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 مقدمه: 

 وننشسته صبور و ساكت یدم دشمنانش اسالم، مبارک دین ظهور یساله 2822 تاریخ درازای به

 .اندنموده استفاده آن واقعی یچهره تخریب برای فرصتی هر از

 به بزرگوارش، یاران ميان نفاق  و خونين ، رو در رو جنگ با( سلم و عليه اهلل صلی)پيامبر زمان

 و یاسالم حكام بين در نفوذ و رخنه ایجاد با دیگر ماسكی و لباس در سپس بودند، مشغول  براندازی

 انداختن لنگر و انحراف به را اسالمی تمدن كاروان مردم،  دل در تحریفات  ایجاد و شایعات ی اشاعه

 ....ندكردوادار ها، تردید دریای در

 یضربه  مسلمانان، خاک كردن پاره تكه و گذشته قرن در  اسالمی خالفت آخرین نابودی با 

 .. ساختند وارد اسالم امت پيكر بر دیگری

 كه طوری بسياری از جوانان را با قرآن بيگانه كردند ، استعماری، كالن هایسياست استایر در 

 مهجور و بيگانهبا آن   و گرفته فاصله آنقر از معتقد، كامال و! نمازخوان و مسلمان جوانان سالهاست

 آزاردهنده سيارب وضعيت این حقيقتا (ندارند آن واالی هایآموزه  به اعتنایی دیگرمتاسفانه  و اندشده

 :كه است این  سازد؛می اميدوار مرا آنچه  ها،نشيب و فراز این تمام وجود با ولی ) !است

 بودن همتابی و تقدس هم باز ،ی ایجاد شدهها مسافت این تمام وجود با ما برومند و فهيم جوانان

 گناهكار و فاسد و معتاد جوانان  حتی كنيد باور  ، اند داشته قبول دل و جان با را قرآن بودن اهلل من و

 ! اند داشته نگه زنده خود دل و جان در را قرآن تقدس هم ما

 جدایی این به ،(  سلم و عليه اهلل صلی) اهللرسول امّت یخورده قسم دشمنان متاسفانه ولی

 را قرآن مبارک كالم احترام و یگانگی و قداست  تابسيار تالش كردند  و نكردند اكتفا هم انگيزغم

 !ببرند سوال زیر

 رونمایی نيز را  خود یتوطئه جدیدترین  مبارک، اسالمِ یچهره دادن نشان كریه  با : نهایت در و

 و دادند دیگر رونقی را خود كار ، جمعی ارتباط هایرسانه و مجازی فضای از استفاده با و كردند

 ! سرخوشند آن به مشاهده می كنيم كه چگونه 
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 از و  كرده ایجاد شماریبی هایكانال و هاگروه ها،سایت ، شومشان مقاصد به سيدنر برایآنها  

 می گویند: كه اندرفته پيش جایی تا، كنند می استفاده سو ما جوانان اطالعیبی

 (  ! باهلل العياذ) دارد وجود اشكال قرآن در  -

 امروز تجربی علوم با و داشته بقتمطا زمان آن  دیدگاه با . دارد مصرف تاریخ، دین هایآموزه -

 ! است تضاد در

 با نيستندكه واقف و اندكرده قبول را آن  بسته چشم مسلمانان ،  است بشری علوم ضد قرآن -

 ...ندارد همخوانی زمان، این مشكالت

 ...دیگر یمتخاصمانه سخنان از بسياری  و -

  تجربی، علوم لحاظ  به را اشكاالتی و !آورندمی هم دليل خود نادرست ادعای برای جالب آنكه 

 و یابيدمی وفور به را موارد این  كنيد؛ مراجعه آنها منابع به اگر ...! اندساخته وارد مبارک آیات  بر

 را گزافی هایهزینه و هاسختی چه جوانان بين در شبهات این گسترش برای كه شد خواهيد متوجه

 ، دین و قرآن با را جوان تا كنند هزینه حاضرند ها آن: عنیی این ) مسلمانان عزیزاندشده متحمل

 (كنند دشمن

 نه بار این ولی ،نمایند می رهبری و كرده  شروع را عيار تمام  جنگی معاندان،خالصه ی كالم : 

 ...! قلم با كهبل ؛ و آتش گلوله با نه  ، مرزی های جنگ و متعارف های  سالح با

 هاميليون دل از را كریم قرآن احترام و قداستتالش می كنند كه  ودخ زهرآگين  هایقلم با آنها

 ..نمایند محو و سازند خارج مسلمان جوانِ

 آنان قيدهای از بردگی نفی برای ای برنامه قرآن، مفاد از آگاه جوان دانندكه می خوب آنها

 ....اند آمده ،محسوس غير جنگ به تجهيز، ترین سخت با خواهد شد لذا

 !پرستی كهنه با مبارزه و تجدد نام به ! اسالم و دین عليه نگج اعالم

 .باشدمی كریم قرآن در موجود علمی اشكاالت بحث  دارند، تاكيد آن روی بيشتر مغرضان آنچه
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  هم باز و است تكنولوژی و علم عصر ، عصر  كه دانندمی خوبو واقفند امر این بر  چون  

  اثبات برای آن، بر تكيه اهميت و دارد ها انسان ذهن در دیلیب بی امپراطوری  علم، كه دانندمی

 و عقيده: بگویند جوانان به كه كنندمی تالش بسيار خاطر همين به  ، باشد مهم تواند می چقدر ادعاها،

 !دارد منافات و تضاد  شده، تبدیل شما زندگی ناپذیرجدایی بخشِ به كه علمی با شما باور

 :گفت باید ولی

 چنين ، اینان كه شده منقرض اننسلش حقيقت، جویای های جوانآیا  اند؟ مرده ما های قلم آیا -

  رانند؟ می ميدان در گوی

  ؟دیده اند قرآن  بدون دنيایی خواب ، برایشان دیگران كه نيستند حساس این به ما دانایان آیا-

 مسئوليت  بی ،حساس ی خدعه این قبال  در كه منقرض گشته  یاوه، به گویانِ پاسخ نسل آیا-

 ؟شوند

 مقابل در آنها مسئوليت احساس از ترضعيف ی منانخدا مقابل در ما مسئوليت احساس آیا-

 ؟می باشد دروغين معبودهای

 ... شوم قلم به دست تا داشت آن بر مرا ، دین درد و دغدغه این و سواالت این تمام

 بر شده وارد علمی اشكاالت تمام ، گرفتم يمتصم( تعالی و سبحانه)متعال اهلل از استعانت با لذا

 . شد انجام موفقيت با كار این هلل الحمد و دهم پاسخ را كریم قرآن

 :باشيد داشته نظر در را زیر ینكته چند  كتاب، یمطالعه برای  كه كنم یادآوری است الزم

 گاهی فقط  ، است بشر هدایت كتاب بلكه  نيست؛ علمی كتاب یك عنوان هيچ به  قرآن،. 2

 .است داشته خلقت جهان به اشاراتی و گریزها ما بينیجهان تكميل جهت در اوقات

 بشر علمی دستاوردهای كردن ارزشبی عنوان هيچ به  قرآن، علمی مسائل طرح از ما هدف. 1

 ندارد امكان  است، نيامده متعال خداوند جانب از كتاب این اگر: بگویيم خواهيممی فقط ما نيست،

 !  باشد كرده بيان شفاف و دقيق گونه این را مربوطه مسائل تخصصبی و سوادبی فردی پيش قرن 28
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 علوم  ی حوزه در دانشمندان از یكی( سلم و عليه اهلل صلی) پيامبر اگر حتی نكنيد فراموش 

 از تبشری كه شد نازل عصری در قرآن چون  است؛ معجزه مسائلی  چنين بيان هم باز  ؛ بودمی تجربی

 موجود علم و زمان آن دنيای  است، برده می سر به بدویت از حالتی در و ضعيف بسيار علمی لحاظ

 (.است موجود كتاب در كه جنين، بحث مثال) بود اطالعبی مسائل این از  ، فضا آن در

 اب كه همين ؛ نياموزد ما به هم را جدیدی ینكته اگر حتی  قرآن، در شده اشاره علمی مسائل. 2

 .كنندمی ثابت را قرآن بودن اهلل  جانب از نيستند، تضاد در امروز علم بدیهی امور

 كرده جمع را  خودش  زعم به اشكاالت تمام باشد،می خاص شخص كه شبهات ینویسنده. 8

 این از هم ما خدا یاری به ولی كند، پرتاب اسالم سمت به را آخر و خالص  تير  خيالش به كه بود

 مطرح شبهات تمام یكباره به ایشان توسط  شده،آوری گرد یمجموعه نقد با و كردیم ادهاستف فرصت

 (.خواهد خدا گر خير سبب شود عدو) دادیم پاسخ را زمينه این در شده

 هر پایان در و كرده زوم موضوعات روی  شناسانهروان بسيار و مرحله به مرحله نویسنده،. 1

 ! باشد گفته را چيزی همچين خداوند ندارد امكان و است غلط  ، محمد كالم این: نویسد می بررسی

 در و بردمی سوال زیر را( سلم و عليه اهلل صلی) اكرم رسول عظمت و قرآن تقدس ابتدا درواقع 

 !رودمی خدا نفی سراغ بعدی مراحل

 بشناسيد را او نيرنگ این حاال همين از لذا( شودمی خدا وجود منكر مستقيم آثارش یادامه در) 

. 

 مطلب چقدر  ؛ كنند تصور  مخاطب تا  است،  كرده فربه و  ميحج را  اشكاالتش توان حد در. 6

 ! است شده نوشته اسالم عليه

 امور و نماییسياه با نه ، رودمی سوال زیر متقن استدالل با فقط مطلب یك حقانيت كه حالی در

 ...دیگر نادرست

 آن اطناب از و  ندانيد كردن بررسی دقيق بر دالِ را مطالب یكردگ ورم كه معناست آن به این

 .نترسيد



 11 مراد یوسفینویسنده:  

 . است...و چينی و عبری و یونانی كتابهای از كپی و برگرفته  قرآن، كه كندمی ادعا مدام او. 7 

 غلط همچين بفرمایيد كه كندمی ادعا و شده داده نسبت قرآن به  دروغی كه جایی در بنده لذا

 را قرآن مورد در شده مطرح اشكال بودن نادرست فقط دارد، وجود هم گذشته هایكتاب در فاحشی

 .امكرده ثابت

 ،وحی كالم علمی نكات كردن ارزش بی جهت ، كرده نقل قرآن از را درستی مطلب اگر اما

 وجود مسائلی همچين دقيقا هم او از قبل كتابهای در چون  نيست؛ مهم زیاد قرآن حرف  كندمی ادعا

 اصال آنها و ندارند صحت  ادعاها،  این كه امكرده ثابت و كرده مطالعه را منابع آن  من ؛است  داشته

 .ندارند قرآن به ربطی

 ماهی ، آلودگی گل این از و نشود خلط مطالب كه داشت دقت هم ها تلبيس به باید بنابراین

 .نشود صيد مقصودش

. است كرده پيدا نزول ادبی  سبك به لیو  دارد، هدایتی ی مایه درون قرآن كه است درست. 4

 را قرآن در شده انجام تشبيهات و كرده بررسی تجربی علوم عينك با را قرآن ادبی كتاب او حال

 و است غلط این:  گویدمی او كرده، تشبيه چراغ به را ستارگان  قرآن،:  مثال داند،می علمی اشكال

 !نيستند چراغ آنها

 و معنوی مثنوی و گلستان و بوستان از دیگر ، شویم ادبيات یحوزه وارد وا فيلتر با اگر دانيد می 

 !بود خواهند علمی اشتباه از پر طبعا و تشبيه از پر آنها:  زیرا  ماند؛نمی باقی چيزی... و الطير منطق

 ، گرفته نظر در آیات اصلی معنای عنوان به را مفسران از برخی جانب از شده مطرح دیدگاه او. 5

 كرده نقد را دیدگاه یك  او حالت بهترین در  كه حالی در كند، می شروع را نقدهایش و ها حمله و

 (.ترائب و الصلب بين من یخرج بحث مثال. )دارد قرار خود جای سر آیه، و

 ! نماییسياه نه ، است روشنگری ما كار. 22

 كه محدود بسيار موارد در رمگ) امكرده قيد كمال و تمام صورت به هم را افكنشبهه مطالب لذا

 خود عزیز جوانان تا( امكرده قيد را نوشتن عدم دليل هم جاهمان در و نبوده الزم مباحث از برخی نقل
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 هم و باشد  اناختيارش در اسالم دشمنان مطلب هم ما،  فكر صاحب جوانان بگذارید .كنند قضاوت 

 ...كنندمی تحریف را واقعيات چگونه اسالم اندشمن كه ببينند خود چشمان با بگذار ، مسلمانان پاسخ

 متن بگذار... نكردید نقد بود ما نظر مد چه آن كه باشند نداشته ایبهانه هم ستيزاناسالم همچنين 

 .ایمكرده نقد را همان اتفاقا كه بدانند و باشد موجود هم هاآن

 است  شده خلط باطل و حق ،غبارشبهه  با كه است فضایی نمودن شفاف  بقصد و منصفانه ما نقد

 .ایم افكنده ها تاریكی بر نورافكنی  تنها و نكرده حذف را چيزی ما كه باشد یادتان پس .....
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 زدن برهم صدد در خود ی مجاهدانه و ایمانی خيزش با و اند ربوده دشمنان سر از خواب كه دست،

 .هستند نوین عمارگراناست یشده تعيين پيش از هایبرنامه و معادالت تمام

 ...بگرداند نصيبتان را قيامت و دنيا سربلندی و  بركت پر را كارتان خداوند
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 !مني آب پستي است ی اول:شبهه

 
ٍ
سپس نسل او )انسان( را از چكيده آبى پست مقرر » )4:)سجده َمِهيٍ  ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن ُسََلَلٍة ِمْن َماء

 «.فرمود

ی آن های حياتی است. در هر قطرهپدیدهامروزه مشخص شده است كه منی یكی از برترین 

حفاظتی وجود ی مواد الزم مثل غذا و آب و مواد ی در حال فعاليت همراه با همهيليونها اسپرم زندهم

انگيز است همين ارزش و نفرتكرد كه منی آبی پست و بیاطالع گذشته گمان میسان بیدارند. اما ان

دانست كه منی از یبود قطعا م ی غلط عوام را محمد وارد قرآن كرده است. اگر این آیه از خداایده

كالم  ی مذكوردانست. بنابراین آیهعاده ارزشمند است و آنرا پست نمیعظمتهای خلقت و فوق ال

 .حمد است نه خدام

 :به شبهه پاسخ

 :اندچه زیبا گفته

فرادی كه این واقعا ا .بينندفهمند عذاب میدهند و آنانی كه میفهمند عذاب میآنان كه نمی

  .اندرنج و عذاب شده یبرای مسلمانان مایه خودگاهی آاند با ناشبهه را طراحی كرده

های ، مثال سنگاستكامال نسبی نيای ما گذاری در ددوستان توجه داشته باشيد كه ارزش

كنند و برایشان هيچ ستا هر روز از كنار آنها عبور میمردم رو ،خاصی در یك منطقه وجود دارد

 های زیباسنگرود مسحور جذابيت آن شناس به آنجا میولی وقتی یك زمين ،اهميتی ندارد

 د!گردمی

... به آنها چه اطالعی آن مردم نيستنادانی و بیبه معنای  دنبرای مردم روستا ارزشی نداراینكه 

 امااند! شكل گرفته یا طبق چه فرایندی هایی در این سنگ وجود داردچه نوع كانیمربوط است كه 

 .شناس بسيار حائز اهميت استفرد زمينآن این نكات برای 



 13 ؟!قرآن و علم .. تضاد یا تطابق 

یی را به صورت هارود در آنجا كتاببه نمایشگاه كتاب میی ادبيات یا مثال یك دانشجوی رشته 

دانشجو كتاب رایگان را تحویل آن  .باشندها در مورد فيزیك میدهند، آن كتابرایگان به مردم می

فيزیك این هدیه ی ندارد ولی برای یك دانشجوی رشته برای او هيچ ارزش و اهميتی گيرد چوننمی

 .باشدبسيار بسيار ارزشمند  واندتمی

 كند.پيدا می« تغيير»ها هم گزاری گزارهارزش «های مختلفزهحو»خالصه بدانيد با توجه به 

 :پردازیمحال به بررسی شبهه می

مشكالتِ اخالقی و رفتاری  زدودنها و نقرآن مجيد كتابی است به عنوان راهنمای هميشگی انسا

انسانها  باشد)آن هم در مقام تذكر تامی، لذا در همين راستا فرموده منی یك آب پست از جامعه بشری

 ند(اكه روزی از همين آب خلق شده و به خاطر بياورند دنجایگاه واقعی خود را بدان

 .باشدیك آب منفور و ناپسند و پست میكنيم كه منی در زندگی اجتماعی ما و واقعا مشاهده می

د را خوروند و شوند بالفاصله به حمام میافرادی كه دچار احتالم می ی عمومی استاین یك قاعده

 (كننداین وضعيت اصال احساس راحتی نمی چون با . )دنماینمی پاكيزه

شده « شناسیزیست»ی زهبدون هيچ دليلی وارد حو ،افكن در یك تلبيس آشكارحال جناب شبهه

 ... و باشدمیكند این مایع حاوی اسپرم زنده است و از لحاظ حياتی بسيار مهم و ادعا می

ای دیگر ی ارزشمند یك حوزه را با عينك حوزهه چگونه گزارهك !متوجه تلبيس او شدید

 نماید؟بررسی می

شناسی شد ولی در زیستارزشی بامایع كم ماچه اشكالی دارد منی در جامعه و زندگی روزمره  

 هایی كه در باال ذكر كردم(مثال مانند) !گردد و گرانبها تلقی بسيار ارزشمند

افكن فرد شبهه چرا! ارزش استاین مایع از لحاظ علمی بی كنم  مگر قرآن گفتهتعجب می 

 ؟!شروع نموده به بيان ارزش علمی اسپرم

 :گویداست می شود و بدنش آغشته به منیآیا كسی كه احتالم می
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ها اسپرم زنده اش حاوی مليونو هر قطره باشدمیهای حياتی به به، این یكی از برترین پدیده 

داند كه این گونه می افكنشبهه خود !ورم بگذار چند روز بر لباسم باقی بماندشآن را نمی لذا ،است

 .نيست

نيست بلكه یك كتاب اجتماعی  ی علوم تجربی()در حوزه علمی یلذا باید بدانيم قرآن كتاب

 ،(شناسینه بيان قواعد زیست)اند راستای هدایت اخالقی بشر وضع شدهو مثالهایش هم در باشد می

 كنيمدر كمال تعجب مشاهده می هایی در مورد طبيعت و كهكشان و... زده كهمثال ی اوقاتگاه ولی

گویيم این كتاب از نطبق است، لذا میم شناخت انسان معاصر از جهان خلقت با علم روز و بدیهيات

 .ی علوم تجربی( نيست)در حوزه كتاب علم برای هدایت بشر و جانب خداست

 نمودهقرآن را نقل « سخن اجتماعی»كارانه افكن به صورت فریبد شبههكنيم فرمشاهده می اما

 به قضاوت آن پرداخته است!« شناسانهزیست»ولی 

ای چطور يم واقعا هيچ بویی از سواد نبردهادبيات بگوی یهرشت به دانشجوی این است مثل

سواد هستی و هيچ یدانی؟!! پس تو بارزش آن را نمی !نزد تو مفيد نيست فيزیكگویی كتاب می

 !!!!علمی نداری

خواهد را به ذهن مخاطب منتقل می خود آنچه بيند وفضا را مناسب می افكنفرد شبهه در پایان

 ...!پس كالم محمد است و ...ده و دوخته()خود بری نمایدمی

 .غافل از این كه استدالل خودش غلط است

، برخی از باشدمیرد که ذکر آن الزم قول دیگری هم وجود دا «ماء مهین»در مورد البته 

به معنای « مَهین»، ولی باشدمیبه معنای ضعیف و حقیر و پست « مُهین» گویندمیپژوهشگران 

استفاده کرده است، با این معنا که این آب « مَهین»صاحب وظیفه است و خداوند در این آیه از 

 .باشدمیدارای وظیفه 
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و شبهه افکن نیز روی همین  اندکردهآن را به پست ترجمه اما چون اکثر مترجمان و مفسران  

معنی شبهه وارد کرده است، همان را بررسی کردیم و ثابت نمودیم که اگر مَهین به پست هم 

 .باشندمیشریفه وارد نیست و شبهه افکنان در اشتباه  یآیهترجمه شود باز اشکالی به 

 جوانان عزیز هوشیار باشید

 

*** 

 

 هاوج مني از بین ستون فقرات و دندهخر :ی دومشبهه

نساُن ِمم ُخلَِق طارق: ی سوره الصْلِب  خْيُرج ِمن بي )6(ُخلَِق ِمن ماء دافٍِق  )5(َفْلينُظِر اْْلِ

ائِِب  َ اى خلق جهنده ( از آب1ترجمه: پس انسان باید بنگرد كه از چه آفریده شده است )  )7(والَّتَّ

 (7)آید یم  فقرات و استخوانهاى سينه بيرون( ]كه[ از بين ستون 6شده )

مؤید همان آیات قبل  گوید نسل آدم را از پشت انسان برگرفته است كهی زیر نيز میدر آیه

 است

عََل َأنُفِسِهم َأَلست بَِربُكم َقاُلوْا بََل َشِهدَنا أَن  وإِْذ َأَخَذ ربك ِمن بنِي آدم ِمن ُظهوِرِهم ُذريتَهم وأَْشهدهم

  (271اعراف ) - ُلوْا يوم اْلِقيامِة إِنَّا ُكنَّا عْن هَذا َغافِلِيَ َتُقو

را برگرفت و ایشان  ( آنانرت از پشت فرزندان آدم ذریه )نسلترجمه: و هنگامى را كه پروردگا

گفتند چرا گواهى دادیم تا مبادا روز قيامت  ساخت كه آیا پروردگار شما نيستم را بر خودشان گواه

 .بودیم ز این ]امر[ غافلبگویيد ما ا

شود و از ی منی ذخيره میكيسه شود و درها ساخته میامروزه مشخص است كه منی در بيضه 

ساخت و مسير خروج آن هيچ ربطی به ستون فقرات و سينه  شود و محلخارج می مجرای ادرار

 انی دارد. مثالاین غلط، ریشه در خرافات باست. ی قرآن، غلطی فاحش استگفته پس این ندارد.
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 Hippocrates  گيرد و سال قبل معتقد بود كه منی از مغز سرچشمه می 1122پزشك یونانی در

 رودو مجرای ادرار می و بيضه شود و از آنجا به كليهارد نخاع موجود در ستون فقرات میسپس و

(Hippocratic Writings, Penguin Classics, 1983, pgs.317-318) 2222ات )همچنين در تور 

گوید یعقوب می موارد متعدد بهمين مطلب اشاره شده است از جمله خدا در خطاب به سال پيش( در

 (Torah, Genesis 35:11)  "پادشاهان بسيار از پشت )صلب( تو پدید خواهند آمد "

كه محمد یك غلط عاميانه  بينيدز قدیم و حتی امروز شایع است. میاین غلط در بين اعراب نيز ا

 .یابداند منی در كجا ساخته و جریان میدخدائی كه نمی را به اسم خدا وارد قران كرده است. بيچاره

شود. ز منی مرد ساخته میانسان اگوید می كه اینست طارق یسوره خطای واضح دیگر در آیات

صادق شود. آب جهنده فقط در مورد منی در مرد ساخته می چون گفته شده كه انسان از آب جهنده

ارد كه رحم د ی مجرای تناسلی ونی است و تنها ترشحاتی در دیوارهزن اصوال فاقد م است. چون

شود و آب جهنده مدان آزاد میجدار تخ كند. و تخمك زن هم با پاره شدنانتقال اسپرم را تسهيل می

اید آب شود بانسان از منی مرد و زن ساخته می خواست بگوید كهنيست. از طرف دیگر اگر می

ای در نطفه اشاره برد نه مفرد. بعالوه در هيچ جای قرآن به نقش زنرا بصورت تثنيه بكار می جهنده

دانستند و حتی تا حاصل منی مرد می صرفا نشده است. این هم یك باور غلط قدیمی بود كه بچه را

ا وارد قرآن كرده و به بينيد كه محمد این غلط رایج ربود. بازهم می همين اخير نيز در جوامع رایج

ر شده است. د نسبت داده است. الزم به ذكر است كه در روایاتی صحبت از آب زن و مرد خدا

متوجه این خطای خود در قرآن شده است و  رسد كه محمدصورت صحت روایات مذكور بنظر می

 .استر صورت آنچه در قرآن آمده است غلط ه كرده است ولی به در حدیث سعی در اصالح آن

 :به شبهه پاسخ

 نماید!ای حق به جانب آن را نقد مینویسد، سپس در قيافهتفسير دلخواه خود را می

 آیا این اسلوب یك نقد منصفانه است؟ به هيچ عنوان. 
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ی صورت گرفته است ابتدا به های فراوانی طارق بحثی مباركهی سورهات شریفهمورد آیدر  

 بفرمایيد: ی آیات یك بار دیگر توجهترجمه

 كه آبی ،است ساخته شده جهنده آبی شده؟ از آفریده چيزی چه از كه كند نگاه باید انسان»

 «ترائب و صُلب شود ازميانمی خارج

گيریم كه آیه تنها در مورد باشد پس نتيجه میمی جهندهبا توجه به این كه فقط مایع جنسی مرد 

اند این دافق و جهندگی در بوده كه تصور نمودهان گذشته این اسپرم سخن گفته است. مشكل مفسر

و سينه زن را به ترجمه آیات افزوده  مرد اند بحث پشترد و زن ارائه شده است، لذا آمدهمورد مایع م

 در حالی كه این گونه نيست. اند،

)نه ستون فقرات ، و استفاده از ستون فقرات برای باشدلب قطعا به معنای سختی و سفتی میصُ

د دارد و همين كار را كمی ولی در مورد ترائب چندین معنا وجو ر فقط یك فرض است(تفسي

 تر كرده است.پيچيده

سال پيش این آیات را فرستاده است، برخی از  2822عزیزان توجه داشته باشيد كه خداوند منان 

 رماید، لذا مفسرانِفدانيم كه دقيقا پرودگار چه میآیات بنا بر حكمت پرودگار واضح نيستند و ما نمی

 اند.نقاط گنگ به توضيح آیات پرداخته گرامی برای پيدا نمودن این

ام، حال یكی به حال تفاسير بسيار زیادی دیده ی طارق تای مباركهدرمورد این سه آیه از سوره 

ه افكن هم همين را بد. فرد شبههباشمی گوید منظور ستون فقرات و استخوان سينهاز تفسيرها می

آیه در نظر گرفته و به آن حمله كرده است ولی همانگونه  ی معنای واقعی و تفسير صد درصدیمنزله

 آیه در مورد مایع جنسی مرد است و صلب و ترائب معانی دیگری دارند. این اوال كه گفتيم

 تذکر:

د قرآن به فرمایگویند پس چرا خداوند میكنند و میفرصت سوءاستفاده می در اینجا ناباوران از

باشد؟! در حالی كه همچين مسائل گنگی در آن وجود ازل شده و كتاب راهنمای بشریت میسادگی ن

 دارد؟
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گویيم خدای منان آنچه مربوط به هدایت بشر باشد را به طور كامال ساده بيان كرده در پاسخ می 

خی از آیات این گونه ... ولی اینكه برد و معاد و قصص انبياء و احكام واست مواردی همچون توحي

شوم. در قرآن این همه عظمت و بزرگی نيست كه فرد بگوید من هدایت نمی هستند معانی آنها طوری

گيری دارد. شك قصد بهانهاین یك مورد آن را قبول ندارم بیوجود دارد فردی بگوید من بخاطر 

افكنان فقط آن تفسيرهای ضد تفاسير متفاوت وجود دارد و شبهه در این یك مورد هم تازه گفتيم كه

 اند.مسائل علمی بوده است( را برگزیدهاطالعی آن مفسران عزیز از )كه ناشی از بی علم

باشد كه فرموده ابت و پابرجاست كالم حق تعالی میمخاطبان عزیز در تمام این التهابات آنچه ث

نماید كار او به معنای نقد یك تفسير را نقد  حال شخصی بياید« خيرج من بي صلب و ترائب: »است

 قرآن نيست.

 كنيم آن تفسيری كه ضد علم است مورد قبول ما مسلمين هم نيست.در ادامه ثابت می

هایی كه بحث زن را باشد و تمام تفاسير و ترجمهد میشك این آیات در مورد مرگفتيم كه بی

باشد، اما گمانی به معنای سختی میبدون هيچ اند، همچنين صلب نكته را در نظر نگرفتهاند این كرده

 ترائب معانی متفاوتی دارد توجه بفرمایيد:

 گویندای به آن استخوان سينه میعده الف(

 باشدو خاک نرم است و به معنای نرم میآید گویند از تراب میای میعده ب(

 ها )تفسيرها، رانها، پاای امور دوتایی در بدن باشد، دستتواند به معنگویند میای میعده ج(

 (1ص ،12ج قرطبی،

 و معانی دیگر...

 های متفاوتی دارندتوجه به این معانی مفسران دیدگاهبا 

ات الزم برای گویند منظور آیه ستون فقرات و سينه است چون مایعات و محتویافراد )الف( می

 شود.م و این اعضا تامين میی شكتشكيل منی از ناحيه
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 لگن كه سخت است و مثانه در قسمت جلو نرم است گویندافراد)ب( می 

له دریافت كرد، قسمت تواند پاسخ مهمی برای مسأی مورد )ج( موضوع دوتایی بودن میبرا

باشد )استخوان خاجی یا ساكروم را در نظر بگيرید، ه ثابت است و مكان سفت و سختی میصلب ك

 رائب هم:روی گوگل بنویسيد ساكروم تا عكسش را ببينيد( برای ت

باشد كه درست در پشت می« اپی دیدیم»روج مكانی به نام ها پيش از خی اسپرممحل ذخيره 

ه قرار دارد؟ بيضه، كه نرم ها قرار دارد و به آنها چسپيده است، با این حال در جلوی اپی دیدیم چبيضه

 باشد.)روی گوگل بنویسيد اپی دیدیم و به عكس آن توجه بفرمایيد(هم می

)ترائب به  باشد به صورت قرینه و با در نظر گرفتن این معنیهای مرد هم دو عدد میبيضه حال

تفسير قابل تاملی دست پيدا كنيم)حتی عده ای از مفسران  توانيم بهمعنای دو عضو یكسان یا قرینه( می

 می گویند می تواند منظور از این دو مورد ران ها باشد...(

 شود.یفرماید یخرُجُ، یعنی خارج میم میاگر دقت بفرمایيد قرآن كر

ها ی اسپرمه كه ذكر شد اپی دیدیم محل ذخيرهشود، همانگونیعنی در آنجا بوده و خارج می

 گردد.رد بعد از انزال از آنجا خارج میو مایع جنسی م دقيقا در پشت بيضه هاست باشدمی

ترینِ آنها را انتخاب تفسير، غير علمیده از بين چندین نویسن كنمباز هم تكرار میاما عزیزان 

نقد او متوجه تفسير و ترجمه است  ،گوید در قرآن اشتباه وجود دارد كه در بهترین حالتنموده و می

 نه قرآن كریم.

 دهيم:گر را هم مطرح كرده است كه به آنها پاسخ میچند ادعای دی ،افكن در ادامهشبهه

ما هيچ ربطی ندارد چون ثابت كردیم در قرآن هيچ خطایی های یونانی به اوال اشتباه در كتاب

 وجود ندارد و شما در اشتباه هستيد.

كنيم به تورات شود. مراجعه میگوید از پشت، منی خارج میكنيد در تورات میثانيا ادعا می

 توجه بفرمایيد:



 21 مراد یوسفینویسنده:  

براهيم و اسحاق دادم سرزمينی را كه به ا ملل زیاد و پادشاهان بسيار از نسل تو پدید خواهند آمد. 

 (21تا  22بندهای  26)پيدایش، باب  ...به تو و به نسل تو نيز خواهم داد

است وجود ندارد، پشت در اینجا منظور نسل و ذریه  ...ال بحث صلب و توليد منی از پشت وو اص

رش هایش بگوید شما از پشت من هستيد منظوكند اگر شخصی به نوهولی متاسفانه نویسنده فكر می

ح كه این یك اصطالرا ساخته! در حالیها پشت او بيرون آمده و فرزند و نوهاین است موادی از 

 باشد.می« نسل»عمومی است و منظور آن 

گوید طبق نظر قرآن فقط مایع جنسی مرد در ایجاد جنين نقش دارد و ثالثا در ادعایی دیگر می

 گویيم قرآن را باید با قرآن فهم كردور ندارد. میها باایجاد نطفه و تركيب اسپرم و تخمكقرآن به 

ی انسان را ی مباركهی دوم سورهكند(  لذا آیهشبهات از همين قاعده استفاده می )نویسنده در اكثر

 كنيم:مطالعه می

ْنساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمشاٍج َنبْتَليِه َفَجَعْلناُه َسميعًا َبصرياً  ان را از نطفه آميخته )از ا انسم» إِنَّا َخَلْقنَا اْْلِ

آزمائيم، وی را شنوا یم، و چون او را )با وظائف و تكاليفی، بعدها( میا( آفریدهاسپرماتوزوئيد و اوول

 .«ایمارت دیگر عاقل و دانا( كردهبه عب)، و بينا

 باشد.اشكال از فهم نادرست مخالفان می پس در قرآن كریم هيچ اشكالی وجود ندارد و

 

*** 

 تعیین نر و ماده پس از علقه ی سوم:شبهه
 

ْ َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمنِيٍّ ُيْمنَى ﴿ ى ﴿۷۳َأََل َكَر ۷۳﴾ ُثمَّ َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّ ْوَجْيِ الذَّ ﴾ َفَجَعَل ِمنُْه الزَّ

بسته  سپس بصورت خون( 27شود نبود )اى از منى كه در رحم ریخته مىآیا او نطفه» ﴾۷۳َواْْلُْنثَى ﴿

 «.(25و از او دو زوج مرد و زن آفرید )( 24آمد و خداوند او را آفرید و موزون ساخت )در
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 در تفسير آیات فوق احادیثی با مضمون واحد آمده است از جمله: 

شب قرار می گيرد سپس فرشته ای را بسوی آن  82پيامبر گفت: نطفه در رحم بمدت 

 د یا زن؟ سپس خدا او را مرد یا زن قرار می دهد.ميفرستد..فرشته می پرسد ای خدا مرد باش

 (1681حدیث  2)صحيح مسلم ج 

این آیات می گویند كه نر و ماده بودن جنين پس از مرحله ی علقه معين می شود كه غلطی 

فاحش است، چون جنسيت جنين به محض تشكيل سلول تخم )تركيب اسپرم و تخمك در چند 

 مشخص است.ساعت اوليه ی پس ازآميزش جنسی( 

 :به شبهه پاسخ

بوده « آفریدن»به معنای « جَعَل»اوال شما آیات را اشتباه ترجمه نموده اید، از كی تا به حال 

 است؟!!!

حالت  شكل انسانی ،»به معنای قرار دادن است، مفهوم آیه قرار دادن  « جعل»همه می دانند كه 

قا متخصصان هم تایيد نموده اند كه این عمل در اتفا «.تعيين جنسيت»می باشد ، نه « مردانگی و زنانگی

 دوره ی خاصی انجام می پذیرد.

قرآن كریم دقيقا به این واقعيت علمی اشاره فرموده كه بعد از علقه)یكی از حاالت جنين(  كه

 شكل انسانی)مردانگی و زنانگی( در جنين ایجاد می شود

 واقعا تامل برنگيز است...

 سگ، )انسان، می باشد« شبيه هم»ل گرفته در جانوران مختلف تا مدت زمان خاصی جنين شك

 الک پشت...( و به جز متخصصان كسی نمی تواند آنها را از هم تفكيك نماید. مرغ،

هر جانداری به  اشاره فرموده( این نكتهولی بعد از این مدت زمان )كه قرآن عظيم الشان دقيقا به 

وری كه به وضوح می توان فهميد این جنين متعلق به شكل واقعی خود گرایش پيدا می كند، به ط

 انسان می باشد یا شير یا روباه!



 22 مراد یوسفینویسنده:  

 افرادی كه مایلند در این زمينه تحقيق كنند می توانند عبارت زیر را در گوگل جستجو بفرمایند: 

 (دنبا انتخاب گزینه ی تصویر در سایت گوگل عكس های یافت شده را نگاه كن)و 

 

similarity among embryos of complex animals 

 پس مشخص می شود كه در آیه ی شریفه ی قرآن كریم هيچ اشكالی وجود ندارد. 

 یك اشتباه فاحش دیگر در جمالت فرد شبهه افكن:اما بررسی حدیث و آشكار نمودن 

 صحيح امام مسلم را بررسی می كنيم: 1681قبل از هر چيز حدیث 

َها َوِجْلَدَها إَِذا َمرَّ بِالنُّْطَفِة ثِنْ " َرَها َوَخَلَق َسْمَعَها َوَبََصَ تَاِن َوَأْرَبُعوَن َليَْلًة، َبَعَث اهللُ إَِليَْها َمَلًكا، َفَصوَّ

َيا َربِّ مَّ َيُقوُل: َوََلَْمَها َوِعَظاَمَها، ُثمَّ َقاَل: َيا َربِّ َأَذَكٌر َأْم ُأْنثَى؟ َفيَْقِِض َربَُّك َما َشاَء، َوَيْكتُُب اْلََْلُك، ثُ 

َوَيْكتُُب اْلََْلُك، ُثمَّ َأَجُلُه، َفيَُقوُل َربَُّك َما َشاَء، َوَيْكتُُب اْلََْلُك، ُثمَّ َيُقوُل: َيا َربِّ ِرْزُقُه، َفيَْقِِض َربَُّك َما َشاَء، 

ِحيَفِة ِِف َيِدِه، َفََل َيِزيُد َعََل َما ُأِمَر َوََل َينُْقُص   " خَيُْرُج اْلََْلُك بِالصَّ

شب بر )انعقاد( نطفه گذشت خداوند متعال فرشته ای بسوی آن روانه می كند، پس  81هرگاه »

آن نطفه را شكل می بخشد و گوش و چشم و پوست و گوشت و استخوانش را می آفریند، سپس 

پس پروردگارت هرچه اراده نمود مقدر می  یا مؤنث؟ استفرشته می فرماید: پروردگارم آیا مذكر 

فرشته می نویسد، سپس می گوید: ای پروردگارم روزی اش چطور باشد؟ پس پروردگارت فرماید و 

هر طور كه خواست و اراده نمود مقدر می نماید، و فرشته نيز می نویسد، سپس فرشته با صحيفه )نامه( 

زی در دستش بيرون می رود، و بعد، بر آنچه كه اهلل متعال فرمان داده نه چيزی اضافه می كند و نه چي

 «كم می نماید.

مشاهده می كنيم كه طبق حدیث شریف، مالیكه بعد از مدت زمان تعيين شده از پرودگار چيزی 

تعيين »را كه نمی داند سوال می پرسد)كه آیا این بچه دختر است یا پسر؟( و هرگز در این زمان 

و نوشته مالیكه  نویسنده شبهه با تلبيس، حدیث را غلط ترجمه كرده صورت نگرفته است.« جنسيتی

 می پرسد:
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 یا زن؟ « باشد»مرد  

 در حالی كه اصل پرسش مالیكه این گونه می باشد:

 یا زن؟« است»مرد 

پرسش اول به معنای تعيين جنسيت است و پرسش دوم به معنای  و بين این دو تفاوت وجود دارد،

 سوال از جنسيت!

 شدید؟ اشتباه اومتوجه 

جنسيت تعيين  ،كار و تلقيح اسپرم و تخمك و ایجاد زیگوتهر كسی می داند از همان بدایت 

 می گردد.

(xx or xy) 

هيچ منافاتی با علم  جوانان عزیز بدانيد قرآن كریم به عنوان پيام ویژه ی پروردگار به بشریت،

هم آیه را غلط ترجمه كرده و  فرمودیدمتوسل شوند؛ مشاهده  تحریف لذا مخالفان مجبورند به ندارد

 خود دست پيدا كند. اهداف نادرسترا...تا به  هم حدیث

 

*** 

 خلقت جنین در قرآن ی سوم:شبهه

عزیزان چون این شبهه طوالنی است و موضوعات آن بسيار مهم می باشد اول توضيحاتی در 

 )به صورت دقيق( شبهه را نقد می كنيم مورد مساله عرض می نمایيم سپس مطلب به مطلب

*** 

لهاست اسالم ستيزان به آن اتكا می كنند مساله ی خلقت جنين در قرآن یكی از شبهاتی كه سا

و با انيميشن های متنوع  مسلمانان نيز كليپ های بسيار جذابی تهيه كرده اند در تقابل با آنان .می باشد



 24 مراد یوسفینویسنده:  

ولی باز هم شبهات زیادی در این زمينه منتشر می شود و   .دیدگاه قرآن كریم را به تصویر كشيده اند 

 .كرّات مشاهده نموده ام مسلمانان را به چالش می طلبندبه 

جنين شناسی یك رشته ی كامال تخصصی می باشد و دخول افراد غير متخصص به این حوزه 

 علم قطعا با لغزش و خطا همراه خواهد بود.لذا برای جلو گيری از خطاهای فوق، قبل از هرچيز مطالب

با دركی كامال واقع گرایانه و علمی شبهات مطرح شده را جنين شناسی را به دقت مطالعه نمودم تا 

 .2دهمپاسخ 

جالب است بعد از اتمام  تحقيقات متوجه شدم تمام شبهاتِ منتشر شده، ناشی از جهل شبهه 

 )شاید هم اوج تلبيس و خصومت آنها با اسالم مبارک)افكنان به موضوع مورد نظر می باشد 

اند و تصور می كنند این اشكال قرآن در نظر نگرفته له را سه مرح مرحله، 22به فرض مثال از 

 )نادرست شانمشكل از عدم مطالعه و دقت خودشان می باشد.)شاید هم نيت  امااست)!( 

قبل از اینكه به بررسی شبهات بپردازیم ميل دارم دوستانی كه در این زمينه مطالعه نداشته اند را با 

 ا هم با ما همراه شوند و به اتفاق هم شبهات را پاسخ دهيمچند و چون ماجرا آشنا سازم.تا آنه

قرآن كریم خلقت جنين را چگونه به تصویر گذری خواهيم كرد بر مفاهيم  تا ببينيم لذا ابتدا 

 ... كشيده است؟ علم در مورد دیدگاه قرآن چه می گوید؟ و

 

*** 

معرفی نموده  را حلهمر ششبا یك بررسی اجمالی متوجه می شویم قرآن برای خلقت جنين 

 :است

 

                                                
 هیئوت  وعضوو  شناس ساکی ، جنین قاسم دکتر :مؤلف "ثاحادی و قرآن آیات استناد به"پزشکی  شناسی استفاده از جنین. 1 

 اهواز و سایت های اینترنت. شاپور جندی دانشگاه شناسی جنین آناتومی و گروه علمی
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 نطفه.2 

 علقه.1

 مضغه.2

 استخوان.8

 گوشت.1

 خلق آخر.6

 :توجه بفرمایيد سوره ی مومنون مطرح شده است، 28تا  21آیات و این مراحل در 

ْنَساَن ِمْن ُسََلَلٍة ِمْن طِيٍ  َخَلْقنَا النُّْطَفَة َعَلَقًة  ُثمَّ  * َجَعْلنَاُه ُنْطَفًة ِِف َقَراٍر َمكِيٍ  ُثمَّ *  َوَلَقْد َخَلْقنَا اْْلِ

َأْنَشْأَناُه َخْلًقا آَخَر َفتَبَاَرَك اهللَُّ َأْحَسُن  ُثمَّ َخَلْقنَا اْلُْْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم ََلًًْم فَ َخَلْقنَا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة فَ 

 اْْلَالِِقيَ 

ای درآورده و در قرارگاه سپس او را به صورت نطفه یم . اای از گِل آفریدهما انسان را از عُصاره»

سپس نطفه را به صورت لخته خونی ، و این لخته خون را به  دهيم . استوار ) رحم مادر ( جای می

آوریم ، و ای ، و این تكّه گوشت جویده را بسان استخوانهای ضعيفی درمیشكل قطعه گوشت جویده

ای بخشيده و ) با دميدن جان به پوشانيم ، و از آن پس او را آفرینش تازهبعد بر استخوانها گوشت می

گيرندگان اندازه ی دیگری خواهيم كرد . واال مقام و مبارک یزدان است كه بهترینِكالبدش ( پدیده

  .  «و سازندگان است

ی حضرت قبل از ورود به بحث اصلی بدانيد آن خاكی كه آیه ی مبارک مطرح فرموده فقط برا

 .آدم صدق می كند و به جز ایشان برای تمام انسانهای دیگر از مرحله ی نطفه شروع می شود

 :نطفه
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زمانی كه مرد و زن با هم آميزش می كنند و انزال صورت می گيرد، بين سلول های جنسی  

ق كه ناشی از این تلفي یرد. به سلولپذیمرد)اسپرم( و سلولهای جنسی زن)تخمك( لقاح صورت می 

 .می گویند« زیگوت»د گردایجاد می 

تقسيم این بار آماده می شود برای زمانی كه همانند سازی كروموزوم ها داخل زیگوت انجام شد،

.با تقسيم های متوالی سلول ها كوچك تر می شوند كه به (و به دو سلول تقسيم می گردد)می شود 

 .می گویند« بالستومر»آن ها)سلول های كوچك( 

قيافه ی آن  ،عدد می رسد كه به هم می چسپند  26تا  21روز تعداد سلول ها به  8تا  2بعد از 

می گویند، یك پرده ی شفاف هم به دور موروال «موروال »توده شبيه شاه توت می باشد و به آن 

 گردد. ایجاد می

ن های درونی موروال در نهایت اعضای بدن ما را توليد می كنند و سلول های خارجی آسلول

 .باعث ایجاد جفت می شود

جنين را می گيرد و نقش آن انتقال مواد بين مادر و  تا دور جفت عضوی مسطح است كه دور)

 (جنين می باشد

سانتی متری  22تا  4مراحلی كه تا اینجا عرض نمودم در لوله ی رحم انجام می شود)یك لوله ی 

رحم به داخل آن پرده ی  رشحه از غددِمواد مت كه به رحم ختم می شود( موروال به رحم می رسد،

در این حالت به جنين بالستوسيت می  شفاف نفوذ می كنند و فضایی ایجاد می كنند به نام بالستوسل،

 .روز بعد از لقاح دیده می شود 1تا  8گویند.این وضعيت 

به آن رها سازی می گویند( و شروع به كه جنين روز ششم از پرده ی شفاف خارج می شود)

روز هشتم سلول های بالستوسيت كه اصال دارای نظم نيستند به دو  فوذ در دیواره ی رحم می كند.ن

الیه ی منظم با نام های هيپو پالست)سلول های مكعبی شكلی دارد( و اپی پالست)داری سلول های 

 (و بر روی الیه ی هيپوپالست تشكيل می شود می باشداستوانه ای شكل 

 سيتوتروفوبالست و سن سيتو تروفوبالست تقسيم می شودجفت هم به دو الیه ی 
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همان روز هشتم حفره ی كوچكی در اپی پالست ظاهر می شود كه حفره ی آمنيوتيك ناميده  

ند یك )مان در آن حفره مایعی بنام آمنيون دور جنين را می گيرد و بسيار مفيد می باشد می شود،

عایق دما است و نميگذارد گرما و سرما به جنين  كند و نقش ضربه گير را دارد،بالشتك عمل می

 (... منتقل شود و

 ، گرددروز نهم مشاهده می شود كه در سن سيتوفروتوپالست حفره هایی بنام الكونا ایجاد می 

 .سپس این حفره ها توسط خون مادر پر می شود و اطراف جنين را خون می گيرد

نجام می شود و پس از آن وارد مرحله ی دوم یعنی لقاح اروز بعد از   21الی  22این مراحل تا 

 .علقه می شویم

 اگر به آیات نگاهی بيندازید پرودگار متعال برای این مرحله فرموده نطفه را در قرار گاه استواری

 .)مكين( قرار دادیم

 به نظر شما چرا پروردگار منان آن را استوار و امن معرفی نموده است؟

تا انتهای  به وسيله طناب هایی به لگن محكم شده است، ظت می كند،استخوان لگن از آن محاف

تا وقت زایمان انقبضات چندانی ندارد)به دليل  حاملگی حجم آن چند درصد افزایش می یابد،

 ... هورمون پروژسترون( وگرنه بچه پایين می آمد و

 :علقه

اپی  ی شده به دو الیه دومين مرحله ی تكاملی جنين می باشد.گفتيم كه جنين تقسيم علقه ،

طی روندی بنام گاسترو السيون به ، در این مرحله هم ، آن ها تقسيم می شود الستی و هيپو الستی

 مزو درم و آندودرم  تبدیل می شوند اكتو درم،

 :در نهایت

 می شود... الیه ی اكتودرم باعث ایجاد مغز و نخاع و بينی و چشم و

 می شود... ها و استخوان ها و عضالت والیه ی مزودرم باعث ایجاد غضروف 



 28 مراد یوسفینویسنده:  

 می شود... الیه ی آندودرم باعث ایجاد پوشش اپی تليایی مثانه و پيش راه و لوزه ها و تيموس و 

 : به سه مفهوم معنا می شود «علقه»باید بدانيم در كالم عرب  اما

 زالو.2

 خون بسته.1

 آویزان.2

ی برای جنين در این مرحله صدق می جالب اینجاست كه بصورت اعجاب انگيزی هر سه معن

 !كنند

 چرا زالو؟

از نظر تغذیه وابسته به دیگران است و از راه  زالو موجودی است كه در بركه ها زندگی می كند، 

 .نمایدمكيدن خون زندگی خود را تامين می 

ه ی رحم تا قبل از ورود به این مرحله)در لول وارد مرحله ی علقه می شود، 12تا  21جنين از روز 

 .از مایعات اطراف خود تغذیه می كرد بود یا در رحم شناور بود(

در مطالب باال عرض كردیم كه روز نهم در سن سيتو  ولی این بار منبع تغذیه ی دیگری دارد،

فروتوپالست)یكی از الیه های جفت( حفره هایی بنام الكونا ایجاد می شود كه توسط خون مادر پر 

دامه پيدا می كند تا خون مادر دور تا دور جنين را می گيرد ، در این حالت می این روند ا می شوند.

طریق جنين نياز های خود را از   از این به بعد جفتی برقرار شده است. گویند گردش خون رحمی

 (...خون مادر دریافت می كند)به وسيله ی انتشار غذا و اكسيژن و

همچنين جنين در  زالو از خون دیگری تغذیه می شود. بنا براین مشاهده می كنيم كه جنين مانند

این مرحله شباهت بسيار زیادی به زالو دارد با جستجو در اینترنت عكس های مورد نظر را خواهيد 

 (یافت.)در گوگل بنویسيد تشابه جنين و زالو

 اما چرا می گویند شبيه خون بسته است؟
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 هم یك جا جمع می شود و هيچ جریانی خون بسته یا خون لخته خصوصيتی دارد كه خون در 

یعنی  مطالعات نشان داده رگ سازی و توليد خون در جنين دقيقا در این مرحله انجام می شود، ندارد.

 .خون تشكيل شده ولی هنوز در رگ ها جاری نيست

شروع به ضربان می كند و خون همين گونه در مجاری وجود دارد بدون  12تا  11قلب در روز 

 تحقق نمی یابد؟ "ا مفهوم خون بسته هم كامالگردش،آی

می دانيد این دقيقا جایی است كه باعث تعجب پروفسور كيس مور)استاد جنين شناسی تورنتوی 

 كانادا( شد؟

او بسيار تعجب كرد و گفت تحقيقات ما نشان داده خون در این مرحله درون مجاری بسيار 

جز شكل خارجی تكوین داخلی را هم پوشش قرآن به  مشخص می شودباریك محبوس است! لذا 

 !!!داده است

جهت جلوگيری از اطاله ی كالم در مورد استاد كيث مور و چگونگی پذیرش من اهلل بودن )

 (.قرآن چيزی نمی گویيم ولی حتما در مورد آن مطالعه كنيد

 برای مفهوم آویزان چه می توان گفت؟

ی آمونيومی شناور است و توسط ساقه ای اتصالی جنين در این مرحله در حفره ای به نام حفره 

 .كه بعدا بند ناف می شود به پرده كوریونی و از این راه به دیواره ی رحم آویزان شده است

می خواهيد تصویر ساقه ی اتصالی و شيوه ی آویزان بودن آن را مشاهده بفرمایيد روی  راگ

 :گوگل بنویسيد

Connecting stalk 

دیده می شود)مرحله  22تا  21ی از مزودرم خارج رویانی است كه در روز ساقه ی اتصالی بخش

 (ی علقه

 قرن پيش؟ 28سبحان اهلل! این توضيحاتِ دقيق در كتاب 
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 :مضغه 

شروع می شود و  12تا  11این دوره از روزهای  سومين مرحله از تكامل جنين را مضغه می نامند،

لغت به ماده ای می گویند كه شبيه گوشت جویده شده تا حدود هفته ی ششم ادامه می یابد.مضغه در 

 باشد.اگر توجه بفرمایيد گوشت جویده شده چه مشخصاتی دارد؟

بعد از خارج  دندان ها شكل ثابتی نخواهد داشت، به دليل فشارِ در دهان در حال جابجایی است،

 و ... ن آثار دندان روی آن باقی خواهد مانداكردن از ده

 داوند متعال جنين را در این مرحله به گوشت جویده شده تشبيه فرموده است؟ولی واقعا چرا خ

يز بدانيد در این مرحله هيچ گوشتی وجود ندارد و فقط توده ی سلولی است كه به چقبل از هر 

به گوشت جویده  كه منظورش این است خدای متعال دور هم جمع شده است.لذا تصور نفرمایيد كه

 !شده تبدیل شده است

جنين قطعاتی  گر به عكس جنين در این مرحله نگاه كنيد مشاهده می شود كه در نمای جانبیِا

ظاهر می شود.)گره هایی هستند كه در پشت جنين ایجاد می « سوميت»جدا از هم و پشت سر هم بنام 

از  جفت 2هر روز  )درست مانند جای دندان است( سوميت ها از سر به دم تشكيل می شوند كه  شود،

جفت سوميت ایجاد شده  88تا  81در پایان هفته ی پنجم مشاهده شده كه  ،گردد(ظاهر می  آنها

سوميت ها در ساختن مهره ها،دنده ها و عضالت و  البته عده ای از آنها بعدا از بين می روند، است.

 .اندامهای باال و پایين و ...نقش دارند

ام قوس های حلقی در ناحيه فوقانی در همين مرحله افزون بر سوميت ها قوس هایی بن

حد فاصل این قوس ها شكافهایی بنام شكاف در ایجاد می شود.لذا  جنين)درست زیر برآمدگی سر(

 .های حلقی قابل مشاهده است

وجود قوس های حلقی و سوميت ها به جنين شكلی مانند گوشت جویده شده می دهد كه بعد از 

 .مشخص استجویدن و نرم كردن جای دندان روی آن 
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حتی طبق تعریفاتی كه در اول از ماده ی جویده شده در دهان داشتيم)جابجایی و نداشتن شكل  

می باشد این شروط هم  ثابت ...( بدليل اینكه جنين درون كيسه ی آمونيومی در حال جابجا شدن

 .بوقوع می پيوندد

ه  سخن گفته است،طبق بررسی قِلّخَه و غير مُقِلّخَسوره ی مباركه حج از مضغه ی مُ 1در آیه ی 

هایی كه انجام دادم آنگونه كه از نصوص و مطالب علمی برداشت می شود، مخلقه به حالتی می 

گویند كه دارای سلول های تخصص یافته باشد و در تشكيل اعضایی همچون گوارش و ...نقش دارد، 

 .غير مخلقه یعنی تخصص یافته نيست

 :امظع

می دهد كه مرحله ی ظهور استخوان ها در هفته ی ششم انجام می  مطالعات جنين شناسی نشان

 .سوميت ها و قوس های حلقی نقش بسيار مهمی در این مرحله دارند پذیرد،

 :جهت آشنایی در نظر داشته باشيد كه ما چهار نوع استخوان داریم

 (استخوان بلند)مثال در پا.2

 ()مثال در مچ دست،كارپال استخوان كوتاه.1

 ()مصال سقف جمجمه خوان پهناست.2

 ()مثال بعضی از استخوان های جمجمه استخون نا منظم.8

 :لحم

اگر به آیه  پوشيدن استخوان ها با گوشت می باشد. ؛ قرآن معرفی شده توسط مرحله ی پنجمِ

نمی گوید مضغه را تبدیل به استخوان و گوشت كردیم! بلكه می گوید استخوان را  توجه بفرمایيد

و این یك واقعيت  یك تفكيكی بين این دو قائل شده است، یم و بر آن گوشت پوشاندیمخلق كرد

  علمی بزرگ می باشد

 :ما سه نوع عضله داریم
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چند هسته و دارای  فراوان ترین نوع عضله، انقباض سریع دارد، )ارادی است،عضله ی اسكلتی 

سلول  آهنگ منظم، ر قدرمند،بسيا )غير ارادی،عضله ی قلبی(، خطوط عرضی...مثال عضله ی دست

 انقباض بسيار كند، )غير ارادی، عضله ی صاف( ، های منفرد و شخه دار و طویل...عضله ی قلب

 (فاقد نوار عضالنی...مثال دیواره رگ های خونی دوكی شكل،

چون عضالت  اگر دقت كنيم مشخص می شود كه منظور قرآن كریم عضالت اسكلتی می باشد،

ه شده اند...مثال عضله ی قلب حتما ساخته شده كه قلب ضربان دارد یا عضله ی دیگر از قبل ساخت

 .اعجاز بزرگ قرآن كریم می باشد ی ازاین هم یك ساخته شده است،رگ های خونی و 

 :خلق آخر

دوره ای از زندگی جنين می باشد كه از ماه سوم شروع می شود و تا انتهای دوران بارداری ادامه 

 .می یابد

 دوره ارگان جدیدی ساخته نمی شود و فقط اندامهایی كه تا اینجا ساخته شده اند بالغ می در این

لذا  آنگونه كه از احادیث فهم می شود در این مرحله روح به كالبد انسان دميده می شود. د.گردن

 .قرآن كریم هم آن را خلق آخر معرفی فرموده است

چه می توان گفت! ولی بگذارید اول شبهات را  نميدانم واقعا در مقابل این همه عظمت و دقت

 (...پاسخ دهيم)تا قلب مخاطبان به آرامش برسد

 .لذا مطلب به مطلب پيش می رویم اشكال كمی طوالنی است،

 

 :شبهه

مراحل ذكر شده عبارتند از: تبدیل نطفه به خون بسته )علقه( و سپس تبدیل به گوشت جویده 

وان و سپس استخوان توسط گوشت پوشيده می شود و سپس شده )مضغه( و سپس تبدیل به استخ

 .آفرینش دیگر
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 :پاسخ 

 !مرحله ی ایجاد نطفه را چرا ننوشته اید خير تقسيم بندی شما ناقص است،

به  هاین تبدیل به استخوان را از كجا آورده اید؟ مضغه ك همچنين ترجمه هم اشتباه است،

 .ن هایی خلق می شوداستخوان تبدیل نمی شود بلكه در جنين استخوا

پس حرف شما اشتباه  ،«لنادَّبَ»می فرمود « خلقنا »اگر حرف شما درست می بود باید به جای  

 .است

 :شبهه

 :حدیثی صحيح و متفق عليه در تفسير آیه ی فوق )و آیات مشابه( آمده است

وما ثم علقة حدثنا رسول اهلل وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم یجمع فی بطن أمه أربعين ی -

مثل ذلك ثم یكون مضغة مثل ذلك ثم یبعث اهلل و ملكا فيؤمر بأربعة برزقه وأجله وشقی أو سعيد 

 (1822/6)صحيح بخاری  

 

روز و سپس علقه  82ترجمه: پيامبر گفت هر یك از شما در شكم مادرش گرد می آید بمدت 

روز( سپس خدا ملكی را  82ر ) روز( و سپس مضغه می شود بهمان مقدا 82می شود بهمان مقدار ) 

  .می فرستد و به چهار چيز امر می شود به رزق و مرگ و شقی بودن یا سعيد بودن

روز می  82روز و مدت مضغه نيز  82روز و مدت علقه نيز  82بر اساس این حدیث مدت نطفه 

 .شود

 :پاسخ

م )صلی اهلل عليه و خير دیدگاه شما كامال ناقص و اشتباه است.ما حدیث دیگری از رسول اكر

 :سلم ( داریم كه می فرماید
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َرَها َوَخَلَق َسْمَعَها وَ  " َها َوِجْلَدَها إَِذا َمرَّ بِالنُّْطَفِة ثِنْتَاِن َوَأْرَبُعوَن َليَْلًة، َبَعَث اهللُ إَِليَْها َمَلًكا، َفَصوَّ َبََصَ

ْم ُأْنثَى؟ َفيَْقِِض َربَُّك َما َشاَء، َوَيْكتُُب اْلََْلُك، ُثمَّ َيُقوُل: َيا َربِّ َوََلَْمَها َوِعَظاَمَها، ُثمَّ َقاَل: َيا َربِّ َأَذَكٌر أَ 

َوَيْكتُُب اْلََْلُك، ُثمَّ َأَجُلُه، َفيَُقوُل َربَُّك َما َشاَء، َوَيْكتُُب اْلََْلُك، ُثمَّ َيُقوُل: َيا َربِّ ِرْزُقُه، َفيَْقِِض َربَُّك َما َشاَء، 

ِحيَفِة ِِف َيِدِه، َفََل َيِزيُد َعََل َما ُأِمَر َوََل َينُْقُص خَيُْرُج اْلَْلَ   /مسلم 1681   "ُك بِالصَّ

شب بر )انعقاد( نطفه گذشت خداوند متعال فرشته ای بسوی آن روانه می كند، پس  81هرگاه »

آن نطفه را شكل می بخشد و گوش و چشم و پوست و گوشت و استخوانش را می آفریند، سپس 

پس پروردگارت هرچه اراده نمود مقدر می  می فرماید: پروردگارم آیا مذكر است یا مؤنث؟ فرشته

فرماید و فرشته می نویسد، سپس می گوید: ای پروردگارم روزی اش چطور باشد؟ پس پروردگارت 

هر طور كه خواست و اراده نمود مقدر می نماید، و فرشته نيز می نویسد، سپس فرشته با صحيفه )نامه( 

در دستش بيرون می رود، و بعد، بر آنچه كه اهلل متعال فرمان داده نه چيزی اضافه می كند و نه چيزی 

 «.كم می نماید

شب مالیكه ای می آید و آن نطفه را شكل می  81مشاهده بفرمایيد پيامبر صراحتا فرموده بعد از 

يد نوشته مراحل پنجگانه بخشد ) گوش و چشم و پوست و استخوان و گوشت را می آفریند(. دقت كن

شب انجام می شود. و آنگونه كه از مجموع احادیث فهم می شود  81اول)به جز خلق آخر( در آن 

روز  82روز فقط علقه باشد و  82روز فقط نطفه باشد و  82روز نيست! كه  212منظور حدیث اول 

 !فقط مضغه

یث امام بخاری می فرماید، منظور هایی كه رسول اكرم در حد« مثل ذالك»بلكه نتيجه می گيریم 

ها با همدیگر مساوی  82روزه اول  انجام می شود. یعنی این  82این است كه آن هم در همين بازه ی 

ها با هم جمع می  82روز دیگر و این  82ولی اسالم ستيزان فكر می كنند مثل ذالك یعنی  هستند،

 .212شوند و در نهایت می شود 

 :شبهه
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مراحل ذكر شده با واقعيت های رشد جنين به هر كتاب جنين شناسی دانشگاهی  برای مقایسه ی 

می توانيد مراجعه كنيد. برای تسهيل امر دراینجا باختصار، مراحل رشد جنين را در اشكال زیر آورده 

برای جلو گيری از طوالنی  مرحله را معرفی نموده است، 12شبهه افكن از منظر علم پزشكی  )ام....

 ( :ه ی آن توضيحات را ذكر نمی كنيم و در پایان می گویدشدن هم

مشاهده می كنيد جنين دائما در حال تغيير و تكامل است، حال كداميك از مراحل علقه است و 

كدام مضغه و كدام استخوان و كدام دميدن روح. هيچكدام از این مراحل در دوره ی رشد جنين 

 .وجود ندارند

  :پاسخ

ید بداند حتی در گرایش های مختلف علم شيوه ی تقسيم بندی متفاوت جناب شبهه افكن با

 .چه رسد به تقسيم بندی كه قرآن انجام داده است است،

 :«سه دوره »به عنوان مثال، در رشته زنان و زایمان طول دوره بارداری را به 

 سه ماهه اول، دوم و سوم تقسيم می كنند 

 :«دو مرحله»ا به ولی در حوزه جنين شناسی  این دوره ر 

تقسيم می  (Fetal Period) و دوره ی جنينی  (Embryonic Period)  دوره رویانی

 .كنند

آیا می توان به جنين شناسان اشكال گرفت و گفت پس كجاست آن سه دوره ی كه در رشته ی 

 زنان و زایمان از آن حرف می زنند! پس حرف یكی از شما اشتباه است!؟

همه درستند و هر كدام از زاویه دید  ف تقسيم بندی های متفاوتی دارند،خير، رشته های مختل

یك تقسيم بندی دیگر می باشد و هرگز  هم تقسيم بندی قرآن .ندخود آن را مورد بررسی قرار داده ا

پس این بر می گردد  .پس مال قرآن اشتباه است مرحله، 12نمی توانيم بگویيم چون در پزشكی گفته 

 .ما از موضوعبه درک ناقص ش
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 :شبهه 

جنين در هيچ مرحله ای خون بسته نيست و در هيچ مرحله ای )شبيه( گوشت جویده نيست و در 

هيچ مرحله ای استخوان نيست. اساسا رشد تمام بافتها از جمله عضله و استخوان با هم پيش می روند نه 

ا را فرا گيرد. همچنين هيچ اینكه ابتدا جنين تبدیل به استخوان شود و سپس گوشت اطراف استخوانه

 .تغييری كه نشانگر دميدن روح باشد در جنين اتفاق نمی افتد

 : پاسخ

ما هرگز نگفته ایم جنين تبدیل می شود به خون بسته! بلكه می گویيم به دليل وجود خون در 

 .رگ ها و عدم ضربان قلب مانند خون بسته)خون لخته( به نظر می رسد

احتماال یا هيچ وقت گوشت نجویيده اید یا  وشت جویده شده نيست،این كه می گویيد شبيه گ

 .هنگام خوردن گوشت المپ ها را خاموش كرده اید و در تاریكی غذای خویش را ميل كرده اید

وقتی گوشت خوردید آن را زیاد بجویيد ولی نبلعيد)قورت  لذا یك بار هم كه شده امتحان كنيد.

 !بينيد جای دندان روی آن مشخص است یا نهندهيد( از دهان بيرون بياورید ب

تكه پاره می شود چرا  در سایتی خواندم ملحدی نوشته بود،گوشت با جویدن كوبيده می شود،

 ؟ همچين تعبيری را بكار می برند مسلمانها

پاسخ این است كه مگر ما گفته ایم كوبيده نمی شود! اگر كوبيده نشود چگونه اثر دندان ها روی 

سپند و قرار نيست مثل چ.همچنين آن تكه پاره ها در نهایت در دهان به هم می گردد ی آن مشخص م

 كيك های خشكی كه در كودكی می خوردیم و فوت می كردیم تماما از دهانمان خارج می شد،

 .اینگونه پخش و تكه تكه شود

 :اما چيزی كه بسيار مایه ی تعجب است دوباره حرف خود را تكرار كرده و می گوید
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به استخوان نمی شود! دوستان بدانيد این حرف خودش است و « تبدیل»جنين در هيچ مرحله ی 

بلكه استخوان هایی در  نمی شود،« تبدیل»همان گونه كه توضيح دادیم جنين هيچ وقت به استخوان 

 ()خلق می شود آن ظاهر می گردد

 ...همه ی عضله ها و استخوان ها با هم پيش می رود« رشد»می گوید 

را « پدیدار شدن اوليه » حرف زده ایم؟ ما داریم « رشد»او را متوجه شدید؟ ما كی از  اشتباه آیا

 .مطرح می كنيم

و همچنين می گویيم وقتی گوشت پدیدار می شود منظور عضله ی اسكلتی می باشد و عضله ی 

. كه علم این تقدم دایجاد شده بو قلبی قبال برای قلب ایجاد شده همچنين عضله ی صاف برای رگ ها

 استخوان به عضله ی اسكلتی را كامال پذیرفته است

چگونه  زمانی كه هنوز دست و پا جوانه نزده است )ایجاد نشده  است( از ناباوران بپرسيد،

 ؟استخوان و عضله ی اسكلتی ایجاد شد

تشكيل می به منابع نگاهی بيندازید متوجه می شوید كه در هفته ی هشتم بارداری استخوان ها 

شود. و باید اول استخوانی باشد تا گوشتی به دور آن تشكيل شود. لذا دیدگاه قرآن كریم از لحاظ 

 است. علمی و عقلی درست می باشد و دیدگاه ناباوران غلط

 :شبهه

وضعيت از این هم بدتر می شود اگر حدیث فوق را همراه با آیات بررسی كنيد. حدیث گفته كه 

روزه دوره ی نطفه خواهد  82ز طی می شود طبعا بر طبق آیات فوق این دوره ی رو 82قبل از علقه 

بود. در صورتيكه نطفه )لقاح اسپرم و تخمك و تشكيل سلول تخم( در بخشی از یك روز تشكيل می 

مرحله تغيير می شود. چطور می شود اینهمه مراحل را نطفه ناميد. طبق  26روز شامل  82شود. و 

 ... روز بعد جنين بصورت علقه )خون بسته( است كه بی معنی است و 82تا  26 حدیث از مرحله ی

 :پاسخ
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این را در باال پاسخ دادیم كه درک شما از حدیث نادرست است،و برای اینكه اثبات كنيم منظور  

 .روزی است،حدیث صحيح دیگری را ذكر كردیم 82پيامبر )صلی اهلل عليه و سلم( فقط یك 

 :شبهه

معجزه تراشان سعی كرده اند كه به كمك محمد بيایند و از اینهمه غلط معجزه عده ای از 

بسازند. گفته اند كه منظور از علقه زالوست نه خون بسته. یعنی قرآن می خواسته بگوید كه جنين شبيه 

 .زالوست. چون مثل زالو به دیواره ی رحم می چسبد

مام مفسران و عالمان دینی و صحابه در اما این نظر باطل است چون اوال مخالف نظر و فهم ت

 .سال گذشته است 2822

چنانچه سيوطی در تفسيرش می گوید علقه جمع علق است به معنی خون غليظ. ثانيا: اگر فرض 

كنيم كه تمام بزرگان دین اشتباه كرده اند و منظور زالوست بازهم مسئله حل نمی شود چون جنين بعد 

به دیواره ی رحم چسبيده است بنابراین باید گفت علقه شامل تمام  ماهگی 5از هفته ی اول تا آخر 

 .دوره های جنينی می شود كه برخالف نص قرآن است

 :پاسخ

اوال این سخنان مال پرودگار مهربان است نه محمد)صلی اهلل عليه و سلم(. ثانيا ثابت كردیم كه 

 .شرح حال شبهات شماست نه آیات قرآن اینهمه غلط،

 ... ی گویيم علقه هر سه مفهوم را تداعی می كند، نه اینكه بگویيم زالو است و نيست وثالثا ما م

در مورد علمای بزرگوار هم)وارثان انبياء( بدانيد آنها نور چشمان ما هستند ولی قرار نيست هر 

كما اینكه آن بزرگواران طبق فهم زمان خود آیات را تفسير كرده  ر باشد،چه می گویند ال یتغيّ

ند.بدانيد ما با آیات الهی طرف هستيم نه با دیدگاه علما. و در هر حال از آن دیدگاه ها جهت فهم و ا

 .نه اینكه آنها را در جای آیه قرار دهيم درک آیات كالم پرودگار استفاده می كنيم،
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بخاطر چسپنده بودن نپذیرفته ایم كه این ادعاهای بزرگ را مطرح می صرفا همچنين ما زالو را  

)دقيقا مانند  بلكه به دليل مكيدن خون ماهگی چسپيده پس كال بارداری یعنی علقه! ، 5كنيد كه تا 

 ( همچنين تعبيری در قرآن بكار رفته است.)دقيقا مشابه جنين جنين( و شكل ظاهریش

از طرفی ثابت كردیم كه در مرحله ی علقه جنين بوسيله ی ساقه ی اتصالی به دیواره ی 

 .ون حفره ی آمونيومی آویزان می باشدكوریونی در در

 :شبهه

ممكن است بگویند كه زالو ناميدن جنين نه بخاطر چسبيدن به رحم بلكه بخاطر شكل خميده ی 

جنين است. اما بازهم مشكل حل نمی شود چون اوال شكل عادی زالو خميده نيست و ثانيا جنين از 

بازهم باید گفت كه علقه شامل تمام دوره های  ماه فرم خميده دارد بنابراین 5هفته ی سوم تا آخر 

 .جنينی می شود كه برخالف نص قرآن است

 :پاسخ

د تمام رشته های شما را پنبه يچون می دان د،یاصال سراغ مكيدن خون نمی رو جالب است،

می باشد كه كه شما « خميدگی»خواهد كرد. من نميدانم ما كی گفته ایم نقطه اشتراک زالو  و جنين 

 .است. این هم از ادعاهای بی اساس خودتان است« خميده»ماه  5ا می كنيد جنين هر ادع

تشابه »در توضيحات اوليه هم خدمت شما عزیزان عرض كردم بروید در سایت گوگل بنویسيد 

و به عكس های مربوطه نگاه كنيد، ببينيد آیا واقعا حمد و ثنای پروردگار را زیر لب « زالو با جنين

 .يد كردی یا خيرزمزمه خواه

 :شبهه

جالبتر از همه اینست كه بدانيد كه این گفته ی قرآن در مورد مراحل رشد جنين از قرنها قبل از 

پس از  212اسالم در جوامع آن زمانها رایج بوده است. گالن پزشك مشهور یونانی در حدود سال 

 :سال قيل از محمد( در تركيه ی فعلی نوشته است كه 812ميالد ) 
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 :سخپا 

از هر خدعه ای استفاده می كنند تا تفكر الحادی خود را در جامعه ترویج  توجه داشته باشيد،

 .دهند

حال می گوید برگرفته از  یك ساعت است حرف قرآن را نقد می كند و غير علمی می داند،

خب چرا از همان اول نمی گفتيد قرآن از كتاب های گذشته مطلب نقل  كتاب های گذشته است،

كه  جهت فریب مخاطب  توجه بفرمایيدده و آن مطالب به دالیل علمی زیر نادرست می باشند؟ كر

این ادعای خودشان  اما دوستان توجه داشته باشيد، ... چگونه مطالب را پشت سر هم تنظيم كرده اند

 :است

بل از اوال ثابت كردیم مطالب قرآن كامال درست می باشد ثانيا  مطالب قرآن با حرف پزشكان ق

 .خود كامال تفاوت دارد و به هيچ عنوان از آنها نقل نشده است. و هرگز آنها در این حد نيستند

ببينيم آیا گالن هم مانند قرآن به بيان مراحل خلقت  شبهه افكن سخنان گالن را قيد كرده است،

 ؟پرداخته اند

 :شبهه 

 :حرف های گالن

رحله ی اول كه شكل منی )معادل نطفه( غالب خلقت جنين به چهار مرحله تقسيم می شود. م "

و هنوز قلب و مغز و كبد ساخته نشده اند و بی شكل  است....وقتی كه با خون پرشد )معادل علقه(

است ولی دارای جسميت است و اندازه ی قابل مالحظه ای دارد این مرحله ی دوم است و شكل 

بال می آید..كه در آن سه جزء مشخص، یك گوشت دارد )معادل مضغه( نه منی....مرحله ی سوم بدن

طرح كلی ورای همه ی قسمتهای دیگر قابل مشاهده است. پيدایش سه جزء مشخص را واضحتر می 

مبهمتر و دست و پاها را. سپس آنها شاخه )برجستگی كه دستها یا پا ها را می سازند(  بينی معده را

قسمتهای اندامها مشخص شده اند...و حركت  در چهارمين و مرحله ی نهائی همه ی توليد می كنند.

می كند چون حيوان بطور كامل ساخته شده است.....زمان آن برای طبيعت فرا رسيده است كه ارگانها 
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را بطور دقيق بهم مرتبط كند و كامل كند. بنابراین طبيعت موجب می شود كه گوشت بر رو و اطراف  

ها ليگامنتها را قرار داد كه استخوانها را بهم نگه می دارد و استخوانها رشد كند ...و در انتهای استخوان

 "در سراسر اطراف استخوان پرده ای قرار داد كه به آن پریوستئال گفته می شود

 :پاسخ

معادل علقه و معادل مضغه(  دوستان قبل از هر چيز توجه داشته باشيد این سه عبارت )معادل نطفه،

،یعنی آنها به نظر خودشان)!( فكر می كنند این  رت شده استتوسط اسالم ستيزان وارد این عبا

ولی ببينيم آیا واقعا این و همچين چيزی در متن اصلی وجود ندارد  مراحل مشابه توصيفات قرآن است

 !!!گونه است؟

 :لذا یك كلمه را هم جا نمی گذاریم دوستان حيفم می آید متن را خط به خط نقد نكنم،

 :گالن

 هار مرحله تقسيم می شودخلقت جنين به چ

 :پاسخ

 اسالم ستيزان پاسخ دهند كجاست تشابه؟ ما عرض كردیم كه قرآن می فرماید شش مرحله،

 :گالن

 مرحله ی اول كه شكل منی )معادل نطفه( غالب است

 :پاسخ

آن را در  توسط دشمنان قرآن مبارک گذاشته شده است، اوال عرض كردیم این )معادل نطفه (

 .نظر نگيرید
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ثانيا گفته شكل منی غالب است، پس مایع جنسی زن چه می شود؟ قرآن فرموده نطفه یعنی  

اسالم ستيزان پاسخ دهند ،كجاست ولی این می گوید منی غالب است یعنی چه؟ ... تركيب هر دو،

 تشابه؟

 :گالن

 (وقتی كه با خون پرشد)معادل علقه

 :پاسخ

. همچنين چه شده كه با ذكر خون یادی از باز هم طبق معمول، معادل علقه حرف خودشان است

 بود سكوت كرده بودند؟ علقه كرده اند! چرا در مطالب گذشته كه بحث زالو و علقه و...

 :قرآن وقتی می فرماید علقه

ولی آیا  ن جنين را در این مرحله شرح داده است.مكيدن خون و آویزان بودِ ،بودنزالو  شبيه 

 اسالم ستيزان پاسخ دهند،اره كرده؟ یا فقط گفته با خون پر می شود!...آقای گالن هم به این مراحل اش

 كجاست تشابه؟

 :گالن

و هنوز قلب و مغز و كبد ساخته نشده اند و بی شكل است ولی دارای جسميت است و اندازه ی 

 قابل مالحظه ای دارد این مرحله ی دوم است و شكل گوشت دارد )معادل مضغه( نه منی

 :پاسخ

چون برداشت  ،م عبارت معادل مضغه كه برچسپ ناباوران می باشد را از جمله پاک كنيدو باز ه

 .خودشان است

 است.اوال او تازه به مرحله ی دوم می رسد و مضغه در قرآن مرحله ی سوم 
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ثانيا مضغه با مفهوم جویده شدن و ...حالت جنين را برای ما به تصویر می كشد كه سوميت ها و  

ولی آقای گالن چه چيزی را بيان كرده  گونه به جنين شكل داده اند،قوس های حلقی چ

 كجاست تشابه؟ اسالم ستيزان پاسخ دهند،است؟...

 :گالن

مرحله ی سوم بدنبال می آید..كه در آن سه جزء مشخص، یك طرح كلی ورای همه ی 

ا مبهمتر و قسمتهای دیگر قابل مشاهده است. پيدایش سه جزء مشخص را واضحتر می بينی معده ر

 .دست و پاها را. سپس آنها شاخه )برجستگی كه دستها یا پا ها را می سازند( توليد می كنند

 :پاسخ

این دقيقا كدام مرحله از مراحل توصيف  اسالم ستيزان كه مدعی تشابه هستند باید توضيح دهند،

 شده ی قرآن می باشد؟

غير  كه با چشمِ می باشدئز اهميت فراوان حا ،مراحلی  از خلقت جنين بدانيد بيانِ عزیز دوستان

نه اینكه وقتی دست و پا شكل گرفت و با چشم دیده شد در مورد آن سخن  مسلح قابل دیدن نيست.

 .گفته شود

پزشكان دنيای قدیم روی جنين های زیادی مطالعه كرده اند و این مسائل را دیده اند و بيان كرده 

ان نموده كه فقط با ميكروسكوپ ها و ادوات پزشكی عهد حاضر ولی قرآن مجيد توصيفاتی را بي .اند

 (... قابل بررسی است.)حاالت و كيفيات علقه و مضغه و عظام و

توسط پيامبر)كه دشمنان می گویند این حرف خودش است( بلكه توسط هيچ دانشمندی  تنها نه

ميكروسكوپی وجود  آن زمان (این مسائل فهميده شود چون )به عنوان مثال  امكان نداشتهدر آن زمان 

و شرح این موارد توسط دكتر گالن  عجيب نيستلذا مطرح نمودن بحث دست و معده و...  .نداشت

 می باشد.كامال طبيعی 
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چون ایشان یك متخصص بوده و این موارد را با چشم  لذا باقی موارد هم نياز به بررسی ندارد، 

 (اردی پرداخته كه با چشم غير مسلح دیده نمی شودقرآن به بيان مواما دیده و بررسی كرده است)

 :شبهه 

انصافا می بينيد كه گلن مراحل ذكر شده توسط قرآن را با دقت و صحت بيشتر گفته است. 

صحت بيشتر به این دليل كه پرشدن از خون گرچه كامال درست نيست ولی از نظر جنين شناسی قابل 

درون ساختار اوليه ی جنين تشكيل می شوند اما خون قبول تر است چون رگهای خونی در اطراف و 

 .بسته شده غلط است

 :پاسخ

 .انصافا تلبيس می كنيد

هنوز ضربان ،  در این مرحله از گفتار شما مشخص است كه هنوز نمی دانيد خون بسته چيست

و هيچ خونی در جریان  قلب شروع نشده است. و اینجاست كه مفهوم خون بسته تداعی می شود

 ت.نيس

 .دوستان دقت كرده اید هر بار علقه را یك جور معنا می كند؟ تا به آنچه می خواهد برسد

 :شبهه

در مرحله ی بعد گلن گفته كه جنين شبيه گوشت شده كه با مضغه تناسب دارد اما مفهوم جویده 

 .شده معنی را تحریف كرده است

 :پاسخ

ار می گردد، كه جای دندان بر روی شی اتفاقا اوج لطافت قرآن در این مفهوم جویده شدن آشك

می توانيد در اینترنت به عكس ها نگاه كنيد  كه چگونه سوميت ها مثل  جویده شده باقی می ماند.

 .شده اندجای دندان در جنين نمایان 
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 :شبهه 

در مراحل بعد جوانه زدن دستها و پاها و تكميل آنان را بدرستی توضيح داده است ولی در قرآن 

 .نيامده استو حدیث 

 :پاسخ

 قرآن به صورت كلی و در كمترین كلمات ساختار خارجی و تكوین داخلی را شرح داده است،

 این كه نيامده ریز به ریز تمام مراحل را شرح دهد و گزیده گویی كرده است،آیا اشكال و نقص

 تلقی می شود؟ هرگز علمی

 :شبهه

ه كه درست است ولی محمد بجای بيان همچنين رشد گوشت در اطراف استخوانها را ذكر كرد

صحيح گلن بيان غلط قرآن را بكار برده كه مضغه به استخوان تبدیل می شود )یعنی در این مرحله 

 .جنين از جنس استخوان است( كه غلط است و سپس گوشت در اطراف آن می روید

 :پاسخ

ست تكرار می كند بی باور كنيد تمام این شبهه و بخصوص این استدالل را كه چندمين بار ا

بلكه می فرماید  حرفی به ميان نياورده ،« تبدیل»احترامی به شعور خود تلقی می نمایم. چون قرآن از 

 خلق می شود استخوان ها بر روی مضغه ایجاد می شود،

 !ببيند با چه معلوماتی به نقد قرآن پرداخته اند! و چه جوانانی كه حرف این افراد را باور كرده اند

 :ههشب

بنظر می رسد این اندیشه های گلن از طریق تجارت و روابط دیگر از تركيه به سرزمينهای دیگر 

از جمله عربستان رسيده و محمد اینها را بطور ناقص شنيده و بصورت ناقص تر از اصل، در قرآن 

 .آورده است كه البته برای یك انسان امری طبيعی است نه برای خدا
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 :پاسخ 

ولی  )در فصل آخر كتابش منكر وجود خدا می شود(را هم قبول ندارد انده خدجالب آنكه نویس

تمساح مانند اشك می ریزد و می خواهد ثابت كند كه این گفته ی محمد)صلی اهلل عليه و سلم( است 

 .نه كالم الهی

م، يدیگری كه انجام داده هم)از طریق كاروان تجاری و ...( می گوی های در مورد داستان سرایی

 سيندرال كفشش را در كالكسكه ی شاهزاده جا گذاشت و ...

ولی باید برای ادعاهایی كه صورت می پذیرد دليل  داستان نوشتن خيلی راحت است دوستان،

 !كه دليل هایش را دیدیم .كردارائه 

 :شبهه

از معجزه تراشان باید پرسيد این چه معجزه ایست كه بطور ناقص از دیگران قرض گرفته می 

 .. این قرض گيری ناقص ایده ها توسط محمد دليلی قطعی بر غير الهی بودن منشأ قرآن استشود

 :پاسخ

بگردید تا بگردیم،ان شاء اهلل به زودی تمام تلبيس های های شما را آشكار خواهيم كرد آن موقع 

خ ما یا شما كه شبهات تار عنكبوت گرفته و پاس چه كسی قرض گيری كرده است، خواهيم فهميد،

 .داده شده ی تبشيری ها را دوباره در فضای مجازی باز نشر می كنيد

 توجه:

مساله ی مهمی وجود دارد كه شاید به شبهات اسالم ستيزان مربوط نباشد ولی از لحاظ حقانيت 

قرآن بسيار حائز اهميت می باشد این است كه ما در كالم عرب دو نوع سپس داریم )فَ و ثمَّ( فَ به 

 س فوری می باشد و ثمَّ به معنای سپس طوالنی ترمعنای یك سپ

 سوره ی مباركه ی مومنون نگاهی بيندازید: 28تا  21اگر به آیات 
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 عَلَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا مَّثُ*  مَكِينٍ قَرَارٍ فِی نُطْفَةً جَعَلْنَاهُ ثُمَّ*  طِينٍ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ الْإِنْسَانَ خَلَقْنَا وَلَقَدْ 

 أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبَارَکَ آخَرَ خَلْقًا أَنْشَأْنَاهُ ثُمَّ لَحْمًا الْعِظَامَ كَسَوْنَافَ عِظَامًا الْمُضْغَةَ خَلَقْنَافَ مُضْغَةً الْعَلَقَةَ خَلَقْنَافَ

 الْخَالِقِينَ

 

 قرارگاه در و درآورده اینطفه صورت به را او سپس .  ایمآفریده گِل از ایعُصاره از را انسان ما

 به را خون لخته این و ، خونی لخته صورت به را نطفه سپس .  دهيممی جای(  مادر رحم)  استوار

 و ، آوریمدرمی ضعيفی استخوانهای بسان را جویده گوشت تكّه این و ، ایجویده گوشت قطعه شكل

 به جان دميدن با)  و بخشيده ایتازه آفرینش را او پس آن از و ، پوشانيممی گوشت استخوانها بر بعد

 گيرندگاناندازه بهترینِ كه است یزدان مبارک و مقام واال.  كرد خواهيم دیگری یپدیده(  كالبدش

 . است سازندگان و

 

با توجه به توضيحاتی كه در قسمت های اول ارائه دادیم مشخص می شود كه قرار گيری نطفه 

خر جزو طوالنی ترین مرحله ها هستن)و خداوند برای در رحم و تبدیل شدن به علقه و سپس خلق آ

استفاده كرده است.( ولی تبدیل به مضغه و ظاهر شدن استخوان و پوشيده شدن گوشت بر « ثم»آنها از 

 استفاده كرده است(« فَ»آنها در مدت زمان كمتری انجام می شود.)و خداوند برای آنها از 

این واقعيت علمی را برای ما بيان نموده است، در « ف»و « ثم»عزیزان دقيقا خداوند متعال با 

 روزگاری كه به هيچ عنوان با چشم غير مسلح توانایی دیدن این مراحل وجود نداشت...

آیا ناباوران باز هم بهانه گيری می كنند و ایمان نمی آورند؟ آیا باز هم سراغ توجيه تراشی می 

به پيامبر یاد داده است ، ولی عزیزان بحث ما بر سر  روند؟ اصال فرض شما قبول شخصی این مطالب را

 این است كه علم آن زمان توانایی درک همچين موضوعی را نداشته است...!
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*** 

 خروج شیر از بین سرگین و خون ی چهارم:شبهه

 

َّا ِِف ُبُطونِِه ِمْن َبْيِ فَ  ًة ُنْسِقيُكْم ِِم اِربِيَ َوإِنَّ َلُكْم ِِف اْْلَْنَعاِم َلِعْْبَ  ْرٍث َوَدٍم َلبَنًا َخالًِصا َسائًِغا لِلشَّ

و در دامها قطعا براى شما عبرتى است از آنچه در شكم آنهاست از ميان سرگين و » ترجمه: (66)نحل،

 («.انيم كه براى نوشندگان )گواراستخون شيرى ناب به شما مى نوش

ی و غلطی است كه نمی تواند واضح است كه خروج شير از بين سرگين و خون، سخن بی معن

 گفته ی خدا باشد

 :به شبهه پاسخ

 طبق معمول اشتباه در ترجمه!

 بلكه به معنای تفاله می باشد؛ به توضيح زیر توجه بفرمایيد: فرث به معنای سرگين نيست،

ای كه هنوز در داخل دستگاه هضمِ دستگاه گوارش حيوان . علوفه: علوفه جویده و نيمه«فَرْثٍ » 

ارش حيوان باشد آن را ) فَرْث ( یعنی تفاله ، و پس از دفع از بدن حيوان آن را ) رَوْث ( یعنی گو

 (توضيحات در مورد آیه ی مورد نظر دكتر مصطفی خرمدل، تفسير نور،) نامندسرگين می

 این می شود: اگر طبق ترجمه ی صحيح آیه را مطالعه كنيم،

كه در پرتو آن یان برای شما )درس( عبرتی است )گمان )ای مردمان!( در وجود چهارپابی

، ی از چيزهائی كه در شكم آنها است( از برخپی ببرید. چه عبرتی از این برتر كه ماتوانيد به خدا می

اود و نوشندگان را ترنوشانيم كه از ميان تفاله و خون بيرون میشير خالص و گوارائی به شما می

 آید.خوش می
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 پایان نوشته است:اما شبهه افكن در  

واضح است كه خروج شير از بين سرگين و خون، سخن بی معنی و غلطی است كه نمی تواند "

 "گفته ی خدا باشد

 ما هم در پاسخ می گویيم:

مواد اوليه برای توليد شير همين مواد  ثانيا؛ ثابت كردیم كه آیه را غلط ترجمه كرده اید اوال

در آنجا شركت لبنياتی توليد ماست و شير  ن( می باشد،داخل شكم گاو و گوسفند)تفاله و خو

 !وجود نداردكه پاستوریزه  

 در ساده ترین حالت می توانم این گونه موضوع را شرح دهم:

كه دور این حبابچه ها را « آلوئل»در داخل پستان گاو  و گوسفند  حبابچه های وجود  دارد به نام 

«  اسمز»سازه های توليد كننده ی شير از طریق فرایند  ت.احاطه كرده اس فراوانی مویرگ های خونی

و در نهایت همان خون توسط  از خون خارج شده و وارد سلول های جداره ی آلوئل می شوند

 و سياهرگ ها آن را بر می گردانند گرددمویرگ ها جمع می 

كاه و یونجه ای ن ياز هم هم و انرژی گاو شده اندبا خون حمل  شير ، كننده این مواد توليد* 

 شده است، پس سخن قرآن به هيچ وجه غير علمی نمی باشد.تامين 

به معنای سرگين است و ما هم « فرث »اشتباه شبهه افكن از آنجا شروع می شود كه فكر كرده 

 نيست! شمامی گویيم بله شير از سرگين توليد نمی شود! ولی ترجمه 

به آلوئل ، جمع آوری ، رفتن به كاریيته و در نهایت هضم و جذب ، ورود به خون ، انتشار  ،تفاله

 هدایت به نوک پستان!

 این نفرموده است. خالفقرآن چيزی   این خالصه ی مراحل علميش می باشد كه 

 

*** 
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 آسمان سقف است ی پنجم:شبهه 
 

ًَمَء َسْقًفا ََمُْفوًظا َوُهْم َعْن آَياِِتَا ُمْعِرُضونَ  و آسمان را سقفى مورد »ترجمه:  (12،)انبياء َوَجَعْلنَا السَّ

 .«حفاظت قرار دادیم

 

 َواْْلَْرِض إِْن َنَشْأ َنْخِسْف ِِبُِم اْْلَرْ 
ِ
ًَمء َض َأْو ُنْسِق ْْ َأَفَلْم َيَرْوا إََِل َما َبْيَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْلَفُهْم ِمَن السَّ

 إِنَّ ِِف َذلَِك ََلَيةً 
ِ
ًَمء  (5)سباء، لُِكلِّ َعبٍْد ُمنِيٍب  َعَليِْهْم كَِسًفا ِمَن السَّ

آیا به آنچه از آسمان و زمين در دسترسشان و پشت سرشان است ننگریسته اند اگر »ترجمه: 

بخواهيم آنان را در زمين فرو مى بریم یا قطعه ای از آسمان بر سرشان مى افكنيم قطعا در این ]تهدید[ 

 «.براى هر بنده توبه كارى عبرت است

آسمان سقفی تصور شده كه می توان تكه ای از آن را كند و بر سر مردم گناهكار در این آیه 

كوبيد. این مطلب غلط است چون سقفی در ورای زمين وجود ندارد. جهان مجموعه ای از كرات و 

منظومه ها و كهكشانهاست. آسمان آبی كه به چشم ما می آید رنگ آبی زیبائی است كه از تراكم 

حاصل می شود. این گفته ی قرآن همان نظر غلط انسان ابتدائی است كه گمان هوای اطراف زمين 

 می كرد آسمان شيئ شفافی است در باالی سر ما.

 :به شبهه پاسخ

واقعا خواندن این شبهات سخت است، چون تصور كرده مخاطب اصال فكر و ذهن ندارد و 

 دریچه های آگاهی بر او بسته شده است!

 ه می فرماید:در آیه شریفه ی اول ك

ًَمَء َسْقًفا ََمُْفوًظا َوُهْم َعْن آَياِِتَا ُمْعِرُضوَن   ،انبياء(12)َوَجَعْلنَا السَّ
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های )خداشناسی موجود در( آن روی ز نشانهو ما آسمان را سقف محفوظی نمودیم ، ولی آنان ا» 

 «.یشند(اندگر است نمیجلوه ی این همه عظمتی كه باالی سرشانو دربارهگردانند )

اصال سقف چه  استفاده كرده است؟« سقف»به نظر شما قرآن كریم چرا برای آسمان از تعبير 

 پوشاننده از چی؟ سقف به معنای پوشاننده است، سقف خانه نقش پوشاننده دارد، مشخصاتی دارد؟

 اما آسمان به چه معناست؟ از برف و باران و گزندِ عواملی كه آسيب رسان می باشد.

... ستارگان ،كهكشان ها و  محل یك تعریف عام و كلی به مجموعه ی جَو، فضای خالی ، ما در

 «.آسمان»می گویيم 

)پوشاننده در مقابل عوامل آسيب رسان(  حال قرآن فرموده این آسمان را برای شما مانند سقف

ه سمت زمين می هر دانش آموخته ی علوم تجربی می داند كه ساالنه هزاران تن سنگ ب قرار داده ایم.

 آیند ولی در جو زمين می سوزند و نابود می شوند .

ن دور تا دور زمين را احاطه كرده است، ضخامت وجدای از این؛  الیه ی بسيار معروفی بنام اُزُ

ميلی متر می باشد و زمين را در مقابل اشعه های پرتو فرابنش ساطع شده از خورشيد محافظت  2آن 

 می كند.

در  هه افكنان اینجاست كه اوزون و جو زمين را جزو آسمان محسوب نمی كنند،اشكال كار شب

 حالی كه آسمان به مجموعه ی همه ی این گزاره ها گفته می شود.

نه تنها از لحاظ علمی  اینكه پرودگار فرموده آسمان سقف محفوظی است، پس متوجه می شویم

 می باشدقرآن كریم  علمی از اعجاز هاییكی  حاویندارد؛ بلكه  در آیه ی شریفه وجود اشكالی

« شارل فابری»های دان فرانسوی به نامتوسط دو فيزیك 2522ن در سال وزوآیا می دانيد الیه ی ا

 به این مسائل اشاره كرده است؟!پيش  2822كشف شد! ولی قرآن « آنری بویسون»و 

 اما آیه ی شریفه ی دوم:
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بعد ترجمه ی واقعی آن را در اینجا بخوانيد ،چون  نيد.اول بروید به ترجمه ی شبهه افكن نگاه ك 

 است! ترجمه نمودهآیه را غلط ترجمه  متاسفانه بازهم

 

 َواْْلَْرِض إِْن َنَشْأ َنْخِسْف ِِبُِم اْْلَرْ 
ِ
ًَمء َض َأْو ُنْسِق ْْ َأَفَلْم َيَرْوا إََِل َما َبْيَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْلَفُهْم ِمَن السَّ

 إِنَّ ِِف َذلَِك ََلَيًة لُِكلِّ َعبٍْد ُمنِيٍب َعَليِْهْم 
ِ
ًَمء  (5)سباء، كَِسًفا ِمَن السَّ

. اگر كنندو زمين قرار دارد نگاه نمی آیا به چيزهائی كه پيش رو و پشت سر آنان از آسمان»

كنيم. افاز آسمان بر سرشان فرو میهائی ، یا این كه قطعهبریمایشان را به دل زمين فرو میبخواهيم 

ای كه ( است برای هر بندهای )از عظمت و قدرت خدابينند( نشانهقطعاً در این )چيزهائی كه می

 .«الصانه به سوی خدا برگرددبخواهد خ

 شدید؟ تحریف او متوجه

 ترجمه كرده است،« قطعه»می باشد را به  بصورت مفرد به معنی « كِْسَفة»كه جمع « كِسَفاً » او   

 می باشد!« قطعات»ی آن در حالی كه معنا

 از آسمان.« قطعه ای»از آسمان، او نوشته « قطعاتی»لذا زمانی كه ترجمه ی آن می شود 

 گفتيم و خداوند در آیه فرموده اگر بخواهيم قطعاتی را از آسمان بر سر مردم فرود می آوریم،

 ك مفهوم عام استچون آسمان ی د،ناجرام باش دیگر د سنگ های آسمانی ونكه این قطعات می توان

 و این محتویات را در دل خود جای داده است.

 نوشته در آسمان سقفی وجود ندارد! در ادامه شبهه افكن

فرض های او نه می داند سقف چيست! و نه از مفهوم آسمان مطلع است! با این حال طبق  ظاهرا

 .نمایدخود آمده كتاب عظيم الشان قرآن را نقد  نادرست 
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طبق تعریف، قطعاتی از  چون !چه چيزی می باشد هم«  قطعه»داند مفهوم  ظاهرا حتی نمی 

یا « كيك»یك  انندبا ترجمه ی غلطش آسمان را م ولی او منظور اجرامی از آسمان  می باشد. آسمان،

 فرض كرده كه قطعه ای از آن كنده می شود!« تخته»

 

*** 

 آسمان باال نگه داشته شده است ی ششم:شبهه
 

قْ   «.ه سقف باال نگه داشته شده ای استقسم به آسمان ك»ترجمه:  (1)طور. ِف اْلَْْرُفوعِ َوالسَّ

شاعر جاهلی گرفته شده است كه در  از كالم قس بن ساعده االیادیاین آیه به احتمال قوی 

  "وسقف مرفوع"شعرش گفته 

قد به خدای )االیادی قس بن ساعده از خطبا و شعرای مشهور عرب قبل از محمد است او معت

واحد و معاد بود و اشعار و خطبه هایش پر از كلمات حكيمانه است. وی قبل از بعثت مرده است. 

محمد به او عالقه داشته و قبل از مرگش بعضی خطبه های او را مستقيما گوش داده است و بسياری از 

جلد  ،اثر حافظ بيهقی بوةدَلئل الن) (112ص  ،1جلد  گفته ها و اشعار او را حفظ كرده بود )االصابه،

 (222ص  ،1

 َكيَْف ُرفَِعْت 
ِ
ًَمء )آیا نگاه نمی كنند( به آسمان كه چگونه باال نگه »ترجمه:  (24)غاشيه، َوإََِل السَّ

 .«داشته شده است

ًَمَء َرَفَعَها َو َوَضَع اْلِْيَزانَ   .«و خدا آسمان را باال برد )برافراشت(»ترجمه:  (7)الرحمن. َوالسَّ

باال بودن آسمان هم غلط است. تصور كنيد كره ی زمين را بصورت معلق در فضا. باال و پائين 

معنا ندارد. ما بصورت قرار دادی )نه واقعی( آنچه را روی زمين است یا بسمت زمين است پائين و 

صور كنيد سمتی كه از زمين دور می شود را باال می ناميم. این یك قرارداد اعتباری غير واقعی است. ت
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اگر در هنگام ظهر آسمان باالی سر ما باشد، در هنگام غروب در سمت شرق ماست نه باال و در  

هنگام شب آسمان در زیر ماست. ولی ما در همه حال آسمان را به خطا باال می دانيم. پس اینهم غلط 

 .فاحش دیگری است كه محمد مطابق تصور یك انسان ناآگاه اوليه در قرآن آورده است

 :به شبهه پاسخ

ولی قبل از  از آن اقتباس شده است،« احتماال»ابتدا به روایتی می پردازیم كه ذكر كرده و گفته 

 ؟!!سند معرفی كرده است یك سوال: زمانی كه مطمئن نيست چرا به آن استناد كرده و برایشهر چيز 

يحات زیر توجه ، به توضاحتمال ضعيفی كه متصور شده است هم وجود نداردما می گویيم 

 بفرمایيد:

،  قس بن ساعده بنا به روایتی تا بعد از بعثت زنده بوده و برخی او را جزو صحابه تلقی كرده اند

در برخی از روایات هم گفته شده قبل از بعثت وفات كرده و گفته اند در اخرین خطبه اش  به ظهور 

البته  "ادركه فاتبه وویل لمن خالفه طوبی لمن"دین جدید )اسالم( تصریح كرده و بيان نموده كه 

ه سال عمر كرده و بعضی ها هم گفت242 دنه امثال بعضی ها گفت دنه اچيزهای عجيبی درباره سنش گفت

هيچ یك از روایاتی كه درباره شعر و خطبه های  طبق دليل زیرسال عمر كرده است... ولی  622 دنا

  د:قس بن ساعده نقل شده صحيح نيستن

 گوید:جر میحافظ ابن ح

وقد افرد بعض الرواة طریق حدیث قس،وفيه شعره و خطبته و هو فی )المطوالت(للطبرانی و "

 (828 - 822ص  1)االصابة فی تمييز الصحابة ج   "غيرها، و طرقه كلها ضعيفة..

*** 

 اما در مورد انتقاد از آیه و ادعای تناقض با علم!

اجرام  جو و مكان همه یعام است و شامل  در مطالب گذشته شرح دادیم آسمان یك مفهوم

مگر غير از این است كه آسمان)همراه  ستارگان و ...می باشد، من تعجب می كنم  آسمانی و

 محتویات( باالی سر ما قرار دارد! 



 55 ؟!قرآن و علم .. تضاد یا تطابق 

 اثبات مدعای خود چه استداللی مطرح كرده است: ببينيد برای 

ست یا بسمت زمين است پائين و سمتی ما بصورت قرار دادی )نه واقعی( آنچه را روی زمين ا"

كه از زمين دور می شود را باال می ناميم. این یك قرارداد اعتباری غير واقعی است. تصور كنيد اگر 

در هنگام ظهر آسمان باالی سر ما باشد، در هنگام غروب در سمت شرق ماست نه باال و در هنگام 

 "را به خطا باال می دانيم شب آسمان در زیر ماست. ولی ما در همه حال آسمان

 :پاسخ

می « باالی سرمان»تصور كنيد ما در ایران قرار داریم و به  واقعا این ادعا بسيار مضحك می باشد.

بيرون  ی كره ی زمينحال اگر از جای خود یك سوراخ ایجاد نمایيم كه در آن سو گویيم آسمان.

آیا  نمی گویيم آسمان؟« باالی سر خود»م، به آیا در آنجا ه .خواهيم بود(در قاره ی دیگری  )بيایيم

 در آنجا به زیر پایمان می گویيم آسمان؟!

 می گوید آسمان.« باالی سر خود»انسان در هر جایی از این كره ی خاكی قرار داشته باشد به 

د محل قرار گيری انسانها هم تغيير پيدا می كند و هر كس طبق محل ناگر جهت ها تغيير پيدا كن

 خود به باالی سرش می گوید آسمان. زندگی

در هر جایی  و مردم زمين این كتاب برای انسانها نازل شده است الزم است اسالم ستيزان بدانند،

پروردگار كه به  قرآن كتاب هدایت است نه كتاب اختر شناسی، آسمان را باالی سر خود می پندارند.

تذكر و پند پذیری انسان ها یاد آور شده سقف مرفوع اشاره كرده بزرگی و دقت خلقت را برای 

 ت.اس

 

*** 
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 آسمان سقف عاملي چه که آیدمي پیش سؤال این حال ی هفتم:شبهه 

 دارد؟مي نگه باال را

 

 :دهد می جواب اینگونه قرآن

ًَمَواِت َواْْلَْرَض أَْن َتُزوََل َوَلئِْن َزاَلتَا إِْن َأْمَسَكُهًَم  -  ِمْن َأَحٍد ِمْن َبْعِدِه إِنَُّه َكاَن َحلِيًًم إِنَّ اهللََّ ُيْمِسُك السَّ

 (82 فاطر،) َغُفوًرا

 كس هيچ خدا از غير بيفتند اگر و نيفتند تا دارد مى نگاه را زمين و آسمانها خدا همانا»: ترجمه

 .«دارد نمى نگاه را آنها

ًَمَء أَْن َتَقَع َعََل اْْلَْرضِ    زمين بر تا دارد می نگه را آسمان خدا و»: ترجمه (61 حج،) َوُيْمِسُك السَّ

 .«نيفتد

 جدا هم از را آسمان و زمين دارد وجود نيز بشری قدیم بسيار های افسانه در غلط تصور این

(pangu )بر را آسمان و ایستاد آسمان و زمين بين و كرد پانگو كه است آمده تائوئيسم در مثال 

 افراشت

Bodde, Derk. 1961. "Myths of Ancient China", in Mythologies of the Ancient 

World, ed. by Samuel Noah Kramer, pp. 367–408. 

 

 ساده و بيفتند باید دو هر زمين و آسمان كه بوده این دیگر، اطالع بی انسان هر مثل محمد، تصور

 غلط یك یاتآ این در كنيد دقت. دارد می نگه را آنها خدا كه اینست متدین انسان یك جواب ترین

 ی همه و باشد معلق فضا در نميتواند چيزی كه كرده می گمان گوینده اینكه آن و دارد وجود مهم

 نگه را آنها باید خدا و بيفتند باید هردو آسمان و زمين طبعا و بيفتند خواهند می پائين سمت به اشياء

 از زمين اگر مثال و دارد جود و جاذبه نيروی اجسام بين. است غلط تصور این صورتيكه در. دارد

 صورتيكه در كند می برخورد آن با و رفت خواهد خورشيد سمت به بسرعت زمين ایستد، باز حركت
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 اجرام جنبشی، انرژی و جاذبه از ناشی انرژی فيزیكی نظر از. پائين نه باالست خورشيد ما تصور در 

 خورشيد بر را زمين خواهد یم جاذبه مثال. دهند می سوق خاصشان موضع و مسير در را آسمانی

. كند دور خورشيد از را زمين خواهد می زمين دورانی حركت از ناشی مركز از گریز نيروی و بكوبد

 .دارد می نگه خاصش مسير در را زمين نيرو این دو برآیند

 :به شبهه پاسخ

 ی رجمهت.است كرده ترجمه غلط را آیه معمول طبق پردازیم، می اول ی آیه بررسی به ابتدا 

 زمين و ها آسمان پروردگار یعنی .باشد می «نابودی و زوال» معنای به و نيست افتادن«  تزوال»واژه ی 

 فرموده خدا كه كرده وانمود طوری جناب شبهه افكن ولی نشوند. نابود كه نماید می محافظت را

 !!!«نيفتند» زمين و آسمانها

 دوم: یآیه اما در

موده نمی گذارم آسمان بيفتد، ناباوران كه دنبال هر بهانه ای هستند در این آیه خداوند رحمن فر

 برای وارد كردن اشكال بر قرآن كریم، می گویند در این آیه نه بحث قطعات شده و نه چيز دیگر.

و آسمان هم همان جو و فضای خالی و محل ستارگان و كهكشان ها می باشد، پس چگونه می 

 افتد؟ 

 ر سطحی به مسائل نگاه می كنيد؟ما می گویيم چرا انقد

را مطرح نموده می فرماید: اگر بخواهيم، قطعاتی « سماء»همين قرآن در آیات دیگری كه بحث 

را از آسمان فرو می افكنيم )بسيار واضح از افتادن قطعات خبر می دهد( در قسمت های گذشته پاسخ 

 باركه ی سباء(سوره ی م 52دادیم كه قطعات منظور اجرام آسمانی است.)آیه 

حال در اینجا كه فقط می گوید آسمان، به نظر شما منظورش از افتادن، همان قطعات نيست؟ غير 

 از این است كه قرآن را باید با قرآن تفسير نمود؟
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ی مباركه ی لقمان بحث ستون های نامرئی  را مطرح كرده است، اگر آسمانها سوره 22ی در آیه 

 فضای خالی متصور شویم دیگر چه ستونی؟!و به تبع آن آسمان را فقط 

همچنين باید دانست از دید ناظر زمينی هر آنچه در باالی سر ما باشد )به سمت فضا( آسمان 

سوره ی مباكه ی حج نيز همين مفهوم عمومی را  61)به همراه تمام محتویاتش( آیه ی  ناميده می شود

اهيم علمی را بررسی كنيم متوجه می شویم بيان نموده است. ولی اگر كمی تخصصی تر آیات و مف

كه خدای منان در آیات دیگر این تفكيك را انجام داده و آسمان را به صورت یكپارچه معرفی 

 نكرده است!

)اگر  گردش در مدار خودبحث افتادن قطعات، بحث وجود ستون، بحث وجود خورشيد و ماه و 

یگر جدا كردن خورشيد و ماه و ستارگان چه آسمان را فقط آسمان یك قطعه ای در نظر بگيریم د

 معنایی خواهد داشت؟( شبهه افكنان چرا به این موارد توجه نمی كنند؟

)از دید ناظر زمينی  لذا با وجود این قرائن متوجه می شویم زمانی كه خداوند فرموده آسمان نيفتد

 قطعاتی از آسمان است. گزاره را به طور عام بيان نموده( ولی با توجه به آیات دیگر منظورش

*** 

 نمود ایجاد مخاطب ذهن در را( اشتباه یترجمه حتی) نادرست مفاهيم آنكه از بعد بفرمایيد توجه

اما طبق موضوعاتی كه  می رود ،...(  و پانگو ی افسانه) ربط بی دالیل و سراییداستان سراغ بار این

 داشته نگرشی همچين( ص)پيامبر می كند ادعا دليلی هيچ بدون او كه شود می مشخص مطرح نمودیم

 .است

 م كه نوشته:نگو مراجعه می كنيم مشاهده می نمایيوقتی به افسانه ی پا

خدا درون یك تخم مرغ ازلی بود! سپس آن تخم می شكند پوسته اش می شود زمين و 

هر قطعه  محتویاتش می شود آسمان، سپس خداوند آسمان را برافراشته می كند! سپس خدا می ميرد و

 از بدنش به قسمتی از طبيعت تبدیل می گردد.
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سبحان اهلل این مطالب عجيب چه ربطی به قرآن دارد؟ رفته از ميان اندیشه ی چين باستان یك  

 جمله را قيچی كرده و ادعا می كند كه بيایيد در آن جا هم چنين چيزی وجود دارد!

داوند اجازه نمی دهد بيفتد! كجای این در آنجا می گوید برافراشت! ولی در قرآن می گوید خ

 دو جمله مشابه همدیگر هستند!

 چيزی تواند نمی كرده می تصور( ص) محمد حضرت گوید می دیگر دليل بی ادعای او در یك

 !باشد معلق آسمان در

 پرودگار فرماید: می قرآن در خداوند در پاسخ می گویيم او هيچ دليلی بر این ادعا ندارد چون 

 نه است بازدارنده عامل یك وجود معنای به بيفتند، این اجازه ندادن آسمان قطعات دهد مین اجازه

از كجای جمله همچين چيزی برداشت  !است افتادنی چيز همه اینكه هيچ چيز نمی تواند معلق باشد و

 می شود باید از شبهه افكنان پرسيد!!! مگر قرآن صراحتا از شناور بودن و در گردش بودن ماه و

 سوره ی مباركه ی انبياء( 22خورشيد سخن نگفته است! )آیه 

 دوستان روش كار نویسنده بر این است: 

 خود ادعا كرده سپس ادعایش را رد می كند و نام آن را گذاشته نقد قرآن ! 

 

*** 

 ستون های نگه دارنده ی آسمان شبهه ی هشتم:
 

 :است دهدا نسبت ستون به را آسمان دارینگه قرآن زیر آیه در

ًمَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد َتَرْوَنهَ    (.22/ لقمان) َخَلَق السَّ

 هایستون دارای هاآسمان یعنی) كرد خلق ببينيد را آن كه ستونی هيچبی را هاآسمان»: ترجمه

 .«(بينيدنمی شما كه هستند ایدارندهنگه نامرئی
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 نگه را آنها نامرئی هایستون كه هستند سنگينی هایسقف هاآسمان كه كردهمی گمان محمد 

 ستون كه نيست چيزی آسمان اوالً،. است غلط جهت دو از تصور این كه. نيفتند زمين بر تا دارندمی

 اندیشمندان بعضی كه است ذكر به الزم. ندارد وجود كرات دارینگه برای ستونی ثانياً، و بخواهد

 نگه تعادل در را آنها نيروهایی و ندارند ستون به نيازی آسمانی اجرام كه بودند شده متوجه یونانی

 .دارندمی

J. P. Vernart (1982) Les origins de la pensee grecque. PUF Pariw. p 128, J. P. 
Vernart (1982) The origins of the Greek thought. Cornell University Press 

 

 .است بوده نرسيده نيز قبلش سال 2122 یونانی دانشمند این درک به حتی محمد

 از منظور اندگفته كنند، تراشی معجزه قرآن برای قيمتی هر به خواهندمی كه افراد بعضی

 با ستون چون كند،می عمل ستون خالف بر جاذبه نيروی اما است، جاذبه نيروی نامرئی، هایستون

 كمك به ما. باشد جاذبه نيروی تواندنمی ستون از منظور بنابراین. كندمی مقابله جاذبه نيروی

 غلط هم باز اما. باشد مركز از گریز نيروی ستون، از منظور شاید گویيممی و آیيممی تراشانمعجزه

 جور ستون با كه براند پيش به مستقيم خط یك در را شیء دارد سعی مركز از گریز نيروی چون است

 باشد، مركز از گریز و جاذبه نيروی بين تعادل ستون، از منظور كنيم فرض اگر هم باز و آیدنمی در

 اصطالح در. تنهایی به جاذبه نه و مركز از گریز نه یعنی دو این تعادل: اوالً چون. است غلط هم باز

( دورانی مثال) خاصش جهت رادر سماوی شیء كه آیدمی دست به نيرو دو این برداری جمع فيزیك،

 پایين جهت در ستون عملكرد چون ماندنمی( ستون) قعیوا دارنده نگه چيز باز یعنی. راندمی پيش

 وجود نيرو دو این بين تعادلی موارد بسياری در ثانياً. نيست نيرو دو برداریجمع با همجهت كه است

 جاذبه تأثير تحت شود نزدیك ایكره به هرگاه حركتش مسير در آسمانی سنگ یك مثالً. ندارد

 غلبه یكدیگر، از هاكهكشان سریع شدن دور یا. كند تصادم كره اب یا دهد جهت تغيير تواندمی كره،

 روی بهر. معلقند بيكران فضای در كه حالی در دهدمی نشان را هاكهكشان بين جاذبه بر جنبشی انرژی

 اطالعبی ساده انسان یك برداشت این بلكه چسباند، معجزه به را نامرئی ستون تواننمی سرشی هيچ با

 اما. بيفتند باید هم آسمان و زمين پس. افتدمی نشود داشته نگاه اگر چيزی هر كندیم گمان كه است
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 این همه كه دیدیم و دو هر یا ستون یا خداست كه دارد، نگه را آنها چيزی باید افتندنمی چون 

 .است غلط خياالت

 و قرآن با باید را قرآن كه است این كرد یادآوری تراشان معجزه به باید كه دیگری مهم نكته

. ندارد وجود جاذبه به ایاشاره كوچكترین سنت در نه و قرآن در نه. پردازیخيال با نه فهميد سنت

 مثل بود كرده بزرگی كار قطعاً بود كرده مطرح را جاذبه نيروی سنت، یا قرآن از جائی در محمد اگر

 .«نكرد معجزه نيوتن كه چنان نبود معجزه آنهم تازه كه نيوتن،

 :به شبههپاسخ 

 هایش، بلكه استدالل بودن جالب و بودن علمی بخاطر داد، نه جایزه شبهه ی نویسنده به باید واقعا

 .مطالب به خودی بی دادن حجم و دادن كش در مهارت بخاطر

 كنيم، متوجه می نگاه را لقمان ی مباكه ی سوره 22 آیه و رعد ی مباركه ی سوره 1 آیه وقتی

 شود: می برداشت معنا دو نستو بحث از كه شویم می

 بگيریم نظر در را معنا این ایم، اگر ساخته ستونی هيچ بدون را آسمانها كه است این اول * معنای

 .بود خواهد هدف بی و ربط بی نویسنده سخنان تمام و پذیرد می پایان اینجا در شبهه به پاسخ كه

 .اند داشته نگه را ها آسمان رئینام هایی ستون كه شود می برداشت این دوم معنای در * اما

 نگاهی دوباره مطالبش به .است پرداخته نقد به و گرفته نظر در را معنا این اتفاقا شبهه افكن

 می مركز از گریز نه و (است پایين به رو جاذبه چون)است جاذبه نه ستون این گوید بيندازید، می

 .است عمودی ونست ولی كند می كار مستقيم مسير در نيرو این چون باشد

 عاملی یعنی ستون چيست؟ ستون نقش كه نكرده فكر خود با بار یك گویيم، ایشان می پاسخ در

 ، چهنامرئی ی نگهدارنده یك فرماید می قرآن وقتی حال .شود می گزاره یك داشتن نگه باعث كه

 پایين به رو و  باشد باال به رو و نيست افقی كه باشد عمودی نيرویی حتما باید كه داریم اصراری

 !نيست
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 « نگهدارنده» هم باز باشد داشته نامی هر ، باشد عمودی یا افقی ، باشد جهتی هر به رو عامل این 

 .است آسمانی قطعات افتادن از  «بازدارنده» و

 عامل یك» یعنی نامرئی ستون كه نداده خود به را ساده ی نكته این تصور زحمت ظاهرا او

 .باشد می نامرئی هم كه « عاتقط افتادن از بازدارنده

 جاذبه ی تاریخچه سراغ ادامه در یا! است پرداخته ساختمان ستون تحليل به آمده كنيد مشاهده

 ... و نيوتون و نشده جاذبه بحث سنت در كه دیگر ربط بی مطالب سری یك و رفته

 .ستنده گر تلبيس چقدر الشأن عظيم قرآن دشمنان باشيد، ببينيد هوشيار عزیز جوانان

البته فكر نكنيد سندی كه از آن متن یونانی ارائه داده درست می باشد، وقتی به رفرنس مورد نظر 

 مراجعه می كنيم در مورد یك بحث سياسی حرف می زند و اصال بحث ستون و نيرو نيست.

 ببينيد رفرنس ایشان به این جمالت ختم می شود:

In this space there is isonomy (equal rights) and all the forces are symmetrical 

and transferrable. The decisions are now taken by the assembly of demos in the 

agora which is lying in the middle of the city 
 

 می شناور را زمين او كه شویم می متوجه انكسيماندر آثار در مباحث این ی مطالعه با كل در اما

 هایجهان از یكی زمين كه داشته اعتقاد همچنين او باشد داشته چيزی به اتكا اینكه بدون است انستهد

 بوده ایاستوانه مانند زمين كه بود متعقد او. هستند آتش هایحلقه خورشيد هم و ماه و است موجود

 .شتپندا می جهان مركز را زمين او باشد)تخت است(می آن بلندی برابر سه آن قطر كه

 برای مطالعه در مورد آثار ایشان به ویكی پدیای انگليسی مراجعه بفرمایيد:

15-https://en.wikipedia.org/wiki/Anaximander#cite_ref  

م از همين لينك باال كپی كرده می دانيد جناب شبهه افكن این سند بی محل و بی ربط را ه

 است!

https://en.wikipedia.org/wiki/Anaximander#cite_ref-15
https://en.wikipedia.org/wiki/Anaximander#cite_ref-15


 63 ؟!قرآن و علم .. تضاد یا تطابق 

عزیزان توجه داشته باشيد كه قرآن چه می فرماید و این آقا چه گفته است، قرآن می فرماید  

را می كند كه در تعادل است! چه ربطی  زمينبدون ستون خلق شده اند، ولی این آقا بحث  آسمانها

 هان و قطرش فالن و ...(به هم دارند! تازه ببينيد برای زمين چه می گوید)مركز ج

اگر قرآن كپی از مطالب یونانی است، چرا امور نادرست آنها را كپی نكرد؟ چرا فقط مسائل  

صحيح را كپی نموده است؟ یك  شخص بی سواد و به مكتب نرفته، این قدرت تفكيك ویژه را از 

 كجا بدست آورده بود؟

*** 

 است فرج و خلل بدون و یكدست آسمان ی نهم:شبهه
 

نَّاَها َوَما ََلَا ِمْن ُفُروٍج   َفْوَقُهْم َكيَْف َبنَيْنَاَها َوَزيَّ
ِ
ًَمء  آسمان به مگر»: ترجمه (6ق،) َأَفَلْم َينُْظُروا إََِل السَّ

 شكاف گونه هيچ آن براى و هایم داد زینتش و كردیم بنا را آن چگونه كه اند ننگریسته سرشان باالى

 .«نيست ای روزنه یا

 بودن پيكپارچه سقف مؤید گویند می قيامت در آسمان شدن شكافته از كه آیاتی همچنين

 :مثل است آسمان

ًَمُء َفَكاَنْت َأْبَواًبا  می[ پدید] درهایى و گشوده آسمان( قيامت در) و»: ترجمه (25نبا،) َوُفتَِحِت السَّ

 «.شود

ًَمُء اْنَفَطَرْت   «.شود شكافته آسمان( قيامت در) هنگاميكه»: ترجمه (2انفطار،) إَِذا السَّ

 

ًَمُء َفِهَي َيْوَمئٍِذ َواِهيَةٌ  ِت السَّ  در و بشكافد هم از آسمان( قيامت در) و»: ترجمه (26الحاقه،) َواْنَشقَّ

 .«باشد گسسته هم از كه است روز آن
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 كه نيست سقفی. دارد وجود ای ستاره بين بيكران فضاهای جهان در. است غلطی تصور اینهم 

 سقف در رسد می بنظر كه است ابتدائی سطحی نگاه از ناشی غلط این. باشد منفذ بدون و كپارچهی

 فالسفه های اندیشه در بودن منفذ بدون و یكپارچگی این. ندارد وجود ای پنجره یا در آسمان، بلورین

. است باال و یكپارچه سقفی آسمان قرآن، نظر از كه دیدیم اینجا تا پس. است شده مطرح هم قدیم ی

 .غلطند آسمان برای مذكور صفت سه هر كه

 :پاسخ به شبهه

 :پردازیم می اول ی آیه بررسی به

 !بخورم شير ميروم من بگوید فردی افكن، اگر شبهه فرد استدالل طبق

 كه بگيرند نتيجه اطرافيانش و مادر بعد )و! بخوری را شير ميتوانی چطور پسرم بگوید مادرش باید

( ...بخورد را صالبت و هيبت این با جنگل شير تواندمی چطور وگرنه است روانی و دهدرن پسر یك او

 !آب شير یا جنگل شير نه بود نوشيدنی شير پسر منظور كه حالی در

 است این منظورش« ندارد وجود شكافی» آسمان در فرموده پرودگار وقتی شریفه ی آیه این در

ه ولی شبهه افكن تصور كرده منظور خداوند این است ن ندارد وجود آسمان در كاستی و كمی  كه

 !!!ندارد وجود آن در سوراخی هيچ و است دیوار یا تخته یك مثل آسمان واقعا كه

 دیوار این روی قيامت در كه تا اثبات كند كرده معرفی آیه سه ادامه در بفرمایيد توجه اگر

 اما پاسخ: (است نادرست ادعایش كردیم ثابت كه) شود می ایجاد سوراخ

 هنوز و باشد می آینده در كه كنند، چيزی می اشاره قيامت روز احواالت به آیه سه این عزیزان

 رفته قيامت روز به خودش انگار) ندارد صحت خير گوید می اعتمادی چه با است؛  او نداده رخ

 !(است نادرست گوید می و بازگشته حال زمان به بعد و كرده مشاهده

 مادی و گرا حس افراد جزو افكن و افرادی كه این حرف ها را می زنند شبهه دكني دقت عزیزان

 حتما مادیگرایی ، درهستند آینده از اطالع و غيبيات و متافيزیك گونه هر منكر آنها باشند می گرا

 .رفت نظر اظهار سراغ بعد از آن باشد داشته وجود كردن تحقيق و مشاهده باید
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 را پا ندیده، چگونه را آن هنوز گرا حس كنند و فرد می اشاره يامتق روز به آیات حال كه این 

 دهد؟ می نظر و گذاشته فراتر خود مادیگری از

 .شد داده شبهه پاسخ 

گویند منظور این  می ای دارند، عده متفاوتی نظرات مفسران ،عزیز مخاطبان اطالع جهت اما 

 گویند می ای كند، عده می پيدا ارتباط باال لمعا با انسانها روح و شود می باز آسمان درهای است كه

 و كاستی) شكاف آنها در و شوند می نابود ... و ستارگان و كرات كه است این خير، منظور

 )همان موضوعی كه در اول بيان كردیم كه منظور از شكاف این است( .شود می ایجاد( ناموزونی

 !باشد می غریبش و عجيب های گيری دارد نتيجه می وا تعجب به را بنده بار هر كه چيزی

 در! نماید می ایجاد حرفش برای پوشالی و محكم بنایی آن از پس و زند می نادرست حرف یك

 بود! غلط ادعایش ابتدا همان از كه حالی

 بدون و باال و یكپارچه سقفی آسمان قرآن نظر از كه! شد ثابت پس گوید می پایان خط در

كه در این مطلب و مطالب گذشته پاسخ ادعاهایش را دادیم و ثابت  یدكرد مشاهده ولی !است سوراخ

قرآن مبارک هيچ تضادی با واقعيات جهانی كه  و مباحث است اشتباه در او حالت، سه هر در كردیم

 در آن زندگی می كنيم ندارد.

*** 

 آسمانند بخشزینت چراغهای ستارگان ی دهم:شبهه

 آسمان سقف به باید ستارگان پس است، منفذی بدون ی یكپارچه سقف آسمان كه حال

 همان دقيقا این. دهيم می زینت را خانه سقف ما كه همانطور دهند زینت را آسمان و باشند چسبيده

 كردند می گمان انسانها بشری تاریخ اوائل در كه كردیم اشاره قبال چنانچه است باستانی انسانهای نظر

 .اند چسبيده آن زیر به ستارگان و است كروی شفاف شیء یك آسمان كه
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 شفاف اجسام به ستارگان كه بود این( ميالد از قبل ششم قرن یونانی فيلسوف) فيثاغورث نظر 

 گردند می زمين اطراف كه اند چسبيده( فلك آسمان،) كروی

A. Berry,(1899) A short history of astronomy, New York charles scribner's 

sons, p-4 
 

 :نيدك توجه

ْنيَا بِِزينٍَة اْلَكَواكِِب  ًَمَء الدُّ نَّا السَّ  زینت به را دنيا آسمان ما كه بدرستی»: ترجمه (6صافات،) إِنَّا َزيَّ

 .«دادیم زینت ستارگان

نَّا ًَمءَ  َوَزيَّ ْنيَا السَّ  .«دادیم زینت چراغها به را دنيا آسمان و»: ترجمه (21فصلت،) بَِمَصابِيَح  الدُّ

نَّا َوَلَقدْ  ًَمءَ  َزيَّ ْنيَا السَّ  زینت چراغهایى با را دنيا آسمان حقيقت در»: ترجمه (1ملك،)  بَِمَصابِيَح  الدُّ

 .«دادیم

 هستند المپ یا چراغ ستارگان اینكه آیا اما. شوند می آسمان زیبائی موجب ستارگان كه البته

 یا! چراغند؟ گوئيد می شما آیا چيستند؟ ستارگان كه بپرسد شما از كسی اگر است؟ درستی حرف

 یا خورشيد مثل كنند می توليد نور یا كه. خورشيد و ماه و زمين شبيه هستند كراتی گوئيد می اینكه

 چيز و زمينند شبيه كراتی ستارگان كه دانسته نمی محمد. زمين و ماه شبيه كنند می منعكس را نور

 هر كه همانطور آسمانند بخش زینت غهایچرا ستارگان كه اینست آمده ذهنش به كه ابتدائی ی ساده

 غلط ستارگان بودن چراغ نيز دیگری جهت از. كرد می تصور همينگونه عربستان بيابان در عربی

 ونوری نورند فاقد ستارگان از بسياری حاليكه در كند می توليد نور كه است چيزی چراغ چون. است

 .كنند منعكس تابد می آنان به دیگری ی رهستا از كه را ضعيفی نور است ممكن و كنند نمی توليد

 :پاسخ به شبهه

 .ایم داده پاسخ است؛ كه گذشته اشتباهات همان تكرار( آیات بيان از قبل)اولش خط چند



 67 ؟!قرآن و علم .. تضاد یا تطابق 

 مطالب بررسی از بعد اهلل شاء داشته است، ولی ان دیدگاهی همچين فيثاغورث در ادامه نوشته 

 .ندارد قرآن كریم مطالب به ربطی هيچ فيثاغورت دیدگاه كه شود می مشخص

 و بخش زینت ستارگان است، یعنی شده مطرح «بخشی زینت» بحث آیه سه هر در بفرمایيد توجه

 .هستند آسمان ی كننده زیبا

 و سياه مطلقا فضای یك و وجود نداشت ای ستاره آسمان در اگر یعنی است؟ این از غير آیا

 درخشان ی ستاره ها ميليارد شب در كه یا االن!  بود تر زیبا شد از وضعيت اكنون می مشاهده بيكران

 را می بينيم آسمان جذاب تر شده است؟ مشخص است كه ستارگان زینت بخش هستند.

 می باشند؟ چراغ ها آن گفته قرآن چرا ولی هستند زیبا بله گوید می

باشد،  كرده سپا ماده تك و تبصره با را فارسی ادبيات سال هر افكن شبهه دهم می زیاد احتمال

 این به اند،آیا شده تشبيه چراغ به ستارگان است اینكه ادبيات علم بدیهيات از «تشبيه» آرایه زیرا

 ! هستند المپ و چراغ ستارگان واقعا كه معناست

 و كند می اعتراض شوهرش  «آمدی خوش هركول» بگوید بدنسازش شوهرِ به خانمی اگر یعنی

 !!! احمدم؟ یا هستم هركول من داری زن؛ نادرستی و قدیمی تفكر چقدر تو گوید می

!! است كرده «تشبيه» هركول به را او همسرش زیرا كند نمی اعتراض همچين هرگز احمد ولی 

 .اند خورده را! شبهات این فریب كه داریم رعنایی جوانان عجبم در

 :گوید می ادامه در

 می توليد نور كه است چيزی اغچر چون. است غلط ستارگان بودن چراغ نيز دیگری جهت از»

 را ضعيفی نور است ممكن و كنند نمی توليد ونوری نورند فاقد ستارگان از بسياری حاليكه در كند

 «كنند منعكس تابد می آنان به دیگری ی ستاره از كه

 .آراستيم( ستارگانی)چراغهایی با را دنيا آسمان فرموده است، پرودگار غلط كامال هم ادعا این

 .آنها بودن نورانی چيست؟ ستارگان ی بوسيله آراستگی دليل
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 منير غير) كنند دریافت نور دیگر ستارگان از چه و( باشند منير) كنند ساطع نور خود چه حال 

 افكن نور ستارگان هم، از ها منير غير نور یعنی) .نورند منبع كه هستند افشان نور ستارگان همان( باشند

 (شود می نتامي چراغ به شده تشبيه یا

 زینت( افشان نور ستارگان) هایی چراغ ی وسيله به را آسمان فرماید می پرودگار وقتی پس

 . است درست كامال هم علمی لحاظ از عبارت بخشيدیم، این

 دهنده زینت شدند، پس نمی دیده حتی ندارند نور خود از كه ستارگانی نبودند آنها اگر چون

 بخش هاكنند و آیه هم درمورد زینت دریافت نور هم ها منير يرغ اند شده باعث و هستند ها همان

 ست.ا

 بفهميد تا كنيد، تحقيق آن مورد در رسد می گوشتان به كه ای شبهه هر كافيست عزیز، مسلمانان

 .شد نخواهد فروغ كم حتی و فروغ بی افراد این دهان با اسالم نورانيت

 

*** 

  ادشاهي(هفت آسمان و عرش )تخت پ ی یازدهم:شبهه

 

 در قرآن بطور مكرر از هفت آسمان یاد شده است. مثال:

خدا همان كسى است كه »ترجمه:  (21)طالق اهللَّ الَِّذي َخَلَق سبع سًمواٍت وِمَن اْْلَرِض ِمثَْلهنَّ  -

 .«آفرید هفت آسمان و همانند آنها هفت زمين

 هفت آسمان طبقات باالی هم هستند

خداست كسيكه هفت آسمان را بصورت »ترجمه:  (2:)ملك اٍت طِباًقاالَِّذي َخَلَق سبع سًمو -

 «.كرد طبقات باالی هم خلق
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مگر مالحظه نكردهاید كه چگونه »ترجمه:  (21) نوح  سبع سًمواٍت طِباًقا َخَلَق اهللَّ  َأََل َتَروا َكيف - 

 .«طبقات آفریده است خدا هفت آسمان را بصورت

حركت سيارات هفتگانه )شامل خورشيد و ماه( بحساب می  مسير كه گانه هفت آسمانها وجود

آمده است و همچنين وجود عرش و كرسی  )در قرآن آمده است( در دوره ی جاهليت قبل از محمد 

رایج بوده است و محمد همان مفاهيم را از محيط بدوی گرفته و وارد قرآن كرده است. در سنت، این 

 اده شده است.هفت آسمان مطبق و عرش بوضوح توضيح د

واألرض فقلنا ااهلل ورسوله أعلم قال بينهما  السماء بين كم أتدرون( الرسول) قال...  - توجه كنيد:  

مسيرة خمس مائة سنة ومن كل سماء إلى السماء التی تليها مسيرة خمس مائة سنة وكثف كل سماء 

بين السماء واألرض ثم فوق  مسيرة خمس مائة سنة وفوق السماء السابعة بحر بين أعاله وأسفله كما

ذلك ثمانية أوعال بين ركبهم وأظالفهم كما بين السماء واألرض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله 

وأعاله كما بين السماء واألرض وااهلل تعالى فوق ذلك ليس یخفى عليه من أعمال بنی آدم شیء. )این 

نها آمده است از جمله: المستدرک علی حدیث در منابع متعدد با اندک تفاوتی در عدد سال بين آسما

 (4/ 271.) ، احادیث المختاره 2 65، سنن ابن ماجه /8/ 122، سنن ابی داوود 1/ 226صحيحين 

ترجمه:... پيامبر گفت )به یارانش( آیا می دانيد فاصله ی بين آسمان و زمين چقدر است؟ گفتيم خدا 

ت. و از هر آسمان به آسمان بعدی )فوقانی: سال اس 122و رسولش آگاه ترند. گفت بين آنها مسير

 سنن ابی داوود(

سال است.و بعد از آسمان  122سال است و ضخامت )كثف( هر آسمان هم مسير  122مسير »

 4هفتم دریائی است كه از كف تا سطح آن معادل فاصله ی بين آسمان و زمين است. سپس باالی آن 

و زانویشان مثل فاصله ی بين آسمان و زمين است. سپس  بز نر كوهی قرار دارند كه فاصله ی بين سم

در باالی آن )بر پشت آنان: سنن ابی داوود( عرش قرار دارد كه فاصله ی بين پایين و باالی آن معادل 

فاصله ی زمين تا آسمان است. و خدای تعالی در روی عرش قرار دارد و چيزی از اعمال بنی آدم از 

آسمان هفتم قرار  فراز بر( عرش) خدا پادشاهی تخت اینكه و آسمان هفت وجود او پنهان نيست. 
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گرفته در محيط عربستان قبل از محمد هم مطرح بوده است چنانچه اميه بن ابی صلت شاعر جاهلی می  

گوید ه ما رأت عين البصير و فوقه )هر آنچه چشم بينا می بيند از اوست و باالتر از آن( سماء االله فوق 

 آمده هم قرآن در آب روی بر عرش گرفتن قرار )آسمان خدا در باالی هفت آسمان( سبع سمائيا 

 :«است

  (7:وده) وهو الَِّذي َخَلق السًمواِت واْلَرض ِِف ِستَِّة َأياٍم وَكاَن عْرُشه عََل اْلْاء - 

 و اوست كسى كه آسمانها و زمين را در شش روز آفرید و عرش او»ترجمه: 

 «.آب است بر

 حمل عرش خدا توسط هشت موجود در قرآن آمده است:همچنين 

  (7 :..)غافرالَِّذيَن حيِمُلوَن اْلعْرش ومْن حوَله يسبحوَن بِحمِد رِبِم -

اس پروردگارشان سپ كنند و آنها كه پيرامون آنند بهی كسانى كه عرش ]خدا[ را حمل م»ترجمه: 

 «.گویندی تسبيح م

 (27:الحاقه) َثًمنِيةٌ  يومئِذٍ  َفوَقهم ربك عْرش وحيِمُل  َأرجائِها عََل  واْلَْلك - 

جود [ بر هشت ]مو و فرشتگان در اطراف ]آسمان[اند و عرش پروردگارت را آن روز»ترجمه: 

 «.سر خود بر مى دارند

 قرار گرفتن خدا بر روی عرش در خود قرآن هم آمده است:

 

خدا »ترجمه:  (8:)سجده اْلعْرشِ  ِستَِّة َأياٍم ُثم استَوى عََل  اهللَّ الَِّذي َخَلَق السًمواِت واْْلَرض وما بينَهًم ِِف 

 «.كسى است كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است

 (8در شش روز آفرید آنگاه بر عرش قرار گرفت )
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بنابراین از نظر محمد )قرآن و سنت( در باالی زمين هفت آسمان قرار دارند و سپس یك دریا و 

ز و سپس عرش و روی عرش خداست. محمد بجای آسمان هشتم، كه در سيستم سپس هشت ب

 بطلميوسی فلك ثوابت است، دریا و هشت بز و عرش را قرار داده است. واضح است كه هفت

آسمان مطابق با نظریه ی بطلميوسی رایج در زمان محمد سازگار است، اما دریا و بزها و عرش در 

بر نظریه ی بطلميوس كه تا حدودی بر مشاهدات بنيان نهاده شده نظریه ی بطلميوس نيست. عالوه 

بود، افسانه های آميخته با مذهب نيز در قبل از محمد در مورد هفت آسمان وجود داشته است. مثال در 

 .دین هندو هفت جهان باال )آسمان( و هفت جهان زیرین وجود دارد

ده بود بنظر می رسد محمد چيزهائی را همچنين در مصر باستان، وجود هفت آسمان پذیرفته ش 

از محيط گرفته و چيزهائی هم خودش به آن افزوده است. و می دانيم كه همه ی اینها غلط است. اوال 

چنانچه قبال گفتيم اصال آسمانی وجود ندارد كه هفت عدد باشد. ثانيا: ببينيم فاصله هائی كه محمد 

 :ارائه كرده حمعا چه مقدار می شود

 سال ضخامت آسمانها  7 ×500= 3500

 سال فاصله ی آسمانها  7 ×500= 3500

 سال عمق دریا  500

در نظر گرفته شده  برابر فاصله ی سه تا زانو 8سال ارتفاع بزها )ارتفاع هر بز  4 ×500= 1500

  (است

 .سال می شود 5122مجموع  سال ضخامت عرش  500

حسب زمان نه مسافت  ت كه فاصله ها را بردر بين مردم و مخصوصا در گذشته رایج بوده و هس

ساعت است. بدین معنی كه اگر با  7-6آمریكا مثال  بيان كنند. مثال می گوئيم فاصله ی انگلستان تا
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 شود این مدت طول می كشد. در زمان گذشته فاصله ها را بر حسب هواپيما این مسير طی 

فوق همين روش بكار برده  دند. در احادیثمسافتی كه اسب یا قاطر و یا شتر می پيمود بيان می كر

مسافرتی در عربستان زمان محمد، شتر بود، این مسافت را  شده است. با توجه به اینكه چهارپای اصلی

 :محمد، بر اساس مسافتی كه شتر می پيماید محاسبه می كنيم مطابق زمان

 :پس است. ساعت 4766كيلومتر در ساعت است و هر سال  62حداكثر سرعت شتر 

 . كيلومتر در سال می شود  8766× 60 = 525960

 111562×  5122= 8556612222كيلومتر  

به اینكه سرعت نور  كيلومتر می شود. با توجه 8556612222یعنی از سطح زمين تا روی عرش 

 :كيلومتر در ثانيه است 222222

یعنی  شود می ساعت نوری 6/8ثانيه ی نوری كه معادل  4996620000/300000= 16655

است. ولی بشر امروز تا ميلياردها  ساعت نوری دانسته 6/8محمد عرض جهان آفرینش )غير از خدا( را 

كرده است و اثری از آسمانهای هفتگانه و اثری از دریا و  سال نوری، ستارگان و كهكشانها را رصد

اساطير و  ریشه درنيافته است. بنابراین گفته ی محمد غلط واضحی بيش نيست، كه  بزها و عرش

  اندیشه های یونانی دارد

 :پاسخ به شبهه

 .دادم انجام مفصلی تحقيقات آسمان یطبقه هفت مورد در

ولی به  اند داده نسبت سماوات سبع این به را بسياری امور است، محققان زیاد بسيار آراء اختالف

 اختر و نجوم كتاب مجيد قرآن كه ایم كرده اعالم بارها داد ، ما قطعی نظر توان نمی نظر بنده اصال

 بپردازد علمی مطالب جزئيات به كه نيست شناسی

 به گریزهایی خویش هدایتی های آموزه راستای در و داده ارائه بينی جهان نوعی صرفا بلكه

كمال، به  حال در و متغير تجربی  علوم و است قطعی و ثابت امر یك قرآن .است داشته خلقت جهان
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 كند ادعا تواند نمی كس هيچ بی شك .دارد تفاوت آن دیروز با تجربی علوم طوری كه امروزِ 

 شد نخواهد حاصل پيشرفتی این از بيش و اند رسيده كمال به... و ریاضی و فيزیك

 به كنيم واگذار را آیه این تفسير از حاصل ی نتيجه زنی،گمانه جای به دهم می ترجيح بنده لذا

 زمينه این در تری جامع دیدگاه بتوانند آیندگان كه این پرونده باز باشدزمان، بگذاریم  گذر و تاریخ

 .كنند پيدا

 تفكری اهل هر كه است گسترده و بزرگ قدر آن كرده احاطه را ما ی كره دور كه واقعا فضایی

 .دارد می وا تعجب به را

 ستيزان اسالم یم،ندار آسمان بودن طبقه هفت اثبات برای دليلی هيچ ما كه زمانی * اما عزیزان،

 ندارند موضوع این رد برای دليلی هيچ هم

 :نيست خارج حالت دو از آنها و تمسخر و انتقاد

 ادعاهای ناقض و است اشتباه كامال كه) اند كرده فرض رسيده كمال به را تجربی علوم ها آن .2

 (باشد می دیگرشان

 ما هم مورد این در) دهند قرار نقد دمور را ما كه كنند می استفاده فرصتی هر از و دانند می .1

 و حقيقت مقابل در توانيد نمی زهوقا، هرگز كان الباطل نإ ایم، داده است وقت خيلی را آنها پاسخ

 (بایستيد اسالم نور

 سمت به تير پرتاب از  بگویيد آنها به كردند، حمله قرآن به مورد این در ستيزانیاسالم اگر لذا

 خود چشم با و گشت را نامتناهی فضای تمام و شد كامل بشر علمِ وقت هر بردارید دست تاریكی

 .بزنيد حرف موقع بيایيد آن ندید ای را طبقه هيچ

 جزميت و قطعيت با اینكه مخالفان ولی بياوریم؛ هم دليل باید و ایمكرده ادعا بله درست است، ما

ليلی بياورند، كه هيچ د دليل خود یادعا برای باید هم آنها «ندارد وجود» چيزی چنين كنند می ادعا

 علم نجوم تازه در ابتدای راه است. ندارند و هر كسی می داند كه
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 پایدار محور سه بر است، نوشته آسمان ی طبقه 7 نقد خصوص در افكن شبهه جناب كه مطلبی 

 :است

 نموده ذكر را آسمان ی طبقه 7 به مربوط آیات اول

 می نگه را آن موجود هشت كه) است كرده را عرش احواالت و حاالت بحث آیات طبق دوم

 ...( و دارد قرار آب روی و دارند

 .است كرده قيد حدیث همان توضيح در را مطالب اكثریت و كرده نقل را پيامبر از حدیثی سوم 

 

 یك مورد در كه تكميل شدن، زمانی حال در علم و است ثابت دادیم، قرآن را اول قسمت پاسخ

 فعال علم مساله این مورد گوید، در می چه آن مورد در علم دید باید زنيم، می حرف علمی ی مساله

 به قرآن در ولی بود كرده سكوت آنها مورد در علم كه بودند هم دیگری مسائل .است كرده سكوت

 درد های گيرنده وجود مثال عنوان به)یافت  دست معلومات این به ها بعد علم و بود شده اشاره آنها

 ...(و وستپ در

 چيزی آن از كه كرده نظر اظهار امری مورد در معمول طبق گویيم، می دوم قسمت پاسخ در

 دید طبق دارد اصرار زور به چرا رسيده، ما به وحی طریق از كه است غيبی امر یك این !داند نمی

 !نماید تفسير و تحليل را آن بشر مادیگرایانه

 !ندیدید چيزی و ایدگشته را نامتنهاهی فضای تمام ماش مگر گویيم می است، دروغ گویدمی اگر

 !با چشم مادی ما قابل مشاهده هستند؟ متافيزیك امور آیا بگردید اصال

 (نموده است تمرین را ضرب جدول و سروده ایشاهنامه آن كه برای) سوم مورد اما

 :گویيممی پاسخ در

 آسمان هر مابين كه آمده چنين آنها در كه ( سلم و عليه اهلل صلی پيامبر) به منسوب احادیث تمام

 از نفر چهار از كه هستند غيرصحيح و نشده ثابت احادیثی تماما است فاصله سال 122 دیگر، آسمان با

 است رسيده ما به عنهم اهلل رضی بزرگوار صحابه
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 كنيم می بررسی را مورد یك نمونه برای 

 :  قَالَ ، عنه اهلل رضی الْمُطَّلِبِ عَبْدِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ

ْت َسَحاَبٌة ، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  "  ، َفَمرَّ
ِ
 َصَلَّ اهللُ ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرُسوِل اهللِ َصَلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم بِاْلبَْطَحاء

َحاُب ، َقاَل : ) َوا ْلُْْزُن ( ، ُقْلنَا : َواْلُْْزُن . َقاَل : ) َعَليِْه َوَسلََّم : ) َأَتْدُروَن َما َهَذا ؟ ( ، َقاَل : ُقْلنَا : السَّ

 َواْْلَْرِض ؟ ( ، َقاَل : ُقْلنَا اهللُ 
ِ
ًَمء  َوَرُسوُلُه َأْعَلُم َواْلَعنَاُن ( ، َقاَل : َفَسَكتْنَا ، َفَقاَل : ) َهْل َتْدُروَن َكْم َبْيَ السَّ

 ، َقاَل : َبيْنَُهًَم َمِسرَيُة ََخِْس ِماَئِة َسنٍَة ، َومِ 
ٍ
 َمِسرَيُة ََخِْس ِماَئِة َسنٍَة ، َوكِثَُف ُكلِّ َسًَمء

ٍ
 إََِل َسًَمء

ٍ
ْن ُكلِّ َسًَمء

 
ِ
ًَمء ابَِعِة َبْحٌر َبْيَ َأْسَفلِِه َوَأْعَلُه َكًَم َبْيَ السَّ  السَّ

ِ
ًَمء  َواْْلَْرِض ، ُثمَّ َفْوَق َمِسرَيُة ََخِْس ِماَئِة َسنٍَة ، َوَفْوَق السَّ

 َواْْلَْرِض ، ُثمَّ َفْوَق َذلَِك اْلَعْرُش َبْيَ َذلَِك َثًَمنِ 
ِ
ًَمء َأْسَفلِِه َوَأْعَلُه يَُة َأْوَعاٍل َبْيَ ُرَكبِِهنَّ َوَأْظَلفِِهنَّ َكًَم َبْيَ السَّ

 َواْْلَْرِض ، َواهللُ َتبَاَرَك َوَتَعاََل َفْوَق َذلَِك ، َوَليَْس خَيَْفى َعَليْهِ 
ِ
ًَمء ٌء( َكًَم َبْيَ السَّ  . ِمْن َأْعًَمِل َبنِي آَدَم ََشْ

 كثير وغيرهم ،(2212) والترمذی ،(8712) وأبوداود ،(2/151) " المسند " فی أحمد اإلمام رواه

 :حدیث بودن قبول قابل غير و ضعف سند هم این متخصص افراد برای و ***

 "رح والتعديل اجل "وهذا إسناد ضعيف بسبب عبد اهلل بن عمرية ، ذكره ابن أيب حاتم ِف 

(، وَل ينقَل فيه جرحا وَل تعديَل. بل قال 5/159) "التاريخ الكبري  "( ، والبخاري ِف 5/124)

 "البخاري : َل نعلم له سًمعا من اْلحنف . وقال إبراهيم اَلريب: َل أعرف عبد اهلل بن عمرية . كًم ِف 

. وقال "َل يعرف  "(: 1/351) "اْلغني "(، لذلك قال الذهبي ِف 8/112) "إكًمل ِتذيب الكًمل 

 (.2/274) "تعجيل اْلنفعة  "ابن حجر : جمهول . 

 وقال ،(1/9) " اْلتناهية العلل" " يصح َل ":  اَلديث هذا عن اجلوزي ابن قال ولذلك

 " ِف شاكر أمحد الشيخ وقال(. 6/165) " اْلهرة اْلرية إحتاف " ِف كًم ، منقطع ضعيف:  البوصريي

 " ِف اْللباين وضعفه ، الرسالة مؤسسة طبعة ِف اْلحققون قال وكذا.  جدا ضعيف: " اْلسند حتقيق

 ." الَّتمذي ضعيف



 76 مراد یوسفینویسنده:  

توانند در گوگل قسمتی از  می كنند بررسی هم را احادیث دیگر خواهند می كه پژوهشگرانی 

 متن حدیث را به عربی وارد نمایند تا سایت های مورد نظر را روئيت فرمایند.

 .است داده مانور چقدر ضعيف حدیث یك روی كه دكني می مشاهده

 ثابت كه زمانی زند، می حرف ایكس مورد در او باشد، بيشتری توضيح به نياز كنمنمی فكر

 !!وجود دارد؟ دیگرش مطالب نقد به نيازی چه دیگر است، استناد قابل غير ایكس كردیم

 اما در پایان بيان نكته ی  زیر خالی از لطف نمی باشد :

 :1هيچ ربطی به قرآن ندارد، طبق دالیل زیر طریه ی  بطلميوسن

 طبقه! 7ولی قرآن می فرماید  (افالک نُه گانهطبقه سخن گفته شده) 5الف( در آنجا از 

در هيئت بطلميوسی خود اجرام، حركت ندارند بلكه آنها چسبيده به فلكند و فلك است كه ب(

 خورشيد هستند كه حركت می كنند نه فلك آنهاحركت می كند امّا در قرآن كریم خود ماه و 

در هيئت بطلميوسی، افالک، فناناپذیر معرّفی می شوند كه هيچگاه از بين نمی روند. اجرام ج(

وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ » سماوی مثل خورشيد و ماه نيز ابدی فرض می شوند. امّا خداوند متعال فرموده است: 

ــــ و خورشيد و ماه را مسخّر فرمان خویش قرار داد؛ هر كدام تا  لٍ مُسَمًّى وَ الْقَمَرَ كُلٌّ یَجْری لِأَجَ

 (1)الزمر:« دهند.اجل معيّنى به حركت خود ادامه مى

پس علی رغم كليه ی توضيحات دیگری كه ذكر كردیم ما با دیدی كامال وسيع می گویيم 

د آمده ناباوران تصور نكنند ادعاهایی زمانی كه نميدانيم اظهار نظر نكنيم بهتر است؛ در شرایط بوجو

كه به قرآن نسبت می دهند را درست می دانيم و می پذیریم! دیدگاه بطلميوس كجا و دیدگاه قرآن 

 كریم كجا؟!

 

*** 

                                                
 )برگرفته از سایت سخن ها(:1 
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 کنندمي حرکت خودشان فلك در ماه و خورشید ی دوازدهم:شبهه 

 

مس واْلَقمَر ُكلٌّ جيِري إََِل َأجٍل َتَر َأنَّ اهللَّ يولِج اللَّيَل ِِف النَّهاِر ويولِ  َأَلَ  - َر الشَّ ج النَّهار ِِف اللَّيِل وسخَّ

 در می آورد روز در را شب خدا كه ندیدهاى آیا»: ترجمه (15 لقمان) مسمى وَأنَّ اللَّهبًِم َتعمُلوَن َخبرِيٌ 

 و حركتند در معينی زمان تا یك هر است كرده تسخير را ماه و آفتاب و درمىآورد شب در را روز و

 .«است آگاه می كنيد آنچه به خدا

مس والنَّهار اللَّيَل  َخَلَق  وهوالَِّذي -  (22انبياء) يسبحونَ  َفَلٍك  ِِف  ُكلٌّ  واْلَقمرَ  والشَّ

 این از كدام هر است آورده پدید را ماه و خورشيد و روز و شب كه كسى آن اوست و»: ترجمه

 «.شناورند فلكی در دو

مس ََل  -  (82:یس) يسبحونَ  َفَلٍك  ِِف  وُكلٌّ  النَّهارِ  سابُِق  اللَّيُل  وََل  اْلَقمرَ  ُتدِرك أَن ََلا يينبغِ  الشَّ

 «شناورند فلكی در كدام هر و جوید پيشى روز بر شب نه و رسد ماه به كه سزد را خورشيد نه»: ترجمه

 كه گوید می طبری. كنند می حركت خود به مخصوص فلك در خورشيد و ماه از هركدام پس

 یا گرد یعنی دائر شیء هر بمعنی عرب در فلك و ندارد وجود چيزی سنت در فلك، معنی مورد در

 (27/12 طبری تفسير) گویند را وار دایره

 شده، ذكر نيز روز و شب آمده، ماه و خورشيد حركت كه ای آیه  7 از آیه 6 در اینكه به توجه با

 منظور بنابراین. شوند می مربوط روز و شب به كه است حركاتی ماه و خورشيد حركت از منظور پس

 حركت طبعا و كنند می حركت منحنی مسيری در یك هر خورشيد، و ماه كه اینست آیات این از

 بطلميوسی سيستم با نيز محمد نظر این. است واضح غلطی كه شود می روز پيدایش به منجر خورشيد

 .است سازگار

 پاسخ به شبهه:



 78 مراد یوسفینویسنده:  

سازی ذهن مخاطب برای مطلب بعدی است و هيچ رده جهت آماده تمام مطالبی كه ذكر ك 

كدامشان اشكال نيستند. به آیات نگاه كنيد، از كجای آیات برداشت می شود كه حركت خورشيد 

 باعث پيدایش شب و روز می شود!

مانند اینكه شخصی بگوید، ما در مغازه ی خود بيسكویت ها را در یك طرف گذاشته ایم و 

در سمتی دیگر. حال شخصی نتيجه بگيرد چون در این جمله بحث بيسكویت و آب ميوه آبميوه ها 

شده است، پس منظورش این است كه المپ های مغازه بخاطر آب ميوه روشن می شوند و این اشتباه 

 آشكاری است...

از شبهه افكن می پرسيم آیا صرفا با اعمال كلمات روز و شب و خورشيد و ماه در یك جمله، 

توان نتيجه  گرفت كه حركت خورشيد باعث شب و روز می شود...! یك بار دیگر آیات را  می

 بخوانيد، چه ربطی دارد؟!!

هر كسی می داند كه در شب ماه نمایان می شود و در روز خورشيد ظاهر می گردد و در زندگی 

ست و اكثرا با هم همه ی ما انسانها وجود این دو گزاره)ماه و خورشيد( با شب و روز عجين شده ا

 ذكر می شوند ، ولی آیا این به معناست كه خورشيد باعث ایجاد شب و روز است...؟ خير.

ولی همانگونه كه گفتم، نویسنده می خواهد با تلبيس خاصی ذهن مخاطب را برای مطلب بعدی 

 آماده كند.

*** 

 بوجود را شب و روز و کندمي حرکت که است خورشید ی سیزدهم:شبهه
 نه زمین آوردمي

 :است آمده قرآن در ذوالقرنين حكایت در

نَّا َله ِِف اْْلَرِض وآَتينَاه ِمن ُكلِّ 83عن ِذي اْلَقْرَنِي ُقْل سَأْتُلو عَليُكم منْهِذْكًرا ) ويسَأُلوَنك - ( إِنَّا مكَّ

 سببا )
ٍ
مِس وجدها َتْغرُ 85( َفَأْتبع سببا ) 84ََشء ب ِِف عٍي محِئٍَة و وجد ِعندها ( حتَّى إَِذا بَلغ ْغِرب الشَّ
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م 89كهف(... ُثم َأْتبع سبا ) 86َقوما ... ) مِس وجدها َتْطُلع عََل َقوٍم َلَّ َنجعل َلَّ ( حتَّى إَِذا بَلَغ مْطلِع الشَّ

ا   (52-42:كهف)من دوِِنا ِسَّْتً

 خواند اهمخو شما براى او از چيزى زودى به بگو ميپرسند ذوالقرنين باره در تو از و»: ترجمه

 كرد پيروی را سببی تا( 48) بخشيدیم بدو اسبابی چيزى هر از و دادیم امكاناتى او به زمين در ما( 42)

 در كه خورشيد( كرد مشاهده) یافت( ذوالقرنين. )رسيد خورشيد غروب محل به كه آنگاه تا( 41)

( 45) كرد پيروی را ببیس سپس(... 46...) یافت را طایفهاى آن نزدیك و ميكند غروب تيره چشمهاى

 كه كرد مى طلوع قومى بر كه یافت[ چنين] را[ خورشيد] رسيد خورشيد طلوع محل به كه آنگاه تا

 «.( 52) بودیم نداده قرار پوششى آن برابر در ایشان براى

 :است شده ذكر بوضوح مطلب این هم حدیث در

ي غابت فقال يا أبا ذر أتدري وعن أيب ذر كنت رديف رسول ااهلل عَل اجلمل فرأى الشمس ح -

 (.1/ 658 كشاف تفسير) أين تغرب هذه فقلت ااهلل ورسوله أعلم قال فإِنا تغرب ِف عي حامية

 كه حينی در بودم سوار( چهارپائی بر)پيامبر ردیف در من گفت كه شده نقل ابوذر از»: ترجمه

 پس. كند می غروب كجا در خورشيد كه دانی می آیا ابوذر ای گفت پيامبر. كرد غروب خورشيد

 .«كند می غروب تيره ی چشمه یك در خورشيد گفت پيامبر. آگاهترند رسولش و خدا گفتم

 است ابتدائی خام تصور یك تيره ی چشمه در آن غروب و زمين ی نقطه یك از خورشيد طلوع

 كه كنيد می مشاهده باشيد مسطح بيابان یك در اگر. بيند می چشم با آنرا ناآگاه، انسان هر كه

 را آسمان ی پهنه روز طول در و شود می خارج زمين از دور، بسيار ای نقطه از صبحگاه در خورشيد

 مشاهده تيره سرابی عربستان، شنی بيابانهای در مخصوصا غروب هنگام در. كند می طی قوسی بطور

 از دیگری عرب هر و محمد كه است چيزی این. رود می فرو آن در بتدریج خورشيد كه شود می

 خدا به و كرده قرآن وارد را ناآگاهانه غلط توهم همين محمد و دیدند می خورشيد غروب و طلوع

 است داده نسبت

 پاسخ به شبهه:
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 صلی) اكرم رسول احادیث و قرآن به را خود نادرست فكر طرز دیگر، ای شبهه در منتقد جناب 

 گمان و پندار پرودگار كهف، یمباركه ورةس یشریفه یآیه در. است داده نسبت( سلم و عليه اهلل

 :فرموده و نموده بازگو را ذوالقرنين

گل  ای چشمه در كه یافت گونه این را خورشيد ذوالقرنين یعنی «وجدها َتْغُرب ِِف عٍي محِئَةٍ »

 .كند می غروب آلود

 یا «علمی ی كتهن یك یافتن» نه باشد، می «حسی یافتن» بيانگر نوعی  «وَجَد به معنای یافتن» این

 پشت در كه بينيم می كنيم، می نگاه خورشيد به وقتی آمده پيش بارها. «علمی ی قاعده یك» بيان

 و حسی پندار و یافتن فقط ، این خير رود؟ می كوه پشت به خورشيد آیا كند، ولی می غروب كوه

 .ماست بصری

 گویند می ستيزان اسالم ولی موده،بيان فر را ذوالقرنين روئيت و یافتن نوع این منان خداوند حال

 ! رود می فرو آلود گل ای چشمه در خورشيد قرآن نظر به! خير

 :فرمود می خداوند كه بود پذیرفته زمانی آنها ی شبهه

 مشاهده ولی كرد غروب آلودگل یچشمه در خورشيد براستی یعنی «إِنا تغرب ِف عي محئة»

 این را خورشيد ذوالقرنين) او یعنی «َتْغُرُب  َوَجَدَها»:  ودهفرم خداوند و نيست گونه این كه كنيممی

 (حسی نوع از) یافت گونه

 یك بيان و یافتن معنای به كدام هيچ و شده ذكر هم حسی دیگری های «وجد» قرآن عزیزان در

 !نيستند علمی حقيقت

 :بفرمایيد مالحظه

ا اْلِْْحَراَب ...   (27 عمران، آل) ...ِرْزًقا َجَد ِعنَْدَهاوَ ُكلًََّم َدَخَل َعَليَْها َزَكِريَّ

 ... یافتمی او پيش در را(  زیادی و تمييز)  غذای ، شدمی او عبادتگاه وارد زكریّا كه زمان هر... 
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؟ خير، مشخص است !است تغذیه خصوص در علمی ی مسئله یك طرح معنای به «وجد» این آیا 

 می باشد. حسی یافتن و روئيت معنای بهكه 

است، البته ما انواع )وجد، یافتن( داریم، ولی زمانی  رفته خطا به كامال نویسنده عزیزان بدانيد پس

صدق « وجد»كه در زمان غروب به خورشيد چشم دوخته است انتظار دارید در اینجا كدام نوع 

 «!نگاه می كند،به صورت حسی »نماید؟ غير از این است كه او دارد 

می گویند اگر حرف ذوالقرنين است، چرا خداوند حرف و دیدگاه او بارها پيش آمده ناباوران 

را اصالح نكرده است؟ در پاسخ می گویيم اشتباه نياز به اصالح دارد، ذوالقرنين مرتكب اشتباهی 

نشده كه خداوند بياید آن را اصالح نماید! او اگر دیدگاه علمی خود را بيان می كرد و اشتباه می بود 

داوند هم اصالح فرمایند، ولی زمانی كه یك برداشت معمولی است و برای همه ی انتظار می رفت خ

ما هم این برداشت ها پيش می آید و آنقدر عادی است كه حتی به آن توجه نمی كنيم، دیگر چه 

 اصالحِ اشتباهی!

را  حدیث وقتی است، نموده مطرح( سلم و عليه اهلل صلی)اكرم رسول حضرت از حدیثی ادامه در

 :بفرمایيد مالحظه كنيم می پيدا دست جالبی نكات به دهيم می قرار بررسی مورد تخصصی صورت به

ْمُس ِعنَْد ُغُروِِبَا ": َعْن َأيِب َذرٍّ َقاَل  ُكنُْت َرِديَف َرُسوِل اهللَِّ َصَلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم َوُهَو َعََل مِحَاٍر، َوالشَّ

َا َتْغُرُب ِِف َعْيٍ َحاِميٍَة(: )؟ ُقْلُت: اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل (ْغُرُب َهِذهِ َهْل َتْدِري َأْيَن تَ : )َفَقاَل   .َفإِِنَّ

(، وحفص الدوري 4112)رقم/ "السنن  "(، وأبوداود ِف 35/363) "اْلسند  "رواه أمحد ِف  

(، 9/417) "الزخار  البحر "(، والبزار ِف 123)ص/ "جزء قراءات النبي صَل اهلل عليه وسلم  "ِف 

هذا حديث  "( وقال : 2/267) "اْلستدرك  "(، واَلاكم ِف 3/258) "حديثه  "والرساج ِف 

 مجيعهم من طريق يزيد بن هارون ، عن سفيان بن حسي ، عن اَلكم به. "صحيح اْلسناد، وَل خيرجاه 
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اهيم ، عن أبيه ، عن أيب ذر وهذا اَلديث َل نعلم رواه عن اَلكم بن عتيبة ، عن إبر "قال البزار :  

إَل سفيان بن حسي ، وقد رواه عن إبراهيم التيمي يونس بن عبيد ، وسليًمن اْلعمش ، وهارون بن 

 انتهى.  "سعد 

 به شخصی آن رجال باشد،در می ضعيف حدیث این كه شویم می متوجه اسناد بررسی یعنی با

 جمهور رای بر بنا نموده اثبات  االعتدال ميزان كتاب در ذهبی دارد،امام وجود «حسين بن سفيان» :نام

 دار: ناشر 261 صفحه 1 جلد االعتدال ميزان)باشند  می بالقوی ليس و الحدیث ضعيف ایشان علماء

 (لبنان – بيروت والنشر، للطباعة المعرفة

 .است ضعيف گویند می باشد ضررشان به كه حدیثی ببينيد بگویند مخالفان است ممكن

 كه زمانی نيست ضرر سر نفع و بر ما بحث اصال باشد، می نادرست هم قضاوت ینا گویيم می

 بله  بگویيم ستيزان اسالم رضایت جهت چرا ما اند كرده وارد اشكال حدیث به رجال علم علمای

ناباوران بدانند اگر اشكال مطرح شده توسط شبهه افكن هم وجود نداشت باز  !ندارد اشكالی حدیث

 ا داری اشكال بود!این حدیث نزد م

 مقصود به مخالفان و نبود آن متوجه مشكلی علمی لحاظ از بود هم صحيح كامال حدیث اگر اما

 بازگو ابوذر برای را ذوالقرنين بحث نوعی به( وسلم عليه اهلل صلی)پيامبر زیرا ، رسيدند نمی خود

 این مستقيم كرده روایت را حدیث كه فردی (.است قرآن ی آیه تكرار بفرمایيد مشاهده) است كرده

 آنها بين در بحثی همچين كه است مشخص كامال حدیث سياق كه حالی در نموده بازگو را كلمات

 .است وجود داشته

 .است وارد حدیث به هم دیگری اشكال ، شده مطرح ضعف جز به شود؛ می جالبتر هم باز

 در بار این اتفاقا شده، ایترو(  ضعيف فرد آن جز به ولی) راویان همين از حدیث همين دقيقا

فرماید،  می ذكر خورشيد برای را دیگری مكان پيامبر ولی دارد قرار مسلم امام و بخاری امام صحيح

 :نمایيد مالحظه
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ْمُس َقاَل النَّبِيُّ َصَلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم ِْليَِب َذرٍّ ِحَي َغرَ  "َعْن َأيِب َذرٍّ َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه ، َقاَل :  : َبِت الشَّ

َا َتْذَهُب َحتَّى َتْسُجَد حَتَْت الَعْرِش، َفتَْستَْأذَِن : )؟ ُقْلُت: اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل (َأَتْدِري َأْيَن َتْذَهُب ) َفإِِنَّ

ََلَا ، ُيَقاُل ََلَا: اْرِجِعي ِمْن َحيُْث ِجئِْت،  َفيُْؤَذُن ََلَا ، َوُيوِشُك َأْن َتْسُجَد َفَلَ ُيْقبََل ِمنَْها ، َوَتْستَْأذَِن َفَلَ ُيْؤَذنَ 

ْمُس ََتِْري ْلُِْستََقرٍّ ََلَا َذلَِك َتْقِديُر الَعِزيِز الَعلِيِم( يس/: )َفتَْطُلُع ِمْن َمْغِرِِبَا ، َفَذلَِك َقْوُلُه َتَعاََل   .38َوالشَّ

(، 7424، 4812 ،3199)رقم/ "صحيحه  "أخرجه من طريق اْلعمش كل من البخاري ِف  

 "(، وأمحد ِف 1/368) "اْلسند  "(، وأبوداود الطياليس ِف 159)رقم/ "صحيحه  "ومسلم ِف 

  .( 3227، 2186)رقم/ "السنن  "(، والَّتمذي ِف 429، 35/282) "اْلسند 

 آفتاب، غروب هنگام - وسلم عليه اهلل صلى - اكرم نبی: گوید می -عنه اهلل رضی- ابوذر: ترجمه

: فرمود. دانند می بهتر رسولش، و خدا: گفتم ؟«رود می كجا به خورشيد كه دانی می آیا»: فتگ من به

 می فرا زمانی بزودی. دهند می اجازه او به و. خواهد می اجازه پس. كند سجده عرش، زیر تا رود می»

 نمی زهاجا او به ولی خواهد می اجازه و شود نمی پذیرفته او از ولی كند سجده خواهد می كه رسد

. كند می طلوع مغرب، از خورشيد نتيجه، در. برگرد ، ای آمده كه جایی همان از: گویند می و دهند

ْمُس : }فرماید می متعال خداوند كه همانطور  یعنی{ اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  َتْقِديرُ  َذلَِك  ََلَا ْلُِْستََقرٍّ  ََتِْري َوالشَّ

 .«داناست و غالب خداوند تقدیر ین،ا. است حركت در خود گاه قرار بسوی خورشيد

 آمده بخاری و مسلم كتاب در چون گویند می است، مثال حدیث اصل این فراوان دالیل طبق

 همين و جا همين و هستند راویان همين دقيقا و است بيشتر ها آن كتاب قدرت و صحت و است

 می و كنجكاوند كه یپژوهشگران... دیگر دالیل و است این حدیث اصل كه است ...مشخص موضوع

 هایی سایت هستند نمایند جستجو عربی به را حدیث متن توانند می نمایند بررسی را موضوع خواهند

 .اند كرده بررسی را موضوع این كه

 :افكن شبهه جمالت ادامه به بازگردیم

 ... و اند دیده می سراب بيایان در اعراب گوید می پایان در
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 تمام كه كردیم ثابت شده، ما رد و غلط استدالل های كنار در ربط بی ادعاهای همان هم باز كه 

هم  كرده فرض ادعاهایش برای كه غریبی و عجيب نتایج خود به خود لذا است، نادرست ادعاهایش

 .روند می بين از

 همين روی داده است ) حجم شبهه به خودی بی و كرده، ذكر ششما را...تا و دوما و اوال در ادامه

  است( چون ادعاهایش را رد كردیم، نتایجش هم محو می شوند پس داده مانور شده رد ادعاهای

 .نبود درج و طوالنی كردن مطلب به نيازی

 

*** 

 :شبهه )قسمت دوم( یادامه ی چهاردهم:شبهه

 :است زیر یآیه كند می تأیيد را روز در خورشيد حركت بوضوح كه دیگری یآیه 

مس عَليِه دلِيًَل َأََل َتَر إََِل ربك كَ  -  (81. فرقان) يف مد الظِّلَّ وَلو َشاء جَلعَله ساكِنًا ُثم جعْلنَا الشَّ

 را آن ميخواست اگر و است گسترده را سایه چگونه پروردگارت كه اى ندیده آیا»: ترجمه

 «.گردانيدیم دليل آن بر را خورشيد آنگاه ميداد قرار ساكن

 خورشيد حركت مجدد تأیيد كه است خورشيد حركت ،سایه حركت دليل كه رساندمی آیه این

 در خورشيد حركت از منظور كه اند گفته تراشان معجزه بعضی كه است ذكر به الزم زمين نه. است

. است بزرگی ی معجزه این و است كهكشان در شمسی ی منظومه كل و آن حركت مختلف، آیات

 : زیرا است باطل تراشیمعجزه این اما

 و قرآن در اصال و. نيست كهكشان در حركت به ایاشاره كوچكترین سنت و قرآن در: اول

 .آن در حركت به رسد چه نيست نيز كهكشان مفهوم سنت

 سنت و قرآن خود اساس بر باید صرفا قرآن. داد نسبت قرآن به را چيزی خيالبافی با تواننمی و

 . شود فهم
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 با همراهست خورشيد حركت بحث ه،شد خورشيد حركت از صحبت كه آیاتی بيشتر در: دوم 

. است بوده خورشيد ی روزانه حركت محمد هدف كه اینست بر قطعی مؤید كه شب، و روز بحث

 :مثال

مس ينبِغي ََلا َأن ُتدِرك اْلَقمَر وََل اللَّيُل سابُِق النَّهاِر وُكلٌّ ِِف َفَلٍك يسبحونَ  -  (82.یس) ََل الشَّ

  فلكی در كدام هر و جوید پيشى روز بر شب نه و رسد ماه به كه سزد را خورشيد نه»: ترجمه

 «.شناورند

رَ  اللَّيلِ  ِِف  النَّهار ويولِج النَّهارِ  ِِف  اللَّيَل  يولِج - مس وسخَّ    یمسم   ِْلَجلٍ  جيِري ُكلٌّ  واْلَقمرَ  الشَّ

 تسخير را ماه و خورشيد و درمىآورد شب به را روز و درمىآورد روز به را شب»: ترجمه ( 22.فاطر)

 «.حركتند در معين هنگامى تا یك هر( كه)است كرده

رَ  اللَّيلِ  عََل  النَّهار ويَكور النَّهارِ  عََل  اللَّيَل  يَكور بِاَْلقِّ  واْْلَرض السًمواِت  َخَلَق  - مس وسخَّ  الشَّ

ار اْلعِزيزُ  هو َأََل  مسمى ِْلَجلٍ  جيِري ُكلٌّ  واْلَقمرَ   آفرید حق به را زمين و هاآسمان»: ترجمه( 1:زمر) اْلَغفَّ

 تا كدام هر كرد تسخير را ماه و خورشيد و درمىپيچد شب به را روز و درمىپيچد روز به را شب

 «.است آمرزنده عزیز همان او كه باش آگاه روانند معين مدتى

 و شب ایجاد برای خورشيد حركت مؤید صراحت به آن احادیث و فوق ذوالقرنين آیات: سوم

 .است روز

 خورشيد كه گفته شده بحث بعدی عنوان در كه( آن به مربوط احادیث و) یس 24 یآیه: رمچها

 آن از روز و شب پيدایش و خورشيد حركت صریح تایيد اینهم كه شود می مستقر محلی در شبها

 .است

 پاسخ به شبهه:

 سوره ی مباركه ی فرقان را می دهيم: 81ی  آیه ابتدا جواب ادعای نویسنده در مورد
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 است؟ كرده پيدا دست! عجيب های تحليل این به چگونه افكنشبهه جناب دانمنمی 

 از بعضی روی زمين وضعی حركت اثر در یعنی گستراندیم، را سایه ما فرماید می آیه اول قسمت

 می توانست خواست می اگر فرماید می ادامه در! شب گویيم می آن به كه شود می ایجاد سایه نقاط

 مشكالت حالت آن در كه) باشد نداشته وجود وضعی حركت و نشود ایجاد هم وزر و شب این كه

 شما به را مهم امر این خورشيد ی وسيله به ما فرماید می خداوند( شد می ایجاد حيات برای اساسی

 فرموده منان خداوند بفرمایيد توجه آیه به( داشت نخواهد معنایی تاریكی نباشد نور تا زیرا) شناساندیم

 :است

مس عَليِه دلِيًَل »  بر دال است، كرده( گسترده یسایه) این بر دالّ را خورشيد سپس «ُثم جعْلنَا الشَّ

 .آن به رهنمون یعنی آن،

 بی با ظلم، نظم با عدل مثال شود، می شناخته خود ضد با چيزی هر كه داند نمی افكن شبهه آقای

 پروردگار كه شود می شناخته نور با هم یكیتار و ظلمت و سایه لذا ... و زشتی با زیبایی نظمی،

 .است كرده معرفی نور این ایجاد بر دليلی را خورشيد

 این منظورش آیه این كه رسيده نكته این به اشتباه كامال برداشت یك در افكن شبهه ظاهرا ولی

 باهاشت ادعای یك طرح از بعد عجيبش گيرهای نتيجه به! )چرخد می زمين دور به خورشيد كه است

همچنين در ادامه چهار دليل بر اثبات ادعای خود اقامه كرده است كه ما آنها را تك  !(بفرمایيد توجه

 به تك پاسخ می دهيم:

 :اول به پاسخ در

 این و نيست كهكشان در خورشيد حركت مورد در( 81:فرقان) آیه این گفتيم كه گونه همان بله

 می صراحتا باشد، چون می مورد این در شك بی سينیا ی سوره 82 ی آیه ولی !است خودتان ادعای

 مدار در حركت از غير معنایی این آیه شما نظر است، به شناور خود فلك در خورشيد كه فرماید

 !كند می تداعی را مشخصی

 :دوم به پاسخ در
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 و ندارد روز و شب به ربطی هيچ كه شد عرض و دادیم پاسخ گذشته مطالب در را شبهه این 

 تكرار به دوباره كه شود می مشاهده ولی! كنيد می آماده بعدی مطالب برای را مخاطب نذه دارید

 !اید پرداخته آن

 :سوم به پاسخ در

 هستيد اشتباه در شما كه كردیم ثابت آنجا در

 :چهارم به پاسخ در

 موضوع به ربطی چه روز شب و این دانم نيست، نمی گونه این كه دهيم می پاسخ هم آنجا در

 !كشيد می یدک را آن مباحث ی همه در كه ددارن

 .هستيد اشتباه در شما كردیم ثابت و

*** 

( سجده برای عرش زیر) استقرار محل به شبها در خورشید ی پانزدهم:شبهه

 رودمي

م اللَّيُل َنسَلُخ ِمنْه النَّهار َفإَِذا هم مْظلِموَن )يس ا ذَ 37آيٌة َلَّ مس ََتِري ْلِستََقرٍّ َلَّ لِك َتْقِديُر ( والشَّ

 (24:یس) اْلعِزيِز اْلعلِيمِ 

 در آنان بناگاه و كنيم برمى آن از را روز كه است شب آنها براى[ دیگر] نشانهاى و»: ترجمه

 «.است این دانا عزیز آن تقدیر است روان خود استقرار محل به خورشيد و( 27) ميروند فرو تاریكى

 محل برای توضيحی قرآن در چون. رود می هیقرارگا به شب در خورشيد فوق یآیه حسب بر

 است آمده حدیثی در. كنيم می مراجعه سنت به آیه این معنی فهم برای ندارد وجود استقرار خورشيد

 رود می خداوند ی سجده برای عرش زیر به شبها خورشيد كه
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ه قال كنت مع حدثنا أبو نعيم حدثنا اْلعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر رِض ااهلل عن

النبي ِف اْلسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس قلت ااهلل ورسوله أعلم 

قال فإِنا تذهب حتى تسجد حتت العرش فذلك قوله تعاَل والشمس َتري ْلستقر َلا ذلك تقدير العزيز 

 (.4/  1816العليم) صحيح بخاري 

 پيامبر. بودم مسجد در پيامبر با خورشيد غروب هنگام در كه است شده نقل ابوذر از»: ترجمه

 پيامبر. دانند می بهتر رسولش و خدا گفتم. كند می غروب كجا خورشيد دانی می آیا اباذر ای گفت

 كه خداوند قول( معنی) اینست و كند می سجده را خدا عرش زیر در و ميرود خورشيد گفت

 .«رودمی استقرار محل به خورشيد

 قبل) خورشيد كه نحو بدین آمده اندكی ی اضافه با حدیث همين(  1722/6) خاریب صحيح در

 در حدیث این. آمدی كه همانجائی به برگرد ميگوید خدا و گيردمی اجازه خدا از( مجدد طلوع از

 سنن ،12/28 حيان ابن صحيح و(  225/ 2) مسلم صحيح: جمله از شده نقل نيز دیگر معتبر متعدد منابع

 (.دیگر متعدد منابع و 1/ 12  طبری تفسير ، 825/ 6نسائی

 روز و شب و كند می حركت خورشيد كه رسانند می بصراحت نيز فوق حدیث و آیه بنابراین، 

 هردو كه رود می( آرامش و توقف) گرفتن قرار محل به شبها در خورشيد و آورد می بوجود را

 بنابراین و شود می حاصل روز و شب و گردد می خود بدور كه است زمين.غلطند بوضوح مطلب

 خطای فوق حدیث در برآن، عالوه. برود آرامش محل به كه كند نمی غروب و طلوع خورشيد

 صبحها و كند طی عرش تا را آسمان هفت مسير شبها باید خورشيد كه اینصورت به هست هم دیگری

 بيش نامعقولی توهم كه كسبالع و برسد عرش به تا شود دور زمين از شبها خورشيد یعنی. برگردد

 .نيست

 پاسخ به شبهه:

 82و  25آیات  افكن بحث را بصورت ناقص بيان كرده است،بل از هر چيز باید دانست كه شبههق

 :توجه بفرمایيد ،و آنها را قيد نكرده است سوره ی مباركه یاسين هم در همين راستا می باشند
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گهان تاریكی آنان را فرا ، ناگيریمروز را از آن برمی ای )دالّ بر قدرت ما( شب است. ماو نشانه»  

به سوی قرارگاه خود در  ( خورشيدی دیگری بر قدرت خدا، این است كهو )نشانه ( 27)گيرد. می

  (24). چيره و توانا و آگاه و دانا است گيری و تعيين خدای بس. این ، محاسبه و اندازهحركت است

ی كهنه )ی ایم كه )پس از طی كردن آنها( به صورت ته ماندهی تعيين كردهمنزلگاههائبرای ماه نيز 

ر مدار دنه خورشيد را سزد ) (25) آید )قوسی شكل و زرد رنگ(.ی خرما بر درخت( در میخوشه

و مانع پيدایش آن شب را سزد كه بر روز پيشی گيرد )، و نه خود سریعتر شود و( به )مدار( ماه رسد

 «.(82)( دهندبدون كمترین تغيير ادامه مییك در مداری شناورند ) و مسير خود را شود ( . هر 

*اگر به ترجمه ی آیات در مجموع نگاهی بيندازیم مشخص می شود كه خداوند تبارک و 

تعالی از حركات دورانی و احواالت خورشيد و ماه سخن گفته است)نه ادعای عجيب شبهه افكن، 

 بها به جایی می رود استراحت می كند و روزها دوباره بر می گردد!(مبنی بر اینكه خورشيد ش

محققان چند معنی برای آن در نظر گرفته « لَهَا لِمُسْتَقَرٍّ تَجْرِی وَالشَّمْسُ»* اینكه پرودگار فرموده 

 اند:

 ل+مستقر.

 چيست؟« ل»باید بدانيم مفهوم از این 

 

قرارگاه خود در  «به سوی»خورشيد ) نای آن می شودباشد مع «الی» معنای به « الم»الف( اگر این 

 (حركت است

 (در حركت استقرارگاه خود  «در»)خورشيد  باشد معنای آن می شود «فی»به معنای اگر  (ب

 در حركت است(قرارگاه خود  «تا»)خورشيد معنای آن می شود  باشد« تا» ج( اگر به معنای

 شبهه افكن است، حاصل نمی شود. كه در هيچ یك از حالتهای فوق آن چه مد نظر
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مورد الف )به سوی( یعنی خورشيد به سوی قرار گاه معينی كه برایش تعيين شده حركت می  

 كند، در تفسير نور به نقل از تفسير منتخب و تفسير نمونه دقيقا این عبارت ذكر شده است:

 معيّن سمت یك سوی به ما كهكشان وسط در شمسی منظومه مجموعه با خورشيد حركت مراد»

 به وضعی حركت خورشيد البتّه.  ثانيه در كيلومتر 722 سرعت با است « وِگا » نام به دوردستی ستاره و

 جلد ، ساده زبان به نجوم كتاب ، آیه ذیل ، المنتخب تفسير و نمونه تفسير:  نگا)  دارد نيز خود دور

 .«(پورهخواج رضا محمّد ترجمه ، مایردگانی تأليف ، 278 صفحه ، دوم

در( را در نظر بگيریم، خورشيد در قرار گاه خود در حركت است، یعنی  ی ب )فی،اگر گزینه

 در مدارش در منظومه ی شمسی حركت می كند

اگر گزینه ی ج )تا( را در نظر بگيریم، خورشيد تا قرار گاه خود در حركت است، پژوهشگران 

خورشيد هم ستاره ای است و روزی كارش پایان می گویند منظور سرانجام و نهایت كار است، چون 

 می یابد و خاموش می شود.

آیا این آیه جزو اعجاز علمی قرآن تلقی نمی گردد! در عصر و مكانی كه مردم از فرط جاهليت 

 دخترهای معصوم را زنده به گور می كردند، اشاره به همچين مسائلی مایه ی حيرت نيست؟

برویم، یكبار دیگر به نتيجه گيری غلط شبهه افكن از آیات  قبل از اینكه سراغ بررسی حدیث

واقعا جای سوال «!!! رود می قرارگاهی به شب در خورشيد فوق ی آیه حسب بر »توجه بفرمایيد: 

 است، چگونه آیه را خوانده كه همچين نتيجه ای حاصل كرده است؟!

 

 اما بحث حدیث شریف:

م التيمي عن أبيه عن أيب ذر رِض ااهلل عنه قال كنت مع حدثنا أبو نعيم حدثنا اْلعمش عن إبراهي

النبي ِف اْلسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس قلت ااهلل ورسوله أعلم 
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قال فإِنا تذهب حتى تسجد حتت العرش فذلك قوله تعاَل والشمس َتري ْلستقر َلا ذلك تقدير العزيز 

 (.4 / 6081العليم) صحيح بخاري 

 پيامبر. بودم مسجد در پيامبر با خورشيد غروب هنگام در كه است شده نقل ابوذر از» :ترجمه

 پيامبر. دانند می بهتر رسولش و خدا گفتم. كند می غروب كجا خورشيد دانی می آیا اباذر ای گفت

 كه خداوند قول( معنی) اینست و كند می سجده را خدا عرش، زیر در و ميرود خورشيد گفت

 .«رود می استقرار محل به خورشيد

ستيزان چون سجده ی انسانها بر روی خاک را دیده اند، تصور می كنند خورشيد هم در اسالم

 را  به تعظيم در بياورد! ی داشته باشد و آنمدار گردش خود باید كمی خاک گير بياورد و سر

 و این كامال اشتباه است در این زمينه دو دیدگاه وجود دارد:

 دگاه اول:دی

 ما از شيوه ی عبادت كائنات برای پرودگار هيچ اطالعی نداریم و هر چه بگویيم بيهوده است

 دیدگاه دوم:

اگر طبق تفاسيرِ آیه ی مربوطه، به این حدیث هم نگاه كنيم، این سجده كردن به معنای فرمان 

های جهان هستی در مقام  برداری و در مسير خود حركت كردن می باشد. به زبان ساده تر تمام گزاره

 فرمان برداری از خداوند منان این گونه دقيق و بی كم و كاست كار می كنند.

افكن در چند خط آخر باز هم سراغ تحليل های عجيب و غریبش رفته است، دوباره ادعای شبهه

اهش نادرست خود را تكرار كرده كه خورشيد باعث پيدایش شب و روز می شود و  شبانه به قرار گ

 می رود، نميدانم این را از كجای آیات استنباط كرده است!

 ترجمه كرده است. ...ه مستقر را به پاركينگ و انبار واحتماال او واژ

ت در مطالب گذشته هم شرح دادیم كه آسمان های زیادی وجود دارند و اهلل اعلم مفهوم هف

و سلم( فرموده اند خورشيد به زیر عرش  رسول اكرم )صلی اهلل عليهآسمان برای ما ناشناخته  است، 
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می رود و مفهوم استقرار را شرح دادیم ،گفتيم كه سجده ی خورشيد با توجه به تفاسير و دیدگاه دوم  

 می تواند منظور فرمانبرداری باشد.

*** 

 است مسطح زمین ی شانزدهم:شبهه
 

 .دارند اشاره صراحت به زمين بودن مسطح به زیر آیات

  .«كرد پهن آسمان از بعد را زمين (خدا) و: »ترجمه (22:نازعات) َبْعَد َذلَِك َدَحاَها َواْْلَْرَض 

 :گوید می جاهلی شاعر عمرو بن زید

 اجلباَل عليها اريس و بأيد شدها          استوت فلًم دحاها

 زيد شعر باب هشام َلبن نبويه سرية *

 را كوهها و گردانيد قوی خویش ستد با آنرا شد درست چون و كرد پهن را زمين: »ترجمه

 .«گردانيد استوار آن بر

 بوده شایع محمد از قبل عربستان محيط در زمين بودن مسطح مفهوم كه دهدمی نشان كه

 .دارد وجود نيز فوق شعر از محمد گرفتن قرض احتمال بعالوه .است

  .«ترده )مسطح( شده استبه زمين كه چگونه گس( »12:غاشيه ) َوإََِل اْْلَْرِض َكيَف ُسطَِحْت 

 (است جاللين تفسير 2/421)  اندفهميده آیه این از را زمين بودن مسطح كه تفاسيری جمله از

 كروی زمين بطلميوسی سيستم در حتی كه اند دانسته می اینكه به توجه با مفسران از ای عده

 زمين از قطعاتی ودنب مسطح یا بسط بمعنی آنرا و اند گذشته آیه این كنار از زیركی با است

 زمين یعنی زمين، از ای قطعه نه و كرده صحبت كلی بطور زمين از آیه صورتيكه در .اند دانسته

 در داستان ذوالقرنين .ندارد وجود آیه این مورد در چيزی سنت در .آن از بخشی نه است مسطح

ر این آیات آمده چنانچه قبال مطرح كردیم د .نيز مسطح بودن زمين بطور قطعی مطرح شده است

 :است
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مِس وجدها َتْغُرب ِِف عٍي محِئَةٍ 85َفَأْتبع سببا )  86ووجدِعندها َقوما ... ) ( حتَّى إَِذا بَلَغ مْغِربالشَّ

م من دوِِنا  ( حتَّى إَِذا بَلَغ مْطلِع89كهف(... ُثم َأْتبع سببا ) مِس وجدها َتْطُلع عََل َقوٍم َلَّ َنجعل َلَّ الشَّ

ا   ( كهف 52)ِسَّْتً

غروب خورشيد رسيد.  ( تا آنگاه كه به محل41پس )ذوالقرنين( سببی را پيروی كرد )»ترجمه: 

اى  كند و نزدیك آن طایفهيچشمهاى تيره غروب م )ذوالقرنين( یافت )مشاهده كرد( كه خورشيد در

  ( تا آنگاه كه به محل طلوع خورشيد رسيد45سببی را پيروی كرد ) (... سپس46را یافت ...)

برابر آن پوششى قرار نداده  را ]چنين[ یافت كه بر قومى طلوع مى كرد كه براى ایشان در )خورشيد(

 («.52بودیم )

 

 طلوع محل به یكبار سفرش در ذوالقرنين كه كرده مطرح بصراحت قرآن كه كنيدمی مشاهده

 زمين ی كره در است آشكار غلطی این .است رسيده خورشيد غروب محل به دیگرش سفر در و

 با فقط غروب محل ویك طلوع محل یك :ثانيا .ندارد وجود طلوع و غروب برای محلی هيچ

 خورشيد غروب ی الزمه گفتيم قبال چنانچه چون .كروی زمين با نه آید می در جور مسطح زمين

 جور زمين بودن مسطح با فقط اینهم و است زمين سراسر در غروب همزمانی تيره، ی چشمه در

 بسيار یونان در و است داشته اوليه بشر كه است نظری همان دقيقا زمين بودن مسطح .دآی می در

)عزیزان برای  .كنيم می آن ی به تاریخچه كوتاهی ی اشاره اینجا در .است بوده مطرح هم قدیم

جلوگيری از طوالنی بودن و به دليل بی ربط بودن ،تاریخچه را درج نكردیم، یك سری اسناد ارائه 

اند كه در آثار دانشمندان یونانی و مصری و ...آمده كه زمين مسطح است، سپس اسنادی ارئه می داده 

دهد كه در قرن شش قبل از ميالد به این نتيجه می رسند كه زمين كروی است، كا ثابت می كنيم كه 

 حرف های آنها اشتباه است، دیگر چه نيازی به درج تاریخچه كروی یا مسطح بودن زمين است!(

 از قبل سال 2122 از زمين بودن مسطح ی نظریه ()با توجه به تاریخچه كردید مالحظه چنانچه

 محيط از تبعيت به) هنوزهم محمد ولی گرفت آنرا جای زمين بودن كروی و برافتاد محمد
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 مشرق یك و مغرب یك كه شود گفته است ممكن .است داشته را غلط نظر همان (عربستان 

 .آیدمی در جور هم كند حركت خورشيد سمتش یك در كه كروی زمين با زمين داشتن

 و قرآن در محمد كه كردید مالحظه .آید درنمی جور فوق احادیث و آیات با نظر این اما

 می غروب ای تيره ی چشمه در خورشيد كه گفت ابوذر به خورشيد غروب هنگام در حدیث در

 غروب این و باشد همزمان زمين راسرس در خورشيد غروب كه اینست حرف این ی الزمه .كند

 باشد كروی زمين اگر .آید می در جور مسطح زمين با فقط این و شود مشاهده جا همه در واحد

 منطقه یك افراد گرچه و داشت خواهد غروب زمان یك خودش برای جغرافيائی ی منطقه هر

 ..كرد غروب خورشيد كه كنند می مشاهده

 چشمه وارد هنوز و نكرده غروب هنوز جغرافيائی ی طقهمن آن غرب سمت در خورشيد ولی

 ی چشمه وارد غروب در خورشيد كه شود می قرآن ی جمله مخالف كه .است نشده تيره ی

 خورشيد وقتی جا همه در باید باشد درست قرآن ی جمله این اینكه برای چون شود می تيره

 بعضی در و صادق نقاط بعضی در قرآن ی جمله این وگرنه شود، تيره ی چشمه وارد كرد غروب

 نخواهد وجود مشرق یك و مغرب یك باشد كروی زمين اگر ثانيا .بود خواهد كاذب نقاط

 .آید نمی در جور فوق آیات با اینهم كه داشت خواهيم متعدد فرضی مغربهای و مشرقها و داشت

 و كروی چه) زمين طرف یك كه اینست آید می بدست آیات این از كه دیگری واضح غلط

 ی آیه .است غلط كه نشود مشاهده خورشيد یعنی .باشد نداشته وجود روز اصال ( مسطح چه

 :اینست است هستی از محمد كلی طرح مؤید وهم زمين بودن مسطح مؤید هم كه دیگری

 

 النازعات:

 آیا» :ترجمه ُضحاها َأْخَرجَليَلها و وَأْغَطش سمَكها َفسواها ، َخْلًقا َأِم السًمء بنَاها ، رَفع َأَشد َأَأنتُم  

 آنرا و برد باال را آسمان سقف* بناكرد خدا كه آسمانی یا و مشكلترید خلقت نظر از انسانها شما

 «.گردانيد آشكار را روزش و تيره آسمان( را )شب شبش و)خدا( * كرد درست
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 در نيز را 17 ی آیه و دادیم توضيح قبال را آسمان سقف بردن باال .غلطند فوق یآیه سه هر 

 شب هنگام در كنيد توجه چه؟ یعنی است تاریك آسمان شب اما .دهيم می توضيح خود جای

 ی بقيه .دارد وجود نور بدون مخروط یك است خورشيد به پشت كه زمين سمت یك در تنها

 شب دارند وجود شمسی ی منظومه دیگر سيارات یا خورشيد یا ماه كه جائی مثال جهان نقاط

 دیگر تعبير به .آسمان در نه است زمين ی كره سمت یك در فقط شب این بنابر .ندارد معنی

 این .آسمان ی پهنه در نه دارد معنی بگردند خورشيدی دور كه سياراتی با رابطه در فقط شب

 با طبعا و دارند وجود آسمان هفت آن فراز بر و است مسطح زمين كه است محمد نظر مؤید آیه

 .شود تاریك باید آسمان كل تيره، ی شمهچ در خورشيد رفتن فرو

 و مشرق مورد 6 قرآن در .است دیگری بزرگ غلط مؤید هم و است غلط آیه هم بنابراین

( مغارب و مشارق مورد 2) و (مغرب دو و مشرق دو) مغربين و مشرقين مورد دو واحد، مغرب

 واقعی عينی مغرب و مشرق زمين، كه است واضح .غلطند همه كه است آمده مغربها و مشرقها

 آیات ی همه باشد واقعی مغرب و مشرق محمد منظور اگر و .چندتا نه و دوتا نه یكی نه ندارد

 یك و مشرق یك مورد در ذوالقرنين آیات فقط آیات، این ی مجموعه از .ومتناقض غلطند فوق

 روشن آیات ی بقيه در مغربين و مشرقين و مغربها و مشرقها مفهوم و دارند صراحت واقعی مغرب

 صحابه از بعضی و مفسرین البته .ندارد وجود مورد این در محمد شخص از هم حدیثی و نيست

 در خورشيد طلوع متفاوت محلهای به را مشارق مثال اند داده متفاوتی نظرات عباس ابن مثل

 ماه و خورشيد مشرق یا و زمستان مشرق و تابستان مشرق به را مشرقين و سال مختلف روزهای

 شخص از) سنت از دليلی چون و دارد وجود اختالف تفاسير این خود بين كه .اند كرده تفسير

 و مغرب به كه ذوالقرنين آیات همان به دليل مينه به .نيستند اعتماد قابل نيست آنان برای (محمد

 .كردیم اكتفا دارند تصریح واقعی مشرق

 پاسخ به شبهه:



 96 مراد یوسفینویسنده:  

نویسنده ی كتاب ابتدا ادعای نادرستی را مطرح می كند در نقد  مطالب گذشته ثابت كردیم كه  

و پس از آن بالفاصله شروع می كند به داستان سرایی و تزریق هر آنچه كه خود می خواهد به ذهن 

 مخاطب!

 ی كلی كار او بر این منوال است:یعنی قاعده

ب عرضه نادرست خود را به مخاط آیه ای را بيان می كند، پس از آن كج فهمی و برداشت

 نماید و بعد از آن مطالب زیادی در مورد فهم نادرست خود! مطرح می كند.می

جوانی كه فریب شبهاتش را خورده نمی داند كه در تمام این مدّت نویسنده به فهم غلط و ناقص 

خود پر و بال داده است! به عنوان مثال در مورد شكل كره ی زمين، هيچ كدام از این آیات به معنای 

 بودن زمين نيستند!  بلكه مفاهيم دیگری را تداعی می كنند. تخت

 *اما نقد ادعاهای او:

قبل از هر چيز شعر یك شاعر دوران جاهليت )زید بن عمرو( را معرفی می نماید، آدرس منبعی 

 كه ار آن اقتباس كرده است را هم معرفی می نماید، بعد از بررسی اسناد مشخص شد كه:

 می باشدیث موضوع حد+ طبق دالیل زیر 

و زید بن عمرو شاعر  ههجری متولد شد 41چرا كه ابن اسحاق سال  نداسنادش منقطع هست :اوال

 .باشدمیموحد زمان جاهليت 

ناشر:  865 صفحه 2 )ميزان اعتدال جلد امام ذهبی او را صاحب شعرهای مكذوب ميداند  :ثانيا

قول جمهور علمای جرح و تعدیل طبق  الوه بر آنو ع (لبنان –، بيروت رشعرفة للطباعة والندار اْل

 .می باشد متهم و كذاب

 :ست همانطور كه در كتاب المدلسين آمده استاایشان به تدليس معروف  :ثالثا

ها( كسانی كه در تدليس)خصوصا از ضعيفاز » ممن أكثر من التدليس خصوصاً عن الضعفاء

 (ناشر:دار الوفاء 12جمه شماره تر 42صفحه  2المدلسين جلد ) «.روی كردندزیاده



 97 ؟!قرآن و علم .. تضاد یا تطابق 

 سوره ی مباركه نازعات: 22*سپس بياید آیات را به اتفاق هم بررسی نمایيم؛  ابتدا آیه  

 .«و پس از آن زمين را غلطاند و گستراند»***  َواْْلَْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها

وپ را قِل می دهند، آیا غلطاندن و گستراندن به معنای تخت بودن زمين است! یعنی وقتی یك ت

به معنای این است كه آن توپ تخت می باشد؟ یا وقتی یك قطعه ی مربعی یا مثلثی شكل یا ذوزنقه 

 ای شكل را می غلطانيم این به معنای تخت كردن آن است یا گرد كردن آنها؟

همين االن از كتابخانه، كمی خمير بازی بخرید و به شكل مربع یا هر شكل دیگری كه حجم 

 شته باشد در بياورید بعد آن را بغلطانيد...آیا این به معنای صاف بودن است؟دا

ست نه غلطاندن! كه ما در پاسخ ا« پهن كردن»به معنای « دحاها»ممكن است مخالفی بگوید 

است و این از « فراخ و عریض»گویيم باز هم شما به مقصود خود نمی رسيد چون پهن به معنای می

لی ندارد. واقعا زمين در عين گردن بودن برای ما فراخ است وگرنه زندگی لحاظ علمی هيچ اشكا

 كردن به هيچ عنوان ميسر نبود.

حتی در شعری كه نقل نموده )با وجود دروغ بودن( باز هم معنای فراخی و گستردگی برداشت 

 می شود، نه اینكه زمين مانند یك بيسكویت است!

 اشيه را مطرح كرده است:ی غسوره مباركه 12ی *پس از آن، آیه

 ؟!«و به زمين نمی نگرند كه چگونه مسطح شده است»***  َوإََِل اْْلَْرِض َكيَْف ُسطَِحْت 

در این آیه شریفه بحث مسطح شدن بيان شده است، ولی آیا این به معنای سكّه شدن و تخت 

 شدن؟! شدن سرتاسر كره ی زمين است؟ یا به معنای آماده شدن برای زندگی و هموار

ها داشته باشيد متوجه می شوید كه مسطح به معنای گسترده اگر یك نگاه گذرا به فرهنگ لغت

 هم می باشد.
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یه معنای مسطح بودن گوید تفسير جاللين چنين برداشت كرده كه این آ*در ادامه نویسنده می 

گویيم پس چرا نامی از انبوه تفاسير دیگر نمی برد كه آنها اصال این آیه را به عنوان زمين است، می

 نشانه ای جهت مسطح بودن زمين فهم نكرده اند!!!

 ادعای نویسنده بسيار عجيب است!

دهد؟ آیا همين به معنای گسترده بودن زمين نيست! چرا انجام نمی ...مگر او رانندگی و شنا و

 نند یك توپ واليبال در نظر گرفته اند! سایز زمين را ما

 به این مثال توجه بفرمایيد:

)مثال یك تك سلولی(  همين االن ممكن است یك توپ واليبال برای موجودی بسيار بسيار ریز

بسيار بسيار گسترده و پهن باشد. آیا ما می توانيم بگویيم آن موجود بسيار بسيار ریز در اشتباه است و 

گسترده و مسطح  برای اوخير، واقعا  باید از لفظ گسترده برای توپ استفاده كند!...به هيچ عنوان ن

 است.

بينی بسيار گسترده و ترده نيست ولی برای آن موجود ذرهمشخص است كه توپ از دید ما گس

)زمين هم همين گونه، از باالی منظومه ی شمسی بله هيچ صافی و گستردگی مشخص  مسطح است.

 ی ما كه در آن زندگی می كنيم بسيار گسترده است(نيست، ولی برا

*در ادامه می گوید عده ای از مفسران این مسطح بودن را به معنای قطعه ای از زمين در نظر 

 گرفته اند ولی چون در قرآن و سنت بحثی از آن نشده اشتباه است.

 داندین را سند میخودش باشد حرف مفسر این نكته هم بسيار جالب است، در آنجایی كه به نفع

)در خط باالتر بحث تفسير جاللين را كرده( ولی در آنجایی كه به ضررش است می گوید سخنشان 

 باید در سنت ثابت شده باشد. 

 خواستيد استفاده كنيد سند از سنت الزم نبود!پس چرا در جایی كه خود می

ید ذوالقرنين به محل غروب ی كهف را مطرح كرده كه می گو*او در ادامه بحث آیاتی از سوره

 و طلوع خورشيد می رسد و این حتما بيانگر تخت بودن زمين است.
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 .ی اوستحد شاید هم دشمنی بی اندازهولی این هم ناشی از كج فهمی بی 

زیرا در روزگاری كه مسافرت  فقط با چهارپایان ميسر بود؛ محل طلوع خورشيد به معنای مشرق 

ای مغرب  برای جهت یابی معرفی گشته بود. آن گونه كه از تخيالت و محل غروب خورشيد به معن

نویسنده بر می آید اگر اشخاص در محل طلوع یا غروب خورشيد  كمی جلوتر رفته باشند باید از لبه 

ی زمين به سمت پایين پرت شده باشند! ولی آیا در تمام متون دین اسالم همچين چيزی یا همچين 

 نميدانم چطور توانسته همچين ادعای عجيبی را مطرح كند! فهمی را پيدا می كنيد!

ی تيره رفته كه آن را هم نقد كردیم و ره سراغ فرو رفتن خورشيد در چشمه*توجه بفرمایيد دوبا

 ثابت شد كه ایشان در اشتباه است.

 یك ادعای نادرست را جهت فریب مخاطب چندین بار تكرار می كند. 

فيثاغورث رفته است. طبق معمول، و كتاب مقدس عبری و دیدگاه  *پس از آن سراغ مصر باستان

خواهد به نقد نادرستش حجم ببخشد و هم مطالب غلط خود را علمی و دقيق نشان دهد. زمانی هم می

كه بيان كردیم دیدگاه قرآن این نيست و دالیل مختلفی را هم ذكر كردیم، دیگر دليلی ندارد سراغ 

 قرآن مبارک ربطی ندارند.این اسناد برویم چون به 

)اگر زمين كروی باشد هر جایی غروب خود را دارد و در  *در ادامه باز ادعایی مطرح كرده

 گویم فقط خواسته به مطالبش حجم بدهد.ی تيره رفته! است( كه باز هم می ادامه باز هم سراغ چشمه

فرض كنيم. بلكه باید *نوشته اگر زمين كروی باشد نباید یك مشرق و یك مغرب را برای آن 

مشارق و مغاربی وجود داشته باشد، چون طلوع و غروب در مكان های زیادی انجام می گيرد، می 

گویيم اگر آیه ای با همين مضمون در قرآن وجود داشته باشد چه! آن موقع نویسنده چه می گوید! 

 سوره ی مباركه معارج توجه بفرمایيد: 82به آیه 

وگند به پروردگار مشرق ها و مغرب ها كه س» بِّ اْلََْشاِرِق َواْلََْغاِرِب إِنَّا َلَقاِدُرونَ َفََل ُأْقِسُم بِرَ 

 .«توانایيم
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سوره ی مباركه ی نازعات را ذكر كرده كه خداوند به منكرین  15و  14و  17*در ادامه آیاتِ  

ده ای دارد و در معاد می فرماید ساختن شما سخت تر است یا آسمان، آسمان سقفی باال برده ش

)شبهه افكن ادعا می كند كه در جای  نهایت می فرماید كه شب تاریك است و روز روشن می باشد.

خود به آسمان باالنگه داشته شده نقد وارد كرده ،شایان ذكر است كه در همانجا نادرست بودن 

 ادعایش را ثابت كرده ایم(

این آیات را بخوانيد، نوشته چون خداوند به  یر دیگر توضيحات نویسنده در ادامه*خواهشا یكبا

 شب گفته تاریك، پس زمين مسطح است!!!

یعنی شبهه افكن نمی داند خداوند قرآن را برای ما انسانها فرستاده و شب و تاریك بودن شب را  

 برای ما توصيف فرموده است! چه ربطی به كهكشان و فضا و ...دارد!

ی مسطح بودن شبهه ی دیگری را هم مطرح كرده وگرنه این ولی ببينيد عزیزان او به بهانه 

 )باز هم بحث فرو رفتن در چشمه گل آلود!!!( موضوع هيچ ربطی به مسطح بودن ندارد.

*جالب است در ادامه خود بحث مشرق و مغرب، مشرقين و مغربين و مشارق و مغارب را مطرح 

 و اینها با هم متناقض هستند!می كند و اذعان می كند كه فقط باید یكی مطرح می شد 

ظاهرا نویسنده حتی نمی داند كه تناقض چيست! چون زمانی دو گزاره با هم متناقض می شوند 

 كه در زمان و مكان و شرایط یكسان متفاوت و ضد هم دیگر باشند.

 ها...ها و مغربرق و مغرب، یكبار می فرماید مشرقاما زمانی كه یك بار پرودگار می فرماید مش

 آیا این به معنای تناقض است! خير این گونه نيست)چون هر بار از یك حالت جداگانه حرف می زند(

پس با این حساب فردی كه بگوید دو ماشين در خيابان هستند و بعد از مدتی بگوید ماشين های 

ه ولی آیا این تناقض است! هرگز، این دیدگا زیادی در خيابان هستند هم دچار تناقض شده است،

 نادرست نویسنده است.

 *در ادامه می گوید تفاسير می گویند:
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مشارق به محل طلوع های متفاوت در روزهای مختلف سال گفته می شود، ولی چون تفاسير با   

معيار اشتباه و صحصح بودن « اختالف»هم اختالف دارند، پس اشتباه هستند! در پاسخ می گویيم آیا 

 است! یا برهان و استدالل؟!

ادعای عجيب دیگری می گوید می گوید چون در سنت پيامبر هم چنين چيزی مطرح نشده  *در

 پس نادرست است!

 گویيم:در پاسخ می

پيامبر اكرم صلی اهلل عليه و سلم راه و روش زندگی را به ما یاد داده مدرس جغرافيا كه نبوده همه 

ده ایم این موارد جهت تذكر و پند ی مسائل را با جزئيات شرح دهد! همانگونه كه قبال هم ذكر كر

 پذیری و شكل گرفتن جهان بينی مطرح شده اند نه برای تبيين مسائل علوم تجربی.

نقد قرار گرفت و رد شد،  پس زمانی كه تمام ادعای نویسنده بر اثبات تخت بودن زمين مورد

 های قرآن مبارک كماكان بر قوت خود باقيست.استدالل

*** 

 ت زمین هف هم:ی هفدشبهه

 :در قرآن همه جا از یك زمين نام برده شده ولی در یك مورد به هفت زمين اشاره شده

ُل اْْلَْمُر َبيْنَُهنَّ   همان خدا»  ترجمه: (؛21طالق/ ) اهللَُّ الَِّذي َخَلَق َسبَْع َسًمَواٍت َوِمَن اْْلَْرِض ِمثَْلُهنَّ َيتَنَزَّ

 «.آیدميان آنها فرود می رید فرمان ]خدا[ درآف زمين هفت آنها همانند و آسمان هفت كه است كسی

محمد در  .رویمبا توجه به اینكه مفهوم هفت زمين در قرآن روشن نيست به سراغ سنت می

كند و حدیثی طوالنی هفت آسمان را و مسافت بين آنان را همانگونه كه قبالً نقل كردیم بيان می

 :پرسدسپس از یارانش می
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ما هذا حتتكم قلنا اهلل و رسوله أعلم قال أرض أتدرون ما حتتها قلنا اهلل و رسوله  ثم قال أتدرونـ 

أعلم قال أرض أخری أتردون كم بينها و بينها قلنا اهلل و رسوله أعلم قال مسرية َخسًمئة عام حتی عد 

احمد بن  مسند) سبع أرضي ثم قال و أيم اهلل لو دليتم أحدكم بحبل إلی اْلرض السفلی السابعة َلب ْ

 (225/ 2، تفسری الدرالمنثور، 14/218، تفسير طبری، 828/ 1، سنن ترمذی، 272/ 1حنبل، 

دانيد در زیر شما چيست. گفتند خدا و رسولش بهتر سپس )پيامبر( گفت آیا می»ترجمه: 

دانيد چه چيزی در زیر آن است گفتند خدا و رسول بهتر دانند. )پيامبر( گفت زمين، آیا میمی

ای است. گفتند خدا و ها چه فاصلهدانيد بين این زميندانند. )پيامبر( گفت زمين دیگری، آیا میمی

سال است. به همين نحو تا هفت زمين را شمرد و  122پيامبر( گفت مسيرش )دانندرسولش بهتر می

 .«(كنيدافتيد )سقوط میگفت به خدا قسم اگر یكی از شما با طنابی به زمين هفتم بروید می

با توجه به آیه و حدیث فوق هفت زمين مطبق وجود دارد كه غلطی واضح است و اگر كسی در 

كند كه این هم غلط است. اصوالً تصور باال و پایين انسان ابتدایی و پشت زمين هفتم برود سقوط می

دليل  افتد به همينكند كه هر چه به سمت پایين برود میمحمد غلط است. انسان ابتدایی گمان می

افتد. اگر این های هفتگانه را سوراخ كند و به طرف دیگر برود میمحمد گمان كرده كه اگر زمين

مطلب درست باشد افرادی كه در طرف دیگر كره زمين هستند باید بيفتند. یعنی در فضای بيكران رها 

 !شوند

رین وجود داشته است. مثال های آميخته با مذهب در مورد هفت دنيای زیقبل از زمان محمد نيز افسانه

 وجود دارد.  (Underworlds)در دین هندو هفت جهان باال )آسمان( و هفت دنيای زیرین 

Sushil Mittal, G. R. Thursby, The Hindu world, 2004, Routledge New 

York 

به  ها توسط محمدهمچنين در یونان باستان وجود دنيای زیرین مطرح بوده است و همين افسانه 

 .قرآن آورده شده است

Hesiod. Theogony, 116; 123-132 

 پاسخ به شبهه:
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ای دیگر خداوند رحمان بحث دنيای پيرامون ما را كرده است و فرد شبهه افكن طبق در آیه 

اهلل عليه و )صلی  معمول شروع كرده به اكتشافات دلبخواه در متن قرآن و سنت پيامبر گرامی اسالم

 ی طالق خدای متعال فرموده است:ی مباركهورهس 21سلم( در آیه 

ُل اْْلَْمُر  دا همان است كه هفت آسمان و خ» اهللَُّ الَِّذي َخَلَق َسبَْع َسًَمَواٍت َوِمَن اْْلَْرِض ِمثَْلُهنَّ َيتَنَزَّ

 «.)همواره( در ميان آنها جاری است... فرمان همانند آن زمين را آفریده است.

، حال این همانند می تواند منظور فقط خلقت باشد می « همانند آن»نوشته  اگر توجه بفرمایيد

 تواند منظور هفت زمين باشد، می تواند منظور شناور بودن زمين مانند آسمان باشد.

افكن به این برداشت نقد وارد كرده مين را بررسی می كنيم )زیرا شبههما همان معنی هفت ز

پژوهشگران و  -علماهلل أ-ایم زمين را مانند هفت آسمان آفریده تاست( این كه قرآن می فرماید هف

ت ی دیگر در فضا وجود دارد، ما اطالعی نداریم ولی چه بسا كراگویند ميليون ها كرهدانشمندان می

 مانند زمين وجود داشته باشند.دیگری با همين شرایط حيات و... 

العات دقيقی نداریم و شعاع م زمانی كه اطاما همانگونه كه در مورد هفت آسمان هم ذكر كردی

ی معلومات ماست، بهتر است در این مورد تر از دایرهالت ما در مورد فضا بسيار گستردهی مجهودایره

 ..سكوت كنيم

هایی كه ی مجهوالت و كنجكاویبه پاسخ همهو انتظار نداشته باشيم در زمان زندگی خود 

كردیم اگر ما اطالعی در این زمينه نداریم مادی گرایانی همچون داریم دست یابيم. پيشتر هم عنوان 

فرد نویسنده ی شبهه هم هيچ اطالعی برای رد این موضوع ندارند، زیرا علم به كمال نرسيده و نمی 

توان با تكيه بر آن، هر چه جزو آموخته های امروز بشر است را موجود اعالم كنيم و غير از آن را 

 دم است و وجود ندارد()بگویيم در ع معدوم

 او طبق معمول حدیث ضعيفی را روایت كرده است، این هم دالیل ضعف حدیث:
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پيرامون حدیث چنين آمده  سوره مجادله از هيثمیبخش مجمع الزوائد و منبع الفوائد. در كتاب  

وبقية رجاله رواه الطْباين وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معي وغريه و ضعفه ابن اْلديني، كه: 

 .  رجال الصحيح

در كتاب كنز العمال جزء ششم آمده كه: )تحقيق حدیث: غریب عن ابوهریره( و در پاورقی آن 

( وقال : حديث غريب 3298رواه الَّتمذي كتاب التفسري تفسري سورة اَلديد رقم )چنين آمده: 

 .واَلديث

نوری پريامون ختريج حديث چني آمده در كتاب مسند اجلامع تاليف ابوالفضل السيد ابی اْلعالی ال

ثنا اَلكم بن عبد اْللك. و8814)2/371كه: أخرجه أمحد  ثنا ُُسيج ، قال : حدَّ ِمذي"( قال : حدَّ  "الَّتِّ

ثنا َشيْبان بن عبد  3298 ثنا يونس بن َممد ، قال : حدَّ ثنا َعبد بن مُحيد وغري واحد. قالوا : حدَّ قال : حدَّ

قال  -م بن عبد اْللك ، وَشيْبان بن عبد الرمحان( عن قتادة ، عن اَلسن ، فذكره.الرمحان. كَلمها )اَلك

 الَّتمذي : هذا حديث غريٌب من هذا الوجه.

 1 "العلو  "در كتاب روضة اْلحدثي درباره حديث از امام ذهبی آمده كه: قال اَلافظ الذهبى ىف 

 س و اْلتن منكر.: اَلسن مدل   61/ 

 كنيم.ارد ولی به همين اندازه كفایت میر ضعيف بودن این حدیث وجود ددالیل بسيار زیادی ب

كتاب ارجاع همچنين در پایان به دو سند اشاره كرده است؛ اولی كه بی اعتبار است چون ما را به 

)انتظار دارد برویم یك كتاب را بخوانيم تا بدانيم  ای وجود ندارد.ی صفحهداده است و هيچ شماره

راست است یا دروغ، این تحقيق و ارائه صفحه به عهده ی مدعی است نه ما( سند دوم ادعای ایشان 

 212خدایان یونان ارجاع داده است، او ادعا می كند در بين خطهای  ینامهنسب یا هم ما را به تئوگونيا

 به دنيای زیرین اشاره می كند. بفرمایيد این محل آن خطوط : 221تا 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0130:card=10

4 
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 تنها جمله ای كه در بين خطوط به موضوع مربوط باشد این است: 

And Earth first bore starry Heaven, equal to herself, to cover her on 
every side, and to be an ever-sure abiding-place for the blessed gods 

 ه معنای آن می شود:ك

و زمين در ابتدا، آسمان ستارگان را به موازات خود ایجاد كرد، تا آن را از هر طرف در بربگيرد »

 .«و مكان مطمئن و پایداری برای خدایان مقدس باشد

باشد كه یكی از معانيش سوراخ كردن می boreكجاست دنيای زیر زمين؟ نكند منظور آنها فعل 

تا مكانی  ...بتدا آسمان ستارگان را سوراخ كردشود و زمين در اعنای جمله میاست؟ كه آن زمان م

 افكنان پاسخ دهند، كجاست دنيای زیر زمين؟باشد برای خدایان! شبهه

*** 

 شكل کلي جهان در قرآن: ی هجدهم:شبهه

 ی آیات و احادیث فوق، جهان مورد نظر محمد شامل هفت زمين مسطح مطبقبا توجه به كليه

ای مطبق وجود دارد و در باالی آن یك ی این زمينها هفت آسمان نيم كرهطبقه طبقه( است و در باال)

. قرار كنند و بر روی عرش، خدابز كه عرش )تخت سلطنت( را حمل میدریا و در باالی آن هفت 

در این كند چنانچه میدهد و جهان را اداره ی عرش از باال به پائين دستور میدارد و خدا از رو

 :آمده است آیات 

ما َلُكم من دونِِه  استَوى عََل اْلعْرشِ  ِِف ِستَِّة َأياٍم ُثم وما بينَهًم َخَلَق السًمواِت واْْلَرض الَِّذي اهللَّ  -

ُرونَ  ِِف يوٍم َكاَن إَِليِه  يعُرج اْْلَمَر ِمَن السًمء إََِل اْْلَرِض ُثم ( يدبرُ 4)سجده . ِمن وِِل وََل َشِفيٍع َأَفََل َتتََذكَّ

 ( 1)سجده. سنٍَة ِما َتعدونَ  َأْلف ِمْقداره

خدا كسى است كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است در شش روز آفرید »ترجمه: 

 گيریدشفاعتگرى نيست آیا باز هم پند نمیآنگاه بر عرش قرار گرفت براى شما غير از او سرپرست و 
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زى كه مقدارش آن چنان كه شما كند آنگاه در روی زمين اداره میز آسمان بسوكار )جهان( را ا 

  «.رودد هزار سال است به سوى او باال میشماریبرمی

ِِف السًمء َأن يْرِسَل  ( َأم َأِمنتُم من16) ََتور َفإَِذا ِهي اْلَرض بُِكم َأَأِمنتُم من ِِف السًمء أَن خْيِسف -

 (27) ملك.ِذيِر نَ  َكيف حاِصبا َفستَعَلمونَ  عَليُكم

آیا از آن كس )خدا( كه در آسمان است ایمن شدهاید كه شما را در زمين فرو برد پس »ترجمه: 

بناگاه زمين) به تپيدن افتد ( )یا از آن كس )خدا( كه در آسمان است ایمن شدهاید كه بر )سر( شما 

 «.من چگونه است( كه بيم دادن تندبادى از سنگریزه فرو فرستد پس به زودى خواهيد دانست

لوطی از نظریات اینها مخ نه و مخالف دانش ما از جهان هستند.دانيم كه همه اینها افسامی

مثال گرچه بطلميوس زمين را كروی می داند ولی  های رایج در زمان محمد است.بطلميوس و افسانه

ز زمين را مسطح ظاهرا آنان هنوتصور این مطلب برای اعراب بدوی عربستان بسيار سخت بوده و 

ز دانش امروز بی بهره باشيم دانسته اند. چنانچه ما نيز اگر در محيطی بدوی زندگی كنيم و امی

ترین شكل زمين برایمان شكل مسطح است و آسمان را نيز نيمكره ی شفافی می دانيم كه ساده

است كه در یونان بسيار  دقيقا این تصور خام ابتدائی. ستارگان مثل چراغهای نورانی به آن چسبيده اند

است.  قدیم )چنانچه قبال گفتيم( نيز وجود داشته است، و همين تصور ابتدائی است كه در قرآن آمده

 تواند از خدا باشد؟نهایتا، آیا اینهمه غلط می

 

 پاسخ به شبهه:

طبق معمول در جریان حجم دادن! بی جهت به مطالب چند مورد از ادعاهای گذشته را دوباره 

 يم.كنپرهيز میچون به تمام آنها پاسخ داده ایم از تكرار مكررات  رار كرده است.تك

 شما بزرگواران می توانيد جهت پاسخ به این شبهات به مطالب گذشته مراجعه بفرمایيد.
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 *** 

 خلقت جهان در شش روز یا هشت روز؟ ی نوزدهم:شبهه

 

 خلقت در شش روز: 

اهللَّ الَِّذي َخَلَق السًمواِت  :ش روز مطرح شده است، مثالدر قرآن در هفت آیه خلقت جهان در ش

خدا كسى است كه آسمانها و »ترجمه:  (8)سجده. وْْلَرض وما بينَهًم ِِف ِستَِّة َأيٍم ُثًمستَوى عََل اْلعْرشِ 

( ) قرار رشزمين و آنچه را كه ميان آن دو است در شش روز آفرید آنگاه )خدا( بر تخت سلطنت )ع

 «.گرفت(

خلقت جهان را در هشت روز مطرح كرده  5 21-ی فصلت آیات در تضاد با آیات فوق در سوره

 .است

 روز : 4خلقت در 

( جعَل 9ُقْل َأئِنَُّكم َلتَْكُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق اْْلَرض ِِف يومِي وََتعُلوَن ََلَأندادا َذلِك ب اْلعاْلََِي ) - 

( ُثًمستَوى إََِل السًمء 11ا وَقدرفِيها َأْقواَِتا ِِف َأربعِة َأياٍم سواء لِّلسائِلَِي )فِيها رواِسيِمن َفوقِها وبرك فِيه

( َفَقَضاهنَّ سبع سًمواٍت ِِف يومِي 11َطائِِعَي) وِهيدَخاٌن َفَقاَل ََلا ولِْْلَرِض اِْئتِيا َطوعا َأوَكْرها َقاَلتَا َأَتينَا

 (21:فصلت ) السًمء الدْنيا بِمصابِيح وِحْفًظا َذلِك َتْقِديُر اْلعِزيِز اْلعلِيمِ وَأوحى ِِف ُكلِّ سًمء َأمَرها وزينَّا 

ورزید و یبگو آیا این شمایيد كه واقعا به آن كسى كه زمين را در دو روز آفرید كفر م»ترجمه: 

و در آن ( و از باالی زمين كوهها نهاد 5دهيد این است پروردگار جهانيان ) یبراى او همتایانى قرار م

( 22خواهان )ی نياز روزیرا در چهار روز مقدر كرد باندازهخير پدید آورد و مواد خوراكى آن 

 سپس آهنگ آسمان كرد و آن دود بود پس به آن و به زمين فرمود بيایيد از

( پس آنها را ]به صورت[ 22روی تسليم یا از روی كراهت. آن دو گفتند با اطاعت و تسليم آمدیم )
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مان در دو روز خلق كرد و در هر آسمانى كار آن را وحى كرد و آسمان دنيا را به چراغها هفت آس 

 «.(21آذین كردیم و برای حفاظت این است تقدیر آن نيرومند دانا )

حيوان و  گياه وگرفته و قرار دادن كوهها و خلق )مطابق آیات فوق خلقت زمين در دو روز انجام 

 روز می شود. این 4هم  دو روز هم خلقت آسمانها طول كشيده كه رویروز انجام شده و  8غيره( در 

دهد، كه مؤید اینست كه قرآن كار محمد است نه خدا، چون خطا و بی توجهی محمد را نشان می

محال است خدا خطا كند و بين جمالتش تضاد باشد. این تضاد، مفسران را به درد سر فراوان انداخته 

، روز  8روز  8ت منظور از فصل 22حوی بپوشانند. مثال گفته اند در آیه و سعی كرده اند آنرا بن

روز خلق كرده  8است. عجب كشفی! خدا گفته كوهها و روزیها را در  5ی ی دو روز آیهباضافه

ی منتهی این دو روز با دو روز آیه آقایان می گویند منظور خدا این بوده كه در دو روز خلق كرده

. اوال كه این روش كامال خالف روش بيان درست رایج در بين عقالست. ثانيا اگر روز 8شود ل میقب

می شود  8با دو روز قبلی ”منظور خدا این بود، مگر زبان نداشت كه خودش بگوید مثال می گفت كه 

ر ی بيان اعداد دبرد تا نحوهروز بكار می 6باید بجای دو روز  22ی كه نگفته است. ثالثا: در آیه“ وزر

ی سه آیه هماهنگ شود كه نكرده است. ببينيد این عيب پوشانی مفسران، معنی آیات را به چه روز

خلقت زمين طول روز واقعی است كه  1منظور از دو روز  5ی انداخته است: می گویند: در آیه

ی آیهو دوباره در  روز قبل 1ی روز روز واقعی است باضافه 1ر از منظو 22 8ی كشيده است. در آیه

روز واقعی است بدون اضافه كردن به قبل. بيچاره خدائی كه محمد معرفی  1منظور از دو روز  22

كرده است. عجب خدای ناتوانی كه قادر نيست سه عدد را بطور معقول و قابل فهم و بی ابهام بيان 

خدا محال كند و الزمست انسانهای ضعيف با هزار دردسر اشكاالت كالم او را برطرف كنند. نه! 

 است اینقدر نادان و ضعيف باشد اینها كالم خود محمد است كه خطا داشتن آن طبيعی است

روز در كتاب تكوین )خلقت( تورات است كه به احتمال  6اما منشاء این  .مثل كالم هر انسان دیگری

 .بسيار قوی محمد آنرا از تورات گرفته است

. امروزه مشخص شده اینهم غلطی واضح استاما منظور از شش روز چيست؟ بدیهی است كه 

روز. مفسرین جدید و  6ی شمسی كه نسبتا جوان است چندین ميليارد سال است نه كه عمر منظومه
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روشنفكران دینی برای نجات از این خطای واضح، معنی روز را تغيير داده اند و گفته اند كه منظور از  

رح است كه مگر خدا خودش ناتوان بود كه بجای روز، شش دوران زمانی است. اوال این سؤال مط

چنانچه در مقدمه ذكر شد راه صحيح فهم معانی آیات : روز مفهوم دوران زمانی را بكار ببرد. ثانيا

 مبهم، مراجعه به سنت خود محمد است نه خيالبافی. 

 :است آمده چه سنت در ببينيم حال

خلق اهلل أول اْليام »لسًموات واْلرض؟ قال: وسلم ِف كم خلقت اسئل رسول اهلل صَل اهلل عليه  

، وغرس ِف اْلرض وشقت اْلِنار ، وخلقت اجلبالاْلحد، وخلقت اْلرض ِف يوم اْلحد، ويوم اَلثني

ء وهي دخان فقال َلا ، ثم استوى إَل السًمَلثاء ويوم اْلربعاءالثًمر وقدر ِف كل أرض قوِتا يوم الث

( فقضاهن سبع سًموات ِف يومي وأوحى ِف كل 2ا أتينا طائعي )أو كرها قالت ائتيا طوعاولْلرض: )

، فلًم كان يوم اْللق ِف آخر الساعات يوم اجلمعة، وكان آخر أمرها ِف يوم اْلميس ويوم اجلمعةسًمء 

 8 مسلم صحيح ،845 /28 حيان ابن صحيح ، 1285 /22، علی )المستدرک السبت َل يكن فيه خلق

 .(22 المختاره احادیث / 6 نسائی سنن ، 221 / 2 طبری تفسير ،817 /285 (.1 صحيحين  /

: گفت پيامبر كرد؟ خلق را زمين و آسمانها مدت چه در خدا كه شد سؤال پيامبر از: »ترجمه

و شنبه سه روز در و.كرد خلق دوشنبه و یكشنبه در را زمين و داد قرار یكشنبه را روزها اول خدا

 هر روزی و كاشت را ميوهها زمين در و شكافت را هانهر و كرد خلق را كوهها چهارشنبه 

 زمين به و آن به پس بود دود آن و كرد آسمان )آفرینش( آهنگ سپس .كرد تقدیر را سرزمينی

را آنها پس آمدیم تسليم و اطاعت با گفتند دو آن .كراهت روی از یا تسليم روی از بيایيد فرمود

  در كرد وحى را آن كار آسمانى هر در و ردك خلق روز دو در آسمان هفت صورت( )به 

 آخرین و .جمعه و پنجشنبه روزهای

 .نبود خلقی آن در دیگر شد شنبه روز چون و بود جمعه روز آخر ساعات در لقخ

 وجود تفاوتهائی فوق احادیث در هفته از خاصی روزهای به فوق موارد خلقت انتساب در گرچه

مخال زمانی ی دوره به یوم تفسير بنابراین .اندگرفته هفته روزهای را روز معنی همگی ولی دارد،
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خل هفته روز 6 در را جهان خدا سنت، و قرآن اساس بر پس .است ی ا بيهوده سخن و سنت ف 

دو ما ولی .است منطبق سنت و قرآن با فوق برداشت .است واضح كامال غلطی كه است كرده ق

 .است آمده زمانی ی دوره سه با )روز( یوم قرآن، در .كنيم می بررسی نيز را دیگر محتمل نظر 

 دقت .است سال هزار پنجاهیا  هزارسال كه خدا نزد در روز .شناسند می انسانها كه معمولی روز

 :كنيد

لَّكُ  َخريٌ  َذلُِكم اْلبيع وَذروا اهللَِّ  ِذْكرِ  إََِل  َفاسعوا اجْلمعةِ  يومِ  ِمن لِلصََلةِ  ُنوِدي إَِذا آمنُوا الَِّذينَ  َأهيا يا عادی روز

 (5 )جمعه . َتعَلمونَ  ُكنتُم إِن م

خ ذكر سوى به شد درداده ندا جمعه نماز براى چون اید آورده ایمان كه كسانى اى»ه:ترجم

 «.تاس بهتر شما براى این بدانيد اگر واگذارید را ستد و داد و بشتابيد اد

 (87 حج.) َتعدونَ  اِم سنَةٍ  َكَأْلِف  ربك ِعند يوما وإِنَّ  :ساله هزار روز

 «.شمارید می شما آنچه از است سال هزار مانند خدایت نزد در روز قطعا و» :ترجمه

 (1. سجده) َتعدونَ  ِما سنَةٍ  َأْلف ِمْقداره َكانَ  يومٍ  ِِف  إَِليهِ  يعُرج ُثم اْْلَرضِ  إََِل  سًمء  ال ِمنَ  اْْلَمرَ  يدبرُ 

در  رود می باال او بسوی سپس و ميكند رتدبي زمين بسوی آسمان از را امور خدا:»ترجمه

 .شمارید می شما آنچه از است سال هزار آن مقدار كه روزی

 سنَةٍ أَلْف خَمسِينَ  مِقْداره كَانَ یومٍ فِی إِلَيهِ والرُّوح الْملَائِكَةُ تَعرُج :ساله هزار پنجاه روز 

 (8)معارج.

 است. سال هزار پنجاه آن مقدار كه روزی در رود می باال او بسوی روح و مالئكه: ترجمه

(  غيره و انسان و حيوانات و گياهان و رود و كوه :جزئيات زمِين )با خلقت آغاز از: نتيجه

هزار  222یا  دوم( سال )نظر 6222  سنت( یا مطابق )نظر هفته روز 6 یا آسمانها خلقت انتهای تا
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سوم(  )نظر سال 

عمر   سال ميليارد 1 حدود زمين فقط كه دانيم می امروزه .غلطند همگی كه ؟!است كشيده طول

 . است سال 2 حدود 5 تا 22 كنون تا بنگ بيگ از جهان كل عمر و .دارد ميليارد 22 دارد

 پاسخ به شبهه:

ای از ذهنتان بایگانی نمایيد، چند سطر زیر را بخوانيد تا اشتباه تمام مطالبی كه نوشته را در خانه

 ، پس از آن دوباره سراغ كج فهمی های او بروید:فاحش شبهه افكن مشخص گردد 

 ایجاد كردن خَلَقَ: آفریدن، .2

 اندازه گيری كرد مقدر كرد، قَدَّرَ: .1

 محكم و استوار ساخت قَضَی: .2

در نظر گرفته « خلق»هر سه فعل باال را به معنای فعل اول یعنی افكن توجه داشته باشيد كه شبهه

 بفرمایيد: . به ترجمه ی آیات توجهاست

 ِ َعُلوَن َلُه َأنَداًدا َذلَِک َربُّ اْلَعاْلَ  ای: آگوب» يَ ُقْل َأئِنَُّكْم َلتَْكُفُروَن بِالَِّذی َخَلَق اْْلَْرَض فِی َيْوَمْيِ َوََتْ

! او د؟يدهقرارمى ىیو براى او همانندها ديكافر هست دیآفررا در دو روز  نيشما به آن كس كه زم

 !«است انيپروردگار جهان

َر فِ  َهايِمن َفْوِقَها َوَباَرَک فِ  َی َرَواِس  َهايفِ  َوَجَعَل  ائِلِ  امٍ يَّ َأْرَبَعِة أَ  یَأْقَواَِتَا فِ  َهايَوَقدَّ در  او» يَ َسَواء لِّلسَّ

اینها همه  ،مقدّر فرمودآن را  ىیو موادّ غذا دیهاى استوارى قرار داد و بركاتى در آن آفركوه نيزم

 !«تقاضا كنندگان ازيدرست به اندازه نوز كامل سر هم آمد ، سر هم در چهار ر

ًَمء َوهِ  ُثمَّ  به  سپس» يَ َطائِعِ  نَايْ َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلتَا َأتَ  ايَ ُدَخاٌن َفَقاَل ََلَا َولِْْلَْرِض اِْئتِ  َی اْستََوى إََِل السَّ

)و شكل  دیيبه وجود آ»تور داد: دس نيآسمان پرداخت، در حالى كه بصورت دود بود؛ به آن و به زم
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)و شكل  میيآما از روى طاعت مى»آنها گفتند: « (، خواه از روى اطاعت و خواه اكراه!دیريگ 

 (!«میريگمى

نْ  نَّايَّ ُكلِّ َسًَمء َأْمَرَها َوزَ  یَوَأْوَحى فِ  ْيِ ْومَ يَ  یَسبَْع َسًَمَواٍت فِ  َفَقَضاُهنَّ  ًَمء الدُّ ِحْفًظا وَ  َح يبَِمَصابِ  ايَ السَّ

به انجام  )محكم و استوار كرد، كردپس آنها را در دو روز هفت آسمان » مِ ياْلَعلِ  زِ ياْلَعزِ  رُ يَذلَِک َتْقدِ 

ها آذین تر را به چراغ[ آن را وحى كرد، و آسمان نزدیكو در هر آسمانى كار ]مربوط به رسانيد(

 .«[. این تدبير آن نيرومند داناستكردیم و حفاظت ]نمودیم

 توجه داشته باشيد:

 زمين در دو روز( خلق) آیه اول: به خلقت زمين در دو روز اشاره می كند

و  قرار دادن) كندن )اقوات برای جانوران( اشاره میی دوم: به قرار دادن كوه ها و بركات زميآیه

 اینها در چهار روز( مقّدر كردن

 در دو روز( دسته بندی) می كند بندی آسمانها اشاره(: به دسته21)آیه  ی سومدر آیه

 * برای درک بيشتر موضوع به این مثال توجه بفرمایيد:

به شهرستان  دو روزدر خوابگاه می ماند،  سه روزبه دانشگاه می رود،  دو روزیكی از دانشجویان 

 هم به مسافرت می رود. سه روز گردد،بر می

1+2+1+2=22 

ده انشگاه بودم ولی در اینجا مشخص می شود كه او در د دو روزروزی به مادرش گفته بود من 

 در دانشگاه بوده است لذا نتيجه می گيریم او فردی است كه حساب و كتاب را نمی داند. روز

 آیا این قضاوت درست است؟

هایی كه رفته نگاهی بندازیم؟ آیا درست است بدون توجه به مكان و شرایط آیا نباید به مكان

 جمالت را جمع كنيم؟ موجود در فقط اعداد
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كاری و جوانان نازنين ما فریب این دغلافكن دقيقا همين كار را كرده است متاسفانه جناب شبهه 

 را خورده اند.

حال بروید یكبار دیگر شرح و بيان و داستان سرایی شبهه افكن را بخوانيد تا متوجه نيرنگ های 

 او شوید.

بها ایجاد می شود، زمانی كه هنوز نه خورشيد و روزها و شهمچنين در اثر حركت وضعی زمين 

 غير از دوره چه معنایی می تواند داشته باشد!« روز»نه زمينی وجود داشته دیگر تلفظ 

ساعته است، برای اثبات  21افكن كه اصرار دارد منظور آیات همان روز در عجبم از شبهه

 مدعای خود دو دليل ذكر می كند:

 كار نبرده؟چرا خودش دوره را ب اوال

 پاسخ:

باشد، چرا دوره برساند و برای مردم ملموس تر می تواندكه مفهوم خود را این گونه هم می زمانی

ای هم كتاب هدایت است و مطالب بگونهرا بكار ببرد؟ این قرآن برای انسانهای بی سواد و كم سواد 

 بيان شده كه آنها هم مسائل را درک كنند. 

ها و هلل عليه و سلم( فرموده شنبه روزر ذكر كرده كه رسول اكرم )صلی اثانيا حدیثی از پيامب

 الی آخر.  یكشنبه و دوشنبه زمين و...

 پاسخ:

زمانی كه هنوز زمينی نبوده دیگر چه گردشی و چه هفته ای؟ آیا غير از این است كه شنبه از  

باشد! وقتی می فرماید  ...ونه ی اول ، یكشنبه گزینه ی دوم یك ليست هفت گزینه ای می تواند گزی

جمعه یعنی آخرین مرحله. عزیزان این تشبيه است. حضرت محمد )صلی اهلل عليه و سلم( برای درک 

 این تشبيه زیبا را انجام داده است. مردم
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ولی همانگونه كه در بحث ستارگان ذكر كردم انگار نویسنده هر سال ادبيات را با تبصره و تك   

ی ست، در جریان نقدهایش برای آرایهابجدیات و بدیهيات علم ادبيات بی خبر اماده قبول شده و از 

 تشبيه هيچ ارزش و احترام و موجودیتی قائل نشده است.

ساعته( مثال هميشه در نماز  21)غير از روز  حتی در خود قرآن روز با مفاهيم دیگری وجود دارد

 21ی روز جزا یك بازه صاحب روز جزا( آیا) موقع قرائت سوره ی حمد می گویيم: مالك یوم الدین

چرخد؟ یا منظورش مدت زمان خاص دیگری است؟ معلوم ساعتی است كه زمين به دور خود می

 است كه هدف زمان دیگری است و شبهه افكن در اشتباه می باشد.

 سرایی پرداخته و جدول ضرب را تمرین نموده است.در ادامه بازهم به داستان

ان ی حج به معنای بيان صبر پروردگار است تا انسانها آن را درک كنند وگرنه زمسوره آن هزار سال 

ی سجده هم بحث تدبير الهی است و بيان كثرت وگرنه باز هم كه نزد خداوند معنایی ندارد، در سوره

افكن به ميل خود شروع كرده به اكتشافات و د خداوند مفهومی ندارد. ولی شبههم زمان نریمی گو

 ربط داده كه كامال نادرست می باشد. ...به خلقت ومبحث كثرت آنجا را 

*** 

 ؟:آسمانها بعد از زمین خلق شده اند ی بیستم:شبهه

 

اند: دوباره به آیات دقت می گوید آسمانها بعد از زمين خلق شده 5 21-ی فصلت در آیات سوره

 : نيدك

وجعَل فِيها  9اْْلَرض ِِف يومِي وََتعُلوَن ََلَأندادا َذلِك رب اْلعاْلََِي  ُقْل َأئِنَُّكم َلتَْكُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق 

ُثم استَوى إََِل السًمء وِهي  11رواِسيِمن َفوِقها وبارك فِيها وَقدر فِيها َأْقواَِتا ِِف َأربعِة َأياٍم سواء لِّلسائِلَِي 

َفَقَضاهنَّ سبع سًمواٍت ِِف يومِي  11ها َقاَلتَا َأَتينَا َطائِِعيَ دَخاٌن َفَقاَل ََلا ولِْْلَرِض اِْئتِيا َطوعا َأو َكرْ 

 ( 21-5:فصلت ) وَأوحى ِِف ُكلِّ سًمء َأمَرها وزينَّا السًمء الدْنيا بِم صابِيح وِحْفًظا َذلِك َتْقِديُر اْلعِزيِز اْلعلِيمِ 
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ورزید و یآفرید كفر م وزبگو آیا این شمایيد كه واقعا به آن كسى كه زمين را در دو ر»ترجمه:  

( و از باالی زمين كوهها نهاد و در آن 5جهانيان ) دهيد این است پروردگاریبراى او همتایانى قرار م

( 22خواهان )ی نياز روزیرا در چهار روز مقدر كرد باندازهخوراكى آن  خير پدید آورد و مواد

فرمود بيایيد از روی تسليم یا  به زمين سپس آهنگ ]آفرینش[ آسمان كرد و آن دود بود پس به آن و

( پس آنها را ]به صورت[ هفت آسمان در 22تسليم آمدیم ) از روی كراهت. آن دو گفتند با اطاعت و

كردیم و  كرد و در هر آسمانى كار آن را وحى كرد و آسمان دنيا را به چراغها آذین دو روز خلق

 «.(21حفظ كردیم این است تقدیر آن نيرومند دانا )

 :ی زیر نيز آمده استهمين مطلب در آیه

  هوالَِّذي َخَلَق َلُكم ما ِِف اْلَرِض مجِيعًا ُثم استَوى إََِل السًمء َفسواهنَّ  -
ٍ
سبع سًمواٍت وهوبُِكلِّ ََشء

سپس به  اوست آن كسى كه آنچه در زمين است همه را براى شما آفرید»ترجمه:  ﴾15:بقره﴿ علِيم

 «.( 15داناست ) آسمان را استوار كرد و او به هر چيزىآسمان پرداخت و هفت 

شده و باحتمال قوی محمد نيز  ی خلقت زمين قبل از آسمان در تورات كتاب خلقت مطرحایده 

 گفته شده ی النازعاتسوره 17- 22س آیات قبل، در آیات درست بر عك .آنرا از تورات گرفته است

 :دقت كنيداند. كه آسمانها قبل از زمين خلق شده

 ؟!مين خلق شده استآسمان قبل از ز

َأَأنتُم َأَشد َخْلًقا َأِم السًمء بنَاها * رَفع سمَكها َفسواها * وَأْغَطش َِل ََلا وَأْخَرج ُضحاها * النازعات: 

باَل َأرساها * متَاعا لَُّكم وِْلَْنعا  * ِمُكموْْلَرض بعد َذلِك دحاها * َأْخَرج ِمنْها ماءها ومْرعاها * واجْلِ

( سقفش را 17است ) یا آسمانى كه ]خدا[ آن را ساخته آیا آفرینش شما دشوارتر است»ترجمه: 

( و پس از آن 15روزش را روشن گردانيد ) ( و شبش را تيره و14برافراشت و آن را درست كرد )

توار( ( و كوهها را پابرجا )اس22چراگاهش را از آن بيرون آورد ) ( آبش و22زمين را پهن كرد )

 «.(22متاعی براى شما و دامهایتان ) 21 گردانيد
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از آسمان خلق شده و اینجا  در آیات سوره ی فصلت گفته شد كه زمين و ارزاق و كوهها قبل 

آیا امكان  كوهها بعد از خلقت آسمان بوجود آمده اند. می گوید زمين و ارزاق )آب و چراگاه( و

بگوید  نی بگوید زمين را قبل از آسمان و زمانی دیگرواضح كار خدا باشد؟ زما دارد این تناقض

نه خدا. انسان است كه با گذشت  آسمان را قبل از زمين خلق كردیم. خير! قرآن ساخته ی محمد است

جالب است كه هر دو سری آیات در  .فراموش كند نه خدا زمان ممكن است گفته های قبلی اش را

 نه زمين قبل از آسمان بوجود آمده است. چنانچه مشاهداتاز زمين و  اشتباهند چون نه آسمان قبل

بوجود می آیند . پس از  علمی نشان داده است سيارات در حال تولد، همراه و در دامن كهكشانها

شده است. هم قبل و هم همزمان و هم بعد از پيدایش  بيگ بنگ سير ایجاد ستاره ها و سياره ها شروع

از زمين  انی شكل گرفته اند و می گيرند. بنابراین، خلقت آسمانها پسسيارات فراو زمين، ستاره ها و

 یا قبل از آنها غلط فاحشی است كه در این آیات آمده است

 پاسخ به شبهه:

 ی آیات!  توجه بفرمایيد:باز هم اشتباه در ترجمه

ده آن را به می باشد، ولی نویسن« پرداختن به كاری جهت متعادل كردن»به معنای « استوی»ی واژه  

 ترجمه كرده است ؛ مالحظه بفرمایيد:« خلق كردن»معنای 

 .معتدل شد زي: آن چءُیالش -[: راست و استوار شد،یاسْتَوَى اسْتِوَاءً ]سو

 را عدل و مساوى كردم پس معتدل شد. زيآن چ«: فَاسْتَوى ءَیالش تُیْسَوَّ»

 65متن، ص:  ،یفارس-یعرب یفرهنگ أبجد

 ی مورد نظر توجه بفرمایيد:یفهحال به آیات شر

 ِ َعُلوَن َلُه َأنَداًدا َذلَِک َربُّ اْلَعاْلَ  (5)فصلت: يَ ُقْل َأئِنَُّكْم َلتَْكُفُروَن بِالَِّذی َخَلَق اْْلَْرَض فِی َيْوَمْيِ َوََتْ

 قرار ىیو براى او همانندها ديكافر هست دیرا در دو روز آفر نيشما به آن كس كه زم ایبگو: آ»

 !«است اني! او پروردگار جهاند؟يدهىم
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ًَمء َوهِ   يَ َطائِعِ  نَايْ َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلتَا َأتَ  ايَ ُدَخاٌن َفَقاَل ََلَا َولِْْلَْرِض اِْئتِ  َی ُثمَّ اْستََوى إََِل السَّ

ه ب»دستور داد:  نيسپس به آسمان پرداخت، در حالى كه بصورت دود بود؛ به آن و به زم» (22)فصلت.

ما از روى طاعت »آنها گفتند: « (، خواه از روى اطاعت و خواه اكراه!دیري)و شكل گ دیيوجود آ

 (!«میريگ)و شكل مى میيآمى

آسمان پرداخت، « مرتب كردن»این بار خداوند به « خلق شد»فرماید زمين قرآن صراحتا می

باشد چطور می توان آن مشخص است كه آسمان قبال خلق شده است وگرنه چيزی كه وجود نداشته 

 را مرتب نمود!

داند كه آسمانها تشكيل می شوند و زمين هم به عنوان یك كره در جریان فعل و و هر كسی می

انفعاالت كيهانی ایجاد شده است و خداوند می فرماید زمين را خلق كردم این بار به مرتب كردن 

 )كه پيشتر خلق شده اند( پرداختيم. آسمانها

 افكنان می پرسيم:اوران و شبههحال از ناب

آن به هفت  استوار ساختنزمين باشد، اما  خلقآسمان، پيش از  آفرینشچه اشكالی دارد كه 

 !، پس از خلقت زمين صورت گرفته باشد؟(مرتب كردن آن) آسمان

 

 بود؟ صورت چه به پیدایش ابتدای در آسمان ی بیست و یكم:شبهه

 

( 11ي دَخاٌن َفَقاَل ََلا ولِْْلَرِض اِْئتِيا َطوعا َأو َكْرها َقاَلتَا َأَتينَا َطائِِعَي )ُثم استَوى إََِل السًمء وهِ  -

 (21-22:)فصلت َفَقَضاهنَّ سبع سًمواٍت ِِف يوميِ 

فرمود بيایيد از روی  سپس )خدا( آهنگ آسمان كرد و آن دود بود پس به آن و به زمين»ترجمه: 

( پس آنها را ]به صورت[ هفت 22تسليم ) آمدیم  فتند با اطاعت وتسليم یا از روی كراهت. آن دو گ

 «.كرد آسمان در دو روز خلق
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بوده اند. این غلطی آشكار  گفته كه آسمانها قبل از تشكيل شدن، دخان یعنی دود 22ی در آیه 

تشكيل جهان از بيگ بنگ شروع شده است. یعنی جهان  است. چون بر اساس آخرین تئوری فيزیك

است.  ی فوق متراكم از انرژی بوده و هيچ اتم یا ملكولی هنوز بوجود نيامده بوده بتدا یك تودهدر ا

ای آغاز به گسترش كرده است و هنوز هم كهكشانها در حال ی انرژی بحالت انفجار گونهاین توده

 .دور شدن از یكدیگرند

ملكولهای آلی  و صورتيكه دود مخلوطی از گازهای منواكسيد كربن، دی اكسيد كربن در

تشكيل گياهان و موادآلی چون نفت و  مركب از كربن و ملكولهای دیگر است. دود تنها پس از

در كمتر از یك ميليارد سال گذشته ی زمين موجود بوده اند.  پذیر است كه فقطسوختن آنان امكان

ی منظومه ایشميليارد سال پس از پيد 1ميليارد سال پس از بيگ بنگ و بيش از  2 یعنی حدود

از هزاران سال قبل دانيم كه  توان گفت اما میست؟ با قطعيت نمیاما این ایده از كجا آمده ا .شمسی

در تمدنهای مختلف مثال  (chaos) ی بی شكلاوليه یی پيدایش جهان از یك مادهاز محمد، ایده

و ارسطو  مطرح بوده است.ر در چين باستان و تمدنهای باستانی دیگ مصر باستان در در یونان باستان

ی ی مادهناميده است. در ایده(Prima Materia)  ی اوليهاز محمد آنرا مادهحدود هزار سال قبل 

ای معقول است. اما محمد در انتقال این ایده به قرآن، وایده شكل، تا حدی حقيقت وجودی بیاوليه

البته این یك  .شكل، دود بكار برده استی بی ی اوليهخراب كرده است و بجای ماده این ایده را

 .خطای انسانی است و قطعا از خدا نيست

 پاسخ به شبهه:

 ی دلخواه خود را به قرآن نسبت داده است!باز هم نتيجه

 ی شریفه با ترجمه ی صحيح نگاه بفرمایيد:به آیه

ًَمء َوِهَی ُدَخاٌن َفَقاَل ََلَا َولِْْلَْرضِ  به  سپس» اِْئتِيَا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلتَا َأَتيْنَا َطائِِعيَ  ُثمَّ اْستََوى إََِل السَّ

)و شكل  دیيبه وجود آ»دستور داد:  نيآسمان پرداخت، در حالى كه بصورت دود بود؛ به آن و به زم
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)و شكل  میيآما از روى طاعت مى»آنها گفتند: « (، خواه از روى اطاعت و خواه اكراه!دیريگ 

 (!«میريگمى

)یا ساخته شدن  بعد از انفجار بزرگی شریفه از مراحل شخص است كه قرآن كریم در این آیهم

گوید، به آیات قبل و بعدش توجه بفرمایيد، واضح است كه زمين خلق شده و سخن می جهان(

)آسمانی كه اكنون به شكل دود است، قبل از مرتب  خداوند متعال به مرتب كردن آسمان می پردازد

نوعی به « استوی»سازد( در مطالب گذشته توضيح دادیم كه داوند آن را مرتب و استوار میخكردن و 

 گویند.پرداختن جهت متعادل كردن می

ی ادعاهای به بعد از پيدایش جهان است، همه مربوط« دخان»* لذا همين كه مشخص شد حالت 

ه دخانِ اشاره شده ی قرآن، ه كشبهه افكن رد می شوند چون او مطالبش را بر این فرض استوار كرد

 )آغاز جهان( است!!! ی قبل از بيگ بنگمرحله

ی شریفه مطرح می شود در تئوری بيگ بنگ هم وجود ا جالب است موضوعی كه در این آیهام

 دارد:

 ذرات پيدایش امكان شود و پس از آنمی سرد كافی اندازه به گيتی اوليه، انبساط از پس»

 اثر بر اوليه عناصر از پيكرغول ابرهای پيوستن هم به. ساده، بوجود می آید هایاتم بعدها و ریزاتمی

 منبع: ویكی پدیا« شد. كهكشانها و ستارگان پيدایش باعث گرانش، نيروی

كنيم كه یافته های علم نجوم می گوید ابرهای غول پيكر وجود داشتند و سپس مشاهده می

 ران( از آنها بوجود آمدند! ستارگان و كهكشان ها )این همه فضای بيك

ی ند آن را استوار ساخت و هفت طبقهگوید ابتدا آسمانها دود بود سپس خداومگر قرآن هم نمی

 آسمان را تشكيل داد؟!

ممكن است مخالفان بگویند دخان به معنای دود است نه ابرهای گازی، كه در پاسخ می گویيم 

سال پيش  2822می شود، ما نباید انتظار داشته باشيم در ی گازها و ذرات ریز گفته ه مجموعهدود هم ب

 قرآن كریم از اصطالحات تخصصی نجوم نام برده باشد.
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 ، كه تعریف آن چنين است:«سحابی»* اصطالحی در نجوم وجود دارد تحت عنوان  

 گفته هوارميغ یا اَبری یا سَحابی ای،ستارهميان فضاهای در پالسما و گاز غبار، از عظيمی ابر به»

 «هستند. هاستاره تولد محل هاسحابی. شودمی

هایی باشد كه دخان می تواند منظور همان سحابی پس، اهلل اعلم آنچه از قرائن به دست می آید

 های فضای بيكران شده اند.و در نهایت كهكشان ها و پيچيدگی در نهایت منجر به پيدایش ستارگان

اند. بسيار بزرگی را در خود جای داده هایات ندارند بلكه واقعيتا علم منافلذا این آیات نه تنها ب

رفته است، بعد از رد شدن ادعاهایش دليلی  ...ه طبق معمول سراغ علم یونانيان وافكن در ادامشبهه

 ندارد سراغ نقد نتایج منتج بدست آمده از ادعاهای غلطش برویم.

*** 

 بودند متصل مه به ابتدا در آسمان و زمین ی بیست و دوم:شبهه

 

آیا كسانى كه »ترجمه:  (22)انبياء  َأوََل يَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السًمواِت واْْلَرض َكاَنتَا رْتًقا َفَفتَْقنَامها 

 «.(22پيوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختيم ) كفر ورزیدند ندانستند كه آسمانها و زمين به هم

بنابراین مفهوم آیه اینست كه  .ز بهم و منضم كردن دو چيز بهم استرتق بمعنی دوختن دو چي

ی دیگری خدا آنها را از هم جدا كرد. آیه بودند و سپس زمين و آسمان در كنارهم و یا بهم چسبيده

 :كند عبارتست ازواضحتر می كه معنی رتق را

 

روزى )قيامت( كه »ترجمه:  (228)انبياءَخْلٍق نُِّعيده يوم َنْطِوي السًمء َكَطي السِجلِّ لِْلُكتُِب َكًم بدْأَنا َأوَل 

پيچيم همان گونه كه بار نخست آفرینش را آغاز يدر م هان را همچون در پيچيدن صفحه نوشتهآسما

 . «گردانيمیبازم كردیم دوباره آن را
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ثل م پيچيمای در هم می گوید در قيامت ما آسمانها را چون طومار نوشتهدر این آیه هم می 

ی نين بودند. آغاز ایجاد را در آیهایجاد آسمانها نيز چ همانگونه كه در ابتدا آغاز كردیم یعنی در آغاز

 (22قبلی )انبياء

كطی السجل( بخوبی ) ی دومبصورت رتق بودند. از مثال در آیهمطرح كرد كه آسمان و زمين 

گانه بر روی هم و بر روی زمين است. آسمانهای هفت هاین الیهتوان فهميد كه معنی رتق قرار گرفتمی

است  این، یك ایده ی بسيار قدیمی افسانهو زمين بهم در اوائل بوجود آمدنشا چسبيده بودن آسمانها

در  بودائی در تائوئيسم بودائی در كه تا چند هزارسال قبل از محمد قدمت دارد. این ایده در هندو

مده است. و باحتمال قوی محمد این ایده را از تورات  آ و در مصر باستان بابل در های چينیافسانه

  .نهایتا گرفته است

 )این اسناد را معرفی كرده است:(

1 H.H. Wilson. The Vishnu Purana: A System of Hindu Mythology and 
Tradition Translated from the Original Sanskrit and Illustrated by Notes Derived 

Chiefly from Other Puranas. 1840; Calcutta, India: Punthi Pustak,1972 
 

1 M. Walshe: The Long Discourses of the Buddha, p. 407: "On Knowledge of 
Beginnings", Somerville, MASS, 1995. 

2 Bodde, Derk. 1961. "Myths of Ancient China", in Mythologies of the 

Ancient World, ed. by Samuel Noah Kramer, pp. 367–408. 

3 Myths and Relgion by Scott Leonard p-70 

4 Bottéro, J. (2004). Religion in Ancient Mesopotamia. x. Chicago: University 

of Chicago Press. 

5 Hans-Gebhard Bethge, Bentley Layton, Societas Coptica Hierosolymitana, 
Trans. “On the Origin of the World.” The Nag Hammadi Library in English. New 

York: HarperCollins, 1990 

6 Genesis 1:1–2:3 
1 M. Walshe: The Long Discourses of the Buddha, p. 407: "On Knowledge of 
Beginnings", Somerville, MASS, 1995. 

2 Bodde, Derk. 1961. "Myths of Ancient China", in Mythologies of the 

Ancient World, ed. by Samuel Noah Kramer, pp. 367–408. 

3 Myths and Relgion by Scott Leonard p-70 
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 4 Bottéro, J. (2004). Religion in Ancient Mesopotamia. x. Chicago: University 
of Chicago Press. 

5 Hans-Gebhard Bethge, Bentley Layton, Societas Coptica Hierosolymitana, 
Trans. “On the Origin of the World.” The Nag Hammadi Library in English. New 

York: HarperCollins, 1990 

6 Genesis 1:1–2:3 
 

صحابه مطرح شده اینست كه  معنای دیگری كه از آیه فوق قابل برداشت است و توسط بعض

یكپارچه بودند و خدا از آسمان هفت آسمان ایجاد كرد  بصورت یكپارچه بودند و زمينها همآسمانها 

قرآن در آیه ی دیگری  .زمين ایجاد كرد نه اینكه آسمان و زمين بهم چسبيده باشند و از زمين هفت

 :اتساع یا گسترش آسمانها را بيان می كند

و آسمان را به دست خود ساختيم و »ترجمه:  (87)ذاریات  والسًمء بنَينَاها بَِأيٍد وإِنَّا ْلَوِسعونَ  -

 «.یا قادریم()گمان ما گسترش دهنده ایميب

مطرح شده است: اول بمعنی  مورد معنی لغت موسعون در تفاسير و كتب حدیث سه نظردر

ی سعه گرفته شده باشد. دوم بمعنی ریشه دادیم كه از وسعت دادن كه بين آسمانها و زمين را وسعت

ارسال باران از  ی وسع گرفته شده باشد. و سوم وسعت دادن رزق باهستيم( كه از ریشه درون )تواناقا

(. معقولترین معنی كه 2427/ 8 بخاری ،251/14، التفسير الكبير 8 72یل /آسمان )التسهيل لعلوم التنز

ی فهوم آیهو آسمان است یعنی همان موسعت دادن بين زمين  در هماهنگی با دو آیه ی قبل است

گسترش )وسعت دادن( و دوباره منقبض یا جمع . كه خدا آسمان و زمين را از هم دور كرد انبياء 228

است. جالب است  مطرح بوده ای بسيار قدیمی است كه مثال در هندوو بودائی ایده كردن جهان نيز

نگ را مطرح كرده اند. معجزه اند چون بيگ ب تراشان ادعا كرده اند كه این آیاتكه بعضی از معجزه

آسمانها در ابتدا دود بودند و منظور از دود گاز است. همچنين گفته  بدین نحو كه قرآن گفته كه

گسترش است. و  و زمين یكی بودند و از هم جدا شدند و همچنين گفته كه جهان در حال آسمان

است. اما چنين نيست  كرده است پس معجزه اینها نشان می دهد كه قرآن تئوری بيگ بنگ را مطرح

 گرفته اند : اوال: همانطور كه قبال گفتيم مطابق نشأتاز افسانه های پيشين  و این آیات همگی غلطند و
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و انرژی متراكم كجا. دود  تئوری بيگ بنگ جهان از انرژی متراكم شروع شده نه از دود یا گاز، دود 

ميليارد سال پس از تولد  22ده یعنی حدود گذشته بوجود آم واقعی تنها در كمتر از یك ميليارد سال

كه گرفته است در صورتی دوم: مطابق تئوری بيگ بنگ، زمين هم از انرژی خالص سرچشمه جهان

سوم: چنانچه در صفحات قبل دیدید در آیات  .در قرآن تنها آسمان از دود سرچشمه گرفته است

ی مخالف تئور آسمان را، كه اینهم مطرح شده كه خدا اول زمين را خلق كرده سپس 22و  5فصلت 

 .اندبنگ شروع به پيدایش و تحول كرده و شواهد بيگ بنگ است. زمين و آسمانها با هم از بيگ

پنجم: در قرآن آسمانها  .بنگ است اند و اینهم مخالف فيزیك و بيگچهارم: در قرآن آسمانها مطبق

و تئوری بيگ بنگ چنين چيزی وجود  كه از نظر فيزیكی بصورت صفحات یكپارچه و سقف مانندند

ی عظيم انرژی بوده ی جهان یك تودهر تئوری بيگ بنگ مطرح شده كه همهششم: د .خارجی ندارد

بهم دوخته می شوند و  اند مثل دو پارچه كهولی قرآن گفته كه آسمان و زمين بهم چسبيبده بوده

 م قرار می گيرند كه اینهم مخالف بيگهایش رویهطومار نوشته كه الیه مطابق مثال خود قرآن مثل

هم و از زمين  هفتگانه از هفتم: الزمه ی وسعت دادن بمعنی قرآنی اینست كه آسمانهای .بنگ است

فاصله ی خورشيد و ماه كه هر كدام در یك آسمان  این امر اینست كه مثال یدور شوند. و الزمه

نه  است. چون كهكشانها از هم دور می شوند بنگ یابد كه اینهم مخالف بيگ هستند از زمين افزایش

هشتم: مفهوم گسترش جهان به مفهوم امروزین با حدیث . ی شمسیاجزای یك منظومه چون منظومه

 :كه قبال هم مطرح كردیم در تضاد است صحيحی

قال )الرسول( أتدرون كم بي السًمء واْلرض فقلنا ااهلل ورسوله أعلم قال بينهًم مسرية َخس  ...

ئة سنة ومن كل سًمء إَل السًمء التي تليها مسرية َخس مائة سنة وكثف كل سًمء مسرية َخس مائة سنة ما

المستدرک  :منابع متعدد با اندک تفاوتی در عدد سال بين آسمانها آمده است از جمله )این حدیث در

 .(2/ 65حادیث ،المختاره ا)  (4/271 سنن ابن ماجه) ،8/ 122، سنن ابی داوود 1/ 226علی صحيحين 

قدر است؟ گفتيم زمين چ پيامبر گفت )به یارانش( آیا می دانيد فاصله ی بين آسمان و»ترجمه:... 

سال است. و از هر آسمان به آسمان بعدی )فوقانی:  122ترند. گفت بين آنها مسيرخدا و رسولش آگاه

 «.است سال 122سال است و ضخامت )كثف( هر آسمان هم مسير  122مسير ( سنن ابی داوود
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 122 نيز را آسمان هر و ضخامت سال 122 هم با را آسمانها یفاصله محمد حدیث این در 

 بعبارت .است افزایش حال در دائما ها فاصله گسترش امروزین، مفهوم با ولی .است دانسته سال

 و یعلم ایرادات یهمه از كه بفرض: نهم .ندارد قبول را تراشانمعجزه محمد نظر خود دیگر

از  جهان شروع ی ایده هم كردیم، مطرح قبل صفحات در چنانچه نظر كنيم، صرف فوق تفسيری

 مطرح را دود كرده و خراب آنرا قرآن به انتقال در محمد )كه شكل بی یاوليه یماده یك

 بيش از خدا، توسط هم از آنان جدا شدن و بهم و آسمان زمين بودن چسبيده یایده هم و كرده(

 .باشند معجزه كه نيستند جدیدی های ایده و مطرح بوده محمد از قبل سال هزار سه از

 پاسخ به شبهه:

اید هم تلبيس گری او بيشتر پی شبهات بيشتری نقد می كنيم، به بی سوادی نویسنده و ش هرچه

 بریم.می

غلطی است! ای شروع به گسترش كرده اند آیا امر نقطهاینكه كائنات به هم چسپيده بوده اند و از 

سخن می گفت!  در مطالب گذشته با چه آب و تابی در مورد انفجار بزرگ یا همان تئوری مهبانگ

هایی از آن در قرآن وجود دارد منكر همه چيز می شود و می گوید این نكته ولی اكنون كه نشانه

شده است و اصال ها و تورات و... ذكر لب هندوها و بودایی)چسپيده بودن آسمان ها و زمين( در مطا

ی قرآن اهميتی ندارد! این كارش بسيار مشكوک است لذا چند مورد از اسناد معرفی شده اش را اشاره

 بررسی می كنيم.

قبل از هر چيز  بخاطر سند ایشان رفتم كتاب تورات، قسمت پيدایش ، باب اول و دوم )كه در 

دم، اصال همچين مطلبی در آن وجود مورد آفرینش آسمانها گفته است( را بطور كامل مطالعه نمو

 ندارد.

مورد خلقت آسمان ها در هفت روز است نه پيوسته بودن قا آدرسی كه ایشان معرفی كرده دراتفا

 آسمان و زمين و جدا شدن آنها از یكدیگر...
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ای كه او اشاره كرده م، دقيقا به صفحههای طوالنی بودا مراجعه كردپس از آن به كتاب گفتمان 

اصال همچين  827ی ( در صفحهThe Long Discourses of the Buddha, p. 407است )

 مطلبی وجود ندارد می توانيد كتاب را از لينك زیر دانلود بفرمایيد و خود آن را بررسی نمایيد:

http://lirs.ru/lib/sutra/Long_Discourses_of_the_Buddha(Digha_Nikaya).Walsh

e.pdf 

در آنجا هم مطلب  های چينی معرفی كرده استرفتم كه برای اسطوره سراغ منبعی پس از آن

صفحه  12خاصی یافت نشد، برای آن كتاب توانستم فقط پی دی افی را پيدا كنم كه كامل نيست و 

 می باشد این لينك دانلود پی دی اف:

-http://chinmyth.angelfire.com/bodde__derk._part_2_of_2._pp.390
408.__21_.pdf 

 در این پی دی اف هم تا جایی كه بررسی كردم هيچ مطلبی در این مورد پيدا نكردم!

كه نامش نی همچين مطلبی وجود دارد های چيخص است كه منظورش چيست در اسطورهاما مش

)اتفاقا نویسنده در شبهات دیگر زیاد به این اسطوره ی پانگو اشاره كرده  پانگو است. ینشآفر اسطوره

 است(

گوید دنيا مانند ی آفرینش پانگو( در آنجا میبنویسيد اسطوره )خودتان در اینترنت جستجو كنيد،

د تخم شكست. بع یك تخم مرغ بود، خدا هم در این تخم مرغ بود! سپس از تخم بيرون آمد! و

مرغ  به زمين تبدیل شدند و قسمت های نرم و محتویات تخم مرغ آسمان را قسمت های سخت تخم

بدنش تبدیل به چيزی در طبيعت  سال می ميرد! و هر قسمت 24222تشكيل دادند، سپس خدا بعد از 

 و دریاها به خونش ها ؛ستاره به گيسوانش ماه؛ و خورشيد به هایشچشم ابر؛ و باد به گردد، نَفَسَشمی

تبدیل  معادن و هاصخره به هایشدندان و هااستخوان تُندر؛ به صدایش باران؛ به عرقش رودها؛

 شود. می

ولی عزیزان خود قاضی باشيد آیا واقعا مطلبی كه در قرآن مجيد ذكر شده با این مطالب 

 همخوانی دارد؟!

http://chinmyth.angelfire.com/bodde__derk._part_2_of_2._pp.390-408.__21_.pdf
http://chinmyth.angelfire.com/bodde__derk._part_2_of_2._pp.390-408.__21_.pdf
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 فرماید:ی مباركه انبياء میسوره 22خداوند در آیه  

؟ و ما آنها را از یكدیگر باز كردیم ران ندیدند كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند وآیا كاف

 !آورندای را از آب قرار دادیم، آیا ایمان نمیهر چيز زنده

 ی پانگو به آیه نگاه كنيم باید آیه این چنين می بود:دانيد اگر طبق افسانهمی

ی تخم مرغ( را احاطه كرده بود و و سفيده)زرده  )قسمت سخت تخم مرغ( دور آسمان زمين

 بعد تخم مرغ شكست و زمين و آسمان از هم فاصله گرفتند.

باشند ولی نيستند بلكه كامال از هم جدا می اصال در افسانه پانگو زمين و آسمان به هم پيوسته

 همجوارند.

شده از ناباوران انتظار  ر باز*دوستان بنا نبود پاسخ انقدر طوالنی شود، ولی حال كه بحث مورد نظ

 رود سواالت زیر را پاسخ دهند:می

 ها است،منابع یونانيان و مصریان و چينی گویيد مطالب علمی قرآن كپی شده ازشما كه می

آورید كه شخصی این مطالب را به پيامبر)صلی اهلل عليه و سلم( یاد داده باشد؟! . چرا سندی نمی2

 پس شما فقط ادعا می كنيد!

اگر فرض شما را بپذیریم، چرا وقتی رسول اكرم)صلی اهلل عليه و سلم( مطالب آنها را كپی  .1

سواد این قدرت يات را بيان كرده است؟ یك فرد بیكرده خرافاتش را حذف كرده و فقط واقع

 تفكيك را از كجا بدست آورده بود؟

او در كودكی با یك راهبه دیدار گویند وران را بارها شنيده ام، مثال میهای بی محتوای ناباپاسخ

 كرده است!

 گویيم :در پاسخ می

 در كودكی! كامال اتفاقی! یك دیدار كوتاه! و كسب این همه علم! آیا این پاسخ منطقی است؟!!
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تمام  های عجيب دیگر كه به موضوع این نوشتار مربوط نيستند؛ لذا بحث را اینجاو پاسخ 

 كنيم.می

 ی بررسی شبهه:ادامه

ممكن است مخالفی « آیا كافران ندیدند!»فرماید ی مورد نظر میمورد اینكه خداوند در آیه*در

 بگوید آن زمان كسی زنده نبوده چطور آن را ببيند؟ چرا قرآن همچين چيزی گفته است؟

است نه « تامل»گویيم، این جمله خبری است نه پرسشی و این دیدن هم جهت در پاسخ می

پيش می آید مثال  به دوستمان  ه در روزمره به كرات همچين مواردی برایمان، چنانك«روئيت كردن»

... مشخص ببينيد كالم ما واضح بود و .گویيم، ببين! منظورم این نبود.. ببين، من همراهت نميام.می

 است كه در این موارد ما چيزی را نشان نمی دهيم بلكه از طرف مقابل می خواهيم تامل نماید.

)رضی اهلل عنهم( را مطرح كرده، كه اگر آن را  ی كرامدر قسمتی برداشت صحابه افكن*شبهه

تواند يد، چون صرفا یك برداشت است و میهم در نظر بگيریم شبهه افكن به مقصود خود نخواهد رس

دارای اشكال هم باشد، خصوصا در قسمت جدا كردن هفت زمين، اگر هفت زمين را به معنای كراتِ 

 زمين در نظر بگيریم این برداشت صدق نخواهد كرد.دیگر مشابه 

)سبحانه و تعالی(  ی ذاریات را مطرح كرده است كه خداوندسوره 87ی *در ادامه بحث آیه

 فرماید:می

 «و آسمان را با دست خود)یا قدرت خود( ساختيم و همواره آن را وسعت می بخشيم.»

ی بودایی و هندی هم وجود داشته است و هامعرفی كرده كه این مطلب در كتاب او دو سند 

 قرآن سخن زیاد مهمی مطرح نكرده است.

ی صفحه اش را نداده ایشان فقط گفته این كتاب و شمارهصفحه است،  212آن كتاب هندی  

گونه از جایی كپی كرده است! و نباید است، پس مشخص است كه خود نيز آن را نخوانده و همين

بهه افكن صحت دارد یا ا برویم تمام كتاب را بخوانيم تا بلكه ببينيم ادعای شانتظار داشته باشد كه م
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ی جزئيات بر عهده ی فرد مدعی است. آن كتاب بودایی را در صفحه ی قبل هم معرفی خير! ارائه 

 كرده بود، بررسی كردیم و به هيچ عنوان بحث گسترش )هم( در آن وجود ندارد.

ی كيهانی متوجه شدم كه با كشف تابش زمينه ،رسی كردمتایج تحقيقات علمی را بروقتی ن

، مشخص می شود كه آسمان در « ی انبساط كيهانیفرضيه»ویلسن و قدرت گرفتن  و توسط پنزیاس

حال گسترش است. سبحان اهلل قرآن به گسترش كائنات اشاره كرده است؟! )در اینترنت بنویسيد 

 در این زمينه مطالعه بفرمایيد(تابش زمينه ی كيهانی با انبساط كائنات و 

 5باط ندارند، كند این آیات به هيچ عنوان به بيگ بنگ و انبساط كيهانی ارتدر ادامه ادعا می

 ها را نقد می نمایيم:ی آندليل ذكر كرده كه إن شاء اهلل همه

كان به ولی قبل از نقد آنها، بدانيد كه ما اشكاالت او به این آیات شریفه را پاسخ دادیم وكما

 قوت خود باقی هستند.

 از نه شده شروع متراكم انرژی از جهان بنگ بيگ مطابق تئوری گفتيم قبال كه همانطور: اوال

 سال گذشته ميليارد یك از كمتر در تنها واقعی دود .كجا متراكم انرژی و دود كجا گاز، دود یا

 جهان. تولد از پس سال ميليارد 22 حدود یعنی آمده بوجود

 پاسخ:

 ..این همان ادعای سابق است كه در شبهات گذشته پاسخ دادیم

ی دود مانند، به صورت ی بعد از پيدایش جهان اشاره دارد و در علم هم مواداین دود به مرحله

پيكر تحت عنوان سحابی معرفی شده اند، اصال منظور از دود در قرآن خاكستر برخواسته ابرهای غول

ی تشبيه است وقرآن كریم طبق درک مخاطبان اوليه به صورت عام به از آتش نيست، بلكه این نوع

 ارائه مفاهيم پرداخته است.

 صورتيكه در است سرچشمه گرفته خالص انرژی از هم زمين بنگ، بيگ تئوری مطابق :دوم

 .است گرفته سرچشمه دود از آسمان تنها قرآن در
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 پاسخ: 

ان كرده و كتاب نجوم نيست كه تمام مطالب وار بيریم مطالب را به صورت خيلی خالصهكرآنق

كه مطالبش با علم منافات ندارد )و هيچ ادعایی برای را ریز به ریز توضيح دهد، ولی بی شك همين

انگار مخالفان  ( بی شك معجزه بودن قرآن ثابت می شود...دن این آیات هم نداشته باشيم بازاعجاز بو

 چه شرایطی نزول پيدا كرده است.فراموش كرده اند كه قرآن در چه عصر و 

كه روزی دود بود، اما  لذا به خلقت زمين اشاره كرده ولی تمام جزئيات را شرح نداده و نگفته

 ی مهم عقلی، نگفتن به معنای ندانستن و نفی كردن نيست.طبق قاعده

 زمين اول خدا كه شده مطرح 22 و 5 فصلت آیات در دیدید قبل صفحات در چنانچه: سوم

 وآسمانها زمين .است بنگ بيگ شواهد و تئوری اینهم مخالف كه را، آسمان سپس كرده خلق را

 .اندكرده تحول و پيدایش به شروع بيگ بنگ از هم با

 پاسخ:

كامال در اشتباه هستيد، ما ثابت كردیم كه خداوند اول آسمان را خلق كرده و بعد زمين را و بعد 

به مطالب گذشته مراجعه بفرمایيد مفصال پاسخ ) لق كردنش!سراغ مرتب كردن آسمان می رود نه خ

گيری م عام است و شامل فضا و محل قرارداده ایم( در مطالب گذشته گفتيم كه آسمان یك مفهو

ها ایجاد شده اند و زمين هم به مرور شكل گرفته و آفریده شده رات هم می شود، لذا اول این مكانك

 است.

 .است بيگ بنگ و فيزیك مخالف اینهم و اندطبقم آسمانها قرآن در: چهارم

 اسخ:پ

علم هنوز ی آسمان پاسخ دادیم، و گفتيم كه ر قسمت مربوط به چگونگی هفت طبقهاین را هم د

 هفت آسمان نظر قطعی بدهد.« نبودِ»افكن بياید در مورد به كمال نرسيده كه شبهه
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 و فيزیكی نظر از انندند كهم سقف و یكپارچه صفحات بصورت آسمانها قرآن در: پنجم 

 .ندارد خارجی وجود چيزی چنين بنگ بيگ تئوری

 پاسخ:

)كرات و  هایی از آسمانكه قطعات آسمان منظور قطعه این را هم در جای خود پاسخ دادیم،

ی ادعاهای است! ظاهرا قرار است همه...( است نه اینكه آسمان مانند یك تخته شهاب سنگ ها و

 ره كنيد!!!تان را دونادرست

 ولی بوده انرژی عظيم توده ی یك جهان ی همه كه شده مطرح بنگ بيگ تئوری در: ششم

 و شوندمی دوخته بهم كه پارچه دو مثل بوده اند چسبيبده بهم زمين و آسمان كه قرآن گفته

 مخالف هم این كه گيرند می قرار روی هم هایشالیه كه نوشته مثل طومار قرآن مثال خود مطابق

 .است يگ بنگب

 پاسخ:

طبق معمول فراموش كردید كه در علم ادبيات امری به نام تشبيه و )یا حتی استعاره( وجود دارد، 

؛ همه ی این مردم ،باسواد و قرآن ميلياردها مخاطب در طول تاریخ داشته و دارد و خواهد داشت

جهت رضایت شما!( با الفاظ شناس و منجم نبوده اند و نيستند و نخواهند بود كه خدای متعال )اختر

 تخصصی مطالب را شرح نماید. لذا انتظار شما كامال غير معقول است! 

 دور زمين از و هم از آسمانهای هفتگانه كه اینست قرآنی بمعنی دادن وسعت یالزمه: هفتم

 آسمان یك در كدام هر كه ماه و خورشيد یمثال فاصله كه اینست امر این ی الزمه و .شوند

 دور هم از كهكشانها چون .است بنگ بيگ مخالف هم این كه زمين افزایش یابد از دهستن

 .شمسی ی منظومه چون یك منظومه اجزای شوند نهمی

 پاسخ:
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 ی آسمان هستند؟!ورشيد و ماه هر كدام در یك طبقهببخشيد شما از كجا دانستيد كه خ 

شده از بيگ هانی ذرات متالشیی انبساط كيامال نادرست است، طبق همان فرضيهاین ادعا ك

در حال حركت هستند، نه اینكه  همهگيرند و طبعا ی انفجار دور می شوند و فاصله میبنگ از هسته

 خورشيد سر جای خودش باشد و ماه از آن دور شود!

 كردیم مطرح هم قبال صحيحی كه حدیث با امروزین مفهوم به جهان گسترش مفهوم: هشتم

 :است تضاد در

 َخس مسرية بينهًم أعلم قال ورسوله اهلل فقلنا واْلرض السًمء بي كم أتدرون (الرسول) الق...-

 )سنة مائة َخس مسرية سًمء كل وكثف سنة مائة مسرية َخس تليها التي السًمء إَل سًمء كل ومن مائة سنة

 :هجمل از است آمده آسمانها بين سال عدد در تفاوتی اندک با متعدد در منابع حدیث این

( )احادث 1/69( )سنن ابن ماجه 4/231داوود  ايب ( )سنن2/316صحيحي  عيل )اْلستدرك

 (8/375اْلختاره 

 است؟ چقدر و زمين آسمان بين ی فاصله دانيد می آیا یارانش( )به گفت پيامبر: »...ترجمه

 مانآس به آسمان هر از و .است سال 122مسير آنها بين گفت .ترندآگاه رسولش و خدا گفتيم

 :)فوقانی( بعدی

داوود(  ابی )سنن سال است 122 مسير هم آسمان هر )كثف( ضخامت و است سال 122 مسير

 سال 122 نيز را آسمان هر و ضخامت سال 122 هم با را آسمانها یفاصله محمد حدیث این در

 دیگر تبعبار است. افزایش حال در دائما ها فاصله گسترش امروزین، مفهوم با ولی است. دانسته

 ندارد. قبول را تراشانمعجزه محمد نظر خود

 پاسخ:

ی آسمان پاسخ دادیم كه این حدیث ضعيف است و طبق در همان قسمت مربوط به هفت طبقه

 خودی به مطالبتان فقط ادعاهایتان را تكرار كرده اید.معمول برای حجم دادن بی
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ی فالن عظيمی در رد قرآن نوشته قالهخواهيد به مخاطب ناآگاه برسانيد كه كتاب یا ممثال می 

 شده است! وقتی به نقد آن می پردازیم، این وضع كتابتان!!!

 در چنانچه نظر كنيم، صرف فوق تفسيری و علمی ایرادات ی همه از كه بفرض :نهم

 محمد )كه شكل بی ی اوليه ی ماده از یك جهان شروع ی ایده هم كردیم، قبل مطرح صفحات

 و زمين بودن چسبيده ی ایده هم و كرده( مطرح را دود كرده و خراب آنرا آنقر به انتقال در

 مطرح بوده محمد از قبل سال هزار سه از بيش از خدا، توسط هم از آنان جدا شدن و بهم آسمان

 .باشند معجزه كه نيستند جدیدی های ایده و

 پاسخ:

د، این مطالب را برای این خوردگان منتشر می كننداند ادعاهای دروغينش را فریبچون می

نوشته تا اگر شخصی جواب شاگردان و مریدانش را داد و ثابت شد آنها در اشتباه هستند آن مریدان 

 هم بالفاصله بگویند:

 این مطالب كه جدید نيستند از چند هزار سال قبل هم وجود داشته اند! دیگر چه معجزه ای!

 نویسنده را مشاهده می كنيد؟! توجه بفرمایيد مسلمانان عزیز!!! اوج تلبيس

در پاسخ به نویسنده و هوادارانش می گویيم اوال ثابت كردیم آن چسپيده بودن دروغ است و با 

 بررسی چند منبع چينی و بودایی و عبری مشخص شد كه چنين چيزی اصال وجود نداشته است.

اهلل بودن آن است، بيانگر من  كه قرآن مطالبش با علم نوین امروز منافات نداشته باشدهمين "ثانيا

ادی دخترانشان را زنده به گور سواست كه مردمش از فرط جهالت و بی ای سر بر آوردهزیرا از جامعه

 كردند...می



 133 ؟!قرآن و علم .. تضاد یا تطابق 

ثالثا اگر این مطالب برگرفته از مطالب گذشته است، چرا آن حضرت)صلی اهلل عليه و سلم(  

یك فرد بی سواد تمام علوم زمان خود را می دانسته خرافات آن ها را هم یادداشت نكرد؟ )می گویند 

 است!( چرا فقط مطالب درست و علمی را ثبت نمود؟ واقعا جوابتان چيست؟

 گویم:در پایان فقط این را می

جوانان عزیز از اوج نيرنگ و تلبيس گری این متخاصمان بر حذر باشيد، تنها راه ممكن مطالعه و 

 ی آنها این چنين آشكار شود.، تا چهرهدر مورد ادعاهایشان استتحقيق 

*** 

 آسمان: برجهای ی بیست و سوم:شبهه

 

قسمت  21ی بزرگی را كه خورشيد در طول یك سال طی ميكند، به شناسی قدیم، دایرهدر ستاره

گانه می گفتند و هر برج را بر اساس صورت فلكی ازدهفرضی تقسيم كرده بودند و به آنان برجهای دو

از آن می گذشت نامگذاری كرده بودند. این برجها توسط بطلميوس در قرن دوم ميالدی كه مسير 

نامگذاری شد. شامل: حمل )قوچ (، ثور، جوزا اسد، سرطان، ، سنبله، ميزان، عقرب، قوس، جدی، دلو 

ات و حوت. طبعا مردم قدیم این برجها را واقعی می پنداشتند و محمد هم آنانرا واقعی پنداشته و در آی

 . زیر گفته كه خدا این برجها را در آسمان قرار داده است

كه ما در آسمان بدرستی»ترجمه:  (26)حجر وَلَقد جعْلنَا ِِف السًمء بُروجا وزينَّاها لِلنَّاظِِرينَ -

 .«برجهائی )بروجی( قرار دادیم و آسمان را برای نگاه كنندگان زینت دادیم

 (2سوگند به آسمان كه دارای برجهاست )»ترجمه:  ﴾2:بروج﴿ والسًمء َذاِت اْلُْبوِج 
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: االیادی كه گفته 2 .اعر مشهور عرب جاهلی قس بن ساعدهاین آیه به احتمال قوی از كالم ش  

ه از خدا، وگرنه گرفته شده است واضح است كه این آیات از یك انسان است ن "وسماء ذات أبراج"

 .ه بزودی برمی افتنددانست كه اینها فرضيات غلطی هستند كخدا می

 پاسخ به شبهه:

دانم كجای این امر اشكال است! در آسمان برجهایی قرار دارد، خب واقعا قرار دارد رفتم به نمی

گفته  مستحكمو  مكانی بلندفرهنگ لغت نگاه كردم تا ببينم برج به چه معناست در مفهوم عام به 

ای هم گانه می باشد و عدههای فلكی دوازدهگویند منظور برج شود. حال عده ای از مفسران میمی

 خرمدل(:  )تفسير نور، گویندمی

ای از گویند، عدهی كائنات برجهای آسمان میكهكشانها و ستارگان و عظمت خيره به

های قدرتمند در بين ستارگان كه مانند برج ها یاد كرده اندگران هم از آنها تحت عنوان سحابیپژوهش

افكن می گوید قرآن دیدگاه مردم قدیم را بيان كرده است پس غلط در كل شبهه آورده اند. بر سر

 است! 

ها. و معانی یعنی برج« بروج»رنه قرآن فرموده وگ« ها مال مردم قدیم استتفسير»گویيم ما می

 دیگری كه قيد نمودم هم از آن استنباط می شود، در مورد تفسير های دیگر چه می گویيد؟

ساعده  بن قس جاهلی عرب مشهور شاعراحتمال دارد! این آیه از مطالب  ه در پایان نوشت

ی مربوط به سقف )در قسمت شبهه االیادی اقتباس شده باشد كه در همان شبهات اول اعالم كردیم

 المرفوع( امام ابن حجر در مورد ایشان می فرماید:

 ..  نيستند صحيح شده قلن ساعده بن قس هایخطبه و شعر درباره كه روایاتی از یك هيچ

للطْبانی و  وقد افرد بعض الرواة طريق حديث قس،وفيه شعره و خطبته و هو فی )اْلطوَلت("

 (414 - 413 ص 5 ج الصحابة َتييز فی اَلصابة) "..غريها، و طرقه كلها ضعيفة

*** 
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 است شتابان روز جستجوی در شب ی بیست و چهارم:شبهه 

 

كه( شتابان او شب روز را می پوشاند )درحالی»ترجمه:  (18)اعراف  ُلبه حثِيثًاْغِِش اللَّيَل النَّهار يطْ 

 «.طلبدرا می

واقع، روز وجود نور و شب عدم نور است نه چيزی كه چون چادر روز را بپوشاند. بنابراین در

 طلبد.وز را می طلبد و نه روز شب را میپوشانده شدن روز توسط شب غلط است و همچنين نه شب ر

ت كه محمد شب را یك امر وجودی این در این آیه دو غلط واضح وجود دارد. علت آنسبنابر

. ممكن است گفته شود كه اینها تشبيهات آن كارهای خاصی را نسبت داده استدانسته و به می

 .شاعرانه اند. اما خدا اگر تشبيه هم بكند تشبيه درست می كند نه غلط

 پاسخ به شبهه:

را بازگو « مرغ همسایه غاز است»المثل مشهورِ سنده اگر شخصی این ضربدیدگاه نویطبق 

نماید، دچار خطای علمی بسيار فاحشی شده است، زیرا مرغ مرغ است و غاز غاز است، چگونه ممكن 

 است مرغ غاز باشد؟!

  را بكار ببرد نویسنده به او می گوید:« مرغ یك پا دارد»المثل مشهورِ یا اگر شخصی ضرب

 شك شما دچار خطای بسيار بزرگی شده اید چون از لحاظ علم بيولوژی مرغ دو پا دارد!!! بی 

 باور كنيد این طرز فكر نویسنده است.

كنيم قرآن كریم در این آیه از تشبيه بسيار زیبایی استفاده كرده است كه شب حال مشاهده می

ها و ی روشنایی. و شب پوشانندهست و روز روشناییروز را می پوشاند، چون شب تاریكی و ظلمت ا

 ایم. واقعا تشبيه زیبایی است.اشيایی است كه در روز دیده

طلبد؛ اهلل اعلم تشبيه زیبای دیگری است كه بيانگر گذر سریع او را می شتابانفرماید و این كه می

 زمان می باشد.
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یش درست خواهد بود نه خداوند اگر تشبيه هم بكند تشبيه ها» توجه بفرمایيد در پایان نوشته: 

 «نادرست.

باشد و نادرستی در برداشت عجيبِ اشخاصی گویيم این تشبيه كامال درست میدر پاسخ می

 چون شماست.

*** 

 است نور ماه ی بیست و پنجم:شبهه
 

مس ( وجعَل اْلَقمَر فِيِهنَّ ُنورا وجعَل 15َأََل َتَروا َكيف َخَلَق اهللَّ سبع سًمواٍت طِباًقا)نوح  -  الشَّ

اجا خدا هفت آسمان را طبقات روی اید كه چگونه مگر مالحظه نكرده»ترجمه:  (26-21:نوح) ُِسَ

 («.26( و ماه را در ميان آسمانها نور قرار داد و خورشيد را چراغ قرار داد )21)آفریده است هم 

ی است خاكی از اد. اوال: ماه نور نيست  بلكه كرهاین دو آیه حداقل دو غلط علمی وجود دار در

ی اه نور هفت آسمان است. كل منظومهثانيا: آیا م .كندن و تنها نور خورشيد را منعكس میجنس زمي

ليارد كهكشان. و خورشيد ی ناچيزی در كهكشان ماست و كهكشان ما یكی از صدها ميشمسی ما ذره

ر نظومه شمسی شیء ای مدای متوسط از ميلياردها ستاره ی كهكشان ماست. بنابراین ماه حتما ستاره

نورانی بحساب نمی آید چه رسد به اینكه نوری باشد برای كل هستی. جالب است بدانيد كه بعضی از 

كه ضمير جمع است را به غلط به ماه كه  "هن "مؤمنان گفته اند این آیه معجزه است؟! برای اینكار

خوب كه چی؟  "در ماه نور قرار داد خدا"مفرد است ارجاع داده اند و بعد چنين ترجمه كرده اند كه 

شد، معجزه است؟ تواند بصورت انعكاس یا ناشی از خودش بامیآیا بيان نور قرار داشتن در ماه كه 

گردد و دانند در ماه نور است. ولی در واقع ضمير هن جمع است و به آسمانهار میحيوانات هم كه می

س نور است، همانطور كه ها نور قرار داد یعنی ماه از جنشود كه خدا ماه را در ميان آسمانمعنی این می

پندارند، كه غلطی فاحش است. این روش روحانيون و روشنفكران دینی است كه با تغيير كودكان می

 .معانی قرآن و به غلط معنی كردن آن، سعی در فریب مردم دارند
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 پاسخ به شبهه: 

افكن ثابت می كنيم كه اندیشه فرد شبهه هيچ غلط علمی در آیات شریفه وجود ندارد و االن 

 اشتباه است. او به زعم خود دو اشكال وارد كرده است:

 «ی خاكی است.ماه نور نيست بلكه یك كره» اول: * اشكال 

ای هطالعی ندارد وگرنه در مورد تشبيهگویم نویسنده از علم ادبيات هيچ ابرای چندمين بار می

ارگان مثالی ذكر كردم كرد، به یاد آورید در شبهه ی مربوط به ستقرآن كریم این گونه قضاوت نمی

افكن هگوید هركول خوش آمدی، اگر شبهگردد و همسرش به او میسازی به خانه بر میكه فرد بدن

هاست مرده است د؟ چطور امكان دارد هركول كه قرنگفت این هركول است یا احمآنجا بود می

 كرده است. تشبيهافكن در اشتباه است، زیرا آن زن شوهر خود را به هركول ولی شبهه ...اینجا بياید و

گرد  های قرآنی هم وقتی می فرماید ماه نور است، منظورش این نيست ماه یك پرتو نوردر مثال

ی زمين قرار قرار گرفته است!!! بلكه به نور تشبيه شده است. سبحان و بزرگ است كه در اطراف كره

 چقدر در تلبيس مهارت دارد ...اهلل این فرد 

 تر می باشد.نگرانه* اما اشكال دوم او بسيار سطحی

كه ماه برای  فرماید ماه را در بين آسمانها نور قرار دادیم، اصال به این معنا نيستوقتی خداوند می

 افشانی می كند.تمام هفت آسمان نور

 ،«لَهنَّ»می فرمود « يهنف»ی شما زمانی وارد بود كه در قرآن كریم به جای شبهه

ی شمسی هم این اشتباه است و ماه در منظومه آن زمان می گفتيم كه بله« لَهنَّ»فرمود اگر می

تمام آسمانها نور است،  درتمام آسمانها. ولی می فرماید  برایتوجهی نيست چه رسد ی قابلمهره

 ن نور نيست؟عزیزان مگر غير از این است؟ آیا ماه در بين هفت طبقه ی آسما

 د:يبرای درک بهتر به این مثال توجه بفرمای
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 ی زمين مكانيك هستم.شخصی بگوید من در كره 

 كند.ی زمين زندگی میاین كره ی او غلط است؟ خير .خوب مكانيك است و درآیا جمله

 ی زمين مكانيك هستم.اما اگر بگوید: من برای مردم كره

اشين كه مخاطب او باشند و م برای كسانی مكانيك است، زیرا او این جمله نادرست می باشد

شك افرادی در كشورهای مختلف جهان هستند كه هرگز ماشين خود را هایشان را نزد او ببرند، بی

 نزد او نمی برند.

ایم نهایت خودش می پوشد، ما كی گفته افكن خودش می برد و خودش می دوزد و درشبهه

؟! همچنين بحث اعجاز این آیات را مطرح كرده است بله اعجاز دارند، ضمير هُنَّ به ماه بر می گردد

، روشنایی از خودش نيست و از یك منبع توليد شده است. ولی یك منبع دارد نور همه می دانند كه

دریافت می كند و آن را  نورچراغ خودش منبع نور است...!!! و همانگونه كه می دانيم ماه از خورشيد 

 خودش منبع نور نيست. كند ومنعكس می

ولی خورشيد كه در قرآن به چراغ تشبيه شده خودش منبع نور است و بی شك در این آیات 

 اعجاز بسيار بزرگی وجود دارد.

 نكته:

از نور، نور مادی و  در این آیات منظور ما كریم نور با مفاهيم مختلفی بكار رفته است.آندر قر 

 ها بود.ی تاریكیآشكار كننده

 افكن این جمله را نوشته است:پایان شبههدر 

 كردن معنی غلط به و قرآن تغيير معانی با كه است دینی روشنفكران و روحانيون روش این"

 ".دارند مردم فریب در سعی آن،

 .زند! من دیگر حرفی ندارمچه كسی دارد از فریب دادن حرف میسبحان اهلل ، 

*** 
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 کندمي آشكار را خورشید روز ی بیست و ششم:شبهه

مِس وُضحاها ) ها )2( واْلَقمِر إَِذا َتََلها )1والشَّ سوگند به خورشيد »ترجمه:  (3( والنَّهاِر إَِذا جَلَّ

سوگند به روز چون ]خورشيد را[  (1)رود  (خورشيد)سوگند به ماه چون در پى  (2)اش یو تابندگ

  «.(2)آشكار گرداند 

ورشيد است كه موجب پيدایش روز كند؟ خير خآیا روز است كه خورشيد را آشكار می 

كودكانه است. چون اینهم غلطی فاحش و  .شود. یعنی قرآن مطلب را معكوس گفته استمی

كنند كه روز كه می شود خورشيد آشكار می شود و برایشان سخت است كه كودكان گمان می

 .كندشود روز را پدیدار می بفهمند كه خورشيد كه آشكار می

 پاسخ:

 فهمی بخاطرِ اینكه به صورت سطحی مسائل را بررسی كرده است.از هم برداشت شخصی و كجب

لف خفی است، جلی یعنی آشكار كردن؛ یعنی روز؛ خورشيد را آشكار ی مخاجلی نقطه

 ی شبهه توجه بفرمایيد:ی نویسندهكند، به جملهمی

 روز پيدایش موجب هك است خورشيد خير ؟كندمی آشكار را خورشيد كه است روز آیا»

 «.شودمی

هستند، مگر  دو كار متفاوتفرق می كند، این ها  موجب پيدایش شدنبا  آشكار كردنعزیزان 

 خورشيد می شود!؟« پيدایش»قرآن فرموده روز موجب 

خير، بحث قرآن در مورد آشكار ساختن است، آن هم برای ما انسانها! وگر نه شب و روز كه نزد 

 ارد و هيچ وقت خورشيد از دید پروردگار مخفی نمی شود.پرودگار معنایی ند

گوید كه سرایی! و میشود بعد شروع می كند به داستانببينيد خودش چيزی را متوجه نمی

 گانه است و ...! معكوس است و بچه
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 افكن كودكانه نيست؟!گویيم آیا برداشت شبههما می 

*** 

 ندپوشامي را خورشید شب م:بیست و هفت یشبهه
 

مِس وُضحاها- ها ) ( والنَّهاِر إَِذا2َتََلها ) ( واْلَقمِر إَِذا1) والشَّ  يْغَشاها ( واللَّيِل إَِذا3جَلَّ

 (خورشيد)سوگند به ماه چون در پى  *اش سوگند به خورشيد و تابندگى»ترجمه: . (8-2:الشمس)

 (خورشيد را)ن آنرا سوگند به شب چو* آشكار گرداند  (خورشيد را)سوگند به روز چون  *رود 

  «.بپوشاند

اپيدائی خورشيد در كند؟ خير حركت زمين است كه موجب نآیا شب خورشيد را پنهان می

شود. اینهم غلطی خورشيد است كه موجب پيدایش شب میشود یا نا آشكار بودن یكسوی زمين می

. پنهان می كندب است كه خورشيد را فاحش و كودكانه است. چون كودكان گمان می كنند كه ش

اصوال محمد تصور غلط و كودكانه یا ابتدائی از روز و شب داشته است و برای آنان، جدا از نور، 

وجود مستقلی قائل بوده است. در حقيقت روز لغت دیگری برای وجود نور خورشيد است و شب نيز 

 .لغت دیگری برای عدم وجود نور خورشيد است. اینها وجود مستقلی ندارند

 به شبهه: پاسخ

ین پدیده را بيان فرموده در این آیه هم خداوند متعال از دید ناظر زمينی بصورت بسيار لطيف ا

)ظلمت( وجود دارد ولی گردش  ی زمين هميشه حالت شبدانيم كه در قسمت پشتی كرهاست، می

به یك پرده دهد، حال در این آیه شب را در بين نقاط مختلف تغيير می وضعی زمين این ظلمت و نور

شاند، نه اینكه دور پوز نقاط خورشيد را از دید مردم میدر بعضی ا یا فاعل پوشاننده تشبيه شده كه

 گردد.فهمی نویسنده آشكار میر آسمان می پوشاند...! باز هم كجگيرد و آن را دخورشيد را می
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ی شمسی به قضيه نگاه ظومهافكن رفته از باالی مندید ناظر زمينی بيان فرموده شبههقرآن كریم از  

 می كند!

*** 

 هاسایه سجود ی بیست و هشتم:شبهه
 

و »ترجمه:  (21:)رعد وهللِ ِ يسجد من ِِف السًمواِت واْلَرِض َطوعا وَكْرها وظَِلَُلم بِاْلُغدو واَلصالِ 

سجده  هایشان بامدادان و شامگاهان براى خداهر كه در آسمانها و زمين استخواه و ناخواه با سایه

 «.كنندیم

مئِِل سجدا هللِ ِ وهم داِخُرونَ   يتََفيُأ ظَِلَُله عِن اْليِمِي وْلشَّ
ٍ
 (84:)نحل َأو ََل يَروْا إََِل ما َخَلَق اهلل  ِمن ََشء

هایشان از راست و از سایه (چگونه)اند كه هایى كه خدا آفریده است ننگریستهآیا به چيز»ترجمه: 

 «.سایندیحال فروتنى سر بر خاک م خدا در گردد و براىیچپ م

در این آیات دو غلط واضح وجود دارد. اوال سایه امری عدمی است و سجود آن بی معنی است. 

كند. عدم فهم این موضوع فلسفی توسط اعراب بدوی ست كه بگوئيد صفر فالن كار را میمثل این

خدا.  ی محمد است نهساختهمر مؤید اینست كه این آیات سال پيش طبيعی است و همين ا 2822

و آسمانست در صبح و عصر  های آنچه در زمينرعد گفته سایه 21ی اشكال دوم اینست كه در آیه

اند. آیا خورشيد سایه دارد. آیا در آسمانها و زمينند دارای سایه كنند. یعنی تمام آنچهسجده می

د. سایه فقط در مورد سياراتی كه دور آیا مالئك طبق نظر قرآن( سایه دارنسایه دارند. )كهكشانها 

ی محمد را به جهان نشان بينانهو بس. این مطلب بازهم نگاه كوته خورشيدی بگردند معنی دارد

 .ی خودش گرفته استافتادهدهد كه از محيط عقبمی
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 پاسخ به شبهه: 

كند اصال دیهی! دو آیه ذكر كرده و ادعا میبازهم برداشت نادرست از امور بسيار واضح و ب

 چيزی به نام سایه وجود ندارد تا بياید كاری انجام بدهد!

 كنيم:ی اول را بررسی میابتدا آیه

  آنها، هایسایه همچنين ،بردمی سجده را خدای -ناخواه خواه - است زمين و آسمانها در آنچه

 (21:افتند.)رعدمی سجده به مقابلش در شامگاهان و بامدادان

گر یك بار آیه را با دقت می خواند متوجه می شد كه در این آیه به صورت جناب شبهه افكن ا

می باشد نه سایه! یعنی خدای متعال می فرماید آنچه « آنچه در آسمان ها و زمين است»مستقل، فاعل 

ارد بود ی آنها زمانی وهای آنها. لذا شبههایهدر آسمانها و و زمين است برای خدا سجده می برد و س

یه تكان بخورد( برای خدا سجده )بدون اینكه صاحب سا های سایهدگار می فرمود همهكه پرو

 )و آنها خود فاعل می بودند( كنندمی

 ی آسمانها و زمين شرح دادیم كه در این مورد دو دیدگاه وجود دارد:در مورد سجده

گوید و دیگری می اطالعيمشود ولی ما از كيفيت آن بیو سجده انجام میگوید تسبيح اولی می 

ی كائنات به معنای فرمانبرداری آنها از خدا است و اطاعت آنها یعنی در مسير مشخص قرار سجده

گرفتن و درست كار كردن، لذا مورد اول كه برای ما غير مفهوم است ولی طبق دیدگاه دوم سایه ی 

 نور تشكيل می شود.  گيری یك حایل جلو منبعدقيق و حساب شده در زمان قراراجسام نيز بسيار 

 هم دقيقا همين وضعيت وجود دارد مالحظه بفرمایيد: 84ی نحل آیه در مورد سوره

 چگونه كه اندیشندنمی آنها یدرباره و نگرندنمی است آفریده خدا كه چيزهائی به آنان آیا»

 «؟ برندمی سجده را خدای فروتنانه و گردندمی منتقل چپ و راست از هایشانسایه

جه بفرمایيد نوشته سایه هایشان! و نفرموده كه سایه ها بدون حركت شخص یا اشياء برای خدا تو

 به سجده می روند!
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ایه و كائنات در این آیه  ی سی گذشته در مورد چگونگی سجدهو باز هم همان توضيحات آیه 

در مقابل  جسم ها به چپ و راست بعد از حركت منبع نور یا حركت خودِهكند، انتقال سایصدق می

ها از قانون امر به معنای فرمانبرداری پدیده دهد و دقت و حساب شدگی اینمنبع ثابتِ نور روی می

 باشد.ی پرودگار میدقيق و حكيمانه

 فهمی او را بهتر درک كنيد.افكن نگاهی بيندازید! كجبروید به توضيحات اشكال اول شبههحال 

وده هر چيزی سایه دارد! تعجب می كنم از كجای آیه این گوید قرآن فرم* در اشكال دوم می

 داند...!ی نيست و هر كسی این مسائل را میبرداشت می شود؟ این كه یك امر تخصص

ند(، در بر)برای خدا سجده می هایشانها و زمين است به همراه سایهقرآن فرموده آنچه در آسمان

نفرموده كه هر ی خدا را می برد، ی شان سجدهسایه هایی است كه سایه دارند واینجا منظور گزاره

 چيزی سایه دارد!

آموز دانش 522وجود دارد، در این بين  آموزنفر دانش 2222كنيد در یك مدرسه  تصور

 ..آموز پدر ندارنددانش 222دانشگاه تحصيل می كند و شان هم در پدران

تند همچنين پدرانشان. در اینجا كسی ان ما تالشگر هسآموزال مدیر مدرسه بگوید تمام دانشح

 كند كه چرا گفتی پدرهایشان و از صيغه ی جمع استفاده كردید!اعتراض نمی

آموزانی است كه پدر دانند منظور مدیر از پدرانشان، وضعيت خانوادگی دانشچون همه می 

 ار دقيقی ارائه دهد!دارند و اصال مدیر در مورد پدر دار بودن یا بی پدر بودن آنها حرف نزده تا آم

هایشان، برای است و سایه زمين و آسمانها در آنچهو پرودگار متعال هم بر همين منوال فرموده 

 گيرد.اعده به امور فاقد سایه تعلق نمیكند و مشخص است كه این قخدا سجده می

سرشان سایه  ر در پشتهمچنين مالیكه و امور نامرئی ماده نيستند كه با قرار گرفتن در مقابل نو

 حتی مثالش نادرست است چه رسد به ادعایش.(تشكيل شود )
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 *** 

 شب خلقت نهم: ی بیست وشبهه
 

 «.و او كسی است كه شب و روز را خلق كرد»ترجمه:  (22)انبياء  وهو الَِّذي َخَلَق اللَّيَل والنَّهار

 است. اشتباهی كه در این آیه وجود دارد اینست كه خلقت را به شب نسبت داده 

گيرد. مثل اینست كه بگوئيد خدا هيچ يت و ایجاد به امر عدمی تعلق نمیشب عدم نور است و عل

 های باستانی یونانی نيز خلقت شب مطرح شده است ا خلق كرد كه غلط است. در افسانهر

دا( شب را در روز )ای خ»ترجمه:  (17)آل عمران  ُتولِج اللَّيَل ِِف اْلنَّهاِر وُتولِج النَّهارِِف اللَّيلِ 

  .«داخل می كنی و روز را در شب داخل می كنی

ی فوق چندین بار در قرآن تكرار شده است. همان اشكال قبل اینجا هم وجود دارد. شبيه آیه

تر عدم چيزی نيست كه آنرا با شب )عدم نور( چيزی نيست كه با نور مخلوط شود. به تعبير دقيق

( م تاریك و روشن صبحگاه، واقعيت اینست كه ميزان نور )وجودوجود مخلوط كنی. مثال در هنگا

 .كم است نه اینكه مقداری تاریكی را با نور مخلوط كرده باشيم

پيچد و روز را يشب را به روز درم»( ترجمه:  1:)زمر لَّيَل عََل النَّهاِر ويَكورالنَّهار عََل اللَّيلِ ا يَكور 

 «.به شب درمى پيچد

جا هم تكرار شده است. شب چيزی نيست كه نور را در خود بپيچد و پيچيدن همان غلط قبلی این

  .شب به روز هم بی معنی است
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ةً  و شب و »ترجمه:  (21:)اسراء وجعْلنَا اللَّيَل والنَّهار آيتَِي َفمحوَنا آيَة اللَّيِل وجعْلنَا آيَة النَّهاِر مبَِصَ

 .«بخش گردانيدیمی محو كردیم و نشانه روز را روشنروز را دو نشانه ی خدا قرار دادیم نشانه شب را 

ی علت یا خالق تواند آیه یا نشانههمان اشتباه تكرار شده است. چون تاریكی امر عدمی است نمی

رود تظار نمیقرآن مكرر آمده اند. البته ان اینگونه آیات كه شب را امر وجودی گرفته اند در .باشد

ا محمد هم متوجه این خطای مطلب فلسفی را بفهمد. طبع فردی در عربستان زمان محمد این

 .های محمدند نه خدااست نفهمد. بنابراین اینها گفته اش نشده است. اما خدا غير ممكنتكراری

 پاسخ به شبهه:

گویند شب، پس شب نوعی عدم است و خدا هم گوید به عدم نور میبه زبان خيلی ساده می

ام و این اشتباه د در قرآن فرموده شب را خلق كردهمات را، اما  خداونموجودات را خلق كرده نه معدو

 است.

 باز هم تلبيس و فریب. گویيم:كه ما هم خيلی ساده به او می

 گویند شب!و هرگز به آن نمی« تاریكی»گویند به عدم نور می

 ستند كه در اثر حركت وضعی زمين )چرخشهایی هتشب مخالف روز است، روز و شب حال

یجاد حركت هایی هستند كه با خلق زمين و اكنند، لذا روز و شب حالتبه دور خود( بروز پيدا می

 اند.وضعی، خلق و ایجاد شده

است كه طی آن مناطق زیادی از درست است كه شب تاریك است، ولی خودِ شب حالتی 

 گيرند تا صبح فردایش.شيد قرار میی زمين در پشت به خوركره

منافع بسيار  ها كجا( در این گردش شب و روز؛وجود كجا و بحث این تغيير حالتو )بحث عدم 

 زیادی برای ما انسانها وجود دارد، و واقعا تامل در آنها الزم است.
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افكن ی شخص شبههباشند و این اندیشهكه قرآن ذكر كرده كامال درست می پس تمام آیاتی 

 دانستن فلسفه هم دارد؟! باشد، ظاهرا ادعایاست كه نادرست و غلط می

 گویند شب، و باز خلقت شب اشتباه است...نا اگر مخالفی گفت به عدم روز می* احيا

گویيم روز هم یك حالت است كه ایجاد شده است و شب هم حالتی است كه در پاسخ می

به عدم  توانيم بگویيمث عدم و وجود اطالق كرد! آیا میشود كه به هرچيزی بحایجاد شده است، نمی

 افكن نادرست است.خدا نيست؟!!! خير، پس ادعای شبههی گویند زن! پس زن آفریدهمرد می

*** 

 شودمي پرتاب جن و شیطان سوی به که است تیری ،سنگشهاب ام:ی سيشبهه

 

در این آیات گفته شده كه ستارگان غير از زینت، برای حفاظت آسمان باال از شایطين نيز »

 .گيردسنگ ثاقب هدف قرار میينی كه گوش دهد با شهابهستند. و شياط

ْنيَا بِِزينٍَة اْلَكَواكِِب * َوِحْفظًا ِمن ُكلِّ َشيَْطانٍ  ًمَء الدُّ نَّا السَّ ُعوَن إََِل اْلَََْلِ اْْلَْعََل   إِنَّا َزيَّ مَّ اِرٍد * َلَّ َيسَّ مَّ

 اٌب َواِصٌب * إَِلَّ َمْن َخطَِف اْْلَْطَفَة َفُأْتبََعُه ِشَهاٌب َثاقٌِب َوُيْقَذُفوَن ِمن ُكلِّ َجانٍِب * ُدُحورًا َوََلُْم َعذَ 

 (؛22ـ  6صافات/ )

ما آسمان این دنيا را به زیور ستارگان آراستيم * و تا آن را از هر شيطان سركشی حفظ »ترجمه: 

ند * با شدت به گيرتوانند به عالم باال گوش فرا دهند و از هر سوی هدف قرار میكنيم * آنها نمی

شوند و برایشان عذابی دایم است * مگر كسی كه استراق سمع كند كه شهابی ثاقب دور رانده می

 ز«تازد)شكافنده( از پی او می

 :ت گفته كه ستارگان تيرهایی برای شياطينندحدر این آیه نيز به صرا
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ْنيَا بَِمَصابِيَح َوَجَعْلنَا ًمَء الدُّ نَّا السَّ ِعريِ َوَلَقْد َزيَّ يَاطِِي َوَأْعتَْدَنا ََلُْم َعَذاَب السَّ  (؛1:ملك) َها ُرُجومًا لِلشَّ

هایی زینت دادیم و آنها را تيرهایی برای شياطين قرار و در حقيقت آسمان دنيا را با چراغ»ترجمه: 

 .«ایمدادیم و برای آنها عذاب آتش فروزان آماده كرده

 .داندقب میو در آیات زیر نيز ستارگان را شهاب ثا

 َوالطَّاِرِق * َوَما َأْدَراَك َما الطَّاِرُق * النَّْجُم الثَّاقُِب 
ِ
ًمء قسم به آسمان و »ترجمه:  (2ـ2:طارق) َوالسَّ

 .«قسم به طارق )كوبنده( و تو چه دانی كه كوبنده چيست. ستاره ثاقب است

 :در تفسير این آیات در حدیث صحيحی آمده است

ًم رسول اهلل جالس فی نفر من أصحابه إذ رمی بنجم فستنار فقال رسول اهلل عن بن عباس قال بينـ 

ما كنتم تقولون ْلثل هذا فی اجلاهلية إذا رأيتموه قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم فقال روسل 

سبح اهلل فإنه َل يرمی به ْلوت أحد وَل َلياته ولكن ربنا عزوجل إذا قضی أمرا سبح له محلة العرش ثم 

أهل السًمء الذين يلوِنم ثم الذين يلوِنم حتی يبلغ التسبيح إلی هذه السًمء ثم سأل أهل السًمء السادسة 

أهل السًمء السابعة ماذا قال ربكم قال فيخْبوِنم ثم يستخْب أهل كل سًمء حتی يبلغ اْلْب أهل السًمء 

... قال أبو عيسی هذا حديث حسن  الدنيا و خيتطف الشياطي السمع فريمون فيقذفوِنا إلی أوليائهم

 (37، ص 23و تفسري طْبی، ج  362، ص 5صحيح )سنن ترمذی، ج 

ای پرتاب شد و نور ایجاد هنگامی كه پيامبر در جمعی از اصحابش نشسته بود ستاره»ترجمه: 

گفتيد؟ گفتند ما دیدید در مورد آن چه میكرد. پيامبر گفت در جاهليت وقتی چنين چيزی را می

آید. پيامبر گفت برای مرگ و حيات كسی پرتاب ميرد یا به دنيا میگفتيم كه فرد بزرگی میمی

گيرد )قضی امرا( حمل كنندگان عرش او را شود ولكن پروردگار هرگاه تصميم به كاری مینمی

 گویند تا تسبيح به این آسمان )آسمان دنيا(گویند سپس اهل آسمان مجاور آنان تسبيح میتسبيح می

پرسند خدای شما چه گفت؟ پس به آنان رسد. سپس اهل آسمان ششم از اهل آسمان هفتم میمی

رسد و شياطين پرسند تا خبر به اهل آسمان دنيا میدهند. سپس اهل هر آسمان از خبر میخبر می
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ث گيرند، حدیشوند و اوليائشان مورد هدف قرار میكنند پس به سوی آنان پرتاب میاستراق سمع می 

كند. در مجموع در آیات فوق دو غلط فاحش وجود دارد. اول فوق هم مطالب آیات را تكرار می

های ثاقب تيرهایی های ثاقب دانسته است و دوم اینكه گفته این شهاباینكه ستارگان را همان شهاب

ب ی جن( به سوی شياطين پرتاسوره 5ی هستند كه در هنگام گوش دادن شياطين )یا جن در آیه

دانيم كه ستارگان كرات آسمانی فروزانی شبيه خورشيد هستند كه با شوند. اما امروزه ما میمی

كنند و ربطی به شهاب ثاقب ندارند. و آنچه ما به عنوان ای حرارت و نور توليد میسوخت هسته

و هنگامی  اندهای سنگ ناشی از انفجارهای ستارگانند كه در فضا پراكندهبينيم خردهشهاب ثاقب می

ها با جو زمين گيرد، برخورد سنگكه زمين در مسير حركتش در معرض این قطعات سنگ قرار می

شود. زمان و موقعيت برخورد جو با این قطعات نيز قابل محاسبه و موجب سوختن آنان و ایجاد نور می

 .شودمیبينی است. بنابراین نه ستارگان شهابند و نه شهاب برای زدن شيطان پرتاب پيش

 پاسخ به شبهه:

 این فرد این همه تلبيس را در كجا آموزش دیده است!كه واقعا جای تعجب است 

در پایان دالیل ضعفش  )حدیثی كه ضعيف است و قسمت اعظم مطالبش نقل آیات و احادیث 

ا هم سازد كه آنها را باشكال به این آیات مبارک وارد میباشد. در پایان دو كنيم( میرا بيان می

 كنيم:بررسی می

 شبهه افكن:

 همان را ستارگان اینكه دارد، اول وجود فاحش غلط دو در مجموع در آیات فوق"

 ".است ثاقب دانسته هایشهاب

 پاسخ:

 خير اصال این گونه نيست

 قبل از هرچيز الزم است بدانيم كه شهاب در لغت به چه معناست:
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هاُب:*   هاِب: الَِّذي َينَْقضُّ باللَّيِْل ِشبَْه الَكوَكِب الُعوُد الَِّذي فِيِه ناٌر. الشِّ  ... وَأراد بالشِّ

 هيشب كه شودمی نمایان شب در آنچه: شهاب از منظور و...است فروزان تشآ آن در كه نخی

 .بيروت -صادر دار :نشر 122 صفحه 2 جلد العرب لسان/منظور ابن .است ستاره

 می باشد.« گرنفوذ»و « كنندهسوراخ »به معنای  * ثاقب هم كه واضح است

 :هم مطرح شده است در این آیات بحث كوكب

 الَكْوَكُب والَكْوَكبُة: النَّْجم* 

 دار :نشر 712 صفحه 2 جلد العرب لسان/منظور ابن. ستاره: (مونث) كوكبه و( مذكر)كوكب

 .بيروت-صادر

خواهيد شد كه مفهوم ازید متوجه ی مباركه صافات نگاهی بيندی سورهپس اگر به آیات شریفه

 تفاوت دارد.« شهاب»با مفهوم « كوكب»

هایی نفوذگر فگيری شياطين معرفی شده شهاب سنگی صافات برای هدآنچه در سوره

باشند، ولی در سوره ملك فرموده ستارگان و آنها را برای رجم شياطين قرار دادیم. پس ادعای می

! و دو مفهوم ها یكی هستندتارگان و شهاب سنگقرآن نفرموده سشبهه افكن نادرست است و هرگز 

 باشند.كامال جدا از هم می

گان این گونه شوند ولی ستارها پرتاب میسنگمكن است مخالفين بگویند بله شهابحال م

)پس شهاب منظورش  ی ملك فرموده آنها را برای رجم شياطين قرار دادیم.نيستند چون در سوره

 همان ستاره است(

تكامل نرسيده كه همچين ادعایی گویيم علم بشر هنوز در ابتدای راه است و به میدر پاسخ 

ها اعالم كردند: ( خبرگزای2251تفاقا همين امسال )گویيد ستارگان چنين نيستند، اكنيد و میمی
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شناسایی كرده است كه تقریبا دو برابر اندازه مریخ  ی پالسمایییهاتوپتلسكوپ فضایی هابل "

 "شده اند پرتاببا سرعت زیاد  حال مرگدر  ستارهاز یك هستند و 

 توانند روی گوگل بنویسند: حقيق و پژوهش هستند همين االن میافرادی كه اهل ت

 «مرگ حال در ایستاره از پالسمایی هایتوپ پرتاب»

شود، لذا وقتی می گویيم علم بشر هنوز ناقص است و به با همين یك مورد ادعای شما رد میو 

ورد سخن بگویند، حرف تكامل نرسيده و باید منتظر ماند و پرونده را باز گذاشت تا آیندگان در این م

 ای نزده ایم.غير منصفانه

ط بحث یك ستاره النجم الثاقب، فق دانم!طارق را چرا مطرح كرده است؟ نمی یبحث سوره

 باشد، چه ربطی به موضوع ما دارد؟است كه كوبنده می

 بهه افكن:اشكال دوم ش

 )یا شياطين دادن گوش در هنگام كه هستند تيرهائی ثاقب هایشهاب این گفته اینكه دوم"

 ستارگان كه دانيم می ما اما امروزه. شوندمی پرتاب بسوی شياطين جن( یسوره 5 یآیه در جن

 ندكن توليد می نور و حرارت ایهسته سوخت با كه هستند خورشيد شبيه آسمانی فروزانی كرات

 ".ندارند ثاقب شهاب به ربطی و

 پاسخ:

های متفاوتی در مورد شهاب ثاقب و برخورد با شياطين ده منابع فراوانی را مطالعه كردم دیدگاهبن

وجود دارد، گروهی می گویند این فعل و انفعاالت در جهان معنویات و آسمان معنوی انجام می شود 

ای می گویند خير همانگونه دميان آن را فهم نمایند و عدهه آو خداوند این مثال را طوری بيان كرده ك

 كه مطرح شده حقيقت دارد و ظاهر آیه درست است.
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وه ی ای كه در اینجا قابل تامل می باشد این است كه معموال علم نجوم، از ماهيت و شياما نكته 

یان حركتشان ها و ستارگان سخن می گوید، و اینكه در جرسنگحركت و دیگر امور علمی شهاب

چه كارهایی انجام می دهند و چه مقصودی دارند و خدای رحمان به جهتی آن را هدایت می كند و 

وم تجربی خارج است ی درک علكارهایی انجام می دهند، از حيطه این كه چند درصد آنها همچين

 خارج است. ی كار اواند نظر بدهد! چون از حوزهتر( نجوم در این مورد نمی تو)به زبان ساده

اصال مباحث مربوط به شياطين و مالئكه چيزی نيستند كه علوم تجربی بتواند در مورد آن سخن 

ی ماده كار می كند( لذا شبهه افكن هستند و علوم تجربی فقط در حيطه )زیرا اینها غير مادی بگوید

ی هستند و علم این امور غيب) مورد آن هيچ اطالعی نداردر مورد موضوعی سخن می گوید كه درد

 تجربی در مورد غيبيات ساكت است.(

كرده كه طبق معمول حدیث ضعيفی ی خود یك حدیث را مطرح *همچنين او در شبهه

 :روایت سندی باشد، بفرمایيد بررسیمی

َثنَا َمعْ  َثنَا َعبُْد اْلَْعََل، َقاَل: َحدَّ ، َقاَل: َحدَّ َثنَا َنَْصُ ْبُن َعيِلٍّ اجلَْهَضِميُّ ، َعْن َعيِلِّ ْبِن َحدَّ ْهِريِّ َمٌر، َعِن الزُّ

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس....  ُحَسْيٍ

 عبد اْلعَل بن عامر الثعلبي، الكوِف:

 6َقاَل ُسْفيَاُن: ُكنَّا َنَرى َأنَُّه ِمْن كِتَاٍب. َوَكاَن َضِعيًفا ِِف اَْلَِديِث.ئ)الطبقات الكْبى/بن سعد جلد 

 يه(دار الكتب العلم نرش: 326صفحه 

 :گویدمی ذهبی

َفهُ . بَِقِويٍّ  َليَْس : َحاتِمٍ  َأُبو َقاَل   دار :نرش 451 صفحه 3 جلد ذهبی/اَلسَلم )تاريخ .َأمْحَدُ  َوَضعَّ

 اَلسَلمی( الغرب

 * در پایان ادعای شعرِ شاعر جاهلی را مطرح می كند و برای آن سند زیر را معرفی می نماید:
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 " سيد الناس ابن السري، و اْلغازي ِف اْلثر عيون "

 كه آن هم بنا بر دالیل زیر ضعيف است:

 :آمده مالك بن لهيب ترجمه در ،نعيم ابی الصحابة معرفة كتاب در

 اهلل عبد رواه الكهانة له فذكرت وسلم عليه اهلل صَل النبي مع حرضت: قال اللهبي مالك بن َليب»

 (2428 ص ،5 ج الصحابة، )معرفة« !يثبت َل بإسناد العدوي َممد بن

 :فرموده اهلل رحمه البر عبد ابن امام همچنين

 وعًمرة جمهولون، رواته ْلن أذكره، َل حكم فيه كان ولو ضعيف، اَلديث هذا إسناد: عمر أبو قال»

 (1343 ص ،3 ج )اَلستيعاب،« ...اَلديث بوضع متهم زيد بن

روایت و گمانی استفاده  افكن تا حرف خود را به كرسی بنشاند از هر سخن ودقت بفرمایيد شبهه

 ی مخالفان قرآن كریم بدانند كه :كرده است، ولی الزم است او و همه

 ن الباطل كان زهوقاچون... إ بر عبس می پایند...

*** 

 دارندمي باز لرزش از را زمین کوهها ی سي و یكم:شبهه

ر نهادیم تا و در زمين كوههایى استوا» ترجمه:  )22:)انبياء وجعْلنَا ِِف اْْلَرِض روايِس َأن ََتِيد ِِبِم -

 «.مردم[ را بجنباندمبادا ]زمين[ آنان ]

( همين جمله تكرار شده است. این مفهوم به 22و انبياء  21، نحل22در آیات دیگری )لقمان  

و  "وجبال مرساة"احتمال قوی از قس بن ساعده االیادی شاعر عرب جاهلی اخذ شده است كه گفته 



 153 ؟!قرآن و علم .. تضاد یا تطابق 

باَل َأوَتادا: می كنند یگيراند كه طبعا از لرزش زمين جلوميخ قلمداد شده در آیات كوهها   (7:نبأ) واجْلِ

 «.و كوهها را ميخهائی قرار دادیم»ترجمه: 

دهد كه محمد و نشان می ی فوق در شعر شاعر قدیم جاهلی كعب بن لؤی آمده استعين آیه

 ..این جمله را از شعر وی اقتباس كرده است

دهد كه مفهوم ميخ بودن كوهها از قبل از محمد در محيط عربستان شایع بوده می همچنين نشان

ی زمين ای فروكوفته در پوسته: كوهها مثل ميخ نيستند كه ریشهی فوق غلطند. اوالاما هر دو آیه .است

ا ثانيا: فرورفتگيهزمينند كه برآمده شده اند یعنی درست عكس ميخ.  داشته باشند برعكس كوهها قشر

زله جا كوه است خطر زلتند و نقشی در تثبيت ندارند و برعكس هری حركات زمين هسو كوهها نتيجه

شود. مورد بحث واقع می    plate tectonoc شناسی تحت عنوانبيشتر است. این مبحث در زمين

ها هال حركتند. درمحل تماس این پوستی زمين از قطعات بزرگ مجزا ساخته شده اند كه در حستهپو

ی ثباتی زمين است نه تثبيت كنندهد می آیند. بنابراین كوه نمود بیفشان و كوه بوجولرزه، آتشزمين

 .زمين

 پاسخ به شبهه:

كند! و می گوید قرآن حمله میكند سپس به تفسير خودش عجيب است واقعا؟! خود تفسير می

 اشكال دارد...

 ندازیم:ی سوره مباركه انبياء نگاهی بيی شریفهبه آیه

 كوههای زمين در ما» َوَجَعْلنَا ِِف اْْلَْرِض َرَوايِسَ َأْن ََتِيَد ِِبِْم َوَجَعْلنَا فِيَها فَِجاًجا ُسبًَُل َلَعلَُّهْم هَيْتَُدونَ 

 در و هم، به را آنان توازن و نسازد مضطرب را انسانها زمين تا ایمآورده پدید داریریشه و استوار

  «.گردند راهياب كه این تا ایم،آورده وجود به گشادی یراهها كوهها البالی
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ين انسانها را مضطرب ها را استوار ساختيم تا زمو تعالی( در این آیه فرموده كوه خداوند )سبحانه 

خورد و مضطرب هاست كه توازن ما به هم نمیكند بخاطر كوهبيان می ی بسيار مهمی رانسازد، نكته

 باشد:به طور دقيق این می« ََتِيَد ِِبِمْ  َأنْ »ی شویم، ترجمهنمی

 .می باشد به معناى انحراف به چپ و راست و اضطراب «ميداً -یميد -ماد»از « ميد»كلمه 

ها وجود نداشتند چه اضطراب چيست؟ اگر كوهآید، منظور از حال بالفاصله این سوال پيش می

 افتاد؟اتفاقی می

 روی گوگل بنویسيد: روپایی و آمریكایی بپرسيم،بيایيد این سوال را از پژوهشگران ا

What would happen if the mountains were not? 

 افتاد؟می اتفاقی چه نبودند هاكوه اگر

و جریان خاصی  شدند و شدتآبهایی جمع میای وجود نداشت و .آن موقع دیگر رودخانه2

)اتفاقا در آیه هم دقيقا به این  شدباتالق میی زمين تبدیل به های راكد تمام كرهنداشتند در اثر آب

 (های گشادی وجود دارده شده است: در البالی كوه ها راهموضوع اشار

های بسيار د نداشت و طوفانهای هوا و بادها وجوگيری در مقابل جریان. آن موقع هيچ ضربه1

 .سهمگينی زندگی را مختل می كرد

 . و دالیل دیگر...2

در جلوگيری از زلزله تعبير  فقطای این آیه را این مورد متوجه شدم كه عده يق دربعد از تحق

اند و مخالفان هم شروع كرده اند به نقد آن، جلوگيری از زلزله در بهترین حالت خود فقط یك كرده

های هم همان گونه كه بيان شد برداشت آن، باشد، كه در صورت ردّی فوق میاز این آیه برداشت

 ی شریفه اشكالی وارد نيست.ضح دیگری هم وجود دارد و به آیهابسيار و
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ما باز گذاشته اگر توجه بفرمایيد قرآن صراحتا مساله را بيان نكرده و راه تحقيق و كشف را برای   

به سمت چپ و راست ما جلوگيری  ها از جنباندن و اضطراب و انحرافاست، كه چگونه كوه

 كنند.می

ن هم اشاره نموده در آیات دیگری هم دقيقا همين عبارت وجود دارد و افك*همانگونه كه شبهه

 گفتيم كه یك مفهوم عام است و بحث زلزله فقط یك برداشت می باشد.

 فرماید:مباركه نباء، خداوند میی سوره 7ی ی شریفه* همچنين در مورد آیه

 ایم؟هایی ننمودهها را ميخو آیا كوه

ها باشد، ابتدا آنبرگرفته از اشعار زمان جاهليت میرده كه این آیات افكن اسنادی معرفی كشبهه

 ها می رویم.م و سپس سراغ مفهوم ميخ بودن كوهنمایيرا بررسی می

های دیگر هم گفتيم كه تمام امور منتسب به او ضعيف ورد قس بن ساعده االیادی در قسمتمدر

افكن می گوید ف مرفوع است( در ادامه شبههان سقمراجعه كنيد به قسمتی كه می گوید آسم) هستند

)صلی اهلل عليه و سلم( این آیه  است و گویا حضرت محمد« كعب بن لوی»جمالت از ابيات شعر  این

كند به كتاب البدایه و ه است، برای ادعای خود استناد میرا از اشعار او كپی كرده و در قرآن قرار داد

 النهایه ابن كثير، جزء دوم.

كنيم كه بله همچين چيزی وجود دارد ولی در آنجا رویم مشاهده میه مكان مورد نظر میوقتی ب

)كه این خبر از چه كسی روایت شده(. توجه بفرمایيد این  اسناد این ادعا هم روایت شده است

 ی راویان این روایت هست:سلسله

لتيمي، عن َممد بن روى أبو نعيم من طريق َممد بن اَلسن بن زبالة، عن َممد بن طلحة ا"

 "إبراهيم بن اَلارث، عن أيب سلمة

 ی اول زنجيركنيم كه حلقهدهيم، مشاهده میین راویان را مورد بررسی قرار میولی وقتی ا

 )محمد بن حسن( مشكل دارد، به دالیل زیر:
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 أقول )َممد(: إسناده ضعيف جدًا...

 َممد بن اَلسن بن زبالة، هو مَّتوك، بل اِتم بالكذب!

 (372، ص 7قول ابن معي: كان يرسق اَلديث! )الكامل ْلبن عدي، ج ي

 ويقول النسائي: مَّتوك اَلديث! )مهان(

 (164، ص 2ويقول اْلمام الذهبي: مَّتوك! )الكاشف، ج 

 رسد چه نكرده درک را نبوی عصر اصالً لذا و هست تابعی سلمه، ابی یعنی نهایی همچنين راوی

 از قبل سال 212 حدود یعنی هجرت از قبل سال 272 لوی بن كعب هاینك مهمتر و جاهليت عصر به

 عليه اهلل صلی) حضرت هشتم جدّ و. است شده ثبت وفاتش تاریخ ،(سلم و عليه اهلل صلی) پيامبر تولد

 باشد.این هم تعارض دیگری در روایت می شود ومی محسوب( سلم و

 اما چرا قرآن كریم از مفهوم ميخ استفاده كرده است؟

تشبيه كرده است و نفرموده كه ها را به ميخ چيز الزم است بدانيم كه خداوند كوه قبل از هر

 ها ميخ هستند، اما چرا چنين تشبيهی؟كوه

نيمه داخل آن فرو ببرید، حال زمينی را بياورید و یك پيچ را به صورت شما همين االن یك سيب

ز پيچ سمت تقسيم كنيد، مشاهده می شود كه نصفی ازمينی را با چاقو درست از كنار پيچ به دو قسيب

 زمينی قرار دارد.بيرون است و نصفش داخل سيب

و به عكسهایی كه نمایش داده می شود نگاه كنيد، « ایزوستازی»حال بروید روی گوگل بنویسيد 

یر زمين ها بيرون است و قسمتی در زی كوهشویم كه قسمتی از تنهدقيقا مشابه آزمایش ما، متوجه می

 قرار دارد.

 ایزوستازی چيست؟ 

 افرادی كه مایلند خودشان تحقيق كنند عبارت زیر را در گوگل جستجو بفرمایند:
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 mountains root+isostasy 

 هم این مفاهيم یافت می شود: زبانهای فارسییتوار در سابه صورت خالصه

 در است اصطالحی( "ایستایی" στάσις ،"برابر" ísos: یونانی واژه دو از) ایزوستازی *اصل

 بر و شودمی استفاده زمين آستنوسفر و ليتوسفر بين گرانشی تعادل حالت توضيح برای كه شناسیزمين

 این .هستند شناور دارد بستگی آنها تراكم و ضخامت به كه ارتفاعی در تكتونيكی صفحات آن اساس

 وجود زمين كره سطح در توانند می توپوگرافی مختلف هایارتفاع چگونه كه دهدمی توضيح اصل

 .باشند داشته

ضخامت در تمام نقاط یكنواخت كيلومتر است، ولی این  22ضخامت متوسط پوسته زمين *

ضخامت )هاست. ، پوسته در زیر اقيانوسها به مراتب نازكتر از قارهنيست بلكه طبق نظریه ایزوستازی

 .(كندكيلومتر در زیر كوهها تغيير می 62اكثر دریاها تا حد كيلومتر در زیر 22پوسته از حداقل 

است بر اساس این تئوری ميزان فرورفتگی اجسام عنوان شده   (Airy)این تئوری به وسيله اری*

ص تقریبا یكنواخت آنها دارد. بنابراین عامل اصلی های مایع بستگی به وزن مخصوشناور در محيط

رود قشر مذاب فرو می درتر است بيشتر قسمت كه مرتفعهاست بدین معنا آن فرو رفتگی، ارتفاع توده

 .اندها شكل گرفتهدارتر از جلگهكوهها ریشه ،عادل بين قسمتهای مختلف قشر جامدو برای برقراری ت

اند، درست مانند ميخی كه در زمين فرو ها در زیر زمين هم كشيده شدهدیدگاه كوهطبق این 

 رفته باشد.

به هوا  هایی هستند كهها مانند ميخاند كوهی كه پژوهشگران منتشر كردهب دیگرطبق دیدگاه جال

 های یك چرخ.زده شده اند، مانند دنده

ها نبودند كند و اگر در سطح زمين كوهی زمين با سرعت بسيار زیادی دور خود حركت میكره

تلف را همراه اطق مخها هستند كه هوای منوا هيچ ثباتی نداشت، چون این كوهو كامال صاف بود، ه

ر بگيرید كه آب را با های یك آسياب را در نظ)پره چرخانندكنند و میبا چرخش خود حفظ می

 .ها هم همينگونه عمل می كنند(كند...كوهخود حمل می
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 توانيد این منابع را مطالعه بفرمایيد:خواهيد میاگر باز هم رفرنس می 

- Earth, Press and Siever, p. 435. Also see Earth Science, Tarbuck and Lutgens, 
p. 157 
- Earth Science, Christina Reed, Willian J.Cannom, p.39 
- Geodynamics of the Lithosphere, Kurt Stuwe, 2nd Edition, Springer, p.164 
- Carolyn Sheets, Robert Gardner, and Samuel F. Howe, General Science 
(Newton, MA: Allyn and Bacon Inc.: 1985), 305. 

 حال بعد از توضيحات مفصل برویم سراغ شبهات فرد نویسنده:

 الخ. ...ها مثل ميخ نيستند وكوه :اوال

 افكن كامال در اشتباه است.هستند و شبهه ثابت كردیم كه این گونه پاسخ:

 برعكس و ندارند تثبيت در قشین و هستند زمين ی حركاتنتيجه كوهها و فرورفتگيها :دوما

 الخ. ...است و بيشتر زلزله است خطر كوه جا هر

ی آیات كند! همهكرده است كه ایشان دارد حمله می حال چه كسی بحث زلزله را پاسخ:

 شده را بررسی كنيد آیا بحثی از زلزله وجود دارد؟مطرح

)دچار اضطراب نشوید( آیا  بيدكند كه شما نجنها كاری میفرماید كوهكریم میاینكه قرآن

ها نباشند زمين باتالقی سرد و شود؟ مگر نگفتيم كه اگر كوهو اضطراب فقط با زلزله ایجاد می جنبيدن

بحث زلزله فقط یك برداشت از این موضوع است و  ...امانهایی بیروح می شود با طوفانبی

ی اند، وگرنه به زلزله اشارهكرده ی آیات دخيلعزیز فقط برداشت خود را در ترجمهمترجمان 

ی ما ای داشته است و تحقيق به عهدهرح دادیم كه قرآن كریم فقط اشارهمستقيم نشده است و ش

 مسلمانان است.

*** 

 کوهها نصب ی سي و دوم:شبهه
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باِل َكيف ُنِصبت  «.اندكه چگونه نصب شده نگرند(ها )نمیو به كوه»ترجمه:  )5:)غاشيه وإََِل اجْلِ

و نصب كرده  را در زمين فروكردهاند كه خدا آنانی زمين بودهآیا كوهها اشياء جدائی از پوسته

  .ی زمينند نه چيزهائی مجزخوردگی پوستهاست؟ خير. كوهها چين

 پاسخ به شبهه:

لی ها را نصب كردم در حاافكن می گوید خداوند گفته كوهههی شبای دیگر نویسندهدر شبهه

 اند.از جایی آورده نشدهكه كوه ها 

 گویيم با مراجعه به فرهنگ لغت مشخص می شود كه نصب كردن این معانی را دارد:می

 برپا كردن،  كارگذاشتن،  برقرار كردن

)سبحانه  شویم كه منظور از نصب این است كه خداوندوجه به معانی دقيق كلمه متوجه میلذا با ت

 برپا كرده است.ها را برقرار كرده یا و تعالی( كوه

دهيم باز هم اشكالی پيش افكن مورد توجه قرار عنی نصب كردن را طبق دیدگاه شبههحتی اگر م

صوب كرده است، یا از آن مواد آید، چون خداوند از مواد زمين مقداری را به عنوان كوه مننمی

 هایی را نصب كرده است.كوه

آمده است پس غلط است! در حالی كه باید  او فقط اصرار دارد بگوید این مواد از جای دیگری

 برای این ادعای خود دليل ارائه دهد

 افكن:وال از فرد شبههیك س

رار دارد برای نصب شود مواد را از زیر زمين بيرون آورد و به عنوان كوه نصب كرد؟ چرا اصنمی

 ای را از خارج آورده باشند!فقط باید ماده

ی را از بيرون اداره كند، فقط باید فرد منصوبان معاون اگر مدیری بخواهد یكی را به عنو

 شود از همان كارمندان استفاده كند؟بياورد؟ نمی
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داند؟ یا خود را به یعنی این اصول بدیهی عقلی را نمیآميز است! افكن واقعا تعجبادعای شبهه 

 خواب زده است!؟

*** 

 ندکمي نازل تگرگ آسمان کوههای از خدا ی سي و سوم:شبهه
 

ُل ِمَن السًمء ِمن ِجباٍل فِيها ِمن بَردٍ : كنددا از كوههای آسمان تگرگ نازل میخ  (82)نور  وينَزِّ

 .«كنددا از كوههای آسمان تگرگ نازل میخ»ترجمه: 

كرده در آسمان هم كوههایی از یخ گ مثل سنگ جامد است محمد گمان میظاهرا چون تگر

د. واقعا خطای به این ی شوند و به زمين می ریزنماز آنها جدا ها جود دارند كه تگرگها مثل سنگریزهو

 .انگيز استفاحشی حيرت

 پاسخ به شبهه:

ی ادبيات را در نظر نگرفته است، بسيار ساده ایم كه نویسنده اصولدر این مورد بارها توضيح داده

 گرایانه نگریسته است!قرآن با عينك مادی ادبیاو به كتاب 

هه می گيرد كه چون قرآن شناسی دیده است، فوری جبت را در یك كتاب اقليمر این جمالانگا

 های سنگی وجود دارد!اقعا تصور كرده اند در آسمان كوههای آسمان، پس آنها وگفته كوه

ی این كتاب به مثنوی موالنا نگاه پرسم، اگر با دید نویسندههای آگاه مییك سوال را از نفس

ها را به افكن تشبيهد ادبيات فارسی خواهد آمد!  شبههاین كتاب شعر ارزشمن كنيم چه بالیی بر سر

 عنوان اشتباه علمی قلمداد كرده است!

ندارند و با این شبهات! منقلب سوزد كه معلومات كافی این بين فقط دلم برای جوانانی میمن در 

 شوند.می
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هيچ  اند وهایی آسمانی تشبيه شدهگویم كه ابرها به كوهدر پاسخ این شبهه فقط این را می 

 ی شریفه وارد نيست.اشكالی از لحاظ علمی به آیه

*** 

 عدم التقاط آب شور و شیرین دریا ی سي و چهارم:شبهه

 

 وهو الَِّذي مَرج اْلبحَريِن هَذا عْذب ُفَرات وهَذا ِمْلح ُأجاج وجعَل بينَهًم بْرزًخا وِحجًرا َمجورا -

ى كه دو دریا با هم مخلوط كرد این یكى شيرین گوارا و آن یكى شور تلخ و اوست كس» (12:)فرقان

 «.است و ميان آن دو مانع و حریمى استوار قرار داد

باِن ﴿21( بينَهًم بْرزٌخ َلَّ يبِغياِن )19مَرج اْلبحَريِن يْلتَِقيان ) ﴾ خْيُرج ِمنْهًم 21( َفبَِأي آََلء ربُكًم ُتَكذِّ

 25كنند )را مخلوط كرد و با هم برخورد می دو دریا»ترجمه: ( 11-25:رحمن)ال ﴾22﴿ اللُّْؤُلُؤ واْلْْرجانُ 

( پس كدام یك از نعمتهاى 12كنند )ی( ميان آن دو حد فاصلى است كه به هم تجاوز نم

 «.(11) شودز هر دو مروارید و مرجان خارج می( ا 12پروردگارتان را منكرید)

دریای شيرین و شور وجود دارند كه به هم متصلند ولی  در آیات فوق ادعا شده است كه دو 

ؤلؤ و مرجان دیگری هميشه شور است و از هر دو دریا ل مخلوط نمی شود یكی هميشه شيرین و آبشان

ممكن است : ی مذكور غلطند. اوال در جهان دریای شيرین وجود ندارد. ثانياشود. هر سه نكتهصيد می

های شيرین با دریاست. در اینصورت هم دو خطا وجود رودخانهشود منظور محمد تماس آب  گفته

ج با هم كامال مخلوط دارد. یكی اینكه رودخانه كه دریا نيست. و دوم اینكه آب شيرین و شور بتدری

شوند غلط است. ثالثا: در آب شيرین لؤلؤ و مرجان وجود د و این ادعا كه با هم مخلوط نمیشونمی

حتمال بسيار قوی محمد از دریانوردان شنيده بوده است كه در محل الحاق به ا. ندارد كه صيد شود

رود به دریا آبهای شيرین و شور در مجاور همند. محمد این مطلب را درست درک نكرده و به این 

 .صورت غلط در قرآن آورده است و به خدا نسبت داده است
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 :به شبهه پاسخ 

ن عای نویسنده را پاسخ خواهيم داد إپس هر سه ادابتدا در این مورد توضيحاتی عرض نمایم، س

 شاء اهلل.

 ایقهوه و آلودگل یكی كه) باشيم دیده را دریایی دو نشدن تركيب ویویدئ ما یهمه احتماال

 آیات قيد كرده اند، هم را مجيد اهلل كالم از آیاتی كليپ آن روی( آبی رنگ به دیگری و است

 :فرمایندمی كه نیالشأعظيم

 اَو الَِّذي َمَرَج اْلبَْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل َبيْنَُهًَم َبْرَزًخا َوِحْجًرا ََمُْجورً َوهُ 

 و است، شيرین شيرینِ یكی این سازدمی روان هم كنار در را دریا دو كه است كسی خدا»( فرقان.12)

 هم از كامالً را آنها كه است كرده ایجاد مانعی و حاجز دو آن ميان در خداوند! شور شورِ دیگر آن

  .  «است ساخته جدا

 :فرمایند می دیگری جای در مهربان خدای یا

  َفبَِأيِّ *َيبِْغيَانِ  ََل  َبْرَزٌخ  َبيْنَُهًَم *َيْلتَِقيَانِ  اْلبَْحَرْينِ  َمَرَج 
ِ
َبانِ  َربُِّكًَم  آََلء  َواْلَْْرَجانُ  اللُّْؤُلؤُ  ِمنُْهًَم  خَيُْرُج *ُتَكذِّ

 است كرده روان هم كنار در را( سرد و گرم و شور، و شيرین مختلف) دریای دو» (11-25 :الرحمن)

 با یكی گذاردنمی كه است مانعی و حاجز دو آن ميان در امّا. است داده قرار یكدیگر مجاور و

 انكار و كنيدمی تكذیب را خود دگارپرور نعمتهای از كداميك پس. كند سركشی و بياميزد دیگری

 . «آیدمی بيرون مرجان و مروارید دو، آن از ! نمائيد؟می

 :دفرمایمی فاطر یمباركه سوره 21 یآیه در یا

اُبهُ  َسائِغٌ  ُفَراٌت  َعْذٌب  َهَذا اْلبَْحَرانِ  َيْستَِوي َوَما  َطِريًّا ًًم ََلْ  َتْأُكُلونَ  ُكلٍّ  َوِمنْ  ُأَجاٌج  ِمْلٌح  َوَهَذا ََشَ

 یكسان دریا دو» َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكمْ  َفْضلِهِ  ِمنْ  لِتَبْتَُغوا َمَواِخرَ  فِيهِ  اْلُفْلَك  َوَتَرى َتْلبَُسوَِنَا ِحْليَةً  َوَتْستَْخِرُجونَ 

 دوی هر از .تلخ و شور دیگر آن و است، خوشگوار نوشيدن برای و شيرین و گوارا یكی این. نيستند
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 بينيدمی.  آوریدمی بيرون پيرایش برای زینت وسائل آنها دوی هر از و خورید،می تازه تگوش آنها 

 .«باشيد  شكرگزار و گيرید بهره خدا فضل از تا روند،می پيش و شكافندمی را دریاها كشتيها

 شانباور و اند پذیرفته معجزه عنوان به را ویدیویی یقطعه  این مردم یهمه كه نمایيممی مشاهده

 را آن اكنون و كرده اشاره چيزی همچين به خدا كالم قبل قرن 28 كه شده زیاد بسيار قرآن به

 ...بينيممی

 است غلط ویدیو این كه كردند اعالم ستيزاسالم عنوان تحت افرادی كردیم مشاهده ناگاه به ولی

 !!!ندارد صحت چيزی همچين و

 این گفتند یا! نداریم شيرین دریای جهان، در ما اصال كه دادند ارائه علمی شواهد و دالیل

 كه باشد می... و دانمارک اسكارگن خليج در دریا آب پيشروی و نيست دریاها به مربوط تصاویر

 .كردند وارد مساله این به كه دیگری های نقد و( دریا و دریا نه) دریا و خليج شودمی

 به مربوط آیات این كه كردند اعالم مسلمان جوانان از ایعده نمودم، مشاهده ميان این در

 مخالفان شور، ولی دریاها و هستند شيرین هارودخانه چون باشدمی دریا در هارودخانه آب ریختن

 ..شوندنمی قاطی گفته قرآن ولی شوند،می قاطی نهایت در اینها دوما و نيست دریا رودخانه اوال گفتند

 به هالوكالین) است هالوكالین یپدیده آیات ورِمنظ كردند اعالم مسلمان جوانان آن از پس

 متفاوتی شوریهای هااقيانوس عمق در ...و تبخير آب، ميزان هایجریان دليل به :كه گویندمی ایپدیده

 و نماید می ایجاد نامرئی سدی و رود می زیر به است شورتر كه قسمت آن نتيجه در شود، می ایجاد

 چيزی آنجا در و شود می زیاد و كم گفتند تنها شوری مخالفان یول( شوندنمی قاطی قسمت دو آن

 .آید نمی بوجود شيرین دریای نام به

 قاطی هاقيانوس آب با كه استریم، گلف مثال است دریایی هایجریان منظور گفتند ایعده

 با دمایی فاختال دليل به و دارند كمتری شوری نهایتا هم هاجریان این گفتند مخالفان شوند، ولینمی

 شوند. نمی قاطی هم

 چيست؟ آیات این منظور واقعا آیا رسد، ولیمی نظر به منطقی حدودی تا مخالفان نقدهای
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 تنها نه گویند می ستيزاناسالم اكنون هستند، ولی قرآن علمی اعجاز آیات این گفتيممی ما  

 شيرین دریای بنام چيزی چون شوندمی محسوب هم علمی فاحش خطای یك بلكه نيستند اعجاز

 ...و نداریم

 :باشدآمده چه می پيش جریانات این تمام به ما پاسخ اما

 .ما مسلمان دوستان هم و اند بوده اشتباه در ستيزاناسالم هم متاسفانه

 معنای این نيست، بفرمایيد دریا معنای به صرفا و صرفا بحر یواژه كه بدانيم باید چيز هر از قبل

 (فارسی به عربی هایلغت فرهنگ ترینمعروف از) المنجد دیكشنری از "بحر" ی واژه

( البَرُّ) ضد واژه اینكه. آب فراوانی و فراخی دریا،: بِحَار و بُحُور و أَبحُر ج: معنی البَحر: كلمه»

 بسيار و بخشنده مرد شور، آب بزرگ، یرودخانه هر گویند،( الخِضَمَ) را بزرگ دریای و است،

: «بَحر فی» است شعر یقافيه و وزن عروضيان عرف در و: العَرُوضِيّينَ اصطِالحِ فی حُوربُ ج -نيكوكار،

 «.سال دو خالل در: «سَنَتَين بَحرِ فی» ميان در خالل، در

 دیگری معناهای دریا معنای جز به است، بحر اشتباه ستيزاناسالم فرض ماجرا اولِ همان پس، از

 معنای به «بر» یواژه متضاد« بحر» یواژه نموده تصریح هم قفو دیكشنری كه دارد، همانگونه هم

 .باشد می خشكی

 .لذا بحر به معنای آب زیاد می باشد

 باید هم هارودخانه پس( باشد! دریا معنای به فقط بحر كه) بپذیریم را ستيزاناسالم فرض اگر

 ولی!!! « بر» شوند می مپس آنها ه! هستند بحر از غير چون!!! شوند محسوب خشكی یعنی «بر» جزو

 خير . !!است؟ خشكی رودخانه آیا

!!! است چقدر دجله و ارس و كارون و سيپی سی می و نيل و آمازون دِبی رودخانه دانيدمی

 (ی مشخص در یك ثانيهگذر كرده از یك نقطه )دِبی: مقدار آب

 ولی این چه ربطی به بحر شور و شيرین دارد؟
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 15 هاخشكی ميزان و باشدمی درصد 72 زمين یكره هایآب ميزان بندی،تقسيم یك در عزیزان 

 (:زمين یكره آبهای كل) درصد 72 آن از حال .درصد

 درصد 2 و قطبی هاییخ به مربوط درصد 1 باشد، می هااقيانوس و دریاها به مربوط درصد 57

 .باشد می( آب بخار)اتمسر در موجود آب و جهان زیرزمينی هایآب و هارودخانه تمام هم ماندهباقی

 درصد آبهای شيرین هستند. 2درصد آبهای شور و آن  57آن 

درصد  57، پس بحر شور آن چون گفتيم كه بحر به مجموعه آب زیادی گفته می شود

های قطبی و بخار های زیر زمينی و یخها و آبدرصد رودخانه 2ا و بحر شيرین آن ها و دریاهاقيانوس

 اتمسفر می باشد.

 : بفرمایيد دقت

 هميشه شوند ونمی قاطی هم ها باشيرینی و هاشوری این فرمایدمی( تعالی و سبحانه) متعال خدای

 دارد؛ در مورد آب های شور و شيرین جهان دقيقا این قاعده وجود دارد. چون وجود دو این بين تمایز

 م تفكيك می كند.این موارد را از ه آب یچرخه یا هيدورلوژی یچرخه بنام فرایندی

 رود، متراكممی آسمان به و شودمی تبخير ...و ها رودخانه و دریاها آب چيست؟ آب چرخه)

 (گردد می بر زمين زیر و هارودخانه و دریاها به و بارد می ابر، دوباره به شود می تبدیل و شودمی

 ...بخوانيد را آیات دوباره و بازگردید گذشته سطور به كردیم درک را آیات منظور وقتی حال

 !دریا دو اند گفته هاترجمه چرا كه است این شود می ایجاد كه سوالی اولين

 نيست، پرودگار كالم ترجمه؛ آن و اندداده انجام محترم اساتيد را ترجمه كه است این پاسخ

 اگر پس! كرد قيد ترجمه در را معانی تمام كه تواننمی و دارند متفاوتی معانی عربی زبان در كلمات

 .است بزرگوار اساتيد نگرش بلكه ندارد آیه خود به ربطی بدهد، رخ تفاسير یا ترجمه در اشتباهی
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( خود خاص معناهای با) بحر دو این در است كرده ذكر متعال خداوند كه توصيفاتی تمام و 

 .شود می یافت

 هامرداب و سدها و هارودخانه در االن) مرجان و لولو حتی كشتيرانی، تازه، گوشت نشدن، قاطی

 (است كمتر دریاها در موجود شور آب مروارید از قيمتشان دهند، البته می پرورش مروارید

ی آب ندارد، فقط به این خاطر از آن استفاده كردیم كه نكته: موضوع ما هيچ ربطی به چرخه

 بگویيم تفكيك این دو بحر از طریق همچين فرایندی صورت می گيرد.

 دارند؟ ای بهانه چه ستيزانماسال بار این

 در! بود مرسوم دختركشی كه عربستان سوزان صحرای در نيست؟ قرآن علمی اعجاز این آیا

 !سازد مطرح را موضوعات این سواد بی فرد بود، یك شمشير و شراب و زن مردم شعار كه جایی

 آنقدر نكنيد، قرآن باور دیدید كه كليپی هر بزرگواران كنممی توصيه هم مسلمانم عزیزان به 

 بيایند ستيزاناسالم فرداروز و كنيم، درست اعجاز آن برای زور به ما ندارد نيازی كه است قدرتمند

 .كنند نقد! افتخار با را هاكليپ آن

 افكن:حال برگردیم به شبهات فرد شبهه

های اداینترنت منتشر نمودم مورد انتقعزیزان چون دیدگاه كمی جدید است وقتی آن را در 

بيشتر شما عزیزان آن پرسش و ها پاسخ دادم، جهت آشنایی اوانی قرار گرفت و به همه آن نقدفر

 :ها را در اینجا قيد می كنمپاسخ

افكن سه شبهه وارد كرده است، در متن باال اوال و دوما را پاسخ دادیم، سوما هم در بين )شبهه

 سواالت قرار دارد و اتفاقا سوال آخر است.(

 :سوال

 در دریا دو معنی بر هستند كننده تایيد آیات شواهد اما دارد هم دیگری معانی بحر كلمه خب

 ...مویگمی ادامه
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 :پاسخ 

 از شما انگار! است دریا منظورش حتما كه كنيد می اصرار شما ولی دارد هم دیگری معنای بله

 شواهد همچنين !اید گرفته رارق دریاها آن شدن قاطی هایفيلم تاثير تحت بيشتر غيرمحقق مسلمانهای

 .شد عرض شما خدمت كه هستند دیگری چيز یكننده تایيد آیات،

 :سوال

 گفته اهلل ها؟؟شيرینی و هاشوری گفته اهلل بگيد نيداتومی چطور بزرگوار كردید تحریف خب

 ...هشد قایل ایویژگی و صفت كدام هر برای و كرده تفكيك ...تلخ و شور دریای و شيرین دریای

 :پاسخ

 : فرموده تعالی باری خداوند گویممی بلكه شيرینی، و شوری فرموده خدا امنگفته هرگز بنده

اُبُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج   شور بحر "و "شيرین بحر" یعنی َما َيْستَِوي اْلبَْحَراِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َسائٌِغ ََشَ

 شما برای دیكشنری از بنده ولی! دریا یعنی بحر گویيدمی زور به كه اینجاست شما مشكل "تلخ و

 كارینيست، دست كار در تحریفی باشد و فراوانی حجم دارای كه آبی زیاد، آب فرموده كه آوردم

 عزیز مترجمان یترجمه اینكه نه! تحریف شود می است پرودگار كالم مستقيما كه قرآن متن كردن

 درست این دانيد، می خدا حرف هم را مترجمان دیدگاه و حرف شما اینكه مثل! بگيرد قرار نقد مورد

 .بزرگوار دوست نيست

 :سوال

 مخلوط نهایت در كه نشدنه یا شدن مخلوط ما بحث نداره آب یچرخه به هم ارتباطی هيچ

 .شوندمی

 :پاسخ

 .اید نموده برداشت اشتباه خير است؟ آب یچرخه مورد در آیه این كه امكرده ادعا بنده آیا



 168 مراد یوسفینویسنده:  

 خود جای به شيرین آب چرخه این طبق و دارد وجود جهان در ایچرخه همچين گویممی بنده 

 چگونگی شرح در كه بود توضيحی این و .شوندنمی قاطی هم با و خود جای به شور آب و رود می

 .كردم عرض جهان شيرین و شور هایآب نشدن قاطی

 :سوال

 .دریاست دو قرآن منظور كنم اثبات بزارید اول اما

 :پاسخ

 .خدمتم در هم باز و دادم جواب باال سطور در

 :سوال

 ...نداره ربطی بدهند پرورش منبع. دوما اوال دهند؟می پرورش رو گفتيد كه چيزهایی اون

 :پاسخ

 بفرمایيد ایدخواسته منبع دهند، شمامی پرورش( مروارید)لوءلوء شيرین، آب در بودم گفته بنده

 :بنویسيد گوگل در

Hyriopsis schlegeli 

 .است شيرین آب تن نرم یك نام این

 این توسط هست، ژاپن شيرین آب یدریاچه بزرگترین كه (ژیگا استان در) بيوا یدریاچه در

 .كنند می كشت قيمتی بسيار رنگ زرد هایمروارید تننرم

 :نظر مورد كشت مورد در توضيحات این

https://en.wikipedia.org/w/index.php؟
title=Cultured_freshwater_pearls&oldid=740137664 " 

 :دیگر نياز مورد اطالعات این بفرمایيد
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 https://scholar.google.com/scholar?q=Hyriopsis+schlegeli+nature&hl=fa&as_s
dt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwiI2I2Bz6DPAhVGsxQKHab
EDEIQgQMIGTAA 

 ؟"دارد ربطی چه" یيدگومی كه اینجاست جالب اما

 را دریا جز دیگری معنای هيچ بگيرید اشكال قرآن از تا زیرا ندارد ربطی شما دیدگاه طبق بله

 شيرین هایآب در كه بينيدمی بگيرید، نظر در زیاد آب را آن محققانه كمی اگر كنيد، ولینمی قبول

 .است استفاده قبل و آید می بدست چيزی همچين هم

 :سوال

 كلمه كدام از !!!غلطه هاستشوری و هاشيرینی كل منظور كه فرض این و دریا دو گهمي قران

 كردید؟؟ برداشت اینو جمع

 :پاسخ

 !دریا دو نگفته و! بحر دو فرموده قرآن

 فراوان آب شوندمی هم با كه ...و هارودخانه و هادریاچه و هاچشمه یعنی) فراوان آب یعنی بحر

 .(زیاد و

 :سوال

 را بحرین بدهيد نشان ترجمه یك ضمن در ندارد اهلل فرینشآ به ربطی مصنوعی هم سدها

 .كند ترجمه ...و مرداب و دریاها و هااقيانوس و رودخانه

 :پاسخ

 !بشر یا خداست دست یساخته بگویيم كه نداریم سدّ به كاری ما

 هاسدّ داخل آب كه شد عرض داریم، و كار هستند شيرین آبهای كه سدها تامين یسرچشمه به

 سد كه دهندمی كشت مروارید بيوا یدریاچه در دادم توضيح شما برای باال در ولی .است شيرین هم

 .رسيدیدنمی خود مقصود به شما بود می هم سد اگر ولی! نيست هم
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 یسوره 12 آیه توضيحات كنيد نگاه خرمدل دكتر ینوشته نور تفسير ترجمه، به یك گفتيد 

 .اند پرداخته هم ایده این معرفی به ایشانفرقان،  یمباركه

 :سوال

 ؟!شودمی یافت آن در مرجان و لولو كه بدهيد نشان را رودخانه یك طبيعی طور به ضمن در

 :پاسخ

 و طبيعی بحث قرآن در شود، دومامی حاصل مروارید شيرین آب منابع در گفتم و نه مرجان اوال

 زیرا دهدمی مروارید شيرین آب) دارد وجود مرجان و ولول آنها در گفته بلكه نشده مطرح مصنوعی

 اصال كه بود درست شما حرف زمانی( كنندمی زندگی آن در مرواریدساز تنانِنرم و هاصدف

 گویيد می شما كنند، می استفاده خود نفع به آن از انسانها و دارند قابليت نداشتند، ولی قابليتی همچين

 !نيست ستدر پس دهند می كشت آن در چون

 ...مصنوعی كشت در كنندمی تقویت تناننرم و هاصدف درون را آن

 :سوال

 و ميكنه تعریف رودها از اول اهلل ...هافرض این بر است تيرخالصی 62آیه نمل سوره ضمن در

 كند تفكيك را بحرین ميتونست یهآ یك در حداقل و ادامه در !!دریا دو به ميرسه بعد و ها كوه بعد

 !!هنكرد كه

 :پاسخ

 است شما دیدگاه این دریا، دو نفرموده! بحر دو فرموده خدا نادرست، فرض هم تكرار هم باز و

 فرهنگ به گویندمی بزرگ آب به بحر .است شده ایجاد شما برای مترجمان یترجمه به توجه با كه

 :بيندازید نگاهی هالغت

 دریاى و است،(  البَرُّ)  ضد واژه این. آب فراوانى و فراخى ، دریا:  بِحَار و بُحُور و أَبْحُر ج: بَحْر

 .نيكوكار بسيار و بخشنده مرد شور، آب بزرگ، ى رودخانه هر گویند،(  الخِضَمَ)  را بزرگ
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 .كنيد توجه باشد می زیر لينك در ترجمه كاملترین كه 5 یشماره به 

fa/%D8%A8%D8%AD%D8%B1-http://www.almaany.com/fa/dict/ar  

 !خالص تير گویيد می آن به و اید كرده مطرح را نمل مباركه یسوره یشریفه آیه بحث اما

 :بفرمایيد توجه آیه به

ْن َجَعَل اْْلَْرَض َقَراًرا َوَجَعَل ِخََلََلَا َأِْنَاًرا َوَجَعَل ََلَا َروَ  ايِسَ َوَجَعَل َبْيَ اْلبَْحَرْيِن َحاِجًزا َأإَِلٌه َمَع َأمَّ

 ساخته( انسانها اقامت محلّ و) قرارگاه را زمين كه كسی یا( بهترند بتها)» اهللَِّ َبْل َأْكثَُرُهْم ََل َيْعَلُمونَ 

 است ریدهآف استوار و پابرجا كوههای زمين برای و است، آورده پدید هارودخانه آن ميان در و است،

 یكدیگر یآميزه تا) است كرده پدیدار مانعی دریا دو ميان و( دارند نگاه لرزش از را زمين قشر تا)

 قدر و) نادانند و خبربی آنان بيشتر اصالً! ؟است خدا با معبودی آیا( اینها به توجّه با حال. نگردند

  «.(دانندنمی را خدا عظمت

  ترجمه این كنيد توجه شيرین، و شور بحر بعد و هاخانهرود بحث و است كرده را هاكوه بحث

 یسوره 12 آیه به كرده اشاره توضيحات در ولی .دریا اند فرموده استاد نمودم اقتباس نور تفسير از را

 كه اند كرده ذكر هم را دیگر هایدیدگاه خودشان( فرقان 12  آیه توضيح در) آنجا در و فرقان

 جدا هم از را آنها هاخشكی و هاكوه كه باشد منظور هم جهان شيرین و رشو هایآب تمام تواندمی

 .شوندنمی قاطی و اند ساخته

 آنها ،"بحر" فرموده بار یك و "انهار" فرموده بار یك خدا كه است این آیه این در شما اشكال

 .دانيدمی نادرست را من استدالل پس ساخته، جدا هم از را

 رودخانه؟ یعنی بحر باشم گفته من هك بياورید دليل یك اوال

 و شيرین هایآب یهمه و همه و زیرزمينی هایآب و هادریاچه و هارودخانه گویممی من

 به اصال كنندمی عبور هاكوه ميان از كه كرده ذكر را هاییرودخانه اینكه پس .شور آبهای یهمه

 .نيست بحر عبارت معنای شدن خراب معنای

http://www.almaany.com/fa/dict/ar-fa/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
http://www.almaany.com/fa/dict/ar-fa/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
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 چه هر باید پس دانيد، می «دریا فقط» را بحر اگر كه بودم كرده عرض شما تخدم هم پيشتر من 

 ... و هادریاچه و سدها و هاچشمه و رودها یعنی بناميم؛ "خشكی" یا "بر" را ماندمی باقی

 در آشكاری تناقض این و!!!! هستند خشك همه نيل و فرات و دجله رود شما استدالل طبق

 .شماست استدالل

 :سوال

 .است عجيب كردید جمع را مثنی كلمه یك رچطو

 :پاسخ

 ؟؟؟!است عجيب

 !مثنی یا است جمع دو،!!! جمع شود می شيرین و شور گروه دو مگر

 :سوال

 .ترعجيب كردید هاشيرینی و هاشوری به تبدیل را شيرین و شور چطور

 :پاسخ

 .ایدنموده مطرح را این دوم بار برای

 "است زیاد هایآب از شده جمع كه" فراوان آب دو یعنی) رینشي و شور بحر دو فرموده اینكه

 .هاستشيرینی و شوریها كل مقدار منظورش بحرین كه دهدمی شرح خود( هستند شيرین و شور  و

 !خودتان استدالل دید از ولی! كنيدمی وارد اشكال من استدالل جزئيات به شما

 :سوال

 .هستيد نحوی هر به یاتآ طبيقت دنبال فقط شما ميزنم رو حرف این ببخشيد

 :پاسخ

 محترم خوانندگان دست قضاوت
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 مترجمان آنچه هر گویيد می و نمایيدمی تعطيل را تفكری هرگونه یدروازه كه اینجاست مشكل 

 منظورش است ممكن گویند می مفسران خود شد عرض كه حالی در .تمام و است همان گفتند عزیز

 .(اهشيرینی و شوری تمام) باشد این

 من! است درست دریا آب و خليج الی و گل شدن قاطی فيلم آن بگویم من دارید انتظار شما

 مطرح اشكال عنوان به را الحادی رد هایسایت و الحادی ضد هایكليپ مطالب شما و كنم دفاع

 .كنيد

 !تيدهس تطبيق دنبال به فقط گویيدمی نمونه برای و! تابيدنمی بر را دیگری تفسير هيچ لذا و

 :سوال

 فرض طبق یا) شور دریای فقط نگفته ولی دریا از مياد بيرون هامرجان كه گفته درست بله

 ...دو آن گفته چون زده حرف هم شيرین از بلكه( شور هایآب

 در هستند دریازی هامرجان همگی و هستند شور دریاها یهمه كه آنجا از ترتيب این به پس

 شيرین آب معنای به بحر گرفتن نظر در فرض با حتی و نداریم باشد شيرین آب در كه مرجانی نتيجه

 .نميشه مرجانی ازش

 :پاسخ

 و مرجان و لولو شيرین بحر در گفتمی و داشت وجود تخصيص كه بود وارد زمانی اشكال این

 وجود مرجان لو لو شيرین و شور بحر در گویدمی نيست اینگونه االن ولی .مرجان و لولو شور بحر در

 فقط دیگری در و مرجان و لولو یكی در یا. مرجان دیگری در و باشد لولو یكی در كه شودمی دارد و

 .است عام مفهومش چون لولو

 سيب و انگور سبد دو این در بگویند سيب، از پر دیگری انگور از پر یكی داریم سبد دو مثال

 اره؟د وجود انگور هم و سيب هم دو هر در حتما یعنی ...دارد وجود

 نيست. گونه این كه دانيدمی
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 *** 

 فكرکردن توسط قلب در سینه  ی سي و پنجم:شبهه

 

ا ََل َتعمى اْْلَبصار وَلكِ  - ن َأَفَلم يِسرُيوا ِِف اْْلَرِض َفتَُكوَن ََلم ُقُلوب يعِقُلوَن ِِبا َأو آَذاٌن يسمعوَن ِِبا َفإِِنَّ

اند تا دلهایى داشته باشند آیا در زمين گردش نكرده»رجمه: ت (86:)حج َتعمى اْلُقُلوب الَّتِي ِِف الصدورِ 

كه با آن بيندیشند یا گوشهایى كه با آن بشنوند در حقيقت چشمها كور نيست ليكن دلهایى كه در 

 «.هاست كور استسينه

و در حقيقت پروردگار تو »ترجمه:  (78:نمل) وإِنَّ ربك َليعَلم ما ُتكِنُّ صدورهم  وما يعلِنُونَ  

  «.داندیدارند نيك میهایشان نهفته و آنچه را آشكار مآنچه را در سينه

وَن وما ُتعلِنُوَن واهللَّ علِيم بَِذاِت الصدورِ -  ﴾8:تغابن﴿ يعَلم ما ِِف السًمواِت وْْلَرِض ويعَلم ما ُترِسُّ

آنچه را كه كنيد و ینهان مداند و آنچه را كه پیآنچه را كه در آسمانها و زمين است م»ترجمه: 

 «.ها داناستاند و خدا به ذات سينهديدارید میآشكار م

در آیات فوق و بسياری آیات دیگر قرآن و همچنين در سنت، تفكر، ایمان، احساس و امثالهم 

 " :گویدی چهارم علی میست كه غلطی فاحش است. مثال خليفهبه قلب درون سينه نسبت داده شده ا

ترین اعضای درونی اوست و آن قلب است ره گوشتی آویخته كه شگرفانسان پابه رگهای درونی -

(. در هيچ 221)نهج البالغه حكمت  "كه چيزهایی از حكمت و چيزهایی ضد آن در او وجود دارد

ی این خطا در گذشته .ای به مغز بعنوان محل ادراک نشده استجائی در قرآن و سنت حتی اشاره

دانست كه مغز درون جمجمه چكاره بوده است در گذشته بشر نمی شایع تاریخ بشری و در تمام ملل

ی عضالنی كه قلب یك پمپ سادهداد در حالیی درک و احساس را به قلب نسبت میاست و تمام

است. محمد هم این غلط را از محيطش گرفته و به اسم خدا وارد قرآن كرده است. و این دليل قطعی 

 .د استی محمختهاست بر اینكه قرآن سا
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 پاسخ به شبهه: 

نون در عصر ارتباطات دیگر افكن این مطالب را در چه زمانی نوشته است، ولی اكنميدانم شبهه

كند و در فهم و گفتند قلب فكر میوشيده نيست. تا سالها پيش اگر میهای علمی بر كسی پواقعيت

ز تحقيقات فراوانی این مهم ادراک ما موثر است كسی باور نمی كرد ولی خوشبختانه در دنيای امرو

 را به اثبات رسانده است.

د قلب، قلب شخص دیگری دهند و در عمل پيونافرادی كه قلب خود را از دست می چه زیادند

دهند، اما در كمال ناباوری مشاهده می شود كه عالیق و سالیق آن فرد ی آنها جای میرا در سينه

 .شوداند( منتقل میلب را برای آن كار گذاشته)كه ق )صاحب اصلی( به فرد دوم صاحب قلب

 :اند فرموده چه قرآن در منّان پروردگار ببينيم چيز هر از قبل

ْنِس ََلُْم ُقُلوٌب ََل َيْفَقُهوَن ِِبَا َوََلُْم َأْعُيٌ ََل يُ  نِّ َواْْلِ وَن ِِبَا َوََلُْم وَلَقْد َذَرْأَنا جِلََهنََّم َكثرًِيا ِمَن اجْلِ بَِْصُ

 (275:اعراف) َذاٌن ََل َيْسَمُعوَن ِِبَا ُأوَلئَِك َكاْْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلئَِك ُهُم اْلَغافُِلونَ آ

 و دوزخ آنان سرانجام كه ایمكرده پراكنده( جهان در) و آفریده را آدميان و جنّيان از بسياری ما»

 كماالت به رهنمون آیات) بدانها كه دارند دلهائی آنان( كه است خاطر بدان این. )است آن در اقامت

 و بينند،نمی( را یكتاپرستی و خداشناسی هاینشانه) بدانها كه دارند چشمهائی و فهمند،نمی( را

 اعضاء این از چون) اینان. شنوندنمی( را ساززندگی اندرزهای و مواعظ) بدانها كه دارند گوشهائی

 و چهارپایانند همسان( دهندنمی تشخيص هم از را خود مضارّ و منافع و جویندنمی سود باید كه چنان

 تفریط و افراط راه اینان ولی گذارند،نمی فراتر پا فطرت سنن از چهارپایان كه چرا) ترندسرگشته بلكه

 . «هستند( خود آخرت و دنيا صالح از) خبربی واقعاً اینان. (پویندمی

 .فهمندنمی آن با كه دارند دلهایی فرموده منّان پروردگار كنيممی مشاهده كه همانگونه

 كه كردندمی تصوّر مردم قبل سال هزاران چون است قدیمی یایده یك این گویندمی ستيزاناسالم

 تبعيت را زمان همان مردم تفكّر شده نگاشته قبل قرن 28 در كه هم قرآن و است تفكر مركز قلب

 :بفرمایيد توجه نكته این به یتوضيح گونه هر اینكه از قبل .است كرده
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 به بود؟ خواهد چه ستيزاناسالم العملعكس شما نظر درآمد، به درست قرآن حرف اگر حال 

  آورند؟می ایمان قرآن

 این قبل سال هزاران در هم او از قبل مردم نكرده، هنری كه قرآن گویند، خبمی مستقيم!!! خير

 !!!دانستندمی را

 با خصومتِ و جوییعيب گيری،بهانه و نيستند مستقيم صراطی هيج به هاآن بگویم خواهممی

 .نمایند توبه متعال خداوند درگاه به اینكه از غير شده آميخته خونشان و گوشت و پوست در اسالم

 .پردازیممی موضوع بررسی به حال

هاوایی  دانشگاه پژوهشگران همكاری با آمریكا آریزونای دانشگاه از محققانی 1221 سال در

 خود یسينه در را دیگری شخص قلب و  داده دست از را خود قلب كه- نفر 22 روی بر را تحقيقاتی

 ..دادند انجام -بودند دهزد پيوند

 و خانواده" از را مربوطه هایسوال و كردند انتخاب آمریكا مختلف نقاط از را نفر 22 این

 بسيار نتایج .پرسيدند "قلب یدهنده ردف دوستان و خانواده" و "قلب یگيرنده فرد دوستان

 منتقل گيرنده فرد به دهنده قلب فرد از زیر موارد كه كردند مشاهده وضوح به آنها بود انگيزشگفت

 :است شده

 (food) غذایی هایمندیعالقه .2

 (music) موسيقی نوع و سبك .1

 (art) هنری یعالقه .2

 (sexual) جنسی مسائل .8

 (recreational) تفریحات .1

 (career preferences) (حرفه نوع) ایحرفه یسليقه .6

 .كنندگان اهدا به مربوط حسیِ تجربياتِ و هانام از ادراكات، از خاصی موارد. 7
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 :خوانيممی هم با را نمونه یك كه دارد وجود جالبی مواردِ مصاحبه و تحقيق متن در 

 را( شودمی مواجه ورزشی یانحهس یك با و است كارژیمناستيك كه)ساله  28 دختر یك قلب

 با! است شده هابچه دختر مثل شوهرم گویدمی مرد آن همسر دهند،می پيوند ساله 87 مرد یك برای

 ...است ساله 28 كه كندمی تصور او دهد،می انجام غریب و عجيب حركات خندد،می بلند صدای

 ...(قلب صاحب بود كار ژیمناستيك) !!!دهدمی انجام پرش خودیبی اوقات گاهی حتی

 :تحقيق گزارش و مقاله دانلود لينكِ این

http://www.newdualism.org/nde-papers/Pearsall/Pearsall-
Journal%20of%20Near-Death%20Studies_2002-20-191-206.pdf 

 .بفرمایيد مطالعه و كنيد دانلود را آن خود توانيدمی

 انبوه با و بفرمایند تایپ گوگل در را عبارت این توانندمی باشندمی تحقيق اهل كه افرادی 

 :شوند مواجه زمينه این در مطالب

Changes in heart transplant recipients that parallel the personalities of their 
donors 

 !ستا ناشناخته بشر برای هم هنوز قلب عملكردهای این چگونگی كه بدانيم باید ادامه در

 نقش هم شناخت و ادراكيات در خون پمپاژ سوای قلب كه) علمی معتبر دالیل این وجود با اما 

 ای "گفت باید" حقيقتا! است تضاد در روز علم با كه گيرندمی خرده قرآن به ستيزاناسالم( دارد

 دالیل. داردن دانش و علم با تضادی قرآن وگرنه "است تضاد در علم با شما هایبهانه قرآن منتقدان

 :گویدمی كه افتادم شعر این یاد دارد ولی وجود هم دیگری

   است دسترس در آنچه را تو بگو               است هوس لدنی علم بگفتا دل          

 است بس حرف است،یك كس خانه در گر             هيچ دگر؟گفتم گفت.الف گفتم   

 .شدم منصرف بيشتر دالیل یاقامه از و 
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 قلب دانستندمی كه هم قدیميان خب گویندمی دالیل این خواندن از بعد مخالفان مطمئنم اما 

 یك گویيم، شمامی آنها به هميشه مثل و ...!است نزده مهمی حرف زیاد اسالم پس! است تفكر مركز

 .كنيم قبول را شما حرف تا داده یاد( سلم و عليه اهلل صلی)پيامبر به را این كسی كه بياورید سند

*** 

 مرگ از بعد زمین کردن زنده ی سي و ششم:شبهه
 

را در بهار زنده  (زمين در زمستان)در آیات متعدی در قرآن آمده است كه خدا زمين مرده 

 :كند. مثالی دیگر ایجاد میكند گياه و موجودات زندهمی

ياح واهللَّ  -  موِِتا َكَذلِك بَلٍد ميٍت َفَأحيينَا بِِه اْْلَرض بعدإََِل  َفتُثرُِي سحابا َفسْقنَاه الَِّذي َأرسَل الرِّ

ابرى را  (بادها)كند پس یمان كسى است كه بادها را روانه مو خدا ه: »ترجمه (5:فاطر (النُُّشور

پس از مرگش  (وسيله)آن را به سوى سرزمينى مرده راندیم و آن زمين را بدان  (ما)انگيزند و یبرم

 «.چنين است(نيز) زندگى بخشيدیم رستاخيز

 (25:روم) خُتَْرجونَ  موِِتا وَكَذلِك بعد وحييِي اْْلَرض ِمَن اَْلي اْلْيت ِمَن اْلْيِت وخْيِرج اَْلي خْيِرج -

آورد و زمين را بعد از آورد و مرده را از زنده بيرون مىیزنده را از مرده بيرون م (خدا)» :ترجمه

 .«شویدبيرون آورده مى (هااز گور) سازد و بدین گونهیمرگش زنده م

بهار در اند و در ياهان و حشرات وجود دارند و زندهدانيم در زمستان تخم گكه ما میدر صورتی

آیند. این خطای محمد حيوان از خاک مرده بوجود نمی واقع گياه وكنند. درشرائط مناسب رشد می

است. و این داللت دارد كه این كالم از  ی گندم زندهدانسته كه مثال دانهدهد كه محمد نمینشان می

 .محمد است نه از خدا
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 پاسخ به شبهه: 

داند كه خدای رحمن)سبحانه و تعالی( تكب اشتباه هميشگی شده است و نمیدر این شبهه هم مر

 طبيعت زمستانی را به موجودی مرده تشبيه كرده است، نه اینكه آن را مرگ مطلق بداند.

 شود.ی توهين به شعور مخاطب تلقی مین شبهاتبه نظر من حتی طرح همچي

ها را المثلطبق این قاعده خيلی از ضرب ام می توانيمجریان نقد این شبهات اعالم نمودهبارها در 

 ..هم مردود اعالم كنيم

توانيم بگویيم نادرست است  او هرگز است، می چند تا پيراهن بيشتر پاره كردهمثال بگویند فالنی 

 هایش كهنه شده آنها را دور انداخته است!لكه وقتی پيراهنه نكرده بپيراهن پار

 ی بيشتر است، اصال بحث پيراهن نيست.در حالی كه اینجا منظور تجربه

ولی طراح این شبهه سبب خيری را هم فراهم نمود كه این سوال را از ناباوران و تكرار كنندگان 

 این شبهه بپرسيم:

 شما كه این را می دانيد! .آیندنمی بوجود مرده خاک از حيوان و گياه درواقع"گویيد: می

جود آمدن حيات از مواد بی جان گویيد بوی زمين میس چرا برای آغاز حيات بر روی كرهپ

گویيد بصورت بسيار اتفاقی در دریاهای اوليه مواد معدنی شود و هيچ اشكالی ندارد؟ چرا میمی

 زنده( شدند؟ )مواد آلی، تبدیل به اسيد آمينه

كنيد؟ )كه در آنجا واقعا در اشتباه هستيد، در اینجا ا قبول دارید ولی اینجا را رد میچرا آنجا ر

 .(لی در آنجا هيچ حياتی وجود نداردفقط یك تشبيه انجام شده و موجود زنده است و

*** 

 زوجند؟ موجودات یهمه آیا ی سي و هفتم:شبهه
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 َخَلْقنَ  َو ِمن

ٍ
ء ُرونَ ُكلِّ ََشْ  زوج دو چيزى هر از و» :ترجمه( 49 :ذاریات﴿ ا َزْوَجْيِ َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

 «.گيرید عبرت شما شاید آفریدیم

 .است فاحش غلطی كه وجود دارد زوج بصورت جهان در چيزی هر كه گویدمی فوق یآیه

 در حتی ت؟اس زوج خورشيد آیا است؟ زوج یا ماهآ است؟ زوج زمين آیا است؟ زوج فوتون آیا

 كه ویروسها و باكتریها. ندارد وجود زوجيت تكاملی نظر از زنده ساده موجودات بسياری از

 یك از درک غلط این. نيستند زوج هستند زمين یكره در زنده موجودات ترینو گسترده بيشترین

 اب كه بزرگی یزنده موجودات است چون پذیرش قابل حدودی تا محمد زمان در انسان معمولی

 .نداشتند ميكروبها مخصوصا دیگر موجودات از هم و اطالعی بودند زوج داشت كار و سر آنان

 بدتر كرده را غلط این محمد منتهی. است كرده قرآن وارد را خود غلط این درک هم محمد

 این دیگر اشكال .است نسبت داده جان(بی و )جاندار موجودات یهمه به را زوجيت چون است

 نباشند زوج موجوداتی اگر آیا دارد؟ وجود عبرت گرفتن و زوجيت ربطی بين چه هك اینست آیه

 گرفت؟ عبرت و آنان اندیشيد مورد در تواننمی

 

 پاسخ به شبهه:

خالصه كرده است و « جنس» یكه مفهوم زوجيت را فقط در مساله افكن این استمشكل شبهه

 )نر و ماده(.  ید یك شریك جنسی داشته باشدكند اگر گفتيم فالن موجود زوج است فقط باتصور می

 باشد.تر از این مسائل میباه است، مفهوم زوج بسيار گستردهدر حالی كه این طرز فكر اشت

 توانيم بگویيم یكی نر است و دیگری ماده!؟های ما زوج هستند، آیا میبه عنوان مثال كفش

نيز  كليد در كنار هم، كوه و دره و... )بهشت و جهنم، عاقل و نادان، دو گونه نيست.خير، این

 .ی زوجيت می شوند(شامل قاعده
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ی ...( می توانند در حيطهتمام مواردی كه مثال زده است )فوتون، ماه، زمين، باكتری، ویروس و 

 های مشابه زوج شوند.خود با گزاره

ك سياره دیگر، مثال فوتون با یك فوتون دیگر، ماه با یك قمر دیگر یك زوج شوند، زمين با ی

 ...های دیگر وبا ستارگان دیگر، ویروس با ویروسخورشيد 

 اما در پایان گفته:

 اگر آیا دارد؟ وجود عبرت گرفتن و زوجيت ربطی بين چه كه اینست آیه این دیگر اشكال"

 "گرفت؟ عبرت و آنان اندیشيد مورد در تواننمی نباشند زوج موجوداتی

علم منظور آیه این است كه فقط خداوند باری تعالی احد و یكتا أگویيم، اهلل كه در پاسخ می 

 ها راه یافته است.جود ندارد و زوجيت به تمام گزارهاست و غير از او یكتایی و

باشد و بيانگر قدرت و حكمت الهی برای عاقالن بسيار پند دهنده می اتفاقا این فراوانی و زوجيت

 است.

 

 

 

 است؟ شدهتعیین قطعي بطور قبل از هرکس مرگ زمان آیا ی سي و هشتم:شبهه

 :در قرآن و سنت گفته شده كه زمان مرگ افراد از قبل تعيين شده و قطعی و الیتغير است. مثال 

َر اهللَّ َنْفس - كس مرگش فرا هر و»ترجمه:  ﴾22:منافقون﴿ ا إَِذا جاء َأجُلها واهللَّ َخبرٌِي بًِم َتعمُلونَ ولن يَؤخِّ

 «.كنيد آگاه استیافكند و خدا به آنچه میر نمبه تاخي رسد هرگز خدا

اوست كسى كه »ترجمه:  ﴾1:انعام﴿ هو الَِّذي َخَلَقُكم من طٍِي ُثم َقََض َأجَلً وَأجٌل مسمى ِعنده -

  «.مقرر داشت ومرگ حتمى نزد اوست (براى شما عمر)شما را از گل آفرید آنگاه مدتى را 
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و هيچ نفسى جز به »ترجمه:  (281:)آل عمران إَِلَّ بِإِْذِن ااهلل كِتَابا مَؤجَل وتوما َكاَن لِنَْفٍس َأْن َتَ - 

 .«فرمان خدا نميرد، سرنوشتى است معين

ْلَقتُْل يُقوُلوَن َلو َكاَن َلنَا ِمَن اْلَمِر ََشء ما ُقتِْلنَا هاهنَا ُقل لَّو ُكنتُم ِِف بيوتُِكم َلَْبز الَِّذيَن ُكتِب عَليِهم ا

گفتند اگر ما را در این كار سهمی ] بود و وعده پيامبر یم»ترجمه:  (218:ل عمرانآ)  مَضاِجِعِهمإََِل 

هاى خود هم بودید كسانى شدیم بگو اگر شما در خانهیواقعيت داشت[ در اینجا )جنگ( كشته نم

 «.رفتندیكه كشته شدن بر آنان نوشته شده قطعا به سوى قتلگاههاى خویش م

سازد. قطعا تغذیه مناسب، بهداشت و درمان دانش امروز نمی غلطی است و با بدیهياتاین ادعای 

دایش دانش جدید دالئل است كه متوسط طول عمر بشر با پي در افزایش طول عمر مؤثرند و بهمين

ای داشت بشر نيازی به مداوا و رعایت رگ زمان قطعی و از قبل تعيين شده. اگر مافزایش یافته است

اگر بيمار مداوا شود در بسياری موارد زنده می ماند و عمر بيشتری خواهد داشت.  نمی دید. بهداشت

گریزند و در حفظ سوی درمان می روند و از خطرها میو بهمين دليل است كه مردم بدنبال بيماری ب

 .جان خویش تالش می كنند
 

 پاسخ به شبهه:

ولی این تعيين؛ شرایطی دارد و به همين  كس از قبل به طور قطعی تعيين شده است،بله مرگ هر

 سادگی نيست.

 برداشت نویسنده باز هم اشتباه است. 

جهت تعيين ی ما مخلوقات روزی خواهيم مرد ولی در این بين اوال مرگ یك قانون است و همه

 ی امور دیگر یك قانون كلی وجود دارد:زمان مرگ و و حتی كليه

 .«چه شود و چه نشود»ی كار پروردگار می باشد و حيطه« مه كنم و چه نكنچ»ی كار بشر حيطه
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گوید دنيا، دنيای اسباب است؛ یعنی اگر ون كلی دیگری هم وجود دارد كه میهمچنين قان 

اگر مواظب  رسد، اماامور ایمنی را رعایت كنيم ، دیرتر زمان مرگ ما فرا می مواظب خود باشيم و

 .رسد.نباشيم زود تر فرا می

ی اولی كه بيان كردیم ميل پرودگار در این پروسه دخيل است، یعنی حتی اگر قاعدهولی طبق 

خيلی مواظب خود باشيم اما خداوند بخواهد بميریم باز هم خواهيم مرد و در تقابل با آن اگر تمام 

 مصائب دنيا بر سر ما بياید ولی خدا نخواهد بميریم، نخواهيم مرد.

ها كامال بر وفق ر هم نيستند و شرایط آنمناسب هم دارند و بيمای افراد زیادی هستند كه تغذیه

ی جوانی خواهند مرد. ولی افرادی داریم كه در اوج بيماری است ولی باز هم ناگهان در بحبوبهمراد 

اش داند كه تا  چه زمانی بندهم نمی ميرند، خداوند خود صالح میو عذاب و سختی هستند ولی باز ه

 )زندگی دنيایی( زنده بگذارد یا بميراند. ر آزمایشرا در این كارزا

جهان اسباب، لذا  كه خداوند مرگ ما را بر اساس قانون اسباب قرار داده یا خارج از دانيمما نمی

باید مواظب خود باشيم و در جهت بهداشت و خوراک و « چه كنم و چه نكنم»ی طبق همان قاعده

چه »ی كار خودش یعنی در حيطه داند خداوندهيچ كس نمیزم را رعایت نمایيم، ایمنی احتياط ال

شك در هر حالتی كه باشد مرگ ما را برای او رقم زده است. ولی بی چه نوع مرگی« شود و چه نشود

 در دست خداوند است.

 افكن كامال مردود است.پس اشكال شبهه

*** 

 ندارد؟ وجود نقص جهان در آیا ی سي و نهم:شبهه
 

محِن ِمن َتَفاوٍت َفارِجِع اْلبََص هْل َتَرى ِمن ُفُطوٍر الَِّذي َخلَ  َق سبع سًمواٍت طِباًقا ما َتَرى ِِف َخْلِق الرَّ

َتِي ينَقلِب إَِليك اْلبَُص َخاِسًأ وهو حِسريٌ 3﴿  همان )خدائی( »ترجمه:  ﴾8-2:ملك﴿ ﴾ ُثم ارِجِع اْلبََص َكرَّ
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بينى یيچ گونه تفاوتى نمبخشایشگر ه (خداى)آن  كه هفت آسمان را طبقه طبقه بيافرید در آفرینش 

  «.باز دوباره بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سویت بازگردد بينى یبازبنگر آیا نقصانى م

يست. مؤمنين چون در آیات فوق آمده است كه در جهان هيچگونه اختالف و عيب و نقصانی ن

توانند قبول بنابراین نمیاند الم حكيمی ساخته شدهخالق عاقل ع ی اجزاء جهان توسطمعتقدند كه كليه

اسازگار است. و كنند كه در جهان عيب و نقصی وجود داشته باشد چون نقص با علم و حكمت خدا ن

اما واقعيت  پذیر نيستگویند ساخت جهانی بهتر از این اصال امكاناند كه میتا آنجا پيش رفته

 جهان پر از زیبائی و كمال و هماهنگی و همچنين پر از اینست كه ملموس قابل فهم برای همگان

ن وجود ندارند؟ آیا اختالف و تفاوت و نقصان است. آیا سنگها و مواد سرگردان در فضای بيكرا

ی رد؟ آیا آسيبهای حياتی توسط اشعهها باهم و فروپاشی سيارات و ستارگان وجود ندابرخورد سياره

ود؟ آیا حيات موجودات در معرض خطاهای ژنتيكی نيست؟ آیا شماوراء بنفش خورشيد ایجاد نمی

آور در ب جهشهای ژنتيكی مرگبار یا نقصانهای مختلف موجادیواكتيو و مواد شيميائی و اشعهمنابع ر

شوند؟ آیا زلزله و سيل و طوفان و انواع ویروسها و باكتریهای بيماریزا وجود موجودات زنده نمی

ترین خطاهای علمی محتوی یكی از بدیهی ی دیگر. بنابراین، آیات فوقندارند؟ و هزاران نمونه

 .قرآنند

 پاسخ به شبهه:

 ..ایمباشد كه به كرّات پاسخ دادهی تكراری برهان شر میاین همان شبهه

هيچ نقصی در جهان وجود ندارد ؛ هر چه است یا امور طبيعی و بدیهی خلقت می باشد یا ضرری 

ن فقر و باشند و با دستان خود  مشكالتی همچور میسانهایی كه دارای نيروی اختيااز جانب انسانها ، ان

مطرح كرده كه  هایش كاری نداریم در آخر چند سوالسراییاند، به داستانبيماریها را بوجود آورده

 ن شاء اهلل.دهيم إهمانها را پاسخ می



 185 ؟!قرآن و علم .. تضاد یا تطابق 

 افكن:شبهه 

 د ندارند؟وجو بيكران فضای در سرگردان مواد و سنگها آیا

 پاسخ:

 خوب این كجایش نقص است؟

ين شكل، روزی عمرشان ی مخلوقات پایانی دارند، ستارگان و سيارات هم به همگفتيم كه همه

در منظومه  های سرگردانسيارهشده از خردهكنده  هایسنگها تكهبيشتر شهابرسد به پایان می

ها به طور این سنگياردها دالر هزینه كرد، ولی ، برای بررسی و تحقيق در مورد فضا باید ميلاندشمسی

 های بشر؟!این نقص است؟ یا خدمت به آموخته مجانی گاهی اوقات به سطح زمين می آیند،

 افكن:شبهه

 وجود ندارد؟ ستارگان و سيارات فروپاشی و باهم هاسياره برخورد آیا

 پاسخ:

 در كار جهان ایجاد كرده است؟ها چه خللی یدگاه شما نقص است، برخورد ستارهاین از د

شوند و به نوعی هر حال ستارگان به نوعی متولد میاین موارد در فضا كامال طبيعی هستند، به 

 .(گردند! ) در یك روند كامال طبيعینابود می 

باشد، ولی آیا این ، خوردن آهو توسط پلنگ هم نقص میاگر از دید شما به مسائل نگاه كنيم

رد فضا از قوانين فضا و آسمان باشند )و در مویین موارد جزو قانون طبيعت ما گونه است؟ خير.

 .(باشندمی

 افكن:شبهه

 شود؟نمی ایجاد خورشيد بنفش ماوراء یاشعه توسط حياتی آسيبهای آیا
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 پاسخ: 

 كجا و در چه شرایطی؟

و به طبع آن گازهای ها )توليد انبوه كارخانه خواهیی اوزون را بخاطر زیادهاین كه انسانها الیه

شود؟ پس افعال بشر چه؟ انتظار دارید انسانها هر اند، نقص جهان تلقی میای( نابود كردهگلخانه

 كاری كه دلشان می خواهد انجام دهند و هيچ اتفاقی در دنيای پيرامون ما رخ ندهد!

تقسيم نامتوازن )به دليل  یا زمانی كه افرادی مجبورند روز و شب زیر نور آفتاب كارگری كنند

 ثروت توسط انسانهای زیاده خواه(و آسيب ببينند، این نقص خلقت است؟

 افكن:شبهه

 شيميائی مواد و منابع رادیواكتيو آیا نيست؟ ژنتيكی خطاهای معرض در موجودات حيات آیا

 شوند؟نمی زنده موجودات در آورنقصان یا ژنتيكی مرگبار هایجهش موجب مختلف هایاشعه و

 های مخرب ژنتيكی چيست؟دليل ایجاد جهش خ:پاس

ی نادرست از و رعایت نكردن بهداشت و استفاده استفاده سيگار و مواد مخدر و آلودگی هوا

های كيفيتی محصوالت و پالستيك و ميوهساطع كردن امواج مضر جاسوسی و بیسموم كشاورزی و 

 ...ای وگلخانه

 تند؟ی این موارد، خطای انسانی نيسآیا همه

شود و باز نی باعث بروز بيماری و مشكالت میبرای امور طبيعی هم رعایت نكردن امور ایم

 ...(در معادن و جذب پرتوهای خطرناک و)مثال كار  خطای انسانی است

گویند خدا كه می تواند چرا جلوی آن را نمی گيرد، پاسخ این است كه جهان، ام میبارها شنيده

 باشند.سانها دارای اختيار میجهانِ اسباب است، و ان
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ی اول خلقت، بنا بر این نبوده كه خداوند)سبحانه و تعالی( وارد عمل شود و جلوی در مرحله 

 اختيار انسانها را بگيرد.

دنيا را سرای آزمایش قرار  )بنا بر حكمت خاص، خواهدا بر این نيست و خداوند نمیكه بناین

 تواند، ولی این نگرش اشتباه است.اهلل خداوند نمیكنند العياذ بای تصور میداده( عده

 افكن:شبهه

 هزاران و ندارند؟ وجود بيماریزا باكتریهای و ویروسها انواع و و طوفان سيل و زلزله آیا

 .دیگر ینمونه

 پاسخ:

عنوان ها و ریزش كوه و باقی اموراتی كه انسان تحت سوزی جنگلزلزله و طوفان و سيل و آتش

فيدند، باشد ولی برای دیگر موجودات بسيار مبرای انسانها مضر می كندعی از آن یاد میبالیای طبي

اع نامالیمات را از طبيعت حذف خورهای منفی انوشوند. و طی پسها میزیرا باعث احيای اكوسيستم

سوزند گيرد، درختان پير و بيمار هم می، در جنگلی كه خود به خود آتش می)به عنوان مثال كنند.می

یا  روید.احيا شده دوباره در آن منطقه می و در نهایت بعد از ساليان متمادی یك جنگل پر انرژی و

ها به دشت ها می آیند و این اثرات ع امالح و مواد معدنی از كوهستانآید، انوازمانی كه سيالب می

 مفيدِ فراوانی به همراه دارد.

آنچه برای ما مضر باشد به او  دانيم وباشد را خوب مینچه برایمان مفيد متاسفانه ما انسانها آ

 كنيم شاید این نوسانات طبيعت برای دیگر موجودات مفيد باشند.گویيم بد! ما تصور نمیمی

انسانهاست بگویيم ؛ نقص طبيعت خواه باشيم و به چيزی كه به ضرر لذا ما نباید انقدر خود

 باشد.می

 این بين چه می شود؟ اگر شخصی بپرسد پس حق انسانها در
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د، مثال انسان باید بداند نگویيم خداوند به انسانها نيروی تفكر داده كه این نوسانات را مهار كنمی 

 كه در نزدیكی رودخانه ساختمانی احداث نكند، چون احتمال دارد رودخانه طغيان كند.

های زلزله را به ا آسيبول ایمنی را رعایت نماید تكند اصاگر ساختمانی چند طبقه ایجاد می یا

 حداقل برساند.

آید، كشورهای همجوارش تا این می ..های موسمی و.در كشورهای جنوب شرق آسيا باران اگر

اقل ضرر را متحمل شوند یا به آنها به آن مردم فقير كمك كنند كه حد اندازه ثروتمند هستند باید

كالت با نيروی تعقل و اختيار آدمی قابل خالصه این مش ...ك كنند منازل محكمی ایجاد نمایندكم

 رفع است.

ها وارد بدن او دهد كه این باكتریهم، حتما انسان فعاليتی انجام میهای بيماریزا در مورد باكتری

 ..گرددشوند و مریض میمی

ی خاص خود را هركدام فلسفه گردد.ر خود انسانها این امور برطرف میهم طبق اختيالذا باز

توان گفت چون برای انسان ضرر دارد كنند لذا نمید را منتقل میبرای طبيعت بركات خودارند و 

 نباید وجود داشته باشد.

*** 

 آید؟مي بیرون سنگ از آب آیا ی چهلم:شبهه
 

ر است چون ی زیر سنگ را با قلب یهود مقایسه كرده و گفته قلب شما از سنگ هم سختتیهآدر 

 .زنداز دل سنگ آب بيرون می

جارِة ْلَا يتََفجُر ِمنْه اْلَِْنار  - جارِة َأو أََشد َقسوًة وإِنَّ ِمَن اَْلِ ُثم َقست ُقُلوبُكم من بعِد َذلِك َفِهي َكاَْلِ

ُق َفيْخُرج ِمنْه اْلْاء وإِنَّ ِمنْها ْلَا هيب ُِْ ِمْن َخْشيِة اهلل ِ وما اهلل  بَِغافٍِل عًم َتعم قَّ  ﴾78:بقره﴿ ُلونَ وإِنَّ ِمنْها ْلَا يشَّ

سپس دلهاى شما بعد از این سخت گردید همانند سنگ یا سختتر از آن چرا كه از برخى »ترجمه: 
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شود و برخى از آنها از یشكافد و آب از آن خارج میم زند و پارهاى از آنهايسنگها جویهایى بيرون م 

 «.كنيد غافل نيستیریزد و خدا از آنچه میبيم خدا فرو م

كند و خارج و آب از بين شكافهای سنگ عبور میشود سنگ آب توليد نمی واضح است كه از

 .شود. بنابراین، هم این مثل غلط است و هم تصور اینكه واقعا سنگ آب دارد غلط استمی

 پاسخ به شبهه:

رها و )در غا شودهای آب سوراخ میحتی سنگ با چكهی شریفه منظور این است كه در  آیه

تر لب ناباوران ظاهرا از سنگ هم سختآید( ولی قكرات همچين چيزی پيش می به ...كوهستانها و

 شود و تاثير نمی پذیرد.های زیاد( سوراخ نمی)برهان است كه با این همه چكه

 ببينيد چه چيزی را اشكال تلقی كرده است!

نيت شومش  به این شبهات، برای آشكار ساختن چهره نویسنده و مشخص كردن توجهواقعا 

خواهد یك قشر زبان بسيار ساده! مشخص است كه میگونه شبهات، آن هم با كافيست. او با طرح این

 اطالع از مسائل دینی و قرآنی را فریب دهد.بی

ای خوانند، فقط بدانند همچين شبههیب دهد كه اصال این مطالب را نمیخواهد افرادی را فرمی

 يست!وجود دارد و برای از راه بدر شدنشان كاف

*** 

 شیطان یا جن لمس ی چهل و یكم:شبهه
 

يَطاُن ِمَن اْلْس با َلَ يُقوموَن إَِلَّ َكًم يُقوم الَِّذي يتََخبُطه الشَّ ترجمه:  (171:بقره) الَِّذيَن يْأُكُلوَن الرِّ

 اثر تماس، او را دیوانه خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر یخورند، برنمیكسانى كه ربا م»

  «.كرده است
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افتاده امروز بر این باورند كه بيماریها مخصوصا بيماریهای روانی حتی بعضی قبائل عقب قدما و 

شود. محمد این خرافه را وارد قرآن جن و شيطان به بدن فرد ایجاد می در اثر تماس یا وارد شدن

 .كرده است

 پاسخ به شبهه:

های دینی لب زیادی از لحاظ نقلی در كتابطادر خصوص دیوانه شدن و اذیت و آزار اجنّه، م

ی و مراكز علمی تحقيقاتی در های بين المللید انتظار داشته باشيم كه ژورنالوجود دارد ولی نبا

 ی علوم تجربی این مسائل را شرح و بسط داده باشند.حوزه

ماده ا بررسی كند و تواند آن رباشد و فيزیك هرگز نمیچون جن یك موجود متافيزیكی می

 گرایان بتوانند آن را كشف كنند.نيست تا ماده

! و روح هم ها دارند، این تاثيرات روحی هستند نه جسمیحتی در خصوص تاثيراتی كه بر آدم

، خدای رحمان)سبحانه و تعالی( داندگردد و بشر درمورد آن هيچ چيزی نمیجزو امور متافيزیكی می

 :فرمایدبه پيامبر می در مورد روح

وُح ِمْن َأْمِر َريبِّ َوَما ُأوتِيتُْم ِمَن اْلِعْلِم إَِلَّ َقلِيًَل وَ  وِح ُقِل الرُّ  ای) تو از» (41)إسرا: َيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ

 آگاه آن از پروردگارم تنها كه است چيزی روح: بگو. (؟چيست كه) پرسندمی روح یدرباره( !محمّد

 «.است نشده داده شما به اندكی دانش جز كه چرا. است

به همين خاطر نباید انتظار داشت كه متخصصان علوم تجربی و حتی روانشناسان در این زمينه 

 اطالعات چندانی داشته باشند.

باشد، آنچه از قرآن و احادیث صحيح زیكی تنها منبع ما قرآن و سنت میی مسائل متافيدر زمينه

 پذیریم.د میعليه و سلم( به ما رسيده باشرسول اكرم)صلی اهلل 
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عليه و سلم( چون  گردد به اثبات عقلی قرآن و نبوت رسول اكرم)صلی اهللاثبات عقلی جن بر می 

ایم. لذا اگر كسی گفت وجود جن را از لحاظ عقلی به ی آنها این امور غيبی را پذیرفتهما بخاطر اشاره

دن آنان محتوایشان هم ا اثبات من اهلل بوما ثابت نمایيد ما باید قرآن و سنت را به آنها ثابت كنيم، زیرا ب

نبوت رسول اكرم)صلی اهلل عليه وسلم( را بصورت  )كه به كرات من اهلل بودن قرآن و شود.پذیرفته می

 .(ایمعقلی ثابت كرده

 است. تكرارباشد مبحث كه برای بنده بسيار جالب توجه میاما چيزی 

زده هستند وقتی یك فرد شوند، تمام افرادی كه جناتفاقی تا این اندازه تكرار نمی شك اموربی

دهند و در های مشابه انجام میخواند واكنشی شرعی میتخصص در این زمينه روی آنها رقيهم

 شوند.نهایت خوب می

 ی شرعی و خروج جن.مين االن روی گوگل بنویسيد، رقيهه

، وغ است، اگر اتفاقی این چنين شدهرهای مشابه وجود دارد! اگر دفيلمببينيد چقدر در این زمينه 

تالوت قرآن چنين ی این افراد با چرا همه ...انی است و ربطی به جن ندارد، اگراگر یك بيماری رو

 دهند!واكنشی نشان می

)العياذ  ی محمد استكنيم، قرآن یك كتاب عربی نوشتهفرض محال ناباوران را قبول می اصال

كن و ادامه زند كه بس شود و فریاد میخود مینی است با آن از خود بیبيمار رواباهلل( چرا فردی كه 

 شود؟های عربی این چنين نمینده! چرا با دیگر متن

را كاله بگذارم و از این امور توانم سر خودم بهر حال ناباوران ميل خودشان است ولی من نمی

ها راد رباخوار روز قيامت مانند دیوانهفرماید افمانی كه خداوند متعال میلذا زتفاوت عبور كنم بی

كنيم كه همان گونه است و خاضعانه دعا می گویيم پرودگارا هر چه شما بفرمایيدشوند، میزنده می

 خواری موصون بدار، آمين.ما را از ربا
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 درخواستي از شما: 

پی دی اف آن  در مرحله ی اول چاپ شود و پس از آن )بعد از مدت ها( تابعزیزان قرار بود این ك

فقط برای داخل ایران كاربرد  آن زمانرا منتشر نمایيم، ولی چون چاپ به زمان زیادی نياز دارد و 

بسيار شدید است  )بعد  ی اسالمی نياز به همچين كتاب هایی در جامعه از طرفی چون خواهد داشت،

 فضای مجازی منتشر نمایم.آن را در اول از مشورت با دوستان و توكل به اهلل متعال( تصميم گرفتم 

لذا  تا وارد كتابخانه ها شود و ... استفاده ی جوانان، آن را به انتشارات بفرستم و چاپ نمایم، بعد ازو 

مطالب استفاده می نمایيد حتما نام كتاب و مشخصات را قيد این از شما عزیزان انتظار می رود اگر از 

 د.بفرمایيد تا بعدا برای چاپ مشكلی پيش نيای

 

همچنين از همه ی شما مخاطبان عزیز طلب دعای خير دارم، اميدوارم در لحظات ویژه ای كه با 

 خدای خود خلوت می كنيد بنده ی حقير را  فراموش ننماید...

 

 االهم صلی علی محمد و آل محمد

 و ما توفيقی اال باهلل.



"رد شبهات ملحدین"


