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  نکتشافات علمی امروز و قرآا

  زادهکاك احمد مفتی
  )نوشته شده در قبل از انقالب(

  
ــدي  ــل در قچنـ بـ

گرامــی ن و زیــجلــه وم
ــدنیخوا ــن ــهه اي ا مقال
ــر " ياآقــلــم قه بــ دکت

ــن  ــرمنوال ــ ر"ات  سیئ
م لــوعمؤســسه ملــی  

ــآمری ــت ک ــوانا تح  عن
ــشافات ا« ــیکتـ  مهمـ

ــه  ــمکــــ ول صحــــ
ــات یتحق ــقــ ضائی فــ
کـه تـا    . وانـدم خ »است
ــا زدحــ ــشديی ف  در ک
ـ    هـ نو قـر  هـا    که سـال   -ولجهم یک هـا  هدا در برابـر دی
ــوه ــجل ــرده و ی م ــازک ــنب ــا آاه ــیوزگن را ب ــرد و  م ک

ـ   معنـی وزنـ هشـنید و   مـی  ن را آا  هـ وشگ ده شآن درك ن
ن آرقـ سـت کـه     اول مطلبـی    هـ جمین  ا.  کمک کرد  -دوب

ـ «راي ب را   نمجید آ  ـ رمـوده و  ف مطـرح  »رشب ا بـه حـال   ت
  .ستاه دوز بهم آن عاجف زا علم بشر

ر عبـارت اسـت از مـسافرت انـسان بـه         وکمـذ مطلب  
ـ ان کـه بــا  مــی زوجـ  نطقــهج از مخـار  رح  عبــارت مطــنی
  :هشد
) u�|³÷èyϑ≈tƒ Çd Ågø: $# Ä§ΡM}$#uρ ÈβÎ) öΝçF ÷èsÜ tGó™$# βr& (#ρä‹ àÿΖs? ôÏΒ Í‘$sÜ ø%r& 

ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ (#ρä‹àÿΡ$$ sù 4 Ÿω šχρä‹àÿΖ s? �ωÎ) 9≈sÜ ù=Ý¡ Î0 (1   

ــی اي طاعی ــن ــنیف ــس، ا و ه ج ــان ــستید از ار توگ ن
، ایـن کـار را بکنیـد،    یدون خـارج شـ   یا و زمـ   هانماقطار آس 
 سـپس   "ايوسـیله "توانید خـارج شـوید مگـر بـا          اما نمی 

ــدون آن را در    ــوذ ب ــدم نف ــه وســیله و ع ــاج ب علــت احتی
  يآیه
) ã≅ y™ö�ãƒ $ yϑä3ø‹ n=tã Ôâ#uθ ä© ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ Ó¨$ pt éΥuρ Ÿξsù Èβ#u�ÅÇtG⊥s? (2   
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 .فرمایــدتـشریح مــی 
ــوذ را   ــدم نف ــا ع در اینج

ــا(نداشــتن  ) بالهــاي توان
ــان  ــال آن بیـــ  و امثـــ

کنـد، بلکـه توانـایی      نمی
ــار    ــدن از اقط ــارج ش خ
ــري   ــوالً ام ــین را اص زم
ــوده،    ــان فرم ــن بی ممک
امــا مــوانعی را یــادآور   

شــود کــه در اثنــاي مــی
ــسافرت در راه   ــن مـ ایـ
ــود   ــضانورد وج ــسان ف ان

 (هــاي از یــک نــوع آتــش  ع را بــه زبانــهایــن موانــ .دارد

Ôâ# uθ ä©  ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ (   نحـــاس"گداختـــه و یــک نـــوع دود" 
  .فر مایدتشبیه می

اکنون قبل از آنکـه بـه شـرح ایـن مطلـب بپـردازیم               
ــیم      ــأملی بکن ــی ت ــوع کل ــک موض ــت در ی ــر اس . بهت

موضوع این اسـت کـه اکنـون کـه قریـب چهـارده قـرن           
 افــراد معــدودي از گــذرد، تــازهاز تــاریخ ورود قــرآن مــی

بـشر آمــادگی آن را دارنــد کـه چنــان مطلبــی را بــشنوند   
ــاره ــسان   و درب ــه ان ــوم اســت ک ــد و معل ــر کنن ي آن فک

چهـارده قــرن قبــل، ابــداً داراي ایــن اســتعداد و آمــادگی  
ــه     ــته ک ــر داش ــرن دیگ ــارده ق ــه چه ــاج ب ــوده و احتی نب

ــد   ــدا کنن ــابی را پی ــین خط ــور . صــالحیت چن ــس چط پ
ــی   ــین مطلب ــرآن چن ــال آن (ق ــب امث ــی مطال را ) و خیل

براي آنان مطرح کـرده، در حـالی کـه هـر سـخنی بایـد                
ــب آن    ــتعداد مخاط ــه تناســب اس ــم و ب ــور فه ــه فراخ ب

  .باشد
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ــد و     ــرآن مجی ــاتی از ق ــؤال را در آی ــن س ــواب ای ج
قـرآن  . کنـیم  جـستجو مـی    rاحادیثی از پیغمبـر اسـالم       

ــراي    ــودن ب ــل فهــم ب ــات خــود را از نظــر قاب ــد آی مجی
  :کند تقسیم میصن به دو دسته مشخمخاطبی
   :فرمایدچنانچه می.  متشابهات-2 محکمات -1
) uθèδ ü“ Ï%©!$# tΑ t“Ρr& y7 ø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9$# çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑ s3øt ’Χ £èδ ‘Π é& 

É=≈tG Å3ø9$# ã� yzé& uρ ×M≈yγÎ7≈t±tF ãΒ (... (1   
£  (فرمایــد ف محکمــات مــی صــکــه در و èδ ‘Π é& 

É=≈ tG Å3 ø9 ــرآن   ی) #$ ــوع اساســـی قـ   عنـــی آن آیـــات موضـ
باشند، که در آنهـا احکـام زنـدگی و مبـانی اخـالق و               می
ــ ــرح   صن ــشر مط ــراي ب ــروري ب ــب ض ــایر مطال ایح و س

   :فرمایداما در مورد متشابهات می. است
) $̈Β r' sù tÏ% ©!$# ’Îû óΟ ÎγÎ/θ è= è% Ô÷ ÷ƒy— tβθ ãèÎ6®KuŠsù $ tΒ tµt7≈t±s? çµ÷Ζ ÏΒ u!$ tóÏGö/ $# 

ÏπuΖ÷G Ïÿø9$# u!$ tóÏGö/$#uρ  Ï&Î#ƒÍρù's? 3... ( 2  
قـرآن مجیــد قبــل از بحــث دربــاره متــشابهات و یــا  

یف آن بــه چنــد مطلــب مهــم از عــوارض صــشــرح و تو
ــی  ــشابهات اشــاره م ــدمت ــه در  : فرمای ــسانی ک ــا آن ک ام

ضمیرشان مرضـی هـست آیـاتی را کـه در حـال تـشابه               
 کننـد تـا بـا تأویـل آن موافـق          باشد دسـت آویـز مـی      می

اي انگیزاننـد و فـسادي بـه بـار آورنـد و             مرام خـود فتنـه    
ــدار   ــشابه، کــردار و پن ــه آیــات مت ــا تمــسک مزورانــه ب ب

یت افـراد مفـسد و      صـ ایـن خا  . فاسد خود را تأویـل کننـد      
ر و زمــانی بــراي پوشــیدن صمـزور اســت کــه در هــر عـ  

ــضر و      ــال م ــه اعم ــراي توجی ــود و ب ــی خ ــرض روان م
شـوند و  متوسـل مـی  اي مغرضانه خود به هـر نـوع بهانـه      

نه تنها در تـاریخ اسـالم و در جوامـع اسـالمی، بلکـه در                
ــرادي   ــشري، اف ــشر و در تمــام جوامــع ب ــات ب تــاریخ حی

ــوده ــرده و    ب ــتفاده ک ــگ اس ــل نیرن ــن قبی ــه از ای ــد ک ان
ــا      ــردم ب ــر م ــود را در براب ــد خ ــال فاس ــمنی و اعم دش

هـاي گونـاگون بـه عنـوان دوسـتی و           ها و درپـوش   بهانه
قــرآن مجیــد هــم در تــاریخ . انــده دادهخیرخــواهی جلــو

چهــارده قــرن گذشــته، مکــرر شــاهد ایــن دســت       

                                                
  7/ عمران  آل-1
  7/ عمران  آل-2

ــسلمانان     ــه م ــبالً ب ــت و ق ــوده اس ــه ب ــاي مزوران آویزه
  .هایی را نخورندبیدار باش داده تا گول چنین نیرنگ

ــسلمانان فا  ــرآن و م ــابین ق ــا متأســفانه م ــام اي لهص
بــه وجــود آمــد کــه کمتــر از هــدایت و راهنمایهــاي آن  

ــ ــود    برخ ــسیر خ ــت از م ــین جه ــه هم ــدند و ب وردار ش
ــا از کــاروان ســعادت عقــب  منحــرف شــده، فرســنگ ه

اي اســت ایـن موضـوع خـود مطلـب علیحـده     . انـد مانـده 
که با وجـود داشـتن اهمیـت زیـاد، چـون در ایـن مقالـه                 

گـذریم و در پیرامـون      مورد بحـث مـا نیـست، از آن مـی          
نـیم  کي اخیـر مراجعـه مـی    ل موضوع، بـه دنبالـه آیـه       صا

$ (:فرمایــدف متــشابه مــیصــکــه در و tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? �ω Î) 

ª! ــت  ) #$ ــی دس ــمیري   یعن ــه داراي ض ــسانی ک ــز ک آوی
مریض هـستند بـه آیـاتی کـه در حـال تـشابه باشـد بـه           
ــوم      ــق مفه ــد آن را طب ــه بخواهن ــست ک ــت آن نی جه
ــان     ــر؛ نظــر آن ــد، خی ــشریح کنن ــردم ت ــراي م ــی، ب واقع

اي کـه در حـال تـشابه        ال آیـه  همان نظر مذکور اسـت وا     
  .داندباشد کسی جز خداوند معنی آن را نمی

ــت   ــرح اس ــوع مط ــا دو موض ــین  . در اینج ــی تعی یک
 تکلیــف مخاطبهــا در برابــر آیــاتی کــه معنــی آن را      

دانند و دیگري فایده وجـود ایـن آیـات کـه در آغـاز               نمی
  .مقاله به نام موضوع کلی آن را مطرح نمودیم

یــن اســت کــه قـــرآن از    تــشریح موضــوع اول ا  
ــی   ــود م ــاي خ ــد و   مخاطبه ــان بیاورن ــه ایم ــد ک خواه

ــ ــت آن را ت ــصحقانی ــد و ت ــی، صدیق کنن ــر مطلب دیق ه
 چنانچــه بعــداً –فــرع علــم پیــدا کــردن بــه آن اســت و 

ــشریح خواهــد شــد  ــدي و  –ت ــان تقلی ــازه ایم ــرآن اج  ق
ــه مخاطــب  ــه  را ب ــی کورکوران ــود نم ــد و از هــاي خ ده

ــی  ــان م ــا  آن ــر اس ــه ب ــد ک ــاهی،  خواه ــش و آگ س دان
ــرآن را تــ   ــت ق ــه  صحقانی ــس آی ــد؛ پ ــه دیق کنن اي ک

دانــد مفهـوم آن هنـوز بــراي   مخاطـب معنـی آن را نمـی   
ـ          صاو ت  در ایـن   . دیق کنـد  صور نـشده تـا حقانیـت آن را ت

ل علمـی تکلیـف مکلفـین      صـ مورد قرآن مجید بـا یـک ا       
ل علمی ایـن اسـت کـه هـر یـک            صا. نمایدرا روشن می  

اي  از مجموعـــه  عبـــارت اســـت "واحـــد علمـــی "
موضــوعات کـــه ممکــن اســـت در وقتــی از اوقـــات    
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قـــسمتی از آن موضـــوعات مجهـــول باشـــد چنانچـــه 
  .قسمتی از آن معلوم است

ــثالً  ــروب"م ــیمیک ــی   "شناس ــد علم ــک واح  را ی
ایـن واحـد مـشتمل بـر موضـوعات متعـددي         . گـوییم می

ــال،       ــا ح ــم ت ــدن آن عل ــد آم ــت پدی ــه از وق ــت ک   اس
ــو دوره ــددي را پیم ــاي متع ــسمتی از ده و در دورهه اي ق

ــه در دوره دیگــر، از      ــول بــوده ک ــوعات مجه آن موض
فـرض  . حال مجهول بـودن خـارج و معلـوم شـده اسـت            

. د فقـره اسـت    صـ کنیم تمام موضوعات ایـن علـم یـک          
ــیاه     ــروب س ــایی میک ــل، شناس ــروب س ــایی میک شناس

کــه ده ســال ... زخــم، شناســایی میکــروب تــب مالــت و
 معلـوم و بقیـه مجهـول    قبل قـسمتی از ایـن موضـوعات     

بوده و اکنـون هـم هنـوز قـسمتی از ایـن موضـوعات در            
  .حال مجهول بودن باقی است

امــا بــا اینکــه وضــعِ تمــام واحــدهاي علمــی همــین 
طور است و اساساً امکان دارد کـه بـشر هرگـز بـه تمـام                
موضوعات فالن علـم احاطـه نکنـد، بـاز اشـکالی در راه               

وجــود نــدارد و بــه اذعــان و یقــین بــه ماهیــت آن علــم 
ــم     ــک عل ــی از ی ــودن اجزای ــول ب ــر، مجه ــارت دیگ  عب

تواند بواسـطه علـم بـه قـسمتی دیگـر داراي دانـشی              می
در مــورد مثــال خودمــان کــسی . اســتوار و راســخ باشــد

ممکــن اســت منکــر ماهیــت و واقعیــت علــم میکــروب  
شناسی باشد کـه هـیچ گونـه اطالعـی از مـسایل معلـوم        

دانـد بـه واقعیـت ایـن     را مـی شده آن ندارد اما کـسی آن    
دانـد کـه قـسمت اکثـر        هرچنـد مـی   . کنـد علم اذعان می  

قـرآن هـم مجموعـاً    . از مسایل آن هنـوز مجهـول اسـت       
ري قـسمتی از  صیک واحـد علمـی اسـت کـه در هـر عـ        

ــب آن  ــرآن   –مطال ــود ق ــه خ  چنانچ
.  معلـوم اسـت    –مجید اشـاره فرمـوده      

ــول  ــر مجه ــسمتی دیگ ــن . و ق ــا ای ام
ل ایمــان بــه وصامــر موجــب عــدم حــ

ــی     ــد علم ــن واح ــه ای کــه (مجموع
ــین اســت  ــی) محــدود و مع ــدنم . باش

ــرا  ــاعتی از  –زی ــر خــالف نظــر جم  ب
کـــه ( رســـوخ در علـــم –مفـــسرین 

عبارت است از دانـستن مقـدار یقینـی          
امــري اســت ) و معلــوم از هــر علمــی

که چنان کـه گفتـیم، بـراي هـر کـس و نـسبت بـه هـر            
بـه ایـن   . کنـد واحد علمی امکان دارد و تحقـق پیـدا مـی        

ول صجهت است کـه قـرآن مجیـد در مـورد کیفیـت حـ               
ــب ــان مخاط ــد   اطمین ــر واح ــان در براب ــف آن ــا و تکلی ه

کـه اجـزاء معلـوم و مجهـول آن معـین و             ) قـرآن (علمی  
  :فرمایدمحدود است می

) tβθ ã‚Å™≡§�9$#uρ ’Îû ÉΟù= Ïèø9$# tβθä9θ à)tƒ $̈Ζ tΒ#u  ÏµÎ/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï$ uΖ În/u‘‰ΖÏã  (  
نـان کـه در دانـش اسـتوار هـستند و بواسـطه              یعنی آ 

فهم اجزاء معجزآمیز و معلـوم المعنـی قـرآن، نـسبت بـه              
ــدا      ــان پی ــت آن ایم ــی و حقانی ــه قرآن ــت مجموع ماهی

ــرده ــیک ــد، م ــدان ــه  : گوین ــم؛ هم ــان آوردی ــم از (ایم اع
ــی  ــی و مجهــول المعن ــوم المعن ــار ) معل از طــرف پروردگ

  .ما است
ــی   ــورد م ــن م ــه بحــث در ای ــون ب ــراکن ــه پ دازیم ک

قرآن مجیـد در چهـارده قـرن قبـل چـرا چنـین مطـالبی             
ــداً اســتعداد درك   ــشرِ آن روز اب ــه ب ــوده ک را مطــرح فرم

ــابصــآن و  ــین خط ــه  الحیت چن ــته و چ ــایی را نداش ه
اي در شـامل بـودن قـرآن بـر چنـین آیـاتی وجـود                فایده
براي شرح ایـن مطلـب بایـد قـبالً ایـن موضـوع را               . دارد

ــ   ــه ق ــاوریم ک ــاد بی ــه ی ــدي و  ب ــان تقلی ــار ایم رآن انتظ
خواهــد پیــروان آن از کورکورانـه را از مــردم نــدارد و مــی 

ــ ــد و از آن   صروي ب ــان بیاورن ــه آن ایم ــاهی ب یرت و آگ
  .پیروي کنند

قــرآن در چنــد جــا مــردم را از تقلیــد و پیــروي      
ــی  ــذر م ــه برح ــک  کورکوران ــه ی ــه ب ــسانی را ک دارد و ک

 علـم و  دین یـا عقیـده ارثـی بـه محـض تقلیـد و بـدون           
دهـد و بارهـا   گروند مـورد سـرزنش قـرار مـی        تحقیق می 
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 اعـم   –دهـد کـه مبـادا مطلبـی را          به مخاطب تذکر مـی    
 بــدون تحقیـق بپذیرنــد و یــادآوري  –از دیـن و غیــر آن  

فرماید کـه انـسان نبایـد قـواي خـود را تعطیـل کنـد                می
ــد    ــار و عقای ــود افک ــز و درك خ ــتفاده از مغ ــدون اس و ب

ــذیرد ــه او آن  ز. دیگــري را بپ ــرا امکــان دارد مطلبــی ک ی
ــا مــضر باشــدرا از دیگــري تحویــل مــی . گیــرد باطــل ی

ــه     ــسأله متوج ــن م ــه ای ــردم را ب ــا م ــد باره ــرآن مجی ق
ساخته، تـا آنجـا کـه بـر پیـروان خـود نیـز ایـن تـذکر را           

دهد و مثالً خطـاب بـه امـین وحـی حـضرت رسـول               می
ــرم  ــیrاک ــد م ≅ö (: فرمای è%  Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 

4’ n? tã >ο u�� ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç tΒ uρ  Í_ yè t6 ¨? ــت راه   1) #$ ــن اس ــو ای ــی بگ یعن
کـنم و هـر     من؛ مردم را به سـوي پروردگـار دعـوت مـی           

ــوتم را مــی   ــس دع ــد از روي بــ  ک ــذیرد بای یرت و صپ
. آگــاهی نــسبت بــه حقانیــت دعــوت مــن، آن را بپــذیرد 

ــ   ــی را از روي بـ ــودم راه خداشناسـ ــه خـ  یرتصچنانچـ
ــی ــ. رومم ــ صمق ــن ب ــدا  صود از ای ــالع پی ــا اط یرت تنه

کــردن از احکــام و مقــررات دیــن نیــست زیــرا در مقــام  
اســـالم آوردن و پـــذیرفتن دیـــن دو مـــسئله اساســـی 

ــت ــرح اس ــه    :مط ــالم ب ــام اس ــردن احک ــول ک ــی قب یک
-تـر و اساسـی  عنوان قانون زنـدگی و دیگـري کـه مهـم        

ــی مــی ــر از اول ــردن و ت ــاور ک ــارت اســت از ب  باشــد عب
، اســالم و مقــررات rایمــان داشــتن بــه اینکــه محمــد 

 مــسلمان صآن را از طــرف خداونــد آورده اســت و شــخ
ــا     ــود را ب ــاط خ ــررات ارتب ــان و مق ــن ایم ــاس ای ــر اس ب
ــاي    ــا دنی ــوع خــود و ب ــراد دینــی ن ــا اف خــداي خــود و ب

پـس طبعـاً بایـد اول     . کنـد هستی، از اسالم اسـتفاده مـی      
ــر   ــرد و بعــد ب ــدا ک ــده را پی ــاي آن احکــام ایــن عقی مبن

ــ  ــشترِ ب ــت بی ــذیرفت و اهمی ــورد صاســالم را پ یرت در م
ــی  ــی م ــه اول ــدمرحل ــر شخــ . باش ــرا اگ ی از روي صزی

ــد  صبـــ ــضرت محمـ ــالت حـ ــش، رسـ  را rیرت و دانـ
پـذیرفت و مطمـئن شـد کــه او از طـرف خداونـد اســت،      

چـون و چـرا نیـز تمـام دسـتورات           توانـد بـی   آن وقت می  
  .او را اطاعت کند

                                                
  108/  یوسف -1

 چنــین ایمــانی کــه متکــی بــر ل شــدنصــو امــا حا
ـ    و اسـالم هـم آن را از انــسان   –یرت باشـد  صدانـش و ب

 خــود -خواهــد و قطعــاً بــراي آن ارزش قائــل اســتمــی
ــی    ــود دالیل ــستلزم وج ــست و م ــذیر نی ــان پ ــود امک بخ
است کـه عقـل در برابـر آن جـز قبـول و تـسلیم راهـی                  

منظور ایـن اسـت کـه ادعـاي مأموریـت از طـرف              . ندارد
مـر عمـومی و معمـولی نیـست کـه عقـل             خداوند یـک ا   

ـ            دیق کنـد و هـر      صبدون احتیاج بـه دلیـل بتوانـد آن را ت
ــل او را     ــدون تأم ــوراً و ب ــد ف ــالت ش ــدعی رس ــس م ک

یرت صول ایمــانی کــه متکــی بــر بــصبــراي حــ. بپــذیرد
ــی الزم اســت کــه در ا  ــام صــباشــد دالیل ــن بن طالح دی

معجـزه یعنـی دلیلـی کـه        . شـوند  نامیده مـی    "معجزات"
 برابــر آن هــیچ راهــی نــدارد جــز اینکــه قبــول عقــل در

باشــد و درك کنــد کــه کنــد کــه از طــرف خداونــد مــی
ــاتوان  فکــر و قــدرت بــشر از اظهــار شــبیه آن عــاجز و ن

  .است
 rاي اســت از معجــزات محمــد مجموعــه» قــرآن«

ــف اســرار اعجــاز در آن    ــدد و مختل ــه جهــات متع ــه ب ک
 احتصیکـی از وجـوه متعـدد قـرآن فـ          . تودیع شده است  

ــت   ــول آن اس ــر العق ــت محی ــوع  . و بالغ ــن ن ــار ای اظه
ــ  ــده و جــاودان در ع ــسفه صمعجــز زن ــرآن، فل ــزول ق ر ن

به طوریکـه تـارخ تمـدن و ادبیـات عـرب            . ی داشت صخا
ــی ــشان مـ ــخندانی در  نـ ــخنوري و سـ ــد فـــن سـ دهـ

عربستان چهارده قـرن قبـل بـه حـدي از کمـال رسـیده             
 بود کـه شـبیه آن را نـه تنهـا در تـاریخ عربـستان بلکـه                 

ــا نمــی  ــوان یافــتدر تــاریخ هــیچ جــاي دیگــر از دنی . ت
ــریح و مــزاح معمــولی جوانــان و شــالخوردگان آن      تف
روز عربــستان در هرمحفــل و مجمعــی و حتــی بــر ســر  

ــی      ــدیگر م ــه هم ــر ب ــه دو نف ــی ک ــر راه ــیدند، ه رس
ــت" ــ "روای ــل ق ــی نق ــ ص یعن ــر ف ــارات نث یح صائد و عب

ــران و  ــشاعره"دیگ ــالی  "م ــعار ارتج ــرودن اش ــی س  یعن
  . برابر همدیگر بوددر

 آثـار نظـم و یـا نثـر کـسانی      صوصالبته روایت، مخـ   
بــود کــه برتــري آنــان در نــزد دوســت و دشــمن مــسلم 
شـده بـود و قبایــل بـه وجــود آنـان و روایــت آثـار آنــان      

ــی ــر    م ــري ه ــد و برت ــات کنن ــاخر و مباه ــستند تف توان
-اي بر قبیله دیگر بـه وسـیله آثـار آنـان اثبـات مـی          قبیله
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اي هــم  نابغــهصایــن افــراد ممتــاز اشــخادر بــین . شــد
اید خـود را بـر   صبودند که قدمی فراتـر نهـاده یکـی از قـ       

. کردنـد آویـزان مـی   » مکـه «در شهر تجـارتی و زیـارتی        
و چنانچه تا یک سـال از انتقـاد زایـرین کعبـه و تجـار و                 

مانـد، دیگـر حـق داشـت کـه      مسافرین مکه محفوظ مـی   
اینده آن بــر بـراي همیـشه بـه عنــوان شـعار افتخـار سـر      

ــر درِ  ــه«س ــد» کعب ــه «. بمان ــبعه معلق ــت  » س ــه هف ک
ــ ــاز  صق ــاز قبــل از اســالم اســت داراي ایــن امتی یده ممت

  .بودند
ــ  ــین ع ــد در چن ــرآن مجی ــرض، ق ــازل شــد و صالغ ري ن

ــام     ــه تم ــد ک ــومی بودن ــرآن ق ــان ق ــرین مخاطب نزدیکت
ــر ــ . هن ــاخر خــود را در کــالم ف ــغ صکمــال و مف یح و بلی
ــا مــی ــد و ســخن را تنه ــراد و وســیلهدیدن ي مــسابقه اف

تـرین جهـت   بـه ایـن علـت، سـاده    . قبایل قرار داده بودند  
احت و بالغـت اعـالم شـد کـه     صاعجاز قـرآن همـان فـ     

زد و تمـام حـواس و افکـار    همت همـه گـرد آن دور مـی       
قـرآن بـه ایـن طریـق        . قوم در آن زمینه فعالیـت داشـت       

تـرین وجـوه اعجـاز آن اسـت          که گفتـیم سـاده     –اعجاز  
 اقامـه دلیـل و برهـان بـر حقانیـت خـود، راهـی                 براي –

نرفـت کـه بــراي قـوم خـود نامــأنوس باشـد تـا نابلــدي       
. خـود را بــه عنـوان عجــز از مقابلــه بـه آن توجیــه کننــد   

ــوم،    ــین ق ــأنوس ب ــداول و م ــق مت ــان طری ــرآن از هم ق
احت و بالغــت خــود را بــه عنــوان عجــز از  صاعجــاز فــ

ــد   ــه کنن ــه آن توجی ــه ب ــان ط . مقابل ــرآن از هم ــق ق ری
احت و بالغـت  صمتداول و مـأنوس بـین قـوم، اعجـاز فـ       

  :دهد کهمی خود را به آنان تذکر 
 ) βÎ) uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖ ø9̈“ tΡ 4’ n?tã 

$ tΡÏ‰ ö7tã (#θ è?ù' sù ;οu‘θ Ý¡Î/ ÏiΒ Ï&Î# ÷VÏiΒ (#θãã÷Š $#uρ 

Νä. u!#y‰yγä© ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# χÎ) öΝ çFΖä. tÏ%Ï‰≈|¹ 

∩⊄⊂∪   βÎ*sù öΝ©9 (#θ è=yèøÿs?  s9uρ (#θ è=yèøÿs? (#θ à)̈?$$ sù 

u‘$ ¨Ζ9$#  ÉL©9$# $ yδ ßŠθè%uρ â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$yfÅsø9$#uρ ( 
ôN £‰Ïãé& tÌ� Ïÿ≈s3ù=Ï9 ∩⊄⊆∪ ( 1   

یعنی اگر نـسبت بـه آنچـه بـراي بنـده         

                                                
  24 و 23/  البقره -1

ــدو راســت مــی  ــد کــه خــود فرســتادیم شــکی داری گویی
ــت آن    ــت شــک در حقانی ــه عل ــما ب ــاوردن ش ــان نی ایم

هـاي آن و    کالمی را که بـه انـدازه یکـی از سـوره           است،  
ــا فــ  ــوان و    صب ــام اع ــد و تم ــت آن بیاوری احت و بالغ

ــد   ــک بطلبی ــه کم ــنایان را ب ــتان و آش ــر . دوس ــاه اگ آنگ
 از آتـــشی کـــه – و نخواهیـــد توانـــست –نتوانـــستید 

ي اشــتغال هــا مــادهبواســطه شــدت آن، مــردم و ســنگ
ــد    ــده بپرهیزی ــاده ش ــار آم ــراي کف ــت و ب ــن . آن اس ای

ــی در      ــگ بزرگ ــد زن ــب مانن ــر مترق ــام و غی ــوت ع دع
دا درآمـد و تمـام      صـ اي بـه    العـاده عربستان با شدت فوق   

کــسانی کــه تــاج افتخــار ســخنوري را بــر ســر داشــتند  
دانـستند  آنـان مـی  . دیدنـد خود را در برابـر خطـر بزرگـی      

کــه همــه از دور و نزدیــک بازگوخواهنــد کــرد کــه یــک 
یل نکـــرده عبـــاراتی را آورده کـــه تمـــام صنفـــر تحـــ

ــ ــالم را صف ــرب «حاي ع ــر ع ــرب و غی ــم از ع ــه » اع ب
ــر از یــک ســطر آن مــی  ــا کمت ــارزه ب ــد و اعــالم مب طلب

دارد که عموماً آنـان ولـو همـه بـا یکـدیگر همکـاري          می
مبـارزه را ندارنـد و از طـرف دیگـر بـا       قـدرت ایـن       کنند،  

ــت  ــوم ب ــام آداب و رس ــارات، تم ــان عب ــا و پرســتهم ه
خواهـد کـه مـضامین      کنـد و مـی    مشرکان را تخطئه مـی    

همان عبارات، قـانون زنـدگی جمیـع ملـل شـود و تمـام              
پیداسـت کـه چنـین    . قوانین موجود دنیـا را ابطـال نمایـد       

ــارز     ــواهی و مبـ ــس خودخـ ــک حـ ــی در تحریـ اعالنـ
ــراي[ان، هــم ســخنور ــرار از خطــر شکــست و هــم  ] ب ف

ــد   ــوت محم ــاي نب ــراي رد ادع ــانون او، rب  و ابطــال ق
ــأثیر دارد ــدازه ت ــا چــه ان ورت تــاریخ ایــن صــبــه هــر . ت

ل اسـت کـه ایـن       صمبارزه بسیار مفـ   
ــدارد   ــایش آن را ن ــه گنج ــا . مقال ام

ــا   نتیجــه ایــن اعــالن عمــومی همان
پیروزي ابـدي قـرآن بـوده و تـا ابـد            

ــزه   ــن معج ــم ای ــده  ه ــر دی  در براب
  .کنددانشمندان خودنمایی می

ــاز    ــات اعج ــر از جه ــی دیگ یک
قــرآن کــه بــراي ادوار آینــده حیــات 

اسـت،  ) ر نـزول قـرآن    صرهایی بعـد از عـ     صیعنی ع (بشر  
ــه ــرآن اســت کــه همــان قــسم متــشابهات از آی هــاي ق

دهـد و   اي را نـشان مـی     اي معجـزات تـازه    براي هر دوره  
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مانی بعــد از گذشــت گــویی کــه آورنــده ایــن پیغــام آســ
  .آوردها تازه مطالبی را براي بشر میقرن

ـسم از معجـزات قـرآن جنبـه علمـی دارد         اکثر ایـن ق
ــه پیــشرفت   ــوط اســت ب و ظهــور جهــت اعجــاز آن مرب

بــا اینکــه ســایر وجــوه اعجــاز . علــوم و اکتــشافات بــشر
قرآن نیز براي تمام حیـات بـشر کـافی اسـت کـه عقـل                

ــ  دیق نمایــد، امــا صزم بــه تــرا در برابـر حقانیــت خــود مل
ــل ــدن  "مث ــد دی ــود مانن ــی ب ــنیدن ک ــین " ش  و همچن

، واقعیـت  "سخن نـو آر کـه نـو را حالوتـی اسـت دگـر          "
ــب و   ــشهود در جل ــازه و م ــب ت ــه مطال ــأثیري ک دارد و ت
ــأثیر    ــافوق ت ــل دارد م ــر و عق ــاي فک ــذب روح و ارض ج

  .مطلب روایت شده و غیر مشهود است
یـت و ارزشـی     مطلبی که قدیمی باشـد بـا همـه اهم         

کنــد کـه دارد، آن زمزمـه را در قلـوب مـردم ایجـاد نمـی      
ــی   ــازه م ــم ت ــب مه ــک مطل ــه ی ــد ک ــاد کن ــد ایج . توان

متشابهات قـرآن جـواب مثبتـی اسـت بـه ایـن خواسـته               
  .روح انسانی

اي کـه   قرآن بـا قـسم متـشابهات خـود در هـر دوره            
رســد و مجــذوب هــاي مهمــی مــیانــسان بــه پیــشرفت

ــشافات علمــی خــود مــی    شــود، بــا نــشان دادن   اکت
کنـد و بـا رویـه      اي برپـا مـی    اي زمزمه تـازه   معجزات تازه 

  .سازدجدیدي حقانیت خود را آشکار می
هــم اکنــون آیــات زیــادي در قــرآن وجــود دارد کــه  
اکتـشافات و تکامــل علــوم تــا امــروز امکــان فهــم آن را  
به مـا داده اسـت و ایـن معجـزات نـوین قـرآن را بـراي                  

  .تما آشکار ساخته اس
ر نـزول قـرآن     صـ این آیات در واقـع بـراي مـردم معا         

و خطاب به آنان نبـوده اسـت؛ بلکـه امـین وحـی آنهـا را           
اي رهاي آینــده معجــزات تــازهصآورده تــا بــراي امــم عــ

ر نـزول قـرآن و همچنـین مـردم          صباشد و بـه مـردم عـ       
رهاي آینده تا وقتـی کـه هنـوز موقـع ظهـور اعجـاز               صع

نـد کـه آنهـا را دسـت بـه           آنها نرسیده، فقط مأموریت دار    
ــده برســاننددســت بــه نــسل بــه ایــن جهــت . هــاي آین
 از تفــسیر اکثــر آیــاتی کــه مــا حــاال rحـضرت رســول  

ر نبــوده، خــودداري صدانــیم خطــاب بــه اهــل آن عــمــی
رب حامـل فقـه الـی مـن هـو           «: فرمـود فرمود و مـی   می

ــه  ــه من ــک    » افق ــه ی ــسانی ک ــستند ک ــسیار ه ــی ب یعن

 بـه کـسانی برسـانند کـه         کننـد تـا   دانستنی را حمل مـی    
رب مبلـغٍ اوعـی     «: فرمـود یـا مـی   . فهمنـد آن را بهتر می   

یعنـی بـسیار هـستند کـسانی کـه بالواسـطه            » من سامعٍ 
رسـیده، در حـالی کـه آنـان     آیات قرآن بدسـت آنهـا مـی      

 بهتــر از کــسی کــه مــستقیماً آن را –معنــی آن آیــات را 
 خواهـد هـر امتـی در     قـرآن کـه مـی     . فهمند می –شنیده  
ــ ــر ع ــکاري  صه ــزات آش ــا معج ــد  –ري، ب ــا تقلی ــه ب  ن

ر علـــوم و ص مـــسلمان باشـــد و بـــراي عـــ–وراثـــت 
اکتــشافات، معجزاتــی در ایــن زمینــه بهتــر هــستی قــرار 

ر در برابـر  صدهـد کـه بزرگتـرین دانـشمندان ایـن عـ          می
ــی  ــوت م ــات و مبه ــوندآن م ــی. ش ــرا او م ــه زی ــد ک دان

رار چهارده قـرن رنـج بـرده شـده تـا امـروز یکـی از اسـ                 
عـالم هـستی ظـاهر گــشته؛ در حـالی کـه پـیش از ایــن       

 کالمـی وجـود داشـته کـه ایـن اکتـشافات              چهارده قرن، 
  .تازه ما را تشریح کرده است
   :فرمایددر این مورد قرآن مجید می

) óΟÎγƒÎ�ã∴y™ $ uΖ ÏF≈tƒ# u ’ Îû É−$sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝÍκ Å¦àÿΡr& 4 ®L ym t ¨t7 oKtƒ öΝßγs9 çµ̄Ρr& 

‘,pt ø:$# 3 öΝs9uρr& É#õ3 tƒ y7În/t� Î/ … çµ̄Ρr& 4’n?tã Èe≅ä. &ó x« î‰‹Íκ y− ( 1   
هـاي قـرآن را بعـداً در آفـاق     داق ایـن آیـه    صمـ  یعنی مـا  

دهـیم  هستی و در وجـود خودشـان بـه آنـان نـشان مـی              
  .تا حقانیت قرآن براي آنان روشن و آشکار باشد

در این آیـه قـرآن مجیـد ضـمن تـشریحی در مـورد               
شابهات، بـه ایـن مطلـب هـم اشـاره           غرض و منظور متـ    

ــی ــده  م ــه در آین ــد ک ــ (فرمای ــد از ع ــی بع ــزول صیعن ر ن
هــاي علمــی بــشر تــا جــایی اکتــشافات و ترقــی) قــرآن
هـاي متـشابه را بفهمنـد و        رسد که بتوانند معنـی آیـه      می

ر آمـادگی فهــم  صبینـیم کـه واقعـاً مـا در همـین عـ      مـی 
ــه ــن    آی ــد از روش ــه بع ــشابهات را ک ــادي از مت ــاي زی ه
ــ ــی  ش ــارج م ــشابه خ ــالِ ت ــی، از ح ــدا  دن معن ــوند پی  ش
  .ایمکرده

ــ ــه در   صتف ــشابهاتی ک ــان مت ــوع و بی ــن موض یل ای
ــ ــارج از  صهمــین ع ــاز خ ــا شــده، ب ــشابه از آنه ــع ت ر رف

ول ایمـان   صمطلب ما اسـت و امـا راجـع بـه کیفیـت حـ              

                                                
 53/  فصلت -1
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به آیاتی کـه هنـوز در حـال تـشابه اسـت بـا ذکـر یـک                   
  دهیم؛ مثال شرح بیشتري می

ــن الر« ــدياب ــرین   » اون ــی از بزرگت ــود را یک ــه خ ک
دانست کسی بـوده کـه از تظـاهر بـه کفـر و              فالسفه می 

ــرف  ــی از ح ــته؛ یک ــاکی نداش ــه ب ــن دو زندق ــاي او ای ه
  : شعر است

  

 
 

 
  

ــر  ــسا اف ــی ب ــه راه یعن ــشمندي ک ــام دان ــاي اد تم ه
معــاش چنــان بــر آنــان بــسته شــده کــه آنــان را خــسته 

 تمـام جـاهلی     صو بـسا شـخ    ) مثل خود سـراینده   (کرده  
ایــن همــان چیــزي اســت . بینــیکــه او را ثروتمنــد مــی

کــه فکرهــا را متحیــر و عــالم متبحــر را زنــدیق ســاخته  
در این جا بـه یـادم آمـد کـه چنـد سـالی قبـل در                  . است

ــ و درســی کــه ایــن دو » مطــول«دریس کتــاب حــین ت
شـعر را بــه مثـال آورده بــود، در حاشـیه کتــاب بـه خــط     

سـه  ) جـد نویـسنده   (» عبـداهللا مفتـی کردسـتان     «مرحوم  
ــن      ــعر اب ــان دو ش ــعر آن هم ــه دو ش ــدم ک ــعر را دی ش

ــدیل    ــه آخــر آن و تب ــف کلم ــا تحری ــود، ب ــدي ب  "الراون
راع اخیـر بـه ایـن    ص کـه معنـی مـ    "دیقاصـ " بـه    "زندیقا
ایـن مطلـب اسـت کـه عـالم متبحـر           : آیـد ورت در می  ص

ـ     . سـازد دیق کامـل بـه وجـود خداونـد مـی          صرا وادار به ت
ــف    ــن تحری ــل ای ــوان دلی ــه عن ــه آن، یــک شــعر ب دنبال

لــو کنــتم حکمــه الجبــار «: نوشـته بــود بــه ایــن عبـارت  
یعنــی »  لمــا اقتـضی الطبــع هــذا النـوع ترزیقــا  –قـاهره  

ــ  ــايِ بــر عــالم ه ستی مــسلط، اگــر حکمــت خــدايِ توان
کنـد کـه نـادان بـه        نباشد طبیعت ایـن طـور حکـم نمـی         

ــد   ــروم بمان ــا از آن مح ــد و دان ــال  . روزي بررس ــر ح به
ــه عللــی کــه اشــخا  ــد را صهمــین ابــن راونــدي ب  معان

و ایــن مقالــه (نمایــد وادار بــه انکــار حقــایق مــسلم مــی
ــ  ــاي تف ــستصج ــود را در  ) یل آن نی ــت خ ــواره هم هم

کـه بـا نادیـده گــرفتن    انـداخت  ایـن ناحیـه بـه کـار مـی     
ــد    ــدا کن ــاتی را در رد آن پی ــرآن، نک معجــزات روشــن ق

یکـی از  . که آن را وسـیله عیبجـویی از قـرآن قـرار دهـد           
اي  بـه آن متوسـل شـده، آیـه         صوسایلی کـه ایـن شـخ      

ر، در حــال تــشابه بــوده؛ بــه ایــن ص آن عــ اســت کــه در
   :عبارت

)  Ü= |¡øt s†r& ß≈|¡ΡM}$# ©9r& yì yϑøg ªΥ …çµtΒ$ sàÏã  4’n?t/ tÍ‘ Ï‰≈s% #’n? tã βr& 

y“ Èhθ|¡ �Σ …çµtΡ$uΖ t/  (1   
کنـد کـه اسـتخوانهاي او       یعنی آیـا انـسان فکـر مـی        

تــوانیم جمــع کنــیم؟ چــرا؛ بــاالتر از ایــن را هــم را نمــی
ــی ــه   م ــشتان او را ب ــه سرانگ ــم ک ــدرت داری ــوانیم و ق ت
گفـت  ابـن راونـدي مـی   . ورت اولـی خـود در بیـاوریم   صـ 

ـ که هر عقلی مـی     د جمـع کـردن اسـتخوانهاي مـرده         دان
بعــد از آنکــه ذرات آن بوســیله بــاد و آب بــه اقطــار دنیــا 

ــی  ــده م ــه   پراکن ــر بچ ــت و ه ــاالت اس ــود از مح   اي ش
ورت اولیـه دربیـاورد، در      صـ توانـد سرانگـشتان را بـه        می
تـر  ورت سرانگـشتان را مهـم     صـ ورتی که قرآن اعـاده      ص

  .کنداز جمع استخوانها قلمداد می
والً ایـن آیــه از  صـ دانـیم کــه ا د مــا مـی در ایـن مـور  
ــ  ــراي ع ــرآن ب ــه   صق ــشده، بلک ــازل ن ــدي ن ــن راون ر اب

یــک . ر حاضــر اســتصمخاطــب ایــن کــالم، انــسان عــ
دانـد کـه وجـه امتیـاز تمـام        ر مـی  صشاگرد مدرسه این ع   

افـراد بـشر از همــدیگر سرانگـشتهاست نـه اســتخوانها و     
ــش     ــدیگر نق ــراد از هم ــدن اف ــین ش ــراي مع ــابراین ب بن

  .گشتها مالك آشکار و انکار نشدنی استسران
کنـد کــه بــراي  قـرآن نیــز ایـن مطلــب را بیـان مــی   

روز جــزاء، جمــع کــردن اســتخوان مردگــان کــافی      
زیـرا امکـان دارد کـه اجـزاء بـدن فـردي بعـد از                . نیست

ــدن  ــدن  جمــع شــدن اجــزاء ب ــزاء ب ــا اج ــوم، ب هــاي عم
امـا قـدرت مـا در جمـع کـردن       . فردي دیگر اشتباه شـود    

ــی نقــوش   ذرات و ــه حت ــه حــدي اســت ک ــه ب جــود هم
ــز ماننــد اول اعــاده  صوصمخــ  انگــشتان هــر فــرد را نی
کنیم، چه جـاي آن کـه در جمـع کـردن اجـزاء بـدن                 می

ایـن اسـت    . بندگان عاجز باشیم یـا در آن اشـتباه بکنـیم          
ــسوفی    ــه حــرف فیل ــروز ب ــدایی ام ــه یــک شــاگرد ابت ک

ر صچـرا؟ چـون انـسان عـ       . خنـدد مانند ابن راونـدي مـی     
اي را نداشــت و ن راونــدي اســتعداد فهــم چنــین آیــهابــ

توانــست درك کنــد کــه اعــاده نقــش سرانگــشتها  نمــی

                                                
  4و 3/  القیامه -1

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 
 
 

 

60 
 

  ..1010    شمارهشماره&&  راه ما راه ما 
 

ــرآن مــی ــر از جمــع اســتخوانها  چنانچــه ق ــد مهمت فرمای
زیرا این یکـی بـه نـسبت آن یکـی، مرحلـه سـوم                . است
هــاي تمــام مردگــان باشــد و قــبالً بایــد اجـزاء بــدن مـی 

جـدا، بعـد    اي از دیگـري     جمع، سپـسس مـال هـر مـرده        
یات هرکدام کـه اهـم و اکمـل آنهـا نقـش             صوصاز آن خ  

ــاده شــود  ــا . سرانگــشتها اســت اع ــسل –پــس م  کــه ن
تـوانیم بفهمـیم کـه       مـی  –ر انگشت نگاري هـستیم      صع

اي بــاالتر چـرا قــرآن اعـاده نقــش سرانگـشتها را مرحلــه   
  .کنداز جمع ذرات استخوانها معرفی می

ــی    ــا یک ــراي م ــون ب ــه اکن ــین آی ــالوه هم ــه ع  از ب
ـ         کنـد کـه    دیق مـی  صمعجزات قرآن است و عقل طبعـاً ت

ر نـزول قـرآن نیـست؛       صگوینده چنین مطلبی انـسان عـ      
بلکـه همــان کـسی اســت کــه خـود انــسان را آفریــده و    
ــاهی      ــوده آگ ــع فرم ــود او توزی ــه در وج ــوزي ک ــه رم ب

هـا قبـل از روشـن شـدن اهمیـت           داشته است کـه قـرن     
ــراي   ــا، آن را ب ــراي م ــ«نقــش سرانگــشتان ب ــان » ام بی

  .فرموده است
اما ابـن راونـدي کـه روزگـارش روزگـار ظهـور ایـن               

ــی  ــوده، م ــسمتی از  اعجــاز نب ــدن ق ــیله دی ــسته بوس توان
ــزات مخــ  ــودش  صوصمعج ــد خ ــه  – عه ــه آی  چنانچ

 رســوخ علــم را پیــدا کنــد و –متــشابهات ذکــر فرمــوده 
زیـرا  . ایمـان بیـاورد  ) قـرآن (به مجموع این واحـد علمـی    

ــه ا  ــت ک ــسخره اس ــسیار م ــطه  ب ــه واس ــسی ب ــروز ک م
ــودن   ــول ب ــثالً –مجه ــاري،  – م ــالن بیم ــروب ف  میک

اساس علم میکـروب شناسـی را انکـار کنـد و مـا چنـین               
ــسی را، ــا شخــ  ک ــا شخــ  صی ــل و ی ــام جاه ی صی تم

ــب   ــریض القل ــرض و م مغ
ــی ــار   م ــه از انک ــیم ک دان

ــین موضــوعی، مطلــب  چن
ــین   ــه چن دیگــري دارد و ب
ــامعقولی آن را   ــیله نـ وسـ

  .کندجستجو می
ــیالب ــه م ــه  ت ــیم ک دان

ر بـراي   صاین بحـث مختـ    
ــات    ــل آیـ ــشریح کامـ تـ
ــسفه آن و   ــشابه و فلـ متـ

    جریـــان آن بـــا تـــاریخ و در مـــسیر آن ابـــداً کفایـــت 
  .کندنمی

ــ  ــون مق ــا چ ــذکر   صام ــک ت ــط ی ــا فق ــن ج ود در ای
ــ ــه    صمختـ ــوده کـ ــاتی بـ ــین آیـ ــاره ورود چنـ   ر دربـ

ــب ــاي عــ مخاط ــر اول صه ــتعداد درك ص الحیت و اس
و بحث سـابق هـم بـراي روشـن شـدن            اند  آن را نداشته  

این مطلـب کـافی اسـت، مـا هـم بـه ایـن انـدازه اکتفـا                
ــل    ــه و نق ــه مــورد بحــث ایــن مقال ــذکر آی ــه ت کــرده، ب

  .پردازیمقسمتی از اظهارات آقاي آلن واترمن می
اي از آیـات متـشابه قـرآن را       نویسنده هـر وقـت آیـه      

فهمیـدم کـه بـا معلومـات     دیدم و از مـضمون آن مـی   می
ر حاضـر تناسـب دارد، همیـشه تـالش          صتشافات عـ  و اک 
هـاي علمــی جدیــد  کــردم کــه بـه کمــک پیــشرفت مـی 

  .معنی آن آیه را بفهمم
ــه  �u (آی |³ ÷è yϑ≈ tƒ Çd Åg ø: $# Ä§Ρ M} $# uρ... (   ــه ــود ک ــاتی ب از آی

داد کـه از طریـق علـم بـه اوضـاع و             متن آن نـشان مـی     
تـوان معنـی آن     احوال فـضاي زمـین و مـاوراي آن، مـی          

  .را فهمید
 مجلـــه گرامـــی 81امــا تـــا امـــروز کـــه شـــماره  

خوانــدنیها را مطالعــه کــردم از تــالش خــود بــراي فهــم 
اي نگرفتــه بــودم و ایــن مقالــه تــا حــد ایــن آیــه نتیجــه

ــرن    ــارده ق ــذکور در چه ــه م ــه آی ــی را ک ــادي، حقیقت زی
  .قبل براي انسان تعریف کرده، روشن ساخت

ــه ــد از مقدم ــر بع ــدریجی  دکت ــون تکامــل ت اي پیرام
علــوم و اشــاره بــه پدیــد آمــدن رشــته جدیــدي بــه نــام 

ــوژي " ــزو بیول ــل    "اک ــه مراح ــه مطالع ــوط ب ــه مرب  ک
ــضاي  ــات در فـ مختلـــف حیـ
ــاق   ــسیار دور و انطبــــ بــــ
ــرایط     ــا ش ــده ب ــودات زن موج

ــیط  ــایر محـ ــدگی سـ ــا زنـ    هـ
: نویــسدباشــد، چنــین مــیمــی

تـرین موفقیـت اساسـی      جالب"
یب صکــه از برنامــه فــضایی نــ

ف ما شـده، بـدون شـک کـش        
ــشع  ــد تشع ــن«کمربن » وان آل

ــی ــایی   م ــه در شناس ــد ک باش
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ل مهمـی               تدریجی مـا دربـاره رابطـه زمـین و خورشـید ر
  .کندرا بازي می

ــر     ــوا ب ــشگاه ای ــارانش از دان ــن و همک ــر وان آل دکت
ــایج حا  ــاس نت ــاس ــ ص ــار م ــه  صله از اقم ــز ب نوعی مجه

هاي مختلـف بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه یـک               دستگاه
ــوق  ــشع ف ــد تشع ــکمربن ــین  الع ــراف زم ــوي در اط اده ق

ادم صالــسیر و تــوجــود دارد کــه بــه وســیله ذرات ســریع
  .آنها با اجسام فضایی به وجود آمده است

ــ ــر مـ ــسپلورر اول"نوعی صقمـ ــن "اکـ ــود ایـ  وجـ
 و همچنـــین "اســـپوتنیک ســـوم"کمربنـــد را ثبـــت و 

ــارم " ــسپلورر چه ــات   "اک ــوده و اطالع ــد نم  آن را تأیی
  . گذاشته استبیشتري درباره قدرت آن در دسترس

ــال     ــه س ــا س ــضایی در دو ی ــات ف ــه تحقیق در نتیج
قبـل معلـوم شـد کـه یـک منطقـه داخلـی و خــارجی در        

ــود دارد   ــد وج ــن کمربن ــال    . ای ــه ح ــا ب ــان ت از آن زم
نوعی جدیــد صاطالعــات بیــشتري وســیله اقمــار مــ    

بدست آمده کـه حقـایق جـالبی را در مـورد قـدرت ایـن                
ان آتیــه در دو منطقــه و مخــاطراتی کــه بــراي فــضانورد

  .بر دارد، در اختیار دانشمندان گذارده است
    از مقـــــداري "وان آلـــــن"کمربنــــد داخلـــــی  

 700هاي شـارژ شـده کـه داراي قـدرتی معـادل             پروتون
ــت   ــون ول ــداري   (!) میلی ــز از مق ــستند و نی ــی ه الکترون

  .الکترون تشکیل شده است
ــون  ــن پروت ــسی    ای ــوزه مغناطی ــأثیر ح ــت ت ــا تح ه

ــین در کم  ــی زم ــین   طبیع ــده و دور زم ــور مان ــد مزب ربن
هـاي مملـو از انـرژي     در مقابـل ایـن پروتـون      . گردنـد می

العــاده، فــضانوردان احتیــاج بــه حفــاظ قابــل      فــوق
ــضه ــرین راه   مالح ــه بهت ــشاهده ب ــد از م ــد و بع اي دارن

ــی   ــه م ــن منطق ــر ای ــوگیري از خط ــسدجل ــار «: نوی اقم
هـاي بـزرگ پروتـون کـه بـا زبانـه         نوعی گاه با گلوله   صم

ــش ــی  ک ــا م ــضا ره ــید در ف ــورد  یدن خورش ــوند برخ    ش
هـا ممکـن   بنابراین خطـر ذاتـی کـه ایـن گلولـه      . کنندمی

ــورد    ــد م ــر داشــته باشــد بای ــراي فــضانورد در ب اســت ب
  .»تحقیق بیشتري قرار گیرد

ــه ایــن اکتــشافات       ــده عزیــز، بعــد از مطالع خوانن
اي کــه ایــن هــم در قــرن بیــستم هنــوز مرحلــه (جدیــد 

ــدایی و  ــی را از آنچــه هــست  اســت ابت اطالعــات مجمل

و بعــد از تکامــل در مفــاد ) دهــددر اختیــار مــا قــرار مــی
ــد و   ــه نظــري بیاندازی ــه اول ایــن مقال ــر آی ــاره ب آن، دوب
ببینیـد کـه بــراي چنـین عبـارتی در چهــارده قـرن قبــل      

جــز اینکــه بگــوییم کــه ایــن ] ؟[هــیچ تــوجیهی هــست 
ــی از    ــین حقیقت ــه از چن کــالم از طــرف کــسی اســت ک

و هـزاران حقیقـت مـشابه آن کـه          (قایق عـالم هـستی      ح
اطـالع داشـته،    ) در آیات دیگر قـرآن مـورد بحـث اسـت          

و از خداوندي اسـت کـه اوضـاع و احـوال وجـود را خـود          
 .معین و مقدر فرموده است
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