
 اعجاز علمی قرآننگاهی به 

 *فيروزمهرمحمدمهدی حجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

امها از   .های علمهی نه ارائه نظریه ؛هدایت و بربیت انسان است ،هدف اصلی نزول قرمن

گاو به  ،نشأ، گرفته خداوندپایان از منبع علم و حکمت بی ،این کتا  مسمانیجا که من

برخی رموز و اسرار جهان طبیعت و علوم مورد نیاز انسان نیز اشارابی دارد که گذشهت  

. از ایهن بُعهد قهرمن    پردو از اسرار من برداشته اسهت  ،زمان و پیشرفت علوم و اکتشافا،

بوان ههر نهوع یافتهه بشهری در عرصهه      نمی اگرچهد. شویاد می «اعجاز علمی»به کریم، 

مهی  ،به قطعیهت بهام رسهیدو    که های بجربی بشریافته ولی ،را به قرمن نسبت داد دانش

، در ایهن نوشهتار، بهه    بواند مفسر برخی اسرار علمی قرمن باشد. جهت رعایت اخترهار 

 شود.می اسرار علمی اشاروشماری از  رمیا، قرمنیِ مشتمل ب برخی

                                                           
 عضوُهيأتُعلميُپژوهشگن ُعلومُوُف هنگُاسالمي.*ُ
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 شناسي اعجازمفهوم

 ،اعجهاز بنهابراین،   1.به معنای ضعف و نابوانی است ،و عجز گرفته شدو« عجز»اعجاز از 

نهابوانی و نهابوان    هر دو معنهای  به ،عجز 2.نابوان ساختن کسی یا چیزی است فهومبه م

 3.است در قرمن ممدو کسی، ساختن

العهاد و به مفهوم امر خارقاعجاز و معجزو، از اصطالحا، علم کالم )علم عقاید( است 

 4شود با نشهانه صهدق ادعهای وی باشهد؛    ای است که از شخص مدعی نبو، ظاهر میو

 البته در معنای اصطالحی معجزو، چند نکته قابل بوجه است:

مورد، بایهد  . کاری که یک پیامبر برای اثبا، رسالت و اربباط ویهو خهود بها خهدا مهی    1

 العادو باشد؛خارق

بودی و هماوردطلبی باشد. بنابراین، اگر یک انسان صالح و صهادق کهاری    . همراو با2

خارق عاد، انجام دهد، ولی کسی را بهه همهاوردی نطلبهد، ایهن کرامهت اسهت و نهه        

 5معجزو؛

 . فوق بوان بشر باشد و کسی نتواند مثل من را انجام دهد؛3

 برد.ت خود بهرو می. معجزو، ابزاری است که پیامبر از من برای اثبا، نبو، و رسال4

بهه معنهای نشهانه اسهتفادو     « میت»از  ،به جای کاربست واژو اعجاز یا معجزو کریم قرمن

که از لوازم میت بهودن  به دلیل این ؛بعبیر به معجزو کردند ،از میت است و متکلمان کردو

   6نابوان و عاجزند. ،که دیگران از موردن مثل من این است

                                                           
ُ.365،ُص5ُق،ُج1405ُابنُمنظور،ُمحمدُبنُمك م،ُلسن ُالع ب،ُنش ُادبُالحوزة،ُُ.1
ُ.547ُ،ُصُق1423راغبُاصفْنني،ُحسين،ُمف داتُالفنظُالق آ ،ُقم:ُذو ُالق بي،ُُ.2
وَُمنُكن َُ»:44ُ؛ُفنط ،ُآيهُ«كهُمننندُاينُكالغُبنشم،ُننتوانم!؛ُآينُازُاينأَُعَجَزْتُُأَ ُْأَك و َُمِثْلَُهيَاُالْغ  اب»:31ُمنئد ،ُآيهُُ.3

ُ«سنزد.ا ُنميهنُوُنهُدرُزمين،ُخداُراُننتو؛ُهيچُچيز ُنهُدرُآسمن ءٍُفِيُالسَّمنواتُِوَُالُفِيُالْأَررضاللَّهُُلِيُعرجِزَ ُُمِنُْشَير
ُبينُ.4 ُنش  ُو ُچنپ ُش كت ُاسالمي، ُتبليغنت ُسنزمن  ُعقنيد، ُآموزش ُمحمدتقي، ُيزد ، ُمصبنح ُچنپ ،37ُالملل،

الم اد،ُشد ُدربنر ُمعجز ،ُر.ک:ُطوسي،ُمحمدُنصي الدين،ُكشف.ُب ا ُاطالعُبيشت ُازُتعنريفُارائه220ش،ُص1388ُ
يدُمحمدحسين،ُالميزا ُفيُتفسي ُالق آ ،ُقم:ُجنمعهُمدرسين،ُ؛ُطبنطبنيي،ُس350ق،ُص1407ُقم:ُجنمعهُمدرسين،ُ

ُ.43ُق،ُص1394ُ؛ُموسو ،ُخوئي،ُسيدُابوالقنسم،ُالبين ،ُقم:ُالمطبعةُالعلمية،73ُ،ُص1ُش،ُج1372ُ
ُ.221مصبنحُيزد ،ُآموزشُعقنيد،ُپيشين،ُصُُ.5

ُ.360صُُ،4مطْ  ،ُم تضي،ُمجموعهُآثنرُاستندُشْيدُمطْ  ،ُانتشنراتُصدرا،ُجُُ.6
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 گستره اعجاز علمي قرآن

 بالغهت  ،فراحت :است و از جها، گوناگون مانند ,خابم معجزو جاوید پیامبر ،قرمن

. باشهد اعجهاز علمهی مهی    ،از ایهن معجهزا،   دیگر معجزو است. یکی 1،خبرهای غیبی و

ایهن   های علمی است که در عرر نهزول من دسته از گزارو ،مقرود از اعجاز علمی قرمن

 من زمان نیهز مشنایی با من نداشته و با ابزارهای موجود در  گونه، بشر هیچکتا  مسمانی

به ،ولی قرمن به نوعی از من خبر دادو و با پیشرفت علوم بشری است؛ قابل کشف نبودو

 است. شدو برداشته پردو از روی اسرار من بدریج

جریهان  دربارو حهوادث طبیعهی و   قرمن کریم اخبار غیبی ،برخی افزون بر مورد یادشدو

در کهه   اخبهار و حهوادثی   2؛انهد نیز از مرادیق اعجاز علمی قرمن شمردو را ی باریخیها

و کت  علمی موجود هنگام نزول میه کسی از من خبر نداشته و در کت  مسمانی پیشین 

در من عرر نیز مطر  نشدو بود؛ اما قرمن از من خبر دادو و پس از من نیز مطهابق همهان   

 ابفاق افتادو است.  

 شتمال قرمن بر علوم مختلف، سه دیدگاو کلی وجود دارد:ا دربارو

و  احیهاء العلهوم  . همه علوم بشری در قرمن وجود دارد. این دیدگاو، بوسط غزالهی در  1

 است. مطر  شدو جواهر القرمن

. قرمن، بنها کتا  هدایت و دین است و برای بیان علوم بجربی یا غیر من نهازل نشهدو  2

 است.

از ظاهر الفاظ قرمن قابل استفادو نیست؛ اما اشارا، گذرا به برخهی   . همه علوم بشری،3

و مشههمول بوههدی 3دارد کههه اعجههازممیز اسههت هههای علمههی در قههرمن وجههود  گههزارو

                                                           
ُ.91ه57؛ُموسو ُخوئي،ُالبين ،ُپيشين،ُص68ُه58،ُص1ُرک:ُطبنطبنيي،ُسيدُمحمدحسين،ُالميزا ،ُپيشين،ُجُُ.1

ُ.85ش،ُص1381ُرضنييُاصفْنني،ُمحمدعلي،ُپژوهشيُدرُاعجنزُعلميُق آ ،ُرشت:ُانتشنراتُكتنبُمبين،ُُ.2

هن ُق آنيُهن ُعلميُق آ ،ُقم:ُپژوهشر.ک:ُرضنييُاصفْنني،ُمحمدعليُوُمالكنظمي،ُمحسن،ُاعجنزهنُوُشگفتيُ.3

ُ.18ش،ُص1391ُتفسي ُوُعلومُق آني،ُ
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مها   2؛ءٍوَُنَزَّلْننُعَلَيركَُالْكِتنبَُتِبرينننًُلِك لُِّشَير»میابی مانند:  1)هماوردطلبی( قرمن نیز هست.

، اشارو به ایهن اسهت کهه ههر منههه      «قرمن را که بیانگر هر چیز است، بر بو نازل کردیم

بهوان  بنابراین، نمهی  3«مربوط به دین و هدایت و بربیت بشر است، در قرمن وجود دارد.

کهه برخهی صهاح    بوان همه علوم را کشف کهرد؛ چنهان  ادعا کرد که از ظاهر قرمن می

ای را در قرمن نیابیم که مستقالً و مستقیماً به ذکهر مفهرینش   میهاند: شاید هیچ نظران گفته

هها بهه منظهور    ها و زمین پرداخته باشد. همارو ایهن بوهث  جهان و کیفیت وجود مسمان

 4اسهت؛  های خدا مطر  شدودیگری مانند بوجه دادن به عظمت الهی و سترگی حکمت

افتهد، در  منهه با قیامت ابفاق میگوید: علم گذشته، حال و ولی بر اساس روایابی که می

بوان نفی کرد که اسرار و حقایقی در باطن قرمن وجود این را نیز نمی 5قرمن وجود دارد،

 6دارد که فهم متعارف بشری راهی به من ندارد.

های علمهی بهرای فههم    کارگیری گزارودربارو اعجاز علمی قرمن باید بوجه داشت که به

حالهت   ،وردهای علمهی اری دشوار و ظریف است؛ زیرا دسهت کا ،معانی و اشارا، قرمنی

گسهترش و دگرگهونی پیهدا     ،ثبا، ندارد و با گذشت زمان و باال رفتن بوان علمی بشهر 

، در کند و چه بسا یک نظریه علمی که روزگاری حالت قطعیت به خود گرفته باشهد می
                                                           

مِثْلِهُِوَُلَورُكن َُبَعرض ُْمرُلِبَعرٍَُأَ ُْيَأْت واُبِمِثْلُِهيَاُالْق  ْآ ُِالُيَأْت و َُبُِق لُْلَئِنُِاجرتَمَعَتُِالْإِنْسُُوَُالْجِنُُّعَلى»:90ُاس اء،ُآيهُُ.1

ُ«.ظَِْي ا

ُ.89نحل،ُآيهُُ.2

؛ُابنُعنشور،ُمحمدطنه ،ُالتح ي ُوُالتنوي ،ُبي وت:325ُ،ُص12ُ.ُطبنطبنيي،ُسيدُمحمدحسين،ُالميزا ،ُپيشين،ُج3ُ

م ادُازُعمومُ»گويد:ُ.ُم حومُشيخُطوسيُدرُموردُآيهُيندشد ُمي203،ُص13ُق،ُج1421ُمؤسسةُالتنريخُالع بي،ُ

ُامورُدينيُاستُكهُينُبه«لكلُشئ» ُدرُخصوصُآ ُبهُپينمب ُوُ، ُق آ ُمخنطبن ُرا ص احتُدرُق آ ُمط حُشد ُين

)طوسي،ُمحمدُبنُحسن،ُُ«جننشينن ُاوُينُبهُعقلُارجنعُداد ُاست.ُازُاينُرو،ُهمهُامورُدينيُدرُق آ ُآمد ُاست.

ُ (418،ُص6ُتن،ُجُ بي،ُبيالتبين ،ُبي وت:ُدارُاحينءُالت اثُالع

ُ.225ش،ُص1373ُمصبنحُيزد ،ُمحمدتقي،ُمعنرفُق آ ،ُقم:ُمؤسسهُدرُرا ُحق،ُُ.4

ُالْقِيَنمَ»ف مود:ُُ{امنمُصندقُ.5 ُإِلَىُيَورمِ ُكَنئِنٌ ُومَنُهُوَ ُالْخَلْقِ ُاللَّهُوفِيهُبَدرءُ ُكِتَنبَ ُاللَّهُوأَنَنُأَعرلَمُ ُوَلَدَنِيُرَسُول  ةُِوفِيهُقَدر

ُكَنئِنٌُخَبَ ُمَنُهُوَ ُمَنُكَن َُوخَبَ   ُالنَّنرُِوخَبَ   ُالْجَنَّةُِوخَبَ   ُوخَبَ   ُاألَررضِ ُالسَّمَنءُِوخَبَ   ُاللَّهُاَ   ُإِلَىُكَفِّيُإِ َّ ُكَمَنُأَنْظ    ُذَلِكَ عرلَمُ

ُ(61ُ،ُص1ُش،ُج1363ُسالمية،ُ)كليني،ُمحمدُبنُيعقوب،ُالكنفي،ُتْ ا :ُدارُالكتبُاالُ«.يَق ول ُفِيهُتِبريَن  ُك لُِّشَيرءٍ

ُ.325،ُص12ُطبنطبنيي،ُالميزا ،ُپيشين،ُجُُ.6
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بفسهیر و   ،ناپایدار علمیدیگر باطل گردد. از این رو، اگر مفاهیم قرمن را با ابزار  عرری

، کهه ایهن  سازیم. خالصهه بوجیه کنیم، به معانی قرمن بزلزل بخشیدو و من را نااستوار می

رسد. اگهر دانشهمندی بها    کار صویوی به نظر نمی ،های علمی با قرمنوردواگرو زدن فر

بوانسهت بها روش    ،ابزارهای علمی که در اختیار دارد و قطعیت من برایش روشن شهدو 

 ،البته شایسهته اسهت   1.است کاری پسندیدو ،از برخی ابهاما، قرمنی پردو بردارد صویح

طور جزم اظههار نظهر نکنهد بها اگهر در من      ه ب ،میدحتی در مواردی که به نظر قطعی می

ساحت قدسی قرمن حفظ شود و باور مسلمانان به قهرمن   ،نظریه علمی بوولی ایجاد شد

 متزلزل نگردد.

 ،اشتمال قرمن بر انهواع علهوم   درباروهای دانشمندان که از میان دیدگاوبا این ،در هر حال

گهردد  ها و شواهدی ذکر میرسد و در ادامه مقاله نمونهبر به نظر میدیدگاو سوم منطقی

جانه  احتیهاط    کند، در نسبت دادن نظریا، علمی به قرمن باید کامالًکه من را بأیید می

 را گرفت.

  علمي قرآن هایي از اعجازنمونه

وجوو مختلفی از اعجاز علمی قهرمن   ،های گوناگونهای علوم بشری در رشتهبا پیشرفت

و بها   مطر  شدو 2علوم پزشکی یا شناسیشناسی، علوم ریاضی، زیستکیهان :در عرصه

 ،شهاید وجهوو جدیهدبری نیهز کشهف گهردد؛ زیهرا قهرمن         ،گسترش بیشتر علم در میندو

کهه امهام   ماننهد؛ چنهان  است از خدای بی ماندگاری بجلی و 3جاریحقیقتی است همیشه

خهدا در   ؛ قطعهاً  و بصُِهمُاليُِْ نَّكُِهلَُوُهِفهيُكالمِهُُُهِلقِخَلُِىُاهلل لَجَدُتَقَلَ: »فرمهودو  {صادق

 4«.بینندولی ایشان او را نمی ؛برای خالیق بجلی کردو [قرمن] کالمش

                                                           
ُ.202ُ،ُصُش1379ر.ک:ُمؤدب،ُسيدرضن،ُاعجنزُق آ ،ُقم:ُانتشنراتُاحسنُالحديث،ُُ.1

ُ.85ر.ک:ُرضنييُاصفْنني،ُپژوهشيُدرُاعجنزُعلميُق آ ،ُپيشين،ُصُُ.2

ُيَ ُكَج ِيَُتأويلٌُ آ ِلق لِ»ف مود:ُُ{امنمُصندقُ.3 ُتَكَُ،ُووالنْنرُُ ُالليل ج ِمن ُنهُمِئُشُتأويل ُ،ُفإذاُجنءَوالقم  ُ ُالشمسُج ِمن

ُيَُنهُومُِدُجنءَمنُقَُنهُمِ،ُفَعَقَوَ ُالوفنء،ُُ«.جئ من ُ(107،ُص89ُق،ُج1405ُ)مجلسي،ُمحمدبنق ،ُبحنرُاألنوار،ُبي وت:ُمؤسسة

ُهمن .ُ.4
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  ها و زمینآفرينش آسمان. 1

سپس بهه مفهرینش    1؛إِلَىُالسَّمنءُِوَُهِيَُدُخن ُث مَُّاسرتَوى»ید: فرمامیقرمن در مورد مسمان 

به معنای چیزی )دود( اسهت کهه بهه     ،خاندُ« .ای از دود بودبودو ،مسمان پرداخت و من

لَمرُيَ َُُأَوَ»فرماید: ها و زمین میدربارو مفرینش مسمان و یا 2.خیزددنبال شعله مبش بر می

میا  3؛ءٍُحَيٍّوَُجَعَلْننُمِنَُالْمنءُِك لَُّشَيرُكَفَ  واُأَ َُّالسَّمنواتُِوَُالْأَررضَُكننَتنُرَتْقنًُفَفَتَقْننهُمنالَّيِينَُ

ها و زمین بهه ههم پیوسهته    اند که مسمانندانسته ،اندکسانی که ربوبیت خدا را منکر شدو

بهه   ،«ربهق « »ز م  مفریهدیم؟ ای را اها را از هم گشودیم و هر چیهز زنهدو  بودند و ما من

 4.است« از هم گسسته»به معنای « فتق»و  ،«به هم پیوسته»معنای 

بهتهرین   ،بانگ )انفجار بهزرد( چند نظریه وجود دارد که نظریه مه ،دربارو پیدایش جهان

بمهام   ،بیلیهون سهال پهیش    بیستحدود  ،اساس این نظریه ست. برا هاو مشهوربرین من

ای بسیار کوچک و فشردو متمرکز بهودو اسهت.   در نقطه ،ر جهانمادو و انرژی موجود د

و بهه فاصهله چنهد ثانیهه بها       گردیهد  انرژی منفجهر  و این نقطه کوچک و مرک  از مادو

مادو و انرژی از هم  ،سرعتی نزدیک به سرعت نور در همه سو منتشر شد. پس از مدبی

 5.از دل این انفجار نخستین بیرون ممد ،بفکیک شدند و بمام اجزای جهان امروز

 اند:گفته ،کردو« دخان»ل که از مادو مسمان بعبیر به میه اوّ درباروبرخی مفسران 

ها از بودو گازهای گستردو و عظیمهی بهودو   مسمان ،شود مغاز مفرینشاز من استفادو می»

هم  هنگ است وهما کامالً ،است و این با مخرین بوقیقا، علمی در مورد مغاز مفرینش

  6«.ای از گازها و دخان هستنداکنون نیز بسیاری از ستارگان به صور، بودو فشردو

                                                           

ُ.11فصلت،ُآيهُُ.1

ُ.310راغبُاصفْنني،ُالمف دات،ُپيشين،ُصُُ.2

ُ.30انبينء،ُآيهُُ.3

ُ.623و341ُُُراغبُاصفْنني،ُالمف دات،ُپيشين،ُصُُ.4

هنُوُاعجنزُق آ ،ُقم:ُ؛ُپ هيز،ُمحمدعلي،ُشگفتي94رضنييُاصفْنني،ُپژوهشيُدرُاعجنزُعلميُق آ ،ُپيشين،ُصُُ.5

ُعبنرت(ُ.ُ)بنُتلخيص204ش،ُص1385ُ،ُ[ائمه

ُ.228،ُص20ُكنرمُشي از ،ُننص ُوُديگ ا ،ُتفسي ُنمونه،ُتْ ا :ُدارُالكتبُاالسالمية،ُجُمُ.6
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سهه احتمهال ذکهر     ،کندها و زمین را مطر  میمیه دوم که مسأله پیوستگی مسمان دربارو

 است: شدو

و بارید این است که در مغاز از مسمان بارانی نمی ،. منظور از پیوستگی مسمان و زمین1

از مسمان باران نهازل   و این گونه، سپس خدا من دو را گشود .روییداز زمین گیاهی نمی

فَفَتَحرننُأَبروابَُالسَّمنءُِبِمنءٍُ»فرماید: که دربارو مسمان میشد و از زمین گیاهان رویید؛ چنان

 ز ممدوزمین نی درباروو  .«گشودیم درپیو پی پس درهای مسمان را با مبی ریزان 1؛مُنَْْمِ 

مرحوم  «.خوبی شکافتیمسپس زمین را با رویش گیاهان به 2؛ث مَُّشَقَقْنَنُالْأَررضَُشَقًّن» است:

ادامه میه  3روایت شدو است. {و امام صادق {این معنا از امام باقر :گویدطبرسی می

 4کند.را بأیید می نیز این برداشت« ءٍُحَيٍّوَُجَعَلْننُمِنَُالْمنءُِك لَُّشَير»فرماید: دوم که می

ههم   در ،از شکل فعلی خود پیش ،ها و زمیناین است که مسمان ،. منظور از پیوستگی2

را از هم جدا کرد و انواع موجهودا،   هامن وندخدا .فرو رفته و به صور، یک مادو بود

ایهن   :افزایدمی ،ذکر این بفسیر پس از مسمانی و زمینی را پدید مورد. عالمه طباطبایی

زیرا علم امروز این معنا را روشن نمهودو کهه منههه از     ؛کندیید مىأریه را علم امروز بنظ

اجرام عالم موسوس ما است، هر یک مرک  از عناصر  متعهدد و مشهتر  اسهت کهه     

 5.شتریکى کمتر و یکى بی ؛ن و مودود داردعمر  معیّ

انشمندان امروزو همان چیزی است که د ،ها و زمین. مقرود از به هم پیوستگی مسمان3

به صور، بودو واحد از بخار داغ بهود و بهر    ،اجزای این جهان :گویندو می کشف کردو

بدریج بجزیه شد و منظومه شمسی و کهرو زمهین بهه    اثر انفجارهای درونی و حرکت، به

 6وجود ممد و همهنان در حال گسترش است.

                                                           

ُ.11قم ،ُآيهُُ.1

ُ.26عبس،ُآيهُُ.2

ُ.72ُ،ُص7ُ،ُجُش1372بنُحسن،ُمجمعُالبين ،ُتْ ا :ُانتشنراتُننص ُخس و،ُُطب سي،ُفضلُ.3

ُ.279،ُص14ُطبنطبنيي،ُالميزا ،ُپيشين،ُجُُ.4

ُ.279ه278ُهمن ،ُصُ.5

؛ُرضنييُاصفْنني،ُپژوهشيُدر129ُ،ُص6ُش،ُج1386ُر.ک:ُمع فت،ُمحمدهند ،ُالتمْيد،ُقم:ُمؤسسةُالتمْيد،ُُ.6

ُ.99-97اعجنزُعلميُق آ ،ُپيشين،ُصُ
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شهروع  « دخهان »ت کهه از  مغهاز خلقه   درباروبوان گفت ظاهر میا، قرمن می ،در مجموع

با حدودی ههم  ،)انفجار بزرد( بانگیعنی نظریه مه ،با نظریه مشهور خلقت جهان، شدو

مید که جهان در ابتهدا از گازههای داغ بشهکیل    خوانی دارد و از ظاهر قرمن و علم بر می

 نخسهتین، بانهگ مثهل انفجهار    اما میا، قرمن در مورد عناصر دیگر نظریه مهه  ؛شدو است

ههای متعهددی   نظریه ،مغاز خلقت جهان درباروکه مطل  صریوی ندارد. با بوجه به این

را به طهور قطعهی بهه     هابوان مننمی ،به قطعیت نرسیدو هاکدام از منعرضه شدو و هیچ

ای از بوانهد گوشهه  مهی  ،در صوربی که به قطعیت برسد ،بانگقرمن نسبت داد. نظریه مه

بنهها در حهد یهک همهاهنگی      ،ولهی در حهال حاضهر    ؛، کنهد اعجاز علمی قرمن را اثبا

   1انگیز ظاهر قرمن و علم است.شگفت

 حافظ زمین. م2

و مسمان را سهقفی موفهوظ قهرار     2؛وَُجَعَلْنَنُالسَّمنءَُسَقْفنًُمَحرف وظن»فرماید: قرمن کریم می

 «.دادیم

رسد. ههوا  می کیلومتر 350گرد زمین را پوشش هوایی ضخیمی فراگرفته که عمق من به 

بهه  « اکسید کربن» ،%99/20به نسبت « اکسیهن»، %03/78به نسبت « نیتروژن» :از گازهای

بشهکیل یافتهه اسهت. ایهن      %94/0و بخار م  و گازهای دیگر بهه نسهبت    %4/0 نسبت

شدو در من، چهون  های گازی فراهمین نسبتچنبا این حجم ضخیم و با  ،پوشش هوایی

های مسمانی که با حجهم  را در برگرفته و من را از گزند سنگناپذیر، زمین سپری مسی 

میند و از بمام اطراف، بهدیدی وحشتنا  برای ساکنان زمهین بهه   زیاد به سوی زمین می

   نمودو است. پذیرزندگی را برایشان امکانو میند، حفظ کردو شمار می

ههای متالشهی  پاشیدگی ستاروای است که بر اثر از هم های پراکندوانباشته از سنگ ،فاا

های بزرد پیرامون خورشید در به صور، مجموعه ،هااند. این سنگشدو به وجود ممدو

موقع نزدیک شدن به زمین به وسهیله نیهروی    هااز من فراوانیند و روزانه بعداد اگردش

                                                           
ُصُُ.1 ُپيشين، ُعلميُق آ ، ُاعجنز ُپژوهشيُدر ُف هنگُو104ُُه103رضنييُاصفْنني، ُم كز ُتلخيصُعبنرت(؛ )بن

ُ.605ُ،ُص3ُش،ُج1382ُنرفُق آ ُك يم،ُقم:ُبوستن ُكتنب،ُمعنرفُق آ ،ُدائ ةالمع

ُ.32انبينء،ُآيهُُ.2
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با سرعتی حهدود   ،کوچک یابزرد  یهاشوند. این سنگزمین کشیدو می ویجاذبه به س

 ولی هنگامی کهه وارد الیهه ههوایی    ؛میندکیلومتر در ثانیه به سوی زمین فرود می 50ه60

-ور میشعله ،در اثر سرعت و اصطکا  زیاد با ذرا، هوا داغ شدو ،شوندمی اطراف من

کننهد و بهه  به دنبال خهود برسهیم مهی    کشیدویک خط نوری  ،شوند و در حال سوختن

انهد.  شهناخته شهدو   «سهنگ شها »به نام  مانی،های مس؛ این سنگشوندسرعت نابود می

اند که از الیه ههوایی گذشهته، مقهداری از من بهه     من اندازو بزرد ها،برخی از این سنگ

 کند.های سوخته با صدای هولناکی به زمین اصابت میصور، سنگ

ههای مسهمانی   این از مثار رحمت الهی است که ساکنان زمین را از مسهی  پربها   مری، 

منان را از مفا، گرداگردشان موفهوظ   ،و پوششی بس ضخیم قرار گرفتهدر امان  فراوان

در ابتدای این  میه یادشدو .امکان حیا، در زمین میسر نبود ،اگر چنین نبود است. داشته

   1.پردو برداشته است این حقیقت بزرداز  بوث،

 . دشواري تنفس در فضا3

بخواههد  را و هر که  2؛صَدررَ ُُضَيِّقنًُحَ َجنًُكَأَنَّمنُيَصَّعَّدُُفِيُالسَّمنءوَُمَنُْيُ ِدرُأَ ُْيُضِلَّهُُيَجرعَلُْ»

 «.رودکند که گویی در مسمان باال میاش را بنگ و مودود میسینه ،به گمراهی بیفکند

کنهد کهه   گوید و منان را به کسی بشبیه میاین میه از دشواری زندگی گمراهان سخن می

 گردد.دچار بنگی نفس و فشار سخت بر سینه می های باالیی جو،الیهدر اثر صعود به 

امروزو، با پی بردن به پدیدو فشار هوا در سطح زمین و بناس  من با فشار درجهه خهون   

از داخل بدن که موج  بعادل فشار بیرونی و درونی است، با حدودی وجهه بشهبیه در   

، معنهای کوشهش بهرای    «فيُالسهمنُءُيَصّعّدُ»مفسران پیشین، از بعبیر  3شود.میه روشن می

« الهی »اند؛ در صوربی که اگر این معنا مقرود بود، باید بها واژو  صعود به مسمان فهمیدو

                                                           
،13ُ)بنُتلخيصُعبنرت(؛ُمكنرمُشي از ُوُديگ ا ،ُتفسي ُنمونه،ُپيشين،ُج121ُُمع فت،ُالتمْيد،ُپيشين،ُصُُ.1

ُ.402ه400صُ

ُ.125انعنم،ُآيهُُ.2

ُجُُ.3 ُپيشين، ُتفسي ُنمونه، ُدارُاحينء435ُ،ُص5ُمكنرمُشي از ُوُديگ ا ، ُبي وت: ُتفسي الم اغي، ُاحمد، ُم اغي، ؛
ُ.25،ُص8ُتن،ُجُالت اثُالع بي،ُبي
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رساند؛ بلکه ایهن لفهظ از بها     از نظر لغت، معنای باال رفتن را نمی« يَصَّعَّدُ»ممد. واژو می

که از شهد، سهختی، نفهس در    ای گر معنای به دشواری افتادن است؛ به گونهب ف عُّل، بیان

، یعنی به دشواری نفس کشید و در سهینه احسهاس درد   «تَصَعّدَُنَفَسُهُ»شود. سینه بنگ می

شود و برای هر العبور اطالق میهای صع های صَعُود و صَعَد، بر دامنهو رنج کرد. واژو

ی سخت را که همههون  زودی کیفربه 1؛سَأ ررهِق هُُصَعُوداً»رود: امر بسیار دشوار به کار می

وَُمَهنُُْ»و یها فرمهودو:   « کنهیم. العبور است، بر او بومیل مهی ای صع باال رفتن بر گردنه

و هر کس از یاد پروردگارش روی بربابد، خهدا   2ً؛يُعر ِضرُعَنُْذِكْ ُِرَبِّهُِيَسرل كْهُُعَيابنًُصَعَدا

 «د.او را به عذابی که فراز مید و بر او چیرو شود، در خواهد مور

های مربفع جوّ، ، یعنی او مانند کسی است که در الیه«كَأَنَّمنُيَصَّعَّدُُفِيُالسَّمنء»از این رو، 

بهر، کسهی کهه خهدا را     دچار بنگی نفس و دشواری شدید گشته است؛ به عبار، روشن

خهوش  های باالیی جوّ قرار دارد و دسهت فراموش کردو، همهون کسی است که در الیه

میهد کهه اگهر    خوبی به دسهت مهی  فس است. از این بعبیر اعجازگونه، بهرنج و سختی بن

گردد. این فاقد وسیله حفاظتی باشد، دچار بنگی نفس می ،های فوقانی جوّکسی در الیه

معنا که در من روزگار برای بشر پوشیدو بودو، جز بها اکتشهافا، علمهی روز قابهل فههم      

 3نیست.

 . زوجیت عمومی 4

مسهأله زوجیهت    ،کهردو  پیشرفت علوم از برخی میا، قهرمن مشهکار  یکی از اسراری که 

همهه موجهودا، را برخهی مفسهران از      به معنای نر و مادگی ،موجودا، است. زوجیت

بری بر مهدعا  دو میه داللت روشن ها،اند که از میان مناستفادو کردو 4بعدادی میا، قرمن

 دارند:  

                                                           
ُ.17مدث ،ُآيهُُ.1
ُ.17جن،ُآيهُُ.2
ُ.117مع فت،ُالتمْيد،ُپيشين،ُصُُ.3
ُ.7؛ُشع اء،ُآيه3ُرعد،ُآيهُُ.4
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منهزو   1؛ك لَّْنُمِمَّنُت نْبِتُُالْأَررضُُوَُمِنُْأَنْف سِِْمرُوَُمِمَّنُالُيَعرلَمُو سُبرحن َُالَّيِ ُخَلَقَُالْأَزرواجَُ». 1

رویانهد و  را مهی  هااز گیاهان و حیوانابی که زمین من ؛ها را مفریدکه همه جفت است من

 کهه  رسهاند این میه می .«مگاهی ندارند هامورد و از مدمیان و مفریدگانی که بدانپدید می

در موجودابی که از دایهرو مگهاهی    ،هابر وجود قانون زوجیت در گیاهان و انسان افزون

 ند نیز این قانون وجود دارد.اخارج هاانسان

و از هر چیزی دو صهنف )نهر و مهادو(     2؛ءٍُخَلَقْننُزَورجَيرنُِلَعَلَّك مرُتَيَكَّ  و وَُمِنُْك لُِّشَير». 2

 «[.از داشتن همتا منزو است هایدگار منکه مفر] باشد که شما دریابید ؛مفریدیم

 اند:برخی مفسران در مورد زوجیت موجودا، نوشته

نر و مادو بودن کلیهه موجهودا،    درباروشاید بشر در زمان نزول قرمن مجید و میابى که »

کهرد. در  این موضوع را به صور، یک اصل و قهانون کلهى بلقهى نمهى     ،صراحت دارند

صهور، یهک اصهل    ه به  ،این معنا به وسیله انواع و اقسام طریق علمهى  صوربى که فعالً

یکى از صدها معجزو و اخبار غیبى قهرمن مجیهد بهه     ،خود ،اساسى در ممدو است و این

 3«.رودشمار می

از ؛ ءٍمِهنُْك هلُِّشَهيرُُُ» گوید:که قرمن در میه فوق مىاین» اند:برخی دیگر از مفسران نوشته

جههان از ذرا،   یند اشارو به این حقیقت باشهد کهه بمهام اشهیا    بوامى ،«همه موجودا،

 یاز اجهزا  «هها ابهم » اسهت کهه  مسهلیم  مثبت و منفى ساخته شدو و امروز از نظر علمهى  

اسهت و یها    دارا  بار الکتریسهته منفهى  که  «الکترون» از جمله؛ اندمختلفى بشکیل یافته

 را حتمهاً  «ءشى»الزامى نیست که  ،بنابراین .است مثبت که دارا  بار الکتریسته «پروبون»

 4.«بدانیم «صنف»   حیوان یا گیاو بفسیر کنیم و یا زوج را به معنىابه معن

هنگامی که جهان در باریکی جهالت بهه سهر   »نویسد: می در این بارو عالمه طباطبایی

نماید که خهدا  قرمن در بیش از دو میه از زوجیت گیاهان بوث کردو، برریح می ،ردبُمی

                                                           
ُ.36يس،ُآيهُُ.1
ُ.49ذارينت،ُآيهُُ.2
ُ.383ُ،ُص11ُ،ُجُق1398نجفيُخميني،ُمحمدجواد،ُتفسي ُآسن ،ُتْ ا :ُانتشنراتُاسالميه،ُُ.3
ُ.376،ُص22ُهمن ،ُجُُ.4
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بوانهد اعجهاز   مهی  ،البته اشارا، علمی قرمن در این موارد 1«همه گیاهان را جفت مفرید.

 ،هاها و پروبونذاریا، با مواردی همهون الکترون 49علمی به شمار مید؛ اما بطبیق میه 

 2.به شمار رودبواند از مرادیق میه مذکور حداکثر می موضوع، قطعی نیست و این

 جاذبهقانون . 5

اجسام بزرد و کوچک در یکدیگر بأثیر متقابهل   بمامست که ا به این معنا ،قانون جاذبه

قهرمن   ،اند که در مهوارد برخی مفسران بر این عقیدو 3.کننددارند و همدیگر را جذ  می

ایهن   ،از معجزا، علمی قهرمن اسهت. در دو میهه    نیز به جاذبه عمومی اشارو کردو و این

پدیهد موردو   ،را ببینیهد  هها یی کهه من هاها را بدون ستونخدا مسمان بعبیر ممدو است که

هها را بهدون   کهه مسهمان   سهت من ا خدا 4؛اللَّهُُالَّيِ ُرَفَعَُالسَّمنواتُِبِغَير ُِعَمَدٍُتَ َورنَْن» است:

 «.برافراشت ،را ببینید هاهایی که منستون

 هها هایی که منها را بدون پایهخدا مسمان 5؛تَ َورنَْنخَلَقَُالسَّمنواتُِبِغَير ُِعَمَدٍُ»و یا فرمودو: 

 «.مفرید ،را ببینید

 یبا افتهادن سهیب   و ( زیر درخت سی  نشسته بودم1717ه1642) معروف است که نیوبن

رد. حرکهت زمهین، سهیارا،، قمرهها و اجهرام      به قانون جاذبه عمومی پی بُه  ،از درخت

نتیجه برکی  دو نیروی جاذبهه و گریهز از   در  ،مسمانی در مدارهای خود و گرد یکدیگر

دارد و از ی را در مهدار خهود نگهاو مهی    یمرکز است. همین دو نیرو است که اجرام فاها 

   6کند.با هم جلوگیری می انو برادم و اصطکا  من هاسقوط من

ها را بدون ستونی که دیهدو  دهند که خداوند مسماندو میه یادشدو به این نکته بوجه می

 :ارائه شدو است دو بفسیر ،برای این بخش از میه« .بِغَير ُِعَمَدٍُتَ َورنَْن»رید: مف ،شود

   است. گویى در اصل چنین بودو ؛ستون استمسمان، بى ،بینیدگونه که مىهمان .1

                                                           
ُ.15ُ،ُصُش1362طبنطبنيي،ُسيدُمحمدحسين،ُاعجنزُق آ ،ُقم:ُبنيندُعلميُوُفك  ُعالمهُطبنطبنيي،ُُ.1
ُ.603ُ،ُص3ُنرفُق آ ُك يم،ُپيشين،ُجُ.ُم كزُف هنگُوُمعنرفُق آ ،ُدائ ةالمع2
ُ.54تن،ُصُنور ،ُحسين،ُانسن ُوُجْن ،ُتْ ا :ُانتشنراتُب هن ،ُبيُ.3
ُ.2رعد،ُآيهُُ.4
ُ.10لقمن ،ُآيهُُ.5
ُپيشين،ُصُُ.6 ُانسن ُوُجْن ، ُاعجنزُعلميُق آ ،ُپيشين،ُص57ُه56ر.ک:ُنور ، ُپژوهشيُدر ُاصفْنني، ُ.150؛ُرضنيي
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هها را بهدون سهتونى کهه     مسمان یعنی ؛است «دمَعَ»، صفت برا  «ْنونَ َتَ» کهدیگر این. 2

امها سهتونى    ؛وجود ستونى برا  مسمان است ،الزمه من . پس،است، برافراشته دیدو شود

 1ى.ینامر

حسهین بهن    که؛ چنانگرفته است قرار مورد بأیید {رضا از امام در روایتی ،معنای دوم
 گوید:میخالد 

سهوگند بهه    2؛وَُالسَّهمنءُِذاتُِالْحُبُهكُُِ» :که خداونهد فرمهودو  این :پرسیدم {رضا از امام

یى بهه سهو  زمهین    هها راو ،فرمود: این مسهمان  ؟یعنى چه ،«ستا هاراومسمان که دارا  
کهه   یدر حهال  ؛بواند راو اربباطى با زمهین داشهته باشهد   چگونه مى :معر  کرد .... دارد

بِغَير ُُِ:يقولُ،ُأليسُاهللسبحن ُاهلل» امام فرمهود:  ؟ستون استها بىمسمان :فرمایدخداوند مى

عجیه  اسهت، میها خداونهد      ؛ْهُنونَ َنُالُتَكُِهلَُوَُد مَُهعَُمَلهى،ُفقهنلُثَهُُُبَُعَمَدٍُتَ َورنَْن؟ُقلتُ

فرمود: پهس سهتون   .مر  :بدون ستونى که قابل مشاهدو باشد؟ عر  کردم :فرمایدنمى

 3«.بینیدشما من را نمى ولی ؛هایى هست

که در زمان نهزول   دفرمایرا بیان می، یک حقیقت علمى ه حدیث یادشدوباین میه با بوجه 
هیئت بطلمیوس بهر افکهار مهردم حکومهت      ،در من زمان؛ زیرا میا،، بر کسى مشکار نبود

ها به صور، کرابى بودربو همانند طبقها، پیهاز رو  ههم قهرار     مسمان ،کرد و طبق منمى
ولهى   ؛بلکه هر کدام بر دیگر  بکیه داشهت  ؛ستون نبودکدام معلق و بىهیچ داشتند و طبعاً

جها رسهید کهه افهال  پوسهت      هزار سال بعد از نزول این میا،، دانش بشر به ایهن حدود 
پیاز ، به کلى موهوم است و منهه واقعیت دارد، این است که کرا، مسمان ههر کهدام در   

هها را در  گاهى داشته باشند و بنها چیهز  کهه من  که بکیهمنبى ؛ندامدار خود، معلق و ثابت
 اربباط با جرم این کرا، ،دل قوو جاذبه و دافعه است که یکىدارد، بعاجا  خود ثابت مى

بهه   ،بعهادل جاذبهه و دافعهه   ؛ به بیهان دیگهر،   ستمربوط ا هابه حرکت من ،دارد و دیگر 

 4ى، کرا، مسمان را در جا  خود نگه داشته است.یصور، ستون نامر

                                                           
العلمية،ُُالمعنني،ُبي وت:ُدارُالكتبُ؛ُآلوسي،ُسيدُمحمود،ُروح421،ُص6ُجمعُالبين ،ُپيشين،ُجُر.ک:ُطب سي،ُمُ.1

ُ.84ُُ،ُص7ُق،ُج1415ُ
ُ.7ذارينت،ُآيهُُ.2
ُ.414،ُص5ُق،ُج1416ُبح اني،ُسيدهنشم،ُالب هن ُفيُتفسي الق آ ،ُتْ ا :ُبنيندُبعثت،ُُ.3
ُ.58ه57ُُ؛ُنور ،ُانسن ُوُجْن ،ُپيشين،ُص111ُه110،ُص10ُمكنرمُشي از ُوُديگ ا ،ُتفسي ُنمونه،ُپيشين،ُجُُ.4
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 ها در استواري زمیننقش كوه. 6

وَُجَعَلْننُفِهيُالْهأَررضُُُِ» 1:یاد شدو اسهت « رواسی»بعبیر ها با جای قرمن کریم از کوو نُهدر 

یی اسهتوار پدیهد موردیهم بها زمهین      [هالنگرگاو]ها و در زمین، کوو 2؛رَواسِيَُأَ ُْتَمِيدَُبِِْم

در فرهنگ لغت  3، جمع راسیه، به معنای ثابت و راسو است.«رواسی« »مردم را نلرزاند.

ها بنابراین، در میه مذکور، از کوو 4ی کشتی لنگر انداخت.، یعن«رَسَتُِالسفينة »ممدو است: 

و یا قرمن کریم  ،کندبه عنوان لنگرگاو یاد شدو که زمین را از بزلزل و اضطرا  حفظ می
دارد: پاشیدن نگه میاست که زمین را از همها بعبیر نمودو ، یعنی میو«اوباد»ها به از کوو

   «ندادیم؟هایی قرار ها را همهون میوکووو میا  5؛وَُالْجِبنلَُأَورتنداً»

 ممدو است: در زمین هاونقش کو اهمیت و دربارو بفسیر نمونهدر 
جها بهه ههم    ها  عظیمهى در اعمهاق زمهین دارنهد و در من    که ریشهها عالوو بر اینکوو

اند و همهون زرهى پوسته زمین را در برابر فشار ناشى از مواد مهذا  درونهى و   پیوسته
کننهد، دیوارهها  بلنهد  در برابهر     ثیر جاذبه جزر و مدمفرین ماو از بیهرون حفهظ مهى   أب

شوند و پناهگاو مطمئنى بهرا  مسهایش انسهان    ها  سخت و سنگین موسو  مىطوفان
هها  زیهر ضهربا، کوبنهدو طوفهان     پیوسهته  زنهدگى انسهان   ،نبودنهد  هاکوو اگر. سازندمى

 .دستخوش نامرامى بود
قشر عظیمى از ههوا وجهود دارد کهه بهر اثهر       ،در اطراف کرو زمین ،اهبر همه این افزون

همهراو   و انهد ، پنجه در این قشر عظیم افکندوبزرد ها دندومثابه چرخبه  ،هاوجود کوو
اگر سطح زمین صهاف بهود، قشهر ههوا بهه       :گوینددانشمندان مى .کنندزمین حرکت مى

 کهه  شد و ممکن بودعظیم ایجاد مىها  لغزید و طوفانهنگام حرکت زمین رو  من مى

  6سطح زمین را داغ و سوزان و غیر قابل سکونت کند. ،ىهمیشگاین اصطکا  

                                                           
ُ.19؛ُحج ،ُآيه27ُ؛ُنمل،3ُرعد،ُآيهُُ.1
ُ.31انبينء،ُآيهُُ.2
ُ.98،ُص3ُ،ُجُش1371اكب ،ُقنموسُق آ ،ُتْ ا :ُدارُالكتبُاالسالمية،ُق شي،ُسيدُعليُ.3
ُ.321ُ،ُص14ُابنُمنظور،ُلسن ُالع ب،ُپيشين،ُجُُ.4
ُ.7نبأ،ُآيهُُ.5
ُ.17،ُص26ُمكنرمُشي از ُوُديگ ا ،ُتفسي ُنمونه،ُپيشين،ُجُُ.6


