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 مسافر محترم؛  سالم  

 .کمربند خود را محکم ببند  ، شروع مسابقه و  برای پرواز به سمت سرزمین آرزوها

 در رشته ی دانستنی ها شرکت کرده اید.   دوست عزیزشما 

 قرآن... کتاب زیبای  دانستنی هایی از 

 آشنا خواهیم شد.  انسان ساز کتاب این در رابطه با  با آیاتیقبل از اینکه از مدار زمین خارج بشویم، 

 ! میهکه به سه سؤال جواب بد   بهتر است در ابتدافقط 

 ست؟ ا 114 ما سؤال اول: چرا شماره پرواز 

 ؟ ستسرزمین آرزوهانام مقصد ما سؤال دوم: چرا 

می توان به آنجا   گونه چ و سؤال سوم: سرزمین آرزوها کجاست 

 سفر کرد؟ 

 

 

 

 



 « یونس  57» لِلْم ؤْمِنِینَ  رَحَْمةٌ وَ  ه دىً وَ  الص ُّد ورِ فِی  لِما شِفاءٌ   وَ رَبُِّک مْ  مِنْ  مَوْعِظَةٌ جاءَتْک مْ قَدْ  النَُّاس  أَی ُّهَا یا

  بیایید :  فرماید  می  خداوند.  کند  می  صحبت   ها   آدم  ی   همه   با   زیبا،   کلماتی   با  که   ماست  پروردگار   صدای   این

 :از  عبارتند  که  بهاست  گران گوهر  چهار ها   هدیه  این. ام آورده ارزشمند هدایایی  شما  برای   که

 ظه عِؤم -1

 فا شِ -2

 هدایت  -3

 رحمت -4

 .. .شوند می پیدا قرآن  در  فقط گوهر، چهار این و

  خوب  کارهای به را انسان که است سخنی موعظه؛

 .  دارد  می  باز  بد  کارهای از  یا کند می تشویق

 کدام اما  .کند می  درمان  را بیمار که دارویی یعنی شفا؛

 تواند  می   که   پزشکی  تنها.  نادانی  و   جهل   بیماری بیماری؟

  نسخه  با البته است خداوند کند،  درمان را بیماری این

 .است  آورده قرآن  در  که هایی

 

  مسیر  در  پیامبران. است  رحمت  و  هدایت آیه،   این در دیگر  ی  هدیه  دو

  درست   راه  تا   اند  کرده  نصب   ما   راهنمایی  برای  را   هایی  عالمت   ما   زندگی

  دیگر  های  خیلی و  ثمود  و عادقوم  مردم. دهند نشان  ما به را نادرست  و

  همان   ها،   عالمت  این  و  کردند  گم  را  راه  و  نکردند  توجه  ها   عالمت   این  به

  .است  رحمت  و هدایت 



 

 

 

 

 

 

 (77)کَرِیمٌ  لَق رْءَانٌ إِنَّه  (76)عَظِیمٌ تَعْلَم ونَ  لَّوْ لَقَسَمٌ إِنَّه  وَ (75)النُّج ومِ بَِموَاقِعِ  أ قْسِم  فَلَا 

 ( 80)الْعَالَِمینَ رَّبِّ  مِّن  تَنزِیلٌ (79)الْم طَهَّر ونَ إِلَّا  یََمسُّه   لَّا (78)مَّکْن ونٍ  کِتَابٍ  فىِ 

 ( 82)ت کَذِّب ونَ أَنَّک مْ  رِْزقَک مْ عَل ونَ جْتَ  وَ(81)مُّدْهِن ونَ  أَنت م دِیثِ حَالْ هاذَافَبِ أَ 

 در سوره واقعه، خداوند می فرماید: قسم به طلوع و غروب ستارگان که این قرآن کتابی بخشنده است. 

این کتابی است که پروردگار مثل بارانی بر بندگانش فرو می فرستد. ولی بعضی از آدمیان، لذُّتی از این  

خداوند می فرماید: آیا شما قرآن را سرسری می گیرید و  ران نمی برند و خود را از آن دور می کنند. با

 به آن اهمیت نمی دهید؟ چرا فکر می کنید اهمیت ندادن به قرآن، فایده ای به شما می رساند؟ 

ایشان فقط   چون  کافران، قرآن و دستورات و آموزش های آن را رها می کنند و به آن اهمیت نمی دهند

به آنچه دلشان می خواهد، اهمیت می دهند. این کافران هروقت که می خواهند بدی کنند، آیه ای مثل  

 شمشیر درخشان و برُّنده می بینند و چون دوست دارند کار بدشان را انجام دهند، قرآن را 

   رها می کنند. 

 



جود  در زمانی که هیچ وسیله ی علمی و هیچ آزمایشگاه و دانشگاهی و

      سال پیش، قرآن خبر از مسائل علمی  1400نداشت؛ یعنی حدود 

می دهد که انسان ها به تازگی آن ها را کشف کرده اند. این نوع 

  در کتاب های مختلفی آمده است. فقط کافی  ،پیشگویی های علمی 

با عنوان »اعجاز علمی   ای در اینترنتجست و جوی ساده است که 

 . داشته باشیم قرآن« 

 ... عاجز شدم، یعنی ناتوان شدمو   جاز، یعنی ناتوان کردناع

اعجاز  یا معجزه به کارهایی می گویند که انسان ها نمی توانند مثل آن را انجام دهند. همه ی پیامبران  

برای اینکه راستگو بودن خود را به مردم نشان بدهند، از طرف خداوند معجزه هایی می آوردند؛ مثال  

  علیه السالم  که به مار و اژدها تبدیل می شد؛ یا اینکه حضرت عیسی لیه السالم ع  عصای حضرت موسی

  ینها تفاوت داشت احضرت محمد )ص( با همه ی  آخرین پیامبر ما،  اما معجزه ی    مردگان را زنده می کرد.

کتاب قرآن است که انسان ها نمی توانند  حضرت محمد)ص(، . معجزه ی استو از جنس علم و دانش 

 مثل آن را بیاورند.  کتابی که قرار است همه ی انسان ها را به پیروزی برساند.  

 

 

 

 

 

 

 

 



کنیم، بیشتر قدرت خدا   وقتی زمین را از باال نگاه می  .  هستیماز مدار زمین    در حال خارج شدن  اما کم کم 

  بیان شده زمین خورشید و آیاتی از قرآن که در مورد با  ،این قسمت می خواهیم در . متوجه می شویمرا 

 یم... و بیشتر آشنا بش است، 

  که  است  شمسی  منظومه  سیاره  ه ن  از  یکی  خاکی  کره این   . کنیممی  زندگی  آن روی  که است  ایکره  زمین 

  در  که است شمسی منظومه در سیاره تنها  زمین. گرددمی  خورشید دور به مداری در سیارات سایر مانند

  کریم  قرآن در بار  461 نام زمین  . دارد وجود اند،ضروری  زندگی برای  که  نیتروژن و اکسیژن  و  آب آن

  با  علمی مطالب  جهان، در امروزه. است  نیامده یعنی زمین ها جمعبه صورت  گاههیچ  اما شده؛  تکرار

  در  . می دهد اختصاص  شخود  به را علمی رشته ینچند که است به طوری زیاد شده بسیار زمین موضوع

  برخی از آن با  در ادامه    که   شده است  زمین  درباره  علمی   مطالب   از   برخی   به  یااشاره    ،ت قرآن نیز آیا   بین 

 . خواهیم شد ها بیشتر آشنا 

 حرکت زمین  -1

 « نمل88»    السَّحابِ  مَرَّ تَم رُّ هِیَ   وَ جامِدَةً  تَحْسَب ها الْجِبالَ  تَرَى وَ

 

        ، آن وقت مانند ابر به حرکت  که حرکت نمی کنند  مو خیال می کنی ممی بینی اکنونکوه هایی که 

  به   بیاید  زمین  سر  رب  بخواهد  که  بالیی  هر  و  دارند  قرار  زمین  روی  بر  ها  کوه  کهمعلوم است    .می افتند 

  از  شهاب سنگی اگر  مثالً  ؛آید   می هم  زمین سر  به  ، بیاید  ها  کوه سر  هربالیی  و  آید می  هم  ها   کوه  سر

  آن   یم یبگو   اگر  و   ایم  گفته  درست   افتاده  کوه  روی  شهاب  آن  بگوییم   اگر  ما  ، فتدبی  کوهی  روی   آسمان 

  مثل  درست ، دارد حرکت ها  کوه  یم یبگو  ما اگر ؛ بنابراین .ایم گفته درست  افتاده زمین روی شهاب 

  است  این مثل درست ،دارد حرکت زمین یمیبگو اگر و دارد حرکت زمین باشیم گفته که است این

  دور  به بار یک  ، ساعت 6 و روز  366 هر  در  یعنی سال هر  در  زمین .دارد حرکت  ها کوه  یم یبگو  که 

  هر  در زمین و همچنین نامندمی  زمین انتقالی حرکت  اصطالحاً را حرکت این  که چرخد می خورشید

                 زمین  ضعیوَ حرکت اصطالحاً را حرکت اینکه  چرخد می خورشید دور به بار یک ساعت 24

 . نامندمی 



 شکل ک ره ای داشتن )ک روی بودن( زمین   -2

 

 « زمر 4»  اللَّیْل عَلَى النَّهارَ ی کَوِّر   وَ النَّهارِ  عَلَى اللَّیْلَ ی کَوِّر  

 

  نوار  سمت، یک  از  که انگار  ،نگاه کنیم  خودش دور  به آن  حرکت  به و زمین  کره  از باال به  اگر

  سفید می کند. این  انوار سفید رنگی زمین ر ، سیاهی روی زمین کشیده می شود و از سمت دیگر 

 در این آیه آمده است: همان شب و روز هستند.   ،نوارهای سیاه و سفید

 و روز را بر شب.  خداوند  شب را بر روز می پیچید

 . زدن؛ لوله کردن؛ یعنی دایره وار به دور چیزی گشتنپیچیدن، یعنی حلقه  

روز به موقعی گفته می شود که نور خورشید بر قسمتی از زمین تابیده است. پس روز را بر شب  

 می پیچید؛ یعنی نور خورشید را بر قسمتی از زمین می پیچد . 

 حال اگر زمین، کره نباشد؛ مثال مثل یک مکعب باشد چه اتفاقی می افتد؟ 

 فکر کنید...  طفاًل

 

 

 

فرا    همه جا را شب      وقتی شب بر روز پیچیده می شود،

بنابراین،  می گیرد و هیچ جای زمین روز نخواهد بود. 

شما می توانید در این رابطه  زمین باید کره باشد. 

 توضیحات بیشتر را از معلم علوم بپرسید.  

 



 خورشید در قرآن  -3

  "نور  "منبع  اینکه  چون غیر از   دارد،  زنده  موجودات  تمام  و  انسان  زندگى  در  را  نقش   مهمترین  "خورشید  "

  بهره مند  آن از  هم منابعبقیه  د،نرومى  شمار به انسان زندگى اصلى عوامل از  هااین و است "حرارت "و

 درست شدن  حتى و آبشارها و هارودخانه  حرکت گیاهان، پرورش ها، باران نزول بادها، وزش ؛شوندمى 

  نور  با  صورتى  بهاز این ها  کدام هر ، کنیم دقت  درست اگر . سنگ ذغال و  نفت همچون زا،انرژى  منابع

  و  سکوت  ،تاریکى  ، بشود خاموش بخشزندگی  چراغ این  روزى  اگر  که طورىه ب  ؛ دارد ارتباط آفتاب 

 آشنا بشویم. می گیرد. در اینجا خوب است که با سوره خورشید، یعنی سوره شمس  فرا را جا همه   مرگ

 ( 4) یَغْشاها   إِذا اللَّیْلِ  وَ( 3) جَالَّها  إِذا النَّهارِ وَ ( 2) تاَلها إِذا الْقََمرِ وَ( 1) ض حاها  وَ الشَّمْسِ وَ

 (7)  سَوَّاها ما  وَ نَفْسٍ وَ( 6) طَحاها ما  وَ الْأَرْضِ وَ ( 5) بَناها ما وَ السَّماءِ وَ

 ( 10)  دَسَّاها  مَنْ  خابَ قَدْ وَ  (9) َزکَّاها مَنْ أَفْلَحَ  قَدْ( 8) تَقْواها وَ  ف ج ورَها فَأَلْهََمها

قسم به آسمان؛ قسم به زمین؛ قسم به جان    ؛قسم به خورشید؛ قسم به ماه؛ قسم به روز؛ قسم به شب

و بدبخت و  بسازد  هرکس که خودش را  ، خوشبخت و پیروز می شودبه همه ی اینها قسم که:   آدم...

  .دنساخته باش اهرکس که خودش ر  ،ه می شود بازند

سرزمین    تا رسیدن به  این کتاب آسمانیبا    ار  انسفرم با قرآن بسازیم و    ار  انخودم  همراه ما باشید تا پس  

خوشبخت  به یاری خداوند  برویم تا    و باالتر  از این نردبان آسمانی بااللحظه به لحظه  و  ادامه دهیم  آرزوها  

   پیروز بشویم.  و

 

 در پناه قرآن باشید

 کارگروه جشنواره قرآنی نردبان آسمان

 سادات پسرانه دبستان


