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درآمد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سپاس و ستايش از آن خدايي است كه خلقت و آفرينش خويش را همراه تعلیم و تربیت
برای انسان توسط انسان كامل و ثمره خلقت ياد آور نمود و درود و سالم خدا بر آن
شیرين ترين میوه خلقت نبي مرسل آخرين پیام آور حق حضرت محمد(|) و خاندان
پاک و اطهريشان.
انسان در طول خلقت خويش همواره در برابر پیام آوران آفرينندهی خويش كه همان
پیامبران هستند بر دو وجه برخورد نموده اند گروهي مبلغ و بهرهمند از اين آموزهها بوده
و گروهي ديگر در جهت نفسانیات خويش سعي در انكار آن بر آمده و به عناوين مختلف
تالش خويش را در جهت خاموش نمودن اين شمع هدايت گر نمودهاند.
دفتر پژوهش نهاد مقام معظم رهبری با توجه به رسالت ديني الهي خويش تالش نموده
تا در شعله ور شدن شمع هدايت بشريت كه همان قرآن مبین است مطالبي را در جهت
نشان دادن پوچي مطالب ارائه شده نوسط ملحدين و معاندين آماده نمايد تا سستي و
بيپايه بودن مفاهیم ارئه شده در كتاب نقد قرآن را برای هدايت جويان ارائه نمايد تا شايد
مورد قبول حضرت دوست داقع گردد.
من اهلل التوفیق
محرمعلي شیر محمدی
مسئول نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشكي زنجان
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مقدمه

قرآن بارها آدمي را توصیه به تفكر و تعقل در امر دين و آيات الهي ميكند و از ايمان
كوركورانه بر حذر ميدارد و اين نوع ايمان را از نازلترين نوع ايمان ميداند و خود مشوق
تدبر و تعمق در دين است .اگر هدف قرآن تعبد محض و ايمان كوركورانه بود هیچوقت
دعوت به تدبر نميكرد ازاينرو قرآن از سؤال و كشف حقايق آيات الهي استقبال ميكند
اما در طول زمان افرادی بودهاند كه نه به خاطر كسب معارف قرآني بلكه به دلیل دشمني
و كینه از ا سالم و كتاب آسماني از هیچ بهانه و افتراء بر اين كتاب آسماني فروگذار
نكردهاند.
در قرون اخیر با شروع نهضت رنسانس در جهان غرب ،حمله به دين و خداوند بیشتر
نمود پیدا كرد لذا شبهات و مكاتب جديدی در مقابله با دين شكل گرفت ،دراينبین بعضي
از مكاتب افیون بودن دين و مرگ خدا را مطرح كردند و بعضي هم رسالت دين را محدود
در زندگي فردی دانستهاند گرچه در اين مدت اقداماتي در دفاع از دين در جهان غرب از
جانب دينداران انجام شد اما موارد زيادی نقش تعديل مفاهیم ديني و انفعالي را داشتهاند.
با پیروزی انقالب اسالمي و تأكید ورود دين در اجتماع ،انديشه ديني و معنويتگرايي در
جهان قوت گرفت 2.و اين نهضت ،خوشايند دشمنان دين نبوده و ازاينرو حمله به دين و

 - 1در شبکه تلویزیونی بی.بی.سی انقالب ایران را این گونه معرفی میکند« :آنچه در ایران در سال  9191رخ داد نه
تنها برای ایرانیان بلکه برای متام ادیان جهانی نقطه عطفی بود نقطه عطفی که از بازگشت میلیوهنا نفر در رسارس دنیا به
اصول گرایی مذهبی خرب میدهد» به گفته این شبکه «در رسارس جهان پریوان دیگر ادیان مانند مسیحیت هیودیت و هندو
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امر معنويت شدت بیشتری گرفت و امروزه بر كسي پنهان نیست كه عدهای در سطح
اجتماع و فضای مجازی سعي در تخريب دين و ترويج بيخدايي ميكنند.
اسالم چون مهم ترين ديني است كه در مقابل اين تفكر ايستاده مورد حمله فكری-
فرهنگي شديدتری از جانب كساني كه منافع آنها درخطر است قرارگرفته و كتابهايي
را در رد قرآن ،پیامبر و احكام اسالم تألیف يا حمايت كردهاند.
چندی است كتابي با عنوان نقد قرآن توسط شخصي با نام مستعار دكتر سها در فضای
مجازی انتشاريافته است و در اين كتاب سعي شده قرآن را كتابي پر از اشكال معرفي كند
و از طرف ديگر به شخص حضرت رسول(‘) توهین ميكند و در ادامه منكر خداوند
هم ميشود.
در اين تحقیق به نقد و بررسي دو فصل اول كتاب نقد قرآن (معرفي قرآن و اشكاالت
علمي قران) پرداختهشده است.
اين دو فصل ،خصوصاً فصل دوم از اهمیت زيادی برخوردار است ،زيرا سها مبنای خود
را در علوم ،علم تجربي مي داند و با اين ديد به قرآن اشكاالتي وارد كرده است اما در
ادامه معلوم خواهد شد قرآن در موضوعات تجربي نظرياتي را بیان كرده است كه با علم
تجربي درست بودن آن ثابتشده است همانطور كه دانشمندان علوم تجربي بدان اقرار
كردهاند.
چند نکته مهم

نیز  .Type equation hereبه اصول گرایی مذهبی روی آوردند؛ حتی در ترکیه نیز که هفتاد سال قبل با مذهب وارد
جنگ شده بود روند بازگشت به اصول اسالمی رسعت گرفته است» روزنامه جام جم تاریخ68/1/91
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اول :در اين كتاب صاحب كتاب نقد قرآن جمالتي بهدوراز احترام و گاه بيادبانه نسبت به
حضرت رسول (‘) بكار ميبرد و من به جهت حفظ امانت در گفتار و روشن شدن
شبهه مجبور به آوردن آن هستم ازاينرو از ساحت حضرت رسول رحمت (‘)عذر
خواهم.
دوم :تیترهايي كه در فصل دوم بكار رفته باكمي ويرايش همان تیترهايي است كه صاحب
كتاب آورده و ازاينرو بیانگر ديدگاه نويسنده نیست.
در پايان الزم از نهاد رهبری علوم پزشكي زنجان كه اين فرصت را در اختیار بنده قرارداد
و همهكساني كه بنده را با پیشنهادها و انتقادات و نكات علمي ياری كردهاند تشكر نمايم
خصوصاً حجتاالسالموالمسلمین شیرمحمدی مسئول نهاد رهبری علوم پزشكي زنجان،
دكتر علیرضا عبداني پور استاديار آناتومي ،دكتر سهرابي دانشیار بافتشناسي و
جنینشناسي ،حجتاالسالموالمسلمین احمد قزلباش ،خانم ملیحه ربیعي دانشجوی
دكترای فیزيك نجوم ،آقای روحاهلل حسني كارشناسي ارشد فیزيك نجوم و
حجتاالسالموالمسلمین محمدمهدی عارفي دانشپژوه دكترای كالم اسالمي و...
محمدباقر حیدری نسب
بهمن 2034
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نقد و بررسی مقدمه کتاب
روششناسی سها در نقد قرآن و روش ما در نقد او

دكتر سها از چند روش در نقد قرآن استفاده كرده است كه در ذيل به آنها اشاره ميشود.
اول :استفاده از آیات برای تقویت شبهه

وى در بعضى از قسمتهای كتابش براى تأيید يك شبهه از آيات ديگر قرآن استفاده مي
كند .اصل استفاده از آيات قرآني در تبیین يك آيه روشي درست و مورد تائید
ائمه(^)است بهطور مثال امام علي( )ميفرمايدَ «:ويَ ْن ِط ُق بَ ْعضُ هُ ِب َب ْع ٍض َو يَشْ َهدُ بَ ْعضُ هُ
َع ََل بَ ْعض» 2بعضى از قرآن از بعضى ديگر سخن مىگويد و برخى بر برخى ديگر گواهى
مىدهد .اصل استفاده از اين روش مورد تائید است اما سها در همه شبهات اينگونه عمل
نميكند و نگاه جامع به آيات قرآن ندارد كه در ادامه اشاره ميشود.
دوم :استفاده از سنت

سها از سنت در كنار قرآن براى روشن شدن بعضى از شبهات استفاده ميكند وی مي
گويد" :برای نزديك شدن به معني واقعي قرآن بايد هرچه بیشتر به خود قرآن بدون بزک
و سنت صحیح تكیه كنید و به منابع نزديكتر به صدر اسالم مراجعه كنید بنابراين راه
مطمئن در فهم قرآن ،استفاده از خود قرآن و سنت است .گرچه اين راه بهظاهر آسان
ميآيد ولي چندان هم سرراست و آسان نیست .در اينجا به مهمترين مشكالت و
راهحلهای آنها پرداخته ميشود".

 - 1بحار األنوار ج 98؛ ص22
 - 2نقد قرآن ص11و12
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گرچه اصل استفاده از سنت دررسیدن به معني واقعي قرآن درست است اما قريب بهاتفاق
روايتهای وی از منابع اهل تسنن است و از احاديث اهلبیت (^) غفلت نموده و
حالآنكه به باور ما سنت واقعي ،در احاديث پیامبر و اهلبیت (^) نمود پیداكرده است

2

و با رجوع به آنها بسیاری از شبهات برطرف ميشود .رويكرد ما در اين نوشتار ،دفاع از
قرآن كريم است بنابراين درصورتيكه سها از روايات شبههناک موجود در كتب اهل سنت
استفاده كرده باشد ما درصدد دفاع از آن روايات نیستیم البته همانطور كه بیان خواهد
شد بخشي از اين روايات بر اساس ديدگاه رجال شاسان اهل تسنن مشكل سندی دارد.
نكته ديگر اينكه اينطور نیست كه همه سخنان كساني كه به صدر اسالم نزديك بودهاند

ِّي لِلن ِ
ك ِّ
-1ما از آیه ( َو َأ ْن َز ْلنا إِ َل ْي َ
َّاس ما ُنز َِّل إِ َل ْي ِه ْم) « ،نحل آیه ( » 11ما کتاب را بر تو نازل کردیم ،تا براى
الذك َْر ،لِ ُت َب ِّ َ
مردم بیان کنى ،که چه چیز براى آنان نازل شده) حجیت بیان پیامرب را در تفسری مىفهمیم و از حدیث ثقلني ،به دست
مىآید که اهل بیت(^) ملحق به پیامربند که از پیامرب اکرم صىل اهلل علیه و آله به طور متعدد از طریق شیعه و اهل سنت
نقل شده که « من دو چیز گرانبها ،یا سنگني را در میان شام گذاشتم ،کتاب خدا قرآن و عرتتم را» ،بعد فرمود« :ما إن
متسکتم هبام» اگر از هر دو استفاده کنید و به هر دو متسك بجوئید ،شام نجات پیدا مىکنید (.صحیح مسلم ج7ص،122
سنن الرتمذي ت بشار ج 6ص111و کايف ج ،2ص.114 :
حرضت (‘)مىفرماید« :ما إن متسکتم هبام لن تضلوا» اگر به هر دو ،هم قرآن و هم اهل بیت علیهم السالم متسك
پیدا کنید گمراه نمىشوید لذا مفهوم حدیث این است که «ما إن متسکتم باحدمها أوال متسکتم هبام» :اگر به یکى متسك
پیدا کنید یا به هیچ کدام متسك پیدا نکنید گمراه خواهید شد .پس نه قرآن بدون اهل بیت انسان را به مقصد مىرساند،
نه اهل بیت بدون قرآن ،باید هر دو ،با هم باشند تا انسان را به رس منزل مقصود برسانند .بدین ترتیب از این روایت
استفاده مى شود که بیان و تفسری اهل بیت علیهم السالم براى ما معترب است « .پرسش و پاسخهاى قرآنى ویژه جوانان،
ج ،1ص»11 :
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در تفسیر قرآن درست باشد .واردكردن بعضي تمايالت نفساني در تفسیر قرآن و عدم
تعمّق در آيات توسّط برخي از مسلمین در صدر اسالم موجب به وجود آمدن اختالفات
تفسیری و كالمي و كشمكشهای متعدّدی گرديد .نمونه آن را در تفسیر خوارج از آيات
قرآن ميتوان يافت .عالوه بر اين در روايات به فهم بهتر مردان آخرالزمان به دلیل تفكر
و تعمق بیشتر در آيات اشاره شده است.
َّللا َع َّز َو َج َّل َعلِ َم َأنَّهُ َيكُونُ ِِف آ ِخ ِر ال َّز َمانِ
ِل ْب ُن الْ ُح َس ْ ِْي (×) َع ِن ال َّت ْو ِحي ِد َفق ََال إِنَّ َّ َ
« ُس ِئ َل َع ِ ُّ
َّللا أَ َحد َو ْاْل َي ِ
ات ِم ْن ُسو َر ِة الْ َح ِدي ِد إِ َل َق ْولِ ِه َو ُه َو َعلِيم
َّللا تَ َع َال ُق ْل ُه َو َّ ُ
أَ ْق َوام ُم َت َع ِّمقُونَ َفأَنْ َز َل َّ ُ
2
ب ِ
الصدُ و ِر َف َم ْن َرا َم َو َرا َء َذلِكَ َف َقدْ َهلَكَ ».
ِذات ُّ
از على بن الحسین (×) راجع به توحید پرسش شد ،فرمود :بهراستي خداى عزوجل
َّللا
مىدانست در آخرالزمان مردمى محقق و موشكاف آيند و به خاطر آنها سوره « ُق ْل ُه َو َّ ُ
أَ َحد» را نازل كرد و آياتى از سوره حديد تا آنجا كه فرمايدَ « :و ُه َو َعلِيم ب ِ
الصدُ و ِر»
ِذات ُّ
هر كه براى خداشناسى ماورای اينها را بجويد هالک است.
سوم :استفاده از عقل

سها از عقل بهعنوان منبع شناخت ياد نكرده است اما در مقام عمل از آن استفاده كرده
است ولي ما برای فهم صحیح مقاصد قرآني ،عالوه بر آيات و روايات صحیح از روش
عقلي نیز استفاده ميكنیم زيرا قرآن خود دستور به تدبر و تفكر و استفاده از عقل داده
- 1از این روست که حرضت علی(×) باب علم نبی به احادیثی که بعضی از صحابه نقل می کردند با دیده تردید نگاه
می کرد.
اسامءبن حکم فزارى نقل کرده :از عىل (×) شنیدم که مىگفت :من کسى بودم که وقتى از رسول خدا حدیثى
مىشنیدم ،اگر خدا مىخواست که از آن سود بربم ،سود مىبردم .و هنگامى که یکى از اصحاب پیامرب برایم حدیث
مىگفت ،من او را سوگند مىدادم که اگر قسم مىخورد ،حدیثش را از او باور مىکردم ..سنن أيب داود ج2ص 96و
سنن الرتمذي ت بشار ج1ص 421اگر مهه احادیث وسخنان صحابه اعتبار داشت حرضت این گونه برخورد نمی کرد.
 - 2کايف ،ج ،1ص81
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است و بعضي از شبهات باكمي دقت و تدبر و بهدوراز تمايالت نفساني رفع ميشود و
حقّانیّت ديدگاه قرآن ثابت ميگردد.
چهارم :استفاده از تحقیر یا تمسخر

يكي از روشهای سها ايجاد شبهه و در ادامه تمسخر يا تحقیر حضرت رسول(‘)،
قرآن و خداوند است ولي سعي ما اين است كه ازاينروش خالف اخالق استفاده نكنیم.
پنجم :استفاده از علوم تجربی در رد دیدگاه قرآن

از ديگر روشهای سها استفاده از علوم تجربي روز در رد قرآن است .سعي ما هم بر اين
است كه از علم روز استفاده كنیم .اما اشكالي كه بر سها وارد است اينكه وی علوم تجربي
روز را قطعي تلقي كرده و آن را مبنا برای نقد قرآن قرارداده است ،درحاليكه بخشي از
علوم تجربي در حال تكمیل يا تغییر هست و در بسیاری از نظريّات علمي ،نظريّات
مخالف ،وجود دارد.
ششم :ادعای بیان کردن قویترین شبهات

سها مدعي است كه شبهاتي در اين كتاب آمده كه احتمال ضعیف در رد آن وجود نداشته
باشد او مينويسد :اگر خطايي [از قرآن] توسط خودم يا مفسرين قابل توجیه (هرچند
ضعیف) بود آن را كنار گذاشتم.

2

صاحب كتاب گرچه اين ادعا را بیان ميكند اما قضاوت با خوانندگان باشد كه آيا واقعاً
شبهاتي كه بیان كرده احتمال ولو ضعیفي بر رد آن وجود ندارد.

1

 - 1نقد قرآن ص11
 - 2واقعیت این است که شبهاتی که سها بیان کرده جواب های قوی و متقنی وجود دارد اما اگر از آن بگذریم حداقل
دارای جواب ضعیف که قطعا دارد در اینجا به ماجرای هدایت اسحاق کندی توسط امام حسن عسکری اشاره میکنم
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هفتم :تکرار زیاد برخی شبهات در کتاب

دكتر سها بعضى از شبهات را در مواضع مختلف كتاب ،بهطور فراوان تكرار كرده است.
اين امر براى كسى كه همه كتاب را مطالعه نكرده باشد اين ابهام را ايجاد ميكند كه
شبهه جديدى بیان كرده است.

اسحاق کندى که از فیلسوف هاى زمان خود بود رشوع کرد به نوشتن کتابى به نام تناقض القرآن .مدهتا مشغول نوشتن
آن بود .تنها ،بىآنکه کسى را متوجه نامید .به این کار اشتغال داشت.
یکى از شاگردان او خدمت امام حسن عسکرى علیه السالم رسید .حرضت عسکرى فرمودند :یك مرد توانا میان شام
وجود ندارد استادت را از رسگرم شدن به قرآن وادارد؟ او گفت ما از شاگردان این مرد هستیم چطور مىتوانیم بر او
اعرتاض نامئیم در این مورد یا کار دیگرى؟! امام علیه السالم فرمودند :مىتوانى آنچه به تو مىآموزم به او برسانى؟
جواب داد آرى .فرمود :مىروى پیش او خیىل به او حمبت مىکنى و در کارى که اشتغال دارد به او کمك خواهى کرد.
وقتى بتو انس گرفت و با او نزدیك شدى ،مىگوئى یك سؤال برایم پیش آمده اگر اجازه مىدهى بپرسم؟ او خواهد
گفت سؤالت را بکن.
به او بگو گامن کردهاى قرآن پیش تو بیاید و بگوید منظورم از این سخن غری آن چیزى است که تو گامن کردهاى (و با خود
خیال مىکنى متناقض است) .او در جواب تو خواهد گفت ممکن است زیرا مرد فهمیدهاى است وقتى بشنود مىپذیرد.
وقتى این کار را کردى بگو شاید غری آنچه تو خیال کردهاى از سخن خود خواسته باشد در این صورت تو کالم او را در
غری معنى مراد متکلم معنى کردهاى.
شاگرد پیش استاد کندى رفت و خیىل به او حمبت نمود تا باالخره این سؤال را کرد .مرد کندى گفت باز حرف خود را
برایم تکرار کن .براى مرتبه دوم گفت .استاد کندى به فکر فرو رفت و فهمید چنني چیزى در لغت امکان دارد و جایز
است.
استاد گفت ترا قسم میدهم بگو از که این حرف را شنیدهاى گفت چیزى بخاطرم رسید پرسیدم گفت نه غری ممکن است
هرگز مثل توئى چنني چیزى را درك نمیکند بگو ببینم از کجا گرفتهاى گفت امام حسن عسکرى ( )بمن این دستور
را داد گفت حا ال درست است باید چنني مسائىل از این خانواده رسزند بعد آتش خواست و هر چه نوشته بود آتش زد.
زندگانى حرضت جواد و عسکریني(^) ،ترمجه بحار األنوار ،ص272:و 271
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بهعنوان نمونه ،اينكه قرآن مدعي است كه همهچیز در قرآن هست را در صفحات،12،
 400،400 ،400 ،12و  242و ادعای گرفتن مطالب قرآن از تورات در صفحات ،42،232
،433 ،022 ،024 ،023،022 ،042 ،044 ،040 ،043 ،002 ،012 ،131 ،124 ،222 ،222
 213 ،220و ...بیانشده است.
مذهب نویسنده کتاب

نويسنده كتاب شخصي است بانام مستعار دكتر سها و نام اصلي خود را بیان نكرده است.
وی درباره قبل از خروج خود از دين اسالم چنین ميگويد :مسلمان بودهام  ...در همان
مدارس ديني كه علمای بزرگ اسالمي از آنان برآمدهاند سالها درسخواندهام .مطالعاتم را
دهها سال و تا آنجا ادامه دادم كه در اكثر علوم اسالمي مثل تفسیر و حديث و تاريخ اسالم
و فقه و فلسفه صاحبنظر شدم و مدتي طوالني مدرس بعضي

علوم اسالمي بودهام2.

اگر ادعای وی درست باشد 1بر اساس شواهد از اهل سنت بوده است زيرا در جای ديگر
ميگويد :اين كتاب چون در پي بررسي قرآن است منبع اولش صرفاً قرآن است و اگر
آيهای وضوح كافي نداشت برای فهم معني آن به سنت مراجعه ميشود .سنت هم فقط
سنت معتبر ،شامل كتب معتبر احاديث نبي ،مخصوصاً صحیح بخاری و مسلم و شامل
سیره رسولاهلل ابن اسحاق و ابن هشام و تاريخ طبری .به معتبرترين تفسیرهای موجود

- 1نقد قرآن ص12
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چاپ شده است کام اینکه وهابیت با این حربه کتابی را علیه شیعه مینویسند و نویسنده آن را شخصی به نام دکرت حسني
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هم مراجعه ميشود 2و روشن است كه كتب ذكرشده از منابع حديثي و تاريخي اهل تسنن
هست .مؤيد ديگر اينكه در كتاب خود از حضرت علي(×) بهعنوان خلیفهی چهارم ياد
ميكند.

2

اشکال به فراگیری علمی قرآن

سها :قرآن مدعي است كه معجزه است .يكي به اين دلیل كه قرآن دارای همهچیز است؛
و ديگر اينكه صد در صد{مطالبش} درست است و سوم اينكه هیچكس نميتواند سورهای
شبیه قرآن بیاورد .آياتي كه ادعای همهچیز داشتن قرآن را مطرح ميكنند عبارتاند از:
َوم
«ماکان ح ِديثًا يف َ ََْتى ولَ ِكن تَص ِد َ
يق الَّ ِذي ب َْي يدي ِه وتَف ِْص َيل ك َُّل ََش ٍء وهدى ورحم ًة ِّلق ٍ
3
ي ْؤ ِم ُنونَ »
ترجمه( :قرآن) سخنى نیست كه بهدروغ ساختهشده باشد بلكه تصديق آنچه است كه
پیش از آن بود ه و تفصیل هر چیزی است و براى مردمى كه ايمان ميآورند رهنمود و
رحمتى است.
وبْشى لِلْمسلِ ِم َْي» 4ترجمه :و اين كتاب
«و نَ َّزلْ َنا علَيك الْ ِك َتاب ِتبيانًا لِّك ُِّل ََش ٍء وهدى ورحم ًة ْ َ
را كه بیانگر هر چیزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارت گرى است بر
تو نازل كرديم.
غلط بودن ادعای همهچیز داشتن قرآن كه بديهي است .همهچیز در هزاران كتاب هم
نميگنجد چه رسد در يك كتاب .اين ادعا ،مفسرين را سخت به دردسر انداخته است و
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بعضي ادعا كردهاند كه منظور از همهچیز داشتن ،همهچیز الزم برای هدايت بشر بهسوی
خداست .اما اين ادعا دو اشكال اساسي دارد اوالً :مگر خدا نميتوانست بگويد" قرآن همه
چیز الزم برای هدايت را دارد" بكار بردن همهچیز يعني همهچیز بهطور عام .ثانیاً اين
تفسیر با هر دو آيهی قبل جور درنميآيد؛ چون هر دو آيه به دنبال همهچیز ،هدايت را
مطرح كردهاند يعني قرآن شامل همهچیز هست و شامل هدايت هم هست يعني هدايت
متفاوت از همهچیز است.

2

جواب

دى لِ ْل ُم َّتق َْي«
خداوند در آيه دوم سوره بقره درباره قرآن ميفرمايد»:ذلِكَ الْ ِك ُ
تاب ال َر ْي َب في ِه ُه ً
ترجمه :آن كتاب باعظمتي است كه شك در آن راه ندارد؛ و مايه هدايت پرهیزكاران
است .با اين وصف كه كتاب هدايت است در جای ديگر ميگويد« :تبيانا لكل َش» از جمع
اين دو آيه فهمیده ميشود كه منظور از»تبيانا لكل شئ«مسائل مرتبط با هدايت است
چنانكه نويسنده كتاب پزشكى وقتي ميگويد« :من همهچیز را در اين كتاب گفتهام»
مخاطبان خردمند بهخوبي متوجه ميشوند .منظور هر آنچه مربوط به دانش پزشكى و
موردنیاز مخاطبان آن است در اين كتاب بیانشده است.
اگر بالفرض بپذيريم كه قرآن تبیان براى هر چیزى است از اين آيه فهمیده نميشود كه
فهم همه مطالب برای همه آشكار است بر اساس روايات ،قرآن دارای اليهها و بطوني
است ،بهگونهای كه ظاهر آيات قرآن برای مردم قابلفهم هست و اليههای باطني آنكه
بیانگر حقايق ژرف و اشارات ملكوتي است ،برای پیامبر و اهلبیت عصمت و طهارت
(^) قابلدرک است.
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مؤيد اين احتمال ابتدای آيه است كه خداوند ميفرمايد» :نَ َّزلْنا َعلَ ْيكَ « 2يعني «تبیان لکل
شی» برای پیامبر است و بنا بر حديث ثقلین همانطور كه در پاورقي صفحات قبل بیان
شد اهلبیت(^)مفسر واقعي قرآن ميباشند.
َشء« 1مىنويسد :در روايات
عالمه طباطبايى در ذيل آيه » َو نَ َّزلْنا َعلَ ْيكَ الْ ِك َ
تاب تِ ْبياناً ِلك ُِّل َ ْ
آمده كه قرآن تبیان هر چیزى است و علم «ما كان و ما يكون و ما هو كائن» يعنى آنچه
بوده و هست و تا روز قیامت خواهد بود همه در قرآن هست و اگر اين روايات صحیح
باشد الزمهاش اين مى شود كه مراد از تبیان اعم از بیان به طريق داللت لفظى باشد و
هیچ بعدى هم ندارد كه در قرآن كريم اشارات و امورى باشد كه آن اشارات از اسرار و

نهفتههايى كشف كند كه فهم عادى و متعارف نتواند آن را درک نمايد.

3

ديگر اين است كه خداوند سبحان در قرآن تمام نیازهای بشر را به دو صورت
ذكر كرده است :صورت نخست ،آياتي كه محتوای نیازهای آدمي را بیان كردهاند مانند
آياتي كه به خداشناسي ،انسانشناسي ،فرجام شناسي ،اخالق شناسي و احكام شناسي
داللت دارند صورت دوم آياتي كه روشهای رفع نیازهای آدمي را بیان ميكنند مانند
آياتي كه بر تأكید به تعقل ،بهرهگیری از اهل ذكر و امامان معصوم ،استفاده از حس و
تجربه و بهكارگیری شهود داللت ميكنند
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اشكال كننده بعد از بیان آيات  222سوره يوسف و  23سوره نحل «ما كانَ َحديثاً يُف ََْتى َو
1
دى َو َر ْح َم ًة لِ َق ْو ٍم يُ ْؤ ِم ُنونَ »
ديق الَّذي بَ ْ َْي يَدَ يْ ِه َو تَف َ
ل ِك ْن ت َْص َ
َش ٍء َو ُه ً
ْصيل ك ُِّل َ ْ
"قرآن سخنى نیست كه بهدروغ ساختهشده باشد بلكه تصديق آنچه است كه پیش از آن
بوده و تفصیل هر چیزى است و براى مردمى كه ايمان ميآورند رهنمود و رحمتى است"
ميگويد :اينكه اين تفسیر (مربوط به هدايت باشد) با هر دو آيهی قبل جور درنميآيد؛
چون هر دو آيه به دنبال همهچیز ،هدايت را مطرح كردهاند يعني قرآن شامل همهچیز
هست و شامل هدايت هم هست يعني هدايت متفاوت از همهچیز است.

1

َش ٍء» مقدمه هدايت و رحمت است يعني تفصیل مطالبي كه مرتبط
جواب« :تَف َ
ْصيل ك ُِّل َ ْ
با هدايت است و نتیجه آن هدايت و رحمت الهي ميشود .اگر در كتاب پزشكي
نويسندهاش بنويسد كه در اين كتاب همهچیز هست و هدايت و پیشرفت برای دانشجوست
دانشجو متوجه خواهد شد كه منظور از همهچیز ،مطالب پزشكى هست و نتیجه آن هدايت
و پیشرفت در اين فن است .بنا بر مطالب بیانشده برداشت سها از اين آيات نیز اشتباه
است.
اشکال به مبارزهطلبی قرآن

»مبارزهطلبي قرآن يك مغالطه است .چون نوشته هر كس مثل خودش منحصربهفرد
است .مثالً شعر فردوسي و نثر سعدی و غزل حافظ و حتي با دقت علمي ،نوشتهها و گفته
های افراد عادی منحصربهفردند .هیچكس نميتواند مانند شعر فردوسي و نثر سعدی و
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غزل حافظ بگويد .اديبان مختلف سعي در تقلید از آنان كردند ولي موفق نشدهاند .آيا اين
بدان معنا است كه شعر فردوسي و نثر سعدی و غزل حافظ معجزهاند؟ بههیچعنوان«
جواب

دراينباره اولین نكته قابلتوجه آن است میان «عدم تكرارپذيری» يك پديده و
«منحصربهفرد بودن» يك پديده تفاوت وجود دارد .به اين معنا كه بهدقت عقلي و فلسفي
تكرار يك پديده با تمام خصوصیات محال است زيرا حداقل يكي از عناصر و ابعاد آن
مانند «زمان» تغییر كرده است؛ اما منحصربهفرد بودن در ادبیات عمومي به معنای برتری
بدون رقیب است كه متأسفانه برای شبهه افكن اين نكته دقیق پوشیده مانده است و يا
گرفتار مغالطه شده است.
عالوه بر آن مسئله تحدى و هم آورد طلبي قرآن ،تنها در قالب الفاظ و زيبايىهای نظم
و نثر و شعر خالصه نمىشود بلكه مىتوان گفت :اساس اين تحدى فرو فرستادن بلندای
معارف و آمیختگي آن با زيبايي هست .بهطوریكه حقايق جهان هستي و وقايع تاريخ
پیامبران و دقايق مرتبط با هدايت انسان بابیان و قالبى بىنظیر در قرآن ارائه شده است
قالبى كه از يكسو نثر است و محدوديت قافیه و رديف را ندارد و از سوى ديگر همانند
نظم است و از زيبايى و روانى و آهنگ پذيرى برخوردار است و از ماللآوری متن ساده
به دور است.
درحاليكه درباره نمونههای ادعاشده چنین نیست كه منحصربهفرد باشند و از جهت تحدی
و هم آورد طلبي بتوان آنها را همسنگ قرآن دانست و صرف آنكه همانند آن يافت
نميشود ،دلیل آن نیست كه نميتوان همانند آن را آورد و آنان چون چنین ادعائي بر
مبارز طلبي نداشتهاند ،ديگران درصدد معارضه و همانند آوردی جدی در مورد آثارشان
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برنیامدهاند .تحدّی قرآن شامل آوردن حتّي يك سوره از قرآن نیز ميباشد و تاكنون
هیچكس ،سورهای نیاورده است كه به شهادت فصحا و بلغای عرب ،همانند سورهای از
قرآن باشد امّا در مورد اشعار ،قطعاً غزلها و قصیدههايي يافت ميشوند كه با برخي از
اشعار شعرايي همچون حافظ و سعدی برابری ميكنند و حتّي بر آنها برتری مييابند.
برتر دانستن شعر حافظ و مولوی بر قرآن

نوشتههايي به زيبايي قرآن حتي بسیار بهتر از آن ،در جهان حاضر وجود دارند ازجمله شعر
حافظ كه در قلهی ادبیات جهان است .ثانیاً ازنظر محتوی ،گفتن يا نوشتن مطالبي پر از
ضعف و غلط از هركسي برميآيد و نیازی به حافظ و سعدی ندارد و نوشتههايي هم زيباتر و
هم پرمحتواتر از قرآن هم بسیار وجود دارند مثل مثنوی موالنا.
جواب

اوالً :وجود مطالبي پر از ضعف و غلط در قرآن صرف ادعا است و در ادامه ثابت خواهیم
كرد كه برداشتهای سها به داليل مختلف غلط بوده است.
ثانیاً :با جستجو در كتاب ديوان حافظ و مثنوی مولوی معلوم ميشود كه آن دو خود را
جیرهخوار قرآن ميدانند و همواره از قرآن دفاع ميكنند اگر كتب اين دو باالتر از قرآن
ميبود آنها تحدی ميكردند و بياعتقاد يا كماعتقاد به قرآن ميشدند.
حافظ خود را شاگرد مكتب قرآن ميداند و دراينباره ميگويد:
صبح خیزی و سالمت طلبي چون حافظ
مولوی ميگويد:
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هر چه كردم همه از دولت قرآن كردم
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بشنو از آيت قرآن مجید

گر تو باور نكني قول مرا

2

مولوی به كساني كه به قرآن طعنه ميزنند اينگونه جواب ميدهد:
ای سگ طاعن تو عو عو مي كني

طعن قرآن را برون شو ميكني

اين نه آن شیر ست كز وی جان بری

يا ز پنجه قهر او ايمان بری

تا قیامت ميزند قرآن ندی

ای گروهي جهل را گشته فدی

كه مرا افسانه ميپنداشتید

تخم طعن و كافری ميكاشتید

1

ناگفته نماند؛ كه اعجاز و برتری قرآن تنها به جنبههای ادبي و محتوايي خالصه نميشود
بلكه شدت تأثیرگذاری و نفوذ و خوشايندی آن برای گروههای سني مختلف از كودكان
تا پیران و از كمترين سطوح علمي تا باالترين سطح علمي و دوستان و دشمنان
قابلاستفاده و جذاب ميباشد كه اين نیز از ويژگيهای انحصاری قرآن هست.
ثالثاً سها در اينجا مغالطه كرده است زيرا اين كتاب را برای فارس زبانان نوشته و
ويژگيهای ادبي كتب فارسي برای مردم بیشتر روشن است در اين شبهه به مقايسه يك
كتاب عربي با كتاب فارسي اشارهكرده است و طبیعتاً كسي كه آشنايي به زبان عربي
نداشته باشد نميتواند فصاحت و بالغت متن عربي را درک كند .اين شبهه مثل اين است
كه كسي كتاب مثنوی را با كتاب انگلیسي در معرض ارزيابي مردم انگلیسيزبان قرار دهد
بهطورمعمول عوام مردم حكم به زيبايي كتاب انگلیسي ميكنند ولو اينكه درواقع اينگونه
نباشد حال برای شناخت اينكه قرآن در اوج فصاحت و بالغت است اقرار عربزباناني كه
معتقد به دين اسالم نبودهاند اما با شنیدن كالم قرآن لب به ستايش اين كتاب گشودهاند
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راه گشاست .به چند نمونه از اقرار به عظمت قرآن از جانب كساني كه حتي دشمني با
اسالم داشتهاند اشاره ميشود:
«ولید بن مغیره» يكى از ثروتمندان بانفوذ و اديبان برجسته عرب كه پس از شنیدن آيات
نخستین سوره مباركه «غافر» در اثر زيبايى دلكش آن ،بىاختیار از قرآن ستايش كرده
است ،گواه روشن مدعا است ،او در تمجید از قرآن چنین گفت:
"وَّللا لقد سمعت من محمد آنفاً كالماً ماهو من كالم االنس والمن كالم الجن و آن له لحالو و
آن عليه لطالو و آن اعاله ملثمر و آن اسفله ملغدق و انه ليعلو و ما يعَل عليه".
به خدا سوگند! چندى پیش از محمد(‘) سخنى شنیدم كه نه همانند سخن آدمیان
بود و نه همانند سخن پريان .به خدا سوگند! سخن او شیرينى ويژهاى و رويه زيبايى دارد.
همچون درختى برومند و سر برافراشته ،كه بلنداى آن پرثمر و اثربخش و پايه آن استوار
است و ريشه مستحكم و گسترده دارد .همانا بر ديگر سخنان برترى خواهد يافت و سخنى
ديگر بر آن برتر نخواهد گرديد»

2

حالوت و زيبايي قرآن به حدی بود كه دشمنان مشتاق به شنیدن آن بودند
ابوعبداهلل الحافظ از زهرى روايت مىكند كه گفت ابوجهل و ابوسفیان و اخنس بن شريق
شبى براى اينكه به قرآن خواندن پیامبر گوش دهند پنهان از يكديگر پشت ديوارهاى
خانه پیامبر رفته بودند ،زيرا آن حضرت شبها در خانه نماز شب ميخواند ،آنها شب را
تا سحر همانجا ماندند چون سپیده دمید هر يك پى كار خود ميرفت كه درراه به يكديگر
برخوردند و هر يكديگری را شماتت كرد كه اگر بعضى از افراد كمعقل ترا ببینند خیال
مىكنند محمد(‘) بر حق است و قرار گذاشتند كه اين كار تكرار نشود اما شب بعد

 - 1تفسری موضوعى قرآن ویژه جوانان ج 1ص ،49علوم قرآنى(معرفت) ،ص142 :
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هم هر يك از ايشان براى شنیدن آمده بود و سپیدهدم اتفاقاً به يكديگر برخوردند و مطالب
قبل را تكرار نمودند ،شب سوم هم همچنان از نیمهشب تا سپیدهدم براى گوش دادن به
قرآن شبزندهداری كرده بودند ،باالخره گفتند چارهاى نداريم نذر ميكنیم كه اين كار را
انجام ندهیم و نذر و پیمان بستند.

2

نمونۀ ديگر :دكتر شبلي شمیل پزشك معروف سوری كه در جواني مسیحي بوده و سپس
به ماديگری پیوست امّا چندان دربند دين نبود بلكه راهى را در مخالفت با دين رفت كه
او را پیر ملحدان مسیحیان گفتند .بااينحال اشعاری در تمجید پیامبر اسالم (‘)و قرآن
ميگويد:
هل أكفرنى مبحكم اْليات...
ىإّن و آن أك قد كفرت بدينه
بطل حليف ال ىنرص و الغارات
السياسة و الدى هى
رجل الحجى رجل ى
و بسيفه أنهى عَل الهامات
ببالغة القرآن قد غلب ال ىنهى
من غائب أو حارض أو آت
كل الورى
من دونه األبطال من ى
يعني :و من اگرچه به دين او كافرم و مسلمان نیستم ولیكن آيا مىتوانم به آيات محكمهاى
كه در قرآنش آمده است كفر ورزم؟
 ...او تنها مرد عقل و درايت و فهم و كیاست بود .يگانه مرد سیاست و انديشمندى بافطانت
بود .او يگانه شجاع و يكهتاز روزگار است كه در تاراج و درهم شكستن سپاه كفر ،همپیمان
با ظفر و پیروزى بود.
محمد(‘) با بالغتى كه در قرآن داشت ،بر تمام عقول بشر پیشى گرفت .و با شمشیر
برندهاش سرهاى دشمنان دين و انسانیت و بشريت را در زير سايه خود داشت.

 - 1دالئل النبوة للبیهقي حمققا ج2ص 226
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تمام شیر مردان بیشه علم و درايت و پهلوانان رزم و شجاعت در تمام دورههايي كه بر
انسانیت گذشته است ،چه از كسانى كه اآلن حاضرند و يا زمانشان سپریشده و غائباند
و يا آنان كه هنوز نیامدهاند؛ همگى در مقامى پائین تر و در رتبه و درجهاى پستتر از
مقام و منزلت او قرار دارند.

2

شاهد گفتار ما آنجا است كه ميگويدِ « :ب َبال َغ ِة القرآن َقد َغل ََب ال ُّنهي» يا « ِب َبيانِ ِه أَريب َعِل
أَهلِ ال ُّنهي» كه تصريح دارد پیامبر اسالم (‘) با بالغت و بیان قرآني بر عقول بشر
چیره شده است.
بهبیانديگر اعجاز قرآن در چهار ويژگى و امتیاز ،تجلييافته است:
 -2فصاحت الفاظ و زيبايى عبارات،
 -1بالغت معانى و بلندى مفاهیم،
 -0شگفتانگیزی نظم و تألیف موضوعات،
 -0بىنظیرى اسلوب و سبك.2
اجتماع عوامل چهارگانه فوق است كه تأثیر در نفوس ،لذت تالوت ،نرمى دل و شرح
صدر را براى بشر به ارمغان آورده است.

 - 1نور ملکوت قرآن ،ج ،2ص121:تا 126
- 2االهلیات1ص 267 :تا 117
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قرآن كتابي است كه محتوای بلند و جامع آن حتي غیرمسلمانان را نیز شگفتزده نموده
است حتي دانشوران غیرمسلمان درباره قرآن و عظمت آن مطالب فراوانى گفتهاند كه نقل
آنها از حوصله اين نوشتار خارج است و تنها به ذكر چند نمونه بسنده مىكنیم:
فرانسوا مارى ولتر (فیلسوف نامدار و نويسنده بزرگ فرانسوى)« :من يقین دارم كه اگر
قرآن و انجیل را به يك فرد غیر متدين ارائه دهند ،او حتماً اولى را بر دومى ترجیح
مىدهد ،زيرا كتاب محمد(‘)در ظاهر ،افكارى را تعلیم مىدهد كه بهاندازه كافى بر
مبناى عقلى منطبق است!»
مهاتما گاندى (رهبر اسبق هند)« :از راه آموختن دانش قرآن ،هركسى به اسرار وحى و
حكمتهاى دين  ...نائل مىشود».
ناپلئون بناپارت (امپراتور فرانسه)« :قرآن بهتنهايي عهدهدار سعادت بشر است  ...كجا است
آن روزى كه ما مجتمع و هیئتى بزرگ از سیاستمداران و علماى حقوق دنیا تشكیل
دهیم؟ قرآن كالم الهى و متینترين قوانین محمدى ،همان نسخه پرافتخار بشرى را پیش
رو گذاريم و از روى آن قوانین و سعادت حقیقى بشر را تنظیم كنیم».

2

بسیاری از دانشمندان غیرمسلمان وقتي به قرآن رجوع كردهاند لب به تمجید قرآن
گشودهاند اما برخي نیز بودهاند كه با ديد منفي به قرآن نگاه كردهاند و سعي خود را در
خورده گرفتن به اين كتاب آسماني معطوف كردهاند نويسنده كتاب نقد قرآن از اين دسته
است .وی در اين فصل به معرفي اجمالي قرآن ميپردازد و ايراداتي وارد ميكند كه
موردبررسي قرار ميگیرد:
 - 1پرسامن علوم قرآنى ،ص 29:و12
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ادعای تکراری بودن قرآن

اشكال :پیامهای اصلي قرآن صدها بار تكرار شدهاند و در هر صفحهای از قرآن به همه يا
بعضي از آنان برخورد ميكنید .قرآن شايد تكراریترين كتاب موجود باشد .اگر كسي يك
سورهی بزرگ قرآن مثل بقره را بخواند ،با خواندن بقیهی قرآن چیز زيادی به دانش وی از
قرآن اضافه نميشود.

2

جواب نقضي

سها كه تكرار را نقدی بر قرآن ميداند خود وی بعضي شبهات را چند جا به مناسبتهای
مختلف تكرار ميكند كه به بعضي قبالً اشاره شد و به دو مورد بهعنوان نمونه اشاره مي
شود:
نسخ در قرآن در صفحات ،122 ،00 ،01 ،03تا ،232 ،224 ،221 ،422 ،013 ،022 ،143
 333 ،234 ،220و  323به مناسبتهای مختلف بیان ميكند.
بحث ابهام در قرآن را در صفحات  102 ،243 ،200 ،00 ،03تا 242 ،202 ،120تا ،242
 ...323 ،222 ،243بیان ميكند.
سها ميگويد :اسم موسي  202بار در قرآن تكرار شده است و داستان موسي بهصورت
كوتاه و بلند در  00سورهی قرآن تكرار شده است .با اندكي تأمّل دانسته ميشود كه اين
اشكال سها بسیار نابجا است زيرا صرف تكرار يك اسم دلیل بر تكرار مطلب و مقصود
نیست خود سها كلمه محمد را بیش از  2333بار بكار برده است وی كلمات موسي ،يوسف
و اسالم به ترتیب  42،02و 433بار تكرار كرده است و اينگونه موارد زياد هست.

 - 1نقد قرآن ص11و14
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جواب حلي

در مورد موضوع تكرار در قرآن مفسران دو ديدگاه دارند:
ديدگاه اول :برخى از مفسران و متفكران اسالمى معتقدند ،كه در قرآن «تكرار» وجود
ندارد بلكه بعضى از اين واژهها ،لفظاً تكرار شده اما در حقیقت ،مفهومي كه به دست
ميآيد تكراری نیست؛ بدينصورت كه ما هر موردی را مثالً « َف ِبأَ ِّي َآال ِء َربِّك ََُم تُكَ ِّذبَانِ » يا
آيهى «و يقولون متى هذا الوعد» را كه با قبل و بعدش در نظر بگیريم ،مفهوم جديدى را
به ما منتقل مىكند در يك آيه كه مىفرمايد« :كدام نعمت پروردگارتان را شما تكذيب
مىكنید؟» به آسمانها و زمین اشاره ميكند و جاى ديگر اشاره مىكند به انسان و همین
طور موارد ديگر .در حقیقت سؤال جديد و مطلب تازهاى به انسان منتقل ميكند يا داستان
حضرت موسى (×) و انبیاى ديگر كه تكرار شده ،در هر بار زاويهى خاصى را بیان ميكند
مثالً بیان متعدد داستان حضرت موسي در قرآن به خاطر اين است كه زندگي حضرت موسي
ويژگي خاصي داشته است و آن اينكه دارای تنوع بسیاری بوده است .موسي با گروههای
مختلف درگیر يا مرتبط بوده است مثل فرعون ،هامان ،قارون ،سامری ،بنياسرائیل ،خضر
حضرت موسي با زر)قارون(زور )فرعون( و تزوير )سامری(و جهل )بنياسرائیل(و علم )
خضر( و ...مرتبط بوده است .شايد به خاطر اين تنوع است كه در قرآن از زندگي او زياد
صحبت شده است .چراكه قرآن كتابي است كه بايد برای زمانها و شرايط مختلف مطلب
داشته باشد و تنوع زندگي موسي ميتواند برای شرايط مختلف برای ما قانون ارائه دهد.

 - 1دفاع از قرآن ص19
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ديدگاه دوم :برخى معتقدند كه تكرار در قرآن وجود دارد ،ولى ما بايد ببینیم «چرا در قرآن
مطالبى مكرر آمده است؟» قبل از پاسخ به اين پرسش بنگريم كه «قرآن چگونه كتابى
است؟» قرآن كتاب تربیت است ،كتاب تربیت و هدايت و اين امر مستلزم آن است كه در
موارد الزم ،مسائل تربیتى براى كسى كه مورد تربیت قرار مىگیرد تكرار شود ،هر مربى
و معلمى مطالبى را بهطور مكرر براى متربّي و متعلّم بیان ميكند تا آن مطالب برای وی
تثبیت گشته ،در ذهن و جان او جاى گیرد .اين امر ،نهتنها اشكال ندارد بلكه امری
مستحسن و در مواردی ،امری مؤكّد و معیّن است.
در نظام تعلیم و تربیت امروزى نیز ،هیچكس از تكرار منع نمىكند بلكه آن را الزم نیز
ميشمارد .البته نبايد تكرار ماللآور و خستهكننده باشد بلكه الزم است در حد ضرورت و
مصلحت باشد قرآن هم چون كتاب تربیتى است از همین روش استفاده كرده است.2
بنابراين بايد گفت:
اوالً :تكرارهاى قرآن فايدههاى تربیتى دارد و هر تكرارى ناپسند نیست .مثل توصیفات
بهشت و جهنم
ثانیاً :آيات به مناسبتهاى مختلف و در حد لزوم تكرار شده است.
ثالثاً :اينكه در هر قسمتى از اين تكرارها همانطور كه اشاره شد از زاويهى خاصى نگاه
شده است مثالً داستان میهمانى حضرت ابراهیم(×) در سورهى هود آيهى  23آمده و
در سورهى عنكبوت آيهى  02هم اين مطلب را مىبینید اما در سورهى هود ،میهماننوازى
حضرت ابراهیم و آداب میهمانداری مورد تأكید واقعشده است و در سورهى عنكبوت

 - 1پرسش و پاسخهاى قرآنى ویژه جوانان ،ج ،1ص119 :
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اصالً بحث میهماننوازی حضرت ابراهیم مطرح نشده است بلكه درباره بشارت والدت
اسحاق و خبر نزول عذاب بر قوم لوط است.
رابعاً :تكرار اين داستان و امثال آن نشان مىدهد اين ماجرا خیلى مهم است يعنى خود
تكرار ،نشان مىدهد كه اين مطلب مهم است و بايد به آن توجه ويژه شود و از زاويههاى
مختلفى به اين موضوع نگاه كرد.
در مورد آيه «يَقُولُونَ َم َتى ه َذا الْ َوعْدُ ان كُن ُت ْم َصا ِد ِق َْي» بايد گفت كه :موضوع آيات در مورد
رستاخیز و انكار مخالفین است كه چه موقع اين وعدهى رستاخیز واقع مىشود؟ و مىبینیم
در آيههاى مختلف كه در هر موردى يك واقعهاى بوده و اين سؤال از طرف مخالفین
تكرار شده و پاسخ مناسب همان واقعه هم دادهشده است.
بنابراين امكان دارد افراد متعددى ،در وقايع گوناگونى يك سؤالي را از پیامبر كرده باشند
و پاسخهاى مناسب خودشان را در همان واقعه ،گرفته باشند.
ازاينرو اگر به موارد سؤال در آيات مراجعه شود متوجه مىشويم كه مسئلهى تكرار در
اين موارد حداقل كمتر به ذهن مىرسد.

2

ادعای کم محتوا بودن قرآن

صاحب كتاب در اين قسمت برخي از مسائل مطرح در قرآن را دلیل بر كم محتوايي قرآن
دانسته ،دو اشكال را بیان ميكند:
اشكال اول

وقتي از محمد پرسیده ميشود كه چرا ماه شكلهای متنوع دارد؟ او در قرآن ميگويد:
برای اينكه شما عدد سنین (سالها) و حساب را داشته باشید .اگر امروز همین سؤال از
يك دانشآموز هم پرسیده شود خواهد گفت كه چون قسمتهای مختلفي از ماه به سمت
 - 1مهان ج ،1ص119 :و112
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خورشید است ولي محمد اصالً چنین چیزی را نميدانسته است بنابراين ،اين جواب بسیار
عوامانه را داده است.

2

جواب

طبیعتاً يك واقعه را از نگرشهای مختلفي ميتوان نگاه كرد و بايد ببینیم اين سؤال از چه
كسي و به چه منظوری پرسیده شده است.
برای اينكه اين بحث واضحتر شود بد نیست مثالي ديگر بزنیم .فرض كنید شخصي درباره
گوسفند سؤال ميكند اگر طرف مقابل او يك زيستشناس باشد جواب او درباره نوع
زندگي و مسائلي درباره زيست اوست ،اگر از يك قصاب پرسیده شود جواب او از مقدار
گوشت و  ...است اگر از فقیه سؤال كند جواب او از حالل و حرام بودن اوست و سؤالكننده
از هر يك كه ميپرسد در ارتباط با همان موردی كه مرتبط با رشته اوست سؤال ميكند.
حال ظاهر امر اين است كه سؤال آنها درباره هاللي بودن ماه و ارتباط آن با دين بوده
است چون از پیامبر بهعنوان رهبر ديني پرسیده است.
اگر شما بقیۀ موارد «يَ ْس َئلُونَك عن »...در قرآن را ببینید متوجه خواهید شد كه موارد بسیاری
از آن سؤاالت اين بوده است كه حكم دين در آن مورد چیست؟ نه اينكه سؤالكنندگان
بخواهند از حقیقت آن چیز آگاهي پیدا كنند مثالً وقتي گفتهشده است كه از شراب و قمار از
تو ميپرسند آيا مراد اين است كه از چگونگي ساخت شراب از تو ميپرسند يا مرادشان اين
است كه از حكم شرعي شراب از تو

 - 1نقد قرآن ص16
 - 2دفاع از قرآن ص24
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الحج ،سؤال از چرايي خلقت
در آيۀ  223بقره :یسئلونک عن األهلىة قل هی مواقیت لل ىناس و ى
ماه بهصورت هاللي بوده است نه از چگونگي تحقّق آن ،هم چنانكه با مراجعه به شأن
نزول و تفاسیر (مانند مجمعالبیان ،2ذيل اين آيه) آشكار ميگردد.
در آيۀ ديگری نیز چنین آمده است:
اب َما َخلَ َق
الس ِن َْي َوالْ ِح َس َ
« ُه َو الَّ ِذي َج َع َل الشَّ ْم َس ِض َيا ًء َوالْ َق َم َر نُو ًرا َو َقدَّ َر ُه َم َناز َِل لِ َت ْع َل ُموا عَدَ َد ِّ
2
َّللا َذلِكَ إِال بِالْ َح ِّق ُيف َِّص ُل اْل َي ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْعلَ ُمونَ »
َّ ُ
«اوست خدايي كه آفتاب را درخشان و ماه را تابان نمود و سیروسفر ماه را در منازلي معین
كرد تا بدينوسیله شمارهی سالها و حساب ايام را بدانید .اينها را خدا جز بهحق و
مصلحت نظام خلق نیافريده و خداوند آيات خود را برای اهل علم و معرفت بهتفصیل
بیان ميفرمايد».
بنابراين فلسفه خلقت سیروسفر ماه غیر از علت تغییر اشكال ماه است.
اشكال دوم

محمد چیزهای محدودی از كتب مقدس يهود و مسیحیان فراگرفته بود و چیزهای
مختصری هم از فرهنگ خود يا فرهنگهای ديگر به گوشش خورده بود.

0

جواب

اوالً هیچ دلیل تاريخي وجود ندارد كه مطالب قرآن برگرفته از كتب تورات و انجیل است
بلكه آنچه به شهادت مورّخان عرب ،ثابت است ،آن است كه پیامبر (‘) پیش از نزول
قرآن ،نه در مكتبي تعلّم پرداخته و نه كتابي خوانده است و سها مدركي بر اين ادعای

 - 1جممع البیان ج ،2ص429 :
 - 2یونس آیه 4
 - 1نقد قرآن ص16
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خود نميآورد و فقط به بعضي احتماالت به دلیل شباهت با تورات و انجیل اشاره ميكند
مثالً در صفحه  232درباره خلقت جهان در شش روز ميگويد :احتمال بسیار قوی محمد
آن را از تورات گرفته است .سها در جای ديگر به تشابه بعضي مطالب قرآن با تورات
اشاره ميكند 2اين هم معلوم است كه صرف تشابه ،دلیل برگرفتن از آنها نیست.
ثانیاً الزمه قبول اين احتمال اين است كه آنچه در قرآن آمده است با آنچه در تورات و
انجیل نوشتهشده است مطابق باشد ،حداقل در خطمشي عقیدتى و در روح احكام و ويژگي
های جهانبیني و اصل خداشناسى و ويژگيهای پیامبران با يكديگر مطابق باشند
درصورتيكه چنین نیست 1.در اين رابطه در فصل دوم ذيل بحث خلقت آسمان در شش
روز بهطور مفصل جواب اين شبهه بیان خواهد شد.
ادعای محیط زدگی قرآن
اشکال اول

يكي ديگر از اشكاالت سها محیط زدگي قرآن است .وی ميگويد :قرآن بهشدت تحت
تأثیر فرهنگ و سنتها و زبان عربي است .مثالً فهم بسیاری از كلمات و مفاهیم قرآن
نیاز با آشنايي به فرهنگ و سنن عربي در زمان محمد دارد.

0

جواب

اوالً تأثّر از محیط ،بر دو گونه است :تأثّر مطلوب و تأثّر نامطلوب .كسى كه مىخواهد بر
محیط خود تأثیر بگذارد و آنها را به راهي كه در نظر دارد ،هدايت كند ،بايد نخست
واقع یاتي؛ همچون :شرايط الزم برای تفهیم مطالب به مخاطبان ،مانند سخن گفتن به
زبان آنها را موردتوجه قرار دهد و طبق آنها عمل نمايد .چنین شخصي بايد وضع محیط
 - 1مهان ص 119
 - 2قرآنشناسى ص212و 211
 - 1نقد قرآن ص17
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خود را در نظر بگیرد و آن را كامالً بشناسد تا عوامل مؤثر را به شايستگى به كار اندازد.
چنین تأثّری ،ازنظر عقل ،جزو تأثرات الزم و مطلوب است .امّا تأثّر نامطلوب عبارت است
از اثرپذيری شخص از انگیزهها و انگیختههای نابخردانه محیط زندگي خود؛ بنابراين فرق
است میان آنكه محیط بر روى او تأثیر گذارد و او را به دنبال خود بكشد ،باآنكه او خود را
با محیط هم آهنگ سازد تا عوامل مؤثر در آن را شناخته و بتواند بر آن تأثیر گذارد .مثالً
اگر فرهنگ حاكم بر جامعه اى ،ادبیات زيبا و رسا و عالقه و گرايش به شعر و جمالت
موزون باشد ،شخص با توجه به چنین گرايشى دعوت خود را اعالم ميكند و در ضمن با
جمالت محكم و كوتاه و موزون پیامهاى خود را بیان ميكند چنین شخصي رعايت
جامعه شناسى محیط را كرده و متناسب با مقتضیات آن ،رسالت خود را بیان ميكند.
ازاينرو بايد بین تأثّر نامطلوب از محیط و بین تأثّر مطلوب براى تأثیرگذارى در بین مردم
فرق قائل شد .پس آنچه عیب و نقص است ،تأثّر نامطلوب است ولى تأثّر مطلوب كمال
محسوب ميگردد كه از بهترين راه توانسته است مرام و آيین خود را پیاده كند.

2

ثانیاً :اگرچه بعضي از مطالب قرآن ناظر به حوادث و وقايع عربستان است اما در قلب
حوادث و اتفاقات ،حقايق و مفاهیمي وجود دارد كه برای ديگر ملل و برای زمانهای
ديگر قابلاستفاده است.
كنیست گريك انگلیسي استاد دانشگاه كمبريج درباره قرآن و اينكه در محیط عربستان
نازلشده ميگويد :بااينكه قرآن به زبان عربي و در درجه اول برای قوم عرب نازل گرديده

 - 1علوم قرآنى ،ص91 :و (94با کمي تغیری)
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است احكام آن طوری بود كه مختصات قومي ملل ديگر را نقض نميكرد و فقط عقیده
مذهبي آنها را تغییر ميداد.

2

ثالثاً :برخي از مفاهیم مثل عدالت و قبح دروغ و ...به نوع انسان برميگردد كه منحصر به
يك عصر نیست.
سها بتپرستي در محیط مكه را شاهدی بر محیط زدگي قرآن ميداند و معتقد است كه
بر همین اساس مبارزه با بتپرستي محور اصلي قرآن است.
درحاليكه محور اصلي قرآن پرستش خداوند و كنار زدن هر نوع پرستش حتي پرستش
نفس و جبت و طاغوت است عالوه بر اينكه آيات مربوط به بتپرستي در زمان حاضر نیز
كه بتپرستي در كشورهای متعدّدی رواج دارد ،نقش هدايتگری خود را ايفا مينمايد يا
امروزه در دين بودا كه جزو چند دين بزرگ دنیاست پرستي وجود دارد.
اشکال دوم

بارها در قرآن به نقش باد در پیش راندن كشتي اشارهشده و آن را خواست خدا دانسته
َ ٍ 1
است .مثل« :هو الَّ ِذي يس ُريكُم ِِف الْ ِّرب والْبح ِر ح َّتى إِ َذا كُن ُتم ِِف الْ ُفل ِْك وج َري َن ِبهِم ِبرِي ٍح طيبة»
او كسى است كه شمارا در خشكى و دريا ميگرداند تا وقتيكه در كشتيها باشید و آنها
با بادى خوش آنان را بهپیش براند.
غافل از اينكه بهزودی موتورهای متنوع جای باد را ميگیرند اين امر هم مؤيد آن است كه
قرآن كار محمد است نه خدا چون خدا از آينده خبر دارد.0
جواب

قرآن برای هدايت مردم به مثالي اشاره ميكند كه برای آنها قابلفهم باشد اما معلوم
است سهايي كه مدعي است دهها سال از عمر خود را در تحصیل علوم ديني گذرانده
 - 1قرآن را چگونه شناختم ص126
 -2یونس آیه22
 -1نقد قرآن ص 17و 19
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نسبت به آيات قرآن جاهل است و به ديگر آيات قرآن توجه نكرده است زيرا خداوند به
مركبهايي اشاره دارد كه در آينده خلق ميشوند و بشر از آن خبر ندارد « َو الْ َخ ْي َل َو الْبِغ َال
َو الْ َحم َري لِ َ َْت َك ُبوها َو زي َن ًة َو يَ ْخل ُُق ما ال تَ ْعلَ ُمونَ » 2ترجمه :اسبان و استران و خران را براى
شما آفريد تا بر آنها سوار شويد و مايه زيبايى و تجمّل زندگى شما باشند و چیزهايى را
به سود شما مىآفريند كه از آنها آگاه نیستید.
خداوند بعد از بیان حمل بار توسط كشتي به خلقتي شبیه آن اشاره ميكند « َو آيَة لَ ُه ْم أَنَّا
َح َملْنا ُذ ِّر َّي َت ُه ْم ِِف الْ ُفل ِْك ا ْل َمشْ ُحونِ َو َخلَقْنا لَ ُه ْم ِم ْن ِم ْثلِ ِه ما َي ْركَ ُبونَ  1».و براى آنان نشانهاى
ديگر از ربوبیت ما اين است كه فرزندانشان را در كشتىِ انباشته (از بار و مسافر) حمل
كرده و آنان را از غرق شدن حفظ نمودهايم و براى آنان چیزهاى ديگرى كه مانند كشتى
بر آن سوار شوند آفريدهايم.
اشکال سوم
بسیاری از آيات در توضیح زندگي خصوصي محمد(‘) است مانند آيات افك كه در
مورد تهمت زنا به عايشه بهطور تفصیل سخن ميگويند درصورتيكه اين ريزهكاریهای
جزئي فايدهای برای اعصار ديگر ندارد.
جواب
منظور اشكال كننده ،آيات  22تا  23سوره نور است .سها مدعي است آياتي كه درباره
زندگي خصوصي پیامبر (‘) بيفايده برای ديگر زمانها است وی آيات افك را برای
ديگر اعصار بيفايده ميداند ما هم به تحلیل اين آيات ميپردازيم.
آيات افك از چند جهت دارای فايده است كه به آنها اشاره ميشود:

 -1نحل آیه 9
 -2یس آیات  11و 12
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اول :خداوند پیامبر را اسوه و الگو برای مؤمنین معرفي كرده است 2.ازاينرو سبك زندگي
پیامبر(‘) در ابعاد مختلف ازجمله سبك زندگي خانوادگي آن حضرت برای اعصار ديگر
فايده دارد.
دوم :تهمت فحشا به همسر پیامبر كه توسط منافقین شايع شده بود موجب تضعیف روحیه
مسلمانان و دلسردی آنها شده بود كه اگر رد نميشد ممكن بود رسالت حضرت با مشكل
1
روبرو شود و آيات افك باهدف تقويت روحیه مسلمانان نازلشده است.
سوم :عدم رد اين قضیه فتح بابي ميشود برای تهمتهای ديگر برای پیامبر و با آمدن
َا
آيات افك چهره منافقان برای مسلمانان روشن گرديد .لذا در آيه ميگويد «ال تَ ْح َس ُبو ُه َ ا
0
لَك ُْم»
چهارم :عدم رد اين قضیه شائبه درست بودن اصل قضیه را تقويت ميكرد و در اعصار
ديگر ممكن است بعضي اين را دلیل بر جواز فحشا بدانند كما اينكه در موضوع رضاع
كبیر (شیر خوردن مرد از سینه زن نامحرم به جهت محرم شدن) بعضي از اهل سنت فتوا
0
دادهاند مستند آنها حديثي است.
پنجم :مسكوت گذاشتن آن ممكن است موجب سلب اعتماد مردم نسبت به الگو بودن
پیامبر(‘) در زندگي خانوادگي و نیز بدبین شدن بقیه افراد در اعصار ديگر به قرآن و
پیامبر(‘)شود.
ششم :در آيات افك نكاتي وجود دارد كه مختص همان موضوع و همان عصر نیست و

کان َل ُکم يف رس ِ
ول اهللهِ ُأ ْس َو ٌة َح َسنَة(احزاب آیه)21
َ - 1ل َقدْ َ ْ َ ُ
 - 2إِ هن ا هل ِذین جاؤُ بِ ْ ِ ِ
رشا َل ُک ْم َب ْل ُه َو َخ ْ ٌری َل ُکم
َ
اْل ْفك  ...ال َحت َْس ُبو ُه َ ًّ
 - 1نور آیه 11
 - 1صحیح مسلم ج1ص 169
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برای ديگر مسلمانان قابلاستفاده است كه به چند نمونه اشاره ميشود:2

اول :اخالقي
1

مراقب شايعهسازان در میان خود باشید
0
سخن بايد بر اساس علم باشد.
0
نقل تهمتها و شايعات ممنوع و از گناهان كبیره است.
4
در جامعهى اسالمى بايد روحیهى حسن ظن حاكم باشد.
2
امید دادن به مؤمنان در برابر توطئه و تهمت بدخواهان الزم است.
2
آبرو و حیثیت رهبران جامعه اسالمى ،جدا از آبرو و حیثیت اعضاى آن جامعه نیست.
بر حذر داشتن مسلمانان از تحلیل و برخورد سطحى با رخدادهاى سیاسى و توطئههاى
2
دشمنان
3
بازگو كردن تهمتهاى بىدلیل و نقل آن براى ديگران ،اكیداً ممنوع است
23
پذيرش آنچه بر سر زبانهاست ،بدون تحقیق محكوم است.
 - 1مطالبی که بیان میشود برگرفته از تفسری راهنام و تفسری نور ذیل آیات افک است
 - 2إِ هن ا هل ِذی َن جاؤُ بِ ْ ِ
اْل ْف ِك ُع ْص َب ٌة ِمنْ ُک ْم مهانا کسانى که آن دروغ بزرگ را (در میان) آوردند ،گروهى از خود شام بودند
ون بِ َأ ْف ِ
َ «- 1ت ُقو ُل َ
واه ُک ْم ما َل ْی َس َل ُک ْم بِ ِه ِع ْل ٌم»
ِ
ِ
یم»
َ «- 1و ُه َو عنْدَ اهللهِ َعظ ٌ
َ « - 4ظ هن املُْؤْ ِمنُ َ
نات بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم َخ ْریا»
ون َو املُْؤْ ِم ُ
َ « - 6ب ْل ُه َو َخ ْ ٌری»
 - 7با آن که ماجراى «افك» مربوط به پیامرب (‘)و خانواده او است؛ وىل خداوند جامعه اسالمى را خماطب قرار داده
و بازتاب مثبت این ماجرا را ،به آنان گوشزد کرده است (بل هو خری لکم)
ِ
 - 9إِ هن ا هل ِذین جاؤُ بِ ْ ِ ِ
رشا َل ُکم
َ
اْل ْفك ُ ...ع ْص َب ٌة منْ ُک ْم ال َحت َْس ُبو ُه َ ًّ
َ - 8و َل ْو ال إِ ْذ َس ِم ْع ُت ُمو ُه ُق ْل ُت ْم ما َی ُک ُ
ون َلنا َأ ْن َن َت َک هل َم ِهبذا
َ «- 12ت َل هق ْو َن ُه بِ َأ ْل ِسنَتِ ُک ْم»
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مردم به موعظه نیاز دارند و خداوند بهترين واعظ است.
1
پشیمانى از گذشته كافى نیست ،گناه را نبايد تكرار كرد
0
دوست داشتن بعضى گناهان ،گناه كبیره است ،مانند ريختن آبروى مؤمن
مؤمنان و مؤمنات زير سؤال بردن آبروى مردم را ساده نگیرند 0.و در برابر آبروى يك
«فرد» مسئول هستند 4در چنین موقعیتي سكوت ممنوع است.
2
آغاز به تنزيه خداوند ،به هنگام پاک دانستن دامن متهمى از آلودگى ،از آداب قرآنى است.
2
شكستن حرمت و آبروى اهل ايمان ،امرى خطیر و گناهى بزرگ در پیشگاه خداوند است.
2
سیاست اسالم ،مبتنى بر اهتمام به حفظ آبرو و حیثیت مؤمنان در جامعه است.
بازى با حیثیت مؤمنان و بدنام ساختن آنان ،معصیتى بزرگ و داراى فرجامى سخت و
3
دردناک در دنیا و آخرت است.
انسانها نسبت به پیامد و بازتاب شوم دنیوى و اخروى اشاعه فحشا در جامعه ،آگاهى
23
درست و كاملى ندارند.
22
سالمت و پاكى مردم در جامعه از فحشا و انحرافات جنسى ،مورد اهتمام اسالم است.
َ « - 1ی ِع ُظ ُک ُم اهللهُ»
َ « - 2ت ُعو ُدوا مل ِ ْثلِ ِه ِ َأ َبدا إِ ْن ُک ْن ُت ْم ُمؤْ ِمنِني»
ُُ - 1يِ ُّب َ
َذاب َألِیم
ون  ...ع ٌ
َ «- 1و َحت َْس ُبو َن ُه َه ِّینا»
« - 4املُْؤْ ِمنُ َ
نات»
ون َو املُْؤْ ِم ُ
َ - 6و َل ْو ال إِ ْذ َس ِم ْع ُت ُمو ُه ُق ْل ُت ْم ُ ...س ْبحانَك
ون بِ َأ ْف ِ
 - 7إِ ْذ َت َل هق ْو َن ُه بِ َأ ْل ِسنَتِ ُک ْم َو َت ُقو ُل َ
هلل َعظِیم
واه ُک ْم ما َل ْی َس َل ُک ْم بِ ِه ِع ْل ٌم َو َحت َْس ُبو َن ُه َه ِّینا َو ُه َو ِعنْدَ ا هِ
ِ
ِ
ِ
 - 9إِ هن ا هل ِذی َن ُُيِ ُّب َ
َذاب َألِیم
یع ا ْلفاح َش ُة ِيف ا هلذی َن آ َمنُوا َهل ُ ْم ع ٌ
ون َأ ْن تَش َ
ِ
ِ
ِ
 - 8إِ هن ا هل ِذی َن ُُيِ ُّب َ
َذاب َألِی ٌم ِيف الدُّ نْیا َو ْاْل ِخ َرة
یع ا ْلفاح َش ُة ِيف ا هلذی َن آ َمنُوا َهل ُ ْم ع ٌ
ون َأ ْن تَش َ
ون َأ ْن ت َِشیع ا ْل ِ
 - 12إِ هن ا هل ِذی َن ُُيِ ُّب َ
فاح َش ُة َ ...و اهللهُ َی ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم ال َت ْع َل ُمون
َ
ون َأ ْن ت َِشیع ا ْل ِ
 -11إِ هن ا هل ِذی َن ُُيِ ُّب َ
فاح َش ُة َ ...و اهللهُ َی ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم ال َت ْع َل ُمون
َ
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دوم :اعتقادی
2

خداوند ،به همه امور علم و آگاهى دارد.
1
انسان زمانى مجرم و مقصّر است كه با علم و قصد گناه كند
0
در گناهان دستهجمعى ،هر يك از افراد به مقدار سهم خود مجرم هستند.
0
مجازات كسى كه نقش اصلى را در ارتكاب جرم دارد ،بزرگتر است.
4
دامن زدن به سوءظن و افترا ،موجب محو ايمان ميشود
2
ايمان ،بازدارنده آدمى از تكرار گناه است.
حكم خداوند مبنى بر كیفر دنیوى و اخروى اشاعه دهندگان فحشا و سختگیرى نسبت
2
به آنان ،ناشى از علم و آگاهى او به حكمت و پیامد كارها و رفتارها است.
2
خداوند ،دستگیر امت اسالمى در مواقع بروز خطر است.
3
خداوند ،از هر عیب و نقصى منزه است.
23
امت اسالمى ،در دو عرصه دنیا و آخرت ،از فضل و رحمت خداوند برخوردارند.
هتك حرمت پیامبر (‘) ،در پى دارنده عذابى بزرگ است.

22

َ - 1و اهللهُ َی ْع َلم
ب ِم َن ْ ِ
اْل ْث ِم»
« - 2ا ْکت ََس َ
ِ
ِ
ب ِم َن ْ ِ
اْل ْث ِم»
« - 1ل ُک ِل ا ْم ِر ٍئ من ُْه ْم َما ا ْکت ََس َ
ِ
ِ
َذاب َعظِیم
رب ُه َ ...ل ُه ع ٌ
َ - 1و ا هلذي ت ََو هىل ک ْ َ
َ - 4ی ِع ُظ ُک ُم  ...إِ ْن ُکنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِني
َ - 6ی ِع ُظ ُک ُم اهللهُ َأ ْن َت ُعو ُدوا مل ِ ْثلِ ِه َأ َبدا إِ ْن ُک ْن ُت ْم ُمؤْ ِمنِني
ِ
ِ
ِ
 - 7إِ هن ا هل ِذی َن ُُيِ ُّب َ
یم ِيف الدُّ نْیا َو ْاْل ِخ َر ِة َو اهللهُ َی ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم ال َت ْع َل ُمون
یع ا ْلفاح َش ُة َ ...هل ُ ْم ع ٌ
ون َأ ْن تَش َ
َذاب َأل ٌ
ِ ِ
ِ
َذاب َعظِیم
َ - 9و َل ْو ال َف ْض ُل اهللهِ عَ َل ْی ُک ْم  ...ملَ هس ُک ْم فیام َأ َف ْض ُت ْم فیه ع ٌ
ُ - 8س ْبحانَك

ْح ُت ُه ِيف الدُّ نْیا َو ْاْل ِخ َرة
َ - 12و َل ْو ال َف ْض ُل اهللهِ عَ َل ْی ُک ْم َو َر ْ َ
ِ ِ
ِ
َذاب َعظِیم
 - 11ملَ هس ُک ْم فیام َأ َف ْض ُت ْم فیه ع ٌ
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 -قوانین و احكام خداوند ،جلوهاى از علم و حكمت او است.

سوم :فقهي
1

نهى از منكر واجب است.
كسانى كه به دنبال اشاعه فحشا هستند ،نظام اسالمى بايد آنها را تنبیه كند (تعزير يا
حد).0
0
اثبات ادعاى زنا ،درگرو اقامه چهار شاهد مرد است.
درصورتيكه قذف كنندگان (كساني كه تهمت به زنا ميزنند) از اقامه بیّنه ناتوان باشند،
4
تكذيب آنان و مبرّا دانستن دامن متهم ،واجب است.
مسلمانان ،موظفاند در برابر شايعهها و تهمتهاى بىاساس علیه پیامبر (‘) و حريم
2

آن حضرت ،واكنشى صريح و قاطع نشان دهند و به مقابله جدى با آنها برخیزند.

چهارم :تاريخي
اگر از مطالب بیانشده بگذريم بیان مباحث تاريخي خود منافعي دارد و در تحلیل درست
وقايع صدر اسالم مفید استپ مخصوصاً موضوعاتي كه در ارتباط با پیامبر اسالم(‘)
باشد ازاينرو بیان اينگونه مباحث از عظمت اين كتاب نميكاهد .به بعضي از نكات
تاريخي آيات افك اشاره ميشود:
منافقان عصر بعثت ،داراى جمعیتى همدست و متشكل براى توطئه علیه پیامبر(‘) و
ِ
ِ
یم َحکِیم
َ - 1و ُی َب ِّ ُ
ني اهللهُ َل ُک ُم ْاْلیات َو اهللهُ عَل ٌ
َ « - 2و َل ْو ال إِ ْذ َس ِم ْع ُت ُمو ُه ُق ْل ُت ْم» (سخن گفتن براى دفاع از آبروى مسلامن واجب است)
ِ
یم ِيف الدُّ نْیا»
« - 1ع ٌ
َذاب َأل ٌ
َ - 1ل ْو ال جاؤُ َع َل ْی ِه بِ َأ ْر َب َع ِة ُش َهداء
الشه ِ
داء َف ُأولئِ َك ِعنْدَ اهللهِ ُهم ا ْل ِ
ِ
ِ
کاذ ُبون
َ - 4ل ْو ال جاؤُ َع َل ْیه بِ َأ ْر َب َعة ُش َهدا َء َفإِ ْذ ََل ْ َی ْأ ُتوا بِ ُّ َ
ُ
َ - 6و َل ْو ال إِ ْذ َس ِم ْع ُت ُمو ُه ُق ْل ُت ْم  ...هذا ُ ْهب ٌ
تان َعظِیم
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اسالم بودند.
افرادى بدخواه و خواستار اشاعه فحشا و بدنامى اهل ايمان در جامعه نوپاى صدر اسالم
1
وجود داشته است.
بدخواهان جامعه نوپاى صدر اسالم ،افرادى ظاهرالصالح و ناشناخته براى مردم مسلمان
0
بودند
0
ماجراى «افك» ،در میان مسلمانان صدر اسالم بهطور گسترده انتشار يافت.
4
در پي انتشار شايعه «افك» در میان جامعه مسلمانان نگران شدند.
خداوند ،مسلمانان را به خاطر تأثیرپذيرى در برابر شايعه «افك» و عدم موضعگیرى
2
مناسب در برابر آن ،نكوهش ميكند.
دستاندركاران اصلى توطئه «افك» علیه پیامبر(‘)و حريم رسالت ،از فضل و رحمت
2

خداوند محروم شدند.
2
توطئهگران علیه خاندان پیامبر (در قضیه افك) ،از اقامه حتى يك شاهد هم ناتوان بودند.
حال خودتان قضاوت كنید با توجه به نكات بیانشده اين آيات برای همه اعصار مفید
نیست؟!
 - 1إِ هن ا هل ِذی َن جاؤُ بِ ْ ِ
اْل ْف ِك ُع ْص َب ٌة ِمنْ ُکم « ُع ْص َب ٌة» در لغت به گروه متشکل و پشتیبان هم که از ده تا چهل نفر باشند ،گفته
مىشود.
ِ
ِ
ِ
 - 2إِ هن ا هل ِذی َن ُُيِ ُّب َ
َذاب َألِیم
یع ا ْلفاح َش ُة ِيف ا هلذی َن آ َمنُوا َهل ُ ْم ع ٌ
ون َأ ْن تَش َ
ون َأ ْن ت َِشیع ا ْل ِ
 - 1إِ هن ا هل ِذی َن ُُيِ ُّب َ
فاح َش ُة ِيف ا هل ِذی َن آ َمنُوا َ ...و اهللهُ َی ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم ال َت ْع َل ُمون
َ
ِ
 - 1إِ هن ا هل ِذین جاؤُ بِ ْ ِ ِ
رشا َل ُک ْم َب ْل ُه َو َخ ْ ٌری َل ُکم
َ
اْل ْفك ُع ْص َب ٌة منْ ُک ْم ال َحت َْس ُبو ُه َ ًّ
ِ
 - 4إِ هن ا هل ِذی َن جاؤُ بِ ْ ِ
رشا َل ُک ْم َب ْل ُه َو َخ ْ ٌری َل ُکم
اْل ْفك  ...ال َحت َْس ُبو ُه َ ًّ
َ - 6و َل ْو ال إِ ْذ َس ِم ْع ُت ُمو ُه ُق ْل ُت ْم ُ ...س ْبحان ََك هذا ُ ْهب ٌ
تان َعظِیم
ِ ِ
ِ
َذاب َعظِیم
َ - 7و َل ْو ال َف ْض ُل اهللهِ عَ َل ْی ُک ْم َو َر ْ َ
ْح ُت ُه  ...ملَ هس ُک ْم فیام َأ َف ْض ُت ْم فیه ع ٌ
َ - 9فإِ ْذ ََل ْ َی ْأ ُتوا بِ ُّ
الش َهداء
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سها آيات جنگي قرآن را از ديگر مصاديق محیط زدگي ميداند 2كه با توجه به بررسي
آيات افك معلوم شد كه آنها نیز نكات قابلاستفاده است و در آيات جنگ نكاتي در باب
تاكتیكهای نظامي ،آداب جنگي و ...دارد كه برای هر زمان قابلاستفاده است نكته اين
است كه سها ظاهر آنها را ديده و به عمق آنها توجه نكرده است.

ادعای بینظمی قرآن

دكتر سها مينويسد :قرآن ازلحاظ مفاهیم ،موضوعات و نوشتار نظم ندارد! مطالب قرآن
بهصورت تكهتكه و نامربوط پشت سرهم قرارگرفتهاند .گاهي حتي در يك آيه ،دو يا چند
مفهوم نامربوط كنار هم آمده و چینش مطالبش نه بر اساس موضوع و نه بر اساس تاريخ
نزول است.

1

جواب:

اوالً :در اين زمینه ابتدا بايد نظم تعريف شود :نظم در يك پديده طبیعى ،جز اين نیست كه
اجزاى مختلفى ازنظر كیفیت و كمیت دورهم گرد آيند تا در پرتو همكارى اجزاى آن ،هدف
مشخصي تحقق يابد0.
قرآن هم يك مجموعه منظم باهدف كلي هدايت انسان نازلشده است .اگر كسي با
ابزارهای الزم جهت بهرهمندی از آن ،بدان بنگرد ،طراحي ،برنامهريزی و هدفمندی خاص
را در آن ميبیند.
تنوع و گوناگونى آيات و روايات ،تأثیر خاصى براى جذب و تربیت مخاطبان دارد .
بهطوریكه آيات يك سوره ،آمیزههايى از بیم و امید ،شادى و نگرانى ،آسیبها و درمانها
 - 1نقد قرآن ص19
 - 2مهان
 - 1ایامن و آثار سازنده آن ص 94
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را در خود جایداده است و همگى باهدف هدايتگرى و آموزشى هماهنگ است .درنتیجه
روش قرآن در بیان مفاهیم و موضوعات ،منحصربهفرد است؛ چراكه نظام عملى و عقیدتى
و اخالقى را آمیخته به يكديگر بیان ميكند .اين بهترين روش براى هدايت است بهطور
مثال :در جايى احكام را بیان مىكند و پس از بیان احكام ،به موضوع قیامت و حسابرسى
هم اشاره مىكند تا شنونده و خواننده ،براى عمل تحريك شود .البته در قرآن مجید
سورههاى موضوعى نیز وجود دارد؛ مثالً برخى از سورهها به يك داستان و قصه اختصاص
يافته است ) مانند سوره يوسف(و بعضى به مسائل توحیدى پرداخته و برخى ديگر به
موضوع قیامت .درعینحال در سورههای ديگر ،همه مسائل را در سیستم و نظام واحدى
2
تبیین كرده است
ثانیاً :چهبسا چیزی در اصل منظم باشد ولي بهظاهر نامنظم جلوه كند مثالً
خورشیدگرفتگي ،ماهگرفتگي ،طوفانها ،آتشفشان ،برخوردهای شهابسنگها و مسائلي
از اين قبیل كه ممكن است به نظر وقايعي نامنظم جلوه كند ولي درواقع دارای نظم
خاصي هست اگر نظم خاصي نداشته باشد قابل پیشبیني نیست درحاليكه متخصصین
اين وقايع را قابل پیشبیني ميدانند.
در بعضى مواقع ،عدم توجه و ناديده گرفتن زمینهها و اسباب نزول ،موجب پديد آمدن
مشكالتى در فهم چگونگى ارتباط و يكنواختى بخشهای قرآن شده است .اين مشكالت
گاه در شناخت معنى دقیق يك آيه رخداده است ،آنجا كه برخى گمان بردهاند كه میان
صدر و ذيل آيه تناسب معنايى وجود ندارد 1.مثل نساء آيه  00و مائده آيه .30
 - 1قرآنشنايس ص 119
 - 2مهان ص146 :
 - 1درباره آیه مبارك" و إِنْ ِخ ْفتُم َأ ََّّل ُت ْق ِس ُطوا ِِف ا ْليتامى َفانْكِحوا ما طاب َلكُم ِمن الن ِ
ِّساء" ،بنا بر روایتى که در این زمینه
ْ َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
منقول است ،نوشته است ":و ليس يشبه القسط ىف اليتامى نكاح النساء و َّل ّ
كل النساء يتامى فهو مم ّا قدمت ذكره من
اسقاط املنافقِّي من الق رآن ،و بِّي قوله تعايل ىف اليتامى و بِّي نكاح النساء من اخلطاب و القصص ،اكثر من ثالث القرآن".
بحار األنوار (ط  -بریوت) ،ج ،98ص17 :
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گاه ترجمه يا تفسیر اشتباه و بدون تدبر آيات ،در جلوه دادن اين برداشت بينظمي و يا
مبهم كردن مطالب تأثیرگذار بوده است.
ضمناً جلوههای ديگری از نظم نیز در قرآن وجود دارد ازجمله نظم آهنگین قرآن 2و نظم
در تقديموتأخیر 1و ...
سها مواردی را بهصورت كلي بدون ذكر مصاديق بهعنوان موارد بينظمي قرآن ذكر
ميكند كه اينگونه ادعا كردن معلوم نميكند نويسنده چه قدر در تحلیل آيات درست
قضاوت كرده است كما اينكه در ديدگاههای سها اشتباهات زيادی مشاهده ميشود.
سها اشكال كرده است كه اگر بخواهید نظر قرآن را در موضوع خاصي بدانید الزم است
كه تمام قرآن را بگرديد .در جواب اين ادعا بايد گفت كه:
ایرادى که بر آیه گرفته شده ،این است که رعایت عدالت درباره یتیامن به ازدواج با زنان شباهتى ندارد تا بجا باشد میان
آهنا تقارن اجياد نمود و در یك آیه در کنار هم مذکور بیفتد .با وجود این ،دو موضوع کامال يبربط ،در آیه سوره نساء در
کنار یکدیگر هناده شده و با" فاء" نتیجه به هم اتصال یافته است.
این وضعیت نشان مىدهد که حتام دست حتریفى دخالت داشته که آیه را اینگونه ظاهر ساخته است.اما با توجه به آیه
قبلَ ":و آتُوا ا ْل َيتامى َأ ْم َُ
واَل ْم" ،باید دانست مسئله موردبحث در آیه َو إِ ْن ِخ ْف ُت ْم موضوع ستم بر دخرتان یتیمى است که
پس از کشته شدن پدرانشان در جنگها به نحوي حتت تکفل دیگران قرارگرفتهاند .منظور این است که اگر نتوانستید
نسبت به دخرت ان یتیمى که حتت کفالت شام قرار دارند به عدالت رفتار کنید و در صورت زناشویى با آهنا مهرشان را به
خودشان بپردازید ،زنان دیگرى را به مهرسى اختیار کنید که دیگر ستمى بر آهنا نرود و مردانى آهنا را به مهرسى برگزینند
که مهریهشان را به آهنا پرداخت نامیند .پژوهشى در نظم قرآن ،ص146 :و 147
 -1سبكشناسى اعجاز بالغى قرآن ص 296
كاء ْ ِ
اْل َن» است .تقدیم شدن کلمه رشکاء
ُش َ
 - 2نمونه آن آیه122سوره انعام است که خداوند می فرمایدَ « :و َج َع ُلوا ّلِلَِّ ُ َ
در آیه ،کالم را زیبایى مىبخشد و دهلا را به سوى خود مىکشاند .اگر کلمه رشکاء را مؤخر کنیم و بگوییم «و جعلوا
اْلن ُشكاء ّلِلّ» آن زیبایى و شکوه را در کالم نمىیابیم بلکه از این منظره زیبا به چیزى منتقل مىشویم که هیچ فایدهاى
ّ
ندارد و ذهن هبرهاى برنمىگرید .ع ّلت آن است که مقدّ مشدن فایدهاى دارد و معنایى ارزنده که با تأخری آن حاصل
نمىشود ».مهان ،ص299 :

نقد و بررسی فصل اول معرفی قرآن

58

اوالً درست است كه برای تكمیل بعضي موضوعات رجوع به آيات ديگر نیاز است اما
اگر به قرائني كه در آيات قرآن وجود دارد خوب توجه كنیم در بسیاری از موارد ميتوان
حتي بدون مراجعه به آيات ديگر نیز نظر قرآن را در آن زمینه فهمید.
ثانیاً كتب ديگر نیز همینگونه است يعني برای فهم دقیق و جامع از ديدگاه نويسنده
بايد كل كتاب را بخوانیم.
ادعای غیردقیق بودن قرآن

صاحب نقد قرآن در ضمن بحث غیردقیق بودن قرآن آيه «ان مع العرس يرسا» را مصداق
آن ميداند وی ميگويد« :ان مع العرس يرسا» يعني قطعاً به دنبال هر سختي آساني وجود
دارد .اين جمله بهصورت كلي در تمام موارد صادق نیست؛ اما در هیچ جای ديگر نیز اين
خطا اصالحنشده است .البته مفسران و فقها به كمك محمد آمدهاند و در اصالح اين
بيدقتيها ،با آيات بعدی و يا حديث و يا با استفاده از توجیههای مندرآوردی ،سعي بسیار
كردهاند.

2

جواب

استفاده از آيات و احاديث ديگر برای روشن كردن منظور خداوند عمل صحیحي است
كما اينكه سها در ابتدای كتاب خود ميگويد :اين كتاب چون در پي بررسي قرآن است
منبع اولش صرفاً قرآن است و اگر آيهای وضوح كافي نداشت برای فهم معني آن به سنت
مراجعه ميشود .1عالوه بر آن همانطور كه بیان خواهد شد برای اثبات ادعاهای خود از
آيات و احاديث ديگر (ولو ضعیف) سوءاستفاده ميكند.

 - 1نقد قرآن ص18
 - 2مهان ص28
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استعمال مطلق و تقیید آن بهوسیله قیدهای قبل و بعد ،در عرف ،امر پذيرفتهشدهای هست
و در محاورهها نیز بهكاربرده ميشود و اين را خطا نميدانند.
اما عسری كه در آيهی موردبحث آمده به دو قید داخلي و خارجي مقید ميشود:
قید داخلي :با توجه به اينكه آيات قبل و بعد اين آيه خطاب به پیامبر (‘) است و
تالش پیامبر در امور ديني بوده است 2درنتیجه كساني كه در امر دين سختي ميكشند
برای آنها آساني هست اما اين آساني در اين دنیا يا آخرت ميتواند باشد.
قید خارجي :اين سوره از سور مكي هست و در سور مكي سخن از عذابها و سختيهای
اقوامي چون آل فرعون 2و آل ثمود 3هم آمده و اينگونه سختيها كه منشأ آن خود انسان
باشد و عذابهايي كه ناشي از عملكرد منفي آنها است از مصداق «ان مع العرس يرسا»
خارج ميشود و نميتوان گفت تقیید آن بعد از بیان كلي بوده است ،بلكه عذابهای اقوام
پیشین قبل از نزول اين سوره بیانشده بود.
از نتیجه اين دو قید استفاده ميشود كه كلمه عسر در اين آيه كلیت ندارد.

 - 1در این آیه گرچه سخن با پیامرب است اما با استفاده از آیات دیگر فهمیده میشود که بعضی از آیات قرآن با اینکه
خطاب به عده ای خاص است اما اما بقیه بصورت غری مستقیم خماطب این آیه نیز هستند مثال در آیه 29سوره احزاب با
اینکه خطاب به مهرسان پیامرب است اما از این آیه خانواده و بستگان دیگر کسانی که نقش رهربی دینی را دارند مورد
خطاب هستند.ر.ک تفسری نور ج7ص146
 - 2در سوره اعراف از سور مکی به عهدشکنى فرعونیان ،مایه گرفتارى آنان به انتقام و کیفر اهلى می کند.و خداوند می
ص ِمن ال هثم ِ
فرماید :و َل َقدْ َأ َخ ْذنا َآل فِرعَو َن بِ ِ
رات َل َع هل ُه ْم َی هذک ُهر َ
ون .اعراف آیه112
ْ ْ
َ
السننيَ َو َن ْق ٍ َ َ
ِّ
 - 1اعراف آیه 71
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ادعای ابهام در قرآن

سها اشاره به مبهم بودن قرآن ميكند حال بايد ديد از منظر او چه مقدار از قرآن ابهام
دارد او ميگويد« :بیشتر آيات قرآن نیازی به تفسیر ندارند و با خواندن ميتوان فهمید»

2

پس بخش كمي از قرآن ابهام دارد در ادامه نكته ديگری دارد كه از بین اين تعداد آيات
مبهم "عدهی كثیری از آيات قرآن را بدون مراجعه به سنت نميتوان فهمید" 1و با رجوع
به سنت فهمیده ميشود .اين تعداد محدودی كه مبهماند را در فصل چهارم بیان ميكند
كه در جای خود بیان خواهد شد كه آن آيات نیز با استفاده از سنت يا داليل ديگر ابهام
آنها برطرف ميشود.
نكته ديگر در باب ابهام آيات قرآن اينكه هر علمي اگر مالحظه شود اينگونه نیست كه
برای همه واضح باشد و برای تبیین نیاز به مفسر دارد و خداوند حضرت رسول (‘) و
اهلبیتش (^) را بهعنوان مفسران وحي معرفي كرده است.
عالوه بر اين برای ابهام قرآن داليلي بیانشده كه اشاره ميشود:
يكى :بينیاز بودن از ذكر آن ،چون در جاى ديگر بیانشده ،مانندِِ « :ص َ
اط ا َّل ِذي َن أَنْ َع ْم َت
َعلَ ْيه ِْم) 0كه منظور از «أَنْ َع ْم َت َعلَ ْيه ِْم» در اين آيه بیانشده است« :و من یطع َّللا و ال ىرسول
الصالِ ِح َْي».0
الصدِّ ي ِق َْي َو الشُّ َهدا ِء َو َّ
َّللا َعلَ ْيه ِْم ِم َن ال َّن ِب ِّي َْي َو ِّ
فأولئک َم َع الَّ ِذي َن أَنْ َع َم َّ ُ

- 1نقد قرآن ص18
- 2مهان
 -1فاحتة آیه 7
 -1نساء آیه 68
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دوم :اينكه عدم بیان اسم به خاطر مشهور بودن ،مانند فرموده خداوندَ « :و ُقلْنا يا آ َد ُم ْاسكُ ْن
َأن َْت َو َز ْو ُجكَ الْ َج َّن َة» و گفتیم اى آدم تو و همسرت در بهشت سكونت گزين 2و نفرمود:
تو و حوّا ،زيرا كه جز او كسى همسر آدم نبود.
سوم :بهقصد پوشاندن شخص از باب عطوفت بر وی ،مانندَ « :و ِم َن ال َّن ِ
اس َم ْن ُي ْعجِ ُبكَ َق ْولُهُ
ِِف الْ َحيا ِة الدُّ نْيا  ،1» ...كه او اخنس بن شريق هست؛ كه بعداً مسلمان شده و وضعش خوب
شد.
چهارم :اينكه در تعیین آن فايده مهمي نباشد ،مانند« :أَ ْو كَالَّ ِذي َم َّر َعَل َق ْريَ ٍة» -يا همچون
كسى كه بر قريهاى گذشتَ « ،0و ْس َئلْ ُه ْم َع ِن الْ َق ْريَ ِة» و از آنها درباره آن قريه سؤال كن

0

كه نام روستا را خداوند بیان نميكند زيرا در آن فايدهای ندارد.
پنجم :اينكه حكم عمومیت دارد و مختص به فرد معیّنى نیست ،مانند « َو َم ْن يَ ْخ ُر ْج ِم ْن
بَ ْي ِت ِه ُمهاجِ راً».4
ششم :تعظیم آن با توصیف كامل بیانشده ولي نامي از آن برده نشده است( .مثل آيه
واليت)

2

 -1بقره آیه 14
 -2بقره آیه 221
 - 1بقره آیه 248
 - 1اعراف آیه 161
 - 4نساء آیه122
ِ
ون الزه کا َة َو ُه ْم راکِ ُع َ
الصال َة َو ُیؤْ ُت َ
قیم َ
ون)مائده آیه  44در این آیه
ون ه
( - 6إِنهام َول ُّی ُک ُم اهللهُ َو َر ُسو ُل ُه َو ا هلذی َن آ َمنُوا ا هلذی َن ُی ُ
الصال َة َو ُیؤْ ُتو َن الزه کا َة َو ُه ْم راکِ ُع َ
قیم َ
ون طبق دیدگاه شیعه و سنی حرضت علی()
ون ه
منظور از ا هلذی َن آ َمنُوا ا هلذی َن ُی ُ
است.
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هفتم :تحقیر آن با توصیف ناقص ،مثل« :إِنَّ شانِئَكَ ُه َو ْاألَ ْب َ َُت» .

12

مشكل سها در اينجا اين است كه مصاديقي را برای ادعای ابهام در قرآن ذكر نميكند تا
موردبررسي گردد.
فهم قرآن

سها مدعي است كه منابع اسالم فقط دو چیزند :قرآن و سنت .منظور از سنت گفتار و كردار
محمد است كه در كتب حديث و سنن و سیره آمده است.0
جواب:

عقل هم يكي از منابع اسالم است كه سها به آن اشاره نكرده است ضمن اينكه سها
سنت را منحصر در قول و فعل پیامبر ميداند درحاليكه به تقرير پیامبر اشاره نميكند.
مراد از تقرير اين است كه در محضر معصوم (^) .گفتار يا كرداری از شخصي صادر
شود و يا در عصر وی سیره و عادتي میان عرف رايج و معمول باشد و معصوم (^)
بدون هیچ عذری از آن عمل بازندارد.

0

و قبالً بیان شد كه اهلبیت(^) نیز از مفسران واقعي قرآن هستند.

 - 1کوثر آیه 11
 - 2ترمجه االتقان ىف علوم القرآن ،ج ،2ص148 :و162
 - 1نقد قرآن ص11
 - 1فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم ج2ص471
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ادعاهای سها در باب فلسفه ،عرفان و اخالق اسالمی

از نگاه نويسنده كتاب ،علم فلسفه و اخالق اسالمي را از يونانیان و عرفان اسالمي را از
مسیحیت و هندو برگرفتهشده است او چنین ميگويد :درحاليكه در اسالم چیزی از فلسفه
وجود ندارد ،با برگرفتن فلسفهی يونان و پرورش آن ،فلسفه و كالم اسالمي را ساختند.
در گفتار و كردار محمد چیزی از عرفان و تصوف وجود نداشت با برگرفتن عرفان از اديان
هندو و مسیحیت ،بنای رفیع عرفان اسالمي را ساختند.

2

ادعای ديگر سها ،گرفتن اخالق اسالمي از ملل ديگر هست كه با نوشتن صدها كتاب
اخالقي و با برگرفتن انديشههای دانشمندان ملل مختلف مخصوصاً يونانیان ،اخالق
اسالمي را پرورش دادند.

1

جواب:

سها دلیلي بر اين ادعای خود بیان نميكند .ادّعای وی ،نشاندهندۀ عمق ناآگاهي وی
از متون اولیه اسالمي است .قرآن و احاديث پیامبر (‘) و امیرالمؤمنین علي (×)

سرشار از معارف حكمي ،كالمي ،عرفاني و اخالقياند .اين در حالي بود كه هنوز كتب
يوناني و كتب ديگر ملل به عربي ترجمه نشده بود .بله پس از ترجمۀ آثار فلسفي مغرب
زمین ،مباحث فلسفه در میان انديشمندان مسلمان مطرح گرديد ولي بهتدريج ،تحت تأثیر
مباحث عقلي و استداللي اسالمي قرار گرفت .بعضي از اصطالحات و مسائل فلسفه
اسالمى وامدار فلسفه يونانى و اسكندرانى است اما عجین گشتن فلسفه با مباحث كالم
اسالمي موجب تحول كمي و كیفي در اين علم شد .فالسفه اسالمى تحت تأثیر و نفوذ
 -1نقد قرآن ص11
 - 2مهان
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تعلیمات اسالمى ،برخى مسائل را وارد فلسفه كردند كه قبالً نبود و بعالوه در بیان و توجیه
و استدالل بعضى مسائل ديگر ابتكاراتى به وجود آورند .شهید مطهری ميگويد :يكى از
جهاتى كه فلسفه اسالمى در مسائل «الهیات بالمعنى االخص» سرزمینهای جديدى فتح
كرد و فاصلهاش با فلسفه يونانى و اسكندرانى زياد شد مايههايى است كه از كالم اسالمى
گرفت.

2

اما در باب عرفان اسالمي و ريشههای اين افكار بايد گفت :ادعای سها اشتباه است ريشه
و مايه عرفان اسالمي در كالم خداوند و حضرت رسول(‘) و اهلبیتش(^) هست
كه به نمونههايي از آنها اشاره ميشود:
«ايْ َنَم تُ َولىوا َفث ََّم َو ْجهُ َّ ِ
َّللا» .1به هر طرف رو كنید خدا آنجاست.
« ُه َو ْاال َّو ُل َو ْاال ِخ ُر َو الظىا ِه ُر َو ال ِ
ْباط ُن» .0اولِ همه اشیاء اوست و آخر همه اوست (از او آغاز
يافتهاند و به او پايان مىيابند) ،ظاهر و هويدا اوست و در همان حال باطن و ناپیدا هم
اوست.
و آياتى ديگر از اين قبیل .بديهى است كه اينگونه آيات ،افكار و انديشهها را بهسوی
توحیدى برتر و عاليتر از توحید عوام فراميخوانده است.
در قرآن سخن از نفس امّاره ،نفس لوّامه ،نفس مطمئنّه آمده است ،سخن از علم افاضى
و لدنّى و هدايتهای محصول مجاهده آمده استَ « :و الَّذي َن جا َهدوا فينا لَ َن ْه ِديَ َّن ُه ْم ُس ُبلَنا».0
در قرآن از تزكیه نفس بهعنوان يگانه موجب فالح و رستگارى يادشده استَ « :قدْ ا ْفل ََح
 - 1جمموعهآثاراستادشهیدمطهرى ج1ص 42و ر.ك مهان ج1ص162
 - 2بقره آیه 114
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خاب َم ْن َد ىسيها» .2در قرآن مكرر از حب الهى مافوق همه محبتها و
َم ْن َزكىيهاَ .و َقدْ َ
عُلقههاى انسانى يادشده است .قرآن از تسبیح و تحمید تمام ذرات جهان سخن گفته
است.
زندگى و حاالت و كلمات و مناجات رسول اكرم ((‘) سرشار از شور و هیجان معنوى
و الهى و مملو از اشارات عرفانى است .دعاهاى رسول اكرم(‘) فراوان مورد استشهاد
و استناد عرفا قرارگرفته است.
و نیز حضرت علي(×) به مسائل عرفاني اشاره دارد حضرت درباره اهل اهلل مىفرمايد:

1

خرد خويش را زنده ساخته و نفس خويش را میرانده است تا در وجودش درشتها نازک
و غلیظها لطیف گشته است و نورى درخشان در قلبش مانند برق جهیده است .آن نور
راهش را آشكار و او را سالك راه ساخته است و درها يكى پس از ديگرى او را بهپیش
رانده است تا آخرين در كه آنجا سالمت است و آخرين منزل كه بارانداز اقامت است .آنجا
قرارگاه امن و راحت است .پاهايش همراه با آرامش بدنش استوار است .همه اينها
بهموجب اين است كه قلب خود را به كار گرفته و پروردگار خويش را راضى ساخته است.

 - 1شمس آیه 8و 12
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دعاهاى اسالمى ،مخصوصاً دعاهاى شیعى ،گنجینهاى از معارف است ،از قبیل دعاى
كمیل ،دعاى ابوحمزه ،مناجات شعبانیه ،دعاهاى صحیفه سجاديه .عاليترين انديشههاى
معنوى و عرفاني در اين دعاهاست.

2

در مباحث اخالقي بطالن ديدگاه سها روشن است اگر به آيات و روايات نگاه شود
گنجینهای غني از مباحث اخالقي است كه جا برای استفاده از ديگر مكاتب نميماند.
موانع فهم قرآن

در اين قسمت به بعضي از موانع فهم قرآن اشاره ميكند گرچه برخي از مواردی كه سها
بهعنوان موانع فهم قرآن بیان ميكند فيالجمله موردقبول است اما در تحلیل او اشتباهاتي
وجود دارد كه به آنها پاسخ داده خواهد شد.
 .1بینظمی قرآن

يكي از موانع را بينظمي قرآن ميداند وی ميگويد :پارهپاره بودن مطالب و پراكنده بودن
هر مطلب در بین بیش از  2233آيه ،كار فهم نظر قرآن در مورد يك موضوع خاص را بسیار
مشكل ميكند.

1

جواب:

قبالً درباره نظم در قرآن و عدم فهم صحیح سها در اين موضوع توضیح داده شد .نقدی
كه بر اشكال بیانشده وجود دارد اين است كه سها تعداد آيات قرآن را نميداند و آنها
را بیش از  2233آيه ميداند درحاليكه كل آيات قرآن  2102است معلوم نیست كه بقیه
آيات را از كجا آورده است .در صفحه  101در شمارش آيات دچار اشتباه ميشود جالب

 - 1ر.ك جمموعهآثاراستادشهیدمطهرى ،ج ،21ص19 :تا11
 - 2نقد قرآن ص12
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است كه وی در ادامه معتقد است كه برای يافتن منظور قرآن امروز با استفاده از كامپیوتر
بسیار آسانتر شده است بد نبود كه او توسط كامپیوتر تعداد آيات را حساب ميكرد.
 .2تکمیل نظر قرآن با زمان

سها ميگويد :در مواردی با گذر زمان نظر قرآن تغییر پیداكرده است مثالً در ابتدای دعوت
توصیه به جنگ نميشد ولي در مدينه ،جنگ سرلوحهی دعوت محمد قرار گرفت .اين
2
تغییر در موارد متعدد ديگری هم مشاهده ميشود.
جواب:

اگر منظور از تكمیل نظر قرآن با زمان اين است كه احكام بهمرورزمان بیانشده اين
ديدگاه درستي است اما اگر منظور وی اين است كه ابتدا ديدگاه پیامبر ناقص بوده و
باگذشت زمان نظر وی عوضشده است اشتباه است زيرا قرآن بهصورت تدريجي و به
اقتضای زمانبر پیامبر نازل گرديده است ازاينرو در مكه موقعیت جنگ نبود بنابراين
اشارهای به آيات جهاد نشده است اما در مدينه موقعیتش فراهم شد ،اين آيات نازل گرديد.
در مكه چون تعداد منافقین كم بود بحث منافقین در سور مكي كمتر مطرحشده اما در
مدينه چون منافقین بیشتر بوده در سور مدني درباره منافقین بیشتر آمده است.
آيات حدود در مدينه بیشتر بوده است
 .0ناسخ و منسوخ:

در مواردی حكمهای قبلي قرآن توسط آيات بعدی نسخ )لغو) شده است؛ مثالً در ابتدای
دعوت محمد در مكه ،ظاهراً آزادی عقیده موردقبول قرآن است اما در مدينه اين آزادی
عقیده نسخ شده است كه اين
1
نسخ بعدی روی بیش از صد آيهی قبلي تأثیر گذاشته است.
 -1مهان ص12
 -2مهان ص12و11
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جواب

آزادی عقیده نه در مكه بهطور كامل آزاد بوده و نه در مدينه كامالً رد شده است در قرآن
خداوند مسلمانان را از توهین به بتها منع ميكند و در مدينه غیرمسلمانان در كنار
مسلمانان زندگي ميكردهاند و پیامبر(‘) آنها را مجبور به پذيرش اسالم نكرده است
لذا در اين دو دسته آيه بحث ناسخ و منسوخ مطرح نیست
 .4اصالحات مترجمین و مفسرین

مهمترين اشكال سها ادعای پیشداوری متدينین در فهم قرآن است .سها در ضمن بحث
موانع فهم قرآن معتقد است كه مترجمان و مفسران قرآن محققان واقعي برای قرآن
نیستند و به باور او مؤمن و روحاني هیچ ديني نميتواند محقق واقعي در دين خودش
باشد .برای تحقیق بيطرفانه ،محقق بايد از روی اعتقاد و باور به دين ننگرد .اعتقاد قبلي
به چیزی به معني اين است كه شما قبل از تحقیق ،قضاوتتان را كردهايد .بنابراين تحقیق
بعدی چیزی جز تأيید اعتقادات قبلي شما نميزايد.

2

جواب:

آقای سها به اين مسئله توجه نداشته است كه اكثر مسلمانان از طريق برهان عقلي اعتقاد
به خدا و صفات او و لطف بودن فرستادن پیامبر و عصمت نبي از خطا و همراه داشتن
معجزه را ثابت كردهاند و بنابراين كالم خداوند كه بهوسیله پیامبر بر مردم فرستادهشده
بهعنوان يك منبع ديني محسوب ميشود اما اينگونه نیست كه در آيات الهي تدبر و
تفكر نميكنند بلكه تفكر و تدبر در آيات الهي دستور خداوند است كه ميفرمايد« :أَفَال
يَتَدَ بَّ ُرونَ الْقرآن» 1تالش مترجم و مفسر برای به دست آوردن مقصود واقعي خداوند است
 - 1مهان ص11
 - 2نساء آیه 92
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با اين وصف اگر آياتي از قرآن برای وی ابهام داشته باشد برای درک آن به ديگر قرآن
و سنت و عقل مراجعه ميكند و عالوه بر آن بر عناصری مانند قواعد زبان متكلم (مثالً
قواعد زبان عربي) قواعد زبانشناختي قرآن (مانند قوانین عام و خاص ،مطلق و مقید،
مجمل و مبین و ) ...قرائن حالیه و مقالیه ،شأن نزولها و معاني عصر نزول تمسك
ميجويد.

1

تالش برای به دست آوردن مقصود واقعي نويسنده يك اصل عقاليي و يك روش
پذيرفتهشده در بررسي كتب عالمان هست خصوصاً اگر وی جايگاه علمي و معنوی خاصي
داشته باشد مثالً كسي كه علمش در علم پزشكي سرآمد پزشكان باشد چنانچه مطلبي
بیان ك ند كه احتماالت مختلفي داشته باشد با استفاده از مطالب ديگر اين دانشمند يا
مباني فكری وی آن را تفسیر ميكنند و بر نزديكترين ديدگاه محتمل را انتخاب مي
كنند.
بله تحمیل افكار خود بر قرآن امری است مذموم كما اينكه بعضي از مفسرين و مراجعین
به قرآن به خطا اين كار را انجام دادهاند.
اشکال
صاحب كتاب نقد قرآن در بیان نمونهی عدم بيطرفي مفسران ميگويد :مفسران ،قرآن
را تراويده از قلم صنع ميدانند طبعاً در آن خطايي نميبینند و اگر هم ديدند آن را مي
پوشانند .به همین دلیل در اكثر موارد در ترجمه و تفسیر قرآن ،كلمات و نكاتي را مي
افزايند تا معني آيه از ديد خودشان درست درآيد و غیرمنصفانهتر اينكه گاه حتي معني

 - 1ر.ک کالم جدید با رویکرد اسالمی ص191
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لغات را تغییر ميدهند مثالً در ترجمهای ديدم كه لغت مكر را تدبیر معني كرده بود برای
اينكه برخالف قرآن ،مكر را به خدا نسبت ندهد.

2

جواب
جوابش اين است كه سها اطالعاتش هم در باب معاني لغوی و هم معاني بیان كم است
كه اين اشكال را كرده است.
زيرا اوالً كلمه " مكر" دو معني دارد مكر به معناى آن است كه با حیله شخصى را از
هدفى كه دارد منصرف كنى و اين دو حالت مىشود؛ يكى به نحوه پسنديده مثلاينكه
بخواهى با حیله او را به كارى نیك وابداری و چنین مكرى به خدا هم نسبت داده مىشود.
1
دوم به نحو نكوهیده و آن اينكه بخواهى با حیله او را به كارى زشت وابداری
الس ِّي ُئ إِ َّال ِبأَ ْهلِ ِه» 3ترجمه :اينها همه به خاطر
آيه « ْاس ِتكْباراً ِِف ْاألَ ْر ِض َو ال َي ِح ُ
يق الْ َمكْ ُر َّ
استكبار در زمین و نیرنگهای بدشان بود؛ امّا اين نیرنگها تنها دامان صاحبانش را
مىگیرد.
"المكر السیئ" از قبیل اضافه جنس به نوع است ،مانند علم الفقه بنابراين مكر پسنديده
َّللا خ َْريُ الَْم ِكرِي َن».0
هم داريم كه درباره خداوند صادق است « َو َّ ُ
موالنا نیز در اشعار خود اين معني را بیان كرده است.
مكر كن درراه نیكو خدمتى

تا نبوت يابى اندر امّتى

مكر كن تا وا رهى از مكر خود

مكر كن تا دور گردى از جسد
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2

ثانیاً :اگر به كتب لغوی رجوع شود اطالق كلمه تدبیر برای مكر در لغت عربي آمده است.
ازاينرو اشكال به ترجمه مكر به تدبیر ،ناشي از جهل وی و بهدوراز انصاف است.
ثالثاً :اگر كاربردهای بیانشده نبود باز بكار بردن اين كلمه درباره خداوند اشتباه نیست در
«علم معاني بیان» چه در فارسي و چه در عربي صنعتي داريم به نام صنعت مشاكله ،اين
صنعت كه يكى از صنايع لطیف بديع است و آن عبارت است از اينكه لفظى در كالم
طرف مقابل است و طرف مقابل براى اداء مقصد خود در مقابل او آن لفظ را بهصورت
استعاره بیان كند مانند آنكه كسى بگويد بیا برويم منزل برايت آش خوبى بپزم در مقابل
گفته شود اگر ممكن است برايم عباى خوبى بپزی بهتر است 5.بنابراين استفاده از صنعت
مشاكله در قرآن منعي ندارد.
اشکال
سها اشكال ديگری با اين مضمون بیان ميكند كه قصد روشنفكران اين است كه به
اسالم لباس مدرنیته بپوشانند و از اين طريق جوانان را گمراه كنند و بهزور ،اسالم را ديني

مدرن نشان دهند.

0

جواب
روشنفكری دو كاربرد دارد :كاربرد خاص و عام .در طول تاريخ بعضي مسلمانان سعي
كردهاند به هر طريقي شده معجزاتي را برای قرآن درست كنند كه نمونه آن دكتر رشاد
خلیفه (كه سها از آن ياد ميكند) سید احمد خان هندی و مهندس بازرگان و بعضي
ديگر بودهاند و از اين نمونه اشتباهات در طول تاريخ بعضي انجام دادهاند و اين از نوع
 - 1هتذیب اللغة ج12ص 116و الفروق اللغویة ص262 :
 - 2تفسری روان جاوید ،ج ،1ص 179 :و 178سیوطی درباره این صنعت می گوید :یادآوردن یك شىء با لفظ دیگر به
جهت اینکه به طور حتقیقى یا تقدیرى در مصاحبت آن آمده باشد .ترمجه االتقان ىف علوم القرآن ،ج ،2ص287
 - 1ر.ک نقد قرآن ص14
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روشنفكری به معني خاص يا همان روشنفكری ناپسند است اما كشف معنای واقعي
قرآن ،تعمق و تفكر در آيات ،توصیه قرآن است و به باور ما قرآن برای يك عصر نازل
نشده و نكاتي را بیان كرده كه امروزه دانشمندان آن را كشف كردهاند اينگونه برداشت
از آيات قرآن طبق ضوابط و قراعد تفسیری صحیح است اين دسته از افراد از نوع
روشنفكری به معنای عام هستند و اين عمل مورد مذمت نیست.

نقد و بررسی فصل دوم:

خطاهاي علمی قرآن
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نقد و بررسی فصل دوم خطاهاي علمي قرآن
مقدمه فصل دوم

سها در مقدمهی فصل دوم تحت عنوان علم در قرآن بیان ميكند كه پیامبر اسالم (صلياهلل
علیه واله وسلّم) و قرآن كريم به علوم تجربي (اعم از علوم طبیعي و انساني) توجه نكردهاند
و ريشه اين عدم توجه را نیز بياطالعي از علوم تجربي ميداند.
او با ذكر آيات متعدد قرآن (مثل زمرآيه  3ـ انفال آيه  11ـ آل عمران آيه  )232و احاديث
پیامبر اسالم (صلياهلل علیه واله وسلّم) يادآور ميشود كه قرآن و پیامبر دعوت به علم
كردهاند .لیكن مقصودشان علوم ديني بوده است 1و در اين رابطه مينويسد:
« اما آيا منظور از علم ارزشمند در اسالم ،همه علوم است؟ خیر .منظور از اينهمه تأكید بر
علم ،علم دين است و تعقل و تفكر موردنظر اسالم تعقل و تفكر در دين است.
اين تفحص را ميتوانید در بقیهی آياتي كه لغت فكر يا عقل و يا علمدارند ادامه دهید به
همین نتیجه ميرسید .بنابراين با توجه به كلیهی آيات مربوط به علم و تعقل در قرآن كه
چند مورد آن ذكر شد كسي كه ايمان ندارد فاقد تعقل و تفكر و علم بهحساب ميآيد هرچند
استاد رياضي يا نجوم و يا فیزيك باشد .بهبیانديگر علمي كه يادگیری و آموزشش صواب
دارد و معلم و متعلمش محترم است دانش دين است.1».
سها در ادامه به تمجید از علم تجربي ميپردازد و ميگويد :اگر قرآن از خدا بود در كتابش
از اين بخش اساسي (علم تجربي) از زندگي انسان غفلت نميكرد .بنابراين عدم اطالع قرآن
از دانش تجربي نشانگر آن است كه قرآن ساختهی انساني در  20قرن قبل است كه اصالً
دانش جدی وجود نداشت چه رسد به دانش تجربي.

 - 1نقد قرآن ص18
 - 2مهان ص41
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جواب:

اوالً :علم تجربي بااينكه قابلاستفاده و مفید است اما محدود و ناقص است زيرا هرچه زمان
ميگذرد دانشمندان به علوم جديدی دست مييابند كه گاه كامالً علم تجربي قبلي را رد
ميكند.
ثانیاً :همانطور كه در فصل اول بیان شد قرآن كتاب هدايت به سعادت انساني است طبیعي
است كه تأكید آن بر ايمان به خداوند و دوری از شرک و اعمال صالح باشد اما همانطور
كه بیان خواهد شد به علم تجربي و طبیعي هم توجه نموده است .حتي نكاتي از علوم
تجربي و طبیعي را بیان ميكند كه قرنها بعد آن را دانشمندان كشف كردهاند 2و بهطورقطع
خداوند و پیامبران از معلمان علوم تجربي هستند.
درباره حضرت داود ( )ميفرمايد:ما ساختن زره را به او تعلیم داديم تا شمارا در
جنگهايتان حفظ كند آيا خدا را بر نعمتهايش شكرگزار هستید؟

1

در ماجرای كشتن هابیل توسط قابیل در قرآن آمده است :پس خداوند ،زاغى فرستاد كه
زمین را مىكاويد تا به او نشان دهد كه چگونه كشتهى برادرش را بپوشاند (و دفن كند.
قابیل) گفت :واى بر من! آيا عاجزم از اينكه مانند اين زاغ باشم و جسد برادرم را دفن كنم؟

0

آيا اين علم تجربي نیست؟!

 -1سوال این است که چرا کتابی که رسالت خود را هدایت دینی می داند به علوم جتربی اشاره کرده است؟ جواب هرچند
هدف هنایی قرآن هدایت انساهنا است اما گاهی رسیدن به این هدف متوقف بر اظهار عظمت عاَل و قوانني حاکم بر آن است
از این رو می بینیم که قرآن به بعضی از این قوانني که در عرص رسالت پیامرب برای مردم ناشناخته بود اشاره می کند قوانینی
که دانشمندان پس از گذشت قرون متامدی به آن دست یافتند و این در حقیقت نوعی خرب دادن از غیب است .االهلیات،
ج،1ص119 :
َ «- 2و َع َّل ْمنا ُه َصنْ َع َة َل ُب ٍ
وس َلك ُْم لِت ُْح ِص َنك ُْم ِم ْن َب ْأ ِسك ُْم َف َه ْل َأ ْنت ُْم شاكِ ُرو َن ».أنبیاء آیه 92
ُراب َف ُأ ِ
ف ُي ِ
ض لِ ُ ِ
هذا ا ْلغ ِ
ث ِِف ْاْلَ ْر ِ
واري َس ْو َأ َة َأ ِخ ِيه َ
ْت َأنْ َأكُونَ ِم ْث َل َ
ث اّلِلَُّ ُغراب ًا َي ْب َح ُ
َ «- 3ف َب َع َ
ري َي ُه َك ْي َ
ي
قال يا َو ْي َلتى َأ َع َجز ُ
وار َ
ِِ
ِ
ِ
ِّي».مائده آیه 11
َس ْو َأ َة َأخي َف َأ ْص َب َح م َن النَّادم َ
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نكتهای كه خداوند در اين آيه اشاره ميكند اين است كه انسان بايد همواره در پي آموختن
باشد .اصل ،آموختن و يادگیرى است ،از هر طريقى ،گرچه از طريق حیوانات باشد.
كسي كه آشنا به زبان قرآن باشد و مغرض نباشد ميداند كه قرآن بيتوجه به علوم تجربي
نبوده است و از آيه  23سوره انفال (در برابر دشمنان هرقدر توانايى داريد از نیرو و قدرت
آماده سازيد) 2استفاده ميشود كه كسب علوم تجربي در جامعه اسالمي الزم است و آيه
منحصر در مسائل جنگي نیست.
در اينجا مناسب است خالصهای از مباحث شهید دكتر پاکنژاد در موضوع توجه قرآن به
علم طبیعي را بیاوريم.
قرآن به چند نحو عالقه خود را به علوم طبیعي نشان داده و به آن تشويق و ترغیب مينمايد.
كشیش منصفي نوشته بود اينكه ميگويند :محمد(‘) مطالب خود را از تورات و دانشمندان
يهود گرفته ،بيمورد است زيرا اگرچه در بسیاری از سورههای بزرگ قرآن مطالبي مشابه
آنچه در تورات است ديده ميشود ولي شكل و مطالب و اندازه سورههای كوچك قرآن در
هیچيك از كتابهای ديني ديگر ديده نميشود بخصوص سوگندهايي كه خدا در اين
سورهها يادكرده است تنها در اختصاص و انحصار قرآن است ،سوگند به زيباييهای آفرينش
و وضع خلقت و درنتیجه ترغیب و تشويق به علوم طبیعي است ،قسم به خورشید وقتي
فروزش دارد.
و سوگند به ماه هنگاميكه خورشید را دنبال ميكند (به دنبال او ميچرخد) 2و از اين قبیل
سوگندها.

َ « .1و َأ ِعدُّ وا ََُل ْم َما ْاس َت َط ْعت ُْم ِم ْن ُق َّو ٍة»انفال آیه.62
« - 2والشمس و ضحيها و القمر اذا تليها»شمس آیه 1و.2
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تمام انبیاء برای دعوت مردم به دين خود و جلب توجّه مردم به خالق از راه شناسايي مخلوق
و مصنوع وارد ميشدند .نوح از آفرينش با مردم سخن گفت 1و ابراهیم از آسمان و زمین

2

و همچنین موسي 3و عیسي 4حتي اگر شروع دعوت آنگونه بود كه به لحاظي رشته سخن
از دست پیامبر گرفته ميشد و يا اينكه كساني ابتدا به سخن گشوده و سخني غیر از طبیعیات
ميگفتند بالفاصله پیامبر آنها را متوجّه ميساخت كه جز ازآنچه در قلمرو علوم طبیعي
است سخن نگويند.
فرعون ديكتاتور مصر در مجلس باشكوهي نشسته ميگويد :دستور ميدهم به موسي و
هارون اين دو چوپان ژولیده گفته شود تا در مجلس حاضر شوند حرف خود را بزنند ،دو
جوان وارد ميشوند و در برابر فرعون ميايستند رو به موسي كرده ميگويند :تو كه ادعای
رسالت داری و غیر از من به خدای ديگری دعوت مينمايي از تاريخ گذشتگان چه میداني؟،5
موسي در جواب او را به راه مخصوص كه راه و رسم انبیاست كشانده بدون اينكه به سؤال
توجهي كند فرعون را به عظمت خلقت متوجّه ساخته و از علوم طبیعي بیاناتي ميفرمايد،
موسي در جواب فرعون كه احوال پیشینیان را پرسید فرمود« :قال علمها عند ربی فی کتاب
ال یضل و ال ینسی» 2مثلاينكه موسي خواست به او بفرمايد به تو اين حرفها نميرسد ،اينها
در نزد پروردگارم است و تاريخ ،زيرورو شدن ندارد و اين حرفها به درد كار من و دعوتم
نميخورد ،من از راه نشان دادن مخلوقات و مصنوعات الهي يعني از راه دانش طبیعي با تو

 - 1سوره نوح آیه  12به بعد.
 - 2سوره انعام آیه 78
 - 1سوره طه آیه .41
 - 1سوره مائده آیه 112
«- 4فَم بال القرون اَّلولی» .سوره طه آیه .41
 - 6طه آیه 42
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سخن ميگويم پروردگار است كه زمین را گهواره قرارداد و آب را نازل فرمود و درنتیجه
انواع گوناگون گیاهان را ميروياند.
شروع دعوت پیامبر اسالم جالبتر بود كه در اولین كلمه وحي از خواندن و نوشتن ترغیب
فرموده و بالفاصله با اشاره به خلقت بدن انسان به علوم طبیعي اشاره كرد.
اگر آيات قرآن را بشماريم و برای علوم مختلفِ طبیعي – فقه ،تاريخ و غیره هركدام جداگانه
شمارها ی منظور بداريم شماره آيات مربوط به علوم طبیعي اكثريت قاطعي داشته و با
شمارههای ديگر قابلمقايسه نیست .وجود فزوني آيات مربوط به علوم طبیعي خود دلیل بر
عالقه و توجّه دين ،به اين علوم است.

1

نكته مهم اين است كه هدف قرآن به تأكید بر ايمان به خداوند در كنار توجه به علم تجربي
ناظر به اين است كه اگر در كنار علم ،ايمان نباشد همان علم وسیلهای علیه بشريت و
انسانیت و در راستای تمايالت نفساني ميشود.
ازاينروست كه در آخرين سال زندگى اينشتین كه كنگرهاى بهافتخار او در آمريكا تشكیل
شد و خودش هم شركت كرد ،از اختراعش اظهار تأسف مىكرد و مىگفت :من نمىدانستم
كه دول ظالم از اين اكتشاف من چه سوءاستفادههايي مىكنند؟ و چگونه با شكافتن اتم
موشكهاى قارهپیما مىسازند؟ و زن و بچه و پیر و جوان را در زير خروارها خاک و سنگ
مدفون و طعمه حريق مىنمايند؟

1

حال كه ديدگاه قرآن درباره علم تجربي روشن شد بايد ديد احاديثي كه سها بیان كرده آيا
علم تجربي را رد ميكند؟ به آنها اشاره ميشود:
حدیث اول:
3
قال النبي( ‘)« :من ابتغي العلم من غريه اضله َّللا»
 -1اولني دانشگاه و آخرین پیامرب ج 1ص22تا.22
 - 2نور ملکوت قرآن ج 1ص .11
 - 1تفسری عیايش ج1ص6

79

نقد و بررسی فصل دوم خطاهای علمی قرآن

كسي كه برای علم بهغیراز قرآن رجوع كند خدا او را گمراه ميكند.
اين حديث بهروشني بیان ميكند كه علم همان است كه در قرآن است و هر كه دنبال علم
در جايي غیر از قرآن بگردد گمراه ميشود يعني در جای ديگری به علم دست نخواهد
2
يافت.
جواب
 -2روايت پیامبر(‘) تفسیر عیاشي نقل كرده است سلسله سند آن ذكر نشده است.
 -2سها متن حديث را درست بیان نكرده است زيرا حديث بیانشده من ابتغي العلم فی
غريه است نه من غیره
( -0علي فرض صحت سند) الف و الم در كلمه «العلم» اشاره به علم خاص دارد كه
به قرينه ادامه روايت كه ضاللت را مطرح كرده است به علوم مربوط به هدايت
اشاره دارد همانطور كه برگشت ضمیر (غیره) كه به قرآن ،قرينه ديگری است كه
مقصود از علم ،علوم ديني مطرحشده در قرآن است كه اگر كسي آنها را از غیر
قرآن بجويد گمراه ميشود .پس مقصود روايت جستجوی همه علوم طبیعي و انساني
در قرآن نیست.
حدیث دوم:
«قال النبي العلم ثالثة فَم سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أوفريضة عادلة أو سنة قامئة »
از محمد (‘)نقلشده است كه علم سه گونه است :آيهی محكم ،يا واجب الهي عادله يا
سنت استوار (كه هر سه علم ديناند) و غیرازآن فضل است.
يعني پیامبر غیر از علم دين را علم نميداند و بقیهی علوم را فضل ميداند .فضل به معني
زيادی است يا زيادی نیكو (فضیلت) و يا زيادی بیهوده .با توجه به فحوای سخن پیامبر به
نظر ميرسد كه منظور وی زيادی بیهوده باشد.
 - 1نقد قرآن ص41
 - 2نقد قرآن ص 41و42
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جواب
برای بررسي اين حديث الزم است تمام حديث آورده شود:
حضرت امام موسى كاظم (×) فرمود :رسول خدا (‘)وارد مسجد شد و به ناگاه جمعى
را ديد گرد مردى را گرفتند ،فرمود :اين چیست؟ گفتند :علّامه است ،فرمود :علّامه يعنى چه؟
گفتند:
داناترين مردم است به انساب عرب و نبردهاى عرب و ايام جاهلیت و اشعار عرب و علوم
عربیت ،فرمود كه :پیغمبر(‘) فرمود :اين علمى است كه ندانستن آن زيانى ندارد و
دانستنش سودى ندهد.
سپس پیغمبر(‘) فرمود :همانا علم سه است :آيه محكم ،فريضه عادالنه ،سنت زنده و بر
جا و جز اينها فضل است.

2

در اين حديث اشاره به علمي دارد كه اين علم ندانستن آن زيانى ندارد و دانستنش هم
سودی ندهد.
درحاليكه پیامبر (‘)و ائمه(^) تأكید بر فراگیری بعضي از علومي كه انسانها نیاز
دارند كردهاند كه در ادامه به چند نمونه اشاره ميشود:
ِالص ِْي» 1علم را فراگیريد ولو در چین باشد .از
پیامبر(‘)فرموده است «اطْلُ ُبوا الْ ِعل َْم َو لَ ْو ب ِّ
سها سؤال ميكنم پیامبر(‘) در اين حديث به كدام علم اشاره دارد آيا علم دين است،
علم توحید و ايمان به خداست يا علم تجربي است؟
قل ال َّتج ِر َب ِةو ِكال ُهَم ُي َؤ ِّدى املَن َف َع َة.
قل ال َّطب ِع و َع ُ
قل َعقالنِ َ :ع ُ
امام على ( )مىفرمايد :ال َع ُ
وسى(َ )ق َالَ :د َخ َل َر ُس ُ
ول اهللهِ ص املَْ ْس ِجدَ َفإِ َذا َمجَا َع ٌة َقدْ َأ َطا ُفوا بِ َر ُج ٍل َف َق َال َما َه َذا َف ِق َیل َع هال َم ٌة َف َق َال
اْل َس ِن ُم َ
َ - 1ع ْن َأ ِيب ْ َ
ِِ
اْل ِ
اهلِ هی ِة َو ْاألَ ْش َع ِ
اب ا ْل َع َر ِ
هاس بِ َأن َْس ِ
َو َما ا ْل َع هال َم ُة َف َقا ُلوا َل ُه َأ ْع َل ُم الن ِ
ار ا ْل َع َربِ هی ِة َق َال َف َق َال النهبِ ُّي ص َذ َ
اك ِع ْل ٌم َال
ب َو َو َقائع َها َو َأ هیا ِم ْ َ
یض ٌة َع ِ
اد َل ٌة َأ ْو ُسنه ٌة َقائِ َم ٌة َو َما َخ َال ُه هن َف ُه َو
رض َم ْن َج ِه َل ُه َو َال َی ْن َف ُع َم ْن عَلِ َم ُه ُث هم َق َال النهبِ ُّي ص إِن َهام ا ْل ِع ْل ُم َث َال َث ٌة آ َی ٌة ُحمْک ََم ٌة َأ ْو َف ِر َ
َی ُ ُّ
َف ْض ٌل الکايف ج ،1ص12 :
 -2روضة الواعظني و بصریة املتعظني ج1ص11
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عقل ،دو گونه است :طبیعى و تجربى و هر دو سودآورند.
پیامبر خدا(‘)راه درمان بیماری را رجوع به طبیب ميداند و نقل است كه حضرت بیمارى
را عیادت كرد و به او فرمود ":آيا برايت طبیبى فرانخوانیم؟"
گفت :آيا تو اى پیامبر خدا به اين كار ،فرمان مىدهى؟! فرمود ":آرى .خداوند ،هیچ دردى
فرو نفرستاده ،مگر اينكه درمانى نیز برايش فرو فرستاده است".

2

در بیاني ديگر پیامبر(‘)توصیه به تعلیم پزشكي ميكند .ايشان به شَمَردَل پزشك:
هیچكس را درمان مكن ،مگر آنگاهكه بیمارىِ او را بشناسى.

1

بىترديد ،اسالم براى همه علوم و معارفى كه در خدمت انساناند ،ارزش قائل است و
تحصیل آنها را درصورتيكه جامعه نیازمند به آنها باشد و افرادِ آگاه به آنها بهاندازه كافى
وجود نداشته باشند ،واجب مىداند.

0

ازاينرو حضرت رسول(‘) ميفرمايد :كسى كه براى كمك به برادر خود و نفع رساندن
به او اقدام كند ،پاداش مجاهدان درراه خدا را خواهد داشت.

0

يا در جای ديگر ميفرمايد :كسى كه درراه برآوردن نیاز برادر مؤمن خود بكوشد ،چنان است
كه نُه هزار سال با روزه گرفتن و شبزندهداری ،خدا را عبادت كرده باشد.

4

اما اينكه سها ميگويد« :بنابراين با توجه به كلیهی آيات مربوط به علم و تعقل در قرآن
كه چند مورد آن ذكر شد كسي كه ايمان ندارد فاقد تعقل و تفكر و علم بهحساب ميآيد
هرچند استاد رياضي يا نجوم و يا فیزيك باشد» 2دراينباره بايد گفت :مقصود قرآن كريم از
 - 1حکمت نامه پیامرب اعظم (ص) ج11ص 194
بَّ :ل ت ِ
أحد ًا َحتّى ت ِ
لش َمر َد ِل املُ َت َط ِّب ِ
 - 2رسول اّلِلّ صىل اّلِلّ عليه و آله لِ َّ
داءه .مهان ج ،11ص182 :
َعر َ
ُداو َ
ف َ
 - 1مهان ج1ص118
 - 1مهان ج ،8ص284
 4مهان
 - 6نقد قرآن ص 41
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نفي تعقّل از كسي كه ايمان نميآورد ،آن است كه چنین شخصي بهرۀ الزم را از عقل
خويش نبرده است و در موردی كه تعقّل و تفكّر ،ضروری است ،انديشۀ خود را به كار نگرفته
است نه آنكه بهطور كل ،او را فاقد تعقّل و تفكّر و علم بداند ،كما اينكه قرآن كافران را در
آيات متعدّدی فاقد شنوايي و بینايي معرفي ميكند و مسلّم است كه مقصود ،فقدان شنوايي
و بینايي نسبت بهحق و حقیقت هست.
تناقض در گفتار سها
يكي از تناقضات گفتاری سها اين است كه وی در ابتدا منكر وجود علوم تجربي در قرآن
است و ميگويد :در قرآن و سنت هیچ آيه و يا حديثي يافت نميشود كه با اطمینان بتوان
گفت در مورد علوم تجربي است 2در جای ديگر ميگويد :عدم اطالع قرآن از دانش تجربي
نشانگر آن است كه قرآن ساختهی انساني در چهارده قرن قبل است كه اصالً دانش جدی
1
وجود نداشت چه رسد به دانش تجربي.
اما در ادامه با عبارتي ديگر اقرار ميكند كه قرآن بهطور پراكنده به پديدههای طبیعي
اشارهكرده است.
اشکال (اشتباه بودن اکثر قرآن در علوم طبيعي)

نويسنده در ادامه ميگويد :اكثر قريب بهاتفاق گفتههای قرآن در مورد طبیعت خطاست مگر
موارد بسیار پیشپاافتادهای مثلاينكه خورشید نوراني است و يا آب برای زندگي ضروری است.
اين خطاها ،قطعيترين دلیل بر غیر الهي بودن قرآناند.
جواب

چنانچه بیان شد قرآن به علم تجربي توجه داشته است و به نكات دقیق علمي اشارهكرده
كه قرنها بعد ثابتشده است اما اين مطالب را طوری بیان كرده كه فيالجمله برای عموم
مردم قابلفهم باشد نه با فرمولها و قواعد علمي كه قابلفهم برای عدهای خاص باشد.
 - 1مهان ص41
 - 2مهان ص44
- 1مهان
 - 1مهان

نقد و بررسی فصل دوم خطاهای علمی قرآن

83

كنیست گريك استاد دانشگاه كمبريج انگلستان بهخوبي به اين نكته اشاره ميكند و
ميگويد :بر كسي پوشیده نیست كه توسعه اسالم ناشي از اين بود كه اعراب بعدازاينكه
آيات قرآن را ميشنیدند به معنای آن پي ميبردند و اگر آيات قرآن قوانین و فرمولهای
علمي بود كسي مسلمان نميشد از روزی كه مذاهب آسماني به وجود آمده و از آسمان بر
پیغمبران كتاب نازل گرديد اتفاق نیفتاده كه كالم خداوند به شكل قواعد علمي برای آنها
نازل گردد.

2

الزم است كه نگاهي تطبیقي به بخشي از نكتهها و قوانین تجربي كه در قرآن آمده و با
دانش تجربي ثابتشده ،داشته باشیم تا معلوم شود سها تا چه حد نسبت به قرآن انصاف را
رعايت كرده است.
برای اينكه عظمت اين مطالب قرآني روشن گردد ضروری ست بیان شود كه قرآن میان
امتى نازل گرديده كه اكثر آنها هیچ رابطهاى با خواندن و نوشتن نداشته و به هیچيك از
كتب و موضوعات علمي آشنايي نداشتهاند ،مردمى كه در صحرايى دورافتاده كه در آن
هیچگونه پیوندى با علوم مادّى و طبیعى وجود نداشته زندگى ميكردند حتى سادهترين
مقدمات تمدن و علوم قديم را كه در عراق و ايران و مصر و يونان متداول بوده است
نميدانستهاند و اين قرآن بر مردی نازل گرديده درس نخوانده است 1اما در اين كتاب اصول
كلى علوم و معارف انساني و نكاتي دقیق از دانشهای تجربي را بیان مينمايد كه پس از
قرون متمادی پرتو تمدن جديد و علوم تجربى حقانیت آن را روشن و روشنتر مىنمايد كه
به چند نمونه اشاره ميشود:
بعضي از علوم تجربي بیان شده در قرآن را در ضمن رفع اشكاالت سها بیان ميكنیم لذا از
بیان آنها در اينجا خودداری ميشود و بهصورت اجمالي به مواردی از اين علوم اشاره
ميكنیم.
 - 1قرآن را چگونه شناختم ص229
 - 2األعراف آیه 147
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خوردن و آشامیدن (علم تغذیه)
 -2قرآن از گوشت مردار منع ميكند در علم تجربي هم ثابتشده كه گوشت مردار به
علت باقي ماندن خون در رگها زودتر فاسد مىشود اين گوشت ،سنگین و ديرهضم
است و نیز گوشت مردار محیط كشت بسیار مناسبى براى تمام بیماریها است.
 -1خداوند از خوردن شراب منع ميكند امروزه مضرات زيادی را برای شراب كشف
كردهاند ،ازجمله امراض دستگاه تنفس ،امراض گردش خون ،امراض در معده،
امراض قلب ،امراض عصبي ،بیماریهای مغزی و...
-0
-0
-4
-2

قرآن از خوردن خون منع ميكند 0،علم تجربي هم ثابت ميكند كه خون سموم و
مواد زائد بدن را حمل ميكند و محیط مناسبى براى رشد انواع میكروبهاست.
2
خداوند امر به خوردن غذای پاكیزه ميكند 4و از غذای خبیث و ناپاک منع ميكند.
و اين موضوع مورد توصیه علم پزشكي است.
قرآن از پرخوری منع ميكند 2،ضرر پرخوری در علم تجربي نیز ثابتشده است.
در قرآن از عسل به شفا تعبیر شده است 2و هرچه علم پیشرفت ميكند فوايد بیشتری

 - 1إِنهام َح هر َم َع َل ْی ُک ُم املَْ ْی َت َة َو الده َم  ...نحل آیه  -114بقره آیه -171مائده آیه.1
ِ
ِ
ِ
اجتَن ِ ُبو ُه َل َع هل ُک ْم ُت ْفلِ ُح َ
ْصاب َو ْاألَزْ ال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن َع َم ِل ه
ون .مائده آیه
الش ْیطان َف ْ
رس َو ْاألَن ُ
 - 2یا َأ ُّ َهیا ا هلذی َن آ َمنُوا إِن َهام ْ َ
اْل ْم ُر َو املَْ ْی ُ
82
 - 1قرآن و طب ،ص141 :
 - 1إِنهام َح هر َم َع َل ْی ُک ُم املَْ ْی َت َة َو الده َم ( ...نحل آیه  -114بقره آیه -171مائده آیه.)1
 - 4یا َأهیا ا هل ِذین آمنُوا ُک ُلوا ِمن َطی ِ
بات ما َرزَ ْقنا ُک ْم «اى کسانى که ایامن آوردهاید از غذاهاى حالل و پاکیزه که ما نصیب شام
ْ ِّ
َ َ
ُّ َ
کردهایم بخورید( ».بقره آیه  )172و نیز مهني مضمون در بقره -74 /مائده آیات 1و  -4اعراف آیات 147و  162و
مؤمنون آیه .41
ِ
ِ
اْلبائِ َ
ث « و (آن رسول) بر آنان هر غذاى پاکیزه و مطبوع را حالل و هر چیز پلید و
ُي ِّر ُم َع َل ْی ِه ُم ْ َ
َ - 6و ُُي ُّل َهل ُ ُم ال هط ِّیبات َو ُ َ
منفور را حرام مىگرداند».
ِ
ب املُْ ْ ِ
ارش ُبوا َو ال ُت ْ ِ
رسفِنيَ اعراف آیه« .11بخورید و بیاشامید و ارساف نکنید که خداوند مرسفان
رس ُفوا إِ هن ُه ال ُُي ُّ
ُ - 7ک ُلوا َو ْ َ
را دوست ندارد».
ف الو ُنه ِ
ِ
ِ
فیه ِشفا ٌء لِلنّاس ( .»...نحل آیه)68 ،
اب ُخمتَلِ ٌ
ُ
ََ « - 9ي ُر ُج من ُبطوهنا َرش ٌ
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برای عسل بیان ميشود.
 -2خداوند به حضرت مريم (÷) هنگام بارداری توصیه به خوردن خرما ميكند علم
امروز ثابت كرده كه خرما از بهترين غذاها برای زنان هنگام بارداری و پس از زايمان
است.
در قرآن توصیه به شیر مادر ميكند 1و هرچه از پیشرفت علم تجربي ميگذرد
جايگزين بهتری بجای شیر مادر نیافتهاند.
(فیزیولوژی)
 -3قرآن كريم مردم را به سحرخیزی تشويق ميكند 0امروزه علم به فوايد سحرخیزی
تأكید ميكند.
 -23در قرآن تأكید شده وقتي شخصي جنب شد غسل كند 4امروزه ثابتشده وقتي انسان
به اوج لذت جنسي ميرسد كه معموالً مقارن خروج مني صورت ميگیرد در اين
موقع سلسله اعصاب پاراسمپاتیك بر اعصاب سمپاتیك پیشي ميگیرد و تعادل به
شكل منفي به هم ميخورد و راهحل برطرف كردن اين مشكل تماس بدن با آب
است.
 - 1و ُهزِّ ي إِ َلی ِك بِ ِج ْذ ِع الن ْهخ َل ِة ُتس ِ
اق ْط َع َل ْی ِك ُر َطبا َجن ِ ّیا مریم آیه 24ترمجه :و تنه درخت خرما را به طرف خود بتکان تا
ْ
َ
َ
خرماى تازه بر تو فرو افکند.
- 2لقامن آیه 11
 - 1یکی از مهمرتین شاخههای زیستشناسی)بیولوژی) است که به مطالعه اعامل حیاتی موجود زنده ،اندامها ،بافتها،
سلولها و عنارص سلول میپردازد .برای درک عمیق اعامل حیاتی ،سعی میگردد که خواص و روابط بني این اعامل و
تغیریاتشان در حمیط های خمتلف و یا در رشایط گوناگون موجود زنده و با استفاده از روابط علم فیزیک و ریاضی ،مورد
بررسی قرار گرید.
 -1آلعمران آیه  17و نیز حرضت علی نیز در این را بطه می گویدِ « :ق َیا ُم ال هل ْی ِل َم َص هح ٌة ل ِ ْل َبدَ ن» شب زنده داری مایه سالمتی
بدن است .بحار األنوار  ،ج ،91ص 111
 - 4یا َأهیا ا هل ِذین آمنُوا إِذا ُقم ُتم إِ َىل الص ِ
الة َ ...و إِ ْن ُکنْ ُت ْم ُجنُبا َفا هط هه ُروا  ....سوره مائده آیه 6
ه
ْ ْ
َ َ
ُّ َ
 - 6طبق حتقیقات دانشمندان در بدن انسان دو سلسله اعصاب نبايت (خودخمتار) وجود دارد که متام فعالیتهاي بدن را کنرتل
مي کنند :اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک .این دو رشته اعصاب در رسارس بدن انسان و در اطراف متام دستگاهها و
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 -22قرآن بیان ميكند كه حضرت يعقوب در اثر اندوه چشمش سفید ميشود امروزه
ثابتشده مهمترين عامل كاتاراكت يا آبمرواريد تغییر در مويرگهای خوني است
كه به عوامل مهمي بستگي دارد ازجمله :ناراحتيهای روحي و رواني ،باال رفتن
2
فشارخون براثر غم و اندوه زياد است.
 -21از نگاه قرآن پوست محل ادراک درد است 1بررسيهاى جديد فیزيولوژيك نیز ثابت
كرده كه سلولهای حسى در پوست وجود دارد كه مخصوص احساس درد هستند
و اگر پوست بدن كامالً بسوزد و اين سلولها از بین بروند ديگر انسان احساس درد
نمىكند.

جهازات داخيل و خارجي گسرتده اند .وظیفه ي اعصاب سمپاتیک تند کردن و به فعالیت واداشتن دستگاههاي خمتلف بدن
است .وظیفه ي اعصاب پاراسمپاتیک کند کردن فعالیت آهناست .در واقع یکي نقش گاز اتومبیل و دیگري نقش ترمز را
دارد و از تعادل فعالیت این دو دسته اعصاب نبايت دستگاههاي بدن متعادل کار مي کند .گاهي جریاهنایي رخ مي دهد که
این تعادل را به هم مي زند از مجله ي این جریاهنا مسأله ي شهوت یا اوج لذت جنيس است که معموال مقارن خروج مني
صورت مي گرید.
در این موقع سلسله اعصاب پاراسمپاتیک بر اعصاب سمپاتیک پیيش مي گرید و تعادل به شکل منفي به هم مي خورد این
موضوع ثابت شده که از مجله اموري که مي تواند اعصاب سمپاتیک را به کار وادارد و تعادل از دست رفته را تأمني کند
متاس آب با بدن است و از آنجا که تأثری شهوت روي متام اعضاي بدن به طور حمسويس دیده مي شود و تعادل این دو دسته
اعصاب در رسارس بدن به هم مي خورد ،دستور داده شده که پس از آمیزش جنيس یا خروج مني متام بدن با آب شسته شود
و در پرتو اثر حیات بخش آن تعادل کامل در میان این دو دسته اعصاب در رسارس بدن برقرار گردد.
از مهه ي اینها گذشته وجوب غسل جنابت یک الزام اسالمي براي پاک نگه داشتن بدن و رعایت هبداشت در طول زندگي
است زیرا بسیارند کساين که از نظافت خود غافل مي شوند ويل این حکم اسالمي آهنا را وادار مي کند که خود را شستشو
دهند و بدن را پاک کنند.تفسری نمونه ،ج ،1ص282 :و281
 -1طب در قرآن ص98
ِ
هلل َ
کان ع َِزیزا
ذاب إِ هن ا هَ
 - 2إِ هن ا هل ِذی َن َک َف ُروا بِآیاتِنا َس ْو َ
ف ُن ْصلِ ِیه ْم نارا ُک هلام ن َِض َج ْت ُج ُلو ُد ُه ْم َبده ْل ُ
َریها ل َی ُذو ُقوا ا ْل َع َ
ناه ْم ُج ُلودا غ ْ َ
َحکِیام « آنان که به آیات ما کافر شدند بزودى به آتش دوزخشان در افکنیم که هر چه پوست تن آهنا بسوزد به پوست دیگر
مبدّ لش سازیم تا سختى عذاب را بچشند که مهانا خدا مقتدر و کارش از روى حکمت است».
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 -20در قرآن عامل جنسیت را اسپرم مرد ميداند 2.امروزه دانشمندان همین موضوع را
تائید ميكنند.
(جانورشناسی)
 -20قرآن خانه عنكبوت را سستترين خانه ميداند 1و اكنون ثابتشده كه عالوه بر
اينكه خانه عنكبوت بهظاهر سست و آسیبپذير و ضعیف است روابط در خانواده
0
عنكبوت هم سست است و عنكبوت ماده در بسیاری از مواقع جفت نر را ميكشد.
(کیهانشناسی)
 -24قرآن اشاره به موجودات زنده در آسمان دارد 0.امروزه دانشمندان اين احتمال را
4
دادهاند كه موجودات زنده در كرات ديگر وجود دارند و در پي يافتن آنها هستند.
(اقیانوسنگاری)
2
 -22از نگاه قرآن در درياهای عمیق ،تاريكي وجود دارد و نور به اعماق آن نميرسد
َ -1و َأ هن ُه َخ َل َق الزه ْو َج ْ ِ
ني ه
الذک ََر َو ْاألُنْثى ِم ْن ُن ْط َف ٍة إِذا ُمتْنى (نجم آیه 14و )16و هم اوست که دو نوع مى آفریند نر و ماده از
نطفه اى چون فرو رَيته شود.
ت َلبی ُت ا ْلعنْ َکب ِ
ِ
ِ
ون ا هِ ِ
 - 2م َث ُل ا هل ِذین هاَّت َُذوا ِمن د ِ
وت ...عنکبوت آیه 11
َ ُ
هلل َأ ْولیا َء ک ََم َث ِل ا ْل َعنْ َک ُبوت هاَّت ََذ ْت َب ْیتا َو إِ هن َأ ْو َه َن ا ْل ُب ُیو َ ْ
ْ ُ
َ
َ
 - 1قرآن و علوم جدید ص91و 91
 - 1خداوند در آیهى  28سورهى شورى مىفرماید« :و ِمن آیاتِ ِه َخ ْل ُق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو َما َب هث فِ ِیه َام ِمن َدا هب ٍه َو ُه َو ع ََىل
ه َ
َ ْ َ
َمج ِْع ِه ْم إِ َذا َی َشا ُء َق ِد ٌیر»
«و از آیات اوست آفرینش آسامن ها و زمني و آنچه از جنبندگان در آهنا منترش نموده؛ و او هر گاه بخواهد بر مجع آهنا
تواناست ».عالمه طباطبایى (ره) در مورد داللت آیه مىفرماید :ظاهر آیه این است که در آسامن موجوداتى از جنبندگان
(دواب) مثل روى زمني وجود دارد ،و اگر کسى بگوید :منظور از جنبندگان آسامن مالئکه هستند مردود است؛ زیرا «دواب»
بر مالئکه اطالق نمىشود
 - 4حتی بعضی دانشمندان کتاب در این زمینه نوشته اند مثل کتاب حیات در آسامهنا نوشته ریچارد .اس .یانگ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ٍ
امت َب ْع ُضها َف ْو َق َب ْع ٍ
ض ،إِذا َأ ْخ َر َج َیدَ ُه ََل ْ َیکَدْ
حابُ ،ظ ُل ٌ
َ « - 6ک ُظ ُلامت ِيف َب ْح ٍر ُْلِّ ٍّيَ ،یغْشا ُه َم ْو ٌج ،م ْن َف ْوقه َم ْو ٌج ،م ْن َف ْوقه َس ٌ
جي َع ِل اهللهُ َل ُه ُنوراَ ،فام َل ُه ِم ْن ُن ٍ
ور!» [اعامل کافران] مانند تاریکىهایى است در دریاى ژرف که موجى آن را فرو
َیراهاَ ،و َم ْن ََل ْ َ ْ
پوشانیده که روى آن باز موجى دیگر است و باالى آن ابرى است .تاریکى بر تاریکى است! هرگاه [غرقه] دست خود بر
آرد ،به زْحت دست خویش بیند و خدا براى هر کس که نورى نگذاشته او را نورى نباشد! (نور آیه  )12پروفسور دورگا
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اين موضوع قرنها بعد از بیان قرآن كريم ثابتشده است.
(پاتولوژی)
 -22قرآن نزديكي با زنان در ايام عادت ماهانه را حرام ميداند 0امروزه ثابتشده كه
نزديكي در اين زمان باعث امراض میكروبي و سرطان رحم ميگردد.
(ژنتیک)
 -22قرآن ازدواج با محارم را منع ميكند امروزه ثابتشده كه يكي از عوامل بیماریهای
ارثي ازدواج با محارم است.
(رویان)
 -23آيات قرآن در مورد جنین ،شنوايي را مقدم بر بینايي ميكند 0علم تجربي نیز ثابت
كرده است كه ابتدا ساختمان شنوايي ساخته ميشود بعد بینايي.
رآئو متخصص زمني شناسی می گوید :که 1122سال قبل یک انسان معمولی قادر نبوده است که این پدیده را با این جزئیات
ترشیح کند بنابراین این اطالعات باید از منبعی فوق طبیعی آمده باشد.
 - 1قرآن و علوم جدید ص61تا 66پروفسور دوگا رائو متخصص زمني شناسی شاخه اقیانوس شناسی می گوید:
دانشمندان با استفاده از جتهیزات مدرن تا کنون توانستهاند این موضوع را اثبات کنند که در اعامق اقیانوس ،تاریکی وجود
دارد .انسان بدون وسایل کمکی نمی تواند به عمقی بیش از  22تا  12مرت فرو رود و با استفاده از وسایل نمی تواند به عمقی
بیش از  222مرت در اقیانوس زنده بامند ...ترایکی از زیر این امواج درونی آغاز میشود به گونه ای که ماهی نیز در اعامق
نمی تواند ببیند در این حالت تنها منبع آهنا توری است که از بدنشان ساطع می شود .این استاد دانشگاه در ادامه نتیجه می
گرید که  1122سال قبل یک انسان معمولی قارد نبوده است که این پدیده را با این جزئیات ترشیح کند بنابراین این اطالعات
باید از منبعی فوق طبیعی آمده باشد .مهان ص64و 66
 - 2شاخهای از علم پزشکی است که در خصوص تاثری بیامرهیا و آسیبها در سطح بافتی و سلولی و مولکولی بحث
میکند و شامل مطالعه فرایند بیامری در یک اندام یا متامی بدن برای شناخت ماهیت و علتهای آن است.
هلل إِ هن ا هَ ِ
َك َع ِن املَْ ِح ِ
َ - 1و َی ْس َئ ُلون َ
ب الت ههوابِنيَ َو
وه هن ِم ْن َح ْی ُث َأ َم َر ُک ُم ا هُ
وه هن َحتهى َی ْط ُه ْر َن َفإِذا َت َط هه ْر َن َف ْأ ُت ُ
یض َ ...و ال ت َْق َر ُب ُ
هلل ُُي ُّ
ِ
ب املُْ َت َط ِّه ِری َن.بقره آیه 222
ُُي ُّ
اج َنبتَلِ ِ
ٍ
اْلنْس َ ِ
یه َف َج َع ْلنَا ُه َس ِمیعا َب ِصریا»اْلنسان آیه ،2سوره سجده آیه 8و.ملك آیه 21
ان م ْن ُن ْط َفة َأ ْم َش ٍ ْ
ِ« - 1نها َخ َل ْقنَا ْ ِ َ
- 4طب در قرآن ص91جنني بعد از هفته بیست و چهارم صداها را می شنود .و در خدود هفته بیست و هشتم شبکیه نسبت
به نور احساس پیدا می کند .قرآن و علوم جدید ص111و .112
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 -13قرآن به محافظت جنین با سه پوشش تاريك اشاره ميكند 2علم تجربي هم آنها
را اينگونه بیان ميكند در پايان ماه سوم جنین دارای سه پرده (كیسه آمنیوتیك،
رحم و شكم مادر) است.

1

(تصوير رحم در شكم مادر)
نكات بیان شده بخشي از علوم تجربي است كه قرآن بیان كرده و اشتباه نیست بلكه مورد
اعجاب بسیاری از دانشمندان علوم تجربي واقعشده است و سها در تحلیل قرآن در باب
علوم تجربي انصاف را رعايت نكرده است.
صاحب كتاب نقد قرآن نكات تجربي كه در قرآن آمده را در سه قسمت بیان كرده است،
-2بارداری و جنین  -1آسمان و زمین  -0بررسي ادعای معجزههای علمي البته در ادامه
معلوم خواهد شد كه تقسیم او نه جامع همه موارد هر قسمت است كما اينكه بعضي از
مسائل جنینشناسي را بیان كرديم كه سها به آنها اشاره نكرده است و نه مانع بیان موارد
غیر مرتبط به آن قسمت است كما اينكه در قسمت آسمان و زمین به اين موضوع ميپردازد
كه آيا زمان مرگ هركس بهطور قطعي تعیینشده است؟ بنابراين تقسیم او جامع افراد و
مانع اغیار نیست.
پاسخ به شبهات قسمت بارداري و جنين

در اين قسمت سها بعضي از آيات را مخالف علم جنینشناسي دانسته است اما قبل از اينكه
به اشكاالت سها پرداخته شود الزم است بیان شود كه اگر با ديد انصاف آيات قرآن در
ت َث َال ٍ
ون ُأمهاتِ ُکم َخ ْلقا ِمن بع ِد َخ ْل ٍق ِيف ُظ ُلام ٍ
َي ُل ُق ُکم ِيف ب ُط ِ
ث» زمر آیه 6
ْ َْ
ُ ْ ْ َ «-1
َ
هَ ْ
 - 2ر.ک جننيشناسی پزشکی النگمن ص 111
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موضوع پزشكي نگاه شود پي بهدرستي و حقانیت اين كتاب الهي برده ميشود دكتر گرينه
فرانسوی نمونهای از افرادی است كه تحت تأثیر نكات بهداشتي و پزشكي قرآن بوده است
وی ميگويد :تمام آياتِ قرآني مربوط به علوم طبیعي و بهداشتي و پزشكي را كه من خود
از كودكي با آنها سروكار داشتم ،خواندم و مورد جستجو و بررسي قراردادم و در پايان ديدم
كه تمام آن آيات با معارف جديد ما هماهنگي دارد و لذا مسلمان شدم؛ زيرا من يقین پیدا
كردم كه محمد(‘) بیش از هزار سال قبل بدون آنكه معلّم و يا استادی از بشر داشته
باشد دين حقّ و حقیقت را آورده است .اگر هر عالم و صاحب دانشي تمام آيات قرآني را كه
به علم او مربوط است ،همانگونه كه من مقايسه كردم ،مقايسه كند ،بدون شك اگر عاقل
1

باشد و از غرضورزی به دور باشد مسلمان خواهد شد.
 -1منی آبی پست

جعل نَسلَه ِمن َ
ساللَ ٍة من ماء م ِه ٍْي» 1ترجمه :سپس نسل او (انسان) را از چكیده آبى پست
«ثُم َ
مقرر فرمود.

اشکال
امروزه مشخصشده است كه مني يكي از برترين پديدههای حیاتي است .در هر قطرهی آن
میلیونها اسپرم زندهی در حال فعالیت همراه با همهی مواد الزم مثل غذا و آب و مواد
حفاظتي وجود دارند؛ اما انسان بياطالع گذشته گمان ميكرد كه مني آبي پست و بيارزش
و نفرتانگیز است همین ايدهی غلط عوام را ،محمد وارد قرآن كرده است .اگر اين آيه از

 - 1اعرتافات 1ص92و91
 -2سجده آیه 9
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خدا بود قطعاً ميدانست كه مني از عظمتهای خلقت و فوقالعاده ارزشمند است و آن را
پست نميدانست .بنابراين آيهی مذكور كالم محمد(‘) است نه خدا.

2

جواب
در ابتدا الزم است كه بیان شود كه خداوند منكر فوايد مني نیست لذا در قرآن به خلقت
حیوانات خزنده ،حیوانات دوپا ،حیوانات چهارپا از منى اشاره ميكند 1.قرآن قرآن مني را از
مراحل تكوين انسان0و فرايند پیدايش او از منى را شايسته مطالعه و تأمل ميداند ازاينرو
0
از آفرينش انسان از منى ،بر قدرت الهى بر معاد و تجديد حیات انسان استفاده كرده است.
با اين وصف منظور از ماء مهین چیست؟ و آيا اين كاربرد اشتباه است يا نه؟
ابتدا الزم است روشن گردد كه مهین از چه ريشهای آمده است مهین يا از ريشه مهن به
معني كم و ضعیف است يا از ريشه هون به معني ذلیل و پست است 4در كتاب التحقیق در
فرق بین مهن و هون چنین آمده است كه « :الفرق بینها و بین الهوان :انى الهون حقارۀ فی
نفس الشیء».
:هون به حقارتي گفته ميشود كه در نفس شيء وجود دارد
نويسنده التحیقیق در ذيل آيه «أَ ل َْم نَ ْخلُ ْقك ُْم ِم ْن ما ٍء َم ِه ٍْي َف َج َعلْنا ُه ِِف َقرا ٍر َم ِك ٍْي» .6ميگويد:
2

يعني از آب ضعیفي كه نه قوهای برايش است و نه اختیاری در او
قرآن درجاهايي كه صحبت از عذاب است واژه مهین به معني پست و خواركننده را آورده
است مثل لقمان آيه  ،2حج آيه  ،42بقره آيه  ،33آلعمران آيه  222و ...زيرا در اين آيات
 - 1نقد قرآن ص44و 46
 -2نور آیه 14
 -1حج آیه 4
َ «4أ َف َر َأ ْی ُت ْم ما ُمتْنُ َ
ون»آیه  49واقعه عالوه بر این کهف آیه  16و  17حج آیه 4مؤمنون آیات 11تا  16یس آیات 77تا  78به
این موضوع اشاره دارد.
 - 4مقاییس اللغة ج6ص21
 - 6مرسالت آیه21
 - 7التحقیق ىف کلامت القرآن الکریم ،ج ،11ص211 :
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2

عذاب ضعیف معني ندارد اما در آيه بیانشده از كلمه مهن گرفتهشده است نه از كلمه هون
و به معني حقارت و كمى آمده است« .امتهن الشّىء :ابتذله و احتقره» .1لغت شناسان
«مهین» را حقیر و قلیل معنى كردهاند«.أَ ل َْم نَ ْخلُ ْقك ُْم ِم ْن ما ٍء َم ِه ٍْي» 3ترجمه :آيا شمارا از آب
ناچیزى نیافريديم؟
بنابراين ماءٍ مَهِینٍ؛ به معني آب قلیل و ضعیف است 0.اين آب قلیل است كه از كل آب مني
كه حاوی هزاران اسپرم است تنها يك اسپرم از مرد در خلقت انسان نقش دارد و اين اسپرم
جز با میكروسكوپ قابلمشاهده نیست و ضعیف است چون غالباً عمر اسپرم در داخل بدن
زن  10تا  02ساعت ميباشد و پسازآن ميمیرند ازاينرو ضعیف است.
اما اگر مهین به معني آب حقیر و پست بدانیم حقارت بیانشده اشاره به وضع ظاهرى آن
است زيرا حجم آن اندک و بوی آن زننده است و آدمي آن را كثیف تلقي ميكند و قیمتي
4
برای آن قائل نميشود.
در تفسیر نمونه آمده كه :اين آب كه ظاهراً آبى است بيارزش و بيمقدار ازنظر ساختمان و
سلولهای حیاتى شناور در آن و همچنین تركیب مخصوص مايعى كه سلولها در آن
شناورند بسیار ظريف و فوقالعاده دقیق و پیچیده است و از نشانههاى عظمت پروردگار و
علم و قدرت او محسوب مىشود و كلمه " مهین" كه به معنى ضعیف و حقیر و ناچیز است،
2
اشاره به وضع ظاهرى آن ميكند وگرنه از اسرارآمیزترين موجودات است.
اما نكته ديگر كه در اين آيه شريف موردتوجه است اينكه در اين آيه « ِمن َ
ساللَ ٍة من ما ٍء
م ِه ٍْي» واژه عربي سالله به معني سرآمد يا بهترين بخش از كل است امروزه ما ميدانیم كه
در میان چند میلیون اسپرمي كه توسط مرد تولید و انزال ميشود فقط يك اسپرم برای
باروری تخمك الزم است؛ اسپرمي كه تخمك را سوراخ ميكند و وارد آن ميشود .اين تك
 - 1مهان
 - 2قاموس قرآن ،ج ،6ص122 :
 -1مرسالت آیه22
 -1لسان العرب ،ج ،11ص124 :
 -4تفسری هدایت ج 17ص 211
 -6تفسری نمونه ،ج ،17ص126 :
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اسپرم در قرآن سالله نامیده شده است.
-2خروج منی از بین ستون فقرات و دندهها
2
والَتائِ ِب»
« َفلْينظُ ِر ْاْلِنسانُ ِمم ُخلِ َق ُخ ِل َق ِمن ماء دا ِف ٍق ي ْخ ُرج ِمن ب ِْي الصل ِْب َّ َ
ترجمه :پس انسان بايد بنگرد كه از چه آفريدهشده است ( )4از آب جهندهای خلقشده ()2
[كه] از بین ستون فقرات و استخوانهای سینه بیرون ميآيد ()2
در آيهی زير نیز ميگويد :نسل آدم را از پشت انسان برگرفته است كه مؤيد همان آيه قبل
است.
«وإِ ْذ أَ َخ َذ ربك ِمن ب ِني آدم ِمن ظُهو ِر ِهم ُذري َتهم وأَشْ هدهم َ
عَل أَنف ُِسهِم أَلَست ِب َربكُم َقالُواْ َبَل
3
شَ هِدنَا أَن تَقُولُواْ يوم الْ ِقيام ِة إِنَّا كُ َّنا ع ْن ه َذا غَا ِفلِ َْي».
ترجمه :و هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه (نسل) آنان را برگرفت و
ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نیستم گفتند چرا گواهى داديم تا مبادا
روز قیامت بگويید ما از اين [امر] غافل بوديم.

اشکال اول
امروزه مشخص است كه مني در بیضهها ساخته ميشود و در كیسهی مني ذخیره ميشود
و از مجرای ادرار خارج ميشود و محل ساخت و مسیر خروج آن هیچ ربطي به ستون فقرات
و سینه ندارد .پس اين گفتهی قرآن ،غلطي فاحش است.

0

جواب:
قبل از اينكه به اشكال جواب داده شود الزم است بیان شود كه ازلحاظ علمي كیسه مني
محل ذخیره مني نیست سها خیال كرده چون در بدن مرد قسمتي به نام كیسه مني هست،
-1قرآن و علوم جدید ص121
-2طارق آیات  4تا 7
 -1اعراف آیه 172
 - 1نقد قرآن ص 46و 47
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پس بايد مني در آن ذخیره شود درحاليكه مني در اپیديديم ذخیره ميشود و كار كیسه مني
زياد كردن حجم ماده مني است.

1

برای روشن شدن آيه بیانشده ابتدا بايد منظور از صلب و ترائب روشن گردد:
صلب در لغت به معاني استخوانهای تیره پشت از پس گردن تا آخر رانها ،كمر و به معنای
چیز سخت و ...آمده است
ترائب از ريشه «تراب» به معنای دو چیز مساوی است 1.لذا مصاديقي زيادی برای او ذكر
كردهاند :ازجمله استخوانها و دندههاى سینه 0و نیز دو استخوان پا (محل آلت تناسلي) بكار
رفته است.
ازجمله كساني كه معني اخیر را گرفته «ضحّاک بن مزاحم» خراسانى (متوفاى  )234است
الَتائِ ُب بَ ْ َْي الثَّدْ يَ ْ ِْي َوال ِّر ْجل ْ َِْي َوالْ َع ْي َن ْ ِْي 0».ترائب بین دو سینه و بین دو پا و بین
وی ميگويدَ َّ « :
دو چشم است.
با اين وصف يكي از معاني ترائب بین دو استخوان پا است .دكتر كنعان الجابي و عالمه

 - 1ر.ک آناتومی گری برای دانشجویان ص177
 -2مقاییس اللغة ج1ص 116
 -1ترمجه مفردات راغب ،ج ،1ص112 :
 -1تفسری القرآن العظیم ج9ص169
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معرفت 2و دكتر رضايي اصفهاني 1اين معني را معني صحیح ترائب در آيه شريفه دانستهاند
و معني آيات  4تا  2سوره طارق اينگونه ميشود :پس انسان بايد بنگرد كه از چه چیز
آفريدهشده است؟! از آبى جهنده آفريدهشده است ،آبى كه از میان پشت و دو استخوان پای
مرد بیرون مىآيد
بیان ترائب از جانب خداوند به خاطر رعايت ادب بهجای آلت تناسلي ،بین دو استخوان پا
اشارهكرده است.
دكتر دياب و قرقوز در اين زمینه مىنويسند :ماء دافق همان آب مرد يعنى منى است كه از
میان صلب و ترائب (استخوان پاها) او خارج مىشود0.تمام نقاط و مجارى عبور منى ازنظر
كالبدشكافي در محدوده صلب و ترائب قرار دارند .غدد كیسهاى پشت پروستات (كه ترشحات
آنها قسمتى از منى را تشكیل مىدهد) نیز در محدوده صلب و ترائب قرارگرفتهاند...
ترشحات اين غدد به رنگ زرد بوده و ازنظر فركتوز بسیار غنى است همچنین اين غدد در
عمل جهشى منى به خارج و بهصورت دفعات براثر انقباض عضالت آنها نقش بسیار مهمى
ايفا مىكنند.

0

اين دو دكتر در ادامه مينويسند :با توجه به آنچه بیان شد هیچ اشكال و شبههای باقي
نخواهد ماند كه قرآن مسئلهی (صلب و ترائب) را بهگونهای اعجاز آمیز و پند برانگیز بیان
كرده است؛ آنهم در عصری كه كالبدشكافي يا میكروسكوپي وجود نداشت تا از جايگاه
مسیر نزول مني قبل از خارج شدن از جسم خبر دهد.

4

-1التمهید يف علوم القرآن ،ج ،6ص  61و تفسری و مفرسان ،ج ،2ص 141
 -2پژوهشى در اعجاز علمى قرآن ،ص141 :
 -1طب در قرآن کریم  ،ص .17
 -1مهان ص17و19
 -4مهان ص 19
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نكته آخر اينكه اشكال كننده در اشكال به اين آيه ميگويد« :مني در بیضهها ساخته ميشود
 ...و محل ساخت و مسیر خروج آن هیچ ربطي به ستون فقرات و سینه ندارد» درحاليكه
اين از بيدقتي وی است آيه بیانشده سخن از ساخت مني نیست بلكه سخن از خارج شدن
است و فعل «یخرج» آمده و اين آيه ساخت مني در بیضه را رد نميكند.

اشکال دوم
خطای واضح ديگر در آيات سورهی طارق اين است كه ميگويد :انسان از مني مرد ساخته
ميشود .چون گفتهشده كه انسان از آب جهنده ساخته ميشود .آب جهنده فقط در مورد
مني در مرد صادق است .چون زن اصوالً فاقد مني است و تنها ترشحاتي در ديوارهی مجرای
تناسلي و رحم دارد كه انتقال اسپرم را تسهیل ميكند و تخمك زن هم با پاره شدن جدار
تخمدان آزاد ميشود و آب جهنده نیست .از طرف ديگر اگر ميخواست بگويد كه انسان از
مني مرد و زن ساخته ميشود بايد آب جهنده را بهصورت تثنیه به كار ميبرد نه مفرد.

2

جواب
درست است كه آيه اشاره به مني دارد زيرا به آب جهنده تعبیر كرده است اما تعبیر خلقت از
مني اشاره به بخشي از علت وجود آورنده است و از اين آيه انحصار علت فهمیده نميشود
و در آيات ديگر اشاره به آب مخلوط از اسپرم و تخمك دارد 1و شايد از جهت تأثیر بیشتر
اسپرم مرد در ساختهشدن انسان و مذكر يا مؤنث شدن وی باشد و يا آنكه چون در انزال،
مني نقش فاعلیّت و حركت را داراست و نقش تخمك ،نقش قابلیت و پذيرش هست،
ازاينرو به مني مرد نسبت دادهشده است احتمال ديگری هم وجود دارد و آن اينكه در آيه
ْنسانُ ِم َّم ُخلِ َق» انسان بايد بنگرد كه از چه چیز
 4همین سوره ميفرمايدَ « :فلْ َینظُ ِر اال َ
آفريدهشده است؛ و مني مرد كامالً محسوس و قابلمشاهده است .بههرحال در محاورات
مردم گاه اشاره به بخشي از علت ميكنند مثالً اگر گفته شود كه گندم از بذر ايجاد مي
- 1نقد قرآن ص 47و 49
-2اْلنسان أیه 2
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شود اين بدين معنا نیست كه نقش آبوخاک و امور ديگری كه در رويیدن بذر و ثمره دادن
آن را قبول نداشته باشد.

اشکال سوم
در هیچ جای قرآن به نقش زن در نطفه اشارهای نشده است .اين هم يك باور غلط قديمي
بود كه بچه را صرفاً حاصل مني مرد ميدانستند و حتي تا همین اخیر نیز در جوامع رايج
بود .بازهم ميبینید كه محمد اين غلط رايج را وارد قرآن كرده و به خدا نسبت داده است.
الزم به ذكر است كه در رواياتي صحبت از آب زن و مرد شده است .در صورت صحت
روايات مذكور به نظر ميرسد كه محمد متوجه اين خطای خود در قرآن شده است و در
حديث سعي در اصالح آن كرده است ولي بهر صورت آنچه در قرآن آمده است غلط است.

2

جواب
اينكه در قرآن اشارهای به نقش زن در نطفه نشده اشتباه است زيرا در سوره انسان خداوند
ميفرمايد« :إِنَّا َخلَ ْق َنا ْ ِ
اْلن َْسانَ ِم ْن نُطْ َف ٍة أَ ْمشَ اجٍ» 2ما انسان را از نطفهای مخلوط آفريديم...
امام باقر ( )درباره «امشاج» ميفرمايدَ « :ما ُء ال َّر ُجلِ َو َما ُء الْ َم ْرأَ ِة ا ْخ َتلَطَا َج ِميعاً».
آب مرد با آب زن با همديگر مخلوط ميگردند.
واژه عربي «نطفه امشاج» به معنای مايعهای مخلوط و آمیختهشده است كه اشاره به تركیب
3

نطفه مرد (اسپرم) و نطفه زن (تخمك) است.
در آيه  113سوره بقره از زنان بهعنوان كشتزار ياد شده است و همچنان كه كشتزار فقط
حامل بذر نیست بلكه خودش نیز دارای اثراتي برای تولید گیاه است از اين آيه برداشت

 - 1نقد قرآن ص49
-2اْلنسان أیه 2
 -1تفسری القمي ج 2؛ ص189
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ميشود كه زنان نیز فقط حامل نطفۀ مرد نیستند بلكه در درون آنها نیز اثراتي وجود دارد
كه به همراه نطفۀ مرد موجب ايجاد بچه ميشوند.

2

اما اين ادعا كه نقش احاديث اصالح اشتباه قرآن باشد درست نیست و قبالً بیان شد كه
احاديث مفسر و تبیینكننده قرآناند و خود وی موارد مختلف برای تبیین آيات از احاديث
استفاده كرده است اين امر ازجمله تناقضات رفتاری سها است.
-0تعیین نر و ماده پس از علقه
َجعل ِم ْنه ال َّزوج ِْي ال َّذكَ َر
«أَلَم يك نُطْ َف ًة من م ِني مي َنى ( )33ثُم كَانَ علَ َق ًة َف َخل ََق فَسوى ( )33ف َ
2
ْ
واألُنثَى (»)33
ترجمه :آيا او نطفهاى از منى كه در رحم ريخته ميشود نبود ( )02سپس بهصورت خون
بسته درآمد پسازآن خداوند او را خلقت بخشید پس موزون ساخت ( )02پس دو زوج مرد و
زن از او آفريد ()03

اشکال
در تفسیر آيات فوق احاديثي با مضمون واحد آمده است ازجمله :پیامبر گفت :نطفه در رحم
به مدت  03شب قرار ميگیرد سپس فرشتهای را بهسوی آن ميفرستد .فرشته ميپرسد ای
خدا مرد باشد يا زن؟ سپس خدا او را مرد يا زن قرار ميدهد.

0

اين آيات ميگويند :كه نر و ماده بودن جنین پس از مرحلهی علقه معین ميشود كه غلطي
فاحش است ،چون جنسیت جنین بهمحض تشكیل سلول تخم (تركیب اسپرم و تخمك در
چند ساعت اولیهی پس از آمیزش جنسي) مشخص است.

 - 1دفاع از قرآن ص  72و 71
 -2قیامت آیه 17تا 18
 -1صحیح مسلم ج9ص 16
 -1نقد قرآن ص 49و48

0
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جواب
حديث موردنظر سها در منابع حديثي شیعه نیست و در منابع اهل سنت هست بااينحال به
اين نكته اشاره ميشود كه در سلسله سند اين حديث عبداهلل بن عطاء الطائفي قرار دارد كه
بعضي از رجالیان اهل سنت چون نسائي او را تضعیف كرده 2و ابن حجر عسقالني او را اهل
تدلیس در حديث ميداند 1.عالوه بر ضعف سندی حديث در حديث بیانشده از صحیح مسلم
فعل جعل دارد 0و در ادامه درباره اين فعل توضیح خواهیم داد.
َجعل ِم ْنه ال َّزوج ِْي ال َّذكَ َر ْ
واألُنثَى» بیانشده
بررسي آيه :دو احتمال در مورد ضمیر منه در آيه «ف َ
است:
اول :ضمیر منه به نطفه برگردد و اين آيه را از مراحل تكامل جنین بدانیم ،نكته قابلتأمل
اين است كه در آيه از فعل جعل استفاده كرده است نه از فعل خلق و درباره فرق بین اين
دو فعل اينگونه بیانشده است «خلقت درباره اصل وجود چیزى است و جعل درباره خواص
و آثار و كیفیاتى است كه به دنبال آنها وجود پیدا مىكند» 0بنابراين بعد از مرحله علقه
است كه آثار جنسي و اعضای تناسلي جنین رويیده ميشود با اين وصف اين آيه در مقام
تعیین زمان جنسیت نیست در مقام بروز آثار جنسي است كما اينكه ازنظر علم پزشكي هم
مورد تائید است.
برخي از منابع معتبر پزشكي تصريح كردهاند كه :در طي سومین ماه صورت جنین بیشتر
شكل صورت انسان به خود ميگیرد  ...اعضاء تناسلي خارجي به آن حد تكامليافته كه در
دوازدهمین هفته جنس جنین را با امتحان وضع ظاهری ميتوان مشخص ساخت.

 -1عبد اهلل بن َعطاء َل ْی َس بِا ْل َق ِو ّي ،الضعفاء واملرتوکون للنسائي ص61 :
 -2طبقات املدلسني ص22 :
َ - 1ف َی ْج َع ُل ُه اهللهُ َذکَرا َأ ْو ُأ ْن َثى
 - 1تفسری نمونه ،ج ،4ص114 :
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قرآن مرحله خلقت جنس جنین را پس از مرحله تسويه قرار داده است و اين همان زماني
است كه مرحله مضغه و تسويه در سهماهگي تمام ميشود.

2

دكتر عبداني پور مينويسد :از مرحله علقه تا شكلگیری جنین ،سه ماه طول ميكشد .در
سومین ماه صورت جنین ،شكل صورت انسان به خود ميگیرد و جنسیت جنین مشخص
ميشود و به همین علت قرآن كريم مرحله جنسیت جنین را (پسر يا دختر) پس از مرحله
تسويه و شكلگیری قرار داده است (فسوی فجعل منه الزوجین) از نظر علمي ،اعضاء
تناسلي خارجي در ماه سوم تكامل مييابند و در دوازدهمین هفته جنسیت جنین را با
آزمايشهای مختلف ميتوان مشخص ساخت.

1

بنابراين در آيات بیانشده چون مراحل تكامل جنین را بیان كرده و از لفظ جعل استفاده
كرده است اما جا دارد اشاره به آيه ديگری از قرآن كرد كه در آنجا تعیین جنسیت را مرتبط
با مني يا اسپرم مرد ميداند در سوره نجم خداوند ميفرمايدَ « :و أَنَّهُ َخل ََق ال َّز ْو َج ْ ِْي ال َّذكَ َر َو
ْاألُنْثى (ِ )54م ْن نُطْ َف ٍة إِذا ُتُ ْنى ( »)54ترجمه :و اوست كه دو زوج نر و مادّه را آفريد ( )04از
نطفهاى هنگاميكه خارج مىشود (و در رحم مىريزد) ()02
معني آن اين ميشود كه از اسپرم مرد است كه جنس مرد و زن تعیین ميشود و اين
امر امروزه مورد تائید جنین شناسان است.
زيرا نصف نطفه مرد را كروموزومهای جنسي  xو نصف ديگر آن را كروموزومهای y
تشكیل ميدهد ،اما تخمك زن همیشه حامل كروموزومهای  xهست بر اين اساس
هنگاميكه تخمك با نطفهی حامل كروموزومهای جنسي  xتركیب شود جنین ،دختر خواهد
 -1جمموعه مقاالت قرآن و طب ،ج ،ص141 :
 -2علم جنني شناسی از دیدگاه قرآن ص 14یونانیها معتقد بودند که تعیني جنسیت با اسپرم مرد است ،اگر اسپرم از
بیضه راست خارج شود ،جنس نوزاد مذکر می شود و اگر از بیضه چپ خارج شود نوزاد مونث می شود .و بعضی دیگر
گامن داشتند که اگر جنني در سمت راست رحم رشد کند مذکر می شود و اگر در سمت چپ رشد کند مؤنث می شود .
ارسطو هم معتقد بود که فرزند مذکر مربوط به هیجان روحی مرد هنگام آمیزش است و اگر فاقد آن باشد ،فرزند مؤنث
می شود(.مهان)
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بود و اگر با نطفه حامل كروموزوم جنسي  yپیوند بخورد ،جنس جنین پسر خواهد بود.
مسئلهای كه تا اواسط قرن بیستم ،برای جنین شناسان پنهان بود و پس از كشف
كروموزومهای جنسي توسط دانشمنداني به نامهای «ون وينوانتر»« ،پانتر» و «تئولیدان»
1
اين پديده شناخته شد.
دوم :احتمال دارد كه ضمیر منه به انسان برگردد «أَ َي ْح َس ُب ْ ِ
اْلن َْسانُ أَنْ ُي ْ ََتكَ ُسدً ى ()34
أَل َْم َيكُ نُطْ َف ًة ِم ْن َم ِن ٍّي ُميْ َنى ( )33ثُ َّم كَانَ َعلَ َق ًة َف َخل ََق ف ََس َّوى (َ )33ف َج َع َل ِم ْنهُ ال َّز ْو َج ْ ِْي ال َّذكَ َر
َو ْاألُنْثَى (»)33
آيا انسان گمان مىكند بىهدف رها مىشود؟! ( )02آيا او نطفهاى از منى كه در رحم
ريخته مىشود نبود؟! ( )02سپس بهصورت علقه درآمد و خداوند او را آفريد و موزون ساخت،
( )02و از او (انسان) دو زوج مرد و زن آفريد! (.)03
بنابراين احتمال اين آيه از مراحل خلقت جنین نیست.
 -4مراحل رشد جنین

قرآن در آيات زير مراحل رشد جنین را ذكر كرده است:
«ولَقَد َخلَ ْق َنا ْاْلِنسانَ ِمن َ
ساللَ ٍة من ِط ٍْي ( )22ثُم جعلْ َناه نُطْ َف ًة ِِف َق َرا ٍر م ِك ٍْي ( )23ثُم َخلَ ْق َنا ال ُّنطْ َف َة
علَ َق ًة َف َخلَ ْق َنا الْعلَ َق َة مضْ َغ ًة َف َخلَ ْق َنا الْمضْ َغ َة ِعظَاما َفكَسونَا الْ ِعظَام لَحَم ثُم أَنشَ أْنَاه َخلْقًا آ َخ َر َف َتبارك
3
َّ
َّللا أَحس ُن الْ َخالِ ِق َْي (»)25
و بهيقین انسان را از عصارهاى از گل آفريديم ( )21سپس او را نطفهای در جايگاهى استوار
قرارداديم ( )20آنگاه نطفه را بهصورت خون بسته (علقه) درآورديم پس آن علقه را گوشت
جويده شده (مضغه) قرارداديم و آنگاه مضغه را استخوانهايي گردانیديم بعد استخوانها را
با گوشتى پوشانیديم آنگاه آفرينشى ديگر پديد آورديم پر بركت است خداوند كه بهترين
آفرينندگان است ()20

 - 1طب در قرآن ص17
 - 2علم جنني شناسی از دیدگاه قرآن ص 12
 -1مؤمنون آیات 12تا11
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مراحل ذكرشده عبارت اند از :تبديل نطفه به خون بسته (علقه) و سپس تبديل به گوشت
جويده شده (مضغه) و سپس تبديل به استخوان و سپس استخوان توسط گوشت پوشیده
ميشود و سپس آفرينش ديگر.
حديثي صحیح و متفق علیه در تفسیر آيهی فوق (و آيات مشابه) آمده است:
«حدثنا رسولَّللا وهو الصادق املصدق قال :إن أحدكم يجمع ِف بطن أمه أربعْي يوما ثم علقة
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث َّللا ملكا فيؤمر بأربعة برزقه وأجله وشقي أو
1
سعيد»
پیامبر(‘)گفت :هر يك از شما در شكم مادرش گرد ميآيد به مدت  03روز و سپس علقه
ميشود بهمان مقدار ( 03روز) و سپس مضغه ميشود بهمان مقدار ( 03روز) سپس خدا
ملكي را ميفرستد و به چهار چیز امر ميشود به رزق و مرگ و شقي بودن يا سعید بودن.

اشکال اول بررسی یک حدیث
بر اساس اين حديث مدت نطفه  03روز و مدت علقه نیز  03روز و مدت مضغه نیز  03روز
ميشود؛ اما منظور از ايجاد آفرينش ديگر ،دمیدن روح در جنین است.

2

جواب
شبیه اين حديث در كتب شیعه از اهلبیت (^) نقلشده است 0و ازلحاظ سندی صحیح
است اما نیاز به تبیین دارد از كالم سها فهمیده ميشود كه وی كلمه يوم را در اين حديث
به معني شبانهروز گرفته است و بر اين اساس به قرآن و روايت ايراد وارد كرده است اما اگر
وی به كتب لغت عربي مراجعه ميكرد شايد سريع حكم به نادرستي اين روايت نميداد زيرا
استعمال كلمه يوم در زبان عربي و بهتبع آن در آيات و روايات فقط به معنای شبانهروز
نیست و معاني ديگری هم دارد ازجمله:
 -1صحیح البخاري ج1ص ،111و صحیح مسلم ج9ص 11
 - 2نقد قرآن ص 48تا61
 -1الکايف ج ،6ص 11
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در كتب لغت ادبیات عرب همانطور كه يوم برای روز از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب بكار
رفته است عالوه بر آن بر مطلق وقت هم بكار رفته است به كالم چند نفر از لغت شناسان
عرب اشاره ميشود:
ابو هالل عسكری (م  034هـ) در باب فرق بین يوم و نهار ميگويد :يوم اسم است برای
مقداری از وقتها.

2

راغب اصفهانى (م  431هـ) دراينباره ميگويد :از وقت طلوع خورشید تا غروب به يوم تعبیر
1
ميشود و گاه مدتي از زمان تعبیر به يوم ميشود.
ابن منظور ( 222هـ) هم در كتاب لسان العرب ميگويد :عرب ايام را در معني وقايع بكار
ميبرد و ميگويد :او عالم به ايام عرب است و منظورش وقايع عرب است.

0

فیومي (م  223هـ) مينويسد كه گاهي از يوم اراده وقت و حین ميشود روز باشد يا شب
پس ميگوييَ « :ذ َخ ْرتُكَ ِل َه َذا الْ َي ْو ِم» .يعني برای اين وقت.
4
زبیدی (م  2134ه) درباره يوم ميگويد :يوم به معني مطلق زمان استعمال ميشود.
0

حال اگر به قرآن رجوع كنیم انواع كاربرد يوم وجود دارد؛
َياِل َو أَيَّاماً آ ِم ِن َْي» 2و نیز آيات  43سوره
اطالق يوم در مورد نهار در مقابل شبِ « :س ُريوا ِفيها ل ِ َ
طه و  220سوره بقره و  2سوره الحاقه
ُوم»
َ ُب يَ ْو ٍم َم ْعل ٍ
َب َو لَك ُْم ِ ْ
اطالق يوم برای شبانهروز مثل «ه ِذ ِه نا َقة لَها ِ ْ

2

اسم ملقدار من ْاألَ ْو َقات (الفروق اللغویة للعسکري ص)271 :
 -1ا ْل َی ْوم ْ
 -2مفردات ألفاظ القرآن ،ص981 :
 -1لسان العرب ج12ص641
َ -1قدْ ُت ْطلِ ُق (ا ْلیوم) و ُت ِریدُ ا ْلو ْق َت و ِ
َان َأ ْو َل ْیال َف َت ُق ُ
اْلنيَ َهنَارا ک َ
ول َذ َخ ْر ُت َك ِهل َ َذا ا ْل َی ْو ِم َأ ْى ِهلذا ا ْل َو ْقت(مصباح املنری
َ
َْ َ
ج2ص)691
 -4ویس َتع ِم ُل بِمعنَى م ْط َل ِق الزه م ِ
ان( ،تاج العروس ج17ص)778
ُ ْ ْ
َ
َ ْ ُ
 -6سباء آیه 19
 -7شعراء آیه 144
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اطالق يوم برای مطلق وقت و حین
وت» 1سالم بر او زماني كه به
يا برای زمان كمتر از يك روزَ « :سالم َعلَ ْي ِه َي ْو َم ُولِدَ َو يَ ْو َم َميُ ُ
دنیا ميآيد و زماني كه از دنیا ميرود.
«ك َُّل َي ْو ٍم ُه َو ِِف شَ أْنٍ » 2او در هرلحظه مشغول كار و فعالیت است.
السَم ُء بِدُخانٍ ُم ِب ٍْي» 0پس در انتظار روزى
يا برای زمان بیشتر از يك روز« :فَا ْرتَ ِق ْب َي ْو َم تَأْ ِِت َّ
باش كه آسمان دودى آشكار برآورَد يا در گفتگوی عرفي گفته ميشود كه روزی كه فالن
شخص زنده بود مشكالت ما كمتر بود بااينكه منظور سالهايي است كه زنده بوده است.
استعمالش در خارج از مفهوم مادی است مثل یومالدین

5

اين كاربردها در احاديث هم وجود دارد ازجمله:
5
از امیرالمؤمنین على ( )آمده است« :الدهر يومان يوم لك و يوم عليك».
«روزگار دو روز (دوره) است يك دوره به نفع تو و يك دوره علیه توست ».و اين معنا برای
خلقت ششروزه درست است زيرا در روايتى ذيل آيه  40سوره اعراف كه درباره خلقت
آسمان و زمین است از امام صادق ( )نقلشده كه فرمودند« :ىف ستة ايام يعنى ىف ستة
اوقات« 2».در شش روز يعنى در شش وقت».
ازاينرو احتمال ميرود يوم در حديث بیانشده به معني لحظاتي باشد كه در هر مرحله از
جنین مي گذرد و چون حركت و رشد در مرحله نطفه و علقه و مضغه تدريجي است ،امور
تدريجي قابلتقسیم به لحظههای متعدد است و اين منافات ندارد كه در اصطالحات اآلن
 -1مریم آیه 14
 - 2الرْحن آیه28
 -1دخان آیه 12
 - 1فاحته آیه 1
 -4هنج البالغة ص16 :
 - 6بحار األنوار ج ،41ص71 :
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پزشكي اين مراحل بیاننشده باشد چهبسا در آينده علم به آن دست يابد با اين تحلیل حديث
بیانشده با علم روز در تضاد يا تنافي نیست.

اشکال دوم مرحله علقه و مضغه
برای مقايسهی مراحل ذكرشده با واقعیتهای رشد جنین به هر كتاب جنینشناسي
دانشگاهي ميتوانید مراجعه كنید .برای تسهیل امر در اينجا بهاختصار ،مراحل رشد جنین را
در اشكال زير آوردهام .رشد جنین از آغاز لقاح تا انتهای  2هفتگي (حدود  23روز كه فرم
كلي جنین ايجادشده است) به  10مرحله تقسیم ميشود .در سمت چپ شكل ،مراحل،2
زمان و اندازهی جنین برحسب میليمتر و در سمت راست نوع تغییرات مهمي كه در هر
مرحله اتفاق ميافتد را ذكر كرده است .بعد از  2هفتگي جنین بهسرعت رشد ميكند و تمام
قسمتها و ارگانهای داخلي و بافتها بهسرعت تكامل مييابند تا هنگام تولد (آخرين
شكل) .البته مراحل رشد برخي بافتها و ارگانها مخصوصاً سیستم عصبي پس از تولد هم
ادامه مييابد .همانطور كه مشاهده ميكنید جنین دائماً در حال تغییر و تكامل است.

stage - 1
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حال كداميك از مراحل علقه است و كدام مضغه؟

016

2

جواب:
قبل از اينكه به سؤال باال جواب دهیم الزم است بیان شود كه در آيات بیانشده محل قرار
 - 1نقد قرآن ص 61و 62
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گرفتن نطفه را قرار مكین ميداند «قَرار مَکین» به معناى قرارگاه امنوامان است .اين
آيه به موقعیت خاص رحم در بدن انسان اشاره دارد ،كه يكى از محفوظترين مكانهاى
بدن رحم است؛ چراكه از هر طرف تحت حفاظت قرارگرفته است.
يعنى رحم از طرفى بهوسیلهی ستون فقرات و دندهها و از طرف ديگر توسط استخوان
نیرومند لگن و نیز توسط اليههاى متعدد شكم ،پاسداری مىشود.
علقه در اصل به معنای چیزی است كه به چیز باالتر آويزان و چسبیده ميشود و ازاينرو
1

كاربرد آن در خون غلیظ و زالو آمده است.
پس ميتوان گفت در مواردی كه علقه بهكاررفته «چسبندگي» و «آويزان بودن» لحاظ شده
است 0.حال اين خصوصیت از مرحله بالستوسیست در روز هفتم به بعد تحقق پیدا ميكند
در مرحله بالستوسیست رويان به رحم چسبیده است و از خون مادر تغذيه ميكند.

همچنین «علقۀ» به چیز آويزان و معلّق گفته ميشود؛ جنین نیز از هنگاميكه تغذيه را
از طريق خون مادر آغاز ميكند ،بهوسیله ساقه اتصالي چسبیده به ديواره رحم بهصورت
آويزان و معلق درون مايع آمنیوتیكي 0قرار ميگیرد.

 - 1مقاییس اللغة ج1ص124
 - 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ج1ص 1428
 - 1التحقیق يف کلامت قرآن کریم ،مفردات ،قاموس قرآن ،ذیل ماده «علق»
Amniotic fluid - 1
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بالستوسیست در روز 20
در روز 20گردش خوني – جفتي آغاز شده است و پرزهای اولیه شكل گرفته اند حفره كوريوني كامال
مشهود است .ساقه اتصالي (  ) Connecting Stalkيعني بند ناف آينده درشكل مشهود است.

در كتاب جنینشناسي النگمن آمده است :در روز سیزدهم جنین جوان توسط ساقه اتصالي
در حفــــره كوريون آويزان است .همزمان ،حفرهی كوريون بزرگتر ميشود و تا روز
نوزدهم با بیستم رويان توسط ساقهی اتصالدهندهی نازكي به پوستهی تروفوبالستي متصل
ميگردد ساقه اتصالدهنده بعداً تبديل به بند ناف ميشود.

- 1ر.ک جنني شناسی پزشکی النگمن ص81و 82
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اين عكس رويان تقريباً در روز نوزدهم است و ساقه اتصال بیشتر نمايان است.
كساني كه علقه را به معني خون غلیظ گرفتهاند در مرحله علقه قابل تطبیق است زيرا در
طول هفته دوم ،بهوسیله آنزيمهايي كه از سلولهای خارجي مجموعه جنیني ترشح ميشود،
سلولهای آندومتر ،تخريبشده و حفرههای كوچكي در آن ايجاد ميشود و مويرگها و
شريانهای وريدی كوچك به اين حفرهها راه يافته و خون به داخل آنها جريان پیدا ميكند.
بهتدريج حفرات خوني كوچك به هم ميپیوندند و حوضچههای خوني در جداره رحم تشكیل
ميشود بهطوریكه بهصورت يك لخته فیبری خون ميگیرد .اين معني اشاره به خود رويان
ندارد بلكه اشاره به اطراف رويان دارد در مرحله مضغه ديگر آن بهصورت لخته فیبری خون
نمايان نیست و جنین معلوم ميشود.

001
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اين تصوير برای رويان در روز يازدهم بارداری است.
اگر معني زالو را برای علقه بپذيريم به خاطر شباهتي است كه در اين مرحله با زالو دارد
حالت كرمي شكل جنین ،تقريباً تا پايان روز نوزدهم پس از لقاح ادامه دارد كه در مرحله
مضغه يعني از هفته چهارم به بعد از شكل ظاهری و حالت مستقیم زالو تغییر شكل ميدهد
و به شكل عالمت سؤال درميآيد.

(جنینشناسی پزشکی النگمن ص )111

در مرحله مضغه اتصال و چسبندگي بهوسیله بند ناف ادامه دارد اما شباهت به زالو و احاطه
كردن آن با لخته خون وجود ندارد به عبارتي در مرحله مضغه كه به گوشت تبديل ميشود
برخي خصوصیات علقه را به همراه دارد.
منظور از نطفه و علقه و مضغه از ديدگاه دو پزشك به نام دكتر عبدالحمید دياب و دكتر
احمد قرقوز
از نطفه تا علقه :ثُ َّم َخلَ ْق َنا ال ُّنطْ َف َة َعلَقَة

2

همراه با لقاح و پیوند نطفه مرد (اسپرم) و تخمك زن (اوول) و تشكیل تخمك (زيگوت)
تخم به وجود آمده شروع به تقسیم و تكثیر نموده در آغاز به دو بخش بعدازآن به چهار
 -1مؤمنون آیه11
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قسمت و بعد هشت بخش و...تقسیم و تكثیر ميشود بدون اينكه بر حجم تخم افزوده شود
اين روند تقسیم و تكثیر تخم در طول حركت تخم بهسوی رحم صورت ميگیرد آنهم
بهوسیله حركتهای انقباضي رحم و مژکهای رحم .وقتيكه تخم به رحم ميرسد بهصورت
يك تودهی سلولي درخواهد آمد كه اصطالحاً آن را توته يا موروال2ميخوانند علت اطالق
اين نام بدان خاطر است كه ازلحاظ شكل ظاهری شبیه توتفرنگي است پسازاينكه جنین
در رحم النه گزيني كرد سلولهای سطحي آن از سلولهای داخلي جداشده و بهصورت
سلولهايي استوانهای شكل يا تروفوبالست درميآيند كه كاركرد اصلي آن تأمین غذا برای
جنین است.
اينگونه تمهیدات الزم ،النه گزيني تخم در رحم فراهم ميآيد كه بعدازآن سلولهای
تغذيهكننده به درون اليه مخاطي رحم نفوذ كرده به آن معلق (آويزان) ميشوند اين كار
مدت  10ساعت ادامه مييابد و بدين طريق مرحله شكلگیری علقه كامل ميشود چهبسا
زيبايي اين تعبیر قرآني جز برای كساني كه اين توده سلولي را بهصورت آويزان نه كامالً
چسبیده به رحم مشاهده كردهاند قابلتصور نباشد.
در اينجا الزم است كه اشارهای به آياتي داشته باشیم كه انسان را به ياد زماني مياندازد كه
بهصورت تودهای سلولي در رحم مادر معلق بوده از آن گرما ،غذا و آرامش ميگرفته است.
ِاس ِم َر ِّبكَ
خداوند در اولین سورهای كه نازل فرمود و آن را سوره علق نامید ميفرمايد« :ا ْق َر ْأ ب ْ
الَّذي َخل ََق (َ )2خل ََق ْ ِ
اْلنْسانَ ِم ْن َعل ٍَق ( »)2ترجمه :بخوان به نام پروردگارت آنكه (همه جهان
را) آفريده است انسان را از خون بسته آفريده است.
منظور از مضغه
خداوند ميفرمايدَ « ً :ف َخلَ ْق َنا الْ َعلَ َق َة ُمضْ َغ ًة»
Morula - 1
 - 2طب در قرآن ص 124و 126
 - 3مومنون آیه 11
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در ابتدا مضغه عبارت است از پاره گوشتي كه دواليه دارد :اليهی بیرون يا اكتودرم 2و اليه
دروني يا آندودرم 1بعدازآن ،اليهی سومي میان اين دو شكل ميگیرد كه اليه میاني يا
مزودرم 0نام دارد 4.اين مرحله بنا بر آيه  4سوره حج داری دو خصوصیت است يا مخلقه
است و غیر مخلقه خداوند اينگونه ميفرمايدَ « :فإِنَّا َخ َلقْناك ُْم ِم ْن تُراب ثم ِم ْن نُطْ َف ٍة ثُ َّم ِم ْن
َعلَ َق ٍة ثُ َّم ِم ْن ُمضْ َغ ٍة ُم َخلَّ َق ٍة َو غ ْ َِري ُم َخلَّ َق ٍة» 4ترجمه :ما شما را از خاک آفريديم ،سپس از نطفه
و بعد از خون بستهشده ،سپس از مضغه (چیزى شبیه گوشت جويده) كه بعضى داراى شكل
و خلقت است و بعضى بدون شكل.
صاحبان كتاب طب در قرآن در تفسیر مخلقه و غیر مخلقه ميگويند :از ابتدای بارداری تا
پايان هفته چهارم هیچيك از اجزای جنین قابلتشخیص نیست.
لذا ميتوان اين مرحله را به نام مرحله غیر مخلقه يا غیر شكلگرفته نامگذاری كرد در اين
مقطع زماني بارداری وارد مراحل حساس و مهم خود شده ،از هفته پنجم تمايز و تفاوت
اعضا قابلتشخیص است زماني كه در آن اليههای زاينده حركت و تغییر شكل ميدهند و
چیزی كه در علم جنینشناسي ( )Defferentationخوانده ميشود و قرآن از آن به
تخلق تعبیر ميفرمايد در اين مرحله هر يك از سلولهای زاينده اليههای سهگانه مضغه
برای ساخت و پردازش يكي از اعضای بدن وارد بدن ميشود و تمامي اين مراحل در طي
فرايند رشد و تكامل صورت گرفته تا آفرينش انسان به بهترين وجه و زيباترين شكل انجام
پذيرد.

Ectoderm - 1
Endoderm -2
Mesoderm - 3
 - 1طب در قرآن ص126
 - 4اْلج أیه 4
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مرحله تخلق (كه همان تمايز اليههای زاينده و تشكیل اعضا است) تقريباً در ماه سوم
بارداری به پايان ميرسد در اين زمان طول جنین  23سانتيمتر و وزن آن حدوداً  44گرم
است كه ميتوان آن را مرحله مضغه متخلقه يا شكلگیری اعضا نامید.

1

جنین در هفته پنجم برخي از اعضای جنین روئیده شده است.1

اشکال سوم مرحله استخوان
در هیچ مرحلهای استخوان نیست .اساساً رشد تمام بافتها ازجمله عضله و استخوان باهم
پیش ميروند نه اينكه ابتدا جنین تبديل به استخوان شود و سپس گوشت اطراف استخوانها
را فراگیرد.

0

جواب
ازنظر علم پزشكي گفته ميشود كه جنین بعدازآنكه مرحله علقه و مضغه را پشت سر گذاشت،
بعضي سلولهايش تبديل به سلولهای پیش ساز استخواني ميشود .بعدازآن تدريجاً
عضالت و گوشت روی آن را ميپوشاند .مرحله ايجاد استخوانها و رويش عضله بر آنها
به حكم آيه  20سوره مؤمنون « َف َخلَ ْق َنا الْ َعلَ َق َة ُمضْ َغ ًة َف َخلَ ْق َنا الْ ُمضْ َغ َة ِعظاماً َفک ََس ْونَا الْ ِعظا َم
 - 1طب در قرآن ص127
 - 2جنني شناسی پزشکی النگمن ص114
 - 1نقد قرآن ص61
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لَ ْحَمً» (گوشت جويده را به استخوانهايي تبديل كرديم و استخوانها را با گوشت پوشانديم)
اين آيه به تكوين استخوانها و ستون فقرات پیش از عضالت اشاره دارد و نیز از عضالت
بهعنوان پوشش استخوانها يادشده است و اين مطلب ازنظر آناتومي امروز كامالً روشن
است.

2

بنابراين ،اين آيه يك معجزه علمي است كه پرده از روی اين مسئله كه در آن زمانبر
هیچكس روشن نبود ،برميدارد .زيرا قرآن نميگويد :ما مضغه را تبديل به استخوان و گوشت
كرديم ،بلكه ميگويد :ما مضغه را تبديل به استخوان كرديم و به استخوانها لباس گوشت
پوشانديم 1.ساختهشدن سلولهای سكلروتوم 0كه باعث پیدايش غضروف و استخوان مي-
شود از هفتهی چهارم بارداری شروع ميشود و در ادامه بر اين غضروفها گوشت (عضالت)
رويیده ميشود.

اشکال چهارم مرحله دمیدن روح
ازجمله اشكاالت سها به مرحله دمیدن روح است وی ميگويد :هیچ تغییری كه نشانگر
دمیدن روح باشد در جنین اتفاق نميافتد.

0

جواب
طبق آيات قرآن شكلگیری انسان از مراحل نطفه ،علقه ،مضغه ،شكلگیری استخوان
و دمیدن روح تشكیل ميشود.
در مراحل نخست بدن ،حیات نباتي و حیواني دارد ولي برای رسیدن به مرحله انساني،
نیازمند آن است كه بهقدری از رشد برسد كه توانايي شكلگیری روح را داشته باشد .البته
ممكن است دانشمندان علوم طبیعي ،مراحل اولیه را نیز حیات بنامند و اين مسئله منافاتي
با آنچه گفته شد ندارد زيرا در نظر فالسفه اسالمي نیز مراحل اولیه دارای حیات نباتي هستند
 -1جمموعه مقاالت قرآن و طب ،ج ،1ص111 :
 - 2مهان ج ،1ص 141
Sclerotome -1
 - 1نقد قرآن ص61
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ولي حیات در مرحله انساني ،امری است كه نیازمند دمیده شدن روح الهي است و آن مسئله
نیز نیازمند رشد جسم به درجه خاصي است كه معموالً در چهارماهگي جنین رخ ميدهد.
در اين زمان كه روح وارد بدن جنین ميگردد ،جنین ميتواند به محیط خود واكنش
نشان دهد ،صدای مادر را بشنود و از محیط خود ادراکهايي داشته باشد.

اشکال درباره زالو دانستن علقه
سها ميگويد :عدهای از معجزه تراشان سعي كردهاند كه به كمك محمد بیايند و از اينهمه
غلط معجزه بسازند .گفتهاند كه منظور از علقه زالوست نه خون بسته .يعني قرآن ميخواسته
بگويد كه جنین شبیه زالوست .چون مثل زالو به ديوارهی رحم ميچسبد؛ اما اين نظر باطل
است چون اوالً مخالف نظر و فهم تمام مفسران و عالمان ديني و صحابه در  2033سال
گذشته است(.چنانچه سیوطي در تفسیرش ميگويد علقه جمع علق است به معني خون
غلیظ).
ثانیاً :اگر فرض كنیم كه تمام بزرگان دين اشتباه كردهاند و منظور زالوست بازهم مسئله حل
نميشود چون جنین بعد از هفتهی اول تا آخر  3ماهگي به ديوارهی رحم چسبیده است
بنابراين بايد گفت علقه شامل تمام دورههای جنیني ميشود كه برخالف نص قرآن است.
ممكن است بگويند كه زالو نامیدن جنین نه به خاطر چسبیدن به رحم بلكه به خاطر شكل
خمیدهی جنین است؛ اما بازهم مشكل حل نميشود چون اوال شكل عادی زالو خمیده
نیست و ثانیاً جنین از هفتهی سوم تا آخر  3ماه فرم خمیده دارد بنابراين بازهم بايد گفت
كه علقه شامل تمام دورههای جنیني ميشود كه برخالف نص قرآن است.

2

جواب
علقه معاني مختلفي دارد« :علق» جمع «عَلَقَه» و در اصل به معنای چیزی است كه به چیز
باالتر آويزان شود .كاربرد آن در خون بسته ،زالو ،خون منعقد كه در اثر رطوبت به هر چیز
 - 1نقد قرآن ص61
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ميچسبد ،كرم سیاه كه به عضو آدمي ميچسبد و خون را ميمكد و ...ميباشد .با توجه به
اينكه علقه معاني مختلفي دارد لزوماً به معني خون بستهشده نیست و معاني ديگر مثل
آويزان بودن و تشبیه به زالو ميتوان بكار برد كه با نظريات جديد پزشكى نیز همخوانى
دارد.
اما اينكه چرا مترجمان و مفسران قرآن -به ويژه قدما -علقه را به خون بسته تفسیر كردهاند؛
در حالى كه خود جنین در اين مرحله از خون بسته نیست شايد به اين دلیل باشد كه در اين
مرحله اطراف جنین را خون غلیظي فرا گرفته است كه جنین در درون اين خون هاست و
شكل جنین جز با میكروسكپ قابل مشاهده نیست.
تعبیر علقه به زالو به خاطر اين است كه اوال رويان در اين مرحله شباهت به زالو دارد كما
اينكه قبالً بیان شد .غیر از شباهت ظاهری ،زالو به بدن انسان يا حیوان ميچسبد و از خون
آنها تغذيه ميكند .رويان نیز به رحم مادر مىچسبد و از خون او تغذيه مىكند و اين امر
ادامه دارد تا اينكه برای خود سلولهای خونساز درست ميكند و پسازآن جنین فقط
اكسیژن و مواد غذايي را از مادر ميگیرد عالوه بر اين هم از زالو و هم از جنین ،مادهاى به
نام «هپارين» ترشح مىشود تا خون در آنجا منعقد نشود و قابل تغذيه باشد.
دكتر گری میلر ) (Gary millerكانادايي تبار ،استاد و يكي از اعضای هیات علمي دانشگاه
صنعت نفت ملك فهد در كتابش ماجرای ديدار خود با جان كیت آل مور دانشمند معروف
جنینشناس را مينويسد كه من از ديدار و گفتگو با دكتر كیت مور در برنامه تلويزيوني بسیار
لذت بردم و مقدار زيادی راجع به اين مطلب سخن گفتیم .او يادآور شد كه برخي از چیزهايي
كه قرآن راجع به رشد جنین انسان بیان كرده تا سي سال پیش شناختهنشده بود .در واقع
او گفت كه بهويژه توصیف قرآن در رابطه با جنین انسان با عبارت «زالو شبیه به لخته
خون»(علق)(سورههای حج آيه  ،4مؤمنون آيه  20و غافر آيه  )22برای او جديد بوده اما
وقتي او آن را بررسي كرد ،دريافت كه اين مطلب درست است و آن را به كتابش افزود .او
ميگفت« :من قبل از اين هرگز به اين نكته فكر نكرده بودم» او همچنین به بخش
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جانورشناسي رفت و تصوير يك زالو را درخواست نمود و وقتي فهمید كه زالو دقیقاً شبیه
جنین انسان به نظر ميرسد.

2

اشکال (دیدگاه گالن و مقایسه آن با دیدگاه پیامبر(‘))
جالبتر از همه اين است كه بدانید اين گفتهی قرآن در مورد مراحل رشد جنین از قرنها
قبل از اسالم در جوامع آن زمانها رايج بوده است .گالن پزشك مشهور يوناني در حدود
 243سال پس از میالد ( 043سال قبل از محمد) در تركیهی فعلي نوشته است كه:
" خلقت جنین به چهار مرحله تقسیم ميشود .مرحلهی اول كه شكل مني (معادل نطفه)
غالب است وقتيكه با خون پر شد (معادل علقه) و هنوز قلب و مغز و كبد ساخته نشدهاند و
بيشكل است ولي دارای جسمیت است و اندازهی قابل مالحظهای دارد اين مرحلهی دوم
است و شكل گوشت دارد (معادل مضغه) نه مني.مرحلهی سوم به دنبال ميآيد كه در آن
سه جزء مشخص ،يك طرح كلي ورای همهی قسمتهای ديگر قابلمشاهده است .پیدايش
سه جزء مشخص را واضحتر ميبیني معده را مبهمتر و دست و پاها را .سپس آنها شاخه
(برجستگي كه دستها يا پاها را ميسازند) تولید ميكنند .در چهارمین و مرحلهی نهائي
همهی قسمتهای اندامها مشخصشدهاند و حركت ميكند چون حیوان بهطور كامل
ساختهشده است زمان آن برای طبیعت فرا رسیده است كه ارگانها را بهطور دقیق به هم
مرتبط كند و كامل كند .بنابراين طبیعت موجب ميشود كه گوشت بر رو و اطراف استخوانها
رشد كند و در انتهای استخوانها لیگامنتها قرار داد كه استخوانها را به هم نگه ميدارد
و در سراسر اطراف استخوان پردهای قرار داد كه به آن پريوستئال گفته ميشود".
انصافاً ميبینید كه گالن مراحل ذكرشده توسط قرآن را با دقت و صحت بیشتر گفته است.
صحت بیشتر به اين دلیل كه پر شدن از خون گرچه كامالً درست نیست ولي ازنظر
جنینشناسي قابلقبولتر است.
 - 1جمله پیام جاویدان شامره  128مقاله قرآن شگفت انگیز ص117
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چون رگهای خوني در اطراف و درون ساختار اولیهی جنین تشكیل ميشوند اما خون
بستهشده غلط است .در مرحلهی بعد گالن گفته كه جنین شبیه گوشت شده كه با مضغه
تناسب دارد اما مفهوم جويده شده معني را تحريف كرده است .در مراحل بعد جوانه زدن
دستها و پاها و تكمیل آنان را بهدرستي توضیح داده است ولي در قرآن و حديث نیامده
است .همچنین رشد گوشت در اطراف استخوانها را ذكر كرده كه درست است ولي محمد
بجای بیان صحیح گالن بیان غلط قرآن را بكار برده كه مضغه به استخوان تبديل ميشود
(يعني در اين مرحله جنین از جنس استخوان است) كه غلط است و سپس گوشت در اطراف
آن ميرويد.

2

جواب
نكته اول :از جوابهای قب لي معلوم شد كه ديدگاه قرآن در اين امر مطابق با علم است.
علقه از بالستوسیست در روز هفتم شروع ميشود تا آخر هفته دوم ادامه دارد و مضغه از آخر
هفته سوم و چهارم شروع ميشود كه اشاره به گوشت بودن جنین دارد كه بهظاهر شبیه
گوشت جويده است و در ابتدا دستوپا ايجاد نشده و غیر مخلقه است و در ادامه با جوانه
زدن دستها و پاها و تكمیل آنان مخلقه ميشود روياندن استخوان از مضغه اشاره به
سلولهای استخواني و غضروفي دارد كه بر آنها گوشت ميرويد.
نكته دوم :اينكه قرآن كتاب هدايت است و كتاب علم جنینشناسي نیست ازاينرو بنا نیست
هر آنچه گالن و امثال آن بیان كردهاند در اين كتاب بیايد.
نكته سوم :امروزه بر ديدگاه گالن ايرادات جدی در علم جنین شاسي وارد است درحاليكه
هرچه از علم ميگذرد از قرآن نكات جديد استخراج ميشود كه به يك نمونه اشاره ميشود:
محققین قبل از كشف میكروسكوپ در قرن شانزدهم و در طول قرن هفدهم معتقد بودند
كه انسان در مرحلۀ نطفه بهصورت انساني مینیاتوری در اسپرم قرار دارد و رحم مادر تنها
 - 1نقد قرآن ص 66و67
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جايگاه تكامل جنین است .ولي بعد از كشف تخمك در تخمدان زن در قرن هجدهم ،نظر
دانشمندان تغییر كرد .اين دانشمندان اعتقاد داشتند كه انسان بهطور كامل در تخمك زن
آفريدهشده است زيرا كه تخمك بزرگتر از اسپرم در مردان است .تئوری پیش ساختگي
جنین تا اواسط قرن هجدهم پابرجا بود تا اينكه محققي به نام ولف اين تئوری را رد كرد
و بهجای آن تئوری اپي ژنزيس را پايهگذاری كرد .اين تئوری بیان ميكند كه تكامل جنین
بر مبنای رشد و تمايز سلولهای تخصصيافته ميباشد .سرانجام محققین به اين نتیجه
رسیدند كه برای ايجاد يك جنین نیاز به اسپرم و تخمك است .در اين راستا محققي به نام
كارل ارنست با كشف تخمك در تخمدان و مشاهده سلول زيگوت و تقسیمات آن به عنوان
پدر علم جنینشناسي مدرن لقب گرفت كه خداوند در قرآن سالها قبل به آنها اشاراتي
داشته است.

1

اشکال (انتقال اندیشههای گالن)
به نظر ميرسد اين انديشههای گالن از طريق تجارت و روابط ديگر از تركیه به سرزمینهای
ديگر ازجمله عربستان رسیده و محمد(‘) اينها را بهطور ناقص شنیده و بهصورت
ناقص تر از اصل ،در قرآن آورده است كه البته برای يك انسان امری طبیعي است نه برای
خدا .از معجزه تراشان بايد پرسید اين چه معجزه ايست كه بهطور ناقص از ديگران قرض
گرفته ميشود .اين قرض گیری ناقص ايدهها توسط محمد دلیلي قطعي بر غیر الهي بودن
منشأ قرآن است.

1

جواب
درهرصورت آنچه در قرآن مطرحشده است با علم قطعي روز مطابقت دارد و هیچ تعارضي
ندارد .عالوه بر آن ،ترجمه متون طب گالن يا همان جالینوس تا زمان پیامبر اسالم (‘)
 - 1علم جنني شناسی از دیدگاه قرآن ص1
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در جزيره العرب مرسوم نبود تا قرآن از آن متأثر باشد و هیچ سند تاريخي بر اين ادعای سها
وجود ندارد و سها به سبب دشمني كه با پیامبر و اسالم دارد اين ادعا را بیان كرده است.
عالوه بر اين بهترين دلیل برتری ديدگاه قرآن بر ديدگاه گالن تحسین و اعجاب دانشمندان
مسلمان و غیرمسلمان موضوع جنینشناسي است و اگر همان علوم بیانشده از جانب گالن
ميبود برای دانشمندان جای تحسین نداشت.
به ديدگاه دو تن از دانشمندان جنینشناسي درباره آيات قرآن اشاره ميشود :پروفسور كیت
آل مور از بزرگترين نظريهپردازان جنینشناسي معاصر و رئیس دپارتمان آناتومي
(كالبدشناسي) دانشگاه تورنتو است وی بعد از مطالعه و بررسي و مطابقت اطالعات قرآن با
نظريات جنینشناسي مي گويد :اطالعاتي كه در قرآن و حديث آمده كامالً مطابق با
جديدترين يافتههای رشته جنینشناسي است.
وی در سال 2322م در هفتمین اجالس پزشكي در دمام عربستان گفت :اين كمال مسرت
است برای من كه بتوانم مساعدتي جهت روشنسازی بیانات قرآن درزمینهی رشد انسان
انجام دهم و اين برای من مشخص است كه اين بیانات بايد از طرف خدا برای محمد آمده
باشد چون تا چندين قرن بعد از او نیز كشف نشد .اين برای من اثبات شده است كه محمد
بايد پیامبر خدا باشد.

2

بعد از انعكاس ديدگاه دكتر مور درباره جنینشناسي در قرآن ،هیجاني در سراسر كانادا ايجاد
گريد ،روزنامهنگاری از دكتر مور پرسید« :آيا شما فكر نميكنید كه ممكن است عربها در
مورد اين مطالب چیزی ميدانستهاند؟ يعني در مورد پیدايش جنین و چگونگي تغییر و رشد
آن ممكن است آنها متخصص نبوده باشند؛ اما (درعینحال) ممكن است موشكافيهای
ناتمامي در مورد اين موضوع انجام داده و اين چیزها را آزمايش كرده باشند!» پروفسور فوراً
او را متوجه ساخت كه در مورد يك نكته بسیار مهم اشتباه كرده است .همه اساليدهايي كه
 - 1قرآن و علوم جدید ص 81ویدئو بخشی از سخنرانی دکرت کیت ال مور در اینرتنت موجود است.
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از جنین نشان داده ميشد و در فیلم به نمايش در ميآيد ،از تصويرهايي میكروسكوپي
بهدست آمده بود .وی گفت :امكان ندارد كه كسي چهارده قرن پیش تالش كرده باشد
جنینشناسي را كشف كند .آنها نميتوانستند (حتي) آن تصويرها را ببینند .همه توصیفات
قرآن را در خصوص ظهور جنین مربوط به وقتي است كه جنین بهاندازهای كوچك است كه
با چشم ديده نميشود و برای ديدنش به میكروسكوپ نیاز است .ازآنجاكه چنین وسیلهای
فقط صد تا دويست سال قدمت دارد ،دكتر مور خبرنگاران را چنین سرزنش كرد كه«ممكن
است چهارده قرن پیش شخصي مخفیانه يك میكروسكوپ داشته و اين تحقیق را بدون
هیچ اشتباهي انجام داده و سپس اينها را به محمد(‘) گفته و او را متقاعد كرده كه اين
اطالعات را در كتابش قرار دهد .سپس تجهیزاتش را نابود كرده و آن را برای همیشه
بهصورت يك راز نگهداشته است آيا شما اين را باور ميكنید؟
وقتي گزارشگر پرسید :چگونه شما وجود اين اطالعات را در قرآن توجیه ميكنید؟ پاسخ
دكتر مور چنین بود«:آن فقط ميتواند وحي آسماني باشد!»

2

پرفسور مارشال جانسون يكي از دانشمندان برجسته آمريكا و رئیس بخش آناتومي و رئیس
موسسه دانیال در دانشگاه توماس جفرسون در فیالدلفیای آمريكاست .از وی ميخواهند كه
در مورد آيههای قرآن كه مراحل جنینشناسي است نظرات خود را بگويد .او گفت :آيههای
قرآن كه مراحل جنیني را بیان ميكند نميتواند تصادفي باشد شايد محمد میكروسكوپي
قوی داشته است.

1

بنابراين دانشمندان غیرمسلمان باورشان اين است كه اين ديدگاهها برگرفته از گالن نیست
بلكه قرنها بعد كشفشده است و اين قطعاً اعجاز علمي قرآن است.
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 -5دوره ی حمل  6ماه
در آيهی زير مجموع دوره بارداری و شیردهي  03ماه ذكرشده است:
2
«و وصي َنا ْاْلِنسانَ بِوالِدي ِه إِحسانًا حملَ ْته أُمه كُ ْرها ووضَ ع ْته كُ ْرها وحملُه و ِفصالُه ثَ َالثُونَ شَ ه ًرا»
ترجمه :و انسان را [نسبت] به پدر و مادرش به احسان سفارش كرديم مادرش با تحمل رنج
به او باردار شد و باتحمل رنج او را به دنیا آورد و باربرداشتن و از شیرگرفتن او سى ماه است.
در آيهی زير دورهی شیردهي را دو سال ( 10ماه) در نظر گرفته است.
(ووصي َنا ْاْلِنسانَ بِوالِدي ِه حم َل ْته أُمه وه ًنا َ
وهن و ِفصالُه ِِف عام ِْي أَنِ اشْ كُ ْر ِِل ولِوالِديك إِ َِل
عَل ٍ
ِ 1
الْمصريُ)
ترجمه :و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش كرديم مادرش به او باردار شد سستى بر
روى سستى و از شیر بازگرفتنش در دو سال است كه شكرگزار من و پدر و مادرت باش كه
بازگشت [همه] بهسوی من است.

اشکال
باكم كردن دورهی شیردهي از  03ماه ( )03-10=2دورهی بارداری  2ماه ميشود كه غلط
است .عدهای از مفسران نیز متوجه اين غلط شدهاند و با سخنان غیرمعقولي در پي دفاع از
آن برآمدهاند.

0

جواب:
مفسران در تفسیر دو آيه فوق چنین استنباط كردهاند كه طبق صريح آيه ،مدت شیرخواری
طفل دو سال تمام و معادل بیست و چهار ماه است و آيه ديگر مدت باردارى و شیرخوارى
را در مجموع  03ماه مىداند .با توجه به بیستوچهار ماه شیرخوارى طفل ،حداقل مدت

 -1احقاف آیه 14
 -2لقامن آیه 11
 - 1نقد قرآن ص 67و 69
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باردارى  2ماه هست ،چون اگر بیستوچهار ماه را از  03ماه كم نمايیم 2 ،ماه (كوتاهترين
مدت باردارى) باقى مىماند.
پزشكان پیش از اسالم مانند جالینوس يا همان گالن (123-202م ) و بعد از اسالم مانند
ابنسینا ( 012 -023ه .ق) ادعا كردهاند كه با چشم خود شاهد به دنیا آمدن طفل بعد از
شش ماه بودهاند .همچنین نقل تاريخى مبنى بر روى دادن چنین قضیهاى در زمانهای
مختلف در كتابها بیانشده است.
پزشكى نوين به اين نتیجه رسیده است كه جنین اگر شش ماه تمام در رحم مادر باشد ،پس
از تولد زنده خواهد ماند .هرچند تولد اينگونه را زايمان زودرس مىنامند.
در آن موقع با مراقبتهاى ويژه و وصل دستگاه تنفسى و  ...ميتوان طفل را از حالت نارسا
بودن بیرون آورد.
نتیجه :پیش از آنكه دانش پزشكى حداقل زمان الزم براى باردارى را كشف نمايد ،قرآن
اين مطلب را بهروشني بیان كرده است 2.البته در ششماهگي بعضي از دستگاهها بهطور
كامل تكامل پیدا نكردهاند (مانند دستگاه تنفس) .اما احتمال زنده ماندن آن هست و تولد
قبل از شش ماهگي زنده نميماند.
برخى از پزشكان مىنويسند« :پیش از آنكه دانش پزشكى اثبات كند كه حداقل زمان الزم
براى باردارى شش ماه است ،قرآن اين مطلب را بهروشني بیان كرده است »...
و سپس به آيات فوق استشهاد نمودهاند و مىنويسند« :طب نوين نیز به همین نتیجه رسیده
است؛ يعنى جنین اگر شش ماه تمام در رحم مادر باشد ،پس از تولد زنده خواهد ماند .تولد
جنین كمتر از ششماهه را سقط مىنامند ،زيرا زنده نخواهد ماند و تولد جنین در فاصله

 -1تفسری موضوعى قرآن ویژه جوانان ،ج ،6ص 84 :تا 87
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شش تا نهماهگي را زايمان زودرس مىنامند .نوزادانى كه بهصورت زودرس متولد مىشوند،
با مراقبتهاى ويژه پزشكى زنده مىمانند.

2

صاحب كتاب جنینشناسي النگمن (معتبرترين كتاب در اين علم) زنده ماندن در
ششماهگي را رد نميكند وی مينويسد :در طول ماه ششم پوست جنین متمايل به قرمز
است و به علت عدم تشكیل بافت همبند حالت چروکخورده دارد .جنیني كه زودتر از موقع
در ماه ششم متولد شود بهسختي ممكن است به حیات خود ادامه دهد...از  2/4ماهگي طول
بدن جنین حدود  14سانتیمتر است و وزنش تقريباً به 2233گرم ميرسد .اگر جنین در اين
زمان متولد شود بهاحتمال  %33زنده خواهد ماند.

1

دكتر شهید پاکنژاد نیز همین محاسبه را در مورد حداقل زمان باردارى مىپذيرد و سپس
مىنويسد:
دانشمندان معتقدند :كمترين دوران آبستني را شش ماه دانسته و كمتر از آن درصورتيكه
جنین به دنیا آيد او را ساقطشده و از شش ماه به بعد او را تولد يافته گويند.

0

 -6خروج شیر از بین سرگین و خون
ودم لَّب ًنا خالصاً سائِغًا لِلشَّ ا ِر ِب َْي»
ْعام لَ ِع َرب ًة نُّس ِقيكُم مَم ِِف بطُونِ ِه ِمن ب ِْي َف ْر ٍث ٍ
«إِنَّ لَكُم ِِف األَن ِ

0

در دامها قطعاً براى شما عبرتى است از آنچه در شكم آنهاست از میان سرگین و خون
شیرى ناب به شما مينوشانیم كه براى نوشندگان گواراست.

 -1طب در قرآن ،ص 14و  16با کمی تلخیص
 - 2جنني شناسی پزشکی النگمن ص126
 -1اولني دانشگاه و آخرین پیامرب ج 1ص 261
 -1نحل آیه 66
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اشکال
واضح است كه خروج شیر از بین سرگین و خون ،سخن بيمعني و غلطي است كه نميتواند
گفتهی خدا باشد

2

جواب
ابتدا الزم است كه معني فرث روشن گردد " فرث" در لغت به معنى غذاهاى هضم شده
درون معده است كه بهمجرد رسیدن به رودهها ماده حیاتى آن جذب بدن مىگردد ،و
تفالههاى آن به خارج فرستاده مىشود ،در آن حال كه اين غذاى هضم شده در درون معده
است به آن" فرث" مىگويند و هنگاميكه تفالههاى آن خارج شد" روث" (سرگین) گفته
مىشود.

1

شیر از میان «فَرْث» غذای هضم شده داخل معده و دم «خون» خارج ميشود -فیزيولوژی
امروز اين مطلب را ثابت كرده است كه در هنگامي كه غذای درون معده ،هضم و آماده
جذب گردد در سطحي بسیار وسیع و گسترده در داخل معده و رودهها در برابر میلیونها رگ
خونین قرار ميگیرد .اين رگها عناصر مفید و الزم آن را جذب كرده و به پستان ميرساند.
مادر غذا ميخورد و عصارهاش به خون وارد ميگردد ،در كنار شاخ و برگهای انتهايي
دستگاه گردش خون «جنین» قرار دارد تا بچهای كه در رحم مادر است بدين طريق تغذيه
ميكند اما همینكه از مادر جداشده نوک عقربه اين قطب نمای تغذيهكننده متوجه نوک
پستان مادر ميشود در اين حالت ،مادر ديگر نميتواند ،خون خود را به خون فرزند برساند،
ازاينرو بايد تغییر حالت و تصفیهای انجام پذيرد كه محصول جديد را برای كودكش گوارا
و سازگار سازد.

 - 1نقد قرآن ص68
 -2تفسری نمونه ،ج ،11ص 298 :و ر.ک تفسری القرآن العظیم ج ،1ص189 :
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اينجاست كه شیر به وجود ميآيد از میان «فَرْث» و «دَم» يعني از میان آنچه ميخورد و
تبديل به «فَرْثٍ» شده و بعدازآن تبديل به خون ميشود و اتفاقاً تركیب شیر نیز چیزی است
حد وسط میان خون و فرث ،نه خون تصفیهشده و نه غذای هضم شده تنها.
پستانها برای ساختن مواد پروتئیني ،تنها از اسیدهای آمینه ذخیرهشده بدن استفاده ميكنند.
بعضي از مواد شیر در خون وجود ندارد و در غدههای پستان ساخته ميشوند بعضي
قسمتهای ديگر موجود در شیر بدون تغییر از پالسماهای خون ،از طريق ترشّح وارد شیر
ميشوند (مانند انواع ويتامینها) نمك و طعام و فسفاتها ،بعضي ديگر از مواد مانند قند
(الكتوز) از قند موجود در خونگرفته ميشود كه پستانها روی آن فعالیت داشته و در اين
تغییر و تبديل سهم مؤثری دارند .بهطوریكه مالحظه ميكنید تولید شیر نتیجه جذب مواد
غذايي بهوسیله خون و ارتباط مستقیم خون با غدههای پستانها ميباشد .ولي جالب اينكه
نه بوی خاص فرث و نه رنگ مخصوص خون هیچكدام به شیر منتقل نميشود ،بلكه با
رنگ و عطر و بوی تازهای از نوک پستان تراوش ميكند!
جالبتوجه اينكه دانشمندان ميگويند :برای تولید يك لیتر شیر در پستان حداقل بايد پانصد
لیتر خون از اين عضو عبور كند ،تا بتواند مواد الزم برای آنيك لیتر شیر را از خون بگیرد
و برای يك لیتر خون در عروق ،بايد مواد غذايي زيادی از رودهها بگذرد و اينجاست كه
مفهوم (مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ) كامالً مشخص ميگردد .شیر ،سرشار از مواد مختلف حیاتي
است كه رویهمرفته يك مجموعه كامل غذايي را تشكیل ميدهد .مواد معدني شیر
عبارتاند از سديم ،پتاسیم ،كلسیم ،منیزيم ،روی ،مس ،آهن و  ...و همچنین فسفر ،گوگرد
و ريشه گازهای اكسیژن و ازت و اسیدكربنیك نیز در آن وجود دارد .مواد قندی شیر بهقدر
كافي و بهصورت «الكتوز» ميباشد.

2

 -1جمموعه مقاالت قرآن و طب ،ج ،2ص217 :
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آيه باال درباره پیدايش شیر حیوانات است ،ولى به سبب يكى بودن بعضى از فرايندهاى
گوارشى و فیزيولوژى انسان و حیوان ،شیر مادر مانند حیوانات ،از میان خون و غذا به دست
مىآيد.
فیزيولوژى ثابت كرده است كه وقتى غذا در معده آماده هضم و جذب مىگردد ،در سطح
گستردهاى در داخل معده و رودهها در برابر میلیونها رگ موئین قرار مىگیرند و غذا از
طريق «لنفها» يا توسط وريد باب(سیاهرگ) وارد سیستم گردش خون ميگردد .وريد باب
مواد جذبشده از غذاهاى هضم شده را به كبد منتقل مىسازد و در آن تعديلهايي شیمیايى
ايجاد ميكند و اين موارد وارد سیستم گردش خون مىشود.
غدد پستان نیز كه عناصر تشكیلدهنده شیر را ترشح مىكنند ،مواد موردنیاز خود را از خون
مىگیرند.

2

پاسخ به شبهات قسمت آسمان و زمين
يكي ديگر از موضوعاتي كه سها به خیال خود به آن ايرادات علمي _ تجربي وارد كرده
است ،آيات مرتبط با علم نجوم و زمینشناسي است كه بیان ميشود.
 -1آسمان ،سقف محفوظ
آيه اول :خداوند آسمان را سقف محفوظ ميداند آيه «وجعلْ َنا السَمء س ْقفًا محفُوظًا»
ترجمه :و آسمان را سقفى مورد حفاظت قرارداديم.

1

آيه دوم  :امكان افكندن قسمتي از آسمان به زمین است.
ف ِبه ُِم ْاألَ ْر َض أَ ْو ن ُْس ِق ْ ْ
الس ََم ِء َو ْاألَ ْر ِض إِنْ نَشَ أْ نَخ ِْس ْ
«أَ َفل َْم يَ َر ْوا إِ َل َما بَ ْ َْي أَيْ ِديه ِْم َو َما َخلْ َف ُه ْم ِم َن َّ
0
يب»
الس ََم ِء إِنَّ ِِف َذلِكَ َْليَ ًة لِك ُِّل َع ْب ٍد ُم ِن ٍ
َعلَ ْيه ِْم ِك َسفًا ِم َن َّ

 -1تفسری موضوعى قرآن ویژه جوانان ،ج ،6ص128 :
 -2انبیاء آیه 12
 -1سباء آیه 8
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ترجمه :آيا به آنچه از آسمان و زمین در پیش رو و پشت سرشان است ننگريستهاند اگر
بخواهیم آنان را در زمین فرو ميبريم يا قطعهای از آسمان بر سرشان ميافكنیم قطعاً در
اين [تهديد] براى هر بنده توبهكاری عبرت است.

اشکال:
در اين آيه آسمان سقفي تصور شده كه ميتوان تكهای از آن را كند و بر سر مردم گناهكار
كوبید .اين مطلب غلط است.
چون سقفي در ورای زمین وجود ندارد .جهان مجموعهای از كرات و منظومهها و كهكشان
هاست .آسمان آبي كه به چشم ما ميآيد رنگ آبي زيبايي است كه از تراكم هوای اطراف
زمین حاصل ميشود .اين گفتهی قرآن همان نظر غلط انسان ابتدائي است كه گمان مي
كرد آسمان شيء شفافي است در باالی سر ما.

جواب
برای روشن شدن ديدگاه قرآن درباره آسمان الزم است نگاهي اجمالي به كلمه سماء(آسمان)
در قرآن داشته باشیم واژه سماء در قرآن 213 ،بار بهصورت مفرد و  233بار بهصورت جمع به
كاررفته است اين واژه كه برگرفته از واژه سمو است ،در كتب لغت به معاني مختلفي بكار
رفته است كه در اصل بر علو و باال بودن داللت ميكند 1و كاربرد آن در معاني مختلف
امری پذيرفتهشده است 0.اين واژه در كالم قرآن هم به معاني مختلف بكار برده شده است
و مشترک لفظي است شاهد بر اين مدعي وجود قرائن موجود در آيات است كه به نمونه
هايي از آنها اشاره ميشود:

 - 1نقد قرآن ص72و71
 -2معجم مقاییس اللغة البن فارس ج1ص89
-1ر.ك مهان و لسان العرب ،ج ،11ص187 :و 189
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َّللا
 -2به معني جهت باال :اين معنا موافق معنای لغوی سماء است« . .أَل َْم تَ َر ك َ
رض َب َّ ُ
َيف َ َ
السَمء» 2همانند درخت پربركت و
مثالً كَلِ َم ًة طَي َب ًة كَشَ َج َر ٍة طَي َب ٍة أَ ْصلُ َها ثَابِت َو َف ْر ُع َها ِِف َّ
پاكیزه كه در زمین ثابت و محكم است و شاخههای آن به آسمان كشیده شده است.
السَم ِء ما ًء
السَم َء ِب َنا ًء َوأَنْ َز َل ِم َن َّ
 -1به معني محل ابرها« :الَّ ِذي َج َع َل لَك ُُم األ ْر َض ِف َراشا َو َّ
َفأَ ْخ َر َج ِب ِه ِم َن ال َّث َم َر ِ
ات ِرزْقاً لَك ُْم»2و از آسمان آبي فرو فرستاد.
السَم ِء
رص ُه َّ ُ
َّللا ِِف الدُّ نْيا َواْل ِخ َر ِة َفلْي ْمدُ ْد ب َِس َب ٍب إِ َِل َّ
 -0سقف خانه َ «:م ْن كَانَ يظُ ُّن أَنْ ل َْن ي ْن ُ َ
ثُ َّم لْي ْقطَ ْع َفلْي ْنظُ ْر َه ْل ي ْذ ِه َ َّب كَيدُ هَم ي ِغ ُ
يظ» 0پس ريسماني به سقف خانه خود بیاويزد.
السَم ِء بُ ُرو ًجا َو َج َع َل ِفي َها
 -1محل قرار گرفتن ستارگان و سیارات «:تَ َبا َركَ الَّ ِذي َج َع َل ِِف َّ
ِسا ًجا َو َق َم ًرا ُم ِنريًا» 4بلندمرتبه و واالست آن كسى كه در آسمان برجهايى قرار داده
َِ
و در آن چراغى[ روشن] و ماهى تابان پديد آورده است.
 -4آسمان به معناى مقام قرب و مقام حضور كه محل تدبیر امور عالم است«.يُدَ بِّ ُر ْاألَ ْم َر
السَم ِء إِ َل ْاألَ ْر ِض» اوست كه امر عالم را از آسمان تا زمین تدبیر ميكند.
ِم َن َّ
تا  3معني برای سماء در قرآن بیان شده است كه از بیان آن خود داری ميشود.
عیب سها اين است كه ندانسته است كه لفظ سماء در معاني مختلفي كاربرد دارد و دو
آيه را كه لفظ آسمان در آن آمده كنار هم قرار داده است و دچار خطا شده است.
اما منظور از آيه «وجعلْ َنا السَمء س ْقفًا محفُوظًا» 2باكمي دقت و تدبر فهمیده ميشود كه
منظور جو زمین است ،اليههاى جو زمین عبارت است از  -2تروپوسفر (هواسپهر) -1
 - 1ابراهیم آیه 21
-2بقره،آیه22
- 1حج ،آیه14
- 1فرقان آیه61
-4سجده آیه 4
 -6انبیاء آیه 12
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استرانسفر (چند سپهر)  -0موزونسفر (يون سپهر)  -0ازون اسفر (اليه ازون) -4
2
ترموسفر  2و  -2اگزوسفر (برون سپهر)
از جمله اموری كه بسان سقف محفوظ دور زمین هست كمربندهای وان آلن ميباشد.
زمین را دو كمربند از ذرات باردار پر انرژی احاطه كرده است اينها بیشتر متشكل از
پروتونها و الكترونهای پرانرژیای است كه در میدان مغناطیسي زمین به دام افتادهاند
اين كمربندها به اسم فیزيكدان آمريكايي جیمز وان آلن نامیده شده است 1.اين كمربند
ذرات كیهاني مضری را كه بهسوی زمین ميتابند جذب ميكند .در صورت عدم وجود
اين دو كمربند هرگز در زمین حیات پديدار نميشد .0
اطراف زمین پوشش هوايى ضخیمى فراگرفته ،كه عمق آن به  043كیلومتر مىرسد .هوا از
گازهاى «نیتروژن» -به نسبت  22 /30درصد و «اكسیژن» به نسبت  13 /33درصد و
اكسید كربن به نسبت  3 /30درصد و بخارآب و گازهاى ديگر به نسبت  3 /30درصد تركیب
يافته است .اين پوشش هوايى با اين حجم ضخیم و با اين نسبتهاى گازى فراهمشده در
آن ،همچون سپرى آسیبناپذير ،زمین را در برگرفته و آن را از گزند سنگهاى آسمانى كه
به حدّ وفور 0بهسوی زمین مىآيند و از همه اطراف ،تهديدى هولناک براى ساكنان زمین
به شمار مىروند ،حفظ كرده و زندگى را برايشان امكانپذير مىسازد.
فضا انباشته از سنگهاى پراكندهاى است كه بر اثر از هم پاشیدگى ستارههاى متالشيشده
به وجود آمدهاند .اين سنگها بهصورت مجموعههاى بزرگ و فراوانى پیرامون خورشید در
گردشاند و روزانه تعداد زيادى از اين سنگها هنگام نزديك شدن به كره زمین به وسیله
نیروى جاذبه به سمت زمین كشیده مىشوند .اين سنگها برخى بزرگ و برخى كوچك و
با سرعتى حدود ( )43 -23كیلومتر در ثانیه به سوى زمین فرود مىآيند ،كه سرعتى فوق
العاده است .ولى هنگامى كه وارد اليه هوايى مىشوند در اثر سرعت زياد و اصطكاک فوق
 -1کهکشاهنا در قرآن ،ص181 :
 -2نجوم به زبان ساده ص261
wikipedia.org-1
 - 1روزانه میلیونها سنگ پرتاب آسامنى به سوى زمني هدفگریى مىشود.
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العاده با ذرات هوا ،داغ شده شعلهور مىشوند و در حال سوختن يك خطّ نورى ممتد به
دنبال خود ترسیم مىكنند و بهسرعت محو و نابود مىشوند كه به نام شهابسنگ
شناختهشدهاند .برخى از اين سنگها آن قدر بزرگاند ،كه از اليه هوايى گذشته ،مقدارى از
آن بهصورت سنگهاى سوخته با صداى هولناكي به زمین اصابت مىكنند .بهعالوه در مورد
پوشش اطراف زمین وجود اليه ازن از اهمیت بااليى برخوردار است زمین را در برابر پرتوهاى
مضر كیهانى محافظت مىكند .اگر اين اليه نبود حیات روى زمین ممكن نمىشد .كه
تفصیل آن در جاى خود آورده شده است .پس همواره بايد گفتُ «:س ْبحانَ ا َّل ِذي َس َّخ َر لَنا هذا
ِ 12
َو ما كُ َّنا لَهُ ُم ْق ِرن َْي» .
اما دربارهی آيه  3در سوره سباء كه خداوند ميفرمايد :اگر بخواهیم قطعهای از آسمان بر
سرشان ميافكنیم با توضیح باال معلوم شد كه آسمان در لسان قرآن به معاني مختلفي بكار
رفته است كرات و اجرام آسماني هم ازجمله آنهاست و اينجا منظور از قطعهای از آسمان،
سنگها و شهاب سنگها است كه جو زمین مانع آن ميشود و اگر خداوند قادر اراده نمايد،
قطعه يا قطعههايي از آنها به زمین و زمینیان ميافكند.
برداشتي كه سها از آسمان دارد آسمان آبي است كه از تراكم هوای اطراف زمین حاصل مي
شود .اما سؤال اين است تراكم هوا نیز ميتواند مشكل ايجاد كند كما اينكه امروزه
كُمپرِسور يا متراكم كننده هوا وجود دارد كه بسیار قوی است در برخي دستگاهها و
ماشینآالت ،استفاده ميشود كه ميتواند اشیاء را تخريب كند با اين وصف خدا ميتواند
هوای متراكمي بر سر انسان فرود آورد كه از انسان چیزی نماند.
 -2باال نگه داشتن آسمان
درباره باال نگهداشتن آسمان ،وی به سه آيه استناد ميكند:
« -2والسق ِ
ْف الْم ْرفُو ِع» 0ترجمه :قسم به آسمان كه سقف باال نگهداشته شدهای است.

 -1زخرف آیه .11
 -2علوم قرآنى ص112و 111
 -1طور آیه 4
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« -1وإِ َل السَمء كَيف ر ِفعت» 2ترجمه( :آيا نگاه نميكنید) به آسمان كه چگونه باال نگه
داشته شده است.
« -0والسَمء رفَعها» 2ترجمه :و خدا آسمان را باال برد (برافراشت)

اشکال
سها ميگويد :آيه سقف مرفوع بهاحتمالقوی از كالم قس بن ساعده االيادی 0شاعر جاهلي
گرفتهشده است كه در شعرش گفته "وسقف مرفوع"0
باال بودن آسمان هم غلط است .تصور كنید كرهی زمین را بهصورت معلق در فضا .باال و
پائین معنا ندارد .ما بهصورت قراردادی (نه واقعي) آنچه را روی زمین است يا به سمت زمین
است پائین و سمتي كه از زمین دور ميشود را باال مينامیم .اينيك قرارداد اعتباری غیر
واقعي است .تصور كنید اگر در هنگام ظهر آسمان باالی سر ما باشد ،در هنگام غروب در
سمت شرق ماست نه باال و در هنگام شب آسمان در زير ماست .ولي ما در همه حال آسمان
را به خطا باال ميدانیم .پس اين هم غلط فاحش ديگری است كه محمد مطابق تصور يك
انسان ناآگاه اولیه در قرآن آورده است.
جواب:

اوال استدالل سها مبني برگرفتن آيه «سقف مرفوع» از كالم قس بن ساعده به خاطر
شباهت ،استدالل سستي است زيرا معلوم است كه صرف شباهت يك يا چند كلمه دلیل
برگرفتن نميشود .وقتي شباهت دو كلمه از شخصي دلیل سها برگرفتن از كسي هست
 -1غاشیه آیه 19
 -2الرْحن آیه 7
 -1قس بن ساعده االیادي از خطبا و شعراي مشهور عرب قبل از حممد است او معتقد به خداي واحد و معاد بود و اشعار
و خطبه هایش پر از کلامت حکیامنه است .وي قبل از بعثت مرده است .حممد به او عالقه داشته و قبل از مرگش بعيض
خطبههاي او را مستقیام گوشداده است و بسیاري از گفتهها و اشعار او را حفظ کرده بود
 -1دالئل النبوة للبیهقي حمققا ج2ص.121
 - 4نقد قرآن ص71
 - 6مهان ص74
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همه كلماتي كه سها در كتابش بكار برده برگرفته از ديگران است و از خود چیزی برای
گفتن ندارد با اين مبنا هیچ يك از شعرا و نويسندگان نبايد مطلبي بیان كنند چون ممكن
است اشخاصي همچون سها آنان را متهم به گرفتن از ديگران كنند .عالوه بر آن اگر اين
ادعا واقعیت ميداشت ،مشركان كه اتهامهای گوناگون به پیامبر ميبستند پیامبر را متهم به
گرفتن از ديگر افراد ميكردند و راويان اخبار هم اين اتهام را نقل مىكردند؛ زيرا مشركان در
دستیابي به داليل نفى نبوت پیامبر(‘) حريصتر از سها بودند ،درحاليكه چنین اتهامى از
سوى مشركان در تاريخ ثبتنشده است.
ثانیاً « :رفع» معاني ديگری هم دارد كه با آن معاني ايراد سها وارد نیست ازجمله ساختن و
ْ ِ 12
يم الْقَوا ِعدَ ِم َن ال َب ْيت» .
بنا كردن همانطور كه در آيهَ « :و إِ ْذ يَ ْر َف ُع إِبْرا ِه ُ
اين معني در آيات بیانشده اشتباه نیست« :وإِ َل السَمء كَيف ر ِفعت» يعني به سوی آسمان
نگاه كن كه چگونه ساخته شده است يا آيه «والسَمء رفَعها» 0يعني خداوند آسمان را ساخته
است .و ساختن آسمان به هر معني از معاني آسمان بگیريم درست است .سها در ابتدا كتاب
مدعي بود كه اشكاالتي كه احتمال ضعیف در جواب وجود داشته باشد را در كتاب نیاورد
درحاليكه از اين گونه احتماالت در جواب به اشكاالتش فراوان است.
اما بنا بر معني بیانشده در كتاب ،اشكال سها وارد نیست زيرا باال و پائین بودن از امور
قراردادی و اعتباری است اما اعتباری بودن آن واقعي و نسبي بودن آن را نفي نميكند .به
هرحال هر كس در هر جا باشد آسمان باالی سرش هست و اين منافات ندارد كه بخشي
از آسمان يكطرف زمین به دلیل كروی بودن آن برای افراد طرف ديگر زمین باالی سرشان
نباشد.اين اشكال سها بسیار سست است .معنای باال بودن در شيء مسطح با شيء كروی
يكديگر متفاوت است .باالخره خداوند مردم را مخاطب قرار داده كه به آسمان باالی سرشان
نگاه و تدبر كنند و در هر حالت آسماني باالی سرشان است.
ثالثاً :سها در شبهه قبل (آسمان ،سقف محفوظ) گفت :آسمان آبي كه به چشم ما ميآيد رنگ
- 1بقره آیه 127
 - 2ترمجه و حتقیق مفردات الفاظ قرآن ،ج ،2ص84 :
 -1الرْحن آیه 7
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آبي زيبايي است كه از تراكم هوای اطراف زمین حاصل ميشود 2...كه جو زمین هست .در
اين شبهه(باال نگهداشتن آسمان) ميگويد :تصور كنید اگر در هنگام ظهر آسمان باالی سر
ما باشد ،در هنگام غروب در سمت شرق ماست نه باال و در هنگام شب آسمان در زير
ماست .معلوم نیست ديدگاه او نسبت به آسمان چیست؟ آسمان آبي كه از تراكم هوا
ايجادشده با گردش زمین ،حركت ميكند اينگونه نیست كه آسمان ثابت باشد و زمین
حركت كند تا گفته شود آسماني ظهر باالی سرماست غروب باالی سرما نیست.
 -0ستونهای نگهدارندهی آسمان

اشکال اول

اشكال ديگری كه سها مطرح ميكند اين است كه  :اين سؤال پیش ميآيد كه چه عاملي
سقف آسمان را باال نگه ميدارد؟ قرآن اينگونه جواب ميدهد« :إِنَّ َّ
َّللا ِ
ِ
السَموات
ميسك
ِ ِ 1
واألَرض أَن تَ ُز َ
ْ
وال ول َِِئ زالَ َتا إِنْ أَمسكَهَم ِم ْن أَح ٍد من بعده»
همانا خدا آسمانها و زمین را نگاه ميدارد تا نیفتند و اگر بیفتند غیر از خدا هیچكس آنها
را نگاه نميدارد.
ِ
وميسك السَمء أَن تَقَع َ
عَل ْاألَ ِ
رض 0و خدا آسمان را نگه ميدارد تا بر زمین نیفتد.
اين تصور غلط در افسانههای بسیار قديم بشری نیز وجود دارد.
و در آيهی زير قرآن نگهداری آسمان را به ستون نسبت داده است.
ِ
السَموات ِب َغ ِري عم ٍد تَ َرونَها)4ترجمه  :آسمانها را بيهیچ ستونى كه آن را ببینید خلق كرد
( َخل ََق
)يعني آسمانها دارای ستونهای نامرئي نگهدارندهای هستند كه شما نميبینید(
اگر فرض كنیم منظور از ستون ،تعادل بین نیروی جاذبه و گريز از مركز باشد ،بازهم غلط
است .چون اوال :تعادل اين دو يعني نه گريز از مركز و نه جاذبه به تنهائي .در اصطالح
فیزيك ،جمع برداری اين دونیرو شيء سماوی را در جهت خاصش (مثالً دوراني) پیش مي
 - 1نقد قرآن ص72و71
 -2فاطر آیه 11
 -1حج آیه 64
 -1لقامن آیه 12
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راند .يعني باز چیز نگهدارندهی واقعي (ستون) نميماند چون عملكرد ستون در جهت پائین
است كه هم جهت با جمع برداری دو نیرو نیست .ثانیاً در بسیاری موارد تعادلي بین اين دو
نیرو وجود ندارد .مثالً يك سنگ آسماني در مسیر حركتش هرگاه به كرهای نزديك شود
تحت تأثیر جاذبهی كره ،ميتواند تغییر جهت دهد يا با كره تصادم كند .يا دور شدن سريع
كهكشانها از يكديگر ،غلبهی انرژی جنبشي بر جاذبهی بین كهكشانها را نشان ميدهد
درحاليكه در فضای بیكران معلقاند .بهر روی نميتوان ستون نامرئي را به معجزه چسباند،
بلكه اين برداشت يك انسان سادهی بياطالع است كه گمان ميكند هر چیزی اگر نگاه
داشته نشود ميافتد .پس زمین و آسمان هم بايد بیفتند .اما چون نميافتند بايد چیزی آنها
را نگه دارد ،كه خداست يا ستون يا هردو .و ديديم كه همهی اين خیاالت غلط است.
جواب

ِ
السَموات ِب َغ ِري عم ٍد تَ َرونَها» 2مورد بررسي قرار
برای روشن شدن آيات مذكور ابتدا آيه « َخل ََق
ميدهیم و بعد دو آيه قبل.
بعضي جمله »ترونَها«را صفت برای»عمد «ميدانند و آيه را اينگونه ترجمه ميكنند :آسمانها
را بدون ستوني كه ديدني باشد برافراشتیم و اين ،وجود ستونهای نامرئي را برای آسمان اثبات
ميكند 0گروهي نیز» بِغَیر عمدٍ« را متعلق به جمله » ترونَها «ميدانند كه در اين صورت آيه مي
گويد :همانطور كه ميبینید آسمان بدون ستون است.

0

اما به نظر ميرسد كه ديدگاه اول صحیح باشد زيرا سنت كه سها آن را مبنا برای فهم
صحیح قرآن ميداند سازگار است.
حديثي كه از امیر مؤمنان علي( )در اين زمینه نقلشده بسیار جالب است ،طبق اين
- 1نقد قرآن ص 74تا 77
 -2لقامن آیه 12
-1ترمجه تفسری املیزان ،ج ،11ص،182 :تفسری نمونه ،ج ،12ص112 :
 -1التبیان ىف تفسری القرآن ،ج ،9ص 271
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الس ََم ِء َمدَ ائِ ُن ِمث ُْل ا ْل َمدَ ائِ ِن ا َّل ِتي ِِف ْاألَ ْر ِض
حديث امام( )فرمودَ «:ه ِذ ِه ال ُّن ُجو ُم الَّ ِتي ِِف َّ
َم ْر ُبوطَة ك ُُّل َم ِدي َن ٍة إِ َل َع ُمو ٍد ِم ْن نُور»
«اين ستارگاني كه در آسماناند ،شهرهايي هستند همچون شهرهای روی زمین كه هر
2

شهری با شهر ديگر (هر ستارهای با ستاره ديگر) با ستوني از نور مربوط است».
السَم ِء ِ
ذات الْ ُح ُب ِك1پرسیدم .فرمود :آسمانها
حسین بن خالد كه از امام رضا( )راجع به َو َّ
وابسته به زمین اند و انگشتان خود را در هم كرد ،گفتم :چگونه وابسته به زمیناند بااينكه
خدا ميفرمايد« :به وجود آورد آسمانها را بدون ستوني كه ببینید» فرمود :سبحاناهلل آيا
نميفرمايد بىستون ديدنى؟ گفتم:چرا فرمود :پس ستونى هست ولى ديده نشود.

0

اما آيا اين معني با علم روز منافات دارد؟ واقعیت اين است كه نهتنها منافات ندارد بلكه با
زباني كه برای مردم قابلفهم باشد به نكتهای اشاره ميكند كه قرنها بعد كشف ميشود و
آن وجود نیرو و قدرتي است كه تعادل بین آسمان و زمین را برقرار كند كه قرآن از آن به
ستون غیرقابل رؤيت ياد ميكند.
بر طبق قانون جاذبه عمومي نیوتن ،كلیه اجسام ،همديگر را جذب ميكنند و اين كشش به دو
عامل بستگي دارد  -2:جرم  -1فاصله.
يكي از نتايج مهمي كه از قوانین نیوتن بهعالوهی قانون گرانش او ميتوان دستيافت ،در
مسئلهی دو جسمي است .فرض كنید يك جسم با يك سرعت مشخص حول جسم
بزرگتری در گردش است يك نیرو حاصل نیروی گرانش بین دو جسم ميباشد ونیروی
ديگری نیز به علت حركت شتابدار جسم محرک ايجاد ميشود كه اين دو نیرو باعث تعادل
در مجموعهی دو جسمي ميشوند ،يعني با حذف نیروی گرانش بین دو جسم ،جسم
كوچكتر از مدار خارج خواهد شد و با كم شدن سرعت جسم كوچكتر ،اين جسم بهطرف
 -1بحار األنوار ج 44ص81 :
-2ذاریات آیه 7
 -1بحار األنوار ج ،47ص78 :
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جسم بزرگتر سقوط خواهد كرد .حركت مداری ماه حول زمین ،سیارات منظومهی شمسي
حول خورشید و ستارهها و خوشههای ستارهای حول مركز كهكشانها نمونههايي از اين
مسئله ميباشند .سقوط آزاد اجسام ،جزر و مد اقیانوسها و تقديم اعتدالین از مسائل مهمي
بودند كه پس از كشف جاذبه ،به علت آنها پي برده شد.
مشكل سها اين است كه توجهي به وجه شبه نكرده است زيرا ستون هم مانع فرود و سقوط
و هم مانع صعود و دور شدن كرات ميشود و اين اتفاقاً از اعجاز قرآن هست.
آيه «إِنَّ َّ
َّللا ِ
ِ
واألَرض أَن تَ ُز َ
السَموات ْ
وال ول َِِئ زالَ َتا إِنْ أَمسكَهَم ِم ْن أَح ٍد من بع ِد ِه»
ميسك
فعل ان تزوال از ريشه زول است و آيه را به دو گونه ميتوان ترجمه كرد
اول معنای اصلي زول كه زوال و نابودی است 1و معني آن چنین ميشود :در حقیقت خدا
(اجرام) آسمانها و زمین را نگاه مى دارد تا مبادا (از مسیر منحرف و) فنا شوند و اگر در
(آستانه) فنا قرار گیرند ،هیچكس بعد از او آنها را نگاه نمىدارد؛ كه او بردبارى بسیار آمرزنده
است.
دوم :كه معني انتقال از محل .اگر اين معني را بگیريم و مقصود ،افتادن (سقوط) هم باشد
1

در ضمن آيه بعدی جواب داده خواهد شد.
0
اما درباره آيه « ِ
وميسك السَمء أَن تَقَع َ
عَل ْاألَ ِ
رض»
و خدا آسمان را نگه ميدارد تا بر زمین نیفتد.
اوال :احتمال دارد اين تعبیر ،كنايي باشد .اين نوع گفتگو در محاورات مردم نیز وجود دارد
مثالً ميگويند :آسمان را سرت خراب ميكنم يا آسمان به زمین نیامده .ماهم ميدانیم اين
مطلب كنايه است و كنايات در قرآن بكار رفته است.
ثانیا :به باور ما خداوندی كه خالق اشیاء است ،بقای اشیاء نیز به افاضه فیض اوست ،قدرت
خداوند هست كه مانع برخورد كرات و سیّارات به يكديگر مي شوند .بارها در طول تاريخ
 -1فاطر 11
 -2القاموس املحیط ،ج ،1ص414 :
 - 1الفروق ىف اللغویة ،ص117 :
 -1حج 64
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بشر ،بعضي از ستارهشناسان پیشبیني كردهاند كه ممكن است فالن ستاره دنبالهدار و يا
غیر آن در مسیر خود از كنار كره زمین بگذرد ،و احتماالً با آن برخورد كند ،اين پیشبینيها
افكار تمام جهانیان را در نگراني فرو برده است ،در اين شرايط ،اين احساس برای همه پیدا
شده كه در مقابل اين ماجرا هیچ كاری از هیچكس ساخته نیست ،چراكه اگر فالن كره
آسماني بهسوی زمین بیايد و تحت تأثیر جاذبه با يكديگر برخورد كنند ،اثری از تمدن چندين
هزارساله بشر ،و حتي موجودات زنده ديگر بر صفحه زمین باقي نخواهد ماند ،و هیچ قدرتي
جز قدرت پروردگار ،قادر به جلوگیری از اين حادثه نیست.
در اينگونه حاالت ،همگان احساس نیاز مطلق ،به خداوند بينیاز مطلق ميكنند ،اما هنگامي
كه خطرات احتمالي برطرف ميشود ،فراموشكاری و نسیان بر وجود انسانها سايه مي
افكند.
بنابراين خداوند است كه مانع سقوط اجرام اسمانى به زمین شده است و دو مانع براى سقوط
اجرام اسمانى قرار داده است.
 -2خداوند متعال با قرار دادن يك كمربند ايمنى براى كره زمین به نام جو يا اتمسفر از
ريزش بيرويه سنگهای آسمانى با زمین جلوگیرى فرموده است.
 -1با قرار دادن نیروى جاذبه و گريز از مركز و تنظیم و حفظ تعادل آنها در تمام اجرام
آسمانى ضمن حركت دادن آنها در مسیرهايى معین و قوانیني خاص از برخورد آنها با
يكديگر ازجمله برخورد با زمین جلوگیرى نموده و تداوم بقاى كره زمین و حیات در آن را
2
تضمین فرموده است.
سها بهگونهای بحث را مطرح ميكند كه منظور قران فقط جاذبه يا فقط نیروی گريز از مركز
است درحاليكه اين برداشت اشتباه است.

اشکال دوم
قرآن را بايد با قرآن و سنت فهمید نه با خیالپردازی .نه در قرآن و نه در سنت كوچكترين
اشاره ای به جاذبه وجود ندارد .اگر محمد درجايي از قرآن يا سنت ،نیروی جاذبه را مطرح
كرده بود قطعاً كار بزرگي كرده بود مثل نیوتون ،كه تازه آنهم معجزه نبود چنانكه نیوتون
 -1نقد بازشناسى قرآن ص 212
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معجزه نكرد.

جواب
اوالً قرآن كتاب هدايت است و رسالت آن ،بیان راهبردهای عقیدتي و راهكارهای عملي
برای وصول به كمال حقیقي و سعادت ابدی است نه بیان نكات و قوانین طبیعي و علمي
مگر آنچه خداوند حكیم ذكر آن را در قرآن برای تحقّق غرض هدايت الزم يا سزاوار دانسته
است .بنابراين عدم ذكر برخي از نظريات علمي از عظمت مقام قرآن نميكاهد.
ثانیاً با توضیح بیانشده ادعای عدم اشاره به جاذبه در قرآن و سنت رد ميشود هم در

قرآن1

و هم در سنت 0به اين امر اشارهشده است.
ثالثاً قبالً توضیح داده شد كه استفاده از دقتهای عقلي و تدبر در قرآن از شرايط الزم فهم
اين كتاب است.
اعجاز ازآنجهت است كه شخصي در محیط ابتدايي بزرگشده و خود وی هم درس نخوانده
است بااينحال بتواند به حقیقتي اشاره كند كه صدها سال بعد با استفاده از امكانات اثبات
كنند نهايتاً اگر اعجاز را هم نپذيريم اين آيه از نكات علمي قران است و از جانب خداوند
بوده است.
 -4آسمان یک دست و بدون خلل و شکاف
4
«أَ َفلَم ينظُ ُرا إِ َل السَمء فَو َقهم كَيف ب َني َناها وزي َّناها وما لَها ِمن ُف ُرو ٍج»
مگر به آسمان باالى سرشان ننگريستهاند كه چگونه آن را بنا كرديم و زينتش دادهايم و
براى آن هیچگونه شكاف يا روزنهای نیست.
همچنین آياتي كه از شكافته شدن آسمان در قیامت ميگويند مؤيد سقف يكپارچه بودن
آسمان است مثل:

 - 1نقد قرآن ص77
 -2لقامن آیه 12
 -1بحار األنوار ج ،47ص78 :
 -1ق آیه 6
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«و ُف ِت ِ
حت السَمء َفكَانَت أَبوابا» 2و (در قیامت) آسمان گشوده و درهايى [پديد] ميشود.
«إِ َذا السَمء ان َفطَ َرت» 1هنگاميكه (در قیامت) آسمان شكافته شود.
«وانشَ ق ِ
َّت السَمء َفهِي يوم ِئ ٍذ وا ِهية» 0و (در قیامت) آسمان از هم بشكافد و در آن روز است
كه ازهم گسسته باشد.
اشکال

اين هم تصور غلطي است .در فضاهای جهان بیكران سقفي نیست كه يكپارچه و بدون منفذ
باشد .اين غلط ناشي از نگاه سطحي ابتدائي است كه به نظر ميرسد در سقف بلورين آسمان،
درب يا پنجرهای وجود ندارد.
جواب:

جمله َو ما لَها ِم ْن ُف ُروجٍ (هیچ شكافى در آن نیست)برای فروج ميتوان دو مصداق در نظر
گرفت اول :عدم وجود نقص و عیب و ناموزونى در آسمان است و دوم عدم وجود شكاف در
خصوص آسمانى است كه اطراف زمین را احاطه كرده ،و جو زمین نامیده مىشود و جمع
هر دو امكانپذير است و به گفته قرآن" سقفي محفوظ است" 4كه راه را بر سنگهای
آسمانى كه بهطور مداوم با سرعت سرسامآوری بهسوی زمین مىآيد مىبندد ،و قبل از
رسیدن به سطح زمین آنها را آتش مىزند و خاكستر مىكند و همچنین از اشعهی كیهانى
2
زيانبخش ممانعت به عمل مىآورد.
ازاينرو هیچگونه نقص و عیبى چه ازنظر مكانیزم ساختمانى ،چه ازنظر تقسیمبندى و آرايشى
و چه ازنظر نظام و گردشى و غیره نقصي در میان آنها وجود ندارد.
 -1نباء آیه 18
 -2انفطار آیه 1
 -1اْلاقه آیه 16
 - 1نقد قرآن ص79
 -4انبیاءآیه12
 -6تفسری نمونه ،ج ،22ص211 :
 -7کهکشاهنا در قرآن ص127

2

نقد و بررسی فصل دوم خطاهای علمی قرآن

040

با توضیح سقف محفوظ بودن آسمان اين مطلب روشن ميشود كه اگر اليههاى جو زمین
در قسمتي از اطراف زمین نباشد اشعههای مضر و نیز سنگهای آسماني به آن قسمت از
زمین اصابت ميكرد .حال منافاتي ندارد كه هنگام برپايي قیامت اين اليهها برداشته شود
زيرا براى وقوع قیامت ،حوادث هولناكى واقع مىشود و نظام كنونى آسماني درهم
فروميريزد ،كواكب و سیارات دگرگون مىشوند ،حتي ازجمله آن حوادث اين است كه كرات
آسمانى از هم مىشكافند و به رنگ سرخ و بهصورت مذاب همچون روغن در مىآيندَ .فإِ َذا
انْشَ ق ِ
السَم ُء فَكان َْت َو ْر َد ًة كَالدِّ هانِ 2؛ در آن هنگام كه آسمان شكافته شود و همچون روغن
َّت َّ
مذاب گلگون گردد (حوادث هولناكى رخ مىدهد كه تاب تحمّل آن را نخواهید داشت).
 -5ستارگان چراغهای زینتبخش آسمان
اشکال اول

حال كه آسمان سقف يكپارچهی بدون منفذی است ،پس ستارگان بايد به سقف آسمان
چسبیده باشند و آسمان را زينت دهند همانطور كه ما سقف خانه را زينت ميدهیم .اين
دقیقاً همان نظر انسانهای باستاني است.
توجه كنید« :انَّا زي َّنا السَمء الدنْيا ِبزِي َن ٍة الْكَوا ِك ِب»1؛ بهدرستي كه ما آسمان دنیا را به زينت
ستارگان زينت داديم«.وزي َّنا السَمء الدنْيا مبِ صابِيح»0ترجمه :وآسمان دنیا را به چراغها زينت
داديم.
البته كه ستارگان موجب زيبايي آسمان ميشوند .اما آيا اينكه ستارگان چراغ يا المپ هستند
حرف درستي است؟ اگر كسي از شما بپرسد كه ستارگان چیستند؟ آيا شما ميگويید چراغ
اند؟! يا اينكه ميگويید:كراتي هستند شبیه زمین و ماه و خورشید .كه يا نور تولید ميكنند
مثل خورشید يا نور را منعكس ميكنند شبیه ماه و زمین .محمد نميدانسته كه ستارگان
كراتي شبیه زمیناند و چیز سادهی ابتدائي كه به ذهنش آمده اين است كه ستارگان چراغ
های زينت بخش آسماناند همانطور كه هر عربي در بیابان عربستان همینگونه تصور مي
 -1الرْحن ،آیه .17
 -2صافات آیه 6
 -1فصلت آیه 12و ملك آیه 4
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كرد.
جواب

اگر شبها به آسمان نگاه كنیم به زينت بودن ستاره پي ميبريم .و اين منافاتي با اليههای
جوی كه بهمثل سقف زمین هستند ندارد .اما تشبیه ستارهها به مصباح برای اين است كه
نورش ذاتي اوست و از چیز ديگری نگرفته و اين از نكات علمي قران است.
خدای متعال در آيه فوق ميفرمايد« :آسمان پايین را با كواكب تزيین كرديم» ،درحاليكه
فرضیهای كه در آن زمانبر افكار و دانشمندان حاكم بود ميگفتند :فقط آسمان باال (آسمان
هشتم طبق فرضیه بطلمیوس) آسمان ستارگان ثوابت است.
ولي چنانكه ميدانیم ،بطالن اين فرضیه اثباتشده و عدم پیروی قــرآن از فرضیه نادرست
مشهور آن زمان ،خود معجزه زندهای از اين كتاب آسماني است از اين مطلب فهمیده مي
شود كه قرآن متأثر از فرضیه بطلمیوس نبوده است.
اشکال دوم

سها ميگويد :چراغ بودن ستارگان غلط است .چون چراغ چیزی است كه نور تولید ميكند
درحاليكه بسیاری از ستارگان فاقد نورند و نوری تولید نميكنند و ممكن است نور ضعیفي
را كه از ستارهی ديگری به آنان ميتابد منعكس كنند.
جواب

احتمال دارد سها ستاره را با سیاره اشتباه گرفته است و مدعي شده بعضي از ستارهها فقط
منعكسكننده نور هستند در حالي كه منجمین ستاره ها را اين گونه تعريف كرده اند :ستارهها
گویهای بزرگي از گاز بسیار گرماند كه بهواسطهی نورشان ميدرخشند دمای آنها در
سطح،هزاران درجه و در داخل بسیار بیشتر است0و نور داشتن صفت ذاتي ستاره است بله نور
4
ستاره كم و مكدر ميشود كما اينكه در قرآن بیان شده است «اذا النجوم انكدرت»
 - 1نقد قرآن ص78
 - 2نقد قرآن ص92
 -1نجوم به زبان ساده ص6
 -1تکویر آیه .2
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هنگاميكه ستارگان بىفروغ شوند .يا ستاره ميمیرد « َف ِإ َذا ال ُّن ُجو ُم ُط ِم َست» 2و هنگاميكه
ستارگان محو شوند .كه در صورت مرگ ستاره به سیاهچاله تبديل ميشود و ديگر ستاره
نیست.
 -2هفتآسمان
در قرآن بهطور مكرر از هفتآسمان يادشده است .مثالًَّ « :
ٍ
سَموات و ِم َن
َّللا الَّ ِذي َخل ََق سبع
1
ْاألَ ِ
رض ِم ْثلَه َّن»
خداوند همان كسى است كه هفت آسمان را آفريد ،و از زمین نیز همانند آنها را آفريد
ٍ ِ ً 0
هفت آسمان طبقات باالی هم هستند «ا َّل ِذي َخل ََق سبع سَموات طباقا»
خداست كسي كه هفت آسمان را بهصورت طبقات باالی هم خلق كرد.
« ألَم تَ َروا كَيف َخل ََق َّ
ٍ
سَموات ِطبا ًقا» 0مگر مالحظه نكردهايد كه چگونه خدا هفت
َّللا سبع
آسمان را بهصورت طبقات آفريده است.
اشکال

صاحب كتاب نقد قرآن درباره اين آيات ميگويد:
 -2وجود آسمانهای هفتگانه كه مسیر حركت سیارات هفتگانه (شامل خورشید و ماه)
بهحساب ميآمده است و همچنین وجود عرش و كرسي (در قرآن آمده است) در دوره
ی جاهلیت قبل از محمد رايج بوده است و محمد همان مفاهیم را از محیط بدوی
گرفته و وارد قرآن كرده است.
 -1اصالً آسماني وجود ندارد كه هفت عدد باشد.
 -0در سنت ،اين هفتآسمان مطبق و عرش بهوضوح توضیح دادهشده است .توجه
كنید:
(حديث در منابع متعدد با اندک تفاوتي در عدد سال بین آسمانها آمده است ازجمله:
 -1مرسالت آیه .9
 -2طالق آیه 12
 -1ملك آیه 1
 -1نوح آیه 14
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المستدرک علي صحیحین،احاديث المختاره ،سنن ابن ماجه  ،سنن ابي داوود) :پیامبر
(‘) گفت( :به يارانش) آيا ميدانید فاصلهی بین آسمان و زمین چقدر است؟ گفتیم خدا
و رسولش آگاهترند .گفت بین آنها مسیر  433سال است .و از هر آسمان به آسمان بعدی
(فوقاني :سنن ابي داوود) مسیر  433سال است و ضخامت هر آسمان هم مسیر  433سال
است .و بعد از آسمان هفتم دريايي است كه از كف تا سطح آن معادل فاصلهی بین آسمان
و زمین است .سپس باالی آن  2بز نر كوهي قرار دارند كه فاصلهی بین سم و زانويشان
مثل فاصلهی بین آسمان و زمین است .سپس در باالی آن (بر پشت آنان :سنن ابي داوود)
عرش قرار دارد كه فاصلهی بین پايین و باالی آن معادل فاصلهی زمین تا آسمان است.
2
و خدای تعالي در روی عرش قرار دارد و چیزی از اعمال بنيآدم از او پنهان نیست.
بنابراين از نظر محمد (قرآن و سنت) در باالی زمین هفت آسمان قرار دارند و سپس يك
دريا و سپس هشت بز و سپس عرش و روی عرش خداست .محمد بجای آسمان هشتم،
كه در سیستم بطلمیوسي فلك ثوابت است ،دريا و هشت بز و عرش را قرار داده است.
واضح است كه هفت آسمان مطابق با نظريهی بطلمیوسي رايج در زمان محمد سازگار
است ،اما دريا و بزها و عرش در نظريهی بطلمیوس نیست .عالوه بر نظريهی بطلمیوس
كه تا حدودی بر مشاهدات بنیان نهاده شده بود ،افسانههای آمیخته با مذهب نیز قبل از
محمد در مورد هفتآسمان وجود داشته است .مثالً در دين هندو هفت جهان باال (آسمان)
و هفت جهان زيرين وجود دارد.
جواب

كلمه سبع (هفت) در عربى به دو صورت بكار مىرود:
الف :هفت به معناى عدد مشخص و معین كه در رياضیات بكار مىرود.
 ...- 1قال ( الرسول) أتدرون کم بني السامء واألرض فقلنا اهلل ورسوله أعلم قال بینهام مسریة مخس مائة سنة ومن کل سامء
إىل السامء التي تلیها مسریة مخس مائة سنة وکثف کل سامء مسریة مخس مائة سنة وفوق السامء السابعة بحر بني أعاله وأسفله
کام بني السامء واألرض ثم فوق ذلك ثامنیة أوعال بني رکبهم وأظالفهم کام بني السامء واألرض ثم فوق ذلك العرش بني أسفله
وأعاله کام بني السامء واألرض واهلل تعاىل فوق ذلك لیس َيفى علیه من أعامل بني آدم يشء.
 - 2نقد قرآن ص 91و 92
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ب :هفت بهعنوان نماد كثرت؛ چرا كه گاهى در عرب كلمه «هفت» بكار مىرود و معناى
كنايى آن (تعداد زياد و كثیر) مراد است .براى مثال در قرآن مىخوانیم:
َمت َّ ِ
َّللا إِنَّ
« َو لَ ْو أَنَّ ما ِِف ْاألَ ْر ِض ِم ْن شَ َج َر ٍة أَ ْقالم َو الْ َب ْح ُر َميُدُّ ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه َس ْب َع ُة أَ ْب ُح ٍر ما نَ ِفدَ ْت كَلِ ُ
2
َّللا َعزِيز َح ِكيم»
َّ َ
«و اگر هر درخت روى زمین قلم شود و آب دريا به اضافه هفت درياى ديگر مداد گردد باز
نگارش كلمات خدا ناتمام بماند همانا خدا را اقتدار و حكمت (بىپايان) است».
روشن است كه مراد از «هفتدريا» در اينجا بیان كثرت است و اگر صدها دريا نیز باشد
براى نگارش كلمات خدا كافى نیست.
در آيات «سبع سموات» برخى از مفسران احتمال دوم را ذكر كردهاند 1و برخى از
صاحبنظران نیز احتمال اول را قوى دانستهاند

0

اگر احتمال اول را پذيرفتیم مراد (از آيه  21سوره طالق) آن است كه هفتآسمان واقعى
وجود دارد و اگر احتمال دوم را پذيرفتیم مراد آيه آن است كه تعداد زيادى آسمان وجود
دارد.
آنچه صحیحتر به نظر ميرسد ،اين است كه مقصود از «سماوات سبع» همان معني واقعي
آسمانهای هفتگانه است ،تكرار اين عبارت در آيات مختلف قرآن ،نشان ميدهد كه عدد
«سبع» در اينجا به معني تكثیر نیست ،بلكه اشاره به همان عدد مخصوص است.
منتها از آيات قرآن چنین استفاده ميشود كه تمام كرات و ستارگاني را كه ما ميبینیم همه
جزء آسمان اول است ،و شش عالم ديگر وجود دارد كه از دسترس ديد ما و ابزارهای علمي
امروز ما بیرون است و مجموعاً هفت عالم را با عنوان هفتآسمان ياد ميكند.
شاهد اين سخن اينكه :قرآن ميگويد« :و زينا السَم َء الدنيا مبصابيح»« :ما آسمان پايین را با

 -1لقامن آیه .27
 -2تفسری نمونه ،ج  ،1ص  167 -164و ذیل آیه  12سوره طالق.
 -1معارف قرآن ،ص 212 -218به نقل از پژوهشى در اعجاز علمى قرآن ،ص119 :
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چراغهای ستارگان زينت داديم».
در جای ديگر ميخوانیم« :انا زينا السَم َء الدنيا بزين ٍة الکواکب»« :ما آسمان پايین را با كواكب
1
و ستارگان زينت بخشیديم».
از اين آيات بهخوبي استفاده ميشود كه همه آنچه را ما ميبینیم و جهان ستارگان را تشكیل
مي دهد همه جزء آسمان اول است ،و در ماورای آن شش آسمان ديگر وجود دارد كه ما در
حال حاضر اطالع دقیقي از جزئیات آن نداريم.
اما اينكه گفتیم شش آسمان ديگر برای ما مجهول است و ممكن است علوم از روی آن در
آينده پرده بردارد ،به اين دلیل است كه علوم ناقص بشر به هر نسبت كه پیش ميرود از
عجايب آفرينش تازههايي را به دست ميآورد ،مثالً علم هیئت هماكنون به جايي رسیده
است كه بعد از آن ،تلسكوپها قدرت ديد را از دست ميدهند ،آنچه رصدخانههای بزرگ
كشف كردهاند ،فاصله بهاندازه هزار میلیون (يك میلیارد) سال نوری هست ،و خود معترفاند
كه تازه اين آغاز جهان است نه پايان آن ،پس چه مانع دارد كه در آينده با پیشرفت علم
0
هیئت آسمانها و كهكشانها و عوالم ديگری كشف گردد؟!.
بهتر اين است كه اين سخن را از زبان يكي از رصدخانههای بزرگ جهان بشنويم.
رصدخانه «پالومار» عظمت جهان باال را چنین توصیف ميكند ...« :تا وقتي كه دوربین
رصدخانه پالومار را نساخته بودند ،وسعت دنیايي كه به نظر ما ميرسید بیش از پانصد سال
نوری نبود ،ولي ،اين دوربین وسعت دنیای ما را به هزار میلیون سال نوری رساند ،و در نتیجه
میلیونها كهكشان جديد كشف شد كه بعضي از آنها هزار میلیون سال نوری با ما فاصله
دارند ،ولي ،بعد از فاصله هزار میلیون سال نوری فضای عظیم ،مهیب و تاريكي به چشم مي
خورد كه هیچ چیز در آن ديده نميشود ،يعني روشنايي از آنجا عبور نميكند تا صفحه
عكاسي دوربین رصدخانه را متأثر كند.
ولي بدون ترديد در آن فضای مهیب و تاريك صدها میلیون كهكشان وجود دارد كه دنیايي
كه در سمت ما است با جاذبه به آن كهكشانها نگهداری ميشود .تمام اين دنیای عظیمي
 -1فصلت آیه12
 -2صافات آیه 6
 -1پژوهشى در اعجاز علمى قرآن ،ص117 :و 119
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كه به نظر ميرسد و دارای صدها هزار میلیون كهكشان است جز ذرهای كوچك و بيمقدار
از يك دنیای عظیمتر نیست و هنوز اطمینان نداريم كه در فراسوی آن دنیای دوم دنیای
2
ديگری نباشد».
البته همان طور كه قبالً بیان شد آسمان در قرآن به معني مقام قرب و مقام حضور كه
محل تدبیر امور عالم است نیز به كار رفته است و اين احتمال وجود دارد كه منظور از شش
آسمان ديگر ،آسمانهای معنوی باشند.
از مجموع سخنان عالمه طباطبائى(&) در ذيل آيات (سجده -4 /فصلت -21 /مؤمنون/
 -22نوح )24 /به دست مى آيد كه ايشان آسمان در قرآن را امرى معنوى يعنى مقام قرب و
حضور و راهى براى سلوک امر و تدبیر عالم و رفت و آمد مالئكه مىداند كه از آن طريق،
امر الهى جريان مىيابد بنابراين گرچه يك معنای قطعى را نمىتوان در مورد همۀ آيات
جارى دانست ،اين احتماالت با علم روز در تضاد نیست.
با رجوع به قرآن معلوم مي شود كه ادعای سها مبني بر اينكه سخن هفت آسمان از محیط
بدوی گرفتهشده ادعای بدون دلیل است ضمن اينكه اگر نگاهي به همین سخن سها و آيه
شود تفاوت فهمیده ميشود؛ زيرا باور به آسمانهای هفتگانه به معنای مسیر حركت سیارات
هفتگانه (شامل خورشید و ماه) اگر عقیده دورهی جاهلیت باشد با ديدگاهي كه اسالم در
موضوع هفت آسمان متفاوت است و آن آسمانها را مسیر حركت سیارات نميداند.
سها مدعي است كه اصالً آسماني وجود ندارد معلوم نیست كه منظور سها از آسمان چیست؟
برای كساني كه منظور سها از اصل وجود آسمان بدست نیاورده اند خالصه آن را به ترتیب
صفحه كتاب بیان ميكنم:
 -2آسمان وجود دارد ":آسمان آبي كه به چشم ما ميآيد رنگ آبي زيبائي است كه از تراكم
هوای اطراف زمین حاصل مي شود".
 -1بانك جامع نجوم شنايس ص697
 - 2پژوهشى در اعجاز علمى قرآن ،ص111 :
 - 1نقد قرآن ص72و71

0
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 -1آسمان وجود دارد": :اگر در هنگام ظهر آسمان باالی سر ما باشد ،در هنگام غروب در
سمت شرق ماست نه باال و در هنگام شب آسمان در زير ماست .ولي ما در همه حال آسمان
را به خطا باال ميدانیم".

2

 -1آسمان وجود ندارد" :آسمان چیزی نیست كه ستون بخواهد 1".از فحوای كالم او انكار
وجود آسمان فهمیده ميشود.
 -0آسمان وجود دارد" :بنظر مي رسد در سقف بلورين آسمان ،درب يا پنجره ای وجود
ندارد".

0

 -0آسمان وجود دارد":البته كه ستارگان موجب زيبائي آسمان مي شوند".
 -4آسمان وجود ندارد" :اصالً آسماني وجود ندارد".

0

4

 -2آسمان وجود ندارد" :آسمان وجود ندارد كه كسي آنرا ساخته باشد".

2

اين نشان از تناقض در گفتار وی است .اما ادعای عدم وجود آسمان از اشتباهات علمي سها
است و آسمان يك امر عدمي نیست و اگر امر عدميباشد به كار بردن آن در علم نجوم نیز
اشتباه است.
بررسی حدیث
سها حديثي از عباس بن عبدالمطلب از حضرت رسول(‘) نقل ميكند و برای اينكه
حديث را تقويت كند به كثرت نقل اشاره ميكند.
اما جواب اين است كه اوال :اين حديث در منابع اهل سنت آمده و در منابع شیعه فقط در
 - 1مهان ص71
 - 2مهان ص76
- 1مهان ص79
 - 1مهان ص92
 - 4مهان ص91
 - 6مهان ص 191
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كتاب بحاراالنوار به نقل از درالمنثور سیوطي بدون ذكر سند آن ،آمده است كه حجت نیست
اما برای اينكه بياعتباری اين حديث روشن شود به بررسي اين حديث در منابعي كه سها
بیان كرده اشاره ميشود .سها اين حديث را از چهاركتاب اهل سنت كه عبارت است از
المستدرک علي صحیحین،2سنن ابي داوود 1و سنن ابن ماجه 0و احاديث المختاره0نقل مي
كند كه الزم است بیان شود كه اوال اين روايت ،خبر واحد هست و سند آن روايات به عبداهلل
بْنِ عُمَیْرَه ميرسد و كثرت نقل مايه قوت حديث نميشود ثانیاً :مشكل سندی دارد زيرا
عبداهلل بْنِ عُمَیْرَه را بعضي از رجالیان اهل سنت ضعیف الحديث دانستهاند 4.و عالوه بر آن
سماک بن حَرْب نیز در همه اسناد آمده كه نزد بعضي ضعیف الحديث است 2اما غیر اين دو
مورد كه در بعضي از كتب بیان شده مثل يحیى بن العالء كه در كتاب المستدرک علي
صحیحین 2آمده است ،همۀ رجالیان او را تضعیف كردهاند ،2و الولید بن أبي ثور الهمداني نیز
3
كه در سنن ابي داوود و سنن ابن ماجه ،آمده است ،رجالیان او را ضعیف دانسته اند.
 -1أخربنا أبو زکریا العنربي  ،ثنا حممد بن عبد السالم  ،ثنا إسحاق بن إبراهیم  ،أنبأ عبد الرزاق  ،أنبأ ُيیى بن العالء  ،عن
عمه شعیب بن خالد قال  :حدثني سامك بن حرب  ،عن عبد اهلل بن عمریة  ،عن العباس بن عبد املطلب ريض اهلل عنه .املستدرك
عىل الصحیحني للحاکم ج2ص116
هلل ب ِن َع ِمریةََ ،عن ْاألَحن ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
َف ْب ِن َق ْی ٍ
الص هب ِ
سَ ،ع ْن
ْ ْ
اح ا ْل َبزه ازُ  ،أخربنا ا ْل َولیدُ ْب ُن َأ ِيب َث ْو ٍرَ ،ع ْن س َامكَ ،ع ْن َع ْبد ا هِ ْ
َ -2حده َثنَا ُحم هَمدُ ْب ُن ه
َ
اس ْب ِن َع ْب ِد املُْ هطلِ ِ
ا ْل َع هب ِ
ب سنن ايب داوود ج 1ص211

اح ،حده َثنَا ا ْلولِیدُ بن َأ ِيب َثو ٍر ْاهلمدَ ِاينَ ،عن ِسام ٍكَ ،عن َعب ِد اهللهِ ب ِن َع ِمریةََ ،عن ْاألَحن ِ
َف
ْ ْ
ْ
ْ ْ
َ ْ ُ
الص هب ِ َ
ُي َیىَ ،حده َثنَا حمُ هَمدُ ْب ُن ه
ْ َ ْ ُّ ْ َ
ُ -1حم هَمدُ ْب ُن َ ْ
َ
س ْب ِن َع ْب ِد املُْ هطلِ ِ
س َع ْن ا ْل َع هبا ِ
ْب ِن َق ْی ٍ
ب .سنن ابن ماجه ت األرنؤوط ج1ص 111
ِ
ِ
یذ َة أبنا ُس َل ْی َامن بن َأ ْْحد ال هط َ َ ِ
ِ
رب ْ ُهت ْم أبنا ُحم هَمدُ ْب ُن ِر َ
الين بِ َأ ْص َب َه َ
ْ َ -1
اين َثنَا عبد
ربنَا َأ ُبو َج ْع َف ٍر ه
اْل ْوزَ َدان هی َة َأ ْخ َ َ
ان َأ هن َفاط َم َة ْ َ
اخ َ َ
رب ّ
الص ْیدَ ُّ
َن سامك بن حرب َعن عبد اهلل ب ِن ُعمری َة َع ِن األَحن ِ
ِ
اْلار ِ
ِ
ِ
یم ْب ُن َط ْه َام َن ع ِ
ود ُّي َثنَا َأ ْْحَدُ ْب ُن َح ْف ٍ
َف
ْ
ْ
َْ
ص َحده َثني َأ ِيب َثنَا إِ ْب َراه ُ
َيل ْ َ ُ
ََْ
اهلل ْب ُن ع ٍّ
ْب ِن َق ْی ٍ
س َع ِن ا ْل َع هباس بن عبد املْطلب .األحادیث املختارة ج 9ص176
 -4الضعفاء الکبری للعقیيل ج2ص 291
 -6التمهید ملا يف املوطأ من املعاين واألسانید ج16ص 11
 -7املستدرك عىل الصحیحني للحاکم ج2ص116
 -9هتذیب الکامل يف أسامء الرجال ج11ص 196
 -8دیوان الضعفاء ص124 :
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بنابراين حديثي كه سها آن را نقل كرده و آن را مبنای اشكاالت مختلف خود قرار داده
است ،مشكل سندی دارد.
 -2عرش الهی
سها در ادامه مسئله هفت آسمان به موضوع عرش الهي

ميپردازد.

اشکال

حمل عرش خدا توسط هشت موجود در قرآن آمده است«:الَّ ِذي َن يح ِملُونَ الْع ْرش وم ْن حولَه
2
يسبحونَ بِحم ِد ربهِم »...
ترجمه :كسانى كه عرش [خدا] را حمل ميكنند و آنها كه پیرامون آناند به سپاس
پروردگارشان تسبیح ميگويند:
ِ ٍ َ ِ 1
والْملَك َ
عَل أَرجا ِئها ويح ِم ُل ع ْرش ربك فَو َقهم يومئذ َثانية
ترجمه :و فرشتگان در اطراف [آسمان] اند و عرش پروردگارت را آن روز هشت [موجود]
بر سر خود بر ميدارند.
ِ
السَموات واألَرض ِِف
قرار گرفتن عرش بر روی آب در قرآن هم آمده است :وهو الَّ ِذي َخلَق
يام وكَانَ ع ْرشُ ه َ
عَل الَْمء 0ترجمه :و اوست كسى كه آسمانها و زمین را در شش روز
ِس َّت ِة أَ ٍ
آفريد و عرش او بر آب است.
همچنین قرار گرفتن خدا بر روی عرش در خود قرآن هم آمده استَّ :
ِ
السَموات
َّللا الَّ ِذي َخل ََق
يام ثُم اس َتوى َ
ْ
عَل الْع ْر ِش 0ترجمه :خدا كسى است كه آسمانها و
واألَرض وما بي َنهَم ِِف ِس َّت ِة أَ ٍ
زمین و آنچه را كه میان آن دو است در شش روز آفريد آنگاه بر عرش قرار گرفت.
جواب

ابتدا بايد منظور از عرش روشن شود
 -1غافر آیه 7
 -2اْلاقه آیه 17
 -1هود آیه 7
 -1سجده آیه 1
 - 4نقد قرآن ص91و91
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«عرش » ازنظر معنا ريشه واحدى دارد و عرب ،سقف ساختمان و هر نوع سايبانى را عرش
2
ميگويند.
از اين نظر ميبینیم كه «عرش» و «عريش» در موارد زير به كار رفتهاند:
 -2عريش :سايبانى است كه از چوب و شاخ و برگ درخت ساخته ميشود و انصار در جنگ
بدر به پیامبر گفتند( :أال نبني عليك عريشا) آيا اجازه ميدهید براى شما سايبانى به پا كنیم؟
.
 -1عريش :كجاوه و محمل زنان كه شبیه به داربست انگور است
 -0عرش :داربست انگور .عرب به باال بردن شاخههای تاک و بستن آن به داربست مى-
گويند( :تعريش الكرم).
 -0عرش به معني سقف خانه و سپس هر بنايى كه اثر سايبانى داشته باشد ،به آن عرش
مىگويند.
 -4يكى از معانى عرش كه به مناسبت بكار رفته است تخت سلطنت زمامداران است .مانند
) َو َرف ََع َأ َب َو ْي ِه َع ََل الْ َع ْر ِش) 1ترجمه :يوسف پدر و مادر خود را بر تخت نشانید.
 -2از جمله معاني عرش سلطه و حكومت و ملك و مملكت است مانند:إذا ما بنوا مروان
ثلث عروشهم وأودت كَم أودت أياد وحمري؛ هنگامى كه سلطنت فرزندان مروان رو به زوال
نهاد و بهسان حكومتهای اياد و حمیر نابود گرديد 0.ازاينرو عرب ميگويد( :أظننت عرشك
ال يزول) تو تصور ميكني كه حكومت و سلطه تو سپرى نميگردد؟ يا ميگويیم( :فالن ثل
عرشه) كنايه از اينكه قدرتش فرو ريخت 0و در فارسى نیز ميگويیم ":پايههاى تخت او در
هم شكست".
 -1مقاییس اللغة ج1ص261
-2یوسف آیه 122
 -1قرآن و ارسار آفرینش ص 41تا46
 -1معجم مقاییس اللغة ج1ص264
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در قرآن و روايات نیز عرش در معاني مختلف بكار رفته است و با قرينه بايد فهمید كه
منظور از عرش چیست؟
گاه" عرش" به معنى" عالم ماوراء طبیعت" و كرسى به معنى مجموع عالم ماده اعم از
زمین و آسمان استعمال مىشود چنانكه در آيۀالكرسي آمده است وسع كرسيه السَموات و
االرض.
از آنجا كه مخلوقات و معلومات خداوند از ذات پاک او جدا نیستند گاهى عرش بر" علم
2
خدا" اطالق شده است.
اگر به قلب پاک بندگان با ايمان"عرش الرحمن" گفته شده به خاطر اين است كه جايگاه
معرفت ذات پاک او و نشانهاى از نشانههاى عظمت و قدرت او است.
بنابراين در هر مورد بايد از قرائن فهمید كه منظور از عرش كداميك از معانى آن است ،ولى
در هر حال همگى در اين امر مشترکاند كه عرش بیانگر بزرگى و عظمت خداوند است.
در آيهای كه سخن از حامالن عرش الهى دارد و سها نیزبه آن اشاره ميكند ممكن است
منظور از عرش همان حكومت خداوند و تدبیرش در عالم هستى باشد و حامالن عرش
اجراكنندگان حاكمیت و تدبیر او هستند و نیز ممكن است به معنى مجموعه عالم هستى و
يا عالم ماوراء طبیعت باشد و حامالن آن فرشتگانى هستند كه پايههاى تدبیر اين جهان به
فرمان خدا بر دوش آنها است.

1

اما منظور قرآن از عرشه علي الماء چیست؟ بنا بر شواهد قرآني و سنت فهمیده ميشود
عرش خداوند بر آب كنايه هست و معنای ظاهری نیست.
اينكه آب چه چیزی است چند ديدگاه مطرح هست:
 -2از امام صادق ()نقلشده كه شخصى از آن جناب از معناى آيه« َو كانَ َع ْرشُ هُ َع ََل
الَْم ِء» سؤال كرد ،و آن حضرت در جوابش فرمود :مردم در معناى آنچه مىگويند؟ آن
شخص در جواب عرض كرد ،مىگويند عرش بر باالى آب و خداوند بر باالى عرش قرار
 -1الکايف ج 1؛ ص112
 -2تفسری نمونه ،ج ،22ص17 :و 19
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دارد .فرمود :اينها به خدا دروغ بستهاند ،زيرا معناى حرفشان اين است كه خداوند به صفات
مخلوقات متصف بوده و مانند آنها محمول چیزى مىباشد و اين باطل است ،زيرا مستلزم
اين است كه چیزى بزرگتر و قوىتر از خداى تعالى باشد تا بتواند او را حمل كند ،بلكه
معناى آيه اين است كه خداوند قبل از آنكه آسمان و زمین ،يا جن و انس ،يا آفتاب و ماه را
2

بیافريند ،علم خود را بر آب كه قبل از اينها موجود شده بود ،حمل مىكرد.
مراد از كلمه (ماء) ،در جملهَ ( :و كانَ َع ْرشُ هُ َع ََل الَْم ِء) احتمال دارد همین آب معمولي باشد و
معني آن اين است كه تدبیر عالم بر آب استوار است كما اينكه خداوند ميفرمايد:
الس ِ
َش ٍء
« أ َو ل َْم َي َر الَّ ِذي َن كَ َف ُروا أَنَّ َّ
َموات َو ْاألَ ْر َض كانَتا َرتْقاً َف َف َتقْنا ُهَم َو َج َعلْنا ِم َن الَْم ِء ك َُّل َ ْ
َح ٍي»
" آيا آنها كه خدا را انكار مىكنند با چشم علم و دانش اين حقیقت را نديدند كه آسمانها
و زمین ،در آغاز بههمپیوسته بود ،سپس ما آنها را از هم گشوديم و هر موجود زندهاى را
از آب آفريديم"1.ميدانیم كه آب را در تشكیل موجودات زنده دخالت تامّى است كه بدون
آن زندگى نه وجود داشت و نه بقا .قرآن در بسیارى از آيات روئیدن نباتات را به آب باران
نسبت داده است.

3

احتمال دارد غیر آن آبى است كه ما آن را آب مىنامیم ،به دلیل اينكه قبالً فرمود :همه
اشیاء و آسمانها و زمین را بدون الگو و مصالح قبلى

آفريد0.

-1التوحید ص 118
 -2تفسری نمونه ،ج ،8ص26 :
 - 1ابراهیم،أیه 12
ِ
یع
 -1در کتاب کاىف سدیر صریىف روایت کردهاند که گفت :من از ْحران بن أعني شنیدم :که از امام باقر ع از آیهَ ( :بد ُ
ِ
اموات َو ْاألَ ْر ِ
ض)(بقره آیه )117مىپرسید و آن جناب در پاسخش فرمود :خداى عز و جل مهه اشیاء را بعلم خود و
الس
ه
بدون الگوى قبىل آفرید ،آسامهنا و زمني را خلق کرد ،بدون اینکه از آسامن و زمینى قبل از آن الگو گرفته باشد ،مگر نشنیدى
که مىفرماید( :و كانَ عر ُشه ع َىل املْ ِ
اء)؟ .الکايف ج ،1ص246 :
َْ ُ َ
َ
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آب مفهومى جامع است و مصاديق بسیار دارد .علم هم يكى از مصاديق آب است .علم در
حقیقت آب زندگانى است و عالم براى همیشه زنده است« :ال ُعلَم ُء با ُقونَ كََم َب ِق َى الدَّ ْهر».
1
منظور از اين علم ،علم تدبیر و فرمانروايى است .در آيهاى كه فرمودَ « :وكانَ َعرشُ هُ َع ََل الَْمء»
2

يا «ثُ َّم اس َتوى َع ََل الْ َعرش» 0آب زندگانى و آب حیات كه علم و قدرت الهي است ،زيربنای
تمام مسائل عالم است بنابراين ،آبى كه عرش بر آن استوار است شىءِ مادى نیست و
مىتواند يك حقیقت معنوى

باشد0.

درباره آيه «ال َّر ْحم ُن َع ََل الْ َع ْر ِش ْاس َتوى» :4شواهد محتوايي و لغوی حاكي است از اينكه عرش
در اين آيه كنايه از استیال بر مالكیتش بر آسمان و زمین است 2كما اينكه استوی هم به
معني ايستادن خداوند نیست .راغب اصفهاني در كتاب المفردات در اين زمینه ميگويد:
هرگاه اين واژه با حرف (على) متعدّى شود ،در معنى -استیالء و اقتدار است ،مثل آيه:
(ال َّر ْحم ُن َع ََل الْ َع ْر ِش ْاس َتوى) يعنى مستولى شد.

7

عالمه طباطبائی در ذیل این حدیث می گوید[:از این روایت]استفاده شده بس لطیف ،و آن اینست که مراد از کلمه (ماء)،
در مجله( :و كانَ عر ُشه ع َىل املْ ِ
اء) غری آن آبى است که ما آن را آب مىنامیم ،به دلیل اینکه قبال فرمود :مهه اشیاء و آسامهنا و
َْ ُ َ
َ
زمني را بدون الگو و مصالح قبىل آفرید ،آب به آن معنا که نزد ما آب است نیز جزو آسامهنا و زمني است و معقول نیست که
عرش خدا روى آب به آن معنا باشد ،و سلطنت خداى تعاىل قبل از خلقت آسامنها و زمني نیز مستقر بود و بر روى آب
مستقر بود ،پس معلوم مىشود آن آب غری این آب بوده است ،ترمجه تفسری املیزان ،ج ،1ص184 :
ِ
اَل ْم ِِف ا ْل ُق ُل ِ
اء َو ا ْل ُع َل ََم ُء َبا ُقونَ َما َب ِق َي الدَّ ْه ُر َأ ْع َي ُاُن ُ ْم َم ْف ُقو َد ٌة َو َأ ْم َث ُ
َ « -1يا ك َُم ْي ُل َه َل َ
وب َم ْو ُجو َدةٌ؛»
ك ُخزَّانُ ْاْلَ ْم َوال َو ُه ْم َأ ْح َي ٌ
بحاراألنوار ،ج  ،1ص .197
 _2هود آیه .7
 _ 1اعراف آیه .41
 -1در حمرض حرضت آیت اهلل جوادى آمىل ص 41
 -4طه آیه4
 - 6ر.ك االهلیات ج1ص 111و 114
 - 7ترمجه و حتقیق مفردات الفاظ قرآن ،ج ،2ص281 :
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 -7حرکت خورشید و ماه در فلک خودشان

أَلَم تَ َر أَنَّ َّ
َّللا يولِج الل ََّيل ِِف ال َّنها ِر ويولِج ال َّنهار ِِف اللَّيلِ وس َّخ َر الشَّ مس والْقَم َر ك ٌُّل يجرِي إِ َل َأجلٍ
2
مسمى وأَنَّ َّ
َّللا مبِ ا تَعملُونَ َخبِري
ترجمه :آيا نديدهای كه خدا شب را در روز درميآورد و روز را در شب درميآورد و آفتاب و
ماه را تسخیر كرده است هر يك تا زمان معیني درحركتاند و خدا به آنچه ميكنید آگاه
است.
1
وهو الَّ ِذي َخل ََق الل ََّيل وال َّنهار والشَّ مس والْقَم َر ك ٌُّل ِِف َفل ٍَك يسبحونَ
ترجمه :و اوست آن كسي كه شب و روز و خورشید و ماه را پديد آورده است هركدام از اين
دو در فلكي شناورند.
3
« َال الشَّ مس ينب ِغي لَها أَن تُدرِك الْقَم َر َ
وال الل َُّيل سا ِب ُق ال َّنها ِر وك ٌُّل ِِف َفل ٍَك يسبحونَ »
ترجمه :نه خورشید را سزد كه به ماه رسد و نه شب بر روز پیشى جويد و هركدام در فلكي
شناورند.
پس هركدام از ماه و خورشید در فلك مخصوص به خود حركت ميكنند.

اشکال
طبری مي گويد كه در مورد معني فلك ،در سنت چیزی وجود ندارد و فلك در عرب به
معني هر شيء داير ميباشد با توجه به اينكه در  2آيه از  2آيهای كه حركت خورشید و ماه
آمده ،شب و روز نیز ذكرشده ،پس منظور از حركت خورشید و ماه حركاتي است كه به شب
و روز مربوط ميشوند .بنابراين منظور از اين آيات اين است كه ماه و خورشید ،هر يك در
مسیری منحني حركت ميكنند و طبعاً حركت خورشید منجر به پیدايش روز ميشود كه
0
غلطي واضح است .اين نظر محمد نیز با سیستم بطلمیوسي سازگار است.

 -1لقامن آیه28
-2انبیاء آیه 11
 -1یس آیه12
-1نقد قرآن ص96و97
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جواب
دلیل سها بر اينكه از نگاه قرآن خورشید حركت ميكند اين است كه در كنار بحث حركت
خورشید از روز و شب نیز يادشده است.
اگر در آيات دقت شود معلوم ميشود كه نميتوان برداشت مذكور را بهطور قطعي به آن
آيات نسبت داد .نه مجموع هر آيه ،دلیل بر حركت خورشید دور زمین مي كند و نه بخش
های هر آيه بهصورت تفكیك شده.
نكته اول :در هیچ جای قرآن به صراحت بیان نشده است كه خورشید دور زمین ميچرخد
كه موافق ديدگاه بطلمیوس باشد اتفاقاً بعضي از آيات قرآن،همان طور كه بیان خواهد شد
نادرستي هیئت بطلمیوسي را روشن ميكند.
قرآن سه نوع حركت برای زمین بیان ميكند اول حركت پوسته زمین كه همان زلزله باشد
دوم حركت وضعي زمین كه موجب تشكیل شب و روز ميشود و سوم حركت انتقالي زمین
به دور خورشید.
بیان حركت پوسته زمین يا همان زلزله در قرآن مورد اتقاق همه است اما آنچه اختالفي
است حركت وضعي و انتقالي زمین است كه در قسمت «ادعای بیان حركت زمین در
قرآن» بیان خواهد شد كه آيات آيه  24سوره ملك آيه 22سوره سوره نمل  ،آيه  14سوره
مرسالت  ،آيه 03سوره نازعات،آيه  2سوره شمس حركت وضعى و انتقالي زمین را ثابت
ميكند.
نكته دوم صرف بیان حركت خورشید در كنار شب و روز آن هم بهصورت جداگانه در
صورتي مي توان دلیل بر زمین مركزی باشد كه ما دلیلي بر رد اين ديدگاه از خود قرآن
نداشته باشیم اما قرآن همانطور كه بیان خواهد شد برخالف ديدگاه بطلمیوس به
حركتهای وضعي و انتقالي زمین اشارهكرده است ازاينرو صرف بیان خورشید و بحث
شب و روز در كنار هم صراحت بر ديدگاه بطلمیوس ندارد.
آيات بیانشده بهصورت تفكیكشده نیز بر حركت خورشید به دور زمین داللت ندارد.
آیه اول
«أَلَم ت َ َر أَ َّن َّ
َّللا يولِج الل ََّيل ِِف النَّها ِر ويولِج النَّهار ِِف اللَّيلِ وس َّخ َر الشَّ مس والْقَم َر ك ٌُّل يجرِي إِ َل أَلجل
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مسمى وأَ َّن َّ
َّللا ِبِ ا ت َعملُو َن َخ ِب ري»
ترجمه :آيا نديدهای كه خدا شب را در روز و روز را در شب درميآورد و آفتاب و ماه را تسخیر
1

كرده است هر يك تا زمان معیني در حركتاند و خدا به آنچه ميكنید آگاه است.
دو قسمت از اين آيه موردبحث است
جمله «يولِج الل ََّيل ِِف ال َّنها ِر ويولِج ال َّنهار ِِف اللَّيلِ »
 .2اينكه مراد از اين جمله اشاره تغییر تدريجى محسوسى باشد ،كه در شب و روز در طول
سال مشاهده مىشود؛ و اين با میل محور زمین و حركت انتقالى آن به دور خورشید امكان
پذير است.
جمله «س َّخ َر الشَّ مس وا ْلقَم َر ك ٌُّل يجرِي ِإ َل أَجلٍ مسمى»
مقصود از تسخیر ماه و خورشید آن است كه آنها را در خدمت منافع بشر قرار داده است
تا انسان از نور و حرارت و آثار ديگر آنها بهره ببرد.
تعبیر «اجَل مُسمّى» اشاره به آن است كه نظام حركتى منظومهى شمسى ،ازجمله ماه
و خورشید ،جاودانى نیست و روزى با تمام شدن ذخاير خورشید اين نظم و حركت به
پايان مىرسد و خداست كه اين امور را تدبیر مىكند و براى حركت هركدام زمانبندى
خاصى مشخص ساخته است.
آیه دوم
2
«وهو الَّ ِذي َخل ََق الل ََّيل وال َّنهار والشَّ مس والْقَم َر ك ٌُّل ِِف َفل ٍَك يسبحونَ »
يسبحون از كلمه سبح گرفتهشده است اين كلمه با خود معنای حركت را به همراه دارد
كه به هر جسم محرک اطالق ميشود .اگر شما اين كلمه را برای فردی به كار ببريد كه
در زمین قرار دارد بدين معني نیست كه در حال غلتیدن است بلكه بدين معني است كه
او يا راه ميرود يا ميدود  .همچنین اگر اين كلمه را برای فردی به كار ببريد كه در آب
قرار دارد ،بدين معني نیست كه او روی آب شناور است بلكه بدين معني است كه او در
 -1لقامن آیه28
-2انبیاء آیه 11

نقد و بررسی فصل دوم خطاهای علمی قرآن

058

حال شنا كردن است.
شبیه اين ،اگر شما واژه يسبح را برای اجرام سماوی همانند خورشید به كار ببريد نه تنها
بدين معني است كه خورشید در میان اجرام در حال حركت است بلكه بدين معني نیز
هست كه خود در حال چرخش است؛ بهعبارتديگر درعینحال كه در میان اجرام در حال
حركت است ،خود نیز ميچرخد 2.مسئله حركت خورشید به دور خود اولین بار در سال
2233م توسط دانشمند آلماني«يوهانس كپلر»1در كتاب نو اختر نجوم منتشر شد او نتیجه
گرفت كه نه تنها سیارهها با حركت بیضيشكل به دور خورشید ميچرخند بلكه با يك
0
سرعت بيقاعده حول محور خودشان نیز در حال گردشاند.
اگر حركت در فلك را عالوه بر خورشید و ماه ،شامل شب و روز نیز بدانیم ،بايد گفت:
درست است كه فلك به معني شيء گرد يا دايرهوار است اما حركت شب و روز بنا بر هر
دو ديدگاه قطعاً استعاره است چه معتقد باشیم كه خورشید دور زمین ميگردد و چه معتقد
باشیم كه زمین به دور خود ميگردد ازاينرو گردش شب و روز بهتبع حركت زمین استعاره
و تعبیری درست است .تاريكى نیمى از كره زمین را همیشه پوشانده ،و روشنايى نیم ديگر
را و اين دو در بیستوچهار ساعت يك دور تمام به گردش زمین مىگردند و شناور بودن
خورشید و ماه ،حركت دوراني آنها است .چنانكه ماه به دور زمین ميچرخد و خورشید
هم به همراه منظومهی شمسي در داخل كهكشان راه شیری در حال حركت بوده ،هم
چنانكه كل كهكشان نیز در حال حركت بوده و به دور خود در حال گردش است بنابراين
معني اشتباه نیست.
آیه سوم
5
« َال الشَّ مس ينب ِغي لَها أَن تُدرِك الْقَم َر َ
وال الل َُّيل ساب ُِق ال َّنها ِر وك ٌُّل ِِف َفل ٍَك يسبحونَ »
ترجمه :نه خورشید را سزد كه به ماه رسد و نه شب بر روز پیشى جويد و هركدام در فلكي
شناورند.
 -1قرآن و علوم جدید ص 12و 11
2 - Johannes Kepler.
 -1قرآن و علوم جدید ص28
 -1یس آیه 12
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اين آيه سه قسمت دارد
قسمت اولَ « :ال الشَّ مس ينب ِغي لَها أَن تُدرِك الْقَم َر»
براى خورشید سزاوار نیست كه به ماه برسد و مدار حركت خورشید و ماه هیچگاه تالقي
نميكنند .و هريك در مدار خود حركت ميكنند.
قسمت دوم« :و َال الل َُّيل ساب ُِق ال َّنها ِر»
با توجه به اين نكته كه ،مسابقه و پیش افتادن يكى از آن دو در صورتى ممكن است كه
هر دو در زمان واحدى موجود باشند ،وجود شب و روز در يكزمان ،از آيه فهمیده ميشود
و ازآنجاييكه اين اجتماع فقط در صورت كروى بودن زمین امكان دارد؛ مىتوان كرويت
زمین را الزمهى معناى آيه دانست.

2

قسمت سوم« :ك ٌُّل ِِف َفل ٍَك يسبحونَ »
تفسیر اين قسمت در آيه قبل بیان شد
معلوم شد كه استدالل به اين سه آيه بر حركت خورشید به دور زمین سست است.
 -0حرکت خورشید سبب پیدایش روز و شب
اشکال اول

خورشید است كه حركت ميكند و روز و شب را به وجود ميآورد نه زمین در حكايت
ذوالقرنین در قرآن آمده است:
«ويسأَلُونَك عن ِذي الْ َق ْرنَ ِْي ُق ْل سأَتْلُو علَيكُم م ْنه ِذكْ ًرا ( )33إِنَّا مكَّ َّنا لَه ِِف ْاألَ ِ
رض وآتَي َناه ِمن ك ُِّل
مس وجدها تَ ْغ ُرب ِِف ع ٍْي ح ِم َئ ٍة ووجد
ََش ٍء سببا (َ )35فأَتْبع سببا ( )34ح َّتى إِ َذا بلَ َغ م ْغرِب الشَّ ِ
مس وجدها تَطْلُع َ
وم لَّم
ِعندها َقوما  ...)34( ...ثُم أَتْبع سببا ( )33ح َّتى إِ َذا بلَ َغ م ْطلِع الشَّ ِ
عَل َق ٍ
نَجعل لَّهم من دونِها ِس ْ ًَتا (»)39

-1تفسری موضوعى قرآن ویژه جوانان ج 4ص .221
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و از تو درباره ذوالقرنین ميپرسند بگو بهزودی چیزى از او براى شما خواهم خواند ( )20ما
در زمین به او امكاناتى داديم و از هر چیزى اسبابي بدو بخشیديم ( )20تا سببي را پیروی
كرد ( )24تا آنگاهكه به محل غروب خورشید رسید( .ذوالقرنین) يافت (مشاهده كرد) كه
خورشید در چشمهای تیره غروب مىكند و نزديك آن طايفهای را يافت  ... )22( ...سپس
سببي را پیروی كرد ( )23تا آنگاهكه به محل طلوع خورشید رسید [خورشید] را [چنین] يافت
كه بر قومى طلوع ميكرد كه براى ايشان در برابر آن پوششى قرار نداده بوديم ()33
در حديث هم اين مطلب بهوضوح ذكرشده است:
ترجمه :از ابوذر نقلشده كه گفت من در رديف پیامبر (بر چهارپائي) سوار بودم در حیني كه
خورشید غروب كرد .پیامبر گفت ای ابوذر آيا ميداني كه خورشید در كجا غروب ميكند.
پس گفتم خدا و رسولش آگاهترند .پیامبر گفت خورشید در يك چشمهی تیره غروب ميكند.
2

طلوع خورشید از يك نقطهی زمین و غروب آن در چشمهی تیره يك تصور خام ابتدائي
است كه هر انسان ناآگاه ،آن را با چشم ميبیند .اگر در يك بیابان مسطح باشید مشاهده
ميكنید كه خورشید در صبحگاه از نقطهای بسیار دور ،از زمین خارج ميشود و در طول روز
پهنهی آسمان را بهطور قوسي طي ميكند .در هنگام غروب مخصوصاً در بیابانهای شني
عربستان ،سرابي تیره مشاهده ميشود كه خورشید بهتدريج در آن فرو ميرود .اين چیزی
است كه محمد و هر عرب ديگری از طلوع و غروب خورشید ميديدند و محمد همین توهم
غلط ناآگاهانه را وارد قرآن كرده و به خدا نسبت داده است.به هر صورت درآيات فوق شش
غلط فاحش وجود دارند شامل:
اول و دوم :خورشید يك محل طلوع و يك محل غروب دارد كه هردو غلطاند.
 - 1وعن أيب ذر كنت رديف رسول اّلِل عىل اْلمل فرأى الشمس حِّي غابت فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب هذه فقلت اّلِل
ورسوله أعلم قال فإُنا تغرب ِف عِّي حامية تفسری الزخمرشي = الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ج2ص711
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سوم :خورشید است كه حركت ميكند و از مشرق زمین سر برميآورد و در مغرب زمین در
چشمهای فرو ميرود و شب و روز را به وجود ميآورد كه غلط است.
چهارم :غروب خورشید در چشمهی تیره غلط است.
پنجم :الزمهی ورود خورشید در چشمهای تیره ،برخورد خورشید با زمین است كه اين هم
غلطي واضح است.
ششم :الزمهی اينگونه طلوع و غروب اين است كه طلوع يا غروب در همه جای زمین در
يكزمان اتفاق بیفتد .چون خورشید در يكزمان وارد چشمهی تیره ميشود و برای هركس
در هركجای زمین در هنگام غروب ،خورشید وارد چشمهی تیره ميشود نه اينكه در پس
قسمتهای ديگر زمین پنهانشده باشد .الزمهی اين همزماني ،مسطح بودن كامل زمین
است نه كروی.
چون در زمین كروی ،محال است كه در همهجا طلوع يا غروب در يكزمان اتفاق بیفتد
پس اين آيات هم ،غلط مسطح بودن زمین ،كه درآيات ديگری آمدهاند ،را تأيید ميكند.

1

جواب
درباره فرورفتن خورشید در چشمهی تیره :مستند سها يك آيه و يك حديث بود كه به هر
دو جواب داده خواهد شد اما آيهَ «:و َجدَ ها تَ ْغ ُر ُب ِِف َع ْ ٍْي َح ِم َئ ٍة» بايد گفت كه آيه اشاره دارد
كه به گمان و خیال ذوالقرنین چنین مىرسیده است كه خورشید در چشمه غروب مىكند و
لذا با (وجدها) تعبیر نموده است .همانطور كه انسانى كه در كشتى نشسته يا در ساحل
ايستاده ،غروب خورشید را در دريا مىپندارد .و حالآنكه در دريا غروب صورت نمىگیرد.

 - 1نقد قرآن ص 97تا82
 -2پرسش و پاسخهاى قرآنى ص 172
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بررسي حديث پیامبر  :اوال اين حديث در منابع شیعه فقط در بحار 2بدون ذكر سند آمده
است و سها اين حديث را از كتاب كشاف زمخشری كه بدون سند است نقل كرده است و
در ديگر منابع حديثي اهل سنت است تنها يك سلسله سند دارد و خبر واحد است و سلسله
راويان اين حديث چنین نقل كردهاندَ « :يزِيدُ ْب ُن َها ُرونَ َ ،ع ْن ُس ْف َيانَ ْب ِن ُح َس ْ ٍْيَ ،ع ِن الْ َحك َِم ْب ِن
ف رسولَّللا َع ََل ِح ََمرٍَ ،ف َرأَى الشَّ ْم َس
يم ال َّت ْي ِم ِّيَ ،ع ْن أَبِي ِهَ ،ع ْن أَ ِيب َذ ٍّرَ ،ق َالُ :ك ْن ُت ِر ْد َ
ُع َت ْي َب َةَ ،ع ْن إِبْ َرا ِه َ
َّللا َو َر ُسولُهُ أَ ْعل َُمَ ،ق َالَ " :فإِنَّ َها
ِح َْي غَابَ ْتَ ،فق ََال " :يَا أَبَا َذ ٍّر ،تَدْ رِي أَيْ َن تَ ْغ ُر ُب َه ِذ ِه؟ "َ ،ق َالَ :ف ُقل ُْتُ َّ :
ِ ٍ 2
تَ ْغ ُر ُب ِِف َع ْ ٍْي َحم َئة»
در سلسله سند اين خبر سفیان بن حسین بن الحسن هست كه ابن سعد از علمای اهل
سنت دربارهاش ميگويد :در احاديثش زياد خطا كرده است 0ابن معین از علمای رجالي اهل
سنت درباره او آورده كه در حديثش ضعف است 0و نیز حكم ابن عتیبۀ قرار دارد كه ابن
حجر او را متهم به تدلیس ميكند 4و شخصیت بعدی إبراهیم بن يزيد تیمي است كه ابن
حجر وی را نیز مدلس ميداند.

2

ثانیاً همانظور كه در آيه قبل بیان شد قرآن بر كروی بودن زمین اشاره كرده است و آيات
ديگری نیز وجود دارد كه در قسمت ادعای كروی بودن زمین بیان خواهد شد.
ثالثاً :وی سعي ميكند كه ثابت كند كه حضرت اين افكار را از بطلمیوس گرفته است و با
توجیهات مختلف هشت فلك را ثابت كند 7اما اينجا مسطح بودن زمین را مطرح ميكند و

 -1بحار األنوار  ،ج ،44ص126 :
 - 2سنن أيب داود ج1ص17
 -1الطبقات الکربى ط العلمیة ج7ص 227
 -1مغاين األخیار يف رشح أسامي رجال معاين اْلثار ج1ص 111
 -4تقریب التهذیب ص174
 -6مهان ص 84
 - 7نقد قرآن ص91
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اين را مخالف نظر بطلمیوس ميداند باالخره معلوم نشد به باور سها پیامبر اين گونه آيات
را از بطلمیوس گرفته يا نه و اين تناقض در گفتار سها است.

اشکال دوم
آيهی ديگری كه بهوضوح حركت خورشید در روز را تأيید ميكند آيهی زير است:
«أَلَم تَ َر إِ َل ربك كَيف مد الظِّ َّل ولَو شَ اء لَجعلَه سا ِك ًنا ثُم جعلْ َنا الشَّ مس علَي ِه دلِ ًيال»2
ترجمه :آيا نديدهای كه پروردگارت چگونه سايه را گسترده است و اگر ميخواست آن را
ساكن قرار ميداد آنگاه خورشید را بر آن دلیل گردانیديم.
اين آيه ميرساند كه دلیل حركت سايه ،حركت خورشید است كه تأيید مجدد حركت خورشید
است نه زمین.

جواب
اين سايه كشیده و گسترده كه در آيه بیانشده همان سايهای است كه بعد از طلوع فجر و
قبل از طلوع آفتاب بر زمین حكم فرما است و لذتبخشترين سايهها و ساعات همان است،
اين نور كمرنگ و سايهگستر ،از لحظه طلوع فجر شروع ميشود و به هنگام طلوع آفتاب،
روشنايي جايگزين آن ميگردد.
امام باقر ()فرمود :مراد از سايه گسترده در آيه ،سايهى مابین طلوع فجر و طلوع خورشید
است.
زيرا به دنبال آن ميفرمايد "سپس خورشید را بر وجود اين سايه گسترده دلیل قرارداديم"
(ثم جعلنا الشمس عليه دليال).
در آيه شريفه خورشید را دلیل سايه ميداند نه دلیل حركت سايه يعني اگر آفتاب نبود مفهوم
سايهروشن نميشد ،اصوالً سايه از پرتو آفتاب به وجود ميآيد ،خدای متعال در اين آيه
شريفه اصل وجود سايه را به شمس نسبت داده است نه حركت سايه را زيرا "سايه" معموالً
 -1فرقان آیه14
 - 2نقد قرآن ص82
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به تاريكي كمرنگي گفته ميشود كه برای اشیاء پیدا ميشود و اين در صورتي است كه نور
به جسمي كه قابلعبور از آن نباشد بتابد و در طرف مقابل سايه آشكار شود ،بنابراين نه
فقط طبق قانون تعرف االشیاء باضدادها سايه را با نور بايد تشخیص داد بلكه وجود آن نیز
از بركت نور است.

2

بنابراين هنگاميكه زمین هم حركت كند كشیدن سايه تحقق پیدا ميكند و از اين آيه
حركت خورشید فهمیده نميشود.
آيتاهلل جوادی آملي برای تبیین اين آيه ميگويد :آنها كه از سايه به خورشید پي ميبرند
مثل كساني هستند كه از مخلوق به خالق پي ميبرند ،ولي آنكسي كه دقیقتر است از
خالق به مخلوق پي ميبرد مثل كسي كه از شمس به سايه پي ميبرد و به فرموده قرآن،
شمس دلیل سايه است.
عالوه بر آن بالفرض بر حركت خورشید داللت كند اآلن در همه جای جهان بااينكه ميدانند
كه زمین به دور خورشید حركت ميكند اما حتي در گفتگوها ميگويند خورشید طلوع كرد
يا ميگويند خورشید غروب كرد؛ اين زبان محاوره است و ايرادی هم ندارد اما در زبان علمي
اين سخن گفته نميشود و نیز بعداً بیان خواهد شد كه آيات ديگری از قرآن بر حركت زمین
به دور خورشید داللت ميكند.

اشکال سوم
الزم به ذكر است كه بعضي معجزه تراشان گفتهاند كه منظور از حركت خورشید درآيات
مختلف ،حركت آن و كل منظومهی شمسي در كهكشان است و اين معجزهی بزرگي است.
اما اين معجزه تراشي باطل است زيرا:
اول :در قرآن و سنت كوچكترين اشارهای به حركت در كهكشان نیست .و اصالً در قرآن
و سنت مفهوم كهكشان نیز نیست چه رسد به حركت در آن و نميتوان با خیالبافي چیزی

 -1تفسری نمونه ،ج ،14ص111 :
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065
2

جواب
اوال اين ادعا كه قرآن و سنت كالمي از كهكشان به میان نیامده است نشان از جهل اشكال
كننده دارد و در قرآن و سنت اشاره به كهكشان شده است كه به دو مورد اشاره ميشود.
َّت»هنگاميكه آسمان شكافته شود .حضرت
السَم ُء انْشَ ق ْ
 -2در تفسیر آيه2سوره انشقاق« :اذا َّ
1
علي( )ميفرمايد« :انها تنشق من املجرة »ترجمه :آسمانها از كهكشان جدا ميشود.
كه درباره اين حديث نكاتي وجود دارد.
اين بیان مبیّن اين حقیقت است كه آسمان كه بیانشده كه مفهوم وسیعي دارد و ستارگان
و سیارات را نیز در برميگیرد ،متصل به كهكشان است و در مقدمه تحول جهان و آغاز
قیامت از آن گسیخته و جدا ميشود 0.آيه اهلل مكارم ميگويد :اين حديث پرمعني و قابل
دقت است  ،و از معجزات علمي محسوب ميشود  ،زيرا از حقیقتي پرده برميدارد كه در آن
زمان هیچيك از دانشمندان به آن نرسیده بودند و آن اينكه دانشمندان فلكي امروز با
مشاهدات نجومي خود بهوسیله تلسكوپهای عظیم و نیرومند ثابت كردهاند كه عالم
مجموعهای است از كهكشانهاست و هر كهكشان مجموعهای است از منظومهها و
ستارگان.
وی در ادامه ميگويد :چه كسي آن زمان ميدانست كه ستارگاني كه ما ميبینیم درواقع
جزء اين كهكشان است جز كسي كه قلبش به عالم غیب مربوط باشد و از سرچشمه علم
خدا سیراب گردد.

0

 -1ابن كواء از امیرالمؤمنین ( )پرسید :كهكشان در آسمان است؟ فرمود :آن كانال و
4
رودخانه آسمان است و امان اهل زمین است.
 -1نقد قرآن ص81
 -2بحار األنوار ج ،44ص92 :
 -1پرتوى از قرآن ج1ص271
-1تفسری نمونه ج26ص121و121
-4بحار األنوار (ط  -بریوت) ،ج ،44ص82 :
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آيتاهلل كمره ای ميگويد :كهكشانها امروزه مهمترين نظرگاه دانشمندان فلكي است و تا
آنجا معلوم شده كه مركز جهان ماده و همه پديدههای اين فضای بينهايتاند و فعل و
انفعاالت اساس ماده كه به پیدايش میلیاردها اختر و میلیونها منظومه شمسي ميگرايد از
آنها است و در حقیقت كارخانههای منظومه سازی هستند كه ماده در آنها طوفاني ميشود
و بهصورت لولههای چرخنده درميآيد و كمكم كرهای و اختری ميگردد و شماری از آنها
از مركز كهكشان مربوطه صادر ميشوند و در گوشهای از فضا به دورهم فراهم ميشوند و
منظومهای تشكیل ميدهند و امام در جواب نفرمود كهكشان در آسمان است فرمود رودخانه
آسمان است يعني چون نهری است كه همه اختران از آن به همه جای فضای آسماني روانه
ميشوند و سرچشمهای است همیشه در كار ساختن و پرداختن و فرستادن و اين تعبیر بسیار
2
لطیف و پرمعنا و معجزهآسا است.

كهكشانهای بزرگ بهوسیله خوردن كوچكترها رشد ميكنند .حتي كهكشان راه شیری
هم كهكشانهای كوچك كه بسیار نزديك هستند جذب ميكند و آنها در دام گرانش راه
شیری اسیر ميشوند.

 -1آسامن و جهان (ترمجه کتاب السامء و العاَل بحار األنوارجلد  ،)41ج ،2ص96 :

نقد و بررسی فصل دوم خطاهای علمی قرآن

067

درباره حركت خورشید و كل منظومه شمسي مفسرين احتمال دادهاند كه در آيه « َوالشَّ ْم ُس
تَ ْجرِي لِ ُم ْس َت َق ٍّر لَّ َها»« 2الم» به معناى «الى» ( :بهسوی) ،و «مستقر» اسم مكان باشد 1و از
اين آيه حركت خورشید و منظومه شمسي بهسوی ستاره وگا برداشت كردهاند و دلیلي بر رد
اين احتمال نداريم.
بنابراين هم قرآن و هم سنت اشاره به كهكشان شده است و حركت خورشید در كهكشان
از آيه آخر ميتوان برداشت كرد.

اشکال چهارم
در بیشتر آياتي كه صحبت از حركت خورشید شده ،بحث حركت خورشید همراه است با
بحث روز و شب ،كه مؤيد قطعي بر اين است كه هدف محمد حركت روزانهی خورشید بوده
3
است .مثالًَ «:ال الشَّ مس ينب ِغي لَها أَن تُدرِك الْقَم َر َ
وال الل َُّيل ساب ُِق ال َّنها ِر وك ٌُّل ِِف َفل ٍَك يسبحونَ »
ترجمه :نه خورشید را سزد كه به ماه رسد و نه شب بر روز پیشي جويد و (هركدام در فلكي
شناورند
4
«يولِج الل ََّيل ِِف ال َّنها ِر ويولِج ال َّنهار ِِف اللَّيلِ وس َّخ َر الشَّ مس والْقَم َر ك ٌُّل يجرِي ِألَجلٍ مسمي»
ترجمه :شب را به روز درميآورد و روز را به شب درميآورد و خورشید و ماه را تسخیر كرده
است [كه] هر يك تا هنگامي معین درحركتاند.
ِ
عِل ال َّنها ِر ويكَور ال َّنهار َ
ْحق يكَور الل ََّيل َ
السَموات ْ
عِل اللَّيلِ وس َّخ َر الشَّ مس
« َخل ََق
واألَرض بِال ِّ
5
والْقَم َر ك ٌُّل يجرِي ِألَجلٍ مسمي أَ َال هو الْعزِي ُز الْ َغفَّار»
ترجمه :آسمانها و زمین را بهحق آفريد شب را بهروز درهم بپیچد و روز را به شب درمي
پیچد و خورشید و ماه را تسخیر كرد هركدام تا مدتي معین رواناند آگاه باش كه او همان
عزيز آمرزنده است.
-1یس19 ،
 -2تفسری قرآن مهر (ویژه جوانان) ،ج ،1ص 94 :و96
 -1یس آیه12
 -1فاطر آیه 11
 -4زمر آیه4
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آيهی  02يس (و احاديث مربوط به آن) كه در عنوان بعدی بحث شده گفته كه خورشید
شبها در محلي مستقر ميشود كه اين هم تايید صريح حركت خورشید و پیدايش شب و
2
روز از آن است.

جواب
به اين شبهه قبالً جواب داديم و معلوم شد كه بیان آنها در كنار هم دلیل بر حركت خورشید
به دور زمین نیست عالوه بر آن بعضي آيات قرآن صراحت درحركت وضعي و انتقالي زمین
دارد.

اشکال پنجم
آيات ذوالقرنین (و احاديث آن) بهصراحت مؤيد حركت خورشید برای ايجاد شب و روز
1
است.

جواب
در قرآن با لفظ وجدها آمده كه به برداشت ذوالقرنین برميگردد عالوه بر آن ،قرآن در سخن
گفتن با مردم ،از بیان معمول و زبان محاورۀ آنها استفاده نموده است ،همچنان كه امروزه
نیز همۀ دانشمندان اينچنین با مردم خود سخن ميگويند.
 -19رفتن خورشید به محل استقرار در شب
«وآية لَّهم الل َُّيل نَسلَخُ ِم ْنه ال َّنهار َفإِ َذا هم مظْلِمونَ ( )33والشَّ مس تَجرِي لِمس َت َق ٍّر لَّها َذلِك تَ ْق ِدي ُر
3
الْعزِي ِز الْعلِ ِيم»
ترجمه :و نشانهای [ديگر] براى آنها شب است كه روز را از آن برميكنیم و به ناگاه آنان
در تاريكى فرو ميروند ( )02و خورشید به محل استقرار خود روان است تقدير آن عزيز دانا
اين است ()02

اشکال
برحسب آيهی فوق خورشید در شب به قرارگاهي ميرود .چون در قرآن توضیحي برای
 -1نقد قرآن ص 81و82
 -2مهان ص81
 -1یس آیه17و19
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محل استقرار خورشید وجود ندارد برای فهم معني اين آيه به سنت مراجعه ميكنیم .در
حديثي آمده است كه خورشید شبها به زير عرش برای سجدهی خداوند ميرود:
«از ابوذر نقلشده است كه در هنگام غروب خورشید با پیامبر در مسجد بودم .پیامبر گفت:
ای ابوذر آيا ميداني خورشید كجا غروب ميكند.گفتم خدا و رسولش بهتر ميدانند .پیامبر
گفت :خورشید ميرود و در زير عرش خدا را سجده ميكند و اين است (معني) قول خداوند
2
كه خورشید به محل استقرار ميرود».
همین حديث با اضافهی اندكي آمده بدين نحو كه خورشید (قبل از طلوع مجدد) از خدا
اجازه ميگیرد و خدا ميگويد :برگرد به همانجايي كه آمدی.
بنابراين ،آيه و حديث فوق نیز بهصراحت ميرسانند كه خورشید حركت ميكند و شب و
روز را به وجود ميآورد و خورشید در شبها به محل قرار گرفتن (توقف و آرامش) ميرود
كه هردو مطلب بهوضوح غلطاند .زمین است كه به دور خود ميگردد و شب و روز حاصل
ميشود و بنابراين خورشید طلوع و غروب نميكند كه به محل آرامش برود.
عالوه بر آن  ،در حديث فوق خطای ديگری هم هست به اين صورت كه خورشید بايد
شبها مسیر هفتآسمان را تا عرش طي كند و صبحها برگردد .يعني خورشید شبها از
1
زمین دور شود تا به عرش برسد و بالعكس كه توهم نامعقولي بیش نیست.

جواب
قبل از اينكه به اشكال سها به آيه جواب داده شود ابتدا الزم است حديث موردبررسي قرار
بگیرد.
اوال:حديث بیانشده در منابع اهل سنت است و در منابع شیعي فقط در بحاراالنوار بدون
ذكر سلسله سند آمده است ازاينرو صحتش برای ما ثابت نیست.
ثانیا :اگر به حديث با دقت نگاه شود معني صحیح را ميتوان به دست آورد .موضوع سجده
 -1حدثنا أبو نعيم حدثنا اْلعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر ريض اّلِل عنه قال كنت مع النبي ِف املسجد عند
غروب الشمس فقال يا أباذر أتدري أين تغرب الشمس قلت اّلِل ورسوله أعلم قال فإُنا تذهب حتى تسجد حتت العرش فذلك
قوله تعاىل والشمس جتري ملستقر َلا ذلكصحیح بخاري ج1ص1926
2نقد قرآن ص 81و 81
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خورشید و ديگر موجودات در آيه 22سوره حج و آيه  2سوره الرحمن آمده است و آن اشاره
به سجده تكويني دارد و منظور تذلل و اظهار كوچكى در مقابل عزت و كبريای خداى
عزّوجلّ ،و در تحت قهر و سلطنت او و فرمانبری از خداست و نیز قبالً بیان كرديم كه عرش
كنايه از قدرت و تدبیر الهي است ازاينرو معنای حديث اين است كه خورشید در برابر تدبیر
الهي مطیع و خاضع است.
بررسی آیه
دو نكته در اين آيه موردبررسي قرار ميگیرد
اول :منظور از واژههای تجری و مستقر بايد روشن گردد:
منظور از «تجرى»

كه به معناى جريان داشتن است و با «تحرک» تفاوت دارد شايد بتوان از اين تعبیر استفاده
كرد كه خورشید نهتنها حركت مىكند ،بلكه جريان هم دارد؛ يعنى همچون آب در حال
حركت ،زير و رو مىشود .اين برداشت از آيه را كه مورد تأيید كشفیات علمى نیز هست
2
مىتوان يكى از موارد اعجاز علمى قرآن به شمار آورد.
امروزه دانشمندان كشف كردهاند كه خورشید عالوه بر حركت وضعى ،انتقالى طولى ،انتقالى
دورانى ،داراى يك حركت ديگر هم هست ،و آن حركت دروني خورشید است درون خورشید
دائماً انفجارات هستهاى صورت مىگیرد تا انرژى نورانى و گرما را تولید كند و روشنى بخش
ما باشد 1دكتر اريك اوبالكر مىنويسد« :در درجه حرارت  24میلیون سانتیگراد و فشار
اتمسفرى  133میلیارد اتمسفر به بیان خیلى ساده هستههاى اتمهای هیدروژن به هستههاى
هلیوم تبديل مىشود  ...بنابراين در اين میان مقدارى جرم از دست مىرود كه برابر فرمول
(اينشتین) به انرژى تبديل مىشود اين عمل ذوب هستهاى يا جوشش هستهاى نام دارد.0
خورشید هر دو ساعت و  03دقیقه سطح آن با سرعت  2كیلومتر به داخل و خارج مىرود و
قطر آن  23كیلومتر تغییر مىكند و اين تپش خورشید است .و در اثر میدانهاى مغناطیسى
اطراف ،لكهها به وجود مىآيد و با سرعت  2 /233 /333كیلومتر در ساعت از خورشید فوران
 -1پرسشهاى قرآنى جوانان ،ص62 :
-2ر .ك .فیزیك نوین ،ص 22
 -1مهان ،ص 22
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مىكند و دور مىشود و بهسرعت خاموش مىشود).
بهعبارتديگر خورشید فقط حركت نمىكند ،بلكه مثل آب جريان دارد و دائماً زيرورو مىشود.
و اين لطافت تعبیر قرآنى غیر از طريق وحى نميتواند صادرشده باشد و ازاينرو ممكن است
2
اعجاز علمى قرآن را برساند.
منظور از کلمه مستقر

مستقر در آيه ممكن است اسم زمان و يا اسم مكان باشد.
اگر آن را اسم زمان بگیريم معني آن اين است كه خورشید تا مدتزمان خاصي جريان دارد
و بعد رو به خاموشي ميرود.
فیزيكدانان جديد مىنويسند« :خورشید مىتواند تا  23میلیارد سال بدرخشد و از اين عمر
طوالنى پنج میلیارد سال آن گذشته است .بنابراين اكنون خورشید در نیمهراه زندگى خود
قرار دارد». 1
او مىنويسد« :خورشید در ثانیه  420میلیون تن هیدروژن بهعنوان سوخت مصرف مىكند
كه از اين مقدار  423تن هلیوم به وجود مىآيد 0میلیون تن مواد باقیمانده(كه فقط%2
سوخت مصرفى مىباشد) تبديل به انرژى مىشود كه در نهايت بهصورت نور و گرما انتشار
مىيابد».
اگر مستقر را به معني اسم مكان بگیريم ،،ممكن است اشاره داشته باشد به حركت خورشید
با مجموعه منظومه شمسى در وسط كهكشان ما بهسوی يك سمت معین و ستاره دوردستي
كه آن را ستاره" وگا" نامیدهاند.
اين معانى منافاتى باهم ندارند و ممكن است كلمه" تجرى" اشارهای باشد به تمام اين
حركتها و حركتهاى ديگرى كه تاكنون علم و دانش ما به آن نرسیده است و شايد در
آينده كشف گردد.
 -11مسطح بودن زمين

سها آيات زير را مصداق مسطح بودن زمین ميداند.
 - 1پژوهشى در اعجاز علمى قرآن ،ص167 :و169
-2ر .ك فیزیك نوین ،ص 22و21
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اولْ :
واألَرض بعد َذلِك دحاها1ترجمه :و (خدا) زمین را بعد از آسمان پهن كرد.
زيد بن عمرو شاعر جاهلي ميگويد:
بأيد و اريس عليها الجباال
دحاها فلَم استوت شدها
ترجمه :زمین را پهن كرد و چون درست شد آن را با دست خويش قوی گردانید و كوهها را
بر آن استوار گردانید.

اشکال اول
اين مطلب نشان مي دهد كه مفهوم مسطح بودن زمین در محیط عربستان قبل از محمد
شايع بوده است .بعالوه احتمال قرض گرفتن محمد از شعر فوق نیز وجود دارد.
رض كَيف ِ
دوم :وإِ َل ْاألَ ِ
سطحت 1ترجمه :و (آيا نگاه و تفكر نميكنید) به زمین كه چگونه
مسطح شده است.
عدهای از مفسران با توجه به اينكه ميدانستهاند كه حتي در سیستم بطلمیوسي زمین كروی
است با زيركي از كنار اين آيه گذشتهاند و آن را به معني بسط يا مسطح بودن قطعاتي از
زمین دانستهاند .درصورتيكه آيه از زمین بهطوركلي صحبت كرده و نه قطعهای از زمین،
يعني زمین مسطح است نهبخشي از آن .در سنت چیزی در مورد اين آيه وجود ندارد.

جواب
اوال :با دقت درآيات قرآن فهمیده ميشود كه اطالق كلمه ارض گاه بهكل زمین و گاه به
قطعهای از زمین استعمال ميشود كما اينكه اطالق زمین به قطعات زمین در محاورات مردم
نیز بكار ميرود.
ثانیا :آيات قرآن و روايات داللت بر كروی بودن زمین ميكند.

 -1النازعات 12
 -2غاشیه 22
 - 1نقد قرأن ص81و 84
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در قرآن و روايات ما اشارات لطیف و زيبايى به اين مطلب شده است; آنجا كه ميفرمايدَ «:فالَ
أُ ْق ِس ُم ِب َر ِّب الْ َمشارِقِ َوا ْل َمغار ِِب«1ترجمه به خداى مشرقها و مغربها سوگند ياد مىكنیم.
زيرا برفرض مسطح بودن زمین ،يك مشرق و يك مغرب بیشتر وجود ندارد و با كرويت آن،
هر نقطهای براى نقاط شرقيتر ،مغرب و براى نقاط غربيتر ،مشرق است.
در روايات نیز اشاره به كروى بودن زمین شده است چنانكه امام صادق ( )ميفرمايد:
«إّنى ا عليك مْشقك ومغربك» 1ترجمه:تو بايد تابع مشرق و مغرب خود باشى.
اما آيه ْ َ
واألرض بعد َذ ِلك دحاها 0نه تنها دال بر مسطح بودن كل زمین نميكند بلكه يكي از
معاني دحا به معني غلتیدن است0و اين اتفاقا با كروی بودن زمین سازگاری دارد .اما اگر دحا
را به معنای گستردن نیز بدانیم ،آيه بر مسطّح بودن سطح زمین داللت ميكند و بر مسطح
بودن كل زمین داللت نميكند.
بنابراين بعضي از آيات به مسطح كردن زمین و برخي ديگر به كروی بودن آن اشاره ميكند
از جمع اينها مسطح كردن اجزای زمین جهت زندگي فهمیده ميشود.
سها ماجرای ذوالقرنین را بار ديگر بر مسطح بودن زمین بیان ميكند كه جوابش را داديم.
اشکال دوم

اگر زمین كروی باشد [تنها]يك مغرب و يك مشرق وجود نخواهد داشت و مشرقها و
مغربهای فرضي متعدد خواهیم داشت كه اين هم با آيات فوق [ماجرای ذوالقرنین ،واالرض
بعد ذلك دحاها و الي االرض كیف سطحت] جور در نميآيد.
غلط واضح ديگری كه از اين آيات به دست ميآيد اين است كه يكطرف زمین (چه كروی
-1معارج آیه 12
 -2من ال ُيرضه الفقیه ،ج ،1ص221 :
 -1النازعات 12
 -1الفائق يف غریب اْلدیث ج1ص119
 - 4نقد قرآن ص84
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و چه مسطح) اصالً روز وجود نداشته باشد .يعني خورشید مشاهده نشود كه غلط است.

جواب
سها با عنادی كه نسبت به قرآن دارد در اينجا به آيات داللتكننده بر تعدد مشرق و مغرب
اشاره نميكند ازجمله :
الس ََم َو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِض َو َما َب ْي َن ُه ََم َو َر ُّب ا ْل َمشَ ارِقِ »« ،3ف ََال ُأ ْق ِس ُم
« َر ُّب ا ْل َم ْ ِ
ْش َق ْ ِْي َو َر ُّب الْ َم ْغ ِر َب ْْي»َ « ،2ر ُّب َّ
ِب َر ِّب الْ َمشَ ارِقِ َوالْ َمغَار ِِب إِنَّا لَقَا ِد ُرونَ »5و« أَ ْو َرثْ َنا الْ َق ْو َم الَّذي َن كانُوا يُ ْس َتضْ َعفُونَ َمشار َِق ْاألَ ْر ِض َو
َمغا ِربَ َها الَّتي با َركْنا فيها»

5

اما اشكال دوم وی بسیار سست است و با كمي دقت جواب آن فهمیده ميشود.

اشکال سوم
آيهی ديگری كه هم مؤيد مسطح بودن زمین وهم مؤيد طرح كلي محمد از هستي است
اين است:
4
أَأَن ُتم أَشَ د َخلْقًا أَ ِم السَمء ب َناها ( )23رفَع سمكَها فَسواها ( )23وأَ ْغطَش لَيلَها وأَ ْخ َرج ضُ حاها ()23
ترجمه :آيا شما انسانها ازنظر خلقت مشكلتريد و يا آسماني كه خدا بنا كرد( )12سقف
آسمان را باال برد و آن را درست كرد ( )12و (خدا) شبش (شب آسمان) را تیره و روزش را
آشكار گردانید ()13
هر سه آيهی فوق غلطاند .باال بردن سقف آسمان را قبالً توضیح داديم و آيهی  12را نیز در
جای خود توضیح ميدهیم.
اما شب آسمان تاريك است يعني چه؟ توجه كنید در هنگام شب تنها در يك سمت زمین
كه پشت به خورشید است يك مخروط بدون نور وجود دارد .بقیهی نقاط جهان مثالً جايي
 - 1نقد قرآن ص 87و89
-2الرْحن أیه17
 -1الصافات أیه 4
 -1املعارج12 :
 -4اعراف آیه 117
 -6نازعات آیه 27تا28
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كه ماه يا خورشید يا سیارات ديگر منظومهی شمسي وجود دارند شب معني ندارد .بنابراين
شب فقط در يك سمت كرهی زمین است نه در آسمان .به تعبیر ديگر شب فقط در رابطه با
سیاراتي كه دور خورشیدی بگردند معني دارد نه در پهنهی آسمان .اين آيه مؤيد نظر محمد
است كه زمین مسطح است و بر فراز آن هفتآسمان وجود دارند و طبعاً با فرورفتن خورشید
در چشمهی تیره ،كل آسمان بايد تاريك شود .بنابراين هم آيه غلط است و هم مؤيد غلط
بزرگ ديگری است.

جواب
وقتي ثابت شد كه قرآن به كروی بودن زمین اشاره دارد ديگر داليل سها بر مسطح بودن
كل زمین درست نیست همانطور كه بیان شد منظور آيه «آسمان را تاريكي ميپوشاند».
آسمان همان بخش از زمین است كه در تاريكي شب فرو ميرود.

اشکال چهارم
در قرآن  2مورد مشرق و مغرب واحد ،دو مورد مشرقین و مغربین (دو مشرق و دو مغرب) و
 0مورد مشارق و مغارب (مشرقها و مغربها) آمده است كه همه غلطاند .واضح است كه زمین،
مشرق و مغرب عیني واقعي ندارد نه يكي نه دوتا و نه چند تا .و اگر منظور محمد مشرق و
مغرب واقعي باشد همهی آيات فوق غلطاند و متناقض .از مجموعهی اين آيات ،فقط آيات
ذوالقرنین در مورد يك مشرق و يك مغرب واقعي صراحت دارند و مفهوم مشرقها و مغربها
و مشرقین و مغربین در بقیهی آيات روشن نیست و حديثي هم از شخص محمد در اين
مورد وجود ندارد البته مفسرين و بعضي از صحابه مثل ابن عباس نظرات متفاوتي دادهاند
مثالً مشارق را به محلهای متفاوت طلوع خورشید در روزهای مختلف سال و مشرقین را به
مشرق تابستان و مشرق زمستان و يا مشرق خورشید و ماه تفسیر كردهاند .كه بین خود اين
تفاسیر اختالف وجود دارد و چون دلیلي از سنت (از شخص محمد) برای آنان نیست قابل
اعتماد نیستند .به همین دلیل به همان آيات ذوالقرنین كه به مغرب و مشرق واقعي تصريح

 - 1نقد قرآن ص89و88
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دارند اكتفا كرديم.

جواب
مشارق و مغارب اعتباری هستند و همانطور كه قبالً بیان شد با اين آيات مسطح بودن
همه زمین رد ميشود ماجرای ذوالقرنین هم كه سها بارها تكرار ميكند و به خیال خود
اشكال اساسي بر قرآن وارد كرده است ،صراحت در مشرق و مغرب واقعي ندارد بلكه اين
آيه خیال ذوالقرنین را بیان ميكند.
نكته ديگر اينكه ،سها در اينجا سنت را شخص پیامبر ميداند درحاليكه قبالً بیان شد كه
كالم اهلبیت هم جزئي از سنت است و حديثي از امام صادق()در اين زمینه بیان شد.

1

 -12هفت زمین

اشکال
در قرآن همهجا از يك زمین نامبرده شده ولي در يك مورد به هفت زمین اشارهشده:
األَمر بينهن»3
« َّ
ٍ
سَموات و ِم َن ْاألَ ِ
َّللا الَّ ِذي َخل ََق سبع
رض ِم ْثلَه َّن ي َت َن َّز ُل ْ ُ
ترجمه :خدا همان كسى است كه هفتآسمان و همانند آنها هفت زمین آفريد فرمان [خدا]
در میان آنها فرود ميآيد.
با توجه به اينكه مفهوم هفت زمین در قرآن روشن نیست به سراغ سنت ميرويم .محمد در
حديثي طوالني هفتآسمان و مسافت بین آنان را همانگونه كه قبالً نقل كرديم بیان ميكند
و سپس از يارانش ميپرسد:
«ثم قال أتدرون ما هذا تحتكم قلنا َّللا ورسوله أعلم قال أرض أتدرون ما تحتها قلنا َّللا ورسوله
أعلم قال أرض أخرى أتدرون كم بينها وبينها قلنا َّللا ورسوله أعلم قال مسرية خمسَمئة عام حتى
عد سبع أرضْي ثم قال وأيم َّللا لو دليتم أحدكم بحبل إل األرض السفَل السابعة لهب ْ»5
 - 1نقد قرآن ص 88و 122
 - 2امام صادق ()مى فرماید«:إنَّم عليك مرشقك ومغربك ترمجه:تو باید تابع مرشق و مغرب خود باشى.من ال ُيرضه
الفقیه ،ج ،1ص221 :
 - 1طالق آیه12
 - 1الدر املنثور ىف تفسری املأثور ،ج ،6ص172 :
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ترجمه :سپس (پیامبر) گفت آيا ميدانید در زير شما چیست .گفتند خدا و رسولش بهتر
ميدانند( .پیامبر) گفت زمین ،آيا ميدانید چه چیزی در زير آن است گفتند خدا و رسولش
بهتر ميدانند( .پیامبر) گفت زمین ديگری ،آيا ميدانید بین اين زمینها چه فاصله ايست.
گفتند خدا و رسولش بهتر ميدانند( .پیامبر) گفت مسیرش  433سال است .به همین نحو تا
هفت زمین را شمرد و گفت به خدا قسم اگر يكي از شما با طنابي به زمین هفتم برويد
ميافتید (سقوط ميكنید).
با توجه به آيه و حديث فوق هفت زمین مطبق وجود دارد كه غلطي واضح است و اگر كسي
در پشت زمین هفتم برود سقوط ميكند كه اين هم غلط است .اصوالً تصور باال و پائین
انسان ابتدائي و محمد غلط است.
انسان ابتدائي گمان ميكند كه هرچه به سمت پائین برود ميافتد به همین دلیل محمد
گمان كرده كه اگر كسي زمینهای هفتگانه را سوراخ كند و به طرف ديگر برود ميافتد.
اگر اين مطلب درست باشد افرادی كه در طرف ديگر كرهی زمین هستند بايد بیفتند يعني
در فضای بیكران رها شوند!
قبل از زمان محمد نیز افسانههای آمیخته با مذهب در مورد هفت دنیای زيرين وجود داشته
است .مثالً در دين هندو هفت جهان باال (آسمان) وجود دارد (  )Underworldsو هفت
دنیای زيرين همچنین در يونان باستان وجود دنیای زيرين مطرح بوده است و همین افسانهها
توسط محمد به قرآن آورده شده است.

جواب
در قرآن كريم ارض به چندمعنا بهكاررفته است:
 -2ارض به معناى كره زمین كه بهصورت اسم خاص و علم شخصى است( .مثالها و آيات
آن زياد است(.
ِأى أ ْر ِض ُتَ ُوت »1هیچ ذى نفسى
 -1ارض به معناى قطعات زمین .مثالَ « :و َما تَدْ رِى نَفْس ب ِّ
نمىداند در كدام زمین مىمیرد روشن است كه در اينجا مراد از «ارض» كره زمین نیست
- 1نقد قرآن ص122تا122
 -2لقامن آیه 11
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بلكه مقصود سرزمین آنهاست .در احاديث نیز «االرضین» را به معناى قطعات زمین و
خشكيها آورده است« :و ركوبها اعناق سهول االرضْي»« (كوهها) بر گردن همواریهای
زمینها سوارند« ».أ مل يكونوا اربابا ىف اقطار االرضْي» «آيا در اطراف زمینها پادشاهان و
مالك رقاب نبودند« ».فهم حكام عَل العاملْي و ملوك ىف اطراف االرضْي» « (اعراب) در اطراف
زمینها پادشاهان شدند ».البته با توجه به قرائن موجود در كالم حضرت امیر()در همه
موارد «ارضین» به معناى قطعات زمین و خشكي هاست.
 -0ارض به معناى «عالم طبیعت» در مقابل «سما» به معناى عالم ماوراءطبیعت:
مثالَ « :و ل ِك َّنهُ أَ ْخلَدَ إِ َل ْاألَ ْر ِض َو اتَّ َب َع َهوا ُه «.2»..امّا او (بلعم باعورا) بر زمین ،روى آورد و از
خواهشهاى خويش پیروى كرد و » ...كه در اينجا «اخلد الى االرض» به معناى دلبستگى
به زمین و دنیاست كه يك امر قلبى است .و بر اساس اين معنا و با اين اطالق آسمان مادى
هم ارض است« .يعنى آسمان و زمین هر دو جزء دنیاست».
اما درباره آيه بايد گفت :از ظاهر جمله« َو ِم َن ْاألَ ْر ِض ِم ْثلَ ُه َّن» برميآيد كه مراد از" مثل" مثلیت
عددى است ،يعنى همانطور كه آسمان هفتتا است ،زمین هم مثل آن هفتتا است ،حال
بايد ديد منظور از هفت زمین چیست؟ در اين باب چند احتمال هست:
اول اينكه بگويیم منظور از هفت زمین ،هفت عدد از كرات آسمانى است ،كه ساختمانش از
نوع ساختمان زمینى است كه در آنكساني زندگى مىكنند.
بعضي از احاديث اين احتمال را تقويت ميكند :مثنى بن ولید حناط آورده است كه :از حضرت
صادق )×) درباره هفت آسمان پرسیدم ،فرمود« :هفت آسمان است كه در هر يك
آفريدگانى زندگى ميكنند ،و در فاصله هر يك با ديگرى نیز آفريدگانى وجود دارد» گفتم:
زمین چطور؟ فرمود« :هفت زمین است كه در پنج زمین خاليقى است و در دوتاى ديگر
1
اثرى از زندگى نیست».
 -1اعراف آیه 176
ات السب ِع َف َق َال سبع سامو ٍ
هلل ع َق َال :س َأ ْل ُته َع ِن السامو ِ
اْلن ِ
ِ ِ
ِ
ات َل ْی َس
هاطَ ،ع ْن َأ ِيب َب ِص ٍری َع ْن َأ ِيب َع ْب ِد ا هِ
َ ُْ ََ َ
ه ْ
هَ َ
َ ُ
 -2کت ُ
َاب املُْ َثنهى ْب ِن ا ْل َولید ْ َ
السابِ َع ِة ُق ْل ُت َو ْاألَ ْر ُض َق َال َس ْب ٌع ِمن ُْه هن َمخ ٌْس فِ ِیه هن َخ ْل ٌق
ِمن َْها َس َام ٌء إِ هال َو فِ َیها َخ ْل ٌق َو َب ْین ََها َو َب ْ َ
ني ْاألُ ْخ َرى َخ ْل ٌق َحتهى َینْت َِه َي إِ َىل ه
ِ
ِ
ِ
يش ٌء .بحار األنوار ج ،44ص87 :
م ْن َخ ْل ِق ه
الر ِّب َو ا ْثنَتَان َه َوا ٌء «َ »1ل ْی َس ف ِیه َام َ ْ
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احتمال وجود موجودات زنده در كرات ديگر موضوعي است كه دانشمندان احتمال آن را
دادهاند و در پي كشف آن هستند و افسانه تلقي كردن آن ادعای بيدلیل سها است.
دوم اينكه بگويیم منظور از آن تنها زمین خود ما است ،كه داراى هفتطبقه است ،كه (چون
طبقات پیاز) رویهم قرار دارند ،و به تمام كره احاطه دارند ،و سادهترين طبقاتش همین طبقه
اولى است كه ما روى آن قرار داريم2.
سوم اينكه بگويیم منظور از زمینهاى هفتگانه اقلیمها و قسمتهاى هفتگانه روى زمین
است ،كه (علماى جغرافى قديم) بسیط زمین را به هفت قسمت (و يا قاره) تقسیم كردهاند.
اين چند وجه وجوهى است كه هر يك طرفدارانى دارد.
-1علم زمنيشنايس( )Geologiyنیز به این باور است که زمني نیز متشکل از هفت الیه هست:
أ .قرش سخت آبى )Lithosphere (water
ب .قرش سخت خشکى )Lithosphere (land
ج .قرش پوک Asthenosphere
د .گوشته باالیى Upper Mantle
ه .گوشته داخىل Inner Mantle
و .هسته خارجى Outer core
ز .هسته داخىل Inner core
لیتوسفر که از کلمه  Lithoبه معنى سنگ گرفتهشده است پوست یا قرش زمني را تشکیل ميدهد .این طبقه با مقایسه بر
طبقات دیگر بسیار نازک است و ضخامت آن در زیر دریا حدود  7کیلومرت هست .این طبقه نظر به طبقات دیگر سختتر
و رسدتر است.
استنوسفر که از کلمه Astenoیا ضعیف گرفته شده ،این طبقه متشکل از مواد نیمه جامد مذاب و داغ ميباشد فکر ميشود
که طبقه لیتوسفر باالى این طبقه که به آهستگى حرکت داشته  ،شناور است.
در زیر استنوسفر طبقات بسیار داغ سنگهاي نیمه جامد باضخامت  2822کیلومرت قرار دارد که به نام گوشته)(Mantle
یاد ميشود .نظر به قرش زمني حاوى مقدار زیاد آهن مگنیزیم و کلسیم است.
در مرکز زمني هسته آن قرار دارد که خود هسته به دو قسمت داخيل و خارجي تقسیم مي شودکه هسته داخيل به دلیل وجود
مقدرا زیاد الیاژ آهن و نیکل چگال تر است .جنس هسته خارجي مایع بوده و ضخامت آن  2222کیلومرت ميباشد.
ضخامت هسته داخيل  12۵2کیلومرت است  .هسته خارجي قطب مغناطیيس زمني را بوجود مى آورد .اعجاز قرآن در پرتو
ساینس و تکنولوژى ص 11و  11با کمي تغیری.
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ِسيْجَ ،ق َال:
اما حديث بیان شده ضعیف السند است سلسله سند آن اين گونه است « َحدَّ ثَ َنا ُ َ
َحدَّ ثَ َنا الْ َحك َُم بْ ُن َع ْب ِد الْ َملِ ِكَ ،ع ْن َق َتا َد َةَ ،ع ِن الْ َح َس ِنَ ،ع ْن أَ ِيب ُه َريْ َر َة»...كه در اين سلسله سند
2
الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ به اتفاق علمای رجال ضعیف الحديث است.
 -11شكل كلي جهان در قرآن
سها با نتیجهگیری از برداشتهای اشتباه گذشته ميگويد :با توجه به كلیهی آيات و احاديث
فوق ،جهان موردنظر محمد شامل هفت زمین مسطح مطبق (طبقه طبقه) است و در باالی
اين زمینها هفتآسمان نیم كرهای مطبق وجود دارد و در باالی آن يك دريا و در باالی
آن هفت بز كه عرش (تخت سلطنت) را حمل ميكنند و بر روی عرش ،خدا قرار دارد .و خدا
از روی عرش از باال به پائین دستور ميدهد و جهان را اداره ميكند چنانچه در اين آيات
آمده است:
« َّ
ِ
يام ثُم اس َتوى َ
السَموات ْ
عَل الْع ْر ِش ما لَكُم من دونِ ِه
َّللا الَّ ِذي َخل ََق
واألَرض وما بي َنهَم ِِف ِس َّت ِة أَ ٍ
وِل َ
وال شَ ِفي ٍع أَف ََال تَ َت َذكَّ ُرونَ  2يدب ُر ْاألَم َر ِم َن السَمء إِ َل ْاألَ ِ
يوم كَانَ ِمقْداره
رض ثُم يع ُرج إِلَي ِه ِِف ٍ
ِمن ِ
3
أَلْف س َن ٍة مَم تَعدونَ »
ترجمه :خدا كسى است كه آسمانها و زمین و آنچه را كه میان آن دو است در شش روز
آفريد آنگاه بر عرش قرار گرفت براى شما غیر از او سرپرست و شفاعتگرى نیست آيا بازهم
پند نميگیريد كار [جهان] را از آسمان بهسوی زمین اداره ميكند آنگاه در روزى كه مقدارش
آن چنانكه شما برميشماريد هزار سال است بهسوی او باال ميرود.
«أَأَ ِمن ُتم من ِِف السَمء أَن يخ ِْسف ِبكُم األَرض َفإِ َذا ِهي ُتَ ور 5أَم أَ ِمن ُتم من ِِف السَمء أَن ي ْر ِس َل
4
علَيكُم ِ
حاصبا فَس َتعلَمونَ كَيف نَ ِذي ِر»
ترجمه :آيا از آنكس (خدا) كه در آسمان است ايمن شدهايد كه شمارا در زمین فروبرد پس
به ناگاه [زمین] به تپیدن افتد ( )22يا از آنكس (خدا) كه در آسمان است ايمن شدهايد كه
بر [سر] شما تندبادى از سنگريزه فرو فرستد پس بهزودی خواهید دانست كه بیم دادن من
 -1میزان االعتدال ج1ص476
 -2سجده آیه1
 -1سجده آیه4
 -1ملك آیه 16
 -4ملك آیه 17
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چگونه است.
ميدانیم كه همه اينها افسانه و مخالف دانش ما از جهان هستند .اينها مخلوطي از نظريات
بطلمیوس و افسانههای رايج در زمان محمد است .مثالً گرچه بطلمیوس زمین را كروی
مي داند ولي تصور اين مطلب برای اعراب بدوی عربستان بسیار سخت بوده و ظاهراً آنان
هنوز زمین را مسطح ميدانستهاند .چنانچه ما نیز اگر در محیطي بدوی زندگي كنیم و از
دانش امروز بيبهره باشیم سادهترين شكل زمین برايمان شكل مسطح است و آسمان را نیز
نیمكرهی شفافي ميدانیم كه ستارگان مثل چراغهای نوراني به آن چسبیدهاند .دقیقاً اين
تصور خام ابتدائي است كه در يونان بسیار قديم (چنانچه قبالً گفتیم) نیز وجود داشته است،
و همین تصور ابتدائي است كه در قرآن آمده است .نهايتاً ،آيا اينهمه غلط ميتواند از خدا
2
باشد؟
جواب

سها برداشتهای اشتباه را كنار هم ميگذارد تا شكل كلي جهان را از ديدگاه قرآن بیان كند
كه با توجه به مطالب بیانشده بطالن اين ديدگاه روشنشده است.
 -11خلقت جهان در شش روز يا هشت روز؟

اشکال اول

خلقت در شش روز :در قرآن در هفت آيه خلقت جهان در شش روز مطرحشده است ،مثالً:
2
« َّ
ِ
يام ثُم اس َتوى َ
السَموات ْ
عَل الْع ْر ِش»
َّللا الَّ ِذي َخل ََق
واألَرض وما بي َنهَم ِِف ِس َّت ِة أَ ٍ
ترجمه :خدا كسى است كه آسمانها و زمین و آنچه را كه میان آن دو است (در شش روز
آفريد آنگاه (خدا) بر تخت سلطنت (عرش) قرار گرفت.
در تضاد با آيات فوق در سورهی فصلت آيات  21 -3خلقت جهان را در هشت روز مطرح
كرده است.
خلقت در  2روز -فصلت آيات 3تاُ «:21ق ْل أَئِ َّنك ُْم لَ َتكْ ُف ُرونَ بِالَّ ِذي َخل ََق ْاألَ ْر َض ِِف يَ ْو َم ْ ِْي َوتَ ْج َعلُونَ
ايس ِم ْن َف ْو ِق َها َوبَا َركَ ِفي َها َو َقدَّ َر ِفي َها أَ ْق َواتَ َها ِِف
لَهُ أَنْدَ ا ًدا َذلِكَ َر ُّب الْ َعالَ ِم َْي (َ )3و َج َع َل ِفي َها َر َو ِ َ
الس ََم ِء َو ِه َي ُدخَان َفق ََال لَ َها َولِ ْْلَ ْر ِض ائْ ِت َيا طَ ْو ًعا أَ ْو
لسائِلِ َْي ( )29ثُ َّم ْاس َت َوى إِ َل َّ
أَ ْر َب َع ِة أَ َّي ٍام َس َوا ًء لِ َّ
 -1نقد قرآن ص121و 121
 -2سجده آیه 1
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كَ ْر ًها َقالَ َتا أَتَ ْي َنا طَائِ ِع َْي (َ )22فقَضَ ا ُه َّن َس ْب َع َس ََم َو ٍ
ات ِِف َي ْو َم ْ ِْي َوأَ ْو َحى ِِف ك ُِّل َس ََم ٍء أَ ْم َر َها َو َز َّي َّنا
1
ِيح َو ِح ْفظًا َذلِكَ تَ ْق ِدي ُر الْ َعزِي ِز الْ َعلِ ِيم (»)22
الس ََم َء الدُّ نْ َيا مبِ َ َصاب َ
َّ
ترجمه :بگو آيا اين شمايید كه واقعاً به آنكسي كه زمین را در دو روز آفريد كفر مىورزيد
و براى او همتايانى قرار مىدهید اين است پروردگار جهانیان ( )3و از باالی زمین كوهها
نهاد و در آن خیر پديد آورد و مواد (خوراكى آن را در چهار روز مقدر كرد بهاندازهی نیاز
روزی خواهان) ( ) 23سپس آهنگ آسمان كرد و آن دود بود پس به آن و به زمین فرمود
بیايید از (روی تسلیم يا از روی كراهت) آن دو گفتند با اطاعت و تسلیم آمديم ()22پس
آنها را [بهصورت] هفتآسمان در دو روز خلق كرد و در هر آسمانى كار آن را وحى كرد
و آسمان دنیا را به چراغها آذين كرديم و برای حفاظت اين است تقدير آن نیرومند دانا.
مطابق آيات فوق خلقت زمین در دو روز انجامگرفته و قرار دادن كوهها و خلق (گیاه و
حیوان و غیره) در  0روز انجامشده و دو روز هم خلقت آسمانها طول كشیده كه رویهم
 2روز ميشود .اين خطا و بيتوجهي محمد را نشان ميدهد ،كه مؤيد اين است كه قرآن
كار محمد است نه خدا ،چون محال است خدا خطا كند و بین جمالتش تضاد باشد .اين
تضاد ،مفسران را به دردسر فراوان انداخته و سعي كردهاند آن را به نحوی بپوشانند .مثالً
گفتهاند در آيه  23فصلت منظور از  0روز0 ،روز بهاضافهی دو روز آيهی  3است .عجب
كشفي! خدا گفته كوهها و روزیها را در 0روز خلق كرده آقايان ميگويند منظور خدا اين
بوده كه در دو روز خلق كرده منتهي اين دو روز با دو روز آيهی قبل ميشود  0روز .اوال
كه اين روش كامالً خالف روش بیان درست رايج در بین عقالست.

جواب
گرچه ظاهر سیاق دو آيه اختالف دارند .اما با اندک دقت درآيات درمييابیم كه هیچگونه
اختالفي درآيات ديده نميشود.
آنچه از قرآن و سنت فهمیده ميشود عبارت از همان شش روز است و هشت روز درباره
خلقت آسمان و زمین بیاننشده است.
مفسران در پاسخ به اين سؤال ميگويند :آيه « و مواد غذايي زمین را در چهار روز مقدّر
 -1فصلت:آیه 8تا12
 - 2نقد قرآن ص 124و 126
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فرمود» منظور از چهار روز ،بهاينترتیب است در دو روز اول از اين چهار روز ،زمین آفريده
شد و در دو روز بعد ساير خصوصیات زمین ،بهاضافه خلقت آسمانها در دو روز ،مجموعاً
شش روز (شش دوره) ميشود.
اما درباره اينكه چرا خداوند اينگونه بیان كرده است برای ما دقیقاً روشن نیست و جه بسا
حكمتي داشته كه ما نميدانیم زيرا حكیم بودن خداوند به برهان عقلي در علم كالم
ثابت شده است آيات قرآن وحي الهي و از طرف خدای عالم قادر حكیم نازلشده است.
قطعاً خداوند عالم قادر سخني بيحكمت نميگويد چه طور ميشود كه امثال سها به بعضي
نظريههايي كه دانشمندان مثل اينشتین و  ...بیان كنند آن را سريع رد نميكنند و در پي
اثبات آن هستند اما به خدا كه ميرسند با ديد منفي نگاه ميكنند.
نكته ديگر اينكه نظیر اين تعبیر در زبان عرب و تعبیرات فارسي نیز وجود دارد .برای مثال
گفته ميشود :از اينجا تا مكه  23روز طول ميكشد و تا مدينه  24روز ،يعني پنج روز فاصله
مكه و مدينه است و ده روز فاصله از اينجا تا مكه نه اينكه  23روز فاصله از اينجا و 24
روز هم تا مدينه كه  14روز شود .بنابراين آيات قرآن ،هیچگونه تعارض و تناقضي باهم
ندارند ،بلكه مفسر و توضیح همديگرند.

اشکال دوم(اقتباس قرآن از تورات و انجیل)
اما منشأ اين  2روز در كتاب تكوين (خلقت) تورات است كه بهاحتمال بسیار قوی محمد
آن را از تورات گرفته است.
جواب

اشكال كننده در جاهای مختلف از اقتباس قرآن از تورات و انجیل و يا افراد ديگر سخن
ميگويد بنابراين الزم است جواب كامل به اين شبهه داد .اشكال وی در اقتباس قرآن از
تورات و انجیل اشكال تازهای نیست و برخي مستشرقان اين اشكال را به قرآن وارد كردهاند
و مهمترين و شايد تنها دلیل آنها شباهتهای گفتاری در كتب آسماني است اما جواب آن،
اين است كه:
 - 1تفسری نمونه ،ج ،22ص221 :
 - 2نقد قرآن ص 126
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اوال :سها در فصل اول مبنای نقد خود را قرآن و سنت صحیح بیان ميكند طبق همین مبنا
بايد گفت كه :قرآن بیان ميكند كه آيات به پیامبر وحيشده است 2و ساخته پیامبر نیست،
در جای ديگر قرآن تأكید ميكند كه َ « :و لَ ْو تَ َق َّو َل َعلَ ْينا َب ْع َض ْاألَقاوِيلِ َألَ َخ ْذنا ِم ْنهُ بِالْ َي ِم ِْي ثُ َّم
لَ َقطَ ْعنا ِم ْنهُ الْ َوتِ َْي» 1هرگاه او دروغى بر ما ببندد ما او را با قوت و قدرت مىگیريم ،و مجازات
مىكنیم ،و رگ قلب او را مىبريم.
و احاديث صحیح بسیاری نیز دراينباره وجود دارد كه مخالفي ندارد كه اگر ميداشت سها
آن را علم ميكرد بنابراين با مبنای خودش يعني رجوع به قرآن و سنت جواب خود را مييابد.
ثانیاً :اديان الهي از منشأ واحدی سرچشمه گرفته و همین امر موجب ميشود كه جوهره
اصلي اديان ـ بنا برفرض سالمت از تحريف ـ يكي باشد .در اديان ابراهیمي وجود پارهای
از مشتركات در زمینههای اعتقادی ،احكام و معارف ،توصیههای اخالقي ،قصص و
سرگذشتها ،امری انكارناپذير است و صراحت قرآن در دعوت اهل كتاب به پايبندی به
پاره ای از اشتراكات انكارناپذير است .از سوی ديگر قرآن نزول وحي بر پیامبر را بدعت و
امری تازه و بيسابقه ندانسته و اشاره دارد كه برخي مطالبي كه در قرآن است در صحف
اولین و كتاب پیشینیان وجود دارد و دلیل مشابهت ،اعم از مدعاست ،چراكه متشابهات،
معلول وحدت خاستگاه مشتركات اين دو كتاب ،يعني «وحي آسماني» باشد.
مولوی اين مطلب را اينگونه بیان ميكند:
3
ال نُ َف ِّرق َب ْ َْي آحا ِد ال ُّر ُسل
اطْل ُِب املعنى من القرآنِ ُق ْل
ثالثاً :كسب معارف از تورات و انجیل برای حضرت رسول از دو صورت حاصل ميشد :اول
اينكه كتاب مقدس را مطالعه كرده باشد كه اين باطل است و تاريخ گواه بر اين است كه
اصوالً سواد خواندن و نوشتن را نداشته است دوم با علمای يهود و مسیحیت ارتباط داشته
باشد يا دين خود حضرت يا اجداد حضرت مسیحي يا يهودی باشد و در خانواده مسیحي يا
يهودی زندگي كرده باشد كه همه آنها باطل است زيرا در هیچ گزارش تاريخيای ،گزارشي
 -1کهف آیه112
 -2سوره حاقه آیه 16
 -1جمموعه آثار استاد شهید مطهرى ج2ص 128
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تعلیم و انتقال معارف عهدين به آن حضرت نیامده است و حتي يكي از اهل كتاب در مدت
عمر آن حضرت برای انتقال معارف از كتب تورات و انجیل اشاره نكرده است و حالآنكه
اگر ميبود بیان ميكردند .اما دين حضرت قبل از بعثت را حضرت علي( )كه همواره
همراه پیامبر بوده است اينگونه بیان ميكند :از زماني كه رسول خدا از شیر گرفته شد
خداوند بزرگترين فرشته از فرشتگان خود را با او قرين ساخت تا وی را به مكارم سوق
دهد2.و اخبار مستفیضه اين را ثابت ميكند كه پیامبر چون از بدو تولد عقلش كامل بود
1
مخاطب ملك قرار ميگرفت و در چهلسالگي به رسالت مبعوث گرديد.
قول حق اين است كه حضرت عبدالمطلب()و ابوطالب()بر دين حضرت ابراهیم
( )بودهاند 0.و حتي عالمه مجلسي آن دو بزرگوار را از اوصیای آن حضرت()
0
ميداند.
رابعاً :اختالف بین تورات و انجیل تحريفشده در عصر ظهور اسالم با قرآن در مسائل
مختلف برای اهل تحقیق روشن است بهطوریكه قرآن از اهل كتاب درخواست نمود كه
كتابهای آسمانيشان را ارائه دهند تا پیامبر اسالم(‘) تحريفهای آنان و انحرافاتشان
را كه قرآن گزارش داده است را اثبات كند .اين درخواست نشانه ناسازگاری قرآن با برخي
متون عهدين آن زمان است نه اقتباس از آنها قرآن در اين زمینه بهصراحت ميفرمايدُ «:ق ْل
َفأْتُوا بِال َّت ْو َراه فَاتْلُو َها إِن كُ ْن ُت ْم َصا ِد ِق َْي َف َم ِن اف َ ََْتى َع ََل ى ِ
َّللا الْكَ ِذ َب ِم ْن َب ْع ِد ذلِكَ َفأُول ِئكَ ُه ُم
الظَّالِ ُمونَ »؛ «بگو :اگر راست مىگويید (كه غیرازاين است) ،پس تورات را بیاوريد و آن را
بخوانید [و از آن پیروى كنید] و كسانى كه بعدازاين بر خدا دروغ ببندند ،پس تنها آنان
ستمكارند» .الزمه قبول احتمال اقتباس اين است كه آنچه در قرآن آمده است با آنچه در
تورات و انجیل نوشتهشده است مطابق باشد ،حداقل در خطمشي عقیدتى و در روح احكام
 - 1هنج البالغه خطبه قاصعه ص 122
 - 2بحار االنوار ج 19ص227
 - 1مهان ج17ص111
 - 1مهان
 - 4آل عمران آیه81ـ81
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و ويژگيهای جهانبیني و اصل خداشناسى 2و ويژگيهای پیامبران با يكديگر مطابق باشند
درصورتيكه چنین نیست و بهعنوان مثال چند نمونهاى را ارائه مىدهیم:
َّللا ُه َو الْ َح ُّق» و به ذاتى
 -2در قرآن خدا بهحق مطلق توصیف گرديده است« :ذلِكَ ِبأَنَّ َّ َ
بىنهايت عالم و قادر و مريد و بىمثل و بىنظیر و مبرّا از هر نقص و كسر و صفات جسمى
و جسمانى معرفي شده است درصورتيكه در تورات(:سفر تكوين جمله  )22چنین آمده است:
«خداوند به آدم گفت از اين درخت نخوريد كه مىمیريد» و در سفر تكوين جمله  11مىگويد:
«آدم پس از خوردن از درخت نیك و بد ،همچو يكى از ما خدايان شده است» و همچنین
در سفر پیدايش جمله  10آمده است« :خدا با يعقوب كشتى گرفت و عنقريب بود كه بر
خدا غلبه كند و خدا گفت :يعقوب مرا رها كن» و همچنین در سفر تكوين فصل دوّم و سوّم
آمده است« :خدا به ابراهیم گفت سروصدای زيادى از شهرهاى قوم لوط شنیدهام و گناهان
زيادى از آنها نقل مى كنند از آسمان فرود آمدم تحقیق كنم ببینم راستى آنچه گزارش
دادهاند درست بوده يا نه».
 -1در قرآن پیامبران خدا ،بندگان كامالً خدا ترس و دور از فحشاء و فساد اخالق و فساد
 1خدایى که قرآن آن را معرىف کرده باخدایي که تورات و انجیل فعىل معرىف کردهاند تفاوتهاي زیادى دارند زیرا خداى
تورات« هیوه» خداى قبیلهایى و ّ
مىل هیود است و او در بني مهه ملتها هیود را برگزیده و او را« شعب اهللّ املختار» نامیده و
ملتهاي دیگر را به خاطر رشافت م ّلت هیود آفریده است درصوريتکه خداى قرآن« اهللّ» معیار کرامت و ارزش را« تقوا»
دانسته« إِ هن َأک َْر َم ُک ْم ِعنْدَ اهللهِ َأتْقا ُک ْم» و در بني عرب و عجم و سیاهوسفید و زرد و رسخ تفاوتى قائل نشده و از طرف دیگر
ذره گناه کسى نمىگذرد و
خداى تورات« هیوه» خیىل خشن و قهر آگني و بدون رصفنظر است و عالوه بر اینکه از یك ّ
کربیائى او به کسى اجازه نمىدهد که با او راز و نیاز داشته باشد و رابطه دعا برقرار کند ،و خیىل جديتر از آن است که کسى
از او طلب عفو و مغفرت نامید« هیوه» بسیار خشمگنيتر از خداى« املپیا» در داستانهاي یونان که در حال خشم دشمنانش
را قتلعام مى کند و گاهى به نفع خودش آهنا را دچار تفرق و اختالف در زبانها مىکند« داستان برج بابل در اصحاح 11
سفر تکوین تورات و ا ّما خداى انجیل« تئوس» مانند قوم و خویش با بندگانش مىنشیند و پدر آهنا مىشود و به خاطر پاك
کردن آهنا از گناه ،خود را فدا مىکند .و مهه جهانیان گواه هستند که خداى قرآن« اهللّ» نه با آن درجه از تفریط دور است از
ترحم است و نه با آن درجه از افراط نزدیك است ،و خداى قرآن نه آن است و نه این بلکه
بندگانش و دور و بىمهر و بى ّ
اْل ُّق)\نه افراط و نه تفریط.
خداى واقعى است« ّ
حق» است\ (iبِ َأ هن اهللهَ ُه َو ْ َ
 - 2حج آیه 6
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عمل معرفيشدهاند درصورتيكه در تورات (سفر خروج باب  )00آمده است هارون خود طرّاح
گوساله سازى بود و به كمك او اين طرح پیاده گرديد و خدا هنگاميكه به خشم آمد و
مى خواست قوم موسى را نابود كند موسى به خدا گفت :دو نكته را به ياد بیاور اوّل اينكه
مردم مصر خواهند گفت كه موسى عمداً بنياسرائیل را براى كشته شدن از مصر بیرون برد
دوّم تو به ابراهیم و اسحاق و اسرائیل قول دادهاى كه فرزندان شما را افزايش مىدهم و
خدا بر اثر اين دو تذكر تغییر اراده داد!! و در همین سفر و باب تورات مىگويد :موسى به
بارگاه خداوند شتافت و گفت« :اگر گناه آنها را مىبخشى كه خوب و اال مرا از كتابى كه
مكتوب نمودهاى (ابالغ نبوّت) محو نمايى (استعفاى مرا از مقام نبوّت قبول بفرما) و همچنین
در تورات كتاب اوّل ملوک و پادشاهان فصل  22جمله  2تا « :00سلیمان هزار زن دارد و
دستور ساختن بتخانهاى مىدهد و بتكدهاى براى بت (كموس) و بت (مو) بنا مىكند و به
بت «عشتروت» عالقه خاصي پیداكرده است» و در كتاب دوّم شموئیل فصل دوازدهم جمله
 2تا  10داود بعد از انجام دادن عمل زنا با زن فرمانده سپاهش و حامله كردن آن زن
توطئه اى را طرّاحى نموده و آن افسر و فرمانده كشته مىشود و داود آن زن را تصاحب
مىنمايد و همچنین در سفر تكوين فصل  12جمله  2تا  -04يعقوب پدرش را فريب داده و
به گونه تقلّب و جعل شكل ،مقام رفیع جانشینى را تصاحب نموده و صاحب امّتها گشته و
وارث زمین ابراهیم شده است.
همچنین در انجیل يوحنا -باب دهم جملههاى  02تا  02آمده است« :يهوديان كه تصمیم
گرفته بودند عیسى را سنگسار كنند عیسى به آنها جواب داد كه من بسیار كارهاى خوب
را از جانب پدر خود به شما نمودهام  ...يهوديان گفتند :ترا سنگسار مىكنیم به جهت اينكه
تو انسان هستى و خود را خدا مىگردانى ،عیسى گفت :آيا در آيین شماها نگارش نیافته
است كه من گفتم« :شما خداها هستید» آيا شما به آنكس كه پدر او را منزّه كرد و به
جهان فرستاده ميگويید تو كفر ميگويي از آنجا كه گفتم« :من پسر خدا هستم» اگر من
كارهاى پدر خود را بجا نمىآورم مرا باور نكنید».
 -0در قرآن كريم ايمان به معاد و روز جزا دومین اصل به شمار مىآيد:
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« َو ل ِك َّن ال ِ َّْرب َم ْن آ َم َن ب َّ ِ
ِاَّلل َو ا ْل َي ْو ِم ْاْل ِخ ِر» و يك هزار و هفتصد آيه در حدود يكسوم تمام
قرآن درباره معاد نازل گرديده است ،درصورتيكه در تورات هیچ خبرى از معاد نیست و از
جهان ديگر و جزا در آن اساساً بحث نشده است و جزاى كارهاى نیكو را فقط در همین
جهان -از قبیل طول عمر و افزايش روزى و غیره -بحث كرده است.
 -0در قرآن كريم ،دفاع از حريم حقوق ،عامل سالمتى جامعه و اصالح طبقات شمردهشده
اس َب ْعضَ ُه ْم ِب َب ْع ٍض لَف ََسدَ ِت ْ َ
استَ « :و َل ْو ال َدف ُْع َّ ِ
األ ْر ُض » و جهاد و مبارزه با ستمگران
َّللا ال َّن َ
و قطع ايادى تجاوز آنها از فرايض و واجبات و از اهمّ وسايل برترى برخى از مؤمنان بر
َّللا الْ ُمجا ِه ِدي َن ِبأَ ْموالِه ِْم َو أَنْف ُِس ِه ْم َع ََل الْقا ِع ِدي َن َد َر َج ًة »
برخى ديگر بشمار آمده است« :فَضَّ َل َّ ُ
درصورتيكه در انجیل متى -باب پنجم عدد  02تا  02چنین آمده است« :در مقابل شر
ايستادگى مكن ،بلكه اگر كسى به گونه راست تو سیلى بزند ،تو گونه چپت را نیز مقابل او
قرار ده ،و كسى كه بخواهد با تو دشمنى كند و پیراهنت را بگیرد ،تو رداء خود را نیز به او
0
بده ،و كسى كه تو را تا يك میل به زير بار خود كشید تو میل دوّم را نیز با او برو».
 -4چگونه قرآن ميتواند برگرفته از تورات و انجیل باشد درحاليكه آيات فراواني دال بر
تكفیر يهود و توبیخ آنان به شديدترين وجه ممكن در قرآن وجود دارد ،ازجمله«:لَ َتجِ دَ نَّ أَشَ َّد
َكُوا5»...؛ «مسلماً يهوديان و كسانى را كه شرک
ال َّن ِ
اس عَدَ ا َوه لِ َّل ِذي َن آ َم ُنوا الْ َي ُهو َد َوالَّ ِذي َن أَ ْ َ
اب لِ َم تَكْ ُف ُرو َن
ورزيدهاند ،دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان خواهى يافتَ « »...يا أَ ْه َل الْ ِك َت ِ
ات ى ِ
بِآيَ ِ
َّللا َوأَنْ ُت ْم تَشْ َهدُ ونَ » «اى اهل كتاب! چرا به آيات خدا كفر مىورزيد ،در حالى كه
شما (بهدرستي آن) گواهى مىدهید؟!» و از طرفي برخي از يهوديان در پي كشتن حضرت
2
بودند و حتي مشركین را ترغیب به اين امر ميكردند.
 - 1بقره آیه 177
 - 2بقره آیه241
 - 1نساءآیه 84
 -1قرآنشناسى(اْحدیان) ص212تا211
- 4مائده آیه 92
 - 6آل عمران آیه72
 -7ترمجه االتقان ىف علوم القرآن ،ج ،1ص117 :
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-2پیامبر صحابه را به خاطر گرفتن معارف از كتاب مقدس منع ميكرد و آنها را بخاطر
روی آوردن به كتاب تورات و انجیل مورد سرزنش قرار ميداد ابوهريره به اين واقعیت
اشارهكرده و ميگويد :عدهای از صحابه پیامبر مطالب تورات را مينوشتند .هنگاميكه پیامبر
از اين مطلب مطلع شدند ،فرمودند :احمقترين احمقها و گمراهترين گمراهان كسانى
هستند كه به مطالب و آموزههايي كه توسط پیامبرشان آورده شده ،توجه نميكنند و به
2
نوشتن مطالب و دستورات پیامبر قوم ديگر ميپردازند.
با وجود آن كه دشمنان اسالم در عصر ظهور همواره در پي آن بودند كه بهگونهای بياعتباری
قرآن را بیان كنند ،هیچگاه سخني از برگرفتن حضرت از اديان يا افراد ديگر در تاريخ
بیاننشده است بلكه نقلشده است كه قريش اجتماعاتي را برای تخريب كالم حضرت
تشكیل داد امّا درنهايت موفّق نشد .ازجمله ،دريكي از آن اجتماعات ،ولید بن مغیره ،از
دانشمندان آن عصر جاهلي ،اينگونه مجبور به اقرار ميشود« :وَّللا لقد سمعت من محمد
آنفا كالما ما هو من كالم االنس وال هو من كالم الجن وان له لحالوة وان عليه لطالوة وان أعاله
2
ملثمر و إن أسفله ملعذق و ما هذا بقول بْش».
ترجمه :به خدا سوگند سخناني از محمد شنیدم كه نه سخن انسان بود و نه سخن جن،
همانا دارای حالوت و پوشیده از مالحت است (همچون درختي است كه بخش)اعالی آن
پرثمر است و (بخش) پائین آن ،دارای آب فراوان و گوارا است .كالمي است برتر از ساير
كالمها و هیچچیزی بر او برتری نمييابد.

اشکال سوم
چنانچه در مقدمه ذكر شد راه صحیح فهم معاني آيات مبهم ،مراجعه به سنت خود محمد
است نه خیالبافي .حال ببینیم در سنت چه آمده است:
از پیامبر سؤال شد كه خدا در چه مدت آسمانها و زمین را خلق كرد؟ پیامبر گفت :خدا
اول روزها را يكشنبه قرارداد و زمین را در يكشنبه و دوشنبه خلق كرد .و در روز سهشنبه
و چهارشنبه كوهها را خلق كرد و نهرها را شكافت و در زمین میوهها را كاشت و روزی هر
» -1كان ناس من أصحاب رسولاّلِلّ يكتبون من التوراة ،فذكروا ذلك لرسول اّلِلّ َّ
صىل اّلِلّ عليه و س َّلم ،فقال :إن أمحق احلمق
نبي غري نب ّيهم و إىل ّأمة غري أمتهم«.الدر املنثور ج  6ص 172
و أضل الضاللة قوم رغبوا عَم جاء به نب ّيهم إىل ّ
 -2هبجة املحافل وبغیة األماثل ج1ص 78
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سرزمیني را تقدير كرد .سپس آهنگ [آفرينش] آسمان كرد و آن دود بود پس به آن و به
زمین فرمود بیايید از روی تسلیم يا از روی كراهت .آن دو گفتند با اطاعت و تسلیم آمديم
پس آنها را [بهصورت] هفتآسمان در دو روز خلق كرد و در هر آسمانى كار آن را وحى
كرد در روزهای پنجشنبه و جمعه .و آخرين خلق در ساعات آخر روز جمعه بود و چون روز
شنبه شد ديگر در آن خلقي نبود.
گرچه در انتساب خلقت موارد فوق بهروزهای خاصي از هفته در احاديث فوق تفاوتهايي
وجود دارد ،ولي همگي معني روز را روزهای هفته گرفتهاند .بنابراين تفسیر يوم به دورهی
2
زماني مخالف سنت و سخن بیهوده ای است.
در قرآن ،يوم (روز) با سه دورهی زماني آمده است .روز معمولي كه انسانها ميشناسند.
روز در نزد خدا كه هزار سال يا پنجاههزار سال است .دقت كنید:
يوم الْجمع ِة فَاسعوا إِ َل ( ِذكْ ِر َّ ِ
روز عادی« :يا أَيها الَّ ِذي َن آم ُنوا إِ َذا نُو ِدي لِ َ
َّللا و َذروا
لصال ِة ِمن ِ
ذلِكُم خَري لَّكُم إِن كُنتم تَعلَمونَ »2
الْبيع َ
ُ
ترجمه :اى كسانى كه ايمان آوردهايد چون براى نماز جمعه ندا درداده شد بهسوی ذكر خدا
بشتابید و دادوستد را واگذاريد اگر بدانید اين براى شما بهتر است.
ْف سن ٍة مَم تَعدونَ »3
روز هزار ساله« :وإِنَّ يوما ِعند ربك كَأَل ِ َ
ترجمه :و قطعاً روز در نزد خدايت مانند هزار سال است ازآنچه شما ميشماريد.
رض ثُم يعرج إِلَي ِه ِف يوم كَانَ ِمقْداره أَلْف سن ٍة مَم تَعدونَ » 4
«يدب ُر ْاألَم َر ِم َن السَمء إِ َل ْ َ
األ ِ
ِ ٍ
َ
ُ
ترجمه :خدا امور را از آسمان بهسوی زمین تدبیر ميكند و سپس بهسوی او باال ميرود در
روزی كه مقدار آن هزار سال است ازآنچه شما ميشماريد.
 - 1سئل رسول اّلِل ِف كم خلقت السَموات واْلرض قال خلق اّلِل أول اْليام اْلحد وخلقت اْلرض ِف يوم اْلحد ويوم
اإلثنِّي وخلقت اْلبال وشقت اْلُنار وغرس ِف اْلرض الثَمر وقدر ِف كل أرض قوهتا يوم الثالثاء ويوم اْلربعاء ثم استوى
إىل السَمء وهي دخان فقال َلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعِّي فقضاهن سبع سَموات ِف يومِّي وأوحى ِف كل
سَمء أمرها ” ِف يوم اخلميس ويوم اْلمعة وكان آخر اخللق ِف آخر الساعات يوم اْلمعة فلَم كان يوم السبت مل يكن فيه خلق
 - 2مجعه آیه 8
 - 1حج آیه 17
 - 1سجده آیه 4
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يوم كَانَ ِمقْداره خ ِ
 روز پنجاههزارساله« :تَع ُرج ال ََمس َْي أَلْف س َن ٍة»
ْمال ِئكَ ُة وال ُّروح ِإلَي ِه ِِف ٍ
ترجمه :مالئكه و روح بهسوی او باال ميرود در روزی كه مقدار آن پنجاههزار سال است.
نتیجه :از آغاز خلقت زمِین (با جزئیات :كوه و رود و گیاهان و حیوانات و انسان و غیره) تا
انتهای خلقت آسمانها يا  2روز هفته (نظر مطابق سنت) يا  2333سال (نظر دوم) يا 033
هزار سال (نظر سوم) طول كشیده است!؟ كه همگي غلطاند .امروزه ميدانیم كه فقط زمین
حدود  4میلیارد سال عمر دارد .و عمر كل جهان از بیگ بنگ تا كنون حدود  20 /0تا20/3
میلیارد سال است.

جواب
سها معترف است كه كلمه يوم در قرآن و سنت به فراتر از شبانهروز هم بكار برده شده
است.
قبالً بیان شد كه اطالق كلمه روز و ارادهی فراتر از شبانهروز در كتب لغوی هم بكار برده
ميشود و در زبان عربي امری متداول بوده است و اينگونه نیست كه اولین بار در قرآن
بكار برده شود و اينگونه استعمال حتي در زبان فارسي هم بكار رفته است .مثالً گفته
مي شود كه آسمان منطقه شمال يك روز آفتابي است و دو روز ابری و مردم ميفهمند كه
منظور برههای از زمان آفتابي و برههای از زمان ابری است.
سها واژه يوم را منحصر در سه دورهی زماني ميكند در حالي اطالق كلمه يوم در قرآن
فراتر از اين موارد است و به معني دورهاى از زمان بدون بیان وقت دقیق هم آمده مثلَ « :و
َذكِّ ْر ُه ْم ِبأَ َّي ِام َّ ِ
اس«0.ما
َّللا»«0.و روزهاى خدا را به آنان يادآورى كن» «تِلْكَ ْاألَ َّيا ُم نُدا ِولُها َب ْ َْي ال َّن ِ
اين روزها [ى شكست و پیروزى] را میان مردم به نوبت مىگردانیم».

 - 1معارج آیه1
 - 2نقد قرآن ص 127تا128
 -1ابراهیم آیه .4
 -1آل عمران آیه .112
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و منظور از اين آيه شش دوره است نه شش روز زيرا در روايتى ذيل آيه  40سوره اعراف
از امام صادق()نقلشده كه فرمودند «:ىف ستة ايام يعنى ىف ستة اوقات«1».در شش روز
يعنى در شش وقت».
بنابراين اطالق كلمه يوم برای دوره زماني هم در قرآن و سنت و عرف بكار برده ميشود و
خیالبافي نیست.
اما حديثي كه سها بیان كرده در منابع اهل سنت آمده و همانطور كه قبالً بیان شد بنا
نیست كه از رواياتي كه سها از منابع اهل سنت ميآورد دفاع كنیم اما بااينحال الزم به ذكر
است كه حديث از لحاظ سندی مشكل دارد و در سلسله سند اين روايت محمد بن قاسم
هست 1كه هیچيك از رجالیان اهل سنت او را ثقه ندانسته اند.
نكته ديگر اين است كه سها بین خلق آسمان و زمین و عمر آسمان و زمین خلط كرده است
آنچه آيات بیان ميكنند در شش دوره آسمان و زمین است.
اينكه دورههای ششگانه به چه اعتبار بوده برای ما روشن نیست احتمال دارد به ترتیب ذيل
بوده است:
 -2روزى كه همه جهان بهصورت توده گازى شكلى بود كه با گردش به دور خود از
هم جدا گرديد و ستارهها و كرات را تشكیل داد .تودههای گازی در واقع ستارهها و
ساختارهای كهكشاني را تشكیل ميدهند ،عكس زير نموداری است كه برای نشان
دادن تحوالت كیهان از بیگ بنگ تا كنون استفاده ميشوند).

 - 1بحار األنوار ج ،41ص71 :
 -2املستدرك عىل الصحیحني للحاکم ج2ص198
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 -1اين كرات تدريجي بهصورت توده مذاب و نورانى و يا سرد و قابل سكونت درآمدند.
 -0روز ديگر منظومه شمسى تشكیل يافت و زمین از خورشید جدا شد.
 -0روز ديگر زمین سرد و آماده حیات گرديد.
 -4سپس گیاهان و درختان در زمین آشكار شدند.
 -2سرانجام حیوانات و انسان درروی زمین ظاهر گشتند.

2

سها ميگويد« :امروزه ميدانیم كه فقط زمین حدود  4میلیارد سال عمر دارد و عمر كل
جهان از بیگ بنگ تاكنون حدود  20 /0تا 20/3میلیارد سال است»
با توضیح باال معلوم شد كه عمر زمین ربطي به خلقت اولیه زمین ندارد.
 -11خلقت آسمان قبل خلقت زمين يا بعدش

اشكال اول

آسمانها بعد از زمین خلقشدهاند:
درآيات سورهی فصلت21-3ميگويد آسمانها بعد از زمین خلقشدهاند :دوباره به آيات دقت
كنیدُ « :ق ْل أَئِ َّنك ُْم لَ َتكْ ُف ُرونَ بِالَّ ِذي َخل ََق ْاألَ ْر َض ِِف يَ ْو َم ْ ِْي َوتَ ْج َعلُونَ لَهُ أَنْدَ ا ًدا َذلِكَ َر ُّب الْ َعا َل ِم َْي ()3
لسائِلِ َْي ( )29ثُ َّم
ايس ِم ْن َف ْو ِق َها َوبَا َركَ ِفي َها َو َقدَّ َر ِفي َها أَ ْق َواتَ َها ِِف أَ ْربَ َع ِة أَيَّ ٍام َس َوا ًء لِ َّ
َو َج َع َل ِفي َها َر َو ِ َ
الس ََم ِء َو ِه َي ُدخَان َفق ََال لَ َها َولِ ْْلَ ْر ِض ائْ ِت َيا طَ ْو ًعا أَ ْو كَ ْر ًها َقالَ َتا أَتَ ْي َنا طَائِ ِع َْي (َ )22فقَضَ ا ُه َّن
ْاس َت َوى إِ َل َّ
َس ْب َع َس ََم َو ٍ
ِيح َو ِح ْفظًا َذ ِلكَ تَ ْق ِدي ُر
الس ََم َء الدُّ نْ َيا مبِ َ َصاب َ
ات ِِف يَ ْو َم ْ ِْي َوأَ ْو َحى ِِف ك ُِّل َس ََم ٍء أَ ْم َر َها َو َزيَّ َّنا َّ
الْ َعزِي ِز الْ َعلِ ِيم (»)22
ترجمه :بگو آيا اين شمايید كه واقعاً به آنكسي كه زمین را در دو روز آفريد كفر ميورزيد و
- 1تفسری نمونه ،ج ،6ص222 :
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برای او همتاياني قرار ميدهید اين است پروردگار جهانیان ( )3و از باالی زمین كوهها نهاد
و در آن خیر پديد آورد و مواد خوراكي آن را در چهار روز مقدر كرد بهاندازهی نیاز روزی
خواهان ( )23سپس آهنگ [آفرينش] آسمان كرد و آن دود بود پس به آن و به زمین فرمود
بیايید از روی تسلیم يا از روی كراهت .آن دو گفتند با اطاعت و تسلیم آمديم ( )22پس آنها
را [بهصورت] هفتآسمان در دو روز خلق كرد و در هر آسماني كار آن را وحي كرد و آسمان
دنیا را به چراغها آذين كرديم و حفظ كرديم اين است تقدير آن نیرومند دانا ()21
همین مطلب در آيهی زير نیز آمده است -:هو ا َّل ِذي َخل ََق لَكُم ما ِِف األَ ِ
رض ج ِميعاً ثُم اس َتوي
ٍ ِ 2
ٍ
سَموات وهو ِبك ُِّل ََشء عليم
إِ َِل السَمء فَسواه َّن سبع
ترجمه :اوست آن كسي كه آنچه در زمین است همه را برای شما آفريد سپس به آسمان
پرداخت و هفتآسمان را استوار كرد و او به هر چیزی داناست.
در آيات  12تا  00سورهی نازعات درست برعكس آيات قبل ،گفتهشده كه آسمانها قبل از
زمین خلقشدهاند .دقت كنید:آسمان قبل از زمین خلقشده است؟!
«أَأَن ُتم أَشَ د َخلْقًا أَ ِم السَمء ب َناها ( )23رفَع سمكَها فَسواها( )23وأَ ْغطَش لَيلَها وأَ ْخ َرج ضُ حاها()23
واألَرض بعد َذ ِلك دحاها ( )39أَ ْخ َرج ِم ْنها ماءها وم ْرعاها ( )32والْجِ َ
ْ
بال أَرساها ( )32م َتاعا لَّكُم
ِ
وألَنْعا ِمكُم (»)33
ترجمه :آيا آفرينش شما دشوارتر است يا آسماني كه [خدا] آن را ساخته است ( )12سقفش
را برافراشت و آن را درست كرد ( )12و شبش را تیره و روزش را روشن گردانید ( )13و
پسازآن زمین را پهن كرد ( )03آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد ( )02و كوهها را پابرجا
(استوار) گردانید ( )01متاعي برای شما و دامهايتان ()00
درآيات سورهی فصلت گفته شد كه زمین و ارزاق و كوهها قبل از آسمان خلقشده و اينجا
ميگويد زمین و ارزاق (آب و چراگاه) و كوهها بعد از خلقت آسمان به وجود آمدهاند .آيا امكان
دارد اين تناقض واضح كار خدا باشد؟ زماني بگويد زمین را قبل از آسمان و زماني ديگر
بگويد آسمان را قبل از زمین خلق كرديم .خیر! قرآن ساختهی محمد است نه خدا .انسان
1
است كه باگذشت زمان ممكن است گفتههای قبلياش را فراموش كند نه خدا.
-1بقره آیه 28
 -2نقد قرآن ص 112و111
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جواب

" ثم" معموالً براى افادۀ تأخیر در زمان به كار ميرود ولى گاه به معنى تأخیر در بیان
ميباشد (همانطوری كه در ادبیات عرب نظاير فراوان دارد) 2نمونه آن ،آيه :ثُ َّم كانَ ِم َن
1
الَّ ِذي َن آ َم ُنوا ،ميباشد كه برای تأخیر در وقت نیست.
ازاينرو هیچ مانعى ندارد كه با آن كه از ديدگاه قرآن ،در عالم تكوين ،ابتدا آفرينش آسمانها
صورت گرفته است و سپس زمین ،ولى به هنگام بیان كردن ،نخست از آفرينش زمین و
ارزاق و منابع آنكه موردتوجه و نیاز انسانهاست شروع كرده ،سپس به شرح آفرينش آسمان
پرداخته است.
اين معني هم با اكتشافات علمى هماهنگتر است و هم با آيات سوره نازعات كه چنین
مىفرمايد:
السَم ُء َبناها َرف ََع َس ْمكَها ف ََس َّواها َو أَ ْغطَ َش لَ ْيلَها َو أَ ْخ َر َج ضُ حاها َو ْاألَ ْر َض
«أَ أَنْ ُت ْم أَشَ دُّ َخلْقاً أَ ِم َّ
بَ ْعدَ ذ ِلكَ َدحاها أَ ْخ َر َج ِم ْنها ما َءها َو َم ْرعاها َو الْجِ َ
بال أَ ْرساها َمتاعاً لَك ُْم َو ِألَنْعا ِمك ُْم»
" آيا زنده شدن شما بعد از مرگ مهمتر است ،يا آفرينش آسمان؟ خداوند آن را بیان كرد و
برافراشت و منظم ساخت ،شب آن را تاريك ،و روز آن را آشكار ساخت ،و زمین را بعدازآن
گسترد ،آبهای درونى آن و گیاهان و چراگاههای آن را خارج نمود ،و كوهها را بعدازآن
0
پابرجا ساخت ،تا وسیله زندگى براى شما و چهارپايانتان فراهم گردد".
اين آيات بهخوبي روشن مىسازد كه گسترش زمین و جوشیدن چشمهها و پیدايش درختان
و مواد غذايى ،همه بعد از آفرينش آسمانها صورت گرفته است ،درحاليكه اگر" ثم" را به
تأخیر زمانى تفسیر كنیم بايد بگويیم همه اينها قبل از آفرينش آسمان صورت گرفته ،و
ازآنجاكه كلمه «بعد ذلک» بهروشني همه اينها را بعدازآن مىشمرد و نسبت به ثمّ وضوح
و ظهور بیشتری در تأخیر زماني دارد ،تفسیر ثم به تأخیر بیانى نه تأخیر زماني صحیح به
نظر مىرسد 0.نكته ديگر اينكه آيات متعددی وجود دارد كه در آنها آسمانها پیش از زمین
-1التبیان ىف تفسری القرآن ،ج ،1ص127 :
-2تفسری کنز الدقائق و بحر الغرائب ج1ص111
-1نازعات آیات 11 -27
- 1تفسری نمونه ،ج ،22ص227 :و 229
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ذكرشده است 2و اين ميتواند مؤيدی بر تقديم زماني آسمان بر زمین باشد.
اشکال دوم

جالب است كه هر دو سری آيات در اشتباهاند چون نه آسمان قبل از زمین و نه زمین قبل
از آسمان به وجود آمده است .چنانچه مشاهدات علمي نشان داده است سیارات در حال تولد،
همراه و در دامن كهكشانها به وجود ميآيند .پس از بیگ بنگ سیر ايجاد ستارهها و سیارهها
شروعشده است و قبل و همزمان و بعد از پیدايش زمین ،ستارهها و سیارات فراواني
شكلگرفتهاند و ميگیرند .بنابراين ،خلقت آسمانها پس از زمین يا قبل از آنها غلط فاحشي
1
است كه در اين آيات آمده است.
جواب

شواهد علمي نشان ميدهد كه قبل از خلقت زمین بخشي از آسمان يعني كهكشانهای
ديگر ايجادشده است ازاينرو تقدم خلقت آسمان بر زمین درست است .آقای سها مدعي
است دروس حوزوی را خوانده طبیعتاً اين قاعده را خوانده است كه اثبات شيء نفي ماعدا
نميكند ازاين رو بیان خلقت آسمان قبل از خلقت زمین نفي خلقت بخشي از آسمان بعد از
خلقت زمین را نميكند.
 -16صورت جهان در ابتدای پیدایش
الس ََم ِء َو ِه َي ُدخَان َفق ََال لَ َها َولِ ْْلَ ْر ِض ائْ ِت َيا طَ ْو ًعا أَ ْو كَ ْر ًها َقالَ َتا أَتَ ْي َنا طَائِ ِع َْي َفقَضَ ا ُه َّن
«ثُ َّم ْاس َت َوى إِ َل َّ
0
َس ْب َع َس ََم َو ٍ
ات ِِف يَ ْو َم ْ ِْي»
ترجمه :سپس (خدا) آهنگ آسمان كرد و آن دود بود پس به آن و به زمین فرمود بیايید از
روی تسلیم يا از روی كراهت .آن دو گفتند با اطاعت و تسلیم آمديم ( )22پس آنها را
[بهصورت] هفتآسمان در دو روز خلق كرد.

اشکال
در آيهی 22گفته كه آسمانها قبل از تشكیل شدن ،دخان يعني دود بودهاند.
 - 1اعراف آیه ،41یونس آیه ،1هودآیه،7فرقان آیه،48سجده آیه،1ق آیه،42نازعات آیات27تا ،11شمس آیات 4تا12
 -2نقد قرآن ص112
-1فصلت آیات 11و12

نقد و بررسی فصل دوم خطاهای علمی قرآن

097

اين غلطي آشكار است .چون بر اساس آخرين تئوری فیزيك تشكیل جهان از بیگ بنگ
شروعشده است .يعني جهان در ابتدا يك تودهی فوق متراكم از انرژی بوده و هیچ اتم يا
ملكولي هنوز به وجود نیامده بوده است .اين تودهی انرژی به حالت انفجارگونهای آغاز به
گسترش كرده است و هنوز هم كهكشانها در حال دور شدن از يكديگرند ،درصورتيكه دود
مخلوطي از گازهای منواكسید كربن ،دیاكسید كربن و ملكولهای آلي مركب از كربن و
موكولهای ديگر است.
دود تنها پس از تشكیل گیاهان و مواد آلي چون نفت و سوختن آنان امكانپذير است كه
فقط در كمتر از يك میلیارد سال گذشتهی زمین موجود بودهاند .يعني حدود  20میلیارد سال
2
پس از بیگ بنگ و بیش از  4میلیارد سال پس از پیدايش منظومهی شمسي.
جواب

مسئله ابتدای خلقت يكي از موضوعاتي است كه هنوز بین اختر شناسان موردبحث و گفتگو
است 1و همه نظريهها مخالفان و موافقاني دارد و نظريه قطعي كه همه ابعاد آن اثباتشده
باشد وجود ندارد .يكي از اين نظريات نظريه بیگ بنگ است .گرچه اين نظريه موافقان
زيادی دارد اما مخالفیني در بین كیهان شناسان دارد و فرضیههای ديگری چون نظريه
حالت پايدار  ،جهان پالسما و جهان انفجارهاى كوچك (كهبانگ) مطرح است بنابراين
قطعیت اين علم ثابت نشده است و چهبسا نظريه بیگ بنگ در آينده تغییراتي صورت گیرد
و يا باطل شود و نظريه ديگری مطرح شود .اما بااينحال شباهتهايي بین ديدگاه قرآن و
نظريه بیگ بنگ وجود دارد در قرآن ماده اولیه را دخان ميداند اما شواهد نشان ميدهد كه
اين دخان دود ساده برگرفته از آتش نیست تا زيرا اوال حضرت علي ()ماده اولیه را مثل
الدخان دانسته است ،0ثانیا لغت شناسان عرب درباره دخان ميگويند:
آن چیزی است كه از آتش ميآيد و سپس تشبیه ميشود به هر چیزی كه شبیه اوست از
دشمني و نظیر آن 0.ازاينرو در كتب لغت در معاني ديگر نیز توسعه دادهاند و فقط به معني
 -1نقد قرآن ص111و 111
 2یکصد وهشت پرسش نجومی ص71اج ا ْل ُب ُح ِ
رض َب بِ َأ ْم َو ِ
ور َف َث َار ِمن َْها ِم ْث ُل الدُّ َخان .بحار األنوار (ط  -بریوت) ،ج ،41ص82 :
َ -1بدَ ا َل ُه َأ ْن َ ْ
َي ُل َق ْ َ
اْل ْل َق َف َ َ
ِ
ِ
َ -1و ُه َو ا هل ِذي َی ُک ُ
يش ٍء ُی ْشبِ ُه ُه ِم ْن عَدَ َاو ٍة َونَظِ ِری َها .مقاییس اللغة ج2ص116
ون َع ِن ا ْل َو ُقودُ ،ث هم ُی َش هب ُه بِه ُک ُّل َ ْ
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دود نیست ازجمله اينكه األَدْخَن[ -دخن]به آنكسي گفته مي شود كه به رنگ كدر و سیاه
مانند دود درآمده باشد .يا دَخُنَ -دُخْنَۀً :رنگ او تیره بسان سیاهى دود شده .يا الدَّخْنَاء زنى
كه رنگ چهرهاش تیره همانند دود شده باشد 2.راغب در كتاب مفردات در ذيل آيه ثُ َّم ْاس َتوى
1
السَم ِء َو ِه َي ُدخان ميگويد:هي مثل الدىخان
إِ َل َّ
ماده اولیه كه منجمین بیان ميكنند هیدروژن و هلیوم است و برای بیان آن به بخاطر سطح
فهم مردم از نزديك ترين اصطالح استفاده شده است.
 -18اتصال زمین و آسمان در ابتدا
3
ِ
السَموات ْ
واألَرض كَانَ َتا رتْقًا َف َف َت ْق َناهَم»
«أَولَم ي َر الَّ ِذي َن كَ َف ُروا أَنَّ
ترجمه :آيا كساني كه كفر ورزيدند ندانستند كه آسمانها و زمین بههمپیوسته بودند و ما آن
دو را از هم جدا ساختیم.
قبل از اينكه به اشكاالت سها پرداخته شود الزم است تفاسیر اين آيه بیان شود.
برای آيه مذكور دو تفسیر آمده است كه به نظرمي رسد هر دو درست باشد.
 -2منظور از به همپیوستگي آسمان اين است كه در آغاز بارانى نمىباريد و به همپیوستگي
زمین اين است كه در آن زمان گیاهى نمىروئید ،اما خدا اين هر دو را گشود ،از آسمان
باران نازل كرد و از زمین انواع گیاهان را رويانید.
روايات متعددى از اهلبیت (^)اين تفسیر را بیان ميكنند كه به يك نمونه اشاره ميشود:
الس ِ
َموات َو ْاألَ ْر َض
نافع از امام باقر( )درباره مقصود خدا از آيه «أَ َو ل َْم يَ َر الَّ ِذي َن كَ َف ُروا أَنَّ َّ
كانَتا َرتْقاً َف َف َتقْنا ُهَم» پرسید و امام ( )فرمود :همانا خداوند تبارکوتعالي چون آدم را به
زمین فرود آورد آسمانها بسته بودند و هیچ نمىرويانید و زمین بسته بود و گیاهى از آن
نمىرويید و چون خداوند عزوجل توبه آدم را پذيرفت آسمان را فرمود تا از ابر باران ريزد و
آن را فرمود تا در مشك خود را گشود و سرازير كرد ،و سپس به زمین فرمود تا درختها
-1فرهنگ ابجدى ،ص 11و 14و العني ج1ص 212و هتذیب اللغة ج7ص 126
-2مفردات ألفاظ القرآن ،ص112
 -1انبیاء آیه .12
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رويانید و میوهها برآورد و جویهای آب بر خروشانید ،و اين بود بستن آنها و آن گشودن
آن.

2

 -1بههمپیوستگي آسمان و زمین اشاره به آغاز خلقت است كه طبق نظرات دانشمندان،
مجموعه اين جهان بهصورت توده واحد عظیمى از بخار سوزان بود كه براثر انفجارهای
درونى و حركت ،تدريجاً تجزيه شد و كواكب و ستارهها ازجمله منظومه شمسى و كره زمین
به وجود آمد و بازهم جهان در حال گسترش است بعضي از روايات به اين مورداشاره دارد.

1

ازاينرو نميتوان گفت آيه حتماً ناظر به موضوع بههمپیوستگي آسمان و زمین است اما چون
اين احتمال وجود دارد به شبهات سها پرداخته ميشود:

اشکال اول
رتق به معني دوختن دو چیز به هم و منضم كردن دو چیز به هم است .بنابراين مفهوم آيه
اين است كه زمین و آسمان در كنار هم و يا به هم چسبیده بودند و سپس خدا آنها را از
هم جدا كرد.
آيهی ديگری كه معني رتق را واضحتر ميكند عبارت است از«يوم نَطْوِي السَمء َكطَي السجِ ِّل
لِلْكُ ُت ِب كََم بدأْنَا أَ َ
ول َخل ٍْق نُّ ِعيده»0ترجمه :روزی (قیامت) كه آسمان را همچون در پیچیدن
صفحه نوشتهها در ميپیچیم همانگونه كه بار نخست آفرينش را آغاز كرديم دوباره آن را
بازميگردانیم.
در اين آيه هم ميگويد :در قیامت ما آسمانها را چون طومار نوشتهای در هم ميپیچیم
همانگونه كه در ابتدا آغاز كرديم يعني در آغاز ايجاد آسمانها نیز چنین بودند .آغاز ايجاد
را در آيهی قبلي0مطرح كرد كه آسمان و زمین بهصورت رتق بودند.از مثال در آيهی دوم
(كطي السجل) بهخوبي ميتوان فهمید كه معني رتق قرار گرفتن اليههای آسمانهای
-1الکايف ج ،9ص121 :
 -2بحار األنوار ج ،41ص72 :
 -1انبیاء آیه121
-1انبیاء آیه 12
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هفتگانه بر رویهم و بر روی زمین است .چسبیده بودن آسمانها و زمین به هم در اوايل
به وجود آمدنشان ،يك ايدهی بسیار قديمي افسانهای است كه تا چند هزار سال قبل از
محمد قدمت دارد .اين ايده در هندو در بودائي در تائوئیسم در افسانههای چیني بابل در
باستان در مصر و نهايتاً در تورات آمده است .و بهاحتمالقوی محمد اين ايده را از تورات
2
گرفته است.

جواب
در اينجا جمع شدن آسمان در روز قیامت را تشبیه به اول خلقت ميكند بايد ديد كه وجه
شبه چیست؟ با توجه به اينكه ابتدای خلقت را از دخان ميداند معلوم ميشود كه وجه شبه
در جمعكردن هست نه در اليه بودن «كََم بدأْنَا أَ َ
ول َخل ٍْق نُّ ِعيده» تشبیه در چسبیدن و جمع
بودن است نه در روی هم قرار گرفتن و مسئله انقباض نخستین جهان موضوعي است كه
دانشمندان علم نجوم به آن اعتراف كردهاند .انقباض دوباره عالم نیز با دانش جديد منطبق
است بر اساس نظريههای علمي ،دانشمندان عقیده دارند كه چنین اتفاقي در انتظار جهان
است .چون جهان بعد از انبساط ،روزی طي يكروند خود انقباضي ،منهدم خواهد شد؛ اين
هم به خاطر محدوديت مواد موجود در جهان است كه ديگر قادر به انبساط بیشتر نیست.
بنابراين ،اين مواد منقبض ميشوند و اندازه جهان به مقدار اولیهاش برميگردد.
السَم ِء ِ
ذات ال َّر ْجعِ» درمييابیم كه آسمان
السَم ُء بِدُخانٍ ُم ِب ٍْي»َ « -و َّ
و با توجّه به آيه « َي ْو َم تَأْ ِِت َّ
در پايان كار بهصورت نخستین خود (دخان و گاز) برميگردد .بنابراين آسمان با بساط
كنونياش به چهره و ماهیت نخستین گازی خود برگشت خواهد نمود.
به كار بردن «جمعكردن طومار» تشبیه است برای پايان كار يعني جهان هستي كه هم
چون طوماری گشوده و دارای نقوش و خطوط است ،هنگاميكه فرمان رستاخیز فراميرسد،
درهمپیچیده ميشود و شكل كنوني جهان و ستارگان و سیارات درهم فروميريزد و اين
نوع اصطالحات در گفتار عامیانه مردم هم بهكاربرده ميشود كما اينكه كسي كه از دنیا برود
ميگويند :طومار زندگي او برچیده شد .قرآن اشاره دارد كه آسمان هنگام قیامت بهصورت
السَم ِء ِ
ذات ال َّر ْج ِع» و انتهای خلقت را چنین بیان كرده است
اول برميگردد و فرموده « َو َّ
 - 1نقد قرآن ص114و 116
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السَم ُء بِدُخانٍ ُم ِب ٍْي» بنابراين آسمان در پايان كار بهصورت نخستین خود يعني
«ي ْو َم تَأْ ِِت َّ
دخان برميگردد و اين تفسیر را علي بن ابراهیم قمي از اصحاب امام هادی()در
تفسیرش بیان كرده است وی ميگويد« :طويها 2يعني نابود ميشود و تبديل به دود
1
ميشود»
ادعای گرفتن از اديان ديگر ادعای بدون دلیل است و در قسمت خلقت جهان در شش روز
بهطور مفصل به اين ادعا پاسخ داده شد.
اشکال دوم

معنای ديگری كه از آيه فوق قابلبرداشت است و توسط بعض صحابه مطرحشده اين است
كه آسمانها بهصورت يكپارچه بودند و زمینها هم يكپارچه بودند و خدا از آسمان
هفت آسمان ايجاد كرد و از زمین هفت زمین ايجاد كرد نه اينكه آسمان و زمین به هم
0
چسبیده باشند.
جواب

سها مشخص نكرده است كه اين مطلب را كداميك از صحابه گفته است و در كدام كتاب
نقلشده است .لذا ادعای وی موردقبول نیست.
اشکال سوم

قرآن در آيهی ديگری اتساع يا گسترش آسمانها را بیان ميكند« :والسَمء ب َني َناها ِبأَي ٍد وإِنَّا
ل ِ
َموسعونَ »0ترجمه :و آسمان را به دست خود ساختیم و بيگمان ما گسترشدهندهايم.
در مورد معني لغت موسعون در تفاسیر و كتب حديث سه نظر مطرحشده است :اول به معني
وسعت دادن كه بین آسمانها و زمین را وسعت داديم كه از ريشهی سعه گرفتهشده باشد.
دوم به معني قادرون (توانا هستیم) كه از ريشهی وسع گرفتهشده باشد .و سوم وسعت دادن
رزق با ارسال باران از آسمان .معقولترين معني كه در هماهنگي با دو آيهی قبل است،
وسعت دادن بین زمین و آسمان است يعني همان مفهوم آيهی  230انبیاء كه خدا آسمان و
ِ
السج ِّل لِ ْل ُكت ِ
ُب
 -1يوم َن ْط ِوي السَمء َك َطي
 -2تفسری القمي ،ج ،2ص77 :
 - 1نقد قرآن ص116
- 1ذاریات آیه 17
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زمین را از هم دور كرد.
گسترش (وسعت دادن) و دوباره منقبض يا جمعكردن جهان نیز ايدهای بسیار قديمي است
2
كه مثالً در هندو و بودائي مطرح بوده است.
جواب

ابتدا الزم است بیان شود كه معني درست همان وسعت دادن است اما دو نكته قابل تذكر
است.
اول اينكه در اين آيه صحبت از وسعت آسمان است نه وسعت بین آسمان و زمین
دوم اينكه لموسعون دال بر تداوم توسعه در آسمان دارد يعني هماكنون هم آسمان در حال
گسترش است دلیل اين ادعا آن است كه تعبیر به«إِنَّا َل ُم ِ
وس ُعونَ » (ما گسترشدهندگانیم)
جمله اسمیه و اسم فاعل معني تداوم امر را ميرساند.
با اين وصف اين خبر از اعجاز علمي قرآن است زيرا تداوم گسترش آسمان و زمین در اديان
1
پیشین نیامده است و اين موضوع توسط مشاهدات هابل(م )2340كشفشده است.
كتب علم امروز مىگويد :نهتنها كره زمین ،براثر جذب مواد آسمانى تدريجاً فربه و سنگینتر
مىشود ،بلكه آسمانها نیز در حال گسترشاند ،يعنى ستارگانى كه در يك كهكشان قرار
دارند بهسرعت از مركز كهكشان دور مىشوند ،حتى سرعت اين گسترش را در بسیارى از
مواقع اندازهگیرى كردهاند.
آقاى" جان الدر" مىگويد:
" جديدترين و دقیقترين اندازهگیریها در طول امواجى كه از ستارگان پخش مىشود پرده
از روى يك حقیقت عجیب و حیرتآور برداشته ،يعنى نشان داده است مجموعه ستارگانى
كه جهان از آنها تشكیل مىيابد پیوسته با سرعتى زياد از يك مركز دور مىشوند ،و هرقدر
فاصله آنها از اين مركز بیشتر باشد بر سرعت سیر آنها افزوده مىگردد ،مثل اين است كه
زمانى كلیه ستارگان در اين مركز مجتمع بودهاند ،و بعدازآن ازهمپاشیده ،و مجموعه ستارگان
بزرگى از آنها جدا و بهسرعت به هر طرف روانه مىشوند! دانشمندان از اين موضوع چنین
 - 1نقد قرآن ص116و 117
-2راز آفرینش جهان ص14
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استفاده كردهاند كه جهان داراى نقطه شروعى بوده است.
ژرژگاموف" در كتاب" راز آفرينش جهان" در اين زمینه چنین مىگويد:
« پى بردن به اينكه جهان ما در حال انبساط است كلید اصلى را براى گنجینه معماى
جهانشناسى مهیا مىكند ،زيرا اگر اكنون جهان در حال انبساط باشد الزم مىآيد كه زمانى
1
در حال انقباض بسیار شديدى بوده است»!
وی در جای ديگر ميگويد :ديديم كه مشاهدات هابل تعیین ميكند كه كهكشانهای
پراكنده در سراسر فضای جهان به نظر ميرسد كه از ما دور ميشوند و هراندازه دورتر باشند
0
سريعتر حركت ميكنند.
سوم :مسئله انقباض جهان همانطور كه بیان شد مورد تأيید علم نجوم است امّا ادّعای
فراگرفتن از اديان ديگر ،ادّعايي بيدلیل است و بارها بدان پاسخ دادهايم.

ارتباط آیه با بیگ بنگ
اشکال اول و دوم

جالب است كه بعضي از معجزه تراشان ادعا كردهاند كه اين آيات معجزهاند چون بیگ بنگ
را مطرح كردهاند .بدين نحو كه قرآن گفته كه آسمانها در ابتدا دود بودند و منظور از دود
گاز است .همچنین گفته آسمان و زمین يكي بودند و از هم جدا شدند و همچنین گفته كه
جهان در حال گسترش است .و اينها نشان ميدهد كه قرآن تئوری بیگ بنگ را مطرح
كرده است پس معجزه است .اما چنین نیست و اين آيات همگي غلطاند و از افسانههای
پیشین منشأ گرفتهاند:
اول :همانطور كه قبالً گفتیم مطابق تئوری بیگ بنگ جهان از انرژی متراكم شروعشده نه
از دود يا گاز.
دوم :مطابق تئوری بیگ بنگ ،زمین هم از انرژی خالص سرچشمه گرفته است درصورتيكه

 -1آغاز و انجام جهان ص98
-2راز آفرینش جهان ص11
 -1مهان ص 14
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2

جواب :

قبالً بیان شد كه نظريه بیگ بنگ گرچه موافقاني دارد اما نظريهای قطعي و اثباتشده كه
موردقبول همۀ منجمین باشد ،نیست و مخالفاني نیز دارد و چهبسا در آينده اين نظريه تعديل
يا رد شود و نظريه ديگری مطرح شود اما اطالق گاز به تئوری بیگ بنگ درست است زيرا
ماده اولیه را هیدروژن دانستهاند و هیدروژن نوعي گاز است و قبالً بیان كرديم كه در زبان
عربي دخان فقط برای دود بكار نرفته است بلكه شبیه به دود را نیز دخان گفتهاند .همچنین
بر اساس آيۀ  03انبیاء ،آسمانها و زمین در ابتدا رتق و بههمپیوسته بودند .ازاينرو ميتوان
نتیجه گرفت كه از ديدگاه قرآن ،زمین نیز همچون آسمانها ابتدا تودۀ متراكم گاز بوده
است.
اشکال سوم:

چنانچه در صفحات قبل ديديد درآيات  3و  23فصلت مطرحشده كه خدا اول زمین را خلق
كرده سپس آسمان را ،كه اين هم مخالف تئوری و شواهد بیگ بنگ است .زمین و آسمانها
باهم از بیگ بنگ شروع به پیدايش و تحول كردهاند.حتي بر اساس تئوری بیگ بنگ هم
1
عمر عالم بیش از عمر زمین است.
جواب

اين شبهه قبالً جواب داده شد كه ثم برای ترتیب بیاني است ازاينرو از ديدگاه قرآن ابتدا
خلقت آسمان بوده و سپس زمین.
اشکال چهارم

در تئوری بیگ بنگ مطرحشده كه همهی جهان يك تودهی عظیم انرژی بوده ولي قرآن
گفته كه آسمان و زمین به هم چسبیده بودهاند مثل دوپارچه كه به هم دوخته ميشوند و
مطابق مثال خود قرآن مثل طومار نوشته كه اليههايش رویهم قرار ميگیرند كه اين هم
 - 1نقد قرآن ص117و 119
 - 2مهان ص 119
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2

جواب

اگر دقت شود ،معلوم ميشود كه سها مسئله طومار را از آيه ديگری كه دربارۀ پايان جهان و
معاد است ،اخذ كرده است و در آنجا بیان كرديم كه وجه شبه در تشبیه به طومار ،در
جمعكردن هست نه رویهم قرار گرفتن.
اشکال پنجم

الزمهی وسعت دادن به معني قرآني اين است كه آسمانهای هفتگانه از هم و از زمین دور
شوند .و الزمهی اين امر اين است كه مثالً فاصلهی خورشید و ماه كه هركدام در يك آسمان
هستند از زمین افزايش يابد كه اين هم مخالف بیگ بنگ است .چون كهكشانها از هم دور
1
ميشوند نه اجزای يك منظومه چون منظومهی شمسي.
جواب

در هیچ جای قرآن به فاصله گرفتن هفت آسمان از يكديگر اشاره نشده است آيه اينگونه
است «والسَمء ب َني َناها ِبأَي ٍد وإِنَّا ل ِ
َموسعونَ »0قرآن نگفت سَموات تا اين ايراد را وارد كنید.
بیان شد كه آسمان مفهوم وسیعي دارد و شامل همۀ ستارگان و كهكشانها ميشود .ازنظر
علمي ،ثابت است كه جهان درحالتوسعه است و كهكشانها از يكديگر فاصله ميگیرند.
اشکال ششم

مفهوم گسترش جهان به مفهوم امروزی با حديث صحیحي كه قبالً هم مطرح كرديم در
تضاد است:
« ... -قال (الرسول) أتدرون كم بْي السَمء واألرض فقلنا َّللا ورسوله أعلم قال بينهَم مسرية خمس
مائة سنة ومن كل سَمء إِل السَمء التي تليها مسرية خمس مائة سنة وكثف كل سَمء مسرية خمس
مائة سنة» .
ترجمه ... :پیامبر گفت (به يارانش) آيا ميدانید فاصلهی بین آسمان و زمین چقدر است؟
گفتیم خدا و رسولش آگاهترند .گفت بین آنها مسیر  433سال است .و از هر آسمان به
 - 1مهان
 - 2مهان ص119و 118
- 1ذاریات آیه 17
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آسمان بعدی مسیر  433سال است و ضخامت (كثف) هر آسمان هم مسیر  433سال است.
در اين حديث محمد فاصلهی آسمانها را باهم  433سال و ضخامت هر آسمان را نیز 433
سال دانسته است .ولي با مفهوم گسترش امروزی ،فاصلهها دائماً در حال افزايش است.
بهعبارتديگر خود محمد نظر معجزه تراشان را قبول ندارد.
جواب

اين روايت قبالً در قسمت «هفتآسمان» بررسي سندی شد و معلوم شد كه مشكل سندی
دارد ازاينرو حجت نیست.
 -17برجهای آسمان
«ولَ َقد جعلْ َنا ِِف السَمء ب ُروجا وزي َّناها لِل َّن ِ
اظرِي َن» 1ترجمه :بهدرستي كه ما در آسمان برجهايي
(بروجي) قرارداديم و آسمان را برای نگاهكنندگان زينت داديم.
«والسَمء َذ ِ
ات ا ْلربُو ِج»3ترجمه :سوگند به آسمان كه دارای برجهاست.
اشکال

در ستارهشناسي قديم ،دايرهی بزرگي را كه خورشید در طول يك سال طي ميكند ،به 21
قسمت فرضي تقسیم كرده بودند و به آنان برجهای دوازدهگانه ميگفتند و هر برج را بر
اساس صورت فلكي كه مسیر از آن ميگذشت نامگذاری كرده بودند .اين برجها توسط
بطلمیوس در قرن دوم میالدی نامگذاری شد .شامل :حمل (قوچ) ،ثور ،جوزا ،سرطان ،اسد،
سنبله ،میزان ،عقرب ،قوس ،جدی ،دلو و حوت .طبعاً مردم قديم اين برجها را واقعي
ميپنداشتند و محمد هم آنان را واقعي پنداشته و درآيات زير گفته كه خدا اين برجها را در
آسمان قرار داده است.

 - 1نقد قرآن ص118
 -2حجر آیه 16
 -1بروج آیه 1
 - 1نقد قرآن ص122
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جواب

منظور از ذات البروج همان برجهای دوازدهگانه است كما اينكه امام محمدباقر( )در ذيل
السَم ِء بُ ُروجاً» ميفرمايد :بروج عبارت است از ستارگان و از اين
آيه«تَبا َركَ الَّ ِذي َج َع َل ِِف َّ
ستارگان آن چند برجى كه مربوط به سه ماه بهار است ":حمل" و" ثور" و" جوزاء" است
و آنكه مربوط به سه ماهه تابستان است ":سرطان" و" اسد" و" سنبله" است و آنكه مربوط
به سه ماهه پائیز است ":میزان" و" عقرب" و" قوس" است ،و آنكه مربوط به سهماهه
زمستان است ":جدى" و" دلو" و" حوت" است كه مجموعاً دوازدهبرج مىشود1.
درست است كه بروج دوازدهگانه اعتبارى هستند ،امّا دلیلي بر اينكه قرآن و پیامبر بروج را
واقعي دانسته باشند ،وجود ندارد .از سوی ديگر ،امر اعتباری اگر مبتني بر واقعیت باشد ،چون
برای انسان و زندگي او فايده دارد ،از زمرۀ نعم الهي محسوب ميشود كه بروج دوازدهگانه
اينگونه است .ازاينرو ،اعتباری بودن بروج مانع از اين نمىشود كه خداوند متعال آنها را
در قرآن بیان نكند چراكه همانندهاى فراوانى در قرآن وجود دارد كه امورى اعتبارى،
موردنظر قرار گرفتهاند.كما اينكه مفهوم «عدم»«،ملكیت»و «حاكمیت» از امور اعتباری
است اشكال سها در صورتي وارد بود كه بطالن برجهای دوازدهگانه مثل آسمانهای
هشتگانه بطلمیوس ثابتشده باشد اما امروزه برجهای ذكرشده نهتنها رد نشده بلكه از
اموری است كه در علم نجوم از آن استفاده ميشود.
 -10شتاب شب در پی روز
«يغ ِِْش الل ََّيل ال َّنهار يطْلُبه ح ِثيثًا»1ترجمه :شب روز را ميپوشاند(درحالیكه) شتابان او را مي-
طلبد.
اشكال
در واقع ،روز وجود نور و شب عدم نور است نه چیزی كه چون چادر روز را بپوشاند .بنابراين
پوشانده شدن روز توسط شب غلط است و همچنین نه شب روز را ميطلبد و نه روز شب را
ميطلبد .بنابراين در اين آيه دو غلط واضح وجود دارد .علت آن است كه محمد شب را يك
 - 1تفسری القمي ،ج ،2ص114 :و 116
 -2اعراف آیه 41
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امر وجودی ميدانسته و به آن كارهای خاصي را نسبت داده است ممكن است گفته شود كه
2
اينها تشبیهات شاعرانهاند .اما خدا اگر تشبیه هم بكند تشبیه درست ميكند نه غلط.

جواب
در اين زمینه چند نكته را بايد يادآور شد :اول اينكه :همانطور كه بعداً در قسمت خلقت
شب بیان خواهد شد شب گرچه عدم نور است اما اين نوع عدم در فلسفه عدم ملكه نامیده
ميشود و با عدمهای صرف فرق دارد و بهرهای از وجود دارند و مسئله كوری نیز اينگونه
است.
دوم اينكه :اين آيه اشاره به اختالف افقها در زمین دارد از اين آيه كروی بودن زمین فهمیده
ميشود و تعقیب دائمى شب و روز ،تنها با كروى بودن و حركت وضعي زمین ممكن است
زيرا اين شتابان بودن همیشگي است و وقفه ندارد و اگر كسى از بیرون كره زمین ناظر
چگونگى حركت آن به دور خود و افتادن سايه مخروطى شكل زمینبر روى خودش باشد
با توجه به اينكه كره زمین با سرعت (در حدود  03كیلومتر در دقیقه) به دور خود مىگردد
چنین احساس مىكند كه گويا سیاه مخروطى شكل با سرعت زياد در روى اين كره به دنبال
روشنايى روز در حركت است 1لذا از اين آيه معلوم ميشود كه همواره در زمین مكاني هست
كه در حال تاريك شدن است و مكاني ديگر در حال روشن شدن.
 -29نور بودن ماه

«أَلَم تَ َروا كَيف َخل ََق َّ
ٍ
ِساجا»
َ
وجعل الْقَم َر ِفي ِه َّن نُورا
َ
سَموات ِطبا ًقا
َّللا سبع
وجعل الشَّ مس ِ َ
ترجمه :مگر مالحظه نكردهايد كه چگونه خدا هفت آسمان را طبقات رویهم آفريده است
3

و ماه را در میان آسمانها نور قرارداد و خورشید را چراغ قرارداد.
در اين دو آيه حداقل دو غلط علمي وجود دارد.
 -1نقد قرآن ص121
 -2تفسری نمونه ج 6ص  ،226ترمجه تفسری املیزان ج 9ص197
 - 1نوح آیه14و 16
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اشکال اول

ماه نور نیست بلكه كرهای است خاكي از جنس زمین و تنها نور خورشید را منعكس ميكند.

2

جواب

با توجه به تفاوت تعبیر نور و سراج و اشاره سنت به آن ،تفاوت ماهوی اين دو شي نوراني
آشكار ميشود .زيرا «سراج» به معناى چراغ است كه از درون خودش نور مىافشاند و
ازاينرو با خورشید متناسب است كه نور آن از فعل و انفعاالت و انفجارت و سوختن مواد
درون آن تأمین مىشود.
اما «نور» مفهوم عامى دارد و شامل نور غیرمستقیم نیز مىشود و ازاينرو با ماه تناسب دارد
كه نور آن انعكاس نور خورشید است.
شاهد ديگر بر اينكه نور اشاره به نور غیرمستقیم نیز دارد حديثي از امام صادق()است
كه بیاع سابرى مىگويد« :به امام صادق( )گفتم :من از نگريستن در دانش نجوم لذت
مىبرم و اين كار نزد مردم عیب است .اگر گناهى در آن است ،آن را رها كنم ولى اگر گناه
ندارد ،من از اين كار لذت مىبرم.
امام ()فرمود« :آيا مىتوانى ستارگان طلوع كننده را برشماری؟»گفتم :آرى .آنگاه آنها
را برشمردم.
امام( )فرمود :خورشید چه مقدار از نورش را به ماه مىتاباند؟گفتم :اين چیزى است كه
تاكنون هرگز آن را نشنیدهام!
امام ()فرمود :خورشید چه میزان از نورش را به زهره مىتاباند؟گفتم :اين را نیز تاكنون
هرگز نشنیدهام!

 - 1نقد قرآن ص122
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امام( )فرمود :اين چیزى است كه هرگاه كسى آن را بداند ،نى وسط يك نیزار را
تشخیص مىدهد .آنگاه امام ( )افزود :جز خانوادهاى از عرب و خاندانى از هند ،كسى
به علم نجوم آگاهى ندارد».

2

اشکال دوم

آيا ماه نور هفتآسمان است .كل منظومهی شمسي ما ذرهی ناچیزی در كهكشان ماست و
كهكشان ما يكي از صدها میلیارد كهكشان و خورشید ما ستارهای متوسط از میلیاردها
ستارهی كهكشان ماست .بنابراين ماه حتي در منظومه شمسي شيء نوراني بهحساب نميآيد
1
چه رسد به اينكه نوری باشد برای كل هستي.
جواب

در اين سوره ميگويد :ماه را در اين هفتآسمان نور قرارداديم معني آن اين نیست كه در هر
هفتآسمان نور ماه ديده ميشود منظور آيهى شريفه اين است كه :ماه در ناحیهى آسمانها
قرار دارد ،نه اينكه همه آسمانها را نور مىدهد؛ مثلاينكه ما مىگويیم :در اين خانهها يك
چاه آب هست ،با اينكه چاه در يكى از آنهاست ولى مىگويیم:
«در اين خانهها» مثال ديگر :مانند اينكه مىگويیم من به میان بنى تمیم رفتم ،با اينكه به
0
خانه بعضى از آنها رفتهام.
ممكن است اشكال شود كه بعضي از اجرام ديگر آسماني همان خصوصیت نوری را دارد كه
ماه دارد بنابراين تفاوتي در كار نیست
جواب اين است كه ما قاعدهای داريم به اين عنوان كه اثبات شي نفي ماعدا نميكند و اثبات
نور بودن ماه ،قمرهای ديگر كرات را نفي نميكند.
اشکال سوم

آيا بیان نور قرار داشتن در ماه كه ميتواند بهصورت انعكاس يا ناشي از خودش باشد ،معجزه
الش ْم ُس الْ َق َم َر ِم ْن ن ِ
 -1بحار األنوار ج 44ص .242ك َْم ت َْس ِقي َّ
ش ٌء َمل ْ َأ ْس َم ْع ُه َق ُّط َو َق َال َو ك َْم ت َْس ِقي الز َُّه َر َة
ُور َها ُق ْل ُ
ت َه َذا َ ْ
الش ْم ُس ِم ْن ن ِ
َّ
ت َو ََّل َه َذا
ُور َها ُق ْل ُ
 2نقد قرآن ص122
 -1ر.ك ترمجه تفسری املیزان ،ج ،22ص18 :
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است؟
جواب

بیان تفاوت ماه و ستارگان و ازجمله خورشید توسط كسي كه دسترسي به علم نجوم و ابزار
آن نداشته است و هیچ كتاب و درسي را نخوانده است نوعي اعجاز است.

اشکال چهارم
ضمیر هن جمع است و به آسمانها برميگردد و معني اين ميشود كه خدا ماه را در میان
آسمانها نور قرارداد يعني ماه از جنس نور است.

جواب
اگر سها آشنايي به لغت عرب ميداشت ،ميفهمید كه به نور عارضي هم نور ميگويند و در
دانش معاني و بیان اينگونه كاربرد قابلقبول است مثلاينكه به شخص شجاع بگويند شیر.
به چنین تعبیری جز شخص جاهل يا معاند اعتراض نميكند.
 -11آشکار کردن و پوشاندن خورشيد توسط روز و شب
2
مس وضُ حاها ( )2والْقَم ِر إِ َذا ت ََالها ( )2وال َّنها ِر إِ َذا َّ
جالها ( )3واللَّيلِ إِ َذا يغْشَ اها(»)5
«والشَّ ِ
ترجمه :سوگند به خورشید و تابندگياش ( )2سوگند به ماه چون در پى ([خورشید] رود ()1
سوگند به روز چون آن را آشكار گرداند ( )0سوگند به شب چون آن را بپوشاند()0

اشکال
سها اشكال ميكند كه نه روز خورشید را نمايان ميكند و نه شب خورشید را ميپوشاند

0

جواب:
در اينكه ضمیر «ها» در «جالها و يغْشَ اها» به چه چیز بازميگردند؟ در میان مفسران
گفتگو است ،بسیارى آن را به زمین يا دنیا برميگردانند .درست است كه درآيات گذشته
سخنى از" زمین" در میان نبوده ،ولى از قرينه مقام روشن مىشود هر انساني ميداند كه
آن چیزی كه توسط روز روشن ميشود زمین است و آن چیزی كه توسط شب ،تاريك
 - 1نقد قرآن ص 122و121
 -2الشمس آیات 1 -1
 -1نقد قرآن ص121و 121
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ميشود ،زمین است.
اگر ضمیر را به خورشید برگردانیم در اين صورت كالم بهصورت مجازی است نه حقیقي و
به عقیده ما مجاز در قرآن آمده است اما اينكه مجاز بودن اشاره به چیست؟ يك قول اين
است كه چون قرآن بر اساس فهم مردم نازلشده تا هدايت يابند اينگونه بیانشده است.
در قرآن بعضي از مطالب بر اساس ظاهر بیانشده است ازجمله اين آيه و اين منافات ندارد
كه برداشت حقیقي چیز ديگری باشد و اين يك امر پذيرفتهشده در گفتگوهاست حتي در
اين دوران كه علم پیشرفت كرده است ،مردم در گفتگوها و حتي در كتب علمي بر اساس
همان نگاه ظاهری سخن ميگويند؛ برای مثال ميگويند« ،خورشید باال آمد» يا «خورشید
وسط آسمان است» يا «خورشید غروب كرد» درحاليكه همه ما ميدانیم كه درواقع زمین
است كه حركت ميكند در قرآن نیز در مواردی بر اساس همین نگاه ظاهری به جهان
سخن گفتهشده است؛ چنانكه حضرت ابراهیم(×) خدای خود را كسي معرفي ميكند كه
خورشید را از مشرق برميآوردَ « :
ْشق» 2ابراهیم
َّللا َیأْتی بِالشَّ ْم ِس ِم َن ا ْل َم ْ ِ
قال إِ ْبر ُ
اهیم َفإِنَّ َّ َ
گفت :خدا [ىِ من] خورشید را از خاور برميآورد» اين دو آيه ناظر به برداشت ظاهری
ميباشند نه حقیقت واقعي ،البته بدون آنكه واقع را انكار كند .اشكال در صورتي بر قرآن
وارد است كه آن تعبیر را بهعنوان واقع بیان نموده باشد درحاليكه قبالً بیان شد كه قرآن
به حركت زمین اشاره دارد و ديدگاه بطلمیوسي را رد ميكند.
قول ديگر كه موردتوجه بعضي از علماست آن است كه منظور از نهار ،مكاني است كه روز
در آن تحقق پیدا ميكند و به خورشید جال و روشني ميدهد .مردم مدتهای زيادی خیال
ميكردند كه خورشید روز را روشن ميكند و قرآن ميگويد :روز است كه به خورشید روشني
ميدهد .وقتي به خورشید در خارج از جو نگاه شود هنگاميكه خورشید طلوع ميكند ،حتي
وسط روز آن را بهصورت يك ستاره كوچك ميبینیم و روشنايي به اين شكلي كه در زمین
ميبینیم ندارد.

-1بقره آیه 249
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وقتي اشعههای خورشید به يكاليه از اطراف زمین و ذرات بخارآب در آسمان برخورد ميكند
2
اينچنین نوری از خود بروز ميدهد.
 -22سجود سايهها

رض طَوعا وكَ ْرها ِ
« ِىِ
وَّلل يسجد من ِِف السَمو ِ
ات واألَ ِ
وظاللُهم بِالْغُدو واْلصالِ »
ترجمه :و هر كه در آسمانها و زمین است خواهوناخواه با سايههايشان (بامدادان و شامگاهان
براى خدا سجده ميكنند)
3
َش ٍء َي َت َف َّيأُ ِظ َاللُهُ َع ِن الْ َي ِم ِْي َوالشَّ ََمئِلِ ُس َّجدً ا ِ َّ ِ
َّلل َو ُه ْم َدا ِخ ُرونَ »
«أَ َول َْم َي َر ْوا إِ َل َما َخل ََق َّ ُ
َّللا ِم ْن َ ْ
ترجمه :آيا به چیزهايى كه خدا آفريده است ننگريستهاند كه [چگونه] سايههايشان از راست
و از چپ ميگردد و براى خدا در حال فروتنى سر بر خاک ميسايند.
2

اشکال

در اين آيات دو غلط واضح وجود دارد.
اشكال اول :سايه امری عدمي است و سجود آن بيمعني است .مثل اين است كه بگوئید
صفر فالن كار را ميكند .عدم فهم اين موضوع فلسفي توسط اعراب بدوی  2033سال
پیش طبیعي است و همین امر مؤيد اين است كه اين آيات ساختهی محمد است نه خدا.
اشكال دوم اين است كه در آيهی  24رعد گفته سايههای آنچه در زمین و آسمان است در
- 1من آیات اْلعجاز العلمي يف القرآن ،ج ،2ص 16 :و 17و موسوعة اْلعجاز العلمي يف القرآن و السنة ،ص111 :
 -2رعد آیه 14
 -1نحل آیه 19
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صبح و عصر سجده ميكنند؛ يعني تمام آنچه در آسمانها و زمیناند دارای سايهاند .آيا
خورشید سايه دارد .آيا كهكشانها سايهدارند .آيا مالئك (طبق نظر قرآن) سايهدارند .سايه
فقط در مورد سیاراتي كه دور خورشیدی بگردند معني دارد و بس.
جواب:

سايهها امور عدمى هستند و در اثر فقدان نور به وجود مىآيند ولى از آنجا كه نورها از هر
طرف آنها را احاطه كرده و آثارى براى خود دارند ،در اين آيه به آنها اشارهشده است تا
1
نشان دهد كه حتى سايهها هم در پیشگاه خدا خاضعاند ،يعنى تابع قوانین تابش نور هستند.
اما جواب به اشكال دوم :سها مدعي است كه دروس اسالمي خوانده بنابراين علم نحو كه
يكي از پايههای مهم فهم علوم اسالمي است را بايد خوانده باشد اما چرا به اين مسئله
توجه نكرده كه "من" اسم موصول برای صاحبان عقل بكار برده ميشود 0و اشارهای به
خورشید و كهكشانها ندارد و اما درباره مالئكه ازآنجاييكه مالئكه و جن ،سايه ندارند پس
مقصود از «كسانى كه در آسمانها و زمین هستند» بشر و مخلوقاتى شبیه بشر هستند كه
سجده از روى اطاعت ،مربوط به مؤمنین ،و سجده از روى اكراه ،مربوط به كافرين است
(البته سجده در اينجا به معناى خضوع است).
سها كه ادعا دارد سطح فهمش باالست و اشكاالت موشكافانه ميكند يك اشكال به روش
اشكالتراشي خودش بر وی ميتوان وارد كرد و آن اينكه او مدعي است " سايه فقط در
مورد سیاراتي كه دور خورشیدی بگردند معني دارد و بس " الزمه اين سخن اين است كه
اگر در غیر منظومه شمسي نور ستارهای بر جسمي تابید و طرف ديگرش بينور بود ديگر
به آن سايه نگويند اگر آنجا يا هر جای ديگر از نور برق استفاده شد نه نور خورشید و طرف
ديگر بينور بود ديگر به آن سايه نگويند .ادعای انحصار سايه در مورد سیاراتي كه دور
خورشید مي گردند ادعای سستي است.

 - 1نقد قرآن ص124
-2تفسری قرآن مهر (ویژه جوانان) ،ج ،12ص221 :
-1مبادي العربیه ج2ص112

نقد و بررسی فصل دوم خطاهای علمی قرآن

205

 -20خلقت شب

«وهو ا َّل ِذي َخل ََق الل ََّيل وال َّنهار» 2ترجمه :و او كسي است كه شب و روز را خلق كرد.
اشتباهي كه در اين آيه وجود دارد اين است كه خلقت را به شب نسبت داده است .شب عدم
نور است و علیت و ايجاد به امر عدمي تعلق نميگیرد .مثل اين است كه بگوئید خدا هیچ را
خلق كرد كه غلط است .در افسانههای باستاني يوناني نیز خلقت شب مطرحشده است.
«تُولِج الل ََّيل ِِف الْ َّنها ِر وتُولِج ال َّنهار ِِف اللَّيلِ » 2ترجمه( :ای خدا) شب را در روز داخل ميكني و
روز را در شب داخل ميكني.
شبیه آيهی فوق چندين بار در قرآن تكرار شده است.
اشکال

همان اشكال قبل اينجا هم وجود دارد .شب (عدم نور) چیزی نیست كه با نور مخلوط شود.
به تعبیر دقیقتر عدم چیزی نیست كه آن را باوجود مخلوطكني .مثالً در هنگام تاريك و
روشن صبحگاه ،واقعیت اين است كه میزان نور (وجود)كم است نه اينكه مقداری تاريكي را
با نور مخلوط كرده باشیم.
عَل ال َّنها ِر ويكَور ال َّنهار َ
«يكَور الل ََّيل َ
عَل اللَّيلِ »0ترجمه :شب را بهروز درمى پیچد و روز را به
شب درمى پیچد.
همان غلط قبلي اينجا هم تكرار شده است .شب چیزی نیست كه نور را در خود بپیچد و
پیچیدن شب بهروز هم بيمعني است.
ِ ً 4
مبرصة»
«وجع ْل َنا الل ََّيل وال َّنهار آي َت ِْي فَمحونَا آي َة اللَّيلِ وجعلْ َنا آي َة ال َّنها ِر َ
ترجمه :و شب و روز را دو نشانهی خدا قرارداديم نشانه شب را محو كرديم و نشانه روز را
روشنيبخش گردانیديم.
همان اشتباه تكرار شده است .چون تاريكي امر عدمي است نميتواند آيه يا نشانهی علت يا
خالق باشد.
 -1انبیاء آیه11
 -2آل عمران آیه27
 -1زمر آیه4
 -1ارساء آیه12
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اينگونه آيات كه شب را امر وجودی گرفتهاند در قرآن مكرر آمدهاند .البته انتظار نميرود
فردی در عربستان زمان محمد اين مطلب فلسفي را بفهمد .طبعاً محمد هم متوجه اين
خطای تكراریاش نشده است .اما خدا غیرممكن است نفهمد .بنابراين اينها گفتههای
2
محمدند نه خدا.
جواب:

بااينكه سها مدعي فهم فلسفه است اما معلوم ميشود اطالعي از فلسفه ندارد زيرا در فلسفه
به اين نوع عدم اشارهشده است و آن اينكه :شب و روز دو مفهوم متقابلاند ،و تقابل آن دو،
تقابل عدم و ملكه است ،نظیر تقابلى كه بین دو مفهوم كورى و بینايي هست ،چون همانطور
كه كورى به معناى مطلق نبود بینايي نیست ،و به همین جهت به ديوار كه بینايي ندارد
نمىگويیم كور ،بلكه كورى عبارت است از نبود بینايي در چیزى كه قابلیت بینايي را دارا
است ،مانند انسان.
بىنورى شب نیز همینطور است ،يعنى كلمه" شب" به معناى مطلق عدم نور نیست ،بلكه
به معناى زمانى است كه در آن زمان ناحیهاى از نواحى زمین از خورشید نور نمىگیرد .و
پرواضح است كه چنین عدمى (عدم ملكه) وقتى تحقق مىيابد ،كه ضد آن يعنى ملكه قبالً
وجود داشته باشد ،تا نسبت به آن تعین پیدا كند ،چون اگر در عالم چیزى به نام بینايي
نمىبود ،كورى هم تحقق نمىيافت ،و نیز اگر در عالم چیزى به نام روز نمىبود ،شب هممعنا
نمىداشت1.ازاينرو شب بهرهای از وجود دارد.
 -24شهابسنگ تیری به سوی شیطان و جن

«إِنَّا زي َّنا السَمء الدنْيا ِبزِي َن ٍة الْكَوا ِك ِب ( )4و ِح ْف ًظا من ك ُِّل شَ ي َطانٍ ما ِر ٍد (َ )3ال يسمعونَ إِ َل ال َ ِ
ْمَل
عَل وي ْق َذفُونَ ِمن ك ُِّل جا ِن ٍب ( )3دحورا ولَهم ع َذاب ِ
ْاألَ َ
واصب ( )3إِ َّال م ْن خ َِطف الْ َخطْ َف َة َفأَتْبعه
0
ِشهاب ثَا ِقب(»)29
ترجمه :ما آسمان اين دنیا را به زيور ستارگان آراستیم ( )2و تا آن را از هر شیطان سركشى
حفظ كنیم ( )2آنها نميتوانند به عالم باال گوش فرا دهند و از هر سوى هدف قرار ميگیرند
 - 1نقد قرآن ص127
 -2ترمجه تفسری املیزان ج17ص111
 -1صافات آیه 6تا12
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( )2با شدت به دور رانده ميشوند و برايشان عذابى دائم است ( )3مگر كسى كه استراق
سمع كند كه شهابى (ثاقب (شكافنده) از پى او مىتازد.
در اين آيه نیز بهصراحت گفته كه ستارگان تیرهايي برای شیاطیناند
ِ 2
ِيح َو َج َع ْل َنا َها ُر ُجو ًما لِلشَّ َي ِ
السعريِ»
الس ََم َء الدُّ نْ َيا مبِ َ َصاب َ
اط ِْي َوأَ ْعتَدْ نَا َل ُه ْم َع َذ َ
اب َّ
« َولَ َقدْ َزيَّ َّنا َّ
ترجمه :و در حقیقت آسمان دنیا را با چراغهايي زينت داديم و آنها را تیرهايي برای شیاطین
قرارداديم و براى آنها عذاب آتش فروزان آماده كردهايم.
و درآيات زير نیز ستارگان را شهاب ثاقب ميداند.
« والسَمء والطَّارِقِ ( )2وما أَدراك ما الطَّار ُِق ( )2ال َّنجم الثَّا ِقب (»)3
ترجمه :قسم به اسمان و قسم به طارق (كوبنده) و تو چه داني كه كوبنده چیست .ستارهی
ثاقب است.
در تفسیر اين آيات در حديث صحیحي آمده است :هنگاميكه پیامبر در جمعي از اصحابش
نشسته بود ستارهای پرتاب شد و نور ايجاد كرد .پیامبر گفت در جاهلیت وقتي چنین چیزی
را ميديديد در مورد آنچه ميگفتید؟ گفتند ما ميگفتیم كه فرد بزرگي ميمیرد يا به دنیا
ميآيد .پیامبر گفت برای مرگ و حیات كسي پرتاب نميشود و لكن پروردگار هرگاه تصمیم
به كاری ميگیرد (قضي امرا) حملكنندگان عرش او را تسبیح ميگويند سپس اهل آسمان
مجاور آنان تسبیح ميگويند تا تسبیح به اين آسمان (آسمان دنیا) ميرسد .سپس اهل آسمان
ششم از اهل آسمان هفتم ميپرسند خدای شما چه گفت؟ پس به آنان خبر ميدهند .سپس
اهل هر آسمان از خبر ميپرسند تا خبر به اهل آسمان دنیا ميرسد و شیاطین استراق سمع
ميكنند پس بهسوی آنان پرتاب ميشوند و اولیائشان مورد هدف قرار ميگیرند.

 -1ملك آیه4
- 2طارق آیات 1تا1
 - 1عن بن عباس قال بينَم رسول اّلِل جالس ِف نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال رسولاّلِل ما كنتم تقولون ملثل هذا
ِف اْلاهلية إذا رأيتموه قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم فقال رسولاّلِل فإنه َّل يرمى به ملوت أحد وَّل حلياته ولكن
ربنا عز وجل إذا قىض أمرا سبح له محلة العرش ثم سبح أهل السَمء الذين يلوُنم ثم الذين يلوُنم حتى يبلغ التسبيح إىل هذه
السَمء ثم سأل أهل السَمء السادسة أهل السَمء السابعة ماذا قال ربكم قال فيخَبوُنم ثم يستخَب أهل كل سَمء حتى يبلغ اخلَب
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حديث فوق هم مطالب آيات را تكرار ميكند .در مجموع در آيات فوق دو غلط فاحش وجود
دارد.
اشكال اول

اولین اشكالي كه سها ميگیرد اينكه قرآن ستارگان را همان شهابهای ثاقب دانسته است.
جواب

وی بدون ارائه دلیل و قرينهای ادعا كرده است كه مقصود از «نجم ثاقب» همان «شهاب
ثاقب» است و بر اساس اين ادعا به قرآن اشكال كرده و آن را خطای فاحش نامیده است؟!
اين شیوه بحث مناسب يك محقق منصف نیست ،چرا كه هر كس ميداند كه ستارگان
ربطي به شهاب سنگها ندارند.
اگر ايشان به تفسیر آيه «نجم ثاقب» و روايات آن مراجعه ميكرد متوجه ميشد كه مقصود
سیاره كیوان (زحل) است و ربطي به شهاب سنگها ندارد.

ابان بن تغلب گويد :نزد امام صادق ( )بودم كه مردى از اهل يمن خدمت ايشان رسید
امام صادق ( )به او فرمود :مقام زحل در بین ستارگان نزد شما چگونه است؟ آن مرد
يمنى گفت :ستاره نحسى است .امام صادق( )فرمود :بس كن و ديگر اين را مگو؛ زيرا
زحل ستاره امیرالمؤمنین( )و ستاره اوصیا است و آن همان «نجم ثاقب» است كه خداى
عزوجل در كتابش ذكر كرده است 2.الزم به يادآوری است كه ستاره در اين حديث ،به معنای
عام استعمال شده است كه شامل سیاره نیز ميشود زيرا زحل در آسمان دارای نور است و
عرف مردم خیال ميكردند كه ستاره است و اينجا بر اساس فهم آن با مردم صحبت نموده
است.
اشكال دوم

اينكه گفته اين شهابهای ثاقب تیرهايي هستند كه در هنگام گوش دادن شیاطین (يا جن
در آيهی  3سورهی جن) بهسوی آنها پرتاب ميشوند .اما امروزه ما ميدانیم كه ستارگان
أ هل السَمء الدنيا وخيتطف الشياطِّي السمع فريمون فيقذفوُنا إىل أوليائهم  ...قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح تفسری
الطربي جامع البیان ت شاکر ج21ص 11و سنن الرتمذي ت بشار ج4ص214
 - 1بحار األنوار  ،ج ،26ص111 :
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كرات آسماني فروزاني شبیه خورشید هستند كه با سوخت هستهای حرارت و نور تولید
ميكنند و ربطي به شهاب ثاقب ندارند .و آنچه ما بهعنوان شهاب ثاقب ميبینیم خردههای
سنگ ناشي از انفجارهای ستارگاناند كه در فضا پراكندهاند.
و هنگاميكه زمین در مسیر حركتش در معرض اين قطعات سنگ قرار ميگیرد ،برخورد
سنگها با جو زمین موجب سوختن آنان و ايجاد نور ميشود.
زمان و موقعیت برخورد جو با اين قطعات نیز قابلمحاسبه و پیشبیني است .بنابراين نه
ستارگان شهاباند و نه شهاب برای زدن شیطان پرتاب ميشود.
جواب

اين بیان كه در كالم خداى تعالى آمده ،از باب مثالي است كه بهمنظور تصوير حقايق خارج
از حس زدهشده ،تا آنچه خارج از حس است بهصورت محسوسات در افهام بگنجد ،هم
چنانكه خود خداى تعالى در كالم مجیدش فرمودهَ « :و ِتلْكَ ْاألَ ْم ُ
اس َو ما َي ْع ِقلُها
َْض ُبها لِل َّن ِ
ثال ن ْ ِ
إِ َّال الْعالِ ُمونَ » و اينگونه مثلها در كالم خداى تعالى بسیار است ،از قبیل عرش ،كرسى ،لوح
و كتاب ،كه هم درگذشته به آنها اشاره شد ،و هم در آينده به بعضى از آنها اشاره خواهد
شد.
بنابراين اساس ،مراد از آسمانى كه مالئكه در آن منزل دارند ،عالمى ملكوتى خواهد بود كه
افقى عالىتر از افق عالم ملك و محسوس دارد ،همانطور كه آسمان محسوس ما با اجرامى
كه در آن هست عالىتر و بلندتر از زمین ماست و مراد از نزديك شدن شیطانها به آسمان،
و استراق سمع ،و به دنبالش هدف شهابها قرار گرفتن ،اين است كه :شیطانها مىخواهند
به عالم فرشتگان نزديك شوند ،و از اسرار خلقت و حوادث آينده سر درآورند و مالئكه هم
ايشان را با نورى از ملكوت كه شیطانها دور مىسازند .دو شاهد اين ادعا را تقويت ميكند
اول :قبالً بیان شد كه آسمان به معناى مقام قرب و مقام حضور كه محل تدبیر امور عالم
هم در قرآن نیز بكار رفته است .دوم :در سوره صافات ابتدا از سه طايفه از مالئكه ياد ميكند
كه مأمور نازل كردن وحى بودند و راه اين كار را از مداخله شیطانها ايمن مىكردند و آن
را به پیغمبران و يا خصوص پیامبر اسالم محمد (‘) مىرساندند و آسماني كه مالئكه در
 - 1عنکبوت آیه11
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آن حضور دارند آسمان معنوی است.
و يا مراد اين است كه :شیطانها خود را به حق نزديك مىكنند ،تا آن را با تلبیسها و
نیرنگهای خود بهصورت باطل جلوه دهند و يا باطل را با تلبیس و نیرنگ بهصورت حق
درآورند ،و مالئكه رشتههاى ايشان را پنبه مىكنند و حق صريح را هويدا مىسازند تا همه

به تلبیس آنها پى برده ،حق را حق ببینند ،و باطل را باطل.

0

حديث بیانشده در منابع اهل سنت آمده است ولي در منابع حديثي شیعه نیست.
 -25کوهها مانع لرزش زمین

«وجعلْ َنا ِِف ْاألَ ِ
رض روا يس أَن ُتَ ِيد ِبهِم» 1و در زمین كوههايي استوار نهاديم تا مبادا [زمین]
آنان [مردم] را بلرزاند درآيات ديگری (لقمان  ،23نحل  24و انبیاء  )02همین جمله تكرار
شده است.
اشکال

اول :اين مفهوم بهاحتمال قوی از قس بن ساعده االيادی شاعر عرب جاهلي اخذشده است
كه گفته «وجبال مرساة»

1

و در آياتي كوهها میخ قلمداد شدهاند كه طبعاً از لرزش زمین جلوگیری ميكنند« :والْجِ َ
بال
َأوتَادا».0و كوهها را میخهايي قرارداديم.
عین آيهی فوق در شعر شاعر قديم جاهلي كعب بن لؤی آمده است و نشان ميدهد كه
محمد اين جمله را از شعر وی اقتباس كرده است .همچنین نشان ميدهد كه مفهوم میخ
بودن كوهها از قبل از محمد در محیط عربستان شايع بوده است.

 -1ترمجه تفسری املیزان ج ،17ص199 :
 -2انبیاء آیه 11
 - 1نباء آیه 7
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دوم  :اما هر دو آيهی فوق غلطاند .اوال :كوهها مثل میخ نیستند كه ريشهای فروكوفته در
پوستهی زمین داشته باشند برعكس كوهها قشر زمیناند كه برآمده شدهاند يعني درست
عكس میخ.
ثانیاً :فرورفتگيها و كوهها نتیجهی حركات زمین هستند و نقشي در تثبیت ندارند و برعكس
هر جا كوه است خطر زلزله بیشتر است .اين مبحث در زمینشناسي تحت عنوان
 plate tectonocمورد بحث واقع ميشود .پوستهی زمین از قطعات بزرگ مجزا ساخته
شدهاند كه در حال حركتاند؛ در محل تماس اين پوستهها زمینلرزه ،آتشفشان و كوه به
وجود ميآيند .بنابراين كوه نمود بيثباتي زمین است نه تثبیتكنندهی زمین.
جواب:

اوال دلیل ادعای گرفتن از ديگر افراد مثل قس بن ساعده و كعب بن لؤی صرفاً جهت
شباهت گفتاری است و دلیلي بر اين مطلب بیان نكرده است و قبالً سها بیان كرد كه مبنای
صحت و سقم قرآن و سنت است درحاليكه قرآن تأكید دارد كه« :انْ ُه َو إِ َّال َو ْحي ُيو َحى»

2

اما اين ادعا كه كوه نماد بيثباتي زمین هست با علم روز سازگاری ندارد.
اكنون بايد ديد ريشه اين اضطراب كه وجود كوهها از بروز آن جلوگیرى مينمايند چیست؟
عوامل اضطراب زمین را از ديدگاه علم تجربي بیان ميكنیم:
 -2كره زمین ما ،بهسان مهرهای است كه چهارده حركت بر آن وارد ميشود; زمین با
حركت انتقالى سريع خود كه سرعت آن در هر دقیقه  033فرسخ و در هر ساعت 22هزار
فرسنگ است ،به دور خورشید ميگردد .از طرف ديگر ،با حركت سريع وضعى خود ،كه
سرعت آن در خط استوا تقريباً در هر ساعت به 123فرسنگ ميرسد ،به گرد خود ميگردد
و سرانجام شب و روز پديد ميآيند .از طرف سوم ،چون منظومه شمسى ما در هر ثانیه،
13كیلومتر در فضا رو به مقصد نامعلومى به دنباله ستاره «وگا» حركت ميكند ،كره زمین،
به دنبال خورشید در ضمن اين مجموعه ،با حركتى سريع ،كه سرعت آن در هر ساعت به
 - 1النجم آیه 1
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دو هزار و هشتصد و هشتاد كیلومتر ميرسد ،بهسوی اين مقصد روان و رهسپار است .بهطور
مسلم اين نوع حركات سريع زمین باألخص حركت وضعى آن ،در تماس خود با هواى مجاور
آن و در برخورد مولكولهای هوا با سطح كره آنچنان حرارتى تولید ميكند كه مي تواند
به تنهايي برای حیات مشكل آفرين باشد
اين مشكل در صورتى پیش ميآيد كه هواى مجاور زمین ،همراه خود آن حركت نكند كه
در نتیجه براثر برخورد زمین با مولكولهای هواى ساكن كه همه جوانب آن را مانند پوسته
پیاز فراگرفته است ،حرارت شديدى تولید ميشود ولى اگر هواى مجاور زمین پا بهپای خود
زمین حركت نمايد ،و هر دودست به دست هم و به يك سمت در حال حركت باشند ،قطعاً
چنین خطرى پديد نخواهد آمد.
اتفاقاً وجود كوهها و پستيها و بلندیهای زمین در حركت هواى مجاور همراه زمین ،نقش
مؤثرى دارند؛ زيرا در پرتو فواصل رشتهكوهها و پستى و بلندیهای آن كه قشر جامد زمین
را به صورت سرزمینِ شخم شده درآورده است ،هواى مجاورى كه با زمین تماس دارد در
میان فواصل كوهها حبس شده و پستى و بلندیهای مختلف زمین ـ كه حتى در برخى از
نقاط به هشت كیلومتر مي رسد ـ هواى چسبیده به زمین را در خود نگاه داشته است ،و
هنگام حركت زمین ،هواى داخل فواصل و چسبیده به آن ،با آن حركت ميكند و هر دو در
مسیر واحدى پا به پاى يكديگر به گردش خود ادامه ميدهند.
واِس أَنْ ُتَ يدَ ِبك ُْم» كوهها را آفريد تا شمارا از حركات ناموزون
شايد جمله « َوأَلْقى ِىف األَ ْر ِض َر ِ َ
آن حفظ كند» اشاره به اين راز بزرگ باشد كه در سايه كوهها به وجود ميآيد.
 -2ممكن است اين حركات ناموزون كه كوهها مانع از بروز آن هستند ،معلول جاذبه نیرومند
ماه باشد كه مي تواند در پوسته زمین جزر و مدى مانند جزر و مد درياها به وجود آورد و
همواره درحركت و اضطراب باشد ولى مانع از بروز اين نوع حركات ناموزون ،همان
كوههاست زيرا كوهها در حقیقت حكم يك زره محكم فوالدين رادارند كه دورتادور زمین را
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احاطه كرده و با توجه به ارتباط و پیوندى كه از زير به هم دارند ،يك شبكه نیرومند
سرتاسرى را تشكیل ميدهند.
اگر اين زره محكم و اين شبكه نیرومند ،كره زمین را نپوشانده بود و پوسته روى زمین از
يك قشر نرم و لطیفى هم چون خاک و شن تشكیل يافته بود احتماالً تحت تأثیر جاذبه ماه
واقع مي شد و حركات ناموزونى مانند جزر و مد درياها در آن به وجود ميآورد; ولى بااينكه
قشر محكمى پوسته زمین را پوشانیده باز حركات خفیف جزر و مد در آن پیدا ميشود و هر
بار حدود سى سانتیمتر پوسته زمین تدريجاً باال و پايین ميرود.
 -1عامل سوم اين حركات ناموزون ،همان مواد مذابى است كه هسته مركزى زمین را
تشكیل ميدهد و دل زمین مملو از گازهاى متراكمى است كه با شدت هرچهتمامتر بر آن
فشار ميآورد .زلزلههای خطرناكى كه ضررهاى جبرانناپذيری به وجود ميآورد ،به عقیده
گروهى از دانشمندان نتیجه عمل حرارت و گازهاى درونى است كه با شدت خارج ميشوند.
در اين صحنه متالطم ،يگانه عاملى كه از متالشى شدن و تفرق قطعات زمین ،مانع ميگردد،
همان كوهها هستند .ريشه كوههاى سنگین كه در اعماق زمین فرورفته و قطعات زمین را
در برگرفته آنها را به هم اتصال ميدهد ـ و بهسان میخها ـ كه قطعات تخته را به هم
متصل ميسازد و از جدايى جلوگیرى ميكند ،قطعات زمین را از تفرق و پاشیدگى بازميدارد.
شايد آيه « َوالْجِ َ
بال َأ ْوتَاداً» كوهها را میخهای زمین قرارداديم،اشاره به همین حقیقت باشد.
ِالصخُو ِر َم َيدَ انَ
امیرمؤمنان در ستايش و بیان عظمت كاخ آفرينش چنین ميفرمايدَ « :وتَّدَ ب ُّ
أَ ْر ِضه»1زمین را با كوههايى كه حكم میخ را دارند ،از لرزش بازداشت .در جاى ديگر ميفرمايد:
« َو عَدَّ َل َح َركَا ِت َها بِال َّر ِاس َي ِ
ات ِم ْن َج َال ِمي ِد َها»1حركات زمین را بهوسیله كوههاى استوار كه از
صخرههای بزرگ تشكیل يافتهاند ،تعديل نمود» .توگويي كه كوهها بهسان لنگر كشتى
 -1هنج البالغة ص18 :
 -2هنج البالغة ص112 :
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هستند كه حركات زمین را متعادل ميسازند.2
همانطور كه بیان شد سها به دلیل نظريه پلي تكتونیك  plate tectonocدر علم
زمینشناسي كوه را نماد بي سباطي زمین ميداند و اشاره نميكند كه كدام قسمت اين
نظريه اين مطلب را ثابت ميكند بنابراين الزم است توضیحي در اين زمینه داده شود:
نظريه  plate tectonicبیان ميكند كه پوسته زمین از تعدادی صفحه تشكیلشده است
كه اين صفحات بر روی گوشته (طبق نظريه زمین شناسان ،زمین از سه اليه پوسته ،گوشته
و هسته 1تشكیلشده) كه حالت خمیری و پالستیكي دارد قرار دارند .صفحات به دلیل وجود
حركات كنوكسیوني( 0همرفت) در داخل گوشته زمین در حال حركت هستند .صفحات از
نظر حركتي به سه دسته همگرا  ،واگرا و يا امتداد لغز تقسیم ميشوند .در مرز صفحات
همگرا دو صفحه به يكديگر برخورد ميكنند و در واگرا دو صفحه از همديگر دور ميشوند

 -1قرآن و ارسار آفرینش ص 84و 86
-2

 - 1مهرفت یا کنوکسیون ) :)Convectionیکي از روشهاي انتقال گرما است .مهرفت نه تنها در داخل یک سیال ،بلکه
بني دو جسم که یکي از آهنا سیال باشد نیز اتفاق ميافتد .فرایند رسانش بني یک سطح جامد و یک سیال در حال حرکت،
مهرفت نامیده ميشود .حرکت سیال ميتواند طبیعي یا با اعامل نریوي خارجي باشد .براي مثال وقتي آب ميجوشد
حبابها که درته ظرف تشکیل ميشود به باال رفته و آب رسد پایني ميرود.
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و در مرز صفحات امتدادلغز صفحات در كنار يكديگر شروع به لغزش ميكنند كه علت اصلي
زلزلهها اين نوع از لغزشها هستند .همچنین صفحات ازنظر جنس سنگها به دودسته
صفحات قارهای و اقیانوسي تقسیم ميشوند .جنس سنگهای صفحات اقیانوسي چگالي
كمتر و سن آنها جوانتر از صفحات قارهای است.
نظريه  plate tectonicدر حال حاضر قویترين نظريه برای اثبات فرآيند كوهزايي و
تشكیل كوهها و رشتهكوههای به وجود آمده در كره زمین ميباشد.
واژه كوهزايي) : (Orogenesisاولین بار توسط زمینشناس آمريكايي (ج.ک .گیلبرت) در
سال  2233میالدی برای توصیف فرآيند كوه سازی پیشنهاد شد .پیشوند  oroدر
زمینشناسي به معنای كوهستان است .و به حركاتي از پوسته جامد زمین كه نواحي نسبتاً
محدودی را شامل شده ولي در اين نواحي در زمان نسبتاً كوتاهي پوسته تحت تأثیر
شديدترين نیروهای دروني و بروني زمین قرار داشته و ساختمانهای زمینشناسي جديدی
نیز تولید كرده ،كه به آن حركات كوهزايي گويند .حركات كوهزايي سبب ايجاد كوهستانها
و پیدايش سلسله كوهها شده است.
مراحل تشكیل كوهزايي:
كوهزايي فرايندی چند مرحلهای است .ابتدا صفحات توسط نیروهای و اگر از هم دور شده
و يك شكاف در بین آنها به وجود ميآيد .سپس در محل اين شكاف ،دريايي تشكیلشده
و طي سالیان متوالي رسوبات در مجاورت صفحات دور شده از هم ،رویهم انباشتهشده و
سپس صفحات توسط نیروهای هم گرا به هم نزديك شده و به يكديگر برخورد ميكنند كه
در محل اين برخورد و در اثر انباشته شدن رسوبات بر روی يكديگر كوه تشكیل ميشود.
هنگاميكه كوهزايي پايان ميپذيرد ،باالآمدگي روی ميدهد و يك پوسته قارهای پايدار
تشكیل ميشود( كه همان كوه است) كه در آن چند صفحه كوچكتر پوستهای توسط
كمربندهای فعال كه بهتازگي تثبیت و پايدار شدهاند ،به يكديگر مربوط ميشوند و يك
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بلوک بزرگتر و جديد از پوسته سخت تشكیل ميدهند .با تشكیل بلوکهای پايدار ديگر ،
وسعت اين پوسته سخت بهتدريج افزايش مييابد .و ازنظر زمینشناسي در نقاط پايدار زمین،
كنش و واكنش شديد مثل زلزله در آنجا اتفاق نميافتد .شاهد اين مثال عدم رخ دادن زلزله
در رشتهكوههای زاگرس است .و بهاينترتیب كوهها منشأ پايداری در زمین هستند و از آنها
بهعنوان میخهای زمین در قرآن كريم ذكر گرديده است.
اشكال ديگر سها كه " :كوهها مثل میخ نیستند كه ريشهای فروكوفته در پوستهی زمین
داشته باشند؛ بلكه كوهها قشر زمیناند كه برآمده شدهاند يعني درست عكس میخ " ناشي
از جهل سها در باب كوهشناسي است .ژرژگاموف استاد دانشگاه جرج واشنگتن در كتاب
سرگذشت زمین تحت عنوان كوههای وارونه مىگويد :نظريه سطحي بودن كوهها در
زمینشناسي يك قرن بیش از نظريههای عمومي بوده ولي اخیراً به اين موضوع پي بردهاند
1
كه قسمت عمده هر كوهى زير سطح زمین قرار دارد»

شكل كوهها در زمین برگرفته از كتاب سرگذشت زمین نوشته ژرژگاموف ،ص122

 -1رسگذشت زمني ،ص .122
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 -26نصب کوهها
اشکال

«وإِ َل الْجِ بالِ كَيف ن ُِصبت» 2ترجمه :و به كوهها (نمينگرند) كه چگونه نصبشدهاند آيا كوهها
اشیاء جدائي از پوستهی زمین بودهاند كه خدا آنان را در زمین فروكرده و نصبكرده است؟
خیر .كوهها چینخوردگي پوستهی زمیناند نه چیزهايي مجزا.

1

جواب

اين آيه مردم را توجه ميدهد به اينكه به فلسفه و فوايد وجودی كوه توجه كنند و از آيه
استفاده نميشود كه كوه مجزا از زمین هست و نوع نشاندن با چینخوردگي پوستهی زمین
ميتواند باشد .اما فوايد كوه برای زمین در پاسخ به شبهه قبل بیان شد.
 -28کوههای آسمان
اشکال

خدا از كوههای آسمان تگرگ نازل ميكند «وي َن ِّز ُل ِم َن السَمء ِمن جِ بالٍ ِفيها ِمن ب َر ٍد»
ترجمه :خدا از كوههای آسمان تگرگ نازل ميكند ظاهراً چون تگرگ مثل سنگ جامد
است محمد گمان ميكرده در آسمان هم كوههايي از يخ وجود دارند كه تگرگها مثل
سنگريزهها از آنها جدا ميشوند و به زمین ميريزند .واقعاً خطای به اين فاحشي
حیرتانگیز است.
0

جواب

اين آيه از باب تشبیه است و ابرهاى حامل تگرگ هستند كه دانههاى يخ در میان آنها به
وجود مىآيد و تودههاى ابر همچون كوههاى مرتفع يخى مىشود .سپس تگرگها فرود
0
مىآيند كه اين مطلب ازنظر علوم هواشناسى قابلتوجه است.
محمد ابو زهره دراينباره ميگويد :اين نكته براى كسى كه درروی زمین راه مىرود ،يا بر
 -1غاشیه آیه 18
 - 2نقد قرآن ص112
 -1نور آیه 11
 -1تفسری قرآن مهر ج 11ص197
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بلندیها و ارتفاعات آن ايستاده روشن نیست ،و عربها نیز آن را نمىدانستند ،تنها كسى
ابرها را چون كوهها مىبیند كه با هواپیما بر فراز آسمان پرواز كند.
اين سخن ،عالوه بر آنكه نشانه اعجاز قرآن است ،خود بخشى از شناخت جهان هستى و
آفرينش است ،زيرا چنین توصیفى امكان ندارد از سوى حضرت محمد (‘)باشد ،زيرا آن
حضرت پرواز نكرده بود تا بر باالى ابرها قرار گیرد ،بنابراين بايد به علم خداى متعال باشد
و تمامى قرآن از جانب او باشد نه از سوى حضرت محمد (‘) 2و اين توده ابری كه قرآن
تشبیه كوه ميكند در قرن بیستم بهوسیله هواپیماها و ماهوارهها مشاهده گرديد و اين جهت
1
خود اعجاز علمي برای قرآن هست.
به عقیده دانشمندان شكلگیری تگرگ در آسمان به اين طريق است كه دانههاى باران از
ابر جدا مىشود ،و در قسمت فوقانى هوا به جبهه سردى برخورد مىكند و يخ مىزند ،سپس
طوفانهای كوبندهاى كه در آن منطقه حكمفرما است گاهى اين دانهها را مجدداً به باال
پرتاب مىكند ،و بار ديگر اين دانهها به داخل ابرها فرو مىرود و اليه ديگرى از آب به روى
آن مىنشیند كه به هنگام جدا شدن از ابر مجدداً يخ مىبندد ،و گاهى اين موضوع چندين
بار تكرار مىشود و هر زمان اليه تازهاى روى آن مىنشیند تا تگرگ بهاندازهای درشت شود
كه ديگر طوفان نتواند آن را به باال پرتاب كند ،اينجا است كه راه زمین را بهپیش مىگیرد
و فرود مىآيد ،و يا اينكه طوفان فرومينشیند و بدون مانع بهطرف زمین حركت مىكند.
 -27در هم نیامیختن آبشور و شیرین دریا

وجعل بي َنهَم ب ْرزخًا و ِحج ًرا محجورا»
َ
ين ه َذا ع ْذب ُف َرات وه َذا ِملْح أُجاج
وهو الَّ ِذي م َرج الْبح َر ِ
ترجمه :و اوست كسى كه دو دريا با هم مخلوط كرد اين يكى شیرين گوارا (و آن يكى شور
تلخ است و میان آن دو مانع و حريمى استوار قرار داد
ين يلْ َت ِقيان ( )23بي َنهَم ب ْرزخ َّال يب ِغيانِ (َ )29ف ِبأَي َآالء ربكَُم تُكَ ِّذبانِ ()22ي ْخ ُرج ِم ْنهَم
«م َرج الْبح َر ِ
0

 -1معجزه بزرگ پژوهشى در علوم قرآنى ،ص621 :و 622
 -2من علوم األرض القرآنیة ص81
 - 1تفسری نمونه ،ج ،11ص424 :
 -1فرقان آیه 41
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2

ال ُّل ْؤ ُل ُؤ والْم ْرجانُ (»)22
ترجمه :دو دريا را كنار هم قرار داد كه باهم برخورد ميكنند ( )23میان آن دو حدفاصلي
است كه به هم تجاوز نميكنند ( )13پس كداميك از نعمتهای (پروردگارتان را منكريد
( )12از هر دو مرواريد و مرجان خارج ميشود ()11
اشکال

در آيات فوق ادعا شده است كه دو دريای شیرين و شور وجود دارند كه به هم متصلاند ولي
آب شان مخلوط نمي شود يكي همیشه شیرين و ديگری همیشه شور است و از هر دو دريا
لؤلؤ و مرجان صید ميشود .هر سه نكتهی مذكور غلطاند.
اوال :در جهان دريای شیرين وجود ندارد.
ثانیا :ممكن است گفته شود منظور محمد تماس آب رودخانههای شیرين با درياست .در اين
صورت هم دو خطا وجود دارد .يكي اينكه رودخانه كه دريا نیست .و دوم اينكه آب شیرين
و شور بهتدريج باهم كامالً مخلوط ميشوند و اين ادعا كه باهم مخلوط نميشوند غلط است.
1
ثالثاً :در آب شیرين لؤلؤ و مرجان وجود ندارد كه صید شود.
جواب

ابتدا الزم است كه بیان شود اين ادعا كه به رودخانه دريا گفته نميشود حاكي از بياطالعي
وی از معني لغت بحر در زبان عربي است زيرا بحر در لغت عربي هر مكان وسیعى است
0
كه آب زيادى را در خود جمع كرده است 0بنابراين به رودخانهها هم بحر گفته ميشود
4
ازاينرو ست كه به رودخانه نیل ،بحر نیل هم گفتهاند.
مراد از دو دريا ،دو درياى معین نیست ،بلكه دو نوع دريا است ،يكى شور كه قريب سه
چهارم كره زمین را در خود فرو برده ،كه بیشتر اقیانوسها و درياها را تشكیل مىدهد ،و
 -1الرْحن أیات 18تا22
 -2نقد قرآن ص111
 -1ترمجه و حتقیق مفردات الفاظ قرآن ،ج ،1ص211 :
 -1معجم املقاییس اللغة ،ج ،1ص221 :
 -4تاج العروس ج18ص421
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يكى هم درياهاى شیرين است كه خداى تعالى آنها را در زير زمین ذخیره كرده و بهصورت
چشمهها از زمین مىجوشد ،و نهرهاى بزرگ را تشكیل مىدهد و مجدداً به درياها مىريزد،
اين دو جور دريا يعنى درياهاى روى زمین و درياهاى داخل زمین همواره به هم اتصال
دارند ،هم در زيرزمین و هم در روى زمین ،و در عین اينكه" يلتقيان -برخورد و اتصال
دارند" نه اين شورى آن را از بین مى برد و نه آن شیرينى اين را ،چون بین آن دو حاجز و
مانعى است كه نمى گذارد در وضع يكديگر تغییرى بدهند ،و آن مانع ،خود مخازن زمین و
رگههاى آن است ،كه نه مىگذارد درياى شور به درياى شیرين تجاوز نموده ،و آن را مثل
خود شور كند ،و در نتیجه زندگى جانداران را تهديد نمايد ،و نه درياى شیرين به درياى شور
تجاوز نموده بیشازاندازه از زمین بجوشد ،و زياده از اندازه به دريا بريزد ،و دريا را شیرين
سازد ،و در نتیجه مصلحتى را كه در شورى آب درياها است كه يا تصفیه هوا است و يا
مصالحى ديگر از بین ببرد.
و نیز بهطور دائم درياهاى شور ،درياهاى شیرين را از اين راه كمك مىكند ،كه آب خود را
به ابرها داده ،و ابرها آن را بر زمین مىبارد ،و زمین باران را در خود فروبرده مخازن خود را
پر مىكنند ،و همین مخازن هم درياهاى شور را كمك نموده ،همانطور كه گفتیم از زمین
مىجوشد و بهصورت نهرهاى كوچك و بزرگ به دريا مىريزد.

2

درباره اشكال سها به عدم وجود لولو و مرجان در آبهای شیرين بايد گفت :ما هیـچ دلیلى
نداريم بر اينكه لولو و مرجان فقط در آبشور به وجود ميآيد جز اينكه غالبا اين امر در
آبشور اتفاق ميافتد ،بلكه بعضى تصريح كردهاند كه لؤ لؤ و مرجان در آبهاى شیرين و شور
هر دو يافت ميشود.

1

 -1ترمجه تفسری املیزان ،ج ،18ص166 :و167
 -2از آن مجله دائرة املعارف بستانى است ،که در ماده کلمه" صدف" گفته است :مروارید در آب شریین نیز تولید مىشود،
و مهچنني در حتت عنوان" آمریکانا " EneycloPoediaو عنوان" بریطانیا " EncycloPoediaگفته که :مروارید در آهباى
شریین نیز یافت مىشود ،و نام چند هنر شریین را در آمریکا و اروپا و آسیا بردهاند که از آهنا مروارید استخراج مىشود.نقل
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 -20نسبت دادن تفکر به قلب درون سینه

«أَ َفلَم ِ
يس ُريوا ِِف ْاألَ ِ
رض َف َتكُونَ لَهم ُقلُوب يع ِقلُونَ بِها أَو آ َذان يسمعونَ بِها َفإِنَّها َال تَعمى ْاألَبصار
2
ولَ ِكن تَعمى الْ ُقلُوب الَّ ِتي ِِف الصدو ِر»
ترجمه :آيا در زمین گردش نكردهاند تا دلهايي داشته باشند كه با آن بینديشند يا گوشهايي
كه با آن بشنوند در حقیقت چشمها كور نیست لیكن دلهايي كه در سینههاست كور است.
«إِنَّ ربك لَيعلَم ما تُ ِك ُّن صدورهم وما يعلِ ُنونَ »2ترجمه :در حقیقت پروردگار تو آنچه را در
سینههايشان نهفته و آنچه را آشكار ميدارند نیك مىداند.
ُرسونَ وما تُعلِ ُنونَ َّ
وَّللا علِيم ِب َذ ِ
ِ
السَموات ْ
واألَ ِ
ات الصدو ِر» 0ترجمه:
«يعلَم ما ِِف
رض ويعلَم ما ت ِ ُّ
آنچه را كه در آسمانها و زمین است ميداند و آنچه را كه پنهان مىكنید و آنچه را كه
آشكار مىداريد ميداند و خدا به ذات سینهها داناست.
اشکال

درآيات فوق و بسیاری آيات ديگر قرآن و همچنین در سنت ،تفكر ،ايمان ،احساس و امثالهم
به قلب درون سینه نسبت داده شده است كه غلطي فاحش است .مثالً خلیفهی چهارم علي
ميگويد " -به رگهای دروني انسان پاره گوشتي آويخته كه شگرفترين اعضای دروني
اوست و آن قلب است كه چیزهايي از حكمت و چیزهايي ضد آن در او وجود دارد" .0در هیچ
جايي در قرآن و سنت حتي اشارهای به مغز بهعنوان محل ادراک نشده است.
اين خطا درگذشتهی تاريخ بشری و در تمام ملل شايع بوده است درگذشته بشر نميدانست
كه مغز درون جمجمه چهكاره است و تمامي درک و احساس را به قلب نسبت ميداد
درحاليكه قلب يك پمپ سادهی عضالني است .محمد هم اين غلط را از محیطش گرفته
و به اسم خدا وارد قرآن كرده است .و اين دلیل قطعي است بر اينكه قرآن ساختهی محمد
از ترمجه تفسری املیزان ،ج ،17ص16 :و دائرة معارف الشعب املرصیة ج71ص 417به نقل از تفسری الوسیط للقرآن الکریم،
ج ،11ص119 :
 -1حج آیه 16
 -2نمل آیه71
 -1تغابن آیه1
 - 1هنج البالغه حکمت 129ص197
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است.
جواب

الف :جايگاه مغز و عقل در قرآن و سنت
در رابطه با عدم اشاره قرآن و سنت به مغز چند نكته بايد بیان شود:
اوال :لفظ مغز،در قرآن و سنت آمده و اين كلمه در كالم عرب به معني دماغ يا دمغ است
خداوند در سوره انبیاء ميفرمايد:
ف بِالْ َح ِّق َع ََل ال ِ
ْباطلِ َف َيدْ َمغُهُ َفإِذا ُه َو زا ِهق» 2ترجمه :بلكه ما به سبب حق بر سر
«بَ ْل نَ ْق ِذ ُ
باطل مىكوبیم تا به مغز او مىرسد پس به ناگاه باطل نابودشده است.
1
ثانیاً :عقل منشأ ادراک ،زيركى ،تفكر است.
راغب در مفرداتش ميگويد :عقل به نیرويي كه آماده برای پذيرش علم است گفته ميشود،
0
نیز به علم و دانشي كه با آن نیروی باطني انسان از آن سود ميبرد عقل گفته ميشود.
َ 0
قل ال َّتج ِربَ ِة ،و ِكال ُهَم يُ َؤ ِّدى املَن َف َعة».
قل الطَّبعِ و َع ُ
قل َعقالنِ َ :ع ُ
امام على(×) مىفرمايد«:ال َع ُ
عقل دو نوع است-2 :عقل ذاتى-1 .عقل تجربى و هر دو موجب بهرهمندى انسانند.
عقل طبع كه امروزه از آن به وجدان اخالقى ياد مىشود هم مبدأ ادراک است و هم مبدأ
4
تحريك
ثالثاً :در روايات به جايگاه عقل در مغز اشارهشده است.
ابن عباس ميگويد :خداوند به داود وحي كرد كه از چهارده كلمه از سلیمان سؤال كند پس
اگر جواب داد علم و نبوت را بر او به ارث بگذارد( .داود)گفت :فرزندم از محل و موضع عقل

 - 1انبیاء آیه19
 - 2حکمت نامه پیامرب اعظم (ص) ج1ص126
 - 1مفردات ألفاظ القرآن ،ص479 :
 - 1بحار األنوار  ،ج ،74ص6 :
 - 4حکمت نامه پیامرب اعظم (ص) ج1ص111
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2

مرا خبر ده گفت :مغز
از اين حديث فهمیده ميشود كه در عصر پیامبر جايگاه عقل را در مغز ميدانستند.
امام صادق( )نیز جايگاه عقل را مغز ميداند حضرت ميفرمايد :محل عقل مغز است آيا
1
نميبیني به مردی كه كمعقل است سبكمغز ميگويند.
ازاينرو ادعای سها مبني بر اينكه پیامبر و مردم آن زمان اطالعي از تفكر در مغز نداشتهاند
ادعايي بدون دلیل است و شواهد خالف آن را ثابت ميكند.
اما اين ادعا كه قلب يك پمپ سادهی عضالني است اشتباه است و امروزه دانشمندان
خالف آن را ثابت كردهاند امروزه علمي با عنوان نوروكارديولوژی )neurocardiology
) تشكیل يافتهاست كه به مطالعه ارتباط بین مغز و قلب ميپردازد.
دكتر جي اندرو آرمور برای نخستین بار در سال  2332اصطالح “مغزِ قلب” را به كار برد .او
همچنین از قلب با عنوان “مغز كوچك” نام برده است.
علم مدرن اعتقاد مردم باستان را بر اينكه قلب مركز خرد باال ميباشد تأيید كرده است.
قلب ميتواند چیزها را به خاطر آورده و تا حد زيادی شبیه مغز عمل كند.3
كاربردهای قلب
بايد ديد چرا درک حقايق در قرآن به قلب نسبت دادهشده است:
قلب در قرآن به معانى گوناگونى آمده است ،ازجمله:
 -2به معنى عقل و درک ،چنانكه در آيه  02سوره «ق» مىخوانیم« :إِنَّ ِىف َذلِکَ َل ِذکْ َرى
ِل َم ْن کَانَ َلهُ َقلْب»؛ در اين مطالب تذكر و يادآورى است براى آنان كه نیروی عقل و
درک داشته باشند.

ِ
ِ
َ - 1و َع ِن ا ْب ِن َع هب ٍ
اب َو هر َث ُه ا ْل ِع ْل َم َو النُّ ُب هو َة َق َال
َرش َة کَلِ َمة َفإِ ْن َأ َج َ
اس َق َال :إ هن اهللهَ َأ ْو َحى إ َىل َد ُاو َد َأ ْن َی ْس َأ َل ُس َل ْی َام َن َع ْن َأ ْر َب َع ع ْ َ
رب ِين َیا ُبن هَي َأ ْی َن َم ْو ِض ُع ا ْل َع ْق ِل ِمن َْك َق َال الدِّ َماغ بحار االنوار ج47ص 111و الدراملنثور ج4ص128
َأ ْخ ِ ْ
 - 2تفسری القمي ،ج ،2ص218 :
 -1سایت ایک تامتز persian.epochtimes.com
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 -1به معنى روح و جان ،چنانكه در سوره «احزاب» ،آيه  23آمده است« َوإِ ْذ زَاغ َِت ْاألَ ْب َصا ُر
َوبَلَغ ِ
ُوب الْ َح َناجِ َر»؛ هنگاميكه چشمها از وحشت فرومانده و جانها به لب رسیده
َت الْ ُقل ُ
بود.
ُوب ا َّل ِذی َن
 -0به معنى مركز عواطف .آيه  21سوره «انفال» شاهد اين معناست « َسأُ ْل ِقى ِىف ُقل ِ
کَ َف ُروا ال ُّر ْع َب»؛ بهزودى در دل كافران ترس ايجاد مىكنیم» .در جاى ديگر در سوره
«آل عمران» آيه  243مىخوانیم« :لَ ْو کُ ْن َت َفظىاً َغلِ َ
یظ الْ َقل ِْب َالنْفَضُّ وا ِم ْن َح ْولِکَ » اگر
سنگدل بودى از اطرافت پراكنده مىشدند.2
منظور از قلب در سینه در آیه  46سوره حج
حال كه معلوم شد كه قلب در زبان عربي و آيات و روايات معاني مختلفي دارد بايد نگاه كرد
كه منظور از قلب در اين آيه چیست؟
ديدگاه اول قلب همان قلب صنوبری است در وجود انسان دو مركز نیرومند به چشم
مىخورد:
 -2مركز ادراكات كه همان" مغز و دستگاه اعصاب است" و لذا هنگاميكه مطلب فكرى
براى ما پیش مىآيد احساس مىكنیم بامغز خويش آن را مورد تجزيه و تحلیل قرار مىدهیم.
(اگرچه مغز و سلسله اعصاب درواقع وسیله و ابزارى هستند براى روح).
 -1مركز عواطف كه عبارت است از همان قلب صنوبرى كه در بخش چپ سینه قرار دارد
و مسائل عاطفى در مرحله اول روى همین مركز اثر مىگذارد ،اولین جرقه از قلب شروع
مىشود.
ما بالوجدان هنگاميكه با مصیبتى روبرو مىشويم فشار آن را روى همین قلب صنوبرى
احساس مىكنیم ،و هم چنان وقتيكه به مطلب سرور انگیزی برميخوريم فرح و انبساط را
در همین مركز احساس مىكنیم (دقت كنید).
درست است كه مركز اصلى" ادراكات" و" عواطف" همگى روان و روح آدمى است ولى
عكس العملهاى جسمى آنها متفاوت است عكسالعمل درک و فهم نخستین بار در دستگاه
مغز آشكار مىشود ،ولى عكسالعمل مسائل عاطفى از قبیل محبت ،عداوت ،ترس ،آرامش،
- 1تفسری نمونه ،ج ،1ص 97 :و 99
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شادى و غم در قلب انسان ظاهر مىگردد ،بهطوری كه بهنگام ايجاد اين امور به روشنى اثر
آنها را در قلب خود احساس مىكنیم.
نتیجه اينكه اگر در قرآن مسائل عاطفى به قلب (همین عضو مخصوص) مسائل عقلى به
قلب (به معنى عقل يا مغز) نسبت دادهشده ،دلیل آن همان است كه گفته شد و سخنى
2
بهگزاف نرفته است.
ديدگاه دوم قلب در آيه قلب صنوبری نیست بلكه روح است .در آيات و رواياتي كه قلب و
صدر كنار هم آمدهاند ،اوّل بايد معنای قلب را به كمك قرينهها تشخیص داد و سپس
متناسب با معنای قلب ،صدر را ترجمه نمود؛ چراكه در مفهوم شناسي صدر ذكر شده كه
صدر در هر چیزی متناسب با آن چیز است ،و اينكه صدر را قرينهای قرارداد برای اينكه
قائل شد :منظور از قلب ،قلب صنوبری است ،كار اشتباه و نادرستي است.
اما اگر صدر را به معني واقعي هم بگیريم و منظور از قلب همان قلب واقعي باشد در اين
صورت مجاز است و مجاز در قرآن آمده است
آيه اينگونه است «أَ َفل َْم يَ ِسريُوا ِِف ْاألَ ْر ِض َف َتكُونَ لَ ُه ْم ُقلُوب يَ ْع ِقلُونَ ِب َها أَ ْو آ َذان يَ ْس َم ُعونَ ِب َها
2
الصدُ و ِر»
ُوب الَّ ِتي ِِف ُّ
َفإِنَّ َها َال تَ ْع َمى ْاألَبْ َصا ُر َولَ ِكن تَ ْع َمى الْ ُقل ُ
با توجه به كاربردهای قلب و قرائن موجود در آيات در سیاق آيه نشان ميدهد كه قلب در
اين آيه روح انساني است نه قلب صنوبری .قلب صنوبری ،به تكه گوشتي گفته ميشود كه
در سمت چپ سینه قرار دارد .اين تكه گوشت ،كار انتقال خون را به همه اعضاء بدن ،بر
عهده دارد .ولي قلب ديگری در انسان است كه بدان قلب روحاني گفته ميشود .مراد از
الصدُ و ِر» قلب روحاني است ،نه قلب صنوبری؛ زيرا
ُوب الَّ ِتي ِِف ُّ
قلب در آيه « َولَ ِكن تَ ْع َمى الْ ُقل ُ
قلب صنوبری ،هیچ ارتباطي با ايمان و كفر ندارد.
در آيات پیش از اين آيه ،در مورد ايمان و كفر و همچنین پذيرش و تكذيب دين ،سخن
گفتهشده است و اين اوصاف ،با قلب نفساني و روحاني يا همان روح ،صورت ميگیرد ،و نه
با قلب صنوبری.
 -1تفسری نمونه ،ج ،1ص 99 :و98
 - 2حج آیه 16
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منظور از قلب در اين قسمت از آيه ،عقل بهعنوان قوه تفكر نیز نیست زيرا كار عقل ،تحلیل
و بررسي است و ايمان و كفر ،توسط قلب (دل) روحاني صورت ميگیرد.
از ذكر عبارت « ُقلُوب َي ْع ِقلُونَ ِب َها» در اول اين آيه ،فهمیده ميشود كه مراد از «قلوب» در
اين عبارت ،عقل است و از آنجايي كه بار ديگر« ،قلوب» را با چنین عبارتي ذكر نكرد و از
عبارت «قلوب در صدور» استفاده نمود ،فهمیده ميشود كه مراد از «قلوب» دوم ،چیزی
متفاوت از «قلوب» اول است .در «قلوب» اول ،مراد عقل بود .بنابراين ،در «قلوب» دوم،
مراد دل و روح انسان است.
منظور از صدر در این آیه
چون قلب در اين آيه قلب صنوبری نیست و قلب روحاني است صدر را هم متناسب با آن
الصدْ ُر :أَ َ
َش ٍء وأَ َّولُه» كه به معنای قسمت باال از
آورد در تاج العروس آمده كه « َّ
عَل ُم َقدَّ ِم ك ُِّل َ ْ
جلوی هر چیزی است و منحصر در سینه جسماني نیست.
بررسی آیه 84سوره نمل
 «و ِإنَّ ربك لَيعلَم ما تُ ِك ُّن صدورهم وما يع ِل ُنونَ »2ترجمه :و در حقیقت پروردگار تو آنچه را درسینههايشان نهفته و آنچه را آشكار ميدارند نیك مىداند.
در اين آيه نیز منظور از سینه ،سینه جسماني نیست.
و دو احتمال برای صدر بیانشده است
اول به معنای قلب است ،گاه واژه «قلب» و «صدر» درآيات ازنظر معنا مترادف و نزديك به
َّللا ما فی ُقلُو ِبه ِْم»...؛ آنها
هم بكار برده ميشوند برای نمونه میان آيه «أُول ِئکَ الَّذی َن َی ْعل َُم َّ ُ
كساني هستند كه خداوند آنچه در دل آنهاست خبر دارد  ،و آيه « َو إِنَّ َربَّکَ لَ َی ْعل َُم ما تُ ِک ُّن
ُصدُ و ُر ُه ْم َو ما ُی ْعلِ ُنونَ »؛ و بهيقین پروردگارت آنچه در دلهايشان پنهان ميدارند و آنچه آنان
آشكار ميكنند را ميداند ،كه تفاوت چنداني میان اين دو آيه مشاهده نميشود.
دوم معنای صدر متفاوت با معنای قلب است ،بعضي در تفاوت بین قلب و صدر گفتهاند:
همانطور كه قلب ظاهری و مادی مركز زندگي حیواني است و صدر صندوقچه آن است و
آن را احاطه كرده ،قلب باطني و روحاني نیز مركز زندگي روحاني انسان است و صدر آن را
 -1نمل آیه71
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احاطه كرده است .بنابراين قلب ،مركز صدر و سینه است و صدر مرتبه وسیعتر و ثانوی
نوراني قلب است .ازاينرو ،نسبت دادن حاالت مختلف با يكديگر فرق ميكنند؛ لذا اموری
مانند ايمان ،اطمینان ،خشوع ،سالمت ،قساوت ،هدايت ،كوری و مهر شدن به قلب نسبت
داده ميشود ولي به صدر منسوب نميشود .در مقابل ،اموری مانند مخفي كردن ،آشكار
كردن ،پنهان ساختن ،علني كردن ،تنگ شدن ،وسیع شدن و منبسط گشتن به صدر منتسب
شده ولي به قلب نسبت داده نميشود.2
بررسی آیه  4سوره تغابن
ُرسونَ وما تُعلِ ُنونَ َّ
وَّللا علِيم ِب َذ ِ
ِ
السَموات ْ
واألَ ِ
ات الصدو ِر 2».ترجمه:
«يعلَم ما ِِف
رض ويعلَم ما ت ِ ُّ
آنچه را كه در آسمانها و زمین است ميداند و آنچه را كه پنهان مىكنید و آنچه را كه
آشكار مىداريد ميداند و خدا به ذات سینهها داناست.
واژه" ذات" كه مذكر آن" ذو" است در اصل به معنى" صاحب" آمده است ،هرچند در
تعبیرات فالسفه به معنى عین و حقیقت و گوهر اشیاء به كار مىرود ،اما به گفته" راغب"
در" مفردات" اين اصطالحى است كه در كالم عرب وجود ندارد .بنابراين جمله «إِنَّهُ َعلِيم
ب ِ
الصدُ و ِر» مفهومش اين مىشود كه خداوند از صاحب و مالك دلها باخبر است ،اين
ِذات ُّ
0
جمله كنايه لطیفى از عقايد و نیات انسانها است.
بررسی حدیث در نهج البالغه
حديث بیانشده از حضرت علي()گرچه سندش در نهجالبالغه و در منابع ديگر حديثي
يافت نشد تا موردبررسي قرار گیرد؛ ازاينرو صدور اين حديث از جانب حضرت علي()
برای ما قطعي نیست اما برفرض صحت حديث ادامه حديث شاهد بر اين است كه منظور
حضرت مسائل عاطفي است كه تأثیر بر قلب صنوبری ميگذارد.
درون انسان را مجموعهای از غريزهها و سرشتها فراگرفته است كه بهطوركلي به دو بخش
تقسیم ميشوند:
 - 1التحقیق فی کلامت القرآن الکریم ،ج  ،6ص .227
 -2تغابن آیه1
- 1تفسری نمونه ،ج ،19ص279 :و 278
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نخست :عقلي – فكری كه از آن به منطق عقلي تعبیر شده و سرچشمه دانش و شناخت
انسان است.
دوم :قلبي – عاطفي كه منطق عاطفي نامیده ميشوند و خواستهها و امیال انساني از آن
برميخیزد .وجود هر دو منطق در يك روح و بدن ،بسیاری از اوقات سبب بروز درگیری و
برخورد بین آنها ميشود در بیشتر موارد عاطفه بر عقل پیروز ميشود درنتیجه عقل بياثر
شده و كارآمدی خود را از دست ميدهد ازاينرو بسیاری از كارها و رفتارهای انسان بر
اساس عاطفه و نه عقل انجام ميشود سخن امام در اينجا در ارتباط با منطق عاطفي است
2
و به برخي از نمونههای آن اشاره ميكند.
 -09زنده کردن زمین بعد از مرگ

اشکال

درآيات متعدی در قرآن آمده است كه خدا زمین مرده (زمین در زمستان) را در بهار زنده
ميكند (گیاه و موجودات زندهی ديگر ايجاد ميكند .مثالًَّ « :
رسل ال ِّرياح َف ُت ِث ُري سحابا
وَّللا الَّ ِذي أَ َ
2
فَس ْق َناه إِ َل بلَ ٍد ٍ
ميت َفأَحيي َنا ِب ِه ْاألَرض بعد موتِها كَ َذلِك ال ُّنشُ ور»
ترجمه :و خدا همان كسى است كه بادها را روانه ميكند پس [بادها] ابرى را برميانگیزند و
[ما] آن را بهسوی سرزمینى مرده رانديم و آن زمین را بدان [وسیله] پس از مرگش زندگى
بخشیديم رستاخیز [نیز] چنین است ()3
0
«ي ْخرِج الْحي ِم َن ال ِ
ْميت وي ْخ ِرج الْميت ِم َن الْحي ويحيِي ْاألَرض بعد موتِها وكَ َذلِك تُ ْخ َرجونَ »
ترجمه( :خدا) زنده را از مرده بیرون ميآورد و مرده را از زنده بیرون ميآورد و زمین را بعد
از مرگش زنده مىسازد و بدين گونه [از گورها] بیرون آورده ميشويد.
درصورتيكه ما ميدانیم در زمستان تخم گیاهان و حشرات وجود دارند و زندهاند و در بهار
در شرايط مناسب رشد ميكنند .درواقع گیاه و حیوان از خاک مرده به وجود نميآيند .اين
خطای محمد نشان ميدهد كه محمد نميدانسته كه مثالً دانهی گندم زنده است .و اين

 - 1در سایه سار هنج البالغه ج6ص161و 162
 -2فاطر آیه8
 -1روم آیه 18
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2

جواب
ابتدا الزم است معنای مرگ روشن گردد:
منظور از موت در آيه « َّ
رسل ال ِّرياح َف ُت ِث ُري سحابا فَس ْق َناه إِ َل بلَ ٍد ٍ
ميت َفأَحيي َنا ِب ِه ْاألَرض
وَّللا ا َّل ِذي أَ َ
بعد موتِها كَ َذ ِلك ال ُّنشُ ور»2مرگ به حسب ظاهر است نه مرگ به معني عدم حیات دلیل بر
اين ادعا آيه  4سوره حج هست كه خداوند ميفرمايد« :و تَ َرى ْاألَ ْر َض ها ِمدَ ًة َفإِذا أَنْ َزلْنا َعلَ ْي َها
3
الَْم َء ا ْه َت َّز ْت َو َر َب ْت َو أَنْ َب َت ْت ِم ْن ك ُِّل َز ْوجٍ َبهيج»
ترجمه «:زمین را (در فصل زمستان) خشك و مرده مىبینى ،اما هنگاميكه آب باران بر آن
فرو مىفرستیم ،به حركت درمىآيد و مىرويد؛ و از هر نوع گیاهان زيبا مىروياند!»
در اين آيه كلمه«تَ َرى» ناظر بهظاهر زمین هست كه بهحسب ظاهر آثاری از حیات در آن
وجود ندارد و در ادامه ميفرمايد :از همین زمیني كه بهظاهر مرده است گیاه ميرويد.
چون در اين آيه برای تقريب به ذهن كردن مسئله زنده كردن مردگان از مسئله رويش
زمین پس از زمستان آن استفاده كرده است ،نكته ديگر اينكه گروهى مرگ را فناى انسان
ميدانند و معتقدند كه با مرگ بهكلي از بین ميروند و نشانهای از او جز يك جسد بيروح
كه پس از چند صباحى به خاک و ديگر عناصر تبديل ميشود باقى نميماند ،اين گروه از
فلسفه ماديگرى پیروى مينمايند.
از آيات قرآن و روايات صحیح بهروشني به دست ميآيد كه مرگ به معنای فنای انسان و
نابودی او نیست بلكه انتقال از عالمي به عالم ديگر است بهعنوان نمونه ،حقیقت مرگ در
اين كالم پیغمبر اكرم(‘)آمده كه ميفرمايد :گمان مبريد كه با مردن نابود ميشويد بلكه
از خانهای به خانه ديگرى منتقل ميشويد از اين نكته ميتوان چنین استفاده نمود كه در
ديدگاه قرآن و سنّت ،روح گیاهي در زمستان نابود نميشود بلكه زنده ميماند و هنگام بهار
 -1نقد قرآن ص116و117
 -2فاطر آیه8
 -1حج آیه 4
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ميرويد.
بنابراين اشكال سها مبني بر اينكه پیامبر نسبت به زنده بودن گندم جهل داشته حاكي از
جهل خود وی نسبت به قرآن است.
و آيه «ي ْخرِج الْحي ِم َن ال ِ
ْميت وي ْخرِج الْميت ِم َن الْحي ويحيِي ْاألَرض بعد موتِها و كَ َذ ِلك
تُ ْخ َرجونَ »

2

اوال :با شاهدی كه در ذيل آيه قبل گفتیم روشن ميشود كه اين مرگ بكار برده شده در
آيه ،مرگ به معنای عدم روح در موجودات نیست ثانیا :در ابتدای آيه «ي ْخرِج الْحي ِم َن ال ِ
ْميت
وي ْخرِج الْميت ِم َن الْحي»آمده است كه اين هم ناظر به مرگ و زندگي واقعي نیست بلكه
طبق رواياتي كه در ذيل اين آيه بیانشده است مقصود از" حى" مؤمنى است كه از طینت
كافر به وجود مىآيد ،و مقصود از" میت" كافرى است كه از طینت مؤمن موجود مىشود

1

كه شاهد ديگر بر همین مطلب است.
 -01زوجیت همهی موجودات
3
«و ِمن ك ُِّل ََش ٍء َخلَ ْق َنا زوج ِْي لَعلَّكُم تَ َذكَّ ُرونَ »
ترجمه :و از هر چیزى دو زوج آفريديم شايد شما عبرت گیريد.
اشکال اول

آيهی فوق ميگويد كه هر چیزی در جهان بهصورت زوج وجود دارد كه غلطي فاحش است.
آيا فوتون زوج است؟ آيا زمین زوج است؟ آيا ماه زوج است؟ آيا خورشید زوج است؟ حتي در
 -1روم آیه 18
 -2و يف الدر املنثور ،أخرج ابن مردویه من طریق أيب عثامن النهدي عن ابن مسعود أو عن سلامن عن النبي صَ :يرج اْلي
من املیت و َيرج املیت من اْلي قال :املؤمن من الکافر و الکافر من املؤمن(.الدر املنثور ىف تفسری املأثور ،ج،2ص)14:
اْلي ِمن املَْی ِ
ت َو َُي ِْر ُج املَْ ِّی َت ِم َن ْ
اْلَ ِّي» فاْلي املؤمن
عن أيب عبد اهللّ ()حدیث طویل یقول فیه :و قال اهللّ عز و جل « َُي ِْر ُج ْ َ َ َ ِّ
الذي َّترج طینته من طینة کافر و املیت الذي َيرج من اْلي هو الکافر الذي َيرج من طینة املؤمن ،فاْلي املؤمن و املیت
الکافر .الکايف (ط  -اْلسالمیة) ،ج ،2ص4 :
 -1ذاریات آیه 18
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بسیاری از موجودات زنده ساده ازنظر تكاملي زوجیت وجود ندارد .باكتریها و ويروسها كه
بیشترين و گستردهترين موجودات زنده در كرهی زمین هستند زوج نیستند .اين درک غلط
از يك انسان معمولي در زمان محمد تا حدودی قابلپذيرش است.
چون موجودات زندهی بزرگي كه با آنان سروكار داشت زوج بودند و اطالعي هم از موجودات
ديگر مخصوصاً میكروبها نداشتند .محمد هم اين درک غلط خود را وارد قرآن كرده است.
منتهي محمد اين غلط را بدتر كرده است چون زوجیت را به همهی موجودات (جاندار و
بيجان) نسبت داده است.
جواب

قبل از اينكه جواب شبهه داده شود الزم است كه بیان شود كه قرآن كريم درآيات متعدد به
زوجیت گیاهان بلكه همه اشیاء اشاراتى كرده است .اين آيات عبارتاند از:
« و من كل الثمرات جعل فيها زوجْي اثنْي يغىش الليل النهار ان ىف ذلك ْليات لقوم يتفكرون»2
«و از هرگونه میوهاى در آن [زمین] جفتجفت قرارداد .روز را به شب پوشاند قطعاً در اين
[امور] براى مردمى كه تفكر مىكنند نشانههاى وجود دارد»
«مگر در زمین ننگريستهاند كه چقدر در آن از هرگونه جفتهاى زيبا رويانیدهايم قطعاً در
اين [هنرنمايي] عبرتى است».
" لینه" دانشمند و گیاهشناس معروف سوئدى در قرن  22میالدى موفق به كشف مسئله
زوجیت در گیاهان مىشود و بیان مىدارد كه جهان گیاهان همچون حیوانات از طريق
آمیزش نطفه نر و ماده بارور مىشوند،0میوه آخرين مرحله تولید گیاهان عالي است مرحله
قبل از اين گل ميباشد كه دارای ارگانهای نر و ماده(پرچم و تخمك) است بهعبارتديگر
در ابتدا گرده حاوی باری است كه بهنوبت تخمك را بالغ و آزاد ميكند البته در برخي
ازاينگونههای مشخص میوه ازگلهای غیر بارور به وجود ميآيد همانند موز نمونه خاصي
از آناناس،انجیر ،پرتقال و غیره .اينگونهها نیز دارای ويژگيهای جنسي مشخصي هستند
 - 1نقد قرآن ص117
 - 2رعد آیه 1
 - 1شعراء7و9
 - 1تفسری نمونه،ج12ص .114
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بر اين اساس هر میوهای نشانگر ارگانهای نر و ماده است 2كه قرآن در چهارده قرن قبل،
آن را بیان داشته است.
نكته ديگری در باب زوجیت قابلتوجه است اينكه مولكول DNAكه در همه موجودات زنده
وجود دارد هم زوجیت مطرح است زيرا از دو رشته مكمل ساختهشده است.

عالوه بر اين زوجیت در همه اشیا وجود دارد و ازجمله در عالم اتمها ،امروزه روشنشده است
كه اتم از اجزاء مختلفى تشكیلشده ،اجزائى كه داراى بار الكتريسیته منفى و مثبت هستند
كه عبارتاند از الكترون و پروتون.
اما اشكال سها در مورد اموری كه در آنها زوجیت وجود ندارد بايد گفت كه اوال همانطور
كه بیان شد  DNAآنها از دو رشته مكمل تشكیل گشته است ثانیا اگر نگاهي به كتب لغوی
شود كلمه «زوج» در لغت به هر يك از دو چیزى كه قرينه همديگر باشند و يا مقارن ،مشابه
و يا متضاد باشند گفته مىشود 1پس نمىتوان گفت كه معناى لغت زوج منحصر در «نر و
ماده» است؛ ازاينرو در تكياختگان كه از طريق تقسیم سلولى دو تا مىشوند دو زوج
خلقشده است و لذا مشمول كلمه زوج هستند چون از هركدام از آنها دو چیز مقارن و مشابه
پیدا مىشود.
 - 1قرآن و علوم جدید ص72
 -2املفردات ص194
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با اين وصف فوتون ،باكتریها و ويروسها هم مقارن ،مشابه دارند و زوجیت تحقق پیدا
ميكند اما سؤال درباره زمین و خورشید كه زوجاند بايد گفت كه زمین نام يك سیاره است
و خورشید هم نام ستاره است كه آنها مشابه دارند بنابراين اشكال سها وارد نیست.
اشکال دوم

چه ربطي بین زوجیت و عبرت گرفتن وجود دارد؟ آيا اگر موجوداتي زوج نباشند نميتوان در
مورد آنان انديشید و عبرت گرفت؟
جواب

جمله «لَ َعلَّك ُْم تَ َذكَّ ُرونَ » اشاره به اين است كه زوجیت و تعدد و دوگانگى در تمام اشیاء جهان،
انسان را متذكر اين معنى مىكند كه خالق جهان ،واحد و يگانه است ،زيرا دوگانگى از
ويژگيهای مخلوقات است.
در حديثى از امام على بن موسيالرضا ( )نیز به اين معنى اشارهشده ،آنجا كه مىفرمايد:
" اشیاء جهان را متضاد آفريده ،تا روشن شود براى او ضدى نیست ،و آنها را باهم قرين
ساخته ،تا معلوم شود قرينى براى او نیست ،نور را ضد ظلمت ،و خشكى را ضدتری ،و
خشونت را ضد نرمش ،و سرما را ضد گرما قرار داده ،درعینحال اشیاء متضاد را جمع كرده
و موجودات نزديك به هم را از هم جدا نموده تا اين جدايى دلیل بر جداكننده و آن پیوستگى
1
2
َش ٍء َخلَقْنا َز ْو َج ْ ِْي لَ َعلَّك ُْم تَ َذ َّك ُرو َن».
دلیل بر پیونددهنده باشد ،و اين است .معنى « َو ِم ْن ك ُِّل َ ْ
اما عبرت گیری از زوجیت اشیاء عبرت گیری از ديگر امور را نفي نميكند.
 -02قطعی بودن زمان مرگ هرکس از ابتدا

در قرآن و سنت گفتهشده كه زمان مرگ افراد از قبل تعیینشده و قطعي و اليتغیر است.

" - 1بمضادته بني االشیاء عرف ان ال ضد له ،بمقارنته بني االشیاء عرف ان ال قرین له ،ضاد النور بالظلمة ،و الیبس بالبلل،
و اْلشن باللني ،و الرصد باْلرور ،مؤلفا بني متعادیاهتا ،مفرقا بني متدانیاهتا ،دالة بتغریقها عىل مفرقها ،و بتالیفها عىل مؤلفها،
و ذلك قوله" َو ِم ْن ُک ِّل َيش ٍء َخ َل ْقنا زَ ْو َج ْ ِ
ني َل َع هل ُک ْم ت ََذک ُهرو َن" الکايف (ط  -اْلسالمیة) ،ج ،1ص118 :
ْ
 -2تفسری نمونه ،ج ،22ص177 :
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َّللا نَفْسا إِ َذا جاء أَجلُها َّ
مثالً« :ولَن ي َؤ ِّخ َر َّ
وَّللا َخبِري مبِ ا تَعملُونَ »
ترجمه :و هر كس مرگش فرارسد هرگز خدا به تأخیر نميافكند و خدا به آنچه ميكنید آگاه
است
«هو الَّ ِذي َخلَ َقكُم من ِط ٍْي ثُم َق ََض أَجالً وأَجل مسمى ِعنده» 2ترجمه :اوست كسى كه شما را
از گل آفريد آنگاه مدتى را [براى شما عمر] (مقرر داشت و مرگ حتمى نزد اوست.
«و ماکان ِل َنف ٍْس أَنْ ُتَ وت ِإالَّ ِب ِإ ْذنِ َّللا ِك َتابا مؤَجال»3ترجمه :و هیچ نفسى جز بهفرمان خدا نمیرد،
سرنوشتى است معین
«يقُولُونَ لَو كَانَ لَ َنا ِم َن األَم ِر ََشء ما ُق ِتلْ َنا هاه َنا ُقل لَّو كُن ُتم ِِف بيوتِكُم َل َربز ا َّل ِذي َن كُ ِتب علَيهِم
5
الْ َق ْت ُل إِ َل مضَ اجِ ِعهِم»
ترجمه :ميگفتند اگر ما را در اين كار سهمي بود [و وعده پیامبر واقعیت داشت] در اينجا
(جنگ) كشته نميشديم بگو اگر شما در خانههای خود هم بوديد كسانى كه كشته شدن بر
آنان نوشتهشده قطعاً بهسوی قتلگاههای خويش ميرفتند.
2

اشکال

اين ادعای غلطي است و با بديهیات دانش امروز نميسازد .قطعاً تغذيه مناسب ،بهداشت و
درمان در افزايش طول عمر مؤثرند و به همین داليل است كه متوسط طول عمر بشر با
پیدايش دانش جديد افزايشيافته است .اگر مرگ زمان قطعي و از قبل تعیینشدهای داشت
بشر نیازی به مداوا و رعايت بهداشت نميديد .اگر بیمار مداوا شود در بسیاری موارد زنده
ميماند و عمر بیشتری خواهد داشت .و به همین دلیل است كه مردم به دنبال بیماری
4
بهسوی درمان ميروند و از خطرها ميگريزند و در حفظ جان خويش تالش ميكنند.

جواب
اجل از نگاه قرآن و سنت طبق تقسیمي دودستهاند اجل حتمي و اجل غیر حتمي (معلق)
 -1منافقون آیه 11
 -2انعام آیه 2
 -1آل عمران 114
 -1آل عمران 141
 - 4نقد قرآن ص118
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اجل حتمي اجلي است كه علت تامه اجل برای آن تحقق پیداكرده باشد و پايان استعداد
2
جسم انسان براى بقاء است ،و با فرارسیدن آن هر چیز به فرمان الهى پايان مىگیرد.
اما اجل غیر حتمي يا اجل معلق؛ اجلي است كه با دگرگونى شرايط دگرگون مىشود،
فيالمثل انسانى دست به انتحار و خودكشى مىزند درحاليكه اگر اين گناه كبیره را انجام
نمىداد سالها زنده مى ماند ،و يا بر اثر روى آوردن به مشروبات الكلى و مواد مخدر و
شهوتراني بى حد و حساب توانائى جسمى خود را در مدت كوتاهى از دست مىدهد،
درحاليكه اگر اين امور نبود سالیان بسیارى مىتوانست عمر كند.
اما عواملي كه برای افزايش طول عمر بیانشده كه به بعضي اشاره ميشود:
عام َو بَ ْعدَ ُه َفاِنَّهُ یَ ْن ِفی الْ َف ْق َر َو یَزیدُ ِفی
امام صادق()فرمودند«:اِغ ِْسلُوا اَیْدیَک ُْم َق ْب َل الطَّ ِ
الْ ُع ُم ِر »2دستهايتان را قبل و بعد از غذا خوردن بشويید ،كه فقر را ميبرد و بر عمر ميافزايد.
امام علي ()فرمودندَ «:ب َرکَهُ الْ ُع ْم ِر فی ُح ْس ِن ال َع َملِ » 3بركت عمر در خوب انجام دادنِ
كارهاست.
األَعَم ِر»5
امام صادق()فرمودندِ « :صلَ ُة ال َّر ِح ِم َو ُح ْس ُن الْجِ َوا ِر َي ْع ُم َرانِ الدِّ َيا َر َو َيزِيدَ انِ ِِف ْ ْ َ
صلهرحم و خوشرفتاری با همسايه ،شهرها را آباد و عمرها را زياد كنند.
َّللا ِِف ُع ُمرِك»5دائم الوضو باش تا عمرت زياد گردد.
َق َال رسولَّللا(‘)َ «:أك ِ ِْْث ِم َن الطَّ ُهو ِر َي ِز ِد َّ ُ
َق َال رسولَّللا(‘)َ «:ق َال َال يَزِيدُ ِِف الْ ُع ُم ِر إِ َّال ال ِ ُّْرب َو َال يَ ُر ُّد الْقَضَ ا َء إِ َّال الدُّ َعاء»2عمر را زياد
نميكند مگر خوبي و قضا را بر نميگرداند مگر دعاء.
و بعضي از عوامل كوتاهي عمر:
 -1یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ ص 118
 -2املحاسن ،ج ،2ص124 :
 -1غرر اْلکم و درر الکلم ،ص112 :
 -1الکايف (ط  -اْلسالمیة) ،ج ،2ص142 :
 -4األمايل (للمفید) ،النص ،ص62 :
 -6مکارم األخالق ،ص198 :
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امام صادق ()فرمودند« :اَ ْربَ َعه تُ ْه ِر ُم َق ْب َل اَوانِ ا ْل َه َر ِم :اَک ُْل الْقَدی ِد َو الْ ُق ُعو ُد َعلَی ال َّندا َو ِه َو
الصعو ُد ِفی الدَّ َرجِ َو ُمجا َم َعهُ الْ َعجو ِز»2چهار چیز ،انسان را پیش از فرا رسیدن هنگام پیری،
ُّ
پیر مي كند :خوردن گوشت خشكیده (يا مانده) ،نشستن بر جای مرطوب ،باال رفتن از پلّه و
آمیزش با پیرزنان.
پیامرب اکرم(‘)فرمودند«:ال تَدَ ُعوا الْ َعشا َء َو َل ْو َعلی َحشَ َف ٍه اِنىی اَخْشی َعلی اُ َّمتی ِم ْن تَ ْر ِک
اب»
ال َعشا ِء ا ْل َه َر َم َف ِانَّ ال َعشا َء ُق َّو ُه الشَ ْیخِ َو الشى ِّ
شام را ترک نكنید ،هر چند به خوردن دانه خرمای خشكیدهای باشد .من بر امّتم از اين بیم
دارم كه با ترکِ خوردن شام ،پیری و شكستگي به سراغشان آيد؛ چرا كه خوردنِ شام ،مايه
نیرومندی پیر و جوان است.
َق َال رسولَّللا(‘)َ «:م ْو ُت ْ ِ
ُوب َأك َ ُِْث ِم ْن َم ْو ِت ِه ب ِْاألَ َجلِ َو َح َياتُهُ بِال ِ ِّْرب أَكْ َ ُِث ِم ْن َح َياتِ ِه
اْلن َْسانِ بِال ُّذن ِ
2

بِالْ ُع ُمر»
مرگ مردم از گناه بیش از مرگ آنها به اجل است ،و زندگى بهواسطه نیكى كردن بیشتر
است از زندگى با عمر.
و...
 -11بررسی وجود نقص در جهان

حمن ِمن تَف ٍ
ٍ
هل تَ َرى ِمن
رص ْ
«الَّ ِذي َخل ََق سبع
سَموات ِطبا ًقا ما تَ َرى ِِف َخل ِْق ال َّر ِ
َاوت فَارجِ عِ الْب َ
ِ 0
رص خ ِ
َاسأً وهو حسري»
رص كَ َّرتَ ِْي ين َقلِب إِلَيك الْب ُ
ُفطُو ٍر ثُم ارجِ عِ الْب َ
ترجمه :همان (خدائي) كه هفتآسمان را طبقه طبقه بیافريد در آفرينش آن [خداى]
بخشايشگر هیچگونه تفاوتى نميبیني بازبنگر آيا نقصانى ميبیني باز دوباره بنگر تا نگاهت
زبون و درمانده به سويت بازگردد.
اشکال

درآيات فوق آمده است كه در جهان هیچگونه اختالف و عیب و نقصاني نیست .مؤمنین چون
 -1بحار األنوار ج ،74ص212 :
 -2املحاسن ،ج ،2ص121 :
 -1ملك آيه 3و4
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معتقدند كه كلیهی اجزاء جهان توسط خالق عاقل عالم حكیمي ساختهشدهاند بنابراين
نميتوانند قبول كنند كه در جهان عیب و نقصي وجود داشته باشد چون نقص با علم و
حكمت خدا ناسازگار است و تا آنجا پیشرفتهاند كه ميگويند ساخت جهاني بهتر از اين اصالً
امكانپذير نیست .اما واقعیت ملموس قابل فهم برای همگان اين است كه جهان پر از زيبايي
و كمال و هماهنگي و همچنین پر از اختالف و تفاوت و نقصان است .آيا سنگها و مواد
سرگردان در فضای بیكران وجود ندارند؟ آيا برخورد سیارهها باهم و فروپاشي سیارات و
ستارگان وجود ندارد؟ آيا آسیبهای حیاتي توسط اشعهی ماوراءبنفش خورشید ايجاد
نميشود؟ آيا حیات موجودات در معرض خطاهای ژنتیكي نیست؟ آيا منابع راديواكتیو و مواد
شیمیائي و اشعههای مختلف موجب جهشهای ژنتیكي مرگبار يا نقصان آور در موجودات
زنده نميشوند؟ آيا زلزله و سیل و طوفان و انواع ويروسها و باكتریهای بیماریزا وجود
ندارند؟ و هزاران نمونهی ديگر .بنابراين ،آيات فوق محتوی يكي از بديهيترين خطاهای
2
علمي قرآناند.
جواب

من ِم ْن تَفا ُو ٍت» -راغب مىگويد:
ابتدا بايد منظور از تفاوت معلوم گردد «ما تَرى ِِف َخل ِْق ال َّر ْح ِ
كلمه" فوت" به معناى دور شدن چیزى است از انسان ،بهطوریكه دست يافتن به آن
َشء ِم ْن أَزْواجِ ك ُْم إِ َل الْكُفَّا ِر» اگر از زنان
دشوار باشد و در قرآن كريم آمده كهَ «:و إِنْ فاتَك ُْم َ ْ
شما چیزى نزد كفار مانده باشد" آنگاه مىگويد :كلمه" تفاوت" كه مصدر باب" تفاعل" از
ماده" فوت" است ،به معناى اختالف دو چیز در اوصاف و خصوصیات است ،گويا اين از آن
دور و آن از اين دور است ،خصوصیات اين در آن نیست و خصوصیات آن در اين نیست.
اصل وجود تفاوت در عالم دنیا هم در بعد تكويني و هم در بعد تشريعي وجود دارد.
قرآن كريم به تفاوتهای تكويني زير اشاره دارد و برخي از آنها را از نشانههای خدا ميداند:

 -1نقد قرآن ص118و112
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تفاوت رنگهاى میوهها ،2تفاوت رنگهاى جنبدگان و چارپايان ،1تفاوت رنگ انسانها،0
تفاوت امّتها در كمى و فراوانى نیرو و امكانات ،0تفاوت انسانها در شخصیت و روحیات،
عامل اختالف رفتارى آنان ،4تفاوت انسانها در عمر و حیات دنیايى 2و تفاوت بعضى از
درختان با يكديگر ،در عین تشابه 2و ازجمله تفاوتهای تشريعي مورد اشاره قرآن كريم
درجات متفاوت آيات قرآن ،2تفاوت درجات معنوى پیامبران3و ...است.
ازاينرو قطعاً قرآن اينگونه تفاوتها را قبول دارد حال بايد گفت تفاوت در آيه شريفه مورد
بحث به معناى ناهماهنگى در خلقت است زيرا در خلقت خدا چیزى كه از مقتضاى حكمت
خارج باشد وجود ندارد از نظام عجیب و شگفتانگیزى كه بر يك دانه اتم ،و ذرات الكترون
و پروتون حاكم است گرفته ،تا نظام حاكم بر كل منظومه شمسى ،و منظومههاى ديگر و
كهكشانها ،همه در سیطره قوانین دقیقى قرار دارند كه آنها را در مسیر خاصى پیش
مىبرند ،خالصه همهجا قانون است و حساب ،و همهجا نظم است و برنامه.

23

بهعنوان مثال اگر در آسمان دقت شود با توجه به تراكم و فشردگى شديد و اجتماع  133تا
 0333میلیارد ستاره در هر كهكشان (مطابق تصويرها و محاسبات ارائهشده) و با توجه به
تأثیرات جاذبه و نیروهاى گرانشى آنها بر يكديگر و سرعت و حركات چرخشى آنها به
 - 1فاطر آیه 27
 - 2فاطر آیه 27و 29
 - 1روم آیه22
 - 1نحل آیه 82
 - 4ارساء آیه  9و 91
 - 6حج آیه 4
 - 7انعام آیه 88
 - 9بقره آیه 126
 - 8احزاب آیه7
 - 12تفسری نمونه ،ج ،21ص118 :و122
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دور يكديگر جاى سؤال است چرا اين همه اجرام با همديگر تصادف و برخورد ندارند؟ لذا
خداوند خالق يكتا در اين مورد در قرآن كريم آيات متعددى دارد و يكى از آن آيات آيه
الس ِ
َموات َو ْاألَ ْر َض أَنْ تَ ُزوال َو ل ِ َِْئ زالَتا
02سوره مباركه فاطر است كه مىفرمايد« :إِنَّ َّ َ
َّللا ُميْ ِسكُ َّ
إِنْ أَ ْم َسكَ ُهَم ِم ْن أَ َح ٍد ِم ْن بَ ْع ِد ِه ،إِنَّهُ كانَ َح ِليَمً َغفُوراً».
خداوند (تمام اجرام) آسمانها و كره زمین را نگاه مىدارد .تا از نظام خود منحرف و زايل
نشوند (و يا از بین نروند) و اگر هرآينه زايل شوند .كسى جز خدا نمىتواند آنها را (در مدار
خود) نگاه دارد ،براى اينكه او حلیم و غفور است.

2

ازاينروست كه هرچه دانشمندان به قوانین حاكم بر عالم بیشتر توجه كردهاند توانستهاند
اختراعات و كشفیات جديدی را جهت رفاه زندگي انساني ايجاد كنند و اگر جهان بدون
حكمت و بدون دلیل ايجاد ميشد اين امور قابلاستفاده نبود.
اما درباره آنچه بهظاهر خالف حكمت جلوه ميكند و سها آنها را بهعنوان نقص در عالم
برشمرده است بايد گفت:
اوال :يك اصل بديهي در اين عالم وجود دارد و آن اينكه علم ما نسبت به خصوصیات اشیاء
محدود است و چهبسا اگر اين امور در عالم مادی نبود ضررهای ديگر به انسان ميرسید لذا
َّللا ِفي ِه خ َْرياً َك ِثريا»2چه بسا از چیزى كراهت
خداوند ميفرمايدَ «:عىس أَنْ تَكْ َر ُهوا شَ ْيئاً َو يَ ْج َع َل َّ ُ
داريد و خداوند در آن نیكى فراوان قرار داده است.
بهعنوان مثال اشعه ماوراءبنفش كه سها آن را از نقايص عالم ميداند درست است كه برای
انسانها مضر است اما وجود اين اشعه برای عالم هستي الزم است و اگر نبود انسانها به
بیماریهای مختلفي دچار ميشدند.

- 1کهکشاهنا در قرآن ص 121
 -2نساء آیه 18
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خورشید به خاطر اشعه مخصوص "ماوراءبنفش" تأثیر فراواني در كشتن میكروبها دارد،
كه اگر نبود كره زمین به بیمارستان عظیمي تبديل ميشد ،و چهبسا در مدت كوتاهي نسل
موجودات زنده از میان ميرفت.

2

اين اشعه امروزه از لوازم علوم پزشكي جهت درمان بیماران شده است .با اين وصف خداوند
برای در امان ماندن انسانها از اين اشعه اليه اوزون را ايجاد كرده است اوزون يك گازی
است كه در اليههای بااليي جو زمین به هنگاميكه يك مولكول اكسیژن با يك اتم اكسیژن
ديگر پیوند ميخورد ،تشكیل مييابد .اوزون تشعشعات ماوراءبنفش مضر را از خورشید جذب
ميكند 1.عالوه بر آن در بدن انسان محافظهايي قرار داده است.
پوست انسان كه تمام اعضا و جوارح او را مىپوشاند ،از خارج ،محافظى در برابر میكروبهای
خارجى ،اشعههاى مضر مانند ماوراءبنفش و جز آن به شمار مىآيد و از داخل ،حفظكننده
تركیبات و ترجمانهای حیاتى مختلف بدن است.

0

مواد راديواكتیو هم از اين قبیل امور است و امروزه مورداستفاده در علم پزشكي و بعضي از
علوم ديگر هست كه چهبسا نبود آن مشكالتي را برای انسانها به وجود ميآورد.
حوادث طبیعي مثل زلزله و طوفان و سیل كه شر نامیده ميشود دارای نظام خاصي در
صفحه گیتي بوده و ناشي از علل و اسباب معیني و هماهنگي هايي دارد و محاسبات و
معادالت ويژهای بر آنها حاكم است كه انسان در كشف بعضي از اين عوامل توفیق يافته
است و برخي از آنها هنوز كشف نشده است.

0

نكته ديگر اينكه اين عالم ،عالم مادی است در عالم مادی اجزای هستي با يكديگر برخورد
ميكنند كه بهظاهر شر و نقص پنداشته ميشود اما آنها هم دارای علت و معلول و دارای
 -1تفسری نمونه ،ج ،26ص24 :
-2مهان
 -1آنسوى آیهها نگرشى بر اعجازهاى پزشکى قرآن ص 67
 -1ترمجه حماظرات فی االهلیات ص11
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نظم خاصي هستند كه بي توجهي بشر موجب گمان شر پنداشتن آن شده است بهعنوان
مثال برخي از مشكالت ژنتیكي كه موجب ناقصالخلقه به دنیا آمدن نوزاد ميشود
قابلپیشگیری است زيرا اين مسئله معلول علتهايي ازجمله تغذيه پدر و مادر و محیط
زندگي است كه با اصالح آن علل ميتوان از بروز آن مشكل جلوگیری كرد .قرآن كريم نیز
به اين معنا اشاره دارد كه مقصر بعضي از اين مشكالت خود انسانها هستند ،آنجا كه
اس لِ ُي ِذي َق ُهم بَ ْع َض الَّ ِذى َع ِملُواْ لَ َعلَّ ُه ْم
ميفرمايد« :ظَ َه َر الْف ََساد ِىف ال ىرب َوالْ َب ْح ِر مبِ َاك ََس َب ْت أَيْ ِدى ال َّن ِ
يَ ْرجِ ُعون» 2ترجمه :به سبب اعمال مردم ،فساد در خشكى ودريا آشكار شد تا به آن جزاى
بعضى از كارهايشان را بچشاند ،باشدكه بازگردند.
بنابراين وجود علت و معلول در عالم هستي خود نظم اين عالم را ميرساند اگر هر حادثه
تلخى را بررسى كنیم ،خواهیم ديد كه آن حادثه از يك سلسله علّت و معلول و بر اساس
محاسبات و فرمولهاى دقیق ،به وجود آمده است.
برای روشن شدن اهمیت علت و معلول در اين عالم به مثال زير دقت شود:
خانهای بر سر خانوادهای خرابشده؛ به عوامل اين موضوع پرداخته ميشود:
 -2توپ بچههای محل به هنگام بازى روى بام همسايه افتاد.
 -1توپ گرد و كروى چرخید و در سوراخ ناودان جا گرفت و راه خروج آب باران بند آمد.
 -0بارندگى شد و آبها روى پشتبام خانه جمع شد.
 -0آب باران در سقف اثر و خشتها را خیس كرد.
 -4سقف خشتى كه با آب باران ازهمگسسته شده ،بر اثر سنگینى و جاذبه زمین فروريخته
و عدّهاى زير آن از بین رفتهاند.

 - 1روم آیه11
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طبق نظام علّت و معلول ،بايد اين حوادث پیش آيد چون خود توپ و چرخیدن آن و سراشیبى
بام و تنگى سوراخ ناودان و تأثیر آب در سستى سقف و سقوط سقف براثر جاذبه زمین ،هر
يك حساب و نظام و فرمولي دارد.
اكنون اگر شما طرفدار عالمى حسابشده هستید بايد اين ناگوارى را براى اهل خانه بپذيريد
وگرنه هرج و مرج مىشود و محاسبات به هم مىريزد .مثالً در اين جريان بايد:
 -2توپ بچهها بهقدری سنگین شود كه باالى بام همسايه نرود.
 -1ضربه به توپ و پرتاب توپ بياثر باشد.
 -0ناودان بزرگ شود كه توپ بهراحتي از آن خارج شود.
 -0عوامل بارندگى باران همه از كار بیافتد و باران نبارد.
 -4آب خاصیت خود را از دست بدهد و در خشت اثر نكند.
 -2جاذبه زمین متوقف شود و سقف را بهسوی خود نكشد.
 -2بدن كسانى كه زير سقف خوابیدهاند بهصورت چدن در آيد كه فروريختنها در آنها اثر
نكند.
مشاهده مىفرمائی د اگر طرفدار نظام و حساب باشیم و در مدار علل و معلول حركت كنیم
چنین ناگوارىهايى الزمه يك زندگى طبیعى است و نفى آن مستلزم به هم زدن دهها قانون
و فرمولى است كه دست حكیمانه خدا در عالم قرار داده است.

2

 -11بيرون آمدن آب از سنگ

در آيهی زير سنگ را با قلب يهود مقايسه كرده و گفته قلب شما از سنگ هم سختتر
است چون از دلسنگ آب بیرون ميزند.

 - 1اصول عقاید ،ص 117 :و 119
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«ثُ َّم َق َس ْت ُقلُو ُبك ُْم ِم ْن َب ْع ِد َذلِكَ َفه َِي كَالْ ِح َجا َر ِة َأ ْو َأشَ دُّ َق ْس َو ًة َوإِنَّ ِم َن الْ ِح َجا َر ِة ل َََم َي َت َف َّج ُر ِم ْنهُ
ْاألَنْ َها ُر َوإِنَّ ِم ْن َها ل َََم َيشَّ ق َُّق َف َي ْخ ُر ُج ِم ْنهُ ال ََْم ُء َوإِنَّ ِم ْن َها ل َََم َي ْهب ُِ ْ ِم ْن خَشْ َي ِة َّ ِ
َّللا ِبغَا ِفلٍ َع ََّم
َّللا َو َما َّ ُ
1
تَ ْع َملُونَ »
ترجمه :سپس دلهای شما بعدازاين سخت گرديد همانند سنگ يا سختتر از آن چراكه
از برخى سنگها جویهايي بیرون ميزند و پارهای از آنها ميشكافد و آب از آن خارج
مىشود و برخى از آنها از بیم خدا فروميريزد و خدا ازآنچه ميكنید غافل نیست.
اشکال

واضح است كه از سنگ آب تولید نميشود و آب از بین شكافهای سنگ عبور ميكند و
خارج ميشود .بنابراين ،هم اين مثل غلط است و هم تصور اينكه واقعاً سنگ آب دارد
غلط است.

2

جواب

قرآن ،سرشار از كنايات و تشابهات و استعارات و انواع ديگر فنون بديع است و اصالً يكي از
جهات برجستگي اين كتاب عظیم ،همین جنبهی فوقالعادهی ادبي آن است ،قرآن نگفته
كه سنگ آب تولید ميكند خود سها اينگونه ترجمه كرده است از برخى سنگها جویهايي
بیرون ميزند صحبت قرآن خروج آب از آن است و اين بانفوذ آب از زمین و بین سنگها و
خروج از سنگها هم صادق است.
 -11لمس جن يا شيطان

«ا َّل ِذي َن يأْكُ ُلونَ ال ِّربا الَ يقُومونَ ِإالَّ كََم يقُوم ا َّل ِذي ي َتخَب ُطه الشَّ ي َطانُ ِم َن الْمس»...
كسانى كه ربا ميخورند ،برنميخیزند مگر مانند برخاستن كسى كه شیطان براثر تماس ،او
را ديوانه كرده است.
3

 - 1بقره آیه71
 - 2نقد قرآن ص 112و 111
 -1بقره آیه 274
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اشکال
قدما و حتي بعضي قبائل عقبافتاده امروزه بر اين باورند كه بیماریها مخصوصاً بیماریهای
رواني در اثر تماس يا وارد شدن جن و شیطان به بدن فرد ايجاد ميشود .محمد اين خرافه
2
را وارد قرآن كرده است.
جواب
كلمهی «شیطان» از مادهی «شطن» گرفتهشده ،كه به يك قدر مشترک بازگشت ميكنند
و آن اينكه شیطان در لغت كلمهای است جامع كه به هركسي كه از حق انحراف دارد و
راهش منحرف است اطالق ميشود.

1

بنابراين گاه به ابلیس اطالق ميگردد و گاه به انسان و از موارد استعمال اين كلمه در قرآن
نیز برميآيد كه شیطان به موجودی موذی و مضر گفته ميشود ،موجودی كه از راه راست
بركنار بوده و درصدد آزار ديگران است و اختالف و فساد به راه اندازد چنانكه ميخوانیم:
«إِّنَّ َا ُيرِيدُ الشَّ ْيطَانُ َأن ُيو ِق َع َب ْي َنك ُُم الْ َعدَ ا َو َة َوالْ َبغْضَ اء« 3شیطان مي خواهد بین شما دشمني و
بغض و كینه ايجاد كند.
و از طرفي ميبینیم كه در قرآن نیز شیطان به موجود خاصي اطالق نشده ،بلكه حتي به
انسانهای شرور و مفسد نیز اطالق گرديده است .آنجا كه ميخوانیم :
« َو كَ َذلِكَ َج َع ْل َنا لِك ُِّل نَب ٍِّي عَدُ اوا شَ َي ِ
ِنس َوالْجِ ِّن 0» .بدين گونه ما برای هر پیامبری دشمني
اط َْي اْل ِ
از شیطانهای انساني و يا جن قرارداديم.
و علت بكار بردن كلمه شیطان به ابلیس به خاطر فساد و شرارتي است كه در او وجود دارد
اما يك معني ديگر را با توجه به سنت ميتوان به دست آورد و آن اينكه در روايات پیامبر
 - 1نقد قرآن ص111
 -2التحقیق فی کلامت القرآن ،ج ،6ص62 :
  1مائده آیه 81 1 -انعام آیه 112
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(‘)و اهلبیت (^ ) عالوه بر بكار بردن آن بر جن و انس بر میكروب هم بكار رفته
است كه به نمونههايي از آنها اشاره ميشود.
پیامبر(‘) و ائمه(^)به پاكیزگي اهمیت زيادی ميدادند
 -1امیر مؤمنان()فرمودند :از قسمت شكسته و طرف دستگیرهی ظروف ،آب
نخوريد ،زيرا شیطان بر روی دستگیره و قسمت شكسته شدهی ظرف

مينشیند2.

شاهد بر اينكه منظور میكروب است اينكه در روايتي پیامبر(‘) ميفرمايد كه
دسته ظرف محل قرار گرفتن چرک است.

1

 -2على بن ابيطالب()نقل كرده كه رسول خدا(‘)در ضمن سخنانى بسیار
فرمودند :دستمال گوشت را در اتاق مگذاريد زيرا جايگاه شیطان است و نیز خاک و
0
زباله را پشت درب منزل نگذاريد بماند؛ زيرا مكان شیطان است.
 -3رسول خدا (‘)فرمودند :دربها را ببنديد و روی ظروف سرپوش گذاريد و در
مشك آب را با ريسمان محكم نمايید زيرا شیطان پوشش را كنار نميزند.
 -4در منازل و مساكن خود تارعنكبوت نگذاريد كه جايگاه شیاطین است.

0

4

 -1الَ ت َْرشبوا املَْاء ِمن ُث ْلم ِة االْن ِ
الش ْی َط َ
َاء َوالَ ِم ْن ُع ْر َوتِ ِهَ ،فإِ هن ه
ان َی ْق ُعدَ ع ََىل ا ْل ُع ْر َو ِة َوال ُّث ْل َم ِة .الکايف ج ،6ص194 :
َُ
َ ْ َ
 -2األمايل( للصدوق) ص122 :
الشی َط ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َيل ْب ِن َأ ِيب َطال ِ ٍ
ب(َ )ق َال َق َال َر ُس ُ
ان َو
ول اهللهِ(‘) ِيف ک ََال ٍم کَث ٍری َال ُتؤْ ُووا منْد َیل ال هل ْح ِم ِيف ا ْل َب ْیت َفإِ هن ُه َم ْربِ ُض ه ْ
 -1ع ِّ
ف ا ْل َب ِ
اب َفإِ هن ُه َم ْأ َوى ه
الش َیاطِني علل الرشائع ،ج ،2ص491 :
اب َخ ْل َ
الرت َ
َال ُتؤْ ُووا ُّ َ
َ َ -1ق َال َر ُس ُ
الش ْی َط َ
ول اهللهِ ص َأ ِجی ُفوا َأ ْب َوا َب ُک ْم َو َمخ ُِّروا آنِ َی َت ُک ْم َو َأ ْو ُکوا َأ ْس ِق َی َت ُک ْم َفإِ هن ه
ف ِغ َطاء .علل الرشائع ،ج،2
ان َال َیک ِْش ُ
ص492 :
ني ِمن بیوتِ ُکم بی ُت ا ْلعنْ َکب ِ
ول اهللهِ (‘) بی ُت ه ِ
َ -4ق َال َأ ِم ُری املُْؤْ ِمنِنيَ ع َق َال َر ُس ُ
وت.الکايف ج ،6ص412 :
َ ُ
الش َیاط ِ ْ ُ ُ ْ َ ْ
َْ
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 -5پیامبر خدا(‘) :ناخنها را كوتاه كنید بهدرستي كه شیطان بین گوشت و ناخن
حركت ميكند

2

 -6رسول خدا (‘) فرمود :زياد مضمضه و استنشاق (آب دردهان و بینى گرداندن)
كنید ،زيرا اين عمل موجب آمرزش هر بنده گوينده ،و دور كردن شیطانها مىشود.

2

از اين مقوله روايات كه بهيقین و بدون شك ميتوانیم واژه شیطان را به واژه میكروب
برگردانیم0در زمان پیامبر و امامان كه هنوز نامى از میكروب نبود ،و اين نام را كسى به نام
«سید لوث» در سال  2222بر آن گذاشت0شارع مقدس و امام معصوم میكروب را كه
موجودى زيانبار است براى اعراب بيسواد بهعنوان شیطان كه به معناى موجود زيانبار است
مطرح نمودهاند و آنها را وادار به پرهیز از آن مينمودند.
ازاينرو استعمال شیطان برای میكروب ميتواند تبیینكننده منظور قرآن باشد كه منظور از
مس شیطان اثر میكروب باشد كه فرد براثر آن دچار بیماری شده است.
پاسخ به شبهات قسمت بررسي ادعاي معجزههای علمي
 -1پيش بيني سفر به فضا ،ادعاي قرآن

ِ
السَموات ْ
معْش الْجِ ِّن ْ
واألَ ِ
رض فَان ُف ُذوا َال تَن ُف ُذو َن
ِنس إِنِ اس َتطَع ُتم أَن تَن ُف ُذوا ِم ْن أَ ْقطَا ِر
واْل ِ
«يا َ َ
رصانِ
إِ َّال بِسلْطَانٍ (َ )33ف ِبأَي َآالء ربكَُم تُ َك ِّذبانِ ( ) 35ي ْر ُ
سل علَيكَُم شُ واظ من نَّا ٍر ونُحاس ف ََال تَن َت ِ َ
4
(»)34
اى گروه جنیان و انسیان اگر ميتوانید از كرانههاى آسمانها و زمین به بیرون رخنه كنید
پس رخنه كنید [ولى] جز با [به دست آوردن] تسلطى رخنه نميكنید ( )00پس كداميك
یطان َجيري ما َبنيَ ال هلح ِم َوال ُّظ ِ
الش َ
أظافری ُکم؛ َفإِ هن ه
فر .حکمت نامه پیامرب اعظم (ص) ،ج،7
 -1قال رسول اهلل (‘)ُ :ق ّصوا
َ
ص119 :
ِ ِ
ِ ِ
االستِن َْش ِ
َ - 2ق َال َر ُس ُ
اق َفإِ هن ُه ُغ ْف َر ٌ
ان ملَ ِا َت َک هل َم بِ ِه ا ْل َع ْبدُ َو َمنْ َف َر ٌة ل ِ ه
لش َیاطِني .النوادر
ول اهللهِ (‘) ل ُی َبالغْ َأ َحدُ ُک ْم ِيف املَْ ْض َم َضة َو ْ
ص11 :
 -1تفسری حکیم ،ج ،4ص188:و222
 -1طب النبي(ص)و طب الصادق(ع) ،ص99:
 -4الرْحن آیه11تا14
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از نعمتهای پروردگارتان را منكريد ()00بر سر شما شعلههای آتش و مس گداخته فرو
فرستاده خواهد شد و [از (كسى] يارى نتوانید طلبید (.)04
اشکال
ادعاشده كه عبور از قطرهای آسمان و زمین به معني سفر به فضاست - 2 .برای تفصیل
بیشتر به كتاب اعجاز القرآن بین الحقیقه و البهتان اثر شاكر فضلاهلل النعماني مراجعه كنید.
غافل از اينكه در آيهی بعد گفتهشده كه اگر از قطر آسمانها و زمین خارج شويد بر سر
شما آتش و مس گداخته فروميريزد .آيا فضانورداني كه از كرهی زمین خارج شدند مورد
هجوم آتش و مس گداخته قرار گرفتند و آيا در فضای بین سیارات ،آتش و مس گداخته
2
وجود دارد؟
جواب
اين آيات مربوط به قیامت است و ارتباطي با فضانوردی ندارد زيرا آيات قبل و بعد از آن
ناظر به رويدادهاى سراى ديگر است و در حديثي از امام صادق( )مىخوانیم ( :روز
قیامت خداوند بندگان را در محل واحدى جمع ميكند و به فرشتگان آسمان پـائین وحى
ميفرستد فرود آيید ،آنها كه دو برابر جمعیت روى زمین از جن و انس هستند فرود ميآيند،
سپس اهل آسمان دوم كه آنها نیز دو برابر همه ميباشند فرود ميآيند ،و به همین ترتیب
فرشتگان هفتآسمان فرود ميآيند و همچون هفت حجابى گرداگرد انس و جن را احاطه
ميكنند ،اينجاست كه منادى صدا ميزند :اى جمعیت جن و انس اگر ميتوانید از اقطار
آسمانها و زمین بگذريد ،اما هرگز نميتوانید جز با قدرت الهى و در اينجا ميبینند اطراف
آنها را هفت گروه عظیم از فرشتگان فراگرفتهاند (و راهى براى فرار از چنگال عدالت
نیست).1
اما اگر اين آيه را مربوط به سفر به فضا هم بدانیم ايراد سها وارد نیست زيرا معني شواظ و
رصانِ » اينگونه است.
نحاس در آيه «ي ْر ُ
سل علَي ُكَم شُ واظ من نَّا ٍر ونُحاس ف ََال تَن َت ِ َ

 -1نقد قرآن ص 112و111
 - 2تفسری نور الثقلني ،ج ،4ص181 :
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1

در معنای نحاس هم گفتهاند:شعلهی بدون دود است كه به علت رنگش به مس تشبیه شده
است.

1

بنابراين معني آيه اينگونه ميشود شعلههايى از آتش بىدود ،و دودهايى متراكم بر شما
فرستاده مىشود؛ و نمىتوانید از كسى يارى بطلبید!
مورد اول به شعلههايي از آتش كه از ستارگان خارج ميشود و دودهای بدون آتش به
0
سحابيها قابل تطبیق است.
 -2ادعای بیان حرکت زمین در قرآن
سها برای ابطال حركت زمین در قرآن فقط به دو آيه كه مسلمانها در موضوع حركت زمین
بیان كردهاند اشاره و بهنقد آن ميپردازد:

آيات 24و  22سوره ملك
جعل لَكُم ْاألَرض َذل ًُوال فَامشُ وا ِِف م َنا ِكبِها وكُلُوا ِمن رز ِق ِه وإِلَي ِه ال ُّنشُ ور( )24أَأَ ِمن ُتم من ِِف
«هو الَّ ِذي َ
السَمء أَن يخ ِْسف ِبكُم األَرض َفإِ َذا ِهي ُتَ ور»
ترجمه :اوست كسى كه زمین را براى شما رام گردانید پس در فراخناى آن رهسپار شويد و از
روزى [خدا] بخوريد و رستاخیز بهسوی اوست ( )24آيا از آنكس كه در آسمان است ايمن
شدهايد كه شما را در زمین فروبرد پس هنگاميكه ميلرزد ()22
اشکال
ذلول به معني شتر فرمانبر و راهوار است .بنابراين گفتهاند بكار بردن ذلول در مورد زمین
يعني اينكه زمین در حال حركت است اما راهوار است.
البته كساني كه مدعي اين معجزه شدهاند بهعمد (بهاحتمالقوی) يا به سهو از آيهی بعدی
- 1التحقیق فی کلامت القرآن ج12ص48
 -2املفردات يف غریب القرآن ،ص781 :
- 1ابر مانندی متشکل از گازهای بسیار رقیق و کم دما که در اثر نور ستارگان جماور خود قابل رؤیت می شوند .فرهنگ
معني واژه سحابی
 - 1ملك آیه 14و 16
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صرفنظر كردهاند كه معني ذلول را مشخص كرده است.
در آيهی  22گفتهشده كه خدا ميتواند اين زمین آرام را با زير و رو كردن و زلزله (لرزش)
ناآرام كند .پس آرام بودن در مقابل زلزله آمده است نه حركت وضعي يا انتقالي زمین.
جواب
اول اينكه ذلول به معني مركب راهور است راغب در مفردات ميگويد :ذَلُولٌ :آن حیوان بعد
از سركشى رام شد و ديگر سواريش سخت نیست 1.بنابراين معنا اعم از شتر است و به گاو
هم ذلول ميگويند.
اين آيه اطالق دارد و خداوند در برابر همه حركتها زمین اعم از دروني و بیروني او را رام
كرده است و در ادامه به دو مورد از عدم راهوری زمین اشاره ميكند يكي زلزله و ديگر تند
بادهای ريگ افشان بنابراين گرچه آيه صراحت درحركتهای وضعي و انتقالي زمین ندارد
اما صرف بیان زلزله در آيه 22و تندبادهای ريگ افشان در آيه 22دلیل بر عدم برداشت رام
كردن در برابر حركتهای ديگر زمین از اين آيه نميشود.
صاحب تفسیر نمونه ميگويد :اين مركب راهوار با حركات متعدد و بسیار سريعى كه دارد
آنچنان آرام به نظر ميرسد كه گوئى مطلقاً ساكن است ،بعضى از دانشمندان ميگويند
زمین چهارده نوع حركت مختلف دارد كه سه قسمت آن حركت به دور خود ،و حركت به
دور خورشید ،و حركت همراه مجموعه منظومه شمسى در دل كهكشان است ،اين حركات
كه سرعت زيادى دارد چنان نرم و ماليم است كه تا براهین قطعى بر حركت زمین اقامه
نشده بود كسى باور نميكرد حركتى در كار باشد!
از سوى ديـگـر ،پـوسته زمین نه چـنان سفت و خشن است كه قابل زندگى نباشد و نه
چنان سست و نرم است كه قرار و آرام نگیرد ،بلكه كامالً براى زندگى بشر رام است ،اگر
فيالمثل غالب سطح زمین باتالقهايي بود كه همه چیز در آن فروميرفت يا ماسههای
نرمى كه پاى انسان تا زانو در آن فرومينشیند يا سنگهای تیز و خشنى كه با مختصر راه
رفتن بدن انسان را كوفته و مجروح ميكند ،آنوقت معنى ناآرامى زمین روشن ميشد.
 - 1نقد قرآن ص 111و111
 - 2ترمجه و حتقیق مفردات الفاظ قرآن ،ج ،2ص17 :
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از سوى سوم ،فاصله آن از خورشید نهچندان كم است كه همهچیز از شدت گرما بسوزد ،و
نهچندان دور است كه همهچیز از سرما بخشكد ،فشار هوا بر كره زمین آنچنان است كه
آرامش انسان را تأمین كند ،نه آنقدر زياد است كه او را خفه كند ،و نه آنقدر كم است كه
از هم متالشى شود ،جاذبه زمین نه آنقدر زياد است كه استخوانها را درهم بشكند و نه
2
آنقدر كم است كه با يك حركت انسان از جا كنده شود و در فضا پرتاب شود!
حال چه از اين آيه حركت انتقالي را برداشت كنیم و چه نكنیم آيات ديگری بر حركت زمین
داللت ميكند.
آيه صراحت در موضوع حركت زمین ندارد اما حركتهای متعدد زمین و تعبیر به مركب
راهور ميتواند شاهد بر حركت زمین باشد.

آیات78تا 09سوره نمل
رض إِ َّال من شَ اء َّ
ِ
السَموات ومن ِِف ْاألَ ِ
َّللا وك ٌُّل أَتَوه دا ِخرِي َن
«ويوم ينفَخُ ِِف الصو ِر َف َفزِع من ِِف
السحاب صنْع َّ ِ
( )33وتَ َرى الْجِ َ
َّللا الَّ ِذي أَتْ َق َن ك َُّل ََش ٍء إِنَّه َخبِري
بال تَحسبها جا ِمد ًة و ِهي ُتَ ُّر م َّر
ِ
مبِ ا تَفْعلُونَ ( )33من جاء بِالْحس َن ِة َفلَه خَري م ْنها وهم من َف َزعٍ يوم ِئ ٍذ آ ِم ُنونَ ( )33ومن جاء
هل تُج َزونَ إِ َّال ما كُن ُتم تَعملُونَ (»)39
بِالسي َئ ِة َفكُبت وجوههم ِِف ال َّنا ِر ْ
ترجمه :و روزى كه در صور دمیده شود پس هر كه در آسمانها و هر كه در زمین است به
هراس افتد مگر آنكس كه خدا بخواهد و جملگى با زبونى رو بهسوی او آورند ( )22و
كوهها را ميبیني [و] ميپنداری كه آنها بيحركتاند و حالآنكه آنها ابر آسا در حركتاند
[اين] صنع خدايى است كه هر چیزى را در كمال استوارى پديد آورده است در حقیقت او
به آنچه انجام ميدهید آگاه است ( )22هر كس نیكى به میان آورد پاداشى بهتر از آن
خواهد داشت و آنان از هراس آن روز ايمناند ( )23و هر كس بدى به میان آورد به رو در
آتش [دوزخ] سرنگون شوند آيا جز آنچه مىكرديد سزا داده ميشويد (.)33

اشکال اول
آيات فوق وقايعي كه در قیامت اتفاق ميافتند را ذكر ميكند ازجمله حركت كوهها .بعضي
 - 1تفسری نمونه ،ج ،21ص117 :و 119
- 2نمل آیات 97تا82
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از معجزه تراشان اين آيه را از قبل و بعدش جدا كردهاند و نتیجه گرفتهاند كه قرآن ميگويد،
همین اآلن نه در قیامت،كه كوهها مانند ابرها درحركتاند .درحاليكه همهی مفسرين اين
آيه را مربوط به قیامت دانستهاند و هر فرد عادی هم كه اين آيه را در ضمن آيات قبل و
بعدش ميخواند متوجه ميشود كه مربوط به قیامت است .بعالوه انتهای آيه نیز مؤيد اين
است كه آيه مربوط به قیامت است چون گفته " خدا به آنچه ميكنید آگاه است" .اگر
ابتدای آيه مربوط به حركت زمین باشد ،انتهای آيه ربطي به ابتدا نخواهد داشت ولي چون
ابتدا مربوط به قیامت است با انتها كامالً سازگار است .بعالوه در كل قرآن و سنت
كوچكترين اشارهای به حركت زمین نشده است.

جواب
آيه  22به حركت زمین اشاره دارد نه وقايع روز قیامت زيرا:
 -2تشبیه كوه به ابر و حركت آرام آنكه در دنباله آيه هست متناسب با برقراری نظم
جهان و آرامش فعلي آن و نه حوادث قیامت است.
 -1ديگر تعبیر اينكه « گمان ميكني كوهها جامدند» با حوادث قیامت كه آشكار است،
ناسازگار است زيرا اين دگر گوني را در قیامت همه ميبینند و ديگر گمان عدم
حركت ندارند زيرا هنگام قیامت كوهها متالشى ميشود همانند پشم حالجيشده
السَم ُء كاملُهل وتَكونُ الجِ ُ
بال كال ِعهن»2يا در آيه ديگری ميگويد:
رنگین «يَو َم تَكونُ َّ
1
وس ىريَ ِت الجِ ُ
بال فَكانَت َِسابا».
نابودى كوهها در آستانه قیامت ،مثل سراب « ُ
 -0در ادامه بیانشده كه " اين صنع و آفرينش خداوندى است كه همهچیز را متقن
آفريده" « ُص ْن َع َّ ِ
َش ٍء» تعبیر به" اتقان" كه به معنى منظم ساختن
َّللا ا َّل ِذي أَتْ َق َن ك َُّل َ ْ
و محكم نمودن است نیز تناسب با زمان برقرارى نظام جهان دارد ،نه زمانى كه
0
اين نظام فرو مىريزد و متالشى و ويران مىگردد.
 -0انتهای آيه كه جمله «إنَّهُ َخبِري مبِ ا تَ ْف َعلُونَ » قرار دارد و سها آن را دلیل بر مرتبط
 - 1معارج آیه 9و  8و قارعه آیات  1و 4
 - 2نبأ آیه22
 -1تفسری نمونه ،ج ،14ص469 :
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داشتن با قیامت ميداند درحاليكه دال بر عدم قیامت ميكند زيرا " تفعلون" فعل
مضارع است چرا كه مىگويد ":او از اعمالى كه شما در حال و آينده انجام مىدهید
باخبر است" و اگر مربوط به پايان اين جهان بود مىبايست گفته شود" ما فعلتم"
2
(كارى كه انجام داديد) (دقت كنید).

اشکال دوم
اگر آيه را از آيات قبل و بعدش جدا كنیم آيا نظر معجزه سازان را تأمین ميكند؟ خیر؛چون
اگر منظور از حركت كوهها اشاره به حركت وضعي يا انتقالي زمین باشد .بايد گفته ميشد
كه " زمین را ميبینید و گمان ميكنید كه ثابت است ولي در حركت است" چون در واقع
كوهها جزئي از زمیناند و از اين لحاظ حركتي نسبت به زمین ندارند.
احتمال دومي كه مطرح كردهاند اينكه منظور حركت صفحات پوستهی زمین نسبت به
همديگر باشد كه در زمینشناسي مطرح است .اين احتمال هم اين اشكال جدی را دارد كه
حركات پوستهی زمین بر حسب سانتیمتر در سال است و بههیچوجه مشابهتي با حركت
1
ابرها ندارند و اين تشبیه در آيه بسیار غیرمعقول ميشود.

جواب
خود مي گويد كه كوه هم جزء زمین هست بنابراين و به قسمتي از زمین كه نماد پايداری
است اشاره ميكند حركت كوهها با سرعت بدون حركت زمینهای ديگر كه به آنها متصل
است معنا ندارد و به اين ترتیب معنای آيه چنین ميشود كه  :زمین با سرعت حركت
ميكند همچون حركت ابرها .طبق محاسبات دانشمندان امروز ،سرعت سیر حركت زمین،
به دور خود نزديك به  03كیلومتر در هر دقیقه است و سیر آن در حركت انتقالي ،به دور
خورشید از اين هم بیشتر است بههرحال آيه فوق ،از معجزات علمي قرآن است زيرا حركات
زمین توسط گالیله ايتالیائي و كپرنیك لهستاني در حدود قرن هفده میالدی كشف شد
درحاليكه قرآن حدود هزار سال قبل از آن سخن گفته است».

-1مهان ج ،14ص 469 :و 468
 -2نقد قرآن ص114
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اشکال سوم
بعالوه اگر از تمامي اشكاالت بگذريم باز هم قرآن معجزهای نكرده است چون حركت وضعي
و انتقالي زمین توسط  Philolausقرن پنجم قبل از میالد 2233 -سال قبل از محمد و
2
( Aristarchusقرن سوم قبل از میالد 333 -سال قبل از محمد مطرحشده است.

جواب
اگر ادعای وی درست باشد بیان حركت زمین در قرآن از مصاديق اعجاز علمي قرآن نیست
اما به هر حال اين نظر بر خالف نظريه علمي رايج جهان در عصر بعثت بوده است جهان
علم تا مدتها از نظريه مركزيت زمین و كیهانشناسي بطلمیوسي پیروی ميكرد2233 .
1
سال بعد كپرنیك ايده مركزيت خورشید را دوباره مطرح كرد.

آیات دال بر حرکت زمین و عدم بیان آن توسط سها
آیه  09سوره نازعات

« ْ
واألَرض بعد َذلِك دحاها» دحا به معني گستردن و نیز غلتیدن آمده 0كه از آن حركت وضعي
زمین استفاده ميشود.
آیه  6سوره شمس

« َو ْاألَ ْر ِض َو ما طَحاها» طَحْو مثل -دَهْو -است يعنى گستردن چیزى و بردن آن كه از آن
حركت انتقالي قابلاستفاده است.

 -1مهان ص116
 fa.wikipedia.org/wiki- 2آریستارخوس ساموسی
 -1الفائق يف غریب اْلدیث ج1ص119
 - 1املفردات ،ص417 :
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 -0ادعای کروی بودن زمین
آیه 09سوره نازعات

« ْ
واألَرض بعد َذلِك دحاها» 2ترجمه :و (خدا) زمین را بعد از آسمان پهن كرد.
اشکال اول:

بعضي معجزه سازان گفتهاند كه آيهی زير كروی بودن زمین را ميرساند پس معجزه است.
« ْ
واألَرض بعد َذلِك دحاها» ترجمه :و (خدا) زمین را بعد از آسمان پهن كرد.
كتب لغت و همهی مفسران گفتهاند دحا به معني پهن كردن و گستردن است معجزه تراشان
برخالف تمام آنان گفتهاند :كه دحاها از دحیه به معني بیضه گرفتهشده يعني خدا زمین را
مثل بیضه كرد يعني كروی كرد .اين روال كار معجزه تراشان است كه معاني لغات قرآن و
حتي معاني جمالت را تغییر ميدهند تا به مقصود خود برسند .هر كس بخواهد معني لغتي
را بفهمد به كتب معتبر لغتنامه مراجعه ميكند اما اينان معني لغت را از خودشان در ميآورند.
اما اين ادعای ايشان غلط است و معجزهای در كار نیست .اوال چنانچه قبالً تحت عنوان
"زمین مسطح است" مطرح كرديم اين آيه در تناسب با تمام آيات ديگری است كه زمین
را مسطح دانستهاند.

جواب:
سها طوری مطلب را بیان ميكند كه فقط يك دلیل برای كروی بودن زمین وجود دارد و
آن را نقد كرده درحاليكه داليل مختلفي برای كروی بودن زمین بیانشده است كه بعداً
بیان خواهد شد اما تعبیر دحا به تخم درست نیست و در كتب لغت هم به اين معني به كار
نرفته است ولي دحا معني ديگری دارد كه از آن ميتوان كروی بودن زمین را استفاده كرد
و آن به معني غلتیدن است كما اينكه بعضي از لغويان اين معني را آوردهاند .1با توجه به اين
معنا غلتاندن در صورتي قابل توجیه است كه زمین كروی باشد و همانطور كه قبالً اشارهشده
از اين آيه حركت وضعي زمین نیز قابل اثبات است.
 -1نازعات آیه12
 -2الفائق يف غریب اْلدیث ج1ص119
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اشکال دوم
اين برداشت در تضاد كامل با داستان ذوالقرنین است (قبالً توضیح داديم) كه بهطور قطع
مسطح بودن زمین را ميرساند.

جواب
همانگونه كه گفتیم:در آنجا خداوند لفظ «وجدها» را آورده است و خبر از يافته ذوالقرنین
ميدهد بنابراين در تضاد نیست.

اشکال سوم
به فرض كه سخن آنان را بپذيريم بازهم معجزه نیست چون قبالً فالسفهی يونان مثل
فیثاغورث 2133 ،سال قبل از محمد ،كروی بودن زمین را مطرح كردهاند
همچنین در شعر جاهلي قبل از محمد مفهوم اين آيه با همان لغت "دحاها " آمده است.
زيد بن عمرو شاعر جاهلي ميگويد«:دحاها فلَم استوت شدها بأيد و اريس عليها الجباال».
زمین را پهن كرد و چون درست شد آن را با دست خويش قوی گردانید و كوهها را بر آن
استوار گردانید.

جواب:
ادعای كروی بودن زمین را اگرچه فیثاغورث كروی بودن زمین را مطرح كرده باشد اما
ديدگاه غالب و پذيرفته همان مسطح بودن زمین است و بیان قرآن برخالف نظر غالب روز
بوده است.

آیات دال بر کروی بودن زمین و عدم بیان آن توسط سها
از اين آيه هم كه بگذريم آيات ديگری با صراحت بیشتری به كروی بودن زمین اشاره دارد
كه به آنها اشاره نكرده بیان قول ضعیف و عدم اشاره به بقیه موارد حاكي از بغض سها
نسبت به قرآن است آياتي كه به كروی بودن زمین اشاره دارد:
آیه  5سوره زمر
«يُكَ ِّو ُر اللَّ ْي َل َع ََل ال َّن َها ِر َويُكَ ِّو ُر ال َّن َها َر َع ََل ال َّل ْيل» 2شب را بر روز مىپیچاند و روز را بر شب
 -1الزمر آیه 4
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مىپیچاند.
لغاتى كه براى تشريح جهان در قرآن كريم بهكاررفته است بسیار مهماند .در اين آيه لغت
تكوير پیچانیدن ترجمه ميشود .مثالً اين لغت براى پیچانیدن لنگى يا دستار به كار ميرود
معلومات اين آيه در مورد پیچیده شدن روز و شب باالى يكديگر شكل زمین را بیان
ميكند .اين قضیه در حالتى امكانپذير است كه زمین كروى باشد.2
آیه  49سوره یس
« َال الشَّ ْم ُس َي ْن َب ِغى َل َها أَن تُدْ رِكَ الْ َق َم َر َو َال ال َّل ْي ُل َساب ُِق ال َّن َها ِر َوك ٌُّل ِىف َفل ٍَك يَ ْس َب ُحونَ »
با توجه به اين نكته كه ،مسابقه و پیش افتادن يكى از آن دو در صورتى ممكن است كه
هر د و در زمان واحدى موجود باشند ،وجود شب و روز در يكزمان ،از آيه فهمیده ميشود
و ازآنجاييكه اين اجتماع فقط در صورت كروى بودن زمین امكان دارد؛ مىتوان كرويت
زمین را الزمهى معناى آيه دانست.
اگر زمین سطحى صاف بود از اين دو حالت خارج نمىشد ،يا همیشه [در كل سطح زمین]
شب و يا همیشه روز بود».

1

آیات 108سوره اعراف و  5سوره فصلت و 49سوره معارج
آياتي است كه مشرق و مغرب بهصورت تثنیه يا جمع آمده است خداوند متعال مىفرمايد:
« َو أَ ْو َرثْ َنا الْ َق ْو َم الَّ ِذي َن كانُوا ُي ْس َتضْ َعفُونَ َمشار َِق ْاألَ ْر ِض َو َمغا ِر َب َها» 0ترجمه :و مشرقها و
مغربهای پربركت زمین را به آن قوم به ضعف كشانده شده (زير زنجیر ظلم و ستم) واگذار
كرديم.
الس ِ
َموات َو ْاألَ ْر ِض َو ما بَ ْي َن ُهَم َو َر ُّب الْ َمشارِقِ » 4ترجمه :او پروردگار آسمانها و زمین و
« َر ُّب َّ
 -1اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنولوژی معارص ص27
 -2تفسری موضوعى قرآن ویژه جوانان ج 4ص.188
-1اعراف.117 :
 -1صافات آیه .4
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آنچه در میان آنهاست ،مىباشد و همچنین پروردگار مشرقها.
«فَال أُ ْق ِس ُم ِب َر ِّب الْ َمشارِقِ َو الْ َمغار ِِب إِنَّا لَقا ِد ُرونَ »2ترجمه :سوگند به پروردگار مشرقها و
مغربها كه ما توانائیم.
اين سلسله آيات در عین اينكه بر متعدد بودن محل طلوع و تابش آفتاب و محل غروب آن
داللت مىكند و بر كروى بودن زمین نیز اشاره دارد .زيرا اگر زمین كروى باشد طلوع كردن
و تابیدن آفتاب بر هر جزئى از اجزاى كره زمین مستلزم اين خواهد بود كه از جزء ديگر آن
غروب بكند و در اين صورت تعدد مشرقها و مغربها بدون هیچگونه تكلف و زحمت،
روشن و واضح مىگردد ولى در غیر كروى بودن زمین تعدد مشرقها و مغربها قابلدرک
1
و مفهوم نیست.
 -4ادعای پیش بینی پیروزی روم بر ایران
رض وهم من بع ِد َغلَ ِبهِم سي ْغ ِلبونَ (ِِ )3ف بِضْ عِ ِس ِن َْي ِ َّ ِ
« ُغلِ ِ
بت ال ُّروم (ِِ )2ف أَ َ
دّن ْاألَ ِ
َّلل ْاألَم ُر ِمن َق ُبل
و ِمن بعد ويوم ِئ ٍذ ي ْف َرح الْم ْؤ ِم ُنونَ »3
ترجمه :روم شكست خورد ( )1در نزديكترين سرزمین و بعد از شكستشان پیروز خواهند
گرديد ( ) 0در ظرف چند سالى ،كار در گذشته و آينده از آن خداست و در آن روز است كه
مؤمنان شاد ميگردند.

اشکال اول
ايران و روم ،دو ابر قدرت آن زمان ،تقريباً بهطور دائم باهم در جنگ بودند و موفقیت و
شكستهای پیاپي از هر دو طرف اتفاق ميافتاد .اين امر عادی بود كه يكطرف امسال
شكست بخورد و در سال بعد يا چند سال بعد پیروز شود.

جواب
ابتدا الزم است كه شان نزول آيات آورده شود:

 -1معارج آیه .12
 -2شناخت قرآن ص81 :
 -1روم آیات 1تا1
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مفسران بزرگ همگى اتفاق دارند كه آيات نخستین اين سوره بدين سبب نازل شد كه در
آن هنگام كه پیامبر(‘) در مكه بود و مؤمنان در اقلیت قرار داشتند ،جنگى میان ايرانیان
و رومیان در گرفت و در اين نبرد ايرانیان پیروز شدند.
مشركان مكه اين را به فال نیك گرفتند و دلیل بر حقانیت شرک خود دانستند! و گفتند:
ايرانیان مجوسى هستند و مشرک (دوگانهپرست) اما رومیان مسیحیند و اهل كتاب،
همانگونه كه" ايرانیان" بر" رومیان" غلبه كردند پیروزى نهايى از آن شرک است و طومار
اسالم بهزودی پیچیده خواهد شد و ما پیروز مىشويم.
گرچه اينگونه نتیجهگیریها پايهومايهای نداشت اما در آن جو و محیط براى تبلیغ در میان
مردم جاهل خالى از تأثیر نبود ،لذا اين امر بر مسلمانان گران آمد.
آيات فوق نازل شد و قاطعانه گفت :گرچه ايرانیان در اين نبرد پیروز شدند اما چیزى نمىگذرد
كه از رومیان شكست خواهند خورد و حتى حدود زمان اين پیشگويى را نیز بیان داشت و
2
گفت اين امر فقط در طول چند سال به وقوع مىپیوندد!.
ازاينروشن ميگردد كه ظاهر امر پیروزی از آن ايرانیان است و شكست روم (اهل كتاب)
قطعي است.

اشکال دوم
البته اين شكستها و پیروزیها هیچكدام قاطع و نهائي نبود و منجر به سقوط طرف مقابل
نميشد .تنها شهرها بود كه دستبهدست ميگشت .در چنین شرايطي هر فردی ميتوانست
پیشبیني كند كه اگر روم امسال شكست خورد در چند سال آينده پیروز ميشود و محمد از
همین وضع استفاده كرد و آيات ابتدای سورهی روم را نازل كرد و پیشبیني كرد  3سال روم
پیروز ميشود و مؤمنان اين را  -كه در عرض چند بضع( )3-0معجزه ميدانند.

جواب
بهطوریكه ميبینیم در اين آيات با صراحت و قاطعیت تمام از دو پیروزی خبر دادهشده:
يكي پیروزی رومیان و ديگری پیروزی مسلمانان ضمناً تأكید شده كه اين وعده قطعي و
َّللا َوعْدَ ُه» .هنوز نه
تخلفناپذير الهي است و مسلماً روی خواهد داد و ميگويد« :ال يُ ْخلِ ُ
ف َّ ُ
 - 1تفسری نمونه ،ج ،16ص148 :و  162و ر.ک جممع البیان  ،ج ،9ص162 :
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سال نگذشته بود كه اين دو حادثه عیناً انجام يافت :رومیان در نبرد ديگری بر ايرانیان پیروز
شدند و مقارن آن در روز جنگ بدر (و طبق پارهای از تواريخ صلح حديبیه) پیروزی مسلمانان
بر دشمنان آشكار گرديد.
اكنون بايد فكر كرد مسلماً پیروزی رومیان كه تفوّق چشمگیر قاطعي بر سپاه ايران نداشتند،
آنهم در طي چند سال ،و مقارن آن پیروزی سپاه اسالم بر دشمنان نیرومند برای هیچ
مردی سیّاسي قابل پیشبیني نبود.
تازه به فرض اينكه چنین امری قابل پیشبیني باشد حتماً بايد با قید احتیاط و بهصورت
احتمال -آنچنان كه عادت سیاستمداران و مفسران سیاسي است -ذكر شود نه با آن لحن
قاطع و صريح و غیرقابل بازگشت.
بهراستي اگر كسي متّكي به يك نیروی معنوی مافوق طبیعي نباشد چگونه جرئت ميكند
با آن قاطعیت خبر از دو حادثه بزرگ نظامي در آينده نزديك بدهد درحاليكه قرائن قطعي
برای آن ظاهراً وجود نداش ته باشد؟ اگر اين وعده قطعي خالف از آب درآيد آيا بزرگترين
حربه به دست دشمن نخواهد افتاد؟

2

اشکال سوم
در زير تیتر مهمترين پیروزیها و شكستهای روم و ايران را در حیطهی زماني محمد
آوردهام.
با اين توضیح كه در سالهای ذكرشده و در بین آنان دهها نبرد ديگر اتفاق افتاده كه با
پیشرفت و عقبگرد هر دو طرف همراه بوده است .معموالً پیروزی بهطور پیوسته برای
يكطرف وجود نداشته است.
سال  230پس از میالد حملهی ايرانیان به رومیان
سالهای بعد شكست و پیروزیهايي از هر دو طرف
 232شكست  Domenziolosسردار رومي از ايرانیان
 233سقوط  Edessaمرمره به دست ايرانیان
 -1قرآن و آخرین پیامرب ص 292و 291
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 222سقوط  Antiochو  Emesaبه دست ايرانیان
 221پیروزی موقتي روم در  Caesereaو ارمنستان و عقب رانده شدن به دست ايرانیان
 220شكست امپراطور روم از ايرانیان در انتاكیه و از دست دادن بخشي از سیسیل
پیروزیهای متعدد ايرانیان در سوريه ،فلسطین ،مصر و آفريقا
 220سقوط اورشلیم به دست ايرانیان
 222 -222تصاحب مصر ،اسكندريه و لیبي به دست ايرانیان
 210شكست  Sahrbarazسردار ايراني از هراكلیوس امپراطور روم
 210اشغال ارمنستان ايران توسط رومیان و به دنبال آن اشغال آذربايجان تا حد تیسفون
 214حملهی سه سپاه ايران به رومیان و به دنبال آن شكست نسبي سه -سردار ايراني از
هراكلیوس امپراطور روم
 212محاصرهی طوالني و ناموفق قسطنطنیه توسط ايرانیان
 212-212شكست جدی ايرانیان و پیشروی گستردهی سپاه روم در قلمرو ايران
 - 213قبول قرارداد صلح توسط ايران و بازگرداندن سرزمینهای روم به آن شامل سوريه،
فلسطین و اورشلیم و مصر.
اكنون آيات را دوباره با دقت بخوانید .آيا از اين مبهمتر ميتوان پیشبیني كرد؟ .رومیان
پیروز شدند ،تا چه حدی؟ در كجا؟ در چه تاريخي؟ در چه سرزمیني؟ گفته در سرزمین
نزديك ،نزديك به كجا؟ مگر آن سرزمین اسم نداشته است؟ همه مبهم است .بازگفته رومیان
پیروز ميشوند .تا چه حدی؟ در كجا؟ در چه زماني؟ گفته در عرض چند سال.
بازهم همه مبهم است .ميگويند :محمد پیروزی روم را پیشبیني كرده اينيك معجزه است
 .در حالي كه هر كسي در زمان محمد بود ميتوانست چنین امر واضحي را بر اساس سابقهی
تاريخي بیان كند؛ چنانكه هر كسي امروز ميتواند با قاطعیت پیشبیني كند كه در هفتههای
آينده طالبان بمبگذاری بزرگي انجام ميدهند و تعداد زيادی را ميكشند .اگر اين پیشبیني
2
كافي است همهی مردم پیغمبرند.

 - 1نقد قرآن ص141
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جواب
اگر در تاريخ پیروزیها و شكستهای ايران و روم كه سها مطرح كرده است -برفرض
صحت -دقت شود معلوم ميشود كه از سال  230تا  210گرچه ايرانیان گاهي شكست
ميخوردند اما دست برتر با آنها بود و شكستهای پیاپي روم باعث تضعیفش شده بود و
غیر از شبهجزيره قسطنطنیّه براى او هیچ باقى نمانده بود و غیر از ايران از شمال نیز بلغارها
او را تعقیب مىكردند .به همین داليل خزانه ثروتي نیز برای اين كشور نمانده بود.
در اين زمان خبر غلبه روم بر ايران ازنظر اسباب ظاهرى ،ممتنع؛ و خبرى از تمام جهات
براى كفّار و مشركان غیرقابل قبول بود و به همین علت اين خبر قرآنى را نیز تكذيب نموده
و آن را هم حمل بر سائر دعاوى محمد (‘) نمودند.

2

خبر اين شكست در حدود سال  222میالدى (يعنى حدود سال ششم يا هفتم هجرى)

ترصف روم ،دفعة صورت
ترصف ممالك حتت ّ
 -1به قدرى شکست ایران غری مرت ّقب و از اسباب ظاهر ّیه بعید مىنمود زیرا ّ
نگرفت تا از دست دادن آهنا آسان باشد .بتدریج دولت ایران در مدّ ت چهارده سال فلسطني و شام و آسیاى صغری( ترک ّیه)
ترصف کرد ،و لشگر و قواى ایران در آنجاها کامال متمکّن گردیده بود .و سپس مرص را هم که از رومیان گرفت ،یك
را ّ
نریوى واحد عظیم در دنیا شد .اگر اراده اهلى اتّفاقات غری منتظره را پیش نمىآورد ،مملکت روم ّ
بکىل منقرض گردیده بود؛
چنانکه اسکندر مقدونى ایران را منقرض کرد .و از مجله تأییدات اهلى این بود -مهانطور که مشری الدّ وله در کتاب« ایران
ترصف کالسدن براى رومیان حمال بود؛ وىل چون سپاهیان از دو جانب با هم روبرو شدند ،باد
باستانى» آورده است -کهّ :
به سوى لشگر ایران مىوزید ،و خاك و خاشاك و غبار بر روى آهنا مریَيت و مواجه با دشمن بودن برایشان سخت بود ،از
اینجهت رومیان جرأت کردند و آهنا را به هزیمت و فرار دادند.
کریستنسن در« تاریخ ساسانیان» از کتاب« التّاج» جاحظ نقل ميکند که :شهر براز ،فرمانده سپاهیان ایران به واسطه آنکه
خرسو پرویز براى وى نامههاى متضا ّد مىنوشت ،از -کید او در وحشت و اندیشه افتاده به هرقل پیوست؛ و راه را براى او
باز کرد تا توانست تا هنروان پیش بیاید و اینها مهه دلیل است بر اینکه غلبه رومیان جز به تأیید خداوندى بر امر غری مرت ّقب
چیزى نبوده است .و این حقیقت را میتوان از آیه قرآن استفاده کرد که ّاوال میفرماید :هللهِ ْاألَ ْم ُر ِم ْن َق ْب ُل َو ِم ْن َب ْعدُ ؛ و ثانیا
ْرص َم ْن َیشا ُء .یعنى نرصت خداوندى بوده است بر اساس انحصار امر در دست وى ،که چنني ظفر نصیب رومیان
میفرمایدَ :ین ُ ُ
گردیده است .نور ملکوت قرآن ،ج ،1ص.122
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بیانشده است 2برای اينكه فضای اين سال در جنگ ايران و روم بهتر روشن گردد الزم
است از كتب تاريخي آورده شود كه در سال 220م در منطقه بحر المیت لشكر روم شكست
سختي از ايرانیان ميخورد و در ادامه ايرانیان اورشلیم را محاصره ميكنند 1و به كمك 12
هزار يهودى بیت المقدّس را تسخیر نموده صلیب حضرت عیسي را به ايران فرستاد اين
فتوحات پىدرپى خسرو اثر غريبي در عالم آن روزى كرد بخصوص تصرّف بیت المقدّس و
آوردن صلیب كه در انظار عالم مسیحي چیزى مقدّس تر از آن نبود خسرو به اين فتوحات
اكتفا نكرده شهربراز يكى از سرداران نامي ايران را با سپاهي بهطرف مصر فرستاد و او از
كويرى كه بین شامات و مصر حائل است گذشته به اسكندريّه كه شهر نامى تجارتى آن
زمان بود درآمد ( 222م ).اين فتح سردار ايران باز اثر عجیبى در عالم آن روزى كرد زيرا
قرونى بود كه مصر از تصرّف ايران خارجشده بود و شاهان ساسانى همواره مىخواستند
حدود ايران را به حدود زمان هخامنشيها برسانند از طرف ديگر در  222م .شاهین سردار
نامى ديگر ايران از كاپادوكیّه گذشته واليات آسیاى صغیر را يكبهيك گرفت و به كالسدن
در نزديكى قسطنطنیّه رسید در اينجا هرقل با سردار ايرانى مالقاتى كرده به صالحديد او
سفیرى نزد خسرو پرويز براى مذاكرات صلح فرستاد ولى مذاكرات به جايي نرسید زيرا
فتوحات خسرو او را مغرور و متكبّر كرده بود :خسرو نهفقط براى مذاكرات صلح حاضر نشد
بلكه سفیر را در محبس انداخته به قتل تهديدش نمود كه چرا هرقل را در غل و زنجیر در
پیش تخت او حاضر نكرده پسازآن كالسدن بزودى تسخیر شد و ايران تقريباً به حدود زمان
هخامنشىها رسید ( 222م ).اوضاع بیزانس در اين وقت بسیار بد بود :چه ارمنستان روم و
شهرها و قالع رومى در بین النّهرين و تمام ممالك آسیاى صغیر و سوريه و فلسطین و مصر
مسخّر گرديده بود و خود قسطنطنیه نیز از طرف ايران و (آوار) ها تهديد مىشد اينها مردمى
بودند كه از طرف شمال بروم شرقى فشار داده ميخواستند از راه خشكي اين پايتخت معظم
را تصرّف كنند اوضاع بیزانس در اين زمان بهقدری بد بود كه هرقل در ابتدا مىخواست از
پايتخت فرار كرده به قرطاجنه رود و با اين مقصود خزانه روم را از قسطنطنیه حمل كرد
 -1تفسری قرآن مهر ج ،16ص121 :
 - 2ر.ک دایرة املعارف اساطری و آینيهای باستانی جهان ج1ص1228تاریخ اورشلیم (بیت املقدس) ،ص171 :
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2

ولي روحانیون و مردم مانع شدند.
از مطالب سها فهمیده ميشود كه پیروزیهای روم بر ايران در سالهای 210تا  213صورت
ميگیرد ازاينرو خبر قطعي پیروزی روم بر ايران در زماني كه اوج شكستهای سالیانه روم
است بهطوری كه هرقل پادشاه روم تصمیم بر فرار ميگیرد و خبر بقاء مسلمانان تا آن زمان
(اين خبر در مكه در زماني كه مشركان تصمیم به از بین بردن پیامبر و مسلمانان گرفته
بودند) و خوشحالي آنها در آن زمان خود اعجاز علمي است اگرچه مكان و زمان پیروزی
بهطور دقیق مشخص نشده باشد زيرا همانطور كه بیان شد هدف قرآن بیان تاريخ نیست
هدف هدايت است ازاينرو از مسائل تاريخي كه ارتباط با جنبه هدايتي نداشته است دوری
كردهاند هدف كه دلگرمي به مؤمنان بود تحقق پیدا كرد بهطوریكه بعضي از مسلمانان با
1
مشركان روی اين وعده شرطبندی كردند.
اما مثال بمبگذاری طالبان برای اين قضیه با توجه به تاريخهای بیانشده در جنگها و
شرطبندی مشركان بر عدم پیروزی روم سستي اين شبهه را بیشتر روشن ميكند.

اشکال چهارم
مؤمنان باز ميگويند كه محمد گفته در عرض چند سال اين پیروزی به دست ميآيد ،اين
هم معجزهی دوم .حال با مشكل روبرو ميشوند كه چند سال بین  3-0سال است پس
بهطور دلخواه شكست و پیروزیهايي را انتخاب ميكنند كه فاصلهشان كمتر از  23سال
باشد .بر چه اصولي؟ تا معجزه جور در بیايد .اما اگر بخواهیم مالک معقولي برای انتخاب
يك شكست و يك پیروزی انتخاب كنیم .تنها مالک ،فتح اورشلیم است چون مقدسترين
سرزمین برای رومیان مسیحي بود .از دست دادن اورشلیم توسط رومیان در سال  220و به
دست آوردن مجدد آن در  213پس از قرارداد صلح است .در اين صورت فاصله بین شكست
و پیروزی روم  24سال ميشود نه 3-0سال كه قرآن گفته است .پس در اينجا نیز محمد
0
خطا كرده است نه معجزه.
 -1تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه ،متنایرانقدیم ،ص222:و221
 -2تفسری القرآن العظیم ،ج ،6ص26 :
 - 1نقد قرآن ص141
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جواب
شاهد قطعي مبني بر اينكه شكست و فتح اورشلیم مبنای بیان قرآن بر شكست و پیروزی
روم و ايران باشد وجود ندارد و همانطور كه بیان شد شكست روم و پیروزی ايران باعث
تقويت روحیه مشركان و تضعیف روحیه مسلمانان شده بود و هدف قرآن تسلي دادن
مسلمانان بود كه محقق شد و پیروزیهای رومیان نیز انجام شد.
 -5ادعای مشخص کردن کم ارتفاع ترین نقطه ی زمین

اشکال
اخیراً معجزهی ديگری از آيات فوق بیرون كشیده شده است .گفتهاند قرآن گفته كه شكست
روم در "ادني االرض" اتفاق افتاده يعني در كم ارتفاعترين نقطهی زمین .و كم ارتفاعترين
نقطهی زمین بحر المیت است حدود  033متر پائین تر از سطح دريا در مرز فلسطین و اردن.
و شكست روم در سواحل بحر المیت اتفاق افتاده ،بنابراين محمد در  2033سال پیش
ميدانسته كه كم ارتفاعترين نقطهی زمین بحر المیت است كه اينيك معجزه است.
اما بررسي اين ادعا:
اوال :لغت ادني از ريشهی دنا به معني "نزديك شد" ،آمده است و ادني به معني نزديكتر
است و تا امروز صحابه و مفسران همگي آن را به معني نزديكتر دانستهاند .در قرآن در
بیست مورد از اين لغت استفادهشده كه در  22مورد به معني نزديك است مثل« :دين فتدِل
فكان قاب قوسْي او ادين» 2ترجمه :سپس نزديك آمد و نزديكتر شد تا بهقدر دو كمان يا
نزديكتر شد و در يك مورد به معني كمتر (از نظر تعداد):
«أَلَم تَ َر أَنَّ َّ
ِ
رض ما يكُونُ ِمن نَّجوى ثَ َالثَ ٍة إِ َّال هو رابِعهم َ
السَموات وما ِِف ْاألَ ِ
وال
َّللا يعلَم ما ِِف
2
دّن ِمن َذلِك َ
وال أَ َ
خَمس ٍة إِ َّال هو سا ِدسهم َ
وال أَك َ َِْث إِ َّال هو معهم»
ترجمه :آيا ندانستهای كه خدا آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمین است ميداند
هیچ گفتگوى محرمانهاى میان سه تن نیست مگر اينكه او چهارمین آنهاست و نه میان
پنج تن مگر اينكه او ششمین آنهاست و نه (كمتر از اين [عدد] و نه بیشتر مگر اينكه
 -1نجم آیه  9و 8
 -2جمادله آیه7
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هركجا باشند او با آنهاست و در يك مورد به معني پستتر از نظر ارزش آمده استَ « :ق َال
2
أَتَس َتب ِدلُونَ ا َّل ِذي هو أَ َ
دّن بِالَّ ِذي هو خَري»
"آيا آنچه كمارزشتر است را با آنچه بهتر است عوض ميكنید ".بنابراين نه در قرآن و نه
در لغت ،ادني به معني اخفض "پائین تر از نظر ارتفاع"نیامده است مگر خدا نميتوانست از
لغت درست يعني اخفض استفاده كند .طبق معمول معجزه سازان معني لغت را تغییر ميدهند
تا به هدف خود برسند.
به فرض كه تغییر معني لغت را بپذيريم و بپذيريم كه از بین چند شكست فوق ،منظور قرآن
شكست روم در اورشلیم (بیت المقدس) بوده است پس محل شكست در بحر المیت يا
سواحل آن نبوده بلكه در اورشلیم بوده است كه ارتفاعش حدود  243متر باالتر از سطح
درياست و كم ارتفاعترين نقطهی زمین نیست .بنابراين بازهم اين معجزه سازی به بیراهه
1
رفته است.
جواب
در اينكه منظور قرآن از ادنی االرض به پستي زمین اشارهكرده باشد دلیل قطعي نداريم اما
شواهد اين احتمال را تقويت ميكند زيرا
اوال كلمه ادني به معني پايینتر در قرآن آمده است كما اينكه سها هم به آن اشاره ميكند
« َق َال أَتَس َتب ِدلُونَ ا َّل ِذي هو أَ َ
دّن بِا َّل ِذي هو خَري» 0اما سها اينگونه القا ميكند كه چنانچه ادني
به معني پستتر بیايد ،پستتر ازنظر ارزش است كما اينكه در اين آيه است ،كه اين نوعي
مغالطه است زيرا ادني فقط به معني پستتر است و قید ارزش از سیاق آيه به دست ميآيد
نه از خود كلمه ادني بنابراين اگر سیاق درباره زمین باشد پستتر بودن از حیث ارتفاع
ميشود.
اما در لغت هم به معني پستتر آمده ابن جوزی ميگويد :ادني در قرآن به چند معني است
اول :بِمَعْنى أَجْدَر يعني شايستهتر دوم :به معني اقرب نزديكتر سوم :به معني أقل يعني
 -1بقره آیه61
 - 2نقد قرآن ص141
 -1بقره آیه61
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كمتر .چهارم :أدون يعني پستتر است2.و در معني چهارم حیثیت ارزش داشتن لحاظ نشده
است حال بايد ديد سیاق آيه كدام معني را بیشتر ميرساند « ُغلِ ِ
بت ال ُّروم ِِف أَ َ
دّن ْاألَ ِ
رض» در
اين آيات دو احتمال وجود دارد اول ادني به معني نزديكترين باشد بنابراين معني ،آيه ابهام
دارد كه نزديكتر بودن را نسبت به ايران يا روم و يا مردم مكه اما اگر به معني پستترين
زمین باشد معني درست است و آن ابهام را ندارد.
سها ايراد وارد ميكند كه مگر خدا نميتوانست از لغت درست يعني اخفض استفاده كند
جواب اين است سها آشنايي با لغت عربي ندارد زيرا استفاده كردن اخفض برای زمین كم
ارتفاع اشتباه و خالف فصاحت است چرا كه خفض به چیزی كه حركت ميكند و پايین
ميرود بكار برده شده است راغب در مفردات ميگويد : :الْخَفْضُ ،يعنى پائین آوردن ،كه
نقطه مقابلش ،الرّفع ،يعنى برافراشتن است 1.اما در لغت ادني ديگر سخن از فرود نیست و
فقط پستتر بودن را ميرساند.
ثانیا :بحر المیت پستترين نقطه زمین است كه در  03كیلومتری بیتالمقدس يا همان
اورشلیم واقعشده است و طبق منابع تاريخي در اين منطقه اواخر سال220م جنگي بین
لشكر ساساني و لشكر روم صورت ميگیرد و رومیان شكست ميخورند.
در كتاب دايرۀالمعارف اساطیر و آيینهای باستاني جهان آمده است :بحر المیت و بحر لوط
و يا دريای مرده درياچهای شور در مرز اردن و فلسطین اشغالي و در كرانه باختری رود اردن
واقع است ....در سال  220م در كنار اين درياچه نبردی میان ارتش ساساني به پادشاهي
خسرو دوم و ارتش روم به پادشاهي هراكلیتوس اول در گرفت كه در نتیجه آن روم شكست
سنگیني خورد 0بعد از شكست ايرانیان پس از بیست روز محاصره ،شهر اورشلیم را تصرف
كردند بنابراين شكست در بحر المیت اتفاق افتاده است.

0

 - 1املدهش ص 21و نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر ص 122
 - 2ترمجه و حتقیق مفردات الفاظ قرآن ،ج ،1ص617 :
 - 1دایرة املعارف اساطری و آینيهای باستانی جهان ج1ص1228
 - 1تاریخ اورشلیم (بیت املقدس) ،ص171 :
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ازاينرو امكان غلبه ايران بر روم در پستترين نقطه زمین صحیح است و اين نوعي اعجاز
است.
 -6ادعای اشاره ی قرآن به اکسیژن
«فَمن ي ِر ِد ى
يْشح صدره لِ َِلسال َِم ومن يرِد أَن ِ
يجعل صدره ضَ يقًا ح َرجا كَأَّنَّ ا
يضلَّه ْ
َّللا أَن يه ِديه ْ َ
2
يصعد ِِف السَمء»
ترجمه :پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت نمايد دلش را به پذيرش اسالم ميگشايد و هر
كه را بخواهد گمراه كند دلش را سخت تنگ ميگرداند چنانكه بخواهد به آسمان باال رود.
اشکال

گفتهشده تشبیه تنگ كردن سینه به باال رفتن در آسمان از اين لحاظ است كه هر چه از
سطح زمین دور شويم میزان اكسیژن كم ميشود و فرد به حالت خفگي ميافتد و اين
معجزه است چون قرآن يك حقیقت علمي را كه در آن زمان ناشناخته بوده است مطرح
كرده است.
اما بررسي اين ادعا:
اوال :درواقع چنین نیست؛ در كمبود اكسیژن ،سینه گشادتر هم ميشود چون تنفس عمیقتر
ميشود يعني سیستم تنظیم تنفس با اتساع بیشتر سینه و افزايش تعداد تنفس سعي ميكند
كه هوای بیشتری را به داخل ريهها بكشد .مثل هنگاميكه مدتي نفس خود را نگهداريد و
سپس رها كنید متوجه ميشويد كه سینهی شما در هنگام دم بیشتر باال ميآيد و نفسهای
عمیق با فركانس باالتر ميكشید .بنابراين اين معجزه به ضد معجزه تبديل ميشود يعني
1
آيه ادعای غلطي كرده است.
جواب

درباره اين آيه دو احتمال وجود دارد:
اول اينكه :منظور همان سختي باال رفتن بهطرف آسمان باشد و همانطور كه رفتن به
آسمان بدون وسیله امكانپذير نیست هدايت اين اشخاص هم امكانپذير نیست.
 -1انعام آیه 124
 -2نقد قرآن ص141
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دوم اينكه :يصعد به معني باال رفتن نباشد بلكه به معني سختي تنفس در آسمان باشد زيرا
اوال « :يَصَّعَّدُ» -از باب صعدا به معني سختي تنفس است 2و به معني تنگي سینه نیست و
كاربرد اين لفظ -از باب تفعل «تصعد» -براى افاده معناى بهدشواری افتادن است .ثانیا :اگر
به معني باال رفتن بود بايد «يصعد الی السَمء»ميآمد درحاليكه در آيه «يصعد ِِف السَمء»
آمده است و با اين وصف كسي كه در آسمان باشد دچار سختي نفس ميشود و اين جز با
اكتشافات علمى روز قابلفهم نیست ،كه در آن روزگار براى بشريت پوشیده بوده است و از
اعجاز علمي قرآن است.
اشكال سها بنابراين احتمال وارد نیست زيرا اين آيه نميگويد كه چون باال ميرود سینه او
تنگ ميشود بلكه ميگويد :در آسمان دچار تنگي نفس ميشود اما وجه شبه اينگونه است
كه منظور از" صدر" (سینه) در اينجا روح و فكر است و اين كنايه در بسیارى از موارد به
كار مىرود ،و منظور از شرح (گشاده ساختن) همان وسعت روح و بلندى فكر و گسترش
افق عقل آدمى است ،زيرا پذيرا شدن حق ،احتیاج به گذشتهاى فراوانى از منافع شخصى
دارد كه جز صاحبان ارواح وسیع و افكار بلند آمادگى براى آن نخواهند داشت.
حرج" (بر وزن حرم) به معنى تنگى فوقالعاده و محدوديت شديد است ،و اين حال افراد
لجوج و بىايمان است كه فكرشان بسیار كوتاه و روحشان فوقالعاده كوچك و ناتوان است
و كمترين گذشتى در زندگى ندارند بنابراين آيه اينگونه تفسیر ميشود كه سختي پذيرش
ايمان برای آنها بهمثل سختي تنفس در آسمان است.
اشکال اول

آنچه از اين آيه صحابه و مفسران فهمیدهاند اين است كه همانطور كه رفتن به آسمان
غیرممكن است ايمان پیدا كردن كسي كه خدا نخواهد نیز غیرممكن است معنايي است كه
با آيات ديگر قرآن هم جور در ميآيد.
چنانچه در تفسیر الدر المنثور از ابن عباس نقلشده است«:عن ابن عباس ِف قوله  ...كأّنا يصعد
ِف السَمء يقول كَم ال يستطيع ابن آدم أن يبلغ السَمء فكذلك ال يقدر عَل أن يدخل التوحيد

بتوجع .مقاییس اللغة ج1ص299
 -1من الباب الصعداء ،و هو تن ّفس ّ

نقد و بررسی فصل دوم خطاهای علمی قرآن

279

2

واْلميان قلبه حتى يدخله َّللا ِف قلبه»
ترجمه :مانند اينكه به آسمان صعود كند (يعني) همانگونه كه آدمیزاد نميتواند به آسمان
برسد همانگونه نميتواند توحید و ايمان را به قلبش وارد كند مگر اينكه خدا به قلبش داخل
1
كند .تفسیر طبری و ديگر مفسران نیز همین نظر را دارند.

جواب:
بیان شد كه هر دو احتمال وجود دارد و اشكال سها بر آن دو وارد نیست اما روايت بیانشده
خالي از اشكال نیست زيرا اين روايت را سیوطي در كتاب الدر المنثور بدون بیان سلسله سند
به نقل از ابن ابي حاتم و عبد بن حمید آورده است و در كتب موجود عبد بن حمید اين
حديث يافت نشد اما در ديگر كتب اهل سنت ازجمله كتاب تفسیر ابن ابي حاتم تنها سلسله
سند آن عبارت است از:
« َحدَّ ثَ ِني َأ ُبو َع ْب ِد َّ ِ
اين ثنا َحف ُْص ْب ُن ُع َم َر أَنْ َبأَ الْ َحك َُم ْب ُن أَ َبانَ َع ْن ِعكْ ِر َم َة
َّللا محمد ْب ُن َح ََّم ٍد الطِّ ْه َر ِ ُّ
اس» 3در اين سند حفص بن عمر األيلي قرار دارد كه هیچ يك از رجالیون اهل
َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
سنت او را توثیق نكرده اند بلكه تضعیفش كردهاند .سها هنرش اين است كه احاديث
ضعیف السند را مبنا برای نقد قرآن قرار ميدهد.
اشکال دوم

تفسیر ابن عباس با دودسته از آيات قرآن تناسب تام دارد .اول آياتي كه همین تشبیه را بكار
بردهاند و باالرفتن به آسمان را ناممكن ميدانند مثل:
السَم ِء َف َتأْتِ َي ُه ْم
« َو إِنْ كانَ ك ُ ََرب َع َل ْيكَ إِ ْعراضُ ُه ْم َفإِنِ ْاس َتطَ ْع َت أَنْ تَ ْب َت ِغ َي نَفَقاً ِِف ْاألَ ْر ِض أَ ْو ُسلََّمً ِِف َّ
4
َّللا لَ َج َم َع ُه ْم َع ََل الْ ُهدى فَال تَكُونَ َّن ِم َن الْجا ِهلْي»
بِآ َي ٍة َو لَ ْو شا َء َّ ُ
(خطاب به محمد) و اگر اعراض كردن آنان [از قرآن] بر تو گران است اگر ميتواني نقبى
در زمین يا نردبانى در آسمان بجويى تا معجزهای برايشان بیاورى [پس چنین كن] و اگر
 -1الدر املنثور ج1ص 114
 -2نقد قرآن ص144
 -1تفسری ابن أيب حاتم  -حمققا ج1ص 1196
 - 1لسان املیزان ت أيب غدة ج1ص229
 -4انعام آیه14
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خدا ميخواست قطعاً آنان را بر هدايت گرد مىآورد پس زنهار از نادانان مباش ( )04يعني
نميتواني نردباني پیدا كني و به آسمان روی.
الس ََم ِء ثُ َّم لْ َي ْقطَ ْع َفلْ َي ْنظُ ْر
رص ُه َّ ُ
َّللا ِِف الدُّ نْ َيا َو ْاْل ِخ َر ِة َفلْ َي ْمدُ ْد ب َِس َب ٍب إِ َل َّ
« َم ْن كَانَ َيظُ ُّن أَنْ لَ ْن َي ْن ُ َ
ِ ُ 2
َه ْل يُ ْذ ِه َ َّب كَ ْيدُ ُه َما يَغيظ»
هر كه ميپندارد كه خدا او را در دنیا و آخرت هرگز يارى نخواهد كرد پس راهي يا وسیلهای
بجويد بهسوی آسمان سپس قطع كند آنگاه بنگرد (كه آيا نیرنگش چیزى را كه مايه خشم
او شده از میان خواهد برد.
دوم :تفسیر ابن عباس با آياتي كه هدايت شدن بعد از گمراه شدن توسط خدا را محال
2
ميدانند ،متناسب است .مثل«:من يضْ لِلِ ى
َّللا َفالَ ها ِدي لَه وي َذرهم ِِف طُغْيانِهِم يعمهونَ »
ترجمه :هر كه را خداوند گمراه كند براى او هیچ هدايتكنندهای نیست و (آنان را در
طغیانشان سرگردان واميگذارد.
«ومن يضْ لِلِ ى
َّللا فََم لَه ِم ْن ها ٍد» 0ترجمه :كسي را كه خدا گمراه كند هدايتكنندهای نخواهد
داشت.
مفهوم اين دو آيه حدود  24بار در قران تكرار شده است .بنابراين به خاطر تناسب تام آيهی
مورد بحث با آيات ديگر قرآن ،مفسران همین نظر ابن عباس را درست ميدانند كه وجه
تشبیه در آيهی مورد بحث اين است كه همانطور كه به آسمان باالرفتن غیرممكن است
هدايت كسي كه خدا او را گمراه كرده است نیز غیرممكن است .بنابراين تفسیر به كمبود
اكسیژن يك تفسیر بي پايه است.
جواب

اين آيات احتمال دوم را رد نميكند.
 -8دور گردش آب

سیر گردش آب عبارت است از - 2 :تبخیر آب از دريا و تشكیل ابر  -1حركت دادن ابرها
توسط باد و  - 0ريزش باران از ابر  - 0بازگشت آب به دريا .گفتهشده كه سیر گردش آب
 -1حج آیه 14
 -2اعراف آیه 196
 -1رعد آیه11
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در قران آمده است و اين معجزه است .اما از مراحل فوق مرحلهی 1و  0در قرآن آمده است
بْشا ب َْي يدي رحم ِت ِه ح َّتى إِ َذا أَ َقلَّت سحابا ثِقَاالً س ْق َناه ِلب َل ٍد ٍ
ميت
مثالً« - :وهو الَّ ِذي ي ْر ِس ُل ال ِّرياح ْ ً
1
َفأَن َزلْ َنا ِب ِه الَْمء َفأَ ْخ َرج َنا ِب ِه ِمن ك ُِّل الثَّم َر ِ
ات كَ َذلِك نُ ْخرِج ال َ
ْموَت لَعلَّكُم تَ َذكَّ ُرونَ »
ترجمه :و اوست كه بادها را پیشاپیش [باران] رحمتش مژدهرسان ميفرستد تا آنگاهكه ابرهاى
گرانبار را بردارند آن را بهسوی سرزمینى مرده برانیم و از آن باران فرود آوريم و از هرگونه
میوهای [از خاک] برآوريم بدينسان مردگان را [نیز از قبرها] خارج ميسازيم باشد كه شما
متذكر شويد.
آيات بامعني مشابه در قرآن فراواناند؛ اما اينكه باد ابرها را جابجا ميكند و از ابر باران ميبارد
كه امری روشن است كه انسانهای اولیه هم ميدانستهاند و معجزه نیست .حتي در دوران
جاهلي (قبل از محمد) رانده شدن ابر توسط باد و تقسیمبندی ابرها ازنظر بارانزايي و غیره
وجود داشته است.
از مراحل فوق مرحلهای كه سختتر است و مرحلهای كه كمي دقت ميخواهد را قرآن
نگفته است حتي مرحلهی 2هم در عهد عتیق آمده است مثالً در عاموس .بنابراين معجزهای
در كار نیست.

جواب:
ادعای اعجاز قرآن برای سیر گردش آب درست نیست غالب مسلمانان اين آيه را بر اعجاز
قرآن بیان نكردهاند اما در آيه  11سوره حجر نكته بیانشده كه ميتوان اعجاز علمي باشد
و آن اينكه هر موجود نر و ماده وقتى ثمر مىدهند كه زايا باشند و زايا شدن آنها به آمیزش
دو جنس است .امّا آمیزش هر نوعى با نوع ديگر متفاوت است آمیزش گیاهان از راه
گردهافشاني و آمیزش ابرها بهوسیله برخورد ابرهايى با بار مثبت و منفى و آمیزش حیوانات
و انسان غالباً با انتقال اسپرمها با شیوه خاص است.
اح
قرآن كريم به مسئله آمیزش و زايا شدن ابرها اشاره مىكند و مىفرمايدَ «:و أَ ْر َس ْل َنا ال ِّري َ
السَم ِء ما ًء َفأَ ْس َق ْيناكُ ُمو ُه َو ما أَنْ ُت ْم لَهُ بِخا ِزنِ َْي»«1و بادها را باردار كننده
لَوا ِق َح َفأَنْ َزلْنا ِم َن َّ
 -1اعراف آیه47
 -2حجر آیه.22
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فرستاديم و از آسمان ،آبى نازل كرديم ،پس شما را بدان سیراب نموديم ،و شما خزانهدار آن
نیستید».
قرن ها بشر اطالعى از كیفیت دقیق نزول باران از ابرها نداشت ولى در سالهای اخیر پس
از پیشرفتهايى كه در علم فیزيك صورت گرفت و درنتیجه رشتههاى جديدى از قبیل
هواشناسى (متئرولوژى) تأسیس يافت به مسئله تلقیح ابرها پى بردند و حتى بحث از باران
2
مصنوعى شد.
اشاره علمى قرآن به لقاح ابرها در آيه  11سوره حجر مىتواند نوعى اعجاز علمى قرآن
1
بشمار آيد چراكه اين مطلب تا سالهای اخیر براى بشر روشن نشده بود.
 -7ادعای اعجاز عدد  10و  8در قرآن و تحلیل کالم سها

صاحب كتاب نقد قرآن قسمتي را تحت عنوان ادعای معجزهی عدد  23در قرآن بیان ميكند
و از شخصي به نام رشاد خلیفه و تالش او جهت اعجاز عدد نوزده از قرآن يادكرده است و
در ادامه ميگويد :اينگونه ادعاهای او خشم جهان اسالم را برانگیخت بهنحویكه برخي
مفتیان بزرگ حكم به كفر او دادند و باالخره توسط مسلمانان پاكستاني در سال  2333در
مسجد تاكسان آريزونا به ضرب كارد كشته شد 0بنابراين معلوم است كه اين ديدگاه منتقداني
دارد و بعید نیست كه خود جیرهخور منتقدان مسلمان در رد رشاد خلیفه باشد اما جالب است
كه سها در كتاب "نقد قرآن" هنرش را در نقد رشاد خلیفه قرار داده است و معلوم نیست با
اين نقد هدفش تضعیف قرآن بوده يا تضعیف ديدگاه رشاد خلیفه است لذا بهنقد و بررسي
سها پرداخته نميشود
همچنین او در صفحه  133بهنقد ادعای معجزهی عدد هفت در قرآن كه توسط فرد ديگری
بنام عبدالدائم الكحیل در سال  1332نوشتهشده ميپردازد و در ادامه برای اينكه ثابت كند

 - 1پژوهشى در اعجاز علمى قرآن ،ص299 :
 -2مهان ص281 :
 - 1نقد قرآن ص161
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كه اينگونه بازی با اعداد بياعتبار و درست نیست به يك بیت از شعر حافظ و بازی با اعداد
اشاره ميكند.

1

الزم است به ديدگاه علمای علوم قرآني در باب اعجاز عددی اشاره شود.
در موضوع اعجاز عددی قرآن هرچند كه در كتاب «االتقان فى علوم القرآن» سیوطى ،رد
پاى اين فكر ديده مىشود؛ امّا با ظهور رايانههايى در چند سال اخیر كه مىتواند حسابهاى
بسیار زيادى را در مدتزمان كم و با دقت باال انجام دهد ،پرده از روى نظم رياضى قرآن
برداشته شد .در رأس اين گروه افرادى همچون رشاد خلیفه و عبدالرزاق نوفل و  ...هستند.
در مقابل آنان ،گروه ديگرى از نويسندگان و صاحبنظران قرآنى ،قرار دارند كه اين مطالب
را نمىپذيرند و برخى محاسبات آنان را خطا آلود مىدانند .و حتى برخى نويسندگان نسبت
بهايي به رشاد ميدهد.

1

مسلمانان كتابهايي مثل  -2معجزه القرآن الكريم ،دكتر رشاد خلیفه  .1االعجاز العددى
للقرآن الكريم ،عبد الرزاق نوفل  .0اعجاز الرقم  23فى القرآن الكريم ،بسّام نهاد جرّار -0
المعجزۀ ،مهندس عدنان رفاعى  -4االعجاز العددى فى سورۀ الفاتحۀ ،طلحۀ جوهر ...در
باب اعجاز عددى قرآن كتاب نوشتهاند و بعضي هم در مخالفت اعجاز عددی كتاب نوشتهاند
مثل . 2:تسعۀ عشر ملكا ،بیان ان فريۀ االعجاز العددى للقرآن خدعۀ بهائیۀ ،حسین ناجى
محمد محى الدين كه ايشان بهشدت به كسانى كه عدد  23را يكى از اسرار قرآن مىدانند
حمله مىكنند و آنها را نوعى دروغ بستن بر خدا دانسته است .سپس متذكر مىشود كه
عدد  23از شعارهاى بهايیان است كه در نظر مسلمانان مرتد و كافر هستند .اعجاز الرقم 23
فى القرآن الكريم ،بسام نهاد جرّار :ايشان هر چند خود به نوعى اعجاز عدد  23را در قرآن
پذيرفته است امّا با ذكر مطالبى خطاها و اشتباهات دكتر رشاد خلیفه را بیان كرده است.
 - 1مهان ص211
 - 2موسوعة اْلعجاز العلمي يف القرآن و السنة ،ص 69
 -1پژوهشى در اعجاز علمى قرآن ص222تا

0
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سها در نقد اعجاز عددی مغالطه كرده است زيرا خواسته است با نقد چند ادعای نادرست
برخي موافقان اعجاز عددی نتیجه كلي عدم اعجاز عددی را بگیرد درحاليكه ديدگاه آن
افراد مورد نقد علمای اسالمي بوده است و بعید نیست سها اين نقدها را از اين علما برگرفته
باشد .سستي اينگونه نقد كردن بديهي است .حال بعضي از موارد جلوههای عددی را علمای
علوم قرآني بیان كردهاند كه با توجه به اينكه قرآن در مدت بیستوسه سال در جامعه بدوی
عربستان از شخصي امّى و استاد نديده بیانشده كه مايه اعجاب است .به چند نمونه از آنها
اشاره ميشود:
واژه «شهر» (ماه) دوازده بار آمده بهاندازه ماههای سال.
واژه تثنیه و جمع «يوم» سى بار بهكارآمده بهاندازه روزهاى ماه.
واژه «مالئكه» و «شیاطین» هركدام هشتادوهشت بار در قرآن آمده است.
واژه «دنیا» و «آخرت» هركدام صد و پانزده بار ذكرشده است.
واژه «شجر» (درخت) بیستوشش بار در قرآن آمده همین اندازه نیز واژه «نبات» (گیاه)
آمده است.
واژه «حساب» بیستونه بار يادشده از «عدل» و «قسط» هم بیستونه بار.
واژه «سیئات» (كارهاى ناشايست) صد و شصتوهفت بار ،واژه «صالحات» و هم
خانوادههايش نیز صد و شصتوهفت بار....

2

بنابراين در مورد اعجاز عددى قرآن اشاره به چند مطلب الزم است:
 .2روشن شد كه تعدادی از دانشمندان مسلمان نظم رياضى قرآن را دنبال كردهاند و به
نتايج قابلتوجهي رسیدهاند ،هرچند كه برخى از محاسبات آنها خطا بوده و يا با اعمال
سلیقه و ذوق شخصى همراه بوده است .از سخنان طرفین استفاده مىشود كه نظم رياضى
قرآن بهصورت موجبه جزئیه(يعني در بعضي موارد) مورد پذيرش موافقان و مخالفان اعجاز

- 1اعجاز در قرآن کریم ،ص 197 :و 199
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عددى واقع شده است اما بهصورت موجبه كلیه (يعنى در همه موارد ادعا شده) مورد قبول
نیست.
 .1معجزه بودن عدد 23و 2در همه آيات و ارقام قرآن مخدوش است اما اين مطلب بدان
معنا نیست كه بگويیم همهی مواردی كه بهعنوان اعجاز عددی بیان ميشود اشتباه باشد و
البته نسبت بهايي دادن به امثال رشاد خلیفه صحیح به نظر نمىرسد.
 .0نظم رياضى قرآن (در همان موارد محدودى كه وجود دارد و مورد پذيرش طرفین است)
يك مطلب شگفتانگیز است بنابراين شايد اطالق اعجاز صحیح نباشد و تنها ميتوان آن
را شگفتي در نظم اعداد نام نهاد چرا كه جنبه اعجاز قران درآيات خود و تحدی در آن زمان
كه هنوز قرآن كامل نشده بود نیز مطرح بود .
نتيجه گيری سها در فصل دوم
صاحب كتاب نقد قرآن در ادامه فصل دوم چند نتیجه ميگیرد:
 -2مباحث قرآن در مورد طبیعت بسیار ساده و پیش پا افتادهاند كه امروزه معموالً كودكان
سال آخر دبستان ،آنها را بهتر و صحیحتر از قرآن ميدانند.
 -1تقريباً قرآن هركجا به مباحث طبیعت اشارهكرده خطا گفته است مگر حقايق بسیار
پیشپاافتاده ای مثل اينكه خورشید روشن است يا آب برای حیات الزم است.
 -0محمد تقريباً همهی مطالب مربوط به طبیعت را از محیطش گرفته است و وارد قرآن
كرده است كه چنانچه انتظار ميرود اين مطالب عمدتاً غلطاند .بدتر اينكه بعضي از مطالب
را قرآن پر خطاتر از محیط مطرح كرده است؛ مثالً درحاليكه فالسفهی يوناني كروی
بودن زمین را بیش از هزار سال قبل از محمد مطرح كرده بودند قرآن زمین را مسطح
ميداند؛ مثال ديگر رشد جنین است كه محمد عیناً از محیط گرفته است ولي آنچه محمد
نقل كرده است ضعیفتر و مغلوط تر از اصل مطلب است .اين دلیل قطعي است كه اين
مطالب از خدا نیست و بصورت نقل دهان به دهان به محمد رسیده است.
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- 0در قرآن هیچ معجزه ی علمي و حتي هیچ نكته ی جديد صحیح علمي وجود ندارد.
مؤمنان معجزه تراش با تحريف معني لغات و جمالت و در بسیاری موارد بر خالف نصوص
قرآن و سنت ادعاهای بي دلیلي كرده اند كه موارد عمدهی آنان در اين فصل مورد نقد
قرار گرفت و نشان داده شد كه آنچه مطرح كرده اند نه تنها معجزه نیست بلكه ضد معجزه
اند يعني اثبات ميكنند كه قرآن غیر الهي است.
در نهايت غلط بودن بخش اعظم مطالب علمي قرآن ،دلیل قطعي است بر اينكه قرآن
ساخته ی شخص محمد است نه خدا .غیر ممكن است خدا اينقدر نادان باشد.

2

جواب

بامالحظه شبهات بیانشده از جانب سها و جوابهای دادهشده معلوم ميشود كه
استداللهای او بر رد علمي بودن قرآن اشتباه است و وی انصاف در نقد را رعايت
نك رده است و اين در حالي است كه بقیه را توصیه به نگاه بدون حب و بغض در نگاه
به قرآن كرد.
وی ميگويد :اگر قرآن را با عشق و ايمان بخوانید همهچیز آن به نظرتان درست ميآيد
و اگر با نفرت بخوانید همهچیز آن به نظرتان غلط ميآيد درحاليكه نه اين است و نه
آن .فردی ادعای نبوت كرده و كتابي را بهعنوان كتاب خدا معرفي كرده است .شما بايد
بدون حب و بغض آن را بهدقت مطالعه كنید ،در آن تفكر كنید با علم و واقعیت و عقل
بسنجید و اگر آن را راست و معجزه ديديد از آن تبعیت كنید وگرنه آن را كنار بگذاريد.

1

سها در اين بیان ادعای بيطرفي در بررسي قرآن ميكند اما واقعیت اين است كه سها
در دام بدبیني به قرآن افتاده كه به نمونههايي اشاره ميشود:
 -1ضعف علمی سها
 - 1نقد قرآن ص 211و 214
 - 2مهان ص 16
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اول :كماطالعي از معاني لغوی :بعضي از اشكاالت به خاطر عدم اطالع از معاني لغت
است لذا بعضي از اشكاالت ترجمهای را به قرآن وارد ميكند2.يا يك كلمه در معاني
مختلف بكار برده ميشود و او به اين مطلب توجه نداشته است و شروع به نقد كرده
است مثالً كلمه سماء به معاني مختلف بكار برده شده يا كلمات چون عرش و يوم در
قرآن اين گونهاند.
دوم :علم تجربي :وی مدعي است كه بعضي از ستارهها از خود نوری ندارند و لذا به
قرآن ايراد وارد ميكند در حالي نور صفت ذاتي ستاره است.
مدعي است كه سايه فقط در مورد سیاراتي كه دور خورشیدی بگردند معني دارد و
بس.
مدعي است محل ذخیره مني كیسه مني است و ...
سوم :علم نحو":من"از ادات موصوله ای است كه برای صاحبان عقل استعمال
ميشود .وی آن را اعم از عاقل و غیر عاقل ميگیرد و اشكال بر قرآن ميكند كه
2
خورشید و ستارگان داخل در حكم بیانشده نیست.
 -2استفاده از نظریات بعضی از مسلمانان و تحمیل آن بر دیدگاه قرآن
اين در حالي است كه ادعاى آنها مورد تائید بسیارى از علماى اسالمى قرار نگرفت
ولي سها مطالب را مبنا برای ايراد به قرآن قرار داده است بهعنوان مثال وی درباره
اعجاز عددی  23قرآن به كتاب دكتر رشاد خلیفه امام جماعت يكي از مساجد آمريكا
استناد ميكند و آنگاه حدود 00صفحه به نقد اين ديدگاه ميپردازد و حالآنكه ديدگاه
رشاد خلیفه درباره اعجاز عددی از نگاه بعضي از علمای علوم قرآني مورد خدشه

 - 1مهان ص 11و مهان ص 112و111
 - 2مهان ص117
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است2.يا نظر فرد ديگری بنام عبدالدائم الكحیل 1نام ميبرد ازاينرو نقد ديدگاه آنها
نقد قرآن نیست.
 -3عوام فریبی
سها در مقدمه كتابش برای اينكه چهره منصفي از خود نشان دهد درباره چگونگي
نوشتن اين كتاب مدعي است اگر خطايي[از قرآن] توسط خودم يا مفسرين قابل
توجیه (هرچند ضعیف) بود آن را كنار گذاشتم 0.يا همانطور كه بیان شد مدعي است
كه اشكاالت او بدون حب و بغض است و نیز مدعي است كه مبنای برای نقد فقط
كتاب و سنت است و اينگونه جمالت بهظاهر جذاب است اما در مقام عمل خالف
آن را انجام ميدهد از جوابهايي كه داده شد الاقل توجیه ضعیف داشته است با
اينكه همه آنها توجیه عقالني و قوی داشته است و برداشت صاحب كتاب اشتباه
بوده است .اين نوع ادعا كردن برای تحمیل ديدگاههای خود بر ديگران نوعي مغالطه
معنوی است.
 -4ادعاهای بیدلیل بعضي از اشكاالت او صرفاً جهت شباهت است و هیچ دلیلي
بر اين امر بیان نميكند مثل شباهت بعضي مطالب قرآن با تورات يا انجیل .يا به
دلیل شباهت هفتآسمان به هشتفلكي كه بطلمیوس بیان ميكند سعي دارد كه
هر طور شده فلك ديگری به آن بیفزايد تا تطبیق صورت گیرد 0.يا شباهت مطالب
قرآن با اديان يا افراد ديگر و هیچ دلیلي بر اين امر بیان نميكند .سها از ساخته و
پرداختههای ذهني بدون ارائه دلیل زياد استفاده ميكند نمونه آن را در ادعای انتقال
انديشههای گالن از طريق تجارت و روابط ديگر از تركیه به سرزمینهای ديگر

 - 1پژوهشى در اعجاز علمى قرآن ،ص 221تا 212
 - 2نقد قرآن ص221
 - 1مهان ص11
 - 1مهان ص91
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ازجمله عربستان رسیده و محمد اينها را بهطور ناقص شنیده است .يا مثل ادعای
تدوين اخالق اسالمي با بهرهگیری از ملل يوناني 2.درحاليكه اصالً واقعیت ندارد.
 -5استفاده نادرست از روایات
اول يكي از كارهای سها استفاده از رواياتي كه از منابع اهل سنت است و بيتوجهي
از منابع روايي شیعه اين در حالي است كه برخي از احاديث اهل سنت بااينكه بهظاهر
صیحیح السند هستند اما از حیث محتوی موردقبول نیست نمونه آن استفاده از منابع
روايى و تاريخى و تفسیرى اهل سنت مثل صحیحین ،طبرى و...مورد تأيید قرار داده
است درحاليكه به كتابهای نامبرده نقدهايي وارد هست و بعضي از علما همچون
آيتاهلل محمدصادق نجمي كتاب سیری در صحیحین را نوشتهاند يا تاريخ طبری به
خاطر عدم توجه به صحت سند رواياتي كه نقل كرده است و از احاديث ضعیف و
اسرائیلیات در آن فراوان استفاده كرده است و نكته ديگر اينكه وی در بیان احاديث
اهل سنت نیز منصفانه عملنكرده و برای پیش برد اهداف خود از احاديث ضعیف
نیز استفاده كرده است نمونه آن در بخش دوم بیان شد و بهجرئت ميتوان گفت:
سها حديثشناس نیست و غالب احاديثي كه از اهل سنت نقل كرده مشكل سندی
دارند.
دوم :از روايات اهلبیت استفاده نكرده درحاليكه پیامبر(ص) در حديث ثقلین اين دو
را در كنار يكديگر دانسته است.
سوم :اكثر احاديثي كه از منابع اهل سنت استفاده كرده ،مشكل سندی دارد در فصل
دوم شواهد زيادی نقلشده است.
 -6عدم توجه به وجه شبه
در قرآن از صنعت تشبیه استفاده كرده است اما تشبیه از يكجهت مقرب است و از
چند جهت مبعد است سها به وجه شبه در اين تشبیهها استفاده نكرده است و

 - 1نقد قرآن ص 11
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برداشتهای اشتباه كرده است نمونه آن را در موضوع ستونهای نگهدارنده آسمان

1

و جمع شدن آسمان در روز قیامت 1ميتوان يافت.
خالصه برخی از علوم تجربی بیانشده در این فصل
ديدگاههای قرآن با علوم تجربي قطعي برخالف ديدگاه سها كامالً سازگار است و
اين علوم از كسي كه بزرگشده در منطقه ابتدائي و استاد نديده امكانپذير نیست و مگر
اينكه متصل به علم نامحدود الهي باشد در پايان گزيدهای از علوم تجربي بیانشده در قرآن
بیان خواهد شد.
بارداری و جنینشناسی و مسائل مرتبط با آن در قرآن
 -2قرآن ازدواج با محارم را منع ميكند.
-1
-0
-0
-4
-2
-2
-2

نزديكي با همسر در ايام عادت ماهانه منع كرده امروزه علم تجربي بر همین امر تأكید
ميكند
محل خروج مني از پشت و بین دوپاست
در قرآن تأكید شده وقتي شخصي جنب شد غسل كند0شستن با آب موجب تعادل
سلسله اعصاب پاراسمپاتیك بر اعصاب سمپاتیك ميكند.
از كل مني مرد مقدار كمي(سالله) برای باروری تخمك الزم است.
0
اسپرم مرد جنسیت را تعیین ميكند.
جنین از نطفه كه مخلوطي از آب مرد و زن است تشكیلشده ميشود.
علقه از روز هفت بارداری تا پايان هفته سوم است كه در اين مدت چند خصوصیت دارد
چسبیده است آويزان است اطرافش را خونگرفته است و شبیه به زالو است

- 1نقد قرآن ص 74تا 77
 - 2نقد قرآن ص114و 116
 - 1یا َأهیا ا هل ِذین آمنُوا إِذا ُقم ُتم إِ َىل الص ِ
الة َ ...و إِ ْن ُکنْ ُت ْم ُجنُبا َفا هط هه ُروا  ....سوره مائده آیه 6
ه
ْ ْ
َ َ
ُّ َ
ٍ
ِ
َ -1و َأ هن ُه َخ َل َق الزه ْو َج ْ ِ
ني ه
الذک ََر َو ْاألُنْثى م ْن ُن ْط َفة إِذا ُمتْنى (نجم آیه 14و )16و هم اوست که دو نوع مى آفریند نر و ماده از
نطفه اى چون فرو رَيته شود.
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 -3مضغه غیر مخلقه از هفته چهارم شروع ميشود ابتدا اعضای جنین نروئیده بارداری تا
پايان هفته چهارم هیچيك از اجزای جنین قابلتشخیص نیست.
 -23جنین در ابتدا سلولهای استخواني و غضروف به وجود ميآيد بعد بر آن گوشت
روئیده ميشود اين امر از هفته چهارم شروع ميشود.
 -22از هفته پنجم اعضای جنسي جنین رويیده ميشود در ماه سوم مرحله تخلق پايان
ميپذيرد.
 -21در مراحل تكامل جنین شنوايي مقدم بر بینايي است.
 -20جنین در سه پوشش تاريك هست و اين در ماه سوم تحقق پیدا ميكند.
 -20قرآن حداقل حمل را شش ماه ميداند و كمتر از شش ماه جنین زنده نميماند.
 -24شیر از بین «فَرْث» غذای هضم شده داخل معده و دم «خون» ساخته ميشود اتفاقاً
تركیب شیر نیز چیزی است حد وسط میان خون و فرث نه خون تصفیهشده و نه غذای
هضم شده تنها.
 -22خداوند به حضرت مريم(علیها سالم) هنگام بارداری توصیه به خوردن خرما ميكند.
 -22قرآن توصیه به خوردن شیر مادر ميكند.
2
 -22از نگاه قرآن پوست محل ادراک درد است.
علم نجوم و زمینشناسی در قرآن
 -2اشاره به اليههاى جو بهعنوان سقف حفاظت كننده.
 -1اشاره به جاذبه زمین و نیروی گريز از مركز بهعنوان ستونهای نگهدارند آسمان كه
مانع برخورد ميشود.
 -0نور ستاره ذاتي است و بر اساس قرآن و سنت ماه نورش ذاتي نیست و برگرفته از
خورشید است.
ِ
هلل َ
کان ع َِزیزا
ذاب إِ هن ا هَ
 - 1إِ هن ا هل ِذی َن َک َف ُروا بِآیاتِنا َس ْو َ
ف ُن ْصلِ ِیه ْم نارا ُک هلام ن َِض َج ْت ُج ُلو ُد ُه ْم َبده ْل ُ
َریها ل َی ُذو ُقوا ا ْل َع َ
ناه ْم ُج ُلودا غ ْ َ
َحکِیام «آنان که به آیات ما کافر شدند بزودى به آتش دوزخشان در افکنیم که هر چه پوست تن آهنا بسوزد به پوست دیگر
مبدّ لش سازیم تا سختى عذاب را بچشند که مهانا خدا مقتدر و کارش از روى حکمت است».
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 -0ستاره كمنور و محو ميشود.
 -4خورشید عالوه بر اينكه در میان اجرام درحركت است بلكه به دور خود نیز درحركت
است.
 -2از كلمه تحری استفاده ميشود كه در خورشید مواد آن در جريان است.
 -2در قرآن و سنت اشاره به كهكشان شده است و هنگام برپايي قیامت از بین ميرود.
 -2از آيات قرآن كروی زمین ثابت ميشود و آنجايي كه به مسطح بودن زمین اشاره دارد
هموار بودن برای زندگي است.
 -3آسمان پیش از زمین آفريدهشده است.
-23

ابتدای خلقت آسمان و زمین چیزی شبیه دود بوده است.

-22

آسمان هنوز درحالتوسعه است.

-21

قرآن اشاره به موجودات زنده در آسمان دارد.

-20

تودههاى ابر هنگام تگرگ همچون كوههاى مرتفع يخى است

-20

در آسمان نفس كشیدن انسان سخت ميشود.

-24

كوهها مايه ثبات زمیناند.

-22

بخشي از كوهها در دل زمین است همچون میخ.

-22

از نگاه قرآن در درياهای عمیق تاريكي وجود دارد و نور به اعماق آن نميرسد.

 -22خداوند همه اشیاء را زوج آفريده است.
خوردن و آشامیدن در قرآن
 -2خداوند امر به خوردن غذای پاكیزه ميكند و اجتناب امور ناپاک و كثیف دارد.
 -1قرآن از خوردن خون منع ميكند.
 -0قرآن از گوشت مردار منع ميكند.
 -0خداوند از خوردن شراب منع ميكند.
بنابراين ادعای سها در اشتباه بودن علوم تجربي اشتباه و از بيانصافي سها است.
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 -11ابو زهره ،محمد،معجزه بزرگ پژوهشى در علوم قرآنى ،محمود ذبیحى،آستان
قدس،مشهد،2023،دوم
 -10بي آزار شیرازى ،عبد الكريم ،قرآن ناطق ،دفتر نشر فرهنگ اسالمى،تهران ،2022 ،اوّل
 -10بیهقي ،أحمد بن الحسین ،دالئل النبوة للبیهقی،دار الكتب العلمیۀ،بیروت 2034،هـ ،األولى
 -14پاک نژاد ،رضا ،اولین دانشگاه و آخرین پیامبر(ص) ،كتابفروشي اسالمیه ،تهران ،چهارم.
 -12پیرنیا ،حسن و اقبال آشتیانى ،عباس ،تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه،
خیام ،تهران 2023،ش ،نهم
 -12ترمذی ،محمد بن عیسى،الجامع الکبیرسنن الترمذی،المحقق :بشار عواد معروف،دار الغرب
اإلسالمي 2332 ،م
 -12تمیمى آمدى ،عبد الواحد بن محمد ،غرر الحکم و درر الکلم ،محقق  /مصحح :رجائى ،سید
مهدى ،دار الكتاب اإلسالمي ،دوم ،قم 2023 ،ق
 -13ثقفى تهرانى محمد،تفسیر روان جاوید ،انتشارات برهان،تهران2032،ق ،سوم
 -03جمعي از نويسندگان،قرآن و طب (مجموعه مقاالت) ،بنیاد پژوهشهای قرآني حوزه و
دانشگاه و دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي،مشهد و تهران2022 ،
 -02جواهرى ،حسن سید محمد  ،پرسمان علوم قرآنى  ،دفتر تبلیغات اسالمى ،قم،2024 ،سوم
 -01جوزی ،أبو الفرج ،المدهش،محقق :مروان قباني ،دار الكتب العلمیۀ ،بیروت2034 ،هـ ،دوم
 ،----------------- -00نزهة األعین النواظر فی علم الوجوه والنظائر،المحقق:
محمد عبد الكريم كاظم الراضي ،مؤسسۀ الرسالۀ ،بیروت2030 ،هـ ،اول
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 -00جوهری فارابي ،أبو نصر إسماعیل بن حماد،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،تحقیق:
أحمد عبد الغفور عطار،دار العلم للماليین،بیروت 2032 ،هـ ،چهارم
 -04احمديان ،عبد اهلل ،قرآنشناسى ،نشر احسان ،تهران ،2021 ،دوم
 -02حاج احمد ،يوسف،موسوعة اإلعجاز العلمی فی القرآن و السنة ،مكتبۀ دار ابن حجر،
دمشق ،دوم
 -02حسیني زبیدی ،محمد مرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دارالفكر  -بیروت،
2020ق،چاپ :اول،
 -02حسینى طهرانى ،محمد حسین  ،نور ملکوت قرآن ،مشهد مقدس2012 ،ق ،سوم
 -03حمیدی ،جعفر ،تاریخ اورشلیم :بیت المقدس ،امیر كبیر،تهران،2022،سوم
 -03حويزى،عبد على بن جمعه،تفسیر نور الثقلین ،تحقیق :سید هاشم رسولى محالتى،انتشارات
اسماعیلیان ،قم،چهارم 2024 ،ق
 -02خسروپناه ،عبد الحسین ،کالم جدید با رویکر اسالمی ،دفتر نشر معارف2022،ش
 -01دبیرخانه مكاتبه و انديشه،در محضر حضرت آیت اهلل جوادى آملى،دفتر نشر معارف،
قم،2023،يازدهم
 -00دگاني،ماير،نجوم به زبان ساده ،مترجم:محمد رضا خواجه پور،موسسه جغرافیايي و
كارتوگرافي گیتاشناسي ،تهران2023هـ ش،هفتم
 -00دياب،عبدالحمید ،قرقوز،طب در قرآن کریم،ترجمه و تحقیق:كمال روحاني،آراس،2023،اول
 -04الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد ،دیوان الضعفاء والمتروکین وخلق من المجهولین
وثقات فیهم لین ،مكتبۀ النهضۀ الحديثۀ – مكۀ  2022 ،هـ  ،الثانیۀ
،----------------------- -02میزان االعتدال فی نقد الرجال،تحقیق الشیخ علي
محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود،دار الكتب العلمیۀ،بیروت2334 ،م
 -02رازى،محمد بن ابى بكر ،پرسش و پاسخ قرآنى،ترجمه:سید محمد رضا غیاثى كرمانى،نور
گستر،قم،2023 ،اوّل
 -02راغب أصفهانى ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن  ،دار القلم ،بیروت2021 ،ق،اول
 ،--------------------- -03ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ القرآن ،مترجم:
غالمرضا خسروی حسیني ،المكتبه المرتضويه الحیاء آثار الجعفريه ،تهران 2020ش
 -43راوندى كاشانى ،فضل اهلل بن على ،النوادر( للراوندی) ،دار الكتاب ،ايران؛ قم ،اول
 -42رباني گلپايگاني،علي،ترجمه محاضرات فی االلهیات به ضمیمه فرهنگ مصطلحات
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 ،مترجم :عبدالرحیم سلیماني بهبهاني ،مركز مديريت حوزه های علمیه ،قم 2023 ،هـ ش،اول
 -41رضايي محمدعلي اصفهاني و جمعي از پژوهشگران قرآني،پرسش و پاسخهاى قرآنى
ویژه جوانان،انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن،قم2022 ،
 -40رضايي اصفهاني محمدعلي ،پژوهشى در اعجاز علمى قرآن،كتاب مبین ،قم ،سوم
،----------------- -40تفسیر قرآن مهر ،انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن،قم،
2022
 ،----------------- -44در آمدى بر تفسیر علمى قرآن ،اسوه ،قم ،2024 ،اوّل
-42

رضوی سلدوزی،محمد امین ،آغاز و انجام جهان یا دو نیروی نوین از قرآن کریم و نهج
البالغهwww.marazavi.ir ،

 -42زمخشری ،محمود بن عمر ،الفائق فی غریب الحدیث ،تحقیق  :علي محمد البجاوی -
محمد أبو الفضل إبراهیم ،دار المعرفۀ،الثانیۀ
 -42سادلر ،تامس دبلیو ،جنینشناسی النگمن،ترجمه :فريد ابوالحسني ،غالمرضا حسن زاده،
محمد حسین قرباني ،انتشارات ارجمند،تهران،2022،اول
 -43سبحاني ،جعفر ،االلهیات،المركز العالمي للدراسات االسالمیۀ ،قم 2021 ،ق ،سوم
 ،--------- -23ایمان و آثار سازنده آن ،قم :موسسه امام صادق  2020 ،چاپ دوم
 ،--------- -22قرآن واسرار آفرینش ،مؤسسه امام صادق (علیه السالم) ،قم ،2023،يازدهم
 -21سها  ،نقد قرآن،2030،دوم
 -20سلیمى ،لطف على،کهکشانها در قرآن ،انصاری ،قم 2022 ،ش ،اول
 -20سیوطى ،عبدالرحمن بن ابىبكر ،الدر المنثور فى تفسیر المأثور ،كتابخانه آيۀ اهلل مرعشى
نجفى ،قم 2030 ،ق،اول
 -24شرتوتي،رشید،مبادی العربیه ،تنقیح و اعداد :حمید محمدی،دارالعلم،قم 2023،هـ ش،چاپ
سي و ششم
 -22شريف الرضى ،محمد بن حسین،نهج البالغة ( للصبحي صالح)  ،محقق  /مصحح :فیض
اإلسالم ،هجرت ،قم 2020 ،ق ،اول
 -22شريف ،عدنان ،من علوم األرض القرآنیة ،دار العلم للماليین ،بیروت 1333 ،م ،سوم
 -22طالقانى سید محمود ،پرتوى از قرآن ،شركت سهامى انتشار2021،ش  ،چهارم
 -23طباطبايى سید محمد حسین  ،ترجمه تفسیر المیزان ،سید محمد باقر موسوى همدانى،دفتر
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انتشارات اسالمى جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم ،قم 2020 ،ش ،پنجم
 -23طبرسى ،حسن بن فضل ،مکارم األخالق ،شريف رضى ،چهارم ،قم 2021 ،ق
 -22طبرسى ،فضل بن حسن،مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،تحقیق :محمد جواد
بالغى،انتشارات ناصر خسرو ،تهران 2021،ش ،سوم
 -21طبری ،أبو جعفر،جامع البیان فی تأویل القرآن،المحقق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسۀ الرسالۀ،
 2013هـ ،اول
 -20طنطاوى،سید محمد ،تفسیر الوسیط للقرآن الکریم ،دار نهضه مصر للطباعه و النشر،
قاهره ،اول
 -20طوسى ،محمد بن حسن،التبیان فى تفسیر القرآن ،تحقیق :احمد قصیرعاملى ،دار احیاء
التراث العربى ،بیروت ،اول
 -24عامری الحرضي ،يحیى بن أبى بكر ،بهجة المحافل وبغیة األماثل فی تلخیص
المعجزات والسیر والشمائل،دار صادر  -بیروت
 -22عباس نژاد ،محسن و ديگران ،قرآن و طب،بنیاد پژوهشهای قرآني حوزه و
دانشگاه،مشهد2024،هـ ش ،دوم
 -22عبداني پور ،علي رضا ،واحدی زاده ،حمید /مجدی ،آرزو،علم جنینشناسی از دیدگاه
قرآن ،ياوريان،2031،اول
 -22عرفان،حسن ،اعجاز در قرآن کریم ،دفتر مطالعات تاريخ و معارف
اسالمى،تهران،2023،اوّل-
 -23عسكری ،أبو هالل الحسن بن عبد اهلل ،الفروق اللغویة ،حققه وعلق علیه :محمد إبراهیم
سلیم ،دار العلم والثقافۀ ،القاهرۀ ،مصر
 -23عقیلي المكي ،محمد بن عمرو بن موسى بن حماد ،الضعفاء الکبیر ،دار المكتبۀ العلمیۀ ،بیروت،
2030هـ
 -22عینى ،محمود بن أحمد،مغانی األخیار فی شرح أسامی رجال معانی اآلثار،تحقیق:
محمد حسن محمد حسن إسماعیل ،دار الكتب العلمیۀ ،بیروت
 -21عطائي اصفهاني،محمد عباس ،اعترافات 1خدمات اسالم به اروپا ،حضرت عباس ،
قم ،2022،دوم
 -20عیاشى،محمد بن مسعود،کتاب التفسیر ،تحقیق :سید هاشم رسولى محالتى ،چاپخانه
علمیه،تهران2023،ق ،اول
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 -20غزالي اصفهاني،حسین،بانک جامع نجوم شناسی ،موسسه تحقیقات رايانه ای قائمیه
اصفهان2031،
 -24فراستخواه ،مقصود ،زبان قرآن، ،علمى و فرهنگى ،تهران ،2022 ،اوّل
 -22فراهیدى ،خلیل بن أحمد ،العین ،نشر هجرت،قم 2033،ق،دوم
 -22فقهى زاده ،عبد الهادى ،پژوهشى در نظم قرآن ،جهاد دانشگاهى،تهران2020 ،اوّل
 -22فیروزآبادى ،محمد بن يعقوب ،القاموس المحیط،تحقیق :مكتب تحقیق التراث في مؤسسۀ
الرسالۀ،مؤسسۀ الرسالۀ للطباعۀ والنشر والتوزيع ،بیروت 2012 ،هـ،هشتم
 -23فیومى ،أحمد بن محمد ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،موسسه دار
الهجرۀ  -قم2020 ، ،ق،دوم
 -33قرائتى،محسن ،اصول عقاید ،مركز فرهنگى درسهايى از قرآن،تهران،2023،هشتم
 ،--------- -32تفسیر نور ،مركز فرهنگى درسهايى از قرآن ،تهران 2020،ش،يازدهم
 -31قرشى،سید على اكبر،قاموس قرآن  ،دار الكتب اإلسالمیۀ ،تهران 2022 ،ش ،ششم
 -30قرطبي ،يوسف بن عبد اهلل،التمهید لما فی الموطأ من المعانی واألسانید ،وزارۀ عموم
األوقاف والشؤون اإلسالمیۀ  -المغرب 2022هـ
 -30قزوينى ،سید مهدى حائرى ،ترجمه االتقان فى علوم القرآن ،جالل الدين سیوطى  ،امیر
كبیر ،تهران ،2023 ،سوم
 -34قشیری نیشابوری ،مسلم بن الحجاج ،الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم،دار الجیل،
بیروت
 -32قمى ،على بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،دار الكتاب،قم 2030،ق،سوم
 -32قمى مشهدى ،محمد بن محمدرضا،تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تحقیق :حسین
درگاهى ،سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمى ،تهران 2022 ،ش ،اول
 -32كريم الكواز ،محمد ،سیدى ،سید حسین ،سبکشناسى اعجاز بالغى قرآن ،سخن ،تهران،
 ،2022اوّل
 -33كلینى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،الکافی ،دار الكتب اإلسالمیۀ ،تهران2032 ،ق ،چهارم
 -233كمالى ،سید على ،شناخت قرآن ،اسوه ،تهران2023 ،ش ،اول
 -232گاموف،ژرژ،آفرینش جهان،مترجم :رضا اقصي،نشر جامي2021،
،------- -231سرگذشت زمین،ترجمه :دكتر محمود بهزاد ،انتشارات نیل ،2002،چهارم ،
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 -230گريك ،كنیست ،قرآن را چگونه شناختم، ،انتشارات مجید 2023،ش،چهارم
-194

گری میلر؛ مترجم :خرمي،مرتضي؛مجله :پیام جاویدان » زمستان - 1074

شماره  (09 0مقاله قرآن شگفت انگیز
 -234گمنام ،دفاع از قرآن رد
/http://bazandish.com

بر کتاب نقد قرآن دکتر سها ،

 -232مجلسى محمد باقر ،بحار األنوار ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت 2030 ،ق ،چاپ :دوم
 ،_______ -232ترجمه:محمد باقر كمره اى  ،آسمان و جهان( ترجمه کتاب السماء و
العالم بحار األنوارجلد  ،)54اسالمیه ،تهران2042،ش ،اول
 -232مجلسى ،محمد باقر ،زندگانى حضرت جواد و عسکریین علیهم السالم ترجمه
جلد  59بحار األنوار ،مترجم موسى خسروى ،اسالمیۀ ،تهران 2020،ش ،دوم
 -233محمدی ری شهری ،محمد و جمعي از پژوهشگران ،حکمت نامه پیامبر اعظم (ص)،
دارالحديث ،قم2022،
 -223مدرسي ،محمد تقي،تفسیر هدایت ،ترجمه احمد آرام ،بنیاد پژوهشهای اسالمي ،مشهد،
2022هـ ش،اول
 -222مستغفرى ،جعفر بن محمد ،طب النبی(ص)و طب الصادق(ع)  ،محقق  /مصحح :الهى
خراسانى ،على اكبر ،مكتبۀ الحیدريۀ ،نجف 2024 ،ق ،اول
 -221مصطفوى ،حسن،التحقیق فی کلمات القرآن ،دار الكتب العلمیۀ ،بیروت 2003 ،ق ،سوم
 -220المزی يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،تهذیب الکمال فی أسماء الرجال ،مؤسسۀ
الرسالۀ ،بیروت2033 ،ق ،اول
 -220مطهرى،مرتضي ،مجموعهآثاراستادشهید مطهرى،انتشارات صدرا ،تهران
 -224مفید ،محمد بن محمد ،األمالی( للمفید) ،كنگره شیخ مفید ،قم 2020ق اول
 -222المقدسي ،ضیاء الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد ،األحادیث المختارة أو
المستخرج من األحادیث المختارة مما لم یخرجه البخاری ومسلم فی
صحیحیهما ،دار خضر للطباعۀ والنشر والتوزيع ،بیروت  -لبنان 2013هـ  1333 -م
 -222معرفت،محمد هادى،التمهید فی علوم القرآن ،مؤسسۀ النشر االسالمى ،قم2024 ،هــ ،
دوم
،------------- -222خیاط و نصیرى،تفسیر و مفسران،مؤسسه فرهنگى التمهید ،قم،
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 ،2023اول
 ،------------- -223علوم قرآنى،موسسه فرهنگى التمهید ،قم ،2022 ،چهارم
 -213معصومي،غالمرضا ،دایره المعارف اساطیر و آئین باستانی جهان ،شركت انتشارات
سوره مهر،تهران،2030،اول
 -212مغنیه،محمد جواد ،در سایه سار نهج البالغه ترجمه فی ظالل نهج البالغه،مصحح
سامي غريزی ،ترجمه گروهي از مترجمان ،دارالكتاب االسالمیه،قم،2022،اول
 -211مكارم شیرازى،ناصر ،تفسیر نمونه  ،دار الكتب اإلسالمیۀ  ،تهران ،2020ش اول
 ،------------- -210قرآن و آخرین پیامبر ،دارالكتب االسالمیه ،تهران،2022،پنجم
 ،------------- -210یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ قرآنى ،دار الكتب االسالمیۀ،
تهران  2022 ،ش ،چهارم
 -214مولوی ،جالل الدين محمد بن محمد،مثنوی معنوی،به تصحیح:رينولدا .نیكلسون،
هرمس،تهران2033 ،ش ،پنجم
 -212میچل،آدام و، ...آناتومی گری برای دانشجویان،مترجم غالمرضا حسن زاده و
ديگران،ابن سینا،تهران
 -212نابلسي ،محمد راتب ،موسوعة اإلعجاز العلمی فی القرآن و السنة ،دار المكتبي،
دمشق 2012 ،هـ ،دوم
 -212نجار ،محمد  ،راغب ،زغلول ،من آیات اإلعجاز العلمی فی القرآن ،مكتبه الشروق
الدولیه ،قاهره 1330 ،م ،سوم
 -213نسائي ،أحمد بن شعیب ،الضعفاء والمتروکون ،مكتبۀ المنار – دار الوعي حلب2032،هـ
 -203نصیری،علي ،تفسیر موضوعى قرآن ویژه جوانان ،پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن،قم،
.2022
 -202نورى زاد ،صمد،آنسوى آیهها نگرشى بر اعجازهاى پزشکى قرآن ،آيت عشق،
قم ،اول
 -201نیشابوری ،محمد بن عبد اهلل،المستدرك على الصحیحین للحاکم،تحقیق :مصطفى عبد
القادر عطا،دار الكتب العلمیۀ – بیروت2022،هـ ،اول
 -200نیشابورى ،فتال،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،محمد بن احمد ،ايران؛ قم،
انتشارات رضى 2024،ش ،اول
 -200نیك ،ذكیر ،قرآن و علوم جدید ،مترجم:سید رضا بالغت ،دانشكده اصول الدين،
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قم،2032،اول
 -204هاشمى رفسنجانى ،اكبر ،تفسیر راهنما ،بوستان كتاب ،قم2022،ش ،پنجم
 -202يحیي،هارون ،اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنولوژی معاصر ،محمد فريد آسمند،
 2024هـ ش
،www.dutch-angle.blogfa.com -202یکصد وهشت پرسش نجومی
wikipedia.org -202
 persian.epochtimes.com -131سایت ایک تاتمز
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