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  مطالب كتاب با ذكر منبع آزاد استقل از ن
 ﴾داشت فرهنگ است پاس ،رعايت حق مؤلف﴿

 



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

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

ــرآن ــين و  ق ــرهمچن ــا هينش ــب  ،ه ــكت ــ هو مقال ــوم، در يياه ــاريخ ونج       ت
  .است... و )Mythology(ي سشنااسطوره 

يـا   ، بكـر و تـازه باشـد   مـورد بحـث   ي عرصـه گمان نمـي رودكـه   
ولي عامل مهـم بـراي ترغيـب بـه نگـارش      ؛ ديگران به آن نپرداخته باشند

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

نـه تفاسـير   ( شـود  يمـ نچه كه از آيات فهميده در اين مجال، تنها آ
 ،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 مشابه بيشو مدارد كه ك

 روف موجود به زبـان فارسـي ماننـد   بلكه از منابع مع .ترجمه ننموده است
، مكــارم يا قمشــهخرمشــاهي، الهــي  انصــاريان، ،فوالدونــد يهــا ترجمــه

 ها آنو تنها رساترين بهره برده ) تاي اول هبه ويژه س... ( شيرازي، پناهي و
 برگزيـده يـا   -به تشخيص خـود  -در انشاء را  ها آن نيواتريشدر معني و 

بـا ايـن وجـود     .را آورده اسـت  )بشـر  فلـك و  ،اهللا مانند(عين لغت عربي 
لغـات در داخـل پرانتـز آورده شـود يـا       از الزم ديده كه متـرادف برخـي  

فارسي زبان از واژگان  ي هتا خوانند( آيات تشريح شوند واژگان كليدي
دوگانـه هـم    ييبار معنافارسي انتخاب شده براي ترجمه كه ممكن است 

  .)نشود دچار برداشت اشتباه ،داشته باشند
ل كتاب با حوصله مورد عنايت و انديشه فصل او؛ شود يمپيشنهاد 

  .يا حواشي نيز توجه گردد ها يپاورقبه  ضمن در. قرار گيرد
 و يپـژوهش علمـ   كي طيضمن داشتن ِشرا 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
خرسـند خواهـد   و شنيدن نظر خوانندگان كردن اشكاالت گوشزد ،ها آن
 .شد

 بينا. س :مؤلف
Sasa.bina@yahoo.com 
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تازه  زياشخاص ترسو، نادان و خرافه پرست، چ«
 روشن و محسوس هم باشد، قتيرا، گر چه حق

ــ رنــديپذ ينمــ و اشــكال  گردنــد يمــ بهانــه يِو پ
 را قــانع هــا آن يلــيدل چي، و هــكننــد يمــ يتراشــ
    .»كند ينم

 صادق هدايت

    
  گفتار شپي

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

آن در دين اسالم به دليل شرايط ي  هزمين. شود يمفراواني يافت  يها كتاب، ن مسيحيت با دانشييآ
انجام  يا ستهيشا يها كوششاما . متفاوت حاكم برآن، كمتر به صورت منسجم شناسانده شده است

  .گرفته كه هرگز كافي نيست
است كه هر جـا ديـن و دانـش رو در روي هـم قـرار      ؛ اين دهد يمتاريخ به روشني نشان  آنچه 
كپرنيك، داروين و فرويـد   يها هينظر. اصلي اين نبرد در نهايت دانش بوده است 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 هينظربرابر در  ه مراجع اسالميچگر
كـه همانـا مصـادره     انـد  افتـه يآن  هيـ توجرا انكار كرده و راهي هم بـراي   نيتقابل علم و دموضوع 

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

  .اثبات محال بودن تقابل و تضاد دين و دانش) الف 
   .)اعجاز علمي قرآن(علمي بودن آن  ليبه دلاثبات حقانيت قرآن ) ب 
در صـدر اسـالم   مـردم  كـه  خبـر دادن ايـن كتـاب از آنچـه      ليـ بـه دل اثبات حقانيت قـرآن  ) ج 
  .)قرآنخرق عادت و اعجاز غيبي (بدانند  توانستند ينميا  دانستند ينم



 رآننظام كائنات در ق                                                                                                                         ب 

 

  
 

تـاريخ   ي هليـ قـرون او  بـه حتّـي  ، تحقق اين اهداف به منظور تاريخي تفسير قرآن ي هگرچه سابق
شـتاب پيشـرفت كشـفيات علمـي     منسوخ شدن بسياري از علوم قديمـه و  با ولي  ،گردد اسالم بازمي

گيـري   پـي در نهضت جديدي مصري، » د عبدهمحم«و » سيد جمال الدين اسد آبادي«زمان از بشر، 
  گرفت.اعجاز علمي و غيبي قرآن نام هاي  هجنبكشف  رسماً و شدآغاز الذكر اهداف فوق
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  
اين عرصه بود و چند كتاب از خود بـر جـاي گذاشـت. او شـيطان را بـه عنـوان       افراد در  نيتر فعال

را به نابودي ايـن سـپاه    پرندگان ي لهيوسه باران شدن سپاه ابرهه ب و سنگ» از يبيمار يها كروبيم«
بـا وجـود    حتّـي  و انـد  ربـوده تكامل دارويـن را   ي هتفسير كرد. كساني هم نظري» وبا«توسط بيماري 
ت، ريه با داستان آفرينش انسان در كتب اديان ابراهيمي به شدت در تضاد آشـكار اسـ  اينكه اين نظ

آدم به صورت آنـي   ؛نديگو يم. كتب اديان ابراهيمي اند كردهوپا  براي آن آياتي را در قرآن دست
(داراي كماالت  و كامل از گل آفريده و روح آفريدگار در آن دميده و به عنوان اشرف مخلوقات

 گفـت  يمرانده و زمين مسكن او شد. از ابتدا عاقل بود، سخن  »عدن«عيين شد. سپس از باغ الهي) ت
پيـدايش   فرآينـد كـه تئـوري تكامـل،     و آفريدگار اسم مخلوقات را بـه وي آموخـت. در صـورتي   

. طبـق ايـن نظريـه، انسـان از     دانـد  يمموجودات زنده را بسيار كند و همواره در حال تغيير و تكامل 
است و با تكامل تدريجيِ اندام و مغزش از جانوران ديگر پيشي گرفت. نـوع بشـر در   » يمونم«نسل 

 يك مرحله با پستانداران و در مراحل باالتر با تمام جانوران و در آغاز پيـدايش بـا تمـام جانـداران    
ر محـل  آغازين) نيز د يها يباكتر( حيات ي هاولي ي هبود. نطف منشأ هم(جانوران، گياهان، آغازيان) 

بشـر بـا    ي هآينـد  يهـا  نسلندكه ك مينمود. اين نظريه پيشبيني تكثير زمين شروع به رشد و  ي هارسي
  موتر شوند. مو بدني ك تر بزرگگذشت هزاران سال، صاحبِ مغزي 

 انـد  نتوانسـته و نـه تنهـا    كننـد  يمـ قائالن به اعجاز علمي قرآن با چالشي جدي دست و پنجه نـرم  
. مشكل اصلي بـه  اند رفتهكور كردن چشم آن نيز پيش  ي هح كنند، بلكه تا آستاندين را اصال ابروي

شك و سؤال استوار است. همين امر با ذات دين كه بر يقـين و   ي هردد كه بر پايگ ميذات دانش بر
  (تسليم) بنا نهاده شده، همواره در مقام تضاد و تقابل ماهيتي قرار دارد. ايمان
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ديـد   توان يم، به وضوح رديپذ يماعجاز علمي قرآن انجام  ي جنبهر به در تفاسيري كه با اصرا
علت ايـن امـر را در هـدف از    . شود يمگوناگون و گاه متضادي از آيات  يها برداشت ها آنكه در 

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

 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

هـاي دانـش را فراتـر از زمـان خـويش در      رزرآن بـه طـور پيوسـته م   ق«: دارند يمتطبيق داده و اعالم 
 بـه تـازگي  دانش بشر از علوم وجود دارد كه  ظريف ييها همعني كه در قرآن نكتبه اين  .»نوردد يم

آن علـوم عـاجز بـود، پـس      سال پـيش، از آوردن مشـابه   1400چون بشر در . برده است يپ ها آنبه 
خـرقِ  (ي محكم بر حقانيـت ايـن كتـاب هسـتند     خود گواه و دليلرآن، ق ي هخارق العاد همين آيات
   .)عادت قرآن

     جديدي مطرح يا مطلبي نو در علـوم طبيعـي يـا تجربـي كشـف       ي هينظراينان به محض اينكه 
بيـگ بنـگ يـا تكامـل      ي هيـ نظرماننـد  ( دهنـد  يمـ از قـرآن را بـه آن ربـط     يا هيآ، پيرو آن شود يم

 شخص ديگري به يك مطلب متفاوت، مـرتبط   ي هي همان آيه به وسيلگاهشگفت اينكه،  .)داروين
  .  دوپهلو انجاميده است يها واژهآيات قرآن با  ي هبه ترجماين قضيه . گردد يم

 ؛استيا يك پيشنهاد علمي هر نظريه در علوم طبيعي، تنها توجيهي براي توصيف يك پديده 
ز قبـل ا  يهـا  هيـ نظرتـازه،   يهـا  يتئـور حتماً  يستند وبه هيچ وجه قطعي، مطلق و جاودانه ن ها هينظرو 

؛ راه درازي را در پـيش دارنـد   ،تا هنگامي كه علمي خوانـده شـوند   خود را نقض يا اصالح كرده و
قـرآن   ي هكه با تغيير يا اصالح هر نظريه، به تبع آن تفسيري كه از يك آيـ بنابراين الزم خواهد شد 

كـه فـالن   شـود   مـي پس در تفسـيرها روزي گفتـه   . شود يخوش دگرگون ، نيز دستديآ يمبه عمل 
 .»منظورش آن مطلب اسـت « نهفردايش گفته خواهد شد؛ و » مرادش اين مطلب است«قرآن،  ي هيآ
بـه عـالوه    .»شود يمسخن كه دو تا شود از اعتبار ساقط « اين مفسرين نيز همين است؛ چون ركاريگ

قـرآن   حقيقـي اگر بر فرض، منظور . است )نادرست منطقي( محال عقلي» جمع نقيضين«از آنجا كه 
در بهترين  ،در اين صورت و ؛ندا شرزا يعتبار و با يبتفسيرهاي ديگر در نتيجه  باشد، ها آنيكي از 
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كـار مـدافعان    نيـ ا .يك، تفسير به رأي اعمـال شـده اسـت    يهامنشرايط استدالل به تعداد تفسيرها 
و  -ه در آن تفسير به رأي قـرآن سـخت نكـوهش و سـرزنش شـده      قرآن، با باور ديني خود آنان ك

  .و تناقض آشكار است درتضاد -ياده شده» گناهان كبيره«از آن به عنوان يكي از  حتّي
كه به راستي جز بـراي اختفـاي معلومـات قـرآن در زيـر چتـرِ       -سخنان قائالن به اعجاز علمي 

هـم منتقـداني دارد، ماننـد عبـدالكريم      يوناسـالم در بـين   -شـود  ينمـ جديد علمـي بيـان    يها هينظر
بـراي  هـا را بـه خـوبي درك كـرده،     اين ادعااعتباري  يبكه  يا متكلم اسالمي اين فيلسوف. سروش

  :           ارائه داده است عجيب ي هچهار نظريصورت مسأله،  از اصل ييرها
  . سيال بودن فهم قرآن) الف
  . ريخي مرتبط با آنجدا بودن ذات دين از فهم و حوادث تا) ب
  . قرآن غير واقعي و افسانه باشند يها داستانمهم نبودن اينكه ) ج
  . باشد) اوهام او( شيقلبمهم نبودن اينكه قرآن كالم محمد و وحي هم الهامات ) د

 بـه طـوري كـه    .ايـران را در پـي داشـت    اسـالمي الحن مراجع واكنش شديد ،البته اين نظرات
زيـرا گفتـار   ؛ ، سروش را بـه توبـه و بازگشـت بـه اسـالم فـرا خواندنـد       يامام ي هشريعت شيع مراجع

اسـالم  ، در واقع جز شليك تير خالص بر پيكر رديگ يمسروش كه به نام دفاع از كيان دين صورت 
اين موضوع اوضاع . نيست )اند افزودهكه به آن  يياه شاخ و برگ( آننوشته شده از  يها عتيشرو 

  . دهد يمين و شريعت اسالمي به خوبي نشان را در اردوگاه مدافعان د
 ،بلكـه ايـن آيـات   ! آن نيستجمالت  قرآن، معناي ظاهرني هم با بيان اينكه معناي آيات كسا

 انـد  دادهبـه قـرآن نسـبت    را  بـوده يش خـو  ليهر آنچه كه حاصل تخ. دارند )معناي باطني =( تأويل
هـم  خود را و مقلدان طرفداران  اليخار با اين ك ؛ و)نفي نص صريح آيات يا ساختن قرآني جديد(

) دو مغـرب ( »مغـربين «به تفسير لغـت   توان يمبه عنوان نمونه،  انآن يها فرآورده از. اند كردهراحت 
  .اشاره كرد» امام حسن و امام حسين«در آيات قرآن به 
 ير؛قرآن، علمي و نوآورانه است؟ يا خشناسي  يدر پاسخ به اين سؤال كه آيا گيت كتاب حاضر

متفـاوت و مسـتقل    يا هيـ زاو را بـا ) در مـورد وصـف جهـان   (ن 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
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علمي نيز محك زده و به برخـي   يها افتهيو  ، بلكه درستي آن را با شاخص علم بشركند يم مقايسه
 تنوعم يها روشو  ها وهيشاما قصد پرداختن به . دهد يمها در مورد اعجاز علمي قرآن نيز پاسخ ادعا

  .طلبد يمرا  يديگر ت و مجالآن مبحث جدايس زيرا؛ مفسرين را ندارد
كـه بـا نتـايج     وجـود دارنـد   پرشـماري ذكر اين نكته هم ضرويست؛ اخبار و روايات اسـالمي  

در اين كتاب، قـرار بـوده كـه     كه يياز آنجااما  .همنوا هستندرو  شپي موجود دركتاب يها استدالل
استنتاج به صورت مستقل و نـه بـه اسـتناد يـا بـر مبنـاي اخبـار اسـالمي انجـام پـذيرد؛ لـذا در آن از            

با اين وجود، صـرفاً جهـت اطـالع از    . ، خودداري شده استها آنيا استناد به  پرداختن به اين موارد
بـن   ياسـالم و علـ   امبريپ ب بهسسخنان منت با تمركز به - ياتروا نياز ا يتعداد اندك ،خوانياين هم

در بـه صـورت اجمـالي     شـده و  سـتخراج اي از منـابع اسـالم   ،ياسـالم  ميتعـال ز امطالبي  و -طالبياب
، چه ساختگي چه اين روايات و اخبار داراي سند محكم باشند يا نباشند ،پس. آمده است ها يپاورق

و  كننـد  ينمـ  خللـي ايجـاد   هـا  اسـتنتاج در  ،و چه مورد پذيرش قرار بگيرند يا نگيرند ا نباشندباشند ي
  .خواند توان يمهم  اين مواردذف حكتاب را با  حتّي

مدارن تكه از متـون شـريع  - مفصل و بدون شرحكوتاه  يها سيرنويز يا ، از اين حواشيهذامع
بـه  . سـود جسـت   توان يمي مورد بحث كتاب براي شناخت سير تاريخي موضوع اصل -اند شدهاخذ 

 ي هبه عنوان سمبلي از سابق -فارغ از بحث اصالت هويتي يا اعتبارشان - ها آناين دليل كه مضامين 
 :تاريخي مباحث مطرح شده دركتاب، دو ويژگي دارند

به ايـن  . مفسران گذشته هستند نقلي شريعتمدان و ي هاز مستندات و ادل يا دهيچكواقع در  -1
را واقعيـات حـادث شـده يـا حقـايق غيبـي        هـا  آنساالراني در طول تاريخ موضوعات  نني كه ديمع

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

 .)شوخي معرفي كنند ويا محصول تقيه  ؛قرار دهند متنوعسير ابير و تفامورد تعچون آيات قرآن هم

كهـن خاورميانـه را دارا هسـتند و در مـواردي هـم       يهـا  اسطورهاز  ييها همؤلفدر حقيقت  -2
          داراي  هـا  آنيا بـا   هستند  نكساي) غير توحيدي حتّي(از اديان مختلف  ييبا باورها ها آنموضوعات 

محصـول   هـا  آنمضـامين   ؛باشـند كـه  ساختگي هـم   ،احاديثاين پس اگر ( اند مشترك ييها مايه بن
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بـاوري متـداول در    ي كننـده بـازگو   ،اخبـار اسـالمي  اين بلكه  .تخيل راويان به صورت مطلق نيست
  .)هستند ديگر مللو اديان موجود در كتب باورهاي يا يك كپي از  خود زمان

گـذار   رثيأدر خلق اين اثر، ت ها آن ي هدوستاني كه نظرات ارزشمند و سازند ي ههمدر پايان از 
 -ضـمن سـپاس بسـيار    -ويـژه اسـتاد ارجمنـد، جنـاب آقـاي پروفسـور رضـا آيرملـو         ه بوده است؛ ب

  .شود يمقدرداني  مانهيصم
                                                                                                                     

  بينا  .س: مؤلف
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مهمقد 
  

، نـد ك مـي ي ا اشـاره  عتياز طب يياه هديبه پد همر اگو  پردازد ينم طور خاص به علوم قرآن به
كـه   افتيدر توان يمبا خواندن قرآن  .استوگوشزد  يادآوري ماننديا هبه صورت گذرا و سربسته 

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

فرمانبرداري  و ميانسان به تسل بياهللا را دارد و هدفش جز ترغ ...حكمت و رحمت، قدرت، دنيكش
  1.ستين) ها به عنوان سپاسگزاري از نعمت(عبادت اهللا حمد و يا 

              يهيبـد  ي، بلكـه آن را امـر  دهـد  ينمـ ارائـه   ياثبـات  ليـ دل چيد اهللا هـ وجـو  ينـه تنهـا بـرا    قرآن
 نيـ ا 2.انـد  بـوده يـا واقـف   آن آگـاه   بـر  - خالقرب و به عنوان  -هم مشركان مكّه  حتّيداندكه  يم

و  يبـا معرفـ   ،هـا  آنانسـان بـه تفكـر در     قيو تشو يعيطب يها دهيپد كتاب همراه با انگشت نهادن بر
اهللا ( كياز شـر  ازيـ ن يبـ  و) هـو اهللا احـد  ( كتـا ي ،)راهللا اكبـ ( بزرگ يا نندهيآفر به عنوان اهللا فيتوص
 اجرام سـماوي فرشتگان، ، ها بت(ر گيدهاي »رب«عبادت  يا 3»ييچند خدا« ؛دارد يتنها سع ،)صمد

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

  .)62 /فرقان( »كند يكه بخواهد متذكر شود يا بخواهد سپاسگذار يكس
ـهُ « :قرآن 2 َْٔرَض لََيُقولُنَّ اللَـّ َماَواِت َواْلا ْن َخَلَق السَّ ده اسـت؟ مسـلماً خواهنـد    و زمـين را آفريـ   ها نچه كسى آسما: و اگر از آنها بپرسى - َولَِئن َسأَلَْتُهم مَّ

ـَماَواتِ  َمَلُكـوتِ  ِفي وا َينُظرُ  أََولَمْ ؛ )91 -84 /منونؤالم و 63-  61/ العنكبوت ،9/ الزخرف: ، مشابه آن25/ لقمان( »اهللا :گفت َٔرْ  السَّ ـهُ  َخَلـقَ  َوَمـا ضِ  َواْلـا  اللَـّ
 و انـد،  ننگريسـته  اسـت،  آفريـده  اهللا آنچـه  و زمين و اه نآسما ملكوت در آيا - ُيْؤِمُنـونَ  َبْعَدهُ  َحِديٍث  يِّ َفِبأَ  أََجلُُهمْ  َب  اْقَترَ  َقدِ  َيُكونَ  أَن َعَسىٰ  َوأَنْ  َشْيءٍ  ِمن

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

  
3 Polytheism 
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 كيـ بـه عنـوان    را اهللابه نـام  همتا  بييك خالق قرآن وجود ، نيبنابرا 1.اعالم كند يمنتفالً را ك) ...و
 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 نسبت  ويبه و آيت به عنوان گواه را 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
نكتـه اسـت كـه موضـوعات مطـرح       ني، انندك مي انيب -نام برده شده است يعيطب يها دهيپد آن از
سؤال كـه كمتـر    نيحال ا 5.دارند يكتاب، همخوان نيعصر ا در جيرا يباورهاعلم و با   آنر شده د

شود چه حاصل  ستهيمنظر نگر نياز ا زيطرح دارد كه اگر به قرآن ن يجا شده است، تهبه آن پرداخ
مطـرح شـده در    آيا مباحث ،به بيان ديگر. نه اي ؟شود يم مشاهده يقيانطباق و تصد ايخواهد شد؟ آ

 شيسـال پـ   1400د در علوم نه چندان درست زمان خو 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
ز جهـان  ا ميعهد قـد  يشمنداناند فيتعرالزم است؛ پرداختن به موضوع مورد بحث،  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   به منظور تعيين جايگـاه گيتـي   - دكائنات هستن ي كننده فياز قرآن كه توص ياتيآ بررسي

   .مراجعه خواهد شدظهور اسالم،  از قبلدر  اين دستاوردهاي نجوم به -قرآن در گاهشمار نجوم 
                                                 

 قــومي كــه تعقــل         بــراي ي هســت هــا هنشــان ...و در پــي يكــديگر آمــدن شــب و روز، و - آَيــاٌت لَِّقــْوٍم َيْعِقلُــونَ ...رِ وَ اللَّْيــِل َوالنََّهــا َواْختَِلــافِ «: قــرآن 1
ْمِس َوَلا لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا لُ یْ اللَّ  اتِهِ یَ َوِمْن آ«؛ )5 /هالجاثي( »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 3/ فاطر ،37 /، االعراف19/ ، االنعام8 /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 «: به عنوان مثال 3  انشيـ پس م برانَد، يابر كه اهللا اي هديندآيا  - ...ِخَلالِِه  أَلَْم َتَر أَنَّ اللَـّ

  .)43 /نور( »... ديآن برون آهاي  فكه از شكا ينيب مي باران را. تا توده انباشته بگرداندش. ردورا گردآ
» الـم تـر  « ،)اهللا همـان كسـي اسـت   (» اهللا هو«، )ست كهاو 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 هاز نشان( »هاتيآ من«و  )اد آنكهخجسته ب(» تبارك الذي«، )؟يا دهيند آيا(
دانسته و از همين عـدم انطبـاق مطالـب آن بـا دانـش امـروز بـه         تحريف متون اين كتاباز  را ناشي اين همخوانيي اسالم شريعتمداران كنونا 5

  .دانند ميمنتقدان سوء تعبير  حاصلكليسا آن را  اما امروزه صاحبان. برند اب بهره ميعنوان ادله براي اثبات تحريف اين كت
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  محور نيكائنات زم
  جهان هستيي  هدر بار اساطيريباورهاي بازخواني و  نگاهي گذرا به تاريخ نجوم

  
 
  
  

  
  
 



  
  

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 

 

  
  
  
  

 مركزي زمينتعريف 
  

تجربيـات حسـي   بر مبناي استاني ب 3سيشنا و گيتي 2نجومجوامع مختلف بشري،  1تولوژييمدر 
 ايـن نجـومي بـا    يهـا  دهيـ پد ؛ وشـد  يمگرفته ر نظدر  كائناتكانون و رزمين محو ،فلسفي نظراتو 

 ايـن بـر   كـه هسـتي  جهـان   ي هتعريف كننداي ه لمد ي همه به .شدند يم تفسير يه توجيه واولفرض 
  .گردد يم اتالق 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

   .دنشناخت قرار گير
 حتّـي  .زد يمـ علـم   دنيايرا در  نخستميالدي حرف  شانزدهمتا قرن كائنات  مركز زمينظام ن

دليـل   نيتـر  مهـم  .در تكامل آن نقش بسزايي داشـتند  ؛ ويرفته بودندذدانشمندان مسلمان نيز آن را پ
  .بود اجرام آسماني و رصد مشاهدات ظاهريبا عدم مغايرت آن  ،اين سيستمپذيرش 

                                                 
1 

Mythology 
2 Astronomy 
3 Cosmology 
4 Geocentric (Earth Centered Theory) 
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كه خورشـيد و   دانست يمبه صراحت زمين را مركز عالم  مسيحي يساي، كلهدر اعصار گذشت
همـواره شـك در    ،كليسابود كه  باور همينبنابر  .هستند گردشبه دور آن در  آسماني ديگر اجرام

  1.سوزاند يمهمراه كتابشان در آتش  به او كافران ر دانست يمرا كفر  مركزيت زمين مورد
  همان استزمين و آسمان وى                ن استنهاچه آن كرمى كه در گندم 

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

 امـا  4؛نمـود گـذاري   هپايـ را در نجـوم   ينيعصـر نـو   ؛ وخط بطالن بر آن كشـيد  اًكسي بود كه رسم
 نيـز  در عهـد باسـتان   حتّـي تقدين و مخـالفيني  نم ،در طول تاريخ مركزي زمينكه منكر شد توان ينم

  5داشته است.

                                                 
كليسـا در قـرون    (Inquisition) »يـده تفتـيش عق «به اين دليل، توسـط دادگـاه    اه در تاريخ از صدها مورد تكفير و سپس شكنجه وكشتار انسان 1

          ي  هدر نخسـتين سـال قــرن هفـدهم مـيالدي يـا محاكمــ      (Giordano Bruno) »وردانـو برونــو يج«ماننــد سـوزانده شـدن   ؛ وسـطا يـاد شـده اسـت    
دوباره مجبور بـه توبـه    هفتاد سالگيگاليله در ( و مجبور كردن وي به توبه.سال پس از مجازات برنو  شانزده )Galileo Galilei(» لهيگال لئويگال«

  شد) مركزي 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«يك به در دانش نجوم، عصر بعد از كپرن 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  در گذشـته گمـان   تـر از آن اسـت كـه   راز نيست و جهان هستي بسيار پر رمـز و 
(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  ست.كلي تغيير كرده ا به )...ارات وجاذبه، زمان، منشاء پيدايش سي  
عالوه بر  نيزمو  ؛تر از خورشيد است زمين كوچك كه اعالم كرد الدياز م شيقرن سوم پكه در  يوناني (Aristarchus) »خوسستاريرآ«مانند  5

محكـوم   (Stoiciens) »انيـ رواق«متهم و توسط  يماناي يند به بدانشم نيدر حال گردش است. ا نيز خورشيدبه دور  ،رخدچ ميبه دور خود اينكه 
هـم بـه ايـن نتيجـه رسـيده      در قرن ششم پـيش از مـيالد    )Pythagoras(» فيثاغورس«در قرن دوم پيش از ميالد و   (Hipparchus)» ابرخس« شد.

 كند. يبودند كه زمين حركت م

رسـاي منجمـين بـر    ف تمحاسـبات طاقـ  ي  نتيجه ،عالوهبه  .بود هپيچيد مدلي بسياردر ي رفتار اجرام آسمان توجيه ،»مركزي زمين« مشكلترين  ممه
و مـنجم  م) 1131-1048( »ام نيشابوريعمر خي« .منطبق نبودهماهنگ و اً ام آسماني دقيقاجري  هبا رفتار رصد شد حور كائناتم ننظام زميمبناي 
  است: دهايت گشوشكزبان به اين باره چنين در ايراني، دان  رياضي

  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
ك يـا چنـد   يـ  جنبيـدن زمـين را تخـت و   اقوام گوناگون از ابناء بشر،  ،بسيار دور يها زماندر 

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

از نظر اقـوام شـمالي در   ا ي 2شد يمبر روي شاخ گاو متصور  زمين مستقرخاورميانه و يونان،  باستاني
   .بر روي پشت چند نهنگبود  تختاي  ي كنوني، زمين صفحه ي روسيه ناحيه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

راي ود را بـ عطـش خـ  جـز اينكـه   ؛ ولـي  را آغاز كـرد طبيعي هاي  هپديد تعريف بشر ،گونه ناي
، نشـاند بفـرو   محـدودش بسـيار  ي هـا  يي مبتنـي بـر تجربـه   ها با ساخت افسانهشناخت جهان پيراموني 

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

                                                 
يا زنده است يا عـاملي   ،جنبد يآنچه مكه به اين نتيجه رسيده بود خويش ك اند ي هبر تجرببنا نخستينشد كه بشر  اين تصور از آنجا ناشي مي ١

   .جنباند يآن را از زير ماي  هپس موجود زند ،بنابراين گمان برد كه چون زمين زنده نيست. دهد يآن را تكان م
٢ گاويست دگر بر زبرش جمله زمين                نگاويست در آسمان قرين پروي« :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 با شكل سپري (زمين از  اي هتصويري افسان -2شكل 
  

را  نيزمـ  -از چـين تـا يونـان    -باسـتاني  يهـا  تمدنآيد؛ اين است كه تمام  ميآنچه از تاريخ بر
در آن ساكن  ها آن، سرزميني كه به زعم مردم هر تمدن(1گرفتند يمدر نظر و در مركز عالم  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؛

ماننـد  (درآسمان بودند  ييها روزنهستارگان نيز . كه به دور زمين در چرخش است دش ميمحسوب 
چنين نوراني بودن سـتارگان،   اين. رسد يمها به زمين  از آن ها دستكه نور دور) آبكش يها سوراخ

 .شد يمتوجيه و تفسير 

در  به دور زمـين  رسد يمكه به نظر  )اراتسي( آسماني پنج جرمدور بسيار  يها گذشتهبشر در 
نيـز روزي يـك   پـنج كوكـب    اينماه و خورشيد، د مانندرست كه و دريافت  شناخت را اند گردش

 ظاهري ي كرهدر طول شبانه روز، به آرامي روي  يا .كنند يمغروب ، طلوع و در غرب ،بار از شرق
 خ،يمـر  زهـره،  عطـارد، (سـرگردان   اجـرام  نيـ ا .انـد  حركـت در ستارگان،  ي نهيزم آسمان و در پس

   .دادند يم ليرا تشك) كواكب دوار=(2اريكوكب س هفت د،يبه همراه ماه و خورش) زحل و يمشتر

                                                 
اقيـانوس آرام نيـز چنـين ديـدي نسـبت بـه جهـان         ي هجزاير پراكنددر آمريكا و  ي هاكن در قارس ي هاي عقب مانده اقوام بدوي و تمدن حتّي 1

 .داشتند
2 Planets 
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و  هترگذاشـت را فرا پـا  2.اخـذ كـرده بودنـد   مصـريان   و 1هـا  يبـابل نجوم را از  كه باستانيونانيان 
ام در خـدمت بشـر   اجـر  ايـن مكانيكي نسـبت دادنـد. همگـي     را به ابزارهاي 3كواكب دوارحركت 

  . شدند يمهدايت  توسط خدايان هم هارحركت بودند. ابزادر وگرداگرد زمين
  

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

                                                 
رياضـي و   ،هم مهـد و خاسـتگاه تمـدن    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 ركزم نيزمبعد سيستم در فصل  بود. نجوم
يونانيان از اقوام ديگـر  «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 آند از توانستن ميردند كه گ ميبه اين متمايز 
همـين خصوصـيت    .)82محيـي، ص   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  هاشت تا براي سفر به خاورميانه كولبسياري را بر آن د ي هيونانيان، فالسف
بـه   هـا  يو مصـر هـا   يمعـروف فيثـاغورس كـه گويـا هنـد      ي هاثبات كردند (مانند قضي منطق رياضيرا با  ها آنيعني يا ؛ سرانجام مقصود برسانند

فلسفي تراشيدند (مانند اصل بديهي سقوط اجسام به سـمت زمـين). يونانيـان توانسـتند     اي  هتوجي ها آنيا براي  ؛دند)با آن آشنا بو ييصورت ابتدا
 و سكندر مقدونيي ااه ييپس ازكشورگشا( 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 هياسكنددر مانند  بيبزرگ و  يا هدانشگاه وكتابخان )،انهيبر خاورميونان  ي طرهيس
هفـت خـداي   ه نماد خدايان مبدل شدند (ماننـد  ) 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)  نالنهري بينان يا خدايان يونان باست
 و... (روز خداي ماه)» شيدمه«(روز خداي خورشيد) و » هرشيدم«؛ مانند: ندگرديد و اين هفت روز با نام كواكب يا همان خدايان نامگذاري شد

در  الخدوشنبه و...  شنبه و كهاي يمعنا در زبان انگليسي (معادل روزبا همان  الخ ...و "Moon day"و  "Sun day"يا در زبان پارسي باستان  الخ
بهمـن و...   سـروش و ، فرشتگان با اين هفت كوكب متناظر دانسته شـدند؛ ماننـد:   خدايان بعدها در اديان توحيدي به جاي فارسي امروزي).زبان 
      ).الخ در باورهاي عبريان (متناظر با خورشيد و ماه و... الخ افائيل و جبرئيل و...رزرتشت يا كيش در  الخ
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         بنــابر كــهدهد مــيرا نشــان  يونــان در اســاطيري شناســي گيتــي يهــا مــدل يكــي ازشــكل زيــر 
 ي هريشـ  ،يا افسـانه  باورهايتصوير طبق  اين .م شده استيترس ق. م) 850(يونان، 1هومر يها نوشته

(ربع مسكون  آن زمان ي شدهدنياي شناخته  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    ،عهد باستان هايفيلسوف
 هـا  آن نيتر پستآتش و  ،2»عناصر چهارگانه«از اين  برترين عنصر، فرضيه اينبر مبناي  .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  (« اشـد ب مـي وهي كه داراي صـفت خالقيـت   ايست ال هچه كه باشد در هر حال آن قو اما همه در اين اقوال متفق شدند كه اصل وجود هر 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   ماند يمدنش روي آب شناور بو گسترده ي هزمين به واسط
      .اند شدهديگر عناصر از آب مشتق بر اين باور بود كه تالس  .رود يم

نامعلوم و مجهول  ايست همدعي شد كه ذات اصلي ماد )ق. م 546 - 610،يونان(1رآناكسيماند
عقيـده داشـت    ؛ وپنداشـت  يمهوا معلق در  ل وشك يا استوانه ،(ثابت) حركت بي زمين راامكنه. او 

چـرا كـه تمـامي جهـات بـاال و       .خـورد  ينمو تكان  ماند يمخود، ثابت » يكساني«زمين به سبب  كه
نقـاط اطـرافش    ي همـه نسـبت بـه    اش رابطهزمين  ،در نتيجه؛ پايين و جوانب، ذاتاً فرقي با هم ندارند

ي سخت ا هكر رااو آسمان  ديگري برگزيند. يكسان است و دليلي نيست كه يك جهت را بر جهت
 كـه در معتقد بـود   رندا. آناكسيماست در بر گرفته آن رااز آتش  يا هاله كه كرد يم تصورو جامد 
خورشـيد   ،ها روزنه. منظور او از اين دهند يمكه نورآتش را از خود عبور هست  ييها روزنه آسمان

   بود.و ستارگان 
 

 
 
 
 
  
  

  
  

  
  

 
 
 

 
 

   .آناكسيماندر ي هنظريهستي مطابق با  هانج -5شكل 
  

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

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

بـراي آن  و  كردنـد  يمـ فـرض   هسـتي را در مركز زمين  هم )م. ق 370-460 ،يونان( 4دموكريتوس
مانند  و پهن است زمينكردندكه  ميبراي سكون زمين استدالل  آنان .گرفتند ينمرا در نظر  حركت

در ( زمـين بـه افـالك    يهـا  لبـه كـه   روز آن يك درپوش روي هواي زير خود قرار گرفته است و ا
هـوا  پـس  ، اند شدهمحكم  )را خواهيم شناختمفهوم افالك  و هئيت بطلميوس، ارسطو مدلبخش 

 ،روي هـواي محبـوس   )ميخكـوب شـده  ( ينِ ثابـت زمـ  ،در نتيجه .از زير زمين خارج شود تواند ينم
  .ماند يمحركت باقي  و بي ساكن

 
   .دموكريتوس ي هنظري جهان هستي مطابق با – 6شكل 
                                                 

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

در ( النهـرين  بـين او در سفرهاي خود بـه  . به خاورميانه سفر كرد... وو هراكليت فيثاغورس ، حكيم، همانند افالطون )ذيمقراطيس( دموكريتوس
هـا   نر يونان در مـورد آ آشنا شد و دزرتشت تعاليم با دين مزدايسنَه و شناسي آموخت و ، در بابل رياضيات و اختر)منشيانحكومت هخا ي هدور

مـاده را همـان ذات    ي ذره نيكوچكتر يو .)622 - 593،620 ص، امير حسين خنجي، ص»مينبازخواني تاريخ ايران ز«: به نقل از(مطلب نوشت 
  .را براي آن برگزيد )Atom( »اتم«نام در نظر گرفت و  ياصل
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حـدود  ميكـي و نا  وجـود  اصـل نخسـتين  اعتقاد داشـت كـه    د آناكسيماندرآناكسيمنس همانن
رقيـق  ي  بـه وسـيله  در ماهيـت خـود    اينو  است )آئرا(آن هوا و ن عيم، بلكه عين نيستنام اما، است

ود، بـاد،  شـ  تـر  ظو چون غلي شود يم ، آتششود تر قيرقچون . شود يم مختلف ،و غليظ شدنشدن 
و  شـود  يمـ  سـنگ  و بعـد از آن  ، سـپس خـاك  گـردد  يمـ  ، آبشـود  تر ظيغلو چون باز  سپس ابر

از هواي فشرده و غليظ شده كه وي آن را به او زمين  نظر در .نديآ يمپديد  ها نيازهاي ديگر از چي
تمـام  ه او عقيده داشـت كـ   .بود، درست شده و كامالً مسطح و هموار كرد يم نمد ماليده شده مانند

 1تيـ بـه نـام هراكل   يلسـوف يف ،پـس از آناكسـيمنس   .قـرار دارنـد   هواروي زمين بر  واجرام آسماني 
  .اعالم كرد نياصل نخستو  مبدأعنصر آتش را ) م. ق 475 - 535 ونان،ي(

  
   وسيبطلم هيئتارسطو و  مدل

ومـه  جهـان را در يـك منظ  ) م. ق 322-384يونـان،  ( 2ارسـطو در 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 ههفت كوكب شناخت. قرار داشت جهاندر مركز  و بود )انتقالي
يـا   هـا  كـره كـروي اسـت و از    عالمكل معتقد بود كه پيشين خود انديشمندان  چونهمارسطو 
تمـامي   و )پيـاز  يهـا  هيـ الماننـد  ( رار دارنـد قـ ي تشكيل شده است كه درون يكديگر افالك متفاوت

به دور زمين در  ،ها آنهمراه  و متصل هستند) ها فلك( شفاف بلورين يها كره اين اجرام سماوي به
  3.اند چرخشدر  يكنواخت با سرعت و لكام يا رهيدا يمدارها

اخته شـده بودنـد كـه بـه     س )اثير= ( 5»اتر«ه نام از عنصر پنجمي ب 4»افالك«، ييارسطونظام در 
 .ماه بود به زمين، رينشانت نزديك. از قوانيني متفاوت با قوانين زميني تبعيت كنند داد يم امكان ها آن

هفت فلك يـا هفـت   ( گرفتند يمعطارد، زهره، خورشيد، مريخ، مشتري و زحل جاي  همماه بعد از 
 )7شكل (. بودشمار  ير و بتغيي لمربوط به ستارگان غيرقابيز ن )فلك ثوابت( دورتريني  هكر .)سپهر

                                                 
1 Heraclitus (Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος) 
2 Aristotle (Αριστοτέλης) 

 .»شكل استترين  ملدايره كا« كه) م. ق 428 – 348( (Plato) بر مبناي اين اصل فلسفي از افالطون 3
4  The heavens 
5 Aether 
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چرخـد   ارسطو بر اين باور بود كه فلك دورترين در يك مسير دوراني برگرد محور عالم مـي 
و افالك ديگر كه درون آن قرار دارند را ) گونه حركت ديگري ندارد چغير از حركت دوراني هي(

ناميـد و چـون معتقـد بـود بـه غايـت        مـي  »علت العلل«آن را ارسطو محرك . گرداند همراه خود مي
  .كرد حركت فرض مي يتكامل رسيده است، آن را ساكن و ب

  
  

  .ندر مدل ارسطويي جها) افالك(تودرتو  يها آسمان – 7شكل 
  

كـرده   نييتع ها آنرا با توجه به منزلت  هياولهر چهار عنصر  گاهيجا خود، ي منظومهارسطو در 
در  .قـرار داشـت   »سـفلي «عالم  و بعد از آن شد يمختم فلك ماه به  »علوي« عالم ،او ستمسيدر  .بود

) زمـين ( آب و خـاك  ي هاز آن كـر  تر نييپاو  هوا ي هكر آن پس ازآتش،  ي هكر ابتدا عالم سفلي،
 )8شكل ( 1.در نظر گرفته شده بود

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

                                                 
 »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   150اصل كتاب بطلميوس با سيزده مقاله در رياضي و نجوم در حدود سال 
در ) ينتـر  بـزرگ يوناني به معني » مگيسته« ي هاز ريش(» المجسطي«به عربي ترجمه و با نام  از يوناني در بغداد يالديدر قرن نهم ماين كتاب . شد

  .منتشر شدجلد م سيزده
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بـه عنـوان بهتـرين توصـيف      نظام بطلميوسي تا بيش از هزار سال. مشهور گرديد 1»هيئت بطلميوس«
منجمـان   مقدس به قدري موفق بود كه به كتاب يطالمجس و 2.براي رفتار اجرام آسماني دوام آورد

3.شدل مبد 

  
  

  
  

  .ارسطو ي منظومه جايگاه عناصر چهارگانه در – 8شكل 

                                                 
1 Ptolemaic system (Ptolemy Earth Centered Universe) 

و بـا وجـود    ؛دور و به اوج تكامل خود بسيار نزديك شـد  اي و اسطوره نيييبا هيئت بطلميوس اندكي از باورهاي آ مركزي زمين به رغم اينكه 2
بـا  را خـود  تعـاليم  سعي نمود سال  1500براي حدود  ،و جهت علمي نشان دادن آن مقدسمركز كتاب  ينليل ديد زمي مسيحي به دكليسااينكه 
 ي هراهـب فرقـ   (Thomas Aquinas) »تومـاس داكـن  « ،از مـيالد  پـس سـيزدهم   ي هدر سـد  اما ؛كند هماهنگو هيئت بطلميوس ارسطو  ي هنظري

در مـدل پيشـنهادي او ماننـد    . را بـه عقـب برگردانـد    مركـزي  زمينو دوباره  يجاد كردا ارسطو ي همنظومتغييري در  (Dominican) »يكنن يدوم«
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 چنين هم. ه مقر خداوند بودوجود داشت ك ها آن افالكاضافي نيز فراتر از  فلكيك و  بودند افالك
  .قرار داشتدوزخ و جايگاه شياطين  نيز و اندرون اين زمين ؛سرزمين آدميان و قلمرو فاني ،آن

برگرفته از كتاب  -خود  به عنوان علم رايج در زمان -شود  ميخوانده  »اسالميهيئت و نجوم قديم «يا  »هيئت و نجوم عربي«آنچه كه امروزه  3
كمتر شاعري  به طوري كه. به شدت متأثر از آن استنيز ايراني  عرفانيِ بينيِ فارسي و جهانكالسيك حتّي ادبيات . ي بطلميوس استطالمجس
 .را مبنا قرار نداده باشد» هيئت بطلميوس« ،و اسرار آفرينش توان سراغ گرفت كه در توصيف عالم هستي يرا م
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  مركزي زمينسير تكاملي 
 

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

درگرداگـرد  و گردنـده   فاي شـفا  هبه صورت كـر آسمان را  ،تختدر ابتدا بشر زمين را  -1
   .كرد يمر آسمان تصو ي هچسبيده به كررا ستارگان و زمين 

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

 .)يا آسمان سوم شد يمفته در نظر گر اولآسمان 

نيز سپهر و فلكي در نظـر   ها آنبراي . پس از آنكه وجود پنج كوكب سيار آشكار گرديد -3
 ي عـالوه ماه و خورشـيد بـه هفـت اليـه و بـه       يسپهرهاآسمان با اين پنج فلك به همراه  .گرفته شد

زمـين نيـز همچنـان     .شـد تقسـيم   1ستارگان ثابت، به هشت طبقه و بعدها به نه اليـه  ي جداگانه سپهر
 .شد يم در نظر گرفتهتخت 

 معلـوم به اين نكته دست يافت اينكه بشر در چه تاريخي . كرويستبشر 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 همچ خود، پيشينيانزمين را به  كروي بودنكشف او . كرد

 
  
  
  

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

بـه حركـت در   چرخـد و افـالك ديگـر را بـا خـود       از مشرق به مغرب مـي ) محور معدل النهار(روز يك دور بر گردد محور عالم  در طول شبانه
  .آورد مي

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

2 On the Heavens (De Caelo) 
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)2)                                                                          (1       (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)4)                                                                              (3(  
  

  .مركزي زمينلي تكام 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 انـدازه تـا  نـي  ييو آ خياليو از باورهاي  عطف خود رسيد ي هبا اثبات كرويت زمين به نقط يابود 

كه  ملزوماتاين . نددست نخورده ماندتقريباً ا انتها داشت كه از ابتدا تنيز  ياصولا ام. فاصله گرفت
  1:كرد بندي جمع توان يمرا به قرار زير ات فلسفي استوار بودند مشاهدات ظاهري و نظر ي هيپا بر

  .)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 يمهمچون گردونه به دور زمين  اليهو هر  دارد) فلك(آسمان چند اليه  -5
  .هستندسخت  و يكنواختجامد، ) هاي آسمان هالي( ها آسمان -6
 هـا  آسـمان بـه يكـي از    هركدام ،اختران ي هدست و) اريكواكب 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 يمسقوط ) زمين( عالماجسام به طرف مركز  -8
                        5).اصل ثبات( هستند معلقمجهول  يييا فضا ...و هوا ،بر روي آب ها آسمانزمين و  -9

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

                                                 
   .، هيچ كدام از اين موارد صحت ندارندنيماه به دور زم گردشجز ه ب ،ميدان يمامروزه  1

 »ستون گرد زمينش جاي كرد بي             ون خيمه بر پاي كرد   آسمان چ«: ارعطّ »يرالطّ منطق« 2
 »را دائماً آرام داد )زمين( و آن دگر                نبش مادام او دادرا ج) آسمان(آن يكي «: ارعطّ »يرالطّ منطق« 3
  .كف دنياست و عنصر پست استخاك هم در  .است عنصر ينبرتر به همين علت ؛كند ميبه سمت باال صعود  زيو آتش ن 4
  »آسمان را در زبر دستي بداشت               خاك را در غايت پستي بداشت«: 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

  .رفتگ ميدر نظر ) عنصر برتر(از آتش اي  هدانست و به دور آن هال مياما ارسطو زمين را كروي . رفتگ مي
  غفلت نخوريبه تا تو ناني به كف آوري و                  ابر و باد و مه و خورشيد و فلك دركارند«: سعدي »گلستان« 6
  »يرـــــــشرط انصاف نباشد كه تو فرمان نب                 بردارـــــــفرمانهمه از بحر تو سرگشته و                                
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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 جهان توصيفي  توان يماما با اين وجود،  .دازدرپ ينمقرآن به طور خاص به مطالب علمي 

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

يـابي   هدر ايـن راه، بـه ريشـ   . هـاي علمـي محـك بـزنيم     هتـ آيد بـر مبنـاي ياف   يآيات قرآن به دست م
هـا را   گيرنـد، آن  يقرار م 1»علم«ي تعريف  معلومات قرآن دست خواهيم زد و آنجا كه در محدوده

آنجـا كـه خـارج از     آزمـاييم و  يمكنيم و درست بودنشان را  يمبا دستاوردهاي دانش نوين مقايسه 
ايـن   ي همايـ  نبـ اجمـالي  بـه شـناخت    ها آنآوري درلم هستند، به منظور سنجش ميزان نوي ع عرصه

 آرا و نظـرات بـا   بنـابراين الزم خواهـد شـد كـه مضـمون آيـات قـرآن را       . كنيم يممعلومات بسنده 
   2.مقايسه كنيمي كهن هم اه و باور ها افسانهبا  چنين همو 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 . شودرد  يعلمي ممكن است اصالح، تكميل و حتّ مطلبعلم پويا است و هر 
  .پيوندد ميبشر  يها هافسان ي قافلهبه  ياگردد  ميعلم خارج و منسوخ ي  گردونه زيرا از ؛ديگر علمي نخواهد بود گزاره، آن شد يم
2 به محدودي داشت،دانش از آنجا كه  ،طبيعي برآمدهاي  هصدد توصيف پديدنيازش، هنگامي كه در بنابريه لبشر او و روآورد  خـود  راتتصو

 هيوالهـاي دهشـتناك  را كمينگـاه   شجاي اتاق خواب يهمانند كودكي كه جا؛ ساختايي ه هافسانبراي خود اوهامش تجارب اندك و براساس 
ها  هافسان ،در طول تاريخ. سازد مي ايي به اين موجودات خيالي مرتبطه ناز تاريكي، سكوت و تنهايي را با خلق داستا و ترس ذاتي خود ؛داند مي

 ي هنماينـد دانـاي اسـرار و   كساني كه خـود را   ،در چنين شرايطي. شتندمبدل گباور  بهبا انتقال از نسلي به نسل ديگر و  شدند، رشد كردندتوليد 
   .شدند ميناميده  ...گو و يبغمغ،  ساحر، كاهن،اين افراد. ر باورها شدندنگهبان و مفس ،كردند ميمعرفي ) متافيزيكي(فوق طبيعي نيروهاي 

در طـول   رايـ ز ؛نبـود در دست  ياطالع چندان انهيخاورم ي هدر منطق باستاني باورهاي ي مايه بن چنين همو  از علوم، اواخر قرن نوزدهم ميالديا ت
         تـا آن زمـان تنهـا منبـع     . بودنـد را نـابود كـرده    هـا  بـه يكترا سـوزانده و   هـا  ، كتـاب منطقه ضمن تاخت و تاز خـود  نيبارها فاتحان در ا ،خيتار
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كـه   ميبـر  يمـ تطبيقي بر اسـاس اسـتنتاج منطقـي بهـره      ي وهيشاز  ،در اينجا براي بررسي آيات
تـوجيهي متكلمـين و مفسـرين قـرآن      روشخالف بـر  متـد اين . شود يمعلمي دانسته  يامروزه روش

ــه. اســت ــب تف از آن جهــت ك ــيراكت ــرآن  ،س ــات ق ــه را آي ــاري دوگان ــاس معي ــر اس               اصــول و  ،ب
گـاه متنـاقض و گـاهي    ( اخبـار و روايـات اسـالمي   بـر مبنـاي    داوري يـا  پيش و يهاول يها شرط پيش

قـرآن بـه كـار     بررسـي علمـيِ  براي  ها كتاب پس اين 1.دهند يمقرار تفسير و توجيه مورد  ،)مجهول
قـت  يـا كشـف حقي   راهي مطمئن بـراي درك آيـات قـرآن    توان ينمرا  ها آنمراجعه به و  نديآ ينم

اسـتنتاج منطقـي   هاي  روشخالف چون آكنده از مواردي بر اين كتب 2.قلمداد كرد ها آننهفته در 
   بلكه .را ارضا نمايند يطرف بيهر فرد  اكذهن شكّ توانند ينمپس  3،هستندگيري  هنتيجو  تحليلدر 

                                                                                                                            
  ا  .بـود  )يرونـ يب حـان يماننـد ابور ( در اعصار بعد ها آنبه  شمندانياند اشاراتيا  )مانند هرودوت(ي ونانيمورخان  يها نوشته ،ها آنشناخت امـ 

. ق Assurbanipal) ()668 - 626 »آشور بانيپـال « ي هكتابخان يها خرابه، مانند النهرين بين يها رانهيوپس از آن با كشف چند هزار لوح گلي در 
ني به همراه علم باستاني خاورميانه گشوده شـده  ييبسياري از باورهاي اساطيري و آ ي مايه بن، امروزه راز سر به مهر ها آنو موفقيت در قرائت ) م

                                    .گرديده است آشكار) دانش هلني(ن باستان نيابا علم يونا...) نجوم، رياضي، جغرافي و مانند(و نادرستي مترادف بودن دانش عهد قديم 
موجـود در ايـن    ي هتـرين اسـطور   معـروف . شـوند  نگهـداري مـي   )British Museum(» ي بريتانيـا  هموز«اكنون در  النهرين هم گلي بينهاي  كتيبه

انوما اليش« ها نوشته لگ «)Enuma Elish( كه در فراز يهنگام« يعني« ) روايتـي اسـت    نـام دارد كـه   )اسـطوره  نيـ ا يهـا  ژهوا نينخستبرگرفته از
شناسـان انگليسـي    باسـتان . انـد  هكـرد  همسرايي مي )Akitu( »اكيتو«يا » سال نوبزرگ جشن «ر مراسم آييني گونه، از آنچه كه كاهنين بابلي د شعر
 يبـار بخشـ   نينخستهنگامي كه . يافتند» آشور«ت پايتخ) موصل، عراق امروزي(» نينوا«هاي شهر  نههاي ويرا 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) ...ل وآفرينش انسان از گآفرينش با كلمه، ، مانند موجود در تورات و پيرو آن در قرآن(

  . 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 باستان. است
. استبارها زمين مسطح دانسته شده در اين دو كتاب، مثالً . مشابه وجود دارد ياي به صورت يكسان جمالت، در تورات و قرآنبه عنوان نمونه  1

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

را در قرآن توجيه كرده و مـورد تعبيـر قـرار     همان جمالتولي مشابه  .برند يمراي اثبات تحريف اين كتاب از آن بهره و ب دانند ينمطرف خدا 
ايـن در حاليسـت كـه    ! كننـد  يمـ برداشـت   هـا  آنشگفت اينكه، ضمن انكار معناي ظاهري آيات قرآن، كرويت زمـين را هـم از   حتّي . دهند يم

و فالسـفه و منجمينـي كـه قائـل بـه       فشـردند  يمـ  آيات قرآن و اخبار اسالمي، بر مسطح بودن زمين پاياد به با استنبسياري  اسالميوندرگذشته، 
  .خواندند يمزمين بودند را كافر  كرويت

چـه  و  )...عربـي و  ابـن  ،فخـر رازي  هايمانند تفسـير (تفسيرها، چه قديمي  و نقد برخي ازرد  ، درونتوسط اسالميحتّي امروزه مطالب فراواني  2
  .نندك ميفهمي متهم  اهه رفتن و كجر بيرا به ادوار ماضي مفسرين ود؛ و ش مينوشته ) بيشتر در مورد اعجاز علمي قرآن( جديد

ي منحصر بـه   است و يك نتيجهقابل تصور چند حالت مختلف مسأله،  ي هآيد كه براي نتيج ميهر مسأله، مواردي پيش  گيري نتيجهدر فرآيند  3
مطلوب خـود   داوري، شنند و با پيك مياز آيات قرآن، اين اصل منطقي را رعايت ني ريگ جهينتمفسرين در مواردي، در . ودش مين لفردي حاص

  . كنند را استخراج مي
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  1.را تسكين دهندذهن مقلدان شريعتمدان  توانند يمتنها ، بخش مآرا ييدارو همچون
 را اتهيتشـب  و تنهـا مفهـوم كلمـات، اصـطالحات     ،قـرآن  تحليـل آيـات   تجزيه ودرادامه،  در

عرب زبان قابل درك  كي يكه برا معناي جمالت آن جدا ازو مراد قرآن را  ميده يم مالك قرار
و ) دگاننـ ايمان آور( »منونؤالم«، )مردم( »النّاس«در قرآن همواره زيرا  2.ميريگ ينم در نظر ،هستند

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

آشـكار و  ( نيبم يبه زبان عرب] كتابيست[« اي) 17 /القمر( »ميا كرده آسان يپند آموز يقرآن را برا«
دشوار نيست و نياز بـه تفسـير يـا    خودش  دگاهيفهم قرآن برطبق د نيبنابرا ؛)195 /ءالشعرا( »)روشن

را كه خود بـه روشـني بـازگو    خالف آنچه يل نيست كه جمالتش برخود قرآن هم ما. توجيه ندارد
  . گوناگون قرار گيرند يها هيتوجيده شوند يا مورد تعبير، تفسير و فهم ،كند يم

 

                                                 
را هـم  » تصـرّف لفظـي  «حتّي » تصرّف معنايي«هاي خود، عالوه بر  اندكه با صراحت تمام در كتب و مقاله مفسرين امروزي تا جايي پيش رفته 1

 ي  در ضمن تفسـير خـود بـر آيـه     با تصرّف در لفظ قرآن،كه ) ر الميزانصاحب تفسي(آيت اهللا طباطبايي مانند . شمارند آيات قرآن، مجاز ميدر 
َْٔرَض بَِسـاًطا« ُه َجَعَل لَُكُم اْلا بـه عبـارت   » ك«بـا اضـافه كـردن يـك     ، )19 /نوح( »ساخت  گسترده] گليمي يا يبساط[و اهللا زمين را براى شما  - َواللَـّ
كساني . استبوده گستردگي و مسطح بودن زمين  ن تلقين كندكه مراد آيه، ظاهري بودنتا چني آورد ميدر» كباسطاً«صورت ه ، آن را ب»بساطاً«

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

ي رها شود، حتمـاً بـر زمـين خواهـد     گر يك جسم مثالً يك سيب از ارتفاعكه ا دانست يمكه بشر نخستين هم  دانند ينمالبته اين مدعيان گويا  
بـه علـت وجـود كشـش از      -ت مسطح به نظر آمدن زمين در هـر نقطـه   يونان عل ي هفالسفكم از قرن چهارم پيش از ميالد به بعد،  تدس ؛ وافتاد
      »ايـزاك نيـوتن  «بايـد دانسـت؛ آنچـه كـه      چنـين  هـم . دانسـتند  يمـ  را -زمـين ي  هكـر و بزرگي شـعاع   )ها آنكانون هستي به زعم (زمين  ي هناحي

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

. )ماهيـت طبيعـت  ( »چرايـي «نـه كاشـف    وكرد  ميمعرفي  )هاي طبيعي هرفتار پديد( »چگونگي«خود را كاشف جاذبه عاجز بود؛ به همين دليل 
  )براي پرسش چيستي جاذبه يافته استاي  كننده ي انيشتين، پاسخ قانع»انحناي فضا«ي  هنظري باامروزه بشر (

اعـم از محـدث، مـتكلم،     -خـود مفسـرين سـلف   از  ،ي تفسير الميـزان  هدر مقدمكه خود  در حالي قرآن را چنين تفسير كردهآيت اهللا طباطبائي 
و بـه سـود   انـد   هشـد قـرآن بسـيار دور   عربـي  از معناي جمالت  ،يشاغلب با تأويل و تعبير خوها  كه آن گرفته استخورده  -وف و صوفيفيلس

  .اند هكردآيات قرآن تحميل فاهيمي را بر م ،مشرب فكري يا فرقه و مذهب خود
نخ فهـم آن آيـه را در ميـان آيـات ديگـر      سـر نيم كه ك ميست، سعي برخورديم كه چند معنا براي آن قابل تصور ا 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  ) بآبـاد و  ،، آتـش خاك( يهاولهر چهار عنصر ازقرآن 
  .آورد يمذكري به ميان  از جهان بود، انتعريف آن براي ،فلسفي يا هيپاو  معتقد بودند

  
  خاك و آتش

 حتّـي  و كنـد  يمـ معرفـي   2را از جـنس آتـش   هجنّاو سرشت  1سرشت آدمي را از خاك قرآن
  :3داند يم به دليل سرشت برترش اوبر تكّ را» اهللا«از امر ابليس و سرپيچي علت سركشي 

ْيُتُه َونََفْخـُت ِفيـِه ِمـن رُّوِحـي َفَقُعـوا لَـُه َسـاِجِدينَ   َقاَل َربَُّك لِْلَمَلائَِكِة إِنِّي َخالٌِق َبَشًرا مِّن ِطينٍ  ٕاِذْ « َذا َسوَّ   َفٕاِ
َقـاَل َيـا إِْبِلـيُس َمـا َمَنَعـَك أَن َتْسـُجَد لَِمـا   ٕاِلَّا إِْبِليَس اْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن الَْكـاِفِرينَ   كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ  َفَسَجَد الَْمَلائَِكةُ 

ْنـهُ   أَْسَتْكَبْرَت أَْم كُنَت ِمَن الَْعالِينَ  َخَلْقُت بَِيَديَّ  اٍر َوَخلَ  َقاَل أَنَـا َخْيـٌر مِّ آنگـاه كـه    - ْقَتـُه ِمـن ِطـينٍ َخَلْقَتِنـي ِمـن نَـّ
درسـت   ]كامالً[پس چون او را  من بشرى را از گل خواهم آفريد: گفت گانتفرشپروردگارت به 

 گانفرشـت پـس همـه    بيفتيـد  ]كبه خا[كنان براى او  كردم و از روح خويش در آن دميدم، سجده
اى ابليس، چه چيز تـو   :فتگ د تكبر نمود و از كافران ش ]هك[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 اى و او را از گل آفريده من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده: گفت  جويانى؟ي برتر ]ي هجمل[
 ).74 -71 /ص(

  :پردازند يمضوع ؛ اين آيات به چند موشود يمكه ديده  گونه همان
  4.از گل آفريده شد آدم )الف
  .، جان گرفتدر كالبدش خالق با دميده شدن روح آدم) ب
  .از آتش آفريده شده است )شيطان(ابليس ) ج

                                                 
  ...و  14 /و الرحمن 7 /السجده ،12 /، المؤمنون33 /الحجر، 28 /الحجر، 26 /الحجر: در 1
  .15 /الرحمن، 27 /الحجر: در 2
  ...و 34/ ، البقره12/ االعراف ؛ مانندتكرار شده استمختلفي  اين مطلب در جاهاي 3
بـازگو  اي مختلـف  هـ  هو پراكنـده در سـور  وي را به صورت گذرا  حكايتو  )116/ ، طه61/ اسراء: در( خواند يم »آدم«را نخستين بشر قرآن  4
 .دده يمحال وي به دست شرح را از ري تتورات جزئيات بيشاما ؛ )ي جاري قرآن در اغلب موارد رويه( كند يم
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  .تكبر نمود برتر يسرشته دليل برخورداري از ب 1شيطان) د
 كهـن خاورميانـه   از عقايد بسـيار  اولسه مورد كه  شود يممشخص با مراجعه به اسناد تاريخي 

مخلوط خاك و ( ليا گ شدن او از خاك دهيوآفر )كامل به صورت( نيبه انسان نخست باور. هستند
اقـوام   انيـ در م ،بزرگ يخدا اي انيتوسط خدا ينيدر او از راه بزندگي شدن روح  دهيو دم 2)خون
، بـه عـالوه   3.اسـت رواج داشـته   هـود يقـوم   باسـتان و بعـدها در   النهرين بينتمدن  در از جمله يسام

       .اند شده دهياز آتش آفر ها جنّكه  شد يمگفته  يبابل رياز ظهور اسالم در اساط شيهزاران سال پ
تـوان   شناسـي مـي   هتنها در كتـب اسـطور  را  سفالي يا مجسمهداستان آفرينش انسان از امروزه 

منشـأ   تئـوري، طبق ايـن   .است 4»تئوري تكامل«ترين نظريه،  شناسي نيز رايج در كتب زيست. خواند
  .دات زنده استواي از موج هآخرين نسخه از تكامل تدريجي گونكنوني حيات يكي است و انسان 

كه فالسفه در  ميدان يمزيرا ؛ آتش به خاك استي برتر يباستاني  نظريههمان نيز  »د« ردمو
  أييد و صحهتقرآن با  نبنابراي 5.دانستند يمعنصر  نيتر پست را و خاك را برترين آتش، عهد باستان

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

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

   .كند يم ، روايتتوراتمتن با با جزئياتي مشابه را  آدمهبوط معروف  ماجرايدرخت معرفت و مار اهريمني در حكايت  -شود ينگهداري م
 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 

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

انسـان   ينـ يدر ب) اتيـ حروح (ي دم زنـدگ  دنيـ و دم از آب هـا  يپرنـدگان و مـاه   نشياز خاك، آفر واناتيح نشيآفر ،نيزم ياه آبو ن آسما
  .)، فصل اسطوره آفرينششفا نيالد شجاع ،»گريد يتولد«: به. ك.ر( توان نام برد مي ،انيتوسط خدا

4 Evolution Theory 
 .دش ميمثالً در دين زرتشت به عنوان نماد نور ايزدي ستايش . به آن در بين ملل مختلف رايج بوداحترام  آتش و يبه برتر باوردر عهد باستان  5

در . نـد ك مـي  يروشن معرفـ  يچراغ وندر) اي هشعلر نو( يهم مانند مشكات را ، نورشنيزم و ها ننورِ آسمارا اهللا ، سوره نور 35 آيهدر قرآن هم 
 طـور ( نايكوه س در) هودي يخدا( هوهيكه ) 11و  10 /؛ طه30و  29 /القصص: در قرآن دييمورد تأ( آمده است نيز )3/ سفر پيدايش: در( تورات
  .سخن گفت يبا موس )ور هاز درختي شعل( به صورت آتش )سينا
 ايـ مترادف بـا نـور   ) خردخداي ( خدا نيتر مهم و) مانند ستارگان(خدايان اجرام نوراني بودند  يميابراه ريغ انيدر اد هودي نيد شيداياز پ شپي

بـزرگ تمـدن    يخـدا (آشور و ) نماد اهورامزدا(ر دو نشان مشابه، فروه. شد يمدر نظر گرفته ... و ديخورشماه، رعد و برق،  آتش،ي همان خدا
  .ود دارندخ انيدر م )و قدرت ورن يا  آتشمظهر ( ديعنوان خورشبه ) قدرت ي هحلق(نمادين  يا حلقهدر اديان باستاني، ) آشور
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  1.كند ينمعهد باستان مطلبي را بازگو  باورهايبرتر بودن آتش بر خاك، فراتر از بر  گذاشتن
  

  آب
عـرش آفريـدگار    .آورد يم، سخني به ميان قرآن در آياتي كه در مورد خلقت آسمان و زمين

  :كند يمآب معرفي عنصرو 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 /نبياءاال( »ميرا از آب قرارداد 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 شيدايپس از پ. شناور بود آبعنصر  يبر رو جهان، تخت اهللا شيداياز پ شيپ
  .كردانتخاب  »اتيح ي هيما«به عنوان  راآب عنصرخالق 
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 .شد 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  يآب عنصر ز،ينباستان يونان فالسفه  نظردر 
در  .بوده است ها آسمان پيش از خلقت زمين و ،كه خلقت آب كنند يمآيات اعالم اين  )دوم

خلقت معرفي  ي هياولرا به عنوان عنصر ، 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

 2.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

                                                 
   »پروريدآتش باد و جسم را از خاك و آب او آفريد                روح را از «: عطّار» منطق الطّير«1

  . عنصري است كه اهللا آن را آفريد و عرش خود را بر آن نهادين اولود كه آب ش ميگفته هم در تعاليم اسالمي  2
  ).317، ص 4المنثور، ج  الدر  -170، ش 208، ص 54بحار االنوار، ج (» همه چيز از آب آفريده شد«: سخني منتسب به پيامبر اسالم
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ايـن صـورت در    بـه  )م. ق 546 - 624يونـان،  ( تـالس اين مطلـب از زبـان    .)ميپرداز يمآن ادامه به 
  :تاريخ ثبت شده است

را در اعـال مـدارج    هـا  صـورت  اندنينمادارد كه باز تيآب صالح رايآب است، ز اولابداع «
. آورد به وجوداز آن  هاست آن يو آنچه محتو نيجواهر آسمان و زم عيخداوند جم. رديكمال بپذ

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

 يمركز به دوران متحرك شدند، به حركت در آمدند چنانچه مسبب به سبب متشبث شود بـه شـوق  
كه  يمثال نوران ياست و در عالم جسمان يقابل هر صورت اولكه در آن حاصل است وچون عنصر 

در  ديـ گردان اول لـذا آب را مبـدع   افـت؛ يمثـل آب ن  يعنصـر  باشد،را مستعد  ها صورتقبول تمام 
  .»داشت يو اجرام سماو يانشاء اجسام ارضمنشأ مركبات و 

   مـادر بـه وجـود آمـده كـه       1»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  2.است يآب يا ورطه
  . خواندند يم »فرزند آب«را  ديخورش

اعتباري  ،يهاولبه عنوان عنصر  يا آب هستيجهان  پيدايش اين موضوع وجود آب پيش ازبنابر
 يهـا  كرانـه از  حتّياين مطلب . شنيده بودند آن راقدما ندارد و مردم در صدر اسالم  عقايد فراتر از

فلسـفه  بـا   آن راتـالس   كـه در آنجـا بـود    .رسيدهم يونان  تالس به ي هوسيل مصر نيز فراتر رفت و به
  3.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

 ي هكه هم داند يمو  4شناسد يمعنصر ساده را  118بشر خواص  .يت نداردموضوع علم درنيز است، 

                                                 
1 

Tiamat 
  .40ص ، سگال. يا ن،يليا. م، »خياه تارانسان در گذرگ« 2
پـس بـه احتمـال     .قـرار گرفـت   يرا در مصر گذراند و تحت آموزش كاهنان مصر ياديزمان ز مدتخود،  يتالس ضمن سفرها كه مياند مي 3

  .دفرا گرفته بوآب را در مصر  يرو بر نيزماست و شناور بودن  »نيعنصر نخست« آب اينكهاعتقاد به او  قريب به يقين
 .شوند مين افتي عتير طبو د دتعدادي هم ناپايدارن. خاليست وفيمندل يدر جدول تناوب عناصر نيپنج عنصر از اجاي  4
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در  هيـ نظر نيتـر  مهـم طبـق  . هسـتند سـاده   عناصـر  نياز ا يبيترك ،يجهان هست ي هدهند ليمواد تشك
و از بـه دام   پـس از انفجـار بـزرگ    ه،ياول ي سادهعناصر  نيا ،1»مهبانگ ي هنظري«يا  ينجوم كيزيف

بـا  ( هـا  نوترون و ها پروتونو گوناگون  ييتاچند اجتماعات ي به وسيلهمتحرك  يها الكترونافتادن 
 2.اند آمدهبه وجود ) وجود ضد ماده

را از  يا زنـده حيات هـر موجـود    ؛»ميرا از آب قرارداد يا زنده زيهر چ« ي هيآدر قرآن ) سوم
 ؛كند يممعرفي  -نه آب و -آتشمنشأ  يرا دارا ها جنّ ،از طرفي در آيات ديگرياما  3.داند يمآب 
  .است شدهگويي  ضتناقدچار اين كتاب  اي ستنديزنده ن ها جنّ ،قرآن به زعميا  پس

حيات وابسته بـه آب هسـتند،    ي ه، براي ادامميشناس يمكه ما  يا زندهاينكه جانوران و گياهان 
مرزهاي دانش قدما از  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 
از آب  ريـ بـه غ  يبه مواد ها آن يوابستگ و گريدر كرات درا  اتياحتمال ح انامروزه دانشمند

ممكن است جانـداراني بـا حيـات وابسـته بـه مـوادي كـه بـراي          حتّي .دانند ينم يرا منتف ژنيو اكس
  .زمين وجود داشته باشند ي هزميني كشنده و سمي است، در بيرون از كر جانوران

اسـتقرار عـرش اهللا بـر     شده، انيبه صراحت ب» عرش او بر آب بود« ي هيآنچه كه در آ) چهارم
شكوه در آسمان بوده و تخت با«: يافت توان يميهود هم  متوندر را  اين موضوعمشابه  .است »آب«

ــد يمــحركــت  هــا آبســطح  يرو ــه اســت  كن ــرار گرفت آســمان را مثــل خيمــه       « ؛ 4»و در آنجــا ق
  .)104: 2-3/ مزامير –عهد عتيق (» يا كردهي آن بنا ها آبي خود را بر روي  خانهي و ا دهيگستران

                                                 
1 Big Bang Theory   

  .ديياطالعات بيشتر به منابعي در فيزيك نجومي مراجعه فرماكسب براي  .نجدگ ميمجال ن نيآن در ا يموضوع و چگونگ ناي مفصل شرح 2
َواللَُّه َخَلَق كُـلَّ َدابَّـٍة « :هست هيآ نيا در قرآن ،)مني( آب موجودات زنده ازمنشأ  اي اتيح يبراآب  عنصر موجودات زنده به يد وابستگدر مور 3

اٍء   يو سـبب  يسـب ن يو وابسـتگ  )يمنـ (از آب  آمـدن انسـان   ايدر مورد به دنقرآن  چنين هم .)45 /نور( »ديرا از آب آفر يا اهللا هر جنبنده و  –ِمن مَّ
نسانِ  خْلقَ  بدأَ ...« :گويد آن چنين مي ي هليبه وس گريبا همد ها نانسا اء من سَلاَلةٍ  مِّن جعَل َنْسَلهُ  ثُم .ِطينٍ  ِمن اْلٕاِ ِهـينٍ  مِّ ـ  از را انسـان  آفرينش... - مَّ لگ 
و  - الّذی َخَلُق ِمن الماِء َبشـراً َفَجَعَلـُه َنَسباًوِصـهراً  ُهوَ َو «؛ )7- 8/السجده( »آفريدقدر  يب و ناچيز آب از ىيعصارها از را او نسل سپس. كرد 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   او ايـن آيـه ر  ! كننـد  يمـ يـه تفسـير   اولي ها يباكترآخر را  ي هلغت بشر در آي ،اعجاز علمي مدعيان
  .دهند يم ارتباط ،اند آمده به وجود )گرم يها آب( ها انوسياقدرون در ه ياول يها يباكتر

  .چنين نوشته است »تورات«در  »پيدايش«ي  هآغازين رسالجمالت  در تشريح »دتلمو«بر اساس كتاب ) ربي شلومو بن اسحق(» راشي« 4
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از تـورات   شيپو  است كهنسال اريبس آب، يبزرگ بر رو يشناور بودن تخت خدا ي دهيعق
 بـه ) بابـل  خـدايان  يخـدا ( 1»مردوخ«، النهرين بينر باور مردم د .داشته است هم در خاورميانه رواج

سـطح آب   يروبـر  جايگـاهي   )اهريمنـي ي ذمـو  مـار (اژدهاي سرخ رنگ خـود   2»موشوس«همراه 
   .داشت

  
  

  
  

بر روي ) بابلبزرگ خداي (مردوخ  – 10شكل 
كشف شده در  يا استوانههر تصوير حاصل از يك م( آب
  .)بلبا يها رانهيو

  
  

  

  
داشـت   زين گريد يها نامو  بود كه نامش اَتون گانهي دگاريآفر« هم باستان انيمصر ي هديدرعق

آن آب  يبـر رو  گاهشيآب بود و نام جا يبر رو گاهشيشده باشد، جا جاديا ياز آنكه هست شيپ
او بـا  . جـز او وجـود نداشـت    يزيچ چيهمتا بود و ه يب يتا كياو . بودگاه  تتخ نون بود و به شكل

او  ميتصـم  ياجـرا  ي وسـيله . خـت يرا ر يجهـانِ هسـت   نشيطرح و نقشه آفـر  شيخو مانهيكخرد ح
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 يابتدا. بود) كلمه( كالم ديآفر شيخو يبرا

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

  3.»آورده بود ديپد
                                                 

1 Marduk 
2 Mushus (the red serpent) 

  .104ص ي، خنج نيحس ريام، »ميخوان مي خيچرا تار« 3



              نظام كائنات در قرآن                                                                                                                         30

 

 

  :در گفتار مربوط به عقايد مصريان باستان، سه نكته وجود دارد
  .نون نام داشت ،بر روي آب 1نوتخت اَت -1

 .ديآفر يمبا سخن وكالم  دگاريآفر -2

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

 بـاوري به عنـوان   -مصريان  عقايدبا را شباهت گفتار اين كتاب  رسيد وبه قرآن  توان يمدر تورات 
  .ديد -)توحيدي خاستگاه اديان( باستان ي هدر خاورميان رايج

خـاطر   بـاور مصـريان،  همچـون  امر خلقـت،   در گانهي يتوسط خدا مورد انجام امور قرآن در
، 3»ن«ايـن كتـاب بـه     چنـين  هـم . سازد يممحقق  آن را) كلمه-كالم( با سخن 2كه اهللا ازدس مي نشان

هـم اشـارتي   ، متناظرنـد  در بـاور مصـريان  » زديهشت ا« و »كالم«، »نون«با  كه» هشت فرشته«و » قلم«
  :كند يم

 ن« ؛ 4)73 /االنعـام ( »شـود  يمباش پس موجود  ديگو يم  كه يو روز - َوَيْوَم َيُقوُل كُن َفَيُكـونُ «
 أَْرَجائَِهـا ىَعلَ  َوالَْمَلكُ « ؛)1 /قلمال( »سدينو يم )از كالم(، و قسم به قلم و آنچه نون -َوالَْقَلِم َوَما َيْسُطُروَن 

                                                 
1 Aton (Atom)  

 .شد يمپرستش يكتا كوتاهي در مصر به عنوان خداي  مدتبراي در قرن چهاردهم پيش از ميالد، و  خداي خورشيد و نور بوداتون 
 انيخـدا  گـر ياز د) تـر  بـزرگ = ( يي اكبـر به عنوان خدا »اهللا« رايز؛ بود شايع) اهللا ي هبند(= » عبداهللا«پرست نام  تاعراب ب نيب از اسالم در شيپ 2

موجـود   تو شصـ يصـد  بـالغ بـر س   ،خـدايان اعـراب   .)دندشـ  ميشمرده  دختران او نيز كعبهدر  »يعز«و » منات«، »الت«سه بت ( دش مي پرستش
» كعبه«ي )خانهخدا (ه خاندر بتساخته و ) يبت(نمادين  اي هها مجسم نبودند كه براي هر كدام از آ... ) ه، فرشتگان وجنّاعم از اواح، ا( زيكييمتاف

مـورد   زيـ ن جـاز در ح ياقـوام سـام   گـر يهمچـون د ) نيسـ  =( ماه يخدا از اسالم، شيباورند كه پ نيبر ا نياز محقق يامروزه برخ. شده بودنهاده 
بعـدها  . دشـ  مـي  دهيـ نام) وديا خدايي كه اصالً بتي برايش ساخته نشده بـ  از القاب بت هبل يكياحتماالً به عنوان ( »اهللا«رفت و گ ميپرستش قرار 

انتخـاب  ) نيس نمادمشابه ( به عنوان سمبل اسالم زيهالل ماه ن و شد دهينام» اهللا اكبر«اعراب،  يآشنا برا ياسالم با نام و صفت نيدر د گانهي يخدا
  .)لديلم ( است دهييازد كه اهللا نزاس ميو خاطر نشان  رديگ ميرا به باد انتقاد  از اسالم شياعتقاد اعراب پ ،ديتوح ي هورقرآن در س. ديگرد

 يهـا  جنبـه و بـدون   يمـاد  ريغ يعالم وجود دگاريو آفر شود يماهللا سرزنش  يستيتفكر در مورد چ يمختلف اسالم يها فرقههر چند در اغلب 
 يرا تـداع  )يمـاد  چـه غيـر   چه مـادي و (داراي اندام  يكه وجود شود يم فيتوص ياما در خود قرآن خالق با واژگان. گردد يم يمعرف يجسمان

 بـر آن  آب بـوده و او  يتخـت اهللا رو  ايـ اهللا نـور اسـت، چهـره دارد و در آسـمان اسـت       ايكرد  تدرس شيمثالً اهللا آدم را با دستان خو. كند يم
 ).مانند گاهي هم اندامي بي اندامي همچون انسان يا. هايي از اسالم بر اين باور بودند كه اهللا داراي اندام است در طول تاريخ، فرقه( ندينش يم
 كيـ توسـط   ،ينيكتب دي  هنوشت بنابركه  ونسي از )87 /االنبياء :در( قرآن. ودش ميخوانده و رمز دانسته  »نون«از حروف مقطعه است كه » ن« 3

  .برد مينام  »نون«رت عبابا  )آب يبر رو ونسيمركب ( ياز ماه يعني؛ ندك مي ادي) نوني  هدارند( »ذوالنون«با نام  !شد دهيبلع يماه
    .68 /غافر و 35/ مريم ،47 /آل عمران ،117 /البقره ؛ مانندتكرار شده است آيات ديگري نيزردآيه  نيا موضوع 4
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 ،آن روز در اطراف هستند و عرش پروردگـارت را  نگافرشت و - َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَمانَِيةٌ 
   .)17 /الحاقه( »1دارند هشت تا بر سر خود بر مى

 يديتوح انياد يتكامل ريس ي مطالعه با از آن جهت متناظرندكه» ايزد شته«و » هشت فرشته«
معتقد گشـت، در نـزد    گانهي يخداسپس به  و خداي خدايان پس از آنكه بشر به كه شود يمنمايان 

 در( تر خداي بزرگ دختران و شريكانشفيعان، ، )غير توحيدياديان در ( زدانيا به يهاولديوهاي او 
 ليتبـد يشـين  پبا همان كـاركرد  ) توحيديان يادر د(فرمانبردار  انگفرشت و 2 )حجاز يپرست تبآئين 
در باور مصريان باستان نيز بـا هـم تنـاظر    ) فرمان آفرينش( »سخن«و  مذكور ي هدر آي» قلم« 3.شدند
اهللا بـا سـخن فرمـان    ، در قرآن بارها آمده است كه نگارد يمزيرا عالوه بر اينكه قلم سخن را  دارند،
 4.د نوشتخو »لوح محفوظ« يا» ام الكتاب«در  را زيهمه چ ،دنياآفرينش  پيش ازو  دهد يم خلقت

  
  باد

 ؛ وكنـد  يمـ  اديـ  زيـ زا ن نبـارا  يابرها ي كنندهآورنده و متراكم  به صورت، از عنصر باد، قرآن
بـه دليـل بـديهي     5.فرسـتد  يمـ  را هـا  آناست و اوست كه در تسخير اهللا  كه باد سازد يمر نشان خاط

  .نيمك ميذر ي باد، از اين موضوع گ هابرها به وسيل ييي جابجا هبودن مسأل
                                                 

  )عزرائيل و جبرئيل، اسرافيل ،ميكائيلمانند . (شود ياد مي» مالئكه مقرب«نام  در تعاليم اسالم از اين هشت فرشته با 1
ت تخـ  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 
پـيش از ديـن يهـود،    ). ميكائيل، جبرائيل، سرافيل، رافائيـل، اورائيـل، راگيـل و يرمائيـل    ( ذكر شده استهفت عدد  ،كنند يم حملرا  آفريدگار

ماننـد  (مانند آنچه كه در مـتن اوسـتاي زرتشـت    . وجود داشته استباستان  ي هخاورميان ابراهيمي ريغ انيادمشابه فرشتگان نگهبان عرش در باور 
  .موجود است) فرشتگان پيرامون تخت پروردگار(» امشاسپندان«در مورد ) فصل نوزدهم:  33و  36/ ، ونديداد9/ اتاي سيزدهمگ

پـيش از آن در ايـن   وارد ديـن يهـود شـد و    » مزديسـنيزم «آئـين  به بابل از  اسرائيل بنيدر زمان تبعيد قوم ) شيطانحتّي و (باور به فرشتگان مقرب 
). 362 - 361 ص، جان ناس، ترجمـه علـي اصـغر حكمـت، صـ     »تاريخ جامع اديان از آغاز تاكنون«: به نقل از(ابقه نداشت كيش چنين باوري س
  .خودنمايي كرد )17/ و الحاقه 7 /، غافر75/ مانند الزمر(و قرآن ) 5: 6و  3: 1، 1: 4/ مانند مكاشفه يوحنا( نصاري پس از آن نيز در متون

 ).40 /، االسراء57/ ، النحل100/النعاممانند (ها و فرشتگان ندارد  جنّكه اهللا هيچ دختري و شريكي در ميان سازد  خاطر نشان ميقرآن  2
 .شد» شيطان«به مبدل در متون متأخر يهود  ،نمود دارد همسر آدمصورت عامل گمراهي  بهكه در تورات ) مظهر پليدي(» خداي مار«مثالً  ٣
را در كتـاب   زيـ و او همـه چ  ؛آب بـود  او بر )تخت( عرش و ؛جز اهللا وجود نداشت يزيچ، از همه اول« :اسالمپيامبر منتسب به  يا همشاب سخن 4
» قلـم «و ) بـر روي آب  عرش آفريدگار(» نون«، نشياز آفر شيپيعني  ؛)414، شماره 54كتاب ، 4جلد  ،يبخار حيصح(» نوشت) لوح محفوظ(
  .وجود داشتند -ا سوگند ياد شده استه نكه در قرآن به آ-) براي نگارش فرمان آفرينش(
  )ندا هدانسته شد هاابرهدايت اهللا در امر ي  هواسط اي هفرشتگان ويژ ،در متون روايي اسالمي(  .48/ ، الفرقان164/ ، البقره48/ الروم مانند 5



              نظام كائنات در قرآن                                                                                                                         32

 

 

  زمين
  

قـرن چهـارم پـيش از    حداقل از . كرد يمر وبشر زمين را مسطح تص ،ربسيار دو يها گذشتهدر 
        .آمــد يمــبــه حســاب  يهيبــد يامــر بــراي انديشــمندانكــم  دســتزمــين  تيــ، كروبــه بعــدمــيالد 

قابـل قبـول،    يبـ يرا بـا خطـا و تقر   نيشعاع زمدر اسكندريه ) م. ق 194 -267يونان، ( 1»تنساراتوس«
ـ  .)كشف به نام او ثبت شده است نيا( محاسبه كرد مـيالدي   شـانزدهم  ي هسـد تـا   نيسـكون زمـ  ا ام

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

ـ ناچيز يا نقطه تنهاين زم ،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 أنسـبت بـه مبـد   ( بـراي زمـين  را حركـت   بيش از چهاردهتاكنون  دانشمندان .نبوده است
و  )نشيـ قطب بـه دور محـور   نيچرخش زمـ ( 2يعوضحركت ، ها آن نيتر مهم ندكها هختشنا )مختلف

  .است )به دور خورشيد زمينگردش ( 3يانتقالحركت 
 هي كآياتدر ولي  ،آورد ينم سخني به ميان، زمينكرويت  و چرخشدر مورد حركت،  قرآن

 هـا  آنبـه  مـورد بـه مـورد    اكنـون   .كنـد  يمـ بـازگو  را  هـا  آنخـالف   ،شمارد يمرا بر  ي اهللاها نعمت
  :ميپرداز يم

، هدگسـتر همـواره  بلكـه زمـين را    ،شـود  ينمـ را يادآور  زمينبودن  كرويقرآن نه تنها ) يكم 
  :كند يمتوصيف مسطح  و دهيكش

َْٔرَض «   »قرار داد ]هگسترد[كه زمين را براى شما فرشى  ]ىخداي[همان  - ِفَراًشاالَِّذي َجَعَل لَُكُم اْلا
َْٔرَض َفَرْشَناَها َفِنعْ « ؛)22 /هالبقر(  »ايـم و چـه نيكـو گسـترندگانيم     و زمين را گسـترانيده  - َم الَْماِهـُدونَ َواْلا
 »)يا كـش داد  ديكش( ديرا گستران نيكه زم يكس اوست و - َوُهَو الَِّذي َمدَّ اْلـأَْرضَ « ؛)48 /اتيالذار(
َْٔ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   گسـترده  ]گليمييـا  يبسـاط [ زمين را براى شما اهللاو  - َجَعَل لَُكُم اْلا
َْٔرِض َكْيَف ُسِطَحْت «  ؛)20 /هالغاشـي ( »؟شـده اسـت   )مسـطح ( گسـترده و به زمين كه چگونه  -َوٕاِلَى اْلا
َْٔرِض َوَما َطَحاَهـا« َْٔرَض َبْعـَد َذٰلِـَك « ؛)6 /الشـمس ( »كه آن را گسترد كسيو  به زمين سوگند -  َواْلا َو اْلـا

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

 يقـال  بـه  از ايـن رو  .آورد ينمرا به ذهن  گرد بودن و هرگز مفهوم رساند يمبودن را گسترده وپهن 
در  دني، كش دادن و گسـتران دنيفعل است و معادل كشنيز » 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
و گسـترده شـده   ) سـطحت ( پهـن  ،)فرشـاً ( يفرشـ زمين  ،قرآن ديد از طبق اين آيات، نيبنابرا

 ايـ و گسـترش داده  ) فَرَشْـنَاها ( دهيگستراند ،)دحاها(كرده  و هموار است كه اهللا آن را پهن) اًبِساط(
  .است )مددنَاها( دهيكش

و  ر غلتانـدن كـه در اثـ   زيهر چ يبرا يدر زبان عرب -سوره النازعات 30 آيهدر  -» دحاها«فعل 
و  دنيچراخانبا نان را  ريخم ا،كه نانو يمثالً هنگام .رود يم به كار ،شودو هموار كردن پهن رو رويز

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

  2.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« تاردر عب» فرش« لفظ 1
: »دحاهـا «فعل  حياسالم در توض امبريپ؛ )313، ص 6الدرالمنثور، ج (» معنى پهن كردن آنسته همانا دحاها ب...« :ابن عباس از قول پيامبر اسالم 2
    .)46ص ، 1 ، جالدرالمنثور( »ه كشيده شدزمين از مكّ«
سنگ نرمـى اسـت كـه از آن     يبه معنو خشفه بود » خشفه«ه گل و روايت شده كه نه سنگ بود و نبر روى آب كه  ه يك تپه كوتاهى بودكعب«

   .)295ص ، 1ج  ،نهايه(» ديرو يمگياهى 
كـه محـل كعبـه در مكّـه،     و معتقـد بودنـد    دانستند يمدر زمان قديم، مردم عربستان همچون مردم ديگر نقاط دنيا، سرزمين خود را كانون زمين 

يعنـي مـادر شـهرها     »ام القـري « به همين دليل به شـهر مكّـه  . اولين ساختماني است كه بنا شد »بيت اهللا«و از زمين است كه آفريده  يا نقطهين اول
  )در قرآن سوره آل عمران 96آيه : با. ك. م( .گفتند يم
                                                                »غرق است ،است               ازيرا در ميانِ نور رقشو  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
، يمصـر  يها بهيكتو  النهرين بينكشف شده در  يگل يها لوحهطبق . گرفت يمدر نظر  يمركز هست

يـا   )ماننـد عـدس   -شـكل  سـك يد( شـكل  يا رهيدا يا صفحهرا  ني، زمانهيخاورم يباستان يها تمدن
داشـتند كـه    دهيـ ارسـطو عق  پـيش از  ي فالسفهاز  ياريبس زين ونانير د. كردند يمتصور  گوشچهار
 يشـكل و دارا  يا رهيـ دا نيزمـ  زيـ ن انيـ هوديدر متون  .جسم عالم است نيتر بزرگ ومسطح  ،نيزم

  2.»را محاصره كرده است ايكه دن ستيخط سبز 1قاف«: انندم؛ شده است فيتوصكرانه 
مطلبـي كـه درسـت و علمـي شـمرده شـود، وجـود        نه تنها  ،اتيآ نيدر اآنچه گفته شد؛ بنابر

كه بحث كرويت (خود از علم زمان  ، عمالًنيزمقرآن با اعالم مسطح بودن بايد گفت؛ بلكه  .ندارد
  .ه استجا ماند ها قرن) شد يمشعاع زمين آموزش داده  ي همحاسبش رو حتّيزمين رايج بود و 

وجـود   ي ه، بلكه زمـين را بـه واسـط   ديگو ينمقرآن نه تنها در مورد حركت زمين سخن ) دوم
متصـل   ييبـه جـا   نيكـه زمـ   دارد يمـ عنـوان   به عـالوه  .داند يمو ميخكوب شده  حركت بي، ها كوه
  :كنده شود شيجاقرار است از  امتيدر روز ق رايز، است

َْٔرِض َرَواِسَي أَن َتِميَد بُِكمْ «  شـما را   ]نمبادا زمـي [ را بيفكند تا اه كوهو در زمين لنگر - َوأَلَْقىٰ ِفي اْلا
ــد ــان( »بجنبان ــاَها «، )15 /، نحــل10 /لقم ــاَل أَْرَس ــوهو  -َوالِْجَب ــا ك ــين(را 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«ا آن رو  كنند يم

  .كند هيتوج زيرا ن» مد«بتواند مفهوم  حركت چرخشي زمينتا  ،»ستيكامل ن يا هكرو  يه استتخم مرغ شب 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 نيزمگفت كه  در جواب بايد

 يعلمـ  يهـا  افتهي نيآخر مطابق .اند شدهي دچار فرو رفتگ) مخصوصاً قطب جنوب آن( نيدو قطب زم هر است، جلو آمده ها گذشتهدر  -مركز 
 يو معنـا  شـود  ينم تنها به مدار استوا منحصر نيبه عالوه زم. تخم مرغ ايبه خربزه  تا دارد هتشبا يبه گالب شتريب نيزم ،يا ماهواره يها عكس و
. ما در اثر فرآيند سرد شدنِ قسمت مذاب دروني خود، در حال كاهش حجم است و نه انبسـاط و كـش آمـدن   ي  هسيار چنين هم .دارد يتر يكل

  :به عالوه
  .برداشت نمود توان ينم  -است» پهن و همواركرد«كه به معناي -را از فعل دحاها ) يضويو چه ب يه كروچ( مفهوم گرد بودن -1
پيرو آن الزم و  را به كار ببرد» دحاها«فعل ، »زمين را كروي كرد«كمبود لغت وجود ندارد تا قرآن براي تفهيم عبارت  چنداندر زبان عربي  -2

البته تنوع افعال در زبـان عربـي در مقايسـه بـا     ! (آن را تعبير كند و كاستي را برطرف سازند )نادرست اي هيضآن هم با توسل به فر( باشد تا كسي
      را  يا ژهيـ وانجـام كـار     -بـا ظرافـت   - در ايـن زبـان، تعـداد فراوانـي لغـت بـراي افعـال وجـود دارد و هـر فعـل          . كـم نظيـر اسـت    هـا  زبانديگر 

  .)رساند يم
1 Tohu (Qav) 

  .الف 12فصل  ، (Hagigah)ه حگيگا رسال 2
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َْٔرُض « ؛)7/ النبـأ ( »؟]نگذاشـتيم [ هـايى  خيمـ  را ها كوهو  - ًداَوالِْجَباَل أَْوَتا« ؛)32/ النازعات( َوُحِمَلـِت اْلـا

بـا يـك تكـان     ها آنه شوند و هر دوى كندها از جاى خود  و زمين و كوه - َواِحَدةً  َوالِْجَباُل َفُدكََّتا َدكَّةً 
   .)14 /الحاقه( »ريز ريز گردند

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 هليبـه وسـ   -كـه چـادر    يچوب خيبه م يزبان عرب

و همچـون   انـد  رفتـه فـرو   نيدر زمـ  مـيخ استوار همچون  يها كوه :نديگو يمآيات مذكور  ،اينبنابر
 نيزمـ  ها كوه كه سازد ينمنمايان  قرآن گرچه 1.اند هشدلنگر، باعث تعادل و عدم تكان خوردن آن 

 ديـ گو ينمـ  و ؟اسـت تكيه كـرده   ها خيميا چه چيزي بر اين  اند كردهكوب خيمگاه  تكيهرا به كدام 
بـه هـر حـال    امـا   .دآن كنده و برداشته شو ياز رو امتيكه قرار است روز ق 2؟كجاست نيمكان زم

   .آورند ميبه ذهن ن نيزمو ثبات را جز سكون  يمطلب اتيآ نيا
  :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  -عهـد عتيـق   ( »را بر اساسش استوار كرده تا جنبش نخورد تا ابـداآلباد  نيزم«
  ).24: 2/ مزامير - عهد عتيق(» اساس و بنياد زمين را بر آب درياها قرار داد

                                                 
شـناور باشـد و بـه     )گـر يد زيـ هـر چ ( هوا ايتخته بر آب  كيمانند  نيمعنا دارد كه زم يتنها در صورت ها كوهدر اثر وجود  نيتوازن و تعادل زم 1

قابـل تصـور   جاذبـه  جـرم و   يگرفتن مفهـوم واقعـ   دهيبا ناداين فرض غير واقعي،  البته .وزنه مانند، متعادل شده باشد ييها كوه ينيسنگ ي واسطه
  ).كردند مي زانيآو ها يكشت طناب به ي وسيلهرا به  يبزرگ يها گخروشان، سن ياهايدر در ها يتعادل كشت يدر عهد باستان برا(است 
  .برعهده ندارند ينقش زين نيزمات متعدد توازن در حركتاي ند، بلكه برا هنشد نيباعث سكون زم ها كوهكه نه تنها  ميدان يم امروزه

در هـر آنچـه   ؛ و نامـد  مي) زير ثري(» تحت ثري«را  -قرار داردكه زمين گسترده روي آن -فضاي مجهول زير زمين  ،سوره طه 6 هيدر آقرآن  2
ا   ؛احـاديثي موجـود اسـت   و  اتيـ دارد، روا رقرا يهمچون گاو نر و ماه ييها هواسطوي ر نيزم نكهيمورد ا در. اندد مي اهللا از آنِرا آنجاست  امـ

نـام   *»ثـري تحت «آنجا كه رند؛ گفته شده آن قرار دا يرو ها هواسط نيدر مورد آنچه كه ا اخبار نيدر ا. وجود ندارد باره ر اينداز قرآن  اي هيآ
  .)59 /2 ،يقم ميابن ابراه يعل ريدر كتاب تفسمحمد جعفر بن بو عبداهللا ا يان،م ششم شيعااماز  يتيمانند روا( ناتوان استن آاز فهم  لعق دارد و

خـالء مطلـق و    است كه زيـر آن هـيچ چيـزي وجـود نـدارد و     ) ي پاييني جهان هروي(ثري سطح زيرين جهان «: اند گفتهدر تعريف ثري چنين  *
      ). 107، امير حسين خنجي، ص »خوانيم ميچرا تاريخ «(» تاريكي محض است

  كوه را ميخ زميــــن كـــرد از نخست                پس زميـــــن روي از دريـــــا بشســـــت« :عطّار» منطق الطّير«
  »گـــاو بر ماهــــي و ماهـــي بر هواســــت               چون زمين بر پشت گاو ايستاد نخست                               
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زمـين  «مـيالدي كـه    ي هياولمسيحي در قرون  كشيشانفهميد كه باور  توان يماز اين جمالت  
بلكـه   ،عبيـر سـوء ت  ليـ بـه دل نـه   »مجهول ميخكوب و استوار شـده اسـت   ييفضا معلق بر ييها هپاي بر

  .بوده است مقدسكتاب ث از منبع
در اي  همشاب راتنظعهد باستان  شمندانيكه اند افتيدر توان يم ،ما مراجعه شودقد نظراگر به 

افـالك   يهـا  هيـ پابـه   ييها خيم ي لهيوسبه  نيزم كه پنداشتند يم ها آن از يبرخ .ندداشت ها كوهمورد 
قرار  ها كوه )ميخ(گاه  تكيه يآسمان بر رو ي هخيم نكهيا اي .)باستان انيونانيباور ( محكم شده است

آسـمان  اتكا و  سكون زمين: رسانند يممعنا را  كيكه هردو  ؛)مصر باستان و ياقوام سام باور( دارد
 دهيكشف گرد) پادشاه آشور( 1»پاليآشور بان«كاخ  يگانيدر باكه  يلوح گل كي مضمون. به زمين
  :است نيچن ،است النهرين بيناز  يتر يميقد يها اسطورهاز  يو اقتباس
را فـرا گرفتـه    نيگرداگرد زم يو در آن هنگام گرداب دنديرا از آب آفر يعالم هست انيخدا« 

 هـا  كـوه و سقف آسمان بـر   2اشته بودندافر ها كوهشكل بود كه به دور آن  رهيدا يسطح نيبود و زم
از هم جدا  نيريرا به صورت شور و ش ها آب انيآب بود و خدا انيدر م ها نيا ي هو هم داشت هيتك

  4.» 3كردند
و  هـزاران سـال دوام آورد   كهبود و نادرست كهنسال  يا هيفرض نيسكون زم ،ميدان يمامروزه 

 اين فرضيه صدها سال استاما  .آمد يمبه حساب مركزيت زمين ي  نظريهسي در از اصول اسا يكي
حركـات   علمـيِ  حقيقـت جاي آن را شده و  واگذار خيبه تار يمركز زمينملزومات  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 ر د 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 انينيشيپ. آسمان از آن است يكبود
 ي هالنـ  و محـل  زمـين  ي هنقطـ  نياز دورتـر  هيـ كناقـاف   يفارسـ  اتيـ در ادب. انستندد مي ديغروب خورش ايطلوع  پشت آن را محلو  اتيآب ح

  ).قلمالدر سوره  »قلم«و  »ن«سوگند به همانند ( كند ميسوگند ياد » قرآن مجيد«و » ق«به ) ق(قرآن در ابتداي سوره قاف . ايست هافسان مرغيس
َوَجَعـَل َبْيَنُهَمـا َبْرَزًخـا  َوُهَو الَِّذي َمَرَج الَْبْحَرْيِن َهـَذا َعْذٌب فَُراٌت َوَهــَذا ِمْلـٌح أَُجـاجٌ «: وجود دارد اي همشابعبارت  ،ها آب يدر مورد جداساز زيدر قرآن ن  3

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

  .شنيشفا، فصل اسطوره آفر نيشجاع الد ،»گريد يتولد« 4
 



 37           جهاني كه اهللا خالق آن است                                                                                                    

  

   
 

 ي لهيوسـ به  امر نيكه ا داند يمانسان  يمناسب برا اي هرام وگهوار يرا بستر نيقرآن زم) سوم
 را ايجـاد ) !و تعـادل آن ! نيسـكون زمـ   ي هنتيجـ ( ها كوهوجود پيامد  يعني ؛محقق شده است ها كوه

   : داند يمآسايش و امنيت براي انسان 
ــين ) الــف ــراي انســان زم ــد ينمــديگــر  ،شــده اســت رامب ــ و حركــت جنب ــد ينم ــين ( كن زم

  ):كند ينمچموشي ديگر
َْٔرَض َذلُولً « َْٔرَض   ...اِكِبَها وَ ا َفاْمُشوا ِفي َمنَ ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اْلا َماِء أَن َيْخِسَف بُِكُم اْلا أَأَِمنُتم مَّن ِفي السَّ

َذا ِهَي َتُمورُ  كسى كه زمين را براى شما رام گردانيد، پس در فراخناى آن رهسـپار شـويد    اوست -  َفٕاِ
 اگـاه بـه ن ايد كه شما را در زمين فرو بـرد، پـس    آيا از آن كس كه در آسمان است ايمن شده  ...و
  .)16و  15 /الملك( »افتد؟ حركت به ]نزمي[

                رام شده و با لغـت چمـوش   يذلول به معنا ،شود يمياد  »ذلول«از زمين به عنوان  اتآي در اين
    بـا   و  سـت ين عيـ اسـت كـه مط   يوانيـ صـفت ِح  زيچموش ن .استد متضادر زبان فارسي ) سركش= (
انسـان رام كـرده اسـت و     شيآسـا  يرا برا ني، اهللا زمقرآن دياز د راينبناب .اندازد يم ، لگديقرار يب

  1.برد يم و انسان را فرو افتاد يم جنبش به و كرد يم سركشي نيگر نه زم
كـه   طـور  هماناما  .كند ينم حيرام شدن را تشر نيا تيفيك اي يچگونگ اينجاگر چه قرآن در 

 يمعرفـ  نيكننـده از جنـبش زمـ    يريعامـل جلـوگ   را بـه عنـوان   هـا  كوه ياتيدر آ ،گفته شد تر شيپ
 /نحـل  و 10/لقمـان ( »شما را بجنباند ]نيمبادا زم[ تا فكنديرا ب ها كوهلنگر 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 نيزم هياز تشب 1

 نوايـ 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 نيبنابرا .كند يمحركت 

   !كنند يم يمعرفقرآن اعجاز  ليدال به عنوان يكي از 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  است كه صفت ذلول 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 يذلول ريغ گاو ياو آن بر برد يم به كار زين يگريد

َْٔرَض َوَلا َتْسِقي« :كرد ياريو نه آب را نه شخم زد يكشاورز  )مرا(ذلـول   در حقيقت، آن مـاده گـاوى اسـت كـه نـه      - الَْحْرثَ  إِنََّها َبَقَرٌة لَّا َذلُوٌل تُِثيُر اْلا
    .)71 /البقره( »كشتزار را آبيارى كندتا زمين را شخم زند؛ و نه است 
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و شـده اسـت    )ذلـول ( رام و مطيع ي متعادل كننده،ها كوه ي لهيوسزمين به  ،از ديد قرآن، پس .)15
  1.آن خبري نيستكردن  )وشيچم( ناآرامي يا خوردن ديگر از تكان

و آسـايش  رشـد   يبرا نيزم( اند كرده ليانسان تبد يامن برا يا گهوارهرا به  نيزم ها كوه) ب
  ):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( »؟]منگذاشتي[ايى ه خيم كسـى كـه زمـين را     همـان  -... الَِّذي َجَعَل لَُكـُم اْلـا
   .)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 ِ يا كه خاستگاه رود يمبه كار  يمكان يبرا) ها زبان

و آن را  ؛كـاربرد نداشـته اسـت    گـر يد ييمهد، هرگز به معنـا ي  واژه 2.»مهد تمدن است النهرين بين«
   .مترادف دانست توان يم زين و خواب بسترِآرامش اي گاهيجا عالوه بر گهواره، با

                                                 
و  )3/ و التكـوير  47/ ، الكهـف 20/ ، النبـأ 10/ الطـور ، 10/ المرسـالت : در(ها  رفتن كوهو از جاي كنده شدن ي  پديده چهارقرآن به  چنين هم 1

/ الزلزلـه : در(اي مهيب  زلزله ،)6و 5 /هالواقعو  9 /المعارج ،5 /هالقارع 14 /المزمل، 14 /هالحاق، 10/ المرسالت: در( ها متالشي شدن آن چنين هم
 )آخـر دوران (در روز قيامـت  ) 82/ النمـل : در(اي از زير زمين  و بيرون آمدن جنبنده) 2/ الزلزله: در(باراندازي زمين  ،) 4/ و الواقعه 1/ الحج، 1

آورد  درمي به حركت را ها كوهناگهان ] خداوند در آخر زمان[«: مانند؛ مي توان يافتس هم مشابه اين آيات را در كتاب مقد. دهد هم خبر مي
 ).9: 6و 7/ وبيا -عهد عتيق (» لرزاند ي زمين را ميها پايه و. سازد واژگون مي ا راه آن با خشم و

اي اين تجربه كه گذاشتن چند تكه قلوه سنگ بـر  بر مبن( دانستند يم )زلزلهدر حقيقت (زمين  جنبشتكان و  ي نشانندهرا فرو  ها كوه ،در گذشته
يـا بـا   . شـود  يمـ ، مانع از تكان خوردن آن جسم در برابر باد يـا ديگـر عوامـل طبيعـي     )گليم -فرش( روي يك جسم گسترده مثالً يك زير انداز

ايـن بـاور   ). ديـگ را محـار كـرد    آن» درِ«ي هـا  تكـان  تـوان  يمـ  ليـان، غ جوش در حاليك ديگ پر از آب » درِ«جسمي سنگين بر روي  نهادن
  .»دهد ميزلزله رخ ن يدر مناطق كوهستان« :؛ به اين صورت كهواج داردز هم در ميان عوام مردم رنادرست هنو

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

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

  . نديآ يم دياست پد (Earthquake) »زلزله«كه همراه با  (Orogenesis) »ييزا كوه« نديفرآ يط ها كوه اتفاقاَ .ستيزلزله ن ي دهيپد
 نيزمـ ي  پوسـته صفحات  يروهاينبرابر  براي مقابله در اينبنابر؛ ل هستندپرتقا ي هويپوست م يرو زير يها يبرجستگمانند  ،نيدر برابر زم ها كوه
كمربند «بر روي زمين موسوم به  اي همنطقبخشي از  ها به طور پيوسته در حال باال آمدن هستند و به همين دليل، فالت. ديآ ينمبر  ها آناز  يكار
ي  قـاره از سلسه جبال هيماليا و هنـدوكوش تـا البـرز، زاگـرس و آنـاتولي در      ( ستها كوهيقاً منطبق بر روي رشته ، دق(Earthquake belt) »زلزله

  .)آمريكا ي هاروپا يا آند و راكي در قاري  قارهآسيا، آلپ در 
 .)فضا شعار پيشگامان عصر تسخير(» 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 فيوظا به گهواره بر نيزم هيكه قرآن پس از تشب يياز آنجا

  1.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 ِمـْثَلُهنَّ « ُه الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اْلا و از  آسـمان  هفـت اسـت كـه    يهمان كسـ  اهللا  – اللَـّ
  .)12 /الطالق( »ديآفر ها آنمانند  نيزم

 از تشـريح منظـورش   و بـرد  يمـ نـام   آسـمان  هفـت  بـه همـراه   زمـين از هفـت  ه اين آيقرآن در 
ماننـد  ( »هـا  آنماننـد  «و » زمـين از «اين آيه بر روي دو عبـارت  كه  يياز آنجااما . كند يمخودداري 

يـا   ؛دهـد  يمخبر هفت تكه زمين به شكل از خلقت يا مذكور  ي هآيپس  تأكيد دارد؛ )آسمان هفت
قـرآن آسـمان را متشـكل از    زيرا در ادامه خواهيم ديـد كـه   ( 2فت طبقهبه صورت هزمين از خلقت 

         شـاهد اهللا،  معرفـي  وجود هفت زمـين را بـراي  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  حركت) مهد(به گهواره زمين  هيتشب ازقرآن  يقائالن به اعجاز علمامروزه  1
ه بلك آورد،ذهن  توان حركت آن مكان را به ميبه گهواره، ن ييجا هياز تشبچه  گر. رده 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 ميقرآن  به عالوه .)206/ البقره اي 197 و 12 /، آل عمران48 /االعراف ،18/ ، الرعد56 /ص مانند( ندك مين ِذي َجَعـَل لَُكـُم اْلـا ـُه الَـّ اللَـّ
ه شـده كـه همـان    زمـين قرارگـاه خوانـد    ،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 باشدر ميمعناي مهد را 
بلكه يك وجه تشبيهي وجود دارد و اين وجه تشبيه همان است كه كاربرد داشـته يـا   . سرانه داشتتعبير خود توان ينماز مجاز، تشبيه و استعاره، 

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

» مهـاد « ،زمـين همـوار و مسـطح   تكـه  و  اي بـراي خـواب   هپهن شـد هر چند اعراب به هر نوع بستر ( و نه حركت وضعي يا انتقالي را رساند يمرا 
  !كنند يمتفسير  *»نيزم يميحركت تقد«قرآن بر  دييتأ ي ازمصداقبه عنوان را  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 كيزيبنابر دانش ف :(Precession) نيزمي ميتقد حركت*
زمين مانند فرفـره تـاب و انحـراف از محـور     ( نديگو نيزم يميرا حركت تقد -كشد يمطول  سال 25800 باًيكه هردورآن تقر - يفرض ي هريدا

هم محور قطب شـمال يـا تغييركـانون دوران ظـاهريِ      ي هستار ييجابجا( كتحر 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«): به نقل از طبري(پيامبر اسالم  2
  »ه بر هم بنا شدهفت تـــا شد يـكــي                ـــا سوا شدآمــــده امـّ كي نيزم« :»جام نامه«ديوان 
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كـه  آنچـه  ، ميـ ا گرفتـه  كه در پيشگيري هدفي  يپ ي ادامهدر هم به اين دليل و هم اين ربناب 1.بدانند
يـك  ن بـه عنـوا   -را بداننـد   توانسـتند  يمـ  زمـين هفت  ي دربارهمردم حجاز در زمان پيدايش اسالم 

  .ميكن يمبررسي  -براي استدالل نخسر
را بـه  ) ربـع مسـكون  (زمـان خـود    ي هزمين شناخته شد ،عهد باستان يها دانيجغرافمنجمين و 

از  هم )...، هندو ومانند زرتشت( انياد يها نوشته در .تقسيم كرده بودند) هفت سرزمين(هفت تكه 
باورهـاي   دررا  دهيـ عق نيـ ا ي هققـين ريشـ  مح حتّي( استياد شده  آسمان هفتهمراه با هفت زمين 
ني باسـتاني،  ييعهد قديم و باورهاي آ يها افسانهدر  چنين هم 2).كنند يمجستجو  ييايآر بسيار كهن

دنياي  و به عنوان جايگاه شياطينوازه با هفت درزمين و دنياي زيرين  ي همطالبي در مورد هفت طبق
   3.وجود داردهم مردگان 

آن را بـه   و كند يماستناد  ها نيزمد معلومات بشر در مورد تعدمذكور به  ي هآيقرآن در ، باري
تلويحـاً ايـن معلومـات را    قـرآن  ( دهـد  يمـ قـرار  اهللا  معرفيبراي  يا نشانهعنوان يك فرض درست، 

عقايـد  فراتـر از   يمطلبـ  ي كننـده بـازگو   ،مـورد بحـث   ي هآيكه  گفتبايد  با اين وجود .)رديپذ يم
؛ به آن رجوع كرد توان ينمبه عنوان مطلبي علمي  و امروزه نيز ستين شيزمان خو علم و اساطيري

  :زيرا
چه در كميـت و تعـداد    -مورد نظر قرآن آسمان هفتمشابه يا متناظر با  يها نيزموجود ) الف

بـا عقايـد باسـتاني    ...) بـودن و  طبقـه  طبقـه ماننـد  (و چه از لحـاظ كيفيـت و چگـونگي    ) هفت عدد(
  . صدر اسالم امكان شنيدن آن را داشتند، همخواني دارددر اعراب كه آنچه  خاورميانه و

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

  .                 دانستن باشديا قابل تحقيق و  يرفتنيآشكار و پذ )مات مسألهفرض يا معلو( مطلب آن
 يهـان يك ميهفـت اقلـ  شـش اقلـيم اقمـاري ديگـر،      و) ثريخـون (با يك اقليم مركزي  )گاتها( انيزرتشتمتون در ) هفت بوم(» يته بومپه«: مانند 2
  . رفتگ ميدر اقليم دوم آن جاي  مكّهكه ) بر اساس آب و هوا( يمهفت اقل اي يو پارس يروماساطيري  يدر باورها) قلمرو كواكب(

كشور نخست هندوستان، دوم كشور عرب و حبشيان، سوم كشور مصر و شام، : عبارت بودند از) هفت سرزمين(در نزد پارسيان اين هفت ناحيه 
  .خر هم كشور چين و ماچينايران شهر، پنجم كشور صقالب و روم، ششم كشور ترك و يأجوج و در آ) در مركز(چهارم 

نـام  ... ي ادكـن و  رقعـه فلك، هفـت   ي ههفت زمين، هفت فرش، هفت علفخان يها نامهفت اقليم باستاني با متون تاريخي و ادبيات فارسي از  در
  .)هفت اقليم/ فرهنگ دهخدا: به. ك. جهت اطالعات تكميلي، ر( برده شده است

 44قرآن در آيـه   چنين هم). هيهاوو  جهنم، ميجح، حطمه، يلظ، ريسع ،سقر(شود  ت طبقه معرفي ميتعاليم اسالمي نيز دوزخ به صورت هف در 3
 .كند دوزخ هم ياد ميي  هسوره حجر، از هفت درواز
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 يبه سو( نيزم رينه در زكه  داند يمو  شناسد يمرا با نام زمين سياره بشر تنها يك  هامروز) ب
         دانشـمندان  چنـين  هـم  .خـارجي نـدارد  وجـود   شـش زمـين بـر روي هـم    و نه به دور آن، ) شمركز

   1.اند كرده ميتقسداخلي  ي هيال چهارپنج قاره و  بهرا  نيزم ،شينيانپيروش خالف بر
***  

و  هـا  نيزمـ باستان از متعـدد بـودن    رانيا يبه نقل از حكماهم ) هـ ق 428 – 370( سينا علي ابو
 اوبلكـه   .نبـوده اسـت   تـو اما منظـور او هفـت زمـين تودر    .آورده است انيبه م يذكردنياهاي ديگر 

 ي عـالوه بـه   )سـوزان  خورشـيد  يهـا منهفت كوكب دوار ( كوكبشش  ي،مركز نزمي ي هنظريدر
  2.ناميده استهفت دنياي قابل سكونت زمين 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 آسمان) الف
  3.به دور خود دارد) يطاق سماو(آسمان  كي، جداگانه به صورتهر كوكب ) ب

آسـمان  گنبـد يـا   نه هيچ  ،اند دهيچسبآسماني هيچ نه كواكب به كه  كند يمثابت  امروزدانش 
پـس   .اند گردشبه دور زمين در  سياراتو نه  دوجود خارجي دار اخترانرداگرد گ يا شده پيچيده

   4.از منظر دانش امروز بشر مردود استكماي ايران باستان نيز حنظر 

                                                 
انشـمندان  مطابق با طبقه بنـدي د (هاي زمين  قرآن از هفت زمين، اليهكنند كه منظور  القاامروزه قائالن به اعجاز علمي قرآن سعي دارند، چنين  1

هـا مناسـب    نه هفت عددند و نه اسم زمين بـراي آن ) ، گوشته يا جبه، هسته خارجي و هسته داخليپوسته(هاي زمين  اما اليه .بوده است) امروزي
  . است

  »ستيو آسمان نيجداگانه زم               ستيكه هر كوكب جهان دستميشن« :يگنجو ينظام» خسرو و شيرين« 2
 هـا  نآ منظومه شمسي و آتمسـفر  سياراتمذكور اشاره به  ي هيآ نوشته است كه» اسالم و هيئت«در كتاب ) م1967-1883(ني سيد هبه شهرستا 3
ك و يـ سـياره  تـا كنـون نـه     بشر( نادرست است ها نو آتمسفر آ ها سيارهادعاي او عالوه بر اينكه از نظر تعداد . دارد) وي به زعممعادل آسمان (

مـد نظـر قـرآن    هاي  نبلكه با زمي .)هستندآتمسفر فاقد  وخود داراي قمرهاي متعدد  اين سياراتبعضي از  ا شناخته است كهها ر كمربند سيارك
  .نيز همخواني ندارد ،هستند طبقه طبقهاز زمين يا اينكه كه 

             ي همـورد بحـث بـا گفتـ     ي هيـ آا بـا تطبيـق   خـود، كوشـش نمـوده اسـت تـ     » مقـدمات علـم تفسـير   «فاضـل لنكرانـي در كتـاب     محمدآيت اهللا  4
 -آسمان كه به صورت يك در ميان و اليه به اليه روي هم قرار دارنـد  مورد هفت زمين و هفت در -يعيشسينا و با استناد به يك روايت  علي واب

  .را علمي جلو دهد موضوع
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  آسمان
  

آسمان آنچه را كه  ،ي سر خود در شب و روزباال ي مشاهدهبا بشر  ،بسيار دور يها گذشتهدر 
 در بـر گرفتـه  زمـين را   اطـراف كـه   كـرد  يمر كروي و جامد تصو سقفيرا به صورت نام نهاده بود 

 طـاق انديشمندان عهد باستان اين  .)ديد يمآوج آن را درست در باالي سر خود  ي هزيرا نقط( است
بـه آن  در زبان فارسي  .كردند يمر دوار تصو يا ردونهگرا  و آن دانستند يمرا بسيار رفيع بان  هساييا 

   .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 يم در روز نيلگون است و در شب به نظر
ناسـد  ش مي را پهناور ييفضا ،بشر به جاي آن امروزه .ديگري ندارد مفهومچرخد،  قطبي مي ي هستار

بـه سـوي   ش كهكشـان  ي قافلـه  بـا و همـراه   دگـرد  يمـ  از آن بـه دور خورشـيد  ي ا هگوشكه زمين در
  .ستطوالني يسفرعازم  ،مقصدي نامعلوم

و هـم بـه صـورت     )السـماوات ( و آن را هم به صورت جمع كند يماز آسمان ياد  رآن بسيارق
  :كند يم چگونه توصيف راآسمان  ،اين كتاب مينيب يمحال . برد يم به كار )السماء( مفرد

و بلنـد  كـرده  بنـا   آن راكـه اهللا   كنـد  يمـ  معرفـي  سـقفي  به صورترا ي، آسمان آياتدر ) يكم
  :است گردانده

ْحُفوًظاَوجَ «  َماَء َسْقًفا مَّ  ،)32/ النبيـاء ا( »قرار داديم ظمحفو) طاقي(آسمان را سقفي و   - َعْلَنا السَّ
ْقِف الَْمْرفُوعِ « َماَء «؛ )5 /طورال( »سوگند به سقف بلند - َوالسَّ آسـمان را   و -َوَضـَع الِْميـَزاَن  وَ  هـا رفعَوالسَّ

َماَء بَِناءً « ؛)7/الرحمن( 1»ترازو را نهاد و ديبلند گردان سـر پنـاه سـاخته    ( ييو آسـمان را بنـا   -... َوالسَّ
َماءُ « ؛)22 /البقره( »...قرار داد 2)اي هشد اَها  َبَناَها أَِم السَّ يا اين آسمانى كه او بنا  - ...َرَفَع َسْمَكَها َفَسـوَّ

 »...)صــاف و يكســانش كــرد( پــرداختش و )كـرد  شضــخيم( بلنــد برافراشــت ســقفش را نهـاده؟ 

                                                 
 ). 50: 6/ مزامير -عهد عتيق (» .كند ي ميكه خود خداوند داور است و با عدالت داورند ها گواه آسمان«: كتاب مقدس 1
 همـين دليـل  بـه  . فتنـد گ مـي » بِنـاء « ،بـود  يا يـك خيمـه   بان هسايدر واقع يك خود كه  ي هساخته شددر زمان قديم، اعراب بيابانگرد به سر پناه  2

بـه درسـتي   را  »بنـاء « ،شـيرازي در ايـن آيـه   آيت اهللا مكارم . دانستند ميبناء يك  -دش ميمحسوب  ها آنكه سقف و سرپناهي براي  - را آسمان
  .استتعبير كرده [!] » جو زمين«به آسمان را  -خالف آيات ديگر بر -قرآن  متندادن  هبراي علمي جلوولي ترجمه كرده » همچون سقف«



 43           جهاني كه اهللا خالق آن است                                                                                                    

  

   
 

م و يبنـا نمـود  بـا دسـتان خـويش    آسمان را  -بِأَْيٍد َوإِنَّا لَُموِسـُعوَن َماَء َبَنْيَناَها َوالسَّ « ؛)28 -27/ النازعات(
  1.)47/ الذاريات( »)دستمان باز است و آن را داريمساخت وسع (مقتدريم بر هر كاري  ئيم كهما

  :كند يمتوصيف » دود«أ منشبه صورت جسمي قابل لمس با را 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  ِبينٍ  به دخانَتأْتِي السَّ    .)10 /الدخان( »آشكار بيايد روزي كه آسمان با دودي ،منتظر باش - مُّ
  :داند يم اليهمتشكل از هفت را آسمان  ،در آياتي) سوم

 كــه چگونــه خــدا ديــا دهيــندمگــر  ]:نــوح نبــي[ – أَلَــْم َتــَرْوا َكْيــَف َخَلــَق اللَّـــُه َســْبَع َســَماَواٍت ِطَباًقــا«
  )3/ الملك: مشابه آن( )15  /نوح( »؟و آفريده استرا تُوبرتُ آسمان هفت

 همچـون  آن را اهللاو  ي و جسـم اسـت  واقعـ  قـرآن  نظـر از آسـمان   ،اين سه بخش اتيمطابق آ
   2.بنا نموده است هفت اليهبه صورت و  بر فراز زمين )رفيع( بلند يسقف

 آسـمان  هفـت د بـه  معتق خود مركز زميندر 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 با آنچه كه بعدها ارسطو گفت آسمان هفت ني، اييباورهاي اساطيري آريادر . وجود دارد
از جنس ( بت و آسمان ماهستارگان ثا مربوط به ،)زمرد سبزاز جنس ( اولآسمان  مثالً. متفاوت بود
  .بود ها آن نيسوم 3)ياقوت سرخاز جنس ( ديسپهر و آسمان خورش نيدوم، )سيم سپيد

                                                 
  )19: 1/ مزامير(» .دهد مي نشان را او ايه دست صنعت ][... آسمان«؛ )104: 2/ مزامير(» ...يا دهيگسترانآسمان را مثل خيمه « :كتاب مقدس ١

ترجمـه  » دهـيم  مـي آن را وسـعت   همـواره ما و «را به  »وإِنَّا لَموسعونَ«عبارت  ،اعجاز علمي قرآن مدعيانديگر آيت اهللا مكارم شيرازي و امروزه 
  .شودتداعي » انبساط فضا«امروزي تئوري و  تعبير كيهانمفهوم امروزي با آسمان معادل  ،در اين آيهتا  كنند مي

اعجـاز   مفسران مدعيكند؛ اما  را به روشني بيان مي آسمانمفهوم  ،قرآن در اين آياتگر چه . شود يگفته م *»سماء«در زبان عربي به آسمان  2
 كـرات «و  )فضا، مـاده، زمـان  (با مفهوم امروزي آن  »هانيك«، »يشمس ي مهمنظو« ،»نيآتمسفر زم«و خاص را با معاني گوناگون  آنقرآن،  يعلم

شاخص ارتباط هر  چنين هم. آورند مين به ذهنرا  مفهوم واحديو  به صورت آشكار با هم در تناقض هستند ريتعاب نيا. كنند ميتفسير  »آسماني
 سـمان آدر اخترشناسي نوين عالوه بر لغت سنتي  .ستمشخص اقرآن نامتعدد در آيات ) سماء( يكتاي  واژهگوناگون به يك  معانيكدام از اين 

(Sky) سماوي ي هكر« ترجديدي  هواژ «(Celetial Sphere)  زمين گرداگرددر  نهايت اي فرضي با شعاع بي كره(هم كاربرد دارد(.  
  .رود ميبه كار  زيبام، پشت اسب و ابر بلند نفوقاني،  ي هپردسطح و  براي و ؛است بان هيو سا برفراز سقف، يسماء در لغت به معنا *

  و نه از باد و دود )خاك( ردنه از آب و گَ                )آسمان( سرخست چرخ كبود اقوتياز « :ردوسيف »شاهنامه«3 
  »ت روزــــــگرفتس يياـــــــــكزو روشن                 )خورشيد( روزـــر دلفــاندرو گوه روان                                  
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 همخـوان بـا   يجمالتـ تعريف قدما و بـا  تعريفي مشابه با با  آسمان هفتقرآن به وجود  ي هاشار
آن بـا  ه شـدن  دانسـت بـديهي  همراه با ) تيهودي( سلف خود يميابراه نيد به ويژه نيشيپ انيمتون اد
استناد قرآن به باوري ( از قول نوح نبيآن هم  )؟ديدان ينم رمگيا  ؟ديا دهيندمگر ( »أَلَم تَرَوا« عبارت

 يـا  مردم صدر اسالم يها دهيشنمعلومات و فراتر از  يمطلب تواند ينم )رايج و تأييدكهنسال بودن آن
بـه   خـود  هـا  هيـ آ نيـ البتـه ا  1.باشدشده را يادآور  مركز زمين ستميسيك در  آسمان هفتمتفاوت از 

 »يمركـز  زمـين « نظـام در » افـالك كواكـب دوار  « ايـ تـو  تودر يهـا  آسـمان  اديـ انسـان را بـه    ،خود
قـرار   ماه را نـوراني  )آسمان هفت( ها آنميان ر د ]اهللا[«: ديگو يمقرآن  كهبه عالوه آنجا  .اندازند يم

  .شود يممورد برطرف  نيا در يگونه شكهر ،)16/ نوح( »چراغ قرار دادو خورشيد را  داد
بـا اثبـات    »يمركـز  زمين« و افتينه عدد ارتقاء  ايبه هشت  اه آسمانبعدها تعداد  اينكهبه رغم 

 ؛)از زمان ارسطو به بعـد  اي شيسال پ 2500حداقل در ( ي خود را ادامه دادتكاملسير ن،يزم تيكرو
با صحه گذاشتن قرآن  پس .دست نخورده ماند انياد يها كتابدر  آسمان هفتبر وجود  تأكيداما 

زمـان خـود عمـالً    جديـد   يهـا  هيفرضاز  را در پيش گرفت و اين كتبتبعيت از  هرادر واقع  ،بر آن
  2.صدها سال عقب ماند

                                                 
  ).185 /االعرافمانند ( داند ميقابل تحقيق  و )25 /لقمان مانند( يعاد يامرمشركين  برايرا  ها آسمانوجود  يآيات قرآن در 1

خود  ي ههر كوكب هم به نوب. بود معادل) ييدر نجوم و پيشگو(يك كوكب  با آسمان معناي واضحي داشت و هر آسمان ، هفتدر عهد باستان
هـا، هـر    در نوشـته  ؛ وشـد  ناظر دانسته ميمت ، يك رنگ و يك روز هفته،)اگريدر كيمي(، يك فلز )دينيدر باورهاي (يا يك فرشته يك ايزد با 

             طبقــه  هفــتباســتان، معابــد را بــه صــورت  النهــرين بــيندر . دادنــد آســمان يــا هــر كوكــبِ معــادل آن را بــا يــك عالمــت ســمبليك نشــان مــي 
فارسي با عبـارت مختلفـي بيـان    در متون تاريخي و ادبي  آسمان هفتمفهوم (. ردندك ها ستايش مي را در يكي از اين طبقه هر ايزد و ؛اختندس مي

 )خضراء هفت و طبق پرگار، هفت تهفپوست، هفت آباء،  ايوان، هفت بنيان، هفتبام، هفت  بناء، هفت  تهف گنبد، هفت :مانند ؛شده است
 يبرهـان فـ  ال( »عجمـا  و عـروس  ،عونيه ،ارفلون ،ماروم ،دوميق ،عيرف اي )نييآسمان پا( »سماءالدنيا« :طالبيبن اب يعلبه نقل از  آسمان هفتنام  2

» رفيعـا « به نـام آسمان دنيا از يك دانه زمرد سبز است  :به روايت سلمان فارسيآسمان  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« به نامو دوم از سيم سپيد است 

   ).، باب هشتم14ج  ،بحارالنوار( .»عربيا« به نامهفتم از نور  ،»دفنا« به نامششم از ياقوت زرد  ،»ديقا« به نامسرخ 
ـ ي«تخـت   ،هـود ي ماتيمطابق تعل .داشت براي خود نامي -زمين كدام از هفتو هر  - آسمان هرهم  انيادديگر  در ،از اسالم شيپ يخـدا ( »وهه 
                        ايــبرهمــا در آســمان هفــتم    يخــدا ،زيــن ســميهندوئآئــين در . رار داردقــ -Araboth) ערבות( »آرابــوث« ايــدر آســمان هفــتم   )هــودي
Satya Loka- स) » لوكا ايسات« यलोक)الملـك : در( كه در آسمان اسـت كند  يمعرفي مآن كس اهللا را قرآن همانند تورات،  .كند يم يزندگ /

در سـفر  كـه پيـامبر اسـالم     شـود  يمـ هـم گفتـه    تعـاليم اسـالمي  در ). 5/ السـجده : در(كند  ميو امور جهان را از آسمان به سوي زمين تدبير ) 16
 هـاي  به همين دليل در آموزه .)تاريك و روشن ييدر فضادر پسِ پرده و (اهللا رسيد  ييايكبر ميحر به آسمان هفتپس از گذر از آسماني خود، 

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

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

 جـا و مكـان دارنـد و    ،هستند بسيار محكم ها نآسماآسمان و  كه دارد يماظهار قرآن ) چهارم
  :استروي زمين  ها آن مكانِ

َماء كُِشَطتْ «  ؛)11 /التكـوير ( »زجـا كنـده شـود    ]همانند پوسـت [ و آنگاه كه آسمان - َوٕاَِذا السَّ
ْذنِـهِ « َْٔرِض ٕاِلَّا بِٕاِ َماَء أَن َتَقَع َعَلى اْلا فـرو افتـد،   بـر زمـين    ]بـادا م[تا  دارد و آسمان را نگاه مى - َوُيْمِسُك السَّ

اسـتوار   آسـمان  هفتتان بر فراز و - ِشَداًدا َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبًعا« ؛)65 /حج( »]باشد[اذن خودش  مگر به
ـَماِء َفـْوَقُهْم َكْيـَف َبَنْيَناَهـا« ،)12/ االنبياء(» بنا كرديم  آسـمانِ آيـا   - َوَمـا لََهـا ِمـن فُـُروجٍ  أََفَلـْم َينُظـُروا ٕاِلَـى السَّ

  .)6 /ق( »نداردو هيچ شكافي كه چگونه بنا كرديم  ننديب ينم برفرازشان را
  :برداشت نمود توان يماز اين آيات چند نكته 

  .آسمان جا و مكان دارد و قابل كنده شدن است) الف
  .اند شدهبسيار محكم و بدون شكاف ساخته  گانههفت يها آسمان) ب
  .ر انسان استباالي س ها آسمانمكان آسمان و ) ج
  .اهللا آسمان را نگه داشته است تا بر زمين سقوط نكند) د

 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(

 /جامعه – قيعهد عت( »ه منفعت است؟چ ،كشد يمآسمان  ريمشقّتش كه ز يانسان را از تمام« :است
  .)35: 5/ ايوب -عهد عتيق (» نك نگاه توست سر برفراز كه آسمان بلندي به« ؛)1:3

عهد باستان در سيستمي كـه بـراي توصـيف    اين است كه بشر در  ،سازد يمآنچه تاريخ نمايان 
همچـون  ( آسـمان نيـز جسـمي كـروي    . ركز كائنـات بـود  زمين بستري در م ه بود؛جهان ابداع نمود

بـه ماننـد يـك    بر فراز اين بستر بود كـه  و بدون شكاف و ترك  )به سختي سنگ( و محكم) حباب
يكـي از  از  ،در ايـن آيـات   اين قـرآن بنـابر . جز خدمت به انسان نداشت يا فهيوظ خيمهيك يا  چتر
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      .كنـد  يمـ يـاد   آسـمان محكـم   سـقف ر زيـر  يا قرار داشـتن زمـين د   »يمركز زمين« اصول نيتر مهم
  .استبر محوريت زمين در كائنات  تأكيد ايقدما  يها هيفرض ديينكته تأ نيكه ا ميدان يم

را  )فصلتسوره  11آيه ( كند يمرا توصيف  ها آسمانكه خلقت  يا هيآفهم  آيات ايندرك 
زمـين  ( آسمانو  ، زمينها آسمان آفرينشِ برايكه اهللا  ميخوان يم آيه ايندر  زيرا؛ كند يمنيز آسان 
زيـر بنـاي    ،Base( بـودن زمـين   بسترمحوريت و يت مأمورابالغِ پس  .فرا خواندرا با هم ) و سقفش
؛ )به هفت اليه سقف بر فراز زمينتبديل شدن ( بر فرازش ايجاد شوند ها آسمانينكه براي ا) آسمان

  .بوده است مذكور ي هيآو مراد  منظور آن، اجرا شدن سپس و
  :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   ]نا زمـي مبـاد [را بيفكند تـا  ها  كوهو در زمين لنگر ديستونى كه آن را ببينيد، آفر

َماَواِت « ؛)10 /لقمان( ُه الَِّذي َرَفَع السَّ كسـى   ]نهمـا [ 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 

  .)2/ رعدال( 1»...)نشست عرش
؛ كننـد  يمـ ر آشـكار  ترا بيشـ  قرآن مركز زمين ديد و كردهاين آيات ميخ و تخته را با هم جور 

برپـا   پنهـان  يهـا  سـتون  ي لهيوسبه  آسمان هفت ي خيمه ،از ديد اين كتاب كه سازند يمنمايان  زيرا
گـر   هتوجيـ اينكـه  ين بخش جز بنابراين آيات ا .)يياز ارسطو شيكهن و پ اريبس يباور( 2استشده 

   اكنـون  3.مطلب ديگري را بـازگو كننـد   توانند ينم، باشندي مركز زميني  نظريهافالك در  يها هيپا

                                                 
 فرمـانروايي  تخـت د خداون« ؛)8: 27/ امثال – قيعهد عت(» ...ها كشيد خدا آسمان را استوار ساخت و افق را بر سطح آب يوقت« :كتاب مقدس 1

 تخـت  بـر  چنـان  هـم او  اسـت،  خود ي مقدس خانه در هنوز خداوند ما« ؛)103: 19/ مزامير -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: 5/ مزامير -عهد عتيق (» است نشسته خود آسماني
  .آمده كه ابتدا خداوند آسمان را براي نشيمن خود ساخت )پيدايش( در تورات چنين هم. )9: 6/ عاموس -عهد عتيق (» نامش خداوند است

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

 ئيمرچـه نـا  (غير قابل ديده شدن  هاي ستونبا «با عبارت كه » قابل ديده شدني ها نبدون ستو«يعني » ايي كه آن را ببينيده ستونبدون «عبارت  2
كـه وجـود نداشـته     سـتوني زيرا ديده شدن يا ديده نشدن براي ؛ مترادف نيست» بدون ستون«با عبارت مترادف است؛ ولي » )و پنهان ئيو چه مر

  .)ستها ستونابل ديده شدن اين در هر دو آيه تأكيد بر غير ق( كند موضوعيت پيدا نميباشد، معنا و 
 . كند هم اشاره مي) لنگرهاي زمين(ا ه آسمان، به وظايف كوهمورد چگونگي بر افراشته شدن سقف  درتوضيح  همراه باقرآن ي اول،  در آيه 3
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ده آسمان و جلـوگيري از افتـادن آن چـه بـو     طاق فهميد كه قرآن منظورش از نگهداري از توان يم
  .دهد يمانجام  يا لهيوسچه  را با اين امر اهللا است و

ندكـه اهللا آن را بـا زيـور سـتارگان     ك مـي و يادآوري  برد يمنيز نام  »سماءالدنيا«از رآن ق )ششم
  :آراست
نَْيا بِِزيَنٍة الَْكَواِكـبِ «  َماَء الدُّ  »آراسـتيم ) اختـران ( هـا  كوكـب ما آسمان دنيا را با زينت  - إِنَّا َزيَّنَّا السَّ

ـَماَء الـدُّ « ؛)6 /الصافّات(  ييآسـمان دنيـا را بـا چـراغ هـا      مـا  ،و بـه يقـين   - ...حَ یابِ َصـمَ بِ نَْيا َولََقْد َزيَّنَّـا السَّ
ــتيم ــك( »... آراس نَْيا ...« ؛)5 /المل ــدُّ ــَماَء ال ــا السَّ ــمَ بِ َوَزيَّنَّ ــا حَ یابِ َص ــمان . .. - ...َوِحْفًظ ــاو آس ــه  دني را ب

  .)12 /فصلت( »...بياراستيم و محفوظش داشتيم ييها چراغ
و  سـت در باور قدما گانههفت يسپهرهادر قرآن همان » 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 جا) هايكي از سپهر(بلند  سقف

و هـم   از خـود  شيپ انديشمندان نظراتنجوم و  ام بكه ه) ق .هـ 440-362( يرونيب حانيابور
سر ماسـت و   ي، آنچه را كه باالها عرب« :ديگو يمسماء ي  واژه فيدر تعر آشنا بود، يبه زبان عرب
 دهيـ همـان فلـك نام   ايـ ، عـالم  ستيمنسوب ن يزيو چون به چ ؛نديسماء گو اندازد يم هيمانند ابر سا

  .)دگوين» سماء البيت«به همين دليل اعراب به سقف خانه، ( 2»دنيگو  1به آن آسمان انيرانيا. شود
بلكه  ،كند ينمقلمداد  يآسمان ايپرده  چيبه ه زانيآو اي دهيستارگان را چسبنه تنها امروزه بشر 

وسـعت   بـا  ييدر فضا نيزمخود از جمله  سيارات آشكار ساخته است كه تمام ستارگان وبا علمش 
   .اند شدهپراكنده  ،نامعلوم

         كه منظور قـرآن از  ديآ يمپيش  پرسشاين  پس از خواندن اين آيات و پيش از هر استداللي،
يـك از ايـن    ، كـدام از نظر ايـن كتـاب  يا  ؟بوده است گانههفت يها آسماندنيا كدام يك از السماء 

                                                 
 آميـز  هالفـاظ كنايـ  بـه طـوري كـه    . كننـد  مـي درك آن را به سـادگي  كودكان نيز كه حتّي  است واضحدر زبان فارسي چنان  »آسمان«مفهوم   1

همچـون  «بـه معنـاي    »آسمان«لفظ از لحاظ لغوي و وجه تسميه، اما  .كان را به خطا اندازدكودتواند  هم نمي »گنبد كبود«همچون  ،جايگزين آن
گوژپشـت بـودن آسـمان    بر »سـپهر « ي هدر فارسـي واژ (مفاهيم جسم بودن و دوران را در خود مسـتتر دارد   ؛ و)سنگ آسياب= آس( است» آس

  ).داردچرخان  چنين همو  محدباشاره به آسمان  »فلك«لغت  ،در زبان عربي ؛ وليتأكيد دارد
  .44 ص ي،طرانيق يبه كوشش ول ،»نجوم به روايت بيروني« 2
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در را لي اص دو حالت ميتوان يم بنابراين ؟آراسته شده است) ييچراغها( 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 الدسماء) ب

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

 جايگـاه سـتارگان ثابـت    ،آسـمان  ي هيالآخرين ( تماسباور قدمنطبق بر  آشكارا» الف«مورد 
  .نداردگفته شد قبالً از آنچه  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 قدمتي بـه مراتـب   گفت كه  توان يمو وجود داشت  زرتشت نيد اام 

 آسـمان و  نيزمـ  نيبلكه ب )ارسطو ي همنظوم متفاوت با( باور همان فلك ماه نبود نيدر ا اولآسمان 
ظهـور  از  شيسال پ 400مربوط به ( رافنامهيدر كتاب آرتاو. قرار داشت) دوم در اين باور سپهر( ماه
از  ورپـس از عبـ   ،زرتشتآئين  اءياح يخود برا 2يدر سفر آسمان رافيآمده است كه آرتاو) ماسال
از آسـمان  سـپس   3.كرد يرا ط آسمان ي هطبق نياول، )ر پايكست(كه جايگاه ستارگان بود  يآسمان
  .نمود زگذرين ...و) خورشيد پايه - آسمان سوم( ديو آسمان خورش )ماه پايه -آسمان دوم( ماه

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

                                                 
بنابراين اينكـه   .معرفي كرده استجايگاه ستارگان به عنوان را آسمان  يها هياز ال يكي ،يباستان ديعقا با گامهم قرآناست كه  ايناصل قضيه  1

  .گيرد دوم اهميت قرار مي ي هدر درج ،ن قرار داردچندم آسما ي هدر طبق »الدنياءسما« اين كتاببه زعم 
بـه نظـر    انگاهانشـب  كـه  -بر فراز انسـان  همان طاق ظاهري در واقع الذكر بر قابل رؤيت بودن سماءالدنيا، اين آيات  با توجه به تأكيد آيات فوق

 .اند هدر نظر گرفت نييآسمان پا اي اولآسمان  همانرا  »لدنياسماءا« ياسالم اتيرواالبته . شوند ميرا يادآور  - ندا هستارگان به آن چسبيد رسد مي
  .ردندك ميتفسير » ب«ا مطابق مورد ، اين آيات ر)ق. هـ 606 - 544( ين رازيمانند فخر الد پيشينبه همين دليل بسياري از مفسرين 

عقايـد اديـان مختلـف، كسـاني بـه ايـن سـفر         در. آن شـباهت دارد امبر اسالم بسيار به پي )باال رفتن(= » معراج«و ) سفر شبانه(= » اسراء«داستان  2
  .اشعيا نبي در يهوديت، پولس رسول در مسيحيت، كرتير موبد و آرتاويراف در زرتشتي يا محمد بن عبداهللا، نبي اسالم مانند؛ اند رفتهآسماني 

سـماءالدنيا  هـا، در   خود بـه آسـمان   ي هكه پيامبر اسالم در سفر شبانهم آمده است ) 1/ راء، ذيل اس13، ج مانند تفسير الميزان(در منابع اسالمي  3
فرمان  زيري  هفرشت 7×  104تعداد  به همراه - آسمان ودربان را مالقات كردكه اي به نام اسماعيل  فرشته و جايگاه ستارگان بود، اولكه آسمان 

  .بود) ثاقب ي تير شهابِ مسئول دفع شياطين به وسيله( صاحب خطفه -ديگر ي هدون پايي  هفرشت 49×  108تعداد  ي هبه عالو
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ــَماُء انَفَطــَرْت «          آنگــاه كــه  و آنگــاه كــه آســمان بشــكافد     - َوٕاَِذا الَْكَواِكــُب انَتَثــَرتْ  ٕاَِذا السَّ
   .)2 -1 /راالنفطا( »ريزند فرو پراكنده شوند و) اختران( ها كوكب

 نيزم بر فرازآسمان را سقف مكان زمين را مسطح و  ياتي، قرآن در آگفته شدكه  گونه همان
فـرو   از پـس منظـور   .)ن مد نظر قرآن واضح استييمفهوم باال و پا( كند يمسر انسان اعالم  يو باال

قـرآن،   ديـ از د نيابنـابر  1؛خراب شدن بر سر انسان اسـت  اي نيزم ي، افتادن بر روهيآ نيدر ا ختنير
هـم   )آخـر زمـان   -قيامـت  ( مد نظـرش  ي»حادثهروز «در كائنات است، محور نكهيعالوه بر ا نيزم

بزرگـي در عـالم و   حوادث كانون ) اشرف مخلوقات ي هگهوار( ما زمين اما اين بار .محوريت دارد
    !خواهد بود كواكبميزبان بارش 
گرفتـه  بسيار كوچك در نظـر   مقدسند كتاب را مان ستارگان ي اندازه ،قرآن كهست ا آشكار

  :چنين بياني دارد در پيشبيني آخر زمان مقدس كتاب. است
    كــه زمــين را نگــه  ييهــانيرو؛ و ســتارگان فــرو خواهنــد ريخــت ... ،هــا بتيمصــبعــد از آن « 
 سـپس ديـدم كـه سـتارگان    « ؛)24: 29 /يمتـ  ليانج -عهد جديد( »خواهند آمدبه لرزه در  اند داشته
        شده بـر زمـين   نارس كه در اثر باد شديد، از درخت كنده  يرهايانج، درست مانند زندير يم آسمان

/ يحونا مكاشفه -عهد جديد( »...2آسمان هم مانند يك طومار به هم پيچيد و ناپديد گشت. افتند يم
مـين  ا بـر ز آنقدر قوي شد كه بر ضد قواي آسماني برخاسـت و بعضـي از سـتارگان ر   « ؛)6: 14-13

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

َماءَ  تُْسِقطَ  أَوْ « ١   .)92/ االسراء(» ... اندازى فرو ما سر بر پاره پاره را آسمان ،پنداري مى چنانكه يا]  :كافران[ –... ِكَسًفا َعَلْيَنا َزَعْمتَ  َكَما السَّ
ِجلِّ لِْلُكُتـبِ َيْوَم َنْطِوي السَّ « :قرآن هم نظري مشابه دارد 2  هـا  هنامـ  ي هكه آسمان را همچون در هم پيچيدن صـفح  )قيامت( روزي – ...َماَء َكَطيِّ السِّ
َماُء َمْوًرا « :چنين هم .)104 /االنبياء(» ...پيچيم ميدر هم  )هاطومار(  »آسمان سخت بـه جنـبش و حركـت بيافتـد    كه ) قيامت(روزي  –َيْوَم َتُموُر السَّ
َماء كُِشَطتْ وَ «؛ )9/ الطور( َذا النُُّجـوُم طُِمَسـتْ «؛ )11/ التكـوير ( »زجا كنده شود ]همانند پوست[ و آنگاه كه آسمان - إَِذا السَّ ـَماُء فُِرَجـتْ . َفـٕاِ  - َوإَِذا السَّ

َْٔرِض إِن  أََفَلْم َيَرْوا إِلَىٰ َما َبْينَ ي« ؛)9و  8 /المرسالت( »و آنگاه كه آسمان بشكافد. پس وقتى كه ستارگان محو شوند ـَماِء َواْلـا ـَن السَّ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهـم مِّ
لَِك َلآَيًة لُِّكلِّ َعْبـدٍ  َ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 [ اين در قطعاً افكنيم مي سرشان آسمان بر از اي هقطع يابريم  مي فرو در زمين را آنان بخواهيم گرا اند هنگريستاست ن سرشان
گـردد  تكه  هو تك شكافتهكه قابليت  با اين؛ كند يممعرفي  يا صفحهقرآن در اين آيات، آسمان را  ).9/ سبإ( ».عبرت استكاري  هتوبي  هدبن هر
از ديـد قـرآن،    بنـابراين . گـردد  يا لولـه پيچانـده و  ) يـك تكـه چـرم   (طومار يك مانند ه وشود برداشته كنده و ز روي زمين وست اپهمچون يا 

محـو  ريزنـد و   مـي زمـين  روي  بـر ، ستارگان آسمانشدن  پارهبا  همو در روز قيامت  اند دهيچسب )آسمان سقف(پرده يا  يك صفحهستارگان به 
  .ديگر وجود نخواهد داشتزمين  ي گهواره ي هشد آراسته بان هساي خيمه ياشدن آسمان،  برچيدهسپس با  .شوند يم
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 ريـ و ز يجسم عـالم بـود و در مركـز هسـت     نيتر بزرگ نيزم ،انديشمندان عهد باستاندر باور 
مركـز   يبـه سـو   حتماً ،اگر جسمي رها شودبود كه  نيبر ا دهيعق .قرار داشت آسمان ي هو پردطاق 
 دركبر روي زمين در نـزد قـدما كـه     اخترانموضوع ريختن  نبنابراي 1.كند يم سقوط) زمين( عالم

بايد گفت؛ نظر قرآن در با اين وجود . بودپذير  هو توجي قابل فهمداشتند، نجاذبه  ي پديدهدرستي از 
  : زيرا؛ و نه محتمل علمي استافتادن ستارگان نه مورد فرو
 فضـا  چونكـه  .ندارد يمفهوم علم از منظر ياجرام آسمان يافتادن برا ي هبردن واژ به كار) الف

 زمين را كانون جهان در نظر بگيريم يـا  مانند باورهاي باستاني، مگر اينكه( ندارد نييو پا الً باالاصو
  .)دشوتوجيه ، ريختن ستارگان بر روي زمين تا ميريدر نظر بگ نييرا پا نيبه طرف زم راستا هر

 حتّي رشيپذ ظرفيت نيزم رايز؛ عناستم بي نيزم يروبر  يتمام اجرام آسمانفرود آمدن ) ب
و در صـورت   شمسي را نداردي  همنظوم سيارات نيتر  كوچكيكي از  يبه بزرگ سنگ شهاب كي

با  ي ستاره يمارش بيتعداد  اينكهچه رسد به . خواهد شدو نابود ، منهدم با آن يجسم نيبرخورد چن
نخواهـد   ها آننوبت به ! نيزم يدن بر روفرو افتا يهرگز برا كهآور و اجرام مجهول  معظمت سرسا

گان را بسـيار  سـتار  ي انـدازه  ماننـد نظـرات باسـتاني،    مگر اينكـه (بر روي زمين سقوط كنند  2؛ديرس
اسـت   نيزمـ  نيـ ا ،ينجـوم  كيزيدر ف يتئور نيدتريمطابق جد ،به عالوه .)مكوچك در نظر بگيري

بـه بخـار    ديبه خورش دنياز رس شيپ نيزم(خواهد شد  ديجذب خورش نده،يسال آ ها ونيليمكه در 
  .نيزم يستارگان بر رو ختنير يعني ،هيو نه عكس قض) ودش ميدر خورشيد حل سپس و  ليتبد

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

 .)58بن احمد بيروني خوارزمي، استاد جالل همايي، ص  محمدوريحان با، تأليف »الوائل صناعه التّنجيماكتاب 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« گانستار يكي ازبرابر آنتارس در  ي هبسكتبال و خود ستار توپ كيارزن در برابر 
  .)ودش ميشناخته شده به حجم زمين حاصل  ي هستار ترين بزرگبرسد، نسبت حجم  2به توان  288194اگر عدد ( توپ بسكتبال است كي

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

  . استموجود در گيتي  يها كهكشانكهكشان راه شيري نيز همچون ريگي در بيابان تنها يكي از ). شود يم
تنظيم شده اسـت؛   (Hubble) »هابل« ييتلسكوپ فضا يها دادهكه بر اساس  (Nasa)» آمريكا ييسازمان فضا«مطابق آخرين آمار منتشره توسط 

سـتاره همچـون خورشـيد اطمينـان حاصـل      ) در مقابل آن صفر 21با  1عدد (ميليارد كهكشان و يك هزار هزار ميليارد  50از وجود تاكنون بشر 
 .قرار دارندما از اين ستارگان در كهكشان عدد ميليارد  200كه  ستكرده ا
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  وظايف اجرام آسماني 
  

           خـود  يـه از اولبشـر  . اسـت زده شـده   حيـرت آسمان شب،  ي همنظر ي مشاهدهبا  هموارهانسان 
بـود   دور يهـا  گذشـته و چرا وجود دارند؟ از  ؟چه هستندن آسمادر 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  .زيدخدايان خود را از ميان آنان برگ نخستين
گشـت و دريافـت كـه     درياها و جذر و مد ها رودخانهن آب ، باال آمدنظم 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 ، نيكوقوع حوادث  ياايان خدخوشنودي براي  ومرگ هراس از 
 چنين بود كه انسان در دنيـاي  اين .را ابداع نمود ييگو پيش يابيني  و طالع كردپيشكش قرباني كرد، 

آفريـده  بـه خـاطر او    ها آنكه  گمان بردخود دانست و  خدمتگزاركوچك خود، اجرام آسماني را 
  .هستند انيخدا از طرف يياه مايپا و ه نشانهحامل  او يراب يا ندليدخ 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
   2.تنها براي خدمت به انسان پديد آمده باشند از همديگر، 1سال نوري ها ميليون يها فاصلهبا و خود 

ايـن   كـه از ديـد   ميكنـ  يمـ و بررسـي   ميـ رو يمـ حال با اين توضيحات، دگر بار به سراغ قرآن 
        :  ، ستارگان و اجرام آسماني به چه منظور وجود دارندكتاب

تشـبيه كـرده و    ييرا بـه چراغهـا  قرآن سـتارگان   ،پيشين ديديم مبحثدر كه  طور همان) يكم
  .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  فاصلهتقريباً با  )كند مي طي سال يك مدت در خالء در نور كهمسافتي (سال نوري يك  1
  بدين قوت كه افالك گــــــــردد               كجا از بهر مشتي خاك گردد« :ارعطّ» اسرار نامه« 2

 »ازــــــبراي او در دكان كند بت كان قصاب دمساز                مگس پنداش                                 
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 است كـه  اختـران   ياو كس و  - ...َوالَْبْحِر الَِّذي َجَعَل لَُكُم النُُّجوَم لَِتْهَتُدوا بَِها ِفي ُظلَُماِت الَْبرِّ  َوُهوَ « 
  .)97/ االنعام( »...1ديابيب ايو در يشكخ يكيشما قرار داد تا راه خود را در تار يرا برا) نجوم(

و ديگـر اجـرام    ، مـاه و خورشـيد  كنـد  يمرا يادآوري  ي اهللاها نعمتقرآن در آياتي كه ) سوم
  :اند شدهشمرده ) گاهشماري( 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

َوالَْقَمـَر ... ُهَو الَِّذي َجَعـَل « ؛)39/ يس( »برگرددايم، تا چون شاخك خشك خوشه خرما  معين كرده
ِ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 ( »دينو حساب را بدا 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 ُبُروًجـا وَ « ؛)16/الحجر( ِذي َجَعـَل ِفـي السَّ كـه در آسـمان    بزرگـوار اسـت آن كسـى     - ...َتَبـاَرَك الَـّ
ـَماِء َذاِت الُْبـُروجِ «؛ )61 /الفرقـان ( »...نهـاد، و   ييها برج  »سـوگند بـه آسـمان آكنـده از بـرج       - َوالسَّ

   .)1 /البروج(
بـه   و 2آورد يمـ به شمار و شمارش سال  حساب ي هوسيلرا  اجرام آسماني ،در اين آياتقرآن 
 -كـاربرد داشـتند   ميعهـد قـد   ميكه در تقو- »منازلِ ماه« و» بروج«اصطالح نجومي از دو همراه آن 

  3.كند يم ادهم ي

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

 .خواند مي) ثابت
 يمصـر  يكـدان يزياما ف .ندك مياعالم ) يگاهشمار( ا و روزهاه ، آشكارا منظورش را از حساب، شمردن سالاتيآ ناي در قرآن با وجود اينكه 2

روش . رعت نـور را محاسـبه كنـد   سوره الحج موفـق شـده اسـت كـه سـ      47 آيهو  اتيآ نيشده كه با ا يمدع »يمحمود حسب النب« دكتر به نام
 يبـرا ( نجـد گ مـي مجـال ن  نيـ عمـل او در ا  ي هوينقـد شـ  . داشته اسـت  يرا در پ ياو واكنش و تعجب مجامع علم يمحاسبات يها هشتبابط و ار بي

  .)دييمراجعه فرما ،www.alisina.org :يسيانگل تيبه سا شترياطالعات ب
يدي و آفتاب را بـراي  ي سال آفرها هه را براي تعيين ماما«: مانند؛ هم وجود دارد) هاي يهود لهدر بخش رسا( 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: 19/ مزامير -عهد عتيق (» تعيين روزها
را  هـا  نآسـما  يياو بـه تنهـا  «؛ )38: 32- 33/ ايـوب  -عهـد عتيـق   (» چه تأثيري بر زمـين دارنـد؟   ها ناني ايد ميآوري و  يقوانين آسمان سر در م
در طلب كسـي باشـيد كـه صـورت فلكـي      «؛ )9: 8 -9/ ايوب -عهد عتيق (» ، ثريا و ستارگان جنوبي را آفريده استجبارگسترانيد و دب اكبر، 

4: 8/ عاموس –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 
بـا  زمان  ي محاسبهبدانيم كه اين را  نخست بايدآن پيش از  ؟كند يمياد چه  ازاين كتاب و  ؟چيست

كـاربرد داشـته    )النهـرين  بيندر ( 1تمدن بابِل ييز هنگامِ شكوفاكم ا تدس ،استفاده از اجرام آسماني
از اسـالم   شيپـ  اعـراب در . شـود  ينم، محسوب كه قرآن به آن پرداخته باشد يا تازهو مطلبِ  است
؛ بردنـد  يمـ  بـه كـار  را  هـا  واژه نيو هم 2.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 بازر مذكو اتيآاين بنابر

 3.اسـت  »منطقـه البـروج  «در  فلكـي  يها صورتاز  يكي ،هر برج و »برج«جمع » بروج« ي واژه
 هر برج .اند شدهنامگذاري  جانداراناسم  اب ديربازاز ، به غير از برج ميزان گانه،دوازده يها برج اين
بـا  ( برجِ حمـل باشـد   ،ديخورشظاهري  ي هزمين سدر پمثالً اگر  .ماه از سال است كي ي هندهد ننشا

مـاه   بهشـت يماه در گذشته و ارد نيمعادل فرورد( آنگاه ماه حمل )خورشيد در برج حملاصطالح 
است كه اي  گانههشت و ستيب يها) ستگاهيا( منزلگاه ز،يمنظور از منازل ماه ن .است) در عصر حاضر

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

 يهـا  هرانـ يكشـف شـده در و   يلوح گلـ  صدها .ردندك ميپيروي  ها نآاز  گريد ياه ناز تمد ياريو بسد سرآمد جهان بودن يبابل نيمنجمميالد، 
 .ه استبود ينييآ و يالي، خيخراف يو باورها ياز دانش تجرب اي هختيآم ها يلباب اطالعات نجوميدارند كه  تأكيدنكته  نيبر ا هرينالن بين

و  انكاهنـ  ي هحجـاز بـه وسـيل   اعـراب  و  از ميالد، گروهي از كلدانيان بـه حجـاز كـوچ كردنـد     شيپبر بابل در قرن پنجم  پارسپس از تسلط  2
  ).404، ص 3، جرجي زيدان، علي جواهر كالم، ج »تاريخ تمدن اسالم«: به نقل از(با نجوم آشنا شدند  مهاجر) بابلي( دانيشناسان كل هستار

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

تقسيم  خانه 12طاق كروي آسمان را به ..) .يوناني و چيني و ،شناسانِ پارسيبعدها اختر(منجمين بابلي . اندندخو يماستراحتگاه را با نام آن برج 
 ي ههنـد د ، نشـان منـزل چـون هـر   . كنـد  سد كه خورشيد يا ماه مدتي در آنجا النه مـي ر يمزيرا به نظر ؛ )درجه 30 ، كمانهر بخش(ه بودند كرد

  . شناختند با صورت فلكي درون آن ميبه عنوان يك برج، را  خانهمدت زمان طي شده از سال و معرف يك ماه ويژه است، لذا منجمان هر 
؛ را صـورت فلكـي گوينـد    شـود  يمي كه از اتصال خيالي ستارگان حاصل ا شدههر يك از اشكالِ نامگذاري  :Constellation)(صورت فلكي  

ي فلكـي كـه در ظـاهر بـه دور     ها صورتتمام اين ( ...و) پروين ي هخوش(، ثريا )ترازو(، ميزان )شكارچي(، جبار )هفت اورنگ(اكبر دب  مانند
  ).اند خوردهي از ملل مختلف گره هاي با افسانه چرخند يمزمين 
ميـزان   ،)دو شـيزه (، سـنبله  )شير(، اسد )خرچنگ(، سرطان )دو پيكر(، جوزا )گاو(، ثور )برّه(حمل : يا صور فلكي منطقه البروج (Signs) ها برج

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

خورشيد، ماه  رسد يمكه به نظر  شود يمگفته ) سماوي ي هكر(ي ظاهري آسمان  كرهي از گنبد يا ا منطقهبه : يا آبامگاه (Zodiac)منطقه البروج 
  .قرار دارند) دوازده صورت فلكي(ي كواكب دوار، بروج ظاهر ي حركت نهيزمدر پس . كنند يمو سيارات در آن سير 

  .اهري خورشيد در منطقه البروج را دايره البروج گويندخط سير ظ: آبامگرد يا (Eclipic)دايره البروج 
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از  دورن يكـي ظـاهراً در   ،ديـ آ يمـ در كـه   يماه به هر شكل( 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
گوش  بره دو ستاربا نام ( شرطين، منزل شماره يك كه از قديم االياممانند  )شود يماو خوانده  منزل
   1.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 درخت كنند يمخرما را از نخل جدا  ي خوشه كه يهنگام. 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  تر كهنه ها شاخك نيهر قدر ا رايز ،رساند يم را آن يكهنگ زين »ميقد«صفت . شود يم هيشب
  2.كنند يم دايپ يشتريشباهت باه و به هالل آخر م شوند يم تر دهيو رنگ پرپژمرده  ،صورت نيدر ا

هـدف از   يا هيـ آولـي در   3،دهد ينمقرآن در مورد علت و چگونگي هالل و بدر ماه توضيح 
  شـمار  ، ديگـر  يا هيـ آدر  چنـين  هـم  4!دانـد  يمـ  مـردم تعيين موسم حج و وقـت  براي را  ها آنوجود 

سال قمري پيش از سال  5.كند يمدر لوح محفوظ اهللا اعالم عدد و ثبت شده  دوازدهسال را  يها ماه
                                                 

 ،اكليـل  ،زبـانى ، قفـر  ،سـماك  ،عـواء  ،صرفه ،زبره، جبهه ،طرف ،نثره ،ذراع ،هنعه ،هقعه ،دبران ،ثريا ،بطين ،شرطين: نزد اعراب منازل ماه در 1
  .رشاء و فرع مؤخر ،قدمفرع دلو م ،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                                 
مـاه در شـب   . اسـت  تيـ و هشتم در آسمان قابل رؤ ستيتا شب ب ماه ي هكرروزه،  يسي ها ماهدر  :Phases)(» هاهل«تغيير شكل ظاهري ماه يا   3
ديـده شـدن   قابـل   ،مانـده ياما در دو شب باق. است فروغ كمو نور  م، كرنگ كه زرد  شود يم دهيد يكيبار اريبس يصورت هالله و هشتم ب ستيب
 دهيـ د و هفتم در آسـمان  ستيماه تا شب ب ي هكرمعموالً  و نه روز هستند، ستيب هك ييها ماه البته در. نامند 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 ا. گويند مي (First Quarter)» تربيع اول«كه به آن  شود يآشكار م آنكامل ي  هرياز دا يميندر شب هفتم،  نكهيماه افزوده شده تا ا

روند معكوس شـده   ،بدر از پس .شود دهيد (Fool Moon)» بدر«يا  صورت قرص كامله تا در شب چهاردهم ماه بابد ي يادامه م چنان هماندازه 
                »تربيـع دوم «آيـد كـه    دايـره در مـي   مينـ يـك  دوبـاره بـه صـورت     كـم يو  سـت يب مـاه در شـب   تـا  ودشـ  مـي كاسـته   ل مـاه از مقدار هـال  وستهيو پ

(Last Quarter) ودش ميديده  »ماه نو«به حالت معكوس  ماههالل نازك  نيز،هشتم  در شب بيست و. شود ناميده مي. 
َِٔهلَِّة  قُْل ِهَي َموَ «: قرآن 4 و  مـردم  )گاهشـمارِ ( نماي تپرسند، بگو آن وق مى )اهله( اى ماهه لهال ي دربارهاز تو   -اِقيُت لِلنَّاِس َوالَْحجِّ  َيْسأَلُوَنَك َعِن اْلا
   .)189/ البقره(» حج است]  موسم[
مَ «: قرآن 5 ِه َيْوَم َخَلَق السَّ ِه اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب اللَـّ ُهورِ ِعنَد اللَـّ َة الشُّ َْٔرَض ِمْنَها أَْرَبَعٌة إِنَّ ِعدَّ تعداد  دهيرا آفر نيو زمها  نكه آسما يروز  – ُحُرمٌ اَواِت َواْلا

 .)36/ توبه( »چهار ماهش ماه حرام است ها ندوازده ماه است؛ از آ اهللا،) لوح محفوظ( 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   1.شـد  يمـ گ بابل نسبت داده خداي بزر» مردوخ«ولي در آنجا اين امر به  .تقسيم كردند ،ماه

ن پـيش از اسـالم بـي   . دانـد  يمدر همين آيه، چهار ماه از سال را حرام و تعيين شده در لوح محفوظ 
براي اجتناب از جنگ و خونريزي، چهار ماه از سال به عنوان  -به صورت قراردادي -اعراب حجاز

اديـان يـا از زبـان هـيچ پيـامبر يـا        جالب است كه بدانيم در هيچ يـك از كتـب  . حرام تعيين گرديد
 يها ماه بندي مگر تقسياين ابنابر؛ انديشمندي در هيچ جاي جهان چنين موضوعي مطرح نشده است

پـس ايـن    ؛و ثبت شده در لوح محفوظ او باشد) خالق جهان( منسوب به اهللا ،سال به حرام و مبارك
  2.شدند يمناميده و بدوي  نسبت داد كه جاهل اي هنيافت تبه اعراب تربيبايد كشف را 

ه همـراه  را بـ  ها آنو  كند يمنيز ياد  -به عنوان تير -درون آسمان  يها شهابقرآن از ) چهارم
 دفـع و رجـم  عامـل  نگهـداري از آسـمان و    ي لهيوسـ  )آسمان يها چراغ(و اجرام آسماني ستارگان 

  :كند يم معرفي) هخوا و زياده بدكار يها جنّديگر  وشيطان ( شياطين) سنگسارراندن 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 َوُيْقـَذفُونَ  َوِحْفًظا مِّن كُلِّ َشْيَطاٍن مَّ ُعوَن ٕاِلَى الَْمَلٕاِ اْلـا مَّ ِمـن  لَّا َيسَّ
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
                                                 

. جهان را سـازمان داد ) مردوخ(پس مردوك «: خوانيم ميچنين   )Enuma Elish(» انوما اليش«موسوم به آفرينش  بابلي ي هافسانپنجم در لوح  1
از حركـات مـاه   . بر آنان فرمانروا كرد را رگان را و سيارات را آفريد و برجيسستا. ها باشد شمار سال ها و روز بخش شب ماه را آفريد تا روشني
 .)124ص ، 10 ش ، اولسال ، باجالن فرخي، ]1[در اساطير بابل و آشور  ، آفرينش جهان»معهكتاب ج«( »تقويم را پديد آورد

 در -رده بـود كه بر نجوم تسلط كافي داشت و در احوال ملل و اقوام پـيش از خـود تحقيـق مفصـل كـ      -) هـ ق 440 – 360(ابوريحان بيروني  2
انـد؛ و   بـوده بهره  يخواند؛ كه از خواندن و نوشتن و علم و حساب و كتاب ب مي، قوم عرب قديم را اميِ جاهل »آثار الباقيه«كتاب  140 ي هصفح

ت بـود  ي بـر رؤيـ  و حساب سال و ماه داشتند، همه مبتن) هواشناسي بر اساس احوال ستارگان( »انواء«شناسي و معرفت منازل قمر و  هآنچه از ستار
  .و هيچ قاعده و مبناي علمي نداشت اند كه جميع عوام در آن مشترك
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بـاالتران در بـاالترين جايگاهشـان     ]و[انبوه برتران  ]سخنان[توانند به  نمي ]گونه كه بدان[ گماشتيم 
عـذابي   شانيرابشدگانند، و  حال آنكه رانده 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   دايم و خالص است
ـَماَء َفَوَجـْدنَاَها ُمِلَئـْت «؛ )10- 6/ افاتالصـ ( »تـازد  از پي او مـي  )كنندهسوراخ ( شكافنده ا لََمْسـَنا السَّ َوأَنَـّ

ْمِع َفَمن َيْسَتِمِع اْلآَن َيِجْد لَُه ِشَهاًبا رََّصًدا  َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا  ] :گفتند ها جنّ[ -َوأَنَّا كُنَّا نَْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد لِلسَّ
آنجـا   و در  يـافتيم  شـهاب  و تيرهـاى  نگهبانان توانـا  آن را پر از پس .را لمس كرديما  آسمان و م

كمـين خـود   تيـر شـهابى در   ،گوش باشـد  اكنون هر كه بخواهد به .نشستيم مى نكمي براى شنيدن به
َّ َمِن اْسَترَ  اٍن َرجیٍم ِمن ُکلِّ َشیطْ ناها َو َحِفظْ « ؛)9 – 8 /جنّال( »يابد مى ْمَع َفأَْتَبَعـُه ِشـَهابٌ ٕاِلا و  - مُّبِـنيٌ  َق السَّ
مگـر آن كـس كـه دزديـده       محفـوظ داشـتيم    يا شدهرا از دستبرد هر شيطان رانده ) آسمان(آن 

  .)18 -17/ الحجر( »تازد يماز پي او  آشكارشهابى  گوش فرا دهد كه
هـم          نشـين   هباديـ  راباعـ  .و نيـاز بـه تعبيـر و تفسـير نـدارد      دارد يروشن يمعنا 1»شهاب« ي واژه

و احتمـاالً  ) افتـادن سـتاره   ريـ بـا تعب ( ديـ آ يمـ است كه از آسمان فرود  يكه شهاب، سنگ دانستند يم
 »راالسـود حج« ايـ مسلمانان  مقدسسنگ  رايز 2.اند بوده نيزمروي شاهد افتادن سنگ از آسمان بر 

  3.است سنگ شهابيك  از يا هتك -، شهرت داردياز اسالم به سنگ آسمان شيكه از پ-در مكّه
 )شـيطان  =( سيابلو  كند يم ميتقس) خوب و بد(كافر و  مسلمان ي هرا به دو دست ها جنّقرآن  

 يباستان يها تمدندر تمام  4.داند يم -شرّ يا عامل گمراهي انسانمنشأ و به عنوان  - ها آناز  يكيرا 
 ...و يو پـر  ويـ د ،واليـ مانند ه ،بيعج اياك اعتقاد به اشباح و موجودات ترسن) انهياز جمله خاورم(

                                                 
بـه  و شـهاب را   شوند يممشتعل ، از اصطحكاك يو حرارت ناش نيزم دار ژنياكس در اثر برخورد با جو يهانيك يها نگس :(Meteors) شهاب 1

 »سـنگ  شـهاب «و  رسـد  يمـ  نياز آن بـه سـطح زمـ    يصـورت بخشـ   نيـ در ا ،باشد و تمام آن نسوزد يسنگ بزرگ ،اگر شهاب. آورند يم وجود
(Meteorites)  آورد يمرا پديد.  

پاپيروس مصري مربوط به دو هزار سـال   برگزمين، يك سطح با  سنگ شهاببرخورد  ي همشاهد ي دربارهين سند مكتوب تاريخي تر يقديم ٢
    .ات در آن ثبت شده استيجزئپيش از ميالد مسيح است كه شرح اين رخداد با 

ـ «ام در يونـان باسـتان نيـز سـنگ سـياهي بـه نـ        .حجر السود پيش از اسالم هم مورد تكـريم بـود   3           نمـاد  بـه عنـوان    - (kybele = Cybele)» لكيبِ
قابـل  ) محل حجـر السـود  كعبه يا ( »بلهق«با يان باستان نيوناسنگ سياه  لفظي نامقرابت . شد يستايش م -)مادر خدايان( »فرژي«رب النوع بزرگ 

 ي هفرشـت نـوح گـم شـد تـا اينكـه       طوفانه بود ولي بعدها در آدم از بهشت آوردرا  حجر السوددر تعاليم اسالمي گفته مي شود كه ( .تأمل است
   )!شد اهيسگناهكاران  ي هبوسي در اثر مدتپس از اما  ؛بودرنگ  ديسفاين سنگ همچون شير، . ارمغان آوردبه نبي  ميابراه يبراآن را  ليجبرائ

   .50 /الكهفو  14 -1 /جنّال: در 4
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صـحرا،   غـول  ت،يـ عفر نسـناس،  ،جـنّ ، موجودات ني، احجازسرزمين در  از اسالم شيپ. بود جيرا
البتـه همـه   (جـنّ  بـر وجـود    زيـ ن حيو مسـ  هـود ي انيادمتون از قرآن در  شيپ .نام داشتند... بهموت و

آمـده  يهود در متون  چنين هم .)1: 4 /يمت ليانج، 3: 28 /ليسموئ اولمانند ( شده بود تأكيد )بدكار
  1.»از اتفاقات آينده اطالع كسب كنندشياطين از پس پرده به گفتار خدا گوش فرا دادند تا « :است

داراي خـواص   وهـيچ موجـود عجيـب    يـا   پـري  ،غـول ديـو،   ،جـنّ  دانش بشـر وجـود  امروزه 
 فضولي از اسـرار آفـرينش  براي  ها جنّاينكه  نچني هم .كند ينم تأييدرا  )طبيعيي ماورا( متافيزيكي

 فراتـر از  توانـد  ينمـ  ،ها آنو راندن  تيرهايي هستند براي دور كردنا ه بشها و روند يم ها آسمانبه 
  2.بازگو كندمطلبي را  ،آن ي ههمساي يها ملتيا حجاز سرزمين بدوي  يها افسانه

***  
  انـد  هگرفتـ در نظـر  ي اجـرام آسـماني   بـرا ا ر  هچند وظيفقرآن آيات آنچه از نظر گذشت، نابرب

  :خالصه كردتوان  ميرا چنين ويژه اين وظايف . كنند يممعرفي  الهينعمات از  ييها هنشانرا  ها آنو
  .)براي لذت بردن انسان( آسمان دادن به نتيز -1
  .)براي گم نشدن انسان( در خشكي و دريا كردن راه دايپ -2
  3.)از سوي انسان زمان صيتشخ يبرا( حج موسم نييتع يا ها سالشمارش و  حساب -3
 .)و بدخواهان انسان شياطين براي كم كردن شرّ( هجنّا راندنمحافظت از آسمان و  -4

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

                                                 
  .6، فصل  (Hagigah) رساله حگيگا 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 براي. بود تولّد يك فرمانروايا براي پيروزي در جنگ  اي هنشانپارس، 
 .داد ميكه قرباني پيشكش كرده بودند را مژده بهبودي بيماراني يا آمد  ميبه حساب نسان يك ا

، هـدف از  »ميـدراش «و » اورشـليم  تلمـود « مذهبي يهـود  به روايت دو كتاب زيرا ؛بسيار نزديك است كليميآئين در باور يك اين ديدگاه به 3 
  .ستها و فرائض ديني ا تغيير شكل ماه مشخص شدن روزهاي جشن

َراٌت بِـأَْمِرِه « :قرآن 4 ْمَس َوالَْقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ َر لَُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ ساخت و ) سر به راه( مسخّر براي شماو شب و روز و خورشيد و ماه را  -... َوَسخَّ
 .)13 /جاثيه: به .ك. ن چنين هم(. )13 /، فاطر29 /لقمان، 33 /ابراهيم: مشابه آن، 12 /النحل(» ...ستارگان را رام كرد، به فرمان خويش

و  هـا  زمـان در فلك آسمان باشند تا روز را از شب جدا كنند و براي آيات و ) اجسام نوراني(نيرها : و خدا گفت« ):بخش تورات(كتاب مقدس 
  .)1: 14 -16/ پيدايش -عهد عتيق ( »...ين شد چن و. روشنايي دهند بر زمينو نيرها در فلك آسمان باشند تا . باشند ها سالروزها و 
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  خورشيد
  

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

و  بـود  زمـين  مركزيـت مبتنـي بـر   شناسـي   يو گيتـ اصـل نجـوم    نيرت صشاخخورشيد به دور زمين 
  .شتندابر عهده  انسانخدمت به  يشب و روز برا جاديجز ا يا فهيوظ ،باستاني عقايدخورشيد در 
است كـه  زمين  بلكه اين ،ستيظاهرنه تنها حركت خورشيد به دور زمين كه  ميدان يمامروزه 

شـب و   هـاي  هپديد .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 

  ؟ه دارددرخود نهفت ،علمي يمطلب آياو  ديگو يمچه 
  :آورد يم به ميانسخن  در يك فلك واقعي خورشيدحركت  ي دربارهي آياتقرآن در ) يكم

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

َر لَُكُم اللَّْيَل َوالنََّهارَ « ْمَس َوالَْقَمَر َدائَِبْيِن َوَسخَّ َر لَُكُم الشَّ بـراى   ،و خورشيد و ماه را كه پيوسته رواننـد  - َوَسخَّ
ـَه ُيـولُِج اللَّْيـَل ِفـي  أَلَْم َتـرَ « ؛)33/ ابراهيم( »شما ساخت مرا ]نيز[شما رام گردانيد و شب و روز را  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
 هر كـدام  .ه استكرد رامو ماه را  خورشيد آورد و در شب درمى ]نيز[آورد و روز را  در روز درمى

َذا ُهـم َوآَيـٌة لَُّهـُم « ،1)29/ لقمـان ( »...روانند) روز طول شبانه( هنگامي معلومتا  اللَّْيـُل نَْسـَلُخ ِمْنـُه النََّهـاَر َفـٕاِ
ْظِلُموَن  ْمُس َتْجِري لُِمْسَتَقرٍّ لََّها مُّ ـْمُس َينَبِغـي لََهـا أَن تُـْدِرَك الَْقَمـَر وَ  …  ... َوالشَّ َلـا اللَّْيـُل َسـابُِق النََّهـاِر َلا الشَّ

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

                                                 
  .13/ فاطر :مشابه آن 1
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نه خورشيد را سزد ...  ...روان استه خود قرارگا ]ىسو[و خورشيد به   روند در تاريكى فرو مى
  .)40و  38 ،37/يس( »شناورند فلكي در هر كدام ز پيشى جويد، وكه به ماه رسد، و نه شب بر رو

 زيـ آن ن يداشـته و معنـا   ، كـاربرد از اسالم در نزد منجمان عرب شيكه از پ ستاي هواژ1»فلك«
در » پهرسـ «و بـا   و نجوم دارد هيئت را درفلك  يدر قرآن همان معنا» فلك«اصطالحِ  .روشن است

، پس دانستند يم در حال چرخش و چرخاندن كواكبو  يكرو قدما آسمان را .استمعادل  يفارس
 آن رامـنجم شـهير   يرونـ يب حـان يابور 2.گفتنـد  يمـ هـم  فلك  و گرد ، چرخ چپبه آن چرخ گردون

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

 يرونـ يكـه ب ( تـر  يكلمفهوم در  3.»باشد) بادريسه(دوك  ي فلكهگويند زيرا حركتش مانند حركت 
مجمـوع   – كليـت آسـمان  ( سـماء  يـا ) يكـل هسـت  (عـالم   يفلك به معنا )وجه نيستت بي هم به آن
   4.شد يمكار برده هم به  )افالك
 ي هنظريـ در فلـك مخصـوص خـود در     ديسمت حركت خورشـ ذهن را به  ماًيمستق اتيآ نيا

 )حركـت ( روان بـودن  بيـان  رايز؛ مرتبط باشند يگريمطلب دبا  توانند ينمو  برند يم» يمركز زمين«
 يخـدمتگزار و بـودن  كـه سـر بـه راه     -بـراي آن  »سخَّر« عبارتهمراه با  ،ديخورشبل ديده شدن اق

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

 5.است چرخش خورشيد به دور زمين ي هفرضييا همان  قدما خيالي ي هعقيد

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

  .)نيز ساخته شده است... وفلكه، چرخ فلك 
، »مجـراي كواكـب  «يـا  » مسـير «ي فلـك را معـادل    هاي جديد علمـي، واژه  قرآن به منظور تطبيق آيات قرآن با يافتهامروزه برخي از مترجمين  ٢

بايد دانست كـه فلـك در اصـطالح بـراي يـك جسـم       . كند را تداعي مي (Orbit)» مدار«زيرا مفهوم ؛ انداز است كنندكه تعريفي غلط ترجمه مي
، مسير دوراني حركت يك جسم اسـت  ولي مدار. كننده تابع آن باشد شيا جسمي گرد) گردونه(اند رود كه بچرخد و بچرخ مي به كاردوراني 

  ).ي مسير حركت يك جسم است مدار وجود خارجي ندارد و نشان دهنده(
 .43، به كوشش ولي قيطراني، ص »بيرونينجوم به روايت « 3
  .، پاراگراف چهارم47ص : به. ك. ر 4
  »تر روش راست كي نياز نباشد                باختر يسو ديخاور برآز « :فردوسي »شاهنامه«  5
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*** 

عنوان نشده اسـت   به صراحت تايآ نيكه در ا يياز آنجا :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  1.است بوده هانيكدر انتقالي آن
 تأكيدكه  يدر صورت. ستينو احساس مشاهده  قابل در كيهان ديخورش انتقاليات حرك -اوالً

آمـده   )؟يدانـ  ينمـ ؟ يـا مگـر   يا دهيـ ندآيا ( 2»أَلَم تَرَ«همراه با عبارت قرآن  درخورشيد كت حربر 
 دهـد  يمتذكر  بود و قابل دانستن ه بديهيكه براي اعراب مكّ را حركت خورشيدقرآن  يعني؛ است

  .رديگ يمو گواه 
كـه در   يصـورت  در .به شب و روز ارتبـاط داد  توان ينمرا در كيهان  ديخورشات حرك - اًيثان

شـب   يها دهيپد ي كننده هيهمراه 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 
ر روز نه خورشيد را سزد كه به ماه رسـد، و نـه شـب بـ    «: يعني ،مذكور ي هيآ ي ادامهدر  -اوالً

 ،هدنبالـ  ايـن زيرا ؛ ماند ينمباقي  جاي شك ؛)40 /يس( »شناورند فلكيو هر كدام در  جويد،ي پيش
 نيـز  شـب و روز  يها دهيپدوقوع  به سوي قرارگاهش است كه با حركت خورشيد ي دهندهتوضيح 

در بـا شـب و روز    ارتبـاطي هـيچ  كيهـان كـه   ات انتقالي خورشيد در به حرك ،پس .استارتباط  در
  .نيستمربوط  مين ندارد،ز

حركتـي   همـواره  ،منظور قرآن از حركـت خورشـيد  چون  .است پايه بيكل دراين ادعا  -ثانياً
 »ديـ آ يمـ آن  يبـه مـاه كـه در پـ    ؛ و شيو نورافشـان  ديسـوگند بـه خورشـ   «: مانند؛ يتؤقابل راست 

  .)2 و 1 /الشمس(

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

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

سـرزنش و   هـاي خـودش   هدانستبر اساس را خود مخاطب  به قصد پند دادن، گويندهمي رود كه  هنگامي به كار» الم تر«در زبان عربي عبارت  2
 »سر خود آورد؟ گو چه باليي بر ان دروغپچو ،مگر نديدي«: مانند؛ نيز معادل آن چنين كاربردي دارددر زبان فارسي  .كند بيدار
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را بـه   سيـ در سوره ) خود قرارگاه يبه سو( »لمسقرلها« عبارت ي، معناحاتيضتو نيحال با ا
محـل   يبه سـو  ديحركت خورش نكهيعبارت، جز ا نيبردن ا به كارقرآن با  .ديفهم توان يم يسادگ
 يگـر يبـه مطلـب د   را بـازگو كـرده باشـد،    -دارد  يكه شـب و روز را در پـ  - گاهطلوع ايگاه غروب

و آفتـاب   كنـد  يمـ لـوع  آفتاب ط«: وجود دارد اي همشاب ي جمله زين مقدسدركتاب  1.است تهنپرداخ
 .)1: 5 /جامعه - عتيق عهد( 2»شتابد يكه از آن طلوع نمود م ييو به جا كند يمغروب 

  :شده است دانستهمكاني قابل دسترس  ،محل غروب خورشيد ،ي از قرآنآياتدر ) دوم
ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوجَ « كه بـه غروبگـاه   اينتا  - ...َد ِعنَدَها َقْوًمـاَحتَّىٰ ٕ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 كـه بـه   اينتا  -...َعَلىٰ َقْوٍم  َحتَّىٰ ٕاَِذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّ
  .)90/ الكهف( »... كرد يمبر قومي طلوع ] آفتاب[و چنين يافت كه خورشيد رسيد  ستگاهخا

مـدافعان و   بـين همـواره  . هستند 3»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 ان غروبمك
داسـتان در   ي دهنـده شـرح   يهـا  هيـ آكـه   ستينكته ضرور ني، دانستن ااز ورود به بحث شيپ
كـه   قـرآن  دييمورد تأ است يمطلب نيا .شدند يم انياز افراد ب يا عده سؤالبه به منظور پاسخِ  ،قرآن
 ياز سـو  اغلـب ، گشـتند  يمـ همـراه  قـرآن   پاسـخ ه بـا  كـ  هـا  پرسش. است آن ديؤم زياسالم ن خيتار

                                                 
  را» مسـتقرها «ي  هواژمفهـوم  اسـالم   امبريـ پ، )احاديث مشترك صحيح بخاري و صحيح مسلم( تبنابر روايات اسالمي موجود در كتب اهل سنّ 1

  .)100ص  ،1، ج »و المرجان ؤلؤالل« يفارس ي هترجم: به. ك.ن( .در محل غروبگاهش شرح داده است ديبه عنوان سجدگاه خورش
 مشـتاقانه  قهرمـاني كـه   ماننـد  و خوشحال تازه دامادي مانند است داده قرار آسمان در برايش خدا كه اي هخان از صبح ره آفتاب«: چنين هم 2

 ).19: 6-5/ مزامير -عهد عتيق (» تابدش مي ديگر سوي به سوي آسمان يك از. آيد مي بيرون است، ميدان در دويدن منتظر
معمـوالً  (ها و ديوها شاخدار  جنّ ايزدان، قدرتمندان،. اخ نماد قدرت بوددر عهد باستان ش. است» شاخي دو هدارند«معناي به و  لقبذوالقرنين  3

ي مربـوط بـه   ي بسـيار اهـ  هو مجسـم ا هـ  يدر حكـاك  .دندشـ  مـي متصـور   )موجودات خدايي با شاخ قوچ و موجودات پليد و شيطاني بـا شـاخ بـز   
 ن دادنموجـود، بـراي نشـا   اي هـ  هنگـار  گسـن  در بعضي از. ندا هبا كاله دو شاخ نشان داده شد هم شاهان... ، مصر و ايران والنهرين بيناي ه نتمد

  . ندا ههمچون هالل ماه به تصوير در آمد ها شاخوجود دارد يا ا ه خهم در بين شا ديخورش كي ريتصوقداست فرد، 
، سردار يونـاني  »اسكندر مقدوني«، جنّيك  ،اي هفرشتاما او را به . دهد ينمقرآن توضيحي در مورد اسم اصلي، نسب، نژاد يا سرزمين ذوالقرنين 

كسـاني  يا چين بزرگ  امپراتور» چي هوانگ چي نتس«و هخامنشي  شاهنشاه »كوروش كبير« ،يمن، فرعوني در مصر شاه »صعب بن ذى مرائد«
  .اند دادهنسبت ... و بن عبداهللا قحطاني ، مصعبيوناني مرزبهبن  مرزياعبداهللا بن ضحاك، با نام عياش،  با هويت مجهول
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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 1.اسالم بود امبري، محك زدن پسؤالاز طرح  ها آنمراد و  بر بودندباخ
 در مـورد  قـرآن  ؛ لـذا اسـت  داشـته ن كننـدگان  پرسـش  قـانع كـردن  ز جهدفي  ،اين گونه سؤاالت به

  .نياورده استبه 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  ديمحل غروب خورشبه  چنين هم 2.سازد يم نيآهن يواريد ،ها آنگيري از يورش جلو
 مسـيحي ب هـ را) م 521 – 451( 3»يسـروج  يعقـوب « از يداسـتان در كتـاب   نيا ،از قرآن شيپ

پـس   حدود يك سـده  5 .شرح داده شده بود 4)شاخاسكندر دو( »اسكندر مقدوني« در مورد ريانيس
را در  اين داستان ود،شام بدر ) ادسا( »رها« شهر اهل فردي مسيحي و گمنام كه ،سروجياز يعقوب 

شـعر  نويسـنده در   6.كـرد  بازنويسـي ) سرود( شعر قالب در روم شرقي ورتامپرا »هراكليوس«ستايش 

                                                 
را در  مـا او . آور خـواهم بـود  را براي شما ياد نند، پاسخ ده كه من به زودي حكايت اوك 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 اسالم، طوالني شـدن آوردن پاسـخ را بـه     روز پاسخ قرآن چهل شبانه نويسان، و سيره راويان ي هگفت بنابرص در اين مورد خا

البتـه قـرآن در آيـات بسـياري از يهوديـان      . نـدارد و مطيـع فرمـان اهللا اسـت     يا اجازهجبرئيل نسبت داد و خاطر نشان ساخت كه جبرئيل از خود 
در حـالي  . دهـد  يماين آيات را كسي به او تعليم : نديگو يمها  كه آن ميدان يمما «: كند يمي نيز افرادي را چنين سرزنش ا هيآاست و در  مند گله

  ). 103/ النحل(» ...، عجمي استديده يمرا به او نسبت  ها ناي كه زبان كسي كه
) 20/ حونـا يمكاشـفه   -و عهد جديد  38/ ينب اليحزق -ق عهد عتي(مقدس كتاب در  (Gog and Magog)مأجوج  و أجوجي يموضوع گمراه 2
  .است زآمدهين

   .هدد ميخبر  زين نيزم يو مأجوج به مردم رو أجوجي ي هدر آخر زمان و حمل نيسد ذوالقرن ختنياز فرو ر ءسوره االنبيا 96در آيه قرآن 
3 Jacob of Serug 

 ها با آنتا بتواند  اندهيشاخ روتا ش دو سر يبود كه خداوند رو گفته زين يندر مقدوناسك و بوددو شاخ  يدارا سريانيي ها نداستا اسكندر در 4
 .شاخ قوچ داردتا هلني نيز بر روي سرش دو  يها اسكندر مقدوني در تصوير حك شده بر روي سكه .عالم را بر باد دهد يها هدودمان پادشا

  .رساندندچاپ به در آكسفورد  يسيانگل به سريانياز را  كتاب نياي  هترجم (A.T.W. budge)خاورشنان انگليسي  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  دامـه ا - طرفين درگيـر از سوي ايي ه يبا پيروز - چنان هم، شد نوشته صلح قرارداد كه ميالدي
ناميـد و مـورد   » خادم مسـيح «او خود را بود كه چنين  اين. انددرا از ايران بازپس بگيرد؛ و صليب مقدس را نيز به اورشليم برگرتا مديترانه فرات 

ضـد  هـاي مسـيحي    بـراي جنـبش  بـر مسـيحيان بيـزانس    عالوه يران كه ا بر نهايي روم شرقيروزي پيخبر  .آميز ديگران قرار گرفت تمجيد اغراق
و  ؛رسـيد  عربستان همبه آمد،  يك پيروزي بزرگ به حساب مي )ايران حتّي مسيحيان و ها لخمي، غسانيانها،  ها، قبطي يسور( پادشاهي ساساني

   ).4 -2/ رومال: در(داده است نويد منان براي مؤبخش  ترا به عنوان خبري مسرّاين پيروزي نيز قرآن . باعث خرسندي مبلغان مسيحي فراري شد
 ).بعدها اين سال مبدأ تاريخ اسالم شد(اسالم را بنا نهاد پاي دين نوبه مدينه هجرت كرد و خشت حاكميت  سال، پيامبر اسالم ايندر مهر ماه *
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خـالل  در و در آرزوي آمدن مسيح معرفي كرد؛ كسي كه توانسـته  فردي خداجو ، اسكندر را خود
 شمالي قوم خونريزدو  ي هحمل در برابربا كمك آهنگران مصري،  خود به شرق و غرب عالم،سفر 
  .بسازد از آهن يواريد در ميان كوهستان 1»ها يافث«و » اه هون«يعني 

 ي همايـ  بنكه ه اين نتيجه رسيده ب) م 1930 – 1836( 2»نولدوكه«و خاورشناس معروف محقق 
خاورميانـه   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« داستانزيرا . تيكي اس
و  سـرياني  يهـا  نوشـته در  »اسيانـدر «نـام  ه آشـپزش بـ  و »يمقـدون  اسـكندر «، داستان )پيش از ميالد

   3.دارند شباهت يكديگر هب اريبس »يبن لو وشعي«نام ه ب يهودي يو خاخام »هجايال« ي هافسان
و با قائـل   كرده يادآوريرا كهن  يا افسانهدر واقع  ،القرنينقرآن با يادآوري داستان ذو معهذا

سـخن بـه ميـان     تـر  مانـده بسـيار عقـب   نيز شدن يك مكان براي مغرب خورشيد، از علم زمان خود 
  :زيرا؛ آورده است
   .جستجو كردبسيار كهن خاورميانه  ي افسانه ي اصلي اين داستان را بايد در هريش) الف

                                                 
1 Japhetiten 
2 Theodor Nöldeke 

 .144 -141 صص انصاري، مسعود ترجمه ،ابن وراق ،»ياسالم و مسلمان« :به. ك.ر 3

. هــ  602-526( يگنجـو  ينظـام  ي نامه نام اسكندر كه در اسكندره ب يفردزيرا  گردد؛ ني نيز باز ميهاي ايرا هداستان ذوالقرنين به افسان ي هماي بن
 اسـت  »كـويي يشـهر ن « ي و سـوم سـازنده   يآب زنـدگان  يو در جسـتجو  »امبريپ«دوم » جنگاور«و  »ريدل«اول  ي،ژگيسه و يآمده است؛ دارا) ق
ـ  دكتـر . هستند امبريپ »رهم« يها يژگي، وها نيا و ؛)آمده است زيزرتشت ن ي در سروده» ونخوش خشتر« اي كويييشهر ن( د مقـدم در كتـاب   محم

آن  نـدگان يجو ياست كه گـاه  يآئين مهرپرست امبريهمان پ يرانيو ا يروم يها دارد كه اسكندر در داستان دهيعق د،يي مهر و ناه جستار درباره
  )8ص  ،ينجم آباد وانيك ،»ينييو مهر آ ينظام ركيهفت پ«: به نقل از(. اند دانسته يكي نيرا با ذوالقرن

كه در غرب عـالم،   ي آب حيات است هاي مختلفي، جستجوگر ناكام چشمه نين با داستانذوالقر ،اسالمي ييدر كتب تفاسير قديمي و منابع روا
! »جابرسا«و ! »جابلقا«هاي  ماني نيكوكار به ناماجراي او با دو شهر با مردمچنين  هم. بيند غروب آفتاب را در درون يك باتالق با چشمان خود مي

هـا بـراي ذوالقـرنين     در ايـن داسـتان  ( .و با داسـتان خضـر زنـده مـرتبط شـده اسـت       )زمين پيراموندر اي  افسانهكوهستاني (كوه قاف  ي هدر دامن
بيند كه افرادي هستند بـا دو   جوج و مأجوج را ميمثالً او اقوام يأ. ي خرد انسان ناممكن است ها به وسيله دهد كه پذيرش آن رويدادهايي رخ مي

  )...و برند گوش بسيار بزرگ، به طوري كه اين مردمان به هنگام خواب، دو گوش خود را به عنوان بستر خواب و لحاف به كار مي
ي قهرمـان داسـتان و   ها توانايي: مثالً؛ ستندهيكسان  يها المانداراي  ها آند و با نپيش از اسالم دار يها افسانهريشه در  ها داستاناين به طور كلي 

 .شهر آرماني و زمين يها كرانهرسيدن به  ، دفع خطر،)ميل به جاودانگي( جستجوي آب حيات، )خداوند به وي ي هتوجه ويژ(خيرخواهي او 

بـه دليـل وجـود    بشـري  ختلف خود، نشان داده است كه چگونه جوامع م» موسي و يكتاپرستي«در كتاب  )Sigmund Freud(» زيگموند فرويد«
  .اند گرفتهايي را از يكديگر وام ه هيا افسان اند ساختهاي را براي افرادي از قوم خود  هي مشابها افسانهآرزوها و شرايط رواني يكسان، 



              نظام كائنات در قرآن                                                                                                                         64

 

 

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

  1.دانست ينمهيچ دانشمندي در چهارده قرن پيش، غروبگاه خورشيد را مكاني قابل دسترس 
***  

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

و چنين  ساندر ينمرا  يياما اين فعل در زبان عربي هرگز چنين معنا 2عنوان منظورِ قرآن تلقين كنند.
چنـين  «در زبـان عربـي بـه معنـاي     » وجدها«زيرا فعل ؛ در مفهوم آيات نيز موجه نيست اندازي تدس

است و در اين آيات، هم براي يافته شدن آن دو قوم به كار رفته است و هم براي يافته شدن » يافت
  3محل غروب خورشيد.

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

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

  . همين موضوع نشان از قدمت ديرين اين گونه تصورات در مورد خورشيد دارد.  ديآ يمسحرگاهان از سوراخ ديگري بيرون 
كوشـش  در مفسران قرآن همواره ا ام .اند هشاخدار معرفي شد يمردمان ها رومي ،احاديث اسالميي در و حتّها  هافساندر به رغم اينكه  چنين هم 2
عجيب، هاي كهن پيشينيان با ماجراهايي  هدر قرآن، يادآوري افسان . اين درحاليست كهشاخدار بودن ذوالقرنين را توجيه و تفسير كنند تااند  هدبو

ي ممنوعه، داسـتان هـاروت و مـاروت در بابـل، داسـتان سـليمان و حكايـت         هو خوردن ميوآدم  يقصه( شود به حكايت ذوالقرنين منحصر نمي
  اند).  هي سبا، ماجراي يونس در شكم نهنگ و... از آن جمل هسليمان و ماجراي جابجايي تخت ملك كايتحسخن گفتن مورچه، 

ادشـاهان و  پهـاي   همانند قصنيست ( پندآموز (از نظر اخالقي) هاي ساختگي و تمثيلي داستانبت به يادآوري قصص، راويتگري ديدگاه قرآن نس
گيري از اين رخدادها كه همانـا ايمـان    داند و انسان را به عبرت )؛ بلكه قرآن اين ماجراها را به وقوع پيوسته ميكه هنوز هم رايج است حيوانات

 بسيار آمده است).» كرديم«و » گفتيم«كند (در اين قصص، اهللا هم نقشي بر عهده دارد و از قول او عبارات  ست، تشويق ميواايي و توانبه اهللا 

به عنـوان يكـي   هم بزرگ) ارتباط داده و از آن (= انفجار  »بيگ بنگ«ي  نظريهرا با موضوع غروب خورشيد در باتالق  نيز  شگفت اينكه برخي
  ندارد.پيدايش عالم ي چگونگي  مقولهارتباطي با  هيچاين داستان  ود،ش ميكه ديده  گونه هماننند. ولي ك ياد مي» علمي قرآن اعجازِ«داليل  از

كـه   كـرد  يمـ ؛ گمـان  ديـ د يمـ ي بسيار قديم، هنگامي كه بشر غروب آفتاب در پشـت دريـا را   ها زماناگر اين فرض را در نظر بگيريم كه در  3
ي آسمان در زمان غروب خورشيد، تـوهم خـاموش شـدن خورشـيد را ايجـاد       ه(رنگ نارنجي تير كند يمرون دريا غروب خورشيد حقيقتاً در د

زيرا با در نظـر گـرفتن   ؛ ، باطل بودن خيال قهرمان داستان بوده استقرآنكه منظور  گيري كرد چنين نتيجه توان ينم. در اين حالت هم كند)  مي
رسـيد و در آنجـا غروبگـاه خورشـيد كـه       -ماننـد سـاحل يـك دريـا     -: ذوالقرنين به مكاني كند يمهومي پيدا ي مذكور چنين مف هاين فرض، آي
ي در مورد خورشـيدكه اتفاقـاً مشـابه آن    ا افسانهي يك باور  شهيربه  توان يمالبته با اين فرض منطقي آلود بود را پيدا يا كشف كرد.  دريايي گل

ي براي پديد آمـدن  ا نهيزم يكي از اوهام بشر را به عنوان پيش توان يميعني ؛ ي تاريخي است، پي برد هي سابقدر بين جوامع باستاني مختلف دارا
    معرفي كرد.(داستان ذوالقرنين) ي باستاني  هي براي ساخت يك افسانا هيرمايخمو ) شامگاهاندر  خورشيد بودن(خاموش يرين يك باور د
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  ماه
  

بـه  است كـه   اي يعيتنها جرم طب و ندارديا جو هوا  كهاز زمين  تر كوچكبسيار  ستاي هكرماه 
 روشـن آسـمان شـب را    زمينـيِ  ي همنظـر مهتـاب،   يهـا  شـب چنـد مـاه در   هر  .چرخد يم نيزم دور
گيري قرار ي هزاوي .دهد يمنور خورشيد را بازتاب تنها  بلكه ؛ندارد خود ي ازنورهيچ  ولي ،كند يم

  .شود دهيدگوناگون  يها حالتبه از ديد يك ناظر زميني  تا گردد يمسبب  ،زمين خورشيد و آن با
 .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     بنـابر  - ها آناز  تر كهن ارياما در زمان بس

است  تابانيا اينكه  اه فروزانعقيده بر اين بود كه م ،مامحور قد زمين ي همنظومدر به هرحال  .شد يم
  1.سازدرا روشن ) افالك( آسمانسقف ي  ههم حتّيخود يا ) فلك(آسمان  تواند يم و

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

 ازدكهسـ  مي اطر نشانو خ داند يم گردش در حال فلك يك ماه را در ،قرآن كه ديديم) يكم
بـا زمـان   عصر  هم يها هينظر بابه وضوح  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 يمگردش  دور زمينه ب مدار و در يكخالء  ييدر فضابلكه  ،آسماني آويزان نيست

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

  »ـاـبدو روشن يتيگ رهيشود ت      ا          ديــــاـمـــيروز گردش بپ يچو س                                 
وجـود هـوا   ( كنـد روشـن  ا ر ديگـري  يجـا  توانـد  ينمـ  ،نياز زمـ  رهكـ  مين كيجز آتمسفرِ  ،دينور خورش شبا بازتاب ماهي  كره؛ ميدان يمامروزه 
ا  ؛دهـد  يمـ ن خبـر روشـني  ، نـه  يا ؟سازدآسمان را روشن  ي تواند همه يمماه باره كه آيا  در اينقرآن  .)كند يم ديتشد را ييروشنا 16آيـه  در  امـ 

اصـل وقـوع   از  سـوره النازعـات   29آيـه   چنـين در  داند؛ هـم  مي) كليت آسمان(آسمان  ماه را همچون خورشيد، نوري در ميان هفت ،سوره نوح
و شـود؛   مـي وشن نيز رآسمان  و فرا رسيدن روز، با طلوع خورشيدهمراه  ،به زعم قرآن بنابراين. كند مي يادنيز هاي شب و روز در آسمان  هپديد

سـوره الكهـف كـه     90بـا آيـه   يـه  ايـن آ ( آورد را پديـد مـي   ينيزم رفته و شبدر تاريكي فرو است كه آسمان اين  ،خورشيد غروبافول و  با 
  ).دهند، همخوان است مركز قرآن را نشان مي ي پيشين كه ديد زمين داند و ديگر آيات بررسي شده اي سياه مي غروبگاه خورشيد را چشمه

ي   هسـت و كـر  خورشـيد پيوسـته در حـال نورافشـاني ا    (و موضـوعيت نـدارد    ستمعنا يب ،كيهاندر  شب و روز ي همقولمطابق دانش امروز بشر، 
  .)كند روز را بر روي سطح خود ايجاد ميو شب  ،زمين با چرخش به دور خود
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  :مانند 1.شود يمقرآن نوراني بودن ماه را يادآور ) دوم
ـْمَس ِضـَياًء َوالَْقَمـَر نُـوًرا«   نـوراني را درخشـان و مـاه را    خورشـيد  اوسـت كـه   - ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ

ـَماِء ُبُروًجـا َوَجَعـلَ « ؛)5/ يـونس ( »قرار داد )نفشانور( ِذي َجَعـَل ِفـي السَّ ِنيـًرا َتَبـاَرَك الَـّ  - ِفيَهـا ِسـَراًجا َوَقَمـًرا مُّ
نـوربخش   نهاد، و در آن، چـراغ و مـاه   ييها برجبزرگوار است آن كسى كه در آسمان ] فرخنده و[

ـُه َسـْبَع َسـَماَواٍت ِطَباًقـا « ؛)61/ الفرقان( »قرار داد َجَعـَل َوَجَعـَل الَْقَمـَر ِفـيِهنَّ نُـوًرا وَ   أَلَـْم َ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 آسمان(ها  و در ميان آن

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

در قـرآن   ،پـس  .شـده اسـت   اديـ بر روز و شب  يپادشاه يبرا يبه عنوان دو جسم نوران) اصغر رين(
كـه   يا نكتـه در ايـن آيـات   عـالوه  بـه   .آورد ينمـ تورات سخن به ميـان  جمالت  فراتر از ،مورد ماه
) ياعجـاز علمـ  ( تخـرق عـاد   آن رابتـوان   باشـد و در چهارده قرن پيش مردم  معلوماتاز  ترپيشرو

   .شود ينم دهيد ،دينام
  
  
  
  

 
 
 
 

                                                 
ـْمُس َوالَْقَمـُر . َوَخَسـَف الَْقَمـرُ « :هدد 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/ قيامهال(» شود و خورشيد و ماه يكي شوند
  .)24: 29 /يمت ليانج -ديعهد جد( »...نور نخواهد داد گريو تار شده، ماه د رهيت ديخورش

تـر بـودن نـور     پر فروغ( بيند ميانسان با چشم خود كه را آنچه يادآوري و به دهد  يقرآن در اين آيات در مورد منشأ نور ماه توضيحي ارائه نم 2
 .كند ، بسنده مي)خورشيد نسبت به نور ماه
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  ها مغربو  ها مشرق
  

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

  3.دخيالي در افق زمين دار )مشرق( طلوعگاهيك و ) مغرب(غروبگاه  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 برجواكب دوار يا محل ك 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    به صورت) مشرق و مغرب( در آياتي از قرآن، غروبگاه خورشيد و طلوعگاهش
   :اما 4.است
           بــه ميــان ســخن هــم) مشــارق و مغــارب( ي متعــددهــا هاقــرآن از غروبگــاه و طلوعگــ) كــمي

   :، مانندآورد يم
َْٔرِض َوَمَغاِرَبَها الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها َوَتمَّ « ْت َكِلَمُت َربِّـَك الُْحْسـَنىٰ َ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»...بنـي اسـرائيل بـه حـد كمـال رسـيد      بركت گردانديم و احسان خدا 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 وجود انحراف يناش - نيت به زمنسب ديخورش تيموقع رييو تغ نيزم يحركت انتقال ليبه دلاين پديده  2
  .هدد ميرخ  -دوش مي زيفصل ن رييكه منجر به تغ-نسبت به مدار گردش زمين به دور خورشيد نيزم

    .ندارد تيو واقع ستيظاهر اي هديپدخورشيد،  ي ههمانند حركت روزان ،نيكواكب به دور زم گردش 3
   . 9 /مزملال و 28/ شعراال ،86 /، الكهف258و  177و  142و  115/ البقره مانند 4
و هـر جـا كـه كـف پـاي شـما        .ام هبخشـيد ) اسـرائيل  بنـي (به موسي گفتم به شما  چنانكهتمامي اين سرزمين را : ند فرمودخداو« :كتاب مقدس 5

 ).1: 3-4/ يوشع  -عتيق عهد (» از مشرق يعني نهر فرات تا مغرب يعني درياي بزرگ .ام هبه شما دادگذاشته شود 
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َْٔرِض َوَما َبْيَنُهَما َوَربُّ الَْمَشاِرقِ  َماَواِت َواْلا و  هاسـت  آنچه در ميـان  و زمين و آن ها آسمانپروردگار  - 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    ؛تي اخترشناسي عهد باستان همخوان اسها هينظربا  شارقو م غاربمموضوع 
  :داشت اهيميچنين مف ها مغربو  ها مشرق ،پيشينياندر نزد . نوين موضوعيت ندارد

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

 نيـ دانسـتن ا بـا  قـدما   1.ددارافـق 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 صيتجربه تشخ ي هليبه وسرا  ...و  لدايو شب  يبهار

مشـاهده،  كـه طبـق    ميدانـ  يمـ : ب دوار در افـق زمـين  غروبگاه و طلوعگاه ظـاهري كواكـ  ) 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  يغروب ظاهر: نيزم يآفتاب بر روظاهري غروب و طلوع  محلتعدد  )ج
 ميفـرض كنـ   مـثالً  .كنـد  يم رييتغ ،آفتابگرِ هنظاردر افق باختر با جابجا شدن فرد  خاور و طلوع آن

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

هـاي   افـق ( موهـومي  مغرب و مشرقنهايت  بي ناظر نيپس ا )كند يماً از آنجا طلوع خورشيد ظاهر(
دومي در سمت خاور يا  ي هاي بر روي زمين، نقط هبه بيان ديگر؛ براي هر نقط. نديبب تواند يم) متعدد

  ... اي و هباختر وجود دارد و در فراسوي آن نيز نقط
تنهـا   ،متعـدد  يهـا  مغربموضوع مشرق و آوري دريافت كه ياد توان يمآيات اين در  دقّتبا 

بـر مبنـاي چـرخش ظـاهري     آن هـم  ، پهنـاور مكـاني   ياسرزمين وصف  يبراست اي هگونگفتار شعر
دانسـتن   ي جـه ينتبـه عنـوان    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 360] براي خورشيد[« :كواء ابن جواب علي بن ابيطالب در 1
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نشـان داده   تـر  شيپـ قرآن كه  مركز نزميبا توجه به ديد  چنين همو  قابل درك بود افالك يدنچرخ
 پـس  .در چـرخش افـالك قابـل فهـم اسـت      ها و زمين آسمان اي از تدبير مالك هبه عنوان نشان ،شد

»رب اي» شارقالم »رب المشـارقَ  «و 1؛افـالك محرك مالك و  پروردگار :يعني »غاربشارق و المم
  .)چرخند مي دورشبه كه افالك آنجا (جاي زمين پهناور  جاي: يعني »االْأَرضِ ومغاربه

مشـرقين و  ( كند يمياد  )ييدوتا( قرآن در آياتي از غروبگاه و طلوعگاه به صورت مثني) دوم
  :مانند .كه به معناي دو مشرق و دو مغرب است ؛)مغريبن
 بيايـد، نزد مـا  ] در قيامت[تا كه  - لَْقـِرينُ َحتَّىٰ ٕاَِذا َجاَءنَا َقاَل َيا لَْيَت َبْيِني َوَبْيَنَك ُبْعَد الَْمْشِرَقْيِن َفِبْئَس ا« 

 َربُّ الَْمْشِرَقْيِن َوَربُّ الَْمْغـِرَبْيِن « ؛)38 /الزخرف(» بودمشرق دو  هاي كاش ميان من و تو فاصل: گويد مي
  .)17 /الرحمن(» پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب استاو  -

 رايـ ز؛ درانـد  تيشـاخص علـم بشـر موضـوع     هم با 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  موضوع در  نياما ا. معنا ندارد زيغروبگاه و طلوعگاه ن نيب ي هفاصل نيبنابرا؛ شود يم دهيد نيچن
  :تيب كهبه اين تر. بود ممفهو يدارا عصر باستان انديشمندان
از دو به منظور ساختن تثنيـه   در زبان عربي: دو مشرق به معناي مشرق و مغرب خورشيد) الف

 شمسـين  ماننـد  ؛شـود  يمبرگزيده  -است بزرگتر يا مقدمكه - ها آناز يكي از لفظ  ،مختلفي  واژه
راب، مفهـوم  براي اع» مشرقين«بنابراين ؛ )ظهر و عصر با مفهوم( و ظهرين) خورشيد و ماه 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«اين فاصله در نزد قدما، به معناي  2.خورشيدمشرق 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
 »ز مشرق تا به مغرب همچو دوالب                همي گردند دائم بي خور و خوراك«: يخ محمود شبستريش» گلشن راز«
  .)115/ البقره( »...استاهللا مشرق و مغرب از آنِ  –... الْمْشِرُق َو الْمْغِرُب  َولِّلهِ «: قرآن 2

آيـات،  ايـن  (كنـد   مـي هـم يـاد   اهللا  ي هسلط ي هحوزملك و عنوان  به اي بين مشرق تا مغرب الشعراء، از محدوده سوره 28در آيه  قرآن چنين هم
 .)ندهد ميبه خوبي نشان  غروب و طلوع خورشيدهاي  هپديدمشرق و مغرب يا به را نسبت ديدگاه قرآن 

  )7، ش 14 ، باب14، ج بحار االنوار( »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    ، مـثالً مشـرق خورشـيد و مشـرق مـاه     دو كوكب دوار بين دو مشرقِ ي فاصلهگذشتگان، 

  . بود) دو كوكب دوارميان  ي هفاصلمعادل (ك يا دو آسمان بين دو فل ي فاصله
ســت؛ ايــن اســت كــه دو مغــرب و دو مشــرق تنهــا گفتــار شــعر آيــات پيداايــن از كــه آنچــه 

ايـن  . كـه انسـان در روز قيامـت آرزويـش را دارد    بسـيار دور  ي هفاصليك براي وصف ست يا گونه
از ايـن آسـمان تـا آن    «يـا  » از اين سر دنيـا تـا آن سـر دنيـا    «به معناي ) موارد باال( فاصله در نزد قدما

از يك آسمان تا آسـمان   كه رساند يمهم اين را » المغربين مشرقين و ربالرب «پس . بود» آسمان
 1.اهللا قـرار دارد  ي ه، همه زيـر سـلط  )افالك و زمين(ديگر يا از يك سرطاق آسمان تا سر ديگر آن 

هـر  و زمـين  و هـا  نآسـما ] وندخدااي [« :مانند؛ موجود است نيزس مشابه اين مفاهيم در كتاب مقد 
 آسـمان  ي گوشـه  يك از ...« ؛)89: 11/ مزامير -عهد عتيق (» .باشد ميتو  آن از هاست آن در آنچه

 ساخت استوار را آسمان خدا وقتي« ؛)4: 32/ تثنيه - عهد عتيق(» ...كنيد ديگر جستجو ي گوشه تا
 آسـمان بـه   ياز يـك سـو   ]آفتاب[«؛ )8: 27/ امثال - قيعهد عت( »...كشيد ها آب بر سطح را افق و

  ).19: 6/ ريمزام - قيهد عتع( »شتابد يديگر م يسو
بسيار كهن كـاربرد دارنـد، بـر     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 هياپ
                                                 

َْٔرِض «: قرآن 1 َماَواِت َواْلا وِقِنينَ َقاَل َربُّ السَّ ن آن دو است، اگر اهل يقين و زمين و آنچه ميا ها آسمانپروردگار : گفت] موسي[ - َوَما َبْيَنُهَما إِن كُنُتم مُّ
ِ  ِق َوالَْمْغرِ  بُّ الَْمْشرِ  َقاَل رَ «؛ )24/ الشعراء(» هستيد . و آنچه ميـان آن دو اسـت  مشرق و مغرب پروردگار : گفت] موسى[ -ن كُنُتْم َتْعِقلُـوَن ِب َوَما َبْيَنُهَما إ

  )اند به يك معنا به كار رفته »ها آسمانپهناي زمين و « و »ي بين مشرق و مغرب هفاصل«دو مفهوم در اين آيات، ( .)28 /الشعراء(» اگر تعقّل كنيد
بـه طـوري كـه پهنـاي آن،      .ين جسم عالم و بسيار پهناور بـود تر بزرگ -خيم آسمانضي  هكردرون در  -قدما، زمين  مركز زمين ي هدر منظوم 2

 ا كـه قصـد بيـان وسـعتي عظـيم را دارد     دارد وآنج اي هقرآن نيز ديدگاه مشاب. ادد ميجهان هستي به خود اختصاص  ي هسهم بزرگي را در گستر
    :دماننـ ؛ )عـالم هسـتي   پهنـاي  معـادل ( زنـد  مـي جمـع  ) هـا  آسـمان (يا ضخامت آسمان ، پهناي زمين را با عرض )مانند توصيف بزرگي باغ جنت(
َماء َواْلـأَْرضِ ... « َوَجنَّـٍة َعْرُضـَها ...« و) 21 /الحديـد ( »...و بهشتى كه پهنـايش چـون پهنـاى آسـمان و زمـين اسـت      ...  -... َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السَّ

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

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

نِس « :قرآن 3 ِ َيا َمْعَشَر الِْجنِّ َواْلٕاِ َْٔرِض إ َماَواِت َواْلـا و ها  آسماني ها هكران از ديتوان مياگر  و انس، جنّ اي گروه   –... ِن اْسَتَطْعُتْم أَن َتنُفُذوا ِمْن أَْقَطارِ السَّ
  .)90، ص 15شكل : به. ك. ن( ؛)33 /الرحمن(» ...ديرو رونيب )اهللا ي هحريم سلط( نيزم
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و محـل   دقـرار دار  هـا  آسـمان ركـدام از كواكـب در يكـي از    ه( شكل گرفته بودنـد  ،اند گردشدر 
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 

  »از شرق تا غرب عالم« و »زمين سويتا انتهاي آن 
***  

طلـوع و  ظـاهري   يهـا  افقد را به تعد ها مغربو  ها مشرق ،قائالن به اعجاز علمي قرآنامروزه 
يـا در  كرويـت زمـين    ،بـه آن با اسـتناد  قصد دارند  ؛ وكنند يم تفسير بر روي زمينغروب خورشيد 

بايد گفت؛ هر چند آشكار اسـت   ها آنبه ادعاي در پاسخ  2.اثبات نمايند رااعجاز علمي قرآن واقع 
ها  آسمان(اهللا  ملكقصد بيان وسعت  تنهابر اساس گردش ظاهري كواكب،  كه قرآن در اين آيات

 توان ينم، اصوًال با استنتاج منطقينها با اين وجود نه ت. كرويت زمين رااعالن نه  ؛ وداردرا ) و زمين
    ادعـاي ايـن مفسـران     فـرض  شپـي  بلكـه  3؛اثبات نمـود  ها افقتعدد  ي هياولكرويت زمين را از فرض 

                                                 
زيـرا اگـر مشـرق و    ؛ 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 خـاور و بـاختر در نظـر بگيـريم؛ در ايـن صـورت       معادل -هاي دور در اصالح معمول است هبه طوري كه از گذشت -را مغرب 
بـر هـم   (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 (دارد اي بين آن دو وجود ن و فاصله) وندش ميمنطبق 
 القرآن يتجلي فـي عصـر العلـم، ص   : در(نزيه القميحا  شيخ ،)38ص  ن في عوالم االكوان،آمعالم القر: در( الدين العجوز شيخ احمد محي مانند 2

مهنـدس   و )35 - 34 صاسـالم و هيئـت، صـ   : در(ي شهرسـتان سيد هبـه  ، )329، ص 6 تفسير نمونه، ج: در(ي رازيناصر مكارم شآيت اهللا ، )147
 ...و )28 - 27 صص ،زنده جاويد و اعجاز جاويدان :در( سادات

براي نقاطي بر روي زمين، خورشيد در يك افق در حال غروب و براي نقاطي ديگر در حـال   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 يا . استطلوع 

  .)فاصله داشته باشند ديگرهم
بـود و   ...و دماننـ  عـدس  سـپري يـا   ،يا اسـتوانه  هر شكلي داشت، مثالً نياگر زم. است نيبودن و چرخش زم يسه بعداين پديده  يوجود علت

ــه دور آن  ديخورشــ ــب ــچرخ يم ــاز  ،دي ــهــم اب ــا صــرف  يپــس كســ. داد يمــرخ اتفــاق  ني ــقوجــود اصــل موضــوع گفــتن ب                  متعــدد  يهــا اف
زمـين  چـون  : زيـرا  .آورد ينمـ هزاران سـال دوام   يمركز زمين ،نبود نيچن راگ .كند ياثبات علمرا ) نيچرخش زمحتّي و( بودن يتواندكرو مين

ي دو ا رابطـه بطه، اين رااما . ي غروب و طلوع آفتاب وجود داردها افقتعدد : در نتيجه؛ چرخد يماست و به دور خود ) حجيم(جسمي سه بعدي 
زمين هر شكلي دارد و خورشيد به دور آن يا ) الف :نتيجهدر  ؛غروب و طلوع آفتاب در زمين وجود دارد يها افقتعدد چون : طرفه نيست؛ زيرا

                                                                                          .چرخد يمزمين هر شكلي دارد و به دور خود يا ) ب. گردد يم
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 قـرآن در  رايـ ز؛ اسـت تضاد در تي از قرآن هم ابا آي و 1استسؤال زير  چنان همغير قابل پذيرش يا 
مفهـوم   كـه  اسـت  يحالين در ا. داند يمخورشيد را در گردش به دور آن زمين را مسطح و  ي،اتيآ

                                                                                                                            
   د بنابراينلتنها با يك فرض ( ها افقكرويت زمين را از موضوع تعدمنحصر به  يا جهينت ،نيبودن زم يكروزيرا ؛ نتيجه گرفت توان ينم) يهاو
هـر  و گـرد اسـت ولـي    گـرد «مانند ضرب المثل معروف ؛ )ي بسيار ديگري هم قابل تصور استها حالت( ستيمتعدد ن يها افق وجود براي فرد

 يا رابطـه گرد بودن و گردو ناميـده شـدن،    نيب( گرد بودن براي گردو ناميده شدن الزم است ولي كافي نيست؛ كه در آن »گردي گردو نيست
  . )دو طرفه وجود ندارد

شـب و   چرخش مـرز  تر درستبه عبارت (خورشيد بر روي زمين ظاهري طلوع و غروب  يها افقمتعدد بودن  ي هقرآن مسألپس اگر بر فرض، 
گيـري منطقـي، فرضـيات كـافي بـه دسـت        نتيجهبراي استدالل و در اين حالت  چون، كرد يمدر آياتي به صراحت بازگو را  )روز به دور زمين

   .كردو برداشت اثبات  شد ينمهم ، لذا كرويت زمين را از آن آيات ديآ ينم
، نيزمـ  ي كره روي ديد بر تعريف مشرق و مغرب به عنوان خطوط افق كروي بودن زمين و با شرط پيشبا  مشخص كنند كه ديبا رانمفس نيا 1

  چه معنايي دارند؟ »بين دو مشرقي  هفاصل« و» و مغربمشرق  نيباي  همحدود«عبارات 
 نميـا  ي همحـدود «آنگـاه اصـل موضـوع    . تعريف كنـيم ) در دو سمت باختر و خاور( »دو افق« را به عنوانمشرق و مغرب به هر حال اگر مفاهيم 

 بـه قـول قـرآن    توانـد  نمـي ايـن مفهـوم نارسـا     چنين هم. همراه با قيد كروي بودن زمين، معنايي گنگ پيدا خواهد كرد» مغرب و مشرق خورشيد
  :عد مسافت باشد؛ زيراتوصيفگر مناسبي براي ب يا» و زمين ها آسمان«عرف م و» كل هستي«بيانگر 
گـويي زمـين همچـون بشـقابي     ). رسـد  مـي زمين به نظر  ي هكه به صورت كران يا هداير(است  بيند به شكل يك دايره ميافقي كه هر فرد ) الف

يك ناظر در بيابان يا در ميان دريا، افق پيرامـون خـود   كه  ديفرض كن مطلب،تصور آسان  يبرا(آسمان بر روي آن قرار دارد  ي هاست كه كاس
. باشـد   يا هقابـل توجـ   ي همحدود انگريب تواند نميآن قطر و زمين است  ي هز كل كري خيالي بخش بسياركوچكي ا هاين داير ).كند را نظاره مي

  )گرفته استمغرب را معادل پهناي عالم در نظر ي بين مشرق تا  هاين در حالي است كه قرآن محدود(
يـك   بر بلندايكه  يكس به بيان ديگر،. رددا يهم بستگ نيبه ارتفاع ناظر از سطح زم ،است نيزم يوابسته به انحنا، عالوه بر اينكه ديد افق) ب

را ) يافـق دورتـر  (تـري از زمـين    وسـيع  ي هپهنـ اسـت،   سـتاده يا نيزم يكه رو ينسبت به كس ،قرار دارد يارتفاع باالتردر  ايايستاده است كوه 
  .ن در نظر گرفتتوا ميموهومي و قطري هم براي آن ن ستاي هدر حقيقت پديد ديد افق ي هبنابراين داير. تواند ببيند مي
تـوان   موهـومي مـي   ي هافـق دو نقطـ   ي هبـر روي دايـر   ،)چرخش زمين را هم بايد به آن بيافزاييم فرض پيش(كرويت زمين  با در نظر گرفتن) ج

حال اگر بخواهيم بـراي آن دو نقطـه، دوخـط افـق قائـل شـويم؛       . ديگري براي محل طلوع آفتابغروب آفتاب و فرض كرد؛ يكي براي محل 
چون زمين گرد اسـت، پـس ايـن دو    . بگذرانيم) در راستاي شمال و جنوب(، يك خط  هه ناگزير خواهيم شد كه از هر يك از اين دو نقطآنگا

رسـند   مـي در نزديكـي قطبـين زمـين بـه هـم      آن دو دو سر  هستند كهدو كمان موهومي خط موازي هم نخواهند بود؛ بلكه اين دو خط در واقع 
خـط  دو ايـن   بنـابراين از آنجـا كـه   . )؛ آن هم برشـي بسـيار نـازك   پرتقالي  هيك برش متداول ميواز  كناري ي هيا دو لبمشابه دو نصف النهار (

اين فاصله در بيشـترين مقـدار خـود، مسـاوي     ). بين صفر و يك حد بيشينه يا هباز(مقدار ثابتي ندارد  بين آن دو نيز ي فاصلهموازي نيستند، پس 
  ).ي ثابتي ندارد و وابسته است به ارتفاع ناظر از سطح زمين هاي كه خود انداز هقطر داير( ديد افق فرضي ي هاست با قطر داير

 .كنـد  طلوع يا غروب نمي ،آن دو نقطهبه هاي نزديك  سرزمينو  نيزم نيقطبخورشيد در ، )يك دور چرخش زمين( روز شبانهدر طول يك ) د
   )مدار حركت انتقالي زمين ي هزمين با صفح به دليل كرويت زمين و انحراف محور حركت وضعي(

اي  هيـا گسـتر   بسـيار دور  ي فاصـله ، هرگز براي وصف گردد ينمو خورشيد به دور آن  نيست مسطحزمين  كهاگر كسي بداند ،با اين توضيحات
دقيقـاً در جهـت خـالف ادعـاي     ( ردآو ينمـ به ميـان  » اي بين شرق و غرب همحدود«يا » بين مشرق و مغربي  فاصله«، مثالي غير علمي از پهناور

  .چه رسد به اينكه اين محدوده را معادل با كل زمين يا كل عالم در نظر بگيرد. )قائالن به اعجاز علمي قرآن
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 ،نه تنها با ايـن آيـات منافـاتي نـدارد    متعدد به صورتي كه به آن پرداخته شد،  يها مغربو  ها مشرق
 ي كننـده كامالً هماهنگ و تأييد هم  -نشان داده شد تر شيپكه -قرآن  مركز زمينبلكه با اصل ديد 

تـا   نداشـت گرد بودن زمين را بازگو كنـد، ضـرورتي   كه شت قرآن قصد دااگر  به عالوه. آن است
از رمز و  يا هالهكند يا در پوشي  هپردرا  - 1، علم بشر به آن رسيده بودتر شيپ ها قرنكه -اين مسأله 

بـه بيـان   . بخوانـد ) مبـين ( راز بپيچاند و با اين وجود، معناي آياتش را براي اعراب، آشكار و روشن
 گيـري  نتيجـه  دريـه  اولكمبـود فـرض   ( ييگوگويي قرآن با اين درجه از رمز هچيدديگر، اعتقاد به پي

بايـد   نخستپس اين مفسرين . با ادعاي خود قرآن مبني بر مبين بودن آياتش مغايرت دارد )منطقي
ضرورت اعالم سرّي آن و به صورت صريح  )چرخش زمين حتّيو ( براي عدم اعالم كرويت زمين

 ،يـا مجهـول  زيـرا از فـرض اثبـات نشـده      2.دليل اثباتي منطقي بيابند) ي آنانطبق ادعا(توسط قرآن 
 .دست يافت يا قطعيدرست  منطقيِ )حكم(به جواب  يا مطلبي را اثبات نمود توان ينم هرگز

                                                 
منجمـين مكتـب   ) ه از ارسـطو نظرات بجـاي مانـد   مانند(بشر بيش از هزار سال پيش از پيدايش اسالم به كرويت زمين پي برد و به گواه تاريخ  1

  . اند هآن آگاه بود در قرون ششم و پنجم پيش از ميالد بر) فيثاغوريان(فيثاغورس 
خـارق  «كرد؛ در اين صورت هم از بابت آن، صـفت   مين كرويت زمين را به صراحت اعالم خالف نظر قائالن به اعجاز علمي قرآن، اگر قرآبر

 هـاي  هخالف معمول اسـت و بـه پديـد   به معناي معجزه يا انجام عملي برخرق عادت مطابق تعليمات اسالمي، زيرا  ؛شد به قرآن داده نمي» عادت

  .و درمانده باشند همگان از آوردن مشابه آن عاجزشود كه  يم اتالق يا سابقه يب
در مورد موضوع كرويـت زمـين از قـول پيـامبر اسـالم      . تاريخ اسالم هم مؤيد آن نيستحتّي تاريخي نيز ندارد و  ي هادعاي اين مفسرين پيشين 2

شـند چـه   چـه صـحيح با  ( ت و شيعهدر ميان صدها روايت، حديث يا خبر اسالمي موجود در منابع اهل سنّ. ثبت نشده است ييهيچ سخني در جا
. شـود  زمين، يافت نمـي ) حركتحتّي و ( كرويت باور به از ينشان هيچاند،  نوشتهسنت سلف صالح  تحت عنواننويسان  و آنچه كه سيره) جعلي

ام اممنتسب به  تياروايمانند ( زمان خود هستندرايج در با علم همخوان در بهترين شرايط  ياند ا افسانه هر چه هست يا عجيب و غريب و همچون
  ). كند يزحل را در آسمان هفتم ذكر م ي هسيارو غروبگاه جايگاه  -كه همخوان با مدل ارسطو- »جعفر بن محمدابو عبداهللا «ششم شيعيان، 

 نـابع در مو  ؛)شـد  سـؤال پرسـيده مـي   رد آيات قرآن از پيامبر اسـالم  در موزيرا (رد ك ميگو باز آن راقائل به كرويت زمين بود، اگر پيامبر اسالم 
انگيـز و   تبرخي موارد ديگر شـگف  تر از افزوناين مسأله  .)كردند چنين موردي را شنيده بودند از آن عبور نميراويان اگر زيرا (آمد  يماسالمي 

اختفاي آن را لي بر آن واقف بوده باشند و يا راويانو مسلمانان صدر اسالم  پيامبر اسالماهاي امروزي، غير قابل باور نيست تا به قول برخي از ملّ
ورد قـرار  مـ  مـثالً در . روايـاتي بسـازند    آنتا براي  ديرس يمحتماً به ذهن جاعلين كم  تيا دس. كرده باشند »تقيه«الزم و ضروري تشخيص داده و 

) يـا ليونـا   نـون وت، به نـام بهمـ  ( »ماهي«يك بر روي  قرار داشتن آن گاو و) يا كويوتا ثريثوربه نام ( »گاو«يا پشت يك داشتن زمين روي شاخ 
   .ولي در مورد كرويت زمين هيچ سخني به ميان نيامده است ؛روايات متعددي وجود دارد

به همين دليل در اعصار گذشته، مدافعان اسالم همـواره كسـاني كـه قائـل بـه      . البته قرآن در مورد مسطح بودن زمين بياني آشكار و صريح دارد
  .)526ص ابن وراق، ترجمه مسعود انصاري،  ،»اسالم و مسلماني«: به .ك.ر( دادند يم كرويت زمين بودند را مورد آزار قرار
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  يآسمان اقيانوس و آسمان يها دروازه
  

برآنيم تا اين بار  .كند يموصف آسمان را جسمي بدون شكاف طاق  ،قرآنكه  ديديم تر شيپ
  :دارد يمپرده بر ي ديگريچه رازهااز  آسمان سقفپرده و  ي درباره كتاب اينبدانيم 

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 ييآنگاه در آن روز درها. شود يمگداخته، سرخ  فلزِ

َماُء «  ِت « ؛)9/ المرسالت( »آنگاه كه آسمان بشكافد و - فُِرَجتْ َ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  َماُء َفَكانَْت َوْرَدًة َكالـدِّ ِت السَّ  ،بشـكافد و چـون روغـن مـذاب    م آسـمان از هـ   آنگاه كـه  پس - انَشقَّ
ــرحمن( »گــردد) ســرخ(گلگــون  ــَماُء َكالُْمْهــِل « ؛)37 /ال ــْوَم َتُكــوُن السَّ كــه آســمان چــون   روزى -َي

وِر َفَتأُْتوَن أَْفَواًجا  َيْومَ « ؛)8 /المعارج( »فلزگداخته گردد َماءُ  َوفُِتَحِت  َوفُِتَحِت  ُينَفُخ ِفي الصُّ  ْبَواًبـاأَ  َفَكانَتْ  السَّ
 …  َّد فـوج بياييـ   دميـده شـود و شـما فـوج     )شـيپور ( كـه در صـور   روزى - ِمْرَصـاًدا َكانَـتْ  َجَهنَّمَ  ٕاِن

شود و هر شكاف درى باشد آسمان شكافتهو …  ؛)21 و 19 ،18 /النبـأ ( »باشـد  نيجهـنم دركمـ            
َماِء َوَلا َيْدُخلُو ُتَفتَّحُ  َلا« بـه بهشـت در    آنـان بـاز نشـود و    يآسمان به رو يدرها -َن الَْجنَّـَة لَُهْم أَْبَواُب السَّ
  .)40/ االعراف( »ندياين

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 ههمچون يك گوي شيش زيروز رستاخ

گـروه   ها انسان، در شيپور اسرافيل ي هفرشتن ديسپس با دم .شوند يم داريپد ييهادر در آن ،شدنش
 بـر روي آسـمان  درهـاي  از  يدر چيهـ در آن روز  بـا ايـن وجـود    .وندش ميروان اهللا  يبه سو گروه

  :زيرا؛ شود ينم گشوده يبدكاران دوزخ
 نديگشا يمبهشت  يوبه سآسمان راه  يدرها پس .به بهشت برونددوزخيان  ستيقرار ن )الف

   .و بهشت در آسمان است
آسـمان راه بـه جهـنم     يدرهـا  پس. روند يمبه آنجا  آناناست و بدكاران  نيجهنم دركم) ب

  .جاي ديگريستندارند و جهنم در 
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بـه باورهـاي ديـرين     ،باال نيسـت و دوزخ در 1كه بهشت در آسمان است مسألهدو  نيا ي هريش
اديان غيـر  در ي حتّ( پيش از اسالماديان ني ييزيرا در باورهاي آ؛ گردد ميباز جوامع مختلف بشري

 جهان زيـرين (و برزخ  و جهنم در آسمان )ها هفرشتجايگاه  و جهان برين يا مينو( بهشت، )توحيدي
  .قرار داشت) جايگاه انسان و فانيجهان (در زير زمين ) هريمنا ياه جنّجايگاه ا ويا عالم اسفل 

    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 َيْعُرُجـوَن «  َن السَّ و اگر دري از آسمان به روي آنان بگشـاييم،   -َ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

َولََقـْد َخَلْقَنـا َفـْوَقُكْم « ؛)در داسـتان طوفـان نـوح   ، 11/القمر( »آسا گشوديم لآسمان را به روى آبى سي
ـَماِء َمـاًء  َغـاِفِليَن  َسْبَع َطَرائَِق َوَما كُنَّـا َعـِن الَْخْلـقِ  ا َعَلـى َذَهـاٍب بِـِه  َبقـدرٍ َوأَنَزلَْنـا ِمـَن السَّ َْٔرِض َوإِنَـّ َفأَْسـَكنَّاُه ِفـي اْلـا

  ايـم  آفريديم و از آفرينش غافل نبوده] آسمانى[باالى سر شما هفت راه ] ما[و به راستى  -لََقـاِدُروَن 
از بـين بـردن آن    و مـا بـراى  ٢در زمين جـاى داديـم   و از آسمان آبى به اندازه فرود آورديم و آن را

  .)18و  17/ المؤمنون ( »تواناييم مسلماً
را  يآسمان يها راهتعداد  اما چون. كند يم اريآسمان سكوت اخت يدر مورد تعداد درها قرآن

 راه و كيـ كتاب، هـر آسـمان    نيا دياز د پس .داند يمهفت طبقه  يدارانيز آسمان را هفت عدد و
  3.مخصوص به خود دارد ييدرهايا  در كي

                                                 
نـام داشـت و بهشـت    » سدره المنتهي«را ديد كه درخت كُناري  ،آسمان ي هقطكه پيامبر اسالم در آخرين ن شود يمگفته هم در داستان معراج  1

  .)، امير حسين خنجي»اسراء و معراج«: به. ك. ر(در يك طرف آن واقع شده بود 
اران بـه  بـارش بـ   يپس به معنا .ستيآسمان ياه هاست كه وابسته به را نيموجود در زم ياه آبمنشأ خلقت و  يدر مورد ابتدا يهآ نيموضوع ا 2

سـپس  بـه ابـر و    يآسمانهاي  هرا قيكه آب باران از طر ميباش هباور داشت نكهيمگر ا. ستين ،مياند ميباران و ابر منشأ كه امروزه در مورد  يصورت
 بـه  را بـاران  ،گشـوده  را آسـمان  يها هروزناو «: ندك ميبيان تر  حواضاين موضوع را  مقدسكتاب  .كه باز همان مفهوم را دارد !سدر مي نيزمبه 

اول  -هـد عتيـق   ع(» نبـارد  بـاران  ديگـر  و شـود  گناهشـان بسـته   سـبب ه بـ  آسماني  هدريچ« ؛)28: 12/ تثنيه -عهد عتيق (» فرستاد خواهد موقع
  ...و )5: 8/ عاموس –عهد عتيق (» او كه آب دريا را فرا مي خواند و بر زمين مي باراند«؛ )8: 35/ پادشاهان

سـت كـه رزق موجـودات زنـده از آن     ه ييزير عرش خدا دريـا «: سدينو يم) پسر عموي پيامبر و راوي معروف(» بن عباسا«مسعودي به نقل از 
و در  شـود  يمـ ناميـده  » ابرم«تا به جايي برسد كه  بارد يمو آسمان به آسمان باران  فرستد يمبرآيد و هرگاه باريتعالي اراده كند به اين دريا وحي 

  .)40 -38 /1مروج الذهب ( »زدير يمو بر زمين  كند يمرا غربال  ها آبو ابر اين  كند يمرا به درون ابر منتقل  ها آبين آنجا باد به امر خدا ا
         . ذكر كرد» باب الحفظه« را ها آناز  يكينام  وگذشت آسمان  ياسالم از درها امبريپود كه ش ميچنين گفته  معراج داستان در 3
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از  توانـد  يمـ انسـان  . از درها باز شود يكه در يهنگام: دهد يمخبر  نيچن اتيآ نيقرآن در ا 
 و ؛فـرود آمـده اسـت    نيبر زمـ  آب از آسمان اهللا در گذشته درها را باز نموده و آنگاه. رود آن باال
 ينديدر فرآ زين نبي در داستان نوح. دق هستنحاصل از آن اتفا) دازهبه ان( نيموجود در زم يها آب

در  چنـين  هـم  1.اسـت  دهيرسان ها كوه ي قلّهنوح را به  يبوده كه كشت يآسمان يآسا سيلآب  مشابه،
       تور داده اسـت كـه   دسـ  نيبـه زمـ   كتـا يخداونـد  كـه   ديـ گو يمطوفان نوح  يها آبسرنوشت مورد 
 يآسـمان  يهـا  آببـردن   نياز بـ  يكـه اهللا بـرا   دارد يمراز ي ديگري اب هدر آي و2؛بردبرا فرو  ها آب

 يدرهـا  اتـ  و 4؛فـراوان وجـود دارد   يدر پشت آسـمان آبـ   اين كتاب از ديد ،پس 3.مسلماً تواناست
 زيـ ن انيحيمسـ  مقـدس كتـاب   ، بـا عالوه بر نظر تالس اين ديدگاه 5.زدير ينمفرو  ،آسمان بسته است
 تـورات  يها بخش از يكيكه - در اين كتاب »شيدايپ« قيعهد عت ي رساله در رايز همخواني دارد،

  :آمده است نيچن نيشدن آسمان از زم جداو  جهانخلقت  ي درباره -هست زين) گانه پنجاسفار (
 خداو  6.جدا كند ها آبرا از  ها آبو  ها آب انيباشد در م يفلك ):دستورداد( خدا گفت.... « 

خـدا  ؛ و شـد  نيچنـ ؛ و فلـك جـدا كـرد    يبـاال  يها آبفلك را از  ريز يها بآفلك را بساخت و 
                                                 

اي باشـد كـه    هبايد به انداز ،مرتفع برسد يها كوه ي هقلّبه  ها سانويغرق شود و سطح آب اق نيآنكه تمام زم يراب ازني مورد ي اضافه آب حجم 1
ايـن   ؛ وباال بيـاورد ) معادل ارتفاع كوه اورست(ديگر هاي موجود را هشت كيلومتر  سطح زمين را بپوشاند؛ و بتواند تراز سطح آب اقيانوس تمام

) هـا  سانويـ اق يبخـار جـو، ابرهـا و آب تمـام    ها،  يخچال ،ينيزم ريز يها آب( نيزم ي هاريموجود در سي ها بابر آبر نيمعادل چندمقدار آب، 
  . اين مقدار آب مازاد باشند ي هتوانند آورند ميهرگز ن -كنند ها تغذيه مي كه خود از آب اقيانوس-واضح است؛ ابرها . است

  .44/ هود :در 2
 .18/ المؤمنون :در 3
است كه از آسمان فاصـله دارد و ماننـد    دهيآفر يانوسياهللا اق ؛گفت ارانشيبه شش تن از  اسالم امبريند كه پك مينقل  »يابوذر غفار«از  يطبر 4

 در عمـق آن همچـون ارابـه حركـت     هـم  و مـاه و سـتارگان    ديخورشـ . دارد انيـ جر ريـ از مشرق تا مغرب ادامه دارد و آب آن با سرعت ت يطناب
   .)224 - 223 صص ي،مسعود انصار ،»نو به اسالم ينگاه« :به .ك.ر( كنند مي

در طاق ظاهري » راه شيري«كهكشان ديسك مانند  ي لبهتصوير ( كشان كاه، راه طالبيبن اب يعل آمده است كهنيز  يدريدر شرح نهج البالغه ك
  !رخ داده استطوفان نوح  ميعظ ليس ،در نايشدن  و بسته باز باو گفت؛  دياز آسمان نام يا دروازهرا ) آسمان

 .دانسته شده است اي آسمانه هروزن باز شدن طوفان نوح، يآسا لسيباران منشأ تورات نيز  ي پيدايش رسالهدر  5
 ،نمـود دارد نيـز   )7/ ، فخـر رازي، ذيـل هـود   تفسـير الكبيـر  د ماننـ ( اسـالمي و تفسـيري   رواييد دمتعمنابع  كه در يك باور اساطيري كهن بنابر 6

            .آورد ديرا پد )زير عرش يها آب( هياول يها بآ ،بودو زمين ها  نآسماضخامت  ي هكه به انداز يسبز رنگ رآب كردن گوهخداوند از 
  ـزــو نغـ بايافكند ز يجهان را پ                ـــزـسبــ رد يكيدود و بخار و ز «
  ـديــو ز بهرام و ش ريتو  ديناه ز               دـيـرس انيشش روز خلقت به پا به 
  »رـو مه زانيو م ريش ،و بره زگاو               و گردون سپهر وانيو ك سيبرج ز   
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جمـع شـود و    كجـا يآسـمان در   ريـ ز يهـا  آب ):دسـتور داد ( گفـت  خدا و ...ديفلك را آسمان نام
   .»دينام ايرا در ها آبو اجتماع  دينام نيرا زم يخدا خشك؛ و شد نيچن؛ و ظاهر گردد يخشك

 اتيـ بـا كـل آ   محـور  نزمـي  مدل نيا. دهد يمرا نشان لم از عا مقدسكتاب تعريف  زير شكل
و  ميپس از طوفـانِ عظـ   1داستان نوح يها آبسرنوشت  تواند يمو همخوان است  يشده قبل يبررس
  .توجيه كند را نيز آنمنشأ 

  

  
  

  .از جهان هستي مقدسكتاب  فيتعر – 11 شكل
  

، مقدسكتاب در عتيق هاي عهد  شدن اولين رسالهنوشته از  شيپ ها قرن در اينجاست كه نكته
  .بوده است النهرين بيندر  زين پرورش آنمهد  و ايعش انهيخاورم ي منطقهدر  فرضيه نيا

                                                 
» نيپـور «شـهر   از حفـاري آمريكـايي   )Arno Puebel( »آرنو پوئبل« 1914كه در سال  (Ziusudra)» زيوسودرا«موسوم به ناقصي گلي  لوحبنابر  1

(Nippur) در  ايـن داسـتان   .وجـود داشـته اسـت   نوح ه حكايت مشاب يداستان ،»سومر«تمدن كهن  يها افسانهدر ؛ ه دست آورددر جنوب عراق ب
بـا قـدمتي    (Gilgamesh)» گـيلگمش «الـواح  ا، لـوح يـازدهم   ه هنوشت يكي از اين گل. نيز با اندك اختالفي تكرار شده استمكشوفه الواح بابلي 

و محققـين   دانشـمندان  قيـ تحق ي هجيامروزه نت. (Atrahasis) »آتراهاسيس« به ناماست و ديگري روايتي متأخر در لوحي قريب به پنج هزار سال 
 يينمـا  رگبزبا  در بابل ديدر زمان تبع اسرائيل بنيكه قوم  اند دهيرس جهينت نيبه ا نيمحقق نيا. كرده است لياصالت نوح را به افسانه تبدري، ايبس
   .ندا كرده وارد) پيدايش ي هرسال( در توراتبيش مشابه  و با جزئياتي كمآن را  ،خوداز قوم  يو نسبت دادن آن به فرد يسومر ي هافسان نيا

 ياز آن اطالعـ او  پيـامبر اسـالم و قـوم    تـر  شيپداندكه  مييك خبر غيبي  آياتش رادر  نوحطوفان داستان  يادآوري سوره هود، 49آيه  درقرآن 
 نديگو يوانده شود، مها خ ما بر آن اتيو چون آ« :است عمل نكردهموفق هميشه مخالفان  در قانع كردنهارات ظگويا اين گونه االبته  .اند هنداشت
 هـا  آنو هنگـامي كـه بـه    «؛ )31/ االنفـال ( »ستيگذشتگان ن ريجز اساط نيا .ميگفت يرا م نيقطعاً ما هم مانند ا ميخواست ي، اگر مميديشن يبه خوب

    ).24/ النحل(» همان اساطير پيشينيان است ها نيا نديگو يمگفته شود پروردگار شما چه نازل كرده است، 
  



              نظام كائنات در قرآن                                                                                                                         78

 

 

  

  
  

در (ه انـ يمخاور ي هيـ ناح در ميعهد قد يِايجغرافو  شناسي گيتيطبق  ،درون آبو  )نيريز يايدنو  ، آسماننيزم(بخش متشكل از سه  يايدن - 12 شكل
  .)دش يمآسمان نيز توجيه وكبودي  ستهدان يآسمان يها آبو  نيزم يعامل جدا ساز ،ترچهمچون يك  آسمان، فرضيه نيا

  
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
  

 
 
  
  
  
  
  
  

  
 ،سـيارات . هسـتند  ييهـا  الهـه وآسمان هر كدام  نيزم ريتصو نيدر ا( كهن خود اريبس يها افسانه مطابق ،يهستباستان از جهان  انمصري باور – 13شكل 

  .)اند گردشدر  نيبه دور زم قيقا ي لهيبه وسو  ييها هتوسط اله زين و ماه ديخورش
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 نيـ وجـود ا . انـد  بـوده در جهان ي شناس يگيتو  نجوم شگامانياز پ يكي انيكه مصر ييآنجا از
ــاز ا يحــاك يا اســطورهاوير تصــ ــر كهــن يهــا افســانه نياســت كــه همــ  ني ــهيخاورم ت ــه و ان ، جرق

  .بودندآورده  فراهم راا ه هفرضيگونه  نيا يبرا ييها هنيزم شيپ
تاريخي بسيار ي  هنيز داراي پيشينآسماني بر فراز انسان  ياه هاردرها و وجود  ي هنظري چنين هم

آسـماني   هـاي  هبـابلي در وجـود را  و كاهنين اخترشناسان  باوربه توان  مي به عنوان نمونه. كهن است
در چهارده  ،كند مياز آن ياد  –المؤمنون سوره  18در آيه  -كه قرآن اين موضوع پس 1.اشاره كرد
   2.را منسوخ سازدباورهاي خيالي گذشتگان بتواند  تااي نبوده است  هتازمطلبي  هم قرن پيش
  :داند يماز آسمان  ييها كوهتگرگ را از منشأ و باران ب آي  را آورندهابر  قرآن )سوم

َه ُيْزِجي َسَحاًبا ثُمَّ ُيَؤلُِّف َبْيَنُه ثُمَّ َيْجَعلُُه ُرَكاّما َفَتَرى الَْوْدَق َيْخُرُج ِمنْ «  ـَماِء أَلَْم َتَر أَنَّ اللَـّ ُل ِمَن السَّ  ِخَلالِِه َوُيَنزِّ
ه انباشـته  تـا تـود  . د آوردرا گر انشيبرانَد، پس م يابر اهللاكه  اي هديند ايآ – ...ِمن َبـَردٍ  هایفِمن ِجَباٍل 

كه  ييها كوهو از آسمان از  ديآن برون آ) درزهاي( يها شكافكه از  ينيب يم باران را. بگرداندش
  .)43 /نور( »...ست از تگرگ فرو بفرستددرون ا

منشأ  ،هيآاين ولي در  ؛دهد نمي خبر صريحي) باران(آب موجود در ابرها منشأ ي  هقرآن دربار
متـون يهـود    در. افسـانه اسـت   چـون مه يكه مطلبـ  داند يمدر آسمان  ييها كوهاز را  تگرگارسال 

كـه   3؛كنـد  يمر انباتوليد و  ييجاآمده است كه خداوند تگرگ را در موجود در كتاب مقدس نيز 
  .استگهداري تگرگ در آسمان ن محل انباشت ويعني  داشته باشند،يك مفهوم  توانند يمهر دو 

به ) هاابر(جو زمين در موجود  از سرد شدن بخار آبباران  انندهمكه تگرگ  ميدان يمامروزه 
  4.شود ينمآسمان ارسال درهيچ انبار يا كوهي از و  ديآ يم وجود

                                                 
  : كند آشكار مي -ي باستاني از اين نظريه -جزئيات بيشتري را  ،ي آفرينش بابلي لوح پنجم اسطوره 1
بر آسـمانِ جنـوب و راه   » آ ئه«بر آسمانِ شمال، راه » ليل ئن«و سه راه آسماني را شكل داد، راه ... را سازمان دادجهان ] مردوخ[= پس مردوك « 
 )123، ص 10، باجالن فرخي، سال اول، ش ]1[، آفرينش جهان در اساطير بابل و آشور »كتاب جمعه«(» ...الرأس آسمان در سمت» اَنو«
مـدعيان اعجـاز   امـروزه  ولي  د،نگرد يمخستين برهاي ن به تصورات انسان ،هاي آسماني هوجود را وآسمان  جامد بودن طاق ي هنظريدو گرچه  2

 . [!]كنند ميمعرفي هيئت بطلميوس در جامد بودن آسمان  ي هنظري ي همنسوخ كنندناظر بر علمي پيشرو و را مذكور  ي هضمون آيمعلمي، 
  ).38: 22/ وبيا -عهد عتيق (» شود؟ انبار مي و ساخته كجا تگرگ در داني مي آيا اي؟ ديده را هاي برف مخزن تو آيا] :پاسخ خداوند[« 3
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 4

  .شود به تگرگ تبديل مييخ زده و  )تر نييدر ارتفاعي پا(بعد  ي لهمرح
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 )حدوث عالم( ت كائناتخلق
  
ن بشـر را بـه خـود    ذهيام همواره از قديم االكه  چگونگي پيدايش دنيا از جمله مقوالتي است

آفريـده شـدن    ،در خاورميانـه  نظريه نيتر جيراو  نيتر مهمهزاران سال پيش،  .معطوف ساخته است
طي مراحلي توسط خدايان يا خداي بزرگ هر قـوم و تمـدن    ،از آب يا درون آن ها آسمانزمين و 

   2.دادبسط  آن راخود  ي هفلسفبا ار گرفت و او فيلسوف يوناني قر اين امر مورد توجه تالس 1.بود
 گيتـي يـدايش  پ ي هپروسـ بـراي  و فرضـيه  نظريه  دينچن ،باور گذشتگانرد  ضمنامروزه بشر 

تمـام   ،بـر مبنـاي ايـن نظريـه    . اسـت ) مهبانـگ = ( 3»انفجار بزرگ« ي هنظري ها آن نيتر مهمكه  دارد
مـاده تشـكيل    ي هيـ اولبسيار متراكم از ذرات  ي هتود يك جارپس از انف كيهانيو اجرام  ها كهكشان

نيز در حـال دور شـدن    ها كهكشان پيوسته در حال انبساط است و كيهانحادثه،  پس از آن. اند شده
  4.هستند يكديگراز 

پيـدايش هسـتي،   ي  هزمينـ در  آن را معلومـات  و ميرو يمحال با اين توضيحات به سراغ قرآن 
  :ميده يمقرار  ختو شنا مورد بررسي

ــاٍم َوَكــاَن َعْرُشــُه َعَلــى الَْمــاءِ « َْٔرَض ِفــي ِســتَِّة أَيَّ ــَماَواِت َواْلــا و او كســي اســت كــه  - َوُهــَو الَّــِذي َخَلــَق السَّ
ـَماَواِت « ؛)7 /هـود ( »و زمين را در شش روز آفريد و عرش او بـر آب بـود   ها آسمان َولََقـْد َخَلْقَنـا السَّ

 َٔ َنا ِمن لُُّغوٍب َوَما بَ  ْرضَ َواْلا را در  هاسـت  آنو آنچـه بـين    هـا  آسـمان مـين و  ما ز -ْيَنُهَما ِ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 همان كسى كـه   - ... الَْعـْرشِ  ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْسَتَوٰى َعَلى
َيَر الَِّذيَن  أََولَمْ  ...« ؛)59 /الفرقان( »...)نشست( آنگاه بر عرش استيال يافت. است، در شش روز آفريد

َْٔرَض َكانََتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَمـا َماَواِت َواْلا بـه هـم    نيو زمـ  هـا  آسـمان كـه   دنـد يافران ندك ايآ -...َكَفُروا أَنَّ السَّ
                                                 

بـه دونـيم    را از كمـر ) اتامـ يت(ليه آبي او ي هورطپيكر  مردوخدر آغاز خلقت،  كه خوانيم آفريش بابلي مي ي هاح افسانالودر  عنوان نمونه،ه ب ١
  .امان دادسزمين را  ،شكل پاييني بي ي هاز نيم وآسمان را  ،باالئي ي هنيماز . اختسجدا از هم اي  هپدو ك يصدف مچونهرا دو آن سپس  .كرد

  .، نظر تالس27ص : به. ك. ر 2
3 Big Bang Theory   

     توسـط مـيالدي   1929سـال   دردر حـال پـر شـدن از بـاد اسـت؛       بادكنـك  كيـ  يرو بـر شده  ميترس هاي نقطهكه مشابه دور شدن  دهيپد نيا 4
  .كشف شد(Edwin Hubble)  »هابلادوين «
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ـَماءُ  ...« ؛)30 /االنبيـاء ( »...ميبـاز كـرد   گريكـد يرا از  ها آنپس ما  بودند، وستهيپ َرَفـَع   َبَناَهـا أَِم السَّ
اَها َْٔرَض َبْعَد ذَٰ  … َسْمَكَها َفَسوَّ كـه او بنـا    يـا ايـن آسـمانى    … - ...َ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  َجِميًعا ثُمَّ  ْرضِ اْلا اُهنَّ َسْبَع َسَماَواتٍ اْسَتَوٰى ٕاِلَى السَّ  ...َفَسوَّ
بيافريد، آنگاه به آسمان پرداخت و هر  تانيراباوست كه همه چيزهايى را كه در روى زمين است  -

َْٔرَض ِفـي« ؛)29 /هالبقـر ( »...را برافراشـت   آسمان هفت ِذي َخَلـَق اْلـا   ...َ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  ُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيْوَمْيِن َوأَْوَحىٰ ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمَرَهـاَفَقَضا َولِْلأَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكْرًها َقالََتا أََتْيَنا َطائِِعيَن 
ـَماَء  نَْيا بَِمَصــابِيَح َوِحْفًظـاالسَّ كافر ،آيــا بــه كســى كــه زمــين را در دو روز آفريــده اســت: بگــو - ...الـدُّ

سپس  كسان براى همه سائالن در چهار روز ي ...ها پديد آورد و بر روى زمين كوه . ...شويد و مى
: گفتنـد . خـواه يـا نـاخواه بياييـد    : پس به آسمان و زمين گفـت . آن دودى بودپرداخت و به آسمان 
و در هر آسمانى كـارش را بـه آن   . را در دو روز پديد آورد آسمان هفتآنگاه   آمديمفرمانبردار 
    .)12 -9 /فصلت( »...داشتيم بياراستيم و محفوظش ييها چراغرا به  دنياو آسمان . وحى كرد

. 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 ضمن سر و سامان بنابراين

  : بخش چگونگي پيدايش جهان) يكم
  .نخست عرش آفريدگار بر آب بود -1
  . را از هم جدا ساخت ها آناهللا  بودند و وستهيدر ابتدا به هم پ نيآسمان و زم -2
  . را لنگر آن گردانيد ها كوهزمين را گسترد و  ،آسمانسقف خالق پس از بنا كردن  -3
  . براي انسان آماده ساخت ها نعمتهم آوردن افربا زمين را ، اهللا ها كوهپس از آفرينش  -4
ــرا نيزمــ ارآفريــدگو آمــاده شــدن آن،  نيزمــ ليــپــس از تكم -5 ســاخت  يو آســمان را ب
  .آمدند ها آنو  فرا خواند آسمان هفت

را  آسـمان  هفـت  ،به آسمان پرداخت و از آسمان كه چيزي جز دود نبوددوباره سپس اهللا  -6
  .پديد آورد



              نظام كائنات در قرآن                                                                                                                         82

 

 

  .)دهر كدام را تعيين نمو ي هوظيف( وحي كرد ها آناهللا كار هر آسمان را به  -7
  .نگهداري نمود را با زيور ستارگان آراست و از آن در پايان اهللا آسمان دنيا -8

  :مرتب و خالصه كرد توان يمرا به صورت زير باز هم  مضامين اين آيات
  .آب وجود داشت ،و آسمان نيزم شيداياز پ شيپ -1
  .از هم جدا شدند نيآسمان و زم: اول ي همرحل -2
  .)ددود بواز جنس آسمان ( سقف آسمان بنا شد: دوم ي همرحل -3
  1.شد )پهن و هموار( گسترده نيزم: سوم ي همرحل -4
 2.شدند نيو لنگر زم دندينصب گرد نيزم يبر رو ها كوه: چهارم ي همرحل -5

  3.حاضر شدند آسمان هفتزمين و آسمان براي ساخت : پنجم ي همرحل -6
  .ديگرد ميتقس هيآسمان به هفت ال: ششم ي همرحل -7
  .)دوحي ش ها آنبه ( شد يينهر آسمان تع ي هوظيف: هفتم ي همرحل -8
  4.شود يماز آن محافظت  ؛ وستارگان آراسته شد وريبه ز ايآسمان دن: هشتم ي همرحل -9

دانـش امـروز بشـر     بر طبق ،در اين آيات) فرازش بر بامزمين و ( جهان هستي خلقت ي هپروس
عـالم  ث حـدو  در مراحل دقّتبا  .استفهم قابل  ،عهد قديم بر مبناي باورهاي تنها صحت ندارد و
   5.م كردرا مجس مركز زمينيك نظام  همخوان با جهانيپديد آمدن  فرآيند توان يم در اين آيات،

                                                 
  .شد كشيده، پهن و هموار ،طاق آسمان ريدر ز نينظر قرآن، زم از ؛ديگرد يبررس »زمين«و  »آسمان« احثمبدر كه  ياتيآو » 3«مورد طبق  1
  )19/ الغاشيه( ».ندا هكه چگونه نصب شد] ننگريسته ايد[ها  هو به كو –َوإِلَى الِْجَباِل َكْيَف نُِصَبْت « :قرآن 2

؛ بـه  سـتاد يبـاز ا  خـوردن  شـد و از تكـان   خكـوب يرام و م ها كوهي  به وسيله نيزمن، از نظر گذشت؛ از ديد قرآ »زمين« مبحثي كه در اتيآ بنابر
پهـن و   ي هپـس ازمرحلـ   هـا  كـوه نصب  ي همرحلقرآن در ديگر اينكه نكته  .شد مبدلانسان آسايش و زندگي  يمناسب برابستري  به همين دليل

مثالً طبـق يـك   . تبوده اسرايج  هاي گوناگوني به صورتپيدايش اسالم  از تر شيپبسيار  يها زماناين مطلب در . هموار شدن زمين آمده است
در ين يورش اهريمن، اولاما پس از . اساطيري و آييني ايراني در زمان پيش از زرتشت، زمين با شكل بشقابي مانند خود، در ابتدا هموار بودباور 

  )31-29 صاحمد تفضلي، ص ، جان هنيلز، ترجمه ژاله آموزگار و»رانيا ريساطشناخت ا«: به نقل از( .پديدار شدند ها كوهو  رخ داد آن پويايي
  .گرددتكميل آسمان  طاقبر روي كار تا  -آمد ) زمينبر فراز سقف (آسمان به همراه  -يعني زمين  3
ي از افتـادن طـاق آسـمان بـر     به منظـور جلـوگير  (و علت آن ) ها بو تير شها پيدانااي ه نستو ي ه وسيلهب( قرآن چگونگي محافظت از آسمان 4

 و »آسـمان « مبحـث  دو: بـه . ك. ر(دهـد   را هم شرح مـي ) ندن به انسانبراي ياري رسا(و دليل وجود ستارگان ) روي زمين و دوركردن شياطين
   .)»ياجرام آسمان فيوظا«
 كـه در -زرتشـتي   رياسـاط باورهـا و   درش مراحل آفريندر آيات مذكور به ) مانند خلقت آسمان پيش از خلقت زمين(ا ه هديخلقت پد بيترت 5

 .بسيار نزديك است ي آفرينش توراتي، ترتيب زماني خلقت در اسطورهبه  و -هم ظاهر شده يفردوس »شاهنامه« اي نخستينه بخش
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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

كه موضوع دهد مي نشان» ستنددان يگونه كه م همان«يا » ار است كهآشك«با مفهوم  )؟انستند دن مگر
بـه همـين   ( ق و دانسته شدن بـوده اسـت  يقابل تحق ايو آشنا  يهيبد) مردم آن دوره( در نزد كافران

ا بـه عنـوان شـاهد بـراي     و آن ر دهـد  ينمـ  اضافي حتوضي ورد اين دانستني كافرانمقرآن در دليل 
در  نيجـدا شـدن آسـمان و زمـ    چگونگي فرآينـد   ي درباره توراتاما  1؛)كند معرفي اهللا عرضه مي

 ،يبـابل آفـرينش   ي هاسـطور باسـتاني  لـوح گلـي    در 2.دهد يمارائه  تر افزون يشرح خلقت، يابتدا
 نيو زمـ  هـا  آسمان«: استآمده  ،شود يمبريتانيا نگهداري  ي هكه در موز 3»شيليا نومايا« موسوم به
، زمين را همينجا كـه  را از هم جدا كرد ها آن ]خداي بزرگ بابل[ »ردوخم« بودند و دهيبه هم چسب

يـك يـادآوري بـا     ،پس تكرار اين موضوع توسـط قـرآن   4.»هست قرار داد و آسمان را به باال برد
  5 .داردنيز تاريخي كهن  ي هسابقكه  استخود زمان  در رايجيك باور  توجه به

                                                 
و يـادآوري  تأييـد   كه داللت بر گذشته دارد و يـك دانسـتي را در آن زمـان   » الم ير«به عبارت  توجهي امروزه مدعيان اعجاز علمي قرآن با بي 1

در گذشته نيز هر چه در اين باب گفته شده يا مبتني بر حدس و . اي فيزيك مدرن تفسير كننده تا موضوع را با تئوري كنند كند، كوشش مي مي
وايات و احـاديثي كـه   از مضمون ر... و يو ماهنر گاو اي ه هافسانبا جداسازي . است؛ يا بر اساس اخبار و روايات اسالمي  بوده پايه بي يها نگما

  :رسيم ميبه اين فرضيه  ها خالصه كردن آن چنين همو  اند به موضوع پيدايش هستي يا جدا شدن آسمان و زمين پرداخته
 يكفـ  چنـين  هـم  .تبديل شدآسمان  به طاقاينكه باال آمد تا شد و  يكف و دود حباب. آمد ديكف و دود پد. رخ داد يانفجار هياول يها در آب 

 نيـز آسـمان  . مبـدل گشـت   نيو بـه زمـ   دهيآسمان، پهن، كشـ  ريدر ز يخشك). در آن نماند و بخاري دود ،رطوبت(ماند كه خشك شد  يبر جا
خورشـيد و مـاه بـه چـرخش      ،اهـ  بـه زيـور سـتارگان آراسـته شـد و آسـمان      ) آسمان پايين(سپس آسمان دنيا . شدتقسيم هفت اليه  به شكافته و
  .درآمدند

، )زمين و آسـمان  ي هماد(يه به عمل مشك زني، ظاهر شدن كف و دود بر روي آب اولات ياد شده، تالطم و اغتشاش اقيانوس در اخبار و رواي 
اي ه باي آه در مواردي هم، عامل تكان. اند هشد تشبيه ي خمير و كف بر روي دوغ و گسترده شدن زمين به پهن شدن چونه  هبه جمع شدن كَر

 .)اولخطبه / نهج البالغه: به عنوان مثال در( وزش بادي سهمناك دانسته شده است يه به جاي انفجار،اول
  . 77 ي هصفحدر آن ي  و ادامه ، پاراگراف آخر76ص : به. ك.ر 2

3 Enuma Elish  
  .104ص  ،يخنجامير حسين ، »ميخوان مي خيچرا تار« 4
كـه نخسـت جهـت هبـوط و نـزول يـا       د شـ  مـي  نيـز گفتـه   ب آييني چين باسـتان مكاتمختلف اي ه هدر افسان ،خاورميانهعالوه بر عقايد باستاني  5

ايي و بـه داليـل گونـاگوني    هـ  ني سـتو  به هم پيوسته بودند؛ اما سپس به وسيلهآسمان طاق و  نيزم، و رحمت خدايي ها انسان بانزديكي خدايان 
، بـاجالن فرخـي، سـال    ]2[، آفرينش جهان در اسـاطير چـين   »هكتاب جمع«: به. ك. جهت اطالعات تكميلي، ر(شدند و دور اين دو از هم جدا 

 ).  125 -124 صص، 5اول، ش 
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 طاقي به نـام آسـمان وجـود    زيرا اصوالً؛ بشر موضوعيت نداردامروز ظر علم مطلب از ن اصل
كرانـه   اصله گرفتن ازفمين يا زسطح از  دنش داج( يا نباشد تا به زمين چسبيده باشدندارد خارجي 

  .هم معنا ندارد ضافجدا شدن از فضاست و در  يا ذرهخود  ،زمين ي هكربلكه  .)نآ پيراموني افقو  
هـر آسـمان شـرح     ي هوظيفـ ز اهر چند قرآن منظورش را : هر آسمان تعيين شد ي هوظيف) ب

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  ( به دور زمين بچرخند و كواكب را بگردانند دارند
   اين مطلب با توجه به علم امـروز  ،كه گفته شد گونه همان 1.ه استابالغ گرديد ها آنآفريدگار به 

  .و غير قابل مراجعه است پايه بي -يمركز زمينمنسوخ شدن با و  -
 باسـتاني بـاور   يها تمدندر كه  ميدان يم :خلق شدند نيو ستارگان بعد از زم آسمان هفت) ج

يونـان هـم    ي هفالسـف  ،پـيش از اسـالم  . انـد  شـده ن بود كه اجرام آسماني پس از زمين آفريده بر اي
در اثر صـعود بخارهـا از   ستارگان  و ماه د،ي، خورشمنسيبه نظر آناكسمثالً  .داشتندي ا همشاب آراي
  2.ندا هآمددي، پدشدن و به صورت آتش در آمدن قيباال و رق يبه فضا نيزم

 بـه وجـود  وجود خارجي ندارنـد و سـتارگان پـس از زمـين      آسمان هفت كه ميدان يمامروزه 
. در حال سرد شدن است وستهيپ نيو زم هستند مشتركمنشأ  يدارانيز  ديو خورش نيزم .اند امدهين

در نظـر   و كيهـان  را معـادل فضـا   هـا  آسمان -بر فرض -اگر هم مشابه قائالن به اعجاز علمي قرآن
كـه اشـغال    ييزمين پيش از فضازيرا امكان ندارد  ،خوريم ميبرقلي به يك محال ع ، آنگاهبگيريم
   .ه باشددپديد آمخود درون است، و  كرده

  ):ها آسمانشامل زمين و (زمان آفرينش جهان  مدتبخش  )دوم
 .شدند دهيدر شش روز آفر هاست آنو هر آنچه بين  نيو زم ها آسمان -1

 .زمين در دو روز آفريده شد -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               كه اين چرخ مدوربيند  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  بـازگوكردن  ،در صدر اسالم: يا هشت روز شش روز) الف
بود زرتشت آمده  نيدر متون مربوط به دپيش 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 

جـزء بـه   بنـدي   شخلقت طبق بخـ  يروزهامجموع  رايز؛ شده استگويي  ضدچار تناق يجهان هست
و افـراد   بـوده تنـاقض همـواره مـورد توجـه      نيـ ا .هشت روز است و نه شش روز با برابر، آياتجزء 
  3.كنندتفسير آن را اند نموده يسع ياريبس

تـورات   يول .كند ينمخلقت معلوم  روزهاي بيان درقرآن منظورش را از روز  :مفهوم روز) ب
روز را در نـزد   آيـاتش در  قـرآن  4.)هفته اولشش روز ( داند يمزميني را شش روز روزهاي خلقت 

  :كند يمزميني اعالم ار سال زپنجاه ه بار ديگر معادل وهزار سال با برابر يك بار اهللا 
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 لاز سا مَّ          َتُعـدُّونَ  مِّ

ِفي َيْوٍم َكـاَن ِمْقـَداُرُه ... « ؛)5 /السجده(» شما نزد دراست،  سال هزارش مقدار كه روزى آن در...  -
  .)4/ المعارج(» كه مقدارش پنجاه هزار سال استي در آن روز...  -َخْمِسيَن أَلَْف َسَنٍة 

                                                 
، امير حسـين خنجـي، بخـش    »بازخواني تاريخ ايران زمين«: به نقل از( ، در عقايد زرتشتي وارد شدالنهرين بينايران بر ي  هاين باور پس از سلط 1

    .)پنجم
 نيـ در بابـل ا  هـود يرات قـوم  خلقت هشت روز بوده و در زمان اسـا  ي، روزهاهياولند كه در متنِ تورات ا هديرس جهينت نياز محققان به ا يبرخ 2

  .)نشيشفا، اسطوره آفر نيشجاع الد ،»گريد يتولد«: به نقل از(ه است داده شد رييعدد به 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 تعالديگر اديان ، يهود و يوجود عناصر زرتشتدر مورد  چنين هم .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 دو روز آفرينش زمين  ها، و ديگر نعمت ها هآفرينش كومربوط به كه چهار روز  اند هچنين استنباط كرد كسانيمثالً  3
لت سـوره   10در آيـه   - »أيام هأَربع«عبارت برخي از مترجمان، بينيم؛  ميقرآن امروزي هاي  هچنان كه در برخي از ترجم چهـار فصـل  « ار -فصـ «

  )گذارند يموز از شش روز فرآيند خلقت را هم مجهول باقي در واقع با حذف اين چهار روز، دو ر. (كنند و نه چهار روز ترجمه مي سال
   :توراتهاي  هبا آموزمطابق اي خلق شده در اين روزها، ه هو پديدروزهاي خلقت  4

روز  -خورشـيد، مـاه و سـتارگان   : روز چهـارم  -زمـين و گياهـان   : روز سوم -ها  آسمان و جدا شدن آب: روز دوم -نور، روز و شب : اولروز 
 . موجودات و آدم: روز ششم -موجودات دريايي و پرندگان : پنجم
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  :مانند ؛وجود دارد زين مقدسكتاب در  اتيآ نيمشابه ا
 /ريمزام اي داود زبور - قيعهد عت( »عت استسا كيروز بلكه  كيچون در نزد تو  الهزار س«

  .)3:  8 /نامه دوم پطروس - ديعهد جد( »هزار سال تفاوت ندارد ايروز  كيخدا  يبرا« ؛)90: 4
، شـش هـزار سـال   ا بـ ت اسـ 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 نشد) و آسمان نيشامل زم( در امر خلقت جهانخالق  -1

 .)نشستبر عرش ( افتي اليعرش خود است بر پس از خلقت عالماهللا  -2

تخـت   بـه سـراغ  با وجود اينكه پـس از آفـرينش جهـان     كه اهللادارند تأكيداين دو نكته بر اين 
ن اينكه اهللا از كـار خلقـت   قرآن با بيا 2.براي رفع خستگي نبود او اما اين كار ؛رفتخود  ييفرمانروا
زيـرا در  ؛ رديـ گ يمـ  ايـراد تورات از در واقع  )استناپذير  خستگيو اهللا توانا ( درمانده نشدخسته و 
 دست از كار كشيد 4»روز هفتم«در  ،و آسمان نيزم نشيپس از آفر خداوندكه  3ميخوان يمتورات 

  5.اصالح كندتفسير و قرآن در اينجا سعي دارد تورات را  ،ديگر بيانبه  .به استراحت پرداخت و
اعـراب   يهـا  دهيشـن ات هم مطلبي كه اعتباري فراتـر از  در اين آي، شود يمكه ديده  طور همان

  .داردوجود ن ،باشدداشته صدر اسالم 

                                                 
زمينـي دانسـته    هايروز معادل باخلقت  هايروز -تورات همچون -در متون تاريخي به جاي مانده از نويسندگان اسالمي در بسياري از موارد ١

هـم   يدر اين باب احـاديث . ا كسر كرده ت را از آنروز بود ولي خداوند شش روز خلق 360روزهاي سال در ابتدا مثالً گفته شده كه  .استشده 
بـر   هـا  نآدر  گوناگون هستند؛ و -اند هدادغام ش ديگري يها افسانه كه گاهي با- و روايات اين اخبار امينمض. شده است نقلاز راويان مختلف 

در  چنـين  هـم . شود يمفاحشي هم ديده  اتاختالف ،شد دهيآفر هاروزروز يا در كدام  دهيفالن پديا  از كدام روز هفته آغاز شدسر اينكه خلقت 
اين متون كوشش شده است تا پاسخي براي اين پرسش يافته شود كه چگونه ممكن است پيش از خلقـت زمـين و خورشـيد، شـب و روزي در     

  ).سر هم رديف كرده استشمار زيادي از اين موارد را پشت » بحار االنوار«باقر مجلسي در جلد چهاردهم  ملّا محمد(كار بوده باشد؟ 
  )در فصل بعد خواهيم ديد( .هستندشناختي با آيات فوق الذكر  هاي مدرن كيهان هامروزه قائالن به اعجاز علمي قرآن به دنبال تطبيق نظري

 ).40: 28/ اشعيا –عهد عتيق (» شود ميهرگز درمانده و خسته ن ايخالق دن ،يابد يخدا« :كتاب مقدس ٢
 ...و 31: 17/ ، خروج2: 2/ پيدايش: در ٣
 .باشد يهوديانو عبادت استراحت روز و روز تعطيل بايد كتاب تورات، هاي  هآموز بنابر كه) سبت -شباط( »شنبه« روز 4
بـه رسـميت    ، حرمت كار در ايـن روز را  )خداوندفراغت  روز( يهوديان ي وجودي روز تعطيل هاين در حاليست كه قرآن بدون اشاره به فلسف 5

اسـت كـه در گذشـته كسـاني را     كسي همان   -ي قرآن هبه عنوان فرستند -دهد كه اهللا  ميو نشاني هشدار حجاز آنجا كه به يهوديان . شناسد مي
  .)65/ ، البقره163/ ، األعراف154/ النساء: به. ك. ن(ساخت گيري كردند، به بوزينه مبدل  در روز شنبه ماهياعتنايي به فرمانش  كه با بي
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  گيري هو نتيج بندي جمع
  

 ايـن كتـاب،   منظراز  2.به هستي دارد1»حورانسان م«و  مركز زمينقرآن ديدي  ديديم كه) يكم
داراي هفـت  و  سـاكن  ،و گسـترده  مسـطح  نيزمـ  .شود يمتقسيم جهان به دو بخش زمين و آسمان 

و  متعـادل  هـا  كـوه گـر  لن ي هليبـه وسـ  چون و  قرار دارد )ثريتحت ( مجهول ييبر فضا ؛استبخش 
 يمناسب بـرا رام و  بستري به همين دليل به .خورد ينم و تكان جنبد ينمپس ديگر  ،شدهميخكوب 
را  زمـين بـر فـراز    نيـز سـقف  سـتارگان   .شـده اسـت   ليتبد) گهواره انسانبه ( انسان شيرشد و آسا

 مـش كـودك  آرا ،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(

 به صـورت  است كهو هفت اليه ) پرداخت شده(صاف  بدون شكاف، )دودمنشأ با ( محكم يجسم
 اسـت تـا   قـب ارم، ناپيدا يها ستونبا ساخت اهللا  ؛ و)حباب همچون( فراز زمين قرار داردبر سرپناهي

دارد و در پشت از قبل تعيين شده  تكليفيدروازه و  ،راه ،آسمانهر  .نيافتدبر روي زمين  سقفاين 
يـك   بـه  خورشـيد  .گـذرد  مـي آسـمان   يهـا  دروازههمين از نيز راه بهشت  .هست ييدريا ها آسمان
ه سـيا  اي هچشـم  در ،گردد يم دور زمينبه متصل است و ) آسمان يها هياليكي از ( يا فلك گردونه
  ...و دارد عهدهبر براي انسان را ايجاد شب و روز  ي فهيوظ و كند يمغروب  آلود و گل

     در آن راو ، پـرده بـرداري كـرده    دهـد  يمـ قـرآن شـرح   كه  ييدنياتنديس از  ميتوان يماكنون 
مركـز  زمـين  ي منظومه آن را توان يمكه باستاني  مركز زمين اين جهان. م سازيمفرا روي خود مجس 

 يهـا  لوحـه  .دنـ ده يمـ  شـرح هـم آن را  و ديگر كتب يهود  تورات كه استهمان  ناميد، نيز ييداابت
 ي هيفرضـ ايـن   ،كـه پـيش از تـورات    كنند يميد را تأيبابل اين نكته  يها رانهيوگلي كشف شده در 

 اطالعـات  بنابراين .ه استبودو شايع باستان رايج عهد  ي هدر خاورميانهستي جهان  ي هكنند فتعري
؛ اسـت توقـف كـرده    هزاران سال پيش از خـود عهد باورهاي يا  تورات جمالتكائنات در از 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 يخـود را از گ  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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 به بيان ديگر، .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 مطلبي فراتر از دانش،

آن بـه   يـا  ناميـد  »خـرق عـادت  «را  بتـوان آن امـروزه  باشند يا  نشنيدهاسالم  ظهورزمان  در مردمكه 
ال حاضـر  در حـ  يا صحت ندارندهم  ها آنيا زير بناي فكري  قسمت اعظم اين موارد 2.مراجعه كرد

 . شوند ينمبه هيچ عنوان علمي شمرده 

                                                 
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   ياينكـار بـا كپـ    انـد و  درپـي نوشـته شـده    يهـاي پـ   مراه با ويـرايش ه) در بابل اسرائيل بنيبيشتر آن در زمان اسارت قوم (

اسـرائيل انجـام    يبنـ ه افـرادي از قـوم   و با نسبت دادن آنها ب النهرين بينها و عناصر آيين زرتشت و ديگر اديان رايج در و مصر يا باور النهرين بين
انـد كـه    انـد و ثابـت كـرده    ي اين متون را نيز زير سؤال بـرده ها داستانهاي نامبرده شده در  يتاين محققين واقعي بودن بيشتر شخص. گرفته است

شـف  ك مييقـد  هاي تورات زيرا؛ دست نخورده باقي مانده است از چند قرن پيش از اسالم يا از آغاز مسيحيت تا اكنون،تورات موجود، حداقل 
مانند تورات كشف شده در تپه هگمتانه همدان كه بر روي پوست برّه نوشته شده است يا ( زماني ي هزشده در نقاط مختلف خاورميانه در اين با

قضـيه اسـت كـه در طـول تـاريخ      ايـن  ناشـي از  ها اغلب  تفاوت( .تورات موجود تفاوت چنداني ندارندبا ...) تورات كشف شده در بحرالميت و
 )امروزه هم متن مبناي آن به زبان عبري موجود نيست. شده است  ترجمهن عبري و سپس دوباره به زبابه زبان ديگر زبان عبري از كتاب تورات 

 ي فراواني را بـه موضـوع  ها مقالهو  ها كتابولي شريعتمداران اسالمي  .گمشده وجود ندارد متفاوت در دين يهود اعتقادي در مورد يك تورات
گانـه   ر قرآن از تأييد كتـاب تـورات، صـحه گـزاردن بـر مطالـب اسـفار پـنج        كه منظو اند و نتيجه گرفته اند دادهكتاب مقدس اختصاص  راداتيا
كه قرآن تنها ده فرمان موسي  اند گفتهو برخي هم ) مانند آيت اهللا مكارم شيرازي! (»بلكه منظور آن تورات ديگريست«نيست، ) تورات موجود(

 كنـد  يمـ لبي را عيناً و در مواردي با اندك تفاوتي از كتب يهود تكرار و مطا ها داستاناين در حاليست كه قرآن . را به عنوان وحي پذيرفته است
 44/ البقـره  ماننـد ( داند يمآسماني  را -نوشته در دست يهوديان حجاز بود سال پيش هم به صورت 1400كه در -و همين كتاب تورات موجود 

بـه آن  البته همراه با اين گله كه يهوديـان  . توارت ديگري اشاره ندارد و به...) و 12/ ، االحقاف156/ ، االنعام157/ ، االعراف43/، المائده121و 
يـاد كـردن از تـورات و موسـي، مطـالبي را از       چنين همو  اسرائيل بنيقرآن در سوره البقره ضمن سرزنش كردن به عنوان نمونه، . كنند يمنعمل 

اما برخي . هايي از تورات بر قوم يهود عرضه شد آياتش همراه با نشانهكه  سازد يمخاطر نشان  89و  75، 41 اتيآ؛ و در كند يمكتب يهود نقل 
  .و آيات قرآن را تكذيب كردندرأي خود تحريف  متون خود را با تفسير به، ها نشانهاز اين قوم با وجود آگاهي از درستي اين 

 افـت يدر براي اي كند را نكوهش مي ها آنتوجهي  بي »لَم تَرَأَ«و با عبارت  يردگ ميي مردم را گواه ها هدانستا و زمين، ه آسمانقرآن در وصف  2
اسالم،  شيدايدر عصر پ يمركز زميناز طرفي چون . )59/ فرقان: در(دهد  ارجاع ميخبرگان به را  صحت آياتش، افراد عامي و ناآگاه ي هتأييد

مفصـل   حيقـرآن از تشـر   يارخـودد  نيبنـابرا ؛ تر از آن را نداشتند؛ و مردم و خبرگان آن زمان، امكان دانستن علمي فرابود عيشا بسيار متداول و
   .استبوده ) را داشتند امكان دانستن آنيا دانستند  يمهمان مطالبي كه مردم يا (ها  كردن آنفرض  يهياز بد ي، ناشمعلوماتش

پيشـين هـم   اديان  كتبو  دارندتاريخي ديرين  ي هبقكه اتفاقاً ساهستند  معلوماتيهمان ، داند يمرا درست و بديهي  ها آنكه قرآن  اطالعاتاين 
را به تحقيق در منـابع و كتـب   ) خود پيامبر اسالمحتّي و (خود قرآن با در نظر گرفتن اين موضوع و تأييد آن، افراد دودل  البته .اند پرداختهبه آن 

  :)و يك سرچشمه دارندتند آسماني هس  همهها  بكتاقرآن و اين كه با اين رويكرد ( 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 اگر از آنچه به سوى تو نازل كردهو «

ق بـر تـو نـازل كـرد، و     باشـد، بـه حـ    اين كتاب را در حالى كه مؤيد آنچه پيش از خود مى« ؛)50/ آل عمران(» ده باشماز من است، تصديق كنن
 )197/ الشعراء(» آگاه هستندبه خوبي از آن  اسرائيل يعلماي بنآيا همين نشانه براي آنان كافي نيست كه «؛ )3/ آل عمران(» تورات و انجيل را

  .ي آن آياتبنابراين معناي آيات قرآن، همان است كه مردم در صدر اسالم امكان فهم آن را داشتند و نه تعابير و تفاسير امروز
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را  فرضـيه ايـن   يرد پا. دهد يمنشان  ،تدايياب مركز زمينسيستم در را  زمين كيفيت ،14شكل 
آسمان اتكا عامل  ها كوه ،باستاني هايباورگونه در اين  .يافت توان يم اديان پيش از اسالمدر كتب 

منشـأ  واقعي، محكم و كروي با ي آسمان هم سقف .شد يمدانسته  آنو مسبب سكون  مسطح زمينبه 
در درون حبـاب  ) انسـان  ي هگهـوار ( زمينمسطح بستر : يعني به اختصار؛ بودبراي زمين ) بخار(دود 

و  )نيزمـ اي هـ  خيم( ها كوه شده توسطجنبش  يبو متعادل و ) ، خيمهزمين بان هسايسقف و (آسمان 
 . )هاي نگهدارنده هاي آسمان، طناب هاي افالك، ستون هپاياساس زمين، ( 1ها آن ي شهير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  

  
  

جغرافياي عهد شكل زمين طبق  -14شكل 
ــديم ــده بر ( ق ــيم ش ــاسترس ــته اس ــا نوش ــومر يه      ،ه
  .)بابلي يها كتيبهمنطبق بر  و ؛نويس يوناني هافسان

    

  
  

مورد توجـه   2،آن بودند ي هابداع كنند ها يبابلكه در دنياي باستان  شايع مركز زمين سيستماين 
 .دادنـد  گسـترش  وبسـط   وكـرده   خود توجيـه  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 

تودرتـو و چرخـان، عامـل گـردش      يهـا  آسـمان افـالك يـا همـان     ،ها هيفرضگونه در اين  .دهد يم
                                                 

 )، بخش پنجم46ص : با. ك. م( .زمين نشودو ارتعاش باعث لرزش  -با چرخشي همچون سنگ آسياب  -حركت آسمان ه طوري كه ب ١
مرغي شبيه بـود كـه    جهان به تخم »ئن تي -هو «ي از مكتب ا اسطورهبه عنوان نمونه در  .داشتند فرضيه نيمشابه با ا يباستان هم نظراتي ها ينيچ 2
آن و  ي هتنـ  نيد كـه زمـ  شـ  ميمانند ي ا هساختمان جهان به ارابنيز  »يبئ  -جو« اي »يگا -ئن يت«مكتب در . مود بر اقيانوس جهان ايستاده استع

متصـل بـود و   ) نيزمـ (خـود  ه اگـ  نميبه نشي ا هليتسمه و م ي هليشكل آسمان به وسي ا هجسم كاس ستم،يس نيدر ا. بودچتر آن  ايبان  هيآسمان سا
خـود همچـون چـرخ     يقفل شـده بـود و در جـا    نيبه زم ،)قطبي ي هستار( نگهدارنده قرار داشت ي هليس مأكه در ري ا هستار ي هليسمان به وسآ

  .)124 -122ص، 5، ش اولسال  ،يباجالن فرخ، ]2[ نيچ ريدر اساطجهان  نشيآفر، »هكتاب جمع«: به. ك. ر( ديرخچ مي
 .داشتند ها انگيزي با سيستم ابداعي بابلي نيز همگوني شگفت) مايا، آستك و اينكا(ريكاي جنوبي اي آمه 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
زمين جدا شده از آسمان با حائـل هـوا و   ( النهرين بين

  .)در پيرامون زمين به همراه افالك اقيانوس
  

تـا   هار آسمان ديگر به آن اضـافه كـرده  ادغام كرده و چ ريكديگ ابرا ال باحال اگر دو تصوير 
 آفريـدگار  تختدر نظر بگيريم كه عظيم زير اقيانوسي  در وكل سيستم را دوحاصل ش آسمان هفت

 عتيـق عهـد   ي هرايـج در خاورميانـ   يباورهامنطبق بر جهان هستي آنگاه 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 ميالدرگاهشمار تاريخ نجوم در جايگاه تاريخي قبل از قرن چها

، كوشـش  قـرآن بـا علـم    ين دادن همگـام نشـا  يبـرا به زعم خود  مفسران بسياري 2گذشته در
اما  3.كنند ريتفسيا هيئت بطلميوس ارسطو  مدلبر اساس را  يتيآن در وصف گ اطالعاتنمودند تا 

نبـود كـه    يدر سـطح  توسط ارسطومنسوخ شده  باورهايديگر  تأييد و نيقرآن با مسطح دانستن زم
  .دنشان ده را دوخ ييهمنوا، درست ارسطوناو البته  جديدتربا نظرات  حتّي

                                                 
دهـد   شـرح مـي   فرضـيه ايـن   بـا  بـه صـورت همخـوان    را مراحل خلقت جهانوجود دارد كه  سخني منتسب به علي بن ابيطالبر نهج البالغه د 1
  .)در برخي نسخ 202 يا 211خطبه  /نهج البالغه: به. ك.ر(
 .در ادوار متأخر تاريخ اسالمو  پس از نهضت ترجمه ٢
را ) فلـك اطلـس  ، فلـك االفـالك  (و فلـك نهـم   » كرسي«را معادل ) روجفلك ب، 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 هفرسـتند  و1)رب العالمينو  تنها معبود( ستايش پروردگار سزاوار يگانهبه عنوان او 
 و صـانع  مالـك به عنوان اهللا ، مربوط به دهد يمدر اين باره  اين كتابكه  ياز آدرس يبخش. دهد يم

 يهـا  هيـ نظرباورهـا و   ،هـا  افسـانه  جـز  ،از كائنات قرآن اطالعكه چون  ستا نيا قضيه 2.است جهان
 درسـت  واقعـي يـا   كه در گذشـته موارداين و  ستينشناسي  يدر نجوم و گيت يباستان ي همنسوخ شد

 زيـ س اهللا در قـرآن ن آدر پـس  ؛مردودنـد  و صحت ندارنـد از نظر دانش بشر امروز  ،شدند يمدانسته 
  . قابل مراجعه است رينادرست و غ

  :كه شود يمنتيجه اين  3،دارددانا توانا و  خالقيك هستي اينكه جهان  با فرض ،با اين اوصاف
 و ي اعـراب ها دهيشن، ها  هافسانرونوشتي از  بلكه ،ستينوحي  يا آفريدگارقرآن كالم يا  )الف

از  ،و ويـرايش شـده   شدهبرداري  هنسخمتني است  چنين همو  4.استپيشينيان اعراب سنتي ي باورها
 )گويي يكردن به كل هالبته همراه با احياط و بسند( 5.ديگر اديانكتب  و كتاب توراتروي 

                                                 
  )255/ البقره( »...، كه قائم به ذات خويش استزنده اهللا جز نيست معبودى يچه... -... َقیُّومُ َ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 مياعالم را پرستش اهللا جنّ و قرآن هدف از خلقت انسان  چنين هم
، 48 /النسـاء ، 151/ آل عمـران ، 13/ قمـان ل ماننـد (بخشـيد   كنـد و نمـي   را به عنوان ظلم به خود، هرگز تحمل نمـي  يا همان شركديگر معبودها 

خـداي قـوم    فقـط » يهـوه «در تـورات انگـاري   . وت اسـت متفـا با تورات اندكي  در اين زمينهقرآن ديدگاه  ).113/ هالتوب، 51/ نحل ،116/ النساء
 مانند( تابد ينمها را بر يگر و ساختن بت براي آنپرستش خدايان دغيرت دارد بنابراين او چون  ،ولي با اين وجود ،است) يهود(خود  ي هزيدگبر

 يبـابل  ي در لوح ششـم افسـانه  مثالً . شد يدانسته مخدايان  تشپرس ،هم هدف از خلقت انسانالنهرين  اديان چندخدايي بيندر ). 20: 2-6/ خروج
برترين كار انسان ساختن معابد خدايان و دادن قربـاني و  و  .باشد انيخدا آفريد تا خادمرا انسان ) خداي خدايان( خكه مردوخوانيم  مي نشيآفر

 .خدايان شدبراي فراهم كردن خوراك 
َل الُْفرْ  كَ  َتَبارَ « :قرآن ٢ َٔرْ  .ا ُكوَن لِْلَعالَِميَن َنِذيرً َن َعَلىٰ َعْبِدِه لِيَ َقا الَِّذي َنزَّ َماَواِت َواْلا َشْيٍء يٌك ِفي الُْمْلِك َوَخَلَق كُلَّ  ِض َولَْم َيتَِّخْذ َولًَدا َولَْم َيُكن لَُّه َشرِ  الَِّذي لَُه ُمْلُك السَّ

رَ  َٔرْ   رَّ قُْل أَنَزلَُه الَِّذي َيْعَلُم السِّ ... ا ُه َتْقِديرً  َفَقدَّ َماَواِت َواْلـا  .جهانيـان باشـد   ي هاش نازل كرد تا هشداردهند فرقان را بر بنده خجسته باد آنكه – ... ضِ  ِفي 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... ش مقرر داشته استا به اندازه
  .يا خير؛ مطرح نيست ؟استدر اينجا اين پرسش كه آيا به راستي جهان نيازمند آفريدگار ٣
َٔوَّ   َوَقالُوا أََساِطيرُ «:  فته بودندگمنكران مكّي نيزاين را  4 هاى پيشينيان اسـت   افسانه] اين قرآن همان[ :و گفتند - ًة َوأَِصـيًلا لِيَن اْكَتَتَبَها َفِهَي تُْمَلىٰ َعَلْيِه ُبْكرَ اْلا

 ).5/ الفرقان( »شود مى )ءامال(خوانده  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 ه قرآن عالوه بر تورات، ازك ديد توان يم قيبه تحق 5

 .است رفتهيرا پذ ريتأث نيشتريب، »تلمود«اب يعني كت و تفسيري يهود) روايي(شفاهي هاي  هآموز چنين هم
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طـالع  ا بـي  ،آفريـده خـود  كـه  او از آنچـه   ولـي  ؛قرآن است ي فرستنده ،آفريگار جهانيا ) ب
خالف فـرض  بـر  يا جـه ينتزيرا به ؛ ميرس يم) پاردوكس( در اين حالت به يك تناقض منطقي .است
  .ميا كردهدست پيدا  -خالق ييدانايعني  - استدالل ي هياول

 كـرّات بـه   ايـن كتـاب خـود    گونـه كـه   همـان  ولي ؛آفريدگار و وحي استكالم قرآن يا ) ج
و ديگر ملزومـات آن  ) خدايي تك(1»توحيد« بهمردم كردن معتقد به جهت  صرفاً ،كند يم يادآوري

ـ بـراي مـردم   هـم   نآ ،)يكتاپرستي(اهللا  2»و ستايش پرستش« به ها آنترغيب  اي 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   عصري سپري شده ياساس قرآن نوشته شده برابر ،گريد عبارتبه  .ندارد يامروز

از  تيـ نوشـت و نـه تبع   عتيشـر  يمردم امـروز  يبرا توان يم نه ،)ر اساس مقتضيات مكان و زمانب(
 .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 به جا ايندر 
نيسـت كـه   اي  ههـيچ جملـ  در آن اسـت و   خـالق دانـا و توانـا   قرآن كـالم  « عبارتن بنابراي 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 ؛ برخي از آيات قرآن تابعي از مكان و زمان باشندكم  تدس

و  تفكيـك قائـل شـد   كتـاب قـرآن   ) و تـابع زمـان و مكـان    متغيـر (دينـي  و غير) و ابدي ثابت(ديني 
يعني به ايـن نتيجـه برسـيم كـه      .باشدمكان و زمان هاي  هلفؤممستقل از نيز پيام اصلي قرآن  چنين هم

هسـتند بـا   هـايي   هگـزار اينكـه  يـا   انـد  همنسوخ شد يعلومي  هكنندبازگو ،برخي از آيات قرآنچون 
در اين بخـش  ولي ؛ است مراجعه لقابغيراين امروزه بخشي از قرآن بنابر ).ذبكا(» نادرست«ارزش 

  .است هبودمراجعه  لقابو  كارآمد ،و براي تحقق هدفي خاص زماني معين
                                                 

1 Monothism 
2 

Worship, Praise, Adoration.   
 امـده يآنهـا ن  يبـرا  اي هدهنـد  مياز تـو بـ   شيكه پـ را  يقوم تا] امبريپ يا[« ؛)4 /ميابراه(» ميرا جز به زبان قومش نفرستاد يامبريپ چيهما « :قرآن 3

و اطـراف آن را هشـدار   ) مكّه( يتا مردم ام القر ميكن يتو وح يبه سو ي راگونه قرآن عرب نيبد] امبريپ يا[«؛ )3 /السجده( »ياست، هشدار ده
 ؛)156/ االنعام( »بوديم خبر  زل شده و ما از آموختن آنان بىنا )نصارييهود و (پيش از ما  تنها بر دو طايفه تا نگوييدكتاب« ؛)7 /يالشور(» يده

 و يعجمـ  يكتـاب  !نشـده  انيـ آن روشـن ب  اتيـ چـرا آ  :فتنـد گ مـي  قطعـاً  م،يبـود  دهيگردان )يفارس اي يعرب ريغ(ي عجم يقرآن  ]قرآن را[  اگر و«
  .)44/ فصلت(» !عرب زبانان] اطب آنمخ[
 ).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
  

منسـوخ  هـم  زمـان پيـدايش اسـالم    در كهن شناختي  نجها يها هينظر از ياريبس چندهر ) يكم
راه يافتـه  بـه كتـب اديـان    كـه   هـا  آنبسياري از  اما .)نيمانند مسطح بودن زم( شدند يمشمرده  شده
بـا توقـف در   نيـز   ييابتـدا ي مركـز  زمـين  ي هريظن. دندوام آورنيز  ظهور اسالمپس از  ها قرن ،ندبود
، به صورت جدي بار نينخست يبلكه برا ؛از ماندب نقد رياز س يطوالن يمدت ينه تنها برا نيد ستگاهيا

 -صـاحبان كليسـا   همچـون  -اسالمي سازان تشريع تاشد  سببو  ؛ردو دانش را مطرح ك نيبل دتقا
 باسـتاني  يهـا  افسـانه باورهـا و  از  كـه  هرآنچـه  يـا  پيشـينيان  ديگـر  يهـا  هيـ نظرعلـوم و   عالوه برآن،

و بـا ايـن كـار     ردهبه نام ديـن مصـادره كـ    ،گرد آورندخوددر كلكسيون شريعت  همرا  دنديشن يم
در  .بر زمين جاري سـازند  يا معاند مفسد ،نام كشتن ملحدانكار و با  به جرم نيزبسياري را  يها خون
  2.رسيدند قدسيمي به مقا  ي يونان هفالسفنيز و در اين اواخر  1؛شد ساختهاحاديث بسياري  مياناين 

يـرا در  ز؛ ساز بوده استو خطر يتقابل اي هرابط خيتار يبا دانش در درازا نيد ي هرابط معهذا،
 هر. شوندو آگاهي سد راه علم  ،با سالح تكفير تا اند بودهدر سعي همواره ساالران  دينتاريخ طول 
 يبـه كرسـ   يرا بـرا  يني، اما بشر تـاوان سـنگ  با پيروزي علم به سرانجام رسيدهتقابل و نبرد  نيچند ا

مگر با كوشـش   ،شدهمحقق ن مهم نيو ااست پرداخت كرده  خرافي يباورهارد  يا قتينشاندن حق
   .درخشد يمعلم  خيتار بر تارك ها آنكه نام ... و خيام ،لهيگال ك،يهمچون كپرن يبزرگان

در  چنـان  هـم  يامروزه هم كسـان  ؛ميكه بداندوش ميدو چندان برخوردار  تيآنجا از اهم مسأله
صـالح ابـن    محمـد « ماننـد  .اند بستهاز رو  ريدر برابر علم شمش و اند رفتهفرو  ساله ارهز خواب غفلت

                                                 
 يهـا  زهيـ انگ يـا بـا  ) طـل ي ديگـر بـر سـبيل با    هو فـالن فرقـ   است براي تلقين اين نكته كه فالن فرقه بر حقّ( ياسياغراض ساحاديث اغلب يا با  ١
اي از معلومات پيشوايان ديني كه به زعم جـاعلين   هنشان دادن شم يبرا گاهي نيز .شدند مي جعل) براي باال بردن سطح ايمان مردم( رخواهانهيخ
 . شد مي ها نسبت داده سخناني به آن، اند برخوردار بوده[!]) نباشد  ميو تعل تيكه محصول ترب يمعلومات( »يعلم لَدن« از
 ، انكسـيمايس )آناكسـا گـوراس  ( ، انكسـاغورس )تـالس ( 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، گرفتهانى و اوليائى چون ادريس و داود و سليمان و لقمان از پيغمبر
ي  هم از جملـه اسكندر مقدوني را ) 35كشف االسرار، ص : در(آيت اهللا روح اهللا خميني  .»تقيه كردند ،سالطين جور و جباران منكر اين حقائق

   .پيامبر الهي ناميده استارسطو را پا را فراتر گذاشته و ) 188 ص ،االتصاف رساله: در(كاشاني  فيض محسن املّبه شمار آورده و  يحكماي اله
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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

 ،سعوديمفتي فقيد عربستان  يا 2.آموزان است چون اين مطلب باعث مفسده و گمراهي دانش ؛كنند
 يشناسـ  دانـش سـتاره   ياز علمـا  ياريبسـ « :دادفتـوا  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 ابه مش لحنيو ) بدون تقيه(صداقت تمام را با معناي آيات قرآن كه  بازبن 

بـه جـاي   او امـا   .معلومات قرآن با دستاوردهاي دانش امروز بشر هم پي بـرده بـود  به تضاد  ؛كرد يم
و  منكـر شـد   سـره و اساسي بگيرد، علم را يك درست يا درسي در خور يا جهينتاينكه به خود آيد و 

 ،كننـد  يمـ  ادعـا  هـا  آنه در حال چرخش است ك نياگر زم« :پرداختهم ي راشت دليل به آنرد  در
                                                 

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   چنين هماو . خطيب مسجد الحرام در مكّه بودو  قصيمدر  بن سعود محمديعت امام دانشگاه شر

از سـوي   مـيالدي  1994هشـتم فوريـه    آورد و درتحريـر در  ي ابن عثمين بيست جلد كتاب به رشته. عضويت داشت هيئت علماي كبار عربستان
 .ملك فيصل نشان خدمت به اسالم گرفت

  .153ص ، 428الفتوى  ،3 /ج ،»بن صالح العثيمين محمدمجموع فتاوى و رسائل «: در كتاب خود 2
هاي مهمـي از جملـه قاضـي خـرج،      پيش از آن سمت .مفتي اعظم عربستان سعودي بود تا پايان عمر، 1993از سال  عبداهللا بن باز عبدالعزيز بن 3

هـاي او شصـد و هفـت كتـاب بـر جـاي        از سـخنراني . را بر عهده داشت مدينهدانشگاه اسالمي  رياست و رياضعلوم شريعت  ي هسسؤرياست م
  .ر خدماتش به اسالم قدرداني كردنداز او به خاطقمري  1412در سال  ملك فهدو  قمري 1402 سال در ملك فيصل .مانده است

  ):جمالت آغازين اين فتوا(حركت و چرخش زمين رد  داليل قرآني بن باز براي 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 

تفسـير  . منافـات دارد ] به زمين كه چگونـه مسـطح شـده اسـت     و[» إِلَى الْأَرضِ كَيف سطحتو«: و قوله جل و عال] ميخ هاييرا  ها كوهو [» أوتادا
توانـد چـرخش يـا     چرخد و اين روشن است، اما البتـه تنهـا در صـورت غضـب خداونـد، مـي       روشن آيه اين است كه زمين كروي نيست و نمي

ماء أَنْ  «: وله سبحانهحركت داشته باشد، كما في ق ي السـ نْ فـم نْتُمأَم أَم ورتَم يفَإِذَا ه ضالْأَر بِكُم فخْسأَنْ ي اءمي السنْ فم نْتُمأَأَم    كُملَـيلَ ع رْسـي
حركـت   بـه ] زمـين [ بـه ناگـاه  زمين فرو برد، پـس  ايد كه شما را در  آيا از آن كس كه در آسمان است ايمن شده[» حاصبا فَستَعلَمونَ كَيف نَذيرِ

. كه تند بادي بفرستد و برسر شما سنگ ببارد تا بدانيد وعـده عـذاب مـن چگونـه اسـت      ديا شدهافتد؟ آيا از آن كس كه در آسمان است، ايمن 
ايم تا به حركـت   ها، ميخكوب كرده يعني زمين را با كوه؛ ]ها را بيافكند و در زمين لنگر كوه[ »وجعلْنَا في الْأَرض رواسي« و )]17و  16 /الملك(

يعنـي  ] خورشيد و مـاه در فلـك جريـان دارنـد    [» الشمس والقمر يجريان في فلك«قدذكر اهللا سبحانه أن  و ؛درنيايد و آرامش مردم برهم نخورد
ا خداونـد از حركـت     وند از آن خبر مـي چرخيد، خدا خداوند از حركت خورشيد و ماه خبر داده است و اگر زمين نيز بر محور خود مي داد، امـ

  .)۱۷، ص »الأدلة النقلية و الحسية علي جريان الشمس و سكون الأرض و امكان الصعود الي الكواكب«(كردن زمين خبري نداده است 
دفاع از اين فتـوا بـه نقـض چـرخش     ا ب »مسألة الـدوران هدایة الحیران فی«با نام  ودخ كتاب 32تا  12 ي هاز صفحعبدالكريم بن صالح الحميد نيز 

اعتقادات، باور به كـروي بـودن و چـرخش     اين ي هاز جمل. گر و ملحدانه است ها فاسد و تباه برخي علوم و فرضيه« :تنوشته اس زمين پرداخته و
  .»جهش و تكامل انسان از ميمون استي  نظريهاز  تر بزرگ و باور به دوران زمين، خطايي بسيار... زمين است
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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 علم  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 2.دارد )و پويايي پرسشترديد، ( گرايي معل تيو ماه )ايستايي
   3.از كنار آن گذشت يبه آسان ايقلمداد كرد اهميت  يب آن رانبايد  است و

و مذهب را منبع حصـول درآمـد    نيكه د يكسان مشت تواند يمرآن قدر مستقل تحقيق  )دوم
آشـكار   نـان يا .كنـد بـاز   نيـز  را انـد  سـاخته  )گـران يخـود بـر د   يحكمرانـ ( يعامـل سـرور   آن را يا

جـز بـه    و ستنديقائل ن يارزش نيتر كوچكانسان و خرد  يآزاد، آبرو مال، ،جان يكه برااند هساخت
 نـد يگو يمبه آنچه كه خود  ،اند دادهنشان  حتّيو  كنند ينم دنبالرا  ، هدفيسلطه درآوردن بشر ريز

   .)مدعاست نيشاهد ا و اسالم رانيا خيتار( پايبند و وفادار نيستندگاهي هم 
 ،امـروزه بـه ويـژه در ايـران     - سـاخت  هـا  گذشـته خـود را اسـير قفـس    كـه  -بن بـاز  خالف بر

       ميـدان پـا بـه   هـم  بـا ژسـت روشـنفكري    لكـه  ب ،شـوند  ينمـ علم را منكر  كه نه تنهامذهبيوني هستند 
ي نـا و وارونـه كـردن مع   به نـام ديـن   علميجديد دستاوردهاي مصادره كردن  جز ولي ،گذارند يم

 هـم  ،دادن آدرس غلـط بـا   در واقـع اينان  .)در فصل بعد خواهيم ديد( 4دهند ينمقرآن كاري انجام 

                                                 
  »هـ ۱۳۹۵، ةالمنور ةنيبالمد يةمن مطبوعات الجامعة السلام« :ميالدي با اين آرم چاپ و منتشر شد 1975در سال  اين فتوا 1
 )معتقـدات (دينـي   يهـا  گـزاره در را و بـدعت  شـبهه   ذاتـاً تريـد،  و  بسته اسـت  شداتمعتق شدن درست دانسته بهآن حقانيت خالف دين كه بر ٢
  .دهد ميال قرار ؤعالمت سيك ) ها يدانستن( علميي ها هگزاردر برابر همواره بنابر خاصيتي كه دارد، نوآوري است و در پي دانش  ؛تابد ينمبر
كوركورانه از  يرويعواقب پ اي. برد 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 شريعتمداران و ياسالم مراجع يهافتوا
، ابـن عميـد، بيهقـي،    )مترجم كليله و دمنـه ( ابن مقفع، )رياضيدان( كرجي: كشته شدن كساني همچون مانند. استداشته ول تاريخ در برطرا در 

  .در قرن بيستم ميالدي... و» سالمان اييفدا«در گذشته يا ترور احمد كسروي با حكم شرعي و توسط گروه ... سي وار، حالج، السرخبايزيد، عط
بـه عنـوان   . امروزه كساني در سعي هستند تا با سرقت علمي، دستاوردهاي جديد دانش را منبعث از كالم قرآن يا تعاليم اسالمي معرفـي كننـد   4

بـه آن  و طي يك نامه بـه آيـت اهللا بروجـردي    استخراج ! خوانيم كه انيشتين، تئوري نسبيت خود را از منابع اسالمي ميها  هنمونه در برخي از مقال
ها قدر قرآن را ندانستيم و آن را بـه خـوبي    ما مسلمان« :شنويم كه تلقين همين مفهوم است كه امروزه از عوام مردم بسيار مي پيامد! اعتراف نمود
به همين دليل اسـت  . قرآن پي بردند و علوم بسياري را از آن استخراج و به نام خود ثبت كردند ها چه خوب به معناي ولي غربي. درك نكرديم

  .»يما هد و ما چنين عقب ماندان هها پيشرفت كه آن
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و بـا حكـم   نگران را به جرم دشمني با ديـن  وهشگران و روشپژهم و  دهند يمرا فريب خود  روانيپ
  . فرستند يمبه قتلگاه  ،اسالميمراجع  ارتداد

ي علمـ  اتيـ واقع رشيدر پـذ كـه   انـد  دهيرسدرك به اين كيش اسالم  ي هرسيدنومدافعان اين 
تـا ورق را برگرداننـد و    كننـد  يمـ كوشـش   با ادعاي كشف اعجاز علمي قـرآن  پس. ستين يزيگر

، اكنون علمي و منبعث از قرآن دانسـته شـود يـا    شد يمديني ناميده  بيكفر و  هرآنچه كه در گذشته
افتـرا بـه قـرآن و     امـروز بـازگو كـردنش    ،شـد  يمـ قـرآن دانسـته    غيبيهر آنچه كه در گذشته علمِ 

  1.)تكفير مدرن ي هپديد ياالحاد جديد در جهت عكس الحاد قديم ( خوانده شود ييكفرگو
 ، ان امـروزي سـاز  شـريعت يـا   ديـن  نوينمدافعان اكنون  .دارد بهي است كه دو لشمشير تكفير 

 2اسـت به كار رفته  »بن باز عبدالعزيز« امثالزمان تا  اسالم تاريخ ييابتداقرون از كه را  ند آنكُ ي هلب
كـه جـاي    يا لبـه ( انـد  سـپرده ، دل مانده تيز و دست نخوردهكه  ديگر آن ي هلبو به را كنار گذاشته 

 .؟ پاسـخ بسـيار سـاده اسـت    كنند يمچرا چنين  يبه راستاما  .)كند يمسابق را عوض  ديندارملحد و 
بـه   قـرآن  شناسـاندن  بـا  پـس  ؛كننـد  يم سودارتزاق و كسب  ،شريعت و دينراه از  ساالران ندياين 

 راهسر را از و روشنگران مخالفان  توانند يم هم ،در علوم خارق العادهنكات از آكنده  كتابيعنوان 
و هـم   دهندرونقي دوباره ب -كه در معرض كسادي قرار دارد - دين دكانداريبازار به هم  ،رندبردا

   .معرفي كنندداراي حقانيت يا  ببخشند يا دوباره مشروعيت به ظاهررا  سيادت و ساالري خود

                                                 
در گذشـته هـر   . شده استدانيم كه در آياتي از قرآن، آشكارا بر مسطح بودن و سكون زمين يا حركت خورشيد به دور زمين تأكيد  مي: مثال 1

عكس، هـر كـس كـه از ايـن آيـات، كرويـت،       ولي امـروز بـر  . شد عرفي و مرتد ميكرد، به عنوان دشمن خدا م كس كه در اين موارد شك مي
 چرخش و حركت زمين را برداشت نكند يا تفسير معكوس اين آيات را باور نداشته و آن را بازگو كند، از طرف شريعتمداران به جـرم تـوهين  

          سـازان گذشـته كـه نـام احيـاگر اسـالم،        بـا ايـن حسـاب يـا تمـام شـريعت      . ارتداد هم مجزات مرگ را در پي دارد ؛ وشود به مقدسات مرتد مي
نـان كـه   يا شاگردان امـروزي مكتـب آ  اند  هكشاند راهه بيپيروان خود را به اند و  بودهگمراه كشيدند،  ي خداوند را يدك مي االسالم يا نشانه ثقه

   .اند ها ريخته اند و خون اما هردو گروه با دو نظر متضاد، حكم ارتداد صادر كرده. هستندگو  دروغها را دارند،  همين عنوان
خـود، مشخصـاً   » تهافت فالسـفه «او در كتاب . دانست پرداخت، ملحد مي ميمثالً ابوحامد محمد غزالي هر كس را كه به علوم عقلي و منطقي  ٢

زمين تخت است و هر كس كه منكـر ايـن باشـد، بـه     «: عبدالعزيز بن باز نيز در قرن بيستم ميالدي چنين فتوا داد. و ابن سينا را كافر خواندفارابي 
هر كسي كه قائل به حركت زمين باشد و اين كه روز و شب ناشـي از حركـت زمـين    «؛ )1993فتوا، ( »خدا اعتقاد ندارد و سزاوار مجازات است

الأدلـة النقليـة و «(» يند، گمراه و كافر است كه بايد توبه كند وگرنه بايد كشته و اموالش بـه نفـع بيـت المـال مسـلمين مصـادره شـود       پديد مي آ
   .)۸۱، ص »الحسية علي جريان الشمس و سكون الأرض و امكان الصعود الي الكواكب

ي متعددي با فتواي مراجـع دينـي رخ داده بـه طـوري كـه از بسـياري از       ها كتاب سوزي به دليل همين تكفيرها در بالد مسلماناندر طول تاريخ، 
 .جاي مانده است ركتب، تنها نام و يادي ب
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پـيش از   -اند كردهروشن  خود را كه تكليف نخستخالف گروه بر -امروزي  انساز تعشري
، هـا  آناز نتايج  برخورداريو قبل از قرآن  خرق عادتمختلف  يها جنبهدر مورد  ييهر ادعاطرح 

درستي معلومات قرآن بعـد از  به راستي قرار است اگر  :كه روبرو هستندكلي  با اين چالش و سؤال
خالف حقيقـت قـرآن   بر شده يمدر گذشته از قرآن فهميده كه چه آنهر  ونمايان شود  چهارده قرن

و برهـاني   حجـت با چه بر اساس كدام منطق يا قرآن پس  ؛استبوده اهه ر بيپيمودن فهمي و  كجيا 
كـه  ) يآيـات ( ييهـا  هبـه نشـان  تا  حجاز انتظار داشته است نشين باديه اعراباز خود  ي هدر زمان عرض

و  ؟ايمـان آورنـد  سـپس  اعتماد كنند و  -خواند يمو آشكار روشن را  ها آن ،و خود - دهد يمارائه 
  1قرن حاضرند؟علمي  يها يتئورهمان  ،آشكار يها نشانه آيا اين

***  

 ي دربـاره از ادعاهـا   شـماري نادرست بودن  قرآن، شناسي گيتيشناخت  كناردر  در اين فصل
معلومـات مـردم در   يـادآوري  بـا   ديم كه حتّـي خـود قـرآن   دي ؛ وشناختيمهم اعجاز علمي قرآن را 

 منتفـي هـم  را  ايـن گونـه ادعاهـا   درسـتي  احتمـال   اصـل چگونـه  ، ها 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 رابطهدر معادله يا  خواهيم ديد كه چنين هم .ميده يمقرار و نقد  بررسيشناخت،  را مورد

                                                 
چهـارده قـرن   در  ،خصوصيت حركت گهـواره با مد نظر قرار دادن توان تصور كرد كه قرآن در تشبيه زمين به گهواره،  آيا مي ،به عنوان مثال ١

حجاز آگاهي از حركـت   مردما براي به حركت زمين احتجاج كرده باشد؟ در صورتي كه در آن دوره، نه تنه براي نشان دادن قدرت اهللا ،پيش
 .بودشايع  در همه جاو  رايج »سكون زمين«ي  هفرضي نيزو حتّي تا ده قرن پس از آن  آن عصر دربلكه اصوالً  ؛غير ممكن بودزمين 

 هـاي  هاشاره به پديدرويكرد قرآن در  - از نظر گذشت 88 در صفحه 2در پاورقي نيز آن  ي هو چكيد -تر نشان داده شد  شكه پي مطابق آنچه ٢
دانستند يا امكان  مييا را كه آنچه (مردم هاي  هتنها دانستباره  ندر اياين كتاب بلكه  ؛طبيعي، آموزش علوم يا ارسال پيام رمزي به آيندگان نيست

 شـما كـه   ،مشركاناي : نين پيامي داردچآسمان  اشاره به هفتقرآن هنگام  مثالً . كند ميها استناد  نگيرد و به آ ميرا گواه ) را داشتند دانستن آن
، حـال بـا ايـن   پـس   .)يا در كتب پيشينيان بيابيـد  از خبرگان خود بپرسيد اطالع نداريداگر ( هستيد خبرا بها  نو خالق آسما آسمان هفتاز وجود 

قـرآن همـين رويـه را در    (؟ شـويد  يمـ ئل و فرزند قا همتابراي او چرا و ؟ پرستيد ينم ،اوست ي هشايستكه  آنچنانرا  خالق تواناچگونه است كه 
  ).كند ياستناد م» آدم«باستاني  ي هبه اسطورصراحتاً  ،نوع بشرپيدايش  منشأچنانچه در مورد  گيرد؛ يميات متعدد خود نيز پي آ

معلومـات  و ) فاصـله داشـت   هـا  قرن(بود  تر مانده عقب اريخود بس يرامونياز جوامع پ ي و علماز نظر آگاه حجازايستاي  ي جامعه ،پيش از اسالم
بـا ايـن    .توقف كرده بـود ) كه در ديگر جوامع اصالح يا منسوخ شده بوند( خود انينيشيپ خيالي يكهن و باورها يها افسانهدر آن دوره، اعراب 

نيـز بيگانـه نبودنـد؛    ) شـناختند  مي» اهل كتاب«اين قبايل را با نام (هاي كتب قبايل يهودي و مسيحي  ها و آموزه پرست با داستان وجود اعراب بت
يي هـا  شـته نو دسـت كردند و  يسخنراني م ها نسرياني و آرامي كه از عراق و شام آمده بودند، در مكّه و در سر راه كاروا  گران مسيحيِ زيرا تبليغ

  .خواندند يمم اي از مسيحيت كه متأثر از يهوديت بود را براي مرد هبرگرفته از متون مقدس خود و تعاليم شفاهي فرق
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بـه  . هـا  آنيا تـابعي از  » تالي«هستند و قرآن » مقدم«علمي  يها يتئورشه ؛ همياند دادهمدعيان ترتيب 
علـوم تجربـي بشـر، بـراي      ي همحـدود يك كشف يـا يـك موضـوع تـازه در      گاه هيچاين معني كه 

ي هـا  هبلكه همواره ايـن قـرآن بـوده كـه گـزار      .نخستين بار و مستقيماً از قرآن استخراج نشده است
  .اند هعلمي بر آياتش تحميل شد

 يگمان اگر امروز دانايي قرآن زير يك عالمت سؤال بـزرگ قـرار نداشـت، شـريعتمداران     بي
  -كه لزوماً براي آموزش علوم نوشته نشده است-اين چنين در تكاپو نبودند تا كتابي همچون قرآن 

ولـو  ي علمـي   هي هـر نظريـ   هالمعارف كامل علمي معرفي كنند؛ با اين استعداد كه قرين هرا يك داير
بـه هـر دري    ،الزم نبود كه ايشـان بـراي حصـول مـراد     چنين هم. و 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.علمي جلو دهند

كـه يـك فـرد بـا ذهنـي       سـت يكافاند،  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 به عنوان مثال چنين فـردي  . آن كتاب را تا حد اعالي خرق عادت باال ببرد
ارتبـاط داده  ) ي ماده هذرترين  كوچكنيروي 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«                
 »ميندر بر آن ذره چون جست از ك گردد افالك و زمين              ذره ذره                  

  

                                                 
اي مسئول آب پاشيدن به خورشـيد اسـت    اين روايت كه فرشته» مقدمات علم تفسير«آيت اهللا محمد فاضل لنكراني در كتاب  به عنوان نمونه، ١

آشكار است كه اين گونه تفاسير بيشـتر بـه   . شي خورشيد تعبير و تفسير كرده استرا به عنوان تبديل هيدروژن به هليوم در فرآيند انفجار همجو
   .منطقي  ي يك استدالل ماند تا به نتيجه اقوال خوابگزاران در تعبير رؤيا مي

در اين ترجمـه،  . ديد البالغه به قلم محمد دشتي مي توان جفارسي كتاب نه ي هرا در ترجمبر وفق مراد دانش  اسالمي رواياتر يتعبمصداق بارز 
   .استارتباط داده بشر دانش نوين  اي گوناگونه هو زيرشاخ ها هبه شاخرا نهج البالغه متن از  يپرشمار 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
          درايـن كتـاب نـه تنهـا هرگـز مرزهـاي دانـش امـروز را         يعنـي   .برنداشته است جلوگامي به خوداز 
عصـر  ) علـم  شـبه علم و (علم نه چندان درست منطقي  ي هادامبا  حتّيمعلومات آن بلكه  ؛نوردد ينم
  .)نبوده استبا علم همگام و همسو گاه  چهيقرآن ( فاصله دارداز خود هم  شيپ

 نمايان شدن بيش از پـيشِ با امروزه  اما ؛گذرد يم »يمركز زمين«منسوخ شدن از  ها قرنگرچه 
انطبـاق  كه بـا ادعـاي   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 آن با علم 
 موفق بـه كشـف   ،ييگشارمزبا در گوشه و كنار دنيا مدعياني اعالم كنند كه تا امر سبب شده است 

 يچيده شده بودپاشاره  ورمز  ياگوشه وكنايه از يا هالهدر  كه اند شدهدر قرآن  اي هخارق العاد علوم
 مسـأله لذا همين  ،هره بودندب يب اطالع و يب اين ظرايف علمي از ،پيش چهارده قرنچون مردم در  و

شـبهات   بلكـه تا  .رساند يماثبات به  آن راو كالم وحي بودن درنتيجه حقانيت  معجزه بودن قرآن و
مـدرن و  حجتـي  از  اسـالمي دسـتگاه تبليغيـات    يـا  شودرفع  -موروثي يايمانبا  - انمسلماناحتمالي 
  .گرددمند  بهرهامروزي 

بـا  زيرا ؛ صرف نيستند مترجمديگر  »مترجم آيات الهي«كساني با نام  ان،يمدع نياز ا تيبه تبع
در  دو پهلو يها واژه ازگيري  هبهربا  يا ها آنگون ساختن و دگر عربي قرآنمفهوم كلمات در تغيير 

 معلومـات بـا دادن آدرس غلـط،   تـا   سعي دارند -لبي خاصتلقين مط به منظور -ه ترجم زبان مقصد
كه  مينيب يم ها ترجمهدر برخي از  نمونهبه عنوان . )نوجوانانبيشتر در كتب ( قرآن را الپوشاني كنند
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هـاي   سـنگ « و گاهي 2»يكرات آسمان«به » ءسما« ، لغت1»خاك ي هكرزير« به »يثرتحت « عبارت
ايـن   .شـوند  يمـ  هترجمـ ... و 4»مسـير خـود  «يا ) مدار( »رگانمجراي ستا«به » فلك«لفظ  و 3»آسماني
و  بـه نظـر نرسـند   زگار ادر زبان عربي ناس ها آنهم با معادل  تا گردند يم انتخاب يا گونهبه  واژگان
كـره در   ي همـثالً 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 .)ثريتحت  برگردان
ايـن   قـرآن كـه   پي نخواهد بـرد او  زيرا؛ كند يم اتيندارد را دچار فهم نادرست از آ ييآشنا يعرب

 زمـين  آنچـه در زيـر  ( »زمـين  ينييپـا فضـاي  «) به ترتيب( :چنين توصيف كرده استخود را مفاهيم 
 يا نمونـه به عنوان  - اتفاقاين  .)چرخ گردون( 5»سپهر«و  )ر فراز زمينطاق رفيع ب( »آسمان«، )است
نيـز   )لغـت ي  مراجعه بـه ريشـه  ( 6»پشمريش و  يموجود ب«با عبارت » بشر«لغت  ي هترجمدر  -ديگر

  7.در تئوري داروين دانسته شود» 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   ها آن يادعاها يول .اند انداختهنو  يدر قرآن طرح يداده و به راست قيبا دانش تطبظاهراً قرآن را 
   .قابل استناد ودرست  ،ياستنتاج منطق يها روشنه با  وهمنوا است قرآن  اتيآ حيبا نص صر

                                                 
 .6/ ، ذيل طه»ئي هالهي قمش« ي هقرآن، ترجم 1
 .9/ و المرسالت 65/ الحج، 1 /نشقاقال ،1 /ارفطن، ذيل اإل»مكارم شيرازي«ي  هقرآن، ترجم 2
مكـان  براي نامگذاري يك  واست  »بلند جايگاه« يا» فرازبر « معنايبه  »سماء«لفظ ، عام در زبان عربيدر اصطالح گر چه  .9/ سبإ، ذيل پيشين ٣

 .)19/ و الملك 79/ النحل: ك به. ن( سابقه يبدر قرآن هم غلط است و هم آن بر اشياء پرنده اتالق  ولي ؛رود يم به كاردر فرا سوي زمين 
 .40/ يس و 33/ ، ذيل االنبياءپيشين 4
  .40/ يس و 33/ ذيل االنبياء ،از قرآن »آيتي«و » معزي«، »خرمشاهي«فارسي هاي  آن در ترجمهدرست ي  ترجمه: به. ك. ن 5
  http://www.quranology.com/farsi/hayat.htm: به. ك. ن 6
» انسـان «زاد يـا   يآدمـ  يبه معنا -اي كه داشته باشد و هر مفهومي كه در خود مستتر داشته باشد  با هر وجه تسميه - »بشر«لغت كه  ي نيستشك 7
موجود داراي گوشـي  « را به» خرگوش« ي هشبيه حالتي است كه كسي واژ ،اين نوع ترجمه. و نه باكتري است )از جانوران گونه كيبه عنوان (

در اين  مخاطب. به صورت لفظ به لفظ برگرداندديگري  زبان آن را بهسپس تبديل كرده، » دراز گوش«يا » بزرگ گوش«، »گوش خر همچون
ين نوع برگـردان  ا( ، تصور خواهد كرد)حتّي فيل(ي كه داراي گوشِ بزرگ است حالت، اين حيوان را گورخر، كانگرو، بز يا هر جانور ديگر

همان عملـي   ،آيات قرآن ي هدر ترجم كارانه فريباين اقدام . )آيد هاي ترجمه به حساب مي كه از آفتويند گ مي» برداري گرته«لفظ به لفظ را 
در واقـع يـك   توريـه  . شـود  يمـ مجاز دانسـته  ) دروغ شرعي( »تقيه«و مانند  گويند) خدعه شرعي( »يهتور«تشيع امامي به آن است كه در مذهب 

كه بـا وجـود اينكـه دروغ    آن اين است كه گوينده عمداً سخني را به زبان آورد معناي  ؛ وبراي كتمان حقيقتاست ) سفسطه(ي آگاهانه  مغلطه
  .كنددريافت است، خالف حقيقت بر مفهومي را كه مطلوب گوينده ونيست ولي شنونده را گول زده و به اشتباه اندازد؛ به طوري كه شنونده 
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  يك فرافكني
  

 خود بـا صـراحت   چه را كهآن از به غيرمعنايي  نيست كه قرآن و منطقي پذيرفتي ،بايد دانست
 )معنـاي سفارشـي  ( يـا تفسـير   داشته باشد و معناي آن هم نبايد مجاز به تغيير و دگرگوني ،ديگو يم

  1.باشد
 ريو تفسـ  يبارها و بارها مورد بازخوان اسالميونكتاب قرآن توسط  ،نكهيقابل انكار ا رينكته غ

پيشـين  اسـاتيد   ازاد قبا انت نوين تفسيرهاي مجدد ودر توجيه اسالم  امروزيمراجع . ار گرفته استقر
 نيمفسـر  ؛دهنـد  يمـ خواننده چنين توضيح  يبرا -تقابل علم و دين ضمن انكار - ها نوشتهدر  ،خود

بـودن  بـر مسـطح    يناز منجمـ  تيـ به تبعگذشته در  )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  نياگر مفسر) الف
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  بـه عنـوان    وسيـ بطلم طيِب المجسـ كتادركم  تدس يا2.نداشت ترديدي در آن شناس اخترهيچ 
  3.بود بازگو شدهصراحتاً  مسألهاين  ،منجمان ياصل
 تيـ تبع منجمـين از  هـا  آن نيا، بنابرنداشتند انشناس اختربه  ياعتماد چيه نيمفسر كه يياز آنجا) ب
ثـر  اك .بودنـد  »مراجـع اسـالم  « مطرود ها لسوفيفان و شناس اختر، همواره در طول تاريخ .كردند ينم

                                                 
   .، رضا آيرملو»قرآن غير ديني قرائت«: به. ك.يشتر، ربي  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 لایتصور لمن لـم یـرتض بالبرهـان فی انّه « با عنواناي دارد  هنيز مقال ي رازيزكّريامحمد بن  .)دانست محتمل و قابل بررسي مي
  .)ر نيستقابل تصو ،آن هستند ست و مردمان در اطرافكرويأله كه زمين مساين ذيرد، پ در اينكه براي آن كس كه برهان نمي(» الناس حولیها

 .شـد  مـي آمـوزش داده   نيشـعاع زمـ   ي همحاسـب روش  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  ،نايابن س مانند1؛شدند يمو به مرگ تهديد خوانده 

تن به نجوم پرداخ) ق هـ 204 -150از امامان فقهي اهل سنت،( 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 اهـ  دانياضـ ير ي همـه ؛ و پيـرو آن  شـمرد  را مـذموم  و علـوم طبيعـي   فساد دانست ي هماي

 3.شد 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 ياريسناسبت نبود، چون بم يبهم  اديزها  ببرچس نيا 1

بـه طـوري كـه مـأموران     . نـام بـرد  ) هـ ق 313 - 215( »ي رازيزكّريامحمد بن « ي جهتوان از شكن مياز آزار انديشمندان به عنوان نمونه  .بودند
ام . بر سر وي كوبيدند تا اين دانشـمند نابينـا شـد    چنانتاب رازي را عباسي، ك 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 هكه دارالترجمعباسي  )هـ ق 218 - 170(» مأمون«هم  ها ناز آ
ترجمه شده با طب، فلسـفه، منطـق، علـوم و فنـون يـا حتّـي عقايـد، فرهنـگ و ادبيـات           يها كتاب ي همسلمانان بسياري در ادوار مختلف به وسيل

رياني،  )سانسكريت(ي هندي باستان ها زبانناني و بقيه به به زبان يو ها كتاببيشتر اين . جوامع ديگر آشنا شدند و )پهلـوي ( پارسـي باسـتان  ، سـ ...
  .پيرو جالينوس بود ، پيرو ارسطو و در طب،طبيعي ي هدر فلسف) هـ ق 428 – 370( »سينا علي ابو« ،به همين دليل. بودند

بـا آيـات قـرآن     هـا را  آنندان يونان آشنا شـدند؛ هـم تشـابه برخـي از     ي كه با نظرات انديشمهنگام -از قرن دوم هجري قمري به بعد -مسلمانان
را بـه نـام ديـن مصـادره كـرده و       هـا  آندرنـگ   ي، بـ افتنـد ي يمـ كه اين نظرات را مطابق قرآن  ينمدراشريعت. ديدند و هم مغايرت برخي ديگر را

ا  ا). رستاني، مالصدرا و محقق طوسـي مانند محمد بن عبدالكريم شه( خواندند يمرا شاگردان اولياي الهي  فيلسوفان نظـرات  بسـياري از  چـون  مـ
دانسـتند و   يمرا ملحدانه فالسفه  نظراتاسالم، ي تاريخ  هاسالميون از همان قرون اولي اكثريتلذا  ؛بودنيز آشكار  در تضاد مباني قرآنفالسفه با 

   :يابي كرد ريشهچنين توان  يم ران دانشمندان مسلما بااسالمي ران شريعتمداتقابل علل اساسي در كل، . ايستادند يمدر برابر پيروان آنان 
رد  ضـبط، تكميـل و اصـالح و گـاهي هـم     ) ب. ي باسـتاني  هعلـوم منسـوخ شـد   كهنسـال و  ي باورهـا  و ها افسانهدر  قرآنتوقف معلومات ) الف
در بـه   ها آنخرد دانشمندان مسلمان و اهتمام ) ج. 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 سـلف خـود را اصـالح     فالسفهي سبب شد تا آنان مواردي از آرا موضوعهمين (كارگيري منطق 
ددانستن يماني ايم بيعامل كفر و  ور ضروريات دين انكاساز  هزمين ياپيروي از زندقيه ات را بسياري از اسالميون، فراگيري منطق و رياضي.  

ابليس در فـريفتن اينـان   « :نوشته استگونه  اين »تلبيس ابليس«در كتاب  )ق.هـ 597 – 508فقيه حنبلي، ( بغداديالامام ابن الجوزي  باره ندر اي 2
اي در ميـان سـاير    هزمـين را نيـز سـتار    ،فـي المثـل  . رده انـد تنها به عقل خـود روي آو  ،براي درك حقايق ها آن قدرت يافته است كه راه  از اين

گوينـد كـه    يند و مـ لمقامي بلند قائ) ارسطو(و براي كساني چون سقراط و بقراط و افالطون و جالينوس و ارسطاطالس  [...] اند  هستارگان پنداشت
 ».تر خواهد بود لمقبوها  اين يشگاه خالق از عذرري در پاو همانا عذر يهود و نص. همانند زمين است ميلهر كوكب ديگر را نيز عوا

 -آن هـم بـا اسـتناد بـه روايـات اسـالمي       -نيفالسفه و منجمـ  ابارهمنابع اسالمي،  و پيشين ريتفس يها كتابدر اغلب  كه ديتوان د مي قيبه تحق 3
شيعي نيز اصوالً علم منحصر به اصول دين اصلي در منابع  .استنگريسته شده  و انكارترديد  ي هبا ديد ها نبه نظرات آ يا .اند هشد ريتكف تحقير يا

بيـت پيـامبر نيـز     فهميدن بهتر سخنان اهلدانستن صرف و نحو عربي به منظور (، دانسته شده است امامان رسيدهبران، اولياي الهي و و آنچه از پيام
  .ر، احداث شبهه در نفس، كفر و ضاللت ناميده شده استي تضييع عم فايده و مايه ، عملي لغو و بيغير آنو فراگيري ). توصيه شده است
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مسـطح بـودن    اصل بر ،اديان ابراهيميكتب از جمله و  نيشيپ انيدر كتب اد قبل از قرآن،) ج
         و عجيـب  ،هبـراي مفسـرين در ادوار گذشـت   اصـل   ايـن از تبعيت قـرآن   ،پس. بود هشد ديكأت نيزم
يافتـه   يراقـرآن را در متـون يهـود و نصـ    مشابه آيات  ،اين مفسرين. انگيز نبودبرترديد ياك ان هشبه

  .بودند و توضيحات تكميلي اين متون را منبعي براي تفسيرخود قرار داده بودند
د خـو و فهـم   درك ي جـه ينت ،نيبر مسطح بودن زمـ  در گذشتهمفسران قرآن  پافشاري نيابنابر

همچـون   انيمتكلمدر اين راه حتّي  1.را گول نزده بود ها آنكسي  واست  قرآن بوده اتياز آ ها آن
 ي هصـدد تخطئـ  در ،داليلي به زعم خـود عقلـي  ذكر با ) ق. هـ 606 – 544/543( 2زيراين الدفخر 
  3.اند برآمدهنيز زمين  بودن منجمين در كروي رأي

                                                 
 )بـا هـم   متفاوت گاهي متناقض همديگر و گاهي( اسالميگوناگون اخبار پيشين خود يا  اساتيدبيشتر به نظرات  ادوار گذشته، رانمفس در واقع 1

  .دانستند ييا باطل مردود مشمردند و هر بدعتي را هم  ميرا بدعت  اي در دين ههر سخن تاز آنان. دل سپرده بودند
  .شافعي مذهب بود ،اشعري مسلك و در فقه ،، در كالم»فخر رازي«يا  »رازيفخرالدين «به  معروفمحمد بن عمر بن رازي  ٢
 دربسـت را ) منجمـين و فالسـفه   از جملـه (گـران  ديكـه او رأي   ناظر بر اين معناست اين لقب ،گفتند مي »امام المشككّين« را رازيالدين  فخر ٣
و  »اصل تمام علوم در قرآن است«با اين رويكرد كه ) تفسير الكبيرال(» لسان الغيب«در كتاب فخر رازي  .كرد ميرد ن بدون برهان يا پذيرفت ينم
ايـن   يرشپـذ ولـي   ؛پرداخته اسـت نيز و فالسفه منجمين  آرايبه  »ستايد يم انديشند، يآفرينش زمين و آسمان مي  هخداوند كساني را كه دربار«

بـرخالف روش  (داد  ، قـرآن را اسـاس قـرار مـي    در راه علمـي نشـان دادن قـرآن   رازي در واقع، فخر . دانسته استرا منوط به تأييد قرآن  نظرات
ن بيـا و منجمـين   آراي بـين وي هرگاه به اين ترتيب كه  .سنجيد و علم نجوم معتبر در زمان خود را با آن مي) مدعيان امروزي اعجاز علمي قرآن

در نزد  نظرات منجمين ،در غير اين صورت .نشان دهدرا  علم زمان خودهمخواني آيات قرآن با تا كرد  يآنگاه سعي م ؛ديد مي هماهنگيقرآن 
ن اما با اي ؛داند در ضمن تفسير خود بر قرآن، رأي منجمين را در كرويت زمين مردود مي وياست كه  به همين دليل .بود اعتبار و ارزشفاقد او 

   .قلي آن را اثبات نمايدعقلي و ن كند تا با داليل متعدد پذيرد و سپس كوشش مي ي سكون و ثبات زمين مي حال نظر منجمين را درباره
 58سوره األنعـام و آيـه    68آيه با استناد به  يو. است تا از طريق علم فلكر تقد بود كه معرفت عالم سماوات از راه اخبار بهتر ميسمعفخر رازي 

تمسـك   يـا نظر اظهار بحث و هر گونه  ،»العجـائزعليكم بدين « و خبر مشهور »تفكروا فى الخلق ولاتفكروا فى الخالق«و حديث سوره الزخرف 
التفسـير  : در(اعـالم كـرد   منع شده و مردود  شود الهي دانسته ميوحي  را كهآنچه درستي سنجش  يا ؤال بردنزير سدر  منطقيداليل فلسفه و به 

شـت  پقرار داشتن زمين بر روي زمين،  ندانستعالوه بر مسطح  ،در كتاب تفسير خود ازير، به همين دليل). 97و  96، 95، 46صص ،2ج الكبير،
چنين باران أ منش ي هباراو در چنين هم. دانسته است حتملمبا استناد به اخبار اسالمي، را بلكه آن  نكرده ردنه تنها نيز گاو، ماهي و يك صخره را 

شود، از آسماني مي بارد كـه   يباران در ابر توليد نم« ؛»كند ميل بعد آن را بر ابرها نازآفريند 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 كه بر آنچه بنا( .»باالتر از ابرهاست

 اونظر ؛ بلكه كردپيروي از منجمين متهم  را بهوي بتوان تا  ندارد –بود مان حيات رازي در زشناسي  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  بـه خـوبي   ؛ ايـن نكتـه را نيـز    باشـد ديـن و دانـش   ي  رابطهد معياري براي شناخت توان يمعالوه بر اينكه رازي » لسان الغيب«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
  .)ترين ارزشي قائل نشدند كوچك روز در زمان خود، دانشبه فخر رازي توجه  قدارم همينبراي  »هابن تيمي« مانندبعدها كساني البته (
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  كشف اعجاز علمي قرآندر يهايادعا
  

تقريبـاً هرسـاله بـر     1.ندبسـيار  و گونـاگون علمي قـرآن  خرق عادت  يها جنبهدر مورد  هاعااد 
مراجع اسـالمي  كن  فصا جاده به راستياين مدعيان  .شود يمافزوده  ها آنكاشفان و ادعاهاي شمار
 كـه تـاريخ   ييگـو  2.دهنـد  يمـ قرار  ها آندر اختيار تازه از قرآن  يرهايتفسبراي را منبعي و  اند شده

سـازان   عتيشـر  ديگـر بـه كـار    روز امـروزه  ؛ واسـت ذشـته  گ ميقدي يها هيتوجها و مصرف تفسير
  .اند يا ويرايش تغيير مجاز به معناي جمالت قرآن،اينكه  يا نديآ ينم

صـحت   و دهـيم  پاسخ اعجاز علمي قرآن ي هادعاها دربار مشهورترين به قصد داريم در اينجا 
  3:را محك بزنيم ها آن

                                                 
 گـان ي مهنـدس بازر مانند اين ادعـا اند؛  كردهرد  ها آنمداران هم عشريتخود  ازدر سطح پاييني قرار دارند و حتّي كساني برخي از اين ادعاها  ١

بـه صـورت مطلـق وجـود      ي جـو هـا  هيـ ال پايه است؛ از آن جهـت كـه   اين ادعا بي. مد نظر قرآن هستند آسمان هفتجو زمين همان  يها هيالكه 
جـو  ... دانشمندان بر اساس پارامترهاي متعددي مانند فشار، دما، مواد تشكيل دهنـده و (بندي دانشمندان هستند  هحاصل طبق ؛ بلكهخارجي ندارند

ي متنوع بر اساس قـد، وزن، رنـگ چشـم،    ها حالتمانند اينكه دانش آموزان يك كالس را با اند؛  كردهبندي  هي گوناگوني طبقها صورته برا 
حال ممكن است بـه صـورت تصـادفي در يكـي از     . بندي كنند هطبق... ي اجتماعي و هضريب هوشي، كسب نمره، ميزان رعايت بهداشت يا طبق

وجـود   توانـد  ينمـ  مـثالً ؛ آسمان نيز منافـات دارد  به عالوه اين ادعا با توصيف قرآن از هفت. )ضا به هفت گروه تقسيم شوند، اعها بندي هاين طبق
 ...؛ وهستند را توجيه كند آسمان هفتكه خورشيد و ماه در ميان ) 16/ نوح(قرآن  ي هاين آي يا درهاي آسمان

و دو » مـروه  وسفي« يها نامترين افراد سه نفر هستند با ولي امروزه كوشا. فرد بود نيتر فمعرو »سيد هبه شهرستاني«در گذشته عرصه  نيدر ا ٢
مـورد بـه    63هسـتندكه   هيـ آ 675قـرآن   يعلم اتيآمدعيست؛ وه مرّ وسفي. »يالجوار يمقداد مرع«و  »الحبال ليجم محمد« يها نامهمكار به 
د  .)77 - 76 صالقـرآن، صـ   يفـ  يـه عيالعلـوم الطب : در(ي اختصاص دارنـد  شناس نيزممورد هم به  20ي و شناس هانيكمورد به  100فيزيك،  محمـ 

 اسـت  هيـ آ 1322 يبا احتساب موارد تكـرار آيات علمي قرآن  كل تعداد ها آناز ديد . ي نظر متفاوتي دارندالجوار يالحبال و مقداد مرع ليجم
 .)36 - 35 صص ،القرآن يالعلوم ف: در(بوط هستند مر يشناس نيزمآيه به  69و  كيزيف آيه به 138كه  )اتيكل آ% 20(
، ناصـر  تفسـير نمونـه   ماننـد ( ريتفسـ نام كتاب علمي و چه با نـام كتـاب    تحتچه  ،اعجاز علمي قرآن با ادعاهايي درفراواني هاي  كتابامروزه  ٣

ايـران نيـز راه    هاي تانبه كتب تعليمات ديني دبيرس اه نمواردي از آ حتّي. ودش مي چاپ و منتشر... عربي و فارسي وهاي  نبه زبا) مكارم شيرازي
 ).با بكارگيري عبارات مشرقين و مغربين، قصد بيان كرويت زمين را داشته است قرآن مانند اين ادعا كه(اند  يافته

ي تمـام   هقرينـ لـذا   ؛مه چيـز اسـت  ه ي هكنند نچون قرآن بياكه  ندباوربر اين  ،سوره النحل 89با استناد به آيه قرآن  اعجاز علميافراطي مدعيان 
بـه عنـوان نمونـه     اين مفسرانهاي  هاز فرآورد. در قرآن موجود استترديد  يب در حال و آينده،) ابدعات و كشفيات(آوردهاي علمي بشر  دست

 صنوفـل،   بـدالرزاق علعلـم الحـديث،   قرآن و ا: در(» ماهواره«سوره النمل به   82در آيه ) جنبنده(» دابه«تفسير : توان به اين موارد اشاره كرد يم
قرآن و العلـم  : در( »الكترون«و » پروتون«عراف به ألسوره ا 189در آيه ) ا، حوهمسرش(» زوجها«و ) ، آدميك فرد(» نفس واحده«، تفسير )212

، ص 6ج سـيد قطـب،    قرآن، فسير في ضاللت: در(سوره المرسالت  2و  1از آيات » بمب اتم«و استخراج  )156 ص، نوفل بدالرزاقع الحديث،
ي  هادامـ در اين بنـابر . انـد  فتهپذيرها را ن آن هماسالميون از بسياري ي حتّ. است روشن و آشكار دعاهاااين گونه پايه بودن  يب ...و )29 جزء،  379

 .كنيم يم خودداريي علمي قرآن  در مورد جنبه هاادعااين گونه بررسي 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
آيا شما به آن كس كـه زمـين را در دو روز آفريـد كـافر      بگو :9 آيه فصلت سوره

  ...هستيد 
ميليـارد سـال پـيش     5/4دانشمندان با توجه به شواهد موجود عمـر زمـين را    امروزه

 در. ميليارد سال برآورد شده اسـت  5/13ين در حالي است كه عمر دنيا ا. كنند يمبيني 
برابـر عمـر    3عمـر دنيـا   ( .ق شـد روز خل قرآن آمده كه زمين در دو روز و دنيا در شش

كنيم هيچ كمبـودي ديـده    اگر اين موضوع را با شواهد عيني امروز مقايسه )زمين است
. تقسيم كنيـد ) سال ميليارد 5/4( را بر عمر زمين) ميليارد سال 5/13(عمر دنيا  .شود ينم

ه كـه  رسـيد  مسـأله بدان معناست كه علم امروز نيز به اين  اين .ديآ يم  بدست 3جواب 
  .»برابر عمر زمين است 3عمر دنيا 

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 لحظهشده از  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 زمان را از لحظـ  كدانانيزيكائنات است و ف شيدايپ ي كننده فيتوص
شـدن آن تـا حـال حاضـر      غازِ سـرد از زمان آ يسر انگشت نيتخم كي زين نيزم عمر زانيم. كنند يم

  .اعتماد كردچندان  توان ينماين اعداد  به پس .كرده است رييبارها تغ زيحدس ن نيا .است
زمـان سـاخت هـر     مدت رايز ،استدالل نادرست است نيا هم باز، بگذريمموضوع  نياز ا اگر

ر دو روز د نيكـه زمـ   ديـ گو يمـ قـرآن  . شده از ساخت آن ندارد يزمان سپر 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    نيزم ي شده يعمر سپر پس .است پذيرفته انيپادر گذشته،  نيزم

 زيـرا ؛ )هنـ وگ نهميبه جهان نيز  سنبراي ( ندارد يربطكه مد نظر قرآن است، آن ) پيدايش( خلقت
 . ستيمتناظر ن ايهم معنا قدمت،  و سنبا  و پيدايش دتولّ الزم براي زمان مدت
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و همچنان ادامـه  است  افتهين انيجهان، پا يا نيزم شيدايكه امر پ ميفرض كن اگربا اين وجود، 
ن بخشي از ايـ  آن ي شدهو عمر سپري  ،ددر حال تولّهمچنان يعني باور داشته باشيم كه زمين ؛ دارد

 بـه جهـان   شيدايپ ي پروسهمگر  زيرا؛ و نادرست است باز هم اين استدالل ايراد دارد ؛فرآيند است
 ،زمـان پايـاني خلقـت   بـه عنـوان معيـار    عصر حاضـر   ،در اين استدالل كه شود يم تمخ حاضرعصر 

   [!] 1؟انتخاب شده است
  :ن قرآنتدر م نيكشف حركت و عدم سكون زمادعاي  )ب

َحاِب ُصْنَع اللَِّه الَِّذی أَْتَقـَن  :88سوره نمل آيه « َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَها َجاِمَدًة َوِهَی َتُمرُّ َمرَّ السَّ
َُّه َخِبیٌر    َتْفَعلُوَن  به ماُکلَّ َشْیٍء إِن

 هـا  آنحـال آنكـه    و هستند  تحرك يب ها آنپندارى كه  مى] و[ نىيب را مى ها كوهو  
را در كمـال اسـتوارى    زىيـ كه هر چ است ىيصنع خدا] نيا[ هستند حركتابرآسا در 

  .آگاه است ديده او به آنچه انجام مى قتيآورده است در حق ديپد
بلكـه حركـت آن   . نـدارد  يخـود حركتـ   يو خـود  يياست كه كوه به تنهـا  يهيبد
كه شـما راه   يبه عنوان مثال وقت. ينه استقالل!] [است  نيو منتسب به حركت زم يعرض

از آن مكان بـه مكـان    زي، قلب شما نديشو يممنتقل  گريبه مكان د ياز مكانو  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 يمص مشخ ،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

  :در اين صورت. سال جمع بزنيم ارديليم 5/4ميليارد سال و  5/13تا آن تاريخ را با دو عدد  مدت زمان باقي مانده

   x= )بر حسب ميليارد سال(ن عمر جهان مدت زمان باقي مانده تا پايا
   0=x  3) =x+5/4 (÷ )x+5/13  (  

 ي هباز چيه هرگز و در ،عمر جهان و عمر زمين بين دو پارامترِ ،)حال حاضر مبدأصفر با  ي هلحظ(اين به آن معني است كه به غير از حال حاضر 
از آب در  نادرسـت  - گذشتهو حتّي  - ندهيآ )فرضي( سال ارديليدو م اي كي يبرا تناسباين مثالً  .حاصل نخواهد شد 3تناسب  زماني ديگري
و حتّي هر عدد ديگـر گذاشـته شـود، آنگـاه      2يا  1عدد ، xمتغير مجهول  به جايي فوق  در معادلهاگر ( شود ينمبرقرار  3تناسب و  خواهد آمد

  .)شود ينمحاصل  3جواب 
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در  وسـته يكه پحاضـر  درحـال  يداديـ رو ي دهنـده و تذكر  كند يمگو ، بازامتيرا در روز ق) ها هكو
  :چنين استبه صورت كامل استناد شده  مطلبزيرا ؛ ستين، حال وقوع باشد

و هـر كـه در زمـين     هـا  آسماندميده شود، پس هركس كه در ) شيپور(روزى كه در صور  و«
و  .آورنـد رو زبـونى بـه سـوى او    و جملگـى بـا   .آن كس كه خدا بخواهد است به هراس افتد، مگر

 در حركـت  ابرهـا  حركـت ماننـد   هـا  نآ و .ندت هستحرك يب ها آنپندارى كه  بينى، مى را مى ها كوه
 در حقيقـت او بـه   .است كه هر چيزى را در كمال استوارى پديـد آورده اسـت   خدايىصنع  .هستند

و  پاداشـى بهتـر از آن خواهـد داشـت     ،هر كس نيكى به ميان آورد .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 ه البت
ـ  «با عبارت  و 16 هيدرسوره الملك آ( فَـإِذَا هي  ـوراديـ  نيحركـت زمـ   از امـت يذكـر روز ق  ايـ  )»تَم           
 يواضـح  يكـه معنـا  - يمتعدد اتيدرآقرآن و  ستيمنحصر به فرد ن نيزنمل   هسور 88  هيآ. كند يم
 اتيـ درآ هـا  كـوه حركـت  . دهـد  يمـ  تـذكراتي ) امتيق( در روز واقعه ها كوه حركت به -دارند زين

 نيزمـ  ركـت ح ي واسـطه و نه به ) ياستقالل( هستند نيهمه مستقل از زم نيز امتيق ي هكنند فيتوص
ن زمـي  ،هـا  آنرفـتن  و  هـا  كـوه حركت درآمـدن  به  باقيامت روز ؛ در ديگو يمزيرا قرآن  ،)يعرض(

   :ثالًم .شود يمصاف 
را بـه حركـت    هـا  كـوه روزى را كـه  ] ياد كـن [و « ؛)10 /الطور(» ا به حركت درآينده كوه و«
 »كنـيم  گـذار نمـى  و هيچ يك را فروآوريم  بينى و آنان را گرد مى آوريم و زمين را صاف مى درمى

  ...و )47 /الكهف(
  :نكات

را  امـت يقـرآن روز ق چـون  « :اسـت گونه  نيخود، ا ادعاي يدرست يبرا مفسرين نيا ليدل -1
  هيـ كـه در آ  يياز آنجـا  نيابنـابر  ،)اوليه ، فرضاصل( ماند يمن دهيپوش يراز چيكه ه داند يم يروز
پـس  . كـه بـا اصـل مـورد نظـر منافـات دارد       ن و پندارِ انسان اشاره شده اسـت به گما سوره نمل 88

   .»)، حكمهنتيج( ستين امتيمربوط به ق ،هيآ نيدر ا ها كوهحركت 
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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  امتيصف روز ققرآن در و ييگو تناقض

 به ها نشدن آ ليو تبد ها هكواز 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  - َسَراًبا َوُسيَِّرِت الِْجَباُل َفَكانَتْ «

 اسـت  مربوط بـه قيامـت   ،كند يمرا بازگو انسان كه وهم و خيال هم  هيآ نياآشكار است كه 

 ها كوهحركت  چون اين آيه،به عالوه  .است و تضاد تناقضدر ) اصل( استدالل ي هياولبا فرض  كه
 تـوان  ينمـ به هيچ عنوان هم  را آنپس  ؛كند يم ينيشبيپ مانر آخر زد نيرا به صورت مستقل از زم

 .حركت زمين نسبت داد ي هبه واسط اه كوهبه حركت  يا در حال حاضر نيزم يحركت انتقالبه 

خـواهيم   ،مقايسـه كنـيم   2سوره نمـل  89تا  87را با آيات  1سوره النبأ 21تا  18حال اگر آيات 
در روز  هـا  كـوه  ،از نظر قرآن به اين معني كه. ستسوره يكي ادو  هرمطرح شده در موضوع ؛ ديد

در تصـويري خيـالي و   انسـان   ،ولـي بـا ايـن وجـود     ؛شوند يمو متحرك تالطم همچون ابر م قيامت
  :بيند ميو پابرجا ساكن همچنان  را 3)زمين ي هگهواري ها ميخ(ها  هكو ،مانند سراب
آسـمان شـكافته شـود و هـر      و دفوج بياييـ  جدميده شود و شما فو )شيپور( كه در صور روزى«

  )21 -18 /النبأ( »باشد نيجهنم دركم. را روان كند و سرابى گردند ها كوهو  .شكاف درى باشد
 يشـرح موضـوع   انيـ را دارد كـه قـرآن در م   معنـا  نيـ مـذكور ا  يادعادر ارائه شده تفسير  -2

با توجه به . پرداخته است) نيزم يشگيحركت هم( ربط يب يبه موضوع كبارهي ،)آخر زمان وصف(
 از آن ياز هـر موضـوع   شيآنگـاه پـ   ،ميفـرض كنـ   صـادق مـورد اشـاره را    ادعـاي نكتـه، اگـر    نيا
  .گرفتنتيجه  توان يمرا  )آن عدم بالغت(قرآن  ييگو نشايپر

  :قرآن به ميدان مغناطيسي زمين ي هكشف اشارادعاي ) ج
  َماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها لِلنَّاِظِرينَ َولََقْد َجَعْلَنا ِفي السَّ : 16 هيسوره الحجرآ«

  .ميقرار داديم و آن را براى تماشاگران آراست ييها برجو به يقين، ما در آسمان 

                                                 
 .است) رستاخيز -آخر زمان( از يك رويداد خبر مهميك  ي موضوع آن درباره ؛تاين سوره پيداستخاب شده براي نا نامكه از  گونه نهما ١
 .1پاراگراف  109ص  :به. ك. ر ٢
 7 - 6/ النبأ ٣
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 چون .بارو دارد ياو قلعه برج  شود يمبرج به بارو گفته  .برج است جمع بروج لغت
از  ،يين سـپر دفـا  زمين همچو ميدان مغناطيسي واست  و حفاظت دفاع براي كابرد قلعه

ميـدان   يبـه معنـا  س بـروج  پـ  ؛كنـد  يمـ  دهـاي خورشـيدي محافظـت   ابـر با زمـين در بر 
  .»است بوده از بروج ميدان مغناطيسي زمين هم منظور قرآن .مغناطيسي زمين است

 )بـراي ديـده شـدن   ( آسـمان  بخش بروج را زينت با خود آيه كه ،استدالل اينهر چند  :پاسخ 
و  - )ميدان مغناطيسي زمين قابل ديده شدن نيستچون ( است آشكارتضاد و ض قدر تنا ،خواند يم

 كـه  داشـته اسـت  نسـابقه  تـاكنون   ؛اما بايد گفت -كافيست تا يك ادعا مردود شودنقض يك مثال 
 اصـالً  و كـار بـرد  ه را بـ  بـروج واژه ديگـر،   دفـاعي  مغناطيس زمين يا هر نوع سپرِميدان  برايكسي 
اطيسـي  نميدان مغو  جمع است يا واژهبروج  ،به عالوه .نديگو ينم بروج ،سپر دفاعيهيچ به  اعراب
 تـوان  ينمـ  ،دارد جمعكه اشاره به  يا واژهآن را با  كه )مفرد است( است يك سپري حفاظتيزمين 

و نه  –آسمان از  تمحافظ ي هقرآن نحواين ادعا در حالي مطرح شده است كه خود . توصيف كرد
: توضـيح داده اسـت  به صورت واضـح   ،و بروج آسمان يها چراغ ي لهيوسبه را  -زمينمحافظت از 

  .هاجنّ رجم و راندن براي ،به عنوان شهاباجرام آسماني پرتاب 
  :در قرآن1»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 اثرآيات كشيده شدن و گسترش زمين  قرآن در اين 
  2.»كند يم

و فعل  )ها پراكنده شدنِ قاره جدا و( ها قارهحاصل فهم نادرست تئوري اشتقاق  اين ادعا: پاسخ
»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 استالسوره  30ه اين ادعا، در مورد آيه مشاب 2
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 گسـترانيده  هـا  انوسيـ اقجاي  زمين در جاي 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 هبعضـي از صـفحات پوسـت   . شوند يمفشرده و كوچك  ،زمين از يكديگر دور يها يخشك
  .شوند يميا بر روي هم سوار  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 نيزم) كوچك شدن( باضِ، انقسرد شدن

آن كـه   نيريـ ز ي هيـ ال يبـر رو  نيزمـ  ي پوسـته صفحات ، دهيپد نيا يدر پ. است بوده آن ي پوسته
  .كنند يمحركت ، مذاب و لغزنده است

ارد زمـين فشـار و   ي هكـه طـي آن مـواد مـذاب درونـي بـر پوسـت        نيانقباض زمـ  گريد جياز نتا
  :ها را نام برد اين پديدهتوان  ميكنند؛  مي

 ي پوسـته فشـار صـفحات   از  يها ناشـ  ارتفاع كوه يدائم شيكوه و افزا شِيدايپ :1زايي كوه -1
  .زمين ي هخوردگي در پوست به همديگر و ايجاد چين نيزم

در  رگيبه همـد  نيزم ي از فشار صفحات پوسته يشده ناش رهيذخ يآزاد شدن انرژ :2زلزله -2
  ).ها گسل(ي زمين ي پوستهها يشكستگمحل 

بـه صـورت    نيزمـ  ي هوسـت از پ نيدرون زم واد مذابِيا همان م 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 ون فيزيكي قانبا استناد به آيات قرآن،  كسيهرگز  ،در طول تاريخمسلماً 
بيـان   به. نساخته استرا منسوخ  متداولي ، علمپيش از دانشمندان ونكرده از قرآن استخراج اي  هتاز

و نه در بـين آيـاتش صـراحتاً هـيچ      بودهعلم  دمولّنه  در علوم طبيعي و تجربي،قرآن تاكنون ديگر، 
اين بنـابر . )نـداده اسـت   ارتقـاء را بشـر   انـش دقرآن ( اعالم كرده است هاي را منسوخ يدانستني علم

با اتكا بـه  امروزه بتوان تا  نياورده است باربه براي بشر دستاورد علمي نويني گاه  هيچقرآن ي  همطالع
اي از  هجنبـ  ايـن كتـاب  براي  ،با استناد به آنيا  جا دادعلمي  بكتي  هميان قفساين كتاب را در  ،آن

ف كشـ  شاز پـي علميِ هاي  يدانستن انتساب ،كه رخ داده يداديرو با اين حال. قائل شد خرق عادت
 )تفسير قرآن بر وفق مراد دانش بشر(بوده به قرآن ه شد ه شناخت هاي علميِ يها و تئور هيا فرضي  هشد

  1.در پي داشته استعلمي قرآن اعجاز  در موردرا  هاييادعاطرح از سوي اسالميون، امروزه كه 
اسـت  مسـأله  ايـن  همواره  ،علمي بودن قرآنقائالن به پيش روي  ترين چالش م، مهالوصف عم

 ،اعجـاز علمـي قـرآن    مـدعيان كـه   يا دسـتاورد علمـي   كه اگر بر فرض، صحت فالن قانون فيزيكي
رد  روزي -انـد  هسـاخت را تـابعي از آن   قرآنالهي بودن  و –اند  هاش را در ميان آيات قرآن يافت هقرين

پاسـخ   2.يا خيـر  توانند بر موضع خود باقي بمانند؟ يهمچنان م مفسراناين آيا  در اين صورتشود؛ 
انجامد كه ادله و برهـان ايـن مـدعيان در نشـان دادن      ياين سؤال مهم هر چه كه باشد، به اين نكته م

 داده شـود، مثبـت  پاسـخ  اگـر بـه ايـن پرسـش     زيرا . است نامطمئن وصحت ادعاي خويش، متزلزل 

                                                 
 هـايي همچـون   ه است و پيشروان مذهبگرفتنهضتي درباره مذهب در اين زمان« :نويسد يباره م در اين )Sigmund Freud( »زيگموند فرويد« 1

كنند كه علم جز دين چيز ديگري نيست و براي اثبات اين ادعا دست به تفسيرها و استدالهايي مي برنـد كـه    يميهودي، مسيحيت و اسالم ادعا 
. ان نيسـت البته اين روشي نو و ابداعي براي اين كسـ . كند يمكوس از آنچه توقع دارند عايدشان ي كامالً معا هقع بسي كودكانه بوده و نتيجبه وا

  )222هاشم رضي، ص يك پندار، زيگموند فرويد،  آينده( ».اند قدم بوده شپيبسي چون اسالف آنها در كار 
آنان هم نتوانستند از اين طريـق بـراي ديـن خـود امتيـاز و       وليبسيار خبره بودند  عرصه، گر چه پيشينياندر اين دهد كه  نشان ميبه خوبي تاريخ 

ي  طي يك بيانيـه  1992در سال سال سيصد پس از   -شرمسار از تاريخ دانشمندكشي خويش -چنانچه كليساي كاتوليك . افتخاري كسب كنند
   .)اي از فهم درست كتاب مقدس عاجز بودند هبا اين توجيه كه در گذشته عد البته( كردحكم صادر گناهي گاليله  يب به، رسمي

  . براي صحت آن علوم صدور سند حكم الهينه ، سابقه بوده نه منسوخ شدن علوم بي ،تاريخدر  2
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و اگر پاسخ منفي  )رضغنقض ( منافي علمي بودن قرآن خواهد شدخود  ،ياناين مدع آنگاه ادعاي
  .شود ي، آنگاه باطل بودن استدالل يا غلط بودن برهان اين مدعيان آشكار مداده شود

علمـي  اعجـاز   مدعيان استداللي  هشيوسازد كه  ياين نكته را به خوبي نمايان م زبورمپرسش 
بـر  ) كـاذب (ش نادرسـت  زهـايي بـا ار   هگزاركه حتّي به تحميل  اين استعداد را دارددر عمل  ،قرآن

اي علمـي  هـ  هاين به آن معناست كه منطق اين مفسران در نسبت دادن گزار 1.منجر شودآيات قرآن 
نـدارد   يديگـر تفـاوت   پـس 2.مشكل دارد از اساس نانبرهان آپيمايد و  يسيكل معيوبي را مبه قرآن، 

  . 4كاذب يا 3ق باشدصاددر واقع علمي ي  هگزارآن  كه
تفسير مدعيان اعجاز علمي و رويم  ياين سيكل معيوب مشناخت به سراغ  مقدمهبا اين اكنون 

شـويم،  صـرف  اما چون قصد نداريم وارد محبث منطقي . كشيم  قرآن را در ترازوي منطق به نقد مي
بـا  آن هـم   - قـرآن لمـي  اعجـاز ع مفسـران  و كليـدي  اي  هپايـ ي  هالطغم 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 همغلط) الف
  :به عنوان مثال. صادق است، يا برعكسنيز از اعراض آن يك 

  .است ارسطو غير از سقراط: ي نخست همقدم
  .سقراط انسان است: ي دوم همقدم
  .ارسطو انسان نيست: )حكم( نتيجه

                                                 
هـاي خـود را   نيـز يكـي از ادعا  ، اين مفسران در علوم طبيعي بشر دانستنياين امكان وجود دارد كه با منسوخ شدن يك همواره  ،به اين ترتيب 1

بـه              »عـرش «ماننـد تفسـير   ؛ دانـيم كـه ايـن قضـيه بارهـا اتفـاق افتـاده اسـت         يمـ . را عرضـه كننـد   تري هتاز ، تفسيرگذشته به سبك و ؛پس بگيرند
انند ملّا هادي سبزواري و ملّـا  م(ادوار ماضي  از اسالميونتوسط برخي  »هيئت بطلميوس«در به عنوان فلك نهم » فلك االفالك« و» فلك اعظم«

  . ديگر مورد پذيرش اسالميون نيست »مركزي زمين«كه امروزه با منسوخ شدن ...) محمد باقر مجلسي و
ماننـد كرويـت زمـين، چـرخش     (فقط مسائل يقيني در علم  اند كه هقرآن توصيه كرد يعلم به كاشفان اعجازكرده  ليتحصبرخي از اسالميون  2

نام » تفسير اعتدالي« راآن روشي كه . تنها در پي اثبات عدم تضاد علم و دين باشند ،روي و با اجتناب از زياده به قرآن نسبت دهندرا ) ...و  زمين
 .اند هنهاد

 .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
 .گرفتن مابالعرض به جاي مابالذات 6



 115                                                                                              »       اعجاز علمي«ي به نام ا دهيپدنقد 

  

 

بـه   را علمـي  اي مطلوب گرفت و يك مطلب هنتيجتوان  لطه ميغچگونه با اين م ؛مينيب يمحال 
  :قرآن نسبت داد

  .تشبيه كرده است )بستر - گهواره(مهد قرآن زمين را به : ي نخست همقدم
  .متحرك استگهواره : ي دوم همقدم
  .است قرآن به حركت زمين اشاره كرده: )حكم( نتيجه

 شـود  منجـر   اي صـادق  هگزاراستخراج به معتبر باشد يا تواند  ميهنگامي  استنتاج هربديهيست 
مد  ي همقولهمان دقيقاً  ،استداللي نخست  همنظر در مقدمد ي  همقولكه تر ثابت شده باشد  شكه پي
از پـيش   ي هلطـ غمجـز   استداللآن  برهان ،ر اين صورتيدر غ 1.استاستدالل ي دوم  همدر مقدنظر 

   2.خواهد بودنچيز ديگري  ،دلخواه اي هنتيج يابي به دستبراي ) اي هسفسط( اي هشدطراحي 
   :لمصادره بر مطلوب اوي  همغلط) ب
  از طريق فرض دقيقاً همان قضيه، يا اي  هاثبات قضي -1
  . دقضيه اثبات شو ،ها نمقدماتي كه بايد از طريق آي  هاثبات بر پاي -2

 ؛ واسـت  »دور«، مستلزم نآناي بر مب استنتاج هر آيد؛ ميبر لطهغماز ساختار اين ه كگونه  نهما
صـحت فرضـي را   توان  ينم ستنتاجدر فرآيند ا لذا ؛باطل و مردود استامري » دور« ،در منطق چون

  . ل به خودش اثبات كرداست، با توسكه اعتبارش زير سؤال 
با دانش قرآن  مضمون آياتسازگاري ميزان  بررسيي  هقضي ،پيش روي ماي  همسأل اگرحال 
 - عكـس آن يـا   – علمي بـودن قـرآن  ي  هاولي كارگيري فرض هب ،در استنتاجباشد، آنگاه نوين بشر 

اعتنا  يببه آن نسبت اعجاز علمي قرآن مدعيان كه است در منطق مهم  ياصلاين  .مجاز نخواهد بود
حـال  م(علمي بودن قـرآن  شرط  شپيي استدالل، بتدااز همان ا ين مفسرانا كه ؛ به اين ترتيبهستند

                                                 
  ):تنها با كميت عددي سر و كار دارد اتزيرا رياضي(است درست  يا هرابطيك اصل منطقي و در رياضيات زير كه مانند مثال  1

فرض(نخست  ي هممقد :(a=b 

فرض( دوم ي هممقد( :b=c 

 a=c): حكم(نتيجه 
سـمبل   »مهد«دانيم  ميالبته ( .شته يا داردكاربرد داهم مجازاً براي بيان حركت  مهدتشبيه به در زبان عربي  در مثال مذكور اثبات نشده است كه 2

 )و اتصال است سكون يا ام بخشياستحكو ثبات سمبل  »ميخ«نماد داوري و عدالت و » ترازو«گونه كه  همان ؛استگاه و قرارخاستگاه 
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ر و د كننـد  يمـ وارد  گيـري  هنتيجـ فرآينـد   در »درسـت «عنوان فرضي را به ) بودن تضاد علم و وحي
  .است همخوانقرآن با دستاوردهاي علم نوين مضمون  كه گيرند ينتيجه منيز استدالل  سرانجام

در قرآنـي را بـه دو شـيوه    هـاي   هودن گـزار علمـي بـ  ي  هاوليفرض  اعجاز علمي قرآنمدعيان 
  :نندك مياستدالل خود لحاظ 

1- علمي بودن قرآن فرض  پيشعمال ابر بنـا قـرآن  مترجم  در اين حالت: نخست ي همدر مقد
د كـه  نك مياي ترجمه و تعبير  هبه گون رااز قرآن آياتي ، اين اصل كه تضاد وحي با علم محال است

بـه  تئـوري علمـي   دانسـتي يـا   يـك   زمينه براي انتساباينكه ر نباشد يا با علم ناسازگاها  آنمضمون 
و  2»السـماء بِنَـاء  « مشـابه ي  هرا در دو آيـ  »السـماء «متـرجم لفـظ    1به عنـوان مثـال   .گرددقرآن فراهم 

»دا بِأَينَاهنَيب اءمي  آيـه  و در »زمـين جـو  « ي نخسـتين  ، در آيهكند يترجمه مدو تعبير مختلف  با 3»الس
 سـقف (آسـمان  ارتفـاع   ،خـود ي  هترجم بيند از اينكه با يمترجم اشكالي نميعني  .»فضا«كل بعدي، 

ي  هانـداز بـه   و بار ديگر دهد كاهشزمين  آتمسفرارتفاع ي  هانداز به يك باررا  )رفيع مد نظر قرآن
  4.افزايدبيبر مقدار آن عالم هستي كل ي  گستره

2- مفرض علمي بودن قرآ عمال پيشامدعي اعجـاز علمـي   ،در اين حالت: دومي  هن در مقد 
كـه در فرآينـد اسـتنتاج    نـد  ك ياي انتخاب مـ  هرا به گوندوم ي  هممقدي  هگزارخود،  تفسيردر  قرآن
كه در آنجا از ميـان   »الف«بخش  در دوممانند مثال . دهدبه قرآن نسبت را علمي  مطلبيك  دبتوان

اي تنهـا   هبدون هيچ عـذر موجـ  ر است، به نام گهواره قابل تصواي  هتمام خصوصياتي كه براي وسيل
اي از  از آيـه را بتـوان حركـت زمـين    بلكه  با اين هدف كه .شده است برگزيدهخصوصيت حركت 
  5.قرآن استخراج نمود

 
  پايان

                                                 
 .هايي آورده شد مثالباره  در اين ،در آغاز همين فصل» تعريف«مبحث در  ١
 22 /البقره 2
 47/ الذاريات 3
 .از نظر گذشت 43 ي هصفحدر  1و پاورقي شماره  42 ي هصفحدر  2پاورقي شماره اين مطلب در  4
 .از نظر گذشت 39 ي هصفحدر  1داليل بطالن اين ادعا در پاورقي شماره  5



  
 

  
  
  
  

  تصاوير
  
  

  
British Museum; ANE-RM55, Cuneiform Tablets)(  

 

 )خط ميخي حك شده با( النهرين بينهاي گلي  لوح

  .ديگر يها نوشته گلدر ميان گيلگمش  ي حماسهداستان سيل بزرگ و  مربوط به يها لوح: بريتانيا ي موزه 55گالري شماره 
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British Museum, clay tablet, No. 92687)( 
 

  )پيش از ميالد پنجمقرن (ي جهان در يك لوح گلي بابلي  نقشه
  .اي و هفت سرزمين افسانه پيراموني اقيانوس زمين مدور احاطه شده توسط: دوم قبل از ميالد ي هزارهي مربوط به ها نقشهكپي شده از روي  يا نقشه
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  بابليجغرافياي  زمين در

ل و با مركزيت شهر بابِ زمين مدور : جهان ي نقشه
از ( شـور تلـخ و   گردابـي  ي رودخانـه  احاطه شده توسط

 بـه همـراه  ) محل طلوع آفتـاب تـا محـل غـروب آفتـاب     
  ).گاه آسمان هتكي( هفت سرزمين و كوهستان پيراموني

  
  

  
  )92687 مارهشگلي  در لوح موجود تصوير اي از شدهبازسازي شكل (                                                                                                                                                                                   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  بابلي شناسي كيهانآسمان در 
هجده موجود خـدايي  موقعيت : آسمان ي نقشه

ــا صــورت( ــراز زمــين و ) فلكــي يه ــر ف ســاكن در  ب
بـر   ، آسـمانِ بابلي شناسي نكيهادر  .ياقيانوس آسمان

 ،بـا چـرخش خـود   گذرگاه بهشـت بـود و   فراز زمين 
غــرق و افـول  سـتارگان را پــس از  خورشـيد و مــاه و  

از زيـر دنيـاي   (در اقيانوس زميني از زير زمـين   شدن
  .داد يم گذر )تاريك مردگان

 
  
  
  

  
  

                   
  )ديگر يها نوشتهگل متن آن و متن با كمك   92687لوح گلي شماره موجود در تصوير  اي از شده ازسازيبشكل (        
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  )پنجم پيش از ميالدقرن (جغرافياي يوناني با ق بمطاي جهان  نقشه
اقيانوس(چرخنده  ي رودخانهه و احاطه شده توسط زمين مدور با سه قار.(  

 
 
 
  
  

  
  

 )م. ق 546 – 610( يوناني فوسندر فيلاآناكسيم شناسي كيهانشكل زمين مطابق با 

  .ي جامد آسمان فاصله دارد كرهي حائل هوا از  لهيوسكوهستان پيراموني كه به شكل زمين با  يا استوانهميان اقيانوس و اساس از سر برآورده  يها يخشك
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  )جغرافيدان بزرگ عرب) م 1166  - 1100( » شريف االدريسي«اثر ) راجركتاب (» المشتاق في اختراق اآلفاق هزهن«برگي از كتاب (
  

 رافياجغافسانه با علم  آميختگي

  .)و كوهستان پيراموني قاف ها كوهرشته ( لنگرهاي زمينو  ها خيمو  »بحر محيط«احاطه شده توسط و ) 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 : جهاني  نقشه
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  )1553 .، شاستانبول ي موزه، )م 1203متولد  ( قزوينيزكرياي اثر » الموجوداتعجائب المخلوقات و غرائب «ب برگي از كتا(

  

  ي استقرار زمين بر روي موجودات زنده 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 1203متولد  ( قزوينيزكرياي اثر » الموجوداتعجائب المخلوقات و غرائب «برگي از كتاب (

  

   به هيئت بطلميوس و روحاني رباني نگاه
  .)كب دواركوهفت  ي گردانندهمأموران  و معال ي گوشههار چآسمان در  ي چرخاننده هاي هفرشتنمايش افالك و به همراه (منازل ماه  و بروج: تقويم

  
  



  
 

  

  

  

  منابع و مĤخذ نيتر مهم

  ها كتاب
و  يينجوم به زبان سـاده، مايردگـاني، ترجمـه محمدرضـا خواجـه پـور، مؤسسـه جغرافيـا         .1

  .1388 ماه دي ششم چاپ كاتوگرافي گيتاشناسي،
 و ييجغرافيا ها، پاول هاچ، ترجمه توفيق حيدر زاده ، مؤسسه ساختار ستارگان و كهكشان .2

 .1388 زييپا نهم چاپ گيتاشناسي، كاتوگرافي

 اطلس منظومة شمسي، پاتريـك مـور و گـري هونـت، ترجمـه مهنـدس عبـاس جعفـري،         .3
  . 1374، چاپ دوم تابستان گيتاشناسي كاتوگرافي و ييجغرافيا سازمان

 ترجمـه  تيريـون،  ويـل  -چارترنـد  مـارك  دكتـر  -مكلـر  گـري  دكتـر  فلكي، ايه تصور .4
 زييپـا  ، چهـارم  چـاپ  تاشناسي،گي كاتوگرافي و ييجغرافيا مؤسسه دالكي، احمد مهندس

1388.  
ر، انتشارات دانش نگـار،  ملك پو رجيدكتر ا هاي نجومي، تعريف تشريحي برخي از واژه .5

 .1387اول چاپ

 حـان يابور »مياالوائـل صـناعه التّنجـ    ميالتفهـ « يسيو بازنو صيتخل( يرونيب تينجوم به روا .6
  .اهل قلم يموسسه فرهنگ ،يطرانيق ي، به كوشش ول)يرونيب

  .1385اسرار كائنات، ابراهيم ويكتوري، انتشارات به نگار،  .7
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سـپهر،   نشـر  مركـز  عزيزمحسـني،  ترجمه فارايوين، .اي .آ داروين، عقايد و انسان پيدايش .8
  .1354 زمستان
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ســومر و  ريجهــان در اســاط نشيآفــر ،12و  10 ،9 ، شــماره هــاياولمعــه، ســال كتــاب ج .13
 . ، باجالن فرخي]2و  1[بابل و آشور آفرينش جهان در اساطير 

پرتـال   –علوم انساني و مطالعات فرهنگـي   ، رشيد ياسمي، پژوهشگاه(pdf)آرداويرافنامه  .14
  .جامع علوم انساني

 فرهنگـي  شركت اخوت، احمد ترجمه بورخس، يسلو خورخه خيالي، موجودات كتاب .15
 .1373 زمستان يكم، چاپ هنري آرست، –

            اصــغر مهــاجر،  و علــي يرانــيد راســل، ترجمــه  دكتــر احمــد انــارتربــا علــم، ب نيــنبــرد د .16
 .م1993لس آنجلس، 

  1390، مهر 1342آينده يك پندار، زيگموند فرويد، ترجمه هاشم رضي، انتشارات آسيا  .17
 . يخنج نيحس ري، دكتر ام)pdf( ميخوان يم خيتار چرا .18

  .يخنج نيحس ري، دكتر ام)pdf( اسالمهاي متعارض .19
  .يآبادان يو دوم، مبلغ اول، جلد )يوتريكامپ ليفا(و مذاهب جهان  انياد خيتار .20
اصـغر حكمـت، چـاپ     يجان ناس، ترجمه عل فياز آغاز تا امروز، تأل انيجامع اد خيتار .21

  .1348 نيفرورد وز،ريدوم، انتشارات پ
 .ششم چاپ شفا، الدين شجاعر دكت ديگر، تولّدي .22



 127                                                                                                                     خذترين منابع و مĤ مهم

  

   
 

ليتراتـور، سـوئد، چـاپ     -، دكتر رضا آيرملو، نشر اينوانداولقرآن غير ديني، جلد قرائت  .23
  .1385 ، بهار اول

  .سوئد ليتراتور، -اينواند آيرملو، نشر رضا دكتر دوم، جلد ديني، غير قرآن قرائت .24
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  .1387 بهار ،اول
آمريكـاي شـمالي،   ، )روشـنگر (رجمه دكتر مسعود انصاري اسالم و مسلماني، ابن وراق، ت .26

  .1378چاپ نخست، 
  . 1378، نشر نيما، آلمان، )روشنگر(انصاري  مسعود بازشناسي قرآن، دكتر .27
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  .2007 نوامبر فرانسه ايران، فرهنگ شاپوري، انتشارات
  .1388رضي، ترجمه محمد دشتي، بقيت اهللا قم، شريف نهج البالغه، سيد  .29
  .1352تفسير نمونه، زير نظر ناصر مكارم شيرازي، دارالكتاب االسالميه، .30
د  م ح م  ه م رج ت ، ي سـ  ل ج الـم  محمـد بـاقر    ف ي ال االنـوار، ت  بحار چهاردهم ، جلد م ال ع ال  و اء م س ال .31

 .1388، چاپ سوم،  ودي ب ه ب ر اق دب م ح م يح ح ص ت ،) ش ژوه پ(  اي ره م رك اق ب

 .1374 چاپ اول،اصغردادبه، انتشارات طرح نو، ،يفخر راز .32

د وفـايي، نشـر   وداغ، ترجمـه دا زندگي، آراء و آثـار فخرالـدين رازي، دكتـر سـليمان الـو      .33
 .1378صدوق، چاپ اول، 

  1377 اولمهدي قوام صفري، انتشارات فكر روز، چاپ ترجمه ارسطو، ديويد راس،  .34
انشارات فكر روز، انتشارات  ،يترجمه دكتر حسن فتح ،يفالسفه، امام محمد غزال تهافت .35

  .1383، اولثاراهللا، چاپ 
ويليام گلـن وهنـري مـوتن، ترجمـه فاضـل خـان        كتاب مقدس، عهد عتيق و عهد جديد، .36

  .1380همداني، 
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علمي شناخت
يها افتهي كمك
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در سفر ش اق اسالم سوار بر برّ
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