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.اصحابه اجمعين و اما بعدو الحمد رب العالمين و الصال و السالم علی اشرف االنبيا و المرسلين   

 

  در ١٩٦٥  در سالداکتر نايک. تکريم نايک نوشته شده اسکتاب را اکنون بدست داريد براساس سخنرانی داکتر عبدال

اما نظر به عالقه زيادی که به دين . ديکشور ھندوستان بدنيا آمده تحصيالتش را در رشته طب به پايان رسان) بمبی(شھر 

داکتر نايک امروز يکی از برجسته ترين مبلغين دين مبين اسالم به . اسالم داشت خواست به معرفی اين دين بپردازد

او سرگرم مسافرت به کشور ھای مختلف جھان بوده با ايجاد سخنرانی ھا و مباحث آزاد پيرامون دين . شمار ميرود 

 از قرآن کريم،  زيادی توانسته است بخشھاینامبرده از استعداد خاصی برخوردار است طوريکه . اسالم ميپردازد

.ارداحاديث نبوی، تورات، انجيل و کتابھای دينی ساير اديان را در حافظه بسپ  

رھبر مسيحيان دنيا دعوت نمود که در يک مباحثه با او شرکت نمايد که البته اين درخواست او از " پاپ"باری او از 

.بی جواب گذاشته شد" پاپ"جانب   

بخش اول شامل سخنرانی داکتر . مشتمل دو بخش ميباشد) آيا قران کالم الھيست ؟( سخنرانی داکتر نايک تحت عنوان 

.  بخش دوم به سواالت و مباحثۀ آزاد اختصاص يافته استنايک ميباشد و  

ھدف من از ترجمه نمودن اين کتاب مساعد ساختن زمينه معرفی داکتر نايک با خواننده ھای دری زبان و در عين زمان 

.رفع سوء تفاھمات پيرامون حقانيت قرآنکريم ميباشد  

دوستان ميتوانند با . به عھده داردشھر بمبی ھندوستان  دررا ) مرکز تحقيقات اسالمی ( ياست  امروز رنايکداکتر 

. با داکتر نايک و آثارش معرفت بيشتر حاصل نمايند)مرکز تحقيقات اسالمی در بمبی(مراجعه به سايت رسمی   
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آيا قران کالم خداوند است ؟   

 
)بخش اول(   

 که البته اين يک تصور  ميباشد،)ص(محمد بنيانگذار دين اسالم شخص حضرت تعدادی زيادی به اين باورند که 

 .در واقعيت دين اسالم از آنروزيکه نخستين انسان پايش را به روی اين کرۀ خاکی گذاشت، وجود دارد. نادرست است

].                                    پيام ھمۀ پيامبران توحيد ويکتا پرستی بوده و ھمه از جانب خداوند متعال فرستاده شده اند[  

توسط ) ص(که قبل از حضرت محمد يھمه پيامبران. فرستاده استبه بشر  متعال پيامبران زيادی و آيات زيادی راخداوند

و کتابھای که با خود داشتند نيز برای يک مدت زمان گرديده دند برای قوم خود شان مبعوث خداوند متعال فرستاده شده بو

 صورت گرفته بود مانند شق  بزرگواربه ھمين دليل است که معجزات که توسط اين پيامبران. خاصی فرستاده شده بود

ولی اين . گرديد يردم در آنزمان مباعث قناعت م] به اجازه خداوند متعال [ کردن دريا و يا زنده کردن مرده گان 

                                                           .معجزات نه امروز قابل اجراست و نه ھم مورد تحقيق قرار گرفته ميتواند

 ديگر پيامبراندر حاليکه  [ .آخرين پيامبر خداوند متعال است که برای ھمۀ بشر فرستاده شده بودند) ص(حضرت محمد 

حامل آن بودند يعنی قرآن کريم تا ) ص(پياميکه آنحضرت . ]َصرفا برای يک گروپ خاص افراد فرستاده شده بودند

 آمده  چنين در آيۀ يکصد و ھفت سورۀ انبيا که سورۀ بيست و يکم قرآن کريم است. ابديت باقی و مدار اعتبار خواھد بود

ًوما أرسلناك إال رحمة (است  ََّ َْ َْ َِ َ َ ْ َ َللعالمينَ ِ َ َ ْ     .برای ھمه جھانيان بلی.  )و تو را جز رحمتى براى جھانيان نفرستاديم (ترجمه ) ِّ

 ابدی  ميباشد به  که جاودانی وست و قرانکريم نيز آخرين پيام الھيه آخرين پيامبر خداوند متعال بود)ص(حضرت محمد 

ده شد يعنی قرانکريم نيز بايد ابدی و در ھرزمانی توسط خداوند متعال دا) ص(معجزۀ که به حضرت محمد  ھمين دليل

به اجرا درآمده است و در کتب حديث ) ص(البته باوجود اينکه معجزاتی متعددی توسط حضرت محمد . يق باشدققابل تح

اين معجزات ۀ به ھمنيز مسلمانھا .   نکرده اند تاکيدھرگز باالی اين معجزات) ص( نيز مذکور است ولی حضرت محمد 

) ص(ور دارند ولی معجزۀ که مسلمانھا به آن ميبالند، قرآن کريم است که از جانب خداوند متعال به حضرت محمد با

. ابت نمودقران شريف معجزۀ معجزات است که يکھزار و چھارصد سال قبل معجزه بودنش را  ث. نازل گرديده است

                  .  بودتصديق و تائيد خواھدقابل تا ابديت ت بلکه  استائيدقابل امروز  نه تنھا لبته اين معجزه بودن قرآنکريما

باشد که قرانکريم برای اولين بار توسط   اين،غير مسلمانمسلمان واعم از مشترک بين ھمه انسانھا شايد يگانه نکتۀ 

خذ قرآن شريف سه اما در ارتباط به ما. که  در قرن ششم در شھر مکه تولد شده بود، قرائت گرديد) ص(حضرت محمد 

البته دو فرضيۀ نخسست توسط غير مسلمانھا مطرح ميگردند زيرا مسلمانھا [ .فرضيۀ مختلف ميتواند وجود داشته باشد

                                                                                         ].  ھمه به الھی بودن قرآن کريم باور و يقين دارند

                                                                   

ه است  نيمه آگاھی و يا ھم بی خودی کامل قرآن را نوشت يابا آگاھی کامل) ص(رت محمد فرضيۀ اول اينست که حض

 ھم از اشخاص ديگر قرآنکريم را از کتب دينی ساير اديان و يا) ص( آنحضرت  گويافرضيه دوم اينست که. )نعوذ با(

و باالخره فرضيه سوم اينست که قرآنکريم نوشته بشر نبوده بلکه اين کتاب بشکل کامل کلمه به کلمه . بدست آورده است

.                           بررسی قرار دھيم اين سه نظر را مورد غور ويد امروز ماآئپس بي.  و کالم خداوند متعال استپيام

                                                                                         

 



خود در حالت آگاھی کامل يا نيمه آگاھی و يا ھم در حالت بيخودی ) ص( حضرت محمد )نعوذبا (اينکه: نظريه اول 

                                                                                                                 . کامل قرآنکريم را نوشته است

 اگر ما گواھی و شھادت شخصی را مورد بررسی قرار دھيم که خود مدعی  خواھد بوداين يک امر نھايت غير عادی

مانی انجام دادند َاما مستشرقين دقيقا ھمين کار را ز. نيست ساينسی  يا يک اثر بزرگ ادبی يا ايجاد يک شھکار و ياتخلق

               .مولف و نويسنده قرآن شريف ميباشد) ص(که اصالت قرآن را مورد شک و ترديد قرار داده، گفتند که محمد 

ھميشه اک ميباشد بلکه برعکس  قرآن پۀنويسندشان  جنابھی اين ادعا را نکردند که َشخصا ھيچگا) ص(حضرت محمد 

) ص (ر اين موضوع که محمد با درنظرداشت اين مطلب تصو. استم خداوند متعال  کال،اظھار ميداشتند که اين کتاب

تاريخ .  جناب پيغمبر دروغ گفته اند)نعوذ با( قرآن باشد عقالنی بنظر نرسيده و به اين معنی خواھد بود که ۀنويسند

 ھرگز دروغ نگفته انسان در مدت چھل سال قبل از اينکه به پيغمبری انتخاب گردند) ص(گواھست که حضرت محمد 

 ميشناختند و به ھمين دليل مردم لقب ق و راستکاردا ايشان را بعنوان يک شخص نجيب، صمردم جناب. صادقی بوده اند

 نايل گرديدند، به مقام پيامبری) ص( محمد زمانيکه حضرت. ه بودندرا به او داد)  شخص امين و صادقيعنی( االمين 

) ص( اشيا و اجناس قيمتی شانرا نزد آنحضرت  نيزگو خواندند ولی حتی ھمين افراددرغ) انعوذ ب ( جناب ايشان راۀعد

 الھی قرآن کتابَبنا چرا چنين يک شخص صادق و راستگو، دروغ بگويد که . بمنظور نگھداری طوری امانت ميگذاشتند

بدست آوردن  به منظور  راَشخصا قرآن) ص(بعضی افراد ميگويند که حضرت محمد . ؟بوده و دعوی نبوت نمايد

.                                                                                                                                  نوشته اندماديات  

و روحانيت را اليت  که  برای بدست آوردن ماديات دعوی نبوت، وزيادیافرادی ھستند  من اين مطلب را ميپذيرم که 

َصوصا در ھندوستان مثالھای زيادی از اين چنين افراد در جھان خ. گرديده اند فعه زنده گی مر پول وبنموده صاح

                                                                                                                                . ستوجود داشته ا

حضرت پيامبر . ايشان بعد از بعثتمالی قبل از بعثت خيلی بھتر بود تا زنده گی ) ص (حضرت محمد  زنده گی مالی اما

                        . تاجر بود ازدواج کردند ويک خانم ثروتمندکه ) رض(در سن بيست و پنج سالگی با حضرت خديجه 

گفته ) ص (ھمسر گرامی حضرت محمد ) رض( بی بی عايشه صديقه يندر رياض الصالح ٤٩٢حديث شماره  قرار

که يک و يا دو ماه ميگذشت بدون آنکه در منزل پيامبر گرامی آتش برای پخت  افتادمی َاست که بعضا اينطور نيز اتفاق 

دن شير و در ھمچو حاالت آنھا با نوشي. و پز افروخته شود، زيرا در منزل شان چيزی جھت پخت و پز وجود نداشت

                     .توسط اھالی مدينه برايشان داده ميشد، تغذيه مينمودند يات کهخوردن خرما و بعضی اوقات با خوردن لبن

 حضرت بالل  به روايتبنابر احاديث چھار صد و شصت و پنج و چھار صد و شصت و شش در رياض الصالحين

ند آنرا به فقرا و نيازمندان داده ھرگز برای خود شان نگھداری بدست ميآورۀ  زمانيکه پيامبر گرامی تحف،)رض(

سورۀ  ٧٩آيۀ . )نعوذ با (دريافت ماديات دروغ گفته باشندَبنا چرا بايد بپنداريم که پيامبر گرامی ما برای . نميکردند

ْفويل للذين يك"  ميخوانيم ۀ مذکوردر آي.  اين موضوع را نفی ميکند نيزالبقره َ َ ِ َّ ِّ ٌ ْ َ ِتبون الكتاب بأيديھم ثم يقولون ھذا من عند َ ِ ِ َّ ِ ِْ َ َُ َ َُ ُُ َ َْ ِ ْ َ ِ َ ْ ُ

َهللا ليشتروا به ثمنا قليال فويل لھم مما كتبت أيديھم وويل لھم مما يكسبون ُ ُ ُ ُِ َّ ِ َّ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َِّ ِّْ َّْ ٌَّ ٌْ ْ َْ َ َِ َ ْ َ ََ َ ًَ ً َ َ ِ ْ پس واى بر كسانى كه كتاب ( ترجمه ."ّ

گويند اين از جانب خداست تا بدان بھاى ناچيزى به دست آرند پس  نويسند سپس مى با دستھاى خود مى] اى شده تحريف[

اين آيه از افرادی ). آورند به دست مى] از اين راه[واى بر ايشان از آنچه دستھايشان نوشته و واى بر ايشان از آنچه 

.   کالم خداوند را تحريف ميکردندحرف ميزند که بدست خود چيزھای نوشته و آنرا بخداوند عزوجل نسبت ميدادند و يا

 در اين حالت در کتاب نوشته شده خود،  اگر جناب ايشان قرآن را خود نوشته کرده آنرا بخدا نسبت ميدادند)نعوذ با(

  .  در زنده گی شان مواقع زيادی وجود داشت که اينکار شان افشا گردداز طرف ديگر. ھرگز خود را نفرين نميکردند



به خاطر بدست آوردن مقام و قدرت دعوی نبوت نموده و قرآن را ) ص( که حضرت محمد ام وارد ميکنندالزبعضی ھا 

ريت را ميطلبد حاال بياييد ببينيم يک انسانيکه قدرت ، شھرت ، ثروت مقام و رھب .اده استبه خداوند متعال نسبت د

موده، غذا ھای مفصل و مکمل خورده در چنين يک انسانی لباسھای تجملی بر تن ن. صوصياتی ميباشددارای چی خ

ا تاجايکه به پيامبر ام. .... از خود دارای محافظين است و،عمارات و قصرھای مجلل و پرزرق  و برقی زنده گی کرده

 و در وشيدندَارتباط ميگيرد جناب شان شخصا کفشھا و لباسھای خود را ترميم نموده ميدوختند، بز را ميد) ص(گرامی 

ايشان به زمين نشسته عادت داشتند خود . جناب شان سمبول ساده گی و فروتنی بودند.  حصه ميگرفتندکارھای منزل

حتی زمانيکه افرادی نادار از ايشان . جھت خريداری ضروريات شان به بازار بروند ، آنھم بدون کدام محافظ و باديگارد

حتی در اينباره . دپذيرفتنبرايشان ميآوردند، ميکه را ی غذادعوت مينمودند ايشان دعوت شانرا پذيرفته با پيشانی باز ھر

.                                                                نيز ذکر بعمل آمده است شصت و يکدر قرآنکريم در سورۀ توبه آيه  

را کنار بگذاری ھمه ) نبوت ( آمده گفت که اگر اين موضوع ) ص( نزد پيامبر )اودبا(زمانی نماينده مشرکين عرب بنام 

ما تو را تاج خواھيم پوشاند و تو را به عنوان رھبر و سردار . ثروتيکه در عربستان موجود است را برايت خواھيم داد

بجز هللا "َدر بدل اين ھمه ما از تو صرفا ميخواھيم از پيامبری و رسالت و پخش اين پيغام که . خود تعين خواھيم کرد

                                              .اين پيشنھاد او را رد کردند) ص(اما پيامبر . منصرف شوی" نيستديگری معبودی 

از را ) ص(ين صورت گرفت تا اگر بتوانند حضرت محمدکرصلت، تالشھای زيادی از طرف مشُه فبعد از نزول سور

پيشنھاد شد که اگر تو از رسالت و نبوت دست ) ص (باری از طريق ابوطالب کاکا پيامبر. منصرف سازندرسالت شان 

در جواب به اين پيشنھاد به ) ص(حضرت محمد . برداری تو را به پولدارترين مرد عربستان مبدل خواھيم ساخت

اگر آنھا به دست راستم آفتاب و بدست چپم مھتاب را ھم بگذارند من تا دم مرگ  از رسالت ! کاکايشان گفتند ای عم من

                                                                                                                             .ار نخواھم شددستبرد

يک شخص که بدنبال ماديات است چرا چنين يک زنده گی دشوار و مشقت باری را بگذارند آنھم در صورتيکه برايش 

   صورت گيرد؟                                                                                                         چنين پيشنھاداتی نيز

گفتند که اين يشدند ھميشه مينايل منيز جناب پيامبر چنان انسان متواضع و نجيبی بودند که در ھنگاميکه به پيروزی 

                                                                                    . نه از جانب منپيروزی از جانب خداوند متعال است 

                   مرضبه ) ص(گويا حضرت پيامبر ) نعوذ باهللا(بعضی از مستشرقين تئوری ديگری را خلق کردند که 

 ب به آن دروغ گويی نموده بهنی ميباشد که شخص مصا اختالل رواميتومانيا يک نوع.  سردچار بودند١ميتومانيا

 کامل ھم داشته دروغ گفته اند و به اين حرفھای شان باور يعنی جناب پيامبر ما. دروغھای که ميگويد باور کامل دارد

                                                                                                                                 ).   نعوذ با(، اند

ص واقعيتھا اشخا  اينکه مصاب به مرض ميتومانيا ھستند را تداوی نمايند، برایی اسھا زمانيکه ميخواھند افرادروانشن

ان سازند، زيرا افراد مصاب به اين مرض توشخص مريض را با واقعيتھا روبرو   ميخواھندرا ميگويند و به اين ترتيب

بطور مثال اگر شخصی ادعا نمايند که او پادشاۀ انگلستان است، شخص . رويارويی با حقايق و واقعيتھا را ندارند

  سواالتی ميخواھد تا به يک سلسله روانشناس به او نميگويد که او ديوانه است و يا دروغ ميگويد بلکه از شخص مريض

انگلستان  در آنصورت ملکۀ  پسپادشاۀ انگلستان استَ واقعا اواگر  َمثال از شخص مريض ميپرسد که. پاسخ بدھد

 طرح سواالتی اکجاست؟ به اين ترتيب رواشناس بمحافظان شما  اگر شما پادشاه ھستيد وزير شما کجاست؟کجاست؟ و يا 

                                                 
١ Mythomania 



راميرسد که  را با واقعيتھا روبرو ميسازد باالخره لحظۀ ف)ميتومانيا(از اين قماش ادامه ميدھد و شخص مصاب به مرض 

                                                                                      . يستيد که او پادشاۀ انگلستان نمريض ميگوشخص 

در واقعيت حضرت . قرآن کريم نيز به عين شکل عمل مينمايد يعنی قرآن انسانھا را با واقعيتھا و حقايق روبرو ميسازد

 مرض ھستند و به اين  اين نبودند بلکه کسانيکه چنين ادعا را ميکنند مصاب بهمصاب) ميتومانيا(به مرض ) ص(پيامبر 

                                          .قرآن کريم اين افراد را با واقعيتھا و حقايق روبرو ميسازداما . دارندادعا شان باور ھم 

قرآن را در حالت نيمه آگاھی ) ص(گويا حضرت پيامبر ) نعوذ باهللا (رح کردند که يک تعداد افراد تيوری ديگری را مط

. مورد بررسی قرار دھيمنيز بيآئيد که اين ادعاھا را .  خلل دماغ مواجه بوده اندهب يا اينکه جناب ايشاننوشته است و 

. ظرف بيست و سه سال نازل گرديده استافراديکه اين چنين ادعاھا را طرح ميکنند فرآموش کرده اند که قرآن کريم در 

از .  جمله نازل گرديده است،نازل نگرديده است بلکه در طول مدت بيست و سه سال به شکل جملهه يکبارگی قرآنکريم ب

 قرآن از ذھن يک ) نعوذ باهللا (اين تيوری را کهنيز طرف ديگر نظم و ترتيبی که قرآنکريم از آن برخوردار است 

از طرف ديگر يک شخص که مصاب به خلل دماغ است نميتواند در .  رد ميکند، را استاوش نمودهشخص ديوانه تر

                                                                                              . بيست و سه سال مدعی نبوت باشد مدتطول

بعنوان مثال قرآن از چندين واقعۀ تاريخی . ادعا اين افراد را رد ميکندھمچنان در قرآنکريم واقعيتھای وجود دارد که 

قرآن حاوی پيشگويی ھای است که امروز . ھيچکسی از آن اطالع نداشت) ص(يادآوری ميکند که در زمان حيات پيامبر 

 آن اطالع نداشت و حقايق ساينسی است که در زمان حيات پيامبر گرامی کسی ازآن قرآن حاوی . ھمه اتفاق افتاده است

برای يک شخص ديوانه طرح و گفتن چنين واقعيتھای .  امروز ساينس روی اين گفته ھای قرآن مھر تائيد گذاشته است

ِأولم يتفكروا ما بصاحبھم (چنين شھادت ميدھد  ١٨٤قرانکريم در سورۀ االعراف آيۀ . ساينسی و تاريخی ناممکن است ِ ِِ َ ََ ْ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ

ْمن جنة إن ِ ٍ َّ ِ ٌ ھو إال نذير مبينِّ ِ ُّ ٌِ َ َّ ِ َ ھيچ جنونى ندارد او جز ] حضرت محمد [ اند كه ھمنشين آنان  آيا نينديشيده: (ترجمه) ُ

ٍما أنت بنعمة ربك بمجنون (ھمچنان در سورۀ القلم آيۀ دوم ميفرمايد ). اى آشكار نيست ھشداردھنده ُ ْ َْ َ َِ َِ ِّ َ ِ ِ َ ] محمد [ تو (  ترجمه )َ

ٍوما صاحبكم بمجنون(آمده است  ٢٢در سورۀ التکوير آيۀ ). يوانه نيستیبه لطف پرودرگارت د ُ ْ َ َِ ُ ُ ِ َ و رفيق شما ( ترجمه )َ

                                                                                               .َبنا چرا شخصی دروغ بگويد. )مجنون نيست

 قرآنکريم را از روی کتب دينی ديگر اديان اقتباس )ص( که گويا حضرت پيامبرنظر ديگری که طرح ميشود اينست

را با يک الزام اين تيوری يا  .نوشته اند)] ص(برای حضرت محمد [ قرآنکريم را ینموده و يا ھم اينکه افرادی ديگر

 .بيسواد بودند  يعنیشتهندابر خواندن و نوشتن را ياد حقيقت تاريخی ميتوان نادرست ثابت کرد و آن اينکه حضرت پيام

َوما كنت تتلو من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك إذا الرتاب المبطلون(ميفرمايد  ٤٨قرآن کريم در سورۀ عنکبوت آيۀ  َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ْ َُّ ََ َ َ َ ََّ ً ِ ِ ُ ُ َ َ ٍَ َ ْ ُ َ (

انديشان  شتى و گر نه باطلنو نمى] كتابى[خود ] راست[خواندى و با دست  و تو ھيچ كتابى را پيش از اين نمى(ترجمه 

هللا سبحان و تعالی ميدانست که مردم ماخذ قرآن شريف را مورد سوال قرار ميدھند و به ھمين ). افتادند قطعا به شك مى

شخص بيسواد که خواندن و نوشتن را بلد نبود انتخاب  که دارد آخرين پيامبرش را يک یدليل خداوند متعال با علم غيب

 حضرت )نعوذ با(امبر سواد ميداشتند در آنصورت ياوه سرايان انتقادات شانرا مطرح ميکردند که اگر جناب پي. کرد

 تدوين نموده اند که البته در صورت باسواد بودن پيامبر یقرآن را از منابع ديگر کاپی نموده به شکل جديد) ص(محمد 

                                                                                                 . مييافت نيزسرايی ھا وزنۀگرامی اين ياوه 

ِّ﴾ تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب ١الم ﴿(خداوند متعال در قرآنکريم در سورۀ سجده آيات اول الی سوم چنين ميفرمايد  َُّ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َْ ِ
َالعالمين ﴿ َِ َ ُ﴾ أم يقولون افتراه بل ھ٢ْ ُْ َ َ َ ََ ْ ُ ُ ْ َو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاھم من نذير من قبلك لعلھم يھتدون ﴿َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َْ ْ ْْ ُ ِّ ِّ ُ َِّّ َ ِ ِ ِ ِ ٍِ َّ َ َّ ًَّ ُ ُّ ْ٣﴾(.  



آيا ) ٢(شك در آن نيست از طرف پروردگار جھانھاست ] جاى[نازل شدن اين كتاب كه ھيچ ) ١(الف الم ميم (ترجمه 

   بلكه آن حق و از جانب پروردگار توست تا مردمى را كه پيش از تو بيم]نه چنين است[گويند آن را بربافته است  مى

   ) ).٣(اى براى آنان نيامده است ھشدار دھى اميد كه راه يابند  دھنده

کتابھای . کتابھای مذھبی ديگر اديان برخالف قرآن شريف شکل کتابھای قصه را دارند که توسط انسانھا بيان ميشوند

 گوسفند و يا يک د که بود نبود يک گرگ، يکند؟ کتابھای قصه به اين شکل آغاز ميشوونيشقصه به چه شکل آغاز م

در آغاز خداوند بود و او به ( د که شوي شکل آغاز مھمينبه نيز  کتابھای دينی ديگر اديانبعضی از .  .....روباه بود و

. ه ھای را دارد که توسط انسانھا بيان ميشوندکتابھای دينی ساير اديان شکل افسان ..)..ساختن آسمانھا و زمين پرداخت

اين کتابھا دارای يک فصلبندی . دناين کتابھا از يک شخص مشخص حرف ميزند، از فاميل او و اوالد ھای او ميگوي

 نه به قرآن شريف نيز از افراد و خانواده ھای شان به ما ميگويد اما. َخاصی اند مثال فصل اول، فصل دوم و غيره 

 است زيرا خود قرآن يک یقرآن شريف دارای يک سبک خاص.  استھا نوشته شدهانسانتوسط  که هبھای قصشکل کتا

  . کتاب خاص و منحصر به فرد است

تر و فراتر  بعضی ھا ميگويند که کتابھای دينی باال در حاليکه.قرآن کريم ميگويد که الھامات الھی موازيست با استدالل

 و کدام ]الھی [طور ميتوانيم بدانيم که کدام يک از اين کتابھا واقعیباشد در آنصورت چاگر اينطور . استاز استدالل 

بسياری از مسلمانھا تصور . قرآن کريم استدالل و مباحثه را تشويق و توصيه ميکند. ؟]الھی نيست[ست غير واقعي

. ھا از مباحثه و استدالل اجتناب ميورزند به ھمين دليل آن.ميکنند که نبايد به  مباحثه و استدالل در مسايل دينی پرداخت

  . البته متاسفانه که آنھا در اشتباه اند

َّادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن إن (ميفرمايد ١٢٥قرآن کريم در سورۀ نحل آيۀ  ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ِّ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ َْ َ ْ ِ ْ

َربك ھو أعلم بم َ َ َِ ُ َ ْ َ ُ َن ضل عن سبيله وھو أعلم بالمھتدين َّ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُْ ُْ ِ ُِ َ َ با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن ( ترجمه .)َّ

كسى كه از راه او منحرف شده ] حال[كه نيكوتر است مجادله نماى در حقيقت پروردگار تو به ] اى شيوه[و با آنان به 

  ). داناتر است] نيز[يافتگان  راه] حال[داناتر و او به 

بار در قرآن شريف ذکر شده است در  ٣٣٢معنی ميدھد ) ميگويند ( که ) قالو ( جای تعجب نيست که کلمۀ عربی 

 است که قرآنکريم واقعيتاين مطلب نيز نشاندھندۀ اين . بار ذکر شده است ٣٣٢نيز ) بگو( يعنی ) ُقل ( حاليکه کلمه 

  . مباحثه را تشويق ميکند

اگر شخصی ميگويد که اين .قرآن ميگويد که اين کتاب حاوی وحی الھی ميباشد). ھا رد بديل(ارد بنام تيوری و جود د

کتاب و حی الھی نيست در آنصورت سوال اينست که پس اين کتاب حاوی چيست؟ شايد بعضی ھا بگويند که اين کتاب 

ممکن بعضی ھا بگويند که . گرديد رد اين نظر طوريکه مشاھده نموديماست که البته ) ص (مد نوشته حضرت مح

 به خاطر کسب ماديات دروغ گفته اين کتاب را منصوب به خداوند دانسته است، البته )ص(حضرت پيامبر) نعوذ با (

  . ھر نظر و ادعا که صورت گيرد را ميشود که مورد بررسی قرار داد. اين نظر نيز نادرست ثابت گرديد

ِتنزيل الكتاب من هللا العزيز الحكيم ﴾ ١﴿حم (اول و دوم ميفرمايد قرآنکريم در سورۀ الجاثيه آيات  ِ ِ ِ َِ َ ِ َْ ْ ِْ ِ َِّ َ حاء ميم (ترجمه ) ﴾٢﴿َُ

به ھمين ترتيب در قرآن شريف در سوره ).  )٢(كار است    فرو فرستادن اين كتاب از جانب خداى ارجمند سنجيده)١(

 و دوم ، سورۀ طا آيۀ يکصد و سيزده، سورۀ نحل آيه بيست و ھای انعام آيۀ نزدھم و نود و دوم، سورۀ يوسف آيات اول

ھفتم ، سورۀ سجده آيات اول الی سوم در سورۀ ياسين آيات اول الی سوم، سوره الزمر آيه اول، سوره جاثيه آيه دوم، 

يده است سوره  رحمن ايات اول و دوم، سوره واقعه آيات ھفتاد و ھفت و ھشتادم و در جای متعدد اين مطلب ذکر گرد

  . که قرآن کريم کالم خداوند متعال است



واھيد يک تيوری جديد را به اگر شما بخ.  در جھان ساينس در بارۀ تيوری ھای جديد ديدگاۀ ديگری دارنددانشمندان

 شما آزمايشی  کهساينس معرفی کنيد آنھا برای تان ميگويند که ما تازمانی به تيوری شما گوش نخواھيم داددانشمندان 

به ھمين دليل .  مينامند"آزمايش تحريفی"اين نوع آزمايش را . ايدری شما را نادرست ثابت نم که تيوھيددا انجام ر

سه   جديد خويش ارايه مينمود ھمراه با اين تيوریدربارۀ کايناترا در آغاز سدۀ بيستم تيوری جديدی که البرت انشتين 

 تيوری جديدی انشتين دربارۀ کاينات نادرست ثابت "سه آزمايش" آن  را نيز معرفی نمود که برمبنای"آزمايش تحريفی"

شتند که تيوری َدانشمندان تيوری البرت انشتين را برای مدت شش سال آزمايش نمودند و بعدا اظھار دا. ميگرديد

  .موصوف درست ميباشد

مباحثه ميشود از او بپرسيد که ھرگاه شما با شخصی دربارۀ دين وارد . قرآن دارای چندين آزمايشی از اين نوع است

ه ام که بگويد من آزمايشی  را نادرست ثابت نمايد؟ باور نمايد من ھيچگاھی با شخصی برنخوردخودآيا او ميتواند دين 

بعضی از اين . اما قرآن دارای چندين آزمايشی از اين نوع  است.  که ميتوانم دين ام را نادرست ثابت کنم استمرا بلد

ميخواھم چند مثال . وط گذشته ھا ميشود و تعدادی از اين نوع آزمايشھا در ھر زمانی قابل تطبيق استآزمايشھا مرب

ھر . کاکای داشتند به نام ابولھب که يکی از مخالفين سرسخت جناب پيامبر بود) ص(حضرت محمد . برای تان بدھم

 ميپرسيد هلھب خود را بدان شخص رسانيدزمانيکه پيامبر گرامی با شخصی صحبت مينمودند بعد از صحبت آنھا، ابو

به آن شخص چی گفته است ) ص (َبعدا زمانيکه ابولھب شنيده بود حضرت محمد . که جناب پيامبر به او چی گفته است

 در قرآن کريم يک سورۀ مکمل وجود ابولھبدربارۀ . ميگفتمذکور شخص   مخالف گفته ھای پيامبر را بهَاو دقيقا

َّبت يَدا أبي لھب وتب ﴿َت. ( دارد بنام لھب ََّ َ َ ٍَ َ ِ َ َ﴾ ما أغنى عنه ماله وما كسب ١ْ َ َ َ َ َ ََ َُ ُُ ْ ْ ٍسيصلى نارا ذات لھب ﴾ ٢﴿َ َ َ ََ ََ َ ً َ َوامرأته حمالة ﴾ ٣﴿ْ َ َّ َ َ َُ ُ َ ْ

ِالحطب  َ َ ٍفي جيدھا حبل من مسد ﴾ ٤﴿ْ َِّ َ ََّ ٌ ْ ِ  و آنچه دارايى او) ١(بريده باد دو دست ابولھب و مرگ بر او باد ( ترجمه . )﴾ ٥﴿ِِ

بر گردنش طنابى ) ٤(] آتش فروز[كش   و زنش آن ھيمه)٣( بزودى در آتشى پرزبانه درآيد )٢(سودش نكرد  اندوخت 

   ).)٥(از ليف خرماست 

اين سوره به شکل . خداوند متعال در اين سوره ميفرمايد که ابولھب با خانمش در آتش جھنم ھالک خواھند گرديد

بيان نمود که ابولھب و خانمش ھرگز اسالم را نخواھند پذيرفت و ھرگز مسلمان نخواھند غيرمستقيم اين مطلب را نيز 

الزم به يادآوريست که اين سوره ده سال قبل از اينکه ابولھب از جھان برود نازل گرديده بود يعنی ابولھب بعد از . شد

نی يک تعداد زياد از دوستان نامبرده که در جريان اين فاصلۀ زما. نزول اين سوره مدتی ده سال ديگر نيز حيات داشت

اما ابولھب ايمان . دند، ايمان آورده مسلمان گرديدندآنھا نيز از زمرۀ مخالفين پيامبر گرامی و مخالفين دين اسالم بو

از انجايکه او ھميشه برخالف گفته ھای پيامبر گرامی به دروغ پرگرانی ميپرداخت، او . نياورده مسلمان نگرديد

 مانند َيعنی او ضرورت نداشت که واقعا ايمان بياورد و يا.  گفته اظھار مسلمانی نمايد نيزت يک دروغ ديگرميتوانس

َارکان دين را بجا آورد بلکه او صرفا ميتوانست بگويد که او ايمان آورده و مسلمان شده وده مسلمانھای واقعی عمل نم

باوجود اينکه پيامبر گرامی به او ميگفتند که بيا و .  ثابت نمايداست و بدين ترتيب او ميتوانيست قران کريم را نادرست

  .بگو که من ايمان آورده ام و مسلمان شده ام  و با اينکارت منرا نادرست ثابت کن، اما او اينکار را نکرد

د بلکه اين َاين موضوع کامال روشن است که ھيچ انسانی قادر نيست چنين پيشبينی نمايد و آنرا در کتابی نوشته نماي

  . َصرفا ميتواند وحی الھی باشد

ًقل إن كانت لكم الدار اآلخرة عنَد هللا خالصة (مثال ديگر در سورۀ البقره آيات نود چھارم و نود پنجم چنين آمده است  َ ِ َِ ِ َِ َ َّ ُ َ ُ َّ ُ ُ َُ ْ ِ ْ

َمن دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ﴿ َ َ َِ ِ ْ ُ ُ ِْ ِ َِ ْ ْ ُ َِّّ ََّ َ َ﴾ ولن يت٩٤ُ َ َمنوه أبدا بما قدمت أيديھم وهللا عليم بالظالمين ﴿ََ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ِ ٌِ ُ ّ ْ ِ ْ َْ َْ َّ َ ً ُ  ترجمه .)﴾ ٩٥َّ

آرزوي مرگ كنيد  سراي ديگر در نزد خدا مخصوص شما است نه ساير مردم پس) آنچنانكه مدعي ھستيد(بگو اگر (



 اند آرزوي مردن نخواھند كرد ود فرستادهولي آنھا ھرگز به خاطر اعمال بدي كه پيش از خ )٩٤ (.گوئيد اگر راست مي

 ) ) . ٩٥ (.و خداوند از ستمگران آگاه است

يھودھا گفتند که سرای آخرت در نزد . اين آيه در زمانی نازل شد که تعدادی از يھودھا با مسلمانھا مباحثه نمودند 

  در اين . نيست در آنجا راھیَخداوند بھشت است و بھشت صرفا برای يھودھا اختصاص داده شده است و ديگران را

را يھوديان طلب َآيه خداوند متعال فرمود اگر يھوديان ميگويند که بھشت صرفا برای يھوديان است در آنصورت چ

حاضر شود و ] يھوديان [ َدر اين موقع کاری که آنھا ميتوانستند نمايند اين بود که صرفا يکی از آنھا . مرگ نميکنند؟

َاو ضرورت نداشت که واقعا مرگ را طلب کند . ايل است مرگ را طلب کند و ميخواھد بميردَصرفا بگويد که او م

. ميخواھد بميرد و به اين ترتيب قرآن را نادرست ثابت نمايدان اين جمله را جاری نمايد که َ صرفا به زب ميتوانستبلکه

  .  مرگ را طلب کنند] ده حتی به شکلی زبانی ھم اگر ش[ اما ھيچ کدام از يھوديان حاضر نشدند که 

شايد شما بگوييد که اين مواردی را که گفتی ھمه مربوط به گذشته ميشود ولی اگر قرار باشد ما امروز بخواھيم حقانيت 

 است که در ھر "آزمايشھای تحريفی"قرآنکريم دارای  . ؟دھيمچطور ميتوانيم اين کار را انجام قرآن کريم را بيآزمايم، 

در سورۀ . قرآنکريم ميفرمايد که يک تعداد افراد حقانيت قرآن را مورد سوال قرار ميدھند. ميباشدزمان قابل اجرا 

ْقل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل ھذا القرآن ال يأتون بمثله ولو (خداوند متعال ميفرمايد  ٨٨االسرا، آيه  ْ َْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ ْ ُ ُْ َْ ْ َْ ِ ُّ ِ ُ ِ َ َّ

َكان ب َ ًعضھم لبعض ظھيراَ ِ َ ٍ ْ َْ ِ ْ ُ بگو اگر انس و جن گرد آيند تا نظير اين قرآن را بياورند مانند آن را نخواھند ( ترجمه . )ُ

   ). باشند] ديگر[آورد ھر چند برخى از آنھا پشتيبان برخى 

انند قرآن را خلق قادر نخواھند بود تا م دور ھم جمع شوند باز ھم  ھااين يک چلينج است که اگر ھمه انسانھا با جن

باوجود که نظم موجود در قرآن از ساير کتب شعر و ادب . زبان عربی قرآن واضح، روشن و معجزه آساست. نمايند

وحی در قران کريم دارای چنان بالغت . تفاوت دارد، متحوای قرآنکريم ھيچگاھی از واقعيتھا انحراف نميورزد

دن يک شخص عادی گردد ھمان آيه يک شخص دانشمند را نيز قانع و عاليست که اگر يک آيه ميتواند باعث متقاعد ش

  . در واقعيت اين کتاب يک معجزه است. متقاعد ميسازد

به چلينج فراخوانده ] منکران قرآن را [ َخداوند متعال در سورۀ طور آيۀ سی و چھار و بعدا در سورۀ ھود آيۀ سيزده 

ْأم يقولون افتراه قل (ميفرمايد  ُ ُُ َ ََ ْ َ ُ ْ َفأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقين َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ ُ ُُ َِ ّ ِ ِ ُِ ُِّ ِّْ َْ ََ ْ ْ ْْ َ ٍَ ْ ُ ٍ ُ ِ ْ ْ يا (ترجمه ) َ

بياوريد و غير از خدا ھر   ساختهمانند آن يد ده سوره ئگو وغ ساخته است بگو اگر راست مىرا به در] قرآن[گويند اين  مى

َهللا سبحان و تعالی بعدا اين . در واقعيت ھيچکسی نميتواند ده سوره مانند قرآنکريم را بنويسد). يد فرا خوانيدتوان كه را مى

ْأم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا (آزمايش يا چلينج را ساده ساخته در سورۀ يونس آيۀ سی و ھشت ميفرمايد  ْ ُْ ْ َ ِ ِ ِّ ٍ َ َ َُ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُُ َ ْ َ ُ ْ َ

َمن استط َ ْ ِ َعتم من دون هللا إن كنتم صادقينَ ِ ِ َِ ْ ُ ُُ ِ ّ ِ ُ ِّ گوييد  گويند آن را به دروغ ساخته است بگو اگر راست مى يا مى(ترجمه ) ْ

در ادامه خداوند متعال در سورۀ بقره آيات بيست ). توانيد فرا خوانيد اى مانند آن بياوريد و ھر كه را جز خدا مى سوره

َّوإن كنتم في ريب مما (ايش تحريفی را به منکران قرآن عرضه داشته ميفرمايد چھارم ساده ترين آزمسوم و بيست و  ِِّ ٍ ْ َ ْ ُ ُ ِ َ
َنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شھداءكم من دون هللا إن كنتم صادقين ﴿ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ ُ َْ ُ ُ ُ َّْ ِْ ّ ِ ُِ ُِّ ِّ ِّْ ْ ْ َْ ٍ ُ ْ َ َ َ ْفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ﴾٢٣َْ ُْ َُ َْ َْ ََ َ ْ َّ ِ ْ فاتقوا َ ُ َّ َ

َالنار التي وقودھا الناس والحجارة أعدت للكافرين  َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َّ ُ ُ َ َ ََ َُ َّ َُّ ُ ايم شك داريد پس اگر  و اگر در آنچه بر بنده خود نازل كرده( ترجمه .)َّ

توانيد   نمىپس اگر نكرديد و ھرگز )٢٣(اى مانند آن بياوريد و گواھان خود را غير خدا فرا خوانيد  گوييد سوره راست مى

  ). كرد از آن آتشى كه سوختش مردمان و سنگھا ھستند و براى كافران آماده شده بپرھيزيد



َنخست خداوند متعال منکران قرآن را مخاطب ساخته ميفرمايد که مانند قرآن را بياورند، بعدا ميفرمايد که ده سوره مانند 

اما در اينجا ميفرمايد که يک سوره که شباھت به  .  را بسازيدقران را بياوريد و باالخره ميگويد يک سوره مانند قرآن

ِمن مثله( قرآن داشته باشد يا  ِ ْ ِّ   . را بسازيد ، اما اعراب که منکر قرآن بودند با بدبختی کامل در اين آزمون ناکام ماندند)  ِّ

 زيادی از مشرکين و کفار قرار داشت و تعدادی] سطح رشدش[  زبان عربی در باالترين ،در زمان نزول قرآن کريم

البته بعضی از . تالش نمودند تا اگر بتواند مانند قرآن چيزی بنويسند اما در اين کارشان با ناکامی شديد روبرو شدند

نوشته ھای که توسط اين افراد صورت گرفت ھنوز ھم در کتابھای تاريخ موجود است که باعث مسخره شدن آنھا 

  . ه ازاين چلينج قرآن يکھزار و چھارصد سال ميگذرد و ھنوز ھم پابرجا باقيستالزم به يادآوريست ک. ميگردد

مسيحی ميباشد، وجود دارند که عربی ] از چندين نسل [ امروز باالتر از چھارده ميليون عرب مسيحی که از ھنگام تولد 

ا اگر بخواھند قرآن را نادرست آنھ. اين چلينج قرآن کريم متوجه اين اعراب مسيحی نيز ميگردد. زبان مادری شان است

اگر . ثابت گردانند يگانه کاری را که بايد انجام بدھند اينست که يک سوره را که به قرآن شباھت داشته باشد، آماده سازند

. شما قرآن را دقيق بررسی نمايد متوجه ميگرديد که بعضی از سوره ھای قرآن شريف فقط دارای چند کلمۀ محدود است

  . ن کسی موفق نگرديده که اينکار را انجام دھد و در آينده نيز کسی موفق به اينکار نخواھد شد، انشااما تا اکنو

اک کنم و مانند قرآن شايد شما بگوييد که عربی زبان مادری من نيست و به ھمين دليل من نميتوانم در اين آزمون اشتر

خداوند بزرگ در سورۀ نسا آيۀ .  نيز آزمايشی وجود داردستند،که عربی زبان نيدر واقعيت برای آنھاياما  .چيزی بنويسم

ًأفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا(ھشتاد و دو ميفرمايد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ ْ َْ ْ ُْ َ ََ ََ َّ ِ ْ َْ ََ َ َ َْ ُ ُ َّ َ ] معانى[آيا در (  ترجمه .)َ

قرآن کريم ميگويد اگر ميخواھيد ). يافتند طعا در آن اختالف بسيارى مىانديشند اگر از جانب غير خدا بود ق قرآن نمى

َ صرفا يک .  يک تناقص يا خالف گويی در قران اشاره نمائيد بهَقرآن را نادرست ثابت نمائيد در آنصورت صرفا

 صد ھا تن به من ميدانم که.  قص در قرآن کفايت ميکند که قرآن را کالمی غيرالھی ثابت کننداختالف، يک عيب و ن

 نقل قول  بشکل نادرست نکاتی در قرآن کريم بنام اختالف و تناقص اشاره نموده اند ولی باور کنيد که ھمۀ اين نکات يا

 و يا ھم يک جمله را از ميان متن انتخاب کرده اند که باعث غلط  صورت گرفته استاست و يا ترجمه نادرستشده 

  . را فريب دھنده اين وسيله مردم و خواسته اند بفھمی آنھا گشته است، 

فرض کنيد که يک . تا اکنون ھيچکسی نتوانسته است که اختالف جزيی و يا يک اشتباۀ جزيی را در قرآن يافت کند

َاگرچه من شخصا تعدادی .  در تاريخ اسالم خيلی مھارت دارد اما اين شخص در علوم ساينسی زياد وارد نيستلویمو

سم که ھم در علوم اسالمی و ھم در علوم ساينسی دارای مھارتھای زياد استند ولی شما فرض کنيد زياد موالناھا را ميشنا

حاال فرض نمائيد که .  وجود دارد که در تاريخ اسالم وارد است ولی در ساينس مھارتی نداردیکه ھمچنين يک موالنا

اينکه اين شخص نميتواند . اۀ ساينسی وجود داردشما نزد اين موالنا رفته به او ميگوئيد که در اين قسمت قرآن يک اشتب

  .  قرآن کتاب الھی نيسته شود نميتواند دليل شود به موجوديت اشتباه ساينسی در قرآن و يا اينکه گفت،اين اتھام را رد نمايد

ًفاسأل به خبيرا......(خداوند متعال در قرآن کريم در سورۀ فرقان آيۀ پنجاه و نھم ميفرمايد  ِ َِ ِ ْ َْ َ (.  

  ). ]داند كه مى[اى بپرس  از خبره........ ( ترجمه 

َبنا اگر ميخواھيد در بارۀ . علم داردقران ميگويد اگر ميخواھيد چيزی را بپرسيد از شخصی بپرسيد که در آن ساحه 

 ساينس يدتائمسايل ساينسی از قرآن بپرسيد، بايد از يک ساينسدان بپرسيد و او روی مسايل که توسط قران بيان شده مھر

ميگويد که در به من  به موضوعی در قرآن اشاره نموده يد که شخصیئ عين شکل فرض نمابه. امروز را خواھد گذاشت

 تالش خواھم من متخصص زبان عربی نيستماز آنجايکه . وجود استم از نگاۀ گرامر زبان عربی اين قسمت قرآن اشتباۀ



اگر من نتوانم به اين سوال جواب بگويم اين موضوع دليل شده  لی، واين سوال جواب بگويمتوانم به  باگرکرد که تا 

  ). اليعاذ با( موجود است ریدر قران کريم اشتباۀ گرامکه بگوئيم نميتواند 

تا اکنون ھيچ شخصی نتوانسته است موفق شود که اشتباۀ را در قرآن کريم يافت نمايد و انشاهللا در آينده نيز کسی قادر به 

با در نظرداشت تشريحات عقالنی که ]. ھرنوع اشتباھستقران کريم کالم الھيست و فاقد زيرا [ ی نخواھد شد چنين کار

اما آنھايکه به خدا باور . در باال آمد ھيچکسی که بخدا ايمان داشته باشد نميتواند بگويد که که قرآن، کتاب الھی نيست

  .  جداندارند اگر آنھا اين حرفھا را ميگويند، اين حرفيست

  . يگانه فرضيه باقی مانده اينست که قرآن مبدا الھی دارد يعنی کتاب الھيست

اص خود را  من ميخواھم به اين اشخاص تبريکات خ.فاقد دين و مذھب انداستند که  نيز در اين محفل امروز کسانی

َامروز اکثرا افراد کورکورانه ايمان . دليل اينکار من اينست که اين افراد از تفکر و استدالل استفاده مينمايند. عرض کنم

به اين معنی که يک شخص مسيحی است زيرا او از والدين مسيحی بدنيا آمده است،  شخصی ھندوست زيرا در . ميآورند

اما يک . ندبدنيا آمده والدين مسلمان از بعضی از مسلمانھا،مسلمان اند زيرا . يک فاميل ھندو مذھب تولد شده است

 به اين نکته است شايد در يک فاميل مذھبی تولد شده باشد، اما اين شخص از تفکر کار گرفته است وشخص که کافر 

کنند که آن موجود  مانند من ن من موجودی را بنام خدا پرستش چطور ممکن است که خانواده و اطرافياانديشده است که 

، )هالال( شخص نصف کلمۀ شھادت يعنی  اينَبنا .َبنا اين شخص منکر وجود خداوند ميشود. ی باشدخواص انساندارای 

 اين نصف باقی  است که انشاهللا اين  افراد)الهللا( نصف ديگر کلمه شھادت يعنی  ميماندا به زبان ميرانند، چيزيکه باقیر

  . را ھم ادا خواھند کردمانده کلمه شھادت 

اگر يک شخص کافر به من بگويد .  را ثابت نمائيماين وظيفۀ ماست که به اينطور اشخاص موجوديت  هللا سبحان تعالی

بطور . که او بخدا ايمان ندارد من از او خواھم پرسيد که او خداوند را چگونه تعريف ميکند؟ تصوير او از خدا چيست؟

شما مثال اگر من به شما بگويم اين يک قلم است، ولی اگر شما بجواب من بگوئيد که نه اين قلم نيست در اينصورت بايد 

به عين شکل اگر شخصی که کافر است ميگويد . بتوانيد قلم را تعريف کنيد، شما بايد حداقل معنی و مفھوم قلم را بدانيد

ممکن . که او منکر وجود خداوند است، بايد بتواند خداوند را تعريف نمايد و بگويد که منظور او از خداوند چيست

قرار دارند، اشيای را پرستش ميکنند که خود شان آنھا ] خانواده او[  او شخص کافر به من بگويد که اشخاص که در کنار

 چنين اينبه اجسام را که آنھا به نام خدا پرستش ميکنند دارای خواص انسانی اند، به اين دليل من . را ساخته اند

اما در . پذيرفته، رد ميکنممن نيز به عنوان يک مسلمان اين تصور نادرست خداوند را ن. موجودات بنام خدا ايمان ندارم

 تصور کنيد که يک شخص غير . را برای او عرضه کنم)تعالی سبحان(عين زمان بايد من بتوانم تصور و درست هللا 

اسالم دينيست که .  که با ترور و اختناق آميخته است ايست بيرحمی ودارد که ميگويد اسالم يک دين خشن وجود مسلمان

آن به او خواھم گفت که من نيز من نيز به نوبۀ خود . م و ساينس در تضاد قرار دارده با علحقوق زنان را پايمال نمود

اما در عين زمان بايد .  که بيرحم، خشن، آغشته با ترور و اختناق و مخالف حقوق زنان و ساينس باشد را نميپذيرمدين

که اسالم دين صلح پسند بوده با ترور و من تصور و برداشت نادرست او از اسالم را اصالح نمايم و برايش بگويم 

اسالم حقوق مساوی به زن و مرد داده، با ساينس در تضاد قرار ندارد بلکه مطابقت کامل با . اختناق ارتباطی ندارد

با زدودن غلط فھمی ھا انشاهللا اين شخص اسالم را قبول خواھد کرد اما اين وظيفه ماست که غلط فھمی ھا . ساينس دارد

تصور . که در ذھن اين اشخاص قرار دارد را نيز اصالح کرد خدا  نادرستبه عين شکل بايد تصور. يمميان برداررا از 

  . قرآن کريم ميتوانم ارايه نمايم سورۀ اخالص است از )سبحان و تعالی(و تعريفی را که من از هللا 

ٌقل ھو هللا أحد ﴿( َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُهللا الصمد ﴿ ﴾١ُ َ َّ ُ َلم يلد و ﴾٢َّ ْ ِ َ ْ ْلم يولد ﴿َ َ َُ ٌولم يكن له كفوا أحد ﴿ ﴾٣ْ َ ََ ً ُ ُ ُُ َّ ْ َ َ٤﴾(.   



و ھيچ كس او ) ٣(نزاده و زاده نشده است ] كسى را) [٢] (ثابت متعالى[خداى صمد ) ١(خداى يگانه  بگو اوست(ترجمه 

  ). )٤(را ھمتا نيست 

اين چھار . د استخداوند متعال بی ماننزمانيکه شما کسی را با خدا مقايسه ميکنيد، اين شخص خدا نميتواند باشد زيرا 

ھرگاه شخصی دعوی خدايی نمايد بايد او را در اين . بھترين تعريف و تصور از خداوند متعال استه سطر در اين سور

  .داد و از اين فورمول گذراندجا فورمول 

اجازه بدھيد که او را در اين . او خداست) اليعاذ با (  بی مانند است و )بگوان رنجيش(بعضی ھا ممکن بگويند که 

ٌقل ھو هللا أحد. (فورمول بگذاريم َ َ ُ َّ َ ُ ْ اشخاص .  داريم)رنجيش(اما ما اشخاص زيادی مانند . خداى يگانه  بگو اوستيعنی ) ُ

.  ست ا"خاص"ويند که نه او يک شخص  بگ)رنجيش(اما شايد پيروان .  در کشور ما وجود دارند)رنجيش(زيادی مانند 

ُهللا الصمد (.مراجعه نمايم دوم ۀيد به آيئخوب در اينصورت بيا َ َّ ُ  ).خداوند بی نياز است. ]ثابت متعالى[خداى صمد (يعنی ) َّ

 امراض  به او شخصی بود که. را ما ھمه ميشناسيم)رنجيش (اما. نديی محتاج نيست بلکه ھمه محتاج او او به ھيچکس

َاو نتوانست مريضھای خودش را تداوی نمايد بنا او چگونه خواھد توانست که مريضی من . س تنگی و شکر مبتال بودنف

تصور نمايد . زمانيکه او به امريکا رفته بود توسط دولت آنکشور به زندان افگنده شده بود. و شما را تداوی ومداوا نمايد

و ديگران را که  را از زندان نجات دھد پس او چگونه ميتواند من و شما او نتوانست که خود. !!خداوند زندانی شده است

 به کسیآيا امکان دارد که . ه استَبعدا او اظھار نمود که کسانی به او زھر خورانيد. ؟ را نجات دھديمدچار مشکل شده ا

   زھر بخوراند؟خدا

 را از کشور اخراج نکند )رنجيش(گفت تا اگر تھديد نموده ]   را يوناندولت [ در مورد اين شخص اسقف اعظم يونان 

  . دولت يونان نيز به ناچار اين تقاضا موصوف را پذيرفت. منزل او و پيروانش را تخريب خواھند کرد

ْلم يلد ولم يولد( ديگر اين آزمايش ۀبھرصورت مرحل َْ َ َُ ْ َْ ِ .  زاده شده است نهزاده و] كسى راخداوند متعال نه [ يعنی . است)َ

او در يازدھم .  دارای چند فرزند بود اما اينرا ميدانم که او دارای يک پدر و يک مادر بود)رنجيش(دانم که من نمي

اما زمانيکه شما به دفتر او در .  وفات نمود١٩٩٠ تولد گرديد و در نزدھم جنوری سال )جبالپور( در ١٩٣١دسامبر سال 

بگوان رنجيش ھرگز تولد نشد و ھرگز وفات نکرد اما او " شته اند  برويد در آنجا مشاھده خواھيد نمود که نو)پونه(شھر 

  ".بازديد بعمل آورد از زمين ١٩٩٠ و نزدھم جنوری سال ١٩٣١در ميان تاريخھای يازدھم دسامبر 

شور ھا برای موصوف او در طول حياتش از بيست ويک کشور جھان بازديد به عمل آورد و واقعيت اينست که اگر اينک

حاال توجه نمائيد که خدا به زمين ميآيد و .  نميکردند او ھرگز قادر نبود از اين کشور ھا بازديد بعمل آورد صادرهويز

آيا شما . برای بازديد از بيست ويک کشور به ويزه ضرورت دارد و بدون ويزه نميتواند از اينکشورھا بازديد بعمل آورد

  اين چنين يک شخص را خدا ميخوانيد؟ 

ٌولم يكن له كفوا أحد(ۀ آزمايش ما قرآن ميفرمايد در آخرين مرحل َ ََ ً ُ ُ ُُ َّ ْ َ در جھان ھيچ ). و ھيچ كس او را ھمتا نيست(يعنی ) َ

 تان مجسم ميسازيد که خداوند اينطور است، ذھنموجودی شبيه خداوند متعال وجود ندارد و لحظۀ که شما تصويری را 

 مارا ھمۀ ) رنجيش ( اما .  زيرا خداوند سبحان بی مانند است.ا باشدنميتواند خدھرگز اين موجود مجسم شده در ذھن تان 

 قرآن کريم اما.  سفيد رنگ داشته جامۀ بلندی به تن ميکردۀنيم که او مو ھای دراز، ريش انبوخيلی خوب ميشناسيم و ميدا

  ). ھمتا و مانندی نيستھيچ خداوند را و  (ميگويد که 

 شما  که در ذھنحاال فرض نمائيد.  داده اند)قوی ترين مرد جھان(شناسيد او را لقب  را مي)آرنولد شيواردنگر(شما ھمه 

 ککين( يا ھم )آرنولد( که خداوند متعال ھزار برابر يا ميليون بار و يا ھم ده ميليون بار قويتر از خلق ميشودتصور اين 



 اين موجود خلق شده در ذھن تان يددر ذھن تان ميآور لحظۀ که شما اين تصور را .است)دارا سينگ( و يا )کانگ

  . نبوده، بی مانند و بی ھمتاستو مانند زيرا خداوند بزرگ دارای مثل . نميتواند خدا باشد

تقاضا دارم که بھر موجوديکه بنام خدا مينگريد و او را بنام خدا عبادت ميکنيد شما شنونده ھای محترم و دانشمند من از 

  .  بگذاريد"چھار مرحله يی قرآن"ايش َلطفا اين موجود را به اين آزم

بگويند که ما به اين نوع صفات خداوند باور نداريم و اين را  غير مسلمانھايکه اينجا حضور دارند حاال شايد يک تعداد از

ين نکته من نيز با ايشان در ا.  شايد آنھا بگويند که ما به يک قدرت ماورايی ايمان داريم، ما ساينس را ميپذيريم. نميپذيريم

   .َ بنا من ميخواھم که ساينس را در قرآن تطبيق نمايم.داريمدر عصر علم و تکنالوژی قرار موافقم که امروز ما 

 به وجود آنھا موجوديت خداوند را برای شان بصورت علمی ثابت نمائيم تا باشد  مسلمانھامنکران قرآن شايد بگويند که ما

   را ميپرسم تیند سواالرَ و صرفا ساينس را ميپذي افراد که بخدا ايمان ندارندخوب من از اين. ندخداوند ايمان بياور

در واقعيت .  راجع به آن شنيده است ھمديده و نه آنراَقبال نه کسی  تصور نمائيد يک ماشينی وجود دارد که : سوال اول

اين ماشين را و شيوۀ کار خنيک فرض کنيد  شخصی بيآيد و برای ما ت.  شده و جديد استَکامال ناشناخته اين ماشين

من اين پرسش را از صدھا تن که منکر خدا بودند پرسيده   شما اين شخص را چی خواھيد ناميد؟.تشريح و توضيح نمايد

جز از خالق اين ماشين و يا مخترع آن کسی ديگری بمذکور  شخصد از لحظۀ تفکر اينبود که جواب اين اشخاص بع. ام

  . نميتواند باشد

 که در ابتدا ھمۀ کاينات به شکل يک تودۀ بگويند ممکن در جواب من ؟جھان چگونه خلق گرديده است اين :دوم سوال 

به . اين تودۀ گاز از ھم جدا گرديده باعث ايجاد کھکشانھا گرديد) گينبيگ ب(  انفجار بزرگ  يکَگاز بود که بعدا در اثر

خواھم پرسيد   مندر اين ھنگام. يم ايجاد گرديد ما در آن زنده گی ميکن از جمله سيارۀ که،اين ترتيب ستاره ھا و سياره ھا

اين کدام داستان يا لطيفۀ زيبا نيست بلکه  هد گفت کنخواھمن در جواب  اند؟ان زيبا را از کجا بدست آورده اين داستکه 

ثابت گرديد و به ھمين اين واقعيت چند سال قبل توسط ساينس .روز توسط ساينس ثابت گرديده استواقعيتيست که ام

  .  دو تن از ساينسدانھا جايزۀ نوبل را بدست آوردند١٩٧٣خاطر در سال 

 بلی آنچه را شما گفتيتد درست است ولی شما راجع به آنچه يکھزار و چھارصد سال قبل در  کهخواھم گفتمن در جواب 

ِأولم ير الذين كفروا أن السماوات  (يفرمايد  قرآن شريف مچی ميگويد؟قرآن در سورۀ انبيا آيۀ سی ام ذکر گرديده است  َِ ََ َّ َّ َ َُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ

َواألرض كانتا رتقا ففتقناھما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفال يؤمنون َُ ِ ِْ َُ َ َ ََ ٍَّ َ َ َ َ ٍَ ْ َ ََّ ُ َ َْ َْ َ َ َ ََ َُ ْ ً ْ ْ ْ(.  

دند و ما آن دو را از ھم جدا آيا كسانى كه كفر ورزيدند ندانستند كه آسمانھا و زمين ھر دو به ھم پيوسته بو( ترجمه 

  ).آورند  ايمان نمى] باز ھم[اى را از آب پديد آورديم آيا  ساختيم و ھر چيز زنده

حدودی يکھزار و چھار صد سال قرآن کريم  ،تناد به اسناد معتبر تاريخی اسهبمن ميخواھم اين پرسش را طرح کنم که 

 که فقط چند سال قبل توسط ساينس اثبات )بيگ بنگ( انفجار بزرگ  راجع به تئوری  ميتواند چطور اماقبل نازل گرديد،

 ميگذرد چطور در قرآن ذکر َ که از عمر آن صرفا چند سال"انفجار بزرگ"سوال اينست که  تئوری  زند؟ب حرف گرديد

 " بزرگانفجار"کسی اين تئوری نيز   نزول قرآنزماند که ممکن حتی در نبگوي جواب سوال من شايد در. گرديده است

  . باشدبوده را پيشبينی نموده 

  . گردم به سواالت خود ادامه ميدھم من بدون اينکه وارد بحث ،وبخ

در گی ميکنيم يعنی ھمين کرۀ زمين دارای چی شکليست؟ سوال بعدی من اين خواھد بود که جھان که ما در آن زنده 

ر بوده و به ھمين دليل آنھا جرات نميکردند که به  ميکردند که جھان ھمواتصورد گفت که در ابتدا مردم نجواب خواھ

داريم که ثابت اما امروز ما شواھد کافی ساينسی . مسافت ھای دور مسافرت نمايند زيرا بيم داشتند که مبادا پائين بيافتند



که زمين ، ازھم خواھد پرسيد که اين مطلبمن در اينجا ب. ھموار نبوده بلکه دارای شکل کروی ميباشدميسازد که جھان 

دارای معلومات  اما اگر .د صد سال قبل يا دو  صد سال قبلنبگويباشد را چی وقت دانستيد؟ شايد دارای شکل کروی مي

بود که ) ِسر فرانسيس درک ( د گفت که نخستين فرديکه کروی بودن زمين را ثابت نمود شخصی بنام ند خواھنکافی باش

سورۀ لقمان آيۀ   شريفخواھم خواست تا به قرآن آنھا من ازدر اينجا . دن موضوع را طرح نمواي ١٥٩٧در سال  اين 

ُألم تر أن هللا يولج الليل في النھار ويولج . (د که قرآن کريم در اينباره چی گفتنی داردند تا مشاھده نماين مراجعه نماي٢٩ ُ ُ ُِ ِ َِ َِ َ َ ََّ ْ َّ َّ َّ َ ََ ْ َ

َالنھار في الليل وسخر الشمس و ََ َ َ َ َْ َّ َّ َِّ ْ َّ ٌالقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن هللا بما تعملون خبير ِ ٌِّ َِ َ ًَ ُ َ َ َْ َْ ََّ َّ َ َّ َ َ َ َُّ ٍ َ ِ ِ ُ َ اى كه خدا  يا نديدهآ( ترجمه .)ْ

ھر يك تا وقت ] كه[آورد و آفتاب و ماه را تسخير كرده است  در شب درمى] نيز[آورد و روز را   شب را در روز درمى

  ). كنيد آگاه است  ه مىخدا به آنچ] نيز[معلومى روانند و 

ِيولج(کلمۀ   و روز به تدريج و آھسته آھسته به ،يعنی شب به تدريج به روز.  معنی تعغير و تبديلی تدريجی را ميرساند)ُ

َاين تعغير تدريجی روز به شب و برعکس صرفا زمانی ميتواند ممکن باشد که زمين دارای شکل . شب تبديل ميشود

. بودخواھد زمين ھموار باشد در آنصورت تبديل تدريجی روز به شب و يا برعکس ناممکن کروی باشد و اما اگر شکل 

َخلق السماوات واألرض بالحق يكور الليل (خداوند ميفرمايد . نيز آمده است  ٥ُھمچنان يک پيام مشابه در سورۀ الزمر آيۀ  َ َْ َّْ ُ ُِّ َ ِّ ْ ِ َ ْ َ َِ َ َّ َ َ َ

َعلى النھار ويكور النھار  َ ََّ َُّ ُِّ َ َ ِ َ ُعلى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري ألجل مسمى أال ھو العزيز الغفارَ َّ َ ًْ ْ ُْ َِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َُ َ َ َّ ُ ٍ ِ ْ ٌّْ ُ ََّ َ ْ َّ ِ َّ آسمانھا و ( ترجمه .)َ

پيچد و آفتاب و ماه را تسخير كرد ھر كدام تا  پيچد و روز را به شب درمى زمين را به حق آفريد شب را به روز درمى

  ). ناپذير آمرزنده است  آگاه باش كه او ھمان شكستمدتى معين روانند 

ِّيكور( کلمۀ عربی َ اما . دور سربَ مثال پيچاندن دستار يا عمامه . ميباشد)مارپيچ( يا )مانند فنر( به معنی پيچاپيچ بودن يا)ُ

ل زمين اما اگر شک. َاين پيچاندن شب به روز و برعکس صرفا زمانی ممکن است که زمين شکل کروی داشته باشد

 کشفيات ۀکروی ميباشد از جملشکل اين که زمين دارای . ھموار باشد اين پيچانيدن شب به روز و برعکس ممکن نيست

ه دي حاال شما به من بگوئيد که چطور اين موضوع يکھزار و چھار صد سال قبل در قرآن ذکر گرد.جديد به حساب ميآيد

 بھرحال من ادامه )چه حدس جالبی؟( قرآن براساس حدسيات بودهزمين در شايد بگويند که ذکر کروی بودن . است؟

  . ميدھم

 . دن بپرسم که دربارۀ نور مھتاب چه ميگوياصشخامن ميخواھم از اين . پرسش بعدی من دربارۀ نوری مھتاب است

يدرخشد نور د گفت که در گذشته بشر فکر ميکرد که مھتاب از خود دارای نور ميباشد و اين نوريکه از مھتاب منخواھ

به اين واقعيت پی ببرد که مھتاب از خود دارای نور نبوده توانست بشر َبعدا با بيشرفت علم و تخنيک  .خود مھتاب است

  . َصرفا نور آفتاب را منعکس ميسازدمھتاب بلکه 

َتبارك الذي جعل في السما( ميفرمايد ٦١قرآن کريم در اينباره در سورۀ الفرقان، آيۀ  َّ ِ َِ َ َ َ ََّ َ ًء بروجا وجعل فيھا سراجا وقمرا َ ً ًَ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ُ ُ

ًمنيرا ِ ُّ(.  

). بزرگوار است آن كسى كه در آسمان برجھايى نھاد و در آن چراغ و ماھى نوربخش قرار داد ] فرخنده و[(ترجمه 

 و به معنی مشتق گرديده) نور(از کلمۀ ) منير( ذکر گرديده است و کلمۀ ) منير(در آيۀ فوق با کلمۀ ) قمر(کلمۀ عربی 

بعبارۀ ديگر قرآن به ما ميگويد که مھتاب روشنايی آفتاب را منعکس ميسازد و طوريکه .  است"روشنی منعکس شده"

َگفتم ساينس جديدا به اين واقعيت پی برده است در حاليکه قرآن يکھزار و چھار صد سال قبل اين موضوع را ذکر نموده 

د که ممکن اين موضوع نَد و بعدا بگويند و لحظۀ فکر نماينَستقيما چيزی نگويمآنھا  ممکن در برابر اين سوال من. است

َخوب صرفا برای ادامۀ مباحثه من اعتراضی نخواھم کرد و به پرسشھای خود ادامه .  حسب تصادف رخ داده باشد

  . خواھم داد



که آفتاب ما آموخته بوديم زمان در آن. درس ميخواندمدر صنف يازدھم ١٩٨٢در سالمن  من ميخواھم بگويم که در اينجا

اما امروز ساينس به ما ميگويد که آفتاب برعالوۀ اينکه حرکت دارد . لی بدور محور خود نميچرخددارای حرکت است و

. کنيمنيز اگر ما دارای وسايل مورد ضرورت باشيم ميتوانيم اين موضوع را مشاھده . بدور محور خود نيز ميچرخد

 ياه است و اين کله ھای سياه در ظرف بيست و پنچ روز يک دور کامل را در گرد آفتاب میآفتاب دارای لکه ھای س

َوھو الذي خلق الليل والنھار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون( سورۀ انبيا آمده است ٣٣در آيۀ  . پيمايند َُ َ َ َ َ َ َ َْ ٍْ َ ََ َِ ٌِّ ُ ََّ ْ َ َ َ َ َْ َّ َّ ََّ و (ترجمه ) ُ

يعنی ). شناورند] معين[ورشيد و ماه را پديد آورده است ھر كدام از اين دو در مدارى اوست آن كسى كه شب و روز و خ

   .آنھا دور مدار خود در حرکت اند. آفتاب و مھتاب ھر دو در حرکت اند

يکھزار و چھارصد َحاال برايم بگوئيد که اين موضوع که اخيرا توسط ساينس ثابت گرديده است چگونه در قرآن کريم 

  ه است؟ کر گرديدذسال قبل 

د که اعراب در نَبعد از يک وقفۀ نسبتا طويل برايم بگوياشخاص که من از آنھا سوال را پرسيده ام شايد در اين قسمت 

بخش نجوم خيلی پيشرفته بودند و ممکن کسانيکه در ساحۀ نجوم چيزی ھای را ميدانستند اين موضوع يعنی حرکت 

قرآن [ َبه پيامبر شما گفته باشند و جناب شان بعدا اين موضوع را در کتاب خود آفتاب و مھتاب را کشف نموده باشند و 

 درست است ،من در اينجا ميخواھم بگويم که اينکه ميگويند اعراب در ساحۀ نجوم پيشرفته بودند. ذکر کرده باشد] کريم 

ھا سال قبل از اينکه اعراب در در واقعيت قرآن صد .  نبودندیولی در زمان نزول قرآنکريم اعراب دارای چنان علم

  . اعراب نجوم را از طريق قرآن شريف آموختنددر واقعيت .  حرف زده بودعلم نجوم به پيشرفت برسند از اين مسايل

بطور مثال در بارۀ جريان تبخير آب در .  دارای مواردی زيادی از واقعيتھای ساينسی ميباشد پاک قرآن ترتيببه ھمين

ًألم تر أن هللا أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في األرض ثم يخرج به زرعا مختلفا (ميفرمايد ٢١سورۀ الزمر در آيۀ  ِ ُّ ِ َّ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ًْ ْ ِْ ُِ ُ ُِ ُ ِ َ َ َ َْ َ َ َ َ ََ َ ََ ً َ َ َّ َ َ َّ َّ ْ
ِألوانه ثم يھيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى ألولي ا ِ ِ ِ ِ َّ َّْ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َُ َّ ِ ً َ ُ ُ ُ ُُ ُ ُْ ًّْ َ َُ ُ َ ِ َ ْ ِأللبابَ َ ْ َ ْ .(  

زمين است راه داد ] طبقات زيرين[ھايى كه در  اى كه خدا از آسمان آبى فرود آورد پس آن را به چشمه مگر نديده(ترجمه 

گردد آنگاه آن را زرد  آورد سپس خشك مى آنگاه به وسيله آن كشتزارى را كه رنگھاى آن گوناگون است بيرون مى

  ).  براى صاحبان خرد عبرتى است] دگرگونيھا[ا در اين گرداند قطع بينى سپس خاشاكش مى مى

در آيات متعددی ميگويد که آب از ابحار به باال رفته .  حرف ميزند به تفصيلراجع به پروسۀ تبخير آبقرآن شريف 

رف زمين در ميان ابرھا رعد برق رخ ميدھد و قطرات باران از ابرھا بط.  متراکم ميگردندَ بعداابرھا را ميسازد و ابرھا

  . فرو ميآيند

 از اين یاما در قرآن کريم در آيات متعدد.  برای بار اول از پروسۀ تبخير آب حرف زد١٥٨٠ در سال )برنارد پلسی(

، در ٤٨، سورۀ روم آيۀ ٢٤، سورۀ نور آيۀ ٣٠، سورۀ روم آيۀ ١٨در سورۀ مومنون آيۀ . پروسه حرف زده شده است

 توسط ١٥٨٠صحبت شده است در حاليکه در اين باره، برای اولين بار در سال ھمۀ اين آيات از پروسۀ تبخير آب 

 از امروز از اين  يکھزار و چھار صد سال قبل چی کسیَبنا سوالی مطرح ميگردد که.  صحبت گرديد) برنارد پلسی(

  .حرف بزند؟  شريفدر قرآنواقعيت 

  . بپرسند زمين شناسیجيولوژی ياآنھايکه منکر قرآن اند ممکن نظر قرآن را دربارۀ 

ر واقعيت دارای زمين که ما روی آن زنده گی ميکنيم د. مينامند) تاب خوردن( در جيولوژی پديدۀ وجود دارد که آنرا 

در واقعيت کوه ھا به سطح زمين . جلوگيری ميکند) تاب خوردن (  ميباشد و کوه ھا از اين پديدۀ یيک قشر خيلی نازک

  . دنثبات ميبخش

ًألم نجعل األرض مھادا ﴿(ۀ النبا آيات ششم و ھفتم ميخوانيم م در سوردر قرآنکري َ َ َِ ْ َْ َْ ِ َ ْ ً﴾ والجبال أوتادا ﴿٦َ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ٧﴾(.  



طوريکه مشاھده ). ]نگذاشتيم[ميخھايى ] چون[و كوھھا را  قرار نداديم ؟) شما(آيا ما زمين را محل آرامش (  ترجمه

ه ميکند و اما ساينس امروزی نيز عين ھمين موضوع را به ما ميگويد و قرآن شريف کوه ھا را به ميخ ھا تشبيميشود 

َوجعلنا في األرض رواسي أن تميد (قرآن شريف در سورۀ انبيا آيۀ سی و يکم ميفرمايد . کوه ھا را بسان ميخ ھا ميخواند ِ ِ َِ ََ ََ َ ََ َ َِ ْ ْ ْ

َبھم وجعلنا فيھا فجاجا سبال لعلھم يھتدون ُ َ َْ َ َ َ َ َ َْ ُْ ُ َُّ َ ً ً ِ ِ ْ َ ِ ِ(.  

ھائي قرار داديم  ھا و راه  باشند، و در آن دره ھاي ثابت و پابرجائي قرار داديم تا آنھا در آرامش  و در زمين كوه(ترجمه 

  ].مانع لرزش زمين گردد[قرآن ميگويد که کوه ھا در زمين قرار داده شدند تا زمين را ثابت نگھدارد ). تا ھدايت شوند

 در بعضی و دارد جرياندر اين جھان آبھای شور و شرينی در درياھا م اينست که موضوع ديگری را که ميخواھم بگوي

 با وجود مالقی شدن بازھم از ھمديگر جدا باقی ميمانند ند ولی جالب اينجاست که اين آبھااين آبھا با ھم مالقی ميشوجاھا 

م به قرآن کريم مراجعه نمايم به سورۀ در اينجا من ميخواھم باز ھ. يعنی آب شرين، شرين و آب شور، شور باقی ميماند

ًوھو الذي مرج البحرين ھذا عذب فرات وھذا ملح أجاج وجعل بينھما برزخا وحجرا محجورا (پنجاه و سومفرقان آيۀ  ًُ ُْ ْ ْ ْ ْ َّْ ِ ِ َِ َ َ َ ًَ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ٌَ ٌ ٌُ ْ ْ َْ ََ َ ٌَ ُ ِ َّ ُ(.  

ا و شيرين و ديگري شور و تلخ و در ميان آنھا و او كسي است كه دو دريا را در كنار ھم قرار داد يكي گوار(ترجمه 

در سورۀ ھمچنين ). !دور باش و نزديك نيا) گويد گوئي ھر يك به ديگري مي(برزخي قرار داد تا با ھم مخلوط نشوند 

ِمرج البحرين يلتقيان ﴿(الرحمن آيات نزده و بيستم خداوند متعال ميفرمايد  َِ َ َ َ َ َِ َ ْ ْْ ْ ٌ﴾ بينھما برزخ ١٩َ َ َْ َْ ََ ِال يبغيان ﴿ُ َ َِ ْ َّ٢٠﴾(.  

ميان آن دو حد فاصلى است كه به ھم تجاوز . با ھم برخورد كنند] كه[روان كرد ] اى به گونه[دو دريا را (ترجمه 

  ).كنند نمى

امروز ساينس به ما ميگويد که آبھای شور و شرين با ھم مخلوط نميگردند و علت اين امر موجوديت برزخ و يا يک 

ممکن يک عرب در زير آب رفته باشد و به  د کهن قرآن بگويانشايد منکر. ن آب شور و شرين ميدانند در ميا)جداکننده(

 جالب اينجاست ۀاما نکت. دن نموده باش قرآندرج َبعدا اين مشاھده خود را درچشم خود اين مانع يا جداکننده را ديده باشد و 

  . ير قابل ديد ياد ميکند غ)جداکنندۀ( مانع يا ،از آن بنام برزخقرآن نيز . ت غيرقابل ديد اس)جداکننده(که اين مانع يا 

که يک شھر بزرگ ) کيپ تاون(ميشود به وضاحت در شھر  را موضوع يعنی مخلوط نشدن آبھای شور و شريناين 

ف  گل(ھمچنان در. افريقای جنوبی ميباشد و ھمچنان در مصر در جايکه دريا نيل به مديترانه ميريزد، مشاھده نمود

 است که در اقيانوس اطلس جريان دارد شروع حرکت آن از خليج یيک جريان اقيانوسی  گرم و قوي که  [)استريم

کند تا به اقيانوس اطلس  مکزيکو است که از تنگه فلوريدا خارج شده و تا حدودی در نزديکی سواحل امريکا حرکت می

نجا ھر دو نوع آب موجود است ولی جالب اينجاست که اين آبھا در اي. مشاھده نمود که به ھزاران ميل جريان دارد] برسد

  . ھرگز با ھم مخلوط نميگردند

َوجعلنا من الماء كل شيء حي أفال يؤمنون(....قرآن کريم در سورۀ انبيا آيۀ سی ام ميفرمايد  َُ ِ ِْ َُ َ َ ٍّ َ َ ٍَ ْ َ َّ ُ َ ْ َْ َ (.  

  ). آورند ايمان نمى] ھمباز [اى را از آب پديد آورديم آيا  و ھر چيز زنده(...ترجمه 

در کجای صحرا ھای عربستان آب وجود دارد؟ و کی ميتوانست تصور نمايد که ھر زنده جان از آب ساخته شده است؟ 

 و حدس بزنند که موجودات زنده از چی ساخته شده اند، ھر چيز در استفاده کننداگر قرار ميبود اعراب از ذھن خودشان 

 . فاقد آن ميباشدزيرا طوريکه گفتيم آب عنصری بود که صحراھای عربستان. ی آبتصور شان ميگنجيد به استثنا

 جز اصلی حجرات ميباشد که از ھشتاد فيصد آب تشکيل گرديده )سيتوپالزم(بھرحال امروز ساينس به ما ميگويد که 

ته است اين موضوع را کی توانس.  از پنجاه الی ھشتاد در صد آب تشکيل گرديده است يا زندهوجود ھر جسم حيه. است

يکھزار و چھارصد سال قبل بيان کند؟ در اينجا شخص کافر سکوت اختيار خواھد کرد و جوابی برای گفتن نخواھد 

  . داشت



تئوری وجود دارد بنام تئوری احتماالت که ميگويد فرض نمائيد که دو احتمال وجود داشته باشد که يکی آن درست و 

ين تئوری چانس برنده شدن شما در صورت انتخاب يکی از دو احتمال پنجاه فيصد برمبنای ا. دومی نادرست باشد

 اما اگر من بار . در ھنگام باال انداختن يک سکه، احتمال اينکه کدام رخ سکه خواھد آمد پنجاه فيصد ميباشدَمثال. ميباشد

يعنی پنجاه . يست و پنج در صد ميباشددوم ھمين سکه را باال بياندازم چانس اينکه من در ھر دو بار حدس درست بزنم ب

  .در صد در بار اول و پنجاه درصد در بار دوم اما در مجموع ھر دو بار، چانس من بيست و پنج در صد است

 يک نسبت شش خواھد بود د درست باش من چانس پيروزی من و يا اينکه جوابپرتاب نمايمھرگاه من يک کمسايی را 

   .باشدُزيرا کمسايی دارای شش رخ مي

َصرفا برای مباحثه برای لحظۀ فرض نمائيم که مواد . بيايد اين تئوری احتماالت را در مورد قرآن کريم تطبيق نمائيم

خوب چند نوع . قرآن کريم ميگويد که شکل زمين کرويست. مندرج در قرآن شريف از ذھن شخصی تراوش نموده است

: فرضيات که مطرح ميتواند شود اينھاست. ين ميتواند داشته باشدشکل ديگر ميتواند در ذھن شخصی خطور نمايد که زم

فرض کنيد که شما . ھموار، سه کنجی، چھارکنجی يا مربع، پنج کنجی، شش کنجی، ھفت کنجی، ھشت کنجی و کروی

. حاال چانس درست بودن حدس شما يک نسبت سی خواھد بود. سی نوع شکل مختلف را برای شکل زمين حدس ميزنيد

اما .  نور مھتاب، نور خود مھتاب است و يا نور انعکاسی، احتمال درست بودن جواب ما، يک نسبت دو خواھد بوداينکه

اگر جواب ما در ھر دو سوال فوق درست باشد چانس ما يک نسبت سی بر يک نسبت دو، بر يک نسبت شصت خواھد 

  . بود

 اند، يک شخص که در صحرا ھای عربستان زنده گی در مورد اينکه اجسام حيه يا موجودات زنده از چی ساخته شده

در اين مورد شما . د که موجودات زنده از سنگ، چوب، المونيوم، آھن، مس، آب، تيل، اکسيجن وغيرهنميکند شايد بگوي

ش آب س ااما شخصيکه در صحرای عربستان زنده گی مينمايد ممکن آخرين حد. ميتوانيد که حداقل ده ھزار حدس بزنيد

اينکه شما در اين .  اما قرآنکريم در سورۀ انبيا در آيۀ سی ام ميفرمايد که ھر موجود زنده از آب آفريده شده است.باشد

اينکه (و اينکه جواب يا حدس شما در برابر ھر سه سوال . مورد از حدس کار بگيريد يک نسبت ده ھزار خواھد بود

درست باشد يک نسبت ) ام حيه از آب ساخته شده استشکل زمين کرويست و نور مھتاب منعکسی است و وجود اجس

فيصد  ٠٫٠٠٠١٧سی بر يک نسبت دو بر يک نسبت ده ھزار که يک بر شصت ھزار ميباشد، است که اين معادل 

خوب من اين تئوری احتماالت را برای شما واگذار ميشوم که خودتان اين تئوری را در قرآن شريف تطبيق . ميباشد

  . نمائيد

نظر به تئوری احتماالت . م صد ھا واقعيت را در زمانی مطرح مينمايد که در زمان نزول آن ناشناخته شده بودقرآن کري

  . رد حدسزده شده درست باشد نزديک به صفر ميباشدااگر شخصی از حدسيات کار گرفته باشد، اينکه ھمۀ مو

  ثابت نمايم؟ ممکن کسی از من بپرسد که آيا من ميخواھم حقانيت قرآن را با ساينس 

قرآن شريف باالتر . من ميخواھم اين موضوع را بيان کنم که قرآن کريم کتاب ساينس نه بلکه کتاب آيات يا عالمات است

  اثابتمن نميخواھم از ساينس برای. از شش ھزار آيه است که از آنجمله باالتر از ھزار آيه ريشه و پايه ساينسی دارد

يد که ئرا برای ثابت نمودن حقانيت چيزی بايد از يک معيار يا اندازه و يا پيمانۀ استفاده نماحقانيت قرآن استفاده نمايم زي

معيار و پيمانۀ ناب برای ما مسلمانھا ھمين قرآن کريم است زيرا قرآن، فرقان است و فرق ميگذارد ميان حق . ناب باشد

بنابر ھمين دليل . پيمانه و معيار ناب را دارداما برای يک شخصيکه کافر و منکر قرآن است ساينس حيثيت . و باطل

  . ھنگام مباحثه با آنھايکه منکر قرآن اند من از ساينس کار ميگيرم تا برای شان حقانيت قرآن را ثابت نمايم



َشما ميدانيد که ساينس بعضی اوقات چرخشھای يکصد و ھشتاد درجه يی ميزند، به اين دليل من صرفا از آن واقعيتھای 

من درباره ھای تئوری ھا حرف نزده ام زيرا تئوری ھا . موده ام که ثابت شده اند و دارای مدرک و سند باشدصحبت ن

و قابل قبول باشد  ناب ۀ که برای منکران قرآنه اين ترتيب من از معيار و پيمانب. براساس گمانھا و حدسھا استوار است

وسط ساينس در طول صد سال اخير ثابت شده است، در قرآن از قبل  ثابت مينمايم که حقايقی که تاناستفاده نموده برايش

  .به اين ترتيب در نھايت ما به اين نتيجه ميرسيم که قرآن مافوق ساينس است. درج بوده است

َّفأخرجنا به أزواجا من نبات شتى (..خوانيم سورۀ طه آيۀ پنجاه و سه ميقرآن شريف دردر  ََّ ٍ َ َِّ ً َ ْ َْ َِ ِ َ ْ ايد که نباتات به  قرآن ميفرم.)َ

  . است به اين تازه گی کشف نموده بشرموضوع که . شکل زوج و يا جفت آفريده شده اند

ِومن كل الثمرات جعل فيھا زوجين اثنين(...در سورۀ رعد آيۀ سوم ميخوانيم  ِْ َْ َْ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ َِ َّ ِّ ُ ھا در آن دو  و از تمام ميوه(..ترجمه ...) َ

  ..). جفت آفريد

ٌوما من دآبة في األرض وال طائر يطير بجناحيه إال أمم ( در سورۀ انعام آيۀ سی و ھشت آمده است بيولوژیدر بخش  ِ ِ ِ ِ َِ َُ َّ ِ ْ َْ َ ََ ِ ُ ٍ َ َ َ َِ َ ٍ َّ َ

ُأمثالكم ُ َ ْ كند مگر آنكه آنھا  اى كه با دو بال خود پرواز مى اى در زمين نيست و نه ھيچ پرنده و ھيچ جنبنده( ترجمه ....)َ

 .ت به شکل گروه ھا زنده گی ميکننددر اين آيه آمده است که پرنده ھا و حيوانا....). د شما ھستندھايى مانن گروه] نيز[

  . است گرديده  ساينس کشف در تازه گی ھا توسطواقعيتالبته اين 

َوأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من(در سورۀ نحل آيات شصت و ھشت و شصت و نه چنين آمده است  َِ ِ ِ َّ َِّ َ َِ ْ َ ِ ُّ َ َ ْ ً الجبال بيوتا َ ُ ُ ِ َِ ْ

َومن الشجر ومما يعرشون  َُ ِ ِْ َ ََّ ِ َِ ِ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال يخرج من بطونھا شراب مختلف ألوانه فيه ﴾٦٨﴿ََّ ِ ِ ُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َُّ ُ ُ ُ ُ ُُ َ ْ َ ٌ َ ْ ٌْ َ َ َ َ َ ََ ُ ًَّ ُ ُ ُ ُِّ ِّْ َ َ ُ ُ

ُشفاء للناس إن في ذلك آلية لقوم يتفكر َّ َ َ ََ َ ٍَ ْ ِّ ً َ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ِ   .)﴾٦٩َون ﴿َّ

فرستاد كه از كوھھا و درختان و داربستھائي كه مردم ) الھام غريزي(پروردگار تو به زنبور عسل وحي (ترجمه 

﴾سپس از تمام ثمرات تناول كن، و راھھائي را كه پروردگارت براي تو تعيين كرده به ٦٨﴿! ھائي برگزين سازند خانه مي

شود، به رنگھاي مختلف، كه در آن شفاي مردم است در اين  خاصي خارج ميراحتي بپيما، از درون شكم آنھا نوشيدني 

  ). !امر نشانه روشني است براي جمعيتي كه اھل فكرند

 .ماده است که بيرون رفته عسل را از طريق گلھا و غيره آماده ميسازد، نه زنبور نر اين زنبور فوقآيات برمبنای

َاين زنبور ھا ميسر راه باغھای را که جديدا کشف کرده اند را توسط . َموضوعی که اخيرا توسط ساينس کشف شده است

  . بالزدن، به يکديگر نشان ميدھند

گفته ميشود که عسل از درون شکم زنبور عسل بدست ميايد، موضوع که ۀ فوق طوريکه مشاھده ميشود در آيھمچنان 

ساينس امروزی از . ودن عسل سخن رفته استھمچنان در اين آيه از شفا بخش ب. ساينس امروز بدان پی برده است

جای تعجب نيست که از کاربرد عسل توسط سربازان روسی يادآورشويم . خواص ضد عفونی بودن عسل حرف ميزند

از عسل . که جھت مدوا زخمھای شان به جراحتھای شان عسل ميماليدند که اثر خيلی ضعيفی از خود بجا ميگذاشت

  . اقسام حساسيت ھا نيز استفاده ميشودھمچنان برای مداوای بعضی از

ِوإن أوھن البيوت لبيت العنكبوت(... در قرآن کريم در سورۀ عنکبوت آيۀ چھل و يکم از آن چنين سخن رفته است  ُِ ُ َُ َ َْ ُْ َْ َ َ ْ َ َّ ِ َ (...

وت روابط در اينجا برعالوۀ توضيح وضعيت فزيکی خانۀ عنکب...). ھا خانه عنكبوت است و سست ترين خانه(...ترجمه 

  . اعضای خانۀ عنکبوت نيز توضيح شده است و آن اينکه اکثر اوقات عنکبوت ماده عنکبوت نر را ميبلعد

َوحشر لسليمان جنوده من الجن واإلنس والطير فھم يوزعون ﴿(در سورۀ النمل آيات ھفتده و ھشتده آمده است  َ َُ َُ ُ ُ ُ ُ ُْ َ ِ ْ َّْ َْ َ َِ ِ ْ ِّ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ َحتى إذا  ﴾١٧َ ِ َّ َ
ْأتو َ َا على وادي النمل قالت نملة يا أيھا النمل ادخلوا مساكنكم ال يحطمنكم سليمان وجنوده وھم ال يشعرون ﴿َ َُ ُ ُ ُ ُْ َ َ َ َ ََ َ ْْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َُ ُ َ ُ َ َ ََ َ َْ ُْ َّ ُ َّ َِّ ِ َِ َُ ُّ َ ٌ ْ َ  ترجمه .)﴾١٨ِ

تا . د تا به ھم ملحق شوندلشكريان سليمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدند آنقدر زياد بودند كه بايد توقف كنن(



ھاي خود برويد تا سليمان و لشكرش شما را پايمال  به النه! اي مورچگان: اي گفت به سرزمين مورچگان رسيدند، مورچه

  ). !فھمند نكنند در حالي كه نمي

يان ساينس امروزی ميگويد در م .طوريکه مشاھده ميفرمائيد در اين آيات از حرف زدن مورچه ھا صحبت شده است

مورچه ھا اجساد مرده ھای . حيوانات و حشرات، مورچگان بيشترينه شباھت را با انسانھا از نگاه طرز زنده گی دارند

  .شان را دفن مينمايند، دارای محالت داد و ستد اند و دارای شيوۀ ھای پيشرفتۀ ارتباطات اند و غيره

ْوإن لكم(سورۀ نحل آيۀ شصت و شش : در بخش فيزيولوژی ُ َ َّ ِ ً في األنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا َ ًَ َ َ ََّ ٍُ َ َ ٍ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ُِ ِّ ُ ُّ َ ِ ْ َ

َخالصا سآئغا للشاربين ِ ِ َّ ِ ِ ًِ َ ً َ(.  

عبرتي است، از درون شكم آنھا از ميان غذاھاي ھضم شده، و ) درسھاي(و در وجود چھار پايان براي شما (ترجمه 

  ). !نوشانيم  شما ميخون، شير خالص و گوارا به

َوإن لكم في األنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونھا ولكم فيھا منافع كثيرة ومنھا تأكلون(سورۀ المومنون آيۀ بيست و يکم  ُ ُ ٌ ُ ُ ُّ ُْ َ ََ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِ َ ََ ُ َُ ْ َْ َ َُ ِّ ً ْ ِ َ ْ َّ ِ (

كنيم و براي  شما را سيراب مي)  شيراز(و براي شما در چھارپايان عبرتي است، از آنچه در درون آنھا است (ترجمه 

  ). خوريد شما در آنھا منافع فراواني است و از گوشت آنھا مي

َاين موضوع بعدا يعنی شش صد . طوريکه مالحظه ميفرمايد در اين آيات از جريان خون و توليد شير سخن رفته است

وليام (  ھزار سال بعد از نزول اين آياتَبعدا کشف گرديد و "ابن نافيض"توسط سال بعد از نزول اين آيات قرآن شريف 

  .  اين جريان را به جھان غرب معرفی نمود)ھاروی

  .نخستين آيات قرآن مجيد که نازل گرديد از سورۀ علق يا اقرا بود: در ساحۀ جنين شناسی يا ايمبريولوژی

ٍ﴿خلق اإلنسان من علق َ ََ َ َْ ِ َ ِ ْ . دارد، بوجود آوردشباھت )گاوک ( به ، يک شئ که  ذاتيکه انسان را از علق، مادۀ چسپندهھمان)َ

 که يکی از بھترين داکترھای جنين شناسی ميباشد، )کيت مور(آياتيکه به جنين شناسی ارتباط ميگرد برای پروفيسور 

بھرحال برای او ھمه معلومات که به جنين .  در شھر تورنتو کانادا زنده گی ميکند)کيت مور(پروفيسور . برده شد

از آنجايکه خداوند متعال در قرآن شريف ميفرمايد که . ی ارتباط ميگرد و در قرآن ذکر گرديده است، نشان داده شدشناس

َھرگاه چيزی را نميدانيد از آنھايکه ميدانند بپرسيد، بنا مسلمانھا ھم آيات قرآنی را که به جنين شناسی ارتباط ميگرفت به 

 بعد از مطالعه اين آيات گفت که اکثريت اين آيات قرآنی که به جنين )ورکيت م(پروفيسور .  نشان دادند)کيت مور(

َاما آياتی نيز وجود دارد که فعال من نميتوانم دربارۀ آنھا . شناسی ارتباط ميگيرد با ساينس امروزی مطابقت کامل دارد

وع آيات ھمين آيۀ مبارکه است که يکی از اين. حرفی بزنم زيرا خودم نيز دربارۀ اين مسايل نيز تا ايندم چيزی نميدانم

خوب جناب پروفيسور يک .  بوجود آورد)يک شی مانند گاوک( داوند انسانرا از يک مادۀ چسپناکميفرمايد که خ

در عين زمان موصوف مايکروسکوپی قوی را گرفته مراحل ابتدايۀ رشد جنين را . بدست آورد را ) گاوک(تصويری از

بعد از اين .  دارد)گاوک(قيق متوجه گرديد جنين در مراحل ابتدايۀ رشدش شباھت کامل با بعد از مطالعه د. مطالعه نمود

او ھمچنان فاکتھای را . موضوع او اعالم نمود که ھرآنچه در قرآن گفته شده است با ساينس امروز مطابقت کامل دارد

 (پروفيسور. اب سال را بدست آوردکه از قرآن بدست آورده بود در چاپ جديد کتابش درج نمود و جايزه بھترين کت

َ اعتراف نمود که واقعيت ھای موجود در قرآن نميتواند ترواش نموده از ذھن انسان باشد بلکه اين واقعيت ھا صرفا )مور

  . ميتواند منبع الھی داشته باشد وبس

َفلينظر اإلنسان مم خلق (در سورۀ الطارق آيات پنجم الی ھفتم آمده است  ِ َّ ُِ ُ َ َِ ْ ِ ُ ْ ٍ﴾ خلق من ماء دافق ﴿٥﴿َ ِ َّ ِ َِ َ ِ﴾ يخرج من بين الصلب ٦ُ ِْ ُّ ِ ْ َ َُ ُ ْ

ِوالترائب ﴿ ِ َ َّ َ٧﴾(.  



شود از ميان  آبي كه خارج مي. از يك آب جھنده آفريده شده است !انسان بايد نگاه كند كه از چه چيز آفريده شده؟( ترجمه

  ). »ھا سينه«و » پشت«

سان در مراحل ابتدای رشد جنين از محل که گرده ھا موقعيت دارد يعنی ميان امروز ما ميدانيم که رشد دستگاۀ تناسلی ان

قرآن کريم در سورۀ نجم آيات چھل و پنجم و چھل و ششم . ستون فقرات و ستون يازدھم و دوازدھم قبرغه، آغاز ميشود

َوأنه خلق الزوجين الذكر واألنثى ﴿(ميفرمايد  َُ ْ َ ََ ََ َّ ِ ْ ْ َّ ََّ َ ُ ِمن نطفة إ ﴾٤٥َ ٍ َ ْ ُّ َذا تمنى ﴿ِ ْ ُ َ٤٦﴾(.  

   ).و در رحم ميريزد(شود  اي كه خارج مي  آفريند، از نطفه و او است كه دو زوج مذكر و مؤ نث را مي( ترجمه 

َألم يك نطفة من مني يمنى ﴿(در سورۀ القيامه آيات سی وھفت الی سی و نھم ميفرمايد  ْ ُْ ٍّ ِ َّ ِّ ً َ ْ ُ َُ َ َّثم كان علقة فخلق فسو ﴾٣٧َ َ َ َ ََ َ ََ ََ ً َ َّ  ﴾٣٨ى ﴿ُ

َفجعل منه الزوجين الذكر واألنثى ﴿ ُ ْ َ َ َ َ َ ََ َّ ِ ْ ْ َّ ُ ْ ِ شود نبود؟ سپس به صورت  اي از مني كه در رحم ريخته مي آيا او نطفه(ترجمه ) ﴾٣٩َ

طوريکه ديده ميشود در  ).خون بسته در آمد، و او را آفريد و موزون ساخت ؟ و از او دو زوج مذكر و مؤ نث آفريد

َه حرف زده ميشود که تعين جنسيت طفل وابسته به مرد ميباشد نه زن، موضوعيکه ما اخيرا بدان پی اينجا از اين نکت

  .برده ايم

قرآن ميگويد که جنين در سه غالف يا پردۀ تاريک قرار دارد که اين موضوع نيز توسط ساينس امروز تائيد گرديده 

  .است

ْولقد (در سورۀ المومنون آيات دوازده الی چھارده . نمايدقرآن شريف مراحل رشد جنين را با تفصيل مکمل تشريح مي َ َ َ
ٍخلقنا اإلنسان من ساللة من طين  ِ ِِّ ٍ َ ََ ُ َ َ ِ ْ َ ٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ﴾١٢﴿َْ ِ َّ ِ ٍَّ َ َ ََ ًَ ْ ُ ُ َ ْ َ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا ﴾١٣﴿ُ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ًَ ًْ ُ َ ْ َ ْ ُّ َّ ُ

َالمضغة  َ ْ ُ َعظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك هللا أحسن الخالقين ْ َِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َ َ َ َ َْ َْ َُ َّ َ ًَ ُ ْ َ َُ ً ًَ َ َ َْ﴿١٤﴾(.  

سپس نطفه . قرار داديم) رحم(اي در قرارگاه مطمئن  سپس آن را نطفه .اي از گل آفريديم ما انسان را از عصاره(  ترجمه

و مضغه را به صورت ) چيزي شبيه گوشت جويده(و علقه را به صورت مضغه ) هخون بست(را به صورت علقه 

اي ايجاد كرديم، بزرگ است خدائي كه بھترين خلق كنندگان  استخوانھائي در آورديم، از آن پس آن را آفرينش تازه

 ) !است

َيا أيھا الناس إن كنتم في ريب من(سورۀ الحج آيۀ پنجم آمده است  ِّ ٍ ْ َ َ َِ ْ ُ ُ َِّ ُ ُّ َّ البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم َ ِ َّ ِ َّ ُِ ُ ٍُ ٍ ٍَ َ ََ ُ ََ ْ ْ ُّ ُ ََّ َِّ َ َْ ِ ْ ْ

ًمن مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في األرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفال ْ ِ َّ ُّ ِ ِ ُّ ُّ ِْ ُْ ُُ ِ ِْ ُ َ ُ َ ُُ ً َ َ َ َ َّ َ َ َ ٍَ َ َِ َ َ ِ ْ ْ ْْ ُّ َ ََ ِّ ِّ ٍ ٍ ٍَ ََّ َُّ ….(.  

ما شما را از خاك آفريديم، سپس از نطفه، و بعد ) به اين نكته توجه كنيد كه(اي مردم اگر در رستاخيز شك داريد (مه ترج

كه بعضي داراي شكل و خلقت است و بعضي بدون ) چيزي شبيه گوشت جويده(از خون بسته شده، سپس از مضغه 

و جنينھائي را كه بخواھيم تا مدت معيني در ) ز قادريمكه بر ھر چي(شكل، ھدف اين است كه ما براي شما روشن سازيم 

 به    )..…فرستيم بعد شما را به صورت طفل بيرون مي) كنيم و آنچه را بخواھيم ساقط مي(دھيم  رحم مادران قرار مي

  .اين ترتيب طوريکه ديده ميشود قرآنکريم مراحل رشد جنين را به تفصيل بيان ميدارد

َثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليال ما تشكرون (در سورۀ سجده آيۀ نھم  َُ ُ ُْ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًَّ َ َْ َ َْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ َّ ُُّ َُ َّ بعد ( ترجمه .)ُ

اندام او را موزون ساخت و از روح خويش در وي دميد و براي شما گوشھا و چشمھا و دلھا قرار داد، اما كمتر شكر 

  .)!آوريد  بجاي مينعمتھاي او را

ًإنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا(سورۀ انسان آيۀ دوم آمده است  ًِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َ َ َ َْ َ َْ َّ ُّ ٍَّ َ ْ َ ٍ ْ َ ِ ْ ْ َ ما انسان را از ( ترجمه) ِ

نيم در اين آيات حس شنوايی طوريکه ميبي. )او را شنوا و بينا قرار داديم) لذا(آزمائيم  نطفه مختلطي آفريديم، و او را مي

قبل از يا مقدم بر حس بينايی ذکر شده است و طوريکه ساينس امروز ثابت ساخته است، حس شنوايی قبل از حس بينايی 



َطوريکه ميدانيم حس شنوايی در ماۀ پنجم حاملگی کامال رشد يافته است در حاليکه چشمھا در ماۀ . برای جنين داده ميشود

  . ش يافته باز ميگردندھفتم حاملگی گشاي

َدر برابر اين سوال که خداوند متعال چگونه خواھد توانست در روز قيامت استخوانھای انسانھای که قبال فوت نموده اند 

ُأيحسب (ميفرمايد را دوباره خلق نمايد و چگونه دوباره آنرا با گوشت ميپوشاند، در سورۀ قيامه آيات سوم الی چھارم  َ َْ َ

َاإلنسان أ ُ َ ِ ُلن نجمع عظامه ﴿ْ َ ََ ِ َ ْ َ ُ﴾ بلى قادرين على أن نسوي بنانه ﴿٣َّ َ َ َ َ َ َِّ ُّ َ َ ََ َ ِ ِ َ٤﴾(.   

انگشتان او را ) حتي خطوط سر(آري قادريم كه  پندارد كه استخوانھاي او را جمع نخواھيم كرد؟ آيا انسان مي(ترجمه 

داوند نه تنھا قادر است که استخوانھای شما طوريکه مشاھده ميشود خداوند متعال ميفرمايد که خ. )موزون و مرتب كنيم

خوب بيآيد بيبينيم که اين موضوع . شما را نيز بسازد] سر انگشتان[ را دوباره بسازد بلکه حتی قادر است نشان انگشت 

شيوۀ استفاده از نشان انگشت را معرفی نمود ) سر گولت (  شخص بنام ١٨٨٠برای بار نخست در سال . چی معنی دارد

نشان انگشت دو تن حتی در بين يک ميليون تن نيز بعيد .  امروز برای شناسای افراد از اين شيوه استفاده ميکنيمکه ما

اما قرآن کريم يکھزار و چھار صد سال قبل از امروز از اين موضوع سخن گفته . است که با ھم مطابقت داشته باشد

  . است

يادآور شوم که ) تاگدا شوون(ميخواھم از پروفيسور تايلندی بنام . ميک مطلب ديگر را نيز ميخواھم در اينجا يادآورشو

در گذشته ھا اينطور ميپنداشتند که اين مغز انسان است که . تحقيقات زيادی نموده است) حجرات گيرندۀ درد(در بخش 

در روی ) دۀ دردحجرات گيرن(اما امروز ساينس کشف نموده است که . درد را احساس مينمايد و مسووليت درد را دارد

ْإن الذين كفروا (قرآن شريف در سورۀ نسا آيۀ پنجاه و ششم ميفرمايد . قرار دارد که درد را احساس نموده اخذ ميکندجلد  ُ َ َ َ ِ َّ َّ ِ
َبآياتنا سوف نصليھم نارا كلما نضجت جلودھم بدلناھم جلودا غيرھا ليذوقوا الع َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ َْ َْ َ َ َ ًَ ُ ُْ ْ ُْ ُ َُّ ْ َ َّ ُ ً ِ ُ ْ ًذاب إن هللا كان عزيزا حكيماِ ِ َ ًَ ِ َ َ َ َ ّ َّ ِ ترجمه ) َ

و (بريان گردد ) در آن(كساني كه به آيات ما كافر شدند بزودي آنھا را در آتشي وارد ميكنيم كه ھر گاه پوستھاي تن آنھا (

ساب كيفر و روي ح(پوستھاي ديگري به جاي آن قرار ميدھيم تا كيفر را بچشند، خداوند توانا و حكيم است ) بسوزد

اشاره شده و گفته ميشود که اين پوست بدن انسان است که ) حجرات گيرندۀ درد(در اين آيه بشکل غير مستقيم به . )ميدھد

برای اولينبار با اين آيۀ قرانکريم برخورد، باورش نيامد ) تاگدا شوون(زمانيکه پروفيسور . درد را اخذ و احساس ميکند

َبعدا زمانيکه مطمين گرديد که اين آيۀ از قرآن است و متوجه گرديد که يکھزا و .  باشدکه ھمچنين چيزی در قرآن موجود

او در يک . اشاره شده است، ايمان آورده وارد اسالم گرديد) حجرات گيرنده درد(چھار صد سال قبل در قرآن به 

َال اله اال هللا محمد رس(کنفرانس طبی در قاھره کلمۀ شھادت را بزبان راند که  يعنی اينکه به جز هللا متعال )  ول هللاُ

  . ديگری معبودی وجود ندارد و محمد صلی هللا و عليه وسلم رسول خداوند متعال است

به اين ترتيب شما ميتواند در آخر از شخصيکه منکر قرآن است و با شما داخل مباحثه گرديده است، بپرسيد که آن ذاتيکه 

   را در قرآن بگنجاند کی ميتواند باشد؟ميتواند اين ھمه واقعيت ھای ساينسی

َشخصيکه برای اولينبار ميکانيزم يا شيوۀ کار يک ماشين کامال ناشناخته شده را بيان ميتواند بکند کسيت؟ بدون شک 

به . چنين يک شخصی کسی ديگری به جز از سازنده ھمان ماشين، مخترع، توليد کننده و ايجاد کننده آن خواھد بود و بس

َل آن ذاتيکه ميتواند اين ھمه فاکت ھا و يا واقعيت ھای ساينسی را در قرآن بيان کند صرفا بايد خالق، ايجاد ھمين شک

اين موجود را در زبانھای مختلف به نامھای مختلف . کننده و توليد کننده اين جھان با ھمه اشيا موجود در آن باشد

  .  مقدس اختصاص يافته استميخوانند ولی در زبان عربی لفظ خاص هللا به اين ذات



انسان ممکن با علم اندک از خدا دور گردد ولی ھرگاه انسان علم کامل داشته باشد و يا ھم از طريق مطالعۀ دقيق، انسان 

امروز علما و دانشمندان نشانه ھای از خداوند اند ولی آنھا خدا . بخدا نزديک شده به يک مومن واقعی تبديل ميگردد

  .ا ايمان داريم که ال اله اال هللا يعنی بجز از هللا ديگر خدا و معبودی وجود نداردنيستند چرا که م

ھرگاه شما مايل باشيد راجع به مسايل ساينسی در قرآن شريف بيشتر بدانيد ميتوانيد . من در اينجا حرفھايم را تمام ميکنم

  . مراجعه نمائيد)  قرار دارد و يا در مخالفت ؟آيا ساينس امروزی در مطابقت با قرآنکريم( به ويديو کستھای من بنام 

 


