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مسائل آيدئولوژيک

داکتر سھا
 ١٧اگست ٢٠١۵

نقد قرآن
٨
خورشيد در شبھا به محل استقرار )زير عرش برای سجده( می رود
نسلخ ِ ْ
ھار َ ِ َ
لھم اللﱠي ُل َ ْ َ ُ
العلِيِم ﴿ ﴾٣٨يس
مظلمون ﴿ َ ﴾٣٧ﱠ ْ ُ
تجری ِ ُ ْ َ َ ﱟ
فإذا ُھم ﱡ ْ ِ ُ َ
لھا َ ِ َ
منهُ النﱠ َ َ
لمستقر ﱠ َ
العزي ِز ْ َ
َوآيةٌ ﱠ ُ ْ
ذلك َ ْ ِ
والشمس َ ْ ِ
تقدي ُر ْ َ ِ
ترجمه  :و نشانه اى ]ديگر[ براى آنھا شب است كه روز را از آن برمى كنيم وبه ناگاه آنان در تاريكى فرو می روند
) (٣٧و خورشيد به محل استقرار خود روان است تقدير آن عزيز دانا اين است)(٣٨
بر حسب آيات فوق خورشيد در شب به قرارگاھی می رود  .چون در قرآن توضيحی برای محل استقرار خورشيد وجود
ندارد برای فھم معنی اين آيت به سنت مراجعه می كنيم .در حديثی آمده است كه خورشيد شبھا به زير عرش برای
سجدۀ خداوند می رود:
حدثنا أبو نعيم حدثنا األعمش عن إبراھيم التيمی عن أبيه عن أبی ذر رضی ﷲ عنه قال كنت مع النبی فی المسجد عندغروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدری أين تغرب الشمس قلت ﷲ ورسوله أعلم قال فإنھا تذھب حتى تسجد تحت العرش فذلك
قوله تعالى والشمس تجری لمستقر لھا ذلك تقدير العزيز العليم )صحيح بخاری (١٨٠۶/۴
ترجمه :از ابوذر نقل شده است كه در ھنگام غروب خورشيد با پيامبر در مسجد بودم  .پيامبر گفت ای اباذر آيا می دانی
خورشيد كجا غروب می كند.
گفتم خدا و رسولش بھتر می دانند .پيامبر گفت خورشيد می رود و در زيرعرش خدا را سجده می كند و اينست )معنی(
قول خداوند كه خورشيد به محل استقرار می رود.
ھمين حديث با اضافۀ اندكی در صحيح بخاری ٢٧٠٠/۶آمده بدين نحو كه خورشيد )قبل از طلوع مجدد( از خدا اجازه
می گيرد و خدا می گويد :برگرد به ھمانجائی كه آمدی .اين حديث در منابع متعدد معتبر ديگر نيز نقل شده از جمله:
صحيح مسلم  ، ١٢٠سنن نسائی  ، ١٣٩ /صحيح ابن حيان  ، / ١۴تفسير طبری  ٢٣۵و منابع متعدد ديگر( ۶/۴٠٩.
بنابراين ،آيت و حديث فوق نيز به صراحت می رسانند كه خورشيد حركت می كند و شب و روز را به وجود می آورد
و خورشيد در شبھا به محل قرار گرفتن )توقف و آرامش( می رود كه ھردو مطلب به وضوح غلط اند .زمين است كه
به دور خود می گردد و شب و روز حاصل می شود و بنابراين خورشيد طلوع و غروب نمی كند كه به محل آرامش
برود.
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عالوه برآن ،در حديث فوق خطای ديگری ھم ھست به اينصورت كه خورشيد بايد شبھا مسير ھفت آسمان را تا عرش
طی كند و صبحھا برگردد  .يعنی خورشيد شبھا از زمين دور شود تا به عرش برسد و بالعكس كه توھم نامعقولی بيش
نيست.
زمين مسطح است
آيات زير به مسطح بودن زمين به صراحت اشاره دارند.
دحاھا ﴿﴾٣٠ا النازعات
ذلك َ َ َ
بعد َ ِ َ
واألرض َ ْ َ
َ َْْ َ
ترجمه :و )خدا( زمين را بعد از آسمان پھن كرد.
زيد بن عمرو شاعر "جاھلی" می گويد :١
دحاھا فلما استوت شدھا بأيد و ارسی عليھا الجباال
ترجمه  :زمين را پھن كرد و چون درست شد آن را با دست خويش قوی گردانيد و كوھھا را بر آن استوار گردانيد.
كه نشان می دھد كه مفھوم مسطح بودن زمين در محيط عربستان قبل از محمد شايع بوده است .به عالوه احتمال قرض
گرفتن محمد از شعر فوق نيز وجود دارد.
ف ُ ِ َ ْ
َ َِ
سطحت ﴿ ﴾٢٠الغاشيه
األرض َكي َ
وإلى ْ َ ْ ِ
ترجمه :و )آيا نگاه و تفكر نمی كنيد( به زمين كه چگونه مسطح شده است.
از جمله تفاسيری كه مسطح بودن زمين را از اين آيت فھميده اند تفسير جاللين ) (٨٠۵/١است .عده ای از مفسران با
توجه به اين كه می دانسته اند كه حتی در سيستم بطلميوسی زمين كروی است با زيركی از كنار اين آيت گذشته اند و
آن را به معنای بسط يا مسطح بودن قطعاتی از زمين دانسته اند  .در صورتی كه آيت از زمين به طور كلی صحبت
كرده و نه قطعه ای از زمين ،يعنی زمين مسطح است نه بخشی از آن  .در سنت چيزی در مورد اين آيت وجود ندارد.
در داستان ذوالقرنين نيز مسطح بودن زمين به طور قطعی مطرح شده است .چنانچه قبالً مطرح كرديم در اين آيات آمده
است:
سببا ﴿ َ ﴾٨۵ﱠ
قوما ُ ْ َ
حتى ِ َإذا َ َ َ
قلنا يا َذا ْ َ ْ
تعذب
وجدھا َ ْ ُ ُ
فأتبع َ َ ً
ووجد ِ َ َ
حمئة َ َ َ َ
الشمس َ َ َ َ
تغرب فِی َعي ٍن َ ِ َ ٍ
إما َأن ُ َ ﱢ َ
ََْ َ َ
بلغ َ ْ ِ َ
القرنَي ِن ِ ﱠ
عندھا َ ْ ً
مغرب ﱠ ْ ِ
وإما َأن َ ﱠ ِ َ
ھم ُ ْ ً
وأما َ ْ
ثم ي َ ﱡ
وعمل
فسوف ُ َ ﱢ ُ
ربه فَي َ ﱢ ُ
عذابا ﱡ ْ ً
عذبهُ َ َ ً
من َ َ
ظلم َ َ ْ َ
حسنا ﴿َ َ ﴾٨۶
آمن َ َ ِ َ
تتخذ فِي ِ ْ
َِﱠ
نكرا ﴿ َ َ ﴾٨٧ﱠ
رد ِ َإلى َ ﱢ ِ
نعذبهُ ُ ﱠ
قال َ ﱠ
أما َمن َ َ َ
سببا ﴿ َ ﴾٨٩ﱠ
تطلع َ َ
وسنقول َلهُ ِ ْ
حتى ِ َإذا َ َ َ
من َ ْ ِ َ
جزاء ْ ُ ْ َ
صالحا َ َفلهُ َ َ
على
وجدھا َ ْ ُ ُ
الحسنى َ َ َ ُ ُ
أتبع َ َ ً
أمرنا ي ْ ً
َ ِ ً
الشمس َ َ َ َ
بلغ َ ْ ِ َ
ثم َ ْ َ َ
سرا ﴿ ُ ﴾٨٨ﱠ
مطلع ﱠ ْ ِ
سترا ﴿ ﴾٩٠کھف
دونھا ِ ْ ً
نجعل لﱠ ُھم ﱢمن ُ ِ َ
قوم ﱠ ْلم َ ْ َ
ٍَْ
ترجمه :پس )ذوالقرنين( سببی را پيروی كرد ) (٨۵تا آنگاه كه به محل غروب خورشيد رسيد ).ذوالقرنين(يافت )مشاھده
كرد(كه خورشيد در چشمه اى تيره غروب می كند و نزديك آن طايفه اى را يافت ...(٨۶)...سپس
سببی را پيروی كرد ) (٨٩تا آنگاه كه به محل طلوع خورشيد رسيد]خورشيد[ را]چنين[يافت كه بر قومى طلوع مى كرد
كه براى ايشان در برابر آن پوششى قرار نداده بوديم )(٩٠
مشاھده می كنيد كه قرآن به صراحت مطرح كرده كه ذوالقرنين در سفرش يك بار به محل طلوع و در سفر ديگرش به
محل غروب خورشيد رسيده است .اين غلطی آشكار است در كرۀ زمين ھيچ محلی برای غروب و طلوع وجود ندارد
.ثانيا :يك محل طلوع ويك محل غروب فقط با زمين مسطح جور در می آيد نه با زمين كروی .چون چنانچه قبالً گفتيم
الزمۀ غروب خورشيد در چشمۀ تيره ،ھمزمانی غروب در سراسر زمين است و اينھم فقط با مسطح بودن زمين جور
در می آيد.
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مسطح بودن زمين دقيقاً ھمان نظری است كه بشر اوليه داشته است و در يونان بسيار قديم ھم مطرح بوده است .در
اينجا اشارۀ كوتاھی به تاريخچۀ آن می كنيم.
در مصر باستان  ٢و تمدن بين النھرين تصور بر اين بود كه زمين يك ديسك مسطح است و روی اقيانوس بيكرانی ازآب شناور است .بسياری از فالسفۀ قبل از سقراط شامل Democritus ٣و  Leucippusو  Anaximander ۴زمين
را مسطح می دانستند .ھمچنين تالس )قرن ششم قبل از ميالد مسيح( می گفت زمين مسطح است و از آب منشاء گرفته
است
می گفت جھان از چيزی منشاء گرفته كه گمان می كرد آب است  .و زمين روی اقيانوس بيكرانی از آب شناور است ۵
كتاب مقدس عبری ) (Hebrew bibleزمين را مسطح دانسته با سقف -جامدی در باالی آن كه در زير و رويش آب
قرار گرفته است  ۶و ٧
فيثاغورث )قرن ششم قبل از ميالد( بر اساس سايۀ منحنی زمين بر روی ماه در ھنگام ماه گرفتگی ،زمين را كرویدانست ). (٨ارسطو )قرن چھارم قبل از ميالد( كروی بودن زمين را بر اساس مشاھدات تأئيد كرد  ٩و بطلميوس در
قرن دوم پس از ميالد بر اساس شواھد و دالئل متعدد ،كروی بودن زمين را اثبات كرد .
چنانچه مالحظه كرديد نظريۀ مسطح بودن زمين از  ١٢٠٠سال قبل از محمد برافتاد و كروی بودن زمين جای آن را
گرفت ولی محمد ھنوز ھم )به تبعيت از محيط عربستان( ھمان نظر غلط را داشته است.
ممكن است گفته شود كه يك مغرب و يك مشرق داشتن زمين با زمين كروی كه در يك سمتش خورشيد حركت كند ھم
جور در می آيد.
اما اين نظر با آيات و احاديث فوق جور درنمی آيد .مالحظه كرديد كه محمد در قرآن و در حديث در ھنگام غروب
خورشيد به ابوذر گفت كه خورشيد در چشمۀ تيره ای غروب می كند .الزمۀ اين حرف اينست كه غروب خورشيد در
سراسر زمين ھمزمان باشد و اين غروب واحد در ھمه جا مشاھده شود و اين فقط با زمين مسطح جور در می آيد .اگر
زمين كروی باشد ھر منطقۀ جغرافيائی برای خودش يك زمان غروب خواھد داشت و گرچه افراد يك منطقه مشاھده می
كنند كه خورشيد غروب كرد ولی خورشيد در سمت غرب آن منطقۀ جغرافيائی ھنوز غروب نكرده و ھنوز وارد چشمۀ
تيره نشده است .كه مخالف جملۀ قرآن می شود كه خورشيد در غروب وارد چشمۀ تيره می شود چون برای اين كه اين
جملۀ قرآن درست باشد بايد در ھمه جا وقتی خورشيد غروب كرد وارد چشمۀ تيره شود ،وگرنه اين جملۀ قرآن در
بعضی نقاط صادق و در بعضی نقاط كاذب خواھد بود .ثانيا ً اگر زمين كروی باشد يك مغرب و يك مشرق وجود نخواھد
داشت و مشرقھا و مغربھای فرضی متعدد خواھيم داشت كه اينھم با آيات فوق جور در نمی آيد.
غلط واضح ديگری كه از اين آيات به دست می آيد اينست كه يك طرف زمين )چه كروی و چه مسطح( اصالً روز
وجود نداشته باشد .يعنی خورشيد مشاھده نشود كه غلط است.
آيت ديگری كه ھم مؤيد مسطح بودن زمين وھم مؤيد طرح كلی محمد از ھستی است اينست:
أشد َ ْ ً
أأنتم َ َ ﱡ
ضحاھا ﴿ ﴾٢٩النازعات
سمكھا َ َ ﱠ َ
السماء َ َ َ
وأخرج ُ َ َ
رفع َ ْ َ َ
بناھا ﴿َ َ َ ﴾٢٧
لھا َ َ ْ َ َ
وأغطش لَي َ َ
فسواھا ﴿َ َ ْ َ َ ﴾٢٨
ََ ُْ
خلقا َ ِأم ﱠ َ
ترجمه :آيا شما انسانھا از نظر خلقت مشكلتريد و يا آسمانی كه خدا بناكرد) (٢٧سقف آسمان را باال برد و آن را درست
كرد ) (٢٨و)خدا( شبش)شب( آسمان)را تيره و روزش را آشكار گردانيد )(٢٩
ھر سه آيت فوق غلط اند  .باال بردن سقف آسمان را قبالً توضيح داديم و آيت  ٢٧را نيز در جای خود توضيح می دھيم .
اما شب آسمان تاريك است يعنی چه؟ توجه كنيد در ھنگام شب تنھا در يك سمت زمين كه پشت به خورشيد است يك
مخروط بدون نور وجود دارد  .بقيۀ نقاط جھان مثالً جائی كه ماه يا خورشيد يا سيارات ديگر منظومۀ شمسی وجود
دارند ،شب معنی ندارد .بنابر اين شب فقط در يك سمت كرۀ زمين است نه در آسمان  .به تعبير ديگر شب فقط در
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رابطه با سياراتی كه دور خورشيدی بگردند معنی دارد نه در پھنۀ آسمان  .اين آيت مؤيد نظر محمد است كه زمين
مسطح است و بر فراز آن ھفت آسمان وجود دارند و طبعاً با فرو رفتن خورشيد در چشمۀ تيره ،كل آسمان بايد تاريك
شود.
بنابراين ھم آيت غلط است و ھم مؤيد غلط بزرگ ديگری است.
در قرآن  ۶مورد مشرق و مغرب واحد ،دو مورد مشرقين و مغربين)دو مشرق و دو مغرب( و  ٣مورد مشارق و
مغارب )مشرقھا و مغربھا( آمده است كه ھمه غلط اند  .واضح است كه زمين ،مشرق و مغرب عينی واقعی ندارد نه
يكی نه دوتا و نه چندتا  .و اگر منظور محمد مشرق و مغرب واقعی باشد ھمۀ آيات فوق غلط اند ومتناقض .از مجموعۀ
اين آيات ،فقط آيات ذوالقرنين در مورد يك مشرق و يك مغرب واقعی صراحت دارند و مفھوم مشرقھا و مغربھا و
مشرقين و مغربين در بقيۀ آيات روشن نيست و حديثی ھم از شخص محمد در اين مورد وجود ندارد .البته مفسرين و
بعضی از صحابه مثل ابن عباس نظرات متفاوتی داده اند مثالً مشارق را به محلھای متفاوت طلوع خورشيد در روزھای
مختلف سال و مشرقين را به مشرق تابستان و مشرق زمستان و يا مشرق خورشيد و ماه
تفسير كرده اند  .كه بين خود اين تفاسير اختالف وجود دارد و چون دليلی از سنت )از شخص محمد( برای آنان نيست
قابل اعتماد نيستند .به ھمين دليل به ھمان آيات ذوالقرنين كه به مغرب و مشرق واقعی تصريح دارند اكتفاء
كرديم.
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