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 Ideological مسائل آيدئولوژيک

  
  داکتر سھا

 ٢٠١۵  سپتمبر ١٠
 

  نقد قرآن
١٢  

  دارند می باز لرزش از را زمين كوھھا

َوجعلنا فی األرض رواسی أن تميد بھم وجعلن َ َْ َْ َ َ َ ََ َ َْ ِ ِ َ ِ ِ َِ َِ ْ َا فيھا فجاجا سبال لعلھم يھتدون ْ ُ َ ْ ْ ُ ُ َُّ َ َ ََ ً ً ِ      ﴾ انبيا٣١﴿ِ

  )٣١( بجنباندرا  ]مردم=[ آنان ]زمين[ مبادا تا نھاديم استوار كوھھائى زمين در و :ترجمه

 بن قس از قوی احتمال به مفھوم  اين .شده است تكرار جمله ھمين ) ٣١ انبياء و ١۵ نحل ، ١٠ لقمان( ديگری آيات در

ً طبعا كه اند شده قلمداد ميخ كوھھا آياتی در  و١"مرساة وجبال" گفته كه است شده اخذ عرب جاھلی شاعر االيادی عدهسا

  :كنند می جلو گيری زمين لرزش از

ًوالجبال أوتادا  َ ْ َ َ َ ِ ْ  ﴾ نباء٧﴿َ

 .داديم قرار ميخھائی را كوھھا  و :ترجمه

 وی شعر از را جمله اين محمد كه دھد می و نشان است  آمده٢ لؤی بن كعب جاھلی قديم شاعر شعر در آيت فوق عين

  .است كرده اقتباس

 فوق آيت دو ھر  اما.است بوده شايع عربستان در محيط محمد از قبل كوھھا بودن ميخ مفھوم كه دھد می نشان ھمچنين

 كوھھا قشرزمين اند به عكس ندباش داشته زمين پوستۀ در فروكوفته ريشه ای كه نيستند ميخ مثل كوھھا :ًاوال .غلط اند

 تثبيت در نقشی و ھستند زمين نتيجۀ حركات كوھھا و فرورفتگيھا: ًثانيا  .ميخ عكس درست يعنی اند شده كه برآمده

 بحث  موردplate عنوان  تحت شناسی زمين در مبحث اين .است بيشتر زلزله است خطر كوه جا ھر عكس به و ندارند

 تماس  درمحل .حركت اند حال در كه اند شده  ساختهtectonoc مجزا  بزرگ قطعات از زمين پوستۀ. شود  می واقع

 كنندۀ  نه تثبيت است زمين ثباتی بی نمود كوه بنابراين . آيند می به وجود كوه و فشان لرزه، آتش زمين ھا پوسته اين

  .زمين

 

 كوھھا نصب

ْوإلى الجبال كيف نصبت  َ َِ ُ ََ َ ِ ِ ْ ِ   غاشيه ﴾١٩﴿َ

 )١٩(اند شده نصب چگونه كه )نگرند نمی(ھا كوه به و: ترجمه

 چين كوھھا .خير است؟ كرده نصب و فروكرده در زمين آنان را خدا كه اند بوده پوستۀ زمين از جدائی اشيای كوھھا آيا

  .مجزا چيزھائی نه پوستۀ زمينند خوردگی
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  كند می نازل تگرگ آسمان كوھھای از خدا

َوينزل من السم....  َّ َ ِ ُ ِّ َ ٍاء من جبال فيھا من برد َ َ َ َ َِ ِ ِ ٍِ    نور﴾۴٣﴿... ِ

  .كند می نازل تگرگ آسمان كوھھای از خدا :ترجمه

 تگرگھا كه دارند وجود يخ از كوھھائی آسمان ھم در كرده می گمان محمد است جامد سنگ مثل تگرگ چون ً ظاھرا

  .است انگيز حيرت فاحشی اين به ائیًواقعا خط . ريزند می زمين به و می شوند جدا آنھا از ھا سنگريزه مثل

  

  دريا شيرين و شور آب التقاط عدم 

ًوھو الذی مرج البحرين ھذا عذب فرات وھذا ملح أجاج وجعل بينھما برزخا وحجرا محجورا  ًُ ُْ ْ ْ َّْ ِ ِ َِ َ َ َ ًَ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ٌَ ٌ ٌُ ْ ْ َْ ََ َ ٌَ ُ ِ َّ  ﴾ فرقان۵٣﴿ُ

 و مانع دو آن ميان و است تلخ شور يكى آن گوارا و شيرين يكى اين كرد مخلوط ھم با دريا دو كه كسى اوست و :ترجمه

  )۵٣( داد قرار استوار حريمى

ِمرج البحرين يلتقيان  ِِ َ ْ َْ َ َ َْ ِ بينھما برزخ ال يبغيان ﴾١٩﴿َ ِ ْ َّْ ٌ َ ََ ََ ِفبأی آالء ربكما تكذبان ﴾ ٢٠﴿ُ َِ َِّ َ ُ َ ُ ِّ َ َ ُيخرج منھما اللؤلؤ والمرجان ﴾ ٢١﴿َ َُ ْ َ َْ َ ُ ْ ُّ ُ ُ ُْ ِْ﴿٢٢﴾ 

 لرحمانا

 كنند نمى تجاوز ھم به كه است فاصلى دو حد آن ميان )١٩( كنند می برخورد ھم با و كرد مخلوط بحررا دو :ترجمه

 )٢٢(شود می خارج مرجان و مرواريد دو ھر از )٢١(منكريد را نعمتھاى پروردگارتان از يك كدام پس )٢٠(

 يكی شود نمی مخلوط آبشان ولی متصلند ھم به كه  دارندوجود شور و شيرين دريای دو كه است شده ادعا فوق آيات در

 .غلط اند نكتۀ مذكور ھر سه .شود می صيد مرجان و لؤلؤ دريا دو ھر از و است شور ھميشه و ديگری شيرين ھميشه

بحار با ا شيرين ھای رودخانه آب تماس محمد منظور شود گفته است ممكن: ًثانيا  .ندارد وجود شيرين جھان بحر ًاوال در

به  شور و شيرين آب اين كه دوم و .بحر نيست كه رودخانه اين كه يكی .دارد وجود خطا دو ھم اينصورت در .است

 مرجان لؤلؤ و شيرين ًثالثا درآب .است غلط شوند نمی مخلوط ھم با كه ادعا اين شوند و می مخلوط ًكامال ھم با تدريج

 .شود صيد كه ندارد، وجود

 در شور و شيرين آبھای بحر به رودخانه الحاق در محل كه است بوده شنيده بحرپيمايان از محمد قوی بسيار احتمال به

 داده نسبت خدا و به است آورده قرآن در غلط صورت اين به و نكرده درك درست را اين مطلب محمد .ھمند مجاورت

  .است

 

  سينه در قلب توسط فكركردن

ُأفلم يسيروا فی األرض فتك َ َ َِ ْ َ َْ ِ ُِ ْ ِون لھم قلوب يعقلون بھا أو آذان يسمعون بھا فإنھا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التی َ ِ َِّ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ْ ُْ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ََ َ ََ َ َ َ ََ ََ َّ ِ َ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ْ
ِفی الصدور  ُ ُّ  ﴾ حج۴۶﴿ِ

 حقيقت در نوندبش آن با كه گوشھائى يا آن بينديشند با كه باشند داشته دلھائى تا ه اند نكرد گردش زمين در آيا :ترجمه

  )۴۶( است كور ھاست سينه در كه ليكن دلھائى نيست كور چشمھا

َوإن ربك ليعلم ما تكن صدورھم وما يعلنون  َُ ُ َ َِ ِْ َْ ََ َْ ُ ُُ ُ ُّ َُّ َّ َ  ﴾ نمل٧۴﴿ِ

  )٧۴( می داند نيك دارند مى را آشكار آنچه و نھفته ھايشان سينه در را آنچه تو پروردگار حقيقت در و :ترجمه

َيعلم م ُ َ ِا فی السماوات واألرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون وهللا عليم بذات الصدور ْ ُ ُّ ُّ َِّ ٌ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ َِ َ َ َُ َّ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َُ ِ َ   ﴾ تغابن۴﴿ْ

 داند مى داريد مى آشكار كه را آنچه و كنيد پنھان مى كه را آنچه و داند مى است زمين و آسمانھا در كه را آنچه :ترجمه

 )۴(داناستھا  سينه ذات به خدا و
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 نسبت سينه درون قلب به امثالھم و احساس ايمان، سنت، تفكر، در ھمچنين و قرآن ديگر آيات بسياری و فوق آيات در

 كه آويخته گوشتی پاره انسان رگھای درونی به- " گويد می علی خليفۀ چھارمً مثال .است فاحش كه غلطی است شده داده

 نھج ("وجود دارد او در آن ضد چيزھائی و حكمت از چيزھائی كه است قلب و آن اوست درونی اعضای ترين شگرف

 .است نشده ادراك محل به عنوان مغز به ای حتی اشاره سنت و قرآن در جائی ھيچ در .)١٠۵ حكمت البالغه

 هچكار جمجمه درون مغز كه دانست نمی بشر گذشته است در بوده شايع ملل تمام در و بشری گذشتۀ تاريخ در خطا اين

 غلط اين ھم محمد. است سادۀ عضالنی پمپ يك قلب حالی كه در داد می نسبت قلب به را احساس و تمامی درك و است

 .ساختۀ محمد است قرآن اين كه بر است قطعی دليل اين و است كرده وارد قرآن خدا اسم به و گرفته محيطش از را

  

 مرگ از بعد زمين كردن زنده

 موجودات و گياه( كند می زنده بھار در را )درزمستان زمين( مرده زمين خدا كه است هآمد قرآن در متعدی آيات در

  ً:مثال .می كند ايجاد )ديگر زندۀ

ُّوهللا الذی أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به األرض بعد موتھا كذلك الن َ َِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َْ َ َْ ِ َ ََ َ ٍَ ٍ ِ ُ ْ ُ ًُ ِّ َّ َُّ ُشور َ   فاطر﴾٩﴿ُ

 سوى به را آن] ما[ و انگيزند برمى ابرى را ]بادھا[ پس می كند روانه را بادھا كه است كسى ھمان خدا و :ترجمه

 )٩(است چنين ]نيز[ رستاخيز بخشيديم زندگى مرگش از پس ]وسيله[را بدان زمين آن و رانديم مرده سرزمينى

ْيخرج الحی من الميت ويخرج ال ْ ُْ ُِ ِْ َْ ِ َِ َ َميت من الحی ويحيی األرض بعد موتھا وكذلك تخرجون َ َ َ َُ َ َ َ َ َْ ُ َِ ِ َِ َ َْ َ َْ ْ َْ ْ ْ   ﴾ روم١٩﴿َ

می  زنده مرگش از بعد را زمين و آورد بيرون مى زنده از را مرده و آورد مى بيرون مرده از را زنده )خدا( :ترجمه 

 )١٩(.شويد مى آورده بيرون] گورھا از[ گونه بدين و سازد

 رشد مناسب شرائط در بھار در و اند زنده و وجود دارند حشرات و گياھان تخم زمستان در می دانيم ما صورتی كه در

 كه دانسته نمی كه محمد دھد می نشان محمد خطای اين .آيند نمی به وجود مرده خاك از و حيوان گياه واقع در .كنند می

  .خدا از نه است محمد از كالم كه اين دارد داللت اين و است  زنده گندم دانۀً مثال

 

  زوجند؟ ھمۀ موجودات آيا

ِّكل ِومن - ٍشیء ُ َخلقنا َ َْ ُلعلكم ِزوجين َ َّ َتذكرون َ ُ َّ َ  )۴٩(  ذاريات-  َ

 )۴٩( گيريد عبرت شما شايد آفريديم زوج دو چيزى ھر از و :ترجمه

 آيا است؟ زوج فوتون اآي .است فاحش غلطی كه وجود دارد زوج به صورت جھان در ھرچيزی كه گويد می آيت فوق

 تكاملی نظر از زندۀ ساده موجودات از بسياری در حتی است؟ زوج خورشيد آيا است؟ زوج آيا ماه است؟ زوج زمين

 .نيستند زوج ھستند زمين كرۀ در زنده موجودات ترين و گسترده بيشترين كه ويروسھا و باكتريھا .ندارد وجود زوجيت

 آنان با كه بزرگی زندۀ  موجودات است، چون پذيرش قابل حدودی تا محمد زمان در معمولی انسان يك از درك غلط اين

 خود غلط اين درك ھم محمد .نداشتند ميكروبھاً مخصوصا ديگر موجودات از ھم و اطالعی بودند زوج داشت كار و سر

 بی و جاندار( وجوداتم ھمۀ به را زوجيت چون است بدتر كرده را غلط اين محمد منتھی .است كرده قرآن وارد را

 .است نسبت داده )جان

 نمی نباشند زوج موجوداتی اگر آيا دارد؟ وجود عبرت گرفتن و زوجيت بين ربطی چه كه آيت اينست اين ديگر اشكال

  گرفت؟  عبرت و آنان انديشيد مورد در توان

  

 است؟ شده تعيين قطعی به طور قبل از ھركس مرگ زمان آيا
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 ً:مثال .است اليتغير و و قطعی شده تعيين قبل از افراد مرگ زمان كه هشد گفته سنت و قرآن در

َيؤخر َولن - ِّ ْنفسا َّهللا َ َإذا َ ُأجلھا جاء ِ ٌخبير َّوهللا َ ِ َتعملون ِبما َ ُ  )١١ منافقون(َ

 )١١( است آگاه كنيد مى به آنچه خدا و افكند نمی تأخير به خدا ھرگز رسد فرا مرگش كس وھر :ترجمه

ُخلقكم ِذیَّال ھو - َ َ ٍطين من َ َقضى ُثم ِ ًأجال َ ٌوأجل َ  )٢ انعام( ِعنده مسمى َ

 ) ٢(اوست نزد حتمى ومرگ داشت مقرر] عمر شما براى[ را مدتى آنگاه آفريد گل از را شما كه كسى اوست :ترجمه

َكان وما- ٍلنفس َ ْ َ ْأن ِ َّإال َتموت َ ِبإذن ِ ِْ َكتابا هللا ِ  )١۴۵ عمران آل(َمؤجال ِ

 )١۴۵(معين است سرنوشتى نميرد، خدا فرمان به جز نفسى ھيچ و :ترجمه

َيقولون - ُ َكان َلو ُ َلنا َ َمن َ ِاألمر ِ َقتلنا ما َشیء َ ْ ِ ُكنتم َّلو ُقل َھاھنا ُ ُبيوتكم ِفی ُ َلبرز الذين ِ ِ َّ َ ِكتب َ ِعليھم ُ ُالقتل َ ْ َ َإلى ْ ِمضاجعھم ِ ِِ  آل( َ

 )١۵۴ عمران

 بگو شديم نمى كشته )جنگ( اينجا در [واقعيت داشت پيامبر وعدۀ و[ بود سھمی كار ينا در را ما اگر گفتند مى :ترجمه

 .رفتند مى خويش سوى قتلگاھھاى بهً قطعا شده نوشته آنان بر شدن كشته كه كسانى بوديد خود ھم ھاى خانه در شما اگر

 عمر طول افزايش در درمان و بھداشت مناسب، ًقطعا تغذيۀ .سازد نمی امروز دانش بديھيات با و است غلطی ادعای اين

 زمان مرگ اگر .يافته است افزايش جديد دانش پيدايش با بشر عمر طول متوسط كه است به ھمين دالئل و مؤثر اند

 بسياری در شود مداوا بيمار اگر. ديد نمی بھداشت رعايت و به مداوا نيازی بشر داشت ای شده تعيين قبل از و قطعی

 می درمان به سوی بيماری مردم به دنبال كه است دليل به ھمين و داشت  خواھد بيشتری عمر و دمان می موارد زنده

  .كنند می تالش خويش حفظ جان در و گريزند می خطرھا از و روند

 

  ندارد؟ وجود نقص جھان در آيا

َالذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تف َ َ َ َِ ِ َّ ِ ِِ َ َْ َّْ ِ ْ َ َ َ َ ًَ ٍ َ َ َ ٍاوت فارجع البصر ھل ترى من فطور َّ ُ ُ ِ َ َ َ ََ ْ َْ ْ ِ ِ َ ٍ َثم ارجع البصر ﴾ ٣﴿ُ َ َ ْ ِ ِ ْ َّ ُ

ٌكرتين ينقلب إليك البصر خاسأ وھو حسير  َِّ ِ َِ َ ََ َُ ً َ َُ ْ َ َ ِ ْ َ ِ  ﴾ ملک۴﴿َ

 بينى نمى تفاوتى گونه ھيچ بخشايشگر ]خداى[آن آفرينش در بيافريد طبقه طبقه را آسمان ھفت كه )خدائی( ھمان :ترجمه

 )۴(بازگردد سويت به درمانده و زبون نگاھت تا بنگر دوباره باز) ٣(بينى مى نقصانى آيا زبنگربا

 اجزای كليۀ كه معتقدند چون مؤمنين . نيست و نقصانی عيب و اختالف ھيچ گونه جھان در كه است آمده فوق آيات در

 وجود نقصی و عيب در جھان كه كنند بولق توانند نمی بنابراين اند شده ساخته حكيمی عالم خالق عاقل توسط جھان

از  بھتر جھانی ساخت گويند می كه اند رفته پيش آنجا تا و است  خدا ناسازگار حكمت و علم با نقص چون باشد داشته

 و ھماھنگی و كمال و زيبائی از پر جھان كه ھمگان اينست برای فھم قابل ملموس واقعيت اما. نيست ًاصال امكانپذير اين

 برخورد آيا وجود ندارند؟ بيكران فضای در سرگردان مواد و سنگھا آيا .است نقصان و تفاوت ازاختالف و پر ھمچنين

 ايجاد خورشيد بنفش ماوراء اشعۀ توسط حياتی آسيبھای آيا وجود ندارد؟ ستارگان و سيارات فروپاشی و باھم ھا سياره

 منابع آيا ؟نيست ژنتيكی خطاھای معرض در موجودات حيات آيا نمی شود؟

 نمی زنده موجودات در آور نقصان يا ژنتيكی مرگبار جھشھای موجب مختلف ھای اشعه و کيميائی مواد و راديواكتيو

 نمونۀ ھزاران و ندارند؟ وجود بيماريزا باكتريھای و ويروسھا انواع و و طوفان سيل و زلزله آيا شوند؟

  علمی قرآنند خطاھای رينت بديھی از يكی محتوای فوق آيات بنابراين، . ديگر

  

 آيد؟ می بيرون سنگ از آب آيا
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 بيرون آب سنگ دل از چون است سختتر ھم سنگ شما از قلب گفته و كرده مقايسه يھود قلب با را سنگ زير آيت در

  .زند می

ِثم قست قلوبكم من بعد ذلك فھی كالحجارة أو أشد قسوة وإن م ِ ِ ِ ِ ََّّ ُِّ َ ًَ ْ َْ َ ََ ََ َْ َ َ َ َْ ِ َ َ ِّ ُ ُ ُ ُُ ُن الحجارة لما يتفجر منه األنھار وإن منھا لما يشقق فيخرج ْ ُ ُ ُ ُْ َّ ْ ْ َْ َُ َّ َ ََ ََ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِ َ َ َّ َ ْ َ

َمنه الماء وإن منھا لما يھبط من خشية هللا وما هللا بغافل عما تعملون  َُ َ َ َ َْ َْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ُِ ّ َّ َْ ْ ُ َ َ ْ َّْ ِ ْ  ﴾ بقره٧۴﴿ُ

 جويھائى سنگھا برخى از كه چرا آن سخت تر از يا سنگ انندھم گرديد سخت اين از بعد شما دلھاى سپس : ترجمه

 خدا و ريزد فرو مى خدا بيم از آنھا از برخى و می شود خارج آن از آب و شكافد آنھا مى از ھائى پار و زند مى بيرون

 )٧۴( نيست غافل كنيد مى آنچه از

 ھم بنابراين، .شود می خارج و كند می رعبو شكافھای سنگ بين از آب و شود نمی توليد آب سنگ از كه است واضح

 .است غلط دارد آب ًواقعا سنگ اين كه ھم تصور و است غلط مثل اين

  

  شيطان يا جن لمس

ِّالذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذی يتخبطه الشيطان من المس  َِّ َْ َ َ َ َِ ِ ُِ َ َُّ ُ ُ َّ ََّّ َ َ ُ ُُ َُ َّ ِ َ َ ُ  ﴾ بقره٢٧۵﴿... ْ

 كرده ديوانه را او تماس، اثر بر كه شيطان كسى برخاستن مانند مگر خيزند برنمى خورند، مى ربا كه كسانى :ترجمه

 )٢٧۵( ...است 

 وارد يا تماس اثر در روانی ًمخصوصا بيماريھای كه بيماريھا باورند اين بر امروز افتادۀ عقب قبائل بعضی و حتی قدما

 .است كرده قرآن وارد را خرافه اين محمد .شود می ايجاد فرد بدن شيطان به و جن شدن

  

 علمی ھای معجزه ادعای بررسی

 مثل شد، اشاره آنان از بعضی به كه در آورند معجزه قرآن از ترفندی ھر با اند كرده تالش متجدد مسلمانان بعضی

 ١ كنيم می بررسی اينجا در را ادعاھا اين از ای ديگر عده قرآن، در جنين توضيح

  

  قرآن توسط فضاء به فرس بينی پيش ادعای

ٍيا معشر الجن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان  َ َ َْ ُْ ِ ِ َِّ ِ َِ ُ ُ ُُ ُ ْ ُ َْ َ ََ َْ ِ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َِ َِ ََّ ِ ْ ْ ُ ِ ِّ ِ َ َفبأی آالء ﴾ ٣٣﴿َ َ ِ َ

ِربكما تكذبان  َ َِّ َ ُ َ ُ َّ يرسل عليكما شواظ من نا﴾٣۴﴿ِّ ُ ُِّ ٌ َ َ َ َ ُ َ ِر ونحاس فال تنتصران ْ َ َِ َ َ َ َ ٌ ُ َ   الرحمان﴾٣۵﴿ٍ

 ]ولى[ كنيد رخنه پس كنيد رخنه بيرون زمين به و آسمانھا كرانه ھاى از توانيد مى اگر انسيان و جنيان گروه اى :ترجمه

 )٣٤( منكريد را پروردگارتان نعمتھاى از يك كدام پس )٣٣( كنيد نمى تسلطى رخنه ]آوردن دست به[ با جز

 )٣۵( طلبيد نتوانيد يارى ]ازكسى[ و شد خواھد فرستاده فرو گداخته مس و آتش ھای شعله شما سر بر

 از اگر كه شده گفته بعد آيت در اين كه از  غافل.فضاست به سفر معنی به زمين و آسمان قطرھای از عبور كه شده ادعا

  از كه فضانوردانی آيا .دريز می فرو گداخته مس و آتش شما سر بر خارج شويد زمين و آسمانھا قطر

 ------------------------------------------ 

 مراجعه النعمانی هللا فضل شاكر اثر البھتان و الحقيقه بين القرآن اعجاز كتاب به بيشتر تفصيل برای - 1

  .كنيد

 ------------------------------ 
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 گداخته مس و آتش سيارات، بين فضای در و آيا ندگرفت قرار گداخته مس و آتش ھجوم مورد شدند خارج زمين كرۀ

 از ) ٣۵ و ٣٣(آيت  دو اين كه اينست امر واقعيت .است غلطی ادعای اين كه فھمند می امروز ھم كودكان .دارد؟ وجود

 !معجزه به رسد چه كرد استنباط   توان نمی آنان از عيبی بی روشن معنی و ھستند قرآن مبھمات

  

  قرآن در نزمي حركت بيان ادعای

ُھو الذی جعل لكم األرض ذلوال فامشوا فی مناكبھا وكلوا من رزقه وإليه النشور  ُ ُّ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ َْ ِّ ُ َُ َ َ َ َِ َ َ ْ َ ً ْ َ ْ ُ َّ ُ أأمنتم من فی السماء أن يخسف بكم ﴾١۵﴿ُ ُ ِ َ ِ ِ َّ ِْ َ َ ََ َّ ُ

ُاألرض فإذا ھی تمور  ُ َ ِ َ ِ َ َ ْ  ﴾ ملک١۶﴿َ

 و بخوريد ]خدا[ روزى از و شويد آن رھسپار فراخناى در پس گردانيد امر شما براى را زمين كه كسى اوست :ترجمه

ھنگامی  برد پس فرو زمين در را شما كه ايد شده ايمن است آسمان در كه كس آن از آيا) ١۵( اوست سوى به رستاخيز

 )١۶( لرزد می كه

 در زمين اين كه يعنی زمين مورد در لبه كاربردن ذلو اند گفته بنابراين .است راھوار و فرمانبر شتر به معنای ذلول

 .است راھوار اما است حركت حال

 معنی كه اند كرده نظر صرف بعدی آيت سھو از به يا )قوی احتمال به( عمد به اند شده معجزه اين مدعی كسانی كه البته

 .است كرده مشخص را ذلول

 بودن آرام پس .كند ناآرام )لرزش( زلزله و رو كردن و زير با را آرام زمين اين تواند می خدا كه شده گفته ١۶ آيت در

 .زمين انتقالی يا وضعی حركت است نه آمده زلزله مقابل در

  :كنيد دقت. است شده مطرح قرآن از ديگری آيت به توسل با ادعا ھمين

َويوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی األرض إال من ش َ َ َ َ ََّ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َُّ ِ َِ َ َُ َاء هللا وكل أتوه داخرين ْ َِ ِ ُ ْ َ َ ٌّ ُ َ ُ َ وترى الجبال ﴾٨٧﴿َّ َ َِ ْ َ َ
َتحسبھا جامدة وھی تمر مر السحاب صنع هللا الذی أتقن كل شیء إنه خبير بما تفعلون  َ َُ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ََ َِ ٌِ َّ َّ َّ ُُّ ُ َُّ ُِ ٍ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ُ َ ً َ من جاء بالحسنة فله خير منھا ﴾٨٨﴿ْ َ َ َْ ِّ ٌ َ َُ َ َ ِ ْ ِ َ

ِّوھم من  ُ َفزع يومئذ آمنون َ ُ ِ ٍِ َ ْ ٍ َ َومن جاء بالسيئة فكبت وجوھھم فی النار ھل تجزون إال ما كنتم تعملون ﴾ ٨٩﴿َ َ َُ َ َ َْ ْ َْ َ َْ ُْ ُُ َّ َُّ ِ ْ ِ ِ ُِ ُُ ُ ْ َّ ََّ ِ َ  ﴾ نمل٩٠﴿َ

 كه كس آن مگر افتد ھراس به است در زمين كه ھر و آسمانھا در كه ھر پس شود دميده صور در كه روزى و :ترجمه

 آنھا كه پندارى مى] و[ می بينى را كوھھا و) ٨٧(آورند او سوى به زبونى رو با جملگى و بخواھد خدا

 آورده پديد استوارى كمال در را چيزى كه ھر است خدائى صنع ]اين[ حركتند در ابرآسا آنھا آن كه حال و حركتند بى

 آن از بھتر پاداشى آورد نميا به نيكى كس ھر )٨٨( است آگاه دھيد مى آنچه انجام به او حقيقت در است

 شوند سرنگون ]دوزخ[آتش در رو به ميان آورد به بدى كس ھر و )٨٩( ايمنند روز آن ھراس از آنان و داشت خواھد

 )٩٠( شويد داده مى سزا می كرديد آنچه جز آيا

آيت  اين تراشان جزهمع از بعضی. كوھھا حركت از جمله كند می ذكر را افتند می اتفاق قيامت در كه وقايعی فوق آيات

 در ابرھا مانند كوھھا قيامت، كه در نه االن ھمين گويد، می قرآن كه اند گرفته نتيجه و اند كرده بعدش جدا و قبل از را

 ضمن در آيت را اين كه ھم عادی فرد ھر و اند دانسته قيامت به آيت را مربوط اين ھمۀ مفسرين حالی كه در .حركتند

 آيت كه اينست مؤيد نيز آيت به عالوه انتھای .است قيامت به مربوط كه شود می متوجه واندخ می بعدش و آيات قبل

 باشد، انتھای زمين حركت به آيت مربوط ابتدای  اگر ."آگاھست كنيد می آنچه خدا به " گفته چون است قيامت به مربوط

 كل در به عالوه .است سازگار ًكامال انتھا اب قيامت است به مربوط ابتداء چون ولی داشت ابتداء نخواھد به ربطی آيت

 .است نشده زمين حركت به ای كوچكترين اشاره سنت و قرآن

 حركت از منظور اگر  چون .خير كند؟ می را تأمين سازان معجزه نظر آيا كنيم جدا بعدش و قبل آيات از را آيت اگر

 ثابت كه كنيد می و گمان بينيد می را زمين " كه شد یم گفته بايد .باشد زمين انتقالی يا حركت وضعی به اشاره كوھھا
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 احتمال .ندارند زمين به نسبت حركتی لحاط اين از و زمينند از كوھھا جزئی واقع در چون "است حركت در ولی است

 مطرح شناسی زمين در كه باشد به ھمديگر نسبت زمين پوستۀ صفحات حركت منظور اين كه اند كرده مطرح دومی كه

 وجه و به ھيچ است سال در سانتيمتر حسب بر پوستۀ زمين حركات كه دارد را اشكال جدی اين ھم احتمال اين. است

 اشكاالت تمامی از اگر  به عالوه.شود می غير معقول آيت بسيار در تشبيه اين و .ندارند ابرھا حركت با مشابھتی

 از قبل  قرن پنجمPhilolaus توسط  زمين قالیانت و وضعی حركت چون است معجزه ای نكرده قرآن ھم باز بگذريم

  شده  مطرحAristarchusتوسط  محمد از قبل سال -٩٠٠-ميالد از قبل سوم و قرن محمد از قبل سال -١١٠٠-ميالد

 .٣است

  :ادامه دارد
  

--------------------- 

 ١٠٢ ھمان -١

 لؤی بن كعب باب ثانی جزء كثير، البن النھايه و البدايه  -٢

 .ديكن مراجعه ميكرد مطرحً قبال كه یشناس ستاره ۀخچيتار هب - ٣

 


