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  !محقق و كالبد شكافي كه توسط فرعون مسلمان شد
  

ميالدي زمام امور فرانسه را بر عهده گرفـت، از مـصر تقاضـا     1981 در سال    تراني كه فرانسوا م   يمهنگا

  .  به فرانسه منتقل شودقاتي و تحقها شي آزماي برخي شده فرعون براييايشد تا جسد موم

 ني از مـسئول   ياري نشست، بس  ني در فرانسه به زم    خي طاغوت تار  ني حامل بزرگتر  يماي كه هواپ  يهنگام

  .  در فرودگاه حاضر شده و از جسد طاغوت استقبال كردندشي دولت و وزراسير فرانسه و از جمله رئكشو
  

 بـا  ي از اتمام مراسم، جسد فرعون بـه مكـان         پس

 خاص در مركز آثار فرانسه انتقال داده شد تـا     طيشرا

 نيشناس به همراه بهتر      دانشمندان باستان  نيبزرگتر

ــان و كالبدشـــكافان   جراحـ

 خود را بـر     شاتيآزمافرانسه،  

 جسد و كشف اسرار  ني ا يرو

  . متعلق به آن شروع كنند

 و  قي تحق  گروه ني ا سيرئ

 از يكـــ، ي جـــسدميتـــرم

 دانشمندان فرانـسه    نيبزرگتر

 بــود كــه بــرخالف ي بوكــاسيبنــام پروفــسور مــور

 جسد را داشـتند او در صـدد         مي كه قصد ترم   نيريسا

  .  فرعون بودني مرگ ايكشف راز و چگونگ

 همچنان ادامه داشـت     ي پروفسور بوكا  قاتيقتح

 ظـاهر  يي نهـا جي شب، نتـا ياني در ساعات پا نكهيتا ا 

 بر جسد قي كه پس از ساعتها تحق ي نمك يايشد؛ بقا 

 غرق اي بود كه او در در     نيفرعون كشف شد دال بر ا     

شده و مرده است و پس از خارج كـردن جـسد او از             

امـا  . انـد  ه كـرد  يياي حفظ جسد، آن را موم     ي برا ايدر

ـ        بي غر ي مسئله  از حـد   شي و آنچه باعـث تعجـب ب

 مسئله بود كـه چگونـه   ني شده بود ا   يپروفسور بوكا 

 ي مانده، درحـال ي اجساد باق ريتر از سا     جسد سالم  نيا

  .  شده استدهي كشروني باي جسد از درنيكه ا

 در حـال آمـاده كـردن        ي بوكـا  سي مور پروفسور

 فرعـون   مـرگ  (دي در مورد كشف جد    ييگزارش نها 

 جــسد او ييايــ و مومايــ غــرق شــدن در درلهيبوســ

 از  يكيبود كه   ) اي از در  دني كش رونيبالفاصله پس از ب   

 جهي انتشار نت  ي شد كه برا   ادآوراو ي  به   يحضار در گوش  

 مطابق  كامالًقي تحقجهي عجله نكند، چرا كه نت     قيتحق

با نظر مسلمانان در مورد غرق شـدن        

  . فرعون است

 نيـ بـشدت ا   ي بوكـا  سي مور يول

.  دانـست  ديخبر را رد كرده و آن را بع       

 بـه   دني بود كـه رسـ     دهي عق نياو بر ا  

 ستيـ  ممكـن ن  ي بزرگ يجهي نت نيچن

 علم و بـا اسـتفاده از        شرفتيمگر با پ  

  . يوتري كامپشرفتهي و پقيامكانات دق

ـ    اني از حضار ب   يكي جواب او    در  كـه   ي كرد كه قرآن

 فرعـون و   دارند قصه غرق شدنمانيمسلمانان به آن ا  

  .  او بعد از مرگ را خبر داده استي سالم ماندن جثه
  ���� منتسب به فرعون زمان حضرت موسي تصوير

 پروفسور دوچندان شد و از خود       ي و سردرگم  رتيح

 امر ممكن است بـا توجـه      ني كه چگونه ا   كرد يسوال م 

  درباًيميالدي و تقر1898 در سال يياي مومني انكهيبه ا

 كه  يكشف شده است، در حال     سال قبل    ستيحدود دو 

   شده است؟داي سال پ1400قرآن مسلمانان قبل از 

 كه نه عرب و ي در حالديآي با عقل جور در مچگونه

 شدن فراعنـه توسـط   يياي از موميگري انسان د چينه ه 

ـ  نداشته و زمان ز    ي آگاه مي قد انيمصر  از كـشف    يادي

  گذرد؟ي مسئله نمنيا

ل  شده ز  يياي تمام شب به جسد موم     ي بوكا سيمور

 كـه  كـرد   يزده بود و در مورد سخن دوسـتش فكـر مـ          
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چگونه قرآن مسلمانان درمورد نجات جسد بعد از غـرق     

 كتاب مقدس آنهـا از غـرق        كه ي در حال  ديگو يسخن م 

 سـخن   يشدن فرعون در هنگـام دنبـال كـردن موسـ          

 و آورد ي نماني بمي سخنچي اما از نجات جسد هديگويم

ـ  آ گفت يبا خود م    همـان  ييايـ  موم نيـ كـان دارد ا    ام اي

  كرد؟ي را دنبال مي باشد كه موسيفرعون

 ممكن است كه حضرت محمد هزار سال قبل         اي آ و

   خبر داشته است؟هي قضنياز ا

 كرد امـا    ي را بررس  لي در همان شب تورات و انج      او

 اوردهيـ  نانيـ  از نجات جـسد فرعـون بـه م        ي ذكر چيه

  . بودند

 فرعون، آن را به      جسد مي و ترم  قي از اتمام تحق   پس

ـ     خـاطرش آرام  ي بوكـا سي مـور يمصر باز گرداندند ول

 ي اسـالم  ي گرفت به كـشورها    مي تصم نكهينگرفت تا ا  

سفر كند تا از صحت خبر در مـورد ذكـر نجـات جـسد           

  .  حاصل نمايدنانيفرعون توسط قرآن اطم

 ي را برا  هي آ ني از مسلمانان قرآن را باز كرد و ا        يكي

  : او تالوت نمود

    َوإِنََّوإِنََّوإِنََّوإِنَّ    آَيـةً آَيـةً آَيـةً آَيـةً     َخْلَفـكَ َخْلَفـكَ َخْلَفـكَ َخْلَفـكَ     ِلَمـنْ ِلَمـنْ ِلَمـنْ ِلَمـنْ     ِلَتُكـونَ ِلَتُكـونَ ِلَتُكـونَ ِلَتُكـونَ     ِبَبدَِنكَِبَبدَِنكَِبَبدَِنكَِبَبدَِنكَ    ُنَنجِّيكَُنَنجِّيكَُنَنجِّيكَُنَنجِّيكَ    اْلَيْومَاْلَيْومَاْلَيْومَاْلَيْومََففََفَف        ����
    ����1111        َلَغاِفُلونََلَغاِفُلونََلَغاِفُلونََلَغاِفُلونَ    آَياِتَناآَياِتَناآَياِتَناآَياِتَنا    َعنَْعنَْعنَْعنْ    النَّاسِالنَّاسِالنَّاسِالنَّاسِ    مِّنَمِّنَمِّنَمِّنَ    َكِثيراًَكِثيراًَكِثيراًَكِثيراً

 قـرار داد و لـرزه بـر    ري تحت تـĤث اري او را بس  هي آ نيا

ـ  بلنـد فر  ياندام او انداخت و با صدا      مـن بـه   ":  زدادي

  ". آوردمماني قرآن انياسالم داخل شدم و به ا

 شهي در فكر و اند    ياري بس راتيي با تغ  ي بوكا سيمور

ها سال در مورد تطـابق   به فرانسه بازگشت و ده    نييو آ 

 قرآن يهاهي با آدي كشف شده در عصر جديحقائق علم

 كه افتي قرآن را ناتي مورد از آكي ي كرد و حتقيتحق

  .  تناقض داشته باشدي ثابت علمقيبا حقا

                                                
 بـه  را آن و (رهـانيم مـي ) هاماهي يورش و دريا امواج از (را تو الشه امروز ما(  -1

 تـا ) دانـستند مي خدا را تو كه داريم  مي گسيل كساني پيش به و رسانيممي ساحل

 بسياري بيگمان. باشي عبرتي درس آيندگان براي و نيستند ينجاا كه كساني براي

 بـدانها  و (خبرنـد   بي و غافل ما) جهان ديدني و قرآن خواندني (آيات از مردمان از

  92/يونس-)  ). نگرند نمي بايد و شايد كه چنان

 به كالم اهللا جل جالله افزوده شـد        او   ماني بر ا  و

    حَِكيمٍحَِكيمٍحَِكيمٍحَِكيمٍ        مِّنْمِّنْمِّنْمِّنْ        َتنزِيلٌَتنزِيلٌَتنزِيلٌَتنزِيلٌ        خَْلفِهِخَْلفِهِخَْلفِهِخَْلفِهِ        مِنْمِنْمِنْمِنْ        وَلَاوَلَاوَلَاوَلَا        يَدَيْهِيَدَيْهِيَدَيْهِيَدَيْهِ        َبيْنَِبيْنَِبيْنَِبيْنِ        مِنمِنمِنمِن        اْلبَاطِلُاْلبَاطِلُاْلبَاطِلُاْلبَاطِلُ        يَأِْتيهِيَأِْتيهِيَأِْتيهِيَأِْتيهِ        َلاَلاَلاَلا    ����    
  ����2222    َحِميدٍَحِميدٍَحِميدٍَحِميدٍ

ـ  ا قيـ هـا تحق   تـالش سـال    حاصل  دانـشمند   ني

ـ قرآن و تـورات و انج " كتـاب    يفرانسو  و علـم  لي

  . بود "دي كتب مقدس در پرتو علوم جديبررس

  

  

 

                                                
 فرو قرآن. گردد نمي قرآن متوجه، نظري و جهتي هيچ از، باطلي گونه هيچ (-2

  42/فصلت-. ) است ستوده و حكمت با كه است زداني فرستاده
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