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 و علم قرآنبررسي سه نمونه از دعاوي ناسازگاري 

  *اهللا نجفي روح

  چكيده
. پـردازد  و علـم مـي   قـرآن تحقيق حاضر به بررسي سه نمونه از ادعاهاي تعـارض  

هايي در آسـمان و اختصـاص علـم بـه      انگاشتن زمين، ريزش تگرگ از كوه ساكن
از   ــ  و علـم  قـرآن جنين به خداوند، در زمرة مصاديقي هستند كه مدعيان تعارض 

مقالة . اند ها استشهاد جسته بدان ـ  منهجيه لالسالم ائةقردر كتاب » كامل نجار«جمله 
حاضر بر آن است تا با بازكاوي آيات مربوط بدين سه موضوع و عرضة مداليل آنها 

  سان بيـان  بدين. بودن ادعاي تعارض را مدلّل و آشكار سازد به دانش تجربي، ناتمام
انگـاري   تـوان سـاكن   ، نمـي قرآنشد كه از عدم تصريح به حركت زمين در  خواهد
براي زمين نيز صرفاً دالّ بـر سـكون عرفـي    » قرار«را نتيجه گرفت و وصف زمين 
، بيانگر حفظ زمـين از حركتـي   قرآندر » ارض«از » زوال«سان، نفي  به همين. است

 ).نه حفظ آن از مطلق حركت(است كه به دگرگوني و نابودي بينجامد 
 من فيها جبال« شد كه مراد از تعبير خواهد  دربارة ريزش تگرگ از كوه هم بيان

اند و بر وفق دانش هواشناسي  گون هستند كه در آسمان هايي از ابرهاي يخ ، كوه»برد
 .اند هاي گوناگون گون خاستگاه بارش نيز ابرهاي بسيار سرد و يخ

جانبه و  ، صرفاً دانش همه»االَرحام يف ما علمي و«دربارة علم به جنين هم، تعبير 
گرداند و اين امـر بـا شـناخت برخـي      خداوند منحصر مي مطلق دربارة جنين را به

  .ها منافاتي ندارد خصوصيات جنين از سوي انسان
، حركت زمين در قرآنخطاناپذيري  و علم، شبهات قرآني، قرآنرابطة  :ها كليدواژه

  .قرآن، شناخت جنين در قرآن، كوه در قرآن، تگرگ در قرآن

                                                                                                 

  rnf1981@yahoo.comاستاديار دانشگاه خوارزمي  *
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  مقدمه. 1
هاي كاذب و خالف واقع، پيامد طبيعـي تصـديق آن بـه     از گزاره ميكر  قرآندانستن  پيراسته

و  قـرآن گونـه ناسـازگاري ميـان     از اين رو، در مقـام تعريـف هـيچ   . عنوان كالم باري است
 ــ  اي از نويسندگان غيرمسلمان پاره اين، وجودبا . هاي مسلّم علم تجربي متصور نيست داده

ديـده   قـرآن هـاي معـارض علـم در     اي از گـزاره  مجموعهاند كه  ـ مدعي آن  1و گاه مسلمان 
و علـم، اصـالت، قداسـت، خطاناپـذيري و      قـرآن هويداست كه ادعـاي تعـارض   . شود مي

گشا  هايي عالمانه و گره از اين رو، عرضة پژوهش. خواند را به چالش فرامي قرآنجاودانگي 
 قرآندگان مدعي ناسازگاري به هر تقدير، از جمله نويسن. كند در اين باب ضروري جلوه مي

 منهجيه لالسـالم،  ئةقرااست كه در كتاب خويش با عنوان  كامل نجارو علم تجربي جديد، 
هـايي در آسـمان و    انگاري زمـين، ريـزش تگـرگ از كـوه     به مصاديقي چند از جمله ساكن

هـاي   در اين مقاله و در ادامه، نمونـه . جويد اختصاص علم به جنين به خداوند استشهاد مي
  .زد خواهيم گانة مزبور را به ترازوي تحقيق نهاده و در فرجام سخن، نتيجه را رقم سه

  
  انگاري زمين بررسي ساكن. 2

  بيان مدعا 1.2
نبودن زمين پرده برداشـته و بـراي آن حركـات متعـددي را بـه       علم جديد از ساكن و ثابت

ن به دور خود و حركت مشهورترين اين حركات، حركت وضعي زمي. است رسميت شناخته
انگـاري   از ديگر سو، برخي از نويسـندگان مـدعي سـاكن   . انتقالي آن به دور خورشيد است

دارد كـه بـا وجـود     در اين باره اظهار مـي ) 154: 1425(كامل نجار . اند گشته قرآنزمين در 
: يس(» يتجر والشمس«و وجود تعابيري چون  قرآنتكرار آيات بيانگر حركت خورشيد در 

؛ 33: ؛ انبيـاء 40: يس ←(نيامده است  قرآنحتي يكبار هم در » يتجر واالرض«، تعبير )38
، قـرآن افزون بـر ايـن، در دو موضـع از    ). 258: ؛ بقره5: ؛ زمر13: ؛ فاطر2: ؛ رعد29: لقمان

توصيف گشته است و برخي نويسندگان وصف قرآني فوق را دليـل  » قرار«با تعبير » ارض«
در ) 157: 1356(اند؛ به عنـوان مثـال، يوسـف فضـايي      زمين قلمداد نكردهانگاري  بر ساكن

را بيـانگر موافقـت   ) قَـراراً  االَرض لَكُم جعلَ يالّذ(سورة غافر  64، آية پيدايش انسانكتاب 
سورة فاطر، كـه   41همچنين، آية . بودن زمين شمرده است با عقيدة قدما مبني بر ساكن قرآن

كنـد، در فـرض معناشـدن     معرفـي مـي  » الـزّوال «ها و زمين از  آسمان خداوند را نگهدارندة
  .پنداشته شود قرآنانگاري زمين در  اي بر ساكن به حركت، ممكن است قرينه» الزّوال«
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  بررسي تفصيلي مدعا 2.2
انگـاري آن را از منظـر    توان ساكن به حركت زمين، نمي قرآنهويداست كه از عدم تصريح 

و نيـز  » ارض«دربـارة  » قرار«بنابراين، در اين مقام، صرفاً بررسي وصف . نتيجه گرفت قرآن
بـودن   »قـرار «در دو موضع ذيـل بـه    ميكر  قرآندر . كند از آن ضروري جلوه مي» زوال«نفي 

  : است تصريح شده» ارض«
  )64 :غافر(» ... قَراراً االَرض لَكُم جعلَ يالذّ اهللاُ« - 
  )61 :نمل(» ... قَراراً االرض جعلَ أمن« - 

هنگـامي كـه يـك    : قَراراً قّري مكانه يف قرّ«: گويد ، عرب مي)398: 1426(به گفتة راغب 
به معناي خنكي و سردي اسـت  » قُرّ«و اصل اين استعمال از » حركت گردد شيء ثابت و بي

مـا  پـژوه   لغـت  2.گرما كه مقتضي حركت اسـت ] برخالف[و سردي مقتضي سكون است، 
 كنـد  معنا مي) محل آرام و قرارگرفتن(» مستقّر«نمل هم به  61غافر و  64را در آيات » قرار«
بـه معنـاي   » قـرَّ «در اصـل مصـدر   » قرار«نيز ) 234/ 24: 1420(عاشور  به گفتة ابن). همان(

، سكون زمين را استفاده »قرار«به » ارض«توان از وصف  خالصه آنكه مي 3.شدن است ساكن
توان مراد از آن را سكون و قرار  ا مراد از اين سكون، سكون فيزيكي نيست، بلكه ميام. كرد

عرفي دانست؛ يعني، زمين نسبت به آدمي و از منظر زندگي عرفي او در حالت سكون است 
برانداز خود امكان حيات را از آدمي سلب   گونه نيست كه با حركات ناسازگار و زندگي و آن
رود؛ افزون بر آنكـه   شمار تواند مؤيد اين برداشت به غافر نيز مي 64آية  در» لكم«تعبير . كند

هـا بـا    هاي هسـتي، بيـان نسـبت آن پديـده     در آيات، توصيفگر پديده قرآناساساً روح كلّي 
نه بيان روابط فيزيكي (هاي خداوندي است  ها و نعمت كشيدن منّت تصوير زندگي آدمي و به

  ).ها موجود در ميان پديده
 تَزُوال أَن واالَرض السموات مسكي اهللاَ إنّ«: سورة فاطر 41ديگر سو، ممكن است آية  از

ن وما إن زالَتا لَئكَهن اَمسم دن أحه معدب ل كانَ إنّهراً ماًيحانگاري زمين در  ، دليلي بر ساكن»غَفو
آيـه، از اجمـاع مسـلمين بـر     ذيل ايـن  ) 304 /22: 1417(كه آلوسي  تلقّي گردد؛ چنان قرآن

شـود   گفته مي. زوال به معناي حركت است«االعرابي،  به گفتة ابن .دهد سكون زمين خبر مي
بر پاية ). 313 /11: تا بي منظور، ابن( 4»شبحي ديدم سپس دچار زوال شد يعني حركت نمود

هـا   زدن آسـمان  را مبنـي بـر دور  » كعب«مسعود گفتار  همين معنا و به استناد آية يادشده، ابن
به نظر ). 304 -  303 /22: 1417؛ آلوسي، 174 -  173 /22: 1415طبري، (است  تكذيب كرده

: فرمايد دروغ گفته است، چون خداي تعالي مي] ها دربارة چرخش آسمان[مسعود، كعب  ابن
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، دورزدن ]حركـت  [:زوال ق قتحو براي » دارد زمين را از زوال نگه مي ها و خداوند آسمان«
  ).جا همان( 5كند كفايت مي
براي آنكـه از  : موضعهما أن تَزوال االّ« را با تعبير» تزوال أن«نيز ) 79 /3: 1424(مقاتل 

بـا ايـن همـه، در معنـاي زوال، عـالوه بـر       . كنـد  ، تبيين مي»جا نشوند مواضع خود جابه
: تـا  بـي (منظـور   به گفتة ابن. جايي، بايد نابودي و انعدام را هم لحاظ كرد حركت و جابه

شدن  زوال به معناي رفتن، دگرگون: االضمحالل و االستحاله و الذهاب الزوال«، )313 /11
  .»و نابودي است

 /22: 1415(فاطر، نظير طبري  41در آية » زوال«اي از معناشناسان  سان، هرچند پاره بدين
و ) 303 /22: 1417(جايي و برخي ديگر نظيـر آلوسـي    ، تنها بر مفهوم حركت و جابه)173

انـد، جمـع ايـن دو     كرده فقط بر مفهوم نابودي و اضمحالل تكيه) 55 /17: 1392(طباطبايي 
هـا و زمـين را در آيـة يادشـده      در نتيجه، مراد از زوال آسـمان . كند مفهوم شايسته جلوه مي

 و هويداسـت كـه  . جايي توأم با پراكندگي، دگرگوني و نابودي دانست اي جابه توان گونه مي
ها را با همة آنچـه در آنهاسـت و نيـز زمـين را از چنـين سرنوشـتي حفـظ         خداوند آسمان

كـس   ها و زمين در معرض چنين سرنوشتي قرارگيرند، هـيچ  است و اگر روزي آسمان كرده
انگـاري   فاطر نيز داللتي بر سـاكن  41خالصه آنكه آية . جز او قادر به حفظ آنها نخواهدبود

  .ندارد قرآنزمين در 
  

  هايي در آسمان بررسي ريزش تگرگ از كوه. 3
  بيان مدعا 1.3
هـايي در آسـمان خبـر     كردن تگرگ توسط خداونـد و از كـوه   سورة نور از نازل 43آية 
با اشاره به مضمون اين آيه، مدعي ناسـازگاري آن بـا   ) 153: 1425(كامل نجار . دهد مي

برف يا يخ نيست كـه تگـرگ از   دارد كه در آسمان كوهي از  علم كنوني شده و بيان مي
آمـدن از ابـر بـه دليـل      هاي باران است كه در هنگام فرود آن فرودآيد، بلكه تگرگ قطره

سان، وجه مفروض ناسازگاري در اين بـاره آن   بدين. اند شدت سردي هوا، منجمد گشته
ـ   . هايي در آسمان شود نه از كوه است كه تگرگ از ابرها نازل مي و به ديگـر بيـان، در ج
هايي از خاك و سـنگ وجـود دارد و نـه     گردد، نه كوه زمين كه منشأ تگرگ بدانجا برمي

  .هايي از تگرگ يا يخ حتّي كوه
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  بررسي تفصيلي مدعا 2.3
و از : ... شاءي من عن صرِفُهي و شاءي من به بيصيف برَد من هايف جبالٍٍ من السماء من نزّلُي و... «

پس آن را به هركس كه بخواهـد  . فرستد هايي كه در آن است، تگرگ فرومي كوهآسمان، از 
  ).43 :نور(» گرداند زند و از هركس كه بخواهد دور مي مي

نيـز قرائـت شـده    ) از باب افعال(» نزلُي«، به صورت )از باب تفعيل(» نَزِّلُي«در آية باال، 
  .ردكه تأثيري در معنا ندا) 284 /6: 1422 الخطيب،(است 

 /1: 1414(خليـل  . تـوان مالحظـه كـرد    را تنها در همين آيه مي» برَد«كاربرد قرآني واژة 
را چنـين معرفـي   » بـرَد «ترتيـب   ، بـه )53: 1426(و راغـب  ) 85 /3 :تـا  بي(منظور  ، ابن)148
ـ  المطـر  من بردي ما«، »هاي تگرگ دانه: الغَمام حب«، »مانند باران يخ: كالجمد مطَرٌ«: اند كرده  يف
  .»گردد باراني كه در هوا سرد شده و در نتيجه سخت و محكم مي: صلبيف الهواء

، سـورآبادي  )164 /14: 1366(نويساني چـون ابوالفتـوح    عموم مفسران از جمله پارسي
را بـه  » بـرَد «نيـز  ) 1119 /5: 1343(و نگارندگان ترجمة تفسـير طبـري   ) 1686 /3: 1381(

  .اند دانسته» تگرگ«معناي 
تصـور   در آيـه، دو وجـه قابـل   » برَد من«از ديگر سو، دربارة محلّ تعلّق جار و مجرور 

در اصـل  » بـرَد «در ايـن فـرض،   . باشـد » نزّلي«متعلّق به فعل » برَد من«نخست آنكه : است
 مـن  بـرداً  نـزّل ي«بر سر آن نشسته است؛ يعني، » زائده من«بوده كه اكنون » نزّلي«مفعول به 

  .»هايف جبال من السماء
در مقـام بيـان جـنس    » من«مقدر و » كائنه«متعلّق به » برَد من«اما فرض دوم آن است كه 

  .»برَد من هايف كائنه جبال من السماء من«جبال باشد؛ يعني، 
» بـرَد «صـراحت بيـان شـده و آن     آورد، بـه  مي بنا بر فرض نخست، آنچه خداوند فرود

نُماياند كـه بايـد آن    سكوت مزبور چنين مي. است ها در آيه بيان نشده است، اما جنس كوه
توان اظهار داشـت كـه    البته، مي. هاي متعارف و معمول قلمداد كنيم جنس كوه ها را هم كوه

آيد، پس بايد جنس آنها را هم متناسب بـا تگـرگ    فرودمي) تگرگ(ها برد  چون از آن كوه
در » من«) 301 /3: 1431(جوزي  ابن. ايي از تگرگ هستنده سان، آنها كوه بدين. تعيين كرد

. ها از تگـرگ اسـت   دارد كه جنس آن كوه را براي تبيين شمرده و اظهار مي» برد من«تعبير 
هـاي مـذكور در ايـن آيـه را      نيز اكثريت مفسـران كـوه  ) 14 /24: تا بي(به گفتة فخر رازي 

  .اند هايي از تگرگ دانسته كوه
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 اسـت،  محـذوف  ـ  كند يم نازل خداوند آنچه يعني  ـ نزّلي به مفعول دوم، فرض بر بنا اما
 جـنس  از هـا  كـوه  آن كـه  گشـته  دايهو و است شده حيتصر ها كوه جنس به عوض، در اما

  ).برد من جبال( اند تگرگ
آيد نيـز   توان نتيجه گرفت كه آنچه از آنها فرودمي ها مي بودن كوه از ديگر سو، از تگرگي

از اين رو، معناي اين فرض دوم در نهايت همانند شقّ دوم فـرض  . تگرگ باشد بايد همان
  .گردد نخست مي

هـاي   هـايي هماننـد كـوه    شود كه در آسـمان كـوه   گانه آن مي خالصة اين شقوق سه
هاي مزبور، تگـرگ را   هايي از تگرگ وجود دارد و خداوند از كوه متعارف زميني يا كوه

  .نمايد نازل مي
بارندگي عبارت است از نزول آب به صورت مايع يا جامد «ر علم تجربي، اما از منظ

» هـاي اصـلي بارنـدگي اسـت     تگـرگ يكـي از شـكل   «و » يا تركيبي از اين دو بر زمين
  ).74: 1379مباشري، (

» هـاي جـوي اسـت    هـاي انقبـاض و ريـزش    بخار آب منشأ تمام فرم«به گفتة اهل فن، 
؛ )102 :همــان(» ســت از بخــار آب متــراكم در هــواابــر عبــارت ا«و ) 2: 1356فشــاركي، (

اگـر تغييـرات   «؛ )همان(» زا نيستند ابرها منبع باران هستند اگرچه تمام ابرها باران«سان  بدين
درجه حرارت هوا در قشرهاي جو خيلي ناگهاني باشند، بخار آب تبديل به قطـرات بـاران   

  ).108 :همان(» آيد گردد و به شكل تگرگ درمي شده و بعد منجمد مي
هايي سـنگي يـا تگرگـي منشـأ بـارش       خالصه آنكه از نظر علمي، آشكار است كه كوه

. گـردد  هاي جوي، به ابرهـا بـازمي   تگرگ نيستند، بلكه خاستگاه تگرگ، همانند ساير ريزش
هـايي از تگـرگ در آسـمان     اي از قدما مبنـي بـر وجـود كـوه     سان، امروزه تصور پاره بدين

، بـه نقـل از مفسـران    )301 /3: 1431(جوزي  المثل ابن كه في كند؛ چنان يپذيرفتني جلوه نم
  6.اند هايي در آسمان است كه از تگرگ آفريده شده دارد كه اشارة آيه به كوه اظهار مي

ناچـار سـقوط خواهـد كـرد و      هويداست كه اگر به فرض در هوا كوهي از يخ باشد، به
تي شـگفت گرفتـه و باعـث هالكـت و نـابودي      آيد، سرع چون آن كوه از ارتفاعي بلند مي

  .خواهدشد
ـ سنگي يا تگرگي در آسمان،  هاي خاكي توان بر اين باور شد كه نبودن كوه حال، آيا مي

دهد؟ و آيا وجـه متـين ديگـري در تفسـير ايـن آيـه        مي نور را در تقابل با علم قرار 43آية 
  شناسايي نيست؟ قابل
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تار جمعي از محققان قديم و جديد از جمله شـوكاني  در پاسخ به اين پرسش، بايد به گف
، مهـدي بازرگـان   )209 /18: 1420(عاشـور   ، ابـن )278 /18: 1417(، آلوسـي  )41 /4: تا بي(
را در » جبـال «اشاره كرد كه مراد از ) 192 /18: 1397(و صادقي تهراني ) 141 -  140: 1344(

تـوان   انـد، مـي   ها بـزرگ و عظـيم   همانند كوهاند؛ يعني، چون ابرها  دانسته» ابرها«آية يادشده، 
خداونـد از  «كرد و ظهور آية مزبور در اين فرض، آن است كـه   تعبير» جبال«مجازاً از آنها به 

؛ امري كه كـامالً بـا مـوازين علمـي     »آورد آسمان، از ابرهايي كه در آن است، تگرگ فرودمي
  .خواني دارد هم

خود همان قطعات تگرگ هستند كه به دليل كثرت » جبال«بر وفق نظرگاهي ديگر، مراد از 
را بـه  » البـرد «، زانيالماست؛ به عنوان مثال، صاحب  ياد شده» جبال«و تراكم، از آنها با تعبير 

بودن قطعات يخ در  كوه«دارد كه  آيند، معنا كرده و بيان مي قطعات يخي كه از آسمان فرودمي
به باور سيد عبداهللا  7).137 /15: 1392طباطبايي، (» آسمان، كنايه از كثرت و تراكم آنهاست

   .گويند فالني كوهي از طال دارد كه مي نيز مراد از كوه كثرت است، چنان) 356: 1425(شبر 
عنـاي  هاست و حمـل آن بـر م   همان كوه» جبال«به باور راقم اين سطور، معناي حقيقي 

دفـاع جلـوه    مجازي ابرها يا كنايه دانستن آن از كثرت و تراكم قطعات تگرگ، چندان قابـل 
و حمـل آن بـر معـاني مجـازي و     » جبال«به ديگر سخن، عدول از معناي حقيقي . كند نمي

ممكن  .شود اي در ظاهر ديده نمي اي شفاف است و چنين قرينه كنايي يادشده، نيازمند قرينه
دانسـتن معنـاي    هاي علمي در صـورت حقيقـي   خواني آيه با داده كه ناهم است تصور شود

ـ است، اما بايد دقت كرد   در اين موضع  ـ شدن معناي مجازي جبال اي بر اراده ، قرينه»جبال«
حاصل آمده و در فضـاي نـزول، هـيچ مـانعي      قرآنكه قرينة مزبور در ادوار متأخر از نزول 

از خـاك و سـنگ در    يهـاي  هايي از تگرگ يا حتي كوه كوه قرآنوجود نداشته كه مخاطبان 
در همـة مواضـع بـه معنـاي     » جبـال «واژة  قرآناز ديگر سو، در ادبيات . آسمان تصور كنند

: ؛ نحل82: ؛ حجر46: ؛ ابراهيم31: ؛ رعد42: ؛ هود74: اعراف ←(حقيقي آن استعمال شده 
كامالً » سحاب«و تغاير آن با ...) و  105: ؛ طه90 :؛ مريم47: ؛ كهف37: ؛ اسراء81: ؛ نحل68

» كاف تشـبيه «اند،  ها تشبيه شده هود نيز كه امواج دريا به كوه 42در آية . است مراعات گشته
  ).كالجبال موجٍ يف بهم يتجر يه و(است  به صراحت نمايان گشته

معنا كـرد و يـا آن را   » سحاب«را به » جبال«قرينه،  هيچ توان در اينجا بي حال، چگونه مي
، قـرآن كنايه از كثرت و فراواني قطعات تگرگ دانست، در حالي كه براي مخاطبان مسـتقيم  

  فهم آيه بر وفق معناي حقيقي جبال، امري ممكن و ميسور بوده است؟
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شـدن از   بر ابرها از تكلّف و تصنّع خالي نيست و براي برون» جبال«خالصه آنكه حمل 
، عالوه بر العرب لسانويژه آنكه صاحب  يابد؛ به ريقي ديگر اولويت مياين اشكال، جستن ط

: البرد«به گفتة وي . است ، از معناي ديگري هم براي آن خبر داده»تگرگ«به » برَد«معناكردن 
د سحابم84 /3: تا بي منظور، ابن(» برد يعني ابرهاي مانند يخ: كالج.(  

جاي تگرگ، به ابرهايي معنـا كـرد كـه از شـدت سـردي،      را به » برَد«توان  بنابراين، مي
گـون   هايي از ابر بسيار سرد و يخ ، يعني كوه»برَد من هايف جِبال«سان،  بدين. اند گون گشته يخ

در حقيقت، آن ابرها از جهت سرد بودن، همانند يخ هستند نه آنكه . كه در آسمان قراردارند
  .واقعاً يخ باشند

به تصـريح    ـ مذكور در آيه نيز» جبال«محذوف است و » نزّلي« در اين فرض، مفعول به
و او از آسـمان،  «: شود سان، ترجمة آيه چنين مي بدين. گون است ـ از جنس ابر يخ  خود آيه
پـس آن  . نمايـد  نازل مـي ] ها را يافتني بارش[گون كه در آن است،  هايي از ابرهاي يخ از كوه

هويداسـت  . »گرداند و از هركس كه بخواهد دور مي زند بارش را بر هركس كه بخواهد مي
  .هاي علمي منافاتي ندارد كه اين مضمون با داده

  
  سي اختصاص علم به جنين به خداوندبرر. 4

 بيان مدعا 1.4

هاست، از اختصاصات علم خداوندي  »رحم«بر وفق آية پاياني سورة لقمان، علم به آنچه در 
آيه را در تقابل با امكـان شـناخت جنسـيت يـا تعـداد       برخي نويسندگان مدلول اين. است

كامـل نجـار   . انـد  است، قلمداد كـرده  پذير گشته جنين، كه در عصر حاضر به سهولت امكان
توانند دريابند كه جنين مـذكر   دارد كه پزشكان اكنون مي در اين باره اظهار مي) 177: 1425(

  .ز او در رحم مادرش استاست يا مؤنث و يكي است يا بيشتر، در حالي كه هنو
  
  بررسي تفصيلي مدعا 2.4

 و غداً تكسب ماذا نفس يتدر ما و االرحامِ يف ما علمي و ثَيالغَ نزّلُي و الساعه علم عنده اهللاَ انّ«
آورد و  همانا علم قيامت نزد خداست و او باران را فرودمـي : تَموت أرضٍٍ يبِاَ نفس يتدر ما
كـس   كنـد و هـيچ   داند كه فردا چه كسـب مـي   كس نمي هاست و هيچ در رحم داند آنچه مي
  ).34 :لقمان(» داند كه در كدام سرزمين خواهد مرد نمي
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 و» نفس يتدر ما«به ماقبل آن، و تعابير » االَرحام يف ما علمي«نظم و سياق اين آيه، عطف 
ـ  مـا  علـم ي و«دارند كه تعبير در دو مورد پس از آن، همه حكايت از آن » نفس يتدر ما« يف 

دادن علم مزبور به خداوند و نفـي آن از   مفهوم مخالف داشته و در مقام اختصاص» االرحام
» ايـن پـنج چيـز جـز خـداي ندانـد      «: شده كه فرمود هم نقل ) ص(  از پيامبر. ديگران است

» ب پنج چيز اسـت كليدهاي غي: خمسه بيالغ حيمفات«و يا آنكه ) 305 /15: 1366ابوالفتوح، (
ـ  مـا «بنـابراين، علـم بـه    ). 106 /20: 1415طبـري،  (اند  و سپس اين آيه را تالوت كرده يف 

  .رديف علم به قيامت تنها نزد خداست هم» االرحام
از ديگر سو، در عصر حاضر، امكان تشخيص جنسيت جنين و تعداد آن پـيش از تولـد   

توليد مثل خارجي جنين در ماه سوم نمايان شده هاي  به گفتة اهل فن، اندام. است شده فراهم
ا،  ). 943 /2: 1384رودس و فالنـزر،  (تشخيص است  و جنسيت وي در اين مرحله قابل امـ
هاست، به دانسـتن جنسـيت يـا تعـداد جنـين محـدود        هويداست كه دانستن آنچه در رحم

ن، علـم خداونـد بـه    به ديگر سخ. گردد، گرچه اينها از موارد بارز و برجستة آن هستند نمي
هـا   شريك است، چراكه او به همة رحـم  جانبه و بي هاست، علمي شامل، همه آنچه در رحم

دانـد كـه جنـين درون آن در چـه      احاطه دارد و در مورد هر رحمي نيز در هـر لحظـه مـي   
سـان،   بدين. اي را در پيش رو خواهدداشت شونده هاي حادث وضعيتي است و چه وضعيت

ممكـن اسـت ايـراد    . داند اي كه غير او نمي داند، به گونه هاست مي در رحم خداوند آنچه را
ـ  مـا «داند و اين امر اختصاص بـه   چيز را مثل خدا نمي شود كه غير خدا هيچ » االرحـام  يف

باشـد؟ در پاسـخ بايـد     تواند داشته ندارد، بنابراين ذكر آن در اين ميان چه وجه و تناسبي مي
چـه در زمـان   (به صورت نسبي جزو امور پوشيده و مخفي است » االرحام يف ما«گفت كه 

بـه هـر   . كند ؛ از اين رو، ذكر آن موجه و مناسب جلوه مي)و چه در حال حاضر قرآننزول 
هاست، صرفاً به خداوند اختصاص دارد  جانبه دربارة آنچه در رحم تقدير، علم مطلق و همه

از بيـان  . اي از احوال جنين آگـاه گردنـد   انند به پارهها بتو و اين منافاتي با آن ندارد كه انسان
نيز نامحدودبودن مضمون اين آية شريفه به شناخت جنسـيت يـا تعـداد جنـين      البالغه نهج
 سـبحانه  اهللا عـدده  مـا  و الساعه علم بيالغ علم انّما... «: فرمايد استفاده است، آنجا كه مي قابل
نفس ماذا تكسب  ياالرحام و ما تدر يف ما علميو  ثيالغ نزّلياهللا عنده علم الساعه و  ان” بقوله

 حيقب و يانث و ذكره من االرحام يف ما سبحانه اهللا علمي “تموت ارض يبا نفس يتدرغداً و ال 
ـ  او حطبـاً  النّار يف كوني من و ديسع او يشق و ليبخ او يسخ و ليجم او  نيـي للنب الجنـان  يف

علم غيب تنها علم قيامت است و آنچه خداي سـبحان در گفتـار خـود برشـمرده      : ...مرافقاً
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هاسـت   آورد و آنچـه را در رحـم   است كه همانا علم قيامت نزد خداست و باران را فرودمي
دانـد كـه در كـدام     كـس نمـي   كند و هيچ داند كه فردا چه كسب مي كس نمي داند و هيچ مي

هاست از پسر يا دختر، زشت  داند آنچه در رحم سرزمين خواهد مرد، پس خداي سبحان مي
بخت، و آنكه در جهنم هيزم اسـت و آنكـه در    يا زيبا، سخاوتمند يا بخيل، سعادتمند يا تيره

نيـز   البالغه نهجبر اين اساس، از نگاه ). 67: 1380سيد رضي، (» بهشت همدم پيامبران است
تـوان آن را بـه    بـه هـيچ رو نمـي   بسيار گسـترده و وسـيع اسـت و    » االرحام يف ما«علم به 

افزون بر اين، حتي اگر بگوييم كه امروزه دانش بشـري  . شناخت جنسيت جنين محدودكرد
ـ  مـا «به قلمرو دانش اختصاصـي خداونـد در زمينـة     انـدازي كـرده و    دسـت » االرحـام  يف

ه اي كه اختصاص يادشـد  دهد، به گونه ها را توسعه مي اندازي روز هم دامنة اين دست روزبه
چـون  ، كردني اسـت  دهد، در اين فرض، باز مضمون آيه دفاع معنا جلوه مي رنگ يا بي را كم

است و براي صدق داللـت   اي برقرار بوده اين اختصاص به نحو شايسته قرآندر زمان نزول 
   .كند آيه همين مقدار كفايت مي

و ) 60: انفال(آوري اسب براي جهاد فرمان داده شده است  به جمع قرآندانيم كه در  مي
است و بيان شده كه آدمي بدون اين  شده  ها به دليل آفرينش چهارپايان منّت نهاده يا بر انسان

چهارپايان، قادر به حمل وسايل سنگين خود به شهرهاي مختلف نيسـت مگـر بـا مشـقت     
آوري اسب بـراي جهـاد موضـوعيت نـدارد و      هويداست كه امروزه جمع). 7 :نحل(فراوان 

خواهد  تواند وسايل سنگين خود را به هرجا كه مي ن چهارپايان هم به سهولت ميآدمي بدو
را بايد در چارچوب فضاي نـزول فهميـد و از    قرآناز اين رو، اين گونه بيانات . حمل كند

با همين استدالل و بر همين مبنـا، بعيـد   . دادن لفظ به لفظ آن به همة ادوار پرهيز كرد تعميم
قلمـداد   قرآنمختص فضاي نزول » االرحام يف ما«شتن علم الهي به دا نيست اگر اختصاص

و داللت آن بر » ثيالغ نزّلي«دربارة تعبير ). نه بيانگر صفتي ازلي و ابدي براي خداوند(گردد 
اي از مفسران نظير سيد  داشتن دانستن باران به خداوند هم بايد توجه كرد كه پاره اختصاص

، اين تعبيـر را جـزو مختصـات    )255 /21: 1397(صادقي تهراني و ) 499 /6: 1391(قطب 
) نزول باران(داشتن قدرت اين امر  اند و آن را صرفاً بيانگر اختصاص علم الهي قلمداد نكرده

رسـد كـه بـه دليـل سـياق، ايـن تعبيـر هـم در مقـام           نظرمـي  البته، بـه . اند به خداوند دانسته
 /4 :1388(كـه طبرسـي    چنـان . به خداوند اسـت  گردانيدن دانستن زمان نزول باران مختص

تـوان   به هر تقدير، مي. داند معني صحيح آن را علم به نزول باران در مكان و زمان مي) 404
جانبه و مطلق بـه نـزول    جانبه و مطلق به نزول باران و يا قدرت همه بر آن شد كه علم همه
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هـا بتواننـد زمـان     نحو نسبي انسـان  باران، صرفاً به خداوند اختصاص دارد، اگرچه گاه و به
. بيني كنند و يا با دخالت در طبيعت، امكان بارش باران را افزايش دهنـد  نزول باران را پيش

، در اينجا نيز ناظردانستن انحصـار مزبـور بـه    »االرحام يف ما علمي و«به عالوه، همانند تعبير 
  .رسد مي نظر ، موجه و ممكن بهقرآنفضاي نزول 

  
  گيري نتيجه. 5

انگاري زمـين،   ساكن(شده در اين تحقيق  و علم در سه نمونة بررسي قرآنادعاي ناسازگاري 
ادعـايي نـامقبول   ) هايي در آسمان و اختصاص علم به جنين به خداوند ريزش تگرگ از كوه

نمـل،   61غـافر و   64به سكون و قرار در آيات » ارض«كند؛ بدين شرح كه وصف  جلوه مي
ن و بيان نسبتش با آدمي و زندگي اوست و سكون عرفي با حركـت فيزيكـي   وصف عرفي آ
اي حركـت و   شـدن زمـين از گونـه    فـاطر، بيـانگر حفـظ    41همچنين، آيـة  . يابد تصادمي نمي

  ).جايي نه حفظ آن از مطلق حركت و جابه(جايي است كه به دگرگوني و نابودي بينجامد  جابه
هاي علمـي نيـز مبتنـي بـر آن      نور با داده 43 ريزش تگرگ از كوه و تقابل مفروض آية

باشد، در حالي كه بر وفق گواهي  شده  اراده» تگرگ«، معناي »برَد«است كه در آن آيه از واژة 
سان،  بدين. نيز جايز است) گون ابرهاي يخ(» كالجمد سحاب«به » برد«شدن  ، معناالعرب لسان

گردد كه در آسـمان هسـتند و بـر     گون مي ابرهاي يخهايي از  كوه» برد من هايف جبال«مراد از 
 .اند هاي جوي گون خاستگاه بارش وفق علم تجربي نيز ابرهاي بسيار سرد و يخ

جانبـه   به خدا نيز بدان معناست كه دانش همه» االرحام يف ما«داشتن علم به  اختصاص
شناخت جنسـيت  و مطلق در اين زمينه مخصوص خداست و اين مطلب منافاتي با امكان 

ها در اين زمينه بـه   به عالوه، حتّي اگر بپذيريم كه انسان. يا تعداد جنين از سوي بشر ندارد
انـد،   اند و از شكوه و عظمت آن كاسته اندازي كرده قلمرو علم اختصاصي خداوند دست

، دفاعي موجه و مقبول از قرآنتوان با ناظردانستن مضمون آيه به فضاي نزول  باز هم مي
   .داد آن ارائه

  
  نوشت پي

بـه   قـرآن خداونـد صـاحب   «بر آن است كه ) 95 /5: 1374(الدين خرّمشاهي  از باب نمونه، بهاء. 1
گونه كه از قطعه يا قطاعي از زبان مردم عربستان سدة هفتم ميالدي يعني زباني بـا زمـان و    همان

گونـه   استفاده برده است، به همانمكان و تاريخ و جغرافياي معين و معلوم، براي بيان وحي خود 
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قطعه يا قطاعي هم از كلّ فرهنگ آن عصر برگرفته است تـا بـر مبنـاي آن بتـوان نامتنـاهي را در      
هيئـت بطلميوسـي يـا طـب      قـرآن لـذا اگـر در   . متناهي بازگفت و دريا را در بركه انعكـاس داد 

بطلميوسي و طب جالينوسي  جالينوسي منعكس باشد، نبايد انكار كرد و اگر پيشرفت علم، هيئت
فرهنگ زمانه  قرآنرا ابطال كرده است، زيرا  قرآنرا ابطال كرد، نبايد نتيجه گرفت كه احكامي از 

  .»را بازتافته است نه لزوماً و در همة موارد حقايق ازلي و ابدي را
 هـو  و البـرد  وهو القُرِِّ من واصله جامداً ثبوتاً ثبت إذا قراراً قّري مكانه يف قرّ«: متن تعبير چنين است. 2

  .»الحركه يقتضي والحرّ السكون يقتضي
  .»سكن اذا قرّ مصدر اصله القرار«: متن تعبير چنين است. 3
  .»تحرّك يأ زال ثم شبحاً تيرا قالي الحركه الزوال«: متن تعبير چنين است. 4
و  »تزوال أن واالرض السموات مسكي اهللا ان« قولي يكعب انّ اهللا تعال كذب«: متن تعبير چنين است. 5

  .»تدور أن به زواالً يكف
  .»البرد من مخلوقه السماء يف جبال يوه المفسرون قال«: متن تعبير چنين است. 6
البتـه، قطعـات تگـرگ متـراكم     . »وتراكمـه  كثرتـه  عن هيكنا هايف جبالً كونه«: متن تعبير چنين است. 7

ر مـا از        بـدين . نيستند، بلكه از يكديگر منفك و جـدا هسـتند   سـان، مشـخص نيسـت كـه مفسـ
  .بودن قطعات تگرگ، دقيقاً چه امري را اراده كرده است متراكم
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