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  چکیده

آموزد، حقایق و های الهی در معارف دینی را به بشر میقرآن کریم افزون بر آنکه آموزه
دهـد و  را شکل مـی » قرآن یلماعجاز ع«گوید و این امر اسرار عالم هستی را نیز باز می

های نازله اسـت کـه در آن   نشانۀ وحیانی بودن آن است. سورۀ تکویر از نخستین سوره
روشنائی جاهلیت، همگام با تبیین رستاخیز و حسابرسی، از امـور کیهـانی   فضایِ رو به
هایی کشد. آیات این سوره، نمونهگوید و حوادث پایان هستی را  به تصویر میسخن می

هـایی از عصـر   بـا پدیـده   هاآنقابلیت انطباق  اما ،باشکوه از رازگویی قرآن استگویا و 
برخی را به تفسیرهای نادرست کشـانده اسـت. ایـن مقالـه بـا روشـی توصـیفی        حاضر 

دانان و سیاق سوره، به بیان تفسـیر  پژوهان، لغتهای قرآنتحلیلی و با توجه به دیدگاه
پرداخته و تفسیرهای نادرست را به نقد کشیده و اثبات درست آیات علمی سورۀ تکویر 

کرده است، این تفسیرها با شأنیت و سیاق قرآن کریم و تعبیرات به کار رفته در آیـات  
  سازگار نیستند.
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  . مقدمه1
در  یمختلف الهـ  یاتو آ یدگویجهان تا سرانجام آن سخن م ایشیدپ از آغاز یمقرآن کر

در قـرآن،   یشـناخت و انسان یشناختیفراوان هست یاتکند. وجود آیم یادرا  هستی ۀپهن
آن سـراغ   ۀیمـ کر یـات از آ تـر یـق بهتـر و دق  یداشتن فهمـ  یسازد تا برایم یرما را ناگز

را شـکل   »قـرآن  یعلمـ  یرتفسـ «عمـل   یـن ا یـریم. و از علوم بهره گ یمروز برو یها دانش
 یـات آ یـان مفسـر در کشـف ارتبـاط م    اداجتهـ «شـده اسـت:    یـف تعر یندهد که چن یم

بودن آن  یکه اعجاز قرآن و اله یابه گونه یقرآن و اکتشافات علوم تجرب یشناخت یهست
. ]550، ص2، ج24[» هـا ثابـت گـردد   ها و مکـان زمان یتمام یاش برایستگیآشکار و شا

ناشـناخته   یعلم یقبودن قرآن از راه کشف دقا یانیاثبات وح یدر پ» قرآن یعلم اعجاز«
 یدر قـرآن اسـت کـه نـوع     یـاتی در عصر نزول و پس از آن اسـت و مـراد از آن وجـود آ   

از آن اطـالع   یکسـ  ،یـه را کـه قبـل از نـزول آ    یعلم یمطلب یعنیاست؛  یعلم ییرازگو
 یدانشمندان علوم تجرب یعد از نزول از سوها بمدت ،کند و ممکن استیم یاننداشته، ب

عصـر نـزول، قابـل     بشرِ یعاد یلاست که با وسا یاگونه به یمطلب علم ینکشف شود؛ ا
  ].221 -220صص، 1ج ، 23[نبوده است  یانفهم و ب

های چندی وجود دارد و برخـی آن دو  در رابطۀ میان تفسیر علمی و اعجاز علمی، دیدگاه
. طبق یک تلقـی رابطـۀ   تالزم وجود دارد یو اعجاز علم یعلم یرتفس یانم و اندرا یکی دانسته

هـایی  عموم و خصوص مطلق است و موارد اعجـاز علمـی، نمونـه    ۀاعجاز و تفسیر علمی، رابط
، 1397، 61: ـ شـود [نکـ  اند و هر تفسیر علمـی، اعجـاز محسـوب نمـی    خاص از تفسیر علمی

صـرف اسـتفاده از علـوم در تبیـین آیـات،      ]. این عقیده درست است؛ چـون  239 - 238صص
کنـد  بودن در اعجـاز، اقتضـا مـی   » خارق العاده«اعجاز قرآن را شکل نمی دهد، بلکه وجود قید 

  که معاصران نزول و پیشتر از آن، از این مطلب علمی اطالعی نداشته باشند.  
و عناصــر و  یوجــود دارد کــه از هســت  یحصــر یــۀآ 1000از  یشبــ یمدر قــرآن کــر

وجود دارد که صراحتشـان کمتـر     یزن یگرید یاربس یات. آیدگویآن سخن م یها یدهپد
فهـم   یعتشانبه حکم طب وهستند  یرتفس یازمندقرآن، ن یاتآ یگرمانند د یاتآ یناست. ا

بـر مـا الزم اسـت از     یـن، بنـابر ا  یسـت، ن یسـر م ییها در چارچوب لغت به تنهاآن یقدق
در پی ذکـر  . یریمها بهره گآن یرتفس یبرا یمدار یارکه در اخت یشناختیهست یها دانش

انـد کـه در   فـرق قائـل شـده    ینچنـ  یو اعجاز علم یعلم یرتفس یانم یبرخاین مطلب، 
 ،توان بـه کـار گرفـت   یرا م یو امور ثابت علم یقها اعم از حقادانسته ۀهم ی،علم یرتفس
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کـه از   یسـت ن یو مـانع اسـت   یافتهدست ن یقحقا ۀدر راه است و به هم لمگرچه هنوز ع
 یکـوی در فهم ن یبشر یتالش یرچرا که تفس یم؛بهره بر ینظرات حاکم و مشاهدات تجرب

الزم  یزنـد. امـا در اعجـاز علمـ    ینم یبیآس یمما به جاللت قرآن کر یقرآن است و خطا
اثبـات   یکـه مقصـود از اعجـاز علمـ     چرا یماستفاده کن یو ثابت علم یاست از امور قطع

و بـا   یاست که بشر در زمان طوالن یاز هست یقیقرآن و اشتمال آن بر حقا بودن یانیوح
 یکـار  یاعجـاز علمـ   یایاست. پس متعرض شدن به قضا یافتهبه آن دست  یارتالش بس

یسـت  فرد ساخته ن یک ۀدشوار است و تنها از متخصصان هر رشته ساخته است و از عهد
از جهت دقت نظر و استناد بـه  » میاعجاز عل«و » تفسیر علمی«شاید  .]31-30صص، 59[

 یقتطب یهایستگیها و شایستگیبا یتمام یندر عامور محکم، هردو در یک رتبه باشند. 
در  یبـه رأ  یراست و احتمال خطا و تفسـ  یرحساس در تفس یکار عمل ینقرآن بر علوم، ا

فسـیر  های نامکشوف علمـی از طریـق ت  و اعجاز علمی قرآن نیز در بیان نکته آن باالست
توان به مخاطبان گفت: فالن آیه این مطلب علمـی را  دهد و نمیعلمی، خود را نشان می

را دلیـل بـر اعجـاز علمـی     ها پیش از دست یافتن بشر به آن گفته است، اما شما آنقرن
ای دیگر رقم بزنـد. تفـاوتی   قرآن نگیرید؛ زیرا ممکن است پیشرفت علم مطلب را به گونه

تواند مستند به فهم بشر باشد؛ بشری کـه  ز نیست، هر دو خطایش میمیان تفسیر و اعجا
    گریزی از فهم قرآن با توجه به دانش روز ندارد.   

تـر  یـق دق ییکـرده اسـت، جهـت شناسـا     یبه سوره تحد یمبا توجه به آنکه قرآن کر
قـرآن   یهـا سـوره  یاسـت وجـوه اعجـاز تمـام     یسـته با ،هـا تک سورهبودن تک یفرابشر
شـده   یدر آن بررسـ  ی،انتخـاب و اعجـاز علمـ    یرتکو ۀمقاله سور ینردد. در اگ ییشناسا

وجـود   یرتکـو  ۀدر سـور  یاز اعجاز علم یمورد بحث آن است که چه موارد ۀاست. مسئل
و حوادث عصـر   هایشرفتسوره را با پ ینا یاتکه صورت گرفته و آ هایییقتطب یادارد و آ
  باشد؟یدرست م است، داده یوندحاضر پ

  
  . پیشینه2
را  یاز اعجـاز علمـ   یاتیاست که نوعاً آ یاردر اخت یقرآن آثار فراوان یاعجاز علم ینۀزم در

و در این میان از آیاتی از سـورۀ   اندخاص از علوم گرد آورده یاحوزهدر  یابه طور مطلق 
، السماء فـي القـرآن الکـریم   تکویر نیز به طور پراکنده بحث شده است. از جمله در کتاب 

هـای فضـایی تطبیـق    چالـه  این سوره را بر سیاه 16و  15آیات  ،زغلول راغب محمد نجار
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های اینترنتـی نیـز آیـاتی از    کند که در این مقاله به آن اشاره خواهیم کرد. در سایتمی
یابی سورۀ تکویر در کنار اعجاز علمی برگرفته از آن یاد می شود که فاقد مستند و داللت

  هاست. آیات بر آن
بـین االعجـاز البالغـی و االعجـاز     ترین مقالۀ علمی یافت شده به این موضوع، نزدیک

، 17، از جمیله سید علی سید زیدان، [مجلـۀ الصـوتیات، مجلـد    العلمی فی سورۀ التکویر
] است. این مقالـه کوشـیده اسـت میـان اعجـاز      274-243صص، 2021، آوریل 1شمارۀ 

رار کند و مباحـث معـانی، بیـان و بـدیع را در ایـن      علمی و اعجاز بالغی قرآن ارتباط برق
ها با حقایق علمی بازگو شده در سوره اسـت.  سوره تطبیق کرده و در پی همسو بودن آن

 یـق و شـناخت دق  تکـویر  ۀسـور  یعلمـ  یاتبه آمجموعی پرداختن حاضر،  ۀمقال ینوآور
ـ  هایلتالدر پرتو دنیز آن است و  یاتآ یاقسوره با توجه به لغت و س یراتتعب بـه   یقرآن

کـه در   سوره پرداخته است یاتاز آ یریتفسی نادرست هابرداشت و هایدگاهد ینقد برخ
 جایی مشاهده نشد.

  
 . آیات اعجاز علمی در سورۀ تکویر3

تـوان جسـتجو کـرد: اعجـاز بیـانی، اعجـاز       در سورۀ تکویر ابعاد مختلفی از اعجاز را مـی 
ر این مقاله در پی آن هسـتیم بعـد اعجـاز علمـی     تشریعی و اعجاز غیبی و علمی. آنچه د

  طلبد.  های اعجاز مجالی دیگر میاست و دیگر جنبه
تکویر هشتاد و یکمین سوره در مصحف شریف و هفتمین سوره از نظر ترتیـب نـزول   

].  بنابر ایـن از  393، ص1 ، ج58؛ 168، ص1، ج55است و پس از مسد نازل شده است [
بر رسول اکرم (ص) فـرود آمـده اسـت. دو مقطـع در ایـن       هایی است کهنخستین سوره

سـخن در بـارۀ حقانیـت     ،ادامـه دارد  14 ۀسوره وجود دارد: در مقطع نخست که تـا آیـ  
وقوع آن و سـپس برپـایی دادگـاه عـدل الهـی       ۀقیامت و فروپاشی نظام هستی در آستان

 یفـوس انسـان  آن و تـأثیرش در ن  ۀاست. مقطع دوم سوره از عظمت وحی قرآنی و آورند
تـا   15پـردازد و از آیـۀ   گوید، و به رد شبهاتي از ساحت مقدس قرآن کریم مي یسخن م

  ].398، ص1 ، ج58؛ 498، ص3 ، ج30؛ 6390، ص11 ، ج20: ـ پایان سوره ادامه دارد [نک
را در مقطع نخست سورۀ تکویر، دوازده پدیده ذکر شده است. برخی شـش مـورد آن  

، 10 ، ج50؛ 709، ص4 ، ج26[ داننـد گر را مربوط به آخرت مـی دی مربوط به دنیا و ششِ
و   این سوره اختالف است و اگر مربـوط بـه حـوادث تکـان دهنـده      11 ۀ. در آی]164ص
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های پیش از رستاخیز هفت و شمار حوادث پـس  هولناك پایان جهان، باشد، شمار نشانه
. با توجه بـه عـدد هفـت،    ]126؛ ص30 ، ج5[ها پنج خواهد شد از برانگیخته شدن انسان

آیات چهـارم و پـنجم سـوره نیـز     پنج نمونۀ اعجاز علمی صریح در این میان وجود دارد. 
هرچند به طور مستقیم ناظر به اعجاز علمی قرآن نیستند، امـا در تـالزم بـا آن هسـتند.     
یک نمونۀ اعجاز علمی هم طبق برخی تفاسیر در مقطع دوم وجود دارد کـه در ذیـل بـه    

  پردازیم:ها میآنتوضیح 
  

  تکویر شمس. 1. 3
وِّرَتْ« سُ کُ ا الشَّمْ وْر»: «إِذَ هـای  دربارۀ هر چیز عبارت است از گرد ساختن آن و قسـمت » کَ

: ـ هم نهادن؛ مانند پیچیدن عمامه. کورۀ آهنگری هم از همین ماده اسـت [نکـ  را رویآن
  ].462و  460، ص7 ، ج25؛ 82، ص4 ، ج4؛ 729، ص22

  نکه مقصود از تکویر شمس چیست؟ سه تفسیر یاد شده است: در بارۀ آ
. جمـع شـدن   2 ]؛213، ص20 ، ج33؛ 253، ص15 ، ج13تاریک شـدن خورشـید [   .1

، 41. پرتاب شدن و بیرون افتادن خورشید از فلـک خـود [  3]؛ 707، ص4 ، ج26خورشید [
ر نسبت فعل ]. این نقد به تفسیر نخست وارد است که ظاه214، ص5 ، ج16؛ 63، ص31 ج

این واژه که به معنای گرد شدن و جمـع شـدن اسـت، آن     یلغو یکوّرت به شمس و معنا
دهد و تنهـا جهـت بیـان    در جرم خورشید رخ مي یپیچیدگو درهم یاست که این دگرگون

رفتن نور خورشید و خاموشی آن نیست. البته از میان رفتن نور خورشید و پرتوش از لـوازم  
ت. با توجه به این ظاهر، بیان مفسران که مقصود از میان رفتن نـور  جمع شدن جرم آن اس

  ].357 –356، صص10؛ 166، 3 ، ج32خورشید است، مخالف ظاهر آیه است [
ای است که مواد تشکیل دهندۀ آن حالت گـازی  خورشید ستاره ،با توجه به علوم روز

سانتیگراد. تحت چنین  میلیون درجه 15ای با دمای ای هستهدارند. مرکز خورشید کوره
هـای هلیـوم تبـدیل    های اتم هیدروژن با هم ترکیـب شـده و بـه هسـته    شرایطی هسته

میلیون تن هیدروژن به عنوان سوخت مصرف  600شوند. خورشید در هر ثانیه حدود  می
در نهایت به صورت نور و گرما  وشود  یتبدیل م یمیلیون تن به انرژ 4کند که حدود یم

کـه خورشـید بـه     یگردد. با وجود نیـاز عظیمـ  بد و باقی به هلیوم تبدیل مییا یانتشار م
را  نیمـی  یمیلیارد سال بدرخشد که از این عمر طوالن 10تواند به مدت  یسوخت دارد م
میلیـارد سـال دیگـر دوام خواهـد داشـت.       5و این سوخت هیـدروژنی تـا    گذرانده است
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شد و به صورت یک ستاره عظیم و  عمر خود منبسط خواهد یخورشید در آخرین روزها
عطـارد و   یخود یعن یشمس ۀمنظوم یداخل ۀفام در خواهد آمد و دو سیار پیکر سرخ غول

کند. با تمام شـدن سـوخت هیـدروژن در    ها را ذوب میبرد و آن یم زهره را در خود فرو
زن به قلب خورشید و پیدایش انبوهی از هلیوم که چند برابر هیدروژن سنگینی دارد، توا

 یخورد و پوستۀ سنگین بادکرده تـوان مقاومـت در برابـر خـود را نـدارد و نیـرو      هم می
برد و جسـم خورشـید بـر روی هـم فـرو خواهـد        یم ستاره را در خود فرو گرانش سریعاً
شـود.   یخوانده م» سفید ۀکوتول«شود که  یاز خاکستر بسیار داغ تبدیل م یریخت و به تل

به این حالت اشاره داشته باشد و این واژه با فروریختن سـتارگان   تواندمی» تکویر«فرایند 
، 10؛ 21-20صصـ ، 11؛ 190 -174صص،  51[ در خود و فشرده شدنشان تناسب دارد

  ].357-356 صص
خورشید  یکنند که دانشمندان معتقدند انرژبرخی تکویر شمس را چنین تطبیق می

روز سیصد و پنجاه هـزار میلیـون تـن از    آید و هر شبانه  یبه دست م یا از احتراق هسته
نور شـود و   الغر و کم گردد که تدریجاً یشود و همین امر سبب م یوزن این کره کاسته م

طبـق   ،تکـویر  ۀاست کـه در مـاد   یدو مفهوم ینور شدن، یعن این همان جمع شدن و کم
که  ستابه این تفسیر وارد  ی]. اشکال34-33صص، 6، ج56ارباب لغت وجود دارد [ ۀگفت

در زمان نزول آیـه وجـود داشـته و     ویک امر تدریجی است خورشید کاسته شدن حجم 
ای اسـت کـه در آینـده و در    ولی اشارۀ آیه بـه انجـام حادثـه    ،اکنون نیز در جریان است

  محدودۀ زمانی خاصی رخ خواهد داد.  
  
 انکدار نجوم . 2. 3
ومُ انْکَدَرَتْو« جُ ا النُّ و «اصـلی دارد: معنـای نخسـت آن متضـاد      دو معنـای » کَدَر»: «إِذَ ـفْ » صَ

شـود. بـرای زنـدگی نیـز اسـتعاره      آلود در مقابل آب صاف کَدِر گفته میاست. به آب گل
ه«آید:  می اش تیره و ناخوش شد. معنای اصـلی دیگـر ایـن مـاده     یعنی زندگی» کَدِرَ عیشُ

]. انکـدار  326ص، 5 ، ج43؛ 164، ص5، ج6، یعنـی شـتافت [  »انکدَرَ«حرکت سریع است: 
  ].637، ص2 ، ج3نجم به معنای فرود آمدن و سقوط آن است [

. سـتارگان تیـره و تاریـک خواهنـد     1در تفسیر انکدار نجوم، دو معنا ذکر شده است: 
کنند. بسیاری از مفسران فقط بـه  شوند و سقوط می. ستارگان از هم گسیخته می2شد؛ 

را تـرجیح  کنند یـا آن ]، معنای دوم را بیان می2[االنفطار: » تْوَ إِذَا الْکَواکِبُ انْتَثَرَ«دلیل آیۀ 
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گیرند [از دهند. استعمال عرب: انکدر الطائر (پرنده از النه افتاد) را نیز شاهدی بر آن میمی
عالمه هریک از دو معنا  ].499، ص3 ، ج30؛ 215، ص5 ، ج16؛ 673: 10 ، ج34: ـ جمله نک

]. برخی نیز جمع میان هر دو معنا را در آیه امکـان  213ص ،20 ، ج33[ داندمی محتمل را
تناثرت (پراکنده شـد) را،   ی]. برخی هم انکدرت، به معنا172، ص26 ، ج56دانند [پذیر می

بـه عقیـدۀ    ].172، ص3 ، ج32داننـد [ را با ظـاهر ایـن لغـت سـازگار نمـی     پذیرند و آننمی
  .ظهور بیشتری دارد ،واهند شدمعنای نخست که ستارگان تیره و تاریک خنگارنده 

شود که شامل تولد، نوباوگی، بلـوغ، پختگـی و   زندگی یک ستاره به شش دوره تقسیم می
شود و پس از آن در آخرین مرحلـه انـرژی و گرمـای آن از میـان خواهـد رفـت و       کهولت می

بطـۀ  شـود و را دیگر نوری از آن ساطع نخواهد شد و به کوتولۀ سفید و سیاهچاله تبـدیل مـی  
 ].357 – 356، صص10؛ 175 - 168، صص21گردد [بصری آن با زمین قطع می

هـایی از اعجـاز علمـی    آغـازین سـورۀ تکـویر نمونـه     ۀبا توجه به آنچه یاد شد، دو آی
خورشـید، و تحـول    یهم پیچیـدگ و به یقرآن از دگرگون یو خبر قطع یهستند. پیشگوی

شـأ و مبـدأ وحیـانی اسـت و چنـین      زمین و ستارگان که بـا صـراحت بیـان شـده، از من    
نظـر و دانشـمندان از هـیچ    ، و یا خصوص اهلیدر آن زمان در اذهان عموم یهای اندیشه

  ].166، ص3 ، ج32طریق راه نداشته است [
  

  تسییر جبال. 3. 3
رَتْ«فرماید:  یرستاخیز م ۀسورۀ تکویر در سومین نشان ا الْجِبالُ سُیِّ سیر بـه معنـای   ».  وَ إِذَ

شود و تسییر بـه  تن و حرکت در زمین است و با حرف باء و باب تفعیل متعدی میراه رف
هـا را بـر روی   کریمه خداوند کـوه  ۀ]. بر طبق آی432، ص22معنای حرکت دادن است [

شناسی انواع مختلفـی دارنـد؛ برخـی    ها از نظر زمین کوهراند. دهد و میزمین حرکت می
هـا  قات پـایین زمـین امتـداد دارد و از درون آن   ها تا طبفشانی هستند که عمق آنآتش

ولـی   ،فرسـایش هسـتند   ۀشود. برخی نیز رسوبی و نتیجـ ها خارج میمواد مذاب و گدازه
هـا از نظـر   آینـد. ایـن کـوه   های زمین به وجود مـی ها از برخورد و لغزش الیهعموماً کوه

فشـانی بـا بـاال    های آتـش ریزند: کوهشناسان در پایان جهان دو گونه از هم فرو میزمین
گـردد و نـوع   پاشند و زمین مسـطح مـی  آمدن شدید مواد مذاب منفجر شده و از هم می

 ها به صورت غبار و پشم رنگین در خواهـد آمـد  ها و معادن آندیگر با توجه به نوع کانی
ها بیـان  ]. آنچه قرآن کریم در بارۀ سرانجام کوه103 -97صص، 18؛ 79 -77صص، 39[
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  دهد.هایی از اعجاز علمی قرآن را شکل میجمله سورۀ تکویر، نمونه کرده از
  
  تعطیل عشار. 4. 3

وَ «است: » تعطیل عِشار«کشد، رستاخیز به تصویر می ۀچهارمین حادثه که قرآن در آستان
تْ لَ عِشارُ عُطِّ ا الْ راء مانند نفساء، شتران ماده»: عِشار. « »إِذَ  ای هستند که ده مـاه از جمع عُشَ

ها مانده ها گذشته است؛ یعنی در ماه دهم هستند و دو ماه به وضع حمل آنآن یآبستن
، 6شـوند [ نامیده می ،است. در این حالت تا پایان سالی که وضع حمل کنند به همین نام

ترین اموال ترین و گران ]. در آن روزگار این شتر نفیس672، ص10 ، ج34؛ 325، ص4ج 
داد و حتـی  زاد و شـیر فـراوان مـی   یرا به زودی شتر دیگری مـی آمد؛ زعرب به شمار می

کردند. اما شـدت هـول و وحشـت آن روز بـه     هنگام خوف و خطر هم از آن مواظبت می
کند و اگـر بـه فـرض،     یترین اموال خویش را فراموش منفیس یاست که هر انسان یقدر

سـازند.   یا را رهـا مـ  هـ بدین صفت هم داشـته باشـند، آن   یمردمان در این هنگام شتران
تْ« لَ هـا  شوند بدون هیچ چوپان و مراقبی و کسـی بـه آن  یعنی به حال خود رها می»: عُطِّ

، 5؛ 228، ص19 ، ج47کند. نوع مفسران بر این تفسیر همداسـتان هسـتند [  توجهی نمی
  ].408، 1 ، ج58؛ 213، ص20 ، ج33؛  3838، ص6 ، ج48؛ 12، ص30 ج

ظر به اعجاز علمی قرآن نیست، اما بـا آن تـالزم دارد؛ زیـرا    این آیه به طور مستقیم نا
  ها خبر داده است.  پیامد حوادث هولناکی است که قرآن به طریق اعجاز علمی از آن

  
  حشر وحوش. 5. 3

» حشـر وحـوش  «کشـد  ای که قرآن در آستانۀ وقوع قیامت به تصویر مـی پنجمین حادثه
وشُ حُشِرَتْ«است:  حُ وُ ا الْ شر: به معنای جمع شدن است و روز محشر یا حشـر از  ح». وَ إِذَ

آیند. حشر جمع کردنی است که با راندن همراه همین باب است که مردم در آن گرد می
]. وحـش  268، ص3 ، ج35؛ 190، ص4 ، ج7شـود [ باشد و به یک جماعت نیز اطالق می

وش و متضاد إنس است و به حیواناتی گفته می شود که با انس حُ ان أنس و خـو  جمعش وُ
، 22شـود [ گیرند. این مؤلفه نیز آمده که تنها به جنبندگان خشکی وحش گفته مـی نمی
  ].100، ص1، ج57؛ 858ص

سـازند،  باشند و با یکدیگر نمیها پراکنده میها و جنگلبیابان ،هاحیواناتی که در کوه
نـد و  گریزدهـد، از جاهـای خـویش مـی    از شدت ترس از حوادثی که در هسـتی رخ مـی  
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شوند. دیگـر شـکارچی بـه دنبـال     کنند و در مکانی جمع میطبیعت خود را فراموش می
خواهند با این اجتماعشان از شدت ترس و وحشت خـود بکاهنـد    یم یشکار نیست؛ گوی

  ].  408، ص1 ، ج58؛ 298، ص15 ، ج36[
کشـند کـه از سـرازیر    هایی به تصـویر مـی  برخی سبب گرد آمدن حیوانات را سیالب

آیـد کـه هرگـاه بخشـی از زمـین را      دن آب دریاها هنگام پایان جهـان بـه وجـود مـی    ش
شوند، تا آنکه در یک جـا گـرد   حیوانات وحشی آن به بخش دیگری منتقل می ،گیرد می

آیند و خواهان نجات هستند. شاهد بر این مطلب، عطف پرشدن آب دریاها بر آن هم می
ر حال این آیه نیـز تصـویری گویـا از حـوادث     ]. به ه126، ص30 ، ج5در آیه بعد است [

  هولناک آستانۀ قیامت است.
کننـد  گروهی از مفسران آیه را به محشور شدن حیوانات در دادگاه قیامت حمل مـی 

، 15 ، ج13دارنـد [  یهـای خویش مسـئولیت  یها نیز در عالم خود و در حدود آگاهکه آن
دیگر کرده باشند در آنجا قصاص به یک ی] و اگر ظلم و ستم214، ص20 ، ج33؛ 255ص
 -223صصـ ، 5 ، ج56: نکــ  طلبـد [ شوند. این مطلب جای بحث و بررسی دیگری می یم

همان تفسیر اول است؛ زیـرا آیـات    ،تر است]؛ ولی آنچه با سیاق این آیات هماهنگ227
چرخد و آیۀ پس از ایـن  سورۀ تکویر تا به اینجا هنوز بر محور حوادث هولناک هستی می

یز بحث دریاهاست و هنوز نوبت به برانگیخته شدن مردگان نرسـیده اسـت. گرچـه واو    ن
کنـد کـه   ولی بالغت قرآن و سیر منطقی حوادث اقتضـا مـی   ،بیانگر ترتیب زمانی نیست

رَتْ«ترتیب طبیعی خود را طی کنند و هنگامی که  جِّ ا الْبِحارُ سُ مربوط به این جهان » وَ إِذَ
وَ «نیز مربوط به این جهان باشد. قرینۀ دیگر، مقابله این آیـه بـا   است، حادثۀ پیش از آن 

تْ لَ عِشارُ عُطِّ ا الْ پس این آیه نیز  ،است. تعطیل عشار مربوط به حوادث پایان جهان بود» إِذَ
  به همان مربوط است. 

این آیه نیز مانند آیۀ پیشین در تالزم با اعجاز علمـی و حـاکی از حـوادث هولنـاکی     
  پایان جهان رخ می دهد و از نظر علم اثبات پذیر است. است که در 

  
 تسجیر بحار . 6. 3

رَتْ«است: » تسجیر بحار«ششمین حادثه  جِّ ا الْبِحارُ سُ در لغـت بـه   » سـجر «مادۀ ».  وَ إِذَ
  سه معنا آمده است:   

. پرکردن: بر اساس جستجویی که در کتب لغت صورت گرفت، این معنـا بیشـترین   1
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رٌ«شکیل می دهد. کاربردها را ت جْ شود که همـه  به سیل گفته می» ساجر«چاه پر. »: بِئرٌ سَ
رَ البحرُ«کند. جا را پر می جِّ  ].457، ص1 ، ج3آن بلند شد [ یهاو موج یدریا طوفان»: سُ

از اضداد شمرده شده و هم معنای پر کردن دارد و هم بـه معنـای   » سجر«. خالی کردن: 2
ت. این معنا نسبت به معنای نخست کاربرد کمی دارد و برخـی  خالی و تهی ساختن، آمده اس

 ].497، ص6 ، ج25؛ 345، ص4 ، ج6؛ 50، ص6 ، ج43اند [را ذکر کردهها آنفرهنگ
ور سـاختن  برافـروختن و شـعله  » سجر«. افروختن آتش: یکی از معانی معروف مادۀ 3

ور«آتش است.  رْتُ التنّ جَ ، 22شود [گفته می» سَجور«زم یعنی تنور را برافروختم. به هی» سَ
ونَ«]. این معنا در آیه 345، ص4 ، ج7؛ 397ص رُ جَ ] آمده است 72[غافر: » ثُمَّ فِي النَّارِ یُسْ

، 34گیرنـد [ شوند یا هیزم جهـنم قـرار مـی   و چنین تفسیر شده  که در آتش افکنده می
ـ همـان  ،]. ظاهراً این معنا برگرفته از معنای نخسـت اسـت  828، ص8 ج ه کـه برخـی   گون

ور«لغویان  رْتُ التنّ جَ ، 3کنند که تنور را پر از هیـزم و آتـش کـردم [   را چنین معنا می» سَ
  ].457، ص1 ج

رَتْ«در تفسیر  جِّ ا الْبِحارُ سُ ؛ 406ص ،4 ، ج8اند [مفسران هر سه معنا را یاد کرده» وَ إِذَ
انـد؛ بـه   سـته ]. برخی سه دیـدگاه را قابـل جمـع و مـراد خداونـد دان     674، ص10 ، ج34
گونه که هم دریاها به هم پیوسته و پر شوند، و سـپس بـا مـواد مشـتعل برافروختـه       این

رَتْ«گردند و در آخر هم با بخار شدن خشک گردند؛ بنابر این کلمۀ  جِّ با ایجازی بدیع » سُ
  ].409، ص1 ، ج58کند [بر سه معنا داللت می

هایی  نگی محقق شدن این امور شیوهمفسران قدیم با توجه به فهمشان از آیات در چگو
شود یـا آب دریاهـا بـه    اند؛ مثل آنکه دریاهای شور و شیرین با هم مخلوط میرا بیان کرده

]. 674، ص10 ، ج34گردنـد [ شوند و پـر از آب مـی  کنند و یک دریا مییکدیگر راه پیدا می
دریاهـا، مـوارد ذیـل را    اند و در بارۀ پر شدن ها افزودهمفسران امروزی نکات جدیدی بر آن

قیامـت   ۀآستان یها ]؛ زلزله409، ص1 ، ج58ها و پیوستن به دریاها [گفته اند: آب شدن یخ
هـا  در آن یآسمان یهاگردد، یا سنگها و پر شدن دریاها  می شدن کوه یکه موجب متالش

کنـد   گردد و همه چیز را غرق یها جارمتالطم آن بر خشکي یهافرو ریزد و پر شود و آب
فشـانی درون زمـین بـه    ] و یا به دلیل شکافته شدن زمین مـواد آتـش  175، ص26 ، ج56[

ور شـدن  ]. برخـی شـعله  6392، ص11 ، ج20سازند [کنند و آن را پر میدریاها راه پیدا می
هـا از  فشـان دریاها را به دلیل همین جریان مواد مشتعل شونده، مانند نفـت و گـاز و آتـش   

]. 409، ص1 ، ج58گردد [دانند که سبب تبخیر آب دریا میها میآبدرون زمین به سطح 
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اکسیژن و هیدروژن ترکیب یافته کـه هـر دو قابـل اشـتعال اسـت، و       ۀیا آنکه آب از دو ماد
قیامت آب دریاها چنان تحت فشار قرار گیرد که تجزیـه شـوند و    ۀبعید نیست که در آستان

  ].  166- 165، صص60، 23، ص44تبدیل به یکپارچه آتش گردند [
 4000هـا  در توضیح اعجاز علمی تسجیر بحار گفتنی است که متوسط عمق اقیانوس

سـونار (دسـتگاه    ۀرسد که بـه وسـیل  متر نیز می 11000متر است و در برخی مناطق به 
کند) شناسایی شـده  یابی میردیاب زیردریایی که با استفاده از انتشار امواج صوتی فاصله

هـایی در چندصـدمتری   فشـان هاست. با سـونار آتـش  ها کمتر از اقیانوساست. عمق دریا
کننـد کـه   عمق دریاها کشف گردیده است. برخی اعجاز علمی قرآن را بر آن حمـل مـی  

هـایی  ها در اعماق دریا پیش از علم خبر داده اسـت. جزیـره  فشانقرآن از وجود این آتش
فشـانی  شانی و بازالت که سـنگ سـیاه آتـش   فغالباً از مواد آتش ،که در دریاها وجود دارد

هایی عظیم که طول آن بـه  همچنین سلسله کوه]. 47، ص44[ تشکیل شده است ،است
ها آن ۀها کشف شده است که در میانرسد در داخل اقیانوسکیلومتر می 60000بیش از 
شــود و بســیاری از  و عمــق دو کیلــومتر یافــت مــی 50تــا  13هــایی بــه عــرض گــودال
هـا متمرکـز اسـت. در پـی زلزلـۀ      پیرامـون آن  ،لرزاندها را میهایی که اقیانوسلرزه زمین

بزرگی که رخ خواهد داد مواد سنگینی که در درون زمین با درجۀ حـرارت بسـیار بـاال و     
  ].87، ص44[ تحت فشار بسیار زیاد است بیرون ریخته خواهد شد

  
  کنده شدن آسمان .7. 3

قیامـت   ۀآیه در سورۀ تکویر وجود دارد کـه مربـوط بـه عرصـ    پس از تسجیر بحار، چهار 
است و از قرین شدن هرکس با همسان خود و پرسش از دختران زنـده بـه گـور کـه بـه      

وَ : «فرمایدمی 12 ۀگوید. سپس آیاعمال سخن می ۀکدام گناه کشته شدند و گشودن نام
تْ ا السَّماءُ کُشِطَ آنکه پوشش چیزی را بردارنـد یـا   کشط به معنای کندن است؛ مانند ». إِذَ

نیـز   انیـ البمجمـع  ].387، ص7 ، ج7شتری را پوست کنند و یا زین اسب برداشته شود [
را جمـع  شـود و خداونـد آن  مانند پوست شتر کنده می ،کند که آسمانچنین تفسیر می

این آیـه نیـز همگـام بـا      ،]. با توجه به این تفسیر675 -674صص، 10 ، ج34گرداند [می
  گیرد.در شمار اعجاز علمی قرار می ،کندها را بیان مییگر آیاتی که پایان آسماند

دوم  ۀطبق تفسیری دیگر باتوجه به نظم آیات قبل و بعد، آیه ناظر به حـوادث مرحلـ  
و حیـات نـوین اسـت، نـه نـاظر بـه        یها به زنـدگ بازگشت انسان ۀمرحل یرستاخیز، یعن
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که در ایـن دنیـا    یهای ظور از آن، این است که پردهجهان و من یاول و فنا ۀحوادث مرحل
بر جهان ماده و عالم باال افکنده شده، و مانع از آن است که مردم، فرشتگان یا بهشـت و  

را  یها حقایق عـالم هسـت  رود، و انسان یدوزخ را که درون این جهان است ببینند، کنار م
 ی]. شـعران 182 -181صص، 26 ، ج56؛ 132، ص30 ، ج5؛ 207، ص10 ، ج17بینند [ یم

بین این جهان و آن جهان است و چون برداشته شود بیننـدگان،   ۀگوید: آسمان فاصلمی
  ].1323، ص3 ، ج28است [ یجا یکنآن عالم را ببیند و دیدن آن عالم و رفتن آ

  
  های عصر حاضر. تفسیر آیات سورۀ تکویر به حوادث و پیشرفت4

هـای بشـر در   ها را بـا پیشـرفت  ز آیات سورۀ تکویر، آنبرخی با ارائۀ تفسیرهایی شگفت ا
هـایی از اعجـاز علمـی و    اند و نمونـه های نوین و یا حوادث عصر حاضر پیوند دادهفناوری

اند و چنین معتقدند که مفسران گذشته، چون عصـر حاضـر   خبرهای غیبی قرآن دانسته
 ،امـا در عصـر حاضـر    ،انـد را درک نکرده بودند، تفسیرهای مختلفی از این آیـات داشـته  

های قیامت) موسوم است (جز یک مـورد) بـه   تمامی این امور که به أشراط ساعت (نشانه
 وقوع پیوسته است.   

از این گروه شیخ احمد صدیق غماری است که پنج آیه از آیات نخست سـورۀ تکـویر   
آورد بوی نیز میها شواهدی از احادیث نبرد و بر آنرا بر اتفاقات عصر حاضر به تأویل می

تْ «]؛ از جمله در تأویلی که از 29 -24صص، 40[ لَ عِشارُ عُطِّ ا الْ را بر اختـراع  دارد آن» وَ إِذَ
گیـرد کـه هنگـام    کند و حدیثی از پیامبر (ص) را شاهد میوسائل نقلیۀ کنونی حمل می

مـان  یـا مهـدی (ع) از ز   ،شـوند بن مریم (ع) در آخرالزمان، شتران ترک می ینزول عیس
گـردد.  رود و بـه مکـه بـاز مـی    سه مرتبه از مکه به مدینـه مـی   ،پایان حج تا شب عاشورا

کردنـد، ولـی غمـاری بـر اسـتفاده از      پیشینیان این امور را بر طیّ األرض اولیاء حمل می
  ].14-7صص، 40کند [ماشین و هواپیما حمل می

دیگر از سورۀ تکـویر را بـر   کند و خود شش آیۀ فاروق دسوقی تأویالت غماری را تأیید می
 1،یواجهه العالم اآلن في القرآن الکـریم و النـذیر األخیـر    ما]. نویسندۀ 96، ص2افزاید [آن می

ـسٌ      «ها را تأیید کرده و آیات تأویالت آن ـتْ نَفْ ـتْ، عَلِمَ ـةُ أُزْلِفَ ـعِّرَتْ، وَ إِذَا الْجَنَّ وَ إِذَا الْجَحِیمُ سُ
  پردازیم:  زوده است. ما به گزارش و نقد آنچه این کتاب بیان کرده میها افرا به آن» ماأَحْضَرَتْ

                                                                                                                                        
های علوم قرآن، در دانشنامۀ علوم قرآنی مرکـز کـامپیوتری علـوم    ضمن مجموعة کتاباین کتاب در . 1

 .، آمده است2مشکوۀ األنواراسالمی نور؛ 
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ـوِّرَتْ  «انرژی خورشـیدی:   سُ کُ ـمْ ا الشَّ قـرص   ،مقصـود از شـمس در ایـن آیـه    »: إِذَ
جـا  دهد کـه نـور خورشـید یـک    خورشید نیست، بلکه نور آن است و آیه چنین معنا می

ر و صفحات خورشیدی، نور خورشید به  جمع و مانند کوره شود. با استفاده از عدسی مقعّ
 آیـد و مـثالً  شود و از آن انرژی خورشیدی و برق به دست میصورت کانونی متمرکز می

  کند.  سوزاند. تکویر شمس بر این پدیده تطبیق میرا میاگر این اشعه بر کاغذی بتابد آن
ومُ انْکَدَرَتْ«استفاده از برق برای روشنایی:  جُ ا النُّ عنی ستارگانی که نورشان ی»: وَ إِذَ

ها، صـفای خـود   در دریا و خشکی باعث پیدا کردن راه بود، به واسطۀ اختراع برق و چراغ
گردنـد  های دریایی کدر مـی ها و فانوسبرقدهند و در آمیزش با نور چراغرا از دست می

 ].99، ص2[
رَتْ  «ها به وسـیلۀ انسـان:   کنده شدن کوه ـیِّ ا الْجِبـالُ سُ هـا از  یعنـی کـوه  »: وَ إِذَ

های مکه، مصر و برخـی دیگـر از   شود و این اتفاق در کوههای خود حرکت داده می مکان
جا کندند و این عمل به عنـوان یکـی از    ها را خرد کرده و ازها کوهنقاط روی داد و دولت

  ها به حرکت در خواهند آمد. اشراط ساعت به وقوع پیوسته است و در قیامت نیز کوه
تْ«جدید:  ۀده از وسائل نقلیاستفا لَ عِشارُ عُطِّ ا الْ یعنی شـتران تعطیـل و رهـا    »: وَ إِذَ

تر است کـه اکنـون   تر و راحتسریع ۀخواهند شد و این به دلیل به کارگیری وسائل نقلی
  ].100، ص2ها را گرفته است [اتفاق افتاده و ماشین، اتوبوس، قطار و هواپیما جای آن

وشُ حُشِرَتْ«ها: پیدایش باغ وحش حُ وُ ا الْ یعنی حیوانات وحشی جمع گردند. »: وَ إِذَ
ها جمـع  وحشبیش از صد سال است که این کار صورت گرفته و حیوانات وحشی در باغ

هـای مجهـز بـه    کننـده و کـامیون  اند. به دلیل پیشرفت علم و کشف مـواد بیهـوش  شده
  های فلزی محکم این کار میسر شد.  قفسه

رَتْ«توسط انسان:  به کارگیری نفت جِّ ا الْبِحارُ سُ یعنی دریاها مشتعل شـود و  »: وَ إِذَ
مواد سیالی که در باطن زمین محبوس هستند، بسوزند. اکنون این کار صـورت گرفتـه و   

شود، استخراج شده است و به عنوان نفت که بسان دریاست و اکنون چاه نفت نامیده می
  ].101، ص2اند [محرکۀ وسائل نقلیه قرار گرفته شود و نیروها استفاده میسوخت از آن

تْ«سازی: شبیه جَ وِّ وسُ زُ ا النُّفُ قرآن دو شیوه برای جمع کلمـۀ نفـس بـه کـار     »: وَ إِذَ
س و نُفوس. أنفس زمانی به کار می رود که کاری میان افـراد بـا یکـدیگر    گرفته است: أنفُ

فوس بـه رابطـۀ هـر شـخص بـا      گیرد مثل ظلم، قتل، فریب، شهوت و ... ولی نصورت می
تْ«خودش اطالق شده است. بنابر این  جَ وِّ وسُ زُ ا النُّفُ یعنی هر شخصـی بـا خـودش    » وَ إِذَ
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قَ «شد؛ مثل: ازدواج کند و اگر ازدواج با همسر بود از أنفس استفاده می لَ نْ خَ وَ مِنْ آیاتِهِ أَ
واجاً نْفُسِکُمْ أَزْ   .]102، ص2] [21روم: ال» [لَکُمْ مِنْ أَ

 1997اسـت کـه از سـال    » سـازی شبیه«مقصود از این تعبیر که ازدواج با نفس باشد 
سازی یک گوسفند با اسـتفاده از سـلول مـادرش    میالدی به وجود آمد و خبرش با شبیه

منتشر شد. این عمل شرطی از أشراط الساعة است و عالمان پیشین گمان چنـین کـاری   
تْوَ إِذَ«با » سازیشبیه«نداشتند.  را جَ وِّ وسُ زُ منطبق است و این کار مخـالف سـنت   » ا النُّفُ

 ].105، ص2الهی بر تکثیر از طریق ازدواج است [
تْ«سوراخ شدن الیۀ اوزون:  ا السَّماءُ کُشِطَ خداوند آسمان را سـقف محفـوظ   »: وَ إِذَ

] و کشط سماء یعنی جزئی از سقف آن از بـین بـرود. آسـمانی    32 :نبیاءالخوانده است [ا
ـ   «خداوند آفریده است هیچ سوراخی نداشته است:  که وا إِلَ ـرُ ـمْ یَْنظُ لَ هُمْ    یأَ فَ ـوْقَ ـماءِ فَ السَّ

وجٍ     ـرُ هـا مِـنْ فُ یَّنّاها وَ مـا لَ فَ بَنَیْناها وَ زَ رویـه از  امـا انسـان بـا اسـتفادۀ بـی      ؛]6[ق:  »کَیْ
ـتْ  «ها و تولید گازها موجـب سـوراخ شـدن الیـۀ اوزون شـد:       کارخانه رِجَ ـماءُ فُ ا السَّ  »وَ إِذَ

این شکافی که در آسمان پدید آمد، گسترش پیدا کرد و سه برابـر قـارۀ    ؛]9مرسالت: ال[
کند. بنابر این آیه بر سوراخ شدن این الیـه  آمریکاست و خداوند از آن به کشط تعبیر می

  ].109، ص2کند [ تطبیق می
ـئِلَتْ بِـأَيِّ    «کزوو: گوین و زنده به گور کردن مسلمانان بوسنی هرزه ـوْؤُدَةُ سُ وَ إِذَا الْمَ

شود تـا جـان از بـدنش    موؤده کسی است که روی آن سنگینی خاک ریخته می»: ذَنْبٍ قُتِلَتْ
مفارقت کند و این پرسش نشانۀ بزرگی قتل وی با زیر خاک مدفون شدن است. سـیاق آیـات   

ی سؤال قبر است. موؤده دختـری  میرد، یعنای است که میدهد که این سؤال لحظهنشان می
را نیست که در جاهلیت زنده به گور شده؛ زیرا او کـودکی تـازه تولـد یافتـه اسـت و عقـل آن      

   ]106ص  ،2[ شود.ندارد که بداند چرا کشته شد. پر واضح است از چنین شخصی سؤال نمی
 زمان با ظهور دیگر آیات سورۀ تکویر، تـا کنـون رخ داده و شـرطی   گور کردن، هماین زنده

کند و زنده به گور شـدگان بوسـنی   تماماً بر آن تطبیق می آیهاز اشراط ساعت است. بنابر این 
گوین و کزوو جوانان و پیران و مردان و زنانی هستند که عقل الزم جهت پاسخگویی بـه  هرزه

پرسش از جرمی که کشته شدند، را دارند. جرمی که به سبب آن کشته شدند، اسـالم بـود و   
هـا  های بالکـان ایـن دشـمنی را بـا آن    زمان حکومت عثمانی و اسالم آوردن دولتها از صرب

داشتند و شدیدتر شد تا آنکه در اواخر دهۀ هشتاد و اوائل دهۀ نود از قرن بیستم به اوج خـود  
  رسید و مسلمانان را به صورت دسته جمعی زنده به گور کردند.
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به جز این آیه، واژۀ صحف هفت بار در قـرآن  »: وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ«پیدایش مطبوعات: 
هایی است که بر پیامبران نـازل شـده اسـت. در ایـن سـخن      کریم آمده است و مقصود کتاب

که در دیگر مـوارد تعیـین شـده    های الهی است، چنانخداوند، صحف قید نخورده که صحیفه
ثـل آیـات قبـل و بعـد از     شوند، کالم الهی نیسـتند و م است؛ بنابر این، صحفی که منتشر می

شوند. این شرط نیز محقق شده اسـت و حـدود دویسـت سـال     محسوب می» أشراط الساعة«
ها به شکل گسـترده در  ها و هفته نامهاست که انسان چاپ و انتشار را شناخته است و روزنامه

کامل بر پیـدایش   به طور» وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ«رو تأویل شوند. از اینسراسر جهان منتشر می
 ].108، ص2کند [روزنامه و جراید در نقاط مختلف عالم تطبیق می

  
  های عصر حاضر. نقد تطبیق آیات سورۀ تکویر بر حوادث و پیشرفت5

ای مختلـف را ارائـه   ما با دوگونه تفسیر از آیات سورۀ تکویر مواجه هستیم که هر دسته، بسته
هستی و حوادث عظیمی است که در پایان جهـان رخ  های کند: یک بسته مربوط به پدیدهمی
ای سـازد و دسـته   دهد و طبیعت را دگرگون، و آن را برای بنا نهادن سرایی دیگر آماده میمی

کند که امـروزه جـزء   هایی در زندگی بشر را، پیشگویی میها و فناوریدیگر حوادث، پیشرفت
ها بـه دیـدۀ اعجـاب نگـاه نکنـد. کـدام       اند و شاید دیگر کسی به آنامور طبیعی زندگی شده

  تفسیر مقصود قرآن کریم است و آیات سورۀ تکویر گویای کدام دسته است؟
هـا  ها و اصولی دارد که کسی اگر بر خـالف آن تفسیر قرآن مبانی و قواعد و چارچوب

شود و تاوان سنگینی در پیشگاه خداوند دارد. در فهـم  رفتار کند دچار تفسیر به رأی می
سخن هم باید به گویندۀ آن و شأن او نگریست و هم به فضای کلی سخنان و کتاب یک 

  ها. خواهیم تفسیر کنیم و چگونگی داللت آناو، و هم به الفاظ و عباراتی که می
رو و دور از مقصـود  هـای جـدی روبـه   بر اساس هر سه عنصر تفسـیر دوم بـا چـالش   

  خداوند متعال است:
آیـد و عقـال در   اورات عرفی قرینۀ پیوسته بـه شـمار مـی   . یکی از اموری که در مح1

هـای گوینـدۀ سـخن اسـت. مخاطبـان      دهند، ویژگـی محاورات خود به آن ترتیب اثر می
معنایی را که سخن گوینده با توجه به خصوصیاتش بر آن داللـت دارد، مقصـود گوینـدۀ    

خداونـد بـا آن    هایی است کـه ]. سورۀ تکویر از نخستین سوره159، ص14دانند [آن می
دهد و وجود جهـانی دیگـر را کـه در آن هـرکس     بشر فرو رفته در جاهلیت را هشدار می

کشـد. آنچـه بـا    نتیجۀ کردار خود را خواهد دید در برابر دیدگان ناباوران بـه تصـویر مـی   
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جایگاه خداوند به عنوان گویندۀ قرآن سازگار است، بیان حوادث مهمی از هسـتی اسـت   
گمان شأن خداوند متعال نیسـت کـه   سازد. بیای دیگر میا وارد مرحلهکه خلقت الهی ر

هـا، اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی،     در آخرین کتاب آسمانی خودش به ایجاد باغ وحش
استفاده از نفت توسط انسان، و انتشار مطبوعات اشاره کند. اینهـا امـوری مهـم در عـالم     

 1نس و پرندگان را محشـور کـرده اسـت،   دین نیستند. خداوند خود برای سلیمان جن و ا

را از ها، آن اهمیت را نـدارد کـه در کتـابش آن   پس گرد آمدن چند حیوان در باغ وحش
هـای بشـری،   هـا و فنـاوری  عالئم آخرالزمان یاد کند! حتی در مقایسه با دیگـر پیشـرفت  

ی از جـو  هـا ناشـ  امروزه این امور اهمیت زیادی ندارند و تطبیق آیات کریمۀ قرآن بـر آن 
  زدگی سالیان گذشته است.علم

نوعی ویژگی برای کلمه یا » سیاق«یکی دیگر از قواعد تفسیری، توجه به سیاق است. 
، 14[ هـای دیگـر پدیـد مـی آیـد     ها و جملهجمله است که بر اثر همراه بودن آن با کلمه

 تکویر، سیاق هشـدار اسـت و ایـن سـیاق بـا حـوادث       ۀو پس از آن]. سیاق سور 126ص
  سخت آستانۀ قیامت سازگار است نه با اختراعات و اکتشافات بشر. 

هـا و  . از نظر فضای قرآن کریم، هر یک از آیات طبق تفسیر دسـتۀ نخسـت ریشـه   2
های چندی دارد که مؤید آن تفسیر است و در واقع تفسیر قرآن به قرآن، مـا را بـه   نمونه

هـا مـا آیـات    در داسـتان کـوه   شود. به طـور مثـال  تفسیرهای دستۀ نخست رهنمون می
ها به  کشند. کوهکنند به تصویر میها طی میمراحل مختلفی را که کوهفراوانی داریم که 

از  یا شوند، درهم کوفته خواهند شد، به صـورت تـوده   یآیند، از جا کنده م یحرکت در م
د و نـ آی یمتراکم و سپس پشم زده شده و سپس به صـورت گـرد و غبـار در مـ     یهاشن

، 6 ، ج34[گـردد   ید، و زمـین همـوار مـ   نشـو  یزمین برچیده مـ  ۀها از صفح سرانجام کوه
ها را انسـان صـاف کنـد و بـه جـای آن مـثالً جـاده یـا         اما این تفسیر که کوه .]732ص

ـدَرَتْ  «در مقابل ساختمان بسازد با دیگر تعبیرات قرآن سازگار نیست.  ـومُ انْکَ جُ ا النُّ در » إِذَ
رَتْوَ « سورۀ تکویر، بُ انْتَثَ واکِ ا الْکَ در سورۀ انفطار وجود دارد که اشاره به فرو ریختن و » إِذَ

هـای  نه بر اثر پیشرفت ،ای مربوط به پایان هستی استپراکندگی ستارگان دارد و حادثه
  تکویر به حوادث پایان جهان است. ۀای بر تفسیر آیعلمی بشر و این خود قرینه

هـای عصـر حاضـر    ین تفسیر دوم بر حـوادث و پیشـرفت  تک آیاتی که در ا. در تک3
  ها بر این حوادث مناقشه وجود دارد:تطبیق داده شد، در داللت آن

                                                                                                                                        
ونَ« .1 عُ وزَ هُمْ یُ رِ فَ سِ وَ الطَّیْ هُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْ ودُ شِرَ لِسُلَیْمانَ جُنُ   ].  17[النمل: » وَ حُ
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وِّرَتْ«در  سُ کُ ا الشَّمْ ادعا شده که مقصود از شمس در این آیـه خورشـید نیسـت،    » إِذَ
بلکه نور آن است کـه جمـع گـردد و بـه صـورت کـانونی متمرکـز شـود و از آن انـرژی          

ورشیدی و برق به دست آید. این نقد وارد است که ظاهر نسبت فعل کوّرت به شـمس  خ
-و درهـم  یاین واژه (گرد شدن و جمع شدن)، آن است که ایـن دگرگـون   یلغو یو معنا

داننـد،  دهد و نظر مفسرانی که مقصود از آن را نور میدر جرم خورشید رخ مي یپیچیدگ
کریمـه بـر    ۀینجا مجازاً نور مقصود باشد، این آیـ مخالف ظاهر آیه است. بر فرض که در ا
ای کند؛ زیرا خالف بالغت است کـه بـر اسـتفاده   استفاده از انرژی خورشیدی تطبیق نمی

جزئی از بخش کوچکی از نور خورشید، چنین اطالق شود که خورشید دچار تکویر شـد!  
مقابـل عظمـت و   در  ،ی منعکس شودیاین مقدار کوچک از نور که به شکل کانونی در جا

آید تـا بـه آن تکـویر    گستردگی نور خورشید که همیشه تابان است، چیزی به شمار نمی
  شمس گفته شود.

ومُ انْکَدَرَتْ«در  جُ ا النُّ های دریایی باعث کدر شدن نـور  ها و فانوس، نور چراغ برق»وَ إِذَ
هـا و  ها، کـوه تکنند و سراسر دشگردند. ستارگان، با عظمت نورافشانی میستارگان نمی

ها به نور ستارگان سازند و بر فرض که بپذیریم افزوده شدن نور چراغها را روشن میدریا
هـا در  هاست نه تقویتشان، وجود فانوس دریایی در یک گوشـه یـا چـراغ   کدر ساختن آن

اندازند. قـرآن کـریم در   های کوچکی از این پهنۀ پهناور، نور ستارگان را از کار نمیبخش
ومُ«ات چندی از تعبیراتی دیگر دربارۀ ستارگان استفاده کرده است: آی جُ ا النُّ ـتْ   َفإِذَ »  طُمِسَ
]. قطعاً با روشـن  126، ص6 ، ج7] که مراد از آن رفتن نور ستارگان است [8مرسالت: ال[

 نور ستارگان در پهنۀ آسمان محو نخواهد شد.  ،هاشدن المپ
رَتْ«در  جِّ ا الْبِحارُ سُ کـار بـرده اسـت و جـز دریاهـا و      قـرآن فـراوان بحـر را بـه    »: وَ إِذَ
های موجود معنای دیگری ندارد. در عرف نیز کسی به مخازن نفتـی زیـر زمـین    اقیانوس

رَتْ«تعبیر  سورۀ انفطاردر کند. دریا اطالق نمی جِّ ا الْبِحارُ فُ تفجیـر  است.  کار رفتهبه»  وَ إِذَ
و این ماده در موارد متعددی در قرآن کریم بـه   به معنای شکافتن و جاری ساختن است

]، بنابر ایـن  108، ص22معنای جوشیدن و جاری شدن چشمه و رود به کار رفته است [
سـرریز و از اطـراف سـرازیر    که سیالن آب دریاهاست  ،ترین و بهترین تفسیر از آیهساده

های شـدیدی باشـد   تواند زلزلهسبب این کار می .شود و سطح کرۀ زمین را آب فرا گیرد
این تفسـیر   ].238ص ،4 ، ج27؛ 152، ص30 ، ج5[ که روزگاری در زمین رخ خواهد داد

رَتْ«ای باشد که در سورۀ تکویر مقصود از تواند قرینهمی جِّ پر شـدن و سـرازیر شـدن    » سُ
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  ]. 86201842 [ دریاها باشد
ورِ«در  جُ رِ الْمَسْ حْ -را دریای پر معنا مـی نخست آندر مرتبۀ  ،مفسران ]6: طورال[» وَ الْبَ

و  کننـد را دریای برافروخته تفسیر مـی کنند و در مرتبۀ بعدی با توجه به سورۀ تکویر آن
، 10 ، ج20؛ 408، ص4 ، ج26[ داننــدهـای موجــود مـی  دریاهـا و اقیــانوس  راآن مصـداق 

ــی  ].55، ص27 ، ج5.  ؛ 5542ص ــرجیح م ــای دوم را ت ــی معن ــد [گروه ، 28 ، ج41دهن
گداختـه   یبرخی بحر مسجور را مطلق دریـا  این معناطبق  .]245، ص3 ، ج30؛ 198ص

طبق این نظر بحر در  ].115، ص3 ، ج46دانند [گداخته و مذاب مرکز زمین می ییا دریا
قرآن کریم بر امری دیگری جز دریاهای آبی اطالق شده است، ولی قطعـاً مقصـود مـواد    

حالتی است عارض بر دریا نـه آنکـه در جـای     نفتی درون زمین نیست. در اینجا حرارت،
   .دیگر از آن استفاده گردد و سوزانده شود

تْ«در بحث  جَ وِّ وسُ زُ ا النُّفُ ، تفـاوت دو  »سـازی شـبیه «مبنای استدالل بر ادعـای   »وَ إِذَ
رود کـه  زمانی بـه کـار مـی   » أنفس«است و چنین ادعا شده که » نفوس«و » أنفس«جمع: 

به رابطۀ هر شخص بـا خـودش   » نفوس«گیرد، ولی یکدیگر صورت میکاری میان افراد با 
]، 104 -103صصـ ، 2اطالق شده است. نوع آیاتی که گوینده برای مدعای خـود آورده [ 

باشـد. بـه طـور    برای ارتباط هر شخص با خودش مـی » أنفس«خطای در برداشت دارد و 
خاذِکُ«مثال در  نْفُسَکُمْ بِاتِّ لَمْتُمْ أَ لَإِنَّکُمْ ظَ عِجْ ـنَ  «در ] یا 54 :بقرهال[ »مُ الْ صْ بَّ رَ لَّقاتُ یَتَ وَ الْمُطَ

وءٍ رُ الثَةَ قُ نْفُسِهِنَّ ثَ پرسـتی کردنـد، هـر کسـی بـه      کسانی کـه گوسـاله   ،]228 :بقرهال[» بِأَ
هـای مطلّقـه   خودش ظلم کرده است که گوساله را پرستش کرده نه به دیگـری. نیـز زن  

دو طرفـی نیسـت، گرچـه الزمـۀ آن      ۀو اینجـا رابطـ  هرکسی خودش باید عده نگـه دارد  
ا «حرمت ازدواج دیگری با وی است. با توجه به این مطلـب، برداشـت نویسـنده کـه      وَ إِذَ

تْ جَ وِّ وسُ زُ  ، یعنی هر شخصی با خودش ازدواج کند، برداشتی غلـط اسـت و اصـوالً   »النُّفُ
دش از کلمۀ نفوس بـه دسـت   مادۀ زوج بر دو فرد بودن داللت دارد و رابطۀ هر فرد با خو

شد. این مسئله نیز وجـود دارد  آید و اگر مقصود بود، باید با قیدی اضافه فهمانده مینمی
  کند.  ای تکثیر است و اصالً تزویج بر آن صدق نمیگونه» سازیشبیه«که 

تْ« ۀدر آی نْبٍ قُتِلَ تْ بِأَيِّ ذَ وْؤُدَةُ سُئِلَ ا الْمَ بـر مسـلمانان    ؛ گوینـده جهـت تطبیـق   » وَ إِذَ
دهد کـه ایـن سـؤال هنگـام     گوین و کزوو، مدعی است سیاق آیات نشان میبوسنی هرزه

مرگ و سؤال قبر است. موؤده اگر دختری تازه تولد یافته باشد که در جاهلیت زنـده بـه   
گور شده، کودکی است که عقل ندارد که بداند چرا کشته شده و از چنین شخصی سؤال 
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  باید گفت: شود. در نقد آننمی
شـود، ادعـایی بـدون دلیـل اسـت و آنچـه       این سیاق که لحظۀ مرگ سؤال مـی  )یک

  مطابق با ظاهر آیات و برداشت تمامی مفسران است، سیاق آیات مربوط به قیامت است.
گردد، پدری است که این جنایت شود و بازخواست میکسی که از او پرسیده می )دو

ریم پرسش را متوجه دختر زنده بـه گـور شـده سـاخته     را مرتکب شده، اما اینکه قرآن ک
زدن استفاده شده و رساتر از تصریح است. و گوشه» تعریض«است، از نظر ادبی، از صنعت 

دارد تا بـه اشـتباه خـویش    برد و او را به قضاوت وا میاین تعبیر جانی را به تفکر فرو می
 .]215، ص20 ، ج33؛ 346، ص10 ، ج19[ بردپی

وْؤُدَة«به معنای زنده به گور کردن دختر است و » وأد« )سه مؤنث و دختر زنـده بـه   » مَ
تواند شامل مردان و جوانانی باشد که در . بنابر این نمی]97، ص8 ، ج43[گور شده است 

ای کلی اسـتخراج  توان قاعدهبوسنی مدفون شدند. البته از راه جری و تطبیق و تأویل می
گیـرد، حـال یـا بـا     گناهی را که کشته شده باشد میم هر بیکرد که خداوند متعال انتقا

کنـد. قطعـاً یـک    را مجـازات مـی  زنده به گور شدن و یا هر گونه قتلی دیگـر و قاتـل آن  
ای قابل قبول گوین و کوزوو خواهند بود. این شیوهمصداق بارز آن مسلمانان بوسنی هرزه

ای کـه نویسـندۀ مـذکور    با شیوه ] اما77 -58صص، 54جا در فهم قرآن است [نک: و به
  ادعا کرده و به دنبال تحمیل عقیده بر قرآن است فرق دارد.

  
            (ع) یبر حضرت مهد» نَفْس«تطبیق 

 والنـذیر  میالکـر  القـرآن  فـي  اآلن العـالم  واجههی ما«از تفسیرهای عجیب نویسندۀ کتاب 
ضَ«آن است که در آیۀ  ،»األخیر حْ سٌ ما أَ تْ نَفْ لِمَ  ،مقصـود از نفـس را خلیفـۀ الهـی    » رَتْعَ

داند که در احادیث به آمدن ایشان وعده داده شده است. دو شرط حضرت مهدی (ع) می
تْ« جَنَّةُ أُزْلِفَ ا الْ . وَ إِذَ رَتْ عِّ حِیمُ سُ جَ ا الْ نیز مربوط به همـان نفـس اسـت و ایـن نفـس      » وَ إِذَ

گونه در این دنیا جحـیم بـرای   شریف است که به حاالت دوزخ و بهشت واقف است که چ
گـردد  گردد و بهشت برای استقبال از اهلش نزدیـک مـی  استقبال از اهلش برافروخته می

 ]. 117 -111صص، 2[
این تفسیر که، با آب و تاب بیشتری بـه آن پرداختـه شـده و مهـم جلـوه داده شـده       

آیات وجـود   است، از تکلف و ضعف بیشتری بر خوردار است. ظهور بسیار روشنی در این
هـا  دارد که مربوط به سرای آخرت است. آیات دیگری نظیر این آیات داریم که سیاق آن
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نْ «به روشنی گویای آن است که مربوط به قیامت است:  . إِالَّ مَ ونَ وْمَ ال یَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُ یَ
تَ .  یأَ جَنَّةُ لِلْمُتَّقینَ تِ الْ . وَ أُزْلِفَ لیمٍ لْبٍ سَ هَ بِقَ غـاوینَ   اللَّ حـیمُ لِلْ جَ ـرِّزَتِ الْ  -88 :شـعراء ال» [وَ بُ

ـرَ     «]؛ 91 ـةُ لِلْمُتَّقـینَ غَیْ جَنَّ ـتِ الْ . وَ أُزْلِفَ زیدٍ لْ مِنْ مَ ولُ هَ أْتِ وَ تَقُ لَ لِ امْتَ هَنَّمَ هَ ولُ لِجَ وْمَ نَقُ یَ
عیدٍ  ].31 -30 :[ق» بَ

مـد، مفسـران   اینکه چرا نفس به صورت مفرد آورده شد و به صورت جمـع نیا  ۀدر بار
 ۀاسـت کـه در همـ    یاند. از جمله آنکه مقصود از نفس، جنس روان بشرتوضیحاتی داده

کنـد  افراد وجود دارد و یا آنکه در اینجا نکره گرچه در سیاق اثبات است، افادۀ عموم مـی 
تواند دلیلـی بـر آن   ]. بنابر این مفرد بودن نفس نمی348، 10 ، ج19؛ 237، ص4 ، ج27[

 را تنها یک فرد بدانیم و بر حضرت مهدی (عج) حمل کنیم.  باشد که آن
ـسٌ مـا    «در سورۀ انفطار هم، نفس نکره و مفرد آمده و اسم جـنس اسـت:    ـتْ نَفْ لِمَ عَ

رَتْ خَّ تْ وَ أَ مَ ؛ یعنی هر جانی، خواهد دانست که در طول حیـاتش چـه کـار خـوب و     »قَدَّ
دی را به جای گذاشته اسـت،  بدی را پیش فرستاده است یا پس از مرگش سنت نیک و ب

، 9؛ 682، ص10 ، ج34اند و نتایجش عائـد او شـده اسـت [   که دیگران از آن تبعیت کرده
ای بر تفسیر نفس در سورۀ تکـویر و قـرار دادن آن   ]. این آیه هم خود قرینه446، ص5 ج

  در ردیف آیات مربوط به رستاخیز است. 
هـا گـرد آمـده    اعمالی که در صحیفه را حاضر یافتن» ما أحضرت«از مفسران  بسیاری

، 7 ، ج31؛ 472، ص5 ، ج29؛ 67، ص31 ، ج41؛ 675، ص10 ، ج34کنند [است، معنا می
ـسٍ  «شود: ]؛ بنابر این، هم معنای این آیه می163، ص10 ، ج50؛ 371ص لُّ نَفْ جِدُ کُ وْمَ تَ یَ

ـوءٍ       ـتْ مِـنْ سُ ـراً وَ مـا عَمِلَ ضَ حْ ـرٍ مُ تْ مِنْ خَیْ ] و چـارچوب کلـی   30عمـران:  ل[آ» ما عَمِلَ
تـر از آن  دهـد. اسـتفاده از نفـس بلیـغ    مسئولیت انسان در مقابل اعمال خود را نشان می

  ].365، ص17 ، ج52آمد؛ چون نفس مرکز شعور و احساس است [است که انسان می
  ها؟ها و یا ماهوارهستارگان، سیاهچاله» کُنَّس«و » خُنّس. «6

به ستارگانی که مدام در حرکت و طلـوع و غروبنـد، و بـه    تکویر  ۀدر مقطع دوم سور
دمد، سوگند یاد شده که قـرآن کـالم    یکه م یرود و به صبح هنگام یم  که یشب هنگام
سِ (   «ارجمند است:  یا فرستاده خُنَّ ـال أُقْسِـمُ بِـالْ سِ (  15فَ ـنَّ ـوارِ الْکُ جَ ـلِ إِذا  16) الْ ) وَ اللَّیْ

سَ ( عَ سَ ( ) وَ الصُّبْحِ إِذا17عَسْ ریمٍ (18تَنَفَّ ولٍ کَ سُ وْلُ رَ هُ لَقَ  ).   19) إِنَّ
س«در لغت به معنای واپس کشیدن و مخفی شدن است. » خَنس« جمع خـانس،  » خُنّ

-شـوند، گفتـه مـی   به معنای کنار رونده و مخفی شونده است و به آهوانی که مخفی می
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از جریـان آب  جمع جاریه نیز به معنـای حرکـت کننـدۀ سـریع اسـت و      » جواری«شود. 
س «نیز به معنای جارو کردن و نهان شدن است. » کَنس«استعاره آورده شده.  ـنَّ جمـع  » کُ

-شود که به کِناسه (آشیانه) های خود داخل  و مستتر مـی کانِس نیز به آهوان گفته می
 ].223و  141، ص5، ج6؛ 197و  72 -71، ص6 ، ج7شوند [

از مفسران معتقدنـد کـه اشـاره بـه      یردر اینکه منظور از این سوگندها چیست بسیا
شود: عطـارد،   یاست که با چشم غیر مسلح دیده م یپنج ستاره از سیارات منظومه شمس

کننـد،   یطلـوع و غـروب مـ    هم تدریجاً ستارگان آسمان با ، و زحل.یزهره، مریخ، مشتر
ایـن قـانون   ها به وجود آید، تنها این پنج ستاره است که از در فواصل آن یآنکه تغییر یب

کنند و این بـه دلیـل نزدیکـی بـا      یم  ستارگان دیگر حرکت یمستثنا هستند، و در البال
خط مسـتقیم نیسـت، و    یها روکنیم. حرکات آنها را احساس میماست که حرکات آن

گردند، دو مرتبـه بـه سـیر خـود      یبر م یکنند بعد کم یسیر م یرسد که مدت یبه نظر م
، 33؛ 68 -67صصــ، 31 ، ج41؛ 407، ص4 ، ج8؛ 677، ص10 ، ج34دهنــد. [ یادامــه مــ

  ].109، ص12 ، ج46؛ 217 -216صص، 20 ج
طبق تفاسیر یاد شده، در این آیات اعجازی علمی وجود نـدارد، امـا طبـق تفاسـیری     

گیرند که به دلیل کمبـود فضـای مقالـه از    جدید، ذیل اعجاز علمی و غیبی قرآن قرار می
      کنیم:آن گذرا عبور می

زغلـول نجـار ایـن نظریـه را      سه تفسیر خاص در این آیات سورۀ تکـویر وجـود دارد:  
های فضایی است. وی نخسـت مقـدماتی   کند که مقصود از این آیات سیاهچالهمطرح می
هـا  را منطبـق بـر سـیاهچاله   پـردازد و آن کند و سپس به توضیح لغوی آیـه مـی  بیان می

]. 230 -210صصـ ، 59پـردازد [ ها میتوضیح آن داند و به طور مفصل و با تصاویر به می
اند که مجـال  زغلول نجار به نقد کشیده شده است و اشکاالتی بر آن گرفته ۀنظری

  ].67 -66صص، 37: ـ [نک پرداختن به آن نیست
کند که  این شناسان مسلمان معاصر دیدگاهی را یاد میوی همچنین از برخی ستاره
. پذیرداین نظریه را نمیالبته خود او . دار استهای دنبالهتوصیف قرآنی منطبق بر ستاره

ای از ابرهـای  ها اجرامـی آسـمانی، متشـکل از یـخ و غبـار هسـتند کـه هالـه        این ستاره
. را فراگرفته استرسد، اطراف آنها گاه به یک میلیون کیلومتر میهیدروژنی که قطر آن

دار گازهـا و  هـای دنبالـه  از سر سـتاره در رویارویی با اشعۀ خورشید و بادهای خورشیدی 
میلیـون   150ای کـه گـاه طـول آن بـه     شود و به شکل دنبالـه بخار به دم آن منتقل می

وجه شبهی که برخی این توصیف قرآنی را بر آن منطـق  . یابدرسد امتداد میکیلومتر می
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شـوند  اند، آن است که این ستارگان در زمان کوتاهی که به خورشید نزدیـک مـی  ساخته
گردند ولی بیشتر دوران عمـر خـود را در حالـت اختفـا و اسـتتار بـه سـر        قابل رؤیت می

  ].216 -215صص، 59[ برند می
ها را به فضا دانند که انسان آنهایی میبرخی این توصیف قرآنی را منطبق بر ماهواره

گیرنـد و در  یدور از جاذبۀ زمین در مدار زمین قـرار مـ   ،ها در مکان باالییفرستد. آنمی
کننـد.  یک مکان ثابت هستند و همراه با حرکت زمین به دور خود و خورشید حرکت می

گیرند؛ مانند مخابراتی، جاسوسـی  ها به اهداف مختلفی مورد استفاده قرار میاین ماهواره
و پخش امواج صوتی و تصویری و از انظار مردم مخفی هستند و در مکان واحدی آشیانه 

ال أُقْسِمُ«داوند گیرند. خمی ها سوگند نخـورده اسـت؛ چـون در    آورده و به این ماهواره» فَ
]. در 141 -140، صـص 2مقابل ارادۀ الهی مبنـی بـر پیـروزی مؤمنـان حقیـر هسـتند [      

گونه که گفتیم، مقام گوینـده،  ها نیز اشکال وجود دارد. همانتطبیق الفاظ آیه بر ماهواره
گوید، مقتضی است که این آیات نیـز مربـوط   سخن میسیاق آیات بعد که از شب و روز 

ای از اختراعـات بشـری کـه روز بـه روز در     نه دست ساخته های هستی باشد،به پدیده
هـا نیـز اشـکال وجـود     در تطبیق الفاظ آیه بر ماهواره. حال پیشرفت و دگرگونی است

تودۀ مـردم کـه   ها برای چه کسانی مخفی و غیر قابل رؤیت هستند؟ آیا برای آن. دارد
اند که اکنون به مخفی شدن و حرکتشان توجـه داشـته   ها را مشاهده نکردهاز ابتدا آن

فرستند که با توجه به تجهیـزات و امکانـاتی   ها را می باشند یا برای کسانی که ماهواره
 .  ها را ببینندتوانند آنکه دارند می

ست و در اینجا نیز خـود را  جای کتابش روشن اعدم تسلط ادبی نویسنده نیز در جای
کنـد، در  . او سوگند منفی را، بر سوگند نخوردن به دلیل حقارت حمل مـی دهدنشان می

که بزرگان ادب، تفسیر و علوم قرآن نظرات دیگری دارند و این مـوارد را سـوگندی   حالی
به سمدانند که در آن مبالغه وجود دارد و اینجا به دلیل بی نیازی از قسم و تعظیم مقمی

و نه تحقیر آن سوگند یاد نشده است. سیاق کالم در اینگونه سوگندها، سیاق قسم مؤکد 
است نه سیاق محض نفی؛ زیرا در تمامی این موارد جواب سوگند آمـده اسـت و جـواب    

هی نیـز ال را در اینجـا زائـده    ترتب امری ثابت بر امری ثابت است نه ترتب بر منفی. گرو
  ].454-453صص، 5، ج55دانند [می
  یریگجهیتن

 هر همانند که دیگویم سخن ستارگان و دیخورش سرانجاماز  ریتکو ۀنخست سور یۀآ دو
 یانـرژ  اتمـام  بـا . دارنـد  رفـتن  انیـ م از و کهولـت  دوران است ماده عالم در که یادهیپد
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 خواهنـد  یخاموش به زین ستارگان و دیچیپ خواهد درهم آن جرم قرآن ریتعب به دیخورش
 یهـا المـپ  آمدن وجود به و یدیخورش یانرژ از استفاده بر اتیآ نیا قیتطب اما. دییگرا
  همگن ناسازگار است.  اتیسوره و آ اقیبا س ،کنندیم فروغ کم را ستارگان نور که یبرق

 حـوادث  از زیـ ن اهـا یدر شدن ورشعله ای پر و هاکوه آمدن در حرکت به و دنیپاش فرو
موجب  ،قیامت ۀآستان یها زلزله. است دهیکش ریتصو به ریوتک ۀسور که است جهان انیپا

 مـواد  انیـ جر. گـردد یمـ  دریاهـا  شـدن  پـر  سبب و ها کوه شدن یمتالش و هافشانآتش
 توانـد یمـ  هـا آب سـطح  به نیزم درون از هافشانآتش و گاز و نفت مانند شونده مشتعل
 بـه  هاکوه ییجاجابهبر  اتیآ نیشود. حمل ا ایآب در ریو تبخ اهایشدن در ورشعله باعث

  نادرست است.  یریتفاس نفت، استخراج و یسازجاده ای ساختمان لیدل
و گـرد هـم آمـدن     اسـت  گذشته هاآن یآبستن از ماه دهکه  یاماده شتران شدن رها

جهـان رخ   انیـ کـه در پا  است یهولناکحوادث  گرتیحکا گر،یکدیکنار  یوحش واناتیح
و  دیـ جد ۀیـ نقل وسائل از استفاده به اتیآ نیا ریتفستالزم دارد.  یو با اعجاز علم دهدیم
  .است یقرآن اقیس و شأن از دور یریتفاس ها،وحشباغ شیدایپ

قـرار   یاعجـاز علمـ   اتیاست و در شمار آ امتیق ۀعرص به مربوط آسمان شدن کنده
دختر  ،»وْؤُدَةمَ« طورنیهم. نارواست زین اوزون یۀال شدن سوراخ به آن ریتفس و ردیگینم

 و نیگـو هـرزه  یبوسن ۀآن به مسلمانان زنده به گور شد ریزنده به گور شده است و  تفس
 صـحف،  نشـر . اسـت  سـر یم قیـ تطب و یجـر  راه ازالبتـه   سـت، ین سـازگار  لغـت  با کزوو
 گـاه یو جا اقیانتشـار مطبوعـات بـا سـ     ، بهآن حمل و است امتیق در اعمال یها فهیصح

 .  ستیسازگار ن یسازهیشب با یلغو نظر از زین نفوس جیزوقرآن تناسب ندارد. ت
س« قیتطب رَتْ«در  » نَفْ ضَ حْ سٌ ما أَ تْ نَفْ لِمَ  اقیسـ  و  ظاهر با ،)ع( یبر حضرت مهد» عَ

 .ستین سازگار هیآ
س« س«و  »خُنّ  هـا آن قیـ تطب و غروبندهستند که در حرکت و طلوع و  یستارگان» کُنَّ
  .روست به رو یگوناگون یهاچالش با هاماهواره ای و هااهچالهیس بر
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