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 Ideological مسائل آيدئولوژيک

  
  داکتر سھا

 ٢٠١۵  اگست ١٧
 

  نقد قرآن
٨  

  

  رود یم )سجده یبرا عرش ريز( استقرار محل به شبھا در ديخورش

َّة لھم الليَوآ َّْ ُ َّل نسلخ منه النيٌ ُ ُْ ِ ُ َ ْ َھار فإذا ھم مظلمون َ ُ ِ ُّْ ُ َ ِ َ َ ِ والشمس تجر﴾٣٧﴿َ ْ َ ُ ْ َّ ِ لمستقر لھا ذلك تقدیَ ِ ِْ َ ََ َ َ َّ ٍّ َ ْ ِر العزيُ َ ْ ِز العليُ َ ْ   ﴾ يس٣٨﴿ِم يِ

 می روند فرو كىيتار در آنان وبه ناگاه ميكن برمى آن از را روز كه است شب آنھا براى ]گريد[ اى نشانه و : ترجمه

 )٣٨(است نيا دانا زيعز آن ريتقد است خود روان تقراراس محل به ديخورش و )٣٧(

 وجود ديخورش استقرار محل یبرا یحيقرآن توض در چون  .رود یم یقرارگاھ به شب در ديخورش فوق اتيآ حسب بر

 یبرا ر عرشيز به شبھا ديخورش كه است آمده یثيحد در . ميكن یم مراجعه سنت ت بهيآ نيا یمعن فھم یبرا ندارد

 :رود یم اوندخد سجدۀ

 عند المسجد یف یالنب مع كنت قال عنه هللا یذر رض یأب عن هيأب عن یميالت ميإبراھ عن األعمش حدثنا مينع أبو حدثنا -

 فذلك العرش تحت حتى تسجد تذھب فإنھا قال أعلم ورسوله هللا قلت الشمس تغرب نيأ یأتدر أبا ذر اي فقال الشمس غروب

 )۴/١٨٠۶ بخاری حيصح(م يالعل زيالعز ريذلك تقد لھا تقرلمس یتجر والشمس تعالى قوله

 یدان یم ايآ اباذر یا گفت امبريپ  .بودم در مسجد امبريپ با ديخورش غروب ھنگام در كه است شده نقل ابوذر از :ترجمه

 .كند یم غروب كجا ديخورش

 )یمعن( نستيا و كند یم سجده را اخد رعرشيز در و  رودیم ديخورش گفت امبريپ .دانند یم بھتر رسولش و خدا گفتم

  .رود یم استقرار به محل ديخورش كه خداوند قول

 اجازه خدا از )مجدد طلوع از قبل( ديخورش نحو كه نيبد آمده ۶/٢٧٠٠یبخار حيصح  دریاندك اضافۀ با ثيحد ني ھم

 :جمله از نقل شده زين گريد رمعتب متعدد منابع در ثيحد نيا .یآمد كه یھمانجائ به برگرد: ديگو یم خدا و رديگ یم

  ۴٠٩/۶ .)گريد متعدد منابع و ٢٣۵ یطبر ريتفس ، / ١۴ انيح ابن حيصح ، ١٣٩ / ینسائ سنن ، ١٢٠ مسلم حيصح

 آورد یم به وجود را روز و شب و كند یم د حركتيخورش كه رسانند یم به صراحت زين فوق ثيحد و تيآ ن،يبنابرا

 كه است ني زم.به وضوح غلط اند مطلب ھردو كه رود یم )آرامش و توقف( رفتنگ قرار به محل شبھا در ديخورش و

 آرامش محل به كه كند ینم غروب و طلوع ديخورش نيو بنابرا شود یم حاصل روز و شب و گردد یم خود به دور

 .برود
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 عرش تا را انآسم ھفت ريمس شبھا ديبا ديخورش نصورت كهيا به ھست ھم یگريد یخطا فوق ثيحد در برآن، عالوه

 شيب ینامعقول توھم بالعكس كه و برسد عرش به تا شود دور نيزم از شبھا ديخورش یعني  .صبحھا برگردد و كند یط

  .ستين

 

 است مسطح نيزم

 .دارند اشاره صراحت به نيزم بودن مسطح به ريز اتيآ

َواألرض بعد ذلك دحاھا  َ َ ََ َ َِ َ ْ ْ َ ْ   النازعاتا ﴾٣٠﴿َ

 .كرد پھن آسمان از بعد ار نيزم )خدا( و :ترجمه

 :١ ديگو یم "یجاھل" شاعر عمرو بن ديز

 الجباال ھايعل یارس و ديبأ شدھا استوت فلما دحاھا

 .ديگردان استوار آن بر را كوھھا و دي گردانیقو شيخو دست با آن را شد درست چون و كرد پھن را نيزم  :ترجمه 

 قرض احتمال به عالوه .است بوده عيشا محمد از قبل عربستان طيمح در نيزم بودن مسطح مفھوم كه دھد یم نشان كه

  .دارد ز وجودين فوق شعر از محمد گرفتن

َوإلى األرض ك ِ ْ َ ْ َ ِ ْف سطحت يَ َ ِ ُ   ﴾ الغاشيه٢٠﴿َ

  .است شده مسطح چگونه كه نيزم به )ديكن ینم تفكر و نگاه ايآ( و :ترجمه

 با مفسران از یا عده. است) ١/٨٠۵ (نيجالل ريتفس اند دهيھمف تيآ نيا از را نيزم بودن مسطح كه یريتفاس جمله از

 و اند ت گذشتهيآ نيكنار ا از یركيز با است یكرو نيزم یوسيبطلم ستميس در یحت كه اند دانسته  یم كه نيا به توجه

 صحبت یكل به طور نيزم از تيآ  كهیصورت در  .دانسته اند نيزم از یقطعات بودن مسطح اي بسط یبه معنا آن را

 .ندارد وجود تيآ نيمورد ا در یزيچ سنت  در .آن از یبخش نه است مسطح نيزم یعني ن،ياز زم یا قطعه نه و كرده

 آمده اتيآ نيا در ميكرد مطرحً قبال چنانچه .است شده مطرح یقطع به طور نيزم بودن مسطح زين نيذوالقرن داستان در

  :است

ًفأتبع سببا  َ َ َ َ ْ َ َحتى إذا ﴾ ٨۵﴿َ ِ َّ ِبلغ مغرب الشمس وجدھا تغرب فَ ُ ُ ْ َّ َْ ََ َ َ َ ََ ِ ْ ِ َ َن حمئة ووجد عندھا قوما قلنا يَ عیَ َْ ُ ً ْ َ َ َ َِ َِ ََ َ ٍ َا ذا القرنيٍ ْ َ ْ َن إما أن تعذب يَ َِّ ُ َ َّ ِ ِ
ِوإما أن تتخذ ف ِ ََّ َّ َ َ ِ ًھم حسنا يَ ْ ُ ْ َّقال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم ﴾ ٨۶﴿ِ َُّ ُ ُ ِّ َ َ َُ ََ ْ َ ََ ََ َرد إلى ربه فيَ ِ ِّ َ ََ ِ ًعذبه عذابا نكرا يُّ ًْ ُّ َ َ ُ ُ ِّ َ وأما من آمن وعمل ﴾٨٧﴿َ ِ ََّ ََ ََ َْ َ

َصالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا  َ َ َِ ْ َ ْ ِ ُِ ُ ُ َُ َُ َ َ ََ ْ ْ َ ًسرا يً ً ثم أتبع سببا ﴾٨٨﴿ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َحتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدھا تطلع على ﴾ ٨٩﴿ُ َ ََ َ َُ ُ ْ َْ ََ َ َ ََ ِ ْ َّ ِ َ ِ َّ

َّقوم لم نجعل ل ََّ ْ َ ْ ٍ ْ ًھم من دونھا سترا َ ْ ِ َِ ُ ِّ  ﴾ کھف٩٠﴿ُ

 مشاھده( افتي)نيذوالقرن( .ديرس ديخورش محل غروب به كه آنگاه تا )٨۵( كرد یرويپ را یسبب )نيذوالقرن( پس :ترجمه

 سپس)...٨۶...( افتي را اى فهيطا آن كينزد و می كند غروب رهيت اى در چشمه ديخورش كه)كرد

 كرد مى طلوع قومى بر كه افتي]نيچن[را ]ديخورش[ديرس ديخورش طلوع محل به كه اهآنگ تا )٨٩( كرد یرويپ را یسبب

 )٩٠( ميبود نداده قرار پوششى آن در برابر شانيا براى كه

 به گرشيد سفر در و طلوع محل به ك باري در سفرش نيذوالقرن كه كرده مطرح به صراحت قرآن كه ديكن یم مشاھده

  ندارد وجود طلوع و  غروبیبرا یمحل چيھ نيزم كرۀ در است آشكار یغلط نيا .است دهيد رسيخورش غروب محل

م يگفت ًقبال چنانچه چون .یكرو نيزم با نه ديآ یم در جور مسطح نيزم فقط با غروب محل كيو طلوع محل كي  :ايثان .

 جور نيزم بودن مسطح با فقط نھميا و است نيسراسر زم در غروب یھمزمان ره،يت چشمۀ در ديخورش غروب الزمۀ

 .ديآ یم در
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 در .است بوده مطرح ھم ميقد اريبس وناني در است و داشته هياول بشر كه است ینظر ھمان ًقايدق نيزم بودن مسطح

 .ميكن یم آن خچۀيبه تار یكوتاھ اشارۀ نجايا

 از یكرانيب نوساياق یرو و است مسطح سكيك دي نيزم كه بود نيا بر تصور نيالنھر نيب تمدن  و٢ باستان مصر در-

 ني زم ۴Anaximanderو  Leucippus و Democritus ٣شامل سقراط از قبل ۀاز فالسف یاريبس .است شناور آب

 گرفته منشاء آب از و است مسطح نيزم گفت یم )حيمس الديم از ششم قبل قرن( تالس نيھمچن .دانستند یم مسطح را

  است

 ۵ است شناور آب از یكرانيب انوسياق ین رويزم و  .است  آب كرد یم گمان كه گرفته منشاء یزيچ از جھان گفت یم

 آب شيرو و ريز در كه آن یباال در ی جامد-  سقف با دانسته مسطح را نيزم (Hebrew bible) یعبر مقدس كتاب

 ٧ و ۶ است گرفته قرار

 یكرو را نيزم ،یگرفتگ ماه ھنگام در ماه یبر رو نيزم یمنحن ۀيسا اساس بر )الديم از قبل ششم قرن( ثاغورثيف-

 در وسيو بطلم ٩ كرد ديتأئ مشاھدات اساس بر را نيزم بودن یكرو )الديم از قبل قرن چھارم( ارسطو .)٨( دانست

  .كرد اثبات را نيزم  بودنیكرو متعدد، دالئل و شواھد اساس بر الديم از پس دوم قرن

 آن را یجا نيزم بودن یكرو و برافتاد محمد از ل قبلسا ١٢٠٠ از نيزم بودن مسطح ۀينظر ديكرد مالحظه چنانچه

 .است داشته را غلط نظر ھمان )عربستان طيمح از تيتبع به( ھنوز ھم محمد یول گرفت

 ھم كند حركت ديخورش سمتش كي در كه یكرو نيبا زم نيزم داشتن مشرق كي و مغرب كي كه شود گفته است ممكن

  .ديآ یم در جور

 غروب ھنگام در ثيحد در و قرآن در محمد كه ديكرد مالحظه .ديآ یدرنم جور فوق ثياحاد و اتيآ با نظر نيا اما

 در ديخورش غروب نست كهيا حرف نيا الزمۀ .كند یم غروب یا رهيت چشمۀ  در ديكه خورش گفت ابوذر به ديخورش

 اگر .ديآ یم در جور مسطح نيزم با فقط نيا و شود مشاھده جا در ھمه واحد غروب نيا و باشد ھمزمان نيزم سراسر

 یم مشاھده منطقه كي افراد گرچه و خواھد داشت غروب زمان كي خودش یبرا یائيجغراف منطقۀ ھر باشد ین كرويزم

 چشمۀ  وارد و ھنوز نكرده غروب ھنوز یائيجغراف ۀمنطق آن غرب سمت در ديخورش یكرد ول غروب ديخورش كه كنند

 نيا ن كهيا یبرا چون شود یم رهيت چشمۀ وارد غروب در ديكه خورش شود یم نقرآ جملۀ مخالف كه .است نشده رهيت

 در قرآن جملۀ نيا وگرنه شود، رهيت وارد چشمۀ كرد غروب ديخورش یوقت جا ھمه در ديبا باشد درست جملۀ قرآن

 نخواھد وجود قك مشري و مغرب كي باشد یكرو نيزم ًا اگريثان .بود خواھد كاذب نقاط یبعض در و صادق نقاط یبعض

 .ديآ ینم در جور فوق اتيآ با نھميا كه م داشتيخواھ متعدد یفرض یمغربھا و مشرقھا و داشت

 ًاصال روز )مسطح چه و یكرو چه( نيزم ك طرفي كه نستيا ديآ یم به دست اتيآ نيا از كه یگريد واضح غلط

 .است غلط كه نشود مشاھده دي خورشیعني .باشد نداشته وجود

  :نستيا است یھست از  محمدیكل طرح ديمؤ وھم نيزم بودن مسطح ديمؤ ھم كه یگريد تيآ

َأأنتم أشد خلقا أم السماء بناھا  َ ََ َ َّ ِ َ َ َ ًَ ْ ُّ َ ْ َ رفع سمكھا فسواھا ﴾٢٧﴿ُ َّ َ َ َ َ ََ ََ َوأغطش ل﴾ ٢٨﴿ْ َ َ ْ َ َلھا وأخرج ضحاھا يَ َ َ َ َُ ْ َ َ   ﴾ النازعات٢٩﴿َ

 درست آن را و برد باال را آسمان سقف) ٢٧(بناكرد خدا كه یآسمان اي و ديمشكلتر خلقت نظر از انسانھا شما اي آ:ترجمه

 )٢٩( ديگردان آشكار را روزش و رهيت را(آسمان) شب(شبش )خدا(و ) ٢٨( كرد

  .ميدھ یم حيتوض خود یجا در زين را ٢٧ تيآ و ميح داديتوضً قبال را آسمان سقف بردن  باال .غلط اند فوق تيآ سه ھر

 كي است ديخورش به پشت ن كهيزم سمت كي در تنھا شب ھنگام در ديكن توجه چه؟ یعني است كيرآسمان تا شب اما

  وجودیمنظومۀ شمس گريد اراتيس اي ديخورش اي ماه كه یًمثال جائ ۀ نقاط جھانيبق  .دارد وجود نور بدون مخروط

 در فقط شب گريد ريتعب به  .مان آس در نه است نيكرۀ  زم سمت كي در فقط شب نيا بنابر .ندارد یمعن شب ،دارند
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 نيزم كه است نظر محمد ديت مؤيآ نيا  .آسمان پھنۀ در نه دارد یمعن بگردند یديخورش كه دور یاراتيس با رابطه

 كيتار ديبا آسمان كل ره،يت چشمۀ در ديخورش رفتن فرو با ًو طبعا دارند وجود آسمان ھفت آن فراز بر و است مسطح

 .شود

 .است یگريد بزرگ غلط ديمؤ ھم و است غلط تيآ ھم نيبنابرا

 و مشارق مورد ٣ و )مغرب دو و مشرق دو(نيمغرب و نيمشرق مورد دو واحد، مغرب و مشرق مورد ۶ قرآن در

 نه ندارد ی واقعینيع مغرب و مشرق ن،يزم كه است  واضح .غلط اند ھمه كه است آمده) مغربھا و مشرقھا( مغارب

 مجموعۀ از .ومتناقض غلط اند فوق اتيآ ھمۀ باشد یمغرب واقع و مشرق محمد منظور اگر  و .چندتا نه و دوتا نه یكي

 و مغربھا و مشرقھا مفھوم و صراحت دارند یواقع مغرب كي و مشرق كي مورد در نيذوالقرن اتيآ ات، فقطيآ نيا

 و نيالبته مفسر .ندارد جودو مورد نيا در محمد شخص از ھم یثيحد و ستيروشن ن اتيآ ۀيبق در نيمغرب و نيمشرق

 یروزھا در ديخورش طلوع متفاوت یمحلھا به را ًمثال مشارق اند داده یمتفاوت نظرات عباس ابن مثل صحابه از یبعض

 ماه و ديخورش مشرق اي و زمستان مشرق و تابستان مشرق به را نيو مشرق سال مختلف

 ستين آنان یبرا) محمد شخص از( سنت  ازیليدل چون و دارد وجود اختالف ريتفاس نيا خود نيب كه  .اند كرده ريتفس

 اكتفاء دارند حيتصر یواقع مشرق و مغرب به كه نيذوالقرن اتيآ ھمان ل بهيدل نيبه ھم .ستندين اعتماد قابل
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