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  سخني با خواننده:
ــژوهش و ش حاضــر، حاصــل بــيش از دو ســال كــاوش كوشــ ، پ

    نماهـاي جهاني(اينترنـت) بـه    تار ي شـبكه جستجو در بـين صـدها پايگـاه
گوناگونِ برخي از آيات  يها ترجمهعربي و انگليسي،  فارسي، يها زبان

ــرآن ــينو  ق ــا هينشــر همچن ــب  ،ه ــكت ــ هو مقال ــاريخ ونجــوم،  در يياه      ت
  است.و...  (Mythology)ي سناشاسطوره

يـا   ، بكـر و تـازه باشـد   مـورد بحـث   ي عرصـه كـه   رودگمان نمـي 
ب بـه نگـارش   ولي عامل مهـم بـراي ترغيـ   ؛ ديگران به آن نپرداخته باشند

بـين كتـب تحقيقـي ناشـي     آن در بـود  مك كه ازاين كتاب، احساسي بود 
  .شد يم

تفاسـير  (نـه   شـود  يمـ از آيـات فهميـده    آنچـه در اين مجال، تنهـا  
 ،تـاريخي  يهـا  افتـه يل شـناخته شـده و   مالك و شـاخص اسـتدال   ،)ها آن

آيـات قـرآن    و نـص صـريح  از اسـالم   شيپـ  انِيسِ ادكتب مقدجمالت 
  .اند گرفتهقرار  استنتاج و مقايسه، (آناليز)، تحليل يهمورد تجز
سـياري وجـود   بع ب، منـا آيات قـرآن  ي هاي دست يافتن به ترجمبر
خود اقدام بـه   كتاب ي هنويسندبنابراين، ؛ هستند شابهم بيشو مدارد كه ك

 روف موجود به زبـان فارسـي ماننـد   بلكه از منابع مع .ترجمه ننموده است
ــه ــا ترجمـ ــد يهـ ــاريان، ،فوالدونـ ــي   انصـ ــاهي، الهـ ــهخرمشـ            ، يا قمشـ

و تنهــا ) بهــره بــرده لتــاي او هســ ژهيــو بــه... ( مكــارم شــيرازي، پنــاهي و
بـه تشـخيص    -در انشـاء را   هـا  آن نيواتريشـ در معنـي و   اهـ  آنرساترين 

را آورده  بشـر)  فلـك و  ،اهللا (ماننـد عـين لغـت عربـي     برگزيده يـا  -خود
لغـات در داخـل پرانتـز     از الزم ديده كه مترادف برخي وجود نيباا است.

ــا واژگــان كليــدي  ــات تشــريح شــوند  آورده شــود ي ــد( آي ــا خوانن  ي هت
براي ترجمه كه ممكـن اسـت    شده انتخاباز واژگان فارسي  زبان يفارس

  .)نشود دچار برداشت اشتباه ،دوگانه هم داشته باشند ييبار معنا
و انديشـه   دقّـت ل كتاب با حوصله مورد فصل او؛ شود يمپيشنهاد 

  ه گردد.يا حواشي نيز توج ها يپاورقبه  در ضمن. قرار گيرد
 و يپـژوهش علمـ   كي طيراضمن داشتن ِش كتاب نيا ؛است ديام

را در كـاخ   يخوانندگانش آموزنده باشـد و بتوانـد بـاب    يقابل استناد، برا
  .ديبگشا شهيتفكر و اند عيرف

 يادآوريـ ، از خود نوشتار ياحتمال يها يكاست رشيبا پذ سندهينو
خرسند خواهـد  و شنيدن نظر خوانندگان اشكاالت  گوشزد كردن ،ها آن

 شد.

 بينا. س :مؤلف
Sasa.bina94@yahoo.com 
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تـازه   زيپرست، چاشخاص ترسو، نادان و خرافه«
 روشن و محسوس هم باشـد،  قتيچه حقرا، گر

 يتراش اشكالو  گردند يم بهانه يِو پ رنديپذ ينم
    .»كند ينم را قانع ها آن يليدل چي، و هكنند يم

 صادق هدايت

   
  گفتار شپي

  
ت. در مـورد تقابـل   دين و دانـش اسـ   ميان ي هبازشناسي رابط حقيقتموضوع اصلي كتاب در 

شرايط آن در دين اسالم به دليل ي  ه. زمينشود يمفراواني يافت  يها كتاب، ن مسيحيت با دانشييآ
انجام  يا ستهيشا يها كوششصورت منسجم شناسانده شده است. اما آن، كمتر به متفاوت حاكم بر

  گرفته كه هرگز كافي نيست.
ست كه هـر جـا ديـن و دانـش رو در روي هـم قـرار       ؛ اين ادهد يمنشان  يروشن بهتاريخ  آنچه 
كپرنيك، دارويـن و فرويـد    يها هينظردانش بوده است.  تيدرنهااصلي اين نبرد  ي ه، برنداند گرفته

نسـبيت انيشـتين در عصـر حاضـر      ي هگذشته و نظري يها سدهگوناگون دانش بشر در  يها بخشدر 
  شاهد اين مدعا هستند. 

؛ اما اصوالً اصـل  زنند يم مخالف در ابتدا ساز ي،انقالب يها هينظرابر در بر ه مراجع اسالميچگر
كـه همانـا مصـادره     انـد  افتـه يآن  هيـ توجرا انكار كرده و راهي هم بـراي   نيتقابل علم و دموضوع 

كردن دانش به نام دين و تطبيق فهم آيات قرآن بر وفـق مـراد دانـش اسـت. آنـان در ايـن راه سـه        
  :كنند يمرا دنبال عمده هدف 

  الف) اثبات محال بودن تقابل و تضاد دين و دانش. 
   .(اعجاز علمي قرآن)علمي بودن آن  ليبه دلب) اثبات حقانيت قرآن  
در صـدر اسـالم   مـردم  كـه   ازآنچـه خبـر دادن ايـن كتـاب     ليـ بـه دل ج) اثبات حقانيـت قـرآن    
  .ن)(خرق عادت و اعجاز غيبي قرآبدانند  توانستند ينميا  دانستند ينم
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تـاريخ   ي هليـ قـرون او  بـه حتّـي  ، تحقق اين اهـداف  منظوربه تاريخي تفسير قرآن ي هگرچه سابق
شـتاب پيشـرفت كشـفيات علمـي     منسوخ شدن بسياري از علوم قديمـه و  با ولي  ،گردد اسالم بازمي

 يريـ گيپدر نهضـت جديـدي   مصـري،  » د عبـده محم«و » ياسدآباد نيالد جمالسيد «زمان از بشر، 
  گرفت.اعجاز علمي و غيبي قرآن نام هاي  هجنبكشف  رسماً و شدآغاز الذكر فوق اهداف

كــه داراي تحصــيالت  رديــگ يمــايــن نــوع تفســير، اغلــب توســط مــذهبيوني صــورت امــروزه 
دانشگاهي هستند و بيشتر از همه در ايران و مصر طرفداران بسياري دارد. مهندس بازرگان يكـي از  

عنـوان  ود بـر جـاي گذاشـت. او شـيطان را بـه     رصه بود و چند كتاب از خـ افراد در اين ع نيتر فعال
را به نـابودي ايـن سـپاه     پرندگان ي لهيوسهباران شدن سپاه ابرهه ب و سنگ» از يبيمار يها كروبيم«

اينكه باوجود حتّي و اند ربودهتكامل داروين را  ي هتفسير كرد. كساني هم نظري» وبا«توسط بيماري 
ت، بـراي  شدت در تضـاد آشـكار اسـ   انسان در كتب اديان ابراهيمي به داستان آفرينش اين نظريه با

صـورت آنـي و   آدم بـه  ؛نـد يگو يمـ . كتب اديان ابراهيمـي  اند كردهوپا  آن آياتي را در قرآن دست
(داراي كمـاالت   عنوان اشـرف مخلوقـات  و روح آفريدگار در آن دميده و بهكامل از گل آفريده 

رانده و زمين مسكن او شـد. از ابتـدا عاقـل     »عدن«تعيين شد. سپس از باغ ي خداوند و خليفهالهي) 
تئـوري تكامـل،    كـه  يدرصـورت و آفريدگار اسم مخلوقات را به وي آموخت.  گفت يمبود، سخن 

همواره در » گزينش مصنوعي«و » گزينش طبيعي«ا بموجودات زنده را بسيار كند و  يدايشپ فرآيند
اسـت و بـا تكامـل تـدريجيِ     » ميمون«از نسل  . طبق اين نظريه، انسانداند يميا تكامل تغيير معرض 

اندام و مغزش از جانوران ديگر پيشي گرفت. نوع بشر در يك مرحلـه بـا پسـتانداران و در مراحـل     
 منشـأ  هـم (جـانوران، گياهـان، آغازيـان)     باالتر با تمام جانوران و در آغاز پيدايش با تمام جانداران

تكثيـر  زمين شروع به رشـد و   ي هارزين) نيز در محل سيآغا يها يباكتر( حيات ي هاولي ي هبود. نطف
بشر با گذشت هزاران سال، صـاحبِ مغـزي    ي هآيند يها نسل كه كند يمبيني نمود. اين نظريه پيش

  موتر شوند. مو بدني ك تر بزرگ
 ابـروي  اند نتوانسته تنها نهو  كنند يمنرم  وپنجه دستقائالن به اعجاز علمي قرآن با چالشي جدي 

. مشكل اصـلي بـه ذات   اند رفتهكور كردن چشم آن نيز پيش  ي هدين را اصالح كنند، بلكه تا آستان
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 شك و سؤال استوار است. همين امر با ذات دين كه بر يقين و ايمـان  ي هردد كه بر پايگ ميدانش بر
  (تسليم) بنا نهاده شده، همواره در مقام تضاد و تقابل ماهيتي قرار دارد.

ديـد   تـوان  يم وضوح به، رديپذ يماعجاز علمي قرآن انجام  ي جنبهكه با اصرار به  در تفاسيري
 از. علت ايـن امـر را در هـدف    شود يمگوناگون و گاه متضادي از آيات  يها برداشت ها آنكه در 

تفسيرها كه استخراج مطلوب است و نه كشف مقصود، بايد جستجو كـرد. امـروزه برخـي     گونه نيا
طبيعـي   يهـا  دهيـ پداز  هـا  آنكـه در  را آيـاتي   و كننـد  يمهمچون كتاب رمز برخورد افراد با قرآن 

 يهـا  ييگشـا توسـل بـه علـم لغـات بـه همـراه رمز       ذكري به ميان آمده است به هر طريق ممكن و با
هـاي رايـج امـروزي     يتئـور يت اصول استنتاج منطقي، با دانش و آور يا بدون رعا شگرف و تعجب

هــاي دانــش را فراتــر از زمــان خــويش رزپيوســته م طــور بــهقــرآن «: دارنــد يمــتطبيـق داده و اعــالم  
 يتازگ بهدانش بشر از علوم وجود دارد كه  ظريف ييها همعني كه در قرآن نكتبه اين  .»نوردد يدرم
آن علوم عـاجز بـود، پـس     سال پيش، از آوردن مشابه 1400چون بشر در  ؛ وبرده است يپ ها آنبه 

(خـرقِ  ي محكم بـر حقانيـت ايـن كتـاب هسـتند      رآن، خود گواه و دليلق ي عادهال خارق همين آيات
  .عادت قرآن)

     جديدي مطرح يا مطلبي نـو در علـوم طبيعـي يـا تجربـي كشـف        ي هينظراينكه  محض بهاينان 
بيـگ بنـگ يـا تكامـل      ي هيـ نظر(ماننـد   دهنـد  يمـ از قـرآن را بـه آن ربـط     يا هيآ، پيرو آن شود يم

 شخص ديگري به يك مطلب متفـاوت، مـرتبط    ي هوسيلگاهي همان آيه بهت اينكه، شگف .داروين)
  دوپهلو انجاميده است.   يها واژهآيات قرآن با  ي هبه ترجم. اين قضيه گردد يم

 ؛استيا يك پيشنهاد علمي هر نظريه در علوم طبيعي، تنها توجيهي براي توصيف يك پديده 
خـود  قبل از  يها هينظرتازه،  يها يتئورحتماً  و جاودانه نيستند و قطعي، مطلق وجه چيه به ها هينظرو 

بنـابراين  ؛ راه درازي را در پيش دارند ،علمي خوانده شوند كه يهنگامتا  را نقض يا اصالح كرده و
قـرآن بـه عمـل     ي هآن تفسيري كه از يك آي تبع بهكه با تغيير يا اصالح هر نظريه، الزم خواهد شد 

قرآن،  ي هيآكه فالن شود  ميي شود. پس در تفسيرها روزي گفته خوش دگرگون ت، نيز دسديآ يم
ايـن   كار ريگ .»منظورش آن مطلب است« نهفردايش گفته خواهد شد؛ و » مرادش اين مطلب است«

 ازآنجاكـه  عـالوه  بـه  .»شـود  يمـ سخن كه دو تا شود از اعتبار سـاقط  « مفسرين نيز همين است؛ چون
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 ها آنقرآن يكي از  حقيقي، منظور برفرضاست. اگر  (نادرست منطقي) محال عقلي» جمع نقيضين«
در بهتـرين شـرايط    ،در ايـن صـورت   و ؛نـد ا شرزا يعتبـار و بـ  ا يبـ تفسيرهاي ديگـر   جهيدرنت باشد،

 كـار مـدافعان قـرآن، بـا     نيا يك، تفسير به رأي اعمال شده است. يهامناستدالل به تعداد تفسيرها 
از آن  حتّـي و  -باور ديني خود آنان كه در آن تفسير به رأي قرآن سخت نكوهش و سرزنش شده 

  و تناقض آشكار است. در تضاد -شده ياد» گناهان كبيره«عنوان يكي از به
راستي جـز بـراي اختفـاي معلومـات قـرآن در زيـر چتـرِ        كه به-نان قائالن به اعجاز علمي سخ

هـم منتقـداني دارد، ماننـد عبـدالكريم      اسـالميون در بـين   -شـود  ينمـ جديد علمـي بيـان    يها هينظر
بـراي  درك كـرده،   يخـوب  بـه هـا را  ايـن ادعا اعتباري  يبكه  يا متكلم اسالمي سروش. اين فيلسوف

  ارائه داده است:              عجيب ي هچهار نظريصورت مسأله،  از اصل ييرها
  ) سيال بودن فهم قرآن. الف
  دين از فهم و حوادث تاريخي مرتبط با آن. ) جدا بودن ذات ب
  و افسانه باشند.  يرواقعيغقرآن  يها داستان) مهم نبودن اينكه ج
  اوهام او) باشد. ( اش يقلب) مهم نبودن اينكه قرآن كالم محمد و وحي هم الهامات د

 كـه  يطـور  بـه  .ايـران را در پـي داشـت    اسـالمي مراجـع   داللحنيشدواكنش  ،البته اين نظرات
زيرا گفتار سروش ؛ فراخواندند، سروش را به توبه و بازگشت به اسالم امامي ي هشريعت شيع مراجع

اسـالم و  جـز شـليك تيـر خـالص بـر پيكـر        درواقـع ، رديـ گ يمكه به نام دفاع از كيان دين صورت 
 نيست. اين موضوع اوضـاع را  )اند افزودهكه به آن  يياه (شاخ و برگ آناز  شده نوشته يها عتيشر

  . دهد يمنشان  يخوب بهدر اردوگاه مدافعان دين و شريعت اسالمي 
 ،آن نيست! بلكـه ايـن آيـات   جمالت  قرآن، معناي ظاهرني هم با بيان اينكه معناي آيات كسا

(نفـي   انـد  دادهبه قـرآن نسـبت   را  بودهيش خو ليحاصل تخ آنچههر دارند.  )معناي باطني =( تأويل
هـم  خـود را  و مقلـدان  طرفـداران   اليـ خبـا ايـن كـار     ؛ وجديد) نص صريح آيات يا ساختن قرآني

(دو مغرب) در  »مغربين«به تفسير لغت  توان يمعنوان نمونه، به انآن يها فرآورده . ازاند كردهراحت 
  اشاره كرد.» امام حسن و امام حسين«آيات قرآن به 
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 نوآورانه است؟ يا خير؛قرآن، علمي و شناسي  يدر پاسخ به اين سؤال كه آيا گيت كتاب حاضر
متفـاوت و مسـتقل    يا هيـ زاو ن (در مـورد وصـف جهـان) را بـا    آگاهي قرآ عالوه بر اينكه بخشي از

 و جمـالت كتـب دينـي سـلف قـرآن      پـيش از اسـالم  دوران با باورهاي رايج  آن را نمايان ساخته و
محك زده و به برخـي  علمي نيز  يها افتهيو  ، بلكه درستي آن را با شاخص علم بشركند يم مقايسه
 تنوعم يها روشو  ها وهيش. اما قصد پرداختن به دهد يمها در مورد اعجاز علمي قرآن نيز پاسخ ادعا

  .طلبد يمرا  يديگر و مجال است ييجداآن مبحث  زيرا؛ مفسرين را ندارد
كه بـا نتـايج    وجود دارند پرشماري؛ اخبار و روايات اسالمي است يضرورذكر اين نكته هم 

كـه  در اين كتاب، قرار بـوده   كه ييازآنجااما  .هستند نوا همرو  شپي در كتابموجود  يها استدالل
مبناي اخبار اسالمي انجام پذيرد؛ لذا در آن از پرداختن  استناد يا بر هصورت مستقل و نه باستنتاج به

ت اطـالع از ايـن   ، صـرفاً جهـ  وجـود  نيبـاا ، خـودداري شـده اسـت.    هـا  آنيا استناد بـه   به اين موارد
بـن   ياسـالم و علـ   امبريـ پ ب بـه سـ سـخنان منت  با تمركز بـه  - ياتروا نياز ا يتعداد اندك ،خوانيهم
در صـورت اجمـالي   بـه  شـده و  سـتخراج اي از منـابع اسـالم   ،ياسـالم  ميتعـال ز امطـالبي   و -طالبياب

، چه ساختگي باشندچه اين روايات و اخبار داراي سند محكم باشند يا ن ،پسآمده است.  ها يپاورق
 حتّيو  كنند ينم خللي ايجاد ها استنتاجدر  ،قرار بگيرند يا نگيرند رشيموردپذو چه  باشند يا نباشند

  .خواند توان يمهم  اين مواردذف حكتاب را با 
 عتمدارانيشركه از متون - مفصل و بدون شرحكوتاه  يها سيرنويز يا ، از اين حواشيهذا مع

سـود جسـت. بـه     توان يمكتاب  موردبحثناخت سير تاريخي موضوع اصلي براي ش -اند شدهاخذ 
 ي هعنوان سمبلي از سـابق به -حث اصالت هويتي يا اعتبارشانفارغ از ب - ها آناين دليل كه مضامين 

 ، دو ويژگي دارند:در كتاب شده مطرحتاريخي مباحث 

ران گذشته هستند. به اين مفس ن ورانقلي شريعتمدا ي هاز مستندات و ادل يا دهيچك درواقع -1
يـا حقـايق غيبـي     شـده  حـادث را واقعيـات   هـا  آنساالراني در طول تاريخ موضوعات  نمعني كه دي

نـو در علـوم    ياآوردهـ و دسـت  هـا  هيـ نظردر مقابـل   ها آنو كساني هم با پيروي از  اند كردهمعرفي 
يـا   را ايـن اخبـار   ،قـرآن  اعجـاز علمـي  امـروزي  (همين امر سبب شده تا مـدعيان   اند ستادهياتجربي 

 .شوخي معرفي كنند) ويا محصول تقيه  ؛قرار دهند متنوعسير ابير و تفامورد تعهمچون آيات قرآن 
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كهـن خاورميانـه را دارا هسـتند و در مـواردي هـم       يهـا  اسطورهاز  ييها همؤلفدر حقيقت  -2
          داراي  هـا  آنيـا بـا    ندهست  نكساي) يديرتوحيغ حتّياز اديان مختلف ( ييبا باورها ها آنموضوعات 

محصـول   هـا  آنمضـامين   ؛باشـند كـه  ساختگي هـم   ،احاديثاين (پس اگر  اند مشترك ييها مايه بن
 باوري متداول در زمـان  ي بازگوكننده ،اخبار اسالمياين بلكه  .صورت مطلق نيستتخيل راويان به

  .)هستند ديگر مللو اديان موجود در كتب باورهاي يا يك كپي از  خود
گـذار   رثيأدر خلق اين اثر، ت ها آن ي هدوستاني كه نظرات ارزشمند و سازند ي ههمدر پايان از 

 مانهيصـم  -ضمن سپاس بسـيار  -فسور رضا آيرملو استاد ارجمند، جناب آقاي پر ژهيو بهبوده است؛ 
  .شود يمقدرداني 

                                                                                                                       
  بينا  .سمؤلف: 
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مهمقد 
  

   ،نـد ك مـي ي ا اشـاره  عـت ياز طب يياه هديبه پد همر اگو  پردازد ينم خاص به علوم طورقرآن به
كـه   افتيدر توان يمبا خواندن قرآن  است. گوشزد و يادآوري ماننديا هصورت گذرا و سربسته به

علـوم   آمـوزش  ايـ  يمسـائل علمـ   حيتشـر  -اند شده دهينشانه) نام= ( هيكه آ-ذكرها  نيا انيمراد از ب
 بـه رخ ، قصـد  خوانـد  يمـ نعمـت   و دانـد  يمـ  يهيكتاب با برشمردن آنچه را كه بـد  نيبلكه ا، ستين

ــ ــدرت، دنيكش ــت، ق ــت و رحم ــز ترغ  ...حكم ــدفش ج ــاهللا را دارد و ه ــل  بي ــه تس ــان ب  و ميانس
  1.ستين) ها از نعمت يارزگسپاسعنوان (بهعبادت اهللا حمد و يا  يبردار فرمان

              يهيبـد  ي، بلكـه آن را امـر  دهـد  ينمـ ارائـه   ياثبـات  يلـ يدل چيوجـود اهللا هـ   يهـا بـرا  تننـه  قرآن
 نيـ ا 2.انـد  بـوده يـا واقـف   آن آگـاه   بـر  - خالقو  ربعنوان به - هممشركان مكّه  حتّيكه  داند يم

و  يرفـ بـا مع  ،هـا  آنانسـان بـه تفكـر در     قيو تشو يعيطب يها دهيپد كتاب همراه با انگشت نهادن بر
(اهللا  كياز شـر  ازيـ ن يبـ  (هـو اهللا احـد) و   كتـا ي ،)ر(اهللا اكبـ  بـزرگ  يا نندهيآفرعنوان اهللا به فيتوص

 اجـرام سـماوي  فرشتگان، ، ها بت(ر گيدهاي »رب«عبادت  يا 3»ييچندخدا« ؛دارد يتنها سع ،صمد)

                                                 
كََّر أَْو أََراَد ُشُكوراً « قرآن: 1  ياسـت كـه شـب و روز را جانشـين [يكـديگر] قـرار داد، بـرا        يو او كس - َوُهَو الَِّذي َجَعَل الَّْيَل َوالنََّهاَر ِخْلَفًة لَِمْن أََراَد أَن َيذَّ

  .)62 (فرقان/ »كند يارزگسپاسكه بخواهد متذكر شود يا بخواهد  يكس
هُ « :قرآن 2 َْٔرَض لََيُقولُنَّ اللَـّ َماَواِت َواْلا ْن َخَلَق السَّ يـده اسـت؟ مسـلماً خواهنـد     و زمـين را آفر  ها نبپرسى: چه كسى آسما انو اگر از آن - َولَِئن َسأَلَْتُهم مَّ

ـَماَواتِ  َمَلُكـوتِ  ِفي وا َينُظرُ  أََولَمْ )؛ 91 - 84 /منونؤالم و 63 - 61العنكبوت/  ،9: الزخرف/ ، مشابه آن25لقمان/ و  38الزمر/ ( »اهللا گفت: َٔرْ  السَّ  ضِ  َواْلـا
هُ  َخَلقَ  َوَما  اسـت،  آفريـده  اهللا آنچـه  و زمـين  و اهـ  نآسـما  ملكـوت  در آيـا  - ُيْؤِمُنـونَ  َبْعـَدهُ  َحـِديٍث  ِبأَيِّ فَ  أََجلُُهمْ  َب  اْقَترَ  َقدِ  َيُكونَ  أَن َعَسىٰ  َوأَنْ  َشْيءٍ  ِمن اللَـّ

 )185(االعراف/  آورند؟ مي ايمان سخني چه به آن از بعد آنگاه باشد، شده نزديك نمرگشا بساچه اينكه و اند، ننگريسته

  
3 Polytheism 
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 كيـ عنـوان  بـه  را اهللابـه نـام   همتا  بييك خالق قرآن وجود ، نيبنابرا 1.اعالم كند يمنتفالً ) را كو...
 يهـا  دهيپد تعدادي از و 2رديگ يمدر نظر  ها استدالل ي همه يبرا ياساس يشرط شيو پ يهياصل بد
(بـا ايـن رويكـرد كـه ايـن       3.دهـد  يمـ نسـبت   ويبه و آيت عنوان گواه بهرا آشنا براي مردم طبيعي 
  )4.اهللا هستندمتعدد صفات ي ايگوتدبير و ديگر خصوصيات اين خالق بديهي يا  گرانيانما ه نشانه

در و  اسـت  انيـ هودي يها رسالهكه مشتمل بر - انيحيدر مورد كتاب مقدسِ مس محققين آنچه
 شده مطرحنكته است كه موضوعات  ني، انندك مي انيب -نام برده شده است يعيطب يها دهيپد آن از

سؤال كه كمتر به آن  نيل احا 5.دارند يكتاب، همخوان نيعصر ا در جيرا يباورهاعلم و با   آنر د
شـود چـه حاصـل     سـته يمنظـر نگر  نيـ از ا زيـ طرح دارد كه اگر به قـرآن ن  يجا شده است، تهپرداخ

در  شـده  مطـرح  آيـا مباحـث   ،گريد انيب به. نه اي ؟شود يم مشاهده يقيانطباق و تصد ايخواهد شد؟ آ
 شيسـال پـ   1400ان خـود در  چندان درست زمعلوم نه يمنطق ي ادامهعلوم طبيعي،  ي ه، دربارقرآن
 يهـا  دوره يبـه سـبب تكـرار باورهـا    ؟ يا اينكـه  صحت دارند يعلوم امروز ي هيزاواز آيا و  هستند

  .اند مراجعهقابل ريو غ دارندصحت ن ،يامروز يبا دانش و دستاوردها سهيماقبل خود در مقا
از جهـان   ميقـد عهد  يشمنداناند فيتعرالزم است؛ ، بحث موردپرداختن به موضوع  از شيپ 
(نجـوم)   علـم مـرتبط بـا آن    يتكـامل  ريموضوع و س نينخست ا نيبنابرا؛ را بشناسيم هانيك اي يهست

زيـرا در مطالعـه و   ؛ شـود  يمـ ، سپس به موضوع اصلي پرداخته رديگ يمي مختصر قرار مورد بازخوان
شناسـي   ه گيتـي منظـور تعيـين جايگـا   به - دكائنات هستن ي كننده فيتوصاز قرآن كه  ياتيآ بررسي

   مراجعه خواهد شد.ظهور اسالم،  از قبلدر  اين دستاوردهاي نجوم به -شمار نجوم قرآن در گاه

                                                 
 قــومي كــه تعقــل         بــراي ي هســت هــا هنشــان ...و در پــي يكــديگر آمــدن شــب و روز، و - رِ َو...آَيــاٌت لَِّقــْوٍم َيْعِقلُــونَ اللَّْيــِل َوالنََّهــا َواْختَِلــافِ «قــرآن:  1
ْمِس َوَلا لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا لُ یْ اللَّ  اتِهِ یَ َوِمْن آ«)؛ 5 ه/الجاثي( »كنند يم ْمُس َوالَْقَمُر َلا َتْسُجُدوا لِلشَّ هاي او شـب و روز   از نشانه  - ...َخَلَقُهنَّ  یلِلَِّه الَّذِ  َوالنََّهاُر َوالشَّ

  .)37(فصلت/  »...هاست سجده كنيد نآ ي هبراي اهللا كه آفرينند و و خورشيد و ماه است، براي خورشيد و ماه سجده نكنيد
 و... 3فاطر/  ،37 ، االعراف/19، االنعام/ 8 ء/، النسا18 آل عمران/، 165 البقره/اين رويه در سراسر آيات قرآن امتداد دارد؛ مانند:  ٢
َه ُيْزِجي َسَحاًبا ثُمَّ ُيَؤلُِّف َبْيَنُه ثُمَّ َيْجَعلُُه ُرَكاّما َفَتَرى الَْوْدَق َيْخُرُج ِمنْ «مثال: عنوانبه 3 را  انشيپس م برانَد، يابر كه اهللا اي هديندآيا  - ِخَلالِِه ... أَلَْم َتَر أَنَّ اللَـّ

  .)43 (نور/ »... ديآن برون آهاي  فكه از شكا ينيب مي . تا توده انباشته بگرداندش. باران راردوگردآ
» الـم تـر  « ،(اهللا همـان كسـي اسـت)   » اهللا هو«، ست كه)(او كسي ا» هو الذي« اتتمام آياتي كه به طبيعت اشاره دارند و با عباردر اين رويكرد  4
  دارد. جرياند، نشو ميآغاز  عبارات مشابه ديگر و هاي او) ه(از نشان »هاتيآ من«و  اد آنكه)(خجسته ب» تبارك الذي«، )؟يا دهيند آيا(
عنوان نطباق مطالب آن با دانش امروز بهدانسته و از همين عدم ا تحريف متون اين كتاباز  را ناشي اين همخوانيي اسالم شريعتمداران كنونا 5

  دانند. ميمنتقدان  ريسوءتعب حاصلكليسا آن را  برند. اما امروزه صاحبان اب بهره ميادله براي اثبات تحريف اين كت
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 مركزي زمينتعريف 
  

تجربيات حسـي  مبناي  بر ،استانيب 3سيشنا و گيتي 2نجومجوامع مختلف بشري،  1تولوژييمدر 
 ايـن نجـومي بـا    يهـا  دهيـ پد ؛ وشد يمگرفته در نظر  كائنات و كانون رزمين محو ،فلسفي نظراتو 

 ايـن بـر   كـه ان هسـتي  جهـ  ي هكننـد تعريفاي ه لمد ي همه به .شدند يم تفسير يه توجيه واولفرض 
  .گردد يم القاط 4»مركزي زمين« اصطالح ،بودند منطبق فرضيه

 منحصـر » قرار دارد عالممركز در زمين « يك نكته كه بهتنها  ؛ وبود يك سيستم مركزي زمين
مـورد مطالعـه و    ،آني ها فرض شپي و ملزومات، فرضياتراي شناخت آن، بايد تمام ب پس. شد ينم

   د.نشناخت قرار گير
مـيالدي   شـانزدهم تـا قـرن    5»آسمان در باال و زمين در پـايين «با شعار كائنات  مركز زميننظام 

در تكامل  ؛ ويرفته بودندذدانشمندان مسلمان نيز آن را پ حتّي .زد يمعلم  دنيايرا در  نخستحرف 
 ظـاهري  مشاهداتبا عدم مغايرت آن  ،اين سيستمپذيرش دليل  نيتر مهم .داشتند ييسزاهبآن نقش 
  .بود اجرام آسماني و رصد
 

                                                 
1 

Mythology 
2 Astronomy 
3 Cosmology 
4 Geocentric (Earth Centered Theory) 
5 

Sky in above and earth in below 

فـاهيمي  م( .داددون پايـه مـي   وبرتر يا عالي و به زمين منزلتي پست  موقعيتيو كليت آسمان اجرام آسماني  به» زير گنبد كبود«زمين در جايگاه 
 همـين محصـول   ،جوامـع بشـري   ادبياتو  تولوژييمر د »آسماني و زميني«يا » افالكي و خاكي« و »و هبوط عروج«يا  »و سقوط صعود« همچون
 )به جهان هستي هستند.انسان فلسفي  ديدگاه
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كـه خورشـيد و    دانست يمزمين را مركز عالم  صراحت به مسيحي يساي، كلدر اعصار گذشته
همواره شـك در   ،كليسابود كه  باور همين بنا بر .هستند گردشبه دور آن در  آسماني ديگر اجرام

  1.سوزاند يمن در آتش همراه كتابشا به او كافران ر دانست يمرا كفر  مركزيت زمين مورد
  همان استزمين و آسمان وى                نهان استچه آن كرمى كه در گندم 

 كالسينـ هرچند بود. تغيير دچار صورت پيوسته در حال تكامل يا بهدر طول تاريخ  نظريه اين
ين اولـ  3»دوران افـالك آسـماني   ي هدربـار «بـا نگـارش كتـاب     )م 1543-1473، لهستان( 2كپرنيك

 امـا  4؛نمـود گـذاري   هپايـ را در نجـوم   عصـر نـويني   ؛ وخط بطالن بر آن كشـيد  اًكسي بود كه رسم
 نيـز  در عهـد باسـتان   حتّـي تقدين و مخالفيني نم ،در طول تاريخ مركزي زمين شد كهمنكر  توان ينم

  5داشته است.
                                                 

كليسـا در   (Inquisition) »يـده تفتـيش عق «بـه ايـن دليـل، توسـط دادگـاه       اهـ  كشـتار انسـان   در تاريخ از صدها مورد تكفير و سپس شـكنجه و  1
          ي  هدر نخسـتين سـال قـرن هفـدهم مـيالدي يـا محاكمـ        (Giordano Bruno) »برونـو  وردانـو يج«مانند سوزانده شـدن  ؛ ياد شده است وسطا قرون

دوباره مجبور به توبـه   يهفتادسالگگاليله در ( نو و مجبور كردن وي به توبه.وسال پس از مجازات بر شانزده (Galileo Galilei)» لهيگال لئويگال«
  شد) يمركز زمينپذيرش و  مقدسو اعالم ايمان به كتاب 

2 Nicolaus Copernicus 
3 On The Revolutions of the Heavenly Spheres (De Revolutionibus Orbium Coelestium) 

مشـهور گرديـد. نظـام كپرنيـك بعـدها توسـط       » كهكشـاني «يـا   (Heliocentrism) »مركزي خورشيد«در دانش نجوم، عصر بعد از كپرنيك به  4
دانـيم كـه خورشـيد هـم ثابـت       مـي امـروزه  . دي شدبن لفرمو كامل و (Isaac Newton) »نيوتونايزاك «و (Johannes Kepler) » كپلريوهانس «

      »نيشـتين ا آلبـرت «ياهـ  شدر عصـر حاضـر، بـا كوشـ    رفـت.   مـي  تـر از آن اسـت كـه در گذشـته گمـان     راز و پررمـز نيست و جهان هستي بسيار 
(Albert Einstein) ،» هابلادوين «(Edwin Hubble)  ي (ماننـد  كيزيف و مفاهيما ه هنسبت به ماهيت بسياري از پديد بشرديگر دانشمندان، ديد و

  مند.ان يم» كيهاني« ي هرا دوراز ابتداي قرن بيستم به بعد  تغيير كرده است. يكل به )...ارات وپيدايش سي منشأجاذبه، زمان، 
عـالوه   نيزمـ و  ؛تر از خورشيد اسـت  زمين كوچك كه اعالم كرد الدياز م شيپقرن سوم كه در  يوناني (Aristarchus) »خوسستاريرآ«مانند  5

 (Stoiciens) »انيـ رواق«مـتهم و توسـط    يمـان اي يدانشـمند بـه بـ    نيـ در حال گردش اسـت. ا  نيز خورشيدبه دور  ،رخدچ ميبه دور خود بر اينكه 

شد همچون ديگر سـيارات؛ و آسـمان نيـز بـا از دسـت دادن      اي ميشد، آنگاه زمين سياره(چون اگر نظر آريستارخوس پذيرفته مي .محكوم شد
 )Pythagoras(» فيثـاغورس «در قرن دوم پيش از ميالد و  (Hipparchus)» ابرخس«توانست جايگاه خدايان باشد.) نميخود، ديگر » علوي«مقام 

اسـتیعاب الوجـوه «م) در كتـاب   1048 - 973( »رونـي ابوريحـان بي « همچنـين به حركـت زمـين پـي بـرده بودنـد.      هم در قرن ششم پيش از ميالد 
   قائل به حركت زمين بودند نيز ياد كرده است. كه مردماني از ،مركزاسطرالب خورشيد معرفي يك ضمن» الممکنة في صنعة الاصطرلاب

رسـاي منجمـين   ف تمحاسـبات طاقـ  ي  نتيجـه  ،عـالوه  بـه  .بـود  هپيچيـد  مدلي بسياردر رفتار اجرام آسماني  توجيه ،»مركزي زمين« مشكلترين  ممه
منجم م)  1131 -1048( »ام نيشابوريعمر خي« .منطبق نبودهماهنگ و اً ام آسماني دقيقاجري  هبا رفتار رصد شد حور كائناتم ننظام زميي برمبنا

  است: ايت گشودهشكزبان به چنين  باره نيدراايراني، دان  رياضيو 
  انــبرداشتمي من اين فلك را از مي         تم بدي چون يزدان       گر بر فلك دس«

  »انــكه آسوده بكام دل رسيدي آس       ي          ـــاز نو فلكي دگر چنـان ساختم                                               
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 مركز گيتي زمين يها مدل
  

  از جهان هستي كهن يباورها
يـك يـا چنـد     جنبيـدن زمـين را تخـت و   قوام گوناگون از ابناء بشر، ا ،بسيار دور يها زماندر 

به همين دليل  1.دانستند يم )هلزلز(زمين  خوردن ب تكانمسبرا عامل و  آنپيكر در زير حيوان غول
 يهـا  افسـانه برخـي از  در مثالً . كرد يمبر روي يك يا چند حيوان تصور  سوارزمين را  ،گروهيهر 

اقـوام شـمالي در    ازنظـر يا  2شد يمبر روي شاخ گاو متصور  زمين مستقريونان،  خاورميانه و باستاني
  بر روي پشت چند نهنگ.بود  تختاي  ي كنوني، زمين صفحه ي روسيه ناحيه

 

  
 

  .اي) ه(زمين مسطح سوار بر پشت موجودات افسان از زمين بسيار كهن بشرتصور  -1شكل 
  

ود را بـراي  عطـش خـ  جـز اينكـه   ؛ ولـي  را آغاز كـرد  طبيعيهاي  هپديد تعريف بشر ،گونه ناي
، فروبنشـاند  محـدودش بسـيار  ي هـا  يي مبتنـي بـر تجربـه   هـا  با ساخت افسـانه شناخت جهان پيراموني 

. كردنـد  ترقـي با سير تكاملي آگاهي انسان از طبيعـت،   گامهمها نيز  افسانه .ي ديگري نداشت چاره
   از اين پيشرفت. است يا نمونه ،شده است ترسيم باستاني ي هكه بر اساس يك افسان 2 شكل

                                                 
يا زنده است يا عـاملي   ،جنبد يآنچه مكه د به اين نتيجه رسيده بوخويش اندك  ي هتجرب بنا بر نخستينشد كه بشر  ناشي مي ازآنجااين تصور  ١

    جنباند. يآن را از زير ماي  هپس موجود زند ،دهد. بنابراين گمان برد كه چون زمين زنده نيست يآن را تكان م
٢ مله زمينگاويست دگر بر زبرش ج                گاويست در آسمان قرين پروين« :به باورمندان به اين افسانه چنين تاخته استام خي 

 »ينب رـــمشتي خ ،زير و زبر دو گاو                اـــچشم حقيقت بگش ،بينائي گر                                                                              
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  .)آن در پيرامونوزنه مانند  يو متعادل شده توسط كوهستانزمين (زمين با شكل سپري از  اي هتصويري افسان -2شكل 
  

را  نيزمـ  -از چـين تـا يونـان    -باسـتاني  يهـا  تمدنآيد؛ اين است كه تمام  ميآنچه از تاريخ بر
در آن سـاكن   ها آنزعم مردم هر تمدن، سرزميني كه (به1گرفتند يمدر نظر لم و در مركز عا ساكن

بـود و در كـانون هسـتي قـرار     مسطح ، زمين شناختي نخستين نمدل جهادر  بودند، مركز زمين بود).
هـم گنبـد يـا تـوپي بلـورين       . آسـمان و خورشيد، ماه و ستارگان حول آن در گردش بودند داشت؛

بودند (مانند  در آسمان ييها روزنهر زمين در چرخش است. ستارگان نيز كه به دو دش ميمحسوب 
چنين نوراني بودن سـتارگان،   . اينرسد يمها به زمين  از آن ها دستآبكش) كه نور دور يها سوراخ

 .شد يمتوجيه و تفسير 

ر د به دور زمـين  رسد يمكه به نظر  ارات)(سي آسماني پنج جرمدور بسيار  يها گذشتهبشر در 
 بار كينيز روزي پنج كوكب  اينماه و خورشيد، مانند درست كه و دريافت  شناخت را اند گردش
 ظـاهري  ي كـره روي  يآرامـ  بـه روز، در طـول شـبانه   يا .كنند يمغروب ، طلوع و در غرب ،از شرق

 خ،يمـر  زهـره،  (عطـارد، سـرگردان   اجـرام  نيـ ا .انـد  درحركـت سـتارگان،   ي نهيزم آسمان و در پس
   .دادند يم ليكواكب دوار) را تشك=(2اريكوكب س هفت د،ي) به همراه ماه و خورشزحل و يمشتر

                                                 
س آرام نيـز چنـين ديـدي نسـبت بـه جهـان       اقيـانو  ي هجزاير پراكنـد در آمريكا و  ي هساكن در قار ي مانده عقباي ه اقوام بدوي و تمدن حتّي 1

 داشتند.
2 Planets 
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و  فراتـر گذاشـته  را  پـا  2.اخـذ كـرده بودنـد   مصـريان   و 1ها يبابلنجوم را از  كه باستانيونانيان 
و ام در خـدمت بشـر   اجـر  ايـن مكانيكي نسبت دادند. همگي  را به ابزارهاي 3كواكب دوارحركت 
  . شدند يمتوسط خدايان هدايت  هم هارحركت بودند. ابزادر زمين گرداگرد

  

 
   .كند يمدر اسرار كائنات فضولي  و زمين رسيده است ي كرانهمسافري كه به  - 3شكل 

                                                 
رياضـي و   ،خاسـتگاه تمـدن   هم مهـد و  النهرين بين شكل گرفت. شي) بود كه هزاران سال پي(واقع در عراق امروز النهرين بيندر  تمدني بابل 1

  خواهيم شناخت.بيشتر ابداع كرده بودند را  ها يبابلعهد باستان كه ي  هرايج در خاورميان مركز نيزمبعد سيستم در فصل  بود. نجوم
انيان از اقوام ديگـر  يون«به قول نيچه:  زيرا؛ يونانيان به نمايندگي از نظرات باستاني رايج در زمان خود، حائز اهميت استشناسي  يشناخت گيت 2

كه اقوام پيشين انداخته و رها كرده بودنـد   يينيزه را از جاشان  يبارور بياموزند، يعني در يادگير ها آنتوانستند از  ميردند كه گ ميبه اين متمايز 
همـين خصوصـيت    .)82ص  محيـي،  بهـرام ، آرامش دوستدار، بـه كوشـش   »خويشاوندي پنهان«» (دبه جلو پرتاب كنند و به هدف بزننبردارند، 

بسياري را به نام خود بـه  اي ه هتوانستند قضايا و ايد ها يوناني. ببندندبار  هبسياري را بر آن داشت تا براي سفر به خاورميانه كول ي هيونانيان، فالسف
           هـا  يو مصـر هـا   يكـه گويـا هنـد    معـروف فيثـاغورس   ي هاثبـات كردنـد (ماننـد قضـي     منطق رياضيرا با  ها آنيعني يا ؛ سرانجام مقصود برسانند

فلسفي تراشيدند (مانند اصل بديهي سقوط اجسام به سمت زمين). يونانيـان توانسـتند    يهيتوج ها آنيا براي  ؛با آن آشنا بودند) ييصورت ابتدابه
 سـكندر مقـدوني  ا يهـا  يياز كشورگشاپس ( پيش از ميالدقرن سوم در ها  ملل را در مجموعه كتبي گرد آورند. آنتاريخ و آرا و نظرات ديگر 

    به حيات خود ادامه داد. ها نكردند كه قرمصر تأسيس  ي هياسكندردر مانند  بيبزرگ و  يا و كتابخانهدانشگاه  )،انهيبر خاورميونان  ي طرهيس و
هفـت خـداي   خدايان مبدل شدند (ماننـد  ه نماد ) بو زحل ، زهرهعطارد، مشتريمريخ،  ماه، ملل مختلف، اين هفت كوكب (خورشيد، مياندر  3

تقسـيم  » هفتـه «به نـام   ييتا تي هفها هشد. به همين دليل روزها به دست ييمقدس يا خدا» هفت«و عدد باستان)  النهرين بينان يا خدايان يونان باست
 و... (روز خداي ماه)» شيدمه«اي خورشيد) و (روز خد» هرشيدم«؛ مانند: ندشد يگذار نامگرديد و اين هفت روز با نام كواكب يا همان خدايان 

در  الخدوشنبه و...  شنبه و كهاي يمعنا در زبان انگليسي (معادل روزبا همان  الخ ...و "Moon day"و  "Sun day"در زبان پارسي باستان يا  الخ
الخ بهمن و...  سروش وتناظر دانسته شدند؛ مانند: ، فرشتگان با اين هفت كوكب مخدايان يجا بهبعدها در اديان توحيدي  فارسي امروزي).زبان 

      ).الخ (متناظر با خورشيد و ماه و... يعبردر باورهاي  الخ رافائيل و جبرئيل و...زرتشت يا كيش در 
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         بنـا بـر   كـه  دهـد  يمـ را نشـان   يونـان  در اسـاطيري  شناسـي  گيتـي  يهـا  مـدل  يكي ازشكل زير 
 ي هريشـ  ،يا افسـانه  باورهايتصوير طبق  اين .م شده استيترس ق. م) 850(يونان، 1هومر يها نوشته

(ربع مسـكون   آن زمان ي شده شناختهدنياي  در زير زمين و )(جهنم سفلعالم ا ،ها كوه ي هزدبيرون 
 .دهد يم نشان را )و اقيانوس

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

  .جهان هستيباستان از  يها اساطيري يوناني باور -4شكل 
  

آتـش  خـاك و   ،(هـوا)  ، بـاد آب جهان را متشـكل از چهـار عنصـرِ    ،هد باستانع هايفيلسوف
 هـا  آن نيتر پستآتش و  ،2»عناصر چهارگانه«از اين  برترين عنصر، فرضيه ايني مبنا بر .دانستند يم

عناصـر را   ايـن يكـي از   ،فلسـفي خـود   ديدگاهبا توجه به  انديشمندي هر ،اغلب اينبنابر .خاك بود
خود را در ديدگاهش نسبت  ي دهيعقو  كرد يماعالم  3(آرخه) »وجود نخستين اصل« يا يهاول جوهر

  4.داد يمتعميم  خود مركز زمين به جهانِ
ــ ــان( 5الست ــاول عنصــر( وجــود نخســتين اصــل ). مق 546 - 624 ،يون              »آب« را )طبيعــت ي هي

بـود كـه    ايـن  او اسـتدالل  6.است شناوربر آب در مركز عالم و زمين  كهد بود قمعت پس ،دانست يم
                                                 

1
 Homer (Ὅμηρος) 

2 Classical element (4 elements) 
3 

Arche (ἀρχή) 
تـاريخ  (« باشـد  مـي وهي كـه داراي صـفت خالقيـت    ايست ال هآن قو درهرحالچه كه باشد  هراما همه در اين اقوال متفق شدند كه اصل وجود  4

 .)62ص  ترجمه اصغر حكمت، جان ناس، ،»جامع اديان از آغاز تا امروز
5 Thales (Θαλῆς) 

 »خاكيان را عمر بر باد او نهاد                خاك را بر آب بنياد او نهاد«ار: عطّ »يرالطّ منطق« 6
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   در آن فـرو   ،و اگر جمع يا كـروي شـود   1ماند يمبودنش روي آب شناور  گسترده ي واسطه بهزمين 
      .اند شدهديگر عناصر از آب مشتق بر اين باور بود كه تالس  .رود يم

مجهول  نامعلوم و ستيا مادهمدعي شد كه ذات اصلي  )ق. م 546 - 610،يونان(2رآناكسيماند
عقيـده داشـت    ؛ وپنداشـت  يمهوا معلق در  شكل و يا استوانه ،(ثابت) حركت بي زمين راامكنه. او 

تمامي جهات باال و پايين  چراكه .خورد ينمو تكان  ماند يمخود، ثابت » يكساني«زمين به سبب  كه
ط اطـرافش يكسـان   نقـا  ي همـه نسبت بـه   اش رابطهزمين  ،جهيدرنت؛ ندارند باهمو جوانب، ذاتاً فرقي 

ي سـخت و  ا هكـر  رااو آسـمان   است و دليلي نيست كه يك جهت را بر جهـت ديگـري برگزينـد.   
 كـه در معتقـد بـود    رندا. آناكسـيم اسـت  در بر گرفته آن رااز آتش  يا هاله كه كرد يم تصورجامد 
خورشيد  ،ها روزنه. منظور او از اين دهند يمآتش را از خود عبور  كه نورهست  ييها روزنه آسمان

   بود.و ستارگان 
 

 
 
 
 
  
  

  
  

  
  

 
 
 

 
 

   .آناكسيماندر ي هنظريهستي مطابق با  جهان -5شكل 
  

                                                 
 »عقل و جان و دين و دل، زو شد پديد               خاك را بر روي آب، او گستريد«: ارعطّ» شترنامها« ١

2 Anaximander (Ἀναξίμανδρος) 
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 .گرفـت  يمـ  در نظـر در مركـز عـالم و سـاكن    را زمين  )ق. م 470- 570 ،يونان( 1كسنوفانس
دامـه  در جهـت پـايين ا   نهايت بي زمين تا( ريشه در نامتناهي داردزمين چون كه  بود اين او استدالل

  پس ساكن است. ،)دارد
ــيمنس ــان( 2آناكسـ ــاگوراس ،)ق. م 525 - 585 ،يونـ ــان( 3آناكسـ و  )ق. م 428 - 500،يونـ

بـراي آن  و  كردنـد  يمـ فـرض   هسـتي را در مركز زمين  هم )م. ق 370-460 ،يونان( 4دموكريتوس
 و سـت پهـن ا  زمـين كـه   كردنـد  ميبراي سكون زمين استدالل  آنان .گرفتند ينمرا در نظر  حركت

(در  زمين به افـالك  يها لبهكه  رو ازآنزير خود قرار گرفته است و  مانند يك درپوش روي هواي
هـوا  پـس  ، اند شدهمحكم  )را خواهيم شناختمفهوم افالك  ت بطلميوس،و هيئ ارسطو مدلبخش 

و  سـاكن  ،روي هواي محبـوس  )خكوبيم( ينِ ثابتزم ،جهيدرنت .از زير زمين خارج شود تواند ينم
  .ماند يمحركت باقي  يب

 
   .دموكريتوس ي هجهان هستي مطابق با نظري – 6شكل 
                                                 

1 Xenophanes (Ξενοφάνης) 
2 Anaximenes (Άναξιμένης)	
3 Anaxagoras (Ἀναξαγόρας) 
4 Democritus (Δημόκριτος) 

(در  النهـرين  بـين و... به خاورميانه سفر كرد. او در سفرهاي خود بـه  و هراكليت فيثاغورس نند افالطون، حكيم، هما )ذيمقراطيس( دموكريتوس
هـا   نآشنا شد و در يونان در مـورد آ تعاليم زرتشت با دين مزدايسنَه و شناسي آموخت و ات و اخترمنشيان)، در بابل رياضيحكومت هخا ي هدور

ماده را همـان ذات   ي ذره نيتر كوچك يو .)622 - 593،620 صخنجي، ص نيرحسيام، »نيزم رانياتاريخ بازخواني : «به نقل از(مطلب نوشت 
  را براي آن برگزيد. )Atom( »اتم«نام در نظر گرفت و  ياصل



        13               كائنات زمين محور                                                                                                             

  

   
 

حـدود  ميكـي و نا  وجـود  اصـل نخسـتين  اعتقاد داشـت كـه    د آناكسيماندرآناكسيمنس همانن
رقيـق   ي لهيوسـ  بـه در ماهيـت خـود    ايـن و  است آن هوا (آئرا)و ن عيم، بلكه عين نيستنام اما، است

شـود، بـاد،    تـر  ظو چون غلي شود يم ، آتششود تر قيرق. چون شود يم مختلف ،و غليظ شدنشدن 
زهاي و چي شود يم سنگ بعدازآنو  ، سپس خاكگردد يم ، آبشود تر ظيغلو چون باز  سپس ابر
     كـه وي آن را بـه نمـد     غلـيظ از هـواي فشـرده و   او زمـين   نظـر  در .نـد يآ يمـ پديـد   هـا  نياديگر از 
اجـرام  تمـام  او عقيـده داشـت كـه     .بـود ه و كامالً مسطح و همـوار  ، درست شدكرد يم مانند ماليده

 535 ونان،ي( 1تيبه نام هراكل يلسوفيف ،پس از آناكسيمنس .قرار دارند هواروي زمين بر  وآسماني 
  اعالم كرد. نياصل نخستو  مبدأق. م) عنصر آتش را  475 -

  
   وسيبطلم هيئتارسطو و  مدل

جهـان را در يـك منظومـه    ) ق. م 322-384يونـان،  ( 2سـطو اردر قرن چهـارم پـيش از مـيالد،    
(بدون حركـت وضـعي و    ساكن و كروي ،جسم عالم نيتر نيسنگزمين  ،او مدلدر  توصيف نمود.

  آن زمان نيز كروي بودند. ي هشد هقرار داشت. هفت كوكب شناخت جهاندر مركز  و بود انتقالي)
يـا   هـا  كـره كـروي اسـت و از    عالمكل ه معتقد بود كپيشين خود انديشمندان  چونهمارسطو 

تمـامي   و پيـاز)  يهـا  هيـ ال(ماننـد   رار دارنـد قـ افالك متفاوتي تشكيل شده است كه درون يكديگر 
به دور زمين در  ،ها آنهمراه  و متصل هستند) ها فلك( شفاف بلورين يها كره اين اجرام سماوي به

  3.ندا چرخشدر  يكنواخت با سرعت و لكام يا رهيدا يمدارها
اخته شـده بودنـد كـه بـه     س اثير)= ( 5»اتر«از عنصر پنجمي به نام  4»افالك«، ييارسطونظام در 

 .ماه بود به زمين، رينشانت از قوانيني متفاوت با قوانين زميني تبعيت كنند. نزديك داد يم امكان ها آن
ي  هكـر  .)فلـك  فته( گرفتند يمعطارد، زهره، خورشيد، مريخ، مشتري و زحل جاي  همماه بعد از 

 )7(شكل بود. شمار  ير و بتغيي لمربوط به ستارگان غيرقابيز (فلك ثوابت) ن دورترين

                                                 
1 Heraclitus (Ἡράκλειτος) 
2 Aristotle (Αριστοτέλης) 

 .»شكل استترين  ملدايره كا« كهق. م)  428 - 348( (Plato) ي اين اصل فلسفي از افالطونبرمبنا 3
4  The heavens 
5 Aether (αἰθήρ) 
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رد محور عالم مـي  ارسطو بر اين باور بود كه فلكچرخـد   دورترين در يك مسير دوراني برگ
را گونه حركت ديگري ندارد) و افالك ديگر كه درون آن قرار دارند  چ(غير از حركت دوراني هي

تكامل  تيغا بهناميد و چون معتقد بود  مي »العلل علت«گرداند. ارسطو محرك آن را  همراه خود مي
  كرد. حركت فرض مي يرسيده است، آن را ساكن و ب

  
  

  .نتودرتو (افالك) در مدل ارسطويي جها يها آسمان – 7شكل 
  

كـرده   نييتع ها آنه منزلت را با توجه ب هياولهر چهار عنصر  گاهيجا خود، ي منظومهارسطو در 
در  قـرار داشـت.   »سـفلي «عـالم   بعدازآنو  شد يمختم فلك ماه به  »علوي« عالم ،او سيستمدر  بود.

 ي هاز آن كـر  تـر  نييپـا و  هـوا  ي هكر آن از پسآتش،  ي هكر ابتدا ،د)ساف و ونك لمعا( عالم سفلي
 )8(شكل  1در نظر گرفته شده بود.(زمين)  آب و خاك

كرد و ارسطو را تكميل  ي همنظوم ،مصر ي هدر اسكندري )م 170-100( 2سبطلميوكلوديوس 
 را نوشـت بـه    3»المجسـطي «او كـه بـراي شـرح آن، كتـاب      مـدل . صورت رياضـي درآورد آن را به

                                                 
 »گرفته جاي خود در زير افالك عناصر باد و آب و آتش و خاك               «شيخ محمود شبستري:  »گلشن راز« 1

2 Claudius Ptolemy (Κλαύδιος Πτολεμαῖος) 
3 Almagest 

وشـته  ن (Μαθηματικὴ Σύνταξις)» تـأليف رياضـي  «ميالدي با نـام   150ضي و نجوم در حدود سال اصل كتاب بطلميوس با سيزده مقاله در ريا
در ين) تـر  بـزرگ يوناني به معني » مگيسته« ي ه(از ريش» المجسطي«به عربي ترجمه و با نام  از يوناني در بغداد يالديدر قرن نهم مشد. اين كتاب 

  منتشر شد.جلد م سيزده
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عنـوان بهتـرين توصـيف    بـه  نظام بطلميوسي تا بيش از هزار سـال مشهور گرديد.  1»هيئت بطلميوس«
منجمـان   مقـدس موفق بود كه به كتاب  يقدر به يطسالمج و 2.براي رفتار اجرام آسماني دوام آورد

3شد.ل مبد 

  

  
  

  .ارسطو ي منظومه جايگاه عناصر چهارگانه در – 8شكل 

                                                 
1 Ptolemaic system (Ptolemy Earth Centered Universe) 

و  ؛دور و بـه اوج تكامـل خـود بسـيار نزديـك شـد       اي و اسـطوره  نـي ييبـا هيئـت بطلميـوس انـدكي از باورهـاي آ      مركـزي  زمـين  رغم اينكهبه 2
خود تعاليم نمود سعي سال  1500براي حدود  ،و جهت علمي نشان دادن آن مقدسمركز كتاب  ليل ديد زميني مسيحي به دكليسا نكهيباوجودا

 ي هراهـب فرقـ   (Thomas Aquinas) »توماس داكن« ،از ميالد پسسيزدهم  ي هدر سد اما ؛كند هماهنگو هيئت بطلميوس ارسطو  ي هنظريبا را 
ماننـد  در مـدل پيشـنهادي او   را بـه عقـب برگردانـد.     مركـزي  زمـين و دوباره  ايجاد كرد ارسطو ي همنظومتغييري در  (Dominican) »كنينيدوم«

فرشتگان مسئول گردش كـرات روي   ولي ؛چرخيدند بر گرد زمين مي درون فلك خودت، در اارهاي پيشين، خورشيد، ماه، ستارگان و سي مدل
زير ماه، بـرزخ بـود و در زيـر     ي هدر منطق همچنين. وجود داشت كه مقر خداوند بود ها آن افالكاضافي نيز فراتر از  فلكيك و  بودند افالك

  قرار داشت.دوزخ و جايگاه شياطين  نيز و اندرون اين زمين ؛رزمين آدميان و قلمرو فانيس ،آن
برگرفتـه از كتـاب    - عنوان علـم رايـج در زمـان خـود    به - شود ميخوانده  »اسالميهيئت و نجوم قديم «يا  »هيئت و نجوم عربي«امروزه  آنچه 3

را كمتر شـاعري   كه يطور بهبه شدت متأثر از آن است. نيز ايراني  عرفانيِ بينيِ هانفارسي و جكالسيك حتّي ادبيات ي بطلميوس است. طالمجس
 را مبنا قرار نداده باشد.» هيئت بطلميوس« ،و اسرار آفرينش توان سراغ گرفت كه در توصيف عالم هستي يم
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  مركزي زمينسير تكاملي 
 

چهـار  در  تـوان  يمرا  هيئت بطلميوستا نخستين  بشراز اوهام  ،مركزي زمينگيري  شكلروند 
  مرور كرد: عمده ي همرحل

 در گرداگـرد و گردنـده   اي شـفاف  هكـر  بـه شـكل  آسمان را  ،تختا در ابتدا بشر زمين ر -1
   .كرد يمر آسمان تصو ي هچسبيده به كررا ستارگان و زمين 

 آن دوكـه   افـزود سپهر) بلورين ديگر نيز به باورهاي قبلي خـود   -(فلك» آسمان«بشر دو  -2
ارگان ثابـت يـا   (بـراي سـت   شد يم دانستههمچنان زمين، تخت  ولي مخصوص خورشيد و ماه بودند.

 .يا آسمان سوم) شد يمدر نظر گرفته  اولآسمان 

نيز سـپهر و فلكـي در نظـر     ها آنوجود پنج كوكب سيار آشكار گرديد. براي  ازآنكه پس -3
 سپهر ي عالوه بهماه و خورشيد به هفت اليه و  يسپهرهاآسمان با اين پنج فلك به همراه  .گرفته شد
در زمين نيز همچنـان تخـت    تقسيم شد. 1ت طبقه و بعدها به نه اليهستارگان ثابت، به هش ي جداگانه
 .شد يم نظر گرفته

 معلوم ،به اين نكته دست يافت. اينكه بشر در چه تاريخي ستيكروبشر دريافت كه زمين  -4
م اعـال  2»در آسـمان «ا ذكر داليلي در كتاب خود بـا نـام   قرن پيش، آن را ب 25اما ارسطو در  نيست؛

 .داد يمون پيروان فيثاغورس نسبت خود، همچ پيشينيانزمين را به  كروي بودنكشف كرد. او 

 
  
  
  

                                                 
اعلـي  باور بر اين بود كه ايـن فلـك    .گرفتند يمنظر در  زين »فلك اطلس«يا  »االفالكفلك«به نام كل سيستم را در درون فلكي اضافي گاهي  1

بـه حركـت   چرخـد و افـالك ديگـر را بـا خـود       روز يك دور بر گردد محور عالم (محور معدل النهـار) از مشـرق بـه مغـرب مـي      در طول شبانه
  .آورد يدرم

  »ايدر يبود بر رو يچو خشخاش                انينه چرخ م نيا ريدر ز نيزم« :عطّار» اسرارنامه«
  

2 On the Heavens (De Caelo) 
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  .مركزي زمينتكاملي  ريس – 9شكل 
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 مركزي زمين اساسياصول 
  

و تكميـل   ، اصـالح در طول تاريخ همواره در حـال دگرگـوني   »مركزي زمين« ي هنظري چهگر
 يا تاانـدازه نـي  ييو آ خيـالي و از باورهـاي   عطف خود رسيد ي هزمين به نقط با اثبات كرويت يابود 

كـه   ملزومات. اين ندماند نخورده دستتقريباً داشت كه از ابتدا تا انتها نيز  ياصولا ام؛ فاصله گرفت
  1كرد: بندي جمع توان يمزير  قرار بهرا ات فلسفي استوار بودند مشاهدات ظاهري و نظر ي هيبر پا

  .(اصل سكون) زمين ساكن و بدون حركت است -1
 محوري). (اصل زمين هستي است و كانون قرار دارد و محور عالمزمين در مركز  -2

   جسم عالم است. نيتر بزرگزمين  -3
  2.)استآسمان سقف زير در زمين ( قرار دارددر گرداگرد زمين  آسمان همچون حباب -4
  3.چرخد يمونه به دور زمين همچون گرد اليهو هر  دارد(فلك) آسمان چند اليه  -5
  هستند.سخت  و يكنواختجامد، هاي آسمان)  ه(الي ها آسمان -6
 هـا  آسـمان بـه يكـي از    هركدام ،اختران ي هدست ) واريكواكب س( ابااختران، ، ماهخورشيد -7
  . (چرخش افالك) پيوسته در حال چرخش به دور زمين هستند ،ها آنبه همراه و  اند دهيچسب

  .زمين) ي هجاذببراي  فلسفي يتوجيه( 4كنند يمزمين) سقوط ( عالمز اجسام به طرف مرك -8
                         5(اصل ثبات). هستندمعلق مجهول  يييا فضا و... هوا ،بر روي آب ها آسمانزمين و  -9

 6.)داريم (اصل انسان در كارندكائنات براي خدمت به انسان  اجزاء تمام -10

                                                 
   از اين موارد صحت ندارند. كدام چيه، نيماه به دور زم گردش جز به ،ميدان يمامروزه  1

 »ستون گرد زمينش جاي كرد آسمان چون خيمه بر پاي كرد                بي«: ارعطّ »يرالطّ منطق« 2
 »را دائماً آرام داد (زمين) و آن دگر                ش مادام او دادنبرا ج(آسمان) آن يكي «: ارعطّ »يرالطّ منطق« 3
  خاك هم در كف دنياست و عنصر پست است. است. عنصر ينبرتر به همين علت ؛كند ميبه سمت باال صعود  زيو آتش ن 4
  »بداشت               خاك را در غايت پستي بداشت يزبردستآسمان را در «: ارعطّ »يرالطّ منطق«
ي يكي از عناصـر چهارگانـه در نظـر    زمين را معلق بر رو ها آنكردند و هركدام از  مييونان باستان، زمين را غير كروي فرض  ي هفالسف بيشتر 5

  رفت.گ ميدر نظر (عنصر برتر) از آتش اي  هدانست و به دور آن هال ميرفت. اما ارسطو زمين را كروي گ مي
  نخوري غفلت بهتا تو ناني به كف آوري و                  در كارندمه و خورشيد و فلك ابر و باد و «سعدي:  »گلستان« 6
  »يرـــــــشرط انصاف نباشد كه تو فرمان نب                 بردارـــــــهمه از بحر تو سرگشته و فرمان                               
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  جهاني كه اهللا خالق آن است
  قديم و علم جديد باورهاي عهدعلم و  ي هياز دو زاو ؛بررسي آياتي از قرآن 

  
  
  
  

 
 



  
  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  



  
 

        
  
  

  
 ديدگاه

  
را از جهـان  توصـيفي   تـوان  يم، وجود نيباااما  .دازدرپ ينمطور خاص به مطالب علمي قرآن به

 يافت. در اين فصل قصد داريم آنر د -هاي اهللا و ذكر توانايي ها نعمتدر ضمنِ برشمردن  -هستي 
كـه از  را اي  انهشناسـ  نسنجش ميزان صحت و نوآوري اطالعات قرآن از گيتي، مدل جهـا منظور به

يـابي   هدر ايـن راه، بـه ريشـ   هـاي علمـي محـك بـزنيم.      هتـ ي يافبـر مبنـا  آيد  يآيات قرآن به دست م
هـا را   گيرنـد، آن  يقرار م 0F1»علم«ي تعريف  معلومات قرآن دست خواهيم زد و آنجا كه در محدوده

و آنجـا كـه خـارج از    آزمـاييم   يمكنيم و درست بودنشان را  يمبا دستاوردهاي دانش نوين مقايسه 
ايـن   ي همايـ  نبـ اجمـالي  بـه شـناخت    ها آن آوري درسنجش ميزان نو منظوربهلم هستند، ي ع عرصه

 آرا و نظـرات بـا   بنـابراين الزم خواهـد شـد كـه مضـمون آيـات قـرآن را       ؛ كنيم يممعلومات بسنده 
   1F2.مقايسه كنيم ي كهن هماه و باور ها افسانهبا  همچنينو حكيمان و فيلسوفانِ پيش از اسالم 

                                                 
  اي كه قابل تجربه، تكرار و آزمون باشد.   يعلم عبارت است از آن دانستن: (science) علم 1

علمـي خوانـده    تر شيپ كه اي يدانستنهمراه با اثبات نادرستي هر شود. رد  يعلمي ممكن است اصالح، تكميل و حتّ مطلبعلم پويا است و هر 
   .پيوندد ميبشر  يها هافسان ي قافلهبه گردد يا  ميعلم خارج و منسوخ ي  گردونه شد، آن گزاره ديگر علمي نخواهد بود؛ زيرا از مي

2 محدودي داشت، به دانش  ازآنجاكه ،طبيعي برآمدهاي  هصدد توصيف پديددر كه يهنگامنيازش،  بنا بريه لبشر او و  رو آورد خـود  راتتصـو
هيوالهـاي دهشـتناك   را كمينگاه  جاي اتاق خوابش يهمانند كودكي كه جا؛ ايي ساخته هافسانبراي خود اوهامش تجارب اندك و  بر اساس

ها  هافسان ،سازد. در طول تاريخ مي ايي به اين موجودات خيالي مرتبطه ناز تاريكي، سكوت و تنهايي را با خلق داستا داند؛ و ترس ذاتي خود مي
 ي هنماينـد دانـاي اسـرار و   كساني كه خـود را   ،. در چنين شرايطيمبدل گشتندبه باور با انتقال از نسلي به نسل ديگر و  شدند، رشد كردند توليد

   شدند. ناميده مي گو و... يبغمغ،  ساحر، ،افراد كاهناين ر باورها شدند. نگهبان و مفس ،كردند مي(متافيزيكي) معرفي نيروهاي فوق طبيعي 
در طـول   رايـ ز ؛نبـود در دست  ياطالع چندان انهيخاورم ي هدر منطق باستاني باورهاي ي مايه همچنين بنو  از علوم، اواخر قرن نوزدهم ميالديا ت

          بودنـد. تـا آن زمـان تنهـا منبـع      را نـابود كـرده    هـا  بـه يكترا سـوزانده و   هـا  ، كتـاب خـود  وتـاز  تاخـت منطقه ضمن  نيبارها فاتحان در ا ،خيتار
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            ميبـر  يمـ اسـتنتاج منطقـي بهـره     بـر اسـاس  تطبيقـي   ي وهيشـ از  ،در اينجا بـراي بررسـي آيـات   
توجيهي متكلمين و مفسرين قـرآن   روشخالف بر متد. اين شود يمعلمي دانسته  يكه امروزه روش

 يها شرط پيش صول وا ،معياري دوگانه بر اساسرا آيات قرآن  ،سيراكتب تف كه جهت ازآناست. 
    مـورد   ،(گـاه متنـاقض و گـاهي مجهـول)     اخبـار و روايـات اسـالمي   ي بر مبنا داوري يا پيش و يهاول

.دهند يمقرار تفسير و توجيه  2F

               نـد يآ ينمـ  بـه كـار  قـرآن   بررسـي علمـيِ  بـراي   هـا  كتـاب  پـس ايـن   1
         نهفتـه  يـا كشـف حقيقـت     يـات قـرآن  راهـي مطمـئن بـراي درك آ    تـوان  ينمـ را  ها آنمراجعه به و 

       اسـتنتاج منطقـي   هـاي   روشخالف چـون آكنـده از مـواردي بـر     ايـن كتـب   3F2.قلمداد كرد ها آندر 
بلكـه                  .را ارضا نمايند يطرف بيهر فرد  اكذهن شكّ توانند ينمپس  4F3،هستندگيري  هنتيجو  تحليلدر 

                                                                                                                            
  ا .بود )يرونيب حاني(مانند ابور در اعصار بعد ها آنبه  شمندانياند اشاراتيا  )هرودت(مانند ي ونانيمورخان  يها نوشته ،ها آنشناختپـس   ام

و ق. م)  Assurbanipal) ()668 - 626 »آشور بانيپال« ي هكتابخان يها خرابه، مانند النهرين بين يها رانهيواز آن با كشف چند هزار لوح گلي در 
ني به همـراه علـم باسـتاني خاورميانـه گشـوده شـده و       ييبسياري از باورهاي اساطيري و آ ي مايه بن مهر سربه، امروزه راز ها آنموفقيت در قرائت 

                                     گرديده است. ) آشكارن باستان (دانش هلنينيانجوم، رياضي، جغرافي و...) با علم يونا مانندنادرستي مترادف بودن دانش عهد قديم (
موجـود در ايـن    ي هتـرين اسـطور   شـوند. معـروف   نگهـداري مـي   )British Museum(» ي بريتانيـا  هموز«اكنون در  النهرين هم هاي گلي بين كتيبه

انوما اليش« ها نوشته لگ «)Enuma Elish( برگرفته از  »در فراز كه يهنگام« يعني) روايتـي اسـت    نـام دارد كـه   )اسـطوره  نيـ ا يهـا  هواژ نينخسـت
شناسـان انگليسـي    انـد. باسـتان   هكـرد  همسـرايي مـي   )Akitu(» اكيتـو «يـا  » جشن بزرگ سال نـو «كاهنين بابلي در مراسم آييني  ازآنچهگونه،  شعر
 يبـار بخشـ   نينخسـت  كه يهنگاميافتند. » ورآش«(موصل، عراق امروزي) پايتخت » نينوا«هاي شهر  هاي ويرانه را از حفاريمربوط به آن  يها لوحه

 ينش عبـر آفـري  داسـتان كـه   گرديـد روشن ؛ ردانده شدگ رب يسيانگل  به )George Smith( »تيجورج اسم« ياري  به 1876در سال  اين افسانهاز 
و هفـتم آن متـأثر    اولاسطوره و از لوح  نيمأخوذ از ا(موجود در تورات و پيرو آن در قرآن، مانند آفرينش با كلمه، آفرينش انسان از گل و...) 

  .  دانند يدر بابل م انيو زمان اوج قدرت بابل الدياز م شپي دوم ي هاجزاء آن در هزار  اسطوره را با توجه به نيا ييدايزمان پ شناسان باستاناست. 
بارها زمين مسطح دانسته شـده اسـت.   در اين دو كتاب، مشابه وجود دارد. مثالً  ياصورت يكسان ي بهجمالت، در تورات و قرآنعنوان نمونه به 1

و بـا معيـاري دوگانـه در    » ريف شـده اسـت و قـرآن كـالم خداسـت     تورات تح«اين اصل كه  بر اساسمروزي قرآن مراجع اسالمي و مفسرين ا
س ايـن جمـالت را   ، پاست يعلم خالف دستاوردهاين مسطح بودن زمين برو چو فهمند يمكه هست،  گونه همانقضاوت، جمالت تورات را 

را در قـرآن توجيـه كـرده و مـورد تعبيـر       همان جمالتولي مشابه  .برند يمو براي اثبات تحريف اين كتاب از آن بهره  دانند ينماز طرف خدا 
 اسـت  يحـال در ايـن  ! كننـد  يمبرداشت  ها آنشگفت اينكه، ضمن انكار معناي ظاهري آيات قرآن، كرويت زمين را هم از حتّي . دهند يمقرار 

و فالسفه و منجميني كه قائـل بـه    فشردند يم آيات قرآن و اخبار اسالمي، بر مسطح بودن زمين پايبسياري با استناد به  اسالميونكه درگذشته، 
  .خواندند يمزمين بودند را كافر  كرويت

و چـه   )عربـي و...  ابـن  ،فخـر رازي  هاييمي (مانند تفسـير تفسيرها، چه قد و نقد برخي ازرد  ، درونتوسط اسالميحتّي امروزه مطالب فراواني  2
  نند.ك ميفهمي متهم  راهه رفتن و كج بيرا به ادوار ماضي مفسرين شود؛ و  مي(بيشتر در مورد اعجاز علمي قرآن) نوشته  جديد

در  مفسـرين در مـواردي   .شـود مـي نحاصـل   به فرد ي منحصرا نتيجه، مجهول بودن فرضياتبه علت  گاهيمسأله، يك  گيري نتيجهدر فرآيند  3
ي وضـع تـالي).   (مغالطه دكنن مطلوب خود را استخراج ميتنها  داوري، شنند و با پيك مياز آيات قرآن، اين اصل منطقي را رعايت ني ريگ جهينت

  سازند.خود را سردرگم ميمخاطبان آن،  بغرنج جلوه دادن فهم و قرآني آيات در معنا متناقضمتعدد و ت احتماالطرح با گاهي نيز مفسرين 
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.را تسكين دهندن راذهن مقلدان شريعتمدا توانند يمتنها ، بخش مآرا ييدارو همچون 5F

1  
 را اتهيتشـب  و تنهـا مفهـوم كلمـات، اصـطالحات     ،قـرآن  تحليل آيـات  تجزيه ودر در ادامه، 

قابـل درك   زبـان  عـرب  كيـ  يكـه بـرا   معناي جمالتي جدا ازو مراد قرآن را  ميده يم مالك قرار
و دگان) نـ (ايمان آور »منونؤالم«، (مردم) »النّاس«در قرآن همواره زيرا  6F2.ميريگ ينم در نظر ،هستند

 نيا .هاگو غيب يا ، رمزگشاهامفسرينو نه  اند قرارگرفتهمورد خطاب  (ناباوران به قرآن) »كافرونال«
 :ميخوان يمچنين در خود قرآن  همچنين عنوان شده است. كرّاتمختلف به  يها سوره در ها خطاب

(آشـكار   نيبم يبه زبان عرب] است يكتاب[« اي) 17 (القمر/ »ميا كرده آسان يپندآموز ياقرآن را بر«
دشوار نيست و نياز بـه تفسـير   خودش  دگاهيد بر طبقفهم قرآن  نيبنابرا ؛)195 /ء(الشعرا »و روشن)

بـازگو   يروشـن  بـه خـود  كه خالف آنچه يل نيست كه جمالتش بريا توجيه ندارد. خود قرآن هم ما
  گوناگون قرار گيرند. يها هيتوجيده شوند يا مورد تعبير، تفسير و فهم ،ندك يم

 

                                                 
را هـم  » تصرّف لفظـي «حتّي » تصرّف معنايي«هاي خود، عالوه بر  با صراحت تمام در كتب و مقاله اند كه رفتهمفسرين امروزي تا جايي پيش  1

 ي  تفسـير خـود بـر آيـه     طباطبايي (صاحب تفسير الميزان) كه با تصرّف در لفظ قرآن، در ضـمن  اهللا تيآشمارند. مانند  در آيات قرآن، مجاز مي
َْٔرَض بَِسـاًطا« ُه َجَعَل لَُكُم اْلا بـه عبـارت   » ك«بـا اضـافه كـردن يـك     )، 19 (نوح/ »ساخت  گليمي] گسترده و اهللا زمين را براى شما [بساطي يا - َواللَـّ
ي و مسطح بودن زمين بوده است. كساني مراد آيه، ظاهري بودن گستردگ كند كهتا چنين تلقين  آورد درمي» كباسطاً«صورت ه، آن را ب»بساطاً«

و چنـين وانمـود    انـد  دادهزمين (علت تخت به نظر رسيدن زمين در هـر نقطـه) ارتبـاط     ي همذكور را به جاذب ي هنيز به استناد تفسير طباطبايي، آي
  ، اشاره كرده است. [!]هكه تا پيش از نيوتون كسي از آن آگاه نبود نيزم ي هجاذب ي هكه قرآن در اين آيه به پديد اند كرده

كه اگر يك شيء مثالً يك سيب از ارتفاعي رها شـود، حتمـاً بـر زمـين خواهـد       دانست يمكه بشر نخستين هم  دانند ينمالبته اين مدعيان گويا  
علـت وجـود كشـش از    بـه   -ي يونان علت مسطح به نظر آمدن زمين در هـر نقطـه    فالسفهكم از قرن چهارم پيش از ميالد به بعد،  تدس ؛ وافتاد
»            ايـزاك نيـوتن  « آنچـه . همچنـين بايـد دانسـت؛    دانسـتند  يمـ را  -زمـين ي  هو بزرگـي شـعاع كـر    )هـا  آنزعـم  زمـين (كـانون هسـتي بـه     ي هناحي

(Isaac Newton)  گـرانش عـام  «در قرن هفدهم ميالدي كشف كرد، قانون ديناميكي « (General gravitation)    ي  رنـده دا نگـه يـا همـان عامـل
نيـوتن از درك مفهـوم    .يا نه حتّي كشف ماهيت خـود جاذبـه  » جاذبه«ي  دهيپدي رياضي مربوط به آن بود و نه كشف  هسيارات در مدار و رابط

(ماهيـت طبيعـت).   » چرايـي «و نـه كاشـف   كرد  ميهاي طبيعي) معرفي  ه(رفتار پديد» چگونگي«جاذبه عاجز بود؛ به همين دليل خود را كاشف 
  اي براي پرسش چيستي جاذبه يافته است) كننده ي انيشتين، پاسخ قانع»انحناي فضا«ي  هنظري بازه بشر (امرو

اعـم از محـدث، مـتكلم،     -ي تفسـير الميـزان، از مفسـرين سـلف خـود      همطباطبائي در حالي قرآن را چنين تفسير كرده كه خود در مقد اهللا تيآ
انـد و بـه سـود     هاغلب با تأويل و تعبير خويش، از معناي جمالت عربـي قـرآن بسـيار دور شـد    ها  خورده گرفته است كه آن -فيلسوف و صوفي

  اند. همشرب فكري يا فرقه و مذهب خود، مفاهيمي را بر آيات قرآن تحميل كرد
ا در ميـان آيـات ديگـر    سـرنخ فهـم آن آيـه ر   نيم كه ك ميبرخورديم كه چند معنا براي آن قابل تصور است، سعي  اي هآي با دليل اگر به همين 2

  دليل يا بدون برهان، مطلبي را به قرآن نسبت ندهيم. يب جستجو كنيم وقرآن 
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 گانهعناصر چهار
  

عهـد باسـتان بـه آن     يشـمندانِ دانكـه  ) و آببـاد   ،، آتش(خاك يهاول هر چهار عنصر ازقرآن 
  .آورد يمذكري به ميان  از جهان بود، انتعريف آن براي ،فلسفي يا هيپاو  معتقد بودند

  
  شخاك و آت
7Fسرشت آدمي را از خاك قرآن

8Fرا از جنس آتش هاجنّو سرشت  1

 حتّـي و  كنـد  يمـ معرفي  2
9Fداند يم به دليل سرشت برترش اوبر تكّ را» اهللا«از امر ابليس و سرپيچي علت سركشي 

3:  
ْيُتُه وَ   َقاَل َربَُّك لِْلَمَلائَِكِة إِنِّي َخالٌِق َبَشًرا مِّن ِطينٍ  ٕاِذْ « َذا َسوَّ   نََفْخـُت ِفيـِه ِمـن رُّوِحـي َفَقُعـوا لَـُه َسـاِجِدينَ َفٕاِ

َقـاَل َيـا إِْبِلـيُس َمـا َمَنَعـَك أَن َتْسـُجَد لَِمـا   ٕاِلَّا إِْبِليَس اْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن الَْكـاِفِرينَ   َفَسَجَد الَْمَلائَِكُة كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ 
ْنـهُ   ِمَن الَْعالِينَ  أَْسَتْكَبْرَت أَْم كُنتَ  َخَلْقُت بَِيَديَّ  اٍر َوَخَلْقَتـُه ِمـن ِطـينٍ  َقاَل أَنَـا َخْيـٌر مِّ آنگـاه كـه    - َخَلْقَتِنـي ِمـن نَـّ

درسـت   ]كامالً[پس چون او را  گفت: من بشرى را از گل خواهم آفريد گانتفرشپروردگارت به 
 گانفرشـت پـس همـه    بيفتيـد  ك]به خا[كنان براى او  كردم و از روح خويش در آن دميدم، سجده

اى ابليس، چه چيز تـو   گفت: د تكبر نمود و از كافران ش ه]ك[مگر ابليس   يكسره سجده كردند
تكبـر نمـودى يـا از     را مانع شد كه براى چيزى كه به دستان خويش خلق كردم سجده آورى؟ آيـا 

 »اى ا از گل آفريدهاى و او ر من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريدهگفت:   جويانى؟ي برتر ]ي ه[جمل
 ).74 -71 ص/(

  :پردازند يم؛ اين آيات به چند موضوع شود يمكه ديده  گونه همان
10Fاز گل آفريده شد. آدم )الف

4  
  ، جان گرفت.در كالبدش خالق با دميده شدن روح آدمب) 
  از آتش آفريده شده است. )شيطانابليس (ج) 

                                                 
  و ... 14 و الرحمن/ 7 السجده/ ،12 ، المؤمنون/33 الحجر/، 28 ، الحجر/26 الحجر/در:  1
  .15 الرحمن/، 27 الحجر/در:  2
  ...و 34، البقره/ 12/ االعراف ؛ مانندتكرار شده استمختلفي اين مطلب در جاهاي  3
هـاي مختلـف بـازگو     صورت گـذرا و پراكنـده در سـوره   ) و حكايت وي را به116، طه/ 61خواند (در: اسراء/  يم »آدم«را نخستين بشر قرآن  4
 .دده يموي به دست  حال شرحي جاري قرآن در اغلب موارد)؛ اما تورات جزئيات بيشتري را از  (رويه كند يم



 25                                                                                                        جهاني كه اهللا خالق آن است       

  

   
 

11Fد) شيطان

  تكبر نمود. تربر يسرشته دليل برخورداري از ب 1
 كهـن خاورميانـه   از عقايد بسـيار  اولسه مورد كه  شود يممشخص با مراجعه به اسناد تاريخي 

(مخلوط خاك و  ليا گ شدن او از خاك دهيآفر و كامل) صورتبه( نيبه انسان نخست باورهستند. 
اقـوام   انيـ در م ،بزرگ يخدا اي انيتوسط خدا ينيدر او از راه بزندگي شدن روح  دهيو دم 12F2)خون
هزاران ، عالوهبه 13F3.استرواج داشته  هوديقوم  باستان و بعدها در النهرين بينتمدن  در ازجمله يسام

       .اند شده دهياز آتش آفر ها جنّكه  شد يمگفته  يبابل رياز ظهور اسالم در اساط شيسال پ
تـوان   شناسـي مـي   هتـب اسـطور  تنها در كرا  سفالي يا مجسمهداستان آفرينش انسان از امروزه 

منشـأ   تئـوري، طبق ايـن  است.  14F4»تئوري تكامل«ترين نظريه،  شناسي نيز رايج خواند. در كتب زيست
  دات زنده است.واي از موج هآخرين نسخه از تكامل تدريجي گونكنوني حيات يكي است و انسان 

كه فالسفه در  ميدان يم زيرا؛ آتش به خاك استي برتر يباستاني  نظريههمان نيز  »د« ردمو
  تأييد و صحهقرآن با  بنابراين 15F5.دانستند يمعنصر  نيتر پست را و خاك را برترين آتش، عهد باستان

                                                 
  ها است. ابليس (شيطان) يك جنّ در ميان فرشته ،قرآندر  كنند؛ را يك فرشته معرفي مي (shaitin)» شيطان«يهود كه برخالف متون  ١
  قابل تأمل است. (انسان نخستين سومري)» آداپا«و  انسان نخستين بابلي)(» ادمو«عربي و زبان (خون) در » دم«و » آدم«قرابت لفظي  2

ْسُنونٍ َخَلْقَنا اْلإِ َولََقْد « :قرآن ْن َحَمٕاٍ مَّ   .)26(الحجر/  »در حقيقت انسان را از گلي خشك از گلي لجني و بدبو آفريديم - نَساَن ِمن َصْلَصاٍل مِّ
 بريتانيـا  ي در مـوزه كـه   - هنگـار  تصوير موجود در يك سنگ آشنا شدند و آن را گسترش دادند. آدم ي هقص هنگام اسارت در بابِل بايهوديان  3

   .كند يم ، روايتتوراتبا متن با جزئياتي مشابه معروف هبوط آدم را  حكايت درخت معرفت و مار اهريمني در ماجراي -شود نگهداري مي
 يزيـ ر ياز پـ  يمهمـ خلقـت، سـهم    ي هبـار خـود در  يقـ يدر كتـاب تحق   (A.R.Milland)» دلنَيم«و  (V.G.Lambert)» المبرت«دو محقق معاصر 

همچنـين  اسـت.   يو حـوران  ياكـد  ،يسومر يها هاز اسطور يبيكه خود ترك قائلند يآشور نشيآفر ي هسطورا يبرا يتورات نشيآفر ي هاسطور
است كه از آن جمله از  افتهيتورات  نشيآفر ي همصر باستان را در افسانهاي  هاز اسطور يآشكار راتيتأث ،يمحقق آلمان (F.Helling) »نگيهل«

انسـان   ينـ ي) در باتيـ حروح (ي دم زنـدگ  دنيـ و دم از آب هـا  يپرنـدگان و مـاه   نشيخاك، آفراز  واناتيح نشيآفر ،نيزم ياه آبو آسمان 
  .)، فصل اسطوره آفرينششفا نيالد شجاع ،»گريد يتولد«ر.ك. به: ( توان نام برد مي ،انيتوسط خدا

4 Evolution Theory 
 د.شـ  ميعنوان نماد نور ايزدي ستايش بود. مثالً در دين زرتشت به رايجبه آن در بين ملل مختلف آتش و احترام  يبه برتر باوردر عهد باستان  5

. نـد ك مـي  يروشن معرفـ  يچراغ وندردر ) اي هشعلر (نو يهم مانند مشكات را ، نورشنيزم و ها ننورِ آسمارا اهللا ، سوره نور 35 آيهدر قرآن هم 
وه ي) كه 11و  10 ؛ طه/30و  29 لقصص/ادر:  قرآن ديي(مورد تأ آمده استنيز  )3(در: سفر پيدايش/  در تورات نايكـوه سـ   ) درهـود ي ي(خـدا  هـ 

  سخن گفت. يبا موس ور) ه(از درختي شعل صورت آتشبه )سينا (طور
 ايـ خرد) مترادف با نـور  خداي ( خدا نيتر مهم خدايان اجرام نوراني بودند (مانند ستارگان) و ،يميابراه ريغ انيدر اد هودي نيد شيداياز پ شپي

بـزرگ تمـدن    يخـدا آشـور ( (نماد اهـورامزدا) و  ر . دو نشان مشابه، فروهشد يم... در نظر گرفته و ديخورشماه، ، رعدوبرق آتش،ي ن خداهما
  خود دارند. انيدر م و قدرت) ورن يا  آتشمظهر ( ديعنوان خورشقدرت) به ي هنمادين (حلق يا حلقهدر اديان باستاني، آشور) 
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  16F1.كند ينمعهد باستان مطلبي را بازگو  باورهايبر برتر بودن آتش بر خاك، فراتر از  گذاشتن
  

  آب
عرش آفريـدگار   ؛آورد يمخني به ميان ، سقرآن در آياتي كه در مورد خلقت آسمان و زمين

  :كند يمآب معرفي عنصر و جوهر وجود حيات را  »آب«را مستقر بر روي 
َماَواِت َواْلأَْرضَ « و  هـا  آسـمان اسـت كـه    يو او كسـ  - َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى الَْماءِ  ...َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ

    زيـ هر چ و...  -َوَجَعْلَنا ِمَن الَْماِء كُلَّ َشْيٍء َحـيٍّ «... ؛)7 /هود( »بودو عرش او بر آب  ديآفر...را  نيزم
  .)30 نبياء/(اال »ميداد را از آب قرار يا زنده

  :ميده يمقرار موضوع را از چند زاويه مورد بررسي و تحليل اين 
: ايـن اسـت   هـا  آنزيـرا پيـام   ؛ اند شدهرا براي عنصر آب قائل  يا ژهيو تياهماين آيات ) يكم

 ،هـم و آسمان  نيزم شيداي. پس از پشناور بود آبعنصر  يبر رو جهان، تخت اهللا شيداياز پ شيپ
  كرد.انتخاب  »اتيح ي هيما«عنوان بهرا آب عنصر خالق 
در  .، قـدمتي بـه درازاي تـاريخ دارد   آنامتيـاز ويـژه بـراي    عقيده به پاكي آب و قائـل شـدن    
         قـرار   شيآب مـورد سـتا   ي هالهـ  ايـ  زديا كه ييتا جا .دش يمدانسته  اهميت باآب  يباستان يها تمدن

پرسـتش   زيـ ن )تـا يآناه(» آب ايـزد بـانوي  « و داشت يا ژهيو گاهيآب جا ،باستان رانيدر ا .گرفت يم
. شـد  يمـ آلوده كردنش سخت نكـوهش   بود ومورد احترام ي عنصر آب ،شتزرت نيددر  .شد يم

  بود. ستايشمورد  يعنصرآب  ز،ينباستان يونان فالسفه  نظردر 
بوده است. در  ها آسمان پيش از خلقت زمين و ،كه خلقت آب كنند يمآيات اعالم اين  )دوم

خلقت معرفـي   ي هياولعنوان عنصر را به، آب رايج و غالب در خاورميانه يا هينظراسالم زمان ظهور 
   وجـود  ه بـ ) (آب طبيعـت  ي هيـ اولديگر عناصر از عنصر  داللت داشت كه بر ايناين نظريه  .كرد يم

 17F2.استسر برآورده  ها آبيا از درون از آب پديد آمده مادي جهان  ،تر ساده يعني به زبان ،اند آمده
 (در شـرح داده اسـت  بيشـتر   آن راولـي تـورات    ،دهد ينم ارائه يليتكم حيرابطه توض نيقرآن در ا

                                                 
  » را از خاك و آب او آفريد                روح را از باد و آتش پروريد جسم«عطّار: » اشترنامه«1

هـم  اسـالمي  در تعـاليم  ). 317، ص 4المنثـور، ج   الـدر   -170، ش 208، ص 54، ج بحـاراالنوار » (همه چيز از آب آفريده شـد «پيامبر اسالم:  2
  رسد.و نسب آن به هيچ عنصر ديگري نمي ود را بر آن نهاد؛ا آفريد و عرش خعنصري است كه اهللا آن رين اولود كه آب ش ميگفته 
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در  صـورت  نيـ ا بـه  . م)ق 546 - 624ونـان،  (ي تـالس اين مطلـب از زبـان    .)ميپرداز يمآن ادامه به 
  :تاريخ ثبت شده است

را در اعـال مـدارج    هـا  صـورت  اندنيدارد كه بازنما تيآب صالح رايآب است، ز اولابداع «
آورد.  به وجوداز آن  هاست آن يو آنچه محتو نيجواهر آسمان و زم عي. خداوند جمرديكمال بپذ

 شياجـزا  نيتر و از صاف افتياز انحاللش، هوا ابداع پس آب علت هر مبدع و هر مركب باشد و 
دود حاصـل شـد، كواكـب مكنـون گشـته و در حـوال        ايـ  ريها كه اث و از شعله ديدآتش متحقق گر

 يند چنانچه مسبب به سبب متشبث شـود بـه شـوق   درآمدمركز به دوران متحرك شدند، به حركت 
 يمثـال نـوران   يست و در عـالم جسـمان  ا يقابل هر صورت اولچون عنصر و كه در آن حاصل است 

در  ديـ گردان اوللذا آب را مبـدع   افت؛يمثل آب ن يعنصر باشد،را مستعد  ها صورتكه قبول تمام 
  .»داشت يو اجرام سماو يانشاء اجسام ارضمنشأ مركبات و 

 مـادر بـه وجـود آمـده كـه      18F1»اماتيت«هم گفته بودند كه جهان از  ي، كاهنان بابلاز تالس شيپ
و  دانسـتند  يمـ را از عنصـر آب   ديخورشـ  شيدايـ پمنشـأ   زيـ باسـتان ن  انيمصـر  .اسـت  يآبـ  يا ورطه
  .خواندند يم »فرزند آب«را  ديخورش

اعتبـاري   ،يهاولعنوان عنصر به يا آب هستيجهان  پيدايش اين موضوع وجود آب پيش ازبنابر
 يهـا  كرانـه از  حتّيودند. اين مطلب شنيده ب آن راندارد و مردم در صدر اسالم  قدما عقايد فراتر از

فلسـفه  بـا   آن راتـالس   در آنجـا بـود كـه    .رسـيد هم يونان  تالس به ي هوسيلمصر نيز فراتر رفت و به
  19F2.شدرد  و نقد ارسطوتوسط  بعدها وكرد تفسير 

عنصر  ،ها آنو اينكه كدام يك از  سپرده شده است خيبه تار »عناصر چهارگانه«وجود امروزه 
پسـت   يـا برتـر  كـدامين   و )مـورد سـتايش  ( اهميـت يك با كدام و است اولابداع  ياطبعيت  ي هياول

20Fشناسد يمعنصر ساده را  118بشر خواص  موضوعيت ندارد. علم درنيز است، 

 ي هكه هم داند يمو  3
در  هيـ نظر نيتـر  مهـم هسـتند. طبـق   سـاده   عناصـر  نيـ از ا يبيترك ،يجهان هست ي دهنده ليتشكمواد 

                                                 
1 

Tiamat 
 احتمـال  بـه پـس   .قـرار گرفـت   يرا در مصر گذراند و تحت آموزش كاهنان مصـر  ياديزمان ز مدتخود،  يتالس ضمن سفرها كه مياند مي 2

  بود. فراگرفتهآب را در مصر  يرو بر نيزماست و شناور بودن  »نيعنصر نخست« آب اينكهاعتقاد به او قريب به يقين 
 شوند. مين افتي عتير طبو د د. تعدادي هم ناپايدارناست يخال وفيمندل يدر جدول تناوب عناصر نيپنج عنصر از اجاي  3
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و از بـه دام   پـس از انفجـار بـزرگ    ه،ياول ي سادهعناصر  نيا ،21F1»مهبانگ ي هنظري«يا  ينجوم كيزيف
 هـا  نـوترون  و هـا  پروتـون و گونـاگون   ييتاچنـد  اجتماعـات  ي وسيلهبهمتحرك  يها الكترونافتادن 

22F.اند آمدهضد ماده) به وجود  باوجود(

2 

را از  يا زنـده حيات هـر موجـود    ؛»ميب قراردادرا از آ يا زنده زيهر چ« ي هيآدر قرآن ) سوم
 ؛كنـد  يمـ معرفـي   -و نـه آب  -آتـش منشأ  بارا  ها جنّ ،از طرفي در آيات ديگرياما  23F3.داند يمآب 
  است. شدهگويي  ضتناقدچار اين كتاب  اي ستنديزنده ن ها جنّ ،قرآن زعمبهيا  پس

حيات وابسته بـه آب هسـتند،    ي هراي ادام، بميشناس يمكه ما  يا زندهاينكه جانوران و گياهان 
 قدمااز مرزهاي دانش  فراتري پيش از قرآن از آن ناآگاه بوده باشد يا اعتباري كسمطلبي نيست كه 

   .ميكن يمداشته باشد، بنابراين بدون هيچ توضيح اضافي از آن گذر 
آب و  رازيـ غ به يدبه موا ها آن يوابستگ و گريدر كرات درا  اتياحتمال ح انامروزه دانشمند

ممكن است جانداراني با حيات وابسته به موادي كه براي جانوران  حتّي .دانند ينم يرا منتف ژنياكس
  زمين وجود داشته باشند. ي هزميني كشنده و سمي است، در بيرون از كر

 »آب«استقرار عرش اهللا بر  شده، انيب صراحت به» عرش او بر آب بود« ي هيدر آ آنچهچهارم) 
 يشكوه در آسمان بوده و روتخت با«: يافت توان يميهود هم  متوندر را  اين موضوعمشابه  4است.
ي و ا دهيگسـتران  آسمان را مثل خيمـه  « ؛ 24F5»و در آنجا قرار گرفته است كند يمحركت  ها آبسطح 
  .)104: 2-3مزامير/  -(عهد عتيق » يا كردهي آن بنا ها آبي خود را بر روي  خانه

                                                 
1 Big Bang Theory   

  د.ييمي مراجعه فرمااطالعات بيشتر به منابعي در فيزيك نجوكسب براي  نجد.گ ميمجال ن نيآن در ا يموضوع و چگونگ ناي مفصل شرح 2
اللَُّه َخَلَق كُلَّ َدابٍَّة  وَ « :هست هيآ نيا در قرآن ،(مني) آب موجودات زنده ازمنشأ  اي اتيح يبراآب  عنصر موجودات زنده به يدر مورد وابستگ 3

اٍء   يو سـبب  ينسـب  يو وابسـتگ  ي)(منـ از آب  سـان آمـدن ان  ايدر مورد به دنهمچنين قرآن  .)45 (نور/ »ديرا از آب آفر يا اهللا هر جنبنده و  –ِمن مَّ
نسانِ  خْلقَ  بدأَ «... :گويد آن چنين مي ي هليوسبه گريبا همد ها نانسا اء من سَلاَلةٍ  مِّن جعَل َنْسَلهُ  ثُم ِطيٍن. ِمن اْلٕاِ ِهينٍ  مِّ ـ  از را انسـان  ...آفـرينش  - مَّ لگ 
و  - ِصهراً  و الّذی َخَلُق ِمن الماِء َبشراً َفَجَعَلُه َنَسباً  َو ُهوَ «؛ )7- 8(السجده/ »آفريد قدر يب و ناچيز آب از ىيعصارها از را او نسل كرد. سپس آغاز

   .)54(فرقان/  »قرار داد گيري تي و جفشاونديخو ي هليوس را[آب]  آنو  ديرا آفر(آدمي)  ياو است كه از آب بشر
 نكـه يبـر ا  يمبنـ  ،نيـ داروتكامـل   يبـه تئـور   ! و ايـن آيـه را  كننـد  يمـ يـه تفسـير   ي اولها يباكتري آخر را  مدعيان اعجاز علمي، لغت بشر در آيه

  .دهند يم ارتباط ،اند آمده به وجود گرم) يها آب( ها انوسياقدرون در ه ياول يها يباكتر
 »بگذر از آب و هوا جمله خداستت و عالم بر هواست                عرش  بر آبس«عطّار: » يرالطّمنطق«  4
  چنين نوشته است.» تورات«در » پيدايش«ي  هجمالت آغازين رسال در تشريح »دتلمو«كتاب  بر اساس) ربي شلومو بن اسحق» (يراش« 5
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از تورات  شيپو  است سال كهن اريبس آب، يبزرگ بر رو يشناور بودن تخت خدا ي هديعق
 بـه بابـل)   خـدايان  ي(خـدا  25F1»مردوخ«، النهرين بيندر باور مردم  .داشته است هم در خاورميانه رواج

سـطح آب   يروبـر  جايگـاهي   )اهريمنـي ي ذمـو  مـار رنگ خـود ( اژدهاي سرخ 26F2»موشوس«همراه 
   داشت.
  
  

 
 
  
  

بابـل) بـر روي   بـزرگ  ردوخ (خداي م - 10شكل 
در  شـده  كشف يا استوانههر تصوير حاصل از يك م( آب
  .بل)با يها رانهيو

 
 
 
 
 
  

داشت  زين گريد يها نامو  بود كه نامش اَتون گانهي دگاريآفر« هم باستان انيمصر ي دهيدر عق
آن آب  يبـر رو  گاهشيام جاآب بود و ن يبر رو گاهشيشده باشد، جا جاديا ياز آنكه هست شيپ

جـز او وجـود نداشـت. او بـا      يزيچ چيهمتا بود و ه يب يتا كيبود. او گاه  تتخ به شكلنون بود و 
او  ميتصـم  ياجـرا  ي وسـيله . خـت يرا ر يجهـانِ هسـت   نشيطرح و نقشه آفـر  شيخو مانهيخرد حك

او  يزيـ چ نينخسـت  يعنـ ي. آغـاز شـد   نشيو با سخن ِ او آفر كه او گفت گفت يم بود كه او يسخن
را از درون  گانههشـت  زدانيـ آن بـود كـه ا   زين نشيآفر ي(كلمه) بود. ابتدا كالم ديآفر شيخو يبرا

او هـم پـدر    كردند. ليتكم را آغاز و نشياو آفر ييبه فرموده و راهنما ها آنآورد، و  ديخودش پد
 )شياز روح خـو  يعنـ ي( شيرا از درون خـو  هـا  آن رايـ فرزندانش بودند. ز زدانيو ا ر؛بود و هم ماد

  27F3.»آورده بود ديپد
                                                 

1 Marduk 
2 Mushus (the red serpent) 

  .104ص ي، خنج نيرحسيام، »ميخوان مي خيچرا تار« 3
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  در گفتار مربوط به عقايد مصريان باستان، سه نكته وجود دارد:
  نون نام داشت. ،بر روي آب 28F1نوتخت اَت -1

 .ديآفر يم و كالمبا سخن  دگاريآفر -2

  هشت ايزد در خدمت خالق بودند. -3
 گيري ايـن بـاور   هپس از ر .يافته استراه ديان ابراهيمي به اهم  اين سه نكته در اعتقاد مصريان

 بـاوري عنـوان  بـه  -مصريان  عقايدبا را شباهت گفتار اين كتاب  رسيد وبه قرآن  توان يمدر تورات 
  ديد. -توحيدي) (خاستگاه اديان باستان ي هرايج در خاورميان
خـاطر   بـاور مصـريان،  همچـون  امر خلقـت،   در گانهي يتوسط خدا مورد انجام امور قرآن در

29Fكه اهللا ازدس مي نشان

، 30F3»ن«ايـن كتـاب بـه     همچنـين . سـازد  يممحقق  آن را) كلمه-كالم( با سخن 2
هـم اشـارتي   ، متناظرنـد  در بـاور مصـريان  » زديهشت ا« و »كالم«، »نون«با  كه» هشت فرشته«و » قلم«
  :كند يم

 ن« ؛ 31F4)73 /االنعـام ( »شـود  يمباش پس موجود  ديگو يم  كه يو روز - َوَيْوَم َيُقوُل كُن َفَيُكونُ «
 أَْرَجائَِهـا َعَلى َوالَْمَلكُ « ؛)1 قلم/ال( »سدينو يم ، و قسم به قلم و آنچه (از كالم)نون -َوالَْقَلِم َوَما َيْسُطُروَن 

                                                 
1 Aton (Atom)  

 .شد يمپرستش يكتا عنوان خداي مدت كوتاهي در مصر بهبراي از ميالد، در قرن چهاردهم پيش و  خداي خورشيد و نور بوداتون 
 انيخـدا  گـر ياز د) تر بزرگ(=  يي اكبرعنوان خدابه »اهللا« رايز؛ بود اهللا) شايع ي هبند» (= عبداهللا«پرست نام  تبي هاعرب نيب از اسالم در شيپ 2

سيصـد و شصـت موجـود     بـر  بـالغ ، تازيـان ). خـدايان  دندشـ  مـي شمرده  دختران او نيز كعبهدر  »يعز«و » منات«، »الت«سه بت ( دش مي پرستش
» كعبه«خانه (خدا خانه)ي اي نمادين (بتي) ساخته و در بت ها مجسمه ها، فرشتگان) بودند كه براي هر كدام از آن، جنّارواحمتافيزيكي (اعم از 

مـورد   زيـ ن جـاز در ح ياقـوام سـام   گـر ي) همچـون د نيسـ  =( ماه يخدا از اسالم، شيباورند كه پ نيبر ا نياز محقق يامروزه برخنهاده شده بود. 
د. بعـدها  شـ  مـي  دهيـ ) ناميا خدايي كه اصالً بتي برايش ساخته نشـده بـود   از القاب بت هبل يكيعنوان (احتماالً به »اهللا«رفت و گ ميپرستش قرار 

) انتخـاب  نيسـ  مشابه نماد( عنوان سمبل اسالمبه زيهالل ماه ن و شد دهينام» اكبر اهللا«، هاعرب يآشنا برا ياسالم با نام و صفت نيدر د گانهي يخدا
  .)لدي(لم  است دهييازد كه اهللا نزاس ميو خاطر نشان  رديگ ميرا به باد انتقاد  از اسالم شيپ تازياناعتقاد  ،ديتوح ي هور. قرآن در سديگرد

 يهـا  جنبـه و بـدون   يمـاد غير يعـالم وجـود   دگاريو آفر شود يماهللا سرزنش  يستيمورد چ تفكر در يمختلف اسالم يها فرقهدر اغلب  هرچند
 يرا تـداع  ي)مـاد داراي انـدام (چـه مـادي و چـه غير     يكه وجود شود يم فيتوص ي. اما در خود قرآن خالق با واژگانگردد يم يمعرف يجسمان

 بـر آن  آب بـوده و او  يتخـت اهللا رو  ايـ ر اسـت، چهـره دارد و در آسـمان اسـت     اهللا نـو  ايكرد  تدرس شي. مثالً اهللا آدم را با دستان خوكند يم
 مانند). هايي از اسالم بر اين باور بودند كه اهللا داراي اندام است. اندامي همچون انسان يا گاهي هم اندامي بي (در طول تاريخ، فرقه ندينش يم
 كيـ توسط  ،ينيكتب دي  هنوشت بنا بركه  ونسي از )87 االنبياء/ :(در ود. قرآنش ميخوانده و رمز دانسته  »نون«از حروف مقطعه است كه » ن« 3

  برد. نام مي »نون«عبارت با  )آب يبر رو ونسيمركب ( ياز ماه يعني؛ ندك مي ادينون) ي  ه(دارند »ذوالنون«با نام  !شد دهيبلع يماه
    .68 غافر/ و 35مريم/  ،47 آل عمران/ ،117 /هالبقر ؛ مانندتكرار شده است ديگري نيز اتيدر آآيه  نيا موضوع 4
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 ،آن روز در اطراف هستند و عرش پروردگـارت را  نگافرشت و - َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَمانَِيةٌ 
32Fدارند يبرمبر سر خود  تا هشت

   .)17 (الحاقه/ »1
 يديـ توح انيـ اد يتكـامل  ريسـ  ي مطالعـه  بـا ؛ زيـرا  ندرباهم متناظ »ايزد شته«و » هشت فرشته«
معتقد گشت، در نزد او  گانهي يخداسپس به  و خداي خدايان بشر به ازآنكه پس كه شود يمنمايان 

 در( تـر  خـداي بـزرگ   دختـران  و شريكانشفيعان، )، يديرتوحيغن اديا(در  زدانيا به يهاولديوهاي 
 حجاز) يپرست تبآئين 

33F

 ليتبـد پيشين ) با همان كاركرد توحيديان يادر (د بردار فرمان انگفرشت و 2
34Fشدند.

هم تنـاظر  ش) در باور مصريان باسـتان نيـز بـا   (فرمان آفرين »سخن«و  مذكور ي هدر آي» قلم« 3
اهللا بـا سـخن فرمـان    ، در قرآن بارها آمده است كه نگارد يمبر اينكه قلم سخن را زيرا عالوه  دارند،
 35F4.د نوشتخو »لوح محفوظ« يا» الكتاب ام«در  را زيهمه چ ،دنياآفرينش  پيش ازو  دهد يم خلقت

  
  باد

 ؛ وكنـد  يمـ  اديـ  زيـ زا ن نبـارا  يابرهـا  ي متراكم كنندهآورنده و  صورتبه، از عنصر باد، قرآن
بـه دليـل بـديهي     36F5.فرسـتد  يمـ  را هـا  آناست و اوست كه در تسخير اهللا  كه باد سازد يمر نشان خاط

  نيم.ك ميي باد، از اين موضوع گذر  هوسيلابرها به ييي جابجا هبودن مسأل
                                                 

  )عزرائيل و جبرئيل، اسرافيل ،ميكائيلشود. (مانند  ياد مي» مقربي مالئكه«نام  در تعاليم اسالم از اين هشت فرشته با 1
تخـت   قـرار دارد و فرشـتگان   ليـ ها خل در رأس آنكه  يانتگفرششمار  با اين تفاوت كه .اند پرداختهاين آيه با هم به موضوعي مشابه متون يهود 
(ميكائيل، جبرائيل، سرافيل، رافائيـل، اورائيـل، راگيـل و يرمائيـل). پـيش از ديـن يهـود،         ذكر شده استهفت عدد  ،كنند يم حملرا  آفريدگار

در متن اوستاي زرتشت (مانند گاتاي  آنچهمانند وجود داشته است. باستان  ي هخاورميان ابراهيميغير انيادمشابه فرشتگان نگهبان عرش در باور 
  (فرشتگان پيرامون تخت پروردگار) موجود است.» امشاسپندان«: فصل نوزدهم) در مورد  33و  36، ونديداد/ 9سيزدهم/ 

وارد ديـن يهـود شـد و پـيش از آن در ايـن      » مزديسـنيزم « آيـين اسرائيل به بابل از  (و حتّي شيطان) در زمان تبعيد قوم بنيباور به فرشتگان مقرب 
). پس 362 - 361حكمت، صص  اصغر يعل، جان ناس، ترجمه »تاريخ جامع اديان از آغاز تاكنون«كيش چنين باوري سابقه نداشت (به نقل از: 

  خودنمايي كرد. )17و الحاقه/  7 ، غافر/75) و قرآن (مانند الزمر/ 5: 6و  3: 1، 1: 4مانند مكاشفه يوحنا/ از آن نيز در متون نصاري (
 ).40 ، االسراء/57، النحل/ 100/النعامها و فرشتگان ندارد (مانند  سازد كه اهللا هيچ دختري و شريكي در ميان جنّ خاطر نشان ميقرآن  2
 شد.» شيطان«صورت عامل گمراهي همسر آدم نمود دارد، در متون متأخر يهود مبدل به ) كه در تورات به(مظهر پليدي» خداي مار«مثالً  ٣
را در كتـاب   زيـ و او همـه چ  ؛آب بـود  او بـر  (تخت) عرش و ؛جز اهللا وجود نداشت يزيچ، از همه اول« :ي منتسب به پيامبر اسالممشابهسخن  4

» قلـم «) و بـر روي آب  عرش آفريدگار» (نون«، نشياز آفر شيپيعني  ؛)414، شماره 54كتاب  ،4جلد  ،يبخار حي(صح» ) نوشت(لوح محفوظ
  وجود داشتند. -ا سوگند ياد شده استه نكه در قرآن به آ-(براي نگارش فرمان آفرينش) 

  ند)ا هاهللا در هدايت ابرها دانسته شد ي امر هواسط اي ه(در متون روايي اسالمي، فرشتگان ويژ  .48، الفرقان/ 164، البقره/ 48الروم/  مانند 5
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  زمين
  

قـرن چهـارم پـيش از    حـداقل از  . كـرد  يمـ ر وتصو ساكن بشر زمين را مسطح  ،در عصر قديم
. آمـد  حسـاب  بـه  يهيبـد  يامـر  بـراي انديشـمندان  كـم   دسـت زمـين   تيـ كرو كـه بـود   به بعدميالد 

قابـل   يبـ يرا با خطـا و تقر  نيشعاع زم ي مصردر اسكندريه) ق. م 194 -267يونان، ( 37F1»تنساراتوس«
ـ  ؛)كشف به نام او ثبـت شـده اسـت    ني(ا قبول، محاسبه كرد شـانزدهم  ي هسـد تـا   نيسـكون زمـ  ا ام 

   الب و رايج بود.غ يا هينظر همچنانميالدي 
از ي ات بسـيار يـ جزئبـا كشـف   زمين را با چشمان خود ديده و  گرد بودنبشر در عصر حاضر 

ـ ناچيز يا نقطه تنهازمين  ،انينيشيخالف نظر پبردريافته است كه ، كيهان ي هرت و منـزوي در پهنـ  ، پ  
ميخكـوب   ياساكن  گاه هيچ وداشته كانون كائنات باشد را نهرگز ظرفيت اينكه محور و  ،ستفضا

 ختصـاتي م أ(نسـبت بـه مبـد    بـراي زمـين  را حركـت   بيش از چهاردهتاكنون  دانشمندان نبوده است.
و  )نشيـ قطب بـه دور محـور   نيچرخش زم( 38F2يوضعحركت ، ها آن نيتر مهم كهند ا هختشنا مختلف)
  است. )به دور خورشيد زمينگردش ( 39F3يانتقالحركت 

 هي كآياتدر ولي  ،آورد ينم سخني به ميان، زمينكرويت  و چرخشدر مورد حركت،  قرآن
 هـا  آنبه مورد به مورد اكنون  .كند يمبازگو را  ها آنخالف  ،شمارد يبرمرا  ي اهللاها نعمتها در آن

  :ميپرداز يم
، هدگسـتر همـواره  بلكـه زمـين را    ،شـود  ينمـ را يـادآور   زمينبودن  كرويتنها قرآن نه) يكم 
  :كند يمصيف تومسطح  و دهيكش

َْٔرَض «   »قرار داد ه]گسترد[كه زمين را براى شما فرشى  ى]خداي[همان  - ِفَراًشاالَِّذي َجَعَل لَُكُم اْلا
َْٔرَض َفَرْشَناَها َفِنْعَم الَْماِهـُدونَ « ؛)22 /ه(البقر  »ايـم و چـه نيكـو گسـترندگانيم     و زمين را گسـترانيده  - َواْلا
 »)يا كـش داد  دي(كش ديرا گستران نيكه زم يكس اوست و - ي َمدَّ اْلـأَْرضَ َوُهَو الَّذِ « ؛)48 /اتي(الذار

َْٔرَض َمـَدْدنَاَها« ؛)3 رعد/( ـُه « ؛)7 /ق و 15 /الحجـر ( »)ميـ ا دهيكشـ ( ايم زمين را گسترانيده و - َواْلا َواللَـّ

                                                 
1 

Eratosthenes (Ἐρατοσθένης) 
2 Earth's Rotation 
3 Earth's Revolution 
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َْٔرَض بَِساًطا  ؛)19 (نـوح/  »سـاخت   دهگسـتر  ]يمـ يگل اي يبساط[ زمين را براى شما اهللاو  - َجَعَل لَُكُم اْلا
َْٔرِض َكْيَف ُسِطَحتْ «  ؛)20 /ه(الغاشـي  »؟شـده اسـت   )مسـطح ( گسـترده و به زمين كه چگونه  - َوٕاَِلى اْلا
َْٔرِض َوَما َطَحاهَ « َْٔرَض َبْعـَد َذٰلِـَك « ؛)6 /الشـمس ( »كه آن را گسـترد  كسيبه زمين و  سوگند -ا َواْلا َو اْلـا

  .)30 /النازعات( »نمود) و هموار (پهن ردو پس از آن زمين را گست - َدَحاَها
 40F1»فـرش «واضح است كـه  . كند يمتوصيف  فرش و مد نزمين را با واژگا ،قرآن در اين آيات

 يقـال  بـه  رو نيـ ازا .آورد ينمـ را به ذهن  گرد بودنو هرگز مفهوم  رساند يمبودن را  گستردهو پهن 
در  دني، كش دادن و گسـتران دنيت و معادل كشفعل اسنيز » مد« .شود يم گفتههم (گسترده)  فرش
 همين از اش شهير ،خاص ييشدن در سو و راستا دهيكش يبه معنا» امتداد« ي هواژ .ستا يفارسزبان 

  فعل است.
)  يفرشـ زمين  ،قرآن دياز د طبق اين آيات، نيبنابرا ) و گسـترده شـده   سـطحت ( پهـن  ،(فرشـاً

 ايـ (فَرَشْـنَاها) و گسـترش داده    دهيگسـتران  ،)دحاهـا (كرده  موارو ه ) است كه اهللا آن را پهناًبِساط(
  .است )مددنَاها( دهيكش

و  كـه در اثـر غلتانـدن    زيهر چ يبرا يدر زبان عرب -سوره النازعات 30 آيهدر  -» دحاها«فعل 
و  دنيچرخانبا نان را  ريخم ا،نانو كه هنگاميمثالً  .رود يم به كار ،شودو هموار كردن پهن رو و ريز

صـورت   نيـ در ا ؛كنـد  يمـ  ليتبـد  و صـاف  پهـن  كشـيده، ، گسترده يكردن به جسم دست به دست
 ه،يـ آ نيـ در ا پـس . بـرد  به كـار اين فعل را  ،دهد يم انجام ريخم يكه او بر رو يكار يبرا توان يم

  41F2.شده است و هموار گسترده ،، پهنيشدن متوال روو  ريدر اثر ز نيكه زم ديگو يمقرآن 

                                                 
  گرفته شده است. هيآ نياز ا يفارس يدر متون ادب» از عرش تا فرش« تدر عبار» فرش«لفظ  1
فعـل   حياسـالم در توضـ   امبريـ پ؛ )313، ص 6(الـدرالمنثور، ج  » اسـت آن همانا دحاها بـه معنـى پهـن كـردن     «... ابن عباس از قول پيامبر اسالم: 2
ه گـل و روايـت   نه سـنگ بـود و نـ   بر روى آب كه  كعبه يك تپه كوتاهى بود« .)46ص ، 1 ، جالدرالمنثور( »ه كشيده شدزمين از مكّ«»: دحاها«

فلّما خلق اللّه الأرض «علي بن ابيطالب:  .)295ص ، 1ج  ،ايه(نه» ديرو يمسنگ نرمى است كه از آن گياهى  يبه معنو خشفه بود » خشفه«شده كه 
  ».سپس بر روي آب آن را گسترد ،چون اهللا زمين را آفريد، از زير كعبه آن را پهن كرد - الماء یثّم بسطها عل ةدحاها من تحت الکعب

و معتقـد بودنـد كـه محـل كعبـه در مكّـه،        دانستند يمدر زمان قديم، مردم عربستان همچون مردم ديگر نقاط دنيا، سرزمين خود را كانون زمين 
يعنـي مـادر شـهرها     »يالقـر  ام« . به همين دليـل بـه شـهر مكّـه    اولين ساختماني است كه بنا شد» اهللا تيب«و از زمين است كه آفريده  يا نقطهين اول
  سوره آل عمران در قرآن) 96(م. ك. با: آيه  .گفتند يم
                                                               »غرق است ،است               ازيرا در ميانِ نور شرقو  غرب ورا قبله ميانِ«: شيخ محمود شبستري» گلشن راز«
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در  و را تخـت  نيزمـ هزاران سال پـيش از اسـالم، بشـر    است كه  نيا ،ديآ يمبر خياز تار آنچه
 يهـا  بـه يكتو  النهـرين  بـين در  شـده  كشـف  يگلـ  يهـا  لوحـه  مطـابق . گرفت يمدر نظر  يمركز هست

عـدس   -شـكل  سـك ي(د شـكل  يا رهيـ دا يا صـفحه را  ني، زمانهيخاورم يباستان يها تمدن، يمصر
 دهيـ ارسـطو عق  پـيش از  ي فالسـفه از  ياريبسـ  زيـ ن ونـان ير . دكردنـد  يمتصور  گوشيا چهار مانند)

شكل و  يا رهيدا نيزم زين انيهوديدر متون  جسم عالم است. نيتر بزرگ ومسطح  ،نيداشتند كه زم
42Fقاف«: انندم؛ شده است فيكرانه توص يدارا

  43F2.»را محاصره كرده است ايكه دن ستيخط سبز 1
مطلبـي كـه درسـت و علمـي شـمرده شـود، وجـود        تنها نه ،اتيآ نيدر اشد؛  آنچه گفتهبر بنا
خود (كه بحث كرويت از علم زمان  ، عمالًنيزمقرآن با اعالم مسطح بودن بايد گفت؛ بلكه  .ندارد

  است. جامانده ها قرن) شد يمشعاع زمين آموزش داده  ي همحاسبروش  حتّيزمين رايج بود و 
وجـود   ي واسـطه  بـه ، بلكـه زمـين را   ديـ گو ينمرد حركت زمين سخن تنها در مودوم) قرآن نه

، متصل است ييبه جا نيكه زم دارد يمعنوان  عالوهبه .داند يمو ميخكوب شده  حركت بي، ها كوه
  :كنده شود شيقرار است از جا امتيدر روز ق رايز

َْٔرِض َرَواِسَي أَن َتِميَد بُِكمْ «  شـما را   ن]مبادا زمي[ را بيفكند تا ها لنگر كوهو در زمين  - َوأَلَْقىٰ ِفي اْلا
ــد ــان/ »بجنبان ــاَها «، )15 ، نحــل/10 (لقم ــاَل أَْرَس ــوهو  -َوالِْجَب ــا ك ــينرا لنگــر آن  ه ــد )(زم  »گرداني

                                                                                                                            
    رد »دحاها«ي  واژهاز  ،قرآن يبه اعجاز علم قائالنامروزهرا برداشـت  يآن در اثـر حركـت وضـع    يمـدار اسـتوا   يدگيو كش نيزم بودن گ  
عوامل ناشي از نيروي گريز از مركـز، شـكل    سبببه  نيزم« است كه: هينظر نيا به ها ناستناد آ. كنند يمترجمه » بيضوي كرد«آن را و  كنند يم

  كند. هيتوج زيرا ن» مد«بتواند مفهوم  حركت چرخشي زمينتا  ،»ستيكامل ن يا هكرو  يه استشب مرغ تخم ايخربزه  دارد و به يا دهيكش
از  زيگر يرويدر اثر ن  - نيزم ياواست مداركه  يزيناچ ي ههمان انداز .ابدي ينمو توسعه گسترش ،در اثر چرخش نيگفت كه زم در جواب بايد

 و يعلم يها افتهي نيآخر مطابق .اند شده يفرورفتگ(مخصوصاً قطب جنوب آن) دچار  نيدو قطب زم هر است، جلو آمده ها گذشتهدر  -مركز 
 يو معنـا  شـود  ينمـ  تنها به مـدار اسـتوا منحصـر    نيعالوه زممرغ. به تخم ايبه خربزه  تا دارد هتشبا يبه گالب شتريب نيزم ،يا ماهواره يها عكس

م است و نه انبسـاط و كـش آمـدن.    ما در اثر فرآيند سرد شدنِ قسمت مذاب دروني خود، در حال كاهش حجي  هسيار همچنين دارد. يتر يكل
  :عالوهبه
  برداشت نمود. توان ينم  -است» هموار كردپهن و «كه به معناي -را از فعل دحاها ) يضويو چه ب ي(چه كرو مفهوم گرد بودن -1
پيرو آن الزم و  ببرد به كاررا » دحاها«فعل ، »زمين را كروي كرد«كمبود لغت وجود ندارد تا قرآن براي تفهيم عبارت  چنداندر زبان عربي  -2

آن را تعبير كند و كاستي را برطرف سازند! (البته تنوع افعـال در زبـان عربـي در مقايسـه بـا       نادرست) اي هيبا توسل به فرض هم آن( كسيباشد تا 
  .)رساند يم را يا ژهيوانجام كار   -با ظرافت - است. در اين زبان، تعداد فراواني لغت براي افعال وجود دارد و هر فعل رينظ كم ها زبانديگر 

1 Tohu (Qav) 
  .الف 12فصل  ، (Hagigah) »قيقهح«ي بابلي، رسالهتلمود  2
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َْٔرُض « ؛)7/ النبـأ ( »[نگذاشـتيم]؟  هـايى  خيمـ  را ها كوهو  - َوالِْجَباَل أَْوَتاًدا« ؛)32(النازعات/  َوُحِمَلـِت اْلـا
بـا يـك تكـان     ها آن يهردوه شوند و كندها از جاى خود  و زمين و كوه - َواِحـَدةً  َباُل َفُدكََّتا َدكَّةً َوالْجِ 
   .)14 /(الحاقه »گردند زيزرير

در  .اوتاد جمـع وتـد اسـت   كه  ميدان يم. كند يمتشبيه  »اوتاد«به را  ها كوه ،آن در اين آياتقر
       .نـد يگو يمـ » وتـد «، اتكـا دارد بـه آن   -سـمان ير ي هليوسـ بـه  -كـه چـادر    يچـوب  خيبه م يزبان عرب

و همچون لنگر،  اند فرورفته نيدر زم ميخاستوار همچون  يها كوه :نديگو يمآيات مذكور  ،اينبنابر
را بـه   نيزمـ  ها كوه كه سازد ينمنمايان  قرآن گرچه 44F1.اند شدهباعث تعادل و عدم تكان خوردن آن 

مكـان   ديـ گو ينمـ  و ؟استتكيه كرده  ها خيميا چه چيزي بر اين  اند كردهكوب خيمگاه  تكيهكدام 
 نيـ ا هرحـال  بـه امـا   .دآن كنده و برداشته شو ياز رو امتيروز قدر كه قرار است  45F2؟كجاست نيزم
   آورند. ميبه ذهن ن نيزمو ثبات را جز سكون  يمطلب اتيآ

  مانند:؛ استدانسته شده زمين ساكن و بدون تكان نيز  ييهود و نصار مقدس متوندر 
از  نيزم يها ستون«)؛ 26: 7 /وبيا -(عهد عتيق » معلق ساخته است يستيرا بر ن نيزم ...خدا « 

 ؛)2: 8 /ليسـموئ  اول -عهـد عتيـق   ( »را اسـتوار كـرده اسـت    نيزمـ  ها آنبر  او؛ و آن خداوند است
او «؛ )104: 5 /رمزاميـ  -هـد عتيـق   ع( »را بر اساسش استوار كرده تا جنبش نخورد تا ابـداآلباد  نيزم«

  ).24: 2مزامير/  - (عهد عتيق» اساس و بنياد زمين را بر آب درياها قرار داد

                                                 
شـناور باشـد و    )گـر يد زيـ هـر چ ( هـوا  ايـ تختـه بـر آب    كيمانند  نيمعنا دارد كه زم يتنها در صورت ها كوهدر اثر وجود  نيتوازن و تعادل زم 1
قابـل تصـور   جاذبـه  جـرم و   يگرفتن مفهوم واقعـ  دهيبا نادين فرض غيرواقعي، ا البته .وزنه مانند، متعادل شده باشد ييها كوه ينيسنگ ي واسطه به

  ).كردند مي زانيآو ها يطناب به كشت ي وسيلهرا به يبزرگ يها گخروشان، سن ياهايدر در ها يتعادل كشت يدر عهد باستان برا(است 
  ندارند. بر عهده ينقش زين نيزممتعدد  توازن در حركاتاي ند، بلكه برا هنشد نيباعث سكون زم ها كوهتنها كه نه ميدان يم امروزه

در هـر آنچـه   نامـد؛ و   (زير ثري) مي» تحت ثري«را  -كه زمين گسترده روي آن قرار دارد-فضاي مجهول زير زمين  ،سوره طه 6 هيدر آقرآن  2
 ؛احاديثي موجـود اسـت  و  اتيدارد، روا رقرا ينر و ماهگاو دريا، همچون  ييها هواسطروي  نيزم نكهيمورد ا در. اندد مي اهللا از آنِرا آنجاست 

نـام   *»تحـت ثـري  «كه آنجا آن قرار دارند؛ گفته شده  يرو ها هواسط نيا آنچهدر مورد  اخبار نيوجود ندارد. در ا باره نيدرااز قرآن  اي هياما آ
  .)59 /2 ،يقم ميابن ابراه يعل ريدر كتاب تفسجعفر بن محمد  ابوعبداهللامام ششم شيعيان، از  يتي(مانند روا ناتوان استآن از فهم  لعق دارد و

مطلـق و   خـأل ي پاييني جهان) اسـت كـه زيـر آن هـيچ چيـزي وجـود نـدارد و         هثري سطح زيرين جهان (روي«: اند گفتهدر تعريف ثري چنين  *
      ). 107خنجي، ص  نيرحسيام، »خوانيم ميچرا تاريخ » («تاريكي محض است

  كوه را ميخ زميــــن كـــرد از نخست                پس زميـــــن روي از دريـــــا بشســـــت« عطّار:» يرالطّمنطق«
  »گـــاو بر ماهــــي و ماهـــي بر هواســــت                راسـت چون زمين بر پشت گاو ايستاد                              
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زمـين  «مـيالدي كـه    ي هياولمسيحي در قرون  كشيشانفهميد كه باور  توان يماز اين جمالت  
بلكـه   ،ريسـوءتعب  ليبه دلنه  »مجهول ميخكوب و استوار شده است ييفضا معلق بر ييها هپايروي  بر

  بوده است. مقدسكتاب ث از منبع
در  يمشـابه  راتنظعهد باستان  شمندانيكه اند افتيدر توان يم ،مراجعه شود قدما نظراگر به 

افـالك   يهـا  هيـ پابـه   ييهـا  خيم ي لهيوسبه نيكه زم پنداشتند يم ها آن از يبرخ .ندداشت ها كوهمورد 
قرار  ها كوه (ميخ)گاه  تكيه يآسمان بر رو ي هخيم نكهيا اي .)نباستا انيوناني(باور  محكم شده است

آسـمان  اتكا و  سكون زمين: رسانند يممعنا را  كيكه هردو  ؛مصر باستان) و ياقوام سام باور( دارد
 دهي(پادشاه آشور) كشف گرد 46F1»پاليآشور بان«كاخ  يگانيكه در با يلوح گل كي مضمون. به زمين
  است: نيچن ،است النهرين بيناز  يتر يميقد يها هاسطوراز  يو اقتباس
 فراگرفتـه را  نيگرداگـرد زمـ   يو در آن هنگام گرداب دنديرا از آب آفر يعالم هست انيخدا« 

47Fافراشته بودند ها كوهشكل بود كه به دور آن  رهيدا يسطح نيبود و زم

 هـا  كـوه و سقف آسمان بر  2
از هم جدا  نيريصورت شور و شرا به ها آب انيد و خداآب بو انيدر م ها نيا ي هو هم داشت هيتك

48Fكردند

3 «.49F4  
و  هزاران سال دوام آورد كهبود و نادرست  سال كهن يا هيفرض نيسكون زم ،ميدان يمامروزه 

 اين فرضـيه  صدها سال استاما  .آمد يم حساب بهمركزيت زمين ي  نظريهسي در از اصول اسا يكي
حركـات   علمـيِ  حقيقـت جاي آن را شده و  واگذار خيبه تار يمركز زمين ملزومات گريدبا همراه 

  متعدد زمين گرفته است.
                                                 

1 Assurbanipal 
(در زمـان باسـتان،    دارداسـت، قـاف نـام     طيمحـ  انوسيـ بـر اق  يـا شده  دهيكش نيزمبه دور كه  يكوهستان ؛آمده است ميقد يايجغرافكتب در  2

نـد كـه   ا هكوهستان را از زبرجد سبز نوشـت  نيجنس ا .بود) ختهيآم  ييها با افسانه بلكه ؛علم خالص نبود ها، يدانستن گريدنجوم و همچون  ايجغراف
 ي هچشـم  مكـان ، نيزمـ و لنگـر تعـادل    خيو آن را م يقامت آدم ي هكوه قاف را تا آسمان به اندازي  هفاصل انينيشي. پآسمان از آن است يكبود
 ي هالنـ  و محـل  زمـين  ي هنقطـ  نياز دورتـر  هيـ كناقـاف   يفارسـ  اتيـ انستند. در ادبد مي ديغروب خورش ايطلوع  پشت آن را محلو  اتيآب ح

  در سوره القلم).» قلم«و » ن«(همانند سوگند به  كند ميسوگند ياد » قرآن مجيد«و » ق«سوره قاف (ق) به ايست. قرآن در ابتداي  هافسان مرغيس
ُهَمـا َبْرَزًخـا َوُهَو الَِّذي َمَرَج الَْبْحَرْيِن َهـَذا َعـْذٌب فُـَراٌت َوَهــَذا ِمْلـٌح أَُجـاٌج َوَجَعـَل َبْينَ «وجود دارد:  يمشابهعبارت  ،ها آب يدر مورد جداساز زيدر قرآن ن  3

ْحُجـوًرا  و، و تلـخ و ميـان آن د   آن يكى شور به سوى هم روان كرد، اين يكى گورا و شيرين و زنان موجو اوست كسى كه دو دريا را   -َوِحْجًرا مَّ
 .)53 (فرقان/ »مانع و حريمى استوار قرار داد

  .نشيشفا، فصل اسطوره آفر نيالد شجاع ،»گريد يتولد« 4
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 ي لهيوسـ به امر نيكه ا داند يمانسان  يمناسب برا يا و گهوارهرام  يرا بستر ني) قرآن زمسوم
 درا ايجـا ) ! و تعـادل آن! نيسـكون زمـ   ي ه(نتيجـ  ها كوهوجود پيامد  يعني؛ محقق شده است ها كوه

   : داند يمآسايش و امنيت براي انسان 
 ديگـر زمـين  ( كنـد  ينمـ  و حركـت  جنبـد  ينمـ ديگـر   ،شـده اسـت   رامبراي انسان الف) زمين 

  ):كند ينمچموشي 
َْٔرَض َذلُولً « َماِء أَن َيْخِسَف بِ   ا َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َو...ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اْلا َْٔرَض أَأَِمنُتم مَّن ِفي السَّ ُكُم اْلا

َذا ِهَي َتُمورُ  كسى كه زمين را براى شما رام گردانيد، پس در فراخناى آن رهسـپار شـويد    اوست -  َفٕاِ
 بـه ناگـاه  ، پـس  فروبـرد ايد كه شما را در زمـين   كه در آسمان است ايمن شده كس آنآيا از   ...و

  .)16و  15 /(الملك »افتد؟ (لرزه و اضطراب) حركت به ن][زمي
                رام شده و بـا لغـت چمـوش    يذلول به معنا ،شود يمياد  »ذلول«عنوان از زمين به اتآي ايندر 

    بـا   و  سـت ين عيـ اسـت كـه مط   يوانيـ صـفت ِح  زيچموش ن است.د متضادر زبان فارسي ) سركش= (
كـرده  و آرام رام انسـان   شيآسـا  يرا بـرا  ني، اهللا زمقرآن دياز د بنابراين .اندازد يم ، لگديقرار يب

و انسـان   افتـاد  يم جنبش به و كرد يم سركشي نيزم وگرنه ؛روي آن راه برودبر  كه بتواندتا  ،است
  50F1.برد يفرومرا 

كـه   طـور  همـان اما  .كند ينم حيرام شدن را تشر نيا تيفيك اي يچگونگ اينجاقرآن در  گرچه
 يمعرفـ  نياز جنـبش زمـ   كننـده  يريوگجلـ عنـوان عامـل   را بـه  هـا  كـوه  ياتيدر آ ،گفته شد تر شيپ
 /نحـل  و 10/(لقمان »شما را بجنباند ن]ي[مبادا زم تا فكنديرا ب ها لنگر كوه نيو در زم« :مانند؛ كند يم

                                                 
امـروزه قـائالن   ولي  .آرام گرفت يابود  منيدر آن ا توان يم رام است و نيكرد كه زم گيري نتيجه توان يمتنها ، ذلول يوانيبه ح نيمز هياز تشب 1

 وانيـ ) اسـت و ح !شـتر ( وانيـ ذلـول صـفت ح  «: نديگو يم رايز؛ كنند يم، مفهوم حركت را برداشت يهيعبارت تشباين قرآن، از  يبه اعجاز علم
، و توجيـه خـود   ريآن هنگـام تفسـ   رويـ سـپس پ  .»دهد ينمراكب خود را آزار ! و كند يمحركت است كه  يذلول شتر نينابراب .كند يمحركت 

   !كنند يم يمعرفقرآن اعجاز  ليدال عنوان يكي ازبه آن راارتباط داده و  نيزم يو انتقال يحركت وضع هذلول را بي  واژه
، چه رسد به رساند ينمدادن را  يمفهوم حركت و سوار هم در آيات قرآنحتّي  ت كه صفت ذلولاس نيدارد و آن ا ياساس راديا كيادعا  نيا

 يرا در جا ذلول اين كتاب رايز؛ را با خود حمل كند، اشاره داشته باشد ها انسانكه  ديبه دور خورش نيبه حركت زم در قرآنآنكه آن حركت 
 نيزمـ  -كه براي سواري دادن هم نيست- وانيبا آن ح توان ينمو  كند يم ياست كه سركش يذلولغير گاو يو آن برا برد يبه كار م زين يگريد

َْٔرَض َوَلا َتْسِقي« :كرد ياريو نه آب را نه شخم زد يكشاورز  )مراذلـول (  اسـت كـه نـه    يگـاو  مـاده در حقيقـت، آن   - الَْحْرثَ  إِنََّها َبَقَرٌة لَّا َذلُوٌل تُِثيُر اْلا
    .)71 (البقره/ »كشتزار را آبيارى كندد؛ و نه است تا زمين را شخم زن
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و شـده اسـت    (ذلـول)  رام و مطيـع  كننده،ي متعادلها كوه ي لهيوسزمين به ،از ديد قرآن، پس .)15
51Fآن خبري نيست.كردن  )وشيچم( ناآراميحركت و  يا خوردن ديگر از تكان

1  
و آسـايش  رشـد   يبرا ني(زم اند كرده ليانسان تبد يامن برا يا گهوارهرا به  نيزم ها كوهب) 

  ):استو محيا مناسب انسان 
َْٔرَض ِمَهاًدا «   را هـا  كـوه و   اى نگردانيـديم؟  زمـين را گهـواره   آيـا  - َوالِْجَباَل أَْوَتاًدا أَلَْم نَْجَعِل اْلا

َْٔرَض َمْهـًدا... « ؛)7و  6 /نبأال( »؟م]يى [نگذاشتياه خيم ِذي َجَعـَل لَُكـُم اْلـا كـه زمـين را    كسـي  ناهمـ  -الَـّ
   .)53 /طه(» ... ساختاى  گهواره برايتان

ديگـر  حتّـي  (و  يفارسـ  ايـ كـه در زبـان و ادب عـرب     هيتشـب  يبرا ستيا هگهواره كلم اي مهد
 ي جمله مانند؛ رشد و پرورش باشدمحل مناسب ِ ياگاه كه خاست رود يم به كار يمكان يبراها)  زبان

و آن را  ؛كـاربرد نداشـته اسـت    گـر يد ييمهد، هرگز به معنـا ي  واژه 52F2.»مهد تمدن است النهرين بين«
   مترادف دانست. توان يم زين و خواب بستر آرامش اي گاهيجا عالوه بر گهواره، با

                                                 
) و 3و التكـوير/   47، الكهـف/  20، النبـأ/  10، الطـور/  10/ المرسـالت هـا (در:   ي از جاي كنده شدن و رفتن كوه همچنين قرآن به چهار پديده 1

، الحج/ 1اي مهيب (در: الزلزله/  زلزله ،)6و 5 /هالواقع و 9 /المعارج ،5 /هالقارع 14 /المزمل، 14 /هالحاق، 10/ المرسالتها (در:  متالشي شدن آن
وز قيامــت          ) در ر82(در: النمــل/ اي از زيــر زمــين  جنبنــدهيــا  »دابــةالأرض«) و بيــرون آمــدن 2)، بارانــدازي زمــين (در: الزلزلــه/ 4و الواقعــه/  1

بـه   را هـا  كـوه ناگهـان  [خداونـد در آخـر زمـان]    «يافـت؛ ماننـد:    تـوان  يمدهد. مشابه اين آيات را در كتاب مقدس هم  خبر مي(آخر دوران) نيز 
 ).9: 6و 7/ وبيا -(عهد عتيق » لرزاند ي زمين را ميها پايه سازد. و واژگون مي ا راه آن با خشم آورد و درمي حركت

بـر   سـنگ  قلـوه اين تجربه كه گذاشتن چند تكه بر مبناي  ؛دانستند يم )زلزلهتكان و جنبش زمين (در حقيقت  ي فرونشانندهرا  ها كوه ،در گذشته
يا با نهادن  ؛شود يمگليم)، مانع از تكان خوردن آن جسم در برابر باد يا ديگر عوامل طبيعي  -(فرش راندازيزروي يك جسم گسترده مثالً يك 

. اين باور نادرست كرد مهاررا ديگ  آن ي درپوشها تكان توان يم، غليانجسمي سنگين بر روي درپوش يك ديگ پر از آب جوش در حال 
  ».دهد ميزلزله رخ ن يدر مناطق كوهستان« هنوز هم در ميان عوام مردم رواج دارد؛ به اين صورت كه:

 لنگـر اسـتوار   را بـا  نيخداوند زمپس  ،كرد يم آراميو نا خورد يم تكان شدت به نيزم ،نشيپس از آفر كه شود يمآورده اسالمي نيز  ميدر تعال
ي زمـين بـر روي    دارنـده  نگـه ي هـا  خيمـ گـاه و   تكيـه و هم به  شدند [!] نيزماز افتادن اشياء از روي هم مانع  ها كوه. كرد حركت بيو م را ها كوه

   .)در برخي نسخ 202 اي 211/ خطبه البالغه نهج مانند(، مبدل گشتند سبزرنگدريايي 
از  يريعامـل جلـوگ   هـا  كـوه وجـود   م فيزيكي جاذبه، جرم و زلزله نداشتند،كه درك درستي از مفاهي خالف نظر گذشتگان؛ برميدان يمامروزه 

  . نديآ يم دياست پد (Earthquake)» زلزله«كه همراه با  (Orogenesis)» ييزا كوه« نديفرآ يط ها كوه اتفاقاً .ستيزلزله ن ي دهيپد
 نيزمـ ي  پوسـته صفحات  يروهاينبرابر  براي مقابله در اينبنابر؛ ندپرتقال هست ي هويپوست م يرو زير يها يبرجستگمانند  ،نيدر برابر زم ها كوه
كمربنـد  «بر روي زمين موسوم بـه   اي همنطقبخشي از  طور پيوسته در حال باال آمدن هستند وها به . به همين دليل، فالتديآ يبرنم ها آناز  يكار
ي  قـاره تـا البـرز، زاگـرس و آنـاتولي در      هنـدوكش جبال هيماليـا و   سلسله از( هاست كوه رشتهيقاً منطبق بر روي ، دق(Earthquake belt) »زلزله

  .آمريكا) ي هاروپا يا آند و راكي در قاري  قارهآسيا، آلپ در 
 .(شعار پيشگامان عصر تسخير فضا)» ماند ميو كودك تا ابد در گهواره باقي ن ؛ي انسان است هزمين گهوار« :گر در كاربرد اين تشبيهدي مثالي ٢
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 پس قرآندارد،  تأكيد زين ها كوه فيره بر وظابه گهوا نيزم هيقرآن پس از تشب كه ازآنجايي

  53F1.كند يم يو رشد انسان معرف شيآسا يمناسب برا يرا بستر نيزم ،ها كوهوجود  ليدلبه 
  :كند يمهم ياد  آسمان هفتمشابه يا متناظر با  يها نيزماز قرآن ) چهارم

َْٔرِض ِمـثْ « ُه الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اْلا و از  آسـمان  هفـت اسـت كـه    يهمـان كسـ   اهللا - َلُهنَّ اللَـّ
  .)12 /(الطالق »ديآفر ها آنمانند  نيزم

 از تشـريح منظـورش   و بـرد  يمـ نـام   آسـمان  هفـت  بـه همـراه   زمـين از هفـت ه اين آيـ قرآن در 
ماننـد  ( »هـا  آنماننـد  «و » زمـين از «اين آيـه بـر روي دو عبـارت     كه ازآنجايياما . كند يمخودداري 

يـا   ؛دهـد  يمخبر هفت تكه  به شكلزمين از خلقت يا مذكور  ي هآيپس  تأكيد دارد؛ )سمانآ هفت
54Fطبقه هفتصورت بهزمين از خلقت 

قـرآن آسـمان را متشـكل از    (زيرا در ادامه خـواهيم ديـد كـه     2
         شـاهد اهللا،  معرفـي  زمـين را بـراي  وجود هفـت از طرفي چون قرآن در اين آيه،  ).داند يمهفت اليه 

 آن را توانسـتند  يمـ حـداقل   اي اند بوده باخبر از موضوع قرآن در صدر اسالم طبانامخ ؛ لذارديگ يم

                                                 
 نيـ قـرآن بـا ا   كـه  انـد  مـدعي و ننـد  ك ميبرداشت و تفسير را زمين  حركتبه گهواره (مهد) زمين  هيتشب ازقرآن  يقائالن به اعجاز علمامروزه  1
بلكـه   آورد،ذهن  توان حركت آن مكان را به ميبه گهواره، ن ييجا هياز تشبچه . گررده استرا گوشزد ك نيزم يو انتقال يحركت وضع ،اتيآ

 زينخود قرآن از  ياتيبا آ اين كاشفان اعجاز يادعااما  .است) تيامن( شيآسا يمناسب براجايي  محل رشد وتوان فهميد كه آن مكان،  ميتنها 
 يرا تـداع  خورشـيد يـا اصـل حركـت     دور دوزخ بـه  كه هرگز مفهوم حركت ندك مي يمعرف بستريمهد و  زيقرآن، دوزخ را ن رايز؛ تضاد دارد

َْٔرَض « ويـد: گ مـي قرآن  عالوهبه .)206/ البقره اي 197 و 12 ، آل عمران/48 /االعراف ،18، الرعد/ 56 ص/ مانند( ندك مين ِذي َجَعـَل لَُكـُم اْلـا ـُه الَـّ اللَـّ
ه همـان  زمـين قرارگـاه خوانـده شـده كـ      ،در اين آيه .)47 (الذاريات/» قرار داد (قرارگاه) را محل آرامش نيزم است كه ياهللا همان كس - َقـَراًرا

  ساند، بدون اينكه مفهوم حركت را در خود مستتر داشته باشد. ر ميمعناي مهد را 
سرانه داشت. بلكه يك وجه تشبيهي وجود دارد و اين وجه تشبيه همان است كه كاربرد داشـته يـا   تعبير خود توان ينماز مجاز، تشبيه و استعاره، 

 حـال هرگز اشاره به داشتن دم يا يال آن فرد ندارد.  ؛ ورساند يميك مرد را  دليري» ردمشير«مثالً در زبان فارسي، عبارت ؛ معروف و شايع باشد
) را ي يا آونگي(حركت پاندول وبرگشت رفتحالت استدالل، تنها حركت  نيدر بهتر آنگاه ؛رود به كاربراي حركت  تشبيه به مهد اگر برفرض

» مهـاد «ي بـراي خـواب و تكـه زمـين همـوار و مسـطح،       ا شـده  پهـن به هـر نـوع بسـتر     هاربعو نه حركت وضعي يا انتقالي را (هرچند  رساند يم
  !كنند يمتفسير  *»نيزم يميحركت تقد«قرآن بر  دييتأ ي ازمصداقعنوان بهرا  هيتشب نياهم هستند كه  يا عدهشگفت اينكه ). اما نديگو يم
 كيـ بـه دور   -گـذرد  كه از قطبين مـي  -نيمحور زم ي آهسته اريحركت بس ،ينجوم كيزيدانش ف بنا بر :(Precession) نيزمي ميتقد حركت*
زمين مانند فرفره تاب و انحـراف از محـور   ( نديگو نيزم يميرا حركت تقد -كشد يمطول  سال 25800 باًيآن تقر دور كه هر - يفرض ي هريدا

دوران ظـاهريِ   كـانون  رييـ تغقطب شمال يـا   محور هم ي هستار ييبجا(جا حركت نيانتيجه و پيامد  .)، اما در فرآيندي بسيار كندكند يمهم پيدا 
  .ديكشف گرد الدياز م شيدر قرن دوم پ يوناني (Hipparchus)» ابرخس«توسط سماوي)،  ي هكر

  .»روش برشمرد نيبه هم نيتا هفت زم گر،يد نيآن زم ريو ز گريد نيزم ن،يزم نيا ريز«پيامبر اسالم (به نقل از طبري):  2
  »ه بر هم بنا شدتا شد هفت يـــكي                ـــا سوا شدآمــــده امـّ كي نيزم« :»جام نامه«ن ديوا
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55Fبدانند.

كـه  را آنچـه  ، ميـ ا گرفته شيپكه در هدفي  يريگيپ ي ادامهدر هم به اين دليل و هم اين ربناب 1
 نخسـر يـك  عنـوان  بـه  -دبدانن توانستند يم زمينهفت  ي دربارهمردم حجاز در زمان پيدايش اسالم 

  .ميكن يمبررسي  -براي استدالل
را بـه  (ربـع مسـكون)   زمـان خـود    ي شده شناختهزمين  ،باستان عصر يها دانيجغرافمنجمين و 

از  هم )...، هندو و(مانند زرتشت انياد يها نوشته در هفت تكه (هفت سرزمين) تقسيم كرده بودند.
باورهـاي   دررا  دهيـ عق نيـ ا ي همحققـين ريشـ   حتّي( تاسياد شده  آسمان هفتهمراه با هفت زمين 
56F).كنند يمجستجو آريايي  بسيار كهن

ني باسـتاني،  ييعهد قديم و باورهاي آ يها افسانهدر  همچنين 2
دنيـاي   و عنوان جايگاه شياطينبهوازه با هفت درزمين و دنياي زيرين  ي همطالبي در مورد هفت طبق

57Fوجود دارد.هم مردگان 

3   

آن را  و كنـد  يمـ اسـتناد   هـا  نيزمد معلومات بشر در مورد تعدمذكور به  ي هآيقرآن در ، اريب
تلويحـاً ايـن معلومـات را    قـرآن  ( دهـد  يمقرار اهللا  معرفيبراي  يا نشانهعنوان يك فرض درست، به
عقايـد  فراتـر از   يمطلبـ  ي كننـده بازگو ،مـورد بحـث   ي هآيـ كـه   گفـت بايد  وجوداينبا .)رديپذ يم

؛ به آن رجوع كـرد  توان ينمعنوان مطلبي علمي به و امروزه نيز ستين شيزمان خو علم و اساطيري
  زيرا:

چه در كميـت و تعـداد   مورد نظر قرآن،  آسمان هفتمشابه يا متناظر با  يها نيزمالف) وجود 
ي بـودن و...) بـا عقايـد باسـتان     طبقـه  طبقـه (هفت عدد) و چه از لحـاظ كيفيـت و چگـونگي (ماننـد     

  ، همخواني دارد. در اسالم امكان شنيدن آن را داشتصدر  قوم عرب آنچهخاورميانه و 

                                                 
معنـا دارد كـه ابتـدا     يوقتـ خالق يا اهللا)  براي معرفي(در اينجا  گيري نتيجهبراي  )ها نهمانند آسماي ها نيزموجود  نجاي(در ا استناد به هر مطلب 1

  دانستن باشد.                      يا قابل تحقيق و  يرفتنيآشكار و پذ سأله)(فرض يا معلومات م مطلب آن
(قلمـرو   يهانيك مياقل هفتشش اقليم اقماري ديگر،  ) وثريخونبا يك اقليم مركزي ( )اگات( انيزرتشتمتون در (هفت بوم) » يته بومپه«مانند:  2

  رفت. گ ميدر اقليم دوم آن جاي  مكّه) كه وهوا آب ساسبر ا( مياقل هفت اي يو پارس يروماساطيري  يكواكب) در باورها
در نزد پارسيان اين هفت ناحيه (هفت سرزمين) عبارت بودند از: كشور نخست هندوستان، دوم كشور عرب و حبشيان، سوم كشور مصر و شام، 

  شور چين و ماچين.، پنجم كشور صقالب و روم، ششم كشور ترك و يأجوج و در آخر هم كشهر رانياچهارم (در مركز) 
ي ادكـن و... نـام    رقعـه فلـك، هفـت    ي ههفت زمين، هفت فرش، هفت علفخان يها نامباستاني با  مياقل هفتمتون تاريخي و ادبيات فارسي از  در

  .)مياقل هفت(جهت اطالعات تكميلي، ر. ك. به: فرهنگ دهخدا/  برده شده است
بندي از باال به پايين ). اين طبقههيهاوو  جهنم، ميجح، حطمه، يلظ، ريسع ،سقرشود ( عرفي ميم طبقه هفت به شكلدر تعاليم اسالمي نيز دوزخ  3

 كند. ي دوزخ هم ياد مي هسوره حجر، از هفت درواز 44السافلين) است. همچنين قرآن در آيه  اسفلترين مرتبه (ي هفتم آن در پايينو طبقه
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بـه  ( نيزمـ  ريـ نـه در ز كـه   دانـد  يمو  ؛شناسد يمرا با نام زمين سياره بشر تنها يك  ه) امروزب
         دانشـمندان  همچنـين  .خـارجي نـدارد  وجود  هم يروشش زمين بر ) و نه به دور آن، شمركز يسو
   58F1.اند كرده ميتقسداخلي  ي هيال چهارپنج قاره و  بهرا  نيزم ،پيشينيانروش الف خبر

***  
و  هـا  نيزمـ باستان از متعدد بـودن   رانيا يبه نقل از حكماهم هـ ق)  428 – 370( نايس يابوعل

ر د اوبلكـه   .نبـوده اسـت   تواما منظور او هفت زمين تودر .آورده است انيبه م يذكردنياهاي ديگر 
زمـين   ي عـالوه به )سوزان خورشيد يهامنهفت كوكب دوار ( كوكبشش  ي،مركز زمين ي هينظر
  59F2.ناميده استهفت دنياي قابل سكونت را 

زميني كه بشـر روي آن  از  جداو دانستند  يممنشأ كواكب دوار را از زمين  عهد قديم منجمين
 .)ميالدي رايج بود شانزدهمكه تا قرن  يا هينظر( ديگر نيز بودند هاي نزميوجود قائل به ، قرار دارد

  :شدند چنين توصيف مي آسمان هفتمتناظر با ي ها نيزمين ا
  يا .ارسطو) مدلشابه م( وجود دارداي  هبا قلمرو ويژ نيمانند زم يكوكب ،) در هر آسمانالف

60F) به دور خود دارد.يآسمان (طاق سماو كي، جداگانه صورتبهب) هر كوكب 

3  
آسـمان  گنبـد يـا   نه هيچ  ،اند دهيچسبآسماني هيچ نه كواكب به كه  كند يمثابت  روزامدانش 

پـس   .اند گردشبه دور زمين در  سياراتو نه  دوجود خارجي دار اخترانرداگرد گ يا شده پيچيده
61Fاز منظر دانش امروز بشر مردود است.كماي ايران باستان نيز حنظر 

4   

                                                 
بنـدي دانشـمندان   هاي زمين (مطابق با طبقه قرآن از هفت زمين، اليهكنند كه منظور  القاد، چنين امروزه قائالن به اعجاز علمي قرآن سعي دارن 1

هـا   ي داخلي) نه هفـت عددنـد و نـه اسـم زمـين بـراي آن      ي خارجي و هستههاي زمين (پوسته، گوشته يا جبه، هسته اما اليه امروزي) بوده است.
  مناسب است. 

  »ستيو آسمان نيجداگانه زم               ستيكه هر كوكب جهان دستميشن« :يگنجو ينظام» خسرو و شيرين« 2
 هـا  نآ اتمسـفر منظومه شمسي و  سياراتمذكور اشاره به  ي هيآنوشته است كه » اسالم و هيئت«در كتاب ) م1967-1883سيد هبه شهرستاني ( 3

ك و يـ سـياره  نـه   تـاكنون  (بشـر نادرسـت اسـت    هـا  نآ اتمسفرو  ها سيارهاد وي) دارد. ادعاي او عالوه بر اينكه از نظر تعد زعمبه(معادل آسمان 
قرآن كه  مدنظرهاي  نبلكه با زمي .)هستند اتمسفرخود داراي قمرهاي متعدد و فاقد  اين سياراتبعضي از  ها را شناخته است كه كمربند سيارك

  نيز همخواني ندارد. ،هستند طبقه از زمين يا اينكه طبقه
د  اهللا تيآ 4 ي همـورد بحـث بـا گفتـ     ي هيـ آا بـا تطبيـق   خـود، كوشـش نمـوده اسـت تـ     » مقـدمات علـم تفسـير   «فاضـل لنكرانـي در كتـاب     محمـ             

 -قـرار دارنـد   هـم  يروو اليه به اليـه   انيدرم كيصورت آسمان كه به مورد هفت زمين و هفت در -شيعيو با استناد به يك روايت  نايس يابوعل
  )138، تأليف محمد فاضل لنكراني، مترجم دريايي، ص »مقدمات علم تفسير«(ن. ك. به:  دهد. هي جلورا علم موضوع
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  آسمان
  

آسمان آنچه را كه  ،باالي سر خود در شب و روز ي مشاهدهبا بشر  ،بسيار دور يها گذشتهدر 
 اسـت  در بـر گرفتـه  زمين را  اطرافكه  كرد يمر كروي و جامد تصو سقفيصورت به نام نهاده بود

يـا   طـاق انديشـمندان عهـد باسـتان ايـن      .)ديد يمآن را درست در باالي سر خود  اوج ي ه(زيرا نقط
بـه آن  در زبـان فارسـي    .كردنـد  يمر دوار تصو يا گردونهرا  و آن دانستند يمرا بسيار رفيع بان  هساي

   .گفتند يم زني و فلك گنبد)=( بهعربي به آن قُبان زو در  يا گردان سپهر چرخ كبود ،گنبد مينا
كه  خياليگنبد همين جز به معناي نيز آسمان و  است يظاهر انسان، باالي سر بامكه  ميدان يم

و بـه آهسـتگي حـول     اند دهيچسبستارگان به آن كه  رسد يماست و در شب به نظر  در روز نيلگون
ناسـد  ش مـي  را پهناور ييفضا ،آن يجا بهبشر  امروزه .ديگري ندارد مفهومچرخد،  قطبي مي ي هستار

بـه سـوي   ش كهكشـان  ي قافلـه  بـا و همـراه   دگـرد  يمـ  از آن به دور خورشـيد  يا در گوشهكه زمين 
  ست.طوالني يسفرازم ع ،مقصدي نامعلوم
صـورت  و هـم بـه   (السـماوات)  صـورت جمـع  و آن را هم به كند يماز آسمان ياد  قرآن بسيار

  :كند يم چگونه توصيف راآسمان  ،اين كتاب مينيب يم. حال برد يم به كار (السماء) مفرد
 گردانده و بلندكرده بنا  آن راكه اهللا  كند يم معرفي سقفي به شكلرا ي، آسمان آياتدر ) يكم

  :است
ْحُفوًظا«  َماَء َسْقًفا مَّ  ،)32النبيـاء/  ا( »قرار داديم ظ) محفوآسمان را سقفي (طاقيو   - َوَجَعْلَنا السَّ

ْقِف الَْمْرفُوعِ « َماَء «؛ )5 طور/ال( »سوگند به سقف بلند - َوالسَّ آسـمان را   و -َوَضـَع الِْميـَزاَن  وَ  هـا رفعَوالسَّ
َماَء بَِناءً « ؛)7(الرحمن/ 62F1»ا نهادترازو ر و ديبلند گردان قـرار   63F2) يسـرپناه ( ييو آسمان را بنـا  -... َوالسَّ

َماءُ « ؛)22 البقره/( »...داد اَها  َبَناَهـا أَِم السَّ  يـا ايـن آسـمانى كـه او بنـا نهـاده؟       - ...َرَفـَع َسـْمَكَها َفَسـوَّ
(النازعـات/   »...كسـانش كـرد)  (صـاف و ي  پـرداختش  و كرد) ش(ضخيم بلند برافراشت سقفش را

                                                 
 ). 50: 6مزامير/  -(عهد عتيق » كند. كه خود خداوند داور است و با عدالت داوري مي اند گواهها  آسمان«كتاب مقدس:  1
 آسـمان  همين دليـل فتند. به گ مي» بِناء« ،بود يا يك خيمه بان هساييك  درواقعخود كه  ي شده ساخته سرپناهبه  گرد ابانيبدر زمان قديم، تازيان  2
گرچه در اين آيه لفظ  ،مكارم شيرازي اهللا تيآ مانندامروزه كساني دانستند.  ميبناء يك  -دش ميمحسوب  ها آنكه سقف و سرپناهي براي  - را
  كنند.تفسير و تعبير مي» زمين جو«را آسمان  ،براي علمي جلوه دادن متن قرآن وليگردانند؛ برمي» همچون سقف«به ي درست بهرا » بناء«
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بر هـر   ئيم كهم و مايبنا نمودبا دستان خويش آسمان را  -بِأَْيٍد َوإِنَّا لَُموِسُعوَن َماَء َبَنْيَناَها َوالسَّ « ؛)28 -27
  64F1.)47(الذاريات/  »دستمان باز است) و آن را داريمساخت مقتدريم (وسع كاري 

  :كند يمتوصيف » دود«منشأ قابل لمس با  صورت جسميبهرا آسمان  ،يآياتدر ) دوم
َماَء «  ثُـمَّ « ؛)8 /جـنّ (ال »... لمـس كـرديم   را و مـا  آسـمان   ]:گفتنـد  ها جنّ[ - ...َوأَنَّا لََمْسَنا السَّ

َماِء َوِهَي ُدَخانٌ  َيـْوَم  َفاْرَتِقـْب « ؛)11/ فصلت( »بود يسپس به آسمان پرداخت و آن دود - اْسَتَوٰى ٕاِلَى السَّ
 ْ َماُء َتأ ِبينٍ  به دخانتِي السَّ    .)10 /(الدخان »آشكار بيايد روزي كه آسمان با دودي ،منتظر باش - مُّ

  :داند يم اليهمتشكل از هفت را آسمان  ،) در آياتيسوم
 كــه چگونــه خــدا ديــا دهيــندمگــر  ]:نــوح نبــي[ - أَلَــْم َتــَرْوا َكْيــَف َخَلــَق اللَّـــُه َســْبَع َســَماَواٍت ِطَباًقــا«
  )3الملك/ (مشابه آن:  )15  (نوح/ »؟را تُوبرتُو آفريده است آسمان هفت

 همچـون  آن را اهللاو  ي و جسـم اسـت  واقعـ  قـرآن  نظـر از آسـمان   ،اين سه بخش اتيمطابق آ
65Fبنا نموده است. هفت اليهصورت بهو  بر فراز زمين )رفيع( بلند يسقف

2   
 آسـمان  هفـت معتقد بـه   خود مركز زمين در كائنات يبابلو كاهنين  نيمنجم ش،يهزاران سال پ

بـاور  همـين   زيـ ن ...و هوديو  ، هندوزرتشت نيدر متون د .مسطح بودند نيبه دور زم جامد و تودرتو
ي ، انـدك بعـدها ارسـطو گفـت    آنچـه با  آسمان هفت ني، اييباورهاي اساطيري آرياوجود دارد. در 
(از جنس  ستارگان ثابت و آسمان ماه وط بهمرب )،زمرد سبز(از جنس  اولآسمان  متفاوت بود. مثالً

  بود. ها آن نيسوم 66F3)ياقوت سرخ(از جنس  ديسپهر و آسمان خورش نيدوم، )سيم سپيد
                                                 

  )19: 1(مزامير/ » دهد. مي نشان را او ايه دست صنعت ][... آسمان«؛ )104: 2(مزامير/ » ي...ا دهيگسترانآسمان را مثل خيمه « كتاب مقدس: ١
ترجمـه  » دهـيم  مـي آن را وسـعت   همـواره و ما «را به  »وإِنَّا لَموسعونَ«لمي قرآن، عبارت مكارم شيرازي و ديگر مدعيان اعجاز ع اهللا تيآامروزه 

 تداعي شود.  » انبساط فضا«، آسمان معادل با مفهوم امروزي كيهان تعبير و تئوري امروزي تا در اين آيه كنند مي
اعجـاز   كند؛ اما مفسـران مـدعي   ي بيان ميروشن بهمفهوم آسمان را گرچه قرآن در اين آيات، . شود گفته مي *»سماء«در زبان عربي به آسمان  2

 كـرات «و  (فضا، مـاده، زمـان)  با مفهوم امروزي آن » هانيك«، »يشمس ي مهمنظو« ،»نيزم اتمسفر«قرآن، آن را با معاني گوناگون و خاص  يعلم
شاخص ارتباط هر كـدام از  آورند. همچنين  مين به ذهنرا  احديمفهوم وو  در تناقض هستند باهم وضوح به ريتعاب ني. اكنند ميتفسير  »آسماني

 (Sky) آسـمان ست. در اخترشناسي نوين عالوه بر لغت سـنتي  مشخص ا(سماء) در آيات متعدد قرآن نا يكتاي  واژهگوناگون به يك  معانياين 
  .نهايت در گرداگرد زمين) عاع بياي فرضي با ش هم كاربرد دارد (كره (Celetial Sphere)» سماوي ي هكر«جديدتر ي  هواژ

  رود. مي به كار زيبام، پشت اسب و ابر بلند نفوقاني،  ي هسطح و پرد براي ؛ واست بان هيو سا بر فراز سقف، يسماء در لغت به معنا *

  و دود و نه از باد (خاك) ردنه از آب و گَ                (آسمان) سرخست چرخ كبود اقوتياز « فردوسي: »شاهنامه«3 
  »ت روزــــــگرفتس يياـــــــــكزو روشن                 (خورشيد) روزـــر دلفــاندرو گوه روان                                  
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 همخـوان بـا   يجمالتـ و بـا   قدماتعريف تعريفي مشابه با با  آسمان هفتقرآن به وجود  ي هاشار
آن بـا  دانسـته شـدن   بـديهي  راه بـا  ) همتيهودي( سلف خود يميابراه نيد ژهيو به نيشيپ انيمتون اد
(استناد قرآن به بـاوري   از قول نوح نبي هم آن )؟ديدان ينم رمگيا  ؟ديا دهيند(مگر  »أَلَم تَرَوا« عبارت

 مردم صـدر اسـالم   يها دهيشنمعلومات و فراتر از  يمطلب تواند ينم بودن آن) سال كهن رايج و تأييد
67Fباشـد. را يـادآور شـده    مركـز  زمـين  سـتم يسيـك  در  آسـمان  هفتمتفاوت از  يا

 هـا  هيـ آ نيـ البتـه ا  1
 »يمركـز  زمـين « نظـام در » افـالك كواكـب دوار  « ايتو تودر يها آسمان اديانسان را به  ،خود خودبه

قـرار   مـاه را نـوراني   )آسمان هفت( ها آنميان ر د ]اهللا[«: ديگو يمقرآن  كهعالوه آنجا به .اندازند يم
  .شود يممورد برطرف  نيا در يهرگونه شك ،)16(نوح/  »رار دادچراغ قو خورشيد را  داد

 »يمركـز  زمين« و افتينه عدد ارتقاء  ايبه هشت  اه آسمانتعداد در نجوم، بعدها  اينكهرغم به
در  آسـمان  هفـت بـر وجـود    تأكيـد امـا   68F2؛ي خـود را ادامـه داد  تكـامل  سـير  ن،يزمـ  تيـ با اثبات كرو

تبعيـت از   هرا درواقـع  ،با صحه گذاشتن بر آنقرآن  پس .ماند وردهنخ دستسامي  انياد يها كتاب
69Fزمان خود عمالً صدها سال عقب ماند.جديد  يها هيفرضاز  را در پيش گرفت و اين كتب

3  

                                                 
  ).185 االعراف/(مانند  داند ميقابل تحقيق و  )25 لقمان/ (مانند يعاد يامربراي مشركين را  ها آسمانوجود ي آيات قرآن در 1

ي خود  بود. هر كوكب هم به نوبه معادل) يييك كوكب (در نجوم و پيشگو با آسمان معناي واضحي داشت و هر آسمان ، هفتباستاندر عهد 
هـا، هـر    در نوشـته  ؛ وشـد  ناظر دانسته ميمت ، يك رنگ و يك روز هفته،)، يك فلز (در كيمياگري)ديني(در باورهاي يا يك فرشته يك ايزد با 

ــا هــر كوكــبِ   ــا يــك عالمــت ســمبليك نشــان مــي آســمان ي ــيندر دادنــد.  معــادل آن را ب ــد را  ب ــه شــكلالنهــرين باســتان، معاب               طبقــه هفــت ب
در متون تاريخي و ادبي فارسي با عبـارت مختلفـي بيـان     آسمان هفت(مفهوم . ردندك ها ستايش مي را در يكي از اين طبقه هر ايزد و ؛اختندس مي

 ، هفت آباء، هفت پوست، هفت پرگار، هفت طبق و هفت خضراء)وانيا هفتبناء، هفت بام، هفت بنيان،  ، هفت نبدگ هفتشده است؛ مانند: 
  ها به هشت نيز رسيد.ها به ده و تعداد زميني آفرينش مانوي، شمار آسمان(قرن سوم ميالدي) و اسطوره آيين ماني نقّاششناسي كيهاندر  ٢
 يبرهـان فـ  (ال »عجمـا  و عـروس  ،عونيه ،ارفلون ،ماروم ،دوميق ،عيرف اي )نيي(آسمان پا »سماءالدنيا« طالب:يبن اب يعلبه نقل از  آسمان هفتنام  3

» رفيعـا « به نـام آسمان دنيا از يك دانه زمرد سبز است  به روايت سلمان فارسي:آسمان  نام هفت؛ )415ص ، 5ج  ، سيد هاشم برهاني،قرآن ريتفس
پـنجم از طـالى    ،»ماعونـا « به نـام ، چهارم از يك در سفيد »قيدوم« به نامو سوم از يك دانه ياقوت سرخ » اذقلون« نامبه و دوم از سيم سپيد است 

   ، باب هشتم).14ج  ،(بحاراالنوار ».عربيا« به نامهفتم از نور  ،»دفنا« به نامششم از ياقوت زرد  ،»ديقا« به نامسرخ 
ـ ي«تخـت   ،هـود ي ماتيمطابق تعل براي خود نامي داشت. -زمين كدام از هفتو هر  - مانآس هرهم  انيادديگر  در ،از اسالم شيپ ي(خـدا  »وهه 
                        ايــ برهمــا در آســمان هفــتم    يخــدا ،زيــن ســميهندوئ آيــين رار دارد. در قــ -Araboth) ערבות( »آرابــوث« ايــدر آســمان هفــتم   )هــودي
Satya Loka- स) » لوكا ايسات« यलोक)الملـك/  دركند كه در آسـمان اسـت (   معرفي مي كس آناهللا را قرآن همانند تورات،  .كند يم يزندگ :

در سفر آسـماني  كه پيامبر اسالم  شود يمهم گفته  تعاليم اسالميدر ). 5كند (در: السجده/  سوي زمين تدبير مي) و امور جهان را از آسمان به16
اسـالمي   هاي . به همين دليل در آموزهتاريك و روشن) ييدر فضااهللا رسيد (در پسِ پرده و  ييايكبر ميحر به آسمان هفتخود، پس از گذر از 

   ياد شده است.(ملكوت اعلي) پروردگار  ي هسراپردعنوان به) ديعرش مج =( »فلك اعظم«و ادبيات فارسي از 
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 نيـ گفت كه ا ديبا ،)= دود( 1»دخان«از  ها آنمنشأ و  گانههفت يها آسماندر مورد جسم بودن 
 ريـ اث ايـ اتر  فيتوص يبرا ،فالسفه در عهد باستان رايز؛ دارد يباور گذشتگان همخوانبا هم  موضوع

 ي هجـنس همـ   زيـ . تـالس ن كردنـد  يم يمعرف» دود« آن راافالك)  ي مادهو  عتيطب ي ماده نيپنجم(
  .دانست يماز انفجار آب)  يناشوار را از دود (افالك و عامل حركت كواكب د

  :استروي زمين  ها آن مكانِ دارند وجا  ،هستند بسيار محكم ها آسمان از نظر قرآن، )چهارم
َماء كُِشَطتْ «  ؛)11 التكـوير/ ( »زجـا كنـده شـود    [همانند پوسـت]  و آنگاه كه آسمان - َوٕاَِذا السَّ

ْذنِهِ « َْٔرِض ٕاِلَّا بِٕاِ َماَء أَن َتَقَع َعَلى اْلا ، فروافتـد بـر زمـين    ]مبـادا [تـا   دارد و آسمان را نگاه مـى  - َوُيْمِسُك السَّ
اسـتوار   آسـمان  هفتتان بر فراز و - ِشَداًدا َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبًعا« ؛)65 (حج/ »]باشد[اذن خودش  همگر ب

َماِء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها« ،)12/ االنبياء(» بنا كرديم  بـر  آيـا آسـمانِ   - َوَما لََهـا ِمـن فُـُروجٍ  أََفَلْم َينُظُروا ٕاِلَى السَّ
  .)6 /ق( »نداردو هيچ شكافي كه چگونه بنا كرديم  دننيب ينم فرازشان را

  برداشت نمود: توان يماز اين آيات چند نكته 
  الف) آسمان جا و مكان دارد و قابل كنده شدن است.

  .اند شدهبسيار محكم و بدون شكاف ساخته  گانههفت يها آسمانب) 
  باالي سر انسان است. ها آسمانج) مكان آسمان و 

  ا نگه داشته است تا بر زمين سقوط نكند.د) اهللا آسمان ر
 اسـت  باالي سـر انسـان   آسمان :كند يماعالم را  ها آسمانو  آسمانمكان ، آياتدر اين  قرآن

 مقـدس در كتاب  يهوديان يها رساله جمالتمشابه  عبارتيكه  ؛آسمان سقفي است بر فراز انسان)(
 /جامعـه  - قيعهد عت( »ه منفعت است؟چ ،كشد يمآسمان  ريمشقّتش كه ز يانسان را از تمام« است:

  .)35: 5ايوب/  -(عهد عتيق » نك نگاه توست سر بر فراز كه آسمان بلندي به« ؛)1:3
عهد باستان در سيستمي كـه بـراي توصـيف    اين است كه بشر در  ،سازد يمآنچه تاريخ نمايان 

(همچـون   سـمي كـروي  زمين بستري در مركز كائنـات بـود. آسـمان نيـز ج     ه بود؛جهان ابداع نمود
يـك   ماننـد  بـه بر فراز اين بستر بـود كـه   و بدون شكاف و ترك  (به سختي سنگ) و محكمحباب) 

يكـي از  از  ،در ايـن آيـات   اين قـرآن بنـابر . جز خدمت به انسان نداشت يا فهيوظ خيمهيك يا  چتر

                                                 
 دخان است.آن اگر چوب بسوزد دود آن و اگر آب تبخير شود بخار گويند. دخان مي ،به هوا برخيزد گرما در لسان عرب آنچه را كه در اثر ١
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      .كنـد  يمـ يـاد   آسـمان محكـم   بـام يـا قـرار داشـتن زمـين در زيـر       »يمركـز  زمـين « اصول نيتر مهم
  .استبر محوريت زمين در كائنات  تأكيد اي قدما يها هيفرض ديينكته تأ نيكه ا ميدان يم

 )فصـلت سـوره   11آيه ( كند يمرا توصيف  ها آسمانكه خلقت  يا هيآفهم  ،آيات ايندرك 
زمـين و  ( آسمانو  ، زمينها آسمان آفرينشِ برايكه اهللا  ميخوان يم آيه ايندر . كند يمرا نيز آسان 

ينكه براي ا) آسمان يربنايز ،Base( بودن زمين بستريت مأمورابالغِ  پس خواند.فراهم را باسقفش) 
اجـرا   سـپس  ؛ وبـه هفـت اليـه)    سقف بر فراز زمـين (تبديل شدن  ايجاد شوند روي آنبر  ها آسمان
  .بوده است مذكور ي هيآو مراد  منظور ،(محوريت زمين) آن شدن

  :داند يم مخفي يها ستونرا داراي  ها آسمانقرآن  )پنجم
َماَواِت «  َْٔرِض َرَواِسَي أَن َتِميـَد بُِكـمْ  وَ  َعَمٍد َتَرْونََها ریبه غَخَلَق السَّ را بـدون   هـا  آسـمان  - ...أَلَْقىٰ ِفي اْلا

    »...شـما را بجنبانـد   ن]را بيفكند تا [مبـادا زمـي  ها  كوه و در زمين لنگر ديستونى كه آن را ببينيد، آفر
َماَواِت « ؛)10 (لقمان/ ُه الَِّذي َرَفَع السَّ كسـى   ن][همـا  اهللا - ... ثُـمَّ اْسـَتَوٰى َعَلـى الَْعـْرشِ  َعَمـٍد َتَرْونََهـا ریبه غاللَـّ

(بر سپس بر عرش استيال يافت  برافراشت. ،را ببينيد ها آنكه  ييها ستونرا بدون  ها آسماناست كه 
  .)2رعد/ ال( 70F1»...)نشستعرش 
ر آشـكار  ترا بيشـ  قـرآن  مركـز  زمـين  ديـد  و كـرده جـور   يكـديگر ين آيات ميخ و تخته را با ا

 يهـا  سـتون  ي لهيوسـ بـه  آسـمان  هفـت  ي خيمه ،از ديد اين كتاب كه سازند يمنمايان  زيرا؛ كنند يم
71Fاستبرپا شده  ناپيدا

اينكـه  بنابراين آيات اين بخـش جـز    .)يياز ارسطو شيكهن و پ اريبس يباور( 2
72Fمطلب ديگري را بازگو كنند. توانند ينم، باشندي مركز زميني  نظريهافالك در  يها هيپاگر  هوجيت

3 

                                                 
 فرمـانروايي  تخـت خداوند «؛ )8: 27/ امثال - قي(عهد عت» ها كشيد... خدا آسمان را استوار ساخت و افق را بر سطح آب يوقت« كتاب مقدس: 1

 تخـت  بـر  همچنـان او  اسـت،  خـود  ي مقـدس  خانه در هنوز اخداوند م« )؛103: 19مزامير/  -(عهد عتيق » است قرارداده ها آسمان در را خود

.. و اسـت،  نهـاده  زمـين  بـر  را ي آن هيـ پاو  ساخته ها آسمان در را خود ي خانه آنكه«)؛ 11: 5مزامير/  -(عهد عتيق » است نشسته خود آسماني
  خداوند آسمان را براي نشيمن خود ساخت. آمده كه ابتدا (پيدايش) در تورات . همچنين)9: 6عاموس/  -(عهد عتيق » نامش خداوند است

َٔرْ «... قرآن: َماَواِت َواْلا ُه السَّ ] [چنان بزرگ است كـه ) او تخت يا عرشرك زير خَ زيرين، هاي ... كرسي (پايه - َض َوَلا َيُئوُدُه ِحْفُظُهَمـا...َوِسَع كُْرِسيُّ
  )255(البقره/  »...كند او را خسته نمي و آن د نگهداري بنابراين] [ و زمين را در بر گرفته است و ها آسمان

و  ئيقابل ديده شدن (چه نامرغير هاي ستونبا «با عبارت كه » قابل ديده شدني ها نبدون ستو«يعني » ايي كه آن را ببينيده ستونبدون «عبارت  2
كـه وجـود    سـتوني ه شدن يا ديده نشدن بـراي  زيرا ديد؛ مترادف نيست» بدون ستون«با عبارت مترادف است؛ ولي » و پنهان) ئيچه مردر نهان، 

  .)ستها ستونابل ديده شدن اين قغير(در هر دو آيه تأكيد بر  كند موضوعيت پيدا نمينداشته باشد، معنا و 
 ند. ك ا (لنگرهاي زمين) هم اشاره ميه شدن سقف آسمان، به وظايف كوه برافراشتهي اول، قرآن همراه با توضيح در مورد چگونگي  در آيه 3
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چـه   ،آسمان و جلوگيري از افتادن آن طاق فهميد كه قرآن منظورش از نگهداري از توان يم اكنون
  73F1.دهد يمانجام  يا لهيوسچه  را با اين امر اهللا ده است وبو

  :كندياد مي ،اهللا آن را با زيور ستارگان آراستبا اين گوشزد كه  »ءالدنياسما«از قرآن  )ششم
نَْيا بِِزيَنٍة الَْكَواِكـبِ «  َماَء الدُّ  »(اختـران) آراسـتيم   هـا  كوكـب ما آسمان دنيا را با زينت  - إِنَّا َزيَّنَّا السَّ

نَْيا « ؛)6 /الصافّات( َماَء الدُّ  آراستيم ييهاآسمان دنيا را با چراغ ما ،و به يقين - ...حَ یابِ صَ مَ بِ َولََقْد َزيَّنَّا السَّ
نَْيا ...« ؛)5 /الملــك( »... ــَماَء الــدُّ ــا السَّ  ييهــا چــراغرا بــه  دنيــا. و آســمان .. - ...َوِحْفًظــا حَ یابِ َصــمَ بِ َوَزيَّنَّ

  .)12 /فصلت( »...بياراستيم و محفوظش داشتيم
و  سـت قدمادر باور  گانههفت يسپهرهاآن همان در قر» السماوات« ؛ديكه ذكر گرد گونه همان

 نيـ ااز  اليـه يك عهد باستان،  شمندانياند .سر انسان است يباالخيالي  گنبد هم(آسمان)  »سماءال«
  كرده بودند. نييستارگان ثابت تع يبرا يگاهيرا جاها) (يكي از سپهربلند  سقف

و هـم   از خـود  شيپ انديشمندان نظراتنجوم و  ا) كه هم بق .هـ 440-362( يرونيب حانيابور
سـر ماسـت و    ي، آنچه را كه باالها عرب« :ديگو يمسماء ي  واژه فيدر تعر آشنا بود، يعرب با زبان

 دهيـ همـان فلـك نام   ايـ ، عـالم  ستيمنسوب ن يزيو چون به چ ؛نديسماء گو اندازد يم هيمانند ابر سا
74Fبه آن آسمان انيراني. اشود

  .د)گوين» البيتسماء«به سقف خانه،  هاعربيل (به همين دل 75F3»دنيگو  2
بلكـه   ،كند ينمقلمداد  يآسمان ايپرده  چيبه ه زانيآو اي دهيستارگان را چسبتنها نهامروزه بشر 

   .اند شدهپراكنده  ،وسعت نامعلوم با ييدر فضا تمام اجرام كيهاني آشكار ساخته است كهبا علمش 
         كه منظور قـرآن از  ديآ يمپيش  پرسشاين  استداللي، پس از خواندن اين آيات و پيش از هر

يـك از ايـن    ، كـدام از نظـر ايـن كتـاب   يا  ؟بوده است گانههفت يها آسماندنيا كدام يك از السماء

                                                 
عنـوان  بـه عصر باستان بوده است.  در مردمانگيز راسههاي كابوس سقف آسمان يكي از فروافتادننگراني از كه  دهد يمنشان  يخوب بهتاريخ  ١

ترسـند، پاسـخ دادنـد از    (مردماني در آسـياي صـغير) پرسـيد، از چـه چيـزي بـيش از همـه مـي        » غالطيان«اسكندر مقدوني از  كه يهنگامنمونه، 
 ).181ي جالل ستاري، ستون جهان، ص ، ترجمه»اسطوره و رمز در انديشه ميرچا الياده«ريختن آسمان (جهت مطالعه بيشتر، ر. ك. به: فرو

آميز جايگزين  الفاظ كنايه كه يطور بهكنند.  درك ميي آن را سادگ بهدر زبان فارسي چنان واضح است كه حتّي كودكان نيز » آسمان«مفهوم  2
 اسـت » همچـون آس «به معناي » آسمان«، لفظ هيتسم وجهتواند كودكان را به خطا اندازد. اما از لحاظ لغوي و  هم نمي» گنبد كبود«آن، همچون 

بـودن آسـمان تأكيـد دارد؛     بر گوژپشـت » سپهر« ي ه(در فارسي واژمفاهيم جسم بودن و دوران را در خود مستتر دارد  ؛ و)سنگ آسياب(آس= 
  ).داردمحدب و همچنين چرخان اشاره به آسمان  »فلك«لغت ولي در زبان عربي، 

  .44 ص ي،طرانيق يبه كوشش ول ،»نجوم به روايت بيروني« 3
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در را اصلي  دو حالت ميتوان يم بنابراين ؟) آراسته شده استييها(چراغ ستارگان وربه زي اه آسمان
  :گيريمبدر نظر حاالت مختلف  بين

  يا و ستارگان در آنجا هستند. سماءالدنيا آسمان هفتم است الف)
   و ستارگان در آنجا هستند. است اولنيا آسمان الدب) سماء

از  ؛ وقابـل فهـم و بررسـي اسـت     ميعهد قد باورهايتنها با هم موضوع  نيامشخص است كه 
76Fعناست.م بيندارد و  تيموضوع امروز بشر نظر علم

1  
 جايگـاه سـتارگان ثابـت    ،آسـمان  ي هيالآخرين ( تسقدماباور منطبق بر  آشكارا» فال«مورد 

  ندارد.گفته شد قبالً  ازآنچه تر افزونو نياز به توضيح  )است
در  عقيده نيا پيش از ظهور دين اسالم. عهد قديم نيست يها هينظررتباط با ا بينيز  »ب«مورد 

ـ  دارد. از مـورد الـف   تـر  كهـن  مراتـب  بـه تي قـدم گفت كه  توان يمو زرتشت وجود داشت  نيد اام 
 آسـمان و  نيزمـ  نيبلكه ب ارسطو) ي همنظوم متفاوت با( باور همان فلك ماه نبود نيدر ا اولآسمان 

ظهـور  از  شيسال پ 400(مربوط به  رافنامهيقرار داشت. در كتاب آرتاودوم در اين باور)  سپهر( ماه
از  ورپس از عبـ  ،زرتشتآئين  اءياح يخود برا 77F2ير آسماندر سف رافي) آمده است كه آرتاواسالم
از آسـمان  سـپس   78F3.كرد يرا ط آسمان ي هطبق نياول، ر پايك)(ستكه جايگاه ستارگان بود  يآسمان
  نمود. گذر زين ...و) خورشيد پايه - (آسمان سوم ديو آسمان خورش )ماه پايه - (آسمان دوم ماه

بـر  كواكـب   ،بـا شـكافته شـدنش    قيامـت روز  كه دراست  سميج آسمان ،قرآن نظراز ) هفتم
  :فرو خواهند ريختروي زمين 

                                                 
عنوان جايگاه ستارگان معرفي كرده است. بنابراين اينكـه  را بهآسمان  يها هياز ال يكي ،يباستان ديعقا همگام با قرآناست كه  اصل قضيه اين 1
  گيرد. ي دوم اهميت قرار مي هي چندم آسمان قرار دارد، در درج هدر طبق» ءالدنياسما«زعم اين كتاب به

بـه نظـر    انگاهانشـب  كـه  -بر فـراز انسـان   همان طاق ظاهري  درواقعالذكر بر قابل رؤيت بودن سماءالدنيا، اين آيات  با توجه به تأكيد آيات فوق
 .اند هدر نظر گرفت نييآسمان پا اي اولآسمان  را همان» سماءالدنيا« ياسالم اتيرواالبته  شوند. را يادآور مي - ندا هستارگان به آن چسبيد رسد مي

  كردند. تفسير مي» ب«، اين آيات را مطابق مورد هـ. ق) 606 - 544(به همين دليل بسياري از مفسرين پيشين مانند فخر الدين رازي 
عقايـد اديـان مختلـف، كسـاني بـه ايـن سـفر         درامبر اسالم بسيار به آن شـباهت دارد.  پي فتن)باال ر» (= معراج«سفر شبانه) و » (= اسراء«داستان  2

  محمد بن عبداهللا، نبي اسالم. وآرتاويراف در زرتشتي  يااشعيا نبي در يهوديت، پولس رسول در مسيحيت، كرتير موبد  مانند؛ اند رفتهآسماني 
هـا، در سـماءالدنيا    ي خود بـه آسـمان   ) هم آمده است كه پيامبر اسالم در سفر شبانه1راء/ ذيل اس ،13در منابع اسالمي (مانند تفسير الميزان، ج  3

 زيـر ي  هفرشـت  7×  104تعـداد   بـه همـراه   -دربـان آسـمان و    كرد كـه اي به نام اسماعيل را مالقات  كه آسمان اول و جايگاه ستارگان بود، فرشته
  بود.) ي تير شهابِ ثاقب وسيلهمسئول دفع شياطين به( صاحب خطفه -ي ديگر هيپا دون ي هفرشت 49×  108تعداد  ي هعالوبهفرمان 
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ــَرْت «  ــَماُء انَفَط ــَرتْ  ٕاَِذا السَّ ــُب انَتَث ــكافد    - 1َوٕاَِذا الَْكَواِك ــمان بش ــه آس ــاه ك ــاهو  آنگ ــه آنگ         ك
   .)2 -1 االنفطار/( »(فرو پاشند) زندير فرو پراكنده شوند واختران) ( ها كوكب

 يو باال نيزم بر فرازآسمان را سقف مكان زمين را مسطح و  ياتيقرآن در آتر ديدم كه پيش
 ختنيفـرور  از منظور بنابراين ؛قرآن واضح است) مدنظرن ييمفهوم باال و پا( كند يمسر انسان اعالم 

عـالوه   نيزمـ قرآن،  دياز د پس 79F2؛خراب شدن بر سر انسان است اي نيزم ي، افتادن بر روهيآ نيدر ا
 مـا  زمـين  اما ايـن بـار   .هم محوريت دارد مدنظرش ي»حادثهروز «در است،  محور كائنات نكهيبر ا

    !خواهد بود كواكببزرگي در عالم و ميزبان بارش حوادث كانون اشرف مخلوقات)  ي ه(گهوار
فتـه  گربسيار كوچك در نظـر   مقدسرا مانند كتاب  ستارگان ي اندازه ،قرآن كهست ا آشكار

  چنين بياني دارد: آخر زمان ينيب شيپدر  مقدس . كتاباست
    كــه زمــين را نگــه  ييهــانيرو؛ و خواهنــد ريخــت فــروســتارگان  ... ،هــا بتيمصــبعــد از آن « 
سـپس ديـدم كـه سـتارگان     « ؛)24: 29 /يمتـ  ليـ انج -(عهد جديد »آمد درخواهندبه لرزه  اند داشته
        شده بـر زمـين   نارس كه در اثر باد شديد، از درخت كنده  يارهيانج، درست مانند زندير يم آسمان

/ يحونا مكاشفه -(عهد جديد »...3آسمان هم مانند يك طومار به هم پيچيد و ناپديد گشت. افتند يم
قوي شد كه بر ضد قواي آسماني برخاست و بعضـي از سـتارگان را بـر زمـين      قدر آن« ؛)6: 14-13

  ).8: 10دانيال/  -عتيق عهد» (ريخت و پايمال كرد
                                                 

 ،آويـزن  ييـك مجموعـه  هرگـاه   ؛انـد در شرح آن گفتـه شناسان لغت. اندمعادل دانستهنيز » قوط كنندس«عبارت را با  »انتَثَرَت« فعلگذشتگان  ١
 ريزند.هاي آن بر زمين ميد، دانهمرواريبا پاره شدن نخ يك گردنبند  گونه كهآن رود.كار مي، اين فعل بهگسيخته شود و اجزاء آن فرو ريزد

َماءَ  تُْسِقطَ  أَوْ « ٢   .)92(االسراء/ » ... اندازى فرو ما سر بر پاره پاره را آسمان ،پنداري مى چنانكه يا]  [كافران: -... ِكَسًفا َعَلْيَنا َزَعْمتَ  َكَما السَّ
ِجلِّ لِْلُكُتِب...« شابه دارد:قرآن هم نظري م ٣ َماَء َكَطيِّ السِّ  هـا  هنامـ  ي هكه آسمان را همچون در هم پيچيـدن صـفح   (قيامت) روزي - َيْوَم َنْطِوي السَّ

َماُء َمْوًرا « :همچنين. )104 (االنبياء/» پيچيم... در هم مي )ها(طومار  »فتـد يبو حركـت   آسمان سـخت بـه جنـبش   روزي (قيامت) كه  -َيْوَم َتُموُر السَّ
َماء كُِشَطتْ «)؛ 9(الطور/  َذا النُُّجـوُم طُِمَسـتْ «؛ )11(التكـوير/   »زجا كنده شود ]همانند پوست[ و آنگاه كه آسمان - َوإَِذا السَّ ـَماُء فُِرَجـتْ . َفـٕاِ  - َوإَِذا السَّ

َْٔرِض إِن أَفَ ي« ؛)9و  8 (المرسالت/» . و آنگاه كه آسمان بشكافدستارگان محو شوند كه يوقتپس  ـَماِء َواْلـا ـَن السَّ َلْم َيَرْوا إِلَىٰ َما َبْيَن أَْيـِديِهْم َوَمـا َخْلَفُهـم مِّ
لَِك َلآَيًة لُِّكلِّ َعْبدٍ  َماِء إِنَّ ِفي َذٰ َن السَّ َْٔرَض أَْو نُْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسًفا مِّ ِنيـبٍ  نََّشأْ نَْخِسْف بِِهُم اْلا شـت  و پ دسترسشـان  در زمـين  و آسـمان  از آنچـه  بـه  آيـا  - مُّ

 بـراى  [تهديـد]  ايـن  در قطعـاً  افكنيم مي سرشان آسمان بر از اي هقطع يا ميبر يفروم در زمين را آنان بخواهيم گرا اند هسرشان است ننگريست
تكه گـردد   هفته و تككه شكاقابليت  با اين؛ كند يممعرفي  يا صفحهقرآن در اين آيات، آسمان را  ).9(سبإ/  »كاري عبرت است. هتوبي  هدهر بن

از ديـد قـرآن،    گـردد. بنـابراين   يا لولـه ) پيچانـده و  مانند يك طومار (يـك تكـه چـرم   و هشود برداشته كنده و ز روي زمين يا همچون پوست ا
و محـو   ريزنـد  با پاره شدن آسمان، ستارگان بـر روي زمـين مـي    همو در روز قيامت  اند دهيچسب )آسمان پرده (سقفيا  يك صفحهستارگان به 

 ديگر وجود نخواهد داشت.زمين  ي گهوارهي  شده آراسته بان هخيمه يا سايبرچيده شدن آسمان، سپس با  .شوند يم
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 ريـ و ز يجسم عالم بـود و در مركـز هسـت    نيتر بزرگ نيزم ،باستان عصرانديشمندان در باور 
رهـا   اي بر فراز زمين جسمياز هر نقطهاگر بود كه  نيبر ا دهيعق .قرار داشت آسمان ي هو پردطاق 
بـر روي   اختـران ضـوع ريخـتن   مو بنـابراين  81F1.كند يم سقوط(زمين)  عالممركز  يبه سو حتماً ،شود

بـود.  پـذير   هو توجيـ  فهـم  قابـل داشـتند،  نجاذبـه   ي پديـده درسـتي از   دركا كـه  زمين در نـزد قـدم  
  : زيرا؛ و نه محتمل علمي استافتادن ستارگان نه بايد گفت؛ نظر قرآن در مورد فرو وجود نيباا

 فضا كه چون ندارد. يفهومم علم از منظر ياجرام آسمان يافتادن برا ي هبردن واژ به كار) الف
 راسـتا  هـر  يـا  هسـتي زمين را كـانون   باورهاي باستاني، همچون مگر اينكه( ندارد نييو پا الً باالاصو
  .د)شوتوجيه ، ريختن ستارگان بر روي زمين تا ميريدر نظر بگ نييپاسوي را  نيزم طرف به

 رايـ ز؛ عناسـت م بي نيمز يروبر  بزرگبسيار  يك جرم يا تعداد كثيري ستارهفرود آمدن ) ب
ي  همنظومـ  سـيارات  نيتـر   كوچـك يكي از  يبه بزرگ سنگ شهاب كي حتّي رشيپذ ظرفيت نيزم

چـه رسـد بـه    خواهد شـد.  و نابود ، منهدم با آن يجسم نيو در صورت برخورد چن شمسي را ندارد
ورد با زمين برخ يهرگز برا كهآور و اجرام مجهول  مسرسا باعظمت ي ستاره يمارش بيتعداد  اينكه

 اينكـه ماننـد  (مگـر  بـر روي زمـين سـقوط كننـد      82F2؛دينخواهـد رسـ   هـا  آننوبـت بـه   ، زمين)بلعيدن (
در  يتئور نيدتريمطابق جد ،عالوهبه .)بدانيمبسيار كوچك اجرامي گان را ستار باستاني،پندارهاي 

 شيپ نيشد (زم خواهد ديجذب خورش نده،يسال آ ها ونيليماست كه در  نيزم نيا ،ينجوم كيزيف
  يعني افتادن خورشيد. هيو نه عكس قض )ودش ميحل در آن و  ليبه بخار تبد ديبه خورش دنياز رس

                                                 
كـه همـه چيزهـاي گـران سـوي او       است. و اين ميـان راسـتينه ميانسـت    رزمين بميانه اند«نويسد:  ميي زمين  جاذبهدر تعريف ريحان بيروني ابو 1

 .)58بن احمد بيروني خوارزمي، استاد جالل همايي، ص  محمدوريحان ب، تأليف ا»وائل صناعه التّنجيمالاكتاب التفهيم (« »دوند
دانـه   كيـ ماننـد   (Antares)» سآنتارِ« ي هدر برابر ستار ديخورش توپ بسكتبال، كيدانه نخود در برابر  كيهمچون  ،ديخورش در برابر نيزم 2

در برابـر   سيتـوپ تنـ   كيـ ماننـد   (W Cephei) »يفاووسيق« گانستاريكي از برابر آنتارس در  ي تارهبسكتبال و خود س توپ كيارزن در برابر 
  .ود)ش ميبه حجم زمين حاصل  شده شناخته ي هستار ترين بزرگبرسد، نسبت حجم  2به توان  288194(اگر عدد  توپ بسكتبال است كي

ــين در  ــ«زمـ ــرار دارد و  (solar system) »شمســـي ي همنظومـ ــنقـ ــود بخـــش  ايـ ــه، خـ ــان   منظومـ ــاچيزي از كهكشـ ــيار نـ ــيري«بسـ                    »     راه شـ
(milky way, the galaxy) غ        بـال  كيلـومتر  6300 بـه ن مـا  قطـر كهكشـا   شـود،  فـرض  متر يليم يك تنها دخورشي از زمين ي فاصله است (اگر

  موجود در گيتي است.  يها كهكشاني از ). كهكشان راه شيري نيز همچون ريگي در بيابان تنها يكشود يم
تنظيم شده اسـت؛   (Hubble) »هابل« ييتلسكوپ فضا يها داده بر اساسكه  (Nasa)» آمريكا ييسازمان فضا«مطابق آخرين آمار منتشره توسط 

چـون خورشـيد اطمينـان حاصـل     ) سـتاره هم در مقابل آن صفر 21با  1ميليارد كهكشان و يك هزار هزار ميليارد (عدد  50از وجود تاكنون بشر 
 قرار دارند.ما از اين ستارگان در كهكشان عدد ميليارد  200كه  كرده است
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  وظايف اجرام آسماني 
  

           خـود  يـه از اولاسـت. بشـر   شـده   زده رتيـ حآسمان شـب،   ي همنظر ي مشاهدهبا  هموارهانسان 
بـود   دور يهـا  گذشتهو چرا وجود دارند؟ از  ؟چه هستندآسمان در نوراني اجرام اين كه  پرسيد مي
ارتبـاط داد و   هـا  آنرا بـه احـوال   آينـده  ، حـوادث  سـاخت  ييها هافسان اجرام آسمانيبراي  بشر كه

متوجـه   انسـان عاقـل  سـال پـيش،    هزارحدود چند در  زيد.خدايان خود را از ميان آنان برگ نخستين
گشـت و دريافـت كـه     درياها و جذر و مد ها نهرودخا، باال آمدن آب نظم شب و روز ،تغيير فصول

و جدول براي خود تقويم  ها آنرصد با پس  ؛اجرام آسماني نيستند رتباط با حضورا بي ها دهيپداين 
 يـا  عـت يطبآسيب از  ترس به دليل حتّي .كردطبيعي را به خدايان مرتبط  يها دهيپد ساخت وزماني 

بـه آسـمان دراز   و دعا  نيازدست ، نيكوع حوادث وق ياخدايان خوشنودي براي  ومرگ هراس از 
 چنين بود كه انسان در دنيـاي  اين را ابداع نمود. ييگو پيش يابيني  و طالع كردپيشكش قرباني كرد، 

آفريده به خاطر او  ها آنكه  گمان بردخود دانست و  ارگذخدمتكوچك خود، اجرام آسماني را 
  .هستند انيخدا از طرف يياه مايپا و ه نشانهحامل  او يابر يا اند ليدخ در سرنوشت ويو  اند شده

است كه هميت ا بيو ناچيز  چناندريافته است كه زمين  ،كيهانعظمت امروزه بشر با شناخت 
در درون سـياره  با ميلياردهـا سـتاره و    ها كهكشان مارِش بي ر كرد كه اين تعدادتصو توان ينم هرگز
83Fسال نوري ها ميليون يها فاصلهبا و خود 

84Fتنها براي خدمت به انسان پديد آمده باشند. از همديگر، 1

2   
ايـن   كـه از ديـد   ميكنـ  يمـ و بررسـي   ميـ رو يمـ به سراغ قرآن  دگربارحال با اين توضيحات، 

        ، ستارگان و اجرام آسماني به چه منظور وجود دارند:  كتاب
تشـبيه كـرده و    ييهـا را بـه چـراغ  گان قرآن ستار ،پيشين ديديم مبحثدر كه  طور همانيكم) 

  قائل شده است.، كردن آسمان يو چراغان نييتز ي فهيوظ ها آنبراي 
  :كند يم يادآوري نيكه ستارگان بر عهده دارند، چن يگريد فيوظا ي دربارهقرآن  دوم)

                                                 
 معادل است. متر 9٫461×  1015اي برابر با  تقريباً با فاصله )كند مي طي سال يك مدت در خأل در نور كهسال نوري (مسافتي يك  1
  كجا از بهر مشتي خاك گردد     ــردد           ــبدين قوت كه افالك گـــ« :ارعطّ» اسرارنامه« 2

 »براي او در دكان كند بــــــاز        مگس پنداشت كان قصاب دمساز                                        
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 است كـه  اختـران   ياو كس و  - ...َوالَْبْحِر الَِّذي َجَعَل لَُكُم النُُّجوَم لَِتْهَتُدوا بَِها ِفي ُظلَُماِت الَْبرِّ  َوُهوَ « 
  .)97/ (االنعام »...85F1ديابيب ايو در يشكخ يكيشما قرار داد تا راه خود را در تار ينجوم) را برا(

و ديگـر اجـرام    ، مـاه و خورشـيد  كنـد  يمرا يادآوري  ي اهللاها نعمتقرآن ) در آياتي كه سوم
  :اند شده شماري) شمرده(گاه حساب ي لهيوسآسماني، 

ْمَس َوالَْقَمَر ُحْسـَبانًا«   ي هشب را براي آرامش و خورشيد و ماه را وسيل و  - َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّ
ْرنَاُه َمَناِزَل َحتَّىٰ َعاَد َكالُْعْرُجوِن الَْقـِديمِ « ؛)96(االنعام/  »حساب قرار داد  ييهـا  منزلو براى ماه  - َوالَْقَمَر َقدَّ

ُهَو الَِّذي َجَعـَل ... َوالَْقَمـَر « ؛)39(يس/  »برگرددايم، تا چون شاخك خشك خوشه خرما  كردهمعين 
ِنيَن َوالِْحَساَب  َرُه َمَناِزَل لَِتْعَلُموا َعَدَد السِّ  نيو ماه را تابان قرار داد و منـازلش را معـ   ...كه  اوست - نُوًرا َوَقدَّ

ـَماِء ُبُروًجـا َوَزيَّنَّاَهـا  َولََقـدْ « ،)5(يـونس/   »ديبدان و حساب را ها سالشماره  نكهيا يكرد برا َجَعْلَنـا ِفـي السَّ
 »ميقــرار داديــم و آن را بــراى تماشــاگران آراســت ييهــا بــرجبــه يقــين، مــا در آســمان  و - لِلنَّــاِظِرينَ 

ـَماِء ُبُروًجــا َو...« ؛)16(الحجــر/ كــه در آســمان  يكســ آنبزرگــوار اســت   - َتَبـاَرَك الَّــِذي َجَعـَل ِفــي السَّ
ـَماِء َذاِت الُْبـُروجِ «؛ )61 (الفرقـان/  »...نهـاد، و   ييها برج  »سـوگند بـه آسـمان آكنـده از بـرج       - َوالسَّ

   .)1 /(البروج
86Fآورد يمبه شمار و شمارش سال  حساب ي هوسيلرا  اجرام آسماني ،در اين آياتقرآن 

بـه   و 2
 -كـاربرد داشـتند   ميعهـد قـد   ميكه در تقو- »زلِ ماهمنا« و» بروج«اصطالح نجومي از دو همراه آن 

  87F3.كند يم ادهم ي

                                                 
سـتارگان  ( »يابـان يب« را هـا  نآ از قول گذشتگانند و ك مي اديستارگان  نياز ا خود،» ميصناعه التّنج الوائلا ميالتفه« ي در كتابرونيب حانيابور 1

 .خواند ميثابت) 
بـه   يمصر يكدانيزياما ف ند.ك مي) اعالم يشمار(گاه ا و روزهاه ، آشكارا منظورش را از حساب، شمردن سالاتيآ ناي در قرآن نكهيباوجودا 2
بـط  ر بـي كه سرعت نور را محاسبه كند. روش سوره الحج موفق شده است  47 آيهو  اتيآ نيشده كه با ا يمدع »يمحمود حسب النب« دكتر نام
 شترياطالعات ب ي(برا نجدگ مين قالم نيعمل او در ا ي هويداشته است. نقد ش يرا در پ ياو واكنش و تعجب مجامع علم يمحاسبات يها هشتباو ا

  .)دييمراجعه فرما ،www.alisina.org ي:سيانگل تيبه سا
يدي و آفتاب را بـراي  ي سال آفرها هه را براي تعيين ماما«مانند: ؛ هم وجود داردهاي يهود)  رساله (در بخش مقدسمشابه اين آيات در كتاب   3

تواني گردش منظم فصول را اداره كني؟ و دب اكبر را با ستارگانش هدايت كني؟ آيـا از   ميآيا «)؛ 104: 19مزامير/  -(عهد عتيق » تعيين روزها
را  هـا  نآسـما  ييتنهـا  بـه او «)؛ 38: 32- 33ايـوب/   -(عهـد عتيـق   » چه تـأثيري بـر زمـين دارنـد؟     ها ناي انيد ميو  يآور يدرمقوانين آسمان سر 

در طلب كسـي باشـيد كـه صـورت فلكـي      «)؛ 9: 8 -9ايوب/  -(عهد عتيق » ، ثريا و ستارگان جنوبي را آفريده استجبارگسترانيد و دب اكبر، 
4: 8عاموس/  –(عهد عتيق » ار را آفريدثريا و جب.(  
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معنـاي ايـن دو   بـدانيم   الزم اسـت  بنـابراين  ؛بـرد  يمفقط نام  ،اخترشناسي اصطالحقرآن از دو 
زمـان   ي محاسـبه بدانيم كه اين را  نخست بايد ،آنپيش از  ؟كند يمياد چه  ازاين كتاب و  ؟چيست

88Fتمدن بابِل ييز هنگامِ شكوفاكم ا تدس ،سمانيبا استفاده از اجرام آ

كاربرد داشته  )النهرين بيندر ( 1
از اسـالم   شيپـ  در هـا عرب. شود ينم، محسوب كه قرآن به آن پرداخته باشد يا تازهو مطلبِ  است
؛ بردنـد  يمـ  بـه كـار  را  ها واژه نيو هم 89F2.كردند يم نيروز و ماه را در هر سال مع ،روش نيبا همهم 
   به علم زمان خود هستند.  هبا توج گذرا ييها يآورادي ي كنندهگوتنها بازمذكور  اتيآاين بنابر

90Fاسـت.  »البـروج  منطقـه «در  فلكـي  يها صورتاز  يكي ،هر برج و »برج«جمع » بروج« ي واژه

3 
 هر بـرج  .اند دهش يگذار نام جانداراناسم  اب ديربازاز ، برج ميزان رازيغ به گانه،دوازده يها برجاين 
بـا  ( برجِ حمـل باشـد   ،ديخورشظاهري  ي هزمين سدر پمثالً اگر  .ماه از سال است كي ي هندهد ننشا

در  ماه بهشتيارددر گذشته و  ماه نيفروردمعادل ( آنگاه ماه حمل خورشيد در برج حمل)اصطالح 
اسـت كـه   اي  گانههشـت  و سـت يب ي) هاستگاهيا( منزلگاه ز،يمنظور از منازل ماه ن عصر حاضر) است.

                                                 
در خالل دو قرن هفتم و ششـم پـيش از    (Nabukudurriusur) »بخت نصر« يو نجوم بود. در زمان پادشاه ياضيبابِل مهد ر ش،يهزاران سال پ 1

 يهـا  هرانـ يدر و شـده  كشـف  يلـوح گلـ   صدها .ردندك ميپيروي  ها نآاز  گريد ياه ناز تمد ياريو بسد سرآمد جهان بودن يبابل نيمنجمميالد، 
 ه است.بود ينييآ و يالي، خيخراف يو باورها ياز دانش تجرب اي هختيآم ها يلباب اطالعات نجوميدارند كه  تأكيدنكته  نيبر ا النهرين بين

كاهنـان و   ي هوسـيل حجـاز بـه   هـاي عـرب و  از ميالد، گروهي از كلدانيان به حجاز كوچ كردند شيپپس از تسلط پارس بر بابل در قرن پنجم  2
  ).404، ص 3، جرجي زيدان، علي جواهر كالم، ج »تاريخ تمدن اسالم«با نجوم آشنا شدند (به نقل از:  (بابلي) مهاجر ان كلدانيشناس هستار

 .ساختند. هر منزل يا ايستگاه داراي بـرج و بـارو بـود    هايي مي ا، منازل و استراحتگاهه برج در لغت به معناي بارو است. در دوران قديم بين راه 3
كردنـد و هـر منـزل يـا      ي مـي گذار نامرا  ها ي مسافت پيموده شده و مسافت باقيمانده در هر راه نيز بود. گاهي اين برج دهنده منزل، نشان هر برجِ

يم خانه تقس 12..) طاق كروي آسمان را به .يوناني و چيني و ،خواندند. منجمين بابلي (بعدها اخترشناسانِ پارسي يماستراحتگاه را با نام آن برج 
ي مدت  دهنده نشانكند. چون هر منزل،  سد كه خورشيد يا ماه مدتي در آنجا النه مير يمزيرا به نظر ؛ درجه) 30 ، كمانكرده بودند (هر بخش

  شناختند.   عنوان يك برج، با صورت فلكي درون آن ميزمان طي شده از سال و معرف يك ماه ويژه است، لذا منجمان هر خانه را به
؛ را صـورت فلكـي گوينـد    شـود  يمي كه از اتصال خيالي ستارگان حاصل ا شدهي گذار نامهر يك از اشكالِ  :Constellation)(كي صورت فل 

ي فلكـي كـه در ظـاهر بـه دور     هـا  صورت(تمام اين  ...پروين) و ي ه)، جبار (شكارچي)، ميزان (ترازو)، ثريا (خوشاورنگ اكبر (هفتدب  مانند
  ).اند خوردههايي از ملل مختلف گره  انهبا افس چرخند يمزمين 
ميـزان   ،)زهيدوشـ )، سرطان (خرچنگ)، اسـد (شـير)، سـنبله (   كريدوپالبروج: حمل (برّه)، ثور (گاو)، جوزا (يا صور فلكي منطقه (Signs) ها برج

  ، دلو (دال) و حوت (ماهي). )(ترازو)، عقرب (كژدم)، قوس (كماندار)، جدي (بزغاله

خورشيد، مـاه   رسد يمكه به نظر  شود يمسماوي) گفته  ي هي ظاهري آسمان (كر كرهي از گنبد يا ا منطقهيا آبامگاه: به  (Zodiac)البروج منطقه
  ي كواكب دوار، بروج (دوازده صورت فلكي) قرار دارند.ظاهر ي حركت نهيزم پس. در كنند يمو سيارات در آن سير 

  گويند. البروج رهيداالبروج را سير ظاهري خورشيد در منطقهد: خط يا آبامگر (Eclipic) البروج رهيدا
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از  يكـي  درونظـاهراً در   ،ديـ آ يدرمـ كـه   ي(ماه به هر شـكل  كند يم يمطلق ط يكيقبل از تار» ماه«
خانـه يـا   در تقـويم قمـري،   يا ستارگاني در آن صورت فلكي آن برج  بنابراين ،شود يمديده  ها برج
بر گوش ه دو ستاربا نام ( رطينش، امياال ميقدمنزل شماره يك كه از مانند  )شود يماو خوانده  منزل
   91F1.شود يمناميده ) حملبرج 

» شاخك خشـك خرمـا  مانند « يمعنا به -سوره يس  39در آيه  - »ميكالعرجون القد« عبارت
             »عرجـون «، اسـت  آويـزان خرمـا كـه بـه نخـل      ي هخوشـ  ي هخميـد  ي هيـ پا بـه در زبان عربـي  . ستا
، شاخك خرما بر درخـت  كنند يمخرما را از نخل جدا  ي شهخو كه هنگامي. نديگو يم شاخك)= (
رق آسمان و هنگـام سـحر)   ش در( مطلق ماه يكيبه هالل قبل از تار دنيپس از خشك و ماند يم يباق
 ،شـوند  تـر  كهنه ها شاخك نيا هرقدر رايز ،رساند يم را آن يكهنگ زين »ميقد«. صفت شود يم هيشب
  92F2.كنند يم دايپ يشتريشباهت بو به هالل آخر ماه  شوند يم تر دهيپر رنگو پژمرده  ،صورت نيدر ا

هـدف از   يا هيـ آولـي در   93F3،دهد ينمقرآن در مورد علت و چگونگي هالل و بدر ماه توضيح 
  شـمار  ، ديگـر  يا هيـ آدر  همچنـين  94F4!دانـد  يمـ  مـردم تعيين موسم حـج و وقـت   براي را  ها آنوجود 

سال قمري پيش از سـال   95F5.كند يمدر لوح محفوظ اهللا اعالم  شده ثبتعدد و  دوازدهسال را  يها ماه
                                                 

 ،اكليـل  ،زبـانى ، قفـر  ،سـماك  ،عـواء  ،صـرفه  ،زبره، جبهه ،طرف ،نثره ،ذراع ،هنعه ،هقعه ،دبران ،ثريا ،بطين ،شرطين: تازيان منازل ماه در نزد 1
  .رشاء و فرع مؤخر ،دلو مقدم فرع ،سعد اخبيه ،سعد السعود ،سعد بلع ،سعد ذابح، بلده ،نعائم ،شوله ،قلب

 كو غم عشق خورد يو زرد                چو پشت كس كيگاه بارـآن ديآ ديپد«: يفردوس »شاهنامه« 2

  »دــــيود ناپدــان او شــدر زمـهم ان                دياز دور د دارشيد دهـننيب چو                                  
اسـت. مـاه در شـب     تيـ و هشتم در آسمان قابـل رؤ  ستيتا شب ب ماه ي هكر، روزه يسي ها ماهدر  :Phases)(» اهله«ا تغيير شكل ظاهري ماه ي  3
ا در دو شـب باق  است.  فروغ كمو نور  م، كزردرنگكه  شود يم دهيد يكيبار اريبس يصورت هاللهو هشتم ب ستيب ديـده شـدن   قابـل   ،مانـده يامـ
 دهيـ د و هفتم در آسـمان  ستيماه تا شب ب ي هكرمعموالً  و نه روز هستند، ستيب هك ييها ماه . البته درامندن يم (Wane) »محاق« آن راكه  ستين

 ي هبر انداز جاًيبه طرف چپ است و تدر (New Moon)» نوماه «هالل  يها كآغاز، نو در برد. ميدر محاق بسر  ماندهيود و در دو شب باقش مي
 شيافـزا  نيـ اگويند.  مي (First Quarter)» تربيع اول«كه به آن  شود يآشكار م آنكامل ي  هرياز دا يميتم، ندر شب هف نكهيماه افزوده شده تا ا

روند معكوس شـده و   ،بدر از پس شود. دهيد (Fool Moon)» بدر«يا  قرص كامل به شكلتا در شب چهاردهم ماه ابد ي يادامه م همچناناندازه 
»                    تربيــع دوم«كــه  ديــآ يدرمــدايــره  مينــيــك صــورت دوبــاره بــه كــميو  ســتيب مــاه در شــب تــا ودشــ يمــكاســته  ل مــاهاز مقــدار هــال وســتهيپ

(Last Quarter) ود.ش ميديده  »ماه نو«به حالت معكوس  ماههالل نازك نيز، هشتم  شود. در شب بيست و ناميده مي 
َِٔهلَِّة  قُْل ِهيَ «قرآن:  4 و  مـردم  )شـمارِ (گـاه  نماي تپرسند، بگو آن وق مى (اهله) اى ماهه لهال ي دربارهاز تو   -َمَواِقيُت لِلنَّاِس َوالَْحـجِّ  َيْسأَلُوَنَك َعِن اْلا

   .)189/ البقره(» ] حج است [موسم
ِه َيْوَم َخَلَق ال«قرآن:  5 ِه اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب اللَـّ ُهورِ ِعنَد اللَـّ َة الشُّ َْٔرَض ِمْنَها أَْرَبَعٌة إِنَّ ِعدَّ َماَواِت َواْلا تعداد  دهيرا آفر نيو زمها  نكه آسما يروز  – ُحُرمٌ سَّ

 .)36(توبه/  »چهار ماهش ماه حرام است ها ندوازده ماه است؛ از آ (لوح محفوظ) اهللا، در كتابنزد اهللا ها  ماه
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ين بـار  اولـ كـه   ميدانـ  يمـ از سال شمسـي اسـت و اشـكاالتي دارد.     تر مانده بشمسي ابداع شد و عق
 دوازدهبـه  را قمري  و سال(خانه) بخش  دوازدهبه را آسمان بودند كه  يبابل يگوها شيو پ نيمنجم
قـرآن   96F1.شـد  يمـ خداي بزرگ بابل نسبت داده » مردوخ«ولي در آنجا اين امر به  تقسيم كردند. ،ماه

قوم ن . پيش از اسالم بيداند يمدر لوح محفوظ  شده نييتعدر همين آيه، چهار ماه از سال را حرام و 
عنـوان  گ و خونريزي، چهار ماه از سـال بـه  براي اجتناب از جن -صورت قرارداديبه -حجاز عرب
هيچ پيامبر يـا   از كتب اديان يا از زبان كي چيهدر  گفتني استتعيين گرديد. اي حرمت) (دارحرام 

 يها ماه بندي مگر تقسياين ابنابر؛ جاي جهان چنين موضوعي مطرح نشده است انديشمندي در هيچ
پـس ايـن    ؛در لوح محفوظ او باشـد  شده ثبتخالق جهان) و ( منسوب به اهللا ،سال به حرام و مبارك

  97F2.شدند يمناميده و بدوي نسبت داد كه جاهل  اي هنيافت تتربي قومبه بايد ا كشف ر
ه همـراه  را بـ  هـا  آنو  كند يمنيز ياد  -عنوان تيربه -درون آسمان  يها شهاب) قرآن از چهارم

 دفـع و رجـم  عامـل  نگهـداري از آسـمان و    ي لهيوسـ  آسمان) يها چراغ(و اجرام آسماني ستارگان 
  :كند يم ) معرفيخواه و زياده بدكار يها جنّديگر  و(شيطان  ر) شياطينسنگساراندن و (

نَْيا «... ـَماَء الـدُّ بياراسـتيم و   ييهـا  چـراغ را بـه   دنيـا . و آسـمان  .. -َوِحْفًظـا...  حیبـه مصـابَوَزيَّنَّـا السَّ
نَْيا « ؛)12 /فصلت( »...محفوظش داشتيم َماَء الدُّ ـَياِطيِن  حیبه مصابَولََقْد َزيَّنَّا السَّ و بـه    -َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما لِّلشَّ

 ؛)5(الملـك/  » شـياطين گردانيـديم   رجـم را مايه  ها آنآراستيم و  ييها چراغيقين آسمان دنيا را با 
نَْيا بِِزيَنٍة الَْكَواِكِب  إِنَّا« َماَء الدُّ اِرٍد  َزيَّنَّا السَّ َْٔعَلىٰ َوُيْقـَذفُوَن ِمـن لَّا َيسَّ  َوِحْفًظا مِّن كُلِّ َشْيَطاٍن مَّ ُعوَن ٕاِلَى الَْمَلٕاِ اْلـا مَّ

ما آسـمان دنيـا را بـه     -ٕاِلَّا َمْن َخِطَف الَْخْطَفَة َفأَْتَبَعُه ِشَهاٌب َثاِقـٌب  َولَُهْم َعَذاٌب َواِصٌب  ُدُحوًرا كُلِّ َجانٍِب 
بـه پاسـداري    خبيثـي) ( بـراي نگهبـاني از هـر شـيطان سركشـي      ]را ها آن[و   زيور اختران آراستيم

                                                 
پس مردوك (مردوخ) جهان را سـازمان داد.  «خوانيم:  ميچنين   )Enuma Elish(» انوما اليش«موسوم به آفرينش  بابلي ي هافسانپنجم در لوح  1

را بر آنان فرمانروا كرد. از حركـات مـاه    رگان را و سيارات را آفريد و برجيسها باشد. ستا شمار سال ها و روز بخش شب ماه را آفريد تا روشني
 .)124ص ، 10 ش ، اولسال ، باجالن فرخي، ]1ابل و آشور [در اساطير ب ، آفرينش جهان»معهكتاب ج(« »تقويم را پديد آورد

 در -كه بر نجوم تسلط كافي داشت و در احوال ملل و اقـوام پـيش از خـود تحقيـق مفصـل كـرده بـود       -هـ ق)  440 - 360ابوريحان بيروني ( 2
انـد؛ و   بـوده بهـره   يبـ  وكتـاب  حسابنوشتن و علم و  خواند؛ كه از خواندن و ، قوم عرب قديم را اميِ جاهل مي»هيآثارالباق«كتاب  140 ي هصفح

احوال ستارگان) و حساب سال و ماه داشتند، همه مبتني بـر رؤيـت بـود     بر اساس(هواشناسي » انواء«شناسي و معرفت منازل قمر و  هآنچه از ستار
  اند و هيچ قاعده و مبناي علمي نداشت. كه جميع عوام در آن مشترك
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باالتران در بـاالترين جايگاهشـان    ]و[انبوه برتران  ]سخنان[توانند به  نمي ]كه بدان گونه[ گماشتيم 
عذابي  شانيراب، و اند شدگان رانده آنكه حال شوند  انداخته مي ها گوش فرا دهند و از هر سو با نيزه

بـدزدد، پـس شـهابي     ]سـخناني را [سريع  ]و[مگر كسي كه به شنودي دزدانه   و خالص است دائم
ـَماَء َفَوَجـْدنَاَها ُمِلَئـْت «؛ )10- 6افات/ (الصـ  »تـازد  از پـي او مـي   كننده)(سوراخ شكافنده ا لََمْسـَنا السَّ َوأَنَـّ

ْمِع َفَمن َيْسَتِمِع اْلآَن يَ  َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا  ] :گفتند ها جنّ[ -ِجْد لَُه ِشَهاًبا رََّصًدا َوأَنَّا كُنَّا نَْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد لِلسَّ
آنجـا   و در  يـافتيم  شـهاب  و تيرهـاى  نگهبانان توانـا  آن را پر از پس را لمس كرديم.و ما  آسمان 
كمـين خـود   تيـر شـهابى در   ،گوش باشـد  اكنون هر كه بخواهد به .نشستيم مى نكمي براى شنيدن به

ـْمَع َفأَْتَبَعـُه ِشـَهابٌ  اٍن َرجیٍم ِمن ُکلِّ َشیطْ ا ناهَو َحِفظْ « ؛)9 - 8 /جنّ(ال »يابد مى َّ َمِن اْسَتَرَق السَّ و  - مُّبِـنيٌ  ٕاِلا
كه دزديده گوش  كس آنمگر   محفوظ داشتيم  يا شده راندهرا از دستبرد هر شيطان (آسمان) آن 

  .)18 -17(الحجر/  »تازد يماز پي او  آشكارشهابى  فرا دهد كه
هـم           ان حجـاز نشـين  هباديـ  نـدارد. نيـاز  به تعبيـر و تفسـير   و  دارد يروشن يمعنا 98F1»شهاب« ي واژه

) و احتمـاالً  افتـادن سـتاره   ريـ بـا تعب ( ديـ آ يمـ است كه از آسمان فرود  يكه شهاب، سنگ دانستند يم
 »حجراألسـود « ايمسلمانان  مقدسسنگ  رايز 99F2؛اند بوده نيزمروي سنگ از آسمان بر  سقوطشاهد 

100Fاست. سنگ شهابيك  از يا تكه -، شهرت داردياز اسالم به سنگ آسمان شيكه از پ-ر مكّهد

3  
 شـيطان)  =( سيابلو  كند يم ميتقس) خوب و بدكافر (و  مسلمان ي هرا به دو دست ها جنّقرآن  

 يباسـتان  يها تمدندر تمام  101F4.داند يم -شرّ يا عامل گمراهي انسانمنشأ عنوان و به - ها آناز  يكيرا 
 يو پـر  ويـ د ،واليـ مانند ه ،بيعج اياشباح و موجودات ترسناك باور به وجود ) انهيخاورم ازجمله(

                                                 
 پديدو شهاب را  شوند يممشتعل ، اصطكاكاز  يو حرارت ناش نيزم دار ژنياكس در اثر برخورد با جو يهانيك يها نگس :(Meteors) شهاب 1
 »سـنگ  شـهاب « كـه  رسـد  يمـ  نياز آن بـه سـطح زمـ    يصـورت بخشـ   نيـ در ا ،باشـد و تمـام آن نسـوزد    يسـنگ بزرگـ   ،. اگر شهابآورند يم

(Meteorites) شود.مي خوانده  
پاپيروس مصري مربوط به دو هزار سـال   برگزمين، يك سطح با  سنگ شهاببرخورد  ي همشاهد ي دربارهد مكتوب تاريخي ترين سن يقديم ٢

    ات در آن ثبت شده است.جزئيپيش از ميالد مسيح است كه شرح اين رخداد با 
عنـوان نمـاد             بـه  - (kybele = Cybele)» يبِـل ك«در يونـان باسـتان نيـز سـنگ سـياهي بـه نـام         .سود پيش از اسالم هم مورد تكـريم بـود  األحجر 3

(كعبه يـا محـل حجراألسـود) قابـل     » قبله«شد. قرابت لفظي نام سنگ سياه يونانيان باستان با  يستايش م -مادر خدايان)» (فرژي«بزرگ  النوع رب
 ي هفرشـت ولي بعدها در طوفان نـوح گـم شـد تـا اينكـه       آدم از بهشت آورده بودرا  سوداألحجركه  شود يم(در تعاليم اسالمي گفته  تأمل است.

   )شد! اهيسگناهكاران  ي هبوسي در اثر مدتپس از اما  ؛بود درنگيسفاين سنگ همچون شير، . ارمغان آوردبه نبي  ميابراه يبراآن را  ليجبرائ
   .50 الكهف/و  14 -1 /جنّال: در 4
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صحرا،  غول ت،يعفر نسناس، ،جنّ، موجودات ني، احجازسرزمين در  از اسالم شيبود. پ جيرا ...و
(البتـه همـه   جـنّ  جـود  بـر و  زيـ ن حيو مسـ  هـود ي انيادمتون از قرآن در  شيپ بهموت و... نام داشتند.

آمـده  يهـود  در متون  همچنين .)1: 4 /يمت ليانج، 3: 28 /ليسموئ اول(مانند  شده بود تأكيد بدكار)
102F».از اتفاقات آينده اطالع كسب كنندشياطين از پس پرده به گفتار خدا گوش فرا دادند تا « :است

1  
داراي خـواص   وعجيـب  هـيچ موجـود   يـا   پـري  ،غـول ديـو،   ،جـنّ  دانش بشـر وجـود  امروزه 
و  فضولي از اسرار آفرينشبراي  ها جنّاينكه  همچنين .كند ينم تأييدرا  طبيعي)ي (ماورا متافيزيكي

 ،هـا  آنو رانـدن   تيرهـايي هسـتند بـراي دور كـردن    ا هـ  بشـها  و رونـد  يم ها آسمانبه شنيدن وحي 
103Fبازگو كند.مطلبي را  ،آن ي ههمساي يها ملتيا حجاز سرزمين بدوي  يها افسانه فراتر از تواند ينم

2  
***  

و   انـد  هگرفتـ در نظر ي اجرام آسماني برارا   هچند وظيفقرآن آيات آنچه از نظر گذشت، بر  ناب
  :خالصه كردتوان  ميرا چنين ويژه . اين وظايف كنند يممعرفي  الهينعمات از  ييها هنشانرا  ها آن

  .براي لذت بردن انسان)( آسمان دادن به نتيز -1
  .براي گم نشدن انسان)( در خشكي و دريا كردن راه دايپ -2
  104F3.)از سوي انسان زمان صيتشخ ي(برا موسم حج نييتع يا ها سالشمارش و  حساب -3
 .)و بدخواهان انسان شياطين براي كم كردن شرّ( جنّيان راندنمحافظت از آسمان و  -4

   105F4.وجود دارند اشرف مخلوقات)اجرام آسماني براي خدمت به انسان ( ،از نظر قرآن بنابراين
                                                 

  .6ل ، فص (Hagigah) »حقيقه« ي، رسالهتلمود بابلي 1
يونـان و  در نـزد مردمـان   مـثالً   كردنـد.  قلمـداد مـي  از طـرف خـدايان    اي هرا نشاندر آسمان دار  هشهاب و دنبالپديدار شدن باستاني،  يها نتمد 2

(مـرگ)   بخـت  ي هپيامي براي افول سـتار هم و ديگر اقوام سامي ها  يلباب بود. براي تولّد يك فرمانروايا براي پيروزي در جنگ  اي هنشانپارس، 
سوزي بزرگ لندن وقوع آتش نيز 1664در سال  داد. ميكه قرباني پيشكش كرده بودند را مژده بهبودي بيماراني يا آمد  مي حساب بهيك انسان 

 در آسمان توجيه شد. (Halley) »هالي«دار و شيوع بيماري طاعون در اروپا با ظهور دنباله
، هـدف از  »ميـدراش «و » اورشـليم  تلمـود « مذهبي يهود به روايت دو كتاب زيرا ؛يار نزديك استبس كليمي آييندر باور يك اين ديدگاه به 3 

  ديني است. ضيفراها و  تغيير شكل ماه مشخص شدن روزهاي جشن
َراٌت بِأَْمِرِه « قرآن: 4 ْمَس َوالَْقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ َر لَُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ سـاخت و  ) راه سـربه ( مسخّر براي شماشب و روز و خورشيد و ماه را و  -... َوَسخَّ

 .)13 /جاثيه). (همچنين ن. ك. به: 13 ، فاطر/29 ، لقمان/33 مشابه آن: ابراهيم/، 12 (النحل/» ...خويش فرمان بهستارگان را رام كرد، 
و  هـا  زمـان اشند تا روز را از شب جدا كنند و براي آيات و و خدا گفت: نيرها (اجسام نوراني) در فلك آسمان ب« كتاب مقدس (بخش تورات):

  .)1: 14 -16پيدايش/  -(عهد عتيق  »چنين شد ... روشنايي دهند. و بر زمينباشند. و نيرها در فلك آسمان باشند تا  ها سالروزها و 



              نظام كائنات در قرآن                                                                                                                         58

 

 

  خورشيد
  

ايـن   هـا  آنگمان  .چرخد يمبه دور زمين خورشيد كه  باور داشتنددر عهد باستان  شمندانياند
، مخصـوص يا فلك  سپهرآسمان متصل است و اين  يها هيالبه يكي از  ينآتش ي گلولهاين كه  بود
چـرخش   1.گردانـد  يمـ زمين  روو به د ندك يمخود حمل  و خورشيد را با چرخد يممانند گردونه ه

و  بـود  زمـين  مبتنـي بـر مركزيـت   شناسـي   يو گيتـ اصـل نجـوم    نيرت صشاخخورشيد به دور زمين 
  شت.ندابر عهده  انسانخدمت به  يشب و روز برا جاديجز ا يا فهيوظ ،باستاني عقايدخورشيد در 
اسـت كـه   زمين  بلكه اين ،ستيظاهرتنها نهحركت خورشيد به دور زمين كه  ميدان يمامروزه 

شـب و   هـاي  پديده .گردش استحال شمسي به دور خورشيد در  ي همنظوم سياراتبه همراه ديگر 
چـرخش   به سـبب بلكه  ،ي سماوي هيا چرخش كر به دور زمينگردش خورشيد  ليبه دل نه نيزروز 

   .دهند يمرخ  (حركت وضعي) زمين به دور خودش
خورشـيد   ي دربـاره  آيـاتش كه اين كتـاب در   مينيب يمو  ميرو يمدوباره به سراغ قرآن اكنون 

  ؟نهفته دارد در خود ،علمي يمطلب آياو  ديگو يمچه 
  :آورد يم به ميانسخن  در يك فلك واقعي خورشيدحركت  ي ازآياتقرآن در ) يكم

ْمَس َوالَْقَمَر كُلٌّ ِفي َفلَ « كه شب همان كسي است و و ا - ٍك َيْسـَبُحونَ َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ
ــد آورد  ــاه را پدي ــاء( »شــناورند (ســپهري) فلكــي در هركــدام .و روز و خورشــيد و م         ؛)33 /االنبي

َر لَُكُم اللَّْيَل َوالنََّهارَ « ْمَس َوالَْقَمَر َدائَِبْيِن َوَسخَّ َر لَُكُم الشَّ بـراى   ،اننـد و خورشيد و ماه را كه پيوسته رو - َوَسخَّ
ـَه ُيـولُِج اللَّْيـَل ِفـي « ؛)33ابراهيم/ ( »شما ساخت مرا ]نيز[شما رام گردانيد و شب و روز را  أَلَْم َتـَر أَنَّ اللَـّ

ى َسـمًّ ْمَس َوالَْقَمَر كُلٌّ َيْجِري ٕاِلَىٰ أََجٍل مُّ َر الشَّ شـب را   اهللاكـه   اى آيا نديده - النََّهاِر َوُيولُِج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوَسخَّ
 هركـدام  .كرده اسـت  رامو ماه را  خورشيد آورد و در شب درمى ]نيز[آورد و روز را  در روز درمى

َذا ُهـم َوآَيـٌة لَُّهـُم « ،106F2)29/ لقمـان ( »...روانندروز)  (طول شبانه هنگامي معلومتا  اللَّْيـُل نَْسـَلُخ ِمْنـُه النََّهـاَر َفـٕاِ
ْظِلُموَن  ْمُس  مُّ ـْمُس َينَبِغـي لََهـا أَن تُـْدِرَك الَْقَمـَر َوَلـا اللَّْيـُل َسـابُِق النََّهـاِر  …  ... َتْجِري لُِمْسَتَقرٍّ لََّهاَوالشَّ َلا الشَّ

 آنان به ناگاهكنيم و  شب است كه روز را از آن برمى ،ها آنبراي  اي هنشان و -  َيْسـَبُحونَ َوكُلٌّ ِفي َفَلٍك 
                                                 

              »  ن بكردخورشيد اندرو تاباماه و فلك گردان بكرد               كره چرخِ«عطّار: » اشترنامه« 1
  .13فاطر/  :مشابه آن 2
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نه خورشيد را سزد ...  ..روان است.ه خود قرارگا ى]سو[خورشيد به  و  روند در تاريكى فرو مى
  .)40و  38 ،37/يس( »شناورند فلكي در هركدام كه به ماه رسد، و نه شب بر روز پيشى جويد، و

 زيـ آن ن يداشـته و معنـا   ، كاربرداز اسالم در نزد منجمان عرب شيكه از پ ستاي هواژ107F1»فلك«
در » پهرسـ «و بـا   و نجوم دارد هيئت را درفلك  يدر قرآن همان معنا» كفل«اصطالحِ  روشن است.

، پس دانستند يم در حال چرخش و چرخاندن كواكبو  يآسمان را كرو قدما است.معادل  يفارس
 را آن ريشـه مـنجم   يرونـ يب حـان يابور 108F2.گفتنـد  يمـ هم فلك  و گرد ، چرخ چپبه آن چرخ گردون

داخل فلـك   .گردد يمي همانند كره است كه در مكان خويش جسمفلك «: شرح داده استچنين 
باشند كه ذاتاً حركتي خالف حركت آن ندارند؛ مـا نيـز داخـل آن هسـتيم. بـه آن فلـك        ييچيزها

 يرونـ يكـه ب ( تر يكلمفهوم در  109F3.»باشد) سهيباد ر(دوك  ي فلكهگويند زيرا حركتش مانند حركت 
مجمـوع   - كليـت آسـمان  ( سـماء  يـا ) يعـالم (كـل هسـت    يفلك به معنـا  )وجه نيستت بي هم به آن
   110F4.شد يمبرده  به كارهم  )افالك
 ي هنظريـ در فلـك مخصـوص خـود در     ديذهن را به سمت حركت خورشـ  ماًيمستق اتيآ نيا

 )حركـت ( روان بـودن  بيـان  رايز؛ مرتبط باشند يگريمطلب دبا  توانند ينمو  برند يم» يمركز زمين«
 يارگـذ خـدمت و بـودن   راه سـربه كه  -براي آن  »سخَّر« عبارتهمراه با  ،ديرشخوبل ديده شدن اق

واقعـي دانسـته شـدن آن     همچنـين  ،شب و روز يها دهيپدبر  تأكيد با هم آن -رساند يمرا  خورشيد
صحه گذاشتن بر  تنها ،)بودن اين حركت (عدم اشاره به ظاهري فلكي  واژه يريكارگ بهبا حركت 

 111F5.است چرخش خورشيد به دور زمين ي هفرضييا همان  ماقد خيالي ي هعقيد

                                                 
آن  لغات فلكـي،  (از گفتند  طالحاً فلك ميبه هر جسم دوراني اص پيشينيانفلك در لغت به معناي گرد شدن پستان دختر است. به همين دليل  1

  .)نيز ساخته شده استو... فلكه، چرخ فلك 
، »مجـراي كواكـب  «يـا  » مسـير «ي فلـك را معـادل    هاي جديـد علمـي، واژه   آيات قرآن با يافتهمنظور تطبيق امروزه برخي از مترجمين قرآن به ٢

كند. بايد دانست كه فلـك در اصـطالح بـراي يـك جسـم       را تداعي مي (Orbit)» مدار«زيرا مفهوم ؛ انداز است تعريفي غلط كه كنند يمترجمه 
كننده تابع آن باشد. ولي مدار، مسير دوراني حركت يك جسم اسـت   ي گردشرود كه بچرخد و بچرخاند (گردونه) يا جسم مي به كاردوراني 

  ي مسير حركت يك جسم است). دهنده نشان(مدار وجود خارجي ندارد و 
  .43، به كوشش ولي قيطراني، ص »نجوم به روايت بيروني« 3
  »دهد يدهد               شب برد روز آورد روز يروزچرخ را دور شبانه«ر: عطّا »ريالطّمنطق« ، پاراگراف چهارم.47ر. ك. به: ص  4
  »تر روش راست كي نياز نباشد                باختر يسو ديز خاور برآ« فردوسي: »شاهنامه«  5
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*** 

عنـوان نشـده اسـت     صراحت به اتيآ نيدر ا كه ازآنجايي :كهادعا شود ممكن است  نجايدر ا
 اتحركـ  د،يخورشـ واقعـي  از حركت قرآن پس منظور  ؛استدر گردش  نيبه دور زم ديكه خورش
  :رايز؛ نادرست استاستدالل  نياالبته  112F1.است بوده هانيدر ك انتقالي آن
در  كـه  يدرصـورت . سـت ينو احسـاس   مشـاهده  قابل در كيهان ديخورش انتقاليات حرك -اوالً

آمـده   ؟)يدان ينم؟ يا مگر يا دهيند(آيا  113F2»أَلَم تَرَ«همراه با عبارت خورشيد حركت بر  تأكيد ،قرآن
ـ  هـاي عربكه براي  را حركت خورشيدقرآن  يعني؛ است تـذكر   بـود  و قابـل دانسـتن   بـديهي ه مكّ

  .بديهيات)بر قرآن (احتجاج  رديگ يمو گواه  دهد يم
در  كـه  درصـورتي  بـه شـب و روز ارتبـاط داد.    توان ينمرا در كيهان  ديخورشات حرك - اًيثان

شـب   يها دهيپد ي كنندههيهمراه با شب و روز آمده و توج ،ديحركت خورش -بدون استثنا -قرآن 
  و روز است.

  :بايد گفت؛ بيشتر متوجه آن است ادعا اينكه  »يس«سوره  38 آيهمورد  در
به ماه رسـد، و نـه شـب بـر روز     نه خورشيد را سزد كه «: يعني ،مذكور ي هيآ ي ادامهدر  -اوالً

 ،هدنبالـ  ايـن زيـرا  ؛ ماند ينمباقي  جاي شك ؛)40 يس/( »شناورند فلكيدر  هركدامو  جويد،ي پيش
 نيـز  شـب و روز  يها دهيپدوقوع  به سوي قرارگاهش است كه با خورشيدحركت  ي دهنده توضيح

در بـا شـب و روز    ارتبـاطي هـيچ  كيهـان كـه   ات انتقالي خورشيد در به حرك ،پس .استارتباط  در
  .نيستمربوط  زمين ندارد،
حركتـي   همـواره  ،منظور قرآن از حركـت خورشـيد  چون  .است پايه بيكل دراين ادعا  -ثانياً

ايـن  يـا   دانـد يمـ  هيبر حركت سا يليرا دل ديخورشكه  الفرقانسوره  45آيه  مانند؛ ؤيتر قابلاست 
   ).2 و 1 (الشمس/ »ديآ يمآن  يبه ماه كه در پ؛ و اش نورافشانيو  ديسوگند به خورش«آيه: 

                                                 
  كنند. تفسير مي نيچن امروزه قائالن اعجاز علمي قرآن، حركت واقعي خورشيد در فلك معين را 1
دور آن حـدود   (هـر  گردش استحال در  يريبه دور مركز كهكشان راه ش دي، خورشيتئور نيدتريجد بر اساس: در كيهان ديخورشات حرك 

» وگـا «ي  هدر راسـتاي سـتار   كيلومتر در ثانيه) 20ي (با سرعت ريبه همراه كهكشان راه ش ديخورش همچنين .)كشد يسال طول م ونيليم ستيدو
(Vega) ستندين نيزم يو احساس از رو ها قابل مشاهده حركت نيا. فضا است در ريدر حال س.   

هـاي خـودش سـرزنش و     دانسـته  بـر اسـاس  پند دادن، مخاطب خود را  قصد به گويندهكه  رود يم به كارهنگامي » تر الم«در زبان عربي عبارت  2
 »ر خود آورد؟س گو چه باليي بر مگر نديدي، چوپان دروغ«؛ مانند: نيز معادل آن چنين كاربردي دارددر زبان فارسي  بيدار كند.
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را  سيـ ) در سـوره  خـود  قرارگـاه  يبه سـو ( »لمسقرلها« عبارت ي، معناحاتيضتو نيحال با ا
محـل   يسوبه ديحركت خورش نكهيعبارت، جز ا نيا كارگيري بهقرآن با  .ديفهم انتو يم يسادگ به

 يگـر يبـه مطلـب د   را بـازگو كـرده باشـد،    -دارد  يكه شـب و روز را در پـ  - گاهطلوع ايگاه غروب
114Fاست. تهنپرداخ

و آفتـاب   كنـد  يمـ آفتاب طلوع «وجود دارد:  يمشابه ي جمله زين مقدس در كتاب 1
115F»شتابد يكه از آن طلوع نمود م ييبه جا و كند يمغروب 

 .)1: 5 /جامعه - عتيق عهد( 2

  :شده است دانسته دسترس قابلمكاني  ،محل غروب خورشيد ،ي از قرآنآياتدر ) دوم
ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعنَدَها َقْوًمـا« كه بـه غروبگـاه   اينتا  - ...َحتَّىٰ ٕاَِذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ

و نزديـك آن   كند يمب و سياه غرو آلود گل يا چشمهدر  ]آفتاب[ چنين يافت كه ،خورشيد رسيد
ْمِس َوَجَدَها َتْطلُعُ « ؛)86 /الكهف( »... افتيا ر يا فهيطا كه به اينتا  - َعَلىٰ َقـْوٍم ... َحتَّىٰ ٕاَِذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّ

  .)90/ الكهف( »... كرد يم] بر قومي طلوع آفتابفت كه [و چنين ياخورشيد رسيد  خاستگاه
مـدافعان و   بـين هسـتند. همـواره    116F3»نيذوالقرن« از داستان يا گوشه ي كنندهكه بازگو اتيآ نيا
 ، آشـكارا ني، قرآن همراه با داسـتان ذوالقـرن  اتيآ نيدر ا .اند بودهمحل جدل و بحث  قرآن منتقدانِ

  .كند يماعالم  )باتالق(و سياه  آلود گل يا چشمهرا  ديخورش مكان غروب
داسـتان در   ي دهنـده شـرح  يهـا  هيـ آكـه   ستيضرورنكته  ني، دانستن ااز ورود به بحث شيپ
كـه   قـرآن  دييـ مورد تأ است يمطلب نيا .شدند يم انياز افراد ب يا عده سؤالبه منظور پاسخِ به ،قرآن
 ياز سـو  اغلـب ، گشـتند  يمـ همـراه  قـرآن   پاسـخ ه بـا  كـ  هـا  پرسش. آن است ديؤم زياسالم ن خيتار

                                                 
  را» مسـتقرها «ي  هواژمفهـوم  اسـالم   امبريپ، (احاديث مشترك صحيح بخاري و صحيح مسلم) تروايات اسالمي موجود در كتب اهل سنّ بنا بر 1
  .)100ص  ،1، ج »و المرجان ؤلؤالل« يفارس ي هترجمبه: . ك.ن( .در محل غروبگاهش شرح داده است ديخورش گاه سجدهعنوان به
 مشـتاقانه  قهرمـاني كـه   ماننـد  و خوشـحال  يداماد تازه مانند است داده قرار آسمان در برايش خدا كه اي هخان از صبح هر آفتاب«: همچنين 2

 ).19: 5-6مزامير/  -عهد عتيق » (تابدش مي ديگر سويبه  سوي آسمانيك  آيد. از مي بيرون است، ميدان در دويدن منتظر
(معمـوالً   دار شاخها و ديوها  اخ نماد قدرت بود. قدرتمندان، ايزدان، جنّاست. در عهد باستان ش» شاخي دو هددارن«معناي ذوالقرنين لقب و به  3

ي مربـوط بـه   ي بسـيار اهـ  هو مجسـم ا هـ  يدر حكـاك . دندشـ  موجودات خدايي با شاخ قوچ و موجودات پليد و شيطاني بـا شـاخ بـز) متصـور مـي     
 موجـود، بـراي نشـان دادن   اي هـ  هنگـار  گسـن  ند. در بعضي ازا هنشان داده شد دوشاخبا كاله  هم شاهان... ، مصر و ايران والنهرين اي بينه نتمد

  ند.  ا هآمدهمچون هالل ماه به تصوير در ها شاخوجود دارد يا ا ه خهم در بين شا ديخورش كي ريتصوقداست فرد، 
سردار يونـاني،  » اسكندر مقدوني«اي، يك جنّ،  هفرشت. اما او را به دده ينمقرآن توضيحي در مورد اسم اصلي، نسب، نژاد يا سرزمين ذوالقرنين 

امپراتور بزرگ چين يا كسـاني  » تسن چي هوانگ چي«شاهنشاه هخامنشي و » كوروش كبير«شاه يمن، فرعوني در مصر،  »صعب بن ذى مرائد«
  .اند دادهن عبداهللا قحطاني و... نسبت با هويت مجهول با نام عياش، عبداهللا بن ضحاك، مرزيا بن مرزبه يوناني، مصعب ب
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ت سـؤاال جـواب   از نيـز  كنندگان پرسش. شدند يم اسالم مطرح امبريبا خطاب به پ جاز وح انيهودي
 قرآن در پاسـخ چون  بنابراين 117F1.اسالم بود امبري، محك زدن پسؤالاز طرح  ها آنمراد و  بر بودندباخ
 در مـورد  قـرآن  ؛ لـذا اسـت  داشـته ن كننـدگان  پرسـش  قـانع كـردن  جـز  هدفي  ،سؤاالت گونه نيا به

  نياورده است.به ميان ، خارج از باور مردم آن زمان سخن ها داستان
و  و مـأجوج  أجوجيـ دو قوم در برابر  نيقرار است كه ذوالقرن نيداستان از ا، در سوره الكهف

  . رسد يمهم  ديبه محل غروب خورش همچنين 118F2.سازد يم نيآهن يواريد ،ها آنگيري از يورش جلو
 مسـيحي ب هـ رام)  119F3 )451 - 521»يسـروج  يعقـوب « از يداسـتان در كتـاب   نيا ،از قرآن شيپ

120شاخ)(اسكندر دو »اسكندر مقدوني« در مورد ريانيسF

پـس   حدود يك سده 121F5 .شرح داده شده بود 4
را در  اين داستان د،شام بودر ) ادسا( »رها« شهر اهل فردي مسيحي و گمنام كه ،سروجياز يعقوب 

شـعر  نويسـنده در   122F6.كـرد  بازنويسـي ) سرود( شعر قالب در روم شرقي ورتامپرا »هراكليوس«ستايش 

                                                 
را در  آور خـواهم بـود. مـا او   را براي شما يـاد  حكايت او يزود بهنند، پاسخ ده كه من ك ميذوالقرنين از تو سؤال ي  هبارو اي پيامبر در« :قرآن 1

  .)84 - 83 (الكهف/ »اي به دست او داديم هر چيزي رشتهزمين تمكن و قدرت بخشيديم و از 
طول كشيد و پيامبر اسـالم، طـوالني    روز چهل شبانهديگر پانزده يا به روايتي نويسان، پاسخ قرآن  و سيره راويان ي هگفت بنا برن مورد خاص در اي

البته قـرآن در آيـات   ندارد و مطيع فرمان اهللا است.  يا اجازهشدن آوردن پاسخ را به جبرئيل نسبت داد و خاطر نشان ساخت كه جبرئيل از خود 
: اين آيات را كسي به او تعليم نديگو يمها  كه آن ميدان يمما «: كند يمي نيز افرادي را چنين سرزنش ا هيآاست و در  مند گلهبسياري از يهوديان 

  ). 103(النحل/ » ، عجمي است...ديده يمرا به او نسبت  ها ناي زبان كسي كه كه يدرحال. دهد يم
) 20/ حونـا يمكاشـفه   -و عهد جديد  38/ ينب اليحزق -عهد عتيق (مقدس كتاب در  (Gog and Magog)مأجوج  و أجوجي يموضوع گمراه 2
  .آمده است زين

    .هدد ميخبر  زين نيزم يو مأجوج به مردم رو أجوجي ي هدر آخر زمان و حمل نيسد ذوالقرن ختنيفروراز سوره االنبياء  96در آيه قرآن 
3 Jacob of Serug 

 هـا  بـا آن تا بتواند  اندهيشاخ روش دو تا سر يبود كه خداوند رو گفتههم  ياسكندر مقدون. بود دوشاخ يدارا سريانيي ها نداستا اسكندر در 4
 بر روي سرش دو تا شاخ قوچ دارد. ياسكندر مقدونهلني نيز  يها بر روي سكه شده حكدر تصوير  .عالم را بر باد دهد يها هدودمان پادشا

  رساندند.چاپ به در آكسفورد  يسيانگل به سريانياز را  كتاب نياي  هترجم (A.T.W. budge)سان انگليسي خاورشنا م،1889سال  در 5
 628 سـال  تـا  جنـگ  ايـن  و داد شكسـت  پادشـاه ساسـاني را   »دوم خسـرو «فرسايشـي  طوالني و ، طي نبردي *ميالدي 622 سال در هراكليوس 6

ود هـاي مـاوراي ر   توانسـت سـرزمين   وي. يافـت  ادامـه  -ايي از سوي طرفين درگيـر  ه روزيبا پي -، همچنان شد نوشته صلح قرارداد كه ميالدي
ناميـد و مـورد   » خادم مسـيح «او خود را بود كه چنين  اند. ايندرا از ايران بازپس بگيرد؛ و صليب مقدس را نيز به اورشليم برگرتا مديترانه فرات 

هـاي مسـيحي ضـد     يران كه عالوه بـر مسـيحيان بيـزانس بـراي جنـبش     ا بر هايي روم شرقينروزي پي. خبر آميز ديگران قرار گرفت تمجيد اغراق
؛ و رسـيد  عربستان هـم به آمد،  مي حساب بهيك پيروزي بزرگ  )ايران حتّي مسيحيان و ها لخمي، غسانيانها،  ها، قبطي پادشاهي ساساني (سوري

  ). 4 -2/ روم: الدرداده است (نويد براي مؤمنان بخش  تعنوان خبري مسرّبه باعث خرسندي مبلغان مسيحي فراري شد. قرآن نيز اين پيروزي را
 اسالم را بنا نهاد (بعدها اين سال مبدأ تاريخ اسالم شد).پاي دين نوبه مدينه هجرت كرد و خشت حاكميت  سال، پيامبر اسالم اين مهرماهدر *
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خـالل  در و در آرزوي آمدن مسيح معرفي كرد؛ كسي كه توانسـته  فردي خداجو ، اسكندر را خود
 زيـ ر خـون قـوم  دو  ي هحملـ  در برابـر با كمـك آهنگـران مصـري،     خود به شرق و غرب عالم،سفر 

  .بسازد از آهن يواريد در ميان كوهستان 123F1»ها يافث«و » اه هون«يعني  شمالي
 ي همايـ  بنكه ه اين نتيجه رسيده بم)  124F2 )1836 - 1930»نولدوكه«و خاورشناس معروف محقق 

نـه  خاورميا تـر  قـديمي هـاي   هافسـان بـا   كه مبدل به ذوالقرنين قرآن شده استداستان اسكندر دوشاخ 
(هزاره سوم  »لگمشيگ ي هحماس« يبابل ي افسانهدر » لگمشيگ«و  »دويانك« داستانيكي است. زيرا 

و  سـرياني  يهـا  نوشـته در  »اسيانـدر «نـام  ه بـ  آشـپزش  و »يمقـدون  اسكندر«، داستان پيش از ميالد)
   125F3.دارند شباهت يكديگر هب اريبس »يبن لو وشعي«نام ه ب يهودي يو خاخام »هجايال« ي هافسان

و با قائـل   كرده يادآوريرا كهن  يا افسانه درواقع ،قرآن با يادآوري داستان ذوالقرنين هذا مع
سخن به ميان آورده  تر مانده عقببسيار نيز شدن يك مكان براي مغرب خورشيد، از علم زمان خود 

  زيرا:؛ است
   .جستجو كردميانه بسيار كهن خاور ي افسانه ي اصلي اين داستان را بايد در هريشالف) 

                                                 
1 Japhetiten 
2 Theodor Nöldeke 

 .144 -141 صص انصاري، مسعود ترجمه ،ابن وراق ،»يناسالم و مسلما« :بهر.ك.  3

هــ.   602 - 526( يگنجـو  ينظـام  ي اسكندرنامهنام اسكندر كه در ه ب يفردزيرا  ؛گردد يبازمهاي ايراني نيز  هداستان ذوالقرنين به افسان ي هماي بن
 اسـت  »كـويي يشـهر ن « ي و سـوم سـازنده   يآب زنـدگان  يوو در جسـتج  »امبريپ«دوم » جنگاور«و  »ريدل«اول  ي،ژگيسه و يق) آمده است؛ دارا

ـ  دكتـر هستند.  امبريپ »رهم« يها يژگي، وها نيا و ؛آمده است) زيزرتشت ن ي در سروده» ونخوش خشتر« اي كوييي(شهر ن د مقـدم در كتـاب   محم
آن  نـدگان يجو ياست كه گـاه  يمهرپرست آيين براميهمان پ يرانيو ا يروم يها دارد كه اسكندر در داستان دهيعق د،يي مهر و ناه جستار درباره
  )8ص  ،يآباد نجم وانيك ،»ينييو مهر آ ينظام كريپ هفت«: (به نقل ازاند.  دانسته يكي نيرا با ذوالقرن

ر كه د(همچون گيلگمش)  ي آب حيات است هاي مختلفي، جستجوگر ناكام چشمه نين با داستانذوالقر، ييدر كتب تفاسير قديمي و منابع روا
»! جابلقا«هاي  مماجراي او با دو شهر با مردماني نيكوكار به نابيند. همچنين  غرب عالم، غروب آفتاب را در درون يك باتالق با چشمان خود مي

راي هـا بـ   و با داستان خضـر زنـده مـرتبط شـده اسـت. (در ايـن داسـتان        زمين) پيراموندر اي  افسانهكوهستاني كوه قاف ( ي هدر دامن»! جابلسا«و 
بينـد كـه افـرادي     ي خرد انسان ناممكن است. مثالً او اقوام يأجوج و مأجوج را مـي  وسيلهها به دهد كه پذيرش آن ذوالقرنين رويدادهايي رخ مي

  و...)برند  مي به كارعنوان بستر خواب و لحاف اي كه اين مردمان به هنگام خواب، دو گوش خود را بهگونههستند با دو گوش بسيار بزرگ، به
ي قهرمـان داسـتان و   هـا  توانايي: مثالً؛ هستنديكسان  يها المانداراي  ها آند و با نپيش از اسالم دار يها افسانهريشه در  ها داستاناين ي طوركل به

 آرماني.و شهر  زمين يها كرانهرسيدن به (ميل به جاودانگي)، دفع خطر،  جستجوي آب حياتخداوند به وي)،  ي هخيرخواهي او (توجه ويژ

خود، نشان داده است كه چگونه جوامع مختلف بشـري بـه دليـل وجـود     » موسي و يكتاپرستي«در كتاب  )Sigmund Freud(» زيگموند فرويد«
  .اند هگرفتايي را از يكديگر وام ه هيا افسان اند ساختهي را براي افرادي از قوم خود مشابهي ها افسانه، (بيم و اميد) آرزوها و شرايط رواني يكسان
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ولـي در   ؛مبتني بر مركزيت زمـين بـود   ،عهد باستانو نجوم شناسي  كه گيتي درست است )ب
يعنـي  ؛ يه اندكي فاصله گرفته بـود اول يها تمدناسالم اصالح و تكميل شده و با باور خيالي  پيش از

  126F1.دانست ينم دسترس قابلهيچ دانشمندي در چهارده قرن پيش، غروبگاه خورشيد را مكاني 
***  

» بـه نظـرش رسـيد   «ر را در آيات مـذكو » وجدها«، فعل ها يبرخالزم به توضيح است؛ امروزه 
   ا ريـا باطـل بـودن خيـال ذوالقـرنين      خورشيد در پشت دريا غروب بودن  . تا ظاهريكنند يمترجمه 

127Fعنوان منظورِ قرآن تلقين كنند.به

و  رسـاند  ينمـ را  ييچنـين معنـا   اما اين فعل در زبان عربي هرگـز  2
در زبـان عربـي بـه معنـاي     » وجـدها «زيرا فعـل  ؛ در مفهوم آيات نيز موجه نيست اندازي تچنين دس

رفتـه اسـت و هـم بـراي      به كـار هم براي يافته شدن آن دو قوم  است و در اين آيات،» چنين يافت«
  3يافته شدن محل غروب خورشيد.

                                                 
   .، مطالبي در مورد غروب خورشيد در درون چاهي در پشت كوه قاف وجود داردكهن خاورميانه در اساطير 1

و عصـر حجـر    (Palealithic)اكنون در عصري بـين عصـر حجـر قـديم      مكه ه (Diri)» ديري«يا قوم  بومي استراليا  (Oborigines)مردم ابتدايي 
و  كنـد  يمـ و در زيـر زمـين سـير     رود يمـ معتقد هستند كـه آفتـاب، شـامگاهان در درون يـك سـوراخ فـرو       ، برند يمبه سر  (Neolithic)جديد 

  تصورات در مورد خورشيد دارد.   گونه نيا. همين موضوع نشان از قدمت ديرين ديآ يمسحرگاهان از سوراخ ديگري بيرون 
اند. اما مفسران قـرآن همـواره در كوشـش     همعرفي شد دار شاخها مردماني  ياسالمي، روم رواياتها و حتّي در  هرغم اينكه در افسانبه همچنين 2

هـاي كهـن پيشـينيان بـا ماجراهـايي       هكه در قرآن، يـادآوري افسـان   است يدر حالبودن ذوالقرنين را توجيه و تفسير كنند. اين  دار شاخاند تا  هبود
ي ممنوعـه، داسـتان هـاروت و مـاروت در بابـل، داسـتان سـليمان و         هميـو  ي آدم و خوردن(قصه شود عجيب، به حكايت ذوالقرنين منحصر نمي

  اند).  هي سبا، ماجراي يونس در شكم نهنگ و... از آن جمل هحكايت سخن گفتن مورچه، حكايت سليمان و ماجراي جابجايي تخت ملك
هـاي پادشـاهان و    هز نظر اخالقي) نيست (مانند قصهاي ساختگي و تمثيلي پندآموز (ا ي داستانتگريرواديدگاه قرآن نسبت به يادآوري قصص، 

ي از اين رخدادها كه همانا ايمـان  آموز عبرتداند و انسان را به  حيوانات كه هنوز هم رايج است)؛ بلكه قرآن اين ماجراها را به وقوع پيوسته مي
 بسيار آمده است).» كرديم«و » گفتيم«از قول او عبارات كند (در اين قصص، اهللا هم نقشي بر عهده دارد و  به اهللا و توانايي اوست، تشويق مي

 عنوان يكـي از به هم آنبزرگ) ارتباط داده و از (= انفجار  »بيگ بنگ«ي  نظريهرا با موضوع غروب خورشيد در باتالق  نيز  شگفت اينكه برخي
  ندارد.پيدايش عالم ي چگونگي  مقولهارتباطي با  هيچن اين داستا ود،ش ميكه ديده  گونه هماننند. ولي ك ياد مي» علمي قرآن اعجاز«داليل 

كه  كرد يمگمان چنين ؛ ديد يمرا در پشت دريا آفتاب كردن بشر غروب  كه يهنگامقديم، ي ها زماناگر اين فرض را در نظر بگيريم كه در  3
رشيد، تـوهم خـاموش شـدن خورشـيد را ايجـاد      ي آسمان در زمان غروب خو ه(رنگ نارنجي تير كند يمخورشيد حقيقتاً در درون دريا غروب 

زيرا با در نظر گـرفتن ايـن   ؛ ، باطل بودن خيال قهرمان داستان بوده استقرآنكه منظور  چنين نتيجه گرفت توان ينم. در اين حالت هم )كند يم
آنجا غروبگـاه خورشـيد كـه دريـايي     در و  رسيد -مانند ساحل يك دريا -: ذوالقرنين به مكاني كند يمي مذكور چنين مفهومي پيدا  هفرض، آي

مشـابه آن در بـين    اتفاقـاً  كه ديخورشي در مورد ا افسانهي يك باور  شهيربه  توان يمالبته با اين فرض منطقي آلود بود را پيدا يا كشف كرد.  گل
ي بـراي پديـد آمـدن يـك     ا نـه يزم عنوان پيشيكي از اوهام بشر را به توان يميعني ؛ ي تاريخي است، پي برد هداراي سابقجوامع مختلف باستاني 

    معرفي كرد.ي باستاني (داستان ذوالقرنين)  هي براي ساخت يك افسانا هيرمايخمو يرين (خاموش بودن خورشيد در شامگاهان) باور د
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  ماه
  

بـه  است كـه   اي يعيتنها جرم طب و ندارد يا جوهوا  كهاز زمين  تر كوچكبسيار  ستاي هكرماه 
 ،كنـد  يم روشنآسمان شب را  زمينيِ ي همنظرمهتاب،  يها شبماه در  گرچه .چرخد يم نيزم دور
 گيـري آن بـا  قرار ي هزاويـ  .دهد يمنور خورشيد را بازتاب تنها  بلكه ؛ندارد خود ي ازنورهيچ  ولي

  شود. دهيگوناگون د يها حالتبه از ديد يك ناظر زميني  تا ددگر يمسبب  ،زمين خورشيد و
 .دهـد  يمـ را بازتاب  ديكه ماه نور خورش دانستند يماسالم  شيدايفالسفه در زمان پ و منجمين
      دانسـته   نـور مـاه از خـودش    -باورهـاي خرافـي و خيـالي     بنا بر - ها آناز  تر كهن ارياما در زمان بس

است  تابانيا اينكه  عقيده بر اين بود كه ماه فروزان ،قدمامحور  زمين ي همنظوم در هرحال به .شد يم
  1سازد.را روشن ) افالك( آسمانسقف ي  ههم حتّيخود يا آسمان (فلك)  تواند يم و

         آشـكار را مـاه  در مـورد   ايـن كتـاب   آگـاهي و  ميـ رو يمـ سـراغ قـرآن   بـه   ،حاتيبا اين توض
  :ميساز يم

 كه سازد يم و خاطر نشان داند يم گردش در حال فلك يك ماه را در ،قرآن كه ديديم) يكم
بـا زمـان   عصـر   هم يها هينظر با وضوح به البمط اين .حساب زمان قرار داده است ي هوسيلاهللا آن را 

فلـك يـا    ،انند خورشيد به هيچ گردونـه م همماه بايد گفت كه  ولي همخوان است. ،پيدايش اسالم
  .كند يمدور زمين گردش ه ب مدار و در يك خأل ييدر فضابلكه  ،يستآسماني آويزان ن

                                                 
  چيتو هرگز مپ يبه بد تا توان                جيشب را بس رهياست مر ت يچراغ«ي: فردوس »شاهنامه« 1

  »ـاـبدو روشن يتيگ رهيشود تا                ديــــاـمـــيروز گردش بپ يچو س                                 
وجـود هـوا   (كنـد  روشـن  ا ر ديگـري  يجـا  توانـد  ينمـ  ،نياز زمـ  رهكـ  مينـ  كي اتمسفرجز  ،دينور خورشبا بازتابش  ماهي  ؛ كرهميدان يمامروزه 
سوره  16دهد؛ اما در آيه  يمي آسمان را روشن سازد؟ يا نه، خبر روشني ن تواند همه كه آيا ماه مي باره نيادر. قرآن )كند يم ديتشد را ييروشنا

هـاي   سوره النازعات از اصل وقوع پديده 29داند؛ همچنين در آيه  آسمان (كليت آسمان) مي نوح، ماه را همچون خورشيد، نوري در ميان هفت
شـود؛ و بـا  افـول و     روز، آسمان نيز روشن مـي  دنيفرارسزعم قرآن، همراه با طلوع خورشيد و د. بنابراين بهكن شب و روز در آسمان نيز ياد مي

سـوره الكهـف كـه غروبگـاه      90آورد (ايـن آيـه بـا آيـه      غروب خورشيد، اين آسمان است كه در تاريكي فرو رفته و شب زمينـي را پديـد مـي   
  دهند، همخوان است). مركز قرآن را نشان مي ي پيشين كه ديد زمين شده يبررست داند و ديگر آيا اي سياه مي خورشيد را چشمه

ي   معناست و موضـوعيت نـدارد (خورشـيد پيوسـته در حـال نورافشـاني اسـت و كـره         ي شب و روز در كيهان، بي مطابق دانش امروز بشر، مقوله
  ).كند زمين با چرخش به دور خود، شب و روز را بر روي سطح خود ايجاد مي
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  مانند: 1.شود يمدوم) قرآن نوراني بودن ماه را يادآور 
ـْمَس ِضـَياًء َوالَْقَمـَر نُـوًرا«       نـوراني را درخشـان و مـاه را    خورشـيد  اوسـت كـه   - ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ

ِنيـًراَتبَ « ؛)5يونس/ ( »قرار داد )نفشاا نور( ـَماِء ُبُروًجـا َوَجَعـَل ِفيَهـا ِسـَراًجا َوَقَمـًرا مُّ ِذي َجَعـَل ِفـي السَّ  - اَرَك الَـّ
نـوربخش   نهـاد، و در آن، چـراغ و مـاه    ييها برجكه در آسمان  كسي آن[فرخنده و] بزرگوار است 

ـُه َسـْبَع َسـَماوَ  « ؛)61/ (الفرقان »قرار داد َوَجَعـَل الَْقَمـَر ِفـيِهنَّ نُـوًرا َوَجَعـَل   اٍت ِطَباًقـاأَلَـْم َتـَرْوا َكْيـَف َخَلـَق اللَـّ
ْمَس ِسـَراًجا      ؟آسـمان را تُوبرتُـو آفريـده اسـت     كه چگونه خدا هفت ديا دهيندمگر  ]نوح نبي:[ - الشَّ
  ).5(يونس/  »قرار داد و خورشيد را چراغ قرار داد انينور ماه را ها) (آسمانها  و در ميان آن

در » نورافشـان « يجسـم يا » نور«و ماه تشبيه شده » درخشان« يبه چراغ ديخورش ،تايآ نيدر ا
      اعظم) و مـاه   ري(ن دياز خورش زين )شيدايپ ي هدر رسالدر تورات ( 2.استشده  دانستها ه نسماميان آ

در قـرآن   ،پـس  شـده اسـت.   اديـ بر روز و شـب   يپادشاه يبرا يعنوان دو جسم نوراناصغر) به ري(ن
كـه   يا نكتـه در ايـن آيـات   عـالوه  بـه  .آورد ينمـ تورات سخن بـه ميـان   جمالت  فراتر از ،د ماهمور

) ياعجـاز علمـ  ( تخـرق عـاد   آن رابتـوان   باشـد و در چهارده قرن پيش مردم  معلوماتاز  ترپيشرو
   .شود ينم دهيد ،دينام

  
  
  
  

 
 
 
 

                                                 
ـْمُس َوالَْقَمـُر . َوَخَسـَف الَْقَمـرُ « هد:د ميسوره قيامت، از تاريك شدن ماه در روز قيامت هم خبر  9و  8در آيات قرآن  1 و مـاه تاريـك    –َوُجِمـَع الشَّ

، [در آخـر زمـان]   هـا  تبيبعـد از آن مصـ  « هـم وجـود دارد:   مقـدس مشابه اين آيه در كتاب  .)9و  8(القيامه/ » شود و خورشيد و ماه يكي شوند
  .)24: 29 /يمت ليانج -دي(عهد جد ..»نور نخواهد داد. گريشده، ماه د وتار رهيت ديخورش

بـودن نـور    تـر  پرفـروغ ( بيند انسان با چشم خود ميكه را آنچه يادآوري و به دهد  يقرآن در اين آيات در مورد منشأ نور ماه توضيحي ارائه نم 2
 كند. ه ميخورشيد نسبت به نور ماه)، بسند
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  ها مغربو  ها مشرق
  

از  -بر روي زمـين  از ديد يك ناظر -روز هر  ،حركت ظاهري خود به دور زمين خورشيد در
 رسـد  يمـ در طول سال بـه نظـر    1.كند يمديگر غروب  يا نقطهموهومي در افق، طلوع و در  يا نقطه

شمسـي ماننـد    ي همنظومـ  سـيارات تمـام   2.كنـد  يمـ كه هر روز محل طلوع و غروب خورشيد تغيير 
از ديـد يـك نـاظر زمينـي هـر       رند ويك دوران ظاهري به دور زمين دا روز خورشيد در طول شبانه

  3د.خيالي در افق زمين دار (مشرق) طلوعگاهيك غروبگاه (مغرب) و يك  براي خود ها آناز  يك
خـود   مركز زميندر جهان  - آن را، ولي دانستند يمدانشمندان عهد باستان تمام اين مطالب را 

باسـتان آن منطقـه از    نيمنجمـ . كردنـد  يمـ افالك توجيه  ي دهيچيپچرخش يا حركات دوراني  با -
. دنـد ينام يمـ » منطقـه البـروج  «بـود را   ها برجيا محل  سياركواكب  ريآسمان كه خط سظاهري طاق 
   .گرفتند يمدر نظر  مخصوص به خود يو در فلك حقيقي را نيبه دور زم ها حركت نيا ها آن

مفـرد آمـده    رتصـو به) (مشرق و مغرب در آياتي از قرآن، غروبگاه خورشيد و طلوعگاهش
   اما: 4است.
           بــه ميــان ســخن (مشــارق و مغــارب) هــم ي متعــددهــا هقــرآن از غروبگــاه و طلوعگــا) كــمي

   ، مانند:آورد يم
َْٔرِض َوَمَغاِرَبَها الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها َوَتمَّ « ِلَمُت َربِّـَك الُْحْسـَنىٰ ْت كَ َوأَْوَرْثَنا الَْقْوَم الَِّذيَن َكانُوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اْلا

بـا  زمـين   يهـا  مغـرب و  هـا  مشـرق را وارث  پنداشـتند  يمما قومي را كه ناتوان  - ... َعَلىٰ َبِني إِْسـَرائِيلَ 
رَّبُّ «؛ )137(االعـراف/   5»اسـرائيل بـه حـد كمـال رسـيد...     بنـي بركت گردانديم و احسان خـدا بـر   

                                                 
  است.) يحركت وضع( خودشبه دور  نيچرخش زم ي ظاهري ناشي از هاين پديد .ندارد تيواقعبه دور زمين  ديحركت خورش 1
در محـور چـرخش    درجـه)  45/23( از وجـود انحـراف   يناشـ  نينسبت به زم ديخورش تيموقع رييو تغ نيزم يحركت انتقال ليبه دلاين پديده  2
  هد.د ميرخ  -دوش مي زيفصل ن رييكه منجر به تغ-زمين به دور خورشيد نسبت به مدار گردش نيزم

    ندارد. تيو واقع ستيظاهر اي هديپدخورشيد،  ي ههمانند حركت روزان ،نيكواكب به دور زم گردش 3
   . 9 /مزملال و 28شعرا/ ال ،86 ، الكهف/258و  177و  142و  115البقره/  مانند 4
و هـر جـا كـه كـف پـاي شـما        ام. ه) بخشـيد اسـرائيل  بنـي به موسي گفتم به شما ( چنانكهد: تمامي اين سرزمين را ند فرموخداو« كتاب مقدس: 5

 ).1: 3-4يوشع/  -(عهد عتيق » (مديترانه) از مشرق يعني نهر فرات تا مغرب يعني درياي بزرگ ام. هبه شما دادگذاشته شود 
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َْٔرِض َوَما َبْيَنُهمَ  َماَواِت َواْلا و  هاسـت  آنو زمين و آنچه در ميـان   ها آسمانپروردگار  - ا َوَربُّ الَْمَشاِرقِ السَّ
ــافّات( »هــا پروردگــار مشــرق ــَفَلــا أُْقِســُم « ؛)5 /الص َّــا لََقــاِدُرونَ  ربِّ بِ ــه  -الَْمَشــاِرِق َوالَْمَغــاِرِب إِن ســوگند ب
    )40(المعارج/  »ها كه ما قادريم ها و مغرب پروردگار مشرق

ولـي در دانـش    ؛ي اخترشناسي عهد باستان همخوان استها هينظربا  شارقو م ربغامموضوع 
  :داشت اهيميچنين مف ها مغربو  ها مشرق ،پيشينياندر نزد نوين موضوعيت ندارد. 

در  خورشـيد : گفتيم كه ظاهري آفتاب در هر افق در هر روز) تعدد محل طلوع و غروب الف
لـذا بـه تعـداد     ،كند اي غروب مي تازه ي نقطهاي طلوع و در  ازهت ي نقطههر روز از ظاهراً  طول سال،

 نيـ دانسـتن ا بـا   قـدما  1د.دارافـق وجـود    هرظاهري براي خورشيد در روزهاي سال مغرب و مشرق 
و  يزيي، زمـان اعتـدال پـا   هـا  فصـل  خورشـيد در افـق،  و رصد جابجايي محل طلوع و غروب  مطلب
   .دادند يم صيجربه تشخت ي هليوسبهرا  ...و  لدايو شب  يبهار

مشـاهده،  كـه طبـق    ميدانـ  يمـ غروبگاه و طلوعگاه ظـاهري كواكـب دوار در افـق زمـين:     ) ب
مشـرق   به تعداد كواكب، نيابنابر؛ كنند يماز افق خاور طلوع و از افق باختر غروب كواكب ظاهراً 

  .ظاهري و موهومي وجود داردو مغرب 

در افـق   ديخورشـ  ي: غروب ظاهرنيزم يبر رو آفتابظاهري غروب و طلوع  محلتعدد  )ج
 ميفـرض كنـ   مـثالً  .كنـد  يم رييتغ ،آفتابگرِ هنظارخاور و طلوع آن در افق باختر با جابجا شدن فرد 

 .نـد يب يمـ را  ديمغرب خورشـ  ،كوه كي در پشتدر افق باختر ايستاده است و  يا نقطهيك ناظر در 
 او افـق خـاور خواهـد بـود.     يهمـان كـوه بـرا   ، كـوه فرد و رفتن او به پشت اين با جابجا شدن  حال

هـاي   (افـق  موهـومي  مغرب و مشرقنهايت  بي ناظر نيپس ا )كند يم(خورشيد ظاهراً از آنجا طلوع 
دومي در سمت خـاور يـا    ي هاي بر روي زمين، نقط ه؛ براي هر نقطديگر بيان به. نديبب تواند يممتعدد) 

  اي و...  هقطباختر وجود دارد و در فراسوي آن نيز ن
تنهـا   ،متعـدد  يهـا  مغربموضوع مشرق و دريافت كه يادآوري  توان يمآيات اين در  دقّتبا 
ي چـرخش ظـاهري   بـر مبنـا   هـم  آن، پهناورمكاني  ياسرزمين وصف  يبرا است يا شعرگونهگفتار 

ن دانسـت  ي جـه ينتعنـوان  بـه  پيشـينيان بـراي   مـوارد فـوق  بـا  اين مطلب مطـابق  . به دور زمين كواكب

                                                 
  .)420ص   ، 5، ج نورالثقلين ؛229، ص 5صافي، ج ( »دارد وجود مغرب و مشرق 360د] [براي خورشي« كواء: ابن جواب علي بن ابيطالب در 1
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نشـان داده   تـر  شيپـ قرآن كـه   مركز زمينبا توجه به ديد  همچنينو  بود درك قابل افالك يدنچرخ
 رب« پـس  .است فهم قابلدر چرخش افالك  ها و زمين آسمان اي از تدبير مالك هعنوان نشانبه ،شد
اي» شارقالم »رب المشار«و 1؛افالكمحرك مالك و  پروردگار :يعني »غاربشارق و المقَ الْأَرضِ م

  .)چرخند مي دورشبه آنجا كه افالك (جاي زمين پهناور  جاييعني:  »اومغاربه
(مشـرقين و   كنـد  يمياد  )يي(دوتا صورت مثنير آياتي از غروبگاه و طلوعگاه بهدوم) قرآن د

  مانند: .كه به معناي دو مشرق و دو مغرب است ؛مغريبن)
 بيايـد، نزد مـا  ] در قيامت[تا كه  - َت َبْيِني َوَبْيَنَك ُبْعَد الَْمْشِرَقْيِن َفِبْئَس الَْقـِرينُ َحتَّىٰ ٕاَِذا َجاَءنَا َقاَل َيا لَيْ « 

 َربُّ الَْمْشِرَقْيِن َوَربُّ الَْمْغـِرَبْيِن « ؛)38 (الزخرف/» بودمشرق دو  هگويد: اي كاش ميان من و تو فاصل مي

  .)17 لرحمن/(ا» پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب استاو  -
 رايـ ز؛ درانـد  تيهم با شـاخص علـم بشـر موضـوع     ها آن نيب ي هدو مشرق و دو مغرب و فاصل

 نيو در اثـر چـرخش زمـ    يظـاهر  سـت اي هديپد گريهر كوكب د اي ديخورش طلوع ايغروب اصوالً 
نـزد  در موضوع  نيمعنا ندارد. اما ا زيغروبگاه و طلوعگاه ن نيب ي هفاصل نيبنابرا؛ شود يم دهيد نيچن

  :به اين ترتيب كه. بود ممفهو يدارا عصر باستان انديشمندان
از دو سـاختن تثنيـه   بـراي   در زبـان عربـي  دو مشرق به معناي مشرق و مغرب خورشـيد:  الف) 

 شمسـين  مانند ؛شود يمبرگزيده  -است تر يا مقدمبزرگكه - ها آناز يكي از لفظ  ،مختلفي  واژه
، مفهوم هاعرببراي » مشرقين«بنابراين ؛ ظهر و عصر) با مفهوم( هرينخورشيد و ماه) و ظ با مفهوم(
بـين   ي فاصـله  يعنـي  ،نيمشـرق  ي هفاصله بـه انـداز  . پس كند يمخورشيد را تداعي » مشرق و مغرب«

طول قطر فلـك  «، »كران تا كران زمين«، به معناي قدمااين فاصله در نزد  2خورشيد.مشرق و مغرب 
  .)ديگر آن سويطاق آسمان تا سوي يك (از  بود 3»ديفلك خورش نصف محيط«يا » خورشيد

                                                 
  »ي ماه و ناهيد و مهر هفروزند گردان سپهر                كيوان و به نام خداوند«فردوسي:  »نامهشاه« 1
 »دائم بي خور و خوراك دگردن يهمز مشرق تا به مغرب همچو دوالب                «شيخ محمود شبستري: » گلشن راز«
  .)115(البقره/  »است...اهللا مشرق و مغرب از آنِ  -الْمْشِرُق َو الْمْغِرُب ...  َولِّلهِ «قرآن:  2

كنـد (ايـن آيـات،     مـي هـم يـاد   اهللا  ي هسـلط  ي هحوزملك و عنوان اي بين مشرق تا مغرب به الشعراء، از محدوده سوره 28در آيه  قرآن همچنين
 .)ندهد مينشان  يخوب به غروب و طلوع خورشيدهاي  هپديدمشرق و مغرب يا به را نسبت  ديدگاه قرآن

  )7، ش 14، باب 14بحاراالنوار، ج ( »روز گردش خورشيد است يك« :پرسش از مسافت ميان مشرق و مغرب پاسخ در علي بن ابيطالب 3
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 مركـز  زمـين : در جهـان  و مغـرب خورشـيد و مـاه   مشـرق   به معناي دو مشرق و دو مغرب،ب) 
بـه معنـاي    - مثالً مشرق خورشيد و مشرق ماه - دو كوكب دوار بين دو مشرقِ ي فاصلهگذشتگان، 

  بود. دو كوكب دوار) ميان  ي هفاصلمعادل (ك يا دو آسمان بين دو فل مسافت
بـراي  سـت  ا يا گونهو مغرب و دو مشرق تنها گفتار شـعر آيات پيداست؛ داين از آنچه  مطابق

 قـدما كه انسان در روز قيامت آرزويش را دارد. ايـن فاصـله در نـزد    بسيار دور ي هفاصليك وصف 
رب «بـود. پـس   » آسمان تا آن آسمان از اين«يا » از اين سر دنيا تا آن سر دنيا«(موارد باال) به معناي 

 قطا سراز يك آسمان تا آسمان ديگر يا از يك  كه رساند يمهم اين را » مشرقين و رب المغربينال
مشـابه ايـن مفـاهيم در     1اهللا قـرار دارد.  ي ه)، همـه زيـر سـلط   افالك و زمينآسمان تا سر ديگر آن (

از هاسـت  آن در آنچـه  هر و زمين و ها نماآس] وندخدا[اي « مانند:؛ موجود است نيزس كتاب مقد 
ديگـر   ي گوشـه  تـا  آسـمان  ي گوشـه  يـك  از «... ؛)89: 11مزاميـر/   -عهد عتيـق  (» باشد. ميتو  آن

 بر سطح را افق و ساخت استوار را آسمان خدا وقتي« ؛)4: 32تثنيه/  - (عهد عتيق» كنيد... جستجو

ديگـر   يسـو  آسـمان بـه   ياز يـك سـو   فتـاب] آ«[؛ )8: 27/ امثـال  - قيـ (عهـد عت  »كشـيد...  هـا  آب
  ).19: 6/ ريمزام - قي(عهد عت »شتابد يم

بـر  بسيار كهن كـاربرد دارنـد،    يها زمانآنچه گفته شد، اين سخنان ادبي و شاعرانه كه از بنابر
وكواكب بـه دور زمـين    3انتها يا كرانه دارد و 2پهناور استبسيار  يا گسترهاين باور كه زمين  ي هيپا

                                                 
َْٔرِض «قرآن:  1 َماَواِت َواْلا وِقِنينَ َوَما َبْيَنُهمَ َقاَل َربُّ السَّ ن آن دو است، اگر اهل يقين و زمين و آنچه ميا ها آسمان[موسي] گفت: پروردگار  - ا إِن كُنُتم مُّ

. دو اسـت  و آنچه ميـان آن مشرق و مغرب پروردگار موسى] گفت: [ -ِب َوَما َبْيَنُهَما إِن كُنُتْم َتْعِقلُـوَن  ِق َوالَْمْغرِ  بُّ الَْمْشرِ  َقاَل رَ «)؛ 24(الشعراء/ » هستيد
  )اند رفته به كاربه يك معنا  »ها آسمانپهناي زمين و « و »ي بين مشرق و مغرب هفاصل«در اين آيات، دو مفهوم ( .)28 (الشعراء/» اگر تعقّل كنيد

پهناي آن، سهم  كه يطور به. ين جسم عالم و بسيار پهناور بودتر بزرگ -ي ضخيم آسمان هدر درون كر -، زمين قدما مركز زمين ي هدر منظوم 2
(ماننـد   ا كه قصد بيـان وسـعتي عظـيم را دارد   آنج دارد و يمشابهاد. قرآن نيز ديدگاه د ميجهان هستي به خود اختصاص  ي هبزرگي را در گستر

َوَجنَّـٍة «...  د:ماننـ ؛ عـالم هسـتي)   (معادل پهنـاي  زند مي) جمع ها آسمان(توصيف بزرگي باغ جنت)، پهناي زمين را با عرض يا ضخامت آسمان 
َْٔرِض...  َماء َواْلا ـَماَواُت «... و) 21 (الحديـد/  »...و بهشتى كـه پهنـايش چـون پهنـاى آسـمان و زمـين اسـت       ...  -َعْرُضَها َكَعْرِض السَّ َوَجنَّـٍة َعْرُضـَها السَّ

َْٔرُض...     .)90، ص 15شكل . ك. به: ن(؛ )133 (آل عمران/ »...ا و زمين استه آسمان] ي هاندازو بهشتى كه پهنايش [به  ... -َوالا
، كيهـان پهنـاي  زمـين و   قطرمجموع اگر مانند قائالن به اعجاز علمي قرآن، آسمان را معادل مفهوم امروزي فضا و كيهان در نظر بگيريم؛ آنگاه 

ضخامت يك مولكول  ست باا بسيار بزرگ يك اقيانوس پهناي مشابه حاصل جمعِجمع زدن اين دو پارامتر، با اغماض زيرا ؛ معنا خواهد بود بي
  بسيار ناچيز از همان اقيانوس است. جزئيمولكول آب، خود اين محاسبه، نه منطقي است و نه علمي؛ به اين دليل كه آن  ؛ وآب

نِس « قرآن: 3 َْٔرِض ... َيا َمْعَشَر الِْجنِّ َواْلٕاِ َماَواِت َواْلـا و ها  آسماني ها هكران از ديتوان مياگر  اي گروه جنّ و انس،   –إِِن اْسَتَطْعُتْم أَن َتنُفُذوا ِمْن أَْقَطارِ السَّ
  .)90، ص 15شكل . ك. به: ن( ؛)33 (الرحمن/» ...ديرو رونيب اهللا) ي ه(حريم سلط نيزم
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و محـل   دقـرار دار  هـا  آسـمان هركـدام از كواكـب در يكـي از    ( شكل گرفته بودنـد  ،اند دشگردر 
جالـب اينكـه امـروزه هنـوز هـم       .)دور استاز ما  شنآسما ي هفاصل ي هبه اندازآن يا طلوع غروب 

(اشـتباهات   1.برداشـت كنـيم   هـا  آن، بدون اينكه كرويت زمين را از مينيب يمكاربرد اين جمالت را 
زمـين   سـوي  از انتهـاي ايـن  «، »از اينجا تا انتهاي زمين«مانند:  )ديرين تاريخي ي هداراي سابقو رايج 

  .»ي زميندر چهار گوشه«و  »از شرق تا غرب عالم«، »زمين سويتا انتهاي آن 
***  

طلـوع و  ظـاهري   يهـا  افقد را به تعد ها مغربو  ها مشرق ،قائالن به اعجاز علمي قرآنامروزه 
 درواقعيا كرويت زمين  ،با استناد به آنقصد دارند  ؛ وكنند يم تفسير بر روي زمين غروب خورشيد

آشـكار اسـت كـه     هرچنـد بايد گفت؛  ها آنبه ادعاي در پاسخ  2اثبات نمايند. رااعجاز علمي قرآن 
هـا و   آسـمان (اهللا  ملكقصد بيان وسعت  تنهاگردش ظاهري كواكب،  بر اساس قرآن در اين آيات

 تـوان  ينمـ ، اصوالً بـا اسـتنتاج منطقـي   تنها وجود نهبااينكرويت زمين را. اعالن نه  ؛ وداردرا ) زمين
    ادعـاي ايـن مفسـران     فـرض  شپـي  بلكـه  3؛اثبات نمـود  ها افقتعدد  ي هياولكرويت زمين را از فرض 

                                                 
را اگـر مشـرق و   زيـ ؛ ازدس ميعنا م بيبرد و آن را  ميرا زير سؤال » از مشرق تا مغرب«دور با عبارت  ي هاتفاقاً كروي بودن زمين، توصيف فاصل 1

بـراي هـر    سمت خاور و باختر در نظـر بگيـريم؛ در ايـن صـورت     معادل -الح معمول استطهاي دور در اص هكه از گذشت ايگونهبه -مغرب را 
هـم   (بـر رسـند   ه هم ميزمين بي  كرهرين نقطه در آن سوي ت بينقطه و غررين ت يبر روي زمين كه ناظري بر روي آن ايستاده است، شرق اي هنقط

  .)كند نميبين اين دو معنا پيدا  ي هفاصلو (در دو قطب زمين هم شرق و غرب اي بين آن دو وجود ندارد  و فاصلهوند) ش ميمنطبق 
 نزيه القميحا (در: القرآن يتجلي فـي عصـر العلـم، ص    شيخ )،38ص  ن في عوالم االكوان،آ(در: معالم القر الدين العجوز شيخ احمد محي مانند 2

مهنـدس   و )35 - 34 صاسـالم و هيئـت، صـ   در: (ي شهرسـتان سـيد هبـه   )، 329، ص 6(در: تفسير نمونه، ج ي رازيناصر مكارم ش اهللا تيآ)، 147
 و... )28 - 27 صص ،زنده جاويد و اعجاز جاويدان در:( سادات

افق در حال غروب و براي نقاطي ديگر در حـال  براي نقاطي بر روي زمين، خورشيد در يك  روز به اين معناست كه در طول شبانه ها افقتعدد  3
(با فرض اينكه اين دو شخص مثالً كيلومترها بـا  ت بيند، متفاوت اس ميافقي كه فردي ديگر خط بيند با  ميافقي كه يك فرد خط طلوع است. يا 

  .فاصله داشته باشند) ديگرهم
بـود و   و... ماننـد  عـدس  سـپري يـا   ،يا اسـتوانه  ر شكلي داشت، مثالًه نياگر زم. است نيبودن و چرخش زم يبعد سه ،اين پديده يوجود علت
 يكـرو  توانـد  ينمـ  متعـدد  يهـا  افـق وجود اصل موضوع گفتن با صرف  يپس كس. داد يمرخ اتفاق  نيا بازهم ،ديچرخ يمبه دور آن  ديخورش
 يبعـد  سـه زمين جسـمي  : چون زيرا .آورد ينمدوام  هزاران سال يمركز زمين ،نبود نيچن راگ كند. ياثبات علمرا ) نيچرخش زمي و حتّ( بودن

نيسـت؛ زيـرا:    دوطرفهي ا رابطهبطه، اين راي غروب و طلوع آفتاب وجود دارد. اما ها افقتعدد : جهيدرنت؛ چرخد يم(حجيم) است و به دور خود 
يـا  ) ب. گـردد  يمـ ي دارد و خورشيد به دور آن زمين هر شكليا الف)  :جهيدرنت ؛غروب و طلوع آفتاب در زمين وجود دارد يها افقتعدد چون 

                                                                                                                   .چرخد يمزمين هر شكلي دارد و به دور خود 
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 ن درقـرآ  رايـ ز؛ اسـت تضـاد  در تي از قرآن هم ابا آي و 1استسؤال زير  همچنانقابل پذيرش يا غير
مفهـوم   كـه  اسـت  يحالاين در . داند يمخورشيد را در گردش به دور آن زمين را مسطح و  ي،اتيآ

                                                                                                                            
   د بنابراينليـك فـرض   (تنها بـا   ها افقكرويت زمين را از موضوع تعديا جـه ينت ،نيبـودن زمـ   يكـرو زيـرا  ؛ نتيجـه گرفـت   تـوان  ينمـ يـه)  او 

و گـرد اسـت   گـرد «معـروف   المثـل  ضربمانند ؛ )ي بسيار ديگري هم قابل تصور استها حالت( ستيمتعدد ن يها افق وجود براي فرد منحصربه
گرد بـودن و گـردو ناميـده شـدن،      نيب( ولي كافي نيست گرد بودن براي گردو ناميده شدن الزم است؛ كه در آن »ولي هر گردي گردو نيست

  .  )وجود ندارد دوطرفه يا رابطه
چـرخش مـرز شـب و     تر درستبه عبارت (خورشيد بر روي زمين ظاهري طلوع و غروب  يها افقمتعدد بودن  ي هقرآن مسأل، برفرضپس اگر 

گيـري منطقـي، فرضـيات كـافي بـه دسـت        نتيجـه براي استدالل و حالت در اين  چون، كرد يمبازگو  صراحت بهدر آياتي را  )روز به دور زمين
   شد اثبات و برداشت كرد. ينم، لذا كرويت زمين را از آن آيات هم ديآ ينم

، نيزمـ  ي كـره  عنوان خطوط افق ديد بر رويشرط كروي بودن زمين و با تعريف مشرق و مغرب به با پيش مشخص كنند كه ديبا رانمفس نيا 1
  چه معنايي دارند؟ »بين دو مشرقي  هفاصل« و» و مغربمشرق  نيباي  هحدودم«عبارات 

 ميـان  ي همحـدود «(در دو سمت باختر و خـاور) تعريـف كنـيم. آنگـاه اصـل موضـوع        »دو افق« عنوانرا بهمشرق و مغرب اگر مفاهيم  هرحال به
بـه قـول قـرآن     توانـد  هد كرد. همچنين ايـن مفهـوم نارسـا نمـي    همراه با قيد كروي بودن زمين، معنايي گنگ پيدا خوا» مغرب و مشرق خورشيد

  :يا توصيفگر مناسبي براي بعد مسافت باشد؛ زيرا» و زمين ها آسمان«و معرف » كل هستي«بيانگر 
بشقابي است رسد). گويي زمين همچون  زمين به نظر مي ي هصورت كرانكه به يا هيك دايره است (داير به شكلبيند  افقي كه هر فرد ميالف) 

يك ناظر در بيابان يـا در ميـان دريـا، افـق پيرامـون خـود را       كه  ديفرض كن مطلب،تصور آسان  ي(براآسمان بر روي آن قرار دارد  ي هكه كاس
. دباشـ   يتـوجه قابـل   ي همحـدود  انگريـ ب توانـد  نميآن قطر زمين است و  ي هي از كل كركوچك اريبسي خيالي بخش  هاين داير ).كند نظاره مي

  ي بين مشرق تا مغرب را معادل پهناي عالم در نظر گرفته است) ه(اين در حالي است كه قرآن محدود
يـك   بـر بلنـداي  كه  يكس ،گريد انيب بهدارد.  يهم بستگ نيبه ارتفاع ناظر از سطح زم ،است نيزم يوابسته به انحناديد، عالوه بر اينكه  افقب) 
را ) يافـق دورتـر  تـري از زمـين (   وسـيع  ي هپهنـ اسـت،   سـتاده يا نيزم يكه رو ينسبت به كس ،قرار دارد يرارتفاع باالتدر  ايايستاده است كوه 
  توان در نظر گرفت. ايست موهومي و قطري هم براي آن نمي هافق ديد در حقيقت پديد ي هتواند ببيند. بنابراين داير مي
توان فرض  موهومي مي ي هافق دو نقط ي هبر روي داير )،مييفزايبيد به آن فرض چرخش زمين را هم با (پيشكرويت زمين  با در نظر گرفتنج) 

ديگري براي محل طلوع آفتاب. حال اگر بخواهيم براي آن دو نقطه، دو خـط افـق قائـل شـويم؛ آنگـاه      غروب آفتاب و كرد؛ يكي براي محل 
جنوب) بگذرانيم. چون زمين گـرد اسـت، پـس ايـن دو خـط      ، يك خط (در راستاي شمال و  هناگزير خواهيم شد كه از هر يك از اين دو نقط

(مشـابه دو  رسند  آن دو در نزديكي قطبين زمين به هم ميدو سر  هستند كهدو كمان موهومي  درواقعموازي هم نخواهند بود؛ بلكه اين دو خط 
مـوازي نيسـتند،   خـط  دو ايـن   ازآنجاكـه بنابراين  .)برشي بسيار نازك هم آن؛ پرتقالي  هيك برش متداول ميواز  كناري ي هيا دو لب النهار نصف
). اين فاصله در بيشـترين مقـدار خـود، مسـاوي اسـت بـا قطـر        بين صفر و يك حد بيشينه يا هباز(مقدار ثابتي ندارد  بين آن دو نيز ي فاصلهپس 
  اظر از سطح زمين).ي ثابتي ندارد و وابسته است به ارتفاع ن هاي كه خود انداز هفرضي افق ديد (قطر داير ي هداير
 كنـد.  طلوع يا غروب نمي هاي نزديك به آن دو نقطه، و سرزمين نيزم نيقطبخورشيد در ، روز (يك دور چرخش زمين) شبانه) در طول يك د

   مدار حركت انتقالي زمين) ي ه(به دليل كرويت زمين و انحراف محور حركت وضعي زمين با صفح
اي  هيـا گسـتر   بسـيار دور  ي فاصله، هرگز براي وصف گردد ينمو خورشيد به دور آن  نيست مسطحمين ز كه اگر كسي بداند ،با اين توضيحات

(دقيقـاً در جهـت خـالف ادعـاي      آورد ينمـ بـه ميـان   » اي بين شرق و غرب همحدود«يا » بين مشرق و مغربي  فاصله«علمي از غير، مثالي پهناور
  ن محدوده را معادل با كل زمين يا كل عالم در نظر بگيرد.. چه رسد به اينكه ايقائالن به اعجاز علمي قرآن)
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 ،تنها بـا ايـن آيـات منافـاتي نـدارد     نهصورتي كه به آن پرداخته شد، به متعدد  يها مغربو  ها مشرق
 ي كننـده أييدكامالً هماهنـگ و ت هم  -نشان داده شد تر شيپكه -قرآن  مركز زمينبلكه با اصل ديد 

تا اين  نداشتگرد بودن زمين را بازگو كند، ضرورتي كه قرآن قصد داشت اگر  عالوهبهآن است. 
از رمز و راز  يا هالهكند يا در پوشي  هپردرا  - 1، علم بشر به آن رسيده بودتر شيپ ها قرنكه -مسأله 

، ديگـر  بيـان  بـه بـين) بخوانـد.   (م ، آشـكار و روشـن  هاعربمعناي آياتش را براي  همچنانبپيچاند و 
با  منطقي) گيري نتيجه دريه اول(كمبود فرض  ييگوگويي قرآن با اين درجه از رمز هاعتقاد به پيچيد

بايد براي عـدم   نخستادعاي خود قرآن مبني بر مبين بودن آياتش مغايرت دارد. پس اين مفسرين 
ضـرورت اعـالم سـرّي آن توسـط     و صورت صـريح  به چرخش زمين) حتّي(و  اعالم كرويت زمين

 هرگـز  ،يـا مجهـول  زيـرا از فـرض اثبـات نشـده      2قرآن (طبق ادعاي آنان) دليل اثباتي منطقي بيابند.
 دست يافت. يا قطعيدرست  منطقيِ به جواب (حكم) يا مطلبي را اثبات نمود توان ينم

                                                 
) منجمـين مكتـب   ه از ارسـطو نظرات بجـاي مانـد   بشر بيش از هزار سال پيش از پيدايش اسالم به كرويت زمين پي برد و به گواه تاريخ (مانند 1

  اند.  هآن آگاه بود يان) در قرون ششم و پنجم پيش از ميالد برفيثاغورس (فيثاغور
كرد؛ در ايـن صـورت هـم از بابـت آن، صـفت       اعالم ميتمام  صراحتمي قرآن، اگر قرآن كرويت زمين را با رخالف نظر قائالن به اعجاز علب
شد؛ زيرا مطابق تعليمات اسالمي، خرق عادت به معناي معجـزه يـا انجـام عملـي بـرخالف معمـول اسـت و بـه          به قرآن داده نمي» خارق عادت«

  شود كه همگان از آوردن مشابه آن عاجز و درمانده باشند. يم اطالق يا هسابق يب هاي هپديد
تاريخ اسالم هم مؤيد آن نيست. در مورد موضوع كرويـت زمـين از قـول پيـامبر اسـالم      حتّي تاريخي نيز ندارد و  ي هادعاي اين مفسرين پيشين 2

(چـه صـحيح باشـند چـه      ت و شيعهاسالمي موجود در منابع اهل سنّثبت نشده است. در ميان صدها روايت، حديث يا خبر  ييهيچ سخني در جا
هـر  شـود.   حتّي حركت) زمين، يافت نمـي (و  كرويت باور به از ينشان هيچاند،  نويسان تحت عنوان سنت سلف صالح نوشته سيره آنچهو جعلي) 

در زمان خود هسـتند (ماننـد روايـاتي منتسـب بـه امـام        با علم رايجهمخوان ند يا در بهترين شرايط ا افسانه و همچون بيوغر بيعجچه هست يا 
  كند).   ي زحل را در آسمان هفتم ذكر مي جايگاه و غروبگاه سياره -كه همخوان با مدل ارسطو- »جعفر بن محمد ابوعبداهللا«ششم شيعيان، 

 در منـابع شـد)؛ و   ن از پيامبر اسـالم سـؤال پرسـيده مـي    (زيرا در مورد آيات قرآرد ك آن را بازگو ميقائل به كرويت زمين بود، اگر پيامبر اسالم 
انگيـز و   تر از برخي موارد ديگر شـگفت  افزوناين مسأله كردند).  آمد (زيرا اگر راويان چنين موردي را شنيده بودند از آن عبور نمي يماسالمي 

اختفـاي آن را  بر آن واقف بوده باشند ولي  صدر اسالم يا راويانو مسلمانان  پيامبر اسالماهاي امروزي، قابل باور نيست تا به قول برخي از ملّغير
منشـأ  ي بـاره دررواياتي بسـازند. مـثالً     آنتا براي  ديرس يمحتماً به ذهن جاعلين كم  تكرده باشند. يا دس »تقيه«الزم و ضروري تشخيص داده و 

قـرار داشـتن   ورد مـ  درگرچـه  ن يهمچنـ  ».س و خوردتر از زنبـور تر از مگايست بزرگرعد آواز فرشته« :اندكردهروايت ن يچنآذرخش صداي 
) يـا ليونـا   نـون (بـه نـام بهمـوت،    » مـاهي «يك ي بر گُرده آن گاو سوار بودن (به نام ثورثري يا كويوتا) و» گاو«روي شاخ يا پشت يك بر زمين 

   .زمين هيچ سخني به ميان نيامده است كروي بودن از ولي؛ روايات متعددي وجود دارد
را كه قائـل بـه   البته قرآن در مورد مسطح بودن زمين بياني آشكار و صريح دارد. به همين دليل در اعصار گذشته، مدافعان اسالم همواره كساني 

  .)526ص ابن وراق، ترجمه مسعود انصاري،  ،»اسالم و مسلماني«به:  ر.ك.( دادند يممورد آزار قرار كرويت زمين بودند 
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  يآسمان اقيانوس و آسمان يها دروازه
  

 ميآنـ ر بـ اين بار  .كند يموصف ا جسمي بدون شكاف آسمان رطاق  ،قرآنكه  ديديم تر شيپ
  :دارد يمپرده بر ي ديگريچه رازهااز  آسمانمرصع  سقفپرده و  ي درباره اين كتابتا بدانيم 
گلگون و همچون  ،داغ و مانند روغنِ شكافت يم امتيآسمان در روز ق ؛ديگو يم قرآن) يكم

  :شوند يم انيعبور مردم از آسمان نما يبرا يي. آنگاه در آن روز درهاشود يمگداخته، سرخ  فلزِ
َماُء فُِرَجتْ «  ِت « ؛)9(المرسالت/  »آنگاه كه آسمان بشكافد و - َوٕاَِذا السَّ ـَماُء َفِهـيَ  َوانَشقَّ َيْوَمِئـٍذ  السَّ
َذا « ؛)16 الحاقه/( »آسمان از هم بشكافد، و در آن روز است كه آن از هم گسسته باشد و - َواِهَيـةٌ  َفـٕاِ
َهانِ ان َماُء َفَكانَْت َوْرَدًة َكالـدِّ ِت السَّ  ،بشـكافد و چـون روغـن مـذاب    م آنگاه كـه آسـمان از هـ    پس - َشقَّ

ــرحمن( »گلگــون (ســرخ) گــردد  ــَماُء َكالُْمْهــِل « ؛)37 /ال ــْوَم َتُكــوُن السَّ كــه آســمان چــون   روزى -َي
ْ  َيْومَ « ؛)8 المعارج/( »فلزگداخته گردد وِر َفَتأ َماءُ  َوفُِتَحِت  َوفُِتَحِت  ُتوَن أَْفَواًجا ُينَفُخ ِفي الصُّ  أَْبَواًبـا َفَكانَتْ  السَّ

 …  َّد بياييـ  فـوج فـوج  دميده شـود و شـما    (شيپور) كه در صور روزى - ِمْرَصاًدا َكانَتْ  َجَهنَّمَ  ٕاِن و
            ؛)21 و 19 ،18 /النبـأ ( »باشـد  نيجهـنم دركمـ  … شود و هـر شـكاف درى باشـد    شكافته آسمان

َماِء َوَلـا َيـْدُخلُوَن الَْجنَّـَة  ُتَفتَّحُ  َلا« بـه بهشـت    آنـان بـاز نشـود و    يآسـمان بـه رو   يدرهـا  -لَُهْم أَْبَواُب السَّ
  .)40/ (االعراف »نديايدرن

كـه در   نـد ك مـي  يتلق ياست كه قرآن، آسمان را جسم نيا ديفهم توان يم اتيآ نياز ا آنچه
بـا شـكافته   و  شـود  يمـ  سـرخ و  گداخته، رددا يمترك بر اي هشهمچون يك گوي شي زيروز رستاخ

گـروه   ها انسان، در شيپور اسرافيل ي هفرشتن ديسپس با دم .شوند يم داريپد ييهادردر آن  ،شدنش
بدكاران  بر رويآسمان درهاي از  يدر چيهدر آن روز  حالبااين .وندش ميروان اهللا  يبه سو گروه
  زيرا:؛ شود ينم گشوده يدوزخ

 نديگشا يمبهشت  يبه سوآسمان راه  يدرها پس .به بهشت برونددوزخيان  ستيقرار ن )الف
   .و بهشت در آسمان است
آسـمان راه بـه جهـنم     يدرهـا  . پسروند يمبه آنجا  آناناست و بدكاران  نيب) جهنم دركم

  جاي ديگريست.ندارند و جهنم در 
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بـه باورهـاي ديـرين     ،1باال نيستخ در و دوز كه بهشت در آسمان است مسألهدو  نيا ي هريش
ـ  پـيش از اسـالم  اديـان  نـي  ييزيرا در باورهـاي آ ؛ گردد ميباز جوامع مختلف بشري اديـان  در ي (حتّ

(جهـان  و بـرزخ   و جهـنم  در آسـمان  )هـا  هفرشتجايگاه  و (جهان برين يا مينو بهشت، )يديرتوحيغ
  قرار داشت.جايگاه انسان)  و فاني ) در زير زمين (جهانهريمنجايگاه ا ويا عالم اسفل  زيرين

    ييهـا و در يهفـت راه آسـمان   يرا دارا )(سقف بـر فـراز انسـان    آسمان ،اتييدر آ قرآن) دوم
  :است ختهيفرو ر نيبر زم ها آن قيطر از يآب فراوان گذشته كه در داند يم

َماِء َفَظلُّوا ِفيِه َيعْ «  َن السَّ و اگر دري از آسمان به روي آنان بگشـاييم،   -ُرُجـوَن َولَْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َباًبا مِّ
َماِء « )،14(الحجر/  »روند پيوسته در آن باال ها آن پس ْنَهِمرٍ  به ماءَفَفَتْحَنا أَْبَواَب السَّ و ما نيز درهاى  - مُّ

ْوَقُكْم َولََقـْد َخَلْقَنـا َفـ« ؛در داسـتان طوفـان نـوح)   ، 11(القمر/ »آسا گشوديم لآسمان را به روى آبى سي
ـَماِء َمـاًء  َسْبَع َطَرائَِق َوَما كُنَّـا َعـِن الَْخْلـِق َغـاِفِليَن  ا َعَلـى َذَهـاٍب بِـِه  َبقـدرٍ َوأَنَزلَْنـا ِمـَن السَّ َْٔرِض َوإِنَـّ َفأَْسـَكنَّاُه ِفـي اْلـا

  ايـم  دهو به راستى [ما] باالى سر شما هفت راه [آسمانى] آفريديم و از آفرينش غافل نبو -لََقـاِدُروَن 
از بـين بـردن آن    و مـا بـراى  ٢فرود آورديم و آن را در زمين جـاى داديـم   اندازه بهو از آسمان آبى 

  .)18و  17المؤمنون / ( »تواناييم مسلماً
را  يآسمان يها راهتعداد  . اما چونكند يم اريآسمان سكوت اخت يدر مورد تعداد درها قرآن
 راه و كيـ كتاب، هـر آسـمان    نيا دياز د پس .داند يم هطبق هفت يدارانيز را  و آسمانهفت عدد 

  3مخصوص به خود دارد. ييدرهايا  در كي

                                                 
 شـود  يمـ گفتـه  هـم  در داستان معـراج   ). 8(بحاراالنوار، ج »سقف بهشت عرش خداوند است و اما جهنم زير طبقات زمين است«پيامبر اسالم:  1

  نام داشت و بهشت در يك طرف آن واقع شده بود.» المنتهيسدره«را ديد كه درخت كُناري  ،آسمان ي هكه پيامبر اسالم در آخرين نقط
   بـارش بـاران    يپـس بـه معنـا    .سـت يآسمان ياه هاست كه وابسته به را نيموجود در زم ياه آبمنشأ خلقت و  يدادر مورد ابت يهآ نيموضوع ا 2

بـه ابـر و    يآسـمان هـاي   هرا قيـ كـه آب بـاران از طر   ميباش هباور داشت نكهي. مگر استين ،مياند ميباران و ابر منشأ كه امروزه در مورد  يبه صورت
 بـاران  گشـوده،  را آسمان يها هروزناو «ند: ك ميبيان تر  حواضاين موضوع را  مقدسكتاب  همان مفهوم را دارد.كه باز  !سدر مي نيزمسپس به 

اول  -هـد عتيـق   (ع» نبـارد  بـاران  ديگـر  و شود گناهشان بسته سببه ب آسماني  هدريچ« )؛28: 12تثنيه/  -(عهد عتيق » فرستاد خواهد موقع به را
  و... )5: 8عاموس/  -(عهد عتيق » باراند يمو بر زمين  خواند يفرامب دريا را او كه آ«)؛ 8: 35پادشاهان/ 

سـت كـه رزق موجـودات زنـده از آن     يي هزير عرش خـدا دريـا  «: سدينو يمپيامبر و راوي معروف)  يپسرعمو» (ابن عباس«مسعودي به نقل از 
و در  شـود  يمناميده » ابرم«تا به جايي برسد كه  بارد يمان به آسمان باران و آسم فرستد يماراده كند به اين دريا وحي  يتعال يباربرآيد و هرگاه 

  .)40 -38 /1الذهب (مروج »زدير يمو بر زمين  كند يمرا غربال  ها آبو ابر اين  كند يمرا به درون ابر منتقل  ها آبآنجا باد به امر خدا اين 
         .  ذكر كرد» الحفظهباب« را ها آناز  يكينام  وگذشت آسمان  يز درهااسالم ا امبريپود كه ش ميچنين گفته  معراج داستان در 3
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از  توانـد  يمـ . انسـان  از درها باز شـود  يدر كه هنگامي: دهد يمخبر  نيچن اتيآ نيقرآن در ا 
 و ؛فـرود آمـده اسـت    نيبر زمـ  آب از آسمان . اهللا در گذشته درها را باز نموده و آنگاهرود آن باال
 ينـد يدر فرآ زين نبي . در داستان نوحدق هستن) حاصل از آن اتفااندازه به( نيموجود در زم يها آب

در  همچنـين  1اسـت.  دهيرسـان  ها كوه ي قلّهنوح را به  يبوده كه كشت يآسمان يآسا سيلآب  مشابه،
تور دسـ  نيبـه زمـ   كتايخداوند  ؛ديگو يم طوفان نوح يها آبسرنوشت در مورد سوره هود  44آيه 

بردن  نياز ب يكه اهللا برا دارد يمراز ابسوره المؤمنون  18  هدر آي و ؛بردبرا فرو  ها آب داده است كه
 2؛فراوان وجود دارد يدر پشت آسمان آب اين كتاب از ديد ،پس .مسلماً تواناست يآسمان يها آب
 مقـدس كتـاب   ، بـا تـالس عالوه بـر نظـر    اين ديدگاه 3.زدير ينمفرو  ،آسمان بسته است يدرها ات و
 ايـن كتـاب  بخش عهد عتيق در تورات موجود  »شيدايپ«سفر  در رايز همخواني دارد، زين انيحيمس

  آمده است: نيچن نيشدن آسمان از زم جداو  جهانخلقت  ي درباره
و  4جـدا كنـد.   هـا  آبرا از  هـا  آبو  هـا  آب انيباشد در م يفلك ):دستور داد( گفتخدا .... « 
فلـك جـدا    يباال يها آبفلك را از  ريز يها آبرا بساخت و ) مطاق مسطحك -يع قر( فلك خدا

                                                 
ـ به  ها سانويد و سطح آب اقنغرق شو هاي زمينخشكيآنكه تمام  يبرا ازني مورد ي اضافه آب حجم 1 بايـد بـه    ،مرتفـع برسـد   يهـا  كـوه  ي هقلّ

(معادل ارتفاع كوه اورسـت)  ديگر هاي موجود را هشت كيلومتر  ساي باشد كه تمام سطح زمين را بپوشاند؛ و بتواند تراز سطح آب اقيانو هانداز
 ي، ابرها و آب تمامبخار جوها،  يخچال ،ينيزمريز يها آب( نيزم ي هاريموجود در سي ها ببرابر آ نيمعادل چنداين مقدار آب،  ؛ وباال بياورد

  اين مقدار آب مازاد باشند.   ي هتوانند آورند هرگز نمي -نندك ها تغذيه مي كه خود از آب اقيانوس-. واضح است؛ ابرها ) استها سانوياق
» كه در زمان حضرت نوح درهاى آسمان بـاز شـد و بـاران قـوم نـوح را غـرق كـرد.        ها، آب فراوان وجود دارد، چنان در آسمان«اسالم:  امبريپ 2

  ، باب اول)14(بحاراالنوار، ملّا محمد باقر مجلسي، ج
است كـه از آسـمان فاصـله دارد و ماننـد      دهيآفر يانوسياهللا اق ؛گفت ارانشيبه شش تن از  اسالم امبريند كه پك ميقل ن »يابوذر غفار«از  يطبر
 در عمـق آن همچـون ارابـه حركـت     هـم  و مـاه و سـتارگان    ديدارد. خورشـ  انيـ جر ريـ از مشرق تا مغرب ادامه دارد و آب آن با سرعت ت يطناب
، طالـب يبـن اب  يعل آمده است كهنيز  يدريك البالغه نهجدر شرح  .)224 - 223 صص ي،مسعود انصار ،»اسالمنو به  ينگاه« (ر.ك. به: كنند مي
شـدن   و بسته باز باو گفت؛  دياز آسمان نام يا هزدروا) را در طاق ظاهري آسمان» راه شيري«كهكشان ديسك مانند  ي لبهتصوير (كشان  كاهراه 
  است! رخ دادهطوفان نوح  ميعظ ليس ،در ناي
 دانسته شده است. هاي آسمان هروزنو  طوفان نوح، باز شدن سدهاي اقيانوس عظيم يآسا لسيي پيدايش تورات نيز منشأ باران  در رساله 3
 ) نيـز نمـود دارد،  7يك باور اساطيري كهن كه در منابع متعدد روايـي و تفسـيري اسـالمي (ماننـد تفسـيرالكبير، فخـر رازي، ذيـل هـود/          بنا بر 4
            .آورد ديرا پد زير عرش) يها آب( هياول يها بآ ،ها و زمين بود ي ضخامت آسمان ي كه به اندازهسبزرنگ ركردن گوه داوند از آبخ

  ـزــو نغـ بايافكند ز يجهان را پ                ـــزـسبــ در يكيدود و بخار و ز «
  ـديــو ز بهرام و ش ريو ت ديناه ز               دـيـرس انيشش روز خلقت به پا به 
  »رـو مه زانيو م ريش ،و بره گاو ز               و گردون سپهر وانيو ك سيبرج ز   
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آسمان در  ريز يها آب :(دستور داد) گفت خدا و ...ديخدا فلك را آسمان نام؛ و شد نيچن؛ و كرد
 هـا  آبو اجتمـاع   دينام نيرا زم يخشك خدا ؛ وشد نيچن؛ و ظاهر گردد يجمع شود و خشك كجاي

   .»دينام ايرا در
 اتيـ بـا كـل آ   محـور  نزمـي  مدل ني. ادهد يمرا نشان از عالم  مقدسكتاب تعريف  زير شكل

و  ميپس از طوفانِ عظ 1داستان نوح يها آبسرنوشت  تواند يمو همخوان است  يقبل يشده يبررس
  توجيه كند. را نيز آنمنشأ 

  
  

  .از جهان هستي مقدسكتاب  فيتعر – 11 شكل
  

، مقدسكتاب در هاي عهد عتيق  نوشته شدن اولين رسالهاز  شيپ ها نقر در اينجاست كه نكته
  بوده است. النهرين بيندر  زين پرورش آنمهد  و شايع انهيخاورم ي منطقهدر  فرضيه نيا

                                                 
» نيپـور «آمريكايي از حفـاري شـهر    )Arno Puebel( »آرنو پوئبل« 1914كه در سال  (Ziusudra)» زيوسودرا«لوح گلي ناقصي موسوم به  بنا بر 1

(Nippur) ايـن داسـتان در   وجـود داشـته اسـت   نوح ه حكايت مشاب يداستان ،»سومر«تمدن كهن  يها افسانهدر ؛ ه دست آوردب در جنوب عراق .
بـا قـدمتي    (Gilgamesh)» گـيلگمش «ا، لـوح يـازدهم الـواح    ه هنوشت الواح بابلي مكشوفه نيز با اندك اختالفي تكرار شده است. يكي از اين گل

دانشـمندان و محققـين    قيـ تحق ي هجيامروزه نت. (Atrahasis) »آتراهاسيس«روايتي متأخر در لوحي به نام  است و ديگريقريب به پنج هزار سال 
 يينمـا  رگبزبا  در بابل ديدر زمان تبع اسرائيل بنيكه قوم  اند دهيرس جهينت نيبه ا نيمحقق نيكرده است. ا لياصالت نوح را به افسانه تبدري، ايبس
  ند.  ا كرده واردپيدايش)  ي (رساله در توراتبيش مشابه  و با جزئياتي كمآن را  ،خوداز قوم  يدادن آن به فردو نسبت  يسومر ي هافسان نيا

پيـامبر اسـالم و قـوم او از آن اطالعـي      تر شيپ كه داند يمسوره هود، يادآوري داستان طوفان نوح در آياتش را يك خبر غيبي  49آيه  قرآن در
 نـد يگو يها خوانده شود، م ما بر آن اتيو چون آ« :اظهارات در قانع كردن مخالفان هميشه موفق عمل نكرده است گونه نياالبته گويا  .اند هنداشت

 هـا  آنبـه   كـه  يهنگـام و «؛ )31/ (االنفـال  »سـت يگذشـتگان ن  ريجز اساط نيا .ميگفت يرا م نيقطعاً ما هم مانند ا ميخواست ي، اگر مميديشن يخوب به
    ).24(النحل/ » همان اساطير پيشينيان است ها نيا نديگو يما چه نازل كرده است، گفته شود پروردگار شم
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بخـش  متشكل از سه  يايدن - 12 شكل

 ،درون آبو  )نيريـ ز يايـ دنو  ، آسماننيزم(
 در ميعهـد قـد   يِايـ جغرافو  شناسـي  گيتيطبق 
ــناح ــيمخاور ي هي ــدر ا(ه ان  آســمان، فرضــيه ني

و  نيزمـ  يجداسـاز عامـل   ،تـر چهمچون يك 
آسـمان نيـز    يو كبود ستهدان يآسمان يها آب

 .د)ش يمتوجيه 
  

  

  
  

روي بـر  آن را  انيمصـر  ،شيهزاران سال پكه  است نياز آسمان و زم تصويرينيز شكل زير 
 . دهد يمخود را شرح  ميمان ترسز زتر ا نكه اريبس يا افسانه ،ينقاش نيا .ندا هنقاشي كرد وارهايد

  
  

  
  

ــكل  ــاور - 13ش ــتان از  انمصــري ب باس
كهـن   اريبسـ  يهـا  افسانهبا  مطابق ،يجهان هست

 هركـدام  و آسـمان  نيزمـ  ريتصو نيدر ا( خود
 زيـ ن و مـاه  ديخورشـ  ،سيارات. هستند ييها الهه

 نيبه دور زم قيقا ي لهيوسبه و ييها هتوسط اله
  .)هستند  گردشدر 

 

  
 نيـ . وجـود ا انـد  بـوده در جهـان  ي شناسـ  يگيتو  نجوم شگامانياز پ يكي انيمصر كه ازآنجايي

ــاز ا يحــاك يا اســطورهتصــاوير  ــر كهــن يهــا افســانه نياســت كــه همــ  ني ــهيخاورم ت ــه و ان ، جرق
  بودند.آورده  فراهم راا ه هفرضي گونه نيا يبرا ييها هنيزم شيپ
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تاريخي بسيار ي  هنيز داراي پيشينآسماني بر فراز انسان  ياه هاردرها و وجود  ي هنظري همچنين
آسـماني   هـاي  هبـابلي در وجـود را  و كاهنين اخترشناسان  باورتوان به  مي عنوان نمونهبهكهن است. 
در چهارده  ،كند مياز آن ياد  -المؤمنون سوره  18در آيه  -كه قرآن اين موضوع پس 1.اشاره كرد
   2را منسوخ سازد.باورهاي خيالي گذشتگان بتواند  تااي نبوده است  هتاز مطلب هم قرن پيش
  :داند يماز آسمان  ييها كوهتگرگ را از منشأ و باران آب ي  را آورندهابر  قرآن )سوم

َه ُيْزِجي َسَحاًبا ثُمَّ ُيَؤلُِّف َبْيَنُه ثُمَّ َيْجَعلُُه ُرَكاّما َفَتَرى الَْودْ «  ـَماِء أَلَْم َتَر أَنَّ اللَـّ ُل ِمَن السَّ َق َيْخُرُج ِمْن ِخَلالِِه َوُيَنزِّ
ه انباشـته  . تـا تـود  د آوردرا گـر  انشيبرانَد، پس م يابر اهللاكه  اي هديندا يآ - ...ِمن َبَردٍ  هایفِمن ِجَباٍل 

كه  ييها كوهو از آسمان از  ديآن برون آ(درزهاي)  يها شكافكه از  ينيب يم بگرداندش. باران را
  .)43 (نور/ »..ست از تگرگ فرو بفرستد.درون ا

منشأ  ،هيآاين ولي در  ؛دهد خبر صريحي نمي(باران) آب موجود در ابرها منشأ ي  هقرآن دربار
متـون يهـود    درافسـانه اسـت.    چـون مه يكه مطلبـ  داند يمدر آسمان  ييها كوهاز را  تگرگارسال 

كـه   3؛كنـد  يمر انباتوليد و  ييجادر آمده است كه خداوند تگرگ را موجود در كتاب مقدس نيز 
  4است.نگهداري تگرگ در آسمان  محل انباشت ويعني  داشته باشند،يك مفهوم  توانند يمهر دو 

به ) ها(ابرزمين  جودر موجود  از سرد شدن بخار آبباران  انندهمكه تگرگ  ميدان يمامروزه 
  5.شود ينمارسال  در آسمانهيچ انبار يا كوهي از و  ديآ يم وجود

                                                 
پس مردوك [= مردوخ] جهان را سـازمان  « كند: آشكار مي -ي باستاني از اين نظريه -جزئيات بيشتري را  ،ي آفرينش بابلي لوح پنجم اسطوره 1

كتـاب  » («الـرأس آسـمان...   در سـمت » اَنـو «بر آسـمانِ جنـوب و راه   » آ ئه«راه سمانِ شمال، بر آ» ليل ئن«داد... و سه راه آسماني را شكل داد، راه 
 )123، ص 10]، باجالن فرخي، سال اول، ش 1، آفرينش جهان در اساطير بابل و آشور [»جمعه

مـدعيان اعجـاز   امـروزه   گردد؛ ولـي  يهاي نخستين برم به تصورات انسانهاي آسماني،  هي جامد بودن طاق آسمان و وجود را هگرچه دو نظري 2
 دانند!ميهيئت بطلميوس جامد بودن آسمان در  ي هنظري ي هكنندناظر بر علمي پيشرو و منسوخ هاي آسماني را قرآن به راه ياشارهعلمي، 

  ).38: 22/ وبيا -هد عتيق (ع» شود؟ انبار مي و ساخته كجا تگرگ در داني مي آيا اي؟ ديده را هاي برف مخزن تو آيا] پاسخ خداوند:[« 3
 يسـتال يكر گنبـد « بـاالي در تگرگ و برف  يو انبارها انوسي بزرگياقوجود به باور  ،»يهودي يدانشنامه« در منتشر شده اطالعات مطابقالبته  4
تاب دوم ك« در .استبوده  رايج ي در ميان عبرانياننزوالت آسمان زشيرجهت در آسمان  ييهاچهيدرود وجهمچنين  و (Firmament) »سمانآ
در خـالل  ) يونـان ي ريدر اسـاط » هرمس«و  در اساطير مصري» ازريس«معادل با (پيامبر ) سي(ادر »خوخن« (اواخر قرن نخست ميالدي) نيز »خوخن

 .گويدمي سخنبراي فرزندان خود آسماني و مخازن برف  انوسياقاز ، روزه عراج شصتمدر يك  آفريدگاربا  القاتشمماجراي تشريح 
در يـك مرحلـه بـه بـاران و در     باشد، آنگاه بخار ابر تر سردباالتر خود هاي  هزيرين ابر كه به زمين نزديك است از هواي الي ي هاگر هواي الي 5

  شود. يخ زده و به تگرگ تبديل مي تر) نييبعد (در ارتفاعي پا ي لهمرح
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 حدوث عالم)( ت كائناتخلق
  

ن بشـر را بـه خـود    ذهـ همـواره   امياال ميقداز مقوالتي است كه  ازجملهچگونگي پيدايش دنيا 
آفريـده شـدن    ،در خاورميانـه  نظريه نيتر جيراو  نيتر مهمهزاران سال پيش،  .معطوف ساخته است

خداي بزرگ هر قـوم و تمـدن    طي مراحلي توسط خدايان يا ،از آب يا درون آن ها آسمانزمين و 
 .بسط داد آن را ،خود ي هفلسفبا فيلسوف يوناني قرار گرفت و او  اين امر مورد توجه تالس 1بود.

 گيتـي يـدايش  پ ي هپروسـ بـراي  و فرضـيه  نظريه  دينچن ،باور گذشتگانرد  ضمنامروزه بشر 
اجـرام  تمـام   ،ي اين نظريـه نابر مب. است (انفجار بزرگ) »مهبانگ« ي هنظري ها آن نيتر مهمكه  دارد

 پـس از آن . انـد يافتـه ماده تشـكيل   ي هياولبسيار متراكم از ذرات  ي هتود يك پس از انفجار كيهاني
 2هستند. يكديگرنيز در حال دور شدن از  ها كهكشان پيوسته در حال انبساط است و كيهانحادثه، 

  كنيم:ش هستي، بررسي ميپيدايي  هزميندر  را قرآن معلومات ،حال با اين توضيحات
ــاٍم َوَكــاَن َعْرُشــُه َعَلــى الَْمــاءِ « َْٔرَض ِفــي ِســتَِّة أَيَّ ــَماَواِت َواْلــا و او كســي اســت كــه  - َوُهــَو الَّــِذي َخَلــَق السَّ
ـَماَواِت « ؛)7 /(هـود  3»و زمين را در شش روز آفريد و عرش او بر آب بـود  ها آسمان َولََقـْد َخَلْقَنـا السَّ

 َٔ َنا ِمن لُُّغوٍب وَ  ْرضَ َواْلا را در  هاسـت  آنو آنچـه بـين    هـا  آسـمان مـين و  ما ز -َما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما َمسَّ
َْٔرَض َوَما َبْيَنُهَمـا ِفـي « ؛)38 /(ق »ما نرسيدوز آفريديم و هيچ خستگي به شش ر َماَواِت َواْلا الَِّذي َخَلَق السَّ

و زمـين، و آنچـه را كـه ميـان آن دو      هـا  آسـمان كـه   كسي ان هم - ... َعَلى الَْعـْرشِ  ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْسَتَوىٰ 
َيَر الَِّذيَن  أََولَمْ  ...« ؛)59 /الفرقان( »...(نشست) است، در شش روز آفريد. آنگاه بر عرش استيال يافت

                                                 
هـاي يونـاني، چينـي و مغـولي)     (حتّي در اسـطوره  تورات شيدايپ سفرو  يرمص هايبهيكت ،يدر الواح بابل شده ضبطهاي آفرينش اسطوره در ١
و بـا جـدا   جه) است (لُ هياولگردابي  انوسياقهمان  كه (Chaos)» نيآغاز يهيهاو«ريخت يا بينظم و يب يكريپ يازل ياز آشفتگ جهان شيدايپ

 يآبـ  ي ورطـه  كـر يپ» مـردوخ «خلقت،  ابتدايدر ؛ ميخوان يم يبابل هاينوشتهگلعنوان نمونه، در به شود.يم ازآغ نيزم ازآسمان  ياها آبشدن 
آسـمان را و از  طـاق   ،يبـاالئ  ي مـه ياز هم جدا سـاخت. از ن  يا كپهدو يرا همچون صدف سپس آن دو كرد. مي) را از كمر به دوناماتي(ت آغازين

  نيـز  تـورات  يدر مـتن عبـر   ي حائـل هـوا جـدايي افتـاد.    وسـيله و آسمان، به چنين ميان زميناين .را سامان دادپهن  نِيزم ،ينييپا شكل يب ي مهين
 نيز داراي قرابت لفظي است.بابلي  (Tiamat) »تيامات«با و  ددار اكدي ايريشهخود ، دهدمعني مي »لجه«ه ك  -Tehom)  ְּתהֹום( »تهوم« يكلمه

     توسـط مـيالدي   1929سـال   دردر حـال پـر شـدن از بـاد اسـت؛       بادكنـك  كيـ  يروبـر   شـده  ميترس هاي نقطهكه مشابه دور شدن  دهيپد نيا 2
  كشف شد.(Edwin Hubble) » هابلادوين «
در ابتدا خـدا  « و) 31: 17خروج/  -(عهد عتيق » من در شش روز آسمان و زمين را آفريدم و در روز هفتم استراحت كردم.«... كتاب مقدس:   3

 ).1: 2پيدايش/  -(عهد عتيق » ها متحرك.وح خدا بر روي آبتهي و خالي بود و تاريكي بر روي لُجه و رها و زمين را آفريد و زمين آسمان
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َْٔرَض َكانََتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَمـا َماَواِت َواْلا بـه هـم    نيو زمـ  هـا  آسـمان كـه   دنـد يكافران ند ايآ -...َكَفُروا أَنَّ السَّ
ـَماءُ  ...« ؛)30 /االنبيـاء ( »...ميبـاز كـرد   گريكـد يرا از  ها آنپس ما  بودند، وستهيپ َرَفـَع   َبَناَهـا أَِم السَّ

اَها َْٔرَض َبْعَد ذَٰ  … َسْمَكَها َفَسوَّ ن آسـمانى كـه او بنـا    يـا ايـ   … - ...َوالِْجَبـاَل أَْرَسـاَها … َدَحاَها لِكَ َواْلا
و  … (صـاف و يكسـانش كـرد)    پرداختشو (ضخيمش كرد) برافراشت بلند سقفش را   نهاده؟

 /النازعـات ( »...را لنگـر آن گردانيـد   ها كوهو  … (پهن و هموار كرد) پس از آن زمين را گسترد
ا ِفي « ؛)32و  30، 28، 27 َٔ ُهَو الَِّذي َخَلَق لَُكم مَّ َماِء َجِميعً  ْرضِ اْلا اُهنَّ َسْبَع َسَماَواتٍ ا ثُمَّ اْسَتَوٰى ٕاِلَى السَّ  ...َفَسوَّ

بيافريد، آنگاه به آسمان پرداخت و هر  تانيراباوست كه همه چيزهايى را كه در روى زمين است  -
ِذي َخَلـَق اْلـأَْرضَ « ؛)29 /هالبقـر ( »...را برافراشـت   آسمان هفت   ...ِفـي َيـْوَمْيِن وَ  قُـْل أَئِـنَُّكْم لََتْكُفـُروَن بِالَـّ

ـائِِليَن  ...وَ  هافوقَوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمن  ـَماِء َوِهـَي ُدَخـانٌ  ِفي أَْرَبَعـِة أَيَّـاٍم َسـَواًء لِّلسَّ َفَقـاَل لََهـا  ثُـمَّ اْسـَتَوٰى ٕاِلَـى السَّ
َوَزيَّنَّـا  َقَضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيْوَمْيِن َوأَْوَحىٰ ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمَرَهـافَ  َولِْلأَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكْرًها َقالََتا أََتْيَنا َطائِِعيَن 

ـَماَء  نَْيا بَِمَصــابِيَح َوِحْفًظـاالسَّ كافر ،بگــو: آيــا بــه كســى كــه زمــين را در دو روز آفريــده اســت - ...الـدُّ
سپس  روز يكسان براى همه سائالن در چهار  ...ها پديد آورد و بر روى زمين كوه . ...شويد و مى

آن دودى بود. پس به آسمان و زمين گفـت: خـواه يـا نـاخواه بياييـد. گفتنـد:       پرداخت و به آسمان 
را در دو روز پديد آورد. و در هر آسمانى كارش را بـه آن   آسمان هفتآنگاه   آمديم بردار فرمان

    .)12 -9 /فصلت( »...محفوظش داشتيمبياراستيم و  ييها چراغرا به  دنياوحى كرد. و آسمان 
قرآن موضوع خلقت يا پيدايش جهان را بدون نظم منطقي بين آياتش پراكنده سـاخته اسـت.   

  :ميكن يمرا در سه بخش بررسي  ها آنآيات، اين به  دادن سروسامانضمن  بنابراين
  يكم) بخش چگونگي پيدايش جهان: 

  نخست عرش آفريدگار بر آب بود. -1
  . را از هم جدا ساخت ها آناهللا  بودند و وستهيدر ابتدا به هم پ نيمآسمان و ز -2
  را لنگر آن گردانيد.  ها كوهزمين را گسترد و  ،آسمانبلند سقف خالق پس از بنا كردن  -3
  براي انسان آماده ساخت.  ها نعمتهم آوردن افربا زمين را ، اهللا ها كوهپس از آفرينش  -4
ــرا نيزمــ آفريــدگارن، و آمــاده شــدن آ نيزمــ ليــپــس از تكم -5 ســاخت  يو آســمان را ب
  آمدند. ها آنو  فراخواند آسمان هفت

  .پديد آوردآسمان را ، هفتجز دود نبودبه آسمان پرداخت و از آن كه دوباره سپس اهللا  -6
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  .د)را تعيين نمو هركدام ي هوظيف( وحي كرد ها آناهللا كار هر آسمان را به  -7
  ر ستارگان آراست و از آن نگهداري نمود.را با زيو در پايان اهللا آسمان دنيا -8

  مرتب و خالصه كرد: توان يم بازهمصورت زير را به مضامين اين آيات
  آب وجود داشت.تنها  ،و آسمان نيزم شيداياز پ شيپ -1
  از هم جدا شدند. ني: آسمان و زماول ي همرحل -2
  .د)دود بواز جنس آسمان ( آسمان بنا شدبلند دوم: سقف  ي همرحل -3
  1شد. (پهن و هموار) گسترده نيسوم: زم ي همرحل -4
 2.شدند نيو لنگر زم دندينصب گرد نيزم يبر رو ها كوهچهارم:  ي همرحل -5

  3حاضر شدند. آسمان هفتپنجم: زمين و آسمان براي ساخت  ي همرحل -6
  .ديگرد ميتقس هي: آسمان به هفت الششم ي همرحل -7
  .شد يينهر آسمان تع ي هوظيف: هفتم ي همرحل -8
  4.محفوظ گرديدهمچنين و ؛ ستارگان آراسته شد وريبه ز اي: آسمان دنشتمه ي همرحل -9

دانـش امـروز بشـر     مطـابق  ،در اين آيات) فرازش بر بامزمين و ( جهان هستي خلقت ي هپروس
عـالم  ث حـدو  در مراحـل  دقّتبا  .است فهم قابل ،عهد قديم ي باورهايبر مبنا تنها صحت ندارد و
   5م كرد.را مجس مركز زمينيك نظام  همخوان با پديد آمدن جهاني دفرآين توان يم در اين آيات،

                                                 
  شد. كشيده، پهن و هموار ،طاق آسمان ريدر ز نينظر قرآن، زم از ؛ديگرد يبررس »زمين«و » آسمان« مباحثدر كه  ياتيآو » 3«مورد طبق  1
  )19(الغاشيه/  »ند.ا هايد] كه چگونه نصب شدها [ننگريسته هو به كو -ِصَبْت َوإِلَى الِْجَباِل َكْيَف نُ « قرآن: 2

 از همين؛ ستاديبازا خوردن شد و از تكان خكوبيرام و م ها كوهي  وسيلهبه نيزماز نظر گذشت؛ از ديد قرآن،  »زمين« مبحثي كه در اتيآ بنا بر
پهـن و همـوار شـدن     ي از مرحلـه پـس   هـا  كوهنصب  ي هيگر اينكه در قرآن مرحلدنكته  شد. بستري مناسب ،انسانزندگي  درآسايش  يبرارو 

مـثالً طبـق يـك بـاور     ت. بـوده اسـ  رايـج   ي گونـاگوني هـا  بـه صـورت  از پيدايش اسـالم   تر شيپبسيار  يها زماناين مطلب در زمين آمده است. 
در آن ين يورش اهـريمن،  خود، در ابتدا هموار بود. اما پس از اولاساطيري و آييني ايراني در زمان پيش از زرتشت، زمين با شكل بشقابي مانند 

  )31-29احمد تفضلي، صص  ، جان هنيلز، ترجمه ژاله آموزگار و»رانيا ريشناخت اساط«پديدار شدند. (به نقل از:  ها كوهو  رخ دادپويايي 
  (محوريت زمين). تكميل گرددرازش سقف بر فتا كار بر روي فرا خوانده شد  -آسمانطاق به همراه  -يعني زمين  3
جلوگيري از افتادن طاق آسمان بـر روي   منظوربه) و علت آن (ها بو تير شها پيدانااي ه نستو ي وسيلههب( قرآن چگونگي محافظت از آسمان 4

 و »آسـمان « مبحـث  دو: (ر. ك. بـه دهـد   ندن بـه انسـان) را هـم شـرح مـي     شياطين) و دليل وجود ستارگان (براي يـاري رسـا   دور كردنزمين و 
   .)»ياجرام آسمان فيوظا«
كـه  -زرتشـتي   رياساطباورها و  درمراحل آفرينش آسمان پيش از خلقت زمين) در آيات مذكور به طاق ا (مانند خلقت ه هديخلقت پد بيترت 5
 بسيار نزديك است. وراتي،ي آفرينش ت به ترتيب زماني خلقت در اسطوره و -هم ظاهر شده يفردوس »شاهنامه« اي نخستينه بخش در
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  :ميپرداز يم ديگر ي ها اين بار به چند نكتام ،موارد فوق مطالبي گفته شد ي هاربدر تر شيپ
 ايند؟ ديند ايآ( »أَولَم يرَ«عبارت  يريكارگ بهبا  قرآن ) زمين و آسمان از هم جدا شدند:الف

 كـه  دهـد  يمـ  نشـان » سـتند دان يگونـه كـه مـ    همـان «يـا  » آشكار است كه«ا مفهوم ب )؟انستند دن مگر
بـه  ( ق و دانسته شدن بوده استيقابل تحق ايو آشنا  يهي) بدمردم آن دوره( در نزد كافرانموضوع 

عنوان شاهد براي ا بهو آن ر دهد ينم اضافي حتوضي ورد اين دانستني كافرانمقرآن در همين دليل 
در  نيجـدا شـدن آسـمان و زمـ    چگونگي فرآينـد   ي درباره توراتاما  1؛كند) رضه ميمعرفي اهللا ع

 ،يبـابل آفـرينش   ي هاسـطور باسـتاني  لـوح گلـي    در 2.دهد يمارائه  تر افزون يشرح خلقت، يابتدا
بـه   نيو زم ها آسمان«: استآمده  ،شود يمبريتانيا نگهداري  ي هكه در موز 3»شيلا نوماا« موسوم به
كـه   جـا  نيهم، زمين را را از هم جدا كرد ها آن ][خداي بزرگ بابل »مردوخ« بودند و دهيهم چسب

يـك يـادآوري بـا     ،پس تكرار اين موضوع توسـط قـرآن   4».هست قرار داد و آسمان را به باال برد
  5 دارد.نيز تاريخي كهن  ي هسابقكه  استخود زمان  در رايجيك باور  توجه به

                                                 
كه داللت بر گذشته دارد و يـك دانسـتي را در آن زمـان تأييـد و يـادآوري      » الم ير«به عبارت  توجهي امروزه مدعيان اعجاز علمي قرآن با بي 1

شده يا مبتني بر حدس و اي فيزيك مدرن تفسير كنند. در گذشته نيز هر چه در اين باب گفته ه تا موضوع را با تئوري كنند كند، كوشش مي مي
و... از مضـمون روايـات و احاديـث     يو مـاه نـر  گـاو  اي هـ  هافساناست؛ يا بر اساس اخبار و روايات اسالمي. با جداسازي   بوده پايه بي يها نگما

رسيم كه بسـيار بـه    يماي به فرضيه ها و همچنين خالصه كردن آن اند متعددي كه به موضوع پيدايش هستي يا جدا شدن آسمان و زمين پرداخته
 بـه طـاق  اينكـه  باال آمـد تـا   شد و  يحبابدود و بخار آمد.  ديپدو بخار  دود ،رخ داد. كف يانفجار هياول يها در آب نزديك است:» تالس«نظر 

همچـون كـوهي   در ابتـدا   آسمان ريدر ز يدر آن نماند). خشك و بخاري ماند كه خشك شد (رطوبت يبر جا يكف همچنين تبديل شد.آسمان 
هـا از دود و  (آسـمان  شـد تقسـيم  هفت اليـه   به شكافته و نيز. آسمان مبدل گشت نيبه زماينكه  اتشد  دهيكش رفطاز چهار  و پهن سپس، جمع

  . خورشيد و ماه به چرخش درآمدند ،اه به زيور ستارگان آراسته شد و آسمان(آسمان پايين) آسمان دنيا هم  در پايان. بخار آب ساخته شدند)
زمين و آسـمان)،   ي هم و اغتشاش اقيانوس اوليه به عمل مشك زني، ظاهر شدن كف و دود بر روي آب (ماددر اخبار و روايات ياد شده، تالط 

اي ه باي آه اند. در مواردي هم، عامل تكان هشد تشبيه ي خمير و كف بر روي دوغ و گسترده شدن زمين به پهن شدن چونه  هبه جمع شدن كَر
 / خطبه اول).البالغه نهجدر:  مثال عنوان بهدانسته شده است (ي انفجار، وزش بادي سهمناك جا بهاوليه 

  . 77 ي هي آن در صفح ، پاراگراف آخر و ادامه76ص : به. ر.ك 2
3 Enuma Elish  

  .104ص  ،يخنج نيرحسيام، »ميخوان مي خيچرا تار« 4
كـه نخسـت جهـت هبـوط و نـزول يـا       د شـ  مـي  نيـز گفتـه   نمكاتب آييني چين باسـتا مختلف اي ه هدر افسان ،خاورميانهعالوه بر عقايد باستاني  5

ايي و به داليل گوناگوني اين ه ني ستو وسيلهبه هم پيوسته بودند؛ اما سپس بهآسمان طاق و  نيزمو رحمت خدايي،  ها نزديكي خدايان با انسان
]، بـاجالن فرخـي، سـال اول،    2ر اساطير چين [، آفرينش جهان د»كتاب جمعه«دو از هم جدا و دور شدند (جهت اطالعات تكميلي، ر. ك. به: 

 ).  125 -124، صص 5ش 
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 طاقي به نـام آسـمان وجـود    زيرا اصوالً؛ بشر موضوعيت ندارد امروزمطلب از نظر علم  اصل
كرانـه  زمين يا فاصله گرفتن از سطح از  شدن جدا( يا نباشد تا به زمين چسبيده باشدندارد خارجي 

  ندارد. معنانيز  فضادر فضاست و جدا شدن از  يا ذرهخود  ،زمين ي هكربلكه  .)آن پيرامونيافق و  
هـر آسـمان شـرح     ي هوظيفـ از قـرآن منظـورش را    گرچهعيين شد: هر آسمان ت ي ه) وظيفب

فهميـد كـه منظـور قـرآن      تـوان  يمقرآن به گيتي نمايان شد،  مركز زميناما حال كه ديد  ،دهد ينم
وظيفـه   هـا  آسمانكه  ين معنيه اب. بوده است در چهارده قرن پيشمعلومات مردم مطلبي منطبق بر 

سـط  توهـم   تكليـف ايـن   و(چـرخش افـالك)    كب را بگردانندبه دور زمين بچرخند و كوا دارند
   اين مطلب با توجه به علم امـروز  ،كه گفته شد گونه همان 1.ه استابالغ گرديد ها آنآفريدگار به 

  قابل مراجعه است.و غير پايه بي -يمركز زمينمنسوخ شدن با و  -
 باسـتاني بـاور   يها تمدنر دكه  ميدان يم خلق شدند: نيو ستارگان بعد از زم آسمان هفت) ج

يونـان هـم    ي هفالسـف  ،. پـيش از اسـالم  انـد  شـده بر اين بود كه اجرام آسماني پس از زمين آفريده 
در اثـر صـعود بخارهـا از    ستارگان  و ماه د،ي، خورشمنسيبه نظر آناكسمثالً  .داشتند يمشابه آراي
  2.اند آمده ديپد باب)(همچون ح ندرآمدصورت آتش شدن و به قيباال و رق يبه فضا نيزم

 بـه وجـود  وجود خارجي ندارنـد و سـتارگان پـس از زمـين      آسمان هفتكه  ميدان يمامروزه 
. در حال سرد شدن است وستهيپ نيو زم هستند مشتركمنشأ  يدارانيز  ديو خورش نيزم .اند امدهين

در نظـر   يهـان و ك را معـادل فضـا   هـا  آسـمان  -برفرض -اگر هم مشابه قائالن به اعجاز علمي قرآن
كـه اشـغال    ييزمين پيش از فضازيرا امكان ندارد  ،خوريم ميبربه يك محال عقلي  ، آنگاهبگيريم
   ه باشد.دپديد آمخود درون است، و  كرده

  ):ها آسمانزمان آفرينش جهان (شامل زمين و  مدتبخش  )دوم
 شدند. دهيدر شش روز آفر هاست آنو هر آنچه بين  نيو زم ها آسمان -1

 در دو روز آفريده شد. زمين -2

 .ندآفريده شدروز در دو  آسمان هفت -3

 چهار روز طول كشيد. ،براي انسان ها نعمتو فراهم شدن  ها كوهآفرينش  -4

                                                 
 »ز حكم و امر حقّ گشته مسخّر               بيند كه اين چرخ مدور نمي«: شبستريشيخ محمود » گلشن راز« ١
 »آفتاب، زمينرد همي گشت گ               فرود آمد آب ،همي بر شد آتش«فردوسي:  »شاهنامه« ٢
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و  هـا  آسـمان  خلقـت زمـان   مـدت  بازگو كردن ،در صدر اسالم: يا هشت روز شش روزالف) 
بود زرتشت آمده  نيمربوط به ددر متون پيش از قرآن  زيرا؛ نبود يا تازه، مطلب زمين در شش روز

را آسمان و زمين خلقت  يروزهامجموع تورات هم  1.ديكه اهورامزدا جهان را در شش مرحله آفر
 نشيزمان آفر مدت، قرآن در مورد ذكر شود يم دهيكه د طور همان ولي 2.بودشش روز ذكر كرده 

 جزء جزءبهبندي  شبق بخخلقت ط يروزهامجموع  رايز؛ شده استگويي  ضدچار تناق يجهان هست
 ياريو افـراد بسـ   بـوده تناقض همواره مورد توجه  نيا هشت روز است و نه شش روز. با برابر، آيات
  3.كنند ريتفس آن را اند نموده يسع

تـورات   يول .كند ينمخلقت معلوم  روزهاي بيان درقرآن منظورش را از روز  مفهوم روز:) ب
روز را در نـزد   آيـاتش در  قـرآن  4.)هفته اول(شش روز  نددا يمزميني را شش روز روزهاي خلقت 

  :كند يمزميني اعالم سال  هزار پنجاه بار ديگر معادل وهزار سال با برابر  بار كياهللا 
وَن ... « ا َتُعدُّ مَّ روز نزد پروردگارت مانند هزار سال  كيهمانا ...  -َوٕاِنَّ َيْوًما ِعنَد َربَِّك َكأَلِْف َسَنٍة مِّ
ـا أَلْـَف َسـَنةٍ  ِمْقـَداُرهُ  َكـانَ  َيـْومٍ  ِفـي... « ؛)47(الحـج/   »ديشـمار  مـي  ست كه شـما يي ااه لااز س مَّ          َتُعـدُّونَ  مِّ

ِفي َيْوٍم َكـاَن ِمْقـَداُرُه ... « ؛)5 (السجده/» شما نزد دراست،  سال هزارش مقدار كه روزى آن در...  -
  .)4(المعارج/ » هزار سال استكه مقدارش پنجاهي در آن روز...  -َخْمِسيَن أَلَْف َسَنٍة 

                                                 
خنجـي، بخـش    نيرحسـ يام، »نيزمـ  رانيـ ابازخواني تاريخ : «به نقل از( ، در عقايد زرتشتي وارد شدالنهرين بينايران بر ي  هاور پس از سلطاين ب 1

     .پنجم)
عدد  نيدر بابل ا هوديقوم  اسارتخلقت هشت روز بوده و در زمان  ي، روزهاهياولند كه در متنِ تورات ا هديرس جهينت نياز محققان به ا يبرخ 2

  .)نشيشفا، اسطوره آفر نيالد شجاع ،»گريد يتولد: «به نقل از(ه است داده شد رييبه شش روز تغ
زرتشت در كتاب تـورات را نشـان داده    دينفوذ اصول و عقا  Die Religionen Irans (1965)در كتاب  (Geo Widengren) »گرن دنيوگئو «

 .آمـده اسـت  در ريـ تحر ي هبه رشـت  ياريمطالب بس ،ياسالم ميدر قرآن و تعالو ديگر اديان  ، يهوديدر مورد وجود عناصر زرتشتهمچنين  است.
     THE ORIGINAL SOURCES OF THE QUR'AN  (BY THE REV.W.ST.CLAIR TISDALL M.A.,D.D) مانند:

يـا   شـود؛  يمـ شـامل  هم را روز آفرينش زمين دو  ها، و ديگر نعمت ها هآفرينش كومربوط به كه چهار روز  اند هچنين استنباط كرد كسانيمثالً  3
 سـال » چهارفصـل « ار -سوره فصلت 10در آيه  - »أيام هأَربع«عبارت برخي از مترجمان، بينيم؛  ميقرآن امروزي هاي  هدر برخي از ترجم چنانكه

  .گذارند) يمهم مجهول باقي  با حذف اين چهار روز، دو روز از شش روز فرآيند خلقت را درواقع(كنند و نه چهار روز  ترجمه مي
   تورات:هاي  هبا آموزمطابق در اين روزها،  شده خلقاي ه هو پديدروزهاي خلقت  4

روز  -روز چهـارم: خورشـيد، مـاه و سـتارگان     -روز سوم: زمـين و گياهـان    -ها  روز دوم: آسمان و جدا شدن آب -روز اول: نور، روز و شب 
 روز ششم: موجودات و آدم.   -پنجم: موجودات دريايي و پرندگان 
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  :مانند ؛وجود دارد زين مقدسدر كتاب  اتيآ نيمشابه ا
 /ريمزام اي داود زبور - قيعهد عت( »عت استسا كيروز بلكه  كيچون در نزد تو  الهزار س«

  .)3:  8 /نامه دوم پطروس - دي(عهد جد »هزار سال تفاوت ندارد ايروز  كيخدا  يبرا« ؛)90: 4
، شـش هـزار سـال   ا بـ اسـت  معـادل   ،ت از نظـر قـرآن  خلق يمجموع روزها، حساب نيپس با ا

  1.)هفته يروزهاشش روز از (روز زميني  ششهمان  ايهزار سال  صديس
  بخش پس از آفرينش جهان: )سوم

  .) خسته نشدو آسمان ني(شامل زم در امر خلقت جهانخالق  -1

 .نشست)بر عرش ( افتي الياستعرش خود  بر پس از خلقت عالماهللا  -2

تخـت   بـه سـراغ  پـس از آفـرينش جهـان     نكـه يباوجودااهللا  دارند كه تأكيداين دو نكته بر اين 
ن اينكه اهللا از كـار خلقـت   قرآن با بيا 2براي رفع خستگي نبود. او اما اين كار ؛رفتخود  ييفرمانروا
زيـرا در  ؛ رديـ گ يمـ  ايـراد تـورات  از  اقـع درو است) ريناپذ يخستگو اهللا توانا ( درمانده نشدخسته و 
 دست از كار كشيد 4»روز هفتم«در  ،و آسمان نيزم نشيخداوند پس از آفركه  3ميخوان يمتورات 

  5اصالح كند.تفسير و قرآن در اينجا سعي دارد تورات را  ،ديگر بيان به به استراحت پرداخت. و
 قوم عرب يها دهيشناعتباري فراتر از  ات هم مطلبي كهدر اين آي، شود يمكه ديده  طور همان

  .وجود ندارد ،باشدداشته صدر اسالم 

                                                 
زمينـي دانسـته    هـاي روز معادل باخلقت  هايروز -همچون تورات -مانده از نويسندگان اسالمي در بسياري از موارد يجا بهدر متون تاريخي  ١

هـم   ياين باب احـاديث در ا كسر كرد. ه روز بود ولي خداوند شش روز خلقت را از آن 360است. مثالً گفته شده كه روزهاي سال در ابتدا شده 
 هـا  نآگونـاگون هسـتند؛ و در    -اندآميخنه شده ديگري يها افسانه كه گاهي با- و روايات اين اخبار امينشده است. مض نقلاز راويان مختلف 

. همچنـين  شـود  يمـ فاحشي هم ديده  اتاختالف ،شد دهيآفر هاروزروز يا در كدام  دهيفالن پديا  از كدام روز هفته آغاز شدبر سر اينكه خلقت 
در اين متون كوشش شده است تا پاسخي براي اين پرسش يافته شود كه چگونه ممكن است پيش از خلقت زمين و خورشيد، شب و روزي در 

  شمار زيادي از اين موارد را پشت سر هم رديف كرده است).» بحاراالنوار«كار بوده باشد؟ (ملّا محمد باقر مجلسي در جلد چهاردهم 
 هستند. (در فصل بعد خواهيم ديد)  الذكر فوقشناختي با آيات  هاي مدرن كيهان هه قائالن به اعجاز علمي قرآن به دنبال تطبيق نظريامروز

 ).40: 28اشعيا/  -(عهد عتيق » شود ميهرگز درمانده و خسته ن ايخالق دن ،يابد يخدا« :كتاب مقدس ٢
 و... 31: 17خروج/ و  20: 11خروج/ ، 2: 2در: پيدايش/  ٣
 باشد. يهوديان)، بايد روز تعطيل، استراحت و عبادت 20:  8 -11هاي كتاب تورات (مانند خروج/  هآموز بنا بر ) كهسبت -شبات( »شنبه« روز 4
رسـميت  )، حرمت كار در ايـن روز را  بـه   خداوندفراغت  روز( يهوديان ي وجودي روز تعطيل هاين در حاليست كه قرآن بدون اشاره به فلسف 5

همان كسي است كه در گذشته كساني را كه   -ي قرآن هعنوان فرستندبه -دهد كه اهللا  شناسد. آنجا كه به يهوديان حجاز هشدار و نشاني مي مي
  ).65، البقره/ 163، األعراف/ 154گيري كردند، به بوزينه مبدل ساخت (ن. ك. به: النساء/  اعتنايي به فرمانش در روز شنبه ماهي با بي
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  گيري هو نتيج بندي جمع
  

 ايـن كتـاب،   منظـر از  2به هستي دارد.1»محور انسان«و  مركز زمينقرآن ديدي  ديديم كهيكم) 
داراي هفـت  و  سـاكن  ،و گسـترده  مسـطح  نيزمـ  .شود يمتقسيم جهان به دو بخش زمين و آسمان 

و  متعـادل  هـا  كـوه گـر  لن ي هليوسـ بـه چـون  و  قرار دارد ثري)تحت ( مجهول ييبر فضا ؛استش بخ
 يمناسب بـرا رام و  بستري به همين دليل به .خورد ينم و تكان جنبد ينمپس ديگر  ،شدهميخكوب 
را  زمـين فوقـاني   نيـز سـقف  سـتارگان   شـده اسـت.   ليتبـد ) انسان يگهواره( انسان شيرشد و آسا

 آرامـش كـودك   ،دارنـد  يقصـد فضـول   اسـرار كائنـات   دربا دور كردن شياطيني كـه  و  اند آراسته
هـم  آسـمان   .دهنـد  يمـ بـه وي نشـان   هـم  و وقت را را تضمين كرده  (زمين) گهوارهدرون  )(انسان
 صـورت بـه  است كهو هفت اليه ) شده پرداخت(صاف  بدون شكاف، دود)منشأ (با  محكم يجسم

اسـت تـا    قبارم، ناپيدا يها ستونبا ساخت اهللا  ؛ وحباب) همچون( داردزمين قرار  بر فراز سرپناهي
دارد و  شـده  نيـي تع پـيش از  تكليفيدروازه و  ،راه ،آسمانهر  .فتدينبر روي زمين  بام برافراشته،اين 

 بـه  خورشـيد  .گذرد ميآسمان  يها دروازههمين از نيز راه بهشت  هست. ييدريا ها آسماندر پشت 
 اي هچشـم  در ،گردد يم دور زمينبه ) متصل است و آسمان يها هيال(يكي از  لكيا ف يك گردونه

و... دارد عهدهبر براي انسان را ايجاد شب و روز  ي فهيوظ و كند يمغروب  آلود لسياه و گ  
      در آن راو بـرداري كـرده   ، پـرده دهـد  يمـ قـرآن شـرح   كه  ييدنياتنديس از  ميتوان يماكنون 

 مركـز  زمـين  ي منظومـه  آن را توان يمكه باستاني  مركز زمين اين جهانسازيم.  مروي خود مجسفرا
 يهـا  لوحـه  .دنـ ده يمـ  شـرح هـم آن را  و ديگر كتب يهود  تورات كه استهمان  ناميد، نيز ييابتدا

 ي هيفرضـ ايـن   ،كـه پـيش از تـورات    كننـد  يميد را تأيبابل اين نكته  يها رانهيودر  شده كشفگلي 
 اطالعـات  بنابراين .ه استبودو شايع باستان رايج عهد  ي هدر خاورميانهستي هان ج ي هكنند فتعري
؛ اسـت توقف كـرده   هزاران سال پيش از خود عصرباورهاي يا  تورات جمالتدر  از كائنات قرآن

                                                 
1 Anthropocentric  

(ماننـد   پردازد يم اه نآ يچگونگ ، علت وتيو كمتر به ماه دارداشاره  تيرؤ ايقابل حس  يعيطب يها هديموارد به پد يهرچند قرآن، در برخ 2
 نـد ك مـي نهـان  پن يتـ يد را از گخـو  مركز زمين دي، دبسياري اما در موارد؛ (مانند مشرقين) ندك مييا در مواردي به گفتار شاعرانه بسنده  ،نور ماه)

  (مانند سكون زمين و چرخش خورشيد به دور آن يا كيفيت آسمان). 
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 ،ديگـر  بيـان  به خواند. توان يم 1متون يهوددر  داند يمبديهي قرآن كه را  آنچههر شرح مفصل يعني 
 ودشـ  مـي ن در قرآن يافـت  بسيار كهن يها زمانمربوط به  يها افسانه باورها و ر از دانش،مطلبي فرات

آن بـه   يـا  ناميـد  »خـرق عـادت  «را  بتـوان آن امـروزه  باشند يا  نشنيدهاسالم  ظهورزمان  در مردمكه 
ال حاضـر  در حـ  يـا  صحت ندارندهم  ها آنفكري  يربنايزيا  قسمت اعظم اين موارد 2مراجعه كرد.

 . شوند ينمعلمي شمرده  عنوان چيه به

                                                 
ا محـدود     رساله ي هاند كه هم محققين بسياري به اين نتيجه رسيده 1 ت زماني طـوالني، امـهاي عهد عتيق يهوديان، توسط افراد متعددي و در مد

هـاي   افسـانه بـرداري از   يبـا كپـ   كـار  نيـ اانـد و   درپـي نوشـته شـده    هاي پـي  ر بابل) همراه با ويرايشاسرائيل د (بيشتر آن در زمان اسارت قوم بني
اسـرائيل انجـام    به افرادي از قـوم بنـي   ها آنالنهرين و با نسبت دادن  النهرين و مصر يا باورها و عناصر آيين زرتشت و ديگر اديان رايج در بين بين

انـد كـه    انـد و ثابـت كـرده    ي اين متون را نيز زير سؤال بـرده ها داستانهاي نامبرده شده در  بيشتر شخصيت گرفته است. اين محققين واقعي بودن
    مييقـد  هـاي  تـورات  زيـرا ؛ بـاقي مانـده اسـت    نخـورده  دسـت  از چند قرن پيش از اسالم يا از آغاز مسيحيت تـا اكنـون،  تورات موجود، حداقل 

ي هگمتانه همدان كه بر روي پوست برّه نوشته شده شده در تپهزماني (مانند تورات كشف ي هزبا شده در نقاط مختلف خاورميانه در اينشفك
قضيه است كه در طـول تـاريخ   ها اغلب ناشي از اين  است يا تورات كشف شده در بحرالميت) با تورات موجود تفاوت چنداني ندارند. (تفاوت

 شده است. امروزه هم متن مبناي آن موجود نيست)  اره به زبان عبري ترجمهاز زبان عبري به زبان ديگر و سپس دوبكتاب تورات 

 ي فراواني را بـه موضـوع  ها مقالهو  ها كتابولي شريعتمداران اسالمي  در دين يهود اعتقادي در مورد يك تورات متفاوت گمشده وجود ندارد.
گانـه   رآن از تأييد كتـاب تـورات، صـحه گـزاردن بـر مطالـب اسـفار پـنج        اند كه منظور ق و نتيجه گرفته اند دادهكتاب مقدس اختصاص  راداتيا

كه قرآن تنها ده فرمان موسـي   اند گفتهمكارم شيرازي) و برخي هم  اهللا تيآ! (مانند »بلكه منظور آن تورات ديگريست«(تورات موجود) نيست، 
و  كند يمرا عيناً و در مواردي با اندك تفاوتي از كتب يهود تكرار  و مطالبي ها داستانعنوان وحي پذيرفته است. اين در حاليست كه قرآن را به

و  44البقـره/   ماننـد ( دانـد  يمآسماني  را -نوشته در دست يهوديان حجاز بود صورتسال پيش هم به 1400كه در -همين كتاب تورات موجود 
بـه آن  رات ديگري اشاره ندارد. البته همراه با ايـن گلـه كـه يهوديـان     و...) و به تو 12، االحقاف/ 156، االنعام/ 157، االعراف/ 43، المائده/121

اسرائيل و همچنـين يـاد كـردن از تـورات و موسـي، مطـالبي را از        قرآن در سوره البقره ضمن سرزنش كردن بنيعنوان نمونه، به. كنند يمنعمل 
هايي از تورات بر قوم يهود عرضه شد. اما برخي  ش همراه با نشانهكه آيات سازد يمخاطر نشان  89و  75، 41 اتيآ؛ و در كند يمكتب يهود نقل 

  ، متون خود را با تفسير به رأي خود تحريف و آيات قرآن را تكذيب كردند.ها نشانهآگاهي از درستي اين  باوجوداز اين قوم 
 افـت يدر براي اي كند را نكوهش مي ها آنتوجهي  بي »تَرَ أَلَم«و با عبارت  يردگ ميي مردم را گواه ها هدانستا و زمين، ه آسمانقرآن در وصف  2
 شيدايـ در عصـر پ  يمركـز  زمـين از طرفـي چـون   . )59فرقان/ الدر: (دهد  ارجاع ميخبرگان به را  ي صحت آياتش، افراد عامي و ناآگاه هيدييتأ

 حيقـرآن از تشـر   يارخـودد  نيبنـابرا ؛ از آن را نداشـتند  ؛ و مردم و خبرگان آن زمان، امكان دانستن علمي فراتربود عيشا بسيار اسالم، متداول و
  است. بوده يا امكان دانستن آن را داشتند) دانستند  يمها (همان مطالبي كه مردم يا  كردن آنفرض  يهياز بد ي، ناشمعلوماتشمفصل 

پيشـين هـم   اديان  كتبو  دارندتاريخي ديرين  ي هكه اتفاقاً سابقهستند  معلوماتيهمان ، داند يمرا درست و بديهي  ها آناين اطالعات كه قرآن 
خود قرآن با در نظر گرفتن اين موضوع و تأييد آن، افراد دودل (و حتّي خود پيامبر اسالم) را به تحقيق در منـابع و كتـب    البته .اند پرداختهبه آن 

  د و يك سرچشمه دارند):آسماني هستن  همهها  ب(با اين رويكرد كه قرآن و اين كتا كند يمپيش از خود دعوت 
و تورات را كـه پـيش   «)؛ 94(يونس/ » خواندند بپرس... ايم در ترديدى، از كسانى كه پيش از تو كتاب مى به سوى تو نازل كرده ازآنچهاگر و «

تو نازل كرد، و تـورات   بر حق بهباشد،  مؤيد آنچه پيش از خود مى كه يدرحالاين كتاب را « ؛)50(آل عمران/ » باشم كننده قيتصداز من است، 
 )197(الشعراء/ » ي از آن آگاه هستندخوب به اسرائيل يعلماي بنآيا همين نشانه براي آنان كافي نيست كه «؛ )3(آل عمران/ » و انجيل را

  آيات. بنابراين معناي آيات قرآن، همان است كه مردم در صدر اسالم امكان فهم آن را داشتند و نه تعابير و تفاسير امروزي آن
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را  فرضـيه ايـن   يرد پا. دهد يمنشان  ،ابتدايي مركز زمينسيستم در را  زمين كيفيت ،14شكل 
آسمان اتكا عامل  ها كوه ،باستاني هايباور گونه نيادر  .يافت توان يم اديان پيش از اسالمدر كتب 

منشـأ  واقعي، محكم و كروي با ي هم سقفآسمان  .شد يمدانسته  آنو مسبب سكون  مسطح زمينبه 
در درون حبـاب  انسـان)   ي ه(گهـوار  زمـين مسطح بستر : اختصار بهيعني ؛ بودبخار) براي زمين (دود 

اي هـ  خيمـ ( هـا  كـوه  شده توسطجنبش  يبو متعادل و ) رقيعو  ، خيمهزمين بان هسايسقف و (آسمان 
 . )دارنده نگههاي  هاي آسمان، طناب ستون هاي افالك، هپاياساس زمين، ( 1ها آن ي شهيرو  )نيزم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  

  
  

شكل زمين طبق جغرافياي عهد  -14شكل 
ــديم ــ( ق ــر اســاس شــده ميترس ــا نوشــته ب ــومر يه      ،ه
  .)بابلي يها كتيبهمنطبق بر  و ؛نويس يوناني هافسان

    

  
  

مورد توجـه   2،آن بودند ي هكنندابداع ها يبابلكه در دنياي باستان  شايع مركز زمين سيستماين 
 دادنـد.  گسـترش  وبسـط   وخود توجيـه كـرده    ي هبا فلسف آن را ها آنيونان قرار گرفت و  ي هفالسف
نشان   -در يك مقطع از تاريخ - باستان يونان شناسي يگيت يها هينظر يكي از دررا جهان  15شكل 

تـو و چرخـان، عامـل گـردش     تودر يهـا  آسـمان افـالك يـا همـان     ،هـا  هيفرض گونه نيادر  .دهد يم
                                                 

 ، بخش پنجم)46. ك. با: ص م( زمين نشود.و ارتعاش باعث لرزش  -با چرخشي همچون سنگ آسياب  -حركت آسمان  كه يطور به ١
مرغي شـبيه بـود كـه     جهان به تخم »ئن تي -هو«ب ي از مكتا اسطورهعنوان نمونه در به .داشتند فرضيه نيمشابه با ا يباستان هم نظراتي ها ينيچ 2

آن و  ي هتنـ  نيد كـه زمـ  شـ  مـي ماننـد  ي ا هساختمان جهان به ارابنيز  »يبئ -جو« اي »يگا -ئنيت«مكتب ر اقيانوس جهان ايستاده است. در عمود ب
) متصـل بـود و   نيخـود (زمـ  ه اگـ  نميبه نشـ ي ا هليتسمه و م ي هليوسشكل آسمان بهي ا هجسم كاس ستم،يس ني. در ابودچتر آن  ايبان  هيآسمان سا
خـود همچـون چـرخ     يقفـل شـده بـود و در جـا     نيبه زم قطبي)، ي ه(ستار قرار داشت دارنده نگه ي هليس مأكه در ري ا هستار ي هليوسهآسمان ب

  .)124 -122ص، 5، ش اولسال  ،يباجالن فرخ]، 2[ نيچ ريدر اساطجهان  نشيآفر، »هكتاب جمع«: ر. ك. به( ديرخچ مي
 داشتند. ها انگيزي با سيستم ابداعي بابلي جنوبي (مايا، آستك و اينكا) نيز همگوني شگفت اي آمريكايه شناختي تمدن نجهااي ه مدل
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 ،به همـين دليـل  و  كرد يمدرون آب غروب در . خورشيد نيز شدند يمكواكب به دور زمين دانسته 
  .گشت يمنور  يبهنگام  شب

  

  
 

  
  
  
  

  
 ي هطبـــق يـــك فرضـــيجهـــان  -15شـــكل 

 باورهـاي برگرفتـه از  و  يونان باسـتان  در شناسي گيتي
هـوا و   از آسمان با حائـل  جداشده(زمين  النهرين بين

  .)در پيرامون زمين به همراه افالك اقيانوس
  

تـا   هار آسمان ديگر به آن اضـافه كـرده  ادغام كرده و چ يكديگر ابرا ال باحال اگر دو تصوير 
 آفريدگار تختدر نظر بگيريم كه عظيم زير اقيانوسي  در سيستم را و كل دوحاصل ش آسمان هفت

 عتيـق عهـد   ي هرايـج در خاورميانـ   يباورهامنطبق بر  جهان هستيآنگاه تصوير  ؛روي آن قرار دارد
نظـر   و دهنـد  يمـ را شرح  ييابتدا مركز زميناين سيستم و ديگر متون يهود  تورات 1.شود يمحاصل 

كـه در   يي، مدليسـت ماقبـل ارسـطو   عـالم هسـتي   توصيفگر اين مدلِ است. همخوان با آن همقرآن 
  . رديگ يمقرار  ،م پيش از ميالدرز قرن چهاشمار تاريخ نجوم در جايگاه تاريخي قبل اگاه

، كوشـش  قـرآن بـا علـم    ينشـان دادن همگـام   يبـرا زعم خـود  به مفسران بسياري 2گذشته در
اما  3.كنند ريتفسيا هيئت بطلميوس ارسطو  مدل بر اساسرا  يتيآن در وصف گ اطالعاتنمودند تا 

نبـود كـه    يدر سـطح  توسط ارسـطو شده منسوخ باورهايديگر  تأييد و نيقرآن با مسطح دانستن زم
  د.نشان ده را ودخ يينواهم، درست ارسطوناو البته  جديدتربا نظرات  حتّي

                                                 
ر.ك. (دهـد   فرضيه شرح مياين  با صورت همخوانبه را مراحل خلقت جهانوجود دارد كه  سخني منتسب به علي بن ابيطالب البالغه نهجر د 1

  .)در برخي نسخ 202 يا 211خطبه  /البالغه نهجبه: 
 .در ادوار متأخر تاريخ اسالمو  پس از نهضت ترجمه ٢
) را ، فلـك اطلـس  األفـالك  فلـك و فلـك نهـم (  » كرسـي «را معادل ) فلك بروج، (فلك ثوابت، فلك هشتم آسمان هفتعالوه بر ها  آن مثالً ٣

  »كه بر كرسي مقام خويش دارند     ثوابت يك هزار و چارند          «: شيخ محمود شبستري» گلشن راز«گرفتند.  ميدر نظر » عرش«معادل 
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 شـناخت  يبـرا ا ام. رديگ يمدر نظر  اساسيفرضي  شو پي بديهياصلي را  اهللاوجود  قرآن) دوم
 ينشـان قـرآن   ي هندفرسـت  و1)نيالعـالم  ربو  تنها معبـود ( ستايش پروردگار سزاوار يگانهعنوان بهاو 
 و صـانع  مالـك عنـوان  اهللا بـه ، مربوط به دهد يم باره نيدرا اين كتابكه  ياز آدرس ي. بخشدهد يم

 يهـا  هيـ نظرباورهـا و   ،هـا  افسـانه  جـز  ،از كائنات قرآن اطالعكه چون  ستا نيا قضيه 2.است جهان
 درسـت  واقعـي يـا   ذشـته در گ موارد كهاين و  ستينشناسي  يدر نجوم و گيت يباستان ي هشدمنسوخ
 زيـ آدرس اهللا در قـرآن ن  پـس  ؛مردودنـد  و صحت ندارنـد از نظر دانش بشر امروز  ،شدند يمدانسته 

  مراجعه است.  رقابليغنادرست و 
  كه: شود يمنتيجه اين  3،دارددانا توانا و  خالقيك هستي اينكه جهان  با فرض ،با اين اوصاف

 و تازيـان ي هـا  دهيشن، ها  هافسانرونوشتي از  بلكه ،ستينوحي  يا آفريدگارقرآن كالم يا  الف)
از  ،شـده شيرايـ وو  شـده  يبـردار  نسخهمتني است  همچنينو  4.است اعرابپيشينيان سنتي ي باورها
 گويي) يبه كل بسنده كردنو  اطياحت(البته همراه با  5.ديگر اديانكتب  و كتاب توراتروي 

                                                 
  )255(البقره/  »، كه قائم به ذات خويش است...زنده اهللا جز نيست معبودى يچ...ه -َقیُّوُم... َحیُّ الْ ُه لاَ إلََه إلّاَ ُهَو الْ الّل«...قرآن:  1

پرسـتش  سازد كه اهللا  در آياتي هم خاطر نشان ميو ) 56/ اتيالذار(در:  ندك اعالم ميرا پرستش اهللا و جنّ قرآن هدف از خلقت انسان  همچنين
، 48 /النسـاء ، 151/ آل عمـران ، 13/ قمـان ل ماننـد بخشـيد (  كنـد و نمـي   عنوان ظلم به خود، هرگز تحمـل نمـي  را به يا همان شركديگر معبودها 

فقـط خـداي قـوم    » يهـوه «. در تـورات انگـاري   ديدگاه قرآن در اين زمينه اندكي با تورات متفـاوت اسـت   ).113ه/ التوب، 51/ نحل ،116/ النساء
تابـد (ماننـد    ها را برنمي وجود، چون او غيرت دارد بنابراين پرستش خدايان ديگر و ساختن بت براي آني خود (يهود) است، ولي بااين زيدهگبر

 يبـابل  ي در لوح ششـم افسـانه  شد. مثالً  ميپرستش خدايان دانسته  ،النهرين هم هدف از خلقت انسان ). در اديان چندخدايي بين20: 2-6خروج/ 
برترين كار انسان ساختن معابد خدايان و دادن قربـاني و  باشد. و  انيخداآفريد تا خادم را (خداي خدايان) انسان  خكه مردوخوانيم  مي نشيآفر

 .خدايان شدبراي فراهم كردن خوراك 
َل الُْفرْ  كَ  َتَبارَ « قرآن: ٢ َٔرْ  .ا ُكوَن لِْلَعالَِميَن َنِذيرً ىٰ َعْبِدِه لِيَ َقاَن َعلَ  الَِّذي َنزَّ َماَواِت َواْلا َشْيٍء يٌك ِفي الُْمْلِك َوَخَلَق كُلَّ  ِض َولَْم َيتَِّخْذ َولًَدا َولَْم َيُكن لَُّه َشرِ  الَِّذي لَُه ُمْلُك السَّ

رَ  رَّ ... ا ُه َتْقِديرً  َفَقدَّ َٔرْ فِ   قُْل أَنَزلَُه الَِّذي َيْعَلُم السِّ َماَواِت َواْلـا  .جهانيـان باشـد   ي هاش نازل كرد تا هشداردهند فرقان را بر بنده جسته باد آنكهخ -...  ضِ  ي السَّ
ت و چيز را آفريده اس ، و در فرمانروايي شريكي ندارد، و همهاختيار نكرده است اوست، و فرزندي و زمين از آنِ ها انكسي كه فرمانروايي آسم

 ).6و 2و 1(الفرقان/  ». ..داند ان و زمين را ميآسم اسرارآن را كسي نازل كرده است كه  :بگو... داشته استاش مقرر  به اندازه
  يا خير؛ مطرح نيست. ؟راستي جهان نيازمند آفريدگاراستدر اينجا اين پرسش كه آيا به ٣
لِينَ   َوَقالُوا أََساِطيرُ «:  بودند گفته زينمنكران مكّي اين را  4 َٔوَّ هاى پيشينيان است  افسانه[اين قرآن همان]  و گفتند: - ًة َوأَِصـيًلا اْكَتَتَبَها َفِهَي تُْمَلىٰ َعَلْيِه ُبْكرَ  اْلا

 ).5(الفرقان/  »شود مى ء)امالخوانده ( بر او گاهو شام بامداد، و خود رونويسي كردهرا براى ها  آن ][محمد بن عبداهللا كه
و  -در كتـاب مقـدس   - »حونـا ي ي مكاشـفه «و » ايوب« (زبور داوود)، »مزامير« ي رساله سه عالوه بر تورات، از كه قرآن ديد توان يم قيبه تحق 5

 است. رفتهيرا پذ ريتأث نيشتريب، »تلمود«شفاهي (روايي) و تفسيري يهود يعني كتاب هاي  ههمچنين آموز
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 اسـت. طـالع  ا بـي  ،آفريدهخود  ازآنچهاو  ولي ؛ستقرآن ا ي فرستنده ،جهان دگاريآفريا ب) 
 ي هيـ اولخالف فرض بر يا جهينتزيرا به ؛ ميرس يم) پارادوكس( در اين حالت به يك تناقض منطقي

  .ميا كردهدست پيدا  -خالق ييدانايعني  - استدالل
 كـرّات بـه   ايـن كتـاب خـود    گونـه كـه   همـان  ولي ؛آفريدگار و وحي استكالم قرآن يا ) ج

و ديگر ملزومـات آن  خدايي)  (تك1»توحيد« بهمردم كردن معتقد به جهت  صرفاً ،كند يم آوريياد
ـ بـراي مـردم   هـم   نآ ،اهللا (يكتاپرستي) 2»و ستايش پرستش« به ها آنترغيب  يا در  و حـوالي آن  همكّ

نزول خـود و مـردم    ي دورهمردم بعد از  يبرا ياميپ چيه و 3؛استنوشته شده  شيسال پ 1400زمان 
 و قـومي خـاص   شـده  يسـپر عصري  يقرآن نوشته شده برا بر اساس ،گريد عبارت به .ندارد يامروز

از  تيـ نوشـت و نـه تبع   عتيشـر  يمردم امـروز  يبرا توان يم نه ،)مقتضيات مكان و زمان بر اساس(
 .خواند يو اله ينيدآن شريعت را  و نهر داشت ظاانت يرا از مردم امروز ياسالم عتيشر

 را جهـاني معرفـي   خـود اصـلي  پيـام  ، زيـرا قـرآن در آيـاتي    ؛رسيم يمتناقض يك  بهجا ايندر 
نيسـت كـه   اي  ههـيچ جملـ  در آن اسـت و   خـالق دانـا و توانـا   قرآن كـالم  « عبارتبنابراين  4.كند يم

كـه   فـرض شـود  (صـادق)   »درسـت «يك گزاره با ارزش تواند  يمهنگامي » باشد بشرياي  هبرساخت
كـه بـين آيـات    وابسته است به اينو اين ؛ ن تابعي از مكان و زمان باشندبرخي از آيات قرآكم  تدس

و  تفكيـك قائـل شـد   كتـاب قـرآن   ) و تـابع زمـان و مكـان    دينـي (متغيـر  ) و غيرو ابدي ديني (ثابت
يعني به ايـن نتيجـه برسـيم كـه      .باشدمكان و زمان هاي  هلفؤممستقل از نيز پيام اصلي قرآن  همچنين

هسـتند بـا   هـايي   هگـزار اينكـه  يـا   انـد  شـده  منسوخ يعلومي  هكنندبازگو ،آنبرخي از آيات قرچون 
در اين بخش ولي ؛ است مراجعه لقابغيراين امروزه بخشي از قرآن بنابر (كاذب)،» نادرست«ارزش 

  .است هبودمراجعه  لقابو  كارآمد ،و براي تحقق هدفي خاص زماني معين
                                                 

1 Monothism 
2 

Worship, Praise, Adoration.   
 امـده ين هـا  آن يبـرا  اي هدهنـد  مياز تو بـ  شيكه پرا  يقوم تا] امبريپ ي[ا« ؛)4 /مي(ابراه» ميرا جز به زبان قومش نفرستاد يمبرايپ چيما ه« قرآن: 3

) و اطـراف آن را هشـدار   مكّـه ( يالقـر  امتا مردم  ميكن يتو وح يسوهب ي راگونه قرآن عرب ني] بدامبريپ ي[ا«؛ )3 (السجده/ »ياست، هشدار ده
(االنعـام/   »بـوديم  خبـر   زل شـده و مـا از آمـوختن آنـان بـى     نا )نصاري(يهود و پيش از ما  تنها بر دو طايفه كتاب ديينگوتا « ؛)7 ي/(الشور» يده

 و يعجمـ  يكتـاب  !نشـده  انيآن روشن ب اتيچرا آ :فتندگ مي قطعاً م،يبود دهيگردان )يفارس اي يعربغير(ي عجم يقرآن  [قرآن را]  اگر و« ؛)156
  .)44/ فصلت(» !زبانان عرب] [مخاطب آن

 ).52(قلم/ » نيست جهانيان براي پندي جز آن آنكه حال و«)؛ 104، يوسف/  87؛ (ص/ »نيست جهانيان براي پندي جز ناي« قرآن:  4
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   و اهميت موضوع ديدگاه كلي
  

 شدهمنسوخهم زمان پيدايش اسالم در كهن شناختي  نجها يها هينظر از ياريبس هرچند) يكم
 ،نـد راه يافتـه بود به كتـب اديـان   كه  ها آنبسياري از  اما .)نيمانند مسطح بودن زم( شدند يمشمرده 

 سـتگاه يبـا توقـف در ا  نيـز   ييابتـدا ي مركز زمين ي هريظن. دندوام آورنيز  ظهور اسالمپس از  ها قرن
، تقابـل  صـورت جـدي  بـه  بـار  نينخست يبلكه برا ؛بازماند نقد رياز س يطوالن يمدت يتنها برانه نيد
عـالوه   -صاحبان كليسـا  همچون -اسالمي سازان تشريع تاشد  سببو  ؛ردو دانش را مطرح ك نيد
را  ددنيشـن  يمـ  باسـتاني  يها افسانهباورها و از  كه چههرآن يا پيشينيان ديگر يها هينظرعلوم و  ،آن بر
بسـياري   يها خونو با اين كار  ردهبه نام دين مصادره ك ،گرد آورندخوددر كلكسيون شريعت  هم
احاديـث   ميـان در اين  .بر زمين جاري سازند يا معاند مفسد ،نام كشتن ملحدانكار و با  به جرم نيزرا 

  2.رسيدند قدسيمي به مقا  ي يونان هفالسفنيز و در اين اواخر  1؛شد ساختهبسياري 
زيـرا در  ؛ ساز بوده استو خطر يتقابل اي هرابط خيتار يبا دانش در درازا نيد ي هرابط ،هذا مع

شـوند.  و آگـاهي  سـد راه علـم    ،با سالح تكفيـر  تا اند بودهدر سعي همواره ساالران  دينتاريخ طول 
 يبـه كرسـ   يرا برا يني، اما بشر تاوان سنگبا پيروزي علم به سرانجام رسيدهتقابل و نبرد  نيا هرچند

مگر با كوشـش   ،محقق نشده مهم نيو ااست پرداخت كرده  خرافي يباورهارد  يا قتينشاندن حق
   .درخشد يمعلم  خيتار بر تارك ها آنو... كه نام  خيام ،لهيگال ك،يهمچون كپرن يبزرگان

در  انهمچنـ  يامروزه هـم كسـان   ؛ميبدان كه شود يمبرخوردار  دوچندان تيآنجا از اهم مسأله
صـالح ابـن    محمـد «ماننـد   .انـد  بستهاز رو  ريدر برابر علم شمش و اند فرورفته هزارساله خواب غفلت

                                                 
 يهـا  زهيـ انگ بـا  ي ديگـر بـر سـبيل باطـل) يـا      هو فـالن فرقـ   است(براي تلقين اين نكته كه فالن فرقه بر حقّ  ياسياغراض ساحاديث اغلب يا با  ١
زعـم جـاعلين   اي از معلومات پيشوايان ديني كه به هنشان دادن شم يبرا گاهي نيز شدند. مي (براي باال بردن سطح ايمان مردم) جعل رخواهانهيخ
 شد.   ها نسبت داده مي ، سخناني به آناند نباشد [!]) برخوردار بوده ميو تعل تيكه محصول ترب ي(معلومات »يعلم لَدن« از
 (آناكسـا گـوراس)، انكسـيمايس    (تـالس)، انكسـاغورس   از طـاليس خـود  » حـدوث عـالم  « ي هدر پايان رسـال  )م 1572-1640( مثالً مالصدرا 2
آنـان حكمـت را   « نويسـد:  مينامد و  ميو آن سخنان را رمز و اشارت  ندك ميسقراط و افالطون، نقل قول  )، فيثاغورس، انباذقلس،منسيآناكس(

و از صريح مطلـب را نگفتـه و از نااهـل كتمـان كـرده       و از ترس جهال، اند، گرفتهاوليائى چون ادريس و داود و سليمان و لقمان از پيغمبرانى و 
 ي ازجملـه هـم  اسـكندر مقـدوني را   ) 35، ص االسرار كشفخميني (در:  اهللا روح اهللا تيآ .»تقيه كردند ،سالطين جور و جباران منكر اين حقائق

    پيامبر الهي ناميده است.ارسطو را ) پا را فراتر گذاشته و 188 ص ،االتصاف رسالهكاشاني (در:  فيض محسن املّار آورده و به شم حكماي الهي



              نظام كائنات در قرآن                                                                                                                         94

 

 

از  دهـد  يمـ كـه بـه معلمـان اخطـار و هشـدار       اسـالم  سرزمين زادگاهاز  م) 2001 -1925( 1»عثيمين
 شـود، خـودداري   زمين سخن گفتـه مـي  و جغرافيا كه از حركت  علومس وتدريس آن بخش از در

 ،مفتي فقيد عربستان سعودي يا 2آموزان است. چون اين مطلب باعث مفسده و گمراهي دانش ؛كنند
 يشناسـ  دانـش سـتاره   ياز علمـا  ياريبسـ « داد:فتـوا  چنين كه م)  1999 -1910( 3»بن بازعبدالعزيز «

                   4.»و انكار كتاب و سنت سلف صالح است يي، كفرگواقوال نيا... و چرخد يم نياند زم گفته
قـرآن تشـريح   خود مشابه  لحنيصداقت تمام (بدون تقيه) و را با معناي آيات قرآن كه  بازبن 

 يجـا  بـه او امـا   .معلومات قرآن با دستاوردهاي دانش امروز بشر هم پـي بـرده بـود   به تضاد  ؛كرد يم
 درو  منكر شد سرهيكو اساسي بگيرد، علم را  درخوردرست يا درسي  يا جهينتاينكه به خود آيد و 

 كننـد  يمـ  ادعـا  هـا  آندر حـال چـرخش اسـت كـه      نياگر زمـ « :پرداختهم  يتراش ليدل به آنرد، 
                                                 

رئـيس   هـا  سـال » صـالح ابـن عثيمـين    محمد«معروف به  ،بن سليمان بن عبدالرحمن العثيمين تميمي نجدي محمدبن صالح بن  محمدابوعبداهللا  ١
و  قصـيم دانشـگاه   اصـول و  شـريعت در مجلـس   همچنـين او در مكّه بود.  مسجدالحرامخطيب و  قصيمدر  بن سعود محمدم دانشگاه شريعت اما

از سـوي   مـيالدي  1994هشـتم فوريـه    ي تحريـر درآورد و در  . ابن عثمين بيست جلد كتاب به رشتهعضويت داشت هيئت علماي كبار عربستان
 .ملك فيصل نشان خدمت به اسالم گرفت

  .153ص ، 428الفتوى  ،3 ج/ ،»بن صالح العثيمين محمدمجموع فتاوى و رسائل «اب خود: در كت 2
قاضـي خـرج،    ازجملـه هـاي مهمـي    پيش از آن سمت مفتي اعظم عربستان سعودي بود. تا پايان عمر، 1993از سال  عبداهللا بن باز عبدالعزيز بن 3

ي جـا  بـر و هفـت كتـاب    شصـت هاي او  را بر عهده داشت. از سخنراني مدينهدانشگاه اسالمي  رياست و رياضعلوم شريعت  ي هسسؤرياست م
  ه اسالم قدرداني كردند.از او به خاطر خدماتش بقمري  1412در سال  ملك فهدو  قمري 1402 سال در ملك فيصل است. مانده

  داليل قرآني بن باز براي رد حركت و چرخش زمين (جمالت آغازين اين فتوا): 4
والجبال «اعتقاد به دوران يا چرخش زمين باطل است و كسي كه به اين فرضيه باور داشته باشد، كافر است، براي اينكه اين فرضيه با قرآن كريم 

َْٔرِض َكْيَف ُسِطَحتْ « و قوله جل و عال:هايي] را ميخ ها كوه[و » أوتادا [و به زمين كه چگونه مسطح شده است] منافات دارد. تفسير روشـن   »َوإِلَى اْلا
توانـد چـرخش يـا حركـت      چرخد و اين روشن است، اما البته تنها در صورت غضـب خداونـد، مـي    آيه اين است كه زمين كروي نيست و نمي

َماِء أَنْ « :داشته باشد، كما في قوله سبحانه َذا ِهَی َتُموُر أَْم أَِمْنُتْم َمْن ِفی السَّ َْٔرَض َفٕاِ َماِء أَْن َیْخِسَف بُِکُم اْلا ُیْرِسَل َعَلْیُکْم َحاِصًبا َفَسَتْعَلُموَن َکْیَف  أَأَِمْنُتْم َمْن ِفی السَّ
كـه در   كـس  آنحركت افتـد؟ آيـا از    ] به[زمين به ناگاه، پس دفروبرايد كه شما را در زمين  كه در آسمان است ايمن شده كس آن[آيا از  »َنِذیرِ 

 و )]17و  16 ي عـذاب مـن چگونـه اسـت. (الملـك/     شما سنگ ببارد تـا بدانيـد وعـده    بر سركه تند بادي بفرستد و  ديا شدهآسمان است، ايمن 
ايم تا به حركـت درنيايـد و آرامـش مـردم      ها، ميخكوب كرده را با كوه ]؛ يعني زمينفكنديبها را  [و در زمين لنگر كوه »َوَجَعْلَنا ِفی اْلأَْرض َرَواِسی«

خورشيد و ماه در فلك جريان دارند] يعني خداوند از حركت خورشـيد  [ »الشمس والقمر یجریان فی فلـک« قد ذكر  اهللا سبحانه أن و ؛برهم نخورد
داد، اما خداوند از حركت كردن زمين خبري نـداده اسـت    آن خبر ميچرخيد، خداوند از  و ماه خبر داده است و اگر زمين نيز بر محور خود مي

  .)۱۷، ص »الأدلة النقلية و الحسية علي جريان الشمس و سكون الأرض و امكان الصعود الي الكواكب(«
از اين فتوا به نقض چرخش زمـين  دفاع با  »مسألة الدوران هدایة الحیران فی«با نام  ودخ كتاب 32تا  12 ي هاز صفحعبدالكريم بن صالح الحميد نيز 

اعتقادات، باور به كروي بـودن و چـرخش زمـين     اين ي ازجملهو ملحدانه است.  تباهگرها فاسد و  برخي علوم و فرضيه« ت:نوشته اس پرداخته و
  ».جهش و تكامل انسان از ميمون استي  نظريهاز  تر بزرگ است... و باور به دوران زمين، خطايي بسيار
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به  يشرقي مردم كشورهاو  مانند ينم شانيسرجا ها انوسياقو  ها رودخانه، ، درختانها كوهكشورها، 
  ]![ 1.»به شرق يغرب يو كشورها كنند يم غرب حركت

واقعيت اسـت   كي دانش و دانشمندان شريعتمداران بادشمني  يادين و لم ع تقابل بين اينبنابر
و  تسـليم ، (ايمـان  سـاالري  ديـن در ذات  شـه يراين پديـده  بلكه  ست،ين ريتعبسوء ايم توهاز  يناشو 

 شـه ياند ازمنـد يناين دو  ميان ي هرابط 2دارد. )و پويايي پرسشترديد، ( گرايي معل تيو ماه )ايستايي
   3از كنار آن گذشت. يآسان به ايقلمداد كرد اهميت  يب آن رانبايد  است و

و مذهب را منبع حصـول درآمـد    نيكه د يكسان مشت تواند يمقرآن در مستقل تحقيق  )دوم
انـد   ساختهآشكار  نانيا .كندباز  نيز را اند ساخته )گرانيخود بر د يحكمران( يعامل سرور آن را يا
سـلطه   ريجز به ز و ستنديقائل ن يارزش نيتر كوچكانسان و خرد  يآزاد، آبرو مال، ،جان يبرا كه

گـاهي  هـم   نـد يگو يمـ خـود   آنچهبه  ،اند دادهنشان  حتّيو  كنند ينم را دنبال ، هدفيدرآوردن بشر
   .)مدعاست نيشاهد ا و اسالم رانيا خيتار( پايبند و وفادار نيستند

مذهبيوني  ،در ايران ژهيو بهامروزه  - ساخت ها گذشتهخود را اسير قفس كه -بن باز خالف بر
 ولـي  ،گذارنـد  يم ميدانپا به هم با ژست روشنفكري بلكه  ،شوند ينمعلم را منكر  تنهاكه نههستند 

ي قـرآن كـاري انجـام    ناو وارونه كردن مع به نام دين علميجديد دستاوردهاي مصادره كردن  جز
را فريـب  خود  روانيپ هم ،دادن آدرس غلطبا  درواقعاينان  .(در فصل بعد خواهيم ديد) 4دهند ينم

                                                 
  »هـ ۱۳۹۵، ةالمنور ةنيبالمد يةمن مطبوعات الجامعة السلام« :ميالدي با اين آرم چاپ و منتشر شد 1975در سال  ااين فتو 1
 )معتقـدات هـاي دينـي (   گـزاره در شدن معتقداتش بسته اسـت و ذاتـاً تريـد، شـبهه و بـدعت را       حقانيت آن به درست دانستهخالف دين كه بر ٢
  دهد. ها) يك عالمت سؤال قرار مي علمي (دانستنيي ها هگزارخاصيتي كه دارد، همواره در برابر  بنا برت و ؛ دانش در پي نوآوري استابد ينمبر
كوركورانه از  يرويعواقب پ ايبرد.  يجهل پ شيدايپ يها هنيمسلمان و علل و زم يكشورها يماندگ بتوان به راز عق مي، رابطه نيبا شناخت ا 3

 شـان يدو ترور دگران دي، تهدريتكف ي پديدههمچون  يفتاوا آثار مخرب نيا رايز؛ را شناخت و كنترل كرد ارانشريعتمدو  ياسالم مراجع يهافتوا
(مترجم كليله و دمنـه)، ابـن عميـد، بيهقـي،      ابن مقفع(رياضيدان)،  كشته شدن كساني همچون: كرجي . ماننداستطول تاريخ در برداشته را در 

  و... در قرن بيستم ميالدي.» سالمان اييفدا«در گذشته يا ترور احمد كسروي با حكم شرعي و توسط گروه بايزيد، عطار، حالج، السرخسي و... 
عنـوان  امروزه كساني در سعي هستند تا با سرقت علمي، دستاوردهاي جديد دانش را منبعث از كالم قرآن يا تعاليم اسـالمي معرفـي كننـد. بـه     4

بروجـردي بـه آن    اهللا تيـ آكه انيشتين، تئوري نسبيت خود را از منابع اسالمي! استخراج و طي يك نامه بـه  خوانيم  ها مي هنمونه در برخي از مقال
 يخـوب  بـه ها قدر قرآن را ندانسـتيم و آن را   ما مسلمان« شنويم كه: اعتراف نمود! پيامد تلقين همين مفهوم است كه امروزه از عوام مردم بسيار مي

وب به معناي قرآن پي بردند و علوم بسياري را از آن استخراج و به نام خود ثبت كردند. به همين دليل اسـت  ها چه خ درك نكرديم. ولي غربي
  .»يما هماندد و ما چنين عقبان هها پيشرفت كه آن
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 ،اسـالمي مراجع  و با حكم ارتدادوهشگران و روشنگران را به جرم دشمني با دين پژهم و  دهند يم
  . فرستند يمبه قتلگاه 
ي علمـ  اتيـ واقع رشيدر پـذ كـه   انـد  دهيرسدرك به اين كيش اسالم  ي هرسيدنومدافعان اين 

هـر  تا ورق را برگردانند و  كنند يمكوشش  اعجاز علمي قرآنبا ادعاي كشف  . پسستين يزيگر
، اكنون علمي و منبعـث از قـرآن دانسـته شـود يـا هـر       شد يمديني ناميده  بيدر گذشته كفر و  آنچه
 ييكفرگـو افتـرا بـه قـرآن و     امروز بـازگو كـردنش   ،شد يمقرآن دانسته  غيبيدر گذشته علمِ  آنچه

  1.تكفير مدرن) ي هپديد ياكس الحاد قديم (الحاد جديد در جهت ع خوانده شود
 ، ان امـروزي سـاز  شـريعت يـا   ديـن  نوينمدافعان اكنون  .دارد ي است كه دو لبهشمشير تكفير 

 2اسـت رفته  به كار »بن باز عبدالعزيز« امثالزمان تا  اسالم تاريخ ييابتداقرون از كه را  ند آنكُ ي هلب
كه جاي ملحـد   يا لبه( اند سپرده، دل مانده نخورده دستو تيز كه  ديگر آن ي هلبو به كنار گذاشته 

ايـن   .؟ پاسـخ بسـيار سـاده اسـت    كننـد  يمچرا چنين  يراستبهاما  .)كند يمسابق را عوض  دار نيدو 
عنـوان  بـه  قـرآن  شناسـاندن  با پس ؛كنند يم سودارتزاق و كسب  ،شريعت و دينراه از  ساالران ندي

 راهسـر  را از و روشـنگران  مخالفـان   تواننـد  يمـ  هـم  ،در علـوم  ادهالعـ  خـارق نكات از آكنده  كتابي
و هـم   دهندرونقي دوباره ب -كه در معرض كسادي قرار دارد - دين دكانداريبازار به هم  ،بردارند

   معرفي كنند.داراي حقانيت يا  ببخشند يا دوباره مشروعيت ظاهر بهرا  سيادت و ساالري خود

                                                 
در گذشـته هـر    دانيم كه در آياتي از قرآن، آشكارا بر مسطح بودن و سكون زمين يا حركت خورشيد به دور زمين تأكيد شده است. مثال: مي 1

شد. ولـي امـروز بـرعكس، هـر كـس كـه از ايـن آيـات، كرويـت،           عنوان دشمن خدا معرفي و مرتد ميكرد، به كس كه در اين موارد شك مي
    چرخش و حركت زمين را برداشت نكند يا تفسير معكـوس ايـن آيـات را بـاور نداشـته و آن را بـازگو كنـد، از طـرف شـريعتمداران بـه جـرم            

سـازان   مرگ را در پي دارد. با اين حساب يا تمام شـريعت  مجازاتارتداد هم  ؛ وشود توهين به مقدسات مرتد ميي كالم خداوند و انگارسبك
انـد يـا شـاگردان امـروزي      راهه كشـانده  اند و پيروان خود را به بي كشيدند، گمراه بوده را يدك مي االسالم و... ثقهكه نام احياگر اسالم،  گذشته

   .اند ها ريخته و خون  متضاد، حكم ارتداد صادر كرده گو هستند. اما هردو گروه با دو نظر ها را دارند، دروغ ان كه همين عنوانمكتب آن
خـود، مشخصـاً   » تهافت فالسفه«دانست. او در كتاب  پرداخت، ملحد مي غزالي هر كس را كه به علوم عقلي و منطقي ميمحمد  ابو حامدمثالً  ٢

زمين تخت است و هر كس كـه منكـر ايـن باشـد، بـه      «را كافر خواند. عبدالعزيز بن باز نيز در قرن بيستم ميالدي چنين فتوا داد:  نايس بنافارابي و 
روز و شـب ناشـي از حركـت زمـين      كه نياكه قائل به حركت زمين باشد و  يهركس«؛ )1993(فتوا،  »خدا اعتقاد ندارد و سزاوار مجازات است

الأدلـة النقليـة و الحسـية («» مسلمين مصـادره شـود   المال تيبگمراه و كافر است كه بايد توبه كند وگرنه بايد كشته و اموالش به نفع  ،نديآ يمپديد 
   .)۸۱، ص »علي جريان الشمس و سكون الأرض و امكان الصعود الي الكواكب

كـه از بسـياري از   طـوري عددي با فتـواي مراجـع دينـي رخ داده بـه    هاي مت در طول تاريخ، به دليل همين تكفيرها در بالد مسلمانان كتاب سوزي
 كتب، تنها نام و يادي بر جاي مانده است.
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پـيش از   -اند كردهروشن  خود را كه تكليف نخستف گروه خالبر -امروزي  انساز تشريع
، هـا  آناز نتايج  برخورداريو قبل از قرآن  خرق عادتمختلف  يها جنبهدر مورد  ييهر ادعاطرح 

درستي معلومات قـرآن بعـد از   راستي قرار است بهاگر  :كه روبرو هستندكلي  با اين چالش و سؤال
يـا  خالف حقيقـت قـرآن   بـر  شده يمر گذشته از قرآن فهميده د آنچههر  ونمايان شود  چهارده قرن

در و برهاني  حجتبا چه كدام منطق يا  بر اساسقرآن پس  ؛استبوده اهه ر بيپيمودن فهمي و  كج
 دهـد  يمارائه كه ) ي(آيات ييها هبه نشانتا  حجاز انتظار داشته است نشينان باديهاز خود  ي هزمان عرض

 آيـا ايـن  و  ؟ايمـان آورنـد  سـپس  اعتمـاد كننـد و    -خوانـد  يمـ آشـكار   وروشن را  ها آن ،و خود -
  1قرن حاضرند؟علمي  يها يتئورهمان  ،آشكار يها نشانه

***  

 ي دربـاره از ادعاهـا   شـماري نادرست بودن  قرآن، شناسي گيتيشناخت  كناردر  در اين فصل
معلومـات مـردم در   ي يـادآور بـا   ديديم كه حتّـي خـود قـرآن    ؛ وشناختيمهم اعجاز علمي قرآن را 

 منتفـي هـم  را  ادعاهـا  گونـه  نيـ ادرسـتي  احتمـال   اصـل چگونـه  ، هـا  و استناد به آن سال پيش 1400
 ها آنو  ميپرداز يمشريعتمداران ي  هتاز يها فرآوردهاز  يديگر يها نمونه بهدر فصل بعد  2.كند يم

كه اين  يا رابطهر معادله يا د خواهيم ديد كه همچنين .ميده يمقرار و نقد  بررسيشناخت،  را مورد

                                                 
چهـارده قـرن   در  ،خصوصـيت حركـت گهـواره   قـرار دادن   مدنظربا توان تصور كرد كه قرآن در تشبيه زمين به گهواره،  آيا مي ،مثال عنوان به ١

حجـاز آگـاهي از حركـت     مـردم تنها براي در آن دوره، نه كه يدرصورتاشد؟ كت زمين احتجاج كرده ببه حر پيش، براي نشان دادن قدرت اهللا
 جا شايع بود.رايج و در همه» سكون زمين«ي  هفرضيدر آن عصر و حتّي تا ده قرن پس از آن نيز بلكه اصوالً  غيرممكن بود؛زمين 

 هـاي  هرويكرد قـرآن در اشـاره بـه پديـد     - از نظر گذشت 88 در صفحه 2ر پاورقي دنيز آن  ي هو چكيد -تر نشان داده شد  شپي آنچهمطابق  ٢
دانستند يا امكـان   مييا را كه مردم (آنچه هاي  هتنها دانست باره نيدرااين كتاب بلكه  ؛طبيعي، آموزش علوم يا ارسال پيام رمزي به آيندگان نيست

مشركان، شـما كـه   اي چنين پيامي دارد: آسمان  اشاره به هفتقرآن هنگام  مثالً كند.  ناد ميها است گيرد و به آن را گواه ميرا داشتند)  دانستن آن
حـال،  بـااين پـس   .)يـا در كتـب پيشـينيان بيابيـد     از خبرگان خود بپرسـيد  اطالع نداريد(اگر هستيد  باخبرها  و خالق آسمان آسمان هفتاز وجود 

(قـرآن همـين رويـه را در    ؟ شـويد  مـي و فرزند قائـل   همتابراي او چرا و ؟ پرستيد نمي ،اوست ي هشايست چنانكه آنرا چگونه است كه خالق توانا 
  كند.) ياستناد م» آدم«باستاني  ي هچنانچه در مورد منشأ پيدايش نوع بشر، صراحتاً به اسطور گيرد؛ يآيات متعدد خود نيز پي م

معلومـات  ) و فاصـله داشـت   هـا  قرن(بود  تر مانده عقب اريخود بس يرامونيوامع پاز ج ي و علماز نظر آگاه حجازايستاي  ي جامعه ،پيش از اسالم
 توقـف كـرده بـود.   نـد)  د(كه در ديگر جوامع اصالح يا منسوخ شـده بو  خود انينيشيپ خيالي يكهن و باورها يها افسانهدر آن دوره،  هايعرب

شـناختند) نيـز بيگانـه     مـي » اهـل كتـاب  «هودي و مسيحي (اين قبايل را بـا نـام   هاي كتب قبايل ي ها و آموزه پرست با داستان بت تازيان وجود نيباا
كردنـد و   يسـخنراني مـ   هـا  نسـرياني و آرامـي كـه از عـراق و شـام آمـده بودنـد، در مكّـه و در سـر راه كـاروا            گران مسيحيِ نبودند؛ زيرا تبليغ

  خواندند. يماز مسيحيت كه متأثر از يهوديت بود را براي مردم  اي هيي برگرفته از متون مقدس خود و تعاليم شفاهي فرقها شتهنو دست
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. بـه  هـا  آنيا تـابعي از  » تالي«هستند و قرآن » مقدم«علمي  يها يتئور؛ هميشه اند دادهمدعيان ترتيب 
علـوم تجربـي بشـر، بـراي      ي همحـدود يك كشف يـا يـك موضـوع تـازه در      گاه هيچاين معني كه 

ي هـا  هره ايـن قـرآن بـوده كـه گـزار     بلكه هموا نخستين بار و مستقيماً از قرآن استخراج نشده است.
  .اند هعلمي بر آياتش تحميل شد

 يزير يك عالمت سؤال بزرگ قرار نداشت، شريعتمداراندر گمان اگر امروز دانايي قرآن  بي
  -كه لزوماً براي آموزش علوم نوشته نشده اسـت -در تكاپو نبودند تا كتابي همچون قرآن  نيچن نيا

ي علمـي ولـو    هي هـر نظريـ   همي معرفي كنند؛ با اين استعداد كه قرينكامل عل المعارف دائرهرا يك 
بـه هـر دري    ،الزم نبود كه ايشـان بـراي حصـول مـراد     همچنينو امروزي در آن موجود باشد.  تازه

اي را نيـز   افسانه موني تفسير علمي، رواياتي با مض هاي را بيازمايند يا براي توليد عقب بزنند، هر شيوه
   1.ددهن هعلمي جلو

كـه يـك فـرد بـا ذهنـي       سـت ياند، كاف گرفتهبا روشي كه مدعيان اعجاز علمي قرآن در پيش 
ي  سـنده ينوخالق اراده كند تا بتواند يك سري مطالب علمي را از دل هر كتابي بيرون بكشد و كار 

 ايـن شـعر در   توانـد  يمـ چنـين فـردي    مثـال  عنوان بهحد اعالي خرق عادت باال ببرد. آن كتاب را تا 
ي ماده) ارتبـاط داده   هذرترين  كوچك(نيروي عظيم نهفته در » انرژي اتمي«را به  »مثنوي و معنوي«

 بنامد: گر معجزهگو و  را غيب» مولوي«و 

  ـانـــناگهـان آن ذره بگشــايد دهـ               ـانــآفتــابي در يكي ذره نهـ«                
  »در بر آن ذره چون جست از كمين د افالك و زمين              گردذره ذره                  

                                                 
ل آب پاشيدن به خورشيد اسـت را  اي مسئو اين روايت كه فرشته» مقدمات علم تفسير«محمد فاضل لنكراني در كتاب  اهللا تيآ عنوان نمونه،به ١
تفاسـير بيشـتر بـه     گونـه  نيـ او تفسير كرده است. آشكار اسـت كـه    عنوان تبديل هيدروژن به هليوم در فرآيند انفجار همجوشي خورشيد تعبيربه

سـتارگان  «نيز كتابي دارد با نـام  دكتر محمد صادق تهراني اهللا تآي .منطقي  ي يك استدالل ماند تا به نتيجه در تعبير رؤيا مي گزاران خواباقوال 
و تأويـل  تعبير، و سپس  چيندست ،اوكه خود  يهم بر مبناي روايات آن ؛انتساب مطالب علمي به قرآن كوششي است برايكه » از ديدگاه قرآن

) 2(الرعد/  در قرآن نامحسوس آسمان هايبتواند ستونبراي اينكه  اين كتاب 138و  137در صفحات  نويسنده عنوان مثال،بهكرده است. تفسير 
     يوسـيله هـا را بـه  مـين ز] [اهللا - المـاء فاسـتقّرت الأرضـون بأوتادهـا فـوق« ه:روايت از پيـامبر اسـالم كـ   اين  تعبيردر ، مرتبط سازد» جاذبه يروين«به را 
   »اوتـاد «و در توضـيح   !معنـي كـرده   »ظـاهراً جـو اسـت   « (آب) را» مـاء « مشخصـي،  معيارهيچ تعيين بدون  »هايشان بر روي آب نهاده استميخ
  !»است گردشدر نيبحكم آن بر محوري مع نيجاذبه باشد، كه زم روييهمان ن هاخيمحتمل است مراد از م«است:  نيز آوردهها) (ميخ

در ايـن ترجمـه،   د. دي توان يمالبالغه به قلم محمد دشتي  جفارسي كتاب نه ي هرا در ترجمتعبير روايات اسالمي بر وفق مراد دانش مصداق بارز 
   .استارتباط داده بشر دانش نوين  ي گوناگوناه هو زيرشاخ ها هبه شاخرا  البالغه نهجمتن از پرشماري  مضمون جمالتمترجم 
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اعجاز علمي« نام هاي بپديده  نقد«  
  اعجاز علمي قرآن ي هدربار به چند ادعا پاسخ اين پديده و  شناخت 

  
  
  
  
  



  
  

   
 

  
  

 



  
 

 

  
  
  
  

  تعريف
  

پـيش   رايج يها افسانه از باورها وفراتر  ،از جهان هستي قرآن ي، آگاهديده شدكه گونه  همان
تنهـا هرگـز مرزهـاي دانـش امـروز را      ايـن كتـاب نـه   يعنـي   .برنداشـته اسـت   جلـو بـه   يخود گاماز 

عصـر  علم) شبهعلم و (چندان درست علم نهمنطقي  ي هادامبا  حتّيمعلومات آن بلكه  ؛نوردد يدرنم
  .)نبوده استبا علم همگام و همسو گاه  چهيقرآن ( فاصله دارداز خود هم  شيپ

 شيازپـ  شيبـ نمايان شـدن  با امروزه  اما ؛گذرد يم »يمركز زمين«منسوخ شدن از  ها قرنگرچه 
كه بـا ادعـاي انطبـاق    اسالمي  يها عتيشركيان  آن،نوآوري در رد  و حتّي قرآن معلومات افتادنبر

همـين  . قـرار دارد در معرض خطر و تهديـد   ،اخت شدهو پردنوشته  قرآن غيبيدرست و ا علم آن ب
 موفق بـه كشـف   ،ييگشارمزبا در گوشه و كنار دنيا مدعياني اعالم كنند كه تا امر سبب شده است 

 پيچيـده شـده  اشـاره   ورمـز   يا هيكناو  از گوشه يا هالهدر  كه اند شدهدر قرآن  يا العاده خارق علوم
         يـا   هـره بودنـد  ب يبـ  اطـالع و  يبـ  ايـن ظرايـف علمـي    از ،پـيش  چهـارده قـرن  چـون مـردم در    و بود
و كـالم  درنتيجـه حقانيـت    معجـزه بـودن قـرآن و    مسألهلذا همين  توانستند مشابه آن را بياورند؛نمي

رفـع   -مـوروثي  يايمـان بـا   - انمسلمانشبهات احتمالي  بلكهتا  .رساند يماثبات به  آن راوحي بودن 
  گردد.مند  بهرهامروزي مدرن و حجتي از  اسالمي تبليغاتدستگاه  يا شود

بـا  زيرا ؛ صرف نيستند مترجمديگر  »مترجم آيات الهي«كساني با نام  ان،يمدع نياز ا تيبه تبع
در  دوپهلـو  يها واژه ازگيري  هبهربا  يا ها آنگون ساختن و دگر عربي قرآنمفهوم كلمات در تغيير 

 معلومـات بـا دادن آدرس غلـط،   تـا   سعي دارنـد  -تلقين مطلبي خاص منظوربه -ه ترجم ان مقصدزب
كـه   مينيب يم ها ترجمهدر برخي از  نمونهعنوان به. نوجوانان)بيشتر در كتب ( قرآن را الپوشاني كنند
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 هـاي  سنگ« و گاهي 2»يكرات آسمان«به » ءسما« ، لغت1»خاك ي كره ريز« به »يثرتحت « عبارت
ايـن   .شـوند  يمـ  ه... ترجمـ و 4»مسـير خـود  «يا مدار) ( »مجراي ستارگان«به » فلك«لفظ  و 3»آسماني
و  بـه نظـر نرسـند   زگار ادر زبان عربي ناسـ  ها آنهم با معادل  تا گردند يم انتخاب يا گونه به واژگان
كـره در   ي ه(مـثالً توجـه شـود بـه واژ     اسالم را تداعي كننداز  شپي دانش اعرابتر از فرا لميهم ع

كه بـه زبـان    يا خواننده و هر ؛استو ويرايش  فياز تحر يمصداق دهيپد نيا .ثري)تحت  برگردان
ايـن   قـرآن كـه   پي نخواهد بـرد او  زيرا؛ كند يم اتيندارد را دچار فهم نادرست از آ ييآشنا يعرب

 زمـين  زيـر  آنچـه در ( »زمـين  ينييپـا فضـاي  «(به ترتيب)  :چنين توصيف كرده استخود را مفاهيم 
 يا نمونـه عنوان به - اتفاقاين  .)چرخ گردون( 5»سپهر«و  )طاق رفيع بر فراز زمين( »آسمان«، )است
نيـز   )لغـت ي  (مراجعه بـه ريشـه   6»پشمريش و  يموجود ب«با عبارت » بشر«لغت  ي هترجمدر  -ديگر

  7انسته شود.در تئوري داروين د» يهاول يها يباكتر«معادل  ،تا اين موجود .رخ داده است
از  ياتيـ خـود، آ  زيـ انگبر يو شـگفت  بيـ غر يهـا  استداللقرآن با  ياعجاز علم انيهرچند مدع

نـه   هـا  آن يادعاها يول .اند انداختهنو  يدر قرآن طرح يراستداده و به قيبا دانش تطبظاهراً قرآن را 
   قابل استناد. ودرست  ،ياستنتاج منطق يها روشنه با  واست  نواهمقرآن  اتيآ حيبا نص صر

                                                 
 .6، ذيل طه/ »ئي هالهي قمش« ي هقرآن، ترجم 1
 .9و المرسالت/  65الحج/ ، 1 النشقاق/ ،1 ار/فطن، ذيل اإل»مكارم شيرازي«ي  هقرآن، ترجم 2
مكـان  يك  يگذار نامبراي  واست  »بلند جايگاه« يا» فرازبر « معنايبه  »ماءس«لفظ ، عام در زبان عربيدر اصطالح  هرچند .9/ سبإ، ذيل پيشين ٣

 .)19و الملك/  79(ن. ك به: النحل/  سابقه يبدر قرآن هم غلط است و هم آن بر اشياء پرنده  اطالق ولي ؛رود يم به كارسوي زمين در فرا
 .40يس/  و 33، ذيل االنبياء/ پيشين 4
  .40يس/  و 33ذيل االنبياء/  ،از قرآن »آيتي«و » معزي«، »خرمشاهي«فارسي هاي  آن در ترجمهدرست ي  . ك. به: ترجمهن 5
  http://www.quranology.com/farsi/hayat.htmن. ك. به:  6
عنـوان  بـه (» انسان«زاد يا  يآدم يبه معنا -باشد آن مستتر و هر مفهومي كه در  كه داشته باشد يا هيتسم وجهبا هر  - »بشر«لغت كه  ي نيستشك 7
 موجـود داراي گوشـي همچـون   « را به» خرگوش« ي هشبيه حالتي است كه كسي واژ ،اين نوع ترجمهو نه باكتري.  است از جانوران) گونه كي

در ايـن حالـت،    مخاطـب صورت لفظ به لفظ برگرداند. بهديگري  زبان آن را بهسپس تبديل كرده، » درازگوش«يا » بزرگ گوش«، »گوش خر
ين نوع برگردان لفظ به (احتّي فيل)، تصور خواهد كرد (ي كه داراي گوشِ بزرگ است ، بز يا هر جانور ديگركانگورواين حيوان را گورخر، 

همـان عملـي اسـت     ،آيات قـرآن  ي هدر ترجم كارانه فريباين اقدام . )آيد مي حساب بههاي ترجمه  كه از آفتويند گ مي» برداري گرته«لفظ را 
ي  يـك مغلطـه   درواقـع . توريه شود يممجاز دانسته (دروغ شرعي)  »تقيه«و مانند  گويند(خدعه شرعي)  »يهتور«تشيع امامي به آن كه در مذهب 

ولـي   ،دروغ نيسـت  رچـه گكـه  زبـان آورد   آن اين است كه گوينـده عمـداً سـخني را بـه    معناي  ؛ وبراي كتمان حقيقتآگاهانه (سفسطه) است 
  كند.دريافت است، خالف حقيقت بر مفهومي را كه مطلوب گوينده وشنونده  كه يطور بهگول زده و به اشتباه اندازد؛  شنونده را
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  يك فرافكني
  

 خـود بـا صـراحت    كـه  ازآنچـه  غيـر معنـايي   نيست كـه قـرآن   و منطقي پذيرفتي ،بايد دانست
 )(معنـاي سفارشـي   يـا تفسـير   داشته باشد و معناي آن هم نبايد مجاز به تغيير و دگرگوني ،ديگو يم

  1باشد.
 ريو تفسـ  يارها مورد بـازخوان بارها و ب اسالميونكتاب قرآن توسط  ،نكهيقابل انكار اغيرنكته 

پيشـين  اسـاتيد   ازاد قبا انت نوين تفسيرهاي مجدد ودر توجيه اسالم  امروزيمراجع . قرار گرفته است
 نيمفسـر  ؛دهنـد  يمـ خواننده چنين توضيح  يبرا -تقابل علم و دين ضمن انكار - ها نوشتهدر  ،خود

بـر مسـطح بـودن     يناز منجمـ  تيـ به تبعه گذشتدر  )صاحب تفسير كبير ،ين رازيفخرالدامام مانند (
 .)دگـول خـورده بودنـ    نيمفسـر ( دچار فهـم نادرسـت قـرآن شـدند     چنين اينو  داشتند ديكأت نيزم

   مجدد دارد. ريبه تفس ازيقرآن ن ،با كشف نكات جديد علمي امروز بنابراين
  :رايز؛ استو فرافكني بارز مغلطه مصداق و  نادرست سخن آشكارا اين

منسـوخ شـدن   بـه   كـرده بودنـد،   تيـ تبع خود ي هدور مه نياز منجمپيشين  نيفسراگر مالف) 
بـر درسـتي    و كردنـد  يمشك مسطح بودن زمين  ي هيقض درحداقل  يا بردند يمپي قرآن  معلومات

و  بـود  يهيبـد  يامـر و فالسفه  نيمنجم يبرا نيزم تيكروبه اين دليل كه  .دندكر يآن پافشاري نم
منبـع  عنـوان  بـه  وسيـ بطلم طيِالمجسـ  در كتابكم  تدس يا2.نداشت ترديد ي در آنشناس اخترهيچ 
  3بود. بازگو شدهصراحتاً  مسألهاين  ،منجمان ياصل
 يـروي پ منجمـين از  هـا  آن نيا، بنـابر نداشتند انشناس اختربه  ياعتماد چيه نيمفسر كه ييازآنجاب) 
اكثـر   .بودنـد  »مراجـع اسـالم  « طرودم ها لسوفيفان و شناس اختر، همواره در طول تاريخ .كردند ينم

                                                 
   .، رضا آيرملو»دينيغيرقرآن  قرائت«. به: بيشتر، ر.كي  هبراي مطالع 1
نيـز  (بيرونـي چـرخش زمـين بـه دور خورشـيد را      نـد  شعاع زمـين مطـرح كرد   ي هبراي محاسبنو ابوريحان بيروني روشي كساني همچون حتّي  2

اّن الـارض کریّـه و فی انّه لایتصور لمن لـم یـرتض بالبرهـان « با عنواناي دارد  هنيز مقال ي رازيزكّريامحمد بن  .)دانست محتمل و قابل بررسي مي
  .ر نيست)قابل تصو ،آن هستند ست و مردمان در اطرافكرويأله كه زمين مساين ذيرد، پ نميكه برهان  كس آندر اينكه براي (» الناس حولیها

 .شـد  مـي آمـوزش داده   نيشـعاع زمـ   ي هروش محاسـب  هيدر دانشـگاه اسـكندر   حتّيبرد و  يپ نيزم تياز ظهور اسالم به كرو شيپ ها قرنبشر  3
ي  طعمـه بارهـا  تـر   كه پيش -اسكندريه ي  هكتابخانبقاياي از را كتب پرشماري ، »خطابالعمر بن «در زمان خالفت مسلمان با فتح مصر  عرابا(

  در آتش سوزاندند.) - شده بودحريق 
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كـافر  زنـديق و   ملحـد، در زمـان خـود    ،شـوند  يمشمرده  اسالم فخر ي هيكه امروزه ما انديشمنداني
در . خيـام  ريو مـنجم شـه   يفـاراب  ،يراززكّرياي  ،نايس ابن مانند1؛شدند يمو به مرگ تهديد خوانده 

پرداختن به نجوم ) ق هـ 204 -150اهل سنت، از امامان فقهي( امام شافعيتر  پيش جو بود كههمين 
مقاصـد  «در كتـاب  ) ق هــ  450متولـد  (فقيـه شـافعي،    يغزال محمد امامبعدها  و ه بودرا حرام دانست

 را و هندسه در حساب و تعمق بطلميوس المجسطيِ خواندن و نظر در علم اقليدسخود، » الفالسفه
، ين، منجمـ هـا  دانياضـ ير ي همـه ؛ و پيـرو آن  دشـمر  را مـذموم  و علـوم طبيعـي   فساد دانست ي هماي

 3شد. ياريباعث سوزانده شدن كتب بس ،خود فتوايبا  تا اينكه 2ديرا كافر نام .و.. بانيفالسفه و طب

                                                 
... و معـاد  ايـ و منكـر حـدوث عـالم، نبـوت      اسـالم منتقد سرسـخت   ،شمندانياند نياز ا ياريناسبت نبود، چون بسم يبهم  اديزها  ببرچس نيا 1

مـأموران   كـه  يطـور  بـه نـام بـرد.   هــ ق)   313 - 215( »ي رازيزكّريـا محمد بـن  « ي جهتوان از شكن مين نمونه عنوااز آزار انديشمندان به بودند.
ام . بر سر وي كوبيدند تا اين دانشـمند نابينـا شـد    چنانعباسي، كتاب رازي را  ي هخليف هـ ق) 320 - 282( »المقتدرباهللا« كتـاب   ي هدر مقدمـ  خيـ
پـيش   .»رنجشان بسيار بود منحصر گرديد شان كم و هكه عد اي هما شاهد بوديم كه اهل علم از بين رفته و به دست«: نويسد خود مي» مقابله جبر و«

  لقب گرفت.» امير الكافرين«، از طرف متشرعين اسالمي را بنيان نهاد كتب ي هعباسي كه دارالترجم هـ ق) 218 - 170(» مأمون«هم  ها ناز آ
با طب، فلسفه، منطق، علوم و فنون يا حتّي عقايد، فرهنگ و ادبيات جوامـع   شده ترجمه يها كتاب ي لهيوس بهف مسلمانان بسياري در ادوار مختل

و... بودند. بـه   (پهلوي) پارسي باستاني هندي باستان (سانسكريت)، سرياني، ها زبانبه زبان يوناني و بقيه به  ها كتابديگر آشنا شدند. بيشتر اين 
  پيرو جالينوس بود. ، پيرو ارسطو و در طب،طبيعي ي هدر فلسفهـ ق)  428 - 370( »نايس يابوعل« ،همين دليل
با آيات قرآن ديدند  ها را آنبا نظرات انديشمندان يونان آشنا شدند؛ هم تشابه برخي از  كه يهنگام -از قرن دوم هجري قمري به بعد -مسلمانان

را  فيلسـوفان را به نام دين مصادره كـرده و   ها آندرنگ  ي، بافتندي يمنظرات را مطابق قرآن كه اين  ينراامدو هم مغايرت برخي ديگر را. شريعت
مبـاني  نظرات فالسفه با بسياري از چون ما ). امانند محمد بن عبدالكريم شهرستاني، مالصدرا و محقق طوسي( خواندند يمشاگردان اولياي الهي 

دانستند و در برابـر پيـروان    يمرا ملحدانه فالسفه  نظراتاسالم، ي تاريخ  هالميون از همان قرون اولياس اكثريتلذا  ؛بودنيز آشكار  در تضاد قرآن
   :يابي كرد ريشهچنين توان  يم ران دانشمندان مسلما بااسالمي شريعتمداران تقابل علل اساسي ايستادند. در كل،  يمآنان 

رد  ب) ضـبط، تكميـل و اصـالح و گـاهي هـم     ي باسـتاني.   هشـد علـوم منسـوخ  و  سـال  كهـن ي باورها و ها افسانهدر  قرآنالف) توقف معلومات 
در  هـا  آنج) خرد دانشـمندان مسـلمان و اهتمـام    از قرآن.  تر شيپ ها قرن، آن هم ييونان ي هي خاورميانه توسط فالسف منطقهي باستاني ها يدانستن

بـود كـه    يايـن در حـال  حتّـي رد كننـد).    وي سلف خود را اصـالح   فالسفهي سبب شد تا آنان مواردي از آرا موضوعكارگيري منطق (همين به
د.دانستن يماني ايم بيعامل كفر و  وانكار ضروريات دين ساز  هزمين ياپيروي از زندقيه ات را بسياري از اسالميون، فراگيري منطق و رياضي  

ابليس در فريفتن اينان از « :نوشته استگونه  اين »تلبيس ابليس«در كتاب  ـ.ق)ه 597 - 508(فقيه حنبلي،  بغداديالامام ابن الجوزي  باره نيدرا 2
اي در ميان سـاير سـتارگان    هزمين را نيز ستار ،المثل يف. اند آوردهنها به عقل خود روي ت ،براي درك حقايق ها آن قدرت يافته است كه راه  اين

گوينـد كـه هـر     يو مـ  انـد  قائـل افالطون و جالينوس و ارسطاطالس (ارسطو) مقـامي بلنـد    و براي كساني چون سقراط و بقراط و اند [...]  هپنداشت
 »تر خواهد بود. لمقبوها  اين ري در پيشگاه خالق از عذراهمانند زمين است. و همانا عذر يهود و نص لميكوكب ديگر را نيز عوا

 -آن هـم بـا اسـتناد بـه روايـات اسـالمي       -نيفالسفه و منجمـ  ابارهسالمي، منابع ا و پيشين ريتفس يها كتابدر اغلب  كه ديتوان د مي قيبه تحق 3
شيعي نيز اصوالً علم منحصر به اصول دين اصلي است. در منابع نگريسته شده  و انكارترديد  ي هبا ديد ها نبه نظرات آ يا اند. هشد ريتكف تحقير يا

پيـامبر نيـز    بيـت  فهميـدن بهتـر سـخنان اهـل    بـراي  دانستن صرف و نحو عربي ه است (، دانسته شدامامان رسيدهبران، اولياي الهي و و آنچه از پيام
  ي تضييع عمر، احداث شبهه در نفس، كفر و ضاللت ناميده شده است. فايده و مايه ، عملي لغو و بيغير آنتوصيه شده است). و فراگيري 
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مسـطح بـودن    اصـل  بر ،اديان ابراهيميكتب  ازجملهو  نيشيپ انيدر كتب اد قبل از قرآن،ج) 
         و عجيـب  ،بـراي مفسـرين در ادوار گذشـته   صـل  ا ايـن از تبعيت قـرآن   ،پس. بود هشد ديكأت نيزم
يافتـه   يراقرآن را در متـون يهـود و نصـ   مشابه آيات  ،نبود. اين مفسرين زيبرانگ ديترد ياك ان هشبه

  قرار داده بودند. خود ريتفسرا منبعي براي (اسرائيليات) بودند و توضيحات تكميلي اين متون 
خـود  و فهـم   درك ي جـه ينت ،نيبر مسطح بودن زمـ  شتهدر گذمفسران قرآن  پافشاري نيابنابر

همچـون   انيمتكلمدر اين راه حتّي  1را گول نزده بود. ها آنكسي  واست  قرآن بوده اتياز آ ها آن
 رأي ي هصدد تخطئدر ،زعم خود عقليداليلي بهذكر با هـ. ق)  606 - 544/543( 2زيراين الدفخر

  3اند. برآمدهنيز زمين  بودن منجمين در كروي

                                                 
بـا   متفـاوت  (گـاهي متنـاقض همـديگر و گـاهي     اسـالمي گونـاگون  اخبـار  ود يا پيشين خ اساتيدبيشتر به نظرات  ادوار گذشته، رانمفس درواقع 1

  دانستند. ييا باطل ممردود شمردند و هر بدعتي را هم  ميرا بدعت  اي در دين ههر سخن تاز دل سپرده بودند. آنان )يكديگر
  شافعي مذهب بود. ،سلك و در فقهاشعري م ،، در كالم»فخر رازي«يا  »رازيفخرالدين «به  معروفمحمد بن عمر بن رازي  ٢
 دربسـت منجمـين و فالسـفه) را    ازجملـه (گـران  ديكـه او رأي   ناظر بر ايـن معناسـت   اين لقب ،گفتند مي »امام المشككّين« را رازيالدين فخر ٣
و  »اصل تمام علوم در قـرآن اسـت  «با اين رويكرد كه الكبير) تفسيرال» (بيالغ لسان«در كتاب فخر رازي  .كرد ميرد ن بدون برهان يا پذيرفت ينم
ايـن   پـذيرش ولـي   ؛پرداخته اسـت نيز و فالسفه منجمين  آرايبه  »ستايد يم انديشند، يآفرينش زمين و آسمان مي  هخداوند كساني را كه دربار«

(بـرخالف روش  داد  ار مـي ، قـرآن را اسـاس قـر   در راه علمـي نشـان دادن قـرآن   رازي ، فخـر  درواقع. دانسته استرا منوط به تأييد قرآن  نظرات
بيـان  و منجمـين   آراي بـين وي هرگـاه  كـه   بيترت نيا به .سنجيد و علم نجوم معتبر در زمان خود را با آن ميمدعيان امروزي اعجاز علمي قرآن) 

در نزد  رات منجميننظ ،در غير اين صورت .نشان دهدرا  علم زمان خودهمخواني آيات قرآن با تا كرد  يآنگاه سعي م ؛ديد مي هماهنگيقرآن 
نظـر   حال نيباااما  ؛داند در ضمن تفسير خود بر قرآن، رأي منجمين را در كرويت زمين مردود مي وياست كه  به همين دليل بود.اعتبار فاقد او 

   .مايدقلي آن را اثبات نعقلي و ن كند تا با داليل متعدد پذيرد و سپس كوشش مي ي سكون و ثبات زمين مي منجمين را درباره
 58سوره األنعـام و آيـه    68آيه با استناد به معتقد بود كه معرفت عالم سماوات از راه اخبار بهتر ميسر است تا از طريق علم فلك. وي فخر رازي 

تمسـك   يانظر اظهار بحث و هر گونه  ،»عليكم بدين العجائز« و خبر مشهور »الخالق يلاتفكروا ف الخلق و يتفكروا ف«و حديث سوره الزخرف 
التفسـير  (در: اعـالم كـرد   شـده  منعو مردود  شود الهي دانسته ميوحي  را كهآنچه درستي سنجش  يا ؤال بردنزير سدر  منطقيداليل فلسفه و به 

شـت  پقرار داشتن زمين بر روي زمين،  دانستنعالوه بر مسطح  ،در كتاب تفسير خود رازي، به همين دليل). 97و  96، 95، 46صص ،2ج الكبير،
چنـين  باران أ منش ي هباراو در همچنين. دانسته است محتملبا استناد به اخبار اسالمي، را بلكه آن  نكرده رد تنها نهنيز گاو، ماهي و يك صخره را 

كـه   بـارد  يماز آسماني شود،  يباران در ابر توليد نم« ؛»كند ميبعد آن را بر ابرها نازل آفريند و  باران را خداوند ابتدا در آسمان مي« :نوشته است
هيئـت  «با  سنخيتيگونه  هيچ ،فخر رازي در مورد منشأ باراننادرست رأي  ،از نظر گذشت ينفصل پيشدو در  آنچه مطابق با( ».باالتر از ابرهاست

 اونظر ؛ بلكه كردمتهم پيروي از منجمين  را بهوي بتوان تا  ندارد  -بود در زمان حيات رازي شناسي  و گيتي نجومعلم شاخص كه  - »بطلميوس
  ).گيرد مينقرار  تضاد و تناقض در مقامنيز قرآن آيات با  وو روايات اسالمي منطبق است؛ ون يهود متو اي كهن خاورميانه ه هافسانبر 

نمايـان   يخـوب  بـه  ؛ ايـن نكتـه را نيـز   باشـد ديـن و دانـش   ي  رابطـه تواند معياري براي شناخت  يمعالوه بر اينكه رازي » بيالغ لسان«كتاب  ،باري
 .دارد ميـدان  اسـت يـا   اهميـت  حـائز  حـدي چه  تارد آدمي و خ ؛دانش بشر به چه ميزان اعتبار دارد ،و متكلمان شريعتمدارانكه در نزد سازد  يم
  نشدند.) ترين ارزشي قائل كوچك روز در زمان خود، دانشبه فخر رازي توجه  قدارم همينبراي  »هابن تيمي« مانندبعدها كساني البته (
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  اعجاز علمي قرآن در كشف ييهاادعا
  

       تقريبـاً هرسـاله    1.ندبسـيار  و گونـاگون علمـي قـرآن   خـرق عـادت    يهـا  جنبهدر مورد  هاادعا 
مراجـع   كـن  صـاف  جـاده  راسـتي بـه ايـن مـدعيان    .شود يمافزوده  ها آنو ادعاهاي  شمار كاشفانبر 

كـه   ييگـو  2.دهنـد  يمقرار  ها آنيار در اختتازه از قرآن  يرهايتفسبراي را منبعي و  اند شدهاسالمي 
سـازان   عتيشـر  به كارديگر  روز امروزه ؛ واستذشته گ ميقدي يها هيتوجها و تفسير مصرف خيتار
  .اند يا ويرايش تغيير مجاز به معناي جمالت قرآن،اينكه  يا نديآ ينم

صـحت   و مدهـي  پاسخ اعجاز علمي قرآن ي هادعاها دربار مشهورترين به قصد داريم در اينجا 
  3:را محك بزنيم ها آن

                                                 
 ي مهنـدس بازرگـان  مانند اين ادعـا اند؛  كردهرد  ها آنهم  عتمدارانيشرخود  ازدر سطح پاييني قرار دارند و حتّي كساني برخي از اين ادعاها  ١

جي صورت مطلق وجـود خـار  به ي جوها هيال كه جهت ازآنپايه است؛  اين ادعا بيقرآن هستند.  مدنظرآسمان  هفتزمين همان  جو يها هيالكه 
بـه  و... جـو را   دهنـده  ليتشـك پارامترهاي متعددي مانند فشـار، دمـا، مـواد     بر اساس(دانشمندان بندي دانشمندان هستند  هحاصل طبق ؛ بلكهندارند
قد، وزن، رنـگ چشـم، ضـريب     بر اساسي متنوع ها حالتمانند اينكه دانش آموزان يك كالس را با اند؛  كردهبندي  هي گوناگوني طبقها شكل
صـورت تصـادفي در يكـي از ايـن     اسـت بـه  بنـدي كننـد. حـال ممكـن      هي اجتماعي و... طبق هي، كسب نمره، ميزان رعايت بهداشت يا طبقهوش
وجود درهـاي   تواند ينم مثالً؛ آسمان نيز منافات دارد اين ادعا با توصيف قرآن از هفت عالوه به. )، اعضا به هفت گروه تقسيم شوندها بندي هطبق

 ...؛ وهستند را توجيه كندآسمان  هفتكه خورشيد و ماه در ميان ) 16(نوح/ قرآن  ي هين آيا يا آسمان
و دو » مـروه  وسفي« يها نامترين افراد سه نفر هستند با . ولي امروزه كوشافرد بود نيتر معروف »سيد هبه شهرستاني«در گذشته عرصه  نيدر ا ٢

 100مورد به فيزيك،  63 هستند كه هيآ 675قرآن  يعلم اتيآمدعيست؛ وه مرّ وسفي». يوارالج يمقداد مرع«و  »الحبال ليجم محمد«همكار 
د  .)77 - 76 صالقـرآن، صـ   يف يهعيالعلوم الطبدر: (ي اختصاص دارند شناس نيزممورد هم به  20ي و شناس هانيكمورد به  الحبـال و   ليـ جم محمـ

 )اتي% كل آ20( است هيآ 1322 يبا احتساب موارد تكرارآيات علمي قرآن  كل تعداد ها آني نظر متفاوتي دارند. از ديد الجوار يمقداد مرع
 .)36 - 35 صص ،القرآن يالعلوم ف(در: مربوط هستند  يشناس نيزمآيه به  69و  كيزيف آيه به 138كه 
، ناصـر  تفسـير نمونـه   (ماننـد  ريتفسـ كتـاب  نام كتاب علمي و چه با نـام   تحتچه  ،اعجاز علمي قرآن با ادعاهايي درفراواني هاي  كتابامروزه  ٣

ايـران نيـز    هـاي  تانبه كتب تعليمـات دينـي دبيرسـ    ها نمواردي از آ حتّيود. ش مي عربي و فارسي و... چاپ و منتشرهاي  نمكارم شيرازي) به زبا
 مين را داشته است).عبارات مشرقين و مغربين، قصد بيان كرويت ز يريكارگ بهبا  قرآن (مانند اين ادعا كه اند افتهي راه

ي تمـام   هقرينـ لـذا   ؛همه چيـز اسـت   ي هكنند نچون قرآن بياكه  ندباوربر اين  ،سوره النحل 89با استناد به آيه قرآن  اعجاز علميافراطي مدعيان 
عنـوان نمونـه   بـه  راناين مفسهاي  هاز فرآورد. در قرآن موجود استترديد  يب در حال و آينده،و كشفيات)  ابداعات(آوردهاي علمي بشر  دست

 صنوفـل،   بـدالرزاق عدر: قرآن و العلـم الحـديث،   » (ماهواره«سوره النمل به   82(جنبنده) در آيه » دابه«توان به اين موارد اشاره كرد: تفسير  يم
در: قرآن و العلـم  ( »كترونال«و » پروتون«عراف به ألسوره ا 189در آيه ) ا، حو(همسرش» زوجها«و ) ، آدم(يك فرد» نفس واحده«)، تفسير 212

، ص 6ج سـيد قطـب،    فسير في ضالل قرآن،تدر: سوره المرسالت ( 2و  1از آيات » بمب اتم«و استخراج  )156 ص، نوفل بدالرزاقع الحديث،
ي  هادامـ در اين بنـابر انـد.   فتـه پذيرها را ن آن هماسالميون از بسياري ي حتّ. است روشن و آشكار دعاهاا گونه نياپايه بودن  يب و... )29 جزء،  379

 .كنيم يم خودداريي علمي قرآن  در مورد جنبه هاادعا گونه نيابررسي نقد و از اين مبحث 
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  :ايبه عمر دن نينسبت عمر زمقرآن به  ي هاشار كشفادعاي  )الف
در شـش روز   هاسـت  آنو زمـين و آنچـه در ميـان     هـا  آسـمان ما  :38 ق آيه سوره«

  ...آفريديم
كـه زمـين را در دو روز آفريـد كـافر      كـس  آنآيا شما به  بگو :9 آيه فصلت سوره

  ...هستيد 
       ميليــارد ســال  5/4دانشــمندان بــا توجــه بــه شــواهد موجــود عمــر زمــين را  امــروزه

ميليـارد سـال بـرآورد شـده      5/13ين در حالي است كـه عمـر دنيـا    . اكنند يمبيني پيش
 3(عمـر دنيـا    روز خلـق شـد.   قرآن آمده كه زمين در دو روز و دنيا در شـش  دراست. 

كنـيم هـيچ    شـواهد عينـي امـروز مقايسـه    اگر اين موضـوع را بـا    برابر عمر زمين است)
 ميليـارد  5/4( ميليـارد سـال) را بـر عمـر زمـين      5/13عمر دنيا ( .شود ينمكمبودي ديده 

بدان معناست كه علـم امـروز نيـز بـه      اين .ديآ يم  به دست 3سال) تقسيم كنيد. جواب 
  .»برابر عمر زمين است 3رسيده كه عمر دنيا  مسألهاين 

زمـان   مـدت از  نيتخمـ  كيـ ، السـ  ارديـ ليم 5/13كـه   ميالزم است بدان زياز هر چ قبل: پاسخ
عـدد توسـط    نيـ ا .) تـا حـال حاضـر اسـت    بيـگ بنـگ   =( »انفجـار بـزرگ  « ي لحظـه از  شده يسپر

البتـه  ( نكنـد  رييـ تغ نـده يوجود نـدارد كـه در آ   ينيكرده است و تضم رييبارها تغ كيزيدانشمندان ف
 يهـا  هيـ نظراز  يكـ يبنـگ تنهـا    گيـ ب اصـوالً  .اسـت)  دهيرسـ  زيـ سال ن ارديليم 15 كينزد اكنون تا

معنـا   ،انفجـار  ي همفهوم آغاز زمـان را از لحظـ   كدانانيزيكائنات است و ف شيدايپ ي كننده فيتوص
غـازِ سـرد شـدن آن تـا حـال حاضـر       از زمان آ يسرانگشت نيتخم كي زين نيزم عمر زاني. مكنند يم

  اعتماد كرد.چندان  توان ينماين اعداد  به پس .كرده است رييبارها تغ زيحدس ن نيا .است
زمـان سـاخت هـر     مدت رايز ،استدالل نادرست است نيا بازهم، بگذريمموضوع  نياز ا اگر

در دو روز  نيكـه زمـ   ديـ گو يمـ از ساخت آن ندارد. قـرآن   شده يسپرزمان  مدتبا  يارتباط ز،يچ
 نشي، كـار آفـر  ايـن كتـاب   ديـ از د بنابراين .پرداخته شد ها آسمانشد و پس از اتمام آن به  دهيآفر
زمـان   مـدت بـه   تـا حـال حاضـر    نيزمـ  ي شده يسپرعمر  پس .است پذيرفته انيپادر گذشته،  نيزم

 زيـرا ؛ )نـه وگ نهمـي به جهان نيز  سن(براي  ندارد يربطقرآن است،  مدنظركه ) آن پيدايش( خلقت
 . ستيمتناظر ن اي معنا مهقدمت،  و سنبا  و پيدايش دتولّ الزم براي زمان مدت
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ادامـه   همچنـان و است  افتهين انيجهان، پا يا نيزم شيدايكه امر پ ميفرض كن اگر، وجود نيباا
بخشـي از ايـن    آن ي شده يسپرو عمر  ،ددر حال تولّ همچنانيعني باور داشته باشيم كه زمين ؛ دارد

 بـه جهـان   شيدايـ پ ي پروسهمگر  ازير؛ و نادرست است اين استدالل ايراد دارد بازهم ؛فرآيند است
 ،زمـان پايـاني خلقـت   عنـوان معيـار   بـه عصـر حاضـر    ،در اين استدالل كه شود يم تمخ حاضرعصر 

   [!] 1؟انتخاب شده است
  ن قرآن:تدر م نيكشف حركت و عدم سكون زمادعاي  ب)

َحاِب ُصْنَع اللَِّه الَّذِ  َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَها َجاِمَدًة َوِهَی َتُمرُّ َمرَّ  :88سوره نمل آيه « ی أَْتَقـَن السَّ
َُّه َخِبيٌر بَِما َتْفَعلُونَ  ُکلَّ َشْیءٍ    إِن

ابر  ها آن آنكه حال و هستند  تحرك يب ها آنپندارى كه  [و] مى نىيب را مى ها كوهو  
 ديرا در كمال استوارى پد زىيكه هر چ است ىي] صنع خداني[ا هستند درحركت آسا

  .آگاه است ديده او به آنچه انجام مى قتير حقآورده است د
نـدارد. بلكـه حركـت آن     يخـود حركتـ   يو خـود  ييتنهـا  بهاست كه كوه  يهيبد
شـما راه   كـه  يوقتـ  مثال عنوان به. ي!] نه استقاللاست [ نيو منتسب به حركت زم يعرض

مكـان   از آن مكان بـه  زي، قلب شما نديشو يممنتقل  گريبه مكان د يو از مكان ديرو يم
و  ييجـا . بلكـه جاب ريـ كـرده اسـت؟ خ   ركـت قلب هم ح ايا آام؛ منتقل شده است گريد

  .»است يحركت عرض كيحركت قلب 
 قيـ اگـر در مـورد آن تحق   يولـ  .رسـد  يمـ به نظر  راديجالب و بدون ار در ظاه ادعا نيا پاسخ:

قبـل و بعـد از    يهـا  جملـه با دقـت در   رايز؛ نهفته است يا مغلطهكه در آن  گردد يممشخص  ،شود
(جنـبش   يا واقعـه اسـت كـه    ياز مطلب يمربوط به بخش هيآ نياكه  شود يم مشخص مذكور، ي هيآ

                                                 
امـروز بايـد   پيدايش يا آفرينش جهان در نظـر بگيـريم، آنگـاه    فرآيند  يپايان را زمان -آينده ريا هر تاريخ ديگري د -اگر تاريخ مرگ جهان  1

  سال جمع بزنيم. در اين صورت: ارديليم 5/4ميليارد سال و  5/13آن تاريخ را با دو عدد  تا مانده يباق زمان مدت

   x= )ميليارد سال برحسب(تا پايان عمر جهان  مانده يباقزمان مدت
   0=x  3) =x+5/4 (÷ )x+5/13  (  

 ي هبـاز  چيهـ  هرگز و در ،عمر جهان و عمر زمين ارامترِبين دو پ ،حال حاضر) مبدأصفر با  ي هحال حاضر (لحظ رازيغ بهاين به آن معني است كه 
از آب  نادرسـت  - گذشـته و حتّـي   - نـده يآ (فرضـي)  سال ارديليدو م اي كي يبرا تناسباين مثالً  حاصل نخواهد شد. 3تناسب  زماني ديگري

و حتّي هر عدد ديگر گذاشته شود، آنگـاه   2يا  1عدد ، xمتغير مجهول  يجا بهي فوق  در معادله(اگر  شود ينمبرقرار  3تناسب و  آمد درخواهد
  .)شود ينمحاصل  3جواب 
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در  وسـته يپ حاضـر كـه   در حـال  يداديرو ي تذكردهندهو  كند يمگو ، بازامتيرا در روز قها)  هكو
  :چنين استصورت كامل بهاستناد شده  مطلبزيرا ؛ ستين، حال وقوع باشد

و هـر كـه در زمـين     هـا  آسماندميده شود، پس هركس كه در (شيپور) در صور روزى كه  و«
و   رو آورنـد  او يسـو  بـه زبـونى   و جملگى بـا  .كه خدا بخواهد كس آن است به هراس افتد، مگر

 درحركـت  ابرهـا  حركـت ماننـد   هـا  نآ و .ت هسـتند حرك يب ها آنپندارى كه  بينى، مى را مى ها كوه
 در حقيقـت او بـه   .هر چيزى را در كمال استوارى پديـد آورده اسـت  است كه  خدايىصنع  .هستند

و  پاداشى بهتـر از آن خواهـد داشـت    ،كس نيكى به ميان آوردهر  دهيد آگاه است آنچه انجام مى
  .)89 - 87 /نمل(» هستند آنان از هراس آن روز ايمن

 ديـ تهد بـراي تنهـا   بلكـه  .كند ينمرا بازگو زمين هميشگي حركت  ،يا هيآدر هيچ قرآن البته 
ـ «با عبارت  و 16 هيالملك آ در سوره( فَإِذَا هي  ـوراديـ  نيحركـت زمـ   از امـت يذكـر روز ق  ايـ  )»تَم           
 يواضـح  يكه معنـا - يمتعدد اتيدر آقرآن و  ستيمنحصر به فرد ن نيزنمل   هسور 88  هيآ. كند يم
 اتيـ در آ هـا  كـوه حركـت  . دهـد  يمـ  يتذكرات) امتي(ق در روز واقعه ها كوه حركت به -دارند زين

 نيزمـ  ركـت ح ي واسـطه  بـه ) و نـه  ي(استقالل هستند نيهمه مستقل از زم نيز امتيق ي كننده فيتوص
زمـين   ،هـا  آنرفـتن  و  هـا  كـوه حركت درآمـدن  به  باقيامت روز ؛ در ديگو يمزيرا قرآن  ،)ي(عرض

   :ثالًم .شود يمصاف 
  » ا بـه حركـت درآينـد   هـ  كـوه  و« )؛10المرسـالت/  » (هـا از جـا كنـده شـوند     كوه كه آنگاهو «
بينى و  آوريم و زمين را صاف مى به حركت درمى را ها كوهو [ياد كن] روزى را كه « ؛)10 /(الطور

  و... )47 /الكهف( »كنيم گذار نمىرا فرو كي چيهو آوريم  آنان را گرد مى
  نكات:

را  امـت يقـرآن روز ق چـون  « :اسـت گونـه  نيخود، ا ادعاي يدرست يبرا مفسرين نيا ليدل -1
 88  هيدر آ كه ييازآنجا نيابنابر ،1)اوليه ، فرض(اصل ماند يمن دهيپوش يراز چيكه ه داند يم يروز

كه با اصل مورد نظر منافات دارد. پـس حركـت    ن و پندارِ انسان اشاره شده استبه گما سوره نمل
   .»)م، حك(نتيجه ستين امتيمربوط به ق ،هيآ نيدر ا ها كوه

                                                 
اسـرار  مال شـدن  بـر  ،)16و غـافر/   105، توبـه/  94، توبـه/  28، االنعـام/  9(در: طارق/  مراد قرآن؛ زيرا اي نادرست استگزارهخود فرض، اين  ١

 .آخر زماندر (علوم طبيعي)  هستي بر انسان رموز آشكار شدننه و  در روز حسابرسي است (اخالقيات)اعمال و پندارهايش  ياانسان  زندگاني
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 آنگـاه  ،(فـرض)  ميدرسـت بـدان   ي گـزاره  كيـ را مـورد اسـتفاده در ايـن اسـتدالل     اگر اصل 
؛ را ديبـه دور خورشـ   نيو نه حركت زم ميا كردهرا اثبات  امتيقرآن در وصف روز ق ييگو تناقض

 به ها نشدن آ ليو تبد ها كوهاز حركت  ي نيزگريد ي هيدر آمورد اشاره،  ي هعالوه بر آي آنقر رايز
  : دهد يم خبر امتيدر روز ق - است يرواقعيو غ يموهوم يا دهيپدكه - سراب
  .)20 /النبأ( »كند و سرابى گردندرا روان  ها كوهو  - َوُسيَِّرِت الِْجَباُل َفَكانَْت َسَراًبا«

 اسـت  مربوط بـه قيامـت   ،كند يمرا بازگو انسان كه وهم و خيال هم  هيآ نياآشكار است كه 

 هـا  كوهحركت  چون اين آيه،عالوه به .است و تضاد تناقضدر (اصل)  استدالل ي هيلاوبا فرض  كه
 تـوان  ينمـ  عنـوان  چيه بههم  را آنپس  ؛كند يم ينيب شيپ ماندر آخر ز نيصورت مستقل از زمرا به

 حركت زمين نسبت داد. ي واسطه به اه كوهبه حركت  يا در حال حاضر نيزم يحركت انتقالبه 

خـواهيم   ،مقايسـه كنـيم   2سوره نمـل  89تا  87را با آيات  1سوره النبأ 21تا  18ت حال اگر آيا
در روز  هـا  كـوه  ،قـرآن  ازنظـر  به اين معني كهست. دو سوره يكي ا هردر  شده مطرحموضوع ؛ ديد

   در تصـويري خيـالي و   انسـان   ،حـال  نيبـاا ولـي   ؛شـوند  يمـ و متحـرك  تالطم همچون ابـر مـ   قيامت
  :بيند ميو پابرجا ساكن  همچنان را 3زمين) ي هگهواري ها ميخ(ا ه هكو ،مانندسراب
آسـمان شـكافته شـود و هـر      و دفوج بياييـ  دميده شود و شما فوج (شيپور) كه در صور روزى«

  )21 -18 (النبأ/ »باشد نيكم جهنم در. را روان كند و سرابى گردند ها كوهو  .شكاف درى باشد
 يشـرح موضـوع   انيـ را دارد كـه قـرآن در م   معنـا  نيـ ور امـذك  يادعادر  شده ارائهتفسير  -2

. با توجـه  ) پرداخته استنيزم يشگي(حركت هم ربط يب يبه موضوع بارهكي ،)آخر زمان وصف(
 از آن ياز هـر موضـوع   شيآنگـاه پـ   ،ميفـرض كنـ   صـادق مـورد اشـاره را    ادعاينكته، اگر  نيبه ا
  .گرفته نتيج توان يمرا  )آن عدم بالغت(قرآن  ييگو نشايپر

  قرآن به ميدان مغناطيسي زمين: ي هكشف اشارادعاي ) ج
َماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها لِلنَّاِظِرينَ : 16 هيسوره الحجرآ«    َولََقْد َجَعْلَنا ِفي السَّ

  .ميقرار داديم و آن را براى تماشاگران آراست ييها برجو به يقين، ما در آسمان 

                                                 
 رستاخيز) است. -(آخر زمان از يك رويداد خبر مهميك  ي موضوع آن درباره ؛اين سوره پيداستتخاب شده براي نا نامكه از  گونه نهما ١
 .1پاراگراف  109ص  ر. ك. به: ٢
 7 - 6النبأ/  ٣
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 چون .بارو دارد ياو قلعه برج  شود يمبرج به بارو گفته  .ستبرج ا جمع بروج لغت
از  ،يعزمين همچون سپر دفا ميدان مغناطيسي واست  و حفاظت دفاع براي قلعه كاربرد

ميـدان   يبـه معنـا  س بـروج  پـ  ؛كنـد  يمـ  دهـاي خورشـيدي محافظـت   ابـر با زمـين در بر 
  .»است بوده زميناز بروج ميدان مغناطيسي  هم منظور قرآن مغناطيسي زمين است.

 )(بـراي ديـده شـدن    آسـمان  بخـش  بروج را زينت با خود آيه كه ،استدالل اين هرچند :پاسخ 
و  - ميدان مغناطيسي زمين قابل ديده شدن نيست)چون ( است آشكارو تضاد ض قدر تنا ،خواند يم

 كـه  اسـت داشـته  نسـابقه  تـاكنون   ؛اما بايد گفت -كافيست تا يك ادعا مردود شودنقض يك مثال 
 اصـالً  و بـرد  بـه كـار  را  بروج يواژهديگر،  دفاعي زمين يا هر نوع سپرِ يمغناطيسميدان  برايكسي 
اطيسـي  نميدان مغو  جمع است يا واژهبروج  ،عالوهبه .نديگو ينم بروج ،سپر دفاعيهيچ به  هاعرب
 توصيف كـرد  وانت ينم ،دارد جمعكه اشاره به  يا واژهآن را با  كه است يك سپري حفاظتيزمين 

و نـه   - آسماناز  تمحافظ ي هقرآن نحواين ادعا در حالي مطرح شده است كه خود . (مفرد است)
: دهـد مـي توضـيح  صـورت واضـح   بـه  ،و بـروج  آسـمان  يها چراغ ي لهيوس بهرا  -زمينمحافظت از 

  .هاجنّ رجم و راندن براي ،عنوان شهاببهاجرام آسماني پرتاب 
  در قرآن:1»ها قارهاشتقاق «كشف تئوري ادعاي  د)

َْٔرَض  :3آيه  رعدسوره «  َوُهَو الَِّذي َمدَّ اْلا

 .ديرا گستران نيكه زم ياوست كس و

گو را بـاز  هـا  قـاره  اشـتقاق  در اثرقرآن در اين آيات كشيده شدن و گسترش زمين  
  2».كند يم

و فعل  ها) شدنِ قارهپراكنده  جدا و( ها قارهحاصل فهم نادرست تئوري اشتقاق  : اين ادعاپاسخ
»دزيرا؛ است »م:  

   .ادامه دارد همچناناكنون نيز  ها قارهاشتقاق  ي هگذشته دارد و پديدداللت بر» مد«فعل  -اوالً
  . ستين انبساط ايشدن  دهي، كشدر حال گسترش ها قارهپراكندگي در اثر  نيزم ي هكر -ثانياً

                                                 
1 Theory Of Drifting Contionents 

    نازعات نيز صورت گرفته است.السوره  30ه اين ادعا، در مورد آيه مشاب 2
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 گسـترانيده  هـا  انوسيـ اقجاي  در جايزمين  يها يخشك، نه ها قارهحركت بسيار كند  در -ثالثاً
 ازبـزرگ   ي هبلكـه چنـد صـفح    ،شـوند  يمـ يا بزرگ  ابندي يمگسترش  ها يخشكو نه اين  شوند يم

 زمـين  ي ه. بعضـي از صـفحات پوسـت   شوند يمفشرده و كوچك  ،زمين از يكديگر دور يها يخشك
  .شوند يمي هم سوار يا بر رو روند يمن فرو در زمينيز ) ها انوسياق زير (مانند صفحاتي در

 نيـ ا اتفاقـاً  .دهـد  يمـ رخ  نيزم يدر اثر سرد شدنِ قسمت مذاب درون ها قارهحركت  ي هديپد
شدن  خردو  يدگي، چروككه حاصل آن شتهدا يرا در پ نيكوچك شدن) زم( ، انقباضِسرد شدن

آن كـه   نيريـ ز ي هيـ ال يبـر رو  نيزمـ  ي پوسـته صفحات ، دهيپد نيا ياست. در پ بوده آن ي پوسته
  .كنند يمحركت ، مذاب و لغزنده است

زمـين فشـار وارد    ي هكـه طـي آن مـواد مـذاب درونـي بـر پوسـت        نيانقباض زمـ  گريد جياز نتا
  ها را نام برد: اين پديدهتوان  ميكنند؛  مي

 ي پوسـته فشار صفحات از  يناش -ها  ارتفاع كوه يدائم شيكوه و افزا شِيدايپ :1زايي كوه -1
  زمين. ي هخوردگي در پوست و ايجاد چين -به همديگر نيزم

از فشـار   يناش - شده رهيذخ يآزاد شدن انرژي زمين در اثر لرزش بخشي از پوسته :2زلزله -2
  ).ها گسلي زمين( ي پوستهها يشكستگدر محل  -رگيبه همد نيزم ي صفحات پوسته

 بـه شـكل   نيزمـ  ي هوسـت از پ نيدرون زمـ  واد مـذابِ يا همان مـ  4»ماگما«فوران : 3آتشفشان -3
  گدازه، همراه با خروج گاز و خاكستر.

  
  
  

 
 
 

 
                                                 

1 Orogenesis 
2 Earthquake 
3 Volcano 
4 Magma 
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 اعجاز علمي قرآنمدعيان منطق 
  

 علمـيِ  ي هگـزار  يـا با استناد به آيات قرآن، قانون فيزيكي  كسيهرگز  ،در طول تاريخمسلماً 
. نسـاخته اسـت  را منسـوخ   متـداولي  ، علـم پـيش از دانشـمندان   ونكـرده  از قـرآن اسـتخراج   اي  هتاز
و نه در بـين آيـاتش    بودهعلم  دمولّمصدر و نه قرآن تاكنون در علوم طبيعي و تجربي، ، گريد انيب به

. )نداده است ارتقاءرا بشر  دانشقرآن ( اعالم كرده است هاي را منسوخ يصراحتاً هيچ دانستني علم
تا امروزه بتوان با  نياورده است باربه براي بشر دستاورد علمي نويني گاه  هيچقرآن ي  همطالعاين بنابر

بـراي ايـن كتـاب     ،كتب علمي جا داد يـا بـا اسـتناد بـه آن    ي  هميان قفساين كتاب را در  ،اتكا به آن
هـاي علمـيِ از    يدانسـتن  انتسـاب  ،كـه رخ داده  رويدادي حال نيبااقائل شد.  خرق عادتاي از  هجنب
(تفسير قرآن بر وفق مـراد  بوده به قرآن  شده اختهشنهاي علميِ  يها و تئور هيا فرضي  شده كشف شيپ

در پـي  علمـي قـرآن   اعجـاز   در مـورد را  هـايي ادعاطرح از سوي اسالميون، امروزه كه  دانش بشر)
  1.داشته است

اسـت  مسـأله  ايـن  همواره  ،علمي بودن قرآنقائالن به ترين چالش پيش روي  م، مهالوصف عم
 ،اعجـاز علمـي قـرآن    مـدعيان كـه   يـا دسـتاورد علمـي    ت فالن قانون فيزيكي، صحبرفرضكه اگر 

رد  روزي - انـد  هسـاخت را تابعي از آن  قرآنالهي بودن و  - اند هاش را در ميان آيات قرآن يافت هقرين
پاسـخ   2يا خيـر.  توانند بر موضع خود باقي بمانند؟ يم همچنان مفسراناين آيا  در اين صورتشود؛ 

انجامد كه ادله و برهـان ايـن مـدعيان در نشـان دادن      يبه اين نكته م اين سؤال مهم هر چه كه باشد،
 داده شـود، مثبـت  پاسـخ  اگـر بـه ايـن پرسـش     زيرا است.  نامطمئن وادعاي خويش، متزلزل  صحت

                                                 
 هـايي همچـون   ه است و پيشروان مـذهب گرفتنهضتي درباره مذهب در اين زمان« نويسد: يم باره نيدرا )Sigmund Freud( »زيگموند فرويد« 1

كـه   برند يم ييها استداللكنند كه علم جز دين چيز ديگري نيست و براي اثبات اين ادعا دست به تفسيرها و  يمدي، مسيحيت و اسالم ادعا يهو
ان نيسـت.  . البته اين روشي نو و ابداعي بـراي ايـن كسـ   كند يمتوقع دارند عايدشان  ازآنچهكوس ي كامالً معا هبسي كودكانه بوده و نتيج واقع به
  )222هاشم رضي، ص ، زيگموند فرويد، »يك پندار آينده«( .»اند قدم بوده شپيبسي در كار  ها آنن اسالف چو

آنان هم نتوانستند از ايـن طريـق بـراي ديـن خـود امتيـاز و        وليبسيار خبره بودند  پيشينيان گرچهدر اين عرصه، دهد كه  نشان مي يخوب بهتاريخ 
ي  طي يك بيانيـه  1992در سال سال سيصد پس از   -شرمسار از تاريخ دانشمندكشي خويش -توليك افتخاري كسب كنند. چنانچه كليساي كا

   .)اي از فهم درست كتاب مقدس عاجز بودند هالبته با اين توجيه كه در گذشته عد( كردحكم صادر گناهي گاليله  يب به، رسمي
  براي صحت آن علوم.  كم الهيصدور سند حنه ، سابقه بوده نه منسوخ شدن علوم بي ،تاريخدر  2
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و اگر پاسخ منفي  رض)غ(نقض  منافي علمي بودن قرآن خواهد شدخود  ،اين مدعيان آنگاه ادعاي
  شود. يودن برهان اين مدعيان آشكار م، آنگاه باطل بودن استدالل يا غلط بداده شود

علمـي  اعجـاز   مـدعيان  استداللي  هشيوسازد كه  ينمايان م يخوب بهاين نكته را  زبورمپرسش 
بـر  (كـاذب)  ش نادرسـت  زهـايي بـا ار   هگزاراين استعداد را دارد كه حتّي به تحميل در عمل  ،قرآن

اي علمـي  هـ  هران در نسبت دادن گزاراين به آن معناست كه منطق اين مفس 1منجر شود.آيات قرآن 
نـدارد   يديگـر تفـاوت   پـس 2.مشكل دارد از اساس نانبرهان آپيمايد و  يسيكل معيوبي را مبه قرآن، 

  . 4كاذب يا 3صادق باشد درواقععلمي ي  هگزارآن  كه
تفسير مدعيان اعجاز علمي و رويم  ياين سيكل معيوب مشناخت به سراغ  مقدمهبا اين اكنون 

شـويم،  صـرف  منطقي  مبحثاما چون قصد نداريم وارد . كشيم  ا در ترازوي منطق به نقد ميقرآن ر
بـا  هـم  آن - قـرآن اعجـاز علمـي   مفسـران  و كليـدي  اي  هپايـ ي  هالطـ غم دو بازشناسيبه تنها بنابراين 
 5:كنيم بسنده مي - مثال آوردن

هـر  ي  هدربـار  ،شـيء صـادق اسـت   يك ي  هاين فرض كه هرچه دربار 6:ي عرض هالف) مغلط
  :مثال عنوان بهصادق است، يا برعكس. نيز از اعراض آن يك 

  .است ي نخست: ارسطو غير از سقراط همقدم
                                                 

هاي خود را پس ، اين مفسران نيز يكي از ادعادر علوم طبيعي بشر دانستنياين امكان وجود دارد كه با منسوخ شدن يك همواره  ،بيترت نيا به 1
 و» فلك اعظـم «به  »عرش«مانند تفسير ؛ دانيم كه اين قضيه بارها اتفاق افتاده است يرا عرضه كنند. م تري هتاز ، تفسيرگذشته به سبك و ؛بگيرند

 محمـدباقر (ماننـد ملّـا هـادي سـبزواري و ملّـا      ادوار ماضـي   از اسـالميون توسـط برخـي    »هيئت بطلميوس«در عنوان فلك نهم به» االفالكفلك«
  ديگر مورد پذيرش اسالميون نيست.  »مركزي زمين«مجلسي و...) كه امروزه با منسوخ شدن 

اند، به يافتهمناسبي  حلبا اين رويكرد كه راهكرده  ليتحصرخي از اسالميون بپوشيده نمانده است. نيز  ميشريعتمداران اسال از ديد اشكالاين  2
، عـدم گـردش خورشـيد بـه دور     فقط مسائل يقيني در علم (مانند كرويت زمين، چـرخش زمـين   كه كنندميقرآن توصيه  يعلم كاشفان اعجاز

نام » تفسير اعتدالي« راآن روشي كه اثبات عدم تضاد علم و دين باشند.  تنها در پيِ ،روي ناب از زيادهو با اجت ) را به قرآن نسبت دهندو ... زمين
و المفسـرون) و   ري(در: التفسـ  »يذهبـ  نيمحمد حسـ «(در: الموافقات)،  »يشاطب ابواسحاق« ازجمله اين در حالي است كه گروهي ديگر .اند هنهاد

جـز  تمامـاً  نـه كتـابي علمـي؛ و دانـش بشـري      و  بشريت است ن استدالل كه قرآن كتاب هدايتبا اي) ميلكرالقرآن ا ري(در: تفس» محمد شلتوت«
اهميـت  بـي  وفايـده  عملـي بـي   علـم را  ي لهيوس به هاي قرآنيگزارهدرستي  اساساً محك زدن ؛ديگري نيست چيز متزلزلقيني و يغيرهايي گزاره

 دانند.ميباطل پوچ و ادعايي هم را  »اعجاز علمي قرآن« ،(نفي دانش) و از همين زاويهكنند ميقلمداد 
   باشد. (True) »درست« ،ارزش آن گزاره 3
 باشد. (False)» نادرست« ،ارزش آن گزاره 4
  .)شناسد را ميمغلطه هزاران سال است كه بشر ( لطه نام برده استغاز اين دو م (Sophistic Elenchi) ايانطسوفيس طاتالغم در رد ارسطو 5
 .مابالذات يجا بهگرفتن مابالعرض  6
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  ي دوم: سقراط انسان است. همقدم
  : ارسطو انسان نيست.(حكم) نتيجه
بـه   را علمـي  اي مطلوب گرفت و يك مطلب هنتيجتوان  لطه ميغچگونه با اين م ؛مينيب يمحال 
  :داد قرآن نسبت
  تشبيه كرده است. بستر) - گهوارهمهد (ي نخست: قرآن زمين را به  همقدم
  .متحرك استي دوم: گهواره  همقدم
  : قرآن به حركت زمين اشاره كرده است.(حكم) نتيجه
منجـر   اي صـادق  هگـزار اسـتخراج  بـه  معتبر باشد يـا  تواند  ميهنگامي  استنتاج هر است يهيبد

همـان  دقيقـاً   ،اسـتدالل ي نخسـت   همـ در مقد مـدنظر ي  همقولـ كـه  باشـد   تر ثابت شده شكه پي شود 
جـز   اسـتدالل آن  برهـان  ،ر ايـن صـورت  يـ در غ 1اسـت. اسـتدالل  ي دوم  همـ در مقد مـدنظر  ي همقول
چيـز ديگـري    ،دلخـواه  اي هنتيجـ  يـابي بـه   دسـت بـراي  اي)  ه(سفسط يا شده يطراحاز پيش  ي هلطغم
   2خواهد بود.ن

   :لبر مطلوب او مصادرهي  همغلط) ب
  از طريق فرض دقيقاً همان قضيه، يا اي  هاثبات قضي -1
  . دقضيه اثبات شو ،ها نمقدماتي كه بايد از طريق آ ي هيبر پااثبات  -2

 ؛ واسـت  »دور«، مستلزم نآي مبنا بر استنتاج هر آيد؛ ميبر لطهغماز ساختار اين كه گونه  نهما
فرضـي را   صـحت توان  ينم ستنتاجدر فرآيند ا لذا ؛باطل و مردود استامري » دور« ،در منطق چون

  ل به خودش اثبات كرد. است، با توسكه اعتبارش زير سؤال 
با دانش قرآن  مضمون آياتسازگاري ميزان بررسي ي  هقضي ،پيش روي ماي  همسأل اگرحال 
 - عكـس آن يـا   - بـودن قـرآن  علمـي  ي  هاولي كارگيري فرض هب ،در استنتاجباشد، آنگاه نوين بشر 

                                                 
  دارد): سروكارتنها با كميت عددي  ات(زيرا رياضياست درست  يا هرابطيك اصل منطقي و در رياضيات زير كه مانند مثال  1

نخست (فرض):  ي هممقدa=b 

(فرض) دوم ي هممقد :b=c 

 a=cنتيجه (حكم): 
سـمبل   »مهد«دانيم  ميالبته ( .شته يا داردكاربرد داهم مجازاً براي بيان حركت  مهدتشبيه به عربي  در زبان در مثال مذكور اثبات نشده است كه 2

 و اتصال است) سكون يا يبخش استحكامو ثبات سمبل  »ميخ«نماد داوري و عدالت و » ترازو«گونه كه  همان ؛استگاه و قرارخاستگاه 
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بـه آن  نسـبت  اعجاز علمي قرآن مدعيان كه است در منطق مهم  ياصلاين  .مجاز نخواهد بودديگر 
علمـي بـودن قـرآن    شرط  شپيي استدالل، از همان ابتدا ين مفسرانا كه بيترت نيا به؛ اعتنا هستند يب
و  كننـد  يمـ وارد  گيري هنتيجند فرآي در »درست«عنوان فرضي حال بودن تضاد علم و وحي) را به(م
  .است همخوانقرآن با دستاوردهاي علم نوين مضمون  كه گيرند ينتيجه منيز استدالل  سرانجامر د

در قرآنـي را بـه دو شـيوه    هـاي   هعلمـي بـودن گـزار   ي  هاوليفرض  اعجاز علمي قرآنمدعيان 
  :نندك مياستدالل خود لحاظ 

1- در مقعلمي بودن قرآن فرض  پيشعمال ابر بناقرآن مترجم  ،در اين حالت: نخست ي همد 
د كـه  نـ ك ميترجمه و تعبير  يا گونه به راقرآن از آياتي ، اصل كه تضاد وحي با علم محال است نيا

بـه  تئـوري علمـي   دانسـتي يـا   يـك   زمينه براي انتساباينكه با علم ناسازگار نباشد يا ها  آنمضمون 
السـماء  «و  2»السماء بِنَاء« مشابهي  هرا در دو آي »السماء«جم لفظ متر 1مثال عنوان به .گرددقرآن فراهم 
دا بِأَينَاهنَيي نخسـتين  ، در آيهكند يترجمه مدو تعبير مختلف  با 3»ب » ي بعـدي،   آيـه و در  »زمـين  جـو

ع رفيـ  سـقف آسـمان ( ارتفـاع   ،خـود ي  هترجمـ  بيند از اينكه بـا  يمترجم اشكالي نميعني  .»فضا«كل 
ي  گستره ي اندازه به و بار ديگر دهد كاهشزمين  اتمسفرارتفاع  ي اندازه به يك باررا  قرآن) مدنظر

  4.ديفزايببر مقدار آن عالم هستي كل 
2- م عمال پيشامدعي اعجـاز علمـي   ،در اين حالتدوم: ي  هفرض علمي بودن قرآن در مقد 
كـه در فرآينـد اسـتنتاج    نـد  ك يانتخـاب مـ   يا گونه بهرا دوم ي  هممقدي  هگزارخود،  تفسيردر  قرآن
كه در آنجا از ميـان   »الف«بخش  در دوممانند مثال دهد. به قرآن نسبت را علمي  مطلبيك  دبتوان

تنهـا   يمـوجه بدون هـيچ عـذر   ر است، اي به نام گهواره قابل تصو هتمام خصوصياتي كه براي وسيل
اي از  از آيـه را بتـوان حركـت زمـين    لكه ب با اين هدف كه .شده است برگزيدهخصوصيت حركت 
  5.قرآن استخراج نمود

  پايان

                                                 
 هايي آورده شد. مثال باره نيدرا ،در آغاز همين فصل» تعريف«مبحث در  ١
 22 البقره/ 2
 47الذاريات/  3
 از نظر گذشت. 43 ي هصفحدر  1و پاورقي شماره  42 ي هصفحدر  2پاورقي شماره اين مطلب در  4
 از نظر گذشت. 39 ي هدر صفح 1داليل بطالن اين ادعا در پاورقي شماره  5



  
 

  
  
  
  

  تصاوير
  
  

  
British Museum; ANE-RM55, Cuneiform Tablets)(  

 

 )خط ميخي با شده حك( النهرين بينهاي گلي  لوح

  .ديگر يها نوشته گلدر ميان گيلگمش  ي حماسهداستان سيل بزرگ و  مربوط به يها لوحبريتانيا:  ي موزه 55گالري شماره 
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British Museum, clay tablet, No. 92687)( 
 

  )پيش از ميالد پنجم(قرن ي جهان در يك لوح گلي بابلي  نقشه
  .اي و هفت سرزمين افسانه پيراموني اقيانوس توسط شده احاطهزمين مدور دوم قبل از ميالد:  ي هزارهي مربوط به ها نقشهكپي شده از روي  يا نقشه
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  بابليجغرافياي  زمين در

بـا مركزيـت شـهر     زمين مـدور  جهان:  ي نقشه
تلـخ و   گردابـي  ي رودخانـه  توسط شده احاطهل و بابِ

به (از محل طلوع آفتاب تا محل غروب آفتاب)  شور
گـاه   ه(تكي هفت سرزمين و كوهستان پيراموني همراه

  آسمان).

  
 
 
 

  
  

  )92687 مارهشگلي  در لوح موجود تصوير از يا شده يبازسازشكل (                                                                                                  

  
  
  

 
  

  

  بابلي شناسي كيهانآسمان در 
هجده موجود خـدايي  موقعيت آسمان:  ي نقشه

ــا صــورت( ــراز زمــين و  يه ــر ف ســاكن در  فلكــي) ب
   ، آسـمانِ بـابلي  شناسـي  نكيهـا در  .ياقيانوس آسـمان 

 ،با چرخش خودگذرگاه بهشت بود و  ،فراز زمين بر
 غرق شدنو افول ستارگان را پس از ماه و خورشيد، 

از زير دنياي تاريـك  (در اقيانوس زميني از زير زمين 
ــ گــذر )مردگــان ــز     .داد يم ســطح زيــرين آســمان ني
و  ، شـفاف، سـخت  ضـخيم ، بلند، طاق مانند ايپوسته
حائـل هـوا    ي لهيوس بهشد كه ه ميي در نظر گرفتصاف
 فاصله دارد.زمين  با

  
  
  
  ديگر) يها نوشتهگل متن آن و متن با كمك   92687لوح گلي شماره موجود در تصوير  از يا شده يبازسازشكل (       
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  )پنجم پيش از ميالدقرن (جغرافياي يوناني با ق بمطاي جهان  نقشه
چرخنده (اقيانوس). ي نهرودخاتوسط  شده احاطهه و زمين مدور با سه قار  

 
 
 
  
  

  
 ق. م) 546 – 610( يوناني فوسندر فيلاآناكسيم شناسي كيهانشكل زمين مطابق با 

  .ي جامد آسمان فاصله دارد كرهحائل هوا از  ي لهيوس بهكوهستان پيراموني كه شكل زمين با  يا استوانهميان اقيانوس و اساس از سر برآورده  يها يخشك
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  م) جغرافيدان بزرگ عرب) 1166  - 1100» ( شريف االدريسي«(كتاب راجر) اثر » المشتاق في اختراق اآلفاق هزهن«(برگي از كتاب 
  

 رافياجغافسانه با علم  آميختگي

  .و كوهستان پيراموني قاف) ها كوه رشته( لنگرهاي زمينو  ها خيمو  »بحر محيط«توسط  هشد احاطهو (ناف زمين) با مركزيت حجاز زمين : جهاني  نقشه
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  از جهان ترسيم كرده بود) م) 1349 – 1292» (بن الوريدياعمر بن مظفر « كه  يا نقشهي كپي شده از روي ا نسخه(

  

 تاريخي رافياييجغ يها نقشهدر  »قاف«كوهستان ي  ماندگاري افسانه

  .)ها نيسرزمو ديگر  مراه موقعيت اقوام يأجوج و مأجوجبه ه( در گرداگرد زمينقاف خط سبز : جهان ي نقشه
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  )1553 .، شاستانبول ي موزه، م) 1203(متولد   قزوينيزكرياي اثر » الموجوداتعجائب المخلوقات و غرائب «برگي از كتاب (

  

  زندهي استقرار زمين بر روي موجودات  ماندگاري افسانه

  .دو بال يك فرشتهو سنگ مستقر بر روي گاو، ماهي، و اي قاف  كوهستان افسانهبا ميخكوب و متعادل شده زمين 
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  )1553 ش. ،استانبول ي موزه، م) 1203(متولد   قزوينيزكرياي اثر » الموجوداتعجائب المخلوقات و غرائب «(برگي از كتاب 

  

   ئت بطلميوسبه هي و روحاني رباني نگاه
  .)كب دواركوهفت  ي گردانندهمأموران  و عالم ي چهارگوشهآسمان در  ي چرخاننده هاي هفرشتنمايش افالك و به همراه منازل ماه ( و بروج: تقويم
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  )ايماهواره هايعكساز روي  شده هيته، هايي از خاورميانهي جغرافيايي بخشنقشه(

 
  

  نالنهرين باستاي بيننقشه
 .امروزيسبت به شهرها و كشورهاي ن ها در هزاره دوم پيش از ميالد،»شهردولت«: موقعيت النهرينبين يناحيههاي نخستين در تمدن
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  دو امپراتوري مقتدر آشور و بابل قلمرو ي نقشه
  هايي از خاورميانه در دو مقطع تاريخي.النهرين بر بخشبينهاي برخاسته از امپراتوريمستقيم ي ي سلطهحوزهي خود: هاي تابعهتبادل فرهنگي آشور و بابل با ملت

  



  
 

  

  

  

  منابع و مĤخذ نيتر مهم

  ها كتاب
پرتـال   - يو مطالعـات فرهنگـ   يپژوهشگاه علوم انسان ،ياسمي دي، رش)pdf( رافنامهيآرداو .1

  .يجامع علوم انسان
 يفرهنگـ  هـاي مركز مطالعات و پـژوهش  نياز محقق يقرآن، جمع يعلم ريبا تفس ييآشنا .2

  .1381چاپ اول، قم،  هيعلم يحوزه تيريانتشارات مركز مد ه،يعلم يحوزه
 .1390، مهر 1342 ايانتشارات آس ،يترجمه هاشم رض د،يفرو گمونديپندار، ز كي ندهيآ .3

  .1377ارسطو، ديويد راس، ترجمه مهدي قوام صفري، انتشارات فكر روز، چاپ اول  .4
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