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 پيشگفتار

آنچه در اين نوشتار بدان خواهيم پرداخت ادعاهای معجزات علمى و 

رياضى در قرآن و متون اسالمى است. مدعيان اين دسته از معجزات 

سال پيش به مطالبى اشاره كرده كه در  ١٤٠٠ادعا ميكنند كه قرآن در 

شته، و تنها امروز بشر به لطف آن دوران هيچ كسى از آنها خبر ندا

فت دانش بشری، بدان مطالب دست يافته است، و اين وری و پيشرافن

نشان از اين ميدهد كه تازينامه منبعى فراتر از بشر دارد و حاوی 

معجزات علمى مشخص و بارزی است. در اين نوشتار به بررسى مختصر 

اين ادعا ميپردازيم سپس به نوشتارهای موردی كه در مورد هر ادعای 

 .خواهيم كرد معجزه نوشته شده است اشاره ای

 در مورد اعتبار اينگونه به اصطالح معجزات و اشكاالت وارد به آنها

ابتدائى ترين نكته ای كه مايلم در مورد اين ادعاها متذكر شوم اين 

است كه اين ادعاها از جانب مسلمانان متفكر و عالم معموًال مطرح 

دل  نميشوند بلكه طبقه مشخصى از اجتماع مسلمانان به اين ادعاها

بسته اند. اين طبقه را افرادی تشكيل ميدهند كه معموًال عالم دينى 
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نيستند، يعنى تحقيقات عميقى در دين نداشته اند، در حوزه و يا 

دانشگاه در مورد دين تحصيالتى نداشته اند و در ساير موضوعات مرتبط 

 به دين معموًال اثری از آنها ديده نميشود. دسته ای از مسلمانان كه به

اين ادعاها دل بسته اند مسلمانانى هستند كه فهمى عامى از دين دارند 

 .آشنا هستند، علومى مانند پزشكى و مهندسى» علم«اما تا حدودی با 

به نظر ميرسد جوامع اسالمى برای كسانى كه اين علوم جديد را مى 

آموزند احترام ويژه ای قائل هست، شايد به دليل عدم حضور مهندسين 

ان در جوامع سنتى شان باشد اما به هر روی من از روی تجربه و پزشك

به ندرت ديده ام كه شخص مسلمانى در غرب تحصيل كند و در رشته 

افرادی كه در اين رشته ها   ای غير از مهندسى يا پزشكى تحصيل كند،

تحصيل ميكنند هم (همچون خود من!) گاهى احساس ميكنند عقل 

ع به هر موضوعى در هر جايى بدون اينكه كل شده اند و ميتوانند راج

اطالعى در مورد آن داشته باشند اظهار نظر كنند، قافل از اينكه علوم 

انسانى و بويژه آنچه با مباحث مذهبى در آغشته است خود تخصصى 

جداست و برای اظهار نظر كردن در آنها بد نيست آدم به اينكه مدرک 

كه اگر اظهار نظرش برايش پزشكى يا مهندسى دارد اكتفا نكند بل
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اهميت دارد دستكم تحصيلى در اين زمينه ها هم بكند. من بسياری از 

افراد بخصوص متاسفانه از ميان پزشكان ديده ام كه گويا واقعًا نميدانند 

كه نميدانند، بلكه فكر ميكنند صالحيت سخن گفتن و اظهار فضل 

ی نادان نسبت به كردن در هر زمينه ای را دارند. فرض كنيد يک مال

سرطان حنجره صحبت كند و سعى كند مشكل پزشكى يک نفر را حل 

كند، اين مال همانقدر مضحک است كه پزشكى نادان به فلسفه و 

مباحث مربوط به هرمنوتيک و تفسير، و حتى زبان عربى بخواهد تفسير 

جديدی از قرآن بيرون دهد. به همين جهت كسانى كه اين ادعاها را 

دی ميگيرند و برای آنها كتاب و مقاله مينويسند معموًال دكتر و بسيار ج

مهندس هستند، نه مفسر قرآن هستند، نه مترجم قرآن هستند، نه 

فقيه هستند، نه حجت االسالم هستند، نه آيت الله نه مرجع تقليد، نه 

مفتى، مال و يا مولوی، من هرگز هم نديده ام افراد عضو گروه دوم، افراد 

 .ه نخست را جدی بگيرندعضو گرو

حال چرا اراجيف نوشته شده توسط گروه اول مورد تاييد گروه دوم 

نيست، شايد دليلش اين باشد كه مهندس و پزشک دانششان نسبت به 

طبيعت و طبيعت بدن انسان بيشتر از ماليان است و ماليان فاقد چنين 
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وادی دانشى هستند، شايد هم همانطور كه من حدس ميزنم دليلش بيس

مهندسين و پزشكانى است كه دركى از تفسير، شيوه تفسير و غيره 

به  «احمق«ندارند و فقط مسلمانهای تحصيل كرده ای هستند كه برای 

نظر نرسيدند بخاطر مسلمان بودنشان سعى ميكنند داليلى با زرق و 

برق علمى برای باور احمقانه دينيشان دست و پا كنند. به هر روی 

های اين افراد چيست و ماهيت آنها كدام است يک موضوع  اينكه انگيزه

 .است و رد ادعای آنها موضوع اصلى ای است كه به آن خواهيم پرداخت

اولين مسئله ای كه بايد به آن پرداخت زبان عربى است. برخى 

مسلمانان به شدت روی اين نكته پافشاری ميكنند كه زبان عربى 

عا درست باشد چه نادرست، به نظر كاملترين زبان است، و چه اين اد

ميسرد هدف آنها از طرح اين ادعا در واقع سوء استفاده از زبان عربى و 

توليد مدارک جعلى برای اثبات ادعاهای پوچ خود است. ميگويند كه 

يک كلمه در عربى چندين معنى دارد، البته اين تنها ويژگى مختص 

سم ها و ساير اجزاء دستوری زبان عربى نيست، در تمام زبانها فعل ها، ا

زبان، در جمالت مختلف معانى مختلفى ميدهند، و معنى كلمه را با 

توجه به جايگاه آن در جمله مشخص ميكنند و اين به خودی خود 
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نميتواند دليل كامل بودن يک زبان باشد. افزون بر اين نميتوان از اين 

عربى واقعا  فرض به اين حكم رسيد كه زبان عربى كاملتر است! اگر

چنين باشد اين ضعف اين زبان است كه گويا و كامل نيست و از يک 

جمله آن ميتوان چندين برداشت كرد و از اين رو معلوم نيست هدف و 

مقصود يک جمله واقعا چيست. زبان قرار است رابط بين انسانها باشد نه 

گويند وسيله ای برای سردرگمى آنها، اگر واقعا اينطور كه مسلمانان مي

باشد اعراب اصال نبايد حرفهای همديگر را بفهمند درحالى كه ميدانيم 

 اينطور نيست و معنى كلمات را ميتوان با مراجعه به سياق

«Context»  متون و همچنين اتفاقات تاريخى مرتبط با متن و چند

منبع ديگر پيدا كرد. آنچه روشن است اين است كه اين مقدمه در مورد 

اين رو دارای اهميت است كه همين ويژگى فرض شده  زبان عربى از

برای زبان عربى است كه در ادعاهای معجزات قرآن مورد سوء استفاده 

قرار ميگيرد. كسى كه چنين سخنى ميگويد در واقع به شما هشدار 

است و من بزودی قرار است » َكشكى«ميدهد كه زبان عربى اصطالحًا 

لمه ای را به ترجمه ای در آورم كه معجزه ای از قرآن خلق كنم! يا ك

تابحال زياد به آن توجه نشده و معنى اصلى آن معجزه ای را نشان 
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ميدهد. هدف از تذكر اين مسئله اين است كه بگوييم اينطور نيست و 

 .نيستند» َكشكى«تفسير آيات قرآن هم 

افرادی كه چنين ميكنند معموًال در جاهای مختلف قرآن كلماتى را 

ميكنند و ميگويند اين كلمه فالن معنى را نيز ميدهد! اشكال انتخاب 

به كار رفته » دحها«كار همينجاست، مثال ادعا ميكنند در قرآن كلمه 

است كه اين كلمه افزون بر ساير معانى كه دارد به معنای تخم مرغى 

شكل بودن نيز هست، و بنابر اين قرآن نوشته است زمين تخم مرغى 

نيز از همان دست اباطيل است، قرآن ميتوانست شكل است، كه اين 

بطور مستقيم بگويد زمين تخم مرغى شكل است يا يک كلمه ناقابل 

را قبل از كلمه زمين مى آورد و آنگاه معلوم ميشد منظور چه » كره»

هست و چه نيست. اكثر ادعاهای اسالمگرايان در مورد معجزات علمى 

ستفاده و بازی با كلمات. حال قرآن از همين دست هستند. يعنى سوء ا

آنكه يک عالم دينى و يا حتى غير دينى ولى آشنا با اصول، هرگز 

اينگونه آيه ای را ترجمه نميكند بلكه برای ترجمه و يافتن معنى دقيقتر 

كلمه به ساير كلماتى كه در قرآن موجود است نگاه ميكند، به نحوه بكار 

ای قرآن و ادبيات دينى عرب رفتن اين كلمات و اين لحن در ساير جاه
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سال پيش نگاه ميكند، به داستانهای همراه با آيات نگاه  ١٤٠٠آنهم در 

ميكند تا ببيند فهم خود محمد از اين آيه چه بوده است يا مسلمانانى 

كه محمد در مقابل آنها بوده است چه فهميده اند، علمای بزرگ دين 

عى فردی پاكستانى همين چه برداشتى داشته اند و غيره. يكبار در جم

قضيه را پيش كشيد و برای اثبات حرف خود لغتنامه آكسفورد چاپ 

ام را به من نشان ميداد. به او گفتم كه آيا ميدانى كلمات  ٢١قرن 

معانى خود را در طول تاريخ عوض ميكنند و آنچه اين لغتنامه امروز 

اعراب لزومًا نشان ميدهد مربوط به عربى امروزی است و اين برداشت را 

هميشه از اين واژه نداشته اند؟ گفت آری! به او گفتم پس چرا از منبعى 

استفاده ميكنى كه به اين قضيه اشاره ندارد و طبيعتًا به درد تو برای 

اثبات حرفت نميخورد؟ كمى فكر كرد و خود را به نشنيدن زن و ياوه 

 .ديگری گفت

ط به دوران خودش قرآن يک كتاب قديمى است و ادبيات آن مربو

ميباشد، به همين دليل ادبيات قرآن برای نسل امروز عرب قابل فهم 

نيست و آنها نيز برای فهم قرآن به تفسير مراجعه ميكنند. اين دست 

تفسير ها را در موارد ديگری هم ميتوان ديد، مثًال در كتابهای زبانهای 
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از آنها  ايرانى قديمى نيز گاهى مفاهيمى يافت ميشود كه ميتوان

برداشت های علمى كرد، ميتوان نشست و از چكامه های حافظ به 

رسيد، آيا ميتوان از اين … قضيه نسبيت انيشتن و جاذبه نيوتون و 

قضيه به اين نتيجه رسيد كه اين افراد نيز به منبعى فرابشری دسترسى 

داشته اند؟ بعنوان مثال به چكامه زير كه مربوط به هاتف اصفهانى است 

 :وجه كنيدت

 بينى آن است ناديدنى آنچه -——چشم دل باز كن كه جان بينى 

 بينى گلستان آفاق همه -——گر به اقليم عشق روی آری 

 بينى آسمان دور گردش -——بر همه اهل آن زمين به مراد 

 بينى همان دلت خواهد وانچه -——آنچه بينى دلت همان خواهد 

 بينى گران جهان ملک به سر -——سر و پا گدای آن جا ر  بى

 بينى فرقدان فرق بر پای -——هم در آن پا برهنه قومى ر 

 بينى سايبان عرش از سر بر -——هم در آن سر برهنه جمعى ر 

 بينى فشان آستين كون دو بر -——گاه وجد و سماع هر يک ر 

 بينى ميان در آفتابيش -——دل هر ذره را كه بشكافى 

 بينى زيان جوی گر كافرم -——هرچه داری اگر به عشق دهى 
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 بينى جان كيميای را عشق -——جان گدازی اگر به آتش عشق 

 بينى المكان ملک وسعت -——از مضيق جهات درگذری 

 بينى آن چشم ناديده وانچه -——آنچه نشنيده گوش آن شنوی 

 بينى جهانيان و جهان از -——تا به جايى رساندت كه يكى 

 بينى عيان اليقين عين به تا -——با يكى عشق ورز از دل و جان 

 وااله الاله وحده -——كه يكى هست و هيچ نيست جز او 

پذيرفتن آنچه بعنوان معجزات علمى قرآن مطرح ميشود همانقدر 

 -——دل هر ذره را كه بشكافى «مضحک است كه پذيرفت بيت 

انرژی اتمى مضحک است. نمونه  كشف بعنوان »بينى ميان در آفتابيش

ن تفاسير مضحک را مهدی شمشيری در كتاب گفته ای ديگر از اي

آورده است. كه در آنجا از شعر  ١٥٤ناشده ها در مورد خمينى برگ 

 :معروف حافظ كه گفته است

 ام مدام شرب لذت ز خبر بى ای -—ما در پياله عكس رخ يار ديده ايم 

حافظ در اين بيت ميخواسته است «اين تفسير را ارائه داده است كه 

بگويد: ما در ميان حزب اللهى ها و پيروان خمينى (با معذرت خواهى از 
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آدم خر نديدييم و بيخبرانى كه وجودشان  (خوانندگان گرامى

كوچكترين فايده ای برای اجتماع دارد، نميدانند كه شراب خوردن با 

 ه لذتى دارد؟روش آمريكائى چ

وی در توضيح اين تفسير آورده است كه: پياله از دو كلمه تشكيل شده 

است: پى و آله. پى به معنى دنبال و مخفف پيروان ميباشد. اله به 

معنای خدا كه مونث آن اله است، برای خدايان كوچک زمينى بهه كار 

ان ميرود مثال در دوران جاهليت به هريک از بتهای موجود در عربست

يک اله ميگفته اند و بعد با گذاشتن الف و الم تعريف در نام خدای 

اله ناميده و بعنوان خدای مشخص و معين يعنى، الله، -بزرگ وی را ال

از ساير خدايان جدا كرده اند. حاال اين بت يا اله مورد پرستش زمان در 

 ايران همين خمينى و پيروان وی كه در بيت مورد بحث در كلمه پياله

اله) مورد نظر حافظ بوده اند همين حزب اللهى ها و پيروان -پى)

خمينى بشمار ميروند. بعد حافظ گفته است كه ما در ميان اين افراد، 

را برعكس كنيم ميشود: رای » رخ يار«عكس رخ يار ديده ايم، هرگاه 

خر! پس منظور حافظ اين بوده است كه رای و نظر حزباللهى ها كامال 

مانند آن حيوان ميباشد. حافظ در بيت دوم نيز خطاب به احمقانه و 
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بيخبر مطلبى بيان نموده است. اين كلمه نيز به نوبه خود دارای دو 

معنى ميباشد، يكى معنای ظاهری و يک معنای تفسيری. معنای 

ظاهريش همان نادانانى هستند كه هيچ نميفهمند و از همه چيز بيخبر 

نيز اين است كه از از دو كلمه تشكيل  ميباشند. معنای تفسيری بيخبر

شده است: بيخ و بر. در اينجا بيخ به معنای ته و قسمت زائد و دور 

انداختنى ميوه و بر به معنای خود ميوه ميباشد. پس خطاب حافظ در 

اينجا نادانانى بوده اند كه هيچ نميفهمند و مانند ته ميوه دورانداختنى و 

» مدام«قابل تفسير در مصرع دوم بى فايده هستند. آخرين كلمه 

به معنای » آم«به معنای اسلوب و روش و » مد«ميباشد كه از دو كلمه 

آمريكا تشكيل شده است. تفسير باال على رغم طنز آميز بودنش بسيار 

شبيه به تفاسير شبهه علمى است كه مسلمانان از آيات قرآن ميكنند تا 

 .قرآن را نشان دهند» معجزات علمى«

 

له دوم ريشه های قرآن است. از نگر ما افراد سكوالر كه معتقديم مسئ

دين يک پديده اجتماعى است نه زاده يک رابطه بين انسان و خدايى 

كه ميخواهد با او ارتباط بر قرار كند، تقريبا تمامى معارف و مفاهيم هر 
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دينى يا دستكم شق بزرگى از آنها جمع آوری شده از سنت ها و 

در تاريخ و جغرافيای شخصى بوده است كه آن دين را  مفاهيم موجود

بوجود آورده است. از روی همين قعده آنچه محمد زير فرنام اسالم 

عرضه كرده است نيز مربوط به سنت ها و باور ها و معارف همان 

مردمانيست كه محمد در ميان آنها زندگى ميكرده. يعنى به عبارتى 

ری از مفاهيم همچون، قصاص، محمد محصول اجتماع خود است، بسيا

چيزهايى هستند كه اعراب قبل از … ديه، ختنه، حج، ماه های حرام و 

آمدن محمد هم آنها را از سنتهای خود ميدانستند و يا اينكه اين 

مفاهيم از يهوديان، مسيحيان و ديگر ساكنين عربستان و يا كسانى كه 

د محمد كپى به ساير ملل و دانش آنها دسترسى داشتند توسط خو

برداری شده است. نزديک به تمام قصه های قرآن را ميتوان در كتابهای 

يهوديان يافت. محمد در بعضى جاها مثل سوره كهف در قرآن 

نفر  ٥مينويسد، تعداد اصحاب كهف معلوم نيست، بعضى ها ميگويند 

نفر بوده اند، اما خود خدا بهتر ميداند  ٧بوده اند، بعضى ها ميگويند 

، اين شايد به اين دليل باشد كه (٢٢نفر بوده اند (سوره كهف آيه  چند

محمد از كسى اين داستان را قبًال شنيده بود ولى اين سوال كه آنها 
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چند نفر بوده اند برايش مطرح نشده بود لذا نميدانست كه آنها واقعًا 

چند نفر بوده اند و ميخواست اينگونه موضوع را عوض كند، چون اتفاقًا 

ين پرسشى بود كه گروهى از يهوديان از محمد پرسيده بودند تا ا

پيامبريش را امتحان كنند و او در اين امتحان رد شد! بنابر اين حتى 

در قرآن يافت شود جايزه آنرا بايد به ديگر » معجزه ای علمى»اگر 

مردمان داد نه اعراب، نه مسلمانان و نه محمد! اين معموًال آنها بوده اند 

انشى در مورد چيزی داشته اند و آن دانش ممكن است در قرآن كه د

 .منعكس شده باشد

بنابر اين بينش و اطالعاتى كه محمد در دوران خود داشته محدود به 

اطالعاتى بوده است كه در اطراف وی موجود بوده و اين در قرآن 

انعكاس يافته است، بسياری از حرفهايى كه در قرآن راجع به طبيعت 

ميشود مستقيما كپى شده از آثار يهودی است، يا باورهايى است زده 

كه به مردم يونان، بين النهرين و ايران ميرسيده است، يا بسيار قبلتر از 

محمد در ميان ساير ملل و يا حتى در ميان اعراب در ميان مردم وجود 

داشته است، بعنوان مثال گرد بودن زمين صدها سال حتى قبل تر از 

طفه محمد بسته شود در ميان اقوام مختلفى با داليل علمى اينكه ن
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ثابت شده بوده است كه در نوشتارهای مربوطه كه در ادامه معرفى 

 .ميشوند در مورد آن توضيح كافى داده شده است

مسئله سوم اين است كه بايد از خود پرسيد اگر خدايى وجود دارد و 

از فرستادن اين كتاب قرآن توسط آن خدا فرستاده شده است هدف او 

چه بوده است؟ آيا اين بوده است كه مطالب علمى به بشر بياموزد؟ اگر 

چنين است او در رسيدن به اين هدف شكست مفتضحانهى خورده 

است، چرا بجای اينكه مسلمانان اول قرآن بخوانند و به كشفهای علمى 

ک كشف برسند و بعد آنها را به قرآن نسبت بدهند، اول صبر ميكنند ي

علمى رخ دهد سپس آنرا مانند يک دلقک به قرآن نسبت ميدهند؟ 

هرگز تابحال كسى از روی قرآن چيزی را كشف نكرده، بلكه همه 

دانشمندان و فالسفه و جامعه شناسان، بدون استفاده از قرآن و هر 

كتاب الهى (!) ديگری واقعيت ها را مشاهده كرده اند و فرضيه های 

و آزمايش و روش علمى به نظريه تبديل كرده اند. الله  خود را با مطالعه

هرگز نقشى در پيشرفت دانش بشری نداشته است. چرا قرآن نتوانست 

به بشر چيزی علمى بياموزد؟ روشن است كه هدف قرآن اين نبوده 

است و هرگاه اين هدف را ميداشت به گونه ای روشنتر و دقيق تر 
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ونه های علمى بسيار جالب و ارزشمندی اينكار را انجام ميداد. مثًال نم

در تاريخ وجود دارد كه اگر آنها را در كنار قرآن بگذاريم قرآن در مقابل 

آنها از نگر محتويات علمى ذره ای ارزش نخواهد داشد. از نمونه های 

مشهور در اين زمينه، افكار اپيكروس فيلسوف و دانشمند باستانى يونان 

سال قبلتر از  ١٠٠٠يالد مسيح (تقريبًا است كه چهار قرن قبل از م

محمد) زندگى ميكرده است. بعد ها فيلسوف و شاعری بنام لوكرتيئوس 

رومى كه يک قرن پس از اپيكروس زندگى ميكرده است، افكار مربوط 

به طبيعت و فيزيک اپيكروس را از آثار يونانى جمع آوری و به زبان 

 De (ه امروزه با نام التينالتين به شعری طوالنى تبديل كرده است ك

Rerum Natura( موجود است. » اندر طبيعت اشياء«يعنى 

اين كتاب كه انعكاس مستقيم عقايد اپيكروس و ديدگاه او نسبت به 

طبيعت و به عبارتى كتاب فيزيک اپيكروس است و بدين منظور نوشته 

شده است كه واقعيت های فيزيكى را بدون حاشيه معرفى كند دارای 

اهيم بسياری است كه امروزه پايه های علوم به شمار ميروند، بعنوان مف

) ٢نمونه، لوكرتيئوس در اشعارش به مفاهيمى اينچنين اشاره ميكند، (

يعنى برعكس قرآن كه كتاب قصه و اساطير و تهديد و خشونت است، 
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اين كتاب برای اين نوشته شده است كه نظريات علمى اپيكروس را 

 .بيان كند

 (اتم و مولكول (اينكه تركيب دو اتم ماده جديدی را توليد ميكند وجود

قانون اينرسى (اينكه اشياء در حال حركت تاوقتى نيرويى بر آنها وارد 

تا زمان گاليله كشف نشده بود) مسئله  -نشود در حال حركت هستند

اينكه تمام قوانين فيزيكى كه روی زمين هستند، در )قانون جهانشمول 

اين تئوری توسط ارسطو رد شده  -ط كائنات نيز صادق هستندتمام نقا

بود و كليسای مسيحيت به شدت با آن مخالفت ميكرد تا اينكه گاليله 

چرخه باران (اينكه باران  (اعتراض كرد و بعدها نيوتون آنرا اثبات كرد

ساخته شده از آبى است كه از درياها و درياچه ها به دليل حرارت اشى 

يد بخار ميشود و در جريان هوا و ابرها ذخيره ميشود و از نور خورش

وقتى كه ابرها حرارت ميبينند يا اشباع ميشوند اين آبهای اندوخته 

شروع به بارش ميكنند) و مطالب بسيار ديگری از جمله پيشبينى 

تئوری نسبيت به اين طريق كه حركت چيزيست نسبى و زمان بدون 

ت به يكديگر مفهومى ندارد، بنابر اين وجود روابط ميان اشياء و اتفاقا

جدول زير را ميتوان در مورد  .زمان نيز منسوب به مشاهده كننده است
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 .پيشبينى های صحيح اپيكروس و دانش فيزيک او تنظيم كرد

 پيشبينى
اندر طبيعت «مطرح شده در 

 «اشياء

 ٣٢٨-١.٢٦٥ اتم (١)

 ٥٨٨-٢.٥٨١ ,١٠٨-٢.١٠٠ مولكول (٢)

 ٣٣٢-٢.١٨٤ ,١٦٦-٢.٦٢ اينرسىقانون  (٣)

 مسئله قانون جهانشمول (٤)
٢.١٠٦٧ ,٧٢٩-٢.٧١٨-

١٠٧٨ 

 ٥٢٣-٦.٤٩٥ چرخه باران (٥)

 ٦١٤-٤.٥٢٤ موج فشرده بودن صوت در هوا (٦)

تشكيل شدن نور از ذرات كوچک  (٧)

 ((فوتونها

٢١٦-٤.١٨٣ ,١٥٦-٢.١٤٤, 

٣٠٥-٥.٢٨١ ,٣٧٨-٤.٣٦٤ 
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بوهای مختلف اينكه دليل استشمام  (٨)

تطبيق شكل مولكولى آنها با گيرنده های 

 بينى است

٦٨٣-٢.٦٨٠ ,٤١٧-٢.٤١٤, 

٧٠٥-٤.٦٧٣ 

اينكه رعد و برق بر اساس سايش بين  (٩)

 جبهه های هوايى صورت ميگيرد
٤٢٢-٦.١٦٠ 

اينكه آذرخش مشتمل از ذره های  (١٠)

 كوچک است
٣٨٩-٢.٣٨٤ 

اينكه زمين لرزه به دليل سايش  (١١)

 ورهای خطى زمين اتفاق ميافتدمح
٥٥١-٦.٥٣٥ 

اينكه رود نيل از آب شدن برف در  (١٢)

منبع آن است كه هرسال سطح آب آن 

 باالميرود جاری ميشود

٧٣٧-٧٣٥…٦.٧١٢ 
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اينكه حيوانات و انسان از طريق  (١٣)

تكامل و انتخاب طبيعى به شكل امروزی 

 .در آورده اند

٥.٧٩٠ ,١١٥٦-٢.١١٥٠-

٨٣٦ 

 ٩٩٧-٦.٩٣٦ ,٣٩٧-١.٣٢٩ ماده اكثرًا فضای خالى است (١٤)

مغناطيس بر اساس تبادل ذره ها  (١٥)

 بوجود مى آيد
١٠٨٩-٦.٩٩٨ 

 ٨٢٩-١.٦٣٥ آتش يک عنصر نيست (١٦)

 ١٠٨٢-١.١٠٥٢ اينكه كائنات مركزی ندارد (١٧)

 ١٠٨٩-٢.١٠٤٨ منظومه های ديگری نيز وجود دارند (١٨)

 ٢١٦-٤.١٨٣ ,١٥٦-٢.١٤٤ سرعت نور محدود است (١٩)

 ٣٣٢-٢.٣٠٨ ,٤٦٣-١.٤٥٩ تئوری نسبيت (٢٠)

 ٢٩٣-٢.٢١٦ اختيار كوانتومى (٢١)

 ١٤١-٢.١١٢ حركت براونى (٢٢)
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به نظر نميرسد مسلمانان با تمام دروغها و اباطيلى كه ميگويند بتوانند 

حتى پيشبينى هايى نزديک به پيشبينى های اپيكروس و چندين 

دانشمند و فيلسوف ديگر كه قبل از محمد مى زيسته اند را از تازينامه 

بيرون بكشند. از اين گذشته اپيكروس اينها را بعنوان مفاهيم دقيق 

مطرح … ظر علمى خود بدون كوچكترين استفاده از ابهام وعلمى و ن

ميكند اما كامال مشخص است كه حرفهای قرآن اصال به اين مفهوم زده 

نشده اند كه بخواهند مطالب علمى ای را برای مسلمانان روشن كنند. 

نتيجه آنكه گويا اپيكروس با دانش بشری خود توانسته است اطالعات 

تری نسبت به دنيای و طبيعت بدهد تا محمد  بسيار دقيق تر و صحيح

با روابط آسمانى و وحى های الله. گويا انسان بازهم خدا را شكست داده 

است؛ اپيكروس از خدا كمكى نگرفته است، وی تنها انسان باهوشى بوده 

است، گفته زير يكى از نقل قولهايى است كه از اپيكروس بجای مانده 

مچون محمد و اسالمگرايان خرافاتى بوده نه ه  است و نشان ميدهد او

 .است برهان شراست. اپيكروس بنيانگذار 

يا خداوند ميخواهد شيطان را از ميان بردارد و نميتوانديا اينكه او »

ه ميخواهداگر او ميخواهد اما ميتواند، اما نميخواهديا اينكه نه ميتواند، ن

http://zandiq.com/2008/11/22/borhane-shar-be-zabane-sade/
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 نميتواند پس ناتوان است

 شرور و نابكار است  اگر ميتواند اما نميخواهد پس او

اما اگر خداوند هم ميتواند و هم ميخواهد كه شيطان را براندازد، پس 

 «چگونه است كه شيطان در جهان هنوز وجود دارد؟

ر مورد البته اپيكروس هم همچون قرآن حرفهای غلط بسياری د

طبيعت و ساير موارد زده است اما ظاهرا ميزان پيشبينى های صحيح 

اپيكروس بسيار مفيد تر و بدرد بخور تر از حرفهای مسخره قرآن در 

 .مورد طبيعت بوده است

جدا از اپيكروس در دوران جديد نيز افراد بسياری هستند كه پيشرفت 

در مورد آينده ميزنند انسانها در آينده را پيشبينى ميكنند و حرفهايى 

كه درست از آب در مى آيند، بعنوان مثال ژول ورن نويسنده فرانسوی 

كسى است كه در آثارش پيدايش تلفن، سفر به زير دريا، سفر به ماه و 

خيلى چيزهای ديگر را نيز پيش بينى كرده بود و اينها همه درست از 

ت؟ روشن است آب در آمدند، آيا ژول ورن نيز از خدا كمک گرفته اس

كه افرادی مانند اپيكروس پيشبينى های علمى بسيار بسيار محكمتر و 
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مهمتری را انجام داده اند و اگر فرض كنيم محمد واقعا ميخواسته است 

پيشبينى علمى كرده باشد، او در اينكار به گرد پای اپيكروس هم 

 .نميرسيده است

د اين است كه اگر مسئله چهارم كه ميتوان شيعيان را بدان محكوم كر

قرآن حاوی مطالب علمى است چرا امامان شيعه تنها وقت خود را به 

صحبت در مورد نحوه اسالمى تخلى كردن و جماع كردن و اينجور 

اباطيل و توليد مثل بسيار فعال و ازدواج با زنان متعدد به هدر داده اند؟ 

اخته اند و چرا مانند هر دانشمند ديگری به تجزيه و تحليل قرآن نپرد

چند نظريه ناقابل علمى يا حتى فلسفى به جامعه بشری عرضه نكرده 

اند؟ اينگونه نبوده است كه اين معصومين بيكار بنشينند، بلكه مفاهيمى 

را توليد كرده اند، اگر چه كل آنها به ديناری نمى ارزد. از هر 

وری دانشمندی مثل اپيكروس، تالس، افالطون، خيام، نيوتون آثار و تئ

های مشخص علمى وجود دارد كه امروزه با نام آنها صدا ميشوند، آيا 

امامان شيعه تابحال حرفى از قرآن در آورده اند كه به نام مثال فالن 

تئوری فيزيكى امام صادق مشهور باشد؟ البته برای اينكه حق امامان 

ضايع نشود بايد به نقش آنها در تكامل قوانين دست قطع كردن و 
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ش شروط آن و مسائل مشابه بسيار نيز اشاره كرد. اما واقعا دانش افزاي

شاگرد در مدرسه داشته است در  ٤٠٠٠امام على و امام صادقى كه 

مورد مسائل علمى و فيزيكى و شيميايى و غيره بوده است يا در مورد 

آداب وضو و حج و قبله يابى و شناسايى صبح صادق؟ چرا در ميان 

بعضًا دانشمندانى پيدا ميشوند، اما مطالعه شاگردان امام صادق 

فرمايشات امام جعفر صادق نشان ميدهد كه سواد ايشان در همان 

حدود سواد پيامبر بيسواد اسالم بوده است! آيا اين دانشمندان در 

كالس شكيات نماز امام صادق درس ميخواندند يا در كالس شتر 

 شناسى به روش ايشان؟ 

است   به در و ديوار بكوبند واقعيت شيرين، آنمسلمانان هرچه خود را 

كه بسياری از مفاهيمى كه در قرآن بدانها اشاره شده است، امروزه با 

، و اصول اخالقى اسالمى كهنه و قوانين جدی قرار دارندعلم در تضاد 

اسالمى ناكارا و ويرانگر هستند، و اگر مسلمانان مدعى اين هستند كه 

بات كند، بايد همچنين بپذيرند كه علم ميتواند علم ميتواند قرآن را اث

مسلمانان بايد برای اراجيف دينى خود همچون  .قرآن را رد هم بكند

جن، روح، آخرت، خلقت آدم و حوا، جادوگری و غيره كه در قرآن 
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حقيقت آنها تاييد شده است نيز داليل علمى بياورند و از آنجا كه اين 

 .د بپذيرند كه دينشان باطل استاباطيل در علم جايى ندارند باي

مسئله مهم ديگر اين است كه حتى اگر پيامبر اسالم واقعا مطلبى 

علمى را كه هرگز بر روی زمين كسى پيش از ايشان بدان آگاه نبوده 

ابداء كرده باشد و واقعًا خودش اين كشف را كرده باشد و اين مسئله 

نشمند بوده اند (!) چه اثبات گردد، در نهايت ميتوان گفت ايشان يک دا

دليلى وجود دارد كه هركس حرفى صحيح و علمى بزند حتمًا اين 

دانش را از خدا گرفته باشد و پيامبر باشد؟ اگر اينگونه باشد و پيامبر 

اسالم با دو سه ابداء علمى پيامبر بودنش اثبات شود و معجزه بودن 

… ن و اديسون وقرآن اثبات شود، پس البد افرادی مثل انيشتن و نيوتو

 .را نبايد تنها پيامبر بلكه خدا ناميد

ارتباط قرآن با پيامبر اسالم بسيار ارتباط   مسئله آخراين است كه

كمرنگى است. پيامبر اسالم بدون شک قرآنى كه امروز وجود دارد را 

نديده است، مسلمانان به خطا باور دارند كه قرآن تمامًا محصول رابطه 

قرآن كاری گروهى است و در طول حيات خود محمد با خدا است، 
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 .بارها تكامل يافته است

همين موارد كه ذكر شد كافى هستند تا نشان دهند تمامى ادعاهای 

ز آنجا كه ااينچنين كه مطرح ميشوند پوچ و خالى از ارزش هستند، اما 

اراجيف اسالمى چندان خريداری در اجتماع ندارد، اسالمگرايان برای 

جوانان از مسير خردگرايى، اين اباطيل را بسيار مطرح  منحرف كردن

ميكنند، پاسخ دادن به اين ادعاهای كذب و غلط اهميت پيدا ميكند، در 

زير به تعدادی از ادعاهای معروفى كه مطرح ميشود اشاره شده است، 

تا در مورد آن  بفرستيداگر شما معجزه (!) ديگری شنيده ايد برای ما 

 .تحقيق كرده و نتيجه را در همين قسمت قرار دهيم

عالوه بر موضوعات مهمى كه در باال مطرح شد مايل هستيم بطور 

جزئى تک تک ادعاهای معروف مربوط به معجزات علمى در قرآن را 

 :بررسى و رد كنيم. معموال اين ادعا ها را از طرق زير ميتوان رد كرد

ادعا مشكل تفسيری دارد، ادعا اساسًا به آيه قرآنى ربطى ندارد و  .١

آيه قرآنى موضوع و محمول ديگری داشته باشد، يعنى ترجمه و 

 تفسير غلط و خارج كردن آيات از زمينه آنها و تفسير به رای

http://zandiq.com/contact-us/
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ادعا مشكل علمى دارد، ادعا اساسًا مسئله ای علمى نيست و اگر  .٢

ه كرده است، يعنى نويسنده يا تفسير درست باشد قرآن اشتبا

مدعى معجزه برداشت غلطى از يک مسئله علمى داشته است و 

 ادعای او با واقعيت سازگاری ندارد

ادعا مشكل عادی بودن دارد، مسئله علمى باشد و قرآن هم به آن  .٣

اشاره كرده باشد اما مسئله مطرح شده بسيار آشكار باشد و امكان 

سال پيش زندگى ميكرده  ١٤٠٠ انسانى كه  دانستن آن توسط

 است ممكن و محتمل باشد

ادعا قديمى تر از اسالم باشد، مسئله علمى باشد و قبل از محمد  .٤

نيز باور به آن مسئله در ميان ملت عرب يا ملتهای ديگر رايج بوده 

 باشد يعنى اساسًا يک نو آوری و معجزه نبوده باشد

من در رد ادعاهای معجزه چهار روش باال معموًال روشهايى هستند كه 

به پيش ميگيرم اما ديگر نويسندگانى كه نوشتارهای زير را نوشته اند 

 ممكن است روش ديگری داشته باشند.
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۳۰ 

 قرآن بيگ بنگ در

يكى از ادعاهای معجزات علمى قرآن اين است كه در قرآن از نظريه 

 صحبت شده است. در اين نوشتار به بررسى اين ادعا خواهيم بيگ بنگ

 .پرداخت

استفاده ميشود از اين قرار » معجزه«آيه ای كه از آن برای اثبات اين 

 :است

 ٣٠سوره انبيا آيه 

أَو َلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّماواِت َو األَْْرَض كاَنتا َرْتقًا َفَفَتْقناُهما َو َجَعْلنا 

 ٍء َحيٍّ َأ َفال ُيْؤِمُنوَن ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشْي

آيا كافران نديدند كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها را از 

اي را از آب قرار داديم، آيا ايمان  يكديگر باز كرديم ؟، و هر چيز زنده

 !آورند نمي

آسمانها و زمين يكى بودند، سپس آنها «معموًال اين آيه را مترجمين به 

هر بحثى را مطرح كنيم از  ترجمه ميكنند. قبل از اينكه» را جدا كرديم

شما دعوت ميكنم به اين آيه بيشتر توجه كنيد، گفته است آيا كافران 
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نديدند كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها را از يكديگر 

باز كرديم؟ آيا واقعا خالق كائنات اينقدر خنگ است كه فكر ميكند 

اشد ديده باشند؟ كدام انسانى كافران بايد اين اتفاق را اگر هم افتاده ب

خلقت كائنات را ديده است كه الله از كافران انتظار دارد آنرا ديده 

باشند و به دليل اين ديدن خود به او ايمان بياورند؟ آيا الله از كافران 

كاری كه برايشان غير ممكن بوده است را انتظار دارد؟ عجب گيج 

 .خداييست اين الله

يگ بنگ را پيشبينى كرده است ميگويند اين آيه مدعيان اينكه قرآن ب

از سينگوالريتى سخن ميگويد. در بررسى اين آيه بايد به نكات زير 

 :اشاره كرد

نخست اينكه در زمان سينگوالريتى زمين و آسمان يكى نبودند، اساسًا 

زمينى وجود نداشته است كه بخواهد با آسمان يكى باشد، زمين 

 .آمده است ميليونها سال بعد بوجود

دوم اينكه بر اساس اين آيه زمين از آسمانها جدا شده است، اگر منظور 

 .از آسمانها كائنات باشد بازهم اين آيه غلط ميشود
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سوم اينكه برای درک اين آيه بايد به توضيحى كه قرآن از نحوه 

پيدايش جهان ميدهد توجه كرد. داستان خلقت جهان در قرآن ريشه 

نى منطقه دارد، بويژه اساطير بابلى و داستان گيلگميش در اساطير باستا

كه بسيار قديميتر از قرآن است نيز دقيقا از  حماسه گيلگميشدارد. در 

يكى بودن آسمانها و زمين و بعد جدا شدن آنها سخن رفته است. ايده 

از يكديگر در ساير اساطير منطقه نيز يافت  جدا شدن زمين و آسمانها

ميشود، مثال در مصر باستان باور بر اين بوده است كه خدای زمين 

(جب) و خدای آسمان (نات) به يكديگر چسبيده بودند و جداشدن 

اختياری آنها سبب شكل گيری جهان بصورت فعلى شد. بنابر اين 

يگ بنگ ندارد و از ماجرای جدا شدن زمين از آسمانها ارتباطى به ب

اساطير و افسانه های ملل مجاور اعراب به قرآن راه يافته است و اگر 

واقعا بخواهيم آنقدر نادان باشيم كه آنرا به بيگ بنگ نسبت بدهيم، بايد 

 .امتياز را به كفار مصری و بابلى بدهيم نه به محمد بن عبدالله

رائه داده اند كه در توضيحات جالبى ا دكتر على سينا در مورد اين ادعا

دكتر على سينا معتقد است اين  .اينجا مقداری از آنرا نقل قول ميكنم

http://zandiq.com/2008/03/01/gilgamesh/
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آيات برگرفته از كتاب پيدايش تورات هستند و همان عبارتها به شيوه 

 :ديگری در قرآن آمده است

 ٩تا  ٦: ١تورات كتاب پيدايش، 

باال و  توده های بخار از هم جدا شوند تا آسمان در«سپس خدا فرمود: 

خدا توده های بخار را از آبهای » اقيانوسها در پايين تشكيل گردند.

پايين جدا كرد و آسمان را بوجود آورد. شب گذشت و صبح شد و اين 

 .روز دوم بود

دامه دكتر على سينا ميگويد ريشه های اين افسانه به داستانهای در ا

افسانه هايى است كه  قرآن پر از  بابلى ها و بين النهرينى ها بر ميگردد.

از كتاب مقدس و باورهای اعراب مشرک آنها را به عاريه گرفته است. 

آن باورها نيز خود مبتنى بر افسانه های باستانى سومری ها، بابلى ها و 

كيهانشناسى محمد كيهانشناسى مردام  .كنعانى ها و غيره هستند

موجود پر شور باستان است. در اسطوره های پيشا عبری سامى ها دو 

ساخته شده از آب وجود داشتند كه يكى مرد بود و ديگری زن بود. 

آب شور) كه به جانوران  Tiamat( آب شيرين) و تيامت Apsu( آپسو
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و خدايان آبى زيادی حيات داده بودند. بعد از اينكه هرج و مرج و 

ناامنى پديد مى آيد، تيامت خالق مونث تالش ميكند كه كنترل اوضاع 

اوالد او عليه او با يكديگر متحد ميشوند، و يكى از  .به دست بگيرد را

خدای بابل را انتخاب ميكنند كه  (Marduk)ميان خود يعنى مردوک 

آنها را رهبری كند. مردوک كه مسلح به سالح گردباد و طوفانهای 

سهمگين است و مركب او چهار اسب آتشين است به جنگ تيامت كه 

همدست شرور او نيز حضور داشته  (Kingu) در آن چالش كينگو

 .ميرود و هردو آنها را ميكشد

خدای بزرگ مردوک، در حال كشتن تيامت خدای اژدها مانند و مونث 

است، نيروهای ابتدايى  (Untame) آب شور. او تجسم شخصيت اونتام

كائنات كه نظم و انضباط را در كائنات برقرار كردند. او همچنين مادر 

 .ان استتمام خداي

تصويری ديگر از مبارزه مردوک و تيامت كه بر اساس اساطير بابلى 

 .منجر به خلقت كائنات شد

بعد از مرگ تيامت، مردوک آسمانها و زمين را تشكيل ميدهد، به 
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اينصورت كه بدنش را مانند صدفى باز ميكند، نيمى را باال ميكشد تا 

 .مين باشدآسمان خلق شود و نيمه ديگر را رها ميكند تا ز

سپس خدا (مردوک) استراحت ميكند، به بدن بزرگ (تيامت) خيره »

ميشود و سپس به اين فكر ميكند كه از الشه باقيمانده چگونه استفاده 

كند و چه چيزی خلق كند. او آنرا مانند صدفى به دو نيم باز كرد، با 

نيمه بااليى كمان آسمان را درست كرد، و نيمه پايينى را زمين قرار 

شده از الواح بدست آمده كه ماجرای مردوک را شرح ميدهند، نقل » داد

بخش انسانشناسى دانشگاه ايالتى يوتا، نگاهى انسانشناسانه به 0TUمنبع 

 .T0Uكتابهای مقدس مسيحى و يهودی

اين آيات را گفته باشد) محمد (اگر فرض كنيم واقعا او   روشن است كه

در مورد بيگ بنگ سخن نميگويد، بلكه اسطوره ای باستانى را كه وارد 

 .كتب يهودی نيز شده است را بازگو ميكند

از رد ادعای اشاره به بيگ بنگ در قرآن گذشته، به نظر دكتر على سينا 

 .آيه باال با آيه زير در تناقض است

 .١١سوره فصلت آيه 

http://cc.usu.edu/~fath6/worldview.html
http://cc.usu.edu/~fath6/worldview.html
http://cc.usu.edu/~fath6/worldview.html
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َلى السَّماِء َو ِهَي ُدخاٌن َفقاَل َلها َو ِلألَْْرِض اْئِتيا َطْوعًا َأْو َكْرهًا ُثمَّ اْسَتوى ِإ

 . قاَلتا َأَتْينا طاِئِعيَن

سپس اراده آفرينش آسمان فرمود در حالي كه به صورت دود بود، به 

آن و به زمين دستور داد به وجود آئيد و شكل گيريد، خواه از روي 

 !آئيم ها گفتند: ما از روي طاعت ميآن !اطاعت و خواه اكراه

البته اين ترجمه آيت الله مكارم ميباشد و آيت الله مكارم نيز معموًال 

دست خوبى در ماست مالى كردن دارد، توجه داشته باشيد كه الله به 

چيزی كه وجود ندارد صحبت ميكند و به آن ميگويد بوجود بيا! مگر 

كه نفهمد چيزی كه وجود ندارد، اينكه الله دچار انحراف روانى باشد 

وجود ندارد، و با چيزی كه وجود ندارد نميتوان صحبت كرد، حال از 

صحبت كردن با آسمان كه بگذريم (چون ممكن است موجود ديوانه ای 

با در و ديوار و آسمان صحبت كند) جالبتر اينجا است كه آسمان جواب 

 .هم ميدهد

 :ترجمه عبدالمحمد آيتى نيز اين است

ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَها َوِلْلَأْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها 
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 .َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِئِعيَن

سپس به آسمان پرداخت و آن دودی بود پس به آسمان و زمين گفت : 

 خواه يا ناخواه بياييد گفتند : فرمانبردار آمديم

ًا در ترجمه آيتى از بوجود آمدن سخنى به ميان دليل اينكه اساس

نيامده، اين است كه قرآن كتاب بى در و پيكری است و واقعًا 

متخصصين قرآن نميتوانند بفهمند چه ميگويد، هركس برای خود 

 .ترجمه ای را انجام داده است

يوسفعلى مترجم معروف قرآن به زبان انگليسى كه قطعًا در قرآن 

يت الله مكارم و عبدالمحمد آيتى است اينگونه اين آيه شناسى برتر از آ

 :را ترجمه كرده است

Moreover He comprehended in His design the sky, 
and it had been (as) smoke: He said to it and to the 
earth: «Come ye together, willingly or unwillingly.» 
They said: «We do come (together), in willing 
obedience 

به نظر دكتر على سينا ميان آيه ای كه اسالمگرايان تالش ميكنند از آن 
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بيگ بنگ را بيرون بكشند و اين آيه تناقض وجود دارد، يكى از جدا 

شدن سخن گفته است و ديگری به هم آمدن و پيوستن. كدام يک از 

بيده بودند و اين دو روايت درست است؟ آيا آسمان و زمين به هم چس

الله آنها را از هم جدا كرده است يا اينكه از هم جدا بودند و الله آنها را 

 به يكديگر پيوند داده است؟

البته مشخص است كه اين آيات اباطيلى بيش نيستند و هيچكدام با 

حقيقت همخوانى ندارند و بايد اين آيات را نيز به حساب ساير خطاهای 

 .نات گذاشتفاحش قرآن در توصيف كائ

 :رديه های بيشتر برای اين ادعا

-https://muktoUT0

T0Umona.com/Articles/huxley/islam_big_bang.htm 

-islam.org/Responses/Shabir-://answeringhttpUT0

Ally/science٠٢T0U.htm 

 

 

https://mukto-mona.com/Articles/huxley/islam_big_bang.htm
https://mukto-mona.com/Articles/huxley/islam_big_bang.htm
http://answering-islam.org/Responses/Shabir-Ally/science02.htm
http://answering-islam.org/Responses/Shabir-Ally/science02.htm
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 پرواز معجزه تنگ شدن نفس در هنگام

يكى از ادعاهای باطل كه در مورد معجزات علمى قرآن مطرح ميشود، 

اين است كه در قرآن به اين نكته اشاره شده است كه اگر شخصى 

د، در اين نوشتار بخواهد در آسمانها صعود كند دچار تنگى نفس ميشو

 .به بررسى اين ادعا خواهيم پرداخت

 :آيه ای كه از آن برای اثبات اين ادعا استفاده ميشود از اين قرار است

 :١٢٥سوره انعام آيه 

 لُّه َأن َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلِإلْسَالِم َوَمن ُيِرْد َأن ُيِضَلُّه َيْجَعْل َصْدَرُه َضيًِّقا

 .لُّه الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَن

 :در زير چند ترجمه و تفسير از اين آيه آورده شده است

 :آيتى

هر كس را كه خدا خواهد كه هدايت كند دلش را برای اسالم مى 

گشايد ، و هر، كس را كه خواهد گمراه كند قلبش را چنان فرو مى 

بندد كه گويى مى خواهدكه به آسمان فرا رود بدين سان خدا به آنهايى 
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 .كه ايمان نمى آورند پليدی مى نهد

 :مكارم

]  اش را براى [پذيرش هآن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند، سين

، گشاده مى سازد؛ و آن كس را كه بخاطر اعمال خالفش بخواهد  اسالم

خواهد به  كند كه گويا مى اش را آنچنان تنگ مى گمراه سازد، سينه

آسمان بال ا برود؛ اين گونه خداوند پليدى را بر افرادى كه ايمان 

 !دهد آورند قرار مى نمى

 :خرمشاهى

خداوند هدايتش را بخواهد دلش را به پذيرش بدينسان هر كس كه 

گشايد، و هر كس را كه بخواهد بيراه وا گذارد، دلش را تنگ و  اسالم مى

خواهد به آسمان بپرد (و  گويى مى ) چنانكه(گرداند،  تاريك مى

آورند،  تواند)؛ خداوند اين چنين عذاب را بر كسانى كه ايمان نمى نمى

 گمارد مى

 :فوالدوند

ا كه خدا بخواهد هدايت نمايد، دلش را به پذيرش اسالم پس كسى ر
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گشايد؛ و هر كه را بخواهد گمراه كند، دلش را سخت تنگ  مى

،  رود. اين گونه گرداند؛ چنانكه گويى به زحمت در آسمان باال مى مى

 .دهد آورند قرار مى خدا پليدى را بر كسانى كه ايمان نمى

 :معزی

د بگشايد سينه او را براى اسالم و آن را آن را كه خواهد خدا هدايت كن

اش را تنگ فشرده چنانكه گوئى  كه خواهد گمراه سازد بگرداند سينه

رود به آسمان بدينسان نهد خدا پليد را بر آنان كه ايمان  سخت مى

 .آورند نمى

به نظر نميرسد تنگ شدن سينه ها برابر با تنگى نفس باشد، بايد به ياد 

های فاحش قرآن اين است كه فكر ميكند انسان داشت كه يكى از خطا

با قلب سينه اش فكر ميكند، و معموًال منظور قرآن از سينه واقعا سينه 

 نيست بلكه در مورد گنجايش فكری افراد سخن ميگويد.

 : تفسير الميزان در اين مورد توضيحات كاملتری آورده است 

همين جهت اثرش  اضالل )) معناى مقابل (( هدايت )) است ، و به ((

هم مقابل اثر آن است ، و آن اين است كه دل گنجايش حق و صدقه را 
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نداشته و از داخل شدن حق و صدق در آن امتناع داشته باشد، لذا 

حرجا )) را كه همان امتناع داشتن است (( دنبال كلمه (( ضيقا )) كلمه

 .ذكر فرمود

به معناى  كلمه (( حرج )) بطورى كه صاحب مجمع البيان گفته

و در مفردات گفته : (( حرج )) و (( حراج )) در  . تنگترين تنگ است

اصل به معناى آن فاصله تنگى است كه در هنگام اجتماع دو چيز در 

ميان آن دو مشاهده مى شود و به همين جهت هر فضاى تنگى را حرج 

 .مى نامند و گناه را هم حرج مى خوانند

جا كانما يصعد فى السماء )) به منزله و بنا به گفته وى جمله (( حر

تفسير است براى كلمه (( ضيقا )) و اشاره است به اينكه امتناع دلهاى 

گمراهان از قبول حق شبيه است به امتناع ظرفى كه بخواهند چيزى را 

 .كه حجمش بيشتر از حجم آن است در آن جاى دهند

كند و منظور بنابر اين قرآن اساسًا در مورد موضوعى ديگر صحبت مي

قرآن تنگى نفس نيست. اما اگر هم فرض كنيم اين آيه واقعا به باالرفتن 

و صعود انسانها در آسمان ارتباط داشته باشد بازهم نميتوان آنرا معجزه 

ناميد، زيرا ميدانيم محمد خود برای عبادت يا هر منظور ديگری به كوه 
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كوه رفتن محمد سخن نور ميرفته است، در تاريخ و احاديث بسيار از به 

گفته شده است، بعنوان مثال او چند بار به دليل بيماری روحى خود به 

 .باالی كوه رفته است تا خودكشى كند

هركس اهل كوه نوردی باشد ميداند كه باال رفتن از كوه هم به دليل 

تحركى كه صورت ميگيرد و هم به دليل تغير فشار هوا موجب تنگتر 

س كشيدن ميشود، از همين رو است كه برخى شدن نفس و دشواری نف

از كوهنوردان امروزه با خود كپسولهای اكسيژن حمل ميكنند تا در 

از » معجزه«آيه ای كه اين  .باالی كوه ها دچار مشكالت تنفسى نشوند

آن استخراج شده است ميتواند به اين قضيه اشاره داشته باشد، بويژه 

سمان بود ميتوانست از كلمه پرواز اينكه اگر منظورش واقعا صعود در آ

استفاده كند. كسى كه از كوه باال ميرود در عين حال در » طير«كردن 

حال صعود به آسمانها نيز هست. بنابر اين دانستن اين مطلب چندان 

 .دانست» اعجاز«دشوار نيست و به هيچ عنوان نميتوان آنرا يک 

يلى پس از خواندن يكى از دوستان متخصص من در زمينه وانوردی ايم

 :اين نوشتار ايميلى برای من ارسال كرد كه متن آن از اين قرار است
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صعود كردن در اتمسفر باعث ميشود كه فشار اتمسفری كم شود و در 

درجه به ازای هر  ١.٨نتيجه فشار اكسيژن نيز كم ميشود و حرارت 

پا تا تروپوسفر كم ميشود. يک شخص سالم كه سيگار نميكشد  ١٠٠٠

پا بدون هيچ منبع اكسيژنى صعود كند، اما اگر اين  ١٠,٠٠٠ميتواند تا 

 OR٢R شخص برای مدتى در آن ارتفاع بماند يا به باالتر صعود كند كمبود

 مولكول اكسيژن) در بافت های ششى آن شخص موجب هيپاكسيا(

(Hypoxia) ميشود. 

 :عالئم هايپاكسيا اينگونه انجام ميگيرد

 .كاسته ميشود حساسيت بينايى در شب

 .ضربان قلب زياد ميشود

 .حافظه و قدرت تصميم گيری كم ميشوند

 .گيجى و يوفوريا (شنگولى، مشاط) بوجود مى آيد

كارايى ذهنى كاسته ميشود، حالت گيجى قويتر ميشود، حافظه دچار 

 .خطا ميشود، حالتى شبيه نشئگى بوجود مى آيد
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 .هوشياری از دست ميرود و شخص ميميرد

صور درست نيست كه گمان كنيم حالت شخصى كه از هايپاكسيا اين ت

رنج ميبرد شبيه به كسى است كه بر روی زمين از فشار سينه سريع و 

خفگى در حال مردن است يا شخصى كه در زمانى كه در ارتفاع باال 

مرض تصلب   پرواز ميكند ناگهان به سبب كاهش فشار هوا دچار

 .ميشود (Decompression) شرائين

Tamim. A 

Aviation technical expert 

بنابر اين حتى اگر بپذيريم كه اين تفسير، تفسير به رای نيست باز هم 

 .نتيجه ای غلط و ناسازگار با واقعيت ميدهد
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 انگشت معجزه يكتا بودن اثر

يكى از ادعاهايى كه در مورد معجزات علمى قرآن مطرح ميشود اين 

اين واقعيت كه اثر -يكتا بودن اثر انگشت مسئله است كه در قرآن به

انگشت هر انسانى تنها منحصر به او است اشاره شده است. آيه ای كه 

 :اين ادعا از آن اخراج شده است در زير آمده است

 ٤و  ٣سوره قيامت آيات 

 َأ َيْحَسُب اإلِْْنساُن َألَّْن َنْجَمَع ِعظاَمُه

 را جمع نخواهيم كرد؟پندارد كه استخوانهاي او  آيا انسان مي

 َبلى قاِدِريَن َعلى َأْن ُنَسوَِّي َبناَنُه

 .آري قادريم كه نوک انگشتان او را موزون و مرتب كنيم

 

نخست اينكه بايد توجه داشت نوک انگشت به دليل كوچكى و اينكه 

هميشه قابل ديدن هست همواره بعنوان مقياسى برای سنجش بكار 

فالن شخص «شنيده ميشود كه ميگويند  ميرود. مثال در فارسى بسيار

، يعنى اينكه اين آيه به هيچ عنوان در »يک سر انگشت شجاعت ندارد



@AtheistsChannel 
 

٤۷ 

مورد اثر انگشت صحبت نكرده است بلكه در مورد يكى از قسمتهای 

كوچک بدن صحبت كرده است كه الله حتى قادر است آنرا نيز دوباره 

 .در روز قيامت بازيافت كند

شت در نوک انگشتان قرار ندارد، اثر انگشت زير هر دوم اينكه اثر انگ

انگشت و روی بند هر انگشت وجود دارد، نوک انگشت اطالعات خاصى 

را حمل نميكند و در انگشت نگاری از آن استفاده نميشود اگر منظور 

قرآن انگشت نگاری بود بايد از بند انگشت سخن ميگفت نه از نوک 

 .انگشت

ثر انگشت در زير نامه ها و قرارداد ها قدمتى سوم اينكه استفاده از ا

هزاران ساله دارد و پيش از محمد نيز افراد زير نامه هايشان را انگشت 

ميزده اند، يعنى اينكه ميدانستند اثر انگشت انسانها با يكديگر متفاوت 

است. در چين و بابل باستان و در نوا اسكوشيای كانادا آثار باستانى 

شان ميدهد اين مردم برای انجام معامالت كشف شده است كه ن

اقتصادی خود از اثر انگشت بعنوان يک سند استفاده ميكردند، تصوير 

 .زير يكى از اين موارد است
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استفاده از اثر انگشت بويژه در ميان چينى ها يكى از قديميترين تمدن 

های بشری رايج بوده است و اسناد و مدارک دولتى و اقتصادی آنها 

همواره با اثر انگشت امضا ميشده است و آنها كامال از اين واقعيت كه 

اثر انگشت هر انسانى متفاوت با انسان ديگر است اطالع داشته اند. 

قديميترين اثر انگشتى كه بعنوان امضا استفاده شده است و امروز از 

آثار باستانى به شمار ميرود مربوط به قرن سوم پيش از ميالد يعنى 

با اين حساب حتى اگر .ل قبل از تولد پيامبر اسالم است هزار سا حدود

منظور قرآن واقعا اثر انگشت بوده باشد نيز معجزه ای رخ نداده است، 

 .انسانهای ديگر بسيار قبل تر از محمد از اين واقعيت باخبر بوده اند
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 آهن نازل شدن

بوط به اين كنند مر كه برخى از مسلمانان مطرح مى» معجزاتى«يكى از 

است كه آهن نميتواند در زمين ايجاد شده باشد و بايد از جايى خارج از 

زمين به زمين وارد شده باشد، اين افراد از آيه زير برای اثبات اين 

 :كنند استفاده مى» معجزه«

 ٢٥سوره الحديد آيه 

اَب َو اْلِميزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبيِّناِت َو َأْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِكت

ِباْلِقْسِط َو َأْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َبْأٌس َشِديٌد َو َمناِفُع ِللنَّاِس َو ِلَيْعَلَم الَلُّه َمْن 

 . َيْنُصُرُه َو ُرُسَلُه ِباْلَغْيِب ِإنَّ الَلَّه َقِويٌّ َعِزيٌز

با آنها كتاب (آسماني) و ما رسوالن خود را با دالئل روشن فرستاديم، و 

ميزان (شناسائي حق و قوانين عادالنه) نازل كرديم، تا مردم قيام به 

عدالت كنند، و آهن را نازل كرديم كه در آن قوت شديدي است، و 

منافعي براي مردم، تا خداوند بداند چه كسي او و رسوالنش را ياري 

 .اپذير استكنند بيآنكه او را ببينند، خداوند قوي و شكست ن مي

بسيار آسان است، در دوران قبل از عصر آهن، » معجزه«پاسخ به اين 
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تنها منبع دريافت آهن سنگ های آسمانى بوده است و اعراب با 

سنگهای آسمانى آشنايى داشته اند. بعنوان مثال حجر االسود يک 

سنگ آسمانى است كه بر روی زمين افتاده است. بنابر اين ايده اينكه 

د از آسمان به زمين افتاده باشد در ميان اعراب وجود داشته آهن باي

 .اشت و چنين چيزی دانش جديدی نبوده است

افزون بر اين بخش بزرگى از هسته مايع زمين را آهن تشكيل ميدهد و 

زمين شناسان را باور بر اين است كه ميدان مغناطيسى زمين ناشى از 

ترين عناصر موجود در  وجود آهن در هسته زمين است، آهن از وافر

كره زمين است و تصور اينكه آهن روی زمين پس از شكل گيری زمين 

از فضا به زمين وارد شده است كامًال غلط است. اما آنچه حقيقت دارد 

اين است كه زمين خود بخشى از فضاست و هر آنچه در زمين است در 

 .نتيجه از فضاست
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 سپتامبر ١١پيشبينى قرآن از حوادث 

خيرًا اين برگه توسط اسالمگرايان با هدف شستشوی مغزی بين مردم ا

پخش شده است، اشكاالتى كه در اين دروغ ميتوان يافت از اين قرار 

 .است

دو مركز اقتصادی تجارت جهانى بزرگترين ساختمانهای جهان نبوده  ١-

  اند، نه از نگر ارتفاع، نه از نگر وزن، نه از نگر حجم نه از نظر مساحت.

 طبقه  ١٠٩طبقه است نه  ١١٠تعداد طبقات مركز تجارت جهانى  ٢-

 .حرف ٢٠٠١حرف است نه  ١١١٣٥تعداد حروف سوره توبه ٣-

 ترجمه آيه كامًال دروغ است، ترجمه محمد آيتى از اين آيه،٤-

 ١٠٩سوره توبه آيه 

 .لُّه َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن

آيا كسى كه بنيان مسجد را بر ترس از خدا و خشنودی او نهاده بهتر 

كه آب زير آن است ،يا آن كسى كه بنيان مسجد را بر كناره سيلگاهى 

را شسته باشد نهاده است تا با او در آتش جهنم سرنگون گردد؟ و خدا 
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 .مردم ستمگر را هدايت نمى كند

در آيه قبلى اشاره دارد، مگر سازمان » مسجد«كلمه ُبْنَياَنُه به كلمه 

تجارت جهانى مسجد بوده است كه اسالمگرايان اينگونه از اين آيه برای 

 ده كرده اند؟گول زدن خاليق استفا

 ١٠٨سوره توبه آيه 

َال َتُقْم ِفيِه َأَبًدا لََّمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَِّل َيْوٍم َأَحقُّ َأن َتُقوَم 

 .لُّه ُيِحبُّ اْلُمطَّهِِّريَن

روز نخست بر پرهيزگاری  هرگز در آن مسجد نماز مگزار مسجدی كه از

، بنيان شده شايسته تر است كه در آنجا نماز كنى در آنجا مردانى 

هستند كه دوست دارند پاكيزه باشند ، زيرا خدا پاكيزگان را دوست 

 .دارد
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 البالغه معجزات عددی قرآن و نهج

مسلمانان ادعا ميكنند قرآن دارای معجزات عددی است، بعنوان مثال 

ر كلمه آدم با كلمه عيسى در قرآن يكى است، يا تعداد تكرار تعداد تكرا

، يعنى تعداد روزهای موجود در يک سال ٣٦٥كلمات روز در قرآن برابر 

شمسى است. البته اولين چيزی كه بايد در نظر داشت اين است كه 

اسالمگرايان، اين رسوايان تاريخ وقتى در مورد قرآن صحبت ميكنند، 

ميگويند، و اگر كسى حوصله رسيدگى به ادعاهای بطور مفتضحى دروغ 

آنان را داشته باشد در ميابد كه بسياری از موارد آنها اساسًا دروغ 

نبايد فراموش كرد كه در شيعه تقيه واجب است و برخى  ميگويند

فالسفه اسالمى همچون غزالى معتقد بودند اگر با دروغ بتوان ايمان 

 .د انجام دادكسى را محكم كرد اين كار را باي

اما از آنجا كه بررسى تک تک اين موارد نيازمند وقت و حوصله بسيار 

است فرض ميكنيم چنين مواردی واقعا در قرآن وجود داشته باشند. آيا 

ميتوان آنها را معجزه ناميد؟ آيا نوشتن نوشتارهايى كه در آنها مجموع 

تعداد كلمات يا حروف عدد خاصى بشوند آنقدر دشوار است كه اگر 

يزی در كتابى اتفاق بيافتد آنرا تبديل به يک كتاب خارق چنين چ
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 .العاده و حتى الهى كند؟ هرگز اينگونه نيست

شيعيان همچنين ادعا ميكنند نهج البالغه دارای خطبه ای است كه در 

آن حرف الف وجود ندارد، البته از آنجا كه نهج البالغه نوشته خود امام 

است به دشواری ميتوان با توجه على نيست، و بعدها جمع آوری شده 

به شخصيت تاريخى او فردی جنايتكار و خونخوار همچون امام على را 

قادر به اجرای چنين خطابه ای دانست، اما بايد ديد آيا حتى در صورتى 

كه اين نظم در نوشتارهای اسالمى وجود داشته باشد، ميتوان آنرا 

غير متصل به خدا(!) معجزه و غير قابل انجام توسط بشر معمولى و 

دانست؟ آيا واقعا تكرار كلمات يا حروف بطور منظم از توان بشر خارج 

است؟ برای رد اين ادعا و اثبات اينكه چندين كتاب بسيار پيچيده تر و 

از لحاظ فنى منظم وجود دارد كه قرآن در مقابل آنها كمترين ارزشى 

ن مثال نقض ندارد، به معرفى چندين نمونه از آثار منظم بعنوا

 ميپردازيم. اين نوشتارها به اصطالح نوشتارهای اجباری

» T0UConstrained WritingsUT0« خوانده ميشوند، زيرا نويسنده در

 .نوشتن آنهاه از قوانين و روش خاصى استفاده كرده است

سنده برای نوشتن اين دسته از نوي(Anagrams) آناگرام ها

http://en.wikipedia.org/wiki/Constrained_writing
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نوشتارهای اجباری، حروف استفاده شده در يک جمله را جدا ميكند و 

با تكرار دقيقًا همان حروف، جمله با معنى جديدی را ميسازد، همين 

 .كار را با جدا كردن كلمات و دوباره مرتب كردن آنها ميتوان انجام داد

 : The Anagrammed Bible» كتاب مقدس آناگرام شده •

Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon «نوشته ، 

Richard Brodie و Mike Keith.  ،نويسندگان اين كتاب

شامل تورات و انجيل را  (King James) كتاب مقدس شاه جيمز

بصورت آناگرام در آورده اند، يعنى حروف هر بخش آنرا برداشته 

درست كرده اند كه  اند و با آرايش متفاوت آنها جمالت جديدی

 بعنوان مثال كلمه  همان معنى آن بخش را ميرساند.

«DORMITORY» را ميتوان بصورت «DIRTY ROOM» 

 نوشت

پاليندروم به كلمه يا عددی يا هر چيز (Palindromes) پاليندروم

ديگری گفته ميشود كه خواندن آن از چپ به راست يا از راست به چپ 

يک عدد پاليندروم است،  ١٥٣٤٣٥١ال عدد كامال يكى باشد. بعنوان مث

كه نام يكى از زبانهای محلى جنوب غربى  Malayalam يا كلمه
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 هندوستان است از اين قاعده پيروی ميكنند.

نوشتارهايى كه از آنها ميتوان عدد پى را (Pie Mnemonic) عدد پى

 استخراج كرد

بردن يک  ، نوشتارهايى كه در آنها از بكارنوشتارهای بدون يک حرف

 .حرف خود داری شده است

 Ernest) نوشته ارنيست وينسنت رايت (Gadsby) گادسبى •

Vincent Wright)  داستانى است ساخته شده از بيش از

استفاده نشده  E كلمه كه در هيچكدام از آنها از حرف ٥٠,٠٠٠

 است

، به زبان George Perec نوشته (La Disparition) تهى •

استفاده نشده است.  E در آن نيز از حرففرانسوی كتابيست كه 

 .را كليک كنيد اينجابرای سفارش اين كتاب 

ترجمه به انگليسى از كتاب قبلى نوشته  (The void)، تهى •

Gilbert Adair  است كه باز هم همان ويژگى را دارا است يعنى

 استفاده نشده است. E تمام آن از حرفدر 

http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/207071523X
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 مجموعه ای از اشعار منظم و يا اجباری را ميتوانيد در كتابى با فرنام

«From the Narrow Place»  .ببينيد 

به زبان چينى يک شعر معروف وجود دارد كه در آن تمام كلمات با 

 .آغاز ميشوند «shi» حرف

آن از هيچ فعلى  يک نويسنده فرانسوی كتابى نوشته است كه در

 استفاده نشده است

آشكار است از حيث پيچيدگى، قرآن به گرد پای هيچ كدام از اين موارد 

نيز نميرسد، حال از آنجا كه بشر توانسته است آثاری با چنين 

پيچيدگى هايى خلق كند، چرا اعراب نبايد بتوانند چند كلمه را بصورت 

نين آثاری تنها نيازمند دانش منظم كنار هم بگذارند؟ آيا پديد آوردن چ

الهى است؟ نتيجه آنكه وجود اين نظم ها در قرآن چه بصورت تصادفى 

و ناخواسته باشد چه بصورت خواسته و عمدی، هرگز نميتواند ثابت كند 

كه اين كتاب خارق العاده است و نوشته شدن آن توسط بشر غير 

 .ممكن است

 .ميشود زير توصيه هدر مورد اينگونه ادعاها نوشت
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-http://www.answeringUT0

islam.org/Religions/Numerics/U0T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.answering-islam.org/Religions/Numerics/
http://www.answering-islam.org/Religions/Numerics/
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 گسترش يافتن كائنات

اسالمگرايان ادعا ميكنند تازينامه تئوری گسترش كائنات هابل را در آيه 

به كرار بعنوان معجزه علمى قرآن زير پيش بينى كرده است. و اين را 

مطرح ميكنند و سعى در منحرف كردن جوانان و مغز های سالم به 

 .سمت اسالم و خرافات و جنون دينى دارند

 ٤٧قرآن سوره الذاريات آيه 

 .و آسمان را به نيرو بر افراشتيم، و آنرا گسترش ميدهيم

ترجم ها البته طبق معمول اين هم نوعى معجزه سازی است و اكثر م

آنرا به معنى ديگری ترجمه كرده اند، بعنوان مثال، به چند ترجمه 

 .فارسى و انگليسى زير توجه كنيد

 :ترجمه عبد المحمد آيتى

 !و آسمان را به نيرو بر افراشتيم و حقى كه ما توانمنديم

 :آيت الله مكارم

 !و ما آسمان را با قدرت بنا كرديم و همواره به آن وسعت ميبخشيم
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YUSUFALI: 

With power and skill did We construct the 
Firmament: for it is We Who create the vastness of 

pace 

PICKTHAL: 

We have built the heaven with might, and We it is 
Who make the vast extent 

SHAKIR: 

And the heaven, We raised it high with power, and 
most surely We are the makers of things ample 

همانطور كه پرواضح است تنها ترجمه های افراد شيادی مثل آيت الله 

مكارم شيرازی است كه از وسعت بخشيدن و گسترش صحبت ميكند، و 

قعا اين البد از مبين بودن و كامل بودن قرآن است كه معلوم نيست وا

چه ميگويد و هركسى آنرا به نحو مختلفى ترجمه ميكند! اما بطور كلى 

غنى «كلمه ای كه از آن به معنى گسترش سوء معنى ميشود به معنى 

است و تنها يكبار ديگر در قرآن از آن استفاده شده است كه » كردن

)، نه گسترش ٢٣٦است (سوره بقره آيه » ثروتمند«معنى آن در آن آيه 
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 .نه وسعت يافتندادن و 

اولين نكته كه بايد بدان توجه كرد اين است كه بسياری از مفاهيمى كه 

در قرآن وجود دارند، دقيقا كپى برداری شده از مفاهيم مسيحى و 

يهودی است. بطور كلى ميتوان ادعا كرد اسالم هيچ مفهومى فراتر از 

بهترين فرهنگ عرب و آيين يهود و مسيحيت را در خود ندارد. يكى از 

راه های كشف تقلب در امتحانات پيدا كردن پاسخ های غلط ولى مشابه 

بين دانش آموزان است، بعنوان مثال فرض كنيد جواب مسئله ای در 

آموز هردو جواب   حال اگر دو دانش  است. ١٥يک امتحان رياضى عدد 

محاسبه كنند، معلم قاعدتًا بايد به اين مسئله شک كند  ١٩مسئله را 

ين دو شخص از روی يكديگر تقلب كرده اند. حال وقتى يک مفهوم كه ا

غلط هم در قرآن و اسالم وجود دارد و هم در كتابهای پيش از اسالم، 

ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در اينجا تقلبى صورت گرفته است، 

بعنوان مثال وقتى از پيامبر بيسواد اسالم در مورد هالل ماه سوال 

 :مضحک زير را از طرف الله نقل ميكند ميكنند، او پاسخ

 :١٨٩قرآن سوره بقره آيه 



@AtheistsChannel 
 

٦۲ 

از تو درباره هاللهای ماه ميپرسند، بگو: برای آن است كه مردم وقت 

 …كارهای خويش و زمان حج را بشناسند

و چون آشكار است كه علت هاللى ديده شدن ماه مربوط به زاويه 

داريم و زاويه ای كه ديدی است كه ما نسبت به ماه از روی زمين 

خورشيد از آن به ماه نور افشانى ميكند و همين باعث شده بود كه 

فيثاغورس به گرد بودن زمين پى ببرد، اين پاسخ محمد آشكارا ناشى از 

نادانى او و الله، دوست تخيلى او است كه دليل وجود هالل ماه را اين 

و حج استفاده ميداند كه مردم بتوانند از آن برای تشخيص عبادات 

 .كنند

شرح ميدهد  ٢١٩صفحه  بازشناسى قرآندكتر مسعود انصاری در كتاب 

كه محمد حتى همين استدالل پوچ و غلط را نيز از يهوديان كه در 

است  توصيف شده… كتابهايشان دليل هالل ماه برای حج و عبادات و

 .اقتباس كرده است

ذكر اين نكته از آنجا اهميت دارد كه اين تقلب و دزدی ادبى در مورد 

همين قضيه گسترش كائنات نيز وجود دارد، يعنى اين محمد نيست كه 

http://zandiq.com/2007/10/23/bazshenasie-ghoran/
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چنين حرفى را زده است، بلكه وی بازهم اين مطلب را از يهوديان و 

بارت درواقع بطور مشخص از كتاب تورات دزدی ادبى كرده است. اين ع

در كتاب اشعيای نبى كه بيش از هزار سال قبل تر از محمد مى زيسته 

 .است نيز، به گونه ای بدون ابهام آمده است

 ٥١:١٣تورات اشعيای نبى 

آيا مرا كه آفريننده شما هستم و زمين را بنياد نهادم و آسمانها را بر آن 

 …گسترانيدم، فراموش كرده ايد؟

 ٤٢:٥تورات اشعيای نبى 

خداوند، خدايى كه آسمانها را آفريد و گسترانيد و زمين را و هرچه كه 

 …در آن است بوجود آورد

لذا بهتر است اسالمگرايان بدانند كه حتى اگر پيشبينى درستى هم 

شده باشد، امتياز آن مربوط به يهوديان است نه اسالم، لذا اين مسئله 

 .اساسًا معجزه اسالمى نيست

ا در كتاب اشعيای نبى و محمد رسول الله از عبارت حال بايد ديد چر

با فرض اينكه در قرآن نيز به همين مفهوم آمده باشد) )گسترش 
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استفاده شده است. در ديدگاه ماليخوليايى دينى خداوند بوسيله قرار 

دادن آسمانها، آبهای بهشت را از آبهای زمين جدا ميكند و سپس آنرا 

اين گسترش دادن هميشه به اين معنى آسمان گسترش ميدهد، و  ٧به 

بوده است تا اينكه هابل تئوری گسترش خود را ارائه داد و از آن پس 

اسالمگرايان به دروغپردازی جديد خود در لباس علم و دانش پرداختند. 

همين سوره نيز اشاره ميكند  ٤٨جالب است كه در آيه بعدی يعنى آيه 

گستراند در حال فرش كرد كردن كه همان خدايى كه البد كائنات را مي

و گستراندن زمين نيز هست، زيرا اين دو فعل دقيقا به يک حالت آمده 

اند، بنابر اين اگر فرض كنيم منظور واقعا اين است كه كائنات در حال 

گسترش است، پس بايد فرض كنيم كه زمين نيز در حال گسترش 

ديگر در حال است، كه چنين چيزی بازهم غير علمى است زيرا زمين 

گسترده شدن نيست و ماده جديدی بدان اضافه نميشود، بلكه حتى 

بزرگى قاره ها و صفحه های قاره ای نيز بطور متوسط به يک اندازه 

 .باقى مانده است

نكته جالب اينجا است كه نه اشعيای نبى و نه محمد هيچكدام تفاوت 

اگر قبول كنيم كه  ميان ستاره ها و منظومه ها را نميدانسته اند، و حتى
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الله يا خداوند است كه آسمانها را آفريده است و اوست كه آنرا گسترش 

ميدهد، و آسمانها را به معنى هر آنچه غير از زمين بدانيم، بازهم اين 

ادعای قرآن ادعای غلطى بيش نيست، زيرا اين فاصله ميان منظومه 

ى، به عبارت ديگر است كه زياد ميشود نه فاصله ميان تمام اجرام آسمان

فاصله ميان ستاره ها و سياره ها و اجرام آسمانى درون يک منظومه 

ثابت است و در مدار مشخصى در حال حركت است. بنابر اين حتى اگر 

اين ادعای اسالمگرايان هم درست از آب در بيايد كه قرآن به گسترش 

و بر بازهم اين يک حرف غير علمى و غلط است   كائنات اشاره دارد،

خالف اصول فيزيكى و بويژه تئوری گسترش كائنات هابل است. و توجه 

داشته باشيد كه الله با فرق قائل شدن ميان اين دو چيز يعنى ستاره و 

منظومه ميتوانست چه دانش و پيشرفت شگرفى را به محمد بيسواد و 

انسانهای ديگر تزريق كند، اما خوشبختانه او موجود تخيلى و باطلى 

 .نيستبيش 
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 جانداران معجزه زوجيت در

مسلمانان ادعا ميكنند كه قرآن به زوجيت جانداران اشاره ميكند و هيچ 

كس قبل از قرآن نميدانسته است كه در ميان تمام جانداران و بويژه 

گياهان نر و ماده وجود داشته باشد. آياتى كه در اين ادعا مطرح ميشود 

 :از اين قرار است

 ١٠ سوره لقمان آيه

َخَلَق السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَها َوَأْلَقى ِفي اْلَأْرِض َرَواِسَي َأن َتِميَد ِبُكْم 

َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدابٍَّة َوَأنَزْلَنا ِمَن السََّماء َماء َفَأنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكلِّ َزْوٍج 

 َكِريٍم

ريد و بر روی زمين كوهها را آسمانها را بى هيچ ستونى كه ببينيد بياف

بيفكند تا نلرزاندتان و از هر گونه جنبنده ای در آن بپراكند و از آسمان 

 آب فرستاديم و در زمين هر گونه گياه نيكويى رويانيديم

البته اين ادعای مسلمانان در هيچ ترجمه رسمى از قرآن نيامده است و 

كو و يا عبارات مشابه را به هرگونه گياه ني» كل زوج كريم«همه عبارت 

ترجمه كرده اند و اين معجزه (!) قرآن نيز به نوعى با زور معجزه سازی 
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 .و كاله برداری صورت ميگيرد

 .اين آيه را مدعيان بصورت، همه گياهان را زوج آفريديم ترجمه ميكنند

 ٥٣سوره طه آيه 

 ْم َتاَرًة ُأْخَرىِمْنَها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها ُنْخِرُجُك

كسى است كه زمين را آرامگاه شما ساخت و برايتان در آن راههايى 

پديد آورد و از آسمان باران فرستاد ، تا بدان انواعى گوناگون از نباتات 

 برويانيم

گياهان «اين آيه را نيز در پروسه معجزه سازی و كاله برداری به 

 .دترجمه ميكنن» مختلف را جفت جفت رويانديم

 ١٠سوره رعد آيه 

َوُهَو الَِّذي َمدَّ اَألْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوَأْنَهاًرا َوِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل 

 ِفيَها َزْوَجْيِن اْثَنْيِن ُيْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَُّروَن

اوست كه زمين را بگسترد ، و در آن كوهها و رودها قرار داد و از هر 

ميوه جفت جفت پديد آورد و شب را در روز مى پوشاند در اينها 
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 عبرتهاست برای مردمى كه مى انديشند

اين آيه را نيز دين خويان به همه گياهان را جفت جفت پديد آورديم 

 .ترجمه ميكنند

 ٣٦سورهيس آيه 

لَِّذي َخَلَق اْلَأْزَواَج ُكلََّها ِممَّا ُتنِبُت اْلَأْرُض َوِمْن َأنُفِسِهْم َوِممَّا َلا ُسْبَحاَن ا

 َيْعَلُموَن

منزه است آن خدايى كه همه جفتها را بيافريد ، چه از آنچه زمين مى 

 روياند و چه از نفسهايشان و چه آن چيزهايى كه نمى شناسند

» ام جانداران را جفت جفت آفريديمتم«اين آيه را نيز شيادان دينى به 

 .ترجمه كرده اند

اما حال با توجه به اينكه ترجمه های مورد استفاده توسط شيادان دينى 

كامال بى اساس و غلط هستند، فرض خواهيم كرد كه قرآن به زوج 

بودن گياهان و جانوران ديگر اشاره دارد و ابتدا در مورد گياهان و 

 .يحات بيشتری را خواهيم دادسپس در مورد حيوانات توض
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بايد توجه داشت كه كشاورزی حتى چندين هزاره قبل تر از محمد 

مهمترين صنعت بشری حساب ميشد و مردمان برای قرنها به كسب 

تجربه در مورد گياهان پرداخته بودند. تا جايى كه گياهان مختلف را با 

ير درختان چه يكديگر پيوند ميزدند و ميدانستند رفتار يک گياه با سا

تفاوتهايى دارد. ميدانستند كدام تيره از درختان محصول بهتری توليد 

ميكند و كدام درخت به چه مقدار آب و ساير رسيدگى ها نياز دارد تا 

نتيجه بهتری بدهد. در دور افتاده ترين روستاهای ايران روستاييان برای 

 .ه ميگويندقرنها است كه به درختهايى كه ميوه نميدادند درخت نر

محمد در ناحيه ای مى زيسته است كه در آن نخلستانهای بسيار وجود 

داشته است و از مهمترين دارايى های انسانها درختهای نخلشان حساب 

ميشده است. اعراب به خوبى ميدانستند كه درختهای نخل، نر و ماده 

دارند و برای هر چند درخت نخل ماده، يک درخت نخل نر كشت 

(معموال نسبت درختهای نر و ماده كه بصورت وحشى رشد  ميكردند

و ميدانستند كه بايد حتما عمل گرده   ميكنند به يكديگر برابر است).

انجام شود تا درختهای نخل ماده بتوانند خرما  (Pollination) افشانى

توليد كنند. از اينرو برای اينكه نتيجه بگيرند خود با دست خود اين 
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يدادند و هنوز هم تمام نخل داران اين كار را انجام عمل را انجام م

ميدهند و حتى برای گلهای نخل نر نام آلت تناسلى مرد را در بسياری 

از جاها از جمله در جنوب ايران برگزيده اند. اين كار از زمانهای بسيار 

دور تا به امروز در تمام جاهايى كه نخل كشت ميشود انجام ميگرفته و 

 .ميگيرد

آنجا كه كاشت، داشت و برداشت نخل از مهمترين فعاليتها در ميان از 

برخى ملتها از جمله اعراب بوده است معموال برای اين عمل گردافشانى 

احترام و اهميت خاصى قائل بودند. بعنوان مثال تحقيقات تاريخى نشان 

ميدهد كه در بين النهرين رسوم ويژه ای برای اين عمل وجود داشته 

ار باستانى بدست آمده نشان ميدهد كه ساكنين شهر اور در است. آث

هزار سال قبل از ميالد مسيح جشن های خاصى را برای اين  ٣حدود 

عمل گرد افشانى برپا ميكرده اند و گوهر ها و جواهرات را به شكل 

 .شكوفه های نر درخت نخل در مى آوردند كه در تصوير نيز آمده است

جواهر به شكل شكوفه درخت «لمه ای برای حتى در لغتنامه سومری ك

وجود دارد كه مختص اين جواهرات است. ساكنين شهر اور » نخل نر

كه به سيستم چند خدايى اعتقاد داشتند حتى الهه ای را نيز برای اين 
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در نظر گرفته بودند  «Inanna» عمل گرد افشانى و لقاح با نام اينانا

سئوليت را نيز بر عهده داشت. و كه عالوه بر ساير مسئوليت ها اين م

سومريان ميپنداشتند كه اين اينانا است كه بركت او موجب پربار بودن 

 .درختان نخل ميشود

بنابر اين اگر هم واقعا قرآن به اين قضيه زوجيت در گياهان اشاره 

داشته باشد كه گويا ندارد، اين چندان چيز عجيب و غريبى برای 

ده است حساب نميشود. هزاران سال محمدی كه ساكن عربستان بو

قبل از محمد مردمان بسياری از اين قضيه اطالع داشته اند و بطور 

دقيق به آن در بسياری از فرهنگ ها از جمله در ميان مردمانى كه در 

همچنين  .بين النهرين زندگى ميكردند اشاره مستقيم شده است

مان محمد را ميدانيم خرما بخش مهمى از رژيم غذايى اعراب در ز

تشكيل ميداده است، بنابر اين بار آوردن خرما نيز در ميان اعراب يقينًا 

يک مهارت رايج بوده است و هركس اندكى تجربه در اين زمينه داشته 

باشد بزودی ميفهمد كه درخت خرما نر و ماده دارد، بنابر اين ميتوان 

باشد. اين  حدس زد كه محمد نيز از اين طريق با اين قضيه آشنا شده

 :حدس را حديث زير تاييد ميكند
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 ٢٥٦٤سنن ابن ماجه، باب تلقيح النخل حديث شماره 

حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن 

سماك، أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله، يحدث عن أبيه، قال 

ا يلقحون مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوم

قالوا يأخذون من الذكر فيجعلونه في   .   » ما يصنع هؤالء   » النخل فقال 

فبلغهم فتركوه ونزلوا عنها   .   » ما أظن ذاك يغني شيئا   » قال   . األنثى 

إنما هو ظن إن كان يغني شيئا   » فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال 

ن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم فاصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإن الظ

  .  » قال الله فلن أكذب على الله 

منقول است از على بن محمد، از عبيدالله بن موسى، از اسرائيل، از 

سماک، كه شنيد موسى بن طلحه بن عبيدالله نقل كرده است: رسول 

خدا در حال عبور از نخلستان بود و كسانى را ديد كه به گرده افشانى 

از نر «گفتند ». اينها چه ميكنند؟»ل مشغولند. پرسيد درختان نخ

فكر نميكنم اينكار مفيد «گفت ». ميگيرند و درون ماده ميگذارند

پس اينرا به آنها گفت و آنها نيز ديگر گرد افشانى را ترک ». باشد

آنچه من گفتم تنها «كردند. پس نبى (در زمان ديگری) به آنها گفت 
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مثل شما هستم و گمان ممكن است خطا گمان من بود و من بشری 

باشد، ولى من نگفتم كه اين سخن الله است چرا كه من به الله دروغ 

 .«نميبندم

حديث باال نشان ميدهد كه نه تنها محمد با تلقيح درختان خرما 

آشنايى داشته بلكه در زندگى خود يک حادثه نسبتًا تلخ هم داشته، 

ی به تلقيح ندارند و بعد از اينكه يعنى يكبار به اعراب گفته كه نياز

متوجه اشتباه خود شده گفته كه اين اشتباه از جانب من بوده نه از 

جانب خدا! مشخص است كه اين سوتى تلخ در ذهن محمد ممكن است 

باقى مانده باشد و همين حادثه سبب شده كه او بياموزد كه گياهان نيز 

دوره وجود داشته است  نر و ماده دارند. و وقتى چنين دانشى در آن

 .ديگر نميتوان اشاره به آن در قرآن را يک معجزه دانست

اما مسئله ای كه توجه را جلب ميكند اين است كه اگر قرآن واقعا گفته 

باشد كه همه گياهان نر و ماده دارند اين نيز بايد يكى از خطاهای 

رف علمى قرآن در كنار ساير خطاهای قرآن تلقى شود چرا كه اين ح

 .اساسًا بى اساس است
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بسياری از گياهان هستند كه نر و ماده ندارند، و شكوفه های نر و ماده 

را هردو در خود توليد ميكنند. بعنوان مثال كدو يا تمام گياهانى كه 

مانند درخت مو رشد ميكنند حاوی شكوفه های نر و ماده در خود 

ه ميشود. گفت Hermaphroditic هستند به اين دسته از گياهان

… بسياری از ساير گياهان همچون هويج، سيب زمينى، گندم، ذرت و

نيز از همين دسته از گياهان محسوب ميشوند. لذا اين حرف قرآن 

 .اساسًا اشتباه و غلط است

و اما در مورد جانوران، به نظر نميرسد نگاه كردن به شتر، اسب، 

همه حيوانات نر و گوسفند، ملخ نر و ماده و به اين نتيجه رسيدن كه 

ماده هستند كار دشواری باشد. محمد تقريبا هر روز با اين جانوران 

برخورد ميكرده است و مى ديده است كه اين جانوران نر و ماده 

هستند، ولى آيا اين نياز به هوش و يا دخالت الهى دارد كه محمد 

ن دريابد همه حيوانات اطرافش نر و ماده هستند؟ آيا نر و ماده بود

 حيوانات از خورشيد برای انسانها روشنتر نيست؟

اما جالب اينجاست كه در گونه های مختلف جانوری (بويژه بى مهرگان) 

بسياری  (Hermaphroditic) نيز گونه های جانوری هم نر هم ماده
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وجود دارد. از جانوران پر سلولى همچون حلزونها و كرمها گرفته تا 

سها و باكتريها، بسياری از جانوران در جانوران تک سلولى همچون ويرو

واقع گونه های نر و ماده جدا از يكديگری ندارند، بنابر اين باز هم اينجا 

قرآن در صورتى كه ادعای دين خويان درست باشد، دچار اشتباه 

فاحشى شده است. در برخى موجودات مانند گروه هايى از خانواده 

تلف وجود دارد كه همگى نوع جنسيت مخ ١٦حدود  (Fungi) قارچها

 .نميتوانند باهم توليد مثل از طريق تماس جنسى كنند

عده ای ديگر از دين خويان نيز ادعا ميكنند اين آيه به معنى اين است 

كه همه چيز بصورت زوج آفريده شده است، از اين افراد بايد پرسيد 

زوج حلزون و سرخس چيست؟ زوج سيب زمينى چيست؟ زوج زمين 

 وج انسان دو جنسيتى چيست؟چيست؟ ز
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 آب پديد آمدن جانداران از

درياها هميشه و همچنان از شگفتى های جهان حساب ميشوند، عمق 

درياها و ناتوانى بشر در دريافتن حقايق آنها هميشه باعث شده است كه 

درياها هميشه مادر افسانه ها و اسطوره ها بوده و باشند و داستانهای 

درياها و موجودات درون آن از روزگاران پيشين تا امروز زيادی راجع به 

آمده است. ندانستن و نديدًا همواره عامل پيدايش خدايان و موجودات 

افسانه ای بوده است و بسياری از اديان باستانى برای دريا خدای 

جداگانه ای در نظر ميگرفتند. در هركجا درياچه ای وجود دارد مردم 

ميكنند كه در آن درياچه اژدهايى وجود دارد و  روستايى و بومى ادعا

 .درياچه هايشان اسرار آميز هستند

اين اسرار آميز بودن و جالب بودن درياها، و وسعت درياها نظر بشر را 

هميشه به خود جلب كرده است و بشر را به اين نتيجه رسانده است كه 

قرآن هم راه دريا بايد منشع حيات و اسرار هستى باشد. اين انديشه به 

يافته است و البته امروز نيز دانش نيز اين قضيه را تاييد ميكند كه 

منشع حيات آب است و موجودات زنده از آب پديد آمده اند. از اين 

گذشته همه انسانهای روی زمين ميدانند كه بدون آب هيچ موجودی 
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نميتواند زندگى كنند و موجودات زنده بدون وجود آب خواهند مرد، 

ابر اين شايد اولين منشعى كه ميتوانستند برای جانوران در نظر بن

بگيرند، آب بوده است. از اين گذشته مقدار زيادی از حجم بدن انسان را 

مايعات و آب تشكيل ميدهد كه اين خود دليل ديگری بر اين بوده است 

 .كه انسانهای زيادی فرض كنند كه انسانها از آب پديد آمده اند

دعا ميكنند كه اين ادعا كه در قرآن مطرح شده است، و از مسلمانان ا

آنجا كه هيچ كس در آن دوران اين را نميدانسته است پس معجزه 

علمى قرآن است و پيش بينى اسالم است كه امروز صحيح از آب در 

آمده است. البته ادعای مسلمانان مبنى بر اينكه قرآن بدين مسئله 

الف ساير ادعاهای اسالمگرايان در اشاره ميكند درست است و بر خ

مورد معجزات علمى قرآن، اين مورد بطور دقيق و شفاف در قرآن 

 ٢٥، سوره ٣٠آيه  ٢١، سوره ٧آيه  ١١چندين بار از جمله در (سوره 

) آمده است. اما آيا واقعا اين قرآن است كه ٤٥آيه  ٢٤، سوره ٥٤آيه 

شته شدن قرآن كسى از اين معجزه را انجام داده است؟ آيا قبل از نو

 اين قضيه خبر نداشته است؟

قطعًا اينگونه نيست. تالس فيلسوف و دانشمند يونانى شخصى است كه 
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سال قبل از محمد زندگى ميكرده است. بسياری  ١٠٠٠بيش از 

معتقدند تالس اولين دانشمند حقيقى تاريخ بشر است كه برای اولين بار 

يعنى بررسى دنيا بدون  لم حقيقىعلوم را از اسطوره ها جدا كرد و ع

اعتقاد به اينكه خدايان و جانوران متافيزيكى بر آن تاثيری دارند، را بنا 

او   نهاد. در مورد زندگى وی اطالعات زيادی در دست نيست مگر اينكه

قبل از ميالد زنده بوده است زيرا كسوفى را كه در  ٥٨٥قطعا در سال 

با موفقيت پيشبينى كرده بود. تالس  ام ماه مى آن سال انجام گرفت ٢٨

يک تاجر بود و علوم مختلفى را جمع آوری كرد و به يونان معرفى كرد، 

از جمله علومى كه او در آن شهرت دارد هندسه است. در هندسه هنوز 

هم قضيه ای به نام تالس وجود دارد مبنى بر اينكه خطوطى كه دو خط 

ب پديد مى آورند. وی همچنين موازی را قطع كنند، اندازه های متناس

اولين كسى است كه ثابت كرده است يک قطر دايره را به دو قسمت 

تقسيم ميكند. از قضيه تالس در دوران حيات او برای يافتن ارتفاع اهرام 

 .مصر و امروز برای يافتن ارتفاع كوه ها استفاده ميشود

ای او در از تالس امروز هيچ كتابى باقى نمانده است اما انديشه ه

كتابهای ساير انديشمندان يونانى از جمله كتاب متافيزيک ارسطو باقى 
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سيلندر و يا ديسک   مانده است. تالس معتقد بود كه زمين همانند يک

است و خورشيد و ماه دايره وار دور آن چرخش ميكنند، اين دقيقا 

ديدگاهيست كه بعدها در اديان نيز راه يافت و اديان سامى از جمله 

اسالم بر اساس اين ديدگاه شكل گرفتند كه در آنها زمين مركز كائنات 

سال، يعنى تا زمان انقالب كوپرنيكوسى  ٢٠٠٠است، اين ديدگاه حدود 

در بسياری از افكار نفوذ كرده بود البته تالس اولين دانشمند ثبت شده 

است كه چنين چيزی را بيان كرده بود، و اال اعتقاد بر اين است كه 

د اين ايده آموخته شده از مصريان و بابليهای باستان است. از جمله خو

ساير انديشه های تالس انديشه تكاملى بود كه او آنرا بنياد گذاشته بود. 

وی معتقد بود موجودات از آب بوجود آمده اند و حيوانات برتر از 

حيوانات فرو تر و انسان هم همچون باقى جانوران نتيجه تكامل است، 

معتقد بود انسان از ماهى بوجود آمده است. وی معتقد بود جهان وی 

بطور كلى از عناصر چهارگانه ای بوجود آمده است. و چقدر جالب 

قرآن نيز هروقت ميخواهد بگويد چيزی از چه بوجود آمده است   است

از همان عناصر استفاده ميكند، شيطان از آتش بوجود آمده است و 

ين تالس و بعد از او دانشمندان زيادی معتقد انسان از خاک. بنابر ا
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بودند حيات از آب آغاز شده است، در واقع دانشمندان ماترياليست 

منشاء ديگری برای حيات غير از   همچون تالس به سختى ميتوانستند

آب در نظر بگيرند و اين عقيده تا امروز نيز باقى مانده است. تالس 

ت و اين عقيده را با مشاهده سنگواره معتقد بود اولين عنصر آب بوده اس

ها توسعه داده بود. رودولف كارناپ از فالسفه مهم علم ميگويد تالس 

 .(١» (آب گوهر و اصل جهان است«معتقد بود 

اما عالوه بر دانشمندان و فيزيک دانان باستانى، در اديان نيز اين عقيده 

ر كهن دارد. كه موجودات زنده از آب بوجود آمده اند ريشه ای بسيا

يكى از قديمى ترين اديانى كه هنوز هم طرفداران بسياری دارد 

هستند و به هيچ نوع خدايى ) بودائيسم است. پيروان اين دين نيز بيخدا

معتقد نيستند، هرچند به روح و تناسخ روح معتقدند. بودا نيز بيش از 

هزار سال قبل از محمد زندگى ميكرده است و در كتاب پيدايش يا 

بطور مشخص به اين  ١١آيه  (Aganna Sutta) خلقت آگانا سوتا

 قضيه كه موجودات از آب بوجود آمده اند و غير از آب هيچ چيز در ابتدا

وجود نداشته است اشاره ميكند. بنابر اين حتى اسالم اولين دينى نيز 

 .نيست كه به اين قضيه اشاره مستقيم دارد
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به دليل اينكه قرآن كتاب محكم و نكته قابل توجه ديگر اين است كه 

كاملى نيست واقعا نميتوان دانست كه حرف قرآن در مورد يک قضيه 

بوجود آمدن موجودات از  چيست. قرآن دارای تناقضات بسياری هست

آب كه قضيه ای صحيح است و در تضاد با علم نيست نيز خود در 

دانيم قرآن تناقض جدی است با ساير آموزه های اسالم. همانطور كه مي

بر اساس فرضيه باطل خلقت (اينكه انسان توسط خدا ساخته شده و 

بصورت انسان به زمين فرستاده شده و اولين انسان وجود داشته است و 

ساير انسانها از نسل اولين انسان يعنى آدم هستند) كه خود كپى 

برداری شده از يهوديت و در آنجا نيز كپى شده از آثار زرتشتى است، 

ا نهاده شده است. قرآن دم از آفرينش دو انسان اوليه به نام آدم و حوا بن

ميزند. چطور ميتواند همزمان معتقد باشد كه انسانها هم به شكل 

خلقت آدم و حوا بوجود آمده اند، و هم، همه موجودات از آب در آمده 

اند؟ مشخص است كه پديد آمدن و متكامل شدن انسانها از آب و 

انسانها دو قضيه كامال متناقض هستند و جمع آنها باطل  خلقت يكباره

همواره در روبروی هم قرار لنكه امروزه دو تئوری خلقت و تكاماست. چنا

گرفته اند و مذهبيون بسياری بطوری مضحک تكامل را همچنان رد 
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ميكنند. البته دينداران در سطوح جهالت مختلفى بسر ميبرند، مثال 

اعالم كرد كه تئوری تكامل را پذيرفته  ٩٨ كليسای كاتوليک در سال

است، و داستانهای كتاب مقدس و داستان آدم و حوا ميتوانند تنها 

داستنهای آموزنده و اسطوره ای باشند، اما مسلمانان كه در مسابقه 

جهالت همواره رتبه نخست را دارند هرگز قبول نخواهند كرد كه 

وره همچون ساير اسطوره ها قرآنشان جز مشتى افسانه و داستان و اسط

به نظر ميرسد پيامبر اسالم   و افسانه ها مثل سيندرال و پينوكيو نيست.

در مورد اين قضيه دچار گيجى شده است و نتوانسته است حكم 

مشخصى را در اين مورد صادر كند بنابر اين دست به دوپهلو صحبت 

يده است به كردن زده است و هردو تئوری را و بعبارتى هر آنچه ميشن

 .الله بيچاره چسبانده است

 منابع

١- Philosophy and Logical Syntax, Chap. «The 

Rejection of Metaphysics», Metaphysics 
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 زمين معجزه تخم مرغى شكل بودن

مسلمانان ادعا ميكنند كه قرآن دارای معجزه علمى است، يكى از آن 

ست كه زمين تخم مرغى معجزات كه بسيار آنرا مطرح ميكنند، اين ا

شكل است، و الله قبل از اينكه حتى كسى بداند زمين گرد است شكل 

 .هندسى دقيق زمين را در قرآن تشريح كرده است

 ٣٠سوره النازعات آيه 

 َواْلَأْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَها

 و پس از آن زمين را بگسترد ،

انگليسى فعل  بدون استثنا در تمام ترجمه ها، چه به فارسى و چه به

دحاها به گسترش دادن و يا مشابه آن ترجمه شده است، اما 

اسالمگرايان دست خالى، برای معجزه سازی ترجمه های بسيار مضحک 

و دروغينى را از اين كلمه در سالهای اخير بوجود آورده اند كه مغز هيچ 

 .بنى بشری بدانجا نميرسد

ترجمه » ر خود چرخيدنبه دو«برخى بى شرمانه اين كلمه را حتى به 

كرده اند، و ادعا ميكنند كه در قرآن به چرخش و حركت زمين اشاره 
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 .شده است

به تخم مرغى شكل، » دحها«مسلمانان همچنين با ترجمه كردن كلمه 

ادعا ميكنند كه قرآن قبل از همه كتابها به گرد بودن زمين اشاره كرده 

 .است

قعا به معنى تخم مرغى شكل فرض را بر اين ميگذاريم كه اين آيه وا

 بودن زمين باشد، حال آيا واقعا زمين شكل تخم مرغ را دارد؟

واقعيت اين است كه زمين به دليل حركت وضعيش كامال كروی شكل 

اما زمين به هيچ عنوان تخم مرغى شكل نيست (مگر اينكه   نيست.

 مرغهای عربستان كروی تخم بگذارند). زمين بيشتر شبيه كره است تا

تخم مرغ، زمين در واقع شباهت بسيار زيادی به كدو تنبل دارد. 

اسالمگرايان بهتر است قبل از معجزه سازی اندكى مطالعه داشته باشند، 

 .و حداقل با شيادی ثابت كنند كه زمين شكل كدو تنبل است

و در قطبهای زمين برابر  km ٦,٣٧٨شعاع زمين در خط استوا برابر 

٦,٣٥٦ km  است. و همين باعث ميشود كه زمين كره كامل نباشد اما

هرگز شبيه تخم مرغ نيست! برای اينكه شبيه تخم مرغ باشد الله بايد 
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به مقدار قابل توجهى در قوانين فيزيكى دست ميبرد. هرمزد (ژوپيتر، 

ساعت يكبار دور خود ميچرخد، اين  ١٠مشتری) سياره ايست كه هر 

كدويى شكل تر است، شعاع آن بر روی خط سياره حتى از زمين نيز 

است. حتى  kb ٧٠,٨٥٠و در قطبهايش  km ٦٦,٥٥٠استوايش 

 .مشتری هم شبيه تخم مرغ نيست

خط استوای يک تخم مرغ از خط استوای يک كره با همان شعاع قطبى 

كوچكتر است، در حالى كه در مورد زمين اينچنين نيست! در واقع 

سيار اندكى، بزرگتر از خط استوای يک طول خط استوای زمين بطور ب

 .كره با همان شعاع قطبى است

بيضى دوار كشيده شده است، در حالى كه زمين   تخم مرغ در واقع يک

  در واقع يک كره فرو رفته و پخ شده است.
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 خليفه و ماجرای رشاد ١٩معجزه عدد 

ر من يک توضيح ساده رياضى كه توسط عوام ناديده گرفته ظبه ن

ميشود، اين مسئله را خيلى راحت تر حل ميكند. ميدانيم باقيمانده 

حاصل از تقسيم يک عدد بر عدد دوم، همواره عددی است كوچكتر از 

الگوريتم » عدد دوم. از اين قضيه بسيار ساده و روشن در مبحث

 .ات استفاده ميشوددر رياضي «تقسيم

را  a است، به عبارت ديگر هر عدد صحيحى مانند ١٩در اينجا عدد دوم 

هردو اعدادی  b و x نوشت، كه b + ١٩ * a = x ميتوان بصورت

 .١٩ > b صحيح و مثبت هستند و

استفاده » پ«بار از حرف  ١٢٥١٩٧١١برای مثال فرض كنيد كتابى 

، ٣+  ١٩*  ٦٥٨٩٣٢=   ١٢٥١٩٧١١پس خواهيم داشت:  .كرده باشد

 .١٩ > ٣و  ٣ = b در اينجا

تقسيم كنيد، باقيمانده اين  ١٩به عبارت ديگر اگر هر عددی را بر عدد 

. و برای اينكه آن عدد اوليه بر ١٩تقسيم عددی خواهد بود كوچكتر از 

و عدد  ١٩بخش پذير باشد تنها كافى است اختالف ميان عدد  ١٩

http://en.wikipedia.org/wiki/Division_algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/Division_algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/Division_algorithm
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دد اوليه جمع كنيد. يعنى در كتاب باال كافيست بجای باقيمانده را با ع

بار استفاده از واژه پ سه بار ديگر از آن استفاده كنيد كه  ١٢٥١٩٧١١

بار، از آن لحظه به بعد تعداد تكرار واژ پ  ١٢٥١٩٧١٤در مجموع بشود 

 .بخش پذير خواهد بود ١٩بر 

واژ، كلمه  بنابر اين روشن است كه تقسيم پذير بودن دفعات تكرار يک

يا هر چيز ديگر بر يک عدد خاص، على رغم اينكه افراد نادان را شگفت 

زده ميكند ابدًا حتى كار دشواری نيست چه برسد به اينكه معجزه باشد. 

برای اينكه هر كتاب نوشته شده به زبان عربى را به كتابى تبديل كرد 

ذير بخش پ ١٩كه تعداد حروف استفاده شده در آن همگى بر عدد 

باشند نهايتًا ميتوان با اضافه كردن حد اكثر يک صفه به آن كتاب، به 

اين مهم دست يافت، لذا اينكار حتى اگر واقعى هم باشد ابدا كار 

دشواری نيست و همچون طراحى يک جدول كلمات متقاطع تنها به 

اندكى دقت الزم است. البته اگر نويسنده مجاز باشد مانند قرآن از 

نيز استفاده كند كه ديگر اين كار فوق العاده آسان  حروف مقطعه

 .خواهد شد و به دقت نيز الزم نيست

همانطور كه گفته شد اين مسئله آنقدر كه اسالمگرايان مردمفريب 
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 ١٠اشاره ميكنند پيچيده نيست، برای مثال نگارنده اين مطلب در مدت 

 :حرفى را اينگونه آفريد ١٩جمله  ١٠دقيقه 

 «م آدمكش بودپيامبر اسال»

 «قرآن همان تازينامه است»

 «من جمالت راستين مى سازم»

 «معجزه داشتن چه آسان است»

 «من يک خردگرای نيكو هستم»

 «محّمد تازی بى اعجاز است»

 «مادّه هرگز خالقى ندارد»

 «الله موجودی خيالين است»

 «مذهب شيعه مزخرف مى باشد»

 «و اين آخرين جمله آرش است»

گر اين اتفاق واقعا در قرآن افتاده باشد نيز چندان دارای بنابر اين ا
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ارزش نيست، و به هيچ عنوان نميتوان آنرا معجزه ناميد. چنانچه هر 

كتابى را ميتوان با اندک تغييرات به چنين كتابى تبديل كرد. و نكته 

جالب ديگر اين است كه حرفهای رشادخليفه به قدری پوچ و دروغين 

مختلف اسالمى كه در آنها اينترنت را بر اساس  هستند كه كشورهای

قوانين اسالمى سانسور ميكنند، دسترسى به تارنماهای مربوط به اين 

قضيه را مسدود كرده اند. زيرا ادعای راشد خليفه را كذب و كفر آميز 

تشخيص داده اند. رشاد خليفه از جانب مسلمانان به دليل ادعای 

 .بود پيامبری خود به مرگ محكوم شده
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 بار در قرآن تكرار شده ٣٦٥كلمه يوم (روز) 

يكى از معجزاتى كه برای قرآن نام ميبرند، معجزه تكرار شدن واژه يوم 

روز  ٣٦٥بار در آن است و از آنجا كه هر سال برابر  ٣٦٥به تعداد  روز

است، نتيجه ميگيرند كه اين مساله ثابت كننده منشاء غيرزمينى و 

 .كتاب استخدايى اين 

اين ادعا يپشتر در نوشتارهای گوناگونى مورد بررسى و تشكيک قرار 

مهمترين آنها را آرش بيخدا به قلم دكتر ميرزا روشنگر  .گرفته است

لذا در اين نوشتار من قصد مطرح كردم آمار و ارقام  .منتشر كرده است

فراوان موجود در قرآن را ندارم. چه اينكه امروزه با موتورهای جستجوی 

شود  چه به فارسى و انگليسى و عربى كه بر روی اينترنت وجود دارد مى

تعداد تكرارهای يک واژه را در اين كتاب دريافت. در همان مقاله نيز 

تک تک تكرارهای واژه يوم در قرآن آورده شده است و بطور خالصه 

 تكرار و بطور ٢٦٩بايد گفت واژه يوم در قرآن بدون پسوند و پيشوند 

 .بار تكرار گرديده است ٤٧٤تركيبى با هر پسوند و پيشوندی 
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ولى پس منظور من از اين نوشتار چيست؟ من در اين مقاله تالش دارم 

جنبه ديگری از اين معجزه را بررسى كنم. اگر بپذيريم كه قرآن كنونى 

كتابى است كه در زمان محمد موجود نبوده و بعدها در زمان عمر و 

شده و دستكم يكبار نيز زير تيغ جراحى مجدد قرار  عثمان گردآوری

گرفته، پس تشكيک در معجزات اينچنينى آن يک عمل عقالنى ست. 

ها و  ولى اگر معتقد باشيد كه اين قرآن به همين شكل و ترتيب سوره

آيات مستقيمن در چاپخانه الله در عرش كبريا چاپ گرديده است 

د سپس به ادامه مطلب با اين نخست بايد سيری در تاريخ اسالم بكني

 .فرض رجوع كنيد

بياييد تصور كنيم كه قرآن به همين صورت در كتابخانه الله در آسمان 

چاپ و توسط پيک بادپای جبرئيل به محمد وحى شده است. بسيار 

خب، با اين فرض اكنون ديگر گردش و تحقيق در متون آن به نيت 

ود. باز هم بياييد تصور كنيم يافتن معجزاِت عددی توجيه پذير خواهد ب

بار در قرآن دارد. خب با اين  ٣٦٥كه واژه يوم تعداد تكراری برابر 

های تو در تو و غيرواقعى احتمالن به اين نتيجه غيرواقعى نيز  فرض

روز است، پس اين  ٣٦٥رسيم كه چون تعداد روزهای "سال" برابر  مى
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 .يک معجزه در قرآن است

فهوم سال است كه داخل گيومه قرار داده شده. نكته در همين واژه و م

سال، واحد زمان است كه چنين قرارداد شده است كه مدت زمان 

شود. در  گردش يكبار زمين به دور خورشيد در نظر گرفته مى

های باستان كه حركت وضعى و انتقالى زمين چندان بر مردم  تمدن

ن، سال خود را بر تری مانند ايران و چي های پيشرفته روشن نبود، ملت

ی   كردند. در نتيجه هر واقعه روز طبقه بندی كرده مى ٣٦٥اساس 

شود. از آنجا كه اين  روزه يكبار تكرار مى ٣٦٥فصلى در يک سيكل 

های گوناگون زندگى از كشاورزی و باغبانى گرفته   گاهشماری در جنبه

رابطه  تا تجارت و سفر به بازارهای همسايه اهميت فراوانى داشت، لذا

مستقيمى با پيشرفته بودن آن تمدن داشته است. آنها متوجه شدند كه 

روز يكبار است.  ٣٦٥ها و رويدادهای فصلى هر  سيكل تكرار فصل

تر مانند ساكنان شام و حجاز بى بهره از اين دانش  های دون پايه تمدن

ترين روش گاهشماری را كه همانا سپری شدن يک سيكل  بودند و ساده

يير شكل در كره ماه است برگزيدند. هتا در بين يهوديان نيز از تغ

های دينى يا  های قمری، حال چه با انگيزه گاهشماری مبتنى بر ماه



@AtheistsChannel 
 

۹۳ 

های دانشى (كه البته هر دو يک خواستگاه دارند)، رواج داشته  انگيزه

است. بر اين پايه، سال در بين اعراب از ديرباز تا صدر اسالم و دوران 

روز است كه به سال قمری  ٣٥٥يا  ٣٥٤كنون به معنى اسالمى تا

 .باشد معروف مى

نزد ها  ماهشماره   در حقيقت«گويد:  مى ٣٦) آيه ٩الله در سوره توبه (

خدا از روزى كه آسمانها و زمين را آفريده در كتاب [علم] خدا دوازده 

ن حرام است اين است آيي [ماه]ماه است از اين [دوازده ماه] چهار ماه 

استوار پس در اين [چهار ماه] بر خود ستم مكنيد و همگى با مشركان 

بجنگيد چنانكه آنان همگى با شما ميجنگند و بدانيد كه خدا با 

پرسش اينجاست كه چطور منظور قرآن از سال و ». پرهيزگاران است

ماه، روِش جارِی اعراب صدر اسالم بوده است ولى اكنون برخى ماله 

 ٣٦٥اند تعداد  ان اسالمى كه به دنبال معجزه در قرآنكشان و دستاربند

اند و آن را به معنى معجزه قالب  تكرار از واژه يوم در قرآن يافته

اند؟ الله در قرآن بارها بر ماِه جاری اعراب صحه گذارده است. در  كرده

های طالق داده شده از همسرانشان  سوره بقره مدت دوری زن ٢٢٦آيه 

اين مدت را برای زنانى كه  ٢٣٤كند. در آينه  مىماه اعالم  ٤را 
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كند. چطور است كه  روز محاسبه مى ١٠ماه و  ٤شوهرشان مرده باشد 

قمری صحه گذارده و آن را مبنای احكام اسالمى » ماه«همه جا بر اين 

های چهارگانه، روزه داری،  مانند، حج، عده نگاه داشتن، حرام شدن ماه

ه قمری و تمام ساير احكام و مسائل دينى برتری شب قدر بر هزار ما

اسالم قرار داده ولى در هنگام معجزه عددی، به جای آنكه مطابق گفته 

روز باشد برابر شده  ٣٥٥ماه قمری يعنى  ١٢ها برابر  خودش شمار ماه

 ماه شمسى؟ ١٢روز يا  ٣٦٥است با 

ذهن  به عقيده اينجانب اين مساله بيش از هر چيز نشان از اين دارد كه

پديد آورنده اين معجزه احتمالن يک ذهن ايرانى بوده است. تاريخ گواه 

اينست كه اعراب پس از تازش به ايران و تربيت دينى ايرانيان كه 

قرن كشت و كشتار و قتال و خونريزی و برده  ٢شوربختانه با بيش از 

داری و زن بارگى همراه بود، توانستند دين خود را به مدد متفكران 

رانى كه اكنون ديگر مسلمان شده بودند اندكى جالی علمى و فلسفى اي

بدهند. همچنان نيز كسانيكه هنوز به دنبال معجزات اين چنينى در 

هايى  كنند. چنين پديده قرآن هستند بيشتر در بين ايرانيان زندگى مى

ميهنى و هويتى با اين دين -كمتر در جوامع خود اعراب كه نسبت ملى
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شود. گويى كه ايرانيان در حفظ بيضه اسالم  ند يافت مىبيابانى دار

 .كاسه داغتر از آش هستند

بار واژه يوم در قرآن يک  ٣٦٥به هر روی جدای از اينكه ادعای تكرار 

ادعای دروغ و ياوه است، ولى چنانچه فرض هم بر اين باشد كه اين ادعا 

بود تعداد واقعيست، چيزی بر حقانيت قرآن افزوده نميشد. اگر قرار 

تكرار واژه روز مساوی با تعداد روزهای يک سال باشد، بايد اين رقم 

بود تا منطبق بر  بار كمتر از روزهای سال خورشيدی مى ١٠حدود 

 .ايشان است باشد گاهشماری اعراب و الله كه خدای قومى قبيله

ولى پرسش ديگری نيز كه اينجا ارزش مطرح شدن دارد اينست كه اگر 

چطور؟ آيا باز هم معجزه  ٢٩يا  ٣٠ن تكرار در قرآن برابر بود با تعداد اي

شد چنين نتيجه گرفت؟ فرض كنيد شما  بود؟ در چه صورتى مى

قرآنهايى داريد كه از هر نظر شبيه هم هستند و تنها در همين تعداد 

؟) بار واژه يوم را تكرار كرده و ديگری ٢٩(يا  ٣٠تكرار مختلفند. يكى 

 دانستيد؟ بار. آنگاه كدام را معجزه مى ؟)٣٥٥(يا  ٣٦٥
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 المغربين معجزه رب المشرقين و

كى از مسائلى كه زياد از سوی مسلمانان مطرح ميشود قضيه رب ي

المشرقين و رب المغربين است. مسلمانان سعى ميكنند بگويند كه در 

قرآن راجع به مسائل علمى ای كه بشر امروز به آنها رسيده است 

سال پيش در قرآن نوشته شده است و  ١٤٠٠دارد كه  اشاراتى وجود

آنها ميگويند  .اين را حتى به عنوان معجزات علمى قرآن! مطرح ميكنند

كه با ديدن اين جمالت در قرآن به حقانيت و اصالت اسالم پى برده اند 

 .و مسلمان شده اند

در اين نوشتار سعى من بر اين است كه اين قضيه رب المشرقين و رب 

المغربين را مورد بررسى قرار دهم و نشان دهم كه اين ادعا تا چقدر 

 .پوشالى و خالى از واقعيت است

 چرا در سوره الرحمن به دو مغرب و دو مشرق اشاره شده است؟

امين سوره قرآن و از سوره های مدنى  ٥٥سوره الرحمن (بخشايشگر) 

اين سوره را  قرآن است كه اين آيه عجيب غريب در آن آمده است. اگر

مطالعه بفرماييد خواهيد ديد كه عالوه بر دو مغرب و دو مشرق (آيه 
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)، به دو ١٩) به دو دريا كه پيش راند تا به هم رسيدند ! (آيه ١٧

) ٤٦) دو بهشت (آيه ٢٢آيه )مرواريد و مرجان كه از آن بيرون مى آيد 

آيه ) دو نوع ميوه (٥٠دو چشمه كه در آن دو بهشت جاری است (آيه 

) صحبت ٦٨) دو درخت و دو ميوه (آيه ٦٢) دو بهشت ديگر (آيه ٥٢

ميكند و مشخص و پرواضح است كه سوزن الله روی عدد دو گير كرده 

است و همه چيز دريا، بهشت، ميوه، درخت و باقى را دوتا دوتا ميبيند و 

ميتوان گفت مشرق و مغرب نيز دچار اين ادبيات مسخره و ضعيف 

د. خداوند در اين سوره به عدد دو گير داده است و عالقه خداوند شده ان

زيادی نسبت به اين عدد نشان داده است و احتماال اگر قرار بود 

چيزهای ديگری هم توصيف بكند آنها را دو تا دوتا طبقه بندی ميكرد. 

بنابر اين ميتوان گفت كه دليل اينكه در قرآن به دو مشرق و دو مغرب 

است كه اين آيه در سوره الرحمن آمده است و در  اشاره شده است اين

سوره الرحمن خداوند همه چيز را دو تا دوتا ميبيند و از اينها گذشته 

كال خداوند حالت روانى پيدا كرده است به طوری كه بعد از هر آيه 

پس كدام يک از نعمت های پروردگارتان را انكار «يكبار ميگويد 

 .ود را ده ها بار تكرار ميكندو يک حرف بى معنى خ» ميكنيد؟
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 !آيا خداوند هميشه مشرق و مغرب را دوتا دو تا ميبيند؟

اگر قرآن به دو مشرق و دو مغرب اشاره كرده است برای اينكه به ما 

خبر بدهد كره زمين گرد است، بايد جاهای ديگر هم از دو مغرب و دو 

شرق و دو مشرق صحبت ميكرد، اگر از نظر خداوند بر روی زمين دو م

مغرب وجود دارد پس بايد هميشه همينطور باشد , و در جاهای ديگر 

نيز مشرق و مغرب را دوتا دوتا بياورد اما با خواندن آيات زير ميتوان به 

نظر قبلى كه احتماال سوزن خداوند روی عدد دو گير كرده و چون به 

تری دو گير داده است مشرق و مغرب را نيز مثنى آورده است قوت بيش

داد و دانست كه مثنى بودن شرق و غرب در اين آيه به دليل قرار 

 .گرفتن آن در سوره الرحمن است

سوره ماده گوساله (بقره) (ابراهيم گفت خداوند خورشيد را از  ٢٥٨آيه 

مشرق، برآورد، تو اگر ميتوانى آنرا از غرب در آور.) در اين آيه ابراهيم 

مشرق بر آورد تو اگر ميتوانى آنرا از ميگويد كه خداوند خورشيد را از 

غرب در بياور، شايان ذكر است كه عده زيادی از فرومايگان اعتقاد دارند 

زمانى كه امام زمان ظهور كند خورشيد از مغرب در مى آيد، و اين با 

خود قرآن در تضاد است مگر مسلمانان معجزه كنند و بگويند منظور از 
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 …از اين اراجيف كه ميگويند اين خورشيد خورشيد ديگريست و

سوره معراج (پس قسم به خدای مشرق و مغرب كه ما قادريم.)  ٤٠آيه 

در اين آيه خداوند، خود را خداوند يک مشرق و يک مغرب ميداند، نه 

 دو مشرق و دو مغرب

سوره مزمل (خدای مشرق و مغرب كه خدايى جز او وجود ندارد،  ٩آيه 

هبان انتخاب كن) در اينجا نيز خداوند از پس او را برای خود وكيل و نگ

 .يک مشرق و مغرب صحبت ميكند

سوره الرحمن (پروردگار دو مشرق و پروردپار دو مغرب) در  ١٧آيه 

اينجا خداوند قاطى ميكند و از دو مشرق و دو مغرب صحبت ميكند و 

 .خود را خدای آن دو ميداند

بين آنهاست و خدای سوره صافات (خدای آسمان و زمين و آنچه  ٥آيه 

اين آيه يكى از شاهكارهای قرآن است كه روانى بودن الله را  (شرق ها

كامال مشخص ميكند، اين بار شرق نه يكيست، نه دوتاست، بلكه بيش 

مسلمانان برای اين كلمه شرقها ديگر چه قصه  .از اين صحبت هاست

ديگر؟  ای ميخواهند بسازند؟ چرا آنرا ربط نميدهند به يک كشف بشری
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مسلمًا صبر خواهند كرد كه در آينده اختراعى بشود و آنرا به كتاب 

مسخره خود قرآن بچسبانند. ادعای مسلمانان مبنى بر اينكه خداوند از 

 .گرد بودن زمين خبر ميدهد را ميتوان با همين آيه رد كرد

 آيا در كره دو مغرب و دو مشرق وجود دارد؟

شن كردن دليل اينكه چرا در قرآن به بعد از ذكر همه اين مطالب و رو

دو مغرب و دو مشرق اشاره شده است بايد به اين پرداخت كه آيا در 

يک كره دو مغرب و دو مشرق وجود دارد؟ متاسفانه مانند بقيه ادعاهای 

مسلمانان در مورد معجزات علمى قرآن، علوم مربوط به اين موضوع نيز 

مانان ميدانند با كدامين قوانين تنها در نزد مسلمانان است و فقط مسل

هندسى يا جغرافيايى ای در يک كره دو مشرق و دو مغرب وجود دارند. 

با توجه به اينكه يک عده از علوم تنها نزد مسلمانان است مانند قضيه 

بزرگ هيكل بودن و جلو بودن سن بلوغ در زنان سن عربستان 

ژيستى از آن سال پيش كه هيچ بيولو ١٤٠٠ (بيولوژی اسالمى) در

اطالع ندارد و اين فقط حرفيست كه مسلمانان ميزنند، يا قضيه فوايد 

روزه و آب و غذا نخوردن برای بدن انسان (پزشكى اسالمى) و يا قضيه 

هفت آسمان (كيهان شناسى اسالمى) و هزاران مسئله ديگر، اين قضيه 
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المى) هندسه و يا جغرافيای اس)نيست احتماال جزو همان علوم اسالمى 

 .است

اما با توجه به علومى كه ما نامسلمانان داريم، بر روی زمين قطب 

مغناطيسى ای وجود دارد كه هر آنربا اگر بصورت معلق قرار گيرد قطب 

جنوبش به سمت آن خواهد چرخيد و به آن قطب مغناطيسى زمين 

ميگويند، قطب مغناطيسى زمين در حال حركت است بنابر اين يک 

ابت برای آن نياز است كه مورد توافق همه انسانهاست و قطب و جهت ث

ما شمال را با آن ميشناسيم، وقتى شمال را اينگونه تعريف كنيم برای 

آن جنوب و شرق و غرب نيز مطرح خواهيم كرد، حال چگونه ميتوان 

دو مشرق و دو مغرب داشت؟ آيا با داشتن دو مغرب و دو مشرق به 

يز نياز نخواهيم داشت؟ آيا ميتوان يک داشتن دو شمال و دو جنوب ن

 !شمال عالوه بر شمال حقيق فرض كرد؟

بنابر اين دو مغرب و دو مشرق بيشتر شبيه يک شوخى و جوک است 

تا يک قضيه علمى و هندسى، و فقط مسلمانان هستند كه بلد هستند 

از اين قصه ها نتيجه بگيرند كه قرآن به گرد بودن زمين اشاره ميكند. 

رگونه كه فرض كنيد نميتوانيد برای يک كره دو مشرق و دو شما ه
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مغرب در نظر بگيريد و اگر هم بتوانيد با هزار كلک و تكنيک اين كار 

غير علمى را انجام دهيد، خواهيد ديد كه اين ويژگى تنها مربوط به كره 

نيز اين حالت را دارند، مانند هرم،   نيست و ساير اشكال هندسى فضايى

 … ع، مخروط ومكعب مرب

 آيا از نظر قرآن زمين كره است؟

زمين صاف است، هركس با اين ادعا ستيزه كند يک بيخداست كه »

اين جمله جالب را شيخ عبدالعزيز بن باز، يكى از باال » بايد تنبيه شود!

تالوت كرده كه البد  ١٩٩٣مقام ترين علمای دينى عربستان در سال 

 .ه اندمسلمانان هم بعدش تكبير فرستاد

سوال بسيار جالبى است، آيا از نظر قرآن زمين گرد است؟ بياييد به 

 .چند آيه از قرآن بپردازيم

(از تو سوال ميكنند سبب بدر و  ١٨٩سوره ماده گوساله (بقره) آيه 

هالل ماه چيست، بگو سبب آن تعيين عبادات حج است) شكل ماه و 

ى بوده است كه انسانها هاللى كه ماه دارد يكى از اصلى ترين سرنخ هاي

توسط آن به گرد بودن زمين پى برده اند. ماه تنها قمری است كه كره 
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زمين دارد (نكته بى ارتباط اما جالب اين است كه با توجه به حركت 

وضعى زمين و ماه، ما همواره بر روی زمين يک طرف ماه را ميبينيم و 

وسيه برای اولين بار طرف ديگر ماه را هرگز نميتوان از روی ماه ديد، ر

از پشت ماه تصوير برداری كرد، نكته جالب توجه اينكه مسلمانان 

ميتوانند ادعا كنند امام زمان در آن ناحيه قايم شده است.) و نوری كه 

به نور ماه مشهور است در واقع بازتاب نور خورشيد است، بعضى اوقات 

خورشيد قرار  اكثر اوقات به غير از يک شب) زمين بين ماه و)زمين 

ميگيرد و به همين دليل نور خورشيد نميتواند تمام سطح ماه را روشن 

كند، و سايه زمين كه روی ماه مى افتد به صورت هالل است كه همين 

اما محمد و خداوند اينها را  !نشاندهنده اين است كه زمين گرد است

ما كنار ميگذارند و ميگويند دليل هاللى بودن زمين اين است كه ش

بدونيد كى بايد عبادت كنيد و به طرف بت خانه معروف كعبه دال 

باز شناسى » راست بشويد. پروفسور مسعود انصاری در كتاب پربار خود

به اين اشاره ميكند كه اين گفته دقيقا به همين مفهوم در كتاب  «قرآن

مود يروشالمى و ميدراش (از كتابهای معروف يهودی) نيز وجود دارد تال

كه به وضوح نشان ميدهد اين دو گفته غلط از يكديگر كپى شده اند. 

http://zandiq.com/2007/10/23/bazshenasie-ghoran/
http://zandiq.com/2007/10/23/bazshenasie-ghoran/
http://zandiq.com/2007/10/23/bazshenasie-ghoran/
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اين نشان ميدهد كه خداوند درک درستى از دليل هالل ماه و دليل آن 

ندارد بنابر اين به محمد ميگويد كه اگر ازت اين سوال رو كردند آن 

 .را بده جواب مضحک

(تا به غروبگاه خورشيد رسيد. ديد كه در چشمه  ٨٦آيه   سوره الكهف

در اين …) ای گل آلود و سياه غروب ميكند و در آنجا مردمى يافت و

سوره ماجرای ذوالقرنين (كه علمای اسالمى گفته اند احتماال منظور 

قرآن كوروش بزرگ و يا اسكندر مقدونى است) به جايى رسيد كه 

در آن غروب ميكند! و خورشيد در چشمه ای گل آلود و سياه  خورشيد

غروب ميكند! اين حرفها بيشتر به شوخى شبيه است تا به كلمات 

خداوندی كه قرار است مارا آفريده باشد. كدام انسان احمقى ميتواند 

شيخ بن   قبول كند كه خورشيد در چشمه ای غروب ميكند؟ احتماال

استناد به اين آيات تالوت كرده است. كامال باز زده لطيفه خود را با 

مشخص است كه از نظر قرآن و اسالم، خورشيد در يک چشمه غروب 

ميكند و ذوالقرنين در مسافرتى كه داشته از اين چشمه عبور كرده، اين 

دقيقا همان نوع برخورديست كه انسانهايى كه در گذشته ميگفتند 

ند خورشيد در چشمه، پشت زمين صاف است ميكردند. آنها فكر ميكرد
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غروب ميكرده است. عده از سرخپوستهای مقيم آمريكای … كوه و 

جنوبى معتقد بودند خورشيد برای استراحت به پشت كوه ها ميرود و 

بعد از اينكه استراحت كرد از آنطرف در مى آيد، و ممكن است گاهى 

ن زنده ای قهر كند و در نيايد و برای اينكه خورشيد قهر نكند قلب انسا

را هر روز غروب در مى آوردند و به سوی خورشيد ميگرفتند و قربانى 

ميكردند تا خورشيد فردا هم بازگردد، اين گفته قرآن بى شباهت به اين 

 .قضيه نيست

(تا به مكان برآمدن آفتاب رسيد. درد بر قومى  ٩٠سوره الكهف آيه 

قرار نداده ايم)  طلوع ميكند كه غير از پرتو آن بر ايشان هيچ پوششى

خداوند نه تنها نشان ميدهد كه خورشيد كجا غروب ميكند بلكه از اين 

علم الهى مارا نيز سيراب ميكند و مشخص ميسازد كه خورشيد از كجا 

نيز طلوع ميكند. و بر آمدن خورشيد يک مكان دارد كه آنجا عده ای 

بزرگ تر از زندگى ميكنند. اين آيه به خوبى نشان ميدهد الله زمين را 

خورشيد ميداند و فكر ميكند خورشيد در زمين غروب ميكند و از زمين 

 .طلوع ميكند
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 .بنابر اين از نظر قرآن زمين گرد نيست

 آيا زمين كره است؟

از همه اينها بگذريم، فرض كنيم قرآن ميگويد كه زمين كروی است، 

حال آيا واقعا زمين شكل كره را دارد؟! خير! بر روی زمين كوه ها و 

درياها وجود دارند و سطح زمين شكل هندسى مشخصى ندارد و 

نميتوان گفت كه كامال فالن شكل را دارد، زمين شكل زمينى دارد نه 

گری، اما اگر سطح زمين را صاف و هموار در نظر كروی نه هيچ فرم دي

بگيريم (كه ميگيريم) بازهم زمين كره نيست! كره مجموعه نقاطى است 

كه فاصله آنها از يک نقطه مركزی به يک فاصله است و زمين اين حالت 

را ندارد، زمين كره كامل نيست، بيشتر ميتوان آنرا به شكل يک كدو 

نابر اين حتى اگر خداوند در قرآن ميگويد تنبل فرض كرد تا يک توپ. ب

كه زمين كروی است، خداوند جاهل است و اشتباه فكر ميكند. درست 

است كه از زمين به عنوان كره زمين ياد ميشود اما اين گفته از لحاظ 

علمى قابل قبول نيست. شكل باصطالح گرد زمين ناشى از قوانين 

الت گرد خود را از دورانى جازبه ايست كه نيوتون كشف كرد و زمين ح
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 كه بصورت خميری (پالسمايى) بود به يادگار دارد.

 

 گرد بودن زمين چگونه كشف شد؟

نوابغ اسالمى برای مستند كردن حرف خودشان از ماجرای گاليله 

) صحبت ميكنند ١٥٦٢-١٦٤٢رياضى دان و ستاره شناس ايتاليايى (

و جامعه دينى آن كه برای اولين بار كشف كرد كه زمين گرد است 

ايشان را به همين دليل به  (دوران (برادران حزب اللهى اهل مسيحيت

مرگ محكوم كردند (كليسای كاتوليک افتخار زنده سوزانيدن بسياری 

از دانشمندان و ادبا و علما را دارد، اولين كسى كه كتاب مقدس را تحت 

كرد توسط حزب تاثير افكار پروتستانتيزمى از التين به انگليسى ترجمه 

اللهى های آن زمان و به دستور كليسا زنده زنده سوزانيده شد و اين 

است چهره واقعى مذهب و خداپرستى كه انسانرا به خريت و جهل وا 

سال قبل از آن ما مسلمانان با  ١٠٠٠ميدارد) ميپردازند و ميگويند 

زات استفاده از تعليمات الهى ميدانستيم زمين گرد است و اين از معج

 !الهى است
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اين عده از نوابغ حتى اطالع ندارند كه در اروپای دوران انگيزاسيون نيز 

اين گاليله نبود كه برای اولين بار گرد بودن زمين را كشف كرد، در 

) بود كه مودل ١٤٧٣-١٥٤٣واقع كوپرنيكوس ستاره شناس لهستانى (

اطراف  كوپرنيكوسى (مودلى كه در آن سياره هايى كه گرد هستند در

خورشيد ميچرخند) و بسياری از چيزهای ديگر مانند حركت وضعى 

زمين و غيره را كشف كرد و بعد از آن تايكو براهه، ستاره شناس 

) حركت سياره ها را مورد بررسى قرار داد و ١٥٤٦-١٦٠١دانماركى (

قوانين منظمى از آنها تدوين كرد و بعد ها يوهان گپلر ستاره شناس 

) بود كه كه حتى كشف كرد چرخش سيارات به ١٥٧١-١٦٣٠آلمانى (

دور خورشيد دايره وار نيستند و بيضى وار هستند بعد از همه اينها 

گاليله بود كه مطالعات اين افراد را استفاده كرد و با ساخت تلسكوپ 

(كه اشتباهًا ميگويند مخطرع تلسكوپ گاليله است) به تماشای ماه 

البى از جمله اينكه ميليون ها ستاره پرداخت و به كشفيات بسيار ج

وجود دارند كه ما نميتوانيم آنها را ببينيم موفق شد نام خود را در تاريخ 

ثبت كند و عكس العملى كه دستگاه مذهبى نسبت به اين دانشمند 

نشان داد يكى از مهمترين سمبل های جهالت و حماقت شديد 
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ن است و اما ما هنوز مذهبيست كه سالهاست مورد نقد و تمسخر جهانيا

 !در كشورمان به آن نياز داريم

اما بايد توجه به اين نكته كرد كه اين ماجراها مربوط به اروپا بوده و 

اروپا خود يک جامعه مذهبى حساب ميشد در آن دوران، آيا پيش از 

 !اروپاييان كسى نميدانسته است كه زمين گرد است؟

كته توجه داشت كه تاريخ ثبت برای پاسخ به اين سوال بايد به اين ن

سال قبل از ميالد و دوران رشد  ٣٠٠٠شده ستاره شناسى مربوط به 

مصريها از گرد بودن زمين اطالع داشتند و ساعت  .تمدن مصری است

 .ها و تقويم های خود را بر اساس حركت خورشيد مشخص ميكردند

«Sonehenge»  يكى از بناهاييست كه جزو عجايب زمين به شمار

 ٥٠٠٠ميرود، اين بنا در جنوب انگلستان قرار دارد مربوط به حدود 

سال پيش ميشود و هنوز هم باقيمانده های آن وجود دارد، اين بنا 

نقش يک ساعت خورشيدی را انجام ميدهد و به وضوح نشان ميدهد 

كه آنها از حركت خورشيد، و گرد بودن زمين اطالع داشته اند و اال 

از لحاظ تاريخى   بنايى بسازند. پس از اين دو دوراننميتوانستند چنين 

چينى ها را ميتوان در ستاره شناسى بسيار مدرن و پيشرفته دانست، 
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آنها كسوف ها و خسوف هايى را بر روی كتبيه ها ثبت كرده اند و 

قدرت اين را داشته اند كه حتى آنها را پيشبينى كنند و اين نشان 

 .اطالع داشته اندميدهد كه از گرد بودن زمين 

اما در تاريخ موثق ميتوان گفت كشف گرد بودن زمين را احتماال اولين 

 .بار يونانى ها انجام داده اند

قبل از ميالد) از فالسفه و رياضيدانان بسيار  ٥٠٧-٥٨٢(  فيثاغورس

مشهور يونانى كه در ساموس (در يونان) بدنيا آمد و زندگى عجيب و 

ی مختلف به عناوين مختلف (به عنوان برده به غريبى دارد و به كشورها

ايران نيز آمده است) برده شد سر انجام توانست در ايتاليا مدرسه ای باز 

كند و در مدرسه خود آموزش ميداد كه زمين گرد است. وی برای اين 

ادعای خود داليل خيلى محكمى نداشت اما از آنجا كه فيثاغورس با 

رياضيدانان پيش از خود برخورد داشته و تالس يكى ديگر از فالسفه و 

در كالس وی درس ميخوانده ميتوان حدس زد كه از روی دانشى كه 

تالس به وی داده بود بخصوص از روی قضيه ای كه همچنان در هندسه 

به نام قضيه تالس مشهور است توانست حتى فاصله ميان زمين و 
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 !خورشيد را هم اندازه بگيرد

سوف و رياضيدان ديگر يونانى نيز اعتقاد بر اين ) فيل٣٢٢-٣٨٤ارسطو (

داشت كه زمين گرد است ولى بر خالف فيثاغورس برای اين ادعای 

خود دو دليل محكم داشت، يكى همان قضيه هالل ماه كه محمد 

رسول الله درک احمقانه ای نسبت به آن دارد و به آن پرداخته شد و 

دريانوردی كرده اند گفته ديگری اين بود كه كسانى كه به سوی شمال 

اند ستارهايى كه در آسمان ديده ميشود تعداد بسيار بيشتری دارند و 

ستاره های بيشتری در مرز بين زمين و آسمان (افق) ديده ميشوند 

ستاره قطبى (يكى از ستاره های معروف كه برای جهت يابى نيز از آن 

به سمت  بسيار استفاده ميشود) و كسانى كه در عرض جغرافيايى

جنوب دريانوردی كرده اند ستاره قطبى را پايين تر ديده اند! و اين به 

وضوح به ارسطو نشان ميداد كه دليل اين مشاهدات اين است كه 

دريانوردان روی يک سطح كروی در حال حركت كردن هستند! از آنجا 

كه ارسطو شاگرد افالطون و افالطون شاگرد سقراط بوده است و اين 

زرگترين فالسفه يونان و دنيا محسوب ميشوند، ميتوان دانست سه از ب

كه حتى اسناد تاريخى نيز نشان ميدهند جامعه علمى جهان حد اقل 
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سال قبل تر از محمد به گرد بودن زمين با برهان و دليل  ١٠٠٠

اطمينان كامل داشته است! نكات بسيار جالبى كه ميتوان در اين مورد 

ت كه روميان بر روی سكه های خود كه االن به آن اشاره كرد اين اس

در موزه های جهان وجود دارند زمين را بصورت كره ميكشيدند و 

سال پيش به اسرائيل حمله  ٢٠٠٠همين نشان ميدهد كه روميان كه 

كردند نيز از اين واقعيت اطالع داشتند. بنابر اين ميتوان گفت حتى نظر 

ودن آن است و امروز مسيحيان مسيحيت نيز در ارتباط با زمين، گرد ب

ادعا ميكنند كه انجيل به آنها ميگويد زمين گرد است و اين تنها نظر 

كليسای كاتوليک بوده است كه ميگفته است زمين صاف است، و 

كليسای كاتوليک نيز نظر خود را توسط دانشمندان خود مشخص 

اپ جالب است بدانيد پ .ميكرد كه به برسى آثار مذهبى ميپرداختند

فعلى (باالترين مقام كليسای كاتوليک) به يک فرد روشن فكر و عادل 

دستور داد دانشمندان و تاريخدانان  ١٩٧٩معروف است و در سال 

با  ١٩٩٤دستگاه واتيكان به بررسى موضوع گاليله بپردازند و در سال 

توجه به مداركى كه بدست آمد كليسای كاتوليک رسمًا بخاطر رفتارش 

 .عذر خواهى كردبا گاليله 
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بنابر اصوال گرد بودن زمين چيز عجيب و غريبى نيست و همانطور كه 

گفته شد روميان روی سكه هايشان نقش زمين را گرد ميكشيدند و با 

توجه به اينكه محمد تاجر بود و به كشورهای زيادی سفر كرده بود 

ر محمد اصال بعيد نبود كه با اين سكه ها برخورد كند. بنابر اين حتى اگ

بداند كه زمين گرد است و در قرآن بنويسد كار عجيب و غريبى انجام 

نداده و اين كار وی هيچ ارزش علمى ای ندارد چون هزاران سال قبل از 

وی اين كشف انجام شده و محمد حد اقل ميتوانست از دانشمندانى 

همچون سلمان فارسى و بحيرا كه ميشناخت در اين مورد سوال كند 

 .ا حتى زحمت اين كار را نيز به خود ندادهكه ظاهر

همچنان » كره«الله بيچاره ميتوانست با بكار بردن يک كلمه سه حرفى 

را بكار ميبرند، اينقدر » كره«كه امروز همه قبل از كلمه زمين كلمه 

مسلمانان را سر كار نگذارد و حد اقل يک معجزه علمى (!) محكم تر 

 .انجام بدهد

دسته از نوشتارها انسانهايى را از پای منقل دين بلند اميد است اين 

 كند و به پای سفره عقل و خرد بنشاند
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 دود قرآن و پيدايش جهان، قضيه پديد آمدن كائنات از

فناتيک ها و مسلمانان آشنا به دانش امروزی در تالش كسب وجهه 

برای اسالم مدعى كشف تيوری پيدايش جهان در قرآن هستند. شاهد 

آنان آيه ای از سوره فصلت است كه در بعضى ترجمه ها مى  مدعای

گويد جهان را از گاز و دود آفريديم. اين نمونه ايست از ارايه مدارک 

 .علمى آنان

 :فصلت  ) از سوره١١و اما آيه مورد نظر(

ثم استوى الى السماء و هي دخان فقال لها و لالرض ائتيا طوعا او كرها 

 قالتا اتينا طائعين

 :نج ترجمه ذيل توجه فرماييدبه پ

 بهبودی

 بعد از آفرينش زمين پركشيد

بسوی آسمان و آسمان ظرف آن دو روز انباشته بود از گاز و دود و 

پروردگارش به گرد عرش اعظم خود چرخيد و به دودها و زمين گفت: 

 با من بياييد
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 خواه و ناخواه كه بايد شيوه راه رفتن و چرخيدن بياموزيد زمين نيم

 رورده و گازهای ناپرورده گفتند: آمديم با رضايت خاطر از دل و جانپ

 معاذيخواه

سپس زمين، به آسمان پرداخت در حالى كه آن همه دود بود. پس 

آسمان و زمين را گفت: بياييد فرمان پذير يا ناگزير، گفتند: آييم فرمان 

 پذيران

 فوالدوند

پس به آن و به سپس آهنگ [آفرينش] آسمان كرد و آن بخاری بود 

 زمين فرمود خواه يا ناخواه بياييد آن دو گفتند فرمان پذير آمديم

 مكارم

سپس به آفرينش آسمان پرداخت، در حالى كه بصورت دود بود، به آن 

 :و به زمين دستور داد

وجود آييد و شكل گيريد، خواه از روی اطاعت و خواه اكراه! آنها گفتند: 

 !شكل ميگيريمما از روی طاعت مى آييم و 
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 آيتى

سپس به آسمان پرداخت و آن دودی بود پس به آسمان و زمين   

 گفت: خواه يا ناخواه بياييد گفتند: فرمانبردار آمديم

همانطور كه مى بينيد در يک مورد گاز و دود در مورد ديگر بخار و بقيه 

است كه فقط » دخان«دود ترجمه كرده اند. در واقع لغت عربى آن 

نمونه ای از تحريف، مغلطه و بازی با كلمات، بويژه  .د مى دهدمعنى دو

توسط كسانى كه به دانش امروزی آشنا، اما جزم گرايى و تحجر فكری، 

 .پذيرش واقعيت را برايشان دشوار مى سازد

 :اما ادعای آنان در جزيياتش

دود، بعنوان ذرات معلق، قياسى بى عيب برای گازهای هيدروژن و 

ميكنند در حاليكه دود ذرات خاكستر و بيشتر آن كربن  هيليوم توجيه

است. بر خالف گاز از سوختن يعنى اكسيداسيون بوجود آمده و هيچ 

 .شباهتى با عناصر تشكيل دهنده هيدروژن و هيليوم ندارد

ايده آغاز پيدايش جهان از مواد گازی شكل از قديم در ميان ايرانيان و 

را به غلط بعنوان دود تكرار كرده و گرنه يونانيان وجود داشته و قرآن آن
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زبان عربى لغات كافى برای توضيح و تشريح گاز داشته است.عالوه بر 

اين حدس و گمان در موضوعات علمى در ميان فيلسوفان يونانى رواج 

فراوان داشته و حتى بسياری از فرضيات آنان مانند پيش بينى اتم، 

ه های ديگر، چگونگى بوجود قوانين علم ترموديناميک، وجود منظوم

آيا درستى اين  .آمدن باران و پروسه تكامل به واقعيت پيوسته است

گمان زنى ها منتج به نتيجه گيری ما از دسترسى آنان به ماورالطبيه و 

 غـيب گويى بايد بشود؟

و اما نكته اصلى اينجاست كه آغاز جهان از گاز نبوده است. اگر تيوری 

شد، پيدايش جهان، قبل از اينكه هر نوع ماده ای انفجار بزرگ صحيح با

وجود داشته باشد، از انرژی محض است. چندين لحظه بعد از انفجار 

است كه ماده شكل مى گيرد و آنهم نه بصورت گاز بلكه پالسما. بعد از 

سرد شدن پالسماست كه گازها بوجود مى آيند. حتى در اين نقطه نيز 

بيشترين مواد تشكيل دهنده جهان نيستند. هنوز گازها تنها مواد و يا 

از كميت بيشتری … انرژی و -اشعه های الكترومغناطيسى، نور، جرم

 .برخوردارند

به همين جا   اما مشكل مسلمانان دو آتشه آشتى دهنده علم و دين
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 :خاتمه نمى يابد. ذيُال به پس و پيش ترجمه آيه فوق توجه فرماييد

 معاذيخواه

 كه زمين را در دو روز آفريده است كافر ميشويدبگو: آيا به كسى 

 (٩و برای او همتايان قرار ميدهيد اوست پروردگار جهانيان (آيه 

 بر روی زمين كوه ها پديد آورد و آن را پر بركت ساخت

و به مدت چهار روز رزق همه را معين كرد، يكسان برای همه سائالن 

 (١٠(آيه 

 سپس به آسمان و زمين گفت: خواه يا

 (١١ناخواه بياييد گفتند: فرمانبردار آمديم (آيه 

 آنگاه هفت آسمان را در دو روز پديد آورد

 و در هر آسمانى كارش را به آن وحى كرد

 و آسمان فروردين را به چراغهايى بياراستيم و محفوظش داشتيم

 (١٢اين است تدبير آن پيروزمند دانا (آيه 

 مكارم

را در دو روز آفريد كافر هستيد و  بگو: آيا شما به آن كس كه زمين

 (٩برای او همانندهايى قرار ميدهيد؟ او پروردگار جهانيان است! (آيه 
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او در زمين كوه های استواری قرار داد و بركاتى در آن آفريد و مواد 

 غذايى آن را مقدر فرمود،

درست به اندازه نياز تقاضا كنندگان! (آيه  -اينها همه در چهار روز بود

١٠) 

سپس به آفرينش آسمان پرداخت، در حالى كه بصورت دود بود، به آن 

 :و به زمين دستور داد

وجود آييد و شكل گيريد، خواه از روی اطاعت و خواه اكراه! آنها گفتند 

 (١١ما از روی اطاعت مى آييم و شكل ميگيريم (آيه 

 در اين هنگام آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آفريد، و در هر

 آسمانى كار آن آسمان را وحى و مقرر فرمود

و آسمان پايين را با چراغهايى (ستارگان) زينت بخشيديم، و با (شهابها 

از رخته شياطين) حفظ كرديم، اين است تقدير خداوند توانا و دانا (آيه 

١٢) 

روز  ٢واضح و روشن اظهار مى شود كه در ابتدا زمين در دو ٩درآيه 

كوهها و بركات روی زمين را در چهار روز بعد  ١٠ آفريده مى شود. آيه

مى آفريند. در اينجا بروشنى تنظيم زمانى را در آيه ها مى بينيم. يعنى 
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) و سپس بر روی آن كوهها و درختان و ٩اول زمين بوجود مى آيد(آيه 

بقيه  ١٢و  ١١). و سپس در آيه های ١٠بركات ديگر قرار مى گيرند(آيه

يعنى در … سپس به آسمان پرداخت :١١د. آيه جهان آفريده مى شون

حاليكه زمين و كوهها و بركات روی آن (درختان و گياهان و حيوانات) 

وجود داشته اند، در همان زمان بقيه جهان دود و يا بنا بر تحريف 

بعضى مسلمانان گاز بوده است. در اينجا مى بينيم نه تنها ادعای پيش 

علوم جديد با سر به زمين مى خورد،  بينى قرآن در رابطه با كشفيات

بلكه اشتباه غير قابل تكذيب قرآن در وجود داشتن زمين قبل از بقيه 

 .دنيا بخوبى مبرهن است

مى دانيم كه از لحاظ علمى وجود داشتن زمين همزمان با گازی شكل 

كوهها، درختان، »بودن جهان غير ممكن است بويژه زمين پر از بركات

ابتدا » بركات»برای بوجود آمدن زمين و ديگر .«ميوه ها، حيوانات

بايستى جهان گازی شكل منقبض شده، ستارگان را تشكيل دهد و 

سپس ستاره ها منفجر و دو باره منقبض شوند. فقط در سلسله 

سيكلهای انقباض و انفجار ستاره گان است كه مواد سنگين (جامد) ، 

گيرند. در نتيجه  كه زمين و محتوياتش از آن تشكيل شده، شكل مى
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زمين ميلياردها سال بعد از گازی شكل بودن جهان است كه بوجود مى 

آيد و بايستى صدها ميليون سال ديگر بگذرد تا ابتدايى ترين شكل 

 .زندگى يعنى گياهان بوجود آيند

چنين اشتباه فاحشى فقط مى تواند از انسان زمينى با اطال عات محدود 

بسياری از كتب و متون مذهبى نوشته شده  علمى سر زند. قرآن همانند

در دوران گذشته، مملو از اينگونه ابهامات و اشتباهات است. البته بايد 

 Genesis))اذعان داشت كه اين خطای علمى را قرآن از كتاب پيدايش

تورات بعاريت گرفته و آنرا تكرار ميكند با اين تفاوت كه در تورات 

ه مى شوند و در قرآن روز پنجم و ششم. ستاره گان در روز چهارم آفريد

 .آفرينش زمين قبل از آسمان و ستاره گان در هر دو مشترک است

وضع از اين هم بدتر كرده و خرافات رايج بين ايرانيان و يونانيان  ١٢آيه 

آنزمان را تكرار مى كند. اعتقاد به هفت طبقه بودن آسمان بين مذاهب 

نند مسحيت و يهوديت نيز وجود چند خدايى و تک خدايى آنزمان ما

داشته است. تكرار اين اشتباه بدون هيچگونه توضيح علمى در قرآن 

 .كامال عادی و نشان دهنده تراوشات طبيعى مغز انسان آن دوران است
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تنها توضيحى كه برای ايده هفت آسمان مى توان داد اين است كه در 

» سياره«هفت آن زمان به غلط معتقد بودند منظومه شمسى دارای 

است كه در محور خود بدور زمين در گردشند: خورشيد، ماه، مريخ، 

ژوپيتر، عطارد، زحل و زهره. هنوز هيچ كس از وجود اورانيوس، نپتون و 

پلوتون خبر نداشت و به اين واقعيت دست نيافته بودند كه فقط ماه 

است كه بدور زمين در حركت است و زمين و ديگر سيارات بدور 

 .يد در گردشندخورش

باورهای مانده از قرون و اعصار هر چند صدها سال دوام آورده اند دليل 

صحت و سقم آنها نمى باشد. برای دستيابى به حقيقت بايد جزم 

انديشى را رها كرده و اعتقادات خود را با كمک علم و منطق مورد 

 .ارزيابى قرار دهيم
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 روم پيش بينى سوره

نوشتار مربوط به ادعايى متفاوت با ساير ادعاهای معجزه ما موضوع اين ا

است، بيشتر موارد ادعا شده توسط مسلمانان مربوط به مسائل علمى 

ميشوند و اينكه قرآن مسائل علمى مشخصى را از قبل پيشبينى كرده 

بوده است. تفاوت اين ادعا با آن ادعاها در اين است كه اين ادعا تاريخى 

خالف ساير ادعاها كه معموًال از جانب جهال اهل است نه علمى. بر 

تسنن و نه حتى علمای آنان مطرح ميشود اين ادعا طرفدارانى در بين 

ی هر دو مذهب دارد بطوری كه خود من در دوران تحصيلم در »علما«

بودم و از اين رو   ايران با آن در كتاب درسى قرآن يا دينى روبرو شده

 .يحاتى در اين مورد بدهماست كه بايسته دانستم توض

در اين نوشتار كوتاه ابتدا به تشريح آيه پرداخته و سپس داليل خود 

 .برای رد آن را بر خواهم شمرد

 بررسى و معرفى خود آيه

 ٣تا  ١سوره روم آيات 

الم؛ ُغِلَبِت الرُّوُم ؛ ِفي َأْدَنى اْلَأْرِض َوُهم مِّن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَن؛ ِفي  
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 . ْضِع ِسِنيَن ِلَلِّه اْلَأْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَنِب

؛ روميان مغلوب شدند! ؛ (و اين شكست) در سرزمين نزديكى رخ  الم

؛ در چند … داد؛ اّما آنان پس از (اين) مغلوبّيت بزودی غلبه خواهند كرد

و چه بعد (از اين شكست و  سال همه كارها از آن خداست؛ چه قبل

بخاطر پيروزی ديگری) خوشحال )پيروزی)؛ و در آن روز، مؤمنان 

 …خواهند شد

موضوع قابل توجه ولى بى ارتباط با بحث ما اين است كه چرا بايد 

مومنان از شكست ايران در مقابل روميان خوشحال شوند؟ ايران چه 

اينگونه كينه شتری از هيزم تری به پيامبر دزدان فروخته بود كه محمد 

ايران به دل داشت؟ آيت الله ها تالش ميكنند اين خوشحالى و شعف 

) و اينكه ١بودن روميان نسبت دهند (» مسيحى«محمد را به 

مسيحيان اهل كتاب بودند و ايرانيان نبودند. اين حيوانيت و توحش 

حى تهوع آور تيره آيت الله ها كه فكر ميكنند امپراطوری روم چون مسي

بوده است حق داشته است به ايران كه زرتشتى بوده است حمله كند، 

با توجه به اينكه ايران دستكم از نگر مذهبى كشوری آزاد بوده است و 

در آن يهودی و زرتشتى و مسيحى در كنار هم ميزيستند و حتى شاه 
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ايران زن مسيحى داشته است تا اينكه مسلمانان وحشى نظام آنرا به 

د و هزار و چهارصد سال است كه در گند نگه داشته اند از گند كشيدن

سويى با اين سخن ديگر اراذل كه ميگويند آيين زرتشت نيز از نظر 

تشيع اهل كتاب به شمار ميرود تا جنايت و تجاوز اجداد خبيث خود به 

اين مرز و بوم و مردمانش را انكار كنند و امام على جنايت پيشه و 

امين جنايتكارين حسن و حسين را از اتهام ايرانى خونخوارشان را و ام

كشى و قتل عام در ايران برائت بخشند در تناقض جدی است، مگر 

اينكه بگويند مسيحيت چون نسبت به آيين زرتشت موخر بوده است 

بهتر بوده است و محمد را الزم افتاده كه به سبب تاخير مسيح بر 

را جشن گيرد و نه  زرتشت، كشته شدن ايرانيان بدست روميان

برعكس، براستى كه آيت الله ها هرچه بيشتر سعى ميكنند از محمد 

دفاع كنند انگار سطلى ديگر از زباله و پساب را بر سر او خالى ميكنند و 

 .بيشتر آبروی اين درنده خوی فرومايه را ميبرند

ند ايرانيان بايد بدانند كه ساسانيان با تمام ايرادات و مشكالتى كه داشت

جانانه در مقابل روميان ايستادند و روميانى كه ملت ها را نابود و آواره 

كردند اگر آن جانفشانى ها و جوانمردی های ساسانيان و ايرانيان آن 



@AtheistsChannel 
 

۱۲٦ 

دوران نبود بدون شک همان باليى را كه سر ملت يهود آوردند و نتيجه 

 آن تا امروز هم باقيست و يهوديان را در سرتاسر جهان تا تشكيل

 .اسرائيل مدرن آواره كردند بر سر اقوام ايرانى نيز مى آوردند

اما يافتن دليل واقعى اينكه رئيس شترچران دزد و آدمخواران عرب از 

شكست ايرانيان ابراز شعف شادی ميكند و سبب اين كينه توزی و 

دشمنى اعراب مسلمان و بطور كلى اسالم با ايران كه بعدها در قتل 

آنان به ميهن ما و مردمانمان تجلى يافت البته نيازمند  عامها و تجاوزات

تحقيق و دقت و بررسى بيشتری است كه البته به موضوع بحث ما 

 مربوط نيست

 پيشبينى سرانجام جنگ معجزه نيست

همواره ميتوان با يک بررسى مختصر از شرايط و وضعيت طرفين جنگ 

تمال پيروزی فهميد كه كدام طرف پيروز خواهد شد و يا دستكم اح

ميدانيم محمد خود يک تاجر بوده است و  .كدام طرف بيشتر است

پيش از انتخاب شغل ناشريف پيامبری و قبل از اينكه به سرش بزند كه 

پيامبر شود به شهر ها و نقاط اطراف سفرها كرده بود. همچنين ميدانيم 
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مصر و كه در ميان اطرافيان محمد افرادی بودند كه اصالتًا اهل ايران، 

دانايى از  .روم بودند يا اينكه اين مناطق را از نزديک ديده بودند

وضعيت مناطق برای تجار اهميت زيادی دارد، حتى امروزه هم امنيت 

يک منطقه كه در شرايط جنگى مختل ميشود روی تجارت تاثير 

مستقيم ميگذارد و تجار پيش از انتخاب مال التجاره و منبع و مقصد 

بى بدانند كه در كجا چه اتفاقى مى افتد. همچنين خود بايد بخو

ميدانيم كه محمد خيال حمله به عجم و مطيع كردن آنها را در سر 

خود ميپروراند و از همين رو طبيعتًا عالقه به مسائل نظامى و تحليل 

قوای دو امپراطوری بزرگ داشته است. محمد انگيزه بدست آوردن اين 

ر آن را هم داشته است پس ميتوانسته اطالعات را داشته است، ابزا

باتوجه به وضعيت آن دوره به سادگى نتيجه جنگ را پيشبينى كند. 

همچنين با توجه به منابع مشخص است كه حتى غير مسلمانان نيز به 

دليل اينكه زندگى روزمره آنها تا حدودی مبتنى بر اين دست مسائل 

 :اند، برای نمونهبوده است در جريان آنچه رخ ميداده است بوده 

آن بود  :قصه ی غلبه ی پارسيان بر روم و غلبه ی روميان بر پارسيان»

پيش از روزگار پيغامبر ما صلى الله عليه، ميان فارس و روم حرب ها و 
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وقايع بسيار بودی. در آن وقت كه پيغامبر عليه السالم به مكه دعوی 

ن سخت، چنان كه پيغامبری كرد، غلبه ای افتاد پارسيان را بر روميا

شام و يمن و جزاير عرب همه از دست روميان بيرون كردند، و مشركان 

خاصه قريش، بدان شادی كردند و بر مسلمانان شماتت كردند كه شما 

مى گفتيد كه نصرت، اهل كتاب را خواهد بود، پديد آمد كه پارسيان، 

سيان بر نه از اهل كتاب اند و روم اهل كتاب، چه گونه غلبه كردند پار

روم. ابى خلف جمحى بوبكر را گفت: پديد آمد دروغ يار شما كه مى 

گفت غلبه اهل كتاب را خواهد بود. بوبكر گفت: ببينى كه زود بود كه 

روم بر پارسيان غلبه كنند يكبارگى. ابى گفت: هرگز اين نتواند بود با 

ى گفت: چنان غلبه كه پارسيان بر روم كردند. ابوبكر گفت: تا ببينى. اب

گرو بندی؟ ابوبكر گفت: بندم. گرو بستند به پنج شتر تا پنج سال كه 

گر تا پنج سال روم را بر فرس غلبه نبود، ابوبكر پنج شتر به ابى بدهد و 

اگر نه، بستاند. چون ابوبكر گرو ببست بيامد رسول خدا را خبر كرد، 

به هفت اشتر ». زد فى الخطر و زد فى االجل«رسول گفت: يا ابابكر، 

رسان و سال هم به هفت رسان. ابوبكر چنان كرد، هفتم سال خبر آمد 

كه روميان بر پارسيان غلبه گرفتند. ابوبكر به مدينه بود نامه نبشت به 
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 (٢». (پسر خويش به مكه تا اشتر از پسر ابى خلف بستد

 :تفسير ابن كثير در مورد سوره روم

ران بر شام (سوريه فعلى)، اين آيات در مورد پيروزی شاهپور شاه اي»

بخشهايى از شبهه جزيره عربستان و بخشى از مناطق امپراطوری روم 

نازل شده بود. هراكليوس امپراطور رومى ها مجبور شد كه قسطنطنيه 

را كه برای دورانى طوالنى تحت حاكميت آنها بود  ((استانبول فعلى

نقل از ابن  ترک گويد. سپس هراكليوس در جنگ پيروز شد. امام احمد

 :عباس نقل كرده است كه در مورد اين آيه گفته است

 [االٌّْرِض َأْدَنى ِفى لِّْلُمتَِّقيَن ُهًدى ِفيِه َرْيَب َال اْلِكَتاُب َذِلَك –الم ]

آنها «الف الم ميم، روميان مغلوب شدند، در سرزمينى نزديک) او گفت )

بت پرستان «او گفت:  ».نخست مغلوب شدند و سپس پيروز شدند

ميخواستند كه ايرانيان بر رومى ها پيروز شوند، زيرا هردو بت پرست 

بودند و مسلمانان ميخواستند كه روميان بر ايرانيان پيروز شوند زيرا 

هردو مردم اهل كتاب بودند. اين خبر به ابوبكر رسيد و او نيز آنرا به 

 :رسول الله گفت. رسول الله گفت
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 «ُهْم َسَيْغِلُبونَأَما ِإنَّ»

آنها يقينًا پيروز خواهند شد). ابوبكر اينرا به بت پرستان گفت و آنها )

محدوديت زمانى تعريف كن، اگر ما پيروز شديم ما فالن چيز را «گفتند 

به شما خواهيم داد و اگر شما پيروز شويد به ما فالن چيز را به ما 

روميان در پنج سال  سال را مطرح كرد و ٥، پس ابوبكر زمان »بدهيد

 :پروز نشدند. ابوبكر اينرا به پيامبر گفت و وی گفت

 «َأَلا َجَعْلَتَها ِإَلى ُدوَن ُأَراُه َقاَل: اْلَعْشِر»

بضع به «سال شرط بستى؟) سعد بن جبير گفت  ١٠چرا روی كمتر از )

، سپس روميان پيروز شدند و او گفت كه اين »است ١٠معنى كمتر از 

 :كه الله گفتهآن چيزی است 

الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب  – لِّْلُمتَِّقيَن ُهًدى ِفيِه َرْيَب َال اْلِكَتاُب َذِلَك –الم ]

ِإَلْيَك  ُأنِزَل ِبَمآ ُيْؤِمُنوَن َوالَِّذيَن –َوُيِقيُموَن الصَّلوَة َوِممَّا َرَزْقَنـُهْم ُينِفُقوَن 

ُأْوَلـِئَك َعَلى ُهًدى مِّن رَّبِِّهْم  – َرِة ُهْم ُيوِقُنوَنَوَمآ ُأنِزَل ِمن َقْبِلَك َوِباْألِخ

 [ َوُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

الف الم ميم. روميان مغلوب شدند. در سرزمينى نزديک، و آنها پس از )
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شكستشان پيروز خواهند شد. در چند سال آينده. سرنوشت در گذشته 

آن روز مومنين خوشحال خواهند  و آينده تنها در دست الله اس. و در

كسى كه بخواهد كمک ميكند و براستى كه  به او. الله كمک به —شد 

او قدير و بخشنده است). اين در الترمذی و النسائى نيز ثبت شده 

 «.است

» هرقل«جالبتر اين است كه ابوسفيان با هراكليوس كه اعراب وی را 

 :مينامند نيز بعدها ديدار كرده است

 ٣٩٩شماره  ٥كتاب  ٤خاری پوشينه صحيح ب

 :از عبدالله بن عباس منقول است

ابوسفيان بن حرب به او (عبدالله بن عباس) خبر داده است كه 

هراكليوس او را و تنى چند از كاروانيان قريش را كه برای تجارت به 

شام رفته بودند برای ديدار دعوت كرده بود و آنها با وی ديدار كرده 

 .حديبيه؟) با پيامبر اتفاق افتاد)بودند و اين در زمان صلح 

ه دوران حيات محمد مصادف است با يک دوره همچنين ميدانيم ك

عجيب و غريب در دربار ساسانى كه در آن دوره كوتاه و بحرانى چندين 
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شاه و ملكه در دربار به پادشاهى ميرسند، همچنين ماجرای معروف 

شهربراز و خيانت او به خسرو پرويز كه از جانب هراكليوس حمايت 

و داليل شكست خسرو  ميشده است نيز از نقاط ضعف بزرگ ايران

پرويز از رومى ها بود. از جانب ديگر محمد به داليل و با ابزارهايى كه 

ياد شد از وضعيت اجتماعى ايران نيز به خوبى آگاه بوده است، بنابر اين 

هركس جای محمد بود به سادگى ميتوانست حدس بزند كه جنگ به 

به هيچ عنوان  سود كداميک از طرفين تمام خواهد شد و انجام اينكار

 .معجزه نيست

 موفقيت در پيشبينى پنجاه درصدی چندان عجيب نيست

در صورتى كه فرض كنيم محمد كامًال از اوضاع و شرايط منطقه بى 

اطالع بوده و دسترسى به منبع اطالعاتى نداشته است نيز پيشبينى 

سرانجام جنگ به دليل اينكه احتمال پيروز شدن هريک از طرفين 

% است چندان كار عجيب و بزرگى نيست. فرض كنيد قبل از اينكه ٥٠

وع شوند شخصى بگويد تيم نيجريه در بازی های جام جهانى شر

مسابقات جام جهانى قهرمان خواهد شد. احتمال تحقق اين پيش بينى 

تيم در جام جهانى شركت داشته باشند و هيچ  ٣٠در صورتى كه 
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سه صدم   فاكتور ديگری را در نظر نگيريم يک بر روی سى يعنى حدود

بايد گفت كه اين  است، و اگر نيجريه واقعًا در جام جهانى پيروز شود

شخص شانس خيلى خوبى دارد و يا اينكه پيش بينى بسيار دشواری را 

 .انجام داده است

اما فرض كنيد كه تمام بازی های جام جهانى به غير از فينال انجام 

شده و تنها دو تيم مانده اند كه با يكديگر مسابقه بدهند، يكى از اين 

، آيا اگر كسى پيش از بازی تيم ها برزيل است و ديگری نيجريه است

بگويد كه پيشبينى ميكنم برزيل برنده اين بازی و قهرمان جام جهانى 

خواهد شد، و اين اتفاق بيافتد آيا ميتوان هنوز هم گفت اين فرد خيلى 

خوش شانس است يا پيشبينى خيلى دشواری را انجام داده است؟ 

از حالت تنها يک مسلمًا نه! پيشبينى كه در آن احتمال رخدادن هريک 

دوم يا پنجاه درصد باشد پيشبينى چندان دشواری نيست، و البته اين 

در شرايطى است كه هيچ اطالعى نسبت به وضعيت اين دو تيم، سابقه 

آنها و وضعيت روحى فعلى بازيكنان تيم نداشته باشيم. در حالى كه اگر 

اين تيم رابطه محمد را در اين مثال قرار دهيم در واقع او با بازيكنان 

داشت و با وضعيت اين دو تيم از نزديک آشنا بود و در همسايگى آنها 
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 !زندگى ميكرده

اين است كه اساسًا چنين پيش بينى ای حتى نيازمند شانس زياد هم 

 .نيست و كاری بسيار آسان است

 !بضع سنين و شرط بندی ابوبكر

شدن اين » ازلن«همانطور كه در باالنيز از سورابادی ذكر شد جريان 

آيه ظاهرًا تمسخر قريشيان است كه مسلمانان را طعن زده بودند و 

كرده است. مفسر ديگری در اين مورد » نازل«محمد نيز اين آيه را 

 :گويد

است كه مشركين در مكه با مسلين ستيزه » زهری«سيغلبون، از »

كردندی كه روميان اهل كتاب اند، شما نيز خويش را اهل كتاب مى 

نيد، پس همچنان كه فارسيان كه از اهل كتاب نيستند، بر روميان از دا

اهل كتاب چيره شدند، ما نيز بر شما غلبه خواهيم يافتن. پس در اين 

باره اين آيت فرود آمد. و عبدالله بن عتبه بن مسعود چنين مرا خبر داد 

كه ابوبكر، پيش از اين كه قمار تحريم گردد، با بعضى از مشركين گرو 

بست بر اين كه اگر روم تا هفت سال ديگر بر فارس چيره نشد، چيزی 
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بدان مشرک بدهكار باشد و چون پيغمبر بر اين داستان آگاه شد، بدو 

گفت چرا هفت سال تعيين كردی؟ با آن كه عدد هرچه كم تر از ده 

خوانند و سپس چنان افتاد كه غلبه فارس بر روم تا نه » بضع«باشد، 

جاميد و به هنگام غزوه ی حديبيه بود كه خداوند روم را سال به طول ان

بر فارس پيروز گردانيد و مسلمين به غلبه ی اهل كتاب شاد و خرسند 

را از اين داستان » ابا سعيد خدری«است كه  «عطيه«شدند. و نيز از 

پرسيدم گفت ما با مشركين عرب از در ستيزه در آمديم و روم با فارس 

مبر و مسلمين را بر مشركين نصرت داد و روم را بر و چون خداوند، پيا

فارس، ما بدين دو پيروزی، كه از برای اهل كتاب بر غير اهل كتاب 

 (٣». (نصيب گرديد، خرسند شديم

برخى منابع نام شخصى كه ابوبكر با او شرط بندی كرده بود را ابى ابن 

خلف دانسته اند و وی كسى است كه محمد به دست خودش او را 

)، آنچه در اينجا اهميت دارد موهوم بودن آيه قرآن است تا ٤كشت (

جائى كه ابوبكر هم معنى آنرا نفهميده است، به نظر شما اگر خدايى 

وجود ميداشت و ميخواست بدينوسيله اعجاز كند و به مردم بفهماند كه 

وجود دارد اينگونه پيام ميداد؟ آيا خدا عقلش در اين حد است كه برای 
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نى خود نه زمان دقيق و نه مكانى معرفى كند؟ حتى باقى اجزاء پيشبي

اين «اين آيه نيز موهوم و نامشخص هستند، نه گفته شده است 

كجاست و چقدر نزديک است و چقدر به كجا نزديک » سرزمين نزديک

است، نه گفته شده است غلبه توسط چه كسى انجام گرفته است. به 

بجای اينكه در اين نزديكى ها روم  نظر شما خداوند جهان نميتوانست

شكست خورد و چند سال ديگر غلبه خواهد كرد بطور مشخص و دقيق 

 :بگويد

بر روميان پيروز شدند ولى ناراحت نباشيد چون  x ايرانيان در سرزمين

برای هميشه بر ايرانيان پيروز  y سال ديگر در سرزمين n روميان

 .خواهند شد

قرآن ديده نميشود چيست بجز اينكه  دليل اينكه چنين آيه ای در

شخصى لفاّظ و زيرک كه خود به سرانجام جنگ شک داشته و 

كرده نه خدا؟ آيا » نازل«ميخواسته است حرفى دو پهلو بزند اين آيه را 

 خدای عليم و محيط اينگونه پيشبينى ميكند؟

 .آسان بودن تغيير اين آيه
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اب و نقطه گذاری نشده ميدانيم كتاب قرآن در ابتدای كتابت خود اعر

بود و سالها و به عقيده اشخاصى قرنها بعد از مرگ پيام آور مرگ اعراب 

و نقطه گذاری شد. همينطور ميدانيم كه زبان عربى به شدت وابسته به 

نقطه و اعراب است و معنى جمالت را به سادگى ميتوان با تغيير چند 

بگونه ای كه جای حركت و نقطه به شدت تغيير داد، تغيير اين آيه 

فاعل و مفعولش عوض شود هم نيازمند تنها چند تغيير كوچک است، 

همچنين ميدانيم كه قرآن تحريف شده و مورد دستكاری خود 

مسلمانان قرار گرفته است، بنابر اين كامًال اين احتمال وجود دارد كه 

ه اگر اين واقعه تاريخى (پيروزی ايران و سپس روم) واقعًا اتفاق افتاد

باشد، مسلمانان شكل اين آيه را بگونه ای تغيير داده باشند كه سازگار 

 .با اين واقعه تاريخى گردد

از آنجا كه بار اثبات ادعای اين معجزه بر گردن مسلمانان است بايد 

پيش از تالش برای اثبات اين معجزه نشان دهند كه اينچنين نيست و 

نيز همانطور است كه قرآن تحريف نشده است و حتى حركت های آن 

محمد گفته است، جدا از اينكه مسلمانان بايد اثبات كنند كاتبان وحى 

واقعًا آنچه محمد ميگفته مينوشتند و اين بخش اساسًا الحاقى نيست و 
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ساير ده ها مطلب و موضوعى كه بايد اثبات شود، مسلمانان بايد قرآنى 

م شده باشد تا بيابند كه همزمان با محمد باشد و اعراب گذاری ه

بتوانند چنين چيزی را اثبات كنند و از آنجا كه قديمى ترين قرآنهای 

اعراب و نقطه گذاری شده با محمد سالها فاصله دارند بعيد است بتوانند 

هيچوقت چنين كاری كنند و تا زمانى كه چنين نكرده اند باور كردن 

 .ادعای آنان غير عقاليى است

اين قضيه توسط خود مسلمانان نيز مطرح جالب اينجاست كه اتفاقًا 

شده است و در مورد اين آيه كامًال صدق ميكند، عبدالله بن عمر 

اسرار «البيدوي قاضى مشهور شيراز و مفسر قرآن در كتاب خود 

به اين قضيه كه قرائت ديگری از اين آيه نيز » التنزيل و انوار التأوي

 :در اين پيرامون مينويسدوجود دارد اشاره ميكند، يكى از مستشرقين 

ولى بيداوی استدالل مسلمانان را بطور كلى با مطلع كردن ما از وجود 

او ميگويد كه برخى قرائت   قرائت های ديگری از سوره روم نابود ميكند.

گفته اند » َسَيْغُلُبوَن«و بجای » َغَلَبِت«گفته اند » ُغِلَبِت«ها بجای 

روميان «ا تغيير همين چند حركت ميشود ، معنى اين آيه ب»َسُيْغَلُبوَن«

در سرزمينهای نزديک پيروز شدند ولى بزودی پس از چند سال 
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اگر اين درست باشد، آنگاه داستان شرط بندی  .«شكست خواهند خورد

ابوبكر و ابى بايد دروغ باشد، زيرا ابى خيلى قبل تر از شكست روميان 

روميان بر ايرانيان  توسط مسلمانان و حتى خيلى قبل تر از پيروزی

مرده بود. اين قضيه نشان ميدهد كه چنين احاديثى تا چه حد نادرست 

هستند. توضيح بيداوی اين است كه روميان سرزمين پر آب سوريه 

على ريف آْلشام) را فتح كرده بود، و اين بخش از قرآن پيشبينى )

ن معنى ميكند كه مسلمانان بزودی بر روميان پيروز خواهند شد. اگر اي

بعد از  ٦اين آيات بايد دستكم در سال » نزول»درست باشد، آنگاه 

هجرت انجام گرفته باشد. روشن است كه حركات و نقطه ها در خط 

كوفى اصلى كه قرآن بدان نوشته شده بود بكار گرفته نشده بودند، بنابر 

اين هيچكس نميتواند مطمئن باشد كه كداميک از اين دو قرائت 

ما ميدانيم كه در مورد تاريخ نزول اين آيه، قرائت آن و  درست است و

معنى آن نكات مبهم بسياری وجود دارد و نميتوان اين بخش از قرآن را 

 (٥بعنوان يک پيشبينى و در نتيجه اثبات پيامبری محمد دانست. (

اين قضيه نيز در جای خود پاسخ مناسبى به ادعای اعجاز قرآن در اين 

ام  ٨ا تصويری از يک برگ قرآن مربوط به ابتدای قرن آيه است. در اينج
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ام ميالدی را مى آوريم كه اين تصوير ميتواند  ٧ميالدی و انتهای قرن 

به خوبى نشان دهد كه تغيير اين اعراب چقدر در تبديل قرآن از اين 

 .خط به خطى كه حركت و نقطه دارد آسان بوده است

 

 ,Cambridge Companion to the Qur’an)  منبع تصوير

Cambridge University Press, Uk, ٢٠٠٦ ,page ٤٠) 

 پيروزی موقت يا نهايى؟

صرف نظر از مثال مسابقه فوتبالى كه در اين نوشتار بدان اشاره كرديم 

يک جنگ آنهم در دوره ساسانى با مسابقه فوتبال بسيار متفاوت است. 

همچنين ميدانيم كه جنگهای بين ايران و روم تاريخى ديرينه دارند و 

جنگ در دوران باستان با امروز بسيار متفاوت بوده است، كشورها مرز 

مشخص و معينى نداشته اند، گاهى روزها و هفته ها طول ميكشيد تا 

يک فرمانده نظامى آنچه رخ ميدهد را به حاكم مورد تابعيت خود 

گزارش دهد، همچنين جنگهای بين ايران و روم به دليل مرز های 

مشترک بزرگ بين ايران و روم همواره در مناطق مختلف روی داده اند 
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و گاهى ايران پيروز ميشده است ولى محمد راجع به جنگ بگونه ای 

صحبت كرده است كه انگار مسابقه فوتبال است يعنى در ساعت 

مشخصى دو كشور با يكديگر ميجنگيده اند و يكى پيروز ميشده است و 

تمام ميشده است. ولى هرگز اينگونه نبوده  ديگری مغلوب و بعد هم

است، سخن محمد سخنى به غايت رندانه است و هيچ شباهتى به يک 

پيشگويى ندارد زيرا نه اعالم ميكند كه غلبه روم بر ايران پايان جنگ 

 .خواهد بود و نه زمان دقيق و مشخصى را برای آن مطرح ميكند

در اين آيه هيچ تفاوتى وجود  اگر دقت شود ميان غلبه روم و غلبه ايران

ندارد يعنى هر دو غلبه از يک جنس هستند، حال اگر سر انجام جنگ 

كامًال به سود ايرانيان تمام ميشد ادعای محمد بازهم قابل دفاع بود 

چون ميگفت من نگفته ام سرانجام اين جنگ به نفع رومى ها تمام 

بته كه روميها در ميشود، من گفته ام رومى ها پيروز خواهند شد و ال

چند جنگ از اين همه درگيری و زد و خورد پيروز شده بودند. بعبارت 

ديگر در اين آيه هردو پيروزی به يک شكل آمده اند و همانطور كه 

پيروزی ايرانيان موقت بود پيروزی رومى ها هم ميتوانست موقت باشد و 

هرگز  پس از پيروزی خود دوباره از ايرانيان شكست بخورند، قرآن
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 .پيروزی روميان را يک پيروزی نهايى نناميده است

بنابر اين ادعای محمد در هر حال درست ميبود و چنين ادعايى حتى 

يک پيشبينى هم نيست. مانند اينكه شخصى بگويد از شكست تيم 

فوتبال ايران ناراحت نباش، تيم ايران بزودی پيروز خواهد شد و ايرانيان 

ن است چنين ادعای غير قابل ابطال پذيری خوشحال خواهند شد! روش

 .را نميتوان يک پيشبينى ناميد

 .نتيجه گيری

با توجه به تمامى آنچه در باال آمد روشن است كه باور داشتن به معجزه 

بودن قرآن صرفًا با استناد به آيات ابتدائى سوره روم قابل دفاع از نگر 

يشبينى قرآن را كتابى عقلى نيست و نميتوان به دليل اين به اصطالح پ

 .ماوراء انسان دانست

 


