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 چکیده

است جاودانی، پویا و متناسب با هر عصرر و  ای بدون شک قرآن بزرگترین معجزه ی پیامبر اسالم است، معجزه

که به تعبیر قرآن  انسان ،در این تحقیق با عنوان اعجاز علمی قرآن در آفرینش انسان. زمان و برای تمامی قشرها

در آیات مربرو  بره آفررینش انسران در قررآن از نمرر علرم         ،احسن صُوَر و به احسن تقویم خلق شده استبه 

اتّهام ارتجاعی  ،گیرد تا پاسخی باشد برای بهانه جویانی که به قرآنمی پزشکی و جنین شناسی مورد بررسی قرار

تطبیرق آن برا   یشتر بامطالب علمی وامروز که حقانیت دین را ببخصوص برای نسل جوان  ،و کهنه بودن زده اند

ن تطبیرق براسرام مروازین و    پرییرد. البتره بایسرتی مراقرب برود ایر      مری  علیره السالرالم  قرآن و دستورات معصرومین  

تفسیر علمی از قرآن کریم باشد. در این مجموعه سعی شده است بحث اعجاز علمری قررآن از   های چهارچوب

شود پس از  نمونه هایی از اسرار اعجاز آمیز علمی قرآن توضیح داده و ،گیرد دید اندیشمندان مورد بررسی قرار

خارجی درباب عممرت و   مستشرقانشود و در نهایت نمر می آن در رابطه با جامعیت قرآن از نمر علمی بحث

 .شود می شود. از فصل دوم به بعد بحث مراحل خلقت انسان در قرآن مطرحمی اعتراف به معجزه بودن آن ذکر

فصل چهارم از این مجموعه سعی شده به مراحل نهایی آفرینش انسران در قررآن اشراره شرود کره در آن در       در

روح در جنین به بحث و بررسی پرداختره   دمیدنرابطه با ماهیت روح و استعماالت قرآنی روح و تحدید زمانی 

کریم و تطبیرق آن برا تفاسریر     هدف از این تحقیق بررسی آیات مربو  به آفرینش انسان و جنین در قرآن است.

 مربوطه و روایات  و کتب علمی مربو  به بررسی علمی مراحل آفرینش انسان و جنین و جنین شناسی پزشکی

 باشد که در نتیجه گیری  پایانی تحقیق توانست توحید ذاتی، صفاتی، عبادی و توحید ربوبی را اثبات نماید. می

 روح .آفرینش انسان، جنین، نطفه،، قرآن، اعجاز علمی  ها:واژهکلید  
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