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Abstract 

 Dermatoglyphic patterns are formed during the first and the second fetal development 
trimesters and they remain unchanged afterwards. At the end of the fourth month of fetal development, 
fingertips are formed along with brain and other derived ectodermia developments. In the 19th 
century, the mystery of human fingertips was discovered, and it was realized that fingertips consist of 
tiny network lines in the epiderms of the skin, and are exclusive to every individual, even to twins. In 
this study, through library research, by reviewing quantitative and qualitative dermatoglyphic patterns, 
the miracle of fingertips was considered based on Quran and Islamic commandments. Much research 
has been done comparing individual dermatoglyphic patterns of hands among various races, and the 
quantitative and qualitative relationship between dermatoglyphic patterns and diseases such as 
schizophrenia, nervous disorders, Down syndrome, diabetes I, Alzheimer, multiple sclerosis, 
congenital spinal abnormalities, and psoriasis disease has been shown. Accordingly, finger prints are 
used for identifying individuals, detecting criminals, and studying disease of genetic background. They 
can also be used as clues in determining the etiology of diseases. Fingertip sign is unique for every 
individual. Quran, in response to those who deny the resurrection after decomposition of the body and 
bones (Saffat, 37: 16), declares that Allah almighty, is not only capable of recreating them, but also is 
able to make human fingertips again (75: 3-4). The study shows the importance of human’s fingertips 
as the miracle of human creation, and reveals why Quran emphasizes on them as one indication of 
resurrection. 
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  مروري بر اختصاصات کمی و کیفی درماتوگلیفیک و اعجاز اثر انگشت 
  

  3دکتر احمد همتا، 2، دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده*1دکتر موسی احمدیان
  

  اسی کاربردي، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه اراك، اراك، ایران  استادیار، دکتراي زبان شن-1
  استاد، دکتراي تخصصی زیست شناسی، گروه زیست شناسی، دانشگاه اراك، اراك، ایران   -2
 ، گروه زیست شناسی، دانشگاه اراك، اراك، ایرانتخصصی زیست شناسی استادیار، دکتراي -3

  
 18/12/89 ، تاریخ پذیرش 8/10/89تاریخ دریافت 

  چکیده 
خطوط پوستی . مانند گیرند و ثابت می در سه ماهۀ اول و دوم جنین شکل می) خطوط پوستی(الگوهاي درماتوگلیفیک 

دانش بشري در قرن . شود دست در پایان ماه چهارم جنین، همزمان با تکامل مغز و بقیه مشتقات اکتودرمی تشکیل می
صورت مارپیچ در بشره اپیدرم پوست ه جه شد که سرانگشتان از خطوط بارز و بنوزدهم به راز پوست انگشت پی برده متو

  .هاي حقیقی هم متفاوت است  گیري آن حتی در دو قلو  که شکلشود  میتشکیل
تا کنون تحقیقات زیادي دربارة مقایسۀ افراد، نژادهاي انسانی و خطوط پوستی دست انجام شده و ارتباط آنها از نظر 

، آلزایمر، مولیتیپل 1هایی چون اسکیزوفرنی، اختالالت عصبی، سندرم داون، دیابت نوع   کیفی با بیماريخصوصیات کمی و
براین اساس از انگشت نگاري . هاي نخاعی مادرزادي و بیماري پسوریازیس روشن گردیده است اسکلروزیس، ناهنجاري

توان از  شود و می نه ژنتیکی دارند نیز استفاده میهایی که زمی براي کشف هویت فردي، تحقیقات جنایی و بررسی بیماري
قرآن . هاي منحصر به فرد انسان است انگشتان از ویژگی اثر. ها بهره گرفت آن به عنوان کلیدي براي اتیولوژي بیماري

 قادر فرماید خداوند متعال نه تنها کریم در پاسخ منکرین قیامت و امکان زنده شدن پس از مرگ و خاك شدن استخوان می
او را نیز به همان شکل اول بازسازي ) بنان(به خلق دوبارة استخوان و جسم انسان است بلکه قادر است خطوط انگشتان 

  . کند
  بنانه/ قرآن کریم، اثر انگشت، اعجاز آفرینش، درماتوگلیفیک، بنان:کلیديواژگان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نشکدة ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان انگلیسی اراك، میدان شریعتی، دانشگاه اراك، دا:نویسندة مسئول *
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  مقدمه 
شناسـی    مطالعۀ الگوهاي درماتوگلیفیـک در علـت      

ی که زمینۀ ارثی دارنـد  یها هاي روانی و برخی بیماري  بیماري
اولیـۀ انـسان را سـن،       هویـت کلـی و      . )1(جالب توجـه اسـت    

اما موارد  . دهند  ها تشکیل می    جنس، نژاد و خصوصیات اندام    
آید که براي امور پزشکی، قضایی، جنـایی   متعددي پیش می  

و پزشک قانونی تـشخیص و تعیـین هویـت فـردي ضـروري           
خصوص وقتی فرد به علل مختلف از اظهـار هویـت   ه  ب. است

هـاي   ی از روش واقعی خود امتناع نماید، در این شـرایط یکـ         
نگــاري اســت کــه ایــن کــار توســط   تعیــین هویــت انگــشت

گیرد   نگاري صورت می    کارشناسان و متخصصین فن انگشت    
زیرا خصوصیات پوستی نوك انگشتان و اثر انگـشت بیـانگر     

دانــش بــشري در قـرن نــوزدهم بــه راز  . هویـت انــسان اسـت  
بـرد و کـشف کـرد کـه      مشخصات نوك انگشتان انـسان پـی     

ن از خطــوط بــارز و مــارپیچ در بــشرة اپیــدرم نــوك انگــشتا
شود که شکل آن در هر فرد ویژة اوسـت و    پوست ساخته می  

از . )2(در افراد حتی در دوقلوهاي حقیقی هـم متفـات اسـت            
 زیــادي روي خــصوصیات کمــی و آن پــس مطالعــات نــسبتاً

کیفــی خطــوط پوســتی نــوك انگــشتان درافــراد و نژادهــاي 
ــاط  ــسانی انجــام شــده و ارتب ــا بیمــاريان ــا ب هــایی چــون   آنه

، 1 اسکیزوفرنی، اختالالت عصبی، سندرم دان، دیابـت نـوع        
هـــاي نخــاعی مـــادرزادي و بیمـــاري   لزایمــر، ناهنجـــاري آ

 هـاي منحـصر   ویژگی. )3-5(پسوریازیس معلوم گردیده است   
فرد خطوط برجستۀ سرانگشتان یکـی از معجـزات بـزرگ     ه  ب

 سـوره قیامـت   4 و3خلقت است که خداوند متعال در آیـات        
 به آن اشاره نموده و توجه انسان را به درسـت کـردن            75آیه  

در قرآن  . جلب فرموده است  ) سرانگشتان(دوبارة بنان یا بنانه     
پرسند آیـا وقتـی مـا مـردیم و           کریم وقتی منکران قیامت می    

هاي ما بعد از مرگ متالشی و خاك شد  دو          بدن و استخوان  
تْنا و کُنّا تُراباً و عِظاماً اَءِذا مِ (؟  شویم باره برانگیخته و زنده می    

اِنّا لّمبعثُون، صافات،     فرماید ، در پاسخ می   )16: 37ء :  بحـساَی
                ،نانَـهب يولـی اّن نُـسلـی قـادِرِینَ عب ،هعِظام عالْاِنسانُ اَلَّنْ نَجم

تـوانیم   پنـدارد مـا دیگـر نمـی        آیا انسان می  ) 4-3: 75قیامت،  
 کنــیم؟ نـه تنهــا بـراین کــار   "بــاز جمـع "هـایش را   ناسـتخوا 

نوك انگشتان او هـم    ) دوبارة(قادریم، بلکه بر درست کردن      
در آیۀ فـوق از نظـر لغـوي بـه        ) جمع بنان (واژة بنانه   . تواناییم

بنان در لغت   ". )6-9(معناي انگشتان و یا نوك انگشتان است        
 و در  'تانسرانگـش '  آمده و هم به معنی     'انگشتان'هم به معنی    

هر دو صورت اشاره به این نکته اسـت کـه نـه تنهـا خداونـد             
ــتخوان ــع  اس ــا را جم ــی ه ــاز    آوري م ــال اول ب ــه ح ــد و ب کن

هـاي کوچـک و ظریـف و دقیـق          گرداند، بلکه اسـتخوان    می
دهـد و از آن بـاالتر    انگشتان را هم در سر جاي خود قرار می  

بـاز  تان او را به طور موزون به صـورت نخـست        شحتی سرانگ 
  .)9(گرداند می

 قرن پیش به اثر انگـشت انـسان        14قرآن کریم در    
ــه      ــات فــوق ب ــته و در آی ــع کــردن  "اشــاره داش  "بــاز جم

: 37سـورة صـافات،   (هاي بدن پس از خـاك شـدن        استخوان
) 4: 75 ("درست کـردن سـر انگـشتان دسـت      "ویژه  ه  و ب ) 16

دانشمندان ". این یکی از معجزات قرآن است     . دهد توجه می 
اند که این از معجزات قـرآن اسـت کـه خبـر       قرآن گفته علم

داده از اختالف خطوط کلیۀ سر انگشتان با یکـدیگر کـه دو       
  علـت تفـاوت نیـستند و همـین    نفر از این جهت یکسان و بـی   

ــیس و دادگــستري،ادارات ــردم    پل ــا از متهمــین و دیگــر م ه
عـالوه بـر ایـن، انگـشت        . )10 ، 7( "کننـد  انگشت نگاري می  

ــاري  ــاري نگـ ــی از بیمـ ــشخیص برخـ ــی و  در تـ ــاي روانـ هـ
لـذا  . ز اهمیـت اسـت    یی که زمینه وراثتی دارند حا     یها بیماري

با توجه به موارد فوق یک نیـاز اساسـی جهـت بررسـی همـه           
جانبه به منظور روشن شدن دقیق زوایاي مختلف اثر انگشتان      

کـه طـرح جـامعی در     با توجـه بـه ایـن      . )11(شود  احساس می 
مینه انجام نـشده اسـت و اطالعـات دقیقـی در        ایران در این ز   

آوري بیـشتر اطالعـات    دسترس نیست نیاز به پژوهش و جمع      
از طرفـی بازشناسـی ایـن پدیـدة     . رسـد  نظـر مـی   ه  ضروري بـ  

انسانی به عنوان یک معجزة خلقت، که اسرار عظیمی در آن          
هـاي قرآنـی و    گیـري از آمـوزه   ویژه با بهـره ه  ب )8(نهفته است 

لوم زیستی ما را در فهم بهتر اعجاز و زوایـاي           هاي ع  پیشرفت
ناشناخته و پنهان قرآن کریم و نقش خطوط پوستی در رابطه         

ل گوناگون فردي، اجتماعی و رفتاري انـسان کمـک          یبا مسا 
که چرا خداونـد در بازگردانـدن بـدن انـسان از             این .کند می
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 "سـو و    از یـک   "هـا  اسـتخوان "دن به بازگرداندن    بمیان همۀ   
 از سویی دیگر تکیـه دارد، نکتـۀ خیلـی مهمـی              "شتانسرانگ
ها ساختار اصلی بدن انسان را، متمایز از بـدن           استخوان. است

دهـد و نـوك انگـشتان       سایر جانداران و جانوران، شکل مـی      
پـس  . ترین نکتۀ بدن، بیانگر هویت انسان است       ضمن ظریف 

  ماهیت انسان از نظر فیزیولوژي به واسطۀ تمایزفتگتوان   می
ها است و هویت انسان که ویژة هر کسی است و او             استخوان

اثـر  (کنـد، نـوك انگـشتان     را از سایر افراد همنوع متمایز می      
از طرفی، تاکید روي بنان یا بنانه، به گفتـۀ      . )9(است) انگشت

صاحب تفسیر المیزان، خود نشان از قدرت خداوند اهمیت و  
سویۀ بنـان  ت. نقش سر انگشت در خلقت و وجود آدمی است       

معناي آیه این اسـت کـه    . بینیم به همین صورتی است که می     
کنیم، در حالی کـه   ها را جمع آوري می  آري ما آن استخوان   

قادریم حتی انگشتان او را به همـان صـورتی کـه بـر حـسب               
اگر در بین اعـضاي  . گري کنیم خلقت داشت دوباره صورت  

یـن بـوده    خصوص انگشتان را ذکر کرده شاید براي ا       ه  بدن ب 
هاي مختلف و خـصوصیات      صورته  که خلقت عجیب آن ب    

آیـد   ترکیب و عدد درآمده و فواید بسیاري کـه بـشمار نمـی            
سـتاند، قـبض و بـسط و     دهـد و مـی   شود، می برآن مترتب می  

سایر حرکاتی لطیف و اعمالی دقیق و وظـایفی ظریـف دارد          
این در . )8(شود که با همانها انسان از سایر حیوانات متمایز می  

حالی است که دانـشمندان، پزشـکان، ریاضـیدانان و افـسران        
هـاي   پلیس کمتر از یـک قـرن و نـیم اسـت کـه بـه ویژگـی                 

خطوط برجسته سرانگشتان و اهمیت آنها پی برده و بـه فکـر           
ابـداع روشــی افتادنــد کــه بوسـیله آن بتواننــد آثــار انگــشتان   

 آثـار  بندي و نسبت به تـشکیل بایگـانی فنـی      مجرمین را طبقه  
هـاي ابـداعی    قابل ذکر اسـت کـه روش      . انگشتان اقدام کنند  

سین و توجـه  تحدر زمان خود قابل ) بندي آثار انگشتان    طبقه(
ــازمان    ــی س ــاي اساس ــت نیازه ــسته اس ــوده و توان ــا را در  ب ه

خصوص شناسایی و تعیین هویت  افراد و مجرمین از طریـق             
  . آثار انگشتان برآورده سازد

  نتایج
هــاي  وســتی و اثرانگـشتان شـکل  گرچـه خطـوط پ  

توان با شناخت مختصات ویژه بـه هـر           متفاوت دارند ولی می   

دسـت  ه بندي کرده و در مقایسه با اثـرات بـ       خط آنها را طبقه   
ــا اشــیاء، صــاحب اثرانگــشت را   ــراد، اجــساد و ی آمــده از اف

هاي دیگري براي تعیین هویـت نیـز       البته روش .  کرد يشناسا
طریق گروه خـونی؛ بـا تعیـین گـروه     جمله از   وجود دارد، از  

و ) قتل(هاي جرم  هاي موجود در اطراف صحنه      خونی از لکه  
تـوان    دست آمـده هـم مـی      ه  تطبیق آن با گروه خونی جسد ب      

ها مربوط به جسد و یـا مربـوط بـه شـخص       ثابت کرد که لکه   
ارتباط بین نوع اثر انگشت و گروه خونی فـرد   . دیگري است 

با ایـن حـال بـه      . فرد کمک نماید  تواند به شناخت هویت       می
 تـر، سـهل   رسد انگشت نگـاري روشـی شـناخته شـده       نظر می 
شاید تاکید قـرآن بـر بـاز سـازي        . تر است  تر و مطمئن   الوصل

نوك انگشتان در قیامت توجه دادن بـه نقـش و اهمیـت ایـن       
 ساده و مطمئن بودن ایـن روش تعیـین هویـت           ،پدیدة انسانی 

  .است
  شناسی نهاي زیستی و جنی ویژگی

پوســت از دو بخــش اپیــدرم و درم تــشکیل شــده  
هـاي پـاپی بـه یکـدیگر متـصل            است که بوسـیله برجـستگی     

ــد شــده ــست، بلکــه  . ان ــه صــاف نی ــن دو الی محــل اتــصال ای
هــاي  هــاي پـاپی در ردیــف  هــایی بنـام برجــستگی  برآمـدگی 

تـر از    ی کـه عمیـق    یهر ردیف دوتـا   . شود  ی مشاهده می  یدوتا
روي پوست کـف دسـت و پـا یـک       سطح قرار گرفته است،     

ــه وجــود مــی ــابراین در ســطح پوســت یــک . آورد شــیار ب بن
فرورفتگــی و پــس از آن برآمــدگی ایجــاد شــده اســت کــه  

ایــن . نامنـد  مجمـوع خطـوط حاصــل را خطـوط پوسـتی مــی    
خطوط نه تنها بین افراد مختلف بلکه بین دوقلوهـاي حقیقـی     

 خطـوط   افزون بر این،  . )11(نیز یکسان نیست  ) یک تخمکی (
پوستی انگشتان هر فرد در تمام دوران زندگی او بدون تغییـر     

تنوع در طـرز اسـتقرار ایـن خطـوط نـسبت بـه              . ماند  باقی می 
کنـد و   یکدیگر اشکال مختلفی را در دسـت و پـا ایجـاد مـی      

هـاي ایـن اشـکال را         ویژگـی . دهـد  هویت فرد را شـکل مـی      
طور کـه   انبنانه در قرآن، هم/کلمۀ بنان. کند وراثت تعیین می 

آیۀ مورد بحـث  ". گفته شد، به همین نکتۀ ظریف اشاره دارد      
اشارة لطیفی به خطـوط سرانگـشت انـسانهاست، زیـرا کمتـر           

شود که خطوط سر انگـشت او        انسانی در روي زمین پیدا می     



                                                                   دکتر موسی احمدیان و همکاران…مروري بر اختصاصات کمی و کیفی درماتوگلیفیک 

 
 

 14                                                                          1389 زمستان، 2 ویژه نامه 4، شماره سیزدهم،  سال كمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارا

یا به تعبیـر دیگـر خطـوط ظریـف و           . با دیگري یکسان باشد   
ت، معـرف  اي که بر سر انگشتان هر انسانی نقـش اسـ           پیچیده

هـاي    در مراحـل اولیـه جنینـی، بالـشتک      . )9( "شخص اوست 
کفی جنینـی در نـوك انگـشتان، منـاطق بـین انگـشتی، زیـر           

در مـاه شـشم   . شود انگشت کوچک و زیر شستی تشکیل می     
شـود و اشـکال    هاي کفی می      خطوط پوستی جانشین بالشتک   

افزون بـر وراثـت، فـشارهاي      . آیند  وجود می ه  طور کامل ب  ه  ب
یطی دوره جنینی نیز بر طرز تـشکیل خطـوط پوسـتی اثـر         مح
طور کلی خطـوط پوسـتی در سـه ماهـه اول و         ه  ب. گذارند  می

دوم تکامل جنین تحـت اثـر هـر دو عامـل محـیط و وراثـت            
همـین  . )1(کنـد  گیرند و پس از آن دیگر تغییر نمـی  شکل می 

ــز مــیCNSدوره، دوره بحرانــی رشــد  الگوهــاي ". باشــد  نی
هاي ژنتیکی در ارتبـاط    مکن است با بیماري   خطوط پوستی م  

هـا بـه عنـوان کلیـدي         شناسـی بیمـاري     باشند، لذا براي علـت    
  .)12("توان از آن استفاده کرد می

  ها خطوط پوستی در ارتباط با برخی بیماري
هاي ژنتیکـی و      خطوط پوستی در برخی از بیماري     

لذا به عنـوان یـک ویژگـی بـالینی          . کند  غیرژنتیکی تغییر می  
ناهنجاري خطوط پوستی   . رود  کار می ه  شناسی ب   براي بیماري 

  :شود در عوارض زیر مشاهده می
ــص-1 ــل کوتــاهی       نق ــا از قبی ــت و پ ــادرزادي دس ــاي م ه

بندي، فقدان نـاخن،    غیرطبیعی شست یا فقدان آن، شست سه      
  هاي مادرزادي  کوتاه انگشتی، پر انگشتی و سایر نقص

  21 و 18، 13 ، 8اره هاي شم ی بودن کروموزومی سه تا-2
هـاي جنـسی از قبیـل نـشانگان         کمی یا زیادي کروموزوم    -3

  xyyترنر، نشانگان کالین فلتر و نشانگان 
ها از قبیل حـذف بـازوي         ناهنجاري ساختمانی کروموزوم   -4

  18 و5 ، 4هاي   کوتاه کروموزوم
هاي دیگري مانند شکاف کام و لـب، افـزایش             ناهنجاري -5

   سرطان خون و سرخجهغیرعادي رشد مغز،
 رابطه خطوط پوستی دست از نظـر خـصوصیات کمـی و             -6

هـاي مختلفـی مثـل اسـکیزوفرنیا، اخـتالالت       کیفی با بیماري 
دســتگاه عــصبی، ســندرم داون، دیابــت وابــسته بــه انــسولین، 

  .)13(هاي دیگر  اختالل دو قطبی و برخی بیماري

  شناخت و انواع نقوش انگشت
ـ       ه سـه خـانواده اصـلی       نقوش انگشت بطور کلـی ب

ها مختصات و  شوند و هر یک از افراد این خانواده        تقسیم می 
هاي مشترك و کلی خانوادگی را که خاص آن نـوع          شباهت

امـا هـر یـک از ایـن        . به خصوص است تقریباً یکسان دارنـد      
هـاي فرعـی      هاي سه گانه در داخل خانواده به گـروه          خانواده

 بـر اختالفـات و عـدم    شوند که اسـاس آن    دیگري تقسیم می  
ــهــاي جز شــباهت تــر بــین نقــوش همــان خــانواده اســتوار  یی

  .)14(است
  :هاي فرعی آن عبارتنداز انواع نقوش اصلی انگشت و گروه

 هــا  آرچ)Arches ( ًدرصــد مجمــوع 5کــه تقریبــا 
هـاي   دهند و به گـروه  نقوش انگشت را تشکیل می    

  :شوند فرعی زیر تقسیم می
 نـشان  و  Aکه با حرف ) Plain Arch( آرچ ساده -الف

  .شود داده می
 t و Tکـه بـا حـرف    ) Ten Ted Arch(اي   آرچ خیمـه -ب

  .شود نشان داده می
 ها   لوپ)Loops ( درصد مجمـوع  65که در حدود 

نقوش انگشت هـستند و بـه دو گـروه فرعـی زیـر              
  :شوند تقسیم می

 نـشان داده  uکه با حرف ) Ulnar Loop( اولنار لوپ -الف
  .شود می
ــوپ -ب ــال ل ــرف  ) Radial Loop( رادی ــا ح  r و Rکــه ب

  .شود نمایش داده می
 ها    ورل)Whorls (   درصـد  30که تقریباً بـه نـسبت 

مجموع نقوش انگـشت هـستند و بـه چهـار گـروه             
  :شوند فرعی زیر تقسیم می

 نشان داده Wکه با حرف ) Plain Whorl( ورل ساده -الف
  .شود می
کـه بـا   ) Central pocket Loop(پاکت لـوپ   سنترال -ب

  .شود نشان داده می C  وW  حروف
 W  و D کـه بـا حـروف   ) Double Loop( دوبل لـوپ  -ج

  .شود نشان داده می
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 Wکه با حروف) Accidental Whorl( اکسیدنتال ورل -د
  .)1شکل (شود  نشان داده میX و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

           الف                                   
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

                    
                                        ب

  
تصویر و جلوة خطوط پوستی کف دست و نواحی کیفـی           :  الف .1شکل

 انگشتان در افراد طبیعی
  خطوط پوستی و نواحی کیفی انگشتان در سندرم داون :  ب
  

 بحث
ــاهیم و اصـــول      ــاریف مفـ ــی تعـ اصـــوالً بررسـ

هاي شمارش آنها    نگاري از نظر انواع خطوط و روش        انگشت
از لحاظ خصوصیات کمی و کیفی درماتوگلیفیک تخصص       

در این مقاله صرفنظر از ایـن مبـانی و    . مربوط به خود را دارد    

یات، هدف اصلی این بود کـه نـشان دهـیم بـا توجـه بـه              یجز
اهمیتی که اثر انگشتان از نظر علم پزشکی و پزشکی قـانونی      

هـاي خـونی و    تواند در رابطه با نژاد، وراثت، گـروه   دارد، می 
هـا مـا را      این بررسی . )4(عوامل دیگر مورد بررسی قرار گیرد     

هاي آفرینش انسان به طور کلی و اعجاز انگـشتان           به شگفتی 
دهنـد چـرا    شوند و نشان مـی     انسان به طور خاص رهنمون می     

ت در موضـوع    هاي خلق  قرآن از میان همۀ اعضاء بدن و جنبه       
اي مهـم    به عنوان نکته "درست کردن سر انگشتان   "قیامت از   

آیا این . کند، که خدا وند بر انجام آن قادر و تواناست یاد می 
 "هویـت نمـایی  "تاکید چیزي جـز اهمیـت سـاختار و نقـش           

گیـري از آن در بازشناسـی هویـت          انگشتان و در نتیجه بهـره     
هـاي    و بیمـاري گیـري از بـسیاري عـوارض    انسان براي پـیش  

هاي فردي، اجتمـاعی و رفتـاري        هنجاري سمی، روانی و نا   ج
افراد و بهبود شرایط و محیط زندگی براي کمـال و سـعادت           

هـاي بیـشتري در ایـن       انسان است؟ ضـروري اسـت پـژوهش       
زمینه انجام گردد تا آرشیو تحقیقات خطوط پوستی در ایران     

ت بـالینی و  تر شود و بتـوان از آن بـه عنـوان یـک عالمـ        غنی
هـاي   هـا و راه  ها و نا هنجـاري  آگهی براي برخی بیماري     پیش

هاي قرآنی در این زمینـه از       پژوهش. درمان آنها استفاده کرد   
ــژوهش  ــسو و پ ــر    یک ــویی دیگ ــناختی از س ــست ش ــاي زی ه

آیـۀ  " ایـن    پـر فـراز از    توانند زوایـاي ناشـناخته، پنهـان و          می
و بیـشتر نـشان   هتـر  ب و معجـزة آفـرینش انـسان را     "خداوندي

  .دهند
  نتیجه گیري

اهمیت خصوصیات کمی و کیفی درماتوگلیفیک      
هـا پـیش از مختلـف توسـط علـم          پوست و اعجاز آنهـا سـال      

ایـن امـر   . بشري در قرآن کریم بـه وضـوح بیـان شـده اسـت      
بررسی تحقیق مفاهیم معنـوي و در عـین حـال علمـی قـرآن              

حالت یک را سازد تا بدینوسیله توان علم      مجید را الزامی می   
هـا و رسـاندن آنهـا بـه کمـال          در بهبود شرایط زندگی انـسان     

  .تري در پیشرفت علم برداشت هاي سریع استفاده نمود و گام
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