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*فرشته معتمد لنگرودى

چكيده
اى بشريت است كه هدف اصلى آن هدايت انسانگترين پيام الهى برآن كريم بزرقر

مينه هدايت بشر،آن در زى كمال و سعادت ابدى است.يكى از پيام$هاى قربه سو
جيت در اصنـاف واعجاز علمى است كه در  اين مقاله به يكـى از ابـعـاد آن ـ زو

دن كه قرينه هم هستـنـدتا بوجيت به معنـاى دوداخته شده است.زوپديده$ها ـ پـر
جيت گياهان وآن كريم به زومثل شب و روز،نر و ماده است و در آيات متعدد قر

شتار حاضرنده در نوه شده است.نگارجيت همه اشياء اشارانات بلكه به زوحيو
ج،تاريخچه پديـدهى و اصطالحى كلمه اعجـاز و زوسى معناى لغـوپس از برر

آنج در قـرسى بسامد كلمـه زوحله بعدى  بـه بـررت ذكر شده است.در مـرّجيزو
آننه در قرا چگوت رّجيداخته است؛به اين معنا كه خداى متعال مسأله زوكريم پر

آن كه نشانه$اى از آياتت در قرّجيده است و در آخر به هدف زوموح فركريم مطر
ت درّجيداخته شده است.نشان داده$ است كـه زوالهى در عالم هستى اسـت پـر

سيده$اند كها دانشمندان نيز به اين نتيجه رد و اخيرد دارجودات و اشياء وجوهمP مو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن حديث،دانشگاه اصفهان.م قرشد علوشناسى أرى كار*دانشجو
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اى مختلفى تشكيـلنه كه اتم از اجزد اين$گود دارجوت  وّجـيم اتم$ها نيز$زوَدر عال
ند ون ناميده مى$شواى بار الكتريسيته منفى هستند و الكتـروايى كه دارشده،اجز

ند.ن ناميده مى$شوتواى بار الكتريسيته مثبت هستند و پروايى كه داراجز
ت.ّجيت اصناف،اهداف زوّجيج،زواعجاز،زو:ه�هااژكليد و

مقدمه
(ص)ت محمد$آخرين پيامبر؛ يعنى:حضرش آسمانى است كه برآن كريم آخرين سروقر

$آخرين(ص)ا به نور و كمال هدايت مى$كند.از آنجا كه پيامبر اسالم$د آمده و جهانيان رفرو
ان دليل وا به عنوآن رده است و قراى انسان$ها آورند برا از جانب خداوو كامل ترين دين ر

مى$باشد.اين(ص)$سالت پيامبر$$ صدق و ادعاى ر^ده،كه نشانهفى نمود معرت خوحجت نبو
ËÓ— ôÓÞÚVÌË Ó¹ ôÓÐUfÌ≈ � ô� w?²Ó»UÌاى هدايت انسان$ها به بيان همـه چـيـز$«كتاب آسمانى بـر

�Ô³sO$$«،نه اى كامل و جامع و بـهده به گوم بو$از تر و خشك و صغير و كبير الز)٦/٥٩(األنعام
�ð³ÚOÓ½UÎنحو$« UJÔqÒý ÓwÚ¡Ì$«،در آن ذكر شده است.).١٦/٨٩(النحل

م طبيعى،اخباراى ابعاد مختلفى است از جمله فصاحت و بالغت،علوآن داراعجاز قر
آن،اعجاز علمى مى$باشد.غيبى و….يكى از ابعاد اعجاز قر

شه$هاى سخن حق تعالىاتى است كه از گوط به اشارآن كريم،مربواعجاز علمى قر
آن كريم كتاب هدايت است و هدف اصلىا قرده است؛زيردار گشته و هدف اصلى نبونمو

ست.همان طور كه اگر يكاه سعادت به اوختن رندگى انسان و آموآن جهت بخشيدن به ز
مد او آن نيست كه همه علـوشت و گفت:در آن همه چيز هست،مقصوشك،كتابى نوپز

ادشكى مرم پزط به علود است،بلكه همه چيز مربوجورياضى،فيزيك و…در آن كتاب مو
شكى،فيزيك،شيمى و…نيست بلـكـهآن،بيان مسائل پزاو است.در اينجا نيز هدف قـر

ات علمىآن كريم آمده است.لذا اگر اشارط به هدايت بشر است،در قرى كه مربوهر چيز
ده است، كهاستاى همان هدف اصلى، يعنى:هدايت بشر بود باشد،در رجوآن مودر قر

.از اين١ددا به آيات طبيعت يادآور مى$گرند متعال انسان رجه دادن انسان به خداواى توبر
مى خوريم از آن جهت است كه اين سخنآن برات علمى قرخى از اشارآن به بررو گاه در قر

چشمه دانشى بى پايان حكايتفته و از سرشار علم و حكمت الهى نشات گـراز منبع سر
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�ÔqÚ√ Ó½ÚeÓ$د:«دارÓtÔ�« ]c¹ ÍÓFÚKÓrÔ/�« Òd]� /�« w]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷≈ ½]tÔ� ÓÊUÓž ÓHÔ—uÎ— «ÓŠLOÎU«؛)٢٥/٦قان،$(الفر
حيـما مى$داند،او غفور و رمين رار آسمان$هـا و زده است كه اسرل كرا ناز«بگو كسـى آن ر

ا تشكيل نمى$دهد.آن هدف اصلى كالم رات علمى قرده و هست ».لذا اشاربو
آن از نخستين مباحثشن نيست،اما اعجاز قـرچه آغاز پيدايش بحث اعجاز،روگر

د،از تعبير$«اعجاز»$استفادهدن خوه بوآن كريم در بحث معجـزآن مى$باشد؛قرط به قرمربو
دههان»$ياد نمـونه»،«بصائر» و«بـرّگان«آيه»،«بـياژات انبياء بـا وه از معجزارده،و همـونمو

ايات و سپس همانندخى روآن نخست در برد قره در موراست.از اين رو،اصطالح معجز
٢اج يافته است.ديگر اصطالحات،بعدها رو

ه از سخنـانق العاده استفاده نشده و اصطالح معجـزآن از تعبير خـارهمچنين در قـر
آن به كارفته است و اعجاز به معناى اصطـالحـى آن در قـردانشمندان اسالمى نشأت گـر

ان،متكلمان و اديبانآن،در آثار مفسـرحله از مباحث اعجاز قر.نخستين مـر٣فته استنر
سى$هاى$$$است.با برر(ص)سالت پيامبر$هانى بر رآن نشانه و بردند قرد كه معتقد بويافت مى$شو

٤م آغاز شده است.ن دوم قرآن كريم در نيمه دوان دريافت كه بحث اعجاز قرتاريخى مى$تو

ده استآن»$بوان$«نظم القرشته شده،با عنوآن نوه اعجاز قرنخستين كتاب$هايى كه دربار
لين كسىآن»$اوق ـ در$«نظم القـر٢٣١لى ـاهيم بن سيار بن$هانى نظام معتزاسحاق ابرو أبو

ـ داخته است و بعد از او أبواست كه به مسأله اعجاز پر ـ تحت$$همين٢٥٥عثمان جاحظ  ق 
شتهه ابعاد مختل~ اعجاز نـوشت و بعد از آنان كتاب$هاى مختلفـى دربـاران كتاب نوعنو

انشته$اند، مى$توى نومينه كتاب$هاى بى نظيرشد.از مهمترين دانشمندان متقدم كه در اين ز
ـ صاحب كتاب$«إعجاز٤٠٣از قاضى أبوبكر طيب باقالنى ـ منصور ثعالبىآن»$و أبوالقرق 

امع اسالمـى،ن اخير در جود.در يك قـرق ـ نويسند�$«إالعجاز و إاليجاز»$ياد كـر٤٢٩ـ 
شته شدهمينه نوع اعجاز شده است و كتاب$هاى مستقلى در ايـن زضوى به موجه بيشترتو

سطحمن بنت الشاطىء كه اين كتاب توآن»$از عايشه عبدالراست.مانند:«اعجاز بيانى قر
آن» از محمدحسين طباطبايى،«التمهيدجمه شده است.كتاب$«اعجاز قرى ترحسين صابر

آن است.ه اعجاز قرفت كه جلد ششم اين كتاب ويژآن»$از محمدهادى معرم القرفى علو
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ه�هااژم شناسى ومفهو
ا تشريح و تبيين كنيم:ج رم اعجاز و زود بحث،بايد مفهوقبل از تبيين مسأله مور

$«عجز»$و به معناى ضع~^ا از ريشهاهيدى اعجاز رفر:ى و اصطالحى اعجازمعناى لغو
٥انى دانسته است.و ناتو

اهم است.عجز فالن ره معناى اعجاز مى$نويسد:عجز،نقيض جـزإبن منظور دربار
د و آن$$ى نيـز دار.همچنين ريشه عجز معناى ديـگـر٦دا ضعي~ شمرفالن؛يعنى نظـر او ر

ه و إبـنند كهنسال عجـزى است از اين رو است كه به آخرين فـرزنهايت$ و پايانه هر چيـز
٧العجز مى$گويند.

ى استد و يا نفى امراقع نمى$شوى است كه عادتا وه تحقق آن چيزو در اصالح معجز
٨نده آن است.ابر با ادعاى آورق عادت و براه با خرد و همرت مى$پذير صورًكه عادتا

ق عادت كه برى است خره امرمه طباطبايى در تعري~ اعجاز مى$نويسد:معجـزّعال
اء الطبيعة در عالم طبيعت و جهان مادى داللت مى$كند نـهى ماورف نيرودخالت و تصر

٩ا ابطال مى$كند.ى باشد كه ضروريات علمى رآن$كه به معناى امر

نة الشئ ،بيان داشتها به معناى مقـارج رس زو إبن فار:جى و اصطالحى زومعناى لغو
١٠است.

انات به هر كدام از دو.در غير حيو١ا قائل است:اى اين كلمه معانى ذيل راغب برر
ىن ديگرى كه مقار.به هر چيز٢ج گويند.چيز قرينه همديگر ـ مثل يك لنگه كفـش ـ زو

ى باشد و متضـاد آنن ديگرى كه مقـار.به هر چيز٣ج گوينـد.باشد و مشابه آن باشـد زو
١١ج گويند.باشد زو

آن به كاراع ـ مثل شب و روزـ در قرج گاهى به معناى اصناف و انوهمچنين كلمه زو
١٢.)٥٠/٧(ق،»$ËÓ√Ó½Ú³Ó²ÚMÓ� UNOÓ� UsÚ� ÔqÒ“ ÓËÚÃÌÐ ÓNZOفته است:«ر

ان،عنصرعى اقتره بر اشتمال اين لفظ بر نوج،عالود معناى زومه طباطبائى در مورّعال
جين به$$معناى زو^ه دخيل دانسته و مى$نويسد:كلمهاژى اين وا نير در معناى لغوتأثير و تأثر ر

ر.از آن$كه فاعلّى متأثر و ديگرّثى است كه مقابل هم باشند؛يكى فاعل باشد و مؤدو چيز
هر.ايشان در جاىن و شود.مانند زاقع شوند و بر آن$كه منفعل است واست عملى سر بز

م، اختصاص به انسانّديگر مى$نويسد:مسأله$ى تزويج دو چيز با هم و پديد آمدن چيز سو
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ÝÔ³Ú×ÓÊUÓد.«اه پديد مى$آورا از اين ردات رجوند تمامى مود؛بلكه خداوان و نبات ندارو حيو

�«]cš ÍÓKÓoÓ“_« ÚËÓÃ«Ó� ÔK]NÓ� UL]ð UÔMÚ³XÔ—_« Ú÷ÔË Ó�sÚ√ Ó½ÚHÔ/NrÚË Ó�L]¹ ô UÓFÚKÓLÔÊu$«،و)٣٦ /٣٦(يس 
  نر و^لهده است كه اين دو به منزست كرد فاعل و منفعل درجوا از دو موبه طور كلى عالم ر

د آن دو،خورد مى$كند و از برخورد بران،انسان و نباتند؛هر فاعلى با منفعل خو حيو^هّماد
١٣م پديد مى$آيد.ّد سوجومو

جيت تاريخچه پديده زو
دد جنس نر و ماده،فقط در$مورجوجيت و ود كه مسأله زون$ها گمان مى$كر انسان تا قر

ل لينهلى نخستين بـار كـار. و١٤ما صادق استخى گياهان ؛مثـل خـرانات و بربشر و حيـو
فق به كش~ اين ميالدى،مـو١٨ن اسط قرئدى،در اوف سو و گياه شناس معـرودانشمند

مى است و گياهانن عمو يك قانوًت در دنياى گياهان تقريبـاّجياقعيت شد كه مسأله زوو
هند و سپس ميوش نطفه نر و ماده بارور مى$شـوانات از طريق آميـزنيز همانند غالب حيـو

.بعد از مدتى دانشمندان كش~١٥فتار گرد استقبال دانشمندان قرمى$دهند.اين نظريه مور
د،ى كه اتم ناميده مـى$شـوات بى نهايت ريـزّت ذرى به صوراكم انـرژدند كه ماده از تـركر

اايت داده شد،چرت به همه اشياء سرّجيتى مسأله زوّتشكيل يافته است و پس از گذشت مد
ن$ها ـ بادات ،يعنى:اتم از الكتروجواحد ساختمانى مـودند كه وكه دانشمندان كش~ كر

١٦ن$ها ـ با بار مثبت ـ تشكيل شده است.توبار منفى ـ و پرو

جه مسائل حسىم و در درت در اشياء يكى از مسلمات جهان علوّجيه پديده زو امروز
ديده است.شن گرئيات آن روفته و جزار گرقر

تّجيع زوضون$ها قبل از اين دانشمند به طور مكرر در آيات مختل~ به موآن مجيد قرقر
د يكىه شده است.و اين خوانات و انسان و بلكه تمام اشياء در جهان اشارگياهان و حيو

ات علمـىمينه معتقد است كه:معـجـزى در اين زآن است.طنطـاوات علمى قراز معجـز
د و هنوز هم گنجينه$هاى علمىتر مى$شوفت علم آشكارسته و روز به روز با پيشرآن پيوقر
١٧دد.مان به تدريج آشكار مى$گرف نگشته است و با گذشت زآن مكشوقر
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جيتسى آيات زوبرر
آن آمدهه از قرج هشتاد و يك بار و در چهل و سه سور كلمه زوآن كريم:جيت در قرزو

ح شده است:آن به اشكال ذيل مطرجيت در قران دريافت كه زوسى اين آيات مى$تواست.با برر
ح مى$كنـدا مطره$ها و گياهـان رجيت در انسان و ميـوآن، زو.دسته اى از آيات قـر١ 

��Ó−ÓF?ÓqÓ� MÚt?Ôeماننـد:«« ]ËÚłÓOÚs?c�« ]�ÓdÓË Ó½_«Ú¦?Óv«،ند و زج مـر؛«و از او دو زو)٧٥/٣٩(القيامـة
آفريد!».

» √ÓËÓ�ÓrÚ¹ ÓdÓËÚ≈ «�Ó—_« vÚ÷� ÓrÚ√ Ó½Ú³?Ó²ÚMÓ� UNOÓ� UsÚ� ÔqÒ“ ÓËÚÃÌ� Ód?r¹Ì$«آيا آنان به)٢٦/٧اء،(الشعر»
١٨ش در آن رويانديم؟!».ارزاع گياهان پردند كه چقدر از انومين نگاه نكرز

» ËÓ√Ó½Ú³Ó²?ÚMÓ� U?NOÓ� U?sÚ� ÔqÒ“ ÓËÚÃÌÐ ÓN?Z?O$«،ع گياه بهجـت$انـگـيـز در آن؛«از هر نو)٥٠/٧(ق
رويانديم».

»ËÓ√Ó½ÚeÓ�ÚMÓ� UsÓ/�« ]LÓ¡U� Ó¡UÎ� ÓQÓ½Ú³Ó²ÚMÓ� UNOÓ� UsÚ� ÔqÒ“ ÓËÚÃÌ� Ódr¹«،و از آسمان آبى)٣١/١٠(لقمان»
ش رويانديم».نى از جفتهاى گياهان پر ارزناگواع گومين انوى زسيله آن در روديم و بول كرناز

�ÝÔ³Ú×ÓÊU?Óا كه انسان نمى$دانـد:«هايى رجيت در چيـز.زو٢ « ]cš ÍÓKÓoÓ“_« ÚËÓÃ«Ó� ÔK]NÓU?

�L]ð UÔMÚ³XÔ—_« Ú÷ÔË Ó�sÚ√ Ó½ÚHÔ/NrÚË Ó�L]¹ ô UÓFÚKÓLÔÊu$«،ه است كسى كه تمام؛«منز)٣٦/٣٦(يس
دشان،و از آنچه نمى$دانند».مين مى$روياند،و از خوا آفريد،از آنچه زج$ها رزو

ËÓ�sÚمى همه اشياى جهان خبر مى$دهد:«ت عموّجيه در دسته ديگر از زو.و باالخر٣

�Ôq?Òý ÓwÚ¡Ìš ÓK?ÓIÚM?Ó“ UÓËÚłÓO?Ús?� ÓFÓK?]JÔr?Úð Óc?Ó�]dÔÊËÓ$«،؛«و از هر چيـز دو جـفـت)٥١/٤٩(الذريـات
ر شويد!».ّآفريديم،شايد متذك

ن اخيرجه كه در قـريكى از مسائل قابل تـوه�ها و گياهان:جيت در انسان و ميـول:زو  او
دنج بوع زوضوداشته شده است،مـوى آن برده از روانجام پـراقع شده و سرد بحـث ومور

سالت چنـيـناى بشر در عـصـر ردات جهان طبيعت اسـت.بـرجـوگياهان بلكه تـمـام مـو
ارآن مجيد با اصرلى قرگاهى نداشت؛وچكترين آه آن كود و دربارح نبوعى اصال مطرضومو

هاى ايجاد انگيزدات جهان آفرينش سخن گفته و برجودن همه موج بوه زوى درباركم نظير
دهار دهند به طور مكرر از آن ياد نموسى قرد برراه علمى مورا از ردر مسلمانان تا مسأله ر

ا انجام نداده اند،بلكهآن ران پيشين نه تنها در اين آيات دقت شايسته مقام قراست.مفسر
ده اند كه فقطى تفسير كرا طوردات آفرينش رجوه موّدن نباتات و كليج بوط به زوآيات مربو
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سى آياتى كه به. در ذيل بر برر١٩دندمان تطبيق مى$نمود آن زگاهى$هاى محدوم و آبه علو
دازيم:د،مى پره داراين مطلب اشار

�ÓËÓ√:«^ ال~:آيهÓrÚ¹ ÓdÓËÚ≈ «�Ó—_« vÚ÷� ÓrÚ√ Ó½Ú³Ó²ÚMÓ� UNOÓ� UsÚ� ÔqÒ“ ÓËÚÃÌ� Ódr¹Ì$«؛)٢٦/٧اء،(الشعر
ش در آن رويانديم؟!».ارزاع گياهان پردند كه چقدر از انومين نگاه نكر«آيا آنان به ز

ا نر و ماده خلقج كريم»آن نباتاتى اند كه خداى سبحان آن$ها راد از«زو در اين آيه،مر
دات روييدنى است،چه نباتجواد از آن،همه موخى مفسرين گفته$اند:مر.بر٢٠ده استكر

�ËÓKده:«موص انسان فران،و چه انسان،به دليل اين$كه در جاى ديگر در خصوو چه حيو«]tÔ

√Ó½Ú³Ó²ÓJÔrÚ� sÓ—_« Ú÷½ Ó³ÓðUÎU$«خى نيز گفته اند كه منظور از«گياه كريم» گياهان.$بر٢١)٧١/١٧ح،(نو
فت علم اين حقيقت روز بهائدى است كه با پيشراى فوفايده است و البته هر گياهى دارپر

انات و جماداتالى كه پيش مى$آيد اين است كه انسان و حيو.سؤ٢٢دتر مى$شوروز آشكار
انست است اما با كمى دقت مى$توض درداخل در انبات نيستند؟پاسخ اين است كه،اين فر

اج و انبات شده$اند و كل جماداتليد و اخرمين تودريافت كه،تمام اينها از همين خاك و ز
ا نر و مادهند است كه تمام اينها رت كامله خداوات و معادن همه از قدرات و فلزاهراز جو

ليد كنند و ثمر دهند.لذا اين آيه مى$گويد كه تا نر و ماده گياهان بهد توار داده تا مثل خوقر
ليد مثلند كه از آنها توات آنها هم هسته و دانه و تخـم دارسند،ثمر نمى$دهند و ثمرهم نر

انات و انسان$هـاا به نر،تا ثمر دهد و اين مسأله در حيـوند كنند ماده رد.يا بايد پيـومى$شو
هجيت در گياهان اشـاره لقمان آيه دهم نظير اين آيـه اسـت و بـه زوح است.در سـورمطر
�ËÓ√Ó½ÚeÓد:«دارÚMÓ� UsÓ/�« ]LÓ¡U� Ó¡UÎ� ÓQÓ½Ú³Ó²ÚMÓ� UNOÓ� UsÚ� ÔqÒ“ ÓËÚÃÌ� Ódr¹.«

ËÓ�sÚ� Ôq?Òد،اين اسـت:«ه دارجيت گياهـان اشـار ب:يكى ديگر از آيـاتـى كـه بـه زو

¦�«]LÓdÓ «ł ÓFÓqÓ� NOÓ“ UÓËÚłÓOÚsŁ« ÚMÓOÚs«دجوه$هايى كه ممكن است وو از جميع ميو)$١٣٬٣عد،$(الر
مستانـى،ازع،از حيث تابستانـى و زاع متخال~ و مختلفى از حيث نـومين انـويابد،در ز

٢٣ار داد.ى و خشكى آن قرحيث شيرينى و غير آن،و از حيث تر

مينند در ز»$گفته است:خداوÓËÚłÓOÚsŁ« ÚMÓOÚs“اهر در ذيل جمله$«ى در تفسير الجو طنطاو
اج آنها دردوار داده،يعنى دو تا؛ يكى نر و يكى ماده،كه ازج قره$ها زواز هر صنفى از ميو

ده كه هرده و ثابت كـرا كش~ نمود،علم جديد هم اين معنـا رت مى$گيـرگل$هاشان صور
ى كهند،چيزه و دانه نمى$بندد مگر اين$كه نر و ماده آن با هم در آميـزاعتى ميوخت و زردر
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گاهىختان،وته ماده هست،مانند بيشتر درخت و بود ماده و درهست گاهى عضو نر با خو
ما.آن دستهخت خرختى ديگر،ماننـد درخت است و عضو ماده در درعضو نر در يك در

ند،و گاهىار دارته هستند،گاهى هر دو در يك گل قركه عضو نر و ماده هر دو در يك بو
مىند،و دوار دارته پنبه،كه عضو نر با عضو ماده آن در يك گل قرلى مانند بودر دو گل،او

٢٤ته كدو.مانند بو

ى هر چند از حقـايـقى مى$نويسد:گفتـار و عالمه طباطبايى در نقد گفتـار طـنـطـاو
د،ديدى در آن نيست،و ليكن ظاهر آيه كريمه با آن مساعدت$ندارعلميه$اى است كه هيچ تر

ندختى خلق مى$شوج و دو تا هستند،نه اين$كه از دره$ها زود ميوا ظاهر اين است كه خوزير
د$$د،مناسب بـوخت$هاى آنها بـود،درمقصوج و دو تايى باشند،و اگـرخت$هـا زوكه آن در

ار داد.ا از دو جفت قره$ها رجين اثنين$؛و همه ميوات جعل فيها من زومايد:و كل الثمربفر
ÝÔ³Ú×ÓÊUÓى گفته،ممكن است از مثل آيه:«  در ادامه مى$نويسد:البته اين مطلبى كه و

�«]cš ÍÓKÓoÓ“_« ÚËÓÃ«Ó� ÔK]N?Ó� UL]ð UÔMÚ³XÔ—_« Ú÷Ó«،و همچنين از آيـه:«)٣٦/ ٣٦$(يس$ËÓ√Ó½ÚeÓ�ÚMÓ� Us?Ó

/�«]LÓ¡U?� Ó¡UÎ� ÓQÓ½Ú³Ó²?ÚMÓ� UNOÓ� U?sÚ� ÔqÒ“ ÓËÚÃÌ� Ódr?¹«،و آيه:«)$٣١/١٠$(لقمانËÓ�s?Ú� ÔqÒý ÓwÚ¡Ìš ÓKÓI?ÚMÓU

“ÓËÚłÓOÚs� ÓFÓK]JÔrÚð ÓcÓ�]dÔÊË$«،٢٥د.$استفاده شو)٥١/٤٩(الذريات

د كه يكاهد بـوصن~ خوج،دو»يعنى:دو زو?ÓËÚłÓOÚsŁ« ÚMÓOÚs“ عقيده عالمه منظـور از«
دىارمى باشد يا نباشد.نظير ساير موج سوصن~ با صنفى ديگر مخال~ باشد،حال اگر زو

�ŁÔr]—« Úłlار آمده،ماننـد$«كه تثنيه به منظور تكـر« Ú³ÓBÓdÓ� Ód]ðÓOÚs$«،د از كه مقصو)٦٧/٤(الملـك
٢٦د.ت خيلى زياد شوع است،هر چند از نظر كثرجوع بعد از رجوه ،رتثنيه كر

د،اين است:ه دارجيت گياهان اشـار ج:يكى ديگر از آياتى كه به طور صريح به زو
»ËÓ√Ó½Ú³Ó²ÚMÓ� UNOÓ� UsÚ� Ôq?Ò“ ÓËÚÃÌÐ ÓNZO«،ج در اينجا به معنى صن~ است، يعنـى:از$زو)٥٠/٧(ق

فه$هامين با بهجت مثل گل$ها و رياحين و شكوهر صنفى از اصناف نباتات رويانيديم در ز
د وت مى$شـوجب مسرد و موه آنها شادى مـى$آورگ$هاى سبز و خضرويات كه منـظـرو بر

جيت در عالم گياهـانه به مسالـه زوج اشـارْ زوّ كلْ.لذا تعبير به مـن٢٧دكي~ و لـذت دار
د و بعد ازان يك اصل كلى كش~ نشده بـوگز به عنول اين آيات هـرقع نزواست كه در مو

داشت.ى آن برده از رون$ها علم و دانش بشر پرقر
�:«^ د:آيه«]cł ÍÓFÓqÓ� ÓJÔrÔ—_« Ú÷Ó� ÓNÚbÎË «ÓÝÓKÓpÓ� ÓJÔrÚ� NOÓÝ UÔ³ÔË öÓ√Ó½ÚeÓ‰Ó� sÓ/�« ]LÓ¡U� Ó¡UÎ
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�ÓQÓšÚdÓłÚMÓÐ Ut√ Ó“ÚËÓł«Î� UsÚ½ Ó³Ó UÌý Ó²]v?«،اج در اين آيه،اصناف مختل~اد از ازومر)٢٠/٥٣$(طه
٢٨د با طعم$ها و منافع مختل~$ مى$باشد.خ و سفيد و سبز و زرنگ سرگياهان با گلهايى به ر

�ÝÔ³Ú×ÓÊUÓ:«^ و:قسمتى از آيه« ]cš ÍÓKÓoÓ“_« ÚËÓÃ«Ó� ÔK]NÓ� UL]ð UÔMÚ³XÔ—_« Ú÷Ô$«،٣٦/٣٦(يس(

اين،آيهه$ها و سبزيجات است.بنابراع ميو»$اصناف و انوðÔMÚ³XÔ—_« Ú÷Ôاد از«$در اين آيه،مر
٢٩د.ه دارت اشارّجين زوه،از طريق قانوبه پيدايش دانه و ميو

ان گفت هنگامى كـهت گياهان،مى$تـوّجيه زوح شده دربـارجه به آيات مطـر لذا با تو
جيت گياهان بحـثآن در بيش از ده آيه از زود،قرجهان در تاريكى جهالت به سر مـى$بـر

ا جفت آفريده است.ند همه گياهان رده،و تصريح مى$نمايد كه خداوكر
مينـه درهايى كه انسان نمى$داند:صريح ترين آيه اى كه در ايـن زجيت چيـزم.زوّ دو

�ÝÔ³Ú×ÓÊUÓح شده است:«ه يس مطرح است،در سورآن كريم مطرقر« ]cš ÍÓKÓoÓ“_« ÚËÓÃ«Ó� ÔK]NÓU

�L]ð UÔMÚ³XÔ—_« Ú÷ÔË Ó�sÚ√ Ó½ÚHÔ/NrÚË Ó�L]¹ ô UÓFÚKÓLÔÊuÓ«،٣٦/٣٦$(يس(.
ت درّجين زونه كه قانوند متعال است؛بدين گو اين آيه،در مقام تنزيه و تعظيم خداو

اج به قرينهاد از ازوايت ندهيد،او يكتا و بى نظير است و مرا به ذات الهى سرقات رمخلو
ËòÓ�sÚ√ Ó½ÚHÔ/NrÚْا فقطدن رقع بشر مسأله بسيار عجيب نر و ماده بو» نر و ماده است،تا آن مو

داشت كـهده برلين بار از اين حقيقـت پـراى اوآن برلى قـران مى$دانست،ودر انسان و حيـو
٣٠».ËÓ�L]¹ ô UÓFÚKÓLÔÊuÓد و باالتر از آن گفت:«د دارجوئيدنى$ها نيز ومسأله نر و ماده در رو

جيت فقط در عالم انسان و انعام و گياهانان دريافت كه زو»مى$توËÓ�L]¹ ô UÓFÚKÓLÔÊuÓاز«
خى تفاسيرد.در بـرهايى هست كه انسان از آن خبر نـدارد ،بلكه در چيـزاختصاص نـدار

اات مثبت و منفى در دل تمام اتم$ها است،زيرد ذرجواد وا داده اند كه مرمعاصر اين احتمال ر
اى$ ساختمانن آجر برمى$دانيم همه اشياء اين جهان از اتم تشكيل يافته،و اتم در حقيقت همچو

گ عالم ماده است.عظيم اين كاخ بزر
جيتد اين زوجوى از ود خبـرآن كريم كه اتم هنوز شكافته نشده بـول قردر عصر نزو

ن$هايى كه به دورج$هاى منفى و مثبت در هسته اتم و الكترود زوجولى بعد از آن ود،ونبو
٣١سيد.ت ردند به ثبوآن مى$گر

ت است ازنه مى$نويسد:آن عبار»$اين$گوËÓ�L]¹ ô UÓFÚKÓLÔÊuÓعالمه طباطبايى در معناى$«
دار نشده،و يا از كيفيت پيدايش آنها،و يـا ازد آنها خبرجوقاتى كه هنوز انسـان از ومخلو
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٣٢ده است.كيفيت زياد شدن آنها اطالع پيدا نكر

آن مجيد در اين آيه لذا بنابر آنچه گفته شد،بهترين معنا در اين آيه اين است كـه،قـر
ند،مى$دهد.دم از آن اطالعى ندارهايى كه مرجيت در چيزد زوجوخبر از و
 به اين مطلـبًمى همه اشياى جهان:از جمله آياتى كه صريحـاجيت عمـوم:زو سو

�ËÓ�sÚ� ÔqÒý ÓwÚ¡Ìš ÓKÓIÚMÓ“ UÓËÚłÓOÚsد اين است:«ه داراشار ÓFÓK]JÔrÚð ÓcÓ�]dÔÊËÓ«، و)؛ ٥١/٤٩$(الذريات»
ر شويد!».ّاز هر چيز دو جفت آفريديم،شايد متذك

نه اى كه ضد هم$$هستندا اصناف مختل~ به گوج ران منظور از كلمه زوى از مفسر بسيار
شيد،جن و انس،خشكـى و دريـا،نـور ومين،ماه و خـورمانند شب و روز،آسمـان و ز

كه در نث ـ نر و ماده ـجين:مذكر و مواد از زو.دربعضى از تفاسير مر٣٣فته اندظلمت گر
ات نامتناهى كـهاتر در اشيـاء ذرانات و گياهان مى$بينينم،بلكـه از ايـن فـرانسان$ها و حيـو

٣٤ن ـ مى$باشد.ن ـ و منفى ـ الكتروتواى قطب مثبت ـ پرودار

ن ماده جهان به اينجا منتهى شده كه ماده نخستيناموه تحقيقات علمى بشر پير امروز
كيباتدى ريز و نشكن به نام$«اتم»$است و همه جـهـان،جـز تـرجـودات،موجوجهان مـو

فقيت اخير دانشمندان در شكستن اتـملى مـوى نيست.وى ديگرات چيزن ايـن ذرناگوگو
ىتراى ريزاى اجزد،دارات خوداشت و ثابت شد كه هر يك از اين ذرى برازى رده از روپر

ىد ـ و ديگـرن ـ كه بار منفـى دارء است:يكى الكتـروكب از دو جزهستند و هر اتمـى مـر
ـ كه بار مثبت دارتوپرو ـ و بر اثر داشتن دو بار مختل~ و جاذبه عجيبى ميان اين دو جنسن  د 

٣٥ماست كه بى شباهت به جاذبه جنسى ميان دو جنس مختل~ نيست.مخال~ حكمفر

ôÓFÚeÔ»ÔŽ ÓMÚtÔ� ¦ÚIÓ‰UÔ ¹د:«د اتم$ها داللت دارجوآن به وى در قر ديگر^ه بر اين آيه،آيه عالو

–Ó—]…Ì� /�« w]LÓËUÓ «Ë Ó� ô—_« wÚ÷Ë Ó√ ôÓUÚGÓdÔ� sÚ– Ó�pÓË Ó√ ôÓ�Ú³ÓdÔ≈ � ô� w²Ó»UÌ� Ô³sO«،؛)٣٤/٣(سبأ
چكتراهد ماند،و نه كومين از علم او دور نخوه$اى در آسمان$ها و زّه سنگينى ذر«و به انداز

اته به اتم و ذرگتر،مگر اين$كه در كتابى آشكار ثبت است!».اين آيه،اشاراز آن و نه بزر
د،اتم ناميدهئى كه در هر عنصر ممكن است يافت شوچكترين جزد.كوچكتر از آن داركو

ى ازد كه اتم غير قابل تجزيه است و بسيـاردهم بر اين بون نوزايج تا قرد و اعتقاد رمى$شو
ا به مشكل تقسيم اتم كه گفته مى$شد؛غيرد ردانشمندان طى ده$ها سال گذشته تالش خو

اىى اجزا محتوه به تجزيه آن دست يافته و آن رف داشتند و باالخرقابل تجزيه است،معطو
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شن بهت صريح و رو«مثقال»به صـور^ن يافتند.همچنين كلمـهن و الكتـروترون و نوتوپرو
گزآن هرل قراز چنين حقيقت علمى در هنگام نزو.$ابر٣٦ه شده استامكان تجزيه آن اشار

حالىى اين حقيقت آشكار شد در بشر^فت جامعهمان و پيشرامكان نداشت اما با گذشت ز
ه وده است و اين نشان دهنده معـجـزع پيشگويى كـرضون پيش از اين مـوده قرآن چهـارقر

آن كريم است.دن قرجاويدان بو

آنجيت در قرهدف از بيان زو 
اهنمايىكت به سمت كمال مطلق را در حرفى است كه آدمى رشار از معارآن كريم سر قر

آن،هدف اصلـىه شده است.قرآن اشارل قرى از آيات به هدف نـزومى$نمايد و در بسيـار
�ýÓNÚdÔ— Ó�ÓCÓÊUÓا هدايت انسان مى$داند:«د رخو« ]c√ ÍÔ½Úe‰Ó� tO�« ÚIÔdÚÊ¬Ô¼ ÔbÎ� ÈMK]”U«٢/١٨٥ة،(البقر(

عى و حاشيه اى و نكاتى از دانش$هـاىاستاى تحقق اين هدف،گاهى به اهـداف فـردر ر
ارآن كريم قرآن مقدمه هدف اصلـى قـره$هاى علمى قـرارده است.گزه كرا اشارن رناگـوگو
ا كه آدمى با تفكر در آيات آفاقى و انفسى متذكر حقانيت و اعجاز هدايـتـىفته اند؛چرگر
داختهت مستقيم يا ضمنى به مباحث علمى پرآن كريم،به صورد.ده$ها آيه در قرآن مى$شوقر

جه مى$شويم كه هـدفسى در اين آيات متـود.با بـررا مى$دارا به تفكر و تعـمـق ودم رو مر
ند ـى و شناخت هر چه بيشتـر خـداواصلى اين مباحث علمى هدايت بشر و تـذكـر بـه و

ـ و نظام مندى جهان هستى و تقويت مبانى اعتقادى است كه در ذيل به بررتو سى آنهاحيد 
دازيم:مى$پر
جيت در گياهان و نبـاتـات زو^ح مسالـهند متعال بعد از طـرايش ايمان:خـداو.افز١ 
�Ê]� – wÓ≈مايـد:«مى$فرpÓ¹ü ÓWÎË Ó�Ó� U?ÓÊUÓ√ Ó�Ú¦ÓdÔ¼ÔrÚ� ÔR?Ú�MsOÓË¿Ó≈Ê]— ÓÐ]p?Ó� ÓNÔuÓ�« ÚFÓee?¹Ôd�« ]ŠrOÔ«
.)٩و٢٦/٨اء،(الشعر

ده نيافريدها عبث و بيهواهد دانست كه خدا آنها ر هر كه در روييدنى$ها نگاه كند،خو
ده نيافريد.پس در آنها آيت و داللتى است برا نيز عبث و بيهواست.خداى متعال انسان ر

سل ناشىسال رحيم حاكى است كه هدايت و ارالن.و صفت رسوهدايت انسان و آمدن ر
٣٧حمت و مهربانى خداست.از ر

اآن آن رن$ها پيش از كشفيات تجربى ،قرجيت اشياء كه قره زوآن درباره علمى قراشار
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آنانان نسبت به صـدق قـره جوايش ايمان مسلمانان و بـه ويـژجب افـزده است موبيان كـر
دند و به عظمـت آنابر آن سر تسليم فرو آورآن،در برد؛همان طور كه مخالفان قـرمى$شو

كاى ،درن موريس بوخى دانشمندان غربى،همچـودند.از اين رو مى$بينيم بـراف كراعتر
داختهات،انجيل پرآن،تورسى مطالب قرآن و علم به بررات،انجيل،قركتاب مقايسه تور

م تجربى مخال~ات و انجيل با يافته$هاى علواف مى$كند كه تورد متعدد،اعتراراست و در مو
ى بياند،مطالب اعجاز آميزد؛بلكه در اين مـورآن مطالب مخال~ علم نداراست،اما قر

٣٨ده است.كر

ف مى$انديشند،در نظام نور و ظلمت،در نظـاملذا كسانى كه در نظام بديع و شگـر
ال و حكمت بى پايان آفريدگـار پـىت اليـزها و گياهان و…به قـدرهها و نهـرآفرينش كـو

ند.مى$بر
حآن مطرا در قرند متعال آن رت اصناف و پديده$ها كه خداوّجير به آدمى:زوّ.تذك٢ 

ايى باشد تا آنانت يابند و ذكره$اى باشد تا انسان$ها بصيراى اين است كه تبصرده است بركر
ت و تذكر آنان به كار مى$افتد كـهم است تنها از انسان$هايى،بصيـرتذكر يابند.البته معلـو

�ðÓ³ÚBdÓ…ÎË Ó–�ÚdÓمايد:«آن مى$فر. كه قر٣٩ع مى$كنندجوى خدا رزياد به سو ÈJÔqÒŽ Ó³ÚbÌ� ÔMVO«
ى باشد!».اى هر بنده توبه كارى برسيله بينايى و يادآور؛«تا و)٥٠/٨(ق،

مين و نصب جبـال و انـبـاتاكب آن و امـتـداد ز لذا خلقت آسمان و تـزيـيـن بـه كـو
س به نظرى و هوهان و آيت حق است لكن اهل غفلت و هـوخضرويات تمام دليل و بـر

د،و اما اهل حق به نظر عمقىجب غفلت آنها مى$شوسطحى به آنها نظر مى$كنند بلكه مو
ند چنانچه گفت:ت و علم و حكمت حق مى$گيرا دليل بر قدرنظر مى$كنند و هر يك ر

دگارفت$كرى$است$معرقش$دفترهر$ورشيـارختـان سبـز در نظر هوگ در بر
�شنايى دل نه مثل كسانى كه:« بينايى قلب است و روÓNÔrÚ$ ÔKÔ»uÏ¹ ô ÓHÚIÓNÔÊuÓÐ NÓË UÓ�ÓNÔrÚ

√ÓŽÚOÔsÏ¹ ô Ô³?ÚBdÔÊËÓÐ NÓU?«ند كه با آن [انديـشـه؛«آنها دل$ها ـ عقل$هاـ يـى دار)٧/١٧٩اف،(األعر
جيتح مسأله زواين طر.بنابر٤٠ند كه با آن نمى$بينندنمى$كنند و] نمى$فهمند و چشمانى دار

ند متعالال خداوت و حكمت اليزنده است كه به قدرى به بشر صاحب قلب زآن تذكردر قر
د.پى مى$بر

تّجي.نشانه$هاى الهى و به كار انداختن انديشه آدمى:يكى از اهداف مهم،بيان زو٣ 
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اند به خداشناسـىر نشانه$هاى الهى و به كار انداختن انديشه آدمى است تا انسان بتـوّتذك
�Ê]� – wÓ≈سد.«برpÓ¹ü Ó UÌ� IÓuÚÂÌ¹ Ó²ÓHÓJ]dÔÊË$«جيت زو^هآن دربار لذا در آنچه كه قر)١٣/٣عد،(الر

اى اثبات صانع،به آنهاان برى است تا متفكرند داليل آشكارذكر مى$كند،بر يكتايى خداو
٤١استدالل كنند.

د و حاكم بر آن است،و حكم مى$كند بـر تفكر در نظامى كه بر اين عالم جريـان دار
ى هم و هرا روگار با هم هستند،و همه رط به هم و ماليم و سازاين$كه ابعاد اين عالم مربو

د كاش~ از اين است كهد مى$كند خوجه غايت$هاى خاص به خوا متواى آن رئى از اجزجز
دد كه در نهايت اتقان و محكمى است،و اين خواحد عقلى داراين نظام بستگى به تدبير و
د كه در ربوبيتش شريك نداشته،عالمى است كهاحدى دارب وداللت مى$كند بر اين$كه ر

د،و نسبت به تمامىتش مقهور كسى نمى$شوى است كه در قدردد،قادردچار جهل نمى$گر
دانه$اشى سعادت جـاوا به سـود و او رجه دارصا انسان عنايـت و تـودات و مخصوجـومو

٤٢ق مى$دهد.سو

ËÓ�sÚ� ÔqÒý ÓwÚ¡Ìš ÓKÓIÚMÓ“ UÓËÚłÓOÚsمينه بيان شده است اين است:«ى كه در اين ز آيه ديگر

�ÓFÓK]JÔrÚð ÓcÓ�]dÔÊËÓ$«،اى اينديم برى جفت خلق كر،اين معنا كه اگر از هر چيز)٥١/٤٩(الذريات
ه از داشتند و منزج نداردش زواست كه شايد شما متذكر شويد و بفهميد كه خالق آن،خو

. و٤٣اسر جهان شاهد بر يكتايى او استاحدى است كه سرج و شريك است،بلكه وزو
ا دنيا ود،زيـرا دارت آفريدن شما در قيامـت رد به اين$كه خدا قـدراين$كه انسان متذكر شـو

٤٤جين است.ت نيز يكى از مصاديق زوآخر

ا از نعمت عقـلحيد ـ:خداى سبـحـان بـشـر رند متعال ـ تـود خـداوجو.اثبـات و٤ 
اتد.اشارستاد تا بشر با كاربست عقل به مبدا هستى پى ببرا فران ردار ساخت و پيامبرخوربر

 در اين نشانه$ها به عظمت آفرينـنـدهّار مى$دهد تا با تأمـلا خطاب قـرعلمى آيات،عقـل ر
آن يافته اى در قراف كند.دكتر عبدالله شحاته در تاييد اين مطلب مى$نويسـد سـوراعتر

ه يا تصريحى به عـالـمه$هاى مكى ـ مگر اين كـه در آن اشـارص سورد ـ به خصـونمى$شـو
اى تفكرا براس و عقل بشر ر در نظم و خلقت آن است تا سمع و بصر و حوّهستى و تأمل

ق به خالق و از طبيعت به ايجادكننده آن و ازدر خلقت الهى تحريك كند.آن گاه از مخلو
ى دقيق$ترين،ا به سود،خداى متعال فكر بشر رع به صانع پى ببرمسبب به سبب و از مصنو
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تاب ـ صدر اسالم ـ با فطرد كه اعرى بواند و اين،آن چيزا خوعظيم ترين امور هستى فر
 بر عابرّد اشتر و جاى پا:دالجو بر وّگين شتر:دالدند.همان طور كه سراف كرسليم اعتر

٤٥گاه و خبير مى$نمايد. اج هم داللت بر خالق آار و درياى مومين همواست. آسمان بلند و ز

اه$هاى شناخت حقآن كريم يكى از رسط آيات علمى قـر استدالل بر خداشناسى تو
جيتد در آنها ـ  از جملـه زوجومين و نشانه$هاى مـوتعالى است و لذا خلقت آسمـان و ز

Ê]� w≈دمندان نشانه اى اسـت:«اى خرده نيست؛بلكه بـرچ و بيهواصناف و پديده$ها ـ پـو

šÓKÚo/�« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷Ë Óš«Ú²·öK�« ]OÚqË ÓM�«]NÓ—U¹ü Ó UÌ�Ë_ �_« wÚ³Ó�«¿»U]cs¹Ó¹ ÓcÚ�ÔdÔÊËÓ

K�«]tÓ$ OÓ�UÎË UÓ$ÔFÔœuÎË «ÓŽÓKÓł vÔMÔÐuNrÚË Ó¹Ó²ÓHÓJ]dÔÊËÓ� š wÓKÚo/�« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷— ÓÐ]MÓ� UÓš UÓKÓIÚXÓ

¼ÓcÓÐ «ÓÞUÝ öÔ³Ú×Ó½UÓpÓ� ÓIMÓŽ UÓcÓ»«ÓM�« ]—U«در آفرينش آسمان$هاًماّ؛«مسل)١٩١ ـ ٣/١٩٠ان،(آل عمر 
دمندان است.همان$ها كهاى خرشنى]$برفت شب و روز،نشانه$هاى$[رومين،و آمد و رو ز

ارابيده$اند،ياد مى$كنند و در اسرا در حال ايستاده و نشسته،و آن گاه كه بر پهلو خوخدا ر
ده نيافريده$اى!ا بيهومين مى$انديشند$[و مى$گويند:]$بار الها! اينها رآفرينش آسمان$ها و ز

ا از عذاب آتش،نگاه دار !».! ما رهى توّمنز
ان دريافت كهنه اى از آيات علمى است،مى توجيت اشياء كه نمولذا از تعقل در زو

د وى حكيم و مدبر دارى لهو و لعب نيست و مبدا و آفريدگارده و از روجهان هستى بيهو
ا هدايت مى$كند.آنها ر

جيتى خلقت:يكى از مهمترين اهداف اصلى بيـان زو.اثبات معاد و هـدف دار٥
ى و اثبات معاد است و اين$كه دنيا با همه مظاهر و نعمت$هايشآن كريم هدف داراشياء در قر

جيت كهح در آيات بعـد از زوضوى است.اين مسالـه بـه وندگى اخـروعه و مقدمـه زمزر
�ÓËÓ√د:«سى شد ديده مى$شوبررÓrÚ¹ ÓdÓËÚ≈ «�Ó—_« vÚ÷� ÓrÚ√ Ó½Ú³Ó²?ÚMÓ� UNOÓ� UsÚ� ÔqÒ“ ÓËÚÃÌ� Ódr¹Ì≈¿ Ê]

�– wÓ�pÓ¹ü ÓWÎË Ó�Ó� UÓÊUÓ√ Ó�Ú¦ÓdÔ¼ÔrÚ� ÔRÚ�MsO$«داستان روياندن هر جفتى كريم،از)٨ـ٢٦/٧اء،(الشعر.
دهند ايجاد كرا خداود كه هر يك از اين جفت$ها رب مى$شواى بشر محسواين جهت آيت بر

ا بهف رده است و هر دو طـرف نموى بر طـرا با ديگـرج رف زواقص هر يك از دو طـرو نو
دهى آن هدف هدايت نموق داده و به سوى آن غايتى كه بدان منظور ايجاد شده$اند سوسو

�Ó‰UÓ— ÓÐ̂MÓ$است.«« U]c√ ÍÓŽÚDÓ� vÔq]ý ÓwÚ¡Ìš ÓKÚIÓtÔŁ Ôr]¼ ÓbÓÈ$«،خدايى كه چنين سنتى)٢٠/٥٠(طه.
ى سعادتشد و به سوا مهمل بگذارد،چطور ممكن است امر انسان$ها ردر همه كائنات دار
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تش در آن است هدايت نكند؟ اين آن حقيقتى است كه آيتاهى كه خير دنيا و آخرو آن ر
٤٦د.جيت اصناف و پديده$ها بدان داللت دارروييدنى$ها و زو

جيت اصناف و پديده$هاى عالم نشان دهنده نظم و انسجامان گفت كه بيان زوپس مى$تو
ند هدايتى هدفى كه دارا به سوند كه آنها رده و خالقى مدبر دارى در طبيعت بوو هدف دار

دند.انجام نيز به مبدأشان ؛يعنى:معاد باز مى$گرمى$كند و سر

ى:نتيجه گير
ت پديده$ها مبين يكىّجيسى مصداقى زوشتار گفته شد،برر بنا بر آنچه كه در اين نو

د مى$دانسته كهند با علم خوآن كريم است.و از آن جايى كه خداواز ابعاد اعجاز علمى قر
ـ قر ـ فقط به جنبه$هاى دينى بپراگر اين كتاب  اهند آمد و مى$گويند،دمى خود در آينده مردازآن 

مار علوده از اسراند پردش مى$توسيده است؛حال كه بشر خوديگر عمر اين دين به پايان ر
ا بر ايناه راى اين$كه رند براين خداود.بنابرسل شوى نيست كه به دين متود،ديگر نيازداربر

ا در اين كتاب گنجانده است كه يكى از اين جنبه$هاىخى جنبه$هاى علمى ره ببندد،برگرو
ا تأييد مى$كند:دى اين نكته رت اصناف و پديده$هاست.اسناد به اين آيه تا حدوّجيعلمى زو

»ÝÓMÔdN¹r?Ú¹¬ ÓðUMÓ� U�ü« wÓ‚UË Ó�√ w?Ó½ÚHÔ/NrÚŠ Ó²]¹ v?Ó²Ó³ÓO]sÓ� ÓNÔr?Ú√ Ó½]tÔ�« Ú×Óo^؛«به)٤١/٥٣لت،ّ(فص»؛
اىتا برن جانشان به آنها نشان مى$دهيم اف جهان و در دروا در اطرد ردى نشانه$هاى خوزو

كش~ مانار سال نيز عمر كند هر زدد كه او حق است».اگر انسان صدها هزآنان آشكار گر
ار اين جهان پايان پذير نيست.ا كه اسراهد داشت،چرائه جديدى از آيات الهى خوه و ارتاز

ان و انسان ودات أعم از نبات و حيوجون كلى،همه موان قانوت به عنوّجين زو قانو
ىن باروره اثبات شده اسـت كـه بـدونه$اى كه حتـى امـروزفته بـه گـوگـرا در برجمـادات ر

د وى حاصل نمى$شون لقاح ثمرخت بدود؛همان طور كه از گياه و دران نمى$بارها،بارابر
جاهليتند متعال در عصرن پيش خداوده قرآن است كه بيش از چهارد نشانه اعجاز قراين خو

آن با بيان اين مـسـألـهن اخير به آن دست يافتـه انـد.و قـرح مى$كند و در يك قـرا مطـرآن ر
ند و اثبات معاد و تقويت مبـانـىا به شناخت هر چه بيشتـر خـداواهد ذهن آدمـى رمى$خو

د و ايمان و انديشه بشـرق دهد ،تا انسان از جهل و غفلت بيـدار شـواعتقادى انسان سـو
دد.فا گرشكو



٣١٤ علوم قرآن سال�بيستم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢/٢١٣آن،.منطق تفسير قر١
.١٦آن/.اعجاز قر٢
.١٧ـ١٦.همان/٣

.٤٨آن البيانى/.اعجاز القر٤ 
.١/٬٢١٥.العين،$٥
.٩/٬٥٧ب،.لسان العر٦
.٣٧/ ٨آن،.التحقيق فى كلمات القر٧
.١٩٦ح تجريد االعتقاد/اد فى شر.كش~ المر٨
.١/٧٥ان ،.الميز٩

.٣/٣٥.معجم مقاييس اللغة،١٠
.٣٨٥-٣٨٤دات /.المفر١١
.١٦٦/ ٦.العين،$١٢
.١٧/١٣٧ان ،.الميز١٣
.٢/٢٨٧آن،هشى در اعجاز علمى قر.پژو١٤
.١٩١/ ١٥نه،$.تفسير نمو١٥
.٢/٢٧٩آن،هشى در اعجاز علمى قر.پژو١٦
.٢/٤٧٧ان،.تفسير و مفسر١٧
؛طـه/٥٢حمن/؛الر٣عد/اى اطالع بيشتـر.ك:ر.بر١٨

.٨/^؛نبا١٢ف/خر؛ز٤٥؛نجم/٦مر/؛ز٥٣
.٩٧ار آفرينش/آن و اسر.قر١٩
.٧/٢٨٩.مجمع البيان ،$٢٠
.١٥/٢٥١ان ،$.الميز٢١
.٢٤/٤٩١؛مفاتيح الغيب،$١٩٢/ ١٥نه،$.تفسير نمو٢٢
.١١/٢٩١ان ،$.الميز٢٣

.٥/١٢٦اهر،.تفسير الجو٢٤
.١١/٢٩٢ان ،$.الميز٢٥
.همان.٢٦
.١٢/٢٤٠.أطيب البيان،$٢٧
.٧/٢٧.مجمع البيان ،$٢٨
.٢٦/٢٧٥.مفاتيح الغيب،٢٩
.٨٣/ ٩.تفسير أحسن الحديث،$٣٠
/١٨نـه،؛تفسـيـر نـمـو١١/١٣٠آن،$.من هـدى الـقـر٣١

.٩/٨٣؛تفسير أحسن الحديث،$٣٧٨
.١٧/٨٨ان ،$.الميز٣٢
.٢٨/١٨٨.مفاتيح الغيب،$٣٣
.٦٥-١٤/٦٤آن،$.من هدى القر٣٤
.٢٥١م طبيعت/آن و علو.قر٣٥
.٢٠٠آن كريم/.اعجاز علمى در قر٣٦
.٣٣١/ ٧.تفسير أحسن الحديث،$٣٧
.٢١٠-٢/٢٠٩آن،.منطق تفسير قر٣٨
.١٨/٣٤١ان،$.الميز٣٩
.١٢/٢٤١.أطيب البيان ،$٤٠
.٦/٤٢٤.مجمع البيان ،٤١
.١١/٢٩٤ان ،$.الميز٤٢
.٢٨/١٨٨.مفاتيح الغيب،$٤٣
.١٠/٣٥٤.تفسير أحسن الحديث،$٤٤
.٣٠ة/ّني.تفسير اآليات الكو٤٥
.٢٥٢-١٥/٢٥١ان ،$.الميز٤٦


