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 نگرش قرآن کریم و شیمی در مورد پیدایش حیات در سیاره زمین
 غلامرضا ابراهیم زاده رجائی محمّد خدادادی مقّدم داود نقی زاده باقی آرش وجود

 چکیده
کاان ده  ارن سارهات  نظو ۀ شمسی هوشن ده فضری بیکوچکی که به هنگ مبی  زااسیااهم سیاره  

هر حارت  این  وهب  الهی تنهر ده من جایرن داشته یرفته با اسرس ر ز ان اسی  که  خرنهشیود  دید   ی

ده این  امنقده هاستر   نیده اکشی  نشید  اسی    رنند من کجری جهرن هسیتی ده هاچ و داهد و اینک 

   اسییی شییید  پاداخته ز ان ۀاکُ ده هااول رتاح شیدااپ یبه چگونگ زانوحارنی   نبع جیروید و جر ع

انفجره » یر « هبرنک»ی دهصییدد اسیی  ن سیی   نظایه لتحلا-یفاهوش توصیی پژوهش حرضییا بر تکاه با

ها که به عنوان یک توضییاپ پاشییترز باای چگونگی معرز عرلت هسییتی  تا  اسیی ی به  وهی که  «بزهگ

ا عرلت ه شیداابزهگ ده ز رن پ یوقوع انفجره زان جرودانه جهرن هسیییتیقامن این کترب  رتیاز م یاخب

ز ان ها   کُابارن کاد  و ده ادا ه  وضییوع چرلش باانگاز و جباب پادایش حارت با هوی کنند  ی  دیاتأ

از دیدگر  قامن که ده من کلرم الهی  کاه از حارت ذکاهریی به  ارن م د  و ناز دانش شیییامی پاش حارتی 

ی( ز ان از سامعرزهریی عاا زیستی )شاماری ۀکُارنگا این  هت اس  که سا نشأ پادایش حارت هوی که با

ه دهد کنشرن  یپژوهش حرضا  شیک  گافته اسی    وهد باهسیی و اهزیربی قااه دهد  دس  موهد کلی

هزشی و ا بسارهی از علوم بود  و ده برلرتاین دهجۀ  نشیأقامن این کلرم وحارنی که  ی ورتاح شاپ یماشی

علمی جری داهد به اتفرق به این پاسیش ختاا  یننی چگونگی پادایش حارت ده ساره  ز ان که همواه  

 کنند هری ذهن بشا بود  اس   پرسخ قرب  قبولی اهائه  ییکی از دعدعه
  ه بزهگانفجر  پاش حارتی یماشقامن کایت  پادایش حارت  ساره  ز ان   :گان کلیدیواژ
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 مقدمه
 الارهد سرل نوهی و انبرشته از یکصد  الارهد  58)کاهرن( بر وسینتی  نردل  عرلت شیدااپ

« انفجره بزهگ» ری« 1نگبَ گاب»که  یدادیبر هو شاسرل پ رهدالا چهرهد  ده حدود  کهکشیرن

 هت ها بروه داهند و من ها  بساره دادیهو نیرن اسشنرستره  شیتاامعرز شید  بشیود  ی  د انر 

بزهگ ده ز رن  یوقوع انفجره زان تیقامن کا رتیاز م یباخن  ا  همچنانیدتیهافیکیر لیرپ پیب

ِجِلَّ لِلُْكُتِب : »یهم اانظکنند  ی  دیاتأ هاعرلت  شیدااپ َماَء َكَطی الِسَّ نَا َكَمایْوَم َنْطِوی الَسَّ
ْ
  بََدأ

َ
ََ أ  َخلْق   ََوَّ

 ۀصییفح دناچاکه مسییمرن ها هت چون پ یهوز(ی 145)انبارء/ «فَاِعلِینَ  ُكَنَّا إِنََّا َعلَیَنا ََوْعًدا نُِعیُدهُ 

دوبره  من ها برز  تیها معرز کاد نشیگونه که بره ن سییی  مفاهمیرنت  اچاهیر ده هت پنیر یه

ی بهمنی و 15: 1955)وجود   تامن ۀ ر که انجرم دهند ۀاسییی  با عهید یاوعید  تاگادانی 

ضییات می  الله  شییکانی    ضییرف با این  ح(55-17: 1951ی برقااُف  9: 1958همکرهان  

 داهند:( ده تاجمۀ شاواتای از این میه شایفه بارن  یهاهحم  الله عل)

  چنرن که تیکه ده من هسیی ( دهنوهد یزاکه  ر مسییمرن ها )بر ها چ یمه( هوز ردی)به  

ها )بر جمع ذهاتشرن از  دگرنیبره مفا نا  همرن گونه که ن ستچداپیهر ها ده   و ره نوشیته

  پااکند ری)اجزاء نربود شد   تاگادانی  دوبره  منرن ها برز تیو خرک( به وجود موهدمب  رنا 

ای اسیی  با عهد   ر که ا ا( وعد  نی  اتیموهیها جمع کاد  و به صییوهت اول ده   شیید 

  تاانجرم دهند  من دیتادبی

ن شتنو یگبشییته باا یهرده ز رن»نویسیید: یکی از  فسیاان ده ذی  این میه شیایفه  ی

 و رههر ها قب  از  نیکادند  اهر  از اوهاق  و ره  رنند اسیییتفرد   یکترب ناهر و همچننر ه

گشییود و  ترلت  اف  ی کیمن ها از  جرپیو شیی ک کرتت تده دنداچاپنوشییتن به هت  ی

                                              
1. Big Bang 
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و کنییره  دنییدایچاپمن ها  ی زاکتیربیی  ن رنیینوشییی  و بنیید از پییرمن  ی ی وهد نظا ها هو

 «سج » و ره   نیشیک   و ره داشیی  ا شیرنیهرهر و هت کتربا هت نر هگباشیتند و لب ی

 کترب  از من استفرد  شد  بود  یشد که باا ی د انر 

شد  اس    رادن رنیده پر ی و ره عرلت هست دنینسب  به دهنوهد یفالت هاتشب هیم نیده ا

شییود و ها  و ره گشییود  شیید  و تمرم نووش و ختو  من خواند   ی نیده حرل حرضییا ا

بر تمرم  تا و ره عظ نیفااهسییید  ا زاکه فا رن هسیییترخ یقااه داهد  ا ر هنگر  ییده جر کی

من  یفنر و نربود یجهرن به  نن دناچاپ البته  خواهد شیید د اچاختو  و نووشییش  ده هت پ

ن شدن و جمع و جوه شدن م د ادههت کوب یاند بلکه به  ننپنداشته یچنرن که بنض سی ان

 یتواحو نیشود  اخوهد ا ر  واد من نربود نمیشک  جهرن به هت  ی گاید ااتنب اسی   و به

 و د ا)  صوصرپ برزگش  انسرن از است وان پوس  نرد رتی  تل  ده م ااتااس  که از تنب

گونه که  ر ده معرز من ها همرن»کند اضییرفه  ی سیی    شییود شییرهد   ی یبه خوب از قباهر(

ر   تاده باابا قدهت عظ یکره  شیییک  و سییی ت نیو ا «تاگادانی  برز هت با تیکاد جردیا

ََ َخلْق  نُِعیُدهُ » س ان ََوَّ
َ
نَا أ

ْ
سوه   95 هیاس  که ده م یااتنب هاشب ااتنب نیا و احو ده  «َكَما بََدأ

ُكْم َتُعوُدَونَ »: م د  اسییی « اعااف»
َ
کاد برز  جردای معرز ده ها شیییمر که ی همرنگونه«َكما بََدأ

ْهَوُن َعلَ  ُدهُ یعِ یُ الَْخلَْق ُثمََّ  ْبَدُؤایَ  یََو ُهَو الََّذِ »همرنند:  ری و گاداند ی
َ
اسییی  که  یو کسیییای «هِ یْ ََو ُهَو أ

   (91/تا اس  )هومبا او مسرن نیگاداند و ای  کاد س   من ها برز جردیها ا نشیمفا

 د نداهد خداوند  شیک  و مسرن وجو رنیپرده  وهد قدهت بیالبته لرزم به ذکا اسی  که 

ه کره هفته ب از سوه  شایفه هوم هیم این که ده یااتنب نیبنرباا  اس  کسرنی بلکه همه کر لرپ

اند که  نظوه از  فساان احتمرل داد  یبنض نکهیا ر ا  هر اس انسیرن دگر یاسی  دهواقع از د

س   ا شنیهمچون معرز مفا یدگاچابه هت پ ری  یستابرزگشی   برزگش  به فنرء و ن نیاز ا

تنرپ ایت و قای اس  که  ر داد وعد  نی: ادیفا ر ی هیم رنیده پرو  هسدبه نظا  ی دابن رهابسی
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  «فَاِعلِینَ  ُكَنَّا إِنََّا َعلَیَنا ََوْعًدا»داد  تامن ها انجرم خواه

شیود که  نظوه از برزگش  خل  به صوهت اول من اس  اسیتفرد   ی رتیهوا یبنضی از

  ندگادیبرز  -بودند نشیمن گونه که ده معرز مفا- رنیر باهنه و عاپ گایهر بره دکه انسیییرن

از  یکی نیبرشد  بلکه ا ی نن نی نحصا ده ا هیکه  فهوم م س ان نیبدون شک  نظوه ا یول

-19/881: 1951ی  اازا کرهم ش« )صیوهت ن سی  اس  هب نشیهری برزگشی  مفاچها 

885 ) 

دهد و من ها عک   ی ر  اخداوند خبا از قء  سیییوه   برهکه انبار 145 هیده م  هونیازا

(  ا اوز  دانشیییمندان  نتودند این 58 /19: 1959) بر بریی   کند ی ی ناف شنیعمی  مفا

چنان اتفرقی ده انتظره جهرن اسی   به  وهی که بند از انبسر  پاوستۀ جهرن )نظایه انفجره 

  ناس   بنربااین  ده یک حاک هسید که جهرن دیگا قرده به انبسر  باشتابزهگ( ز رنی  ی

گادد )بادهندی و شییود و اندازۀ جهرن به  وداه اولاۀ خود برز یباگشییتی   واد  نوبم  ی

 ( 149: 1959ی سنادی هضوی  95/94: 1957انصرهی  ها  

داهد و ی  ر ها به فاوتنی وا  یگستادگکند از حاث عرلمی که علت نوین به  ر  نافی  ی

کند  لاکن ده کمرل تنجت هاچه دانش و ی ها ده وجود  ر باداه  یزیبریی من ح  شیییگفت

  از دید بریدکنات فرصییله بان  ر و کاهرن کرهش  یی نسییب  به من کسییت  یتاشابمگرهی 

از نگاند  هاچ چانتهر )جهرن هسییتی(  یکسییرنی که مگرهرنه و عرقلرنه به این  نظا  برلوو  بی

 ( 1: 1955داهد )کرک  و اَندهو  ای ده عرلت وجود نزائد و باهود 

 شاتر سه هزاه سرل پ شاکمرب توانیو خرستگرهش ها   رتابه ح یمد  یفتگاشی یهدپر

فا پ ا عاضییه ه زاانگاتاح دادیاز من هو یلاانج یتیهوا   اده عهد عت شیداادنبرل کاد و سییر

هد عتا  و از عب ش نان سیییت  شیداافا پ(  نیر یه مفاینش یر ر 59: 1957)پااس  نید  کی 

  نوع حضاتو فازندانش    شیتم  با سیاگبشی  مفاینش و قصیک حضات مدم
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 یوسیی  حضییات و ینووب حضییات  اسییحرق حضییات  ابااهات حضییات

 ( 199: 1959)باجارن  

و حارت ذکاهریی به  ن ا ب ۀدهبرهخداوند   منجیریی کیه ده قامن ده این کلیرم  نجز  

تر  دهدیخبا   مرنیاه  ا یباا تنگاش و کسییت علا ا از اهما   نیا کهاسیی    ارن م د 

ه ب و اچون دهک حو ربندیها ده دگرنیمفا  یموهنید و حویر یهو  اپژوهشیییگاان بیه تحو

  انجر دیتواب به خدا  

ُِیینَ » ُُ الُْمْج ََ كاَن عاقَِب َوا َكی ُُ ُُ ِِ فَاْن ْْ َوا فِی الََْ ُُ  ااس ناز  یی بگو: ده هو(75)نم / «قُْل سیی

رنت که از ج یاز  سیییرئل یکی  ی!  از  افداعرقب  کره  جا رن به کجر هسییی داناو بب دایکن

ده  ااسر   یاز  انش  یمفا یشد   تفکا و تنم  ده چگونگ هاخداوند  تنرل به بندگرن توصی

چون تفکا ده  یعبردت چاه: هوای  شیید  اسیی  یحضییات عل  همچنان از اسیی  ناز 

 ( 995 /11: 19458  ی) جلس س ان یاله نشیاسااه مفا

هر  نجهرن و تفکا ده م شیدااپ ی رنند چگونگ  ینا ب یهرد یپد  ادق   شرهدن  یباابنر

و افزون با من  او ها ده شنرخ   سرزدیو خرل  من مگر    یانسیرن ها از عظم  جهرن هسیت

ریسن )دگاس ت دهدی  یرهیده علت و دانش  شتااهاچه ب شاف او پ ن ا ب نادهس  قوان

ی 11-5: 1958ی موانسیییای  9: 1954ی پریداه و  حبتی  185/159: 1958  و گلیداسیییما 

ی وجود و 159: 1955ی  ستاحمی  54: 1959ی سینادی هضوی  1957  ینرناو ا م ینرنا ما

 ( 15: 1955همکرهان  

من بر  اسی  که اهما   وضیوعرت  همیاز  زند  و خلو   وجودات شمفاینهمچنان  

 زاانگاتاو تنوع ح گادد ی نا ن  هابته نرزل شد  اس  نیه اکه د قامنی رتیم یردیتنداد ز

  خداوند سیی ان ی  تصییوهگونه  وجود زند  با کسیی ونالا  14از  شاخلو  بر شیینرخ  ب

خرل  و  نشییأ مفاینش   وجودات زند  ده قامن بر بشییا سیی ن گفته اسیی   خداوند برهۀ ده
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َماَوَ »: فا ریند تنرل  ی ُ  ََوُهَو َعلَی َجْمِعِهْم إَِذا یَشاُء ََوِیْن آیاتِِه َخلُْق السیََّ َ ِِ ََوَیا بَثََّ فِیِهَما ِیْن َدابَّ ْْ اِت ََوالََْ

  ُ هر و ز ان و منچه از جنبندگرن ده منهر   مسمرنشی و از میرت اوس  مفاین(95)شوهی/ «قَِدی

: 1959)سینادی هضوی   « نتشیا نمود  اسی   و او هاگر  ب واهد  با جمع منهر توانرسی 

55 ) 

گفته اسییی :  شیهرده نوشیییته 1وودهروسپی جی رت  اح یگداچاو پ تیعجر ۀدهبیره

 تاه عجکه چ دانابی د  اگبهاندم  اگا فکاش ها بکن رتاح ۀدهبره دناشیییها به اند ناپسیی»

اگا  نظوهم ها دهک د  یموهیگا  از من سییا ده نمید زا! پ  خلرف ها چرتاح نیاسیی  ا

  اندوضو   تفروتبه جرنجرنداه و بی یهر ی وجودت  ادانی وه که  همرنن  اهمچن« داکن

مزاهدهند  دوه از دسییتاس  رند   یوی ا دو شییک   رد  به نیا رفتنی اهتبر   ادق ۀواا ر شیی

  (1/19: 1957)پااس   اس 

 یهراز پاسییشو اسییااه نهرن ده من   ناز  ۀاکُ یهو یشییاوع زندگ یچگونگن  یبنرباا

مید ی به شییمره  یمعل یهرپژوهش یباا زاباانگ چرلش یوعو  وضیی یبزهگ دانش بشییا

برلرخا  (  18: 1955ی وجود و همکرهان  81: 9415ی با  کآن   159: 1955) سییتاحمی  

اس ی  نهفته بزهگ یه ز و هاز  حارت ده پادایشپژوهشیگاان سیااسا جهرن  از نظانکه  یا

نر   ت ۀجاو نت شودیسییوب   ح  او تحو ه ترلن یباا یشیترزاکه پ ی هم ی وضیوع علم

سفه و و فل یشنرسنانجوم  ز ک  یزاف  یشنرسسی یز  یمااز جمله شی ی  تلف یهرهشیته

نوش  یرفیهمواه  به دنبرل ا یاهشتهی بانده تلرش زان یمادانش شین  اب نیده ا  اسی  ا اع

 رتاح کی یاسییی ی چااکه زندگ ی هت  نشیییأ زندگ ۀ سیییئل یااگاپ یباا شیخو عمد 

 رتاده قدهت من اس  که  وجت ظهوه ح زان ییراماش ۀ رد یعرل  ابود  و خرص ییراماش

                                              
1. P. G. Wodehouse 
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پاسیش پرسخ دهد که چگونه  نیبه ا کوشیدی  پاش حارتی یما  پ  شیشیودی  یو زندگ

 یهرسییتا کرنز  اداد و ن  اسییرد  تشییک یسییرزهرشاها از پ د اچاپ یمل یهر ولکول توانی 

)دیما و و  کندو اهائه  پیتشیییاهوند  ی  شاارتی پپاش ح یهیرطاها کیه ده  ح یاحتمیرل

و  ی رتیی تا18: 1955وجود و همکرهان  ی 19591: 9441  اشییینموزهی 1/9: 9445دوهکان  

 ( 5711-5715: 9411ها رب هرهدهان  

 یتا ح  ابه وجود م د  و ده وضیین برهکیفوط  رتانشییرن داد  اسیی  که ح ورتاتحو

 رتادهک  نشأ ح یضاوهترپ بااهو  نیاشد  اس ی از جردیا یا اوز  اکر لرپ  تفروت بر وضن

دیا برز این  منجریی که از از  همچنان  اداقااه گ ی وهد باهسییی هااول ناز   اوضییین دیبر

حارت این  وهب   ذهن و اندیشه بشا ها به خود  شغول داشته کهدشواه و  نمرواه  پاسش

 و تداوم یرفته معرز شد  رپ ده کُاۀ ز انالهی چگونه و از چه ز رنی ده جهرن هستی  خصوص

  لبا  ها  وداه کروش و  ترلنه باای پرسیی گویی به این پاسییش ختاا  بسییاره حرئز اسیی 

شود  ضاوهت  ترلنۀ پاش هو ناز ده عم  به تلرش باای و فوق النرد   هت تلوی  ی  ااهمّ

 لیئ وجودات از  سرو خلو   شمفایناین  گادد   ضیرف باح  من پاسیش  نمرواه با  ی

  گادداسی  که اهما  من بر تنداد زیردی میرت که ده این هابته نرزل شید  اس    نان  ی

 زاچرلش باانگ ی وضییوعبنربااین  پژوهش ده این ز انه از اهما  برلریی با خوهداه بود  و 

  یی ز رن11/18: 1955)وجود و همکرهان  مید به شیییمره  ی یعلم ورتاتحو یباا و جباب

 ( 151/159: 1955ی  ستاحمی  59: 1957ی کایمی و  وسوی  54: 1915

ده  رتاح شیدااده  وهد پ یماقامن و ش دگر یدهدف اصلی  ر ده این پژوهش   ترلنۀ 

رلنه از برشد  البته  این  تی   یشمس ۀ نظو  ۀرهاس نی نحصا به فادتا ز ان به عنوان ستپ

ای ده پرسیییخ به این پاسیییش بسیییاره  هت  یننی تواند دهیچۀ ترز هری اسییی  که  یز انه

 یا  از هوش کترب رنهچگونگی پادایش حارت و تداوم من ده ساره  ز ان  بگشرید  همچنان
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 پژوهش حرضا  استفرد  شد  اس   ا لرعرتی ده گادموه

 انفجار بزرگ )مهبانگ( -1

ز کجر اهستی  جهرناس  که  نی تا  شد  ا  یکه ده  وهد بشا یسؤالرتتاین بناردیاز 

یۀ نظابه این پاسیییش دشیییواه علمی یپرسخهراز  یکیسییی   به وجود م د  اچگونیه و 

رهی انفج شینرسیی پادایش عرلت هسیتی ها نرشی از یکاسی  که این  دل کاهرن «بنگگاب»

ی خالی شیییدید  و گا رنهری  از ییک نوتیۀ بسیییاره کوچک و  تااکت بر چگرلی بی بزهگ

  د صاانه با من پریبندن کمرکرن اری علت این نظایه ها هد و باخیباخی ده دنداند  البته  ی

همکرهاش ده  وهد نظایۀ انفجره بزهگ تر داسیییترن پادایش  و 1پاوفسیییوه باایرن کرک 

 هری کاهرن  این چنان موهد  اس : عنرصا شاماریی سرد   ده کترب شگفتی

شیود معرز شد که ر اد   یچهرهد   الارهد سیرل پاش عرلت بر هویدادی که انفجره بزهگ ن

دانات چاا شک  اولاه کاهرن منگونه بود  این یکی از من هازهری دانات و ناز نمیعلتش ها نمی

سرزد  اگا به زبرن علمی نرگشیود  اسی  که کشی  من  برنی فازیک ها تر این حد  های  ی

ه شد  یننی تب واهات حاف بزنات برید گف  ن ستان سنگ بنری کاهرن ده دوهۀ پلرنک گباش

ثرناه پ  از  هبرنگ که دهکش باای ذهن دشیواه اسی   اگا به صوهت اعشرهی  14-59ده 

گااد یردداش  صفا که قب  از من قااه  ی 59بر  ها 1ب واهات هقت فوق ها بنویسات برید عدد 

توان به مسییرنی این عدد ها به دسیی  موهد  چون به نااوی گاانش کنات  از نظا  حرسییبه  ی

  اسی   البته عدد  بکوه بساره کوچک اس  به این دلا  که گاانش ناز ده ابتدا بساره  ابو

نرساتی شدانات! ده من هنگرم چهره نااوی بناردی  بان  که اینک  یکت بود  و دلالش ها نمی

ای ضنا  و الکتاو غنر ا   برهت یکی بودند و ای قوی  نااوی هستهگاانش  نااوی هسته

                                              
1. Brain Cox 
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ای ده این  احله وجود نداشیی   فوط انا ی و دادند  هاچ  رد ا تشییکا   یه 1یک ابا نااو

 گویند هر به این حرل  وضنا  بساره  تورهن  یابا نااو وجود داش   فازیکدان

وقتی کاهرن  نبسیط و ساد شد یک هشتۀ وقریع باهت زنند  تورهن شک  گاف   اول این 

هری  بان  جدا شیید و لبا من تورهن کر   به که ده پریرن دوهۀ پلرنک گاانش از سییریا نااو

ثیرناه پ  از انفجره بزهگ  هویداد دیگا با هت زنند  تورهن به  14-97هت خوهد  ده حیدود 

ای ای  نااوهری قوی هسییتهبود  این ضییابه اَه  9وجود م د که نوته پریرن دوه  اتحرد بزهگ

داهد( ها از سریا نااوهر هت نگه  یهر ها داخ  پاوتون و نوتاون ده کنره )نااویی که کواهک

ای شیید که به  وارس جدا کاد  ده این  احله کاهرن دچره انفجره چنرن شییدید و گسییتاد 

 الاون  الاون  الاون  الاون بیره( ده فیرصیییلیۀ ز یرنی بسیییاره کوتر   144)یننی 1497بیره

باای ن سییتان  ای بود که  ی من ذهات زیا اتمی( بزهگ شیید  این  احلههاثرن 14-99)یننی

بانات نداشییتند  چون فرقد شییبرهتی به ذهاتی که ا اوز  ی هاچندبره واهد کاهرن شییدند  ا ر 

 جام بودند 

میدی ا ّر از نظا تجابی تر حد زیردی تر این جر داسییترن از لحرن نظای خوب جوه ده  ی

انفجره  ثرناه پ  از 14-11باهسییی نشیید  اسیی   ولی هویداد دیگا با هت زنند  تورهن که 

بزهگ شک  گاف  کر لرپ از نظا تجابی قرب  باهسی اس   ده واقع ده باخوهد دهند  بزهگ 

 ش ب( دهایهری هستهسرز رن اهوپریی پژوهشده سرز رن تحواورتی سان )  ستوا 9هردهون

 شغول برز مفاینی و باهسی همان دوه  هستند  این  سویا  ده کشوه و ن شاقی شهاشیمرل

                                              
1. Superorce 

9. Grand Unification Era 

9. Large Hadron Collider 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3
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گویند  ده این لحظه دو نااوی هویداد ها باهت زنند  تورهن نااوهری الکتایکی ضییینا   ی

ای ضینا  از هت جدا شدند   ی این نر ا  و نااوهری هسیتهنهریی  بان  یننی الکتاو غ

هر به وجود م دند  هر و الکتاوناز اتت  رنند کوهاک تاکوچکهونید سیییرخترههری اصیییلی 

نرم داهد و جسییتجو باای یرفتن ذه  هاگز  1تاین نظایه دهبرهۀ این هوند  کرناسییت هاگزهایی

 هگ هردهون اس  هری باخوهد دهند  بزیکی از اهداف  هت بانر ه

 ایت  از این لحظه به بند خوباکنون به یک جری پری  حکت تجابی و نظای دس  یرفته

هری باخوهد دهند  ذهات توانات ده دسیییتگر دانات که ده کاهرن چه اتفرق افترد  چون  ی ی

هریی باای دهک  سیییرئ  فازیک انجرم دهات  ظهوه ذهات و نااوهریی که ده کاهرن مز یریش

انات ده نتاجه یک هشییته هویدادهری باهت زنند  تورهن ده پریرن عصییا پلرنک بود  باهت ب ی

هری انتورل مب از ب ره به  ریع و خوهدن نیرگهرنی تورهن کاهرن معرزین دقاورپ  شیییربه حرل 

میند سی   یخ اسی   اشکرل پاچاد  بدون دلا   ش صی و صافرپ به دلا  اف  د ر پدید  ی

کنند  لبا همرن گونه که اشییکرل بساره اولاه ها پنهرن  ی ده حرل نهفته  و این اشیکرل تورهن

 افکنند  مهایشهری اکسیییاژن و هادهو ن  یهری باف نوربی با تورهن سیییرد  اتتپاچاد  دانه

نااوهری  بان  و ذهات زیا اتمی که سیینگ بنرهری کاهرن ا اوزاند ناز تورهن کاهرن معرزین 

 کنند ها پنهرن  ی

هر که سنگ بنرهری سرزندۀ هر و نوتاونک گرم  رند  تر به  احلۀ تشیکا  پاوتوناینک ی

عنرصیاند و خودشرن جزء عنرصا ن ستان هستند  باسات  این  احله یک  الاونات ثرناه پ  

ای سیییاد شیییدند که بر کمک نااوهری هر به انداز از انفجره بزهگ اسییی  ز رنی که کوهاک

 تاین عنصاهر ها ایجرد کادند  سرد هر ونوتاونو پاوتون ای قوی به هت  تصی  شدندهسیته

                                              
5. Higgs  
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 وجود یننی هادوه ن فوط از یک پاوتون تشیکا  شد  اس   لبا یک  الاونات ثرناه پ  از 

ای دقاوه کاهرن به انداز  9انفجره بزهگ اولان عنصیا شاماریی به وجود م د  پ  از گبش  

به هت بچسبند و هلات ها به وجود موهند  هلات  هر توانستندهر و نوتاونسیاد شد که پاوتون

نوتاون ده هسته  دو ان عنصا جهرن اس    وداه کمی ناز لاتات  1پاوتون و  9بر داها بودن 

پاوتون )سیییو ان و چهره ان عنصیییا سیییرد ( به وجود م دند و  5پاوتون و بایلات بر  9بر 

دقاوه  9پ  از گبشیی   دهسیی  ده این  احله بود که هوند پادایش عنرصییا  توق  شیید 

ای شیینرسییات: گاانش  نااوهری هسییتهکاهرن داهای چهره نااوی  شیی ک بود که ا اوز   ی

دهصد  98دهصید جام من هادهو ن و  18قوی و ضینا  و الکتاو غنر ا   ده من هنگرم 

برقی جام من هلات بود  این بود داسیترن پادایش عنرصیا شیاماریی سرد  به دنبرل وقرینی که 

  از دیگای تورهن کاهرن ن سییتان ها با هت زدند  همچنان   ترلنۀ دقا  علمی  ر ها یکی پ

 هسرند که سنگ بنرهری سرزندۀ کاهرن همرن هادهو ن و هلات هستندبه این نتاجه  ی

دانات سییردگی باش از حد کاهرن اسیی   زیا همه یک هاز علمی که هنوز دلا  من ها نمی

ی سیردگی برشیکو  نهفته اس  که باش از همه ده سرختره هری گای کنند  نوعاین پاچادگی

-1: 1955چرون  ی 95-11: 1958ی هوگرن  144-51  1955  لر رنترس)کند عنرصیا جلو   ی

: 1955 وجود و همکرهانی 191-115: 1955رک  و اَندهو  ی ک145-148: 1959ی اکا ی  19

  (151-195: 1957ی ها ان  51-58: 1957ی کایمی و  وسوی  11

به ها حرل  بر توجه به اینکه نظایۀ باگ بنگ بر شیییواهد نظای و تجابی  تنددی  وهد 

تأیاد واقع شید   ده  وهد  نشیأ جهرن هستی کر لرپ سرک  اس   به عبرهتی اینکه چاا جهرن 

از  واد داغ و  تااکت ایجرد شییید  و یر اینکه قب  باگ بنگ وضییینا  چگونه بود  ا لرعرتی 

سیییوه   برهکه انبارء قامن ناز به  94(  از  افی  ده میه 15: 1955برنی  دهد )شیییناهائه نمی

اد  اس : بنگ اشره  کچگونگی مفاینش ن سیتان جهرن هستی پاداخته و ناز به نظایۀ باگ
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ْتًاا َفَفَتْاَناُهَما » َْ َِ َكاَنَتا  ْْ َماََواِت ََوالََْ َنَّ السییََّ
َ
َوا أ ُُ َُ الََِّذیَن َكَف ََولَْم ی

َ
یء   ُكَلَّ  الَْماءِ  ِینَ  َوََجَعلَْناأ فَلَا َحی شییَ

َ
 أ

 هر و ز ان به هت بسته و پاوسته بودنداند که مسیمرنمیر کرفاان ندانسیته(ی 94)انبارء/ «یْؤِیُنونَ 

ای ها و ها چاز زند  و  ر من دو ها شییکرفته و از هت برز کادیت )به عنوان واحدی از خلو (

میه  نظایه انفجره بزهگ بر تمرم  این  ااد ازلبته  اموهند   از مب مفایدیت  پ  میر ایمرن نمی

)وجود و همکرهان   خوان و سییرزگره بر من نظایه اسیی بلکه تنهر هت  جزئارت من ناسیی 

1955 :11)  

رسی شنهرناهری کرفتهی نیو مخا رتیم ااجهرن ده تفس شیداامعرز پکایمی و  وسیوی  

لرپ  نظایه انفجره بزهگ تر حد زیردی خط گاای کادند او وهد  تیرلنیه قااه دادنید و نتاجیه

 پنداشییتند که باای جهرن معرزبتلرنی با عورید  لحدین کشییاد  پاش از این خدا نربروهان  ی

بانات ده گبشیته ناز بود  اسی  و جهرن  سبوق وجود نداهد و جهرن همرنگونه که اکنون  ی

ن ای بساره هیز بدونلی از ذه به  رد  اسی   ا ر ده نظایه انفجره بزهگ ثرب  شد که جهرن ف

بنُد  به وجود م د  اسیی  دو رپ   ب  نظایه  هبرنگ  جهرن از یک حرل  سییرد  و ابتدایی به 

 «فت »و  «هت »جهرنی پاشیافته و  تکرا تبدی  شد  اس  که بر منچه ده قامن از من به عنوان 

  انفجره بزهگنظایۀ تنباا شید   همسیرنی نزدیکی داهد  سیو رپ  از اصیلی شواهد ده اثبرت 

کنات ده حرل گستاش  سیئله انبسیر  عرلت اس  که  ب  من  جهرنی که  ر ده من زندگی  ی

گایزند و از  ی از هتو انبسییر  اسیی ی زیاا  الارهدهر کهکشییرن  وجود بر سییاع  فااوانی 

و   به نحمسمرن گستاششیوند  این انبسر   قامن کایت بر اشره  به توساع و یکدیگا دوه  ی

(  همچنان  شییریرن ذکا 87/81: 1957ای بارن شیید  اسیی  )کایمی و  وسییوی  اعجرز گونه

تئوهی انفجره بزهگ  تنهر نظایه  دهن دهبره  چگونگی به وجود م دن جهرن ناس   اسی   



 

 

14 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 
 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 58_85صص  1044 بهار و تابستان، 9، شماره پنجم، سال قرآن و علوممطالعات  تخصصی - یدو فصلنامه علم    
Two seasons of a promotion, The Quran and Science Studies/ Vol.5, No. 9 /Spring & Summer0202 

 زمیننگرش قرآن کریم و شیمی در مورد پیدایش حیات در سیاره 
  داود نقی زاده باقی، محّمد خدادادی مّقدم، غالمرضا ابراهیم زاده رجائی ،آرش وجود

 

اسیی  که به عنوان  ی دل( 917/911: 1955  سییونی وه  )1به عنوان  ررل نظایه حرل  ثرب 

ناز وجود داهد که ده  ارن  9نظایه جهرن نوسرنییر  اسی  ئه شید  هبرنگ اها یباا نیگزیجر

ی وجود  158: 1955  لر رن)ترس ای  وهد قبول هسیتندباخی از دانشیمندان به  وه گسیتاد 

1955 :15)  

 حیات-2
زند  که بننوان یک فامیند از وجه تمریز  وجودات زند  از عاا عبرهت اسییی  «حایرت»

شییود  از  افی  اعتورد با این اسیی  فامیند  نظا گافته  ی یک  افه و باگشیی  نرپبیا ده

تبدی  عاازند  به زند   ی دو فرز شییر   فرز شییاماریی ) نمرگونه   بهت و نرشیینرخته( و فرز 

باولو یکی انجرم شیید  اسیی   به ها حرل تبدی  عااحارتی به حارتی کمرکرن یک  نمر باای 

ی شنبرنی  15: 1955ی وجود و همکرهان  99: 1555جر نۀ علمی اس  )لوئاسی و همکرهان  

1955 :19 ) 

 گاه مذاهبحیات از دید -1-2
هری جهرن )جز میان بودا( به خلو   نتودند  از نظا  باهت   تل  تمرم  باهت و اسییتوه 

)خدا( به وجود م د   یاانسیییرناعی و ناا باعحارت یر زندگی از  واد عاازند  توسیییط نااویی 

یک  وولۀ  ودس دانسته شد  اس  )وجود و   رربهبهاکرا  باهت حارت  اسی   به این جه  ده

  (159: 1955ی  ستاحمی  195-194: 1959ی حرجی حادهی  15: 1955همکرهان  

 حیات در اصطالح قرآن کریم -2-2
 الَْخلْ »فا ریند: خداوند بزهگ ده قامن کایت  ی

َ
ََ بََدأ َوا َكی ُُ ُُ ِِ فَاْن ْْ َوا فِی الََْ ُُ ی  للََُّ ا ُثَمَّ َق قُْل سییِ

 َ  ینْشیِ ُ 
َ
َ َُ َ  النََّشیْ ُ   َشیء   ُكِلَّ  َعلَی اللَََّ  إَِنَّ  الْآِخ بگو: ده ز ان بگادید و بنگاید (ی 94/عنکبوت) «قَِدی

                                              
1. Steady State Theory 

9. Oscillating Universe Theory 
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خداوند چگونه مفاینش ها معرز کاد  اس   س   خداوند )به همان گونه( جهرن مخات ها 

ِ »   کند یوانرپ خدا با ها چاز توانر اسیییایجرد  ی ََ لَُه ُكْن فَیُكونُ إ ْن یُاو
َ
ْاَد شیییَ أاً أ

َ
ُُهُ إِذا أ ْْ « نََّمیا أَ

گوید  وجود [ چازى ها اهاد  کند  تنهر همان اس  که به من  ى(ی او چون ]مفاینش59/ی )

 د شو[  وجود  ىدهنگشو  ]و بى

 ح مفاینش به دسییی  قدهت  ۀبفهمرند هم به مد ی باای این کیهکایت  قامناز  افی  

فا رید: خداوند کسییی اسیی  که مسییمرنهر و ز ان ها بدون وجود  رد  معرز گشییته  ی لیتنر

و گرهی بر اشییره  به ایجرد  رد  و  ریه اولاه ( 141/ننرمی ا111بوا /قبلی پدید موهد  اسیی  )

( ) سییتاحمیی 14ی ابااهات/15هر و ز ان اسیی  )اننرم/فا ریند: خداوند مفاینند  مسییمرن ی

1955 :159 ) 

قامن  جاید  کاه از حارت و زندگی ذکاهریی به  ارن م د  اسییی   ده میرت زیردی ده 

زند  شدن  وجودات  پادایش  توالی  وجودات زند   تتوهات حارت  نظر ی که ده خلو  

 وجودات زند  به کره هفته  مثره حارت از فهت و شنوه و ادهاک و سمع و بصا و هدای  و 

 اند  باایبه عنوان میه و نشیییرنۀ حکم  و تودیا الهی ذکا کاد  الهرم و عاا  و ا ررل اینهر ها

بره ده قامن به کره هفته  95به صیییوهت  نافه و نکا    «احایرء» ریرل  وا ۀ حی و جمع من 

بره من  همگی بر ال  و لرم اس   به خدا اشره  داهد  همچنان   8اس  یر کلمۀ الحی که فوط 

هری زیسیییتی اولاه  عر   دخا  ده تشیییکا   ولکولعنوان  ولکول  از منجیریی کیه مب به

 هری اولاه حارت اس   اسرسی ده تشکا  حارت و جلوگاای از نربودی شک 

از این هو  پژوهشگاان علوم قامنی بر تدّبا ده میرت  به وجود باخی اشرهات دهخصوص 

 تیقامن کااز  هیم نیده چنداند   ضییرف با این  ب ش مب ده قامن اذعرن داشییته ردۀ حارت

 ۀو هت ده صحن خلو  شیداا نشیأ و پ ههت دی یزندگ ۀشییاز مب صیااحترپ به عنوان ه زان

: 1958  یموانسییای 59-91: 9411)سییااو و  ات   شیید  اسیی  ردیرتی او تداوم ح یهسییت
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( 15-19  1958ی  حمدی و همکرهان  15: 1955وجود  : 1957  ینرناا م و ینرناا می 5/14

 شد  دااپ ریده اعمرق ده رتای حجوانه نا  ا اوز  نتودند که ن سیتدانشیمنداناز سیویی  

ارت یجرد حو ا مب  رینی اس  که حارت بدون من  اسا ناس البته قرب  ذکا اس   اسی   

انی ده سریا  واد  ب گادد کهبا  ی اهزشمند ناز به خصوصارت  نحصا بفاد این  ریع نده م

دانس  که جرن  یتوان مب ها  ظها  هرهت  ننو ی هرنیفااتا از ا  شیود وجود یرف  نمی

 سرزدپاوهدگره  تنرل م رد   ی شگر اصنود و حضوه ده پ یب شید و هو  ها بااها جلر  ی

 ( 1951ی نجرت خوا   ننوی و دیداهان  15: 1959فااوزی و شرهی  )

رسییی شیینای به باهسییی تتباوی  سییئله حارت ده فلسییفه و زیسیی موانسیاای ده  ترلنه

حارت  شأ نگاای کاد  اس  که  اگا بردید  ردی به حارت نگر  شود   سئله پاداخته و نتاجه

حارت بشود  هدف   نشأشیود که هاچ قدهتی نداهد چه باسید به اینکه ای  ی نتهی به  رد 

ای فالسوفرن عابی و چه ها هری  ردی چه از بند زیستی و چه از بند اندیشهاصیلی دیدگر 

دیگا هدفشییرن این اسیی  که خرل  مفاینش و قدهت  تل  ها به کنره نهند  از دیدگر   ردی 

 افی  از دید فلرسیفه  سیلمرن حارت  حواوتی سیاچشمه یرفته از  رفوق عرلت  رد  اس  و 

ی به نرم نف  اسییی  و عر   تحو  ا رداععر   تحو  حارت ده  وجودات زند   وجودی 

 نف   وجود  ودس ح  تنرلی اس  

 س ا نشیاثبرت وجود خرل  مفا  یاز دلر یکیو  نشأ من  رتا سیئله حین   ضیرف با ا

شییود تر  ها خر وشییی با دهرن که به  ای  هوشییمندانه وجود پرک و  ودسییش اثبرت  ی

کسیرنی بشیود که وجود خرل  و به تبع من احکرم اسیلر ی ها  رنع هسیادت به اهداف شیوم 

عنرصا ای بر عنوان  ستاحمی ده  ورله  وییساز (  145-15: 1598دانند )موانسای  خود  ی

ده  وهد عنرصییا اولاه مفاینش از  نظا شیینرسییی  ردی مفاینش جهرن از  نظا قامن و کاهرن

رت  یاز م یبه صوهت پااکند  ده باخ این کترب  ودس که قامنقامن این چنان موهد  اس  
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ز وجود مب قب  از خلو  ا رتیاز م یجهرن اشیره  کاد  اس   گاوه هااز  واد اول یبه باخ

َِ ف یََو ُهَو الََّذ»دهد  خبا  ی نامسییمرن و ز  ْْ ماَواِت ََو الََْ   یَخلََق السییََّ
َ
ُِ أ َ تَّ ُه َعلَی یسییِ ُْشییُ ام  ََو كاَن َع

و دی ی[ مفاها ده شش هوز ]= شش دوهان نااس  که مسمرنهر و ز  یی او کس(1)هود/ «الْماءِ 

 هادخرن ها به عنوان  رد  اول زان رتیم یباخده   عاش )حکو ی ( او  با مب قااه داشییی 

ماءِ ََو هِ  ُثمََّ اْسَتوى»کند   ی ی ناف نامسمرن و ز   دهند  اتشیک ِِ  یإِلَی السََّ ْْ ََ لَها ََو لِلََْ ُدخان  فَاا

تَ یائْتِ 
َ
ُْهاً قالَتا أ َْو َك

َ
 یمسمرن پاداخ   ده حرل نشیی س   به مفا(11)فصیل / «نَ ینا طائِع ا َطْوعاً أ

(  دیااگ  )و شک دیابه وجود م»دستوه داد:  نابصوهت دود بودی به من )مسمرن( و به ز  که

)و شیییک   تیامی رع    ی یر از هو»منهیر گفتنید: « ا یرعی  و خوا  اکاا !  یخوا  از هو

 ( 181-155: 1957) ستاحمی   (! «تیااگی 

 پیشینۀ حیات روی سطح سیاره زمین -3-2

ی  سییرئل جمله از ناز ی کُاۀهو ده جرنداهانپادایش  یچگونگ و رتاح  نشییأ  سییئله

 سییؤال کی عنوان به زان ا اوز  و بود هر انسییرن توجه  وهد اعصییرهتاین تیقد از که اسیی 

  همچنان  تلرش باای (9: 1958)بهمنی و همکرهان   اسییی   تا هر انسیییرن اذهرنی باا

بسیاره قدیمی و شرید عمای ای توضیاپ  ااح  پادایش حارت با هوی کُاۀ ز ان  ترهی چه

باابا بر پاسیشگای مد ی داهد  ولی ن ستان افاادی که به این هویداد ترهی ی ده چرهچوب 

و زیس  شنرس بایترناریی   1علت تجابی پاداختندی شامادان هوس  اَلکسرنده ایوانویچ اُپرهین

 بودند  9جرن هرلدین

دایش حارت  وجود داشته اس   هر قب  از پاشواهد حرکی اس  که ساره  ز ان از  دت

                                              
1. Alexander Ivanovich Oparin 

9. JohnHaldane 
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ی 15: 1955ی وجود  95: 1985دهد )اُپرهین  گاای سن ز ان بدس   یاین شیواهد ها انداز 

شیینرسییی عما کُاۀ ز ان ها ای و  ترلنرت ز ان(  عما سیینجی هسییته55: 1957کاام الدینی  

 ا هوی ز اندانند  ا ر عما مثره حارت بباشیتا از چهره  الارهد و شیشیصید  الاون سرل  ی

د توان فهماد که هشتصتا از سیه  الارهد و هشیتصید  الاون سیرل ناسی   از اینجر  یباش

کاد  اس   ده  الاون سیرل از عما ز ان گبشته  ا ر هنوز  وجودی زند  ده من زندگی نمی

این  دت ز ان بر تحولرتی که پادا کاد  اسیی  توانسییته شییاایط لرزم ها باای پبیاش حارت 

 د  بدس  موه

هری خشیییک و عایرن بود و هاچ مهی ده این  دت ز ان  رنند گوی بزهگی از صییی ا 

هری گرزی که ده چاخاد و تود شید  ده فضری باکاان  ینشیرنی از حارت با من دید  نمی

گادونه من  حصیوه شد  بود با اثا تااکت به شک   ریع  بابی ده م د  و نوته  اکزی من ها 

داد گا ری  اکزی دل ز ان به ری نرزکی هت سیتپ من ها تشکا   یهداد و لریهتشیکا   ی

شیییکرف  و انفجره حرصییی  از منهر از دهون به برلر پااکند  هر ها از هت  یحدی بود که اتت

شدند و هری ب ره و گرز مزاد  یشکس  تود شید و پوسیته نرزک سیتحی ها ده هت  ی ی

گاف  و چنرن علظتی داشییی  که  ان ها فاا  یز دوهتردوهای از ابا و  ه علاظی چون هرله

 شد  رنع هسادن نوه خوهشاد به ز ان  ی

 و تشییکا  و تداوم حارت ا کرن پبیا نبود  اسیی  یاسیی  که ده چنان شییاایت یبدیه

 الاون سرل ن س   ساره  ز ان باای پدید م دن حارت  544یر  744شود که  ی تصیوه  ی

 هری شدید از فضریبه عبرهتی  ی دوه  معرزین  بمبرهانباش از انداز  نر سیرعد بود  اس   

ان ساد ۀ ز اندک اندک ستپ سارههر ستپ ز ان بود  اس   بااونی  قرده به تب اا اقارنوس

 شهمن ها دهباگاف   ب ره مب  وجود ده اتمسفا  تااکت شد و بر یسینگای شید و پوسیته

  به وجود موهد یهری وسانبرهان  اقارنوس
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هر پدیداه زیس  شنرسرن اعتورد داهند که حارت برید اولان بره ده این اقارنوس از یبساره

ز رن معرز خلو   وجودات زند  به  وه دقا  قرب  ت مان ناس   ولی  ترلنرت   شد  برشد

حارت ده  هک دهدی  نشرن  ش الارهد سرل پا 8/9ه به هسوبرت  تنلّ  به جدانشیمندان بر تو

ی کاام الدینی و 51: 1957ی پااس  17/15: 1955)والد    سییی من دوهان وجود داشیییتیه ا

: 1955ی وجود  51: 1959ی سییینادی هضیییوی  7: 1954ی لاندسیییی  55: 1957همکرهان  

 الارهد سیییرل پاش ناز ادعر  5/9تا ده (   یدهک  وثوی  بنی با وجود حایرت قدیمی15/94

  (55: 1957شد  اس   گاچه این  وضوع کمرکرن  ح   نرقشه اس  )پااس  

 شیمی پیش حیاتی )شیمی غیر زیستی( -3
ای از دانش شیامی اس  که قب  از معرز حارت ه  داد  و   شیرخه«رتاح شاپ یماشی»

 نجا به پادایش زندگی ده کُاۀ ز ان شید  اسی   همچنان  پژوهشگاان حوزۀ شامی عملرپ 

بانی صوهت  به  شامی اسرسرپ اهگرناک که: کنندشیامی حارت ها به این صوهت تنای   ی

تواند بر افتد و  یهری ) نظو ۀ( شمسی اتفرق  ییر سریا  حاط هری بسیاره  نرستده  حاط

 «ازند اع یماش» نشیأ زندگی ده کُاۀ ز ان یر نور  دیگا اهتبر  داشیته برشید  اصتلرحرت  

از باخی جهرت  «رتاح شاپ یماش»دهد( و شینرسیی ه   ی)شیامی که ده عارب زیسی 

از (  144: 9445ی لسلی  959: 9419کلاوز  ی 59/59: 1957 ننر( هستند )پااس  )هت  تاادف

  سرزندهری  افی  هوشین اسی  که باای اینکه حارت هوی ز ان پدیداه شد  برشد  بلوک

هر هستند  برید  وجود بود  برشند  ده نتاجه  گویر  نرست که همه چازهری زند  از جن  من

 نوول اسی  که بر تحلا   وادی که شیرید هوی ز ان پاشرزیستی ده نظا گافتن این فاض 

 هریی ده  وهد خرستگر  حارت هساد شک  گافته برشند  بتوان به سانخ

 نوشیییتۀ اَلکسیییرنده «خرسیییتگر  حارت» الردی بر عنوان  1595ای به سیییرل اگاچه  ورله

سییش د اهائه کاد  پاهریی ابتدایی ها باای تشییکا  پاشییرزیسییتی  وااُپرهین  اید  ایوانوویچ
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هر   الا و  فهو ی ترز  پادا کاد  ده این مز ریش  ننر 1هری  الاخرسیییتگر  حارت بر مز ریش

شیید سییرزندگرن عمدۀ اتمسییفا ای از چهره تاکات گرزی که ده من هنگرم تصییوه  یم از 

ها گاف  و بر گبهاندن ت لاۀ  -هادهو ن  م ونارک   ترن و ب ره مب -پاشیییرزیسیییتی بودند

انگاز سرزی اثا مذهخش معرزین زد  نتاجه حااتالکتایکی از دهون این م از   دس  به شباه

د  انای از  واد ملی  از جمله تندادی م انواسیاد  تشکا  شد بود   شی ک شید که گسیتا 

هر جزء کلادی همۀ هر هسیییتند و پاوتئانهری سیییرزندۀ پاوتئانچون م انواسیییادهر بلوک

 ای از  ترلنه معرز شد برشند  دوهان ترز هری زند   یساستت

 ندی چشمگاا علمی بدل شد  ای که به ساع  به کرنون علرقهحوزۀ پاشیرزیستی  حوز 

هری  الا باشتا ده شاایط پاشرزیستی فاضی  ساچشمۀ اندیشیۀ عرلت من بود که بر مز ریش

لۀ و فص   سئ دیگا اجزای کلادی حارت ناز شیرید مشیکره شیود و ده نتاجه نوشی ده ح 

 ییراماشیی یزندگ کی تادان وه که  یهمرن یزندگخرسییتگر  حارت برزی کند  ده حواو   

 ۀ سئل یااگاپ یباا ایهشته ارنها ده تلرش  یقااه اس  نوش اصل یماشی  نیاسی ی بنرباا

 ( 99/99: 1955همکرهان   و وجودی 9491وجود و همکرهان  ) کند فریاحارت  نشأ 

و همکرهانشرن  9   ولا9گااد: پرونادو  ضمون ها ده با ی «پاش حارت شامی»از  افی  

سیرزی پاش حارتی ها ده  حاط مز ریشگرهی انجرم دادند تر بر انجرم  ااح  یک نمونۀ شیباه

پبیای پاش حارتی ها  وهد باهسی قااه دهند   ضمون دیگا  بر پاوسته و کنتال شد  واکنش

                                              
1. Miller 

1. Powner 

9. Müller 
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ده  وهد شیامی پاش حارتی  شی ک شید  این  ضمون  و  الا 9  لرب1تحواورت جر ع لوو

سییرزی )پاش حارتی( کُاۀ ز ان ها ده مز ریشییگر  شییباه ده صییدد این اسیی  که  حاط اولاه

نمرید  لبا ا اد اسیی  این  ضییر ان بتوانند ها چه بهتا چگونگی ادا ه یرفتن احتمرلی تکر   

رزی سضمن شباه -خرل  انسرنبدون د -شیاماریی ده ز ان اولاه ها ده  حاط مز ریشگرهی 

 ( 5581: 9411و برزمفاینی  بارن کند )کات و همکرهان  

 عناصر شیمیایی خاستگاه موجودات زنده -1-3
عنصییا شییاماریی سییرخته  59جرن از تمرم  وجودات هوی سییاره  ز ان از جرنداه و بی

 59ون ناز اند و ناز این عنرصیا شاماریی هت تندادشرن  ش ک و  حدود اس  و ترکنشید 

اند )جز عنرصای که به صوهت  صنوعی به دس  عنصا شاماریی  وجود ده عرلت ها شنرخته

عنصییا  94اند(  از سییویی   وجودات زند   چه گارهرن چه جرنوهان از انسییرن سییرخته شیید 

و ( N(  ناتاو ن )C(  کابن )O(  اکسییاژن )Hو عمدترپ از پنی عنصییا هادهو ن ) شییاماریی

اند  همچنان  از  ارن این پنی عنصیا شاماریی هت عنرصا اکساژن    شید ( تشیکاS) گوگاد

گاای  وجودات زند   ب صییوص انسییرن  نوش  هت و هادهو ن  کابن و ناتاو ن ده شییک 

که  نود و پنی دهصییید جام ها  وجود زند  از این چهره  وهی کنند  بهاصیییلی ها ایفر  ی

  ها عنرصیای چون کلسیات  کلا  فسفا  عنصیا تشیکا  شید  اسی  و پنی دهصید برقامرند

عنصا دیگا که به  وداه نرچاز ده بدن  وجودات  14پترسیات  گوگاد  سدیت و  نازیت و ناز 

مهن  ید  فلوئوه  هوی       نگنز  سییلنات  کبرل     رنندشییوند زند   رنند مد ی یرف   ی

 تی بدن مد ی چنرن زیرد این عنرصیا باای سلر اهما دهند  ا ّر  ولابدن و کاوم تشیکا   ی

                                              
9. Lӧw 

5. Lӧb 
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 شیود   رلرپ مهن ده هستۀهری   تل   یهر برعث ابتلر به بامرهیاسی  که کمبود یکی از من

هری قا ز خون وجود داهد  عر   انتورل اکسییاژن به تمرم بدن اسیی  یر یُد ب شییی از گلبول

 هود یهری بدن بشمره  دهد یر    جزئی از منزیتهوه ون عد  تااوئاد ها تشکا   ی

میند  هوشیین اسیی  که یک تکه زعرل  مب و هوا از جملۀ  وجودات زند  به شییمره نمی

تواند  وجودی زند  اند تح  شاایط دیگای  یولی از تمرم عنرصای که این  واد ها سرخته

پدید بارید  کابن یک تکه زعرل  اکساژن و ناتاو ن ده هوا و هادهو ن ده مب و حتی خود 

 رلر اندام مد ی ها ی دهندد که پریه و اسیرس  وجودات زند  ها تشییکا   یانمب از عنرصیای

شود و دو دهد و مب هت به  وداه زیردی ده کُاۀ ز ان یرف   یدهصید مب تشیکا   ی 74

وند و شدهند و تح  شاایتی به مب تبدی   یاتت هادهو ن بر یک اتت اکسیاژن واکنش  ی

و به گ  و دهخ  و گار  تبدی  و از تاکات همرن ده جری دیگا و بر عنرصیییا دیگا تاکات 

ی حرجی حادهی  145/151: 1955شوند )کرک  و اَندهو  عنرصا حاوانرت جرنداه پدیداه  ی

  (115 /944 /151 /155 /115 /189 /118 /119 /194 /95: 1955  چشای 194:1959-191
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 نتیجه
پ ساره  ز ان از دیدگر  قامن موهدهری پژوهش دهبره  پادایش حارت ده سیتنتریپ و ه 

 دانش شامی حکری  از من داهد که: کایت و

 نس  بشا و یباا یبزهگ مسمرن هیهد  و اهزشیمند علت و دانش ی نبع عنکایت قامن   1

از  افی  بر توجه به اینکه هدف کترب مسییمرنی قامن  از علوم اسیی    یرها نشییأ بسیی سییا

گا وجود  این کترب هدای د و    اس   براینهدای  بشا و جر نه به سوی زندگی سنردتمن

همواه  یکی از  حتی ده  وهد پیدییدۀ عظات خلو  و  سیییئله چگونگی پادایش حارت که

 هری  تون و  فادی اهائه کاد  اس    حوری  و گزاه هری ذهن بشا بود دعدعه

ند شبر  معرز مفاینش جهرن  چاسیتی و چگونگی جهرن قب  از مفاینش  از  سییرئلی  ی9

 میرت قامن به من پاداخته شد  اس  که ده 

  مب این حلرل جهرنی  رینی اس  که به بدون من حارت  اسا ناس  و این مب اس  9

هو  نوش این  ردۀ هماندهد تر  تولد شیییود و تکر   پادا بکند  ازکیه بیه حایرت اجرز   ی

 شود اهزیربی  یب ش ده پادایش  تداوم و حفظ زندگی بساره  هت و ضاوهی حارت

ای ها از مب پدید موهد  ها  وجود زند  تنرل خیداوند هیری وحایرنی     تیرب  م وز 5

انبارء  ده ضمن   سوه  94سوه  نوه یر میه  58و  فاقرنسوه   85 هریهیم  باای  ررل  اسی 

 رهردهیاز اقارنوس هر و حارت  ۀن ستان جوان  ظهوه و پادایش هرى علمى جدیدنظایه ب  

 هیشه گافته اس  

 یالمللناب یتوسیییط جوا ع علم اشی وهدپب یۀانظ کی بنگگایکیه ب ییاز منجیر  8

 قب  از نکهیا ریو  یسییا  نشییأ جهرن هسییت ۀدهبره یهرنا دل ک نیبرشیید  ا ر   تأسییفرنه ا ی

 اهائه نکاد  و کر لرپ سرک  اس   یچگونه بود   ا لرعرت  اوضن بنگگاب

اۀ ز ان )ده حدود باش از چهره  الارهد و شییشییصیید سرل( تر   ده فرصیلۀ  ارن عما ک7ُ
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ده من )ده حدود باش از سه  الارهد و هشتصد سرل(  شاایط  وجود زند   یاثا احتمرل نااول

نر سییرعدی حرکت بود که نهریترپ سییتپ ز ان شییاایط لرزم ها باای پبیاش و تداوم حارت  

 بدس  موهد 

)عاازند ( و ایضیییرپ باهسیییی اتفرقرت و  رتاح    ترلنه چگونگی پادایش حارت از بی1

حوادث پاش از معرز حارت که  نجا به تشییکا  و تداوم حارت ده سییاره  اسییااهم از ز ان 

سیرزی  حاط اولاۀ )پاش حارتی( کُاۀ ز ان ده مز ریشگر  به  نظوه  ترلنه شید  و ناز شیباه

مه این  واهد  وضوع دانش چگونگی ادا ه یرفتن احتمرلی تکر   شیاماریی ده ز ان اولاهی ه

 شامی پاش حارتی  حسوب  ی شوند 

 چیاوانوو یتاامیدی هوسییی مقری مشیینرنرم  از  ارن عنرصییا جدول تنروبی دانشییمند 5

 ژ یوبههیری اکسیییاژن  هادهو ن  کابن و ناتاو ن ده ایجرد  وجودات زند     اتت1 نیدلا 

هو  عنرصا شاماریی خرستگر   وجودات نایکنند  ازانسیرن  نوش باجسته و اصلی ها ایفر  ی

جرن برشیییند  پ  ده نتاجه  سیییا  نشیییأ حارت و  وجودات زند  تمر رپ از  رد  بیزند   ی

 زند ( ساچشمه گافته اس  )عاا

  

                                              
1. Dmitri Ivanovich Mendeleev (Дмитрий Иванович Менделеев) 



 

 

51 

 

 العالمیة جامعة المصطفی
Al-Mustafa International University 
 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 58_89صص  1044 بهار و تابستان، 9، شماره پنجم، سال قرآن و علوممطالعات  تخصصی - یدو فصلنامه علم
Two seasons of a promotion, The Quran and Science Studies/ Vol.5, No. 9 /Spring & Summer0202 
 نگرش قرآن کریم و شیمی در مورد پیدایش حیات در سیاره زمین

  داود نقی زاده باقی، محّمد خدادادی مّقدم، غالمرضا ابراهیم زاده رجائی ،آرش وجود

 

 منابع

 قامن کایت 

ی شیینرسییباهسییی تتباوی  سییئله حارت ده فلسییفه و زیسیی موانسییای  اکام   (1

الهارت و  نرهف اسلر ی  گاو  فلسفه   ۀ کرهشینرسیی اهشید  دانشیکدۀنر رنیپر

  ش 1958دانشگر  تبایز  

ا مانیرنی  فریوه  ا مانرنی  ادیبه  حارت و پادایش مب از دید  گر  قامن کایت   (9

  هش   دانشگر  اجتمرعی فاهنگی و پژوهشییی دینی ترلنرت کنفاان  دو ان 

  ش 1957پادی  خواهاان   ا رم صردق

حکم  هضوی   فصلنر ه جهرن شیدااانفجره بزهگ و پ هینظااکا ی   وسیی   (9

  ش1959  117-148  صک 5  ش )فاوغ اندیشه(

  حارت:  بان    نشییأ و تکر   من  تاجمه هرشت الکسیرنده ایوانوویچاُپرهین   (5

  ش 1985  7افی  تهاان: شاک  کتربهری حبابی  چ بنی  

کرهدانش دوهۀ دوم -شیینرسییی فنی حافه ایبهمنی  افشییره و همکرهان  زیسیی  (8

  ش1958  1دهسی ایاان  چ هری  توسته  تهاان: انتشرهات چرپ و نشا کترب

 big)علی  مفاینش جهیرن و انتبیرق میرت قامن بر نظایه انفجره بزهگ   بیرقااُف (7

bang)  ش 1951  55-17  صک 1  د  جله بان المللی  ترفازیکر  

  صییک 9  ش 1  د فصییلنر ه نر ه فاهنگسییترنباجارن  حبات  نر ه مفاینش   (1

 ش  1959  199-198

ردف    جله بادهندی   حمد  انصییرهی  ها  ههرم  مفاینش جهرن: تنو  یر تصیی (5

 ش  1957  99-19  صک 15  ش 5الهارت تتباوی  د 

شنرسی تاجمه ها ان شود زیس پااس  اَدی  حارت چاس   شامی چگونه  ی (5

https://civilica.com/papers/l-5346/
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=8544
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=8544
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  ش 1957  9ها بد  تهاان: انتشرهات  رزیره  چ 

  اتبط ینیهری دم وز )جهرن  شیدااقامن و پپریداه  فاوزند    حبتی  شیییهلر   (14

  7-9  صک 57فصلنر ۀ هشد م وزش جغاافار  ش   (ییرابه  وضوعرت جغااف

  ش 1954

تهاان:   تاجمه ها ان کایمی  بنگ  فلسیییفه و خدا گاب  جیرنا  لیر یرنتیرسییی (11

 ش  1955  1  چ لرویسر انتشرهات

  تهاان: کترب هماا   زاد یضاعرم س هاچشا  جااهد  عنرصا شاماریی  تاجمه  (19

  ش 1955  1چ 

بوالفضیی  حواای قزوینی  تهاان: انتشییرهات  هبرنگ  تاجمه ا رهکوس    چرون (19

  ش 1955تمدن علمی  چ ا  

  ناز  یبا کا  رتاو ح یجهرن هسیییت شیدااپحرجی حادهی  ابوالحسییین   (15

  ش 1959  1تهاان: انتشرهات  رزیره  چ 

دگاس تریسن  نا   گلدارسما   دانلد  هازمفاینش جهرن هستی  تاجمه جما   (18

 ش  1958  9ه  چ مهیریی  تهاان: انتشرهات  رزیر

  کرهباد نظایه  هبرنگ ده بااهان عری  شینرختی و کاهرن شنرختیها ان  فا    (17

  ش 1957  189-195  صک 9  ش 5ی  د کلر -یهری فلسففصلنر ه پژوهش

 1915  55-54  صک 99  فصلنر ه کلرم اسلر ی  ش نشیمعرز مفاز رنی  علی   (11

  ش

فصلنر ه ن  ابلرعه ده  وهد کُاۀ ز قامن و نهی ال دگر یبهزاد  د  یهضو یداسین (15

 ش  1959  145-55  صک 8د ا  اسااو  ن

  1  ش 14  نشیایه نشرء علت  د ادیش  واشاماریی به پاد  نگرشینبرنی  احمد   (15
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  ش 1955  17-11ک ص

 بر بریی  سییاّد  حمّد حسییان  المازان فی تفسییاا الوامن  قت: دفتا انتشییرهات  (94

  ش 1959  8ۀ قت  چ اسلر ی جر مۀ  دهسان حوزۀ علماّ

فااوزی  شیهابرنو  شیرهی   هنرز  م وزش شیامی و زندگی  هشییتمان سمانره  (91

  ش 1959م وزش شامی ایاان  سمنرن  دانشگر  سمنرن  

و  رتیم ااجهرن ده تفسیی شیداامعرز پکایمی   حمود   وسییوی  سییاد  هاان   (99

  ش 1957  74-59  صک 94ش   5س شنرسی  هرناهری کرفتهی نیمخا

هری کاهرن  تاجمه  حمد اسمرعا  فلزی  ک   باایرن  کوئن  اَندهو  شیگفتیکر (99

  ش 1955  8تهاان: انتشرهات  رزیره  چ 

شینرسیی دوه  پاش دانشگرهی  تهاان: کاام الدینی   حمد و همکرهان  زیسی  (95

  ش 1957  18دهسی ایاان  چ هری انتشرهات چرپ و نشاکترب

شرهات انتتهاان:   تاجمه یلدا بلرهک  رتاح شیدااپ  چهیترهلاندسیی  ویلارم   (98

  ش 1954  9سبزان  چ 

  چ هاتهاان  داهالکتت الرسلر   نمونه اانرصیا و همکرهان  تفس  یاازا کرهم شی (97

  ش 1951  97

  تیکا قامن دگر ید از مب  ااهم یباهسیی حمدی   حمد جواد و همکرهان   (91

  ش 1958  15-19  صک 9  ش  حاط زیس  انسرن وفصلنر ه 

  ق 1549نشا داهاحارءالتااث النابی   : جلسی   حمّدبرقا  بحرهالرنواه  بااوت (95

عنرصیییا  ردی مفاینش جهرن از  نظا قامن و  سیییتاحمی  سیییاید عاسیییی   (95

 1955  187-151  صک 95  ش 7فصلنر ۀ  ترلنرت تفساای  د شنرسی کاهرن

  ش
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ی  تاجمه علر اضر شر  علی  شینرسیهرنابانجوم و ک یدهم د  ایرن   وهیسیون (94

  ش 1955  1  چ اهم شااازشاااز: انتشرهات 

 شیدااپ ده مب نوش و  ااهمنجیرت خوا   ننوی  پایسیییر  دیداهان  میدا   (91

سیییرزی توانمند یالملل ناب کنفاان  ناچهره    دهن علت و قامن ده رتاح

 اکز توانمندسییرزی ی  تهاان  فاهنگ  ترلنرت و یانسییرن علوم حوز  ده جر نه

 ش  1951  فاهنگی و اجتمرعی جر نههری  هرهت

 شاری پهاز  واد دوگرنه دوسیی  سییرد  تر  دل یرتاح شاپ یماشییوالد   پاتا   (99

  تاجمه مهش وجود و  حمّد خدادادی  ودّم  اهدبا : انتشرهات یروهیرن  سلول

  ش 1955  1چ 

 یواکنش فوه وس باا ی: از باهسیرتاح شاپ یماش  و همکرهان هشوجود  م (99

 ی: انتشییرهات جهرد دانشگره ااهدب   وهد اسیتفرد  یزوههراقندهر تر کرترل داتول

  ش 1955  1 چ   ااسترن اهدب

 تاجمههرن  اک یااگشیییک  یبه چگونگ یانفجره بزهگ نگرهک  یگااگرن  هو (95

 ش 1958  9)شاک  به نشا(  چ  یفنرل پرهسر   شهد: مسترن قدس هضو یعل

  

https://www.gisoom.com/search/book/author-347137/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-293133/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-293133/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/
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