
  

  آیات مربوط  یخیپژوهانه به تفسیر تاررویکرد شبهه
  روم بر ایران ۀپیشگویی غلببه 

  
  2مجید معارف، 1حسین رضایي

  )4/11/1401 تاریخ پذیرش مقاله: -29/3/1401 (تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده

تولید  ،کریم های مبارزه با قرآناز روش ییک دهد که از دیرباز تا کنون، می تاریخ نشان
ی بوده و در این راستا مخالفان از هیچ کوششـی  آسمان علیه این کتاب یترویج شبهات و

 ایـن  دریغ نکرده اند و تألیفات متعددی در ایـن حـوزه نگاشـته شـده اسـت. از جملـه      
انکـار هرگونـه    مبنای با، آناست که در بخشی از  "نقد قرآن"ی با عنوان کتابتألیفات، 

یی قرآن کـریم در  گوبا استناد به اسناد تاریخی، درستی پیش کریم و اعجاز برای قرآن
ی اشـتباه نه یـک معجـزه، بلکـه    و آن را گردیده  انکار یانبر ایران یانمورد پیروزی روم

تحلیلی با گرایش انتقـادی  -که به روش توصیفیحاضر  است. پژوهش برشمرده تاریخی
 و ایـن ادعـا و نقـد آن اسـت     ، در صدد بررسیای انجام شدهو بر اساس منابع کتابخانه

 ایـن  .نمایـد اعجـاز قرآنـی دفـاع     ۀاز نظریـ و  ی مخالفان را اثباتن ادعابطالکوشد،  می
نه تنها موجب انکـار اعجـاز در    کتاب نقد قرآن ۀنویسند ۀدهد که ادلنشان می نگاشته،

  .رسانداثبات میبه  نیز ای از حقانیت آن رابلکه جلوه نیست،قرآن کریم 
  

  .، نقد قرآنکریم قرآن ،رانروم بر ای ۀاعجاز، دکتر سها، غلب :واژگان کلیدی

                                                                                                                                        
   ؛مسئول) ۀآن و حدیث دانشگاه تهران (نویسنددانشجوي دکتري علوم قر .1

Email: hossein.rezaee@ut.ac.ir 
  Email: maaref@ut.ac.ir   (استاد راهنما)؛ استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران .2
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  بیان مسئله
های شناخت صحت ادعای هر فرد، دالیلی است که بر درسـتی مـدعای خـود     یکی از راه
ه شـده نیـز از اسـتحکام بیشـتری     ئهرچه ادعا مهمتر باشد، باید دالیل ارا و کند اقامه می

نبـوت خـود،    پیامبران نیز در طول تـاریخ بـرای اثبـات ادعـای     کهچنان برخوردار باشند.
اند کـه ایـن فراخـوانی     و مخالفان خود را به مبارزه و همانندآوری فراخوانده  دالیلی آورده
ا«نام دارد. تحدی از ریشه » تحدی«در اصطالح  بـه معنـای همـاورد خواسـتن و بـه      » حَدَ

). اعتبار تحدی بر این اصل استوار است کـه اگـر   2/35ابن فارس، مبارزه طلبیدن است (
دیگران هم باید بتوانند مثل آن را بیاورند و اگـر نتوانسـتند،    ،از سوی خدا نباشداین کار 

). یکی از ابعاد ایـن تحـدی، خبـر    2/413جوادی آملی، شود کار خدایی است ( معلوم می
ها نیازمنـد داشـتن علـم    دادن از وقوع اخبار و حوادث آینده بوده که اطالع داشتن از آن

باشد. زیرا علم آدمی محدود خارج از توان و قدرت بشر مینامحدود است که این موضوع 
است و به آینده تعلق ندارد و اگر چیزی هم در این رابطه بگوید، حدس و گمـانی بـیش   

خبار از غیب به عنوان نشان نیست. پیامبران راستین، موضوعی است که در تـورات نیـز    ۀاِ
ی و امـا نبـ  «چنـین آمـده:    22-20، بنـدهای  18به آن اشاره شده و در سفر تثنیه، بـاب  

  بـه  ایـ ،  امر نفرمودم  گفتنش  به  که دیگو  سخن  من  اسم  ، به نموده  جسارت  که (دروغینی)
  یسـخن : » ییخود گو  و اگر در دل شود.  کشته  البته  ینب  آن د،یگو  سخن ریغ  انیخدا  اسم
  اسـم   بـه   ینب  که  یهنگامیم) (می گو» ییمنما  صیتشخ  ، چگونه است  خداوند نگفته  را که

خداونـد    که  است  یامر  نینرسد، ا  انجام  نشود و به  واقع زیچ  اگر آن د،یگو  خداوند سخن
(کتاب مقـدس،  از او نترس   پس . است  تکبر گفته  یرا از رو  آن  ینب  آن  ، بلکه است  نگفته
  ).22-20: 18، تثنیه میقد ۀترجم

در مقام پیشگویی حوادث از آینده نازل گردیده کـه برخـی از    نیز آیاتی از قرآن کریم
ها واقع شده و برخی دیگر هنوز به وقـوع نپیوسـته اسـت (مثـل حـوادث مربـوط بـه        آن

قیامت). یکی از وقایعی که قرآن کریم از قبل خبر وقوع آن را در آیاتی بـر پیـامبر اکـرم    
لبته باید به ایـن موضـوع توجـه    (ص) نازل فرمود، موضوع جنگ بین روم و ایران است. ا

داشت که قرآن کریم کتاب هدایت بشر به سـوی منـازل کمـال و رسـتگاری اسـت. لـذا       
باشـد. بـه   های رسیدن به سعادت انسـانی مـی  محور اصلی سخن در آن نیز هدایت و راه

همین دلیل غرض از مطـرح کـردن چنـین اخبـاری در قـرآن، تثبیـت ایمـان در قلـوب         
اثبات حقانیت قرآن کریم و اثبات نبوت پیـامبر اکـرم (ص) اسـت. امـا     منین، از طریق ؤم
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مخالفان اسالم، این موضوع را برنتابیده و به هر نحـوی در صـدد خدشـه وارد کـردن بـر      
فضای مجازی نیـز جوالنگـاه طـرح شـبهاتی در ایـن       ۀحقانیت قرآن کریم هستند. عرص

، در فضـای مجـازی   »نقـد قـرآن  «خصوص است. در همین زمینه، اخیراً کتابی بـا عنـوان   
منتشر گردیده است. تالش نویسنده که نامی مستعار برای خود برگزیـده، اثبـات وجـود    
خطا در قرآن کریم است. در بخشی از کتـاب، نویسـنده بـا اسـتناد بـه اسـناد تـاریخی،        

گویی قرآن کریم در مورد پیشگویی پیروزی روم بر ایـران را انکـار کـرده و    حقانیت پیش
ای و کتـاب مـذکور در فضـاهای رسـانه     ۀاست. نشـر گسـترد  دانسته تاریخی ا اشتباهآن ر

هایی را به وجـود آورده کـه لـزوم پاسـخگویی بـه ادعاهـای آن را تأکیـد         مجازی، آسیب
این شبهه انجام نشده است و بر این اسـاس،   ۀکند. خاصه آنکه تاکنون پژوهشی دربار می

  گویی به آن است.گفته و پاسخکال پیشدار بررسی دقیق اشتحقیق حاضر عهده
 ۀاهمیت پژوهش از آن جهت است که ایجاد تردیـد در ذهـن معتقـدان بـه قـرآن، زمینـ      

شود. زیـرا قـرآن   کند و اساس اسالم با چالشی جدی مواجه میاجرایی شدن آن را سست می
ن، دلیلـی بـر   ترین حجت بر حقانیت اسالم و رسالت خاتم پیامبران است و با تردید در آاصلی

این پژوهش گرچه جزئی است، ولی رفـع   ۀگرایش به دین خاتم باقی نخواهد ماند. پس مسئل
  گامی مهم در جهت دفاع از دین خاتم خواهد بود. ،شبهه از آن و حل مشکل

  
  تحقیق ۀپیشین

گردد. از قرون نخسـت   آن به صدر اسالم برمی ۀیننقد قرآن کریم موضوعی است که پیش
 1.ها تألیف شده اسـت هایی در پاسخ به آن هایی در نقد قرآن و کتاب کتاب قمری تاکنون

درخصوص پاسخ به شبهات کتاب نقـد قـرآن نیـز، آیـت هللا مکـارم شـیرازی در کتـاب        

                                                                                                                                        
) از دانشمندان نحو و ادب و شاگرد سـیبویه  206 یز: قطرب نحوی (متوفاها عبارتند اکه برخی از آن .1

تشابه  یالملحدین ف یالردّ عل«با عنوان  یو از اصحاب امام صادق (ع) از نخستین کسانی است که کتاب
 ةرا بـه رشـت  » الرد علی الزنادقة و الجهمیـة «حنبل کتاب  است. پس از وی احمدبنتألیف کرده» القرآن

تنزیـه  «ورد. در قرن پنجم هجری قاضی عبدالجبار متکلم مشهور معتزلـی بـا تـألیف کتـاب     تحریر درآ
است. گویی به اشکال ملحدان نسبت به قرآن کوشش نمودهدر رد شبهات و پاسخ» القرآن عن المطاعن

به ذکر شـبهات   ،»درة التنزیل و غرة التأویل«در همین قرن، خطیب اسکافی در کتاب خود موسوم به 
هـایی اسـت کـه در طـول      پردازد. آنچه ذکر شد، موارد اندکی از کتابدان و پاسخگویی به آن میملح

 است. تاریخ اسالم در نقد قرآن کریم و پاسخ به آن، تألیف شده
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 2،»بررسی مبانی کتـاب نقـد قـرآن   «اصفهانی در کتاب  محمدعلی رضایی 1،»جدید ۀتوطئ«
و گـروه   3،»ر رد کتـاب نقـد قـرآن   دفـاع از قـرآن د  «نسـب در کتـاب    محمدباقر حیـدری 
 4،»کشف نیرنگ و رد بهتان در رد کتاب نقـد قـرآن  «سنت) در کتاب عبادالرحمن (از اهل

مـورد بحـث در ایـن     ۀاند. البته در کتب یاد شده، بـه شـبه  به نقد کتاب مذکور پرداخته
  است.تحقیق پرداخته نشده

صوص پاسخ به شـبهات کتـاب   هایی نیز که در خنامه پایان ،طی بررسی به عمل آمده
  نقد قرآن، تألیف و دفاع گردیده به شرح ذیل است:

بررسـی  « 5،»بررسی شبهات ناظر به انتساب صفت ظلم بـه خداونـد در قـرآن کـریم    «
 7،»نقد شبهات ناظر برخی اشـکاالت ادبـی در قـرآن   « 6،»شبهات موهم نظام طبقاتی قرآن

ی قرآن و سنت پیامبر اکـرم (صـلی هللا   های سیاسی و حکومت نقد شبهات ناظر به آموزه«
طلبی پیامبر اکـرم (صـلی هللا علیـه و آلـه) در      پاسخ به شبهات خشونت« و 8»علیه و آله)
  9.»قرآن کریم

 مورد شبهات مورد بحـث در ایـن تحقیـق،    در پژوهشي تاکنون فوق، تحقیقات رغمعلی

 در بـین  آن، بـودن  دجدیـ  ۀدهنـد  نشـان  موضـوع،  مطالعاتي سوابق بررسي و نگرفته انجام

 ییشـگو یپ ریتفس«عالوه بر این، جز یک مقاله با عنوان  باشد.مي گرفته صورت هايپژوهش
، 1394تابسـتان   ،سال ششم( یریمطالعات تفس ۀکه در مجل» روم بر فارس یروزیقرآن از پ

روم بر ایران پراختـه نشـده اسـت. امـا      ۀ) چاپ گردیده، به موضوع پیشگویی غلب22 ۀشمار
شـود) و   مـی  ایج حاصل از این تألیف نیز قابل نقد بوده (برخی از این نقدها در ادامه ذکـر نت

  با نتایجی که در این تحقیق به دست آمده از جهاتی کامالً متفاوت است.
  

                                                                                                                                        
  ، قم.1394هللا مکارم شیرازی، دفتر نشر آثار آیت .1
  ، قم.1395،  های تفسیر و علوم قرآن انتشارات پژوهش .2
  .، قم1395،  فرشتگان فردا انتشارات .3
  نشر در فضای مجازی (بدون انتشارات). .4
 شمسی، دفاع شده است. 1395که در آذر سال » خانم سمانه تمیزی«از سوی  .5
 ، مورد دفاع قرار گرفت.1395که در دی ماه سال » خانم مینا موسوی«از سوی  .6
 ، مورد دفاع قرار گرفت.1396که در اردیبهشت سال » خانم صدیقه فرهادیان«از سوی  .7
 ، دفاع شده است. 1395که در اسفند سال » زاده زینب عباس«از سوی خانم  .8
 ، دفاع شده است.1395که در اسفند سال » خانم آرزو خواجه«از سوی  .9
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  روم ۀبینی پیروزی روم بر ایران در سور درمورد پیش مطرح شدهشبهات 
  مربوط به مبهم بودن پیشگویی قرآن ۀشبه .1

لِ« نَغُ ومُ * فِی أَدْ تِ الرُّ ـهِ    یبَ لَّ ـنِینَ لِ عِ سِ ونَ * فِی بِضْ لِبُ هِمْ سَیغْ لَبِ عْدِ غَ ن بَ هُم مِّ أَرْضِ وَ الْ
: روم شکسـت خـورد * در نزدیـک     ـونَ مِنُ حُ الْمُؤْ رَ مَئِذٍ یفْ یوْ عْدُ وَ ن بَ مِ لُ وَ ن قَبْ رُ مِ مْ أَ تـرین   الْ

، کار در گذشته یر ظرف چند سالسرزمین و بعد از شکستشان پیروز خواهند گردید * د
  .)4-2: (روم» گردند و آینده از آن خداست و در آن روز است که مؤمنان شاد می

  ذیل مطرح شده است: ۀآیات فوق شبه ۀدربار
طـور دائـم بـا هـم در جنـگ بودنـد و        بـه  ایران و روم، دو ابر قدرت آن زمان، تقریبـاً 

  افتـاد. ایـن امـر عـادی بـود کـه       ق مـی های پیاپی از هر دو طرف اتفـا  موفقیت و شکست
طرف امسال شکست بخورد و در سال بعد یا چند سال بعـد پیـروز شـود. در چنـین      یک

در چنـد   ،بینی کند که اگر روم امسال شکست خورد توانست پیش شرایطی هر فردی می
روم  ۀشود و محمد از همین وضع استفاده کرد و آیات ابتـدای سـور   سال آینده پیروز می

شـود و   ) سال روم پیروز می9تا  3بینی کرد که در عرض چند (بضع:  نازل کرد و پیش را
های روم و ایـران را   ها و شکست دانند. در زیر مهمترین پیروزی مؤمنان این را معجزه می

  ام.  زمانی محمد آورده  ۀدر حیط
  ؛ایرانیان به رومیان ۀپس از میالد حمل 603سال  -
  ؛هایی از هر دو طرف پیروزیهای بعد شکست و  سال -
    ؛از ایرانیان ردار رومی س Domenziolos شکست 607 -
  ؛و مرمره بدست ایرانیان Edessaسقوط  609 -
  ؛بدست ایرانیان Emesaو  Antioch سقوط  611 -
  ؛و ارمنستان و عقب رانده شدن بدست ایرانیان  Caesereaپیروزی موقتی روم در 612 - 
  ؛روم از ایرانیان در انتاکیه و از دست دادن بخشی از سیسیلشکست امپراطور  613 - 
  ؛های متعدد ایرانیان در سوریه، فلسطین، مصر و آفریقا پیروزی -
  ؛سقوط اورشلیم بدست ایرانیان 614 -
  ؛تصاحب مصر، اسکندریه و لیبی بدست ایرانیان -616-617-
    ؛رومسردار ایرانی از هراکلیوس امپراطور  Sahrbarazشکست 623 -
دنبال آن اشغال آذربایجان تـا حـد   ه اشغال ارمنستان ایران توسط رومیان و ب 624 -

  ؛تیسفون
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ـ  ۀحمل 625 - دنبـال آن شکسـت نسـبی سـه سـردار      ه سه سپاه ایران به رومیان و ب
  ؛ایرانی از هراکلیوس امپراطور روم

  ؛طوالنی و ناموفق قسطنطنیه توسط ایرانیان ۀمحاصر 626 -
  ؛سپاه روم در قلمرو ایران ۀست جدی ایرانیان و پیشروی گستردشک 628 -627 -
هـای روم بـه آن شـامل     قبول قرارداد صلح توسط ایران و بازگرداندن سرزمین 629-

  سوریه، فلسطین و اورشلیم و مصر.
بینـی کـرد؟    تـوان پـیش   تر مـی  اکنون آیات را دوباره با دقت بخوانید. آیا از این مبهم

تا چه حدی؟ در کجا؟ در چه تاریخی؟ در چـه سـرزمینی؟ گفتـه در    رومیان پیروز شدند 
سرزمین نزدیک، نزدیک به کجا؟ مگر آن سرزمین اسم نداشته است؟ همه مـبهم اسـت.   

شوند. تا چه حدی؟ در کجا؟ در چـه زمـانی؟ گفتـه در عـرض      باز گفته رومیان پیروز می
بینـی   و درسـت پـیش   چند سال. باز هم همه مبهم است. اگـر تـو پیـامبری چـرا دقیـق     

بینـی کاهنـان اسـت. جمالتـی سـرهم       مثل پـیش  های محمد دقیقاً بینی کنی؟ پیش نمی
هـا بـا هـر    گذارنـد کـه بخشـی از آن    کنند و آنقدر چیزهای مبهم و نامعین در آن می می

دست آوردن آنان  گویند تو آرزوهای بزرگ داری؛ اما در به می آید؛ مثالً فردی جور در می
افراد بشر در هـر زمـان و هـر مکـان      کنی. جمالت ذکر شده با تمامی  نمیکوشش کافی 

کننـد. محمـد هـم از ایـن      ها را باور مـی هوش نیز این آیند و افراد ناآگاه و کم جور در می
یک از  به کدام "رومیان شکست خوردند"ترفند استفاده کرده است. حال شما بگویید که 

بـه   "شـوند  رومیـان پیـروز مـی   "شود؟  ربوط میم 617تا  603های آنان از سال  شکست
  شود؟ مربوط می 629تا  623ها آنان از سال  یک از پیروزی کدام

ایسـتد. مطمـئن از اینکـه نتیجـه از      کند و خود عقب مـی  محمد مشکل را درست می
بینـی کـرده و    گویند محمد پیروزی روم را پـیش  طرف مؤمنان همیشه به نفع اوست. می

چنـین امـر    ،توانسـت  که هر کسـی در زمـان محمـد مـی    . در حالیاین یک معجزه است
تواند با قاطعیـت   که هر کسی امروز می تاریخی بیان کند. چنان ۀواضحی را براساس سابق

دهند. اگر این  گذاری بزرگی انجام می طالبان بمب ،های آینده بینی کند که در هفته پیش
گوینـد کـه محمـد گفتـه در      ان باز مـی مردم پیغمبرند. مؤمن  ۀهم ،بینی کافی است پیش

دوم. حال بـا مشـکل روبـرو      ۀآید، این هم معجز دست می عرض چند سال این پیروزی به
هـایی   خواه شکست و پیروزی طور دل سال است، پس به 9-3شوند که چند سال بین  می

اما اگـر  تا معجزه جور در بیاید؛  ،سال باشد 10تر از  شان کم کنند که فاصله را انتخاب می
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بخواهیم مالک معقولی برای انتخاب یک شکسـت و یـک پیـروزی انتخـاب کنـیم. تنهـا       
دسـت   و به 614مالک، فتح اورشلیم است. از دست دادن اورشلیم توسط رومیان در سال 

پس از قرارداد صلح است. در این صورت فاصله بین شکسـت و   629آوردن مجدد آن در 
  ).140 سال که قرآن گفته است (سها، 9 -3شود نه  سال می 15پیروزی روم 

  
  نقد و بررسی

 خیتـار «مستندات تاریخی ارائه شده در کتاب نقد قرآن، برگرفتـه از پژوهشـی بـا عنـوان     
وا  ،»وسیهراکل و رانیا یهایلشکرکش یرسم تـاریخ   (Edward Dabrowa)اثر ادوارد دابرُ

 ۀسسـ ؤم نیمعتبرتـر ( Jagiellonianباسـتان دانشـگاه    خیتـار شناس لهسـتانی و اسـتاد   
هـای انجـام شـده    ) بوده و اطالعات مندرج در این تحقیق برابر بررسیلهستان یدانشگاه

تر از سایر تحقیقات بـوده و توسـط سـایر مطالعـات     توسط محققان پژوهش حاضر، کامل
ــاریخ جنــگباســتان   باشــد  ورد تأییــد مــیهــای ایــران و روم مــشناســی در خصــوص ت

(Gibbon. 235 & Oman. 206-212 & Kaegi. 133-190)     لـذا در ایـن تحقیـق نیـز .
های ایران و روم مربوط حیطه زمانی پیـامبر (ص)  های قید شده در خصوص جنگتاریخ

 گیرد.  بر اساس همین منبع تاریخی، مالک بررسی قرار می
روم  ۀکـه بـه تفسـیر سـور    هنگـامی -هرچند تقریبـاً همـه مفسـران در تفسـیر خـود     

روم بر ایران نیز پرداخته اند، اما در این تفاسیر بـه جـز نقـل     ۀموضوع غلببه  -اند رسیده
تـاریخی مـورد موشـکافی قـرار      ۀروایات مربوطه و تکرار برخی مطالـب، موضـوع از جنبـ   

توجه » عدد سنین«عاشور به موضوع ابهام در مفسرین معاصر، ابنبین از نگرفته است. اما 
گویـد:   مـی  لهي نسبت داده است. وی در این رابطـه داشته و آن را به مقتضي حال کالم ا

هُ مُقْتَضَ« نَّ هَامِ عَدَدِ السِّنِینَ أَ بْ حِکْمَةُ إِ لَ یوَ رَ عَ نْ یَقْتَصِ حَکِیمِ أَ عَظِیمِ الْ لَامِ الْ ودِ  یحَالِ کَ الْمَقْصُ
نْ لَا یَتَنَازَلَ إِلَ جْمَالًا وَأَ ـیلَ یَ   یإِ ـکَ التَّفْصِ نَّ ذَلِ أَ ـلِ      التَّفْصِیلِ لِ هْ ـدَ أَ ـوِ عِنْ حَشْ ـةَ الْ زِلَ ـزَّلُ مَنْ تَنَ

هِ لَیْ یجٌ عَ رِ رَ فَفِي ذَلِکَ تَفْ هَ رَبَ مِمَّا ظَ جَاءٌ فِي مُدَّةٍ أَقْ لِمِینَ رَ لْمُسْ ونَ لِ حَةِ وَلِیَکُ اجِ ولِ الرَّ عُقُ » مْالْ
بلکه هدف،  ،گونه موارد ذکر جزئیات مقصود نیست). از نظر او در این21/44 ،(ابن عاشور

خبر از اصل پیروزی روم در شرایطی که مکرر شکسـت خـورده و کسـی تصـور پیـروزی      
عاشور با اسـتناد روایـت منقـول از پیـامبر     بوده است. در عین حال ابن ،کرد ها را نمی آن

ـ   «فرماید:  می اکرم (ص) که ـاثِ إِلَ لَ نَ الثَّ ـیْ عَ مَا بَ نَّ الْبِضْ ـع  یَفإِ ـعَ  «، بـرای عبـارت   »التِّسْ بِضْ
بعـد از   دومرا مشخص و سعی کرده تاریخ پیروزی روم بر ایران را سال  9-3عدد » سِنِین

گویـد:   مـی  هجرت یا بنا بر نقل مشهور، در زمان صلح حدیبیه تعیین نماید. در این رابطه
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ـرَتِ   « هَ ـدْرٍ ظَ ـوْمُ بَ يِّ قَالَ لَمَّا کَانَ یَ خُدْرِ عِیدٍ الْ بِي سَ نْ أَ يِّ عَ مِذِ رْ یثِ التِّ ـ   وَفِي حَدِ لَ ومُ عَ  یالـرُّ
ـة       یْبِیَ حُدَ ـوْمَ الْ ـانَ یَ ـکَ کَ نَّ ذَلِ وفُ أَ ـرُ عْ الْمَ مِنِینَ وَ ـؤْ بَ ذَلِکَ الْمُ جَ أَعْ سَ فَ  ،ابـن عاشـور  » (فَارِ

). مستند وی در تعیین تاریخ اول (جنگ بدر)، روایتی از ابوسعید خدری به سـند  21/45
  حسن در سنن ترمذی به شرح ذیل است:

رُ بْ« ثَنَا نَصْ ـنْ         حَدَّ بِیـهِ، عَ ـنْ أَ ـلَیْمَانَ، عَ ـنُ سُ ـرُ بْ عْتَمِ ثَنَا المُ ـدَّ : حَ ـالَ هْضَمِيُّ قَ لِيٍّ الجَ نُ عَ
ـ      لَ ومُ عَ ـرَتِ الـرُّ هَ ـدْرٍ ظَ ـوْمُ بَ : لَمَّا کَانَ یَ عِیدٍ، قَالَ بِي سَ نْ أَ نْ عَطِیَّةَ، عَ شِ، عَ لَیْمَانَ األَعْمَ  یسُ

مِنِینَ فَنَ بَ ذَلِکَ المُؤْ جَ أَعْ سَ فَ } [الروم: فَارِ ومُ تِ الرُّ لِبَ : {الم غُ تْ ـ  -]2زَلَ ـهِ   یإِلَ وْلِ حُ   -قَ ـرَ {یَفْ
 : } قَالَ هِ رِ اللَّ ونَ بِنَصْ مِنُ لَ«المُؤْ ومِ عَ ورِ الرُّ هُ ونَ بِظُ مِنُ حَ المُؤْ رِ سَ یفَفَ   ).5/343 ترمذی،» (فَارِ

نیـز   عاشور بر اساس قول مشهور وگیری ابنطور که در ادامه خواهد آمد، نتیجههمان
 ۀهمـ تاریخی تا حدودی صحیح است، امـا   ۀمضمون خبری که ابوسعید نقل کرده از جنب

  ماجرا نیست.
روم را  ۀاما از دیدگاه تاریخی جهت پاسخ به ایـن شـبهه، ابتـدا بایـد سـال نـزول سـور       

ای کـه   سـاله  13باشد کـه در اواخـر دوران    های مکی می روم، از سوره ۀبررسی نماییم. سور
نـازل گردیـده اسـت. در روایـات،      ،مکرمه حضور داشـتند  ۀاسالم(ص) در مک ی پیامبر گرام

روم در بـین   ۀهـا، سـور   منابع و تحقیقات صورت گرفتـه در خصـوص ترتیـب نـزول سـوره     
به عبـارت دیگـر بـا    )؛ 1/138، معرفتسوم از آخر است ( ۀهای مکی قرآن کریم، سور سوره

، بـا  )همـان (سـال در مکـه نـازل شـده      13سوره از قرآن کریم در مـدت   86علم به اینکه 
در سـال دوازدهـم بعثـت     بایست می روم ۀبرقراری یک تناسب ساده و بررسی اجمالی، سور

. این نتیجه توسط تحقیق جامعی که یکی از محققان معاصر به نـام جمـال   نازل شده باشد
ایـی، محتـوایی   های قرآن (روسوره ۀبا بررسی همه جانب هانزول سوره خیتار ۀای دربارگنجه

در قدم بعدی جهت بررسی مستندات تاریخی کتـاب   1گردد. و ...) صورت داده نیز تأیید می
  بایست تاریخ سال دوازدهم بعثت را، به سال میالدی تبدیل کرد.نقد قرآن می

، غزالـی السـقا  میالدی (عام الفیل) چشم بـه جهـان گشـود (    570پیامبر اکرم(ص) در سال 
تـا   608یعنی اواخـر سـال   سالگی،  40) و در Ganeri. 6 & Khan. 51 & Hunter. 268؛ 1/61

سـاعت از سـال    21روز و  10(بـا احتسـاب اینکـه هـر سـال قمـری،        میالدی 609سال  اوایل
). بـا ایـن   1/43 زیـدان، ؛ 1/139، معرفـت به پیـامبری مبعـوث گردیدنـد (    میالدی کمتر است)

 میالدی نـازل گردیـده   620در سال تعبیر دیگر یا به روم در سال دوازدهم بعثت،  ۀحساب، سور
  پردازیم: ها می های روم و ایران قبل و بعد از این سال حال به بررسی نتایج جنگ است.

                                                                                                                                        
 .https://jamal-ganjei.com ،هانزول سوره خیو تار بیترت جمال، ای،گنجه .1

https://jamal-ganjei.com
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  میالدی 620ها قبل از سال  نتایج جنگ: 1جدول شمارۀ 
  جنگ ۀنتیج  جنگ رخ داده شده  سال (به میالدی)

  شکست روم  اناز ایرانی  سردار رومی Domenziolosشکست   607
 شکست روم  دست ایرانیان و مرمره به Edessaسقوط   609
 شکست روم  دست ایرانیان به Emesaو  Antiochسقوط   611
و ارمنستان و سپس  Caesereaپیروزی موقتی روم در  612

  دست ایرانیان عقب رانده شدن به
 شکست روم

 شکست امپراطور روم از ایرانیان در انتاکیه و از دست  613
  دادن سیسیل

 شکست روم

پیروزیهای متعدد ایرانیان در سوریه، فلسطین، مصر و   614تا  613بین 
  آفریقا

 شکست روم

 شکست روم  دست ایرانیان سقوط اورشلیم به  614
 شکست روم  دست ایرانیان تصاحب مصر، اسکندریه و لیبی به  617تا  616

  
ایـران بـر روم، مربـوط بـه یـک      های موضوع پیروزی ،شودگونه که مشاهده میهمان

قـرآن از   ییشـگو یپ ریتفسـ « ۀگیرد. اما در مقالمیبرها را درجنگ نبوده و طیفی از جنگ
مـیالدی دانسـته و آن را    617شکسـت روم را مصـادف بـا سـال     » روم بر فارس یروزیپ

) که عالوه بـر دقیـق نبـودن،    73معادل سال هفتم بعثت محاسبه کرده است (علیانسب، 
واقع شده، صحیح محاسبه نشده است.  609-608ه به اینکه بعثت پیامبر در سال با توج

  باشد:روم به شرح جدول ذیل میۀ ها بعد از نزول سوراما نتایج جنگ
  

  میالدی 620ها بعد از سال  نتایج جنگ: 2 ۀجدول شمار
  جنگ ۀنتیج  جنگ رخ داده شده  میالدی) سال(به

  شکست ایران  از هراکلیوس امپراطور رومسردار ایرانی  Sahrbarazشکست  623
دنبــال آن اشــغال   اشــغال ارمنســتان ایــران توســط رومیــان و بــه  624

  آذربایجان 
  شکست ایران

  شکست ایران  حمله سپاه ایران به رومیان و شکست نسبی سه سردار ایرانی  625
  شکست ایران  طوالنی و ناموفق قسطنطنیه توسط ایرانیان  ۀمحاصر  626
  شکست ایران  سپاه روم در قلمرو ایران ۀشکست ایرانیان و پیشروی گسترد  628 -627
  شکست ایران  های روم قبول قرارداد صلح توسط ایران و باز گرداندن سرزمین  629
  (Dabrowa. 57-87, Gibbon. 235 & Oman. 206-212 & Kaegi. 133-190)بع: امن
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میالدی (سال نـزول   620شود، قبل از سال  طور که در جداول فوق مشاهده می همان
 ۀسال، در هیچ جنگـی پیـروزی نصـیب رومیـان نشـده و همـ       13روم) و به مدت  ۀسور

ها به نحوی بود کـه مـردم آن    است. این شکستها با شکست روبرو بودهها برای آن جنگ
  پنداشتند.   می زمان سقوط امپراطوری روم را قریب الوقوع

هـا یکـی    کرد که اوضاع دگرگون شود و پیروزیکس تصور نمی هیچ ،در چنین دورانی
گوید (هر فـردی   ناقد قرآن که می ۀپس از دیگری نصیب ارتش روم گردد. پس این جمل

بینی کند که اگر روم امسال شکست خورد در چند سـال آینـده پیـروز     توانست پیش می
وند حکیم در چنین وضعی به پیامبر خود وحی نازل فرمـود  نیست. خدا صحیحشود)  می

قطعی روم بر ایران خبر داد. این خبـر چنـان غیرمنتظـره بـود کـه بسـیاری از        ۀو از غلب
مؤمنان و مشرکان بر صدق یا کذب بودن آن به مجادله پرداختند و حتی بـین برخـی از   

نـدی صـورت گرفـت    بمسلمانان و مشرکان مکه بر سر صحت و درستی این خبـر شـرط  
  ). ولی نتیجه همان شد که قرآن کریم فرموده بود.6/268کثیر، ؛ ابن1/594(طبری، 

شـود. قـرآن کـریم ظـرف زمـانی ایـن غلبـه را نیـز          جا ختم نمی اما اعجاز آیه به همین
 ۀهمـان موضـوعی کـه همـ    ». سـال  9تا  3فِی بِضْعِ سِنِینَ: ظرف «مشخص نموده و فرمود: 

زمانی که ممکن است پیـروزی در یکـی از ایـن     ۀل بوده و یا آن را یک بازتفاسیر از آن غاف
 3و بـین   10در زبان عربی به عددی کمتر از » بِضْعِ« ۀواژاند. ها رخ دهد، در نظر گرفتهسال

)؛ لـذا مفسـرین بـر اسـاس     1/285 مصـطفوی،  و 1/257شود (ابن فـارس،   گفته می 10تا 
مجـدد   ۀبـا مالحظـ  ). 16/362مکـارم،  اند ( سال گفته 9تا  3مقدار آن را بین  ،روایات وارده

دقیقاً سه سـال پـس از   شود که ، مشاهده می2 ۀجدول شمارتاریخ پیروزی روم بر ایران در 
بعد از هجـرت،   دوممیالدی)، یعنی در زمان وقوع جنگ بدر در سال  623روم ( ۀنزول سور
 629روم ( ۀسـال از نـزول سـور    6ز های ارتش روم بر ایـران شـروع و دقیقـاً بعـد ا     پیروزی

طـور  رسـد. همـان   های روم به آن) می نهایی خود (باز گرداندن سرزمین ۀمیالدی)، به نتیج
و متقن بوده و این دلیل آشـکاری اسـت بـر      که مشخص است، پیشگویی انجام شده دقیق

  اشد.بحقانیت قرآن کریم و نزول آن از سوی خدایی که عالم به اسرار غیب و شهود می
کـه گفتـه   دیگری، حایز اهمیت است. همان ۀروم، نکت ۀدر رابطه با آیات ابتدایی سور

دهم بعثت بر پیامبر (ص) نازل گردیـده و از سـوی دیگـر در    دوازروم در سال  ۀشد، سور
ـنین «های روم، به مدت زمانی پیروزی ۀآیات مورد بحث، سخن از باز عِ سِ باشـد.  مـی » بِضْ

روم، عبـارت   ۀسـور  4 ۀدر این آیـات، ایـن اسـت کـه در انتهـای آیـ      قابل توجه  ۀاما نکت
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: در آن روز مؤمنان شاد می« ونَ مِنُ حُ الْمُؤْ رَ مَئِذٍ یفْ یوْ است. مسـلمان در سـال   آمده» گردند وَ
نهم هجرت به هدف مقابله با تحرکات و تـدارک نظـامی رومیـان در نـواحی شـام، عـازم       

ها از پیروزی روم قابل تأمل بـوده  وشحالی آن). لذا خ3/990واقدی، جنگ تبوک شدند (
مـورد اعتقـاد    نیـ هم در ا یعتیدکتر شرکه چنان و در واقع باید سرّ دیگری داشته باشد.

 اًیـ و ثان شدند یم یاهل کتاب تلق ،ها یحیمثل مس غمبر،یدر عصر پ ها یاوالً، زرتشت«دارد: 
» اسـت؟  یه جـور خوشـحال  چـ  نیـ امپراتـور روم شـادمان بشـوند؟ ا    یروزیـ از پ دیچرا با
  .)49 و 48ی، عتی(شر

عِ« ۀطور که گفته شد واژهمان تـا   3و بـین   10در زبان عربی به عددی کمتـر از  » بِضْ
رمضـان سـال دوم    17گاه جمعه،  شود. بنابر نقل مشهور، جنگ بدر در صبح گفته می 10

پیروزی مسـلمانان  آن  ۀروم) اتفاق افتاد و نتیج ۀهجری (دقیقاً سه سال بعد از نزول سور
). بعد از جنگ بدر، قدرت مسلمانان روز به روز افزون 2/45یعقوبی، ؛ 2/14 سعد،بود (ابن

سـال بعـد از    6گشت، تا اینکه در روز بیستم رمضان سال هشتم هجـرت (یعنـی دقیقـاً    
) کـه  5/463بیهقـی،  ؛ 2/343طبری، مکه به دست مسلمانان فتح شد ( ،روم) ۀنزول سور

های قید شده برای پیـروزی  تاریخ با در نظر داشتنب شادی مسلمانان شد. این فتح موج
باید گفت که خبر پیروزی روم بر ایران، کـامالً منطبـق بـا    ، های بین ایران و رومو جنگ

ایـن پیـروزی را در    ۀتوان گفت، خداونـد حکـیم مـژد   است. در حقیقت میفتح مکه بوده
  ده بود.روم به مسلمانان دا ۀآیات ابتدایی سور

  
  زمین  ۀترین نقط مربوط به ادعای مشخص کردن کم ارتفاع ۀب) شبه

  گوید:قبل می ۀشبه ۀدر ادام لف کتاب نقد قرآنؤم
اند قرآن گفته کـه شکسـت    دیگری از آیات فوق بیرون کشیده شده است. گفته  ۀمعجز اخیراً
  ۀتـرین نقطـ   زمین؛ و کم ارتفـاع   ۀترین نقط یعنی در کم ارتفاع  اتفاق افتاده "ادنی االرض"روم در 

در مـرز فلسـطین و اردن؛ و    ،تـر از سـطح دریـا)    متر پـائین  400زمین بحر المیت است (حدود 
ســال پــیش  1400شکســت روم در ســواحل بحــر المیــت اتفــاق افتــاده، بنــابراین محمــد در 

  زمین بحر المیت است که این یک معجزه است.  ۀترین نقط دانسته که کم ارتفاع می
دنا به معنی نزدیک شد، است و ادنـی بـه     ۀ: لغت ادنی از ریشاما بررسی این ادعا: اوالً

تـر   تر است و تا امـروز صـحابه و مفسـران همگـی آن را بـه معنـی نزدیـک        معنی نزدیک
مـورد بـه معنـی     18اند. در قرآن در بیست مورد از این لغت استفاده شده که در  دانسته
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ن«نزدیک است مثل:  ن یا فَتَدَلَّثُمَّ دَ وْ أَدْ نِ أَ سَیْ وْ ) ترجمه: سپس 9: نجمال» ( ی* فَکانَ قابَ قَ
  تر شد. تر شد * تا به قدر دو کمان یا نزدیکنزدیک آمد و نزدیک

  تر (از نظر تعداد): و در یک مورد به معنی کم
ـمْ    ییکونُ مِن نَّجْوَ یعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ مَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّه« ـوَ رَابِعُهُ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُ

ـا    یوَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَ ـئُهُم بِمَ مِن ذَلِک وَلَا أَکثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَینَ مَا کانُوا ثُمَّ ینَبِّ
که خدا آنچـه را   یا ) ترجمه: آیا ندانسته7 مجادلهال(» عَمِلُوا یوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِکلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ

میان سـه تـن    یا محرمانه یهیچ گفتگو ،داند ها و آنچه را که در زمین است می که در آسمان
هاسـت و  هاست و نه میان پنج تن مگر اینکه او ششمین آنمگر اینکه او چهارمین آن ،نیست
  .»هاستهر کجا باشند او با آنتر از این [عدد] و نه بیشتر مگر اینکه  نه کم

  تر از نظر ارزش آمده است: در یک مورد نیز به معنی پست
ـ « نَ وَ أَدْ ی هُ ونَ الَّذِ تَسْتَبْدِلُ ـوَ خَیـرٌ    یقَالَ أَ ی هُ ـذِ ترجمـه: آیـا آنچـه     ؛)61: بقـره ال» (بِالَّ
  ؟کنید تر است را با آنچه بهتر است عوض می ارزش کم

 "تـر از نظـر ارتفـاع    پـائین "لغت، ادنی به معنی اخفـض  بنابراین، نه در قرآن و نه در 
فرض که تغییر معنی لغت را بپـذیریم و بپـذیریم کـه از بـین چنـد       : بهنیامده است. ثانیاً

پـس محـل شکسـت در بحـر      ،شکست فوق، منظور قرآن شکست روم در اورشلیم بـوده 
متـر بـاالتر از    750المیت یا سواحل آن نبوده، بلکه در اورشلیم بوده که ارتفاعش حدود 

سـازی بـه    زمین نیست؛ بنابراین، بازهم این معجزه ۀترین نقط سطح دریاست و کم ارتفاع
  ).145 بیراهه رفته است (سها،

  
  و بررسینقد 

به خود قرآن نیست، بلکه بر فهم برخـی عالمـان از قـرآن     اول ۀخالف شبهاین اشکال بر
سازی کرده که به فهـم از قـرآن   به معجزههم خواسته یا ناخواسته تعبیر  ناقد قرآناست. 
هـایی از قـرآن کـه نادرسـت باشـد. بـه هرحـال تعـدادی از         گردد و چه بسـا فهـم  بر می

روم، قـرآن کـریم بـا     ۀاند که در آیـات ابتـدایی سـور    پژوهشگران علوم قرآنی ادعا نموده
نَ«عبارت  أَرْضِ یفِی أَدْ رده اسـت؛ امـا   ترین سرزمین را مشـخص کـ   ترین و پایین ، پست»الْ

نَ« ۀاوالً واژ :گوید ناقد قرآن می تـر (از نظـر ارتفـاع) نیامـده و ثانیـاً       به معنـی پـایین  » یأَدْ
تـرین سـرزمین نیسـت. حـال بـه       اورشلیم (محل مهمترین پیروزی ایران بر روم) پـایین 

  پردازیم:بررسی این دو ادعا می
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نَ« نَ« ۀاز ماد» یأَدْ پـایین و   ۀبه چیز دیگر (از جنبـ چیزی نسبت  ۀبه معنی مقایس» یدَ
). ایـن معنـا هـم در امـور مـادی و هـم معنـوی        2/303تر بودن) است (ابن فارس،  پست

شـود  داشته و به قول راغب اصفهانی در مورد مکان، زمان و منزلت استعمال مـی مصداق 
؛ لذا به معنی نزدیکی (از نظر فاصـله)، کـوچکی (از نظـر تعـداد و     )318 ،یراغب اصفهان(
ابـن   ؛2/303، همورود ( کار می ندازه)، پایینی و پستی (از نظر رتبه، ارزش، ارتفاع و ...) بها

هـا  که ناقـد قـرآن بـه آن    ایدو آیهگونه که در قرآن کریم (مثل  ). همان14/273منظور، 
که البتـه بـرخالف آنچـه ناقـد قـرآن      کار رفته  به ،معانی گفته شده ۀدر هم ،)کردهاشاره 

ـ   اعـراف (  ۀسـور  169 ۀبیش از دو مورد است. مثل آیـ  گوید، در می ـرَضَ هَ ونَ عَ ـذُ خُ أْ ا یَ ذَ
نَ أَدْ ـکَ   احزاب ( ۀسور 59 ۀ) و آیگیرند یپست را م یمتاع این دنیا: یالْ بَنَاتِ ـکَ وَ اجِ وَ أَزْ لْ لِ قُ

نَّ هِ لَابِیبِ نْ جَ نَّ مِ هِ لَیْ نِینَ عَ مِنِینَ یُدْ نِسَاءِ الْمُؤْ  یهمسـران کسـان   ه همسران و دخترانت و: بوَ
). در واقع قرآن کریم به مقتضای را بر خود فرو پوشند شانیکه مؤمن هستند بگو چادرها

کالم و در مواضع مختلف، معانی مختلفـی از ایـن واژه اراده فرمـوده و آن را منحصـر در     
به عالَم مادی نیز از این جهت که نسبت به عوالم دیگـر  است. یک معنی خاص قرار نداده

فـی کلمـات    التحقیق«شود. مصطفوی نیز در  گفته می» دنیا«تر قرار دارد  ای پایین بهدر مرت
ـا قولـه     در بیان معنای ادنی االرض آن را به معنای اخفض گرفته و مـی  »القرآن گویـد: و أمّ

فـارس فـي أطـراف     ۀاألرض: الدنوّ هو االقتراب مع انحطاط، و لمّا کان غلبـ  یفي أدن - یتعال
 یر األبیض) من سواحل مصر و الشام و الترکیّة: فهي أقرب األمکنة و األراضـ بحر الروم (البح

). پس اگر گفته شود 4/288مصطفوی، من جزیرة العرب، و أخفضها من جهة قربها بالبحر (
تـرین سـرزمین    پـایین «در روم، یعنی شکست روم  ۀسور 2 ۀدر آی» الْأَرْضِ یفِی أَدْنَ«عبارت 

  باشد. تواند صحیح می» دیگر از جهت ارتفاع) های (درمقایسه با سرزمین
در غـرب   (Dead Sea)زمـین، بحـر المیـت     ۀترین مکـان در کـر   ترین و پایین پست

تـر از سـطح دریـا     متر پـایین  400فلسطین اشغالی (اورشلیم) است که ارتفاع آن حدود 
در جنگـی کـه بـین ایـران و روم شـرقی      . (Kusky. 109 & Bright. 469)باشـد  مـی 
یـا بیـت    Jerusalemمیالدی به وقوع پیوست، شـهر اورشـلیم (   614زانس) در سال (بی

این شـهر   ۀدست ایرانیان افتاد. فاصل رفت، به شمار می المقدس) که مهمترین شهر روم به
  کیلومتر است (تصویر ذیل). 58/21تا  38/17از بحر المیت 
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تـرین سـرزمین بـه     از پسـت روم، سـخن   ۀسور 2 ۀبا توجه به مطالب فوق، اوالً، در آی

نَ ـأَرْضِ) نـه پسـت    یمیان آمده است (فِی أَدْ زمـین. ثانیـاً، محـل جنـگ و      ۀتـرین نقطـ   الْ
دو لشکر بزرگ آن زمان که استعداد نفرات هرکدام به چند صد هزار نفر  گسترش نظامی 

دهد. بـه تعبیـر دیگـر،     بین بحرالمیت و اورشلیم را پوشش می ۀراحتی فاصل رسید، به می
زمین گنجـایش دو لشـکر عظـیم را نـدارد؛ امـا یـک سـرزمین توانـایی          ۀترین نقط پست

ـ  «گنجاندن دو لشکر در خـود را داراسـت. لـذا تعبیـر      نَ ـی أَدْ : در پـایین   یفِ ـأَرْضِ تـرین   الْ
  باشد. تواند صحیح  می محل شکست روم از ایران در اورشلیم ۀدربار» سرزمین

  
  گیرینتیجه

خبار از غیب است کـه در آیـات متعـددی بـه آن اشـاره      کریم  قرآن یکی از وجوه اعجاز اِ
باشد که این روم بر ایران بعد از شکست می ۀیکی از این موارد، پیشگویی غلب. شده است

لف کتاب نقد قرآن، مورد نقد قرار گرفته و ؤپیشگویی از سوی برخی مخالفان، از جمله م
شیده شده است. اساس ادعای کتاب صحت آن به عنوان یک اشتباه تاریخی، به چالش ک

را انجام دهد و ثانیاً بـا  بینی  پیشاین توانست  هر فردی میمذکور عبارتست از اینکه اوالً 
این پیش بینی مبهم بوده و لذا دلیلی بـر نبـوت پیـامبر اکـرم (ص)     » بضع« ۀتوجه به واژ

  :؟ در این پژوهش مشخص شدنیست
اسـت. قبـل   میالدی نازل گردیده 620ر سال روم در دوازدهم بعثت، یعنی د ۀسور. 1

سال، در هـیچ جنگـی پیـروزی     13روم) به مدت  ۀمیالدی (سال نزول سور 620از سال 
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ها  است. این شکستها با شکست روبرو بودهها برای آن جنگ ۀنصیب رومیان نشده و هم
شتند. پس پندا به نحوی بود که مردم آن زمان سقوط امپراطوری روم را قریب الوقوع می

بینـی کنـد کـه اگـر روم      توانسـت پـیش   گوید (هر فردی مـی  ناقد قرآن که می ۀاین جمل
  .صحیح نیستشود)  امسال شکست خورد در چند سال آینده پیروز می

:  «قرآن کریم ظرف زمانی این غلبه را نیز مشخص نموده و فرمود: . 2 ـنِینَ عِ سِ فِی بِضْ
عِ« ۀواژ». سال 9تا  3ظرف  گفتـه   10تا  3و بین  10ان عربی به عددی کمتر از در زب» بِضْ

های ارتش روم بر  میالدی)، پیروزی 623روم ( ۀشود. دقیقاً سه سال پس از نزول سور می
نهـایی   ۀمـیالدی)، بـه نتیجـ    629روم ( ۀسال از نزول سور 9ایران شروع و دقیقاً بعد از 

و متقن بـوده و بـا     دقیقطور که مشخص است، پیشگویی انجام شده رسد. همان خود می
باشد. لذا مصداق بارزی از اعجاز به پیشگویی در قـرآن  اسناد تاریخی نیز کامالً مطابق می

کریم است که خود دلیل آشکاریست بر حقانیت قرآن کریم و نزول آن از سـوی خـدایی   
  که عالم به اسرار غیب و شهود است.
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