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مباحث



مقدمه

ته نوش« نمونه»تفسير ارزشمند . اعجاز علمي از مهم ترين ابعاد اعجاز قرآن در عصر حاضر است

قرآن شيرازي و همكاران از جمله تفاسيري است كه نسبت به اعجاز علميمكارم مرجع عاليقدر 

ر و بيان اعجاز شيوه اين تفسير استخدام علوم در فهم، تفسي. كريم رويكردي مثبت و متعادل دارد

ه نظريه هاي ده كند نه اينكعلمي قرآن است و تالش كرده است تا از علوم قطعي در اين راستا استفا

.اثبات نشده را بر قرآن تحميل نمايد

:  مي نويسد(2/ بقره)« لِلْمُتَّقِينَالْكِتَابُ الَرَيْبَ فِيهِ هُدىً ذلِكَ »مؤلف محترم در تفسير آيه شريفه 

داشته شدن كاهد، بلكه با پيشرفت علوم و برجالب اينكه گذشت زمان نه تنها طراوت قرآن را نمي»

ش گردد و هر قدر علم به سوي تكامل پيپرده از روي اسرار كائنات، حقائق قرآن روشن تر مي

است خدا اين يك ادعا نيست، واقعيتي است كه به خو. شودرود، درخشش اين آيات بيشتر ميمي

«  در البه الي همين كتاب تفسير به آن پي خواهيم برد
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آن از آنجا كه برخي از اين اشارات علمي در زمان نزول قر. در آيات متعددي از قرآن كريم به مباحث علمي اشاره شده است
مي اين كتاب كشف نشده بود و بشر قرن ها بعد به بخشي از آنها پي برد، طرح اين مطالب علمي در قرآن، اخبار غيبي و اعجاز عل

لمي در تفسير نمونه ذيل آيات علمي قرآن، اكتشافات و علوم روز مورد توجه بوده و اعجازهاي ع. آسماني محسوب مي شود
.آن ها مشخص گرديده است



م بر قرآن كري. تناقض ميان مطالب آن استاز نظر عدم اختالف از ديگر جنبه هاى اعجاز قرآن عدم وجود اختالف و قرآن اعجاز 

ر قرآن نمى كنيد؛ اگر چرا تدبر د»؛ « اللََّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتاِلفاً كَثِيراًأَ فَال يَتَدَبََّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ»: اين جنبه از اعجاز نيز تأكيد كرده است

.«داين كتاب از جانب غير خدا بود، هر آينه در آن اختالف زيادى مى ديدن

جارى شده است؛ آن هم در زمانى كه شاهد قوت دشمن، ضعف( صلى اهلل عليه وآله)سال بر زبان رسول گرامى اسالم 2۳دانيم كه قرآن در طول مى 

ت حادثه در اين مدت مطالب به ظاهر پراكنده قرآن، به مناسب. بوده است... گروه مؤمنان، هجرت، محاصره، جنگ و بيم و اميد و شكست و پيروزى ها و

.اگر اين نوشته جنبه بشرى داشت، حداقل شاهد دو پديده بوديم. ها گفته مى شد و در اختيار مخاطبان قرار مى گرفت

!كامل تر مى گشتها اصطالحات و عبارت گفتار و كالم به مرور زمان، رو به كمال و ترقى مى نهاد و واژه ها وسبك تكامل متن؛ -1

ار بود و خورددر واقع معارف آغازين آن از سطحى نازل تر و عمقى كمتر و گاه غلط بر. آن، روند تكاملى مى يافتدستورات ، معارف؛تكامل محتوا-2

.  ت از گذشته ارائه مى شدهر چه زمان به جلو مى رفت، قوانين قبلى كامل تر و با چهره اى متفاو

قرار مى گيرد، چنين كتابى با گستردگى موضوع از سوى شخصى كه در متن حوادث و درگيرىنوشتن 

محتوايى را شاهد باشيم؛ مى شود تا به تدريج تفاوت هايى از نظر روحى و قدرت تحليلى و درستى موجب 

.حالى كه در قرآن هيچ يك از اين آسيب ها و آفت ها مالحظه نمى شوددر 
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خشکیهانسبت مساحت دریاها با 

ها به هيچ اها به خشكيزمان نزول قرآن كريم هنوز قاره ها كشف نشده بودند و تعيين نسبت دريدر 

بار از ( ۳2)و ( بريابس)بار از كلمه خشكي ( 1۳)در آيات قرآن جمعا . وجه امكان پذير نبوده است

است كه اگر به درصد 45/1۳و نسبت خشكي ۳2/ 45يعني نسبت دريا . كلمه دريا ياد شده است 

اين. محاسبه ميشود كه با محاسبات علمي امروز مطاقبت دارد % 29وخشكي % 71محاسبه شود دريا 

ده از عكسهاي ن و با استفادرصدي كه بشر امروزه با استفاده از تجهيزات پيشرفته كاپيوترهاي مدر

قرن پيش ( 14)ن مجيد كه فضاييبدست آورده همانطوري كه مشاهده مي كنيد در ال به الي آيات قرآ

.استنازل شده است مندرج 
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دریاجدایی دو 

و درياي همسايه ديگر تركيب نمي شوند آب دشناسان به تازگي كشف كرده اند كه وقتي دو دريا به هم مي رسند با يكاقيانوس 
.به دليل وجود نيروي كشش سطحي تركيب نمي شوند
و برپا شدهو كشش سطحي ايجاد مي كنند گويي كه ديواره نازكي بين آن د.آب درياهاي مختلف غلظت هاي متفاوتي با هم دارند

.است
مركزي ي نامند اين جريان عظيم از سواحل آمريكايدر اقيانوس اطلس جريان آب شيريني وجود دارد كه آن را گلف استيريم م
كيلومتر و عمقش حدود 150عرض اين جريان .ي رسدحركت مي كند و سراسر اروپا را طي مي كند و به سواحل اروپاي شمالي م

درجه تفاوت دارد و در آنجا هزاران كيلومتر 15تا 10و حرارت آن با آبهاي اطرافش .كيلومتر مي باشد160متر و سرعتش 800
.و در آنها موجودات زنده هم زندگي مي كنند.آب وجود دارد كه با آبهاي اطراف خود مخلوط نمي شوند

.ن نيز وجود دارداين خاصيت در بسياري از رودخانه ها از جمله رودخانه هاي كشور خودما
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:به اين موضوع اشاره شده است22-21-20-19سوره الرحمن آيات در 
(22)يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ( 21)فَبِأَيَِّ آالءِ رَبَِّكُما تُكَذَِّبانِ (20)بَيْنَهُما بَرْزَخٌ ال يَبْغِيانِ ( 19)مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ 

روردگارتان را پس كدامين نعمتهاى پ. كننداما ميان آن دو حد فاصلي است كه به هم تجاوز نمي . كننددو دريا را به گونه اي روان كرد كه با هم برخورد 
.شوداز آن دو، مرواريد و مرجان خارج مىكنيد؟ انكار مى

يب آنها مي شود در ني درياهاست كه باعث جلوگيري از تركبيشترين دليلي كه باعث وقوع چنين پديده اي مي شود غلطت شوري و شيري
:آيات ديگري از قرآن نيز بطور دقيق به اين موضوع اشاره شده است

:5۳سوره مباركه فرقان آيه 
«جَعَلَ بَينَهما بَرزَخا و حِجراً مَهجوراًو هو الذي مَرَجَ البحرينِ هذا عَذبٌ فُراتٌ و هذا مِلحً اُجاجً وَ»

.ين و آن يكي شور و تلخ است وميان آندو حريمي استوار قرار دادو اوست كسي كه دو دريا را موج زنان به سوي هم روان كرد اين يكي شير

:12سوره مباركه فاطر آيه 
هِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا فِيا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ هُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُل َّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًَّوَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُ

مِن فَضْلِهِ وَلَعَلََّكُمْ تَشْكُرُونَ
بيرون مي كشيد وريد، و از آنها چيزهايي براي آرايش تن خويشيكي آبش شيرين و گواراست و يكي شور و تلخ، از هر دو گوشت تازه مي خ: اين دو دريا يكسان نيستند

.پيش مي روند، باشد كه سپاسگزار باشيدو مي بيني كه كشتي ها براي يافتن روزي و غنيمت، آب را مي شكافند و 

:61سوره مباركه نمل آيه 
﴾61﴿ا ءَاِلهٌ مَعَ اهللِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَ جَعَلَ بَينَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًاَمََّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ خاِللَهَا اَنْهَارًا

ريا برزخى قرار داد، و ميان دو د[ مانند لنگر]ها را آن، كوهيا آن كس كه زمين را قرارگاهى ساخت و در آن رودها پديد آورد و براى[ پندارند بهتر استشريكانى كه مىآيا 
.دانندبلكه بيشترشان نمى[ نه،]گذاشت؟ آيا معبودى با خداست؟ 
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انبساط فضا
ه عبارتي ب. كشف كرد كليه كهکشان ها از هم دور مي شوند و فضا منبسط مي شودآمريکايي، معروف ادوين هابل ستاره شناس۱۹۲۹در سال 

.  ساكن استتا پيش از آن تصور مي شد كه جهان در ابعاد و ساير پارامترها كامالً. ابعاد جهان پيوسته توسعه مي يابد

«.هستيم( آن)وسعت دهنده [ همواره]و آسمان را به قدرت بنا كرديم و ما »( ۴۷: الذاريات)«لَمُوسِعُونَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنََّا وَالسََّمَاءَ » 

انفجار بزرگ

دادند با عقب رفتن محاسبات نشان. مه چيز به هم نزديکتر بوده انددر پي كشف انبساط فضا به لحاظ منطقي اين فرض پيش آمد كه در گذشته ه

قبض ر حد صفر منمتراكم جمع مي شدند كه در حالتي فوق بحراني تا ابعادي دبي نهايتبيشتر در زمان نهايتاً همه چيز از جمله زمين در يک نقطه

.  کيک شدهکل امروزي تکامل يافته و از همان نقطه تشکيل و تفسپس در انفجاري بزرگ همه چيز از جمله زمان، فضا، ماده و انرژي به ش. بود

آيا كافران ندانسته اند كه »( ۳۰: األنبياء)«يُؤْمِنُون شَيْءٍ حَيٍَّ أَفَلَا كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلََّأَوَلَمْ يَرَ الََّذِينَ كَفَرُوا أَنََّ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»

«؟ان نمي آورندو از هم باز كرديم و هر چيز زنده اي را از آب آفريديم؟ پس آيا ايمآسمان ها و زمين به هم چسبيده و يکپارچه بودند و ما آنها را شکافته

:مي گويدسوره الرحمن نيز ۳۷همچنين آيه 

«.پس آنگاه كه آسمان از هم شکافد و چون چرم گلگون گردد»فَإِذَا انْشَقََّتِ السََّمَاءُ فَکَانَتْ وَرْدَةً كَالدَِّهَان
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9

چگونگی پایان جهان

ه جهان نظريات متفاوتي درباره پايان جهان ارائه شده است اما نقطه اشتراک همه آن ها اين است ك
ته باشد زيرا بنابراين ممکن نيست انبساط جهان هستي تا ابد ادامه داش, روزي به پايان خواهد رسيد
هسهتي گسهتر  جههان, ميزان ماده و انرژي هميشه ثابت است در نتيجهه, طبق قانون بقاي انرژي

.واهد كردمتوقف خواهد شد و همان گونه كه گستر  يافته بود شروع به بازگشت و جمع شدن خ

كهه انهدكي نظر كنوني دانشمندان اين است كه شکل جهان تقريبا به صورت يک ورقه مسطح است
.انحنا دارد

رقهه عجيب آنکه قرآن در آيه زير به چگونگي پايان جهان و شکل جههان هسهتي كهه ماننهد يهک و
.اشاره كرده, منحني است

: األنبيهاء]« عِلِينَفَاايَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّ» 
۱۰۴]
يم، پيچيم و همان گونه كه آفرينش را آغاز كردها درهم مىروزى كه آسمان را همچون طومار نوشته: ترجمه

.هاى خود هستيمى ما و ما حتماً انجام دهنده ى وعدهاى است بر عهدهگردانيم، اين وعدهآن را باز مى
ه اي اگر دقت شود مي يابيم كه ورقه هاي طوماري كه غالبا در گذشته هها اسهتفاده مهي شهده ورقه)

.(مسطح است كه به علت تا شدن اندكي انحنا پيدا مي كند

يد وجود داشته هم بابيگ كرانچ مدتي بعد به كمک تحقيقات عده اي از دانشمندان مشخص شد كه عالوه بر بيگ بنگ پديده اي به نام 
(.انا هلل و انا اليه راجعون. )و همانطور كه دنيا باز شده روزي به همان نقطه ي آغاز جمع مي شود. باشد

ر حال گستر  قرآن اين موضوع را در ابتدا به باز شدن يک غنچه ي گل رز تشبيه مي كند و بيان مي دارد كه با قدرت بي انتهاي خويش د
!دنيا است( انبساط)

(.بيگ كرانچ. )و روزي همانطور كه اين دنيا را باز كرد دوباره مانند طوماري آنرا در هم خواهد پيچيد



فضاییسیاهچاله های 

ز نيم قرن تا بيش اسياهچاله هاي فضايي پديده هاي عظيمي اند كه تحقيق درباره وجود آنها
.  اذعان كردندذهن دانشنمدان را به خود مشغول داشت تا اينکه سرانجام به وجود آنها

د را به طور هسته اي خوسوخت هنگامي كه ستارگان بزرگتر مي شوند : دانشمندان مي گويند
باعث فرو وبه كردهكامل تمام مي كنند و در نيتجه نيروي گرانش موجود در آن بر ستاره غل

ه چنين هيچ چيزي نمي تواند از ميدان جاذب. تشکيل سياه چاله مي شودو ريز  آن به داخل 
قابل اهچاله هاناحيه اي خارج شود ، حتي يک دسته پرتو نور و به همين علت است كه سي

.رؤيت نيستند
:دانشمندان سياهچاله ها را داراي سه ويژگي اساسي مي دانند

.  جذب كننده ي ساير اجرام آسماني اند-۳حركت مي كنند -۲غير قابل رؤيت اند -۱
.عجيب آنکه قرآن همين اوصاف را در اين آيه ذكر مي كند

[.۱5-۱۴: التکوير]«الْکُنَّسِالْجَوَارِ * أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ فَلَا »
.پنهان كه در حال حركت و جذب كننده اند( ستارگان)سوگند به :ترجمه
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است و الجوار يعني آنچه كه با سرعت زيادي در حال حركت, الخنَّس يعني آنچه كه پنهان ميشود و ديده نميشود
دان و اين همان چيزي است كه دانشنم(. و صفحه آسمان را جاروب ميکند)الکنَّس يعني چيزي كه جذب ميکند 
.درباره سياهچاله ها به آن معترفند
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(هستاره های تپند)تپ اخترها 

ه ستاره هايي تپ اخترها ب, تپ اخترها از جنجالي ترين اكتشافات قرن بيستم محسوب ميشوند
ندان به همين خاطر دانشم. اطالق مي شود كه از آنها صدايي شبيه صداي چکش صادر مي شود

يده اند آن ها بعد از تحقيقات فراوان به اين نتيجه رس. آن ها را چکشهاي غول پيکر ناميده اند
نفوذ از همه كه اين ستاره ها از خود امواج بسيار قوي و نفوذ كننده اي صادر مي كنند كه توانايي

."نافذ اند"و "كوبنده"چيز را داراست؛ در يک نتيجه كلي مي توان گفت كه آنها 

.تپ اخترها يکي از حيرت آورترين پديده هاي نجومي براي دانشنمدان اند

وگند ياد آنجا كه به اين نوع ستاره ها س. قرآن با عباراتي رسا اين حقيقت را بيان كرده است
:كرده و فرموده

[.۳-۱: الطارق]« النَّجْمُ الثَّاقِبُ* وَمَا أَدْرَاکَ مَا الطَّارِقُ * وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ »
اره نافذهمان ستدانى ستاره كوبنده چيستكوبنده و تو چه مى(ستاره)سوگند به آسمان و

ابل رويت نيستند و ستاره هاي نوتروني اكثرا ق. عام پيش بيني مي كند كه سياه چاله ها از ستاره هاي نوتروني بوجود مي آيندنسبيت 
.رصد مي شوند( پالس ها)تنها با امواج راديويي 

(.ستاره ي كوبنده! )امواج دريافتي از اين ستاره ها طوري به نظر مي رسد كه كسي به جايي مي كوبد
.  قرآن در آسمان ستاره اي كوبنده را معرفي مي كند كه ثاقب است
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وجود حیات در فضا

ز فضا به بعد از كشف آثار ابتدايي ترين انواع حيات بر روي يکي از شهاب سنگهايي كه ا
شروع زمين فرود آمده بود سفرهاي فضايي دانشنمدان به منظور كشف موجودات فضايي

وجود آنها بعد از مدتي كشف كردند كه بر روي مريخ و سيارات ديگر مقاديري از آب. شد
.دارد و سرانجام نتيجه كلي آنها اين بود كه حيات در همه جا وجود دارد

يگر هم تقريبا مي توان گفت كه دانشمندان نجوم اتفاق نظر دارند كه حيات در سيارات د
.وجود دارد

زير از اين حقيقت در قرن بيست و يکم كشف شد ولي قرآن در قرن هفتم ميالدي در آيه
.آن خبر داده است

وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ »
[۲۹: الشورى]«قَدِيرٌ

خواهد و از آيات اوست آفرينش آسمانها و زمين و آنچه از جنبندگان در آنها منتشر نموده و او هر گاه ب
.بر جمع آنها تواناست
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ماده تاریک

. در حال حاضر نوعي رقابت ميان دانشمندان علم نجوم درباره ماهيت ماده تاريهک وجهود دارد
از فضهاي يافته هاي علمي بيانگر اين است كه ماده تاريک ماده اي است كه درصد بسيار زيادي
مهاده . ه انهدهستي را پر كرده است و كهکشانها و ستارگان البه الي اين ماده تاريک قرار گرفته

سهتقيم تاريک بسيار قوي است و بر روي چگونگي توزيع مهاده مرئهي در جههان هسهتي تهاثير م
.دارد

.هستي را تشکيل مي دهد% ۹6ماده تاريک بسيار قوي است و به همراه انرژي تاريک بيش از 

: السههماء"قههرآن نههام ايههن مههاده را , مههاده تاريههک در قههرآن بههه طههرز دقيقههي وصههف شههده اسههت
: خداوند مي فرمايد. ناميده است"آسمان
[۱۲: فصلت]« وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِکَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ»

انها و ايهن تقهدير خهداي د. آسمان پايين را با چراغ ستارگان زينت داديم و آن را حافظ قرار داديم: ترجمه
.شکست ناپذير است

كه آسمان را زينهت در نتيجه ستارگان آسمان را زينت مي دهند ولي ما آسمان را به طور مستقيم نمي بينيم بلکه تنها ستارگاني
[۱۲: نبأال]وَبَنَيْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعًا شِدَادًا:خداوند متعال مي فرمايد. اين آسمان بسيار قوي و سخت است. مي دهند مي بينيم

.محکم بنا كرديم( آسمان)و بر فراز شما هفت : ترجمه



ریاضیقرآن و 

دي و اعجاز عد»در سدهء اخير، ادعاي گونه ديگري از اعجاز قرآن با عنوان . در نزد مسلمانان بزرگترين معجزه محمد، پيامبر اسالم استقرآن 
تري از شف اسرار و رموز بيشكشف رابطه رياضي در قرآن، موجب شد برخي از پژوهشگران مسلمان براي ك. مطرح شد« نظم رياضي در قرآن

.قرآن به آمارگيري از تعداد حروف و واژه هاي قرآن بپردازند
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رآن چرا ق: روزي يکي از علماي دين يهود از حضرت امام علي عليه السالم پرسيد
سال ذكر كرده است در ۳۰۹مدت زماني را كه اصحاب كهف در غار خوابيدند، 

سال نوشته ۳۰۰حالي كه كه در حاشيه ي تورات ما، زمان خواب اصحاب كهف 
شده است؟

ل هاي چون سال هاي شما شمسي است ولي سا: حضرت امير عليه السالم فرمودند
.سال شمسي مي باشد۳۰۰سال قمري، مساوي با ۳۰۹ما قمري است و 



عدد 57عدد و فردها نيز به همان تعداد يعني 57قابل توجه است كه تعداد زوج ها 

.ميباشد كه اين خود به تنهائي يك معجزه است

بدست 62۳6زوج را با هم جمع كنيم ياما معجزه ديگر اينست كه اگر حاصل جمع ها

.قرآنياست با تعداد كل آيه هايمي  آيد كه مساو

بدست 6555فرد را با هم جمع كنيم يو معجزه ديگر اينكه اگر حاصل جمع ها

.قرآنياست با جمع كل شماره سوره هايكه مساوايد مي

۳8جمع كنيم، عدد 62۳6يرا با رقم ها6555يو معجزه ديگر اينكه اگر رقم ها

:دارد19كه خود ضريبآيد ميبدست 

2*19 =۳8=(6+2+۳+6( + )5+5+5+6)

114=19*6:دارد19قرآن ضريبيهمانطور كه تعداد سوره ها
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شماره سورهتعداد آيهجمع

۱+۷=8زوج

۲+۲86=۲88زوج

۳+۲۰۰=۲۰۳فرد

۴+۱۷6=۱8۰زوج

5+۱۲۰=۱۲5فرد

............

............

۱۱۳+5=۱۱8زوج

۱۱۴+6=۱۲۰زوج

جمع سوره هاجمع آيه هاجمع فردهاجمع زوج ها

62۳665556۲۳66555

نخواهد ديگر چنين روابطي وجودسوره ها را با هم عوض كنيميجافقطقرآن را كم يا زياد كنيم ياياگر تعداد آيه هاتوجه كنيد كه
قرآن نميتواند و در نتيجهو اين نشان دهنده اينست كه تعداد آيات قرآن همين اندازه و ترتيب سوره ها نيز به همين ترتيب بودهداشت،

.كار دست انسان باشد
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درست به تعداد نمازهاي واجب روزانه . دفعه آمده است5مثالً كلمه ي نماز -
.امام عليه السالم۱۲به تعداد ! مرتبه۱۲اصالً مي دانيد كه كلمه ي امام چند مرتبه در قرآن تکرار شده؟ بله -
.ماه سال۱۲مرتبه آمده است به تعداد ۱۲كلمه ي شهر هم كه به معني ماه است -
.بار به شکل مثني و جمع در قران آمده۳۰كلمه ي يوم كه به معني روز است -

88بار مالئک و شيطان هم ۱۱5كلمات دنيا و آخرت هر كدام . بعضي كلمات هم كه معاني متضادي دارند به تعدا مساوي استفاده شده اند
.  دفعه استفاده شده است

دفعه، دو كلمه سختي و صبر هم 8بار و ترس هم 8بار، اميد 5۰بار و زيان 5۰دفعه، سود ۱۴5دو كلمه ي متضاد مرگ و زندگي، هر كدام 
بار ۲۴بار، كلمه ي رجل به معناي مرد مساوي كلمه ي امراه به معناي زن هر كدام ۳دفعه، كلمه ي حزب اهلل و حزب الشيطان هر دو ۱۱۴

.آمده است

.  بار تکرار شده است۲۱8۰كلمه ي الحسنات به معناي خوبي ها و كلمه ي سيئات به معناي گناهان هر كدام 
".صدقه موجب رضايت خداست"مرتبه، چه نتيجه اي مي گيريد؟ ۷۳مرتبه و كلمه ي رضايت هم ۷۳كلمه ي صدقه 

.  يعني؛ در مصيبت ها هم بايد شاكر خداوند باشيم! بار۷5بار در قرآن آمده و كلمه ي شکر هم ۷5كلمه ي مصيبت 
.مرتبه در قرآن آمده است۳۲چون زكات باعث بركت مال مي شود، كلمه ي زكات و بركت هم هر كدام 

.و اين مثال ها تنها گوشه اي از تحقيقات و معجزات قرآن بود
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کتابمعرفی 

هارون يحيي، حاوي حقايق كليدي و مهم در موضوعات نوشتهمعجزات علمي قرآنكتاب

.است... مختلف از جمله نحوه آفرينش جهان، آفرينش انسان، ساختار اتم و

ند، علومي برخي از علوم نهفته در ميان برخي آيات را بيان مي كتنها كتاب معجزات علمي قرآن 

اصل كه پس از يک  هزار و چهار صد سال در اثر تال  بشر و كندوكاو او در پهناي طبيعت ح

رآن بي شک تنها با ظهور حضرت صاحب الزمان، عليهالسالم، بسياري از رازهاي ق. آمده است

.كشف خواهد شد

:  نيز به اين نکته اشاره دارد كهيحييهارون 

ه به صورت اما حقايق علمي بسياري ك. است كه قرآن فقط يک كتاب علمي صرف نيستمسلم 

چنين . ندمختصر و عميق در آيات آن بيان شده به كمک تکنولوژي قرن بيستم كشف شده ا

رآن سخن حقايقي در زمان نزول قرآن قابل كشف نبودند و اين دليل ديگري بر اين است كه ق

...خداست
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قرآن کریم

هارون یحیی، کتاب اعجاز قرآن

 مکارم شیرازی، تفسیر نمونهناصر
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