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علوم بشری از منظر قرآن کریم
حسین اسماعیلی

1

چکیده
این پژوهش ،در ارتباط با علوم بشری از منظر قرآن کریم می باشد.
از آن جا که قرآن کریم کتابی جامع و کامل بوده ،جهت هدایت بشــر و یكی از نیازهای بشــر فراگیری علوم مختلف می باش ـد ،از این رهگذر
قرآن کریم به این موضوع پرداخته است وانسان ها رابه فراگیری علم ودانش فراخوانده است دراین مقاله درابتداء
به اهمیت قرآن توجه شده ،سپس دیدگاه قرآن ،در ارتباط با علوم تجربی ،بیان شده ،بحث عدم تعارأ بین قرآن و علوم ب شری مطرح ،و به
علومی که از قرآن کریم الهام گرفته شده که دانشمندان ،آنها را کشف کرده اند .از جمله زوجیت اشیاء ،حرکت زمین و کهكشان ها ،عمل لقاح بادها،
آب که علت پیدایش هر موجود زنده ای می باشــد .در نهایت به این نتیجه منتهی می شــود که خیلی از علوم بشــری الهام گرفته از قرآن کریم می
باشد.
واژگان کلیدی  :قرآن کریم ،علوم ،علوم بشری ،علوم تجربی ،دانشمندان
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مقدمه
علوم بشــری ،از منظر قرآن کریم ،یكی از مباحث مهم ،و
مورد توجه می با شد قرآن کریم ،گرچه قوانین کلی و ا صولی
را بیشتر مورد توجه قرار داده است ،ولی از البالی آیات قرآن

همه بیشتر» (محمد بن حسین شریف رضی  1374ت سید
جعفر شهیدی ص  107خ)110
امام علی بن الحســـین ،زین العابدین (ع) در دعای ختم
قرآن کریم ،در فرازی از سخنان خود می فرماید:

کریم اشــاراتی هم به مســأله علوم شــده اســت؛ گرچه هدف

«بارخدایا ما را از کســـانی قرار ده ،که به ریســـمان قرآن

ا صلی قرآن کریم ،هدایت ب شر و آ شنایی ان سان با د ستورات

چنگ می زنند؛ و در فهم متشـــابهاتش ،به پناهگاه محكم ،و

انبیاء الهی و رساندن انسان ها به سر منزل مقصود می باشد.

ا ستوارش پناه می برند ،و در سایه بال آن آرام می گیرند؛ و به

خداوند تبارک و تعالی ،روح بشــر را با فطرت توحیدی

رو شنی با مدادش راه می یابند ،و به درخ شیدن رو شنایی آن

آفریده ،و آن را غیر قابل تبدیل معرفی می کند« :فِطْرَتَ اللَّـــهِ

اقتدا می کنند؛ و از چراغ تابان آن روشـــنی برمی گیرند ،و از

الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْ اللَّـهِ» (روم)30/

تابش فروغ چراغش جان خویش را روشــن می ســازند ،و

در همین رابطه پیام قرآن به پیامبر اکرم (ص) این اســت:
خدای متعالی آنچه که ،توان علم به آن نداشتی به تو آموخت:

هدایت را تنها از او می طلبند( .خلجی ،محمد تقی  1380ص
 224خ )42

«وَعَلَّ مَکَ مَا لَمْ تَكَن تَعْلَم» (نســـاء )113/و به دیگران می
فرماید« :وَیعَلِّمكَم مَّا لَمْ تَكَونَوا تَعْلَمونَ» (بقره )115/یعنی« :به
شما می آموزد آنچه را که نمی دانستید».

دیدگاه قرآن کریم درباره علوم تجربی
خداو ند ت بارک و ت عالی ،در قرآن کریم بر تع قل ،و

علوم بشــری ،از نگاه قرآن کریم ،مورد توجه اســت؛ در

تفكر ،تأکید بســیاری نموده اســت ،آن گونه که مطرح می

مرحله اول ،قرآن کریم ،خیلی از علومی که بشـــر قدرت بر

ک ند ،از آنچه بر آن علم ندارید پیروی نكنید« ،وَلَا تَقْف مَا

یادگیری و ک شف آن ها را ندا شت به ب شر تعلیم داد ،تو سط

لَیْسَ لَکَ بهِ عِلْمه» (اسراء )36/به انسان ها سفارش می کند،

پیامبر اکرم (ص) ،قرآن کریم همانند چراغی پرفروغ فراروی

به خلقت حیوانات ،و آســـمان ها و زمین ،بنگرید تا به

ب شریت قرار دارد؛ تا راه رو شن را بپیماید ،و از علم بهره وافر

عظمت و حكمت خداوند پی ببرید«.قَلْ سِیرَوا فِی الْأَرْأ

ببرد ،و در عمل بكوشد به آموخته های علمی خود عمل کند،

فَانظَرَوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْ َ ثَمَّ اللَّه ین شِئَ النَّ شْأَةَ الْرخِرَةَ إنَّ اللَّهَ

و آنها را در معرأ استفاده دیگران قرار دهد.

عَلَى کَلِّ شَیْءٍ قَدِیر« (عنكبوت)20/

امام علی (ع) درباره قرآن کریم ،در نهج البالغه می فرماید:

از دیدگاه قرآن کریم ،بدترین جانداران ،نزد خداوند

«قرآن را بیاموزید ،که نیكوترین گفتار ا ست؛ و آن را نیک

کســانی هســتند ،که کر و الل اند ،و به هیچ رو تعقل نمی

بفهمید که آن بهار دل هاست ،طلب شفاعت کنید به نور او که

کنند« .إنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ ال صُّمُّ الْبكْم الَّذِینَ لَا یَعْقِلَونَ»

او شفای سینه هاست ،آن را نیكو تالوت کنید که سودمندترین

(انفال .)22/قرآن کریم ،همچنین دوزخیان را افرادی معرفی

بیان اســـت ،عالمی که به علم خود عمل نكند چون نادانی

می کند که به دســـتور عقل رفتار نكرده اند« .وَقَالَوا لَوْ کَنَّا

است ،سرگردان ،که از بیماری نادانی نرهد ،بلكه حجت بر او

نَسْمَع أَوْ نَعْقِلَ مَا کَنَّا فِی أَصْحَاب السَّعِیر» (ملک)10/

قویتر ا ست و ح سرت او را الزمتر ،و نزد خدا سرزن شش از

امام کاظم (ع) می فرماید:
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خداوند ،بر مردم دو حجت دارد،؛ حجت آشـــكار و

پاره ای از اندیشمندان مسیحی نیز چنان فلسفه ارسطو

ظاهری و حجت باطنی ،انبیا و ائمه (ع) حجت آشــكارند،

و از جمله کیهان شناسی او را با الهیات مسیحی درآمیختند

و عقول مردم نیز حجت باطنی (کَلینی ،محمدبن یعقوب

که هرگونه انتقادی به کیهان شــناســی ارســطو ،در واقع

 1401ق ج 1ص )16

مخالفت با دین تلقی می شود( .همان ،ص )63

پیامبر اکرم (ص) ،طلب علم را بر هر مسلمانی واجب

البته چنین تعارضــاتی را نباید به حســاب تمام کتاب

می شمارد (همان ص  ،)30در این روایت علم به صورت

های آســمانی از جمله قرآن کریم گذاشــت و چنین نتیجه

عام آمده ،شامل همه علوم می شود .ایشان در روایتی دیگر

گرفت که قرآن با علم ناسازگار است.

می فرمایند« :علم را طلب کنید هرچند در چین باشـــد».

قرآن کریم به صورتی زیبا و لطیف با اشاره به حرکت

(متقی هندی ،علی بن حســـام الدین  13409ق ج  ،10ج

زمین ،آن را به گاهواره تشــبیه می کند ،از این رو که زمین

 )28697علمی که در آن ز مان ،در چین بوده ،علم دینی

نیز چون گاهواره در حرکت ا ست .دان شمندان علوم نجوم

نبوده اســـت .چه آن که مرکز یادگیری علم دینی ،مكه و

مانند کپرنیک ،گالیله و کپلر نیز به شـــیوه خاص خود و از

مدینه و دیگر نقاطی بود که پیروان شــرایع پیشــین ،در آن

طری روش تجربی به حرکت زمین اشاره می کنند.

می زیســـتند بنابراین قرآن کریم ،بر خردورزی و فراگیری
علوم تأکید بســـزا دارد .در حالی که اگر علوم ،متعارأ و

گالی له ،طبی عت و متن م قدس را دو راه هم طراز و
رهنمون به خداوند می داند( .همان ص )36

ناسازگار با قرآن باشد ،چنین تأکیدی صحیح نیست ،از این
رو می توان نتیجه گرفت که یافته های علوم نمی تواند با
آموزه های قرآنی در تنافی باشد ،حتی می توان گفت یكی
از ابعاد اعجاز قرآن کریم ،اعجاز علمی آن است.

انسان و علم در قرآن
در این رابطه به بیان مولف کتاب صــورت و ســیرت
انســان در قرآن اشــاره شــود که می فرمایند« :علمی که با

البته در کتاب مقدس مســـیحیان ،آموزه هایی وجود

ان سان زاده می شود و به همراه او رحلت می کند ،مربوط

دارد .که با عقل و نتایج علمی سازگاری ندارد .شاید یكی

به خداشناسی ،آشنایی با اسمای حسنای ح  ،خطوط کلی

از دالیل این ناسازگاری ،تحریف شده بودن کتاب مقدس

وحی و نبوت و راههای اصــلی رســالت و شــریعت و ...

مســـیحیان باشـــد که قرآن و تحقیقات تاریخی نیز ،این

ا ست که از نظر قرآن ،همگی صاحب خانه جان ان سان و

تحریف را تأیید می کنند .حتی به اذعان برخی از متفكران

علوم فطری اســـت و از شـــمار آنها می توان گرایش به

مسیحی ،انجیل های چهارگانه ،پنجاه سال پس از حضرت

فضــیلت و پرهیز از رذیلت (پس از آشــنایی با هرکدام) را

مســیح (ع) ،تألیف یافته اند .بر اســاس تحقیقات تاریخی،

نام برد.

پنج کتاب اول عهد عتی نیز که سنتاق منسوب خود مو سی

خدای ســبحان ارواح تمام بشــر را با فطرت توحیدی

(ع) ا ست ،ن شانه هایی از چند مؤلفی بودن دارد که مربوط

آفریده است ،و آن نحوه خلقت را تبدیل ناپذیر معرفی می

به زمان های مختلف اسـت( .باربور ،ایان ،ت خرمشــاهی،

کند« .فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْ اللَّهِ»

 ،1362ص )130

(روم .)30/در بخش دیگری از قرآن کریم نیز می فرماید:
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«وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فَجورَهَا وَتَقْوَاهَا» (شمس)7-8/

درباره الحقه و ســـرانجام این علوم بشـــری نیز قرآن

یعنی خداوند ،روح ان سان را ت سویه کرد و ت سویه روح به

کریم می فر ما ید« :وَمِنكَم مَّن یرَدُّ إلَى أَرْذَل الْعمر لِكَیْ لَا

این ا ست که تباهی و تقوای جان آدمی را به او آموخت و

یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئقا» (نحل )70/یعنی برخی از ان سان ها که

مرح له «نفس ملهَ مه» را محق فرمود .پس دانش هایی

به فرتوتی و کهن سالی می رسند ،هر آنچه را که خوانده و

چون خداشناسی و شناخت اصول ارزشی ،در نهاد هرکس

دانســته اند از یاد می برند .اینجا نیز کلمه «شــیئاق» نكره در

تعبیه و به همراه جان او آفریده شده است.

سیاق نفی ا ست و داللت دارد که ذره ای از آنچه در طول

از این رو ســـخن ،افالطون که همه علوم را تذکر و

عمر کســب کرده اند ،در حافظه علمی برخی از آنان باقی

یادآوری دانســته های پیشــین می داند ،در این بخش یعنی

نمی ماند .بســیارند عالمان کارآمد که ســال ها بر کرســی

علوم میزبان و اصلی و ارزشی ،صحیح است».

تحقی و تدریس تكیه زدند ،اما پس از صـــرف عمری

ایشــان در ادامه می فرماید « :اما علومی که از عوارأ

طوالنی در راه تعلیم و تدوین ،همه اصــطالحات علمی را

روح آدمی ا ست و مهمان نفس ب شر به شمار می رود ،از

از یاد بردند .ایشان نتیجه گیری می کنند دو دسته آیات در

راه اکت ساب و تح صیل به د ست می آید .مانند پز شكی و

زمینه علم و جهل انسان وجود دارد یک دسته آیاتی که می

همه شـــاخه های آن ،مهندســـی و تمام شـــعبه های آن،

گوید بشر به همراه سرمایه های علمی آفریده شده است و

اختر شنا سی ،زمین شنا سی ،ک شاورزی ،زی ست شنا سی

یک دسـته آیات ،بشـر را در حال آفریده شـدن جاهل می

جانوری و گیاهی و دهها رشـــته دیگر از علوم بشـــری و

داند که به تدریج در طول عمر خود از جهل به سوی علم،

زیرمجموعه ی آنها که هیچ یک در نهاد انسان ذخیره نشد؛

حرکت می کند .مضمون دسته اول ناظر به علوم و معارف

و درباره آنها آگاهی قبلی وجود نداشته است .بلكه بشر به

الهی و اصــول ارزشــی نظیر خداشــناســی ،معادشــناس ـی،

تدریج ،آنها را تحصـــیل کرده اســـت و در پایان عمر نیز

شــناخت فضــائل اســت و ســخن افالطون درباره تذکری

ممكن است آن ها را از دست بدهد.

بودن علوم در این باره صــحیح اســت .دســته دوم درباره

قرآن کریم درباره ســـابقه این علوم می فرماید« :وَاللَّه

دانش هایی چون علوم تجربی ،ریاضـــی و  ...اســـت که

أَخْرَجَكَم مِّن بطَون أَمَّهَاتِكَمْ لَا تَعْلَمونَ شـ ـَیْئقا» (نحل)78/

محصــول کاوش های بشــری و مهمان روح آدمی بود و

یعنی خداوند شما را از شكم مادران ،خارج کرد ،در حالی

اثبات صحت آن رأی افالطون در مورد این علوم ،د شوار

که به هیچ چیز آگاهی نداشـــتید .کلمه «شـــیئاق» (که در

است( .جوادی آملی ،عبداهلل  1379ج  14ص )155-153

اصــطالح ادبی ،نكره در ســیاق نفی اســت و افاده عموم
می کند) داللت دارد که آدمی به هنگام زاده شـــدن ،هیچ

علوم بشری ملهم از قرآن کریم

شیئی از این علوم عادی و بشری را نمی دانست و همه را

قرآن کریم از حوادثی نام می برد:

از چشــم و گوش و عقل فرا گرفت« :وَجَعَلَ لَكَم الســَّمْعَ

استاد مطهری می فرماید :در سراسر قرآن کریم ،آیات

وَالْأَبْصــَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكَمْ تَشــْكَرَونَ» (نحل )78/پس هیچ

ب سیاری ا ست که طبیعت ،یعنی زمین ،آ سمان ،ستارگان،

کس همزاد با هیچ علم بشری به دنیا نیامده است.

خورشـــید ،ماه ،باران ،جریان باد ،حرکت کشـــتی ها در
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دریاها ،گیاهان ،جانداران و باالخره هر امر محسوسی را که

زوجیت در همه اشــیاء وجود دارد و از جمله در عالم

بشـــر در اطراف خود می بیند ،به عنوان واقعیت هایی که

اتم ها ،امروزه رو شن شده ا ست که اتم از اجزاء مختلفی

درباره آن ها دقیقا باید اندیشید و تفكر و نتیجه گیری کرد،

تشكیل شده ،اجزائی که دارای بار الكتریسیته منفی هستند

یاد کرده است؛ «بگو به مردم :به آنچه در آسمان ها و زمین

و الكترون نام یده می شـــو ند و اجزائی که دارای بار

است ژرف بنگرید» (یونس)101/

الكتریسیته مثبت هستند و پروتون نامیده می شوند ،ممكن

افزون بر این در نگاه قرآنی ،جهان ،واقعیتی از اویی و

است مقصود از زوجیت دو جنس متقابل باشد ،مانند شب

به ســـوی اویی دارد؛ یعنی یک واقعیت متغیر و متحرک و

و روز ،آ سمان و زمین ،دریا و خ شكی ،نور و ظلمت و ...

دائم در حال خل شدن ا ست ،جهان یک واقعیت هدایت

چنانچه در روایتی از امام رضا (ع) آمده است که:

یافته در چارچوب نظام متقن ســبب و مســببی اســت و

«خداوند ا شیاء جهان را مت ضاد آفرید تا رو شن شود،

قوانین تغییر ناپذیر دارد ،زمین و آســـمان به ح و عدل

برای او ضــدی نیســت و آن ها را با هم قرین ســاخته تا

برپاست( .مطهری ،مرتضی  1382ج ،2انسان و ایمان ص

معلوم شــود قرینی برای او نیســت ،نور را ضــد ظلمت و

)70

خشكی را ضد تری ،و خشونت را ضد نرمش ،و سرما را
ضد گرما قرار داده در عین حال اشیاء متضاد را جمع کرده
 -1زوجیت در قرآن

و موجودات نزد یک به هم را از هم جدا نموده تا این

قرآن کریم در آیاتی به زوجیت هر شیء اشاره می کند

جدایی ،دلیل بر جدا کننده ،و آن پیوســـتگی دلیل بر پیوند

و می فرماید« :وَهوَ الَّذِی مَدَّ الْأَرْأَ وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسـ ـِیَ

دهنده باشــد و این اســت معنای «و من کلم شــیء خلقنا

وَأَنْهَارا وَمِن کَلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا زَوْجَیْن اثْنَیْن» (رعد)3/

زوجین» (حویزی ،عبد علی بن جمعه  1383ق ج 5ص

«او کســی اســت که زمین را گســترده و در آن کوهها و

)130

نهرهایی قرار داد و از تمام میوه ها در آن دو جفت آفرید»
خداوند متعال در آیات مختلف اشاره به زوجیت برای
تمامی اشیاء می نماید و بیان می دارد که در زندگی انسان،
حیوا نات ،ن با تات ،جا مدات و  ...زوج یت وجود دارد و
هرکدام دارای نر و ماده هســـتند که از طری عمل لقاح،
بارور می شوند .اگر دانشمند معروف سوئدی ،در قرن 18
میالدی ،موف به کشف مسأله زوجیت در گیاهان می شود

 -2حرکت فلکها
خداو ند حكیم می فر ما ید« :وَهوَ ا لَّذِی خَلَ َ اللَّ یْلَ
وَالنَّهَارَ وَال شَّمْسَ وَالْقَمَرَ کَلٌّ فِی فَلَکٍ یَ سْبَحونَ» (انبیاء)33/
« او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید
که هر یک از آنها در مداری در حرکتند» آیه مذکور ،ا شاره
به حرکت فلكها دارد که در آســـمان شـــناورند ،منظور از
حرکت خورشـــید ،حرکت دورانی به دور خویش و یا

و ب یان می دارد که ج هان گ یا هان ،همچون حیوا نات از

حرکتی ا ست که همراه منظومه شم سی دارد .گفته شده

طری آمیزش نطفه نر و ماده بارور می شـــوند ،قرآن در

تمامی فلک ها در حرکتی شناورند که علم امروز به برخی

چهارده قرن قبل ،آن را بیان دا شته ا ست( .مكارم شیرازی،

ازآن ها ر سیده ا ست ،ولی قرآن در هزار و چهار صد سال

ناصر  1377ج  10ص )115

پیش بر آن اشاره نموده است.
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حرکت شهاب ها به سوی زمین و کنترل آن تو سط

خداوند زمین را تشــبیه می کند به همچون گهواره که

نیرویی در برابر زمین و گــازهــای اطراف زمین و دیگر

مكانی است آماده برای نشستن و خوابیدن ،در آیه شریفه،

کرات ،از شگفتیهایی هست که امروزه دانشمندان بر برخی

زمین را مهد آرامش و آسایش قرار داده است و حرکتهای

از آنان آگاه شده اند.

و ضعی و انتقالی آن ب سیار آرام ا ست و به وا سطه کرویت

کرســی موریســین می گوید« :اگر هوای محیط زمین
اندکی از آنچه هســت رقی تر می بود اجرام ســماوی و
شـــهاب هایی که هر روز به مقدار چند میلیون عدد به آن
اصابت می کنند و در همان فضای خارج منفجر می شود،
دائماق به سـطح زمین می رسـیدند و هر گوشـه آن را مورد

زمین و قانون جاذبه آن ،و همچنین قشــر عظیم هوایی که
اطراف آن را گرفته ا ست می تواند محل آ سایش و راحتی
و مكان امنی برای زندگی باشد (مؤدب ،سید رضا1379 ،
ص  .)198نظریه حرکت زمین ،نظریه ای اســـت که قرآن

اصــابت قرار می دادند( .کرســی ،موریســین ت ســعیدی،

کریم به آن اشاره کرده است ،با ظرافت گرچه امروزه بشر

محمد )1354

به آن رسیده و آن را به عنوان یک نظریه علمی مطرح کرده
است.

 -3عمل لقاح بادها
خداو ند کریم می فر ما ید« :وَأَرْسـ ـَلْ نَا الرِّ یَاحَ لَوَاقِحَ»

 -5آب مایه حیات

(حجر« )22/ما بادها را برای تلقیح فرســتادیم» آیه شــریفه

خداوند متعال می فرماید« :وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کَلَّ شــَیْءٍ

ا شاره دارد که برخی از درختان و  ...برای بارور شدن نیاز

حَیع أَفَلَا یؤْمِنَونَ» (انبیاء )30/پیامبر اکرم فرمود« :کَلُّ شــَیءٍ

به عمل لقاح ،بادها دارند .از این روی بادها بارورکننده اند.
آیه شریفه ،می تواند ا شاره به تلقیح گیاهان به و سیله بادها
و گردافشــانی باشــد .زیرا بادها نقش مهمی در انتقال گرده
های نطفه نر و بارور ســاختن گیاهان دارد ،همچنان که آیه
شریفه می تواند اشاره به عمل لقاح ابرها توسط بادها باشد
که موجب نزول باران است .زیرا در ادامه آیه از نزول باران

خَلِ َ من الماء» «هر چیزی از آب آفریده شـــده اســـت»
(مجلســی ،محمدباقر 1403 ،ق ج  54ص  280ش .)170
طب آیه شریفه و فرموده پیامبر اکرم (ص) ،همه موجودات
منشــأ هســتی خود را از آب گرفته اند ،مرحوم صــدوق از
جابر بن جعفی – که از بزرگان تابعین به شمار می رود –

سخن گفته شده است ،اینكه کشاورزان در نخلستان ها از

از امام باقر (ع) پرســـش هایی دارد ،از جمله در رابطه با

گرد نخل نر می گیرند و به نخل های ماده می پاشـــند که

آغاز آفرینش جهان می پرســـد ،امام در جواب می فرماید:

بارور شوند می تواند ،ملهم از همین آیه شریفه باشد.

«نخستین آفریده ای که خداوند خل کرد ،چیزی است که
تمامی اشیاء از آن است و آن آب است» (صدوق ،محمد

 -4گهواره بودن زمین

بن علی بن الحسین 1346 ،ص  67ش )20

خداوند متعال می فرماید« :ا لَّذِی جَ عَلَ لَكَم ا لْأَرْأَ

مرحوم کلینی ،در روضــه کافی روایتی از امام باقر (ع)

مَهْدا وَ سَلَکَ لَكَمْ فِیهَا سبلقا» (طه« )53/همان خداوندی که

آورده که در جواب مرد شامی فرمود« :نخ ست آن چیزی

زمین را برای شما محل آ سایش قرار داد و راههایی در آن

را آفرید که همه چیزها ازآن است ،و آن چیز آب است در

ایجاد کرد».

نتیجه خداوند نَ سَب هر چیزی را به آب ر ساند ولی برای
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آب نســـبی که بدان منســـوب شـــود قرار نداد( .کلینی،

که تشكیل شده از جسم و روح و علوم مختلف پزشكی،

محمدبن یعقوب ،ج  8ص  94ش )67

و روان پز شكی و روان شنا سی که هرکدام به نوبه خود با

آیه شریفه« :هوَ الَّذِی خَلَ َ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْأَ فِی سِتَّة

جســم و جان آدمی ســروکار دارند .خیلی از علوم بشــری

أَیَّامٍ وَکَانَ عَرْشَه عَلَى الْمَاءِ» «و اوست که آسمان ها و زمین

امروزه الهام گرفته از علوم قرآنی اســـت از جمله طبیعت،

را در شش هنگام آفرید و عرش [تدبیر] او [پیش از آن] بر

یعنی زمین ،آ سمان ،ستارگان ،خور شید ،ماه ،باران ،جریان

آب بود» داللت دارد که پیش از پیدایش جهان هســتی ،از

باد ،حرکت کشــتی ها در دریاها ،گیاهان ،جانداران ،هر امر

آســـمان ها گرفته تا زمین ،آب پدید آمده اســـت ،زیرا در

محســوســی که بشــر در اطراف خود می بیند .از صــنایع

تعبیر «و کان عر شه علی الماء» واژه «عرش» کنایه از عرش

مختلف در قرآن نام برده شـــد .از افالک و کهكشـــانها،

تدبیر و منظور علم خدای متعال اســت به همه مصــالح و

زوجیت اشیاء ،آب که مایه حیات و زندگی و منشأ پیدایش

شای ستگی ها و بای ستگی های ه ستی ،در برهه ای که جز

همه چیز اســـت .به موازات پیشـــرفت علوم نیاز به قرآن

آب چیزی نبوده اســت در نتیجه آب کنایه از آن اســت که

بیشتر می شود .ابعاد تازه تری از اعجاز علمی قرآن آشكار

خدای تعالی بود و هیچ چیز با او نبود و خداوند پیش از

می شود ،و نیاز ب شر ن سبت به مطالعه دقی تر آیات قرآن

آفرینش جهان ابتدا آب ،ســـپس همه مخلوقات را از آب

کریم جهت کشــف مطالب علمی بیشــتر می شــود و سـرم

آفر ید( .معر فت ،مح مد هادی  1380ص  )249نظر یه

تازگی و پو یایی قرآن کریم ،همین اســـت که از طرف

دانشمندان که عنوان می کنند دو سوم کره زمین را آب فرا

خداوند حكیم نازل شده و حكمت های علمی آن با مرور

گرفته است می تواند برگرفته از آیات قرآنی باشد.

زمان شكوفاتر شده و غبار گذشت زمان بر چهره تابناکش
نمی نشیند.

نتیجه گیری:
از مجموع آنچه تحقی شــد به این نتیجه می رســـیم
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