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 مقدمه
 

       ایان    ؛    هاا        انساان        هدایت   و       زندگی      مسیر      کردن    روشن      برای     است       کتابی      کریم      قرآن

        بیاان     را         اخاروی    و       یاوی   دن         ساعادت     به    ها     انسان       رسیدن        چگونگی      الهی   ی     معجزه

        توجاه         لاینن    .      باشاد      نمای        علمای        مسائل      بیان      قرآن      نزول    از      اصلی     هدف   .   کند  می

-      نشاان        علام      اهل   و      علمی        جستجوی      علم،       مانند          موضوعاتی    به      کریم      قرآن   ی    ویژه

          حقانیات       بار          گاواهی    و          آسامانی       کتاب     این      یگاه د    از      علوم      باالی       اهمیت   ی     دهنده

      .   است    آن       بیشتر

        خداوند      منظر    از      دانش   و     علم        جایگاه       کریم،      قرآن      علمی       مباحث       بررسی

           روشانایی    و       ناور          عناوان       باه        علام         کاریم       قرآن    در   .   کرد       خواهد      بیان    را      ینتا

      آیات    به     ژرف       نگاهی    با   و  (   21    تا    19      آیات      فاطر   ی    سوره )     است     شده       معرفی

     های      پیشرفت   ی      سرچشمه      دانش   و     علم      قرآن        دیدگاه    از    که    فت    دریا      توان  می

      .     هستند      مادی     حتی   و       معنوی   و      روحی

    آن        بهتار      درک   و         شاناخت       باه          موضاوع     هر      بستر    به      توجه    که        آنجایی    از

         داشاته         کاریم         قارآن        چاون          جایگاهی      بستر     این        چنانچه      کرد،       خواهد     کمک

        نشاان     آن    قار       آیات    در       جستجو   .    داشت       خواهد     قوی       بسیار    ای       پشتوانه       باشد،

    با       بایست  می      فساد    از      دوری   و       مختلف     های    حوزه    در        پیشرفت      برای      دهد،  می

    در      کاه        اسات         داناش    و       علام        کسا          جهال،        زدودن     راه   و     کرد        مبارزه     جهل

    .  شد       خواهد     علم       تولید   و      هستی      عالم       حقایق     کشف    به      منجر       نهایت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
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       آیاه      300    از       بایش       قرآن      علمی       اعجاز      مورد    در       نظران      صاح    و        مفسران

    از   .     اناد          سااخته          منطباق         تجربای         علاوم    با    را      آنها   و      داده      قرار      تناد  اس      مورد    را

        حرکاات      بااه        تااوان      ماای        قاارآن        علماای         اعجاااز       مهاام   و         مشااهور       هااای         نمونااه

        خلقات          مراحال          ترتیا           اشایا،        زوجیت        ابرها،      لقاح   ،     جاذبه       نیروی        خورشید،

  .   کرد       اشاره           شرابخواری      بودن       ممنوع   و       انسان

          یراماون  پ          احادیاث    و      آیات       بررسی    با    تا     است     شده     تالش        نوشتار     این    در

         معرفات          دریاای       باه     ای    قطره       کریم،      قرآن    در    آن    با       مرتبط         موضوعات   و     علم

    .   شود        افزوده      الهی   ی     معجزه     این

 

 مولفین گروه
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