  کَأَلْفِ 
آنها از توتقاضای شتاب در عذاب می کنند درحالی که خداوند هرگز از وعده ی خود تخلف 

نخواهد کرد و یک روز نزد پروردگارت همانند هزار سال است از سالهایی که شما می 

 (04 حج)شمرید. 

  کاَنَ یَوْمٍ فىِ إِلَیْهِ یَعْرُجُ  ثُمَّ الْأَرْضِ  إِلىَ السَّمَاءِ  مِنَ الْأَمْرَ یُدَبِّرُ

 تَعُدُّون مِّمَّا سَنَةٍ أَلْفَ  مِقْدَارُهُ

امور این جهان را از آسمان به سوی زمين تدبير می کند سپس در آن روزی که مقدار آن 

 (0 جدهس)سال است از سالهایی که شما می شمرید به سوی او باال می روید. 2000

 سَنَة أَلْفَ خَمْسِینَ مِقْدَارُهُ  کاَنَ یَوْمٍ فىِ إِلَیْهِ الرُّوحُ وَ الْمَلَئکَةُ تَعْرُجُ 
هزار سال  00فرشتگان و روح به سوی او عروج می کنند در آن روزی که مقدار آن 

 (0معارج)است.

کنند؛ گاهی در برخی از آیات اشاره شده است که مردم زمان را به شکلی متفاوت درک می 

مکالمه ی زیر در روز قيامت اوقات برخی یک زمان کوتاه را مثل زمانی طوالنی می فهمند.

 نمونه ای از این آیات است:

 لِئَفَس یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ یَوْمًا لَبِثْنَا قَالُواْ(112)سِنِینَ عَدَدَ  الْأَرْضِ فىِ لَبِثْتُمْ کَمْ قَالَ

 (114)تَعْلَمُونَ کُنتُمْ أَنَّکُمْ  لَّوْ  قَلِیلًا إِلَّا لَّبِثْتُمْ إِن قَلَ (113)الْعَادِّینَ
در پاسخ می گویند تنها به اندازه ی (221)خداوند می گوید چند سال در زمين توقف کردید؟
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می گویند آری  (220 )که می توانند بشمارند بپرس آنها یک روز یا قسمتی از یک روز ! از

 (220)اگر می دانستيد شما مقدار کمی توقف کردید
 (220تا221)مومنون 

بيان شده است دليلی دیگر بر این است  قرآناین حقيقت که نسبيت زمان به این وضوح در 

 کتابی است مقدس و خدایی. قرآنکه 

 تقسیم باران
ذکر شده است راجع به باران است که به اندازه به سوی زمين  قرآنیکی از مواردی که در 

 این مطلب در سوره ی زخرف بيان شده است:نازل می شود.

 رَجُونختُ  کَذَالِكَ  مَّیْتًا بَلْدَةً بِهِ فَأَنشَرْنَا بِقَدَرٍ  مَاءَ السَّمَاءِ مِنَ  نَزَّلَ الَّذِى وَ
همان کسی که از آسمان آبی فرستاد به اندازه ی معين و بوسيله ی آن سرزمين مرده را 

 قيامت از قبرها( شما را خارج می سازند.يات بخشيدیم همانگونه )در ح

 (22)زخرف 

این ميزان اندازه گيری شده در باران بازهم توسط تحقيقات علمی به اثبات رسيده 

ميليون تن آب از سطح زمين تبخير می شود.  26ثانيه  2است.تخمين زده می شود که در 

است که  ادل ميزان بارشید و این ميزان معتریليارد تن می رس 020این ميزان در سال به 

در یک سال بر روی زمين می بارد و این به این معناست که آب به طور دائم در چرخه ای 

متعادل و در اندازه ای در حال گردش است.حيات زمينی به چرخه ی آب بستگی دارد. حتی 

اگر مردم تمام فناوری های جهان را بکار گيرند قادر به بازسازی این چرخه به طور 

حتی اختالفی کوچک در این توازن موجب بروز اختالفات زیست مصنوعی نخواهند بود.

، با این حال این موضوع هرگز خواهد شد ،محيطی که منجر به پایان حيات زمينی می شود

ذکر  قرآناتفاق نخواهد افتاد و باران هرساله به ميزان مشخص و مقدری )همان گونه که در 

 شده است( خواهد بارید.

 شکل گیری باران
این که باران چگونه تشکيل می شود تا مدت ها به صورت رازی در ميان انسان ها مخفی 

بود.تنها پس از اینکه رادارهای هواشناسی کشف شدند بشر قادر به درک مراحلی که باران 

 تشکيل می شود شد.در آن 

نکه مواد خام باران بنابر این موضوع ، تشکيل باران در سه مقطع انجام می گيرد.اول ای

باران  ،صعود می کنند، دوم اینکه ابرها تشکيل می شوند و در نهایت هم بوسيله ی باد به باال

 می بارد.
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 قرآنهم درست به همين مراحل اشاره می کند.در آیه ای از  قرآنتشکيل باران از دیدگاه 

 تشکيل باران به این شکل بيان شده است:

 کِسَفًا عَُلهُیج وَ  یَشَاءُ کَیْفَ السَّمَاءِ فىِ َفیَبُْسطُهُ سَحَابًا فَتُثِیرُ الرِّیَاحَ یُْرسِلُ الَّذِى اللَّهُ

 یَسْتَْبشُِرون ُهمْ إَِذا ِعبَادِهِ مِنْ یَشَاءُ  َمن بِهِ أََصابَ َفإِذَا  خِلَالِهِ مِنْ  رُجُیخ الْوَْدقَ ىفَتر
را  آنها ابرها را به حرکت درآورند سپس خداوند همان کسی است که بادها را می فرستد تا

. در این هنگام دانه در پهنه ی آسمان آنگونه که بخواهد می گستراند و متراکم می سازد

های باران را می بينی که از البالی آن خارج می شود هنگامی که این) باران حيات بخش( را 

 (03)روم شوند.به هرکس از بندگانش که بخواهد می رساند ناگهان خوشحال می 

 

 اینک به شرح این مراحل به طور علمی تری خواهيم پرداخت:

 "این خداست که بادها را می فرستد الرِّیَاحَ یُرْسِلُ  الَّذِى اللَّهُ "  : اول ی مرحله 

به طور پيوسته می تشکيل می شوند حباب های بيشمار هوا که توسط کف های اقيانوسی  

این ذرات که غنی از نمک هستند ذرات آب به داخل جو می شوند.ترکند و باعث آزاد سازی 

( ناميده می شوند aerosolsتوسط بادها به باالی جو برده می شوند.این ذرات که افشانه )

 در عملکردی مثل تله هایی برای آب دارند و تکيه های ابر را با جمع آوری بخارهای آب

 ، بوجود می آورند. که از دریاها به عنوان قطرات ریز صعود کرده اند اطراف خود

تا ابرها را به   کِسَفًا عَلُهُیجْ وَ یَشَاءُ کَیْفَ السَّمَاءِ فىِ فَیَبْسُطُهُ سَحَابًا فَتُثِیرُ " : دوم ی مرحله 

را در پهنه ی آسمان آنگونه که بخواهد می گستراند و متراکم می  آنها حرکت درآورند سپس

 سازد.

ابرها از بخار آب هایی بوجود می آیند که پيرامون کریستال های نمک و ذرات غبار موجود در 

هوا متراکم می شوند.بدليل اینکه ذرات آب در این کریستال ها بسيار ریز هستند )قطری 

رها در آسمان معلق می مانند و در طول آسمان پراکنده می ميليمتر(اب 01/0تا  02/0بين 

 شوند.بدینسان است که آسمان پوشيده ازابر می شود.

در این هنگام دانه های باران را می بينی که   خِلَالِهِ مِنْ رُجُیخَ الْوَدْقَ ىفَترَ  : سوم ی مرحله 

 از البالی آن خارج می شود.

نمک و ذرات غبار بزرگ تر می شوند و قطرات باران را اطراف کریستال های ذرات آِب 

تشکيل می دهند لذا قطرات باران سنگين تر از هوا شده و ابرها را ترک می کنند و به سطح 

 زمين می رسند.
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ی می باشد و قرآنهمان طور که مشاهده کردید، هرمرحله از تشکيل باران مرتبط با آیات 

تماماً به درستی بيان شده است.درست مثل سایر وقایع طبيعی در زمين، خداوند صحيح 

بيان کرده و قرن ها پيش مردم را از آن باخبر کرده  قرآنترین بيان را در مورد آن واقعه در 

 است.

  در آیه ای دیگر این چنين در مورد تشکيل باران مطالبی ذکر شده است:

 مِنْ رُجُ یخْ الْوَدْقَ ىفَترَ رُکاَمًا عَلُهُیجْ ثمَّ بَیْنَهُ یُؤَلِّفُ  ثمَّ ابًاسحَ یُزْجِى اللَّهَ أَنَّ تَرَ  لَمْ أَ

 عَن یَصْرِفُهُ وَ یَشَاءُ مَن بِهِ فَیُصِیبُ  بَرَدٍ  مِن فِیهَا جِبَالٍ  مِن السَّمَاءِ مِنَ  لُیُنزَّ وَ  خِلَالِهِ

 بِالْأَبْصَار یَذْهَبُ  بَرْقِهِ سَنَا یَکاَدُ   یَشَاءُ  مَّن
 آنها پيوند می دهد و بعد آنها آیا ندیدی که خداوند ابرهایی را به آرامی می راند سپس ميان

؟ در آن حال دانه های باران را می بينی که از البالی آن خارج می شود از را متراکم می سازد

نباشته شده اند( دانه های تگرگ نازل کوههایی که در آن است) ابرهایی که همچون کوهها ا

می کند و هرکس را بخواهد بوسيله ی آن زیان رساند و از هرکس بخواهد این زیان را 

 (00)نور برطرف می کند نزدیک است درخشندگی آن )ابرها( چشم ها را ببرد.

 

پيدایش دانشمندانی که بر روی انواع ابرها مطالعه می کنند به نتایج حيرت انگيزی در مورد 

ابرهای بارانی رسيده اند.ابرهای بارانی برمبنای مراحل و نظام معينی بوجود می آیند و به 

س( به شرح زیر نيمبوخود شکل می گيرند.مراحل پيدایش یکی از ابرهای باران زا )کومولو

 است:

 ابرها در طول هم بوسيله ی بادها حمل می شوند. در طول هم کشیده شدن: ،1

سپس ابرهای کوچک )ابرهای کومولوس( که توسط بادها آمده اند به هم  پیوستن:به هم  ،2

 (9)می پيوندند و ابر بزرگ تری را می سازند.

در ابرهای بزرگ تر  روندگی آنهاوقتی ابرهای کوچک به یکدیگر پيوستند باال  انباشتگی: ،3

افزایش می یابد.صعود در مرکز ابر بيشتر از لبه های ابر می باشد.این شيوه ی صعود باعث 

این رشد عمودی می شود که ابرها به صورت عمودی رشد کنند و بر روی هم انباشته شوند.

باعث می شود که ابر به سمت مناطق سردتر جو کشيده شود جایی که قطرات آب و تگرگ 

وقتی این قطرات آب و تگرگ کيل می شوند و شروع به بزرگ  و بزرگ تر شدن می کنند.تش

را نگه دارند شروع به باریدن به صورت  آنها سنگين تر از آن شدند که جریانهای باالرونده

 (20)باران و تگرگ می کنند.
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بوسيله ی تجهيزات پيشرفته از د که متخصصان هواشناسی تنها اخيراً يبه یاد داشته باش

به این جزئيات در مورد شکل گيری قبيل هواپيما، ماهواره ، رایانه های هواشناسی و غيره ... 

د و این سندی محکم بر این است که خداوند پی برده ان آنها ، ساختار و عملکردابرها

ل عادی علم قابل سال پيش به ما داده است که با روا 2000در حدود  قرآناطالعاتی را در 

 احصا نبوده است.

 بادهای بارور کننده
ویژگی بارورکننده ی بادها و در نتيجه ی آن تشکيل باران بدین شکل  قرآندر یکی از آیات 

 بيان شده است:

 زِنِیناخبِ لَهُ أَنتُمْ مَا وَ فَأَسْقَیْنَاکُمُوهُ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ فَأَنزَلْنَا لَوَاقِحَ الرِّیَاحَ أَرْسَلْنَا وَ
سپس باعث بارش باران از آسمان می شود و شما را  ما بادها را برای بارور کردن فرستادیم

 (11)حجر با آن آب سيراب ساختيم.

در این آیه بيان شده است که مرحله ی اول در تشکيل باران وجود باد است.تا اوایل قرن 

بادها ابرها را می رانند.اگرچه ین بود که بيستم تنها ارتباط شناخته شده بين باد و باران ا

 یافته های هواشناسی جدید نقش بارورکننده ی بادها را به اثبات رسانده است.

 این عملکرد باد به شرح زیر می باشد:

در سطح دریاها و اقيانوس ها به دليل خاصيت کف زایی آب، حباب های بيشمار هوا تشکيل 

لحظه ای که این حباب ها می ترکند هزاران جزء کوچک با قطر تقریبی یک صدم می شوند.

به داخل هوا پرتاب می شوند.این ذرات که افشانه ناميده می شوند با غباری که ميليمتر 

و به سطوح و الیه های د نتوسط بادها از روی خشکی ها برخاسته است مخلوط می شو

ذرات که توسط بادها به ارتفاعات رفته اند با بخار آب باالیی جو انتقال پيدا می کنند.این 

موجود در آنجا تماس پيدا می کنند.بخار آب موجود در اطراف این ذرات متراکم می شود و 

به قطرات کوچک آب تبدیل می شود.این قطرات به یکدیگر می پيوندند و ابرها را بوجود می 

مان طور که مشاهده شد بادها بخار آب آورند و سپس به صورت باران به زمين می بارند.ه

موجود در هوا را باذراتی که از دریاها حمل کرده اند بارور کردند و به تشکيل قطرات باران 

در الیه های باالیی اگر بادها این عملکرد را بر عهده نداشتند قطرات ریز باران کمک کردند.

 جو هرگز تشکيل نمی شدند.

این نقش حياتی باد در تشکيل باران قرن ها پيش در  نکته ی بسيار مهم این است که

 بيان شده است.  قرآنزمانی که مردم اطالعات اندکی راجع به وقایع طبيعی داشتند در 

 



22 

 

 دریاهایی که با یکدیگر نمی آمیزند
مربوط می  قرآنیکی از ویژگی های دریاها که اخيراً کشف شده است به بيان آیه ای از 

 شود:

 (21)یَبْغِیَانِ لَّا بَرْزَخ  مَابَیْنهَ (19)یَلْتَقِیَانِ  الْبَحْرَیْنِ مَرَجَ
در ميان آن دو  29دو دریای مختلف را در کنار هم قرار داد درحالی که باهم تماس دارند 

 10برزخ و حایلی است که با یکدیگر نمی آميزند
 (10و  29)الرحمن 

ا هم مخلوط نمی شوند، مسئله ای است که این ویژگی دریاها که در کنار یکدیگرند اما ب

اخيراً توسط اقيانوس شناسان کشف شده است و علت این عدم تداخل وجود نيرویی به نام 

( می باشد.تنش سطحی که به دليل اختالف چگالی آبها Surface Tensionتنش سطحی )

آب حایل شده مانع از تداخل دو نوع آب می شود گویا دیواری بين این دو بوجود می آید 

 (22)است.

از  اطالعاتیموضوع جالب توجه در رابطه با این پدیده این است که در زمانی که مردم هيچ 

مترجم( نمی دانستند ،فيزیک، تنش سطحی و اقيانوس شناسی)البته در مقایسه با زمان حال

 بيان شد. قرآناین موضوع در 

 تاریکی در دریاها و موج های داخلی

  ظُلُمَاتُ  اب سحَ فَوْقِهِ مِّن مَوْج  فَوْقِهِ  مِّن مَوْج  یَغْشَئهُ لُّجِّىٍ رٍبحَ  فىِ  کَظُلُمَاتٍ أَوْ

  لَهُ اللَّهُ عَلِیجْ لَّمْ مَن وَ یَرَئهَا یَکَدْ  لَمْ یَدَهُ أَخْرَجَ إِذَا بَعْضٍ  فَوْقَ بَعْضُهَا

 (41)نُّورٍ مِن لَهُ فَمَا نُورًا
همچون ظلماتی در یک دریای پهناور که موج آن را پوشانده و بر فراز آن  کافران()جایگاه یا

موج دیگری و بر فراز آن ابری است ظلمت هایی است یکی بر فراز دیگری آن گونه که 

هرگاه دست خود را خارج کند ممکن نيست آن را ببيند و کسی که خدا برای او نوری قرار 

 (00)نور ت.نداده است ، نوری برای او نيس

 محيط زیست عمومی در دریاهای عميق در کتاب اقيانوس ها این گونه آمده است:

متر به پایين یافت می شود.در این  100تاریکی در دریاهای عميق و اقيانوس ها از عمق 

متر به هيچ وجه پرتوی نوری یافت  2000عمق تقریباً نوری نيست و در عمق هایی بيش از 

مورد ساختار عمومی دریاها، ویژگی های موجودات زنده ی آن، درجه ی  امروزه درنمی شود.

وجود دارد و مناطق سطحی و عمقی آن اطالعات نسبتاً خوبی  آنها شوری ،ميزان آبی که در
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در دسترس می باشد. زیردریایی ها و تجهيزات ویژه که حاصل پيشرفت فناوری می باشد 

 (21)عات کرده است.دانشمندان را قادر به کسب این گونه اطال

متر نمی باشد و  00انسان بدون تجهيزات غواصی ویژه قادر به شنا کردن در عمق بيش از 

متری قادر به زنده ماندن نيست.به همين دالیل  100در اعماق تاریک اقيانوس ها مثل عمق 

اها دانشمندان تنها اخيراً بواسطه ی تجهيزات خود توانسته اند به جزئياتی در مورد دری

سال  2000در دریاها در سوره ی نور در حدود  "تاریکی ،ظلمات"دست یابند اما عبارت 

می باشد چراکه در  قرآنپيش بيان شده است.بدون شک این موضوع یکی از معجزات 

زمانی این مطالب بيان می شود که هيچ ابزاری برای غواصی در اعماق در دسترس بشر 

 نبوده است. 

 مِّن مَوْج   فَوْقِهِ مِّن مَوْج  یَغْشَئهُ جِّىٍلُّ رٍبحَ فىِ کَظُلُمَاتٍ أَوْ  "عبارت سوره ی نور  ،عالوه بر این

یا همچون ظلماتی در یک دریای پهناور که موج آن را پوشانده و بر فراز آن  اب سحَ فَوْقِهِ

معطوف می  قرآنتوجه ما را به معجزه ی دیگری در " موج دیگری و بر فراز آن ابری است

 دارد.

دانشمندان اخيراً کشف کرده اند که در داخل دریاها امواجی درونی وجود دارد که در تماس 

آب های اعماق دریاها و  ،الیه هایی با چگالی مختلف ایجاد می شوند.این امواج داخلی

اقيانوس ها را به دليل اینکه آب های اعماق چگالی بيشتری نسبت به آب های باالیی دارند 

امواج داخلی مانند امواج سطح آب عمل می کنند.آنها مانند امواج سطحی ند.پوشش می ده

ت دما و می شکنند.امواج داخلی با چشم انسان قابل رویت نيستند اما با مطالعه ی تغييرا

 (20) پی برد. آنها درجه ی شوری در یک نقطه می توان بوجود

در مورد این پدیده با توضيحات داده شده در باال تطابق کامل دارند.بدون  قرآنعبارات 

ج سطحی آب ها می باشد و اطالع از تنها قادر به مشاهده ی اموا ،تحقيق و علم یک انسان

ست.با این حال خداوند در سوره ی نور توجه ما را به امواج داخلی آب برای او غير ممکن ا

نوعی دیگر از امواج که در اعماق شکل می گيرند معطوف داشته است.قطعاً این حقيقت تازه 

 کالم خداست. قرآنکشف شده سندی دیگر بر این موضوع است که 

 بخشی که حرکات ما را کنترل می کند

 (16)خَاطِئَةٍ کَاذِبَةٍ نَاصِیَةٍ(15)بِالنَّاصِیَةِ لَنَسْفَعَا یَنتَهِ  لَّمْ لَئنِ کلَّ
چنان نيست که او خيال می کند اگر دست از کار خود برندارد ناصيه اش) موی جلوی 

 26همان ناصيه ی دروغگوی خطاکار را  20سرش(را گرفته )و به سوی عذاب می کشانيم(

 (26و  20)علق 
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 ی فوق جالب تریندر آیه  "همان ناصيه ی دروغگوی خطاکار – خَاطِئَةٍ کَاذِبَةٍ نَاصِیَةٍ "تعبير 

تحقيقات انجام شده در سالهای اخير پرده از این موضوع برداشته است که عبارت است.

سر،که مسئول کنترل عملکرد های ویژه ی مغز است در بخش جلویی  پيش جلوییِناحيه 

پيش بيان کرده است را  سال 2000 قرآندانشمندان مطلبی را که  مغز مستقر شده است.

سال گذشته توانسته اند کشف کنند.اگر به بخش جلویی سر از داخل جمجمه  60تنها در 

نگاه کنيم  ناحيه سيریبروم مغز را مشاهده خواهيم کرد.کتابی به نام ضرورت های آناتومی و 

 فيزیولوژی که شامل آخرین تحقيقات در این زمينه است بيان می دارد که:

و تصميم گيری و حرکات ابتدایی در قسمت پيشين لُب جلویی یعنی بخش پيش انگيزه  

 (20)جلویی رخ می دهد.این منطقه کُرتکس ارتباطی است.

 این کتاب همچنين می گوید:

در ارتباط با دخالت این بخش در انگيزه باید گفت که تصور می رود این بخش مرکز حس  

 (20)تهاجم و خشم نيز می باشد.

این منطقه از سریبروم مسئول تصميم گيری،انگيزه، و رفتارهای خوب یا گناه آلود و  بنابراین

 همچنين مسئول گفتن دروغ یا حقيقت می باشد.

این موضوع واضح است که عبارات پيشانی دروغ گو )کاذبه( و گناهکار )خاطئه( با مطالب 

شمندان بيان شده سال گذشته توسط دان 60گفته شده در تطابق است.این حقيقت که در 

 بيان شده است. قرآناست سالها پيش توسط خداوند در 

 تولد انسان
به منظور دعوت انسانها به ایمان بيان شده است.گاهی  قرآنموضوعات متنوعی در 

آسمانها،گاهی حيوانات و گاهی اوقات هم گياهان به عنوان نشانه هایی برای انسان به 

در بسياری از آیات توجه مردم به خلقت خودشان منظور ایمان آوردن بيان شده است.

معطوف شده است.این آیات معموالً انسان را متذکر این موضوع می کند که چگونه به این 

 از کجاست. آنها عالم پاگذاشته اند و چه مراحلی را پشت سر گذارده اند و اصل و اساس

 أَمْ لُقُونَهُ خَت أَنتُمْ ءَ (58)تُمْنُونَ مَّا فَرَءَیْتُم أَ(57)تُصَدِّقُونَ لَا فَلَوْ خَلَقْنَاکُمْ نُنحَ

 (59)لِقُونَاَالخ نَحْنُ
آیا از نطفه ای که در 04( تصدیق نمی کنيد؟راما شما را آفریدیم پس چرا )آفرینش مجدد 

 09آیا شما آن را آفرینش می دهيد یا ما آفریدگاریم؟03رحم می ریزید آگاهيد؟
 (09تا  04)واقعه 
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انسان و جنبه های معجزه آسای آن،در بسياری از آیات دیگر مورد تاکيد می  خلقت

باشد.برخی از مطالب برخی از این آیات به طور بسيار جزئی بيان شده است طوری که 

بسيار غيرممکن به نظر می رسد که شخصی در قرن هفتم بتواند از این مسائل آگاهی داشته 

 ح زیر است:برخی از این شگفتی ها  به شرباشد.

 . انسان از کل منی مرد بوجود نمی آید بلکه از قسمت کوچکی از این ماده خلق می شود2

 . این مرد است که جنسيت بچه را مشخص می کند1

 . جنين انسان مانند انگلی خود را به رحم مادر می چسباند0

 .جنين در سه ناحيه ی تاریک در رحم رشد می کند. 0

زندگی می کردند مسلماًًً می دانستند که ماده ی زیربنایی  قرآنمردمی که در زمان نزول 

منی مرد است در طول عمل جنسی خارج می شود و این که  هبرای تولد بچه که مربوط ب

در رحم مادر باید بماند حقيقتی بوده که نياز به تحقيق نداشته است اما سطح  هما 9جنين 

است که در آن زمان می زیسته  االتر از سطح معلومات مردمی بودهمطالبی که بيان شد ب

این مطالب در قرن بيستم برای انسان مشخص شده است .اینک به بررسی یک یک  .اند

 آیات می پردازیم:

 قطره ی منی 
اسپرم ها ميليون اسپرم از مرد خارج می شود. 100در طول رابطه ی جنسی در آن واحد 

بدن جنس ماده آغاز می کنند تا به اووم )سلول جنسی ماده(  سفری سخت را در داخل

ميليون اسپرم موفق می شوند که به سلول جنسی ماده  100تنها یک هزارم این برسند.

دقيقه ای، اووم که اندازه ای بالغ بر نصف یک دانه ی  0برسند.در پایان این مسابقه ی 

پس اصل انسان کل منی مرد نيست دهد. نمک دارد تنها به یکی از اسپرم ها اجازه ورود می

 بيان شده است: قرآنبلکه قسمت کوچکی از آن می باشد.این مطلب در 

 (37)یُمْنىَ مَّنىٍّ مِّن نُطْفَةً یَكُ لَمْ أَ(36)سُدىً کَ یُترَ أَن الْانسَانُ سَبُ یحَ أَ
در رحم ریخته  آیا او نطفه ای از منی که06آیا انسان گمان می کند بی هدف رها می شود؟

 (04)قيامه می شود نبود؟

د نيامده به ما خبر داده است که انسان از کل ماده ی منی بوجو قرآنهمانطور که دیدیم، 

و تاکيدی ویژه در این عبارت است که از حقيقتی خبر می دهد که است بلکه از بخشی از آن 

 ریشه در علم الهی دارد. قرآنکشف شده است و نشان می دهد که تنها در قرون اخير 
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 ترکیب در منی
ماده ای که منی ناميده می شود و شامل اسپرم هاست تنها از اسپرم ساخته نشده 

است.برعکس از ترکيبی از مواد مختلف ساخته شده که هرکدام از این مواد عملکرد متفاوتی 

دها در ورودی برای تامين انرژی برای اسپرم، خنثی سازی اسيمثل ذخيره ی مواد قندی 

 و بوجود آوردن محيطی لغزان برای تسهيل حرکت اسپرم ها را دارا می باشند. اووم

صحبت از منی می شود به حقيقت مذکور که توسط  قرآنبه طرز شگفت انگيزی وقتی در 

 علم روز کشف شده است نيز اشاره می شود و از منی تعبير به مایع مخلوط ها می شود:

 بَصِیرًا سَمِیعَا فَجَعَلْنَاهُ نَّبْتَلِیهِ  أَمْشَاجٍ نُّطْفَةٍ  مِن الْانسَانَ خَلَقْنَا إِنَّا
ما انسان را از نطفه ی مختلطی آفریدیم و او را می آزمایيم و )بدین جهت( او را شنوا و بينا 

 (1)انسان دادیمقرار 

از استخراج  در آیه ای دیگر از منی تعبير به مخلوط شده است و تاکيد شده است که انسان

 :این مخلوط خلق شده است

 (7)طِینٍ مِن الْانسَانِ  خَلْقَ  بَدَأَ  وَ   خَلَقَهُ ءٍشىَ  کلُ  أَحْسَنَ الَّذِى

 (8)مَّهِینٍ مَّاءٍ  مِّن سُلَالَةٍ مِن نَسْلَهُ  جَعَلَ ثُمَّ
سپس  4فرید نيکو آفرید و آفرینش انسان را از گِل آغاز کرداو همان کسی است که هرچه آ

 (3و  4)سجده 3نسل او را از عصاره ای از آب ناچيز و بی قدر آفرید

به معنای بخش ضروری یا بهترین بخش که عصاره معنا شده است " سُلَالَةٍ "لغت عربی 

یک چيز است.با چنين داللتی این لغت به معنای جزئی از کل می شود .این مطلب نشان می 

کالم اراده ای است که خلقت انسان را تا جزئی ترین موارد آن می داند ؛ این  قرآندهد که 

 خداست؛ خالق انسان. ،اراده

 جنسیت فرزند
تا مدت ها پيش تصور می شد که جنسيت نوزاد توسط سلولهای مادر مشخص می شود، یا 

حداقل بر این باور بودند که جنسيت توسط سلولهای مرد و زن با هم تعيين می شود.اما در 

بيان شده است که مرد یا زن بودن نوزاد از قطره ی منی بيرون ریخته  یمطلب دیگر قرآن

 مشخص می شود.شده 

 (46)تُمْنىَ  إِذَا نُّطْفَةٍ  مِن(45)الْأُنثىَ  وَ  الذَّکَرَ الزَّوْجَینِ  خَلَقَ  أَنَّهُ  وَ
 06از نطفه ای هنگامی که خارج می شود 00و اوست که دو زوج نر و ماده را آفرید

 (06و00)نجم 
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پيشرفت قواعد علم ژنتيک و زیست شناسی مولکولی به طور علمی بر مطالب بيان شده 

مهر تایيد قرار داده است.امروزه مشخص شده است که جنسيت توسط  آنقرتوسط 

 ندارند. فرآیندسلولهای اسپرم مردانه تعيين می شود و زنان هيچ نقشی در این 

کروموزومی که  06کروموزوم ها عناصر اصلی در تعيين جنسيت می باشند. دو عدد از 

ساختار بدن انسان را تعيين می کنند به عنوان کروموزوم های جنسيت شناخته می 

شوند.این کروموزوم ها به دليل شکل کروموزوم هایی که این حروف را شبيه سازی می کنند 

ژن های مردانگی و کروموزوم  Yده می شوند.کروموزم نامي XXو در زن ها  XYدر مردها 

ژن های زنانگی را حمل می کنند.پيدایش انسانی جدید با ترکيب ضرب دری این  Xهای 

کروموزوم ها که به صورت جفتی در زن و مرد وجود دارد شروع می شود.در زن ها هردو جزء 

را  Xمی شود ، کروموزوم اووم سازی تبدیل  فرآیندسلول جنسی که به دو قسمت در طول 

حمل می کند.به عبارت دیگر سلول جنسی مرد دو نوع اسپرم توليد می کند؛ یکی شامل 

ترکيب شود فرزند  Xاز زن با یک اسپرم  X.اگر یک کروموزوم  Yو دیگری  Xکروموزوم 

می باشد ترکيب شود فرزند پسر خواهد  Yدختر می شود و اگر با اسپرمی که کروموزوم 

عبارت دیگر جنسيت بچه توسط کروموزومی از مرد که با اووم زن ترکيب شود تعيين به شد.

 می شود.

هيچ کدام از این مطالب تا قبل از کشف علم ژنتيک در قرن بيستم بر کسی آشکار نبوده 

است.در بسياری از فرهنگ ها تعيين جنسيت را از جانب زن می دانستند و این به همين 

ن در هنگام زایيدن فرزند دختر شرمنده می شدند.سيزده قرن قبل از دليل بوده است که زنا

به این خرافه پایان داده است و به اصل جنسيت که از  قرآناینکه ژن انسان کشف شود 

 .زنان نيست و از منی مردان می باشد اشاره کرده است

 علقه به رحم می چسبد 
آمده است بپردازیم بازهم با معجزات علمی  قرآناگر به حقایقی که در مورد خلقت انسان در 

 بسيار مهمی روبه رو خواهيم شد.

وقتی اسپرم مرد با اووم زن لقاح پيدا می کند اصل بچه ای که قرار است متولد شود بوجود 

ع به تکثير می کند و ومی آید این سلول واحد که زیگوت ناميده می شود با تقسيم شدن شر

شود که جنين نام دارد و این تنها با کمک ميکروسکوپ قابل به تکه ای بافت تبدیل می 

 مشاهده است.

اما جنين روند تکاملی خود را به تنهایی انجام نمی دهد بلکه مانند ریشه ی درخت که در 

خاک نفوذ می کند در دیواره ی رحم نفوذ کرده و به آن می چسبد.بوسيله ی این رشته ، 

 (26)شد و نمو خود را از بدن مادر بگيرد. جنين می تواند مواد ضروری برای ر
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در هنگام اشاره به مراحل رشد  قرآنرخ می نماید چراکه  قرآندر این جا اعجازی مهم از 

 استفاده می کند: عَلَقاز لغت جنين در رحم مادر 

 (2)عَلَقٍ مِنْ الْانسَانَ  خَلَقَ (1)خَلَقَ الَّذِى رَبِّكَ  بِاسْمِ اقْرَأْ 

 (3)الْأَکْرَمُ رَبُّكَ وَ اقْرَأْ 
بخوان که 1انسان را از علق خلق کرد 2بخوان به نام پروردگارت، همان کسی که خلق کرد

 0پروردگارت از همه بزرگ تر است

 (0تا  2)علق 

در زبان عربی به معنای چيزی است که به جایی بچسبد .این لغت به طور  عَلَقمعنای لغت 

  بدنی می چسبد.زالویی است که برای مکيدن خون به  برای توصيفتحت الفظی 

بدون شک استفاده از چنين لغت دقيقی برای توصيف روند تکاملی جنين در رحم مادر نشانه 

 کالم وحی است، کالم پروردگار عالميان. قرآنای برای اثبات این مدعاست که 

 پوشیده شدن گوشت بر استخوان
مراحل نمو انسان در رحم مادر  قرآنشده در آیات جنبه ی مهم دیگری از مطالب بيان 

یات بيان شده است که در رحم مادر ابتدا استخوان ها نمو پيدا می کنند و آاست.در این 

 سپس ماهيچه ها به دور آن پوشيده می شوند.

 الْعِظَامَ  فَکَسَوْنَا عِظَمًا الْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَا مُضْغَةً الْعَلَقَةَ  فَخَلَقْنَا عَلَقَةً  النُّطْفَةَ  خَلَقْنَا ثُمَّ

 الِقِینالخَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبَارَکَ   ءَاخَرَ خَلْقًا أَنشَأْنَاهُ ثُمَّ مًالحْ
سپس نطفه را به صورت علقه و علقه را به صورت مضغه و مضغه را به صورت استخوانهایی 

آفرینش تازه ای دادیم پس بزرگ  در آوردیم و بر استخوانها گوشت پوشاندیم سپس آن را

 (20است خدایی که بهترین آفرینندگان است.)مومنون 

علم جنين شناسی شاخه ای از علوم می باشد که مراحل رشد و نمو جنين را در رحم مادر 

بررسی می کند.تا مدت اندکی پيش جنين شناسان این تصور را داشتند که استخوانها و 

نمو پيدا می کند و به همين دليل تا مدت ها برخی مدعی بودند ماهيچه ها در جنين همزمان 

با علم روز منافات و تضاد دارد ، با این حال تحقيقات ميکروسکوپی  قرآنیه از آکه این 

را کلمه  قرآنپيچيده ی انجام شده توسط پيشرفت تکنولوژی برتر مطالب بيان شده توسط 

 به کلمه تایيد کرده است.

طح ميکروسکوپی نشان داد که نمو جنين در رحم درست همان چيزی این مشاهدات در س

تبيين شده است.ابتدا بافت های غضروفیِ جنين شروع به  قرآنیات آاست که توسط 
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سخت شدن می کنند سپس سلولهای ماهيچه ای که از ميان بافت های اطراف استخوان 

پدیده که در انتشارات  اینانتخاب شده اند، جمع شده و به اطراف استخوان می پيچند.

 علمی با عنوان نمو انسان بيان می شود به شرح زیر است:

در طول هفته ی هفتم، اسکلت انسانی شروع به گسترده شدن در داخل بدن می کند و 

در پایان هفته ی هفتم ودر طول هفته ی هراستخوان شکل مخصوص به خود را می گيرد.

 (24) می کنند. انتخاباستخوانها  هشتم ماهيچه ها جایگاه خود را به دور

بيان شده است در تطابق کامل با  قرآنبه طور خالصه ، مراحل نمو انسان همان طور که در 

  یافته های جنين شناسی مدرن می باشد.

 سه مرحله برای جنین در رحم
 سه مرحله ای نمو پيدا می کند: فرآیندبيان شده است که انسان در  قرآندر 

 رَبُّکُمْ اللَّهُ  ذَالِکُمُ  ثَلَاثٍ ظُلُمَاتٍ  فىِ خَلْقٍ بَعْدِ مِّن خَلْقًا أُمَّهَاتِکُمْ بُطُونِ فىِ لُقُکُمْیخْ

 تُصْرَفُون فَأَنىَ   هُوَ إِلَّا إِلَاهَ لَا  الْمُلْكُ لَهُ
آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در ميان تاریکی های سه گانه ...او شما را در شکم مادرتان 

این است خداوند پروردگار شما که حکومت از آن اوست هيچ معبودی جز او د می بخش

 (6)زمر نيست پس چگونه از راه حق منحرف می شوید؟

همان طور که مشخص خواهد شد در این آیه اشاره شده است که انسان در سه مرحله ی 

مجزا در رحم مادر خلق می شود .براستی زیست شناسی مدرن نيز از این حقيقت پرده 

 سه مرحله مجزا صورت می پذیرد.حياتِبرداشته است که نمو جنين انسان در رحم مادر در 

ام، مرحله ی  23:مرحله ی پيش جنينی تا روز تقریباً در رحم دارای سه مرحله می باشد

( می باشد که از ابتدای هفته Fetalجنينی تا پایان هفته ی هشتم، و آخرین مرحله تکميلی )

 (23.)ی نهم تا تولد می باشد

این عبارات به مراحل مختلف رشد فرزند اشاره می کند .به طور خالصه مهم ترین ویژگی 

 ر است:این مراحل به شرح زی

 مرحله ی پیش جنینی
در این مرحله زیگوت با تقسيم شدن رشد می کند و وقتی به خوشه ی سلولی تبدیل می 

شود خود را در دیواره ی رحم دفن می کند.مادامی که این سلولها به رشد خود ادامه می 

 دهند سلولها خود را در سه الیه دسته بندی می کنند.
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 مرحله ی جنینی 
در حدود پنج و نيم هفته به طول می انجامد که در طول آن به بچه جنين می مرحله ی دوم 

گویند.در این مرحله اندام ها و سيستم های حياتی بدن از الیه های سلولی شروع به 

 پيدایش می کنند.

  نوزادیمرحله ی آخر یا 
ز شکل گيری از این مرحله به بعد جنين نوزاد ناميده می شود . این مرحله از هفته ی هشتم ا

شروع می شود و تا لحظه ی تولد ادامه دارد.ویژگی مجزای این مرحله این است که نوزاد 

 .گرچه تنها سه سانتی متر طول داردشباهتی کامل به انسان دارد مثل صورت و دست و پاها.ا

در طول زمان تمام این اندام ها آشکار می شوند.این مرحله در حدود سی هفته به طول می 

 هفته ی زایمان ادامه پيدا می کند. مد و نمو تا زمانانجا

مطالب ارائه شده در نمو بچه در رحم مادر تنها با مشاهده توسط ابزارهای جدید ميسر شده 

به طرز  قرآناین مطالب نيز در آیات است.با این حال مانند بسياری از مطالب علمی دیگر 

ت که چنين اطالعات دقيق و صحيحی معجزه آسایی به بشریت ابالغ شده است.این حقيق

شکار بر این آدر زمانی که مردم اطالعات کمی در مورد مسائل پزشکی می دانستند دليلی 

  کالم بشر نيست بلکه وحی خداوند می باشد. قرآنمطلب است که 

 شیر مادر 
شير مادر ترکيبی بی نظير است که خداوند آن را هم به عنوان منبعی عالی برای تغذیه ی 

نوزاد تازه متولد شده و هم به عنوان ماده ای که مقاومت نوزاد را در مقابل بيماری ها 

حتی غذاهای مصنوعی کودک که با تکنولوژی روز ساخته افزایش می دهد، خلق کرده است.

 جایگزینی برای این منبغ تغذیه باشد. می شود نتوانسته است

همه روزه یکی از منفعت های شير مادر برای کودک کشف می شود.یکی از این حقایق که 

علم روز آن را در مورد فواید شير مادر بيان کرده است این است که مکيدن شير مادر برای 

خيراً کشف شده خداوند مطالب مهمی که ا(29)کودک تا دوسال بسيار پرمنفعت می باشد.

 از سوره ی لقمان بيان داشته است: 20قرن پيش در آیه ی  20است را 

 اشْکُرْ  أَنِ  عَامَینْ فىِ فِصَالُهُ  وَ وَهْنٍ عَلىَ وَهْنًا أُمُّهُ حَمَلَتْهُ  بِوَالِدَیْهِ  الْانسَانَ وَصَّیْنَا وَ

 الْمَصِیر إِلىَ لِوَالِدَیْكَ  وَ لىِ
و ما به انسان در مورد پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی 
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آری به او توصيه کردم( برای )یابد. می پایان سال دو در او شيرخوارگی دورانحمل کرد و 

 (20من و برای پدر و مادرت شکر به جا آور که بازگشت به سوی من است.)لقمان 

 شناسایی در اثر انگشت
در هنگام بيان این موضوع که برای خدا آسان است که انسان را بعد از مرگ باز به  آنقر

 بر روی اثر انگشت تاکيد ویژه ای دارد:زندگی برگرداند 

 (4)بَنَانَهُ نُّسَوِّىَ أَن عَلىَ قَادِرِینَ بَلىَ (3)عِظَامَهُ مَعَنجْ أَلَّن الْانسَانُ سَبُ یحْ أَ
آری قادریم که حتی  0آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان های او را جمع نخاهيم کرد؟

 0او را موزون و مرتب کنيم)خطوط سر( انگشتان 

 (0و  0)قيامه 

تاکيد بر اثر انگشت معنای به خصوصی دارد و به این علت است که اثر انگشت هرکس 

و یا در گذشته زنده بوده است مخصوص به خودش می باشد.هر انسانی که زنده است 

اثرانگشت های مربوط به خود را داشته است.و این به دليل این است که اثر انگشت به 

قابل قبول هم مربوط به مالک آن برای این هدف در سراسر جهان عنوان سند شناسایی م

هم اما چيزی که مهم است این است که این ویژگی اثر انگشت تنها در قرن نوزدمی باشد.

قبل از آن زمان مردم اثر انگشت را به عنوان شيارهایی معمولی تصور می کشف شده است.

یه توجه مردم آبه این ویژگی اشاره کرده است و این  قرآنکردند که حائز اهميت نيست.اما 

ن زمان را به خود جلب نکرد ولی در این زمان ما را به اهميت این موضوع واقف ساخته آ

 است.

 آمده است قرآنمطالبی که راجع به آینده در 

 مقدمه
این است که این کتاب وقایع مهمی که در آینده اتفاق  قرآنیکی دیگر از جنبه های اعجاز 

از سوره ی فتح به مومنين این  04خواهد افتاد را پيش گویی کرده است.برای مثال آیه ی 

ای که تحت کنترل کافران و مشرکان  مکه را فتح خواهند کرد مکه آنها نوید را می دهد که

 بود.

 ءَامِنِینَ  اللَّهُ شَاءَ  إِن الْحَرَامَ الْمَسْجِدَ  لَتَدْخُلُنَّ  بِالْحَقّ  الرُّءْیَا رَسُولَهُ اللَّهُ  صَدَقَ  لَّقَدْ

  فَجَعَلَ  تَعْلَمُواْ  لَمْ مَا فَعَلِمَ  افُونَتخَ لَا مُقَصِّرِینَ وَ رُءُوسَکُمْ لِّقِینَمحَ
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 قَرِیبًا فَتْحًا ذَالِكَ  دُونِ مِن
خداوند آنچه را به پيامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت به طور قطع همه ی شما 

به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید در نهایت امنيت و در حالی که سرهای خود را 

داوند چيزهایی را می تراشيده یا کوتاه کرده اید و از هيچ کس ترس و وحشتی ندارید ولی خ

 (14دانست که شما نمی دانستيد و قبل از آن فتح نزدیکی)برای شما( قرار داده است.)فتح 

 

با توجهی دقيق، آیه درصدد بيان فتح دیگری قبل از وقوع فتح مکه هم می باشد.همان طور 

را فتح  که در آیه بيان شده است مومنان ابتدا قلعه های خيبر که تحت کنترل یهودیان بود

 کردند  و سپس وارد مکه شدند.

است  قرآناطالع از اتفاقاتی که در آینده رخ می دهد تنها یکی از موارد حکمت و دانایی در 

کالم خدایی است که به همه چيز واقف  قرآنو این موضوع همچنين دليلی است بر این که 

می باشد.شکست روم یکی از خبرهایی است که در رابطه با آینده داده شده است و این 

اطالعی نداشته اند.جالب ترین نکته  آنها ن زمان ازآخبر با اطالعاتی همراه است که مردم 

این است که روميان در مورد این واقعه ی تاریخی که در صفحات آینده به قلم خواهد آمد 

در پست ترین نقطه ی زمين شکست خوردند .این موضوع از آن جهت شگفت انگيز است 

با تکنولوژی آن به طور ویژه ای مورد تاکيد آیه است. "پست ترین زمین –ادنی االرض "که 

زمان امکان محاسبه ی پست ترین نقطه ی زمين به هيچ وجه وجود نداشته است.این وحی 

 دانا به هرچيز. یمردم از جانب خدا ای است به

 پیروزی رومیان
ی که در رابطه با آینده می باشد در آیات قرآنیکی دیگر از خبرهای غيبی محيرالعقول 

ابتدایی سوره ی روم می باشد که به امپراطوری بيزانس در بخش شرقی امپراطوری روم 

با شکست سختی روبه رو شدند اشاره دارد.در این آیات بيان شده است که امپراطوری روم 

 اما در آینده به پيروزی خواهند رسيد.

 (3)سَیَغْلِبُونَ غَلَبِهِمْ بَعْدِ مِّن هُم وَ الْأَرْضِ أَدْنىَ فىِ(2)الرُّومُ غُلِبَتِ(1)الم

 ...  بَعْدُ مِن وَ قَبْلُ  مِن الْأَمْرُ لِلَّهِ   سِنِینَ بِضْعِ  فىِ
آنان پس از )واین شکست (در پست ترین ناحيه رخ داد اما  1روميان مغلوب شدند 2الم 

 در چند سال، همه ی کارها ازآن خداست  0این مغلوبيت بزودی غلبه خواهند کرد

 (0تا  2)روم چه قبل و چه بعد ...
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ميان وميالدی درست هفت سال پس از شکست سخت ر 610این آیات در حدود سال 

یه بيان شده آدر نازل شده است، با این حال  دست ایرانيان مشرک )زرتشتی(مسيحی به 

که  ان چنان صدماتی دیده بودندياست که به زودی روميان پيروز خواهند شد.در حقيقت روم

(، Avarsنه تنها ایرانيان بلکه آوارها)زنده ماندنشان بعيد بود چه برسد به اینکه پيروز شوند.

( نيز مخاطراتی جدی برای امپراطوری روم Lombardsلُمباردها) و (Slavsاسالوها)

استانبول فعلی( رسيده  ،Constantinopleآوارها حتی به دیوارهای کانستَنتينُپِل )داشتند.

بودند.هيراکلوس امپراطور بازانتين)روم( دستور داده بود که طالها و نقرههای درون کليساها 

را تامين کنند این مسائل وضع نابسامان را نشان می  را ذوب کنند تا بتوانند مخارج جنگ

دهد که حتی فلز برنز را هم با ذوب کردن به پول تبدیل می کردند.بسياری از دولت مردان 

مِزوپوتاميا،  بر ضد امپراطوری روم شورش کرده بودند و امپراطوری در معرض سقوط بود.

به روم بود توسط ایرانيان تسخير سيليسيا،سوریه ،فلسطين، مصر و ارمنستان که متعلق 

 (10)شده بود.

به طور خالصه هرکسی انتظار سقوط دولت روم را می کشيد اما درست در همان موقع اولين 

یات سوره ی روم نازل شد و خبر از پيروزی روميان در چند سال آینده داد.این خبر چنان آ

که این آیات را به تمسخر می غير ممکن می نمود که برخی از مشرکان تاجایی پيش رفتند 

هرگز به واقعيت نمی  قرآنآنها فکر می کردند که این پيروزی پيش بينی شده در گرفتند.

ميالدی جنگی قاطع ميان  614پيوندد.در حدود هفت سال پس از نزول این آیات در دسامبر 

رخ داد.در این زمان روميان به طور غير منتظره ای بر  (Ninevehروميان و ایرانيان در نينِوه)

ایرانيان فائق آمدند .چند ماه بعد ایرانيان مجبور به امضای توافق نامه ای مبنی بر 

 (12)بازگرداندن زمين های اشغالی به روم شد.

 در رابطه با پيروزی روميان به واقعيت پيوست. قرآنو سرانجام پيشگویی 

این آیات از آن خبر داده شده است حقيقتی جغرافيایی است که در آن اعجاز دیگری که در 

در سومين آیه از سوره ی روم چنين آمده است که زمان کسی از آن اطالع نداشته است.

در  در عربی "ادنی االرض"روميان در پست ترین ناحيه ی روی زمين مغلوب شدند. بيان 

در حالی که این معنای تحت تفسير شده است.  كمکان نزدیبه معنای  بسياری از ترجمه ها

در عربی ریشه  "ادنی"الفظی این عبارت نيست بلکه تعبيری مجازی از آن است.کلمه ی 

بنابراین این عبارت به  دنيا می باشد به معنای "ارض" وبه معنای پایين  "دِنی"در لغت 

 .است پایین ترین مکان روی زمینمعنای 
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جنگ بين روم و ایرانيان در زمانی که روم در اورشليم شکست  جالب توجه است که مراحل

این منطقه ی مشخص .خورد واقعًا در پست ترین نقطه ی جغرافيایی زمين اتفاق افتاد

( می باشد که در نقطه ی تالقی زمين های متعلق به سوریه، dead seaگودی دریای مرده )

متر زیر سطح دریا واقع شده است  090دریای مرده که فلسطين، و اردن واقع شده است.

 011این ارتفاع  Wikipediaحقيقتاً پایين ترین نقطه ی زمين است.)البته به نقل از سایت 

 مترجم(،متر زیر سطح دریا نوشته شده بود

شکست روم در کم ارتفاع ترین نقطه ی  قرآنو این موضوع بدان معناست که طبق آیه ی 

 دنيا رخ داده است.

نکته در اینجاست که ارتفاع این دریا تنها با تجهيزات پيشرفته قابل اندازه جالب ترین 

و قبل از وجود چنين ابزارهایی فهم این موضوع غير ممکن بوده است با  گيری بوده است

به این مطلب اشاره کرده است و این خود سندی زنده بر این مطلب است که  قرآناین حال 

 کالم خداوند است. قرآن

 قرآنتاریخی  معجزات

 قرآندر  هامانلغت 
حقایق تاریخی زیادی که تا زمان اخير بر راجع به مصر باستان  قرآنمطالب گفته شده در 

ين به ما این موضوع را می این حقایق همچنمردم پوشيده بوده است را افشا می کند.

هامان شخصيتی است که دارای علمی کامل و مطمئن می باشد. قرآنفهماند که منبع آیات 

به عنوان  قرآنبه همراه نام فرعون بيان شده است.نام او در شش جای  قرآننامش در 

یک  چبه طرز شگف انگيزی نام هامان در هيیکی از افراد نزدیک به فرعون بيان شده است.

اگرچه نام او را می  از بخش های تورات که به زندگی موسی مربوط می شود نيامده است

در بخش پایانی تورات به عنوان یاری دهنده ی پادشاه بابل یافت که جنایت های  توان

 رد.سال بعد از موسی وارد ک 2200فراوانی را بر اسرائيليان در حدود 

را با کپی برداری از کُتب  قرآنبرخی غير مسلمانان که مدعی هستند حضرت محمد )ص( 

پيامبر مطالبی را به اشتباه وارد  فرآیندمقدس نوشته است بيان کرده اند که در طول این 

 کرده است. قرآن

 100 لفبای هيروگليفيک  مصریان تقریباًجاهالنه بودن این ادعاها تنها پس از رمز گشایی ا

 سال پيش به اثبات رسيد و نام هامان در ميان نوشته ها یافت شد.

نوشته ها و نسخه های مصر باستان قابل فهم نبود.زبان مصر باستان  ،قبل از این اکتشافات

هيروگليفيک بود که در طول قرن ها محفوظ مانده بود.اگرچه با گسترش مسيحيت و 



35 

 

از ميالد مصریان عقاید خود و ازجمله نوشتار  بعدتاثيرات فرهنگی دیگر در قرن دوم و سوم 

آخرین مورد شناسایی شده از استفاده از د.هيروگليفيک را به دست فراموشی سپرده بودن

د، سپس آن از ميالد می باش بعد 090زبان هيروگليفيک مربوط به دست نوشته ای در سال 

زبان به دست فراموشی سپرده شد و هيچ کس که قادر به خواندن و فهم آن باشد هم باقی 

 سال پيش ادامه داشت. 100نماند و این وضع تا 

توسط کشف لوحی که رُزِتا استُن  2499ریان، هيروگليف در سال راز زبان باستان مص

(Rosetta stone نام داشت و به تاریخ )اهميت این دست قبل از ميالد بر می گردد. 296

نوشته به این دليل بود که در سه فرم مختلف نوشته شده بود ؛ یکی زبان هيروگليفيک و 

(و دیگری یونانی.با کمک از دست نوشته ی دِمُتيک)فرم ساده شده از هيراتيک مصر باستان

ترجمه ی این دست نوشته توسط مردی یونانی نوشته های مصر باستان رمز گشایی شدند.

( تکميل شد.از این رو زبان فراموش شده Jean Francoiseفرانسوی به نام جين فرانکوُیز)

اطالعات جامعی راجع به مصریان باستان  مربوط به آن ، جانی دوباره گرفت و و اتفاقات

با رمز گشایی این زبان مورد مهمی بدست آمد که نام هامان قطعاً در  قابل دسترسی شد.

متون مصری موجود بوده است.این مطلب در ابنيه ای در موزه ی ُهف ویِنا موجود می 

 (11)باشد.

ی نسخه های قدیمی بنا  جدید که بر مبنای مجموعه پادشاهیدر لغت نامه ی انسانی در 

نهاده شده است در مورد هامان گفته شده است که سرپرست کارگران معادن سنگ بوده 

 (10) است.

، هامان  قرآنشکار کرد.علی رغم ادعاهای دروغين مخالفن آاین نتيجه حقيقتی مهم را 

و در شخصی بوده که در زمان موسی در مصر زندگی می کرده و به فرعون هم نزدیک بوده 

 بيان شده است. قرآندرست همان طور که در ،مشارکت داشته هم کارهای ساخت و ساز 

در جایی که فرعون از هامان درخواست می کند که برجی بسازد  قرآنعالوه بر این آیه ی 

 با یافته های باستان شناسی می باشد:در تطابق کامل 

 عَلىَ یَاهَامَانُ لىِ فَأَوْقِدْ ىغَیرِ إِلَاهٍ مِّنْ لَکُم مْتُعَلِ  مَا الْمَلَأُ یَأَیُّهَا فِرْعَوْنُ قَالَ  وَ

 الْکَاذِبِین مِنَ لَأَظُنُّهُ  إِنى وَ مُوسىَ إِلَاهِ إِلىَ أَطَّلِعُ لَّعَلىّ  رْحًاصَ لى فَاجْعَل الطِّینِ
)اما برای فرعون گفت :ای جمعيت اشراف من خدایی جز خودم برای شما سراغ ندارم

ل بيفروز )و آجرهای محکمی بساز( و برای ای هامان برای من آتشی بر گِ (بيشتر اطمينان

من برج بلندی را ترتيب بده تا از خدای موسی خبر گيرم هرچند من گمان می کنم او از 

  (03دروغگویان است)قصص 
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لفان به عنوان نتيجه گيری وجود نام هامان در نسخه های مصر باستان نه تنها ادعای مخا

کتابی است آسمانی بيش از پيش  قرآنرا بی اساس می کند بلکه بر این موضوع که  قرآن

به طرز شگفت انگيزی مطالبی تاریخی را بيان کرده است که در  قرآنمهر تایيد می گذارد.

 اطالع یابد. آنها آن زمان هيچ کس به طور عادی نمی توانسته از

 قرآنالقاب حاکمان مصری در 
حضرت یوسف .دپيامبری نبود که در سرزمين مصر در زمان مصر باستان آمده بو موسی تنها

ما با عناصر یکسانی در  مدت های طوالنی قبل از حضرت موسی در مصر می زیسته است.

در زمان یوسف نبی به حاکم  قرآنمطالعه ی داستان موسی و یوسف مواجه می شویم. در 

 وقت مصر لقب مَلِک )پادشاه( داده شده است:

 أَِمین مَِکین  لََدیْنَا اْلیَوْمَ إِنَّكَ قَالَ مَهُکلَّ َفلَمَّا  ِلنَفْسىِ أَسْتَْخلِصْهُ بِهِ  ائْتُونىِ الْمَلِكُ قَالَ وَ
ود گردانم هنگامی که گفت: او )یوسف( را نزد من آورید تا او را مخصوص خ )پادشاه( ملک

)یوسف نزد او آمد و( با او صحبت کرد )پادشاه به عقل و درایت او پی برد و( گفت: تو امروز 

 (00نزد ما جایگاهی واال داری و مورد اعتماد هستی.)یوسف

 به حاکمان مصری در زمان موسی فرعون خطاب شده است: قرآنعلی رغم این لقب در 

 لَهُ  فَقَالَ جَاءَهُمْ إِذْ ءِیلَ إِسْرَ بَنىِ لْ ئَ فَس  بَیِّنَاتٍ  ءَایَاتِ  تِسْعَ مُوسىَ  ءَاتَیْنَا لَقَدْ وَ

 مَسْحُورًا یَامُوسىَ لَأَظُنُّكَ إِنىِّ فِرْعَوْنُ
ما به موسی نه معجزه ی روشن دادیم پس از بنی اسرائيل سوال کن آن زمان که این 

ونه بودند؟(فرعون گفت: ای موسی گمان می کنم آمد)چگ آنها )معجزات نه گانه ( به سراغ

 (202تو دیوانه )یا ساحر( هستی)اسراء 

یافته های تاریخی امروز نيز به ما این مطلب را نشان می دهد که سيستم نام گذاری  

حاکمان مصری متفاوت بوده است.کلمه ی فرعون در اصل به قصری سلطنتی در مصر 

ی قدیم از این عنوان استفاده نمی کردند.استفاده از باستان بر می گردد.حاکمان پادشاه

کلمه ی فرعون به عنوان یک لقب برای حاکمان تا زمان پادشاهی جدید تاریخ مصر استفاده 

قبل از  2191،2009نمی شد.این دوره ی پادشاهی جدید با هجدهمين حکومت مصریان )

ب برای پادشاهان برگزیده ميالد(آغاز شد و در بيستمين حکومت نام فرعون به عنوان لق

 شد.

بار دیگر خود را نشان می دهد: یوسف در زمان سلسله  قرآنبنابراین طبيعت معجزه آسای 

ی قدیم حاکمان مصری می زیسته و از این رو لقب ملک به جای فرعون برای حاکمان 
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 ینکه موسی در زمان پادشاهی جدید امر نبوت رااستفاده می شده است.برعکس به دليل ا

 بر عهده داشته است پادشاه مصر با لقب فرعون مورد خطاب واقع شده است.

هيچ شکی نيست که شخص برای ایجاد چنين تمایزی باید از تاریخ مصر آگاهی داشته 

باشد اگرچه که تاریخ مصر باستان در قرن چهارم به طور کامل به دست فراموشی سپرده 

ام هم رمز گشایی نشده  29فهم نبود و تا قرن  شد چراکه زبان هيروگليفيک نيز اصالً قابل

موجود نبوده است.و  قرآنبنابراین هيچ دانش عميقی نسبت به مصریان در زمان نزول بود.

 کالم خداست. قرآناین حقيقت دليل دیگری است بر این موضوع که 

 نتیجه گیری

  کلم خداست قرآن
تمام آنچه که از نظر خواننده ی گرامی گذشت برای ما یک حقيقت را منکشف می کندکه 

مطابق با واقعيت می باشد.حقایقی در مورد موضوعات علمی  قرآنهمه ی اخبار بيان شده در 

نبوده  آنها و اخبارعای غيبی در مورد آینده ، حقایقی که هيچ کس در آن زمان قادر به فهم

 ر داده شده است.خب قرآناست ، در 

ن زمان مطابقت ندارد و نمی توانسته آاین مطالب و اطالعات به هيچ وجه با سطح علمی 

است که  قرآنتوسط مردم آن زمان درک شود. واضح است که این مطلب سند حقانيت 

کالم خدای قادر و سازنده ی هرچيز و کسی که همه چيز را با علم بی  قرآنکالم بشر نيست.

 در آیه ای خداوند می فرماید: ا کرده است ، می باشد.پایانش احص

 کَثِیرًا اخْتِلَافًا فِیهِ  لَوَجَدُواْ اللَّهِ غَیرِ عِندِ مِنْ کاَنَ لَوْ  وَ  الْقُرْءَانَ یَتَدَبَّرُونَ فَلَا أَ
نمی اندیشند؟ اگر از سوی غير خدا بود اختالف فراوانی در آن می  قرآنآیا در مورد 

 (31یافتند)نساء 

نه تنها در آن اختالفی نيست بلکه تک تک مطالب آن معجزاتی را بيش از پيش از این کتاب 

چيزی که انسانها باید به آن عمل کنند تمسک به این کتاب الهی برای بشریت افشا می کند.

خداوند  قرآندر یکی از آیات به عنوان تنها راهنمای بشریت می باشد.است و برگزیدن آن 

 به ما ندا داده است که:

 تُرْحَمُون لَعَلَّکُمْ اتَّقُواْ وَ فَاتَّبِعُوهُ  مُبَارَک  أَنزَلْنَاهُ  کِتَاب  ذَاهَ وَ
نمایيد و این کتابی است پربرکت که ما نازل کردیم از آن پيروی کنيد و پرهيزکاری پيشه 

 (200باشد که مورد رحمت خدا قرار گيرید.)انعام 

 در آیات دیگر نيز چنين آمده است: 
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 فَلْیَکْفُرْ  شَاءَ  مَن وَ فَلْیُؤْمِن شَاءَ  فَمَن رَّبِّکم مِن الْحَقُّ قُلِ وَ
بگو این حق است از جانب پروردگارتان پس هرکس می خواهد ایمان آورد و هرکس می 

 (19شود)کهف خواهد کافر 

 (12)ذَکَرَهُ  شَاءَ فَمَن(11)تَذْکِرَة  آنها کلَ
پس هرکس  22( تذکر و یادآوری استقرآن)نمی پندارند ای آنها هرگز چنين نيست که

 (21و  22)عبس 21بخواهد از آن پند می گيرد
 

 مترجم( ،)این بخش به دلیل اهمیت داشتن از دیدگاه نویسنده ضمیمه ی بحث های قبلی شده است 

 بی اساس بودن نظریه ی تکامل
ما در مورد برخی از معجزات کتاب خداوند که برای هدایت و انذار مردم فرستاده است، 

با وجود این معجزات خداوند نشانه های فراوانی را در اختيار ما قرار داده است بحث کردیم 

تاثير پذیری از خود و مردم را به سوی  کتاب حق و حقيقت می باشد قرآنتا بدانيم که 

اشاره کرده است  آنبه  قرآن.یکی از مهم ترین موضوعاتی که خداوند در دعوت می کند

قدرت شناخت انسان نسبت به نشانه های قویِ  خلقت بر روی زمين و پی بردن و تمجيد از 

قصد امروزه ایدئولوژی های مختلفی وجود دارد که  اما او با یاد آوری نشانه های او می باشد.

تبيين حقيقت آفرینش برای مردم را دارند و سعی می کنند آن را با عقاید بی پایه از دین 

 که مهم ترین این عقاید مادی گرایی می باشد. جدا کنند

مثالً داروینيسم یا فرضيه ی تکامل اصلی ترین دستمایه ای است که مادی گرایان به 

این فرضيه که مدعی است حيات از ویند.منظور مثالً دست مایه ی علمی به آن تمسک می ج

ماده ی بی شعور و تصافی به وجود آمده است حقيقتاً توسط تایيد این موضوع که جهان 

 ت.خدایی دارد واژگون شده اس

این خداست که جهان را خلق کرده و تا کوچکترین اجزای آن را طراحی کرده 

بدون وجود خدا و در اثر است.بنابر این صحت نظریه ی داروین که مدعی است جهان 

 شانس و تصادف بوجود آمده است محال به نظر می رسد.

متاسفانه وقتی به نظریه ی داروین می نگریم متوجه می شویم که این فرضيه با یافته 

در جهان بی عادی است.طراحی حيات به طور کامل پيچيده و غير های علمی در تضاد است.

يم که چگونه تعادل حساس و دقيق است که اتم ها بر آن شعورها برای مثال می توانيم ببين

مبتنی هستند و عالوه بر این در جهان موجودات زنده می توانيم مشاهده کنيم که این اتم ها 
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مکانيزم هایی شبيه با چه طراحی دقيقی به یکدیگر می پيوندند و چقدر ساختارها و 

 .د پيچيده می باشدساخته می شون آنها آنزیم و سلولها که از ،پروتئين

فرضيه ی داروینيسم را در پایان قرن بيستم بی اساس  ،طراحی شگفت انگيز حيات

ما در مورد این موضوع با جزئيات بيشتری در سایر کتاب های خود بحث کرده کرده است.

ایم و ان شاء اهلل هم ادامه خواهيم داد ولی با این حال آوردن خالصه ای از این بحث در 

 مفيد خواهد بود.اینجا 

 واژگونی علمی فرضیه ی داروینیسم
اگرچه این عقيده قدمتی به اندازه ی یونان باستان دارد فرضيه ی تکامل به صورت 

مهم ترین پيشرفتی که این نظریه را در صدر مطرح شد.گسترده تر در قرن نوزدهم 

انواع بود که در سال موضوعات مطرح علمی قرار داد کتابی از چارلز داروین به نام اصل 

در این کتاب داروین منکر این قضيه شد که انواع مختلف موجودات به منتشر شد. 2309

صاحب بنابر فرضيه ی داروین همه ی موجودات طور جداگانه توسط خدا آفریده شده اند.

 در طول زمان با تغييرات کوچک تکامل پيدا کرده اند. آنها اجدادی مشترک هستند و

داروین بر مبنای هيچ یافته ی علمی قطعی استوار نبود و همانطور که خودش فرضيه ی 

عالوه بر این همان طور که خود داروین هم پذیرفته بود این موضوع تنها فرض او بوده است.

اقرار  (Difficulties of the Theoryنيز در فصلی طوالنی از کتابش به نام مشکالت فرضيه )

 واالت بسيار اساسی مواجه می باشد.کرده است این فرضيه با س

مشکالت فرضيه  ه های علمی جدیدی بود که می توانستداروین تمام اميدش به یافت

 رده تر کرد.تند ولی برخالف انتظار او یافته های علمی ابعاد این مشکالت را گساش را حل ک

 شکست داروینيسم از علم در سه عنوان زیر قابل بررسی می باشد:

 فرضيه اصالً نمی تواند منشاء حيات را بر روی زمين توضيح دهد.، این 2

، هيچ یافته ی علمی وجود ندارد که نشان دهد ،مکانيزم های تکاملی که در این 1

 فرضيه پيشنهاد شده است قدرت کافی برای تکامل را دارا می باشند.

را به اثبات  ، یافته های فسيلی مواردی برعکس موارد بيان شده توسط تئوری تکامل0

 در این بخش ما به بررسی خطوط کلی این سه نکته ی اساسی خواهيم پرداخت:.می رساند

 اولین مرحله ی الینحل این فرضیه:

 منشاء حیات
تصریح می کند که همه ی انواع زنده از یک سلول زنده که در حدود  فرضيه ی تکامل

چگونه یک ،منشعب شده اند. ستميليارد سال پيش در زمين ابتدایی بوجود آمده ا 3/0
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سلول واحد می تواند ميليونها نوع زنده ی پيچيده را بوجود آورد و اگر چنين تکاملی رخ داده 

باشد چرا رده پایی از آن در یافته های فسيلی مشاهده نمی شود؟ این ها برخی از سواالتی 

سرآمد سواالت این اگرچه اولين و  نيست. آنها است که این فرضيه قادر به پاسخ گویی به

 این سلول ابتدایی چگونه بوجود آمده است؟تکاملی مشکوک این است که:  فرآیند

د به دليل اینکه این فرضيه منکر خلقت است و هيچ دخالت ماوراء الطبيعی را قبول ندار

چنين بيان می کند که اولين سلول به صورت اتفاقی و بنابر قوانين طبيعی و بدون هيچ طرح، 

بنابر این فرضيه ماده ی بی شعور باید این سلول ابتدایی را یا نظمی بوجود آمده است.نقشه 

سازگار  هم تصادفاً بوجود آورده باشد و این ادعا حتی با بدیهی ترین قواعد زیست شناسی

 نمی باشد.

 حیات از حیات نشات می گیرد
ایی علم در زمان داروین در کتابش هيچ گاه به اصل حيات اشاره نکرده است.درک ابتد

از در دوران ميانی )او بر این مبنا بوده است که موجودات زنده ساختار بسيار ساده ای دارند.

که مواد غير  ، انشعاب اتفاقی ای که این فرضيه بيان می داشت (ام 20تا قرن  22قرن 

زنده برای بوجود آوردن ارگانيسم های  زنده پيرامون هم جمع شدند به طور گسترده ای 

به طور کلی مردم قبول داشتند که حشرات از باقی مانده ی غذاها بوجود می مورد قبول بود. 

ایند و موش هم از گندم.آزمایش های جالبی هم برای اثبات این فرضيه انجام شد.مقداری 

انتظار می رفت که موشی از آن پدیدآید.همين م بر روی یک لباس کثيف قرار داده شد و گند

طور پيدایش کرم در گوشت دليلی بر پيدایش تصادفی فرض می شد اگرچه بعد ها متوجه 

شدند که کرم به طور اتفاقی از گوشت پدید نمی آید بلکه توسط مگس ها به صورت الرو 

حتی در دوره ای که داروین یده نمی شود پدید می آید.حشرات که با چشم غير مسلح د

کتاب اصل انواع را نوشت این عقيده که باکتری ها می توانند از موجودات غير زنده بوجود 

سال بعد از انتشار کتاب  0اگرچه که آیند به طور گسترده در مجامع علمی مورد قبول بود.

ابطال  را ی تکامل را تشکيل می دادداروین لوئيز پاستور این عقيده که اساس نظریه 

 تحقيقات وقت گير و مطالعاتش را این گونه خالصه کرد که: مپاستور تماکرد.

 این ادعا که ماده ی بی شعور می تواند منشاء حیات باشد "

 (24)"در تاریخ دفن شد. 
حمایت از نظریه ی داروین برای مدت های مدیدی در مقابل یافته های پاستور مقاومت 

کرد.با پيشرفت های علمی که ساختار پيچيده ی سلول موجودات زنده را افشا کرد این 
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عقيده که حيات می تواند به طور تصادفی بوجود آمده باشد با بن بستی بزرگ تر روبه رو 

 شد.

 قرن بیستم تلش های بی نتیجه در
اولين تکامل شناسی که موضوع منشاء حيات را در قرن بيستم مطرح کرد زیست 

 2900با فرضيه های مختلفی که او در دهه ی  شناس مشهور روسی،اَلکساندر اُپارین بود.

بيان کرد سعی داشت که ثابت کند سلول یک موجود زنده می تواند منشاء ای تصادفی 

این مطالعات به شکست منجر شد و اُپارین مجبور به بيان این . با این حال داشته باشد

  جمالت شد که:

بدبختانه منشاء سلول )ابتدایی( ، سوالی را به جای می گذارد که تاریك ترین نقطه 

 (25)کل فرضیه ی تکامل است.
داشتند که مشکل منشاء حيات تکامل شناسان پيروِ اُپارین سعی بر انجام آزمایشاتی 

ميلر در سال یی،اِستانلی آمریکامعروف ترین این آزمایشات توسط شيميدان ند.را حل کن

انجام شد.او با ترکيب گازهایی در محيط آزمایشگاهی که متصور بود در دوران  2900

و اضافه کردن انرژی به این ترکيب  بسياری از مولکول های  باشدابتدایی خلقت در جو بوده 

 دارد را شبيه سازی کرد. دارگانيک )آمينو اسيد( که در ساختار پروتئين ها وجو

سالها بعد مشخص شد که این آزمایش که به عنوان مهم ترین گام به نام نظریه ی 

ده شده در این آزمایش با تکامل ارائه شده بود، نامعتبر بوده است چراکه اتمسفر استفا

 (16)شرایط واقعی زمين در آن دوران بسيار متفاوت بوده است.

بعد از سکوتی طوالنی ميلر اقرار کرد که متوسط جوی که او استفاده کرده غير واقعی 

 (14)بوده است.

تمام تالش های تکامل شناسان که برای توجيه منشاء حيات انجام شده بود به نتيجه 

جِفری بادا زمين شيمی دانی از موسسه ی ساندیِگو اِسکریپس این مسئله را در .نرسيد

 پذیرفت. 2993مقاله ای در مجله ی زمين در سال 

امروزه حتی با ورود به قرن بيست و یکم هنوز با این بزرگ ترین مشکل الینحل نظریه 

 (13)ی تکامل روبه رو هستيم که منشاء حيات در کره ی زمين چيست؟

 ار پیچیده ی حیاتساخت
دليل اوليه ای که چرا نظریه ی تکامل در مورد یافتن منشاء حيات در چنين بن بست 

بزرگی گير افتاده است این موضوع است که حتی ارگانيسم های حياتی ای که به نظر ساده 

 ترین می آیند به طور باور نکردنی ای ساختار پيچيده ای دارند.
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پيچيده تر از تمام محصوالت فناوری توليد شده توسط سلول یک موجود زنده بسيار 

هان، توليد یک سلول زنده با امروزه حتی در پيشرفته ترین آزمایشگاههای جبشر است.

 وری مواد غير ارگانيک در کنار هم غير ممکن است.جمع آ

شرایط مورد نياز برای توليد یک سلول بسيار بيشتر از این است که بتوان آن را بوسيله 

احتمال توليد پروتئين، یعنی آجرهای ساختمان یک سلول،اگر بخواهد تصادف توضيح داد. ی

برای ميانگين پروتئين هایی که از  20900در 2به صورت تصادفی شکل بگيرد در حدود 

 2000در  2از لحاظ ریاضی احتمال کوچکتر از آمينو اسيد ساخته می شوند می باشد. 000

 عمالً محال فرض می شود.

که در هسته ی سلول قرار دارد و اطالعات ژنتيکی را ذخيره می کند  DNAلکول مو

محاسبه شده است که اگر اطالعات رمز بندی شده در یک بانک اطالعاتی باورنکردنی است.

DNA  صفحه ای  000جلد دایره المعارف 900نوشته شود یک کتابخانه ی بزرگ که شامل

 را تشکيل خواهد داد.

تنها با  DNAر جالبی که از این نکته بدست می آید این است که یک دوراهی بسيا

با این حال بازسازی این  می باشد وجود برخی پروتئين های ویژه قابل رونوشت برداری

همان طور که قابل فهم و توجيه است. DNAتنها با اطالعات کد بندی شده در  پروتئين ها

باید به طور همزمان در هنگام بازسازی وجود  آنها وابسته استوجود این دو به یکدیگر 

داشته باشند.این سناریویی را مطرح می کند که حيات در یک وقفه ای از خودش نشئت  

پروفسور لِزلی اُرگِل یک تکامل شناس معروف از دانشگاه ساندیگوی کاليفورنيا گرفته است. 

 عان کرد.به این حقيقت اذ در مجله ی علمی ِامِریکن 2990در سپتامبر 

بسيار غير محتمل است که پروتئين ها و اسيد نوکلئيک ها که هردو از ساختاری پيچيده 

تشکيل شده اند به صورت تصادفی در یک مکان و در یک زمان بوجود آمده باشند و با این 

حال وجود یکی بدون دیگری نيز غير ممکن است.پس در نگاه اول شخص خواهد گفت که 

 (19)مواد شيميایی نمی توانسته نشئت گرفته باشد.حيات در حقيقت از 

بدون شک اگر این غير ممکن باشد که حيات از علل طبيعی نشئت گرفته نباشد، باید 

این موضوع قبول شود که حيات به طریقی ماوراء الطبيعی بوجود آمده است.این حقيقت به 

 تبار خواهد کرد.وضوح فرضيه ی تکامل که هدف اصلی اش انکار خلقت است را بی اع
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 مکانیزم های غیرواقعی تکامل
دومين نکته ی مهمی که فرضيه ی تکامل داروین را ابطال می کند این است که دو 

مفهومی که در این فرضيه به عنوان مکانيزم های تکاملی مطرح می شوند در حقيقت هيچ 

 قدرت تکاملی ندارند.

ر اساس انتخاب طبيعی استوار کرده داروین مبنای نظریه ی خود را به طور کامل ب

اهميتی که او بر این مکانيزم قرار داد در کتابش به اسم اصل انواع بوسيله ی انتخاب بود.

 طبيعی کامالً مشهود است.

انتخاب طبيعی این است که آن موجوداتی که قوی تر و متناسب تر با شرایط طبيعی 

ماندن پيروز خواهند شد.مثالً در یک گله ی محيط زیست خود هستند در مبارزه برای زنده 

یی که سریع تر می دوند زنده آنها گوزن که در خطر حمله ی حيوانات وحشی قرار دارند

خواهند ماند.بنابراین گله ی گوزن از افراد قوی تر و سریع تری تشکيل خواهند شد.اگرچه 

و مثالً به اسب تبدیل این ویژگی بدون شک باعث این نمی شود که گوزن تغيير شکل داده 

 شود.

بنابراین مکانيزم انتخاب طبيعی دارای هيچ قدرت تکاملی نمی باشد. داروین نيز از این 

 موضوع اطالع داشت و در کتاب اصل انواع به ان اشاره داشت که:

 انتخاب طبیعی هیچ کاری برای شانس تغییرات مطلوب برای رخ دادن ایجاد

 (31)نمی کند. 

 اثر المارک
خوب ، این همه تغييرات مطلوب چگونه رخ داده است؟ داروین سعی در پاسخ گویی به 

این سوال از دیدگاه درک ابتدایی علم زمان خود داشت.بنابر نظر زیست شناس 

فرانسوی،المارک، که قبل از داروین می زیسته است موجودات زنده رفتارهایی که در زمان 

فتارها از نسلی به نسل آینده انتقال می دهند و این رحيات خود کسب نموده اند را به نسل 

، وری شده و باعث پيدایش گونه ای جدید می شود.برای مثال بنابر نظر المارکدیگر جمع آ

زرافه از بزکوهی تکامل یافته است چراکه وقتی بز کوهی تالش می کرده است که به برگ 

  ل دیگر درازتر شده است.های باالی درخت خود را برساند گردنش از نسلی به نس

داروین نيز مثالی مشابه زد و در کتاب خود یعنی اصل انواع گفت که برخی از خرس 

 (02)ب می رفتند در طول زمان تبدیل به وال ها شده اند.هایی که برای یافتن غذا به داخل آ

ام  10اگرچه قانون وراثت که توسط مِندِل کشف شد و توسط علم ژنتيک که در قرن 

کامل شد مورد تایيد قرار گرفت به طور کامل افسانه ای که می گفت رفتارها از نسلی به 
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بدین سان انتخاب طبيعی به عنوان یک مکانيزم نسل دیگر منتقل می شوند را از بين برد.

 دست داد. تکاملی مطلوبيت خود را از

 )جهش( داروینیسم جدید و تغییرات ژنتیکی
به منظور یافتن راه حلی، داروینيست ها فرضيه ی بازسازی جدیدی را پيش گرفتند که 

شناخته می شود.نئو داروینيسم تغييرات  2900با نام داروینيسم جدید در پایان دهه ی 

ژنتيکی)جهش( را که همان اختالالت ایجاد شده در ژن های موجودات زنده به دليل عوامل 

ای بازسازی می باشد را به عنوان علت تغييرات مطلوب به عنوان خارجی مثل پرتوها و خطاه

 جهش طبيعی به فرضيه اضافه کرد. 

امروزه مدلی که نمایانگر تکامل است همان نئو داروینيسم می باشد.این فرضيه بيان 

ی است فرآیندمی دارد که ميليون ها موجود زنده که بر روی زمين زندگی می کنند نتيجه ی 

این ارگانيزم ها مثل گوش، چشم، شش، و  ی آن ارگان های پيچيده ی فراوانِکه بوسيله 

تحت تاثير و عملکرد جهش ها که همان بی نظمی ژنتيکی است بوجود آمده اند.با این  بالها

حال حقيقت علمی مسلمی وجود دارد که به طور کامل این فرضيه را زیر سوال می برد و آن 

وجودات زنده نمی شود برعکس همواره باعث ضرر این است که جهش باعث تکامل م

ساختار بسيار پيچيده  DNAدليل این موضوع بسيار ساده است؛ می شود. آنها رساندن به

یی بی جی ران آمریکاای دارد و تاثيرات اتفاقی فقط زیان به آن خواهد رساند.ژنتيک شناس 

 :گَنتان این موضوع را چنين بيان می کند

درت اتفاق می افتند و بهترین ک، اتفاقی و مضرر هستند.آنها به نجهش ها بسيار کوچ

این چهار ویژگی جهش نشان می دهد که جهش ها حالت آن این است که بی تاثير هستند.

هرگز نمی توانند جانداری را به سوی پيشرفت تکاملی سوق دهد.تغييرات اتفاقی در ارگان 

یک تغيير شانسی در ساعت واهد بود.های بسيار تخصصی شده هم بی اثر و هم مضرر خ

نمی تواند باعث پيشرفت آن شود.این تغيير یا مضرر خواهد بود و یا در بهترین حالت 

یک زلزله یک شهر را آبادان تر نمی کند بلکه آن را تخریب خواهد تاثيری نمی گذارد.

 (01)نمود.

يشرفت و این موضوع جای شگفتی نيست که هيچ جهشی که سودمند باشد و موجب پ

بهبود یک کُد ژنتيکی شده باشد تا کنون دیده نشده است. تمام جهش ها تا به حال مضر 

گزارش شده است.این موضوع واضح شده است که جهشی که به عنوان مکانيزم تکاملی در 

نظر گرفته می شود در حقيقت اتفاقی ژنتيکی است که موجود زنده را متضرر می کند و او را 

کرد.)رایج ترین اثر جهش در انسان بيماری سرطان می باشد(.بدون شک ناتوان خواهد 
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یک مکانيزم تخریب کننده نمی تواند به عنوان یک مکانيزم تکاملی فرض شود.به عبارت 

دیگر انتخاب طبيعی خودش به واسطه ی خودش کاری نمی تواند انجام دهد و این موضوع 

نشان می دهد که هيچ مکانيزم تکاملی ای در را داروین هم پذیرفته بود.این حقيقت به ما 

ی که نام آن را فرآیندطبيعت وجود ندارد و چون چنين سيستمی در طبيعت وجود ندارد هيچ 

 تکامل می گذارند نمی تواند رخ دهد.

 یافته های فسیلی، هیچ نشانه ای در مورد حالت های میانی
یافته های فسيلی نشانه ای واضح ترین مدرکی که سناریوی تکامل بيان می کند در 

ندارد.بنابر فرضيه ی تکامل هرگونه ی زنده ای از اجداد خود تکامل یافته است .موجود قبلی 

در طول زمان به گونه ی دیگری تبدیل شده و همه ی انواع هم از این طریق پا به عرصه ی 

ها سال انجام  بنابراین فرضيه تغيير شکل به طور متناوب در طول ميليونوجود نهاده اند.

گرفته است.اگر این نظر صحيح باشد گونه ای ميانی متعددی باید در طول این دوره ی 

 زندگی کرده باشند. ،طوالنی تغيير

برای مثال برخی از موجودات نيمه ماهی نيمه خزنده باید در گذشته بوده باشند که رده 

خی موجودات نيمه پرنده و یا باید بربدست آمده باشد. آنها پای خزندگان و ماهی ها از

به خزنده وجود داشته باشند که هم ویژگی ها و ردپای خزندگان و هم پرندگان را دارا باشند.

دليل اینکه اینها باید در مرحله ی تغيير شکلی بوده باشند باید موجودات ناتوان، ناقص و 

که به عنوان افليجی فرض شوند.تکامل شناسان به این موجودات مجازی اشاره کرده اند 

 حالت های انتقالی در گذشته وجود داشته اند.

به ميليون ها و یا بلکه به  آنها اگر چنين حيواناتی می زیسته اند می بایست تعداد

ميلياردها عدد رسيده باشد و مهم تر اینکه باقی مانده ی این موجودات عجيب در یافته های 

 داروین چنين می گوید: ،اعدر کتاب اصل انوفسيلی باید وجود داشته باشد.

اگر فرضيه من درست باشد گونه های ميانی متعددی که گونه های نزدیک یک گروه را 

باید در ميان یافته  آنها به هم وصل می کنند باید وجود داشته باشند و متعاقباً مدارک وجود

 (00)های فسيلی وجود داشته باشد.

 امید های داروین ناامید می شود
اگر چه تکامل شناسان از اواسط قرن نوزدهم تالش وافری برای یافتن فسيل هایی در 

سراسر جهان کرده اند، هيچ حالت انتقالی تا به حال کشف نشده است.تمام فسيل هایی که 

از زیر خاک درآورده شدند بر خالف انتظار تکامل شناسان نشان دادند که حيات، ناگهانی و 
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 ن  پدیدار شده است.ماقبل تاریخ شناس معروف انگليسی دِرِک وی آگِربا حالتی کامل بر زمي

 با وجود اینکه خود معتقد به تکامل است این موضوع را مورد تایيد قرار داد.

این نکته بيان می دارد که اگر ما فسيل ها را به دقت ارزیابی کنيم چه بر مبنای ترتيبی 

بر تکامل تدریجی نمی یابيم بلکه انتشار ناگهانی  مبنای گونه ها، ما بازهم نشانه ایو چه بر 

 (00)به ازای گروه دیگر را شاهد خواهيم بود. یک گروه

ده های فسيلی چنين نشان می دهد که همه ی گونه های زن این بدان معناست که یافته

و این درست بر خالف  بدون هيچ حالت ميانه انتشار یافته اند به طور ناگهانی و با فرم کامل،

فرضيه ی داروین می باشد.همچنين مدرک بسيار محکمی بر این موضوع است که موجودات 

خلق شده اند.تنها توضيح و توجيه انتشار ناگهانی گونه ها بدون هيچ تکامل و با فرم کامل 

این حقيقت حتی توسط تکامل شناس معروف داگالس خلق شده اند. آنها این است که

 نيز تایيد شد: فوتویما

توضيحات ممکن برای منشاء موجودات زنده بين دو واژه ی خلقت و تکامل تبيين می 

شود. ارگانيزم ها به طور کامل و یا به طور تکاملی بر روی زمين پيدا شده اند یا نه.اگر 

و اگر به طور  منشعب شده باشندتشریح  فرآیندگونه های قبلی با  از تکاملی بوده است باید

نی و با فرم کامل ظاهر شده باشند باید توسط خالقی قادر و دانا بوجود آمده ناگها

 (00)باشند.

فسيل های یافت شده نشان می دهند که موجودات زنده با حالتی کامل بر روی زمين 

می  ،بر خالف نظر داروین یعنی تکامل اصل انواع منتشر شده اند و این به آن معناست که

 ست.آنها باشد بلکه اصل انواع خلقت

 افسانه ی تکامل انسان
موضوعی که اغلب توسط حاميان فرضيه ی تکامل مطرح می شود موضوع منشاء 

انسان است.ادعای داروینيست ها این است که انسانهای متکامل امروزی از نوعی موجودات 

 0تکاملی غير واقعی که تصور می شود  فرآیندند و در طول این ميمون گونه تکامل یافته ا

غاز شده ، ادعا شده است که در این ميان برخی حالت های سال پيش آ ميليون 0الی 

 0این سناریوی کامالً تخيلی  طبقانتقالی بين انسان امروزی و اجدادش وجود داشته است.

 :قابل دسته بندی می باشدمقوله 

 آسترالو پيتِکوس،2

 هوموهَبيليس،1

 واِرِکتوسهوم،0
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 سهوموساپيِن،0

تکامل شناسان اولين اجداد نامبرده را آسترالو پيتِکوس ناميده اند که به معنای ميمون 

های جنوب آفریقا می باشد.این موجودات گونه ای از ميمون های قدیمی بوده اند که به طور 

مون که کامل منقرض شده اند.تحقيقات گسترده ی انجام شده بر روی نمونه های این مي

یی به نام های لُرد سُلی زُکِرمَن و آمریکاتوسط دو ساختارشناس معروف انگليسی و 

متعلق هستند که این ها به گونه های ميمون عادی پروفسور چارلز اُکسنارد، نشان داد که 

 (06)شده اند و هيچ شباهتی به انسانها ندارند. منقرض 

انسان است طبقه بندی  هومو که همانتکامل شناسان مرحله ی بعدی تکامل انسان را 

کرده اند.بنابر ادعای تکامل شناسان موجودات زنده در رده ی هومو بسيار پيشرفته تر از رده 

ی قبلی مذکور هستند.اینان نقشه ی تکاملی خيالی ای را بوسيله ی مرتب ساختن فسيل 

طرحی توهمی می  ،های مختلفی از این موجودات به نظم خاصی طراحی کرده اند.این نقشه

باشد چراکه به هيچ وجه به اثبات نرسيده است که بين این رده های مختلف ارتباط تکاملی 

اِرنست مِيِر که یکی از طرف داران سرسخت فرضيه ی تکامل در قرن بيستم بود، وجود دارد.

شده حلقه ای که به هومو ساپیِنس می رسد حقیقتاً گم "این حقيقت را با گفتن این جمله که 

با مشخص کردن حلقه های متصل به صورت زیر تکامل تایيد کرده است.( 04) "است

 که هر یک از این گونه ها اجداد دیگری هستند.شناسان استدالل می کند 

 هوموساپیِنس >هومواِرِکتوس >هوموهَبیلیس >آسترالو پیتِکوس
، گروه دوم و اگرچه یافته های جدید باستان شناسان آشکار کرده است که گروه اول

عالوه بر این قسم (03)گروه سوم در نواحی مختلف جهان در یک زمان زندگی می کرده اند.

قطعی انسانهایی که به عنوان هومو اِِرکتوس طبقه بندی می شوند تا زمانهای نه چندان 

دوری می زیسته اند.هومو ساپيِنس نئاندِرتالِنسيس و هومو ساپيِنس ساپيِنس) انسانهای 

 (09)ته( در یک ناحيه می زیسته اند.پيشرف

اجداد یکدیگر هستند را بی اساس می  آنها این موقعيت به طور آشکارا این ادعا که

کند.باستان شناسی به نام اِستِفان جِی گُلد از دانشگاه هاروارد این بن بست نظریه ی 

 تکامل را با وجود اینکه خود یک داروینيسم می باشد چنين توضيح می دهد: 

آسترالو  آنچه که نردبان ما شده است اگر سه نسب از نيمه انسانها) افریقایی ها،

با یکدیگر زندگی می کرده اند هيچ کدام به طور  هومو هَبيليس ها(پيتِکوس های تنومند و 

واضح از دیگری متکامل نشده اند.عالوه بر این هيچ یک از این سه در دوره ی خودشان بر 

 (00)تکاملی از خود نشان نداده اند. روی زمين هيچ گرایش
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بوسيله ی رد پاهای  که برای تایيد صحت آنبه طور خالصه سناریوی تکامل انسان  

و جستجوهای فراوانی انجام شده است  مختلف برخی موجودات نيمه ميمون و نيمه انسان

گفت که به طور گسترده در صدا و سيما و کتاب های درسی ظاهر شده است بی پرده باید 

لُرد چيزی جز افسانه نيست که هيچ پشتوانه ی محکم علمی ای ندارد. ،تحت تاثير تبليغات

که  است کسی او،است سلی زُکِرمَن یکی از معروف ترین و مشهورترین دانشمندان بریتانيا

تحقيقات گسترده ای در این زمينه برای سالهای متمادی به انجام رسانده است و باستان 

علی سرانجام  ،سال مطالعه کرده است 20نات را به طور تخصصی به مدت شناسی حيوا

انسان از  داروینيسم بودن خود نتيجه گرفت که در حقيقت هيچ درخت خانوادگی که رغم

 موجودات ميمون شکل متکامل شده باشد وجود ندارد.

او طيفی از علم را از مطالب علمی به زُکِرمَن همچنين طيف جالبی از علم ایجاد کرد.

علمی ترین علوم که وابسته به مطالب مطالب غير علمی دسته بندی کرد.بنابر طيف زُکِرمَن 

قطعی می باشند فيزیک و شيمی است و بعد از آن علوم زیستی و بعد علوم اجتماعی 

فاهيم  که بخشی است که غيرعلمی ترین علوم در آن است ماست.در انتهای این طيف 

حسی افراطی مثل تله پاتی و حواس شش گانه و نهایتاً تکامل انسان می باشد.ُزکِرمَن 

 دالیل حود را این گونه شرح می دهد:

سپس ما به سراغ ثبت حقایق عينی در زمينه هایِ علم مفروض زیستی مثل مفاهيم 

)داروینيسم های( جایی که برای حسی افراطی یا تفسير تاریخی ِفسيل انسان می رویم 

گاهی اوقات قادر به  وفادار هرچيزی ممکن است ،جایی که معتقدان سرسخت )به تکامل(

 (02)پذیرش چيزهای متعدد متضادی در آن واحد هستند.

افسانه ی تکامل انسان به چيزی جز تفاسير متعصبانه ی برخی افراد مشخص از فسيل 

 ود دفاع می کنند، منتهی نمی شود.های کشف شده که کورکورانه از عقيده ی باطل خ

 تکنولوژی شگفت موجود در چشم و گوش
موضوع دیگری که توسط تئوری تکامل بدون پاسخ باقی مانده است درک کيفيت فوق 

 العاده ی موجود در چشم و گوش است.

قبل از بررسی موضوع چشم به این سوال به طور خالصه پاسخ دهيم که ما چگونه می 

نوری که از یک جسم به چشم ما وارد می شود به طور برعکس بر روی بينيم؟پرتوهای 

در اینجا این پرتوهای نور به صورت پيام های الکتریکی توسط شبکيه ی چشم می افتد.

سلول ها تبدیل می شوند و به نقطه ی کوچکی در پشت مغز که مرکز بينایی ناميده می شود 

درک می  فرآینداین مرکز پس از چندین این پيام های الکتریکی در منتقل خواهد شد.
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و  کامالً به دور استمغز از نور با این اطالعات اجازه دهيد بررسی هایی انجام دهيم.شوند.

این بدان معناست که داخل مغز ماده ی جامدی است که تاریک می باشد و نور به جایی که 

ت مکانی تاریک است مغز واقع شده است نمی رسد.محلی که مرکز بينایی ناميده شده اس

که هيچ نوری به آن نمی رسد و شاید تاریک ترین جایی باشد که تا به حال می شناسيد با 

 این نقطه ی تاریک می بينيد. بواسطه یاین حال شما جهانی روشن و درخشان را 

تصویری که در چشم تشکيل می شود تصویری بسيار شفاف و منحصربه فردی می 

برای مثال به کتابی که می است.قرن بيستم هم بدان دست نيافته  باشد که حتی تکنولوژی ِ 

خوانيد و دستانی که با آن کتاب را گرفته اید نگاه کنيد و سپس سرتان را باال بياورید و به 

.آیا تا به حال تصویری به این کيفيت در جایی دیگر دیده اید؟حتی بزرگ اطراف نگاه کنيد

تلویزیون و صفحات تصویری نمی توانند چنين تصویری را ترین شرکت های سازنده ی 

سال  200این تصویری سه بعدی ، رنگی و بسيار شفاف است.بيش از برای شما خلق کنند.

است که مهندسان در تالشند که به چنين کيفيتی دست پيدا کنند. کارخانه ها ،شرکت های 

هدف بنا نهاده شده اند.باز به  بزرگ به منظور تحقيق و برنامه ریزی برای رسيدن به این

صفحه ی تلویزیون و کتاب در دستتان نگاه کنيد تا متوجه تفاوت عظيم کيفيت و وضوح 

شوید.عالوه بر این تصویر تلویزیون دو بعدی می باشد در حالی که چشمانتان تصویری سه 

 بعدی با نمایی عميق به شما نشان می دهد.

توليد تلویزین سه بعدی و رسيدن به کيفيت سالهاست که دهها هزار مهندس برای 

سيستم تلویزیون سه بعدی ای ساخته اند اما بدون  آنها دید چشم آدم در تالشند.بله

این تصویر سه بعدی آن گذاردن عينک مخصوص قادر به دیدن آن نيستيم، عالوه بر 

ليد تومصنوعی است و پس زمينه بسيار مات است و تصویر جلویی حالتی کاغذی دارد.

کمبود  تصویری به کيفيت چشم هرگز ميسر نبوده است و هم در دوربين و هم در تلویزیون

 کيفيت محسوس است.

داروینيست ها مدعی اند که مکانيزمی که این تصویر با کيفيت را ایجاد کرده است به 

به طور اتفاقی این دستگاه عظيم توليد  آنطور شانسی ایجاد شده است و تمام اتم های 

شما چه فکر می کنيد؟چگونه اتم ها)ی بی شعور( کاری را انجام کرده اند. ایجادتصویر را 

 می دهند که هزاران نفر )عاقل( نمی توانند؟

اگر دستگاهی، تصویری بسيار ابتداعی تر از چشم را توليد کند نمی توان گفت شانسی 

ه برسد به چشم که با کيفيت ترین تصویر جهان را ایجاد می بوجود آمده است دیگر چ

همين مباحث برای گوش هم مطرح است.گوش خارجی اصوات موجود را توسط دریچه کند.

می کند و آن را به گوش ميانی هدایت می کند.گوش ميانی لرزش صدا را  آوریاش جمع 
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این لرزه ها به پيام  منتقل می کند، گوش داخلی توسط ترجمه ی آنتوسط تشدید سازی 

های الکتریکی صدا را به مغز می رساند.درست مثل چشم، عمل شنيدن در مرکز شنوایی 

  مغز تکميل می شود.

موقعيت چشم ها نيز برای گوش ها صادق است بدین معنا که مغز کاماًل مانند نور از 

توجه به صرو صدا محفوظ است و به هيچ صدایی اجازه ی ورود نمی دهد.بنابر این بدون 

ساکت است با این وجود با کيفيت ترین صدا ها در مغز صدای خارج ، داخل مغز کامالً 

در مغز شما که از صدا محفوظ است شما به سمفونی یک ارکستر گوش می ادراک می شود.

 آنِاما اگر سطح صدا در مغز شما در اصوات را در این محل شلوغ می شنوید. مدهيد و تما

واحد توسط دستگاه مخصوصی ثبت می شد،نشان می داد که در داخل مغز شما سکوتی 

مانند تالش هایی که برای توليد تصویر با کيفيت باال انجام گرفته است، مطلق وجود دارد.

نتيجه ی این تالش ها تالش هایی نيز برای توليد صدایی شبيه به اصل انجام گرفته است.

.عالوه بر هستند داکيفيت باال و سيستم هایی برای تشخيص صبا  ثبت کننده های صدایی

این همه پيشرفت ها و هزاران متخصص و مهندسی که در این زمينه فعاليت می کنند هيچ 

صدایی هنوز ثبت نشده است که به کيفيت و وضوح صداهای درک شده توسط گوش باشد . 

ای موسيقی را تصور کنيد، سيستم های کيفيت باالی های فای توليد شده توسط شرکت ه

حتی در این دستگاهها وقتی صدا ضبط می شود برخی از بخش های آن از دست می رود.یا 

وقتی شما دستگاهِ  های فای را روشن می کنيد همواره صدای هوای ممتددی را قبل از 

شروع موسيقی در آن می شنوید در حالی که صداهای توليد بدن انسان همواره با کيفيت 

باشد  صدایی را که همراه با صدای هوامانند دستگاهِ های فای .گوش انسان هرگز است

و صدا را درست همانطور که هست، باکيفيت و وضوح، می شنود.و این  درک نمی کند

  موضوع از ابتدای خلقت انسان بوده است. 

به تا اینجا هيچ دستگاه شنيداری یا بصری به کيفيت و موفقيت در درک باالی حواس 

 مانند گوش و چشم توسط انسان توليد نشده است.

اما به همان مقدار که دیدن و شنيدن مطرح است حقيقتی دیگر در ورای همه ی این ها 

 نهفته است.

 درک شنیدن و دیدن در مغز به چه کسی تعلق دارد؟
، به موسيقی ها و آواز پرندگان او چه کسی است که جهانی روشن را در مغزش می بيند

 گوش می دهد و گل ُرز را می بوید؟
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لکترو شيميایی به تحریکاتی که از گوش ها و چشم ها و بينی به عنوان پالس های ا 

در کتاب های زیست شناسی ، فيزیولوژی و زیست شيمی شما می مغز سفر می کند)؟(

چگونگی تشکيل این تصاویر در مغز بيابيد اگرچه نمی  درمورد توانيد مطالب بسياری را

توانيد در مورد مهم ترین حقيقت پيرامون این موضوع چيزی بيابيد:او چه کسی است که 

این پيام های الکتروشيميایی را به صورت تصاویر، اصوات، بوها و وقایع محسوس در مغز 

درک می کند؟در مغز آگاهی ای وجود دارد که بدون احساس نياز به چشم و گوش و بينی 

کی نيست که این .این هوشياری به چه کسی تعلق دارد؟شتمام اینها را درک می کند

الیه ی چربی و نورون های مغزی تعلق ندارد.این همان دليلی است  هوشياری به اعصاب،

چيز از ماده ساخته شده است در پاسخ به  ت های مادی گرا  که معتقدند همهکه داروینيس

 آن عاجز مانده اند.

خلق شده است.روح نه به چشم برای دیدن  حی است که توسط خداواین هوشياری ر

و نه به گوش برای شنيدن نيازمند است عالوه بر این به مغز هم برای فکر کردن نيازی 

 ندارد.

هرکسی که این حقيقت علمی و واضح را مطالعه کند بی درنگ باید به خدای قادر 

ه کل جهان را به معترف شود و از او خوفی پيدا کند و به خودش پناه برد.او کسی است ک

صورت سه بعدی ، رنگی ، تاریک و درخشان در نقطه ای تاریک به اندازه ی چند سانتی متر 

 مکعب گنجانده است. 

 عقیده ی یك مادی گرا
مطالبی که تا به اینجا مطرح شد نشان می دهد که فرضيه ی تکامل ادعایی است که  

باشد.ادعای این فرضيه ی بر اصل و منشاء به طور آشکارا با یافته های علمی در تضاد می 

حيات با علم در تقابل است و مکانيزم های تکاملی مطرح شده در این فرضيه دارای هيچ 

قدرت تکاملی نيستند و فسيل ها نيز اثبات کرده اند که حالت های ميانی مورد نياز این 

ه به عنوان یک فرضيه ی فرضيه هرگز وجود نداشته اند و این به ما می فهماند که این فرضي

علمی باید کنار گذاشته شود.این موضوع هم مانند مدل زمين مرکزی که در تضاد با علم  رغي

 بود به کناری باید گذاشته شود.

انتقاد های وارد بر این اگرچه این فرضيه در تضاد با علم می باشد برخی در تالشند که 

 اعالم دارند.براستی چرا؟مردود  ،مسلم فرضيه را در قالب حمله به علمِ
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این است که این فرضيه عقيده ای متعصبانه برای گروههایی می باشد.این  آندليل 

گروهها به طور کورکورانه خود را به فلسفه ی الحادی گره زده اند و داروینيسم را به دليل 

 اینکه تنها توجيه برای وقایع طبيعی می دانند بر گزیده اند.

خود به این موضوع اعتراف کرده اند همان طور که ژنتيک شناس  آنها جالب است که

او "معروف و داروینيست مسلم ریچارد سی لِئونتين از دانشگاه هاروارد اقرار کرده است که 

 "ابتدا یک کافر و بعد یک دانشمند است.

این بدان معنی نیست که روش ها و مراکز علمی چه مقدار ما را مجبور به پذیرش 

مادی پدیده های عالم می کند بلکه بر عکس این است که ما به علت پیش فرض  توجیهات

وسیله ی تجسس و تحقیق و یك دسته از مفاهیمی که  هایمان نسبت به علل مادی برای خلق یك

.مهم نیست که چقدر مخالف احساس باشد، مهم نیست چقدر وریمتوجیهات مادی می سازد مجب

مادی گرایی نیز مطلق است بنابر این ما نیز نباید اجازه دهیم که علوه بر این عوام فریب باشد.

 (42)پای خدا به میدان باز شود.

تعصبی عقيده ای  این ها جمالت صریحی است که نشان می دهد داروینيسم تنها 

است که برای حفظ مادی گرایی مستمسک شده است.این تعصب نشان می دهد که هيچ 

بی بنابراین مدعی می شود که ماده ی دارنده ی ماده باشد.چيزی نيست که حافظ و نگه 

ا گونه ی ورده است.این دیدگاه بر این موضوع که ميليون هجان و بی شعور حيات را بوجود آ

حشرات، درختان، گياهان، والها،انسانها  رها،ماهی ها، زرافه ها، بب مختلف از قبيل پرنده ها،

اد مانند قطرات باران، نور درخشان و غيره به یکدیگر همه و همه در اثر برخورد ناگهانی مو

بوده است.این عقيده ای است که برخالف علم و منطق می باشد با این وجود داروینيست ها 

 به دفاع از این نظریه می پردازند.  نباید پای خدا به میدان باز شود باز هم با شعارِ 

جودات بنگرد این حقيقت مادی گرایی به اصل حيات مو هرکسی که بدون تعصبِ

آشکارا را خواهد دید که همه ی موجودات آثار یک خالق که قدرت مطلق، علم و دانایی 

را به  آنمطلق است می باشند.این خالق خداست کل کيهان و هستی را از عدم خلق کرد و 

 بهترین حالت پيراست و همه ی موجودات زنده را تصویرگری کرد. 

 کِیمالحَ الْعَلِیمُ أَنتَ إِنَّكَ   عَلَّمْتَنَا مَا إِلَّا لَنَا عِلْمَ لَا سُبْحَانَكَ قَالُواْ 
 منزهی تو ما چيزی جز آنچه به ما تعليم داده ای نمی دانيم تو دانا و حکيمی
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RESİM ALTLARI 

Syf 12  

The sensitive sensors on board the COBE space satellite  which was 
launched  by NASA in 1992, captured evidentiary remnants of the Big Bang. This 

discovery served as evidence for the Big Bang, which is the scientific explanation 
of the fact that the universe was created from nothing. 

Syf 14 

Edwin Hubble with his giant telescope 

Georges Lemaitre 

Syf 15 

From the moment of the big bang, the universe has been constantly expanding at a 

great speed. Scientists compare the expanding universe to the surface of a balloon that 

is inflated. 

Syf 16 

The picture represents the Big Bang, which revealed once again that God created 

the universe from nothingness. The Big Bang is a theory that has been proven with 

scientific evidence. Although some scientists tried to advance alternative theories against 

the Big Bang, scientific evidence caused the theory to be completely accepted by the 

scientific community. 

Syf 20 



55 

 

Like many other comets in the universe, Halley's comet, seen above, also moves in 

a planned orbit. It has a specific orbit and it moves in this orbit in a perfect harmony 

with other celestial bodies.  

All celestial bodies including planets, satellites of these planets, stars, and even 

galaxies have their own orbits that have been determined with very delicate 

computations. The One Who established this perfect order and maintains it is God, Who 

created the entire universe. 

Syf 22 

The atmosphere only lets rays required for life reach the Earth. Ultraviolet rays, for 

example, make it to the world only partially. This is the most appropriate range to allow 

plants to make photosynthesis and eventually for all living things to survive. 

Syf 23 

This illustration shows meteors that are about to crash into the earth. The celestial 

bodies wandering in space could pose a serious threat to the Earth. Yet, God, He Who 

creates most perfectly, has made the atmosphere a protective roof. Thanks to this 

special protection, most meteoroids do not harm the Earth, as they fall to pieces in the 

atmosphere. 

Most people looking at the sky do not think about the protective aspect of the 

atmosphere. They almost never think what kind of a place the world would be like if this 

structure did not exist. The above photo belongs to a giant crater caused by a meteor 

that fell in Arizona, in the USA. If the atmosphere did not exist, millions of meteoroids 

would fall to the Earth and the Earth would become an inhabitable place. Yet, the 

protective aspect of the atmosphere allows living things to survive in safety. This is 

certainly God's protection of people, and a miracle proclaimed in the Qur'an. 

Syf 24 

The energy released in a Sun burst is so powerful that the human mind would 

hardly comprehend it: A single burst is equivalent to 100 billion atomic bombs similar to 

the one dropped on Hiroshima. The world is protected from the destructive effects of this 

energy by the atmosphere and the Van Allen Belts. 

As we move from the Earth, which is perfectly fitted for human life, beyond the 

atmosphere into the space, we come across a freezing cold. The world is protected from 

the freezing cold of space, which is around ،270 degrees, by the help of the atmosphere. 

The magnetosphere layer, formed by the magnetic field of the Earth, serves as a 

shield protecting the earth from celestial bodies, harmful cosmic rays and particles.  In 

the above picture, this magnetosphere layer, which is also named Van Allen Belts, is 

seen. These belts at thousands of kilometres above the earth protect the living things on 

the Earth from the fatal energy that would otherwise reach it from space.  

All these scientific findings prove that the world is protected in a very particular 

way. The important thing is that this protection was made known in the Qur'an in the 

verse "We made the sky a preserved and protected roof" 1,400 years ago. 

Syf 27 

The presence of water is essential for life on Earth. One of the factors acting in the 

formation of water is the Troposphere, one of the layers of the atmosphere. The 

troposphere layer enables water vapour rising from the surface of the Earth to be 

condensed and turn back down to the Earth as rain. 

The atmosphere layer that blocks the rays that might be fatal to life on Earth is the 

Ozonosphere. The Ozonosphere turns harmful cosmic rays like ultraviolet back to space, 

hence preventing them from reaching the Earth and harming life. 

Each layer of the atmosphere has beneficial attributes for human beings. The 

Ionosphere layer, one of the upper layers of the atmosphere, for example, reflects radio 

waves broadcast from a certain centre back down to the Earth, thus enabling broadcasts 

to be received from long distances. 

Syf 28 

The Earth has all the attributes that are needed for life. One of them is the 

atmosphere, which serves as a shield protecting living things. Today, it is an established 

fact that the atmosphere is made up of different layers lying on top of one another. Just 
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as it is described in the Qur'an, the atmosphere is made up of exactly seven layers. This 

is certainly one of the miracles of the Qur'an. 

Syf 29 

14 centuries ago, when the sky was believed to be one unified body, the Qur'an 

miraculously stated that it consisted of layers, and what is more, "seven" layers. Modern 

science, on the other hand, discovered the fact that the atmosphere surrounding the 

Earth is made up of "seven" basic layers only very recently. 

Syf 31 

Mountains have roots deep under the surface of the ground. (Earth, Press and 

Siever, p. 413) 

Schematic section. Mountains, like pegs, have deep roots embedded in the ground. 

(Anatomy of the Earth, Cailleux, p.220) 
Another illustration shows how mountains are peg،like in shape, due to their deep 

roots. (Earth Science, Tarbuck and Lutgens, p.158) 

Syf 32 

With extensions that mountains extend out towards under the ground as well as 

over the ground, they clench different plates of the earth together like a peg. The Earth's 

crust consists of plates that are in constant motion. This clenching property of mountains 

prevents shocks to a great extent, by fixing the earth's crust, which has a very movable 

structure. 

Syf 36 

Iron ingot 

Syf 37 

Prof. Paul Dirac 

Syf 38 

Time is a concept entirely contingent on the perceiver. While a certain time period 

seems long for one person, it may seem short for another. In order to understand which 

one is right, we need sources such as clocks and calendars. It is impossible to make 

correct judgments about time without them. 

Syf 41 

Every year, the amount of water that evaporates and that falls back to the Earth in 

the form of rain is "constant": 513 trillion tons. This constant amount is declared in the 

Qur'an by the expression "sending down water in due measure from the sky". The 

constancy of this quantity is very important for the continuity of the ecological balance, 

and therefore, life. 

Syf 43 

The above illustration shows the water droplets being released into the air. This is 

the first stage in the formation of rain. After that, the water droplets in the newly formed 

clouds will be suspended in the air and then condense to form rain. All of these stages 

are related in the Qur'an. 

Syf 45 

(A) Isolated small pieces of clouds (cumulus clouds)  

(B) When the small clouds join together, updrafts within the larger cloud increase, 

and so the cloud is stacked up. 

These updrafts cause the cloud body to grow vertically, so the cloud is stacked up. 

This vertical growth causes the cloud body to stretch into cooler regions of the 

atmosphere, where drops of water and hail formulate and begin to grow larger and 

larger. When these drops of water and hail become too heavy for the updrafts to support 

them, they begin to fall from the cloud as rain, hail, etc. This scientific fact was 

announced in verse 43 of Sura Nur fourteen centuries ago by God in this way: "...then 

(He) makes them into a stack, and then you see the rain come out of it…" 

Small clouds (cumulus clouds) are carried along and joined together by the wind, 

that is, as the verse says: "…God drives along the clouds, then joins them together …" 

Syf 47 

The picture above shows the stages in the formation of a wave. Waves are formed 

by the wind blowing above the surface of the water. With the wind, water particles start 
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to move in a circular motion. This movement soon forms waves, one after the other, and 

bubbles formed by the waves spread in the air. This is the first stage in the formation of 

rain. This process is declared in the verse as "We send the fecundating winds and then 

cause water to descend from the sky." 

Syf 48 

There are large waves, strong currents, and tides in the Mediterranean Sea and the 

Atlantic Ocean. Mediterranean Sea water enters the Atlantic by Gibraltar. But their 

temperature, salinity, and densities do not change, because of the barrier that separates 

them. 

Syf 51 

Measurements made with today's technology have revealed that between 3 and 30 

percent of the sunlight is reflected at the surface of the sea. Then, almost all of the 

seven colours of the light spectrum are absorbed, one after another, in the first 200 

meters, except for blue light (picture at left). Below a depth of 1,000 meters, there is no 

light at all. (above picture). This scientific fact was pointed out in the verse 40 of Sura 

Nur in the Qur'an 1,400 years ago. 

Syf 52 

The picture to the left represents internal waves at interface between two layers of 

water of different densities. The lower layer is denser then the upper one. This scientific 

fact, declared in verse 40 of Sura Nur of the Qur'an 14 centuries ago, has been 

discovered by today's scientists only very recently. 

Syf 55 

In the picture to the left, we see semen ejected into the uterus. Only very few 

sperms out of 250 million sperms emitted from the male can make it to the ovum. The 

sperm that will fertilise the egg is the only one out of a thousand sperms that have 

managed to survive. The fact that man is made not from the entire semen, but only a 

small part of it, is related in the Qur'an with the expression, "a drop of ejected semen". 

Syf 57 

In the Qur'an, it is said that masculinity or femininity are created out of "a drop of 

semen which has been ejected". However, until fairly recently, it was believed that a 

baby's sex was determined by the mother's cells. Science only discovered this 

information given in the Qur'an in the 20th century. This and many other similar details 

about the creation of man were stated in the Qur'an centuries ago. 

Syf 58 

The Y chromosome carries characteristics of masculinity, while the X chromosome 

carries those of femininity. In the mother's egg, there is only the X chromosome, which 

determines female characteristics. In the semen from the father, there are sperms that 

includes either X or Y chromosomes. Therefore, the sex of the baby depends on whether 

the sperm fertilising the egg contains an X or Y chromosome. In other words, as stated 

in the verse, the factor determining the sex of the baby is the semen, which comes from 

the father. This knowledge, which could not have been known at the time when the 

Qur'an was revealed, is evidence to the fact that the Qur'an is the word of God. 

Syf 59 

In the first phase of its development, the baby in the mother's womb is in the form 

of a zygote, which clings to the uterus in order to take nourishment from the mother's 

blood. In the picture above is a zygote, which looks like a piece of flesh. This formation, 

which has been discovered by modern embryology, was miraculously stated in the 

Qur'an 14 centuries ago with the word "alaq", which means "a thing that clings to some 

place" and is used to describe leeches that cling to a body to suck blood. 

Syf 60 

The bones of the baby completing its development in the mother's womb are 

clothed with flesh during one particular stage. 

Syf 61 

Many stages of a baby's development in the mother's womb are related in the 

Qur'an. As described in verse 14 of Sura Muminun, the cartilage of the embryo in the 

mother's womb ossifies first. Then these bones are covered with muscle cells. God 
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describes this development with the verse: "…(We then) formed the lump into bones and 

clothed the bones in flesh" 

Syf 63 

In the verse 6 of Sura Zumar, it is pointed out that man is created in the mother's 

womb in three distinct stages. Indeed, modern embryology has revealed that the baby's 

embryological development takes place in three distinct regions in the mother's womb. 

Syf 65 

Everyone, including identical twins, has a unique fingerprint. In other words, 

people's identities are coded at their fingertips. This coding system may also be 

compared to the barcode system that is used today. 

Syf 68 

The Dead Sea basin where Byzantium was defeated by Persians. Above is a satellite 

photograph of the region. The Lake of Lut region, which is the lowest region of the world, 

is 395 meter below the sea level. 

Syf 71 

Above is a satellite photograph of the Dead Sea basin. The altitude of the Dead Sea 

could only be determined with modern measurement techniques. These measurements 

led to the discovery that this is the "lowest region on the Earth". 

Syf 74 

The name "Haman" was not known until the decoding of Egyptian hieroglyphics in 

the 19th century. When the hieroglyphics were decoded, it was understood that Haman 

was a close helper of the Pharaoh, and was "the head of the stone quarries".  (Above are 

shown ancient Egyptian construction workers). The really important point here is that 

Haman is mentioned in the Qur'an as the person who directed construction work under 

the command of the Pharaoh. This means that information that could not have been 

known by anybody else at that time was given by the Qur'an. 

Syf 82  

Charles Darwin 

Syf 86 

One of the facts nullifying the theory of evolution is the incredibly complex structure 

of life. The DNA molecule located in the nucleus of cells of living beings is an example of 

this. The DNA is a sort of databank formed of the arrangement of four different 

molecules in different sequences. This databank contains the codes of all the physical 

traits of that living being. When the human DNA is put into writing, it is calculated that 

this would result in an encyclopaedia made up of 900 volumes. Unquestionably, such 

extraordinary information definitively refutes the concept 

of coincidence. 

Syf 92 

There are no fossil remains that support the tale of human evolution. On the 

contrary, the fossil record shows that there is an insurmountable barrier between apes 

and men. In the face of this truth, evolutionists fixed their hopes on certain drawings 

and models. They randomly place masks on the fossil remains and fabricate imaginary 

half،ape, half،human faces. 

 

 

 
 


