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  قرآن كريمقرآن كريمعلمي علمي اعجاز اعجاز 
  در تقويم صحيح ميالديدر تقويم صحيح ميالدي

  دكتر جليل رحماني
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

كالم اهللا تبارك  ،ما مسلمانان ايمان داريم كه قرآن 
بينـيم  هاي آن را ميتعالي است و هر كدام از ما نشانه و

نـد يـا   كنيم، ولي بعضي از مردم يا بـاور ندار و لمس مي
توجهنـد چـون بـا    چشم بصيرت ندارند و بعضي نيز بـي 
كننـد و هـر وقـت    عقل خود، به معجزات خدا نگاه مـي 

ن در مـ  ،بيننـد آورند اشكال را در آيه مـي درعقل كم مي
ديدگاه علمي  ازات قرآن را اين مقاله يكي ديگر از معجز

مــورد تحقيــق قــرار دادم كــه اميــدوارم توانســته باشــم 
   مطلب را ادا كرده باشم. مقداري از حق

هـر رسـولي يـك     هر رسولي براي يك قوم آمده و 
آتشـي   براي يك زمان خاص داشته، مثالًمعجزه خاص 

يـا   ،را حفظ كرد ديگر وجود ندارد ع)(كه حضرت ابراهيم
داد ذن اهللا شفاء ميإع) كه بيماران را به (حضرت عيسي

 نين عصـاي حضـرت  چهم و ،تواند شفاء بدهدر نميگدي
  شود.ر وجود ندارد اگر هم باشد مار نميگع) دي(موسي

رسـولي كـه بـراي تمـام     (ص) محمـد  اما حضـرت  
اش معجزه و گفتار ،و بايد عمل ،خر دنيا آمدهآبشريت تا 

قرآن است كه هر روز و هر  زنده باشد و معجزه بزرگ او
و اين تا  ،يمبينميشنويم و آن را مي اي نو ازروز معجزه
  .امه داردآخر دنيا اد

آغاز سال ميالدي كدام درسـت   جشن كريسمس يا 
تـا   هـا دو !!! مسـيحي !كنيد هيچكـدام است؟ اگر باور مي

گويـد:  ديگري لوقا كه در متا مي انجيل دارند يكي متا و
-لوقا مـي  دنيا آمده وه سال قبل از ميالد ب 4عيسي در 

  سال قبل از ميالد بدنيا آمده.  6گويد نه 
ي از استراليا كه نجوم شناس بـود  دكتر ديك ريكس 

 17 در محاسبات خـود نشـان داد كـه عيسـي در تـاريخ     
و ببينيـد كـه    ،اگوست بدنيا آمده است يعني در تابسـتان 

وَهُـزِّي ِإلَيْـكِ بِجِـذْعِ �: گويـد قرآن در اين مورد چه مـي 
ــا   ــا جَنِيـ ــكِ رُطَبًـ ــاقِطْ عَلَيْـ ــةِ تُسَـ ــريم/ �النَّخْلَـ ــه  )25(مـ تنـ

ا به طرف خود [بگيـر و] بتكـان بـر تـو     خرما ر درخت

در فصل خرما و اين نيز معجـزه   .ريـزد  خرماى تازه مى
كنند و وقتي بـه  قرآن است كه مردم در آن اختالف مي

  كند.گردند قرآن آن را حل ميمي قرآن بر
 10و در مورد سال ميالدي در اويل سـال مـيالدي    

-و ماه ،دماه و شروع آن از ماه مارس بو 12ماه بوده نه 
يعنـي تمـام    ،فبريه در تاريخ وجود نداشت هاي ژانويه و

  ماه بود. 10سال 
هـاي سـال را تعيـين    تعداد ماه خداي منان در قرآن 
هُورِ عِنـدَ اللّـهِ اثْنَـا عَشَـرَ شَـهًْرا فِـي �نمايد: مي إِنَّ عِـدَّةَ الشـُّ

مَاوَات وَاألَرْضَ...    حقيقـت  در � كِتَابِ اللّهِ يَـوْمَ خَلَـقَ السـَّ

نزد خدا از روزى كه آسمانها و زمـين را   هاهشماره ما

پـس   .آفريده در كتاب [علم] خدا دوازده مـاه اسـت  
  .است 12هاي سال ماهعدد 

و از مـاه مـارس    ماه بـود  10در اوايل  سال ميالدي
در زير ، شود و بعدها دو ماه به آن اضافه كردنشروع مي
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شود كـه  مشخص ميها توجه كنيد برايتان به معاني ماه
 شود. چطور اين مطلب ثابت مي

1- January آغـاز  و اول يالهـه  نام از ژانويه ماه 
خـر  آ كه در اسالم خـدا اول و  است شده گرفته) ژانوس(

  است.
2- FEBRUARY ــه از ــين كلم  FEBRUUM الت

ــتق ــه مشـ ــده گرفتـ ــت شـ ــه اسـ ــه كـ ــاي بـ  معنـ

PURIFICATION است سازي پاك و تصفيه همان يا. 
 اين 15 در روميان كه بود ايمذهبي مراسم انتخاب علت

 تقـويم  در .دادنـد مي انجام خود روح سازي پاك براي ماه

 را شـباهت  بيشترين امروزي ميالدي تقويم كه گريگورى
 سـال  مـاه  دومـين  بـه  سال آخر ماه از ماه اين دارد آن به

 .داد مكان تغيير
3- March ــاه ســومين  و گريگــوري تقــويم در م
 يعنـي  جنـگ  الهه نام از. باستان روم تقويم در ماه اولين
 . است شده گرفته مارس
4- April كلمـه  از احتمـاالً  است روزه سي ماهي 
 گرفتـه  اسـت  شـدن  بـاز  معناي به كه aperire التين
 . است يعني خداي در آسمان شده
5- May نـام  بـه  يونـاني  الهه يك از Maia  كـه 
 شـده  گرفتـه  تاسـ  بوده باروري و خيزي حاصل يالهه
 . است
6- June نام از Juno  و بـوده  ازدواج يالهـه  كـه 
 و يا زن خدا. شده اقتباس بوده ژوپيتر زن

7- July باســــتان روم در آن نــــام ابتــــدا در 
Quintilis تغييـر  از پس ولي پنجمين معناي به بوده 

اين ماه ماه هفـتم شـد چـون از اول دو     هاماه ترتيب در
 .ماه به آن اضافه كردن

8- August ــدا در ــام ابتـ ــتان روم در آن نـ  باسـ
Sextilis با اضافه كـردن   ولي ششمين معناي به بوده

 .به ماه هشتم رسيده دو ماه در اول
9- September ــه از ــه septem كلم ــي ب  معن
ولـي در  . اسـت  هفتمـين  معنـاي  به كه است آمده هفت

 .اينجا ماه نهم است
10-October ــه از ــه Octo كلم ــه ك ــاي ب  معن
و در حال حاضر ماه دهـم   .است شده گرفته است هشت
 است.

11-November كلمـــه از novem بـــه كـــه 
و همـانطور كـه گفتـه     .است شده گرفته است نه معناي

 شد بعد از اضافه كردن به ماه يازدهم تبديل شد.
12-December مـاه  دهمـين  و سال ماه آخرين 
 مشــتق ده معنــاي بــه Decem كلمــه از باســتان روم
  كه ماه دوازدهم است..است شده فتهگر

 به سال هايماه معناي بيشتر بينيدمي كه همانطور و 

 روزها همچنين و است، آميزشرك و مختلف خداهاي اسم

 و جنـگ  خـداي  يعني انگليسي زبان در شنبهسه روز مثالً
   خدا. زن يعني جمعه و خداست نام هم شنبهپنج روز

دكتـراي   كـه  محمد كـاظم در دبـي  دكتر جناب 
در سال ريكا آمگتن ديسي ندانشگاه واشاز نجوم شناسي 

، را در تقويم به ثبت رسـانيد  جالبي اكتشاف، دارد 1988
-مـي  وارد سـال جديـد   بعد روز است و 365 سالهر يك
؟ ايـن  از چه منبعي اخذ گشتهروز  365خوب اين  شويم،

تعـداد  ن زمـان  آدر  ،هـا گرفتنـد  رومـاني از  انمسيحي را
سـال قبـل    دو هـزار  .بـود  366.25سال هر يكروزهاي 
نتيجه گرفتنـد  رود و كه زمستان عقب مي ،دمتوجه شدن

كـه در   طـوري  .كردنـد ن را كم آروز زياد است  366 كه
مــيالدي مقــارن بــا دوره پــاپ گريگــوري  1582ســال 

افتـاد. بـراي    مـارس اتفـاق مـي    10سيزدهم، نـوروز در  
مـيالدي   1582تصحيح اين خطا، پاپ دستور داد سـال  

يعنــي در تقــويم آن ســال، ( روز زودتــر تمــام شــود 10
روز بيشتر نداشت و به جاي  21روز،  31دسامبر به جاي 

ژانويــه اعــالم شــد) و ضــمن تصــحيح  1دســامبر،  22
ي مـيالدي، روش جديـدي بـراي    هـا هسيستم جديد مـا 

  اعالم شود.نيز گيري  كبيسه
 ختـاري  در روز 519 كـه  نمـود  كشـف  ،بزرگ عالم اين
 برآورد شمسي ماه با را قمري ماه بعد است، غلط ميالدي
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  تلمیذ بی ارادت، عاشق بی زر است؛ و
  رنده بی معرفت، مرغ بی پر؛ و
  عالم بی عمل، درخت بی بر؛ و

  علم، خانه بی در. زاهد بی
  مراد از نزول قرآن، تحصیل سیرت خوب است نه ترتیل سورت مکتوب، 

  عامی متعبد پیاده رفته است. و عالم متهاون سوار خفته،
  به از عابد که در سر دارد.عاصی که دست بردارد 

  بهتر ز فقيه مردم آزار    سرهنگ لطيف خوي دلدار   
 سعدي شيرازي رحمه اللّه

 ساعت 20 و روز10 شمسي و قمري ماه كه آورد در و كرد

 فِـي  َولَبِثُـوا « كـرد،  نگاه قرآن به بعد و دارند اختالف هم با

 در سـال  سيصـد  و �تِسْـعًا  َوازْدَادُوا سِـنِينَ  مِائَـةٍ  ثَلَـاثَ  كَهْفِهِمْ

 افزودنـد  آن] بـر  [نيـز  سـال  هنُ و كردند درنگ غارشان

 شمسـي  سـال  300 بر را قمري سال 309 وي .)25/كهـف (

 روزهـاي  بـر  را شمسـي  سـال  روزهاي يعني كرد، تقسيم

 هـر  روزهاي تعداد كه كرد ثابت و كرد تقسيم قمري سال

 هـا سـال  همـه  يعنـي  روز، 365 نه است روز 364 ساليك

 حـال  در يعنـي  ثانيـه  364.23.55.12 با است برابر

 و اسـت،  غلـط  ميالدي تاريخ در ساعت 6 رحاض
 كـه  اسفند) (فبريه، ماه سال چهار هر موضع همين بخاطر

    كنند.مي تبديل روز 29 به ،است روز 28
 هر و باشد روز 28 بايد ماه اين گويد:مي چه اسالم اما

 كم را روز يك شد جمع ساعت 6 كه اين از بعد سال 300

 اين روز، 29 نه كنيد روز 27 را ماه اين يعني زياد، نه كنيد

 6 مـيالدي  تـاريخ  در حاضـر  حـال  در كه معناست اين به
   .است غلط ساعت

و ايـن   چنين خطايي براي تقـويم مـيالدي روي داد  
خطاها را در قرآن مشخص و درسـت قيـد شـده و ايـن     

  .معجزه قرآن است
 7در 2006گتن تايمز شنمجله وا يك مطلب ديگر در

-دهد كه لوحـه خبر مي، يد ببينيدتواندر سايت مي ژانويه

گويـد  به يهودا مي شده در زمان حضرت عيسي اي پيدا
در زمان كوتاه عمر عيسي به يكي از طلبه خود وصـيت  

گويند اين يهودا به عيسـي خيانـت   يهوديان مي( كندمي
گويند يهودا مـرد خـوبي بـود از    ها مييكرد ولي مسيح

د خود يهودا حضرت عيسي به شاگر حواريون عيسي بود)
كه تو به  ،كنمميپيشنهاد تو  هبزرگي ب من كار :گويدمي

من را نجـات دهـي، در لوحـه نوشـته      جاي من باشي و
ن آبرگرديم به قر عيسي(ع) است.شده كه آن مرد شبيه 

وَقَْولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِـيحَ عِيسَـى ابْـنَ مَـرْيَمَ رَسُـولَ اللّـهِ وَمَـا  «
ذِينَ اخْتَلَفُـواْ فِيـهِ لَفِـي قَتَلُوهُ وَمَ ا صَلَبُوهُ َولَـكِن شُبِّهَ لَهُـمْ وَإِنَّ الـَّ

و  �شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِالَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَـا قَتَلُـوهُ يَقِينًـا  

گفته ايشان كه ما مسيح عيسى بن مريم پيامبر خـدا را  

د و مصـلوبش  كشتيم و حـال آنكـه آنـان او را نكشـتن    

نكردند ليكن امـر بـر آنـان مشـتبه شـد و كسـانى كـه        

دربــاره او اخــتالف كردنــد قطعــا در مــورد آن دچــار 

اند و هيچ علمى بـدان ندارنـد جـز آنكـه از      شك شده

 )157/نسـاء (. او را نكشتند كنند و يقيناً گمان پيروى مى

او را  نان فكر كردن كـه او مـنم و  آو در لوحه نوشته كه 
   د.كشيدنبه صليب 
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