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  مورد در السالم علیه صادق امام فرمایشات بر مروری و بازتاب آب در قرآن

 امروز شیمی دانش با آن مقایسۀ و آب مولکول

 

 

 آرش وجود

 

 

 ، اردبیل، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد اردبیل، گروه شیمی

 

 

 آب به کریم قرآن از متعددی آیات که گفت میتوان کلی نگاه یك در چکیده:

... و ارزش و اهمیت بررسی، توصیف، تعریف، به مختلف زوایای از و داشته اختصاص

 اتم یك و هیدروژن اتم دو پیوند از شیمی دانش زبان در آب مولکلول. اند پرداخته

 یفیتوص روش به تا است صدد در حاضر مقاله اساس براین. شود می تشکیل اکسیژن

 هانج متفکر مغز کتاب در السالم علیه صادق امام نظر که نماید مشخص تحلیلی و

  علم اب است، شده تشکیل هیدورژن و اکسیژن از آب مولکول اینکه بر مبنی شیعه،

 و قرآنی گاه دیده از آب تعریف ارائه با و دارد؛ مطابقت و همخوانی امروزی شیمی

 .دهد ارائه خواننده به مفاهیم این از جامعی تصویر قرآن در آن بازتاب

اکسیژن، هیدروژن، آب ،شیمی ،قرآن:  کلیدی کلمات    

 

 

 مقدمه: -1

برای بشریت همواره  ،و غیره خصوصیاتویژه گی ها و برای بیان اجزای و ساختار آب و توصیف  ،دانش شیمی

، 5931انوشه،) نماید. و تشریح معرفیبرای ما  را؛ آب ممکن دنیای به بهترین شکلحاضر اهمیت بوده و می تواند 

 (5931مالردی و جمالی آقباش

به کار رفته است.  فیض، عطا و رحمت و... لطافت و قدر، قیمت وآب، در لغت به معنای رواج و رونق، عزت و آبرو، 

است که موجودات آن را می آشامد  ای روشن و بی بو ،مایعی شفاف "در تعریف عمومی آن گفته می شود که؛ 

 (5931ور کریمی،پ)عسکری اسالم  و نباتات به وسیله آن تراروت، تازکی و حیات می گیرند.
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 (5931)عدنان،  است اکسیژن واحد یك و هیدروژن واحد دو از یافته ترکیب اىمادّه: اندگفته آن علمى تعریف در

 و در (5919)محامی و همکاران  .ددانستنمى مادّه دهنده تشکیل عنصر چهار از یکى را آن قدیم، حکیمان و

. دانستند می( آتش و باد خاك، آب،) اساسی رکن چهار از یکی ،را )آب( این اکسیر زندگی بخش باستان ایران

 (5931)اصغری،

این اکسیر حیات  (5911 نا، بی) .داند می خداشناسی برای را یکی از راه ها و نشانه های بزرگ قرآن کریم آب

 سرآغاز وزی،امر بشریت زندگی سرمایه ترین حیاتی و آفرینش ی دیدهپ ترین عجیب و ترین انگیز شگفت بخش

  (5931)عابدی، باشد. می ،زنده موجودات تمام اصلی جزء و حیات

 و صریح اشاره آب به آن، از سوره یك و چهل در بطوریکه دارد؛ وجود آب مورد در زیادی آیات مجید قرآن در

 زمین، کره در همواره که میرساند را ارزشمند مایع این اهمیت خود این که ؛(5913علیزاده،) است شده مستقیم

 (5931عباسی، مسگری. )داشت خواهد و داشته زندگی را گی کننده حفظ و بخشی حیات نقش

، در آیات متعددی در قرآن کریم انسان را به تفکر در آب و شکرگزاری این نعمت بزرگ که بشر و خداوند متعال

راین ب که از این جهت می توان آب را وسیله ی خدا شناسی دانست ؛شده استاکیزه می گرداند یاد آور پزمین را 

ی )ب آب در قرآن با ارزش ترین آفریده خداوند بعد از انسان به حساب می آید.؛ به نظر می رسداساس است که 

 (5931، اجالل،5931،نا

می  زنده موجودات تمام اصلی جزء و حیات سرآغاز ۀماد وشمرده می شود  آبادانی و حیات ماده ترین مهمآب، 

 (5935همکاران، و سمیعی) .باشد

بررسی تجربی و علمی آب با  استفاده از افاده های اهل بیت )علیه السالم( ون، مطالعه متفکرانه آیات قرآ اهمیت

به  ه،ک سعی برآن است در مقاله حاضر به همین دلیل وشیده نیست؛پبهره گیری از دانش شیمی بر هیچ کسی 

ات آیگاه  از دیده ن مایع حیات بخشآ مروری و به بررسی گردد ارائه تعریف و شناخت کامل از کارخواننده گان 

 آب، البته با استناد موکلول مورد در از سخنان امام صادق )علیه السالم( مروری مطالبینقل  با در نهایت قرآن و

انش د با ؛ )مطالب کتاب مغز متفکر جهان شعیه(و مقایسه ی آنشعیه  کتاب مغز متفکر جهانمطالب کامل به 

 شود.رداخته پامروزی، شیمی 

 طالب، اقدام به مقایسه مذکوربطور صریح و روشن با انعکاس مطالبی از کتاب م در این مقاله، شایان ذکر است که؛

 حدیثی و مستندات، ار نظر در مورد صحت یا بطالن مطالباحض همچنین و روز می کنیمبا علم شیمی  کتاب

لب و مطا ضعف و تایید؛ در ولیکن، نقدهای فراوانینمی باشد موضوع مقاله  ،داخل کتاب تاریخی و منابع و مأخذ

 مروری مقالۀ در و مانیست بحث در مورد آنها  فرصتبیان گردیده که  از زبان افراد مختلف ،کتابمستندات 

 ؛گرد آوری کرده ایم و... آب مولکول مورد در ؛مذکور کتاب از که مطالبی تمامی و درستی بنا بر صحت حاضر،

؛ سخنان که ناگفته نماند و نیزردازیم پو به مقایسه و تطبیق این مطالب با دانش شیمی امروزی می  میگذاریم

  ؛ مطابقت دارد.و حقیقت معصوم )علیه السالم( همواره راست و درست بوده و با واقعیت
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 از دیده گاه دانش شیمی آب -2

  تعریف  -2-1

در  اتمسفر، یك فشار و سانتیگراد درجه 51 دمای در( 5939نا، بی) طعم بی بو، بی ، رنگ بی است ای ماده آب،

 و بندد می یخ درجه صفر در و دهد می چگالی کاهش درجه چهار در و آید می جوش به سلسیوس درجه صد

 ،نیست مخلوط یك آب سپ اکسیژن خواص به نه است شبیه هیدوژن خواص به نه آب خواص)  مرکب مادۀ نوعی

 ،5931نا، بی). است شدهساخته   هیدروژن و اکسیژن عنصر دو از که ؛شود می شمرده( است ترکیب یك بلکه

 (5911چارلز،

 قدارم. کند می تبعیت بسته چرخه یك از و بوده جریان در تبخیر و باران صورت به مدام بطور زمین کره در ،آب

 و حدود (5911 همکاران و ، تئودور5911)ترقی، است بوده ثابت همواره تاکنون زمین کره تشکیل ابتدای از آب

 وشاند.پسه چهارم کره زمین را می  از بیش

( وربش قابل) استفاده قابل و شیرین آبها این از کمی درصد زمین، کره در آب زیاد حجم با مقایسه در طرفی، از

 (5931 ایزدی، و احمدی ،5935،دینی زاده). است ها انسان توسط

 هک باشد مولکولی دومین اکسیژن از پس شاید می توان گفت حجم بدن ما را تشکیل داده و دو سوم لذا، آب 

 (5931، انوشه، 5931عباسی، مسگری)است.  وابسته آن به زمین ی کره ی زنده موجودات و انسان حیات

 صرعن یك و ترکیب یك مولکول، یك جزء کوچکترین" عنوان تحت اتم از که تعریفی و( 5-5) شکل به توجه با

 مه به هیدورژنی پیوند توسط هیدروژن و اکسیژن یکسان غیر اتم دو اساس؛ این بر داریم، "نامیم می اتم را

 .دهند می تشکیل را آب مولکول میشوند متصل

  (5913ی،بلدچ و کیوانفرد ،5931ایزدی و احمدی ) .می دهندنشان   (O2H)با را  فرمول مولکولی آبضمن،  در

 كنزدی ای زاویه با مثبت بار دارای هیدروژن اتمهای است که؛ (ترکیبیك ماده مرکب ) آب ،س می توان گفتپ

دهد  می پیوند این به قطبی حالتی وضعیت این و اند گرفته را منفی بار با اکسیژن اتم اطراف درجه 511 به

  ( (5931،مارتین برگ سیلبر، 5939)بختیاری،

 اختیکنو آن جهات همه در الکترونی تراکم و دانسیته نتیجه در و است خمیده اینکه دلیل به به عبارتی، آب

 (5913ایلی،)باشد.  می قطبی نیست،
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 اتم یک دهنده تشکیل اجزاء 1-2شکل

 

دو  ازاکسیژن  مولکول مثال برای. است شیمیایی فرمول دارای مشخص ماده یك هایاتم از گروهی مولکول، یك

 و اکسیژن اتم یك از آب مولکول یك ،همانطور که اشاره شد یا اتم اکسیژن اکیسژن و مولکول اوزون از سه اتم

 (5931سالم، ،5931انوشه،) . است شده تشکیل هیدروژن اتم دو

 ،که باشد بیلیاردی توپ یك شبیه ظاهر به توان ، میرا نشان می دهند که آب مولکول ی ازیراوتص (5-5) شکل

 وپت و بوده اکسیژن اتم دارد، جای وسط در که پ بیلیاردتو و است گرفته قرار اش کنار دو در پینگ توپ دو

 اتم پیوند، نام به ظریفیی  رابطهکه با . هستند هیدروژن های اتم ،واقع شده اند آن طرف دوکه در  پنگ پینگ

 (5931انوشه، ،5931نا، بی) می یابد و یك مولکول آب را تشکیل می یابد. اتصال هیدروژن اتم دو هر به اکسیژن
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(H2O) آب مولکول -2-2شکل  

 در را دیگر مواد از بسیاری گی ساده به تواند می که معنا بدین میشود، یاد ویژه حاللی بعنوان آب از شیمی در

 الهی ارزشمند نعمت این ،ماده اساس برا فیزیك علم در (5931)شاه حسینی، بسازد، محلولی و کرده حل خود

 فتیشگ از یکی این می شود که گیری نتیجه و می شود تقسیم( بخار) گاز ،(یخ) جامد ،(بآ) مایع حالت سه به

. باشد و دردسترس وفور موجود به زمین کره در شده، گفته حالت سه در تواند می که است آب های ویژگی و ها

 (5931بی نا، ،5939باقری و لو )حمزه

ر می رسد؛ که شاید در ذهن مورد مولکول آب، ضروری به نظانعکاس این نکته ی مهم در  مقاله این در بنابراین،

حاوی چه تعداد مولکول آب  یك لیوان آب، خیر یا هیك قطر رسش را ایجاد کند که آیاپاین  مقاله گانخواننده 

 اراید ،آب قطره یك یك لیوان یا که؛ می شودگفته  خیلی ساده این سوالاسخ پکه در  د؟ن( می باش5-5)شکل

 سخ به ذهن خوانده گانپا. که برای تصور بهتر و نزدیك شدن این هستند آب هایمولکولاز  خیلی زیادی تعداد

ب آ هایلمولکو از زیادی بسیارحاوی تعداد  گفته شد یك لیوان آب که نخست نمائیم؛را بیان می  ی، مثالبزرگوار

 سطح زمین یا... مثالاست را، در حالت جاری شدن در سطحی تصور کنیم. 
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 اهدر سکو دیگراستادیوم فوتبال که کنار همیك فرض کنیم هر کدام از تماشاچیان حاضر در  اگر ،از طرفی

شت سر به حالت پبازی که تماشاچیان با فشار و  اتمام( باشند و بعد از 5-5نشسته اند یك مولکول آب )شکل

از قسمت  اگر شوند در این وقت ماتوده مانند و چسبیده به هم از درب کوچك و اصلی استادیوم که خارج می 

شدن هستند نگاه کنیم. خارج در حال یما و...( به درب اصلی که تماشاچیان )مولکولهای آب( اپهومثال از باال)

 فرو رفته و چسبیده بهم، درهم یك دست و تیره رنگ و توده ای وبه صورت  از باال هاکه این مولکول خواهیم دید

آبی که در سطحی جاری می  پر از شوند، یعنی درست شبیه و همسنگ یك لیواناز درب استادیوم خارج می 

 شود. 

همانطور که گفته شد یك لیوان آب شامل شمار بسیار زیادی مولکول آب است و زمانی که ما با چشم معمولی 

ابه مش ستدر ؛ب را در سطحی مشاهده می کنیماز باال جاری شدن آغیر مسلح )بدون استفاده از میکروسکوب(  و

از درب خروجی استادیوم فوتبال را  ب(تماشاچیان )مولکول های آما( خارج شدن پیاین است که ما از باال )هوا

بر این اساس می توان گفت برای نزدیکی موضوع به ذهن، یك لیوان آب حاوی تعداد خیلی زیاد  .نظاره گر باشیم

تماشاچیان از درب خروجی استادیوم روج خو  شد فرض ر از تماشاچیپمولکول آب، مشابه یك استادیوم فوتبال 

 .توصیف گردیدب در سطحی، زی درست شبیه جاری شدن یك لیوان آباپایان فوتبال بعد از 

 

 کربال در عطش و آب بر کوتاه مروری -3

 گیتشن وعطش  بر گریزی است شایسته پس است؛ آب الهی نعمت از سخن و بحث مقاله، این دراز آنجایی که 

 م.باشی داشته ،کربال صحرای درو یاران وی  ایشان شریف بیت اهل، السالم علیه حسین عبداهلل باآ حضرت

و اهل کاروان امام روی بر  ، د که آب، آن نعمت ارزشمند الهی را، تصمیم و اتفاق کردنیزدی سپاه باطل و کفر

خ را حوادث تاری و ناجوان مردانه ترین یکی از بدترین و دلسوزانه ترینبیت و اصحابش سد کنند )ببندن(  و 

 داغ دار کنند.عزا دار و  را تا همیشه  وی رداخته و شعیانپبا لشکر امام  کارپیبه جنگ و شکل دهند و 

دلی سخت یکی از دالیل آشکار مظلومیت آن بزرگواران و ؛کربال این عطش و بیآبی امام و اهل بیت و یارانش در

است که شیعیان و دوستداران خاندان طهارت، به یاد آن  نمونه همین امر باعث شدهبرای است. دشمنان آنان 

در بالدی اسالمی به یاد امام حسین و تبرك جستن به  سقاخانه لب تشنه گان اقدام به ساختن و تأسیس هزاران

 (5911خراسانی، زاده )واعظ نمایند.نام وی 

، به گمان خود با کشتن و به شهادت کشیدن فرزندان رستیبت پتاریك د یادگار عصر یشایان ذکر است که؛ یز

اسالم را برچیند و اگر عاشورا نبود، نمی دانستیم به سر قرآن کریم و اسالم  دین مبین وحی امید داشت اساس

عزیز چه می آمد، لکن اراده خداوند متعال بر آن بوده و هست که اسالم رهایی بخش و قرآن هدایت را جاوید و 

زیزانش تا جان خود و ع پایدار نگه دارد و حسین بن علی علیه السالم، این عصاره نبوت و یادگار والیت، را برانگیزد

نماید تا در امتداد تاریخ، خون پاك او بجوشد و دین خدا  )ص( فدای عقیدت خویش و امت عظیم پیامبر اکرم ،را

 (5931بی نا، . )را آبیاری فرماید و از وحی و ره آوردهای آن پایداری نماید
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  قرآن گاه دیده از آب -4

 ندگی،ز اکسیر این درباره شده و تلقّی فراوان اهمیّت با آب، اسالمی، متون در کلّی بطور و فقه و حدیث و قرآن در

 (5911خراسانی، زاده ) واعظ است. آمده شماربی آداب و احکام و آثار و بسیار، سخن

 نشان داده می شود. (ماٍء ، ماءً ، الماء) شکلهای و در متن قرآن به( الماء)در زبان و ادبیات عرب کلمه آب با لغت 

 (5913)علیزاده،

 است شده ساخته (%3/11) اکسیژن و (%5/55) هیدروژن عنصر دو از که شود می گفته مایعی به اصطالح در آب

 یم جذب اکسیژن تابستان از بیشتر زمستان در یعنی کند می جذب زیاد اکسیژن پایین حرارت درجات در و

 (5931 اصفهانی، . )رضائیکند

 و دنیوی سعادت و کمال کسب برای بشریت تا است شده نازل خدا جانب از غنی و کامل مرجعی ،کریم قرآن

  ررسیب و مطالعه اساس این بر. نمایند استفاده آسمانی کتاب این... و نصایح و فرامین دستورات، از غیره و آخروی

 تلفیمخ زوایای از که دارد وجود نیقرآ متعدد آیات آب به نسبت که کند می روشن ما برای ،کالم اهلل مجید آیات

 در هدر مقام مقایس ؛ردازدپ می آن... و شناخت و تشریح توصیف، تعریف، به و کرده نگاه بخش حیات مایع این به

 وعتن اند؛نپرداخته «آب» موضوع به کریم، قرآن ویژه به اسالم، مبین دین اندازه به هیچکدام الهی ادیان میان

 به آنقر توجه که است حقیقت این بیانگر آب، اهمیت و ارزش به قرآن تاکیدات و آب مباحث تفصیل موضوعی،

 ( 5935، سمیعی عارف،5931است. )محیطی،  بوده سویه همه آب باالخص و طبیعت

ده فقط بسن ن کریم نمی باشیم وب در قرآعددی در مورد تعداد تکرار کلمه آ مارارائه آبه دنبال  ،وهشژپ در این

)کریمی، د. ندار صریح به آب مستقیم و اشاره ،اینهاتعدادی از ن سوره قرآ551میان که در می کنیم به این جمله

 کنیم.اشاره می هستند، ل آب ئیرامون مساپ در زمینه و ؛که در ادامه به برخی از این قبیل آیات که( 5935

 به ترتیب عبارت می شوند از: ،آخرین آیاتی از قرآن که لغت آب در اینها ذکر شده است نخستین و

 سوره بقره 55 ۀاولین: آی

 ل ّهِلِ ت جْعَلُوا ف ال ل کُمْ رِزْقاً الث ّمَراتِ مِن  بِهِ ف أ خْر جَ ماءً السَّماءِ مِن  أ نْز ل  وَ بِناءً السَّماءَ وَ فِراشاً الْأ رْضَ ل کُمُ جَعَل  ال ّذِی»

  ؛«ت عْل مُون  أ نْتُمْ وَ أ نْداداً

 وفر آبى آسمان، از و قرارداد( افراشته) بنایى را وآسمان( گسترده) فرشى شما براى را زمین که( خداوندى) آن

 آنکه با ندهید قرار همتایى و شریك خداوند براى پس آورد، بیرون شما براى روزى ها،میوه از آن به و فرستاد

 .(خداست کار فقط اینها و دهندمى روزى نه و اندآفریده را شما نه ها،بت و شرکا از یك هیچ که) دانیدمى خودتان

 سوره طارق 1 ۀآخرین: آی

 «دافِقٍ ماءٍ مِنْ خُلِق »؛

  .گردیده خلقت ایجهنده نطفه آب از

 زیم:رداپبه ذکر چندین آیه قرآنی دیگر درمورد آب می  ،تر کردن بحث وسیعلذا، برای 

 «ل ق ادِرُون  بِهِ ذ هَابٍ عَل ى وَإِنَّا الْأ رْضِ فِی ف أ سْک نَّاهُ بِق دَرٍ مَاءً السَّمَاءِ مِن  أ نز لْن ا»؛

  آن بردن بین از براى ما و دادیم جاى زمین در را آن و آوردیم فرود[ معین] اندازه به آبى آسمان از و

 تواناییم.  مسلماً (51لمومنون،أ )
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 «؛«مَوْتِها بَعْدَ الْأ رْضَ بِهِ ف أ حْیا ماءٍ مِنْ السَّماءِ مِن  اللَّهُ أ نْز ل  ما وَ

 (511،بقره) .کرد زنده مردن از بعد را زمین آب، آن به تا فرستاد فرو باال از خدا که بارانی و

، آبادانی باشد، آب کجا هر خاکی کره این در که، الهی تدبیر و حکمت این به توان می مذکور، آیه توجه به با

 نقش به و رسید خشکی و برهوت و است کویر باشد، محروم آب برکت از ،کجا هر و است زندگی و سرسبزی

 (5911کرمانی،) .برد پی آب توسط حیات احیاگری

  ؛«بَش را الْماءِ مِن  خ ل ق »

 (11،فرقان) آفرید. بشرى آب از که کسى اوست و

  «ءٍش یْ کُلِّ ن باتَ بِهِ ف أ خْر جْنا ماءً السَّماءِ مِن  أ نْز ل  الَّذی هُوَ وَ»؛

 (33،انعام) ... .رویاندیم بدان را نبات هر پس بارید فرو آبی آسمان از که خدایی اوست هم و

 «یُؤْمِنُون  أ ف ل ا حَیٍّ ش یْءٍ کُلَّ الْمَاءِ مِن  وَجَعَلْن ا»؛

  (91،انبیاء) .آورند نمى ایمان[ هم باز] آیا آوردیم پدید آب از را اى زنده چیز هر و 

 ف أ خْر جْن ا لْمَاءَا بِهِ ف أ نْز لْن ا مَیِّتٍ لِبَل دٍ سُقْن اهُ ثِق الًا سَحَابًا أ ق لَّتْ إِذ ا حَتَّى رَحْمَتِهِ یَدَیْ بَیْن  بُشْرًا الرِّیَاحَ یُرْسِلُ الَّذِی هُوَوَ»

  ؛«الثَّمَر اتِ کُلِّ مِنْ بِهِ

 آن دبردارن را گرانبار ابرهاى که گاه آن تا فرستد مى رسان مژده رحمتش[ باران] پیشاپیش را بادها که اوست و 

 (13. )اعراف،برآوریم[ خاك از] اى میوه گونه هر از و آوریم فرود باران آن از و برانیم مرده سرزمینى سوى به را

 «ل کُمْ رِزْقاً الثَّمَراتِ مِن  بِهِ ف أ خْر جَ ماءً السَّماءِ مِن  أ نْز ل  وَ»؛ 

  (55،بقره) ... .شما روزی برای گوناگون هایمیوه آورد بیرون آن سبب به که آبی آسمان از بارید فرو و

 «ق دِیراً رَبُّكَ کان  وَ صِهْراً وَ ن سَباً ف جَعَل هُ بَش راً الْماءِ مِن  خ ل ق  الَّذِی وَهُوَ»؛

 وت خدای و داد، قرار ازدواج بستگی و نسب خویشی آنها بین و آفرید را بشر( نطفه) آب از که است خدایی او و

 (11،)فرقان .است قادر( چیز هر بر)

 «مَعِین بِماءٍ یَأْتِیکُمْ ف مَنْ غ وْرا ماؤُکُمْ أ صْبَحَ إِنْ أ رَأ یْتُمْ قُلْ»؛

 (91ملك،). آورد خواهد برایتان روان آب کسى چه رود فرو[ زمین به] شما[ آشامیدنى] آب اگر دهید خبر من به

 «الْماء عَل ى عَرْشُهُ کان  وَ أ یَّامٍ سِتَّۀِ فِی الْأ رْضَ وَ السَّماواتِ خ ل ق  الَّذِی هُوَ وَ»؛

 (3)هود، .بود آب بر او عرش و آفرید هنگام شش در را زمین و آسمانها که کسى اوست و

 لقیب از زمین، روی در شرب غیر و شرب قابل آب گونه ؛ هرمی دهندنشان  که ،آیه دیگر دو به بیان ،نهایتدر 

. است گردیده ایجاد باران طریق از و اند داشته آسمانی منشاء ها،چشمه ها،قنات ها،اقیانوس نهرها، رودها،

 (5911کرمانی،)

  «بِق دَرِهَا أ وْدِیَۀٌ ف سَال تْ مَاءً السَّمَاءِ مِن  أ نْز ل »

  (53الرعد،. )شد جاری آب سیل ظرفیتش و وسعت قدر به رودی هر در که کرد نازل آبی آسمان از خدا

 «الْأ رْضِ فِی یَن ابِیعَ ف سَل ک هُ مَاءً السَّمَاءِ مِن  أ نْز ل  اللَّهَ أ نَّ ت ر  أ ل مْ»؛

 راه است زمین[ زیرین طبقات] در که هایى چشمه به را آن پس آورد فرود آبى آسمان از خدا که اى ندیده مگر

 (55الزمر،) داد
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گی وابست و گوارا ،شیرین آب یتاهمّ ؛بابیات در آ، که شود می استنباط چنین الذکر فوق از آیاتبا یك نگاه کلی؛ 

 انهاانس اختیار ن را درآ تواند می خداوند تنها که است خیلی مهمی نعمت اینکه یا آن به موجودات حیاتزندگی، 

 دربارۀ وگرفته است  قرار آب روی بر جهان خداوند مطلق حاکمیت و قدرت مظهر که الهی دهد و نیز عرش قرار

 حال عین همچنین در حفظ حیات بشری و، تکوین ،در تشکیل ،نآ و ضروری نقش بارزآب و  حیات دهنده گی

  می باشند. ،غیره کند و می بیان آب از را او خلقت خداوند ویژه طور به ،انسان مورد در

 

 اکسیژن از در مورد مولکول آب و جداسازی هیدروژن و (السالمعلیه )امام صادق حضرت  بیانات -5

   آن

 :متفکر جهان شعیه در کتاب مغز

 جنبه از نظر صرف ،فرزند امام محمد باقر( شیعه) جعفرى مذهب رئیس السالم علیه صادق جعفر امام حضرت

 که شد موجب بزرگوارش جد و پدر محضر از مندىبهره باشد،مى ادار را آن امامى هر که رحمانى افاضات و الهى

 نبزرگتری خود عصر در و رسید ادب و علم کمال حد به بسیار، ذکاوت و علمى شم و ذاتى استعداد با حضرت آن

 (5935،یشواییپ ،5931)آوینی، گردید. دانش و علم قهرمان

شاگردان و...  تربیت و احکام ترویج و دانش طالیى عصر حقیقت در ؛(السالم علیه) صادق حضرت دوران امامت،

  (5915)جعفریان، بحساب می آید.

 ستا طبیعی و رفت می بکار هم تجربه علوم، قوانین ادراك برای( السالم علیه) صادق جعفر امامی درس مکتب در

 زرگب آزمایشگاههای از یکی مانند آزمایشگاهی ؛بزرگ و امام دانشمند آن درس محضر در که بکنیم فکر نباید که

  می دادند. قرار آزمایش مورد را شیمیائی و فیزیکی قوانین آنجا در و داشته وجود امروزی

 آن که کند می ثابت اما بوده زمان با متناسب( السالم علیه) صادق جعفر امام حضرت درس محضر آزمایشگاه

 می بهتجر محك به را تئوری داشته امکان که آنجا تا و کرده نمی اکتفا تئوری به فقط علوم در بزرگ دانشمند

  (5935،میطفا) .است زده

 ایشان هایفرموده از ؛کردند رد را باد و خاك آتش، آب،( اربعه عناصر) چهارگانه عناصر به عقیده بزرگوار امام

 بلکه. نیست عنصر یك خاك که بود نشده متوجه چگونه ارسطو چون مردی میکنم تعجب من: » که است

ر )بنیان گذا الووازیه و )دانشمند شیمی( پرسینلی آقایان از قبل ایشان ؛.«دارد وجود آن در متعددی عنصرهای

 کیی که شود می گفته هیدروژن آن به  امروزه که) میسوزد که هست چیزی آب در که بود دریافته شیمی نوین(

 (5931)بی نا، (دهد می تشکیل را آب مولکول اجزاء از

 و اطهار ائمه دهند می انجام معجزه عنوان تحت، ای العاده خارق افعال خویش نبوت اثبات برای الهی پیامبران

 و دهند می بروز خود از کراماتی دیگر، جهات یا مردم کردن بیدار خویش، حقانیت اثبات برای هم الهی اولیای

 برانگیز تعجب و کننده خیره عمومی اذهان برای آنها باور که شود می ای ویژه عنایات ها آن به خداوند طرف از

 :گفت توان می که است اساس براین (5931فالح همدانی،) است
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  ...ندارد غرابت( السالم علیه) صادق جعفر امام حضرت علوم از یك هیچ شیعیان برای 

 اسیقی همین بر و میدانست را چیز همه امامت علم با او که دارند عقیده و میدانند امام را وی شیعیان اینکه برای

 در که را معجزاتی تمام و ندارد غرابت ها آن نظر در( السالم علیه) صادق جعفر امام حضرت کرامات از یك هیچ

 یول پذیرند می احتجاج بدون اند داده نسبت( السالم علیه) صادق جعفر امام حضرت به شیعه مورخین کتب

  ...بپذیرد برهان بدون تواند نمی و کند می احتجاج اعجاز یا علمی مورد هر برای بیطرف مورخ

 فرمودند:( السالم علیه) صادق جعفر امام حضرت که شنود می وقتی ؛طرف بی مورخ

 اءاشی که شود می سبب آن از قسمت یك و آمده بوجود قسمت چند از بلکه نیست بسیط عنصر یك هوا که

  .بود برده پی موضوع اینه ب وی چگونه که بفهمد خواهد می ؛نماید می فاسد را اشیاء از بعضی هم و بسوزد

 لقاب عقالئی لحاظ از که)  آورد در بحرکت را کوه که نبود این( السالم علیه) صادق جعفر امام حضرت کرامات

 نیز و برد پی هوا در اکسیژن بوجود ،این از قبل نیم و قرن دوازده در که است این او کرامات بلکه نیست( قبول

 می آتش به مبدل آب که گفت جهت همین به و سوزد می که هست چیزی آب در که برد پی موقع همان در

  .شود

 چون؛ دزنن نمی اساس بی حرف اینکه مثل اوست، کالم پیغمبر یك اعجاز ترین جسته بر گویند می که آنهائی

 وهک و درآورد بحرکت را(  صفا)  کوه( السالم علیه) صادق جعفر امام حضرت که خوانیم می تاریخ در امروز که ما

 عفرج امام حضرت که؛ پذیریم نمی و کنیم باور را روایت این توانیم نمی ،شد دور آنگاه و گردید نزدیك او به

  .باشد کرده را اعجاز این( السالم علیه) صادق

 برده پی(  درآب)  هیدروژن بوجود هم و اکسیژن بوجود هجری دوم قرن اول نیمه در او ؛که شنویم می وقتی اما

( المالس علیه) صادق جعفر امام حضرت که گویند می ؛است اعجاز این که نمائیم می تصدیق خود قلب در و بود

 هوا در که فهمید او خود بعد و برد پی آب در هیدروژن بوجود بود دانشمند مردی هم او که پدرش بوسیله

 یاوردب بدست خالص هیدروژن و اکسیژن توانست ماما آیا کهبرای ما مشخص نیست  متأسفانه .دارد وجود اکسیژن

 وردنآ بدست و بیاورند بدست آنرا که است این مستلزم خالص اکسیژن و هیدروژن بوجود بردن پی بظاهر ؟ نه یا

 در)  طبیعت در خالص بطور اکسیژن چون. بود خالص اکسیژن آوردن بدست از است دشوارتر خالص هیدروژن

 تجزیه را آب که روزی تا اخیر ادوار در جهت همینه ب. نیست طبیعت در خالص بطور هیدروژن اما هست(  هوا

   .بیاورند بدست خالص هیدروژن نتوانستند نکردند

( مالسال علیه) باقر محمد امام پدرش یا( السالم علیه) صادق جعفر امام حضرت چگونه که شود می مبهوت انسان

 صادق جعفر امام حضرت. برد پی ،ندارد طعم و بو و رنگ و نیست طبیعت در آن خالص که هیدروژن گاز بوجود

 نمی آب کردن تجزیه بدون و ببرند پی هیدروژن بوجود آب در جز اند توانسته نمی پدرش یا( السالم علیه)

  .بشناسند آنرا اند توانسته

 کیی آیا و نمود تجزیه را آب توان نمی دیگر بطور زیرا است برق جریان از استفاده مستلزم هم آب کردن تجزیه

 جدید اعصار در و نیست قبول قابل هم این که ؛کند استفاده آب تجزیه برای برق جریان از بود توانسته دو آن از

 سال در که است انگلیسی(  کاواندیش - هانری)  گردید آب از هیدروژن جداکردن به موفق که کسی اولین

  .گفت بدرود را زندگی سالگی یك و هشتاد سن در میالی 5151
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(  اشتعال قابل هوای)  را اسمش آورد بدست را هیدروژن اینکه از بعد و کرد کوشش آب تجزیه برای سالها او

 .بسوزد اش خانه و خود که بود نزدیك کرد مشتعل را هیدروژن که مرتبه اولین و گذاشت

 آن و کرد نزدیك بود هیدروژن گاز از پر که بظرفی را ای شعله میالدی 5311 سال مه ماه 53 روز در کاواندیش

 انگلیسی دانشمند صورت از قدری و ها دست و پاشید باطراف آتش و شد منفجر و مشتعل مرتبه یك ظرف

 کردند نمی خاموش بود آمده بوجود که را حریقی و دویدند نمی کاواندیش فریاد اثر بر خانه اهل اگر و سوخت

 اشتعال قابل هوای را گاز آن اسم علت بدو ، انگلیس دانشمند و سوخت می دانشمند مرد البیت اثاث و خانه

 .گذاشت

 دانشمند(  الووازیه)  طرف از که است نامی(  آب آوردنده بوجود - الماء مولد)  عربی زبان به هیدروژن اسم

 وضع را سما آن(  الووازیه)  وقتی تا و شد انتخاب گاز آن برای رسانیدند بقتل گیوتین با را او که فرانسوی معروف

 هاستفاد که شد کشف زمانی هیدروژن گاز. خواندند می(  اشتعال قابل هوای)  را گاز آن اروپا کشورهای در نکرد

  .کنند استفاده آب تجزیه برای آن از توانستند می که بود رفته پیش آنقدر برق نیروی از

 هکا و با کهر از استفاده همان حدود در برق نیروی از استفاده( السالم علیه) صادق جعفر امام حضرت زمان در اما

 دیكنز کاه به و مالیدند می پشمی پارچه یك به را کهربار از ای قطعه و داشت را بازی و سرگرمی جنبه که بود

  .نمود می جذب را کاه پرهای کهربا و کردند می

 از هیدروژن جداکردن برای( السالم علیه) باقر محمد امام پدرش یا( السالم علیه) صادق جعفر امام حضرت آیا

 ای یلهوس با بودند توانسته آنها و هستند؟ اطالعی بی آن از دانشمندان هنوز که بودند برده پی ای بوسیله آب

  کنند؟ جدا آب از را هیدروژن ، برق جریان از غیر

 ژنهیدرو کردن جدا وسیله امروز تا بیاورد بدست را هیدروژن که شد موفق بار اولین برای کاواندیش که روزی از

 آب از را هیدروژن وسیله ینا با جز که اند نتوانسته دانشمندان کنون تا و است نبوده برق جریان از غیر آب از

 اردد انرژی به احتیاج خیلی که امریکا در بخصوص زمین فضای آلودگی اثر بر که اخیر سال چند در .نمایند جدا

 جزیهت برای برق از استفاده از غیر روشی بردن بکار مسئله نمایند استفاده هیدروژن از که آمده بوجود فکر این

  .است نشده تحقیق مرحله وارد هنوز اما ، باشد می مطرح آب

 پی هیدروژن بوجود که( السالم علیه) صادق جعفر امام حضرت پسرش یا( السالم علیه) باقر محمد امام بنابراین

 علومم دانشمندان بر هنوز که روشی با یا کنند تجزیه را آب وسیله بدان تا کردند استفاده برق جریان از بردند

 فلسفه اب پدرش یا( السالم علیه) صادق جعفر امام حضرت و بیاورند بدست خالص هیدروژن توانستند است نشده

  (5935لهاشمی ،، ا5911گان، نویسنده از . )جمعیببرند پی هیدروژن بوجود توانستند نمی

حضرت   ؛هک شود می مستفاد چنین از کتاب مغز متفکر جهان شعیه می باشند، که دقیقاً فوق از مطالببطور کلی 

امروزه نیز مشاهده  سپ ؛بودند برده پی( درآب) هیدروژن بوجود هم و اکسیژن بوجود، السالم علیه امام صادق

قبول کرده و اثبات کرده که مولکول آب شامل دو جزء هیدروژن و عصر ما هم  شیمی نوین دانشمی کنیم، 

، )آنوشه است( شده تشکیل اکسیژن اتم یك و هیدروژن اتم دو از ؛آب مولکول هر آب، در )مثال .اکسیژن است

 (5911، چالز،5931
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 بحث و نتیجه گیری

 :نتایج ذیل دست یافت به شده، میتوان مطرح مباحث با توجه به

 به عبارتی آیات دارند آب به و مستقیم اشاره واضح اینها، از تعدادیاز بین یکصد و چهارده سوره قرآن،  -5

 تو به نوعی اهمّی ندنموده ا اشاره بشریت زندگی در ماده این اهمّیت به نسبت مکرر صورت به کریم قرآن مقدس

 هیچ الهی ادیان میان در ،همچنین بیان شده است. انسانها برای( کریم قرآن) وحی زبان در آب نقش بارز و... و

 باحثم تفصیل موضوعی، تنوع اند؛نپرداخته آب موضوع به کریم، قرآن ویژه به اسالم، مبین دینۀ انداز به کدام

 ،هگسترد ،سویه همه ،آب به قرآن توجه که است حقیقت این بیانگر آب، اهمّیت و ارزش به قرآن تاکیدات و آب

 .است بوده و مهم جامع

 کریم قرآن مثالً ؛اند پرداخته آب معقوله به مختلفی زوایای ازکریم  قرآن از متعددی آیاتاستنباط می شود،   -5

 آور ادی بزرگ نعمت این شکرگزاری و آب در تفکر به و دانسته خداشناسی برای بزرگ های نشانه از یکی را آب

ی عباد دینی و عدآب در بُ کننده گی اکیپو  دهنده گی اسالم نقش طهارت دین مبینهمچنین،  است و... شده

 . یت می باشداهم ئزخیلی پرنگ و حا ...(طهارت )نماز و

 اراختی در علوم از بشر آنچه و جهلند کننده نابود و دانش و علم کننده زنده السالم علیهم معصومین ائمه -9

 مامت اعتراف به نیز جدید علوم در از طرفی، است شده گرفته منشا و گشته جاری ایشان علوم سرچشمه از دارد،

 گرفتند. فرا عترت و قرآن از را خود آگاهی و علوم زیرا بودند؛ قدم پیش مسلمانان اروپا، دانشمندان

 هک حیان جابربن برای طبیعی و شیمیائی صخوا درباره متعددی، های رساله السالم علیه صادق حضرت امام 

 بردنبکار راه حضرت. است کرده امالء( حیان بن جابر) بود امام شاگرد که شیمی، دانشمندان ترین ازمعروف یکی

 مکنم تاریکی در آنها خواندن تا داد؛ یاد حیان جابرابن به گرانبها های یادداشت نگارش برای را درخشنده مرکّب

 امام حضرت که، شود می گیری نتیجه پس ساخت؛ آشنا نسوز کاغذ ساختن طریقه با را او و همچنین باشد

 و طب در او تبحّر...  و دینی و وحیای علوم بر او کامل اشراف و امامت مقام از نظر صرف السالم علیه صادق

 های رساله در بارها مسلمان، معروف کیمیادان حیان، بن جابر مثال برای ؛که بود ای اندازه به زمان آن شیمی

 مالسال علیه صادق امام فرمایشات ؛امروزی شیمی علم ،اساس این بر. است خوانده خود استاد و سرور را او خویش

 رد امام که شنویم می وقتی اما " که گردیده ذکر مضون این به دقیقاً شیعه جهان متفکر مغز کتاب در که را

 تایید کرده و می پذیرد را ؛"بود برده پی( درآب) هیدروژن بوجود هم و اکسیژن بوجود هجری دوم قرن اول نیمه

 برده پی( درآب) هیدروژن بوجود هم و اکسیژن بوجود هجری دوم قرن اول نیمه در امام اینکه دیگر؛ عبارت به و

 شامل هک آب مولکول اجزاء مورد در امروز؛ شیمی علم با گفت توان می مذکور، کتاب به گفتۀ استناد با البته بود

 دارد. همخوانی معنادار و مطابقت است، اکسیژن و هیدروژن

 هک است؛ انکار قابل غیر واقعیت یك اش امامت دوران در السالم علیه امام شیمی علم بزرگ دامنه و وسعت -1

 بهامل کاستناد  بر بنا .است نموده بازتاب حیان جابرابن چون شاگردانی تربیت در آن از هایی شمه نمونه، برای

 ه شدهمتوج الووازیه و پرسینلی آقایان از یشپ لیهامام صادق ع نتیجه گیری می شود که حضرت ،رکتاب مذکو
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همانطور که  که ؛می نامند را هیدروژن آن میسوزد که علم شیمی امروزی که وجود دارد چیزی آب در که هبود

  .دهد می تشکیل را آب مولکول اجزاء از می دانیم یکی

 به) شیعه متفکر جهان کتاب مغز و مباحث مطالب ت و درستیصحّ به ء کاملو اتکامقاله حاضر، با استناد  -1

 خراجاست اقدام به (شده است گارشن (ع)صادق امام درباره ایرانی مترجم و نویسنده منصوری اهلل ذبیح قلم آقای

رده ، ککه منتصب به فرمایش امام صادق علیه السالم می باشد ،مولکول آب مورددر  از داخل این کتاب مطالبی

 است. کرده این مطالب را با علم شیمی امروزی مقایسه در نهایت و

در صورتی که در آینده نقدی قوی و قابل استناد بر بطالن بخش هایی از کتاب مذکور که  ؛شایان ذکر است که

 مطرح شود. است، در این مقاله هم منعکس شده

  تایید می کند. کامالً و را می پذیرد ی صحیح و معقولمقاله آن نقد ها این ، نویسندهاوالً 

رست غیر واقعی و ناد گو باشد که مطالباسخپیشگاه خداوند متعال پمنصوری باید در  اهلل ذبیح آقای شرعا، اًدوم

قد برخی افراد ن اگر از سوی کنمنتشر کرده است؛ ولی نتصب به امام صادق )علیه السالم(؛م یقالب کتابرا در 

به قسمت هایی از مطالب این کتاب که دغه دغه علم و دین  و ناجوانمردانه نادرست، بی اساسهای سلیقه ای، 

وارد شود. نویسنده مقاله این قبیل نقد های بی تحت الشعاع قرار می دهد، موضوع مقاله حاضر را نیز   دارد و

و همچنین است که ما باید همواره به هر فردی  ذیردپ نمی تحت هیج عنوان قبول نداشته و انصافانه رامورد و بی 

 هللا آقای ذبیح کتابی را تالیف کرده یا خواهد کرد. فعل المثل همین، )علیه السالم( که در زمینۀ معصومین

 .نهیممنصوری یا هر شخص دیگر را ارج 

به السالم، ایشان دوران امامت حضرت امام صادق علیه در  ؛دهنده می دهد کهنشان  به نوعی مقاله حاضر -1

 .یدشیعه بحساب می آ تاریخ در زرّینی که این خود برگ ،ندداشتتوجه ویژه ای  عنایت و دانش شیمی

 

  مأخذ و منابع فهرست

 

 ماه. و مهر انتشارات تهران، هشتم، چاپ کنکور، جامع شیمی (5931)حسین محمد انوشه، -5

 .مبتکران انتشارات تهران، اول، چاپ معدنی، شیمی (5931)بهزاد آقباش، جمالی و محمدرضا مالردی، -5

 :«شبستان خبرگذاری»اسالمپورکریمی، به نقل از سایت  عسکری -9

http://shabestan.ir/mobile/detail/news/474747 

 .للمالیین العلم دار البنان، للمالیین، العلم دار القرآنیه، األرض علوم من (5931)عدنان شریف، -1
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  :«اسالمی معارف و فرهنگ پژوهشکده»محامی و همکاران، به نقل از سایت  -1

http://www.maarefquran.com/Files/viewdmaarefBooks.php?bookId=1 

 «: کمبود آب ایران»وبالگ  از نقل بهاصغری،  -1

http://dabirestansama2.blogfa.com/ 

 «:حدیث شعیه»بی نا، به نقل از سایت  -3

http://www.hadith.net/post/47752/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D9

%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-

%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4-

%D8%A2%D8%A8/ 

 :«استانداری قزوین »عابدی، به نقل از سایت  -1

http://abyek.ostan-qz.ir/content/ostan/special_reports/37370 

 :«دنیای علوم تجربی »علیزاده، به نقل از بالگ  -3

http://teaching1400.blogfa.com/post-27.aspx 

 بزرگ مرکز اجتماعی فرهنگی قرآن، دیدگاه از خلقت منشا و زندگی ی مایه آب مهران، عباسی، مسگری -51

  .5931زمستان ،511 شماره کشور، غرب اسالمی

 «: مطالبی از قرآن کریم » بالگ از نقل به بی نا، -55

http://matalebe-ghorani.persianblog.ir/post/3/ 

 : «تبیان» سایت از نقل به ،اجالل -55

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=345764 

بررسی لزوم توجه به نگرش مردم نسبت به کمبود آب در اجرای  (5935)سمیعی و همکاران، محمد جواد -59

طرح های انتقال آب بین حوضه ای، همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای )چالشها و فرصت ها(، دانشگاه آزاد 

 واحد شهرکرد، ایران.

 «:  هیدرولوژی آب انجمن» سایت از نقل بی نا، -51

http://www.iranhydrology.net/douknow/aboutwater.htm 

 «: رشد شبکه» بی نا، به نقل از سایت -51

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara- 
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index.php?page=%D8%A2%D8%A8&SSOReturnPage=Check&Rand=0 

 .دانشگاهی علوم انتشارات تهران هجدهم، ،چاپ5و5 عمومی شیمی (5911)مورتیمر چارلز، -51

  «:همه چیز در مورد آب آشامیدنی»بی نا، به نقل از وبالگ  -53

http://etelaat93.parsiblog.com/ 

 :«خبرگذاری آفتاب» سایت از نقل ترقی، -51

http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/force_energy/

c2c1137942443p1.php/%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-

%D8%AF%D8%B1-

%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-

%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-

%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-

%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%BA%D9%84%D8%B7 

 شریف. صنعتی دانشگاه انتشارات تهران، دوم، چاپ عمومی، شیمی (5911)همکاران و تئودور -53

 «:آب و زندگی» وبالگ از نقل به دینی زاده، -51

http://www.ab-va-zendegi.blogfa.com/ 

 21ج.گا انتشارات تهران، اول، چاپ جامع، شیمی (5931)ایزدی و احمدی -

 مجلسی. شهر آزاد دانشگاه انتشارات تهران، اول، چاپ نیاز، پیش شیمی (5913 ) بلدچی و کیوانفرد -55 

   نوپردازان. انتشارات تهران، سوم، چاپ عمومی، شیمی اصول(5931)مارتین برگ سیلبر -59

 «:دآناب»بختباری، به نقل از سایت  -51

http://danab.kwpa.gov.ir/Default.aspx?tabid=621&articleType=ArticleView&art 

icleId=153 

 :«تبیان»ایلی، به نقل از سایت  -51

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=78685&consultationid=598815 

 .برهان مدرسه انتشارات تهران، پنجم، چاپ ، مولکول شگفتیهای (5931()سالم  لیونل، -51

 «:تبیان»شاه حسینی، به نقل از سایت  -53

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=293042 
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 .شریف مدرسان انتشارات تهران، پنجم، چاپ فیزیك، شیمی (5939)سمانه باقری، و مجید ،لو حمزه -51

 «:دانشنامه آزاد» بی نا، به نقل از سایت -53

https://en.wikipedia.org/wiki/Water 

 «:دانشنامه موضوعی قرآن»خراسانی، به نقل از سایت  زاده واعظ -91

http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,10572 

 «:جمهوری اسالمیروزنامۀ »  بی نا، به نقل از سای -95

http://www.jomhourieslami.com/news.php?id=89617 

 دین و زندگی، بیست هشتم، تهران، انتشارات بین المللی گاج. (5935)سمیعی عارف، زهرا -95

  «:آب الفبای زندگانی»کریمی، به نقل از وبالگ  -99

http://naji-farzanegan.blogfa.com/ 

 .الهادی ، فم هفتم، چاپِ ای، قمشه الهی مهدی ترجمه کریم، قرآن -91

، دوره اول، شماره هشتم، شماره بیست هفت، کرمانی، صهبا، تصویر آب در قرآن، مجله رشد )آموزش قرآن( -91

 .53-51، 5911 زمستان

 «: آوین» بی نا، به نقل از سایت  -91

http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamSadegh/Shahadat/11/Zendegi/bio

graphy.aspx 

 .السالم عیله صادق امام انتشارات اول، چاپ صادق، امام زندگینامه (5935)مهدی پیشوایی، -93

 .انصاریان انتشارات یازدهم، چاپ السالم، علیه شعیه امامان سیاسی و فکری حیات (5915)رسول جعفریان، -91

 :«انتظار های آیه» سایت از نقل به فاطمی، -93

http://www.ayehayeentezar.com/thread2957.html 

  :«مکتب وحی» سایت از نقل به نا، بی -11

http://www.maktabevahy.org/Services/Document/View.aspx?OId=258 
 

  «باسخگو طلبه سایت» از نقل به همدانی، فالح -15
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http://www.t-pasokhgoo.ir/ur/home 

 تهران، دهم، چاپ شیعه، جهان متفکر مغز (5911) استراسبورگ اسالمی مرکز نویسندگان از جمعی -15

 .جاویدان انتشارات

 .قافیهالث جهود شبکه االولی، الطبعه الکیمیاء، ملهم السالم علیه الصادق االمام (5935)یحیی محمد الهاشمی، -19

 

 

 


