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  مراحل رشد جنین در قرآن و علوم امروزي
  موسوعه االعجاز العلمی فی القرآن والسنۀسایت اینترنتی  :منبع

  
ــع  ــی جم ــات قرآن ــسی   اطالع ــه انگلی ــده را ب آوري ش

ــی     ــین شناس ــتاد جن ــور اس ــسورکیت م ــه پروف ــه و ب ترجم
ــد ــر و   . عرضــه نمودن ــه نظ ــه نقط ــد ک از او درخواســت ش

ــرآن   اطالعــات جنــیندیــدگاه خــود را در مــورد شناســی ق
ي آیـات قـرآنِ       کـه ترجمـه      دکتر مور بعـد از ایـن       .بیان کند 

اغلـب  : معرفی شده را به دقت بررسـی نمـود چنـین گفـت             
اي عـالی و مطـابق        مطالب جنین شناسـی قـرآن بـه گونـه         

شناسـی اسـت      با دستاوردهاي جدیـد و مـدرن علـم جنـین          
معـدودي  : او افـزود  . وجـه مغـایرتی بـا آن نـدارد          و به هـیچ   

از آیـات هــم هــستند کــه توجیــه علمــی دقیقــی بــراي آن  
ــایی ــدارم و از آنج ــته ن ــه در نوش ــد   ک ــات جدی ــا و مطالع ه

اي نـشده اسـت،       شناسی نیز در ایـن خـصوص اشـاره          جنین
ــراي   نمــی تــوانم در صــدق و کــذب آن نیــز نظــر دهــم؛ ب

بخـوان بــه نـام پروردگــاري   « :ي تــوان بـه آیــه  نمونـه مـی  
دگــاري کــه انــسان را از علــق خلــق کــه خلــق کــرد، پرور

ــرد ــاره کــرد » ک . اش
ي علــــق در  کلمــــه

عربـــی ســـه معنـــی 
ــــ 2ــــ زالـــو 1: دارد

.  ـ خـون بـسته    3علقۀ  
دکتــر مــور در ایــن   
مــورد کــه، جنــین، در 

آیــد، هـیچ پــیش   بـدو امـر، ماننــد یـک زالــو بـه نظــر مـی     
ــت  ــی نداش ــه . فرض ــشگاه، مرحل ــدایی و  او در آزمای ي ابت

 دیـاگرام یـک زالـو مقایـسه کـرد          میکروسکوپی جنین را بـا    
ــد   ــگفت زده ش ــدو ش ــشمگیر آن ــباهت چ ــین . و از ش در ع

شناسـی را     از توصـیفات جنـین     حال، او اطالعـات جدیـدي     
ــتنباط    ــرآن اس ــود، از ق ــرایش ناشــناخته ب ــون ب ــا کن ــه ت ک

ــرد ــورد  . ک ــور در م ــر م ــرآن و  80دکت ــه در ق ــؤالی ک  س
ــت   ــخ گف ــود، پاس ــده ب ــدیث آم ــرآن و  . ح ــتن ق ــابق م تط

ــدیث  ــین  ح ــی جن ــتاوردهاي علم ــرین دس ــا آخ ــی  ب شناس
اگـر ایـن،    : گویـد   دکتر مور ایـن چنـین مـی       . قابل توجه بود  

شـد، مـن قـادر     ها سی سال قبل از ایـن پرسـیده مـی       سؤال
ــابع    ــودم چــرا کــه من ــیش از نیمــی از آنهــا نب بــه پاســخ ب

ــی آن ــود  علم ــی نب ــدر غن ــام   . ق ــه ن ــابی ب ــور کت ــر م دکت

ــد از تــألیف و بعــد از کــسب» تکامــل بــشر«  معــارف جدی
ــویش در       ــاب خ ــه کت ــات ب ــن معلوم ــاق ای ــرآن و الح ق

ــود 1982 ســال ــد نم ــاب را تجدی .  چــاپ ســوم همــان کت
ــک  کتــاب مــذکور جــایزه ي بهتــرین کتــاب پزشــکی بــا ی

این کتـاب بـه چنـدین زبـان دنیـا           . نویسنده را دریافت کرد   
شناســی مــورد  بــه عنــوان کتــاب درســی جنــین ترجمــه و

تــر مــور در هــشتمین کنفــرانس دک. اســتفاده قــرار گرفــت
ــین مــی1981پزشــکی  ــستان چن ــد  عرب ــسی : گوی جــاي ب

خوشــحالی اســت کــه بتــوانم ســهمی در روشــن ســاختن  
بــراي . آیــات قــرآن در مــورد تکامــل انــسان داشــته باشــم

هـا از جانـب خداونـد     من کامالً روشن است کـه ایـن گفتـه        
فرسـتاده شـده اسـت زیـرا تقریبـاً           )ص(یا اهللا براي محمد     

امی ایــن علــوم تـا قــرن هــا بعـد کــشف نــشده بــود و   تمـ 
. براي من قطعـی اسـت کـه محمـد قهـراً پیـامبر خداسـت               

، )Dr Jan Leigh Simpson(دکتــر جــان لــی سیمپــسون    
هوسـتون   رئیس بخش جراحـی زنـان در کـالج طـب بیلـور      

ــد  ــار مــی نمای ــا اظه ــد از  : امریک ــث، نمــی توان ــن احادی ای
ــد   ــصر محم ــش ع ــوم و دان ــد )ص(عل ــه ش ــد گرفت ه باش

رسـاند کـه نـه تنهـا          و بیانات ایـشان مـی     )  میالدي 7قرن  (
کـه   ژنتیک و دین اسـالم، بـا هـم ناسـازگاري نداشـته، بـل         

ــن  ــی] اســالم[در حقیقــت دی ــالیم   م ــزودن تع ــا اف ــد ب توان
ــه بعــضی از شــیوه  ــدایت   وحــی ب ــم را ه هــاي ســنتی، عل

هـا بعـد، حقانیـت آن بـه اثبـات رسـیده کـه              که قـرن  ...کند
 اسـت و هـم سـندیت قـرآن را کـه از جانـب           هم مؤید علم  

  .خداوند است تحکیم می کند
قـرآن مجیـد بـیش      : انسان از نطفـه خلـق شـده اسـت         

کند کـه انـسان از نطفـه خلـق شـده              بار یادآوري می   11از  
چـون   هـم (است به معنـاي مقـدار بـسیار نـاچیزي از مـایع              

کـه بعـد از خـالی کـردن یـک پیمانـه            ) یک چکـه از مـایع     
ــاقی  ــیدر آن ب ــد م ــه از   . مان ــدین آی ــوع در چن ــن موض ای

  :قرآن آمده است
 $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# βÎ) óΟ çFΖ ä. ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ zÏiΒ 

Ï]÷èt7ø9$# $ ¯ΡÎ*sù /ä3≈ oΨ ø)n=yz ÏiΒ 5>#t�è? §Ν èO  ÏΒ 7π xÿõÜœΡ 
§Ν èO ô ÏΒ 7π s)n=tæ ¢Ο èO ÏΒ 7π tóôÒ •Β 7π s)̄=sƒ’Χ Î�ö� xîuρ 7π s)̄=sƒèΧ 
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tÎit7ãΨ Ïj9 öΝ ä3s9 4 ”�É)çΡuρ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{ $# $ tΒ â!$ t± nΣ #’ n< Î) 9≅ y_ r& 
‘wΚ|¡ •Β §Ν èO öΝ ä3ã_ Ì�øƒéΥ WξøÿÏÛ ¢Ο èO (#þθ äóè=ö7tF Ï9 

öΝ à2£‰ ä©r& ( Ν à6Ζ ÏΒuρ  ¨Β 4†̄û uθ tGãƒ Νà6Ζ ÏΒuρ 
 ¨Β –Št�ãƒ #’ n< Î) ÉΑsŒö‘ r& Ì�ßϑãèø9$# Ÿξø‹x6Ï9 zΝn=÷è tƒ . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

8Ν ù=Ïæ $ \↔ø‹x© 4 “ t�s?uρ š⇓ö‘ F{ $# Zοy‰ ÏΒ$ yδ !#sŒÎ*sù 
$ uΖ ø9t“Ρr& $ yγøŠn=tæ u!$ yϑø9$# ôN ¨”tI÷δ$# ôM t/ u‘ uρ ôM tF t6 /Ρr&uρ  ÏΒ 
Èe≅ à2 £l÷ρ y— 8kŠÎγt/ ∩∈∪ 〈  )حج(   
ي  اي مـــردم از پروردگارتـــان بترســـید کـــه زلزلـــه«

ــد   قیامــت هنگامــه ي بزرگــی اســت، روزي کــه آن را ببینی
ــد   ــاد خواهن مــادران شــیرده، کودکــان شیرخوارشــان را از ی
برد و زنان بـاردار بـار خـود را بـر زمـین گذارنـد و مـردم را          
ــی   ــستند، ول مــست خــواهی دیــد، حــال آن کــه مــست نی
ــاه در      ــردم ناآگ ــی از م ــت؛ گروه ــدید اس ــدا ش ــذاب خ ع

ــاره ــه برمــی  ب ــه مجادل ــد و از شــیطان ي خــدا ب هــاي  خیزن

ــی ــروي م ــه   ســرکش پی ــرر شــد ک ــر شــیطان مق ــد، ب کنن
اش افکنــد و بــر  هــرکس بــا او دوســتی کنــد بــه گمراهــی

ــر از    ــردم اگـ ــود؛ اي مـ ــونش شـ ــوزان رهنمـ ــش سـ آتـ
ــا شــما را از    ــه م ــد ک ــد بدانی ــک داری ــه شــدن ش برانگیخت

ــدیم ــاك آفری ــس آن. خ ــسته و    پ ــون ب ــه و خ ــاه از نطف گ
بـر  ) قـدرت خـود را  (یافته و شـکل نایافتـه، تـا           مضغه شکل 

ــین  ــیم، و جن ــکار کن ــما آش ــا   ش ــواهیم ت ــه بخ ــایی را ک ه
گـاه شـما      داریـم، آن    ادران نگـه مـی    زمانی معین در رحم مـ     

را به صورت طفلی بـرون آوریـم تـا بـه حـد رشـد و بلـوغ                   
میرنـد و بعـضی       برسید، در ایـن میـان بعـضی از شـما مـی            

ــی  ــر م ــدر عم ــري    آن ق ــوتی و پی ــه اوج فرت ــه ب ــد ک کنن
هـاي خـود را بـه     رسند آن چنـان کـه چیـزي از آموختـه      می

بینـی   زمـین را خـشک و مـرده مـی         . خاطر نخواهند داشـت   
آیـد    اما زمانی که باران را بـر آن بفرسـتیم بـه حرکـت مـی               

ایـن بـه    . کنـد و انـواع گیاهـان زیبـا را برویانـد             و رشد مـی   
خـاطر آن اسـت کــه بدانیـد خـدا حــق اسـت و مردگــان را      

و بــه راســتی در . کنــد و بــر هــر چیــز تواناســت زنــده مــی
رسـتاخیز شـکی نیــست و خداونـد تمــام کـسانی را کــه در     

ــا آر ــدهقبره ــی  می ــده م ــد زن ــد ان ــد  » .کن ــوم تأیی ــراً عل اخی
ـ (اند کـه تنهـا یـک اسـپرم از سـه میلیـون اسـپرم                  کرده ه ب

ــارور کــردن اووم ) طــور متوســط ــراي ب ــورد ) تخمــک(ب م
ــه     ــت ک ــن اس ــاي آن، ای ــت و معن ــاز اس ــی(نی ــه  یک ازس

بــراي ) مقــداري بــسیار نــاچیز(هــا  مقــدار اســپرم )میلیــون 
  .باروري کافی است

  :مراحل جنینی
 ô‰ s)s9uρ $ oΨ ø)n=yz z≈ |¡ΣM}$#  ÏΒ 7's#≈ n=ß™  ÏiΒ &ÏÛ 
∩⊇⊄∪   §Ν èO çµ≈ oΨ ù=yèy_ Zπ xÿôÜçΡ ’ Îû 9‘#t�s% &Å3̈Β ∩⊇⊂∪   ¢Ο èO 

$ uΖ ø)n=yz sπ xÿôÜ‘Ζ9$# Zπ s)n=tæ $ uΖ ø)n=y‚ sù sπ s)n=yèø9$# Zπ tóôÒ ãΒ 
$ uΖ ø)n=y‚ sù sπ tóôÒ ßϑø9$# $ Vϑ≈ sà Ïã $ tΡöθ |¡ s3sù zΟ≈ sà Ïèø9$# 

$ Vϑøtm: ¢Ο èO çµ≈tΡù' t±Σr& $ ¸)ù=yz t�yz#u 4 x8 u‘$t7tF sù ª!$# 
ß |¡ ôm r& tÉ)Î=≈ sƒø:$# ∩⊇⊆∪ 〈  )المؤمنون(    

ســپس . ایــم اي از گــل آفریــده مــا انــسان را از عــصاره
ــه  ــورت نطف ــه ص ــتوار  اي در آورده و او را ب ــاه اس در قرارگ

 ،سـپس نطفـه را بـه صـورت لختـه خـونی           . دهیم جاي می 
 ،اي  شـکل قطعـه گوشـت جویـده        این لختـه خـون را بـه        و
این تکـه گوشـت جویـده را بـسان اسـتخوان ضـعیفی در          و
از  و ،پوشـانیم  بعـد بـر اسـتخوان گوشـت مـی          و ،آوریـم  می

 دیگــري  پدیــده اي بخــشیده و آن پــس او را آفــرینش تــازه
ــرد  ــواهیم ک ــام و ،خ ــه    واال مق ــت ک ــد اس ــارك خداون مب

  .سازندگان است بهترین اندازه گیرندگان و
ــی از ن ــر علم ــه،    :ظ ــین مرحل ــین در اول ــق و (جن معل
 رحــم آویــزان اســت، از نظــر شــکل ي بــه دیــواره) آویــزان

شباهت بـه زالـو داشـته و ماننـد زالـو رفتـار کـرده و خـون            
ـ       می . کنـد  مین مـی أمکد، و خونش را از جفـت مـادر خـود ت

 بـسته   و در سومین مرحلـه معنـی آن لختـه خـون و خـون       
ــه. اســت ــه هفي در مرحل ــه، ک ــه علق ــارم ي ت ــوم و چه  س

ــسته شــکل مــی  ــارداري اســت خــون در عــروق ب ــرد ب . گی
ظـاهر زالـو    ) خـون بـسته   (جنین با خصوصیت لختـه خـون        

  .گیرد را به خود می
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ولین  Hammو  leeuwenhoek، 1677  سالدر
را با ) اسپرماتوروآ(دانشمندانی بودند که سلول اسپرم 

د که این تصور بودن آنها بر. میکروسکوپ مشاهده کردند
سلول اسپرم مینیاتوري از انسان را در خود دارد که با رشد 

 »تئوري شکافتن«شود که به  در رحم تبدیل به نوزاد می
theory)  perforation( که دانشمندان  هنگامی .مشهور بود

یافتند افرادي ) نطفه(ترین اسپرم  را بزرگ) تخمک زن(اورم 
 در تخمک گمان کردند که مینیاتور جنین De Grafچون

» تئوري میراث والدین «18بعدها، در قرن . قرار دارد
)biparentral inheritance ( توسطMaupertuis  ارائه و

تبدیل علقه به مضغه، به معنی چیز جویده . گسترش یافت
یا خوردنی کوچکی ) اثر دندان بر آن مشخص است(شده؛ 

نظر هر دو معنا از . آدامس چون  گذاریم هم که در دهان می
پروفسور مور یک قطعه موم الستیکی . علمی صحیح است

را   را به اندازه و شکل جنین در مرحله مضغه درآورد و آن
را با  شد و آن) مضغه(ها قرار داد و به شکل  بین دندان

را  ها آن تصویر مراحل اولیه جنینی مقایسه کرد اثر دندان
داي در ابت(بندبند نموده بود که در حکم ستون فقرات 

استخوان تغییر شکل ) عظام(مضغه به . است) گیري شکل
ها پوشانده  ها با گوشت یا ماهیچه دهد و استخوان می
. کند را به آفریده دیگر تبدیل می سپس خداوند آن .شود می

 ي پروفسور مارشال جانسون یکی از دانشمندان برجسته
امریکا و رئیس دپارتمان آناتومی و مدیر انستیتو 

Daniel دانشگاه توماس جفرسون فیالدلفیا است که در 
شناسی از او سوال   آیات قرآن مربوط به جنیني باره

تواند  هاي مراحل جنینی موجود در قرآن نمی توصیف :کردیم
 یک )ص(احتمال دارد که محمد . تصادفی و اتفاقی باشد

 1400میکروسکوپ بسیار قوي داشته ولی قرآن مربوط به 
ها بعد از  که میکروسکوپ قرن الیسال پیش است در ح

محمد نبی صلی اهللا علیه اختراع شد و پروفسور جانسون با 
لبخند گفت که البته اولین میکروسکوپ اختراع شده قادر 

 برابر بزرگنمایی کند و تصویر آن هم واضح 10نبود بیش از 
هیچ ضدیت و مغایرتی با این حقیقت که : بعد او گفت .نبود

.  در کار است، نمییابم)ص (بیانات محمدواسطه الهی در 
بندي مدرن مراحل تکامل  براساس نظر دکتر مور، طبقه

شود چندان ساده  جنینی که در سراسر جهان به کار برده می
و قابل فهم نیست چون این مراحل براساس عدد شناخته 

بندي واضح  ، ولی تقسیم2، مرحله 1اند مانند مرحله  شده

 بسیار سهل و آسان  یز و شکل، نماي تماي پایه قرآن بر
این . کند بیان کرده است مراحلی را که جنین طی می

فازهاي مختلف تکامل جنینی یک توصیف جذاب علمی را 
همچنین  بردارد که بسیار قابل فهم و کاربردي است، در
که مراحل تکامل جنینی بشر در آیات زیر آمده  چنان آن

  :است
Ü= |¡ øts†r&  ß≈ |¡ΡM}$# βr& x8 u�øIãƒ “ ´‰ ß™ ∩⊂∉∪   óΟ s9r& 

à7 tƒ Zπ xÿôÜçΡ  ÏiΒ %cÍ_ ¨Β 4o_ ôϑãƒ ∩⊂∠∪  §ΝèO tβ% x. Zπ s)n=tæ 

t,n=y⇐ sù 3“ §θ |¡ sù ∩⊂∇∪   Ÿ≅ yèpgm çµ ÷Ζ ÏΒ È÷y_ ÷ρ ¨“9$# t�x.©%!$# 

#s\ΡW{ $#uρ ∩⊂∪  〈 )القیامه  (  

شـود؟ آیـا    کنـد بـه خـود رهـا مـی      آیا انسان گمان می «
 کـه در رحـم ریختـه شـد و بعـد بـه         اي از منـی نبـود       نطفه

ــد و مــوزونش ســاخت و او را   صــورت علقــه درآمــد و آفری
  :از دو صنف نر و ماده قرار داد

 “ Ï%©!$# y7 s)n=yz y71 §θ |¡ sù y7 s9y‰ yèsù ∩∠∪   þ’ Îû 
Äd“ r& ;οu‘θ ß¹ $ ¨Β u!$ x© š�t7©.u‘ ∩∇∪  〈 )انفطار(  
ــه      « ــرد و ب ــق ک ــیچ خل ــو را از ه ــه ت ــدایی ک آن خ

 و کامـل بیاراسـت و بـا اعتـدال برگزیـد بــه     صـورتی تمـام   
  .»تواند خلق کند ر صورتی که خواست میه

ــه     ــکل گرفت ــدي ش ــا ح ــین ت ــکل   ،جن ــدي ش ــا ح ت
اگـر یـک بـرش در جنـین     : در مرحلـه مـضغه     :نگرفته است 

هــاي داخلــی را جــدا کنــیم خــواهیم دیــد  بــدهیم و ارکــان
کــه بعــضی از  انــد در حــالی کــه بیــشتر آنهــا شــکل گرفتــه

 . proبنـابر نظـر    .انـد   مـشخص نـشده  نـوز کـامالً  آنها ه
Jahnson              ،اگر مـا جنـین را یـک آفریـده کامـل بـدانیم 

ــضایی را ــط اع ــبالً  فق ــه ق ــده ک ــدار ش ــیف    پدی ــد، توص ان
ــرده ــم ک ــالی. ای ــل   در ح ــوق کام ــده و مخل ــوز آفری ــه هن ک

 کامـل بـدانیم، فقـط       ي  نیست و اگر جنـین را یـک آفریـده         
 .ایــم انـد توصــیف کـرده   هاجزایـی را کـه هنــوز پدیـد نیامــد   

حــال آیــا ایــن پدیــده در خلقــت کامــل اســت یــا نــاقص؟ 
بنــدي قــرآن در  هــیج توصــیفی بهتــر از توصــیف و مرحلــه

تـا حـدي شـکل گرفتـه و تـا حـدي           « .پدیده جنینی نیست  
از  .چنـان کـه در آیـه زیـر آمـده اسـت           ، هـم  »شکل نگرفته 

  تکامـلْ  ي   اولیـه  ي  دانـیم کـه در مرحلـه       نظر علمی، ما مـی    
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یابنـد و تعـدادي    تعدادي سلول وجود دارنـد کـه تمـایز مـی          
ایــن بعــضی از  ســلول هنــوز غیــر متمــایز هــستند و بنــابر

  .اند اعضاها شکل گرفته و بعضی هنوز شکل نگرفته
ــنوایی ــایی و شـ حـــسی کـــه در  اولـــین :حـــس بینـ

جنـین  . اسـت  شـنوایی  حـس  یابـد  جنـین تکامـل مـی      نمو
ت و  بیـــس ي هفتـــه  توانـــد صـــداها را بعـــد از  مـــی
تکامــل  حــس بینــایی  متعاقــب آن،. بــشنود چهــارم
 بیــــست و هــــشتم، ي بعــــد از هفتــــه یابــــد و مــــی
آیـات قـرآن    . بـه نـور حـساس مـی شـود          چـشم  ي  شبکیه

  .کند گونه بیان می جنین را این نمو حواس در
 ¢Ο èO çµ1§θ y™ y‡ xÿtΡuρ ÏµŠÏù ÏΒ Ïµ Ïmρ •‘ ( Ÿ≅ yèy_ uρ 
ãΝ ä3s9 yì ôϑ¡¡9$# t�≈ |Á ö/ F{$#uρ nοy‰ Ï↔øùF{ $#uρ 4 Wξ‹Î=s% $ ¨Β 

šχρ ã�à6ô± n@ ∩∪ 〈)انفطار(   
ــود در آن   ــو بیاراســـت و از روح خـ ســـپس آن را نیکـ
ــوش    ــب و ه ــشم و قل ــوش و چ ــما را داراي گ ــد و ش بدمی
گردانیـد بـاز بــسیار انـدك شـکر و سپاســگزاري حـق مــی      

  .کنید
 $ ¯ΡÎ)  $ oΨø)n=yz z≈ |¡ΣM}$# ÏΒ >π xÿôÜœΡ 8l$ t± øΒr& 

Ïµ‹Î=tGö6 ¯Ρ çµ≈ oΨ ù=yèyf sù $ Jè‹Ïϑy™ #·�� ÅÁ t/ ∩⊄∪   $ ¯ΡÎ) çµ≈ uΖ ÷ƒ y‰ yδ 
Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# $ ¨ΒÎ) #[�Ï.$ x© $ ¨ΒÎ) uρ #·‘θ àÿx. ∩⊂∪  〈)انسان(   

ــا او را    « ــدیم تـ ــه آفریـ ــتالط نطفـ ــسان را از اخـ انـ
ــردیم  ــایش ک ــنوا و بین ــاییم و ش ــشان  . بیازم ــه او ن راه را ب

در ایـن آیــات   ».دادیـم، خـواه شــاکر باشـد خـواه ناســپاس    
ایـن   ی آورده شـده اسـت بنـابر   یایی قبـل از بینـا  حس شـنو  

 توصیف قرآنـی بـا کـشفیات جنـین شناسـی جدیـد کـامالً              
  .مطابقت دارد
چـه کـه تـصور مـی شـود وجـود             برخالف آن   :خالصه

 بــا علــوم زیــستی انطبــاق حقــایق علمــی در قــرآن کــامالً
  :دارد و قرآن از طریق این آیه

 �χÎ)  ’ Îû È,ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 
É#≈ n=ÏF ÷z $#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ É=≈ t6 ø9F{ $#  〈 

  )190 –عمران آل(
هـا و زمــین و رفـت و آمــد    محققـاً در خلقـت آســمان  «

ــت    ــدان اس ــراي خردمن ــن ب ــی روش ــب و روز دالیل   ».ش
هـاي جهـان دعـوت        بشریت را بـه تفکـر در پدیـده         ي  همه
کنـد   بـات مـی   شـواهد علمـی قـرآن بـه وضـوح اث          . کند می

هـیچ بـشري قـادر نبـوده     . که قرآن از جانب خداونـد اسـت     
ــ 14در  ــابی را ب ــل، کت ــرن قب ــاوي  ه  ق ــه ح ــود آورد ک وج
هــا بعــد  چنــان حقــایق علمــی عمیقــی باشــد کــه قــرن آن

قـرآن یـک کتـاب علمـی نیـست          . توسط بشر کشف شـود    
هـا آدمـی    هـا و آیـات اسـت، ایـن نـشانه          نشانه که کتابِ  بل

و هماهنـگ     تـا هـدف از خلقـت خـویش         دارد آن مـی   را بر 
ـ . زیستن با طبیعت را در یابـد       راسـتی قـرآن پیـام الهـی،     ه ب

ــده ــد،  ي خــالق و نگهدارن ــام توحی ــن پی ــان اســت و ای  جه
تـا محمـد      عیـسی   از آدم، موسـی،    مان رسـالت پیـامبران    ه
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