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بررسی تطبیقی علوم قرآنی و فیزیولوژی گیرنده های اعصاب گرمایی موجود در
پوست انسان
سید لفته فردزاده

1

 1کارشناس علوم زیستی

چکیده
فیزیولوژی بدن انسان یکی از پیچیده ترین مباحث موجود در بین رشته های علوم زیستی می باشد .گیرنده های عصبی به
میزان بیشتری نسبت به دیگر نقاط بدن در پوست وجود دارند .خداوند متعال در قرآن کریم به وجود گیرنده های عصبی در
پوست انسان اشاره می کند .دانستن محل دقیق گیرنده های عصبی بدون پیشرفت علوم پزشکی و زیستی و نبود تجهیزات در
 1400سال قبل یک اعجاز علمی است .هدف تحقیق به اثبات رساندن وجود اعجاز علمی در یکی از آیات قرآنی است.
واژههای كلیدی :فیزیولوژی ،قرآن ،اعصاب ،پوست ،گیرنده حسی
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مقدمه:
اهمیت این بررسی نشانگر اعجازعلمی قرآن کریم و اهمی ت نزول آن بر پیامبر امی می باشد .نکته مهم مطرح شده این است
که در عصرجاهلی ،دورانی که به علم و دانش اهمیت چندانی داده نمی شد چگونه این مطلب علمی در حوزه تخصصی
فیزیولوژی ،مطرح شده است .تنها پاسخ به این مسئله  ،این است که این کتاب دارای منشا الهی دارد ،وهیچگونه وابستگی به
علوم تجربی و بشری ندارد .مطالبی که در این مقاله مطرح می شود مطالعه وبرداشت محقق از آیه قرآن کریم بوده وممکن
است در سال های آینده دچار تغییر وتحول نظریه ها گردد.

مواد وروش ها:
مطالعه حاضر بررسی آیه ای از قرآن کریم در مورد بحث فیزیولوژی بدن انسان می باشد که با بررسی کتب تفسیری و علمی به
آن پرداخته شده است از منظر روش شناسی پژوهش حاضر یک پژوهش کتابخانه ای می باشد.
در این مطالعه ابتدا به آیه  56سوره نساء مراجعه کرده و سپس با کتب روایی،تفسیری وعلمی به بررسی بیشتر بحث پرداخته
شده است.

یافته ها:
قرآن کریم در آیه  56سوره نساء می فرماید:
إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ بِآیَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِی ِهمْ نَارًا کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُ ْم بَدَّلْنَا ُهمْ جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَزِیزًا حَکِیمًا
به زودى کسانى را که به آیات ما کفر ورزیدهاند در آتشى [سوزان] درآوریم که هر چه پوستشان بریان گردد پوستهاى
دیگرى بر جایش نهیم تا عذاب را بچشند آرى خداوند تواناى حکیم است
با توجه به آیه ذکر شده تنها راه رساندن درد آتش و سوزش به انسان از طریق پوست است ودر صورت از بین رفتن پوست
دیگر بدن دردی احساس نمی کند.
گیرنده های عصبی:
گیرندههای مکانیکی :این گیرنده ها انرژی مکانیکی مثل فشار ،لمس ،کشش و حرکت را به پتانسیل عمل تبدیل
میکنند و در پوست و گوش به تعداد زیاد وجود دارند.
گیرندههای شیمیایی :در برابر مواد شیمیایی مخصوصی تحریک شده و پتانسیل عمل تولید میکنند؛ و در
اندامهایی مثل بینی و زبان وجود دارند.
گیرندههای نوری :انرژی نورانی را به پتانسیل عمل تبدیل میکنند و در چشم وجود دارند.
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گیرندههای دما :در برابر تغییرات دما تحریک شده و پتانسیل عمل تولید میکنند و در پوست به مقدار زیاد وجود
دارند.
گیرندههای درد :در برابر آسیب به بافتها تحریک میشوند و تولید پتانسیل عمل میکنند و تقریباً در همهٔ اندامها و
بافتها وجود دارند.
گیرنده های عصبی در پوست:
گیرنده های عصبی به چند دسته کلی تقسیم می شوند که یکی از مهمترین آن ها گیرنده های دما و درد است .گیرنده های
عصبی درد و دما بطور عمده در ناحیه پوست یافت می شوند ودر دیگر بافت های بدن بسیارناچیز هستند.از این رو خداوند
متعال در مورد چشاندن عذاب به کافران می فرمایند اگر پوست هایتان (محل اصلی وجود گیرنده های عصبی دما ودرد) جدا و
نابود شد به آنان پوستی جدید می دهیم که عذاب را بچشند.

شکل –  2محل قرارگیری گیرنده های حسی

شکل –  1نمای کلی از آناتومی پوست

گیرنده های حسی در پوست:
پوست دارای گیرندههای درد ،دما و مکانیکی میباشد .
گیرندههای موجود در پوست که همان دندریت ها هستند در پوششی از بافت پیوندی قرار گرفتهاند .به غیر از گیرندههای درد
که پوشش ندارند .
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نکته  :1گیرنده های مکانیکی عالوه بر اینکه در سطح پوست وجود دارند در جاهای دیگری نیز وجود دارند از جمله در دیواره
معده که ما را از وجود غذا آگاه می کنند؛ و یا در دیواره رودهی بزرگ که ما را از وجود مدفوع در روده آگاه میسازند؛ و
همچنین در دیواره رگها که نسبت به فشار خون حساسند .
نکته  :2گیرندههای درد در سطح پوست از همه سطحیتر و گیرندههای مکانیکی از همه عمقیتر هستند .

نتیجه گیری:
پژوهش انجام شده دلیل روشن دیگری است بر اعجاز علمی قرآن کریم که با استفاده از منابع فیزیولوژی به اثبات رسید .قرآن
کریم و اهل بیت علیهم السالم ،ثقلین گرانبهایی هستند که اگر همواره در مباحث علمی به آنان مراجعه شود ،هیچگاه
اندیشمندان جهان به گمراهی وکج فهمی کشیده نمی شوند.
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