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:مقدمه نویسنده

منتقدین اسالم هیچگاه درباره نظریات علمی قرآن کریم سخنی 

قرن پیش مطرح 14نمی گویند،چون اغلب نظریات قرآن که در

اثبات رسیده است که در این ،توسط علوم نوین امروزي بهشده

کتاب، نظریات علمی مزبور که می توان به آنها اعجاز گفت را 

ارش این کتاب در نگ.بررسی می کنیمبصورت مختصر و مفید

:ازمطالب اینترنتی نیز استفاده شده است
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در قرآنیعلمحقایق 

آیات متعددي از قرآن کریم به مباحث علمی اشاره شده در
از آنجا که برخی از این اشارات علمی در زمان نزول قرآن . است

ها بعد به بخشی از آنها پی برد، طرح این کشف نشده بود و بشر قرن
مطالب علمی در قرآن، اخبار غیبی و اعجاز علمی این کتاب 

.شودآسمانی محسوب می

مواجه است، یطیو تفریقرآن با دو نظر افراطیعلماعجاز
در گریدیاند بعضمنکر شدهیافراد آن را به کلیکه برخیدرحال

یاند که بخشکردهیاعجاز علميادعامیاز قرآن کریفراواناتیآ
موارد نیمورد نقد است؛ مهمترگریدیاز آن قابل قبول، و برخ

:استریشرح زبهدر قرآن یاعجاز علمییادعا
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جاذبهيروین

يشده که خدا آسمانها را بدون ستونهاانیاز قرآن بیاتیآدر
خَلَقَ »  «عمد تَرَونَهارِیرفَع السمـوت بِغَ«: برافراشته استیدنید

» عمد تَرَونَهارِیالسمـوت بِغَ

از ياجاذبه و نشانهيرویفوق را اشاره به ناتیآمفسرانیبرخ
به یجاذبه را بعضيرویکشف نرایاند، زقرآن دانستهیاعجاز علم

در قرن هفدهم وتنیو مشهور به ن.) ق440. م(یرونیبحانیابور
نیبینامرئيپس اشاره قرآن به ستونهادهند،ینسبت ميالدیم

یاعجاز علميهاو از نمونهیعلمییرازگوینوعیآسماناتکر
» عمد«توجه داشت که جمع بودن واژه دیقرآن است؛ اما با

جاذبه يرویباشد که نيمتعدديروهایاشاره به نتواندیم) ستونها(
.هنوز کشف نشده استروهاینریآن است و ساقیاز مصادیکی
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دیخورشيحرکتها

اشاره کرده که بر دیخورشيبه حرکتهايمتعدداتیدر آقرآن
در عصر نزول بوده و امروزه آن حرکات ثبت جِیخالف تصورات را

:شده است

» لمستَقَرّ لَهـايالشَّمس تَجر«هیمفسران از آیبرخ)الف
یعنی،يریدر درون کهکشان راه شدیخورشمیمستقیحرکت انتقال
دور دست را ياستارهاینیبه سمت معدیخورشیحرکت طول

» مستقر«و »یال«يبه معنا» الم«ریتفسنیدر ا. انداستفاده کرده
آن را از قرآن ياسم مکان است و مفسران و صاحب نظران متعدد

.دانندیقرآن میآن را اعجاز علمیبرداشت کرده اند و برخ

استفاده شده است؛ زیندیخورشیحرکت وضعهیآنیاز هم)ب
نیا. چرخدیبه دور خود منیمعیدر قرارگاهدیخورشیعنی

. باشد»یف«يبه معنا» الم«است که نیبر ایبرداشت مبتن

ردیگیصورت مياهستهییدائماً انفجارهادیدرون خورش)ج
و رو شدن ریانفجارها باعث زنیکند؛ ادینور و گرما تول،يتا انرژ

پرتاب لومترهایتا کیکه گاهگرددیمدیمواد مذاب داخل خورش



9حقایق علمی قرآن

يکه به معنا،سی38هیدر آ»يتجر«ریبتوان از تعبدیشا. شودیم
دیاست استفاده کرد که خورش» تحرك«و متفاوت با تنداشانیجر

همچون آب در یعنیهم دارد؛ انیبلکه جرکند،ینه تنها حرکت م
دییرا که مورد تاهیبرداشت از آنیا. شودیو رو مریحال حرکت ز

قرآن یاز موارد اعجاز علمیکیتوانیهست مزینیعلماتیکشف
يکه اشارات قرآن به حرکتهاداشتتوجه دیبایول.به شمار آورد

که قبالً یاست؛ اما در بخشیعلمییرازگویگرچه نوعدیخورش
د،یخورشیدورانیحرکت انتقالیعنیاز کتاب مقدس گزارش شد، 

ئتیکه بر خالف هییو تنها در بخشهاستینیاعجاز علم
یمانند حرکت انتقال(شده، انیدر زمان نزول، بجیرایوسیبطلم

یو حرکت دروننیحرکت تا زمان مع،یحرکت وضعم،یتقمس
. قرآن استیبرسد، اعجاز علمتیاگر به قطع) دیخورش

یدورانیحرکت انتقال»سبحونیفَلَک یف«هیاز آزین)د
در دیخورشیحرکت دورانیعنی،یبه همراه منظومه شمسدیخورش

به دور مرکز کهکشان است ایخاص يامدار خود که به دور ستاره
چرخدیاست که به دور خود ميریبه همراه کهکشان راه شای

ریمساییکرات آسمانيبر مجرا» فَلَک«استفاده شده است،  چون 
دیحرکت خورش(مطلب قرآن نیالبته ا.شودیآنها اطالق میدوران
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است که در عصر نزول یوسیبطلَمئتیهدگاهیبر خالف د) بر مدار
افکنده هیقرن بر فکر بشر سا17بوده و تا جیرایدر محافل علم

و ستارگان در کنندیم، افالك حرکت میقدئتیبراساس ه. بود
حرکت دیکه خورششودیاستفاده مهیاز آیفلک ثابت هستند؛ ول

.شناور استيدارد و در مداریدوران

استفاده شده زین»یالَجل مسميجریکُلٌّ «فهیشرهیاز آ)هـ
هینظرنیبر اهیآنیا. ادامه داردینیتا زمان معدیخورشاتیکه ح

و ياهستهيبر اثر انفجارهادیکه خورشداده شدهقیتطبیعلم
انیعمرش به پاگریسال داردیلیآن، تا چند میسوخت مواد درون

.رسدیم
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تیزوج

و انسانها اهانیو گهاوهیمتیاز قرآن به زوجيمتعدداتیآدر
ق؛ 7لقمان؛ 10حج؛ 5اتیمضمون در آنیهم.اشاره شده است

تیبه زوجاتیآیدر برخ. شودیمافتیزیناعراف189طه و 53
یبرخدراز آنها ندارد و یاشاره شده که انسان اطالعییزهایچ
خَلَقنا ءیومن کُلِّ شَ«: همه موجودات استتیسخن از زوجاتیآ

وجلَّکُم تَذَکَّروننِیزلَع «.

کیبه هر واناتیحریبه نر و ماده و در غواناتیزوج در حواژه
يزهایو به چشودیاست، گفته مگریکدینهیکه قريزیاز دو چ

واژه زوج یرو برخنیازاگردد،یاطالق مزیمقارن، مشابه و متضاد ن
مثبت و يروهایو ن) الکترون و پروتون(را درباره ذرات درون اتم 

،یاز مفسران و صاحب نظران با شگفتياریبس. اندبردهاربه کیمنف
و اهانیگتیقرآن به مسئله زوجیفوق را از اشارات علماتیآ

اند، قرآن دانستهیآن را اعجاز علمیعام موجودات،  و برختیزوج
همچون نخل، اهانیگیکه برخدانستندیممیانسانها از قدرایز
شناس اهیگنهیرا کارل لیعمومتیزوجهیهستند؛ اما نظروجز

.ابراز کرديالدیم1731در سال ،يمعروف سوئد
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اطالع اهانیهمه گتیمردم عصر نزول از زوجن،یبنابرا
همه تیمطلب، بلکه به زوجنیقرآن نه تنها به اینداشتند؛ ول

از آن اطالع نداشت و یکسریموجودات اشاره کرده که تا قرن اخ
کتاب نیایاز اعجاز علمتیقرآن است که حکاییرازگوینوع

.مقدس دارد

یاعجاز علمتواندیموارد هر چند منیقرآن در ایعلماشارات
همچون يبا موارداتیذار49هیآقیاما تطبد؛یبه شمار آ

موارد حداکثر نیو استینیالکترونها، پروتونها و کواکب، قطع
.دیمذکور به شمار آهیآقیممکن است از مصاد
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لقاح

و باردار کننده اشاره شده ایزايحجر به بادها22هیآدر
ریدر تفسیبرخ» لَوقح فَاَنزَلنا منَ السماء ماءـحیو اَرسلنَا الرِّ«: است

نر را به اهانیگيهااست که گردهییمقصود بادها: اندگفتههیآ
يارا نمونههیآنیو اکنند،یمایو آنها را زارسانندیماده ماهانیگ

اشاره هیاست که آنیاگریدریتفس. اندقرآن دانستهیاز اعجاز علم
که مسئله نزول هیادامه آرایبه لقاح ابرها و بارور شدن آنها دارد،  ز

را هیآنیانیاحمد ام. لقاح ابرهاستجهیباران را مطرح کرده، نت
است که باد در يریمنظور از آن تاثرایزداند،یمیجاودانيامعجزه

و لقاح آنها زشیدر دو قطعه ابر و آمیمثبت و منفتهیسیاتحاد الکتر
. دارد

اهان،یاشاره به لقاح ابرها و گتواندیمهیاند که آبرآنزینیبرخ
بودن ایزا(دیگویرا میکلیمطلبهیهر دو باشد،  چون بخش اول آ

یکیهیدر ادامه، آیاست؛ ولاهانیکه اعم از لقاح ابرها و گ) بادها
ادآوریلقاح را که همان نزول باران از ابر است، نیاجیاز نتا

. شودیم
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آن به یاعجاز علماهان،یدانست که اشاره قرآن به لقاح گدیبا
گرده ریدر صدر اسالم به طور اجمال از تاثرایزد،یآیشمار نم

.اطالع داشتند) همچون خرما(اهانیگیبرخیافشان
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انساننشیمراحل آفر

کرده ادیانسان نشیاز مراحل آفريمتعدداتیدر آمیکرقرآن
مرحله 15انسان یکه زندگشودیاستفاده ماتیآنیاز ا. است
:دارد

). نیتراب و ط(خاك . 1

). نیماء، ماء دافق، ماءمه(آب . 2

). نطفه(یمن. 3

. نطفه مخلوط. 4

. علَقه. 5

.مضغه. 6

. يریوشکل گریتصوم،یتنظ. 7

. استخوانهايریشکل گ. 8

. مرحله پوشاندن گوشت بر استخوانها. 9
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.نیجنس جننشیآفر. 10

. گوش و چشمشیدایجان در انسان و پدنیدمایروح نشیآفر. 11

. تولد طفل. 12

. بلوغ. 13

. یکهنسال. 14

.مرگ. 15

یاست که برخیاشارات علمیمشتمل بر برخزیناتیآنیا
بلکه اعجاز ،یاعجاز علملیآورده و آنها را دلرتیپزشکان را به ح

. اندقرآن دانستهیبالغ

ییانسان، به تنهانشیمراحل آفرنیاز اکیهر انیبهرچند
با توجه به یقرآن باشد؛ ولیبر اعجاز علمیمستقللیدلتواندینم

نیم در امردم عصر نزول از نظیدانشمندان بر عدم آگاهیگواه
تواندیاست که میعلمییرازگویآن، نوعنشیو چانیمراحل، ب

.دیقرآن به شمار آیاعجاز علم
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آنشیدایپیآغاز جهان و چگونگ

از پژوهشگران مطالب قرآن را در مورد آغاز جهان و ياریبس
که در وستهیو به هم پ) دخان(شکل يگازياآن از تودهشیدایپ
و اعجاز یبیبه آن اشاره شده، از اخبار غفصلت11و ایانب30اتیآ

و جدا شدن ) مهبانگ(انفجار بزرگ هیچون با نظردانند،یآن میعلم
.شکل بودن، هماهنگ استيو توده گازگریکدیاز نیزمآسمان و 

مشهور مهبانگ به طور شگفت هیقرآن با نظراتیظاهر آهرچند
؛ اما اعجاز مفسران بدان اذعان دارندیهمخوان است و برخيزیانگ

یقطعهینظرنیارایزست،ینرفتهیمورد پذنیقرآن در ایعلم
کهبانگ و جهان پالسما و هیهمچون نظر(بیرقيهاهیو نظرستین

فوق، اتیباره وجود دارد و در مورد آنیدر ازین) داریحالت پا
. هستزینيگریداتیو روارهایتفس
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هفت آسمان

اند که با شدهیمدعبا طرح مسئله هفت آسمان در قرآنیبرخ
در صحنه کهکشانها، یشناسهانیعلوم کدیجداتیتوجه به کشف

.قرآن را در بر داردیاعجاز علمیگزاره نوعنیا

که مفسران و صاحبنظران يبا توجه به احتماالت متعدداما
که هنوز در یاند و ابهاماتمطرح کرده» سبع سمـوت«يدرباره معنا

متفاوت و يهاهیمورد آسمانها و کهکشانها وجود دارد و نظر
نیرا در ایقطعينظرتوانینمشود،یکه هر روز ارائه ميابالنده

.آن را ثابت دانستیباره به قرآن نسبت داد و اعجاز علم
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نیحرکت زم

الجِبالَ تَحسبها جامدةً يوتَرَ«: نمل88هیمفسران از آیبرخ
وهحابِیرَّ السرُّ ماند و آن را را استفاده کردهنیحرکت زم» تَم

طه 53زخرف و10چونيگریداتیاز آ. انددانستهیمعجزه علم
و نیزمیو انتقالینازعات ، حرکت وضع30شمس و 4نباء و 7و

. متعدد آن استفاده شده استيمرسالت؛ حرکتها27-25اتیاز آ

توانیمات،یفوق از آيکه به برداشتهاینظر از اشکاالتصرف
حاکم و مشهور عصر هیبرخالف نظرنیگرفت، قرآن از حرکت زم
هیعصر نزول نظریدر محافل علمراینزول، خبر داده است، ز

عظمت نیو احاکم بودنیزمتیبر سکون و مرکزیمبنوس،یبطلم
چون قبل د،یآیآن به شمار نمیعلمازاعجیولرساند؛یقرآن را م

فلوته خوش، ثاغورس،یدانشمندان، مانند فیاز اسالم برخ
که قبل از یآسوسانتوسیو کلیاسترخوس ساموسدس،یارشم
اند،  بودهنیقائل به حرکت زماندکردهیمیزندگوسیبطلم
.مورد معنا نداردنیاعجاز در ان،یبنابرا
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از آباتیحشیدایپ

موجودات را آب شیدایکه منشا پاءیانب30نور و 45اتیآ
یو برخشدهیقرآن معرفیعلميهامعجزهگریاز دکند،یمیمعرف

اعتراف اتیآنیبا ایعلوم تجربيهاافتهیبه انطباق زیاز مفسران ن
ات یآنیکه مفسران در ايمتعددیبا توجه به معانیکرده اند؛ ول

را به قرآن نسبت داد و اعجاز یقطعییمعناتوانیاند، نمکردهانیب
اینطفه نجایدانست، چون ممکن است مقصود از آب در ایعلم

که جهان از آن ياآب گونهعیماایبدن موجودات زنده یماده اصل
.موجود باشدنینخستشیدایمنشا پایآمده دیپد

مانند (ونانیاز فالسفه یبرخزیقبل از اسالم نن،یبر اافزون
فوق اتیپس مطالب آدانستند،یرا از آب میاصل هست) تالس

آن یاعجاز علمیولرساند؛یبوده و عظمت قرآن را مزیشگفت انگ
.کندیرا ثابت نم
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يشرابخوارتیممنوع

شراب ممنوع اعالم دنیبه صراحت، نوشمائده90هیآدر
واالَنصاب واالَزلـم سرُیءامنوا انَّما الخَمرُ والمنَیالَّذهایـاَی«: شده

219هیو در آ» فَاجتَنبوه لَعلَّکُم تُفلحونطـنِیرِجس من عملِ الشَّ
لخَمرِ عنِ اسـَلونَکی«: آن اشاره شده استيبقره، به ضررها

رِیوالمکَبهِمایقُل فس ثمهِمارٌیان نَفعرُ مما اَکبهثملنّاسِ وال عنـفوم «
از پزشکان ياریبس. شده استیبا اشاره از آن نهاتیآیو در برخ

مطالب يشراب و شرابخواريانهایصاحب نظر و مفسران درباره ز
قبل از اسالم رایاند،  زکردهادیاز قرآن یفتنوشته و با شگيادیز

ياریبوده، چنان که در عصر حاضر در بسيبشریعادتيشرابخوار
لیتورات و انجیگونه است و حتنیمسلمان اریغياز کشورها

دهیپدنیاسالم با ای؛ ولکنندیمقیآن را تشویبه نوعزینیکنون
تیقرآن به بشرزیکه خود از خدمات اعجازآمردآور برخورد کانیز

.است

در يشرابخوارتیگفت که با توجه به گزارش ممنوعتوانیم
نیو تحسزیآن خدمت شگفت انگتیقبل از اسالم،ممنوعانیاد
دیآیبه شمار نمیاست؛ اما اعجاز علمتیقرآن به بشرزیآم
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انهیدر عادت ماهزشیآمتیممنوع

عادت امیبقره  به مردان دستور داده شده که در ا222هیآدر
یمعرفانباریو آن حالت را زدیکنيبا زنان دوریکیاز نزدانه،یماه

یفَاعتَزِلُوا النّساء فيقُل هو اَذضِیعنِ المحسـَلونَکیو«: کندیم
يانهایززیپزشکان نزایبرخ» ...طهرنَییوال تَقرَبوهنَّ حتّضِیالمح

هیآیو حتاندستهیاعجاب به قرآن نگردهیکار را برشمرده و با دنیا
تیاما با توجه به سابقه ممنوع،قرآن شمرده اندیفوق را اعجاز علم

.منحصر به فرد قرآن باشدیاعجاز علمتواندیآن در تورات، نم

اعجاز يادعازیاز قرآن نيگریداتیاست که درباره آیگفتن
يو ارتباط آن با فضا»صمد«شده است؛ مانند اعجاز واژه یلمع

که با زیموجودات رنشیو آفر»فیلط«درون اتمها،صفت یخال
سبز درختان ،بودن يهاآتش درون شاخهشوند،ینمدهیچشم د

ئتیهدگاهیکه بر خالف دیمحل کرات آسمانایدنآسمان
صدر به صعود در آسمان و قیضهیبوده است،  تشبیوسیبطلم

کوهها نکهیقرآن درباره اینفس بر اثر کمبود هوا و اعجاز علمیتنگ
البته . کنندیرا از لرزش حفظ منیو زره محکم، زمخیهمچون م
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آنها صرف نظر یلیتفصیقابل نقد است و از بررسردموانیا
.میکنیم

میاز ابعاد اعجاز قرآن کریکیتوانیرا میاعجاز علمن،یبنابرا
به طور گسترده مطرح شده و در موارد ریقرن اخکیکه در 
حال انطباق قرآن با نیقابل قبول است، برشمرد، با ايمحدود

و ) باشدیکه قطعيدر موارد(یعلوم تجربدیجديهاافتهی
بودن آورنده آن قابل یبه امجهموارد با تونیقرآن در ايهاییرازگو
.استمیبودن قرآن کریانیوحيایمهم و گوتوجه
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:سخن آخر

حقایق رسی شد،قرآن کریم قوانین واصولی درباره همچنانکه بر

سال پیش تشریح کرده است که امروزه 1400رادرعلمی مذکور

که بیانگر این حقیقت است که قرآن در تمام آنها به اثبت رسیده اند

نازل شده ) ص(حق بوده و از سوي خدا بر حضرت محمدواقع کالم 

معجزات علمی قرآن شما خوانندگان عزیزاگر مایلید در باره .است

اطالعات بیشتري کسب کنید می توانید به کتابهاي دیگر مراجعه 

.کنید
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:کتابهاي دیگر رایگان نویسنده در اینترنت

مدي تیشناسرار تغییرات مثبت از طریق  هیپنوتیزم و

جایگاه طب قرآنی در طب سنتی

ازراه دور و دستگاه ماورائی تله پاتیتله پاتی،تاثیر 

متافیزیک،هیپنوتیزم و قانون جذب

09173151460:براي تماس با نویسنده می توانید با شماره

تماس بگیرید


