دومین همایش ملی اعجاز رقآن
بهم
ن ماه 2931

اعجاز علمی قرآن در استعمال واژه «ماء طهورا»
و تشکیل توده های در مقیاس نانو متناسب با زمان ماندگاری
سعید جعفری راد
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چکیده
آیه کریمه مورد بحث در این مقاله ،آیه  84سوره مبارکه فرقان ( )52میباشد " .و هو لذو ا لل ول لذح و
بشحل بین دا لحمته و لنزذن من لذسم ء م ء طهو لل " (و اوست آن کتك کته بادرتا را ىویتدا يی تايی
رحم خوی

[باران] فرستاد و از آسمان آبى ياك فرود آوردیم)

در ىگاه ىخس در می یابیم که آیه به دو بخ

تقسیم می شود  :بخ

آب بتتاران ستتخن فتتته استت  .در ایتتن مهتتال ت بتتا بتته بررستتی بختت
"طبورا"میپردازیم .سواالت این تحقی

اول در مورد بادرا و بخ

دوم در متورد

دوم و بنتتور دقیتت بتته وا ه قرآىتتی

عبارت د از :

آیا تصور ای که آب باران رمان آب مقنر اس از ىظر علمی تصور صحیحی می باشد یا خیر؟آیا اطالق آب مقنر به آبی که در آیه به آن اشاره شده اس  ،صحیح می باشد؟چرا در کالم اهلل مهید وا ه "طبورا" ت با در مورد آب باران به کار رفته اس و برای سایر آببا ماى د آب دریا یتاآب ىبررا بکار ىرفته اس ؟ در حالیکه سایر آببا (ی منل ) ىیز ياك ک ده اىد.
برای ياسخ به این سواالت آزمای بای به اجرا در آمد ارزیابی داده را ى ان می درد که عامت ماىتد اری (متدت
زمان تولید آب تا مصرف آن) تاثیر کلیدی روی ساختار مولکولی آب داشته اس ب ابراین میتوان ف

-بترخالف

آىکه تاک ون تصور می د -آب طبور ذکر شده در آیه شریفه ساختاری رمچتون آب ختالت تولیتد شتده بدست
 -1عضو ریات علمی مرکز تحقیقات علوم يایه داى گاه تبریز
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اىسان ىدارد بلکه عام اصلی در ياك ک د ی آب باران در ىتیهه زمان ماىد اری کم و یا به عبارت دیگتر تولیتد
سریع آن از ابر و ریزش آن می باشد این عام موجب می ود تا ریچ وىه توده مولکتولی در داخت چ تین آبتی
ت کی ى ده و آب قدرت کافی برای آبپوشی رر وىه عام ىامنلوب خارجی که در اصنالح کلی فقبتی بته آىبتا
حدث یا ىهك فته می ود را داشته باشد .آىچه که در این مهال ذکر میک یم جوابی برای داى م دان متاده ترا
میباشد که اعهاز قرآن برای آىبا ت با از دریچه اعهاز علمی و دلی تهربی قاب قبتول است و الریتر .در مقالته
حاضر سعی کردیم از به کار بردن وا ه رای تخصصی تا حد امکان خوداری ک یم تا منلب برای خواى ده عام قاب
درك باشد.
ولژه ه ا کلیدا:

طبور-آب باران -زمان ماىد اری آب -توده رای مولکولی آب

مقدمه
یکی از ج به رای اعهاز ر کتاب آسماىی قرآن ،تبیین حقایقی اس

که در زمان ىزول آن برای ار علم مک وف ىبوده و يی رف

رای علمی در قرون و اعصار بعد ،بر درستی آن صحه ذارده اس
در ىگاه ىخس در می یابیم که آیه به دو بخ
فته اس  .در این مهال ت با به بررسی بخ

تقسیم می شود  :بخ

اول در مورد بادرا و بخ

دوم در مورد آب باران سخن

دوم و بنور دقی به وا ه قرآىی "طبورا" میيردازیم.

"طبور" از ری ه "طبر" بوده و
-

دالل بر ياکی و زوال آلود ی دارد ()1

 -اسمی برای آب اس ( 1و  ) 5که با آن تنبیر می ک د ،ماى د وَضوء که به مع ای آبی اس

که با آن وضو می یرىد ()5

 به رر آب ياکیزه و تمیزی می وی د)5( .ار لغ تصریح کردهاىد :این لفظ
-

مصدر اس بمع ى ياکى
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-

وصف اس به مع ای ياك و ياك ک ده .چون شىء ممکن اس ياك باشد ولى ياك ک ده ىباشد (ک طبور طارر و ال
عکك ) که شاید افاده این مع ى از صیغه مبالغه بودن آن باشد( )3 (.یع ی) طبور صیغه مبالغه طارر اس و ماء طبور
به مع ای ىبای درجه ياکی اس

که رم خودش طارر اس

و رم طارر ک ده ریر خودش اس )8( .

 اسم اس به مع ای آبى که با آن شست و و طبارت ک د ،مث "فنور" به مع ای آىچه بتا آن افنتار می تود و "وقتود"آىچه با آن آت
در التحقی آمده اس

افروخته می شود ،و فته می شود« :ما ع دا طبور أتنبّر به» در ىزدم آبى ىیس تا تنبیر ک م)3( .
که ياك بودن در ذات مع ای "طبور" رس ولی ياك ک د ی در مدلول حقیقی آن ىبوده بلکته از لتوازم

عرفی و شرعی آن با شرایط خاص خود می باشد)2( .
می داىیم که آب باران ىاشی از تبخیر آب دریارا و متراکم شدى

به شک ابررا بوده و سپك با سرد شدن به صورت باران ىازل می

شود به رمین جب آبی کامال خالت اس  - .البته قب از رسیدن به زمین و آلوده شدن با آلود ی رای موجود در جو -و این آب
خالت ،دارای خاصی ياك ک د ی و ضدعفوىی ک د ی و زای ک ده چرك راس یع ی می تواىد رر چیزی را ياك و میکروب
زدایی ک د .حتی قدرت ياك ک د ی آب باران از آب معمولی بی تر اس و لذا این آب به ع وان ماده ای ضد عفوىی ک ده و ياك
ک ده مورد استفاده قرار می یرد ،زیرا عاری از رر وىه آلود ی اس  .این توان استث ایی به دلی قدرت حالل يوشی باال آب
باران میباشد که با بررمک بای فیزیکی و شیمیایی اىواع مت وع از مواد خارجی را در خود ح میک د به ع وان مثال تصویری از
مولکولبای یک مولکول آلی که بوسیله آب حالل يوشی شده را م ارده میک یم.
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ىکته ای که ما در این مهال به آن میپردازیم این موضوع اس که آیا خصوصیاتی را که امروزه داى تم دان بترای "آب مقنتر" ىتام
می برىد ،م نب بر خصوصیات آبی اس که آیه بدان اشاره کرده اس  .برای توضیح این منلب باید ف که امروزه تصور بعضتی از
اشخاص آن اس که ترکیب آب با ران رمان ترکیب آب مقنر می باشد و به کار رفتن صتف طبتور بترای آب بتاران شتاید در ایتام
ذشته ج به ای از موارد اعهاز علمی شمرده می شداما امروزه با يی رف علوم و ف اوری و تولید اىواع آببا رمچتون آب مقنتر سته
بار تقنیرشده و آب دیوىایز(عاری از رر وىه یون) ب ر به آبی به مراتب ياك تر از آب باران دس یافته اس .
يك بنور خالصه این سؤاالت منرح اس که :
 )1آیا تصور ای که آب باران رمان آب مقنر اس از ىظر علمی تصور صحیحی می باشد یا خیر؟
 )5آیا اطالق آب مقنر به آبی که در آیه به آن اشاره شده اس  ،صحیح می باشد؟
 )3چرا لفظ طبور فقط برای آب باران بکار رفته و برای سایر آببا ماى د آب دریا یا آب ىبررا بکار ىرفته اس ؟ در حالیکه سایر آببا
(ی منل ) ىیز ياك ک ده اىد.

لوش ک ل
برای ياسخ به این سواالت یک آزمای

به صورت زیر به اجرا در آمد
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دو ىموىه آب مورد آزمای

قرار رف :

 )1ىموىه ای از آب دیوىیزه متعل به یکی از معتبرترین شرکتبای سرم سازی که در داخت ویتال رتای ستی شتده (درز
ب دی شده) قرار رفته تا با محیط اطراف ریچ وىه تماسی ىداشته باشد
)5

و یک ىموىه دیگر از آب مقنر که در فاصله زماىی  58ساع از دستگاه آب مقنر یری در آزمای گاه داى تگاه تبریتز
رفته شده بود

جبت مقایسته ستاختار مولکتولی دو ىتوع آب بکتار رفتته از دستتگاه اىتدازه یتری ستایز ذرات ) (DLSستاخ شترک آلمتتاىی
 Microtrac Europe GmbHموجود در داى گاه تبریز استفاده شد که از يی رفته تترین دستتگاربا در ىتوع ختود میباشتد
روش کار در زارشات علمی ذکر ردیده اس (.)6

ىتایج
در این آزمای

آب دیوىیزه ىمای ده ياکترین آبی می باشد که ف اوری امروزه ب ر آن را تولید کرده و در تبیه سرمبا از این ىتوع آب

استفاده میگردد رمچ ین آب مقنر رفته شده در فاصله زماىی  58ساع در آزمای

ما ىمای ده آب باران میباشد و وجه شتبار

آن با آب باران در آن اس که رر دو سریعا از م بع تولید ک ده رفته می وىد و زمان ماىد اری زیتادی ىدارىتد یع تی وی تی آب
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باران در آن اس

که بالفاصله با ایهاد رعد و برق که به م زله کلید روشن/خاموش مباشد از م بع ابتر تولیتد و ریتزش میک تد و در

مورد آب مقنر ىیز بالفاصله با روشن کردن دستگاه آب تنیر شده و جمع آوری میگردد.
عل ای که در این آزمای

از آب باران استفاده ى د آن اس که متاسفاىه با آلوده شدن جباىی جو زمین ،آب باران به عل تماس با

رد و خاك ،ذرات معل

ازرای مخلوط در روا  ،مقادیر قاب توجبی از آىبا را در خود ح و بته زمتین متیآورد .ازرتایی چتون

ىیترو ن ،اکسی ن و دی اکسید کربن ىیز در آب باران موجود خوارد بود عتالوه بتر ازرتای فتوق  ،در آب بتاران مقتادیری از تتری
اکسید و رد ح شده و اکسیدرای ازت وجود دارد .اىحالل این مواد در آب باران عالوه بر ىتامنلوب کتردن آن از ىظتر ببداشت
برای بسیاری از وسای خاىگی و فلزی خنرىاك اس اىحالل این مواد در آب باعث ایهتاد حهتم بتاالیی از ىمکبتای محلتول در آب
می ود که موجب يایین رفتن  PHو اسیدی شدن باران و در ىتیهه افتزای

خاصتی خورىتد ی آب متی شتود .رمچ تین در آب

باران کاتیون رای س گین مث جیوه و مواد رادیواکتیوی چون ید و سدیم ىیز اری دیده شده اس .
داده رای بدس آمده ى ان داد که توده رای ) )7( (aggregatesدر آب دیوىایز وجود دارىد که اىدازه ایتن تتوده رتا 52ىتاىومتر
میباشد در حالیکه آب مقنر معمولی که  58ساع از زمان تبیه آن میگذرد رتیچ وىته تتوده ای کته اىتدازه آن بتا دستتگاه قابت
ت خیت باشد ى ان ىداد (کوچکترین سایز قاب ت خیت به وسیله دستگاه  0/4ىاىومتر می باشد).
توده شدن مولکولبای آب باعث می شود تا از میزان ت کی بررمک
در ىتیهه بنور خالصه قدرت ياك ک د ی آب کار

مابین مولکولبای آب با ذرات ماده ح شوىده کاسته شده و

یابد.

با ارزیابی داده را به این ىتیهه میرسیم که عام ماىد اری (مدت زمان تولید آب تا مصرف آن) تاثیر کلیدی روی ساختار مولکتولی
آب داشته اس ب ابراین میتوان ف برخالف آىکه تاک ون تصور می د آب طبور ذکر شده در آیته شتریفه ستاختاری رمچتون آب
خالت تولید شده بدس اىسان ىدارد بلکه عام اصلی در ياك ک د ی آب باران در ىتیهه زمان ماىد اری کم و یا به عبارت دیگتر
تولید سریع آن از ابر و ریزش آن می باشد این عام موجب می ود تا ریچ وىه توده مولکولی در داخ چ ین آبی ت کی ى تده و
آب قدرت کافی برای آبپوشی رر وىه عام ىامنلوب خارجی که در اصنالح کلی فقبی به آىبتا حتدث یتا ىهتك فتته می تود را
داشته باشد شارد فقبی دیگر برای تایید موضوع ،تفاوت احکام فقبی طبارت با آب باران با احکام سایر آببتا میباشتد .ببمتین علت
اس

که لفظ طبور فقط برای آب باران بکار رفته و برای سایر آببا ماى د آب دریا یا آب ىبررتا بکتار ىرفتته است در حالیکته ستایر

آببا(ی منل ) ىیز ياك ک ده اىد و تفاوت آب باران با سایر آببا(ی منل ) ىیز به تفاوت در قتدرت يتاك ک تد ی ىاشتی از میتزان
ماىدن آب در مح باز میگردد و این ىموىه ای از موارد متعدد اعهاز آور قرآن کریم میباشد که به قدرت ياك ک د ی برجسته آب
باران با وا ه طبور اشاره کرده اس

که ار تدبر از این اشاره به ىکات بی تری دس می یاب د.
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نتیجه گیحا
رمان طور که اشاره شد قرآن تمامی این ا وصاف ذکر شده در باال را ت با در یک کلمه تعبیر کرده اس و آب ىازل شده از آسمان را
" آب طبور "می ىامد و این ىام ذاری کامال دقی و علمی اس .
ىکته ی مبم دیگر اس

که قرآن بین اىواع آب را تمایز قائ شده و رر کلمه را در جای دقی خود بکار برده بته ع توان مثتال وا ه

رای آب ياك و خالت و آب وارا به ترتیب با وا ه رای الماء النبور ،الماء العذب والماء الفرات م ارده میک یم.
می توان این آیه را ىموىه ای از ج به رای اعهاز علمی قرآن به حساب آورد در این راستا باید به این ىکته ىیز اشتاره کترد کته بترای
یک فرد مسلمان حتی ا ر آیات کریمه قرآن فاقد موارد علمی رم باشد باز رم به دلی موارد اعهاز لفظی و مع ایی یقین آور بوده و
معهزه محسوب میگردد اما آىچه که در این مهال ذکر میک یم جوابی برای داى م دان ماده را میباشد که اعهاز قترآن بترای آىبتا
ت با از دریچه اعهاز علمی و دلی تهربی قاب قبول اس و الریر.
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