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چکیده
هدف اصلى قرآن هدایت بشر به شاهراه خداپرستى با مبانى عقلى است  .خداوند در آیات متعددی بشر را به
پیروى از عقل دعوت مىکند و در تعدادى آیات نیز از علم حمایت می کند .بر اساس آیه شریفه (سوره
عنكبوت  -آیه  )22قُلْ سیروُا فِى الْاَرْضِ فَانْظُروُ كَیْفَ بَدَأاَلْخَلْقُ "بگو در زمین بگردید و بنگرید آفرینش را
چگونه آغاز کرد"[1].این تحقیق نشان مى دهد در جهان علم ،از جمله علم شیمی  ،خواص و صفات مواد و
اجرام  ،شناخته شده  ،نه ذات و جوهر آن ها .علوم برای تكمیل خود باید اعتقاد به خدا را جزء اصل های مسلم
خود بشمارند [2].توجه به ارزش ها در علم وهمچنین پروراندن ارزش هاى مناسب در آموزش اهمّیّت فراوانى
دارد به بیان دیگر به وجود حضرت آفریدگار با عقل ناقص بشرى نمىتوان پى برد بلكه باید به مدد قوه شهود به
وجود مدبرى عظیم معتقد شد.

كلمات كلیدی
قرآن  ،عقل ،علم ،شیمی

نکات برجسته پژوهش





قرآن پژوهان اسالمی و حتی غیراسالمی در تحقیقات خود به شرح و تطبیق آیات با یافته های علمی معاصر
پرداخته اند و به سلسله اعجازهای این کتاب در ابعاد مختلف پی برده اند.
علم شیمی از آن جائی که به ماده واسرار آن توجه دارد  ،می تواند درنظام علت ومعلولی راهنمایی برای طی
مسیر حقیقی کمال انسانی و شناخت قدرت الیزال آفریننده این مواد وبوجود آورنده قوانین بسیار دقیق وزیبای
حاکم بردنیای ماده باشد.
دراین پژوهش ازنظراعتقادی وایمانى به شیمى نگاه شده است .این علم همانندعلوم دیگراعتقاد به تصادف را
متزلزل مىسازد واعتقاد به مبدأهستى راغیر قابل انكارمىداند.بر این باوریم که با یادآوری گستردگی و صحت
علمی قرآن ،نسل جوان بیشتر با عمق علمی قرآن آشنا شود.
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 -9مقدمه
انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون (سوره حجر ،آیه )9
« ما قرآن را فرو فرستادیم و خود  ،از آن نگه دارى و محافظت مى کنیم» .
اسالم به عنوان آخرین  ,کامل ترین و برترین نسخه دین الهی قوانین و دستوراتی را در بردارد که کامال مطابق فطرت و
عقل بشر بوده و سعاد ت و کمال آدمی را تضمین می کند ؛ اصیل ترین منبع جاودان این دین؛ قرآن کریم است .ما معتقدیم
قرآن تنها کتاب آسمانی است که از تحریف مصون مانده و خداوند خود صیانت آن را از هرگونه تغییر و تحریف تضمین کرده
است][3
بدون شک یكی از ابعاد اعجاز قرآن ،اعجاز علمی آن است تا جایی که عالم دقیق و محتاطی چون آیت اهلل خویی مینویسد« :
قرآن در آیات زیادی از قوانین هستی و رموز طبیعت و اجرام آسمانی و موضوعات دیگر بحثهای جالب و شگفتانگیزی نموده
است و بهطور مسلم اطالع ازچنین سنن و قوانین جز از طریق وحی امكان نداشت [4] » .به ویژه آنكه مخاطبان آیات علمی
قرآن ،در آینده به علوم و اسرار خلقت پی خواهند برد..
قرآن معجزه جاوید زمان است ،هر چند سال ها از نزول آن گذشته با شد .قرآن آیت کبری است که خداوند رسالت خاتم
پیامبرانش را به برکت آن استحكام بخشید .مسلمانان صدراسالم بالغت آن را گواهی برصدق دعوت وی دانسته اند و امروزه به
سلسله اعجازهای این کتاب در ابعاد مختلف پی برده اند .مطالبی را که در این تحقیق بیان خواهیم کرد اشاره ای است به
گوشه ای از اسراری که قرآن کریم در  14قرن پیش در عصری که دانش انسان بسیار اندك و ناچیز بود مطرح کرده است که
امروز با سال ها تالش بزرگان علم ،آزمایشگاه های پیشرفته و با انجام هزاران آزمایش به اندکی از آنها رسیده اند .در میان علوم
مختلف علم شیمی از آن جائی که به ماده واسرار آن توجه دارد وسعی در کشف وتفسیر پدیده های طبیعی داردو ازیک سو گاه
با عث غفلت انسان (مادیون) از خالق هستی می گردد .وابزاری برای توجیه دیدگاه های غلط آن ها می شود وازسوی دیگر می
تواند درنظام علت ومعلولی راهنمایی برای طی مسیر حقیقی کمال انسانی و شناخت قدرت الیزال آفریننده این مواد وبوجود
آورنده قوانین بسیار دقیق و زیبای حاکم بردنیای ماده باشد که به قول شاعر بزرگوار :
آنچه نا دید نی است آن بینی
چشم دل بازکن تاجان بینی
آفتابیش در میان بینی][5
دل هرذره راکه بشكافی
هدف اصلى قرآن هدایت بشر به شاهراه خداپرستى با مبانى عقلى است  .خداوند در آیات متعددی بشر را به پیروى از عقل
دعوت مىکند و در تعدادى آیات نیز از علم حمایت می کند .بر اساس آیه شریفه (سوره عنكبوت  -آیه )22
 قُلْ سیروُا فِى الْاَرْضِ فَانْظُروُ كَیْفَ بَدَأاَلْخَلْقُ "بگو در زمین بگردید و بنگرید آفرینش را چگونه آغاز کرد"[6] .مىپرسند« :خداوند را چگونه را مىتوان شناخت؟» در این مقام باید به قول حكما استناد کرد که گفتهاند :به وجود حضرت
آفریدگار با عقل ناقص بشرى نمىتوان پى برد بلكه باید به مدد قوه شهود به وجود مدیر و مدبرى عظیم معتقد شد که گردش
افالك و نظم کائنات در قبضه قدرت اوست .
اکثر دانشمندان هر چه بیشتر به میزان مطالعه و معلومات آنها افزوده مىشود بیشتر سر تعظیم و بندگى در پیشگاه عظمت
الهى فرود مىآورند .تابش نور ایمان در دل آنان مسرت افتخارامیزى ایجاد کرده است و آنان از میان پدیدههاى طبیعت و
مسائل مبهم آن نور حقیقت را مشاهده کرده و به نیكى دریافتهاند که در وراى عالم طبیعت حكمت عالیهاى وجود دارد که تمام
کائنات آفریده اوست و به اراده او اداره مىشوند] .همان[2
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یک فرد دین دار باید علم ر ا وسیله کشف عالم خلقت و رموز آن و وسیله رفع نیازهای مشروع بشری بداند  .اگر او حدود و ثغور
علم و نحوه دخالت موجه دین در حوزه علم را خوب فهمیده باشد ،دلیلی نمی بینم که ایمانش را از دست بدهد .البته شرایط
خاص اجتماعی ممكن است باعث از دست دادن دین شخص شود ،ولی من این را جزو حاالت استثنائی می دانم [7] .
تاریخچه مختصر تفسیرهای علمی قرآن  :دوره نخست از حدود قرن دوم هجرى تا حدود قرن پنجم بود 16که با ترجمه آثار
یونانى به عربى آغاز شد و بعضى مسلمانان ،سعى کردند آیات قرآن را ،با هیئت بطلمیوسى تطبیق کنند (مانند بوعلى سینا).
نمونههاى مكتوب تفسیر علمى در آثار بوعلى سینا ( 372-424ق) یافت مىشود.
دوره دوم از حدود قرن ششم ،شروع شد؛ هنگامى که بعضى دانشمندان به این نظریه متمایل شدند که همه علوم در قرآن
وجود دارد و مىتوان علوم مختلف را ،از قرآن کریم استخراج کرد (در این مورد غزالى سر آمد بود) .این دو نوع از تفسیر علمى
(تطبیق قرآن با علوم و استخراج علوم از قرآن) قرن ها ،ادامه داشت و هر زمان دانشمندان مسلمان ،به موافقت یا مخالفت با آن
مىپرداختند.
دوره سوم از تفسیر علمى که موجب اوجگیرى و رشد فوق العاده آن گردید ،از زمانى شروع شد که در قرن  14میالدى به بعد
علوم تجربى در مغرب زمین رشد کرد ،و کتاب هاى مختلف در زمینه علوم فیزیک ،شیمى ،پزشكى و کیهانشناسى به عربى
ترجمه گردید؛ این دوره جدید ،به ویژه در یک قرن اخیر ،که در جهان اسالم ،اثرات خود را در مصر و هندوستان بر جاى
گذاشت ،موجب شد تا دانشمندان مسلمان ،درصدد انطباق قرآن با علوم تجربى بر آیند.
این مسأله آن موقع اهمیّت بیشترى یافت که تعارض علم و دین در اروپا ،اوج گرفت و کتاب مقدّس ،به خاطر تعارضات آن با
علوم جدید هر روز عقب نشینى تازهاى مىکرد و میدان براى پیدایش افكار الحادى و ضد دینى باز مىشد هجوم این افكار به
کشورهاى اسالمى و تفوّق صنعتى غرب ،موجب جذب جوانان مسلمان به فرهنگ غربى مىگشت][4

 -2متن اصلی مقا له
قرآن بر اساس توحید بنیان شده و هدف اصلى این کتاب آسمانى هدایت بشر به شاهراه خداپرستى با مبانى عقلى است
و در آیات متعدد دلهاى آگاه و مغزهاى متفكّر را از راه علم و معرفت وبه پیروى از عقل به سوى ایمان دعوت مىکند.
وَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فى السّمواتِ و ما فى الْاَرْضِ جمیعا مِنْهُ اِنَّ فى ذلِك لِایاتٍ لِقَومٍ یَتَفَکَّروُنَ(.سوره الجاثیه  -آیه )13
« و آنچه در آسمانها و زمین است همه از اوست به تسخیر شما آوردند بدرستى که در این امر نشانههایى براى مردم اندیشمند
است».
وَ كَاَیُّن مِنْ ایةٍ فىِ الْسَّمواتِ وَ االَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرضُونَ(.سوره یوسف  -آیه )125«و چه بسیار نشانهاى از خدا در آسمان و زمین وجود دارد که آنها از کنارش مىگذرند و از آن روى مىگردانند»
-وَ فى الْاَرضِ ایاتٌ لِلْموقِنینَ و فِى اَنْفُسْکُمِ اَفَال تُبْصِروُنَ.

(سوره الذاریات  -آیه  22و )21

در زمین براى اهل یقین نشانههایى است و نیز در خودتان آیا نمىنگرید؟
-قُلْ هَلْ یَستْوَى الْذَّینَ یَعْلَمُونَ وَ الْذَّینَ لَایَعْلَمُونَ اِنَّما یَتَذَكَّرُ اولُواَاللْباْبْ.

(سوره الزمّر  -آیه )9

بگو آیا یكسانند کسانى که مىدانند و کسانى که نمىدانند جز آن نیست که خردمندان پند گیرند.
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 -1-2قرآن كریم از دیدگاه برخی بزرگان غرب
هربرت جورج ولز( :دانشمند ومحقق انگلیسی(
درپاسخ سوالی که یكی از مجله های علمی اروپا نموده بود که بزرگترین کتابی که از آغاز تاریخ بشر تا کنون بیشتر از سایر
کتب دردنیا تاثیر بخشیده واز همه مهم تر به شمار آمده کدام است  .چند کتاب را نام برد ودر پایان نوشت :اما کتاب چهارم که
مهمترین کتاب دنیا ست قرآن است زیرا که این کتاب آسمانی اثری در دنیا گذارده که نظیر آن راهیچ کتابی به خود ندیده
است .قرآن کتاب علمی ودینی واجتماعی وتهذیبی واخالقی وتاریخی است.
گوته ،شاعر و نویسنده معروف آلمانى میگوید:
»هدف قرآن محكم  ،قوی و بسیار عالی است  .این کتاب در تمام از منه ی بشریت بزرگترین نفوذ را خواهد داشت .سالیان
دراز کشیشان از خدا بى خبر ،ما را از پى بردن به حقایق قرآن مقدس و عظمت آورنده آن دور نگه داشتند ؛ امّا هر قدر که ما
قدم در جاده علم و دانش نهادیم و پرده تعصب را دریدیم ،عظمت احكام مقدس قرآن ،بهت و حیرت عجیبى در ما ایجاد نمود.
به زودى این کتاب توصیف ناپذیر ،محور افكار مردم جهان میگردد.
دکتر هانرى کُربن ،اسالم شناس معروف فرانسوى ،سخن جالبى درباره قرآن دارد .وى مى گوید:
«اگر قرآن خرافى بود و از جانب خداوند نبود ،هرگز جرأت نمىکرد که بشر را به علم و تعقل و تفكر دعوت کند .هیچ اندیشهاى
به اندازه قرآن محمّد(ص) انسان را به دانش فرا نخوانده است تا آن جا که نزدیک به نه صد و پنجاه بار در قرآن ،از علم و عقل و
فكر سخن رفته است».
فریدریش دیتریشی ( :اسالم شناس غرب)
« همین علوم ومعارف مسلمین بود که اروپا را درقرن دهم میالدی جلو برد همان علومی است که سرچشمه آنها قرآن کریم بود
واروپا از این حیث به اسالم مدیون است ».
ژوزف هورد ویچ ( :دانشمند خاورشناس)
قرآن  ،عامل بسیار شگرفی در باال بردن مسلمانان بود  .قرآن آنان را به تحقیقات علمی وپدید آوردن اندیشه ها سوق داد .قرآن
موجب انگیزه و پیشروی مسلمانان در سرزمین های اروپا گردید درآن جا هنگامی که تاریكی ها همه جا را فرا گرفت بود اینان
مسلمانان مشعل های انسانیت را بر افروخته وبه آستان علم  ،خدمات شایان کردند علوم گذشتگان را دگر باره نیرو بخشیدند و
به شرق وغرب  ،فلسفه  ،پزشكی  ،ستاره شناسی ومعماری آموختند و مارا در مسیر نهضت جدید علمی قراردادند.
آدموندبورگ( :شخصیت سیاسی انگلستان)
قرآن یا قانون محمدی قانونی است که شامل تمام طبقات اجتماعی گردیده و آنهارا به یكدیگر پیوند می دهد قانونی است که
به عالی ترین نظام قضایی و بهترین روش علمی و بزرگ ترین رسم قانون گذاری ترتیب و تنظیم یافته است.
رود یویل کشیش فرانسویمیگوید :قرآن روحی قوی است که یک ملت فقیر و نادان را منقلب نمود وتمدن نیرومندی را که رونق
کامل داشت ،به وجود آورد ؛ تمدنی که بال های خود را از سمت غرب تا اسپانیا و از سمت شرق به حدود هند و چین گسترش
داد ودر اندك زمانی امپراتوری بزرگی را تأسیس نمود .قرآن مقام واالیی دارد .اروپا نباید فراموش کند که مدیون این کتاب
است؛ کتابی که آفتاب علم را در میان تاریكی قرون وسطی در اروپا جلوه گر ساخت.
بانو دکتر«لوراواکسیا واگلیرى» استاد دانشگاه «ناپل» در کتاب «پیشرفت سریع اسالم» مىنویسد:
کتاب آسمانى اسالم نمونهاى از اعجاز است « ...قرآن» کتابى است که نمىتوان از آن تقلید کرد ،نمونه سبک و اسلوب قرآن در
ادبیات سابقه ندارد ،تاثیرى که این سبک در روح انسان ایجاد مىکند ناشى از امتیازات و برتری هاى آن است .چطور ممكن

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
 6و  7شهریورماه  ،9312دانشکده شیمی دانشگاه سمنان

است «این کتاب اعجاز آمیز» ساخته «محمد (ص)» باشد در صورتى که او یک نفر عرب درس نخواندهاى بود  .ما در این کتاب
گنجینهها و ذخائرى از علوم مىبینیم که فوق استعداد و ظرفیت باهوش ترین اشخاص و بزرگ ترین فیلسوفان و قوىترین
رجال سیاست و قانون است .به دلیل این جهات است که قرآن نمىتواند کار یک مرد تحصیل کرده و دانشمندى باشد».
دکتر جرنیه ی فرانسوی علت مسلمان شدن خودرا این گونه بیان میكند  «:من تمام آیه های قرآن راکه در زمینه ی
علوم طبیعی و بهداشت وطب بودند ،مطالعه نمودم و آنها را با دقیق ترین قوانین علوم طبیعی و پیچیده ترین اصول ثابت شده
ی علوم عقلی منطبق دیدم و یقین پیدا کردم که هزار سال قبل جز خدا هیچ کسی بر روی زمین از آن قوانین و اصول آگاه
نبوده است؛ پس به حقانیت و خدایی بودن چنین کتابی ایمان آوردم»[9[ .

 -2-2نمونه هایی از پژوهش های علمی قرآن در رابطه با علم شیمی
-1-2-2بارش باران
نظام حساب شده اى که بر حرکت بادها ،و سپس حرکت ابرها ،و بعد از آن نزول قطره هاى حیات بخش باران ،و
به دنبال آن ،زنده شدن زمین هاى مرده حاکم است خود بهترین دلیل ،و بهترین گواه بر این حقیقت است که ،دست قدرت
حكیمى در پشت این دستگاه قرار دارد ،و آن را تدبیر مى کند.
نخست به بادهاى گرم و داغ دستور مى دهد ،از مناطق استوایى به سوى مناطق سرد حرکت کنند ،و در مسیر خود آب
دریاها را بخار کرده به آسمان فرستند ،سپس به جریان هاى منظم سرد و قطبى که دائماً در جهت مخالف جریان اوّل ،حرکت
مى کنند ،دستور مى دهد بخارات حاصله را جمع آورى کرده و ابرها را تشكیل دهند.باز به همان بادها دستور مى دهد ،ابرها را
بر دوش خود حمل کنند ،و به سوى بیابان هاى مرده گسیل دارند ،تا قطرات زنده کننده باران ،از آنها سرازیر گردد.
آن گاه به شرایط خاص زمین  ،و بذرهاى گیاهانى که در آن افشانده شده ،فرمان پذیرش آب ،و نمو و رویش مى دهد،
و از موجودى ظاهراً پست و بى ارزش ،موجوداتى زنده و بسیار متنوع و زیبا ،خرّم و سرسبز ،مفید و پربار ،به وجود مى آورد ،که
هم دلیلى است بر قدرت او و هم گواهى است بر حكمت او ،و هم نشانه اى است از رستاخیز بزرگ] .همان [9
 -2-2-2چرخه آب در طبیعت
درآیاتی اشاره به این دارد که کوه ها منبع ذخیره نزوالت آسمانی و منابع آب هستند و بین کوه ,باران وآب
ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد وبا نعمت بارش باران چشمه ها وقنوات جاری می شود و آب شیرین وگوارا بر ای جانداران مهیا
می گردد که می تواند اشاره به چرخه آب درطبیعت باشد.
سوره مرسالت آیه : 27وجعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناكم ماء فراتا؛
« و درآن کوههای استوار و بلندی قرار دادیم و آبی گوارا به شما نوشاندیم ».
سوره نور آیه  : 43أَلَم تَرَأَن اهللَ یُزجی سحاباً ثُم یولِفُ بَننَهَ ثمَ یَجعُلُهُ رُكاماً فَتَریالوُدقَیَخرُجُ مِن خِلَلِهِ ویُنَزِلُ
مِنَ السَمَآء مِن جِبَالٍ فیها مِن بَرَدِ فَیُصِیبُ بِهِ مَن یَشَآءُ وَ یَصرِفُهَ عَن مَن یَشَآءُیِکادُ سَنَا بَرقِهِ یَذهَبُ بِاالبَصرِ
«آیا ندیدی که خداوند ابرهایی را به آرامی می راند ،سپس میان آنها پیوند می دهد ،و بعد آن را متراکم می سازد؟! در
این حال ،دانه های باران را می بینی که از البه الی آن خارج می شود; و از آسمان -از کوه هایی که در آن است ( ابرهایی که
همچون کوه ها انباشته شده اند) دانه های تگرگ نازل می کند ،و هر کس را بخواهد بوسیله آن زیان می رساند ،و از هر کس
بخواهد این زیان را برطرف می کند; نزدیک است درخشندگی برق آن (ابرها) چشمها را ببرد».
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دانشمندان با مطالعه بر روی ابرها به این نتیجه رسیدند که چگونگی بارش باران از ابرها دارای سیستم و مرا حل
خاصی می باشد  .هواشناسان در مورد تشكیل ابر کومولونیمبوس مطالعه کرده اند تا نحوه تولید و ایجاد باران ،تگرگ ،برق
(نور)را بیابند.یافته ها نشان می دهد که کومولونیمبوس طی مراحل زیر باران ایجاد می کند .
 -1ابتدا ابرها با نیروی باد به حرکت در می آیند ،قطعه های پراکنده و کوچک که کومولوس نام دارند با نیروی باد به
یكدیگر فشرده شده و در یک منطقه تجمع می یابند و ابرهای کومولونیموس را می سازند.
 -2اتصال :ابرهای کوچک تر به یكدیگر متصل و ابرهای بزرگ تر را تشكیل می دهند.
 -3تراکم و انبوه شدن :وقتی ابرهای کوچک تر به هم می پیوندند و ابرهای بزرگ تر را می سازند در ابرهای بزرگ
حرکت و رشد عمودی به سمت باال صورت گرفته که این پدیده در مرکز ابرها بیشتر از لبه ها و کناره های آن رخ می دهد و
بعد از این رشد رو به باال موجب کشیده شدن توده ابر به باال و رسیدن به ناحیه سردتر اتمسفر ( جو) که محل تشكیل قطره
های آب و تگرگ است می شود.و قطره های آب و تگرگ ،بزرگ تر و سنگین تر شده و حرکت رو به باالی آنها متوقف می شود
و به صورت قطره های باران و تگرگ فرود می آیند به هم پیوستن تكه های کوچک و تشكیل ابرهای بزرگ می باشد.و شروع
بارندگی می باشد .در مورد برف ها نیزهمه ابرها ذرات آب یا کریستال یخ را با خود حمل می کنند ،اما این ذرات بسیار کوچک
تر از آن هستند که به زمین ببارند .اگر ارتفاع ابرها بیشتر شود ،هوای سردتر ،باعث فشرده تر شدن بخارآب می شود ،و این
ممكن است برای شكل دادن باران ،تگرگ یا برف مناسب باشد[12].
 -3-2-2مخلوط نشدن آب دو دریا
درآیاتی از قرآن کریم به شوری آب دریاها واقیانوس ها اشاره کرده است.

سوره فرقان آیه  : 53وهوالذی مرج البحرین هذاعذبَ فرات وهذاملحُ اجاج وجعل بینهما برزخاً وحجراً
محجورا
«واو خدایی است که دو دریارا به هم آویخت که این گوارا و شیرین و آن دیگر شور و تلخ بود و بین انها واسطه وحایلی
قرار داد که همیشه ازهم منفصل وجدا باشند ».
علوم دریا شناسی امروز به وضوح این پدیده را به اثبات رسانیده است .هنگامی که دریای مدیترانه در جبل الطارق به
اقیانوس اطلس می ریزد ،مانعی بین آنها قرار می گیرد همان طوری که در تصویر زیر نشان داده شده است گرچه که علت این
امر هنوز بین دانشمندان در حال بررسی است ولی در حال حاضر طبق آخرین نظریه علت این واقعه به اختالف درجه حرارت –
شوری و غلظت مرتبط هست  .که با این حساب از لحاظ قوانین ترمودینامیک اختالف دما پس از گذشت این همه سال باید به
حداقل اختالف می رسید پس جرا نرسیده ؟! مگر این که انرژی خاصی در سیستم وجود داشته باشد که این اختالف را نگه
داشته  .بحث این که این انرژی جیست یا کیست؟ مقوله دیگر است  .تا اینجا ما دانستیم که تمام این اطالعات  1422سال
پیش واضح در قرآن آورده شد ه است [11].
سوره فاطر آیه  : 12و ما یستوی البحرانِ هذا عذبُفراتُ سائغ شرابهُ وهذا ملحُ اجاج «وهرگز آن دو دریا که آب
این یک گواراوشیرین وآن دگر تلخ وشور است یكسان نیست» .
 -4-2-2طبقات جو
هواکره الیه الیه است وباوجود حرکت دائمی ذرات گاز و نیروی جاذبه زمین این طبقات بطور منظم درطی میلیون
ها سال برروی هم قرارگرفته اند وباهم آمیخته نمی شوند.
سوره نور آیات  15و  « : 16آیا نمی بینید خدا چگونه هفت (الیه) جو روی را همدیگر آفرید ،و ماه را در آنها تابشی
گردانید و خورشید را چراغی روشنگر».
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توجه :سبع سماوات در این آیه بمعنی طبقات جو است « .طَباق »بمعنی :بصورت طبقه طبقه روی همدیگر بودن
است این الیه ها  7عدد می باشند که عبارتند از :تروپوسفر پایین ترین الیه اتمسفر است که خود از الیه های کوچكتری
تشكیل شده است .الیه استراتوسفر بر روی الیه تروپوسفر قرار دارد و ضخامت متوسط آن حدود  23کیلومتر است.مزوسفردر
باالی الیه گرم ازن قرار دارد که دما در آن متناسب با افزایش ارتفاع با آهنگ  2/3سانتیگراد به ازای هر 122متر کاهش
می یابد.
یونسفر از بخش فوقانی مزوسفر تا ارتفاع تقریبی  1222کیلومتری اتمسفر زمین قرار دارد .اگزوسفر شرایط موجود
در یونسفر در این الیه نیز حاکم است منطقه شبه تله ای که در آنجا خطوط نیرو روی زمین در طرف خورشید بسته می شوند
و خطوط نیرو در طرف شب بازند.
«نور» بمعنی :تابش و روشنائی بازتابی است و « سراج » بمعنی :چراغ روشنگر.
آیه  16می گوید :و ماه را در آنها (یعنی در طبقات جو) تابشی گردانید و خورشید را چراغی روشنگر ،این به این معنی
است که ماه بیرون از طبقات جو تابنده نیست و خورشید نیز بیرون از طبقات جو چراغی روشنگر نیست .
همان گونه که آیه می گوید ،ماه در طبقات جو بدلیل بازتاب نور آن توسط ذرات گاز و بخار و خاك و غیره تابش دارد و
تابان است .ولی بیرون از طبقات جو ماه تابنده نیست و فضا تاریک و سیاه است ،چون چیزی وجود ندارد که نور آنرا بازتاب
بدهد .و ما فقط خودِ ماه را می توانیم ببینیم.
چنان که آیه می گوید همین طور خورشید در طبقات جو بدلیل بازتاب پرتو آن در ذرات گاز و بخار و خاك و غیره
چراغی روشنگر است و فضای طبقات جو را روشن می کند ،ولی بیرون از طبقات جو خورشید چراغی روشنگر نیست و جائی را
روشن نمی کند و فضا تاریک و سیاه است ،چون چیزی وجود ندارد که نور آنرا بازتاب بدهد .شب هنگام نیز پرتو خورشید در
فضای باالتر از طبقات جو وجود دارد ولی فضا را روشن نمی کند.حتما این نكته را به خاطر دارید که در خأل به علت نبودن جو
نور خورشید بازتاب پیدا نمی کند و ما با نور آن فقط قادر هستیم که چیزهایی که نور خورشید بر آنها می تابد را ببینیم.
انرژی ساطع شده از خورشید آن قدر زیاد است که حتی تصور آن برای ما مشكل می باشد .یک انفجار خورشیدی
معادل  122میلیارد بمب اتمی است که آمریكا در جنگ جهانی درشهر هیروشیمای ژاپن انداخت .به شكل شماره  4نگاه کنید.
در هر لحظه ده ها انفجار از این نوع در خورشید رخ می دهد 54 .ساعت بعد از یكی از این انفجارات مشاهده شد که عقربه
های قطب نماها حرکاتی غیر عادی نشان می دهند و دمای جو زمین در ارتفاع  252کیلومتری به بیش از  2522درجه سانتی
گراد رسید .بدون وجود جو مناسب و کمربند ون آلن ،این تشعشعات زندگی را روی زمین به سرعت نابود می کرد.
مگنتوسفر ) (magnetosphereیا میدان مغناطیسی اطراف زمین که به خاطر میدان مغناطیسی خود زمین به وجود
می آید ،زمین را در مقابل اجرام آسمانی ،تشعشعات خورشید و ذرات کیهانی حفاظت می کند .این میدان مغناطیسی که در
شكل شماره  4آن را می بینید به نام کمربند ون آلن نیزشناخته شده است و صدها کیلومتر باالتر از جو زمین قرار دارد .دکتر
Hough Rossدر مورد اهمیت کمربند ون آلن می گوید:
در حقیقت زمین بیشترین چگالی را در میان تمامی سیارات منظومه شمسی دارد .هسته زمین که از دو فلز نیكل و
آهن تشكیل شده است عامل به وجود آمدن این میدان مغناطیسی است .این میدان مغناطیسی نیز به نوبه خود کمربند ون آلن
را به وجود می آورد که زمین را در مقابل بمباران تشعشعات خورشیدی حفاظت می کند .اگر این حفاظ وجود نداشت حیات
روی زمین غیر ممكن بود .تنها سیاره دیگری که میدان مغناطیسی دارد مریخ می باشد اما قدرت آن  122برابر کم تر از قدرت
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جو زمین است .حتی سیاره زهره که خواهر سیاره زمین می باشد دارای میدان مغناطیسی نیست و این میدان فقط برای زمین
خلق شده است[13[[12[ .
 -6-2-2جو ،محافظی برای زمین
جوی که اطراف زمین را فراگرفته است دارای عملكرد های حیاتی بسیار مهمی است .یک نقش آن حفاظت کردن
زمین در مقابل شهاب عالوه بر این ،جو زمین تشعشعات خورشیدی را صافی می کند و اجازه نمی دهد که همگی آن ها از جو
عبور کنند زیرا بسیاری از آن ها برای حیات روی کره زمین بسیار خطرناك هستند .جالب است که جو تنها تشعشات مفید و
بی ضرر شامل نور قابل مشاهده  ،فرکانس محدوده اشعه فرابنفش و امواج رادیویی را اجازه عبور می دهد .تمامی این تشعشعات
برای حیات روی زمین ضروری هستند .فرکانس محدوده اشعه فرابنفش که جو زمین تنها مقداری از آن را اجازه عبور می دهد
برای انجام عمل فوتوسنتز که در گیاهان انجام می شود بسیار مهم است .بیشتر تشعشعات فرابفش قوی که از طرف خورشید
ساطع می شوند توسط جو گرفته می شوند و فقط قسمت ضروری و کمی از آن طیف به زمین می رسد.
نقش حفاظتی جو به این جا خاتمه نمی یابد .جو شكل باال نشان دهنده شهاب سنگی است که به طرف زمین درحال حرکت
می باشد .خرده سنگ هایی که درفضاسرگردان هستند و تعدادشان بسیارزیاد می باشد خطرزیادی برای زمین دارند .اگربه
سطح ماه نگاه کنید می بینیدکه دارای فرورفتگی های عمیقی است که در اثر برخورد شهاب سنگ ها با آن می باشد.
ولی خداوند خالق جو زمین را به گونه ای آفریده است تا این اجرام اجازه رسیدن به زمین نداشته باشند و قبل از
رسیدن به سطح زمین در اثر حرارت زیاد به وجود آمده در اثر اصطكاك با جو ذوب می شوند .خداوند را به خاطر این نعمت
بزرگ شاکر هستیم؟همچنین زمین را در مقابل دمای بسیار کم فضای بیرونی که حدود  272درجه سانتی گراد زیر صفر است
حفاظت می کند.
گرد زمین را پوشش هوایی ضخیمی فرا گرفته،که عمق آن به  352کیلومترمی رسد.هوا از گازهای« نیتروژن» به
نسبت  74/23درصد و « اکسیژن» به نسبت  22/99درصد و اکسید کربن به دنسبت  2/24درصد و بخارآب و گازهای دیگر به
نسبت  2/94درصد ترکیب یافته است.این پوشش هوایی با این حجم ضخیم و بااین نسبت های گازی فراهم شده در آن ،هم
چون سپری آسیب ناپذیر ،زمین را دربر گرفته و آن را از گزند سنگ های آسمانی که به حد وفور به سوی زمین می آیند و
ازهمه اطراف ،تهدیدی هولناك برای ساکنان زمین به شمار می روند ،حفظ کرده زندگی را بر ایشان امكان پذیر می سازد.
نقش حفاظتی هواکره یكی از مهمترین بخش های کتاب شیمی سال اول دبیرستان است .که موضوع حفاظت
جانداران از تشعشات پرانرژی فرابنفش خورشید توسط الیه اوزون می باشد.که انرژی این تابش درحدی است که می تواند
پیوندهای کوواالنسی را بشكند ومولكول هارا تخریب کند .وباعث بیماری آفتاب سوختگی وسرطان پوستی شود وبه موجودات
زنده صدمه بزند .اما نقش حفاظتی هواکره فقط اختصاص به الیه اوزون ندارد بلكه به فرموده قرآن کریم همانند سقفی برای
است.
زمین
این سقف گرمای زمین را نگه می داردو مانع از خارج شدن گرمای زمین می شود و مانع ازنفوذ سرمای زیاد فضای خارج
(درحدود  - 272درجه سانتی گراد ) می گردد .هواکره از ورود شهاب سنگ های که درهرلحظه(حدود بیست میلیون سنگ
آسمانی باسرعت  5کیلومتردرثانیه) به سمت زمین سقوط می کنند,می شود ..قرآن حدود  1422سال قبل از نقش حفاظتی
هواکره سخن گفته است وآن را به سقف تشبیه کرده است.
سوره انبیا آیه  : 32وَجَعَلنا السَماءسَقفاً محفوظاً وهم عن ء ایاتها معرضونَ
«وما آسمان راسقفی محفوظ وطاقی محكم آفریدیم واین کافران غافل از مشاهده آیات آن روی می گردانند[14]».
 -7-2-2کمبود اکسیژن در باالی جو
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از جمله روش های تربیتی قرآن این است که ،با بیان « مثل» زمینه را برای تعلیم اصول عقاید ،آماده می کند .
امروز ثابت شده که هر اندازه انسان به سمت آسمان برود ،هوا رقیق تر شده و در اثر نبودن اکسیژن ،تنفس مشكل می گردد .
قرآن این مطلب را در قالب مثال بیان فرموده است:
فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ وَ مَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً كَََنَّما یَصَّعَّدُ
فِیالسَّماءِ كَذلِكَ یَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ» (انعام)125 ،
آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند ،سینه اش را برای (پذیرش) اسالم ،گشاده می سازد و آن کس را که به خاطر
اعمال خالفش بخواهد گمراه سازد ،سینه اش را آن چنان تنگ می کند که گویا می خواهد به آسمان باال برود این گونه خداوند
پلیدی را بر افرادی که ایمان نمی آورند قرار می دهد.
شبیه این گونه افراد به کسى که مى خواهد به آسمان باال رود از این نظر است که صعود به آسمان کار فوق العاده
مشكلى است ،و پذیرش حق براى آنها نیز چنین است.
امروز ثابت شده که هواى اطراف کره زمین در نقاط مجاور این کره کامال فشرده و براى تنفس انسان آماده است ،اما هر
قدر به طرف باال حرکت کنیم هوا رقیق تر و میزان اکسیژن آن کمتر مىشود به حدى که اگر چند کیلومتر از سطح زمین به
طرف باال (بدون ماسک اکسیژن) حرکت کنیم تنفس کردن براى ما هر لحظه مشكل و مشكل تر مىشود و اگر به پیشروى
ادامه دهیم تنگى نفس و کمبود اکسیژن سبب بیهوشى ما مى گردد ،بیان این تشبیه در آن روز که هنوز این واقعیت علمى به
ثبوت نرسیده بود در حقیقت از معجزات علمى قرآن محسوب مىگردد .این جز با اکتشافاتعلمى روز قابل فهم نیست،که در آن
روزگار براى بشریت پوشیده بوده است[15[ .
 -4-2-2وزش بادها
قرآن مجید در آیه  32سوره « شورى» (هم چون آیات متعدد دیگر) حرکت کشتى هاى غول پیكر را بر صفحه
دریاها بر اثر وزش بادهاى منظم ،از نشانه هاى خداوند مى شمرد.
اگر زورق یا قایق کوچكى به صفحه آب ،به خاطر وزش باد ،حرکت کند زیاد مهم نیست ،مهم آن است که کشتى هاى
غول پیكر ،با وزش امواج لطیف هوا با عده زیادى مسافر و بار فراوان به حرکت در آیند ،و هزاران کیلومتر راه را در میان دو
نقطه بپیمایند ،و به مقصد برسند .راستى چه کسى اقیانوس ها را با این وسعت و عمق و ویژگى هاى آب آفریده؟ چه کسى به
چوب و مواد دیگرى که کشتى را با آن شكل مخصوص مى سازند ،این خاصیت را بخشیده که بر صفحه آب ثابت بماند؟
و چه کسى به بادها دستور داده است به صورت منظمى بر صفحه دریاها و اقیانوس ها بوزند که هر کس از هر نقطه به
نقطه دیگرى مى خواهد برود بتواند از آن استفاده کند؟
همه جا ،نظم نشانه عقل و دانش است و در اینجا نیز همین گونه است .اصوال ،اگر نقشه هایى که دریانوردان از حرکت
بادها در اختیار دارند ،و معلوماتى را که بشر درباره وزش بادها ،از قطبین زمین به سوى خط استوا ،و از خط استوا به سوى دو
قطب ،و هم چنین وزش هاى متناوب از سوى سواحل و خشكى ها به دریا ،و از سوى دریا به خشكى ،در نظر بگیرد ،مى داند
چقدر این مسأله حساب شده است.
البته در عصر ما نیروى محرك کشتى ها موتورهاى نیرومندى است که پروانه هاى کشتى را به حرکت در مى آورد ،ولى
با ای ن حال وزش بادها در حرکت این کشتى ها نیز مؤثراست .آرى ،در این حرکت بادها ،و جریان کشتى ها ،و آفرینش دریاها،
نظام و هماهنگى مخصوصى که به این امور حكم فرماست ،نشانه هاى گوناگونى براى ذات پاك او است.

تعمقی به علم شیمی از دیدگاه قرآنی

مى دانیم وزش بادها ،در درجه اوّل به خاطر تفاوت درجه حرارت در دو نقطه روى زمین است .زیرا هوا بر اثر حرارت
منبسط مى شود سپس به طرف باال حرکت مى کند ،و به همین دلیل از یک سو فشار بر هواى اطراف مى آورد و آنها را
متحرك مى سازد ،و از سوى دیگر ،هنگامى که به سمت باال حرکت کند ،جاى خود را به هواى اطراف مى دهد ،اگر خداوند
فق ط این خاصیت انبساط را از آن بگیرد ،سكون و سكوتى مرگبار بر آن حاکم مى شود ،و کشتى هاى بادبانى بى حرکت بر
صفحه اقیانوس ها حیران و سرگردان مى مانند.
( إنْ یَشََ یُسْکِنِ الرّیحُ فَیَظْلَلْنَ رَواكِدَ على ظَهْرِهِ) :شورى ،آیه [16]..33
« اگر خداوند اراده کند باد را ساکن مى سازد ،تا کشتى ها بر پشت دریا ساکن و متوقف شوند»،

 -3نتیجه گیری :
از دیدگاه قرآن ،طبیعت منبع سرشار و زایندهای برای مطالعه ،شناخت وبررسی و کاوشبوده و انسان متفكر باید هرچه
بهتر و بیشتر بدان نگریسته و جمال دلربای الهی را در اینآیینه صاف و بی غبار مشاهده کند .قرآن به هنگام بیان ظرافتها و
لطافتها و قوانین پیچیده طبیعی حاکم بر پدیدههای طبیعیهمواره بر این نكته تأکید مینماید که تمام این زیباییها و
دلرباییها ناشی از علم وقدرت و جمال نامتناهی الهی بوده وموجودات طبیعی ،نشانههای وجود خالقی حكیم ،علیم و قدیراند و
در واقع طبیعتشناسی قرآن جهتدار بوده و صرفا برای آموزش خشک و بیروح قوانین حاکم بر بادو باران و کوهها و دریاها و...
بیان نشده است .اصرار قرآن بر این است که اینطبیعتشناسی باید صبغه و روح آیت شناسی به خود گرفته و به منزله تصویری
در آینه باشد که ما را به صاحب تصویرهدایت میکند[17]».
جایگاه منحصر به فردی دارد .هیچ کتاب مقدسی مانند قرآن با علم و یافته های مسلم آن مطابقت ندارد .آیات متعددی
در قرآن وجود دارد که به جزئیات دارد که به جزئیات عالم هستی پرداخته و اطالعات علمی خاصی درباره آنها بیان داشته
است.
قرآن پژوهان اسالمی و حتی غیراسالمی در تحقیقات خود بارها به شرح و تطبیق اینگونه آیات با یافته های علمی
معاصر پرداخته اند .تمام این یافته های علمی ثابت می کند که جهان با یک روش بسیار خاصی محافظت شده است.
نكته مهم این است که این حفاظت  ،در قرآن در آیه "ما آسمان را سقف حفظ شده و حفاظت شده قرار دادیم "
چهارده قرن پیش بیان شده است .نقش حفاظتی هواکره یكی از مهمترین بخش های کتاب شیمی سال اول دبیرستان است.
که موضوع حفاظت جانداران از تشعشات پرانرژی فرابنفش خورشید توسط الیه اوزون می باشد.که انرژی این تابش درحدی
است که می تواند پیوندهای کوواالنسی را بشكند ومولكول هارا تخریب کند .وباعث بیماری آفتاب سوختگی وسرطان پوستی
شود وبه موجودات زنده صدمه بزند .قرآن حدود  1422سال قبل از نقش حفاظتی هواکره سخن گفته است وآن را به سقف
تشبیه کرده است[ .همان [14
علم جدید هر روز وجه جدیدی از طبیعت را کشف می کند و عظمت آن را بیشتر و بیشتر نشان می دهد .پس می
تواند بر ایمان مؤمنان بیفزاید .این نتیجه را به راحتی می توان از قرآن نیز استنتاج کرد .چه قرآن نتیجه مطالعه طبیعت را
"اعجاب از عظمت خلقت خداوندی" تلقی می کند .پل دیویس ،یكی از دانشمندان بنام معاصرانگلیسی ،می گوید  :هر چه علم
پیش تر و پیش تر می رود ،انكار هدفداری طبیعت مشكل تر و مشكل تر می شود[ .همان[6
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