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  نه در ترمجه آناعجاز در اصل قرآن است 
اين کار برای . قرآن جميد در هر گوشه و کنار جهان، به زباای خمتلف ترمجه شده است

 به احلمدهللا. دانسنت آسانتر و تر قرآن و عمل کردن به هدايات آن بسيار سودمند واقع ميشود
 را تا حدودی )ج(هللازباای ملی ما نيز قرآن جميد ترمجه گرديده که ما را قادر ميسازد تا هدايات ا

اما در ترمجه هر آنچه را که گوينده اصلی مد نظر داشته و در کالم خود . درک مناييم
بزرگترين مانعه بر سر اين راه حدود دانش ناچيز . گنجانيده، قابل انتقال به زبان ديگر منيباشد

 در قرآن گنجانيده است، )ج(لذا متام آنچه را که اهللا.  ميباشد)ج(انسان در برابر علم اليتناهی اهللا
در آية  )ج(اهللا. در ترمجه ها و تفاسريی که به دست انساا نوشته شده است، در منيتوان يافت

:   سوره ص ميفرمايد٢٩
هاى ّآن تدبر منوده و از آن پند  اين كتاب مبارك را بر تو نازل كردمي تا صاحبان خرد در آية

 تدبر خوانده شود، معانی بيشتر و بيشتر آن مکشوف هر باری که قرآن کرمي با دقت و. بگريند
اعجاز   هاىکتاب. در حاليکه ترمجه حمدود به برداشت و قوه بيان مترجم باقی ميماند. ميگردد
هر پيشرفت .  شده، يک منونه از ثبوت اين حرف استمؤلفان متعدد نوشته که توسط قرآن

. ازد، که تا حال بر ما پوشيده بوده استعلمی ما را قادر به درک پيامهای زيادتر قرآن ميس
بنابرين منت اصلی قرآن در لوی هرگونه ترمجه و هر نقل قولی از کالم اهللا جميد حتمی و الزمی 

هم برای احتمال ادراک بيشتر معانی و اعجاز آن و هم برای اطمينان از اينکه اشتباهی : است
  . در ترمجه و استناد رخ نداده است

 

کلمات و آية ":  توضيح ميدهد کهi در کتاب قرآن شناسیمالعبداهللا امحدياناستاد احلاج 
تالوت . های قرآن به اتفاق متام جوامع اسالمی، به خودی خود مطلوب و دارای اعجاز هستند

بنابرين ترمجه آية های قرآن مانند ترمجه . آا ثواب دارد و مس آا بدون طهارت غري جماز است
  .ممکن و غريجماز استاعالم و نامها غري

قرآن که نه تنها ما فوق متام منت های فنی و ابداعی و ادبی و بديعی است و بلکه قالب 
معانی و حمتوا و مفاهيمش معجزه بی نظري و مهتا ناپذير و ثابت کننده حقانيت پيامربی اعظم 

انی و ويژگی های بنابرين ترمجه جمموع قرآن شامل متام مع. پيامربان و خامت پيامربان خدا است
  .اعجاز و بی نظري بودن آن، نه تنها جايز نيست، بلکه از حماالت و ممتنعات است

 



ب  
اما ترمجه قرآن به معنی نقل معانی آية های آن از قالب غري عادی و سراسر اعجاز به قالب 

نه تنها غريجماز و حمال نيست، بلکه ) و در حقيقت ترمجه قسمی قرآن(های عادی و متداول 
و اهل هر زبانی از زباا هرگاه به زبان عربی آشنا و واجد شرايط . ری است ميسر و ميسورکا

اما . ترمجه درست منت های وزين عربی باشند، ميتوانند قرآن را به زبان خود ترمجه کنند
قرآن فارسی، قرآن -کسی منيتواند بگويد . هيچکدام از آن ترمجه ها قرآن ناميده منيشوند

  ."که ميتواند بگويد ترمجه قرآن به زبان فارسی، ترمجه قرآن به زبان انگليسی وغريه بل- انگليسی
داللت کلمات و ":  در باره ترمجه قرآن چنني ميگويدii در کتاب موافقاتعالمه شاطبی

يکی داللت اصلی و داللت الفاظ و عبارات مطلقه بر معانی و . عبارات عربی بر دو گونه است
. ی داللت تبعی و داللت الفاظ و عبارات مقييده بر معانی ومفاهيم خادمهمفاهيم مطلقه و ديگر

ترمجه " مثال. مدلول خنستني، امر مشترک مهه زباا و هدف اصلی از تکلم متام متکلمان است
اما مدلول .  در متام زباای عامل ميسر و بدون اشکال است)ع(وصف گرما يا داستان امساعيل

مانند ( و عبارات مقيده از آجناييکه امری است خمتص به زبان عربی دومی يعنی مدلول الفاظ
چگونگی مسند، مسند اليه، اسناد، اجياز، اطناب، ايهام، مفاهيم بالغی و نکات صنايع ادبی در 

و ترمجه قرآن به اين معنی مهانگونه که . ترمجه آا به زبان ديگری امکان پذير نيست) زبان عربی
 است، امری است غريجماز و غريممکن، اما به معنی اول جايز و بدون مانع ابن قتيبه نيز گفته

  ."است
قرآن سخن خدای ":  چنني آورده استiii در کُيميای سعادتامام ابو حامد حممد غزالی

و آنچه به زبان مهی رود حروف . و صفت وی است، قامي به ذات وی. است و قدمي است
هر کسی طاقت گفنت آن دارد، اما طاقت نفس آتش و آتش گفنت به زبان آسان است و . است
مهچنني حقيقت معانی اين حروف اگر آشکارا شود، هفت آمسان و زمني طاقت جتلی آن . ندارد
اگر ما اين قرآن را بر کوهی فرو .  ندارد

  .پاره پاره بشکستی از بيم خدای
ال و عظمت قرآن را به کسوت حروف پوشيدو ليکن مج

فرستادميی تو آن کوه را بديدی که بترسيدی و نژند گشتی و 
ه اند تا زباا و دهلا طاقت آن 

 و جز در کسوت حروف به آدمی رسانيدن صورت نبندد، و اين دليل آن نباشد که ورای دارد
  .حروف کاری عظيم نيست

 



 ج  
نصيب بيشتر آدميان از قرآن آوازی و ظاهر معنی بيش نبود، تا گروهی پنداشتند که قرآن 

و اين مهچنان بود . دلی است) ساده( است و اصوات، و اين غايت ضعف و سليم خود حروف
است، و نداند که اگر آتش کاغذ را بيند ) ش- ت- ا(که کسی پندارد که حقيقت آتش حروف 

و . اما اين حروف مهيشه در کاغذ باشد و هيچ اثر نکند در وی. بسوزد و طاقت وی ندارد
 با وی مناند، معنی حروف مهچون روح است و حروف چنانکه هر کالبدی را روحی است که

و . شرف کالبد به سبب روح است و شرف حروف به سبب روح معانی است. چون کالبد
 ."پيدا کردن متامی حتقيق اين در چنني کتاب ممکن نگردد

هر چه هست و بود و خواهد بود، مجله ":  ميگويدiv در کتاب متهيداتعني القضاة مهدانی
قرآن در ! اما تو قرآن کجا بينی؟ هيهات و هيهاتاست که در قرآن 

تو حمرم نيستی، و اگر در درون پرده ترا راه بودی اين معنی که . چندين هزار حجاب است
 است با دوستان خود و بيگانگانرا در آن هيچ مل يزلقرآن خطاب . مريود بر تو جلوه کردی

مگر ! دريغا. ند، زيرا که مسع باطن ندارندنصيبی نيست جز حروفی و کلماتی که به ظاهر شنو
 غرايب قرآن جسنت، کار هر کسی -اقرأو القرآن و التمسوا غرائبه-مصطفی ازينجا گفت که 

قرآن . زار اين گمان مرب که قرآن هيچ ناحمرمی را هرگز قبول کند و با وی سخن گويد. نباشد
. هدگواهی ميد. غمزه مجال خود با دلی زند که اهل دل باشد

  ."دريغا خلق به ظاهر قرآن قناعت کرده اند و مهه ازو پوستی نبينند، باش تا مغز او خورند
مقام ":  آمده استv در مکتوبات امام ربانیحضرت جمدد الف ثانی شيخ امحد سرهندیاز 

به گوئيا ازين مقام برآمده اند و . عليهم الصلوات و التسليماتحروف و کلمات قرآنی فوق مقام انبياست
که مقام فوق خمصوص به ذات و . مقام فوق نارسيده، در ميان برزخ شده و اقامت منوده اند

و اين حروف و . سبحانهصفات مقدسه حضرت واجب الوجود است و موجود در خارج او نه
اما از مهه موجودات آن . کلمات چون مسات حدوث دارند، قابليت وصول آن مقام ندارند

اين معيت را با معيت ديگران هيچ . چنگی در دامن مدلوالت خود زده اندمرتبه پيش قدم اند، و 
هيچ در درک منی درآيد که با بطن بطون مربوط . اين معيت بس عالی است. نسبتی نيست

مهني حروف و کلمات قرآنی . القرآن کالم اهللا غري خملوقفهم خملوق را آجنا چه گنجايش . است
 آن درين نشأ به خالف ساير صفات قدميه به نفس خود چون کالم قدمي سبحانی بود، ظهور

چه حروف و کلمات برين تقدير نفس اويند و روپوش آن غري از تقدمي و تأخري . خواهد بود
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پس قريب ترين اشيا به جناب قدس . عارضی که از راه قصور آله تکلم آمده است، خنواهد بود

 که گردی از ظليت به وی جل سلطانهات هم او قرآن جميد باشد و ظاهر ترين صفجل سلطانهخداوندی
نرسيده است و خس و خاشاک تقدمي و تأخري را در چشم حمجوبان انداخته به اصالت خود در 

 ."هلذا افضل عبادات تالوت قرآن جميد آمد. عامل ظالل جلوه گر گشته
ر فصول بالغت د) اقطاب(اينان ":  ميفرمايدviفتوحات مکيهحميی الدين ابن عربی در 

نه ) چيزی از اعجاز قرآن(سخن، کالم و بيان دارند و اعجاز قرآن را ميدانند، ولی از آنان 
 يعنی خواندن - دانسته ميشود و نه علم به زبان عربی و حتقيق بدان روشی که معمول است

آنچه دانسته ميشود اينست که آن برايشان از اين جهت .  حاصل ميگردد-کتاای درسی ادبی
حصول پيدا کرده است، و بلکه از خبشش ها و عطايای اهلی ) ا و نسبتهای امساء اهلیيعنی سببه(

 وقتی عبارت حقيقی را که از باطنشان -که آا را از جانب نفوس خويش-از طريق خاص بوده 
  . " ميدانند-وارد ميشود اجياب مينمايد

آشناىي دارمي، مهيشه از بنابرين الزم است كه بدون در نظر داشت اينكه چقدر با زبان عرىب 
آن نشرات قرآن و حديث استفاده كنيم كه عالوه بر آنكه براى سهولت خوانندگان به زبان 

و از نشر . هاى ديگر  ترمجه و تفسري شده است، منت اصلى عرىب را نيز در خود داشته باشد
 اىن، درك ترمجه هاى فاقد منت اصلى جلوگريى كنيم، زيرا احتمال از دست دادن فيوضات

مفاهيم بيشتر از آنچه مؤلف به اختيار ما گذاشته و اطمينان از مطابقت با اصل در آن متصور 
  . است

   داكتر حممد فريد آمسند
  
  

i-  408- 406قرآن شناسى ص 
ii-  به روايت كتاب قرآن شناسى امحديان45-44، ص 2موافقات ج  

iii-  248- 247، ص 1كيمياى سعادت ج 
iv-  203-168متهيدات ص 
v- 100، مكتوب 3، دفتر 9، حصه 2ج  مكتوبات امام رباين 

vi-44، ص 3ترمجه حممد خواجوى، ج  فتوحات مكيه 
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  فهرست مندرجات
  

  1  مقدمه
  3  در مورد مؤلف
   6  : قرآنىمعجزات علم
   7  پيدايش کائنات

   8  توسعه کائنات يا جهان
   9   و انقباض عظيمعاقبت جهان

   11  خلقت از دود داغ
  11  دن آمساا و زمني جدا ش

   12  خلقت آنچه بني زمني و آمسااست
  13  اشتباه نظريه داروين

   14   مطلق در جهانعادلت
   16  در جهانن لطيف ميزا

   22   بني آفتاب، مهتاب و ستارگان ساختماىنىتفاوت ها
   23  در حال چرخشمدارها و کائنات 
  24  مسري کرهء آفتاب 

  25  اب مهتمدار 
   26  ىرحماسبه سال قم

   27  مدار در قوه ثقل و حرکات
  27  کروي بودن زمني 

   28   زمنيمست چرخش
   28  شکل زمني 

  29  اقطار زمني و فضاء 
   29  جوىطبقات 

   31  سقف حمفوظ
  32  نده دآمسان باز گر
   33  طبقات زمني

   34  زمني چارجهاى استفراغ 
  35  وظيفه کوه ها 

  37  حرکت کوه ها 
   38  تابنقاط خمتلف طلوع و غروب آف
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  38   زمني در ايات تنقيص
  40  تركندهزمني 

  41  معجزهء آهن 
  43  تشکل پطرول 
   44  نسبيت زمان

  44  خلقت در شش روز 
   46  تقديرحقيقت 

   48  آفرينش ازواج
  48  ذرات امت 

  49  سوراخهاي سياه 
   50  نبضاىن ىستاره ها
   52  ىستاره شعر

   52  ىروشين و تاريک
  54  ق بدون آتش ارتحا

  55  برها وزن ا
   55  تناسب باران
  56  تشکل باران 

  59   زمني مرده را زنده ميسازد نبارا
  60   رعد و برق ،تشکل ژاله

   61   کنندهى بار آوربادها
  63  مراحل تشکل باد 

  63  چگونه مراحل فوتوسينتيز در صبح آغاز مييابد 
  64  حبر ها به مهديگر خملوط منيشوند 

   65  ىو امواج داخل  احبارىتاريک
  66  جائيکه حرکات ما را کنترول ميکند 

  67  دل ها با ذکر خداوند آرام ميگريد 
   68  ى آنصح و مفاد عفو در اخالق اسالم

   70   را سرعت ميبخشد صحت ياىبعبادت
   72   در اثر عدم مراعات دينى و افسردگىفشار روح
  75  تولد انسان

  81  خلقت انسان از آب 
  82  خلقت از ِگل 
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  82   (Gene) جني ى ريزتنظيم

  84  دوره حيض 
   85  ترتيب تكامل اعضاى طفل

  85  تشکل شري 
  86  خملوط معجزه آساء شري مادر 

  89   نشان انگشت ى از روشناخت
  90  زنبور عسل مؤنث 

  91  معجزه عسل
   93  مفاد آنخرما و 

   95  فوق العادهميوه يك اجنري 
   96   يک منبع خوب غذاىيىماه

   98  گوشت خوک اضرار صحى 
  99   يک نبات صحت خبش زيتون
  102   قلب ى رگهاعمليات
  103   ن و آشاميد ، شستشو، حرکتىمفاد صح
  104   ميکروسکوپيک حيات

   105  اتموجوديت اجتماعات حيوان
  106  اهلام از طرح موجودات حيه :  تحيااز تقليد 
   108   ملخ ها خيل

  109  ارتباطات مورچه هاسيستم 
  111  دوران غذا 

   111   قت خوابگوشها در وفعاليت 
  112  خواب اثناى امهيت حرکت در 

  113  کاهش حرکات در شب 
  114   صدر در ارتفاعات انقباض

  116  : پيشگويي ها در قرآن
  117  ) ترکيه(غلبهء روم شرقي 

   118  حمافظت جسد فرعون
  119   مکه فتح

  120  قبيلهء اسرائيل بسيار متکرب ميشود 
   121  حتقيقات فضاىي

  121  سفر مهتاب 
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  122   محل و نقل ىايط عصروس

  123  ختنيک طياره 
  123   تصوير انتقال

  124  انتقال بو 
  125  استفاده از برق 

  126   آرتيزين ىچاه ها
  127   ى مورچه در تکنالوژلشكر
  129   انشقاق و ى امتىانرژ

  130  :  قرآنى تارخياعجاز
  131   و احرام مصر هامان
  132  و شق منودن حبر ) ع (ىموس

   136  ر سر فرعون و مهراهانش آمد که بىمشکالت
  138  کلمه فرعون در قرآن 

  139  طوفان نوح 
  141  طوفان نوح عالمي باستاىن 

  144  شهر ارم 
  146   سدوم و گموره ىشهرها

  149  رم ع سيلمردم سبا و 
  152  مردم احلجر

   152  : در قرآنىمعجزات رياض
  153  تکرار کلمات در قرآن 
  154  تناسب خشكه و آب
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  اعجاز قرآن
  : مقدمه

 حق ى را به سواين کتاب عقل انسان.   قرآن را نازل منود)ج(چهارده قرن قبل اهللا 
 تا ىاز زمان وح.   مقدس بپيوندندى وحىميخواند و مهه بشريت را تعليم ميدهد تا به ارزشها

  .   ميماندى انسان باق رهنماىيى براى مانندبه قيامت اين کتاب منحيث يک وسيله ىب
  : ميگويد)ج(کتاب اهللا درين 

  
  )۵٢القلم (  عامليان هيچ نيستىو آن جز پند برا

  
 يک زبان و هلجه بسيار آسان، قابل فهم و ىنيکه قرآن مشهود گشته است دارااز زما

  :  درينمورد ميگويد)ج(اهللا .  دست رس به مهه بوده است
   

 
  )٢٢القمر (  است؟ آيا هيچ پند پذيرنده ىي، پند گرفنتىپس آسان کردمي قرآن را برا

  
 آن ثبوت واضح است ى در حمتو نظري و خرد عاىل زبان قرآن، شيوه ىبکمال ادىب

  .   ميباشدىکه کالم اهل
.   استى دارد که ثابت ميسازد که کالم اهلىبرعالوه در هر کلمه، قرآن معجزات

 است که درين کتاب مقدس اسالم گنجانيده شده ىيکی از آن مجله تعداد زياد حقايق علم
 مقدار زياد  شده است،ى وح)ص(درين کتاب که هزارو چهارصد سال قبل به حممد .  است
  .  وجود دارد که در قرن بيست و بيست و يک کشف گرديده اندىمعلومات

 ى و رهنمود هاى، قرآن در اصل يک کتاب اخالقىبا وجود داشنت مسايل علم
 موجود در قرآن ىدر قرون بيست و بيست و يک صرف يک عده معلومات علم.   استىمعنو

اين .   مردم قابل درک نبودىول قرآن برا کشف گرديده که در زمان نزىبه کمک تکنالوژ
  .  ميباشد)ج(خود دليل اثبات اين کتاب منحيث کالم اهللا 
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.   قرآن اوال بايد بدانيم که در آن زمان علم چقدر پيشرفت منوده بودى دانسنت اعجاز علمیبرا

   . با دانسنت اين ميتوان درک منود که اين کتاب خارق العاده اسالم چقدر ارزمشند است
 مقدس نازل ميشد، مردم عرب غرق در ى زمانيکه اين آيه هاىدر قرن هفتم ميالد

 معاصر و شناخت طبيعت ى به تکنالوژىفقدان دست رس.   بودنداوهام و خياالت خراىف
 حتريف شده که از پيشينيان به آا رسيده بود ىکائنات باعث ميشد که اعراب به افسانه ها

.   خود نگهميدارندی آا فکر ميکردند که کوه ها آمسان را باالمثال.  بدون سوال باور کنند
 ى اند که آمسان را مثل يک سقف باالىمعتقد بودند که زمني مهوار بوده و کوه ها فيل پايه ها

  .  زمني نگهداشته اند
 غفلت دانش و به ىدرين حميط اسطوره ها و افسانه ها قرآن نازل شد،  قرآن به جا

  :  يک آيه قرآن ميگويد.   و اعتقاد آوردا رهنماىي هى منطق ىبىجا
       
 

  )   ٢الرعد ( آنست که آمسان را بدون ستون برافراشت )ج(اهللا 
  

 ىقرآن مملو از حقايق.  اين آيه عقيده قرار داشنت آمسان بر ستون کوه ها را رد منود
 که ىقرآن در عصر.  ند دانسنت آا نداشتى آشکار شد که مردم هيچ وسيله برااست که زماىن

 را که توسط ى و جنوم داشتند مسايل مهمى در مورد فزيک، بيولوژئىمردم معلومات جز
 ى به طور منونه خلقت عامل، خلقت و نشو منا;پروردگار عامل آشکار گرديده است در بر دارد

 که ى و توازن لطيف(Atmosphere) تا کهولت، ساختمان جو زمني انسان از حالت جنيىن
  .   ما در کرهء زمني استىضامن زندگ

  
  .  از اين مثال ها بيائيد تا تفصيل آا را درين کتاب مطالعه منائيمى دانسنت بعضىبرا
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  : در مورد مؤلف
 اسم مستعار عدنان هارون حيىي

 در انقره ١٩۵۶او در سال .  اوختار ميباشد
نقره اوال فاکولته هنر ااو در .  تولد يافته است

. ا و بعدا فلسفه را خوانده است زيبىها
او .   ميباشدىعدنان اوختار يک دانشمند ترک

 گرديده و اين  فاىنى معنوىکامال در ارزشها
 مقدس را به ساير مردم نيز انتقال ىارزشها
 خود را ىعدنان اين مبارزات معنو.  ميدهد

 وقتيکه در پوهنتون ١٩٧٩در سال 
ميخواند  زيبا را ىميمارسينان فاکولته هنر ها

در جريان فاکولته مطالعات .  آغاز کرد
 در مورد ماترياليسم و ساير مفکوره ىعميق
 رسيد که ىو تا حد.   مروجه اجنام دادىها

تر از طرفداران اين فرضيه ها معلومات به 
 ى توانست کتااىدر نتيجه و.  دست آورد

 در رد فلسفه فريبندهء ماترياليسم و ىمتعدد
 .  بنويسدىد خبودفرضيه تکامل خو

 به بعد تعداد زياد کتب در مورد سياست و ساينس و عقايد نوشته ١٩٨٠از سال 
 اساس فرضيه  ىبىها  و ادعاى مهم در رد معتقدان تکامل تدرجيى کتاب هاهارون حيىي.  است

  . داروين نوشته است
 مبارزه ى عقيدت که بر ضد ىب از نام دو پيامرب معروف هارون و حيىيىنام مستعار و

اين .   کتاب استىمهر پيامرب اسالم در جلد کتاب معرف حمتو.  منوده بودند گرفته شده است
حتت .   و پيامرب او منحيث آخرين پيامرب است)ج(مهر منايانگر قرآن منحيث آخرين کتاب اهللا 

  .   را هدف خود قرار ميدهدى احلادى قرآن و سنت، مؤلف رد مفکوره هارهنماىي
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انتقال پيام قرآن به مردم و تشويق مردم به تفکر :   دور يک هدف ميچرخداينهمه به

 و پرده برداشنت از اساسات فرتوت و گمراه )ج(در مورد اساسات اميان، مثل موجوديت اهللا 
  .  ى احلادىکننده سيستم ها

 ، جرمىن،ى، فرانسوی انگليسى را به لساامردم سراسر جهان کتااي هارون حيىي
  .   مطالعه ميکنند و اندونيزياىيى ترک، يوناىن،ى روس،ى البانو، عرىب، اردو، پرتگاىل،ىايتالو

 در متام جهان حتسني شده و سبب اميان آوردن تعداد زياد مردم  هارون حيىيىکارها
 ى باالى وى اخالص و فصاحت کتاب ها،ىخردمند.  و قوت اميان يکعده ديگرگشته است

 فورا اثر منوده و نتايج ، اعتراض وجود نداشتهى براىدرين آثار حمل. قلب خواننده اثر ميگذارد
 اين آثار را به دقت و تفکر خوانده باشد و بازهم ىناممکن است که کس.   آوردىمشخص بار م

 يک مقاومت ، پيدا شودىو اگر هم چنني کس.   دفاع منايدى احلاداز نظريات ماده پرسىت
  .   بود احساسات خواهدىمتعصبانه و از رو

 را در عصر حاضر مغلوب ى که متام حترکات انکار هارون حيىيىسپاس از نوشتها
  .  گردانيده است

مؤلف به هيچ .  بدون شک اينهمه از برکت خرد و صراحت فته در قرآن است
 ى به سوى راهى خدمت در جستجوىاو خملصانه هوا.   خود منيباشدىوجه مغرور به نوشته ها

  .  بردى را توقع منىد و او هيچ گونه مفاد ماد را دار)ج(اهللا 
با درنظر داشت اين حقايق کسانيکه مردم را خبواندن اين آثار تشويق ميکنند و آا را 

توزيع و نشر .   را اجنام ميدهندى مينمايند خدمات ارزمشند بصريت دل و ديده رهنماىيىبسو
 دور منودن شک و گمان از دماغ ى برا که باعث اغتشاش افکار شده و کدام اثر واضحکتااىي
  .  يک ضايعه وقت و توان خواهد بود،  مردم نداشته باشدىو دهلا

مؤلف که جنات مردم از شر کفر و احلاد است، اين واضح است که هدف مقدس 
کسانيکه درينمورد شک دارند عمال ميتوانند ببينند .   عمل ميکندى وىبيشتر از قوه نويسندگ

 ،کامياىب.   قرآن ميباشدى معنوى و نشر ارزشها امياىن زدودن ىب کتب هارون حيىيکه يگانه مرام
  .  و اخالص اين اثر در حسن اعتقاد خواننده مشهود است
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 را که  عقده ها و عذاىب، ها ىمهمترين دليل بريمح.  يک چيز را خباطر بايد داشت

 رف با مغلوب منودن ىباين ص.   استى اعتقاد ىبى کشند شيوع ايديولوژىمسلمانان م
با در .   و فهماندن عجايب خلقت و معنويت قرآن به مردم به خامته رسيده ميتواندىاعتقاد

 واضح ، کشاندى فساد و عقده ها م، دهشتىنظرداشت حالت جهان امروز که مردم را بسو
  . داست که قبل از آنکه دير شود اينچنني خدمات بايد هرچه مؤثر تر و سريعتر توسعه ياب

 اين مرام ى را براى نقش رهربمبالغه نيست که بگوئيم که جمموعه کتب هارون حيىي
 که ى عدل و مسرت،اين کتب وسيله حصول صلح و برکات) ج(انشاءاهللا .  به دست گرفته است

 - ى کتب علم١٢٣ اين مؤلف تا حال به ىکارها.  در قرآن وعده داده شده خواهد گرديد
  .   مريسدديىن
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   قرآنى علمىمعجزه ها
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  ائنات يا جهان آپيدايش 
 مهيشه موجود بوده و ىتا اواسط قرن بيستم چنني پنداشته ميشد که جهان اليتناه

بوده اول و آخر  Static Universeنظر به اين فرضيه کائنات ثابت .  مهيشه موجود خواهد بود
  .  ندارد

ري است، اساس يواد ثابت و غري قابل تغبا در نظر داشت اينکه جهان جمموعهء از م
در .   که در نتيجه موجوديت خالق را انکار کرد، گذاشته شدMaterialism ه گراىيه مادففلس

  .  قرن بيستم فرضيه کائنات ثابت را رد منودىحاليکه ساينس و تکنالوژ
تا .   در انتظار ماستىاکنون ما در قرن بيست و يکم قرار دارمي و طلوع جديد

 دنيا به عمل آمده ىال تعداد زياد جتربه ها، مطالعات و حماسبات توسط متفکرين و فزيک دااح
 از هيچ به وجود ى داشته است و در يک حلظه بايک انفجار قوىو ثابت منوده که جهان آغاز

.  بر عالوه دانسته شده که خالف عقيده ماترياليست ها جهان ثابت و معني نيست.  آمده است
اين حقايق جديدا کشف شده . ري و توسعه ميباشدي تغ،ف جهان مهيشه در حال حرکت بر خال

 دنيا مهه اين حقايق را پذيرا ىجامعه علم.  مثل ميخ ها در تابوت فرضيه جهان ثابت عمل ميکند
  . شده اند

  :  کائنات را چنني ميگويدأقرآن منش

  ).١٠١االنعام ( آفريننده آمساا و زمني است) اهللا (
  

طوريکه قبال گفتيم .   دانشمندان معاصر مطابقت داردىاين معلومات با يافته ها
 در  و زماىنى به اين نتيجه رسيده اند که متام کائنات مهراه با ابعادمادىدانشمندان فزيک جنوم
 Big Bangانفجار عظيم يا   مدا قبل به وجود آمده اين حادثه که به نامىاثر يک انفجار قو

طوريکه متام دانشمندان به توافق .   واقع شده استىتد ممد خلقت کائنات از هيچ يا نيسياد ميشو
  .  رسيده اند، اين انفجار پانزده ميليارد سال قبل از يک نقطه صادر شده است
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از حالت .   به نام ماده وجود نداشتى چيزBig Bangقبل از انفجار عظيم يا 

اين مساله که درين .  مان موجود نبود مهه اين ها خلق شد ز و حىتى نه انرژ، که نه ماده نيسىت
  .  چهارده قرن قبل در قرآن ذکر گرديده بود، ها معلوم شده استىنزديک

در  را عظيم انفجار ى بقايا١٩٩٢ در سال NASA امريکا ىاداره فضا و هوا نورد
ت را از  است که حقيقت خلقت کائنااين کشف بزرگ يک مدرک خوىب.   منودفضا دريافت

  . هيچ توضيح مينمايد
  

  ائناتآتوسعه 
 ىقرآن چهارده قرن قبل آمده است که هنوز علوم ساينس و علم جنوم بسيار ابتدائ

  :بودند در مورد توسعه کائنات چنني ميگويد

  ).۴٧الذاريات (  خبشيمىو آمسان را به قدرت خود برافراشتيم و ما آنرا وسعت م
  

 زياد قرآن ىده طوريکه درين آيت ديده ميشود در جاهاکلمه مساء که آمسان ترمجه ش
.   استدرينجا نيز با مهني معىن.  مساء داللت به فضا و کائنات وسيع تر ميکند.  آمده است

)  خبشيمىمائيم که آنرا مدام توسعه م (به معىن) انا ملوسعون( کائنات توسعه مييابد کلمه يعىن
 بسيار زياد به معىن) له( توسعه دادن و پيشوند عىني) اوسعه(از ريشه ) موسعون.  (ميباشد
اين نتيجه ".  ما آمسان يا کائنات را بسيار توسعه ميبخشيم"بنابرين اين مجله ميگويد که .  ميباشد

  . ايست که دانشمندان امروز در يافته اند
 به اين نظر بود که کائنات طبيعت ثابت داشته و مهيشه ،تا اوايل قرن بيست ساينس

 ىدر حاليکه حتقيقات و مشاهدات و حماسبات جديد بواسطه تکنالوژ.  جود بوده استمو
  .   داشته است و مهيشه در حال توسعه ميباشدىمعاصر نشان داد که کائنات آغاز

 و جورج مليتر ستاره شناس ىدر شروع قرن بيست الکساندر فريدمن فزيک دان روس
اين اطالع توسط .  مدام بوده توسعه مييابد حماسبه منودند که کائنات در حرکت ىبلجيم

 توسط تلسکوپ خود ادوين هوبل منجم امريکاىي.   تائيد گرديد١٩٢٩مشاهدات سال 
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اين بزرگترين . مشاهده منود که ستاره ها و کهکشان ها مداوما از مهديگر دور شده مريوند

ور ستاره با ازدياد  اين مشاهدات هوبل دريافت که نىدر اثنا.  انکشاف در علم جنوم بود
  . فاصلهء شان سرخ تر شده مريود

 آيد بنفش ى که به طرف نقطه مشاهده مىزيرا مطابق قوانني مشخص فزيک نور
خالصه اينکه نظر .   که از نقطه مشاهده فاصله ميگريد زيادتر سرخ ميشودىشده مريود و نور

گر هر حلظه دور تر و دور تر به مشاهدات هوبل ستاره ها و کهکشاا هم از ما و هم از مهدي
 که هر چيز در آن از مهديگر دور شده مريود يک جهان مداوماً در حال جهاىن.  شده مريوند
  . توسعه ميباشد
.   فرض کنيد که جهان مثل سطح يک پوقانه است، روشن شدن اين موضوعىبرا

.  يگر دورتر ميشود سطح آن از مهدىهر قدر پوقانه زياد تر پف شود به مهان اندازه نقاط رو
 ىاين موضوع به قسم نظر.   از مهديگر دور ميشوند که جهان توسعه يابد نيز وقىتکرات آمساىن
اما به خاطر اجتناب از .  شتني که بزرگترين عامل قرن بيست بود کشف شدينتوسط الربت ا

ف خود زياد  کشىخمالفت با فرضيه جهان ثابت که در آنزمان مورد قبول مهه بود اينشتني باال
  .  خود قلمداد منودى اينرا منحيث بزرگترين اشتباه زندگى نکرد اما بعدا وىپافشار

 ى پيشرفته امروزى تشريح شده بود که تلسکوپ و تکنالوژاين حقيقت در قرآن وقىت
  .  خالق متام عامليان است)ج(زيرا قرآن کالم اهللا .  اختراع نشده بود

  

  عاقبت جهان و انقباض عظيم
از مهان نقطه .  يکه قبال گفتيم خلقت جهان با يک انفجار بزرگ آغاز يافتطور

 بزرگ شود  که کتله جهان به قدر کاىفدانشمندان ميگويند وقىت. جهان مهيشه توسعه مينمايد
.   رسد زيرا قوه ثقل با عث اضمحالل آن در خويشنت ميگرددىباالخره اين اتساع به پايان م

در حال انقباض به يک حرارت شديد اجنام يافته که اين انقباض به نام عقيده براينست که جهان 
.  اين آخر متام اشکال حيات خواهد بود.   شناخته ميشودBig Crunchانقباض عظيم يا 
  :  فزيک پوهنتون ستانفورد چنني نوشته اندى ليند پروفيسرهاىاناتاکالوش و اندر
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 چيزهائيکه ما ميبينيم و منيبينيم انقباض منوده متام.  جهان انقباض منوده و از بني مريود"

 مثل اين است که ما در يک سوراخ "عينا.  و به يک نقطهء کوچکتر از پروتون تبديل ميشود
 تاريک پيش بيين ميکند که اين ى تشريح انرژىما در يافتيم که کوشش ها برا.  سياه باشيم

.   اضمحالل آن ميگردد باالخرهقباض و ان، جهانى ثبات شده و با عث ىبى تدرجيا منفىانرژ
 بسيار دور ى شده و جهان در آينده هاى تاريک ميتواند منفىانرژكه فزيکداا ميدانند 
حاال ممکن ما در شروع دوران حيات جهان نه بلکه در اواسط آن قرار داشته .  اضمحالل منايد

  . باشيم
ست با سرعت رو به  که توسعه يافته ا ميگويد که جهاىنBig Crunchفرضيه 

افزايش اضمحالل منوده تا اينکه متام کتله خود را از دست داده و به يک نقطه واحد با کثافت 
  .  مبدل شودىاليتناه

  :اين موضوع در قرآن طور ذيل تذکرا يافته است

که آفريدمي باز گردانيم اين وعده  روزي 

  
  :و در يک آيه ديگر چنني آمده است

  
  ).۶٧الزمر (وز قيامت زمني در قبضهء او و آمساا در پيچيده به دست راست اوست  

  
 اضمحالل منوده و به عقب ى جهان به تدريج و آهستگBig Crunchمطابق فرضيه 

با.  مريود

که آمساا را مانند طومار در هم پيچيم و به حال اول 
  ).١٠۴االنبياء ( ست که البته اجنام خواهيم دادا

   

ر

اين .  ايت داغ و کوچک ميشود بوده و ىبى کثافت اليتناهىالخره جهان دارا
  .  اردت  مطابق قرآىناتفرضيه ساينس کامال با توضيح
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  خلقت از دود داغ
.   مشاهده کنندى داغ گازىامروز دانشمندان ميتوانند تشکل ستاره ها را از ابرها

جهان در قرآن کرمي اين خلقت .  مهچنني جهان نيز از يک کتله گرم گازات تشکل يافته است
  . کشف علما را تائيد ميکند

  ).١١فصلت ( و آنگاه توجه منود به آمساا که دود بود
  

اين .   دخان ميگويند که درين آيه به دود داغ عامل اطالق شده استدود را در عرىب
 ذرات ىمساله در قرآن در يک کلمه تشريح ميشود چون دود يک کتله پرحرارت گاز دارا

 آن مرحلهء وجود ى را برادراين جا قرآن ترين کلمه عرىب.   جامد مرتبط م ميباشدکوچک
ياد آور بايد شد که فقط در قرن بيستم دانشمندان قادر به دانسنت .  کائنات به کار گرفته است

اين معلومات .  اين شدند که جهان از گازات پر حرارت به شکل دود تشکيل گرديده است
  .  قرآن است از معجزاتىيک
  

  جدا شدن آسمانها و زمين
  :آيه ديگر در مورد خلقت آمساا چنني ميگويد

   

 بشگافته جداکردمي و از آب هر چيز را ،آيا کافران نديدند که آمسان و زمني را که بسته بود
  )٣٠االنبيا (  آورند؟ىزنده گردانيدمي پس چرا اميان من

  
 خملوط نيز به کار  به معىنى حملدر زبان عرىب ميدهد  که م دوخته معىن"رتق"لغت 

 که م دوخته شده اند و  پاره شدن از مهديگر يا ختريب چيزهاىي فتقه به معىنلغت عرىب.  مريود
  . يا سرزدن جوانه از زمني به کار مريود
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 چنني است که زمني و آمساا مديگر بسته يا حاال دوباره درين آيه دقت کنيم معىن

به عني ترتيب نظر علما اين است که در اول متام . دند و آا را از مهديگر جدا کردميدوخته بو
 آمساا و زمني مهه در يک حالت م آميخته قرار داشت و بعدا اين جهان يک نقطه بود، يعىن

  .  آن از هم جدا گرديدندىنقطه به شدت انفجار منوده و اجزا
  

  ار داردخلقت آنچه در بين زمين و آسمانها قر
 آمساا و آنچه بني آا است بيان ، در قرآن وجود دارد که خلقت زمني ىآيات زياد

  .  ميدارد

  ).٨۵احلجر (  حق خلق نکردميىآمساا و زمني و آنچه را که بني آاست جز برا
  

  
  ).۶طه ( آمساا و زمني و بني آا و در زير خاک موجود است مهه ملک اوستدر هر چه 

  
بعدا اين  . شمندان ميگويند که در اول کثافت آن کتلهء دود داغ زياد شده رفتدان

به عباره ديگر .   ستاره ها و سياره ها را تشکيل داد،ىکتله پارچه پارچه شده که اجسام مساو
 از اين ىبعض.   اند که از يک کتلهء واحد گاز به وجود آمده اندزمني و ستاره مهه توته هاىي

 و کهکشاا به ميان ى مشسىفتاب و سياره ها بدل شده و به اين ترتيب منظومه هاتوته ها به آ
 مانده و  باقىدر جريان هر تقسيم يک عده ذرات اضافه از اجسام جديدا ساخته شده.  آمدند

.   ناميده اند کهکشاىنى را ماده بني الستاره ودانشمندان اين ذرات اضاىف.  فضا را تشکيل دادند
 و هشت فيصد هيليوم و دو فيصد دگر ى س،تشکل است از شصت فيصد هايدروجناين ماده م
 است که از ذرات کوچک ىنودونه فيصد اين ماده گازات بوده و يک فيصد آن گرد.  چيزها

از نظر حماسبات .  ند متر تشکيل شده اىجامدات با قطر يک بر هزارم تا يک بر ده هزارم مل
اين ذرات آنقدر کوچک اند که حبيث .   بسيار ارزمشند ميباشد دانشمندانى اين ذرات براىجنوم

 ديده شوند يک کتله بزرگتر از ىاما وقتيکه به طور کل.  گرد يا دود يا گاز ديده ميشوند
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اگر چه ماده بني کهکشاا در سال .   ميکنندىجمموعه متام کهکشاا را در فضا منايندگ

  . ل قبل در قرآن ذکر گرديده بود کشف گرديد اما موجوديت آن صدها سا١٩٢٠
  

  نظريه تكامل دارويناشتباه
آل عمران : قرانكرمي خلقت آىن موجودات را از هيچ در آيات ذيل واضح ميسازد

   :۶٨ و غافر٨٢، يس۴٠، حنل١١٧، البقره٣۵، مرمي ۴٧

  .پس ميباشد" باش"چون اراده چيزى را كند ميگويد 
  

 خود تكامل ى به خودى در پى اتفاقات پاثر  مكتب داروين، حيات درر فرضيهبنا ب
پرسش  .ميباشد  پيچيدهل ساده به اشكالرشد و تكامل موجودات زنده از اشكاو . يافته است

 بوجود ى در اين است كه آيا موجودات زنده برحسب اتفاق و از طريق يك روند طبيعىاصل
  اند و يا اينكه وجود آنان بواسطه يك خلقت آگاهانه است؟ آمده

 ى در طاشياى بيجانكند كه  ىدانند، نظريه تكامل ادعا م ىمهانطور كه مهه م 
 از ىا  در زجنريهىاند و سپس در گام بعد  از اتفاقات در كنار يكديگر مجع شدهىا زجنريه

 حيات و سپس خود حيات را ى و بنيادى اصلىها ، ابتدا پايهىتصادفها، حتت تأثري وقايع طبيع
 خلق ى و اتفاقات بعنوان نريوهاماده، زمان، ىدين ترتيب در يك نگاه كلب. اند  پديد آورده

  .اند كننده شناخته شده
ديدگاه تصادف و اتفاق كه در نظريه تكامل مطرح است، از جانب علم رد شده 

 اتفاقات و ىكه حيات در پ( تكامل گرايان ى در تضاد آشكار با اين ادعاى عملىها يافته .است
 هاىي زيرا امروزه در بني موجودات زنده منونه. باشدي م) شكل گرفته استى طبيعحتت تأثري عوامل

نيز و حىت موجودات يك حجره ىي .  هستندىا  بسيار پيچيدهى ساختارهاىوجود دارند كه دارا
 .گريد ى قرار متناقضانگيز از انواع پيچيدگيهاست كه با مفهوم اتفاق در  يك منونه شگفت

كنيم،  ى كه در موجودات زنده مشاهده مىا  خارق العادهىاه ىساختارها و طراح 
 و قادر خلق دانا اهللا يك شعور برتر بوسيله ى حيات از سوىهند كه متاميدبطور آشكار نشان م
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 اين چنني ؟ نهاند موجودات زنده احتماالً بر اثر تكامل از يكديگر بوجود آمده آيا .شده است

كامالً برخالف اين ) وى مقايسىناتوما  وىسيلو فىها خبصوص يافته (ىنيست، معلومات علم
 زمني اتفاق ى بر روى بر اينكه روند تكاملدر واقع هيچ دليل حمكم و قابل اطميناىن. گفته هستند

 از طريق زنده جاا متفاوت انواعد كه يده نشان مىسيلو فىها   يافته.افتاده است وجود ندارد
 بطور كامالً جمزا از يكديگر و انواعبلكه متام اين د، ان  نشدهتكامل گام به گام به يكديگر تبديل

  زمني ظهور يافتهى كامالً منحصر به فرد بر رو با ساختارهاىيتا دفعىبدون هيچ پيشينه مشترك
 از تكامل ىاند و نه موجودات ساكن در خشك نه پرندگان از خزندگان بوجود آمده. اند 

 منحصر به خصوصيات بطور جداگانه و با زنده جاا انواعهريك از . اند  شكل يافته ها ىماه
اند و   را پذيرفتهى مشهورترين حاميان نظريه تكامل نيز اين واقعيت علماند؛ حىت فرد آفريده شده

  . بر خلقت به رمسيت بشناسندىاند آنرا بعنوان گواه جمبور شده
: دارد كه ىن مباستان شناس و از طرفداران نظريه تكامل اذعا  مارك چارنكى

.  هستىسيلو فىها يافته)  خود خبودىنظريه تكامل(بزرگترين مانع بر سر راه اثبات اين نظريه "
اقسام انواع و . شود ى مدنظر داروين ديده منبني البيىن از اشكال ها هيچ نشاىن در بني اين يافته

  ".روند ىبني م نيز از  بطور ناگهاىناند و حىت بوجود آمدهى بطور ناگهانزنده جاا
 باستان ىها  سال اخري خبصوص در زمينه۵٠ كه در ى جديدىها پيشرفتها و يافته 

د كه نظريه نده ى است، نشان ميافته اجنام وى  مقايسهىتيك و آناتومينج، ى، ميكروبيولوژىشناس
 و در اشكال كامالً جمزا از يكديگر ىموجودات زنده در شكل امروز. تكامل صحت ندارد

 "كن يعىن باش" هريك از موجودات زنده را با امر )ج(اهللا. اند  زمني ظاهر شدهى بر روىنآبطور 
  . و آشكار استىبطور جداگانه آفريده است و اين يك واقعيت قطع

  

  تعادل مطلق در جهان
 
  

 ىنظميهيچ ب) اهللا( خلقت رمحان آيا در به دقت ببني .آنکه هفت آمسان را به طبقات منظم آفريد
  ).٣امللک (  يافتىن خواهو نقصا
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 عامل در حال تعادل مطلق در مسري خويش حرکت ىميليوا ستاره و کهکشان ها

 ىستاره ها، سياره ها و قمر ها نه تنها به دور خود بلکه يکجا با هم به دور يک سيستم.  دارند
 متقاطع ىابعضا از صد تا سه صد ميليارد ستاره در مسريه.  که جز  آن اند نيز در حرکت اند

 صورت منيگريد که با عث ى تعجب است که هيچ تصادمىبا آم جا.  در حرکت ميباشند
  . اين معجزه بسيار بزرگتر از آن است که ما بتوانيم بيان کنيم.  ختريبات در عامل گردد

 اندازه مفهوم سرعت در جهان بسيار فراختر از آنست که توسط مقياسات زميىن
، سياره ها و کهکشاا که وزن هزاران ميليارد تن را دارند با سرعت فوق ستاره ها. شده بتواند

  . العاده در فضا حرکت دارند
در حاليکه سريعترين .  ساعت دور ميزند کيلومتر ىف١۶٧٠مثال زمني با سرعت 

  ىپس با وجود بزرگ.  حركت دارد ساعت  کيلومتر ىف١٨٠٠ که تا حال شناخته شده ىمرم
  .   در حرکت است بينيم که به چه سرعىتى م، و کتله زمنيحجم

  يعىنىسرعت حرکت زمني به دور آفتاب شصت مراتبه بيشتر از سرعت مرم
 با اين سرعت ساخته ميتوانستيم در مدت ىاگر موتر.   ساعت است کيلومتر ىف١٠٨٠٠٠

  .  زدىبيست و دو دقيقه بدور زمني گشت م
 خارج از ىسرعت منظومه مشس.  استارقام مربوط آفتاب به مراتب خارق العاده 

.   مهانقدر سرعت بيشتر دارد، بزرگتر باشدههر قدر يک سياره يا منظوم. تصور ما است
  کيلومتر ىف٧٢٠٠٠٠ در مدار کهکشان خود هفتصد و بيست هزار ىسرعت منظومه مشس

 ٩۵٠٠٠٠ مهراه با در حدود دو صد ميليار ستاره خود با سرعت ىراه شري.  ساعت است
  .  ساعت حرکت مينمايدصدو پنجاه هزار کيلومتر ىف

بدون شک درين چنني يک سيستم مغلق و سريع السري احتمال تصادمات بسيار زياد 
زيرا مهه چيز .   به حيات خود ادامه ميدهيمى صورت نگرفته و با آرامىاما هيچ تصادم.  است

و .  ديده است فعاليت دارد تنطيم گر)ج( که توسط اهللا ىدر جهان در حالت تعادل مطلق
  .  در خلقت موجود نيستطوريکه در آيه مبارک ميخوانيم هيچ گونه اختالىف
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  ميزان لطيف در جهان
 آنکه هفت آمسان را به طبقات منظم :ميفرمايدكه  سوره امللک ٣آيه رجوع ميكنيم به    باز هم 

   :برعالوه .صان خنواهى يافت رمحان ىب نظمى و نق)ج(آفريد به دقت ببني هيچ در خلقت اهللا 

مهه موجودات را خلق کرده و به حکمت کامل خود حد و قدر هر چيز را معني منوده است 
  ).٢الفرقان (

  
فلسفه ماترياليسم ادعا منود که متام سيستم ها در طبيعت و جهان مثل ماشني ها خود 

ه امروز طبيعت دروغني در حاليک.  ميباشدخبود فعاليت دارد و نظم آا يک پديده تصادىف
  .   غلط ثابت شده استً" علما،ىماترياليسم و فرضيه داروين به اصطالح بنياد علم

 ثابت منود که جهان و حيات ىاکتشافات قرن بيستم در عرصه علم جنوم و بيولوژ
فرضيه داروين عقب رفته و فرضيه انفجار بزرگ ثابت منود که جهان از . هر دو آفريده شده اند

 ىاکتشافات اخري نشان داد که يک توازن بسيار لطيف در جهان ماد.  آفريده شده استهيچ 
  .  اساس ماترياليسم را رد ميکندوجود دارد که طبيعت ىب

 حيات ميبينيم که تنها زمني واجد اين شرايط ىبا در نظر داشت شرايط الزمه برا
ر مهزمان و بالوقفه صورت  حيات ضرورت است که به طوى بقاى براىشرايط بيشمار. ميباشد
 در هر کدام آن طور اوسط صد ميليارد ستاره ودر حاليکه صد ها ميليارد کهکشاا .  بپذيرد

پس دقت بايد کرد که چرا .   باشدىموجود بوده و احتماال به عني تعداد ستاره ها نيز موجود م
  .   صرف در زمني شرايط حيات فراهم گرديده است"ءاستثنا

 از انفجار اولني يا انفجار ، ما را فراهم ساختهى جهان است شرايط زندگهر آنچه در
 در ستاره ى تا تعامالت کيمياوى يک امت، از سويه چهار قوهء اساسى فزيکىعظيم تا ارزشها

 از فاصله بني مهتاب و زمني تا ، تابد تا به درجه غلظت آبى که از آفتاب مى از نوع نور،ها
 ، از مدار زمني به دور آفتاب تا درجه زاويه ايکه ميچرخد ،جود دارد که در جو زمني وىگازات

ساينس .   کوه ها و احبار و غريهىاز سرعت دوران زمني در حمور خودش تا به فعاليت ها
اين مفاهيم نشان .   و ميزان لطيف مطالعه مينمايد اين مهه را حتت عناوين اصل انساىنىامروز
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 ى مواد نيست بلکه مهه برا بدون کنترول و تصادىف،هدف ميدهند که جهان يک پديده ىب

  . حيات انسان و با دقت خارق العاده ساخته شده است
.   در خلقت توجه کنيدىدر آيه فوق الذکر در موضوع قدر يا اندازه معني و مهاهنگ

  ٢ آيه  مثلى درينجا و در آيات ديگرى اندازه و ساخنت با اندازگري، طرحکلمه تقديرا يعىن
  . ذکر شده است الفرقان

 در آيه سوم سوره ملک و آيه پانزدهم سوره نوح ى در نظم و مهاهنگکلمه طباقا يعىن
  .  خمالفت و ختريب، نقصان،ى نظم ىب، عدم توافقبه کار رفته است و کلمه تفاوت يعىن
که در اخري قرن بيستم به کار رفته است Fine Tuning اصطالح ميزان لطيف يا 

 فضال و نويسندگان ،دراين اواخر يک تعداد زياد دانشمندان.   را توضيح مينمايداين حقيقت
بلکه مهه چيز با طرح و نظم فوق .   از تصادفات نيستواضح ساخته اند که جهان جمموعه ىي

داکتر کارل گيربسن .   م رخيته اند که شرايط حيات انسان را آماده ساخته اندىالعاده طور
 حيات انسان ى بقاى فزيک داا در يافتند که جهان برا١٩۶٠ ىدر ساهلا": فزيکدان ميگويد

  .  "به لطافت ميزان شده است
 با لطافت حريت توازىن":  پروفيسر جورج اليس ميگويدىمنجم و فزيکدان انگليس

با دانسنت درجه مغلقيت آنچه اجنام يافته .   وقوع اين جهان را ممکن ميسازد، در قواننيىآور
  ."يمي جهان را يک معجزه نگومشکل است که هسىتبسيار 

  .)١٠٩آل عمران ( و مهه کارها به اهللا راجع ميشود.  است آنچه در آمساا و زمني استرا و اهللا 
  

  :  سرعت انفجار عظيم
 جهان ثابت ميسازد که  که از انفجارعظيم اجياد شده است و تشکل آىنتواناىي

 که ى نظر فزيکدان معروف پال ديويس اگر سرعت اتساعمطابق.   نيستعامل تصادىفپيدايش 
 ،ردكتفاوت مي) ١٠١٨/١(بعد از انفجار عظيم صورت گرفت به اندازه يک بر ميليارد ميليارد

ستيفني هاکنب اين دقت سرعت در اتساع جهان را در کتاب تارخيچه .  آمدىجهان به وجود من
 جهان ،يک بر صد هزار ميليون کمتر ميبود اگر سرعت اتساع حىت": خمتصر زمان چنني مينگارد

  . "سيدري خود مناضمحالل منوده و به جسامت کنوىن
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  : چهارگانهىقوا

متام حرکات در جهان مرهون عملکرد ها و توازن چهار قوه است که توسط فزيک 
.  ى و قوه ضعيف هستوى قوه نريومند هستو، قوه الکترومقناطيس،  قوه ثقل

قوا اراين 

 چند د ستاره هزار ميليارر اوسط يک
کوچکتر 

ر آنصورت 
هسته امتها 

:معاصر تثبيت شده
 توازن  ماليکوىلىعامل مشهور بيولوژ.   فوق العاده متفاوت از مهديگر دارندىزشها

  : فوق العاده بني اين چهار قوا را طور ذيل شرح ميدهد
 تر ميبود در آنصورت جهان بسيار ىفرضا اگر قوه ثقل هزار ميليارد چند قو"

به طو.  کوچکتر و طول حيات بسيار کوتاهتر ميبود
از طرف ديگر اگر قوه ثقل ضعيف تر .   کردىاز آفتاب بوده و صرف يکسال عمر م

  . هچنني ديگر قوه ها هم ارزمشند اند.   شدى ساخته من هيچ ستاره کهکشاىن،ميبود
 ، بودى ضعيف تر ميبود يگانه موجود ثابت هايدروجن مى نريومند کمىاگر قوا

 د، تر ميبودى قوىاگر نظر به الکترو مقناطيس کم. ا وجود منيداشتديگر امت ه
و ستاره .   داشتى هايدروجن در جهان وجود منمهه صرف دو پروتون ميداشتند يعىن

 ازين قوه ها اندازهء ىواضحا اگر يک.  ها و کهکشان ها از آنچه حاال اند بسيار فرق ميداشت
  . " ميبودى و نه حياتى و نه امت نه سياره ىي، نه ستاره ىي، داشتىود را منفوق العاده دقيق خ

  
  :ىفاصله بني اجسام مساو

 موجوديت ى بسيار بزرگ بني آا براى در فضا و مسافه هاىتوزيع اجسام مساو
 ى حماسبه شده است که چندين قواى طورىفاصله بني اجسام مساو

نريومند 

 ستاره ها م ى مدار ها، کمتر ميبودىميليون ميل است اگر اين فاصله کم
. ميخورد

.  زمني بسيار ضرور است
مايکل دننت در مورد فاصله بني ستاره ها و .   زمني را تامني ميکندى باالى زندگ،جهاىن
  : ثواقب ميگويد
فاصله بني ستاره ها در .  فاصله بني ثواقب و متام ستاره ها بينهايت ارزمشند است"

 ىکهکشان ما س
  انتشار مييافتند که احتماال سياره ها ىيى زيادتر ميبود ثواقب طورى اگر فاصله کم

پس درخشش ثواقب در يک نظم بسيار دقيق و فواصل معني .  مثل زمني هيچوقت ساخته منيشد
  . "بايد صورت بگريد تا حيات ادامه يابد
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  :قوه ثقل

 و امونيا در جو زمني مجع  مقدار بسيار زياد ميتان،د تر ميبوى قوىاگر قوه ثقل کم
  . يات را ناممکن ميساخت

  
ميشد که ح

  :فاصله زمني از آفتاب
 دوران آب ازبني رفته و ، زمني بسيار سرد ميشد، زياد تر ميبودىفاصله اگر کماين 

  .  نزديک تر ميبود مهه چيز ميسوختىمني کم
  

اگر ز.  مهه خيبندان ميشد

  :ضخامت قشر زمني
.  م تر ميبود مقدار زياد اکسيجن را از هوا جذب مينمود ضخيىاگر قشر زمني کم

  .  زمني را ناممکن ميساختى آتش فشاا حيات رو،ک تر ميبود
  

 نازىاگر قشر زمني کم

  : سرعت تدور زمني
 تفاوت بني ، کمتر ميبودىاگر سرعت دور خوردن زمني به دور حمور خود کم

عت آن زياد ميبود سرعت بادها بسيار  سرىاگر کم.   شدىسيار زياد م
زياد ميشد 

حرارت روز و شب ب
  . دنساخت را نا ممکن ميىو طوفان ها و گردبادها زندگ

  
  : زمنيىساحهء مقناطيس

 ى به وجود مى الکترومقناطيسى قوى تر ميبود طوفااى قوىاگر مقناطيس زمني کم
رات مضره ايکه از  ضعيف تر ميبود، زمني حمافظت خود را بر عليه ذى

 ىآفتاب م
و اگر مقناطيس کم.  آمد

  .  ناممکن ميشدىدر هر دو صورت زندگ.  از دست ميداد) بادهاي آفتاىب(آيد 
  

  :Albedo Effectاثر البدو 
 ايکه زمني جذب ميکند و مقدار اثرالبدو عبارت است از تناسب بني مقدار روشىن

ا.   ايکه انعکاس ميدهدروشىن ىبندان ميشد و اگر کم زياد تر ميبود مهه خيىگر اين تناسب کم
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 ها از اثر ذوب شدن ذخاير يخ غرق ى درجه حرارت زياد شده اول زمني زير آخبيز،ميبود

  . شده و بعدا مهه ميسوخت
  

کمتر 

:در جو زمني   تناسب اکسيجن و نايتروجن 
و اگر اين تناسب .   بر خالف آن سريعتر ميشدى حياتىاگر بيشتر ميبود فعاليت ها

   
  

. تر ميشدى بطى حياتىت هاکمتر ميبود فعالي

  :  اکسايد و آب در جو زمنيىتناسب کاربن دا
اگر اين تناسب بيشتر ميبود هوا بسيار زياد گرم ميشد و اگر کمتر ميبود هوا بسيار 

  
: ء اوزون

  . سرد ميشد

  ضخامت طبقه
 ى درجه حرارت زمني بسيار زياد پائني م،اگر ضخامت طبقه اوزون زيادتر ميبود

بلند رفته و مهچنان از اشعه مضره زياد تر ميبود درجه حرارت زمني 
ماوراء بنف

گر ضخامت آن کم ا.افتيد
  .  کندىش آفتاب منيتوانست جلوگري

  
  : زلزله

اگر زلزله بيشتر ميبود زمني مهيشه در حالت اغتشاش ميبود و اگر زلزله کمتر ميبود 
قدان مواد غذايي با عث از بني رفنت  حبر منتشر منيگرديد و اين فى احبار در آاىي
موجودات 
مواد غذا

  .  کنند ميگرديدى و باالخره حيوانات خشکه که از آا تغذيه مىحبر
  

  :  زمنيىزاويه مخيدگ
 با عث به ىو اين مخيدگ.   مدار خويش مخيده استى درجه باال٢٣زمني به زاويه 

، درجه حرارت تابستان و  فرق بيايدى کمىاگر در اين مخيدگ.  يشود
  . زمستان غري قابل حتمل ميشودىسرد

ميدان آمدن موسم ها م
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: فتاب   جسامت آ

  .  زمني و بزرگتر باعث سوخنت زمني ميگرددىآفتاب کوچکتر با عث يخ زدگ
  

: مهتاب   کشش بني زمني و 
ني و 

  .  در اقليم رومنا ميگرددى اگر قوه کشش کمتر شود، تغريات جدو. دو جزر احبار وارد ميکند

فاصله بني 

، سرعت تدور زمى حالت جوى باالىاگر قوه کشش زياد تر شود تاثريات جد
م
  

  : زمني و مهتاب
 ىاگر کم.   کمتر ميبود، مهتاب جذب شده به زمني تصادم ميکردىاگر فاصله کم

 فاصله بني اندكى اگر حىت.  ادتر ميبود، مهتاب از زمني جدا شده در فضاء سرگردان ميشد
 بسيار خطرناک ميگردد و متام مناطق غري مرتفع ىعث مدوجزرها

زير موجها

  ).١٩٠ آل عمران (
  

درجه 

زي
شود، با زمني و مهتاب کمتر 

 که در مقابل ى حبرىدرجه حرارت حبرها بلند رفته و زنده جاا.   آب ميشودى
  .حرارت حساس اند از بني مريوند

  
    خردمندانى است براقت آمساا و زمني و تفاوت شب و روز داليل روشىنلدر خ

  :  به اساس کاربنىحرارت زمني و زندگ
ده را تشکيل ميدهد مربوط  است به موجوديت کاربن که 

 است که ى عضوى ماليکوهلاى براىکاربن جز حتم.  جه حرارت زمني در يک حد معني
 بيست و نه ىمنفجه حرارت زمني نه کمتر از 

زياد تراز م

  ).١٨٩آل عمران (  است بر هر چيز توانا)ج( مالک آمساا و زمني است و اهللا )ج(اهللا 

اساس متام موجودات زن
در

لذا ضرور است که در.   را ميسازدىاساس زندگ
  .  گريد باشدثبت يکصدو بيست سانىت

 ى ادامه حيات بر روى براى ضرورىآنچه گفته آمدمي يک تعداد کم از توازن ها
  .ه يک سلسله تصادفات نيستجو مهه ثابت ميسازد که خلقت نتي.  زمني است
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  گان

  )النباء ( و چراغى روشن برافروختيم 
  

پيشرفت 
  آفتاب را نبوده بلکه صرفا روشىن ستاره شناسان دريافتندىتکنالوژ

 و حرارت ه منبع روشىنکلمه سرا. انعکاس ميدهد
 آفتاب، مهتاب و ستاره ها به کار برده ى در قرآن کرمي لغات گوناگون را برا)ج(اهللا .  ت

است و به 

 ى يا چراغ برا
گرديده و آفتاب را به قسم توصيف مهتاب.  آفتاب
  .  ت ايکه ميىيک ش

  يا ديدىن ظاهر شدىن جنم بکار رفته که به معىن ستاره لغت عرىبىگذشته از اين برا
لغ.  است

تاب خودش نور نداشته بلکه نور آفتاب را که به 
و ميدانيم که آفتاب و ستاره ها خود شان از خود نور .  سطح آن مريسد انعکاس ميدهد

 و ستاراه بين آفتاب، مى ساختمانىتفاوت ها

١٣

با . ، آفتاب استى در منظومه مشسطوريکه ميدانيم يگانه منبع روشىن
 که مهتاب منبع روشىن

 چراغ کنايه از آفتاب ميباشد کج به معىن
اس

  . آا در قرآن روشن گرديده است ساختماىنىاين ترتيب تفاوت ها

  ).١۶نوح( ب را چراغ روشن ساختو مهتاب را نور و آفتا
  

"سراج" مهتاب به کار رفته است و لغت ى برا"نور"درين آيه لغت 
 حرکت  با نور روشن، انعکاس کننده و ىب

 و حرارت ميباشد، توصيف منوده اسسوزد و مهيشه منبع روشىن

 خود سوز، ى يک ش ستاره به کار رفته ثاقب است که به معىنى که براىت ديگر
  .  و درخشان ميباشدىروشن کنندهء تاريک

  ).٣الطارق (  بتابدى که در تاريکستاره درخشاىن
  

نيم که مهدر عصر حاضر ما ميدا
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 درک اين ها ى براىاين موضو.  فرستنديم

  . اشتند
  

.   چرخندى که در آن قرار دارند مىقمر ها مهه به دور حمور خود و مهراه با سيستم
  .  هان با يک توازن لطيف مهيشه حرکت دارد، عيناً مثل يک چرخ ماشني

 که هر کهکشان بيشتر از
کوچک 

ون نقصان و عدم 
توازن در 

طور مثال اگر زمني از .  ث خامته متام جهان شده ميتواند
مسري اصل

 ذکر شده بود که انساا وسايلعات در قرآن وقىت
ند

  چرخشمدارها و جهان درحال 
.   معني استى در مسري هاىهمترين داليل تعادل جهان حرکت اجسام مساو از مىيک
ستاره ها و 

ج
جهان موجود است صد ميليارد کهکشان قابل رويت در 

اکثر .  در خود ميليارد ستاره دارد و کهکشان بزرگ بيشتر از هزار ميليارد ستاره دارد
 مدارها ىمتام اين اجسام مساو.   اقمار ميباشندى آا داراى سياره و سياره هاىاين ستاره ها دارا

ا سال در اين راه بد ميليوىبرا.   ميکنندىو مسري دقيقا حماسبه شده را ط
 دنباله دار هم در مسري ىبر عالوه تعداد زياد ستاره ها.  جوار ديگران درحرکت اند

  . ني خود در حرکت ميباشندي معىها
 و ديگر کهکشاا ىمنظومه مشس.   منيباشندىمسريها حمدود به چند جسم مساو

 و مهراه با آن زمني ىهر سال منظومه مشس . ن ميدهند به دور ديگر مراکز را نيز نشاىحرکات
ين معلوم ميشود که  ااز.  خود تغري موقعيت ميدهدىپنجصد ميليون کيلومتر از حمل قبل

 باعىکوچکترين احنراف از مسري اصل
 ىزمني در اثنا.   خواهد داشتىب وخيم متر احنراف کند عواقى خود صرف سه ملى

 متر از خط ى مل٢ ٨.حرکت به دور آفتاب بعد از هر هژده ميل به اندازهء دواعشاريه هشت
 متر شود باعث ى سه مل٣اگر اين احنراف .  را بپيمايدىمستقيم احنراف دارد تا يک مسري بيضاو

 متر شود مدار ىدو نيم مل ، اگر اين احنراف به عوض دواعشاريه هشتحىت.  ميگرددىتباه
 متر شود مهه ىاگر احنراف بيشتر از سه مل. زنديحرکت زمني بسيار بزرگ شده و مهه را يخ م

  . را به دور حمور شان تائيد ميکندىقرآن حرکت اجسام مساو.  سوخته خواهند مرد

    )١١الطارق (نده قسم به آمسان گرد
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ا کيلومتر  را که ميليوىبود که اجسام نى به حدىطبعا در وقت نزول قرآن تکنالوژ
 مدارها است چنانچه در ى و  که فضا دارا.دور تر قرار داشتند مشاهده کند

  :آيه ذيل آمده است

  .  ميباشدى براين است که قرآن کالم اهل
  

  . ني در حرکت اندي معى قرآن آمده است که آفتاب و مهتاب در مسري ها
 
  

هر يک در مدار معي   شناورندىنيو اوست که شب و روز و آفتاب

  
 نيز شرح يافته ىعدم

اس

  ).٣٨يس ( ر گردش استو آفتاب در مدار خود د
  

قرار حماسبه منجمني .  اين حقايق متذکره در قرآن جديدا در عصر ما کشف گرديد
  و بيست هزار کيلومتر ىفينه خويش بايآفتاب در مسري مع
ه ميپيمايد و مهرا با ساعت در حرکت ا

  .  پيمايندىتاب متام سيارات و اقمار مربوطه آن اين مسري را م
  

منيتوانستند بفهمند

  ).٧الذاريات (  است نوساىنىقسم به آمسان که در آن راهها
 

اينهمه دال

  مسير آفتاب
در

 و مهتاب را آفريده که 
  ).٣٣االنبياء (

 سکون آفتاب و حرکت آن در مسري مشخص در آيه ديگر
  : ت

 هفتصد يک سرعت باور نکردىن
 روزانه بيشتر از هفده ميليون کيلومتر رايعىن.  ست

آف
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  مدار مهتاب
 

  
  

شاخه باريک کهنه خرما يو نيز گردش ماه را در منازل مع ) مارپيچ(ني
 روز سبقت گريد و هر يک در برنه آفتاب را شايد که به م.برگردد

  
در حينيکه به دور زمني .  کندى حرکت منقيممهتاب مثل ستارگان در يک مدار 

ور م
ت آف

فضا را قرآن به شمهتاب در 
  

   
  شاخه خشکيده خرما   

  
.   منجمني آنزمان ناممکن بود که اين حرکت مهتاب را بدانندىبدون شک برا

رمي يک تشريح اين حرکت مهتاب که اکنون بوسيله تکنالوژي معاصر کشف شده، در قرآن ک
  .  معجزه است

  

 مقرر کردمي تا مانند 
هتاب فرا رسد و شب    

 رند شناوىنيمدار معي  ).40- 39يس (

مست
 با زمني به دهچون در عني زمان مهرا.   آيدى گردد بعضا عقب رفته  بعضا به جلو مى

اين حرک. تاب نيز ميگردد حرکت آن يک شکل منظم مارپيچ را در فضا اختيار ميکند
  .اخه کهنه خرما تشبيه منوده است

    حرکت مهتاب در فضا 
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  ىمحاسبه سال قمر
  

  ساختاوست که آفتاب را رخشنده و مهتاب را نوراىن
  ).١٠يونس (  مقرر کرد که به واسطه آن عدد ساهلا و وقت را بدانيدو منازىل-

  

ه  حماسبى واضح منوده است که حرکت مهتاب وسيله ايست برا)ج(در اين آيه اهللا 
.   موقعيت مهتاب در مسري آن صورت ميگريدىساهلا مهچنان نشان ميدهد که حماسبه وقت از رو

چون زاويه بني مهتاب و زمني و مهتاب و آفتاب مهيشه در تغيري است، مهتاب را در مواقع 
  ديده ميتوانيم که روشىنىعالوه برين ما مهتاب را به خاطر. خمتلف به اشکال خمتلف ميبينيم

 ىري ميکند، از روي که از مهتاب به ما مريسد هر شب تغىمقدار نور.   را انعکاس ميدهدآفتاب
  . مهني تغيريات حماسبات ماه و سال خود را کرده ميتوانيم

 که مدت حرکت زمني به دور آفتاب ميباشد، تقريبا ى و سال مشسىبني سال قمر
  .   معطوف گرديده استآنقرتوجه به اين تفاوت در يک آيهء .  يازده روز تفاوت است

  ).٢۵الکهف (و آا در غار کوه سيصد سال و نه سال هم افزون درنگ کردند 
  

 .  روز ميباشد29.55039 طور اوسط ىيک ماه قمر •
 . روز ميباشد 354.603948 مرىيک سال ق •
 . روز ميباشد 365.2411 ىيک سال مشس •
• 365.2411×300= 109572= 354.603948× 309  

   !ىو نه سال قمر  با سه صدى است مساوىل مشسپس سه صد سا •
  

 و ىطوريکه ميبينيم قرآن مدت توقف اصحاب کهف را در هر دو نوع سال مشس
بدون شک قرآن که . )واهللا اعلم( سال را حماسبه منوده است ٩ واضح ساخته و تفاوت ىقمر
  .  استى اعجازى مافوق علوم معاصر ميباشد وحى اين چنني معلومات دقيق علمىدارا
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ات در مداآوه ثقل و حر   رق
 
  
  )١۶-١۵التکوير (قسم به سياره ها

  
 به معين يک مسري آنمجع  و  انقباض و برگشت و خم شدن از ترسلغت خنس يعىن

معني است

لغت .  توسط نيوتن حماسبه گرديد١
اجلوار اشا

اضحا 
  . کيد ميکندأ تموضوع را صدها سال

  

  ىروآزمين 

  ).۵ رمزال( شب ميپيچاند
  

در اين .  هم اند
 يا دستار به کار برده ى پيچانيدن لنگىمثال اين لغت برا. ه لغت تکوير پيچانيدن ترمجه ميشود

م.  ميشود

ار فکر 

  بازگردنده که به گردش آيند و در مرتل خود پنهان شوندى

.  )ن در آن خانه و پنهان شدىداخل شدن به آشيانه و ياحرکت يک چيز به سو( 
با در نظر داشت .   چيزيکه حرکت دارد و جريان ميکندلغت اجلوار مجع جاريه است به معىن

 اين لغات احتمال زياد موجود است که آيات فوق اشاره به قوه ثقل و حرکت بدور مدار معاىن
لغت خنس .  اين لغات شرح ميدهد که حرکت در مدار از قوهء ثقل منشاء ميگريد.  باشد

واهللا (شدن سياره را هم به طرف مرکز خودش  و هم به طرف آفتاب واضح ميسازد جذب 
٨ و ١٧قوهء ثقل که در جهان وجود دارد در قرن ) علما

ره به حرکات در مدار است که در نتيجه عمل بني قوهء فرار از مرکز و قوهء جذب 
پس به کار برد اين سه لغت در آيات فوق و.   آيدىجود مبه و) قوه ثقل(به مرکز 

مهيت آنا پيش تشريح منوده و قسم خوردن به آن بر 

  
 

 پيچاند و روز را بر ىشب را بر روز م

ه است بسيار م تشريح جهان در قرآن کرمي به کار رفتى که براىلغات
آي

 يکديگر شکل زمني را بيان ىعلومات اين آيه در مورد پيچيده شدن روز و شب باال
 ىقرآن کرمي کرو.   باشدى امکان پذير است که زمني کرواين قضيه صرف در حالىت.  ميکند

در حاليکه علم جنوم آنوقت زمني را مهو.  بودن زمني را در قرن هفتم واضح ساخته بود
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و باالخره در عصر .  دميکرد و متام حماسبات  خود را به اساس سطح مهوار اجنام ميداىعلم

  .   بردندىحاضر منجمني اين موضوع
  

 
  ).٣٠ات و پس از آن زم

  

 گسترانيدن اشتقاق به معىن" دحو" ريشه ازم کردن  لش به معىندر عرىب) دحا(ت 
عالوه دحو به مه.  يافته است

 نيز ى انداخنت يک توپ در يک سوراخ، انداخنت سنگريزه در يک سوراخ و چهار مغز بازىن
به کار م

  

 پ به

  سمت چرخش زمين

  ).٨٨النمل (يده جامد فکر مى کىن اما مانند ابرهاى تندرو در حرکت اند و کوهها را د
  

مست .  آيه فوق نه تنها حرکت زمني را بلکه مست حرکت آنرا نيز بيان ميکند
 که سه و نيم تا چهار هزار متر باال تر قرار دارند مهيشه از طرف ى عمدهء ابرىحرکت کتله ها

 حالت مغرب ى اوضاع جو پيش بيىنىب مهيشه برااز اين سب.  غرب به طرف شرق ميباشد
مساله ايکه صد ها سال قبل در قرآن ذکر گرديده بود حاال کشف شده است .  مطالعه ميشود

  .  که زمني بدور خود از غرب به شرق ميچرخد
  

  Geoid ل زمينكش
  

النازع( ني را بگسترانيد

لغ
 پوشانيدن و زينت دادن نيز به کار رفته است بر چنان دحو به معىن

مع
 از ىشيانه ساخنت شتر مرغ، پاک کردن جامهچنان لغات ديگر از قبيل آ.  ريود
  .   گذاشنت ختم نيز از دحو اشتقاق يافته استى جا،سنگريزه ها

 فشرده شده زمني به ىاين شکل کرهء کم.   ميباشدبيضاوىدر حقيقت زمني گرد 
 را در مورد شکل زمني بيان ىاز اين رو لغت دحا  معلومات مهم.   ياد ميشودGeoidنام 
.  صد ها سال بعد از نزول قرآن مردم زمني را کامال مهوار فکر ميکردندليکه حىتدر حا.  ميکند
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  اقطار زمين و فضاء
  
 

خنه کنيدىا   ).٣٣الرمحن (  گروه جن و انسان اگر
  

ه 

پس به کار برد کلمهء .  آن استعمال گردد
  .  

  Atmosphereطبقات
آمساا از هفت طبقه ساخته شده   : يک مسئله ايکه در قرآن

  
  
پ

که هر يک .  بيت منوده است
از طبقات

 ميتوانيد در اقطار زمني و آمساا ر

و شرح اين موضوع ک.   اقطاراندىدراين آيه واضح شده که زمني و آمساا دارا
زم  .   بسيار اند يک معجزهء ديگر استى قطر هاىآمساا داراني و 

يک جسم .   باشد صرف يک قطر ميتواند داشته باشدىاگر يک جسم کامال کرو
 بر شکل ىکه اين هم دليل.   بيشتر از يک قطر ميداشته باشد که کره نامنظم باشدگرد وقىت

Geoidن مهيشه در حال توسعه استبرعالوه مطابق فرضيه نسبيت اينشتني جها.   زمني است  .
پس اقطار فضا و .   فضا فراختر شده مريود و فاصله کهکشاا از مهديگر زياد تر شده مريوديعىن

 ىآمساا نيز ثابت نيست که کلمه مفرد قطر برا
اق داشته استدر قرآن کرمي حکمىت) قطر ها(طار 

  

 مين ز  جو
 توضيح يافته اينست که 

  ).٢٩البقره ( ردكمسان تنظيم آس به آمساا توجه منوده و آنرا به قسم هفت 
  

.   کائنات به کار رفته است زمني و هم به معىنى باال هاى آمسانوات به معىنالغت مس
  . استنباط ميگردد که آمسان يا جو زمني متشکل از هفت طبقه ميباشداز آيه فوق 

 را که ميبينيم تث نيز طبقات خمتلف جو يا آمساىنىعلوم امروز
. وظايف از مهديگر فرق دارند  و نوع گازات وى از نظر خصوصيات فزيکى جو
  :  عبارت اند ازىطبقات جو
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• Troposphere  مورد ى زمني که طبقه هواتا 

 گاز اوزون بوده و ى کيلومتر که عمدتا حاو•
ف 

 .  اوت دارد و با ازدياد ارتفاع بلند مريوداين طبقه از مهديگر بسيار زياد تف
•

 .  درجه مريسد
•

 کيلومتر قرار دارد و ١٠٠٠  اىل۵٠٠
 .  آن تا ده هزار کيلومتر مريسدسرحد اىي

• tosphereسد  
  

  :  سوره فصلت ميگويد١٢قرآن در 

 ديد هر 
 ،مثل ساخنت باران.  دارندى زمني وظايف بسيار مهمى حيات روىک ازين طبقات برا

 ىجلوگري

  

ى کيلومتر باال١۵  اىل٨فاصله 
  .  استفاده ما و ابرها ميباشد

 Stratosphere ۵٠  اىل١۵ در فاصله
درجه حرارت در ساحات خمتل.  ميکندىاز تشعشعات مضره ماوراء بنفش جلوگري

 Mesosphereکيلومتر قرار دارد با زياد ٨۵ ايل ۵٠ در فاصله ى يا طبقه وسط 
 هفتادو سه ىشدن ارتفاع درجه حرارت کمتر شده به منف

 Thermosphere کيلومتر از سطح زمني قرار ۶۴٠  اىل٨۵ اين طبقه در فاصله 
  مثبت ميشودىقه شعاع ماورا بنفش باعث توليد آيون ها و چارجهادر اين طب. دارد

)Ionosphere(  . گريد  سانىت٢۵٠٠درجه حرارت آن فوق العاده بلند بوده تا 
 زمني ى روى را که معموال از فرستنده هاى صوتىاين طبقه متام سگنال ها. مريسد

 . فرار ميکنند انعکاس داده، دوباره به زمني ميفرستد
• Exosphereدر فاصله ى يا طبقه خارج 

Magneكه تا ده هزار متر مري زمنيى ساحه مقناطيس 

آيه و 

 خواهيمىعد حمققا طوريکه در صفحات ب. سپرد وظيفه ىييعين به هر آمساىن
ي

  . از اشعهء مضره و غريه
  

  
  ).١۵نوح ( چگونه آمساا را در هفت طبقه آفريد) ج(آيا منيبينيد که اهللا 
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 ديگر قرار ىال باى نشان ميدهد که هر قشر منظما يکخبوىب) مجع طبقه(لغت طباقا 

ىمئنا که منظور از آمسان دارا  هم ثابت ى هفت طبقه جو زمني است و علم امروزمط.  دارد
منوده 
گرديده 

  

  

اشعهء آفتاب را .  حمافظه ميکندى بقاىبرا
فلتر منوده
قسمت اعظم شعاع ماوارء بنفش .  دهدآفتاب را 

که برا رن  عمليه ىکه 
فظت وظيفه ديگر آن حما. دس است به زمني مريىتوسنتيز نباتات و حيات متام موجودات الزم

بر .   درجه سانيت گريد ميباشد٢٧٠ ىسطح 
به نام طبقهء ون آلن بلت ياد ميگردد  ساMagnetosphere ،عالوه هوا
هم به ق

زمني بلند  ون آلن بلت داکتر هوگ روسن ميگوي
 در ى و نکلهسته بزرگ آهىن داردى منظومه مشسىترين  در مجله 

  . "است به دور زمني شده  ىمرکز زمني با عث توليد يک ساحه بزرگ 
مني را از  

حمفظه وجود منيداشت.  مبباردمان اشعهء مضره در امان ميدارد  زمني ى حيات در رو-اگر اي

آمسان نيلگون مهان جو زمني است با طبقات خمتلف که صد ها سال قبل در قرآن ذکر   که
  . بود

  سقف محفوظ
  . به يک صفت مهم آمسان اشاره ميکند) ج(در قرآن اهللا 

  ).٣٢االنبياء (  حمفوظ ساختيمىمسان را سقفو آ

 را ىجو زمني وظيفه اساس:  مطالعات قرن بيستم اين صفت آمسان را کشف منود
ابت شهاب ثاقب صزمني را از خطر ا.   حيات دارد
 حاليکه آن قسمت اشعه در.   حيات مضر است دفع ميکندى آنرا که براى و آن اجزا
 و مفيد است، اجازه ميى حيات الزمىکه برا

اک است در طبقهء اوزون جذب شده و صرف يک مقدار کم آن را  خط
فو

 است که در فضاء منفء کشندهىزمني از سرد
 زمني که ىحهء مقناطيس

اين تشعشعات که .   در مقابل تشعشعات مضره عمل ميکندىسم يک پوش حمافظو
  .  زنده جاا کشنده ميباشدىاره ها پخش ميشود برامهيشه از آفتاب و ست

د در حقيقت ": در مورد امهيت
سياره ها يک .  کثافت را

مقناطيس
 يک حمفظهء بنام ون آلن را تشکيل داده است که زىاين ساحه مقناطيس  

ن 
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اما قدرت .   دارد کره مريخ استى که حمفظه مقناطيسىيگانه سياره ديگر سنگ.  ود
  .  نداردى سياره زهره ساحه مقناطيس حىت.اتبه کمتر از زمني ميباشدآن صد مر

 اخري آزاد شد معادل صد ميليارد مب ى در ساهلاى از انفجارات مساوىيکه در يکيانرژ
 که در جنىامت

ناممکن ميب

پنجاه .   در هريوشيما انداخته شده بود حماسبه گرديده استگ دوم جهاىن
 در فاصله دوصدوپنجاه کيلومتر باالتر از ىيسشت ساعت بعد از انفجار تشعشعات مقناط

هزار و پنجصد درجه سانىت  گريد سطح زمني دريافت گرديد و درجه 
.بلند رفت

 که زمني را احاطه منوده و از خالصه يک سيستم
  . ان منوده بود حمفوظ مخطرات بريوىن

 . گرداند
•

ش ميشود به 

وه
حرارت آجنا دفعتا به دو

    
 زمني در کار استى کامل در باال

دها سال پيش بيو اين موضوع را قرآن ص.  يدارد
  

  )نندهآبرگشت (آسمان برگردنده 

  .)١١الطارق ( قسم به آمسان برگردنده
  

طوريکه ميدانيم جو زمني متشکل .   برگشت و دوباره فرستادن است به معىن"رجع"لغت 
حتقيقات نشان داده است که .  زمني داردى براىاز طبقات است و هر طبقه وظايف مهم حيات

 آيد ى زمني مى که در فضاء به سوآن وظيفه انعکاس يا برگرداندن اشعه و ساير چيزهاىي ىيک
  :   آيد، دوباره به طرف زمني، ميباشد به طور مثالىدوباره به فضا و برگرداندن آنچه از زمني م

 را که از سطح زمني به هوا  خبارات آىبى کيلومتر١۵-١٣تروپوسفري در فاصله  •
 آب تبديل منوده به شکل باران به زمني بر ميف و بهثمريود، متکا

 اشعه مضرهء ماوارء بنفش Ozone ستراتوسفري طبقه اوزون ى کيلومتر٢۵در ارتفاع  
 . را به فضا برميگرداند

 را که از زمني پخ متام امواج راديوىي(Ionosphere)طبقه ايونوسفري  •
.   راديو کارميکندى براىل يک قمر مصنوع مثيعىن. نقاط خمتلف زمني برميگرداند
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 طويل امکان پذير ىپس اين طبقه ارتباطات بيسيم، راديو و تلويزيون را در مسافه ها

 . ميسازد
•

  .  است
  

 
  
  .)١٢لطالق ا( کسيست که هفت  زمني را آفريد) ج(اهللا 

  
   :  هفت طبقه ميباشدىعلم جيولوج

   

  
Litho 

را 
حتت احبار

  . است

 رسيده از Radioactive ى ذرات مضرهء شعاعMagnetosphere ىطبقه مقناطيس 
 . آفتاب و ديگر ستاره ها را به عقب ميزند

  
 کشف شده اند، يکبار ديگر ثابت ميسازند که قرآن اين حقايق که در قرن بيستم

ىپاک کالم اهل

  طبقات زمين

آمسان و مانند آا

نيز به اين باور است که زمني نيز متشکل از
 Lithosphere (water) آىب قشر سخت.أ 
   Lithosphere (land)ى شر سخت خشکق  .ب 
  Asthenosphereقشر پوک   .ج 
  Upper Mantle پوش باالىي  .د 
   Inner Mantle ىپوش داخل  .ه 
  Outer core ىهسته خارج  .و 
  Inner core ىهسته داخل  .ز 

 سنگ گرفته شده است پوست يا قشر زمني به معىنsليتو سفري که از کلمه 
سه بر طبقات ديگر بسيار نازک است و ضخامت آن در اين طبقه با مقاي.  تشکيل ميدهد

اين طبقه نظر به طبقات ديگر سخت تر و سرد تر .   کيلومتر ميباشد٨٠ کمتر از 
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 يا ضعيف گرفته شده، اين طبقه متشکل از مواد نيمه Astenoوسفري که از کلمه ناست

ب و داغ  ميباشددجام  ى اين طبقه که به آهستگىري باالفکر ميشود که طبقه ليتوسف.  مذا
د حرک

 ٢٩٠٠ نيمه جامد با ضخامت ىها
 مقدار زياد ىنظر به قشر زمني حاو.  ياد ميشود   (Mantle)لومتر قرار دارد که به نام پوش

آهن مگنيز
دليل .  دارد که دوچند پوش آن متکاثف تر ميباشدني هسته آن قرار

هسته ازدو طبقه ساخته شده .  آن مقدرا زياد الياژ آهن و نکل است(Density)افت بلند
 جامد با ى کيلومتر و ديگر طبقه داخل٢٢٠٠ مايع با ضخامت ىا

  .  آوردىوجود م زمني را بى. کيلومتر١٢۵٠ضخامت 
  

 
  
  .)٢-١الزلزله ( را به بريون افگندهنگامي

  
 در مورد ىدر اينجا يک مساله مهم علم. گني

 زمني سرد شود موادمتکاثف و ميدهد که وقىتزلزله توض
به سطح م  از اين سبب قشر زمني کم . آيندىسنگني 
خارا را دارد در حاليکه در هسته زمني مواد .  وزن ترين

ذاب ساخته شده ترتيب حتت قشر که از فلزات مسنگني مث
  . ر به قشر مواد سنگني تر و مکاثف تر دارد

اشته   .  شناور است،ت 
در زير استنوسفري طبقات بسيار داغ سنگ

کي
  . مي و کلسيم است
در مرکز زم

کث
 طبقه خارجىيک. ست

 طبقه مايع هسته ساحه مقناطيس

   زمينىاستفراغ چارجها

 سنگني خود ىکه زمني با زلزله به لرزه آيد و بارها

 سنى چارجها و بارهالغت اثقال يعىن
حتقيقات جديد نشان .  يح يافته است

در طبقهء مذاب غرق شده و مواد سبکتر 
 مواد جامد مثل سنگ سياه و سنگ 

به اين . ل آهن و نکل زياد تر است
نظ

واضح گرديده که آن قسمت هاييکه ذخاير بيشتر فلزات دارند، زياد تر به زلزله 
 يابند که باال ى زلزله مواد سنگني موجوده از زير قشر زمني فرصت مىدر اثنا.  دنمعروض ميباش
  .  خود را استفراغ کندى چارجها چنانچه در قرآن آمده است، زمنيبيايند يعىن
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  وههاآوظيفه 
 
  

  .)٣١االنبيا (  و بر زمني کوه ها را استوار کردمي تا از اضطراب باز ماند
  

اين موضوع جديدا . دنن ميکى کوهها از لرزش زمني جلوگرياين آيه ميگويد که
توسط 

يق قشر زمني در آنقسمت ضخيم تر بوده و عم
تر در پوش

ارند که آا را 
  . "توار نگهميدارد

  .   شناخته شده استىجيولوج
ازه ده تا پانزده چند اصل کوه در زير زمني علما دريافتند که هر کوه ريشهء به اند

 ٩مثال قلهء ايورست که تقريبا .   کوه مثل يک ميخ است که به زمني فرورفته استيعىن. دارد
  .  کيلومتر ميباشد١٢۵ ريشه عميق از ى زمني قرار دارد، داراىکيلومتر باال

 

 دو  وقىت.کوهها در اثر حرکات و تصادمات صفحات قشر زمني به وجود آمده اند
صفحه با هم تصادم کند صفحهء قويتر پائني رفته و صفحه ديگر باال آمده و سطح مرتفع و کوه 

پس .   کوه تشکيل ميدهدى به زير زمني رفته و يک ريشه عميق را براطبقه پائيىن.  را ميسازد
هر قدر يک قسمت زمني بلند تر باشد، مهانقدر 

  .  پيش رفته استMantle يا 
 ىمهمترين فرق بني کوهها": پروفيسر سياويدا جيولوجست مشهور دنيا ميفرمايد

 داما هر دو ريشه هاىي.   در مواد آاستى حبرىموجود در قاره ها و کوهها
اس
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   .)٧-۶النبا ( هاي آن نساختيمزمني را مهد يا بستر و کوهها را ميخ

.

وه را در ساينس 

و

آيا 

  )٣٢النازعات ( کوهها را عماد آنو
  

کوهها در قشر زمني امتداد يافته و . ىت و ميخ شدگ يعين ريشه دار، ثاب"هاسار"
با تثبيت قشر زمني کوهها از لغزيدن طبقات و .  خطوط زير قشر زمني را م پيوند ميدهد

عينا مثل اينکه ختته ها و .   ميکندى جلوگريMagma طبقه ى مهديگر و بر روىصفحات آن رو
اين عمليه تثبيت توسط ک.  چوب م ديگر ميخ شده باشندىکنده ها

Isostasyطبقه پوش ى عبارت از توازن بني قواىايزوستاز.   نامندى م (Mantle)  به طرف باال
اثر پوسيدن سنگها، از دست مهانطوريکه کوه ها در .   قشر زمني به طرف پائني استى قوا

دادن خاک و ذوب شدن يخ ها خورد ميشوند، به مهان ترتيب ميتوانند در اثر تشکل خيدان ها، 
  .  و تشکل خاک، بزرگتر شوندانفجارات آتشفشاىن

 موجود در مايعات به طرف باال تيله ىبنابرين وقتيکه کوه سبک تر شود توسط قوا
  . ود در اثر قوه ثقل به طرف طبقهء پوش پائني مريودشده و در صورتيکه کوه سنگني تر ش
 عميق به قسم صفحات ى قشر زمني در اثر ترکيدگيهاىامروز ميدانيم که طبقه سنگ

چون زمني به سرعت به دور حمور خود حرکت دارد، .   مذاب قرار داردى الواىشناور باال
.   تغيري مکان ميبودند بود، اين صفحات مهيشه درىاگر عمليه تثبيت کننده کوه ها من

 سطح زمني مجع نشده با آب در گل تراکم ننموده، نباتات نروئيده، ىدرينصورت خاک باال
  .  زمني ناممکن ميشدى باالىخالصه زندگ.  سرکها و خانه ها قابل ساخنت منيبود

 کوهها مانند ميخها عمل منوده و تا حد زياد از حرکات سطح زمني )ج(به لطف اهللا 
 صدها سال قبل از امروز در قرآن توضيح ،فرينشآو اين مثال خرد برتر در .  ميکنند ىجلوگري
  . يافته بود
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  وه هاآات آحر
  . قرآن کرمي ميفرمايد که کوهها در سکون نه بلکه مهيشه در حرکت اند

  .)٨٨النمل (  حرکت اند ىو کوهها را که جامد م
  

 ىقشر زمني باال.   آيدىرکت قشر زمني به وجود ماين حرکت کوهها در اثر ح
طبقه پوش

 يکصدو پنجاه ميليون سال ىط.  ون هند
ديگر اين د

کت 
اين . دارند

 ايل پنج سانىت
متر در سا

 نيز قاره ها را ى شناور ميگويد و علم امروزنکته مهم اينست که قرآن کوهها را
پس آيا اين معجزه نيست .   نيست که به چشم ديده شودى چيزى قاروىو شنا اور ميگويد

 مانند ابرها در،بيىن

 بنام الفرد وگنر در قرن بيستم بيان  اولني بار يک دانشمند آملاىنىبرا.   شناور است
منود که قاره ها در اول م چسپيده بودند و بعد ها در اثر حرکت از هم جدا شدند و دورتر 

  . گرديدند
 جيولوجست ها به حقيقت نظريه ى ميالد١٩٨٠ در سال ىپنجاه سال بعد از و

 بزرگ در قطب ى زمني به قسم يک خشکىپنجصد ميليون سال قبل قاره ها.  بردندى پىو
 ميليون سال قبل پانگيا به ١٨٠در حدود .   ياد ميشدPangaeaجنوب قرار داشتند که به نام 
 ىانترکتيکا و هند و دوم شامل افريقا، آستراليا، Gondwana به نام ىدو قسمت تقسيم شده يک

 و آسيا بد مشاىلىپا، امريکاو شامل ارLaurasiaبنام 
  .  کوچکتر تقسيم شدندىو قاره بزرگ به قسمت ها

 سال حر متر ىف به وجود آمده از پانگيا به سرعت چندين سانىتىپارچه ها
  :  توسط جيولوجيست ها طور ذيل تشريح شده استحرکت در قشر زمني

 طبقه پوش با يک ضخامت حدود صد کيلومتر به پارچه قشر زمني و قسمت باالىي
شش صفحهء بزرگ و تعداد زياد .   ياد ميشوند Platesها تقسيم شده اند که به نام صفحات

 ىحات باال اين صفPlate Tectonicنظر به فرضيه صفحات .  صفحات کوچک وجود دارد
حرکت قاره ها يک .  زمني حرکت کرده که بيشتر آا قاره ها را با خود ميربند

 چون صفحات مهيشه در حرکت اند با عث تغيريات جغرافياىي.   استل حماسبه شده
  .  وسيع تر ميشودىميگردند مثال حبر اطلس هر سال کم

شن
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اين يک دليل .  که آنچه که در قرن بيستم دانسته  ذکر گرديده بود

ديگر 
  

)ج(

 

شده، در قرن هفتم در قرآن
  .  استىاست بر اينکه قرآن کالم اهل

  ف طلوع و غروبنقاط مختل

  .)۴٠املعارج  (قسم به پروردگار مشرق ها و مغرب ها که ما قادرمي 
  

 مشرق و مغرب نشان ميدهد که بيشتر از يکجا است که ىبه کاربرد صيغه مجع برا
يت موضوع تاکيد  به آن برامهو قسم خوردن اهللا .  ب در آن صورت ميگريدطلوع و غرو

  .  مينمايد
از سبب اين زوايه و .   درجه دور ميخورد٣٠-٢٧ک زاويه زمني بدور خود با ي

لذا .   تابدى سطح زمني منىمدور بودن شکل زمني شعاع آفتاب مهيشه در يک زاويه ثابت باال
طلوع و در جريان سال کسيکه بسيار دور از خط استوا قرار داشته باشد ميتواند ببيند که 

  . غروب آفتاب در نقاط خمتلف صورت ميگريد
حمل آفتاب را دقيقا در يک  طلوع و غروبه خط استوا باشد مهيشىيکه باالکس
 نزديک به خط استوا قرار دارد، طلوع و ىان سعودتچون عربس. غرب ميبيندحمل شرق و يک 

 واهللا. (اما اين موضوع توسط قرآن واضح گرديد. غروب در نقاط خمتلف قابل ديد منيباشد
  ). اعلم

  

  تنقيص زمين در نهايات
  
  

  .)۴١الرعد ( آيا نديدند که ما عزم زمني کرده و از اطراف آن ميکاهيم
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.   آمده از آفتاب مورد اجم قرار ميگريدىزمني توسط ذرات الفا، پروتون و الکتروا

که جو زمني را از کره زمني جدا سازد اما ساحهء  بوده و ميتواند ى بسيار قو آفتاىبىاين بادها
  .  در امان نگهميداردىز چنني ختريبات قو زمني را اىناطيس

در قطب ها باشد در .  مهچنان آيه فو
و اين .   آب احبار بلند مريودحال حاضر در اثر ذوب شدن 

ننقصها (مجله ازدياد تدرجي
يارک تاميز من اطرافها

ني 

١٩۵٠١٩۶٠١٩٩٠  .

   
استواء در اثر قوه حاصله از  حتقيقات نشان 

حمور رو به اف ر فشرده شدن از دو ايت حرکت ب
به کاهش ميباشد خود مو چ.  يا دو قطب  چرخد، اين تغيريات ىون زمني مهيشه

ريود  داشته و کاهش دوامدار از دو ايت را ىلغت ننقصها نيز حالت استمرار.  نيز واقع ش
بيان ميدارد

در .   در اثر قوه ثقل موجود در آا به وجود آمده استىشکل مدور اجرام مساو
اقطاب تا اندازهء مهوار تر و در حميط استواء برجسته تر  مطلق نبوده بلکه در ىحاليکه شکل کرو

مق
ق الذکر ميتواند اشاره به نقصان زمني خشکه 

 سطح، اقطاب زمنيى يخ هاىتدرجي
.  مريود مقدار آب آهسته آهسته سطح زمني خشکه را کم ساخته ى
نيو.   سواحل در جنوب و مشال باشدى اشغال زمني هاممکن به معىن) 

  :گزارش ميدهد
و سرعت .  در قرن اخري حرارت سطح زمني يکدرجه فارايت بلند رفته است"
وارد مربوط  گادانشمندان در انستيتيوت علوم فضاىي.   زياد شده است قطىبىذوبان خيها

NASAارق 

چن

 را مقايسه منوده اند و ،    ىام به دست آمده در ساهلا
مهچنان .   چهل و پنج فيصد کاهش يافته است قطىبىنتايج نشان ميدهد که ضخامت خيها
 اقطاب زمني به ى داميى نيز نشان ميدهد که ساحات يخ هاىتصاوير اخذ شده در اقمار مصنوع

اين اکتشافات ممکن آيه فوق الذکر را .  " اخري خورد تر شده اندىحظه در ساهلاطور قابل مال
  . تفسري کند

فرسودن يا نقصان آوردن در اطراف يا در ايت زمني که در قرآن ذکر گرديده 
 حرکت به ىاين حقيقت که زمني دارا.   نيز اشاره منوده باشدىممکن به يک حادثه ديگر علم

شکل ( تام نيست بلکه در دو قطب فشرده شده است ى شکل آن کرودور حمور خود بوده و
Geoid.(

داده است که قطر زمني در مسري خط 
دور  به حمور آن در اثى  و قطر موازهايش بود

 رو 
ز

 بدور حمور 
ده م

 .  
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دنميباش

 ميالدي توسط نيوتن ١۶٨٧ 
شپيشنهاد 

سوگند خوردن .  ترکيدن، شگافته شدن و جدا شدن ميباشد به معىن"صدع"ت 
 با اهللا 

ها از مشال به جنوب و از شرق به  ىاين ترکيدگ.   طول دارند پارچه پارچه شده
غرب 

 ۶٣٧٨٠١ يا قطر در سطح خط استواء زمني ى قطر افقNASAنظر به حماسبات .  
 فيصد  ٣،٠ کيلومتر است يعين يک تفاوت ۶٣۵۶٠٨ آن  يا بني القطىبىکيلومتر و قطر حمور

اين مادل شکل زمني که در سال.  بني هردو موجود است
  . ده بود، صدها سال قبل از قرآن اسنتباط شده ميتوانست

  

  ندهآزمين شگاف شونده يا تر

  .)١٢الطارق (به زمني شگاف شونده ) قسم(
  

لغ
 علما به اعماق ١٩۴۶-١٩۴۵ ىدر ساهلا.   نشان ميدهداين موضوع امهيت آنرا)ج(

يک مساله مهم که در ضمن اين حتقيقات کشف شد .   رفتندىاحبار جهت مطالعه معدنيات حبر
 بزرگ که ده ها ى هاى سطح زمني توسط ترکيدگىقشر سنگ.  ساختمان ترکيده زمني بود

هزار کيلومتر
 موجود در سطح ىدانشمندان اين را هم دريافتند که در حتت اين پارچه ها.  امتداد دارند

  .  قرار داردMagmaا يکصد و پنجا کيلومتر تحبرها، ضخامت صد 
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به اين .  برآيدى از آتشفشاا به بستر حبرها م)Lava( ها الوا ىاز سبب اين کفيدگ

رتيب يک مقدار قابل مالحظه حرارت از دست رفته و در عني حال پارچه هاي بزرگ سنگ ت
 داشت، اينهمه حرارت از ىاگر زمني اين ساختماا را من.   را تشکيل ميدهدى زير حبرىکوهها

 آن ى بر روىزمني زندگ بسيار زياد ىطريق قشر زمني ضايع نشده و در نتيجه از سبب گرم
  .  بودىناممکن م

 جديد مطالعه گرديده است ىبدون شک توضيح اين چنني  تکنالوج
حقانيت قرآن منحيث کالم اهللا   )ج(چهارده صد سال قبل در قرآن يک  بزرگ و دليل 

  . ميباشد

 

  مردم استىزياد برا آهن را نا)مهچنان(و 
  ).٢۵احلديد (

  

 آمده است، زيرا ىخارج
در سطح آفتاب شش هزار ىجه حرارت آفتاب برا

 ىآهن در ستاره ها.   گريد ميباشد گريد حرارت سانىت
 گريد مريسد، توليد يار بزرگتر از آفتاب که درجه حرارت آن به چند صد ميليون سانىت

قسم يک ستارهء ني گرديد، به ي مقدار آهن در يک ستاره بيشتر از يک حد معوقىت. ميشود
  .  انفجار منوده و آهن آن به فضا آزاد ميشود (Nova)درخشنده 

مساله مغلق که با
بر  معجزه

  

  معجزه آهن
  
 و هم منافع قوت شديدزل کردمي که در آن هم 

 آهن به قسم استعاره ى فروفرستادمي ترمجه شده است، ممکن برالغت انزلنا که به معىن
و اگر آنر .   مردم داده شده استى مفيد براىبه کار رفته باشد و هدف اين باشد که يک ش

زه  باران به کار رفته است بگريمي، درينصورت يک معجىعينا به مفهوم فروفرستادن مثليکه برا
 که در زمني  معاصر علم جنوم ميگويد که آهىنىدريافت ها.   را توضيح مينمايدىبزرگ علم

  .  آمده استى خارجى بسيار بزرگ فضاىموجود است از ستاره ها
 ى از فضاىنه تنها آهن زمني بلکه آهن متام منظومه مشس

ت ردرجه حرا.   نيست تشکيل آهن کاىفدر
هسته آفتاب بيست ميليون سانىت  و

بس
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 (Fe-60)مقدار زياد آهن .   موجود استNova ى قبلى انفجار هاى براىشواهد

 تقريبا پنج ى مشسى در نود سال نورSupernovaدر ترسبات عميق احبار منايانگر انفجار يک 
 ايزوتوپ راديواکتيف آهن است که در موقع انفجار به  يک۶٠آهن  .  ميليون سال قبل ميباشد

 موجوديت مقدار زياد.  يک و نيم ميليون سال ميباشد(halflife)وجود آمده و نصف عمر آن 
 نزديک ذرات آن ى ها در فضاى نشان ميدهد که درين نزديکىبقات جيولوجاين ايزوتوپ در ط

توليد شده 

  .  است که حميط متام علوم ميباشد)ج(صرف اهللا 
 در آيه مبارکه و هم علم جنوم قرن ) معىن ميدهدمهچنانكه درينجا مثل (و لغت 

ستاره   ىها توليد شده و بر زمني مبيست واضح منوده که بر عالوه آه
مايکل وننت مايکروبيولوجيست مشهور .  اما درين آيه بر امهيت آهن تاکيد گرديده. ريزند

مورد امهيت آهن چنني ميگويد
 ى

  . شار اين امت مهم در فضا ميشودتبزرگ است که با عث انفجارات ستاره

بسيار بلند

  . مايد

  . و بعدا به زمني انتقال يافته است
 قرآن در قرن هفتم شرح منوده بود که آهن در زمني ساخته نشده بلکه نازل شده پس

و .  است

ن، ديگر موادنيز در ساير 
در 

  :  
مهني ذخاير آهن در هسته ستاره ها.  آهن استى زندگىمهمترين فلزات برا"

و ان (Nova)  ىي
در اثر ثقلت امتهاي آهن به طرف مرکز زمني رفته و با عث توليد درجه حرارت 

 را مساعد ساخته و گازات حاصله ى ميشود که اين حرارت زمينه تفريق کيمياو
ن موجوديت آه.   را تشکيل ميدهد(hydrosphere)جو زمني و باالخره طبقه  امتوسفري يا

 زمني را به ى بزرگ فعاليت منوده و ساحه مقناطيسىمذاب در هستهء زمني به قسم يک داينمو
 وان آلن را به وجود آورده که زمني را از ى زمني کمربندهاىساحه مقناطيس.   آوردىوجود م

 فوق العاده زياد آمده از فضاء حمافظت مينىشر تشعشعات خمرب با انرژ
 به اساس کاربن ناممکن ميباشد، و هيچ يک از آنچه در ىندگبدون موجوديت آهن ز

 منيبود که باعث احتراق در ى شد و فلزىهيموگلوبني ساخته من.  فوق ذکر شده ساخته منيشد
 ى و آهن، بني کرويات سرخ خون و رنگ آميزى بني زندگىارتباط قو.  ميتابوليسم گردد

 را بلکه موجوديت جهان را ىفلزات با زندگ بسيار دور نه تنها ارتباط ى از ستاره هاىبعض
   ".(Biocentricity)  نشان ميدهدى زندگىبرا
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 نيز ىسورهء احلديد دو نکته مهم رياض. امهيت تاکيد بر آهن در قرآن واضح گرديد

  :  دارد
 ۵٧ است به ىنيز احلديد مساو" اجبد" قرآن است، از نظر ۵٧احلديد سوره  •
 .  است٢۶ آهن نيز ى منرب امت٢۶ است به ىحديد از نظر علم اجبد مساو •

  
 به نام داکتر فرندراىنمليک عامل آ

پس 

 ىياس يوردن ذرات اکسايد آهن را موفقانه برا
 سرىتداو

 آنکه برآورد گياه سبز را –آنکه اندازه کرد و رهنمايي کرد 

 گياه قطع شده، ى بقاياف ميشود که به معىن
)  توام با کفى قطع شده و دور انداخته شده، آشغال و برگهاىگياه ها (ىنباتات آمده با آخبيز

  . طان به کار برده است
  

  ل پطرولكتش
 
  

 –آنکه خلق کرد و درست کرد 
  ). ۵- ٢ ىاالعل( شکانيد و سياه گردانيد و آنگاه خ–

  
ميليوا .   نباتات و حيوانات در حبر ساخته ميشودىطوريکه ميدانيم پطرول از بقايا

اين مواد در .   چرب تبديل ميشوندسال بعد از آنکه در زمني حبر پوسيدند به يک مادهء روغىن
  حرکات قشرزمني بعضا باعث .زير طبقات گل و سنگ باالخره به پطرول و گاز تبديل ميگردد

بعضا پطرول از .   پطرول هزاران متر عميق دفن ميگرددى حاوى حبر شده و حجره ها درحتجر
 خود را به سطح زمني مريساند، ى صخره ها تراوش منوده و از اعماق چند کيلومترىسوراخها

  .   ميماندىکه درينجا تبخري گرديده و قري آن باق
به .  ت دوم تا چهارم معادل با مراحل تشکل پطرول استسه نکته متذکره در آيا

.   تشکيل پطرول باشدى اوليه براى علفزار اشاره به مواد عضو يعىن"ىاملرع"گمان اغلب لغت 
اين .   است که به معين سبزي سياهي دار يا سياه سبز گونه ميباشد"ىاحو"لغت دوم قابل توجه 

وسيدن نباتات را توضيح کند که در زير زمني سياه شده  مانده از پىلغت ميتواند مواد فضله باق
 توصي"غثاء"و اين کلمه توسط کلمه .  مريود
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 آورده شده يا استفراغ کرده يا از زمني ى آخبيز مواديکه توسطمهچنان ميتواند معىن. شد
 رابرآمده
ميبا

در حقيقت پطرول تراوش منوده از زمني نيز به قسم يک ماده سياه سبز گونه .   بدهد
ر  آيه به کف
کار رفته 

ات به مواد مايع تاريک لزوج جدا مشات زياد با طوريکه ديدمي تبديل شدن نبات
تشکل پطر

  .   بودن قرآن استىاهل

تني بيستم اينيشامروز
نشتني ثابت منوده و توضيح داد که ي بودن زمان را الربت انسىب.  سبيت را شرح منود

  . ت داده بوددر 

 که در قرن هفتم بيان استنباط ميگردد،زمان 
. شده بود

 چقدر خردمندانه در اين"ىغثاء احو" بينيم که کلمهء ىپس م.   دا منودار ميشود
  . است

 شناختند، بدون ى که مردم پطرول را منتشريح اين چنني موضوع در وقىت.  ول دارد
 ى وحىشک يک عالمت ديگر برا

  

  نسبيت زمان
در اوايل قرن .   شده است  حقيقت نسىب بودن زمان دانسته

فرضيه ن
  .  زمان ارتباط به کتله و سرعت دارد

 بودن زمان معلوماحاليکه قرآن صدها سال قبل در مورد نسىب
  

  ). ۴٧احلج (  مثل هزار سال به حساب مشا است)ج(مهان يک روز نزد اهللا 
  
 

  ).۴املعارج (  که به اندازه پنجاه هزار سال ميباشدىدر روز
  

 بودن  نسىب" فوق واضحاى آيه هااز
  

  

شش روز   آفرينش در 
 
  

  .)۵۴االعراف ( پروردگار تان اهللا است که آمساا و زمني را در شش روز آفريد
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علما عمر جهان .   عمر جهان استى، قرآن و ساينس امروزىاهنگموضوع ديگر مه
قرآن ميگويد که جهان در مدت .   هفده ميليارد سال ختمني منوده اندرا در حدود شانزده اىل

اين دو زمان با آنکه ظاهرا متضاد به نظر مريسند، به طور حريت .  شش روز خلق شده است
 جهان در مدت يعىن.  اين اوقات درست اندىهردودر حقيقت .  گار اند با هم سازىانگيز

شش روز 

 شش مرحله  قرآن ميتواند به معىن
   . شد

در حاليکه در جهان . زيرا يک روز در کرهء زم ساعت است
در يک 

 عصر،  روز بلکه به معىناين، کلمه يوم نه تنها به معىن 
مرحله، حل

دارمي م گذشت زيرا در يدر مرحلهء 
ار کبري وقت انفج
 شدن فضاء در  ىت آن

  .  به وجود آورد را در زمان جهاىنىانشعابات مهم
زمانيکه .  اختىانرژ
ر ميليارد دقيقه ا هزيعىن.  ز تند تر بود چند امرود شد، سرعت زمان هزار ميليارىهان آفريده م

ما معادل 
چند   هزار ميليارد روز، زيرا با در نظرداشت قانون نسبيت زمان جهاىند ميليار

 ١۶۴٢٧ است با ى روز مساودميليارپس شش هزار .  ريعتر از زمان کره زمني سرعت دارد
  .  ميليون سال

00000000

  .  که معادل هفده ميليارد سال ما است آفريده شده است
 سري زمان نظر به يعىن.   است توضيح داد که زمان نسىب١٩١۵اينيشتني در سال 

ذکر شش روز در.  فضا، سرعت و قوه جاذبه فرق ميکند
با

ني مدت بيست و چهار
ل تر بوده يبسيار طوكوتاه تر يا حمل ديگر، حتت شرايط خمتلف يک روز يک مدت زمان 

 تون چهارده ساعت و ده دقيقه است و يک سال آن معادلپمثال يک شبانه روز کره ن.  ميتواند

عالوه بر.  شد سال زمني ميبا١۶۴ .٨
  .  ظه و مدت نيز ميباشد

اول جهان، زمان بسيار سريعتر از آنچه امروز ما 
اتساع جهان در اثر انفج. ارعظيم متام جهان مثل فشردهء يک نقطه بود

در حقيقت، کش.  فراختر ساختداسرح را به اندازهء ميليوا سال نور
آنوقت 

 حلظهء انفجار عظيم  سري زمان را هزار ميليار چند آهسته تر س
ج

اگر شش روز را حماسبه کنيم معادل ميباشد .   ميباشدبا يک دقيقه جهان يا عامل هسىت
با شش هزار

س

 روز  /365،25 = 16427104723سال   60000

 .  است کرهء زمني  متفاوت زماىنى به دوره هاىاز طرف ديگر هر روز خلقت مساو
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يکه  چون زمان.  يافت سري زمان کند تر ميشدىآنست که هر قدر جهان وسعت م

مثل يک نقطه بود، دوچند شد، سرعت سري زمان به نصف تقليل جسامت جهان از وقتيکه 
  :  آيدىاگر هر روز خلقت را نظر به زمان کرهء زمني حماسبه کنيم نتايج ذيل به دست م.  يافت

 ساعت بوده معادل ميشود با ٢۴با توجه به آغاز خلقت، اولني روز آفرينش که  •
 . هشت ميليارد سال کره زمني

دليل 

•

 . يمن ترتيب روز سوم معادل با دو ميليارد سال زمني 
•

 معادل پانزده ميليارد و هفتصد و پنجاه سال زمني  جهاىن
اي.  ميشود

از تصميم ه بعد يو شعور نيم ثان.  صاميم ما قبال در دماغ تنظيم گرديده است
    :ح ميدهدگرفته شده در م

  . " ما نيم ثانيه بعد منايش ميدهدىاست که مهه چيز را برا

ت جهان دو چند شده و سرعت آن نصف گرديده معادل  ساعت دوم که جسام٢۴ 
 . ميشود با چهار ميليارد سال کره زمني

•
 روز چهارم معادل يک ميليارد سال زمني  
  سال زمنيونروز پنجم معادل پنجصد ميلي •
 روز ششم معادل دوصدو پنجاه ميليون سال زمني •

  

وع اين شش روزپس جمم
 گرديد در حاليکه چهارده صد سال قبل ىن موضوع در قرن بيست و يکم نتيجه گري

 ى بني قرآن و ساينس يک معجزه ديگر و ثبوت اهلىاين مهاهنگ.  در قرآن توضيح گرديده بود
  .  استىبودن اين کالم وح

  

  يقت تقديرحق

جز آنچه اهللا منيخواهند و  ) ج( خبواهد، اهللا  )ج( ).٣٠االنسان ( عامل ترين و خردمند ترين مهه است   
 

 منود که نشان ى در پوهنتون کلفورنيا حتقيقات١٩٧٣پروفيسر بينامني ليبت در سال 
ميداد که متام ت

موضوع را طور ذيل شرمتخصص ديگر اعصاب يک .  آيدييان م
 )صفحه تلويزيون( ميکنيم و شعور ما مثل يک مونيتور ىما اصال در گذشته زندگ"
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 نبوده و مهه نيم ثانيه مؤخر تر از بنابراين هيچ يک از جتربيات ما مربوط زمان حال

 دماغ ى باالىداکتر ليبت حتقيقات خود را با استفاده از عمليات جراح.  اصل حادثه ميباشد
ليبت قسمت معني .   در حاليکه شخص کامال بيدار بود، پيش بردىبدون ضرورت به انستيز

 متاس ىه دستش چيز شخص حتت عمليات راتوسط برق حتريک منود به طوريکه فکر کند ب
شخص زير عمليات گفت که .  است

دماغ
با اين .   متاس کردى چيزىنيم ثانيه قبل به دست وکرده 

را  ى معلومات اينکهىبرا.  آن واقف منيشوددر حتت ش
 ىري به قشر دماغ ما انتقال مکه ق
.يابد

 قبل از آن گرفته ميشود که شعور ما 
ر،  ما از آن فکى و با خربىراکضرورت 

 از يک تصميم خود آگاه به عبارهء ديگر ما وقىت.  ساس درک و يا حرکت وجود دارد
ميشومي که

 ما مهيشه ى اصلىباشد چه يک ساعت، در هر صورت زندگ
اين نشان ميدهد که هر فکر، عاطفه، احساس و حرکت قبل از اينکه شعور ما . گذشته است

  .  و اين  از کنترول ما خارج است.  آگاه گردد، واقع ميشود
 گذاشت تا انگشتان در يک جتر

فعاليت 
را  ص

ديگر قومان

ن 
مهه در گذ

 ليبت به نتيجه رسيد که متام ادراکات به دماغ انتقال داده ميشود چون هر ادراک ىاندازه گري
 از Egoعور حتليل و تعبري ميشود، من يا 

خأبعداز يک تّآن معلومات  ،بدانيم فکر ما واضح شدهتبل از 
    

 حرکت دادن يک عضلهى، تصميم برايعىن
 ادخري بني روند عصىبأمهيشه يک ت.  به آنرا بداند

اح
  .   قبال فيصله شده است

 در . ثانيه فرق ميکندى مل۵٠٠-٣۵٠در جتربيات پروفيسر ليبت اين تاخري از 
خري چه کم  ليبت اين تاىنظر به دريافته ها.   نداردىحاليکه نوع تصميم به مدت تاخري ارتباط

 چه نيم ثانيه ،باشد چه زياد
در

ثابت ميسازد که آينده مطلقا
بهء ديگر پروفيسر ليبت اشخاص مورد جتربه را خمري

در واقعيت .  و خود دماغ آا را زير مشاهده قرار داد.  خود را در مقابل هم بلند کنند
به عباره.   عمل قبل از اينکه شخ تصميم خود  بگريد آغاز شدى اجراىحجرات دماغ برا

 قومانده را خواند و شخص اين را ىبه شخص رسيد، بعدا دماغ و" کنبکن يا ن"ده 
 ىشخص تصميم منيگريد که چه بکند بلکه تصميم قبال گرفته شده را عمل.  نيم ثانيه بعد دانست

 را که نشان بدهد که ايى آورد و آن اينست که هر نوع شواهدى مىالبته دماغ تعديل.  ميکند
که ما حال ميگوئيم در حقيقت  را به مهني دليل زماىن.   بردىبني مشته واقع شده، از 

  .   ميکنيم که در گذشته تعيني شده استى زندگىطور
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  .  صورت ميپذيرد)ج(اين جتربه نشان ميدهد که مهه چيز مطابق خواست اهللا 

  

   ازواجآفرينش
  
  

  
  

ويد، و از خود شان و از مرته است خداىي که مهه را جفت آفريده است، از آنچه در زمني مري
  ). ٣۶يس (آنچه منيدانند  

  

که ي زن و مرد مستعمل بوده در حاليکه در مورد ساير چيز هايزوج يا جفت به معىن
 اين کلمه واقعا در آنوقت صرف يک معىن.   داردى وسيعتردانستند، اين کلمه معىنىمردم من

ا کشف اينکه ماده به قسم جفت آفريده  به نام پال ديرک بىفزيکدان انگليس.  دانسته شده بود
  يعىنىاو پديدهء زوجيت دوگانگ.   جايزه نوبل را نصيب گرديدى ميالد١٩٣٣شده، در سال 

 الکترون ىمثال ضد ماده برا.   خصوصيات خمالف را آشکار ساختىماده و ضد ماده دارا
مثبت و برا

 

  .   پروتون منفي ميباشدى
.   خمالف است، دارا ميباشدى چارج هاىاوهر ذره، ذرهء خمالف خود را که ح

 مهه جا و مهه وقت خلقت جفت ها و نيسىتميگويد كه  (Uncertainty Rotation)نظريه 
  جفت ها در خال واقع ميشود 

مثال ديگر جفت ها نباتات اند، نبات شناسان صد سال قبل تفاوت جنس را در 
)ج(نباتات دري   .   صد سال قبل اين موضوع را بيان کرده بود چهاردهدر حاليکه اهللا .  افته بودند

  
  .)١٠لقمان ( و از آن متام زوج هاي پرمنفعت رويانيدمي

  

 ذرات اتمها
 دميوکريت، مردم معتقد شدند که ماده متشکل از به تعقيب فرضيه امت فيلسوف يوناىن

که پيشرفت در حالي.   ميباشدAtomغري قابل ديد به نام امت , ذرات کوچک و غري قابل جتزيه
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ساينس قادر شد که امت را که غري قابل جتزيه پنداشته شده.  ظريه را رد منود  بود به علم اين ن
  : اين موضوع چهارده صد سال قبل در قرآن ذکر شده بود.  ات کوچکتر جتزيه منايد

 
  ). ٣و مهه 

  . (18-10)  حصه متر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١

ث  امت و وزن امت را حبنزه ديگر قرآن است که قابل تقسيم بود
منوده است

  يكتار  سياه ياىسوراخها
در جهان صورت در قرن

اين .   از آن مجله که در اين اواخر معلوم شده است، سوراخ تاريک ميباشدىيک.  يرفت
ت خود را به مصرف برساندسوراخها وقىت اين .   تشکيل ميشوند که ي
ستاره تکم

ذر
  
 
  

ر از ذره است در آمساا و زمني و هرچه کوچکتر و يا بزرگت ماند از او اندازهء ذره ىيىپنهان من
سبا ( در کتاب آشکار است

  
تابيست سال قبل پروتون و .  اين ايه اشاره به امت و ذرات کوچکتر از آن دارد

 کشف ى ذرات کوچکتردر اين اواخر حىت.  نيوترون کوچکترين ذرات امت شناخته ميشدند
 فزيک Particle Physics به نام ىيک شعبه اختصاص.  دنشده که پروتون ها را تشکيل ميده

 نشان ىمطالعات فزيک ذرو.  به ميان آمده تا اين مهه ذرات را مورد مطالعه قرار بدهدىذرو
جسامت اين ذرات .   ساخته شده اندQuarkداده که پروتوا و نيوتروا از ذرات ديگر به نام 

 يک بر  یخارج از فهم انسان است يعن

کلمه مثقال اشاره به وزن ذره يا امت .  نکته قابل توجه ديگر دراين آيه وزن امت است
اين هم کشف شده که الکتروا، پروتوا و نيوتروا با هم يکجا امت را ساخته و با هم .  دارد

و اين معج.  به آن وزن ميدهند
  .  

  

  فضاىيى در مورد پديده هاى بيستم اکتشافات زياد
پذ

ک ستاره متام حمروقا
 به صفر و ساحه ى و حجم مساوىش منوده و به يک سوراخ سياه با کثافت اليتناه

 ترين تلسکوپ ها قابل ى سياه با قوىاين سوراخها.   تبديل ميشودى ايت قو ىبىمقناطيس
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وراخ اما س.   است که نور منيتواند از آا فرار منايدىزيرا قوه ثقل آا آنقدر قو.  ندرويت نيست

  .   ايکه در اطراف خود اعمال مينمايد دريافت ميگرددىسياه توسط قوه مقناطيس
Black hole ا  توسط يک ى ميالد١٩۶٩ولني بار در سال اصطالح سوراخ سياه 

قبال تصور ميکردمي که مهه ستاره ها را ديده   به نام جان هويلر به کار رفتفزيکدان امريکاىي
ىيدر حاليکه بعد.  ميتوانيم   اند که ما آا را ديده منيتوانيم زيرا روشىنا معلوم شد که ستاره

 اشغال منوده باشد، نور کثافت فوق العاده بلند 
 را خبود (Photon) ى ذرات نور ايت آن سريعترين اشياء حىتثقل ىبقوه .  واند فرار کند

جذب مين

و چگ

اشاره به اين موضوع در قرآن .   نيز در فضا ميشودى بلکه يک پارگى پيچيدگ
  .  بوده ميتواند)ج(ان ميدهد که اين کالم صرف از اهللا 

 است که  ميگويد که طارق ستاره ىيىدر آيه بعد.   مينمايدىباشد، داللت به يک امر مهم علم

 .
 ها

 ىاز يک سوراخ سياه که دارا.   از بني رفته ميباشد(Collapsed) تکمش منوده ىاين ستاره ها
 بسيار کوچک را در فضاىبوده و يک جا

منيت
 يک ستاره ايکه سه چند آفتاب بوده و تا آخر بسوزد، به ىمثال مرحلهء آخر.  مايد

 کيلومتر خواهد بود و يک سوراخ سياه ر صورت سياه و ٢٠يک سوراخ سياه با قطر صرفا 
 موجوديت خود ى ساير اجسام مساوىغري مستقيم با تاثر باالاما به طور .  غري قابل ديد ميباشد

  : ممکن آيه ذيل به اين موضوع اشاره داشته باشد.  را نشان ميدهد
 
  

  .)٣-٢الطارق ( )ىدر تاريک( ميکند ذ که طارق چيست، ستاره ايکه نفوونه بداىن
  

  سوراخ سياه نه . پيچانندى از فضا را م بسيار بزرگ نيز قسمىتىبر عالوه ستاره ها
تنها باعث اجياد

نش

  .)٨املرسالت (  نور و حمو شود که ستاره ها ىبوقىت
  

  ى نبضانىستاره ها
 حمکم زدن تا آواز  از ريشهء طرق به معىن"طارق"کلمه در آيات اول سوره الطارق 

)  با آواز استهکه مهان زدن مهرا( نبضان اگر درين آيه احتماال به معىن.  توليد کند، ميباشد
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 پيش رفته، نبضان داشته تيز و برنده در شب تولد شده به.   نفوذ ميکندىدر شب يا تاريک

  .  کيد ميکندأ کردن به آن امهيت موضوع را تدو قسم يا.  است
 در پوهنتون کامربيج بعمل آورد ١٩۶٧ که جوسلني بل بورنل در سال ىحتقيقات

 ىقبل از آن معلوم نبود که اجسام مساو.   را تعيني منودمنظم راديوىي (signal) گنالزييک 
 يک  منجمان توضيح دادند که وقىت١٩۶٧در سال .   مثل قلب هم وجود دارند نبضانىدارا

 آيد، ساحه مقناطيسي آن ى به دور خود به چرخش م،ماده در هستهء خود بسيار متکاثف شود
 تر از قوه ى مرتبه قو)تريليون( مثال هزار ميليارد . ميشودىهم به چرخش آمده و فوق العاده قو

 را دريافتند که به سرعت بسيار زياد دور خورده و امواج ىآا اجسام.   کرهء زمنيىمقناطيس
  .   را به شکل يک خمروط از خود پخش مينمايند راديوىيىقو

 تروىنو نيىگنال ها گردش ستاره هازي فهميده شد که منبع اين ىبعد تر بزود
 ياد Pulsar  نبضاىنى جديدا کشف شده بنام ستاره ها نيوتروىنىاين ستاره ها.  ميباشد
 ى آيند، داراىان به وجود م رخشى که در اثر انفجار ستاره ها نبضاىنىاين ستاره ها.  ميشوند

 ثانيه به دور  مراتبه ىف۶٠٠ و  ، و روشىن زياد ترين کتله
  . چرخنديخود م

ت 
 و اين موضوع در موردستاره ها بسيار وقت تر.  باض و انبساط منظم در هر تپش را مريساند

 اينکه ستاز

ت تند، قسمت اعظم وزن و ساحه 
 ى اين ستاره هاى فوق العاده قوى ستاره را به خود گرفته و ىمقناطيس
 ش زمني قابل سنج سريع الدورانيوتروىن
 " و سوراخ کنندههنفوذ کننده و پيش روند" يعىنطارق کلمه ثاقب الدر آيه سوم سوره .  ت

 توليد  نبضاىنىستاره ها.  دنشان ميدهد که اين ستاره ها 
شده از س

 از آاىبعض.  سريعترين حرکت اند

اشد که حال حرکت کردن يا زدن يا تپش منظم ميب از نبض به معىنکلمه نبضاىن
انق

  .  کشف گردند، در قرآن ذکر شده بود نبضاىنىاره ها
.  دن آيى بسيار بزرگ به وجود مى در اثر تکمش هسته ستاره ها نيوتروىنىستاره ها

 اي با سرعت چرخش ىبيک کتله فوق العاده متراکم
ساحه مقناطيس.  ميفشارد

 ميشود که در راديوىيىن با عث آزاد منودن موج ها
اس

 يک سوراخ اجياد ميکننىدر تاريک
 که درک شان ند اتاره هائيکه چندين برابر آفتاب جسامت دارند، از اجرام مساوىي

  ). ؟و ما ادراک (؟انست دىمشکل ميباشد، لذا سوال شده است که چگونه خواه
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  Sirius ىستاره شعر
 که در قرن بيست و يکم  استى ديگر از معجزات قرآن ذکر ستاره شعرىيک
شناخته ش

  

 ىن موضوع توسط پوهنتون ها
هاروارد، ا

  ).۴٩النجم  (و اوست پروردگار ستارهء شعري
   

.(  

  . ده است
 بزرگترين و ىستاره شعر.   سوره جنم قابل توجه است۴٩ در آيه ىذکر ستاره شعر

ستاره .  ره استروشن ترين ستاره در شب است که نظر به حتقيقات علما در اصل دو ستا
 آن که ى نزديکتر به زمني بوده و روشنتر ميباشد،  دومSirius-Aالف يا -ىبزرگتر آن شعر

.   ياد ميشودSirius-Bب يا -ىکوچکتر بوده و بدون تلسکوپ قابل رويت منيباشد به نام شعر
 که به دور يک مرکز ى بوده و مدتى به دور يکديگر بيضوى شعرىمدار ستاره ها

اي.   سال را در بر ميگريد۴٩،٩ زنند ىد دور مثقل واح
ه ر سو٩ و ۴٩ ىدر حاليکه اين موضوع در آيه ها.  وتاوا و لينستر تثبيت شده است
 .جنم چهارده صد سال قبل ذکر گرديده بود

  
 

  
٩النجم  (کتر از آن بودبقدر دوکمان يا نزدي

  
 در مدار ىممکن شرح تقارب اين دو ستارهء شعر)  ستارهبه معىن(آيه م سوره جنم 

  .   خود باشدىها
 

  كى و تاريىروشن
   
 

  ).١االنعام (  را اجياد کرد ها و روشىنىو تاريک
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ه  کىدر حاليکه نور.  نيميبببدون شک در عدم را ى منيتوانيم چيز موجوديت روشىن

ما ديده ميت
  .  و غريه را ديده منيتوانيم بنفش، امواج راديوىيراىماو

ميتوانيم، د

واج توليد شده در آب نظر به شدت پرتاب سنگ 
  . خمتلف ميباشد، طول امواج الکترومقن

اين اشعه نظر به طول موج شان ستاره ها مهه اشعه 
  طول موج اشعه گاما .   ميشوندىدسته بند
 با کالن ترين طول امواج راديوىي25کوچکترين طول موج به اى 

. را تشکيل ميدهد) 1025( از اين طيف ام اشعه آفتاب صرف يک قسمىتموج ميباشد
 ١،۵  اىل٠،٣حدود هفتاد فيصد اشعه يا ط

اء ر نوريکه ميبينيم، نور حتت قرمز و نور ماو سه نوع نور اسىيکرون قرار دارد که داراام
و .  بنفش

 چشم انسان را ى ايکه نور قابل رويت براىم که امواج الکترومقناطيس
و ساير جاهائيکه طول موج .  ليد ميکند يک قسمت بسيار 

 بسيار ى هاىلذا تاريک.  ماند چشم انسان قابل ىنور آن برا
 که ما ميشناسيمى از اين يکترزياد

  

ساير انواع نور مثل .   آزاد شده استى نور هاىوانيم صرف يک قسمت از متام انرژ
 حتت قرمز، Xشعاع 

 مهيشه به قسم مجع در قرآن کرمي ذکر گرديده ىجالب اينست که کلمهء تاريک
 ذکر شده و يکبار هم به قسم مفرد ر با٢٣ قرآن کلمه ظلمات در) ظلمات مجع ظلمت(

  . استعمال نشده است
 که ما ديده ىه طيف نورو ها در قرآن نشان ميدهد که بر عالىذکر کلمه تاريک

 آن که به نام تشعشع ىطول موج هر نور نظر به انرژ.  يگر نور ها هم وجود دارد
 در ىم انواع اشعه الکترومقناطيس به قسم امواج انرژمتا.  الکترومقناطيس ياد ميشود فرق ميکند

 وضاحت اين موضوع ميتوان امواج توليد شده از انداخنت يک سنگ در ىبرا.  فضا عمل ميکند
مهانطوريکه ام.   منودىآب ايستاده را ياد آور

خمتلف ميباشداطيس نيز 
.   فرستندىيکسان از خود من

تفاوت.   بسيار وسيع استىطيف طول امواج نور
طول حصه  )10(اندازه دار

مت.   
ت ميکند در أول امواج خمتلف که از آفتاب نش

:ت
  .   چهل و يک فيصد نور آفتاب را تشکيل ميدهد۴١ %نور قابل ديد صرف

پس ميبيني
 ميباشدى از طيف نورىکوچک

 ميىديد نيست، مهه تاريک باق
تو

 وجود دارد  . 
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  احتراق بدون آتش
 
 

ىشرق انه 

اينکه پروتون ها و نيوتروا يکجا شده و هسته 
 آزاد شده از سطح ستاره به قسم ىاين انرژ.   آزاد ميشودىهيليوم را بسازند، مقدار زياد انرژ

 هايدروجن متام شد، ستاره با سوخنت هيليوم به پيش رفته و وقىت.  حرارت و نور پخش ميشود

 خبشد در حاليکه با آتش متاس ى است که نور م، روغن بر افروزنده ىيست و نه غرىب
  ). ٣۵النور ( نداشته

  
 است و نه  پراگند، در حاليکه نه در غربى دارد که نور مىاين آيت اشاره به چيز

اگر فرض شود که بعد .   ندارد و توسط آتش هم فروزان نگرديدهى ابعاد فزيکيعىن.  در شرق
 ىبرخالف چراغها.   است، پس به گمان اغلب که منظور از برق باشدىاين منبع صرف انرژ

در .   نسوختانده و روشن شدن آن بدون آتش ميباشدى چيزىيک چراغ برقدر ، ى و گازىتيل
 گريد  درجه حرارت در سيم آن به دوهزار سانىتTungsten فلز تنگسنت ىعاشات امتهااثر ارت
اما فلز تنگسنت ذوب نشده بلکه .   دندراين درجه حرارت ساير فلزات ذوب ميگرد.  مريسد
 صورت منيگريد، ىباوجود اين حرارت بلند هيچ احتراق.   قابل ديد توليد ميکندى قوروشىنيک 

طوريکه در قرآن .  اکسيجن وجود ندارد و سيم تنگسنت هم کم منيشودزيرا در داخل گروپ
  . ذکر گرديده اين حالت بسيار زياد شباهت به يک ستاره روشن دارد

اعتراف بايد کرد که برق بزرگترين اکتشاف در تاريخ بشريت است و مهه جهان را 
  . ره به کشف برق باشدپس احتمال زياد وجود دارد که اين آيه قرآن اشا.   روشن ساخته است

 در ستاره ها ىنور از اثر تعامالت هستو:  موضوع را چنني نيز ميتوان تشريح منود
 روشن، داغ و چرخنده اند که مقدار زياد حرارت و ى گازىستاره ها کتله ها.  توليد ميشود

به  بزرگ در اثر قوهء جاذىاکثر ستاره ها.   پخش ميکنندىدر اثر تعامالت هستو را روشىن
 درجه وقىت.   مرکز شان متراکم تر و داغ تر ميشوديعىن.   منايندى خود شان انقباض مىقو

 آغاز ى گريد برسد، تعامالت هستوحرارت مرکز ستاره بسيار بلند رفته و به ده ميليون سانىت
 از چهار امت .ديل ميشودب هايدروجن به هيليوم تىدر اثر يکجا شدن ذرات هستو.  يابديم

ها ىبرا.  ن يک امت هيليوم ساخته ميشوديدروج
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تعامالت تا وقتيکه کتله ستاره  سنگني و ىرتيب امتهامان ت
 دوام ميکند کامال

منظور آيه ستاره باشد، درينصورت پخش نور بدون موجوديت آتش 
ورت 

  

اين .  سنگني تر ساخته ميشود
  . بسوزد

 ندارد، لذا به اين تعامالت احتراق منيتوان ىر حاليکه در اين تعامالت اکسيجن نقش
م که ياگر فکر کن.   که در سطح ستاره ها ديده ميشود از آتش منيباشدىپس اشعه بزرگ.  گفت

 نيز سوخنت ستاره و

د

  . ميگريد
  

  وزن ابر ها
 ى توليد کننده رعد و برق حاوىمثال ابرها. وزن ابر ها فوق العاده زياد بوده ميتواند

مباند، حريت  ىو اين حقيقت که کتله سه صد هزار تن معلق باق.  سه صد هزار تن آب ميباشد
  :  ابر ها در آيه ذيل جلب گرديده استتوجه به سنگيىن.   آور است

  
 سنگني را ىبه مشا نشان ميدهد و ابرها) باران رمحت(به قسم ترس و اميد را اوست که املاسک 

  ). ١٢الرعد (  انگيزدىبر م
  

ص

.  گريد شد، ناممکن بود که در مورد وزن ابر ها مطالعه صورت ىوقتيکه قرآن نازل م
  .  استى اهلى به حقانيت وحىاين معلومات در قرآن دليل ديگر

  تناسب باران
  :  معني استىمعلومات ديگر در قرآن نزول باران به اندازه ها

  ) ١١الزخرف ( کسيکه از آمسان باران به اندازه معني فرود آورد  و زمني خشک را زنده ساخت
  

ختمني گرديده که در .   کشف گرديد توسط حتقيقات جديدشاين مقدار معني بار
اين مقدار در يکسال به .  تن آب از سطح زمني تبخري ميشودميليون يک ثانيه در حدود شانزده 
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 معادل است به مقدار آبيکه هر سال توسط عددو اين .  پنجصد و سيزده هزار ميليارد تن مريسد

حيات .  ا در حال دوران ميباشد يک حالت تعادل بني زمني و هو آب دريعىن.   باردىباران م
 ىبرو

  . چنني نشده و باران به اندازه معني چنانچه در قرآن آمده است فرو مرييزد
.  اندازه معني صرف مقدار آن منيباشد بلکه سرعت نزول آن را نيز در بر دارد

 به نام اىنيک فزيکدان آمل.   منيکندسرعت پائني شدن هر قطره باران از
فليپ 

 که شکل دليل اينست  
قطرات بزرگ در اثر جريان هوا تغيري ميکند  زيادتر 

  

  ل بارانكتش

  .  بردندى
تبخري شده به هوا ) آب(اول ماده خام .   تشکل باران در سه مرحله صورت ميگريد

ميشود در قرآن اين موضوع دقيقا .  مريود، دوم ابرها تشکيل ميشود و س
تشريح گر

 معاصر به کار انداخته شود، اين ىاگر متام تکنالوج.  زمني وابسته به اين دوران است
يک احنراف بسيار کم از اين تعادل .   اجياد شده منيتواندىچنني يک دوران منظم به طور مصنوع

 در ىه و باعث اختتام زندگريات عميق در ميزان حميط زيست به وجود آورديتبخري و بارش تغ
اما .  زمني ميگردد

 جتاوزني يک حد مع
 جايزه نوبل را برده بود، دريافت که با ازدياد حجم قطره باران ١٩٠۵لينارد که در سال 

و اگر بيشتر ازين حجم قطره .   متر برسدىسرعت آن نيز بيشتر ميشود تا اينکه به چهارونيم مل
. ثانيه تند تر منيشودباران زياد تر شود، سرعت آن از هشت متر ىف

و اين تغيري شکل مقاومت هوا را باملقابل
  . ساخته و در نتيجه سرعت قطره کم ميشود

.   قرا تشکيل ميدادى را براى بزرگىاينکه باران چگونه ساخته ميشود يک معما
ا به مراحل تشکل باران پبعد از اينکه رادار اقليم ساخته شد، انسا

وم قطرات باران ساخته 
  :ديده
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ا برانگيزد و هر طوريکه خبواهد در آمساا  فرستد تا ابرها رى است که بادها را مى کس)ج(اهللا 

  که قطره قطره از آن بريون ريزدىمنبسط و متصل گرداند و باز متفرق گرداند و باران را بنگر
  ). ۴٨الروم (

  
  : ببينيم که اين سه مرحله چگونه با آيه فوق ارتباط ميگريد

  : فرستدى است که بادها را مى کس)ج(اهللا : مرحله اول
د و ذرات آن ن کفى آب حبر ها تشکيل شده، مىمار حباب ها از کف روتعداد بيش

 ىد توسط باد بلند شده و به قسم حمفظه هان منکها هم ميباشىاين ذرات که حاو.  دنبه باال مريو
 ابر از جتمع قطرات کوچک آب و تبخري آب سطح حبر .دن ابرها را تشکيل ميدهAerosol آىب

  . ساخته ميشود
  

  :ا ابرها را بر انگيزدت: مرحله دوم
.   و يا گرد تراکم منوده تشکيل ميشودى منکىرهاابرها از خبارات آب که به دور بلو

، ابر در آمسان ) مترىقطر يک بر صدم مل(ون قطرات آب در ابر ها بسيار کوچک ميباشد 
  . ودبه اين ت.  معلق مانده و منتشر  ميگردد

  

چ
 ميشىرتيب آمسان ابر

  :ان را ميبيىنو بار: مرحله سوم
 منک و گرد هوا قرار گرفته اند يکجا شده، ضخيم تر ى که به دور بلورهاذرات آىب

 که نظر به هوا سنگني تر شوند، ابر را ترک منوده ىو قطرات.  دنشده و قطرات باران را ميساز
  .  ريزندى پايني مبه

 در يک آيه . طوريکه  است
ديگر معلومات ذيل 

  
  
  
  

ديدمي هر مرحله تشکل باران در اين آيه قرآن ذکر شده
  : در مورد تشکل باران داده شده است
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قطرات   سازد، آنگاه ببيىن ىآيا نديد
صابت کند و زد تا ر که خدا خواهد ا

از هر 

  : ني ساخته شده و شکل ميگريند، که عبارت اند ازيستم و مراحل مع
  .  مهديگر رانده ميشوندىابر ها توسط بادها به سو:  همى رانده شدن به سومرحلهء .1

 خورد تر با هم يکجا شده يک ابر بزرگ را ىابر ها  

و اين سربه سر شدن باعث .  
 باعث ى عمودى اين نشو و منا.)مثل کوه( ميگردد ىبزرگ شدن ابر به قسم عمود
در حمل سرد .   سردتر جو زمني ميشودى قسمت هاى سو

 . دن و غريه فرومرييز
  

ر قادر به دانسنت اين تفصيالت با 
نالوج   و غريه شده اند در حاليکهى معاصر مثل کمپيوتر، طياره، قمر مصنوعىاستفاده از

  .موضوع چهارده صد سال قبل در قرآن توضيح گرديده بود

 ابر ها را از هر طرف براند تا م پيوسته، انبوه و متراکم)ج(که اهللا 
باران را از ميان ابرها فرو ريزد و از ميان جبال آمسان ژاله فروري

  . )۴٣النور ( چنان بتابد که چشم ها را بربد) املاسک( برق که خواهد باز دارد و روشىن

  
 ىابر ها.   منجر شدىحتقيقات علما در مورد انواع ابر ها به نتايج حريت انگيز

 به اساس سيباراىن

:اع يا تراکممتجمرحلهء ا .2
 . دنتشکيل ميده

د، ن کوچک سر به سر شده ابر بزرگ را ميسازى که ابرهاوقىت:  مرحله توده شدن .3
طراف بيشتر ميباشدتراکم آن در قسمت مرکز نظر به ا

کش شدن کتله ابر به
 اين قطرات بزرگ وقىت.  قطرات آب تشکيل شده و آهسته آهسته بزرگتر ميگردند

 زمني به قسم ى به سود که کتلهء ابر آنرا معلق نگهداشته نتوانندسنگني شدو آنقدر 
باران، ژاله

به خاطر بايد داشت که هواشناسان دراين اواخ
 تک
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اين مواد .   آيد، ميباشدىميکروسکوپيک بوجود م
گنيزمي و پتاسيم را که در آب حبر بسيار کم است و مهچنان فلزات 

 ازدياد ى يه کود براى هاى کاره
 نباتات را ازدياد ى و منوحاصالت Aerosol ثقيل موجود در 
با باريدن باران در مدت يک قرن يک زمني باير .  کنوع کود است

 

   سازدىن زمين مرده را زنده م

 آن زمني مرده را زنده سازمي و آنچه از چارپايان و انساا استادمي تا ب
  . )۴٩-۴٨الفرقان ( آفريدمي، سرياب کنيم

 زنده جاا، باران خصوصيت ى براىورت اساسب منحيث يک ضر
باران که از سطح حبر تبخري گرديده و به ابر ها رسيده .  هم دارد

 خصوصيت کود ىاين قطرات باران دارا.  ني را دوباره زنده ميسازد
 سطح  قطرات از قسمت باالىياين.   ياد ميشوندى کشش سطحىرا

اين .   نامندى مMicro-Layer ىوجيست ها آنرا طبقه ميکروسکوپ
 که از ى مقدار زياد مواد عضوى متر ضخامت دارد، داراىدهم مل

وجودات زنده 

 ىبه اين ترتيب نباتات و شخم رو.   و سرب را هم جذب مينمايد
  .  نشو و منا ضرورت دارند از قطرات باران ميگريندىکه برا

ريز از د منونه ىين آيىطرات باران م

 

(C)
 

 

و از

  

حاصلخيز 
 موادىدارا

به نام 
حبر تشکيل
طبقه که 
پوسيدن 

مع منوده و فارسفورس، م
مثل مس، 

فلزات.  حاصالت ميباشد
خالصه باران ي.  ميبخشند

  

بارا

 
 پاک فروفر آمسان آىب

 آ يهگذشته از
کننده مثل کود 

 است که زمى
 کوچک داىقطره ها

د که بيولن ميشو
کمتر از يک بر 

 ها و ديگر مىاجل
جت

جست، کوبالت
 را ىزمني مقدار زياد مواد
 که با قمنکهاىي
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جنگالت نيز به مهني ترتيب مواد مورد    و قابل زرع مي

  . ضرورت خود را از حبر ها حاصل ميکنند
اگر .   باردىبه اين ترتيب هر سال يکصدو پنجاه ميليون تن ذرات کود بر زمني م

 زمني بر هم ىبود، مقدار نباتات در زمني بسيار کم شده و حيات رواين خصوصيت باران
  .  مشار قرآن است از مجله معجزات ىبى  معلومات در مورد اين خصوصيت باران يک. خورد

  

انبوه و متراکم سازد، آنگاه ببيىن)ج( که اهللا ىآيا نديد   ابر ها را از 
فروريزد تا ر که خدا خواهد طرات باران را از ميان ابرها فرو ريزد و از ميان جبال آمسان ژاله 

اصابت ک

با دانه 
 ژاله نىها

.گردد از مواد اوليه مشبوع گرديده

 ى من
مي

  ل ژاله، رعد و برقكتش

هر طرف براند تا م پيوسته، 
ق

  که چشم ها را بربددچنان بتاب) املاسک( برق ند واز هر که خواهد باز دارد و روشىن
  ). ۴٣النور (

  
 نيز موضوع به ىو از نگاه هواشناس.  در اين آيه به ژاله و املاسک اشاره شده است

 قطرات فوق العاده ىسرد دارا که ژاله از يک قسمت بسيار وقىت.  عني شکل تشريح ميگردد
قطرات مايع را در اين ساحه يخ زده و در اثنائيکه .   ميشودى يخ مرييزد، ابر برقىسرد و بلورها

اين حرارت سطح دانه ژاله را .   از آا آزاد ميشودىسازند، حرارت خمفيدانه يا جغله ژاله را م
 يخ ىوقتيکه دانه ژاله به متاس بلورها.   يخ که بدور آن قرار دارد، نگهميداردىگرمتر از بلورها

به .   گرم مريوندى سرد به طرف شىالکتروا  از ش. ميآيد، يک حادثه مهم به وقوع ميپيوندد
اين اثر در زمان متاس قطرات فوق العاده سرد .   ميشودىاين ترتيب چارج دانه ژاله منف

 مثبت ىاين پارچه ها.  ارج مثبت ميشکنند چىيز واقع شده و پارچه هاي يخ دارا
 دارد و به ىحاال ژاله چارج منف.   ابرها مريوندىکه سبک تر اند توسط جريان هوا به باال
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 به قسم ى منفىاين چارجها.  ميشودىلذا قسمت پائني ابر منف.   افتدىطرف پائني يا قاعده ابر م
  . له عمده ترين عامل تشکل برق ميباشدت که ژاپس نتيجه اينس.  برق يا املاسک ظاهر ميشود

  

  
  ).١٩ البقره( ق باشد در ىيا مثل طوفان ابر

  
و ارتفاع کيلومتر مربع  ىابرها

از سبب مقدار .  نه تا دوازده کيلومتر
 ىلذا مقدار کم انرژزياد قطرات آب و 

 ياb. در بني يک کتله ابر، a. اسک اين .  برق به يک ميليارد ولت مريسد
  . و زمني صورت گرفته ميتواندc.  و يا ى و مثبت دو کتله ابرى منفىچارجها

  

  .  و برق و ترتيب تشکل آنرا واضح ميسازد باراىنى   آيه ذيل ارتباط بني ابرها
 

 ها و رعد و برىآمسان که در آن تاريک

 عظيم بيست تا دوصد شصت ىکتله هاداراى  باراىن
 آن تاريک ميشوداز اين سبب قسمت پائيىن.  دن ميباش

.  ذرات يخ، شعاع آفتاب منيتواند از اين ابر عبور کند
  . آفتاب به زمني مريسد

يک چارج .  ده است ابر ذکر شىدر اين آيه مراحل تشکل رعد و برق بعد از تاريک
 ىوقتيکه هوا نتواند به قسم عايق عمل کند، جتمع اين چارجها.   در ابر تشکيل ميشودىبرق
شدت .   ميشودى مثبت و منفىبزرگ در بني ساحه چارجها) ىشارت( باعث يک جرقه ىبرق

 يا املىجرقه برق
ابر 

  چارجها در امداد خط املاسک حرارت شديد تا به ده هزار سانىتاين ازدياد ناگهاىن
  .   رعد توليد ميشودىدر نتيجه هوا به سرعت انبساط منوده و صدا.  گريد توليد ميکند

  ). ١٣الرعد ( و رعد تسبيح او را ميگويد
  
  

  نندهآ بار آور ىبادها
:  بارآور کننده و تشکل باران ذکر بعمل آمده استىدر يک آيه قران در مورد بادها
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 بار آور کننده را فرستادمي و به اثر آن باران از آمسان فروفرستادمي تا مهه را سرياب ىما بادها

  ). ٢٢احلجر( کند

قبل از قرن بيستم فکر ميشد .  باران، باد استن آيه مريساند
ش باد آوردن ابر است  نقش بار آور کننده باراا ىدر حاليکه کشفيات هوا شناس.  که يگانه 

راتوس
.  طوريکه قبال هم ذکر شد، در سطح حبر ها تعداد بيشمار حباب ها تشکيل ميشود

وقتيکه اين

که مهه .   بدور اين ذرات تراکم منوده و قطرات آب را ميسازندت آب
با هم ابر 

خود را 
درختان ناژو، درخت خرما، مثل ) تعداد زياد نباتات با.  ادامه ميدهند
ح ميشوندىنباتات ختمدار باد پولن يا .   که گل م

  .  القاح صورت ميگريدهياز يک نبات به نبات ديگر مهان نوع برده و عملرا رد 
وقتيکه معلوم شد که نباتات .  اين اواخر اين ميکانيسم بار آور کننده معلوم نبود تا

در حاليکه قبال در قرآن گفته نثؤ جنس مذکر و مىنيز دارا
. شده بود

  

  
 که مرحله اول تشکل اي
نق

  . ط باد توضيح منود

 متر به هوا آزاد ىن هزار ذرات کوچک با قطر کمتر از صدم مل حباا ميکفند، هزارا
 ها با گرد و غبار برخاسته از زمني که با باد ميآيد خملوط شده و به  Aerosolاين .  ميشود

باالخره توسط بادها بلند تر و بلند تر برده شده تا به متاس .  جو زمني حرکت ميکندىطرف باال
خبارا.  خبارات آب ميآيند

 بينيم که چگونه باد آب ىپس م.  را تشکيل داده و بر زمني به قسم باران فرو مرييزند
 که از سطح احبار ميگريد، بارور ساخته و به تشکل ابر و باران ىتبخري شده را توسط ذرات

  . کمک ميکند
ند در تشکل ابر و باران از اثر باد صدها سال قبل وقتيکه علم بسيار و اين نکته ارزمش

  .  وجود داشت، در قرآن بيان شده بودى طبيعى در مورد پديده هاىکم
 و تلقيح  باد و نقش آن در گرد افشاىنىدر اين آيه بار آور کنندگ له مهم ديگرسأم
 نوع ىد پراگنده و بقا خود را توسط باPollen گل ها گرد ىبسيار.  گل ها ميباشد

پراگنده شونده( ختم باز 
يکنند و نباتات سبزه مانند مهه توسط باد القا

گ

.   اند، اينعمل بادنيز کشف گرديد
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  ل بادكمراحل تش
  

  ). اجلاثيه (  است خردمندانى براى بادها نشانه هاىو در مست ده

)ج(

 توليد ى حبرى و هفتاد فيصد آن توسط نباتات و موجودات وحيد احلجروهخشک
  .  شود

  
۵

  

 درجات . حرارت خمتلفىباد عبارتست از حرکت هوا در بني دو مرکز دارا
 را اجياد منوده و هوا مهيشه از ساحه با فشار بلند به ى متفاوت جوىت متفاوت، فشارهارحرا

هر قدر تفاوت درجه حرارت و در نتيجه تفاوت .  حه با فشار پائني در جريان ميباشدطرف سا
  .  تر را اجياد ميکندى قوىياد تر باشد، بادهافشار ز

مساله حريت انگيز اين است که باوجود حلقات متعدد با درجات حرارت و فشار 
 بسيار خمرب و کشنده ى بادها)ج(خمتلف به دور زمني مثل خط استوا و قطب ها، بفضل اهللا 

 زمني نا ى بر روى، زندگ شدى بني خط استوا و قطب ها مالمي منىو اگر بادها.  توليد منيشود
  .  در جريان ميبودى قوىو مهيشه گرد بادها.  ممکن ميگرديد

 چندين بار برگردانيدن، مست دادن، شکل دادن، تنظيم کردن و لغت تصريف يعىن
و مهچنان .   طرز جريان آنرا نشان ميدهد باد خبوىبىانتخاب اين لغت برا.  توزيع کردن

 ى تنظيم ميشود، که بقا توسط اهللا ى نبوده بلکه مهيشه طورکه جريان بادها تصادىفمريساند 
  . مني يابدأ زمني تىحيات در رو

  

   آغاز مييابدهفوتو سنتيز چگونه در صبح گا
 
 

  ).١٨-١٧التکوير ( قسم به شب که تاريک شده برود و به صبح که نفس بگريد
  

 انساا مضر ىبرا اکسايد را که ى نباتات کاربن داPhotosynthesisدر علميه 
 فيصد اکسيجن هوا توسط نباتات ىس.  است جذب منوده و به عوض اکسيجن را آزاد ميسازند

 زمني ىرو
مي
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رسىت چون .   فهميده نشده استفوتو سنتيز يک عمليه 

الت به سطح ماليکول ها، امتها و  عمليه فوتو سنتيز را به چشم تعام
سيجن و مواد غذاىي.  مشاهده کرده منيتوانيم  ى که استفاده ميکنيم، ماما نتايج آنرا به قسم

  . بينيم
 

  

  يگر مخلوط نميشوند همد
 آيه مبارکه 

  : ميباشد

 
.(   

  

  .   عمل ميکند که گويا بني شان يک ديوار باريک وجود داشته باشدى آا طورىح

مغلق است که تا کنون به د
الکتروا صورت ميگريد ما

 اک

ميشودمفيديت فوتو سنتيز نظر به مقدار اکسيجىن  در هنگام.  که توليد ميکند، اندازه
در هنگام طلوع .  صبح که اشعهء آفتاب زياد متراکم ميباشد، زياد ترين توليد صورت ميگريد

در وقت پيشني . برگها شروع به عرق کردن منوده و مان تناسب عمليه فوتوسنتيز بيشتر ميشود
 تر ميشود و تنفس هم زياد ميشود زيرا حرارت بلند رفته و عرق هم ىبر عکس فوتوسنتيز بط

.  تعرق کم شده و نبات استراحت ميکنددر هنگام شب، حرارت پائني آمده،. ده ميباشدزياد ش
زيرا توليد .  کلمه اذا تنفس در وقت صبح اشاره به تنفس عميق درينوقت است

 وقىت.  ر آن درينوقت ميباشدا تنفس است آغاز گرديده و زيادترين مقدىاکسيجن که جز اساس
اين مساله که در قرآن ذکر گرديده . ، امهيت موضوع تاکيد ميگردد به آن قسم ياد ميکند)ج(اهللا 

  . از بزرگترين کشفيات قرن بيست استىبود يک
   

  شش ماليکول آب+  شش ماليکول کاربن داي اکسايد  فوتو سنتيز شش ماليکول قند + شش ماليکول اکسيجن 
6H2O + 6CO2 – Photosynthesis  C6H12O6 + 6O2

 
بحر ها با

 از خصوصيات حبر ها که جديدا دانسته شده است در ارتباط با اينىيک

  
الرمحن(  است که جتاوز منيکنندىدو حبر را با هم نزديک و مقابل کرده اما بني شان حد

٢٠-١٩

يک مهديگر  حبر ها با آنکه نزدى ها دانسته اند که آاىحبرشناسان درين نزديک
 آب ها و تفاوت Densityتفاوت کثافت .  ميآيند و کامال به متاس مهديگر اند، خملوط منيشوند

کشش سط
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طور مثال حبريه مديترانه و حبر اطلس مهيشه معروض به مد و جزر ها و امواج بسيار 

اما هيچوقت درجه حرارت، کثافت و .   اطلس داخل ميشودىده و آب مديترانه در آا بوىقو
 وجود دارد که آا را مهيشه از مهديگر جدا  شان تغري منيکند زيرا مانعه ىيىمقدار منکها
  . ردنگهميدا

  

ىو امواج داخل
 

د  و ر قرار دا ى مثل تاريک

  

.  وجود نداردوشىن
آب، سطح 

 تا و ع
بدون وسايل خمصوص منيتوانست بيشتر از .  به دست بياورندىلومات زياد در حاليکه 

هفتاد متر 

 
 ىيل گوارا و شريين و ديگر شور و تلخ و در بني آا حاىاوست که دو دريا را م آميخت يک

  ).۵٣الفرقان ( قرار داد تا از هم جدا باشند
  

 در ى که علم فزيک چيزشرح اين موضوع يک معجزه ديگر قرآن است که در وقىت
  .   منيدانست، بيان کرده استىمورد کشش سطح

  

  در بحر ها كىتاري

 
ىيگر آن موج دى پوشيده که باالى حبر عميق که توسط موجىها يا

  . )۴٠النور  ( آن ابر استىباال

و در اعماق هزار .   ميباشدى عميق در اعماق بيشتر از دوصد متر تاريکىدر حبر ها
  متر هيچ ر

جاا  ترکيب ى آن، مقدار منکهاىامروز ما در مورد شکل حبر ها، زن
 ها و ساير وسايل دانشمندان را قادر ساختهىرحتت البح.  مق آن معلومات دارمي

انسان 

ده 

مع
ازاين .  و در اعماق دوصد متر به هيچ وجه زنده مانده منيتواند. عميق تر شنا کند

 ها را  چهارده صد سال پيش توضيح منوده،  اعماق حبرى را که تاريکسبب اين معجزه قرآىن
  . دانشمندان امروز فهميده اند
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حاال .   يک موضوع ديگر نيز در آين آيه ذکر گرديده استىه تاريکوبر عال

نيز در حبر ها وجود   (sub-surface waves)ىدانشمندان دريافته اند که امواج حتت سطح
 طبقات عميق ىاين امواج داخل.  دنقع ميشو کثافت طبقات خمتلف آب حبر واىدارند که باال

 بوده و ىاين موجه ها عينا مانند امواج سطح.  کثافت بلند تر دارد در بر ميگريدآب حبر را که 
 به هيچ وجه قابل توسط مان 

 معجزه يده شده مطالعه تفاوت مقدار منکيات و حرارت در يک ساحه فهم

  

  ندكنترول ميآت ما را آاه حرآ ىمحل
 

 دروغ گوي خطا کارنه، اگر او باز نه

  
حتقيقات .   در اين آيه بسيار جالب است"ة خاطئةذبا کيةناص"کلمهء 

 
، صرف شصت سال پيش توسط علما  وظايف که چهارده صد سال قبل در 

  :  چنني مينگاردى و فيزيولوژى به نام اساسات اناتومکتاىب.  سته شد

(Prefrontal امج نيز ى و در مهني حمل دماغ مرکز اعمال 
موقعيت دا

  . اخري کشف شده است
  

ىاين امواج داخل.   ميشوندى  رويت نبوده بلکهترتيب متالش
پس اين يک. ميتوانند

  . ديگر قرآن است

 
  

  اش ميگريمي، يک پيشاىن پيشاىنى ايستاد، ما از مو
  )١۵-١۴ علقال(

شان  نىامروز
اين.   را داردى مسئوليت تنظيم وظايف خمصوص(Prefrontal) دماغ ميدهد که قسمت پيشاىن

قرآن اشاره شده بود
دان

 قشر دماغ صورت ىاذ يک تصميم در قسمت قدام اختى ها براتشويق و پيش بيىن"
(area, frontal lobeميگريد 

  .  "رد
، حتريکات و آغاز برخورد خوب يا بد وگفنت ى حمل پالنگذارپس مهني پيشاىن

  . راست و دروغ است
 در شصت سال "ل دماغ اشاره دارد که جديدامطمئنا که آيات فوق دقيقا به مهني حم
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   گيردى آرام م)ج(ر اهللا آلها با ذ د
 امريکا، مقايسه اشخاص متدين و ملحد ى ملىن در مرکز حتقيقاتحتقيقات داويد الرس

نتايج حري

 عقيده روان انسان را تقويه منوده يعىن.  ان نيز به ارقام مشابه دست يافته اند
 روشنتر ميگردد له وقىتأ باشد، اما مساين توضيحات ممکن کاىف.  صحت شخص تر ميشود

حتقيقات .  است صىکه جتربه عمل
کز هربرت با .   درينمورد داردى وسيع در

هربرت خود عقيده ندارد   تاثريات )ج(به اين نتيجه رسيد که عبادت اهللا ) ملحد است(آنکه داک
به بس

 اجياد آرامش رواىن)ج(اندازه اميان به اهللا 
 ميگويد ى اين رابطه ميان اميان و جسم و روح انسان موجود است؟ وى براىچه دليل

که جسم 

 را پرستش ميکنند، روحا و جسما صحتمند ى اميان دارند و و)ج(ئيکه به اهللا 
تر هستند؟

  . د مهيشه درد آور و غم انگيز ميباشد

مثال اشخاص متدين شصت فيصد کمتر مصاب امراض .   را نشان ميدهدىت انگيز
 صد فيصد کمتر است و خطر فشار خون نزد شان به مراتب کمتر ى اعمال خودکش شده،قلىب

  . از ملحدين ميباشد
 عقيده زياد تر مريض شده  گزارش ميدهد که مردم ىبى طب عقلىيک جمله بني امللل
 نزد آا دوچند بيشتر بوده و احتمال معاىي-ىاحتمال امراض معد.  و طول عمر کوتاه تر دارند

  .  شصت و شش مراتبه بيشتر استىامراض تنفس
روانشناس

و 
  ديگر رواىن تراز هر انگيزهى قو)ج(اميان به اهللا .  ورت بگريد

هاروارد نتايج حريت انگيز مر  هنسن در فاکولته طىب
تر 

 منود که هيچ عقيده ىي ثابت ىو.  يار مثبت نظر به هر چيز ديگر در صحت انسان دارد
  .   منوده منيتواند

اين حقيقت .   عقيده داشته باشد)ج( تنظيم گرديده که بايد به اهللا ىو روح انسان طور

  :  به آن اعتراف مينمايد در قرآن مذکور استىمروزکه علم طب ا
  . )٢٨الرعد ( آرام خبش دهلا است )ج(آگاه شود که تنها ياد اهللا 

  
چرا آا

 که خالف تم هاىيفلسفه ها و سيس.    زيرا آا مطابق به هدف آفرينش عمل ميکنند
حقيقت خلقت انسان باش
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:  چنانچه پاتريک گالين ميگويد.   درينمورد داردى جديدىطب معاصر پيشرفتها

 ى منطق در بيست و پنج سال اخري نشان ميدهد که اعتقاد ديىنىس و روانشناىحتقيقات علم"
  ! " است و شادماىنىغن و سازگار ترين الزمهء صحت دما

  

   آنىبخشايش در اسالم و مفاد صح
  .  جتويز شده در قرآن عفو و خبشايش استىيک صفت اخالق

  ).١٩٩عراف اال( عفو پيشه گري
  
 
 )ج(اهللا   راى اجر و. عفو کرده اصالح منودى است و اما اگر کسى مانند آن بدى بدىو جزا

  ). ۴٠ ىالشور( ميدهد
  

 زيرا به آساىن.   را نپذيرد، عفو منودن برايش بسيار مشکل استىکسيکه اين امر اهل
.  در حاليکه قرآن ميگويد که عفو تر از انتقام است.   شده و مرتکب خطا ميشونداىنبعص

  .پس اشخاص با اميان مهيشه خبشنده و صبور ميباشند
  
  

  ).١٣۴آل عمران ( خشم خود را فرونشانند و مردم را ببخشند
  

 است که مطابق اخالق قرآن يش در اميانداران بسيار متفاوت از کساىنخصلت خبشا
 در دل ى را خبشيده است، باز هم يک مدتى ادعا کند که کسى اگر کسحىت.   کنندىعمل من

در حاليکه .  و کوشش ميکنند قهر خود را عقب بزنند.   خشمگني و آزرده ميباشدىاز عمل و
زيرا آا ميدانند که انساا در اين دنيا مهيشه در تالش .  دعفو يک شخص با اميان خملصانه ميباش

 ى عفو م وقىتو اميانداران حىت.   آموزند، لذا آا خبشاينده و صبور ميباشندىهستند و از اشتباه م
و بني گناه خورد و بزرگ .  کنند که خود شان حق به جانب و طرف مقابل در خطا باشد

تري
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که هر چه از جانب .  گذارنديفرق من

 اس)ج(اهللا 

 دوصدو پنجاه و سه نفر در ىورد گرفته، باالدر پوهنتون استانف
سانفرانسي

عفو منودن کسانيکه به ايشان ضرر رسانيده 
بودند، مت

Thermoوقىت.  ميکندسؤ  اثر ى داخل 
 با يىکس

 بيشتر  که اين خود باعث خراىب، را مشکل ميسازدى وجود را سوختانده و تفکر منطقاضاىف
  . وضع ميشود

 در وقت قهر کلسترول و 
فشار خون را بل

 و  يکهزار و پنجصد نفر معلوم شد که احنطاط رواىنىدر يک مطالعه ديگر رو
امراض 

 ىايچريوکواچ.  رمضر است
 پري بدخو نظر به مهساالن ىنشان داد که مردهاوى مطالعات .   نشان داد"اينموضوع را علما

اما آا ميدانند .   به ايشان رسيده باشدىرگممکن زيان بز
  . ت

، کسانيکه قدرت عفو را دارند از مطابق حتقيقات جديد توسط دانشمندان امريکاىي
 خود را در ىداکتر فريدريک لوسکني که دوکتورا.   صحمتند تر هستندى و روحىنظر جسم

 ىصحت روانشناس
 شش جلسه يک و نيم ساعت خواست و ى اين اشخاص را براىو.  سکو مطالعه منود

  .  شان توصيه منودىو خبشايش را برا عفو
 را بعد از ىاين اشخاص تکاليف کمتر

مثال اعراض .   نيز تر بودندى بلکه از نظر جسمى نه از نظر عاطفآا.  حمل گرديدند
 معده نزد شان بسيار کمتر از د و درى، سردرد خواىب کمر، ىبى مثل دردهاى روحىفشار ها

  . سابق شده بود
 ىفريدريک لوسکن عفو را منحيث ترين نسخه برا"  بودىعفو برا"در کتاب 
ات مثبت ريثأين کتاب شرح ميدهد که عفو چگونه تدر.   توصيف ميکندصحت و شادماىن

 جسم يک ى باالى ميگويد که قهر تاثريات مشهودىو.   به نفس داردد اميد، صربو اعتماىباال
stat ناظم حرارت يا ىقهر دوامدار باال.  شخص دارد

متيز درست نارمل و غري نارمل را  يا قهر دوامدار عادت کند ىک درجه خفيف خفگ
ادرنالني .   با آن عادت مينمايدى مهيشه بلند تر بوده و وىدرينحالت سطح ادرنالني و.  منيتواند

ض انزاميهابر عالوه داکتر لوسکن ميگويد که بلند رفنت بع
  .  ند ميربد

داکتر هربرت هنسن که اين حتقيقات را به عمل .   در اشخاص متدين کمتر استىروح
نظر به .  "ترا ميخوردمسأله ، آن اگر عفو نکىن. . . استىعفو جز فيزيولوژ": آورده ميگويد

 قلب بسياىيک مقاله نشر شده در جريده هاروارد، قهر برا
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ويد که اين سه  ميگىکواچ.    ميشوندلق شان سه مراتبه زياد تر مصاب امراض قلىب

 مستقيما ارتباط دارد به قهر زياد، حس انتقام و خواهش جزا دادن و چند شدن خطر امراض قلىب
  . جنگ کردن

خوش خ

 مصرف ى روحى از سبب فشارهاحمققان معتقد اند که آزاد شدن هورمواىي
 خلته شدن خون اکسيجن عضالت 

عالوه سرعت نبضان ا در رگه
 توليد ىمهچنان قهر و بريمح.   تر ميسازدفشار خون را بلند برده و خطر محالت 

ني ها جدار رگها را سخت  مربوط التهاب راىپروتني ها
ساخته، وقوع امراض

در حاليکه عفو .  متام حتقيقات نشان ميدهد که قهر صحت 
 

 ىعادتعفو يک .   کمک ميکندبني برده و شخص را براي داشنت 
 کردن ى عفو بايد راضىدر حاليکه هدف اساس.  ت که شخص را صحتمند نگهميدارد

 )ج(اهللا

   را سرعت

  غافر 

حات خون را که با عثي صفىقلب را بلند برده، چسپندگ
بر .   ميگرددميشود زياد ساخته و باالخره با عث محالت قلىب

 را زيادقلىب
اين پروت.   بردى در خون بلند م

  .   را بيشتر ميسازد وعاىي قلىب
انسان را خراب ميکند

 بوده، اثار مضر قهر را از مشکل هم باشد، لذت خبش و نشانه اخالق عاىلى بعضى اگر براحىت
 تر و رواىنىصحت جسم

اس
  از هزاران مثاىلى ثابت شده است، يکى که از نظر علمىمفاد اين حقيقت اخالق.  باشد

  .  کندىاست که داللت بر حکمت فته در قرآن م
  

ىعبادت شفاياب بخشدى م

). ۶٠(  تانرا مستجاب کنمى خبوانيد تا دعا گفت مرا)ج(اهللا 
  

پس .  کمک خواسنت و صدا کردن، خواسنت، اظهار کردن يعىنةنظر به قرآن صلو
 از ىمرض يک.   و کمک خواسنت از او)ج(دعا و مناز عبارت است از رجوع خملصانه به اهللا 

از طرف .   ميکشاند)ج( اهللا ى است که شخص خود راحمتاج دانسته و وي را به سوىمثاهلا
 بودن  و فاىنى ميباشد که انسان را متوجه اشتباهات و)ج(ديگر مرض يک امتحان از جانب اهللا 

  .  گناهان استدنيا ساخته و هم يک وسيله کسب اجر و تالىف
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 ىآنانيکه اميان درست ندارند فکر ميکنند که شفا در دست داکتر، دوا و تکنالوژ

 جسم شانرا در حالت صحت ى سيستم ها)ج(مل منيکنند که اهللا أآا هيچوقت ت.  معاصر است
آفريده و تن

  ).١٢يونس (  دفع ضرر از خود خنوانده بودىبرا
  

پس هر شخص بايد تدابري .   پيوندندى در دنيا مطابق اسباب معني به وقوع م
 اسبمطابق

 رجوع )ج( به اهللا اکثر اشخاص وقىت.  ظيم کرده و هم او دوا و داکتر را آفريده است
.   کمک ميخواهند)ج(درينوقت مردم صرف از اهللا .  ميکنند که از داکتر و دوا نا اميد ميشوند

  : ستچنانچه در آيه ذيل مذکور ا

 که باشد، نشسته ايستاده و يا خفته ما را به دعا  افتد، ر حالىت به رنج و زياىنىهر گاه آدم
ميخواند و آنگاه که رجنش بر طرف شود چنان به حال غفلت باز ميگردد که گويا هيچ ما را 

م مشکالت انسان بايد مناز بگزارد و از  به حالت صحت و عد در مهه حال حىتيعىن
  .   منايدى است سپاسگزارى که نصيب وىت خباطر راح)ج(اهللا 

جنبهء بسيارمهم دعا و مناز عبارت است از اينکه، شخص بايد کوشش کند که 
 که امکان دست ى هر چيزى اجرابا عمل يعىنتوأم دعا يا مناز .   با عمل باشده مهراى وىدعا

مثال مريض بر عالوه اينکه دعا ميکند، نزد داکتر هم برود .  رزو در آن ممکن باشديافنت به يک آ
 اسباب آفريده ى هر چيزى مهه چيز را در دنيا م ارتباط داده و برا)ج(زيرا اهللا .  و دوا هم بگريد

هر چيز.  است
اب هر چيز را جستجو کند و در عني زمان با تواضع، تسليم و صرب منتظر نتيجهء آن 

  .  باشد)ج(از جانب اهللا 
 گرديده  مريض و سرعت شفا ياىبىداکترها متوجه اين تاثريات مثبت دعا و مناز باال

ن  و صحت، آيا دي)ج(اهللا "ن يوا حتت عنNewsweekجمله نيوزويک . و آنرا توصيه ميکنند
 ى ميالدي مقاالت٢٠٠٣ در مشاره دهم نومرب " آوردىمعاجله درست است و چرا ساينس اميان م

 ى وگفته شده که عقيده مورال مريض را بلند برده و با عث تسريع شفاياىب.  نشر منوده است
هفتاد و دو .   زود تر و آسان تر ميگرددسانيس قبول منوده که اميان با عث شفاياىب.  ميگردد
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حتقيقات در امريکا و انگلستان .   که عقيده داشته اند، زودتر شفا يافته اند هاىيد امريکاىيفيص

  .  اعراض مرض را کم ساخته و بود صحت را کمک ميکندىثابت ساخته است که اميان قو
 در ى و احنطاط روح رواىنىت در پوهنتون مچيگن نشانداده که فشارهاحتقيقا

امردمان با

يک معتقد .   از امراض و مشکالت باشد
خملص بايد

ک هستم و دعاى هر دعا کننده را اجابت 
  . )١٨۶البقره (پس بايد دعوت مرا بپذيرند و اميان آرند تا به سعادت راه يابند .  ميکنم

  

  دم مراعات دين و ىفشار روان
  
  

و هر 

 نا ىو نظر به مطالعات پوهنتون رش در شيکاگو وقوع مرگها.  استميان بسيار کم 
مطالعه ديگر .  به هنگام در بني کسانيکه منظما مناز ميخوانند، بيست و پنج فيصد کمتر است

اثرات  (Angiocardiography) قلب شان معاينه گرديده ى هفتصد و پنجاه نفر که رگهاىباال
 که مناز ميخواندند لوم شد که وفيات آن مريضان عمليات قلىبمع.  دعا و مناز را علما ثابت کرد

  . ه فيصد کمتر گرديدىدر جريان يکسال س
 رهاىيىطوريکه گفتيم مناز نبايد صرف برا
حاال که حقيقت منافع مناز از .   باشد)ج( اهللا ى مهيشه مناز بگزارد و خواستار رضا

  .  ميدهدى قرآن گواهى نيز تثبيت گرديده است، يکبار ديگر بر طبيعت اعجازى علمنظر

و چون بندگان از من بپرسند، بگو من به آا نزدي

 در صورت عىسردگاف

کس از ياد ما غافل شود معيشت اش تنگ شود و هر که را خواهد گمراه منايد دل او را 
  ). ١٢۴طه ( تنگ و سخت بگرداند

  
  

  ).١٢۵االنعام ( و هر که را خواهد گمراه منايد دل او را تنگ و سخت بگرداند
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 امراض اضطراب و ىيشه زمينه مساعد برا آورند مهى اميان من)ج(کسانيکه به اهللا 

 مصاب ميشوند که باالخره امراض در نتيجه به امراض خمتلف رواىن.   دارند رواىنىفشارها
  . جسم شان به سرعت فرتوت شده و زود تر پري ميشوند.   آوردى را نيز بار مىجسم

 مراض رواىنمند هستند، لذا کمتر به انريو بر عکس اميانداران چون از نگاه رواىن
 و قبول هر چه واقع ميشود ، اميان، خوشبيىن)ج( اهللا ىبه رضااثرات مثبت تسليم .  دچار ميشوند

اين البته صرف در .  (چون از طرف اهللا 
اشند نه هر خود ميب درستمورد آاىي
 به هيچ ى اما پري  مسلماىنىکه ادعا

و
 

 ىعام مربوط افسردگ دارند اضرار رواىن
، امراض معده، فشار بلند ى، آفات جلد خواىب، اعتياد به دخانيات، ىبىارتند از امراض عقل

خون، ح
  .  اند رواىنىن امراض فشار ها

  . شود

 آا آشکار ميباشد و رواىنى است، در صحت جسم)ج
 منوده و واقعا پابند دين ى است که احکام قران را پريو

بدون شک اميانداران هم مريض و پري ميشوند،.  داشته باشد
  .   شان منيگرددى و افسردگى روحىجه با عث شکستگ
 از امراض بسيار شايع عصر ما نه تنهاى افسردگ احنطاط روحى يا و رواىنىفشار ها

مشکالت .  را نيز سبب ميشوند بلکه نواقص جسماىن
عب

، ى، امراض استخوان، آفات گرده ها، مشکالت تنفسى، نيم سرىساسيت يا الرژ
 متام ايثابت گرديده که عامل.   دماغ)اذميا(تورم  و محالت قلىب

 است که احساسات مثل ترس، نا ى يک حالت اضطراب عقلStress فشار رواىن
 ى، هيجان، تشويش و غريه را که باعث برهم زدن توازن در عضويت ميگردد به وجود مامىن
ني بلند رفته، درنالااندازهء .  در بدن اين مريضان تعامالت بيوشيميک خمتلف واقع ميشود.  آورد

 خون بلند  رسيده، شکر، کولسترول و چرىبى و عکس العمل ها به حد اعظمىمصرف انرژ
بلند رفنت مقدار کورتيزول باعث پيدا شدن .  رفته و فشار خون زياد شده، نبض سريع ميشود

 از  و حىتى و امراض جلدى، فشار خون، سرطان، زمخها، امراض تنفسمرض شکر، امراض قلىب
نت حجرات دماغ ميبني رف

اين فشار باعث .   و مقدار درد وجود دارد رواىنىيک ارتباط مستقيم بني فشارها
.   دماغ ميگرددى از قسمت هاىتنگ شدن رگها، تشوش جريان خون و رسيدن خون به بعض

در عني زمان مقدار .   شديد آن قسمت بدن ميشودىنرسيدن خون به يکجا باعث دردها
.   بلند مريود که خود باعث انقباض بيشتر رگها و مهچنان تقلص عضالت ميگرددادرنالني نيز
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پس اين درد به وجود آمده باعث کشش و اضطراب بيشتر گرديده و اضطراب درد را شديد تر 

  . ميسازد
  صرب و بريحم زيادتر، ىبىحتقيقات نشان ميدهد که افراد مضطرب، نا آرام، عصباِن

مصاب س

 ىميکند که اين خود سيستم معافيت وجود را 
ث.  مينمايد

در يک 
   
  

 )ج(

  ىب
وز عقيده

حميط خاموش و آرام بوده  داکتران معتقد اند که

کس پريو منيشودپس   ).٣٨البقره (  هدايات
   

  زيرا اعصاب مسپاتيک حتريک گرديده مقدار زياد انسولني افراز . ميشوندکته قلىب
  .  قلب بسيار خطرناک استىميشود و زياد شدن انسولني برا

 مريض خراب تر باشد فعاليت کرويات سرخ خون کمتر هر قدر حالت رواىن
 ىمنف در پوهنتون اکسفورد تاثريات ى انتقال تکنالوژمهچنان ليندا نايلر رئيس کمپىن.  ميشود
 ى و فشارها(depression)ى در وقت افسردگ.   سيستم معافيت را تثبيت منوده استىباال
 دماغ مقدار زياد کورتيزول را آزاد ىروح

  .  ارتباط داردى روحىابت شده که وقوع و بود اکثر امراض مثل سرطان به فشارها
 توازن نارمل عضويت را بر هم ى روحى و فشارهاى و دلتنگىينکه افسردگخالصه ا

  . صحت خراب شده و آفات خمتلف بروز ميکند.  ميزند
  : فرمايدىآيه ديگر قرآن چنني م

دانستند که از اهللا .   از خود دلتنگ شدندتا آنکه زمني بر آا تنگ شد و حىت
  ). ١١٨لتوبه ا(  نيستىجز خودش هيچ پناهگاه

  
 مردم در اثر نافرماىنى و افسردگ رواىنى و فشار هاى و دلتنگىاين حالت تاريک
امر.   نيستىو هيچ چاره جز پناه بردن به ذات و.   است)ج( و کم عقيده از اهللا 

 يگانه راه معاجله اين حاالت آرامش خاطر و 
  .  از قرآن فراهم شده ميتواندى پريوف در صورتو اين چنني يک حالت صر.  ميتواند

  
  

ى ما کند  او هيچ وقت بيمناک و اندوهگني هر 
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  تولد انسان
 خمتلف خلقت از ى توجه انسان در قرآن کرمي به منونه ها)ج( اميان آوردن به اهللا ىبرا

و از انسان خواسته شده . مساا، حيوانات، نباتات، انسان و غريه جلب گرديده استقبيل آ
  . است تا درين موارد غورکند

  
  )۵٧الواقعه (ما مشا را بيافريدمي پس چرا تصديق منيکنيد؟ 

  
 را ذکر منوده که در قرن  آيات چيزهاىيىبعض.   خمتلف پيداستىاعجاز قرآن در آيه ها

  : مثال.  کن بود که يک انسان قادر به درک آن باشد نا ممىهفتم ميالد
  . ه شده است نه بلکه از يک قسمت آن ساختانسان از متام مىن  .أ 
 . نطفه مرد تعيني کننده جنسيت طفل ميباشد  .ب 
 .  چسپدىرشيم طفل مثل يک جوک در رحم مادر م  .ج 
  .  انکشاف مينمايدىجنني در داخل رحم در سه تاريک  .د 

  
  : Semen قطرهء مىن

از مجله دوصد پنجاه .   در داخل وجود مادر حرکت کرده تا به ختمه برسدمىن
.   صرف يکهزار آن خود را به ختمهء زن رسانيده ميتواند موجود در مىنSpermميليون سپرم 

بعد از پنج دقيقه رقابت باالخره صرف يک سپرم ميتواند داخل ختمه ايکه جسامت برابر نصف 
  :  اين موضوع در سوره قيامت ذکر گرديده است. يک دانه منک را دارد، شود

  ).٣٧القيامه (  انزال شده نبود از مىنآيا نطفه ىي
  

 نه بلکه از يک واضح ميسازد که انسان از متام مىن) ج( بينيم که اهللا ىدرينجا م
  . در قرن بيستم دانسته شدكه  يستو اين موضوع. قسمت بسيار کم آن ساخته شده است

  

 



 76
  :خملوط مىن

 يک مىن.   از مايعات خمتلف ميباشدى سپرم نبوده بلکه خملوطى صرف حاوع مىنماي
 ازىخملوط

ست، هيالورنيديز و غريه اجزا 
اي.  ميباشد

  : ط تاکيد ميکند

گ
  

  لغت سالله 

جنسيت 

، غده پروستات و ديگر غدوات وى منى مايع ساخته شده در خصيه ها، و کيسه ها
، کلسترول، فالوين، ىجتزيه آن نشان ميدهد که در آن سپرم، ويتامني س.   ميباشد بوىلىجمرا

الندين، فاسفوليپيد، فاسفيت، جشکر، جوهر ليمو، پروستاگ
 درحمل  ساخنت حميط تيزاىبى سپرمها، خنثى براىن مايع وظايف خمتلف مثل يه انرژ
اين .   حرکت آسان سپرم و غريه را دارا ميباشدىدخول به رحم، اجياد يک مسري لغزنده برا

  .  ر شده بودموضوع صد ها سال قبل در قرآن ذک

٢   . )االنسان (ما انسان را از آب نطفهء خمتلط آفريدمي 
  

در يک آيه ديگر بر خلقت انسان از جوهر خملو
 
  

  ). ٨السجده ( قدر ساختيمي را از خالصه يا جوهر يک مايع بىل وساه ن

.  جوهر آن يعىنى و مهم يک شى قسمت اساسيعىن

آن

  
  : فلط

مردم ( ها مردم فکر ميکردند که جنس طفل توسط زن تعيني ميگردد ىتا اين نزديک
و بعضا فکر ميشد که ممکن هردو ).  ما هنوز هم به اين عقيده اند که زن شان دختر زا است

سيت از اما قرآن واضح ساخته بود که جن.   کنندىپدرو مادر در تعيني جنسيت طفل نقش باز
  . ت ميکندأ مرد نشقطره مىن

  
  ). ۴۶-۴۵النجم ( از نطفه مرد که مرييزد.  و او جفت مذکر و مونث را آفريد
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پس آن نطفه خون بسته و باالخره آفريده و آراسته .   نبود از جنس مىنول نطفهءىي
  ). ٣٩-٣٧القيامه ( گردانيد و از آن دو جنس مرد و زن را پديد آورد

  

آيا در ا

در .  اين معلومات را تصديق منودپيشرفت علم جنيتيک
  .  قرن بيستم دانسته 

چهل و شش کروموزوم معني کننده ساختمان . عامل تعيني جنسيت کروموزومها اند
هر ا

هت شکل شان به اين 
 خصوصيات Yوم حر
مردا

 ازين دو کروموزومها که در 
 زن به دو حجره تقسيم ىسزن 

 تقسيم  مرد وقىتىدر حاليکه حجره جنس.  ده که هر کدام صرف خصوصيات زنانه دارد
.   داردY  و ديگر کروموزومX آن کروموزوم ىپرم را ميسازد که يک

 که وقىت

درحاليکه در اکثريت جوامع فکر .  ني ميشوديپس جنسيت طفل توسط سپرم  مرد تع
  .   ري ميشدندني جنسيتيميشد که تع

 را بيان منوده بود که ىچهارده صد سال قبل قرآن اين خرافات را رد منوده و موضوع
حاالبه حقي

 ماليکولري صحت ىوژ و بيول
شد که جنسيت طفل توسط حجرات سپرم مرد تعيني ميگردد

اين .  د ياد ميشونى جنسىنسان است که از آن مجله دو عدد آن بنام کروموزومها
خاطر شبا( به Xو X و در زنان Xو Y در مردان ى جنسىکروموزومها

 خصوصيات زنانه و کروموزXکروموزوم .   شده اندىنامگذار) وف
  . نه را انتقال ميدهد

ىطفل جديد از اثر يکجا شدن يک تشکيل يک انسان يا
حجره جن.   مرد به قسم جوره وجود دارند، صورت ميگريدو
ش

ميشود دو نوع خمتلف س
 ى يکجا شود طفل داراX کروموزوم ى دارد با سپرم حاوXختمه زن که کروموزم 

 Xو اگر ختمه زن که صرف کروموزم .   دختر تولد ميشود بوده يعىنXX ىکروموزوم ها
 بوده YX ى کروموزومهاى يکجا شود، طفل داراY کروموزوم ىداشته ميتواند با سپرم دارا

  . يعين پسر تولد ميشود

به خاطر زادن دختر حتقزنان و .   مربوط زن است

  .  برده اميىقت آن پ
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: رحم ميچسپد   علقه ايکه به 

 رشيم در رحم مادر اشاره بودنعجزهءپس اين يک م
  . ميکرد

  

 ىاين لغت برا.   ميباشد،  "علق"کلمه 
يمکد هم جوک 

گفته 
 رحم مادر صرف 

(الم اهللا 

: استخوااى باال

 را ى دقت کنيم موضوعات بسا مهمه که در قرآن اشاره گرديدىه موضوعاتاگر ب
.  وقتيکه سپرم مرد با ختمهء زن يکجا شد، اساس توليد يک طفل مانده ميشود.  خواهيم فهميد

 ياد ميشود که متداوما تکثر منوده و به يک توتهء Zygoteاين حجره واحد به نام زايگوت 
که اين مراحل توسط ميکروسکوپ قابل ديد .  ل ميشودبدم Embryoگوشت به نام رشيم 

 منانده بلکه خود را به ديوار رحم مادر چسپانيده در آن ريشه ميدواند آزاداين رشيم .  ميباشند
 ى ضرورى  وى نشو و مناى را که براو از طريق مهني ريشه مواد غذاىي.   قامي شودتا خبوىب

  . است از خون مادر ميگريد
ه  ديگر قرآن است که به چسپيد

  ). ٢العلق ( انسان را از علق آفريد

که در يک جا بچسپدى يک چيزبه معىن
 را مىکه خود را به جسم يک حيوان ديگر ميچسپاند و خون وىيک حيوان

  . ستشده ا
 درEmbryo توضيح ىمطمئنا استفاده ازين لغت خبصوص برا

)ج ک
  

  .  بوده ميتواند که پروردگار مههء کلمات است

  پوشانيدن عضالت

آن گوشت پاره استخواا قه ساختيمآن گاه نطفه را عل
  .  را 

  

  .  که قرآن يه منوده، مراحل منو در داخل رحم مادر ميباشدىمعلومات مهم ديگر

 
 

 به وجود آوردمي و از  و از علقه گوشت پارهءىي
)١۴منون ؤامل(  ديگر ساختيمو سپس بر استخواا عضالت را پوشانيدمي و پس از آن خلقىت
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 داخل  طفل را درى است که مراحل نشو و مناى علمEmbryology ىامربيولوژ

ندان امربيولوژى اين نزديکتا.  رحم مادر مطالعه ميکند  فکر ميکردند که استخواا و ى ها دان
که ع

 از متام ىناين مراحل 
بعدا حجرات عضالت .  عدا به استخوان تبديل ميشودساج است غضروف به وجود آمده که ب

توليد شده

 .  
  

شم
در حاليکه حتقيقات تکامل يافته ميکروسکوپيک نشان داد .  ضالت مهزمان ساخته ميشوند

در اول از گوشت که معجو.  شرح يافته در قرآن کامال درست است
ان

 به نام تکامل ىيک نشريه علم.   استخواا جابه جا شده، آا را ميپوشانندى و باال
  : انسان چنني ميگويد

 ى رشيم در هفته هفتم با توليد استخواا شکل ميگريد بعدا به زودىاسکليت عموم"
بعدا .  ضالت حمل خود را در اطراف استخواا احراز ميکنندع.  ساختار عضالت شروع ميشود

.  "تشکيل عضالت درهفتهء هشتم واقع ميشود.  عضله شکل درست خود را به خود ميگريد
خالصه اينکه سلسله مراحل تکامل انسان طوريکه در قرآن واضح شده، عينا در مطابقت با علم 

 معاصر ميباشدىامربيولوژ

  :در رحم مادرها  ىتاريکو مراحل 
  .  سه گانه آفريده شده استى هاى مراحل تاريکىقرآن ميگويد که طفل ط

  
   .)۶ رمزال( مشا را مرحله به مرحله در رحم مادرانتان آفريد در تاريکي هاي سه گانه

  
  :  سه گانه در جريان تکامل رشيم عبارت اند ازى هاىظلمات ثلث يا تاريک

  )شکم(جوف بطن  ىتاريک - ١

  
 ساخته است که تکامل رشيم و طفل در داخل سه جوف 

بر عالوه علم ثابت منوده که هر .  يک طوريکه در آيه مبارکه آمده است، صورت ميپذيرد
  .  تشکيل شده اند سه طبقه ىيىکدام اينها از جدار ها

  داخل رحم ىتاريک - ٢
  طفل ى داخل غشاىتاريک - ٣

 امروز آشکارىبيولوژ
تار
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  . حتت اجللد و عضالت ميباشد) پوست (ىقات جلد طبىجدار بطن دارا -
-

.   اشاره داشته باشدى رمحى داخلىوق ميتواند به سه مرحلهء زندگ
که اين 

  .  و بعد از آن تا وقت تولد مرحله جنيىنىمرحله رشيم
مرحله اول زايگوت انقسام منوده و به yonic ىمرحلهء قبل رشيم -

يک خوشهء از حجرات تبديل ميشود که خود را به ديوار رحم مادرميچسپاند، اين 
حجرات به تدريج 

 ىاين دوره پنج و نيم هفته بوده که انساج و اعضا:  Embryonic ىمرحلهء رشيم  -

 هفته ىاين مرحله مدت س.   متر طول ميداشته باشددر اول صرف سه سانىت

 با  يک طفل در بطن مادر صرف بعد از حتقيقاتىمنا
 

قرآن اعجاز انگي

  

 رحم ى، طبقه عضالتEpimetrium رحم ى طبقه خارجىجدار رحم دارا 
Myometriumرحم که رشيم در آن غرص ميشود ى و طبقه داخل 
Endometriumميباشد . 

 ى که طفل در آن در داخل رحم قرار دارد نيز از سه طبقه به نام هاغشاىي -
Amnion، Chorion و Deciduaتشکيل شده است .  

  
گذشته ازاين، آيه ف

 ى، تا هشت هفتگىدو و نيم هفته اول يا مرحله قبل رشيم:  سه مرحله عبارت اند از

Pre-embr  : در

  .سه طبقه را تشکيل ميدهند

 .ه مبيان آمدن ميکنندخمتلف عضويت شروع ب
بعد از هفته هشتم بوده که کامالمشابه به يک انسان ميباشد : Foetal مرحله جنيىن -

با آنکه 
  . والدت دوام ميکنداىل

  
معلومات در مورد نشو و 

، قرآن کرمي به طورىدر حاليکه مانند ساير معلومات علم.  رن امکان پذير گرديدوسايل مد
 بر اين است که ىو اين خودنشانه ديگر.   موضوع رامطرح منوده استىز

  .  ميباشدىکالم اهل
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): مترجم(  صدور نطفهقعيت ابتداىي   مو

 در حمل تقاطع ستون فقران يعىن. د، قرار داشته ميباشندنه ها موقعيت دار
يا تري کمر

  .  ميباشدى آن منحيث کالم اهل

  نش انسان از آب

  
 بينيم، به اعجاز قرآن ىت انسان و ساير زنده جاا را م

ختراع مکروسکوپ توانستند به مفهوم اين سخن اعتراف مي
  .   بربندى آفريده شده است، پجزه آسا که هر موجود زنده از آب

  : فه چنني ميفرمايد ديگر در مورد حمل توليد نطاتو در آي
  

  ). ٧-۶الطارق ( آز آب جهنده خلق شده که از بني تري کمر و قربغه ها خارج شده است
  

 نبود و منظور از اين آيات درست فهميده ىچهارده صد سال قبل علم امربيولوژ
 جننيدر(و ختمداا )  پسرجننيدر(زمانيکه طفل داخل رحم مادر قرار دارد خصيه ها .  منيشد
 که گردىدر حمل) دختر

  .  شان پائني ميشوندى با قربغه ها قرار داشته و بعدا به موقعيت اصل
از بني تري کمر و قربغه ها در ماه سوم داخل رحم به طرف پائني حرکت  خصيه ها

 و هدي جدار شکم رسبعد از ماه هفتم پائني آمده به قسمت پائيىن.  دنمنوده در حوصله قرار ميگري
اين .  دن خود قرار ميگريى اصلىباالخره در ماه م نزديک به وقت تولد خارج شکم در جا

حکمت قرآن دليل ديگر اثبات
  

آفري

)ج(  ). ۴۵النور (ريد  متام زنده جاا را از آب آفاهللا 

  ). ۵۴الفرقان (اوکسيست که بشر را از آب آفريد 

 در اين آيات طرز خلقوقىت
انساا صد ها سال بعد با ا.  کنيم

مع
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 توضيح ىبيولوژ.  پنجاه تا نود فيصد وزن موجودات زنده را آب تشکيل ميدهد

 حجره هر حيوان است، آب تشکيل ىمينمايد که هشتاد فيصد سايتوپالزم را که جز اساس
  . اخته شده استو سايتو پالزم صد ها سال بعد از نزول قرآن شن.  ميدهد

  

د  

 جسم انسان مطالعه ميشود، واضح ميگردد که متام عناصر که درخاک موجود وقىت
است در ب

  

اين معلومات .  جوهر آن يعىنىک ش
را 
  

  

   ).٢٠-١٩عبس ( بعد مسريش را آسان ساخت. از نطفه خلقش منوده تناسبش را درست کرد
  

  ت از گلقخل
  .  استدميدهر آن را و روح آفريده از گلرا در قرآن ميفرمايد که انسان )ج( اهللا

  . )١١الصافات (ما اينها را از گل چسپناک آفريدمي 
  

ن، هايدروجن، اکسيجن، انساج زنده نود و پنج فيصد از کارب.  دن انسان وجود دارد
  . نايتروجن، فاسفورس، و بيست و شش عنصر ديگر ساخته شده ميباشد

  
  ). ١٢املومنون ( مهانا انسان را از خالصه يا جوهر گل آفريدمي

يى يا خالصه  قسمت اساس يعىن"ةسالل"لغت 
  .  تائيد ميکندىمروزکه قرآن چهارده صد سال قبل گفته بود، علم ا

  Geneتنظيم جين ها 
  

اين .   که متناسب ترمجه شده است، از فعل قدر مشتق گرديده است"قدره"کلمه 
وشنت مهه چيز در  و باالخره ن، پيش بيىنى تنظيم کردن، پالن کردن، و طرح ريزلغت به معىن
  . تقدير ميباشد
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 هردو يکجا شده و متام ىکه سپرم پدر ختمه مادر را القاح کرد، جني هايوقت

هر کدام اين هزاران جني يک وظيفه مشخص .  خصوصيات جسم طفل را مشخص ميسازد
بر عالوه متام خصوصيات .  ني ميکنديجني رنگ چشم ها، مو، قد، شکل و غريه را تع. دارد
 خمتلف در داخل عضويت صورت ميپذيرد که کنترول مههء آا ىهزاران هزار فعاليت ها ىفزيک

  .  حک ميباشدى وىمثال بلند رفنت فشار خون در جني ها.  در جني ها نوشته شده است
 ىاولني حجره ايکه از يکجا شدن سپرم پدر و ختمه مادر بوجود ميآيد، اولني کاپ

وصاف يک شخص از اول تا وقت مرگ در آن به قسم  را ميسازد که متام اDNAماليکول 
 جني ها بوده که در هسته حجرات ىاين ماليکول حاو.   گنجانيده شده استCodeکودها 

به .   شروع به انقسام مينمايدDNAاولني حجره مطابق با معلومات متذکره در .  موقعيت دارد
 DNAيک انسان توسط ماليکول تنظيم مهه امور تشکل .  اين ترتيب يک انسان ساخته ميشود

  . اين ماليکول از کاربن، هايدروجن، نايتروجن و فاسفورس ساخته شده است.  صورت ميگريد
.   ثبت ميباشد، دانشمندان را به حريت انداخته استDNA که در ىظرفيت معلومات

م  املعارف را که هر کداةمعلومات موجود در يک ماليکول آنقدر است که يک ميليون داير
 مقايسه يا دآور ميشومي که بزرگترين و پرمعلومات ترين ىبرا.  هزار صفحه باشد، پر ميکند

 است که در بيست و سه جلد بوده و جمموعا بيست و Britannica املعارف دنيا بريتانيکيا ةداير
  . پنج هزار صفحه دارد

ره در حاليکه يک ماليکول واحد در هسته حجره که بسيار کوچکتر از خود حج
.   جهان را داردEncyclopediaاملعارف ة است، معلومات چهل مراتبه بيشتر از بزرگترين داير

اين يک .   دنيا وجود نداردى ميباشد که در هيچ جاى املعارف هزار جلدة اين يک دايريعىن
  .  و آفرينش است که ملحدين و ماترياليست ها را بيچاره ساخته استىمعجزه عظيم طرح ريز
 توسط فرانسيس کريک کشف گرديد در ى ميالد١٩۵٣ در سال DNAن ساختما

 ىاين خود يک ثبوت ديگر برا.  حاليکه صد ها سال قبل در قرآن کرمي به آن اشاره شده بود
  .  ميباشدىکالم اهل
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  Menstruationحيض 
ده و نسج فرسوده داخل 

و بعد از ختم آن يک اين واقعه مهرا با ريون مرياند را به بىرمح
دو

هر ماه عني مقدار .   يک مدت معني تکرار ميگرددىمراحل مشخص نزد هر زن برا
هورموا آ

شمندان به چنني 
 دسىعلوم

 .(  

ثر حتت ا.   متر ميباشدىمل غ،در آغاز دوره
 متر مريسد و ى شش مل آزاد شده توسط ختمدان تا پنج اىلىهورموا

پس در هر .  مرييزدآماده غرص شدن زاي
  . ماه کم شدن و زياد شدن در رحم صورت ميگريد

  

و سوال 

 است که عضويت يک زن ختمه القاح نشدوران حيض وقىت
 خون بوده ىپاره شدن رگها.  

  .  پخته شدن ختمه جديد آغاز ميگرددى براىرهء ديگر آمادگ

  پس وجود زن در هر ماه يکبار .زاد شده و يک ختمه جديد پخته شده و آزاد ميشود
 ىاما باالخره مداخله يا عدم مداخله سپرم تعيني کننده تغيريات بعد.  آماده القاح ميگردد

  و نساىيىدر اين دوره تغيريات وارده در جوف رحم صرف توسط معاينات اناتوم.  ميباشد
 از اينکه داندر حاليکه اين تغيريات به طور خارق العاده قبل.  برمال شده ميتواند

  . ت يابند، در قرآن ذکر گرديده بود
 

  
و هر چيز به اندازه .    در رحم راى و زيادى ميداند که بار محل هر زن چيست و هر کم)ج(اهللا 

٨الرعد ( مناسب معيني شده است
  

 رحم در حدود نيم ى داخلىشا
 اين غشاء ضخيم گرديده

در صورت عدم القاح اين طبقه بريون .  گوت ميباشد

  
  

ى است براى زا لذا در آحنال از مباشرت بگو در آن رجن.  کنند ترا از دورهء حيض
  . )٢٢٢البقره (دورى کنيد و تا از حيض پاک نشوند، با آا مقاربت نکنيد 
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 در دوره حيض با عث ى ثابت ساخته است که مقاربت جنسىعلم طب امروز

  .  و سرطان رحم ميگرددامراض ميکروىب
  

   طفلىامل اعضاكترتيب ت

از ما 

و   بعد بيناىي،شنواىيدر مهه آيا
  . د ادراک ذکر گرديده است

  . ها را شنيده ميتواند
  . قرآن ميباشدتوضيح ترتيب

  

  ل شيركتش

بني خون و سرگني شري 
  ). ۶۶النحل ( پاک مينوشانيم 

  
کيمياو غذىمواد ابتدائ ري ي در جهاز هاضمه تغى 

ش
  . سانيده ميشود

زيرا .  اشد بسيار بلند را دارا ميب افراز ميشود که ارزش غذاىيىط غدوات شري

  را شنوا و بينا ساختيمى آفريده حتت آزمايش قرار دادمي و بعدا وانسان را  نطفه خمتلط
   ).٢االنسان (

 در ذکر حواس بشر است مهيشه اول ىببت قرآن ترتي
بع

داکتر کيت مور ميگويد که در داخل رحم به روز بيست و دوم ساختمان گوشها 
 که قادر به فهم و ادراک حواس ميباشد ىو بعدا چشمها ساخته شده و مراکز دماغشروع شده 

طفل در ماه چهارم از داخل بطن مادر متام صدا .  بعد تر تشکيل ميگردند
 بدن انسان يک معجزه ديگر ى خلقت اعضا

  
 نيز عربت است که مشا را از شکم ايشان از  مشا در چهارپايانىو برا

 مهه نوشندگان گوارا استىکه برا

مراحل و تعامالت ى بعد از طاىي
 خمتلفه ى و اعضابعدا توسط جريان خون به انساج.  کل منوده و داخل جريان خون ميگردد

ر
 را از دوران خون حاصل  ابتداىي نيز مواد غذاىيىمثل ديگر انساج غدوات شري

شري .   ميکندى حاصله از خوراک باز را در توزيع مواد غذاىيىپس خون نقش اساس.  ميکند
ساخته شده توس
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.   هضم شده که توسط خون انتقال يافته است، ساخته شده استى متام مواد خوراک

  . پس شري از خون و مواد نيمه هضم شده که هر دو قابل خوردن منيباشند، ساخته ميشود
 و ى در مورد اناتوم که معلومات کاىفطوريکه ميبينيم شرح اين موضوع در وقىت

  .  بوده استارن در دست نبود امر فوق العاده ىي پستاندىفيزيولوژ
  

از خالصه

  . دن معاوضه کرده منيتوان

شريف مس

 طفل شري خوار کم است ىنرژ قابل هضم بوده و چون مصرف ابه آساىن
  .   طفل ميگرددى موجود در شري با عث نشو و مناى قواد غذاىي

)  قبل از تکميل نه ماه محلتولد طفل ( که قبل از وقت والدت منوده اند شري مادراىن
 را که ىتا ضروريات طفل.  ، پروتني، سودمي، کلورايد و آهن ميباشد مقدار زيادتر چرىبىدارا

   مخلوط معجزه آسا كشير مادر ي
  
  

 را برداشته و ى در حق والدين خبصوص مادر که بار محل وىو انسان را سفارش کردمي به نيک
  . )١۴القمان  (بعد از مدت دو سال طفل را از شري باز گرفته

  
فل ميباشد که هم با عث نشو و منا  طى غري قابل تعويض براىشري مادر يک غذا

 در شري مادر  غذاىيىتناسب مواداساس.   را حمافظت ميکندىگرديده و هم در مقابل امراض و
 تکامل سيستم ى برا کاىف مواد غذاىيىشري مادر دارا.  کامال مطابق ضرورت طفل ميباشد

وجه خصوصيات  اطفال شري خوار به هيچ ى براى مصنوعىغذا ها.   و دماغ ميباشدعصىب
 شري مادر راىمعجزه آسا

حتقيقات نشان .  لست فوايد شري مادر هر روز با انکشاف علوم طويل تر شده مريود
 و ى تنفسميدهد که اطفاليکه توسط شري مادر تغذيه ميشوند در مقابل انتانات و امراض ميکروىب

 مادر که در شري موجود است طفل را در مقابل ى هاى بادزيرا انىت.   مقاومت دارندىهضم
 مكرواى Normal Flora تکثر ىشري مادر يک حميط خوب را برا.  ميکروا حمافظت ميکند

 ويروس ها و پارازيت ها جمادله ى مرضى هاىاعد ميسازد، که اين خود بر ضد باکتر
  . ميکند

شري مادر 
مو
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 با اگرل از وقت تولد يافته  اس(Premature)هنوز خام 
شري مادر ت

Omegaدر ى امهيت خبصوص 
مراحل 

مهچنان اطفاليکه شري مادر ميخورند، .  ميکند
 از فشار خون و ىميگريند و کمتر چاق ميشوند که اينها مهه در جلوگريمقدار کمتر سودمي را 

اين هورمون از .   يافتند به نام اديپرمون پروتيىن
الت 

هشدار دماغ در صورت بلند رفنت مقدار 
 ى را از چاقىاين هورمون شحم 
  .  قلب حماف ميکندى، مرض شکر و امراض رگهاىمرض

حقايق 

در حقيقت اطفال قب.  ت، تکافو منايد
  . ، قوه ديد و ذکاوت بيشتر ميداشته باشندوند شىغذ

شري مهچنان يک .   ميباشد٣ طفل شريخوار مادهء اوميگا ىامهيت ديگر شري مادر برا
3-  . انکشاف دماغ و چشمها ميباشدى براخملوط خوب غذاىي

 به طور نارمل رشد و منو ى و عصىبى تا دماغ و رشته ها، شري خوار داردىاول زندگ
  .   شناخته اند٣ اوميگا ىعلما شري مادر را منحيث ترين منبع طبيع.  کند

بر عالوه حتقيقات در پوهنتون بريستول ثابت منود که شري مادر تاثريات طويل املدت 
 شده اند کمتر ىدر نتيجه اطفاليکه توسط شري مادر تغذ.  فشار خون نيز داردتنظيم  ىالبا

 غري مشبوع موجود در شري ى شحمىگفته ميشود که تيزاب ها.   ميشوندمصاب امراض قلىب
 ى رگها جلوگريىمادر از سخت شدن جدارها

  .  امهيت دارندامراض قلىب
 امريکا مقدار زياد ىداکتر ليزا مارتني و مهکارانش در شفاخانه اطفال سينسنات

هو را در شري مادرAdiponectinونکتني 
مقدار اين هورمون در افراد بسيار چاق ديده شده که كمبود .   ميکندىجلوگري قلىبمح

 شده با شري ى در اطفال تغذىلذا معلوم شد خطر کمتر چاق.  شندا ميبمعروض به محالت قلىب
  . استمادر از سبب اين هورمون 

 را ى کشف کردند که نقش اساسLeptin بنام لپتني ىمهچنان يک هورمون ديگر
لپتني به قسم يک .  دارد) چرىب(ليستم شحم درميتابو

توسط شري مادر به طفل انتقال منوده و و.  در بدن عمل ميکند
ظت

  
   :تازهمهيشه  ىدر مورد غذا
طفل درمراحل خمتلف انکشاف خود به .  ر شري مادر وجود دارد نيز دىفوايد ديگر

ري ي خود را تغىو شري مادر مهيشه نظر به اين ضروريات مواد اساس.  مواد خمتلف ضرورت دارد
شکر و .  شري مادر مهيشه آماده صرف کردن بوده و درجهء حرارت مطلوب دارد.  ميدهد
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ى هاچرىب

 معجزه آسا عمدتا از آب ساخته شده ى اما اين غذا،گرچه به نام شري ياد ميشود
آب نيز ضرورت دارندنكته اين .  است .  بسيار 

  . حفظ الصحه ايکه 
  
ش

 کلسيم آن نقش بسزاىي.  غ را فراهم ميسازد موجود در آن ترين زمينه رشد دما
  .  طفل داردىدرمنو

مهم است زيرا شري خواران نيز غري از غذا به 
 مراعات شده منيتوانداد غذاىيور مدر شري مادر است در آب و ساي

  :ري مادر و ذکاوت
 شده اند ىحتقيقات نشان ميدهد که انکشاف ذکاوت در اطفاليکه با شري مادر تغذ

 جتربه منوده که ضريب ىجيمز اندرسن از پوهنتون کنتوک.  نظر به اطفال ديگر بيشتر ميباشد
 بوده ىپنج منره بيشتر از اطفال شري پودر شده اند ى شريخوارانيکه از شري مادر تغذIQذکاوت 
.  ده انديشش ماه شري مادر نوشحد اقل  است که جتربه نشان داد که اين اثرات در اطفاىل.  است

 ذکاوت شان ى براىکسانيکه کمتراز هشت هفته از شريماد استفاده کرده باشند، کدام مفاد
  . منيشودديده 

  
  آيا شري مادر با سرطان مقابله ميکند؟

ت  گرديده که شري مادر طفل را در مقابل ىدر نتيجه حتقيقات شده،  که اجرا
کاترينا سونبورگ ي سرطان

 آ
ني هنوز تپرودر . ميکشد

  .  سته نشده است

 و  شده با شري مادر کمتر به مشکالت شنواىيىبر عالوه اطفال تغذ.  د
انتانات تنف

 ثاب
ک پر وفيسر پوهنتون لوند سويدن يک تاثري معجزه.   حمافظت مينمايد

 را در شري مادر وجود دارد که حجرات سرطاىنيک پروتيىن.   را در شري مادر کشف منودساىي
ميکانيسم تاثري اين .   به حجرات نارمل هيچ صدمه منريساندحاليکه

دان
 را که از شري مادر استفاده ميکرد مطالعه ى طفل نوزادىدانشمندان حجرات روده ها

 مرض سينه و بغل متوجه شدند که شري مادر ميکروب پنوموکوک راکه عامل سبىب.  منودند
است، از بني ميرب

در اول .  شري مادر طفل را درمقابل سرطان نيز محايه ميکند.   دچار ميشوندىس
  تغذيه ميشوند نهى در اطفاليکه با شري پودرLymphomaمتوجه شدند که واقعات سرطان ملف 

 مورد ساير انواع سرطان نيز  درتوجه شدند که اين موضوعبعدا م.   مراتبه بيشتر است)٩(
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اين پروتني .   و آنرا ختريب ميکنده را دريافتني شري مادر دقيقا حجره سرطاىنتپرو.  صدق ميکند

شود  توليد ميالفالک توسط پروتيىن.   ياد ميشودAlpha- Lac يا Alphalactalbuminبه نام 
که در 

:  استى مانند اهلن يک هديه ىب

  . مينمايدتوليد قند لکتوز در شري کمک 
  
  اي

سال از آن استفاده جنبهء دي
ن معلومات که درين اواخر توسط  سال قبل در .کند

  . قرآن تبليغ شده بود

  را متام کنندىمادران بايد اطف
  ).٢٣٣البقره (

  

 شري مادر اينست که طفل بايد مدت دوىگر معجزو
دانشمندان تثبيت گرديده، چهارده صداي  

  
 بدهند  اگر ميخواهند مدت شريدهال خود را دوسال کامل شري

  
 ىمادر هيچگاه تصميم به توليد شري منيگريد و نه در مورد مقدار مواد خمتلف مغذ

 ضرورت )ج(اهللا .   ميگريدى طفل بيچاره فوق العاده مفيد است تصميمىموجود در شري که برا
  او شري مادر را مطابق ضرورت طفل در وجود .هر که را ميداند و رمحتش فراگري مهه است

  . مادر ميآفريند

   نشان انگشتىشناخت از رو
 انسان ها را بعد از مرگ زنده ميکند و تاکيد گرديده )ج(در قرآن آمده است که اهللا 

  . را دوباره تنظيم ميکندىکه انگشتان و
  

   
  ). ۴ه القيام(  را منظم درست کنيمى و قادرمي که سر انگشتان وىبل

  

زيرا شکل و تفصيالت نشان انگشت هر . اين تاکيد بر سر انگشتان مهم است
  --- -- --  مشابه هستند،DNA ى هائيکه داراى دوگانگحىت.  شخص منحصر به فرد ميباشد
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  . نشان انگشت شان از هم فرق ميکند

 ىري باقيام طول عمر بدون تغنشان انگشت که قبل از تولد تکميل ميگردد در مت
ماند از مي

  
  

 خمتلف ى رنگهاى دارااز درون آا نوشيدىن.  روان باشيد)
بريون آي

 نر در ىزنبور ها.  خص است
 ماده متام وظايف از قبيل ىدر حاليکه زنبورها.   جبز از القاح ملکه سهم منيگريندىچکار

 غذا، يه عسل، و غريه را به عهده ىع آور، مجىکار
.  دارند

و درآن هيچ گونه .   اين سبب منحيث مهم ترين مدرک تعيني هويت افراد بکار مريود
  .  رخ منيدهدىاشتباه

 قبال در )ج(امهيت نشان انگشت در اواخر قرن نزدهم کشف گرديد در حاليکه اهللا 
  .قرآن ما را متوجه آن ساخته بود

 ).٢٠فصلت ( ه کرده اند شهادت بدهند برسد که گوشها و چشمها و پوست شان بر آنچتا وقىت

  
  زنبور عسل مونث

از .  کرد که در کوه ها و درختان بلند مرتل سازيدىو پروردگار تو به زنبور ماده عسل وح
ج(مههء ميوه ها خبوريد و در راه اهللا 

 است که تفکر  کساىنى برادر آن نيز نشانه هاىي.  استد که در آن شفاء انساا 
  ). ۶٩-۶٨النحل ( ميکنند

  

در جامعه زنبوران عسل وظايف هر کدام مش
هي

 عسل، پاک ىساخنت خانه و کندو
 قدرت پخته شدن ختمه در آا اين زنبور ها با وجوديکه ماده اند اما نازا هستند يعىن

  .   را دارد که به نام ملکه ياد ميگرددى آا اين توامنندىموجود منيباشد و صرف يک
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خطاب گرديده است زيرا فعل  يا زنبور عسل در اين آيه به زنبور ماده "حنل"کلمه 

پس قرآن واضح مينمايد که کارگران يه عسل .  ونث به کار رفته استبه صيغه م" ان ختذي"
مهه زنبور 

  معجزه عسل
مطالعه ."  انساا شفاء استىعسل برا"ت فوق الذکر غور مينمائيم 

خواص ع

که عسل مهرا با شري يا آب صرف گردد به سرعت در ظرف هفت دقيقه داخل 
 ى قندهاىمنبع طبيععسل يک .  قند آن وظايف دماغ راتر ميسازد.  ريان خون ميشود

 از ىيد نشان ميدهد که اين خملوط موثر ترين ماده برا
بني بردن م

 ا را دارد که به نام تاثردليل .   کننده ياد ميشودىت کشنده ميکرو
آن مقدار 

  .  ماده اندىها
  . ه اين موضوع که درک آن در آنوقت ناممکن بود، يک معجزه ديگر قران استئارا

  

بازهم در آيا
 از خواص ىبعض.   را باز منوده استى يک شعبه جديد علمىسل در ساينس امروز

  : عسل را ذيال ذکر مينمائيم
 به گلوکوز تبديل شده  موجود در عسل به آساىنىچون کاربوهايدريت يا قند ها

 هضم  آنکه عسل مقدار زياد تيزاب دارد اما در حساس ترين معده ها به بسيار آساىنميتواند، با
  . عسل وظايف روده ها و گرده ها را تر ميسازد. ميگردد

يوقت
ج

حتقيقات جد.  گلوکوز و فرکتوز است
  .  ميباشدى ورزشى و بلند بردن قواىاندگ

بر عالوه در .   ساخته شدن خون فراهم ميآوردى را براعسل مهمترين موادغذاىي
از آفات شعريه ها و .  دوران خون داردىباالاثرات مثبت .  تصفيه خون نيز کمک ميکند

  .  ميکندى جدار رگها جلوگريسخىت
عسل خاصي

 زنده ماندن ميکروا ى ميگردد که برابسيار زياد شکر که با عث کم شدن آىب
 تکثر ميکروا است، ى نايتروجن که عنصر مهم براضرورت است، تيزابيت عسل و نداشنت

  .  ميکندىموجوديت هايدروجن پراکسايد نيز از تکثر ميکروا جلوگري.  ميباشد
.   استى صحتمند ضرورى يک زندگى براAntioxidant اوکسيدانت مواد انىت

 اکسيدانت ها  انىت. اينها مواد مضره ايراکه در ميتابوليسم حجرات توليد ميگردد، از بني ميربند
در عسل .   ميتواندى گنديده و مواد آزاد شده در امراض مزمن جلوگريى غذاىبباز اثرات ختري
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 است  اکسدانىت پينومسربين انىتPinocembrinاز مجله .   وجود داردى قوى اکسيدانت هاانىت

  . که صرف در عسل پيدا ميشود
 بر عالوه منراهلای مهم برای ی بی و سی استعسل يک منبع بسيارخوب ويتامني ها

آيودين و جست , فاسفورس, آهن , سلفر , کلورين , سودمي , کلسيم , ضويت مانند مگنيزمي 

  

ع
  .به قدرکافی در عسل وجوددارد

  :تاثريات شفا خبش عسل د رزمخها
رطوبت هوا را جذب منوده باعث سرعت التيام و , زخم ها گذاشته شودوقتی باالی 

ا عسل تکثر حجرات سطحی جلد را حتريک جلوگريی از تولي
 

  .مرفوع ميگردد
شفايابی ضرورت است حتريک می کند -   .عسل منوی دوباره انساجی را که بر
-

 .تشکيل شده و دوباره ختريب منيشود"  و انساج جديدا
 را از ميکروای  و زخم.عسل از مننت يا ميکروبی شدن زخم جلوگريی می کند -

که مقابل ادويه انتی مير(موجود

 ها نشان  جتربه:ولن پروفيس نيوزيالند ميگويدمکتر پيتر -
نقره    که Silver Sulphadiazinداده است که عسل نظر

و

زير, ميگردد) زخمنشانه (د ندبه 
 حتی درزخم های بزرگ ضرورت به پيوند جلد.منوده که باعث پوشانيدن حمل زخم ميگردد

ای 
جريان , دگی اطراف زخم راکم کرده عسل خاصيت ضد التهاب دارد يعنی پندي 

 .خون آنرا تر ميسازد و التيام را سرعت ميبخشد
لذا در وقت تبديل کردن پانسمان مريض درد , عسل به انساج حمل زخم منی چسپد  -

نداشته

ی ي حتی باالی ميکرا.به زودی پاک ميسازد) 
اثر ميکند و برخالف انتی بيوتيک ها تاثريات , بيوتيک مقاومت حاصل کرده اند 

 .منفی باالی التيام زخم ندارد
ور بيوشيمی در پوهنتوندا 

 به مرهم های مرکبات 
 .در تداوی سوختگی ها به کار مريود بسيار موثرتر است" سيعا

  
بدون شک اين يکی از . پس ميبينم که عسل خواص ارزمشند شفا دهنده دارد

  .معجزات اهللا است
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  ما و مفاد آن

  .منحيث غذا و هم منحيث دوا استفاده ميشودهم خرما  .مريود
آيت قرانک

 ای کاش قبل از اين مرده بودم از شدت درد والدت به ) مرمي(
مباش که پروردگارت . فراموش شده بودم"و کامال از پائني از ز
 تو خرمای تازه  چشمه آبی جاتو

ثابت منوده که خرما به اين 
داده شد تا والدت بر ترين غذا برای 

ت و
 

حت
ف يامراض و خونريزی ها ضع خرما انرژی کافی برا

  .فراهم مينمايد,  اندرديده

خر
 وقتی . حيث يک حتفه اهلی از باغ شت توصيف منوده استآيات قرآن خرما را من

 خصوصيات هر روز و .خصوصيات بسيار مهم در آن دريافت شد, اين ميوه مطالعه گرديد
جديد آن کشف شده 

  .رمي نوشته گردد

رخت خرم رفت و گفتزير د
ير آن به وی ندا شد که غمگني 

ايی

تکان ده که بربسوى خود و شاخ درخت را . ری کرد
  .)٢۵ – ٢٣مرمي  (فروريزد

  

علم امروز ,  توصيه کرد تا خرما خبوردترتيب اهللا مرمي را
 به مرمي اين هدايت .خامنهای حامله وبعد از والدت است

را از مجله ميوجا) آنشصت و پنج فيصد ( شکر مقدارخرما زياد ترين . ی آسان گردد
واعاده انرژی اضافی مورد ضرورت , و زمان والدت هدف توصيه خرما به خامنها حامله . دارد

  . ميباشد،ريک هورموائيکه توليد شري را ازدياد ميبخشد
,ی کسانيکه از سبب والدت

گ
 دبه اين عقيده اندانشمندان , درخرما بيشتر از ده نوع مواد اساسی غذائی وجود دارد

ن يک ساو د.که يک انسان تنها به خوردن خرما و آب برای ساهلا زندگی کرده ميتواند
متام ضروريات آب و يک گيالس خرما متخصص مشهور تغذی می گويد که روزانه يک دانه 

  . تکافو مينمايدراغذائی شخص 
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 تسريع  که درخرما وجود دارد منحيث يک دوا در طبابت برایOxytocinماده 

اوکسی توسني , بر عالوه اين ماده توليد شري مادر را نيز زياد ميسازد . والدت استفاده ميشود
اين هورمون , ک غده موجود در وسط دماغ به نام خناميه افرازميشودمونی است که ازيريک هو
باعث 

جوديت اوکسی توسني در خرما اعجازاين آيات قرآن و ارزش بلند اين ميوه را ثابت ساخته 
  .ميتواند

پروتني و قند های غري قابل جذب ,  چربی ،منراهلا، امني ها ويتديا
يا فايرب نيز

 و نشو, ن محل جلوگريی می کند 
ن دمنای ب

باعث  تسمم و يا زهری شدن وجود 
Toxicity

  .د
  

اجياد تقلصات در رحم مادر ميشود که طفل را در وقت والدت به بريون مرياند صرف 
وم

,  ميباشد Fructoseشکر موجود در خرما گلوکوز نبوده بلکه فرکتوز, عالوه براين   
  .  به سرعت بلند منی برد Diabetes را نزد مريضان شکرنبنابرين شکر خو

ای مقدارزدارخرما   
, کلورين, فاسفورس, سلفر , آهن , مگنيزم, کلسيم , پتاشيم , سودمي .  ميباشد

  .ود دارندج در خرما وB و Aويتامني های 
از دلبدی دورا, خرما توليد خون را در عضويت زياد ساخته 

کاهش داده و قوه ديد را فشار های روانی , اعصاب را تقويه منوده , را کمک منوده 
  .چشمها را تقويت ميکند

 گوشت هم يک غذا مکمل گرچه. خرما يگانه ميوه ايست که دارای پروتني ميباشد  
اما خوردن مقدار زياد آن در جريان محل , است

  . ميگردد
 و حكمت, اين مهه حقايق در مورد خرما که درين اواخر کشف گرديده است 

لطف اهللا را در مورد انساا نشان ميده
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  انجير يك ميوه فوق العاده

  )١التني  (قسم به اجنري و زيتون
  اجنري زياد تر مقدار فايرب.ذائی آا را منودار ميسازدغقسم به اين دو ميوه ارزش 

Fibeرا نظر به متام ميوه ها و rيکدانه اجنري خشک بيست فيصد ضرورت  .جيات داردبز س
حتقيقات نشان داده است که فايرب موجود در ميوه ها . د

ختليه 
سريع

 ثميباش

دارا
مقدار زياد
ساخته مي

زياد 
جشک ن

سترول را پائني می يتوسترو
مع, رند

روزانه فايرب يک شخص را يه ميکن
 فايرب در تنظيم جريان هضم کمک منوده و هم از عده ئی از .اضمه بسيار مهم ميباشدهبرای 

غذا های .  منحل در آب و غري منحل دنافايرب های غذائی دونوع . ريی می کنندسرطاا جلوگ
فايرب های غري . دارای فايرب های منحل در آب دفع مواد فاضله را از روده ها کمک می کند

برعالوه غذا های فايربدار مقدار . منحل روده های بزرگ را از مرض سرطان وقايه مينمايد
 مهچنان در اثر .زد و در نتيجه خطر محالت قلبی کمتر ميگرددخون را کم ميساکلسترول 

  .نی در مقدار شکر خون جلوگريی مينمايدآ معده از تغريات 
نکته مهم ديگر موجوديت هردونوع فايرب منحل وغري منحل در آب و در اجنري 

ت تری را در ظدر غذا نظر به يکی آن حمافآن ابت گرديده که موجوديت هردونوع .د
  .مقابل امراض سرطانی بار مياورد

 است که اجننري نظر به ديگر ميوه ها بورد مشورتی اجنري در کلفرونيا به اين عقيده 
ها ما را در مقابل دانتانتی اوکسي.  ميباشدAnti-oxidantی مقدار زياد انتی اوکسيدانت ها 
ه از اثرتعامالت کيمياوی در داخل بدن مواد مضره را ک.  امراض وقايه می کند

 پوهنتون سکرانتول مقدار .خنثی منوده و از ختريب حجرات جلوگريی مينمايد, شوند
Phenolفينول حبيث  .ه استسيدانت ميباشد در اجنري تثبيت منودفينول  انتی اوک يك را که

راثيم    . به کارمريودAntisepticده 
 ۶اومگا  , ٣ نيو جريسی معلوم منوده که مقدار کافی اومگا پوهتون روتگر در

اينها مهه مقدار کل.  در اجنري خشک موجود استPhytosterolل  وف
در بدن انسان ها ساخته شده منيتواند و ) Omega (۶ و٣لوم شده است که اومگا آو
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ين تيزاب های شحمی دبرعالوه ا دماغ و , ر فعاليت درست قلب بايد آنرا مهرا با غذا بگريمي 

رشته های 

 مقدار زياد فايرب ميباشد برای سودمي و کلسترول نداشته و حاوی 
 در عني زمان نظر به هر ميوه .بسيار مفيد است, کسانيکه ميخواهند وزن خود را کم کنند 

شش فيصد ضرورت روزانه کلسيم , چهل گرام اجنري . اجنري مقدار زياد مينرال ها را دارد, ديگر 
. ن مقدار کلسيم را دارا ميباشدبعد از مالته زياد تري. پوتاشيم و آهن وجود را تکميل ميکند, 

. ميباشد
مفاد اجنري برای انسان ها توسط    در حاليکه اهللا صد ها سال قبل 

با سوگند 

  .)٩۶املائده  ( از آن ره مند شويد

را منحيث يک غذای موثر در فعاليت درست قلب و جلوگريی از 
امراض 

 

  .اعصاب نيز کمک می کنند
مکمل ترين ميوه طبعيت قلمداد منوده " بورد مشورتی کاليفرونيا اجنري را منحيث تقريبا

  .ارزش غذائی و صحی اين ميوه فوق العاده زياد است. است
,چون اجنري چربی 

  .مقدار کلسيم  يک کريت اجنري و کريت شري مساوی ميباشد
 مقدار شکر موجود در اجنري بيشتر از مهه ميوه .اجنري يک منبع خوب انرژی برای مريضان است

  .سرفه و نفس تنگی به کار مريود, اجنري برای تداوی تب خفيف. ها ميباشد
 بنده گان ىري بر مشردمي دليل لطف بيکران اهللا برااين مهه مفاد که برای اجن

گرديد معلوم صرتکنالوژی معا
  . ساخته بودحياد منودن به اجنري امهيت آنرا واض

  

   منبع خوب غذائیكماهی ي

شد تا مشا و مسافرانبرای مشا صيد دريا و طعام آن حالل 
 

متخصصني ماهی 
ارزش ماهی درين است که هم  دارای مواد غذائی ضروری برای . دنقلبی توصيه مينماي

 که در ماهی موجود است ٣ا  اوميگمثال. جسم انسان است و هم خطر امراض را کم ميسازد
  .ض قلبی جلوگريی کرده وسيستم معافيت را تقويه ميکندااز امر
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  ).١۴النحل  (و اوست که دريا را برای مشا مسخرکرد تا از گوشت ماهيان تازه استفاده کنيد
 

به امهيت خوردن ماهی در سفر را  توجه ۶٣ الی ۶٠و مهچنان سوره کهف آيت 
  . استكردههای دراز معطوف 

)ع(  اهللا : با مهسفر خود ماهی را برای خوراک راه با خود گرفته بودندزمانيکه موسی 

 ماهی .را درميابيم

.  و منا و التيام سريع ميگرددوث نشعر و انادمي با

گوشت ماهى . زيه منوده و مواد با انرژی بسيار بلند از آا بسازد

  . در روغن ماهی ميباشد٣ميگا 

ر ا بوده که مقد٣امل موثره آن اوميگاع .ته است
سرايد را تنظيم منوده و هم از خلته شدن خون در داخل رگ ها جلوگريی يلسترول و ترای گال

 واين .شصت کيلو متر فی ساعت ميباشد) 60km/h(سرعت جريان خون در وريد ها  .ميکند
روغن ماهی از . هم نارمل باشد لزوجيت و مقدار خون, سرعت وقتی نارمل ميباشد که غلظت

 که ىدر صورت.  در دوران خون جلوگريی ميکند Thrombocyte يا يهموچسپيدن صفيحات د
در نتيجه جريان . در جدار رگها چسپيده و آنرا تنگ ميسازد, خون در داخل رگ ها خلته شود

دماغ , چشم, قلب,  بنا برين اعضای مهم بدن مثل گرده.خون در آن به درستی صورت منيگريد
وظايف  و,  مصرفی خود را حاصل کرده منيتوانندمقدار کافی خون و مواد غذائی و آکسيجن

  .ارزش بلند غذائی ماهی را برای ما منايان ميسازد
حقايق تعجب آوری , وقتی خواص غذائی ماهی را مطالعه کنيم 

 و مواد مورد Dويتامني  که يک عطيه اهلی است يک غذائی مکمل بوده داری پروتني و
 كه براى ادامه حيات فوق العاده ضرورى اند، (Micro-nutrients)با مقدار كم ضرورت 
سلف, مثل فاسفورسموجوديت منراهلا . ميباشد
 .ا مبارزه ميکندبريه ها و موها راتقويه منوده و برعليه مکروب ه,  ماهی صحت دندان هاتگوش

 عضويت را قادر ميسازد تا . امراض قلبی جلوگريی مينمايدو ازکلسترول خون را تنظيم منوده 
نشايسته و چربی ها را جت

  .وظايف دماغی را تر ساخته و استخواا را تقويه مينمايد
و اين , ماهی برای دماغ مفيد است : ق موجود است که ميگويد يک مقوله از ساب

از سبب موجوديت او
حتقيقات اجنمن طبی امريکا نشان داد که وقوع محالت قلبی نزد زنانيکه هفته يکبار 

دند به يک بر سه کاهش يافرماهی ميخو
ک
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سکته , باعث سکته قلبی اگريک. شان خمتل ميگردد

 ازين ٣اوميگا .فلج و حتی مرگ نظر به اينکه کدام رگ مسدود شده است ميگردد, دماغی
  .مشکالت جلوگريی مينمايد

ن
بدن 

 بدون در .ر گوشت خوک جلوگريی شده منيتوانداضرااز ,  استممكنبا تکنالوژی معاصر 

بند گردد "  شريان توسط خلته خون کامال

ساج  ٣برعالوه اوميگا  قال آکسيجن را به متام ا
  . دارد نيز نقش مهم دارد

طفل در داخل رحم ى  و  مناو برای نش٣با در نظر داشت آنچه گفته آمدمي اوميگا
  .رشته های  اعصاب و دماغ آن بسيار مهم ميباشدبراى مادر خبصوص 

 حاصله از آن جلوگريی التهاب مفاصل و ختريبات  از٣ثابت شده  است که اوميگا
  . مينمايد 

نظر به تاثريات مثبت خود باالی اعصاب و دماغ در وقايه و تداوی امراض عصبی و 
جنون و مرض الزهامير مفيد , بی خوابی, اضطراب, فشار های روانی, عقلی مثل افسرده گی

  .واقع ميشود
 امراض خمتلف مورد استفادهدرخباطر تاثري ضد التهاب آن 

لوبني که وظيفه انتدر توليد هيموگ

  .گريد قرار مي
 ماتاس, اسکيمو ها و جاپانی ها که مهيشه ماهی ميخورند کمتر مصاب امراض قلبی

Asthma و امراض جلدی مثل Psoriasisميشوند .  
ز کشف شده مريود ومعلوم ميشود که چرا در قرآن به فوايد بيشتر ماهی هررو

 خلق منوده واين اهللا است که چنني خوراک های اعجاز آور را. خوردن آن توصيه شده است
 . ميتواند

  

  كاضرار صحی گوشت خو

  .)١٧٣البقره  ( بر مشا حرام کردراخون و گوشت خوک , گوشت مرده
  

 احتياط الزم که مبا وجود متا.  اضرار زيادی برای صحت انسان دارد كگوشت خو
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مهيشه با . يک حيوان کثيف است" خوک طبيعتا, ت اينکه چگونه نگهداری ميگرددنظرداش

پس نظر به هر حيوان ديگر خوک مقدار زياد انتی . دمواد غايطه خود بازی منوده و آنرا ميخور
بادی ها 

ی ها و هورمون نشوو ده انتی با
منائی در ع

ت هورمون نشو و منائی و چربی 

ک است که در متام 
عضالت 

از خوردن گوشت خوک برای  در اجتناب ) که اهللاحكمىت استاين مهه دليل بر
درحاليکه علم جديد , د .ما بيان فرموده است

و هيچ , در قرن بيستم دريافت که ازنظز فزيولوژی گوشت خوک با بدن  انسان سازگار نيست
نو

  . منحيث کالم اهللا ن و اثبات آنآست يک شاهد ديگر براعجاز قر

 منبع مفيد برای صحت نيز 
    .اشد

  

  ).١التني (م به اجنري و زيتون قس

 د زيار مهچنان مقدار بسيا.در بدن خود توليد ميکند)  مکروب ها بابرای جمادله(را 
 اين مه. در عضويت خوک ساخته ميشودهورمون نشو و منا

بر عالوه مقدار چربی و کلسترول گوشت خوک نيز . ضالت خوک ذخريه ميگردد
چربی و  انتی بادی ها ،علم طب ثابت منوده که مقدار زياد هورمون ها.  زياد است ربسيا

  .ان فوق العاد مضر ميباشدکلسترول موجود در گوشت خوک برای صحت انس
تاثريات  مضره آن در امريکا و جرمنی که مردم زياد گوشت خوک ميخورند به 

 چاقی بيش از حد از سبب موجودي. استخوبی شناخته شده
  .زياد گوشت خوک درين مردم عموميت دارد که خود باعث امراض ديگر ميگردد

 در گوشت خوTrichina  م تريچيناخطر ديگر موجوديت کر
 .و خبصوص عضالت قلب انسان جا گرفته و امراض قلبی و مرگ را سبب ميشود

اين هم امکان " اما قبال, گرچه امروز خوک های مصاب به اين کرم تشخيص شده ميتوانند 
  .پذير نبود

ج( 

قران در قرن هفتم خوک را حرام اعالن منوده بو

  .آن جلوگريی کرده منيتواند ع تعامالت طبی و بيولوژی معاصر از اضرار
)ج( ناي

  

   نبات صحت بخشكزيتون ي
 علم ثابت .زيتون يک غذائی است که باقسم ياد کردن به آن در قران مهم جلوه داده شده است

بلکه يک, تنها يک غذای لذت خبش استه منوده که زيتون ن
ميب
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  :ه النور به روغن زيتون مبارک خطاب ميکندر سو٣۵در آيه 

  .از درخت مبارک زيتون فروزان شده است

 .مقدس و خجسته معرفی ميکند,  را يک چيز بسيار مفيد
روغن زيتو

  

  
 زيتون"مبارک"کلمه 

 شده برای صحت رگ های خون شناخته" ن منحيث ترين روغن خوراک خصوصا
  :فوايد روغن زيتون قرار ذيل است .است

  :فوايد برای رگهای قلب و ساير رگهای خون
 بوده و فاقد Mono-unsaturatedچربی موجود در روغن زيتون غري مشبوع 

زيتون .  کنترول هم ميکنداتنها کلسترول را بلند نربده بلکه آنره زيتون ن, کلسترول ميباشد
قل سی فيصد تيزاب های شحمی مورد استفاده روزمره اد حد  بوده که باي۶دارای اوميگا 

  .دهد ب را که مصاب مرض شکر يا سختی رگ های خون اند تشکيل مريضاىن
)  ملی ليتر٢۵( که يک شخص روزانه دو قاشق زيتون ىمطالعات نشان داده که درصورت

  .سازد ها را زياد مير کلسترول مضر را کم منوده و انتی اوکسيدايتا مقد،خبورد

 در غري آن امراض .عضويت تامني گردد
از قبيل 

است  و اين نکته بسيار مهم ، بدن را برهم منيزند۶ و اوميگا ٣زيتون تناسب اوميگا 
 به يک تناسب معني در ۶ و اوميگا ٣ تا مقدار اوميگا
اجنمن قلبی امريکا توصيه ميکند که خوردن  .سرطانی و معافيتی بوجود خواهد آمد, قلبی

  . وقوع امراض قلبی را کاهش ميبخشد،مثل کم منودن فيصدی چربی در خوراک" ون عينازيت
  :وقايه سرطان

کمتر , ی که زيتون ميخورنديحتقيقات آرشيف طب داخله نشان داد که خامن ها
كه  b-sitosterol در نيويارک نشان داد که  پوهنتون بوفلوتمطالعا. مصاب سرطان ميشوند

اين . ل زيتون موجود هست از سرطان غده پروستات جلوگريی ميکندروغن های نباتی مث در
لذا قبل از اينکه انقسام حجرات  .ماده ارتباط بني حجره را در مورد انقسام تقويه مينمايد

  . ميگرددمتوقفپروستات به مرحله غري قابل کنترول برسد 
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ه ها نيز ه مقابل سرطان رودبمطالعات پوهنتون آکسفورد نشان ميدهد که زيتون 

آن شروع مرحله اسيد معده از توليد سرطان در با زيتون در تعامل . ندتواميكرده حمافظه 
ار انزامي دای امني دفتند که زيتون مقدار صفرا را کم کرده و مق  مهچنان دريا.جلوگريی ميکند

ز ياوکسيد

وقايه التها

وگريی که خود از انقسام و منوی غري قابل کنترول حجرات سرطانی جل, را بلند ميربد
  .مينمايد

  :ب مفصل
  .ی مفاصل منيشوند کسانيکه از روغن زيتون استفاده ميکنند مصاب امراض التهاب

  :خوااتکامل است
 در زيتون برای نشو ومنای استخوان ها KوA ,D ,E حمويتامني های منحل در ش

بسيار ضر

  . پس زيتون تاثريات بسيار مهم در استحکام اسکليت بدن دارد.گريی ميکند
جلوگريی 

جذب , ذب شده روغن زيتون در پري ها يا کهن ساالن با آسانی ج. وری ميباشد
امني ها را دربدن کمک مينمايد و از ضياع کلسيم تمنرال های مثل کلسيم و استفاده از  وي

استخواا جلو
  : زود رساز پريی

 پس .جرات دارد مثبت باالی جتديد حتچون ويتامني های موجود در زيتون تاثريا
زيتون در ت نوکسيداامقدار زياد انتی  .يدمينماوارد ی از پريی جلوگري و اثرات مفيد باالی جلد

از اثرات 

:ال

ت توليد شده از استقالب مواد غذائی جلوگريی منوده و پريی انساج بدن اختريبی زهري
  .لوگريی ميکندوجود در زيتون از ختريب حجرات بدن جم Eويتامني  .را به تعويق می اندازد

  تکامل اطف
انتی .  غذای بسيار خوب برای صحتمندی و نشو منای اطفال است ۶اوميگا 

زيتون در موجود در ی اوکسيدانت های زيتون 
  .مون ها و غشای حجروی کمک می کنندرساخته شدن هو

را مثل شري دارد لذا يک منبع روغن زيتون مقدار متوازن شحم های غري مشبوع 
خوب ل خوب غذا

اگرروغن زيتون . توصيه به مادارن حامله ميباشدقابل  يگانه روغن ،دماغ و اعصاب طفل ميگردد
با شري گاو

حم اسيد ش.از ختريبات جلوگريی می کنند

چون در دوران محل و نوزادی باعث تکام .ئی برای شري خواران نيز ميباشد

  .اده شده ميتواند به عوض شري مادر استفگرددخملوط آن گرفته شده،  چربی كه 
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  :تنقيص فشار خون

آرشيف طب داخله تاثريات پائني آورنده فشارخون را توسط برگهای زيتون در سال 
  . ميالدی مطالعه منوددو هزار

  :فوايد برای اعضای داخلی
. زخم و زيادی تيزابيت جلوگريی می کند, ابهروغن زيتون از امراض معده مثل الت

 خروج صفرا را آسان تر ساخته و از سنگهای کيسه صفرا ,کيفيت صفرا را تر ميسازد
 را از بدن هضرکلورايد موجود در آن جگر را کمک می کند که مواد م. جلوگريی می کند

 .ع کنددف

ترين منونه 
غذائی تو

  عمليات رگهای قلب
  

ب از طريق 
با   رگها و رگهای آن

. سدري عضالت قلب منپيدا يش خلته خون در ب

 
توسعه داده ,  قلب دور شدههاىدر عمليات قلبی نيز سينه  از رگ

ت که به تعقيب سوره الشرح ميشود تا خون به آسانی در 

کنترول گلوکوز را کمک منوده از . باالی شريان های دماغی نيز تاثريات مثبت دارد
  .مرض شکر جلوگريی مينمايد

ان اضافه منودن روغن زيتون را در غذا منحيث طوريکه ديدمي دانشمند
 بر ارزش )ج( تاکيد اهللا.  زيتون بايد جز اساسی هر خوراک روزانه باشد.صيه ميکنند

  .زيتون در قران کرمي درموازات با ساينس و طب امروزی فوايد زيتون را برمال ميسازد
  

  ).٣-١الشرح  ( که پشت ترا گران داشته بود بر نداشتيمانکردمي و بار آنر شرح  آيا سينه ترا
  

خون به عضالت قل. برای ادامه حيات هر عضوی ضرورت به خون دارد 
جدار. د ياد ميشود مCoronary که به نام  در صورت سخت شدن سري

خون کافی به, تل شدهجريان خون خم, ني رگها
  .در نتيجه درد صدر در قسمت قلب و پشت پيدا شده و محالت قلبی را بار می آورد

 ممکن به معنی عمليات جراحی صاف کردن رگهای خون " لک صدرکحامل نشر"
آن ونعي "نشرح" زيرا .)علماهللا او( قلب باشد وسيع  ی قطع کردن گوشت و اشيای مشابه

شق شده و بندش. نت آنساخ
و مهمتر اين اس. جريان منايداآ 
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امهيت زيتون تاکيد شده است که آن هم تاثريات بسزائی   در آن سوره بر.سوره التني آمده است

ب و رگها داردبرای صحت قل

  دنمفاد
  : چنني توصيه ميشود)ع(ايوب  در قرانکرمي متوجه ميگردمي که در زمان بيماری

را سخت به رنج و موردگار عرض کرد که شيطان 
  ).۴٢-۴١ص(نوشيدنیاينست غسل آب سرد و آب , پای برسرزمني زن. ذاب افگنده است

فراختر و پاک 

امراض , خون
اسکليتی و

ل 
مربوط به مقدار آب نوشيدنی " گرده ها و جلد مستقيما, روده ها, معده, ز

روزانه ميا

.  
  

شستن و نوشي, تآ صحی حر
به 

 پرهويادکن بنده ما ايوب را وقتی به درگا
ع

  
. در وقت مريضی به ايوب توصيه پای کوبی مينمايد که اشاره به ورزش است) ج(اهللا 

حرکت پاها جريان خون تر شده و مقدار کافی آکسيجن به حجرات " در اثر ورزش خصوصا
 .مند تر شده و به آسانی مواد مضره را از بدن دفع می کندوپس شخص نري. بدن مريسد

 مردمانی که ورزش ميکنند رگهای .مقابل ميکروا بيشتر ميشودمقاومت در 
  .امراض قلبی و ساير امراض جلوگريی می کند،  از بندش رگها اين خوددارند که

چربی , امراض جگر, ورزش منظم در وقايه امراض خمتلف مثل شکر
 ،(Earth line) وسايل برقیآرت  مثل لني ،نهپياده گردی با پای بره . غريه مهم ميباشد

شسنت بدن نيز برق ذخريه وی را آزاد منوده و . جريان برق ذخريه شده در بدن را آزاد ميسازد 
  .تب و ناراحتی را ازبني ميربد, افسردگی, فشار روانی , پاکی حاصله از آن امراض جلدی

سياری از اعضای بدن مث فعاليت ب.نوشيدن آب برا ی متام اعضای بدن مفيد است
غدوات عرق سا
 به عادات سبت متام امراض مربوط اين اعضا ضرورت به نوشيدن مقدار زياد آب ن.شد

  .د گنسيت نيز با نوشيدن آ ب رفع ميگرد وماندگی,  برعالوه خستگی. داردروزمره
عملى منودن اين سه توصيه در حفظ صحت و سالمىت جسمى و روحى ما امهيت 

  : ميفرمايد)ج(اهللا . فوق العاده دارد
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  ).٨٣االسراء (و آنچه از قرآن فرستادمي شفا و رمحت است براى مؤمنان 
  

  حيات مكروسكوپيك

  ).٨النحل (و آفريد چيز هائى را كه منيدانيد 
  
  

بعد 
آا را 

مهم 

 

  ).٣۶يس (چه نبات، چه انسان و چه چيز هاىي كه منيدانيد : ا جفت آفريدمرته است آنكه مهه ر
    

. اين آيات به زنده جااىي اشاره ميكند كه مردم در زمان نزول قرآن منيشناختند
از اختراع ميكروسكوپ، انساا قادر به ديدن موجودات بسيار كوچك گرديدند كه قبال 

)ج(منيشناختند   . صد ها سال قبل ما را متوجه گردانيده بود در حاليكه اهللا. 
انواع زنده جااى ميكروسكوپيك بيست مراتبه زياد تر از جمموع حيوانات و نباتاتى 

اين ها عبارت اند از باكتريا، ويروس، اجلى، فنجى، . كه در روى زمني پراگنده اند، ميباشند
ين ها نه تنها باعث امراض گرديده بلكه موجوديت ا. پرازيت ها، ريكتسيا، اكارينا ها وغريه

مثال فنجى هاى ريشه نباتات نقش . ن حيات در زمني بسيار ارزمشند است براى حفظ تواز
باكترياى موجود در زبان ما از زهر هاى نايتريت . منراهلا از خاك به نباتات دارنددر انتقال 

يا و فنجى ها عمليه فوتوسنتيز را كه بعضى باكتر. موجود در سالد و گوشت ما را حمافظه ميكند
عضوى را . عامل عمده حيات در روى زمني است، معاونت ميكند بعضى از اكارينا ها مواد

و اينهمه را ما توسط تكنالوژى معاصر . كرده به مواد غذاىي براى نباتات تبديل ميكنندجتزيه 
اين هم يك . كر گرديده بوددر حاليكه موجوديت شان صد ها سال قبل در قرآن ذ. دانسته امي

  .اعجاز ديگر قرآن ميباشد
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  اجتماعات حيوانات

  
    مگر جوامعی مثل مشا،ني و پرنده ئی که پروازميکند با باهلايش

,  ساخنت
دفا, پاک کاری مجع آوری غذا
حشر يا کار , تکنالوژی" مثالمورچه ها نيز 

, سلسله مراتب, Communicationستراتيژی نظامی شبکه پيش رفته, مشترک
م

  انساا دارن

نده گان 
شکاری دا

 

نيست هيچ جنبده ئی در زم
  ).٣٨االنعام (

 قسم  به پرنده گانو حيوانات م که متايدانيمدر روشنی علوم جديد حيوان شناسی م
 مطالعات وسيع نشان داده است که نظام اجتماعی در بني حيوانات .ميکننداجتماعات زندگی 

  .وجود دارد
, زنبور عسل که زندگی اجتماعی آن دانشمندان را به حريت افگنده است" مثال
 اجتماع . پوشيده ميسازدى را قسم اجتماعی در سوراخهای درختان و ديگر جاه هااشيانه خود

. چند صد زنبور مذکر و ده تا هشتاد هزار کارگر ميباشد , زنبوران عسل متشکل از يک ملکه
وظيفه .  است که احتاد اجتماع را تامني مينمايدىوظيفه ملکه ختمگذاری و افراز يک نوع مواد

ای ديگر از قبيل خانه ساخنت.  ملکه ميباشدنمردان صرف القاح منود کندو, متام  کار ه
  .ه وظيفه کارگران استع و غري

 :دارای اجتماعات منظمی هستند
 ارتباطی 

 ها زندگی منوده و مدنيت مشابه Colonyمورچه ها در جامعه يا . ات و پالن گذاریرقر
.د
و در مقابل , اطفال را مراقبت می کنند, ذخريه ميکنند, ورچه ها توليد غذا منودهم

ند شبکه ارزراعت و مالداری هم د,  بعضی جوامع آا حرفه های مثل خياطی.زمندريدمشن م
  .نظام اجتماعی مورچه ها عالی تر از هر زنده جان ديگر است. ارتباطی آا بسيار قوی است

وقتيکه پر" مثال,  حاالت خطر نيز متحدانه عمل ميکننداجتماعات حيوانی در
وچک از خود آوازی ميکشند که مهه پرندگان كپرندگان , خل يک جنگل می شوند

  .منطقه از موضوع اطالع ميابند و باعث جنات از شر پرنده شکاری ميشود
يک دسته پرندگان " مثال. پرواز پرندگان به طور دسته مجعی نيز برای امنيت است

پستاندارن نيز در , که به طور منتشر پرواز ميکنند با ديدن عقاب به مهديگر نزديک می شوند
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صورت مشاهده خطر به طور دسته مجعی عمل منوده ودر اثنای فرار چوچه هارا در وسط خود 

  .  ميکنندلت فرار از شارکها طور دسته مجعی عموق دولفني ها نيز در .قرار ميدهند
ثاهلای بيشماری از زندگی اجتماعی حيوانات و پرندگان وجود دارد که تا حال م

است پس شرح دانسته نشده است

    

  طراحیتقليد از

  
  ). و املؤمنون النمل  (و مشا را درحيوانات اهلی عربت است

د از 
طبعيت تو

تقليد
عی يغري قابل مقايسه طبه طرح ها و منونه های با کيفيت و 

و به اين ترتيب اشيای بسيار خوب با مصارف کمترين . ندداين رشته را به سرعت وسعت دا

و اين موضوع در نتيجه مطالعات طويل املدت فهميده شده  .
  .اين موضوع در قران يک ثبوت ديگر بر اعجاز قرآن و بودن کالم اهلی ميباشد

 برای هام از زنده جانهااال:  حيات
 

۶۶٢١
  

ت در جهان نگريسته و ادانشمندان قبل از ينکه چيزی را بسازند به منونه های موجود
.  شی مورد نظر خود را می سازندا و با تقليد از آ.خواص سهولت های آا رامطالعه می کنند

آفريده است اهلام گرفته و تکنالوژی خود را درخدمت بشر قرار  )ج(اهللا  يزهاىي كهچ از بعضی
  .ميدهند

ی ترشته جديد علمی به نام اندازه های حيا اجياد يکباعث اين برخورد 
Biometrics تکنالوژی معاصر به در"  تقليد از موجودات حيه وسيعتاوجستجو . است گرديده 

امهيت و منونه , مشوره, پند, به معنی آموخنت لغت عربت در آيت فوق .گرفته ميشودر کا
ا تقليب که اىي است ميکانيسم ه وسامان آالت,  بيومتريک عبارت از متام چيز ها.ميباشد

 بيومتريک خبصوص در رشته های آدم ى به دانشمندان ضرورت شديد.ليد ميشوند
  .دارندطب و تکنالوژی جنگی , یعذکاوت مصنو , Robotی عمصنو

" يوس در مونتانا اولني بار در مورد نظريه بيومتريک صحبت منوده و بعدانجنني ب
  . دانشمندان ديگر آنرا وسعت خبشيدند

ه نام بيومتری به و يک رهنما نيک منو, عی در جهان به قسم يک اندازهي از حيات طب
دانشمندان با مطالع. شناخته ميشود
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رژی که دوامدار يک . مقبول و مقاوم اند توليد گرديدند, خطربه حميط زيستيب, مواد خام 

چنني توصيف می روزنامه  تقليد از  : کند را منحيث
ل ".نظر به انچه دارمي می سازمي ت ما تکنالوژی پايدارتری را

های ذيل را منحيث ترين
صرف سه گرام حمروقات طی مينمايدغمر -   . مگس خوار خليج مکسيکو را 
 .دده را اجنام ميمببريک تر از عاليتري -
سيستم حرارت و ويه هوائی موريانه نظر به ترين وسايل تنظيم حرارت و هوای  -

انرژی ناچيز دارد  .ساخته شده توسط انساا
 .ر های ما کار ميکندترانسميتر شاپ -

فعال 

د که مهيشه مهرنگ حميط نقلمون و يک نوع ماهی جلد خود را طوری تغري ميده

 .زير آب مريوند

و ان
Bio-mimeticحيات  يک حرکت علمی 

 جنني بيوس مثابا تقليد از طبيع"
  : منونه های طبعيت حتسني مينمايد

بام
ت هوائین هيلکوپتر های ما عمليا

 کار ميکند و مصرف 
تر از قوی ترين رادا) خفاش(رک های  چرمی

 .اهم يکجا منوده تا خود را تابان بسازدجلبک مواد کيمياوی خمتلف را ب -
ماهی های حبر مشال و بقه ها را در زمستان يخ زده و در تابستان دوباره  -

 .دنعضويت خود را در مقابل يخ حمافظت مينماي. ميشوند
بو -

 .خود باشند
 .نماينديوپرنده ها بدون نقشه راه يابی م, پشتسنگ , زنبور عسل -
سک آکسيجن ا م ونگ های بزرگ و پنگوئني ها بدون بالون -

  
اينها . از مجله ميکانيزم های حريت انگيز طبيعی ما صرف چند مثال آنرا برمشردمي

 دانش و تکامل ی هستند که برای طرح ريزی تکنالوژی اهلام آور بوده و باعث ازدياديمثاهلا
  .تکنالوژی ما شده ميتوانند

 بعضی شکلی دارند . دارند که انسان را به تعجب می اندازدىمهه حيوانات مشخصات
 .بعضی ديگر حواسی دارند که برای ما باورنکردنی ميباشد, که به آسانی در آب شنا مينمايند

انشمندان رشته های خمتلف  گروه دك ي.اين مهه خواص را دانشمندان دراين اواخر دانسته اند
کيميا و بيالوژی بايد با هم يکجا , فزيک, رياضی, الکترونيک, برق, اجننريی, مثل کمپيوتر

  .کارمنوده تا يکی از مثال های زنده را تقليد کرده بتوانند
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روز به روز کشف ميکنند هم در حريت مانده  دانشمندان از آنچه در مورد 

خدمت بشر مفيد تر سازنداند و ميخواهند ازين  با . مهه اهلام گ
توجه به اين حقيقت که ختنيک های بکار  تروپيشرفته تر از 

کنالوژی را تغري بدهند, آنچه انساا ساخته اند ميباشد  اهللا به زودی ء و انشا.علما 
 ش

  .خام فوق العاده تقليل خواهد يافت

  ."گردد 

م 
حاصل 

وی چهل تا هشتاد 
  . ميليارد ملخ در يک خيل٩۵ تا ۵٠"  يعنی جمموعا.ربع ميباشدميليون ملخ فی کيلو متر م

حيوانات 
رفته تکنالوژی را مطابق آن در 

 در حيوانات بسيار مکملگرفته
ميخواهند ت

کارگر و مواد, با تقليد از طبعيت مصرف انرژی. مگريی خواهيم بوداهد پيشرفت های چش

ريات يعمل کردن به شيوه طبيعت ما را قادر ميسازد تا تغ": جنني بينوس می گويد
ذخريه معلومات ,  صرفه در مصرف انرژی ،شفای امراض, ساخنت اشيا, مفيدی در طرز زراعت

مناو جتارت رو
در قرن نزدهم صرف برای هنر های زيبا و تزئني از طبعيت تقليد صورت می گرفت 

بشريت در قرن بيستم هويدا براى و استفاده از ساير خصوصيا ت طبيعی و مفاد حاصله از آن 
 زنده جاا می آموزند طوريکه چهارده صد سال قبل قرآن کرمي ارشاد ازدانشمندان امروز . شد

  .ودمنوده ب
  

  خيل ملخها

  .)٧القمر  (از قرب ها به مثل شيوع ملخها بدر ميشوند
  

 ميآورند که گويا ردرين آيت ميفرمايد که در قيامت مردم چنان سر از قرب ها ب
  .سر بر آورده منتشر گرديده اندملخها 

معلومات زياد در مورد ملخها با استفاده از کمره های بسيار کوچک در قرن بيست
 ملخها در يک خيل که چندين . خيل ملخها دارای تعداد بيشمار ملخها ميباشديك. شد

طور مثال يک خيل . قسم يک پارچه ابر معلوم ميشوندبه , کيلومتر طول وعرض ميداشته باشد
و حا ملخهای دشتی يکهزار و دوصد کيلو متر مربع وسعت ميداشته باشد
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 در شانی  ها الروا ودن ملخها در زير ريگها ختم گذاری مينماينكته مهم ديگر اينكه

پنج الی و ملخ ماده ده تا پانزده سانتی زمني را کنده و در حدود نود . دنآجنا تکامل مينماي
 ملخ های ماده صرف سه بار در طول . گذاردهشت عدد ختم در آن میو يکصد و پنجاه 

دت ده الی  در مLarva نظر به درجه حرارت زمني الروا .دنحيات خود ختمگذاری کرده ميتوان
شصت و پ

رزده و در هوا 
  .مهان حادثه است که مهه انساا سر از قربها بدر می کنند" و اين عينا. ند

ول از 
 برای مطالعه تولد NASAصنوعیفاصله های دور صورت گرفته

دمصنوعی را که امکان مطالعه هژرای افريقا ضرورتصحملخها در 
 زده رمي وقىتميليون کيلو 

 )ج(  اين يک دليل ديگر بر اينست که قرآن وحی اهللا.ه تکنالوژی مدرن موجود نبود کشده
 .ميباشد

,  با لشکر خويش از حملی ميگذشت)ع(قرآن ميفرمايد وقتی که حضرت سليمان 
مورچه ها 

 چنني  مثال جغرافيای ملیرطو. ه مغلق ارتباطی دارند

هر متر مربع يکهزار .  زمني بريون می آينداز و بعد مهه آا يکجا شدهنج روز پخته 
 را در بر ميگريد  لذا ساحه چون يک خيل ملخها ساحه بسيار وسيع. ملخ ميداشته باشد

از زمني س"  پس تعداد بيشماری ملخ ها دفعتا.ختمگذاری هم بسيار وسيع ميباشد
پراگنده ميشو

ری و کنتراين مطالعات ملخ ها امروز با استفاده از وسايل پيشرفته فلمربدا
حتی به قمر های م.  است

ه سپاس قمر .  بوده است
اين مثال در قران ک .فضای آنرا ميسر ساخته استزمني و متر مربع 

   
  

  سيستم ارتباطات مورچه ها

  :با هم مکامله منودند وحضرت سليمان آنرا دانست

مهه به خانه ها برويد , ای مورچگان : سيدند يک مورچه گفتوقتيکه به وادی مورچگان ر
  ).١٨النمل  (دا سليمان و لشکرش ندانسته مشا را پاميال کنندامب

  

 اين حيوانات کوچک زندگی  كهرچگان نشان ميدهدومطالعات معاصر زندگی م
اجتماعی بسيار منظم داشته و يک شبک
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يک مورچه در سر بزرگ خود اعضای حواسی خمتلف دارد که انگيزه های ": ش ميدهد

رچه ميباشد خرب ومتام جامعه که متشکل از ميليوا مبه کيمياوی و بصری را اخذ منوده و 
  . "و اينها مهه مورچه های ماده اند. ميدهد

آننت يا , بودهکب  چشمها مر.م ميليون حجرات عصبی استنيدماغ مورچه دارای 
 برجستگی های زير .المسه کار ميکنندو حس سر انگشتان , شاخ های مورچه منحيث بينی

  .دنيز به متاس عکس العمل نشان ميدهن موها .دهن ذايقه را می فهمند
مورچه ها طريقه های خمتلف, اگر ما بدانيم يا نه

گزار

 اين ها .مني ارتباط دارندأ برای ت
 دسته اعضا
 جاجبا شده تمجعی
طاست

: تقسيم شده است
  آالرم
کس العمل شمجعی

خ
ا توسط سخن گفنت منی تبادله معلو
م

اين مواد نيمه کيمياوی . چه ها از طريق مواد کيمياوی تامني ميگردد
 حس شامعه  يا مبنام ف

يک بو ا م
ر مون افراز کرد مورچه مقابل آنرا توسط بينی و يا دهن خود اخذ منوده و مطابق ومورچه 

به آن عک

پس مورچه ها بايد معلومات بسيار عميق .  بودن پيغام فرق ميکند
در مورد ع

 جنگ وساخنت خانه, شکار,  مثل يافنت غذا:ه کار ميربندی حواسی را مهيشه ب
 .وسط پنجصد هزار حجره عصبی که در عضويت دو تا سه ملی متری آ ا 
  . را دارا ميباشندىرق ارتباطات حريت انگيز, 

عکس العمل يا واکنش در ارتباطات آا به شعبه های خمتلف 
يا خرب داری دسته  کار،داد و ستد لعاب دهن و مقعد, مراقبت, ه کار گماشنتب,  ها

ناسائی، مورچگان که به اساس اين مهه ادراک و ع. ني موقف وغريهيتع,  
ود را تنظيم منوده اند برای .  به اساس معلومات رد و بدل شده زندگی با مهی دارند،جامعه 

چنان ارتباطات دقيق را بکار ميربند که انسا" ضامات  بع
  .پاک کردن و دفاع, شريک کردن, برای مجع شدن" ثال. توانند 

ارتباطات مور
 و توسطياد ميگردد که توسط غدوات  افراز شدهPheromone  ونور

يگردد وقتی که . يم جوامع مورچگان دارندظو اين ها نقش بسيار مهم در تن. خذ
يک ف

  . س العمل نشان ميدهد
مهچنان شدت . ود فرق ميکند نظر به اينکه چه پيغامی رسانيده شنموونوع فر

مون نظر به درجه عاجلوفر
 و اين يک معجزه علمی ديگر قرآن .د تا منظور يکديگر را بدانندنلم کيميا داشته باش

موضوع را متذکر , داست که صد ها سال قبل از اينکه ساينس امروزی اين مسايل را کشف کن
  . بودهگرديد
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  دوران غــــذا
 

          

اوال اين مواد غذای ابتدائی .  خاک تبديل ميشودوخمتلف 
نباتات را 

حيوانات و .  مورد ضرورت متام زنده جاا را دارندى يه منراهلا و غذا
نباتاتی که

سپاس باکتريا . مقدار زياد خوراک آماده ميداشته باشند, ی که در ار بيدار ميشوند
طوريکه ديدمي اجساد . ها راکه باعث پاکی و يه خوراک مورد ضرورت در وقت ار ميگردند

ت قرآن کرمي يک دليل ديگر برای ش مهم در تغذيه زنده جاا مرده نق
  .اعجاز آن ميباشد

  

  

  .)١١الكهف  (ی چند سالی  بند کردمي

  
  .)٩۵االنعام  (اهللا دانه و هسته را ميشگافد و از مرده زنده را و از زنده مرده را پديد می آورد

    
که در آنزمان مردم .  دوران يه غذا جلب منوده استبهدرين آيت توجه ما را 

پس .  سرعت آا را جتزيه ميکنند بهميکروب ها, سم زنده ميمريد وقتی که يک ج. منيدانستند
جسم مرده به ماليکول های عضوی 

 به تحيا, بودياگر اين دوران غذائی من. دنانات و انسان ها را تشکيل ميدهوحي" و بعدا
  .روی زمني ناممکن ميگرديد
باکتريا وظيفه

 طول زمستان غذای مورد ضرورت خود مدر متا,  در موسم زمستان يخ بسته ميشوند
مواد فاضله عضوی را از اجساد , در طول زمستان باکتريا .را توسط باکتريا دريافت ميکنند

پس زنده جاای خوابيده . اتات مرده جدا منوده و آا را به منرال ها تبديل ميکنندحيوانات و نب
يخ زده وقت

پس ازين آي. دارند 

  فعاليت گوش ها در وقت خواب

  
پس گوش های آا را برا

  
 کهف خبواب بودند گوش های آا را بمفهوم آيت اينست که وقتی که اصحا

  .ی نشنوندبستيم تا آواز
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اينکه در اينجا صرف به حس سامعه و يا شنوائی تاکيد گرديده از امهيت خاصی 

  . برخوردار است 
مطالعات جديد علمی نشان ميدهد که آخذه های شنوائی گوش ها در وقت خواب 

و گوش . از مهني سبب برای بيدار شدن از ساعت زنگدار استفاده ميکنيم .دنهم فعال ميباش
  .بند منود تا برای ساهلا از خواب بيدار نشوندهای آا را 

  

  ت در اثنای خوابآاهميت حر
  
  

پ  لوی راست و چبهو آار را بيدار پنداشتی در حاليکه مهه خواب بودند و ما آا را 

خلته شدن خون در رگهای قسمتی 
وقتيکه يک شخص به صورت دوامدار دريک وضعيت قرار  . وغريه به متاس بستر ميباشد
در . و ممکن بسته شودداشته باشد رگهای قسمت

نتيجه آک
ی زير جلد و عضالت نيز از بني 

  .مريود 
باعث  اگر اين مهم حتی

ن م
داده 

قاي. دنشو نشان ميدهد اين   .قرآن 
  

  .)١٨الكهف (ميگردانيدمي 
. اين آيت در مورد اصحاب کهف است که سيصد سال در غار کوه خوابيده بودند 

امهيت اين موضوع درين اواخر کشف , فرمايد که آا را به راست و چپ دور ميداداهللا مي
  . گرديده است 

کسانيکه برای مدت زياد به عني وضعيت باقی ميمانند مشکالت خمتلف صحی دامن 
, زخم بستر, تشوشات دوران خون" مثال. گري شان ميشود

که
شده ی که به متاس سطح بستر است فشرده 

و جلد مربوطه نرسيده و باعث مرگ انساج  سيجن و ديگر مواد غذائی به نسج
بی ها در اول جلد از بني رفته و هرقدر دوام کند چر.ميگردد

 زخم های بستر تداوی نشود مکروب گرفته و خطرات
 که خود شامريضاىن. ترين وقايه صحی برای آن تغري دادن وضعيت است. رگ شده ميتواند

 دور حرکت کرده منيتوانند بايد توسط شخص کمکی هر دو ساعت بعد به لوی ديگر
را درق که   ح قرن بيستم دانسته شده است يک معجزه ديگر 
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  ات در شب آاهش حرآ

  ).٩۶االنعام  (و شب را آسايش ساخت
 

. وقت عقب نشينی و آرام گرفنت,  وقت وقفه،تيعنی استراح" سکنا"کلمه عربی 
طوريکه 

ب و تنفس بطی يا آهسته 
, شده

تعداد زيادی . دن انرژی را ذخريه ميکند
هورمون ه

  به)ج( اشاره اهللا. ده است
اينکه شب

  .اشد

 در شب هورمون .ستراحت انساا استفرمايد شب وقت آسايش و ايم )ج(اهللا 
, احساس ماندگی,  حرکات بدننث بطی شدع افراز گرديده که باMelatoninميالتونني 

در اثنای خواب حرکات قل. ودگی ميشودلآرامی اعصاب و خواب آ
انسان در وقت صبح افراز اين هورمون متوقف گرديده و بدن . فشار خون کم ميشود 

  .برای بيداری تنبيه ميشود
در اثنای خواب انساج و عضالت بدن فرصت ترميم و جتديد حجرات مرده را پيدا 

ب,  چون در خواب مصرف انرژی کم ميباشد.دنميکن
  . نيز در شب افراز ميشوند سيستم معافيىتتمنائی و تقوي و ای نشو
 . بيخوابی سيستم معافيت بدن ضعيف شده و شخص به آسانی مريض ميشوددر اثر

اگر  .درست مترکز کرده نتوانسته و زياد اشتباه می کند, اگر کسی دو شب پيهم خواب نشود
قادر به فکر کردن درست نبوده و خياالتی ميشود ,  متعاقب خواب نشودب شهکسی س

)Hallucinationکه وجود نداردیي يعنی ديدن و شنيدن چيز ها (.  
شب وقت استراحت برای انساا و ساير موجودات زن

ی که در روز جريان ي از فعاليت هاى زمان آرامش است به اين معنی است که بسيار
" مثال, در حاليکه اکثر آار را ما به چشم منی بينيم. دارد در وقت شب کم و آهسته ميشود

حرارت پائني شده نباتات شب در وقت  . برآمدن آفتاب آغاز ميگردد بايه فوتو سنتيز نباتاتعمل
 يعنی شب برای نباتات . اگر شب نشود اکثر نباتات ميمريند.استراحت ميکنندو عرق نکرده 

 ميبءنيز زمان استرا حت و جتديد قوا
ر جريان روز فتاب دآشعاع . حرکت ماليکول ها نيز در وقت شب کم ميشود 

در تاريکی ماليکول ها و امت ها .  و امت های موجوده در جو زمني ميگردداباعث فعاليت ماليکوهل
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اين موضوع در به اشاره  .انرژی کمتر داشته و شروع به از دست دادن تشعشات  می کنند

  .يک معجزه ديگر آن است) مواهللا اعل(ن آقر

   هاانقباض ص
تنفس گر. زيسنت به آکسيجن و فشار هوا ضرورت دارندانسان ها برای 

تر  بنابرين تنفس مشکل . ميشود
گرديده و 

  . بلند به ذخريه و ماسک آکسيجن ضرورت دارمي 

 ح ذيل واضهق فزيکی را که دانشمندان در عضر حاضر کشف منوده انددر آي
 .رديده است

 
  

آمسا   بلند ميشودنو هر که را خواهد

 

  

در در بلندی
فنت 

هر قدر ارتفاع يک . ميباشد کيسه های هوائی در شش هابه آکسيجن از هوا و رسانيدن آن 
منطقه زياد تر شود فشار هوا کم شده و جو زمني نازکتر

 شش ها انقباض منوده ىييسه های هواک. مقدار آکسيجن رسيده  به خون کم ميشود
اگر مقدار آکسيجن خون نظر به . تنگ ميشوند و ما فکر ميکنيم که نفس گرفته منی توانيم

 و ىدلبد, گنسيت, سردردی, ضرورت بدن کمتر باشد اعراض خمتلف مثل ماندگی شديد
. کن ميگرددالخره تنفس نامما يک ارتفاع معني برسيم بهوقتی که ب .قضاوت غلط بروز ميکند

ازين سبب در ارتفاعات بسيار
از سبب مشکالت , اگر کسی پنج تا هفت و نيم هزار متر از سطح حبر باال برود

از ين سبب در طياره ها اسباب يه .  برودComaعف منوده و به کوما ضتنفسی ممکن 
 در طياره ها موجوداست که فشار هوا را دربني آن تنظيم مهچنان اسباىب. آکسيجن وجود دارد

  .ميکند
کمبود .  گفته ميشودAnoxia يجىنوقتی که آکسيجن به انساج نرسد بی آکس

درين ارتفاعات بعضی ها . شوديآکسيجن در ارتفاع سه هزار تا چهارنيم هزار متر شروع م
  .دنيابيوباره شفا م اما با تداوی توسط آکسيجن د،شعور خود را از دست ميدهند

اين حقاي
گ

 گمراه سازد صدر او را تنگ و گرفته منايد گويا که به 
  .)١٢۵االنعام (
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 کسی در آن تفکر خنواهد کردوما اين مثال ها را برای مردم م

  

  
  

 
 

م اما به جز دانشمندان يگوئي
  .)۴٣العنكبوت (
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  پيشگوئی های قرآن
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  پيشگوئی های قرآن
اين , واقع شده اند" وادث آينده در آنست که عينااعجاز ديگر قرآن پيشگوئی ح

يکی ديگر

غلبه روم شرقی در سوره دوم قرآن کرمي ذکر 
  .گرديده است

بسيار مشکل 
 .متام شد

کليوس شوريدند و نزديک بود ا هريداکثر والی ها برض. ی نيز ساخته شدل برجنپو, نبود
که قسطنط

  . از مجله شواهد کالم اهلی بودن قرآن است
  

  غلبه روم
 رد در موىوئی حريت آورپيشگ  

 و آا بعد از ين مغلوبيت بني سه تا نه سال غالب خواهند .روم مغلوب شد در پائني ترين زمني
  .)۴-١الروم  (شد

 ميالدی يعنی هفت سال بعد از شکست عيسويان روم شرقی ۶٢٠ در سال هاين آي
 در ۶١٣وقتيکه رومی ها در سال . به دست پارسيان نازل شد) ا استانبول امروزیقسطنطنيه ي(

. آرمينه و بيت املقدس دست يافتند, تارسوس, سيليسيا, شکست خوردند پارسيان بر شامانتيوچ 
 حقيقی برای روميان باز دست دادن بيت املقدس و از بني بردن صلي" خصوصا

با . سالو و ملبارد ها هم امپراتوری روم را ديد می کردند,  آواريان، پارسبر عالوه
امپراتور هرياکليوس فرمان داد . استفاده از فرصت آوار ها به ديوار های شهر قسطنطنيه رسيدند

چون اين پول . تا مهه طال ها و نقره های کليسا ها را پول بسازند تا برای لشکريان داده شود
ها کافی 

ر از بني كمهه در ف فلسطني و سليسيا, ارمنيه , مصر, سوريه, عراق. نيه سقوط کند
) سال٩-٣ يعىن ( سال بضعاما قرآن پيش گوئی کردکه در طی . رفنت امپراتوری روم بودند

ن پيش گوئی  که ايدمشرکني عرب يچوجه قبول منی کردناما . وم دوباره غالب خواهد شدر
ی بر عليه پارس بدست آورد و ارمنيه را ي هرياکليوس موفقيت ها۶٢٢ درسال .حقيقت پيداکند
 ميالدی هردو لشکر در شرق دريای دجله نزديک بغداد با هم ۶٢٧ آخر سال در. تصرف کرد
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 چند ماه بعد  پارسيان با روميان صلح منودند و .دندراينبار نيز پارسيان شکست خو. گيدند

رو پادشاه پارس و تسخري دوباره بيت ۶٣٠پريوزی روم در سال 
و طوريکه قرآن پيش بينی کرده بود در. املقدس و به دست آوردن صليب حقيقت تکميل گرديد

  .شد پارس غالب روم برمدت سه الی نه سال 
وسايل  م وونکته اعجازی ديگر درين آيه يک مثال جغرافيائی است که با عل

 "ادنی االرض" .روميان در پائني ترين قسمت زمني شکست خوردند. آنزمان قابل درک نبود
. عنی اصلی آن پائني ترين زمني ميباشدم ترمجه شده در حاليکه "نزديک"اکثر تفاسري 

حقيقت درين است که جنگ . ل جنگ را با حمل زندگی عرب درنظر داشتندنزديک بودن حم
 متر پائني ترا از سطح حبر ٣٣٩اين منطقه .  واقع شده بود۶١۴-۶١٣حبر ميت درسال 

املم در نزديکی حبر ه بيت املقدس  شهر.زمني استروى دارد و پائني ترين خشکی در 
Dead Seaپائني .فلسطني و اردن واقع شد,  تقاطع سوريهجنگ در حمل.  موقعيت دارد 

اين زمني با وسايل پيشرفته امروزی معلوم شده است و ذکر آن در آنوقت در قران يک مع
  .ديگر و ثبوت آن منحيث کالم اهلی ميباشد

  حفاظت بدن فرعون

اين وضعيـت تا وقتی ادامه يافت که  ديد ، دعوت مينمود  )ج(تش اهللاپرس
 ، جنات کردىو استدعا  اميان آورد)ج(به اهللا" درين وقت دفعتا. فرعون نزديک به غرق شدن بود

  : خطاب به وی گفت)ج( اهللا.اما توبه او در دم مرگ پذيرفته نشد
  

           
  .)٩٢يونس  (بدنت را برای عربت مردم بعداز تو نگهميدارمي)  غرق شدنبعد از(پس امروز 

 فرعون جنات داده ميشود اشاره به اين خواهد بود که جسد وی منی داين معلومات که جس
.  به ساحل رسيد و مصريها آنرا موميائی منودندن جسد اين حاکم ستمگر بعد از غرق شد.پوسد

  .برای عربت مردم موجود استاين جسد حاال هم در موزمي قاهره 

جن
  .به کشور خود باز گشتند" جربا

 با شکست خس
 

موجوده 
در 
مفسرين 
در 
قرار 
يت 
بودن 
جره 

  

  به را که)ع( و حضرت موسی ،طوريکه ميدانيم فرعون مصردعوای خدائی داشت
و .  ميکردخو توبي
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كم   ـــــهفتح 

گر خواست اهللا)ج(البته اهللا د به مسجدحرام به امن و ب)ج( خواب رسولش را حقيقت ساخت
 ميداند آنچه )ج( اهللا. کنيد بدون ترسهسرهابترا يا کوتا) برای حج( در حاليکه داخل ميشويد

  .)٢٧الفتح  (خواهيد داشتيگرى د عالوه برين به زودی پريوزی .يدانيدمنرا که مشا 
 

ان وارد مکه شده و به درمسجد حرام طواف  خواب ديد که م)ص(يک شب حممد
 )ص(اين آيه نازل شد و به حممد " بعدا .می کنند و صبح اين خواب را برای مهاجرين قصه کرد
وست فتح در يک مدت کم صلح حديبيه و . اطمينان داده شد که خوابش به حقيقت  

 نشان داد که اين اراده )ج( اهللا. منان داخل مسجد احلرام گرديده حج منودندؤمکه واقع شده و م
  .وی بوده است که رسول اکرم در خواب ديده 

ه  در درصورت دقت می يابيم که  يک پريوزی يا فتح ديگر که بزودی قبل به اين
است  در تصرفرب است که ياين فتح خ و. از فتح مکه به وقوع می پيوندد نيز اشاره ش

  . اين پريوزی قبل از فتح مکه واقع ،يهوديان بود
 دوسال بعد متام کفار .فتح منود  ميالدی مکه را۶٣٠ در سال )ص(حضرت حممد 

   فرموده بود)ج( طوريکه اهللا ، را ترک منودند
حاالت ,  داد مژده اين ظفر را به مسلمانان)ص(نکته مهم اينست که وقتی که حممد 

ی بود که هيچ کس باور منی کرد و مشرکني مصمم بودند که هيچگاه مسلمانان را داخل 
 با آم .دنيکه مذبذب بودند در مورد اين پيشگوئی شک کردنمسلمانا حتی . نگذارند

تائيد "  گفتار خود را عمال)ج( اهللا.وحی اهلی را به مهه تبليغ کرد ی به آا نگذاشته وع وق)ص(
  . و پريوزی به زودی صورت گرفت

 

 ا
شيد

منؤ

خواهد پي

بود
 آي
ده 
شد

.مکه

  

طور
مکه
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کرد
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بر ميكسرائيل بسيار مت   شودقوم ا

 به فساد بر ميخيزيد و تکرب و سرکشی در زمنياسرائيل خرب دادمي که مشا دوبار 
بر م. نمائيد يم انگيزمي تا درون يچون زمان

ی مشا را به آا بر مرا خانه های مشا 
  )۶-۴االسراء  (ميسازميگردانيم و به مال و 

 
وقت 

و در کتاب به 
 اولی برسد بندگان سخت جنگجو و نريومند بر مشا 

و باز . شدنی است" وعده ما حتما نيز جستجو کنند و
 کمک می کنيم و تعداد تانرا بسيار زياد راوالد بسيا

  
دوبار باعث فساد می گردند که در هر  فرمايد که بنی اسرائيل دوياين آيات مدر 

)ج( بار اول  .فرستديی نريومند بر عليه شان مي قوا واهللا. کر می شوندبسيار سرکش و مبت
 را هم بکشند بسيار متکرب )ع( را کشتند و کوشش منودند که عيسی )ع(وقتی که يهوديان حييی 

 بعد . ميالدی روميان آا را از بيت املقدس خارج منودند٧٠ به زودی در سال .گرديده بودند
  .نيا پراگنده و سرگردان شدنداز آن يهوديان در مهه د

آيه يهوديان در ممالک خمتلف به ذلت زندگی منوده و از خود اين در زمان نزول 
 به اسرائيل گفت که يکبار ديگر قوا و تکرب از دست رفته خود را باز )ج(اهللا . کشور ی نداشتند

  .کرد که اين هم امکان پذير باشديدر آنوقت کسی فکر من. خواهند يافت
 ميالدی يهوديان به فلسطني بر گشته و ١٩۴٨از چندين صد سال در سال بعد 

امروز اسرائيل ثروت و قوای نظامی و سياسی داشته با تکرب و . دولت اسرائيل را تشکيل دادند
غرور صيهونيستی خويش مسلمانان و عيسويان شرق ميانه را در شکنجه و اضطراب نگهداشته 

 در حاليکه اين برخورد گناهکارانه و خالف . اسرائيل استاين عالمه فساد دوم اوالد. اند
هونيزم يبشريت خاصه برای يهوديان نبوده و در بني شان اشخاصی نيز وجود دارند که خالف ص

     . ميباشندو سياست ضد عرب
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 اراده چنني روزی را )ج(زمانيکه هيچ کس تصور چنني روزی را هم منی کرد اهللا 

  .ل ديگری بر حقانيت اين کتاب معجزه آسا ميباشددلي اين . هم شدىکرده بود و عمل

توسعه يافت که برای اولني بار يوری گاگارين 
فضا نورد 

, مسري, قانون, نريو, ترمجه شده است به معنی قوه
  .ميباشدثابت , استدالل, خارج شدن

به پيشرفت در اعماق زمني و  با مطالعه دقيق مت
آمساا اشا

  .)١٩-١٨االنشقاق  (مرحله به مرحله باال خواهيد شد.  شود, قسم به مهتاب

  

  تحقيقات فضائی
حتقيقات فضائی توسط انساا وقتی 

 زمني ى از فضا١٩۵٧روس با قمر مصنوعی سپوتنيک به تاريخ چهارم اکتوبر سال 
 بود که به تاريخ بيستم جوالی يکائی اولني انساىننيل آرمسترانگ امر" متعاقبا. خارج شد
  . ميالدی باالی کره مهتاب قدم گذاشت١٩۶٩

  . پيش بينی منوده بود "  حتقق اين انکشافات را قبال)ج(در حاليکه اهللا 

 و نفوذ کرده .بر شويد, ای گروه جن و انسان اگر ميتوانيد به اطراف آمساا و زمني نفوذ کنيد
  .)٣٣الرمحن  (گر با صالحيت واضحتوانيد ميمن

 حلغت سلطان که صالحيت واض
لطنت نيز , منودن حاکميت 

وجه ميگردمي که به توامنندی انسان 
و س

 عالی تکنالوژی امروزی ىو اين نريو.  عالی ىاما با داشنت نريو,  استره گرديده
  .است که دانشمندان را قادر ساخته است تا در اعماق زمني و آمسان ها و فضا نفوذ منايند

  

  سفر مهتاب
  

زمانيکه متام
  

کلمه . ب آيه بعدی در مورد باال شدن مرحله مبرحله آمده استبعد از ذکر مهتا
 - -  اشتراک و, سوار شدن, تعقيب, گام برداشنت,  از کلمه مراکبه به معنی باالشدن"ترکنب"
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ن دارد که هدف ازين آيات واسطه  .حکمروائی گرفته شده است در رو

  .نقليه باشد
 گذشته و به ساحه واسطه 
و قسم ياد کردن به جاذبه مهتاب مريسد
سفر انسان به مهتاب مهتاب باالی اين 

 . منوده باشدهاشار
ت 

دى كه 
بنويسد و يا بيان   .بتواند بف

  

چيزهای ديگر را هم خلق کرده که مشا 

ط مدرن  آيه ذيل نيز اشاره به وساي.واند
ترانسپورتی

  

شنی اين معانی امکا

مرحله از طبقات جوی زمني هفضا نوردی هم مرحله ب
 . دپس بعد از طی طبقات خمتلف به مهتاب مريسس. 

يعنی اين آيات ممکن به . نمايد يمساله تاکيد بيشتر م

 امريكاىي كه قدم باالى كره مهتاب گذاشپروفيسر آرمسترانگ اولني فضا نورد
به يقني اين موضوع را كه از نظر ساينس توضيح آن مشكل ميباشد، مهانطورى : چنني ميگويد

آنچه را ما ديدمي ماوراء آن چيز هاىي است كه يك انسان عا. هست واگذار ميشومي
منوده 

  لوسايط عصری حمل و نق
 
  

اسپ و قاطر و خر را برای جتمل و سواری مشا و 

همد 

  .)٨النحل  (منيدانيد
وسايط ديگر محل نقل که مردم , اين آيه نشان ميدهد که بر عالوه حيوانات مذکور

بوده ميتهم )  وغريهطياره, موتر (آنوقت منيدانستند 
  . و کشتی ها دارد

  

نشانه ديگر برای شان اينست که نژاد انسان را به کشتی ها محل کردمي و نيز مانند آن چيزهای 
  .)۴٢- ۴١يس (سواری آفريدمي برای  یديگر
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  نالوژی طيارهكت
 

  
حرکت  کند که آنرا به سليمان توانائی 

  
 

ا

اختيار سليمان  يکماهه را در صبح و يک سفر يکماهه را در سفر  قرار دادمي که و باد را 

 به گمان اغلب .)اهللا اعلمو(رديده است 
آيات فوق 

آنرا دادمي که با باد تند در اختيار وی به سوی زمني 
  .)٨١االنبيا (مبارک ساختيم 

 را توانائی خبشيد تا از باد ها به اختيار)ع(سليمان )ج(شرح مينمايد اهللا آيه چنانچه 
 از باد )ع(به احتمال قوی اين استفاده سليمان . خود منحيث وسيله محل و نقل استفاده کند

  . ی و طياره ميباشدز امروشاره به امکان استفاده از آن توسط تکنالوژی پيشرفته

)ع( در 
  .)١٢سبا  (عصر ميپيمود

  
 در )ع(سفر يکماهه در صبح و سفر يک ماهه در عصر به معنی سفر سريع سليمان 

فر ها امروز توسط طياره که يک به عني ترتيب اين چنني س. بني دوحمل دور از هم ميباشد
واسطه نقليه متکی به قوه باد است به سرعت ممکن گ

  . طياره را توسط انسان پيش بينی کرده استعاخترا
  

  انتقال تصوير
 

  
 آنکه چشمت پيش از) ختت ملکه سبارا(و آنکس که به علم و کتاب دانا بود گفت که من آنرا 

  ).۴٠النمل  (می آورم ,بر گردد
 گفت که ختت ملکه سبا را بسيار زود در يک چشم )ع( سليمان بهکسيکه عامل بود 
اين موضوع ممکن اشاره به انتقال تصوير باشد که با وسايل امروزی . به هم زدن حاضر ميکنم

  .امکان پذير است
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ط تلويزيون و انترنيت در ظرف  تصوير و فلم  به هر نقطه دنيا توس،امروز مکتوب
 موجود  و حتی امکان ارسال تصوير سه بعدی نيز از طريق انترنيت.چند ثانيه فرستاده ميشود

  .است
ل امتها  ماليکول ها و اجسام به ،دانشمندان به اين عقيده

اين ترتيب 

رنيا وفيژی کال
 را 
فوتون را ساخته و به فاصله يک 

يه زجسام را به امت ها جتچند متری دوباره ساخ
منوده و به 

جاز 
  .ان را ثابت ميسازد

  

 اند که در آينده نزديک انتقا
ز يکجا گرفته شده و به درين طريقه خواص جسمی يک شی ا. دامکان پذيرخواهد بو

يت ؤفقدر صورت م.  تفصيالت امتی آن انتقال داده شده و باز سازی ميشودمجای ديگر با متا
 در يک حلظه به جا های زاين تکنالوژی زمان و مکان مانعی برای محل و نقل نبوده و هر چي

  .خواهد يافتدور انتقال 
ت تکنالو ميالدی دانشمندان اروپائی و انستيتيو١٩٩٨در سال 
دانشمندان با مطالعه ساختمان امتی يک کاپی . انتقال بدهند Photonتوانستند يک فوتون 

مهچنان پنگ کوی الم عضو پوهنتون ملی . متری انتقال دادند
يه منوده و در فاصله زوی شعاع اليزر را جت. ليا توانست که اشعه اليزر را تغري مکان بدهدااستر

توانسته که انتا حال ": پنگ کوی الم ميگويد. ت
  ."اما اينکار در آينده ممکن خواهد شد, حمل ديگر انتقال بدهد

 
  

 که مهه بر ما نشانه های خود را در آفاق و نفوس جهان نشان ميدهيم تا برای مردم معلوم شود
  .)۵٣فصلت  (حق است

 از آن چيزهای است که قرآن بيان ميکند و اين مهه اعاين تکنالوژی ها قسمىت
قر

  

  انتقال بو
  

که من بوی يوسف را مييامب و مشا :  گفت)ع(بريون آمد پدرش يعقوب ) مصراز (چون کاروان 
  .)٩۴يوسف  (عقل مرا ذايل شده می پنداريد
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دانشمندان به اين عقيده اند که مانند تصوير انتقال بو نيز به مسافه های دور امکان 

علما ,  ميگويد که بوی يوسف از شهر ديگر به مشامم مريسد)ع(پدر يوسف . پذير است
ميگويند ک

اين آخذه ها معلومات را به . کندي بينی رسيده و آخذه های آنرا حتريک م
قسم الکتر

عطر سازان .  هزار نوع بوی را از هم تفريق کرده ميتواند
 اين خلقت .دند نوع اجزای آنرا نام گرفته ميتوانسلکی با بو منودن يک ماده کيمياوی يکص

  . دانشمندان را تشويق منوده تا يک آله مشابه آنرا بسازند, در بينی انسان
ی الکترونيک دارای آخذه بين .

س هرقدر که قوه تشخيصيه پ,  هر آخذه صرف يک نوع بو را ميگريد.های کيمياوی ميباشد
 بلند تر مت داشته و قيمت آاين بينی مصنوعی بيشتر شود

 عالمي رسيده به آخذه ها به کود دوتائ الکترونيک تبديل شده و به کمپيوتر ارسال .مريود
صاب بني بينی تا دماغ ميباشد. ميگردد و کامپيوتر . سيستم الکترونيک معادل رشته های
ای وظ

  .واصله را تعبري ميکند

  

  ).١٢ سبا(و برايش چشمه مس مذاب را جاری ساختيم 

لذا اين آيه ممکن تکنالوژی . و نيز امکان داردبه مثل تصوير سه بعدی فرستادن 
  . پيش بينی کرده باشدپيشرفته آينده را

ماليکول " مثال. بو هم در دماغ تشکيل و تشخيص ميگردد,  حواس ديگر ماممثل متا
به های پوست ليمو

انشمندان بنابرين د. ودريد و خود ماليکول ليموبه دماغ مننونيک به دماغ انتقال ميده
يعنی  .متعقد اند که اين نوع معلومات الکترونيک به طور مصنوعی نيز ساخته شده ميتواند

  . امکان ساخنت بينی الکترونيک در آينده نزديک موجود است
بينی اشخاص مسلکی تا ده

م
خارق العاده 

مقدار زيادتر آخذه هارا ضرور, 

آخذه های بينی انسان از پروتني ها ساخته شده است

ی
 اع

کامپيو تر طور ی تنظيم شده است که معلومات را گرفته و کود ه. يفه دماغ را دارد

عطريات و صنايع کيمياوی به , مواد خوراکی,  الکترونيک در صنايع دوا سازیبيىن
  .کار مريود

استفاده از برق  

 



 126
و اين به ,  مذاب بودس چشمه م)ع(برای سليمان  )ج(يم اهللا ظيکی از نعمت های ع
منظور از مس ذوب شده که جريان.  ميتواند  دارد ممکن تکنالوجی چندين معنی تعبري شده

واسطه انتقال برق و حرارت ميباشد و بنا برين . پيشرفته باشد که برق را تامني ميکند مس تري
کلمه جاری کردن ممکن اشاره به جريان برق در سيم های .  برقی را تشکيل ميدهداساس صنايع
  .)هللا اعلماو(مسی باشد 

  

  چاه ارتيزن
  

  
 

پس دوازده چشمه از آن جاری . بر سنگ بزن خود  وحی کردمي که با اعصای )ع(و به موسی 
  .)١۶٠االعراف (شد 

  
ب آب آشاميدنی برای شان مهيا  و به اين ترتيند از وی آب خواست)ع(اقوام موسی 

  . بودند که به کمبود آب مواجه بودندىواين مردم. گرديد
 ى به آب پاک صحى آب اکنون هم وجود دارد يک ميليارد مردم دسترسىقحط

ختمني زده .   ميکنندىو حدود دو ونيم ميليارد مردم بدون داشنت تشناب مناسب زندگ.  ندارند
 پنج ميليارد انسان با کمبود آب مواجه ىيست و پنج ميالدميشود که در سال دو هزار و ب

سه ميليون آن از مجله .  ساالنه دوازه ميليون انسان از سبب کمبود آب ميمريند.  خواهند شد
  .  ميمريند،ندن سرايت ميک آلوده که توسط آبىاز سبب امراضكه  اند اطفاىل

فيصد ذخريه آب را تشکيل  منحيث بزرگترين ذخريه آب زمني نود  زير زميىنىآا
طور اوسط .   داشته و ضروريات آب دو ميليارد انسان را تکافو مينمايدىلذا امهيت حيات. ميدهد

 به دست  نود و پنج فيصد آب مردم امريکا از منابع زير زميىنپنجاه فيصد و در مناطق روستاىي
  .  را کمتر ميسازدىحرارت ى اين آا مصرف انرژىبر عالوه استفاده از حرارت طبيع.  ميآيد

 ميشود به يک طبقه غري قابل نفوذ زير زميىن) جذب(چش و که آب از خاک وقىت
اين آب توسط چاه ارتيزين .  پس در اينجا مجع شده و ذخريه آب را تشکيل ميدهد.  مريسد

ن 
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Artesianزير  رسوى ارتيزين توسط سنگهاىچشمه ها.  طح زمني مريسد که آب ىب به س

  .  خريه مي را زميىن
 ارتيزين از مناطق سنگالخ به دست ميآيد، مهنوا به آيه ذکر ىاين حقيقت که چاه ها

به ش
 زدن، بلند کردن اضرب به معىناين طريقه به دست آوردن آب ب

هم ميباشد  آيه اينهمه بوده ميتواند که آب با بلند کردن سنگ به کمک پس معىن.  و باز 
عصا جار

  .  موجود باشد آب بدون واتر پمپ جريان مييابد
 کمبود آب منابع زير زميىننکته مهم اينست

 ما امروز يعىن

رد استفاده قرار گرفتى ميالد١١٢۶در سال    .  در فرانسه
  

 ى مورچگان مهه به خانه هاىا
هميده    ). ١٨النمل ( مشا را پاميال کنندخود داخل شويد مبادا که لشکر 

  
ه وبر عال.  دداراشاره مشخصى  ىى
)ع(

 توجه ما را به پيشرفت )ج(  ى از واد)ع(سليمان 
  .  در آينده جلب منوده باشدىتکنالوژ

کنند تشکيل ميگرددذ

زن، اشاره ب خود بر سنگ ى را امر کرد که با عصا)ع(ى موس)ج( اهللا وقىت.  ده قرآن است
کلمه ).  و اهللا اعلم(وده است 

کردن 
 رخينت، انبجست يعىن).  کلمه انبجست(و آب با فشار بريون جهيد .   گرديدى

 ىف فشار کاوقىت.   شدن درست مهانطوريکه در يک چاه ارتيزين رخ ميدهدىسرازير شدن، جار

.  و موثر ترين طريقه آن چاه ارتيزين ميباشد.  مورد استفاده قرار گرفته است
 از ى جلوگريى که در عصر حاضر برا

راف اشاره به چاه ارتيزين است که  سوره االع١۶٠آيه .   ميکنيمى پريو)ع( ىندانسته از موس
 بار اول به شکل معاصر مو

  ىنالوژكر مورچه در تكلش

يک مورچه به ديگران گفت که .   مورچگان رسيدندىتا به واد
سليمان نف

واد
ان

 مورچگان به حمل خمصوص مورچه ها
حاال مرکز .   ميباشدى ديگر در تکنالوژ سخن مورچگانرا يک پيش بيىندانسنت سليم 

جالب است که در عصر .   ياد ميشودSilicon valley سليکان ى جهان به نام وادىتکنالوژ
ممکن اهللا.  مورچگان سخن به ميان ميآيد
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 در Robot ى حيوان مصنوعىبر عالوه مادل مورچه و ديگر حشرات درتکنالوژ

  .  و غريه مورد استفاده وسيع قرار گرفته استى مثل صنعت جنگىعرصه ها
 مورچگان در ىونه استفاده از مادل مورچه ها پروژه لکشر حيوان مصنوعترين من

کشور ها

 به شکل دسته ىاين حيوانات مصنوع":  ددارود چنني توضيح ميه رمسا پيش برده ميش
 متفقىمجع

 وظايف ىيک حمل به حمل ديگر انتقال بدهند و بعدا معلوم شد که برا
ديگر نيز 

  
 ى خملوقات ساده اى مصنوعىمورچه ها": اسرائيل واگنر در مورد چنني ميگويد

چه ها طور.  وظايف حموله را اجنام ميدهند  ساخته ميشوند که ىطر
به طور ط

 خانه تا ىواين خملوقات وظايف خمتلف از پاک کار.  ف جريان دارد
  . "حصات در سطح سيار ديگر را اجنام داده ميتوانندف ماين ها و تىپاک کار

 متعدد ى مورچه ها اساس پروژه هاطوريکه در مثال ها ديدمي 
مورچگان و  موضوع)ج(ني سبب است که اهللا از مه.   راىامر

 ختنيک ويرجينيا  ويرجينيا وانستيتوت پوىلمطالعات پوهنتون دولىت.   خمتلف ميباشدى
اين .   کوچک را که آسان و ارزان باشد توليد منايدىتالش دارد تا لشکر حيوانات مصنوع

پروژه ک
 اين حيوانات ى و ميخانيکىساختمان برق.   منوده و عمل مينمايندىانه تصميم گري

اين لشکر به نام .   به اساس طرز العمل جامعه مورچگان ساخته شده استRobot ىمصنوع
  . "شود ياد ميArmy-Ant Robot ىلشکر مورچگان مصنوع

آا وظيفه داشتند تا متفقانه يک .   انتقاالت ساخته شده بودىدر اول اين لشکر برا
 بزرگ و سنگني را از ىش

  :  ذيل توظيف شده ميتوانندىطور مثال در کارها.  به کار برده شده ميتوانند
  ى هستوى و دور  منودن مواد فضله انرژىپاک کار •
  ىماين گذار •
 پاک کردن ماين ها  •
 حتقيقات و تفحصات از سطح سياره ها  •
  نگهباىن •

ديده و  تنظيم گرى و يا هم پروگرام منودن قبلىهستند که به وسيله يک کنترول کننده مرکز
يقه سوم آنست که اين مور

.   تصاميم با هم کار بکنندى داشته و بدون پروگرام منودن قبلى حس مهکارىبيع
حتقيقات در جهات خمتل

ات
ى اجتماعىزندگ

 ى واد تشکيل داده استوز
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ه ها ميتواند اشاره به استفاده انساا کلمه مورچ.  مباحثه آا را در قرآن ذکر منوده است

اهللا   و. (ت اجنام ميدهندو  اينها وظايف .  باشد
  ). اعلم

  

بريون کردن زنده از مرده ممکن 
اياشاره به 

 ىو انرژ
.  ميباشد

  .  شد

 شق منودن کلمه فالق به معىن.   از آن آزاد کنندى بلندىهسته را شق منوده و انرژ
  .  بسيار زياد بريون ميآيدىسته است که در اثر آن انرژ

از 
 ى در اثر انکشاف تکنالوژىخملوقات ديگر و دانسنت ارتباطات آا مثل لشکر حيوانات مصنوع

 انساا طاقت فرسا اسى را که براىبسيار مهم

  

   و انشقاقى اتمىانرژ
 

  ). ٩۵االنعام ( انه و هسته را ميشگافد و زنده را از مرده و مرده را از زنده برون ميآورد د)ج(اهللا 
  

  عرىبىکلمه نو. ممکن اشاره به انشقاق امت باشد) هسته (ىو نو) دانه(شگافنت حب 
بر عالوه اينموضوع .   هسته، مرکز و هسته امت ميباشدبه معىن

منظور از .   را از ماده به وجود ميآوردى و انرژى ماده را از انرژ)ج(ن باشد که اهللا 
 ى امتها که مهيشه در حرکت اند و منظور از مرده انرژى امتها و اجزاىزنده ماده است که دارا
 فعاليت حرکت ى داراى يک شزيرا زنده به معىن.   ندارداست که از خودحرکىت

 ى ساکن است که مقصد از انرژى اين خواص در امت موجوداست و مرده يک شو
  . خواهد بود

متام مواد از ماليکول .   را منحيث قدرت کار کردن تعريف ميکنندىدانشمندان انرژ
.  ها و امتها ساخته شده اند که حرکات آا حتت ميکروسکوپ الکترونيک مشاهده شده ميتواند

 تبديل شده ميتواند و گفت که ىلربت اينيشتني نظر داد که ماده به انرژدر اوايل قرن بيستم ا
 بريون پس بريون آوردن مرده از زنده ممکن به معىن.   در سطح امت با هم مرتبط اندىماده و انرژ
 از ماده باىآوردن انرژ

ني علما نشتيبا اهلام از فرضيه ا.  حاال دانشمندان ميتوانند امت و هسته آنرا بشگافند
توانستند که 

ه
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و .  دمندانه صورت گرفته استانتخاب کلمات در آيه سوره انعام بسيار خر٩۵ 
  ). و اهللا اعلم( آن باشد  ىممکن اين آيه اشاره به انفجارات امت

  

  
  

  
  

  
  
  
 
  
 
 
 
 

   قرآنى

 بلندىاستفاده از انرژو 
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  هامان و اهرام مصر 
در ضمن شرح خماصمات .   داردى توضيحات مفصل)ع(ى موسىقرآن در مورد زندگ

از  ىامهيت بسيار.    در مورد مصر نيز ارائه ميداردىومات معتربل اسرائيل معبني فرعون و بىن
جه اگر به اين معلومات به دقت تو.   در اين اواخر روشن گرديده استىاين معلومات تارخي

شود واض

 از هامان ى در تورات ذکر)ع(ى قصه موسى جا
.  يابيممني

 است بر ى که ثبت کننده و قايع مهم تارخي
سنگها ح

 ى معماى ميالد١٧٩٩ در سال Rosetta Stoneبا کشف يک ختته به نام 
امهيت اين .  الد ميباشدهريوغليف مصر قدمي حل 

 نوشته شده  هريوغليف، دموتيک و يوناىنختته در اين است که به سه رسم اخلط خمتلف يعىن
ترمجه هريوغليف .   شناخته شدندى مصرى حروف قدميپس به کمک حروف يوناىن.  است

 ىيب معلومات زيادبه اين ترت.   به نام ژان فرانسوا مشپوليون تکميل شدىتوسط يک مرد فرانسو
  .   مصريان به دست آمدى اجتماعىدرمورد تاريخ، اديان، مدنيت و زندگ

  

 آن با کشفيات جديد ى بوده و مههء گفته ها)ج(حا معلوم ميگردد که قرآن کالم اهللا 
اسم .  يک مثال حکمت قرآن ذکر هامان است.   مطابقت داردى و باستان شناسى، تارخيىعلم

  .  از نزديکان فرعون ذکر گرديده استىر حبيث يکاو شش با
 تعجب است که درهيچىجا

هامان در فصل آخر عهد عتيق منحيث کمک کننده يک پادشاه بابل که يکهزار و 
اما قرآن .   اسرائيل گرديده بود، ذکر شده است با عث اذيت بىن)ع(ىيکصد سال بعد از موس
  .  ياد منوده است)ع(ى از هامان درعصر موسىات جديد باستان شناسيکرمي مهزبان با کشف

انتقاد مردم غري مسلم از سبب اين اختالف قول بني قرآن و تورات و عهد عتيق با 
 ى قدميىزيرا اسم هامان در مکتوبه ها.  خواندن خط هريوغليف دوصد سال پيش از بني رفت

 که مشتمل حروف نه بلکه متشکل از تصوير ها ىتا قرن هژدهم خط مصر.  ددريافت گردي
 خط هريوغليفىتصوير ها.  بود قابل خواندن نبود

 دوم و سوم با عث فراموش شدن عقايد ىانتشار عيسويت در قرا.  ک گرديده است
 ى ميالد٣٩۴آخرين منونه خط هريوغليف در سال .   و خط هريوغليف در مصر شدىقدمي

 باستان ىدر نتيجه دانسنت تاريخ و معلومات مندرجه تا قرن هژدهم برا.  نوشته شده است
  . شناسان ناممکن گرديد

 قبل از مي١٩۶اين ختته مربوط سال .  شد

 



 132
اين .   قدمي مصر در يافتندىبا خواندن هريوغليف مورخني اسم هامان را در کتيبه ها

در .  کتيبه که در موزمي هوف ويانا قرار دارد ارتباط نزديک بني فرعون و هامان را بيان ميکند

شده ا
 ىهامان يک شخص.  نظر خمالفني قرآن راتکذيب ميکندىنتيجه حتقيقات باستان شناس

بوده که 

 بر گل بر ى هامان آتشىکس را غري از خود خدا منيدامن ا
افروز و ب

 را )ع(ى
ىبرا
  

 ذکر ىهامان منحيث رئيس کارگران سنگ تراش" مردم در سلطنت جديد"ت به نام فرهنگ لغا
  .  ست

مقرب دربار فرعون بوده و .   مينمودى زندگ)ع(ىدر مصر مهرا با فرعون در زمان موس
  . دخيل بوده است  ساختماىنىدر کارها

  

 سران قوم من هيچ ىو فرعون گفت ا
  يامب و من او را دروغگو ميپندارمى آگاهى موسى بلند بساز تا از خداى من برجىرا

    .)٣٨القصص (
 ى که کامال با دريافت ها يک برج بلند را ميخواهدىدر اين آيه فرعون از هامان بنا

  . با اين اکتشاف نظريات خمالفني قرآن رد گرديد.   داردت مطابقىباستان شناس
 را بيان ميکند که حصول علم آن در آن ى مسائل تارخيىقرآن به طور اعجاز آور

پس اين .  خط هريوغليف در آن زمان خوانده شده منيتوانست.  ناممکن بود)ص( حممد ىزمان برا
 يک ثبوت ى قدميىبا دريافت اسم هامان در کتيبه ها.   منيدانستىات را در مصر کسمعلوم
  .  حقاينت قرآن دريافت شدى براىديگر

  

  ردن بحرآ و شق )ع( ىموس
 خود  در عقايد چندين خداىيكه ميشدند دپادشاهان مصر در آنزمان به نام فرعون يا

 موس)ج( بودند، اهللاوهام پرسىت رق دردر زمانيکه مردم غ.  را از مجلهء خدايان ميشمردند
  .  اسرائيل فرستاد هدايت مردم و جنات بىن
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موس  دعوت  را که آا را به يکتا پرسىت)ع(ى   

 به فرعون و مردم مصر گفت که از خرافات صرف نظر منوده و )ع(ىموسمينمو 
 را ديوانه و جادوگر و دروغگو ناميدند و بر ظلم و )ع(ىاما آا موس.  واحد را پرستش منايند 

شکنجه خ

و به م

 اسرائيل فرار منوده و نزديک بود که توسط لشکر طوريکه قرآن ميفرمايد قوم بىن
  . عون که آا را تعقيب ميکرد، در نزديک حبر دستگري شوند

  

فرعون، قضات مصر و متام مردم مصر نظريات 
رد کردند .  د 

اله
 را شوم و )ع(ى را قبول نکرده و موس)ج(پرستش اهللا .  ود بر قوم اسرائيل افزودند
لذا تصميم گرفتند که او را کشته و يا از مصر اخراج .  مسئول متام مصيبت ها در مصر دانستند

  . منايند

.   کردمي که بندگان مرا شبانه بريون برب و آا مشا را تعقيب خواهند کردى وحىوس
 جز ) اسرائيلبىن( که از آا )گفت(.  فرعون به متام شهرها جلب فرستاد تا لشکر مجع شود

    بيشمار و مسلح هستيمى خشمناکيم و لشکرىو ما لشکر.   منانده استى باقىعده کم
  ). ۵٢-۵۶را الشع(

   

فر

پس دوستان موسى ترسيده و گفتند حاال هالک .  پس آا را به طرف شرق تعقيب منودند
 ى وحىپس به موس.  پروردگار ما را رهنماىي خواهد کردموسى فرمود هرگز نه بلکه.  ميشومي

 بزرگ ىحبر شق شد و آب آن به دو طرف مثل کوه.   خود را به حبر بزنىکردمي که عصا
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 و مهراهان او را جنات دادمي و ديگران ى آن آوردمي پس موسىو ديگران را هم به سو. بلند شد

  ). ۶۶-۶٠را الشع( را که به تعقيب آا بودند مهه غرق کردمي
  

 توفان، چون در مورد ساحنه املناک غرق شدگان برگ در دست
در گرداب

 عظيم الشان يک ىا از يک شان آ
وجود بيچ

 مطالعات 
 اسرائيل را از مصر به طرف حبريه باستان شناسان نه تنها مسري فرار بىن.   قرار گرفته استىد

فته اند، که يک منطقه حمصور توسط کوهها  آا را با لشکر فرىامحر، بلکه حمل تالق عون ني
و در شبه جزيره سينا در ساحل حبريهء امحر ىاين کوه به نام جبل موس. بوده است  ياد ش

  .  موقعيت دارد
جيىب  در مورد شق شدن آب حبريه امحر دست بعد از حتقيقات زيادعلما به 

ح داده استنتايج حتقيقات عينا مهان بود .  يافتند و اين توضيحات يک معجزه .  که قرآن
  . ديگر قرآن ميباشد

رياضىنوم ولزنگر و الکس  )ع(ى ثابت منودند که موسى دان روسى اندروسوف 
ف ساير دانشمندان که در مورد احتمال اين .  واقعا توانسته است که حبر را شق کند بر 
 اين معجزه مساعد ساخى که زمينه را براىط دان شرايىمعجزه فکر ميکردند، اين دو رياض

  . است مطالعه منودند و اين باعث ثبوت معجزه گرديد
 با ارتف ساينس روسيه در حبريه امحر آبگري يا تپه درياىيىنظر به نشريه اکادم

 را ىدر اين حمل دانشمندان سرعت و جهت باد.  نزديک به سطح آب وجود داشته است
در نتيجه معلوم شد که با يک .  ري را در اثر جزر و مد خشک منايد حماسبه منودندبتواند اين آبگ

از امنا :  زمان فرعون دريافت شده استىبه اين ارتباط معلومات ذيل از کتبيه ها
  :  اتاق سفيد قصر به مريزا نپتر هورى حمافظوى رئيس کتااموىن

 بر قلب ى، درد شديدىوقتيکه اين مکتوب به تو رسيد و نقطه به نقطه آنرا خواند"
تو عايد خواهد شد، مثل يک 

  . ى خرب شو
تصور کن که از بني رفنت اهله .  فاجعه او را ناگهان چنان زد که جمال فرار نداشت

خواب در مي.  را، اهله اقوام را، پادشاه مشرق و مغرب را
  . " که به تو رسانيدم مقايسه شده ميتواندىمعلومات با اين ىچه خرب.  اره ساخت

 مورد، اسرائيل را سالمت از حبريه امحر گذشتاند که بىن)ج( اين معجزه اهللا
زيا

ز يا
ده 

معلومات ع
 شر

دو 
خال

ته 

اع 
که 
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نوم ولزنگر  .   خشک شده ميتواند اين تپه درياىي، ثانيه بوزد متر ىفى که به سرعت سىباد

اگر باد سبا ":  ساينس روسيه کار ميکرد چنني گفتى اکادمىدر ديپارمتنت مطالعات حبر
 آبگري دور شده و ى حبريه بوزد، آب از روى ثانيه باال متر ىف٣٠ت متام شب به سرع
 اسرائيل که احتماال شش لک نفر بوده اند مدت چهار ساعت  بىنىو برا.  خشک ميسازد

و بعد از نيم .  در بر گرفته است تا فاصله هفت کيلومتر بني دو ساحل حبريه را بپيمايند
له را از نظر قوانني أ اندروسوف اين مسىولزنگر و مهکار و.  "دآب ها دوباره م مرييزن

 کرهء زمني )ج(من مطمئن هستم که اهللا ".  و به تعقيب آن چنني عالوه منودند.  مطالعه منودند
  . "توسط قوانني فزيک اداره مينمايد

متوجه بايد بود که احتمال اين 
خبواهد هر زمانيکه حمل مناسب، زمان 

امهيت موضوع در اين است که معجزه دقيقا مهان زمان واقع شده که .  تکرار شده ميتواند
کرش  دوباره م رخيتند که فرعون و لشو آا زماىن.   و مهراهانش حبريه را عبور کردند)ع(ىموس

 خردمندان و ى است براىو اين عربت بزرگ. در حال عبور در ميان حبريه قرار گرفته بودند
 از ى مثال دلپذير)ج( در چنني يک حالت دشوار بر حکم اهللا )ع(ىبر عالوه اعتماد موس.  منان ؤم

  .  مريودر به مشاى معنوىارزشها
  

  
  ). ۶٢الشعرا ( ميکند ىگفت هر گز نه، پروردگار با ما است و ما را رهنما

  

که 
در 
آنرا 
را 
ساعت 
نيوتن 
را 

 )ج(اهللا اگر .   مهيشه وجود داردىنوع حادثه طبيع
مناسب و سرعت مناسب باد با هم مجع شوند اين معجزه 
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اهان وآ ىالتكمش    شدىه د

١ .(  
  

  ). ١٣٣االعراف (  گناهکار بودندى تکرب منودند و قوم
  

امن گير فرعون و همر
 بودند که  و دين چندين خداىيمردم مصر و فرعون چنان غرق در اوهام پرسىت

 ىو از خرافات دور.   شان را نرم کندى نتوانست دهلا)ع(ىهدايات، حکمت و معجزات موس
  . کنند

  
  ). ١٣٢االعراف ( ، ما هرگز اميان منيآورميادو کىن که ما را ج آورده ىيىو گفتند اگر آيات

  
 مصائب خمتلف برايشان فرستاد تا تنبيه شده و شايد )ج(نظر به اين مهه تکرب شان اهللا 

  .  شدى بود که با عث قحطاولني آن خشکساىل.  اصالح گردند
  

٣٠االعراف (  ميوه ها مبتال کردمي تا شايد متوجه شوندى و قحطو فرعونيان را به خشکساىل

در حاليکه فرعون و .   نيل است زياد متاثر نگرديدىزراعت مصر که منوط به دريا
اما باز هم به عوض اصالح اعمال خود .   و پيغمربش زياد متاثر گرديدند)ج(مهراهانش با رد اهللا 

 ىات ديگر به امتحان)ج(به تعقيب آن اهللا .   دانستند)ع(ى موسى و شومىاين حالت را بد شانس
  .  آا رامبتال کرد

  
پس بر آا طوفان و هجوم ملخ و شپشک و بقه ها و خون را منحيث آيات واضح و 

باز هم.  مشخص فرستادمي

 پيپروس ىبه هاي که در قرآن ذکر گرديده در کتىتفصيالت اين مهه حوادث طبيع
و اين معلومات با کشف تاريخ .  ا از اين فاجعه ها توسط قرآن آگاه شده اميم.  آمده است

 ١٩٠٩ايپوور کشف شد در سال  هاى وقتيکه پپريوس.  مصر در قرن نزدهم تائيد گرديد
 آنرا ىگاردينري يک مصر شناس معروف نوشته ها.   به موزمي اليدن هالند فرستاده شدىميالد

  .ترمجه منود
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 و فرار غالم ها از مصر ذکر گرديده ، خشکساىلى مثل قحطىهادر پپريوس فاجعه 

 بوده خود مههء اين (Ipuwer) حكيم مصرىبر عالوه نويسنده پپريوس ها که يک .  است
  : ديده و چنني مينگاردبچشم حوادث را 

احلق آنکه .  عون در سرزمني پخش شده، مهه جا را خون گرفته، دريا خون استطا"
ديروز 

در نه روز هيچ ...  فراگرفته استى وحشتناک و سردرگمى
 و  مهکار خود

 
آن آب .  اا از  و تشنه يک جرعه آب اندانس. طال موجود نيست... کنيم؟
آ. ما است

نگهدارى ( شده است  منحيث يک جادوگر معرىف
  بر عليه بىنى جنگها فرعون و مهراهانش در متامى با متام تالش ها.)در موزمي انگلستانده 

اسرائيل نتوانستند بر موس

 به کار آغاز کن و نظارت کشتزارها را زخي
 ى و سيالب که مههء حاصالت را از بني ميربد شنيدىوقتيکه يک خرب بد مثل آخبيز. هده بگري
مهنت.  فکر کن

مصر پائني .  زمني مثل زمان بعد از دروخسته است.  د هالک گشتهديده شده بو
احلق . ىمربوط آن است گندم، جو، ملخ و ماه.  وجود نداردىدر متام قصر در آمد... ميگريد

  . غله جات در مهه جا هالک شده است
متام زمينها را ناله ها

شهر ها توسط جزر...  را نديده است ى روى خارج نشده و کس از قصرىکس
... طاعون در متام کشور... هر طرف خون... مصر باال ويران شد...  از بني رفتهى قوىمدها

 خود چهى ها درختان سرو و مومياىيىبرا...  منرياند به طرف مشال بايبلوس کشىتىهيچ کس
انسانيت بيزار اند،

مصر .  شهر ها خراب شدند.  مهه ويران شد.  پس ما چه کنيم.   ماستىن خوش
  . "در يک حلظه سکونت معکوس شد.  باال خشک گرديده

ا  عين باستاىنىداشت ها  مصر وارد شده، نظر به اين يادى که باالسلسله فاجعه هاىي
 مصر را بيان ميکند يکبار ىاين کتيبه پپريوس که فاجعه ها.  مهان است که در قرآن ذکر شده

  .  قرآن را واضح مينمايدىديگر منشا اهل
)ع(ى پپريوس موسىدر کتيبه ها

ش
  .  غالب شوند)ع(ى

 در زمان سلطنت رامسس که برادر "پايىن"چنني آمده که در روز دوم ماه هفتم "
  جاوداىنمون اهله بود، پسر اهله آفتاب که قضا را بعهده داشت و مثل پدرش زندگاىنآبزرگ 
ر، بکه تو اين مکتوب را گرفىتي  وقت....داشت

عب
 غله ىانبارها.  آا را با خوردن حريصانه خود از ميان برداشت) يك اهله مصر( 
گژدمها .   مگسها مثل توفان گردباد است. موشها در مزارع بيحال شده اند.  ترک برداشته
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.   توسط حشرات کوچک آنقدر زياد است که حساب شده منيتواندىزمخها. حريصانه ميخورند

هدف خود را که مهه )  باشدىشايد مقصد موس(آن کاتب .  اين مهه مردم را حمزون ساخته
  .  "کاتب ترين نويسنده است. حاصالت را از بني بربد برآورده ساخت

  .ده استگردي سوره االعراف ذکر ١٠٩ در آيه )ع( ىبه موسى اام جادوگر
   

و يوسف

  .بزرگان قوم فرعون گفتند كه اين جادوگرى دانا است

 )ع( چون ابراهيم پيغمرباىندر 
قعيت کلمه فرعون بعد از دوران اين دو پيغمرب در وا.  ، فرعون ناميده شده اند)ع( 

ده مو
ا

 

  

 متام ى اجنيل کلمهء فرعون برا
کار رفته است در حاليکه قرآن کلمات را بسيار دقيق و درست به کار برده .  پادشاهان مصر 

  . است
 در قرن چهاردهم لقب فرعون
 )ع(در حاليکه يوسف قبل از ميالد در زمان
حد اقل دوصد سال 

 سلطنت جديد ى برا ةداير
  ت و دوم شاهان بيسبود که بني سلسله 

 ى(

  
  لمه فرعون در قرآنآ

پادشاهان مصر در زمان ) اجنيل(عهد عتيق کتاب مقدس 

 کلمه ملک را به کار بر)ع(قرآن کرمي در زمان يوسف .  رد استعمال قرار گرفته است
  . ست

من  ). ۵٠يوسف ( ملک گفت او را نزد  بياوريد

اين تفاوت کلمات .   به کلمه فرعون ياد شده است)ع(ىپادشاه مصر در زمان موس
در.  جود دارد، در عهد عتيق به مالحظه منريسدکه در قرآن و

به 

اين لقب.   مصر به کار مريفتى پادشاهان بعدى برا
.  لطنت اينهوتپ چهارم مورد استفاده قرار گرفت س

  .   ميکردىقبل از اين پادشاه زندگ
يزاملعارف بريتانيکا مينويسد که فرعون يک لقب احترام آم

و سلسله ) قبل ميالد١٢٩٢– ١۵٣٩(شاهان هژدهم 
 املعارف علمةداير.  به کار رفته و جايگزين کلمه پادشاه گرديد)  قبل ميالد٧٣٠–٩۴٠

  . امريکا نيز به کار برد کلمه فرعون را در اين دوره تائيد ميکند
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  . )٩٩طه (مهچنان اخبار گذشتگان را براى توحکايت خواهيم کرد 
  

.   در مصر مروج بوده استىتارخي بينيم کلمه فرعون در يک دوره معني ىطوريکه م
و اينکه قر

  

)ج()ج(

 تشخيص منوده، يک دليل ى خمتلف تارخيىآن القاب پادشاهان مصر را در دوره ها
  .  ميباشد)ج(ديگر بر اينست که کالم اهللا 

  طوفان نوح

 قومش فرستادمي که پنجاه کم هزار سال در بني شان بود و طوفان آا را فرا ىو نوح را برا
١۴   ). العنکبوت ( ظامل و ستمگر بودندگرفت چون 

  
 منوده و بر ى از او دورىاما قوم و.  هدايت قوم خود فرستاده شدى برا)ع(نوح 

 دعوت سىتر مردم را به يکتا پى با کمال متانت و بردبار)ع(نوح .  شرک خود ثابت قدم ماندند
 )ع( به نوح )ج(اهللا .  جستندىبيزار ىاما با آم مردم از و.   ترسانيدىمنوده و آا رااز جمازات اهل

 منان که به دين حق گرويدند و اهللا ؤاما م.   را غرق خواهد منودمنکران اهللا گفت که 
  . واحد را پرستش منودند جنات مييابند

  
  ). ۶۴االعراف (  را که آيات ما را دروغ پنداشتند غرق منودميو کساىن

  

 شديد يکجا شده و باعث سيالب ىبا باراا زمني ىچون زمان جمازات رسيد آا
  :  گفت)ع( به نوح )ج(قبل از آمدن سيالب اهللا .  گرديد
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 بساز و چون فرمان ما رسيد و آب از  کردمي که حتت نظر ما کشىتى وحىپس به و
 . يک جوره و اهل خود را بگريى با خود از هر نوع در آن کشىت. زمني بريون آمدىسوراخها
 کسانيکه قبال در مورد شان گفته شده است و به شفاعت ستمکاران با من سخن ىبه استثنا

  ). ٢٧املْْؤمنون ( مگو که آا مهه غرق ميشوند
  

 پسر حىت.   با نوح بودند، ديگر مهه غرق شدند که در کشىت آاىيىبه استثنا
  .  فرار کرده بودى نکرده و به قله کوهى پريوى، که از و)ع(نوح

 آمسان باران را بس کن و آب خشک شد و امر به ى زمني آب را فرو بر و اى او گفته شد
  ). ۴۴هود (  قرار گرفتى بر کوه جودنتيجه رسيد و کشىت

  
 نظر به روايات ، ميباشد)ج(رآن که کالم دست خنورده اهللا معلومات متذکره در ق

بع معترب تر  گويد که طوفان درمتام  است ميتورات و ساير
بود اما آيات قرآن نشان ميدهد که طوفان حمدود به يک جا بوده و صرف .  جهان واقع ش

موجود  کهىقوم
  .  طوفان بکندنيست که داللت به جهان مشوىل

 فرستادميو ما نوح را براى هدايت قومش 

تورات که حتريف شده.  ميباشد منا
ده 

 در قرآن هيچ نشانه ىي.   را تکذيب منوده بودند در آن از بني رفتند)ع( نوح 

 و گفت که من ترساننده آشکار براى مشا هستم 
  . )٢۵هود (
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شعيب گ(

 از بني رفته است نه متام مردم )ع( بينيم قرآن ميگويد که صرف قوم نوح ىطوريکه م
 

  .  ميباشد)ج( است بر اينکه قرآن کالم اهللا ىگر

خاک عراق  از ىسمت وسيع
گرديده است

.   سطح مرتفع يا تپه ميباشد به معىنى جود گرفته شده در حاليکه در عرىبى به نام جودىوه
 آب پس

   طوفان نوحىعاليم باستان
 باعث از بني رفنت يک مدنيت ى، جنگ و مهاجرت عمومى

شود، آثار
 ميماند ىباق

  .  يه مينمايندى براي مطالعات باستان شناس خوىبىاين آثار نشانه ها

  شهر ار، : ميکندراق رد ياىبحفريات آثار طوفان را در چهار شهر ع.  ه است

 آيد که بر  قوم من ضديت تان با من باعث آن نشود که تا به مشا هم مصيبىتىا) فت
  ). ٨٩هود ( قوم نوح آمده بود

  

 که در تورات و اجنيل دست خورده موجود است دليلىاصالح معلومات غلط.   زمنيىرو
دي

 که احتماال سکونت قوم نوح در  در جاىيى و مطالعات باستان شناسىخاک بردار
 باعث غرق شدن قىآن ميباشد نيز نشان داده که يک طوفان قو

  . و طوفان جهان مشول نبوده.  
  به معىنىکلمه جود.  " نشستى جودى بر خشکوقتيکه آا کم شد، کشىت"

ک
 يعىن.  معني بلند شده بود طوفان ساحات پائني زمني را فرا گرفته و تا يک ارتفاعىها

  .  آنرا فرا نگرفته بودى زمني و مهه کوههاى روىآب متام خشک
  

تيکه حوادث طبيعوق
 در زير خاک ىخانه و اسباب مردم به زود.   حمافظت ميگردد آن مدنيت خبوىب

 حمفوظ  طوالىنى مداىو در صورتيکه به آن دست زده نشود برا.  ميشودمدفون 
و 

 در مورد طوفان نوح در عصر حاضر تاريخ دانان و باستان شناسان مدارک کاىف
طوفان حدود سه هزار سال قبل از ميالد متام مدنيت  و ىختمني ميشود که اين آخبيز.  دريافته اند
  .  مانده بودى هزاران سال زير خاک باقىآثار آن مدنيت بار.  ثره را از بني برده استأحمل مت

 بني دجله و فرات ى هاى مطالعه اين طوفان در وادى براى زيادى هاىخاک بردار
صورت گرفت
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حفريات نشان ميدهد که اين شهرها در حدود سه .   شهر کيش و شهر شورپاک

  . هزار سال قبل از ميالد توسط طوفان از بني رفته اند
تاريخ مدنيت شهر ار که به نا

شهر ارچ،

م تل املقيار ياد ميشود به هفت هزار قبل از ميالد 
 در آن به ى متعددىو مدنيت ها.  ن حمالت مدنيت بشرميباشد ازقدمي تريى اين يکو.  مريسد

  .  وجود آمده و از بني رفته است
 از ى  داشته است که منايندگى اکتشافاتراُ باستان شناسان در ى هاىخاک بردار

 آن ى مدنيت ديگر به جاىني و اجياد تدرجيگ سهمازبني رفنت يک مدنيت در اثر يک طوفان
.  مينمايد

آا تصميم گرفتند .  فرش شده بود آجنا با ريگ درياىي
که به حفر

 ى موزمي انگلستان و پوهنتون پنسلوانيا را در وادى هاى حفرکارى رهربىلليونارد وو
  در مورد مطالعات ووىلورنر کلر باستان شناس آملاىن.   بني بغداد و خليج فارس به عهده داشت

  : چنني مينگارد
 را  ها در زير يک تپه قرب هاىيى در فاصله پنجاه فت از معبد سومرمطالعات ووىل"
 فوق ى گرانبها، جک هاى پياله ها: بودى واقعى آا خزانه هاى  زير قبه سنگ.دريافت منود
.  ، موزائيک مرواريد، الجورد و نقره زير خاکها مدفون شده بودى برجنى، ميز هاىالعاده، صراح

  . چنگ و بربط بر ديوارها آويزان بود
   ووىل. صدا زدند که ما در سطح زمني هستيمبعد از چندين روز کارگران ووىل

 فکر  ووىل. قرار گرفت تا مطمئن گرددىخودش در آجنا پائني شده و در سطح حمل کندنکار
 سطح زمني: اين است...کرد، و باالخره
 هنوز ،بيل ميزدند، سه فت، شش فت.   ادامه داده و چاه را عميق تر سازندى کار

و در زير آن شواهد سکونت انسان ها .   گل و باالخره در عمق ده فت طبقه گل ختم شدهم
   ". . . .را دريافتند

 بوده ميتواند که بني دو طبقه راُآخبيزي يگانه دليل اين مقدار زياد گل و ريگ در تپه 
  . ل شده استي حامسکوىن

 مجع اُر ايکه در مطالعات ميکروسکوپيک نشان داده که اين طبقه گل در زير تپه
 ها را از ى و وسيع بوده است که مدنيت سومرىشده توسط سيالب آورده شده و آنقدر قو

 ى اين صحراى هاى گلگمش و داستان نوح هر دو در حفر کارىمحاسه ها.  بني برده است
  .  شدندعراق رد ياىب
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 وسيع ىب را تائيد ميکند که اين چنني يک طبقه رسومکس مالوان حرف ليونارد ووىل
 در حفريات اين مهچنان ووىل.   تشکيل شده ميتواندصرف در اثر يک سيالب مدهش و ناگهاىن

 رنگه را روف کالىلاز شهر العبيد که باشندگان آن ظ  ها راى شهر ار سومرىمنطقه بقايا
استفاده مي

در اثر سيالب کامال اين حقايق 
 ميگويد که ىو.  باستان.  ويران شده

  .  رخ داده استى نشان ميدهد که درين منطقه عراق سيالب مدهشىحتقيقات باستان شناس
يش سومر   ها ميباشد، کهىشهر ديگر عراق 

حاال به نام

 در اين ىن شناسمطالعات باستا.   آثار يکىميشود، نيز دارا
يافت١٩٢٠١٩٣٠ اين .   توسط اريک مشيد از پوهنتون 

له سوم ى نشان داد که در مراحل آخر  
٢١١٣٢٠٠۴(هان ار 

 

)ع(

  

  .  کردند تشريح منوده است
 بود که ى از حمالتىنشان ميدهد که شهر ار يک

 ورنر کلر نيز امهيت اين حفريات را بيان منود شناس آملاىن

که در اثر سيالب از بني رفته منطقه ک
 بعد از ى ها اين جا را حمل پادشاهى سومرى قدميىنوشته ها.   طال االمحري ياد ميشود

  . طوفان ثبت منوده است
شهر شورو پاک که در جنوب عراق يا بني النهرين موقعيت دارد و امروز به نام طال 

 سيالب سابقه ميباشدالفرح ياد
پنسلوانيا اجنام  –  ىهر در ساهلا

قبل از تاريخ تا سلسحفريات سه طبقه سکونت بشر را
ش

واضح ترين دريافت ها ساختمان خانه .  بوده است)  قبل ميالد  اىلشا
 لست کلمات بود که شاهد يک مدنيت پيشرفته در حدود ى اسناد  ادارى خمروطىلوحه هابا 

  . سه هزارسال قبل از ميالد ميباشد
شمندان مطالعه شود واضح ميگردد که يک طوفان بسيار نوقتيکه نظريات اين دا

در قرار حماسبات مالوان .   قبل ميالد به وقوع پيوسته است٣٠٠٠  اىل٢٩٠٠حدود ، درىقو
 زمني مشيد به يک قشر گل زرد که خملوط از گل و ريگ بود رسيده ىعمق چهار تا پنج متر

اين طبقه نزديک به سطح تپه و اطراف تپه ديده ميشود که مطابق .  که عالمه سيالب ميباشد
  .  بوده استفان نوح  مسدت نصر از اثر طوىنظريه مشيد مربوط به دوره پادشاه

.  سيالب متاثر گرديده شهر ارک در جنوب شوروپاک است که توسط ىحمل ديگر
مثل ساير شهر ها در اين جا نيز يک طبقه . امروز اين شهر به نام طال الورکه شناخته ميشود

.   سال قبل از ميالد دريافت شده است٣٠٠٠  اىل٢٩٠٠قرار داده شده توسط سيالب مربوط 
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چنني به نظر .  تقسيم ميکنند دجله وىدريا ها

 را ى عظيممريسد که در
  . اد منوده اند

 ساختيم تا به ى آب جارىدمي و در زمني چشمه ها
  . )١٢-١١لقمر ا ( که معني کردمي يکجا شوندىدستور

  
شوند، معلوم ميگردد که آب سيالب متام  باستان ىوقتيکه نشانه ها

 سيالب را هنوز ىبني النهرين را فراگرفته
زار  در زمان سه ههم در خود نگهداشته

ت قب
س واضح است که و از مسري .  داشت

  .  سواحل خود را از ميان برداشته استى فرات شهر هاىالب دريا

 ميکند يگانه مرجع معلومات دقيق و مطابق با ىهدار
 باستان شناسىدريافت ها

  

  شهر ارم

اکثر . ه قبال در قرآن ذکر گرديده بود
با کشف .  مردم به اين عقيده بودند که چنني شهر يک اف بوده و هرگز دريافت خنواهد شد

  .  منايندىاين شهر چنني مردم نيز نتوانستند از اظهار تعجب خود دار

 ديگر  فرات عراق را از يک سرتا سر
 اين دريا ها سرريزه منوده و مهراه با بارا سيالبى زمان طوفان هردو

اجي
 
  

 آمسان را با آب سيل آسا باز کرىما درها

  ارزياىبىشناس
 ار، ارک، شوروپاک و کيش که بقاياى بوده، شهرها

 بني النهرينىزمينها.   اند مهه در يک مسري قرار دارند
 موقعيى فرات در شرق حمل فعلىبستر دريا.  ل از ميالد نظر به امروز زياد متفاوت بود

پ.   ار، ارک، شوروپاک و کيش ميگذشتىشهرها
سي

  زمني به خاطر عربت ديگران يعىنىرا در رو آنى و بقايا)ع( قصه طوفان نوح )ج(اهللا 
اما .   منوده استتوسط ارسال پيغمربان و کتب جوامع را رهنماىي. مردم مثل ما گذاشته است

 را از فرهنگ، عقايد و ىمردم موضوعات ديگر.   را مردم حتريف منوده اند)ج(هر بار گفتار اهللا 
قرآن .   را مغشوش ساخته اند)ع(فان نوح خويش را در آن خلط داده و داستان طوىاسطوره ها

 بوده و هم او آنرا نگىچون کالم اهل
  .  ميباشدى

 ى اخبار منودند که شهر افسانوى ميالد١٩٩٠ مشهور دنيا در سال ىروزنامه ها
م اينست که اين شهرنکته .  گمشدهء عرب پيدا شد م

سانه
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شناس معروف اين  مستند و يک باستان ى کلپ يک توليد کننده فلم هاىنيکوال

 يک کتاب ىدر جريان حتقيقات تاريخ عرب و.  شهر را که در قرآن ذکر گرديده پيدا کرد
 در سال ى توسط توماس برمتن نويسنده انگليسArabia Flix اين کتاب به نام . را دريافتجالىب

ه جزيره عرب که ى رومىفليکس عرب يک مقرر.   نوشته شده بود١٩٣٢  در جنوب
 ىما

م 
صل منوده و به فروش و اين مردم کن.  بودند د

  .  ريسانيدند

 صحرانشني به ىط عرب ها
 از سفرها، نام
ل ق

 وفات کرد،منايد
و .  نيکوالس کلپ مطمئن بود که اين شهر ذکر شده در کتاب توماس حقيقت دارد

 ىبه زود

 در کتاخبانه هوتنگتون کاليفورنيا ى قدميىشه ها
 نيز در آن ىموردمطالعه ورا مورد مطالعه قرار 

 دي
که

در اين .   معاونت يافتىاز قمر مصنوع توسط عکس هاىحتقيقات و
خت منيباشد توجه کلپ را جلب منود اين .  عکسها خط السري کارواا که با چشم قابل 

 ىرن دوم ميالد مقايسه اين عکسها با نقشه ق ديده شده ميتواننداز باال به آساىنها خط سري 

 شب
 ها اين حمل را عرب يودميون و عليوناىن.   از عمان ميباشد، بودمل مين و قمسىتامروز شا

  اين کلمات مين خوشحال معىنى هردو. آنرا اليمن السعيد ميخواندندىعرب در قرون وسط
يدهد، زيرا مردم اين مناطق در جتارت مصاحله جات گرانبها بني هند و عربستان مصروف

ر را که يک نوع عطر ناياب است از درختان حا
م

 ميگويد که آثار ىو.  توماس در مورد قبايل ساکن اين مناطق به تفصيل نوشته است
اين شهر توس.   اين قبايل را دريافته استى قدميى از شهر هاىيک

ىدر يک.   اوبر ياد ميشد يک شهر ى خرابه هاى را که به سوىصحرانشينان راه
توماس قبل از اينکه حتقيقات خود را در مورد شهر ابر تکمي.   نشان دادندى مريفت به وىدمي

 .  

بر از دو طريقه  ثبوت موجوديت شهر اًًٌٍٍَُُِى براىو.   تعقيب کردمطالعات توماس را
تا .   دادNASA داده شده توسط مردم صحرا نشني را به ناسا ى هااوال نشاىن.  استفاده منود

 حمل را در يابند و با اصرار زياد مقامات را متقاعد منود تا از ساحه عکس ىتوسط قمر مصنوع
  .  منايندىبردار

 و نقى قلمى کلپ نوشته هابر عالوه
 را دريافت که حمل ى نقشه اىو به زود.  داد

 کشيده بودى در سال دوصد ميالدى مصر جغرافيه دان يوناىنىاين نقشه را پتومل.  ده ميشد
. ري نشان ميداد  هنه را در عني مس موقعيت يک شهر ک

شده ى فته  گر
شنا
با. 
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با هم متالق  ميگردند که قبال يک شهر بوده ىکلپ دريافت که اين مسريها در يک حمل وسي

ل اين شهر افسانو  که عرا ىباال خره با سپاس از
 ىبعد از يک وقت کم حفريات آغاز يافت و بقايا.   مورد آن قصه ها داشتند دريافت شد

شهر باستا

دانشمندان .   مهان شهر عاد ميباشدىن بقايا
ىستون ها

پس اين .   برجها يا ستوا در قرآن ذکر گرديده
نکته 

۶-٨ .(  

ل گفته شده در مطابقت  ديده ميشود که
مل با معکا

 ى در مهسايگى قومىي
قوم ابراهيم

 
اين قوم به 

  

ع 
  . است

 مطالعات توماس، کلپ و ناسا حم
در

ببينيم .  اين شهر گمشده ابر به نام اتالنتيس ريگستان ملقب شد.   مشهود گرديدىن
  :  ثابت کرد که اين مهان شهر قوم عاد است که در قرآن ذکر شده بودىکه چه چيز

از آغاز مطالعات دانسته شده بود که اي
 بلند، در سرزمني مردم ىر قرآن ذکر شده دريافتند، که به شکل برجها ارم  را که د

داکتر جورينس زريتس يک عضو هيئات حتقيقات گفت که نظر به اينکه اين .  عاد ديده ميشوند
ىبرجها مشخصه شهر ابر بوده و هم ارم دارا

  . ه ابر مهان شهر ارم ميباشد که در عمان موقعيت داردداللت به اين مينمايد ک
  

 بودند که مثل آا را در  ستواىيى که پروردگارت با عاد چه کرد که در ارم داراىآيا نديد
الفجر (  ديگر خلق نکرده استىشهر ها

  
 معلومات حاصله از قرآن که چهارده قرن قب

  .  ميباشدى اين کالم اهلى براىو اين ثبوت ديگر.   قرار داردىلومات تارخي
  

   سدوم و گمورهىشهر ها
 رهنماىاو برا.   ميزيست)ع( مهزمان با ابراهيم)ع(حضرت لوط

.  بودندHomosexualمطابق با شرح قرآن اين قوم مهجنس باز .   فرستاده شد)ع(
 را ى را به آا ابالغ کرد تا از اين گناه کبريه اجتناب کنند، آا و)ج( هدايت اهللا )ع(وقتيکه لوط
در نتيجه.  آا انکار کردند که او پيغمرب است و به عادت زشت خود دوام دادند.  رد منودند

  .   از بني رفت)ج( توسط اهللا ىعقوبت وحشتناک
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به .   که هيچ کس قبل از مشا نکرده است جبا ميآريدل زشىت گفت که آيا عمو لوط به قوم خود

  ). ٨١-٨٠االعراف (  هستيدىوض زنان با مردان شهوت مريانيد و قوم فاسدع
  
  

  ). ٨۴االعراف (  بارانيدمي پس ببني که عاقبت گنهکاران چگونه استو بر آا باراىن

  ). ٣۵(العنکبوت ( ايه عربت عاقالن باشد از آا به جا گذاشتيم تا مو نشانه هاىي
  

 ميکرد و بعدا خراب شد، در عهد عتيق به نام ى زندگ)ع( که در آن لوطىشهر
 ىچنني به نظر مريسد که اين قوم که در مشال حبريه امحر زندگ.   گرديده استسدوم ذکر
 نشان ميدهد که ىحفريات باستان شناس.   مهانطوريکه قرآن ميگويد، از بني رفته اند وميکردند

دانشمندان .   قرار داردىاين شهر نزديک به حبر ميت در سرحد بني اسرائيل و اردن امروز
 هيچ نوع ىبنابرين دراين جا زندگ.  ميگويند که در اين جا ذخاير عظيم سلفر موجود است

 قرآن .  است که در اثر آتشفشاا به ميدان ميآيدىسلفر عنصر.  حيوان و نبات ممکن منيباشد
 ورنر باستان شناس آملاىن.  نيز واضح ميسازد که ختريب شهر در اثر زلزله و آتشفشان بوده است

  : رد اين حمل ميگويدکلر در مو
 با قاعده اين شکاف نريومند دقيقا در امتداد درهء صدم شامل سدوم و گموره همهرا"

 با ه مهرا" که احتماالدام اين شهر ها توسط يک زلزلها.   مبدل گشتىبه دوزخيک روز 
اين مساله باعث .   صورت گرفتى و حريق سرتاسرى از گاز طبيعىانفجارات و املاسک ناش

 ى با کشيدگ آتشفشاىنى هاىفرورفتگ.   گرديد که در امتداد اين دره فته بوداشتعال آتشفشاىن
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 سنگىها

 درياچه لوط که به نام حبر ميت نيز ياد ميشود مستقيما 
 يکىباال

 اردن و عميق واقع ىاين نشيب دريا.   متر پائني مريود١٨٠خود، 
بودن حبر م

 در حبر ميت به وقوع ىشان ميدهد که يک فاجعه عظيم
پيوسته اس

 ميت آا را 
با خود 

  .  تعيني منوده اند،شبه جزيره عرب تا سوريه و مصر امتداد دارد

در دامنه  سنگ چونه هنوز هم ى سياه ذخريه شده داراى مذاب و طبقات سنگهاىها
  .  اردن نزديک باشن ديده ميشود باالىيىها

 وقوع زلزله و ى سياه واضح ترين نشانه هاى سنگ مذاب و سنگهاىاين طبقه ها
ر صورت.  آتشفشان در اين حمل است

  .  قرار گرفته است ساحه کمربند زلزله ىي
 در ىاين واد.  حبر ميت در يک حمل از نظر ساختمان پائني افتيده قرار داردقاعده 

  .   عرابه در جنوب موقعيت داردى و وسط واد، در مشالىحمل کشش بني درياچه طرب
 فاجعه ايکه قوم لوط رااز بني برده بود توسط جيوليوجيست ها مطالعه ىجنبه ختنيک

 اردن ىدريا.  خط طويل معيوبه واقع شده بود يجهء يکآا نشان دادند که زلزله در نت.  گرديد
 کيلومتري ١٩٠در مسري 

  .  ميباشدىيت پائني تر از سطح حبر منايانگر حادثه عظيم جيولوج
ر منطقه  است که دى از شکستگ اردن و حبر ميت صرف يک قسمىتىمسري دريا

 توروس شروع و به طرف جنوب از سواحل حبر ى از دامنه کوه هاىاين شکستگ. واقع شده
 که حبريه امحر را در اختتام افريقا ى عرب تا خليج عقبه در حملىميت عبور کرده به طرف صحرا

در واقعيت .  در امتداد اين خط وجود دارد آتشفشاىنىفعاليت قو.  قطع مينمايد، ادامه دارد
 در کوه گاليله اسرائيل، در سطوح مرتفع اردن، در خليج عقبه و ديگر  سياه آتشفشاىنىگهاسن

متام اين عالمي ن. جاها ديده ميشود
  . ت

  :  چنني نوشته است١٩۵٧ در مشاره دمسرب ى ملىجمله جغرافيا
 آثار ىهيچ کس.  حبر ميت بلند شده استىيغه باالتپه المزروع سدوم مثل يک ت"

 ختريب شده سدوم و گموره را نيافته اما دانشمندان به اين عقيده اند که اينها در دره ىشهرها
 سيالب حبرىممکن به تعقيب يک زلزله آا.  صدم در مقابل اين شگاف ها بوده اند

  . "فرو برده باشد
 مسري عمده ىه در قرآن اظهار ميکند که اين شهر ها هنوز هم باالمعلومات موجود

 که از جنوب شرق حبر ميت آغاز يافته و ى راهىجيولوجيست ها اين منطقه را باال.  قرار دارند
از 
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در اين .   از گل سخت چسپنده بارانيدميهاىي شان سنگىير رو کردمي و باال
   نشانه

 .(  

.   بزرگ جنوب عربستان را تشکيل ميدادى از مدنيت هاىقرا قبل جامعه سبا يک
منابع تارخي

.  د وقت به مشار مريفت
يزدر مورد ق

ا  رى زيادىپيشرفته روم سبا زمني هابا ساختمان بند معرب به و
 و ىآبيار

  

و شهر آا را ز
 موجود استىو اينها در امتداد راه.   صاحبان عربت و بصريت استى برا هاىي

٧۴-٧۶احلجر (
  

  مردم سبا و سيل عرم

 ى جتارتىاکثرا در فعاليت ها.   ها داشته استىگ مشابه فنق ميگويد که سبا فرهنى
 مردم سبا کلمات ىدر کتيبه ها.  مردم سبا مردم با فرهنگ و مدنيت بودند.  مصروف بوده اند

 مهم ى از يادگارهاىبند معرب که يک.   جمدد، وقف و ساختمان زياد به کار رفته استىاحيا
  .  آن مردم ميباشد عاىلى منونه خوب تکنالوژ، آا استىتارخي

 در منطقه و قادر به توسعه ساحه امپراطوري خود ى يک لشکر قوىدولت سبا دارا
 از ممالک نريومنى سبا يکى، نظامىبا در نظر داشت مدنيت و قوا.  بود

قوماندان اعتماد بر نفس يک .   سبا در قرآن ن تذکار به عمل آمده استى نظامىوا
  : سبا را در زمان جواب دادن به ملکه سبا دريافته ميتوانيم

  
پس تصميم به دست .   نريومند هستيمى کامل و مردان جنگجوى نريوىگفتند که ما دارا

  ). ٣٣النمل (د مشاست تا به چه دستور فرمايي
  

 ىسيله تکنالوژ
 آا را قادر ساخته بود تا ى حاصل خيز و راه جتارتىداشنت زمينها.  کشت مينمودند

 رو )ج(، قرآن ميگويد که آا از اهللا ى سپاسگزارىاما به جا.  جملل داشته باشندىزندگ
با  آا را )ج( اهللا ى و ناسپاس امياىن از سبب اين ىب.گردانيدند و هشدار ها را دروغ پنداشتند
  . شکسنت بند و سيالب عرم جمازات کرد
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 خود بسيار ثرومتند مرکز سلطنت سبا معرب بود که نظر به خصوصيات جغرافياىي

 که دريا به جبل بلق مريسيد حمل جاىي.   اضحانه بودىاين شهر نزديک به دريا.  گشته بود
دنيت خود را رونق مردم سبا در اين جا يک بند اعمار منوده و م.   ساخنت بند بودىخوب برا
 وقت ى از پيشرفته ترين شهرهاىمعرب يک.   شدىدر نتيجه اقتصاد شان بسيار قو.  خبشيدند

 و شکوه آنرا حتسني ى حمل را از نزديک مشاهده منوده و سرسبز نويسنده يوناىنىپليس.  بود
  . منوده است

متر ارتفاع اين بند شانزده متر و عرض آن شصت متر و طول آن شش صدوبيست 
توسط اين بند نه هزار و ششصد هکتار زمني که پنجهزار و سه صد هکتار آن در جلگه .  بود
 سبا اين حمل به نام دو جلگه و معرب ياد گرديده ىدر کتيبه ها.   ميشدى آبيار جنوب بودىها
باغ.  اند

.   را به بار آوردى شکسته و سيالب عرم ختريبات زيادى ميالد۵۴٢ر سال 
 انىتاکها

  .  نند

از برکت اين بند حمل مذکور .   ميشدى انگور توسط اين بند آبيارى ها و تاکها
 و آسترين دو ىهولو.  ترين، پرحاصل ترين و مشهور ترين منطقه مين به حساب ميآمدسرسبز

 قدمي وجود داشته ى ثابت منودند که اين بند از زمانه هاى به اساس اسناد تارخيىمرد فرانسو
  . است

اين بند د
 ميشدند، ى ميوه و مزارع که صدها سال توسط مردم سبا حاصل بردارىاغهاگور، ب
  .  شده و باالخره حکومت سبا هم منهدم گرديدمردم دچار تنگ دسىت.  مهه از بني رفت

 به قرآن کرمي نگاه کنيم، در  فوق الذکر وقىتى تارخيىبا در نظرداشت واقعيت ها
 هر دو توضيحات ى و تارخيى باستان شناسىفته هايا.  مييابيم که هردو با هم مطابقت دارند

قرآن را تائيد ميک
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خبوريد از رزق .   در چپ و راست بود باغهاىي مردم سبا در وطن شان نشانه هاىيىو برا
 که وطن تان شهر پر نعمت و نيکو و ى منائيد به خاطرىگار تان و او را شکر گزارپرورد
پروردگ

ب عربستان 
 به دفعات اين به کار مريود

 
 بند به  عرم به معىنبزرگ معرب را در س

سيل متام کشور را .   که از شکسنت بند سرازير ميشودى سيللذا سيل العرم يعىن.  ر رفته است
فرا گرفت

از باغها 
  . " تلخ و ترش و سدر بودى از درختان با ميوه هاى مبدل شد که تعداد کمىد به جنگلزار

پذيرفته "  مقدس حق بودورنر کلکر باست
است که 

  . به اين ترتيب جمازات شدند
  

اينهم رو گردانيدند پس ما سيل از بند برايشان فرستادمي و  با.  ار تان آمرزنده است
 ى سدر بدل کردمي اين جزاى درختان تلخ ميوه، گز و تعداد کمى شان را با دو باغ داراىباغها

  ). ١٧-١۵سبا (  را جمازات منيکنيمىکفران آا بود و به جز ناسپاسان کس
  

اين کلمات حنوه وقوع . ده است ياد ش"سيل العرم" مردم سبا به نام ىدر قرآن جزا
 که از اثر ى سيلسيل العرم يعىن.   بند يا مانعه ميباشدعرم  به معىن.  سيل را تشريح ميکند

.  اسالم زمان و مکان اين سيل را نيز واضح ساخته اندىعلما.  شکسنت بند به وجود ميآيد
  :  ميفرمايدىعالمه مودود
يباشد چنانچه در مکاملات جنو بند مدر سيل العرم، کلمه عرم به معىن"

 خرابه هاى که در مين صورت گرفته در بقايا هاىيىحفر کار.  
 ديوارىه امر بازسازه که پادشاه مين ابرمثال در مکتوىب.   بند دريافته استکلمه را به مهني معىن

 مهني کلمه،است داده ى ميالد۵۴٢ و ۵۴٣ ىاهلا
کا

 بند در بني دو کوه ساخته ى که براى که مردم سبا کنده بودند و ديوار کاناهلاىي
  که غىنىر نتيجه کشورد.   شان از بني رفتىبودند ختريب گرديده و سيستم آبيار

بو
کتاب" مولف و نويسنده ىان شناس عيسو

د و موجوديت اين چنني يک بن.  سيل عرم مطابق آنچه قرآن نوشته واقع شده بود
  .  مردم که در قرآن ذکر گرديده مهه حقيقت داردىشکسنت آن و ختريب متام کشور و باغها

 که زمينهاىي.  بعد از ساحنه سيل عرم مردم سبا منبع در آمد خود را از دست دادند
 که از ىمردم.   شان بود ختريب گرديدى و بنيه اقتصادبار آورنده کشت و زراعت و فرواواىن

 کردند ى اميان نياورده و نا سپاسىدانيدند، به و روگر)ج(اهللا 
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  مردم حجر
 در مورد شان ى است که در قرآن ذکر گرديده ومعلومات کممردم مثود قبيله ىي

گفته .   به نام مثود موجود بودندى تائيد ميکند که ساهلا قبل مردمىمنابع تارخي.  وجود دارد
نام ديگر مثود ميشود که مردم ح جر طوريکه در قرآن ذکر گرديده مهان مردم مثود اند 

است ميکردند
  . که مردم مثود
.   ها ميباشدى که اسم مثود در ى ترين سندىقدمي

 از  اين
 ها اين مردم يوناىن.   شکست داد در مشال عربستانىسارگون آا را در يک جنگ.  ميالد است

مردم قبل و 
 تولد
  
 

 
 

  

زيرا 
 ى باشد که در آن زندگىيشايد مثود نام قبيله و حجر نام يک جا.  اصحاب احلجر ميباشد

 نيز نوشته  پلىن است که جغرافيه دان يوناىنىدر حقيقت اين درست مهان چيز.  
 ميکردندى است، زندگوثه و حگره که حجر کنوىن دو مى در شهرها

آن وجود دارد مربوط حکومت بابل
 يک قوم در قرن هشتم قبلى ها باالى شاه سارگون دوم بابلى در ارتباط با پريوزسند

متام آثار اين .   مثود يعىن: گفته اند آا را مثوداىي و پلىنىارسطو را ذکر منوده و پتومل
از  .  از ميان رفت)ص( پيغمرب حممد 

 را که بر ايشان فرستادمي از مهه و نشانه هاىي. و مردم حجر پيغمربان را دروغگو پنداشتند
  ). ٨٢-٨٠احلجر (  امن ميساختندىآا در کوه ها خانه ها.  روگشتاندند

  
 ظريف هنوز هم در درهء روم اردن موجود ى با سنگتراشى اين خانه هاىمنونه ها

 ى و خانه سازىقرآن نيز به مهارت اين مردم در فن سنگتراش.  است که به نام پترا ياد ميشود
 . اشاره ميکند

 
 

 قرآن درىمعجزات رياض
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  لمات در قرآنآرار كت
 در قرآن ى از نظر رياضىمشردمي، معجزات ديگر که تا حال بر ىبرعالوه معجزات

وجود 

  
•

•

 مراتبه ذکر ٢٣۴

 .  مراتبه ذکر شده اند٣٢ هرکدام اويانه يعىنت ذکات و برکات مس
 مراتبه ذکر شده ٣ •

 .  مراتبه ذکر شده اند۴٩ هر کدام  مساويانه يعىنروشىن
•

 از آا تعداد ىيک.  دلپذير در قرآن ديده ميشودى از اين جنبه هاى زيادىمثاهلا. دارد
شده  تکرار ى از کلمات به طور حريت انگيزتکرار کلمات مشخص در قرآن ميباشد عده ىي

.  اين معجزات ذيال ذکر ميگرددىيکتعداد مثاهلا.  اند
هفت آمسان هفت بار در قرآن ذکر گرديده و آفرينش آمساا نيز هفت بار ذکر  

 . گرديده است
 ٣٠به شکل مجع ) ايام( مراتبه به شکل مفرد و کلمه روزها ٣۶۵) يوم(کلمه روز  

 .   ذکر شده استکلمه ماه دوازده مراتبه.  مراتبه ذکر گرديده است
 .  مراتبه ذکر گرديده اند٢۶کلمات زرع و درخت هر کدام به طور مساويانه  •
  مراتبه و کلمه آمرزش دوچند آن يعىن١١٧کلمه مکافات دادن  •

 . شده اند
 .  مراتبه ذکر شده اند٣٣٢ند هر کدام به طور مساويانه فتکلمات بگو و گ •
 .  مراتبه ذکر شده اند١١۵ هر کدام ه يعىنکلمات دنيا و آخرت مساويان •
 .  مراتبه ذکر شده اند٨٨ هر کدام کلمات شيطان و مالئيکه مساويانه يعىن •
 .  مراتبه ذکر شده اند٢۵ هر کدام کلمات اميان و کفر مساويانه يعىن •
 .  مراتبه ذکر شده اند٧٧ هر کدام کلمات دوزخ و جنت مساويانه يعىن •
کلما •

 هر کداممساويانه يعىن) فجار(و بد ) ابرار(کلمات مردمان نيک  
 .اند

   .  بار ذکر شده اند۵ هر کدام مساويانه يعىنكلمات تابستان داغ و زمستان سرد  •
 .  بار ذکر شده اند۶ هر کدام کلمات مخر و نشه مساويانه يعىن •
کلمات فهم و  •

 .  بار ذکر شده اند٢۵ هر کدام کلمات زبان و وعظ مسايانه يعىن 
 .  مراتبه ذکر شده اند۵٠ هر کدام کلمات سود و فساد مساويانه يعىن •
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کلمات اجر •
 .  ذکر شده اندت و کلمات حمب •

 . راتبه ذکر شده اندکلمات مشس و نور مساوي •
 .  بار ذکر شده اند٧٩ هر کدام  و رمحت مساويانه يعىنکلمات رهنماىي •
 .بار ذکر شده اندکلمات مشکالت  •
•

•

 مراتبه که جمموعا ١٢حلم يا گوشت 
۶۵ 

  

   و آبكهتناسب خش

  .  بار ذکر شده اند١٠٧ هر کدام و فعل مساويانه يعىن
 مراتبه٨٣ هر کدام اطاعت مساويانه يعىن

 .  مراتبه ذکر شده اند٢٨ هر کدام  مساويانه يعىن"اکلمات مسري و ابد •
 .  بار ذکر شده اند٧۵ هر کدام کلمات مصيبت و شکر مساويانه يعىن •

 م٣٣ هر کدام انه يعىن

 ١٣ هر کدام و آرامش مساويانه يعىن
 ۴۶، كه جمموعا  مراتبه ذکر شده اند٢٣ هر کدام کلمات مرد و زن مساويانه يعىن 

 . مراتبه ميشود
 با هم اشند که وقىت کروموزم ميب٢٣ ى مرد و زن هم هر کدام صرف داراىختمه ها •

تعداد .  عدد کروموزوم را تشکيل ميدهند۴۶ جوره يا ٢٣يکجا شوند 
 .  عدد ميباشد۴۶ انسان جمموعا ىکروموزومها

 .  بار ذکر شده اند١۶ هر کدام کلمات خيانت و خبيث مساويانه يعىن 
 ۶۵ مراتبه ذکر شده و جمموع مراحل انکشاف انسان نيز ۶۵کلمه بشر يا انسان  •

 مراتبه، ۶ مراتبه، علق ١٢ مراتبه، نطفه ١٧راب يا خاک ت.  به ذکر شده استمرات
 مراتبه و ١۵ مراتبه، عظام يا استخوان ٣مضغه 

 . ميشود
 .  بار ذکر شده و در شبانه روز پنج باز مناز فرض است۵کلمه مناز ها يا صلوات  •

 ميگردد، در ۴۵ مراتبه که جمموع شان ٣٢ مراتبه وکلمه حبر ١٣ خشکه کلمه بريا
 حبر ذکر ٧١%خشکه و ٢٩%تقريباً  آا راحساب کنيم ىاگر فيصد.  قرآن ذکر شده است

  .  زمني وجود داردىنکته حريت اينست که به مهني تناسب بر و حبر در رو.  شده است
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  حساب ابجد در قرآن
 هر حرف يک عدد را نشان يعىن.   ميباشدرزش حساىب يک اى داراهر حرف عرىب
اين علم را حساب مجل .   صورت گرفته ميتواندى حروف حماسباتىميدهد و به اين اساس از رو

مردم ازين علم در ساحات خمتلف استفاده منوده اند که يک مثال آن علم جفر .  اجبد ميگويند يا
  . ميباشد

  
١

  غ       
  

قعات 
آينده را بيا

و بعدا باعالوه .  وف اجبد مينوشتند و تاريخ هر واقعه را ثبت مينمودند
ر  بى عددمنودن معىن

 مييابيم که کامال به ىاگر بعض
 وقىت بوقوع پيوسته ارتباط موضوع آيت 
 رمزى به آن حادثه است كه به طريق اجبد

واهللا اعلم (.بوده است
  : در قرآن چنني آمده است١٩۶٩پا گذاشنت بر کره مهتاب در مورد 

  ٣  ٢  ۴  ۵  ۶  ٩  ٨  ٧  
  ط  ح  ز  و  ه  د  ج  ب   ا 

٣٠  ٢٠  ١٠  ۴٠  ۵٠  ۶٩٠  ٨٠  ٧٠  ٠  
  ص  ف   ع    س   ن   م   ل  ک    ى

٣٠٠  ٢٠٠  ١٠٠  ۴٠٠  ۵٠٠  ۶٨٠٠  ٧٠٠  ٠٠    
    ض  ذ     خ     ث    ت    ش    ر     ق

١٠٠٠       ٩٠٠  
ظ        

تفاوت بني اجبد .  کلمات را تعبري ميکنند حساىبعلما معىن.   استجفر علم پيشگوىي
ر احتمال وافجبد حالت واقع شده و موجوده را نشان ميدهد و جر در اين است که افو ج

  . ن ميکند
مردم عرب . م صدها سال قبل از نزول قرآن در بني مردم رواج داشتواين عل

 را به حرىواقعات تارخي
  . حرف ميتوانستند تاريخ رادريابند

 راى از آيات قرآن را از نظر اجبد مطالعه کنيم ارقام
زمانيكه در مييابيم يك حادثه درست در مهان.  ميباشد

م كه اشاره از يك آية قرآن استنباط ميگردد، ميداني
 .(  

در سال 
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  .)١القمر (آن ساعت نزديک شده و ماه شگافته شد 

، کندن زمني ى شگافنت، شق کردن، سبب بلند شدن چيزکلمه انشقاق عرب به معىن
  . دن ميباشد

  

و شخم ز

 ميتواند اشاره به پائني شدن بر کره "الشق القمر"شت اين موضوع 
مهتاب و 

ز 
.  بود

به 
مهه زمانه 

 
٢٠٠ 

  . ى ميالد١٩۶٩ مطابق بود با سال ى هجر١٣٩٠سال .  ميشود١٣٩٠ جمموعه اين اعداد 

  ). ٢٧-٢۶عبس (  و از آن حبوبات را رويانيدميميپس زمني را شق کرد
  

 شق يا پاره کردن زمني و شخم زدن نيز استعمال  بينيم که انشقاق به معىنىم
با در نظردا.  گرديده است

  ). واهللا اعلم( باشد ١٩۶٩سال  خاک کره مهتاب در ىحتقيقات باال
 دريافت ١٩۶٩موضوع دلچسپ اين است که از نظر اجبد درين آيه نيز عدد 

 ارتباط نيز حاصل شده  از ارقام ىبىتوجه بايد کرد که در طريقه اجبد تعداد زياد. ميشود
 نتيجه با آم عدد حاصله از اين آيه.  و احتمال دريافت ارقام مناسب بسيار کم است.  ميتواند
  .  به دست ميدهدعاىل

کره ماه با وسايل خمتلف در  حتقيقات ى برا فضا نوردان امريکاىي١٩۶٩در سال 
  . زمني آنرا کنده و يک منونه خاک آنرا آوردند

 ني)ص( از معجزات پيغمرب ما حممدىاين را هم بايد واضح منود که شق منودن قمر يک
)ص(  برايشان نشان بدهد تا آا اميان آورند،  معجزه ىي خواستند تامردم از رسول اهللا

).  ىخبار(به اشاره انگشت ماه را دونيم کرد و در بني آن دو قله کوه حرم ديده ميشد ) ص(حممد
 است که اما چون قرآن کتاىب.  منظور از اين آيه مبارک معجزه رسول اکرم نيز بوده ميتواند

 کره ماه نيز داللت منوده ى باالى زمان به حتقيقات امروزها تعلق دارد لذا در عني
 . ميتواند

ر م ق ل ا ق ش ن ا و ه ع ا س ل ا
٣٠ ١ ۶٧٠ ١ ٠ ۴٠٠ ۶ ١ ۵١٠٠ ٣٠ ١ ١٠٠ ٣٠٠ ٠ ۴٠ 
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  معجزه قرآن

•

  
١٢    ١١         ٣   ٢    ١  

 . ف دارد
 .  نصر جمموعا نزده کلمه ميباشد قرآن يعىنىسوره آخر •
 . متشکل از نزده حرف است" نصر اهللا و الفتح اذاجاء"اولني آيه سوره نصر  •
بسم اهللا الرمحن الر •

سوره قرآن با بسم
بسم اهللا الرمحن 

 عدد نزده در
کيد صورت أ اين عدد تىدر آيه ذيل باال.  عدد نزده در قرآن کرمي استمعجزه ديگر

  . گرفته است

  ). ٣٠املدثر (  آن نزده تن گماشته شده استىباال
  

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم متشکل از نزده حروف است •
 . اشدبمي) ۶×١٩ ( سوره يعىن١١۴ ىقرآن دارا 
ر قرآن کرمي به طرف شروع  است که از آخ٩۶اولني سوره ايکه نازل شد سوره  •

 . سوره نزدهم ميباشد
اين آيات متشکل .   که سوره علق است نازل گرديد٩۶اولني بار پنج آيه اول سوره  •

 . دناز نزده کلمه ميباش
* اقرا و ربک االکرم * خلق االنسان من علق *  خلق  ىاقرا باسم ربک الذ

۴     ۵      ۶     ١٠     ٩   ٨     ٧
  *  ما    مل يعلم  علم االنسان* علم   بالقلم   ىالذ
١    ١٣۴   ١۵    ١۶   ١٩   ١٨  ١٧  

  
کلمه به مشار ) و، د، ب( حروف . کلمه اند١٩ ىطوريکه ديدمي اين پنج آيه دارا

  . منيآيند لذا حساب نشده اند
) ١۵×١٩ ( يعىن٢٨۵ا  نزده آيه است و جمموعى علق دارااولني  سوره  قرآن يعىن •

ر

 ١١٣.  در قرآن ذکر گرديده) ۶×١٩ ( مراتبه يعىن١١۴حيم 
آغاز گريده و صرف سوره توبه در اول خود  اهللا الرمحن الرحيم 

 دو بسم اهللا الرمحن الرحيم ىدر عوض سوره منل دارا.  الرحيم ندارد

ح
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اينکه اگر از سوره توبه مشار  دراولىيک.  است

 . ميشود) ١٨×١٩ (يعىن
)
٢
٢

١٣١×١( ،٢۴٨٩)١٩×١٣١( ،٢٣٧۵)١٢×١٩۵( ،  

مراتبه ) ٧٨
 . ت

.   آمده است
 مراتبه و ١

 . ديده است  اما مهراه باکلمهء اهللا نزده بار ذکر گر، ديگر در قرآن به کار رفته

شده است   

، جالب تر ٣۵ ديگر در آيه ى و يک
 . کنيم سوره منل سوره نزدهم ميباشد

 که در آن بسم اهللا الرمحن الرحيم  با مشاره آيىت است٢٧اگر مشاره سوره منل را که  •
 . به دست ميآيد) ٣×١٩ (۵٧ مجع کنيم ٣٠ آيه است آمده يعىن

 ٣۴٢ منل جمموعه مشاره سوره ها از توبه اىل •

١+١٣+١٢+١١+١٠+٩۴+١۵+١۶+٢+٢٣+٢٢+٢١+٢٠+١٩+١٨+١٧۴+٢۵+
۶+٣+٢٧۴ (  

، ١٩يايت که مشاره شان قابل تقسيم بر نزده باشد مثال  در متام آ)ج(جمموعه اسم اهللا  •
  ). ٧×١٩ ( ميشود يعىن١٣٣)  و غريه٧۶، ۵٧، ٣٨

 .   ميباشد"الر" يونس، هود، يوسف، ابراهيم، احلجر کلمه ى سوره هاکلمه اوىل •
  :چنني استها در اين سوره ) الف، الم و را(جمموعه تعداد اين حروف 

٢۴٩ (٨٩
 ). ١٩×۴٨(٩١٢و ) ۶٣×١٩(١١٩٧

×١٩(١۴٨٢ الف، الم، ميم و را جمموعا  يعىنىتعداد حروف سر آغاز •
 بار آمده اس١٣٧ بار و را ٢۶٠ بار، ميم ۴٨٠ بار، الم ۶٠۵الف . است

 قاف، حا، يا، عني و صاد صرف در يک سوره قرآنىحروف سر آغاز •
١٧ مراتبه، ع ٣۴٣ ى ، مراتبه١٧۵ مراتبه، ح ١٣٧سوره ق در اين 

 . ميشود) ۴٢×١٩ (٧٩٨جمموعه اينها .   مراتبه آمده است٢۶ص 
اين کلمات مهراه باکلمات .   است١٩ عدد "يک" به معنی "واحد"ارزش کلمه  •

خمتلف
  د  ح  ا        و
۶  ٨  ١  ۴ 

 نزده بار در آا واقع "واحد"جمموعه مشاره سوره ها و آياتی که کلمه  •
  . ميباشد) ١٩×١٩ (٣۶١
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 ۴۵ آيه ٧ره ،، سو٧٠يعنی صرف اهللا را پرستش کن در آيه "  ،وحده"کلمه عربی  •

ذکر شده 

ن ( مقطعه 
٢×١٩ (٣ (

٣+٢+١+۴+۵+۶+١+١٣+١٢+١١+١٠+٩+٨+٧۴+١۵+١۶+ +٣٠+

•  
 ٣٨يعنی جمموعا ) ٣/٢، ٣/١

•
 .  ميباشد)  ٣ ×١٩( حرف ق ۵٧آغاز گرديده دارای " ق

  . 
) ۵×١٩ (٩۵ آيه دارد که جمموع آا نيز ۵٣ بوده و ۴٢سوره شوری سوره  

 . ميشود
•

هل و 
 . دومني سورهء دارای حروف مقطعات ميباشد

 ۶٠ سوره ۴ و آيه ۴٠ سوره ٨۴، آيه ۴٠ سوره ١٢، آيه ٣٩سوره 
 . می شود) ١٩×١٩ (٣۶١جمموع اين اعداد .  است

و آخرين) امل در آغاز سوره بقره(تعداد آيات بني اولني حروف مقطعات  •
٨در بني اين دو سوره .  است) ٢٧٧×١٩ (۵٢۶٣) در سوره القلم

 . سوره بدون حروف مقطعات وجود دارد
 . آن ذکر شده استدر قر) ٣×١٩( مراتبه ۵٧کلمه رمحن  •
 . ميشود) ٨۵٣۴×١٩(سی عدد خمتلف در قرآن ذکر گرديده که جمموع شان  •

٢٠+١٩+١٨+١٧
٠٠٠+۵٠٠٠+۵٠۴٠+۵٠+۶٣+٢٠٠٠+١٠٠٠+٣٠٠+٢٠٠+١٠٠+٩٩+٨٠+٧٠+٠
١=١٠٠٠٠٠+٠٠٠۶٢١۴۶  )٨۵٣۴× ١٩(  

هشت عدد کسری هم ذکر گرديده بر عالوه اين سی عدد مذکور در قرآن کرمي،  
)٨/١، ١٠/١، ٢/١ ،۶/١ ،۵/١ ،۴/١ ،
 . عدد خمتلف در قرآن ذکر گرديده است) ٢×١٩(

و اين .  شودي آيه دارد سوره انفطار است که با کلمه اهللا ختم م١٩اولني سوره که  •
 . نزدمهني کلمهء اهللا از طرف آخر ميباشد

مهچنان سوره شوری هم که با .  است) ٣×١٩( حرف ق ۵٧ی دارا" ق"سوره  
"حرف مقطعه 

ميشود) 5 ×١٩ (٩۵ آيه دارد، که جمموع آا ۴۵سوره ق سوره پنجاهم بوده و  •
•

 ميباشد و جمموع ۵٧ آمده از نظر اجبد معادل "ق"کلمه جميد که در اولني آيه سوره  
 . ميباشد) ٣×١٩( عدد ۵٧ق ها در اين سوره هم 

و سوره ق چ) ۴٢ ×١٩( عدد است ٧٩٨جمموع حروف ق در قرآن کرمي  •
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در اين " ن"عدد ) ٧ ×١٩(در اول سوره " ن" •

 . ميشود
البقره، ال عمران، .  در آغاز شش سوره آمده است" امل"حروف مقطعات  •

ن 
١ 

 

عدد 

   آيه ٩٩سوره نزدهم يا مرمي دارای ١ ×١٩
   آيه ٨٩ يا ص دارای ٣٨سوره ٢ ×١٩

 .ميشود )١۴×١٩ (٢۶۶جمموع آيات اين سوره ها 
•

•

 ١٣٣وعا جمم.  القلم آمده است
 . سوره موجود است

 مرتبه ۴٨در اين سوره " س"حرف .  حروف ی و س در اول سوره يس آمده است •
) ١۵×١٩ (٢٨۵  مرتبه  به کار  رفته  که جمموع  هردو ٢٣٧" ی"و حرف 

تعداد حروف الف، الم و ميم در هر کدام اي.  ، الروم، لقمان و السجدهالعنکبوت
٩٨٧۴جمموع اين حروف در اين سوره ها  . ميباشد١٩سوره ها ضريب 

 .ميباشد) ١٠۴۶×١٩(
)۴٣×١٩ (٨١٧و ) ۶۶×١٩ (١٢۵۴، )٨٨×١٩ (١۶٧٢، )٢٩٨×١٩ (۵۶۶٢، )۵٢١×١٩ (٩٨٩٩

 با بسم اهللا مجع کنيم ه اند مهراوقتيکه تعداد آيات سوره هايی را که ضريب ١٩ •
ذيل حاصل .  ميشود

   آيه ٣٠ يا حديد دارای ۵٧سوره ٣ ×١٩  
   آيه ٧ يا ناس دارای ١١۴سوره ۴ ×١٩  

 . ستا نزده بار آمده  کنىکلمه فرمانربدار 
 . مراتبه ذکر شده است) ٨×١٩ (١٩٢عابد و اعبدو جمموعا ، کلمه عبد •
 .  است١٩اسم اهللا الواحد از نظر اجبد  •

 . است) ۶×١٩ (١١۴اسم اجلامع از نظر اجبد  
  :  يک عدد خارق العاده١٩

 ١٠ و ٩د اعداتفاوت .   به توان يک است١٠ و ٩نزده عبارت از جمموعه اعداد 
  .  ميشود١٩ نيز ٢ توان به

  ٨١   
١٠١     ١٠+٩  ١٩  
١٠٠١٠٢-١٩  
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 .  ميگريندآفتاب، مهتاب و  •
 .  عبور ميکندىاز نظام مشس) ۴×١٩( سال ٧۶ بعد از هر ستاره دنباله دار هاىل •
بد •

 . )بدون بند دست (ستخوان است ا١٩ ىا
  

موقعيت عد

 سال در امتداد يک خط مستقيم قرار١٩زمني بعد ازهر 

 . استخوان دارد) ١١×١٩ (٢٠٩ن انسان 
دست انسان دار •

  :د نزده در مثلث پاسکال
 . ميشود) ٢×١٩ (٣٨جمموعه اعداد اوليه در مثلث پاسکال  •

 

  ٣   ٢١۵   ٣۵   ١   ٧   ٢١     
 

 .ميشود) ٣ ×١٩(۵٧
•

     ١   
               ١  ١       
            ١   ٢  ١  

         ١   ٣    ٣  ١   
      ١   ۴   ۶    ۴    ١   

  ١   ۵   ١٠   ١٠   ۵   ١  
           ١  ۶   ١۵   ١   ٢٠۵   ۶   ١  

        ٧  ١

 ل عدد اوليه مثلث پاسکا١٩جمموع  •
 .  حماسبه احتماالت به کار مريودى براىمثلت پاسکال در رياض 
 مثلث پاسکال هردو قابل تقسيم بر پس جمموع اعداد اوليه و جمموع نزده عدد اوىل •

 . د ان١٩
  

  :ارتباط بني مثلث پاسکال و آيات قرآن
سوره علق که اولني سوره نازل شده است از آخر به طرف اول سوره نزدهم  •

مو ش ده  سا سوره
×

.  د عا ازميبا آيه دارد که جم خته شده ) ١۵×١٩(٢٨۵اين  نز حرف 
٧۶ پن.  است  . مه داردکل) ۴ ١٩(ج آيه اول اين سوره

 



 162
ميباشد   کلمه٣٨کل از اولني آيات  •

 . است) ٣×١٩( کلمه ۵٧ ىمل بود دارامز که سوره ىني وح
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
 

  

 متشست نازل شده اسوره سوره القلم که دومني
)٢×١٩ .( 

سوم •

 

 

 
 
 

 

مال قرآن از نظر ادبياتآ
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  تقليد ناپذير بودن قرآن
نس و  اعجاز قرآن کرمي را از نظر ساي از بر عالوه قرآن . و تاريخ بر مشردميحساب    تا حال

يک شيوه
قرآن به .   استياد آور ش
  . شده استيک زبان

  

  
 ىس

تقليد کرده

اگر 
گواهان 
کافران وعده منيتوانيد ب

  
شاره منوده اين است که هيچ کسىيک  ى از اع

تر ا عظيم
اربوتنات در کتاب خود به نام ساختمان اجنيل و . باشد ىدليل

  : مينويسدقرآن چنني 

الزم است .   که غري قابل تقليد ميباشد، برخوردار است خاص فصاحت و بالغت ادىب
خماطب منوده انساا را از نظر سن و جنس ىومي که قرآن متام دسته ها

 خوانندگان با هر سطح حتصيالت و فرهنگ نوشته ى واضح و جامع برا

  
  ). ٢٢القمر (  حفظ کردنىا قرآن را آسان ساختيم براو م

 بيان قرآن را کىسليس و جامع، از هيچ نگاهآسان، با وجود داشنت يک شيوه 
  .  منيتواند

در آنچه برا  مثل آن بسازيد و  بنده خود نازل منوده امي شک داريد پس يک سوره ىيى مشا
اگر نکرديد و هرگز .   به معاونت خبواهيد اگر راست ميگوئيد)ج(خود را به جز اهللا 

 ى که هيزم آن انساا و سنگها باشد که براىکنيد پس بپرهيزيد از آتش
 ). ٢٣-٢۴البقره ( شده است

جاز قرآن که در آيات فوق به آن ا
 ناممکن باشد، مهانقدر اعجاز آن المهمنيتواند مشابه ب
ست  ، صد ها سال منيتوانند مشابه به قرآن بنويسندىپس وقتيکه ميليارد ها انسان ط.   
 ميى بر اعجاز اين کتاب اهلىواضح

يك كهر قدر امکان تقليد .   آن بنويسيد
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 ى و نيمه نثرى خالص بوده با شيوه نيمه شعراز نظر ادبيات قرآن يک منونه عرىب"

 موارد قواعد خود را به اساس مجالت ى استادان فن دستور زبان در بسيار حىت. است
 نتوانستهى مکرر هيچ کسىبا وجود تالش ها. تنظيم منوده اند

نوشته شده
 است چنني يک بيان شيوا قرآن 
ترا به

 ىخواهند به قرآن اميان بياورند انه هاشيوه نگار
  .  آنرا انکار ميکنندوبراخمتلف

  

 
 ىها

پروفيسر .  قلمداد گرديده استبه کار برد
عادل
 قران در کتاب خود به ىدر مورد قافيه ها قرآن ىها

ز نام م
 ى آغاز

ش

 ۵,٩٢%آيات و در سوره القصص  ٣٢,٩٠%ره النمل آيات در سو ٨سوره الشع
ن آيات

به عباره ديگر .  شده اندى بند
بيشتر 
طويل صرف توسط يک حرف قافيه وجود ندا

  .  شده بتواندىبند
  

ه حترير بياورد   .  " رش
، فصاحت تاثري و  و هم از نظر رواىن که در قرآن به کار رفته هم از نظر معىنىکلمات

 که منيدر حاليکه کساىن.  ش خاص ميباشند
 قرآن چشم پوشيده ى هااينها از مهه زيباىي.   تراشندى خود مى ى

   قافيه ها در قرآنىماهيت عال
 هيچ يک از شيوه، ميباشد غري قابل تقليد ميباشد که با آنکه عرىبىقرآن به خاطر
  .   را به کار نربده استمروج بيان عرىب

 به کار رفته که به نام نثر قافيه دار ناميده شده است و طرز ىقافيه ها در قرآن طور
 از معجزات آن توسط زبان شناسان ى آا منحيث يک

 حروف و قافيه ى باالى عباس يک دانشمند مشهور ساينس در انگلستان مطالعات زياد
 ىاو حقايق شگفت آور.  اجنام داده است
ات ساينس ذکر    . کرده استعج

 يا مقطعات يا حروفى سوره قرآن با حروف مناد٢٩طوريکه ميدانيم 
ده اند   . ، س، ق، ل، م، ک، ع، ن، ر، هى، ص، ط، ح، ١: اينها چهارده حرف اند. شروع 

 در تآيا ٨,٨٨%مطالعه کنيم در سوره القلم " ن"از اين مجله اگر در مورد حرف 
۶,۴%را 

ون قافيه بند   .  شده اندى با 
آيات با حرف نون قافيه ۵٨,۵٠%جمموعا در قرآن 

نصف قرآن با اين حرف قافيه يافته است در هيچ زبان دنيا و هيچ کتاب اين امکان .   از
 با اين مهه بيان ر از نصف کتاىبشته است که بيشت
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 بينيم که هشتاد فيصد آن ى ما م، قرآن را در جمموع مطالعه کنيمىاگر قافيه ها
لفاسط سه آواز  نونو ميم، صرف تو ، اند تشکيل شده ى که متشکل از حروف ا، م، ن، ، 

استا
  

اسب قافيه بند   :  توسط حروف چهارگانه فوق الذکر را نشان ميدهدىج

  .   شده اندى قافيه بندىصد آيات با حروف م، ا، و  في٣٠گر نون کشيده شود، .  

دول ذيل تن
  جمموع  ن  م  ی  ا  حرف
 -   ن  م  آ  آ  آواز

۴  ۴٩٨  ٣١٢٣  ۶۶۶  ٢۴۶  ٩۴٩  تعداد آيات
%  ٧٩، ٩٢  ۵٠، ٠٣%  ١٠، ۶٨%  ٣، ٩۴  %  ١۵، ٢٢%  ىتناسب به فيصد

 

قاف حمدود
 ىاين قافيه بند، قرآن شاهکارها

 زيباتر و فصيح  رااتمعلاينهمه خارق العاده بيان 
اين .  رد خمتلف ميباشدتر ساخته است

 پيغمربان ىن، پيام هامعلومات مشتمل 
شيوا و نفيس و ، ساينس، ت)ج(اهللا 

ومات را در قافيه دار 
 قرآن را عرىبقالب 

غري قابل ت
  

نثر طويل قافيه دار در حدود دو تا سه هزار سطر که صرف با چند آواز ساخنت يک 
يه شده باشد نشان دهنده کيفيت عاىل  است که منحيث سر آمد  آن بوده و کاىف 

 در نظر داشت درازاى سخن دربا.  د دنيا شناخته شو ادىبى
موضوعانه مي گنجانيده شده و شرح حکومات

اقرآن در.  
 گذشتگاىاست بر دينيات، اخالقيات،  عربت از زندگ

 و معلومات در مو از معاىنى حقيقت حبر

ک بيان  با آنکه مهه فوق العاده اند در يهااما اين.  اريخ و غريه
ه.  گرد آمده اند قادر به اين نيست که اين مهه معليچ نوع تالش انساىن

ت که زبان شناسان لسان  تعجب نيسىپس جا.  چند قافيه حمدود مجع منايد
  . قليد خوانده اند
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   است)ج(الم اهللا آقرآن 
قرآن اين کتاب خارق " کتاب خواندمي يک چيز را واضح ميسازد متام آنچه در اين

ه ذشته از اينکه العاده
، تاريخ ى در ساينس، تکنالوژ  هر انکشاىف. ميباشد)ج( را در بر دارد سخن اهللا ىچه موضوعات
 مسايل ساينس و تکنالوژى ازحقايق.   حقانيت آنرا بيشتر روشن مينمايدىباستان شناس

 گرد آمده است که پس ى معلوم شده، وقايع گذشته، حال و آينده در اين کتاب وح"اجديد
 ىبا سطح دانش و تکنالوژ.   در اين موارد منيتوانست داشته باشدىزمان نزول آن هيچ علم

با در .   به دست آورده بتواندىهفتم در عربستان ناممکن بود که اينهمه معلومات را کس
  : داشت اين موضوع بياييد که از خود بپرسيم

  ميدانست که جو زمني متشکل از هفت طبقه است؟ ىآيا در قرن هفتم کس •
 طفل را در داخل رحم مادر ميدانست؟ مراحل تکاملى کسىآيا در قرن هفتم ميالد •
  ميدانست که جهان مهيشه در حال توسعه است؟ ىآيا در قرن هفتم کس •
 ميدانست که نشان انگشت هر شخص منحصر ى کسىآيا در قرن هفتم ميالد •

 است؟ 
 ميدانست ىآيا در قرن هفتم زمانيکه خط هريوغليف غري قابل خواندن بود کس •

 بان فرعون بوده؟  از مقرىهامان يک
 ميدانست که لقب فرعون صرف تا چهارده قرن قبل از ىآيا در قرن هفتم کس •

 بکار مريفت و قبل از آن وجود نداشته است؟ 
 رم معلومات داشت؟ ا ى در مورد ابر و ستواىآيا در قرن هفتم کس •

  
 چيز قرآن کالم اهللا جل جالله است که مهه:   استىجواب مهه اين سواالت يک

 از اعجاز ىهر معلومات مندرجه در قرآن رمز.  آفريده و مهه چيز در حيطه علم او قرار دارد
  .  ميباشدىکتاب اهل

پس بر انسان الزم ا
آنرا باچشم باز و دل پاک سر 

کتاب اسالم گ.  " را با خود دارد منبع اهلام و دانش است)ص( ک مهر حممد
و 
 ى

از 
قرن 
نظر 

  

بفرد 

که 

ميالد 

را 
اين 

 ىست که هر چه زود به اين کتاب متوصل گرديده و رهنمود ها
  .  خود قرار بدهدىمشق زندگ
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  ميبود در آن اختالفات بسيار ميافتند)ج(اگر از جانب غري اهللا .  مل و تفکر منيکنندأن تآيا در قرآ
  ). ٨٢النساء (

را که در دست و اين قرآن چنان نيست که غري از اهللا 
 ر جهانيان استبدون شک از جانب پروردگا. داشتيد تصديق منوده و به تفصيل بيان ميکند

  
  رمحت گرديدو اين کتاب مبارک

  

 اما ساير کتااىي.   آنرا ساخته بتواند)ج(

  ). ٣٧يونس (
  

از آن پريوي کنيد و پرهيزگار شويد تا مشمول.   استى
  ). ١۵۵االنعام (
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   تنيدى م     آن ر بميکرد  آن  فهم  رسيد  کوى  جزو  به يک  هر  مهچنني
   الف   آن  داد قبدالش ل  ى يک آن   خمتلف     شد  گفتشان   گه   نظر از 
   ى شد  بريون شان  کف در 

  نگر    دريا  در ديده  وز  ل کف  يگر 

   را مستور  حجب    ىب    ببيىن  تا   را  نور  

گفت  از  اختالف   ىبدى    مشع  اگر  هر کس
  نيست کف را بر مهه آن دست رس   کف دست است وبس  چشم حق مهچون

د  کف  و   ديگر است دريا چشم 
  عجب    ىن  دريا و  بيىن  ىکف مه   و شب  روز  دريا   ز  ها  کف جنبش

  روشنيم   آب    در و  چشميم  تريه   زنيم ى  م  بر    م   کشتيها  چو  ما 
   آب  آب  در  نگر  ىديد را  آب    به خواب   رفته  تن  کشىت  در  توى ا

   قوت القلوب   از خويش  فطام  جو  حبوب    چون    زميىن    شري    بسته
 جان   ىا   ىگرد  پذيرا  تا

  "مولوى"
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